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KRISLAI
Nuo linkėjimų prie veiklos 
Dar viena jo kvailybė 
Ar atsistojo ant galvos? 
Amnestija sąžinei 
Su svetima širdimi 
Pradėjo su šmeižtu

Rašo A. Bimba
Kiekvienas savaip sutikime 

/ Naujuosius Metus. Kiekvienas 
pasidarėme vieneriais metais 

4 senesnis.
Sena ir graži mada vie

kitą su Naujaisiais Metais 
sveikinti ir vienas kitam 
linkėti daug laimės. Pastebė
jau, kad beveik kiekvieno 
kėjimuose skambėjo žoč 
“geros sveikatos“. Be g 
sveikatos nėra jokios laim

Bet kas liečia mūsų jucįėji 
mą ir visuomeninę veiklą, 
reikia žinoti, kad vien tik 
rais linkėjimais kalnų ^nu
versime.

Štai “Laisvės“ vajus, 
direktoriai dadėjo pusa 
mėnesio, žiūrėkime, kad su 
vasario mėnesio viduriu 
apsivainikuotų pilniausiu 
sisekimu.

Administracija prim 
kad dešimties tūkstančių 
lerių fondas reikalingas 
laisviečių dėmesio. Jam 
gerokai trūksta.

Administracijos paraginimą 
apimkime susirūpinimu.
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Stasiukąitis Jurgis man 
*ko: štai, šimtinė. Pasitan 
su žmona. Kai mudu sųėj< 
į porą, ; 
šimt penkeri metai. Nutari 
atžymėti ne prie vaišių ir su 
vaišėmis, bet parama “Lais
vei“ ir visai pažangiajai spau
dai!

Puikus pavyzdys kitiems.

sa- 
ėme 
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jau prabėgo dride- 
ėme

Mūsų krašto prezidentai su
galvojo dar vieną kvaii 
Jis žada bausti amerikie 
kurie šiais metais norės p 
žinėti po pasaulį.

Tokių prajovų Jungtinės 
Valstijos dar nebuvo mačiu
sios.

ybę. 
čius, 
ava-

aiva 
Sihanouk 

vieną dieną pasmerkė Arperi- 
kos agresiją Vietname, o 
dieną pažadėjo leisti

Kambodijos valstybės gj 
princas Norodom

kitą 
aiheri- 

Jdečių armiją vytis Vietnamo 
teri- 

kad jis 
ersti

liaudiečius į Kambodijos 
|priją. Tai reikštų, 
sutinka Kambodiją pav 
nauju Vietnamu!

Nejaugi princas apskertę 
aukštyn kojomis ir atsistojo 
ant galvos?

Dar nesinori tikėti.

Yra buvę visokių amnestijų, 
bet tokios dar niekas nebuvo 
girdėjęs, kokią sugalvojo 
cagos viešoji biblioteka. t 
pavadino “knygos amnest 

Bibliotekos galva kreip 
čikagiečius:

Chi- 
i ją 
ja.“ 

ėsi į 
Sugrąžinkite' 

parsineštas knygas. Gal jas iš 
bibliotekos esate pavogę, 
parsinešę ir pamiršę sugrįžin- 
ti. Nebūsite baudžiam 
klausinėjami, kaip atsitiko.“ 

Ir nustebo bibliotekos žmo
nės, kai tos knygos zprai 
plaukti. Per vieną diena 
gražintos 104,838!

Kai Jęurie atnešę knygas tie
siog palakė: “Bus lengviau 
sąžinei” 1

Taigi ir amnestijos pavadi
nimas turėjo būti: “Amne 
sąžinei”. 
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Metai 56-iej.i

Šiaurės Vietnamas tarty si, 
jei sulaikytų bombardavimą

Paryžius. — Čia atvyku
si Šiaurės Vietnamo diplo
matinė misija pakartojo sa
vo vyriausybės siūlymą tar
tis su Amerikos vyriaušybe, 
jeigu besąlyginiai būtų su
laikytas Šiaurės Vietnamo 
bombardavimas ir visoki ki
ti kariniai veiksmai.

Vietos diplomatiniai šal
tiniai iš to daro išvadas, 
kad Šiaurės Vietnamas yra 
linkęs tartis taikos klausi-

mu, jeigu Amerika sulaikys 
prieš jį visokius Įpili tarinius 
veiksmus.

Dabar svarbu, kaip į tai 
Amerika reaguos, nes nuo 
jos šiuo metu, priklauso ka
ro baigimo reikalas.

Kultūros rūmai iš. stiklo
Ašchabadas. — Kolūk i s 

“Sovet Turkmenistany” pa
sistatė dviaukščius kultūros 
rūmus iš stiklo ir betono.

Kambodija gavo iš Kinijos 
militarinę paramą

Pnompenh. — Kambodijos 
vyriausybė pranešė, kad ga
vo iš Kinijos 11 militarinių 
lėktuvų ir keletą tuzinų 
priešlėktuvinių kanuo 1 i ų. 
Kinijos militarinė parama 
teikiama tam, kad atremtų 
Amerikos agresiją.

Priimdamas Kinijos pa
ramą, premjeras Son Sann 
pasakė, kad tai yra labai 
svarbi militarinė pagalba 
prieš’ Amerikos 
grąsinimą “mūsų neprik
lausomybei, mūsų neutralu
mui ir mūsų teritorijos 
vientisumui”. •

Son Sann taipgi priminė, 
kad sekamose savaitėse ar 
mėnesiuose “mes turėsime 
mobilizuoti visas savo jė
gas, kad sulaikyti agreso
rių”.

agresijos

Bado streikas
Okinavoje

30 žmonių išTokijas. -
Okinavos profsąjungos, ku
riai priklauso darbininkai, 
aptarnauja Amerikos bazes 
Okinavos salose, pradėjo 
bado streiką prie JAV ad
ministracijos pastato Na- 
hos mieste (Okinavos ad
ministracinis centras).

Profsąjunga kovoja, kad 
būtų panaikinti diskrimina
ciniai nuostatai Okinavos 
darbininkų atžvilgiu, drau
džiu jiems vesti kolektyvi
nes derybas dėl darbo są
lygų ir dalyvauti streikuo
se už savo teises.

1968: blogi JAV metai
Maskva. — Laik rastis 

“Raudonoji žvaigždė” rašo, 
kad šie 1968 metai bus 
Amerikos valdovams blogi 
dėl nelaimėjimų Vietname, 
rasinių riaušių, dolerio ver
tės nupuolimo ir veikiausia 
rinkimuose prakišimo.

Trafiko nelaimių mažiau
Chicago. — Nacionalinė 

Saugumo Taryba praneša, 
kad per Naujųjų Metų 
šventes automobilių nelai
mėse žuvo 372 žmonės. Tai 
daug mažiau, kaip esti per 
kitas šventes. Mažiau ne
laimių, todėl, kad važinėji
mui oras buvo prastas.

■c

Negras miesto taryboje
Charleston, S. C. — Neg

ras Julian Devine buvo iš
rinktas į miesto tarybą. 
Tai pirmas negras miesto 
taryboje nuo civilinio karo 
laikų.

Daktarų streikas
Caracas. — Apie 

Venezuelos gydytojų strei
kavo porą valandų, reika
laudami pagerinti. visuome
nės sveikatos; prieniones. /

6,000

Piketuoja Hearsto spaudą
Los Angeles. — Amerikos 

Laikraščių Gildija paskelbė 
streiką trims Hearsto laik
raščiams, išeinantiems Los 
Angeles, San Fi-ancisco ir 
Seattle miestuose.' ,

Reikalauja padengti 
bazių išlaidas

.Bona. —Jungtinės Vals
tijos suplanavo reikalauti iš 
Vakarų Vokieti j 
ti militarinių baz

Valstybės pasekretorius 
N. Katzenbach, nuvykęs į 
Boną, tuo klaushnu jau tu
rėjo pasitarimą su Vakarų 
Vokietijos užsienio minist-, 
ru W. Brandt.

Toks JAV reikalavimas, 
suprantama, vokiečius bai
siai erzina.

os padeng
iu išlaidas.

nuvykęs į

Kertamosios mašinos 
užsieniui

Radviliškis. — Žemės 
ūkio mašinų gamyklos pa
gamintos kertamosios ma
šinos darbuojasi ir Vokie
tijos Demokratinės Respub
likos laukuose. Šiais metais 
mašinos bus eksportuoja
mos į Mongoliją.

’nacistas šansas 
— Mirė Lietuvos

Mirė žur
Vilnius.- _ _______ T

žurnalistas Šausas, gimęs 
1915 m. Gargžduose, buvęs 
kovotojas prieš 
režimą, redagavęs pažangų 
laikraštį 1938 m 
rybinis darbuotoj as,
nuopelnus apdov 
dinų ir medaliu.

Smetonos

, buvęs ta- 
už
or-anotas

Švedijos gyventojai 
Stokholmas. — 1967 m. 

gruodžio mėn. Švedija tu
rėjo 7,900,000 gyventojų.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1,1967, ir tęsis iki vasario 15,1968 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
6836 
5547

Popiežiui nepatikę prez.
Johnsono pasiaiškinimai

Valys Burikus, Brooklyn, N. Y........
Connecticut valstija ........................
M. Kazlauskienė—A. Račkauskienė, 

Haverhill, Masis. ....................
V. Vilkautas, St. Petersburg, Fla. 
New Jersey valstija .........................
So. Bostoii, Mass................ ................
R. Braus, Rochester, N. Y................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.........
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ... 
Philadelphia, Pa..................................

3952
3804
3522
3452
3364
2976
2828
2674

Roma. — Prez. Johnsono 
vizitas Vatikane negalėjo 
įtikinti popiežiaus Povilo, 
kad Johnsono administraci
ja nuoširdžiai ieškanti tai
kos.

Kai Johnsonas pasigyrė, 
kad jis patenkintas t savo 
dukters Lucijos perėjimu į 
katalikybę, tai popiežius 
tuoj priminė karą Vietna
me, kaip svarbiausį^dalyką, 
ir klausė, kodėl nesulaiko

Šiaurės Vietnamo bombar
davimo.

Johnsonui teko aiškinti, 
kad Jungtinės Valstijos tu
ri pareigą padėti Pietų 
V i e t n a m u i militariniai. 
Tuomet popiežius paklausė: 
“Perche” (kodėl) ? Johnso
nas taipgi priminęs, kad jis 
nepatenkintas Vatikano di
plomatų pasisakymu prieš 
Jungtinių Valstijų militari- 
nę politiką.

P. Bečis, Great Neck, N. Y. 2024 Vera Smalstienė, Livonia, Mich. 664
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1996
M. Valilionienė, Miami, Fla.
A. Lipčius, Chester, Pa..........
ALDLD 87 kp.

Pittsburgh, Pa................
V. Sutkienė - V. Taraškienė 

San Francisco, Calif.
LLD 20 kp. ir Moterų skyrius,

Binghamton,' N. Y. ..
J. Stanienė, Baltimore, Md.
I. Klevinskas, Scranton, Pa
Chicago, Ill.......................... .

1996
1992

1740

1272

1096
i 936 
. 804 

676

Geo. Žebrys, Cleveland,, Ohio 586 
M. Žiedelis, Nashua, N.. H. 
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. 
Mary Smalstis, Ludington, Mich. 
A. Bernat, Los Angeles, Calif.
J. K. Alvinas, Yucaipa. Calif.
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 
E. Kralikauskienė

Lawrence, Mass..................
L. Tilvikas, Easton, Pa. ..........
C. K. Urban, Hudson, Mass.

516
516
492
492
384
340

312
180
156

Vatikano savaitraštis 
smerkia Vietnamo karą

Brooklyno ir apylinkės vajininkas Valys Bunkus ge
rokai padirbėjo>pereitą savaitgalį. Jis gavo naują skai
tytoją (Naktinie^ jam pridavė irgi naują) ir atnaujini- 

(Tąsa 6-tame puslapyje) <

Tarptautinis kultūrinis 
kongresas Kuboje

Havana. —.sausio 4 d; čia 
atsidarė tarptautinis kultū
rinis kongresas. Dalyvauja 
apie 300 delegatų, daugiau
sia iš socialistinių šalių.

Kongresą sveikino Kubos 
prezidentas Osvaldo Torra- 
do Dorticos ir kiti Kubos 
vadovai. Vakare buvo su
ruoštas kongreso banketas, 
kuriame dalyvavo apie 500 
žmonių.

Premjero Kastro kalbos 
klausėsi daugiau kaip 200, 
000 kubiečių. Kastro atžy
mėjo kongreso svarbą orga
nizuotai kovoti už revoliuci
nes ‘ aspiracijas Lotynų 
Amerikoje, Azijoje, Afriko
je.

Iš Jungtinių Valstijų at
vyko penki delegatai. Ralph 
Featherstone pasakė, kad 
Kuboje jie jaučiasi esą “vie
natinėje laisvoje teritorijo
je Amerikoje”.

Eina Hitlerio pėdomis
Nairobis. — Pietvakarių 

Afrikos liaudies organizaci
jos pirmininkas Samas Nu- 
joma paskelbė pareiškimą, 
kad Pietų Afrikos vyriau
sybė eina hitlerinės Vokie- 
tijos pėdomis, pažeidinėja 
teisingumą ir demokratines 
laisves.

Nauji metai—Kubos 
nacionalistų šventė

Havana. —Naujuose Me
tuose Kubos liaudis šven
tė Kubos revoliucijos per
galės dieną.

1959 metų sausio 1 d. Fi
delio Kastro vadovaujama 
sukilėlių armija sėkmingais 
veiksmais, kuriuos parėmė 
plačiosios masės šalies dar
bininkų ir valstiečių, nušla
vė B atistos diktatūrą.

Dabar Kubos darbo žmo
nės apžvelgia devintuosius 
revoliucijos metus, šiais 
metais Kuboje toliau buvo 
ugdoma 4 pagrindinė nacio
nalinės ekonomikos šaka —• 
žemės ūkis. Sėkmingai pra
ėjo septintoji liaudies safra,

300,000 nori algų pakėlimo
Detroit, Mich. — Auto

mobilių darbininkų’ unija 
pradėjo pasitarimus su 
kompanijomis, kuriose dir
ba apie 300,000 darbininkų 
prie automobilių dalių ir 
kitų dalykų. Reikalauja al
gas pakelti.

Priima komisiją tyrinėti
Sana. — Jemeno vyriau

sybė nutarė priimti trišalę 
komisiją Jemeno problemai 
spręsti.

Chicagos mokytojai 
nusitarė streikuot

Chicago. — 22,000 miesto 
mokytojų atmetė Šviesimo 
Tarybos siūlymus ir nutarė 
sausio 9 d. streikuoti, jeigu 
iki to laiko nebus patenkin
ti mokytojų reikalavimai.

Švietimo Taryba buvo pa
siūlius pakelti algas $20 į 
mėnesį, o nuo rugsėjo dar 
pridėti po $45 į mėnesį. Mo
kytojai tokio pasiūlymo ne
priėmė.

Vilnius. —1967 metų pra
džioje Lietuvoje gyveno 3, 
026,000 žmonių. Iki šiol gy
ventojų skaičius paaugo.

kuri davė šaliai 6,130 tūksr 
tančių tonų cukraus.

Roma. — “L’Osservatore 
della Domenica” aštriai kri
tikuoja Amerikos vedamą 
karą Vietname. Jis nurodo, 
kad amerikinis militariz- 
mas, plėsdamas karą, atsi
dūrė “akloje gatvelėje”, iš 
kurios nebepavyksta kur 
nors prasimušti. ♦

Tokia Amerikos padėtis 
Vietname smarkiai' erzina 
ne tik Amerikos priešus, 
bet ir draugus, nurodo laik
raščio redaktorius Federico 
Alėssandrinis. Am e r i k o s 
“moralė ir politinė” pozicija 
smarkiai puola žemyn.

Vatikano organas, žino
ma, išdėsto popiežiaus Po
vilo nusistatymą link Ame
rikos Vietnamo karo klau
simu.

Kompozitoriaus neišleidžia 
iš kalėjimo

Atėnai. —Militaristų val
džia paskelbė, kad kai ku
riems kaliniams amnestijos 
suteikimas neapima tokių, 
kaip kompozitorius Mikis 
Theodorakis, nenuolaid u s 
antifašistas.

Gamybinė televizija
Kaunas. — Gamybinė te

levizija tapo rimtu pagal- 
bitiitiku radijo gamyklos 
darbuotojams. Ji įrengta vi
suose stambiausiuose įmo
nės cechuose.

946 nauji inžinieriai
Kaunas. — Politechnikos 

institutas įteikė diplomus 
946 naujiems inžinieriams.

Du streiko vadai 
uždaryti kalėjime

New Brunswick, N. J. — 
Du mokytojų streiko vado
vai, Joseph . Cascella ir 
Charles Richards uždaryti 
kalėjime. Cascella gavo 90 
dienų bausmės, Richards — 
30 dienų.

Jie apkaltinti prasižengi
mu prieš teismo drausmę 
mokytojams stre i k u o t i. 
Jiems uždėta ir piniginė 
bausmė — po $1,000.

Amerikiečiai mušasi 
prie Da Nango

Saigonas. — Šiuo metu 
amerikiečiai Vietname ka
riauja 13 mylių fronte ties 
Da Nangu, kur eina mirti
ni mūšiai ir iš abiejų pusių 
panešami dideli nuostoliai.

Vietkongo raketos padarė 
daug žalos amerikiečių lėk
tuvų bazei prie Da Nango. 
Sunaikino nemaža lėktuvų.

