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KRISLAI
G. Jokūbonis

JAV kova prieš vargą 
truks daug metų

Washingtonas. — Kada mokslo iš priežasties stokos 
L. Johnsonas tapo Jungti- finansų. 11,500,000 suaugu- 
nių Valstijų prezidentu, jis šių yra žemo prasiląvini- 
pareiškė, kad reikalinga mo, daugumoje nebaigę še- 
kokovoti prieš žmonių var- šių skyrių (“grades”) pra- 
gą ir skurdą.

Jam prašant, tai kovai 
Kongresas paskyrė $784,- 
000,000 trejiems metams. 
Johnsonas paskyrė R. Ser- 
gentą Shriverį, švogerį bu
vusio prezidento Kenedžio, 
direktoriumi tos kovos.

Prezidentas, kreipdama
sis į Kongresą sakė, kad 
dabar -apie 35,000,000 žmo
nių, tai yra, vienas penkta
dalis Jungtinių Valstijų gy
ventojų yra vargo padėty
je, nes tų šeimų metinės 
įplaukos mažesnės, kaip 
$3,000.

Šiemet kovai prieš vargą 
bus išleista tik $35,000,000 
ir vykdoma 120 projektų. 

Gyvename prieššven tinęs Daugelis teisingai kritika- 
dienas, kuriomis paštas užvers- vo, tai tik lašas į jūrą.

i Pardavinėjo arklieną
K^da bus ramybe 
Apie Steponą Kairį

— Rašo R. Mizara —

Nežiūrint į tai, kad lietu
viškieji “vaduotojai” deda di
džiausias pastanags neįsileisti 
į JAV jokio žymesnio tarybi
nio lietuvio, šiuos žodžius ra-j 
šantysis turėjo progą susitikti, 
su mielu ir dideliu žmogumi— 
su dailininku Gediminu Jokū- 
boniu.

Tai dar jaunas vyras, labai 
kuklus, draugiškas — tikras 
Tarybų Lietuvos jaunosios kar
tos atstovas!

Tai Pirčiupio “Motinos” au
torius.

Plačiai jis važinėjo po JAV 
miestus, susi pažino su įžy
miais dailininkais ir jų dar
bais. Aplankė daugelį mūsų 
šalies muziejų. Apie vieną sa
vaitę jis išbuvo Niujorko mies-

Na, ir po viso to mielasis 
svečias praėjusį šeštadienį sė
do lėktuvan ir pasileido na
mo.

tas sveikinimų-linkėjimų laiš
kais ir prezentais. Dėl tos 
priežasties, matyt, pavėluojan
čiai mus pasiekia ir kai kurios 
korespondencijos bei spauda. 
Tūli skaitytojai sako, kad ir 
“Laisvę” jie gauna pavėluotai.

Na, nieko nepadarysime. 
Šventės jau arti, ir jos kaip 
bematant mus paliks, o tada 
ir vėl viskas funkcionuos nor
maliai.

Tą pripažino ir R. S. Shri- 
veris, bet jis sakė, kad ge
riau kad ir mažiau, negu 
nieko.

dinių mokyklų, tai negali 
gauti darbo, kur yra reika
laujama aukštesnio prasi- 
lavinimo. Apie 3,500,000 
farmerių ir mažesnių mies
tų šeimų neturi pakanka
mai finansų įsigyti reika
lingų mašinų, namų- bal
dų ir kitokių reikmenų pa
gerinimui savo gyvenimo.

Yra planuojama įsteigti 
jaunuoliams kempių arti di-

New Yorkas. — Miesto 
komisijonierius Albertas S. 
Pacetta paskelbė, kad suse
kė, jog New Yorke ir jo 
apylinkėje vietoje jautienos 
buvo pardavinėjama ark
lių ir kitų gyvūnų mėsa.

Jis ir kiti penki maisto 
prižūrėtojai susekė, kaip į 
Merkei, Ine., fabriką, 94-11 
Sutphin Blvd., Queens, bu
vo pristatyta 40,000 svarų 
jautienos, maišytos su ark
lių mėsa, kurią perdirbda
vo į dešras, kilbasas ir kil- 
basukes (“frankfurters”). 
Jie mėsą surado šaldytu
vuose. Ant mėsos buvo su
fabrikuotos U.S. sveikatos

Inc., Dodge City, Kansas. 
Merkelio kompanijos virši
ninkai pirkdavo ją nuo 
“brokerių” ir čekiais mokė
davo vardu Triangle Meat 
Brokers ir Indepen dent 
Meat Corp, kompanijoms, 
kurių buvo paduota adresai 
New Yorke. Kada FBI pa
tyrinėjo, tai pasirodė, kad 
tokių “brokerių” kompanijų 
hera. Reiškia, tie, kurie pri
statinėjo Merkeliui mėsą,

Milleris rašo, kad dabar

Kode! P. Vietnamo 
partizanai laimi?

Saigonas. — Amerikietis dalinius yra tik apie 40,000, 
korespondentas Robertas o vietinių dar apie 100,000.

Partizanai neturi nei arti-
Jungtinės Valstijjos pralai-1 lerijos, apart minosvaidžių, 
mi karą prieš Pietų Vietna- kuriuos pačiupo nuo Pietų 
mo partizanus taip, kaip Vietnamo armijos. Jie netu- 
1776 metais Anglija prieš ri nei lėktuvų, nei susisieki- 
Amerikos sukilėlius. mo todėl, kad jie gauna

Milleris rašo, kad Pietų ko:
Vietnamo valdžios armijoje lauką, sužeisti pėsti trau- 
yra 615,000 karininkų ir ka- i kiasi į saugesnę vietą”. Jis

“Pėsti nueina į kovos
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dėlių miestų, kur jie galėtų «
dirbti prie viešų darbų ir 1 
lavintis. Šiemet yra planuo
jama į tas kempes įtraukti 
40,000 jaunuolių, o seka
mais metais — 100,000. Yra 
planuojama mokyti suau
gusius žmones, teikti pa
skolų farmerių, darbininkų 
mažai uždirbančių šeimoms, 
studentų mokymui ir smul
kiesiems biznieriams.

Mėsa buvo pristatoma iš 
Hyplains Dressed Beef,

velke gudriai ir nelengva apginkluotų Jungtinių ' rašo, kad partizanų šautu- 
juos bus susekti. Valstijų moderniškiausiais , vų, kulkosvaidžių ir amuni-

F.B.I. numato, kad tokios ginklais. Jiems vadovauja ei jos arsenalas,, tai Pietų 
mėsos buvo pristatoma ir ir patarimus duoda 23,000 Vietnamo valdžios ginklai, 
kitoms kompanijoms ne tik 
New Yorke, bet ir Bostone, 
Pittsburghe, Ohio valstijo
je ir kitur.

Valstijų moderniškiausiais , vų, kulkosvaidžių ir amuni-

< gauti iš Jungtinių Valstijų.
Tai kodėl jie laimi? Lai-

Washingtonas. — Prezi-
Prezidentas Johns on as den tas Johnsonas sakė, kad 

siekia į kovą įtraukti valsti- kuodaugiau amerik iečių 
jas ir miestus. Jis sako, kad vyks į Tarybų Sąjungą, o 
virš 1,000,000 jaunuo 1 i ų, TSRS piliečių vizituos JAV, 
tarp 16 ir 21 metų, kiekvie-, tai bus geriau abiejoms ša- 
neriais metais negali tęsti lims.

Penktadienį bus Kalėdos. 
Dvasininkija skelbs: “ramybė 
sS?ros valios žmonėms žemė
je.”

Ramybės dar vis nėra ir ne
žinia, kada ji bus. Pietų Viet
name verda karas, oKnge — 
taip pat liaudis/ kovoja su 
ginklu rankoje: kovoja už 
lai&yę, už duoną ir už ramy- 
bę. ..

Kol bus pavergtų tautų, kol stity tei 
kol šen ar ten siautės prie- pratęstas laikas, nacių kri- 
ppauda, ramybės nebus, žmo- minalistų tyrinėjimo, 
nes kovos.

Žiemos švenčių proga gal
vokime, kaip išlaikyti pasau
linę taiką.

Apie nacių išsisukimą nuo 
bausmių už nusikaltimus

bus milijonai alkanų žmonių, 
kol šen ar ten siautės prie-

Bona. — Vakarų Vokieti
jos Justicijos mini s t r a s 
Ewaldas Bucheris pareiš
kė, kad bus laikomasi kon- 

,, nebus

Travda’ daug rašo apie TSRS 
gavybos, gamybos trūkumus

• Kalbant apie mirusį social
demokratų lyderį Steponą Kai
rį, reikia turėti galvoje seka
mus faktus:

Jau 1905 metais, Vilniaus 
.seime V. Kapsukas Kairį ašt
riai kritikavo už tai, kad jis 
“orientavosi” ne link darbo 
žmonių, o link turtingųjų. Ir 
tat jis darė per visą savo gana 
iflh gyvenimą. /

Caristinio režimo metais, 
kai V. Kapsukas, Z. Angarie- 
tis, Pr. fcidukevičius ir kiti bu
vo persekioti, kalinti, tai S. 
Kairys gyveno laisvai.

Kaizerinės okupacijos metais 
jo nieks nepuolė.

Po Spalio revoliucijos St. 
Kairys įėjo į tarybą, kuri pir
muoju savo žodžiu rišo Lie
tuvą “amžinais ryšiais” su kai
zerine Vokietija.

1926 metais, kai fašistiniai 
smurtininkai nuvertė liaudi- 
ninkų-socialdemokratų valdžią 
Lietuvoje, kai fašistų valdžia 
žudė, kalino komunistus, ne
partinius ir net kairesniuosius 
sdAąldemokratus, St. Kairys 
gjweno laisvai.

1944 metais St. Kairys, pa
likęs žmoną (Leonaitę) Lietu
voje, pats išdūmė į hitlerinę 
Vokietiją, o po to, kai fašiz
mas Vokietijoje buvo sumuš
tas, jis atvyko į JAV.

Niekad negalėjau suprasti,

metų nuo jo prasikaltimo. 
1944 metais gegužės 8 die
ną hitleriška Vokietija ka
pituliavo, tai sekamais me
tais jau bus 20 metų, gi na
ciai kriminalistai prasikal
to pirm kapituliacijos.

ĮSTEIGS atominį 
KARO LAIVYNĄ

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų pareigūnai pareiš
kė, kad sausio mėnesį susi
rinks: JAV, Anglijos, Va
karų Vokietijos, Italijos ir 
Olandijos atstovai ir karo 
laivynų viršininkai sufor-

Antrojo pasaulinio karo 
metu okupuotose šalyse hit
lerininkai išžudė milijonus 
nekaltų civilinių žmonių. 
Prieš desėtkus tūkstančių 
hitlerininkų, kurie gyvena 
Vakarų Vokietijoje, yra iš
kelti kaltinimai. Bet Vaka
rų Vokietijos tyrinėjimo ko
mitetai taip lėtai veikė, kad 1 mavįmuį NATO atominio » • *| VII* •! Ii*!* 'tik maža dalis prasikaltėlių 
buvo pašaukti teisman.

Po 1965 m. gegužės 8 die
nos visi tyrinėjimai bus 
nutraukti, nes Vakarų Vo
kietijos konstitucijoje yra 
punktas, kad žmogus nega
li būti teisiamas po 20-ties

kodėl jis pasiekęs Ameriką pa
sivadino Kaminsku.

Ką gi St. Kairys darė čia 
būdamas?

Iš karto jis, niekind amas 
Tarybų Lietuvą ir visą Tary
bų Sąjungą, ramino savo pa
sekėjus, kad tuoj, tuoj Ameri
ka atomine bomba Lietuvą 
“išlaisvins.”

Po to, kai Tarybų Sąjunga 
pasigamino atominę ir vande
nilinę bombas, Kairys biskelį 
aptilo, užkarinis apetitas at
buko. Tada jis pradėjo rašy
ti knygas, visaip biauriodamas 
socialistinę santvarką tarybi
nėse respublikose ir kitur,

karo laivyno.
Tai bus kiek pakeistas 

JAV pirmesnis planas. 
Kaip žinia, NATO sąjungo
je priklauso 15 valstybių ir 
valstybėlių.

NAUJAS PARTIZANŲ 
LAIMĖJIMAS

Maskva. —- Naujoji Ta
rybų Sąjungos vyriausybė 
ragina piliečius be jokių su
sivaržymų. drąsiai kelti vie
šumon trūkumus. Ji sako, 
kad aiškinant apiė gerus 
pasisekimus, - ’ tai žmonės iš 
jų pasimokys sėkmingai 
planus pravesti kitur, o iš-j 
keliant klaidas, bus ateity-1 
j e jų vengiama. ]

TSRS premjeras Aleksie- ’ 
jus Kosyginas ypatingai 
prie to ragino deputatus, 
kurių buvo apie 3,000, tik 
atsibuvusiame Aukščiausio
sios Tarybos suvažiavime. 
Suvažiavime buvo plačių 
diskusijų. Už nepasiseki
mus buvusią TSRS vadovy
bę kritikavo ukrainiečiai, 
rusai, baltarusiai, estai, lat
viai, kazachai ir kitų sąjun
ginių respublikų deputatai,

Kosyginas sakė, kad per 
eilę pastarųjų metų TSRS 
daugiau įdėdavo pinigų į 
statybą, kaip būdavo supla
nuota. Mat, vadovybė, ap
imta didelio entuziazmo, 
pradėdavo labai daug ir di
delių projektų. Jų pravedi- 
mui stokavo statybinių me
džiagų, statybos vietoje ma
šinos stovėjo be darbo, dar
bininkai ne visada turėjo 
darbo. Ateityje to bus ven
giama. Bus apgalvotai pa
ruošta planai, mažiau pra
dėta statybinių darbų, tik 
juos baigus imtasi kitų dar
bų.

Dabar TSRS sandėliuose
Saigonas. — Gruodžio 14 I yra už bilijonus dolerių ga-

—15 dienomis partizanai 
laimėjo tris mūšius prieš 
valdžios jėgas. Pietų Viet
namo valdžia sako, kad ji 
neteko 40 karininkų ir ka
rių užmuštais ir 580 dingu
siais. Anglų žinių agentūra 
Reuteris sako, kad virš 200 
karių perėjo į partizanų pu-

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristai nuvertė

JAV militarinių žmonių.
Pietų Vietnamo armija 

aprūpinta visokios rūšies. mj todėl, kad jie gauna 
artilerija, geriausiomis su-: liaudies pagalbą. Laimi ir 

todėl, kad partizanai yra 
pasiryžę laimėti. Valdžios 
karių milžiniška dauguma 
yra iš darbininkų ir žem
dirbių. Daug jų nenori ka
riauti prieš partizanus, 
daug jų pereina į partizanų 
pusę, nes šis karas yra kla
sių karas, ir karas už šalies 
nepriklausomybę.

Korespondentas vietna-

sisiekimo ir transp orto 
priemonėmis, sužeisti e m s 
yra net malūnsparnių ir 
lėktuvų pagalba, iš jūrų 
veikia šimtai moderninių 
laivelių, iš'oro tos jėgos ap
rūpintos JAV bombone
šiais, mūšio lėktuvais ir 
malūnsparniais. Tikrumoje, 
yra daug naujų ginklų, ku
rie dar nebuvo vartojami 
Antrajame

čių sustojo dirbę. Plytų fab
rikas buvo statomas, jau 
veik baigiamas, įdėta $1,- 
400,000 pinigų, jo statyba 
buvo sulaikyta.

Tuo gi kartu plytų reikė
jo. 1963 vien tik į Maskvą 
jų buvo atvežta virš 60,000,- 

i 000 iš Saratovo srities, iš už 
1 šimtų mylių, kuomet jas 
[buvo galima arčiau pasiga- 

. minti, nes arti yra molio ir 
plytų gaminimui priemonių.

