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Ar Pietų Vietnamas pavirs 
JAV Antrąja Korėja? “LAISVES” VAJUS

METAI 52-ji

Washingtonas. — Sena
torius Frank Church sako, 
kad nereikėjo Jungtinėms 
Valstijoms įsivelti į karą 
Pietų Vietname, o dabar 
reikėtų pasitraukti ir siek-

..KRISLAI
Vaju® gražiai baigiasi 
Ruoškimės suvažiavimui 
į,LD nariams 
Kai patys nepajėgiame 
Užsispyrę suė«ti. . .
Vakar bomba, šiendien 

lėktuvas
Kunigai prieš kardinolą

Rašo A. Bimba
Viskas rodo, kad šiuo “Lais-

vės” vajumi galėsime gražiai ti, kad pietrytų Azijos vals- 
pasidžiaugti. Baigiame jį sau-itybės eitų neprisijungusių 
šio 15 d. Tik kelios dienos be- Į valstybių keliu. Jis sako, 

kad daug demokratų sena
torių yra nepasitenkinę da
bartine JAV politika Pietų 
Vietname.

Tuo pat metu Pentagono 
generolai, admirolai ir JAV 
agresyvūs politikieriai vis 
garsiau kalba, kad reikią 
bombarduoti Šiaurės Viet
namą, o tai reikštų karo iš
plėtimą,

Senatorių Churchą remia 
demokratų vadas senato
rius Mike Mansfieldas. Eilė

paliko. Dar galima pasidar
buoti. Penkių tūkstančių dole
rių fondas bus su geroku kau
pu. Tas tik parodo, kad mes 
dar turime jėgų didelius, gra
žius darbus atlikti.

irBet jau nebe už kalnų 
metinis “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimas. Jis įvyks vasa
rio 7 dieną. Tik vienas mėnuo 
beliko.

’Nereikia nė aiškinti, kaip 
svarbūs yra mūsų laikraščio 
gyvenime metiniai suvažiavi
mai. Kiekvienas jų mus susti
prina dvasiniai ir medžiagi- 

.niai.
Stengkimės, kad ir ateinan

tis suvažiavimas nepraeitų be 
gerų rezultatų. Svarbu prisi
ruošimas. Svarbu apie suva
žiavimą pagalvoti visiems lai- 
sviečiams. Pažangiosios orga
nizacijos irgi prašomos mūsų 
suvažiavimą prisiminti.

Gausa sveikinimų, kad ir 
su maža medžiagine parama,

kitų senatorių, jų tarpe i 
Wayne Morse iš Oregono ir j 
Ernest Gruening iš Alas- 
kos. Jie kelis kartus griež
tai kritikavo JAV interven
ciją Pietų Vietname ir rei
kalavo iš ten pasitrąukti.

Dabartinis JAV ambasa
dorius P. Vietname genero
las M. Tayloris ir Gynybos 
sekretorius Robertas Mc
Namara įrodinėja, kad tik 
reikia užpulti Šiaurės Viet
namą ir “karas bus laimė
tas”.

Iš Laoso dešinieji prane
ša, kad jų lėktuvai, tikru
moje Jungtinių Valsti j ų 
jiems suteikti lėktuvai, jau 
kelis kartus puolė Laoso 
liaudiečių teritorijoje taip 
vadinamą Ho Chi Minho 
vieškelį.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Vajus prasidėja spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 

. KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
— 0 —

I Ką sako žydų redaktorius
l apie žydus Tarybų Sąjungoje

ČIANGO GENEROLAI 
BĖGA KINIJON

Tokio. — Pekino radijas 
pranešė, kad per H on g 
Kongą į Kiniją atbėgo iš 
Formozos Čiang Kai-šeko 
karinių oro jėgų gen. Chen 
Tsu-wei. Kinija mielai jį

“JAV ŽAIDŽIA SU
KARO UGNIMI”
Kairas. —Aleksandras Ša- 

lepinas, TSRS premjero pa
vaduotojas, pareiškė: “Ta-

laikraščiui, visuomet labai pa- prįgme. Tuoj po jo atbėgęs
taiso suvažiavimo nuotaiką.

Dabar žodis į Lietuvių Lite
ratūros Draugijos narius. 
Skaitėte Vykdomojo Komite-

ir slaptosios žvalgybos tar
nybos gen. Chen Yi-ming.

Tai rodo, kad Čiang savo 
patikėtiniais Formozoje ne

to kreipimesi. Jame narių ati- begali pasitikėti. Jie pama-
džia kreipiama į du reikalus: 
j Draugijos 50 metų sukak
ta 'j atžymėj imą ir narinių 
duoklių mokėjimą.

Abudu reikalai greiti 
svarbūs. Pradėkime 
energingai, žiūrėkime, 
sukakties paminėjimai

te, kad niekas iš Formozos 
neišeis, todėl slaptai grįžta 
Kinijon.

ir 
darbą 

kad 
būtų 

sėkmingi, žiūrėkime, kad duo
klės pradėtų plaukti anksti.
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V. Krąlikauskas, Lawrence, Mass*.,................
Philadelphia, Pa. ........................ ..................
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Kanadiečiai ...............................
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LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.
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1462
1392
1226
1152
1116

tiz.mą ir kartu prieš viso
kios rūšies šovinizmą.

(2) Faktas yra, kad žydų 
tautos žmonės vaidina 
svarbų vaidmenį TSRS gy
venime, o ypatingai mokslo, 
literatūros ir meno srityse. 
1959 metais, laike TSRS 
gyventojų surašinėjimo, 21 
procentas žydų pasisakė, 
kad jų tautinė kalba yra 
žydų kalba.

(3) Bet būtų visai nerea
listinis reikalavimas, kad 
TSRS vyriausybė įsteigtų 
žydų jaunimui atskiras žy
dų mokykis, nes tėvai ge
riau pasirinktų rusų arba 
kitų sąjunginių respublikų 
kalbų*mokyklas, neleistų į 
vien žydų mokyklas. Žino
ma, TSRS vyriausybės par-

gos vyriausybė turės vesti eiga pagelbėti išmokti žydų 
kampaniją prieš antisemi- kalbos tiems, kurie jos nori.

Maskva. —Žydų dienraš
čio ‘Freiheit” redaktorius 
Paul,Novick per du mėne
sius. važinėjo ir tyrinėjo žy
dų gyvenimą Tarybų Sąjun
goje. Į Tarybų Sąjungą jį 
pak v i e t ė “Literaturnaja 
Gazieta” redakcija. %

Novick pasikalbėjime su 
2728 ! “The New York Timeso” 
2686 ' korespondentu T. Shababu 
2056 
1720 
1524

Punktai 
... 7421 
.. 7156 
:.. 4192 
... 3658 
... 3524

0 —
į J. 'Daugirdas, Lowell, Mass........ 576
Kanadiečiai ................................

■ J. Žebrys, Cleveland, Ohio ....
M. Žiedelis, Nashua, N. H......

Naravas, Shenandoah, Pa.
Kazlauskiene—A. Navickas
Aranuk, Detroit, Mich.......
Haverhill, Mass...................

Žilinskienė, Plymouth, Pa.
L. Tilwick, Easton, Pa...............
Chicago, Ill..................................
Veronica Kvetkas,

Arlington, Mass..................
Vera Smalstis, Livonia, Mich.
C. K. Urban .Hudson, Mass......
C. Belunas, Detroit, Mich.........

K.
M.
M.

sakė:
(1) Negali būti nei -kal

bos, kad Tarybų Sąjungos 
vyriasybė vestų antisemiti
nę kampaniją, bet negalima 
nematyti faktų, kad TSRS 
yra antisemitizmo, ką pa-

.. 1076
.. 912
... 860

. 800
... 782

768
— 0 —

Prie Connecticut valstijos vajininkų, pasidarbavo:
L. Žemaitienė, Hartford, prisiuntė naują prenumeratą

564
640
484
460 tvirtino pasirodymas anti-
432 semitinės dvasios ; knygų.

Aišku, kad Tarybų Sąjun-
372
288

288
324
108-

36

rybų Sąjunga jau daug kar- ir pĮU0§tą atnaujinimų. Taipgi atnaujinimų prisiuntė 4- rii -m r -v-\ n n/M n lm n Irrt z-J Iii rv w« . •« *w • i • T" T* • Z*N •*J. tų yra pareiškus, kad Jung
tinės Valstijos savo agresy
via politika įvairiose pasau
lio dalyse žaidžia su karo 
ugnimi”.

Jis sakė, kad TSRS kaip 
praeityje, taip ir ateityje •

inimai's: T. Kaškiaučius, Newark; S. Radusis, Bayonne, ir 
K. Paciūnas, Elizabeth.

(Tąsa 4-me puslapyje)—

M. Svinkūnien-*, Waterbury, J. J. Ynamaitis, Union Ci
ty, ir O. Šilkienė, Rocky Hill.

Valys Bunkus, prie Brooklyno vajininkų, pridavė 
pluoštą atnaujinimų.

Marytė Kvetkauskienė, So. Boston, Mass., prisiuntė 
tris naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Prie New Jersey vajininkų pasidarbavo su atnauji-
kovos už taiką, visų sugy
venimą, bet ji nesibijo im
perialistų grasinimų.

ATVYKO STEFANIJA 
RŪKIENĖ-

New Yorkas. —Prieš Ka
lėdas lėktuvu atskrido iš 
Lietuvos Stefanija Rūkienė; 
1941 metais, Hitlerio už
puolimo išvakarėse, ji buvo 
išvežta į Sibirą. Jos vyras 
ir dukra karui besibaigiant 
pabėgo į Vokietiją, o 1950. 
metais atvyko į JAV. Rū
kienė iš Sibiro grįžo į Lie
tuvą 1956 metais, o dabar 
atvyko pas vyrą ir dukrą, 
k u r i e gyvena Hartford, 
.Conn.

AUTO NELAIMĖJE 
ŽUVO VANAGAITIENĖ

Chicago. — Gruodžio 28 
vakarą, po 7-os valandos, 
Lillian Vanagaitienė auto- 
mobiliumi važiavo iš radijo 
stoties. Įvykusioje auto ne- 
laiihėje ji ir jos radijo pra
nešėjas Algimantas Mackus 
buvo užmušti.

Seniau velionis Vanagai
tis leido “Margutį, pagami
no nemažai satyriškų dai
nų. Dabar Vanagaitienė tu
rėjo valandos radijo pro
gramą.

Italijoje išrinko 
prezidentą

Roma. — Gruodžio 6 die
ną iš priežasties nesveika
tos rezignavo buvęs Italijos 
prezidentas Antonio Segni. 
Per 13 dienų Krikščionių 
demokratų partija manev
ravo, kad vėl pastatytų sa
vo žmogų. Įvyko 20 balsavi
mų parlamente ir negalėjo 
išrinkti.

Dvidešimt pirmuose bal
savimuose prezidentu buvo 
išrinktas socialdemokratas

Svarbiausi 1964 
, metų įvykiai

Washingtonas. — 1964 
automobilyje, likos konsulatas nupirko metais buvo įvykių, kuriais 

 _ kulkosvaidžio 260 revolverių, kurie buvo daugiausiai.. spauda rašė 
apie 20 kulkų į karčiamą, siunčiami į Haiti su užra- tai sekantieji: JAV priėmi- 
- - - - v “Kalėdų dovanos”. ™as Civilinių teisių įstaty-

JAV muitinėje patikrinus, mo> pasikeitimai Tarybų 
pasirodė, kad jie tinkami ir. Sąjungos vyriausybėje, rin- 
militarinių jėgų ginklavi- ’ kimine kampanija Jungti- 
mub " " jnėse Valstijose ir žemės

----------------- i drebėjimas Alaskoje.
Saigonas.— Ir vėl tik 40 j Kitos žinios buvo: Kini- 

mylių nuo Saigono partiza-! jos pasigaminimas atomi- 
nai įviliojo į spąstus vai d- nes bombos, karas Pietų

IŠ VISO PASAULIO VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Miami. — Pasirodo, kad'

žinau, turime problemų su 1 važiuodami 
knygomis. Bet, draugai, ne
kaltinkite Draugijos vadovy
bės. Mūsų spaustuves užgriu
vo techninė krizė. Nebepajė
giame knygas patys atspaus
dinti.

štai LLD istorijos reikalas. 
Desperatiškai norime, kad ji 
būtų čia atspausdinta, kad na
riai ją gautų kuo anksčiau
siai. Bet ar pavyks?

Tikėkite, sušilę ieškome iš
eities.

Turėkime kantrybės. Komi
tetas bandys nugalėti visus 
sunkumus ir nors pavėluotai 
.narius aprūpinti geromis kny
gomis.

Niujorke gerai veikia fede
ralinis projektas “Mobiliza
tion for Youth”. Bandoma pa
dėt jauniems biedniems žmo
nėms susirasti teisingą gyveni
me kelią. Darbuojasi keletas 
desėtkų apmokamų žmonių.

Bet tokia įstaiga baisiai ne
patinka reakcionieriams, i

- jioužsisėdo ją sunaikinti. Pa- i 
leid^ gandus, kad ten šnibž-! 
dėte\ šnibžda “raudonieji” 
Prasidėjo tyrinėjimai ir už 
puolimai. Ir galo nesimato. • nuoširdžiausiai 
Veikiausia geras darbas bus 
sužlugdytas.

<

Deerfield, Fla. — Kūčių , 
vakarą trys balti šovinistai, pirm Kalėdų Haiti respub- i 

automobilyje, likos konsulatas :
pal e i d o iš

kurioje buvo susirinkę neg- į sais 
rai. Šeši negrai buvo sužeis
ti.

Honolulu. — Nuskendo 
britų laivas, JAV Kraštų 
apsaugos laivas išgelbėjo 
įgulą — 103 žmones.

lipo lėktuvus, ir atominę bom
bą galės nusinešti ten, kur 
norės.

Taip ir bus, jeigu nebus ei-

Havana.—šeštadienį, sau
sio 2 d., Havanoje ir kituo
se Kubos miestuose įvyko 
minėjimas šešerių metų su
kakties nuo liaudies revo
liucijos. Buvo militariniai 
ir liaudies organizacijų pa
radai.

Saigonas. — šešių dienų 
mūšį, Binh Gia srityje, Pie
tų Vietnamo valdžia pralai
mėjo ppieš partizanų jėgas. 

 

Ji neteko apie 50(^ karinin
kų iif karių užmuštais, su- 

 

istįis ir dingusiais. Taip

 

gi daug ginklų. Krito 5 
JAV karininkai ir virš 10 
buvo sužeistų.

Šaigone ir eilėje kitų 
miestų vėl prasidėjo de
monstracijos prieš milita
ristų režimą.

Macon, Ga. — JAV fede
ralinis teisėjas paliuosavo 
šešis baltus žmones, kurie 
buvo areštuoti kaltinant 
nužudyme negro mokytojo 

i, “nes nėra 
tikrų įrodymų, kad jie tą

žios tris batalionus. Valdžia Vietname, metų pabaigoje Giuseppe Saragatas, 66 mę-1 Lemuelio penn0 
neteko 60 karininkų ir ka- masiniai pasaulyje protes- tų amžiaus. Jis tapo prezi-1 ., irnavmn
rių užmuštais, 43 sužeistais 
ir 38 dingusiais, gal perėju-

į ta prie nusiginklavimo. Ne tik siais į partizanų pusę.
Kinija, bet greitai visas pa- j Apie pora desėtkų JAV 
lavęg j malūnsparnių gabeno pa-

 I drūtinimus. Partizanai tris1
Gaila, kad Los Angeles kar-1 malūnsparnius nušovė, du 

dinolas McIntyre neskaito pašovė ir šešis amerikiečius 
“Laisvės” ir su mumis nesi- gųžeidė 
skaito. Taip . pat, aišku, ir jo.
kunigai su mumis jokių reika-! T. XT

irjių neturi. i Washingtonas. —- JAV
Bet vis tiek man labai nori- militaristai pastebėjo, kad 

j si kardinolą griežtai pasmerk- Kinija jau turi naujausios 
|ti ir kunigus John V. Coffield rūšies mūšio lėktuvų “MIG 
i ir kun. William II. Dubay 21”. Iki šiol jinai ju dar 

Abudu juodu išdrįso viešai i pasigaminti. Ar ji
savo piktą bosą kritikuoti! • juosėjau pasigamina, ar ga- 

’ Jie sako, kad tas dvasininkas] vo iš TSRS, nėra žinių.
Labai nesiseka pranašystėms.: ne tik pats nė pirštu neprisi-- 

apie Kiniją. Buvo sakyta, kad j deda pri& kovos už civilines! 
ji niekados neišmoks pasiga-1 laisves, bet~ dar peklon siun- 
minti atominę bombą. Bet pa- čia tuos, kurie toje kovoje da- 

x, sigamino.
3|Buvo sakyta, kad ji yra be

ginklė ore. Bet štai staiga !kun. Dubay net parašė popie- 
mufiama triyoga iš Washingto- žiui Pauliui VI laišką prieš 
no, kad Kinija jau gaminasi kardinolą. Bet argi popiežius 
puikius tarybinio “MIG-21”» skaitysis su paprastu knigu?!

lyvauja.
Kaip žinia, pereitą vasarą

Kairas. —Jungtinės Ara
bų Respublikos prezidentas 
A. Nasseris sako, kad rems 
Kongo^ liaudiečiui

Tokio. — Japonija įrengs 
atominės jėgos elektros ga-1 
minimo jėgainę* I

S.

tai prieš JAV intervenciją i dentu tik todėl, kad už jį Da(jarg» 
Konge, Warreno raportas balsavo komunistų depu ta- 1
apie prezidento Kenedžio 
nužudymą.

