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KRISLAI
Prezidento kalba.
Lietuviškieji “vaduotojai”. 

•Mes esame teisūs!
Poetas T. S. Eliot.
Bernisė Zalogaitė.

Rašo R. Mizara
Prezidentas Johnsonas kvie

čia Tarybų Sąjungos vadovus 
atvykti j Jungtines Valstijas, 
ir, jei jie norį, čia galėtų sa
kyti kalbas per televiziją.

Prezidentas, netiesioginiai, 
pasakė, kad ir jis pats norė
tų aplankyti Tarybų Sąjungą 
ir ten per televiziją pakalbėti 
į tarybinių respublikų žmo
nes.

Kam visa tai?
Tam, kad tarp šitų didžių

jų valstybių susimegztų tamp
resni ryšiai, kad amerikiečiai 
geriau pažintų tarybinius 
žmones, o pastarieji — ame
rikiečius.

Jeigu einama prie valstybių 
sti skirtingomis socialinėmis 
santvarkomis taikaus sambū
vio, sugyvenimo, tai reikia, 
kad vienos šalies žmonės ge
riau pažintų kitos šalies žmo
nes.

Mes žinome, kad, norint 
vienMeįtųš geriau pažinti, rei
kia eiti toliau. Reikia, kad juo 
daugiau tarybinių žmonių ga
lėtų aplankyti mūsų šalį, o iš 
čia kad juo daugiau žmonių 
aplankytų tarybines respubli
kas.

Lai jie tariasi, lai disku- 
suoja!

Mes, pavyzdžiui, labai no
rime, kad iš Lietuvos į JAV 
atvyktų kuo daugiau svečių— 
turistų, delegacijų, o iš čia, 
kad kuo daugiau žmonių ap-Į 
lankytų Tarybų Lietuvą!

Bet žiūrėkime, ką tuo rei- 
*kalu daro lietuviškieji “veiks
niai”. Visokie plačiagerkliai 
rėkia: nevažiuokite į Tarybų 
Lietuvą, nepriimkite iš Lietu
vos atvykstančių žmonių!

Vlikas susirietęs prašo Val
stybės dapertamento neįsileis
ti į JAV Lietuvos rašytojų, 
mokslininkų, dailininkų, me
nininkų. Atsimename, ką jie 
darė su poetu E. Mieželaičiu: 
skundė, melavo, insinuavo.

Gi ALTAs rėkia: “demas
kuoti” tuos, kurie iš Lietuvos 
atvyksta, kurie atneša kiek
vienam laukiamą, mielą žodį
apie mūsų gimtąją žemę, apie 
jos puikius žmones, apie gy
venimą Lietuvoje.

Savo kalba, sakyta praėju-
sį pirmadienį, prezidentas 
Johnsonas tiems lietuvių tau
tos atplaišoms gerai uždavė į 
valgomąją.

š. m. sausio 4 d. Londone 
mirė įžymus angliško pasaulio 

4 poetas T. S. Eliot, sulaukęs 75 
'metų amžiaus, Nobelio premi
jos laureatas.

įdomu, kad T. S. Eliot gi
mė Jungtinėse Valstijose (St. 
Louis, Mo.), bet po pirmojo 
pasaulinio karo nuvyko į An
gliją, o 1927 metais priėmė 
jos pilietybę ir visą laiką ten 
gyveno.

T. S. Eliot buvo didžiulio 
talento vyras, poetas. Bet apie 
jį teks išsamiau parašyti vė
liau.

organizacimų ryšių su mūsų
Dabar galvokime,, mielieji judėjimu niekad nenutraukė. 

laUviečiai, apie metinį “Lais- Kaip praneša mūsų sanfran 
vės” bendrovės akcininkų su-įciskietė korespondentė, Berni 
važiavimą vasario 7 d. {sė iki mirties priklausė Lite

Negailestingoji mirtis išplė
šė iš gyvųjų tarpo Bemisę 
Zalogaitę, JAV gimusią, au
gusią ir mūsų judėjime vei

kusią lietuvaitę.
Prieš apie 40 metų, atme

nu, man gyvenant Čikagoje, 
Zalogų namai buvo daugeliui 
mūžų-kusitikimų namai, Tė-

PRICE 10c

METAI 54-ieji

Iš prezidento L. Johnsono 
kalbos JAV Kongrese

*

Washingtonas. — Pirma
dienį, sausio 4 d., JAV pre
zidentas L. Johnsonas kal
bėjo Kongrese išdėstyda
mas vidaus ir užsienio po
litiką. Jis kalbėjo 9 valan
dą vakare, Niujorko laiku, 
kad daugiau žmonių per ra- 
riją ir televiziją galėtų gir
dėti jo kalbą.

Užsienio politika
Užsienio politikos klaip 

simais prezidentas apsiri- 
bavo tik keliais pareiški
mais. Jis sakė, kad “JAV 
yra pasiruošusios su kito
mis valstybėmis sugyventi, 
kaip geri kaimynai.” Bet 
tuo pat kartu “neleis pa
žeisti JAV piliečių reikalų 
užsienyje.” Jis sakė,ykad 
pasaulyje reikalinga, Jkad 
“vieni kitus gerbtų.”

Kalbant apie Jungtinių 
Valstijų intervenciją Pietų 
Vietname, tai sakė, kad 
JAV militarinės jėgos ten 
yra todėl, kad “draugiška 
tauta prašė JAV pagalbos... 
Tą pagalbą jau teikė trys 
JAV prezidentai, ir ji nebus 
sulaikyta.” Jis kaltino “ko
munistus kaip agresorius.” 
Taipgi prezidentas sakė, 
kad Jungtinės Valstijos ten 
kariauja, nes to “reikalau
ja saugumas.”

Prezidentas Johnsonas.

POPIEŽFIUS KALBĖJO 
Už TAIKĄ

Roma. — Per Naujuosius 
metus Šv. Petro bazilikos 
aikštėje į 40,000 minią kal
bėjo popiežius Povilas VI- 
asis. Jis sakė, kad dar ir 
dabar “brolis žudo brolį... 
taikos vardu eina karai... 
viešpatauja kerštas.” Po
piežius išreiškė pageidavi
mą ramybės ir taikos, kur 
nesilietų žmonių kraujas.

IŠ VISO PASAULIO
«•»

Ankara. —.<J-Turkiją at
vyko Tarybų Sąjungos 
parlamentarinė delegacija 
priešakyje su Nikolajumi 
Podgornyji. Ji viešės 10 
dienų.

vai, dvi dukros visuomet rodė 
šiltą bičiuliškumą kiekvienam.

Bernisė, be kitko, ryžosi būti 
smuikininke, ir gerokai buvo 
pažengusi kaip smuikininkė. 
Jau ir tuomet ji buvo mūsų 
organizacijų narė, dalyvavo 
mūsų susirinkimuose; lietuvių 
kalbą puikiai vartojo.

Nors gyvenimo blaškoma, 
Bernisė duoną pelnijosi ati
trūkusi nuo lietuvių, tačiau

ratūros Draugijai, palaikė ry
šį su San Francisco veikėjais.

Nuoširdi, tauri ji buvo mo
teriškė !

Tegu Bernisė ramiai ilsisi 
gražiojoje saulėtoje Kalifor
nijoje. Jos mamytei, sesutei 
ir visiems artimiesiems liūde
sio valandoje — nuoširdi mū
sų užuojauta!
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kviečia Tarybų Sąjungos | 
vadus atvykti į Jungtines 
Valstijas susipažinti su ša
lies padėtimi. Jis sakė, kad 
Jungtinių Valstijų žmonės | 
norėtų išgirsti juos per te-: 
leviziją, kaip ir TSRS žmo-1 
nes norėtų girdėti JAV va
dus. Korespondentai sako, 
kad pirm prezidento John- • 
šono viešo pakvietimo, tai 
dip 1 o m a t i j o s keliais tuo 
klausimu buvo tartasi V?u 
Tarybų Sąjungos vyriausy-j

Vidaus reikalai
Didesnę dalį savo kalbos 

prezidentas Johnsonas pa
šventė vidaus reikalams. 
Jis sakė, kad reikia plėsti 
ekonomikos augimą, suda
ryti sąlygas, kad visi ame
rikiečiai turėtų progą 
džiaugtis gyvenimu, ir pa
gerinti visų gyvenimą.

Prezidentas sakė, kad ko
vai prieš vargą ir skurdą 
turi būti padvigubintos iš
laidos, kad jis remia sene
lių medikalinės pagalbos 
reikalus, kad reikia eiti prie 
numušimo taksų, ir kad rei
kia praplėsti algų įstatymą, 
tai yra, kad jos nebūtų ma
žesnės, kaip $1.25 per va
landą, tas praplėtimas lies
tų dar du milijonus darbi
ninkų.”

GRAIKIJOJ 34 SULAIKĖ 
Už ŽMOGŽUDYSTĘ

Atėnai. — 1963 metais 
Solonikose kairiųjų deputa
tas G. Lambrakis sakė 
prieškarinę kalbą. Po to jį 
motociklis užmušė. Nuo pat 
pradžios buvo aišku, kad 
jis buvo nacistų ir kitų 
liaudies priešų auka.

Dabar Graikijos' vyriau
sybė suareštavo 34 asmenis, 
jų tarpe 7 policininkus.

Kairas.—Jungtinės Ara
bų Respublikos prezidentas 
Naseris sako, kad iš TSRS 
ir kitų socialistinių šalių 
gavo $500,000,000 vertės 
ekonominės ir technnikinės 
pagalbos.

Maskva. — “Pravda” ašt
riai kritikavo Jungtines 
Valstijas už pasiuntimą 
atominių submarinų į Kini
jos sritį.

New Delhi. — TSRS am
basadorius informavo Indi
jos vyriausybę, kad jos pa
kvietimą atvykti į Indiją
priėmė TSRS premjeras 
Kosyginas.

Paryžius.—Naujųjų Me
tų proga De Gaulle pareiš
kė, kad Prancūzija nesi
trauks nuo savo pozicijos 
NATO sąjungoje.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų militaristai vus 
grasina, kad jie puls Šiau
rės Vietnamo respubliką.
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LAISVES” VAJUS 1AV
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Vajus oficialiai baigsis Sausio-January 15 d. 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

— 0 —

J.

1464

1462
1300
1152
1116

Connecticut valstija ...........................
Brooklyn, N. Y......................................
So. Boston, Mass............ . . . ..................
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla........
New "Jersey vajininkai ........................
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass. .. 
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass............
Philadelphia, Pa....................................
Chester, Pa. .........:................................
LLD 20 kp. Moterų skyr., Binghamton, N. Y. ... 1822 

— 0 —
Jaskevičius, Worcester, Mass. 1608 > J. Žebrys, Cleveland, Ohio

S. F. Smith, Los Angeles, Calif. 1524 | Scranton, Pa........ .................
„ • J. Daugirdas, Lowell, Mass.A. Žemaitis, Baltimore, Md...... 1498

Rochester, N. Y.......................
S. Penkauskas—J. Blažonis,

Lawrence, Mass................
Kanadiečiai .............................
Great Neck, N. Y.....................
M. Uždavinis, Norwood, Mass.
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. .. 1116
Miami, Fla............ .................... 1092
V. Taraškiene—B. Sutkus,

San Francisco, Calif.......... 1076|
A. J. Pranaitis. Phila., Pa........ 860 I

A — 0
Prie Connecticut valstijoj pasidarbavo Jonas Pat- 

kus, newhavenietis, ir J. J. Margaitis, wilsonietis, abu 
prisiuntė po naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Su atnaujinimais pasidarbavo L. Žemaitienė, hart- 
fordietė, J: J.' Mockaitis, bridgeportietis.

Pekinas. — Sausio 3 die-

Tąsa 5-tame pusi.

unga vėl ragina
lajus sakė, kad ateityje vavo 2,864 deputatai. Liu 
Afrikoje, Azijoje ir Loty- Shao-chi vėl išrnktas Kini- 
nų Amerikoje dar daugiau jos prezidentu, o Chau.En- 
liaudis kovos prieš JAV po- lajus užsienio ministru.

eit kurie nusiginklavimo
Maskva. — \laujųjų Me

tų proga Tarybų Sąjungos
premjeras Aleksejus Kosy
ginas kreipėsi į stambiąsias 
valstybes, ragindamas eiti 
prie nusiginklavimo. Jis pa- 
reiškė, kad viso pasaulio 
žmonės laukia nuo savo val
džių žygių, kurie mažintų 
apsiginklavimą ir karo pa
vojų. Tarybų Sąjunga siūlo ■ 
sekamus žygius.:

(1) Tuojau visų stambių 
valstybių valdžios turi pra
dėti pasitarimus visiško nu
siginklavimo reikalais.

(2) Kaip praktišką žings
nį, turi nutarti, kad visi 
atominiai ginklai yra nele- 
gališki ir tuojau turi būti 
panaikinti.

(3) Tuojau susitarti pa
naikinimui militarinių ba

Kubos respublika 
po šešeriy metų

Hąvana. — Sausio 1 die
ną sukako šešeri metai nuo 
nuvertimo Batistos dikta
tūros ir įsteigimo Kubo so
cialistinės respublikos. Ha-
vanoję ir kituose miestuo
se įvyko iškilmingi revoliu
cijos paminėjimai.

Havanoje buvo ir milita
rinis paradas. Ore skraidė 
greitieji sprūsminiai milita- 
riniai lėktuvai, per aikštę 
buvo pravežta moderninė 
artilerija ir raketos.

Tokio. Japonija 1965 
metais jau duos turistams 
leidimus vykti į Kiniją.

M. Žiedelis, Nashua, N. H.......
K. Naravas, Shenandoah, Pa.
M. Aranuk, Detroit, Mich.......
M. Kazlauskiene—A. Navickas

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

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

zių kitose šalyse ir ištrauki
mui iš jų savo militarinių 
jėgų.

(4) Nesikišti į kitų šalių, 
į reikalus, kad nepasikartotų
tas, kas įvyko Kongo ir 
Pietų VietnamoVespubliko- 
se.

(5) Tarybų Sąjunga už- 
gyrė Kinijos respublikos 
pasiūlymą, kad būtų su
šaukta pasaulinė valstybių 
vadų konferencija uždrau
dimui atominių ginklų.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė gavo TSRS prem
jero Kosygino užgyrimą 
sušaukti pasaulinę konfe
renciją uždraudimui atomi
nių ginklų. Kiek pirmiau 
užgyrimus gavo iš Lenkijos 
ir Rumunijos valdžių.

Nepiliečiai turi 
užsiregistruoti

Washingtonas. —Kaip ki
tais metais, taip ir 1965 m. 
sausio mėnesį visi nepilie
čiai, gyvenantys Jungtinėse 
Valstijose, būtinai privalo 
užsiregistruoti.

Tam reikalui pašto bile 
įstaigoje sgali gauti kortelę 
Form 1-53. Kortelę išpil
džius, ją reikia nunešti į 
pašto įstaigą ir paduoti 
pašto tarnautojams.

Už neatlikipią šių parei
gų nepilietis gali būti nu
baustas $200 piniginiai, 30 
dienų kalėjimo arba ir išde- 
portuotas.