Kviečiai ir kukurūzai
1959 metais Chruščiovas 

buvo Jungtinėse Valstijose, 
Iowa valstijoje apžiūrėjo 
kukurūzų farmas. 1960 me
tais JAV buvo TSRS agri
kultūros ministras V. V. 
Matakevič. Tuo laiku Tary
bų Sąjungoje kukurūzais 
buvo apsėta 3,000,000 akrų 
žemės. Po to vadovybei rei
kalaujant kuoplačiausi ai 
sėti kukurūzus 1963 metais 
jau buvo apsėta 80,000,000 
akrų. Kukurūzų laukams 
davė natūralių ir cheminių 
trąšų, tuo nuskriaudžiant 
kviečių laukus ir mažinant 
pastarųjų pasėlius. Rezul
tatai buvo prasti, nes kuku
rūzų augimui daugel y j e 
vietų netiko klimatas. 1963 nįn^ų įr karių.

Antrajame pasaulin i am e ' kiečių karą lygina su ame- 
kare. Viską JAV vartoja, i vikiečių 1776 metų sukilimo 
apaft atominių bombų. Tai. kafu prieš Angliją. Kaip'’ 
milžiniška jėga prieš parti- j tada sukilėliai buvo pras- 
zanus. j čiau ginkluoti, bet laimėjo,

Ką turi partizanai? Jų 1 tai])' dabar vietnamiečiai 
organizuotų į militarinius laimi.

^Lotynų Amerika sukils,” 
sake Kubos delegatas

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų asamblėjo
je kalbėjo Kubos respubli
kos delegacijos vadovas Er
nesto (Che) Guevara, 36-ių 
metų kovotojas.

NUOSTOLIAI
Saigonas. — Per vieną 

savaitę Pietų Vietnamo vy
riausybė neteko virš 1,500 
karininkų ir karių. Vien 
užmuštais neteko 550, o su
žeistais apie 600, kiti dingo, 
matomai, perėjo į partiza
nų pusę. Per vieną savaitę 
buvo užmušta 14 JAV kari-

metais TSRS užsiehyje tu
rėjo pirkti 12,006,009 tonų 
kviečių.

K. N. Beliakas, juodže
mių srities pareigūnas, kie
tai kritikavo Chruščiovą už 

I žemdirbystės politiką. 
. TSRS darbo didvyris And
riejus Basijalis ir ukrainie
tis agronomas Ivan Vov- 

, chenko sakė, kad jiems bu
vo labai nesmagu matant, 
kaip skriaudžia kviečių lau
kus visokias trąšas atiduo-

minių, kai kurie nusenę, 
nes dabar geresnės rūšies 
gaminami. Ypatingai daug 
buvo pagaminta siuvamųjų 
mašinų, tai yra, daug dau- 
mas.’ Dabar TSKs"vyS-!dant kukurūz^ laukams- ' 

sybė tuos gaminius išleis j Naujoji TSRS ;vyriausy- 
nupiginaęmis kainomis.

Plytų reikalai
bė ragina piliečius: kriti
kuoti kas buvo ir yra nege
rai, nesibijoti, o žemdirbys- 

Prieš porą metų Chruš- j tės ir kitus reikalus dau-

DAR VIENAS 
LĖKTUVNEŠIS

Newport News, Va.— 
Sausio mėnesį bus į vande
nį nuleistas dar vienas JAV 
karo laivyno lėktuvnešis 
“America”. Jį baigią staty
ti Newport News Shipbuil
ding & Dry Dock Co. Lėk
tuvnešio pasta tymui ir 
įrengimui yra išleista virš 
trijų šimtų milijonų dole* 
rių.

DARBIEčIAI JAU 
PATAIKAUJA

Londonas; — Anglijos 
darbiečių premjeras H. WiL 
sonas jau nebesipriešina su-

- -------- ;- -  , čiovas ir jo artimieji pasi- giau paveda sąjunginių res-J darymui NATO atominio 
taip vadinamą “civilinių ko- suko nuo molinių plytų prie publikų vadovybei, nes ant karo laivyno su mišriomis 
mitetą”. Jie pasisakė rems cementinių bloksų ir prie- vietos žmonės geriau žino komand 
pirmiau buvusį diktatorių fabrikinių namą. gamybos, ir prisitaiko prie vietos są- tik apie/įai, kas tam laivy- 

\----------- 1 To pasekmėje daug plytny- lygų.generolą Kongą.

is. Jis kalba jau

nui vi ovaus. ’ 
j

Savo kalboje asamblėjo
je, o vėliau per televizijos 
tinklus, jis sakė, kad Kubos 
respublika pageidauja gra
žaus sugyvenimo su Jungti
nėmis Valstijomis, kad da
bartiniai santykiai netar
nauja nei Kubai, nei Jung
tinėms Valstijoms. Kartu 
jis pabrėžė, kad Kubos liau
dis neatsitrauks nuo socia
lizmo kelio, nes tai vienin
telis kelias prie liaudies lais
vės.

Guevara sakė, kad anks
čiau ar vėliau visos Lotynų 
Amerikos valstybės turės 
sukilti prieš Jungtinių 

ĮValstijjų “globą”.
Jam kalbant asamblėjoje, 

I o vėliau televizijos, stotyje, 
J Kubos pabėgėliai lauko pu
sėje demonstravo ir piktai 
koliojosi. Desperatai n e t 
mortiros sviedinį paleido 
linkui Jungtinių Tautų pa
stato, bet nukrito East (Ry
tų) upėje.

KRITIKAVO INDIJĄ
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Albanijos Užsienio minist
ras Behar Shtylla kritikavo 
Indiją, kad ji, palaikoma im
perialistinių valstybių, atsi
sako pasitarimų keliu sure
guliuoti sienų reikalus”. 
Jis sakė, kad Indija pa- 
skubiai ginkluojasi karui 
prieš Kiniją.

Tacotalpa, Meksika.—Su
sidūrime dviejų traukinių 
žuvo 41 žmogus.
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Foreign countries, 6 months, $6.50

Prezidentas sudarinėja kabinetą
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ prezidento galia labai di

delė. Jis pasiskiria savo kabinetą ir jam įsakymus duo
da. Aišku, kad joks politinis oponentas, kuris atsisakytų 
šokti pagal jo muziką, kabinete neturi vietos. Tiesa, pre
zidento paskyrimus tvirtina Senatas, bet labai retas at
sitikimas, kad prezidento pasirinkti žmonės būtų atmesti.

Kiekvienas prezidentas save apsistatę sau ištiki
mais žmonėmis. Nebus išimtis ir prezidentas Johnsonas. 
Iki šiol jo kabinetas daugumoje susidėjo iš Kenedžio pa
sirinktųjų, bet visi žino, jog tai buvo laikina, nenormali 
padėtis. Iš kabineto jau rezignavo Prekybos sekretorius 
L. H. Hodges, kalbama, kad trumpoje ateityje pasitrauks 
ir iždo sekretorius Douglas Dillon. Veikiausia rezignaci
jas įteiks ir kiti dabartinio kabineto nariai.

Taip pat prezidentas skiria bei keičia įvairius fede- 
ralinius teisėjus. Jeigu pasitaiko tuščia vieta Aukščiau
siajame teisme, prezidentas ir ten skiria žmogų. Ir ši
taip kiekvienas prezidentas susidaro pildomąjį aparatą 
kraštui valdyti. Joks karalius nėra turėjęs tiek galios, 
kiek turi mūsų prezidentas, išrenkamas arba perrenka
mas kas ketveri metai.

Ir procesas nesustoja. Šalis auga, jos reikalai plinta, 
valdymo aparatas tvirtėja ir prezidento galios vis aukš
čiau kyla. Štai kodėl taip svarbu mūsų kraštui turėti 
prezidento poste žmogų su protu ir širdimi. Jis gali pa
daryti daug gero ir gali privirti baisiai daug “košės”. 
Ypač šiais atominės gadynės laikais prezidento atsako
mybės baisiai didelės. Tikėkime, kad mūsų naujasis pre
zidentas nesuvils nei mūsų šalies, nei pasaulio.

NEBESUSIKALBA 
SU DIEVU!

Kunigų “Drauge” (gruo
džio 12 d.)d savo straipsny^ 
j e “Mūsų pokalbiai su die 
vu” kunigas Bagdanavičius 
labai nusiskundžia, kad 
dievas nebepadeda su juo- 
mi susikalbėti. Tik pasi
klausykime :

“Mes, šio šimtmečio žmo
nės, apskritai imant, nesa
me maldos žmonės. Mes 
esame darbo žmonės. Vei
kimas įvairiausiose formo
se, nuo paprasto darbo iki 
aukštos kūrybos, yra jo sri
tis. Šioje gyvenimo skalė
je maldai vietos nėra. Vel
tui mes dairomės, kur j on 
įterpti maldą, ir toli gražu 
ne visada mums tai pasise
ka.”

Vadinasi, technika, pro
gresas šluoja iš mūsų gy
venimo religinius burtus. 
Jiems mūsų tarpe vietos ne
beliko. Kunigas Bagdana
vičius verkia, nes bažnyčiai 
biznio mažiau belieka. At
eis laikas, kai bažnyčios iš
situštins ir bus paverstos į 
muziejus bei mokyklas. Tie
sa, ta “sūdnoji diena” dar 
labai toli, bet ji ateina...

ventojams. Skuodiečiai iške
lia, koks didelis nusikaltėlis 
yra Lionginas Janka u s k a s - 
Jankus. Nurodo adresą, kur 
jis Niujorke gyvena. ‘Liongi
nas Jankauskas must be re
turned to Lithuania to answer 
for his murderous crimes 
against the people of Lithua
nia,’ skuodiečiai prašo niujor
kiečius. Po laišku pasirašo 19 
Skuodo gyventojų, dauguma 
matę savo akimis Jankausko 
siautėjimą, talkininkavimą hit
leriniams budeliams.

Nacionalinio antifašistinio 
komiteto pirmininkas Yampol 
įžangoje kreipiasi į brošiūros 
skaitytojus, kad perskaitę bro
šiūrą aplankytų savo senato
rius ir kongresmanus ir juos 
supažindintų su Amerikoje gy
venančiais nacistiniais nusi
kaltėliais. .

Laiškus į anglų kalbą iš
vertė ir spaudai paruošoė Lie
tuvių antifašistinio komiteto 
pirmininkas profesorius Ben
jaminas Kubilius ir komiteto 
sekretorė Mrs. Nellie 
Schaaf. Knygutės kaina 
centų.
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ANGLŲ KALBA 
BROŠIŪRA APIE KARO 
PRASIKALTĖLIUS

Dienraštyje “Vilnyje” 
(gruodžio 15 d.) S. Žaliukas 
rašo:

Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos Lietuvių antifašistinio ko
miteto brošiūra “Do You 
Know Them?” Knygutė vos 
aštuonių puslapių, bet vertin-. 
gurnu gal vertingiausia už vi
sus kitus leidinius, lietuvių iš-; 
leistus pastaraisiais' keleriais 
metais. j

Be Nacionalinio antifašisti
nio komiteto pirmi >n i n k o S. 
Burr Yampol įžangos ir ver-

Ir prieštaravimas ir beprotybė
DIDŽIOSIOS NIUJORKO VALSTUOS gubernato- 

rius Nelson Rochefelleris esąs labai susirūpinęs šios val
stijos padėtimi. Girdi, keisti dalykai darosi: mes gyvena
me labai “gerus laikus”, didelį “pralobimą”, bet kasmet 
ir nuolatos pas mus vis didesnis žmonių skaičius prives
ti ieškoti pašalpos, gyventi, taip sakant, “iš almūžnos”. 
Gubernatorius sako, jog tai yra paradoksas, prieštaravi
mas, kurio jis nepajėgiąs suprasti. Todėl jis paskyrė ko
misiją suradimui tam paradoksui priežasčių.

Tegu tyrinėja, tegu ieško. Iš anksto galima pasakyti, tėjo žodžio, knygutėje išspaus- 
kad iš tų pastangų niekas neišeis, nes negali išeiti. Kalta dinti į anglų aklbą išversti trys 
santvarka, kaltas kapitalizmas. Na, o argi šitie guberna- Ieškai Tarybų Lietuvos pilie-
toriaus tyrinėtojai ims ir prieis tokios išvados? Būtų di
deli stebuklai, betgi pilno proto žmonės į stebuklus seniai 
nebetiki.

Augimas skurdo šioje šalyje taip nepateisinamas 
šioje šalyje, kaip ir pats kapitalizmas. Šitų paradoksų pa
šalins, šitų problemų visiškai ir pilnai išspręs tiktai so
cializmas. Deja, tokiam istoriniam žygiui Amerikos žmo
nės tebėra nepasiruošę.

Tuo tarpu lieka kovoti, kad ta skurdžių našta būtų 
nors kiek palengvinta, kad ligos ir badas juos masiniai 
neskintų. Mes nuoširdžiausiai remiame prezidento John- 
sono paskelbtų karų skurdui, nors gerai žinome, kad tų 
karų pilnai laimėti kapitalizmo sųlygomis neįmanoma. 
Mes sveikintume ir gub. Rockefellerį, jeigu jis į tų karų 
rimtai įsitrauktų. Tyrinėjimas paradokso nė per 
juodymų tam karui nepadės.

nago

Kalba vienaip, daro kitaip
BE PERTRAUKOS prezidentas Johnsonas 

apie pavojų atominių ginklų plitimo. Ypač apie tų pavo
jų kalbos pagausėjo po to, kai pasaulis išgirdo, kad jau 
turi atominę bombų pasigaminus ir “atsilikusi” Kinija. 
Komercinė spauda irgi prisimena apie tų pavojų. Kalba
ma apie susitarimų su Tarybų Sųjunga dėl pastojimo ke
lio atominio ginklavimosi plitimui.

Bet kaip tada tas kalbas suderinti su Jungtinių Vals
tijų užsienine politika,x kurioje net piktai peršamas ato
minis ginklas visoms NATO šalims formoje bendro ato
minio laivyno ir raketų?

Tai prieštaravimas, kurio jokiais pažadais negalima 
užkalbėti. Jį mato ne tik Tarybų Sųjunga, bet visas pa
saulis. Apginklavimas NATO kraštų atominiais ginklais 
būtinai ves prie apsiginklavimo socialistinių Šalių, kurios 
įeina į Varšuvos pakto Sųjunga. Tai kų tada turėsime? 
Tada turėsime jau keliolikų kraštų, atominiai ginkluotų. 
Bus per vėlu net ir kalbėti apie neleidimų atominiam 
ginklavimuisi toliau plisti. Kai šių. abiejų sųjungų nariai 
turės atominius ginklus, juk bus tikriausia beprotybė rei
kalauti, kad kitos šalys nesistengtų apsiginkluoti.

Vadinasi, laikas mūsų vyriausybei greitai ir griežtai 
liautis siekus NATO kraštus atominiai apginkluoti. Nuo 
baimės žodžiuose apie atominių ginklų plitimo pavojų lai
kas eiti prie užstojimo tam pavojui kelio darbais, kon
krečiais žygiais. Reikia atvirumo ir nuoširdumo šios is
torinės problemos išsprendime. Pasaulis nėra nei aklas, 
nei kurčias.

kalba

čių, prašančių grąžinti Lietu
vos liaudies teismui tris lietu
vius nacistinius nusikaltėlius, 
gyvenančius Amerikoje.

Pirmas laiškas yra Ukmer
gės rajono gyventojų Čikagos 
miesto gyventojams. Laiške 
ukmergiečiai nurodo, kad hit
lerinės okupacijos metais Uk
mergės apskrityje hitleriniai 
budeliai, padedami lietuviškų 
kolaborantų, nužudė mažiau- Į 
šiai 12,000 žmonių. Ii’ akty
viausias hitlerininkams kola
borantas buvęs Ukmergės po
licijos viršininkas Mečys Paš
kevičius —• Mikas Pavilionis, 
gyvenantis Čikagoje. Laiške 
nurodomas ir jo adresas. Laiš
ko autoriai sako, kad Mečys 
Paškevičius - Pavilionis ne tik 
hitlerininkams talkininkavo, o 
ir pats organizavo žudynes. 
Po laišku pasirašo septynioli
ka žymių Ukmergės rajono vi
suomenės darbuotojų ir prašo 
Čikagos miesto gyventojus, 
kad nusikaltėlį grąžintų Lietu
vos liaudies teismui.

