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—— Rašo A. Bimba —

Jungtinės Valstijos įrengs 
naują “Panamos kanalą”

Washingtonas. — Prieš gali plaukti tik į vieną galą, 
50 metų, 1903 metais, Jung- o paskui kiti laivai į kitą, 
tinės Valstijos paraudavo jo 
iš Panamos respublikos plo
tą tarp Atlanto ir Ramiojo

|| Linksmą žiemos švenčių!
“Laisvės” KOLEKTYVAS linki visiems mūsų 

J# vajininkams, skaitytojams ir bendradarbiams 
m, linksmai praleisti žiemos šventes.

Bombarduodami ieškosiu
T)Pietų Vietname “taikos

Washingtonas. — Čionai 
laikraščiai paskelbė Rober
to S. Alleno ir Paul Scotto 
kolumną, kurioje jie rašo, 
kas bus daroma Pietų Viet
name.

Jie rašo, kad karas jau 
ilgai užsitęsė ir labai nervi
na Jungtinių Valstijų bend
rąją mili tarinių jėgų ko
mandą (The Joint Chiefs of 
Staff). Kada buvo parvy
kęs JAV ambasadorius ge
nerolas M. Tayloris, pir
miau buvęs to štabo virši
ninkas, tai susitarta bom
barduoti Šiaurės Vietnamą 
ir dalį Laoso valstybės.

Jie rašo, kad prezidentas 
Johnsonas viešai sako, kad 
“vengs karo su Kinija”, bet 
kas bus, tai tik ateitis paro- 
dys.

Jau dabar JAV ir Pietų 
Vietnamo agentai veikia 
Laose ir Šiaurės Vietname, 
kad tinkamai galėtų užves
ti bombonešius ant parink
tų taikinių. Yra nuomonių, 
kad pradžioje bombarduos
kelius, orlaukius, kariniai nes jų ir Pietų Vietnamo 
strateginius punktus. Bet | lėktuvai sudegino kelis kai- 
JAV militariniai viršinin- ■ mus, užmušė, 55, sužeidė ,89 
kai stoja už generalini ir šešis žmones išsivarė į 

Pietų Vietnamą, v . ‘

mūšio lėktuvai, nes gali už
klupti Šiaurės Vietnamo ir 
Kinijos mūšio lėktuvai. Jei
gu tas atsitiktų, tai JAV 
mūšio lėktuvai stotų kovon. 
Kas toliau būtų, tai nežinia. 
Planas žinomas, kaip “Li
mited air attacks on North 
Vietnam”.

Saigonas. — Pirmiau čio
nai daugumoje veikė JAV 
propeleriniai bomboneši a i 
“T-8” ir “B-26”, bet dabar 
jau atskrido Jungtinių 
Valstijų greitieji, sprusini
mai (“jet”) bombonešiai. 
Numatoma, kad jie bus 
naudojami bombardavimui 
kelių, kuriais partizan a i 
gauna ginklų.

Naujam kanalui numato 
keturias kryptis. Per Nika
ragvą, kanalas būtų 140 
mylių ilgio, jo prakasimas 
ir įrengimas atsieitų arti 
dviejų bilijonų dolerių.

Skersai Panamos respub
liką, į rytus nuo dabartinio 
kanalo, naujas kanalas bū
tų 37 mylių ilgio, įrengimas 
atsieitų apie bilijoną ir du 
šimtus milijonų dolerių.

Skersai Panamos respub- 
| liką, dar arčiau Pietų Ame
rikos, kanalas būtų 46 my
lių ilgio, jo įrengimas parei
kalautų $770,000,000.

Skersai Kolumbijos res
publiką naujas kanalas bū
tų 102 mylių ilgio, jo praka
simas ir įrengimas parei
kalautų $1,200,000,000.

Prakasimui ir įrengimui 
dabartinio Panamos kanalo 
buvo išleista $375,000,000.

Kur bus naujas kanalas 
prakastas, kaip jis bus tvar- 

Prezidentas Johnsonas komas, ar tik vienų Jungti- 
paskelbė, kad JAV nutarė nių Valstijų, ar bendrai su 

ta respublika, per kurios 
teritorijją bus prakastas, 
tai ateitis parodys. Dabar 
pasaulyje vis garsiau girdi
si balsai, kad tokie kanalai 
būtų tarptautiniai, kad juos 
tvarkytų* tarptautinės ko
misijos, nes kanalai yra rei
kalingi visų valstybių lai
vams.

šie krislai jau bus paskuti- vandenynų, ir prakasė Pa-
niai mano krislai šiais metais. 
Kiti4 pasirodys jau 1965 metų 
pradžioje.

Auga Tarybų Sąjungos įtaka 
Norvegijos šiaurėje

narnos kanalą.
Jis yra 50 mylių ilgio, vie- 

, o 
jo šliuzai yra tik po 1,000

adžioje. T yia ou mynų ilgiu,'
Todėl prašau visus draugus | tomis tik 40 pėdų gylio,

i__ A • __ _ _ __ _ _ I • vi • • i*1 -<ir bičiulius priimti mano nuo
širdžiausius visiems linkėjimus 
geriausios sveikatos ir sėkmės 
visuose darbuose. Lai 1965 
metai bus visiems laimingi me
tai !

Labai labai aplinkiniais ke
liais sužinojome, kad mūsų 
įžymioji veikėja ir žurnalistė 
Alisė Jonikienė šiomis dieno
mis atšventė savo 70-ą j į gim
tadienį. Gerai, kad Lietuvos 
5>auda mums apie tai primi
nė.

Nors labai pavėluotai, bet 
prašau Alisę priimti ir mano 
nuoširdžiausius šia gražia pro
ga sveikinimus. Girdime, kad 
ten mūsų senojoje tėvynėje la
bai rūpinamasi jūsų sveikatos 
pataisymu. Gerai, kad nau
dojatės proga.

Man labai patinka Anglijos 
parlamento nutarimas panai
kinti mirties bausmę.

Mirties bausmė yra kraštu- 
tiniausia bausmė. Iš numiru
sių žmogaus niekas nebepri-

čio. Prieš 50 metų Panamos 
kanalas atitiko, juomi galė
jo iš vieno į kitą vandenyną 
praplaukti bile laivas.

Dabar jau virš 300 pašau-! 
linių laivų yra ilgesni ir 
platesni už šliuzus. Jų tar
pe didieji JAV lėktuvne
šiai, daugelis naftolaivių ir 
kitokių laivų jau negali 
įtilpti kanale. Tie laivai yra 
priversti plaukti aplinkui 
Pietinę Ameriką, padary
dami virš 10,000 mylių be
reikalingos kelionės. Tas 
sudaro milžiniškas išlaidas, 
ir laiko gaišimą.

Oslo. — Per keleris metus 
įžymiai padidė j o Tarybų 
Sąjungos įtaka šiaurinėje 
Norvegijos dalyje — Fin- 
marke. Finmarkas yra tarp 
Atlanto vandenyno, Suomi
jos, ir rubežiuojajsi su Ta
rybų Sąjungos teritorija. 
Nuo bendrosios Norvegijds 
jį skiria dideli kalnai, kur 
nėra tinkamų kelių.

| Tarybų Sąjungos terito
rijoje plečiasi kultūra ir 
technikiniai įrengimai, kas 
veikia į Finmarko gyvento
jus. Jie per radiją žinias 
gauna iš TSRS, ir televizi-

jai įsigyja daug svarbių gy
venimui reikmenų iš Tary
bų Sąjungos. Gi TSRS žve
jai dažnai naudojasi Fin- 
marko įlankomis ir prie
plaukomis.

Po Antrojo pasaulinio 
karo buvo žinių, kad Tary
bų Sąjunga pageidavo nu
pirkti nuo Norvegijos Fin- 
marką ar jo dalį, nes jo ne
užšąlančios prieplaukos bū
tų labai reikalingos TSRS 
žvejų ir prekybos laivams. 
Bet Vakarų valstybės Nor
vegiją įtraukė į NATO ir

Vientiane. — Laoso deši
niųjų jėgos vėl pradėjo 
puolimą prieš liaudiečius.

joje gali matyti transliuo- pasipriešino Norvegijjos ir 
jamus paveikslus tik iš TSRS susitarimui Finmar- 
TSRS. Finmarko gyvento- ko reikale.

New Delhi. — Čionai įvy
ko pasitarimas tarp Jungti
nių Valstijų ir Kambodžos 
atstovų. Kambodža reika
lauja iš JAV atlyginimo,

įrengti naują kanalą, kuris 
neturėtų šliuzų, abiejuose 
jo galuose vanduo lygintų- 

kels.“‘oBki“ek ‘m buvę“ ateiti-f si su didjūrių vandens pa
kinių, kad po įvykdymo baus- viršiumi. Kanalas būtų iki 
mes žmogus surandamas ne- 250 pėdų gylio ir 1,000 pėdų 

Kokia tai tragedija! pločio. Reiškia, juomi gale-kaltu!
Kam žudyti žmogų kad ir 

gž aiškiai įrodytą prasižengi
mą ? Tegu gyvas būdamas at- 
pakutavoja už savo nusidėji
mą įstatymams.

tų vienu kartu bile laivai 
plaukti į abudu galus, kuo
met dabar Panamos kanalu

Vėl traukia teisman 
Komunistu partiją

New Yorkas. — Per eilę 
metų JAV Justicijos depar
tamentas, pagal McCarran

900 bilijonų dolerių 
išleido ginkluotei

Paryžius. — NATO, Va
karų militarinė sąjunga, 
kuriai vadovauja Jungtinės

Menševikiškoje spaudoje 
daug rašoma apie velionį Ste
poną Kairį. Deja, tiesos ne
daug tepasakoma. Velionis 
giriamas, kad jis buvęs pasi
ryžęs net paskutinį kraujo la
šą pralieti už savo tautą. Bet
gi velionis su hitlerininkais 
bėgo pas Hitlerį, tą kruviniau
sią visų tautų ir visos žmoni
jos priešą.

Velionis giriamas, kad jis 
dar naciams Lietuvą tebeval
dant ėmęs ir įkūręs “pogrin
dyje kovos už Lietuvos išlais
vinimą komitetą ir pats tam 
komitetui” vadovavęs. Bet ne
pasakoma, kad tasai Kairio 
komitetas nė vieno plauko nė 
vienam naciui nuo galvos ne
nurovė, kad jis nė piršto ne
pajudino padėti Lietuvos par
tizanams, tikrai kovojantiems 
tfį, Lietuvos išlaisvinimą, 
Tad tasai jo komitetas s 
tik vieno: neleisti Lietuvoje 
atsikurti tarybinei socialisti
nei santvarkai.

Matote kaip buvo.
Nėra nuodėmė savo mirusį 

žniogų pagerbti, bet negražu 
ant jo galvos dėti nenusipel
nytą garbės vainiką.

3 dideli JAV žmonių 
sveikatos priešai

Washingtonas. — Dakta
ras H. A. Ruskas rašo trys 
“žmogžudžiai”: širdies li
gos, vėžys ir šokas (stroke) 
1963 metais užmušė virš 70 
procentų visų mirusių 
Jungtiniv Valstijų žmonių.

Nuo širdies ligų mirė 
994,750 žmonių, tiesiog nuo 
vėžio ligų mirė 221,000, gi 
šoką gavo apie milijonas, 
bet ne visi mirė, daugelis 
dar liko gyvais, nors jau jų 
sveikata pažeista.

Daktaras rašo, kad taiir
siekė yra tragiška padėtis, nes 
I1VO1P ' Lniri dnLnu irvn cmnlmkaip dabar yra, sunku pa-

Act, kaltino JAV Komunis- i Valstijos, jau gyvuoja 15 
tų partiją ir reikalavo re--metų. Tai neva Vakarų “ap- 
gistruotis, kaip “užsienio 
agentūrai”.

1964 metų birželio 8 die
ną JAV Aukščiausiasis 
Teismas atmetė valdžios 
reikalavimus.

Bet Justicijos departa
mentas vėl užvedė bylą, o 
U.S. Washington© distrikto 
teisėjas Mathew F. McGui
re priėiųė valdžios skundą, 
teismui paskyrė ateinančią 
kovo 15 dieną. Reiškia, vėl 
bus (Jaromos išlaidos ir per
sekioti veikėjai.

sigynimo” sąjunga, kuri 
tikrumoje yra agre s y v ė 
prieš socialistines šalis.

Per 15 metų NATO apsi
ginklavimui jau yra išleista 
900 bilijonų dolerių. Di
džiausias išlaidas neša 
Jungtinės Valstijos, kurios 
per tą laikotarpį išleido virš 
700 bilijonų dolerių.

Dabar prezidentas John- 
sonas vėl patvarkė, kad 
Valstybės departamentas ir 
Gynybos sekretorius dary
tų viską NATO sutvirtini
mui.

kai stoja už generalinį 
bombardavimą industrijos' 
centrų ir miestų.

Bombonešius vairuos'Pie
tų Vietnamo lakūnai su pa
tarimu JAV lakūnų. Juos 
pridengs Jungtinių Valstijų 1 ną.

Pekinas. — Kinijos gyny
bos jėgos nušovė ČiangKai- 
šeko lėktuvą ir suėmė lakū-

Noksta Napoleono 
išgalvota pasaka

stoti kelią tiems žmogžu
džiams. Jis nurodo, kad 
Jungtinių Valstijų federali
nė vyriausybė kovai prieš 
šiuos tris žmonių priešus 
per metus turėtų skirti iki 
trijų bilijonų dolerių.

JAV federalinė vyriausy
bė turėtų imti atsakomybę | ir • • • »«■ • •
už žmonių sveikatą, sako Karimai lėktuvai, tai 
Dr. Ruskas. Ji turėtų fi
nansuoti įsteigimą prieina
mų ligoninių, tyrimo ligų 
institutų ir teikimą žmo
nėms žinojimo, kaip sveika
tą užlaikyti ir kur tuojau 
kreiptis pagalbos pasijutus 
sergantiems.

Ekstra

Helsinkis. — Suomių me
teorologas Dr. J. M. Anger- 
vo sako, kad neturi pamato 
istorinis tvirtinimas, būk 
1812 metais Rusijoje Napo
leono armija sušalo, tai yra, 
ją “nugalėjo generolas žie
ma”.

Kasdieniniai oro užrašai 
išlikę ne tik Rygoje, St. 

Peterburge (dabar Lenin
grade), Kijeve, Varšuvoje,

Saigonas, P. Vietnamas. įęt ir Suomijos miestuose.

Tik kai kuriems mūsų ir tik 
pripuolamai pasitaikė proga 
susitikti ir žodžiu kitu minti
mis pasidalinti su įžymiuoju 
svečiu iŠ Tarybų Lietuvos, su 
Gediminu Jokūboniu, nuosta
baus paminklo “Pirčiupio Mo
tina” sukūrėju. Visuose mumy- 
S't jis paliko draugišką, šiltą 
įspūdį. Giliai įstrigo jis į mū- 

širdis. Ilgai mes jį prisi
minsime ir lauksime vėl at
vykstant pas Dėdę Šamą vieš-

Iš LĖKTUVŲ ŠĖRĖ 
GALVIJUS

Miles City, Mont. —Mon
tana valstijoje per 10 dienų 
snigo ir buvo sniego audrų. 
Vietomis supūtė po 10 pėdų 
sniego. Kai kurių farmerių 
galvijai pasiliko lauke. Jiem 
iš lėktuvų turėjo numesti 
pašaro.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
TSRS delegatas N. T. Fe
dorenko kritikavo JAV ir 
kitas Vakarų valstybes už 
suokalbiavimus Kongo res
publikoje.

“Kalėdų dovana”
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas užgyrė 
karinio orlaivyno planą sta
tyti milžiniškus militari- 
nius transporto lėktuvus.

Tos rūšies lėktuvai turė-
: tų skristi po 550 mylių per 

NUO KALĖDŲ EGLUČIŲ valandą, nuskristi be susto- 
BUVO DAUG GAISRŲ jimo 5,000 mylių ir nunešti; 

paug pilnai apginkluotų 600 ka-I 
rių. Gynybos sekretoriusWashingtonas.

Vilniaus “Sporte” (gruodžio
8 d.) skaitau: “Boksas..’.

.(Tipą 6 pusi.)

Tel Avivas. —Izraelio pa
sienio sargai nušovė du jor- 
daniečiusi

—Gruodžio 24 d. čionai 
Amerikos barakuose spro
go bomba. Oficialiai skel
biama, kad 50 amerikiečių 
karių sužeista. Nesakoma, | ? 
ar yra ir užmuštų. Taip 
pat sužeista apie 30 vietna
miečių karių.

