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KRISLAI
Goldwateris ir CIA 
Otto Tolišius
Skaitysim apie moteris 
Apvienyti taikos jėgas! 
LKP CK plenumas

— Rašo R. Mizara ——

Respublikonu žvaigždė — 
Harry Goldwater — aną die
ną iškėlė viešą protestą dėl 
žvalgybinės agentūros (ČIA) 
pinigu švaistymo “kairiosioms 
organizacijoms.” Pagal Gold; 
Wteri: ČIA remia socializmą 
JAV.
•* Nesąmonė !

ČIA finansuoja lietuviškuo
sius “veiksnius”—ar tai socia
lizmo tvirtinimas?

Teisingiausias būtą pasaky
mas tokis: ČIA nori moraliai 
ir politiškai sugadinti kiekvie
ną žmogų, padarant ji šnipu 
arba tylinčia avele tuomet, *
kai imperialistai veda baisu 
karą Pietryčiu Azijoje.

Nauji Johnsono kariniai 
žygiai gązdina pasaulį

Keičiasi Lietuvos 
kaimo buitis

Užmuštas 83-čias civilinių 
teisių kovotojas

Washingtonas. — Prez. 
; Johnsono įsakymu pradėtas 
Šiaurės Vietnamo pakraš- 
čiu bombardavimas iš Ame- 
rikos karo laivų yra naujas 

, žygis, kuris gązdina pasau- 
i lį karo plėtimu.

Kitas Johnsono žygis— 
Šiaurės Vietnamo upes už- 

1 daryti, kad laivai nebegalė- 
• tų plaukioti. Kad tai atsiek- 
i ti, Amerikos lėktuvai prisė

jo upes tiek minų, kad da- 
! bar labai pavojinga ten 
i plaukioti.

Šie naujieji kariniai žy
giai iššaukė daug protestų 
iš kovotojų prieš karą pu 
sės. Keliamas klausimas, 
kas bus toliau, kur karo

bangos sustos, ar nuolatinis 
karo plėtimas neiššauks vi
suotinio pasaulinio karo.

Nacionalinio Išsilaisvini
mo fronto Centrinis Komi
tetas (partizanų vadovybė) 
šiomis dienomis paskelbė, 
kad Jungtinių Valstijų “ka
rinė politika” yra vienatinė 
kliūtis taikai Vietname.

Kuomet visur pradėta 
plačiau kalbėti apie karo 
sulaikymą ir prie taikos 
derybų ėjimą, tai prez. 
Johnsonas, kaip tik priešin
gai, nuolat karą plečia.

Pavasarinės mobilizacijos 
frontas ruošiasi prie balan
džio 15 d. visame krašte de
ni o n s t r a c i j ų prieš karą 
Vietname.

Praėjusią savaitę mirė Otto 
Tclišius, ilgametis “New York 
Times’o” bendradarbis. Toli- [ 
sius buvo lietuvių kilmės; gi-■ 
mė Klaipėdos krašte. Atvy
kęs j Ameriką jaunas, mokėsi 
žurnalizmo. Ilgai jis buvo mi
nėto laikraščio koresponden
tas Vokietijoje, vėliau — Ja- 
ibonijoje.
P Kai 1941 metais japonai už-j 
puolė Havajuose Perlų uostą, Į 
jie suėmė ir amerikinius ko
respondentus, buvusius Japo
nijoje.

Otto Toli.šių, kaip jis pats 
rašė, japonai ilgai kalino ir 
žiauriai kankino.

Grįžęs iš Japonijos, Tolišius 
buvo vienas minėto dienraščio 
editorialų rašytojų. Po kiek 
laiko pasitraukė pensijon.

Tenka priminti, kad Toli
šius (Tolischius) buvo talen
tingas reporteris.

Spaustuvininkų streikas gali 
uždaryti N. Y. laikraščius

H---------------------------------------------New Yorkas.—Spaustuvių 
darbininkų unijų viršinin
kai praneša, kad su laikraš
čių leidėjais derybos nu
trauktos. Tuomet kitos išei
ties nebėra, kaip tik streiką 
skelbti.

Spaustuvirtinkų streikas, 
aišku, uždarytų visus di
džiuosius laikraščius, kaip 
tai buvo padaryta prieš po
rą metų ir pirmiau. New- 
Yorkas ir vėl gali be komer
cinės spaudos pasilikti.
' Spaustuvių darbininkai 
reikalauja pakelti 20 proc. 
algos ir kitokių pagerinimų 
suteikti.

STREIKAS TĘSIASI
New Britain, Conn. — 

Automobilistu darbininku 
unijos nariai jau antrą sa
vaitę tęsia streiką prieš 
Fafnir Bearing kompaniją.! 
Streike dalyvauja 4,0 0 0 • 
darbininku.

Alytus. — D'ąuguma vy
resniosios kartos žmonių 
dar gerai prisimena, kada 
Vankiškių, Balkūnų, Rožu- 
čių, Mančiūnų ir kiti kai
mai buvo tolokai nuo kelių, 
nuo Miroslavo, Santaikos 
miestelių. Į Alytų penkioli- i 
ka ir daugiau kilometrų.

Šiandieną per kolūkį nu
tiestas kelias, kuriuo kur
suoja autobusai. Į kolūkie
čių gyvenvietes įvesta elek
tra. Žemdirbiai turi septy
nias lengvas mašinas ir apie 
pusšimtį motociklų.

Gyvenimas kasmet gra
žėja. Pirmieji penk mečio 
metai Alytaus rajono “Sau
lės” kolūkio valstiečiams at
nešė neblogus rezultatus. 
Iš hektaro prikulta beveik 
po 17 cnt grūdų, pirma lai
ko įvykdyti įsipareigojimai 
valstybei. Piniginės p a j a- 
mos per praėjusius metus 
padidėjo 80—90 tūkstančių 
ir dabar jau siekia arti 350 
tūkstančių rublių.

Žmonės uždirba neblogai. 
Štai, pavyzdžiui, kolūkiečių 
J. Kiauličiaus, J. Ringevi- 
čiaus, V. Žih’nko ir dar 
aštuoniolikos kolūkiečių na
muose kas vakarą šviečia 
televizorių ekranai. A. Ko- 
šiubaitis, A. Urbonavičius

ir dar aštuoni jų kaimynai 
nusipirko anksčiau niekada 
neregėtą kaime prekę—šal
dytuvą. Šiandieną kolūkyje 
apie 30 šeimininkių skalbi
nius skalbia mašinomis, be
veik 90 jų valgį gamina ant 
dujinių viryklų.

Visi mechanizatoriai ir 
gyvulinkystės fer m ų d a r- 
buotojai kasmet gauna aš
tuoniolikos darbo dienų ap
mokamas atostogas. Pernai 
jas taip pat gavo ir 36 ge
riausi laukininkystės dar
bininkai.

Plečia p o p i r i a u s 
k o m b i n a tą

Klaipėda. —Čia pradėtas 
plėsti celiuliozės-popieriaus 
kombinatas. Pertvarkymo

Natchez, Miss. — Vasario 
27 d. bombos sprogimu už
muštas Wharlest Jackson 
37 metų amžiaus negras, 
arti savo darbo vietos. 
Sprogimas sudaužė sunkve
žimį, kuriame W. Jackso- 
nas buvo.

W. Jacksonas buvo Na
tional Association for the 
Advancement of Colored 
People vietinio skvriaus iž
dininkas, pasižymėjęs kovo
tojas už negrų teises.

Šiame mieste klaniečių 
teroras n e s i 1 i a u j a prieš 
negrus. 1965 metų rugpjū
čio mėn. čia buvo panašiai 
sunkiai sužalotas George 
Metcalfe, taipgi negras ko
votojas. Jo automobilyje už

taisytas sprogimas ištiko, 
kaip tik jis bandė iš vietos 
išvažiuoti.

Wharlest Jacksonas yra 
aštuoniasdešimt trečias nuo 

I baltųjų teroristų žuvęs ci
vilinių teisių kovotojas.

ANACP valstijinis direk
torius Charles Evers sako, 
kad baltųjų teroristų bru- 

; tolus darbas nes u 1 a i k v s 
necrn kovos prieš rasine 
diskriminaci ja. Teroras gali 
dar smarkiau išjudinti neg
ru mases i bendra kova.

Daugelis" žmonių. nasinik-
t i n p teroristu siautėiimu,
<mdėio $36 000 atlyginimo
tiems, kurie padės surasti 
W. Jacksono užmušėją ar
užmušėjus.

tu
rą- ( 
by-

Kitas “Laisvės” numeris 
rėš eilę straipsnių, moterų 
šytų, nes tai bus numeris, 
Jojąs apie Kovo Aštuntąją, 
Tgiptautinę Moters dieną.

Rbeje, šios dienos garbei Niu- 
| ®>rko Lietuvių moterų klubas 

rengia gražią popietę sekma
dienį, kovo 5 dieną, Ozone 
Parke.

Jungtinėse Valstijose daug 
grupių, kovojančių už taiką, 
už tuojautinį karo baigimą 
Vietname, bet jos neapvieny- 
tos, pakrikusios, veikia kas 
sau.

Bus bandoma jas apvienyti 
šį pavasarį.

Yra įkurtas didžiulis komi
tetas, — Spring Mobilization 
Committee to End the War in 

&suflfietnam, — kuris organizuoja 
žiules demonstracijas Niu-
:e ir San Franciske.
ei viskas eis, kaip turėtų, 

tai demonstracijos bus š. m. 
balandžio 15 d. Galvokime 
apie tai, ruoškimės dalyvauti.

Užuot siaurinus, agresorius 
plečia karą Vietname. Tuo 
būdu, karo priešai turi telktis 
krūvon ir tarti žodį už taiką.

š. m. vasario 21 d. Vilniuje 
įvyko Lietuvos KP Centro 

iteto IV plenumas. Jis bu- 
^aukotas diskusijoms apie 

aip Tarybų Lietuva su- 
Widziosios Spalio revoliu- 

Jos 50-ąsias metines.
Kalbėjo daugelis plenumo 

dalyvių; didelę kalbą pasakė

darbams pernai buvo skirta 
milijonas rublių. Šiemet 
skiriama dvigubai didesnė
suma.

Cheminė drabužiams 
valykla

Kaunas.—Specialius apa
ratus atiduodamiems i che
minę valyklą drabužiams 
žymėti pradėjo gaminti 
Kauno automati žavimo 
priemonių gamykla. Opera
cija atliekama per kelias 
sekundes.

Du amerikiečiai kareiviai jau
badauja Vietnamo kalėjime

Saigonas. — Du ameri
kiečiai kareiviai, areštuoti 
už nelegalų pinigų keitimą 
ir nuteisti po penketą metų 

į kalėti, paskelbė bado strei
ką, reikalaudami pal e i s t i 
juos iš kalėjimo.

Badauja Bernard Elman 
iš Flushing, N. Y. ir Louis 
Frazier iš Belmont, Mass. 
Trečias kareivis šiomis die-

r,

Veikia švaros fabrikas
Utena. — Čia pradėjo veik
ti švaros fabrikas. Šiame 
drabužių cheminio valymo- 
dažymo fabrike visi darbai 
mechanizuoti ir automati
zuoti. įmonė per pamainą 
apdoroja 250 kil o g r a m ų 
drabužių. Ji aptarnauja ir 
kaimyninius rajonus, j*

Centro Komiteto pirmasis sek
retorius Ant. Sniečkus.

Pranešėjas sakė :
“Tarybų Lietuvos darbo 

žmones siekia garbingai sutik
ti Didžiojo Spalio 50-metį. Pir
mieji penkmečio metai padėjo 
gerą pagrindą mūsų ekono
mikai ir kultūrai toliau klestė
ti. Visų liaudies ūkio šakų, 
mokslo ir kultūros darbuoto
jai kupini ryžto pažymėti Ta
rybų valdžios judbiliejų nau
jais darbo laimėjimais, ku
riant komunistinės visuomenės 
materialinę - techninę bazę, 
sėkmingai įvykdyti TSKP 
XXIII suvažiavimo iškeltus is
torinius uždavinius.”

Lietuvos Komunistų 'partija 
šiandien — milžinas su apie 
100,000 narių!

Jos talkininke, Komunisti
nio Jaunimo sąjunga, turi 
300,000 narių.

Išaugo į didžiulę jėgą ir Lie
tuvos profesinės sąjungos — 
800,000 narių.

Kas prieš 50 metų tikėjosi, 
kad taip bus?!..

Lenkijos ministras Anglijoj
i

Londonas. — Čia lankosi j 
Lenkijos užsienio reikalui 
ministras A. Rapackis. Jis' 
priminė, kad Šiaurės Viet
namo bombardavimo sulai
kymas gali būti pirmas 
prie taikos žingsnis.

--------------------------i
I

Japonai piketavo 
JAV karinę bazę

Tokijas. — Keletas tūks
tančių japonų piketavo 
Jungtinių Valstijų orlaivy- 
no bazę, reikalaudami ame
rikiečius trauktis iš japoni- 
jos.

Penkių valandų metu po- 
j licija kirtosi su demons
trantais. 22 policistai buvo 
sužeisti, du pavojingai. Ke
letas demonstrantų taipgi 
sužeisti, 10 areštuotų.

Demonstracijoje dalyva
vo daugiausia studentai ir 
darbo unijų nariai.

Vokiečiai apie 
maoistus

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos laikraštis “N o j e s 
Doičland” rašo, kad Kinijos 
maoistai “padeda imperia
lizmui”.

“Jie kliudo bendriems so
cialistinių šalių ir tarptau
tinio komunistinio judėjimo 
veiksmams, remiant kovo
jančią Vietnamo liaudį, o 
t a i skatina amerikinius 
agresorius naujiems barba
riškiems veiksmams Viet
name”.

šių neduoda, gal ir neturi 
iš ko duoti, tuomet juos ir 
Įtiko kalėjime.

Amerikos viršininkai ge
li informuotų? kas kalėji

me dedasi ir kad be kyšių 
iš kalėjimo negalima išėiti; 
bet jie nieko nedaro. 0 ka
lėjime kartu su vietnamie- 

ais, kurie nekenčia ame- 
kiečių, netaip lengva būti.

c
r

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PASMERKTI 3 ŽYDŲ 

SKERDIKAI
Munich. — Vakaru Vo

kietijos teismas pasmerkė 
tris nacius, kurie buvo kal
tinami paskerdime 90,000 
žydų Olandijoje. Teismo 
dalyviai šaukė juos pakar
ti.

MOKYTOJAI GRĮŽO 
DARBAN

Jersey City, N. J. — Šio 
miesto mokytojai savo uni
jos susirinkime nubalsavo 
grįžti darban ir tuomet tar
tis dėl algų pakėlimo. Jie 
išstreikavo porą savaičių.

AUSTRALIEčIAI
SMERKIA MAO

Kanbera. — Australijos 
Komunistų partijos genera
linis sekretorius pareiškė, 
kad Kinijoje vedama “pro 
letarinė kultūrinė revoliu
cija” parodė, jog Kinijos 
vadovybėj vis labiau trau
kiasi nuo komunizmo pozi
cijų-

MAO ŽADA SULAIKYT 
TERORĄ

Pekinas.—Vietinė spauda 
rašo, kad pirm. Mao jau 
įsakęs raudongvardiečiams 
susilaikyti nuo terorizavi
mo įžymių komunistų vei
kėjų, kurie ir nesutinka su 
Mao politika.

PREZIDENTAI UŽGYRĖ 
PAPIRKINĖJIMUS

Washingtonas. — Nuo to 
laiko, kai prez. Trumanas 
užgyrė centralinės žvalgy
bos (ČIA) papirkinėjimus 
studentų, unijų ir kitų, taip 
pat darė Eisenhoweris, Ke
nedis ir Johnsonas.

KUNIGAS PAKLIUVO 
BĖDON

Emmaus, Pa. — Romos 
katalikų kunigas P. Perka- 
rik ir du jo pagalbininkai 
areštuoti. Kaltinami už ne
legalų bingo lošimą.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
DAUGĖJA

Canberra. — Su vasario 
1 d. Australijoje buvo 89 
tūkstančiai bedarbių — 21,- 
500 daugiau kaip pereitą 
gruodžio mėnesį.

nomis buvo iš kalėjimo iš
leistas. Pirmiaus dar trys 

j buvo išleisti.
Iš kalėjimo lengvai gale- į 

tų išeiti ir šiedu, jeigu jie 
sutiktų kalėjimo viršinin
kams duoti didelius kyšius, 
kurie gali siekti net iki Į 
$25,000. Kadangi šiedu ky-

Kodėl Johnsonas 
nenori derybų

Varšuva. —Lenkijos laik- 
raštis“Žice' Varšavi” rašo:

Washingtonas tikriausia 
mano, kad aštrėjant Mask
vos ir Pekino santykiams, 
Tarybų Sąjungai pasidarys 

1 iš viso neįmanoma arba 
bent sunku teikti pagalbą 
Vietnamui.

Neabejotina, kad šie sam
protavimai tikrai skatina 
prez. Johnsono nenorą pra-| 
dėti taikos derybas. ■

PRIEŠINASI ALGŲ 
UŽŠALDYMUI

Londonas. — Anglijos 
Darbo Unijų Kongresas at
metė valdžios pasiūlymą ir 
toliau tęsti darbininkų algų 
užšaldymą.

AUSTRIJOS NEONACIŲ 
VEIKLA

Viena.— Austrijos mies
te Lince įvyko neonacių na- 
cional-demokratų partijos 
steigiamasis posė d i s. Ši 
partija sudaryta pagal Va
karų Vokietijos neonacių 
NDP pavyzdį.