Antras laiškas yra Kauno 
miesto visuomenės Filadelfi
jos miesto gyventojams, šia
me laiške kauniečiai iškelia, 
koks yra sunkus nusikaltėlis 
Antanas Impulevičius, radęs 
prieglobstį Filadelfijos mieste. 
Laiške nurodoma, kad Impu- 
levičiaus vadovaujamas bude
lių batalionas yra nužudęs 
apie 50,000 žmonių hitlerinin
kų siautėjimo metais Lietuvo
je, Baltarusijoje. Laiške rašo, 
kad I m p u 1 evičiaus budeliai 
didžiuodavosi, jog jiems pa
vydėtų net ir Neronas.. Jie 
buvo kruviniausi žudikai. Po 
laišku pasirašo 22 Kauno vi
suomenės darbuotojai, jų tar
pe dailininkas A. Žmuidzinavi
čius,- profesorius Januškevi
čius, filosofijos daktarai Mar
tinaitis, Olekas ir eilė kitų žy
mių žmonių. Jie taip pat pra
šo, kad Impulevičius būtų grą
žintas Lietuvos liaudies teis
mui. \ .

Trečias laiškas yra Skuodo 
gyventojų Niujorko miesto gy-

PAKVAIŠĖLIŲ 
SAPALIOJIMAI

Cleveland© smetonininkų 
“Dirvoje” (gruodžio 11 d.) 
tūlas P. A. Diržys sakosi 
skaitęs kur tai anglišką 
straipsnį “Intellectuals Sup
port Marx” ir baisiai išsi
gandęs. Nesistebime. Tie jo 
“marksistai,” matyt, ne dau
giau proto turi už patį Dir- 
žį. Tik pagalvokite, va kaip 
jie perstato socialistinį žmo
gų ir visą socializmą. Gir
di, “vienas marksizmo apaš
talas busimąjį social ištini 
žmonių gyvenimą labai 
trumpoje santraukoje api
būdino šiaip:

“... Socializmas reiškia ly
gybę įplaukose arba nieko 
nereiškia, ir kad prie socia
lizmo tau nebus leidžiama 
būti bėdenioku. Tu būtum 
po prievarta maitinamas, 
aprengiamas, apgyvendina
mas, mokinamas ir pristato
mas prie darbo, ar nori, ai 
nenori. Jeigu būtų surasta, 
kad tu nebeturi tinkame 
charakterio ir pajėgumo 
dirbti, galimas daiktas, kad 
tu būtum gražiai nužudytas. 
Bet kol tau būtų leidžiama 
gyventi, tu turėtum gyven
ti gerai.”

Tad ir nedyvai, kad Dir- 
; žys užsidėjęs už galvos ran
kas šaukia: “Tai štai kaip 
atrodys gyvenimas ant vie
nos socialistinės kojos. Ei
linis žmogelis bus tokios 
pat vertės, kaip Amerikos 
kiaulių ar karvių farme- 
riams šiandieną verta kiau
lė ar karvė...”

Mes tik vieną patarimą 
Diržiui turime: pasiimkite 
tą savo “marksizmo apaš
talą” ir eikite pas gerą pro-j 
to gydytoją. Abiem reikią 
gydytis. Vienam, kuris ši
taip socializmą apibūdina, o 
kitam, kuris tuo apibūdini
mu tiki.
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ma senas tradicijas nuo reli
ginių apnašų, tarybinio gyve
nimo tikrove kuria naujas ta
rybines visuomeninio gyvenimo 
bei buities tradicijas. Tai ob
jektyvus ir neišvengiamas pro
cesas, kuris vyksta iš esmės 
pasikeitus socialinėms - politi
nėms sąlygoms. Tačiau mes 
negalime būti vien stebėtojų 
vaidmenyje. Tarybinė visuo
menė, jos organizacijos turi 
siekti, kad šis procesas spar
tėtų, plistų, pasiektų kiekvie
ną kolektyvą, šeimą, žmogų. 
Tai svarbu ir kovojant prieš 
senus papročius bei įpročius, 
neretai atnešančius tiesioginę 
žalą žmogui arba stabdančius 
jo sąmonėjimą.

Labai graži ir jau nebe 
jauna tradicija yra atžymė- 
jimas revoliucinių švenčių. 
Bet, nurodo Misutis, “reikia 
pripažinti, kad ne visada 
šios šventės reikiamai orga
nizuojamos. Dažnokai ap
siribojama minėjimu, de
monstracija. Rengiant ma
sines priemones, maža išra
dimo. Kai kur mėginama 
rengti pavasario šventę ba
landžio viduryje.”

Taip pat, sako autorius, 
'“daug daroma respublikos 
miestuose, rajonuose, orga
nizuojant dainų, žemdirbių, 
darbo, derliaus bei kitas 
šventes, kurių metu susu
muojami darbo rezultatai, 
pagerbiami pirmūnai, ren
giami koncertai.” Džiugu, 
girdi, kad “šventosios vietos 
Lietuvoje jau prarado savo 
reikšmę. Gyvenime įsitvir
tina naujos tradicijos.” Ne
tenka nė abejoti, jog “ma
sinės šventės, šlovinančios 
darbą, tarybinę tėvynę, pa
dedančios ugdyti ir stiprin
ti tautų draugystės jausmą, 
turi didelę auklėjamąją 
reikšmę.”

Straipsnio autorius primi
nė, kad “negalima pamirš
ti ir paprastų sekmadienių, 
teisingo poilsio organizavimo 
šiokiadieniais. Svarbu, kad 
šventės vainikuotų tai, kas 
’ėjo į žmonių kasdieninį gy
venimą. ..”

Straipsnis baigiasi para
ginimu:

“Visa mūsų visuomenė tu
ri veikti, kad dar plačiau 
sklistų naujos, gražios tary
binio gyvenimo, buities tra
dicijos, būtų panaudota vi
sa, kas gero sukaupta per 
daugelį metų, tuo būdu dar 
aktyviau kovojant už naują 
žmogų.”

Rašytojo J. Baltušio laiškas 
ir linkėjimai

t * nelabai simpatingų zmonfių, f 
sudarančių negerą disonan
są bendram įspūdžiui. Na, 
ką gi. Kaip sako mūsų se
neliai: Kiekvienas miestelis 
turi savo kvailį. Ši išmintis, 
matyt, pritaikoma ne tiktai 
Lietuvoje. Prislėgė taipogi 
ir Niujorko Harlemas. Ne
gera tai vieta. Vilniuje gy
vena 41 tautybės žmonės, 
bet mums nė į galvą neat
eina skirstyti juos rajonais 
ar blokais. Visi jie sudaro 
vieną Vilniaus gyventojų 
šeimą. Manau, kad tai yra 
mūsų pranašumas.

Iš Amerikos išsivežiau gi
lų dėkingumo jausmą jai irf 
jos žmonėms, kad ji sutei
kė pastogę mano tautie
čiams, pažangiesiems lietu- 

ų^iviams, tapo jiems antrąja 
------- ----------------- Pir- tėvyne ir antrąja motina, 
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Brangus Rojau,

Jau nemažai dienų praėjo, 
kaip grįžau į Lietuvą, Vil
nių, į darbą. Tačiau minti
mis vis dar tebesu su Jumis X.
visais, su mielais broliais ir 
seserimis, kuriuos turėjau 
laimės pažinti iš arti, pa
milau iš visos širdies. Įspū
džius parsivežiau pačius 
gražiausius. Ir jų tiek daug, 
kad praeis nemažai savai
čių, kol susigaudysiu, išdė
liosiu viską po lentynas.

Ilgai negaišdamas, imuosi 
pasakoti žmonėms, ką ma
čiau ir ką patyriau Ameri
koje, apie lietuvius ir ne lie
tuvius, anie amerikiečių gy
venimą. . inoma, kiek tai 
leidžia man toks trumpas 
Amerikos pažinimas.

ŠVARINA SENĄSIAS 
IR KURIA NAUJAS 
TRADICIJAS

Vilniaus “Tiesoje” gruo
džio 8 d. tilpo ^nepaprastai 
įdomus P. Misučio straips
nis apie tradicijas.

Misutis rašo:
Neseniai įvykusiame ateisti

nės. propagandos tarybos po
sėdyje buvo apibendrintąs pa
tyrimas, įdiegiant naujas tra
dicijas. Vieningai pažymėta, 
kad kovoje už naują žmogų,

NAUJAS ŽURNALAS 
TARYBŲ LIETUVOJE

Lietuvos spaudoje skaito
me pranešimą:

1965 metų sausio mėne
sį pasirodys pirmasis šio 
žurnalo (vietoj ėjusio “Me
no saviveikla”) numeris.

“Kultūros Barai”—mėne
sinis, iliustruotas, giliaspau- , 
dės technika spausdinamas į 
originalaus formato žurna
las, skirtas populiariai nu
šviesti kultūros, meno, es
tetinio žmogaus auklėjimo 
klausimams. Tai pirmas to
kio profilio žurnalas respub-

atspausdintas “Literatūroje 
ir mene” gruodžio 4 dienos 
numeryje. Po jo seks kiti 
pluoštai, per kokius šešis ar 
septynis to laikraščio nume
rius. Kitur spausdintis ne
žadu. Tiktai, pervaręs viską 
per laikraštį, imsiuos ob
liuoti, dailinti ir paruošti 
atskira atsiminimų knygelę, 
panašia į “Kas dainon ne
sudėta.” Leidykla irgi ragi
na atlikti šį darbų, o aš tam 
raginimui nelabai priešin
gas.

Jūs, be abejonės, supran
tate, kad tiek trumpai pa
buvojus Amerikoje, stebuk
lų nepapasakosi ir moksli
nio veikalo apie tą šalį ne
parašysi. Tikiuosi tiktai 
vieno: kiek galima objekty
viau nušviesti viskų, teisin
gesnėj šviesoj parodyti, pa
pasakoti ne vien įspūdžius, 
bet ir išigyventus jausmus, 
samprotavimus bei išvadas. 
Galimas daiktas, tokie sam- 

’ protavimai skaitytojui pasi
rodys nuobodūs. Bet aš be 
jų negaliu išsiversti, kadan
gi man uždėta galva ant pe
čiu, kuri' niekaip nenori lik
ti be darbo.

Kelionės į Amerikų įspū
džiai labai dideli. Apie juos 
aš jau sakiau Jums. Džiau
giuosi jau dėl pačios kelio
nės, apie kurių svajojau il
gus metus. Labai ilgus me
tus. Dar nuo buržuazinių 
laikų. Jaučiau neturįs tei
sės nepamatyti. Ir pagaliau 
ji įvyko, šita kelionė. Ne
sunku įsivaizduoti mano 
džiaugsmų.

Amerikoje radau labai 
daug kų tokio, ko galima 
pasimokyti, pritaikyti mūsų 
gyvenimo praktikoje. La
biausiai mane sudomino pa
tys amerikiečiai. Tokie pa
prasti visi, demokratiški, 
mandagūs, besišypsų net 

' sunkiausiomis akimirkomis. 
Ir drausmingi, branginan
tieji savo ir kitų laikų, iš
laikantieji duotų žodį, my
lintieji kultūrų, tolerantiš
ki. Tai labai geros savybės.

Jų tarpe, beje, sutikau ir 
aW*'*' • • •

daugelis jūsų paliko tėvų 
žemę ne iš laimės ar džiaugs
mo, o vejami alkio. Dauge
lis slėpdamiesi nuo caro žan
darų persekiojimo. Ameri
ka visiems ištiesė rankų. Ne 
visuomet gal buvo ji švelni 
motina, bet globų suteikė vi
siems. Ir už tai dėkui jai.

Beje, pastaraisiais dešimt
mečiais ji priglobė ir kito
kius lietuvius, palikusius 
tėvynę ne iš bado ar nelem- 
ties, o vien todėl, kad jųįf 
tauta pasuko jiems nepa
tinkamu keliu. Na, bet čia 
jau Amerikos vidaus reika
las.

Sugrįžus visi puolė klau
sinėti įspūdžių. Visiems rū
pi, kaip gyvenate, kaip dir
bate jūs, kaip jums, pažan
giesiems lietuviams, sekasi 
ir kokius turite sunkumus. 
Ir, žinoma, visi siunčia pa
čius gražiausius palinkėji
mus, sveikinimus, prisimini
mus.

Draugų Justų Paleckį ra
dau sveikutėlį, nugalėjusį 
visas ligas ir negalavimus. 
Dabar jis vėl Maskvoje Da
lyvauja TSRS Aukščiausio-JB 
sios Tarybos sesijoje. Ap
skritai, Lietuvoje visi da
bar sveiki. Oras atšalo, 
gražiai pasnigo, o pirmas 
sniegas visuomet neša žmo
nėms geras sveikatas.

Gruodžio 11 dienų važiuo
ju į Kaišiadorius, paskui 
į Kaunu — į Romainių 
sanatorijų ir Domaševičiaus 
vardo sanatorijų Pa
nemunėje, paskui į Medici
nos institutų. Visur pasa
kosiu įspūdžius iš kelionės į 
Amerikų. Rytoj šitai dary
siu Vilniuje, Rašytojų są
jungoje.

Stipriai apkabinu, mielas 
Rojau, Tave ir visus šau
nius draugus, kurie šitiek 
parodė man dėmesio, meilės, 
supratimo ir jausmo. Litu
ku dėkingas visiems iki šir’l 
dies gilumos ir iki gilos se
natvės. Ačiū!

Tavo—
Juozas Baltušis

PARYŽIUJE PAILGINS 
SUBVIŲ LINIJAS

Paryžius. — Padaryta 
planai pailginti požeminių 
traukinių (“subvių) linijas. 
Bus nutiesta 23 mylios nau
jų kelių, jų tarpe 10 mylių 
požemyje. Plano įvykdymas 
reikalauja $600,000,000.

Washing tonas. — Moks-
visame mūsų gyvenime jos vai- liniukai apskaičiavo, kad 

2000 metais pasaulyje jau 
bus šeši bilijonai žmonių, 

dingo iš praeities, apvalyda- dabar yra per pusę tiek.

dina vis . didesnį vaidmenį. Ir 
iš tiesų, perimdama visa, kas 
buvo gražaus, tauraus ir nau-
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Keisti Lincolno ir Kenedžio 
nužudymo sutapimai

Lapkričio 22 d. sukako 
metai nuo prezidento Joh- 
no Kenedžio mirties, tai 
spaudoje vėl pasirodė paly
ginimų jo mirties su prezi
dento Lincolno mirtimi, ku
ris buvo mirtinai pašautas 
1864 m. Štai tie sutapimai:

(1) Lincolnas kovojo už 
negrų išlaisvinimą iš vergi
jos, Kenedis kovojo už jiems 
lygias teises su baltaisiais.

(2) Lincolnas JAV pre
zidentu buvo išrinktas 1860 
metais, už 100 metų Kene
dis buvo išrinktas 1960 m.

(3) Lincolnas ir Kenedis 
’buvo nušauti metu, kada 
prie jų buvo jų žmonos.

(4) Kaip Lincolną pavada
vo viceprezidentas vardu 
Johnsonas, taip ir Kenedį 
Johnsonas, abu pietiečiai, 
pirm to buvę Senato nariais.

<(5) Andrew Johnsonas 
pavadavęs Lincolną, buvo 
gimęs 1808 metais, o Lyn
don B. Johnsonas, dabarti
nis JAV prezidentas, gimęs 
1908 metais.

(6) John Wilkes Booth, 
Lincolno nušovėjas, ir Lee 
H. Oswaldas abu buvo nu

Atsiminimai apie brangų 
žmogų-d-rą J. Kaškiaučių

Jau artinasi vieneri me
tai, kai progresyviai JAV 
lietuviai minės liūdesio die
ną — vieno iš brangių drau
gų, švietėjo, sveikatos pa
tarėjo, sveikatos klausimais 
knygų autoriaus, taipgi ir 
daugybės straipsnių rašyto-1 
jo mirtį. Mūsų visų myli- • 
mas, brangus Dr. J. J. Kaš- į 
kiančius išsiskyrė i gyvųjų 
tarpo Vilniuje, Tarybų Lie
tuvoje.