Jie rodo, kad visu keliu 
Napoleono armijos, besi
traukiančios nuo Maskvos, 
oras nebuvo šaltas. Istorija 
rodo, kad net lapkričio 27—

Ferriday, La.—F.B.I. ty-
žmonių Kalėdoms' įrengia ^:T(Gynyb0S. sekretorius rįnėja mirtį negro Frank j 
eglaites. Su jų įrengimu sako’ „ kad tai Morriso, 51 metų amžiaus, į
reikia būti atsargiems. 19611 kaledme dovana . kuris mirtinai apdegė ir po

Kada pasaulyje skelbia t° greitai mirė.metais nuo eglaičių buvo
1,250 gaisrų, 1962 metais ramybę žemėje, tai McNa-
jau 1,500, gi 1963 metais— mara džiaugiasi, kad bus
1,510. statomi pasibaisėtini karo

----- -------------- lėktuvai.
Maskva. — TSRS išvaro 

tris JAV militarinius ata- 
šes ir vieną Anglijos, kųfie •’ 

 

traukė uždraustų vietų [pa
veikslus.

„Gruodžio 20Pekinas. .
dieną sukako 71 metai Ki
nijos vadui Mao Tze-Tųn- 
guk / ’

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga ir Šiaurės Korėjos res
publika atnaujino prekybos 
sutartį.

Maskva. — Sulaukęs 61 
metų amžiaus mirė TSRS 
teatrininkas Josif Juzovs- 
kis.

Pirm mirties, ligoninėje, 
jis sakė, kad gazolino sto
ties pastate jis rado du bal- 

• tus vyrus, kurie laistė ant 
į daiktų gazoliną. Neg ras 
bandė išbėgti, bet jie pasto
jo jam kelią, įvyko sprogi
mas ir jis mirtinai apdegė.

TSRS Už PADIDINIMĄ
SAUGUMO TARYBOS
Maskva. — Tarybų Są

jungos ^Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumas nubalsa
vo už padidinimą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos 
nuo 11 iki 15 narių. Taipgi 
nutarė, kad iš Jungtinių 
Tautų Taryba ekonomi
niams reikalams būtų padi
dinta nuo 18 iki 27 narių, šiaurės Kalifornijoje, Ore- 
Tai jau 44-ta valstybė nu- gone, Idaho ir eilėje kitų 
balsavo už padidinimą valstijų buvo prikritę daug 
Jungtinių Tautų Saugumo sniego. Prasidėjo lietūs, 
Tarybos.

28 dienomis, kada Napoleo
no armija kėlėsi per Beręzi- 
nos upę, Baltarusijoje, tai 
ji dar tik vietomis buvo už
šalus.

Kaip žinia, apie tai, kad 
būk “Žiema generolas su
mušė Napoleono armiją” 
pirmas patsai Napoleonas 
išgalvojo pabėgęs į Prancū
ziją pateisinimui savo pra
laimėjimo.

Rusijos, o vėliau Tarybų 
Sąjungos istorikai jau se
niai dokumentais įrodė, 
kad Napoleono prasimany
mas neturi pagrindo.

New Yorkas. — Profeso
rius Leo Gershoy, iš New 
Yorko universiteto, sako, 
kad Napoleono armija nu
kentėjo nuo šalčių, bet jau 
tik keliantis per Berezinos 
upę. Tikrumoje, pabaigoje 
lapkričio Napoleono armija, 
prie Berezinos, jau buvo a 
netekusi kovingumo, dau
giau kaip pusė jos buvo pa
prastų plėšikų minia.

San Francisco, Calif. —

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Vis daugiau Afrikos ir Azi
jos delegatų kriti kuoja 
Jungtines Valstijas už' jų 
kolonializmo politiką.

Tokio. — Šiaurės Korėja 
protestuoja, kad JAV ka
riai įsukę į. sniego gumulius 
akmenis mėto į Šiaurės Ko
rėjos pasienio sargus.

juos sekė potvyniai. Jau 
apie 30 žmonių žuvo.

SusirėmimeKaračis 
pasienyje tarp Pakistano ir, 
Indijos karių šeši pakista
niečiai buvo nušauti.

/
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Kodėl negalima 
bausti žmogžudžių?

IR VĖL VISĄ PASAULĮ nustebino ir pritrenkė 
mūsų “šaunioji” Mississippės valstija. Ji atsisako perse
kioti ir bausti žmogžudžius, kurie preėjusią vasarą bru- 
tališkai nužudė tris civilinių teisių darbuotojus. Paleido 
juos jau sulaikytus. Jie gali vėl ieškoti sau aukų. Nesi
stebėsime, jei ateis žinia, kad ten ir ten toje valstijoje vėl 
krito kovotojas už civilines teises.

Na, o su kokiu pasididžiavimu tojo visagalinčio FBI 
galva Edgar Hooveris visam pasauliui pasigyrė, kad 
žmogžudžiai susekti ir suimti, net dvidešimt vienas jų. 
Už tai jis susilaukė daug sveikinimų. Sveikino netgi to
kie negrų vadai kaip Dr. King ir Roy Wilkins. Girdi, vis 
tiek, nors labai, labai pavėluotai, žmogžudžiai turės už
mokėti už savo kruviną darbą. 1

Tuščios buvo viltys. Nebuvo pakankamai įvertinta 
Mississippės valstijoje padėtis. Nebuvo skaitytas! su tuo, 
kad tos valstijos valdžia nenori bausti tos rūšies žmogžu
džius.

Kas dabar? Kas toliau?
Keista ir pikta, kad tasai FBI su Hooveriu priešaky

je jau beveik nuleido rankas ir sako, kad jis bejėgis 
žmogžudžius patraukti prie atsakomybės. Keista, kad fe
deralinė valdžia sakosi beveik esanti bejėgė ką nors da
ryti. Girdi, teisimas ir baudimas žmogžudžių yra griež
tai kiekvienos valstijos reikalas. Į tokias bylas federali
nė valdžia “negali” kištis.

Tik Mississippės valstijos reikalas? Kaip tai? Juk 
Civilinių Teisių įstatymas buvo sudarytas, Kongreso pri
imtas ir prezidento pasirašytas pasiremiant pirmoje vie
toje veikiančiu tarpvalstijinės prekybos įstatymu. Rasi
nė diskriminacija kenkianti tarpvalstijiniams santy
kiams. Pav., kai kurie produktai, kurie randasi restau- 
rantuose yra atvežti iš kitų valstijų, įgabenti į Mississip- 
pę. Todėl, jeigu nebus leidžiama negrams valgyti, tai bus 
skriauda tai valstijai, iš kurios anie produktai buvo 
įvežti. Ir taip su visomis įstaigomis, užeigomis, trapspor- 
tacijos įmonėmis ir tt. Gi federalinė valdžia turi žiūrėti, 
kad jokia valstija taip nebūtų skriaudžiama. Tai štai ir 
Civilinių Teisių įstatymas, draudžiantis rasinę diskrimi
naciją praktikuoti.

Bet kaip su žmogum? Ar jis mažiau vertas už duo
nos kepalą, arba už puoduką, įvežtą iš kitos valstijos? 
Juk du civilinių teisių darbuotojai buvo iš New Yorko 
valstijos.

Nejaugi Mississippėje nevalia iš New Yorko nuvy
kusiam žmogui atsisakyti patarnauti valgykloje, bet va
lia jį nužudyti? Taip atrodo.

Kas nors kur nors yra pamatiniai sugedę, supuvę. 
Kas nors neturi palinkimo su žmogžudžiais kaip reikia 
susidoroti, juos kaip reikia nubausti. Ieškoma pasiteisi
nimo, nusikratymo atsakomybės.

Reikia tikėtis, kad žmonių pasipiktinimas privers 
FBI ir visą vyriausybę surasti būdus nusikaltėliams nu
bausti.

I

KAIP TAS GAĖJO 
ATSITIKTI?

Tai gal bus pirmas toks 
atsitikimas, jog Chicagos 
kunigų “Ųrauge” (gruodžio 
19 dieną) pasirodė ilgokas 
straipsnis,1 kuriame;’ rieiš- 
plūsta Tarybų < L f ė t u va. 
Straipsnio autorius yra A. 
Rimvydas. Jis netgi gražiai 
pagiria knygą, 1964 metais 
išleistą Vilniuje. Jis rašo:

šiais metais Lietuvoje pasi
rodė Juozo IRimanto knyga, 
pavadinta “Petras Rimša pa
sakoja.” Tai skulptoriaus Pet
ro Rimšos (1881-1961) atsimi
nimai, 'tačiau ne jo paties ir 
gerokai papildyti medžiaga iš 
kitų šaltinių — jo amžininkų 
prisiminimų, archyvų, spaudos. 
Knyga aplamai labai įdomi, 
turininga,j parašyta tokių 
dailiu, lengvu stilium, kad 
skaitoma kaip romanas. Ir 
nors tai knyga apie vieną as
menį ir įvykius, susijusius su 
vienu asmeniu, tačiau tai nė
ra siaura vieno asmens biogra
fija, o greičiau tam tikra mū
sų kultūros istorijos iškarpa, 
atgimstančios Lietuvos dailės 
bei dailininkų veiklos istorijos 
bruožai.

Ir vėl: ’
Veikalas ilius t r u o t a s 62 

žmonių bei skulptoriaus dar
bų nuotraukomis. Pati knyga 
parašyta, kaip pratarmė rodo, 
1956 m., bet išleista tik 1964. 
Matyt, tikrinta ir, gal būt, tai
syta. Bet ir tokia, kaip da
bar, ji vis tiek yra įdomi ir 
vertinga. Juozas Rimantas 
puikus biografijų rašytojas, o 
jo rašymo stilius vietomis tie
siog primena Krėvės beletristi-

Ar tai reiškia, kad bena 
jau Rimvydas pradeda ne 
aklai atmesti viską, kas nū
dienėje Lietuvoje padaro
ma, sukuriama, išleidžiama? 
Kol kas sunku iš “Draugo” 
bendradarbių tokio atsiver
timo tikėtis. . •

'> .5 . ...........X-................ .

Baigti su P. Vietnamo avantiūra!
ŠIOMIS DIENOMIS nepaprastai daug pradėta ra

šyti ir kalbėti apie civilinio karo eigą Pietiniame Vietna
me. Spauda pilna pranešimų. Atvirai kalbama ir nurodo
ma, kad ten padėtis nebepataisoma, kad amerikiečių ir 
vietinių žmonių kraujas liejamas be jokio reikalo. Praė
jusį savaitgalį visoje eilėje miestų įvyko demonstracijos 
prieš tą avantiūrą. Griežtai buvo reikalaujama, kad ji bū
tų baigta, kad Amerika savo jėgas iš ten ištrauktų ir pa
liktų vietos žmonėms spręsti Savo likimą. Net pasirodė 
specialus lapelis, kuris buvo šimtais tūkstančių paskleis
tas, su tokiais reikalavimais.

Tuo tarpu iš Saigono praneša, kad ten ir vėl grupė 
militaristų nuvertė šiaip taip sulipdytą civilinę valdžią. 
Vėl nuoga militarinė diktatūra. Karininkai atsisako ame
rikiečių klausyti. Atsisako sugrąžinti civilinį režimą.

Prie ko tas veda? Tas veda prie to, kad jau laikas 
mūsų vyriaurybei realistiškai pasverti padėtį ir padaryti 
atitinkamą išvadą. Laikas išgirsti vis garsėjantį Ameri
kos žmonių reikalavimą, kad toji nepateisinama avantiū
ra turi baigtis!

Reikia eiti prie nusiginklavimo!
TIESA, Tarybų Sąjunga savo 1965 metų biudžete 

karinėms išlaidoms skiria penkiais šimtais milijonų do
lerių mažiau. Gerai, kad ji ragina mūsų Amerikos vy
riausybę iš jos pavyzdį paimti.

Plačiai kalbama apie ieškojimą būdų sulėtinimui 
ginklavimosi. Sakoma, kad tuo reikalu būtų galima susi
tarti su Tarybų Sąjunga. Aišku, kad pastaroji tokiam 
žygiui nesipriešintų.

Bet ar tuo galima pasitenkinti? Negalima. Jau se
niai Jungtinėse Tautose iškeltas klausimas eiti prie vi
suotinio nusiginklavmo. Tai svarbiausias, tai pagrindinis

PRIMENA ISTORINĘ 
LIETUVIŲ 
TAUTAI DIENĄ

Vilniaus “Tiesoje” (gruo
džio 16 d.) straipsnyje 
“Liaudis pasirinko kelią” 
rašo A. Balsys:

1918 metų gruodžioo 16 die
ną Lietuvos Laikinoji revoliu
cinė darbininkų ir valstiečių 
vyriausybė savo manifestu pa
skelbė, kad visa valdžia perei
na į Darbininkų, bežemių ir 
mažažemių valstiečių atstovų 
tarybų rankas. Laikinosios re
voliucinės vyriausybės pirmi
ninku buvo paskirtas Vincas 
Mickevičius-Kapsukas, nariais 
— Z. Aleksa-Angarietis, S. Di- 
manšteinas, P. Svotelis-Prole- 
taras, K. Cichovskis, K. Ker- 
novičius, A. Vaišteinas - Bra- 
novskis. ši vyriausybė vykdė 
Lietuvos liaudies valią. 7 Ta
rybų valdžios dekretai padėjo 
pagrindą laisvai, nepriklauso
mai Lietuvos valstybei. Jos 
įgyvendinamos priemonės liau
dies ūkio, politikos, kultūros, 
švietimo srityje atitiko visos 
liaudies interesus ir buvo 
energingai darbo žmonių re
miamos. '

Tarybų valdžia Lietuvoje gy
vavo neilgai. Taičau tie keli 
liaudies valdžios mėnesiai sa
vo politine reikšme, savo ūki
niais ir kultūriniais pertvarky
mais prilygsta dešimtmečiams.

Nors užsienio imperialistai, 
kartu su Lietuvos buržuazija, 
kraujyje paskandino jauną 
Tarybų 1 respubliką, bet paki
lusi į kovą liaudis ginklų ne
padėjo. Vėl švystelėjo revo-

buvo 
žudo-

parti- 
nepadėjo

liucijos liepsna. Kauno darbi
ninkai paskelbė visuotinį 
streiką. Streikavo Suvalkijos 
dvarų darbininku Prieš bur
žuazijos diktatūra įukilo Kau
no įgulos kareiviai. Jų kovai 
vadovavo revoliucinis komite
tas, kurio priešakyje buvo be
baimis komunistas Petras Mic- 
keliūnas ir jo bendražygiai. 
Darbo žmogių kova nesiliovė 
ir toliau. Lietuvos buržuazija, 
siekdama išlikti vald ž i o j e . 
griebėsi kruvino teroro. Ji 
įvedė fašistinę diktatūrą, žiau
riai susidorodama su geriau
siais Lietuvos darbo liaudies 
sūnumis. Nuo buržuazijos 
kulkų didvyrių mirtimi žuvo 
Lietuvos Komunistų partijos 
vadovai Karolis Požėla, Juo
zas Greifenbergeris,/ Kazys 
Giedrys ir Rapolas Čarnas. 
Tūkstančiai kovotojų 
kankinami kalėjimuose, 
mi dujų kamerose.

Liaudis, Komunistų 
jos vadovaujama
ginklų. Ir eidami mirti komu
nistai tikėjo revoliucijos per
gale. Jų pavyzdys įkvėpė dar
bo žmones dar ryžtingesnei 
kovai. Giliai į širdį įstringa 
Karolio Požėlos žodžiai, pasa
kyti keletą valandų prieš mir
tį kalėjimo kameroje kovos 
draugmas: “Partija ne pir
mą kartą gauna pakelti sun
kias žaizdas, kurias padaro 
reakcija, ir visada greitai už
gydo. 'Taip bus ir dabar. Juk 
mūsų partija semiasi jėgų 
liaudyje. . . Aš neabejoju, kad 
Lietuvos darbininkų klasė, Ko
munistų partijos vadovaujama, 
galų gale pasieks pergalę...”

Tuo neabejojo nė vienas ko
munistas. Iš kritusių kovoto- 
jų-komunistų rankų raudoną 
kovos vėliavą paėmė ir nešė 
nauji kovotojai, ši vėliava 
laisvai vėl suplevėsavo 1940- 
aisiais, kai liaudis nuvertė ne
kenčiamą buržuazijos režimą.

Tai vienintelis, teisingas ke
lias. Lietuvių,Jauta jį pasi
rinko visiems laikams.

Šiuo teisingu keliu eidama 
lietuvių tauta yra -pasiekus 
milžiniškų laimėjimų švieti
mo, kultūros, sveikatingu
mo, pramonės,z žemes ūkio 
baruose. Ateityje- jie bus 
didesni, dar žymesni.

Redakcijos Atsakymai
F. R.—Labai ačiū už laik

raščiui paramą, bet jūsų 
Naujų Metų linkėjimų eilė
raštis neprisilaiko jokios ei
lėdaros. Atleiskite, kad juo 
nepasinaudosime.

Jakarta. — Tarybų Są
junga pranešė Indone
zijai, kad ateityje tik 
pinigus duos jai ginklų 
amunicijos.