Prancūzija ir TSRS 
susitarė

Mirė 14-tas įtartas 
suokalbininkas

New Orleans, La. — Da- 
id W. Ferrie rastas savo 
)artamente negyvas tuo-

v
a
njet, kai prokuroras Garri
son ruošėsi jį areštuoti. 
Garrison sako, kad Ferrie 
tikrai dalyvavęs kartu su 
Oswaldu ir kitais suokalby
je prez. Kenedį nužudyti

Ferrie yra keturioliktas 
asmuo, įtartas suokalbyje 

netikėtai miręs. Proku- 
Garris o n tvirtina,

khd jis turi savo sąraše ke
letą dar nemirusiu, kurie 
įtartini suokalbio dalyviais.

Garrisonas dabar skelbia 
•eštavęs Clay Shaw, kaip

nežiūrimą suokalbininką.
C. Shaw paleistas iš kalė- 
mo po $10,000 kaucija.

n 
roras

a

ji

Areštavo pažangų poetą
Karači.—Pakistane areš- 

lotas pažangus poetas Ha- 
b Jalib už aštrią prez. 
ohammed Ayub K h a n 
•itiką.

Paryžius. — Prancūzijos 
ir Tarybų Sąjungos kultu-i 
rinio ir mokslinio bendra-1 
darbiavimo komisija sėk-1 
mingai baigė sesiją. ■ n

Komisija paruošė plačią į
abiejų šalių kultūrinio ben
dradarbiavimo progra m ą; 
1967-68 metams. Užsienioį 
reikalų ministerijoje buvo' 
pasirašytas bendras proto
kolas.

Streikas atomo įmonėje.
Owsego, N. Y. — 80 mi- 
onu doleriu vertės atomi- 
is įmonės statybos darbi- 
nkai paskelbė streiką.

TSRS laivas nuskendo
Kopenhaga. —- Tarybų 

Sąjungos žvejybos laivas 
audros buvo nuskąndintas.
Iš 79 įgulos narių 47 prige
ri.
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Ar AFL-CIO skils?
PO TO, KAI APVIENY- 

TOS AUTOMOBILIŲ Dar- 
bininkų unijos (United Au
to Workers) prezidentas 
Walter P. Reuther pasi
traukė iš AFL-CIO veikian
čiosios tarybos, kąį iš ten 
pasitraukė ir kiti UAW pa
reigūnai, žmonės klausia, 
tai kas dabar bus? Iš tik
rųjų, ką gi dabar United 
Auto Workers darys? Pasi
trauks iš AFL-CIO, ar ne? 
Jei pasitrauks, tai kur dė
sis: veiks sau viena, ar ieš
kos talkininkių, su kurio
mis galėtu sudaryti kita 
“CIO”?

Talkininkių, mums rodo
si, galėtų gauti, Juk tyms- 
terių unija taip pat nepalai
ko ryšio su AFL-CIO. Ne
palaiko ryšio su ta federa
cija ir angliakasių unija. 
Yra, be to, dar ir kitos uni
jos, kurios veikia pačios 
vienos, neįėjusios į AFL- 
CIO federacija. Tos unijos, 
kaip žinia, veikia sau be 
Meany vadovybės.

UAW administracija iš
leido laišką visiems unijos 
lokalams, kur dėsto unijos 
vadovybės pažiūras į tai, 
kokią šiandien turėtų būti 
amerikinė darbo unija, at
sieit,visos unijos, įskaitant 
ir tas, kurios yra Meany ži
nioje. Laiške minima ’d£ug 
gražių dalykų: minima ir 
piktų, begėdiškų, pav., kad 
reikią kovoti prieš, komu
nizmą, tarytum AFL-CIO 
ligi šiol to nedarė! Bet laiš
ke nepasakyta, kad reikia 
UAW ištraukti iš AFL- 
CIO federacijos.

L- Tačiau yra ženklų, kad iš 
X|ikrųjų UAW pasitrauks iš 

AFL-CIO federacijos. An
tai Čikagoje įvyko penkių 
šimtų UAW veikėjų konfe
rencija. Veikėjai, sakoma, 
atstovavę 55 unijos lokalus, 
ir konferencija pasisakė už 
išstojimą iš AFL-CIO. Spė
jama, kad šią konferenciją 
paseks kitos ir reikalaus to 
paties. Pagaliau, netrukus 
įvyks unijos suvažiavimas 
ir čia veikiausiai bus tartas 
galutinis žodis: išeikime!

Kaip žinia, AFL-CIO su
sivienijo 1955 metais, ir 

ų mes tuomet džiaugėmės, 
kad einama prie darbinin
kų vienybės. Tiesa, toji vie
nybė 'niekad nebuvo sąlydi, 
o daugelyje valstijų dar ir 
ligi šiol nebuvo vienybė 
kaip reikiant prav estą. 
“Vienybė” buvo tik pačiose 
viršūnėse, bet ji, kaip vis
kas rodo, nebuvo tikra. 
Amatinės unijos, kurioms 
vadovauja George Meany, 
visuomet turėjo viršūnėse 
pirmą ir paskutinį žodį. 
Kaip tik dėl viso to nesuti
ko ilgiau ten būti ir Reu- 
theris.

JEIGU SKILIMAS 
ĮVYKS, tai kaip ištiktųjų 
mes į tai turime žiūrėti: 
džiaugtis ar verkti? Labai 
gerai atsimename krizės 
metus, kada iš AFL išėjo 
angliakasių unija su John 
Lewisu priešakyje ir šuor

ai ganizavo CIO. Koks tuomet

buvo entuziazmas darbinin
kuose!.. Visi džiaugėsi ir ti
kėjosi, kad dabar atsivertė 
naujas lapas Amerikos dar
bininkų unijiniame judėji
me. Bet baigėsi pasaulinis 
karas, prasidėjo šaltasiįs ir 
Amerikos imperialistai su 
sau patikimais agentais 
pradėjo griauti tik neseniai 
įkurtas pramonines unijas; 
pradėjo mėtyti iš jų komu
nistus ir ne komunistus, 
veiklius, pažangius žmo
nes, tik neseniai susiorga
nizavusius į unijas!

Bet mums rodosi, kad 
Walter P. Reutheris nėra 
John L. Lewis. Abejojame, 
ar jam pasisektų, jei ir pa
siryžtų, atlikti tai, ką atli
ko mainierių prezidentas — 
suorganizuoti neorganizuo
tus.

O vis tik reikia manyti, 
kad šis UAW žygis at
kreipė JAV darbininkų dė
mesį į tą baisią padėtį, ku
rioje Meany su savo Aren
tais laiko AFL-CIO. Jie 
naudoja unijinį darbininkų 
judėjimą pragaištingai mū
sų kraštui politikai. Jie re
mia karą Vietname. Jie pa
sisako už tai, kad karas bū
tų eskaluotas, praplėstas, 
užuot jį tuojau baigus. ■

Tiesa, ligi šiol niekur vie
šai ir griežtai prieš karą 
neišstojo ir Walter P. Reu
theris, ir Hoffa, ir kiti dar
bo unijų vadovai, kurie nė
ra Meany kontrolėje.

KAD UAW Iš AFL-CIO 
gali pasitraukti, rodo ir tai, 
kad prezidentas Meany 
Reutherio neapkenčia, kad 
jis veikiausiai norėtų, kad 
ši unija pasitrauktų.

Štai praėjusią savaitę 
B a 1 Harbour miestelyje, 
Floridoje, įvyko AFL-CIO 
Veik. Tarybos posėdis. Ir 
ką gi mes teri matėme? 
Prezidentas Meany, taręs 
kelis žodžius (dėl formalu
mo), kad jis apgailestaująs 
UAW prezid. Reutherio ir 
kitų pasitraukimą, tuojau 
pastatė į pasitraukusio Re
utherio vietą Williamą Pol- 
locką, tekstiliečių u n ijos 
prezidentą; nors tam daly
kui, sakoma, priešinosi Jo
seph Curranas, bet Meany 
paskelbė, jog tai atlikta 
vienbalsiai!..

Taigi, Reutheriui grįžti 
atgal į AFL-CIO vadovybę 
jau beveik nėra galimybių. 
O jeigu taip, tai argi toks 

' milžinas, kaip United Auto 
Workers unija,. norės mo
kėti mokesčius į AFL-CIO, 
neturėdama ten savo atsto
vybės.

žala Vietnamo liaudžiai
Bogota.—Kolumbijos laik

raštis “Vos proletaria” ra
šo, kad Kinijoje “kultūrinė 
revoliucija” padarė didžiulę 
žalą Vietnamo liaudies ko
vai.

2,000 rajonas be daktaro
Jackman, Me. — Šis 2,000 

gyventojų rhjdnas neturi nė 
vieno daktaro. Artimiausias 
daktaras už 50(mylių.

APIE TAUTIŠKUMĄ 
IR LIETUVIŠKUMĄ

“Ar lietuviai gali savin
tis P. Grigaitį?” Po tokia 
antrašte “Tėvynės Balsas” 
paskutiniame savo numery
je išspausdino A. čepulio 
raštą, kuris liečia žmogaus 
kilmę, tautybę, tautiškumą. 
A. Čepulis šitaip pasakoja:

Ilgą laiką nesėkmingai ko
voję su vyskupais dėl Vašing
tono lietuviškos koplyčios'pa
vadinimo, Čikagos socialistai 
įsivėlė į naują diskusiją, ku
rioje siekia įrodyti, jog—“Len
kai amžini lietuvių priešai.” 
Taip jie net pavadino ilgą 
Jono Mažiuko straipsnį.

Kad P. Grigaičio ir jam pa
našių “socialistų” pasaulėžiū
roje telpa aršiausias naciona- 
limas, primenantis fašistų 
tautinę neapykantą, nėra nau
jiena. (Primintina, kad ir A. 

I Smetonos pasekėjų “Dirva” 
tvirtina, jog nėra to, kas rištų 

; lietuvius su lenkais, nors, kiek 
visiems žinoma, A. Shietona 
tokius ryšius turėjo per. . . 
lenkų dvarininkų kilmės žmo
ną.)

Todėl “Naujienos” surankio- 
! ja visus buvusius Lietuvos ir 
■ Lenkijos valdančiųjų sluoks- 
’ nių nesantaikos pavyzdžius, 
kad apibendrintų tariamą vi
sos lenkų tautos priešiškumą 

' visai lietuvių tautai. Kaip ži- 
Į nia, panašus tautinių santy- 
! kių supratimas yra fašistinis, 
; šovinistinis ir pan. “Naujie- 
I nos,” matyti, jį laiko “socialis
tiniu,” t u o pačiu parodyda
mos, jog apie socializmą jos 
supranta tiek, kiek avinai apie 
•vargonus. t

Lietuvių ir lenkų tautų drau
gystė—seniai išspręstas klau
simas. Ji glaudi, nuoširdi, stip
ri ir vaisinga. Jai anksčiau 
trukdė tik tų tautų valdan
čios išnaudčtojiškos klasės, jų 
atsikračius, nebeliko, jokio pa
grindo neSUtarimamsi.

Bet tų klasių likučiai su vi
somis šovinizmo bacilomis per
sikėlė į “laisvojo biznio” pa
saulį ir ten tebetęsia savo 
pjautynes, ryškiai demonst
ruodami savo.biaurią ir nepa
gydomą prigimtį. Sprendžiant 
pagal jų santykius, nesunku 
suprasti, kaip atrodytų Lietu
vos ir Lenkijos kaimynystė, 

: jeigu, laimei, nebūtų pasikeitę 
laikai. Tautų atplaišos mė
gina save vadinti apibendrin
tais tautų vardais.

Todėl “vaduotojų” spauda 
ir nuolat dvokia tautinės ne
apykantos smarve, -nors ten 
teesama ne daugiau kaip bu
vusių ponų tarpusavio santy
kių aiškinimosi, kuris, beje, 
abiem kaimyninėms tautos vi
siškai nerūpi. “Naujienos,” 
dalyvaudamos tame senojo pa
saulio santykių aiškinimesi, 
neparodo, kad jos tėra to se
nojo pasaulio produktas ir tik 
jo interesais gyvena. Todėl ir 
jos veliasi į šovinistines, šuniš
kas, buvusių ponų rietynes.

Besikandžioj ant, žinoma, 
galima visko prasimanyti. Tad 
“Naujienos” net paskelbė, kad 
eilė garsių lenkų nėra... lep-A 
kai, kad juos tik “sąvinasi” 
lenkai. Tarp tokių esą — M. 
Kopernikas, T. Kosciuka, A. 
Mickevičius, I. Skladovska-Cu- 
rie,/nes jie: “pagarsėjo ne 
Lenkijoj ir n e lenkų dėliai. 
Reikia pripažinti lenkams su
gebėjimą skaityti savais ir di
džiuotis žmonėmis, nežiūrint 
jų kilmės ir pagarsėjimo ap
linkybių.” “Naujienos” ne
praneša, kuriai tautai tie žmo
nės priklauso. O jų “argu
mentai” primityviausi ir kuri
oziškiausi :

“Kopernikas M., kunigas, 
mokėsi Krokuvoj, Bolonijoj, 
Paduvoj ((Padua), Ferraroj. 
Dirbo Italijoj ir Lenkijoj, taigi 
yra ne vien lenkų garsenybė.”

Še tau, kaip, pasirodo, ga
lima nustatinėti tautybę: mo
kėsi arba dirbo užsienyje, 
“kai kurių (!) kildinamas iš 
lietuvių” ir t. t. ir pan.

Bet tada...
Bet ką tada daryti su P. 

Grigaičiu? Ar lietuviai gali 
jį “savintis,” jeigu jis gyve
no carinės Rusijos valstybėj, o 
dabar-—JAV, kur ir tetrokš
ta būti palaidotas. Pagal 
“Naujienų” juokingiausiai su
galvotą tautiškumo apibūdi
nimą, kaip matote, jokiu bū
du ne! Argi ne baisu, kad 
“vaduotojai.” netenka tokio 
žmogaus, kuris nebegali, de
ja, būti lietuviu, kaip,' pasak 
jo, lenkais negali vadintis A. 
Mickevičius, M. Kopernikas 
ir visi kiti.... (

Daktare, daktare, ir kam 
tamstai buvo reikalingi aukš
tieji .mokslai?..

APIE TUOS, KURIE 
TVERIA LSD RELIGIJĄ

Kanadiečių “Liaudies Bal
se” skaitome:

Vakarų pasaulyje mes da
bar turime įvairių “srovių.” 
Vieni ieško “išganymo” virsda
mi bytnikais, kiti augindamie- 
si plaukus ir barzdas, treti ly
tinėj orgijoj, ketvirti vėl ko
kiame nors iškrypime. Pasta
ruoju metu atsirado dar viena 
“religija.” Tai psichedelnin- 
kai. Aną savaitgalį jie turėjo 
Toronte savo susivažiavimą.

Ši nauja “religija” turi net 
savo “popiežių” Jungtinėse 
Valstijose. Jis norėjo atvykti 
ir pasakyti pamokslą, bet Ka
nados imigracija neįsileido. 
Tuomet jis norėjo įšmugeliuo- 
ti užrekorduotą juostelėj savo 
pamokslą, bet pasienio agen
tai pačiupo juostelę ir pasiun
tė į Otaw.ą.

Ši “sektą” įsivaizduoja, kad į 
žmogus gali “išplėsti” s avo 
protą naudodamas LSD “vais- 

’tus.” Tai savo rūšies žmogaus i 
nervų stimuliatorius. Kai kas 
sako, kad naudingas gydymui 
alkoholikų, bet kiti teigia, kad 
pavojingas. Bet j;iš, matyti, { 
iššaukia- jaunuose- žmonėse Į 
tam tikras haliucinacijas.

Ant televizijos buvo trum
pas “seansas” iš tos jų kon
vencijos. Susidarė įspūdis, 
kad ten buvo susirinkę žmo
nės kuriems ne visi namie, 

f , !

kaip žmonės sako.

ŽEMDIRBIAI MOKOSI
Joniškio rajone šiemet 

sudaryta 54 vienmetes ąg- 
rozoomokyklos. Jas lanko 
laukininkystės ir gyvulinin
kystės darbuotojai. 60 žmo
nių mokosi trijų mėnesių 
traktorininku kursuose.

Numatyta taip pat suren
gti kursus augalų apsaugos 
technikams, kombaininin
kams, elektrikams. Iš viso 
šią žiemą rajone mokysis 
700 žemdirbių.

J. Laužikas—Pedagogikos 
mokslų daktaras

Respublikos mokyklų 
mokslinio tyrimo instituto 
vyresnysis rpokslinis bend
radarbis Jonas La u ž i k a s 
apgynė pedagogikos moks
lų daktaro disertaciją.

Keturiasdešimt metų tyri
nėjęs bendrosios pedagogi
kos, švietimo organizavimo, 
pedagogikos istorijos pro
blemos, J. Laužikas tapo 
pirmuoju Lietuvoje pedago
gikos mokslų daktaru.

Siuntos į užsienį
Telšių skaičiavimo maši

nų gamyklos jauniausios 
mieste įmonės — produkci
ja jau žinorpą visoje šalyje. 
Neseniai gamyklos darbi
ninkai išsiuntė pirmą im
pulsinių skaitiklių ir mikro- 
perjungėjų siuntą į Bulga
rijos, Vengrijos ir Lenki
jos įmones,

Iš CENTRO RAŠTINĖS.
Kuopų stovis

Nuo tūpusio mano rašto 
“Laisvėje” ir “Vilnyje” va
sario 14 d., pilnai pasimokė- 
jusių narinių duoklių už 
1967 metus kuopų skaičius 
paaugo penkiomis. Jos yra: 
9 kp., Norwood, Mass.; 78 
kp., Yucaipa, Calif.; 85 kp., 
Haverhill, Mass.; 87 kp., 
Pittsburgh, Pa.; ir 136 kp., 
Kearney, N. J. Kitais žo
džiais, jau yra 8 kuopos, iš- 
kolektavusios duokles iš vi
su senu nariu. V c. U

Naujų narių gauta
Praėjusiam rašte rapor

tavome, kad naujų narių 
gavome tik septynis, o da
bar galime pasigirti, kad 
iki šio rašto paskelbimo jau 
turėjome 35.