* * *

atmetė Kinijos kvietimą 
nevartoti atominių bombų

j Washingtonas. — Jungti- litinį ir ekonominį įsigalė- 
| nių/ Valstijų Valstybės de- jimą.
1 partamentas paskelbė, kad 

Punktai JAV atmetė Kinijos kvieti- 
... 8293 mą pasirašyti pasižadėjimo 
.... 7404 sutartį, kad nei Kinija, nei | 
... 4432 JAV pirmos nevartos ato- 
... 3992 minių ginklų. Jungtinės 
... 3822 Valstijos sako, kad Kinijos 
.. 3022 | pasiuūlymas yra tik “pro- 
.. 2984 i paganda.” 
... 2864 
... 1836 Pekinas. — Kinijos Liau

dies Kongresui raportavo 
premjeras Chau En-lajus 

880 apie vidaus ir užsienio pa- 
8oo dėtį. Jis sakė, kad 1946 

• ! metais jau bus imtasi vy-
460 kinti gyveniman Kinijoje 
432 Trečiasis penkmečio pla

nas. 1
Kalbėdamas apie tarp

tautinę padėtį jis sakė, kad 
Kinijos įtaka žymiai pakilo, 
su daugeliu valstybių buvo 
užmegzti diplomatiniai ir 
prekybiniai ryšiai.

Jis sakė, kad tuo pat 
khrtu Jungtinių Valstijų 
vardas nupuolė, nes po jo
kiais “laisvės” obalsiais jos
negali paslėpti savoągre? ną baigėsi KinijoszLiaudies 

Valiui Bunkui pagelbėjo brooklyniečiai P. Buknys i syvės politikos. Chau. Ėln- Kongreso posėdžiai. Daly-

408
408
372
288

288
324
144

36

NESTATYS DIDELIŲ. 
LĖKTUVŲ

Washingtonas. — Buvo 
pateikti planai statyti 
sprūsminį lėktuvą, kuris be 
sustoj imo galėtų skr i s t i 
5,000 mylių ir vežti 700 ke
leivių, bet JAV Civil'Aero
nautics bordas neužgyrė. 
Yra manoma, kad tokie lėk
tuvai būtų nesaugūs, nelai
mės atsitikime labai daug 
žmonių žūtų, o ir vieno lėk
tuvo pastatymas pareika
lautų labai daug pinigų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Jakarta.—Indonezija turi 

250,000 vyrų militarinėse 
jėgose. Sakoma, kad bus 
padidinta partizanų kova 
už atvadavimą Sarawako ir 
Brune jo nuo Malaizijos.

Mexico City.—Bijo mies
telyje įlūžo naujos bažny
čios stogas ir užmušė 58 
žmones ir sužeidė 35. Šis 
miestelis yra 75 mylios nuo 
Mexico City. Tarp užmuš
tųjų yra ir kunigas E. Oli
vares.

Saigonas. — JAV milita- 
ristai, Pietų Vietnamo ka
rininkai ir generolas Kha- 
nas tariasi sudaryti naują 
Pietų Vietnamo valdžią.

Pekinas. — Kinijos gyny
bos jėgos nušovė JAV šni- 
pišką “U-2” lėktuvą.

Lawrence, Kansas. — Su
laukęs 74 metų amžiaus mi
rė artistas George Rasely.

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.)
Kanadoje ...........................................
Kitur užsienyje ..............................
Jungtinėse Valstijose ......................

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

I1O.QO
$10.00
$12.00

$9.00

Jis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos daro visokių skers- 
painių panaikinimui atomi- 

į nių ginklų, nusiginklavi- 
| mui ir sušvelnijimui tarp
tautinės padėties. Jos su
daro “incidentus,” kurių 
galėtų nebūti. Bet kada 
jau ir Kinija pasigamina 
atomines bombas, tai laikui 
bėgant ir jos turės pasi
duoti pasaulio žmonių spau
dimui.

Washingtonas. — Čionai 
yra nuolatinis susidomėji
mas Kinijos gynybos jėgo- . 
mis. Kinijos armijoje yra 
apie 3,000,000 vyrų. Jūrų 
laivyne 8 nakintuvai, apie 
30 submarinų ir keli šimtai 
mažų laivelių.

Orlaivyne yra apie 2,000 
lėktuvų. Dabar ji jau tu
ri ir “MIG-21.” Nežinia, ar 
Kinija jau pati pasigamina 
tuos lėktuvus, ar gauna iš 
TSRS.

r

TSRS UŽTIKRINO š.
VIETNAMUI PAGALBĄ

Maskva. — Tarybų Są
jungos Užsienio ministras 
A. Gromyko pasiuntė laiš
ką Šiaurės Vietnamo vy
riausybei užtikrindamas ją, 
kad jeigu JAV užpultų, tai 
TSRS ateis Vietnamui į pa
galbą.

Gromyko kaltina Jungti
nes Valstijas už kišimąsi į 
Pietų Vietnamo, Laoso ir 
Kambodžos vidaus reika
lus.

Newhall, Calif. —Į suar
tą lauką sėkmingai nusilei
do United Air Lines Co. lėk
tuvas, kada du jo motorai 
orė sustojo. Lėktuvu kelia
vo 47 keleiviai.

Washingtonas.—Tarp dip
lomatinių ratelių eina kal
bų, kad į Jungtines Valsti
jas atvyks Tarybų Sąjun
gos prezidentas Anastazas 
Miko janas.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle sako, 
kad Lenkijos vakarinė sie
na išilgai Neisse ir Oderio 
upes turi.pasilikti nepakei
čiama. 1

Chicago. — Naujųjų Metų 
savaitgalyje JAV automo
bilių nelaimėse buvo už
mušta 471 žmogus.

Greenwich, Conn. — Su
laukęs 81 metų amžiaus mi
rė generolas A. H. Carter.

t
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i Prezidento Pranešimas Kongresui
PRAĖJUSĮ PIRMADIENĮ prezidentas Johnsonas 

padarė pranešimą naujai išrinktam 89-ajam Kongresui. 
Pranešimo buvo laukta su didžiausiu susidomėjimu ne 
tik šioje šalyje, bet visame pasaulyje. Paprastai tokiuo
se pranešimuose mūsų prezidentai nustato naminės ir 
užsieninės politikos gaires. Antra, dabar prezidentas, 
laimėjęs riękimus, jau tikrai gali kalbėti ir kalba gavęs 
nuo žmonių įgaliojimą. Praėjusiais metais jis neišven
giamai turėjo bent dalinai eiti velionio Kenedžio nu
tiestu keliu. Dabar gi jis pats turi pasirinkti kelią.

Aišku, kad ne visiems jo pranešimas patiko. Jį 
sveikina demokratai, o kritikuoja respublikonai. Iš įvai
rių pasaulio kampų atsiliepimai taip pat nebus vienodi. 
Vieni vertins vienaip, kiti kitaip.

Kaip mums tenka jo pranešimą vertinti? Ar galima 
be jokio saiko girti, arba nupeikti? *Ne, negalima. Vie
na, pranešimas susidėjo iš gana abstrakčių frazių ir pa
sižadėjimų. Jis sakė, kad tais visais pasižadėjimais ir 
pažadėjimais įteiks Kongresui konkrečius pasiūlymus. 
Tiktai tada bus galima pilnai įvertinti tų pažadų kokybę: 
juos užgirti, ar kritikuoti. Todėl ir jo pranešimo dabar 
mūsų vertinimas gali būti tiktai labai ribotas.

Pranešimas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji dalis 
parodo prezidento galvoseną užsieninės politikos reika
lais. Deja, čia jis kuo mažiausia tepasakė—iš tikrųjų, 
beveik nieko nepasakė, iš ko būtų galima konkrečiai 
spręsti, kur link užsieninėje politikoje prezidentas mūsų 
šalies laivą vairuos. Iš vienos pusės, pažadėjo, kad gink- 
lavimasis nebus sumažintas, dar gi gal net bus padidin
tas, nes apsiginklavime mūsų šalies pirmenybė ne tik 
nebūsianti sumažinta, bet dar padidinta! Pažadėjo ne
sitraukti iš Pietryčių Azijos. Vadinasi, karas Pietinia
me Vietname bus tęsiamas. Džiaugėsi komunistiniame 
pasaulyje pasidalijimu. NATO militarinės sąjungos ga
lybė būsianti stiprinama. Pasakymas, kad visuose šio 
pasaulio kampuose įvykiai siejasi su mūsų šalies, saugu
mu, reiškia, jog ir ateityje bus kišamasi į visų šalių rei
kalus vienoje ar kitoje formoje. O tas, aišku, veda į nau
jus Vietnamus, į naujas Korėjas, į naujus įsivėlimus, į 
militarinės avantiūras. Iš kitos pusės, prezidentę pą- 
sižadėjimas siekti taikaus sugyvenimo su Tarybų Sąjun
ga yra teigiamas punktas. Taipgi galima pasveikinti 
užkvietimą Tarybų Sąjungos vadų atvykti Amerikon 
geresniam susipažinimui su mūsų gyvenimu. Aišku, kad 
prezidentas turi mintyje su panašia misija aplankyti 
Tarybų Sąjungą. Geras sumanymas plėsti prekybą su 
socialistiniais kraštais. Tokį bendradarbiavimą mes vi
suomet sveikiname.

Bet savo savo pranešime daug didesnę dalį prezi
dentas pašventė naminiams reikalams. Čia tai jis pa
žadėjo visko visiems. Ir Civilinių Teisių įstatymas bus 
energingai vykdomas, ir apšvietos reikalams bus ne
sigailėta lėšų, ir menas nebus pamirštas, ir “Medicare” 
turėsime, ir darbais visi būsime aprūpinti, ir skurdas 
bus iššluotas iš mūsų Amerikos, ir lūšnynams ateis ga
las, ir naujais gražiais parkais bus nusėta visa šalis, 
ir gamtiškieji turtai bus išgelbėti ir apsaugoti, ir taksus 
numušime, ir pensijas pakelsime, orą ir vandenis apsau
gosime nuo užteršimo, išpuošime miestus ir priemies
čius, ir, pagaliau, perorganizuosime visą valdžios apara
tą. Ot ko mes sieksime ir ką 
šlovingosios “Didingosios Bendruomenės”!

Ir kas gi gali nesveikinti mūsų prezidento už tokius 
į stebuklus panašius pasižadėjimus?! Nuoširdžiausiai 
sveikiname ir mes.

Bet, kaip sakyta, tai tik abstraktūs^ir širdį džiu
ginantys pasižadėjimai bei pažadėjimai. Lauksime, la
bai lauksime konkrečių žygių ir pasiūlymų jiems įgy
vendinti. O jie, sakė prezidentas, ateis ateinančiomis 
šešiomis savaitėmis.

Beje, nė valandėlei nereikia pamiršti Kongreso. Tik 
per jį ir su jo pagalba tegalimos reformos; Tiesa, de+ 
mokratai turi didelę abiejuose butuose daugumą, bet 
dar klausimas, ar visi jie sutiks pridėti savo petį prie' 
tos prezidento “Didingosios Bendruomenės” pastatymo^ 
Nepamirškime, kad ir diksikratai tebesiskaito demokra
tais. Koalicijoje su respublikonais jie gali daug žalos 
padaryti visai prezidento didelių pažadų programai.

JIE “GRAŽIAI” SU 
JAIS SUSIDOROTŲ

* * k . ' * ; ,

Ar žinote, ką. padarytų 
menševikaiy jeigu jie-valdy
tų mūsų senąją tėvynę Lie
tuvą? Pasiklausykite; > 

t «. ■

“Jeigu būtų lietuvių tė
vynėje laisva valia, Lietuvo
je jau seniai nebūtų likę nė 
vieno komunistų skudurio ir 
nė vieno okupanto ruso 
barzdplaukio” (“Keleivis/’ 
gruodžio 23 d.).

Nieko sau: tikrai 
riškai!

ko universiteto veikla pradžio
je, prieš 45 metus, ir ne kito
kia pabaigoje, prieš 25 metus. 
Panaši būtų ir dabar, jeigu...

A. Morkaus “Žmogus laiptų 
aikštelėje” ir kt.

Patartina mūsų skaityto
jams “Vilnies Kalendorių” 
įsigyti ir jame esamais gra
žiais ir naudingais pasiskai
tymas pasinaudoti.

ieksime vardan tos

hitle-

VILNIAUS UNIVERSI
TETAS DABAR IR 
BENIAU

Į “Tėvynės” balse” R. Mac
konis paduoda įdomių duo
menų apie Valstybinį Vil- 

I niaus Kapsuko v. universi
tetą. Skaitome:

Neseniai mane sudomino dvi 
Vilniaus spaudoje pasirodžiu
sios žinios: 1. šiemet Vil
niaus universitete bus ginama 
500-oji moksline disertacija; 
2. Išspausdintas Vilniaus uni
versiteto studentų laikraščio 
500-asis numeris.

Neiškenčiu nuo savęs nepri- 
dėjęs ir trečios žinios: 
19Q4—1965 mokslo
Vilniaus universitete 
apie 10,000 studentų.

Visa tąi mane paskatino ne 
tik pasidžiaugti šiais laimėji
mais, bet ir nors trumpai grįž
ti į palyginti netolimą praeitį.

45-eri metai nėra apskritos 
sukaktuvės, bet manau, kad

Šiais 
metais 
mokosi

“ŠVENTAS RAŠTAS” 
TIKINČIŲJŲ 
APGAUDINĖJIMAS

Aną dieną (gruodžio 23) 
Chicagos marijonų “Drau
ge” tilpo įdomus straipsnis 
antrašte “Gamtos mokslai 
ir šventas Raštas”. Tai pa
stabos iš vokiškos knygos 
“Die Biblische Urgechicte”. 
Straipsnio autorius J. Ven
ckus sako, kad knyga labai 
svarbi, nes jį “turi bažny
čios aprobatią (“užgy ri
mą)”, ir “todėl ten pareikš
tos mintys yra priimtinos 
visiems katalikams”.

Betgi straipsnyje pateik
tos iš knygos mintys “šv. 
Raštą” (Bibliją) kuo gra
žiausiai sukritikuoja ir iš
juokia. Iš jų taipgi mato
me, kokiomis apgavystėmis 
bažnyčia tikinčiuosius per 
amžius mulkino ir tebemul- 
kina.

Paimkime bibliją, bažny
čią ir gamtos mokslus. Kaip 
žinia, kurie nesutikdavo su 
biblijos “mokymais” apie 
gamtą, tie būdavo katalikų 
bažnyčios ant laužo supleš
kinami.

Bet dabar pripažįstama, 
kad tie biblijos “mokymai” 
buvo gryniausia nesąmonė, 

girdi, buvo tame,

IR

Vadinasi, pasaką apie die
vą ir pasaulio sutvėrimą iš
galvojo kunigas ir poetas, ir 
per amžius bažnyčia to 
“mokslo” laikėsi. Tie patys 
“autoriai” iškepė ir pasaką 
apie rojų, žaltį, Ievą ir “už
gintą vaisių.”

Apie žmogaus “sutvėri
mą.” Biblijoje “pasakyta, j 
kad Dievas lipdė žmogų, | pįrmoje vietoje žurnale pri-

ŽURNALO “ŠVIESOS” 
4-AS NUMERIS

Gerokai pavėluotai, bet 
dar praėjusių metų pabai
goje pasirodė Literatūros 

i Draugijos leidžiamo žurna- 
i “Šviesos” 4-as numeris.