UZ 
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J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS ĮGAUSIMAIS
Dr. Alexander Meiklejohn

Gruodžio 16 d. mirė dak
taras Alexander Meiklejohn, 
gyvenęs Berkley, Calif. Mir
damas turėjo 92 metus am
žiaus. *

Velionis buvo nepapras
tas asmuo. Gražiausią savo 
gyvenimo laiką jis pašven
tė kovai už liaudies laisves, 
už demokratines teises. Juo
dosios reakcijos laikais, kai 
daugelis liberalinių intelek
tualų šalinasi nuo bet ko
kios kovos prieš reakciją, 
tai A. Meiklejohn, kaip tik 
priešingai, griežčiau pake
lia savo balsą.

Prieš pat savo mirtį jis 
padarė labai svarbų žygį. 
Bendrai su Yale universi
teto profesorium Thomasu 
I. Emrsonu jis paskelbė pe
ticiją, kurią pasirašė šim
tas konstitucinių įstatymų 
autoritetų. Peticija reika
lauja tuoj panaikinti kon
gresinį neamerikinės veik
los komitetą, kuris savo ra- 
gangaudiškais pasimojimais 
jau daug amerikinei demo
kratijai žalos pridarė, dau
gelį įžymių visuomenės dar
buotojų apšmeižė, išterori- 
zavo iš darbų.
'Peticija jau priduota Kon

gresui svarstyti. D r. A. 
Meklejohn buvo pasiruošęs

KIŠKIS
Į ' .

Kraipo kiškis ūselius, 
Skabo želmenis žalius. 
Ir staiga sukluso jis — 
Girdi skalijant šunis.
Šoko kiškis kaip matai. ..
Vejas šunes lapatai! 
Jo širdele tuk-tuk-tuk!
Pas draugus greičiau, kiškiuk!
Jis į kalną kaip kulka, 
Į pakalnę kaip ripka...
Eglės tiesia jam skaras — 
Paskubėk, čia nieks neras!
Laksto šunes
Džiaugias kiškis: kaip gerai, 
Kai turi gerų draugų, 
Tai nė priešo nebaugu!

B. Buivydaitė
“Lietuvos pionierius”

aitvarai.

klausimas. Paskyrimas šimto kito milijonų dolerių ma
žiau ginklavimosi reikalams nepašalina atominio karo 
pavojaus, neigi nuima nuo žmonių pečių ginklavimosi 
naštą.

Pavojus dar yra ir tame, kad tos kalbos apie sulėti- 
nimą ginklavimosi gali apsvaiginti žmoniją viltimi, jog 
kas nors tikro,, apčiuopiamo iš to išeis, jog šitokie sava
noriški vienos bei kitos valstybės žygiai veda prie nusi
ginklavimo. Tiesa, tas švelnina tarptautinius santykius, 
bet neišsprendžia pagrindinio klausimo—nusiginklavimo 
klausimo, kurio išsprendimui žmonijos opinija jau pilnai 
pasiruošusi. ,

2 p.-Laisvę (Liberty)—, Penkt., gruodžio (Dec.) 25, 1964

savo darbą ir net teisę gau-. 
ti kitą tokį pat darbą ku
rioje kitoje laboratorijoje.

Tokių pavyzdžių galima 
rasti lab^i daug. * Pažangie
ji žmonės vįenu ar kitu bū
du terorizuojarhi, o tikrieji 
hitlerininkai turi laisvas 
rankas, savo veiklą plėtoti.

Skurdo dar tik ieškos
U. S. Chamber of Com-

merce paskelbė, kad ši 
įstaiga skiria šimtą savo 
“ekspertų” pravesti “akade
mines ir objektyves studi
jas” skurdo Amerikoje su-^

Visa šimtinė tyrinėtojų 
susideda iš fabrikantų ir 
stambiųjų biznierių, kurių 
skurdas- visai nepaliečia. 
Todėl sunku tikėtis, kad jie 
galėtų kur nors skurdą ras
ti.

Paskelbtas skurdui karas 
kaip tik ir trukdomas tokių 
“ekspertų,” kuriems skur
das yra svetimas.

Keli žodžiai apie mirusį 
mano brolį Bernasiy

bėdomis; jam visuomet visi 
kas buvo “gerai.” Būdavo, 
kai dar buvo sveikas, kai 
sutinku jį, tai jis pirmiau
sia klausdavo, kaip svei
kata Prūseikos, Andrulio, 
Bimbos, Tauro-Vidiko bei 
kitų jam pažįstamų visuo
menininkų. Apie save kuo 
mažiausia norėjo pasakoti.

Jis susirgo prieš daugiau 
nių kaime, Merkinės vals-' nei dešimt metų — į kojas 
čiuje, Trakų apskrityje. 
Mes buvome biedni ir jam 
iš pat mažens teko tarnauti 
pas turtingesnius ūkininkus 
—pirmiau piemeniu, paskui kas pasikvietė pas save į 
pusberniu ir bernu. | Haven Rest Home (poilsio 

ją ginti visur, kur tik gali- j Atvyko jis į JAV 1907 m.! namus). Haverhillyje. Au-- 
ma. Bet nelauktoji mirtis ■ pradžioje, ir tuojau įstojo į ?.us*'.as 'V^ary Kaz auskai 
jo pasimojimui kelią pašto- Lietuvių Socialistų Sąjungą. S13 į*. Pulk.laĮ traktavo, pri-j 
jo, šviesios ir kovingos as- 1913 metais, kai aš atvykau zlul'eJ°> 0 kai tą įstaigą na’ 

------ ~............ j Nashua, N. H., mūsų kam- j pirko kitatautis D. Edmund- 
haraivw Hofnvin son, Bernasius taip pat bu-

Po ilgos ir sunkios ligos 
m. gruodžio 13 d., sulau

kęs 78 metų amžiaus, Ha
ve r h ii S2!ass., mirė mano 
brolis Bernasius (jo tikras 
vardas buvo'Bernardas, bet 
jis, imdamas JAV pilie
tybę, pasivadino Bernasium, 
o kiti vadindavo jį Beniu).

Bernasius gimė 1886 m. 
birželio mėn. 12 d. Savilio-!
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s.

įsimetė artritas, vos vos te
galėjo atsistoti ir paeiti. Su
žinojęs apie jo ligą, senas 
bičiulis Augustas Kazlaus-

menybės gyvybę nutraukė.
Dr. A. Meiklejohn tiek 

.buvo pagarsėjęs savo kova 
už žmonių laisvę, kad ir 
prez. Johnsonas, įvertinda
mas jo pasiaukojimą ir pa
siryžimą ginti demokratines 
žmonių teises, suteikė jam 
Prezidentinį Laisvės Medalį 
(Presidential Medal of Free
dom), kaip aukščiausią civi- 
liniems žmonėms skiriamą 
pagarbą.

Nepaisydamas seno am
žiaus ir silpnėjančios svei
katos, daktaras Meiklejohn 
visu ryžtu tęsė kovą prieš 
reakciją. Tuo savo žygiu jis 
suteikė mums gražiausią 
pavyzdį, kaip nugalėti visus 
sunkumus ir tęsti kovą. 
Dar visai neseniai jis griež
tai išstojo prieš ragangau- 
džius, pasimojusius vyti iš 
mokyklų pažangesnius mo
kytojus. Jis tuomet įrodi
nėjo, kad Jungtinių Valsti
jų Konstitucija ir Teisių Bi- 
lius suteikia visiems lygias 
teises, taipgi ir komunis
tams; kad komunistai mo
kytojai privalo turėti lygias 
teises, kaip demokratai ir 
respublikonai mokytojai.

barėlyje vietos lietuvių soci
alistų kuopa, kurios pirmi
ninku jis buvo, laikė savo 
susirinkimą, kuriame ir 
man tekb proga dalyvauti

žiurėjo, o kai tą įstaigą nu
pirko kitatautis D. Edmund-

,
vo prižiūrėtas ir traktuo
tas labai gerai. Gaudamas 
senatvės pensiją, gavo jis 
tam tikrą dalį ir iš Vetera-
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Man tai buvo kas tokio di- nų administracijos taip, kad 
delio: pirmą kartą savo gy
venimo dalyvavau revoliuci
nės organizacijos narių su
sirinkime !

Ir Bernasius priklausė or- 
: ganizuotam JAV darbinin
kų judėjimui, kol žiaurioji 
liga jo neišskyrė. Jis buvo 
principo žinogus. Už tai aš 
jį gerbiau. Per visą gyve
nimą priklausė jis ir Lietu
vių Literatūros Draugijai— 
nuo pat jos įsikūrimo. Laik
raštį “Laisvę” prenumeravo Lfeįu^ ir džiaugėsi *tuo 
nuo pat jos pradėjimo eiti. prOgpesu, kurį daro mūsų 
Įr ne tik prenumeravo, bet gimtosios žemės sūnūs ir 
nuolat, kiek jau jis bepajė- dukros, kurdami naują, b*e-

; galėjo pasidengti visokias 
i išlaidas.
' čia būdamas, Bernasius 
skaitė daūg knygų; žurnalų 
ir laikraščių, o skatyti jis 
mėgo. Abejoju, ar yra nors 
vienas Lietuvos rašytojas, 
kurio bent vieno veikalo 
Bernasius būtų neperskai
tęs. Skaitė daug ir verti
mų. Skaitymas buvo jo mie-^ 
liausiąs užsiėmimas, ir tai 
lengvino jam ligoje.

Jis labai domėjosi Tarybų

Ragang atidžiai Vakarų 
Vokietijoje

Vakarų Vokietijoje ra- 
gangaudžiai turi laisvas 
rankas terorizuoti jiems ne
patinkamus piliečius, net 
daugelį kaltinant šalies iš
davikais. ,

Kaip praneša Hamburge 
išeinantis savaitraštis '“Die 
Zeit,” tik 1963 metais 10,- 
222 žmonės buvo areštuoti 
ir kaltinti šalies išdavys
tėje. Nors ne visi buvo kal
tais rasti, bet ir išteisinti 
panešė didžiulius nuosto
lius. O tie, kurie buvo ras
ti kaltais, buvo pasiųsti ka- 
lėjiman iki 15 metų ir dar 
uždėta jiems sunki finansi
nė pabauda.

Tarp kaltinamųjų buvo 19 
metų Utė Diegei, laborato
rijos specialistė. Kratą da
rant jos namuose rasta ko
munistinės ir apie nacių 
žiaurumus k o n c e n tracijos 
stovyklose literatūros. Kal
tinta ji esant nelegalės Ko
munistų partijos nare. Ta
čiau po' teismo ji prarado

gė, net ir sirgdamas, jai pa
aukodavo.

Bernasius per visą gyve
nimą buvo darb i n i n k a s : 
pramokęs amato, jis dau
giausia dirbo avalynės fab
rikuose. Gyveno Nashua, 
N. H., Haverhillyje ir Wor- 
cesteryje. Pastarajame 
mieste gyvendamas, dirbo 
popieriaus fabrike, ir kiek 
galėdamas veikė ALDLD 
kuopoje. Visą gyvenimą bu
vo viengungis.

Laike Pirmojo pasaulinio 
karo buvo paimtas į kariuo
menę, bet fronto (Francū- 
zijos) jam neteko matyti. 
Po karo buvo nuvykęs į Lie
tuvą giminių aplankyti.

1931 metais, baisios kri
zės laikotarpiu, kartu su ki
tais Naujosios Anglijos be
darbių šimtais—daugiausia 
karo veteranų — žygiavo į 
Washingtoną reikalauti 
darbo arba duonos. Dela- 
ware valstijoje juos buvo 
užpuolę valdžios ir kapita
listų pasamdyti mušeikos ir 
kai kuriuos žiauriai apmušė 
— žygiuoto j ai gi buvo ne
ginkluoti. Grįždamas išWa- 
shingtono, Bernasius pas 
mane nakvojo ir net apsi
verkė, kalbėdamas apie tą 
užpuolimą — apsiverkė dėl 
to, kad žygiuotojai negalėjo 
užpuolikams “atmokėti.”

Jis nemėgo skųstis savo

klasinę santvarką.
Kai šių metų spalio mėne

sį mudu su Ieva jį aplankė
me, Bernasius buvo jau ki-- 
toks žmogus: labai sumen
kėjęs ir susirūpinęs, kad re
gėjimas silpnėja, kad jau 
nebegali skaityti net ir 
“Laisvės.”

Na, ir taip baigė savo gy
venimą žmogus, ištikimas 
darbininkų judėjimo daly
vis, per visą gyvenimą sun
kiai dirbęs, o per pastaruo
sius dešimt metų kankintas 
nelemtos ligos.

Kadaise Jungtinėse Vals
tijose mes buvome penki 
broliai, o dabar likau aš vie
nas: Antanas ilsisi Florido
je, Mykolas — Colo rados 
valstijoje, Aleksandras — 
Bostone, o Bernardas—Ha- 
verhillio lietuvių gražiose 
kapinėse.

Na, ilsėkis, ilsėkis ramiai, 
mielas broli, aukštame kal
nelyje, kur ilsisi pirmiau 
Tavęs atsigulę Tavo drau
gai ir bičiuliai!

Rojus Mizara

MotocjtAlbany, N. -Y/" — Motocjt 
Vehicle departamentas ra
gina automobilių savinin
kus nelaukti sausio pabai
gos, bet tuojau gauti vieto
je “plaitų” 1965 metų ^ti
kėlius”.



Rašytojai ir knygos Maistas jūrų dugne Valkininkų praeitisIš gyvenimo—literatūrai
< Kam teko arba dabar 

tenka dažniau susitikti su 
Juozu Baltušiu, tas neju
čiom pastebi: rašytojas vi
sada gyvas, energingas, ku
pinas kūrybinių sumanymų, 
gaivaus jumoro. Toks jis 
buvo nuo savo kūrybinio 
darbo pradžios.

Rašytojas ir savo kūryba, 
ir visuomenine veikla, ir gy
vu publicisto žodžiu kovojo 
prieš išnaudotojus, už dar
bo žmonių teises, už jų iš
vadavimą iš priespaudos. 
Pirmasis jo novelių rinki
nys “Savaitė prasideda ge
rai,” išleistas 194 0 m., iš 

įkarto parodė, kad į lietu
vių literatūrą atėjo tikras 
talentas. Rašytojas giliai 
užčiuopė svarbias socialines 
problemas. ,Jo medžiagos 
pateikimo forma buvo tik
rai kūrybiška, liaudiška, o 
kalba—ryški, sodri.

Savo kūrybinius planus 
rašytojas aktyviai ėmėsi 
įgyvendinti jau pokario me
tais. Vienas reikšmingiau
sių to meto kūrinių yra ap
sakymas “Abišalė.” Jame 
rašytojas su didele jėga, 
nepakartojamais meniniais 
vaizdais išreiškė to rūstaus 
išbandymo laikotarpio nuo
taikas, parodė žmonių vidinį 
pasaulį, jų tarpusavio san- 

r tykius, bręstančią naujo 
pergalę.

Aštrios klasių kovos me
tai. Rašytojas su visa jam 
būdinga energija pasinėrė į 
patį gyvenimo sūkurį. Vie
nas po kito pasirodo Juo
zo Baltušio kūriniai. Kūry
ba — tai tik dalis tos mil
žiniškos veiklos, kurią atli
ko nenuilstantis rašytojas 
ir žmogus. Tuo metu, kai 
teatrų salėse aidėjo sujau
dintų žiūrovų plojimai po 
pjesės “Gieda gaideliai” 
spektaklių, rašytojas puose
lėjo naujus kūrybinius su
manymus, turėjo begales 
kitokių visuomeninių užda
vinių, su meile ir šiluma

* telkė į rašytojų šeimą jau
nus literatus, stengėsi, kad 
skaitytojų tarpe kuo plačiau 
skambėtų gyvas rašytojų 
žodis.

Dėkingi jam ir šiandien 
daugelis jaunųjų literatų— 
poetų, prozininkų, išėjusiu j 
platesnį literatūros kelią. 
Apie tai pasakoju todėl, kad 
Juozo Baltušio negalima ir 
įsivaizduoti užsidariusio ka
binete, atitrūkusio nuo tik
rovės. Kartais net nepagal
voji: kada gi spėja rašyto
jas atsisėsti prie rašomojo 
stalo, jeigu jį nuolat matai 
redakcijoje, susirinkimuose, 
posėd žiuose, pasitarimuo
se. ..

Po pjesės “Gieda gaide
liai” pasirodė lietuvių ir ru- 

rsų kalbomis Juozo Baltušio 
apsakymų ir pjesių “Rinkti- 

R nė.” O kas nbžino pagal jo 
scenarijų pastatymo kino 
filmo “Aušra prie Nemu
no”? Po šio filmo—vėl nau
ja rašytojo pjesė “Anksti 
rytelį” sprendžianti aktua
lias gyvenimo problemas.