Į garbės kuopų skaičių, 
prie 91 kuopos iš Phoenix, 
Arizona, prisidėjo 45 kuo
pa iš St. Petersburg, Flori
da, išpildydama kvotą nau
jų narių gavime. St. Peters- 
burgiečiai jau turi 16 nau
jų narių, o jiems kvota bu
vo uždėta 15. Bravo ir 
jums, draugai St. Peters- 
burgiečiai. Tikiu, kad su 
tuo nesustosite, gau site 
daugiau narių.

Beje, Stasys T. Straukas, 
91 kuopos sekretorius, rašo, 
kad jie prisius daugiau 
naujų narių. Kaip žinote, 
jie jau gavo 4.

Kitos kuopos gavo naujų 
narių sekamai, nors paskir
tų kvotų dar neišpildė: 2 
kuopa, So. Boston, Mass.— 
1; 44 kp., Lowell, Mass.l; 
75 kp., Miami, Fla.—2; 81 
kp. (Moterų klubas)/ Niu
jorke —5; 188 kp., Detroit, 
Mich.—3\

Skubinkime, draugai, da
bar kaip tik laikas ieškoti 
naujų narių. Kai užeis va
saros karščiai, tai jau ne, 
taip lengva bus.

$5. Kad nenuskriausčiau 
draugijos, sako C. Vaichu- 
nas, jeigu pinigai kaip nors 
dingo, jis prisiuntė dar $2 
už pereitų metų duokles.

Po $2 aukų prisiuntė su 
duoklėmis: V. W. Smith iš 
Atikokan, Kanados, ir J. A. 
Dwarsh iš Hood River, 
Oregon.

J. A. Dwarsh rašo, kad 
jis buvęs Seattle, Washing
ton, kuopos narys, bet kai 
kuopa likvidavosi, jis pasili
ko pavieniu. Sako J. A. 
Dwarsh: “Aš vijf*noriu pri
klausyti LLD kol akys dar 
mirksi ir širdis dar kruta, 
nepaisant, kad jau įžengiau 
į devintą dešimt antruosius 
metus. Jaučiuosi labai ge
rai ir C. tad nenoriu su ap- 
švieta skirtis.”

Gyvuok ilgai, draug a s 
Dwarsh!

Iš laiškų
Didžiulės 19 kuopos, Chi

cago, Ill., sekretorius J. M. 
Kaminskas, baigęs tvarkyti 
(tikrinti) su Centru narių 
stovį už 1966 metus ir, beje, 
tuo būdu man daug padėjęs 
susitvarkyti Centre, linki 
mums geros sėkmės. Žinau, 
kad 19 kp. nepasiduos ma
žesnėms kuopoms naujų 
narių gavimo vajuje. Tikiu, 
jie dabar pradės verbuoti 
naujus narius ir kolektuoti 
mokestis už 1967 metus iš 
senųjų.

Iš Phoenix, Arizona, S. T. 
Straukas rašo, kad gražiai 
pavyko A. Taraškos filmų 
rodymo vakaras. Jie dabar 
norėtų rodyti daugiau fil
mų savo tarpe ir klausia S. 
Straukas, gal turi kas nors 
projektorių, kurį norėtų 
parduoti. Jei’ kas turite, 
praneškite. Centrui. Jie no
rėtų įsigyti.

Ieva Mizariene 
Centro sekretore

Žinios-žineles

hauji “Minties” 
leidiniai

G. Gęlikovo ir G. Mucl 
Didžiojo Sp

kyje” yra trečioji
“Jaunam komunis-

iš TSKP istorijos”

priešą
serijos 
tu i — 
(lietuvių kalba iš šešių šios 
serijos
Trumpa populiari apybrai
ža pasakoja apie laikotar
pį nuc 
nėšio

brošiūrų išėjo trys).

1917 metų kovo nie
ki 1920 metų.

•ukus pasirodys kny-Net 
gynuoke V. Lenino knyga 
“Vaiši

beždži 
procese.

ybė ir revoliucija” ir 
gelso “Darbo vaidmuo 
ones sužm o g e j i m o

x
N. Pavlovo knygoje “500 

dienų 
j am a 
moksli 
tiazis’ 
nyne

vandenyne” pasako- 
apie ekspedicijas 
nio tyrimo laivu “Vi-

Ramiajame vande- 
pagal Tarptautinių

;inių metų programą.
Autorius aprašo kelio 

po O k
Naująją Kaledoniją, ftauj 
ją Ze andiją ir kitas.

“Mi 
ninku

anijos salas Fi

rties” leidyklos daili- 
redakcija dideliu ti- 

šleido keletą skonin- 
virukų Tarptautinėsgų at

Moters dienos proga. Atvi
rukus 
fikai R.
Dočkų
Urmonavičiūtė, L. Skersto- 
naitė ir kt.

piešė dailininkai gra- 
Dicha v i č i u s, R. 

tė, A. Naciu lis, M.

auro knygelė “Žalio-

siems, 
viečiu 
taip p 
keliu v

kas domisi gyven- 
žaliošios ap 1 i n k os,

• at skverų, parkų, pa
tvarkymu.

* 

oti? Kaip išsaugoti ir 
r ti širdį? Kaip rėi-

Kaip reikia taisyklingi 
kvėpti

Aukos Draugijai
Stambiausią auką prida

vė nuo 185 kuopos, Rich
mond Hill, N. Y., sekretorė 
A. Kazlauskienė—$25. Tai 
ne tik stambiausia, bet ir 
vienintelė iš kuopų. Kitos 
aukos gautos iš pavienių 
narių. Reikia pasakyti, kad 
mažai kuris pavienis narys 
prisiunčia vien tik duokles 
—vis gauname dolerį-kitą 
ir aukų.

P. J. Martiniais iš Wex
ford, Pa., prisiuntė $10, sa
kydamas, kad tai $2 už 
duokles, o kitus $8 skiria 
Draugijos fondan. C.h a s. 
Vaichunas iš Harrisburg, 
Ill,, prisiuntė $5 — duokles 
$2 ir $3 auką, bet Ch. Vai- 
chuno vardas nėra įrašytas 
Centre, kad jis pereitais 
metais mokėjo duokles, 
nors jis jaučiasi prisiuntęs

Įžymus lietuvių rašytojas J. Avyžius.

• Vieninteli Brazi 1 i j o s 
yalstybinė įmonė—automo
bilių gamykla — parduoda
ma iš varž y t y n i ų priva
tiems asmenims.

• Pernai Danijoje par
duota 11,340 farmų. Dau
gumą jų supirko spekulian
tai bei vertelgos.

• Tunise statomas pir
mas šalyje nacio n a 1 i n i s 
technikos institutas. Dide
lę ekonominę ir techninę 
paramą teikia Tarybų Są
junga.

• Per praėjusius penke
rius metus 190 tūkstančių 
Vengrijos valstiečių mokė
si įvairiuose kursuose, įsi
savino naujas specialybes.

• Šiuo metu Lenkijoje 
veikia 8 telecentrai ir 18 
televizijos stočių. Šiemet 
numatoma pastatyti dar ke
lis telecentrus ir. apie 60 
retransliacinių stočių,

• Paryžiuje įvyko nuo
lat veikiančios Tarybų Są
jungos ir Prancūzijos ko
misijos pirmoji sesija, kuri 
apsvarstė ekonominio ben
dradarbiavimo klausimus.

• Pasirašytas Tarybų 
Sąjungos ir Nigerijos susi
tarimas dėl oro susisiekimo 
linijos tarp Maskvos ir La
goso. Dabar tarybiniai lėk
tuvai skraido į 16 Afrikos 
valstybių.

• Varnoje (Bulgarija) 
baigiamas statyti astrono
mijos centras. Jo observa
torijos, plane t a r i u m a s , 
dirbtinių palydovų stebėji
mo stotis vykdys moksli
nius darbus.

— nepa vargtų? Į 
ir kitus labai svar

iu ogu i klausimus duo- 
akymą žinomas mūsų

kia elgtis, kad žmogaus or
ganizmo šeimininką s—sme
genys 
šiuos 
bius ž
da ats
respublikos gydomosios fi
zinės 
K. Di
pavimhs, judėjimas, sveika
ta”,(rusų kalba). Nuosek
liai, s 
galimt 
labai i 
goję 
grūdir 
deniu, 
šios procedūros 
daugi;
pateikiami įvairių 
kompl 
vienas
sirinkri kaip tik tuos, kurie 
labiausiai tiks jo amžiui ir 
sveikatos būklei.

kultūros specialistas 
neika knygoje “Kve

ste m i n ga i spo i -t u o j ant, 
, išsigydyti net nuo 
imtų susirgimų. Kny- 
utorius aprašo, kaip 
tis oru, saule, van- 
kaip masažuotis, kad

u naudos.

eksai, iš kurių kiek- 
skaitytojas galės pa-

Prof. V. Ruokis knygoje 
“Kristolog r a f i j a ir optine 
uolčnų mineralogija” supa
žindina su mineralų, krista
lų ir uolienų mokslu. Kny
gos tikslas — sužadinti no
rą studijuoti dirvožemį ir 
apskritai mineralų pasaų^Į^ 
lį kristalooptikbs metodu ^o-

PERIODINĖ SPAUDOS 
PARODA

Sostinės “Pergalės” kino 
teatre atidaryta TSRS pe
riodinės spaudos paroda. 
Mūsų respublikos periodi
nės spaudos stende rašoma: 
“Lietuvos TSR šiuo metu 
išleidžia apie 150 periodinių 
leidinių, kurių vienkartiniu 
tiražas — 3 milijonaLggjjį 
t ū k s tane ia i e gz e m p 1

Vėliau ši paroda bus 
kelta į kitus respublikos 
miestus ir rajonus.
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“Laisves” redakcijos pranešimas metiniam 
laisviečių suvažiavimui vasario 19-ą d.

(Pabaiga)
Mūsų santykiai su t. v. 

“vaduotojais” tebėra šalti, 
nepasakius kitaip. Jų “veik
la” dažnai stebina mus savo 
komizmu, komedijomis. Už 
tai dažnai mes juos pakri
tikuojame, pašiepiame vie
šai, parodydami tą moralinį 
žemumą, Į kurį jie įkrito.

Atsimename, kas pas juos 
įvyko dėl to, kad į “Švie- 
sos-Santaros” ]

tojus” parašė V. Ingautas. 
Paduosiu čia jo dalelę, ir 
prašau paklausyti, kaip Lie
tuvos žmonės mato, supran
ta ir vertina visa tai, kas 
darosi tarp šių dienų “va
duotojų.”

“Visuomenė, kuri vadina
si “vaduotojiška,” rašo ‘Tė
vynės Balso’ bendradarbis, 
— mums nėra nauja. Ji — 
tik sumažintais mastais — 

pr aka Ibasi yra toji pati visuomenė, 
buvo pakviestas L. Vladimi- kuri valdė Lietuvą 1918- 
rovas, JT bibliotekos direk- 1940 metais. Su visais jai 
torius Niujorke! Atsimena
me: sugriuvo jų pati vyriau
sia “vadavimo” įstaiga, Vil
kas! Ir tik dėl to tautinin
kų organizacija Niujorke 
išmetė Vinca Rasteni, buvu- 
sį “generalini sekretorių” 
smetoninėje Lietuvoje!

Čia pat reikia priminti, 
kad Vincas Rastenis yra 
santūresnis už daugelį “va- 

«uotojų” — tuo atžvilgiu, 
ad jis mano, jog Ameriko

je reikią būti “demokratu,” 
o ne atviru fašistu, kaip 
daugelis neišmanėlių-vaduo- 
toju daro.

Susmukus Vlikui, ar jūs 
žinote, ka jie pasikvietė jam 
atstatyti? Ogi mums jau ge
rai žinomą politini komedi- 
jantą Pijų Grigaitį! Tiesa, 
prelato Balkūno “įtaka” čia 
buvo pati didžiausia.

Argi ne buvo komedija, 
kai “vaduotojai” pradėjo 
siųsti protesto rezoliucijas 
popiežiui Povilui Vl-ajam, 
kad jis atsisakytų tartis su 
Tarvbu Sąjungos preziden
tu N. Podgornu, vizituojan

čiu Italiją?- Po tų visų “pro
testų,” “veiksniai” dabar 
•fau prisipažįsta, kad jie la
bai apsikiaulino...

Ar ne komedijas “veiks
niai” atlieka, kai jie rėkia, 

. kad JAV Senatas neužgir- 
tų konsularinės sutarties?.. 

Konsularinė sutartis, mū
sų nuomone, būtų kur kas 
naudingesnė JAV-oms negu 
Tarybų Sąjungai. Lietu
viams ji taip pat būtų la
bai naudinga, nes jiems bū
tų lengviau Lietuvon nu- 

' vykti.
Per pastarąsias dienas 

“vaduotojai” tuštino žmo
nėms kišenes, minėdami va
sario 16-ąją. Viskas rodo, 
kąd šiemet kur kas mažiau 
j^įi surinko aukų negu bent 

<Aąda nors pirmiau. Žmonės, 
Wiat. susipranta.

“Vaduotojai” gavo didelį 
smūgį ir Londone, kai Ang
lijos valdžia pasakė, kad ji 
mano užgirti dabartinę Len
kijos - Vokietijos sieną — 
Oderio-Neisės sieną. Ką tai 
reikštų? Tai reikštų oficia
lų Tarybų Lietuvos pripaži
nimą.

Britanijos valdžios susita
rimas su Kosyginu dėl Pa
baltijo kraštų “užšaldyto” 
aukso Londone — dar vie
nas kirtis visoms viltims tų, 

•ie tikisi Lietuvon grą- 
i fabrikantų ir dvarpo- 
!Santvarką

u

Mes esame rašę ir rašo
me, kad tarp “vaduotojų” 

' vyksta didelė diferenciaci
ja: padoresni žmonės, ėję 
kartu su jais, ’‘atsisako to
liau eiti. Jie pradeda vis 
daugiau ir giliau galvoti 
apie ryšį su tėvyne, su gim
tąja šalimi, kurią “vaduo- 
Jipjai” visaip bando žeminti, 

ti nuo išeivių, arba 
dus išeivius—nuo Lie

's.
•S5’Labai gerą straipsnį “Tė
vynės Balse” apie “vaduo

Su visais jai 
būdingais bruožais: partijų 
rietenomis, parsidavimu už
sienio kapitalui, gobšumu ir 
pralobimo troškimu, abejin
gumu darbo žmonių likimui, 
socialinės pažangos nepa
kantumu, panieka kultūrai, 
savanaudišk u m u, fanatiz
mu. Visuomenė, kuri turi 
pakankamai pinigų tuščių 
politikierių riet e n o m s bei 
Tarybų Lietuvai šmeižti ir 
kuriai “pritrūksta” lėšų, 
kai reikia leisti, pavyzdžiui, 
kad ir bibliografinę “Knygų 
lentyną”...

Bet laikas skuba, o “va
duotojų” visuomenėje atsi
randa vis naujų ir naujų 
“sūnų paklydėlių.” Atsiran
da ne todėl, kad jų blogi 
charakteriai arba kad nesu
prantamais būdais juos pa
veikia mistiškoji komunisti
nė “agitacija.” Jie atsiran
da todėl, kad žmonės, lai
kui bėgant, pamato labai at- 
stumianči a s , antihumaniš
kas istorijos pasmerktos vi
suomenės savybes. Todėl, 
kad doras, sveikas lietuvis 
negali visą gyvenimą būti 
tarp melo sienų. Todėl, kad 
šviesus gimtojo krašto pa
vyzdys padeda nesulaikomai 
griauti senų prietarų ir ne
teisybės rūmus žmonių sie
lose.

O su griuvėsiais sieloje 
sunku gyventi. Reikia juos 
nuvalyti tam, kad-lifctų šva
ri vieta arba vietoj jų būtų 
statomi nauji, tvirtesni, tei
singi gyvenimo supratimo 
rūmai...

Taip, kasmet “vaduotojiš- 
koje’’ visuomenėje gausėja 
“sūnų paklydėlių” būrys. 
Lieka jie, tie “sūnūs pakly
dėliai,” dažnai senojoje vi
suomenėje, bet jie jau žino 
—gal ir nesąmoningai—ke
lią. kuris tinkamą valandą 
gali padėti surasti dvasinę 
lygsvarą, susvyravusia su
dėtingo laikmečio kryžkelė
se.

Išeitį pirmiausia rodo pa
ti Lietuva. Kasmet tautie
čiai mato, kaip gimtasis 
kraštas vis ieško kelių, ku
rie būtų palankesni, tinka
mesni doriems, nacionaline 
kultūra ir tautos gerove be
sirūpinantiems tautiečiams. 
Ir kasmet atranda. Štai ir 
praėjusieji metai praplėtė 
krašto ir išeivijos dialogo 
galimybes. Platėjantis in
formavimas Lietuvos spau
doje apie emigracijos kūry
bines pastangas, Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto veiklos aktyvėji- 
mas, atviras, nuoširdus gau
sių tautiečių, besilankančių 
gimtajame krašte, priėmi
mas ryškiai atskleidė mūsų 
gerą valią, mūsų jautrumą 
išeivijos platiesiems sluoks
niams, mūsų troškimą padė
ti jiems sunkioje kovoje dėl 
lietuvybės išlaikymo sve
tur. Galime neabejoti: ir šie 
metai atneš naujų ir nau
dingų reiškinių pasaulio lie
tuvių dialogui. Ir gims jie, 
žinoma, Lietuvoje, nes1 tik

čia yra tautos socialinės pa
žangos ir šviesių epochos 
idėjų židinys, o mes moka
me kritiškai žvelgti j savo 
dialogą sp išeivija, ir mums 
visada mielas draugiškas, 
nuoširdus, padedantis nesu
sipratimus ar klaidas šalin
ti tautiečio patarimas.