Kuveite veikia profsąjunga
Kuveitas. —Šioje Afrikos 

respublikoje įkurta visuoti
nė profsąjungų taryba, ku
ri vienija visus Kuveito 
darbo žmones.

------------------------ h

36,000 jaunulių karui
Washingtonas. — Šį mė

nesį šaukiami militarinei 
tarnybai 36,000 jaunuolių. 
Daugeliui jų teks vykti į 
Vietnamą.

kareiviai vysis

Kinija priešinsis JAV 
įsiveržinnii Kambodijon

Tokijas. — Kinijos užsie
nio reikalų ministerija pas
kelbė, ' kad jinai priešinsis 
Amerikos į s i v eržimui į 
Kambodiją.

Jungtinių Valstijų prez. 
Johnsonas paskelbė, kad 
Amerikos
Vietcongo partizanus net 
per Kambodijos rubežių.

Tokiam žygiui Kambodi
jos valdovas princas Siha
nouk iš pradžių buvo prie
šingas, bet dabar jis aiški
na, kad Kambodijos karinės 
jėgos, kurių yra tik 35,000, 
nesipriešins amerikiečiams, 
jeigu jie įsiverš į Kambo
diją. Bet amerikiečiams ga
li tekti susikirsti su Kambo
dijos partizanais, kurie su
daro gana tvirtą jėgą.

LeRoi Jones kalėjime
Newark, N. J.—Kovingas 

negras rašytojas Leroi Jo
nes nuteistas išbūti New 
Jersey State Penitentiary 
kalėjime nuo dviejų ir pu
sės iki trijų metų, taipgi 
pasimokėti $1,000 piniginės 
bausmės.

Jis buvo kaltinamas turė
jęs su savimi du revolverius 
Newarke pereitą vasarą iš
tikusių riaušių metu. Jam 
duota aukščiausia bausmė 
kaip riaušių vadovui.
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Demagogija unijos vadų lūpose
a vienas iš Amerikos Darbo

KAS KĄ RAŠO IR SAKO IŠ LAIŠKU

PALAIMINTI TIE, 
KURIE PRADEDA 
SUKILTI...

Ir skaitome ne kur kitur, 
bet Brooklyno pranciškonų 
“Darbininke” (gruodžio 27

Viso pasaulio katalikų ir ta
riamųjų liberalų spauda daug 
rašo apie beveik eretišką są
jūdį, Kuris reiškiasi Olandijo
je po Vatikano Susirinkimo. 
Tai sąjūdis, kurį galima pava-JOSLrH Uurran yi

Federacijos - Industrinių Organizacijų Kongreso vice-idinti potvyniu, kad^ išverčia-
prezidentų ir vadų. Kadaise, labai seniai, jis buvo skai
tomas pažangiu žmogumi. Bet dabar jis yra amžinai 
sureakcionėjęs. Savo dešinumu jis siekia pralenkti ir 
patį George Meany. Federacijos suvažiavime jis gynė 
ir teisino Johnsono užsieninę politiką., Po to savo ^Na
tional Maritime unijos o|rgane 
“visus argumentus” už 
demagogiški, falšyvi ardumentai.

Štai tik pora jų. K 
Mr. Curran sako, kad iC. 
valstybinių rubežių.” V 
komunistai iš viso pasaul 
Jokia komunistinė valstybė jokios armijos į Vietnamą 
nėra pasiuntusi. O tuo tarpu ten turi milžinišką armi
ją kapitalistinės Jungtinas Valstijos. Ten turi armijas 
kapitalistinės Australija 
ir Pietų Korėja.

Antras Mr. Currano 
Vietnamo karas “

“The Pilot” jis išdėstė 
Vietnamo karą. Visi jie yra

albėdamas už Vietnamo karą, 
komunistai nepripažįsta jokių 
adinasi, šiame kare dalyvauja 
o, Betgi tai begėdiškas melas.

Naujoji Zelandija, Filipinai

pop.mos užtvankos, kurias 
Paulius VI bando taisyti, ar
ba statyti na u j a į ten, kur 
drumzlinas vanduo 
siekė.

Tačiau ne geriau 
koje. Čia visokios 
reiškiasi ypač dvasi

(Dowksza). Taigi, kun. A. 
Strazdo mirimo metrikoje aiš
kiai parašyta, kad jis į kapus 
kunigo palydėtas ir palaido
tas parapijos kapinėse, kurios 
nėra “nepašventinta vieta”.

Tose pat Kamajų parapijos 
knygose yra paties kun. Ant. 
Strazdo ranka įrašyta krikšto 
metrikų, o tai reiškia, kad jis 
nebuvo suspenduotas (bent 
savo gyvenimo gale) ir kad 
ėjo kunigo pareigas altarista) 
(emerito) teisėmis iki mir
ties. Vadinas, .poetas kunigas 
A. Strazdas lietuvių literatū
ros istorijos vadovėliuose at
vaizduotas pergrubiai, nevi-

dar nepa- sais atžvilgiais teisingai. Jei 
kun. A. S. būtų turėjęs “žmo- 

ir Ameri-! ną” ir vaiką,. vargu bebūtų 
naujovės galėjęs eiti kunigo pareigas, 

ninku tar-

Taigi, norint išlaikyti grupę 
tų liaudies priešų, biurokratų, 
grafterių, JAV jauni vyrai tu
ri mirti džiunglėse. , O prie 
to, bilijonai dolerių išleidžia
ma, kai tuo tarpu namie mi
lijonai žmonių kenčia skur
dą.

Prezidentas Johnsonas tikrai 
bus įtrauktas į JAV ir viso pa
saulio istoriją, kaip vienas iš 
blogiausių prezidentų, kokius 
JAV kada turėjo.

pvz. vaikus krikštyti. Galimas
pe, Amerikoje vykstančios ap- daiktas, kad A. Str. buvo pra-
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Iš visos širdies linkiu, kad v 
jums ir jūsų bendražygiams 
šie Naujieji Metai atneštų ■ 
daug džiaugsmo, pasiseki
mo ir stiprios sveikatos..

Su pagarba, ?
Leokadija 
Petkevičienė 
Vilnius

D-ro J. Kubiliaus laiškas
Vilniaus universiteto rek

torius prof. dr. Jonas Ku
bilius d-rui A. Petrikai ra
šo:

“Nuoširdžiai dėkoju už 
du pundeliu knygų. Trečio 
dar negavome, matyt, dar 
nespėjo ateiti. Knygos bus 
mums labai naudingos.

Mano kelionė po Kana
dos universitetus buvo la
bai įdomi. Aplankiau vi
sus stambiausius universi
tetus. Visuose skaičiau pra
nešimus iš savo mokslinių 
daiį 
m i 
mo 
eili: 
dat 
stariesiems didelį įspūdį pa
darė mūsų menininkų pa
sirodymai Expo-67, Toron
te ir Hamiltone.

Vilniaus universiteto nau
jųjų rūmų statybą pra
dedame 1968 metais. Do
kumentacija jau paruošta, 
paskirtos lėšos, į įtraukta j 
statybos planus? Tikimės, 
kad statyba vyks sėkmin
gai. Viso miestelio staty
bos apimtis gana didelė, to
dėl ji užtruks. Tačiau ti
kimės, kad universiteto 400 
metų jubiliejui (1979 m.) 
pajėgsime viską pastatysi.

.Sveikina, drg. Jonas Gri> 
gonis.” . , , .

J ' ! ' —— , £

Naujų Metų dieną siun
čiu jums ’ nuoširdžiausius 
sveikinimus ir kilo didžiau
sius linkėjimus nenuilsta
mos energijos, geros svei
katos ir sėkmės darbe.

Prisiminęs apsilankymą 
Jus,

Su pagarba,
K. Sinkevičius 
Vilnius

“O KOMUNIZMAS EINA 
PER PASAULĮ...”

Straipsnyje “Laikas dirba 
komunizmo naudai” S. Lau
rinaitis rašo:

“Ką tik nuaidėjus ‘Auro
ros’ salvėms, 1917 metų 
lapkričio 12 dieną, prancū
zų buržuazijos laikraštįs 
‘Maten’ rašė: ‘Bolševikų 
avantiūros likvidavimas yra 
tik dienų ir dargi valandų 
klausimas.’ Lond o n i š k i s 
‘Times’ posteringavo, kad 
revoliuciją užgniauš vienas 
kazokų pulkas.

Laikraštis “Maten” mirė 
tuo laiku, kai liepto galą 
priėjo hitlerininkai. Po to 
Foster Dulles dar ilgai tvir
tino, kad ‘tarptautinio ko
munizmo’ viešpa t a v i m a s 
yra praeinanti, o ne pasto
vi fazė..’

O istorija tuo tarpu rašė 
savo metraštį. “Maten” mi
rė. Dulles mirė. O komu
nizmas eina per pasaulį. 
Eina, nors kai kam ir nepa
tinka.

Vienas nepo laikotarpio 
pjesės veikėjas — neblaivus 
miesčionis -t- kalbė d a v o : 
‘Aš skaičiau Marksą, ir man 
nepatiko/ Šiandienini a m s 
kąpitalo rykliams ir blai
viems nepatinka ne tik 
Markso, raštai, bet dar la
biau tai, jog šių raštų idė
jos tapo didžia jėga. O lai
kas dirba komunizmo nau
dai.

Brutalia jėga, napalmu ir 
dujomis, grasinimais ir pa- 
pirkinė j imu imperia l i s t a i 
bando sulaikyti pažangos 
idėjų sklidimą. Bet visuo
menės vystymosi dialektika 
dirba ne jų naudai. Vis 
daugiau ir daugiau žmonių 
pasiekia Spalio idė jos, mark
sizmo-leninizmo idėjos.

‘New York Times’ su pa
našiu nerimu kalba anie 
socialimo laimėjimus: ‘Ru
sija, kuri... buvo atsiliku
si šalis, parodė spartaus 
ekonomikos vystymb pavyz
di. Tai, be abejo, padarys 
didelį įspūdį tautoms, ku
rios neranda esminio išsi
gelbėjimo nuo’skurdo kaoi- 
talizmo sąlygomis... Ta
rybų Sąjungoje smarkiai 
pakilęs gyvenimo lygis pa
didins komunistinės siste
mos patrauklumą.’

Todėl buržuaziniai ideo
logai ragina stiprinti kovą 
prieš marksizmą-leninizmą, 
prieš Spalio idėjas, nes ki
taip, rašo vienas iš jų. “per 
50 metų visas pasaulis vi
siškai gali tapti lehiniškas.’

Su tokiomis buržuazinių 
ideologu išvadomis galima 
tik sutikti.’

sčiokas, nes į jo sukurtas dai
nas yra patekę vulgariškų žo
džių ir vaizdų, bet jis pats ne- 
buvo nepadorus. Kamajų pa- 

r.kit.) yra lapijos archyvuose rasta raš- 
daug pa- tų, įrodančių Jo skolas žy- 
Olandijos dams krautuvininfcąms, , bet 

kuri sten- nėra įrodymų, kad jis turėjo 
giasi kuo mažiau kalbėti apie “žmoną 
Dievą, jo vietoje pą^tatydama imant,

raiškos ypačiai 
plotmėje (kunigų 
abejonių reiškimo lai: 
gą 
mas iš vienuolynų i 
Bažnyčios vienybei
vojingesnės, negu 
naujoji teologija,

praktinėje 
vedybos, 

isvė, kuni- 
nepriklausomytė, išstoji-

argumentas, tai kad, girdi, šis žmogų, 
yra tąsa mūsų karo prieš fašizmą.” j • 1 1 • •• 1 T 7 *1 ' Bene pats rimčia

jų. Sutikau daug įdo- 
l žmonių tiek tarp 
slininkų, tiek tarp 
ių kanadiečių. Sutikau 
y ir mūsų išeivių. Pa-ir vaikų. Aplamai 

šito mūsų poeto bio
grafija pateko į literatūros is
toriją perdaug išmurzinta, ir 
todėl reikalinga pataisų. Lie
tuvių literatūros istorikai tu
rėtų daugiau dėmesio kreipti 
į Kamajų parapines knygas ir 
į tos pat rūšies knygas tose 
parapijose, kuriose A. Str. yra 
kunigavęs, pastoracinį darbą 
dirbęs. — J. Gobis.

Neabejojame, kad Tary
bų Lietuvos literatūros is
torikai šiuo , . reikalu at-

koks tai šiltas, 
buvo senosios ir

Bronei Keršulienei
Kaip jau žinoma, šie me

tai (1967 m.) mūsų tarybi
nėje šalyje yra jubiliejiniai 
metai. Daug prisiėjo seno
sios kartos žmonėms padir
bėti. Ypatingai tiems, ku
rie nuo pirmų Spalio revo
liucijos dienų aukštai nešė 
marksizmo - leninizmo vėlia
vą, kovojant už naujo gy
venimo idealus. Daug pri
siminimų, pasika 1 b ė j i m ų 
apie tų dienų kovas, sunku
mus ir laimėjimus papasa
kojo ne vienas iš mūsų da
bartinei jaunajai kartai.

Man giliai atmintyje pasi
liko susitikimas su Panevė
žio visuomene. Iš Vilniaus 
išvyko grupė apie 30 kovo
tojų už .>rybų valdžią įvai
riuose laikotarpiuose, pra
dedant 1918-1930 metais. Už 
kokių 5 kilometrų nuo Pa
nevėžio mus pasitiko pane
vėžiečiai su orkestru, bač
kute naminio alaus ir su 
kepalu rugienės duonos ir 
druska pagal mūsų tėvų ir 
senukų papročius.

Jūs negalite tiksliai įsi
vaizduoti, 
nuoširdus
jaunosios kartų susitiki
mas ! Po atviru dangum 
mes vienas kitą apkabinę 
stipriai spaudėme prie savo 
krūtinių ir kupini džiaugs
mo jautėme tą laimę, kuri 
glūdi Lietuvos tarybinio 
žmogaus širdyje, kad jis 
gyvena, dirba, .kuria naują 
žmonijos pasaulį, komunis
tinį pasaulį.

Atvažiavę į miestą tuoj 
pasiskirstėme į grupes po 
3-4 draugus ‘ ii*! pradėjome 
susitikimus su panevėžie
čiais gamyklose, įstaigose, 
mokyklose, technikumuose. 
Ir vėl karšti sveikinimai ir 
nuoširdūs vieni kitiems lin
kėjimai. ' ’ ;

Džiugu prisiminti ir tai, 
kad lietuvių tautos sūnūs ir 
dukros aktyviškai dalyvavo 
Spalio socialistinėje revo
liucijoje, -pilietiniame kare 
ir kovoje už Tarybų val
džios įkūrimą 1917-1922 m. 
Už tą Tarybinė Vyriausy
bė žymų skaičių draugų 
apdovanojo ordinais ir me
daliais. Mano kuklus indėlis 
į revoliucinių kovų eigą 
įvertintas apdo vano j imu 
Raudonosios žvaigždės or
dinu.

Ir taip Tarybinės san
tvarkos penkiasdešimtmečio 
jubiliejus pasiliks kiekvie
no mūsų šalies piliečio at
mintyje nepamirštama džiu
gia švente...

Kazys Klorys 
Vilnius

usias JAV
—PO- 

suniekim-
Tai demagogija, kokios nė pats Johnsonas dar nė-ikatallkų tarpe reiškinys-
’■/ivicno no win. ooiin 1/nvr. rl i ■ • ....ra išdrįsęs panaudoti paĮteisinimui savo karo. Niekad‘pležiaus autoriteto 

šis karas yra “tąsa mūsų karo mas.
Niekad anksčiau 

gos vėda ir remia Vietnamo iš kunigų ir unive 
■ dentų lūpų tokioš paniekos 
popiežiaus žodžiam 
kymam.

Jei prieš porą 
būtų pasakęs, kad taip įvyks, 
būtum tik nusijuokęs. Iš vi
sų dvasininkų,; amerikoniškai- 
airiškieji buvo ne) tik ma
žiausiai linkę į . teologinius 
ginčus, bet buvo labiausiai 
klusnūs, t susirūpinę gynimo
si taktika iy socialinė Bažny
čios gerove: 
radikaliai pasikeitė. ’ ; •

Mes karščiausiai sveiki
name visus sukilėlius — net 
ir kunigus, net ’lir minyš- 
kas! Palaiminti jie; nes jie 
pradeda vadova 
protu.

niekur jis nėra sakęs, kac
prieš fašizmą.”

Kokios šiandien jė, 
karą?

Ar bereikia aiškinti? Tiek Amerikoje, tiek visame 
pasaulyje karą remia pačios reakcingiausios jėgos. Vi
soje mūsų šalyje joks k ek pažangesnis, liberališkesnis 
balsas nėra pakilęs už kąrą. Tuo tarpu visi fašistiniai 
demogogai agituoja už

Mr. Curran netinka 
vauja geriausioms orgai

Tiek Amerikoje, tiek visame

carą
būti unijos vadu.: Jis neatsto- 
izuotų darbininkų interesams,

adai ir nariai
• <6* t *

Darbo unijiykv
. MŪSŲ tiesa, kai me p sakėme, kad Amerikos Darbo 

Federacijos - Industrinių Organizacijų Kongreso (AFL- 
CIO) suvažiavime unijų vadai nekalbėjo: visų eilinių 
narių vardu, kai jie užgyrė Vietnamo karą ir vyriausy
bės užsieninę politiką. I/Ies sakėme, kad milijonai uni- 
jistų labai trokšta taikos 
būtų tuojau baigtas.