Ypač didelio pasisekimo 
respublikoje ir už jos ribų 
susilaukė Juozo Baltušio no
velių romanas “Parduotos 
vasaros.” Šioje knygoje 
prieš mus iškyla nepapras
tai, ryškiai, reljefingai nu
tapyti buržuazijos valdvmo 
metų'kaimo vaizdai. Rašv-

* tolas savo kūriniu, aštriai 
..kritikuojančiu buržuazinę 
^Santvarką, praturtino lietu

viu literatūrą originaliais, 
didžiai meniškais puslapiais.

Šiuo metu Juozas Baltu
šis dar labiau užimtas vi- 
sumoeniniu darbu. Aukštai 
įvertindama rašytojo veiklą 

ir kūrybinį darbą, mūsų 
liaudis jam patikėjo svarbų 
postą. Juozas Baltušis— 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko pavaduo t o j a s. 
Kaip pavyksta suderinti 
šias atsakingas pareigas su 
kūryba ?

Pažinti gyvenimą, nuolat 
jausti jo tėkmę, — pasako
ja J. Baltušis, — rašytojui 
gyvybiškai būtina. Ir ne tik! 
pažinti, bet ir išgyventi, 
jausti, būti aktyviu, jo da
lyviu. Susi tikdamas su 
žmonėmis, dirbančiais mūsų 
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kolūkiuose, pramonės įmo
nėse ,aš matau žmogų kas
dieniniame gyvenime, tiks
liau užčiuopiu jo širdies 
pulsą. Neseniai buvau Ši
lutėje, Rokiškyje, visoje ei
lėje kitų rajonų — įspūdžių 
daug ir įvairių!

Tur būt, nerasime lietu- 
višikoje šiandieninėje publi
cistikoje geresnio pavyz
džio, kaip Juozo Baltušio 
kelioninė apybraiža “Kas 
dainon nesudėta.” Apybrai
ža rodo karštą ir gyvą ra
šytojo susidomėjimą dabar
timi, kuri jį jaudino ir jau
dina. Štai ir dabar, kai mes 
jau keleri metai nekantriai 
laukiame “Parduotų vasa
rų” antrosios dalies, su di
deliu dėmesiu spaudoje se
kame šių dienų gyvenimui 
skirtus kūrinius iš ciklo 
“Novelės apie meilę.” Pla
čiau pasakoti apie “Parduo
tų vasarų” antrąją dalį ra
šyt o j a s nesiruošia;' “Kąi 
baigsiu, matysime. Aš dar 
galvoju apie seniai sumany
tą romaną “Paskutinės mi
šios,” apie daug ką galvo
ju, o dienos, atrodo, vis per 
trumpos..— sako J. Bal
tušis.

Mus džiugina tai, kad 
Juozas Baltušis ir šiandien 
yra žvalus, energingas, kū
rybiškas. Jo meninis žodis, 
apmąstytas, išnešiotas šir
dyje, liejasi liaudiškais, sod
riais vaizdais, atspindin
čiais gimtojo krašto, naujo
jo žmogaus vidinį grožį. 
Tegul gaivi, kupina opti
mizmo nuotaika ir toliau 
lydi rašytoją jo kūrybinia
me darbe. Juozas Kirkilą

Inžinierė Sadauskaitė 
gražiai pasižymėjo

Anais metais mūsų kraštą 
buvo aplankius inžinierė Ni
na Sadauskaitė. Kai ku
riems iš mūsų teko su vieš
nia asmeniškai susipažinti. 

[Dabar “Komjaunimo tieso
je” skaitome apie šios ga
rbios inžinierės pasižymėji
mą. Laikraštis rašo:

“Iki šiol kailių pramonėje 
buvo neįmanoma apsieiti be 
formalino. Šis cheminis pre
paratas užfiksuoja ištiesin
tus kailio plaukus ir sutei- 
čia jiems blizgesį. Tačiau 
jis turi aštrų ir nemalonų 
kvapą, o be to, neleidžia 
kailio nudažyti, paveikti 
formalino, išblunka.

Kauno K. Giedrio var
do įmonių susivienijimo vy
riausioji inžinierė Nina Sa
dauskaitė ir laboratorijos 
vedėja Feiga Koganskienė 
sukūrė beformalininį avi
kailių tąurinimo būdą. Da
žytų kailių plauku dangą 
jos pasiūlė užfiksuoti chro
mo druska sąveikoje su fos
foro metarūgštimi.

N. Sadauskaitė ir F. Ko
ganskienė už šį pasiūlymą 
gavo autorines teises. Nau
jasis metodas, įdiegus jį K. 
Giedrio vardo susivienijime, 
duos per metus apie 100 
tūkstančių rublių ekonomi- 
jos.”

Mokslininkų seniai galvo
jama, kad ateityje žmonija 
turės maitintis iš jūrų. Ypa
tingai taip sparčiai daugė
jant žmonių skaiičui pasau
lyje, žemė nepajėgs žmonių 
išmaitinti.

Be to, žemė per šimtme
čius išnaudojama, kas kartą 
darosi mažiau derlinga — 
išsisemia iš žemės klodų vi
sokie elementai.

Tuo pačiu kartu gamto
je vyksta natūralus proce
sas: lietūs ir potvyniai per 
milijonus metų plauna že
mę. Vanduo upeliais ir upė
mis subėga į jūras.

Tokiu būdu daug pri
klauso ir žmonių sveikata 
nuo to, kokioje dirvoje au
ginti įvairūs produktai. 
Mat, augalas gausiai įsisa
vina žemės mineralų. Nu
alintoje žemėje visų vertin
gų medžiagų augalas ne
gauna. Tad ir tokioje žemė
je augę vartojami augalai 
nebesuteikia žmogaus or
ganizmui reikalingų vitami
nų ir mineralų. Tuomet mū
sų kūne vystosi nebalan
suotas cheminis trūkumas.

Šiuo tarpu okeanų tur
tai palyginti mažai teišnau- 
dojami.- Ateityje numato
mas tam projektas — tie
siog farmos vandenyje, iš 
kurių žmonija maitinsis.

Kelp
Jūrose augantieji auga

lai—“sea weeds”—yra trijų 
rūšių sulyg spalvomis: rudi, 
raudoni ir žali. Iš,.jų pa
darytoji masė pavadinta 
“kelp.” Daugiausia varto
jama rudoji augalų rūšis, 
darant duoną, lokšenus ir 
daugelį gaminių. Dvi liku
sios rūšys saldžios, tad iš jų 
daromi pyragaičiai, minkš
tieji gėrimai ir kit.

Šiandien to maisto dau
giausia sunaudoja Japonija; 
net 25% kasdieninėje jos di
etoje sudaro “kelpas.” Jis 
vartojamas ir kitose valsty
bėse.

“Kelpas” vadinamas dargi 
jūros salotomis, nes jis 
minkštas ir skanus. Varto
jamas vinigretams daryti.

Jūroje nuimti derlių nė
ra taip lengva. Reikalingi 
tam tikri laivai, paruošti su 
didžiuliais kabliais, kurie 
traukia augalus iš jūrų gel
mių. Jūrų augalai turi kiek 
panašumo į žemės augalus. 
Keisčiausia tas, kad jie ne
turi šaknų. Laikosi įsikibę 
j akmenis ar kyšulius jūros 
dugne. Neigi jie turi stiebo 
ir šakų, kaip žemės auga
lai. Turi panašumo į lapus, 
bet nėra nei lapai. Svar
biausia, kad neparuošia 
maisto visam augalui, kaip 
paprastai augmenijoje būna. 
Bet kiekviena augalo dalelė 

dauguma užuoja u t ą pa
Prisiminus mieląjį dėdę 

L KLEVINSKĄ

Palikęs gimtąjį sodžių
Ir tą Nemuną senelį,
Ieškoti duonos kąsnelio
Vykai į tolimą šalį.

Skaudu ir prisiminti,
Kad žemele savo vaikui,
Kuris ją labai mylėjo,

Jam duonos ji neturėjo.
O duonos čion, rodos, užteko...
Tik ne biedno tėvo vaikui.
Betgi ką čia daug kalbėti ?..
Tik apsidairyt reik aplink.

Ar matai tą Kauno jūrą? 
Matai ir tą elektrinę?
Tai viskas čia darbininko: 
Čia tikra jojo tėvynė!

Ne vien kad jisai čia gimė
Ir kad čionais jis užaugo:
čia jis laisvę sau apgynė—
Ir šiandien jisai ją saugo!

Mastauskienč Janina
Kaunas, 1964
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Lietuvos Valstybinėje Rajoninėje Elektri
nėje ruošiamas paleidimui trečiasis energeti
nis blokas. Pradėjus veikti trečiajam ener
getiniame blokui, Tarybų Lietuvos energeti
niai pajėgumai padidės ketvirtadaliu.

Nuotraukoje; Lietuvos VRE šiandieni

maistą gaminasi atskirai. 
Auga labai greitai. Ilgio bū
na virš 100 pėdų.

Paleontologistai spėja, kad 
tai yra vieni iš pirmųjų au
galų mūsų planetoje.

Šių jūros augalų paruo
šimo procesas yra toks: 
jie smulkiai sukapojami, iš
džiovinami, išsterilizuojami 
ir dar susmulkinami. Visai 
nevirinami, tokiu būdu pa
ruošiant nesunaikinamas 
maistingumas — jis pasilie
ka natūralioje formoje.

Jūrų žolės pasižymi dide
liu maistingumu. Labai 
aukštai vertinami esamieji 
angliavandžiai, kadangi jų 
cukrus nepakelia kraujo
spūdžio. Tad ir sergantieji 
cukrine liga gali juos var
toti be baimės. Jie turi sa
vy dar ir riebalų, įvairių 
vitaminų ir mikroelementų: 
kolbato, vario, cinko, nike
lio ir kt., ir pasižymi dide
liu kiekiu jodo.

Aldona Aleknienė

Hartford, Conn.
Gruodžio 13 d., 1:39 po

piet, Progresyvių moterų 
klubas surengė pietus Salo
mėjos Nėries 60-osioms gi
mimo metinėms pažymėti. 
Baigiant pietauti M. Bar- 
net paprašė svečius ramy
bės ir iškvietė Oną Silks 
plačiau paaiškinti, kas buvo 
Salomėja Nėris. Ona Silks 
skaitė iš knygos apie velio
nės gyvenimą, kūrybą nuo 
jos jaunų dienų iki mirties 
ir padeklamavo du eilėraš
čius — “Tėvynei” ir “Pava
sario vėjas.”

Publika buvo labai sudo
minta ir programą pąlydė- 
jo smarkiais aplodismen
tais.

Ona Silks nebe pirmą sy
kį deklamuoja. Ji dažnai 
pasirodo su deklamacijomis, 
pritaikytomis parengimams. 
Ir šį sykį ji savo užduotį 
atliko labai jausmingai.

i

A. Klimas sunkiai susirgo, 
rodos, buvo operuotas.

•

Namo Bendrovė rengia 
puikią vakarienę Naujie
siems metams pasitikti. Tai 
įvyks gruodžio 31 d. vakare, 
8 vai., Bendrovės namej 157 
Hungerford St., Hartforde.

J. L.

KAIP SENOS YRA 
SVARSTYKLĖS

Pirmieji svarstykles pra
dėjo vartoti egiptiečiai prieš 
kokius 5,000 metų. Supran
tama, jos iki mūsų laikų la
bai pasikeitė. Sunkumams 
platforminės sva r s t y k 1 ė s 
buvo pagamintos tik 1930 
metais.

Palyginti nedidelis ant 
Merkio dešiniojo kranto įsi
kūręs miestelis gali pasi
girti savo senovės pamink
lais ir istoriniais įvykiais.

Kad tai esama seniai ap
gyvendintos vietovės, maty
ti iš Valkininkų apylinkėje 
aptinkamų archeologinių ra
dinių. Žinomas archeologas 
ir tyrinėtojas V. Šukevičius 
savo straipsnyje lenkų kal
ba “Archeologiniai ieškoji
mai Lydos apskrityje” tvir
tina, kad Valkininkų apylin
kėse buvo aptikta akmens 
amžiaus sodybos liekanų, o 
kitame savo taip pat lenkų 
kalba parašytame straips
nyje “Šlifuotiniai akmeni
niai įrankiai Lydos ir Tra
kų apskrityse” sako, kad 
prie Valkininkų buvo atras
ta akmeninių kirvukų. Tie 
radiniai leidžia padaryti iš
vadą, kad žmonės tose apy
linkėse, ypač Merkio upės 
pakraščiuose, jau yra įsikū
rę prieš 5,000-4,000 metų. 
Kad' tikrai čia yra seniai 
apgyventa vietovė, rodo 
Chliebovskio “Geografinio 
žodyno” XIV tomo žinios 
apie piliakalnio buvimą Val
kininkų apylinkėse.

Valkininkai-, palyginti, ga
na anksti, pasirodo ir isto
rijos šviesoje. Čia jau nuo 
neatmenų laikų buvo puikus 
karališkasis dvaras, kurį la
bai mėgo lankyti Žygiman
tas I Senasis ir Žygimantas 
Augustas. Pagal 1’551 m. 
dokumentą Valkininkai jau 
buvo laikomi miesteliu ir tu
rėjo mokėti 5 kapas grašių 
mokesčių. Greičiausia, kad 
Valkininkuose mėgdavo at
silankyti ir karalienė Bona, 
nes ji čia įkūrė pačią pir
mąją bažnyčią. Vėliau Val
kininkuose buvo įsteigta se
niūnija, kuri priklausė Tra
kų Vaivadijai ir apskričiai.

Valkininkų miestelis pe- 
tuvos istorijoje yra pagar
sėjęs 1700 m. čia įvykusia 
kruvina kova tarp Lietuvos 
didikų. Tas kruvinas susi
kirtimas tarp Sapiegų ir jų 
šalininkų (iš vienos pusės) 
ir Višniaveckių. Oginskių, 
Pociejų, Pacų, Bžostovskių 
vadovaujamų kitų Lietuvos 
didikų (iš kitos pusės) įvy
ko dėl to, kad Sapiegos su 
savo šalininkais Lietuvoje 
buvo užgrobę visas aukštą
sias pareigas. Nebegalėda
mi ilgiau pakęsti tokio Sa
piegų įsigalėjimo, kiti Lie
tuvos didikai Ašmenos ap
skrityje sutelkė apie 20,000 
kariuomenės ir išžygiavo į 
Valkininkus. Tuo tarpu Sa
piegos su savo šalininkais 
Vilniuje sumobilizavo apie 
10,000 kariuomenės ir išžy
giavo prieš savo priešinin
kus. Abi kariuomenės susi
tiko Lieponių kaime, apie 

10 kilometrų nuo Valkinin
kų. Sapiegos kariuomenė 
kautynes visiškai pralaimė
jo. Valkininkų miestelis pa
sidarė kruvinos dramos lau
ku. Mūšyje paimtas į ne
laisvę Lietuvos didžiosios 
kunigaikštijos hetmono sū
nus didysis arklininkas My
kolas Sapiega buvo ištemp
tas iš lovos ir vietoje suka
potas. Tokio pat likimo su
silaukė ir B račiavo seniū
nas Voina. Tais pačiais me
tais įvykusiame Valkininkų 
seimelyje buvo pasmerkti 
beveik visi Sapiegos, paša
linti iš savo užimamųjų vie
tų ir konfiskuoti jų dvarai. 
Tos kautynės turėjo platų 
atgarsį to meto literatūroje. 
Vienas lenkų rašytojas (A- 
nupras Kortinskis) tas kau
tynes aprašė eilėmis savo 
poemoje “Valkininkų kova.”

A. Nezabitauskas

Haverhill, Mass.
Palaidojome B. Mizarą
Čia palaidotas gruodžio 16 

Bernasiu Mizara, brolis lais- 
viečio R. Mizaros. Velionis 
buvo apsigyvenęs Kazlaus
kų poilsio namuose apie 
10 metų, jau senatvės ir 
ligos palaužtas. Per tą 
laiką jau negalėjo progre
syviame judėjime dalyvauti, 
nebent savo miptyse.

Bet draugai haverhilile- 
čfei neapleido jo ligoj ir po 
mirties sudarė gražų būrį 
palydovų, įskaitant ir grab- 
nešius jo laidotuvėse.

Lawrenciškiai V. Krali- 
kauskas ir Ig. Chulada su
rinko savo pilnas mašinas 
palydovų.

Buvo ir bostoniškių, Pet
ruškevičiaus surinktų pilną 
mašina.

Gaila tik, kad nebuvo de
legacijos iš Nashua, H., ir 
Worcesterio, Mass., kuriuo
se jaunesnis būdamas B. 
Mizara gyveno ir dalyvavo 
su progresistais.

Karstą puošė, rodos, 6 gė
lių vainikai.

Ažinos ramybės jam Ha- 
verhillio Lietuvių tautinėse 
kapinėse. A. V.