RAGINA IŠTRAUKTI 
JĖGAS Iš KONGO

Jungtinės Tautos.—Jung
tinių Tautų Saugumo Ta
ryba 10 balsų, prie Prancū
zijos susilaikymo nuo bal
savimo, nutarė, kad visos 
užsieniečių militarinės jė
gos būtų ištrauktos iš Kon
go respublikos. 

1
Sofija. — Bulgarija suda

rė 1965 metų valstybinį biu
džetą. Ji, kaip TSRS, gyny
bos reikalams sumažino iš
laidas.

tai.
Italijos parlamente yra 

963 deputatai. Saragatas 
gavo 646 balsus. Jis išrink
tas septyneriems metams.

PO KALĖDŲ SUPYLĖ 
700 NAUJŲ KAPŲ

Chicago. — National Sa
fety Council paskelbė, kad 
Kalėdų savaitgalyje auto
mobilių nelaimėse buvo už
mušta 578 žmonės, 'o kito
kiose nelaimėse dar virš 100 
žuvo.

Taip jau yra Jungtinėse 
Valstijose kiekvienos šven
tės metu.’

Pnompen Kinija 
Washingtonas. — 1965 m. prisiuntė Kambodžai gink- 

sausio 20 dieną įvyks prezi- lų ir amunicijos gynybos 
reikalams. Kambodža turi 
tik apie 20,000 vyrų armiją.

I dento L. Johnsono inaugu- 
' racijos apeigos;

i---------------------------------

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Ruskas sa
ko, kad jau bus galima susi
tarti su Pietų Vietnamo 
militaristų vadais. Mat, 
JAV, nepaisant visko, ryž
tasi neleisti partizanams 
laimėti, tai kitos išeities ne
turi, kaip tik susitarti su 
militaristais.

• Kairas. — Aleksandras 
Šalepinas, TSRS premjero 
pavaduotojas, sakė, kad Ta
rybų Sąjungos komunistai 
veikia suartėjimui su Kini
jos komunistais. Jis sakė, 
jog nėra abejonės, kad ne
susipratimai bus pašalinti.

Washingtonas. — Pirma
dienį, sausio 4 dieną, atsi
darė Jungtinių Valstijų 89- 
ojo Kongreso sesijos.

Paryžius. — Visoje Vaka
rinėje Europoje siautė di- 
dėlės sniego audros, buvo 

aiškTnimortodTkonsuTaš ^ledį^- Audr>J metu 
siuntė j Haiti 260 revolve- zuvo žmonių, 
rių, kaip “kalėdinių dova
nu”.

Washingtonas. 
vyriausybė reik 
Haiti ambasadoj

— JAV 
au j a iš 
us pasi

Sulaukęs 78

Maskva. — Daugelis ta
rybinių laikraščių pateikė 
informacijų apie tai, kaip 
atsirado religinis mitas 
apie Kristų ir Kalėdas.

Maskva
metų amžiaus mirė įžymus 
TSRS artistas Vladimiras 
Favarskis.

New Delhi. —Indijos val
džia areštavo 500 komunis-

j
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Pradekime metus energingai
PRAĖJUSIEJI METAI mūsų pažangiajam judėji

mai buvo pusėtinai geri. Gerai atsilaikėme visose pozici
jose.

Žiūrėkime, kad šie metai taip pat gerai prasidėtų, 
žiema yra veiklos sezonas. Tegu juda mūsų organizaci
jos. Tegu visur vyksta parengimai. Nuolat rūpinkimės 
laikraščio “Laisvės” reikalais.

Ar žinote, kad “Laisvės” dalininkų suvažiavimas 
įvyks vasario 7 dieną? Labai svarbu jam gerai pasiruoš
ti. Jau dabar pradėkite galvoti apie suvažiavime dalyva
vimą.

Ypač reikia energingai rūpintis suvažiavimui pa
sveikinimais su medžiagine parama.

Visa tai turėkime galvoje pradėdami 1965 metus!

Ko tikimės iš Kongreso?
NAUJAI IŠRINKTASIS šalies Kongresas pradeda 

posėdžiauti. Abiejuose butuose demokratai sudaro didelę 
daugumą. Atrodo, kad prezidento Johnsono pasiūlymai 
neturėtų susidurti su keblumais. Respublikonai ir saujelė 
pietiečių nebegalės nei Senatą, nei atstovų butą šokdinti 
pagal savo muziką, kas jiems labai sekdavosi senajame 
Kongrese.

Šiame Kongrese vienas iš svarbiausių klausimų bus 
kova už įvedimą seniems žmonėms nemokamo medicini
nio aptarnavimo, “Medicare” vadinamo. Prieš rinkimus 
demokratai su prezidentu priešakyje aiškiai kalbėjo 
apie “Medicare”. Kongresas turi pasiūlytą kilių. Jana 
griežčiausiai priešinasi galingas Amerikos Gydytojų Su
sivienijimas. Praeityje jam pavykdavo laimėti. Ir dabar 
šis reakcinis susivienijimas agitacijai prieš “Medicare” 
yra paskyręs milijonus dolerių. Bet jeigu prezidentas ir 
jo partija laikysis rinkimų pažadų, tai šioje Kongreso se
sijoje “Medicare” praeis. Tai būtų labai gražus Amerikos 
žmonių .laimėjimas.

Pernai buvo labai daug triukšmo keliama dėl Aukš
čiausiojo Teismo civilinių teisių klausimais nutarimų. 
Respublikonai ir pietiniai demokratai žadėjo įstatymais 
teismą “suvaldyti”. Bet prakišę rinkimus, jie aptilo. Tuo 
tarpu pietinėse valstijose Civilinių Teisių įstatymo pra- 
vedimas lėtai eina pirmyn. Jeigu prezidentas ir Kongre
sas veiks išvien, tai šiam įstatymui opozicija bus nu
ginkluota.

Daug šnekama apie 1965 m. biudžetą. Jis bus milži
niškas. Jis gal viršys šimtą bilijonų dolerių. Mažai tekal
bama apie apkarpymą militarinių išlaidų. Daugiau kaip 
pusė viso biudžeto eis ginklavimuisi. Apie rimtą mažini
mą lėšų ginklavimuisi, matyt, negalvoja nė prezidentas. 
Netenka abejoti jog Kongresas užgirs prezidento pasiū
lytą biudžetą.

Amerikos žmonės daug tikisi iš naujojo Kongreso, 
iš demokratų, kuriems jie atidavė savo balsus. Jie nesi
liaus reikalavę, kad rinkiminiai pažadai nebūtų pamirš
ti. Jie seks kiekvieną jų žygį ir nuolatos jiems primins, 
k?d jie rinkimuose gavo įpareigojimus rūpintis liaudies 
reikalais.

IŠ JŲ PAČIŲ LŪPŲ
Menševikai iš “Naujienų” 

ir “Keleivio” bando įkalbėti 
svietui, kad VLIKAS buvęs 
1943 metais sudarytas ko
vai prieš naciuš, kurie, tū
rėjo Lietuvą okūpąvę ir ją 
niokojo. Ir giria velionį St. 
Kairį, kad jis'buvęs vienas 
iš to komiteto sudarymo va
dų.

Bet tai didelis melas. 
VLIKas (“Vyriausias x Lie
tuvos Laisvinimo Komite
tas”) buvo sudarytas kaip 
tik priešingam reikalui. Jo 
kūrėjai bijojo, kad, naciams 
karą prakišus ir juos išmu
šus iš Lietuvos, Lietuvos 
liaudis atsisteigs tarybinę 
santvarką. Tad jau 1943 
metais, nors dar karo galo 
nesimatė, menševikai, krikš
čionys demokratai, liaudi
ninkai ir smetonininkai su
darė bendrą frontą ir pri
siekė visomis keturiomis ko
voti prieš tarybinės santvar
kos atstatymą. Taigi jų tas 
VLIKAS tikrenybėje buvo 
sudarytas pagelbėti na
ciams.

Kad VLIKas buvo įkurtas 
Ikovai prieš tarybinę san
tvarką, o ne prieš nacius ir 
jų siautėjimą Lietuvoje, tai 
patvirtina ir Sidzikauskas, 
vienas iš pačių veikliausių 
“veiksnių.” Kalbėdamas 
apie St. Kairio “nuopelnus,” 
jis sako> kad “ir jo (Kai
rio) pirmininkaujamo Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto sudarymas 
1943 m. Lietuvos pogrindy
je buvo Rusijos bolševikų 
sutrypto Vasario šešiolik
tos Akto' galiai atstatyti” 
(“Darbininkas,” 1964 metų 
gruodžio 23 d.). Absoliutiš
kai neminima jokia kova už 
Lietuvos išlaisvihimą iš na
cių nasrų.

Jeigu “Naujienų” ir “Ke
leivio” redaktoriai nežinojo 
ar nesuprato savo vado sie
kių, turėjo pasiklausti Si- 
zdzikauską. Jis jiems būtų mynlnių 
išdėstęs kaip ant delno!

Bet, žinoma, “Naujienoms” 
neapeina, kad ten be jokio, 
reikalo liejamas azijiečių ir 
amerikiečių kraujas.

Visiškai teisingas ir rem
tinas yrą senatoriaus Morse 
ir kitų reikalavimas, kad 
mūsų vyriausybė tuojau iš 
Pietinio Vietnamo 
trauktų.

pasi-

PIKTOSIOS
GIMINĖS BALSAS

Clevelande gyvena kruvi
nojo Antano Smetonos sū
nus Julius Smetona, kuris 
kartais ima ir paburnoja 
prieš Lietuvą. Dabar jam 
labai nepatinka, kad kai ku
rie Amerikos lietuviai va
žiuoja į Lietuvą pasimatyti 
su savo artimaisiais ir gi
minėmis . Tokius jis apskel
bia lietuvių tautos priešais. 
Girdi, jie , prisideda “prie 
Lietuvos nutautinimo.” “To
kie veiksmai,” šaukia Julius, 
“visos lietuviškos išeivijos 
turėtų būti kuo griežčiau
siai smerkiami” (“Dirva,” 
gruodžio 21 d.).
- Kaip gerų, nuoširdžių, sa
vo senąją tėvynę mylinčių 
žmonių apsilankymas prisi
dėtų “prie Lietuvos nutau
tinimo,” tesuprantama 
gedusiam fašistiniam 
liaus proteliai.

su-
Ju-

lei-

Veik mėnuo, kaip grįžau, 
tačiau tebegyvenu šviesiau
siais prisiminimais apie su
sitikimus su jumis visais. 
Rašau apie tai “Literatūros 
ir meno” laikraštyje, plačiai 
pasakoju žmonėms.

Stipriai apkabinu visus.
Juozas Baltušis

Vilnius

ceris, D. Šolomskas ir kt.). 
Likusioje skyriaus dalyje 
analizuojama kitų prastų 
(Anglijos, Kanados, Pietų 
Amerikos) lietuvių išeivių 
proletarinė literatūra.

I Šiame veikale sukauptas 
milžiniškas kiekis medžia
gos.

ai daugelio metų kruopš- 
us B. Pranskaus darbo 

vaišių^. Tik be galo gaila.
nebeteko pamatyti

Nesiskaito su prezidento norais
ŠIOMIS DIENOMIS plieno kompanijos pradėjo kel

ti plieno kainą. O tik prieš kelias dienas prezidentas 
Johnsonas kalbėjo prieš kainos kėlimą. Tai reiškia, kad 
plieno magnatai su prezidento norais nesiskaito.

Ką darys Johnsonas?
Jis turi gerą pavyzdį, kas reikia daryti. Kai 

metais plieno kompanijos buvo pasimoję plieno 
pąkelti, prezidentas Kenedis griežtai pasipriešino 
savo nutarimą turėjo atšaukti.

Panašiai turėtų pasielgti ir Johnsonas.
Keistai laikosi Jungtinės Plieno Darbininkų

prezidentas McDonaldas. Jis beveik džiaugiasi plieno kai
nos pakėlimu. Girdi, dabar plieno kompanijos nebeturės 
argumento prieš pakėlimą darbininkams algų. Betgi 
plieno kompanijų pelnai tokie milžiniški, jog jos lengvai 
galėjo darbininkams alfais pakelti ir be plieno kainos pa
kėlimo. Reikia žinoti, kad plieno kainos pakėlimas veda 
linkui kitų kainų pakilimo ir tuo būdu paliečia mus visus.

anais 
kainą 
ir jos

unijos

Italija politiniŲ įvykiŲ audroje
PAGALIAU ITALUOS parlamentas išrinko kraš

tui prezidentą. Laimėjo Italijos Socialdemokratų parti
jos vadas Giuseppe Saragatas. Mūsų komercinė sphuda 
negali atsidžiaugti, kad prezidentu bus labai senas ir la
bai “ištikimas Vakarų šalininkas”. Iki šiol Saragatas 
ėjo užsienio reikalų ministro pareigas. Tai, žinoma, kaip 
žmonės sako, “vėtytas ir mėtytas” politikierius.

Bet jis laimėjo tik tada, kai už jį balsavo 250 komu
nistų. Be jų balsų jam progos laimėti nebuvo. Ir prane
šimai iš Romos sako, kad Saragatas viešai turėjo pasa
kyti, kad jis “priima komunistų balsus”. Dabar plačiai 
spėliojama, ką tai visa reiškia? Kodėl Saragatas. prašė 
komunistus už jį balsuoti ir kodėl komunistai už jį baisa-

mūsų tautos dideliais laimė
jimais, kuriant komunistinį 
gyvenimą drauge su kitomis 
broliškomis tautomis. Mu
du su Elena bučiuojava < 
Judu šių jubiliejinių metų 
pradžios proga. Šia pačia 
proga noriu paprašyti Jū
sų, kad ir 1965 metais siųs
tume! mums “Laisvę,” labai 
pripratome prie jos ir mie
lai skaitome visi, nors, kaip 
žinote, pas mus skaityti yra 
ko. Labai prašau, jei ra
site rpogą, paskambinkite 
įBonoskiui ir perduokite 
i mūsų linkėjimus, parašyti 
I lebesuspėsiu.

I'i Linkime sėkmingo darbo 
:’r gausių skaitytojų visam 

‘Laisvės” štabui. Mielai pa
jusčiau keliolika rublių, bet 
nūsų šalies žmonėms yra 
uždrausta tarybinius pini- 1 

, <us siųsti į kitas valstybes.t 
\ntanui dar parašysiu, o* 
:ol kas sveikiname ir jį.

Su meile
Jonas ir Elena šimkai

Dabar aš dirbu kon
servatorijoje, gavau profe- kad j 
soriaus titulą, esu laimin- pačiam autoriui: pirmalaikė 
ga, kad nežiūrint į savo 65-: mirtis prof B. Pranskų iš * 
tus metus, einu kartu su gy-' skyrė iš gyvųjų tarpo. Lie 

visuomeni- tuvių literatūros mokslar 
neteko vieno iš darbščiausiv 
veikėjų.

Neužilgo knygų lentynos 
pasirodys ir kitas labai sva1 
bus literatūros mokslo ve’ 
kalas—akademinio “Lieti 
vių 
III tomo 2 dalis, apimanti 
1917-1940 m. laikotarpį. Čie 
bus pateikti platūs apžval
giniai skyriai apie bend
ruosius to meto lietuvių li
teratūros reiškinius ir mo
nografiniai apie atskirus 
rašytojus (V. Mickevičius,- 
Kapsukas, P. Cvirka, S. Nė
ris ir kt.). Paskutinysis tomo 
skyrius .skirtas lietuvių išeivių 
literatūrai (jį taip pat para
šė B. Pranskus). Vadinasi, 
lietuvių išeivių, pirmoje ei
bėje amerikiečių, literatūra 
pagaliau susilaukė savo is
torijos.

Su šešiasdešimt ketvirtai
siais metais baigiasi ir K. 
Donelaičio atminimo metai, 
didžiai i š g a r s i ų ę poeto 
vardą, išnešioję jį po platų
jį pasaulį. Jubiliejiniai me
tai labai daug įnešė į lite
ratūrinio K. Donelaičio pa 
likimo tyrinėjimą, kūrybos 
populiarinimą.

Laiške neįmanoma išskai- • 
čiuoti visų mūsų literatūri- | 
nių naujienų. Galima tik! 
pasakyti, kad jos geros,- ir' 
net$t labai geros. j

Viso geriausio!
Giliai Jus gerbiantis 

J. Petronis
Vilnius, 1964 X 30

Venimu, užsiimu visuomeni
niu darbu, dažnai dalyvau
ju koncertuose.

Aleksandra 
Staskevičiūtė

Vilnius

RAGINA PADĖT 
NEVIERNIEMS 
TAMOŠIAMS

Vakarų Vokietijoje
džiamo leidinio “Nemuno 
Kraštas” praėjusių metų 3- 
jame numeryje vienas per
sikėlęs iš Lietuvos į Vakarų 
Vokietiją gyevnti lietuvis 
rašo:

1959 metais aš su savo šei
ma atvykau gyventi iš Lietu- 

I vos į Vakarų' Vokietiją. Ne- 
I pasakysiu, kad gerai įsikūriau.

I— ' ‘ • ....