Lietuvos kolūkiečiams
Naujieji Metai

TARYBŲ LIETUVOS socialinio aprūpinimo minist
re T. Jančaitytė Vilniaus “Tiesoje” gruodžio 27 d; pra
nešė: “Kartu su Naujaisiais metais į tūkstančių koL! 
ūkiečių šeimas ateina džiugi naujiena: pradedamos mo
kėti pensijos ir pašalpos kolūkių nariams. Lietuvoje 
jas gaus 140,000 žemdirbių... Tegu mūsų šaunūs žem
dirbiai, savo darbu nusipelnę visokeriopo rūpinimosi, 
džiaugsmingai žengia į Naujuosius metus.”

Kaip žinia, iki šiol Tarybų Sąjungos kolūkiečiai 
nebuvo aprūpinami pensijomis. Jomis turėjo rūpintis 
patys kolūkiai. Dabar pensijų ir pašalpų sistema apima i 
visus dirbančiuosius. ' (

mieli tautiečiai nerūstaus, .jei i Klaida, girdi, buvo tame, 
aš pamėginsiu priminti tai, I kad biblija “buvo laikoma 
kas buvo 1919 metais. Taįs jr gamtos mokslo šaltiniu 
metais Vytauto Didžiojo gim
naziją Vilniuje baigė 25‘abitu
rientai (buvo dvi laidoš), 
rudenį, spalio 11 dieną, -tuo
metinio Lenkijos^ diktatoriaus 
Pilsudskio, įsakymu, Vilniuje 
buvo atidarytas Stepono Bato
ro' -vardo lenkiškas 'ūnivėrsitė- 
taisJ • • s- • '

Į atidarymo iškilmes buVo 
pakviesta Lietuvių mokslo 
draugija. Jai atstovavo kun. 
J. 'Tumas-Vaižgantas. Vilniaus 
lietuvių vardu jis kalbėjo iš 
pradžių lietuviškai, paskui 
lenkiškai. Buvo sutiktas šil
tai, gal net entuziastingai. Iš 
to buvo padarytos išvados, 
kad Vilniaus universiteto au
ditorijos lietuviams bus taip 
pat prieinamos. „

Deja. Iš Vytauto Didžiojo 
gimnazijos 25 abiturientų į 
Vilniaus universitetą niekas 
nepateko. Tiesa, statistika ro
de, kad 1919—1920 mokslo 
metais iš 547 studentų buvo... 
6 lietuviai. Visa beda ta, kad 
nei tada, nei vėliau, nei 1925 
—1926 mokslo metais (tik tais 
mokslo metais keli Vytauto 
Didžiojo gimnazijos abiturien
tai galč j o įstoti į universitetą) 
apie statistikoje minimus “lie
tuvius” studentus nieko neži
nojome, ir lietuvių kultūros 
gyvenime nė vieno jų neteko 
matyti.

Kyla klausimas, kodėl gi 
per tiek daug metų tuometi
nis Vilniaus ufliversitetas lie
tuviams buvo devyniomis spy
nomis Uždarytas, kai apie gy
ventojų tautinę lygybę buvo 
trimituojama į visas keturias 
pasaulio šalis ?

Į tai'pirmasis universiteto 
rektorius Mykolas Sedleckis 
atsakė tik 19.29 metais, savo 
atsiminimuose prisipažinęs, 
kad dar prieš atidarymą abu 
su Pilsudskiu buvo vienodos 
nuomonės, jog “Vilniaus uni
versitetas turėsiąs būti išimti
nai tik lenkų kultūros mokyk
la”. Atgabentas iš Krokuvos 
pirmasis rektorius savo ultra- 
nacionalistinėje politikoje bu
vo nepalaužiamas ir atsimini
muose tuo didžiavosi.

Tokią kryptį prieš 45 metus 
Vilniaus lenkiškajam univer
sitetui davė krokuvietis Sed- 
lečkis, sudaręs visas prielai
das ultranacionalistinei atmo
sferai, kuriper 20 metų (iki 
193.9 m.) rietik neatslūgo, bet 
tolygio stiprėjo, kol nepasie
kė visiškos tautinių mažumų, 
ypač žydų, studentų eks'ter- 
minacijos.

žmonijai”. Prašome:

kaip koks puodžius, iš že
mės ir jį pavadino Adam, 
t. y. paimtas iš žemės (beb
rai škai žemė “adama”). 
Paskui įkvėpė gyvybę ir 
dvasią.” Ir tas buvo pada
ryta, pagal bažnyčios su
pratimą, tik prieš keletą 
tūkstančių metų. Bet gi 
mokslas jau seniai įrodė, > 
kad žmogus ant žemės gy
vena jau daug, daug mili
jonų metų.

Kaip tą klausimą apeiti? 
Iki šiol, būdavo bažnyčios 
prakeikiamas kiekv ienas,; 
kuris tokiu biblijos ir baž
nyčios mokymu apie žmo
gaus atsiradimą drįsdavo 
paabejoti. Dabar, girdi, da- 
leidžiama, kad “ ž m o g aus 
kūnas galėjo pareiti ir nuo 
Oreopithecus, kuris gyveno 
prieš 10 milijonų m e tų ir 
buvo atrastas Toskanoje 
1958 m., arba Australopi
thecus; kuris buvo atrastas 
Pietų Afrikoje 1924 me
tais.”

Tai kas bepalieka iš to 
dievo - puodžiaus nulipdyto 
iš žemės Adomo? Tiktai ne
sąmonė, kvaila pasaka, ku
ria per amžius bažnyčia ap
gaudinėjo tikinčiuosius.

Dar yra daugiau minėta
me straipsnyje bibliją ir 
bažnyčią demaskuo j a n č i ų 
vietų, kaip, pa v., Ieva buvo 
sutverta iš Adomo šonkau
lio ir t. t., bet užtenka to, 
kas jau pasakyta.

Jeigu kuris “Draugo” 
i skaitytojas, perskaitęs mi
nėtą Venckaus straipsnį, 
dar vis tikės “Šv. Raštu” ir . . v
bažnyčia, tam nebe daug i siunčiame nors ir mažą do- 
vilties bus savo protą apva- į vanėlę--$22A)0 į Laisvės 
lyti nuo religinių voratink- i *°ndą- Sudėjo. ___

menama, kad šiemet Drau
gijai sukanka 50 metų, ir 
raginama tą istorinę sukak
tį kuo plačiausiai visur at
žymėti. Šiame numeryje 
skaitytojas ras straipsnius: 
-S. J. Jokubkos “Lietuviška 
daina dangoraižių šešėliuo
se,” apie čikagiečių chorus, 
J. Macevičiaus “Daina ir 
žygdarbis, ’ V. Andrulio 
“Žmonių skirtumai nesu
daro rasių”, A. Vaivutsko 
“Praeities puslapį atvertus” 
apie Argentinos lietuvius, 

i Dr. A. Petrikos “S. Daukan
tas: pirmasis lietuvių isto
rikas,” H. Jonaičio “O mū
sų žemė tikrai sukasi” apie 
mokslo kovą su tikėjimu, 
Donato Rodos “Nepriklau
somybės preliudija,” F. 
Mertinienės “Lietuvoje apie 
I Internacionalą.” Taipgi 
telpa gražūs - eilėraščiai V. 
Žilvičio, Lapašinsko, Jurevi
čiaus, Jaunučio, Juškos, Se- 
lelionio, Laužiko, Bijūno, 
Graibaus, Jocaičio, Pilkaus- 
kaitės ir Alšutovo.

Literatūros Draugijos na
riams daug puikaus 
skaitymo. >

pasi-

0! Kaip tik šitoje srityje ir įvy
ko nesusipratimas tarp Romos 
ir Galilėjaus 1632, tikriau 
tarp aristotelizmo ir Galilė
jaus. Bažnyčia taip buvo pa
sisavinusi Aristotelį, kad jo 
mokslas pasidarė Vakarų kul
tūrai beveik neklaidingas. 
Bažnyčia, bijodama visokių 
naujoviškų mokslų, kurie daž
nai būdavo įtariami ir net at
virai klaidingi, visados kalda
vo, kad visi laikytųsi Aristote
lio ir Šv. Tomo Akviniečio.

Jeigu Aristotelio filosofija 
pasiliko tvirta, jo gamtos mok
slai neišlaikė kritikos.

Vadinasi, per' ilgus am- lū
žius bažnyčia kovojo prieš -------------------
mokslą ir mokslininkus žu-j “VILNIES KALENDRIUS 
dė pasiremdama Aristotelio 11935 METAMS” 
filosofija, kuri “neišlaikė ; 
kritikos”, kuri buvo paimta 
iš “šv. Rašto!” Bažnyčia

San Francisco, Calif.
Mirė Bernice Zalogiūte
1964 m. gruodžio 25 d. 

Glen Ellen, Cal., nuo širdies 
smūgio mirė Bernice Partz- 
Zalogiūtė. Gaila, nes ji ir 
jos tėveliai per daugelį me
tų buvo iki šių laikų LLD ir 
LDS nariais mūsų kuopų. 
Bernice tėvelis B. Zaloga 
mirė 1964 metų pradžioje.

B. Zalogiūtė, kuomet tūlą 
laiką gyveno San Francis- 
ke, buvo veikli, ypatingai 
karo metu. Bernice apie 
prieš porą metų buvo pa
liesta “stroke” paralyžiaus. 
Per tūlą laiką kairio šono 
visiškai nevaldė. Tačiau, dė
ka greitosios pagalbos ir 
gerų gydytojų puikiausios 
priežiūros, jos sveikata pa
sitaisė ir ji buvo grįžusi į. 
savo atsakomingą darbą. 
Negailestingos ligos pažeis
ta ranka pasitaisė, o koja 
liko pažeista iki pat mirties.

Laike paralyžiaus Zalogiū- 
tei buvo suteikta' viena iš 
geriausių priežiūrų, nes ji 
pati tuo tarpu buvo Sano- 
ma ligoninės “superviser,” 
atsakominga minimos ligo
ninės prižiūrėtoja. Be abe
jo, Bernice turėjo nemaža 
talentą. Per kelis metus jr 
pati buvo įsigijusi nuosavą 
ligoninę Sanomoje, rašyto
jo Jack Londono daūk kar
tų apdainuotoje “Valley of 
the Moon” apylinkėje.

Bernice yra išsireiškusi,^ 
kaip labai ji buvo pamylė
jusi tą garsiąją “Valley of 
the Moon”, kur ji gyveno ir 
dirbo.

Veikiausia perdaug atsa- 
komingas jos darbas su 
daug problemų pagreitino 
jos mirtį dar, rodos, nevi
sai pasiekusiai 60 metų 
amžiaus. Beje, laike Ber
nice- ligos (“stroke”) ji pra-

*

Tokia buvo Vilniaus lenkis-

Džiugu, kad dienraštis 
Vilnis” po vienerių metų 

kaip žinia, biauriausiai per-j pertraukos vėl išleido savo 
sekiojo ir terorizavo Galilė-! . e nd orui. Tai 130 PVlsJa’ 
jų, kuris atmetė Aristotelio JP”
filosofiją ir biblijos “moky
mą” apie gamtą, bet dabar, 
po daugelio šimtų metų, 
skaitome: “Mūsų šių die
nų akimis žiūrint, Galilėjus 
nemokė jokios hei’ezijos, te
ologiškai jam negalima nie
ko prikišti”.

Arba paimkime biblijos 
mokymą apie, pasaulio bei 
žmogaus “sutvėrimą”. Gir
di:

Be abejo, Šv. Raštas turėjo 
duoti kokį nors išaiškinimą 
apie pasaulio atsiradimą, nes 
kitos religijos, kaip Babiloni
jos, Fenikijosir pan. irgi da
vė. Šv. Raštas pasaulio kūri
mą aprašė, kad galingasis 
Dievas viską sukūrė iš nieko 
\r pagal savo valią ir norą. Be 
jo niekas neegzistuoja. Dievas 
tveria per šešias dienas.

Bet kas tą atsakymą 
vė? Skaitome:

žinome, kad šv. Rašto 
■torius naudojo du šaltinius: 
vienas Dievą vadina Elohim, o 
antras —. Jahve. Elohim šal
tinio autorius matyti buvo ku
nigas, teologas, filosofas, to
dėl jo kalba yra daug blai
vesnė, daugiau precizijos turi. 
O Jahvės autorius yra poe
tas, —• Dievas eina pasivaikš
čioti po. rojąr tūri pasikalbė
jimus su AdotatF ir Ieva,' su 
žalčiu ir pan.

Turėtų greitai išsiplatinti.
Kalenodrių paruošė ir su

redagavo Leonas Jonikas, o

da-

au-

Gerbiami laisviečiai:
Nuoširdžiai sveikiname 

visą “Laisvės” kolektyvą, 
skaitytojus, rėmėjus ir vi-1, šė draugų,' kad apie tą" ne- 
sus taikos šalininkus su ■ laimingą ligą nieks nieko į 
Naujaisiais 1965 metais, lin-! laikraščius nerašytų. Jos 
kėdami geriausios sėkmės, | prašymas buvo išpildytas, 
stiprios sveikatos ir pagy- 
vėjusio ryžto kovai už tai-

: ką pasauliui. Su sveikinimu

V. ir E. Kazėnai .. $6.00 
“Laisvės” Draugas . 6.00 
M. Kazlauskienė ... 5.00 
O. Wellus ............... 5.00

Mes, sanfranciskiečiai ir 
apylinkės jos draugai, pasi- 
gesime Bernice, nes daug 
kartų teko josios ir tėvelių 
gražioje rezidencijoje turė
ti sėkmingus piknikus bei 
pokylius.

Bernice, rodos, buvo gi
musi ir išmokslinta Chica-

Viso ... $22/10 g°je- I Kaliforniją ji atvy-
Didelis dėkui už dovanas.

M. Kazlauskienė,
ko su tėvais prieš apie 26 
metus.

Bernice buvus ištekėjusi,
Vajininkė bet prieš daug metų išsi-

Binghamton,- N. Y.

Boston, Mass.
Gruodžio mėnesį federa-

viršelį nupiešė dailininkas liniame teisme buvo teisia- 
Varnas.

Be įvairių kalendorinių 
duomenų ir datų “Kalendo
riuje” šiemet randame 
pluoštą įdomių ir gražių 
pasiskaitymų. Vincas And
rulis primena, kad šiemet 
“Vilniai” sukanka lygiai 45 
metai. Jo taipgi įdomus 
straipsnis “Žmonių skirtu
mai nėra rasė,” kuris, beje, 
telpa ir žurnalo “Šviesos” 
praėjusių metų 4-ajame nu
meryje. Geri straipsniai 
Akmenėlio “Darbininkų 
klasės struktūra Lietuvoje,” 
V. Denio “Gedimino miesto 
ateitis,” Joniko “Vienas 
bruožas iš JAV istorijos” 
apie negrų kovas už lygias 
teises, Jokubkos “Apie san
tykius su naujaisiais atei
viais” ir kt. Randame ir ei
lėraščių: J. Subatos “Kelio
nė su Dante,” J. Dovydėno 
“Pavasaris tėviškėje,” Lau
žo “Diegas,” G. Banaičio 
“Pavasaris.” Taipgi telpa 
keletas vaizdelių, kaip tai: 
A. Jonikienės “Bedarbiai,”

mi keturi komunistų veikė
jai: 'Anna Burlak-Timpson, 
Otis Hood, Jonis Johnson 
ir Ed. Teixeire. Juos kalti
no už tai, kad nesiregistra- 
vo, kaip “užsienio agentai” 
pagal McCarrano įstatymą.