Štai, aną dieną pasiėmiau 
iš savo bibliotekos velionio 
parašytą knygą “Darbinin
ko Sveikata,” kurią išleido 
rALDLD 1925 metais. Joje 
radau velionio rašytą laiš
ką, 1934 metu pradžioje. Se
ka ilgas laiškas su labai 
svarbiais patarimais:
Brangus Drauge!

.Tikrai apsidžiaugiau, gavęs 
is Jūsų žinią, kad susilaukėt 
tokio dikto, buino sūnaus! Na 
tai, bracia, vyras! O Jūsų 
Draugė molodec mergaitė! 
Kad taip įstengė danešiot ir 
pagimdyt svarų vaikiną!

Suprantu, Drauge, dabar tu
rite pilnas rankas, šokinėdami, 
tupinėdami apie jauną pilietį!

Taip, Drauge, kai motinai 
mažoka esti pieno, tai daugiau 
vargo ir su auginimu, žinote 
ką, Drauge, su čia įdėta kor
tele parsineškite liaukų pre
parato, nuo kurio motinai at
siranda daugiau pieno. Tai 
bus tabletėlės. Iš pirmo tegul 
Jūsų Draugė ima po dvi tab- 
Vetėli prieš valgymą ir ant 
m ak ties, tai po 8 kas diena, 
rper kokias 3 savaites. Tada 
sumažinti — imti po vieną 
prieš valgį ir ant nakties, tai 
po 4 kas diena, vėl keletą sa
vaičių, kol pieno bus krūtyse 
pakankamai. Ir taip tegu 
Draugė vartoja pakankamai 
natūralinio maisto: kiaušinių, 
pieniškų, daržovių, vaisių, jū
rų žuvų (salmon, tunafish, ha
libut fish, cod fish, net ir sil
kių), rupesnės duonos trupu
tį, truputį šviežios mėsos. Te
gul Draugė ima paprasto žu
vy aliejaus, “cod liver oil,” 
nors po vieną šaukštą kas die
na. Jei galima, tai ir po 3 
šaukštus kas diena.

Tegul ima iodo tinktūros, po 
lašą, į vandenį, du kariu kas 
savaitė. Bus labai gerai, jei-

ims ir geležies: “Iron amo- 
nium citrate,” kaip ant kitos 
kortelės. Į puskvortę virusio 
vandens tegul ištarpina geležį 
ir paskui įberia tą truputį va
rio. Tegul ima po šaukštuką 
po valgio, per keletą mėnesių.

Šalip krūties, vaikui duo

šauti pirm jiems suruošė 
teismą.

(7) John Wilkes Booth 
gimė 1839 m., o Lee H. Os
waldas už 100 metų, būtent 
1939 m. Jie abu buvo iš 
pietinių valstijų.

(8) Lincolno ir Kenedžio 
prezidentavimo metu mirė 
jų po vaiką.

(9) Lincolno sekretoriu
mi buvo žmogus Kenedžio 
pavarde ir patarė Lincol- 
nui neiti tą dieną į te
atrą. Kenedžio sekreto
rius buvo vardu Lincolnas 
ir taip pat patarė Kenedžiui 
nevažiuoti į pietines valsti
jas.

(10) Prezidentas Kenedis 
buvo nušautas automobily
je “Lincoln” rūšies, kurį pa
gamino Fordo kompanija. 
Lincolnas buvo nušautas 
Fordo vardu teatre.

(11) Lincolno šovė ją J. 
W. Boothą nušovė žmogus, 
kurio pavardė buvo Ruby, 
Kenedį nušovė asmuo, kuris 
pirmesnę savo pavardę su
trumpino ir vadinasi Ruby.

Keisti, bet įdomūs supuo
limai.

Sulietuvino D. M. š.

kite ir to mišinio ir dar apel
sino sunkos (orange juice) 
po pusę šaukštuko į dieną, o 
dar paskiau — eta daugiau. 
Galite duoti ir bananės skute
nų. Iš pradžių paskuskite su 
šaukštuku pusę šaukštelio, tik 
kad banane būtų gerai pri
sirpusi. Paskui duokite po 
šaukštuką, o paskiau — da 
daugiau. Tai sutaisys vaikui 
vidurius, nebus užkietėjimo. 
Duokite vaikui po keletą lašų 
10, 15, 20 lašų, “cod liver 
oil,” kartą kas diena. Paskiau 
po daugiau. Tai mažiau bus 
gazų, geriau dantukai augs, 
ir geriau vaikas augs.

Duokite dažnai jam van
dens. Galite įmaišyti ir tru
putį apelsino sunkos; galite 
užsaldyti su milk sugar, 3-4 
šaukštukus į stiklą šilto van
dens. Tai irgi prašalina gu
zus ir išjudina viduriukus.

Geriau būtų, Drauge, jei taip 
pat greit nenujunkytumėt vai
ko, neatitrauktumėt nuo krū
ties.

Labų dienų Jums ir Jūsų 
Draugei nuo maniškės.

Kai susieisite, duokite nuo 
manęs didžiulį glėbį širdingų 
linkėjimų Marie Karr, 6951 
Vakman Blvd., Dearborn, 
taipgi d. Kišonui, jo žmonai ir 
dukterim.

Jei ne anksčiau, tai pasi
matysime vasarą per LDS Sei- 

Įmą Jūsų mieste.
Viso gero ir geriausio, Drau

ge !
Spaudžiu Jums dešinę drau

giškai,
Jūsų

Dr. J. J. Kaškiaučius

■ Matote, brangūs skaityto
jai, kokie brangūs patari
mai šiame laiške. Mūsų sū
nus laimingai užaugo, išsi
mokslino ir dabar jau eina 
medicinos daktaro pareigas.

Visi mes, progresyviai 
lietuviai, liūdime mūs bran
gaus daktaro J. J. Kaškiau- 
čiaus.

Pilietis

Belgradas. — Jugoslavija 
nuties naujų geležinkelių 
apie 300 mylių.

KINIJA SUĖMĖ 
DAUGIAU GRŪDŲ

Pekinas. — 1964 metais 
Kinijoje žymiai daugiau 
buvo suimta grūdų, kaip 
pereitais metais. Bendrai 
suimta 190,000,000 metrinių 
tonų grūdų. Metrinis tonas 
yra 2,205 svarai.

TAIKA TEBŪNIE!
Šiais skambiais ir kiek

vieno širdžiai brangiais žo
džiais pavadintas vienas ne
seniai knygynuose pasiro
džiusios K. Karosienės kny
gos “Su taikos misija aplink 
pasaulį” skyrius.

Knygos autorė — žinoma 
JAV kovotoja už taiką ir 
pažangą, nuoširdi TSRS ir 
savo gimtinės Lietuvos bi
čiulė. Pradėjusi pelnytis 
duoną silpnomis šešiolikme
tės rankomis, ji ir reakcijos 
siautėjimo laikais, ir audrin
gais revoliucinių kovų me
tais visuomet buvo priešaki
nėse kovotojų už pažangą 
gretose. Už savo veiklą jai 
ne kartą teko paragauti ir 
karčios kalėjimų duonos.

Nelengvą, feet garbingą 
jos gyvenimo kelią knygos 
pratarmėje nušviečia bend
ražygis, Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo uni
versiteto garbės daktaras A. 
Bimba.

Autorė atstovauja tai 
žmonių kartai, kuri pergy
veno du pasaulinius karus, 
matė begimstančio ir sukies- 
tėjusio socializmo šviesą, 

1 stebėjo juodžiausios reak
cijos, fašizmo siautėjimą. 
Jau daugiau kaip trisdešimt 
metų, kai K. Karosienė žen- 

>gia darniose kovotojų už 
taiką gretose, ir todėl ne
nuostabu, kad pirmiausia iš 
savo veiklaus gyvenimo ji 
ėmėsi atgaivinti prisimini
mus apie kovą dėl taikos.

Su taikos misija K. Ka- 
rosienei teko lankytis dau
gelyje pasaulio šalių. Prieš 
skaitytojo akis iškyla įdo
miai aprašytos tolimosios 
valstybės—-Tailandas ir Viet
namas, Korėja ir Indija... 
Autorė nuoširdžiai džiau
giasi bundančiais iš gilaus 
skurdo ir tamsos kraštais— 
Indija, Birma, Kuba ir kt. 
Knygoje, kviesdama tautas 
dar artimiau bendrauti, K. 
Karosienė nušviečia pagrin
dinius judėjimo už taiką 
faktus, kurių aktyvi kūrėja 
buvo ji pati. Tačiau ji ne
stato savęs visų įvykių cent
re. Tai veikiau asmeniniais 
pergyvenimais ir istoriniais 
faktais persipynusi judėji
mo už taiką istorija.

Atskirą knygos skyrių au
torė paskyrė savo gimtinei 
Tarybų Lietuvai. K. Karo
sienė pastabiai ir tiksliai 
mato šiuolaikinės Lietuvos 
būdingiausius bruožus. Lie
tuva, pasak autorės, prisike
lia iš karo griuvėsių, stebi
na nepaprastais statybų už
mojais, pramonės išsivysty

Devynių aukštų namo korpusus per mė
nesį surinko Vilniaus statybininkai, šis ma
žasis sostinės dangoraižis — daugiaaukščių 
miesto gyvenamųjų pastatų pirmagimis, ša
lia jo, Raudonosios Armijos prospekte, dar 
šiais metais išaugo antras toks statinys.

Nuotraukoje: pirmasis devynių aukštų 
gyvenamasis namas Raudonosios A r m Įjos 
prospekte^ Vilniuje.

Didelę paklausą turi Vilniaus Vito vardo 
kailių pramonės įmonių susivienijimo produk
cija.

Įvykusiame visasąjunginiame kailininkų 
seminare vilniečių imituoti kailiai buvo aukš
tai įvertinti.

Nuotraukoje: Vilniaus Vito vardo kailių 
pramonės įmonių susivienijimo laboratorijos 
vedėja Onutė Macevičienė (dešinėje) ii’ vy
resnioji inžinierė-technologė Ada Strums- 
kienė apžiūri imituotus kailiukus.

mu. Buržuazijos valdymo 
metais importavusi net vi
nis ir kibirus, ji šiandien 
eksportuoja daugiau kaip į 
50 šalių elektronines skai
čiavimo mašinas, tobuliau
sias stakles ir kitas sudė
tingas mašinas. Ir nuosta
biausia, pažymima knygo
je, kad šiandien milžiniškus 
darbus Lietuvoje atlieka bu
vusių mažaraščių bei beraš
čių vaikai ir anūkai. Ir 
tikrai, patys kapitalistų šu
lai, kaip sako autorė, pažy
mi, kad “galingiausias gink
las yra mokslas.” Ne atsi
tiktinai autorė mūsų šalies 
simboliu laiko žmogų su 
knyga.

Ypač K. Karosienė džiau
giasi didžiuliais Tarybų Lie
tuvos laimėjimais, pasiek
tais kultūros, švietimo ir 
sveikatos apsaugos srityse. 
Šiuos laimėjimus ji lygina 
su skurdžia buržuazinės 
Lietuvos padėtimi ir liguis
tu šiandieninės Amerikos 
gyvenimu. Su didžiusiu pa
sipiktinimu autorė rašo apie 
buržuazinių naci o n a 1 i s t ų 
nusikaltimus Lietuvoje. 
Knygoje aprašomas Impule- 
vičiaus gaujų dalyvių—hit
lerinių piktadarysčių vyk
dytojų — teismo procesas 
Kaune 1962 metų pabaigo
je. Autorė pažymi, kad do
rieji JAV lietuviai — akty
vūs kovotojai už taiką —- 
smerkia buržuazinių nacio
nalistų piktadarystes.

Nors knygos diapazonas 
platus, skyriai įvairūs, ta
čiau juos visus sieja viena 
gija — kova už taiką. Au
torė, gerai žinodama istori
nius faktus, suvokdama 
epochos prasmę ir jos vys
tymosi kryptį, parašė bran
dų savo turiniu darbą. Nė
ra abejonės,, kad knygą pa
lankiai priims ne tik besi
mokantis jaunimas, visuo
menininkai, bet ir visi, kam 
yra brangus taikos reikalas. 
Knygos poveikį didina ir 
gausios iliustracijos, kurio
se parodoma taikos šalinin
kų žygiai, praūžusio karo 
aukos, pačios autorės veik
la.

Ir dar vienas knygos pri
valumas: ją perskaitęs, ne
gali nepagalvoti: kokia tavo 
vieta didžiojoje gyvybės ir 
mirties kovoje, ką tu pada
rei savo praktinėje veikloje, 
kad visame pasaulyje dar 
svaresnis būtų “Taikai — 
taip!”

A. Kazlauskas
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko 

vardo universiteto TSRS istorijos 
katedros vyresnysis dėstytojas 

("Tiesa”)

Tu nugalėsi!
Dar vakar buvai tu laukinis, žmogau, 
medžiojai taurus tik ir lokius miškuos.
Tau visas pasaulis—tai miškas tik dykas ir žalias, 
ir upė srauni, lyg kompasas rodęs tau kelią,

ir žvaigždynai dangaus.
O ^iandien tu skraidai kaip vėsulų paukštis, 
nutūpdams visuose mūs žemės taškuos, 
ir tau jau nebaisūs nei tolis, nei aukštis, 
ir tavo skridimui nebėra ribos.

Nuo speigų kadai tave gynė kaip skydas gaurai, v. 
tamsiausia ola—ištaiginga tau buvo nakvynė, 
ir prausė tave tiktai vėtros ir žvarbūs orai, 
ir laukas tik plynas—tau buvo tėvynė.

Nurungei tu iviską—ir iltį ir ragą, 
ir žaibą ir vėtrą, ir tvano bangas, 
ir sklido mūs žemėje žavinti saga, 
kad žemės tu viešpats—ir viešpats dausų.

Nes laimę—likimą būtybių visų
mūs žemė sudėjo į tavo rankas.
Ar naštą pakelsi? ar žemėj pražys
nors kart jau viltis nebyli?
Ar tavo galia žemėj rojų grąžys, 
įveikt nors save tu dar vis negali ?.! 
Sakyk gi, kaip savo broliams tu savo padėsi? 
Bet jau žinau aš, kad save—kad save—tu nugalėsi!

Išeinu į gatvę
Išeinu į gatvę miesto, 

. ' kur taip ankšta — minių minios. . .
O štai šitas platus kelias

veda į laukus ir plynias.
Bet kur neičiau, nenukrypčiau,— 

mane lydi vis tas vienas 
skardas šalto lieto plieno, 
nesiliaująs jo ūžimas, 
jo dundėjimas, gaudimas.

Tuk-tuk!—šneka vis motoras 
dun-dun!—dreba žemė, gausmas, 
skrydžio, bėgio, lėkio jausmas.

Ką tai reikštų, kas tai būtų, 
kur pradžia visų eismų tų, 
kas pažadino, sukėlė 
ir visus mus ir kiekvieną 
į tą vėsulą įvėlė?

Tai pabudo mūsų kraštas,
mūsų širdys, mūsų žemė 
naujam veiksmui, naujam skrydžiui, 
mūsų ateitį jis lemia 
ir tarnauja žmogaus dydžiui!

Kiek išlydysim mes plieno, 
sukonstruosime mašinų 
mūrą krausime ne vieną, 
kiek apdrbsim lauko plyno!

gyventi mes ištroškę,.
kad nebūtų niekas dykas, 
seną snaudulį nubloškę,— 
einam, bėgam, skrendanjf—vaiksmas— 
pagrindinis mums dalykas!

Taip

Tapatybės dokumentai 
kam jie reikalingi?

Bendrai, iš amerikiečių 
nėra reikalaujama nešiotis 
su savimi asmeninių doku
mentų, kad galėtų vaikščio
ti gatvėmis, keliauti trauki
niais, lėktuvais, autobusais 
ar registruotis viešbutyje 
ąr motelyje.