Vaduotojams” gi tenka
tik vis taikytis, vis blašky
tis, vis kaitalioti savo anti
tarybines plokšteles. Ir nie
kados jie nenorės rašyti ši
tų rėksmingų, skubių mėgi
nimų prisitaikyti prie nau
jos, humaniškos krašto ini
ciatyvos istorijų. Niekados 
jie nenorės suprasti mūsų 
gražių pastangų, visada jas 
menlmis, niekins, iškraipi- 
nes. <■

Kadaise “vaduotojai” iš 
viso draudė tautiečiams va
žiuoti i Lietuva. Dabar ne 
iš gero jaunesnysis St. Lo
zoraitis mėgina įtikinėti, 
kad išeivių kelionės į Lie
tuvą visgi reikalingos, nes... 
neišvengiamos...”

Mes rašėme, sakėme, sa
kome ir sakysime kiekvie
nam padoriam, “vaduotojų”
suklaidintam asmeniui: pa-: i Bingham toną. Čia 1923 
duokime vieni kitiems ran- ■ metais, berods spalio mėne- 
kas ir žengkime pirmyn si, sukūrė šeimos židinį. Ir 
kartu su mūsų tauta, su per tą visą laiką pastoviai 
Lietuva!..

Nieks, jokia jėga nesugrą- keliose 
žinsf Lietuvon to, kas buvo mašinistu ir per kelierius

BINGHAMTON, N. Y
John Meškūnas, gyvenantis j , su bažnytinėmis apeigo-Mirė J. Strolis

Vasario 6 d., 2:05 ryte, 
Wilson Memorial ligoninėje, 
mirė Joseph F.. Strolis, su
laukęs 74 metų amžiaus. 
Gyveno 3fZ> Grand Blvd.

Liūdesy liko žmona Edna 
Strolienė, dvi dukros, —- 
Mrs. Eugene (Marlene), jos 
vyras Arnold, g y v e n anti 
Apalachin; Mrs. Stanley 
(Jeanette), jos vyras ir jų 
šeima žvirbliai, gyvenanti 
Winchester, Mass.; dvi se
sutės—Mrs. Michael (Don
na), jos vyras ir jų šei
ma Bartulis, gyve n a n t i 
Kanadoje, ir Mrs. Genie 
Radikienė, jos vyras ir 
jų šeima, gyvenanti Tary
bų Lietuvoje; du broliai — 
Jonas Strolis, jo žmona Nel
lie, gyvenanti Binghamtone, 
ir Pranas Strolis, jo žmona 
ir šeima, gyvenanti Tarybų

Binghamtone; 8 anūkai ir 
12 proanūkių. Ramybės 
amžinai ilsėtis, o likusiems 
jo giminėms gili užuojauta 
jų liūdnoje velandoje.

Mirė J. Skrebis
Vasario 15 d., Wilson Me

morial ligoninėje, mirė 
John A. Skrebis, sulaukęs 
52 metų amžiaus. Liko liū
desyje žmona Bridget Skre
bis, sūnus Ronald Skrebis, 
gyvenantis Johnson City; 
dvi sesutės Anna Skreby
tė, gyventi Binghamtone, ir 
Miss Stella Skrob, gyvenan
ti Arlington, Va.; trys dė
dės ir viena tetulė.

Velionis buvo narys St. 
Josepho lietuvių parapijos, 
Amerikos Lietuvių Rymo

Katalikų Susivienijimo ir 
II pasaulinio karo vetera
nas. Palaidotas vasario 18

Iš Lietuvos

mis, Kalvarijos kapinėse. 
Amžinos ramybės! Gili už
uojauta jo artimiesiems' jų 
liūdnoje valandoje.

Susižeidė A. Pagiegala
Prieš kiek laiko Antanas 

Pagiegala, elektrine mašina 
beplaudamas medžius, rim
tai susižeidė du kairės ran
kos pirštus. Vieną pirštą 
gydytojas sutvarstė ir sakė, 
kad gražiai sugis, o kitas 
pirštas buvo daugiau su- • B 
žeistas, tai turėjo būti nu- i či 
pi autas. : p

Gaila, kad geriems žmo- B* J- Ramanauskaitė.

n

a

NAUJOS PREMIJOS
Pastaruoju metu Lietuvos 

teatrai pradžiugino žirovūs 
eile premjerų.

Visų pirma, tenka pami- 
ėti Vilniaus Akademinio

dramos teatro pastatymą. 
Tai poetės R. Skučaitės vei
kalas — 10 dialogų ir epi
logas, — skirtas aktualioms 

įklėjimo problemoms. Eg-
;■ vaidina aktorės A. Gre- 
jrauskaitė ir D. Kazragy- 

tė, Audrių — aktoriai A. 
losenas ir A. Zigmantavi- 
us, Eglės motiną — nusi- 
dniusi artistė L. Kupstai-

nėms ir aplink savo namelį i S 
bedirbant įvyksta nelaimė. | sevičiūtė. 
Linkiu Jums, Antanai, sek 
mingai išgyti.

O. Wellus

jektaklio režisierė—S. No-

fcauno Muzikinis teatras 
įrodė žiūrovui F. Zupės 
jeretę “Dona Žuanita.”

WOODBURY, CONN.
timų giminių bei draugų.

Juozas buvo gimęs ir au
gęs gražiame P a n a g a 1 i o 
kaime, dabar Anykščių ra
jone. Ir dar jaunvstėje, 
1910 metais atvyko i šią šą
li laimės ieškoti, į Roches
ter. N. Y., o 1920 metais—

gyveno šiame mieste. Dirbo 
pramonių įmonėse

prieš 1940 metų birželio mė
nesio dienas.

Tegu tik būva Žemėje tal-

vi

Cliffside, N. J.
Mirė M. Waliska

Čia lietuvių kolonija
sai maža ir toji baigia nyk
ti.

Vasario 1 d. mirė Miko
las Waliska, sulaukęs 82 m. 
amžiaus. Daug metų sirgo. 
Liūdesyje liko žmona, dvi 
dukterys, vienas sūnus ir 7 
anūkai.

Pirmiau jis buvo LLD 77 
kn. narys. Paskiausiu laiku 
dėl ligos nebepriklausė. Iš 
Lietuvos atvyko prieš pir
mąjį pasaulini kara. Daug 
metų gyveno Cliffside, N.J. 
Pirma žmona mirė ankš
čiau, paliko vieną dukterį. 
Vėliau vedė antra žmoną, 
su kuria turėjo tris vaikus, 
bet vienas berniukas mirė. 
Antroji žmona Cliffsidėje 
gimusi ir augusi.

Velionis palaidotas vasa
rio 4 d. Fort Lee kapinėse. 
Po laidotuvių visi buvo pa
vaišinti.

Mirė J. Milleris
; Vasario 3 d. mirė Juozas 
Milleris 75 metų amžiaus, 
Amerikoje gimęs ir augęs, 
buvo vedęs, vaikų neturėjo. 
Palaidotas šv. Jono kapinė
se, Brooklyn, N.Y., su baž
nytinėmis apeigomis.

Ūžuojaut Z. Waliskienei. 
ir T. Millerienei, Walisku 
vaikams, anūkams ir gimi
nėms.

St. Petersburg, Fla.
Vasario 15 d. Dailės cho

ras turėjo pamokas. Po pa
mokų įvyko choro susirin
kimas, kuriame nutarė pri
sidėti prie Lietuvių Ameri
kos klubo. Pirmiau paauko
jo klubui $400, buvo banke 
$410, Viskas atiduota klubo 
nuosavybei.

St. Petersburgietis

basku t i n i u s metus dirbo 
Endicott-Johnson Corp., iš- 
kur išėjo pensijon prieš ke
lelius metus.

Velionis buvo nariu 
Broome anvgardos kareivi
nės No. 666 ir pirmojo pa
saulinio karo vete r a n a s . 
Taipgi buvo LLD 20 ir LDS 
6 kuopų nariu,v Visados ben
dravo su pažangiečiais; il
gametis “Laisvės” skaityto
jas ir nuoširdus jos rėmė
jas. plačiai žiūrėjo i pasau
linius įvykius, rėmė prieš-j 
karine veiklą ir turėjo viltį 
sulaukti bei matyti laimin
gą be karų pasauli. Tačiau 
nelaboji mirtis išskyrė jį 
iš gyvųjų tarpo.

Velionis buvo pašarvotas 
Barbers kop 1 y č i o i e, 428 
Main St., Johnson City. N. 
Y. Karstas skendėjo gėlyne 
nuo šeimos ir draugų.

Vasario 9 d., 9 vai. ryte, 
dvasininkas koplyčioje at
laikė religines apeigas, ir 
gausaus draugų būrio paly
dėtas' į Florai Parko kapi
nes. Visi palydovai buvo pa
kviesti susirinkt? į Ameri
can Legion salę, kur visi bu
vo maloniai ir skaniai pa
vaišinti.

Lai būna ramybė Tau, 
Juozai, amžinai ilsėtis šia- 
2—Binghamton 
me gražiame kalnelyje. O 
likusiems jo giminėms—gili 
užuojauta liūdnoje valan
doje.

Mirė M. Meškūnas
Vasario 14 d., Wilson Me

morial ligoninėje, mirė Mi
chael Meškūnas, ilgametis 
vietos gyventojas, sulaukęs 
82 metų amžiaus. Palaido
tas vasario 17 d., su bažny
tinėmis apeigomis Kalvari
jos kapinėse.

Liūdesy liko žmona Ieva, 
duktė Mrs. John (Mary) 
Guokas, jos vyras ir šeima, 
du sūnūs — Charles Meš
kūnas, jo žmona ir šeima, 
gyvenanti Binghamtone, |ir 
Matthew Meškūnas ir jo 
šeima, gyvenanti Forest 
Nineveh; dvi sesutės-Pau- 
liną Sedwick ir Elizabeth 
Shopes, abi gyvenančios Ro
chester, N, Y.; ir brolis

Biskis atsiminimų 
iš s e n ų laikų

Gyvenant Baltimore, Md., 
rodos 1914 m., buvau Ame
rikoj pagyvenęs apie porą 
metų, mažai supratau tarp- 
srovinius skirtumus. Socia
listus žinojau kaip bedie
vius ir kad Lietuvoje caro 
valdžia juos persekioja.

Ant Beri St. lietuviai tu
rėjo salę, rengdavo pobū
vius, šokius. Sueidavo daug 
lietuvių, aš irgi eidavau pa
silinksmint. Sykį tautos 
“patrijotas” sušaukė keletą 
vaikinų ir merginų, paaiš
kino, kad reikia organizuo
ti pastatymą Lietuvos ku
nigaikščio, rūdos, Vytauto. 
Visi pritarėm.

Atėjus į pamokas, pirmi
ninkas paaiškina, kad jis 
bus kunigaikštis. O mes 
kiekvienas norime k u n i- 
gaikščiu būti. Prasidėjo pa
mokos. Kunigaikštis ir ku
nigaikštienė mokosi roles, 
gi mums nepaskyrė jokios 
rolės. Kantriai laukėm pir
mą vakarą, antrą, trečią 
pradėjom protestuoti. Tai 
buvo paskutinės pamokos.

Už kiek laiko pasklido 
žinia, kad bus didelis susi
rinkimas, paradas liėtuvių 
salėj ant Beri St. Nueinu ir 
aš. Daug žmonių, daugiau
sia vyrai, stovi eilėje. O va
dovai informuoja, kuriom 
gatvėmis maršuosim ir kaip 
užsilaikyti, kad amerikie
čiai matytų kaip lietuviai 
yra disciplinuoti. Šis mar- 
šavimas yra pasirodymui, 
kad mes esam lietuviai, o ne 
“paliokai”, kad mus neva
dintų “polak”.

Turbūt buvo apie šimtas 
žmonių. Na ir leidomės gat
vėmis. Vienos stubos tarp
dury stovėdamas vyras,' pa
varde Gurklis, suriko mūs 
vadovams: “Kur jūs vedat 
tą kaimenę? (Man rodosi 
Gurklis buvo socialistas). 
Mūsų vadovai nieko neatsa
kė. Numaršavom prie aukš
to stulpo, ant kurio viršaus 
buvo aras ar koks biustas. 
Sustojom eilėj atokiau nuo 
stulpo ir laukėm, kada bus 
mums proga apeiti aplink 
tą paminklą.

Daug visokių drau gijų 
maršavo nešini visokiomis 
vėliavomis—eina ir eina, o 
mes stovim. Tūli pradėjo 
vadovams išmėtinėti, kai 
kurie nedisciplinuoti parėjo 

> namo, o aš laukiau iki galo. 
Jau pradėjo temti, daug 

, žiūrovų pradėjo skirstytis, 
, mažai beliko. Praėjo pasku

tinis - svetimtaučių būrys. 
Mūs vadovas sako: dabar 

; mūsų eilė. Išstovėję eilėj

pusę dienos, kai pasakė, kad 
galim maršuoti, mes pasi
leidom bėgte vienas už ki
tą greičiau aplink pamink
lą ir namo, kad nepavėluo
tume vakarienės. Jei kurie 
amerikiečiai mus matė taip 
maršuojant, juokėsi pilvus 
susiėmę. Dabar ir man pa
čiam juokas.

Reikia dar rodytis, kad 
mes ne “paliokai,” o lietu
viai. Vėl surengė marša- 
vimą į parką rytinėje mies
to dalyje. Tais laikais par- 
kučiuose vakarais grodavo 
benas, tai ir mes ten nu- 
maršavome. Mūsų vadovas 
pristatė, kad mes atėjome 
pasirodyti kaip lietuviai.

Beno vadovas sako:—La
bai gerai, kad atėjote. Pa
dainuokime Amerikos him
ną.

Vakaras šiltas, žmonių 
I parkas pilnas. Benas pra 
dėjo groti himną, beno va
dovas paprašė mus giedo
ti. Mūsų vadovas sako: 
“Giedokim visi.” Ir jis už
traukė, o mes visi tylime. 
Beno direktorius pamatė, 
kad mes nemokame, tai jis 
užkomandavo: “Everybo
dy!” (visi). Tada visas 
parkas suūžė, nebuvo ženk
lu, ar mes giedame, ar ne.
Man pasidarė gėda ir pik

ta ant vadovų, kad jie mus, 
bemokslius, veda į tokias 
vietas, kur mes turime ken
tėti gėdą. Tas buvo mano 
paskutinis pas įrodymas 
amerikiečiams, kad aš esu 
lietuvis. Po to po biskį 
pradėjau stebėti socialistų 
apsiėjimą, pasirodė, kad jie 
turi rimtesnį veikimą.

Per 52 metus tautinin
kai nieko nepramoko, o so
cialistai prarado socializmo 
principus, susiorgani z a v o 
Lietuvos “vadavimo” rake- 
tus ir lengvatikius vilioja, 
kaip pūstynėje m i r a ž a s. 
Taip ir baigia tie seneliai 
savo dienas.

W. J. Dūda

o
S lektaklį režisavo respubli
kos nusipelnęs meno veikė
jas R. Andrejevas. Vaidina 
žymūs artistai: G. Šmitas, 

Rubinovas, S. Repečkai- 
s V. Blažys, K. Mikalaus- 
is, solistai A. Domeika, G. 

Gontytė, A. Mikšytė ir kiti.
Panevėžio jaunieji žiūro

vai turėjo progos pasižiū
rėti nusipelniusio meno 
veikėjo V. Blėdžio pastaty- 

2, Oskaro Vald pasaką 
žvaigždės vaikas.” Vaid- 
renis daugiausia sukūrė

Ekspertai tyrinėtojai sa
ko, kad narkotikais susida
rytos klejonės gali būti bai
sesnės už baisiausius sap
nus. Tai dėl to narkotikų 
nuodais apduję aąmenys 
yra pavojingi sau ir 
kam, net savo šeimai.

bile

PATAISA
Vasario 24 d. laidoje, 

Sveikinimuose tilpo seka
mai: Philadelphia,Pa., A.J. 
Pranaitis, $5. Turėjo būti 
$10. Atsiprašome .“L.” Adm.
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teatro studijos auklėtiniai 
n jaunieji aktoriai.

O Tauragės liaudies teat
ras, vadovaujamas J. Grigo, 

įstatė B. Brechto scenas 
< “Baimės ir nevilties tre- 
ajame Reiche” ir viena- 
eiksmę pjese “Terezos Ka

rai* šautuvai.” Spėk t a k 1 į 
jungia antifašistinė tenden
cija ir gilus humanizmas. 
Tai didelis liaudies teatro 
laimėjimas.

P

ri'

Kino teatras “Lietuva” 
Maskvoje

Netoli Komjaunimo 40- 
nečio vardo parko Mask
vos pietvakariuose per 
trumpą laiką išaugo gražus 
modernus pastatas. Jo fa
sade dviejų metrų dydžio 

toninėmis raidėmis para
šyta “Lietuva“ — taip pa- 

idintas naujas kino tent
as. Daug kas čia siejasi su 
arybų Lietuva. Erdviame 

fojė atidaryta Lietuvos gra
fikos, kuriai atstovauja J. 
Kuzminskio, V. Jurkūno, S. 
Krasausko ir kitų kūriniai, 
p aroda. Plati f otoparoda 
supaži n d i n a žiūrovus su 
Lietuvos gyvenimu, gamta.