Kaltinamus gynė advoka
tai Kontrovitz ir kiti. Prieš 
kaltinamus liudijo FBI šai
pai, kurie buvo įsigavę J 
Komunistų partiją. Elsiė 
Piper sakė, kad 1935 metais,

reikalavimą, o jos vyras 
1956 metais. Ji buvo nužiū
rėta partijoje, bet prieš ap
klausinėjimą protestavo, 
verkė ir apgavo partiečius.

Šnipai pasakojo visokių 
istorijų. Kaip kurios, žino
ma, tik tam, kad nuo komu
nistų atgąsdinus žmones.

Hague, Olandija. — Apie 
200 mylių nuo kranto, At
lanto vandenyne, nuskendo 
Libano laivas “Katerina Sa- 
mona”,7,000 tonų įtalpos.
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skyrė su vyru. Ji gyveno 
kartu su savo tėvais ir, tu
rėdama ištekliaus, pamatė 
gerą dalį pasaulio. Savo tė
vams ji buvo gera, juos ge
rai prižiūrėjo. Neseniai te
ko ją matyti. Ji džiaugėsi 
įdomia ilga kelione po 'Eu
ropą, iš kurios tik ką buvo 
grįžusi.

Bernice paliko nuliūdime 
savo mamytę, sesers vyrą 
ir kitas artimas gimines. 
Gili užuojauta visai jos šei-' 
mai ir draugams. O jai pa
čiai lai būną lengva amži
nai miegoti jos pasirinkta
jame “Valley of the Moon,” 
Mėnulio klonyje.

Windsor, Conn.
Serga Margaitienė i

Nuo rugsėjo mėnesio ser
ga Malvina Margaitienė, 
Joe Margaičio žmona. Tada 
ji gavo šoką (“stroke”). Kė
lės savaites buvo ligoninėje, 
paskui namie sirgo daktaro 
priežiūroje.

Gruodžio 28 d. gavo kitą . 
šoką ir tapo išvežta į Hart- * 
fordo ligoninę. Linkiu drau- 
gei pasveikti.

M.



Nauji raštai 

f

Pasmerkto mirti kovotojo 
prisiminimai

Perskaičiau nedidelę, bet 
tikrai nepaprastą, tikrai 
baisią knygą. Jos autorius 
yra D. Kučinskas. Jos pa
vadinimas: “Mirtininkų vie
nutėje.” Ačiū rašytojui 
Liepsnoniui už jos man pri- 
siuntimą.

“Mirtininkų vienutėje” iš
leista Vilniuje 19 64 metais. 
Autorius rašo apie save, 
apie savo išgyvenimus, pa
tyrimus. Neatsimenu, kad 
kada nors savo ilgokame gy
venime būčiau skaitęs pana
šaus turinio knygą. Ji ma
ne sujaudino iki aukščiausio 
.laipsnio — iki ašarų, iki bai
saus pasipiktinimo tais, ku-
rie tais laikais valdė Lie
tuvą ir kankino, ir žudė 
pačius geriausius Lietuvos 
liaudies sūnus ir dukras. D. 
Kučinskas buvo vienas iš to
kių sūnų. Skaitai ja/išgy- 
venimus ir galvoji: kaip 
“laimingi” tie, kurie buvo 
suimti, nuteisti ir tuoj nu
žudyti! Jiems neteko pergy
venti tai, ką pergyveno šis 
drąsus, iki paskutinio krau
jo lašo atsidavęs, pasiauko
jęs kovotojas, dienas, mėne
sius, metus laukdamas mir
ties budelio rankoje! Ar 
galite įsivaizduoti, ką tai 
reiškia, ką jaučia, ką gal
voja, kokias dūmas dūmoja 
žmogus, sėdėdamas mirties 
vienutėje ir laukdamas Va
landos, kada ateis budelis ir 
atims jam tai, kas jam bran
giausia, kas švenčiausia, — 
jo gyvybę su visomis jo vil
timis, troškimais, jaunat
ve?! Pagalvok, įsigilink, ap- 
mąstyk...

Bet, žinoma, D. Kučinskas 
savo knygoje kalba nevien 
tik apie tai, ką matė, jautė 
ir išgyveno būdamas smeto
ninio teismo nuteistas mir
ti. Dar prieš tai jis jau bu
vo nuėjęs ilgoką didvyriška 
kovotojo kelią. Jis savo at
siminimus pradeda su Ra- 
deikių kaimu, prisiglaudu
siu prie Utenos plento 192? 
•metais, kai jis buvo paimta*' 
į Lietuvos kariuomenę. At
rodo, kad Domas jau ir ta 
ęla buvo šio to pramokęs r 
todienio gyvenimo. Jis kai 
ba apie devynioliktų metu 
reakcijos įsigalėjimą, apP
1920 metų Kauno įgulos k? 
reivių sukilimą prieš buržu 
azinę valdžią, apie tai, kai? 
“Buržuazinių budelių karr 
lauko teismo sprendi m1
1921 metų gegužės 11 d 
penki uteniškiai valstiečia 
buvo sušaudyti, o septynic 
lika nuteisti kalėti nuo trii’ 
iki aštuonerių metų” (P 
psl.).

O ką jis randa buržuaz* 
nėję kariuomenėje? Rand' 
priespaudą, karininkų savi 
valiavimą, nepakenčiama 
sąlygas. “Kareivių gyven; 
mas,” jis sako, “buvo tvar 
komas taip, kad jie šviesės 
nių valandų nematytų, ka' 
vienintelis jų rūpestis būb 
negauti bausmės. Bausm 
lydėjo ^kareivį per visą tar 
nybos^metą lyg angeles sar 
gas, deja, ne tas gerasis, r 
katekizmo. Kareivis save 
angelo sargo bijojo kaip vel- 

'nias kryžiaus” (25 psl.).
1923 metais rinkimuose 

kareivis Domas Kučinskas 
^agituoja balsuoti už “kuo
pininkus,” kurie, kaip žinia, 
buvo pažangiosios Lietuvos 
visuomenės kandidatai į sei
mą, ir už tai, girdi, “tam
suoliai ėmė mane vadinti 

v bolševiku” (29 psl.). Lietu- 
’ vos Komunistų partija jau- 

nuolį pastebi ir- jį įtraukia 
'j slaptai platinimą “Tiesos” 
ir kitos literatūros tarp ka-

reiviaų protestuose prieš su
puvusį maistą. Tampa nu
žiūrimu, klerikalų režimo 
priešu. Pradedamas sek
ti, klausinėti, tyrinėti.

Ir štai 1925 metų sausio 
12-osios vakaras. Jaunuolis 
suimamas, kartu su A. 
Dambrausku, A. Mickevi
čium ir Gerve. Ir štai jis 
“garsiajame” Kauno forte.

Sąlygos forto. “palociuo- 
se”? Trumpai ir drūtai: 
“VI forte puikiausiai jautė
si tik utėlės!.. Nežmoniš
kai gyveno kaliniai, tiesiog 
nerandu žodžių tam gyveni
mui pavaizduoti...” (86 
psl.).
• Pagaliau tų pačių metų 
balandžio 5 d. jis gauna 
kaltinimą “už komunistinės 
literatūros platinimą.” Bir
želio 5 d. kariuomenės teis
mas ir bausmė: šešerių me
tų kalėjimas. Taip pat ati
mamas kario vardas ir iš
metamas iš kari u o m e n ė s 
(96 psl.).

Vėl atgal į VI fortą, “į tą 
pačią kamerą.. . vėl nykios 
dienos ir naktys požemiuo
se... (95 psl.). Vėl tas pats 
pragaras. Pav., politiniai 
kaliniai bando paminėti 
Tarptautinę dieną: “Valdi
ninkai bei sargai už tai ne
maža kalinių žiauriai sumu
šė. K. Preikšas, A. Luka- 
vičius, A. Lifšicas ir kiti ka
liniai buvo įmesti į karcerį 
ir ten, išrengti nuogai, čai
žomi nagaikomis. ..” (psl; 
99).

Čia mūsų jaunuolis susi
pažįsta ne tik su Preikšu ir 
Gaška, bet ir su Čarnu ir 
Greifenbergeriu, kurie bu
vo 1927 metais fašistų su
šaudyti.

Išaušta 1926 metai. Įvyks
ta seimo rinkimai. Krikščio
nys demokratai rinkimus 
nrakiša. Valdžią sudaro 
Haudininkai ir socialdemo
kratai. Politi n i a m s kali
niams amnestija! Ir k'artu 
su kitais politiniais kaliniais 
mūsų Domas išeina į laisvę! 
Vėl tėviškėje. Kiek džiaugs
mo, kokia laimė! Tėveliai, 
broliai ,sesutė! Kaip jie jį 
sutiks? Ar supras? Ką pa
sakys kaimynai? Kas da
bar, kas toliau? “Treji me
ni,” sako buvęs karys ir ka- 
inys uteniškis, “praleisti to- 

’i nuo tėviškės, nenuėjo vel- 
ui. Tarnyba kariuomenėje, 

’'alėjimo draugai komunis- 
ai atvėrė akis” (105 psl.).
Baisi žinia ir baisi diena: 

Gruodžio 28 dieną draugas 
š Utenos pranešė, j o g K. 
^ožėla, J. Greifenbergeris, 
<. Giedrys ir R. Čarnas sp
audyti. Visi aiškiai supra- 
ame, ko neteko Lietuvos 
:audis, Lietuvos Komunis- 
ų partija (120 psl.).

Fašistinis teroras visoje

Vilmus, Muziejaus aikštė,

šalyje. Komunistų partija
vėl pasitraukia į gilų po
grindį. Visi ištikimai lietu
vių sūnūs ir dukros stoja į 
kovą, rankų nenuleidžia. Jų 
tarpe randame ir šios kny
gos autorių, Domą Kučins
ką. c

Partija jam paveda įsteig
ti ir tvarkyti slaptą spaus
tuvę. Nurodymus ir pata
rimus duoda Antanas Snieč
kus, dabartinis Lietuvos 
Komunistų partijos sekreto
rius.

Domas pakeičia pavar
dę, — dabar vadnasi Jonu 
Liutkum.

Darbas labai atsakingas, 
pareigos labai didelės: įsteig
ti spaustuvę, iš kurios galė
tų po visą Lietuvą tiesos ir 
kovos žodis prieš mirtinuo
sius lietuvių tautos priešus, 
prieš Smetonas, Voldemarus, 
krupavičius, tuos budelius, 
kurie smurtu paėmė val
džią ir sušaudė įžymiuosius 
komunistus!!

Bet mūsų Domas partijos 
pavesto darbo imasi jau- 
nuuoliška • energija, tvirta 
kovotojo ranka. Jam talki
na beribiškos drąsos Snieč
kaus perstatya Klaudina 
Krastinaitė (slapvardė) "į- 
Ona Girdvainytė).

Ir gimsta slapta spaustu
vė “Kova.” Iš jos plaukia 
i Lietuvos miestus, mieste- c 7

liūs bei kaimus lapeliai, at
sišaukimai, net laikraščiai— 
Lietuvos Komunistų parti
jos ir Lietuvos Komunisti
nio Jaunimo Sąjungos lei
džiami.

Domas Kučinskas dirba 
įvairius darbus, viskuo rūpi
nasi.

Tai buvo 1 927 metais, 
žiauriausios fašistinės re
akcijos siautėjimo metais.

Fašistinė valdžia siunta 
iš piktumo. Jos agentai zu
ja po visą Lietuvą, ieško 
slaptos spaustuvės. Ir, žino
ma, suranda.

Tai buvo 1928 metų rug
sėjo 24 d. Suimti abudu— 
Domas ir Klaudina.

Vėl kalėjime ,politinių ka
linių kamerioje: “Čia ra- 
' dau šaunių draugų — A. 
Mickevičių, I. Meskupą, A. 
Lifšicą, A. Mainelį, K. Di
džiulį, V. Joneikį, F. Bilevi- 
čių ir kitus,” sako atsimini
mų autorius. “Su tokiais 

.'draugais būdamas, puikiau
sią universitetą gali baikti” 
(165 psl..

Fašistinio kalėjimo reži
mas dar žiauresnis, dar bai
sesnis. Prieš nebepakenčia
mas sąlygas kaliniai buvo 
paskelbę bado streiką. Tuo 
tarpu Domas ir Klaudina 
laikomi kėlėjime be teismo.

Ateina net* 1929 metai, ir 
štai “rugpiūčio pirmosiomis 
dienomis gaunu pranešimą, 
jog teismas paskirtas rug
piūčio 9 dieną,” sako Do
mas. “Žinojau, kad nuo
sprendis bus žiaurus .— ilgi 
kalėjimo metai, o gal net ir 

! sušaudymas” (169 psl.).

Be Kučinsko, i teismą bu- 7 v v

vo pristatyti K. Kontautas, 
K. Korsakas ir K. Krasti
naitė.

Teismas? Fašistinis teis
mas? Tik apgavystė. Tik 
pasityčiojimas iš žmogaus 
teisių ir laisvės.

Ceremonijos labai papras
tos. Prokuroras vokietis 
Vimeris pareiškia:

“Lietuvos respublikos var
du reikalauju kaltinamie
siems Konstantui Kaziui ir 
Kučinskui Domui mirties 
bausmės!

“Krastinaitei Klaudinai 
■sunkiųjų darbų kalėjimo iki 
gyvos galvos!” (174 psl.).

Nuosprendis? Kam be- 
klausti: “Konstantui ir 
klausti: “Kon tau tui ir 
man — mirties bausmė, o 
Krastinaitei—sunkiųjų dar
bų kalėjimas iki gyvos gal
vos” (176 psl.).

Prašau skaitytoją įsivaiz
duoti, ką tai visa reiškia: 
ką reiškia žiūrėti mirčiai į 
akis ir laukti, kada budelis 
ateis ir atims tau tavo gy
vybę! Niekas, žinoma, nega
li pilnai tokioje padėtyje 
žmogų suprasti, atjausti jo 
jausmus, pergyventi jo išgy
venimus. Nė nebandykime!

Buvo, žinoma, paduota 
kasacija (apeliacija) Vy
riausiajam tribunolui prieš 
mirties bausmę.

Belaukiant nuosprendžio 
ateina ir 1930 metų sausio 
1 4 d. Nuosprendis labai 
trumpas: “Kariu o m e n ė s 
teismo nuosprendis patvir
tintas. Galutinai!” ; (193 
psl.).

Pabaiga, kelio galas, be- 
viltė, mirtis budelio ranko
se?!

Galėjo taip būti ir būtų, 
aišku, taip buvę, jeigu Lie
tuvos Komunistų partija ne
būtų sukėlus didžiausios 
liaudyje audros prieš bude
lišką Smetonos teismą ir jo 
nuosprendį. Lapeliai, atsi
šaukimai, demonstrac i j o s, 
protestai! “Šalin kruvinųjų 
fašistų teroras! Šalin mir
ties sprendimas Kučinskui!” 
aidi visuose šalies kampuo
se.