Kai sako, ką norėjau, tą ir ga
vau, nors ir važiavau dėl šei- 

priežasčių (mano 
žmona vokietė). Lietuvos aš 
neužmiršau ir visada apie ją 
galvoju. Dažnai tenka apie- 
Lietuvą pasakoti ‘ir kitiems 
tautiečiąms, kurie čia atsirado 
dar prieš karą ,karo metais 

! ir po karo. Turiu pasakyti,

ntūros istorijos

Nau-

Brangus drg. Mizara, 
“Laisvės” skaitytojai 
ir bendradarbiai

Štai ir vėl stovime
jųjų, 1965 metų slenkstyje. 
Ką jie mums žada? Ką 
mes jiems duosime? Tai 
priklauso nuo mūsų pačių, 
nuo mūsų pastangų. Žmo
nės trokšta taikos, pažan
gos, teisybės. Ir, kai skai
tau Jūsų laikraščio pusla
pius, taip šie troškimai, do
rųjų žmonių pastangos ir 
skamba kiekvienoje eilutėje. 
Norėtųsi palinkėtu kad šios 
Jūsų pastangos duotų dar 
didesnius vaisius, kad tiesos 
žodis rastų dar platesnius 
kelius į žmonių širdis.

Taigi, sėkmės kovoje už 
taiką, tautų draugystę, pa
žangą !

Su Naujais Metais!
K. Kedaitis
“Eltos” koresp.

... Išgirdome) šviežią žodį 
apie Jūsų antrąją Tėvynę— 
Linkolno ir Kenedžio žeme. 
Jį parvežė iš viešnagės iš 
viešnages po Jungtines 

Tačiau apie tai čia nesiskųsiu. Amerikos Valstijas mūsų

JOS NORI KARIAUT 
IR GANA!

Kalbėdamos apie padėtį
Pietiniame Vietname, “Nau- jog daugumas iš jų ^teisingai 
j ienos” (gruodžio 22 d.) pa
smerkė tuos, kurie reikalau
ja, kad ten ta avantiūra bū
tų baigta. Jos rašo:

“Nevienas sako, kad Ame
rikai būtų geriausia atšauk
ti iš Saigono savo diploma
tus bei militarinius patarė
jus ir ■ 
Bet ne visi, kurie šitaip sa
ko, galvoja apie tokios po- ]empą kaime jau seniai pa- 
litikos pasėkas. Kas atsitik-' keitė elektros lemputė ir t. t. 
tų ne vięn Vietname, bet! Tai, aišku, ir juokinga ir ap- 
ir visoje Azijoje po tokios maudu. Taip galvojančių tau- 
JAV kapituliacijos?..” tarp? ^a’ žToma’ ?t J tokių, kurie sąmoningai is-

vertina visą tai, kas Tėvynėję 
vyksta, kas sukurta ir kas ku
riama. Tačiau pasitaiko ir to
kių, kurie visiškai nesiorien- 
tuoja apie mūsų Tėvynę. Aš 
sakau, kad tai tragiškas reiš
kinys ir jiems reikia padėti. 
Jų nuomonės daugumoje grin
džiamos senos Lietuvos gyveni
mo lygiu, prisiminimais. Pav., 

kad 
prie Kauno veikia didžiulė 
hidroelektrinė, kad - žibalinę

— nusiplauti rankas. yra tokių, kurie netiki,

O kas gi atsitiktų: Azijos 
žmonės patys nusispręstų, 
ko jie nenori. Tegu jie sa
vo reikalus patys tvarko be 
jokių nei diplomatinių, nei 
milįt^rinių patarėjų.

Amerikiečiai neno retų, 
kad azijiečiai jiems diktuo
tų, tai kokią teisę ameri
kiečiai turi jiems diktuoti?

kreipia tikrovę, nors jie ir ži
no padėtį Tėvynėje. Su jais 
kalba dar nebaigta. Bet aš 
manau apie visus kitos kryp
ties žmones. Ir jiems tuo at
žvilgiu gali, kai aš pastebėjau, 
padėti Jūsų žurnalas “Nemu
no kraštas.” Taigi juo daugiau 
žurnale bus medžiagos apie 
Lietuvą, tuo atsparesni mes 
būsime kaip lietuviai. Linkiu 
Jums gero vėjo ir sėkmės!

vo? Iki šiol, kaip žinia, Italijos socialdemokratai su Sara- 
gatu priešakyje dar aštriau kovojo prieš komunistus, ne
gu kiti jų politiniai oponentai, išskyrus fašistus. Viskas 
turės paaiškėti vėliau.

Krikščionys demokratai nebelaimėjo prezidento vie
tos todėl, kad jie yra labai susiskaldę.-Yra dvi frakcijos 
—kairioji ir dešinioji. Kiekviena turėjo savo kandidatą 
ir už jį laikėsi. Kaip jiems toliau seksis keturių partijų 
koalicijoje Italiją valdyti, taip pat greitoje ateityje, pa
matysime. v

Italijoje gali rimtai iškilti pasiūlymas, kad ^socialis
tai, socialdemokratai ir komunistai suvienytų jėgas par
lamente ir sudarytų liaudies valdžią. Viskas rodo, kad 
tokiam sumanymui sąlygos labai pribrendusios. Galimas 
daiktas, kad Saragato išrinkimas prezidentu reiškia nau
jus posūkius Italijos gyvenime.

mielasis Juozas Baltušis. 
Visuomenės susirinkimuose, 
per televiziją, laikraštyje 
“Literatūra ir menas”$jis 
įdomiai, objektyviai pasa
koja apie darbščią ir talen
tingą amerikiečių tautą, jos 
dinamišką gyvenimą, apie 
pažangiuosius Amerikos lie
tuvius. Nors, jo žodžiais, 
Amerikoje ne viskas yra 
taip, kaip derėtų, tačiau 
daug ko gero gali m a ir 
mums pasimokyti.

Šiais metais Tarybų Lie
tuvoje išėjo daug gerų kny
gų, o lietuvių liter a t ū r o s 
mokslas prieš pat Naujuo
sius Metus praturtėjo dar 
vienu didžiai vertingu vei
kalu — Jūsų seno bičiulio, 
profesoriaus B. Pranskaus 
knyga “Proletarinė lietuvių 
literatūra.” Tai stambus, 
turintis apie 500 puslapių, 
leidinys, dailiai, kaip ir vi
sos dabartinės mūsų kny
gos, išleistas.

Veikalas suskirstytas į 
keturis pagrindinius sky
rius: proletarinių bruožų 
ryškėjimas demokratinėje 
literatūroje, proletarinės li
teratūros susiformavimas, 
proletarinė literatūra augi
mo keliu, proletarinės lite
ratūros išaugimas išeivijo
je. Didžioji pastarojo sky
riaus dalis (p. 343-435 skir- 

•ta Amerikos lietuvių prole
tarinei literatūrai 1920-1940 
metais apžvelgti. Į pirmąją 
Amerikos lietuvių proleta
rinės literatūros gretą auto
rius pastatė Rojų židžiūną,

Stasį Jasilionį ir Joną Kaš- 
kaitį, nupiešdamas jų visų 
ryškius literatūrinius port
retus. Šalia šių rašytojų, 
suminimi ir; keletas smul
kesnių (P. Pakalniškis, K. 
Genys, K. Bizauskas, J. A-

L Gasiūnui
Prospect, Conn.

Gruodžio 7, 1964
Brangus Jonai:—

Labai dėkoju už dalyvavi
mą mano 
korčiukę 
šais. Tai 
atmintis.

Pas mus atrodo, kaip Li
berijoje. Apšalę ir apsnig
tos medžių šakos nulenktos 
iki žemei. Vaizdas gražus, 
bet ir niūrus.

Jaučiuosi gana gerai. Ma-4- 
no cukrinė mane apleido ir 
dar negrįžo. Aš jos ir ne
laukiu.

Linkiu Jums sveikatos ir 
geriausios laimės -per daug, 
laug metų.

Pius Petrauskas 
Center St., 

Prospect, Conn. 06712

jau!
Bukite pasveikinti su ar

tėjančiais 1965 Naujais Me
tais! Tegu jie atneša ju- 
dviems gerą sveikatą, 
džiaugsmo kibirkštis. Te
būna skaidrus visos mūši1 
žemės dangus! Ech, • na ii 
raitelis tas laikas. Kaip ug 
ninis žaibas jis švystelėj< 
jau visą amžiaus ketvirt 
nuo tų istorinių dienų, kad 
mūsų liaudis 1940 metu va 
sara nusimetė nuo saw 
sprando visokią ponų prie 
spaudą ir pati ėmė tvarky 
ti savo likimą. Buvo di
džios laimės valandų, buv( 
ir sunkių akimirkų.

Juk mūsų liaudis iškovojo 
tokį karą! Ir pagaliau įvei 
kė tokį nuožmų priešą, kai] 
vokiškasis fašizmas!

Tik mūsų tautos atplai 
šėlės nenori to matyti. Nuc 
Žalgirio laikų lietuvių tau 
ta neparodė tiek ištvermės 
ir narsumo, kiek ji parodė 
praeito karo frontuose ii 
partizanų būriuose. Mus vi
sus labai džiugino gera ži
nia ir konkreti parama iš 
Jūsų — pažangieji Ameri
kos lietuviai!

Jūsų šauniu moterų ranko
mis numegstos pirštinės ir 
kojinės buvo gera parama 
mūsų kareivėliams fronte. 
Aš buvau liudininkas, kaip 
tie kariai nuoširdžiai Jum^ 
dėkojo. Ir štai kaip malo
nu, kad ateina puiki puiki 
mūsų Darbo Respublikos 
jubiliejinė šventė, kurios 
metu pasidžiaugsime visi

c

išleistuvėse ir už 
su dalyvių para- 
man neišdildoma

Scranton, Pa.
Gražų, be sniego, gruodžio . 

mėnesio sekmadienio rytą L 
Klevinskas pakvietė vykti į 
Binghamtoną aplankyti jau 
reniai sergantį draugą Na
valinską. Sako, oro žinovai 
tvirtina, kad nesnigs, tt<# 
nebus pavojinga važiuoti. 
Pakvietimą mielai priėmiau 
ir mudu pasileidome link 
Binghamtono.

Draugą Navalinską rado
me kėdėje sėdintį. Jis atro
dė neblogai, tik nusiskun
dė, kad pats vienas negali 
iei atsistoti, nei paeiti. Sun
ni jam ir jo žmonai, kuri 
uri jam visame kame pa
gelbėti. Gaila sergančio 
Iraugo.

Besikalbant, neunepaju- 
ome, kad artinasi vakaras. 
Jar buvome manę aplanky- 
i kitus draugus, bet Ignas 
lušisprendė išvykti namo 
lar prieš sutemas, tad ir 
patraukėme namų link.

Jau buvo spaudoj minėta, 
:ad Raulas Janušaitis buvtr 
’usirgęs ir pasidavė į ligo
ninę, kur, išbuvęs virš poros 
-avaičių, grįžo namo. Bet, 
pabuvęs namie kiek laiko, 
zėl sunegalavo, ir vėl at
sidūrė ligoninėje. Gaila, kad 
’iga Raulą taip vargina.

•
Drūčiai susirgo Ona Sta- 

nynienė. Pasirgus keletą 
dienų namie, turėjo pasiduo
ti į ligoninę. Gydytojai nu
sprendė, kad reikės ope
ruoti. •

Linkiu visiems ligoniams 
greitai pasveikti!

- K. Genys .
V

1964Washingtonas.
metais lėktuvais keliavimas 
padidėjo 15 procentų lygi# 
nant su 1963 m. t

■   ■■ m H
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Krislai iš Lietuvos
Naujas liaudies ūkio kilimo 

planas Lietuvoje
TSRS Aukščiausio s i o s 

Tarybos sesijoje buvo ap
svarstytas ir patvirtintas 
visos Tarybų Sąjungos liau
dies ūkio planas 1965 m. Į 
tą bendrąjį planą įeina 
visų sąjunginių respublikų 
planai, kūne yra paruošia
mi respublikose, atsižvel
giant į jų interesus ir gali
mybes, o paskui derinami 
su visos sąjungos piojek- mos arįjstas Laimonas No- 
tais. Toks suderintas pla-. rej^a jjs mintinai skaitė 
nas dar _ apsvarsto m as ; (deklamavo) 13 sonetu, ei- 
Auksciausiosios, Tary bos lėl.aščius iš ciklų “Septynios 
Biudžeto ir Ekonominėje djenos” “Krintanti žvaigž- 
komisijose, dalyvaujant vi-' 
sti respublikų atstovams, 
o paskui jau įnešamas į 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą. Tačiau jis dar kartą 
svarstomas respubli k o s e, i 
kur jis dar patikslinamas ir ! 
patiekiamas apsva r s t y t i

naujas gražias mokyklos 
patalpas, į kurias galės per
sikelti iš senojo vienuolyno

V. Mykolaičio - Putino 
lyrikos vakaras

Gruodžio pradžioje Vil
niuje Aktorių namų salėje 
įvyko žinomojo poeto, Lie- 

. tuvos TSR Liaudies rašyto- 
i jo V. Mykolaičio - Putino 
i poezijos vakaras, kuriame 
visą programa atliko dra-

dė”, “Be n a m i o dainos”, 
“Paraf ražas”, eilėrašč i u s 
“žemei gimtajai”, “Šaukia” 
—viso 50 eilėraščių. Toks 

i vieno poeto kūrybai skirtas 
i vakaras, kuriamex be jokio 
koncerto ir kitų pramogų 
vienas artistas deklamuotų 
lietuviškus eilėraščius, yra 
retenybė. Vilniuje tarybi
niais laikais tai buvo pir
mas toks vakaras. V. Myko
laičio - Putino poezijos ger
bėjų susirinko pilna salė, 
daugeliui teko stovėti. Ke
lis kartus artistas L. Norei
ka deklamavo V. Mykolai
čio - Putino eilėraščius per 
radiją ir televiziją. Jis daž
nai deklamuoja ir Salomė
jos Nėries kūrybą.

Apie K. Donelaitį ir 
Jurgį Baltrušaitį

Neseniai iš spaudos išėjo 
Rašytojų Sąjungos leidžia
mos almanacho rusų kalba 
dešimtoji knyga. Tas alma- 

. ' nachas skiriamas rusiškai 
skaitantiems susipažinti su 
lietuvių literatūra, o taip

Sambūris prieš fašizmą
“Vilnis” jau pranešė, kadi 

įvyks svarbi ir reikšminga 
konferencija Ascot viešbu
tyje, 1100 S. Michigan Ave., 
Chicagoj, 1965 m. sausio 17 
d., 9-ą vai. ryte, ir tęsis iki 
vėlumos vakare.

Nacionalinis Komitetas 
kovai prieš fašizmą gavo 
autentiškus pranešimus, kad 
delegacijos iš New Yorko, 
Pennsylvanijos, Ohio, Mi
chigan©, Masačiūsets, India
nos,. Ilinojaus ir Kaliforni
jos yra siunčiamos į šį sam
būrį. Taipgi yra pranešta, 
kad ir lietuviai turės nema-) 
žą skaičių delegatų iš įvai
rių kolonijų.

Ši konferencija bus labai 
svarbi nutarimais. Yra nu
matyta padėti stiprius vei-

' kimui pamatus, liečiant ka
ro kriminalistus, kurie gy
vena mūsų JAV-ose, kova

WORCESTER, MASS
prieš ultra rasistus ir prail
ginimas įstatymo baudimui 
nacių kriminalistų Vokieti
joj-

Nuo šios konferencijos 
bus pradėtas tikras legali
zuotas darbas valymui tų 
karo kriminalistų, kurie be 
jokios priežasties žudė ne- 
prasikaltusius Lietuvos, 
Lenkijos, Sovietų, Čekoslo-

čius.
Ši konferencija turės pa

pildytą įgaliojimą nuo pen
kių milijonų, gal ir daugiau 
JA V-jų piliečių imti griež
tesnius žygius kovai prieš 
negeistiną elementą, kuris 
randasi Amerikoje.

National Committee 
to combat Nazism 
in USA

B. F. Kubilius |
Vice Prezidentas 1

Tarvbai
Toki kelią pereina ir Ta- 

rvbų Lietuvos liaudies ūkio 
planas. Pagal TSRS Aukš
čiausiosios TaTybos priim
tą planą numatomas toli
mesnis pakilimas visose sri
tyse: Bendrosios pramonės 
gamybos apimtis 1955 me
tais padidės 12.1 procento. 
Žymiai išaugs chemijos, ce- 
lulozės, popieriaus ir kitų 
pramonės šakų gamyba.
į Padidės viršutinio ir bal
tinių trikotažo, odinės ava
lynės. mėsos, sviesto, kon
diterijos išdirbinių, ir dau
gelio kitu prekių gamyba. 
Kultūrinės-buitinės ir ūki
nės paskirties prekių garny 
ba padidės 17 procentų.

Numatoma paruošti vals-. 
t y bin i a m : 
tūkstančių tonų galvijų ir 
paukščiu gyvo svorio, 
tūkstančių tbnų pieno.

Kapitaliniai įdė j i m a i į 
liaudies ūkį respublikoje 
padidės 12.4 procento. Padi
dės kapitaliniai įdėjimai i 
gyvenamųjų namų statybai, 
o ypač lengvaįai pramonei, 
mašinų statybai, maisto 

^pramonei, žemės ūkiui.
Numatoma paleisti darban 

naujas cheminio pluošto, 
kintamosios srovės elekt
ros variklių, plastmasės iš- ' 
dirbinių mašinų statybai, 
sviesto, sūrio, mėsos, kom
binuoto pašaro gamybos 
įmones, pastatyti naujus 
paukščių fabrikus, elevato
rius, daug gyvuvlininkystės 
pastatų, nusaus i n t i 110 
hektarų žemės.