Tos mūsų nuomonės 
Poli” institutas, kuris s 
apklausinėjimą taip visos šalies unijistų. Daugiau kaip 
trys šimtai specialiai pamoštų žmonių buvo paleista po 
visus šalies kampus su klausimu apie Vietnamo karą. 
Institutas sako, kad ypatingo dėmesio buvo kreipiama 
į organizuotus darbininkus, kaip jie žiūri į karą. Pasi
rodo, kad iš visų apklausinėtų unijistų 43 procentai 
aiškiai pasmerkė karą ir prezidento politiką.

Na, o Federacijos-Kongreso suvažiavime iš 1,500 
delegatų-viršininkų, rodos, tik pusė tuzino balsavo prieš 
Vietnamo karą. Tai ref1 * ’ " U 
rokratų, kurie plojo prezidentui Johųsonui ir George 
Meany, neatstovavo savo narių nusistatymo, 
suodami už karą, panei 
kimus.

Organizacijų Kongreso (AFL-

ir norėtų, kad Vietnamo karas 

teisingumą patvirtina “Gallup 
domis dienomis pravedė platų

škia, kad tie šimtai unijų biu-

Jie, bai
gė eilinių narių norus ir troš-

Komunistų pasaulinis 
pasitarimas

JAU galima tikrai sakyti, kad š. m. vasario pabai-
goję įvyks pasaulio komunistinių partijų atstovų Veng
rijos sostinėje pasitarimas. Spėjama, kad ir Jugoslavi
jos komunistų partija pakeis savo nusistatymą ir pri
sius atstovus.

Bet, žinoma, nedalyvaus Kinijos ir Albanijos komu
nistai. Vėliausiu laiku Kinijos komunistai vėl paskelbė 

' savo griežtą nusistatymą prieš Tarybų Sąjungą ir tas 
partijas, kurios kalba apie taikų įvairių kraštų su skir
tingomis socialinėmis .santvarkomis sugyvenimą. Jie tas 
partijas vadina “revizionistinėmis” ir joms skelbia kovą. 
Su ypatingu įtūžimu kiniečiai smerkia tarybinius ko
munistus.

Minėtos konferenci;
• Manoma, kad svarbiau nas klausimas bus sušaukti pa

saulin) komunistų suvąžiavimą, gal dar 1968 metais. 
Būsią ieškoma būdų ir 
nyti.

ą prieš Tarybų Sąjungų ir tas
• . 4 • • 1 V t 1 •

os dienotvarke dar nepaskelbta.

kelių komunistinį pasaulį suvie-

Panaikino ncpaprasl 
padėtį

New Delhi. — Indija 
naikino nepaprastą krašte 
padėtį kuri buvo paskelbta 
susikirtimo metu su Kinija; 
be teismo paleido 770 kali

nių.

pa-

>

š. Vietnamas nenugalimas
Hanojus. — Prez. Ho Chi 

Minh Naujųjų Metų kalbo
je pareiškė, kad šiaurės 
Vietnamas tebėra tvirtas ir 
bombardavimais nenugali- 
įias; tikisi 1968 m. laimė
jimų.

Niekad anksčiau negirdėjai 
’Siteto stu

ir pamo-

metų kas

Dabar • visa7 tai

itis savo

žiburiai”

LIETUVOS ISTORIKŲ 
DĖMESIUI APIĖ POETĄ 
KUN. A. STRAZDELĮ

Kanadiečių klerikalų laik
raštis “Tėviškės
(1967 m. gruodžio 21 d.) at
spausdino ‘tokį
apie poetą kunigą Antaną 
Strazdą (Strazdelį):

Taisytina kunigo Strazdo 
biografija

Lietuvos Mokslų 
jos Lietuvių Kalbo 
tūros Instituto išle 
mų “

straipsnelį

Akademi- 
s ir Litera- 
istoje 4 to- 

Lietuvių literatūros isto
rijoj” I tomo 399 psl. rašoma: 
“Strazdas mirė 1833 m. ba
landžio 11 d. Jis 
Kamajuose — ne 
kaip buvo įprasta 
nigai, bet naujai 
kapuose, už miestelio.” 

Prieškarinės Lietuvos gim
nazijoje ir net kunigų semi
narijose buvo aiškinama, kad 
poetas kunigas Antanas Straz
das (Drozdowski, Drazdaus- 
kas) buvįs prasčiokas, turėjęs 
“žmoną” ir vaikų, palaidotas 
nešvęstuose kapuqse, kad sa
vo gyvenimo pab 
kunigo pareigų, g 
zinio darbo.

šiuo metu Kamajuose klebo
nauja kun. Antanas Gobis, 
kuris vakarais nėgsta pasi
knaisioti parapinėse knygose, 
o Kamajų parapija sena, jos 
metrikų knygos p 
163,7 metų.
atsiuntė kun. A. 
rimo metrikos (į 
šą lenkų kalba,

torikai šiuo:,;reikalu 
kreips savo ! dėmesį. 

---.„i. ...  'ii .
ĮDOMUS, GRAŽUS 
PASIŪLYMAS ’ '
i; Chicągoa.“yilnyją” kęlųm- 
noje “Kasdieiią” kalįfornie- 
tįs musų veikėjas A. Ta- 
raška rašo(1!..:.

Leokadija Dįržinskaitė čia 
pasakė įdomiį'Jkalbą apie Lie
tuvą; nuo karo laikų, kaip 
Lietuva kėlėsi1 iš griuvėsių.

Leokadijos Diržinskaitės iš
tisą kalbą įrėžiau į magneto
fono (tape recorder) juoste
lę. Pagaminau daug juoste- 
lilų 3% apsisukimo greičio 
(speed). Beikalaukite jų, at
siųsiu. Išgirskite jos’ kalbą 
savo mieste. Rašykite : A. Ta- 
raška, 16132 Carolyn St., San 
Leandro, Calif, 94578. Juos
telės paruošimas ir pasiunti
mas man atsieis $3.00. Jei iš
galėsite atsiteiskite, o jei ne— 
pamirškite. Juostelę nereikės 
grąžinti.

Magnefoną (tape recorder) 
galima nuomoti mužikos 
strumentų krautuvėse 
iki penkių dol. dienai.

už
m

tais

oas

Priimkite mano kuo nuo
širdžiausius sveik i n i m u s 
Naujų Metų proga. Linkiu 
jums geros sveikatos, ilgų 
metų ir didelės sėkmės ne
nuilstamame darbe, 
duokite 
visiems 
tojams.

Per
mano sveikinimus 
“Laisves” darbuo-

G. Taurinskienė * 
Vilnius

palaidotas 
šventoriuje, 
laidoti ku- 

įpradėkuose

ligoje nėjęs 
yvenęs iš fi-

rasidedanuo 
Kun. A. Gobis 

Strazdo mi- 
’ašo) nuora- 
iš kurio ma

tyti, kad tas kunigas, liaudies 
poetas, mirė aprC pintas sakra
mentais ir į parapijos kapines 
palydytas ano meto Kamajų 
vikaro kun. Juozapo Daukšos

LABAI TEISINGA 
PASTABA U'

“Liaudies balso’’ vedama
jame “Už ką amerikiečiai 
žūsta” sakoma:

Praėjusią savaitę Kanados 
televizija perdavė savo kores
pondento Noltbno Nash rapor
tą apie karą Vietname. Baig
damas savo raportą pažymė
jo, kad amerikiečiams dar il
gai teks būti Vietname, jeigu 
jie norės atsiekti visų savo 
siekių. Jeigu amerikiečiai ir 
laimės militariniai, jiems vis- 
tiek reiks būti Vietname, nes 
jeigu tiktai amerikiečiai pasi
trauktų, tai Pietų Vietnamo 
valdžia negalėtų ilgai išsilai
kyti.

Išeina, kad virš pusės mi
lijono amerikiečių ir dešimtys 
tūkstančių kitų šalių kareivių 
lieja kraują Vietname už tai, 
kad išlaikius Valdžią, kuri be 
užsienio armijŲ negalėtų ilgai 
išsilaikyti. Tai užmojis primes
ti! vietnamiečiams valdžią, kū

Mii ė Cyrus Ching
Washingtonas.—Mirė Cy

rus S. Ching, išgyvenęs 91 
m. amžiaus. Buvo pagarsė
jęs tarp darbo ir kapitalo 
tarpininkas.

Kiek Meksikoje gyventojų 
> Meksika. — Šiuo metu

rios jie nenori ir ilgai nepa- Meksika turi 45,671,000 gy- 
kęstų, jeigu užsienio armijos 
nepalaikytu

ventojų. Sostinėje gyvena 
3,353,000.

Gerbiamas Redaktoriau,
Neišgalėdamas piniginiai 

“Laisvę” paremti, aš pada
riau ir siunčiu šiokią do
vanėlę. Visus paišelius ga
lėsite laikyti parankiai vie
noje 
neš 
dalį.

vietoje, ir neparvirs, 
turi sunkią pamatinę

Su pagarba,
A. Juška
Brooklyn, N. Y.

Širdingai ačiū už dovanė
lę.;—Redakcija

Leiskite visos mūsų lei
dyklos “Mintis” vardu pa
sveikinti jūs ir visus jūsų 
artimuosius bei bendramin
čius su Naujaisiais Metais. 
Linkime geros sveikatos, iš
tvermės ir darbingos nuo
taikos. s'

Su pagarba,
Ar. Medonis
Vilnius

Karštai sveikinu su Nau
jaisiais Metais, linkiu vi
siems laisviečiams puikiau
sios kloties, daug laimes, 
džiaugsmo ir tvirtos sveika
tos. Atsiprašau, kad vėlo
kai sveikinu. Mat, buvau 
išvykęs į Demokratinę Vo
kietiją.

Su pagarba,
Jonas Grigonis
Vilnius

Lenino ordenas maršalui 
Konevui

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė suteikė 
maršalui Ivanui Konevui 
Lenino ordeną jo 70 metų 
sukakties proga.

Rojalistai tebekariauja
Sana. — Rojalistai dar 

vis tebekariauja Jemene, 
bandydami atsteigti nio? 
narchiją, kuri prieš keletu 
metų buvo panaikinta.
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Gimtine pagerbi
aras Alytaus rajono *

a savo šuny
Iškilmingas vakaras Alytaus rajono “Nemuno” kolūkyje, atidarant 

Rojaus Mizaros kultūros namus
Rojaus Mizaros šiandien 

jau nebėra gyvųjų tarpe. 
Tačiau jis buvo, yra ir liks 
gyvas kiekvieno Dainavos 
kr. što žmogaus širdyje, 
kraštą Rojus Mizara la 
mylėjo, net būdamas už 
limiausių jūrų marių 
niekad neužmiršdavo. t 
negalima užmiršti vie 
kuriose lakstei po šilus, ga
nydamas svetimas bandas, 
o žiemą prie spingsulės 'sė
dėjai ir mokeisi rašto, 
galima užmiršti vietų, kur 
amžinu poilsiu ilsisi tąvo 
tėvai, nuo buržuazinių n 
cionalistų rankos žuvęsbr 
lis.

Dai 
to
jo 
uk 
ai,

e-

a- 
o-

... Alytaus rajonas, Ry
liškių kaimas. Čia rašyto
jas lankėsi prieš dvelus 
'metus.
4 —Jūs gražiai gyvena 
Džiugina mane jūsų pas 
kimai žemės ūkyje, 
trūksta jums gražių kul 
ros namų, — kalbėjo Ro. 
Mizara “Nemuno” kolų 
vadovams.

—Pastatysime, rašytoj 
—pasakė jam tada kolū 
pirmininkas T a u t v y d 
Prūsevičius visu kolūkiečių 
vardu.

Ir savo pažadą mylimam 
rašytojui žemdirbiai ištesė
jo. Ryliškių kaime, “Nen 
no” kolūkyje lapkričio 
d. buvo atidaryti nauji k 
tūros namai, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos nutari
mu pavadinti Rojaus Miza
ros vardu. Į iškilmes gau
siai susirinko žmonės iš 
sos apylinkės, Alytaus 
Vilniaus.

Atvyko Lietuvos KP CK 
pirmasis sekr e t o r i u s A. 

. Sniečkų s, respublikos 
Aukščiaus i o s i o s Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas 
Šumauskas, kultūros mir 
tras L. Šepetys, “Tiesos” 
laikraščio redakt orius G. 
Zimanas, žurna 1 i s t a s A. 
Laurinčiukas, rašytojai A. 
Baltrūnas ir K. Marukįas, 
kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto pirpii- 
ninko pavaduotojas V. Ka
zakevičius, 1 partijos Aly
taus rajono komiteto pir
masis sekretorius N. Ra
guotis, sekretoriai B. 
Žmuidzinavičius ir H. Stan
kevičiūtė, rajono vykdomo
jo komiteto pirmininkas A. 
Grigaitis, kiti atsakingi 
jono partiniai ir tarybir 
darbuotojai. Svečių tarpa— 
rašytojo brolis Vincas Mi
zara.

Skambant orkestrui, Dau
žti tarpkolūkinės staty 
organizacijos atstovai į 
kė “Nemuno” kolūkio pir
mininkui T. Prus e vi či 
simbolinį rūmų raktą.

Lietuvos TSR Aukšči 
siosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas M. šumauskas 
parkerpa juostą, ir iškilmių 
dalyviai sueina į erdvią m 
derniškai įrengtą 200 vi 
tų salę.

Iškilmingą vakarą atida
rė “Nemuno” kolūkio pir
mininkas T. Prūsevičius. 
Jis suteikė žodį Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmi 
kui M. Šumauskūi.

Drg. Šumauskas pažyinė- 
jo,' kad užsienyje gyvena 
nemaža lietuvių, jų ta 
yra daug žmonių, padėjusiu 
ir padedančių kurti socia
lizmą Lietuvoje. Jų tajrpe 
bftvo ir Rojus Mizara. Ta
rybų Lietuvos vyriausybė, 
ėdžiai vertindama jo nuo- 
pelnus, nutarė suteikti Ro-
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jaus Mizaros vardą “Ne
muno” kolūkio kultūros na
mams. Drg. Šumausko žo
džius susirinkusieji sutiko 
karštais plojimais.

Kalba Lietuvos KP CK 
pirmasis sek r e t o r i u s A. 
Sniečkus.

—Kiekvieno kultūros ži
dinio gimimas yra didelė 
šventė, nes kiekvienas nau
jas kultūros židinys reiš
kia liaudies dvasinių lobių 
pagausėjimą,— pasakė drg. 
A. Sniečkus. — Kiekvienas 
nau jas kultūros židinys mū
sų krašte pažymi socialisti
nės respublikos žingsnius j 
dar šviesesnį gyvenimą.

Šiandien tokia šventė jū
sų kolūkyje, mieli nernu- 
niečiai. Atverdami naujų 
kultūros namų duns jubi
liejiniais 50-o.io Spalio me
tais, jūs žengiate dar vieną 
žingsnį keliu į šviesą, grožį, 
džiaugsmą ir pras m i n g ą 
gyvenimą. Argi galėjo šių 
^emiu valstietis anais iš
naudojimo laikais svajoti 
apie tokią švente? Tokią 
šventę gali švęsti tik kol
ūkinio kaimo žmonės,
nantys Didžiojo Spalio su
kurto laisvo. gyvenimo ke
liu.

, Kasmet atidaromi nauji 
kaimo kultūros židiniai. Ta
čiau šios dienos iškilmės 
vra ne eilinis, o labai pras
mingas įvykis. “Nemuno” 
kolūkio kultūros namų ati
darymu pradedamas įžy
maus mūsų tautos žmogaus, 
pasišventusio kovotojo už 
socializmo pergalę, Lietu
vos TSR liaudies rašytojo 
Rojaus Mizaros 
įamžinimas. Su 
kraštu, kuriame 
darbštūs žemę,
taika mylintys žmonės, su
sijusi jo sūnaus Rojaus Mi- 
aaros vaikystė, jaunystė ir 
kūryba. Tarybų Lietuvos 
vvriausvbė nutarė įamžinti 
Rojaus Mizaros atminimą— 
pagerbiant įžymaus rašyto
jo nuopelnus socialistinei 
Lietuvai ir internacionali
nei darbo žmonių išsivada
vimo kovai, suteikti “Ne
muno” kolūkio kultūros na
mams Rojaus Mizaros var
dą. šio ūkio žemdirbiai ga
li didžiuotis, kad būtent, jų 
žemele, jų pačių pageidavi
mu šiandien atidaromi Ro
jaus Mizaros vardo kultū
ros namai. Jis nešė šviesą 
žmonėms, ir todėl jo var
das Tarybų Lietuvos isto
rijoje įrašomas šviesiomis 
raidėmis.

Autografinėje kny goję 
“Žvilgsnis į praeiti” Rojus 
Mizara taip apibūdino savo 
kūrybinio darbo prasmę:

“Rašydamas tr 
trokštu, kad mar 
padėtų skaitytoju: 
ve gerbiančiu žmc 
votoju, kad jis atmestų tai, 
kas sena, kas lig š: 
čiodavo, jam trukdydavo, 
kad jis ieškotų ko nors di
desnio, kilnesnio, 
pėjo ir teberūpi, 
no skaitytojas 
marksistinius - 
mokslo principus, 
sisakytų būti dole

ei-

atminimo 
dzūkų 

gyvena 
dainą ir

•oškau ir 
10 'knygos 
' tapti sa- 
gumi, ko-

iol jį pan-

Man rū- 
kad ma- 

įsisavintų 
lenininius 
kad at- 

rio vergu,
kad nelenktų žemai galvos 
prieš savo klasinį priešą.”