* *

Gruodžio 13 d. mirė Ber- 
nasius Mizara 78 metų am
žiaus, gyv. 17 Park Street. 
Buvo pirmo karo vetera
nas, ilgai sirgo. Sveikas bū
damas, gerai darbavosi dar
bininkiškame judėjime, bu
vo gerai apsišvietęs, mylėjo 
skaityti laikraščius ir kny
gas. Paliko brolį Rojų, bro
lienę Ievą Niujorke. Abudu 
dalyvavo laidotuvėse dide
liame nuliūdime, paliko 
daug giminių ir draugų 
Lietuvoje ir Amerikoje. '

Buvo gražių kvietkų, bet 

reiškė per “Laisvę”.
Į kapines palydovų buvo 

12 mašinų. Ieva Mizarienė
pasakė atsisveikinimo pra
kalbą šermeninėje ir padė
kojo palydovams Lietuvių 
tautiškose kapinėse, Brad
ford, Mass.

Ilsėkis Bernasiau, amži
nai, o tayo broliui, brolienei 
ir kitiems giminėms—dide
lė užuojauta.

Šiame atsitikime daug 
pasidarbavo Marė Kazlaus
kienė su sftvo mašina ir 
užuo j autos pareiš k i m a i s 
per “Laisvę”

Darbininkė

Ankara. — Turkijoje, į 
pietus nuo Konija miesto 
archeologai tyrinėja lieka
nas 8,000 metų senumo 
miesto.

3 pusk Laisvė (Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) 25* 1964

DETROIT, MICH.
Filmus pamačius

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 21 kp. surengė 
filmų rodymą, pakviesdami 
Justą Misevičiių iš Čikagos.
Filmų rodymas įvyko gruo
džio 13 d., Draugijų salėje.

Misevičius turėjo atsive
žęs filmus trauktus Lietu
voje. Filmai buvo aiškūs, 
kaip spalvoti, taip pat juo
di ant balto.

* Rodė žymesnes Lietuvos 
vietas miestuose ir kaime. 
Parodė Jonikienę, einančią 
su lazduke, na, ir pats Jus
tas parodė save restorane ir 
kitose vietose.

Tas rodo, kad Misevičia 
buvo ne vienas. Tiesa, jis 
pasisakė turėjęs * padaręs 
sutartį su Lietuvos filmų 
specialistu — Marcinkevi
čium. Pagal Misevičiaus pa
sakymą, filmai buvo daro
mi televizijai.

Kai tik pradėjo rodyti 
Čikagoje imtą teatrinį fil
mą, tuojau jis jį sustabdė. 
Už kalbamo filmo sustab
dymą Misevičiui priklauso 
pagarba.

Publika, kurios buvo 
šimtas ar daugiau, pasiten
kino filmų aiškumu, išski
riant trejetą vaizdelių, vi
sai trumpučių.

Misevičius turi stiprų en
tuziazmą filmų ėmimui ir 
jų rodymui, tačiaus vis jam 
kaž ko stokoja.

Štai ir šiuos Lietuvoje 
gamintus filmus rody d a- 
mas labai mažai aiškino, 
kokias vietas rodė.- Priėjęs 
prie Misevičiaus, p a p r a- 
šiau, kad aiškintų, kokias 
vietas rodo. Daug kartų iš
sitarė — rodos važiuojam į 
tą vietą, įvardindamas ke
lionės tašką, paskiau, aiški
na visai kitaip. Arba pasa
kymas “aš manau, važiuo
jam į tą vietą”. Manymas 
skiriasi nuo žinojimo...

Be platesnio aiškinimo 
bekalbiai filmai yra nesu
prantami. Kai amerikiečiai 
rodo savo trauktus filmus 
kitose šalyse, jie aiškina be 
sustojimo ir žiūrovai žino, 
kas ir-kur.

Kai Siurba čia rodė Lie
tuvoje imtus “slide” pa
veikslus, jis aiškino apie 
kiekviena. Buvo aišku.

Galų gale: nei skaityto
jai, nei pats Misevičius, ne- 
supraskit kokios piktybės. 
Rašau todėl, kad filminin- 
kas pasimokytų iš savo 
klaidų, žodžiai nuo širdies.

Tarybų Lietuvos filmi- 
ninkai yra padarę didelį 
šuolį filmų gaminime. Mes 
seniau turėjom keturis fil
mus, rodytus Detroite. Jie 
įvarė žiūrovoms įniršimą.

Lietuvos filmininkų pa- 
pagaminti filmai Justui Mi
sevičiui yra kas kita!

Dėkui filmų gamintojams 
ir širdingai dėkui J. Misevi-
čiui už jo atvažiavimą ir 
rodymą filmų

V. Žabui

Kas išgalvojo laikrodį?
Kada žmonės išmoko me- 

vaites, tai surado reikalą ir 
dienas dalinti į valandas, 
vėliau — valandas į minu
tes ir .minutes į sekundes.

Jau senovėje dienos laiko 
nustatymui vartodavo sau
linį kalendorių, tai yra krin
tantį šešėlį nuo kokio daik
to. Bet tas “laikrodis” vei
kė tik dieną ir giedros me
tu.

Mechaninį laikrodį paga
mino Paryžiuje Henry de 
Vick 1360 metais, su svo
rio prietaisais. Dar ir da
bar yra senų laikrodžių su 
“vogomis.”



L. KAPOČIUS

(žymioji JAV-jų pažangiųjų 
lietuvių veikeja-žurnalistė

Alisės Jonikienės 70-osioms mėtinėms
Lietuvoje vieši pažangi 

Amerikos lietuvių veikėja 
Alisė Jonikienė, kuri šian
dien pažymi savo gimimo 

t septyniasdešimtmetį.
Alisė Jonikienė, pažan

giųjų JAV lietuvių dienraš
čio “Vilnis” moterų sky
riaus vedėja, gimė 1894 me
tais Čikagos mieste, kuris 
savo dydžiu yra antras 
JAV miestas. Jau tuo metu 
jis buvo stambus pramonės 
centras. Praėjusio šimtme
čio pabaigojje šiame mieste 
gyveno apie 10,000 lietuvių 
darbininkų. Vėliau — iki 
pirmojo pasaulinio karo —- 
prie šio skaičiaus kasmet 
prisidėdavo dar maždaug 3 
iki 3 ir pusės tūkstančio 
lietuvių imigrantų. Daug 
mūsų tautiečių dirbo Swif- 
to ir kompanijos skerdyklo
se, Makormiko žemės ūkio 
mašinų fabrikuose, didelėse 
siuvimo ir batsiuvių dirbtu
vėse bei kitose pramonės 
šakose. Darbas trukdavo po 
10—12 valandų per dieną. 
Be to, daugelyje įmonių bu
vo įvestas ir papildomas 
naktinis darbas keletą kar
tų per savaitę. Darbo atly
ginimas buvo menkas, pa
vyzdžiui, Searso ir Rebuko 
firmos siuvyklose, kur vien 
tik moterų dirbo 7,000, jų 
tarpe ir Alisės motina, dar
bo diena tęsėsi po 10 valan
dų kasdien ir dar tris nak
tis savaitėje. Už dieninį 
darbą moterys gaudavo po 
3 dolerius per savaitę, o už 
naktinį darbą kompanija 
duodavo joms savo valgyk
lose sykį pavalgyti.

Sunkios ekonominės sąly
gos Čikagos įmonėse kelda
vo darbininkų pasipriešini
mą išnaudotojams: nuolat 
įsiliepsnodavo streikai, ku
rie apimdavo dešimtis tūkst. 
darbininkų. Į streikus 
fabrikantai atsakydavo lo
kautais. 1910 metais siuvė
jų streikas apėmė 45,000 
darbininkų. Šio streiko me
tu nuo policijos ginklo žuvo 
ir du lietuviai siuvėjai — 
K. Lašinskas ir P. Nagrec- 
kis.

Mažametės Alisės žody
nas anksti pasipildė socia
listo, streiko, pikieto, lo
kauto, kovos už 8 darbo va- 

t landas ir kitomis darbinin
kams aktualiomis sąvoko
mis. Streikų ir lokautų me
tu jos tėvai neteko darbo 
Čikagoje. Reikėjo keltis į 
angliakasių rajonus, kur 
lengviau buvo su darbais, 
bet čia darbas buvo nepa- 

, prastai sunkus ir pavojin
gas. Jie atvyko į nedidelę 
anglikasių gyvenvietę Mar- 
ketą, Illinojaus valstijoje. 
Įsidarbino anglies kasyklo
je. Čia Alisės tėvai ilgiems 
metams turėjo įprasti prie 
juodojo aukso produkcijos. 
Tėvas buvo priverstas leis
tis į gilius požemius, kur 
dažnai įvykdavo nelaimingi 

, atsitikimai. Sunki Alisės tė- 
’ vų materialinė padėtis vos 
» 13 metų mergaitę nuvarė 

dirbti tarnaite į pasiturin- 
i čias šeimas. I

Kai Alisės tėvai ir Mar- 
kete neteko darbo, jie vyko 
ieškoti darbo į kitą tos pat 
Illinojaus valstijos anglia- 

1 kasių miestelį •— Grand Vi- 
( le, vėliau iš čia į Rockfordą. 

Eidama penkioliktuos i u s 
| metus, Alisė čia stojo dirbti 
, darbininke į kojinių fabri- 

ką.
Darbas fabrike atskleidė 

H naują jos gyvenimo istori
jos lapą. Čia ji susipažino su

socialistiniu jaunimu ir įsi
rašė į jaunųjų socialistų są
jungą. Nuo čia ir prasideda 
jos audringas visuomeninis 
veikimas. Tuomet ji gerai 
išmoko naudotis darbinin
kiška spauda tiek anglų, 
tiek ir lietuvių kalbomis. 
Čia gyvendama, ji ir pradė
jo rašinėti į darbininkų pe
riodiką. Lygia greta ji įsi
traukė ir į lietuvių socialis- 
čių laikraštį “Darbininkių 
balsas” ir nuo 1916 metų 
tampa jo bendradarbe. Su
sipažinusi su lietuviais dar
bininkais, ji sukūrė ir pir
mąją lietuvių darbininkių 
organizaciją, pav a d i n t ą 
“Birutė”.

kuojancius buvo panaudoti 
vandens siurbliai, guminės 
lazdos, gatvių blokados, 
areštai, šautuvų buožės ir 
pagaliau — šūvių salvės. 
Daug darbininkų buvo 
areštuota, sužeista, o keturi 
streiko dalyviai — užmušti. 
Nemaža darbininkų vėliau 
mirė ligoninėse. Nužudytų
jų tarpe buvo Alisės šeimai 
artimi žmonės, su kuriais ji 
dirbo ir krizės metais dali
josi paskutiniu duonos kąs
niu, kukliu butu, nes krizės 
metais milijonai bedarbių 
buvo išmesti iš butų į gat
ves kaip negalintieji užmo
kėti nuompinigių.

Policijos ir žvalgy bos 
kulkų aukų laidojimas Det
roite virto didžiausiomis 
protesto demonstracijomis 
prieš monopolistinį kapita
lą ir reakciją.
Siekdama sumenkinti kla

sių kovą, JAV reakcija pra
dėjo stiprinti rasinę neapy
kantą. Tuo tikslu rasistai 
griebėsi provakacinių prie
monių. 1931 metais jie su
galvojo Skotsboro procesą. 
Devynis negrų jaunuolius 
policija melagingai apkalti- 

| no ir sufabrikavo bylą. Aš- 
j tuoni jaunuoliai buvo nu
teisti mirties bausme ir vie
nas iš jų —kalėti iki gyvos 
galvos. Alisė buvo viena iš

Alisu Jonikienė
Kai 1919 metais dešinieji 

socialistai pradėjo skaldyti 
visą Amerikos socialistinį 
judėjimą, Alisė buvo tarp 
tų, kurie aktyviausiai gynė 
kairiųjų socialistų pozici
jas.

1920 metais Alisės , tėvai 
kėlėsi į naują kasyklų rajo
ną — į Springfieldą, kur so
cialistinis judėjimas buvo 
stiprus. Čia Alisė susipažino 
su angliakasiu Leonu Joni
ku ir sukūrė su juo šeimą. 
Materialinių sumetimų ska
tinami, iš čia jie netrukus 
persikėlė į didmiestį Detro
itą. Jonikienė čia įsidarbina 
ligoninės sanitare, o paskui 
viešbučio tarnaite. Jos vy
ras vasarą dirbdavo Fordo 
fabrikuose^ o žiemą papildy
davo bedarbių eiles.

Plačią ir įvairią veiklą 
Alisė išvystė Detroito mies
te. Čia ji tapo viena akty
viausių darbininkų organi
zacijų veikėjų. Jai buvo pa
tikėtos atsakingo sekreto
riau pareigos Tarptautinė
je darbo apsaugos organi
zacijoje. Svarbiausias šios 
organizacijos tikslas buvo 
ginti kovojančios už savo 
teises darbininkų klasės rei
kalus. Detroite Alisė akty
viai pasireiškė ir tarptauti
nėje moterų darbininkių fe
deracijoje. Nuo 1926 iki 
1930 metų ji redagavo ang
lų kalba šios organizacijos 
žurnalą “Darbininkė”.

Ypač aktyviai Alisė Veikė 
per pasaulinę ekonominę 
krizę, kuri prasidėjo 1929 
metais ir užsitęsė iki 1933, 
o vėliau peraugo į gilią de
presiją. Šios krizės metais 
JAV bedarbių skaičius iš
augo iki 17 milijonų, o su 
šeimomis — keletą kartų 
daugiau. v

Masinis nedarbas sukėlė 
būtinumą kurti naujas dar
bininkų kovos ir savišalpos 
organizacijas. Tuo metu ir 
gimė Internacionalinė dar
bininkų pagalba, kuri teikė 
įvairią paramą kovojan
tiems darbininkams. Krizės 
metais skaudžiai buyo pa
liestas ir Alisės vyras L. Jo
nikas. Fordo automobilių 
įmonėse kilo didysis strei
kas, kurio metu prieš strei-

fronto organizavimo prieš 
hitlerinę armiją.

Antrojo pasaulinio karo 
metais buvo sušauktas spe
cialus pažangiųjų -JAV lie
tuvių kongresas, kurio tiks
las buvo padėti lietuvių tau
tai, jos sūnums ir dukroms, 
kovojantiems prieš hitleri
nius okupantus. Kongrese 
buvo atstovaujama dau
giau kaip 100,000 JAV lie
tuvių. 1947 metais toks pat 
kongresas buvo sušauktas 
dėl paramos teikimo atsi
kuriančiai nuo karo nu
siaubtai Tarybų Lietuvai.

Šioje veikloje daug pasi
darbavo “Vilnies” moterų 
skyrius.

Už pažangią veiklą Joni
kų šeima smarkiai nukentė
jo 1950 metais, kai Čikago
je buvo ruošiamas taikos 
gynimo kongresas. Jonikų 
šeima savo namuose apnak- 
vydino keletą kongreso da
lyvių, kurių tarpe buvo ir 
negras. Rasistai tučtuojau 
apgulė Alisės namelį, daužė 
jį akmenimis, plūdo šeimi
ninkus. Namelio langai, du
rys buvo iškultos, laiptai ir 
sienos apgadintos. Taip tę
sėsi keletą dienų.

Alisė ne kartą kentėjo ir 
nuo lietuviškųjų nacionalis
tų, susiradusių prieglobstį 
Čikagoje. Jos adresu buvo . 0$ 

.aktyviųjų organizatorių siunčiami pasityčiojimo ir 
protestuoti prieš šią šlykš- grasinimo laiškai. Jos dar-!|| 
čią provokaciją. Rasistai i bovietė nuolat buvo apmė- ’ S 
buvo priversti mirties baus-1 tomą akmenimis, o sienos y 

ištepamos. Vis tai darė lie- ® 
tuviškieji kariniai nusikal-, ja 
tėliai, apsigyvenę Čikagoje.:

Sunku smulkiai aprašyti 
visas Alisės visuomeninės t® 
veiklos puses. Ji labai įvai- X# 
ri. - '■ O

Alisė ir jos šeima nesiskai-

mę pakeisti kalėjimu. Šių 
protesto kampanijų metu 
Jonikienė ne , kartą buvo 
areštuota, tardyta ir muš
ta.

Gyvendama Detroite, Ali
sė tuo pačiu metu jau buvo 
viena iš aktyviausių pažan
giųjų JAV lietuvių spaudos 
dalyvių. Ji organizavo “Vil-

lietuvi a m s darbininkams. 
1930 metų įvykiai Alisę vi
sai įtraukė į “Vilnies” leidi-

'G

visas

g Sveikiname su Kalėdų šventėmis ir naujaisiais
1965 metais visą “Laisvės” personalą, skaity

ki tojus, rėmėjus ir rašytojus Lietuvoje ir Ameri-

9,

9.

pasityčiojimo ir ’ 
laiškai. Jos dar- ■ ™

to su savo energija ir kuk
liomis santaupomis. Ji rodo

mą. Kaip tik tada vyko ašt-; klasės 
ri kova Amerikos lietuvių 
sisivienijime. Dešinieji sie
kė įsigalėti šioj organizazi- 
joje, išstumti iš jos pažan
gius žmones. Kovos išdavo
je įsikūrė Lietuvių darbi
ninkų susivienij i m a s. - O 
“Vilnies” redakcija, su V. 
Andruliu priešaky, pakvie
tė L. Joniką atvykti į Čika
gą ir įsitraukti į “Vilnies” 
redagavimą. Nuo 1933 metų 
gruodžio Alisė su savo vyru 
apsigyvena Čikagoje ir sa
vo likimą susiejo su “Vil
nies” leidimu.