Numatomas žymus elekt
ros gamybos padidėjimas. 
Elektros energijos gamyba 
Lietuvoje pasieks pusket
virto bilijono kilovatvalan
džių, tai reiškia apie 46 
kartus daugiau, negu buvo 
gaminama buržuazijai vieš
pataujant. kada gaminta 
vos 80 milijonų kilovatva- į tikrai — skaitau visą eilę 

^landžių.
žodžiu, nauji metai neša 

Lietuvos darbo žmonėms 
naujo augimo perspekty
vas, tuo labiau, kad dabar 
planas numato vis didesnį' nių. 
plataus vartojimo ' prekių 

. gamybą, kad dar greičiau 
galėtų kilti gyventojų ge- 
rove.

Kunigai norėjo, o 
bolševikai pastate

Iš Aido choro veikimo
Gruodžio 6 d. įvyko cho

ro 50 metų gyvavimo jubi
liejinis banketas su koncer
tine programa, prie kurio 
ruošėmės labai rūpestingai. 
Bet gamta su žiemos ledais 
ir sniegu tą dieną sulaikė 
daug meno mylėtojų nuo 
atvykimo į šį mūsų gražų 
parengimą. Bet parengi
mas kad ir prie mažos 
publikos, buvo vienas iš 
gražiausių. Neatsimenu ka
da choras ir mūsų puikieji 
solistai ir duetistai yra taip 
gražiai dainavę. Čia pri
klauso kreditas choro mo
kytojui Jonui Dirveliui už 
jo rūpestį. Kuomet mes, vi
si choristai, dainuodami te
rn i jam jo vadovavimą, tai 
jis pats, su šypsena ant vei
dą, kartu su Aido choru 
dainavo. Tai tikras muzi
kos meistras.

Aido choro pirmininkė M. 
Sukackienė, atidaryda m a 
dainų programą, kuomet 
jau svečiai sėdėjo prie sta-

nuoja Aido chorui ir mūsų 
solistams, savo trumpoj 
kalboj prisiminė, kad pava
sarį važiuosim į Lietuvą ir 
pasakysiu mūsų tėvų- kraš
tui, kad Aido choras gy
vuos. Elenutės dukrelė Ro
xanne Smith pridavė gra
žiai suvyniotas dovanėles: 
vieną mokytojui, o kitą sa
vo mamytei. Tai buvo gra
žus įvertinimas nuo Aido 
choro už jų daugelio metų 
įdėtą darbą. Choristai kar
tu su svečiais griausmingai 
plodami užbaigėm šį gražų 
parengimą.

Kad įvykdyti tokį gražų 
parengimą, mūsų gerosios 
draugės ir draugai visuo
met ateina mums į talką. 
Be choristų, dirbo M. Jucie
nė, J. Demikienė, M. Šiupė- 
nienė, H. Pauliukaitienė, K. 
Sabaliauskienė, A. Vosylie- 
nė, B. Kuliešienė, M. Meš- 
kienė, V. Žitkus ir P.

Rockford, Ill.
Gruodžio 10 dienos “Lais

vės” laidoje skaitome, kad 
labai mažai betrūksta iki 5 
tūkstančių dolerių fondo, 
tai mudu nusitarėme prisi
dėti nors maža $15 auka. 
Kviečiame ir kitus draugus, 
dar neprisidėjusius, nedel
siant tai padaryti.

Mudviem 1964 metai yra 
minėtini metai. Mano žmo
nai praėjusį rugpiūčio mė
nesį sukako 75 metai am
žiaus, o man š. m. gruodžio 
29 d. sukako 80 metų.

Tai svarbus tokio amžiaus 
minėjimas.

Taigi sveikiname visą 
“Laisvės” personalą, “Lais
vės” skaitytojus Amerikoje 
ir Lietuvoje ir linkime būti 
sveikiems ir linksmiems.

Jonas ir Mikalina Ruliai
(Nuoširdžiai dėkojame 

abiem jubiliatams J. ir M. 
Ruliams už aukas ir linki-.

Sa-|rne: ilgiausio amžiaus, ge- 
dauskas. Aido choras labai riausios sveikatos!—Red.) 
ačiuoja V. Žitkui už iškepi- 
mą gardžių pyragų. Tai jau 
ne pirmą kartą jis mums 

lų, pranešė, kad Aido cho- i gražiai patarnavo. j
ras aplaikė telegramą nuo 
Walter ir Myldos Žukų, iš 
Elizabeth, N. J. Jie sveiki
no Aidą 50 metų gyvenimo 
ir veiklos proga, linkėdami 
dar ilgai gyvuoti. Walter 
Žukas yra buvęs New Yor
ko Aido Choro mokytojas, 
visa savo gyvenimą jis ir 
Myldutė yra meno rėmėjai. 
Mūsų Aidas širdingai ačiuo
ja jums už šį gražų sveiki
nimą.

Taipgi pirmininkė 
še liūdną žinią, kad 
worcesterietis Petras But
kevičius Floridoj mirė. Pir
mininkei paprašius, publika 

;2. Kada'man teko jį at-! minutei atsistojo jo pager- 
lankyti, tai atrodė, kad jam bimui. Gaila netekus gero 
nelabai galima ir pajudėti, draugo ir progresyviškos 
nes skausmai dideli. Į veiklos rėmėjo mūsų išeivi- 

Labai gaila, kad žmonėms, j J°.lf- ,v ,v j
Aido choras išreiškia gi

lią užuojautą Petro dukre
lėms ir kitiems jo artimie
siems. O jam tegul bus mū
sų visu ilga atmintis ir ra
mybė žemėje.

Po Aido choro pirmo iš
stojimo išėjo mūsų ilgame
čiai solistai Ona Dirvelienė 
ir Jonas Sabaliauskas. Jie 
dainavo duetus ir solus. Šį 
kartą jie taip gražiai daina
vo, jog norėjosi, kad vis dar 
nesustotu, kad vis dar dai
nuotų. Vienoje jų dainoje 
žodžiai ’ skambėjo ’’Medžiai 
epflės”, labai graži melodija. 
Klausiau Jono, kaip tos 
dainos vardas? Sakė, dar 
neturim, o gal užvardint 
“Egle”? Publika už šį jų 
gražų dainavimą plojo ir 
linkėjo jiems sveikatos ir il
gų metų.

Irena Janulienė ir Al. 
Daukšys visada gražiai dai
nuoja. O šį kartą solu ir 
duetų dainavimu jie iškilo į 
pačias meno aukštumas.Pu- 
blika griausmingais delnų 
plojimais linkėjo jiems svei
katos ir visada dainuoti.

Programą užbaigė antru 
kartu išstodamas Aido cho
ras ir sudainuodamas 4 
gražias liaudies dainas. Pir
mininkė choristus sulaikė 
valandėlei ant estrados, įvy
ko graži staigmena. Ji pa
kvietė mokytoją Joną Dir- 
velį tarti žodį proga 50 me
tų Aido choro gyvavimo. 
Mokytojas pade k o j o vi
siems už atsilankymą, pa
reikšdamas, “kad jeigu jūs 
neateitumėt, tai mes netu
rėtumėm kam dainuoti. Kol 
mūsų dainininkai ateis, mė
ginsime Aido chorą palai
kyti.’”

Taipgi mūsų Elenutė (Ja-

Norwood, Mass.
“Laisvės” vajuje atnauji

nimui senų prenumeratų ir 
gavimui naujų skaitytojų 
man teko atlankyti daug ge
rų draugų. Visi be jokių iš
imčių pasimokėjo už prenu
meratą, taip pat sulyg iš
galės beveik kiekvienas, au
kojo i “Laisvės” sukėlimui

supirkimui 220 ' pasireikšti rusiškai ra- 
Lnnn Livijų ir ' šautiems Lietuvos rašyto- 

850 1 jams. Šiame numeryje daug
I vietos skiriama K. Donelai-1 
! čio sukaktuvėms, apie ku-! 
rias rašo almanache prof.' 
K. Korsakas, J. Baltušis, D. 
Brodskis, Lenino premijos 
laureatas tikrainie t i s M. 
Stelmach as, gruzinų rašy
tojas G. Abašidze. Ameri
kos įspūdžiais almanache 
pasidalina A. Laurinčiukas 
ir telpa daug kitos įvairios 
medžiagos. Knygoje įdėtas 
rusų rašytojo V. Lidino 
straipsnis apie poetą Jurgį 
Baltrušaiti, kuris savo lai
ku rašė eilėraščius rusiškai 
ir buvo populiarus kaipo 
rusų simbolistų poetų gru
pės dalyvis.
Rusų poetai apie Lietuvą
Įsigijau naują rusų poeto 

leningradiečio A. Čepurovo 
eilėraščių rinkinį “Geros 
naujienos”, susidomėjęs juo 
todėl, kad tas poetas yrą 
buvęs Lietuvoje, ir pasitai
kė būti poezijos vakare, ku
riame jis skaitė eilėraščius. 
Manau, turbūt jis bus ką ir 
anie Lietuvą parašęs. Ir

Lietuvai skirtų eilėraščių: 
“Klevelis”, “Rūkas”, “Dai
na”, “Kopos”, “IX” fortas, 
“Motinos paminklas Pirčiu
pyje” ir eilėraštis apie “Vii-

Apie Lietuvą rašė eilė
raščius ir kiti poetai lenin
gradiečiai. Jų tarpe Lenino 
premijos laureatas A. Pro
kofjevas, T. Nikitina, G. 
Novickaja. Lietuvos tema 
atrado atgarsį ir daugelio

Kražiuose ilgus metus kitų tarybinių poetų kūry- 
stovėjo prieš keliasdešimt boję ne tik rusų, bet ir ar- 
metų padėti mokyklos pa- menų, gruzinų, ukrainiečių 
matai. Kunigai norėjo ją kirgizų ir kitų tautų, 
pastatyti iš aukų, bet jie J. Paliukonis
ragino ir šaukė, o aukos 
kaip neplaukė taip neplau- 

jfkė, tad mokykla ir liko ne- 
' pastatyta. Dabar toje vieto

je jau baigiama statyti tri
jų aukštų graži vidurinė 
mokykla* Mokiniai turės I Paiko sąsiaurio srityje.

1964. XII. 16.

Mardas. — Baisioje lie
taus audroje žuvo apie 500 
žmonių Ceilono ir Indijos

išlaidos būnant Norwoo- 
do ligoninėje, o vėliau visą 
laiką gydytojo priežiūroje. 
Išlaidų susidarė keliolika 
šimtų dolerių, o jos įeigos 
mažos, gyvena iš nedidelės 
pensijos.

Bet aš nustebau, kada ją 
atlankiau gruodžio 24 d. Ji

penkių tūkstančių doleriu man padavė dešimtinę ir sa- 
fondą. Nekuriė aukavo netiko: pasiimk kiek priklauso 
po dešimtinę. Visi sakė: ALDLD už 1965 m. duok- 
Tegul “Laisvė” gyvuoja ii- lių, taipgi aukoju $5 į “Lais- 
giausius metus, jeigu mes 
“Laisvės” netek tume, tai į 
mums daug truktų teisin
gų žinių iš plataus pasaulio, 
o ypač iš Tarybų Lietuvos.

Tenka pažymėti, kad ne 
visi “Laisvės” skaityojai lai
mingi sveikatos atžvilgiu. 
P. Bataitis, gyvenantis 686 
Washington St., 
Mass., yra ne tik seniausias 

j “Laisvės” skaitytojas, bet 
J pralenkęs mus visus net ir 
savo amžiumi. Ans jau bai- * 
gia devintą dešimtį metų sa
vo amžiaus.

Paskutiniais metais jo 
sveikata žymiai sumažėjo. 
Kol jo žmonelė gyva buvo, 
tai jinai jį gražiai prižiū
rėjo. Bet virš metai laiko 
jai mirus, jo*'būklė pasidarė 
blogesnė, 
prie savo dviejų dukrelių— 
Gertrude ir Anna, bet jos 
abi dirba. Tėvą taip men
koje sveikatoje vieną namie 
nebuvo galima palikti. To
kiu būdu jis buvo atiduotas 
į Norwoodo senelių poilsio 
namus. Čia jis turi gerą 
priežiūrą. Slaugės gražiai 
jam patarnauja.

Apart jo šeimos nariu, 
daug kas ir iš pažįstamų 
aplanko. Man pačiam jau 
teko jį atlankyti keletą kar
tų. Visada rasdavau skai
tant “Laisvę” arba knygą. 
Jis jaučiasi laimingas tuo, 
kad turi gerą matymą ir 
atmintį tik drūčiai nepri
girdi. Linkiu jam viso ge
ro.

Julius ir Tafilia Herma
nai, kurie gyvena 31 Fair
view Rd., Norwoode, taip* 
pat seni “Laisvės” skaityto
jai. Jų abiejų sveikata pa
žeista nuo šoko. Julius dali
nai drūtesnis už savo žmo
nelę Tafilią, jis išeina į gat
vę pasivaikščioti, pasirem
damas su lazdžiuke, bet ne 
per toli. Tafilia daugiau lai
ko praleidžia tik stuboje. 
Tafilia nusiskundė, kad 
šiais metais jos sveikata žy
miai sumažėjo, dirbti nieko 
negali.

M. Krasauskienė jau 8 
mėnesius vargsta besigy- 
dydama. Jai teko pergy
venti. daug skausmo ir 
panešti vargo. Taipgi su
sidarė įai labai didelės

vės” fondą.
Linkiu draugei M. Kra- 

sauskienePgjFeit ir pilnai pa
sveikti. ’

Draugas Ch. Rocen, kuris 
gyvena 41 Walnut Avenue, 
Norwoode, pusėtinai vargs
ta nuo kankinančio artrito. 
Skauda jam rankas ir ko-

Dovanų pridavė: 'M. Ju
cienė tortą, Irena Janulienė 
pyragaičių prie kavos, M. 
Tamošiūnas, kvortą stiprio
sios, L. Ausiejienė $5 pini
gais. Ačiū visiems už dova
nas, svečiams už atsilanky-, 
mą, mokytojui ir visiems 
dainininkams už gražią 
programą.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopa gruocj- 

džio 20 d. susirinkime per
rinko savo valdybą. Juozui 
Valiukui atsisakius iš pirmi
ninko pareigų, jo vietai iš
rinktas Kazimieras Nausė
da; Jonas Bubliauskas pa
siliko iždo sekretoriumi; 
Juozas Liminskas—iždinin
ku, V. Žabui — nutarimų 
sekretoriumi.

Kuopa padarė vieną tari-

Dedham, }as:

Nors jis gyvena

sulaukus senatvės, tiek daug 
reikia vargti nuo visokių 
nelaimių ir ligų.

Nellie Grybienė ir Wl. Ži- 
laitis, geri “Laisvės” patrio
tai, pasimokėjo už “Lais
vės” prenumeratą. Taipgi 
abudu aukojo po dešimt do
lerių į “Laisvės” sukėlimo 
penkių tūkstančių dol. fon
dą. Jie laimingai išvyko i 
šiltą Floridą praleisti šaltos 
žiemos laiką. N. Grybienė 
išlėkė orlaiviu lapkričio 22 
d., Wl. Žilaitis išvažiavo 
gruodžio 13 d. su savo “še- 
veluku.” Jis galvojo išva
žiuoti daug anksčiau, bet 
dėl blogo oro porą savaičių 
pavėlavo.

Linkiu 
praleisti žiemos laiką ir 
sevikiems 
kus grįžti atgal.

jiems laimingai

pavasario sulau-

Gruodžio 5 d., 3 vai. po
piet, draugas J. Petruške
vičius, iš Bostono, M. Už
davinio namuose rodė fil
mus iš Tarybų Lietuvos. 
Filmai visiems patiko. Visi 
prašė Petruškevičių, kad 
kada gaus naują filmą, kad 
ir vėl atvažiuotų parodyti.

Baigus filmus ,visi daly
viai buvo pavaišinti su šil
ta kavute ir užkandžiais. 
Tą dieną oras buvo labai 
blogas — lynojo ir šalo. Bu
vo labai slidu, tai daug kas 
susilaikė, neatėjo, nes tokia
me ore išėjus iš namų galė
jo ištikti nelaimė.

M. Uždavinis

prane- 
buvęs

Čia noriu priminti, kad mą, kuris vertas pažymėji- 

apskr. meno koncertas, jau S. J. Jokubka buvo parašęs 
dabar laikas prie jo ruoštis, apie reikalingumą Pietų A- 
Bet apie tai bus vėliau ra- merioks lietuviams knygų, 
syta.' ’..v . -

Pateikiau naują sumany- laiškutis, kad jis atvažiuo- 
mą Aido choro susirinkime, ^ų į Detroitą, kai Justas Mi-

pavasarį pas mus įvyks 2-os

syta. '

kuris- buvo daugumos pri
imtas. Jis yra toks: Kad iš-

mo. “Vilnies” redaktorius

Jokubkai buvo parašytas

sevičius atvyks čia filmų 
rodyti. Jis čia galės prisi-

laikyti Aido chorą pilnoje rinkti knygų ir pasiųsti į 
veikloje, kaip tai vaidinime | Urugvajų ir Argentiną.
operečių bei koncertų, Ai- Jokubka laišku atsakė, 
dui yra reikalinga talka iš kad atvykti į Detroitą nega- 
JBostono, Montello, Lawren- lės. Jo laiškas buvo perskai
tė ir Lowellio apylinkių, tytas kuopos susirinkime, 
nes ten yra buvę stambūs 
chorai. Prie dabartinių mo
derniškų vieškelių imtų tik 
virš valandos laiko vykti į 
Worcesterj, arba iš Worces
ter io į minėtas kolonijas. 
Gal sakysit: per ilga kelio
nė. Aš duodu pavyzdį: New 
Yorko Aido choro mokyto
ja gyvena N. J. valstijoje. 
Jai ima apie vai. ir pusę at
važiuoti į Aido chorą. Pa
darykime ir mes tą patį, 
draugės ir draugai, prašo
me pagalvoti apie tai ir ra- 
rykite Aido chorui, 29 En
dicott St., Worcester, Mass.