Šio kino teatro įrengimui 
Vilniaus baldininkai atsiun
tė minkštas kėdes, aptrauk
tas spalvotu plastiku. Jos • 
pastatytos fojė ir kavinėje, 
įrengtoje lietuvišku tautiniu 
stiliumi. Kino teatro žiūro
vą salėje—800 vietų.

Pirmiausia kino teatre 
as demonstruojamas fil- 
as “Niekas nenorėjo mir- 
.” Ateityje visų Lietuvos 
nematogra f i j o s kūrinių 
*emjei’os Maskvoje įvyks 
no teatre “Lietuva.” Čia 

vyks Lietuvos meninių do- 
k amentinių ir trumpamet- 
ražinių filmų festiva 1 i a i.

’ries kiekvieno seanso pra
šią žiūrovai pamatys kino 
irnalus, pasak o j a n č i u s 
jie Lietuvą.
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Dujos — kaimui
Šiaulių gazifikacijos val- 

yba nuo penkmečio pra
džiūs aplinkinių rajonų 

?mdirbių namuose įrengė 
įpie 2300 dujinių vi ryklų.

Iki metų pabaigos jų bus 
įmontuota apie du tuks
iančius.
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Peliksiuko staklės ST. PETERSBURG, FLA. LAWRENCE MASS
(Apsakymas) r

Justinas, kad ir kietos kaktos bernas 
buvo, tačiau suprato, jog Peliksiukas i 
Miškinių namus ne vien del laikraščio 
įjunko. Jausdamas būsimo, kaip pats 
galvojo, uošvio palankumų, be to, laiky
damas save visų “kazokų” karalium, jis 
prie akių ir už akių niekindavo Pelik- 
siukh. Tačiau visų giriamo muzikanto 
ir meistro jam nei prieš žmones, nei 
prieš Adelę suniekinti nesisekė. Atvirkš
čiai, Adeliutė, tarsi atsidėkodama už “Ta
mošių Bekepurį,” ėmė net palankiau ne
gu pirma žiūrieti į luošąjį muzikantą.

Vienu metu Peliksiukas atstūmė į ša
lį laikrodžius, žiebtuvus bei kitus daik
tus ir įniko kažką kitą dirbinėti, neno
rėdamas niekam parodyti, ką meistrau
ja. Užsidaręs kamerai te j e, kuri jam at
stojo dirbtuvę, jis susikaupęs drožinėjo 
šakalėlius, kalinėjo skylutes, lankste 
vieleles, narpliojo 1 siūlus, ištisas dienas 
sau vienas šnarpštė, dažnai ilgam su- 
simąstydamas. Jeigu kas ateidavo at
siimti prieš mėnesį paduoto remontuoti 
laikrodžio ar noredayo nusipirkti žieb 
tuką, Peliksas tik skėstelėdavo rankas 
ir trumpai pasiaiškindavo:

—Dar nepadariau. Kitą savaitę.
Bet ir kitą savaitę klijentas išeidavo 

nieko nepešęs.
Pagaliau Peliksiukas baigė knyburda

vęs ir vieną vakarą tą savo paslaptin
gą dirbinį, apgaubtą neskaitytu “Mūsų 
rytojum,” nunešė pas Miškinius. Už 
stalo, atsismaukęs kepurę, sėdėjo Justi
nas ir dar kai kas iš kaimynų, tašyda
mi su Miškiniu “tūkstantį.” Kai Pelik
siukas nudengė laikraštį, visi pamatė, 
kas per daiktas po juo buvo: dailios 
mažytės staklelės, padarytos lygiai kaip 
ir tikrosios — su skietu, nytiniu, velenė
liais, pakojomis, su įriestu audeklu ir 
audėja, kuri atrodė kaip gyva. Nieko 
nesakydamas, Peliksiukas ėmė sukti prie 
staklelių šono pritaisytą rankenėlę, ir 
žiūrovai net aiktelėjo^^nuostabos: au
dėja pradėjo minti pa^bjas ir darbuotis 
muštuvais.

—Dievulėli, kaip grdžu! — šūktelėjo 
Adelė.—‘Nors Panevėžin'į parodą vežk!

—Aukso nagus tas Peliksas turi, ma- 
kanikas,—pagyrė meistrą Miškinis.

—Eikit jūs, žiopliai!—suniekino visus 
Miškinienė. — Žiūrit, o nieko nematot. 
Čia gi mūsų Adeliutė audžia—ir kasos 
jos, ir nosis jos, ir sijonas, va, jos...

Adelė minutę žiūrėjo į audėjytę, pas
kiau pati pabandė sukti rankenėlę. Kai 
ji pagaliau pakėlė akis, pirmiausia pa
žvelgė į Peliksiuką. Ir pažvelgė taip, 
kaip niekas niekados į jį žvelgęs. Tas 
žvilgsnis pripildė meistro širdį nepatir
to džiaugsmo. Jam taip pasidarė gera, 
jog tą minutę užmiršo ir savo nelemtąją 
kuprą.

—Būta čia ko aikčioti!—piktai burb
telėjo Justinas. — Peliksas niekam dau
giau ir netinka.

Adelė į tuos žodžius tik palingavo 
galva.

—O tu—kam tinki? Net kepurės, už
stalėje sėdėdamas, nesugebi nusiimti.

Justinas prikando lūpą ir baltomis 
akimis permetė Peliksiuką.

Nuo tos dienos Pelikso armonika pra
dėjo linksmiau groti. Muzikanto eisena 
pasidarė lengvesnė, nugara tiesesnė. 
Pasibaigus šokiui, Adeliutė nebesėsdavo 
bet kur, kaip anksčiau kad darydavo, o 
vis taikydavo šalia Peliksiuko. Šis gi, 
atrėmęs smakrą į armoniką, laimingas 
klausydavos jos juoko.

Mėsiede vieną vaka/į Justinas, piršliu 
vedinas, su butelius atskambalavo pas 
Miškinius. TėytfSužbrukė brangius sve
čius už stalo (Justinas tą kartą kepurę 
nusiėmė) ir patenkintas lenkė baltakę. 
“Kazokų” karalius buvo tikras, kad jo 
žygis pasiseks sėkmingai — dėl Adelės 
bus susitarta. Tik ta Adeliutė kažko 
skersa, nors ir sėdi iš šalies. O Adelė 
vis žvairomis į jį pažiūri, sakytum, pir
mą kartą matydama. Eiti už jo ar ne? 
Ne, baisu... Andai, jo rankoje didžiulis 
randas—peilio-pėdsakas, likęs iš po vie
ny muštynių su Liubartų miesčionim. 
Kitas randas kaktoje — plytgalio pėd
sakas, likęs iš kitų muštynių su lepšis- 
kiečiais. O kiek dar buvo muštynių, iš 
kurių pėdsakų neliko? Brrr... baisu 
būtų su tokiuo gyventi... Jis tinka tik

nartam arkliui žąslus tampAi. Nuo to
kio pati gali randuota likti J.

Kai piršlys pradėjo kalbą apie dalį 
,ir pasogą, Adelė timptelėjo tėvą už ran
kovės:

—Kam ta tuščia kalba? Aš netekėsiu.
Miškinis aukštai pakėlė iškrūmijusius 

antakius—kas gi čia, po galais!
—Kaip tai—netekėsiu?
—Netekėsiu, ir viskas.
—Ji Pelikso laukia, tėvai, — išsišiepė 

Justinas.—Už tą cacką pasižadėjo.
—O tu — Pelikso pado nevertas! — ir 

Adelė pašoko piktai paraudusi.
Justinas pajuto “permetęs” kortą. 

Nieko kito neliko, kaip tik keltis iš už
stalės.

Mėsiedas tais metais buvo ilgas. Kas 
vedėsi—tas apsivedė, kuri tekėjo—ište
kėjo. Miškinių Adelė liko toliau mer
gauti. Justiną ji pavarė, o Peliksiukas 
nepasipiršo. Tačiau, visi “kazokai” bu
vo įsitikinę, kad jis, ne kas kitas, paims 
Miškinytę. Justinas tai girdėdamas nir
to. Vos pąmatydavo Peliksiuką,' ir ran
das jo kaktoje pritvinkdavo negero krau
jo. Pas Miškinius jis nebeužeidinėjo, 
ir “cacka” ramiai stovėjo užstalėje ant 
lentynėlės, niekam nebekeldama apmau
do.

Gavėnioje tais laikais jaunimas ne
šokdavo—ir kunigai draudė, ir tėvai ne
leisdavo. Tad paskutinį sekmadienį 
prieš užgavėnias kiekvienas stengėsi iki 
soties atsišokti už visas septynias ga
vėnios savaites.

Susirinko beržiškiečiai užsigavėti. Šo
ko, dainavo, ratelius ėjo. Peliksiuko ar
monika grojo kaip niekados linksmai, 
Adeliutė dainas vedžiojo kaip niekados 
gražiai. , Bet štai pusėn dainos įvirto 
vidun Justinas. Iš jo atlapų skvernų, iš 
dantyse žerplėjančios suktinės buvo ma
tyti, kad jis kaip reikiant prisipylęs 
makaulę.

—Polką! — sukomandavo visa gerkle, 
išsižergęs tiesiai prieš Peliksiuką.

Muzikantas pakėlė smakrą nuo armo
nikos.

—Tu man nekomanduok!—nesutrikęs 
atsakė jis. . . . ; .

—Sakau — polką! — Randas Justino 
kaktoje pamėlo.

Daina nutrūko, visi nuščiuvo. Kažkas 
uždėjo Justinui ant ppties ranką, norė
damas jį nuraminti, bet jis tą ranką 
nubloškė ir neatsigręždamas tvojo už
pakalin, kur pakliuvo. Tuo pat metu 
jis iš visos jėgos spyrė armonikom Pe
liksiukas pašoko su sukneždinta armo
nika, bet nespėjo nė žodžio tarti, kaip 
Justinas trenkė jam antausį.Muzikan- 
tas striktelėjo aukštyn tartum būtų ne 
į galvą, o į padus iš po žemės gavęs, 
plestelėjo laisvąja ranka, susisuko kai
tuliu ir su visa armonika kaip ilgas kri
to aslon. Adeliutė suriko nesavu balsu.

—Va kaip cackas dirbti reikia!—pasi
gardžiavo Didžiokas, žiūrėdamas į nu
trenktą Peliksiuką.

Sulig tais žodžiais Peliksui iš burnos 
plūstelėjo kraujas. Troboje kilo nematy
tas sąmyšis. Keli bernai puolė prie Jus
tino, bet šis grėsmingai pakėlė ranką. 
Visi pasitraukė: rankoje buvo pusės sū
rio dydžio plokščias akmuo.

Pusiaukelėje į Liubartus Peliksas mi
rė. Tą pačią naktį policija surakino 
Justinui rankas ir išsidangino jį su sa
vim. ■ K

Tris dienas Adelė, sustingusi kaip ak^ 
niuo, išsėdėjo prie Pelikso karsto. Per 
tas dienas nė viena ašara nenusirito jos 
veidu. Ir tik kai pirmieji sušalę grums
tai subildėjo į karsto dangtį, ji pra
trūko nenumaldoma rauda, ir niekas 
neįstengė jos nuraminti.

Paskiau, kiek aprimus sielvartui, ji 
ilgai žiūrėdavo į Peliksiuko dovanotas 
stakleles, neišdrįsdama pasukti ranke
nėles, ir be paliovos mąstydavo, kaip ji 
per jas Peliksiuką rado ir kaip per jas 
jo neteko. , (Pabaiga)

*

Kultūros ir meno židinys
Šių metų vasario 25 dieną 

LLD 45 kuopa su Dainos 
mylėtojų choru priešakyje 
surengė šaunų koncertą. 
Pribuvo gaiši operos dai
nininkė Gerry Mikužis iš 
Čikagos, kuri jau ir praei
tyje yra čia dainavusi, ir la
bai patiko mūsų publikai.

Buvo ne vien, tik koncer
tas, o ir banketas-pi etūs. 
Įžanga koncertui ir banke
tui buvo tik $1.50. Mat, čia 
pensininkų miestas, visų pa
jamos ribotos, pragyventi 
turi “prie piršto,” tai žino 
rengėjai, o> neimant didelės 
įžangos į tokius pažmonius, 
duoda progą susilaukti daug 
publikos, o ji atsilankiusi 
nėra skūpi...

Šį kartą mūsų darbščios 
igaspadinės pasiruošė užvis 
geriausiai: maistas buvo la
bai skaniai pagamintas — 
kalakutiena, lietuviškos deš
ros, ragaišiai ir d a r kas. 
Tačiau, pačios svarbiausios 
planuotojų jėgos buvo nu-

gramą, kuri buvo rinktinė.
Vietos Dainų mylėtojų 

choras, vadovaujant A. Pa
kalniškienei, jau ne kartą 
gerai atsirekomendavęs ir 
linksminęs savo dainomis, 
Įgijo sekėjų ir pastovių rė
mėjų; visada turi savo pub
liką. O kai sužinota, kad 
šį kartą pribus ir G. .Miku-

tai jau St. Petcrsbiirgo pub
lika nusisprendė nepraleis
ti šios progos.

Padėsime viską kitą į šalį 
ir kalbėsime apie įvykusį 
koncertą, apie dainas, apie 
pasekmes. Dar prieš 12 vai. 
dieną jau prisirinko pilnu
tėlė svetainė publikos, ke
letas sėdasi ant sulanksto
mų kėdžių, kurias atsivežė 

i iš namu. Pirmininkas V. J. 
Valley pranešė, kad ku
riems dabar nebus vietos 
sėstis prie stalų, Ims pa
ruošti stalai po koncertinės 
programos, ir visi bus ap-

valgys ir programos daly
viai ... Šis potvarkis užgir- 
tas plojimais.

Jau valgiai dedami ant 
stalų. Pirmininkas Valley 
turi sąrašą svečių iš tolimų 

I ir artimų miestų ir valstijų, 
iššaukia, iškviečia atsistoti, 
ką svečiai ir padaro. Visi 
sveikinti aplodismentais, o 
jų labai daug. Visų vardų 
suminėjimas čia užimtų per 
daug vietos, todėl praleisi
me.

Pranešta, kad jau pribuvo 
ir mūsų gerbiama daininin
kė iš Čikagos. Dainos mylė
tojų choras ir vadovė A. Pa
kalniškienė stoja į priekį ir 
atidaro koncertinę progra
mą trimis dainomis, dvi jų 
labai tinkamos svečių svei
kinimui ir apdai n a v i m u i 
Floridos grožio: pamario ir 
Meksikos ūžia j o s smėlio 
krantų. Sudainuota labai 
vykusiai, o kai ūpas visų 

aplodismentų

Saigonas.—Vietkongo partizanai pir
mą kartą .panaudojo iš Tarybų Sąjungos 
gautas raketas Danango lėktuvų bazei 
apšaudyti.

Toli šaudančios raketos smarkiai ap
daužė karinę bazę, užmušė ir sužeidė 92 
žmones. Kitoje vietoje raketos užmušė 
47 kareivius, suąrdė 150 namų.

geras, tai ir 
nesigailėta.

Žinant, kad 
tataučių, kuri 
yra suprasti 
ir dainas. V. 
lų kalba pads 
ir informavo 
mą ir dainų 
jo, kad tų s\ 
mui, kurie nesupranta lie
tuvių kalbos,

čia yra ir ki- 
ems nelengva 
lietuvių kalbą 
J. Valley ang- 
,rė pranešimą 
apie progrą- 
eigą, pažadė- 

/ečių pagerbi-

plojimais. Ji žavi publiką ir 
savo grožiu: aukšta, liekna, 
šviesiaplaukė lietuvaitė, ko
kia tik ir gali būti. Jos šyp
sena lengvai užkariaujanti 
kiekvieną, turintį gyvą šir
dį, jautrią sielą. Ji moka 
sena lengvai užkariaujanti 
moka susigyventi, susieiti 
su publika.

Dainavo tris daineles, vi
sos lietuviškos. Leiskite pa
sakyti: Ji yra, kaip operos 
dainininkė, taip ji ir gera, 
tikra pažiba. Jos balsas 
skambus kaip varpas. So
pranas perdėm, savo žavu
mu nesimaino nei žemose, 
nei aukštose notose. Gla
monėja klausovo sielą. Esu 
girdėjęs keletą lietuvaičių 
dainininkių' ir pirmiau, — 
ji yra geriausia iš visų. Gai
la, kad mūsų išeivija jau 
nėra jėgose surengti jai 
koncertus per visą šalį, ar
ba net ir pasiųsti į Lietuvą.

Dar per du kartus išsto
jo Dainos mylėtojų choras, 
vadovaujant A. Pakalniš
kienei, pasimainant su Ger
ry Mikužis. Gėrėtasi ir ne
norėta, kad sustotų daina
vę, ypatirigai mūsų viešnia.

Gal būtų verta išvardinti, 
kokias dainas dainavo, bet 
tai| užimtų daug vietos, to
dėl praleisime. Puikiai pa
vyko koncertas; dar kartą 
atžymėta, kad LLD 45 kuo-!
pa myli mena, myli dainas, Į o

įj -'k J Atzvmejimas Kovo 8-osios ii pukultūra, apsvieta, literatu- TZ , ,, D 1 ..ra. šfe koncertas, kaip iv , KovoTV12 dieną įvyks Mo- Į zacij 
visi musu veiklos, apšvietos 1^’ .Dlen°s.

riuno „..Aon I Suomul saleje, 1819-10th rask .
a]>ke|liauti su savo’ automo
biliu 
sakė 
me, 
bet 
gero

Apie Vincą Kralikauską
Nuo širdies priepuolio 

staigiai mirė 'Vincas Krali- 
kauskas ir laisvai palaido
tas vasario 18-tą. Paėjo iš 
Vyžonių kaimo, Kaišiadorių 
rajono. Paliko liūdesyj žmo
ną Ievą ir Lietuvoj brolius 
dr. Stasį, mokytoją Praną 
ir seserį Kralikauskaitę.