Rojaus Mizaros įnašas į 
lietuviu tautos kultūrą—la
bai didelis ir svarus.

Gimęs Savilionių kaime, 
jis sunkiomis sąlygomis sie
kė žinių ir mokslo. Prasi
lavinęs, būdamas dar pa
augliu, iėjo,' kaip jis pats 
sakė, daraktoriauti. Vėliau 
dirbo Merkinės valsčiaus 
raštinėje. Į Ameriką Rojus 
Mizara nuvyko 1913 metais. 
Ten jis greit įsitraukė į pa
žangų kultūrinį ir politinį 
lietuvių emigrantų judėji
mą. c

Rojus Mizara buvo visa
pusiškų sugebėjimu žmo
gus, pasižymėjo darbštumu, 
entuziazmu ir energija Gy
vendamas Amerikoje, pra
džioje jisz patyrė nekvalifi
kuoto darbininko ir bedar
bio dalią. Paskui išmoko 
spaustuvininko amato. Dai
navo Miko Petrausko vado
vaujamame chore, o- vėliau 
net garsiosios Metropolite
no operos chore. Tačiau 
daugiausia ir vaisingiausiai 
jis dirbo spaudos ir litera
tūros baruose. >

Didelę itaką Rojui Mia- 
rai padarė įžymus revoliu
cionierius Vincas Mickevi
čius-Kapsukas, su /kuriuo, 
redaguojant pažangią Ame
rikos lietuvių spauda, jam 
teko drauge dirbti. “Kiek
viena proga V. Kapsukas 
ragindavo mus rašyti spau
dai, — mokytis ir rašyti,— 
prisimindavo R. Mizara. — 
man šis dalykas tuomet vis 
daugiau pradėjo rūpėti, 
kažkas vidinio vertė imtis 
plunksnos ir reikšti raštu 
savo mintis^

Rojus Mizara pradėjo ra
šyti aktualiais darbininkų 
gyvenimo klausimais ir la
bai sėkmingai. Per savo 
gyvenimą jis išspausdino 
apie dvi dešimtis literatūri
nių veikalų. Savo kūrybo
je jis visa laiką buvo išti
kimas pažangiosios litera
tūros tradicijoms, teisin
gai, iš klasinių pozicijų 
vaizdavo darbo žmonių bui
tį ir jų kova. Daugelis jo 
veikėjų — tai paprasti gim-

tojo krašto žmonės, patekę 
į kapitalistinę Ameriką, ieš
kantys laimės, teisybės ir 
patys įsitraukę į kovą už 
darbo žmonių laisvę. “Ra
šiau ne inteligentijai, ne 
aukštąsias mokyklas baigu
siems žmonėms, o tiems, 
kurie dirba fabrikuose, fer
mose, kurių dauguma pa
tys savo jėgomis išmoko 
skaityti ir rašyti,” — sakė 
jis.

Rašytojo kūrybą žino ir 
Tarybų šalies skaitytojas— 
keli jo romanai išversti į 
rusų kalbą.

Už didelius nuopelnus pa
žangiajai lietuvių literatū
rai Rojui Mizarai Tarybų 
Lietuvos vyriausybė sutei
kė garbingą Lietuvos TSR 
liaudies rašytojo vardą.

Gilius pėdsakus Rojus 
Mizara paliko Amerikos lie
tuvių pažangiojoje spaudo
je. Nuo 1932 metų iki pat 
mirties, net trisdešimt pen
kerius metus, jis buvo vie
nu iš “Laisvės” laikraščio 
redaktorių.

žurnalistinėje veikloje, į 
kurią Rojus Mizara įdėjo 
savo širdį ir be galo daug 
jėgų bei energijos, jis visa
da buvo kartu su pažan
giosiomis Amerikos jėgo
mis. Būdamas giliu inter
nacionalistu, savo talentin- 
o-a plunksna jis drąsiai gy
nė darbo žmonių interesus 
šioje kapitalistinėje šalyje. 

Rojus Mizara visada su di
deliu dėmesiu sekė Lietu
vos darbo žmonių gyveni
mą ir aktvviai dalyvavo ja
me savo plunksna ir žodžiu. 
Jis karštai rėmė komunis
tų vadovaujamą Lietuvos 
darbo žmonių f»kovą prieš 
fašizmą. Jis rėmė mūsų 
pastangas socializmo staty
boje. Jis visąda buvo su 
Tarybų Lietuva. Du kartus 
viešėjęs gimtajame" krašte, 
Rojus Mizara labai domėjo
si jo gyvenimu ir stengėsi 
apie jį vaizdingai ir objek
tyviai papasakoti Amerikos 
lietuviams. Iš kelionių po 
Tarvbų Lietuva gimė jo 
gražios ir vertingos publi
cistikos knygos — “Žvilgs
nis į praeitį” ir “Apie ta
ve, gimtoji žeme.”

(Bus daugiau)

Poniežius kalbėjo už taiką
Vatikano Miestas.—Nau

jųjų. Metų proga popiežius 
Povilas atsišaukė į visus 
Vietname kariau j a n č i u s 
baigti karą ir eiti prie tai
kos.

Tabako darbininkai 
streikuoją

Richmond, Va.—Daugiau 
kaip 3,000 tabako darbinin
kų paskelbė streiką, kuo
met pasitarimai tarp unijos 
ir darbdavių pakriko.

“Šešupės” kolūkio bibliote-Iš kairės:
kos vedėja Vida Vizgirdienė, laukinin
kystės darbuotoja Danutė Stanaitienė, 
melžėja Meilė Butanavičiūtė ir kolūkio 
medicinos punkto vedėja Sigita Kava
liauskienė ruošiasi vakarui.

M. Baranausko (ELTOS) nuotr.

LAISVA DAINA
Jau baigės puota kruvina. 
Pirmyn teisybė eina.
Todėl skambėk, laisva daina, 
laisva nelaisvės kaina.
Dar vakar kentėm mes visi, 
grandinėm surakinti, 
dabar plienu ir ugnimi 
mes laisvei sugrąžinti.
O laisve mylima, brangi!
Tu—mūsų kelias naujas, 
Tu mus srove didžia neši, 
širdyse verda kraujas.
Draugai, sušaudyti nakčia, 
mus sveikina iš kapo: 
kas vakar niekas buvo čią, 
viskuo tas šiandie tapo.
Pirmyn, laisvoji Lietuva! 
Pirmyn—į laimės kelią! 
Te mus raudona vėliava 
į plačią žemę veda. ;

V. Montvila

Širdinga padėka
Tariam širdingą ačiū 

mieliems draugams ir drau
gėms už užuojautą ir jaus
mingus žodžius, kuriuos 
išreiškėte laiškuose ir spau
doje dėl mirties mūsų mie
los dukrelės Nanon Mile- 
riūtės - Brown, kuri mirė 
lapkričio 18 d., 1967 m., 
Greenville, Ohio. Taipgi 
dėkojam mūsų pažangiai 
spaudai, kuri suteikė vie
tos pranešimams apie josios 
mirtį.

Didelis - netikėtas smūgis 
ir šeimai. Begailestingoji 
mirtis išskyrė ją iš gyvųjų 
tarpo; atėmė vaikučiams 
mielą mamytę, vyrui myli
mą žmoną, o mums vien
turtę dukrelę.' JL buvo pa
lyginamai dar jaugia, tik 38 
metų amžiaus, gėrėjosi gy
venimu. Gimė ir" augo Či
kagoje. Užaugusi ir išsi
mokslinusi, pasirinko pro
fesiją baleto šokėja. Persi
kėlė gyventi įj Niujorką, 
kuris jos profesijai nebuvo 
skūpus. Per virš 10 metų 
ji buvo Brodvėjaus ir 
Radio City baleto šokėja; 
kas ją pažino, daug kartų 
matydavo šokant TV ekra
nuose, o kas nuvažiuodavo 
į Niujorką, ten ją matyda
vo estradoje. Ji žavėjo 
publiką savo lankstumu, o 
girdėdama gausingus aplo
dismentus ir reiškiamą pub
likos šilumą už josios ga
bumus, ji giliai nusilenk
davo ir džiaugėsi savo sie
loje. didžiavosi.

Kaip ir galima tikėtis, ji 
laikui bėgant susimylėjo su 
jaunu gabiu simfonijos 
muziku; abudu būdami jau
ni ir muzikos-meno mylėto
jai, labai vienas kitą gerai 
suprąto, jie mylėjo žmones, 
mylėjo juos linksminti1 ir 
patys linksmintis kartu. 
Kaip ir visų, šeimyninis ži
dinys veda į platesnes sfe
ras: atsakomybės, kūdikiai, 
apsisvarstymas. Kūdikių 
auklėjimas did m i e s t y j e 
Niujorke, jiems pasirodė, 
nėra galimu, todėl reikia 
keltis į mažesnį miestą...

• Nusisprendė apleisti sa
vo karjeras: šokius ir mu
ziką, nors abudu nuo pat 
jaunatvės toje profesijoje 
pelnėsi duoną ir labai įver
tino. Persikėlė gyventi į 
vyro Eugenijaus Brown’o 
gimtinį nedidelį miestą 
Greenville, Ohio. Tuomi vis
kas išsisprendė. Čia senos 
pažintys, čia tėvo D. E. 
Brown’o didelė muzikalių 
daiktų: pianinų, radio, TV. 
smuikų ir daug kitų muzi
kos reikmenų krautuvė. Čia 
jie paliko dalininkais ir pa
stoviais darbininkais. J i e 
abudu yra muzikos žmonės, 
jie tam verslui labai tinka.

Tačiau buitis atnešė vi
sai ką kitą. Netikėta mir
tis (širdies smūgis) nutrau
kė jos gyvybės siūlą. Vieną 
dukrelę mes turėjom ir jos 
netekom. Beširdė mirtis ją 
išplėšė. Mes gavom ilgos li
nijos telefono šaukimą, kur 
mūsų žentas drebančiu bal
su prakalbėjo ir patarė “bū
ti tvirtiems”, nes žinia, labai 
nemaloni... Nanon mirė. 
Sunku buvo tikėti, sunku 
buvo suprasti, o visgi, tie 
du žodžiai paliko mūsų at
mintyje visam gyvenimui.

Nieko nelaukėm, sėdom į 
automašiną ir leidomės il
gai kelionei 1,150 mylių iš 
Largo, Fla. į Greenville, 
Ohio. Kelionė buvo sunki. 
Vis tas pats balsas, vis tas 
pranešimas “laiky kites 
tvirtai”. Ir kodėl gi mes ne
galėjom užimti jos vietą? 
Jog ir be mūs šis rūstus pa-

saulis galės eitf kaip ėjęs, o 
be mūsų dukrelės Nanon 
jau daugeliui jis nebus to
kiu, kokiu jis buvo iki šiol. 
Nebus jis malonus ir mums.

Kodėl gi mes negalėjom 
užimti jos vietą? Diena už 
dienos mus užguls sunki se
natvės našta, būsime sau ir 
kitiems sunkenybe. Gi Ji, 
mūsų dukrelė, pačiame mo
tiniškame žydėjime, turi už
duotis, pareigas. Jos šeima, 
mažyliai. Ji tikra rūpinto
jėlė. Gi mes tikėjomės, kad 
ji mus palaidos, apverks, o 
ne mes ją. Kodėl gamta to
kia žiauri, daug kartų kan
kina ligonius skausmuose 
ir nenori paimti juos pas 
save, Kodėl neduoda pasi
rinkti, pasiruošti, atlikti sa
vo .svarbias užduotis, o tik 
sveiką žmogų nakties tylu
moj išvagia iš gyvųjų tar
po. Nuosprendis žiaurus: 
nuėjus gulti poilsiui, jau su 
tavimi susidoroja ir ryto 
saulės (patekėjimo tau ne
leidžia regėti.

Taip, mūsų miela dukre
lė Nanon nuėjo poilsiui ir 
ramiai užmigo, užmigusi 
sutiko mirtį. Jau ji neatsi
kėlė i ir nieks ją negalėjo iš 
to amžino saldaus miego iš
budinti. Ji neatsikėlė pabu
dinti savo mielus vaikučius, 
juos paglamonėti, pabučiuo
ti. IVaikučių akutės baimė
je, jie nebegali įsitikinti, 
kas įvyko, kas kaltininkas. 
Jų sielos kenčia, baimę, ne
rimą, šalta jausmą gal vi
sai jų ateičiai.

Sunku surasti /žodžius, 
sunku surasti aiškumą. Ro
dosi, šiame momente sutik
tum pasirinkti amžiną tylė
jimą. Nors mus daug, ku
rie rūpinamės apie miru
sius — bent apie mūsų ar
timuosius. Bet šiame mo
mente mes dienos šviesoje 
pamatom, kokie sunkumai 
mus laukia. O visgi, gy
viems — likusiems nieko 
kito nelieka daryti, kaip 
gyventi ir atlikti tuos dar
bus, kuriuos mirties ištik
tas nesuspėjo atlikti.

Mūsų miela dukrelė Na
non buvo pavyzdinga, link
sma, gerą velijanti kiekvie
nam, nuo pat kūdikystės. 
Kur tik ėjo-keliavo, visada 
susisiekė su mumis, mes ži
nojom kiekvieną jos buities 
pasisukimą. Ji buvo kilni 
esybė. Jai plojo rinktinė 
publika Niujorko Brodvė
juje. Jai klojo gėles, siuntė 
bučinius kiekvieną kartą, 
kada ji pasirodydavo estra
doje. Ji dideliai vertino sa
vo profesiją ir dideliai ver
tino meną. Žodis balerina 
švietė jos sieloje.

Bet, o kokia menkystė 
žmogaus. Jai mirus, sude
ginus jos palaikus, liko tik 
tiek jos pelenų, kaip tik ką 
gimusio mieros grabelis. 
Akj kur žuvo talentas? Kur 
ta didybė. Kur ta garbinga 
Niujorko publika, kuri tau 
nešė gėles, plojo, ir meldė 
dar kartą išeiti ant estra
dos pasirodyti? Skauda šir
dį* Jūs skrajojančios mintys 
duokite mums ramybę, nes 
gyviems reikia gyventi.

Mes tave ilgai minėsime. 
Ilgėsis prie tavęs vaikučiai. 
Tu buvai dideliems ir ma
žiems maloni. Tu davei, 
kiek galėjai menui, liau
džiai, visuomenei. Tu žydė
jai, kaip gėlė plačioje dir
voje.

Ilsėkis ramiai, miela duk
rele !'

Tėvai: Jonas ir Margare- 
ta Mileriai.

Koncertavo Jugoslav!

Vilniuje, filharmonij o& 
salėje, skambėjo-serbų, ma- 
kedoniečių ir kitų Jugosla
vijos tautų liaudies melodi
jos. Lietuvos sostinėje kon
certavo Jugoslavijos liau
dies šokių ansamblis ‘Kolo’.

Vilniečiai karštai plojo 
jugoslavų šokėjams, šiltai 
sutiko solistus Ž. Dziurovič 
ir Ž. čolovičių, kurie dai
navo Jugoslavijos liaudies 
dainas.

Svečiai lankėsi Akademi
niame operos ir baleto teat
re, kur žiūrėjo baletą “Jū
ratė ir Kastytis”.

Plojo lenkai, belgai, anglai, 
prancūzai, švedai...

Iš kelionės po Lenkiją 
grįžo didelis būrys kaunie
čių saviveiklininkų — ”Ra- 
sos” ir “Suktinio” ansamb
lių šokėjų grupė. Jie buvo 
išvykę, Gdansko studentų 
klubo “Žeko” pakviesti. Pir
mąjį vakarą kauniečiai pa
sirodė “Žeko” svečiams at
vykusioms į klubo iškilmes. 
Belgų, anglų, prancūzų, 
švedų, lenkų studentams la
bai patiko lietuvių liaudies 
menas. Kai kuriuos progra
mos numerius teko karto
ti net tris kartus. Po to' 
koncertai įvyko Malborke 
Gdynėje. Kelis koncertus 
kauniečiai surengė Gdans
ko laivų statyklos halėje, 
talpinančioje apie penkis 
tūkstančius žiūrovų. Halė 
buvo pilnutėlė.

Vilniaus “Žalgiris” 
žaidžia Ceilone

Iš Ceilono pranešė: “Žal
giri^’ futbolininkai laimėjo 
prieš Ceilono rinktinę san
tykiu 1:0.

Žaidimas buvo aštrus ir 
korektiškas. CeilonieČ i a i 
dar atmena du neseniai įvy
kusius susitikimus su ame
rikiečių “T o r n a d o” ko
manda iš Dalaso. Aikštėje 
Amerikos sportininkai el
gėsi šiurkščiai. Po rungty
nių su amerikiečiais du ge
riausieji Ceilono žaidėjai 
dėl traumų negalėjo žaisti 
susitikime su “Žalgirio” 
futbolininkais.

“Žalgirio” puolėjai prie 
Ceilono rinktinės vartų kė
lė septynis kampinius. Ko
mandos kapitonas Stasys 
Ramelis 37-oje minutėje 
įmušė įvartį, nulėmusi run
gtynių baigmę.

70 diplomų Lietuvai
Šiandien Lietuvoje — 7, 

000 bibliotekų. Daugiau 
kaip 40 milijonų knygų siū
lo jos gyventojams. Lietu
viškos bibliotekos plačiai 
garsėja. Štai neseniai įvy
kusioje Tarybų Sąjungos 
bibliotekų apžiūroje 70 dip
lomų laimėjo Lietuvos bib
liotekos. Pirmojo laipsnio 
diplomais apdovanotos Tel
šių, Šiaulėnų (Ignalinos 
ra j.) ir kitos bibliotekos.