Smetona ir jo kruvinoji 
klika sudreba, išsigąsta 
liaudies keršto. Ir štai: 
“Netrukus, rodos, sausio 
20-ąją, gavau iš draugų laiš
kelį: “Domai! “Lietuvos 
žinios” paskelbė, kad Sme
tona sausio 17 d. Tau pakei
tė mirties bausmę kalėjimu 
įki gyvos galvos. Vadinasi, 
gyvensi!” (203 psl.).

Fašistiniai begėdžiai pa
čiam kaliniui to pakeitimo 
dar ilgai nepranešė ir dar 
ilgai jį laikė mirtininko ka
meroje!

Paskui slenka dienos, mė
nesiai, metai.

Kalėjimo gyvenimas!
Gali jį pilnai suprasti tik 

tas, kuris tomis baisiomis 
dienomis gyveno Lietuvoje 
ir mito fašistinio kalėjimo

“duona.,, Mums tai neįma
noma. ..

Bet, kaip žinia, išaušo 1940 
m. ir smetoniniam marui 
atėjo galas.. Skaitome:

“Birželio 15-ąją mūsų ka
meros duris atidarė prižiū
rėtojas J. Gruodys ir, pasi
šaukęs mane į koridorių, pa
davė dienraštį “Lietuvos ži
nios.” •

—Pasiskaityk! šiandien 
trečią valandą popiet Rau
donosios Armijos dalys per
eis Lietuvos sieną. Smeto
na pabėgo! Su ministeriais... 
ir auksu.

—Pagaliau ir mums teka 
saulė! — sušukau, grįžęs į 
kamerą. — Fašizmo naktis 
pasibaigė!” (261 psl.).

Taip, taip, pasibaigė vi
siems laikams. Atsidarė ka
lėjimo durys ir iškankinti, 
bet tvirti ir užsigrūdinę lie
tuvių tautos geriausi sūnūs 
išėjo pasitikti laisvės saulę! 
Amžina jiems šlovė ir gi
liausia visos lietuvių tau
tos padėka už neišleidimą 
kovos vėliavos iš rankų, už 
kančias, kad gimtų laisva 
socialistinė tarybinė Lietu
va!

Šias pastabas apie šią ne
paprastą knygą taip galė
čiau ir baigti. Bet leiskite 
man sugrįžti į jos vieną, gal 
patį baisiausią puslapį.

Kas atsitiko su Domo ko
lege, kovos drauge, drąsuo
le Klaudina Krastinaitė?

Tik labai trumpai. Iš 
teismo rūmų juos vežant Į 
kalėjimą surakintomis ran
komis, Klaudina užprotes
tavo ir parei k a 1 a v o , kad 
grandinės būtų nuimtos. Jie 
ją už tai baisiai sumuša ir 
įmeta į karcerį. Ten ji ga
vo smegenų uždegimą ir bu
vo išleista, kai jau buvo be 
sąmonės.

“Praėjo dar pora dienų, 
rašo Domas.— Sykį kalifak- 
torius (kriminalinis kalinys, 
išnešiojantis maista) su duo
nos rieke padavė man su
lankstytą raštelį. Jame ra
dau raudoną kaspinėlį, per
rištą juodu siūlu. “Nejau
gi?”—sudrebėjo širdis. Vir
pančiomis rankomis laiky
damas raštelį, perskaičiau; 
Draugė Krastinaitė Klaudi
na mirė. Skelbiamas vie
nos dienos protesto badavi
mas (rytoj). Visi prisisega 
gedulo ženklą.”

“Klaudina, Klaudina! — 
atsirėmiau į šaltą vienutės 
sieną. — Tu žuvai kovoje 
dėl komunizmo pergalės. 
Tu, eilinė Partijos dukra, 
paaukojai liaudžiai bran
giausią savo turtą — gyvy
bę. Bet Tu, mieloji Drau
ge, žuvai ne veltui. Tavo 
gyvenimas, Tavo kova, Tavo 
komunistinė laikysena sun
kiausiomis akimirkomis bus 
pavyzdys kitiems. Liaudis 
neužmirš Tavęs niekad. Ne
užmiršiu Tavęs, komunisti
nės spaudos darbuotojos, ir 
aš, Tavo bendradarbis!” 
(183 psl.).

Mes, pažangieji Amerikos 
lietuviai, irgi prisiekiame 
niekad neužmiršti lietuvių 
tautos klaudinų ir maryčių, 
paaukojusių gyvybę kovai už 
pažangą, už laisvę, už nau- 
jąjį gyveninį

A. Bimba

DETROIT. MICH.
Pataisa

“Laisvės” No. 1 korespon
dencijoje tarp vardų asme
nų, kurie aukavo į “Lais
vės” fondą, buvo praleistas 
vardas P. J., kuris aukavo 
$1. Klaidą pataisau ir atsi
prašau.

V. Žabui

New Delhi. — Per kelias 
dienas prieš Naujuosius 
metus Indijoje buvo suareš
tuota virš 600 komunistų.

LMS VEIKLA
RUOŠIAMĖS Į DAINŲ FESTIVALĮ

Laikas taip greit bėga, o tų darbų - darbelių tiek 
daug... Štai dabar prieš mus stovi didelis darbas — 
tai suorganizuoti ansamblį vykimui į Tarybų Lietuvą 
ateinančią vasarą (liepos mėnesį), kad su dainomis da
lyvautų Vilniuje Dainų šventėje Tarybų Lietuvos 25 
metinio jubiliejaus proga.

Džiugu, kad kai kurie chorai jau gerai pasirodė. 
Išrinkti dainininkai dalyvauti ansamblyje iš Worces- 
terio, Miamio, Niujorko, Clevelando ir, rodosi, Montello 
vyrų choras jau turi išrinkęs, bet vardų Centrui dar 
neprisiuntė. Gaila, kad iš čikagiečių chorų dar netu
rime žinių, nors lietuviškoji Čikaga kaip tik sudaro pu
sę mūsų chorų. Prašome čikagiečių nedelsti!

' Taipgi laukiame atsiliepimo ir iš Hartfordo choro..

Turistai į Dainų Festivalį
Apart ansamblio, tuo pačiu laiku galės važiuoti į 

Lietuvą apie pusšimtis turistų. Žinoma, būtų gerai, jei 
turistai susidarytų iš choristų, menininkų. Turistai 
išbus tiek pat laiko Lietuvoje kaip ir ansamblis. Viso 
21 dieną — išvyks iš Niujorko lieops 12, o grįš rugpiū
čio 2 d.

Kaip praneša Union Tours Agency, tai visa kelio
nė ir buvimas vienam asmeniui atseis $861. Lietuvoje 
visa grupė išbus 17 dienų, sustos Maskvoje, Leningrade 
ir dar keliuose miestuose Europoje.

Jau gražus skaičius menininkų susirašė, bet dar 
yra laisvų vietų. Prašome visus, kurie nori važiuoti, 
kuogreičiausia pranešti agentūrai—Union Tours, 1 East 
36 Street, New York City—arba LMS Centrui.

Sukaupkime jėgas sėkmingam darbui
Taigi, mieli choristai, visi kaip vienas bandykime 

suorganizuoti šią kelionę į Lietuvą sėkmingiausiai.
Ieva Mizarienė
LMS Pirmininkė

Philadelphia, Pa.
Dr. Harold G. Scheie, 

tarptautiniai žinomas akių 
operacijų specialistas, gavo 
aukso medalį iš University 
of Pennsylvania.

LDS 5-tos kuopos valdy
bą sudaro Šmitienė, Žalnie- 
raitienė ir P. Puodis. Praė- 

Allentowno UAW Mack | jusiais metais gautas vie- 
Truck kompanijos darbiniu- nas naujas narys.
kų 42 dienų streikas pasi
baigė.

Brotherhood of Railroad; tas, nors stovi pardavimui 
Trainmen skyrius 998, at-1 ir retkarčiais LLD 10 kuo- 
stovaujaritis 375 darbiniu- paturi ten rodymą paveiks- 
kus, reikalauja 6 6 
pakėlimo valandai 
Arrow kompanijos.

centų 
iš Red

Schuil-• v is-
Daug žuvų žuvo 

kili upėje nuo aliejaus, 
leisto iš Budd kompanijos, 
Hunting park dirbtuvės.

Addis Ababos, Ethiopi- 
joje, majoras Johannes 
Walde Gėrimą, lankėsi Phi- 
ledelphijoje pasitarimui su 
sveikatos komisijonierium 
dr. Norman R. Ingraham.

Prieš šventes Philadel- 
phijoje ir apylinkėje apiplė
šimų .epidemija padidėjo.

Pereitais metais LLD 10 
kuopos veikimas nebuvo di
delis, bet veikta pagal išga
lę. Suruošta penki parengi
mai—trys žieminiai ir du 
vasariniai. Kuopa išaukojo
nemažai, atsiliepdama į 
kiekvieną svarbų reikalą, 
spauda paremta gerai. Ačiū 
mūsų parengimų rėmėjam. 
Tik gaila, kad mažai grupei 
tenka nešti veikimo naštą. 
Veikėjai nėra jauni, metų 
našta mažina spartumą.

Ačiū draugėms mote
rims. Jos veikia bendrai su 
vyrais ir vyrai jų veikimą 
didžiai vertina. Ačiū drau
gams Ramanauskams, ku
rie dosnūs rėmime gerų 
tikslų.

Kuopa laiko kiekvieną 
mėnesį susirinkimus, kur 
esti aptariami vietos ir viso 
judėjimo reikalai. Philadel- 
phija—didelė lietuvių kolo
nija, nemažai yra “Laisvės” 
skaitytojų, tik gaila, kad ne 
visi priklauso prie Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos 10 kuopos. Juo 
daugiau narių, tuo būtų di

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., sausio (Jan.) 8, 1965

u

desnis kuopos veiki mas, 
daugiau energijos. Perei
tais metais mirė du kuopos 
nariai ir du gauti nauji.

Respulikonų klubas ket
virtoj gatvėj dar neparduo- 

lų iš Lietuvos. Muzikalė 
svetainė, rodosi, neturi bė
dų, verčiasi gerai.

Draugas Merkis sako,jog 
dar turi kelias K. Karosie- 
nės parašytas knyg e 1 e s. 
Knygelė vertinga pasiskai
tyti moterims ir vyrams. 
Įsigykite, būsite pasitenki
nę.

Šį penktadienį įvyks LLD 
10 kuopos susirinkimas sve
tainėje 1150 N. 4 St., 7:30 v. 
vakare. Būkite susirinkime, 
pasimokėkite pradžioje me
tų savo duokles.

Pilietis

Easton, Pa.
Mirė Eva Matonienė

Gruodžio 28 d. mirė Eva 
Matonienė. Nuliūdime pali- 

i ko vyrą, sūnų ir tris anūr 
kus, ir seserį Anna Driggs. 
Prigulėjo prie lietuvių klu
bo ir eilės kitų organizaci-

Buvo gimus Lietuvoje 
1893 metais. Buvo draugiš
ka ir darbšti. Kas tik pra
šydavo jos pagalbos, tai 
gaudavo.

Į Ameriką atvyko dar 
jauna būdama, apie 16 me
tų. Eastone su savo šeima 
išgyveno apie 56 metus, 
nors buvo religinė, bet gra
žiai sugyveno ir su progre
syviais. Reikalui esant pa
aukodavo darbininkų rei
kalams. Reiškiu užuojautą 
jos šeimai. Lai Evai būna 
amžina ramybė.

E. Kat.

Teheranas. —1964 m. per 
11 mėnesių Iranas išgavo 
74,000,000 tonų naftos.



PHILADELPHIA, PA
Su kuo sutapsi, tokiu 

ir pats tapsi
Buvo tai paskutinė diena 

senųjų 1964 metų. Oras ty
kus, nors vėsus. Praleidęs 
tiek daug senųjų metų su 
lietuviais, nerimau namie 
vienas. Teiravausi pas se
nus prietelius, kur jie ma
no laukti naujųjų metų. 
Sužinojau, kad vieni sueis 
pas kaimynus, kiti lauks na
muose.

Nesmagu prietemoje at
rodė, kad visas miestas lyg 
apmiręs. Tyku, žmonių gat
vėse mažai matosi. Langai 
ir durys kai kuriuose kvar
taluose papuošti žalių lapų 
vainikais, ir gražiai spin
dinčiomis lemputėmis. Bet 
žmonių ir ten nesimato.

Sumaniau dasigauti iki Į 
lietuviškų klubų. Siaurinės. b0^0- 
miesto dalies Lietuvių Res-' e 
publikonų Klubas būdavo 
pilnutėlis žmonių; visi sma- 

i gūs laukdavo nušvilpiant 
i senuosius metus. Šiuo tar- 
. pus buvo trys senukai, žai- 
;džią kartomis, o apie Nau
jųjų Metų laukimą nė ne-' 
galvojo...

Vykome į seną lietuvių 
■centrą — Muzikalinį namą.
Ten jau buvo virš šimto su
ėjusių lietuvių — šeimos, 
draugai, kaimynai, pažįsta
mieji. Visi staliukai apsės
ti ir gėrimais apkrauti. Bet • 
svečiai nė kiek nesmagūs.' 
Kalbasi savo gyvenimo rei
kliais, hors muzikantai mu
ša būbną,; pučia dūdas—ke
lia didelį triukšmą.

Susiradęs grupelę nauja- 
lietuvių pažįstamų, leidau
si ir aš į pokalbius. N a, 
tai baigiam senuosius me
tus, turėsime naują valdžią, 
gal bus kas geriau.

—Nieko nebus geriau. _______ ____ -
Rinkimams išleido daug pi- nimą ir abelną padėtį, tai 
nigų, tai kol prišersime 
naujus valdininkus, turėsi
me daugiau taksų mokė
ti ! — nervingai atsakė nau- 
jaateivis.

Tiesa, mūsų valstijoje jau 
paskelbė, kad po naujų me
tų bus žymiai pakelti ap- 
draudos nuo gaisro mokes
čiai. Mat, pas mus visokios 
apdraudos yra privačių 
kompanijų, tai kuomet su
mano padidinti savo pelną, 
tai ir pakelia apdraudos 
mokesčius. Prie to, randa
si ir “gudruolių,” kai iš ap
drausto gaisro dar pasipel- 
nija. Sutikome, kad taksų 
bus daugiau, kad daug daug 
kas pabrangs.

Pokalbis krypo apie dar
bus, darbo sąlygas ir kito
kius sunkumus, čia labai 
aiškus nepasitenkinimo 
jausmas, kad darbininkas 
pernelyg išnaudojamas, be 
mažiausio užtikrinimo jo 
ateitis. Rūpinamasi ir tuo, 
kad jaučiamas darbdavių, 
net ir unijų vadų, pageida
vimas apsivalyti nuo senes
nių darbininkų darbavietė
se, kad duoti darlpų jau
giau jauniems. Bet apie pa
gerinimą senatvės pensijų 
negirdima nieko.

Bandžiau įtikinti, kad. 
prieš 50 metų mes tu re j o- 
m e dar sunkesnes darbo 
sąlygas. Nebuvo jokios se
natvės bei ligos apdraudos;! 
nebuvo uniji?.