žinoma, yra išimčių. Jau
nas vyras5 paimtas kariuo
menėn, turi nešiotis su savi- 
mi savo kariuomenės tarny-
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bos registracijos 
Asmuo, vairuojąs 
automobilį, turėtų 
savimi vairuotojo leidimą ir 
automobilio regist racijos 
kortelę, jeigu jis prašomas 
parodyti šiuos dokumentus 
policijai po nelaimingo atsi
tikimo ar prasižengimo su 
vairavimo taisyklėmis jų ne
turi, tai jis gali būti nu
baustas už tai. Privatūs 
lėktuvai ir jų pilotai ( taip 
pat turi būti panašiai doku
mentuoti. Daugelis industri
nių ir komercinių firmų, ne
minint valdžios agentūrų, 
negali leisti leidimo netu 
rintiems asmenims per
žengti jų nuosavybę. Leidi
mas gali būti kortelės for
moje ar paprasta juostelė šeimai, taipgi Amilijai Ra- 
naudojama būnant tose vie- manauskienei už gėles ir at

silankymą. Dėkui lawren- 
ciečiams ir worcesterie- 
čiams giminėms už gėles, 
atsilankymą ir palydėjimą į 
kapines, taipgi už atvirutes. 
Ačiū Peabodys draugystei 
už gėles ir kurie stovėjo 
.prie grabo. Ačiū Bob ir 
Yvone Niaurams už atviru
tes, Annai ir Alekui Kra- 
jewskiams, mano sūnums 
Albertui ir Haroldui, mar
čiai Blažionis. Visiems ačiū.

Anna Krajewska '

kortelę, 
bet kokį 
turėti su

tose.
Imigrantai, aštuoniolikos 

metų amžiaus ar daugiau, 
yra dar viena išimtis. Įsta
tymas reikalauja, kad jie 
visą laiką nešiotųsi ir turė
tų savo imigranto registra
cijos kortelę. Neturint jos 
su savim, imigrantas gali 
būti nubaustas 100 dolerių 
bausme ir 30 dienų arešto. 
Imigrantai, norį gauti dar
bą ar nedarbo draudimą, 
turėtų specialiai atsinešti 
kortelę, atveju, jeigu jis 
būtų klausiamas. Bendrai 
tačiau šis reikalavimas yra 
daugiau pildomas nusikalti
me negu pastebėjime.

Tačiau, ar yra reikalauja

Supusi. Laisvė (Liberty) Antr., gruodžio (Dec.) 22> 1964

ma ar ne, yra faktas, kad 
dauguma amerikiečių su sa
vim nešiojasi keletą vienos 
ar kitos rūšies kortelių savo 
asmens 1 įrodymui. Pavyz
džiui, jeigu perki naują do
kumentams ir pinigams įsi
dėti valetą, JAV-ose jame 
bus kortelė su vieta jūsų 
pavardei, adresui, telefono 
numeriui ir asmens pavar
dei bei adresui, kuriam tu
rėtų būti pranešta nelaimės 
atveju. Priedo, amerikie
čiai turi turėti asmenybės 
įrodymo dokumentą, kai no
ri iškeisti čekį banke ar už
mokėti už pirkinį čekiu. 
Vairuotojo leidimas dažnai 
tarnauja tokiu dokumentu, 
nes jame yra vardas, pavar
dė, adresas, parašas ir kar
tais fotografija. Kai kurio 
valgio produktų krautuvės 
išduoda savo specialias kor
teles čekių keitimo paleng
vinimui. Kortelės, parodan
čios narystę unijose, klu
buose ir draugijose, gali 
padėti čekių keitime ar gau
ti kainų nuolaidas.

Namų šeimininkės dažnai 
nešiojsi korteles, išduotas 
produktų krautuvių ar gru
pių, leidžiančių pirkti kre
ditan. Gasolino kompani
jos kvalifikuotiems asme
nims duoda korteles, įgali
nančias perkeliauti per A- 
merikos kontinentą automo
biliu nemokant nė cento už 
gasoliną, aliejų ir automobi
lio aptarnavimą. Kitos kor
telės pašalina būtinumą 
mokėti grynais pinigais 
už viešbučius ir mote
lius bei už valgį. Tokia 
kortelė gali taip pat pa
dengti pirkinius tam tikro
se- krautuvėse, aprobuotose 
organizacijos, kuri tas kor
teles išduoda. Kai kurios 
yra naudojamos užsienyje. 
Žinoma, jų turėjimas duoda 
daug patogumų pirkėjams, 
biznieriams, keliautojams ir 
turistams.

Kai kuriose bendruome
nėse registravęsis balsuoto
jas gauna kortelę, su kuria 
jis gali įrodyti savo tapaty
bę balsavimo vietovėse. Ki
tos gali užrekorduoti as
mens kraujo grupę, sociali
nės apdraudos numerį, na
rystę medicinos plano gru
pėje ar jo čekių sąskaitos 
banke numerį. Yra dar daug 
daugiau kortelių rūšių ir jų 
sąrašas vis didėja.

Trumpai, amerikietis yra 
laisvas nešiotis tapatybės 
irodymo kortelę, tačiau sa
vo patogumui jis paprastai 
nešiojasi keletą.

ACNS ■'

Peabody, Mass.
Padėka

Širdingiausiai tariu ačiū 
visiems ir visoms, kurie 
stengėsi mane suraminti 
mirus mano mylimai dukrai 
Udonai Marin Blažionis.

Dėkui mano brangiai se
sutei iš Lowellio ir visai jos

Jakarta. — Apie 4,000 
žmonių demonstravo prie 
JAV konsulato M e d a n a 
mieste, Sumatroje.
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Gyvenimas, pašvęstas tau! žiaub'erę. O naktimis i davo drąsos būti pirmųjų

Sutikau aš ją, nedidukę, 
balta galva, bet dar žvalią, 
Nepasakytum, kad jai jau 
70 metų.

Aš žinojau, kad už tos 
moters pečių — didelis, tra
giškas gyvenimas. Žinojau, 
kad ir dabar ji nenuilsta
mai dirba, kad kiekviena 
jos gyvenimo diena buvo ir 
prasminga. Tikėjaus jos iš
vaizdoje pastebėti kažką 
ypatingo, na, pastebėti tai, 
kuo gi ji skiriasi nuo kitų sa
vo amžiaus moterų. Ramus, 
švelnus balsas. Rimtas, net
gi griežtokas veidas. Dar
bininkiškos rankos pastorė
jusiais pirštais... Akys... Gi
liau į jas pažvelgus, skaičiau 
pergyventą tragizmą, dide
lę kančią, skaičiau ir didelę 
meilę žmogui.

Elytė anksti neteko tėvo. 
Našlaitės vaikystė prabėgo

Lukšai tuo metu gyveno 
Vadaktuose. Jau pirmomis 
karo dienomis Vadaktų na
cionalistai suėmė Juozą 
Lukšą, Eleną Lukšienę, sū
nus Henriką, Edvardą ir ki
tus biedniokus. Kankino ir, 
uždarę į klebono rūsį, mari
no badu. Beveik bę sąmonės 
Lukšą ir kitus atvarė į 
Krekenavą, ir... nuo tos die
nos jo nebematė nei žmona, 
nei vaikai.

Lukšienei tai buvo sun
kios nerimo dienos^ nemigo 
naktys. Jos nepraėjo be 
pėdsakų: plaukuose paliko 
ne vieną sidabrinę giją.

Neužmirštama 1941 m, 
liepos 16 d. naktis daugeliui 
krekenaviečių šeimų: Pikš- 
riams, Lukšams, Čepur- 
noms, Ramoškams ir ki-

noš zi 
plauna partizanams balti
nius, lopo. Užėjusius maiti
na paskutiniu kąsneliu.

“Maniškiai žuvo, tegu ki
ti gyvena ir kovoja. Dabar 
jie mano sūnūs”, : 
vieną tamsią naktį, palin
kusi prie baltinių.

gretose. W
Elena Lukšienė, sujungu- W 

si savo gyvenimą su Lenino 
Partija, dirbo visur, kur bu- 
vo reikalingiausia.

mąstė ne j Ji — apylinkės tarybos S 
’ • deputatė, daug metų buvo @

liaudies teismo tarėja —tie
sė pagalbos ranką žmogui, 
kovoja už tiesą.Keturi karo metai... Jie 

nusinešė keturių brangiau
sių žmonių gyvybes.

Bet audros tik silpnuo- tarybos pirmininkė,
sius guldo. Ąžuolai išlieka, nioterų tarybos nare, “lex 
Beribis skausmas ir nuola- i vynės” kolūkio valdybos na
tinis sielvartas nepaklupdė ! ^Kre^ enay°s_ aprinkęs 
ir Lukšienės, nepalaužė jos L ~~ 
dvasios. Jis paliko gilius 
randus, sugadino sveikatą. 
Bet širdy išliko tas pats 
troškimas šviesos, troški
mas viską, visa save atiduo
ti žmonėms, naujam gyve
nimui... Ji nemokėjo gailė
tis savęs.

ŠIANDIEN JI — pensi

r__ , tiems. Tą naktį budeliai Ro- PIRMIEJI pokario metai,
prie dvarininko Švainicko ' pė, nuo Gudžiūnų, Vincas 
vaiko. Reikėdavo spėti pa- Januškevičius, ir kiti tame 
tarnauti ir poniai. O ar 
lengva įtikti poniai, žiau
riai, kaprizingai isterikei. 
Nepelnytas skausmas, ašt
rus kartėlis dėl neteisybės 
ir savo bejėgiškumo parve
dė Elytę pas mamą ieškoti 
pagalbos ir užuojautos.

Bet ar toli išbėgti kume
čio vaikui, kai visa šeimyna 
pnkiauso ponui? Teko su
grįžti. Ir vei tokios pat 
liūdnos, vienodos dienos, 
pilnos baimės...

Kas žino, gal nuo tada 
jaunutėje vaiko širdyje ir 
prabudo pirmasis protestas 
prieš socialinę skriaudą, ne
apykanta išnaudotojams.

Visas gyvenimas iki pat 
1940-ųjų, praėjo dvaruose: 
ŠvamiKų, Savackių, Gusce- 
vicių ir kt. Ir visur tas 
pats: visur kumečio duona, 
aplaistyta prakaitu ir aša
romis. |

Elena išteka už tokio pat 
kumečio, sąmoningo kovo
tojo prieš išnaudotojus, 
Juozo Lukšo.

Dvaro darbininkų su
sirinkimai, mitingai, pro
klamacijos — visa tai nebu
vo paslaptis ir Lukšienei.

—Iš pradžių drebėdavo 
širdis dėl vyro, — prisime
na. — Bet naujo, šviesesnio 
gyvenimo troškulys, noras j

Sunkūs, grasiną iš pasalų 1 
paleista kulka. Luksie n ė 
tampa Krekenavos v a 1 s- 
čiaus moterų organizatore. 
Ji viena aktyviausių Kreke
navos kolūkio organizato
rių. Paprastos valstietės pa
prastas žodis ne vienam 
svyruojančiam padėjo pa
rašyti pareiškimą. Žmonės 
suprato, kad tas žodis—šir
dies žodis.

1949 m. Lukšienė — kolū
kio pirmininkė. Nebejauna, 
ligota moteris pasiima tokį 
sunkų, tokį atsakingą ’ dar- ‘

pat kalnelyje sušaudė Juo
zą Lukšą, Antaną Pikšrį, 
visai mažų vaikų tėvą, sep
tyniolikmetę Eleną Čepur- 
naitę ir kitus... Visų nesu
minėsi...

Netekus vyro, Lukšienės 
širdyje žaizda tebekraujuo- 
ja — ji nespėjo apsitraukti 
net ploniausia gijele, ir vėl...

Suima ir išveža į Vokieti
ją sūnų Henriką, antrasis 
sūnus Edvardas išeina iš 
namų. Jis kovos, jis atker
šys už tėvą, už brolį. O Luk
šienė vėl viena. Vėl dienos 
pilnos kančios ir nežinios.

Henrikui pasiseka iš ne
laisvės pabėgti. Jis grįžta į 
namus, bet nespėja susi
siekti su partizanais. O 
Krekenavos nacionalis t a i 
spėja užuosti jį grįžus į na-i kad dar daugelis tuomet 
mus ir išveda. Kur? Neži- abejojo kolūkiu, 
nia. Motina niekad nebega
vo iš jo žinios.

tarybos deputatė. Kiekvie
ną dieną ją sutiksi kolūkio 
valdyboje ir apylinkės tary
boje, labai dažnai kolūkio 
laukuose ir fermose. Ji ne
praeis pro bet kokį aplaidu
mą, biurokratišką poelgį su 
žmogum.

Aš vėl ir vėl žiūriu šiai 
septyniasdešimtmet e i mo- 

| teriai į akis. Jos griežtokai 
ir reikliai įpratę žvelgti į 
žmogų. Bet jos moka būti 
ir labai švelnios, tos akys. 
Jos myli žmogų. Jos ir reik
lios tik dėl Tavęs, žmogau, 
kad Tu suprastum gyveni
mą, jo prasmę.

Em. GRINKAITĖ 
Krekenava.

Sunku buvo: nė vieno 
sunkvežimio, nė vieno trak
toriaus. Kiaulių fermą, ku
rioje tebuvo keliolika kiau- į 
lių, laikėme trijuose tvar
tuose, prisimena moteris.

O sunkiausia buvo tai

ni
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palikti aprūkusias kumety-1 ^nuz^e Kauno
no sienas, matyti sočius | v .
vaikus nugalėjo ba i m ę. i 
Lukšienė irgi tampa kovo
toja.

1941 metų birželis, liepa. 
Kraupesnių dienų Krekena
va nežinojo. Tas dienas at
simena ne tik nužudytųjų 
giminės ir artimieji. Jas at
simena visi krekenaviečiai. 
Tas dienas turi atsiminti ir 
budeliai. Kaip tik tada jie 
prarado teisę vadintis žmo
gaus vardu.

“Lietuviškieji patriotai”, 
užsikabinę vokiškus šautu
vus, kaip patrakę lakstė po 
miestelį, po kaimus. Pri
daužę, prikankinę prisity- 
čioję , jie varė į Krekenavą 
ir grūdo į žydų sinagogą 
naujakurius, Tarybų val
džios šalininkus, žydus.

O paryčiais iš sinagogos 
traukdavo liūdnos eisenos. 
Netoli miestelio, link Kėdai
nių, dešinėje esantį kalniu
ką budeliai pasirinko masi
nių žudynių vieta. i

O krekenaviečių trobose 
alpo iš sielvarto motinos ir 
žmonos, klykė vaikai.

Jęig^ 1918—1919 m.nv 
pralietu kraują dąr sugėrė 
Krekenavos žemė, tai 1941- 
nebespėdavo. N aciona lis-' 
tams teko prašyti' vokiečių 
karinių mašinų, kuriomis 
vežė kalkes, kad jos padėtų 
žemei sugerti kraują, kad 
žemė tylėtų, nekalbėtų...

Bet ir tada, tokiais sun
kiais išbandymų metais, kai 

Budeliams maža dviejų pėsčia ar su arkliuku klam- 
aukų iš vienos šeimos, jie 
ieško trečios — Edvardo. 
Neradę jo, suima Lukšų 
dukterį Zofiją Merkelienę, 
kankina Panevėžio kalėji
me, reikalaudami išduoti 
savo vyrą partizaną Juozą 
Merkelį. Deja... jiems nepa
vyko palaužti jaunos mo
ters. Juk ji — Lukšų šei
mos narys, ji privalo būti 
stipri ir ištverminga. Zofi-

Liko du jos maži sūneliai. 
Kas atstos jiems motiną ir 
tėvą? Kas, jei ne senelė 
Lukšienė? Nuo ašarų, kan
kinimų ir dar neaprimusio 
skausmo akys vėl budi prie 
našlaičių lovytės, nuvargu
sios rankos vėl skuba dirb
ti, kad galėtų įdėti į kūdi
kių ištiestas rankytes duo-

podavo šlapiomis dirvomis, 
ūkanos jos nebaugino. Ji 
matė saulę. Ji jautė, kad 
žmogus patikės kolūk i u, 
juk kolūkis jam nešė tiesą 
ir šviesą, o kada gi žmogus 
netroško šviesos ?

O grįžusi iš kolūkio Luk
šienė rasdavo grasinimus: 
“Mesk darbą, baik agitaci
ją, jei nori gyventi”.
. Gyventi, aišku, ji norėjo, 
bet norėjo gyventi, kaip 
pridera žmogui. O už viską 
labiau norėjo, kad jie, kolū
kiečiai, pajustų tikrą gyve
nimą.