Knygų reikalą apkalbėjus, 
pasirodė, kad nėra žinoma, 
kokios knygoj ten reikalin
gos, ir kad principinės kny
gos iš čia nebus išleidžia
mos, o ir Urugvajun ir Ar
gentinon nebus įleidžiamos.

Nutarta laiškais paklaus
ti Pietų Amerikos lietuvių, 
ar jie nori knygų, ir kokių.

Laiškai pasiųsti “Vagai” 
ir “Darbui.”

Red. atsakymai
Redakcijos atsakymai

J. žemaičiui, Hartofrd.— 
Labai ačiū už prisiuntimą 
iškarpos iš angliško laikraš
čio, bet apie tai męs jau tu- nulytė)^ Smith, kuri per 
re j ome kitą žinią. |č *

CLEVELAND, OHIO
i Parengimas
Meno choras ruošia sma

gų parengimą, kuris įvyks 
sąųsio 16 d., LDS klubo sve
tainėje. Pradžia 6 vai. va
karo. Prašome skaitlingai 
atsilankyti ir smagiai su 
choriečiais praleisti vaka
rą.

A. S., Meno choro 
korespondentė

(Nuo Redakcijos. —Apie 
LDS klubo parengimą pasi- 
tikimui Naujųjųjų Metų 
pranešimo negalėjome įdėti, 
nes gruodžio 29 dienos “Lai
svė jau buvo atspausdinta 
—per vėlai gavome).

Brooklynas. — Vienas iš 
septynių brolių, , Charl e s 
Cook, 19 metų amžiaus, bu
vo rastas vogtame automo- 
biliuje negyvas, keturi blo
kai nuo gyvenimo vietos, 
Bay Ridge sekcijoje.

Norėjau gauti daugiau j 
“Laisvės” fondą. Dauguma 
pasako: pasiunčiau pats ar
ba vajininkams daviau.

Taigi, nors ir mažai, se
ka prisidėįusiųjų prie “L’’ 
fondo vardai:

V. Žabui—$10, J. Daukus— 
$5, Jonas Umras—$3, A. B. 

j ir Margaret Skaistis po $2; 
po $1: P. J., Jurgis Nausėda, 
Juozas Valiukas, Kazimie
ras Nausėda, K. Biliūnas, A. 
Machis, Jonas Mitrimas, A. 
Mitrikas, N. Astrauskienė, 
A. Zigmantienė ir V. Kuzas.

Nors ir mažai iš didmies* 
čio Detroito, bet ką darysi. 
Mat, detroitiečiai yra “Vil
nies” kaimynai, tai ir paša? 
ko: daviau “Vilniai.” Ta
čiau jų vardų- nė “Vilnyk 
nesimto.

“Laisvės” personalui, idė
jos draugams ir- draugijų 
nariams linkiu laimingų, 
sveikatingų ir turtingų 1965 
metų.

To paties linkiu Laurynui 
Kapočiui Tarybų Lietuvoje 
ir tai grupei, kuri šaltą žie
mą aplankė JAV, ypatingai 

 

Mykolui Rabinsonu’į, žurna
listui.

Vinceli abul

daug metų pianu akompa- 3 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., sausio (Jan.) 5,1965
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(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
Jurgis Gendrėnas, St. Petersburg, Fla., prisiuntė tris 

naujas prenumeratas ir atnaujinimų.
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė naują 

prenumeratą ir atnaujinimų. Jo pagalbininkas, S. Puido
kas, Rumford, Me., prisiuntė naują prenumeratą ir at
naujinimų. ?

V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė dvi 
paujas prenumeratas ir atnaujinimų.

S. Penkauskas, Lawrence, Mass.’, prisiuntė naują 
prenumeratą.

Iš Philadelphia, Pa., gražiai pasidarbavo moterys P. 
Walantiene ir J. Šapranauskienė, prisiųsdamos po naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

K. Naravas, Shenandoah. Pa., prisiuntė naują pre- 
prenumeratą ir atnaujinimų.

Vera Smalstis, Livonia, Mich., prisiuntė naują pre
numeratą.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
S. F. Smith. Los Angeles, Calif.; J. Stanley, Rochester, 
N. Y.; K. Kilikevičius, Toronto, Canada; P. Beeis, Great 
Neck, N. Y.; M. Uždavinis, Norwood, Mass.; M. Valilio- 
nienė, Miami, Fla.; A. J. Pranaitis, Phila, Pa. (dėl Cam-l 
den o LLD 133 kp.); Scrantonietis; J. Mažeika (dėl LLD 
87 kp.), Pittsburgh, Pa.; J. Žebrys, Cleveland, O.; Vero
nica Kvetkas, Arlington, Mass.; , C. K. Urban, Hudson, 
Mass.; J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. Y.

— 0 —
AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė blanką 

ir $140. Aukoja:
LLD 6 kp. pareng................

✓ Mrs. Konst. Kalvelis.........
Geo. Shimaitis ..................
A. J. Skirmontai ...............
J. Lavas, Stoughton .........
J. Petrukaitis, Stoughton ..
M. Gutauskienė .................
Jean Brown (Zmuidinytė)
Izabel Misevičienė (Boskst)
Agota Kukaitienė .............
F. K. Čereškai ..................
P. A. Chestnut .................
Mrs. A. Žaliukas ...............
Anna Gugis .......................
Po $1: A. Lalis, Dorchester; A. P. Orintai, A. V. Bi

liūnas, J. Stoškus, Ed. Kelly, P. Sinkevičienė, F. Marke
vich, J. Vaitiekūnas, W. Yurkevich, Joseph Kiaunis.

— 0 —
L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė $41. Au-

$11.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 4.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00

I

25.00 
25.00 , 
10.00 | 

6.00 
6.00 
5.00 
5.00
5.00
5.00 j 

, 4.00 I
3.00 I 
2.00 i 
2.00 ,

Naktiniai ................
beržinis ....................
unorose, New Britain

R. Vaitkus, Broad Brook
A. Latven ......................
J. Žemaitis ..................
Martha Johnson ......... .
Po $1: J. Rėkus, Mrs. P. Miller, Glastonbury; M. 

Klimas.

John Ella, Butte, Montana ».............
Frank Bush, Brooklyn, N. Y. .. ■.......
J. Žilinskas, Asbury Park, N. J..........
M. Balzar, Miami, Fla. ..................
J. Paukštaitis, Miami, Fla...................
A. ir O. Zarubas, Norwood, Mass. ...
K. Čiurlis, Pattenburg, N. J................
Jonas Urbutįs, Baltimore, Md............
E. Rakita, Pittsburgh, Pa...................
A. Gudaitis, Toms River, N. J............
Frank Ivan, Roslindale, Mass..............
J. Banza, Danbury, Conn....................
Ange^tašis, Perkasie, Pa.......... .........
S. Petravich, Pasadena, Calif..............
K. Morkūnas, Lawrence, Mass. ...*..
P. Babarskas, Hollis, N. Y..................
V. Stankus, Miami Springs, Fla. ..... 
A. Galinauskas, Scranton, Pa............
Gerieji Draugai, Scranton, Pa............
D. ir F. Mažiliai, Brooklyn, N. Y........
F. Belskienė, Brooklyn, N. Y..............
A. M., St. Petersburg, Fla..................
A. Balčiūnas, Montreal, Canada....... .
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va. ... 
F. Jakštys, Ozone Park, N. Y..............
J. Babarskas, Richmond Hill, N. Y. ..
J. Judžent, Gulfport, Fla.....................
Vincent Smuidin, St. Petersburg, Fla
B. Jankowski, St. Petersburg, Fla. ..
V, Zavišius, LaSalle, Canada .. .........
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn. ....
K. Naravas, Shenandoah, Pa..............
K. Motuzą, Shenandoah, Pa................
Wm. Degutis, Albany, N. Y.............. .
Paul Burnis, Brooklyn, N. Y..............
J. Vaičiulionis, Waterbury, Conn. ... 
M. Janis, Maspeth, N. Y...................
William Sheinis, Brooklyn, N. Y. ... 
J. ir J. Stanys, Baltimore, Md..........
A. Vaitkevičius, Norfolk, Mass..........
J. J. Ynamaitis, Union City, Conn. . 
D. Norvich, Montreal, Canada.......
Mary Imbras, Pittsburgh, Pa............
V. Misevičius, Warehouse. Pt.., Conn. 
F. Čižauskas, Shenandoah, Pa. .......
L. Labunaitis, Pittsburgh, Pa. .......
A. Kudis, Pittsburgh, Pa...................
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio.............
F. Piktinas, Shenandoah, Pa..............
Anna Zanuveni, Hudson, Mass..........
J. Čeponis, LaSalle, Canada.............
L. Truikis, Scranton, Pa....................
J. Stanley, Rochester, N. Y................
John Steinis, Farmingdale, N. Y. ...
J. Vigandas, Newark, N. J.................
K. Juknevicius, Philadelphia, Pa. ...
M. Milbut, Tamaqua, Pa....................
G. Daukus, Rochester, N. Y........ .
Paul Lupsevičius, Lawrence, Mass. .
Po $1: A. Šidlauskas, M. Karazėjus, Port Washing- 

ton, N. Y.; J. Giedrynas, Great Neck, N. Y.; Neliie Kai- 
rienė, Brooklyn, N. Y.; S. Zenis, Norwood, Mass.; Chas. 
Mason, A. Mesko, John Siedages, Phila, Pa.; A. Jakšto- 
nis, Trenton, N. J.; John Marks, Yucaipa, Calif.; Anto- 
netteRuss, Laguna Beach, Calif.; A. Bush, Los Angeles, 
Calif; R. Skuja, Tacoma, Wash; M. Balukonis, Wilkes- 
Bare, Pa.; Ig Chulada, Methuen, Mass.; V. Kralikaus
kas, A. Butėnas, Pranas Zula, M. Balavičius, Lawrence, 
Mass.; J. Krajauskas, A. ir J. Navalinskai, Binghamton, 
N. Y.; M. A. Wenzlow, Arlington, Mass.; W. Baltrušaitis, 
P. Valaitis, Brooklyn, N. Y.; J. Kwesko, Newark, N. J.; 
A. Suvak, Miami, Fla.; Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa.; 
R. Janušaitis, G. Liepa, Scranton, Pa.; W. Tolun, Mrs. A. 
Jamison, Livingston, N. J.; V. Vaitkus, S. V. Valančius, 
John Sastavickas, Brockton, Mass.; J. Severinas, Roches
ter, N. Y.; Helen Kush all, Baltimore, Md.; A. Pauliu- 
kaitis, Phila, Pa.; A. Akalaitienė, New Hope, Pa.; John 
Chappel, Hamden, Conn.; Anne Blaize, Billerica, Mass.; 
J. Žilinskas, St. Petersburg, Fla.; J. Bakšys, Gulfport, 
Fla.; V. Grozan, Lake Worth, Fla.; A. Pipiras, Pitts
burgh, ^Pa.; C. Melnis, Springdale, Pa.; A. Šimkus, 
Hightstown, N. J.; Mary Kavaliauskas, F. Žukas, She
nandoah, Pa.; J. Pocuskas, Lost Creek, Pa.; J. Rusgis, 
Edgewater, N. J.
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6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
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5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

4.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00
2.00 . S
2.oo ;■ -J 
2.00 
2.00

M. Svinkūnienė, Waterbury Conn., prisiuntė $86. 
Aukojo:

A. Rakoža
J. Gudergis

$50.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 

,. 5.00 
.. 3.00

J. Vaitonis ..
K. Danisevięius
K. Yenkelun .
Po $1: J. Girdės, P. Kukėnas, V. Krasnickas, L. K., 

V. Žiūraitis, Oakville.
— 0 —

K. Kilikevičius, Toronto, Canada prisiuntė $32.50. 
Aukolo:

A. Antanavičius .................. ............ .. .
Ch. Pampalas, Montreal........................
F. Morkūnas, Montreal........................... <
A. Petronis, Hamilton............................ ,
J. Sinkevičius, Montreal........................ .
A. Verdunas, Montreal............. ..........
Ch. Kaminskas, Churchill....... . ............
St. Verbyla, Montreal .............................

— 0 —
Nuo kitų aukų gauta sekamai:

Liet. (Moterų Pažangos Klubas
(per U. Kasparkienę), Detroit, Mich.

A. T., Los Angeles, Calif.,..................... •.
A. Staniulis, Hampton, N. J................ . .
Geras Floridietis .. .................................
Charles DeGutis, Hialeah, Fla................
Julia Werner, Cleveland, Ohio.............
V. ir U. Burdai, San Leandro, Calif. ... 
Tuske/Vicius, Scranton, Pa.......................

J. JpFdan, Three Bridges, N. J.
FJr Y. Niaurai, Islington, Mass.

llie Grigas, Rockford, Ill., .......... ,s. 
Aleksandras ir Domicėlė ‘Veličkai (Alekb
. gimtadienio proga), Albertson, N. Y. , 10.00 
10.00 
10.00

A. Glebo, Gardner, Mass................
L. Tilvikas, Easton, Pa...................
LLD 63 kp. (per M. Strižauskienę)

Bridgeport, Conn......................
N. ir F. Pakalniškiai, Chicago, Ill. 
A'. Shultz, Yucaipa, Calif................
F. Kurkulis, Rochester, N. Y. ....

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.50 
1.00

$38.00
25.00
25.00

, 20.00
. 20.00

16.00
, 15.00
. 11.00
. 11.00
. 11.00
. 11.00

10.00
7.00

, 6.00
6.00

Linkėjimas su naujais 
1965-aisiais metais

Štai jau ir atėjo 
Linksmų nauji metai, 
Ir tuoj, jie pradėjo 
Riedėt lyg kad ratai.

Linkiu, kad riedėtų 
Link, kur saulė teka; 
Kur žmonės už taiką 
Kovoja ir šneka;

žmonės jau žino—Kur
Pajėgia suprasti,
Kad niekad nereikia
Kariaut, žmones mušti.

Stoughton, Mass. 1
Mirė O. ir K. Railai j Pabaigoje metų eilė ko- 

į respondentų, greta kitų ap- 
Keistas supuolimas mir- rašymų, parašė apie paren- 

ties. Gruodžio 21 dienos ry-. gimus pasitikimu! Naujųjų 
tą mirė Ona, 76 metų am- Metų. Bet iš priežasties 
žiaus, o už 8 valandų po jos švenčių laiškai atėjo pavė- 
mirė ir jos vyras'Kazimie- luotai, tai apie tuos paren- 
ras Raila, 86 metų. gimus jau nesuspėjome į

Abu buvo seni Stoughto- “Laisvę” įdėti.
no gyventojai. Priklausė 
prie Lietuvių Tautiško Na
mo ir .Kazimiero draugys
tės, Montello j e.

Paliko nuliūdime sūnų 
Antaną ir jo šeimą, dukrą

“Laisves” Redakcija

CLEVELAND, OHIO
Gruodžio mėnuo visuo

met pasižymi kiek skaitlin- 
gesniais visų mūsų draugi
jų susirinkimais, bet šių 
metų metiniai susirinkimai 
dar buvo daug kuom pra- 

, našesni ir skaitlingesni. Jie, 
' be to, dar pasižymėjo ir ge- 

užkviesti sugrįžti į Lietu- Tais tarimais, o tai gali būti 
vių Tautišką Namą ir ati
tinkamai pavaišinti.

Iš Lietuvos paėjo Kriklių 
kaimo, Šaukėnų apylinkės.

Linkiu, kad jau šiemet Anną ir jos šeimą, brolį An- 
Visi susiprastų 
Ir be jokių mūšių 
Taikingai gyventų.

yr’ ant šios žemės

taną Railą, Montello j e. Bu
vo palaidotas Holy Sepul
chre kapinėse Stoughtone, 
kur ilsisi jų sūnus.

Laidotuvių dalyviai buvo
. Juk
Visokios gėrybės.
Tik reik kad kiekvienas
Laikytus dorybės.

Ir jei visi žmonės
Dorai sugyventų,
Tai ant šios mūs žemės Mirusio giminėms reiškiu
Visiems laimė būtų. užuojautą.

George Shimaitis
Visiems laimė būtų.

Jonas Juška

«UA v>

%

%

9,

i

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

f)j

S,

i

o.^

2.00 ž

-r- 0 —
Šį sykį aukų gauta $855.98. Iš anksčiau gauta $4,- 

798.57. Viso įplaukė $5,654.55.
Peržengėm vajaus nustatytą kvotą $5,0 Tai labai 

gražus pasirodymas mūsų gerųjų draugų-rėnįėjų.
i u dosnu-Didelis ačiū viršminėtiems bičiuliams už 

mą.. Taipgi ir vajininkams\UŽ nenuilstantį darb
Bus dar daugiau rezultatų vėliau.