Į unijas, matyti, jie žiūri; 
labai prastai. Tai esąs pra- 
eities dalykas. Dabartiniai' 
unijų vadai, gauną dešim
tis tūkstančių dolerių algas, 
nebegina darbininkų. Tam 
turi nemažai ir pavyzdžių.

Jų manymu, Vokietijos 
darbininkai geriau už Ame
rikos darbininkus aprūpin
ti visokiomis apdraudomis; 
taip buvę prieš Hitleią ir

San Francisco, Calif.
Lietūs su dideliais 

potvyniais
Per keletą dienų Jietus su 

šturmais plovė šiaurinę Ka
lifornijos dalį. Nemaža gy
vybių žuvo ir už milijonus 
dolerių žalos padaryta. 
Upės išsiliejo, vanduo vis
ką su savim pasiėmė, kas 
tik pakliuvo jo kelyje. Ypa
tingai žemesnėse vietose pa
statams buvo pavojus. Val
džios inžinieriams reikėjo 
anksčiau parodyti daugiau 
rūpestingumo, kaip išveng
ti katastrofų.

Toliau nuo San Francis
co į šiaurinę Kaliforniją, 
pav., apie Enriką ir Cres
cent City, labai dideli po
tvyniai žalos padarė ir žmo
nių gyvybių žuvo. Nuosto
liai siekia 220 milijonų dole- 

i i’ių. Apskaičiuojama, kad beį kaSoj jau turėjo keletą 
Bet, dabar nebe Galilie- traukiniai negales kursuoti tūkstančiu doleriu ir min- 

Kuomet Gali- per 6 mėnesius, t. y., San tys buvo keliamos’tarp na-
Susirin

kimuose per geroą laiką ėjo 
diskusijos — už ir prieš.

Pagaliau atsiranda entu
ziastų ir sukelia nariuose 
ūpą, kad žūt-būt namą įsi- bo

MIAMI. FLA
, Hitlerio laikais. Suprantu, 
kad mūsų vientaučiai, nau- 
jieji ateiviai, nesijaučia 
įkritę į medaus bačką.

Kalbamės apie pradžią, 
bėgimą. Daug daug argu
mentų, visokiausių pergy
venimų, sunkumų. O di
džiausia stoka supratimo 
apie klasių kovą, kovą už 
mokslinius ir kultūrinius 
tyrimus, už naujų įrodymų 
skleidimą.
Jei Galilėjus buvo žiau

riai kankintas už tikinimą, 
kad mūsų Žemė apvali ir 
sukasi, tai tų laikų valdo
nams buvo tiek skaudu ir 
baisu, kaip mūsų visiems 
smetonininkams, kuomet 
Tarybų valdžia paskelbė, 
kad visa šalies žemė yra 
valstybės, o ne šito ar kito

Penkeri metai prabėgo, 
ir štai ką aš matau

1959 metais apsistojus 
čionai, nejaukiai jaučiausi. 
Apleidus New Haveną, kur 
44 metus išgyvenau, suaugu
siam senam medžiui, per
keltam kiton vieton ir kito- 
niškan klimatan, suleisti 
šaknis ir prigyti nebuvo 
lengva. Pripratus visuome
nės veikloj, prisiėjo pasi
dairyti ir pasiklausyti, kas 
veikiama tarp vietinių lietu
vių, suradau Lietuvių Soci- 
alį Klubą ir LLD 75-tą kuo
pą.

Jie neturėjo savos patal
pos, laikydavo susirinkimus 
ir pramogas po atviru dan
gumi. Socialis Klubas nors 
ir laikė susirinkimus ir pra
mogas po atviru dangumi,

jaus laikai. Kuomet Gali- 
liejų kankino, ne taip grei
tai kiti atsirado su tokiais 
įrodymais. Bet už žemių 
atėmimą nuo nedirbančių
jų jau stovėjo minios varg
dienių. Skundžiamasi, kad 
komunistams užėmus Lietu-i 
vą, buvę žiaurumų. O dėl 
ko tylima, kad dvarų žemių 
gynėjai glaudėsi prie Hit
lerio ir, su vokiečių pagalba, 
taip žiauriai naikino išnau
dotojų priešus ir ramius 
žmones? ;

Čia jau apsimąstymo per- pagalba jai buvo suteikta 
traukėlė. Barabaną daužė ir išliko gyva. Sakomą, ji 
be pertraukos, dūdos zirzė, pirmutinė likosi gyva nuo 
jaunesnieji, ypač, moterys, tokio aukščio nušokusi.Tie- 
šoka, sukinėjasi lietuviškai, sa> sakoma, jos gyvybei pa- 
------------- --j gelbėjo tai, kad Isabelė bu

vusi gera plaukikė.

Francisco ir Eureko apy- rjų įsigyti namą.
linkėse. San Francisco 
mieste nekuriose aukštes
nėse vietose, pastatai sliduo- 
ja žemyn nuo suminkštėju
sios žemės.

Aną dieną Isabelle Kai- 
noa, havajietė, dviejų vaikų 
motina, 30 metų amž., bijo
dama pasikartojimo savo li
gos, šoko iš 235 pėdų aukš
čio į vandenį nuoSanFran- 

; cisco įlankos tilto. Greita

senoviškai.
Dūmų ir dulkių kamba

ryje iki troškumo. Pokal
biai tęsėsi apie tai, kad jei 
dabartinė Lietuvos vyriau
sybė leistų saviškiams nu
vykti į jų kaimus pas sa
vuosius apžvalgyti jų gyve-

Cleveland, Ohio
Įvyko Cleveland© Lietu

vių Moterų klubo susirinki
mas. Buvo skaitlingas, da
lyvavo ir svečių.

Finansų raštininkė išda
vė metinį raportą. Klube 
yra 76 narės, 1964 m. mirė 
viena narė—M. Raulusevi- 
čienė. Buvo gauta viena 
nauja narė, tai Helen Mit-

metų prabėgus, ir štai vėl- 
mielą draugužį matau! i

Antras įvykis buvo perei< 
tą vasarą, kai viena porelė; 
iš Brockton, Mass., lankėsi 
mūsų Klube.

Štai mūsų geriausia choro 
dainininkė Adela Suvak su
sitinka šią porelę. Iš pasi
kalbėjimo sužinojau, kad jie 
buvo geri artimi draugai 
prieš 32 metus. Ir po to tik 
dabar pirifią kartą susitin
ka, ir netikėtai. Kaip links
ma ir įdomu ,kai draugai, 
likimo išskirti ir išblaškyti 
į tolimus šalies kampus, po 
daugelio metų vėl netikėtai 
susitinka jau žilagalviai. 
Senatvė veide aiškiai ma
tyti, bet draugiškumo meilė 
ta pati.

A. Vienuolis yra parašęs .l 
savo atsiminimuose: Rudens 
sezono gamta irgi graži, tik 
reikia ja gėrėtis ir įvertin-

1 ti.
Štai dar vienas šių žodžių 

autoriui susitikimas, kurio 
negaliu praleisti nepažy
mėjęs.

Gruodžio 20 d. L. S. Klu- 
surengtuose pietuose,

Vilniaus universiteto studentų ansamblis koncertuoja

Inkerman, Pa.
Mirties pranešimas

Praėjusių metų lapkričio 
21 d. mirė Vincent Saudar
gas, 70 metų amžiaus. Gy
veno 6į Oak St. Mirė Pitts
ton ligoninėj po sunkios ir 
i\jos ligos.

Velionis gimęs Lietuvoj, 
jis atvyko į JAV prieš 53 
metus ir apsigyveno Inker- 
mane. Dirbo anglies kasyk
lose apie 40 metų. Buvo 
narys United Mine Work
ers Union.

Lliūdesy liko žmona Rose, 
duktė ir sūnus (abu gyve
na New Jersey valstijoj), 

dešimt 
anūkų. Taipgi du brolius ir 

! dvi seseris, gyve n a n č i u s
Lietuvoje., taipgi daugelįI pasveikti, 
seserėčių ir sūnėnų.

Laidotuvės įvyko iš Sites' 
Funeral Home, palaidotas 
Lietuvių Neprikl. kapinėse, 
Wyoming, Pa.

Velionis Vincas Saudar
gas buvo ilgametis “Lais
vės” rėmėjas, skaitytojas ir 
koresponndentas, kol jam 
sveikata leido. Šia proga 
jo atminčiai skiriame $20 
laikraščio fondui.

gyti. Pastato dydis ir vidaus i kui. buvo keietas įr šiaurie-I. . . ...
..................................... čių, lauke po medžiais klu- ketHrls Pov£uk'us;

bo pirmininkas Chas. Tamo- 
šiūnaFTnane priveda prie 
vienos moteriškės ir sako: 
ji su tavimi nori pasikalbė
ti. Jinai mane klausia, ar 
aš gyvenau kada Wilkes-

įrengimas su tinkamais pa
togumais reikalauja didelės 
sumos pinigų. Nariai deda 
po šimtą, po du ir daugiau 
dolerių, bet dar toli nuo rei
kiamos sumos. Atsiranda 
draugų ir simpatikų, kurie 
deda po tūkstanti ir dau-. Barre,'Pa'.’ Taip, sakau?bet 
giau dolerių. i neilgai, apie trejus metus, ir

Namas pastatytas, entuzi- tai buvo labai seniai. “Ar 
astų svajonė išsipildė. _ pažinojai Veroniką Daugir- 

Greta Klubo nuosavybės ūžiūtę ?” ji vėl klausia mane, 
yra tuščias pardavimui na-; Taip, atsakau jai. Mudu su 
mas su geroku sklypu že-; ja draugavome apie metus 
mės. Vienišas senelis Ma-. laiko? bet 1915 metais aš iš. 
teušas Džiupkaitis su pa-; važiavau į Connecticut vals- 
galba Jono ir Marijos Ko- j įr nuo į0 ]aįko neSu jos 
čių, nuperka tą vietą ir pa-i sutįkęS) įr nežinau, ar ji 
veda Klubui, kad butų kur c|ar gyva, nes jau 49 metai, 
automobilius svečiams ima- kai paskutinį kartą aš ją 
riams pastatyti. ■ -----

Ir štai šiandien matau: 
turime vietą sulyg mūsų iš
gale su visais patogumais, 
kur galime sueiti pasilinks- Į ju ai. trejų iki 20-ies. Mote- 
minti, pasikalbėti, sutikti riškė vėl ^an sako: 
savo draugus ir pažįsta- rgk į mane arčiau, ar tik tu

susilpnėjęs. Dabar dar yra 
proga pasidarbuoti.

Gavau naują skaitytoją, 
tai Joną Ustupą, vieną iš 
p i r m u t inių progresyvių 
Montellos lietuvių. Jis dar 
1905 metais jau bendradar
biavo liet, socialistų organe * 
“Kovoje”. Yra 80 metų am
žiaus, bet dar tvirtas. Lin
kiu jam sveikatos.

Ligoniai
1965 metus ligoninėje su

tiko Antanas Wallan’as, ku
riam skauda koją. Taipgi 
Levusė Kaulakienė. Antaną 
lanko jo žmona Rožė, duk
tė Aldona ir žentas. Kaula
kienę jos vyras Pranas ir 
kiti. Abu ligoniai yra 
.Brocktono 
Centre St.

ligoninėje, 680
Linkiu greitai

Geo Shimaitis

pas daugelį “dipukų” įvyktų 
nemažas perversmas nusi
statyme dėl padėties Lietu
voje. X

Kalbamės apikAt^i, kad 
darbini nkams,-rthteligen- 
tams nevertėjo bėgti, pali
kus saviškius ir šalj.z ,
ir vėl nervingas, a&iąsty- |c |;rga Qna BumbuUeng. j vista! 
priąimink’liehi4šką palygi-' Jai.PasiUsta atvirutė sulin- i keletą susitikimų, kurių ne-lgušukau; « 
nim_ 
ji nuves tave į medų. Pasek
si paskui mėšlavabalį, jis 
nusives,<f tavę į mėšlyną.” 
Prastai nt, m e s pase-
kėrąpas ‘šūdvabalius”...

buvo, kuomet matė, 
kaęl/tfieni nepajėgs apginti 
įči dvarelių, nei įmonėlių, 
puolėsi prie savo net bernų 
(tarnų), prie hitlerininkų, 
vykdė neregėtas žmonių 
skerdynes; vis manė atsilai
kyti. Nepavykus, įsitepę 
mėšlais, bėgo tempdami ir 
kitus. Taip, taip tiesą pa
sakei Su kuo sutapsi, to
kiu ir pats tapsi.

Baigėsi pokalbiai. Laikas 
sveikinti naujus metus ir( vauti, ir tos, kurios dar ne
senus prietelius. Žmogus' pasimokė jo duokles, pasi
turi būti pažangus ateičiai t mokėti. Stengkimės visos 
visuomet...

Južintiškis

mačiau . Tada budu buvo
me jauni — aš, rodos, jau į 
20-tus metus buvau įlipęs, 
o jai, rodos, dar trūko dvie-

minti, pasikalbėti,

mus. Ir taip laikas prabė
ga linksmai. Ir tai dar ne

Rimais: A. Stankienė jau galiu-praleisti nesuminėju

žiū-

jos nepamatysi.” Ir, mano 
v L nuostabai, aš ją matau, ir 

Bandysiu nupiešti nepajutau, kai garsiai 
Veronika, tai tu 

\čia!” Na, ir sveikinomės 
Jaunystės dienomis gyve-' karštai,» net su ašaromissveiksta, yra namie.

Paaukota po $10 Raudo-! nOme skirtingose šios šalies akyse, ir kalbėjomės apie 
najam Kryžiui ir “Salavei- dalyse. Turėjome ten drau- praeitį.
šių armijai”. Nutarta pa-1 gų ir pažįstamų. Daugelis; Saulei leidžiantis, gamta 
siųsti laiškus arba korteles mįįSų nepasilikom tose vie- irgi pasipuošia gražiomis 
susirgusioms narėms. | tose visam laikui. Gyveni- spalvomis, tik reikia arčiau 

Po susirinkimo turėjome mas mus tai vieną, tai kitą į ją prisižiūrėti ir gėrėtis, 
skanius pietus. Buvo ir ap- nubloškė į kitas šalies dalis, Rudens gėlės irgi gražios, 
sikeitimas dovanėlėmis. Šei- į kitas apylinkes. Palikome kaip ir pavasario. Jomis 
mininkavo Mačiutienė, R. draugus, mylimas bei my-, reikia gėrėtis, nes žiedas 
Andrušiūnienė ir Eva Lan-1 iimus įr> rodos, jau pamir-! nubyrėjęs,\ antrą kartą jau 
gienė. Ačiū joms už triūsą, šome juos ir susitikimas su nepražydėsY

/eikia gėrėtis, nes žiedas 
inbvrpips >

šome juos ir susitikimas su nepražydėsY
1965 metams klubo valdy- ; ja^s> rodos, užgeso.Bet gy- Lietuvių Socialio Klubo 

namo įsigijimo entuziastaibos pareigas apsiėmė tos I venimas parodė kitką. . ...
Prieš apie metus vieną ( daug nukentejo ir daug sun- 

rengtame 'pokyly, kur da-'.mas atsistojo kaip šiandien 
lyvavo daug šiauriečių ir ■ 
floridiečių, turėjau užduo-1 nenuėjo, 
tį— automobilių sustatymą 
tvarkyti. Iš vieno automo-

Baltimore, Md. *
Mirė Jonas Urbutis

Baigiant 1964 metus Bal- 
timorės lietuviai supylė 
naują kapą — palaidojome 
Joną Urbutį. Jonas sulau
kė 72-jų metų amžiaus. Iš 
Lietuvos buvo kilęs iš Že
maitijos.