Tos moters ryžtas, pasi
aukojantis darbas visų la
bui, panieka grasinimams 
ir tykojančioms kulkoms 
buvo tuo metu geriausia 
agitacija, geriausias pavyz
dys tiems, kuriems pritrūk-

Kaip aukšti auga 
bambų augmenys?

Bambų augmenys vieni 
; priskaitomi prie “medžių”, 
1 nes jų liemenys būna labai 
kieti, o kiti prie žolynų, 

į Pasaulyje yra apie 500 skir- 
j tingų rūšių bambų.

Vieni iš jų nedideli, o kiti 
išauga iki 120 pėdų aukščio. 

. Ir jie užauga tik per vieną 
’ i metu sezoną. Tokie bambai 

į auga iki 16 colių per parą, 
i Kietus bambų stiebus 
vartoja labai daugeliui da
lykų, nuo gramofonų adatų 
iki gyvenimo namų sienojų.

te-

Kaip senas yra 
telefonas?

Jungtinėse Valstijose 
lefono išradėju laiko Alek
sandrą Graham Bell. Jo 
vardu ir vadinama Bell te
lephone, nes 1875 metais jis 
pagamino pirmąjį telefoną, 
o 1876 m. gavo patentą.

Bet istorija rodo, kad iš
radimą anksčiau padarė ki
tas žmogus, o Bellas nupir
ko nuo jo tą prietaisą. Jis jį 
patobulino ir užpatentavo. 
Suprantama, dabartiniai te
lefonai yra labai daug išto
bulinti nuo pirmųjų. Kaip 
matome, tai telefonas dar 
neturi nei šimto metų am
žiaus.
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Elektrėnai, pirinojį ,0'bejaite naujojo
UiiusU* i ode.

Su gėlėmis į mokyklą. Naujieji mokslo 
metai prasidėjo

Yucaipa, Calif
Pažvelgus į praeitį

Kaip žinom, greit baigsis 
senieji 1964 metai. Todėl 
verta peržvelgti praeities 
įvykius. 1964 m. ligonių tu
rėjom keletą ir keletas yra 
lengvai sergančių. Bet mir
čių buvo, rodos, keturios.

Atvyko iš kitur, kiek mums 
žinoma, keturi, kurie bend- 

$5 rai sų mumis veikia, tai 
g Pesliai ir Damušiai. Džiau
gi giamės, kad jie čia apsigy- 
@ veno ir drauge su mumis 
® dalyvauja.

Gamtos šposai
Kaip girdėjom iš praneši

mų, gruodžio mėn. pabaigo
je daugely vietų vėtra ir 
lietus pridarė visokių šposų.^1 
Panašiai vyko ir Yucaipoje. 
Per keletą valandų prisni
go šlapio sniego keletą co
lių, ir tas sneigas, sugulęs 
ant medžių šakų, padarė la
bai daug nuostolių — išlau
žė medžių šakas ir mažus 
medelius. Tik dėkui kad 
tas sniegas buvo neilgai,— 
už poros dienų nutirpo, tai 
dabar vėl dienos saulėtos ir 
temperatūra dienos laiku 
būna 65 laipsnių.

i

1965 metų kalendoriai
Yra užsakyta iš “Vilnies” 

įstaigos 1965 kalendoriaus 
platinimui. Žinom, kad ka
lendorius yra įdomių raštų 
ir informacijų knyga. Ją 
platins LLD kuopos nariai. 
Kurie norėsite įsigyti, tuo
jau kreipkitės į kuopos val
dybą asmeniškai arba te
lefonu: 797-2671. Į tolimes
nes kolonijas mes pasiun- 
čiam paštu, tik reikalaukite.

Susirinkimai
LDS kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 3 d. Commun
ity Club salėje, apie 1 vai. 
popiet. Po susirinkimo 
kviečiame atsilankyti ir ne- 
narius, kurie norite laiką 
praleisti linksmai.

LLD kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 10 d., 2 vai. 
popiet, 31 Michigan St, 
Redlanduose. Visus narius '^ 
kviečiam atsilankyti, nes bus 
metiniai raportai ir daug 
kitokių reikalų aptarimas. 
Nepamirškite.

Alvinas
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Naujų metų proga sveikinu South Bosto- 

niečius ir Bostono apylinkės draugus ir drauges, 
taipgi ir visus “Laisvės” skaitytojus. %

. .Linkiu geros sveikatos ir daug sėkmės 1965 
metuose. $

—TONY BROSKY 
Triadelphia, W. Va.

JMf
Visus “Laisvės” skaitytojus, bendradarbius tfį 

Amerikoje ir' Lietuvoje, taipgi “Laisvės” štabą 10 
ir visus gimines ir draugus. •

Sveikiname visus su metinėmis šventėmis— 
Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Linkime, kad 
visi sulauktumėt ir praleistumėt tas šventes su įįy 
drūta sveikata. 10

—JUOZAS ir MARY STRIŽAUSKAI

Bridgeport, Conn.

'G

Sezoniniai sveikinimai
S Nuoširdžai sveikinu visus savo gimines Jung- 
į tinėse Valstijose ir Tarybų Lietuvoje. Taipgi vi- 
Ž są “Laisvės” personalą, rėmėjus, skaitytojus, 

draugus ir pažįstamus. Linkiu visiems daug 
įį sėkmės 1965 metuose, u

CHARLES DEGUTIS
Hialeah, Fla.

SVEIKINIMAS

Su Žiemos Šventėmis
Sveikinu laikraštį ‘‘Laisvę,” visą “Laisvės” personalą, 

’ skaitytojus ir rėmėjus.

Sveikinu brolius ir seserį Lietuvoje; seserį ir švogerį 
Krajauską Argentinoje ir brolį Kazį Urugvajuje.

Linkiu visiems sveikiems sulaukti ir linksmai 
praleisti Kalėdas ir Naujuosius Metus.

Linkiu, kad 1965 m. būtų ramybė ir taika pasaulyj.

—J. BLAžONIS, Lowell, Mase.
Agotos ir Miko sūnus

'G

'G

'G
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Saigonas. — 500 budistų Washingtonas. — JAV 
kunigų buvo paskelbę 24 ( duos Brazilijai visokios pa
valančių bado streiką plieš • galbos už bilijoną dolerių, 
Pietų Vietnamo valdžią ir kad sutvirtintų dabartinę 

valdžią.

Lowell, Mass.
Gruodžio 7 d. Rose Nur

sing Home, mirė G. Ulikas, 
rusų tautybės, kuris buvo 
plačiai lietuviams žinomas, 
nes nuolatos dalyvaudavo 
“Laisvės” piknikuose ir ki
tuose mūsų parengimuose. 
Buvo dar tik 68 metų am
žiaus, bet ilgai sirgo. .

Buvo geras, nuoširdus 
žmogus. Aukodavo rusų 
laikraščiui “Rusky Golos”, 
remdavo aukomis ir kitus 
svarbius reikalus. Palaido-^ 
tas laisvai Pine Ridge kapi- 
nėse, N. Chelmsforde. Lai
dotuvėmis rūpinosi sūnus. 
Nuliūdime paliko 2 sūnus, 
dvi dukras ir daug anūkų.

I

Čionai eina kalbų, kad 
Lowellio ir Westfordo apy
linkėje bus įsteigtas orlau- 
kis. Vieta skiriama* Marsh 
hill.iJDabar eina apsvarsty
mai. Man atrodo, kad įstei
gimas o r laukio būtų nau
dingas, nes tarnautų grei
tam susisiekimui, o apylin
kių darbo žmonės galėtų 
ten gauti darbo. a

J. Blažionisr

Jungtines Valstijas.

4 p.-Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 22, 1964

Washing tonas. — 1963 
metais Jungtinėse Valstijo
se buvo tik 92 turistai iš Ta
rybų Sąjungos, o 1964 jau 
per pirmus šešis mėnesius 
jų buvo 123. •



MIAMI, FLA.
Lietuvių Socialio Klubo 

sales estradą puošia nauja, 
Jra^i užuolaida. Aido cho
ras, su pagalba d.d. Biršto
nu ir P. Skeberdžio surengė 
du parengimus, kad sukėlus 
reikalingą sumą pinigų nu
pirkimui virš minėtos užuo
laidos.

LLD 75-ta kp. atsibuvu
siam bazare spalio 27-28 
dienomis padarė gražaus 
pelno ir paskyrė po tam tik

HAVERHILL, MASS.

Mirus

Bernasiui Mizarai
Reiškiame gilią užuojautą jo broliui Rojui, 

brolienei Ievai, visiems artimiesiems, draugams
ir bičiuliams.
August ir Mary

Kazlauskai
S. ir S. Penkauskai
Walter ir Antoinette

Račkauskai
Mr. ir Mrs. B.

Gumauskai
Antanas Navickas
Charles Platukis

CLEVELAND, OHIO*
Širdinga Padėka

Mirus mano mylimam vyrui

Petrui Mačioniui
tariame širdingą padėką visiems, kurie kuo 

nors prisidėjote prie mūsų suraminimo
' šioje liūdesio valandoje.

Taipgi dėkojame tiems, kurie papuošė jo karstą 
gėlėmis, Mrs. Doris Clark už gražią kalbą ir 
eilutes šermeninėje ir prie kapo, grabnešiams ir 
visiems palydovams už tokį skaitlingą atsilanky
mą ir suteikimą jam paskutinio patarnavimo.

Tą viską mes labai vertiname.
MARY MAČIONIENe, žmona 

' RUTH NOVIC, duktė
GEORGE NOVIC, žentas 
ir DU ANŪKAI

MIRUSi

Petrui Butkevičiui
St. Petersburg, Fla.

Buvusiam ilgamečiui Worcesterio miesto gyven
tojui, nuoširdžiam, stambiam pažangaus judėji
mo rėmėjui, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
liūdesio valandoj dukrai Sofijai, žentui George 

Holbrook ir jų šeimai. Taipgi visiems 
artimiesiems ir draugams.

A. ir E. Pilkauske
H. H. Raulušaičiai
A. M. Sukackai
J. D. Lukai
J. M. Petkūnai.
J. K. Sabaliauskai
J. U. Jaskevičiai
U. K. Žitkai
J. O. Dirveliai
F. M. Petkūnai
G. H. Smith
D. B. Žemeikiai 

Mirus mano dėdei ir krikšto tėvui

Bernasiui Mizarai 
/

Reiškiu nuoširdžią užuojautą jo broliui Rojui 
brolienei Ievai ir visiems giminėms ir draugams.

JULIA, mano VYRAS ir DUKRA

Lawrence, Mass.

rą sumą pinigų laikraščiam 
“Laisvei”, “Vilniai”, “Liau
dies balsui”, “Darbui” ir 
ukrainų laikraščiui. Tai yra 
gražus ir pagirtinas darbas.

Virš minėtame baza r e 
Aido choras sudainavo ke
letą liaudiškų dainelių, kas 
dalyvius palinksmino ir pa
tenkino.

Banketas ir koncertas
Aido choras gruodžio 3 d.

Rose Šileikienė
Mr. ir Mrs. Wm. Mizen 
A. P. Dambrauskas
Mr. ir Mrs.

Stanley Acas 
Antosė Akstinienė 
Petras Ivanauskas 
Mrs. Mary Miškinis

ir Joe

A. Vasilienė- 
M. Šiupėnienė
H. Žilinskienė 
Al Daukšys 
P. Sadauskas
L. Ausiejienė
M. Jucienė 
M. Green
F. Kazeliūnas 
V. Trakimas 
P. 0. Skralskiai 
R. I. Januliai 

surengė gražų banketą ir 
koncertą. Choro gaspadi- 
nės, po vadovyste d. G. Vi- 
ginienės, P. Bečienė, M. Ga- 
brėnienė, A. Paukštienė ir 
S. Thomsonienė pavaišino 
dalyvius jų pagaminta i s 
skaniais valgiais. Choristai 
vyrai taipgi dirbo. Taigi, vi
siems darbininkams taria
me širdingiausią ačiū.

Apie trečią valandą pra
sidėjo ir , koncertas. Pir
miausiai sudainavo Aido 
choras, Petras Pocius gra
žiai grojo akordeonu, S. 
Vaineikis sudainavo keletą 
dainij solo. Vėliau Moterų 
choras gražiai sudaina v o 
porą dainelių. Anna Tam- 
chuk gražiai sudainavo solo 
ukrainiškąi Naujas Aido 
choro duetas May Gabrė- 
nienė ir H. Mikitienė gra
žiai sudainavo porą daine
lių. Su gražiomis dainomis 
Aido choras užbaigė pro
gramą. Visą koncerto eigą 
vadovavo Mrs. Viola Ha
gerty.

Matyti buvo, kad visi da
lyviai pilnai patenkinti. Jie 
išreiškė padėką chorui gau
siu rankų plojimu, gavimu 
naujų narių ir finansine 
parama, kas ženklina, kad 
Aido choras gavo didelę 
įtaką Miamio lietuvių tar
pe. Aido Choras taria šir
dingiausią ačiū visiems 
koncerto dalyviams, rėmė
jams, gaspadinėms ir vi
siems, kurie dirbo parengi
me.

J. W. Thomson’as,
Aido choro pirmininkas

Lietuvių Socialio Klubo 
metinis susirinkimas atsi
buvo gruodžio 9 d. Pirmi
ninkas Ch. Tamošiūnas ati
daręs susirinkimą pranešė, 
kad šiame susirinkime bus 
renkama visa valdyba 1965 
metams.

Jis savo metiniame ra
porte pranešė, kad L.S.K. 
jokių skolų neturi, gerai fi
nansiniai stovi ir viskas ei
na gera vaga. Už tai klubo 
nariai rankų plojimu išreiš
kė pagarbą pirmininkui ir 
visai valdybai už gerą dar- 
bavimąsi klubo naudai.

Po valdybos ir komisijų 
raportų buvo renkama 1965 
metams valdyba. Ant pir
mininko perstatytas tąsi 
pats Ch. Tamošiūnas ir 
vienbalsiai buvo išrinktas. 
Protokolų raštini n k ė M. 
Valilionienė, finansų rašti
ninkė A. Lack ir kasierius 
J. Koch pasiliko tie patys. 
Klubo nariai entuziastiškai 
juos užgyrė. Board direkto
riai bus renkami sekančia
me susirinkime.

L.S. Klubo atsibuvo dide
lis banketas gruodžio 6 d. 
Bankete buvo surengta pri- 
vatiškai paminėjimas gim
tadienių d.d M. Paukštaitie- 
nei ir Ch. Aleksynui. Taipgi 
tą pačią dieną buvo sureng
ta ir d.d. S. ir B. Zaviams 
paminėjimas vienų metų 
vedybinio gyvenimo. Aido 
choras sudainavo linksmą 
gimtadienio dainą Paukš- 
taitienei ir Aleksynui, vėli
no daug sulaukti tokių gim
tadienių. Choras sudainavo 
ir d.d. Zaviams dainą ir vė
lino geriausio vedybinio gy
venimo. Aido choras dar su
dainavo keletą liaudi š k ų 
dainelių ir tuomi programa 
pasibaigė.

Buvo labai malonu sutik
ti ką tik grįžusius iš šiau
rės d.d J. ir M. Kruppus, M. 
Simaną, K. Simoną ir jo 
draugę. Jie yra geri rėmė
jai L.S.K. ir Aido choro. J. 
Smalenskas ir vėl dovanojo 
Aido chorui 10 knygų su 
gaidomis, spausdintų Lietu
voje. Labai daug širdin

giausių ačiū jam už tokią 
gražią dovarią.-

Gerbiamieji lietuviai mi- 
amiečiai, nepam i r š k i t e 
L.S.K. rankdarbių parodos, 
kuri atsibus vasario 2-3-4 
dienomis. Turintieji kokių 
rankdarbių, malonėsite pri
duoti rengimo komisijai. 
Taipgi bus ir dainų progra
ma.