Alisės veikla neapsiriboja 
vien tik “Vilnimi”. Ji akty
viai dalyvauja ir už redak
cijos ribų: bendrame Ame
rikos darbininkų judėjime 
ir lietuvių darbininkų orga
nizacijose. Alisę galima su
tikti visur, kur tik vystosi 
platus darbininkų judėji
mas Čikagoje, o neretai ir 
už jos ribų. Kovai su darbi
ninkų judėjimu Čikagoje 
buvo sudaryti specialūs po
licijos būriai. Alisė ne kartą 
buvo patekusi į jų nagus; Ji 
buvo ir tebėra aktyvi anti
karinio, *antifašistinio judė
jimo dalyvė.

Alisė gerai suprato, kad 
fašizmas — tai ne tik lietu
vių tautos, bet ir viso pa
saulio darbo žmonių prie
šas, kad jo sunaikinimui 
reikia skirti visas jėgas. 
Tuo tikslu ji aktyviai pasi
reiškia, rinkdama ši 11 u s 
drabužius, medikamen t u s 
Raudonosios Armijos 16-o- 
sios lietuviškos divizijos ka
riams. Tuo pačiu metu per 
spaudą ji kvietė moteris 
ruošti mitingus ir kelti rei
kalavimus, kad JAV vy
riausybė nedelsdama į s i- 
trauktų į karą prieš fašiz
mą, prisidėtų prie antrojo

patekusiems kovotoja m s. į — 
Kai Detroite prasidėjo ma-1 
sinės aktyviųjų darbininkų ja 

kovotojų gaudynės, " - ** ■■ji išskyrė savo kuklaus bu
to kampelį Žoe Jorkui, vie
nam iš Detroito darbininkų ; j# 
judėjimo vadovų, kuris ve- į H 
liau žuvo nuo policijos 
kulkos per bedarbių de
monstraciją. Kai susirgo 
vyriausiasis “Vilnies” re- i 
daktorius Leonas Prūseika, i 
Alisės šeima buvo viena iš į 
tų, kuriose velionis Leonas 
ištisus pusmečius rasdavo 
prieglobstį, taip pat mate
rialinę ir moralinę paramą.

Ligi šiol dar niekada ne
mačiusi savo tėvų žemės, 
baigdama 70 metus, Alisė 
atvyko ją pamatyti ir susi
pažinti su jos naujuoju gy
venimu.

Jubiliatei linkime geriau
sios sveikatos ir dar daug 
daug padirbėti darbo žmo
nių labui ir taikos išsaugo
jimui. • ;

Stoughton, Mass.
Dvi mirtys viena diena
Antanas Raila iš Brock- 

tono, Mass., telefonu pra
nešė, kad pirmadienį, 
gruodžio 21 d. ryte, mirė 
jo brolio žmona Ona, o vė
liau tą pačią dieną mirė ir 
jo brolis Kazimieras Raila.

Kazimieras Raila buvo 
jau 84 metų amžiaus, gi 
Ona Railienė — virš 70 me
tų amžiaus. Ilgus metus 
Railai išgyveno Stoughtone. 
Jie turėjo šeimyną—jų vai
kai jau suaugę žmonės.

Mirusieji Railai palaidoti 
gruodžio 24 d. Stoughtone.

Dėl Kazimiero ir Onos 
Railų mirties reiškiame šir
dingą užuojautą jų broliui 
Antanui Railai ir kitiems 
giminėms.

P. Buknys

—Dr. ir Mrs. E. J. REPSHIS S
GDorchester, Mass.
'G

Linksmų žiemos švenčių ir laimingų 
naujųjų metų! Linkiu visiems mano 
giminėms, draugams ir pažįstamiem 
Amerikoje ir Lietuvoje. Daug laimės ir 
tvirtos sveikatos.

r-JONAS PURTIEK 
Pittsburgh, Pa.

Ukmergiškis J. Purtikas

Proga žieminių švenčių, sveikinu visus 
savo draugus ir pažįstamus, “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytojus — drūtos 

sveikatos ir laimės visiems.

—J. KASPARAVIČIUS
Baltimore, Md.

Sveikiname su naujais metais gimines, 
draugus ir pažįstamus, gyvenančius Ame
rikoje ir Tarybų Lietuvoje, kuriuos teko su
sitikti 1960 etais.

Sveikiname h; “Laisvės” leidėjus ir >skai- 

 

tytojus, ir kad $aika gyvuotų pasaulyje.

■BEN ir VALĖ SUTKAI 
San Francisco, Calif.
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Binghamton, N. Y.
širdingiausia padėka 

visiems
Prasidėjus spaudos vajui? 

jaučiausi sveika ir tvirta. 
Ruošiausi kiek galėdama 
darbuotis spaudai. Bet liga 
netikėtai pastęjo man kelią. 
Iš sykio paguldė mane į lo
vą, o vėliau net ir ligoninę 
turėjau vykti. Ligoninėje 
tuojau pajutau, kad ne aš 
viena kovoju su liga, o man 
padeda keli pažįstami vietos 
gyventojai lietuviai.

Sužinoję draugai ir drau
gės, kad esu ligoninėje, gau
siai lankė mane. Jie atsiun
tė linkėjimus greitai pa
sveikti ir vėl darbuotis. Tie 
laiškeliai man davė daugiau 
energijos kovoti ligą iki nu- ■ 
galėsiu.

Laiškelių ir vertingų do
vanėlių gavau daug, nevien 
tik iš vietinių draugų ir 
draugių, bet ir tolimų kolo
nijų: Miami, Fla., Brooklyn, 
N. Y., ir kitų kolonijų. As
meniškai atsakyti negaliu, 
tad prašau priimti širdingą 
mano padėką visiems ir vi
soms, kurie atsiuntėte laiš
kelius ir aplankėte mane li
goninėje bei namuose. Tie 
jūsų, brangūs draugai, šir
dingi linkėjimai tikrai pri
davė man daugiau energijos 
ir pasiryžimo nugalėti ligą.

Mano sveikata — nors lė
tai, bet eina geryn, tvirtyn.

Dar kartą tariu visiems 
širdingą padėkos žodį...

Mary Kazlauskienė
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SEZONINIAI SVEIKINIMAI
SVEIKINAME SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS!

Linkime laimingų Naujų Metų visiems!

DAMICELĖ ir JOE MANKOFSKY 
ir |inus JOSEPH 

—Crown Point, N. Y.
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Sveikiname mūsų drauges ir draugus, pažįsta
mus, gimines Lietuvoje, taipgi ir “Laisvės” visą 
personalą su Kalėdomis ir Naujaisiais metais. 
Linkime visiems stiprios sveikatos,’ ilgai ilgai 
gyventi, ir kad viskas gerai sektųsi.

JONAS ir JULIA GITTZUS 
Bedford, Mass.

Waterbury, Conn
Gruodžio 13 dieną įvyko 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kp. susirinkimas/ 
Narių atsilankė nemažai ir 
jie apsvarstė daug dalykų.

Delegatai išdavė raportą 
iš 3-čios apskrities konfe
rencijos, kuri įvyko Bridge
port, Conn. Raportas buvo 
priimtas.

Komisija, kuri buvo su
rengti rodymą filmų iš Lie
tuvos, kuriuos rodė Jonas | 
Grybas, pranešė, kad pa
rengimas buvo pasekmin
gas. Žmonių ats i 1 a n k ė 
skaitlingai, kaip vietinių, 
taip ir iš apylinkės. Nuo pa
rengimo liko pelno, iš tų pi
nigų draugija paskyrė $50 
“Laisvės” fondui.

Buvo išrinkta valdyba 
1965 metams, tai yra, užgir- 
ta ta pati valdyba: organi
zatorius J. Vaitonis, f in. 
sekretorė Klem Yenkelu- 
nienė, ižd. W. Yakubonis, 
protokolų sekr. W. Dūda.

Nutarta surengti “party” 
pasitikimui naujų metų. Dėl 
to parengimo į komisiją įė
jo Klem Yenkelunienė, M. 
Svinkūnienė ir J. Vaitonis. 
Komisija tuojau pradėjo 
rengtis prie parengimo.

Sutikimui naujų metų & 
partija įvyks gruodžio 31 
d., apatinėje svetain ė j e, 
Lietuvių Piliečių Klube, 103 
Green St., Waterbury,

Vakarienė bus duodama
jį kaip 8:30 vakare.

Komisija stengsis geriau
si šiai, kaip jie kali atlikti 

vo užduotį. Pagamins e
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4 p.-Laisve (Liberty)— Penkt, gruodžio (Dec.) 25, 1964

i sa
vo užduotį. Pagamins gerą 
maistą ir svetingai sutiks 
visus svečius, atsilankiusius 
iš toliau ir taip pat vieti
nius.

Visų prašome įsigyti ti- 
kietus iš anksto, tai žinosi
me kiek maisto pagaminti, t 
Norintieji dalyvauti maty
kite J. Vaitonį, K. Yenkelu- 
nienę ir M. Svinkūnienę.

Komisija
(Nuo. Red. Negalėjome 

įdėti į “Laisvę” gruodžio 22 
dieną, nes tik tą dieną ko
respondenciją gavome).
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PHILADELPHIA, PA
Valstijos medžiotojų ko- 

jaisija pranešė, kad į dvi 
savaites medžiotojai nušovė 
47,000 stirnų.

Bucks County komisionie- 
rius John J. Bodley sako, 
jog kitais metais bus pa
keltas uždarbis dirbantiems 
apskrityje.

Philadelphijoje su išduo
tais trafiko tikietais yra 
kas negero: Miesto kontro
lierius Alexander Hemhill 
nori žinoti, kur dingo 30,000 
1963 metais išduotų tikietų.

Po 35 dienų Rohn & Haas 
kompanijos darbininkų 
sveikas pasibaigė pasirašy
mu dvejų metų kontrakto, 
pakeliant 22% cento į va
landą per dvejus metus. 
Streikui vadovavo 
88 AFL-CIO.

lokalas

250 Oscar Mayer kompa
nijos darbininkų kelių dienų 
streikas pasibaigė, pake
liant 27 centus valandai. Tai 
paliečia 26 kitas mėsos pa
kavimo įmones Philadelphi
joje. Streikui vadoyavo 
MCB unijos 195 lokalas.

Mrs. Rosa DiDomeniko, 
7025 Grays Ave., mini šim
tąjį gimtadienį. Ji turi 30 
anūkų ir 60 proanūkių. Ji 
atvyko iš Italijos 1913 m.

Camdeno miesto ir valsti
jos policija suėmė 25 nar
kotikų pardavinėtojus. Su
imtieji padėti po $429,000 
užstato.

Philadelphijoje gyvena 
350,000 žydų tautybės žmo
nių.

Josephine Szinkonis mirė 
gruodžio 4 d. Palaidota 
Sepulchre kapinėse.

Anna Jokubonis mirė 
gruodžio 4 d. Buvo pašar
vota Kavaliausko šermeni
nėje, o palaidota Holy Cross 
kapinėse.

Chesteris reik a 1 a u j a iš 
Washington© vieno milijono 
dolerių skurdo' naikinimui 
ir bedarbių lavinimui.

Walat Whitmman tiltas 
tarp Philadelphijos ir New 
Jersey buvo atidarytas 1957 
metų gegužės 16 d. Juo per
važiavo 150 milijonų auto
mobilių.

Sun Shipbuilding kompa
nija Chesteryje pasirašė 61 
milijoną dolerių kontraktą 
su United States Line pa
statyti 5 prekybinius laivus. 
Sakoma, 4,200 darbirtinkų 
darbas bus 'užtikrintas iki 
1967 metų.

14,000 darbininkų, dirban
čių apsigynimo departamen
te Philadelphijos apylinkė
je, gaus algų pakėlimą

Pilietis

Worcester, Mass.
Iš LLD 11 kp. susirinkimo 
Gruodžio 14 d. įvyko skait

lingas susirinkimas, kny
gyno kambarys buvo perpil
dytas nariais. Komitetas 
raportavo iš įvykusio va
jaus rengto banketo, kuris 
buvo pasekmingas. Kadan
gi dabartiniu laiku eina 
mūsų “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajai gavimui skaitytojų ir 
sukėlimui finansų fondų, 
tai iš banketo pelno abiem 
laikraščiams padalyta ly
giai. Kuopa per metus turė
jo 8 susirinkimus ir keletą 
parengimų, kurie pasisekė 
gerai ir davė gražaus pel
no, iš kurio buvo išaukota 
sveturgimių gynimui $225 
ir mūsų pažangiajai spau
dai $255. Kuopa prenume
ruoja į knygyną keturis 
laikraščius.

Svarbiausias šio susirin
kimo tikslas buvo pasiruoš
ti ateinančių metų parengi
mams. Ateinančiais metais 
mūsų draugijos bus jubilie
jiniai metai, tai jau bus 50 
metų, kai mes prie jos pri- 

I klausome. Apsvarsčius šį 
i klausimą nutarta gražiai šį 

•' jubiliejų atžymėti suren-

Hartford, Conn.
Pasitiksime Naujus Metus 

linksmai ir draugiškai z
Namo Bendrovė rengia 

šį pasitikimą Naujų Metų. 
Jis įvyks 1964 m. gruodžio 
31-mos d. vakarą, 157 Hun- j 
gerford St., Hartford,Conn.1 
Jis trauksis iki 3 vai. ryto, gjant Ką nors gražaus. Šis 
1965 metų sausio 1 dieną. gražus sumanymas turės

Auka tik $3.50, už tą au- būti įvykdytas 1965 m. ba
ką gausite gerti ir valgyti, landžio 4 d. 
taip, kaip kiekvienais me
tais. Žinote, kad Laisvės žiavimui kasmet yra suren- 
choras ir bendrovė rengia giamas šaunus banke tas, 
ne dėl pelno, bet, kad drau-! kad sukelti finansų dėl pa- 
giškai praleisti laiką ir pa
sitikti Nujus Metus. Pasiti
kime linksmai ir veikime 
linksmai
Dar priminimas draugams
Serga O. Giraitienė, ilga

metė progresyvių draugijų 
narė, taigi ir Laisvės choro 
narė.

Susirgo d. A. Klimas, 
taipgi ilgametis draugijų ir 
Laisvės choro narys ir vei
kėjas. Taipgi susirgo choro 
narys Peter Sluskis.

Visiem velinam susveikti.
J. žemaitis

1965 metų sausio 1 dieną.

“Laisves” šėrininkų suva-

Santa Monica, Calif. — 
St. John ligoninėj surado, 
kad paskilbęs negrų daini
ninkas Nat King Cole turi 
plaučiuose guzą.

ST. PETERSBURG, FLORIDA
Mirus

Petrui C. Butkevičiui
Reiškiame širdingiausią užuojautą jo duk

rai Sophia V. ir jos vyrui Holbrook, antrai duk
rai Edith ir jos vyrui Stoddart, visiems anū
kams ir proanūkiams, kitiems giminėms ir drau
gams, netekusiems tėvo, 
vyzdingo draugo.

f

J. ir S. Bakšiai
P. ir O. Navickai
J. Puišis
Rože Samulionienė

F K. ir M. Puišiai 
t A. Vėgėla

A. ir P. Lukai
J. ir O. Rubai
M. Klish
W. Petkunas
F. ir A. Pakalniškiai
M. Witkus
F. ir M. Lideikiai
H. ir D. Ruether
J. ir P. Šimėnai
F. ir A. Kalantai
J., Ragauskas
M. Šteinys
L. ir A. Tvaskai
J. ir H. Žilinskai
J. ir A. Stukai

dieduko ir mylimo, pa-

V. ir E. Valley 
J. ir M. Judžentai 
J. ir P. Blaškiai 
P* Snyder & family 
J, ir O. Greblikai 
F. Mockapetris 
LLD 45 kuopa

K. ir V. Pociai 
B. ir O. Putrimai 
J. ir G. Gendrėnai 
A. ir K. Pakšiai 
Agnes Pike 
T. ir O. Kairiai 
A. ir V. Ruseckai 
Wm. ir A. Stakėnai 
A. Dulskis \ 
G. ir E. Bernotai
A. Zablackienė 
J. P. Brass
J. ir M. Milleriai
M. ir A. Jacyno
K. ir A. Sholunai 
D. Lesnick
J. ir E. Galvan 
J. ir H. Sholunai
B. Jankauskas 
J. ir S. Yukniai 
J. ir A. Sherman 
P. Propiesčienė 
J. ir J. Stančikai 
Anna Straukas
D. Kairienė
J. ir J. White
N. Lenagen
E. Ligmalienė

J. ir A. Palioniai

W. ‘ Kersulius, 292 Lincoln 
AVe., Brooklyn, N. Y.

Linkiu sergantiems sėk
mingai ir greitai išgyti. 
Sekretorė taipgi pranešė, 
kad LDS 57 kuopos narys 
Mykolas Siminiškis persikė
lė iš Worcesterio į mūsų 
kuopą. Priimtas su džiaugs
mu.