RUGSĖJIS 
Vėl miškus apnarstė 
Sidabrinės nytys. - 
Inkščia senas gluosnis — 
Vienišas šunytis.

Vėjyj plaukia saulė, 
Ežeras ir luotas —

Nebaigia sudegti
Putinas kuprotas... 

Miškas susimąstė — 
Žalią rūbą maino. 
Tik už miško laukas 
Tarškią rugio dainą.

Jonas Visockas
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1967 m. gruodžio 24 d. Eugenijus Matuzevičius pa
žymėjo savo 50 metų jubiliejų.

E. Matuzevičius studijavo literatūrą Kauno ir Vil
niaus universitetuose, mo 
natūros leidykloje. Šiuo 
meno” laikraščio redakcij

Lietuvos gyventojai
čių kaip nuoširdų poetą ir puikų vertėją. Nemaža jo 
eilėraščių, kuriems muzikai parašė melodijas, tapo pla
čiai dainuojamomis dainomis. Vilniuje vykusiose dainų 
šventėse gražiai nuskambėjo visų pamėgtos dainos “Vil
niuj žydi liepos,” “Oriole 
klausėsi ir Tarybų Lietm

ky to javo, dirbo grožinės lite- 
metu jis yra “Literatūros ir 
os skyriaus vedėjas.
pažįsta Eugenijų Matuzevi-

ir Nemuno žemėj,” kurių 
os svečiai iš užjūrio.

NULIJO LIETUS
Nulijo lietus. Ir pašlaitės garuoja. 
Ir klega upeliai laukij pakrašty...
Kokia tu miela, 
Mūsų žeme geroji, 
Kai skleidžiasi saulė.
Kai vėliavos plakas i 
Ir skrenda lyg pauk 
Virš mūsų galvų, 
Virš gretų ir kolonų, 
O saulės ir džiaugsmo širdis kupina.
Mes mokam ir švęst, 
Ir darbų kasdienybėj 
Matyt gilią prasmę didžiųjų dienų.
Ir žvaigždės, mūs rankų sukurtos, mum žiba, 
Pakilę tikrovėn iš mijisų sapnų.
Ir fabriko gausmas,
Ir miesto kvartalai, ir medžiai žali — 
Tai mūsų širdies, 
Mūsų darbo dalelė 
Gimtajam krašte ir plačiojoj Šaly.
...Nulijo lietus.
Ir klega upeliai laukų pakrašty.
Gyvybės jėga 
Mūsų žemė alsuoja. 
Ir skleidžiasi saulėje

.e sodai balti,
r žydi raudonai, 

ščiai kartu su daina

ir kviečio daigeliai,

pašlaitės garuoja.

sodai balti.
E. Matuzevičius

Kompozitorius Vytautas Paltanavičius sukūrė operą 
“Kryžkelėje.” Ši opera šiemet savo sezoną pradėjo Lie
tuvos Akademinio operos ir baleto teatro kolektyvas.

Operos autorius vaizduoja sudėtingą vyresniosios 
kartos lietuvių inteligentjios kelią hitlerinės okupacijos 
metais. Pagrindinis herojus, uždarytas į fašistinę kon
centracijos stovyklą, geriau pasirenka mirtį, negu' Tė
vynės išdavimą. Operos 
spalvinga.

“Kryžkelėje”—aštunt 
šio teatro scenoje pokario metais.

Nuotraukoje: scena

muzika melodinga, emocionali,

a lietuviška opera, pastatyta

iš naujos operos.
M. Baranausko nuotrauka

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis
Knygi pavadinta:

“TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi. 

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio namus.

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo j.pie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

gautus iŠ jų įspūdžius.
Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių 

paveikslų iŠ An 
mokslinių įstaigų.

Knyga iš 325

KNYGA —

etikos miestų centrų ir

puslapių, kaina $2.00

‘TĖV Ų IR BROLIŲ TAKAIS”
gaunama

“LAISVES” KNYGYNE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

metai Lietuvoje 
šviesiau, linksmiau

Į visas duris p 
naujieji 1968 metai, 
atneša — džiaugsmą ar aša
ras ? Pasitinkame 
kėdami jų gerum 
laime. Ir laukiame jų. O 
jeigu kas ir nelaukia, jie 
vistiek ateina. Toks gyve
nimo dėsnis.

Labiausiai, tačiau, Nau
jųjų Metų laukia vaikai, tie 
gležni žmonijos pavasario 
žiedai. Kas gi vaikystėje 
nesvajoja, kaip greičiau su 
vėtra pralėkt per gyvenimą, 
tapti dideliu, susil 
tėvais, netgi juos 
ti, pranokti jų jėgąj, 
Žengimas į priekį, 
mas — amžina 
svajonė, įgimtas 
Jam visko maža, 
gana.

Tai labai žmogiškas ir op
timistiškas noras, padedąs 
atlikti stebuklus, kurių ku
pinas visas mūsų gyveni-

Naujieji

pinas visas musų 
mas.

asibeldė

juos, ti- 
i, mūsų

yginti su 
pralenk- 
žinias?. 

tobulėji- 
žmogaus 
siekimas. 
Lsko ne-

Kaip ilgiau išbūti žemėje
pasiekusiam 

pradeda 
au išbūti 
r raume- 
kol stipri

Originalus ir puikus talentasir žiaurumus, budi, supras
damos, kad žmonės nė vienai 
akimirkai neturi teisės nu
siraminti, kai Vietnamo že
mėje imperialistai tebelieja 
nekaltų žmonių kraują,* kai 
žūsta motinos, kūdikiai ir 
seneliai, kai vėl marširuoja 
revanšistų, šovinistų ir ra
sistų likučiai.

Kiekviena nauja diena ra
gina, šaukia, reikalauja 
stiprinti taikos jėgas, tau
tų draugystę, tą atramos 
sieną, kurios negali įveikti 
jokie žmogėdrų grasinimai.

Lyg nepajudinama uola, 
taikos sargyboje budi Ta
rybų šalis...

J. Lapašinskas 
poetas

vaizduotei atsiskleidė be 
galo turtingas pasaulis. * 
Kur nugriebęs spalvų, tep-., 
liedavo visur, nors nua tė
vo už tai ir per nagus gau
davo. Paūgėjęs, nutrauk
damas valandą kitą i^tio 
ūkio darbų, bandė persi- 
piešti atvirukų, knygų 
spalvotus piešinius. Pomė
gis palengva virto aistra, 
antru prigimimu.. Teptuko 
pagalba K. Jackus pradėjo 
išlieti drobėje savo širdį, 
slapčiausius jausmus ir sva
jones.

Mėgiamiausia ir vertin
giausia K. Jackaus kūry
bos sritis — peizažas, gim
tojo krašto vaizdai.

Gimtojo krašto gamto
vaizdis — menininko stichi
ja. čia jis jaučiasi kaip žu
vis vandenyje. Užtenka pa
žvelgti į jo dainingą peiza-^ 
žą “Vėlus vakaras”, prime
nanti neužmirštamus kaimo 
subatvakarius su laukais 
sklindančia ilgesinga daina, 
prunkščiančiais ganykloje 
arkliais ir nepakartojamu 
darželių aromatu. Spalvin
gai, kruopščia realistine 
maniera nutapytas “Miškas 
rudenį”, nuotaikingas žie
duose skendintis “Gegužis”, 
nuostabaus lyrizmo ir šilu
mos kupinas “Prie ežerė
lio”.

Kitokios instancijos su
skamba K. Jackaus drobė
se, kai jo teptukas paliečia 
gimtinės praetį, palikusią 
nemaža skaudžių žaizdų 
dailininko jautrioje sieloje. 
K. Jackus sugeba įsijausti 
į liaudies vargus, pažvelgti 
į žmones kūrėjo akimis. Tu
riu galvoje jo paveikslą, su
kurtą proletarinio poeto J? 
Janonio sukakties proga. 
Paveikslui labai tiktų jano-> 
niškas pavadinimas: “Ku
mečio daina”.

Dailininkas mėgsta ir sa
tyrą, ypač socialinę-politi
nę karikatūrą. Temas kari
katūriniams piešiniams pa
diktavo pats gyvenimas. 
Prieš karą gimtojoje daili
ninko Meškuičių apylinkėje 
buvo plačiai paplitusios K. 
Jackaus karikatūros “Po 
varžytinių”, “Tautos vieny
bė”, “Juodųjų žemyno ba
lų žuvelės”. Jose — taiklūs 
“tautos vado”, nuovados 
viršininkų, įvairių ponų 
šaržai. Šilutės kraštotyros 
muziejaus, kultūros namų 
lankytojai dažnai turi pro
gos skaniai pasijuokti iš K. 
Jackaus piešinių, demas
kuojančių kolonizatorius, 
naujo karo kurstytojus. 
Piešia dailininkas karikatų-^ 
ras ir vietinio gyvenimo te
momis.

Karolis Jackus platesnei 
žiūrovų auditorijai pirmą 
kartą viešai pasirodė prieš 
16 metų. J o tapybos darbai 
tuomet buvo eksponuoti 
Vilniaus Dailės muziejuje. 
Savito braižo liaudies ta
lento kūryba iš karto pa
traukė žiūrovų ir specialis
tų dėmesį. Vėliau lietuvio 
savamokslio kūriniais gėrė
josi Liepojos, Rygos, Lenin
grado, Maskvos dailės mu
ziejai. Geriausias K. Jac
kaus j drobes įsigijo Lietu
vos ir Tarybų šalies muzie
jai, kūrybinės organizaci
jos.
( Pąbąigai priminsiu, kad 
kasdieniame gyvenime K. 
Jackus - eilinis, paprastas 

"esijos tarnau- 
buhalteris> šios 

specialybės išmokęs jau po
kario metais. į.

S. Tumonis

Vilniuje išleistoje knygom 
je “Peizažas lietuvių tapy
boje” yra tokia pastraipa:

“Originaliai ir labai nuo
širdžiai dirba K. Jackus, 
gyvenąs Šilutėje. Jis suskir
sto peizažą į ornamentinį 
“audinį” ir taip suranda 
patrauklų dekoratyvų 
sprendimo būdą. Jo pei
zažai “Parkas rudenį”, 
“Karo griuvėsiai”, kurie 
buvo eksponuoti jubilieji
nėje liaudies meistrų paro
doje Vilniuje 1965 metais— 
labai nuoširdūs. K. Jackus 
su didžiausia meile išpaišo 
kiekvieną lapelį miške, pa
stebi kiekvieną akmenėlį 
miesto grindinyje, bet kar
tu moka surasti ir bendrą 
paveikslo gamą (šaltai pil
ką) bei išgauti apibendrin
tą vaizdą.”

Toli gražu ne visi žino, 
kad tokio įvertinimo susi
laukė ne Lietuvos Dailinin
kų sąjungos narys ar Vil
niaus Dailės instituto ab
solventas, bet Karolis Jac
kus, kuris niekuomet ne
studijavo dailės jokioje mo
kykloje ir su įžymybių kū
riniais susipažino daugiau
sia iš reprodukcijų ar ap
lankytų parodų. Jam la
biau/ negu kam kitam, tin
ka paplitęs posakis, kad 
menininku ne tampa, juo 
reikia gimti.

Piešti jis, Meškuičių apy
linkės valstiečio sūnus, pa
mėgo nuo mažens. Jau pra
džios mokykloje jo lakiai

tauja mokytojai, komjauni- i 
mas, tėvai, svarstoma, įkal- : 
binėjama, įrodinėjama, kad 
būtina grįžti į mokyklą, 
sėstis prie knygų. To reika- ! 
lauja gyvenimas. Visuoti
niu švietimu įgyvendinama 
visų kartų žmonių svajonė 
— veržtis pirmyn, tobulėti, 
atskleisti neatskleistas gam
tos paslaptis, priversti jas 
tarnauti žmogui.

Visa tai glaudžiausiai su
siję su stambiausiu įvykiu 
žmonijos istorijoje — Spa
lio revoliucija. Amžiais mi
nės ją žmonija ir šlovins 
jos didvyrius, sudaužiusius 
senąjį sustingusį, tamsų ir 
skurdų vergijos pasaulį ir 
įžiebusius viso pasaulio 
žmonėms šviesią viltį, o 
mūsų šalyje — Tarybų Są
jungoje — iškovojusiems 
teisę kurti gyvenimą, ugdy
ti naują žmogų, tikrą savo 
likimo šeimininką, aistringą 
savo laimės kūrėją.

Lūžis istorijoje, įvykęs 
prieš 50 metų, buvo didžių
jų kultūrinių, materialinių 
ir moralinių pertvarkymų 
pradžia. O revoliucija tę
siasi toliau, mes esame jos 
tęsinys, nauja jos pakopa.

Mūsų vadovybė kantriai 
moko, ragina ir skatina 
ryžtingiau kurti gėrį, spar
tinti žingsnius. Jos šventas 
troškimas, kad žmonės bū
tų laimingi, turtingi ir kul
tūringi, kad sparčiau šalin
tume trūkumus ir eitume 
į priekį. J
Lyg Nemuno klonių žiedų 

vainikas
1967 metai paženklino ta

rybinių tautu gyvenimą 
naujom, . skąmbiom perga
lėm ekonomikoje ir kultū
roje. Lietuvos laimėjimai, 
lyg ryškus Nemuno klonių 
žiedų vainikas, žavėjo visą 
pasaulį Pąšątilinėje parodo
je Montrealyje. Pasaulis gė
rėjosi savitu ir puikiu Lie
tuvos menu, mūsų artistų, 
dainininkų koncertais, ku
riuos transliavo iš ten stam
biausios daugelio šalių te
levizijos stotys.

Švelnų Lietuvos vardą 
per Žemės planetą nunešė 
daugelio rašytojų knygos, 
išverstos į užsienio kalbas, 
dailininkai, sukūrusieji jau
dinančias drobes, skulptū
ros ir g r a f i k o s darbus, 
sportininkai, pasieku šieji 
gražias pergales ne vienose 
Europos ir pasaulio sporto 
varžybose. Lietuva broliš
kų tautų šeimoje tikrai ta
po skambių pergalių styga, 
kaip vylėsi ir linkėjo jai 
kadaise jos .puikioji lakš
tingala — Salomėja Nėris.
Su pasitikę j imu į rytdieną

Mes su pasitikėjimų žvel- 
giame į rytdienos tolius, 
sutikdami laukiamą ir 
brangų svečią—Naujuosius, 
1968 metus,." Jie bus ta ne
nutrūkstanti gija, lydinti 
žmones pasitikti naujų per
galių. Jie darbščiomis kū
rėjų rankomis užlygins ne
užlygintas duobes, kad dar 
lengviau būtų vaikščioti 
žmonėms, žiedais išdabins 
lankas, sodus ir darželius, 
pavasarį kvepės žemė su
artom dirvom, o rudenį 
duos duoną, klestės taika, 
gyvenimo meilė ir šviesa.

Mes įžengiame į Naujus 
metus, karštai tikėdami jų 
gerumu, ir visu širdies rūs
tumu smerkdami karo šauk
lius, rengiančius naujas

O žmogui, 
savo kelio vidurį, 
rūpėti ir kaip ilgi 
žemėje, ir, kol da 
nys pilni jėgos, 
sveikata, gerai niato akys 
ir gerai girdi ausys, ilgai 
klausytis tos nuostabios gy
venimo muzikos, kuri žmo
gui duodama vier 
telį kartą. Jam r 
ryti dar daug ge: 
ateinančioms kai 
likti savo pėdsaku 
palikti žiedus, ir kuo ilgiau 
matyti kasmet spartėjantį 
žmonijos žengimą 
gą, gėrį, į didesn 
pasigėrėti dideliai 
timais, kuinų nešykšti {mū
sų laikmetis.

Seniau, ką žmęgus gim
damas rasdavo, 
mas tą patį pali 
dabar, atomo ir 
užkariavimų, 
ir kibernetikos an 
venimas kinta n 
mečiais, o metais, 
siais, savaitėmis, c 
Atėjo technika, pa

Jūk taip neser 
porą dešimtmečių 
me retenybe buvo 
o dabar jų tiek, kiį 
valyvą šeimininr 
musių. Keliais zuja moto
ciklai, ištaigingi automobi
liai ir autobusai. Netgi sun
ku spėti tiesti, platinti ir 
tiesinti senus kelius.

Kiek čia seniai valstiečiai 
kirto rugius dalgių, o dabar 
madingiausi tap 
nai. Dargi jaunanjartės pri
simena, kaip jos kadaise į 
miestelį eidavo bašos, o vie
nintelius turimus 
nešėsi ryšulėlyje, 
siekusios miestelį 
tų sudiržusias kojas.