\ “Laisvės” Administracija

Linkėjimai 1965 Metams
Sveikinu “Laisvės” kolektyvą, linkėda

mas spaudai ilgiausių metų skleisti tiesą, 
šviesti žmonių minias. Širdingai linkiu tvir
tos sveikatos, energijos, gerų pasekmių 
spaudos darbuotojams, vajininkams, skaity
tojams ir plunksnos bendradarbiams, kad 
1965 metais “Laisvė” dar garsiau kalbėtų už 
visų žmonių gerovę, už taiką, visų šalių ra
mybę.

\

Su 1965 metais sveikinu savo senąją tė
vynę, dabartinę Tarybų Lietuvą, jos vyriau
sybę, visus jos darbuotojus, kurie gražiai 
puoselėjate Lietuvos liaudyje mokslą, kultū
rą, meną, visos šalies gerbūvį. Sveikinu vi
sus savo gimines, pažįstamus, draugus, gy
venančius Lietuvoje, dirbančius žmonių ge
rovei ir pasaulinei taikai.

Su 1965 m. pradžia mano pastovi gyve
nimo vieta bus: 11800 Golf Dr., Miami, 
Fla., arti Lietuvių Socialio Klubo, kurio ad
resas yra: 2610 N. W. 119th St., Miami, Fla.

—JONAS SMALENSKAS

todėl, kad jie visi buvo su . 
vaišėmis. (

L. D. Pašalpinė Draugi
ja, vienintelė lokalinė pa
šalpos draugija ir viena iš. 
turtingiausių, nutarė su
teikti savo nariams net ir 
f inansi n i ų palengvinimų. 
Seniau, mirus draugijos na
riui, visi nariai turėdavo 
mokėti po 1 dolerį, per pa
staruosius dvejus metus bu
vo mokama po 50 c., o 1965 
metams ta mokestis tapo 
visai panaikinta.

Sekantis draugijos susi- 
® rinkimas įvyks sausio 20 d., 

pirmą valandą. Jame bus 
išduoti visi metiniai rapor- . 

g tai, todėl nariams bits pra- 
v) vartų atsilankyti ir patirti 

draugijos stovį, prisiruošti 
Sj prie metinio banketo, ku-

LLD 190 kuopos susirin- 
kimas irgi buvo skaitlingas, 
o pasižymėjo bent tuomi, 
kad 25 nariai pasimokė j o 
duokles už 1965 metus. Se- 

. kantis susirinkimas bus su- 
» šauktas kaip greitai LLD 

15-os apskrities komitetas’ 
paskelbs apskrities konfe- 

(į I rencijai dieną, kad išrinkti 
i Irnnforoyioi i o dnlocraf na

9j

t),

9j

9j

9j

9i

°h

9;

‘b

Hartford, Conn

Su naujaisiais metais 1965 sveikiname “Lais
vės” personalą ir visus skaitytojus. • i

Būkite, draugai, sveiki ir drūti, darbuokitės 
liaudies apšvietai.

J. ir L. ŽEMAIČIAI 
ir L. BUTKEVIČIENĖ

'fa

'fa

'fa

'fa

Sezoniniai sveikinimai jjį

Jonas ir Katie Vaičekauskai
Binghamton, N. Y.

Naujojo Vilniaus kampelis j 4 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 5, 1965 i

Nuoširdžiai sveikiname visus savo gimines 
Jungtinėse Valstijose ir Tarybų Lietuvoje. Taip
gi ir visą “Laisvės” personalą, rėmėjus, skaity
tojus, draugus ir pažįstamus.

Linkime visiems daug sėkmės ir sveikatos 
1965 metuose.

į konferenciją delegatus.
Cleveland© Moterų klubo 

ir LMS kuopos metinių su
sirinkimų vaišės tai buvo 
banketai pilnoj to žodžio 
prasmėje. Gražu ir malonu, 
kad draugijos nariai bent 
kartą į metus pasivaišina 
ir keletą valandų smagiai 
laiką praleidžia, bet dar 
svarbiau, kuomet tuose su
sirinkimuose prisimenama 
laiką praleidžia, bet dar 
reikalai. Moterų susirinki
me nutarta užsisakyti 50 
anti-nazinių komiteto išleis
tų knygelių “Do You Know 
Them?” ir išdalinti, o LMS 
kuopos susirinkime sukelta 
$20 finansinės paramos an- 
tinaziniam komitetui Chi- 
cagoje: $10 aukota iš iždo, 
o kitą dešimt sumetė susi
rinkimo dalyviai.

J. žebrys

Maynard, Mass.
Laiškelis iš gamtininko 

prof. T. Ivanausko
Kaunas, 1964 XII17

Mielas Jokūbai,
Priimk, mielas Prieteliau, 

mano geriausius linkėjimus 
Kalėdų ir Naujų Metų pro-

Dar tikros žiemos neturi
me, vis šalta, bet vieną kar
tą smarkiai pasnigo, net 
medžių šakos lūžo, ir vėl pa- 

įjj sidarė šilta ir sniegas ištir- 
P°-

. Po biskį medžioju; šį sezo- 
ną nušoviau 5 kiškius ir vie- 

w ■ ną ožį.
'į Lik sveikas ir turėk gerą 

nuotaiką.
S Tavo T. Ivanauskas

Gamtininkas, turėdamas 
virš 80 metų, dar gerai ga
li valdyti šautuvą’ medžio
damas.

J. Gaidys



New Hąven, Conn.
Connecticut valstijoje tu

pėjome orą panašų į Flori
dos. Per kelias dienas bu
vo šilta, net seno amžiaus 
žmonės nepamena tokio šil
to oro, apie 60 laipsnių Ka
lėdų metu.

Mūsų kolonijoje keletas 
draugų buvo susirgę. Da
bar jau džiaugiasi, kad svei
kata taisosi. Žinoma, dar 
keletas yra daktarų priežiū
roje.

Iš Union City Jonas Ena- 
maitis yra pasiruošęs aplan
kyti savo draugus Florido
je. Sako, kad pirmiausiai 
sustos St. Petersburg^, o vė
liau bus ir kitur. Linkiu 
laimingų vakacijų.

“The New Haven Regis
ter” rašo, kad Bradforde 
Malleable Iron Co. įsitaisys 
naujas automatiškas maši
nas, tai tada bus iš darbo 
atleista apie 300 darbinin-

J. Kunca

Binghamton, N?Y.
“Laisvės” vajininkės A. 

Žemaitienė ir K. Jozapai- 
tienė prašo skaitytojus, ku
rių “L” prenumerata jau 
pasibaigusi, tuojau atsinau
jinti. Atminkite, kad vajus 
eina jau prie pabaigos.

Būtų gerai, kad dovano- 
n^s “Laisvę” užrašytumėte 
savo giminėms Lietuvoje. 
Jos mums būtų labai dėkin
gos.

Su Naujaisiais Metais 
sveikiname visą “Laisvės” 
kolektyvą, taipgi bendra
darbius ir skaitytojus. Lin
kime sveikatos ir laimių. 
Siunčiame geriausius linkė
jimus “Laisvės” skaityto
jams ir Lietuvoje.

Antanas ir Josephine 
Navalinskai

Philadelphia, Pa.
Gruodžio'11 dieną įvyko 

LLD 10 kuopos sugirinki- 
. ųaas. Narių dalyvavo vi 

dutiniškai. 1965 metams 
kuopos valdyba pasiliko ta

Paaukota $15 Women 
Strike for Peace veikimui. 
Aš norėjau aukoti $10, jei
gu kuopa aukos $20. Bet 
mano pasiūlymas buvo at
mestas, tai aš vis vien pa
aukojau $7.

J. Kaspariūnas.

MIAMI, FLA.
Gruodžio 16 d. atsibuvo 

LLD 75 kuopos susirinki
mas. Pirma pietūs, kaip ir 
paprastai, kuriuos skaniai 
pagamino draugės E. Kan- 
cierienė, E. Aimontienė ir 
N. Tamošiūnienė.

Po pietų susirinkimas. 
Narių susirinko vidutiniš
kai. Prisirašė nauja narė d. 
Dvareckienė. Kuopa turi 
daugiau 70 narių. Visi už
simokėję. Draugė M. Krupp 
prikepė pietums labai ska
nių pyragaičių ir juos do
vanojo, E. Aimontienė do
vanojo sūrį. Ačiū gaspadi- 
nėms ir draugams vyrams, 
kurie gelbėjo laike pietų.

Susirinkimas šį ka r t ą 
nieko svarbaus nenutarė, 

į tik surengt pinniką Socia- 
į lio klubo naudai. Įvyks sau- 
i šio 21 d. Bus geri pietūs, 
kaip ir paprastai.

Kuopos valdyba pasiliko 
ta pati: užrašų raštininkas 
J. Šukaitis, pirmininkas S. 
Kanapė, finansų rašt. J. 
Paukštaitis, kasierė E. Kan- 
cierienė. Valdyba užgirta 
vienbalsiai, nes visi nariai 
pasitenkinę jos darbu, labai 
nuoširdžiai dirba.

Po susirinkimo'J. D. Slie
kas davė trumpą paskaitą, 
užvardintą “Pakalb ė k i m 
apie save”. Mat, žmonės 
dažnai kalba apie kitus, tai 
paskaita pritaikinta pri
minti, kad didelė dauguma 
nekreipiame dėmesio į nau
dingą darbą. Dauguma ne- 
perskaitome tų bra n g i ų 
knygų, kurias išleidžia L.L. 
Draugija. Daugelis pralei
džia laiką bereikalingai, be 
tikslo. Paskaita buvo, taip 
sakant, visuomeniniu klau
simu.

Šiuo tarpu tarp vietinių

Pittsburgh, Pa. '
Visą gruodžio mėnesį pas 

mus vyko USSR Medicine 
and Public Health Exhibi
tion, rodoma Civic Arenoje, 
Exhibition Hall. Tik prasi
dėjus minėtai parodai, buvo 
iškelta Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos vėliavos, bet Ame
rikos vėliava buvo didelė, o 
Tarybų Sąjungos maža. Su- 
lyg tarptautinėmis teisė
mis abi vėliavos turėjo būti 
lygios — vienokio dydžio. 
Dėl to kilo protestas, ir vė
liau vėliavos buvo sulygin
tos.

Po kelių dienų koks chu
liganas naktį Tarybų Są
jungos vėliavą pavogė. Ir 
vėl kilo skandalas, bet vė
liau ištaisytas. Buvo iš
kviesti vadovaujanti dakta
rai ir vėliau atsakinėjo į? 
sveikatos klausimus per te
leviziją. Pittsburgiečiai tu
rėjo progą girdėti svečius 
daktarus.

Gruodžio 26 d. aš ir mano 
žmona nuvažiavome ir mes 
minimos parodos pažiūrėti. 
Pažiūrėti yra daug ko, sie
nos apdėtos įvairiais pa
veikslais, vaikų auginimas 
ir jų sveikatos prižiūrėji
mas. Daug įvairių 
riškų mašinerijų, 
lempų, daugybė 
įrankių: žirkliukių, 
kių, adatų ir t. t. 
operacijų stalas, apšviestas 
reikalingomis švesomis ir, 
elektros pagalba, visaip 
varteliojamas. Pilnai įver
tinti tai, kas buvo rodoma, 
reikėtų nors dalinai susipa
žinti su pažanga chirurgijo- 
ir medicinoje, bet ir taip pa
žiūrėti yra svarbu kiekvie
nam, kuris tuo įdomauja.

Apžiūrinėjant minėtą pa
rodą, teko daug kalbėtis 1 
(rusiškai) su daktaru Jev- lietuvių nėra nieko naujo, 
genijum N. Šiganu ir dak- jau yra privažiavusiu sve- i 
-- j Semionovu Tokaru, čių iš kitų valstijų, nes ten 1 l/n mnnn o t m n r\ -i 1 o • v >, -n ■ • i • 1

dakta- 
įvairių 
įvairių

Didelis

tarų i
kuris mane apdovanojo la- jau šalta, o Miamyje turi- 
bai vertinga knyga sveika- į me labai gražU) malonų orų,
tos reikalais, išleista 1964 
m., didelio formato, kietais 
apdarais, 254 puslapių. Bu
vo dalinama ir smulkesnės 
literatūros. Minėti dakta
rai aiškino, kad ši paroda 
pirmiausia prasidėjo Pitts- 
burghe. Baigėsi gruodžio 
29 d. Vėliau vyks į Kansas 
City, Mo. Iš ten — į Cin
cinnati, Ohio, o iš ten — 
į Washington, D. C., ar į 
New Yorką. Vieta dar ne
nustatyta.

J. Miliauskas

tai ir sveteliams gerai šil
dytis prieš šiltą saulutę.

LLD 75 kp.
Korespondente

PHILADELPHIA, PA
73 asmenys iš 20 skirtin-' skurdui naikinti, o visa vals- 

gų šalių gavo pilietybės po-' tija—$973,080.
pierius Philadelphijoje. ----- —

Darbo ir pramonės sekre
torius William P. Young 
sako, lapkričio mėnesį Penn- 
sylvanijos valstijoje bedar
bių buvo 214,000.

70 Pennsylvanijos univer
siteto profesorių ir 200 stu
dentų ragina prezidentą 
Tohnsoną, imti iniciatyvą 
baigti karą Pietų Vietna
me.

John F. Burton, 29 metų, 6 
^aikų tėvas, bedarbis, įpuolė 
lusiminiman; vaikai buvo 
ūkani, tai nusprendė api
plėšti vaistinę. Vaistinė sa- 
'ininkas jį pašovė ir jis yra 
:ritiškoje padėtyje Misere- 
?ordia ligoninėje.

Sveiki, sulaukę Naujų 
netų, LLD 10 kuopos nariai 
’r “Laisvės” skaitytojai! A- 
?iū visiems 1964 metų pa-

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE Help Wanted—Female

Mirus

Bernasiui Mizarai

Philadelphia, Pa.
Žineles iš mūsų didmiesčio

Dominikas Gurklis per
gyveno sunkią operac i j ą 
Frankford Hospitalyje, į 
kurį jis pateko dar lapkri
čio mėnesį. Iš jo vidurių iš
ėmė apie svaro didumo ak
menį. Gydytojai stebisi, sa
ko, kad jiems pasitaikė 
pirmas toks. Ligonis pama
žu sveiksta, Jo namų adre
sas 3532 Shelmire St.

Reiškiame užuojautą jo broliui Rojui ir bro
lienei Ievai Mizarams, giminėms Lietuvoje 
Amerikoje ir visiems artimiesiems.

A. ir S. MATULIAI 
Levittown, Pa.

ir

WORCESTER, MASS.

Mirus

Skaudžiai susižeidė d. A. 
Mikaitienė. Gruodžio 9 d. iš 
nakties buvo kiek palody
ta bet kur saulutė pasiekė, 
nudžiūvo, jinai manė, kad 
visur jau nėra ledo, ėjo 
pro garažą, paslydo ir su
trenkė šoną. Gydosi namie, 
404 Friendship St.

Draugė yra atėjus mums 
į talką reikale parengimų.

Ligoniams linkiu laimin
gai susveikti.

Bernasiui Mizarai
(Haverhill, Mass.)

Reiškiame širdingą užuojautą velionio bro
liui Rojui ir brolienei Ievai Mizarams, taipgi 
giminėms Lietuvoje, draugams ir pažįstamiems 
Amerikoje.

J. Raulušaitis
P. Sadauskas
L. Aūsiejienė
H. Žilinskienė

A. M. Sukackai
R. I. Janulis
G. H. Smith
J. D. Lukai

Temple universiteto profe
sorius Samuel W. Caplan, 
56 metų, nupuolė nuo po
žeminio traukinio platfor
mos ir sunkiai susižeidė. 
Nuvežtas į ligoninę, mirė.

Gavau atviruką nuo A. 
Skairaus, iš Elizabeth, N. J. 
Praneša, kad Klubas nusi
tarė suruošti pokylį W. M. 
Žukams. Laikas nenusta
tytas. Birželio mėnesį pen
ki elizabethiečiai vyksta į 
Lietuvą. Draugė F. Šimkie- 

Harrisone susižeidė ko- 
Gaila geros draugės.

Pilietis .

nė 
ją.

Miami, Fla.
Mire Petras Vikšry s

Petras Vikšrys buvo il
gametis New Haven, Conn., 
gyventojas. New Haveno

rengimų lankytojams. Su lietuviai gerai gali prisi- 
jūsų parama LLD 10 kuopa nimti praeities laikus, dar 
parėmė gerus mūsų judėji-! prieš pirmą pasaulinį karą, 
mo tikslus. Mes tikimės, I Vikšriai Jonas, Jurgis ir 
kad šiais 1965 metais būsitePetras turėjo lietuviškos 
mūsų pramogų lankytojais, duonos kepyklą ir toji vbr- 
“Laisvės” skaitytojais, pasi- telgystė turėjo geras pa
mokėsite savo duokles LLD sėkmės. Bet dėl kokių prie- 
kuopai.