Mrs. Rose Sandargas I Jungtinėse Valstijose gy- 
, ■ -_________ įveno eilėje miestų: Pitts-

AMU flUIH ; burghe, Detroite, Youngs- LLeVELAINIą UliiU ' towne, o'Baltimoreje-išgy-
Gruodžio 20 idieną įvyko 

Meno choro metinis susi
rinkimas. Dalyvavo apie 30 
narių. Buvo kviesti choris
tai ir choro rėmėjai, bet ne 
visi dalyvavo. Šeimininkės 
pagamino kalakutienos ska
nius pietus.

Buvo pora gimtadienių 
sukaktuvių, tai M. Brazai-1 
tienės ir Andriaus Salino, i 
Jiems buvo sudainuota gim
tadienio daina.

Jie abudu paaukavo po 
bonką “skanios”. Stasys ir 
Valerija Kuzmickai aukavo 
bonką “krupniko”, choro 
rėmėjas Maikis Čėpla taip
gi aukavo bonką gėrimo. 
Choras taria jiems didelį 
ačiū.

Po pietų plačiai buvo ap
tarti choro reikalai. Paren
gimas įvyks sausio 16 die
ną, tai pirm jo turėsime pa
mokas sausio 14 dieną. Pa-

veno apie 30 metų.
Buvo pažangus žmogus. 

Skaitė “Laisvę”, “Vilnį”, iš 
Lietuvos knygas ir laikraš
čius, prigulėjo prie LLD 
25 kuopos, visada rėmė dar
bininkų reikalus.

Nuliūdime paliko žmoną 
— Petronę, dukrą — Nelę, 
žentą, dvi seseris ir nema- 

’ žai kitų giminių. Laidotuvė- 
' mis rūpinosi dukra ir žen
tas. Užuojauta giminėms. 
Ilsėkis, Jonai, ramiai amži- 

. nai.
1964 metais LLD 25 kuo- 

neteko dviejų narių.
Saulėtekis

pa

pačios drauges, dėkui joms.
Sekamas klubo susirinki

mas įvyks sausio 14 d. Vi
sos narės raginamos daly-

gauti naujų narių į klubą.

Lietuvos turistai pasiruošę ir sausumai, ir vandenims!

gy h P

'"m

sekmadienį L. S. Klubo su-i^bu padirbėjo, kol šis na-

atrodo, bet tas viskas veltui 
Ir mes šiandien 

1 galime džiaugtis ir didžiuo
tis savo sunkaus darbo vai-

bilio išlipa grupe vyru ir siais, kur linksmos sueigos 
moterų; jiems besikalbant, vyksta ir reti susitikimai, 
išgirdau vardą Salaveiči- kuriuos net istorijoj galima 
kas. Greitai priėjau prie pažymėti.
grupės ir atpažinau B. Sa- Jeronimas šukaitis
laveičiką. Rankas ištiesęs-------------------
sveikinu ir vadinu jį vardu.1 RINITĄ PADTDTNQ
Jis žiūri į mane abejingai GYNYBOS JĖGAS 
ir, rodos, neturi ką sakyti, i 
Man pasakius savo vardą, I 
tuoj vyko karštas sveikini- 
masis .ir pasikalbėjimas.

B. Salaveičikas kadaise 
gyveno New Britain, Conn., 
kur buvo uolus visuomenės 
veikėjas. Tuo laiku buvo
me labai artimai susidrau
gavę. Kuriais metais jis ap
leido New Britainą, nebepa- 
menu, bet daug metų. Apie 
susitikimą su senu bičiuliu 
neturėjau vilties. Bet tiek

moterų

Jeronimas šukaitis

Pekinas. — Kada Jungti
nės Valstijos sutraukė į Ki
nijos srities vandenis ato
minius submarinus, pavo
jus padidėjo Kinijos, Šiau
rės Vietnamo ir Šiaurės Ko
rėjos respublikoms.

Todėl Kinija yra privers
ta padidinti gynybos jėgas 
ir budrumą prieš bet ko
kias karo provokacijas.

Norwood, Mass.
Nuoširdi padėka

Širdingai dėkoju visoms 
draugėms ir draugams, ku
rie mane lankė laike sirgi- 
— o Norwoodo ligoninėje, 

rengimas įvyks 6 valandą j vėliaus man ^būvant * pas 
vakare.

1965 metams choro valdy
ba pasiliko ta pati. Po su
sirinkimo įvyko žaislai, šei
mininkėmis buvo O. Gend- 
rich, O. Salin ir V. Mockai- 
tienė.

Brockton, Mass.
Gerai pavyko parengimas

Pasitikimui Naujųjų Me
tų parengimas, kuris buvo 
surengtas Lietuvių Tautiš
ko Namo patalpoje, labai 
gerai pavyko. Žmonių buvo 
daug, ypatingai jaunimo. 
Šeimininkėms didelis kredi
tas—jos pagamino skanaus 
ir užtenkamai maisto. Tvar
ka buvo gera.

Gerai padarė “Laisvės” 
štabas, kad prailgino vajų 
dar porai savaičių. Per me
tines šventes vajus buvo

4 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 8, 1965

l pusseserę B. Gutkauskienę, 
1 Cape Cod, dabar jau esu 
namie.

Širdingai dėkoju už pri
siųstas užuojautas laiškais 
ir atvirukais.

Taipgi dėkoju visiems už 
gausias dovanas, kurias ga
vau nuo pavienių ypatų, 
taipgi ir nuo ALDLD 9-tos 
kuopos pinigišką dovaną, 
kurią man pridavė M. Tra- 
kimavičienė ir Yvon Niau- 
rienė.

Labiausai esu dėkinga 
draugėms Agnes Yakštienei 
ir A. Adomaitis, kurios ma
ne prižiūrėjo per paskuti
nius tris mėnesius būnant 
man namie. Nežinau 
mi aš joms galėsiu ir 
mokėti.

Taipgi dėkoju savo 
relei Betty, sūnui Albi, mar
čiai Rosse, pusseserei B. 
Gutkauskienei ir. jos dukre
lei Betty Galius už jų nuo
širdų prielankumą man. t

Marcelė Krasauskienė

kuo- 
atsi-

duk-



'LAISVĖS' VAJUS Miami, Florida
Iš lietuvių pažangiečių 1964 

metų veikimo
Lietuvių Socialio Klubo 

parengimai visada buvo 
sėkmingi ir įvairūs su pa- 
marginimais, paminėjimais 
gimtadienių, varduvių arba 
vedybinių gyvenimo sukak
tuvių.

Gruodžio 20 dieną įvyko 
gražus, turtingas ir skait
lingas LSK banketas, ku
riame privatiškai per arti
mus draugus buvo sureng
ta nuoširdiems darbuoto
jams LSK ir Aido chore 30 
metų ženybinio gyvenimo 
paminėjimas, tai Walteriui 
ir Amiliai Lack’ams.

Stalas specialiai gražiai

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
^u nauja prenumerata ir Senas Juozas su atnaujinimais.

, Pats Valys Bunkus su atnaujinimais.
Mary Kvetkas, So. Boston, Mass., prisiuntė naują 

prenumeratą.
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla. (dėl LLD 45 

kp.), prisiuntė) naują prenumeratą ir atnaujinimų.
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė naują 

prenumeratą ir atnaujinimą.
Philadelphiečiams pasidarbavo J. Bekampis, pri- 

siųsdamas naują prenumeratą. O atnaujinimų prisiun
tė R. Merkis ir P. Walantiene.

A. Lipčius, Chester, Pa., prisiuntė naują prenumera
tą ir atnaujinimų.

A. Žemaitis, Baltimore, Md., prisiuntė penkias nau
jas prenumeratas ir atnaujinimus.

J. Žebrys, Cleveland, Ohio, prisiuntė naują prenu
meratą.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: T. Kaš- 
kiaučius, Newark, N.J.; Geo.Shimaitis,Brockton,Mass.;
J. K. Navalinskienė ir M. Kazlauskienė (LLD 20 mot. buvo parengtas gražiomis, 
kp.), Binghamton, N. Y.; J. Gaidys, Maynard, Mass., K. gyvomis gėlėmis papuoštas, 
Kilikevičius, Toronto, Canada; J. Mažeika, Pittssburgh, prie kurio sėdėjo gerbiami

ir

kp.), Binghamton, N.

Pa. (dėl LLD 87 kp.); M. Valiulioniene (dėl LLD 75 kp)., Walteris ir Amelia Lack’ai
Miami, Fla.; C. K. Urban, Hudson, Mass.; L. Tilwick, ir drauges, A. Lack’ienes 
Easton, Pa.

— 0 —
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Per V. Žabui, Detroit, Mich............................
P. P., Jacksonville, Fla................................... A
Per M. Kazlauskienę, Binghamton, N. Y........
M. Martin, Hialeah, Fla..................................
Rose Saudargas (atminčiai mirusio vyro) ... 
K. Menkeliūnaitė, Milan, Italy ......................
C. Stašinskas, New Kensington, Pa...................
William ir Anna Baltrušaičiai, B’klyn, N. Y.
J. Rulis, Rockford, Ill..............................
J. Thomas, New Kensington, Pa............

. J. Mažeika, Pittsburgh, Pa. ...................
J. Chelus, Fords, N. J..............................
F. Lešinskas, Philadelphia, Pa..............
Antanas iš Webster, N. Y.......................
Anna Krajewska, Peabody, Mass...........
A. Sheiris (palikimas), Pittsburgh, Pa. 
Pilietis, Detroit, Mich...............................
P. Paul, New Kensington, Pa................
Al Cesnikas, New Kensington, Pa.........
John Palskis, Scottville, N. Y. . z.......
M. Sabaliauskienė, Newington, Conn. .
A. Butkauskas, Brooklyn, N. Y..............
J. Rudman, New Haven, Conn.............
J. Sabanskas, Sudbury, Mass..................
J. Papartis, Belleville, N. J.....................
B. Lutz, Newark, N. J............................
A. Mureika, Milford, Conn......................
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa. ...
Mary Kaunas, St. Clair, Pa.......... ..
Petras Sluckis, Hartford, Conn: ... 
Mary Kalvaitis, B’klyn, N. Y.........
J. Shemeth, West Haven, Conn. .. 
V. Petraitis, Woodhaven, N. Y. . 
Kupiškėnas, Montreal, Canada ... 
S. Tamošiūnans, Montreal, Canada 
John Koch, Miami Beach, Fla. ... 
F. J., Baltimore, Md.........................
Pauline Walant, Philadelphia, Pa. 
Anna Markūnienė, Hudson, Mass.
J. Stanley, Rochester, N. Y...........
Fr. Sakalauskas, Hanover, Mass. . 
Eliz. Wicinas, Homestead, Pa. ... 
E. Vitartienė, Miami, Fla..............
A. Mikulienė, Montreal, Canada. .
K. Grimauskas, Philadelphia, Pa. .
Po $1: J. Družiene, Z. Yaruth, Dorchester, Mass.; 

W. Diamond, So. Boston, Mass.; G. Šidlauskas, Yucaipa, 
Calif.; V. Čepulis, B’klyn, N. Y.; Ch. Swallows, Pitts
burg, Pa.; V. Navašinskas, Miami, Fla.; O. Kučiaus- 
kaitė, Baltimore, Md.; J. Stasevich, Bethlehem, Pa.; M. 
Egelevieius, Wilson, Conn.; Mrs. Ketchin, Windsor 
Locks, Conn.; V. Kapičiauskas, P. Mikolajunas, Bing
hamton, N.
.kas, Bloomburg, Pa.; M. Steinys, N. Lenigan, St. Peters
burg, Fla.; A. Zablackas, Clearwater, Fla.; J. Vasil, Val
rico, Fla.; P. Baranauskas, M. Obraitis, P. Nemunas, M. 
Toleikis, P. Zaleckas, Philadelphia, Pa.; J. Žemaitis, M. 
Valinchus, J. Koncas, New Haven, Conn.; R. Sholis, 
Girardville, Pa.

$34.00 
25.00 
22.00 
21.00 
20.00 
20.00 
16.00 
15.00 
15.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 6.00 

. 6.00 

. 6.00 

. 6.00 
. 6.00 

. 6.00 I 

.. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 

. 2.00 
. 2.00 
.. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00

broliai Tamas ir Frankis 
Levi su jų moterimis ir ar
timais draugais. Prie stalo 
sėdėjo irgi nuoširdus dar
buotojas L.S.K. ir geras 
Aido choro rėmėjas Chas. 
Aimantas, nes ir jo gimta
dienio diena buvo minėta. 
Publika, draugams Lack’- 

I ams ir Chas. Almantui ran- 
I kų plojimu daug linkėjo že- 
j nybinių ir gimtadienių. die
nų sulaukti, geriausios svei
katos ir ilgo gyvenimo.

L.S.K. pirmininkas Ch. 
Tamošiūnas paprašė publi
kos užimti sėdynes ir pa
kvietė vieną iš vedybinių 
gyvenimo sukakties rengė
jų Sophia Thomsonienė, ku
ri gražiai ir sėkmingai pa
aiškino parengimo tikslą. 
S. Thomsonienė pranešė, 
kad draugas Chas. Aiman- 

Į tas mini savo gimtadienio 
dieną, pasipila gausus pan

ikų plojimas ir velijimas dar 
i daug sulaukti gimtadienių 
ir geros sveikatos. Pirmi
ninkas irgi kalbėjo apie tų 
draugų veiklumą ir linkėjo 
jiems ant toliaus darbuotis.

Draugai W. ir A. Lack’ai 
ir Ch. Aimantas padėkojo 

\ tos puotos rengėjams, gas- 
padinėms už pagaminimą 
skanaus maisto , ir daly
viams. Pirmininkas pakvie
tė Aido chorą, kuris sudai
navo ilgo vedybinio gyveni-

r ”

Alice Tamm, B’klyn, N. Y.; D. Kvalkaus-

— ° —
Šį sykį aukų į fondą gauta $427.00. Anksčiau įplau

kė $5,654.55. Viso gauta $6,081.55.
— 0 —

Prašome vajininkų įsitėmyti, kad vajus pratęstas 
iki Sausio-Janu. 15 d. Po tos datos punktai nebus pri-

Dėkojame viršminėtiems prieteliams už jų aukas, ir 
skaidomi. . *
vajininkams už nenuilstantį pasidarbavimą.

“Laisvės” Administracija

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

■ <

I

z Londonas. Anglijoje siau
čia sniego audros.

BROCKTON, MASS.
Pranešu, kad jau gavau 

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

Geo. Shiinaitis

mo ir linksmo gimtadienio 
dainas, ir dar kelias gražias 
liaudiškas daineles.