Velionis Vincas, baigęs 
pradinę mokyklą, atsidūrė 
Maskvoj uždarbiauti—dirbo 
didelėj parduotuvėj (“za- 
vode”) iki buvo pašauktas 
militarinei tarnybai. Ati
tarnavęs sugrįžo į gimtinę 
prieš pat I pasaulinį karą 
ir kaip tik spėjo nuo jo pa
sprukti į Jungtines ValstL 
jas. x r

Tūlą laiką gyveno Low
ell, Mass., vėliau — rodos, 
pradžioj 1915 m. — atsikėlė 
į Lawrenctt ir čia gyveno 
iki mirties.

Į pažangias organizacijas 
įsijungė 1917 m. ir veikė pa
gal savo išgales, o daugiau
sia Liaudies chore. Taipgi 
daug metų veikė Maple 
Parko Bendrovės komite
tuose ir mirė būdamas jos 
iždininku ir “Laisvės” va- 
j įninku.

•meninėje trumpą at- * 
ikinimo kalbelę pas 
nina1 Šupetrienė, o

si s ve
Antč
pinės e—niujorkietis S. 
kys. 
šalta 
bą t 
siruo 
meni
tvarkytojai pakeitė progra
ma, v ’

Kadangi oras bū 
s, tai S. V. savo kal- 
•umpino. Jis buvo pa
šęs ilgesnei kalbai šer- 
nėje, bet laidotuvių

mą, tai kalbėtojas nenorė
jo ilgai palydovus varginti 
šaltyje.

amžinybę savo draugą 
ą palydėjo didokas bū- 
o po laidotuvių velio- 
;mona pakvietė palydo- 

i lietuviu klubą už- 
žiu.v

va Kralikauskienė la- 
dėkinga Stakioniams, 
ūkams ir Lukauskai- 
už jos suraminimą ir 
tuvių priruošimą, Taip-

Vinc 
i’y-% 
nio ž 
vu s 
kanc

le

Bula 
tei 
laido 
gi dėkinga ir laidotuvių di
rektoriui Ch. Volungui už 
rūpe 
liūde 
king

(stingą pata r n a v i m ą 
šio valandoje. Ji *■ 
a ir gėlių parūpinai 

tojams, ir visiems, kurie da| 
ly va1 fo paskut i n i a m e jos 

atsisveikinime.
užinos atminties Vin-

vyro

cui!

^San Francisco, Cal.

darbai, duos mums proga! o, - , , - 
įKyti dar daugiau rėmėju,. Berkeley Cahf Pra
degiau nariu i LLD eiles.I^.1 .y1.' Bus. .patiekti

■ . . : | skanus pietus. Prie to, sios
Jau minėjau, kad pas mus i žymios dienos atžymejimui 

lankosi ir kitų tautų žmo- turėsime žymią kalbėtoją
nes. Jie noriai dalyvauja 
su. mumis, kad jie suranda 
mūs esant švariais, pavyz
dingais, kultūringais žmo
nėmis. Pas mus publika už
silaiko ramiai; niekas ne- 
įžęidinėja kitaip manančių 
ag kitaip kalbančių žmonių. 
Pažanga laimi be prievar- 
toš, be ginklo.

Daugiau tokių parengimų, 
dąugiau meno židinių. O 
galima tikėtis, kad LLD 45 
kuopa ir jos darbuotojai tu
ri didelį planą ateičiai. Dai
nos mylėtojų choras, vado
vaujant A. Pakalniškienei,; 
gyįvai laiko pratimus ir mo-. 
kdsi dar daugiau dainų, ku-' 
rias mes girdėsime. Nugirs-1 
ta, kad yra ruošiamasi mi
nėti Moterų ir Motinų die- 
iįą. Tėvų dieną ir gal Ge
gužės Pirmąją. Tai ateities 
Gudeli planai.
kčia pensininkai gyvena 

aritūą jaunystę ir laiko vel
tui neleidžia. Veikiama 
dįįug vietoje, daug remiama 
kultūringi darbai kur tik 
.yįia reikalas.' 
LįNuo LLD 45 kuopos ir 
nito savęs noriu -padėkoti 
Joseph Gobai už jo gyvas- 

' gražias gėles-orchidus, ku- 
Į’iąs jis prisiuntė papuošti 
ištisų viešnią iš Čikagos, 
operos solistę Gerry Miku
lis, ir mūšų Dainos mylė
tojų vedėją' A. Pakalniškie
nę. Jis turi gražų gėlyną. 
(Trchidai papuošė mūsų jau
jas menininkes.

• . Dzūkelis

Madeline Duckeles, kuri yra 
apkeliavus visą Europą ir 
kitas valstybes su taikos 
reikalais
bus mūsų miela Ks. Karo- 
sienė. Ksavera kasmet turi 
paruošus Moterų Dienos ir 
taikos reikalu įdomią kalbą.

Kviečiame visus atsilan
kyti, • ypatingai kiekvienai 
moteriai, motinai, Kuriai 
brangi yra pasaulio tinka ir 
platesnis susipažinimas su 
Moterų Dienos reikšme, yra 
j oš šventa pareiga išgirsti 
šios dienos, kalbas. Bus ir

Antra kalbėtoja

A-

kia apdraudos organi- 
ą LDS.

Tėję, užklausus A. Ta- 
ą, kiek mylių jam teko

kalbamo j kelionėj, at- 
: 14,000 myliu. Mato-

ir jo automobilis yr 
“stako.”

Taraškos žodžiais taria 
kurie turi šeimas, vaikus, 
anūkus ir proanūkius, turi 
įrašyti juos į LDS.

Didelis padėkos žodis Ta
li už jo visą didelį pa
ima kelionėje ir mums 
<ytus įdomius ispū-pasa

džim| ir parodytus filmus; 
Marytei Ginaitienei už gerą 
pirm 
mą;
didel
Šimą
aukojimą; Agotėlei Norkie
nei,

ininkavimą ir darbštu- 
Mildutei Williams už 

?s dalies maisto paruo- 
ir dalies maisto pa-

, bus dainuoja- 
mą ir anglų kalba dainelės. 
Nenuvylė, taip ir buvo.
•Iškviesta gerbiama operos 

cįąinininkė G
Ją publika sveikino garsiais kymą.

erry Mikužis.

( ---------------------------------
i ■

■Anglija įspėjo vak.
VOKIETIJĄ

IiLondonas] j — Anglijos 
'valdžia įspėjo Vakarų Vo
kietijos valdžią, kad su lie
pos 1 d. anglai ištrauks di
desnę savo kareivių dalį iš 
Vokietijos, jeigu vokiečiai 
nemokės už kareivių užlai-

Iš Taraškos pasitikimo 
pokylio

Vasario 26 dieną pasi- 
džiaugėm mūsų A. Taraš
kos laimingu sugrįžimu į 
namus iš ilgos kelionės po 
plačią Ameriką su LDS rei
kalais. Galvojom, kad jis 
grįš į namus nuovargio pa
gautas, nes virš tris mėne
sius keliauti iš miesto į 
miestą, ypatingai žiemos 
metu nėra juokai. Tenka 
sutikti įvairaus klimato, 
įvairių nepatogumų ir t. t. 
Tačiau mūs galvojimas bu
vo klaidingas. Taraška grį
žo į namus pilnas energijos 
ir puikioje nuotaikoje.

Jis papasakojo mums sa
vo didžios kelionės įspū
džius ir priedui pademonst
ravo įdomius filmus. Ypa
tingai jo paties suktieji fil
mai draugų, parengimų tar
pe, daugumoje Floridoj, ma
lonu buvo matyti pažįsta
mus floridiškių veidus.

Tarp kitko Taraška pa
brėžė, kad jo ilgos, Įvairios 
kelionės apsilankymai, pasi
kalbėjimai, pasitarimai su 
kuopų nariais, be abejo, 
duos gerų rezultatų. Pav., 
jis sake, kad gavęs 30 vaji- 
ninkų, pasižadėjusių įvai
riuose miestuose, kurie 
stengsis įtraukti jaunuolius

talk

dažnai skanių pyragų 
ai, ir kartu visiems už 
ir atsilankymą.

mėtina, kad mūsų
n ediktas Sutkus, po sU 
kios 
vo gi 
vavo

igosirtik iš vakaro

pasii 
jo d

pokyly, šio žmogaus 
valia ir savo draugų 

Igimas tiesiog stebina 
•augus.
rie to, jo žmona Valė 
kad jos vyro ūpas pa- 

nuo pereitos nakties 
menos: 4-tą vai. ryto

sakė, 
kilo 
staig
suskamba jų telefonas net
iš te
kaus
ti Maskvoje, pasidomėjo dė 
dės sveikata, ir dar ji pri 
minė, kad jie pakviestų

limos Maskvos. Sut- 
sesers dukra, gyvenan-

<ti pas juos į Ameį 
večiuoti.
ikiausiai Sutkai pasi

stengs sudaryti jai progą 
atvy <ti į svečius.

pasis

L--ma
•9

ffai gresia kalėjimas
Washingtonas. — Aukš

čiausiasis Teismas atmetė 
tymsteriy unijos prezidento
Hofios apeliaciją.
Hofiai dabar gresia 
kalė;
dym i papirkti vieną pri 
kusi

imas. Apkaltintai

teisėją
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Penktadienis, kovo (March) 3? 1967

Argentiniečių 
“Rytojaus

rgentinos kariuoinenės 
kšti karininkai 19^0 me- 

j rugsėjo 6-sios naktį at
suko ginklus prieš Ipolito 
Irigojeno teisėtą vyriausy- 
ir įvykdė valstybinį pervers
mą. Šalyje įsigalėjo reakci
nė klika. Prasidėjo nežabo
tas teroras, persekiojimai, 
nukreipti prieš pažangųjį 
judėjimą, prieš profesines 
sąjungas, o ;

laikraščio 
metines pažymint

1927.11.25) Per šį laikotarpį 
laikraštis plačiai pasklido 
visoje lietuvių išeivijoje Lo
tynų Amerikoje. Jį lietu
viai imigrantai mielai skai
tė ir pasiaukojamai rėmė 
savo be galo sunkiai uždirb
tais skatikais. Brazilijos lie
tuvių tarpe “Rytojus” buvo 
išplatinamas nelegaliomis 
sąlygomis, ne vienam jo

•ubiai | platintojui teko skaudžiai 
buvo siekiama susidoroti su; nukentėti, patekus į polici- 
Argentinos Komunistų pai- jos rankas.
tlJ1930 m. rugsėjo žLios i . “Rytojų” leidžiant, susi- 

14- • ainu įdurta su dideliais sunku-naktį prie Montes d? Oka i maig Su taig sunkumais> 
, kuriuos didvyriškai pakėlė 
| visa mūsų darbininkiškoji 
! spauda Pietų Amerikoje — 
. stoka žmonių, nusimanan
čių žurnalistikoje, aibė ma
terialinių nepriteklių, at
kakli kova su fašistuojan- 
čiais elementais, provokaci
jos, suėmimai, ištrėmimai. 
Pradėjus leisti laikraštį, ry
tojiečiams redaktoriaus te
ko ieškotis net Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Vieneriems metams į pa
galbą jiems buvo atsiųstas 
jau žinomas JAV lietuvių 
visuomenės veikėjas Rojus 
Mizara. Jam “Rytojų” re
daguojant, laikraštis la
biausiai ir išpopuliarėjo. 
1928 m. R. Mizarai sugrįžus 
į JAV, redaktoriai keitėsi, 
vienu metu savaitraštį re
dagavo proletarinis poetas- 
darbininkas Bronius Klima- 
vičius-Biednas, vėliai prie 
“Rytojaus” bandė prisi
plakti proletariatui neišti
kimi žmonės.

gatvės dviaukščio na m o, 
pažymėto Nr. 146, Avelja- j 
nedoje (Riačuelo upe nuo į 
Buenos Aireso skiriamo 
miesto, kurį lietuviai daž
nai vadina Argentinos sos
tinės priemiesčiu) staiga 
sustojo policijos automobi
lis. Iš jo iššoko būrys smo- 
jjlkų ir įsilaužė į namo vidų, 

ijįren jie įnirtingai suniokojo 
“Rytojaus” redakciją ir rai
džių rinkyklą. Policija su
ėmė rytą į darbą atėjusius 
laikraščio redaktorių, ad
ministratorių, rinky k ^o s 
darbininkus, kitus žymes
nius veikėjus, jų tarpe Pet
rą Austrą, Petrą Grigą, An
taną Tamošiūną, I\raną 
Ulevičių. Suimtieji pęlicijos 
komisarijoje buvo įžeidinė
jami, mušami.

Taip reakciniai gaivalai 
susidorojo su Argentinos 
pažangiųjų, lietuvių savait
raščiu “Rytojumi”, ėjusiu 
pusketvirtų metų (jo pir
masis numeris p a s i r o d ė

I’ < Reakciniai sąmokslinin
kai smogė skaudų smūgį 
“Rytojui”. Tačiau neilgai 
jie džiūgavo, manydami, 
kad susidorojo su pažangią
ja spauda. Nė mėnesiui ne
praėjus po “Rytojaus” su
daužymo, 1930 metų spalio 
17 dieną lietuviai komunis
tai pogrindyje išleido “Tie
sos žodį”. Jis labai sunkio
mis sąlygomis ėjo septynis 
mėnesius, kol žvalgyba su
sekė jo spaustuvę ir suėmė 
ten dirbusius A. Tamošiū
ną bei P. Ulevičių.

Politinei padėčiai Argen
tinoje pragiedrėjus, 1932 m. 
“Rytojus” buvo atgaivintas 
ir vėl legaliai leidžiamas. 
Bet neilgai. 1933 m. reakci
niai buržuazijos sluoksniai 
pakėlė galvą ir.ėmė siautė
ti. Rytojiečiams nebuvo ki
to kelio kaip savo laikraštį 
leisti giliame pogrindyje 
įrengtoje raidžių rinkykloję 
Buenos Aireso mieste. Slap
tąją rinkyklą įrengė, Maik- 
raštį redagavo, jo atspaudi- 
nimu rūpinosi A. Tamošiū
nas ii* P. Ulevičius. Jiems 
talkininkavo B. Klimavičius 
ir N. Nenėnas. Šioje rin- 
kykloje kurį laiką dirbo ir 
Eduardas Sokelis.

“Rytojus”, patyręs dau
gelį negandų, išgyvavo de
šimt metų, nešdamas aukš
tai iškėlęs antifašizmo, prole
tarinio internacionalizmo, tai
kos, darbo žmonių kovos už 
savo interasus vėliavą. 
Laikraštis didelį dėmesį 
sk^yrė socializmo statybai 
Tarybų Sąjungoje, propa-

a

I yr-rr;

Lawrence, Mass.
• užtiksi Ame

rikoje lietuvį, kuris negir
dėjo šio miesto vardą. Tūk
stančiai ves
Lietuvos mergaičių čia pa- 

nis.
būsiu, neišdils 
aidentuvės tie 
i r i e vykdavo 

Maple parke. Rodos matau: 
kaip skirtingų miestų lietu
viški milžinai traukia vir
vę, o jų kojos suklimpę į 
dirvą. Koks lietuvių sporto 
žaidimas buvo žinomas nuo 
Perkūno laikų, tai Maple 
parke buvo pademonstruo-

tapo audejoi
Iki gyvas 

iš mano v

pražydusių

Liiurenčius jau 
merdėti. • Romos

Tautine bažny- 
as velka. Pilie-

tas.
Dabar 

pradėjo 
kataliku ir 
čios vos koj
čiai pardavė savo namą su 
svetainėmis 
15 d. namą t 
p'riklausanči

ir Klubu. Kovo

os bažnyčioms

is 
j

kia, t a i pašalinti tarpe 
draugų ypatiškunio vaidus, 
kurie plačiai; išsikerėję ir 
žalingi visa&i pažangiam 
veikimui.

Po susirinkimo, raginau 
atskirus draugus, kad su
rastu mieste kambarius su
eigoms ir mitingams laiky
ti. Taipgi dėti visas pastan-

nepardavus.

Chester, Pa.
Iš patalpinio klubo 

į susirinkimo
• Susirinkime buvo rapor
tuota, kad serga septyni 
nariai. V. Gižauskas nuvež
tas ligoninėn. Jonas Kiškis 
mirė jau gerokai peržengęs 
80 metų. Liūdesyje liko sū
nus ir dvi dukros. Ramiai 
ilsėkis šios šalies žemelėje!

Walter Lamas grįžo iš
apie par- Floridos. Šako, šiais metais 

davimą, reikia kaupti jėgas oras ten per šaltas. Daugė
jo palaikymui. Net jeigu ir ks atvažiiĮoja, kiek pabūna, 
prisieitų prie to, kurie taip i greitai grįžta atgal, iš kur

In

lelp Wanted Female
PART TIME HELPER 

uncheonette, between 11 and 2
I. M. Daily. Good working 

conditions, lunch included.
Apply:

9)1 S. Delaware Ave., or call
DE 4-9285

(16-19)

I.

$

WOMAN
Cleaning and ironing.

2 days a week.
1 per day. Phone Wf 7-1622 

Rydul area.
E-isy transportation arranged.