J. W. Thomson’as

Wilkes-Barre, Pa.
Gruodžio 6-tą d. Mariutė 

Sinkevičienė susikvietė gra
žią grupelę artimų draugų 
ir draugių pas save ant pie
tų, kuriuos ji surengė pa
gerbimui ir prisiminimui 
savo gyvenimo draugo, ku
ris jau penki metai kai mi
ręs. Taipgi prisiminti ir pa
gerbti ir V. Žilinską, kuris 
jau du metai kai miręs, ku
rio šioji apylinkė labai pa- 
sigęsta. Tai buvo vienas iš 
veikliausių draugų šioj apy
linkėje, ką bent kada buvo.

Kada svečiai buvo pa
kviesti prie stalo, skaniais 
valgiais apdėto, d. L. Rau- 
duvienė trumpai paaiškino 
tikslą šios sueigėlės ir pa
prašė visus atsistoti pager
bimui mirusių. O kada visi 
svečiai pasivalgė taip ska
niai ir kruopščiai pagamin
tus pietus, tai šių žodžių ra- 
šėjas trumpai pąkalbėjo 
prisimind amas mirusius, 
ypatingai apie drg. V. Ži
linską, paaiškino svarbą 
mūsų spaudos ir paprašė, 
kas kiek išgali, prisidėti su 
doleriu kitu, kad paskubinti 
sukėlimą “Laisvės” palai
kymui fondo. Tą svečiai ir 
padarė, tapo sukelta $71.00.

Aukojo sekančiai: A. Glo- 
bičius $20; Tunkhannock’o 
farmerys su žmona $10; K. 
ir A. Zambusavičiai, M. 
Ramikaitienė, L. Rauduvie- 
nė, I. Klevinskas, E. Čereš- 
kienė, K. Genys po $5; O. 
Krutulienė, E. Kasparienė, 
V. Khzlauskienė, S. Raudu- 
vė, ir S. Mikėnas po $2, ir 
O. Žilinskienė $1. Viso $71. 
Už tai tenka pasakyti labai 
širdingas ir didelis ačiū 
Mariutei Sinkevičie nei ir 
visiems aukojusie m s to
kiam svarbiam reikalui.

Dalyvis L K.

Worcester, Mass.
Iš Aido choro

Gruodžio 10 d. Aido cho
ras turėjo susirinkimą. Čia 
mokytojas Jonas Dirvelis 
pranešė, kad nesijaučia ge'- 
rai, o daktaras jam patarė 
susilaikyti nuo bile kokio 
veikimo, jeigu nori sveika
tą sustiprinti. Tai nutarė
me pamokų nelaikyti jki pa
vasario, su linkėjimais mū
sų mokytojui pilnai susveik-
ti, kad ir vėla galėtų mūsų 
kultūrinį meno darbą tęsti.

Ona Dirvelienė taipgi ne- 
sveikuoja, serga šalčiu ir 
susižeidė rankos pir š t ą. 
Taipgi pagavo didelį šaltį 
mūsų pianistė Elenutė Ja- 
nulytė-Smith.

Varde Aido choro linkiu 
visiems jiems pilnai su- 
sveikti.

J. M. L.

Brockton, Mass
Sveikinu visus su mėtinėmis šventėmis ir naujais 

1965 metais. Visas savo gimines Amerikoje ir Lietu- 
voje. Visus draugus, “Laisves” skaitytojus ir “Lais
vės” personalą, linkiu geros sveikatos ir sėkmės dirb

ti naudingą darbą dėl liaudies.

MARIJONA GUTAUSKIENlĖ

St. Petersburg, Fla,
Praėjo šaunus vestuvių 

banketas
Ne jaunatvės amžiaus die

nas leisdami, mūsų draugai 
pensininkai Jimis (Džimis) 
Puišis ir Antaneta Zablac- 
kienė sukūrė šeimyninį gy
venimą. Gruodžio 12 d. įvy
ko jų vestuvės, suderintos 
su Lietuvių Literatūros 
Draugijos 45 kuopos pramo
ga. Vestuvės tikrai praėjo 
šauniai.

Retai pasitaiko tokios 
vestuves matyti, subendrin
tas su organizacija, kaip čia 
šios porelės įvyko. Salėje 
matėsi įvairūs papuošalai; 
gausybė gėlių puošė stalus, 
labai domino naujavedžių 
stalas su artimaisiais. Pil
nutėlė laiškanešių salė pri
sipildė žmonėmis taip, kad 
daugiau nebeliko vietos, jei 
daugiau būtų pribuvę. ’

Keliolika tolimesnių sve
čių buvo atsilankę. Vieni 
tikslu dalyvauti vestuvėse, 
kiti, pradėdami Floridoje 
žiemoti, išgirdę apie vestu
ves, užsuko. Vietiniai, arti
mos apylinkės ir tolimi da
lyviai, atsilankydami nepa
darė klaidos. Visi buvo ska
niai pavaišinti, visus gra
žiai priėmė rengėjai. Tad 
ir pati publika buvo gražiai 
nusiteikus: šoko, dainavo ir 
tie šilti pokalbiai suvedė vi
sus į draugiškumą.

Kokiais tai sumetimais iš 
anksto buvo nerašoma spau
doje, kas tie naujavedžiai. 
Tad pradėjus dienos pro
gramą, pokylio pirmininkas 
paprašė juodu atsistojus pa
sirodyti publikai, kad ši ma
loni pora vadinsis J. ir A. 
Puišiai. Palinkėjus jiems 
sveikatos ir ilgo malonaus 
gyvenimo, išgerta šampano 
tostas. x Naujosios A. Pui- 
šienės dukros Adelės Pakal
niškienės vadovybėje, jau
nutis Oktetas, Marijai Ju- 
džentienei palydint pianu, 
sudainavo dvi daineles; tre
čioji masiniai suskambėjo.

Pasivaišinus, paplito jų
giminių ir artimų draugų 
šilti linkėjimai, kad jie, kaip 
visados iki šiol, palaikytų 
glaudžius ryšius su pažan
giu judėjimu.

Kiek teko patirti, Džimis 
Puišis, susitardamas su 
jais, įteikė kuopai šimtinu- 
kę apšvietos reikalams. Di
delis dėkui draugui J. Pui
šiui ir jo žmonelei už gražią 
auką.

Negalima praleisti, kas 
buvo tie tolimi svečiai, ku
rie atsilankė: J. Puišio duk
ra Marytė iš Ohio; Marytė 
Arison iš Hand (?—Red.) 
Park, N. Y.; Mike Vitkus 
iš Newark, N. J.; J. ir M. 
Oswigai iš Boston, Mass.; 
Mrs. Kubilienė iš Kaliforni-
jos. Miamyje viešėdamas, 
užsuko J. Lazauskas, o su 
juo—A. Bečienė ir Ig. Ur
bonas. Nebuvo galima vi
sus svečius sugaudyti, gal 
buvo jų daugiau. j

Mūsų naujojo Okteto dai- ; 
nininkė Julija Stančikienė 
tą rytą rimtai susirgo, ne
galėjo vykti dainuoti. Šio
mis dienomis liga atlyžo, 
Julija įtuoj pasveiks.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

AUTO ‘ MECHANIC
GM or AM Motor Experience

High income Potential, 
In Dealership. Est. 36 yrs.

Call PARRY SCOTT. MI. 9-4400.
(99-103)

PAPER CUTTER and all around 
bindery man. Suburban printing 
plant. Good wages. Hospitalization, 
paid vac. etc. Apply in person Buck’s 
County Printing House. 8400 — 
Route 13, Levitton, Pa. x

(101-102)

Nuo kuopos ir naujave
džių širdingas dėkui daini
ninkams už dainas, Mari
jau Judžentienei už pianu 
palydėjimą ir vietos prati
mams suteikimą. Tas pats 
priklauso ir darbingajai ko
misijai, ypač draugėms mo
terims, kurios sunkiai dir
bo.

Seniesiems metams slen
kant prie užbaigos, o nau
jiesiems prisiartinant, jūsų 
korėspondentas linki vi
siems draugams ir drau
gėms tvirtos sveikatos. Pa
simatysime sausio 1 d. ban
kete ir sausio 3 d. susirin
kime.

Vikutis

R. McNAMARA VIS 
GRASINA

Paryžius. — NATO posė
dyje JAV Gynybos sekreto
rius R. McNamara vėl gra
sino Tarybų Sąjungai ir ki
toms socalistinėms šalims. 
Jis padavė skaičius, kiek 
JAV turi atominių bombų, 
o jos yra kiekviena bent 
5,000 kartų galingesnės, 
kaip toji, kuri 1945 m. buvo 
mešta į Hiroshima miestą.

Ponas McNamara dar nei 
karto’ nepakalbėjo apie 
žmonių taikų, žmonišką su
gyvenimą, jis nuolatos tik 
pasakoja, kiek desėtkų mi
lijonų žmonių JAV galėtų 
užmušti.

S SVEIKINIMAS S
SU 1965 METAIS

Sveikinu širdingai draugus ir drauges, 
gyvenančius Tarybų Lietuvoje ir Amerikoje 
su 1965 metais.
Linkiu visiems daug laimės ir pasekmių, 

asmeniame gyvenime, 
tautinės taikos!

o darbuose dėl tarp-

'G

’G

'G

9i

Pittsburgh, Pa.K

Brockton, Mass.

Naujij Mėty Sulaukimui

BANKETAS
Įvyks Ketvirtadienį

Gruodžio 31 December
Pradžia 7:30 valandą vakare

Lietuvių Tautiško Namo
Viršutinėje Svetainėje

668 Main St. Montello,- Mass.

Įėjimas Tik $3.00 Asmeniui
Bus muzika, kalakutienos vakarienė ir gėrimai 

Prašome vietinius ir iš toliau atsilankyti.
Būsite patenkinti.

Rengimo Komisija
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Help Wanted—Female

BAR MAIDS & WAITRESSES. 
Over 21. No exp. necessary. Rm. & 
board. Apply in person or call — 
SPEEDWAY INN, Old White Horse 
Pike, Ph. 767-9763, Atco, N. J.

(99-103)

HOUSEKEEPER, and care of one 
child. Sleep in dr out. Own room. 
Bath & TV. 5 day week. References 
required. Salary open. Bethayers 
vicinity. WI. 7-2641.

(100-104)

TEACHER
Weaving. 5 days. 9 to 5. 

Small class.
Call TR. 7-2000. Mrs. O’Brien 

Between 10 and 4.
(101-102)

HOUSEKEEPER 
COOK

Experienced. 3 adults. No children. 
Sleep in own room. Good salary.

Rittenhouse Square vic.
Call Karl. LO. 7-2031 

between 9-12.
(101-102)

GENERAL HOUSEWORK and 
laundry, Gwynedd Valley. 3 small 
children in family, 5 day week. $45. 
Recent references. Call MI. 6-6060. 

Only Friday, Saturday, Sunday.
(101-102)

BUSINESS OPPORTUNITY

AN EXCLUSIVE OPPORTUNITY
We want a good man—for an ex

clusive business, in an exclusive ter
ritory — with an exclusive product 
and service. We train you, supply 
you with complete equipment. Your 
service answers a great need. Pro
fits are steady and above normal. 
We will choose only one man here. 
Investment is small. It’s the right 
man we want. Write today to 
TECHNICOTE CORP., 8040 Roose
velt Blvd., Philadelphia, Pa.

(99-103)

PIETŲ VIETNAMO 
MORTIRA YRA 

VOKIŠKA
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Mortira, iš kurios buvo pa
leistas sviedinys į Jungtinių 
Tautų pastatą, yra paga
minta Vokietijojje Antrojo 
pasaulinio karo metu.

J. K. Mažukna,
Pašvitynietis
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Iš Lietuvių Moterų klubo 
susirinkimo

Grįžo Lietuvon skulptorius 
Gediminas Jokūbonis

Išnuomojami Kambariai
ELIZABETH, N. J. Išnuomojami 

penki kambariai, dujų (geso) šiluma. 
.$58 j mėnesi. Dėl daugiau infor
macijų, prašome skambinti po 
vakaro: WH. 3-3377, arba galite 
kreiptis po adresu 145 Pine Street, 
Elizabethe. (98-99)

SERGA
Sunkiai apsirgo gripu Ig

nas Sutkus, savininkas Re
public Bar & Grill. Gydosi 
namie, jaučiasi silpnai Ra
čiau namiškiai džiaugiasi, 
kad palengva eina geryn.

Sutkus jau 74 metų am
žiaus, senatvei nenori pasi
duoti. Gruodžio mėnesio 
šalčiuose jis vis dar maudė- 
si jūroje. Bet vieną labai 
šaltą dieną parėjęs namo 
po jūrų maudynės apsirgo 
gripu.

Kiek anksčiau jis džiaugė
si savo sveikata ir didžiavo
si, kad jis kasdien brenda į 
šaltą jūrąp Bet viskam yra 
riba.

Linkiu Sutkui greit pa
sveikti ir širdingai patariu 
iki gegužės mėnesio į jūrą 
nebristi. ;,

Pasitiksime N. Metus 
su Aido choru 

f

Aidas rengiasi gražiai vi
sus priimti ir įvairiai pavai
šinti. Bus pilnas banketas 
valgiais ir gėrimais, taipgi 
papuošalais: kepurėmis ir 
skambaliukais.

Visi su aidiečiais dainuo
sime ir šoksime, žodžiu, bus 
pilnas linksmumo vakaras.

Įvyks gruodžio 31 d., 
Laisvės salėje, Liberty Avė. 
ir 102nd St., Ozone park. 
Įėjimas iš 102nd St. (Lef
ferts traukinio Oxford Ave. 
stotis). Bilietas $5asmeniui.

Kviečiame visus newyor- 
kiečius ir iš apylinkės atsi
lankyti. Prašome vietą už
sisakyti iš anksto, paskam
binant: MI 1-6887.

viso to šiuos žodžius rašan
čiajam sakė:

—Tai buvo man labai mie
li, labai įdomūs susitikimai, 
kurių niekad nepamiršiu!..

Klausiau svečią: kuris 
JAV miestas padarė jam ge
riausią įspūdį?

-4-San Francisco, — atsa
kė jis. — Tai labai įdomus 
miestas — įdomus savo iš
vaizda, savo geografine pa
dėtimi ir oro-klimato atžvil
giu.

Be kito ko, prašiau, kad 
jis papasakotų ir apie sa
vo šeimyninį gyvenimą. Pa
sirodo, jo žmona taip pat 
dailininkė grafikė — Bronė 
Valantinaitė. Turi jiedu 
tris vaikus — dukrą Eglę 
ir du sūnus: Tomą ir Julių.

Dailininkas dar jaunas vy
ras — 36 metų amžiaus, 
dailus vyras. Prieš jį stovi 
ilga ir šviesi ateitis. Turi 
galybes projektų savo kūry
bai. Labai rimtai G. Jokū- 
bonis galvoja dar kartą ap
lankyti Jungtines Valstijas.

Taigi, per labai trumpą 
laiką Jungtines Valstijas 
aplankė du įžymūs mūsų 
tautiečiai iš Tarybų Lietu
vos: rašytojas Juozas Bal
tušis ir dailininkas Gedi
minas Jokūbonis. Ns.

Praėjusį šeštadienį Air 
France linijos lėktuvu iš Ke
nedžio vardo aerodromo 
Niujorke grįžo Lietuvon 
įžymusis skulptorius, Leni
no premijos laureatas Ge
diminas Jokūbonis. Mūsų 

____ _ __ šalyje jis praleido beveik iš- 
šulė Bagdonienė, korespon- tisą mėnesį.

G. Jokūbonis atvyko į JAV 
su garsiosios Valstybinės 
Tretiakovo paveikslų gale
rijos Maskvoje direktorium 
Polikarpu I. Lebedevu, dai- 
lės-meno kritiku. Jiedu 
abudu buvo mūsų Valstybės 
departamento svečiai,- ir 
jiems visokios paslaugos bu
vo tik pirmos rūšies. Pa
vyzdžiui, Niujorke jiedu bu
vo apgyvendinti Waldorf 
Astoria viešbuty.

Svečiai aplankė daug mies
tų, daug garsių, didžiulių 
muziejų, dailininkų dirbtu
vių; susitiko su daugeliu 
įžymių amerikiečių, meno- 
dailės meistrų. Nuo Atlan
to iki Pacifiko svečiai ke
liavo tik lėktuvais ,ir tai pa
dėjo jiems pamatyti dau
giau mūsų šalies.