Kur pirkelėje rūko žiba
linė spingsulė ir buvo kant
riai stebima, kad tik nedeg
tų per didelė jos liepsna, 
dabar ryškiai šviečia elek
tra, groja radijai arba te
levizorius. Visur, visuose 
namuose, šviesia 
linksmiau, sočiau 
ma.
Visos mokyklos tavęs laukia

Jeigu dar taip neseniai 
šimtų tūkstančių jaunuolių 
didžiausias troškimas buvo 
mokytis, nenumaldomas no
ras lankyti bent progimna
ziją, nes ne visi gale™ baig
ti net pradžios mokyklą, 
tai dabar — tik mokykis, 
visos mokyklos laukia. Ir, 
jeigu jaunuolis nenori mo- tautų žudynes. Pasaulio 
kytis, tuojau pat skambina- tautos, pakėlusios antrojo 
ma visais varpais, nerimas-

ą vienin- 
ipi pada
lo sau ir 
toms, pa- 
s žemėje,

į pazan- 
ę laimę, 
s pasįkei-

ir mirda- 
kdavo. O 

kosmoso 
elektronikos 

žiuje, gy- 
ebe šimt- 
net mėne
sienomis.
Tankumai 
nai, prieš 
mūsų kai- 
I dviratis, 
ak pas ne
šę vasarą

kombai-

batelius 
kad pa

jais apau-

ji, šilčiau, 
gyvena-

Izraelis palaiko 
teroru prieš arabus
Amanas. — Izraelio kari

niai organai teroru ir 
smurtu varo arabus iš savo 
žemių okupuotuose Jorda
nijos rajonuose.

Vyriausybės pabėgėlių 
klausimu komiteto sekreto
riato pranešimu, vien lap
kričio mėnesį ir pirmojoje 
gruodžio pusėje į rytinį Jor
dano upės krantą atvyko 
7,864 nauji pabėgėliai iš 
vakarinių Jordanijos pro
vincijų ir Gazos rajono.

Apytikriais komiteto duo
menimis, Jordanijoje šiuo 
metu pabėgėlių, atvykusių 
į šią šalį po karo, skaičius 
viršijo 350 tūkstančių.

pasaulinio karo baisybes,

Vienos savaites įvykiai
Yra sakoma, kad nuo lai

vo kai kurie gyvūnai bėga 
pirmiau* ne kaip jis išplauks 
į jūrą. ' Taip šiuo laiku yra 
su Johnsono administraci
ja; ji turi daug nepasise
kimo, iš jos pradeda bėgti 
atsakingi žmonės.

Johnsonui sušaukus stra
teginę konferenciją Wash
ingtone, generolai paėmė 
viršų visais klau si^m a i s, 
kaip vesti karą Vietname. 
Todėl gynybos sekretorius 
Robert S. McNamara pasi
traukė iš vietos. Jis sako, 
jam bus geriau būti banko 
prezidentu... Rezignavo iš 
savo vietos ir Amerikos 
ambasadorius Jungt i n ė s e 
Tautose —- Arthur J. Gold
berg. Jis jau pavargo veid
mainiaudamas apie taiką ir 
visados plečiamą karą Viet
name.

Bėgs ir daugiau iš John
sono administracijos: Ag
rikultūros sekretorius Or
ville L. Freeman, Statybos 
sekretorius Robert Weaver 
ir kiti.

Johnsonas kai kada saky
davo, kad jo linija link ka
ro Vietname yra vidurio 
linija, bet jei jis sutiko su 
generolais, tai jau daugiau 
nebus vidurio linija, o 
griežtos atakos. Tik pro
to netekę gali karą plėsti.

ką baduoliams? O gal bū
tų buvę ne pro šalį juos pa
dalinti tarp tų 35,000,000 
Amerikos piliečių, kurie ei
na gulti nedavalgę. (Taip 
sakydavo buvęs prezidentas 
J. F. Kenedis.)

Johnsonas, keldamas savo 
dukrai v e s t u v es, kurios 
kaštavo daugiau kaip $60,r 
000, norėjo šaliai įrodyti, 
kad tas yra tikra tiesa, ką 
jis sakę, kad “šalis gyve
na geriausius laikus.” Jos 
buvo tokios didelės ir 
skaitlingos svečiais, ikad 
vien tik laikraščių reporte
rių buvo iki 300. Sakoma, 
buvo užsakyta keli maišai 
ryžių, kurie pagal ameriko
nišką paprotį buvo padalin
ti tarp svečių, o pastarieji 
bėrė ant jaunavedžių gal
vų. Kodėl nebuvo galima 
pasiųsti tuos ryžius į Atri

Emile
Kana-

Kardinolas Paul 
Leger (Montrealyje, 
doje) paskelbė, kad jis il
giau negali pakęsti civiliza
cijos, “kurioje vargšas vis 
eina biednyn, o turčius tur- 
tingyn, kas esą prieš dievą 
ir prieš žmogų. Už tai mes 
būsime bausti istorijos tri
bunolo” ...

Gruodžio 11 dieną jis iš
važiuoja į Afriką. Jis sa
ko: “Nors vienas žmogus 
mažai ką reiškia,/ ten ar 
čia, tai tik lašas jūroje, bet 
tai vis geriau negu nieko.”

Kai kuriais klausimais su 
kardinolu Leger galima su
tikti. Jis sako: “Aš noriu 
taip gyventi, kaip gyvena 
tie, kuriuos aš mokinu.” 
Tai ir gerai. Kodėl nedėti 
pastangų ir nesidarbuoti 
liaudies naudai, padedant 
jos kovose, kad visi gyven
tų kaip jis pats. Bet jis 
taikosi būti tik misijonie- 
rium Afrikoje, tai jis dau
giau nori darbuotis sava
naudžių naudai.

Šiomis dienomis numirė 
Niujorko kardinolas Spell- 
manas, milijonierius. Jam 
Penktasis prisakymas “Ne
užmušk” buvo tik patys 
niekai. Jis giedojo “Aye 
Maria” ir šventino ginklus. 
Kardinolas Spellmanas pra
ėjusiais metais prieš ka 
das lankėsi Vietname. Ten 
laikė pamaldas ir užgyrė vL 
sas metodas, kuriomis ten 
kariaujama. O tos meto- 
dos yra vienos iš žiauriau
sių.

Kardinolas Spellmanas 
nesutiko su popiežiaus Po
vilo VI taikos pareiškimais.

Dzūkelis 1 j
I u) i< . t

Jackus 
kuklios 
tojas. ė
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Yucaip
Lankėsi drg. Eva Mizariei

Yucaipos LLD kuop 
valdyba, sužinojus, kad 
gruodžio mėn. pabaigoje at
vyks į Hollywoodą svečiu 
tis drg. Eva Mizarienė, 
ja susirašinėjo ir pakvie 
ją į Yucaipą. Ji sutiko atiri- 

. lankyti ir turėti draugiš 
pokalbį su .Yucaipos liet 
viais.

Gruodžio 21 d., susitar 
su losangeliečiais draugąis 
Bernotais, jų automobiliu 
atvyko į mūsų suruoštą da- 
žmonį. Mūsų geros šeimi
ninkės suruošė dideli 
pietus, atvyko 25 žmonė^ į 
sueigą, ir visi linksmai p 
leidome popietę.

Užbaigus pasikalbę j im 
buvo pakviesta drg.Miz 
rienė pakalbėti. Kadar, 

*ji yra LLD Centro sekr 
jtorė ir sykiu darbuojasi
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prie žurnalo “Šviesos 
laikraščio “Laisvės,” 
dalyviai labai žingeida 
išgirsti jos kalbą.

Draugė Mizarienė kalbė 
trumpai, bet jos kalba labai 
sudomino klausytojus, kk 
sė labai atidžiai. Jos k 
ba lietė LLD svarbą, 1 
dimą knygų ir ž u r n a 
“Šviesos.” Sakė, kad y 
svarbu būti LLD n a r i 
Laikydami kuopų susirin 
mus, išsilaviname draugiš
kumo, išmokstame paguosti 
vienas kitą ligoje ir nelai
mėje.

Kalbėtoja taipgi trumpai 
palietė dabartinę Lietm 
santvarką. Užbaigoj prirpi- 
nė amerikiečių kovas pr 
karą, studentų ir motdrų 
narsų veikimą prieš Viet
namo nekaltų žmonių žuc 
rifą ir jaunų amerikiečių 
kareivių beprasmį žuvimą 
eŽ 10,000 mylių nuo sa|vo 
šalies.

Mizarienės kalba tik 
visus sudomino. Iš dalyjių 
girdėjosi gražių pagyrimų 
už puikią kalbą ir gražų 
lietuvių kalbos vartojimą.

Jai kalbą pabaigus, buvo 
duota eilė klausimų. Juos 
atsakinėjo kiekvienam Su
prantamai. -

Nuo LLD kuopos buvo 
įduota parvežti LLD Ce 
rui knygoms leisti $50 ir 
pačiai mažą dovanėlę — 
so $60. Kalbėtoja, tardama 
kuopai ačiū, pareiškė, k 
knygų ir žurnalo leidimas 
brangiai atsieina, todėl p *a- 
šė, kad kuopos neskūpautų 
šiems reikalams aukoti.

Ilgai atsiminsime drg. 
Mizarienės pas mus atsilan
kymą ir jos kalbą.
^Naujųjų Metų sutikimo 

pažmonys
Kiek man yra žinoma, tai 

veik po visą šalį yra papro
tys Naujųjų Metų belau
kiant vakarauti iki 12-osios

jo
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valandos — įžengiant į nau
juosius metus.

Yucaipos lietuviai neįsten
giame tokių pažmonių su
rengti salėje, tad kas nors 
lauktuves surengia erdvioje 
stuboje. Prieš keletą metų 
man teko Naujuosius Metus 
sutikti Onutės Širvinskie- 
nės stuboje. Bet jos drau
gui mirus, dalykai pasikei
tė, todėl šiemet lauktuvės 
buvo puošniai surengtos 
George ir Betty Damušių 
stuboje Avalon gatvėje.

Buvo sukviesta apie 20 
dalyvių linksmai laiką pra
leisti. Šeimininkės turėjo 
prigaminusios įvairių val
gių tikrai profesionališ
kai — puošniai ir skaniai. 
Dalyviai, atvykę nuo 12-os 
vai. dieną, uliojo iki 12-os 
vai. naktį. Damušiai gerai 
visus vaišino ir valgiais, ir 
šiltais ir šaltais gėrimais— 
kiek kieno širdis geidė.

•Reikia pagirti šeiminin
kes už jų s u m a\n u m ą ir 
triūsą. Drg. Damušienė sa
vo pagalbininke turėjo ne
tolimą kaiminką Stelą Kiel- 
pinskienę. Verta tarti pa
garbos žodį Rožytei ir ki
toms, kurios mėgsta labai 
gražiai patarnauti padavė
jomis.

Taigi ir mes puikiai, jau
kioje nuotaikoje, gražioje 
puotoje užbaigėme senuo
sius metus ir linksmai pra
dėjome naujuosius, 1968-uo- 
sius metus. Daug ačiū drau
gams Damušiams už drau
giškumą ir vaišes.
Draugai Shultzai išvyksta/

Pardavę stubą, tuoj ren
giasi išsikelti, rodos, j San 
Leandro ir ten laikinai ap
sistoti draugai Antanas ir 
Domicėlė Shultzai. Jie yra 
labai nuoširdūs darbininkiš
kų laikraščių rėmėjai ir 
LLD nariai. Gaila jų ne
tekti Linkime jiems gra
žiai įsikurti kitoje, jų pasi
rinktoje vietoje.

Alvinas

Metinis susirinkimas
Vasario 11 d., sekmadienį, 

įvyks LLD 78-osios kuopos 
susirinkimas, vad i n a m a s 
metiniu. Bus pateikti pla
tūs raportai iš 1967 metų 
veiklos ir finansinio stovio.

Taipgi turėsime pravesti 
keletą tarimų šių metų 
veiklos reikalais. Ir turė
sime išrinkti naują užrašų 
raštininką, nes praėjusiųjų 
metų raštininkas dėl tūlų 
kliūčių nori iš šių pareigų 
atsisakyti.

Susirinkimo pradžia 1 v. 
po pietų. Vieta — Yucai
pa Parko salė, 7-ojoje gat
vėje.

Kviečiu visus ,atsilankyti.
Fin. sekr. J. K. Alvinas

Denver, Colo.
Pereitą rudenį mūsų 

mieste Miamyje buvo apsi
gyvenęs laisvietis Stanley 
Urbelis iš Denver, Colo. Jis 
čia manė pagyventi iki at
einančio pavasario. Bet 
lapkričio mėnesį gavo nuo 
dukros ir žento “Special 
Delivery” laišką iš Denve
rio su nepaprasta žinia, kad 
tuoj sugrįžtų. Jis tą pačią 
dieną su savo treileriu lai
mingai pasiekė Denverį.

Man Panoro pasiteirauti 
pas S. Urbelį kiek nors ži
nių apie tą jų miestą Den
verį, kuriame jis ižgyveno 
apie 18 metų. Jis man mie
lai parašė:

1962 metais Denveris tu
rėjo 49,960 gyventojų, o da
bar, spėja, kad jis, su prie- 
Imiesčiais, turi jau daugiau 
kaip milijoną gyventojų. 
Viena iš svarbiausių jo 
dirbtuvių — Gates Rubber 
Co., kuri išdirba automobi
liams padangas ir daug ki
tų dalykų. Taipgi vėles- 
lesniais laikais įsikūrė daug 
dirbtuvių, kurios išdirba 
valdžios karinius reikmenis. 
O apie 150 kitų, mažesnių 
dirbtuvėlių išdirba buiti
nius reikmenis.

Ar yra kiek lietuvių 
Taip, daugiausia dipukų. 
Kalbėjausi su pora jų. Esą 
apie 80 šeimų ir pavienių.

(Ar jie turi kokias orga
nizacijas, S., Urbelis jų ne
mini.)

Yra čia didokas skaičius 
lenkų ir rusų.

Denverio bedarbiai yra 
susiorganizavę į bedarbių 
plaukų kirpėjų uniją. Plau
kų nukirpimo kaina — $2.

Denverio miestas šaunus 
pastatais ii* pusėtinai šva
ru s. Vasarą privažiuoja 
daugybė turistų ir'atosto
gautojų, kurie čie pralei
džia nuo 7 iki 10 milijonų 
dolerių. Sportas — daugiau
sia žūklė ir medžioklė. Iš
šaudoma šimtai ir tūkstan
čiai Istirnų, briedžių, įneš-; 
kų ir kitokių žvėrelių. !

Oras šį rudenį buvo išim
tinai gražus. Sniego kai ka
da iškrinta apie porą colių, 
bet bematant jį saulutė su
tirpina.

Tai tiek man Stasys Ur
belis parašė.

V. Jį Stankus 
Miami, Fla. . i

ST. PETERSBURG, FLA. Help Wanted Female Help Wanted Male

Miami, Fla.
Šaunus Banketas ir Koncertas

SPAUDOS NAUDAI
Rengia LLD 75 kuopa

Sekmadienį, Sausio 21 d.
Vieta: L. S.

2610 N
KLUBO SALEJE
. W. 119th St.

Programai atlik ;
DAINOS MYLĖTOt 
grakščia vadove A

•# Miamio AIDO CHORAS ir jo solistai M. Gabiė- 
nienė, H*. Mikitas, i 
gabaus muziko R. Nekrošiaus.

i iškviestas Sb Petersburgo 
Ų CHORAS su jų gabia, 
dele Pakalniškiene, taipgi

St. Vaineikis, vadovybėje

Brockton, Mass.
-■ Naujųjų 1968 metų lau
kimo banketą suruošė Lie
tuvių Tautiško nhmo komi
tetas, didžiojoje salėje, 668 
N. Main St. Publikos turė
jome arti šimto. Sniegas su 
vėtra daug pakenkė. Daug 
kas turėjo tikėtus, bet dėl 
blogo oro neatėjd.

Turėjome svečių iš toli. 
Dalyvavo P. O. Klimai iš 
St. Petersburg, Fla. Jiedu 
žiemos švenčių 
leidžia pas dukterį Birutę 
ir jos šeimą Štoughton, 
Mass. Buvo male 
pasisveikinti ir n 
pai pasikalbėti a 
darbo žmonių re!

Buvo ir V. Zmuidin su 
žmona ir dukra J e a n e 
Brown, jinai juodu atvežė. 
Zmuidinui būtų geriau gy
venti Floridoje, 
nos sveikatai netįnka šiltas 
oras, tai ir jam 
žiemoti, 
jino “Vilnį” ir 
“Laisvės” fondui 
ir pirmiau yra jam davęs 
$10, tai pereitų metų fon
dui yra davęs visb $20. Jie
du gyvena pas dukterį, duk
tė pagelbsti sergančiai mo
tinai.

George Shimaitis

atostogas

nu su jais 
ors trum- 
pie iAūsu 
kalus.

Gražiai pradėti 
šie Naujieji metai ir 
atžymėtas1 gimtadienis

Pirmąją šių 1968-ųjų me
tų dieną laiškanešių salėje 
smagiai linksminosi gausi 
progresyvių lietuvių publi
ka. Ne vien šventiškai at
žymėti prasidėję šie metai, 
bet sykiu atžymėtas draugo 
Jono Walins (Valinčiaus) 
75-asis gimtadienis.

Valinčiai pavyzdingi žmo
nės, visuomet juos matai 
gražiai nusiteikusius. Jie 
yra ilgamečiai LLD 45 kp. 
nariai. Jie gyvena toliau St. 
Petersburgo (Anna Maria 
saloje), bet retai jų nema
tysi pramogose, visados 
stengiasi dalyvauti. Šalia jų 
gyvena dukra Bernice Me
yer, o Jono sūnus Alfred 
su šeima gyvena netoli 
Bridgeport, Conn.,, kuria
me Jonas ilgiausiai gyve
no. 'M

Dainos Mylėtojai, vado
vaujant Adelei Pakalniškie
nei, jam sudainavo “Ilgiau
sių metų”' ir “Happy Birth
day.” Išvertus tostą, suval
gyti skanūs pietūs, paruošti 
nuolatinių pramogų šeimi
ninkių. Beje, viena iš jų, 
Alena Šoliūnienė, prieš ke
letą metų atvykusi iš “nor- 
tų,” pe perstojimo šeimi
ninkauja. Ir kaip ji norėjo 
pamatyti šią pramogą, o 
ėmė ir susirgo. Dėkojame 
toms, kurios Aleną pavada
vo. įDžiugu, jos sveikata 
stiprėja.