Prieita prie kuopos val
dybos 1965 metams rinki
mo. Iš mažos grupelės da
lyvių nebuvo draugų, kurie 
pakeistų dabartinę kuopos 
valdybą. Susirinkusieji vien
balsiai užgyrė, dabartinę 
valdybą toms pačioms par
eigoms ir 1965 metams, iš
skyrus pirmininką, nes šia
me susirinkime į pirminin
ko vietą niekas neapsiėmė, 
tai jo rinkimas paliktas se
kančiam susirinkimui. Yra 
didelis pageidavimas, kad į 
kuopos pirmininko vietą ap
siimtų vyras.

Sekamas LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks sausio 4 
d., Sokolaune Hali, 226 Clin
ton St., antrame aukšte; įė
jimas iš Jarvis St. Labai 
lengva surasti. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Pradėkime 1965 
metus su pasižadėjimu dirb
ti energingai mūsų garbin
gos organizacijos gerovei.

MIAMI, FLA.
Vietines naujienos

Prieš prezidentinius rin
kimus mes apsilankėme pas 
Mrs. Hettie Helen Martin. 
Ji pasisakė, kad ji jaučiasi 
pusėtinai prastai. Bet ji no
rėtų dar gyventi ir žinoti 
kas bus išrinktas šalies pre
zidentu. Ji griežtai pasisa
kė prieš senatorių, Bary 
Goldwaterj, esą, jis ne tik
tai kad už birčistus, bet ir 
su Ku Klux Klano šaika ei; 
na ranka rankon, fašistas— 
darbo klasės priešas. Ji pa
tarė mum balsuoti už da
bartinį šalies prezidentą de
mokratą Johnsoną. Mes jai 
padėkojome už patarimą.

A

Lapkričio 3 dieną nuo pat 
ryto pasiteiravome pas sa
vo artimus kaimynus, už 
ką jie mano balsuot. Tai še
ši prieš vieną pasisakė, kad 
jie balsuos už Bary Gold- 
wateri. Buvome su žmona 
nusiminę, nes ir vietinis 
dienraštis “Miami Herald” 
talpino ilgiausius agitaciji- 
nius straipsnius su paveiks
lais, raginant piliečius bal
suoti už Goldwaterį. Lyn
don Johnsonas buvo garsi
namas antroj vietoj. Tą pa-

iTTlhl rWiitfi

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

AUTO MECHANIC
GM or AM Motor Experience

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

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

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 or out. Own room, 

plant.'Good wages. Hospitalization^ Bath &.TV. 5 day week. References 
paid vac. etc. Apply in person Buck’s required. Salary open. Bethayers

PAPER CUTTER and all around 
bindery man. Suburban printing

County Printing House. 8400 — 
Route 13, Levitton, Pa.

(101-102)

vicinity. WI. 7-2641.
' (100-104)

Stenkimės rašyti naujų na-1 či'ą dieną stovėjome eilėje 
rių. Būtų malonu matyti piliečių valandą ir pusę iki
skaitlingą susirinkimą.

Ona Wellus, fin. sekr.

Iš laišku
Gerbiami draugai laisviečiai 
ir laisvietės,

Visus nuoširdžiausiai svei
kinu ir visiems linkiu viso 
geriasio, labiausiai tvirtos, 
geros sveikatos 1965 metais.

U. Kasparkienč
Detroit, Mich.

1 sveikinimo suvažiavimo. Šis 
banketas įvyks sausio 31 d. 
Vėliau bus pranešta, kokia 
programa bus duodama.

“Laisvės” vajus eina prie 
pabaigos. Kas dar manote 
apdovanoti savo brolius ir 
seseris Lietuvoje gyvenan
čius, tai būtų pigiausia ir 
gražiausia dovana užsakyti 
'‘Laisvę”. Jūs matote iš 
Lietuvos, kaip mūsų broliai 
ir seserys myli mūsų spau- dirbtinius (WlS? 
dą skaityti. Užrašykite jiem |
“Laisvę”, kuri juos lankys 
visus 1965-tus metus.

Daug klausia mus, ar tu
rėsime “Vilnies” Kalendo
rių. Kalendorius šiomis die
nomis jau pasiekė mus. 
Jį galite gauti pas Jaskevi- 
čių ir Žitkų. Taipgi gera 
proga ir savo gimines apdo
vanoti—pasiunčiant į Lietu
vą. Persiuntimas pigus, kai
nuoja apie 15 c. Šių metų 
“Vilnies” Kalendorius įdo
mus, telpa daug įvairių ži
nių iš įvairių gyvenimo ir 
pasaulinių įvykių.

Jaskevičius

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

Gruodžio 7 d. atsibuvo 
LDS 6 kuopos susirinkimas. 
Spaudoje buvo pasakyta, 
kad šiame susirinkime bus 
renkama kuopos valdyba 
1965 metams ir visi nariai 
buvo prašomi dalyvauti. Ta
čiau labai mažas narių skai
čius teatkreipė dėmesį į šį 
svarbų reikalą ir dalyvavo 
susirinkime .0 didelei dau
gumai musų 6 kuopos narių 
šis svarbus klausimas (val
dybos rinkimas), pasiliko 
užmirštas. Tai peiktinas na
rių nesirūpinimas savo kuo
pos reikalais.

Iš finansų sekretorės pra
nešimo sužinojome, kad Izi
dorius Vėžys pasveiko ir at
sisakė nuo pašalpos. M. 
Kazlauskienė, nors dar nėra 
pilnai pasveikus, gydosi 
namie gydytojo priežiūroje, 
o vienok atsisakė nuo pašal
pos. Pora dienų prieš šį su
sirinkimą Bronė Keršulienė 
prisiuntė kuopos narės Vik
torijos Zmitraitės - Miller 
No. 1 blanką pašalpai. Ji 
dabar gyvena ir gydosi pas 
savo sesutę ir švogerį B. ir

Nuo kada gamina

Dabar Jungtinėse Valsti
jose yra virš 30,000,000 žmo
nių, kurie neturi nei po vie
ną dantį. Dauguma jų var
toja dirbtinius dantis.

Prieš kelis šimtus metų 
vieton netekusio danties 
dentistai bandė pritaikinti 
galvijų ir žvėrių dantis. 
19-ame amžiuje pradėjo ga
minti iš kieto medžio, bet jie 
mažai tarnavo. Kiek vėliau 
italas dentistas Fonzi jau 
pradėjo gaminti auksinius 
ir porcelinius dantis.

Jungtinėse Valstijose dirb
tinius dantis pradėjo ga
minti 1817 metais.

PHARMACISTS. Temporary full 
& part time ■ positions available 
immed. Perm, full & part time 
positions also available. For further 
information call Miss Genovese, SA. 
4-1000. ' Sun Ray Drug Co.

(103-104)

HOUSEKEEPER
Live in. Own Room.

3 Children.
LU. 3-4225.

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)HEAD waitress, waitresses, cash

ier. Gd. pay. Vac. Nice surround
ings. Lawrence Pk. Shop. Center. 
Broomall. Apply City Line Delic., , J „
7547 Haverford Ave. Ask for Jack laundry, Gwynedd Valley.
Weiss, bet '3 P. M.

(103-1)

GENERAL HOUSEWORK and
3 small 

children in family, 5 day week. $45. 
Recent references. Call MI. 6-6060. 

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

gavome progą atiduot savo 
balsus už Johnsoną. Vaka
re per tedeviziją paaiškėjo, 
kad Johnsonas tapo išbal- 
suotąs dauguma balsų. Tą 
naktį ir ant rytojaus mums 
buvo didelis' džiaugsmas.

LPN. practicals and nurses aides, 
All shifts, new convalescent 

home in Willow Grove.
Cąll OL. 9-3060.

1 (103-5)

BUSINESS OPPORTUNITY

MOUNTER & PROOFER
For Flexographic Printing.

Excellent expandng Co.
Call Mr. Murphy.

WA. 4-0200.
(103-1)

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,
nęs paprašė, kad šustabdy- ' Investment is small. It’s the right 
čiau jai siunčiamą laikraštį; !^mcote%rp? aMO^RLc- 
“Laisvę”. Bet mes su žmo
na plačiai paaiškinome apie 
“Laisvės” reikalus. Pasek
mės buvo tokios, kad Mrs. 
Martin pakeitė savo užma
nymą ir ji tuoj padavė man 
$30 už “Laisvės” prenume
ratą $9 ir “Laisvės” vajaus 
fondui bus 21 doleris. Mes 
pastebėjome, kad būtų ne- 
pro šalį kokią dešimkę pa
aukoti A. Bimbos kovai 
prieš nup'ilietinimą fondui. 
—Ne, — atsakė Mrs. Mar
tin, — lai būna viskas 
“Laisvės” fondui, nes per
eitą sezoną aš jau aukojau 
A. Bimbos pilietybės apgy
nimo reikalams $20.

Atsisveikinome linkėda
mi jai sveikatos ir dar gy
venti daug metų. Mrs. H. 
Martinienės auką perda-

Šiomis dienomis ir vėl ap
silankėme pas Mrs. Hettie 
Martin, radome ją pusėti
nai sergančią. Ji tuoj ma-

velt Blvd., Philadelphia, Pa.
(99-103)

viau “Laisvės” vajininkei 
M. Valilionienei.

Gruodžio 20 dieną daly
vavome Lietuvių Socialio 
Klubo bankete. Publi k o s 
prisirinko virš šimtas. Aido 
choras dainavo kelias dai
nas. Po to buvo šaunūs pe- 
tūs iš ^kalakutienos. Dabar 
daug svečių yra atvažiavu
sių iš nortų, tarpe kurių 
buvo ir eastonietis Stanley; 
Sharkey-Lukauskas. Po to i 
sekė šokiai, polkutės, o kitiį 
prie pinaklio ir šaškių pra
leido laiką. Visi turėjo 
“good time”. 'Plačiau apie 
tai parašys nuolatiniai ko
respondentai.

V. J. Stankus

Sėkminga Naujij Melu!
Sveikiname su naujaisiais 1965 metais, visus, 

visur, kas tik ką nors dirba 
žmonijos gerovei.

—V. ir U. BURDAI
San Leandro, Calif.

SEZONINIAI SVEIKINIMAI
Širdingiausi linkėjimai mūsų draugams 

ir pažįstamiems, “Laisvės” skaitytojams ir 
“Laisvės personalui.

Visus sveikiname su sekančiais naujais 
metąis, kad būtų laimingi ir sveiki!

-ANNA ir JOHN DAUKUS 
29900 Lahser Rd.
Southfield, Michigan

Tool
Good 

Liberal 
Steady

MACHINIST
and Diemaker. 
starting salary. 
Company benefits, 
year round work.

DE. 3-3300.
(103-1)

PHARMACISTS. Temporary full 
time & part time positions available 
immed. 'Perm. Full & part time 
positions. For further information 
call Miss Genovese, SA. 4-1000. Sun 
Ray Drug Co. x

(103-1)

SHOE REPAIR MAN
Experienced

CARL SHOES
1-609-BE. 5-6223 (N. J.)

(103-104)

CHEF 1st CLASS
•Short order cooks. Experienced 

all shifts.
' Also
WAITRESSES

Experienced, neat and fast. All 
shifts. New Diner to open soon, 

i Apply in person. COURT DINER, 
Baltimore Pk. & Edgemont St., 
Media, Pa. 103-1)

Paryžius. — JAV diplo
matai veikia, kad sumažin
tų skirtumus su Prancūzija 
NATO reikalais.

VAKARŲ VOKIETIJOS 
GAMYBA

Bona. — Dabar Vakarų. 
Vokietija turi 57,500,000 
gyventojų. Per metus paga
mina: 31,200,000 tonų plie
no ir 28,800,000 tonų cemen
to. Nacionalė metinė gamy
ba siekia 94 bilijonus dole
riu.

Brockton, Mass.

Nauju 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

5 p.«Laisvč (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 25, 1964



Svečias iš Niujorko
VILNIUS, lapkričio 30 d. 

Po kelių dienų viešėjimo Ta
rybų Lietuvoje šiandien su 
Vilnium atsisveikino Niu
jorke leidžiamo pažangaus 
Amerikos žydų laikraščio 
“Morgn Fraihait” vyriau
sias redaktorius P. Novikąs. 
Laikraščio “Literatui* n a j a 
gazeta” pakviestas, draugę 
su Tarybų Sąjungoje išei
nančio žydų kalba žurnalo 
“Sovietiš Heimland” redak
toriumi A. Vergeliu svečias 
iš JAV pabuvojo Maskvoje, 
aplankyk Rygą, Leningradą, 
Minską, Kijevą ir kitus ša
lies miestus.

Viešėdamas Tarybų Lietu
voje, P. Novikas apžiūrėjo 
mūsų architektūrinius bei 
istorinius paminklus, vietas, 
susijusias su vokiškųjų fa
šistų siautėjimu Lietuvoje, 
domėjosi laimėjimais taikio
je statyboje. Svečias susiti? 
ko su kultūriniame fronte 
dirbančiais žydų tautybės 
žmonėmis, kalbėjosi su lie
tuvių rašytojais, apsilankė 
Lietuvos Draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio ša
limis draugijoje.

—Su Vilniumi mane sieja 
sena pažintis, — pareiškė 
ELTOS korespondentui P. 
Novikas. — Čia aš gyvenau 
1919-1920 metais, buvau 1932 
metais, mačiau karo su
griautą miestą 1947 metais. 
Ir, žinoma, šiandien jį, išau
gusį ir pasipuošusį naujais 
pastatais ,man sunku ir pa
žinti. Jo suklestėjimas džiu
gina, lygiai kaip ir Visos 
Tarybų Lietuvos laimėjimai 
pramonės, statybos, kultū
ros baruose.

Mane, kaip pažangaus žy
dų laikraščio darbuotoją, 
pasakė svečias, nudžiugino 
tai, kad čia gyvenantys žy
dai aktyviai dalyvauja naujo 
gyvenimo statyboje, vaisin
gai dirba įvairiuose socialis
tinės kultūros baruose. Tuo 
aš turėjau progos įsitikin
ti susitikęs su rašytojais, 
kompozitoriais, artistais, ap
silankęs pas Vilniaus prof
sąjungų kultūros rūmų žy
dų meno saviveiklos kolek
tyvo dalyvius.

Susitikimai Vilniuje man 
buvo labai vertingi dviem 
požiūriais. Iš vienos pusės 
jie dar kartą parodė, kad 
Tarybų šalyje tvirtai laiko
masi visų tautų kultūrų ly
giateisiškumo principo, iš 
kitos—jie leidžia duoti rei
kiamą atkirti kapitalistinio 
pasaulio šmeižtams prieš 
Tarybų Sąjungą.

ELTA

Sveikina su Naujais 
Metais

Gerbiamoji “Laisvės ko
legija! Leiskite pasveikin
ti jus su naujjaisiais me
tais, ir palinkėti daug, daug 
metų tokį kilnų, tokį atsa- 
komingą darbą dirbti dėl 
darbo liaudies.

Skaitau “Laisvę” ir gal
voju: kodėl tokiam kilniam 
asmeniui kaip A. B. nori 
atimti pilietybę, kuris savo 
gyvenimą pašventė vie
niems padėti, kitus pamo
kyti. Kaip neteisinga! O 
juk niekšams ir žmogžu
džiams jie suteikė pilietybę.

Taip pat linkiu viso gero, 
o ypač sveikatos Jonui 
Smalenskui už tokią didelę 
dovaną, ką mums suteikė. 
Ačiū tau, Jonai, viso gero.

A. Virbalis 
S. Paulo.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Kubos Industrijos reikalų 
ministras Ernestas Che 
Guevara ir jo artimi išskri
do į Alžyrą.

NAUJU METU BOS
Naujieji metai jau visai 

netoli. Kiekvienas planuoja 
kaip ir kur praleisti senuo
sius metus ir pasitikti nau
juosius.

Tie, kurie sutinka kiek
vienais metais Naujuosius 
metus su aidiečiais, jau ži
no kaip smagu ir linksma 
būti su savo draugais, kaip 
gražiai būna kiekvienas 
priimtas ir pavaišintas.

Aido choras prašo visus 
atsilankyti į Naujų Metų 
sutikimą, kuris įvyks 
“Laisvės” salėje 8-tą valan
dą vakaro. Šiais metais, 
kaip ir visuomet, kiekvie
nas svečias bus patenkintas 
aidiečių vaišėmis ir visa va
karo programa. Bilietus-ga- 
lima gauti pas bile kurį ai- 
dietį, arba galima paskam
binti telefonu pašaukiant 
MI 6-6887. Bilieto kaina tik 
5 dol. Laukiame visų atsi
lankant!