(16-17)

,OR. SHOP FOREMAN-HEAD

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Juozui Stroliui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Elenai, jo 
dukrom, Marlene Arnold ir jos šeimai, ir Jea
nette Žvirblienei ir jos šeimai, ir broliui Jonui 
Stroliui ir jo žmonai Nellei. Taipgi visiems jo 

giminėms ir artimiesiems.
—w. ir B. Keršuliai

Brooklyn, N. Y.

TAI
FITTER. Experienced in fine quality 
men
holidays. Insurance and profit shar
ing
cour t. Address inquiries to R. L.
May

s clothing. Paid vacation and

program. Liberal employee dis-

gvoltu šaukia atsiimti savo atvažiavo.
pinigus, tokiu atveju gali- i. LLD pietūs balandžio 16 
ma organizuoti bendrovę Ar žinote, kad Literatū- 
ir išmokėti jiems jų Šerus.' ros draugija rėngia pietus 
O Maple parką padaryti' balandžio 16 d., Klubo salė- 
vienu iš gražiausių lietuvis-! je, 339 E. 4 St.
kii parkų Amerikoje. Mano : vai.
manymu, pirmiausiaLLDiri Mūsų laikrašči 
LDS centrai turėtų tarti daugelį metų rašo,J 
savo žodį ir padėti šį klau- į da statyti tiltą per Deleve- 
simą sutvarkyti. re upę, bet nežima, kada

Dabartinė parko uždary- bus' tas darbas pradėtas, 
mo priežastis yra, kad nėra i Mūsų miestelio gašpadoriai 
kam dirbti, fries visi jau nu- perdaug fc 
seno. Netiesa. Tai patys sa-; dais ir su 
ve apgaudinėja. ‘ ' ' ' žada, bet

Pavyzdžiui, tik pasižiūrė-1 savo pa^a 
ku-jkime į Laurenčiaus kaimy

nus haverhilliečius. Jie turi 
dailų River Stryto klubą, į 
parką su erdvia svetaine, i 
puošnias kapines, kuriose' 
tik mirguliuoja lietuviškos

vo mitingai
mams laiky.

Bėgyje vi emerių metų pa
žangiečiai 
stambiausiu 
Lenkausko, 
ir Vinco K: 
riuos mirtis

Gal užvi 
smūgį pažž 
duos’ tai pa davimas Maple 

i_ parko.
Nors man Laurencins bu- pavardės ant paminklų

. . v.’ . ! nt....:.,: ^,.1... or :

neteko t r i j ų 
veikėjų: Stasio

•alikausko, 
išrovė.

s skaudžiausia
ingiečianis u ž-

žinomas ir

o.
SHULMAN'S

Granby at Tazewell St.
Norfolk, Va. 23510

(16-17)

Pradžia 1
L
1 per 
kad ža-

itsilikę s^rpiižar. 
progresų. Kad ir 
mažai / teišpildo 

dus. i

Nariai moka 35 c. duoklių j,... ■ . - > .
mėnesį ir gauna ligos pa-|^msiV v 
šalpai $25 i savaite iki iši- zįstamieml

Full

Help Wanted Male

MOTORCYCLE MECHANICS 

time employment, many fringe 
benefits.

COLOSIMO’S,

CE 6-4100
(15-19)

vo j imtis.
Antanas VAIVUTSKAS

ELEKTRA UŽMUŠA 
PO 1,000 ŽMONIŲ

Washington a s. — Ap- 
ičiuojama, kad namuose 
e tūkstantį žmonių kas 
b užmuša elektra Jung
ose Valstijose.

ski 
api 
me 
tinBaltimore, Md.

Pavjasariniai pietūs .
Mūsų ląikrašciol skaityto- 

draugams bei pa
tįs svarbu sužinoti, 

balandžio

KOMUNISTŲ 
PASITARIMAS

Europos Ko-Maskva. — Europos Ko
munistų partijų vadovai tu- 

labai svarbią konferen- 
cij<į balandžio 24 iki 27 die- 

. Tarp kitko, svarstys 
e šaukimą viso pasaulio 
nunistų partijų konfe- 
cijos.

vo nuo seniai
pažinau, nemažai draugų
bet vietinės padėties smulk
meniškai nežinojau.
rio 2 LLD ir LDS kuopos
laikė savo metinius susirin-

• man buvo pro- i
I tuvių v.... ........................   „
inizaeija turi bankuose san-; J ‘u . ’°'V KU0I)a- 
taupų'apie $150,000! I KalP visuomet, taip n-

J. Petruškevičius

kimus, tai ii 
ga persikelt

rėš
Vasa- ma $500. Taipgi gauna po-

mirtinos $500. Šios kilnios į (April) 2 klieni 1 vai pie- 
. . , I in nwhi kic n flhlQ 991 Q W nos 

api 
Ko
ren

vddvh'i 1 tu metu ^us pietus 2219 W.
_ < J ; Pratt StJ. Įėjimas salėn iš 

likai. Beje, ši orga- įMut’**03

organizaeijos visą 
sudaro Amerikoj gimę lie-1 atvės. Ren g i ai į jų kuopas, 

persikėliau į 
buvau išrinktas 

antrąjį pirmininką.
didžiuojuosi ir 
įgijų nariams už 

pasitikėjimą manimi. -
Šiuose bendruose susirin

kimuose sužinojau, kokioje 
padėtyje dabar randasi mū
sų draugijos neturėdamos 

sifsi rinkimams 
laikyti. Taipgi sužinojau, 
kokie skaičiai draugų dar 
randasi LLD ir LDS kuo
pose. Pasirodo, jog dar gra
žus skaičius yra veikiančių 
jėgų, su k i riomis galima 
didelį darbą atlikti. Ko rei-

Brockton; Mass.
Mūsų ligoniai

LLD 6 kp. narė Vera Sta- 
šienė jau seniai serga šir
dies sunegalėjimu, niekur 
iŠ namų neišeina. Būtų ge
rai kad kas nors ją aplan
kytų. Gyvena: 703 No. Ma
in St., trečiame aukšte.

LDS 67 kp. narė Mary 
Kilkus sunkiai sergJ šir
dies antpuoliu. Buvo ligoni
nėje, dabar namuose pasi
davusi į pašalpą. Gyvena 
46 Arthur St.
LDS 67 kp. finansų sekre
torė Nellie Caparotta jau, 
antras mėnesis serga po 
operacijos. Sveikata grįžta 
iš lengvo, dar ji negali mi
tingų lankyti. Gyvena. 229 
Green. St.

LDS 67 k]>. narys Ma
thew Wallant, ilgai sirgęs, 
jau atsisakė nuo pašalpos, 
bet dar pilnai nėra pasvei
kęs. Lanko ligoninę Bosto
ne.
. .. Kas mirė pas mus ...

Misš Vera Kadish, 55 me
tų amžiaus, mirė vasario 
21 d. Buvo pašarvota V. 
Yakavonis šermeninėje. Li
ko penkios seserys — ketu
rios gyventi Brocktone, vie
na—Bridgewater, Mass.

Margaret Ligeikis (Mi- 
kuta), Montelloje išgyvenu
si 60 metų, mirė vasario 22 
d. Buvo pašarvota V. Ya
kavonis šermeninėje. Liū
desyje paliko tris sūnus, 
dvi dukras ir daug anūkų.

G. Shimaitis

kuopas, bet 
ir į
Tuo m i aš

vietos nei

MOKYKLA NĖŠČIOMS 
MOKINĖMS 

I

Pittsburgh, Pa. — Čia 
teieta, mokykla nėščioms

ne
ir tai

mokinėms.

NEW BRITAIN, CONN!

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Nellie Shopienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės 

artimiesiems: dukrai, sūnums, marčioms, sesu
tėms Klementinai Jenkeliūnienei ir Aidai Abla- 
žienei, gyvenančioms Waterbury. Taipgi sesu
tei gyvenančiai Tarybų Lietuvoje, ir visiems gi
minėms ir draugams.

J. ir M. Strižauskai
Bridgeport, Conn.

Prisiminimas
Liūdnai prisimenam mūsų mylimus tėvelius

Kazimierą ir Uršulę Žilinskus
Mūsų mielas tėvelis mirė rugsėo 30, 1954. 

Miela mūsų mamytė mirė kovo 5, 1962. 
Mes liūdime su skausmu širdyse, ir prisi

mename per “Laisvę,” jų mėgiamiausią laikraš
tį. ' Niekad mes jų nepamiršime. Lankysime jų 
kapą Oaklandp kapinėse. Ilsėkitės amžinai.

os—Aldona Kutra ir šeima 
Eleanor Barry ir šeima 
Vytautas, sūnus, ir šeima

• Donecko srities kolūky
je “Rosija” pastatyta 9 0 0 
namų kolūkiečidms, • maisto 
ir universalinė parduotu
vės, arbatinė, kultūros na
mai. Kapitalinėms staty
boms kolūkis kasmet skiria 
350-400 tūkstančių rublių.

Padėjo Palmerio aukoms
Chicaga. — Neseniai mi

ręs milijonierius Kresge 
krautuvių savininkas S. S. 
Kresge 1920 metais padė
jo nuo Palmerio teroro nu
keli tėjusiems.

i šiuokart atsilankiusieji bus 
pilnai pasitenkinę pietumis 
ir draugiška nuotaika.

Nuoširdžiai į kniečia 
tik baltimor4ečju$, bet
mūsų gerus prietfelius fila- 
delfiečius ir jos .apylinkių 
draugus ir draūĮggs.

Tai pirmas pWasario pa
rengimas po šaltos ir ny
kios žiemos. Tikit?,' filadel- 
fiečiai šia progą įMlnai pa
sinaudos.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Orui atšilant, sniegas grei- 
mažėja, tas palengvins pes

us vaikščiojimą ir pagerins 
važiuotu. Tuo vadovaudamo- 

sekmkdi.enio pietų renge- 
rūpinasi pietų surengimu 

sekmadienį, kovo 5-tą, 29 
icott St.
iety rengėjos lauks skait

lingo pietautojų susirinkimo. 
Picai pradžia 1-mą vai. dieną. 

Rengėjos.

si, 
jos 
šį 
Enc

LAWRENCE, MASS.

Liūdnas Prisiminimas

Stanley Penkauskas
Mirė kovo 3, 1966

Palikai mane su skaudančia širdimi ir aša
romis. Palikai organizacijas ir spaudą, kuriose 
dirbai ir rėmei visą gyvenimą.

Palikai gimines, brolį ir seserį Lietuvoje.
Mes liūdime netekę tavęs. Ilsėkis, mano 

brangusis, aš tavęs niekados nepamiršiu.
Sophie Penkauskienė, žmona

i

4 /p
dkomi tetas

SO.

>

• 20 
viečių ii

) tūkstančių mask- 
sostinės svečių ap

lankė Manieže veikiančią 
dailės parodą “Skiriama. 
Maskvos gynėjams.” Mask
viečiam^ pageidaujant, pa

pa sako j ančios apierodos, 
tarybinės liaudies kovinius 
ir darb
laikas pratęstas iki sausio 
pabaigos.

• Didžiajam teatrui Ta
rybų ' valdžios jubiliejaus 
metai bus premjerų metai. 
Ruošia in a s i pastatyti K. 
Molčandvo operą “Bresto 
tivrtovA ” * 
n

o žygius, veikimo

Pili 
jvy

<lal 
m c 
k a

BOSTON, MASS.
Susirinkimai

2-os kuopos ir L. A.
Klubo susirinkimai

vai. po piety, 318 W.

LD 
iečių 
<s 2 

cad way, So. Bostone.
Abiejų organizacijų nariai 
yvaukite šiame susi rinki

nes yra daug svarbių rei- 
ų aptarti.

S. Rainard (16-17)

rin
vo

i čir
ivrtovė,” A. Čholmynovo— ■ st.
Optim ištinę tragedija,” 

naują tarybinį baletą “Aše
lė” ( V. Vlasovo muz i k a ) 
pagal Č. Aitmatovo apysa
ka.
• Pragoję viešėjo Tarybų 

Lietuvos kultūrinių ryšių 
užsienio šalimis delegacija.

BROCKTON, MASS.
Mūsų draugysčių ir kuopų 

susirinkimai Kovo men.
Šv. Roko draugystės susi- 
iiinas įvyks trečiadienį, ko-' 
(March) 1-mą, Liet. Pilic- 
Klubo salėje, 128 Atneš

, pradžia 7-tą vai. vakare, 
lietuvių Piliečiu Klubo su
okimas įvyks ketvirtadienį, 
70 2-rą, jų pačių salėje, 
aižia 7-tą vai. vakare.
LDS 67 kuopo susirinkimas 
ks ketvirtadienį, kovo 2-rą, 
stuvių Tautiško Namo kam
inuose. Pradžia 7-tą v. vak. 
LLD 6-tos kuopos susirin- 

Vis daugiau žemės tur- j kūnas įvyks pirmadienį, kovo 
--T-a: n ... n i.........1 1 b.4

sir 
ko 
p r;

jvy 
Lie 
bar

tų randama Žemutinės Si-! 6-1 
lezijos rajone (Lenkija). 
Neseniai čia surasti dide
li klodai anglies, barito, 
alavo, molibdeno, volframo.

• Pergalingai baigėsi 40 
tūkstančių Italijos uostinin
kų kova. Prekybos laivyno 
ministerija sutiko sutrum
pinti darbo savaitę, padi
dinti mėnesinį atlyginimą.

ą, 7-tą vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St.

Liet. Taut. Namo draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 7-tą, pradžia 
7-tą vai. vakare.

Minėtų draugijų nariai atei
kite į susirinkimus ir pradžio
je metų užsimokėkite duokles.

George Shimaitis
\ (16-17)

ii
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Iš Motery Klubo susirinkimo ‘Laisvės’ Bendrovės Suvažiavimo Aido choro žinios Konferencija - mitingas Parengimų kalendorius

tlt

Vasario 22 d. “Laisvės” 
salėje klubietės, kaip visuo
met, turėjo skaitlingą susi
rinkimą, v

Pirmininkė I. Mizarienė 
pravedėjusi rinkimą. Ap- 
tartvyklubo bėgamieji rei
kalai.

Sekretorė V. Nevinskienė 
pateikė raportą iš sausio 
21-os moterį] pa re n g i m o. 
Pelno klubui liko mažai. 
Tačiau parengimas buvo 
gražus.

Tarptautinės moters die
nos minėjimas įvyks kovo 5 
dieną “Laisvės” name. T. 
Mizarienė pranešė, kad pro
grama bus įvairi, bus kalbu, 
.eilėraščių skaitymų, dainuos 
Aido choras.

Iš parengimo komisijos 
Ona Jakštienė pranešė, kad 
viskas yra paruošta. Svar
bu, kad visos dalyvautume, 
ir pakvieskite savo pažįsta
mus.

Vasario 15 New Yorko 
moterų organizacija kovai 
už taiką—už baigimą karo 
Vietname suorganizavo žy
gi i Washingtona. M ū s ų 
klubas pritarė šiam žygiui 
ir pasiuntė 5 klubietes: ? L 
Mizarienę, A. Rainienę, I. 
Bimbienę, H. Feiferienę ir 
K. Rušinskienę.

Klubo susirinkime I. Mi
zarienė, H. Feiferienė ir 
Rainienė plačiai apibūdino, 
kokia įspūdinga prieškari
nė demonstraciją buvo, ir 
sakė ilgai jos nepamiršime.

“Laisvės” dalininkų suva- 
važiavifeie klubą atstovavo 
O. Walmusiene. Pranešė, 
kad suvažiavimas buvo vi
sapusiškai sėkmingas. Kaip 
žinia, buvo užsakyta Moters 
kalendorius Lietuvoje; gau
ta 100 kopijų. Norintieiį ga
lite užsisakyti per klubo 
valdybą.

S. Sasna kalbėio, kad yra 
svarbu mūsų klubietėms da
lyvauti “The Workerio” ju
biliejiniame minėiime kovo 
12 d. Town Hall, New Yor
ke. Vietoje buvo platinami 
bilietai.

Pranešta, kad kai kurios 
iš susirgus i n klubiečių 
sveiksta. Nellie Skublickie- 
nė pergvveno sunkia opera
cija: ims laiko pilnai šu- 
sustinrėti. Vėliausiai didelė 
nelaimė ištiko klubiete Nas
te Bukniene. Jos ranka dar 
tebėra ginse. Ji vis dar per- 
p-vvena didelius skausmus. 
Klubietės. linki visoms ligo
nėms greitai su sveikti ir vėl 
grižti i mūsų eiles.

J. Evans, J. Sadauskienė,

J. Anskienė, A Rudaitienė, 
O. Walmusiene pasimokėjo 
pilną mokestį ir tapo LLD 
narėmis. Mūsų klubas greit 
žengia prie išpildymo LLD 
centro paskirtos kvotos 
naujų narių gavime. Šiais 
metais jau gavome 5.

M. Juškienė į klubą įrašė 
Ona Dobilienę, Mary C., 
Aldoną B, Elzbietą Petruš
kevičiene. A. Smitkovsky 
pasimokėjo klubui $5 ir lie
ka amžina narė.

Aukos klubui
Naktinienė $5, O. Walmu

siene $5, O. Skirga i 1 i e n ė 
$10, M. Tamelienė $5, Gera 
Klubietė svarą kavos ir $1, 
Ona Klavaitienė mergytei 
megstuką, Kunevičienė mo
terišką megztuką. Ačiū vi
soms.

B. Keršulienė skaitė laiš
ką nuo klubietės Ks. Karo- 
sienės, gyvenančios Kalifor
nijoje. Ji sveikina klubą už 
energingą veiklą. Apgailes
tauja, kad negali kartu su 
mumis dalyvauti. Linki klu
bui dar ilgai gyvuoti ir iš
augti Į didelę organizaciją.