Toliau programoje pirmi
ninko iškviesti pasveikinti 
jubiliatą A. Jocis, “Lais
vės” vajininkaš’ Wm. Vil- 
kauskas, B. Salaveičikas, J. 
P. Stančikas. Adelė Pakai* 
niškienė recita^o jubiliatui 
pagerbti eilėraštį, Dzūkelio 
parašytą. J. P. Milleris pa
sakė kalbą, supintą su hu
moru. Pagaliau yėl Dainos 
mylėtojai armohingai užak- 

■ centavo dienos programą 
keliomis liaudies dainelė
mis. Susijaudinę ; kalbėjo 
jubiliato duktė, žmona ir 
pats J. Valinčius.

Gausiai buvo svečių iš 
arti ir iš toli. Juozas 
Petkus iš Bostono apylin
kės; uolus veikėjas Motie
jus Klimas iš New Jersey 
valstijos. Mr. & Mrs. Mar
tin irgi iš N. J.; Marytės 
Lideikienės dukra B. Am- 
rich iš Long Island, N. Y.; 
mūsų gero draugo Povilo 
Pučkoriaus sūnus Paul su 
žmona Joyce ir jų dviemis 
jaunamečiais iš Čikagos; o 
kitataučiai Valinčių kaimy
nai iš Anna Maria salos su
darė skaitlingiausią grupę. 
Visi puikūs žmonės.

Ši puota pravesta kuo 
puikiausiai dėl to, kad ju
biliato žmonelė Onutė su 
dukra Bernice Meyer LLD 
kuopai įteikė gausią dova- 

. nėlę. Karšta joms kuopos 
padėka už gražią dovaną. 
Pelnas eis LLD centrui 

; knygoms leisti.

Koncertas—Banketas
Metinis kuopos koncertas 

ir banketas jau ne už kal
nų — vasario 17 d. Pra
džia 12 vai. Laiškanešių 
salėje prie 15th Avė. South. 
Solistė Estelle Bogned iš 
Čikagos sutiko dainuoti so
lus ir vietiniai Dainos my
lėtojai, vadovaujant Adelei 
Pakalniškienei, prisidės 
prie programos atlikimo. 
Tikimės, kad šiais metais 
koncertas su banketu bus 
vienas iš didžiausių, gra
žiausių.

Jonas Žilinskas sausio 
pirmąją pasivalgęs pietus 
sunkiai susirgo. Kaip dabar 
jis jaučiasi, neteko sužino
ti. Ela Propiestienė dar vis 
ligos prispausta. Tonis ir Ol
ga Kairiai šiomis dienomis 
išskrido į Kaliforniją pas 
sūnų savaitei laiko. Sakė, 
jie su sūnaus pagalba vei
kiausiai pasieksią Meksiką, 
po to grįš į namus.

Dainos Mylėtojai sausio 
20 d. išvyksta į Miamį dai
nuoti LLD 75 kuopos ren
giamame koncerte. Jų mo
kytoja Adelė Pakalniškienė 
sukaitusi moko naujų gr
ažių dainelių. Linkime mū
siškiams ir rengėjams sėk
mės.

Koncertas ir ban ketas 
įvyks sekmadienį, sausio 21.

Vikutis

Bridgewater, Mass.
Pranešimas LDS 20 kuopos 

Nariams
Prašomi susirinkti sek

madienį, sausio (Jan.) 14 d., 
į Bridgewater Citizens 
Club, 60 Hale St, 2-rą vai. 
popiet. Bus iš Brocktono 
67 kuopos finansų sekretorė 
Nellie Gaparotta, George 
Shimaitis ir D. Lapeikis. 
Galėsite pasimokėti savo 
metines duokles už 1968 m. 
Apkalbėsime ir kitus jūsų 
20 kuopos reikalus.

George Shimaitis
P. S. Kurie nariai nėra 

“Laisvės” skaitytojai'ir ne
matė šio pranešimo, tuos 
reikia pašaukti per telefo
ną.

Ragina neliesti Kambodijos
Londonas. — 13 darbiečių 

parlamento atstovų pridavė 
telegramą Anglijos užsienio 
reikalų ministrui Brownui, 
raginant “tuoj pat stoti 
prieš Amerikos kariaunos 
planus perkelti karą ir į 
Kambodijos teritoriją”.

šilčiausia žiema Sibire
Maskva. —- Sibiras šiemet 

turi šilčiausią žiemą per 
pastaruosius 50 metų. Tem
peratūra gruodžio mėn. No
vosibirske sieke 6.8 laips
nius, tai 18 laipsnių virš 
normalumo.

REDAKCIJOS ATSAKYM
Dzūkeliui. — Eilėraščius 

gavome, bet jais pasinaudo
ti negalėsime. Silpnoki. At
siprašome.

oet žmo-

tenka čia 
Zmuidih atsinau- 

“Laisvę,” 
davė $10

WANTED (2)
Experienced Meat Wrapping 

Chain Store style. 
Steady year round work. 
Apply Monday to Friday.

934 N. 3rd St., Phila., Pa.
(97-103)

Male & Female

WAITRESSES-WAITERS. Full & 
part time. Year round positions.

Call 647-1771.
Also in need of PORTER & KITCH

EN MEN. Full and part time posi
tions. WAYNES BOROUGH COUN
TRY CLUB. (95-104)

PLASTICS EXTRUDER. Excellent 
opportunity for experienced person. 
All benefits. Excellent wages. Plant 
situated in country like setting near 
desirable residential area. Phone or 
write Adam Spence Corp., 3856 Park 
Ave., Edison, N. J. 08817 201-494- 
1900. . (1-8)

Rochester, N. Y.
Juozas Brown (Barzdai- 

tis) mirė 1967 metų gruo
džio 21 d. George Savage 
šermeninėje B. Černauskas 
kalbėjo iš velionio gyveni
mo, kaip pažangaus darbi
ninko ir paprašė visus atsi
stoti paskutiniam atsisvei
kinimui. Išlydėjo į River
side kapines. Kapinėse ;G? 
Savage, šeimos vardu, pa
prašė palydovus susirinkti 1 
Gedimino svetainę, kur bu
vo paruošti užkandžiai, pa
lydovai pavaišinti.

Velionis kilęs iš Starkų 
kaimo, Vilkaviškio parapi
jos. 1913 metais išvažiavo 
į Kanadą., 1916 metais at
važiavo į Rochesterį ir čia 
visą laiką gyveno. Užaugi
no šeimą. Ilgiausiai dirbo 
siuvimo industrijoje. ...

Brown buvo pažangus. 
Skaitė “Laisvę” ir kitus pa
žangius laikraščius. ^Pri
klausė pažangioms organi
zacijoms LLD, LDŠ ir D. L. 
K. Gedimino paš alpinei! 
draugijai.

Palydovai reiškia gilią 
užuojautą velionio žmonai 
Paulinai, dukrai Lillian, sū
nui, jų šeimoms ir visiems 
giminėms. ’ : *; • t

šermenyse dalyvavęs

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia vėl devalvavo 
(nužemino) ikruzeirą. Da
bar jis dolerio atžvilgiu nu
mažintas 18.5 proc.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks popiety, sausio 
13 d., toj pačioj vietoj.

Draugai ir draugės, pra
dėdami naujuosius 1968 me
tus, pradėkim ir organiza
cijos veiklą su atnaujinta 
energija, nes mūsų mielos 
draugijos pareigos prie dar
bo mus šaukia!.. Pasimokė- 
kim metines duokles, kurios 
taip labai reikalingos išlei
dimui naujų knygų.

(1-2) Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDLD 11 kp. metinis su

sirinkimas įvyks sausio 8 d., 
99 Providence St., pas L. 
Ausiejienę. Pradžia 2:30 
p.p. Kviečiami nariai daly
vauti, turime daug reikalų 
apkalbėti. Bus išduoti ra
portai iš kuopos veikimo.

Jaskevičius, sekr.
-..................—........... 1 — “

Mirus

Juozui Barzdaičiui-Brovvn 
ROCHESTER, N. Y.

Reiškiame užuojautą jo šeimai — žmonai 
Paulinai, sūnui Antanui ir jo šeimai, anūkams 
ir jiį šeimai, dukrai Lillian ir žentui Edward.

J. H. Stanley R. Braus
S. Gendrėnas G. Daukas
V. Bulienė N. Švedas
P. A. Malinauskai L, Bekis
B. R. černau^kai K. Žemaitiene

MEN
Wanted for cemetery work.

No experience necessary.
Steady year round work. Apply:

MT. LEBANON CEMETERY
Collingdale, Pa.

(1-5)

Asphalt Plant mixer and mainten
ance man. Baltimore area. Steady 
employment. Call 1-301-792-8614 or 
1-301-833-2674 after 6 PM. RATRIE 
ROBBINS & SCHWEIZER, Rt. 1, 
Box 319, Jessup, Md. (96-102)

LDS 57 kp. metinis susi
rinkimas įvyks sausio 11 d., 
29 Endicott st., viršutinėje 
svetainėje. Pradžia 1:30 po
piet.

Kviečiame narius daly
vauti, nes turėsime kuopos 
valdybą rinkti dėl 1968 me
tų. Bus išduota raportas iš 
kuopos veikimo, ir turėsi
me apkalbėti LDS seimą, 
kuris įvyks liepos mėnesį 
Worcesterio Olympia Park.

, Jaskevičius, sekr. 
i (3-5)

Inspection Gauge Room ATTEND
ANT. We have an immediate open
ing for a person who can calibrate 
& repair gauges, dial indicators & 
micrometers for inspection interna] 
engine parts. Day work, 37% hr. 
wk. Call or send resume to: Mr. So
kol. SA 9-3770. GOULD ENGINE 
PARTS DIV., 2000 S. 71st St-, Phi
ladelphia, Pa., 19142.

An Equal Opportunity Employer.
(94-100)

♦ Sales. ARMSTRONG TUFTED 
CARPETING. Phila. or surround
ing areas highest quality & highly 
desirable carpet lines needs top 
flight experienced man with proven 
carpet sales ability, comm., full 
company bene, life insur. & hospita
lization. Car & expenses provided. 
RAYMOND ROSEN, TR 8-2200.

(95-101)

MEAT CUTTER. Experienced.
with some knowledge 

of meat cutting.
Steady year round work.

Apply Monday to Friday
934 N. 3rd St., Phila, Pa.

(9-103)

COOKS
Able to work in all areas of the 

kitchen with some knowledge of 
quantity cooking. Good pay, pleasant 
surroundings and excellent Com- 
pany JienefitZ Call LA 5-8771, be
tween 8 AM—4 PM. (2-4)

500,000 JOBS
For trained Computer Technicians, 

U.S. Dept, of Labor. Train now for 
the Computer world of your future. 
Computer programming, date pro
cessing. Call or write for free sample 
aptitude test and booklet describing 
opportunities in the Computer Field 
and how you can qualify.

INSTITUTE OF 
COMPUTER TECHNOLOGY 

OF TRENTON
15 W. State St., Trenton, N. J. 

609 EX 6-0808.
Schools in Major Cities.

(2-8)

BUSINESS OPPORTUNITY

LEASE A GULF SERVICE STA
TION, West Chester Area.

GOOD
GOOD

GOOD

GOOD
Phone 215-696-0641

\ ' (1-3)

*
*
*

GALLONAGE
LOCATION
RENTAL
RETURN

REAL ESTATE
600 Blk, Folney (North) house for 

sale. 3 bdrs., exc. w/w carpet. Garb, 
disp. Eye-level oven, alum, storm 
w/d. Gas ht. Open porch and garage. 
Beautiful home in £xc condition. For 
app. call HA 4-7621. Eves. 7-9 or 
Sunday mom. Near shopg Center, 
Sch.- and subway. (1-2)

43 procentai priešingi 
kanu Vietname

Washingtonas. — Vėliau
sias Gallup poll (gyvento
jų apklausinėjimas) rodo, 
kad 43 procentai visų dar
bo unijų narių ir jų šeimų 
pasisakė, jog buvo klaida 
siųsti Vietnaman ameri
kiečius kariauti.

Aišku, kad AFL-CIO 
prezidento Męany nusista
tymas už karą neatstovau
ja geros darbininkų dalies.
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S' VAJUS
a iš 1-mo psl.) ’*

) su atnaujinimais., 
unktai pakilo su pagalba Ve- 
J. J. Mockaitis, Bridgeport, 
jinimų.
Račkauskienė ir M. Kazlaus-

(Atkel

mų. Senas Juozas pagelbėj
Connecticut valstijos p 

ra Kazlau, Wethersfield; < 
Jie prisiuntė pluoštą atnai 

Dvi “partnerkos” A.
kienė, haverhillietės, vėl prisiuntė dvi naujas prenume
ratas ir atnaujinimų.

Wm. Vilkauskas, St.
nė vieno siuntinio be naujas prenumeratos. Šį sykį pri
siuntė dvi ir atnaujinimų.

New Jersey valstijos 
Radušis, Bayonne, su atnaujinimais; J. Stanelis, Short 
Hills, prisiuntė naują prenumeratą ir daug atnaujini
mų.

So. Bostono vajininkai: E. Repšienė su atnaujini
mais, Frank Ivan su nauja 

Rochesterietis R.Brai 
/prenumeratą ir atnaujinin 

kevičius, iš Toronto, Cana
Geo. Shimaitis, Brock 

darbavo su pluoštu atnaujinimų.
J. J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė dideb’ 

glėbį atnaujinimų. Jo kaimynas J. Gaidys irgi pagelbėjo 
jam su atnaujinimais.

Philadelphia įstojo į 
prenumeratą prisiuntė R. ^ferkis ir P. Walantiene, taip
gi ir atnaujinimų. O A. (i. Pranaitis ir J. Kazlauskas 
su atnaujinimais.

Taip pat J. Purtikas, 
ją prenumeratą ir atnaujihimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: P. Beeis, Great Neck, N. Y.; V. Sutkienė, San 
Francisco, Calif.; M. Kazlauskienė ir Ona Wellus (gai
la, kad abi nesveikuoja, bet visvien darbuojasi kiek 
gali) Binghamton, N. Y.; J. Stanienė, Baltimore, Md.; J. 
Andrulienė, Chicago, Ill.

Petersburg, Fla., nepraleido

vajininkai pasidarbavo — S.

prenumerata.
s-Barauskas prisiuntė naują 
ų. Jam pagelbėjo ir K. Kili- 
da.
ton, Mass., irgi gražiai pasi-

aimėtojų skyrių. Po nauja

ittsburgh, Pa., prisiuntė nau-

GAUTA SEKAMAI:AUKŲ Į FONDĄ
Prašome pasiskaityti:
San Francisco, Calif.:

vyrui, Benediktui Sutkui, juodžio 8 d., 1967 m., Valerija 
aukoja $100 “Laisvės” paramai, kaip gailestingą primini
mą savo mylimo vyro mirties ir įvertinimą puikaus, 
pavyzdingo, sutartino dar 
mą visuomeninėje veikloj

Mirus Valerijos Sutkienės

bo jų abiejų per visą gyveni- 
e. A. T.

linkėjimai
įkaičiai, Cliffside Park, N. J

Mūsų
Sofija ir Jurgis Stasi

šiomis dienomis minėjo sdvo vedybinio gyvenimo dvide^ 
šimtpenktąsias metirfes ir -------- ut

dovaną, širdingai jiems
Visas “Laisvės” kolektyvas linki Sofijai ir Jurgiui 

laimės, geros • sveikatos ir susilaukti auksinės vedybų 
sukakties.

ta proga įteikė “Laisvei” $100 
ačiū už paramą. 5

A. Mesko
P. Walant
B. Nelesh

5.00
3.00
1.00

K. Braus-Barauskas, Rochester, N. Y., prisiuntė 
$15. Aukojo:

J. Palskis, Scottville......... ...................................$7.00
R. Braus ............................................................ 5.00
Po $1: G. Savage, Helen Velikis, J. Brown.

$100.00 
. 50.00 
. 40.00

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.) 

dinimas. Gal šį kartą tikrai 
pavyks gyvenimą pratęsti ke
letą metų. i

Optimistas sako: Didžiulis 
mokslo laimėjimas. Tikri ste
buklai!

Pesimistas gi gieda savo: 
Sveika širdis nesveikame kū
ne, arba sename kūne jauna 
širdis! Baisus nesusipratimas!

Sutikome Naujuosius 
Metus

George Shimaitis, B 
Aukojo:

A. J. Skirmontai ...
V. Zmudin .. ............
A. Nevirauskienė .. 
Po $1: Vera Adams,

ockton, Mass., prisiuntė $40.

......... . ........................... $25.00

....... ................................. 10.00
........................................ 2.00

Paul Baron ir Vera Charkas.