H. F.

Dar apie arklienos 
pardavinėjimą

New Yorkas. — Pereita
me “Laisvės” numeryje pla
čiai buvo rašyta, kad mais
to komisionierius Albertas 
S. Pacetta paskelbė, jog 
Merkei kompanija pardavi
nėjo arklieną, maišytą su 
jautiena.

Tuojau Merkelio kompa
nija paleido iš darbo 250 
darbininkų, nes paskelbi
mas pakenkė bizniui.

Pas Merkelį dirba apie 
500 darbininkų fabrike ir 
pardavinėjimo krautuvėse. 
Per dvi dienas apie 300 
Merkelio darbininkų pikie- 
tavo Pacettos gyvenimo na
mą ir raštinę. Tuojau po to 
jis pareiškė, kad dar neįro
dytas arklienos pardavinė
jimas, atsiprašė per radiją 
Merkelio Ko. ir net laiškus 
parašė krautuvėms, kurios 
pirkdavo iš kompan i j o s 
mėsos produktus pardavi
mui.

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Jis, tur būt, yra vienas la
biausiai mėgstamų sporto ša
kų. . .”

Tai didelė bent man staig
mena. Nežinau, gal boksas 
Lietuvoje reiškia visai ne tą, 
ką jis reiškia čia Amerikoje. 
Tai sena barbariško žiaurumo 
liekana. Jeigu savo oponen
to nesukruvinsi, nesudaužysi, 
nepritrenksi iki sąmonės ir 
proto netekimo, tai nelaimėsi, 
nebūsi čempionu. Boksas su
kelia žmoguje pačius primity- 
viškiausius instinktus.

Sakau: gal gi Lietuvoje bok
sas reiškia visai ką kitą. Įdo
mu būtų išgirsti. Gal “Spor 
tas” malonėtų paaiškinti. . .

Labai raginu “Keleivio” re
daktorių Sondeckį pasiskaityti 
apie savo įžymųjį sūnų Sau
lių sekamą pastraipą iš Vil
niaus “Tiesos” (gruodžio 18 
dieną) :

“LTSR Valstybinėje filhar
monijoje šiomis dienomis įvyko 
simfoninis koncertas, vadovau
jamas LTSR nusipelniusio ar
tisto Sauliaus Sondeckio. Di
rigentas S. Sondeckis yra žino
mas ne tik mūsų respublikoje, 
bet ir visoje Tarybų šalyje bei 
už jos sienų. Tai vienas en
tuziastingiausių mūsų jauno
sios muzikų kartos atstovų, 
talentingas kamerinių orkestrų 
vadovas, klasikinės ir lietuvių 
tarybinės muzikos populiarin
tojas. Įvykusiame koncerte S. 
Sondeckis pirmą kartą diriga
vo simfoniniam orkestrui.”

' Koncertas labai gražiai pa
vyko ir korespondencijos au
torė, taip pat filharmonijos di
rigentė, M. Dvarionaitė savo 
pastabas baigia:

“Palinkėkime dirigentui Sau
liui Sondeckiui, įžengusiam į 
simfoninio dirigavimo kelią, 
pasiekti tokių pat laimėjimų, 
kokių jis susilaukė kamerinės 
muzikos srityje.”

Sveikinimai
Širdingiausi linkėjimai vi

sam “Laisvės” personalui su 
naujais 1965 metais. Lin
kiu visiems stiprios sveika
tos ir sėkmės darbuose. 
H. Žilinskiene, Worcester, 
Mass.'

Linksmų žiemos švenčių 
ir laimingų naujųjų metų 
“Laisvės” kolektyvui! K. J. 
Paulauskas ir šeima.

■ Gerb. drg. redaktoriai ir 
visi “Laisvės” darbuotojai, 
sveikiname su naujais me
tais, linkime daug sėkmės. 
Lai gyvuoja “Laisvė”! Leo
nas Kryževičius, Telšiai, 
Lietuva.

Linkime visam “Laisvės” 
personalui sėkmės darbe, ir 
laimingų naujųjų metų. 
Benjamin ir Ona Kubiliai, 
Chicago, Ill.

Viso geriausio linkiu 
Jums visiems laisviečiams, 
ir laimingų metinių švenčių! 
L Klevinskas, Scranton, 
Pa.

Sezoniniai sveikinimai ir 
geriausių linkėjimų naujuo
se 1965 metuose. Mylda ir 
Walter Žukai, Elizabeth, 
N. J.

Mielieji! Sveikiname su 
naujaisiais metais, linkime 
daug pasisekimo ir geros 
sveikatos. G. ir O. šilkai, 
Rocky Hill, Conn.

Laimingų naujų metų 
“Laisvės” personalui ir vi
siems skaitytojams. Frank 
Ivan, Roslindale, Mass.

Linkiu daug laimės ir 
sveikatos visam “Laisvės” 
'personalui 1965 metuose. 
S. Radusis, Bayonne, N. J.

Linkiu visiems “Laisvės” 
darbininkams linksmų žie
minių švenčių. Julia šap- 
ranauskienė, Philadelp h i a, 
Pa.

Su geriausiais linkėjimais 
praleisti sezonines šventes 
gražiai, sveikai. Daug sėk
mės “Laisvės” personalui. 
Tilla ir Juozas Lukai, Wor
cester, Mass.

Linksmų Kalėdų ir laimin
gų Naujų metu! V. S tau- 
gaitis, W. Suffield, Conn.

AIDO CHORO 
GARBĖS NARIAI

Pastaruoju laiku įstojo i 
chorą naujais garbės na
riais Anicetas Vildžius, 
Kancy Levanas ir Irena Le- 
vanienė, užsimokėdami gar
bės narių duokles.

Gražu, kad vis daugiau ir 
daugiau gauname garbės 
narių. Tai parodo, kad žmo
nės myli dainas ir įvertina 
mūsų Aido chorą.

Aido sekretorius

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Mirusių brolio ir sesers — Kurklių kaime

Ona Šapolaite-Leonavičiene
Mirė gruodžio 23, 1963

Viktoras Šapolas
Mirė gruodžio 26, 1963

Ilsėkitės ramiai, mano brangieji Lietuvos žemelėje. 
Mano mintyse liksite amžinai!

p

— Frances šapolaitė-Mažilienė
Švogeris Danatas Mažilis 
ir mano šeima

Brooklyn, N. Y.

i . / ■ ? . f

Po miestą pasidairius
Policijos komisionierius 

1 reikalauja daugiau pinigų 
policijos departamentui. Sa
ko, kad 23,198 policininkų 
neužtenka. Jis nori dar 
1,000 pridėti.

Miesto taip vadinama Es
timate taryba užgyrė planą 
^pastatymui žemutinėje Man- 
hattano dalyje iškelto vieš
kelio tarp Holland tunelio 
ir Williamsburg tilto. Visas 
projektas atsieis $100,000, 
000. Pastatymas ims keletą 
metų. 90 procentus lėšų 
duos federalinė valdžia.

Valstijos seimelio atstovai 
ir senatoriai atlaikė susi
rinkimą ir išrinko viršinin
kus. Atstovų buto pirmi
ninku išrinktas Stanley 
Steingut, o senato — Julian 

i B. Erway. Svarbu, kad šių 
veikėjų kandidatūrai prieši
nosi miesto majoras Wag- 
neris. Jis siūlė savo kandi
datus ir pralaimėjo. Vadi
nasi, miesto majoro santy
kiai su seimelio dauguma 

i negalės būti sklandus. Taip 
i spėja miesto politikieriai.

Gengsterių karalius Bana
nas buvo dingęs, paskui bu
vo atsiradęs ir dabar vėl 
yra dingęs. Buvo manyta, 
kad jo kolegos jį užmušė, 
bet jis prieš keletą dienų te
bebuvo gyvas. Turėjo stoti 
į teismą ir liudyti, bet ne
pasirodė.

Merkei mėsos firma ža
da miesto viršininkus 
traukti teisman. Mat, jų 
pranešime, kad kai kur tos 
firmos krautuvės pardavi
nėja arklieną, labai paken
kė jos bizniui. Firmos virši
ninkai sako, kad jie nieka
dos nėra arklienos pardavi
nėję.

Harlemo tėvų organizaci
ja reikalauja, kad būtų per
žiūrėti ir pataisyti viešųjų 

' mokyklų vadovėliai. Girdi, 
'jie pasenę, juose daug pa- 
| niekinimo negrams ir ki
toms mažumoms. Manoma, 
kad šitas Harlemo tėvų rei
kalavimas negalės praeiti be 
atsiliepimo. Kas nors turės 
būti daroma.

Lankėsi “Laisvėje”
Praėjusį antradienį “Lais

vės” leidykloj lankėsi Anta
nas Matulis, buvęs kriaučių 
kontraktorius Brooklyne.

Šiuo laiku A. Matulis su 
žmona gyvena St. Peter
burge, Floridoje. Atvyko į 
Niujorką pas savo dukrą ir 
žentą, tai ta pačia proga 
aplankė ir lietuviškas įstai
gas.

Floridoje, sakė jis, gyven
ti smagu, miela, ir jis ten 
nuolat susitinka su dauge
liu lietuvių.

Automobilis sužeidė
Ziną Gryszkiewich. ištiko 

skaudi nelaimė. Einančią 
skersai plačią ir automobi
liais užtvindytą gatvę smo
gė automobilis.ir ją skau
džiai sužaidė. Nugabenta į 
St. John*!ifoninę (Queens 
apskrity).

Zina, Europoje plačiai ži
noma akrobatikos ir plasti
kos meno artistė, dar nese
niai su taip pat artistu jau- 
namečiu sūnumi atvyko pas 
sesutę Eleną' ir Waiterį 
Brazau^us. Kaip sykis šios 
šventės dienos turėjo būti 
jai labai svarbios. Ji buvo 
ką tik gavusi dviem savai
tėm savo profesijos darbą 
vienoje įžymiųjų New Yor- 

• ko įstaigų. Į šį darbą' Zina 
žiūrėjo kaip į vieną geriau
sių progų pristatyti save 
amerikiečių visuomenei. Ir 
štai tas nelemtas auto...

. Tarytum to neužte k t ų.

Laiškai
Gerbiami Tamstos!

Aš nuo 1924 m. esu spau
dos kolekcionierius. Renku 
įvąįrią spaudą, atskirus lei
dinius. Per tuo metus aš 
surinkau didelius kiekius 
vertingos literatūros, atsi
šaukimų, retų leidinių, ku
rie šiandien papildė mūsų 
respublikos muziejus, knygų 
rūmus, archyvus. Štai Šiau
lių “Aušros” ir Rokiškio bei 
kitiems muziejams dovano
jau 45,000 egzempliorių 
spaudinių. Tame skaičiuje 
800 pavadinimų knygų ir 70 
pavadinimų laikraščių iš 
spaudos draudimo laikų. 
Daugiau kaip 40 pavadini
mų laikraščių ir 70 pavadi
nimų pogrindinės Komunis
tų partijos atsišaukimų. Iš 
užsienio lietuvių leidinių 
600 knygų, 1917-1918 metų 
revoliucinio pobūdžio knygų 
75 pavadinimų ir kt. Net 
Lietuvos kunigaikščių doku
mentų su jų antspaudais 25 
egzempliorius dovanojau 
muziejui. Nuo 1940 m. iki 
šių dienų surinkau 1600 pa
vadinimų periodikos leidi
nių.

Šiam reikalui skiriu savo 
gyvenimą ir visą laiką. Ma
no tiksiąs — padėti respub
likinei bibliotekai, muzie
jams surinkti retus leidinius 
krašto pažinimo. Taigi kaip 
kraštotyrininkas ir knygų 
rūmų įgaliotinis kreipiuosi 
į Jus ir prašau padėti. Gal 
žinote, kas turi senų leidi
nių (draudimo laikų, buržu
azijos metų, pirmųjų Tary
bų valdžios metų, vokiečių 
okupacijos, tarybinę pogrin
dinę literatūrą ir kt.). Pra
neškite man. Aš nupirksiu 
tuos leidinius ir visus ki
tus, kurie turi istorinę ver
tę. Be to, renku ir muzie
jams senus pinigus, meda
lius, ordinus ir kitas senie
nas, įvairius paveikslus, do
kumentus, dainas nespaus
dintas. Renku religinius 
eksponatus, kurie tinka mu
ziejams.

Be to, prašau redakciją 
išleidus naują leidinį ar pa
keitus antraštę, atsiųsti 
man 1 egzempliorių.

Tikiuosi, kad Jūs man pa
dėsite. Už tai iš anksto 
karštai dėkoju.

Mano adresas: Šiauliai, 
Ginkūnų g. 17.

Povilas Gasiūnas
Respublikos kraštotyros Garbės 
narys, respublikinių knygų rūmų 
įgaliotinis ir “Aušros" muziejaus 

visuomeninis bendradarbis 
1964 XII 15 d.

Cibulskienės buto telefono 
numerio pataisymas

Dar ligoninėje būdama, 
Ona Cibulskienė klaidingai 
pasakė savo buto telefono 
numerį, tai dabar prašo pa
taisyti. Vietiniai ■> gali jai 
skambinti 366-5571. Skam
binant iš kitų miestų reikia 
pridėti ir Code area nume
rį 212 (212-366-5571).

New Yorkas. — Miesto 
viršininkai susirūpino, kad 
kada bus uždaryta karo lai
vyno bazė (Brooklyn Navy 
yard), tai 10,000 darbinin
kų neteks darbo.

Pirmu Kartu Amerikoje!
' Artkino
Tchaikovskio Opera, Spalvota:—

“YOLANTA”
Su stipriais balsais Bolshoi ;

; Operos žvaigždžių
! Ekstra:
; “STARS OF KIROV BALLET“ 

Iškilminga programa klasikinių 
ir liaudies šokių.

CARNEGIE HALL
CINEMA ‘

7th Ave. & 56th St. PL. 7-2131 į 

Elena gauna laišką iš Hart
fordo nuo tetos, kad ji kri
to ir susižeidė, prašo atva
žiuoti. Stiprybės, ■ E1 e n u t! 
Mielosios ligonės pasveiks^' 
ir tada vėl linksmai muftis;' 
dainuosi.

NAUJI METAI LENKŲ . 
KLUBE

Polonia klube, 189 Second 
Ave., Manhattane, gruodžio 
31 d. vakare įvyks Naujų 
Metų sutikimas. Į parengi
mą įėjimas vienam asme
niui—$1.

SUSTREIKAVO
New Yorkas. — Gruodžio 

21 dieną New Yorko uoste 
sustreikavo virš 1,000 laiva- 
krovių ir suparalyžavo arti 

; 100 laivų. Sakoma, ka£t 
streikas paskelbtas nelega* 
liškai (“wildcat”), nes tarp 
unijos vadų ir kompanijų 
eina pasitarimai naujo kon- 

' trakto reikalais.

& Sveikinimai su Šventėmis

& Sveikiname su žieminėmis šventėmis, labiau- 
šiai su Naujais Metais visus LLD narius, visus 
simpatikus, geros valios žmones, lankančius Lie-

& tuvių Literatūros Draugijos 45 kuopos parengi- 
S? mus, ir “Vilnies” ir “Laisvės” skaitytojus.
w Sveikindami karštai spaudžiame ranką tiems
5 nariams, kurie atsineša į kuopos pramogas sa- 

vo įvairias sukaktis atžymėti su didesnėmis ap-
6 švietai dovanomis, ir toms draugėms ir drausk gams kurie į visus parengimus tuščiomis rankose mis neateina, ką nors atneša. Tie menkesni da- 
& lykėliai taip pat programą sudaro jausmingą, 
| gyvą.
& Su Naujais Metais linkime visiems ir visoms
5 tvirtos sveikatos ir linksmo gyvenimo.

| —LLD 45 Kuopa "

6 : ( St. Petersburg, Floridą.

Sezoninis Sveikinimas
Linkiu sveikatos, džiaugsmo ir laimės 

niujorkiškio Moterų klubo narėms. •• 
draugams ir draugėms.

SUZANNA

/ — MOTIEJUS KLIMAS 
Ramsey, N. J. <

Su šiais 1965 naujais metais sveikinu visus 
pažangiųjų minčių brolius lietuvius, nežiūrint . 
kur jie gyventų—Jungtinėse Valstijose, Argen
tinoje, ar tėvų žemėje, brangijoje Lietuvoje.

Lai šie 1965 nauji metai atneša pastovią pa
saulinę taiką!

Žieminiai Svekinimai

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI 
Brooklyn, N. Y.

V J Sveikiname su Naujaisiais Metais visus mūsų
JJy gimines, draugus ir pažįstamus Amerikoje ir Tarybų 
ta Lietuvoje, ir linkime, kad šie 1965 metai būtų geri, 
jjy laimingi visiems.

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt, gruodžio (Dec.) 25,1964