Koresp. V. B;

Pasimatysime 
sekmadienį!

Kviečiame visus dalyvau
ti kartu su Niujorko Lietu
viu Mot e r ų klubietėmis 
MOTERS DIENOS minėji
me sekmadienį, kovo 5 d., 
3 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Lefferts 
traukinio Oxford Ave. sto
tis.

Išklausysime trumpą bet 
turiningą programą, kuri 
susidės iš Aido choro talen
tų, iš prakalbėlių, iš skaity
mų ir eilėraščių.

Po programos bus užkan
džių, namie keptų pyragų, 
kavutės ir dar kai ko.

Įėjimas nemokamas. Lauk
sime visų!

Komitetas

SERGA
Draugė J. Pužauskienė, 

mūsų New Yorko Lietuvių 
Moterų Klubo ir LLD 24-os 
kuopos narė, susižeidė. Ji 
parpuolė ir susilaužė ranką, 
kuri dabar randasi gipse.

Taigi prašau mūsų nares 
aplankyti ją. Adresas: 80- 
31 90 *Road, Woodhaven, 
New York.

M. Juškienė

Moters Dienos Minėjimas
Niujorko Lietuvių Moterų klubas ruošia 

Kovo Aštuntosios minėjimą

Sekmadienį, Kovo 5 d., 1967
“Laisvės” svetainėje

102-02 Liberty Avė., Ozone Parke, N. Y.
Pradžia: 3 vai. popiet

TAI BUS MOTERS DIENOS 
MINĖJIMAS SU KONCERTU

Koncertinę dalį atliks Aido choras, su savo solistais 
ir kitais pamarginimais, kuriuos ruošia 

klubietė Mildred Stensler.
I

Pačios klubietės atliks visą programą—bus kalbų 
(neilgų), skaitymų, eilėraščių, ir t. t.

Po programos bus skanių užkandžių, kavutės, 
šilto valgio, namie keptų pyragų.

Įėjimas nemokamas.
Kviečiame Visus

■ ■' -i ------------—: :—i—————*

Sveikinimai
(Pabaiga)

Haverhill, Mass.
Sveikiname “Laisvės” šė- 

rininkų suvažiavimą. Linki
me daug sėkmės. Aukoja:

A. ir M. Kazlauskai $5.00
W. ir A. Račkauskai 5.00
A. Navickas ........... 5.00
R. Šileikienė ....... 2.00
Čia randate $17. Drau

giškai, A. Navickas.

Nuo kitų gauta sekamai: 
Aido Choras, Ozone

Park, N. Y............$25.00
Jonas, Jr....................... 25.00
J. P. iš K.............. . 25.00
ALDLD 185 kp., Ozone

Park, N. Y................25.00
M. ir O. Stakovai,

B’klvn, N. Y. .,......... 20.00
S. & V. Kuzmickai,

Cleveland, Ohio ... 16.00 
G. ir S. Stasiukaičiai,

Cliffside, N. J........ 15.00
A. Navikauskas, New

Canaan. Conn.........11.00
Anna, Philipse,

Stamford, Conn. .. 11.00 
Al ir Mary Dobinis,

Cambria Hts., N. Y. 10.00 
A. ir V. Juskevičiai,

Stamford, Conn. .. 10.00 
Brooklyn© muzikantas 10.00 
Wladas Žuvininkas,

Philadelphia, Pa. .. 10.00 
Anna Cibulsky,

B’klyn, NY............10.00
LDS 3 Apskr.,

N. J.—N. Y...........10.00
J. ir A. Kauliniai,

Huntington, N. Y. 10.00 
P. M. Šolomskas,

Brooklyn, N. Y. ... 10.00 
Philip Kunz,

Brooklyn, N. Y. ... 10.00 
Frank ir Elena Vaitkai,

Jamaica, N. Y......... 10.00
P. Šlajus, Chester, Pa. 10.00 
A. Lipčius,

Chester, Pa............ 10.00
E. N. Jeskeviciūtė,

Whitestone, N. Y. 10.00 
S. Sasna, B’klyn, N.Y. 10.00 
•Vincas ir Ona Čepuliai,

Brooklyn, N. Y. ... 10.00 
Povilas ir Aldona.

Aleknai, New Hyde 
/ Park, N. Y..............10.00
Albina 'Mikniaus,

Ozone Park, N. Y. 10.00 
Domicėlė Galinauskienė,

Queens Village,
N.Y......................... 10.00

Al ir Valentina Nevins,
Forest Hills, N. Y. 10.00 

Frank ir Anne Yakstis,
Richm. Hill, N. Y. 10.00 

Nellie Rakickas,
Kearny, N. J...........6.00

M. ir M. Jakščiai,
Richm. Hill, N. Y. 6.00 

Frank Zavis,
Bethlehem, Pa. ---- 5.00

J. ir K. Vaičekauskai,
Binghamton, N. Y. 5.00 

Vera Smalstis,
Miami, Fla................5.00

S. Penkauskienė,
Lawrence, Mass. 5.00

Chas. Aimont,
Hollywood, Fla. .... 5.00

K. Benderis,
Brooklyn, N. Y. ... 5.00 

W. ir W. Plumbing
& Heating Co.,
Brooklyn, N. Y. ... 5.00 

Povilas ir Nellie Ventai,
Forest Hills, N Y. 5.00

M. Kalvaitienė,
Brooklyn, N. Y. ... 5.00 

Mrs. J. Evans,
E. Setaucket, N. Y. 5.00 

K. Petrikienė
Rocky Pt., N. Y. .. 5.00 

E. Sungailienė,
Brooklyn, N. Y. ... 5.00 

George Wareson,
B’klyn, N. Y.......... 5.00

Wm. Baltrušaitis,
Brooklyn, N. Y........ 5.00

A. ir D. Veličkai,
Albertson, N. Y. ... 5.00

B. ir N. Skubliskai,

Richm. Hill, N. Y. . 5.00 
M. Tamelienė,

Flushing, N. Y........ 5.00
Kazys Aleksynas,

Brooklyn, N. Y. . 5.00
George Bernotą,

Woodhaven, N. Y. .. 5.00 
Frank Varaška,

Woodhaven, N. Y. 5.00 
M. Krunglienė,

Woodhaven, N. Y. 5.00 
LDS 46 kp.,

Ozone Park, N. Y. 5.00 
K. Nečiunskas,

Brooklyn, N. Y. ... 5.00 
Jonas Grybas,

Richm. Hill, N. Y. .. 5.00 
P. Babarskas,

Hollis, N. Y. ...... 5.00 
Valys ir Vera Rimkai,

Jamaica, N. Y.........5.00
Suzana Jones-Kazokyte-

Frackville, Pa.......... 5.00
P. Bieliauskas,

Richm. Hill, N. Y. ,5f00 
A: ir J. Kalvaičiai,

Maspeth, N. Y....... /5.00
A. Kunevičienė, / J

Maspeth, N. Y....... 5*00
M. Kreivėnienė,

Brooklyn. N. Y. .. 5.00
O. černiavįčienė, ,

Maspeth, N. Y. ... 5.00 
F. ir D. Mažiliai

B’klyn, NY......... ‘5.00
Veronika Urbonienė,

Brooklyn, N. Y. ... 5.00 
Bill Malin,

B’klvn, N. Y............ 5.00
ALDLD 24 kuopa,

B’klyn, N. Y............. 5.00
A. Balčiūnas,

Richm. Hill, N. Y. . .4.00 
J. Webra,

Cleveland. Ohio .... 3.00 
Anton Gitaitis,

Middleboro. Del. ... 3.00 
Karol Grygalonis,

N. Attleboro, Mass. 3.00 
M. Lukšienė,

Woodhaven, N. Y. 3.00 
Rožė čiuladienė,

Methuen, Mass.........2.00
Ona Walmus,

B’klyn, N. Y............ 2.00
P. Gustaitis,

Woodhaven, N. Y. .. 2.00 
E. Galgauskienė,

Denver, Colo. ...... 2.00 
. Po $1: Politas Kuliackas, 
Gardner. Mass.; B. Bovinas, 
Miami, Fla.; Margaret Ku- 
bert, Garwood, N. J.; Eli
zabeth Au nee, Stamford, 
Conn.; J. Gates, Euclid, 
Ohio. J. Palubinskas, No. 
Berwick, Me., 75c.

• • • “
Pirmadienį, po suvažiavi

mo atėjo pavėluotų pasvei
kinimu, tad viso aukų su
važiavimui gauta $2,329.75.

Nuoširdus ačiū visiems 
suvažiavimo sveikintojams.

“L” Administracija

V. Venckūnas buvo 
operuotas

Praėjusį antradienį Vin
cas Venckūnas buvo ope
ruotas ir, sakoma, opera
cija gerai nusisekė. Ope
ruotas “ant Gali bladerio— 
ant tulžies.”

Kaip jau rašėme praėju
siame “Laisvės” numeryje, 
V. Venckūnas-Vance guli 
Williamsburg General Hos- 
pitalyje, Bushwick ir De
Kalb gatvių sankryžoje, 
Brooklyne. Lankymo valan
doj nuo 2 iki 4 dieną ir 
nuo 7 iki 8:30 v. vak.

Linkime ligoniui greit ir 
sėkmingai pasveikti ir vėl 
stoti visuomeninin darban!

t, -■

Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie svečiavosi 
pas majorą Lindsay oficia
lioje majorų rezidencijoje 
Gracie Mansion.

AIDO CHORAS PAS 
SUOMIUS

Praėjusį sekmadienį, va
sario 26 dieną, Aido choras 
buvo pakviestas dainuoti 
pas suomius, kurių koncer
tas įvyko Ukrainų salėje, 
Manhattan.

Salė nedidelė, bet jauki. 
Scena nemaža, užtektinai 
buvo vietos visam chorui 
laisvai stovėti.

Prie vienos salės sienos 
buvo mažas bazaras, kur 
svečiai žiūrinėjo ką nusi
pirkti arba ką išlaimėti.

Dainų programą atliko 
Aido choras, Moterų cho
ras ir Aido solistai, vado
vaujant mokytojai Mildred 
Stensler, kuri labai gražiai 
publikai paaiškino kiekvie
nos dainos prasmę ir svar
bą. Pianu akompanavo Ann 
Saly k.

Pirmiausia Moterų cho
ras gana harmoningai su
dainavo vieną iš naujausių 
savo repertuaro dainų “Ne
munas”. Paskui s£k£ visas 

į-Ąido choras, padamuoda- 
iw: “Joninių dainą”, “Sir- 
pst\noksta avietėlės”, “Su
keikime kovą” — solo A. 
Iešmantą, pritariant cho
rui.

Po choro išstojo Aido so
listai. Nellie Ventienė,kaip 
visuomet, lengvai ir švel
niai padainavo porą daine
lių. Augustas Iešmantą, sa
vo tvirtu bosu atliko 3-jetą 
komplikuotesnių muzikali- 
nių numerių. Viktoras Be- 
keris kiekvienoje scenoje 
jaučiasi labai laisvai. J i s 
tinkamai pasirodė su daina 
ir pas suomius.

Programą uždarė visas 
Aido choras, sudainuoda
mas: “Macnus, maenus ma
rių vandenėlis”, “Draugys-I 
te” — solo N. Ventienė, pri
tariant chomi, “Vilniui žy
di liepos” — A. Iešmantą ir 
choras, “Lai kasdien šviečia 
saulė” — solo V. Bekeris, 
pritariant chorui.

Šis parengimas buvo su
rengtas vienų suomių; bet, 
anot vakaro pirmininko, 
čia susirinko daug estų, lat
vių ir ukrainų. Jis padėkojo 
Aido chorui už atsilankymą, 
už įspūdingą koncerto pro
gramą, pabrėždamas, kad 
daina, muzika — tarptau
tinė kalba, nebūtinai reik 
suprasti kalbą, kad supra
tus dainos prasmę.

Po programos aidiečiai 
buvo pavaišinti ir prie sma
gios šokių muzikos dar gan 
ilgokai linksminosi.

Į parengimą atsilankė ke
letas lietuvių, kas labai pa
girtina ir gražu, kad moka
me draugiškai sugyventi su 
mūsų tėvynės kaimynais.

H. F.

sulaikyti deportacijas
Amerikinis S v e tu r g i- 

miams ginti komitetas ren
gia konferenciją kovo 18- 
tą, 1:30 dieną, 709 8th j 
Ave., Drug and Hospital! 
darbininkų unijos salėje, į

Kovo 5 d.<
Moters Dienos minėjimu 

rengia Niujorko Lietuj___
Moterų klubas, Laisvės saW' 
Įėję, 3 vai. popiet.

Kovo 12 d.
“The Workerio” jubilic-

New Yorke. jaus minėjimas. Town Hall,
Konferencija tars žodį 43rf] st. prie 6th Ave., New 

prieš trėmimą niekuo ne- York City.
Kovo 18 d.

Amerikinio S v e t u r g i- 
miams ginti komiteto masi
nis mitingas.

Balandžio 9 d.
LDS 3-ios Apskrities ban-

prasikaltusių sveturgimių. 
Ji rekomenduos užgi r t i 
statute of limitation įstaty
mą — riboto laiko statutą. 
Ribotam laikui išėjus, na- 
turalizuoti piliečiai ar nepi- 
liečiai nebebūtų išdepor- 
tuojami. Dabar tokio įsta- ketas. Liet, klube, 
tymo nėra, tai deportuoja 
kad ir visą amžių čia išgy 
venusį sveturgimį.

Rengimo komitetas pra 
š o organizacijas atsiusti 
delegatus į konferenciją. 
Masinis dalyvavimas dele
gatu ar ne delegatų lygiai 
svarbu. Dalyvaukime visi, 
kas tik galime, padaryki
me sueigą pilnai pasiseku
sia.

son, N. J., 2-rą valandą.
Balandžio 22 d.

_ i Lietuvių Namo Bendrovės 
. I XXmninVtl clKrO n 1 O V 1 VYl fl Qšėrininkų šuva ž i a v i m a s 

“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke. Pradžia 2 vai.

žemajame New Yorko 
centro rajone trūko van- 
dentekio dūda, vandens fon
tanai šaudė iki pastatų 
penktojo aukšto, o smarkus 
vėjas srovę sukaliojo, ap- 
krapydamas visus pasitai
kiusius apylinkėje praei
vius. Truko dvi valandas 
vandenį uždaryti.

Pranešimas
BROOKLYN. N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinki
mas įvyks antradięnį, kovo 7 
d., 7 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Kurių duoklės 
neužmokėtos, malonėkite atei
ti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėt. Valdyba

(17-18)

LLD 1 kuopos žinios
Literatūros Draugijos los 

kuopos vasario 27 susirin
kimas buvo neskaitlingas. 
Tiesa, snigo ir šaltas oras 
pasitaikė. Tačiau nebuvo 
taip blogas, kad būtų nega
lima, kur reikia, išeitivNe- 
dalyvavimas susirinkimuo
se neduoda garbės.

Metų pradžia — geras 
laikas duoki ė m s mokėti. 
Mūsų Centro Komitetas rū
pinasi nariams knygas tu
rėti anksti, kaip galima. Jis 
turės atsiteisti už knygų 
spaudą. Mes irgi būkime 
rūpestingi — mokėkime 
duokles pradžioje metų.

• šiais metais Centro Ko
mitetas mums nustatė kvo
tą — 9 narius gauti į kuo-

pą. Kvota neatrodo aukšto, 
bet... Pasijudinkime, kiti 
skirtą skaičių narių gautdm 
mėme. Dirbkime, pasekmes^ 
atsieksime.

Dienraštis “Vilnis” krei
pėsi i mus talkos. Atsirado 
ent 
Vie 
r ui, 
dėjo 
“Vilnies” pavasariniam su
važiavimui. Atrodo, abipu
siai

A 
mia 
gia 
dier 
gatųs. Pranešimas užgirtas 
ir i

,izia s t ų su pažadais, 
ni žadėjo dovanų baza- 
o kiti, jau dabar, paža- 

ri n k t i sveikinimus

geras ūpas.
meri kinis sveturgi- 
ms ginti komitetas ren- 
konferenciją kovo 18-tą 
ą ir prašo atsiųsti dele-

jį teigiamai pasisakyta. 
lu rašėme, kad kuopa 
i rengti pavasarini po- 
. Jis įvyks balandžio 3jįbūv

d. bopietę, Laisvės salėj! 
Prašp kuopas, jų narius ir 
visus jau dabar tą dieną 
pasiskirti dalyvumui mūsų 
parengime ir kitus kviesti. 
Programą pranešim vėliau.

Vienas Jūsų

SVARBIOS KNYGOS
AutoriųParašytos žymių

Atsiminimai ir Dabartis
Parašė Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenimų ir 
faktinai istorija laikotarpio nuo

Puslapių 303, Kaina $2.00

<ovų. ši knyga yra 
1905 iki 1956 metų.
— Dabar $1.00 i

Kelias į Laimę
Parašė Rojus fr izara

Apysaka bei romanas iš lietuvio
Čių pergyvenimų ir tragiš

Puslapių 368, Kaina $1.0(

emigranto jaudinan- 
<os jo mirties.
— Dabar 50c

Kelias į Naują Gyvenimą
Paraše Antanas

cūs nurodymai skurdaus 
priežasčių ir išvados, kokiu

galima sukurti laimingi gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina $1.5(

Aiš
Bimba
žmonių gyvenimo 
keliu einant yra

— Dabar 75c

Ge

Prošvais tęs 
Parašė Jonas Kaškaitis 
(Dr. J. J. Kaškiaučiaus)

iausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

sikla.
—. Dabar $1.00

ir visuomeninė v
Puslapių 311, Kaina $2,00

Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.102-02 Liberty Avė., Ozone