Kuopa, prisimindama sa- tas jų biznis pakriko.
vo narius, davė jiems “Vii-i Jonas ir Jurgis jau seniai 
nies” kalendorių, kuriame mirę. Rodos, girdėjau, kad 
yra gerų pasiskaitymų. Tai turėjo dvi seseris, 
pridėčkas prie gaunamos* 
iš Centro knygos. Nepasi
duokime senatvei, palaiky
kime Philadelphiją progre
syvių lietuvių ^žemėlapyje.
Kurie galite, užFaj/y kite 
“Laisvę” sa.vo giminėms

I žasčių, negaliu atsiminti,

Prisimenu tuos laik u s, 
kai dar lietuviai laikydavo 
piknikus Southend parke. 
Petras turėjo nuosavą “bu- 
są” ir veždavo mus į pikni
kus. Drąsus buvo automo
bilių vairuotojas. Vėliau 
vedė našlę Bronę Vaitkevi
čienę.

Prieš keletą metų, New 
Havene gyvenant, Petro 
sveikata gerokai pašlijo.

Philadelphijos respubliko
nai prašo gubernatoriaus 

| Scran tono 35 milijonų dole- 
j rių prieplaukoms ir mokyk- Prieš apie porą metų atsi-. 
loms plėsti. į kėlė į Miami, kur pirkosi

Gubernatorius Scrantonas namelį, bet neilgai jam te- 
paskyrė Mr. Tabor patirti, i ko jame gyventi, 
kokią finansinę paramą rei- 

| kia suteikti Readingo gele
žinkelių kompanijai. Kom
panija nori sulaikyti trau
kinių judėjimą miesto apy
linkėje. Sako, turi nuosto
lių. į

J. šukaitis.

Redakcijos Atsakymai
J. A. Bekampiai. — Jūsų 

I atsiminimų antrąją dalį 
' gavome, bet ją tegalėsime 

Telefonų kompanijos dar- spausdinti laikrašty tik 
bininkai, priklausantieji lo- kada nors vėliau; šiuo metu 
kalui FTP, sulaikė penkiom' renkami Jono Gasiūno atsi- 
valandom darbą, užtardami minimai, 
vieną darbininkę. Kompa
nija sutiko įvykį ištirti.

Philadelphija gaus iš fe
deralinės valdžios .$105,000

Londonas. — Sulaukęs 99 
metų amžiaus mirė anglų 
pirmasis lėktuvų statytojas 
Gustavas Greenas.

SVEIKINIMAS
Sveikinu visus savo gimines, draugus ir 
pažįstamus su naujaisiais 1965 metais.

—ONA GALMINIENĖ
Dearborn, Mich.

SHOE REPAIR MAN
Experienced -

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

(1-2)

MOUNTER & PROOFER
For Flexographic Printing.

Excellent expanding Co.
Call Mr. Murphy.

WA. 4-0200.

MACHINIST
Tool and Diemaker.
Good starting salary.

Liberal Company benefits. 
Steady year round work.

DE. 3-3300.

(1-3)

(1-3)

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

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

(103-5)

CHEF 1st CLASS
Short order cooks. Experienced 

all shifts.
,' Also

WAITRESSES
Experienced, neat and fast. All 

shifts. New Diner to open soon. 
Apply in person. COURT DINER, 
Baltimore Pk. & Edgemont St., 
Media, Pa. 103-1)

HEAD waitress, waitresses, cash
ier. Gd. pay. Vac. Nice surround
ings. Lawrence Pk. Shop. Center. 
Broomall. Apply City Line Delic., 
7547 Haverford Ave. Ask for Jack

PHARMACISTS. Temporary full; Weiss, bet’'3 P. M. 
time & part time positions available i 
immed. Perm., Full & part time ■ 
positions Also Available. For further . 
information call Miss Genovese, I 
SA. 4-1000. Sun Ray Drug Co.

1-3) immed.

PAPER CUTTER and all around information 
bindery man. Suburban printing 
plant. Good wages. Hospitaliza
tion, paid vac. etc. Apply in person 
BUCK’S COUNTY PRINTING 
HOUSE, 8400 Route 13. Levittown, 
Pa.

(1-2)

(1-3)

PHARMACISTS. Temporary full 
time & part time positions available 

1___ *. Perm., Full & part time
I positions Also Available. For further 

call Miss Genovese, 
SA. 4-1000. Sun Ray Drug Co.

1-3)

GAS STATION ATTENDANTS (2) 
— 1 full time, days hors.; 1 part 1 
time, evening hrs. Some experience.
Call 279-5294. 9 A. M. to 5 P. M. ,

(1-2)

WAITRESS
Attractive, over 21. 

No Experience Necessary. 
4-10 P. M. WA. 4-5836.

(1-2)

STATIONARY ENGINEER with ' 
license to work in hospital. Day 
shift 7:30 to 3:30. Call Chief En
gineer. EV. 6-4534.

WOMAN
With one child optional. 

Care for children.
Sleep in preferred. 
FOLCROFT VIC. 
Call TR. 4-9301.

(1-2)

(1-5)

PHARMACIST. With one or two 
years managerial experience needed 
to start immediately. Excellent 
starting salary, plus promotional 
opportunity^ For further informa

call Miss Genovese.
SUN RAY DRUG CO. 

SA. 4-1000

tion

1-3)

BROCKTON, MASS.
Pranešu, kad jau gavau 

“Vilnies” kalendorių 1965 
metams. Įdomus. Norintie
ji matykite mane ir gausite 
nusipirkti.

Geo. Shimaitis

Žulikas apiplėšė d. Mary 
Rainis, “Laisvės” skaityto
ją, kuri užlaiko grocery 
krautuvę 110 W. Thomson 
St.. Sako, įėjo jaunuolis, pa
prašė lųnchmeat (mėsos). 
Tada išsitraukė šautuvą, 
pareikalavo pinigų. Ji pa
davė. $15. Jaunuolis pabėgo.

Vietinėje spaudoje skai
tome apie daug tokių nuo
tykių.

P. Walantiene

Pekinas. — 1964 metais 
Kinijos industrinis planas 
bus įvykdytas su kaupu.

Di

h

Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįsta
mus, kur jie begyventų, ką beveiktų, širdingai 
linkiu visiems geriausių pasisekimų 1965 me
tuose.

Sveikinu “Laisvės” kolektyvą. Per ilgus me
tus dirbusiems, jau gerokai pavargusiems, linkiu 
geros ištvermės dar ilgus metus darbuotis. Taip
gi sveikinu Tarybų Liėtuvos proletarus, linkė
damas geriausios sėkmės veikloje už naują idėją.

—ĄLEKSANDRAS KANDRAŠKA • 
Dorchester, Mass.

'G

'S

Laiškas iš lietuves
z

Laišką gavo' Jurgis Gend- 
rėnas, St. Petersburg, Fla, 
iš Anykščių. Laiškas rašy
tas gruodžio 18 d. 
Mielas Jurgi!

Visų pirmiausia labai at
siprašome, kad taip negalė-. 
jom prisiruošti parašyti 
jums laišką. Aš save patei
sinu, nes dėl to, kad mano 
dešinė ranka yra suparaly- 
žuota, labai sunku parašyti. 
Mes esame sveiki kol kas, 
darbuojamės apie namus. 
Aš daugiau vakarais prasė- 
džiu prie televizoriaus. Jau 
bus metai, kai pirkau.

Mūsų miestaš, Anykščiai, 
labai pagražėjo. Jei tektų 1 
tamstai atvažiuoti, vargiai 
'pažintumei, prieš mus pa-1 g 
statė universalinę parduo- g 
tuvę, trijų aukštų, vien g 
stiklo, labai gražus pasta-.| 
tas. Iš kitos pusės stato, | 
pašto didelius rūmus, o tol- 
liau eilė mūrų po 5 aukštus, 
žodžiu, gyvenimas gerėja. 
Elektrą pravedė į visus kai
mus ir vienknemius, turi 
dabar ir Šumylai. Jie daž
nai atvažuoja pas mus ir 
mes nuvažiuojame pas juos.

Šiais metais pas mus žie
ma lengva, tik vieną parą 
buvo 70 laipsnių C, o kitos 
dienos svyruoja prie nulio.

Su tuo ir baigsiu, mielas 
Jurgi. Prašyčiau, jei gali, 
parašyk nors keletą žodžių, 
kaip gyvenimas einasi, kaip 
sveikata, kas nauja, 
duokite linkėjimus 
žmonai.

Su gilia pagarba
Biržietis

Maskva. — Bus įrengta 
laivai-keltai kėlimui trauki
nių iš Sibiro Vanino prie
plaukos į Sachaliną, per 160 
mylių vandens plotą.

JAV

JAV SUBMARINAI 
PRIEŠ KINUĄ

Washingtonas. — 
karo laivyno sekretorius
Paul Nitze praneša, kad 
Jungtinių Valstijų atomi
niai submarinai jau pasiųs
ti į Kinijos pakraščius. Jų 
tarpe yra ir submarinas 
“Daniel Boone”, ginkluotas 
16 atominių raketų, kurio
mis galėtų Kinijoje pasiekti 
miestus už 1,800 mylių nuo 
kranto.

SEASON’S GREETINGS!

POTTS ICE CREAM

630 No. 20th St.

Philadelphia, Pa.

NORKAS

CO.

FUNERAL CHAPEL

1400 29th St.

Philadelphia, Pa.

Per- 
savo

S

24

Tel Avivas. — Izraelio irxei Avivas. — izraeno ir $ 
$ Sirijos pasienio daliniai ap- |

įsišaudė iš kanuolių.

Season's Greeings from
DINAN 

FUNERAL HOME
1923 Spring Garden St. 

Philadelphia, Pa.
Parking Facilities 

hr. Service. No additional 
charge for suburban calls. 

LO. 3-3655
LO. 3-2241—Res.

p.-Laisve (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 5, 1965



SVEIKINIMAI
( Telegrama)

Brangūs Draugai! Karš
tai sveikinu su Naujais Me
tais visus “Laisves” bend
radarbius, skaitytojus ir 
šeimas. Linkiu visiems nau
jų laimėjimų Jūsų didvyriš
kame darbe ginant huma
nizmą, žmogaus teises, tai-

i

“Tiesos” kolektyvo
ir skaitytojų vardu—

Genrikas Zimanas

Sveikinimas iš Maskvos
Sveikinu Jus ir Jūsų arti

muosius bei draugus Nau
jųjų Metų šventėse.

Linkiu, kad lydėtų svei
kata ir būtų gražūs, sėk
mingi metai.

Sveikinu visą “Laisvės” 
kolektyvą, skaitytojus, ben
dradarbius ir rėmėjus su 
Naujaisiais Metais.

Iš visos širdies linkiu vi
siems geriausios sėkmės Jū
sų sunkiame darbe, kovo
jant už pažangą, taiką ir 
laisvę visiems žmonėms, 
o taip pat daug laimės, 
džiaugsmo ir sveikatos Jū
sų asmeniniame gyvenime.

A. Tauškus
Dusetų K. Būgos vardo 

vidurinės mokyklos mokytojas 
1964 XII 15

Sveiki, draugai laisvie- 
čiai — sveikinu su Naujai
siais 1965 metais. Linkiu 
Jums geros sveikatos ir 
sėkmės. Vera Smalstienė, 
Livonia, Mich.

Justas Paleckis
Maskva, 1964—XII—17.

Sveikiname visus laisvie- 
čius su Naujaisiais Metais!

Margaret ir Al 1
Valiulioniai

Ft. Lauderdale, Fla.

Karščiausi mano nauja
metiniai sveikinimai visiems 

, puikiesiems JAV pažangie
siems lietuviams, taip šil
tai sutikusiems mane, pa
dariusiems neišdildomą 
įspūdį ilgiems metams!

Juozas Baltušis
Vilnius

B
»I I i k-

I I Rūsy opera Niujorke
Niujorke pradėta trans

liuoti rusų kalba Maskvos 
didžiojo teatro artistų su
vaidintas spalvotas filmas— 
opera “Iolanta,” kuriai mu
ziką sukūrė pasaulinio gar
so kompazitorius Piotras I. 
Čaikovskis. Opefei libretą, 
remtą sena H. Hertzo danų 

. drama “Karaliaus Renės 
duktė,” parašė jaunesnysis 
kompozitoriaus brolis Mo-

Sausio 17 šeimininkėms NfJooo pašalpgaviu^oU,UW J ASALlvxZk y

New Yorkas. — Welfare 
komisijonierius J. R. Dump-* ▼ 
son raportavo, kad 1964'

Tarybų Lietuvoje vieši Amerikos Lietuvių Darbi- dėstas I. Čaikovskis. Muzi- 
ninkų literatūrinės draugijos pirmininkė K. Petrikienė. 
Viešnagės metu ji susitinka su respubliikos rašytojais, 
menininkais, svečiuojas kultūros ir mokslo įstaigose, 
aplanko žymesnes vietoves.

Nuotraukoje.: K. Petrikienė Lietuvos Kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis draugijoje.

Aido Choro Veikla Metinis Prisiminimas

ka operai sukom p o n u o t a 
1891 m., o pirmą kartą su
vaidinta Maskvoje 1893 m. 
Opera labai populiari Rusi
joje ir visoje Europoje, tik 
kažkodėl ji dar niekad ne- 

į buvo stayta Niujorke.i

poilsio diena
LLD 185 kp. ruošia pie

tus su i 
programa sausio 17 d. Vie
ta Laisvės salėj, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, N. 
Y. Pietų laikas 12:30 v. die
ną. Programa prasidės 3-čią 
vai. Bus rodomi filmai iš 
Lietuvos. Bus dainų ir pra- 
kalbėlių. 185 kp. pradės 
LLD 50 metų gyvavimo ir 
veiklos atžymėjimą. Bilietas 
tik $2. Kviečiame Brookly-Į 
no ir apylinkės lietuvius 
skaitlingai susirinkti.

gražia kutūringa metais buvQ 90000 pa.
šalpgavių, ir kiekvieną mė
nesį jų skaičius 2,000 padi
dėjo. Jis sakė, kad nauji 
pašalpgaviai beveik visi bu
vo bedarbiai.

Sako, kad 1965 metais pa
šalpoms bus reikalinga ’ 
$500,000,000. Miestas turės 
sukelti $160,200,000, o kitus 

j pinigus duos N. Y. valstija 
ir JAV federalinė vyriausy
bė.

Kostanciia Menkeliūnaitė 
(Campa) iš Milano, Itali
jos, per Mizarus siunčia šir
dingiausius Naujųjų Me
tų linkėjimus visiems pažįs
tamiems ir draugams. Ji 
sako, gavusi daug atvirukų 
ir laišku ir nori visiems vie
nu kartu padėkoti ir palin
kėti daug energijos, sveika
tos, laimės.

Kostancija, per A. Rainie
nę, siunčia “Laisvei” $20 
doovaną. Tai jau ne pir- 
dovaną. Tai jau ne pir
ma dovana "gauta iš Kons
tancijos.

Smagu ir linksma kad ji- 
mūs nepamiršta — mes irgi 
ją prisimename labai šiltąi, 
maloniai.

Su geriausiais linkėjimais 
užbaigiant 1964 m., ir lai
mingų 1965 metų visiems! 
P. Walantiene, Phila., Pa.

Paskutinėse pamok o s e, 
choro valdyba pavaišino ai- 
diečius naujųjų metų proga 
ir visi pasidalindami dova
nomis, palydėjome senuo
sius metus į praeitį. Prie 
vaišių prisidėjo ir aidietė J. 
Lazauskienė, iške p d a m a 
įvairių skanių pyragų.

Aido choro valdyba. įtei- 
1 kė kuklias dovanėles moky
tojai Mildred Stensler ir d. 
K.Čaikauskienei, kuri nie
kuomet neatsisako padirbė
ti virtuvėje reikalui esant.

■ Aidiečiai dėkoja valdybai 
už vaišes ir d. J. Lazauskie
nei už pyragus.

Sužinojęs/ kad Juozas

. Operos fabula yra mistiš
kai romantiška, muzika ly
riška, labai graži, švelniai

Steponaitis išvežtas į ligo- melodinga . Visas veiksmas
eina apie aklą karaliaus Re
nės dukterį Iolanta. Mer-

Sveikinu su naujaisiais 
Metais visą “Laisvės” dar
buotojų kolektyvą. Linkiu 
jums ištvermingai ir pasi
aukojamai darbuotis, kovo- Šių metų Aido choro pla- 
jant prieš įvairiaplaukius na^ yra rengtis prie pava- 
tamsybininkus. Telydi jus sarinio parengimo, kuris šį 
laimė ir asmeniniame gyve
nime !

kartą įvyks daug anksčiau 
j nei kaip visuomet, todėl, 

rengtis ■

ninę, nuskubėjau aplankyt 
jį. Radau besėdint lovoje, i 
Paspaudus dešinę, nušvito gaite gimė neregė, o jos tė- 
jo veidas. Jis šūkteli:“ A, tai ivas užgynė jai pasakyti, kad 
jūs. Matai, kur aš patekau”. J1 nemato, kad pasaulis yra 

v. šviesus, visai kitokis, negu
Pratarus keletą žodžių, į - įsivaizduoja—tamsus. lo- 

vei" lantą bandė gydyti garsiau - 
- si pasaulio ydytojai, bet 

galbos, atskubėjo iš greti-|be paSekų, nei mergaitė ki
mo kambario užsimetęs bal- įokio pasaulio'nenori žinoti, 

 

tą chalatą vyriškis. Pada-1 nenorį matvti\ gamtos gro-l 
vęs ligoniui vaistus, jam į žybių ,nes jį 
įsakė ilsėtis. Kad nedrums-i akia, kad ji nieko nemato.! tytojas, rėmėjas, vajininkas 
ti ramumo, išėjau. Maniau. Tėvas iškviečia \r naskilbu- ir pažangiųjų lietuvių orga- 
včl ryt užeisiu, 
“ryt” nebeatėjo.