Bet kadangi jiedu buvo 
Valstybės departamento 
svečiai, tai jų kelionė bu
vo labai apkrauta visokiais, 
iš anksto paruoštais susiti
kimais, ir tai, žinoma, kliu
dė Gediminui! susitikti dau
giau savo tautiečių, lietuvių. 
Negalėjo jis sutikti nei vie- 

tary- no lietuvio Kalifornijoje, 
biniu lėktuvu grįžo Mask- neigi Bostone. Čikagoje da- 
von Tarybų Sąjungos užsie- lykai taip susiklostė, kad 
nio reikalams ministras A: Gediminas spėjo sutikti 
Gromyko. Jis buvo atvykęs tik tris vilniečius, ir tai 
į JT asamblėją, pasakė ten tik pusvalandžiui. O jis taip 
kalbą; buvo Washingtone troško ten sueiti daugiau 
pas prezidentą Johnsoną, mūsų žmonių! Be kitko 
tarėsi su Valstybės departa- Čikagoje oras taip pat buvo 
mento sekretorium Rusku;: labai nepalankus, jam ten 
tarėsi su Jungtinių Tautų viešint.

ba valdybos ateinantiems 
metams. Valdyba pasiliko 
senoji su šiltu visų užgyn
imu: Pirmininkė — Ieva Mi- 
zarienė, protokolų sekreto
rė— Bronė Keršulienė, fi
nansų sekretorė — V. Ne- 
vinskienė, iždininkė — Ur-

Gruodžio 16 dienos vaka
re “Laisvės” salėje įvyko, 
skaitlingas Lietuvių moterų 
klubo susirinkimas. Klubo 
pirmininkė Ieva Mizarienė 
jį atidarė ir nuosekliai pra
vedė.

Klubo valdyba pateikė 
platų metinį raportą.

Sekretorė Bronė Keršulie
nė perskaitė praėjusio susi
rinkimo protokolą. Finan
sų sekretorė V. Nevin skie- 
nė ir iždininkė U. Bagdonie
nė raportavo apie vėliausią 
finansų bei narių stovį.

Šiuo laiku klubas turi 
134 nares; finansinis stovis 
geras.

Ieva Mizarienė papasako
jo apie nuveiktus klubo 
darbus: Šiais metais mes 
turėjome 10 susirinkimų, 5 
parengimus. Pare n g i m a i 
davė pelno. Šiuo pelnu mes 
parėmėm pažangias organi
zacijas bei spaudą.

Raportus susirinkimas už
gynė.

Iš įvykusios LLD 2-osios 
apskrities konferencijos ra
portą išdavė delegatės M. 
Jakštienė ir I. Levanienė. 
Konferencija buvo brandi, 
pravesta gerų tarimų drau
gijos gerovei.

Klubo delegatė S. pateikė 
platų raportą iš įvykusios 
svarbios konferencijos Niu
jorke kovai su nacizmu: 
Konferencija buvo gerai or
ganizuota, dalyvavo daug 
atstovų nuo įvairių organi
zacijų bei tautinių grupių.

Kovo 8-ąją minėsime 
'‘Laisvės” salėje; turėsime 
pietus su programa. Šei
mininkėmis bus šios drau
gės: K. Čeikauskienė, A. 
Rainienė ir E. Brazauskie
nė. / •

•Chicagietė veikėja Alisė generaliniu sekretorium 
Jonikienė šiuo metu vieši Than tu, taip pat turėjo pa- 
Lietuvoje. Ieva Mizarienė^ sitarimų su daugeliu kitų 
paskaitė gautą kablegramą ‘valstybių diplomatų.
iš Lietuvos, kad gruodžio 11 
d. Vilniuje Jonikienė buvo 
iškilmingai pagerbta jos 70 
metų amžiaus proga.

Moterų kultūros klubas 
šia proga sveikina d-gę Jo
nikienę ir linki jai geros 
sveikatos.

Bronė Keršulienė gavo as
meninį laišką nuo d-gės K. 
Karosienės; ji labai domisi 
mūsų klubo veikla ir linki 
geros sėkmės.

Suzana Kazokytė sveikina 
klubą ir prideda $1 auka. 
Elena Brazauskienė aukojo 
$1; Ona černevičienė — $3. 
Moterų klubas širdingai dė
koja visoms už linkėjimus ir 
aukas.

Mūsų klubo narė Viktori
ja Millerienė buvo sunkiai 
susirgusi. Šiuo laiku gvve- 
na pas savo sesutę B. Ker- 
šulienę. Jaučiasi truputį ge
riau, bet dar silpna. Per se
sutę Bronę dėkoja visiems 
už pareikštą užuojautą as
meniškai ir atvirutėmis.

Mūsų £era draugė Ona Ci
bulskienė susirinkimo metu 
dar tebebuvo ligoninėje.

Klubietes serg a n č i o m s 
draugėms linki greit pa
sveikti ir vėl būti kartu su 
mumis.

Magdalena Juškienė pri
davė 4 naujas nares: Morta 
Burkauskas, Milda Žukas,

dentė — V. Bunkienė.
Susirinkimą užbaigus, tu

rėjome vaišes: Magdalena 
Sluogsnaitienė dėl nesveika
tos nepajėgia atvykti į susi
rinkimą, tačiau ji per d-gę 
Marytę Kalvaitienę prisime- 
nė klubietes ir pavaišino 
įvairiais skanumynais. Klu
bietes širdingai dėkoja už 
vaišes!

Jūsų korespondentė linki 
visoms klubietėms linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų
jų metų.

Reporteris

Verutė B.

Lankėsi Vytautas 
Zenkevičius

Praėjusią savaitę Niujor
ke tarnybiniais reikalais 
lankėsi Vytautas Zenkevi
čius, TSRS ambasados Wa
shingtone Il-asis sekreto
rius.

A. Gromyko 
grįžo Maskvon

Praėjusį sekmadienį

kalbą;

Sezoniniai sveikinimai i
Sveikinu visus “Laisvės” į 

darbuotojus su kalėdom ir ( Jis taipgi 
naujais metais. John Devei
kis, Philadelphia, Pa.

Sveikinu visą “Laisvės” 
personalą ir skaitytojus, lin
kiu laimingai praleisti se
zonines šventes. Draugiš
kai, A. Radišauskienė, Wy
oming, Pa.

Linksmų ir laimingų nau
jų metų visiems “Laisvės” 
darbininkams, ypač mano 
kaiminkai S. Sasnai. Drau
giškai, Julia Werner, South 
Euclid, Ohio.

Bet Niujorke, kur jis iš
buvo ištisą savaitę, Bronė 
ir Walteris Keršuliai svečia 
buvo pasikvietę pavakarie 
niauti. Tad čia jis susitiko 
ir pasikalbėjo su keletu 
Keršulių artimųjų. Svečias 

i džiaugėsi gavęs tą progą. 
Į Jis taipgi čia aplankė 
ir kelis lietuvius dailinin
kus, susiėjo su kai kuriais 
laikraštininkais ir veikėjais. 
Pasitarė, pasikalbėjo, ir po

J. Ručinskas jau namie
Aną dieną buvome pra

nešę, kad d. J. Rušinskas, 
darbe, užėjus silpnumui, 
greitomis buvo išvežtas į li
goninę. Džiugu, kad keletą 
dienų pabuvus ligoninėje, 
mūsų Jonas sugrįžo namo. 
Sako, jaučiasi gerai, — ly
biai taip, kaip pirmiau. Gy- j 
dytojai nieko blogo nesura
dę. Atrodo, kad tas silpnu
mas buy o užėjęs šiaip nuo 
ko ir greitai praėjo. Tai 
puiki naujiena ne tik Jono 
žmonai Kostei, bet ir mums 
visiems. Rep.

Cibulskienė jau namie
Praėjusį šeštadienį drau

gė černevičienė “Laisvės” 
raštinei paskambino, kad d. 
Ona Cibulskienė iš ligoninės 
jau sgrįžo namo, 797 Knick
erbocker Ave. Jos Telefonas 
663-5571 - Pr.

MIRUS

Bernasiui Mizarai

Geriausios sve i k a t o s ir 
draugiški linkėjimai visiems 
“Laisvės” kolektyvo na
riams !

Anna Kazilonis
Cleveland, Ohio

New Yorkas. — 1965 m. 
kovo 30 dieną spaustuvinin
kų baigiasi kontraktas su 
laikraščių savininkais. Uni-, 
ja reikalaus pakelti algas 
po $15 per savaitę.

KINIJA PASMERKĖ
JAPONIJĄ

— Kinijos vy-Stella Pociūnas, L. Bartkie-j Pekinas.
riausybė pasmerkė Japoni-ne.

H. Feiferienė įstojo per 
Nellę Ventienę.

Klubo vardu visoms tariu 
ačiū už įsirašymą į mūsų 
gražią organizaciją.

O klubo narei Novak ačiū 
už $5; ji tampa amžina klu
bo nare.

Paskutinies dienotvarkės 
punktas buvo rinkimas klu- į jos.

jos poziciją Taivanio (For- 
mozos) klausime. Japonijos 
delegacija Jungtinėse Tau
tose pasisakė, kad reikėtų 
Formozą palikti, kaip “at
skirą valstybę nuo Kinijos”. 
Kinija sako, kad Japonija 
ruošia dirvą reikalauti For
mozą prijungti prie Japoni-

<*

Reiškiame užuojautą jo broliui Rojui Miza
rai,1 brolienei Ievai Mizarienei, giminėms Lie
tuvoje ir Amerikoje, ir visiems artimiesiems.

J. Gasiūnas

J. Siurba

V. ir A. Nevins

F. ir A. Yakstis

Bernasius Mizara 
Mirė 1964 m. gruodžio 13 d. 

Haverhill, Mass.

Jis buvo pažangiųjų lietuvių judėjimo dalyvis, 
“Laisvės” skaitytojas ir rėmėjas.

Reiškiame užuojautą jo broliui Rojui ir jo 
žmonai Ievai Mizarams, ir kitiems velionio arti
miesiems.

MOTERŲ APŠVIETOS KLUBAS 
Ozone Park, N. Y.

Čia tarp mūs laisviečių 
draugų korespondentų spau
doj iškilo lyg ir lenktynės- 
diskusijos, “kur geriau” — 
St. Petersburge, ar Miamy- 
je — apsigyevnti atvažiavu
siems iš nortų ir kitur. Man 
teko pabuvoti abiejose vie
tovėse, taigi į tai žiūriu be
šališkai. Ir vienoj ir antroj 
vietovėj gerųjų pusių daug. 
Čia šilta ir vasarą ir žiemą, 
o “šiluma kaulų nelaužo.” 
Bet... St. Peter s b u r g a n 
nortiečiams atvažiuoti daug 
arčiau, automobiliu pasie
kiama lengvai per dvi dieni, 
vieną naktį kelyje sutaupai. 
Iki Miamio dar gerokas ga
las — 300 mylių, nors keliai 
tarp šių miestų ir labai ge
ri, bet ima arti 7 valandas 
gero važiavimo.

O dėl “klimato” — Miar 
myje 10° šilčiau žiemą ir 
vėsiau tiek pat vasarą. Va-J 
kar tuo įsitikinome. Vairi- 
co, Fla., palikome 10 vai. ry- j 
to su 73°, o Miamį pasiekė
me prieš 5 vai. su 83°. Dar
gi Ch. Aimontas tvirtino, 
kad Hollywoode, Fla., dar 
vėsiau vasarą negu kad 
New Yorko Upstate. Jis tai 
patyrė pereitą vasarą. Be 
to, sako, apie Miamį nebūy 
na tokių šalnų, kad nušaltų 
vaismedžiai, kaip kad buvo 
prieš porą metų apie Tam
pą ir apylinkes — šalnos pa
dariusios milijoninių nuo
stolių sodų bei daržų savi
ninkams. Aplink St. Pe- 
tersburgą nuosavybės ir 
taksai žemesni.

Pereitą šeštadienį, gruo
džio 12, teko būti Literatū
ros Draugijos 45 kuopos 
pietuose ir kartu įdomiose 
vestuvėse, organizuotai su
rengtose Adelės ir Pranulio 
Pakalniškių jų mamytei- 
uošvei, išleidžiant į marčias 
už drg. Puišio, čia pat gy- 
venančio. Vestuvių pie
tums ir naujavedžiams pa
gerbti šampano tostą gėrė
me 160 dalyvių. Adeliukė 
dar choruką suorganizavo, 
sudainavo porą dainų. Ta 

i da visi i
i kė, kaip plaštakėlė, skrajo

jo po salę ir visiems diri
gavo.

Pirmininkavo buvęs, ro- 
1 do s, newbritai n i e t i s drg.

Valaitis.
Pelno, apytikriai, liks kuo

pai per $200. Sakė, kad kas 
šeštadienį tiek pat publikos 
turi pietums ir prie bufeto. 
Šokiams groja sava muzi
ka—Hi-fy plokštelėmis.

Nedyvai, kad saintpeters- 
burgiečiai “Laisvės” fondan 
suaukojo $400, bendrai veik
dami. Sobuvos žentas 
St. Petersburg, Fla. f

Iš Tampos, Floridos, nuo 
Elzbietos ir Hario Ecenių 
gavau dėžę labai skanių 
graipfrutų ir apelsinų. Tais 
skanėsiais apdovanojau ir 
kitus “Laisvės” personalo 
žmones. Labai ačiū už vai
sius. Linkiu viso geriausio 
su metinėmis šventėmis.

D. M. šolomskas

Pirmu Kartu Amerikoje!
Artkino

Tchaikovskio Opera, Spalvota:— 

“YOLANTA” 
Su stipriais balsais Bolšhoi 

Operos žvaigždžių
Ekstra:

“STARS OF KIROV BALLET’*

Iškilminga programa klasikinių 
ir liaudies Šokių.

CARNEGIE HALL 
CINEMA

7th Ave. & 56gi St. PL. 7-2131

b
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g . SEZONINIAI LINKĖJIMAI $ 
g Visiems mūsų Draugams ij g 

Kostumeriams »
SUNNYSIDE BRAUHALL | 
Vokiška-Amerikoniška Valgykla m 
Puikiausi valgiai, gėrimai, man- § 
dagus patarnavimas, švara, at- S 
mosfera. Leiskite mums su- g 
tvarkyti jūsų pokylius. Gera a 

vieta šeimynoms. S 
R Leisite Mums Patarnauti Jums? 5 
k 41-06 Queens Blvd. S 
^..Sunnyside, Queens, N. Y. § 
yj EX. 2-0865 Įg

Ū KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

Jg Širdingai sveikiname Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga brolį Miką, jo žmoną, dukrytę ir 
sūnėnus. . * .

Jg Sveikiname “Laisvės” personalą ir jos 
v* skaitytojus, taipgi ir visus pažįstamus.

Linkime visiems, linksmai praleisti, šventes 
ir sulaukti džiugių ir laimingų naujų metų.

. > Paulina ir Kazimieras Meškėnai

vo porą uainų. ta- ja 
dainavo, kol Adeliu-

Londonas. —TSRS prem
jeras A. Kosyginas priėmė 
Anglijos pakv|etimą atvyk
ti 1965 metais.

S

Sezono Linkėjimai

Sezoniniai Sveikinimai
Sveikiname su Kalėdomis ir Naujaisiais 

metais visus draugus ir pažįstamus 
ir linkime ilgiausių metų. •

......Su meile,
MOTIEJUS ir MARCELĖ JAKŠČIAI

Ozone Park, N. Y.

Širdingai sveikinu visus savo gimines, drau- jš 
gus, kostumerius ir pažįstamus švenčių proga, tų 
Linkiu visiems linksmoje ir draugiškoje nuotai- 
koje praleisti kalėdų šventę ir linkiu perteklin- ja 
gų 1965 metų. tu

Darbuokimės visi už taiką tarp valstybių ir tu 
už brolišką sugyvenimą tarp visų tautų ir rasių 
žmonių. , z 7 u

IGNAS SUTKUS

Republic Bar & Grill 
492 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

T,

t
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