Valys Bunkus, Brooklyn-Queens,N. Y., pridavė $30. 
Aukojo:

Brooklyno muzikantas
A. Purenąs, Richmor
P. Petronis (atminčis

Maspeth, N. Y. ..
Po $1: Anna Noreika, B. Weslan, A. Kupčinskas, 

brooklyniečiai; A. Deikus, Maspeth.

d Hill ........................
i mirusio vyi-o Petro)

$10.00
10.00

6.00

28.00 
21.00 
18.00 
17.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 

9.00 
6.50 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 

. 6.00
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 

. 5.00
5.00 

.... 5.00 
.. 4.00 
.. 4.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
;. 2.oo 
.. 2.00 
... 2.00

Nuo kitų gauta sekamai:
Cleveland© braziliečiai ........... .
Alex ir Elizabeth Klimas, Hartford, Conn 
LLD 78 kp. (per Alviną), Yucaipa,- Calif, 
LLD 52 kp. (korespondencijoje tilpo) ir nariai,

Detroit, Mich................. ..............................
Michael Arison, Bridgeport, Conn. ...............
So. Bostono Pilietis .....................................
Kazimieras Senkus, Minersville, Pa. .;.............
V. Karalius, Naugatuck, Conn..........................
P. Dennis, Clifton, N. J..................... ................
F. Kaziliūnas, Brooklyn, Conn.........................
F. Riaubis, Philadelphia, Pa...........-..............
Katherine Auches, Fairlawn, N. J. .. ................
John Kazei, Lexington, Kentucky ........... . .
D. ir J. Monkofsky, Crown Point, N. Y.........
Ig. Urmonas, Chicago, Ill.................. .  • •
K. Nečiunskas, Brooklyn, N. Y. ......
J. Stasiukaitis, Philadelphia, Pa............
M. Sabaliauskienė, Newington, Conn. ... 
A. Wosiliene, Worcester, Mass. ...........
Julia Werner, Cleveland, Ohio .............
Anna Miswick, Los Angeles, Cailf.........
J. Sabanskis, Sudbury, Mass. ......... 
A. S. Kazilioniai, Cleveland, Ohio ....
F. Roman, So. Windsor, Conn. .. ........
A. Purvinis, Trumbull, Conn.................
P. B. Papievis, Jacksonville Beach, Fla.
J. G., Brooklyn, N. Y..................................
Peter Karpich, Lynn, Mass....................
Elizabeth, Ecenis, Tampa, Fla...............
J. Gaidys, Maynard, Mass.......................
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa.............. .........
J. žebrys',| Cleveland, Ohio ................ .  •
A. Balčiūnas, Montreal, Canada.............
J. Urbanas, Philadelphia, Pa.............. .
Mokslo mylėtoja, Newark, N. J..............
Helen Sholunas, St. Petersburg, Fla. ... 
A. Waitkevicius, Norfolk, Mass. ^. .. . 
St. Mikonis, Wilkes-Barre, Pa.
Chas. Roman, Philadelphia, Pa,
P. Demikis, Ansonia, Conn. .......
Martha Pekųnas, Qreąt.Neck, N. Y. ...
J. Žiulys, Toronto, Canada .......
W. Dubendrią, St. Petersburg, Fla. ...-------------
Po $.1: A. Zaruba, Norwood, Mass.; J. Markūnas, 

Anna Banios, Phila, Pa..; A. Klimas, Fairfield, Conn.; 
Peter Kupris, Laurel, Md.; Anna Zutaut, Thomaston, 
Conn.; J. Palubinskas, N. Berwick, Me.; A. Pechkis, 
Edwardsville, Pa.į A. Globich, Wilkes-Barre, Pa.; J. 
Kavaliauskas ir J. Zuikis, Phila., Pa.'; P. Naktinienė,i 
Forest Hills, N. Y.; Ch. Crasnitski, Waterbury, Conn.;; 
A. Yurka, Cleveland, Ohio; J. Buivydas, Riviera Beach,; 
Fla.; P. Cook, Auburn, Mass.; J. Lietuvninkas, J. 'Jo-' 
džionienė, L. Ausejus, M. Machonis, P. S krai skis, 
Worcester, Mass.; J. Kvedaras, McKees Rocks, Pa.; M. 
Kibartas, E. Rakita, Pittsburgh, Pa.; G. S k e r s t o n, 
Bridgewater, Mas^.; J. Čižauskas, Wilmerding, Pa.; W. 
Baltrušaitis. P. Valaitis, G. Diržuvaitis. Wm. Sheinis, 
Petras Lileikis P. Satkus, Brooklyn, N. Y.; Ig. Sutkus, 
Maspeth, N. Y.; A. Jonaitis, Minersville, Pa.; A. Simo- 
kaitis, Great Neck, N. Y.; D. Kvalkauskas, Bloomsburg, 
Pa.; A. Kristaponis, Philadelphia, Pa.; Natalie Lenigan, 
St. Petersburg, Fla.; J. Tinkūnas, Gulfport, Fla.

Juozas Stanelis, Nebark, N. J., prisiuntė $27. Au
kojo:

B. Lutz ..................
J. Papartis, Bellevill
J. Slėnis .................
A. Stanionienė, Livingston
V. Kasavage, Irving|on ..
Po $1: Joe. Lipsi, E.

čis, Union; Frank Bunkils, Linden; J.Stanelis, Short 
Hills; T. Telunas, W. Or;
Livingston.

$6.00 
6.00 
3.00 
2.00 
2.00 

Ališauskienė, Newark; Ig. Be-

,e

ange; W. Tolun, A. Jamison,

A. Račkauskienė-M. K 
prisiuntė $27. Aukojo: 

A. W. Račkauskai . 
M. A. Kazlauskai .. 
M. P. Yacunskai ..
E. J. Finenco, Florida 
Po $1: John S. Cook

azlauskienė, Haverhille, Mass

ir Al. Mazeliauskas.

$10.00
5.00

. 5.00
.. 5.00

M. Kazlauskienė, Bfinghamhton, N. Y., prisiuntė 
$25. Aukojo:

V. E. Kazėnai ......................
M. Kazlauskienė..................
M. Lynn ...............................
O. Wellus ....... . ....................
N. Yudikaitis, Johnson City
Po $1: K. Staliulis ir J. KraKrasnauskas.

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3;00

P, Walantienė, Philadelphia, Pa., prisiuntė $21. Au
kojo:

Viola Stasik .♦.
K. Boinauskas

Smarkiai nusivils tie, kurie 
lauke iš lietuviškųjų “veiks
nių” 1968 metais sužmonėji- 
mo, apsigalvojimo, pasitaisy
mo. Tie patys šmeižtai ir me
lai apie Lietuvą upeliu tebe- 
plaukia. Va, prašau:

“Pavergtoje Lietuvoje šiuo 
metu yra panaikintos visos 
teisėtos žmonių laisves — žo
džio, kūrybos, sąžinės ir tikė
jimo laisvės”.

Kas žodis tai melas.
žodžio laisvė! štai gruodžio 

26 d. Vilniaus “Tiesa”. Joje 
ilgas straipsnis “Ar pieno 
kombinate savi įstatymai?” 
Darbininke B. Gurskienė plie
kia kailį kombinato viršinin
kams. Visi jie paminėti. Gau
na ir kombinato direktorius. 
Prie straipsnio prieraše kores
pondentė J. Baužytė dar ir 
savo rykšte juos išplaka. Kur 
kitur tokią žodžio laisvę turi 
darbo žmogus?

Organizacijos laisvė! 
ku visoje Lietuvoje rasti 
žmogų (jauną ar seną),
nepriklausytų kokiai nors or
ganizacijai.

Kūrybos laisvė! Nežinau ki
tos šalies, kurioje tiek būtų 
kuriama, kiek mūsų Lietuvoje. 
Paimkime bet kurią gyvenimo 
sritį. Kuri šalis, kuri tauta 
gali pralenkti Lietuvą, lietu
vių tautą?! Nėra, nerasi.

Sun- 
tokį 

kuris

Sveikina “Laisvės”
t oo kolektyvą su šventėmis

Antanas Gražyš " • •' Į
Dūkštas, T. Lietuva

■ ' ■ i ■

Gen. V. Karvelis
Vilnius, T. Lietuva
Akt. Jonas Kavaliauskas 
Vilnius, T. Lietuva 
Leonas ir Alisė Jonikai 
Chicago, Ill.

Mirė E. Rudnikas
E. Northport, N. Y.—Čia 

mirė Edvardas Rudnikas, 
buvęs laikraščio “Vienybės” 
biznio vedėjas. Jis buvo 
apsigyvenęs šiltojoje Flori
doje. Čia atvykęs savo rei
kalų sutvarkyti gavo mirti
ną širdies priepuolį.

Į fondą šį sykį suplaukė $883.50. Iš anksčiau gauta 
$8,851.99. Viso gauta $9,735.49. Dar reikia $264.51.

Atrodo, kad fondo kvotą galėsime užbaigti pirm 
negu vajų, bet gerai būtų, jeigu galėtume jį labai aukš
tai iškelti iki suvažiavimo. Finansinė parama laikraš
čiui visuomet labai reikalinga.

Dėkojame vajininkams už jų gražų pasidarbavimą. 
Vajus pratęstas, turėsite daugiau laiko pasimatyti su 
žmonėmis ir pakalbinti užrąšyti savo giminėms laik
raštį, kuris yra labai naudingas visiems.

' Ačiū ir viršminėtiems geradėjams už jų dovanas 
laikraščiui.

TSRS sutrumpino milita- 
rinę tarnybą

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga paskelbė, kad militarinė 
tarnyba laivyne sutrumpin
ta nuo 4 iki 3 metų, armijo
je — nuo 3 iki 2 metų.

’Nors Naujųjų Metų iš- ; 
vakarėse oras gerokai at- i 
šalo, apsiniaukė dangus ir * 
pradėjo kristi sniegas, bet 
nesulaikė tų, kurie norėjo 
sutikti 1968-uosius metus 
tarp draugų ir pažįstamų. '

Susirinko pilnutėlė “Lais
vės” salė svečių į Aido cho
ro surengtą Naujųjų Metų 
balių. Išpuošta salė spal
votais balionais ir kaspi
nai^ pridavė jaukią nuotai
ką; svečiai pasipuošę įvai
riomis kepuraitėmis links
minosi prie pakrautų įvai
riais valgiais stalų. Visi 
uliojo prie smagios plokšte
lių muzikos, kurią tvarkė 
aidietis V. Bekeris.

Vidur naktyje pradėjo 
blykčioti šviesos. Tai dvy
likta valanda, ir žengėme 
į naujuosius metus su vil
timi, kad ateitis būtų švie
sesnė. kad įvyktų pasauly
je taika, kad sustotų karas 
Vietname, kad klestėtų vie
nybė ne tik tarp tautų, 'bet 
ir tarp žmonių — kad žmo
gus žmogų gerbtų ir mylė
tų, kad vienas, kitą respek
tuotų

Sveikinasi svečiai vienas 
su kitu, linkėdami geriausių 
sėkmių. Veržiasi iš širdžių 
nuoširdūs linkėjimai ir nu
aidi valso ar polkutės mu
zikos sūkuryje.

Tokiems pokyliams su
rengti reikia gero patyri
mo ir ištvermės, reikia ge
ros komisijos, kurią sudarė 
aidiečiai: J. Lazauskienė, V. 
Bunkus ir A. Mitchell. Vis
kas praėjo labai sklandžiai.

Maisto produktus supirko 
ir suvežė V. Bunkus. šei- 

; mininkės .K. Čeikauskienė 
ir Lazauskienė turėjo net 
tris dienas dirbti, kad su
rengus tokią puikią vaka
rienę. Joms padėjo darbš
čioji draugė M. Jakštienė. 
Salę išpuošė V. Bunkus ir 

; A. Mitchell, o prie kitų dar
bų padėjo J. Lazauskas ir 
P. Venta, Bilietus pardavi
nėjo W. Keršūlis. Prie sta
lų patarnavo: N. Ventienė, 
V. Bunkienė, A. Lupsevi- 
čienė, T. Stočkienė,;N. Būk- 
nienė, H. Feferiene. Kai 
kur padėjo ir Aido choro 

’ mokytoja M. Stensler. Pir
mininkavo J. Lazauskas.

Atvertėme pirmąjį šių 
metų lapą, o kas bus įra- 

■ šyta į apskritų metų pus
lapius — pamatysime. Tai 
priklauso nuo mūsų įsitiki
nimų ir valios-

Parengimų kalendorius
Sausio 19

Įžymiajam civilinių teisių 
advokatui John J. Abt pa-< 
gerbti pobūvis Hotel Roose-

Vasario 4
Kovingo darbininkų va

dovo Wm. Weinstone gimi
mo 70 ir veiklos 50 metų 
minėjimo pobūvis.

Kovo 17
“Laisvės” B-vės dalinin

kų suvažiavimas ir banke
tas savoje salėje.

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

AIDO CHORO REIKALAI
Aido choro prieteliai-rė- 

mėjai užsimokėjo savo duo
kles į garbės narių sąskai-v 
tą po $5. Tai sekami:

Charles Nečiunskas *
Mary Kalvaitienė
Vincent Guris
K. Čeikauskienė
R. Feiferis
Frank Varaška (jis davė 

penkinę už tai, kad negalė
jo dalyvauti Aido Choro 
Naujų Metų bankete — pa
bauda).

Dėkojame viršminėtiems 
už jų paramą chorui.

A. Mitchell, sekr.

i

I

“Laisvės” Administracija

1970 metais automobiliai
Washingtonas. —Vyriau

sybė išleido naujus nųrody? 
mus, kaip 1970 metų auto
mobilius gaminti, kad jie 
mažiau orą terštų.

Pora jaunų brookliniečių 
Naujų metų naktį prakir
to mūro sieną ir pradėjo 
iš krautuvės vilkti lauk 
brangesnius daiktus. Bet 
naktis pasirodė negana 
triukšminga, nes policija iš
girdo vagių darbo garsus 
ir abu vagis suėmė.

Sue Kaza (Kazokytė)
When I first heard that 

Sue Kaza (Kazokytė) was 
going to move away from 
New York, there was a 
feeling of loss, and I wasn’t 
the only one who felt.that, 
way. We were used to see
ing Sue around. She wa$ 
singing at our affairs and 
participated in many pthe(^ 
activities. Her pleasant per
sonality won 
friends.

After her 
she moved to 
to live with 
Having a little more time 
for herself than she did in 
New York, her other ta
lents started to blossom. 
She has done some very 
beautiful work in ceramics 
and oil painting. She has 
exhibited her paintings ve
ry successfully at the lo
cal shows.

With a lovely greeting 
card this year I received 
two pictures of her. paint
ings and was very im
pressed.

Sue has 
over a year 
wish her lots of 
her marriage and 
is tic work. .

her many

mother died 
Pennsylvania 
her sister.

been 
now

married 
and we 
luck iii 
her art-

Use

j

PRANEŠIMAI
LDS 46 Kuopos Nariams
46 kuopos metinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 
sausio 15 d., 2 vai. dieną, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Nariai pra
šomi dalyvauti, turime daug 
svarbių reikalų aptarimui.

Valdyba (2-3)

Bushwick rajone gaisra- 
gesys sulaikė name radęs 
stoviniuojant ten negyve
nančią merginą, padavė po
licijai. Policija pas ją rado 
įsigavimui į namus įrankių 
ir vogtų daiktų. Taigi, “eks
pertų” vis daugiau ir dau
giau.

Štai kaip stovi aukomis 
sekanti miestai: 

$2,086.89 
.. 1,091 

647. 
334. 
245. 
237. 
226. 
219. 
195. 
170. 
169. 
155. 
151. 
140. 
138.

Hartford, Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
>t. Petersburg, Fla. 
Waterbury, Conn. . 
Brockton^ Mass. . 
Philadelphia, Pa. .. 
So. Boston, Mass. . 
Haverhill, Mass. . 
Baltimore, Md. ... 
Worcester, Mass. . 
Rochester, N. Y. .. 
Miami, Fla.............
Yucaipa, Calif. ...

. $6.00Į Detroit, Mich.

. 6.00* Elizabeth, N. J.

134.
125.
124.
111.
107.
110.
101.

Scranton, Pa. ...........
Stamford, Conn.........
San Francisco, Calif. 
Chicago, Ill. ............
Lawrence, Mass. .... 
Cleveland, Ohio .......
Pittsburgh, Pa. .....
Newark-Harrison, N. J. 92 
Bridgeport, Conn. .... 
Sfellersville, Pa. -------
Great Neck, N. Y. .. 
Oakland, Calif.............
Binghamton, N. Y. .. 
Paterson, N. J............
Shenandoah, Pa..........

83.
69.
61.
60.
60.
59.

Cliffside Park N. J. .. 
New Kensington, Pa. .. 
Bavonne, N. J................
Wilkes-Barre-Plymouth, 

Pa................
Norwood, Mass..............

New Haven, Conn. ..., 
Los Angeles, Calif. .... 
Easton, Pa....................
Nashua, N. H..............

Canada......................... .
Woodbury, Conn...........

Rumford, Me................
Livonia, Mich................

Ludington,, Mich...........
Chester, Pa. .......... 
Grand Rapids, Mich. .;

46.'Hudson, Mass.

43.
42.

42.
41.
39.
35.
28.
24.
18.
14.
12.
12.
10.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks sausio (Jan.) 
9 d., 2 vai. popiet, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke.

Į šį susirinkimą turėtume

Taškentas turės subvę
Maskva. — Taškente, ku

ris per paskutinius 20 mė
nesių turėjo daugiau kaip | ateiti visi nariai su geraįs 
800 žemės drebėjimų, dabar norais, kad padaryti gerą 
bus iškasta subvė (požemi- pagrindą naudingam veiki- 
nis tunelis), kur daugeliui mui visuomenės naudai. >

Prašomi nesivėluoti.
Valdyba (1-2)

gyventojų žemės drebėjimo 
metu bus galima pasislėpti.