1963 m. gruodžio 25 d. Juo
zas mirė Brooklyn Hospita- 
ly, eidamas 77-tus metus.

Atmintina naktis. Pridri- 
bo sniego, tarsi užsakyta. 
Blogas oras veikė ne į nau-

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA. PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
Sausio-January 8 dieną, toj pačioj* 
salėj. Prasidės 7:30 vakare. Visi 
nariai kviečiame būtinai atvykti* j 
susirinkimą ir pasimokėti metines 
duokles. Pagalvokite, draugai, šie
met mes gausime po dvi knygas.

I 
aš sveikinu visą “Laisvės” redakci
jos kolektyvą su naujaisiais 1965

MIRĖ
Jonas Marcinkeviočius 

mirė gruodžio 27 d., West 
Hudson ligoninėj Kearny, 
N. J. Kūnas buvo pašarvo
tas Buyus koplyčioj dabar I Taipgi varde 10-os kuopos draugų 
direktorius yra Mr. Texei- 
ra), 426 Lafayette St., Ne- metais ir linkiu sveikatas ir sek- 

mes.

Vilnius.

žadas jam nutrūksta, ' 
das pakinta. Pašaukus pa-

wark, N. J.
Laidotuvės įvyko gruo

džio 30 d., Rosedale Krema- 
torijoj, Orange, N. J. Velio
nio šermenimis ir kitais rei
kalais rūpinosi Frank Jes- 
mantas.

____ Į Jonas Marcinkevičius bu- nies.. Kalendorių, 
žino, kad ji vo ilgametis “Laisvės” skai- Į

J. Kazlauskas, užrašų sekr.
(1-2)

CAMDEN, N. J.
Literatūros Draugijos 133 kuopos 

susirinkimas įvyks Sausio-January 
10 d., 1 vai., 1622 Fillmore St.

šis susirinkimas bus metinis. 
Visi kuopos nariai kviečiami daly
vauti. Visi gausite puikų "Vil-

Po susirinkimo bus pasivaišini- 
mas. Būkite visi.

, A. J. P. 1-2)

Deja, toks sį arabų gydytoją. Eon-Hak- i nizacijų veikėjas. 
_Nakti, kią,* bet ir tas atsisako ją 

išgydyti, kol ji p&fi norės 
regėti, kol jai bus p^ęakyta, 
kad ji akla, 
ta sąlyga nesutinka ir\at- 
leidžia gydytoją, nes tašąi 
paslapties atskleidimas pa

Jos tews su

Šią liūdną žinią pranešė 
telefonu laidotuvių direkto
rius Mr. Texeira pirmadie
nį, o antradienio laida jau 
buvo prese.

L. K—te

BROCKTON, MASS.
LDS 67 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, sau
sio (Jan.) 7 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 7 vai. vakare. Pr^k 
sau narius ateiti į susirinkimą ir 
pasimokėti duokles metų pradžioje. 
Žinosite, kiek gausite dividendų.

Geo. Shimaitis

T Shhatavičius 1 P° t° aidiečiai turi rengtis • dą Juozo sveikatai. Miestas darytų mergaitę nelaimm- 
| kelionėn į Dainų šventę Ta- gulėjo sniege kelias paras, ^a’ iei£’u gydymas nepa-

Brockton, Mass.
Sveikinu su Naujaisiais 

Metais “Laisvės” personala, 
visus “L” skaitytojus ir rė
mėjus. Linkiu turėti ryžto 
stiprinti ir platinti mūsų 
spaudą ir darbuotis už 
saulinę - taiką. Linkiu 
riausios sėkmės kovoje 
lutinai nugalėti fašizmo 
likimą.

pa- 
ge- 
ga- 
pa-

Geo. Shimaitis

Jus

BROOKLYN, N. Y.
LDS Pirmos Kuopos Narių Atydai

LDS pirmos kuopos, pirmas 1965 
metų susirinkimas, bus sausio (Ja
nuary) 5 d., 7:30 vai., vakare, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke, N. Y.

Visi LDS pinnos įcuopos nariąi 
dėkite pastangą^ šiame susirinkime 
būti.’ Bug pranešimas iš visų per
eitų metų pirmos kuopos, veiklos ir 
biznio. Ą. Gilman

OZONE PARIl, N? Y.
LDS 13 kuopos svąrbus susirin

kimas įvyks trečiadięnį, .sausio 6 
d., 7:30 vai. vakare, “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avė.

Kviečiame visus kuopos narius 
dalyvauti šiame susirinkime.
į .Gruodžio mėnesį, kuopos valdybos 
rinkimų nebuvo dėl per mažo na
rių skaičiaus, tai atidėta šiam su
sirinkimui.

Po susirinkimo kuopos valdyba 
sus dalyvius pavaišins kava ir ska
niais pyragaičiais.

P. B., prot. sėkr,

MERGAITĖ PAŠOVĖ 
SAVO TĖVĄ

Garden City, N. Y.—Mo
tina ir jos dukra Carol Ana 
DarČonte buvo tik paleistos 
iš kalėjimo už aįsivogimą

rybų Lietuvoje, kur įvyks gruodžio 28 d. Juozą laido- vyktU-
Tačiau įvyksta transfor

macija: nežiniom į karaliaus
i jant sniegas tebebalavo ant 
žemės.

Juozas ir aš esame turėję i-sodą užklydęs jaunas rite-
Laisvės”. diečio Aleko Veličkos 70 daug susitikimų, pokalbių. I ris, nustebintas miegančios krautuvėje. Mergaitė 15 

lais- metų gimtadienio paminė-1 Neatrodė, kad šis pasima-'
j jimą, kuris įvyko gal mėnuo i tymas bus paskutinis. Tiesa, 

i is buvo skirtingas. Juozas 
man nestatė klausimų, nei 
pats spėjo pasakyti, kaip 
jam klojasi, nes nesitikėjo, 
kad ši naktis bus gyvybės 
su mirtimi kovų naktis. O

gerus linkėjimus 25-tas metinis paminėjimas 
Stensler, ir Aido

Siunčiu 
Mildredai 
chorui. Taip pat mano ge
riausi linkėjimai 
kolektyvui ir visiems 
viečiams visur. - ™ t - j — —-

Kazys Dzevečka I atgal, kai d. A. Velička pa-
 i vaišino visus su pyragai-

Šiltus naujametinius svei-;čiais ir vynu., 
kinimus iš Kauno siunčia | 
dr. Zigmas Januškevičius| 
visiems laisviečiams.

Malonu buvo atšvęsti ai-

Širdingiausių sveikinimų 
ir linkėjimų su žiemos šven
tėmis. Geriausios sėkmės 
Jūsų darbuose. Pranas ir 
Marytė Kvetkauskai, South 
Boston, Mass.

Sveikiname “Laisvės” per
sonalą, skaitytojus, rėmė
jus, su žiemos šventėmis. 
Linkime daug sėkmės ! Ma
ria ir Juozas Judžentai, 
Gulfport, Fla.

Nors aidietis A. Velička 
gyvena Long Island, gana 
toli nuo Laisvės namo, bet, ... ,
tas atstumas jo nesulaiko; J 
mylėdamas dainą ir žmo-| 
nes, susijusius su šiuo me
nu, v 
penktadieni i choro pamo
kas mokytis dainuoti su vi
sais savo draugais.

Ilgiausių metų 
A. Veličkai!

Gimė Juozas 1886 m. ge
gužės 15 d., neturtingų tėvų

011DJL I LUjIIIO O vi OJLLlVz 111V v • • rr v —/v. ..... seimo ie, Kuršėnuose,lis atvaziuoia kiekvieną . J ’ . 
u vahyio Knirrno no v

princesės lolantos nepapras-1 mėtų amžiaus. Jos tėvas 
policininkas M’ Darcontė, 
sakoma, smogė mergaitę 
per veidą. Ji pagriebus tė
vo revolverį tris kartus jį 
peršovė.

“Literatūra ir menas” 
redaktoriaus žodelis 
Brangūs ir mieli 
visi laisviečiai, 
ir Ieva ir Rojau!

Širdingai sveikinu
visus, peržengiant naują lai
ko slenksti — iš 1964 į 
1965-aisiais!

Tegu Naujieji mėtai vi
siems mums būna pilni gie
dro dangaus ir saulės. Te
gu neša jie nauias jėgas ir 
sveikatos Jūsų dideliame ir 
labai reikšmingame darbe, 
veikloje, visame gyvenime.

. Labai daug mielo pasako
ja mums anie jus mūsų Juo
zas Baltušis, grįžęs iš Jūsų 
padangės. ___ _ _

Dar kartą — iš pačios šie-j NEGYVĄ BANGINI

Linkiu geros sveikatos vi
sam “Laisvės” personalui, 
linksmų žieminių švenčių, 
geros laimės visiems! John 
V. Palskis, Scottsville, N. Y.

Linkėjimai geriausių,! 
linksmiausių naujų metų1 
visiems! Jonas Smalenskas, i 
Miami, Fla.

HUDSON UPĖJE RADO
los gilumos linkiu Jums ir 
visiems “Laisvės” bičiu- New Yorkas. — Per Ka-
liams kuogeriausios sėkmės ledas Hudsono upėje, net 

; i ties 80th St., rado negyvą
banginį, apie 50 pėdų ilgio.

Vacys Reimeris Kaip jis taip toli į Hudsono 
' upę pateko, kodėl negyvas, 
tai neišaiškinta. Manoma, 
kad prieplaukoje jį laivas 
užmušė. Banginį laiveliai 
išvilko iš prieplaukos į At
lanto vandenyną.

1965aisiais!
Jūsų

O su manimi ir visas 
“Literatūros ir Meno” ko
lektyvas,
Vilnius, 1964—XII—20.

Linkiu daug stiprios svei
katos visiems bičiuliams ir 
laisviečiams, kurie daug 
triūsia spaudos palaikymui. 
Širdingai jus guodojantis ir 
daug gero velijantis, Anta
nas, Webster, N. Y.

New Yorkas. — Jau pa
taisė Izraelio keleivinį laivą 
“Shalom”, kuris susidūrime 
nuskandino norvegų 
laivį “Stolt Dagalį”, 
prasimušęs skylę.

rodną baigęs, jis mokėsi 
siūti. Pamėginęs siuvėjo 
duonos Lietuvoje, 1905 m. 
atplasnoja į Ameriką. Jo dė- 

aidiečiui Į clė gyveno New Yorke, Juo
zas apsistojo pas jį. Dėdė 
darė gyvenimą taisydamas 

sutikimas ' čeverykus ir naujus parda- 
draugiš- vinėdamas. Juozas, atsive- 
maloniai,: žęs amato pradžią, greit

Naujų Metų 
buvo linksmas ir 
kas. Visi svečiai 
praleido laiką su aidiečiais, ; apsiprato su šios šalies pa- j 
linkėdami vieni kitiems ge- J dėtimi, darbais... 
riaušių sėkmių.

Platesnis aprašymas tilps 
sekančiam ‘Laisvės” nume
ryje.

Aidiečiams svarbu
Pakeista pirmosios pa-

i mokos diena,—įvyks sausio j v;xiį ;iuvu
8-tą. Mokytoja ii valdyba , bužįų sjUvimo industrijoje, 
prašo V1SUS aidi&cius atvyk- &a(ja įsikūrė unija, jis bu-

tu grožiu, karštai ją pamy
li. Sužinojęs jos nelaimę, 
jai papasakoja apie šviesaus 
pasaulio bei gamtos grožį ir 
ji pajunta, jog gyvenime 
yra kas nors, ko ji nežino. 
Ji trokšta regeti! Už tos 
paslapties atidengimą, kara
lius riterį nuteisia mirtimi, 
i ei karalaitė nepraregės. 
Tuomet arabų gydytojas jai 
įkalba stiprų norą regeti, ir 
tas jos valios sutelkimas ją 
išgydo — ji praregi ir ste
bisi visa kuo. kas tik yra 
aplink ja. Riteris, aišku, 
gauna lolantą.

Arabų gydytojo Eon- 
Hakkia vaidmens arijas 
dainuoja (nematomas) lie
tuvis baritonas V. Valaitis, 

į o rolę vaidina Piotras Gle
bovas. Filmas darytas Ry-

New Yorkas. — R. Stu- 
ver, iš Johnson, Pa., “min- 
kų” (audinių) augintojas 
atvežė $85,000 vertės kai
liukų. Dienos metu pastatė 
sunkvežimį 29-je gatvėje ir 
biznio reikalais įėjo į namą.

Kada išėjo, sunkvežimio 
jau nebuvo. Vpliau policija 
jį rado už 9 kvartalų, bet 
jau pusė kailiukų buvo din-

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos metinis susi

rinkimas jvyks antradienį, sausio 
5 d., 730 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Visi nariai kviečiami da
lyvauti susirinkime, nes kuopos val
dyba patieks metinį raportą iš sa
vo veiklos. Nepamirškite pažiū
rėti į savo mokesčių knygutes. Me
tų pradžioje ir vėl reikia duokles 
užsimokėti. Valdyba

Keletą metų išbuvęs, 1910 gos filmų studijos. Be ope- 
m. Juozas vedė. Jie sušilau- : 
kė sūnaus,

ros, dar duodama ir žavus 
žinomas kaip Leningrado Kirovo baletas. 

William Steffen. Jo žmona- Operą ir baletą galima
j mirė apie 1930 m. Juozas 1 
našlavo visą gyvenimą.

Juozas pelnė duoną dra-

matyti Carnegie Hali Cine-
I ma teatre, 7 Avė. ir W. 56 
St.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖS SPAUDOS B-VĖS 
i SUVAŽIAVIMAS

Šiuo sktlbiama, kad Lietuvių Kooperatinės Spaudos B-vės 
Direktorių Taryba sekamam metiniam LKSB-vės dalininkų 
suvažiavimui datą nustatė 1965-ųjų metų vasario 7-ą dieną. 
Vieta—“Laisves salė, 102-02 Liberty Avė., Ozone Parke, N. Y. 
Pradžia — 11 valandą ryte. Visi LKSB-vės dalininkai yra 
kviečiami suvažiavime dalyvauti-. Organizacijos ’dalininkės 
prašomos išrinkti savo atstovus ir įteikti jiems reikiamus 
įgaliojimus, patvirtintus komitetų parašais. Kiekvienas Bend
rovės dalininkas, neatsižvelgiant į turimų Šerų skaičių, suva
žiavime turi tik vieną balsą. 't?

LKS B-vės sekretorius S. Vetchkįs

ti. Po pamokos bus vaišių.
Tie, kurie turi ūpą įstoti .—----

į chorą, prašomi ateiti da-! buvo ir kitų pažangių or- 
bar, todėl, kad pradėsime | ganizacijų narys: ALP klu- 
mokytis naujas dainas se-1 bo narys ir darbuotojas: 
, v. .. --------- ___ 1 LLD narių pasiliko iki mir

ties.
Skaitė pažangius laikraš

čius: “Laisvę”, “Liaudies 
balsą”, “Vilni”. Kiek išgalė
davo, juos pinigiškai dažnai 
paremdavo.

Juozas, kai neteko kojų, 
ketvertą metų gyveno Ox
ford Nursing Home, Brook
lyne, kur priglaudžiami pa
mirštieji. Jis labai gerai su- 
sipažiino, koks pamirštųjų 
likimas. Tačiau jis buvo vi
sada gerame ūpe. Jam bu
vo prie širdies išlaukinis

kančiam pavasariniam pa
rengimui. Vėliau įstojusiam 
naujajam nariui - choristui 
bus sunku visus dasivyti.

Dabar yra laikas ateiti į 
Aido chorą ir pradėti mo
kytis kartu su -visais. Lau
kiame!

New Yorkas. — Kalėdų 
savaitgalyje New Yorke 
įvyko arti 2,000 automobilių 
nelaimių. Jų metu 10 žmo-nafto-

buvo nių buvo užmušta ir 864 su- 
j žeista.

vo jos nariu. Laikėsi lietu
vių skyriuje, Brooklyne. Jis

Croton, N. *Y. — Sausio 
11 dieną bus atidarytas nau
jas vieškelis tarp Peekskill 
ir Ossiningo, prie Hudsono 
upės, pakeitimui senojo ke
lio Nr. 9.

unn inf-

“Vilnies” Kalendorius, 1965 Metams
Suredagavo Leonas Jonikas 

^Knyga iš 128 puslapių, kaina $1.00

gyvenimas: organizaęijos, 
laikraščių padėtis, Lietuva.

Jis troško pamatyti Ta
rybų Lietuvą, gimtuosius 
Kiuršėnus... Deja, likimas 
nulėmė kitaip. Alyvų kalne
lis Maspethe liko jo vilčių, 
svajonių kelio galas. Mes 
minėsime Juozą kaip pažan
gų žmogų, daug dirbusį, 
kad rytojus būtų gražesnis 
visiems, kad Tarybinė Lie
tuva gyvuotų.

Jonas, Jr.

Turiningas kūrinys svarbių istorinių infor
macijų. Daug raštų iš įvairių mokslo šakų. 
Taipgi yra apsčiai dailiosios literatūros prozoje 
ir poezijoje. Labai naudingas turėti kiekvienos 
šeimos knygyne.

Gaunamas “Laisvės” Knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Duodamevniuolaidą platintojams, užsisakantiems 
ne mažiau 5 egzempliorių.

ES5SBĮ

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 5, 1965