Aido Choro Garbės 
Rėmėjai Nariai

Draugai, kurie aukojo dėl 
Aido choro palaikymo pra
ėjusiame žieminiame sezone 
ir koncerte gruodžio 3 die
ną , tai visi yra įrašyti į 
Aido choro garbės ir rėmė
jų surašų knygą. Draugai 
J. ir M. Krupp’ai tik ką su
grįžę iš atostogų dovanojo 
chorui $5, J. Skliutas, drau
gas labai gerai žinomas 
Mass, valstijoje kaip geras 
veikėjas, atvažiavo į Miami 
praleisti žiemą, ir jis dova
nojo Aido chorui $5. Aido 
choras taria daug širdin
giausių dėkui garbės ir rė
mėjams nariams, už tokią 
gražią paramą. Draugė B. 
Alexandra, nupirkus atnešė 
ir dovanojo L.S.K. papuošti 
dirbtinių gėlių (pasėtų) bu-

kvietimus, visada aukomis 
prisideda, kad tik pobūviai 
būtų sėkmingesni, ir t. t.

Visi mūsų pobūviai būna 
su pietumis bei užkandžiais. 
O tam nemažai darbo reikia 
pridėti. 1
Nepamirškime sausio 17 d.

Sekantis pokylis įvyks 
sausio 17 d. Finų salėje, 18- 
19—10-oj gatvėj, Berkeley 
mieste. Jis bus su progra
ma ir užkandžiais. Al. Ta- 
raška pasižadėjo parodyti 
naujus įdomius filmus iš 
Lietuvos. ~ 
Komisija 
lankyti.

Pradžia 1 vai. 
prašo visus atsi-

kad mūsų BenioDžiugu, 
Sutkaus sveikata pasuko į 
gerąją pusę. Prieš kiek 
laiko jam teko išbūti dvi 
savaites ligoninėje sveiktai 
patikrinti.

Pas mus lietus vis tebe
lyja. Atrodo, kad jis ne
žada sustoti.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

SHOE REPAIR MAN
Experienced

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

: f (1-2)

MOUNTER & PROOFER
For Flexographic Printing.

Excellent expanding Co.
Call Mr. Murphy.

WA. 4-0200.
(1-3)

«;HeIP Wanted—Female

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

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

(103-5)

Tool
Good

Liberal
Steady

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

DE. 3-3300.
(1-3)

PHARMACISTS. Temporary full 
time & part time positions available : 
immed. Perm., Full & part time j 
positions Also Available. For further j 
information call Miss Genovese, ( 
SA. 4-1000. Sun Ray Drug Co.

1-3)

CHEF 1st CLASS
Short order cooks. Experienced 

all shifts.
Also 

WAITRESSES
Experienced, neat and fast. All 

shifts. • New Diner to opėn 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 
Weiss, bet 3 P. M.

(1-3)

Pataisymas Klaidos
“Laisvės’'“ No. 102, kores

pondencijoje apie L.S.K. 
valdybos rinkimą įvyko 
klaida. Praleista, nepaminė
ti, naujai išrinkti j valdybą 
vardai, tai Chas. Aimantas 
išrinktas vice pirmininku, 
ir Marie Koch’ienė, kuri iš
rinkta 1965 metams už sve
čių priėmėją. Atleiskite, 
draugai, už netikslią klaidą.

J. W. Thomson’as

San Francisco, Calif.
Žieminių švenčių proga 

pas mus įvyko net 3 sėk
mingi pobūviai. Pirmas — 
Padėkų dienoj jaukioj Al. 
ir V. Taraškų rezidencijoj, 
antra pramoga — gruodžio 
25 d^šiltos atmosferos Ka
rosų rezidencijoj, trečias 
pokylis įvyko Naujųjų Me
tų proga vėl pas Taraškus.

Didelė padėka Taraškams 
ir Karosams už paskolinimą 
savų jaukių rezidencijų.

Taip pat didelė padėka 
priklauso pokylių ruošė
joms. Iš tikrųjų, mūsų mo
terų sumanumu, energija ir 
darbštumu tiesiog visas mū
sų judėjimas remiasi. Jos 
dirba, rūpinasi, rašo-siunčia

A. Bimbos pilietybei 
ginti komiteto 

pranešimas
Visus prašome įsitemyti. 

Siunčiant tam reikalui au
kas būtinai išrašykite čekį 
bei money orderį Brone 
Kershulis vardu ir siųskite 
šiuo adresu: A. Bimbos 
pilietybei ginti komitetas,, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. 11417. Tai rei
kalinga išvengimui klaidų 
bei nesusipratimų su kito
mis įstaigomis.

Už kooperaciją visiems 
širdingas ačiū!

J. Grybas
Komiteto sekretorius

PAPER CUTTER and all around 
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)

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

1-3)

....»

BALTIMORE, MD.

Minis

JONUI URBUČIUI
t

Reiškiame gilią užuojautą jo dukteriai, žentui, 
seserims ir artimiesiems.

A. A. Žemaitis
J. Kasparas

P. Paserskis
V. Lopatienė

J. J. Staniai 0. Kučiauskaitė
J. C. Deltuvai

SO. BOSTON, MASS.

Mirus

Bernasiui Mizarai
(Haverhill, Mass.)

Reiškiame gilią užuojautą jo broliui Rojui, 
brolienei Ievai, ir visiems artimiesiems.

H. Thomas
J. ir P. Petrus
F. ir M. Kvetkas
B. Čiuberkienė
S. Šukienė
P. Žukauskienė

K. Kazlauskienė
Em. Peldžienė
Dr. J. ir E. Repšiai
S. ir J. Rainard
B. ir Y. Niaurai
L. ir M. Trakimavičiai

GAS STATION ATTENDANTS (2) 
— 1 full time, days hors.; 1 parti 
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 Į 
shift 7:30 to .3:30. Call Chief En
gineer. EV. 6-4534.

(1-5)

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

immediately.

For further informa
call Miss Genovese.

SUN RAY DRUG CO.
SA. 4-1000

WOMAN
With one child optional.

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

(1-2)

WOMAN 
Middle age to work as cleaner 

7 A. M. to 1 P. M.
day week. Salary $35 

• Apply evenings.
ELLIS THEATER

5235 Frankford Ave., CU.

6 week.

9-7400.
(2-3)

KIEK MIRŠTA ŽMONIŲ 
NUO GYVAČIŲ?

Per metus pasaulyje nuo 
gyvačių įkandimų miršta 
apie 30,000 žmonių, dau
giausiai Azij oje, būtent 
80%. Jungtinėse Valstijose 
nuo jų įkandimų miršta 
apie 15 žmonių.

Paryžius — Į Prancūziją 
atvyks Vengrijos Užsienio 
ministras Janos Peteris.

PRANEŠIMAI
VVORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
ja, taipgi ir L.D.K. kliubas kviečia 
ir prašo visus ant pietų. Tai yra šių 
organizacijų rengiami pirmi pietūs 
.1965 metais, įvyks sekmadienį, sau- 
sio-January 17-tą d., pradžia 1 vai. 
dieną, Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
Street. — Rengėjai

(2-3)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks sausio 11 d., 2:30 
vai. popiet, 29 Endicott St. Kviečia
me visus narius ir nares dalyvauti 
šiame susirinkime nes turime ne
baigtų reikalų apkalbėti: ateinantis 
“Laisvės” banketas, prie to turime 
gerai prisiruošti, kad jis būtų pa
sekmingas. Taipgi turėsime ir kitų 
reikalų apkalbėti, ypač šių metų 
veikimą, šiemet mūsų draugijos ju
biliejiniai metai, turime prie jų 
prisirengti tinkamai paminėti 50 me
tų sukaktį. — Sek. Jaskevičius

(2-3)

PHILADELPHIA. PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

Sausio-January 8 dieną, toj pačioj 
salėj. Prasidės 7:30 vakare. Visi 
nariai kviečiame būtinai atvykti į 
susirinkimą ii' pasimokėti metines 
duokles. Pagalvokite, draugai, šie
met mes gausime po dvi knygas.

Taipgi varde 10-os kuopos draugų 
aš sveikinu visą “Laisvės” redakci
jos. kolektyvą su naujaisiais 
metais ir linkiu sveikatos ir 
mės.

J. Kazlauskas, užrašų

1965 
sėk-

sek r. 
(1-2)

1-3)

WAITRESSES WANTED
Full or part time.

: PHILA. CRICKET CLUB 
CH. 7-6001

DIESEL ENGINE & tractor 'me
chanics. Catapillar tractor dealer : 
seeks exp. mechanics to repair earth 1 
moving equipment in our Allentown, LPN Practicals and nurses aides, 
Pa. Store. Excellent wages & bone- alj shjffs new convalescent home in 
fits, plus a good training program. jSend resume to service manager, j Wlllow Grove. Call OL. 9-3060.
Giles & Ransome Inc., P. O. Box MAIDS for new convalescent home 
6169, Philadelphia, Pa.

HAMMER DRIVER
Experienced on flat die forging 

hammer. Schuylkill Forge Co.
BA. 5-8545.

An Equal Opportunity Employer
(2-5)

BAKER — Day work 
Mixing and Decorating. 

Modern shop and equipment. 
Norristown area.

Call 272-5088.

(2-3)

in Willbw Grove. Call OL. 9-3060.
(2-8)

MALE and FEMALE

GRILLE & SANDWICH MAN. Exp. 
DISHWASHER. WAITRESSES. Exp. 
Apply in person 10 A. M. to 5 P. M. 
at the Village Barn Luncheonette, 
Rt. 23 & Shoemaker Rd., King of 

Prussia. Ask for Mr. McCoy.
(2-4)

URAGANŲ VĖJAS
Uraganų akyje vėjas sie

kia iki 400 mylių, o aplin
kui būna apie 125 mylios. 

Pampagnos Kada uragano vėjas suma-

(2-3)

Manila.
provincijoje vėl .pradėjo žėja žemiau 75 mylių per 
veikti partizanai. Valdžia valandą, tai jis jau nesi- 
ten pasiuntė 3,000 karinin-( skaito uraganu, 
kų ir karių. audrą.

virsta į

CLEVELAND, OHIO

Mirus

PETRUI MAČIONIUI-MASON

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 
Marijonai ir visai šeimai, giminėms 

artimiesiems.

5 p.^-Laisve (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) B, 1905 !

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
nies” Kalendorių.

Po susirinkimo bus pasivaišini- 
mas. Būkite visi.

A. J. P. 1-2)

ir visiems

A. ir A. Žukai V. ir M. Karsokai
El. Gabriūnienė J. ir M. Kalakauskai
M. Martin A. ir A„ Janulis x
J, Vilčinskienė J. ir M. Tižnauskai
V. Daraškienė A. ir A. Salin
Ona Bagdon A. Wahl
J. ir A. Eitutis M. Brazaitiene
A. Mack St. ir V. Kuzmickai
J. Webra G. ir M. Žebriai
J. ir N. Rudis A. ir J. Yurka



Geroves departamento darbininky 
streikas ir reikalavimai

Šios pastabos rašomos tre- nuo $6,100 ir galėtų pakilti 
čiadienib rytą. Jau trečia iki $9,000 metams.čiadienib rytą.
diena eina miesto Gerovės
departamento darbi n i n k ų Į mento darbininkas turi pri- 
streikas. Streik 1 a u ž i a m s 
vadovauja dvi unijos. Kova 
paliečia apie 11,000 darbi
ninkų. Miesto valdžia kol 
kas nedaro jokių nusileidi
mu ir net atsisako su strei- 
kieriais tiesioginiai tartis 
dėl susitarimo. Departa
mento galva Mr. Dumpson 
pareiškė, kad visi darbinin
kai, kurie streikuoja, pra
randa darbus. Mat, panau- 
d o j a m a s valstijos įstaty
mas, kuris draudžia valdiš
kų įstaigų tarnau tojams 
streikuoti.

Ko gi šitie darbininkai 
reikalauja? Jų reikalavi
mai yra trys: Jie reikalau
ja algų pakėlimo, atsako
mybės sumažinimo ir šiaip 
sąlygų pagerinimo. 
Gerovės departamento dar
bininko alga prasideda nuo 
$5,150 metams ir gali, po 
šešerių metų, pasiekti iki 
$7,190 metams. Jie reika
lauja, kad alga prasidėtų

Šiandien vienas departa-

žiūrėti 60 žmonių, gaunan
čių iš departamento pašal- 
pą-užlaikymą. Jie sako, kad

Sveikina j Baranikienes kūriniai
Linkiu “Laisvės” perso- ■ parodoj AFL-CIO centre 

nalui ir visiems “Laisvės”)
skaitytojams Naujųjų Me-I AFL-CIO (profsąjungų) 
tų. Draugiškai, M. žiedelis, Į Centro rūmuose Vašingto- 
Nashua, N. H. 1

Linkiu laisviečiams stip
rios sveikatos ir linksmo

rėmėjas-vajininkas, kol tik 
sveikata leido. Kai pradėjo 
smarkiai sirginėti, jau ne
begalėjo veikime dalyvauti,, 
bet vis tiek nepamiršdavo 
finansiniai paremti. Kai 
kada jis ir stambesnę su
mą “Laisvei” Skirdavo.

Savo kalboje J. Gasiūnas 
priminė, kad šioje apylin-

toji atsakomybė yra labai. gyvenimo Naujuose metuo- 
didelė, tiesiog nepanešama. se- žemaitis, Baltimore, 
Jie reikalauja, kad toji at- Maryland.
didelė, tiesiog nepanešama

sakomybė būtų sunmažinta 
iki 50 žmonių.

Jie taipgi reikalauja il
gesnių atostogų, geresnių 
patalpų, kuriose jie turi 
dirbti, ir t. t.

Aišku, kad anksčiau ar 
vėliau reikės susitarti. Ne
galima pateisinti valdžios, 
kad ji nenori su organizuo- į 
tais darbininkais derėtis ir 
nesusip r a t i m u s išlyginti. 
Jų reikalavimai nėra per 
dideli.

Reikia atsiminti, kad mū- 
Dabar sų didimestyje iš pašalpos 

gyvena daugiau kaip pusė 
milijono žmonių. Jų tvar
kytojų ir prižiūrėtojų strei
kas gali skaudžiai paliesti 
ju sveikata ir gerovę.

Rep.

Linkiu su naujaisais me
tais visam “Laisvės” kolek
tyvui, skaitytojams ir rė
mėjams laimingų taikos me- 

j tų. Frank Zavis, Bethle- 
r» ham, Pa.

Sveikinu visą “Laisvės” 
kolektyvą n a u jų j ų metų 
proga ir linkiu tvirtos svei
katos, laimės bei sėkmės 
jūsų tolimesniame darbe.

Būdama nuo 1961 metų 
“Laisvės” skaitytoja, seku 
su įdomumu jūsų gyvenimą 
ir džiaugiuosi pasiektais 
laimėjimais. N,. Sadaus
kaitė, Kaunas.

ne šiomis dienomis pasibai
gė ypatingai įdomi tapybos 
paroda. Parodos tema: 
Amerikos negrų kova už 
lygias teises, už laisvę. Kū-1 kėje buvo du stambiausi 
rinių autorė — dailininkė 1 pažangios spaudos ir vei- 
May Stevens (Baranikie- ' kimo rėmėjai — dr. Jonas 
nė), kurios kūryba yra ge-' Kaškiaučius ir Jonas Mar-

ALDLD 185 kp. veikla
Veiklioji 185 kuopa pra

dės 1965 metus dar su di
desniu pasiryžimu. Pir
miausia: mėnesinį susirin
kimą laikys sausio 12 d., 2 
vai. dieną, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. Šiame susirinkime, 
apart literatūrinio veikimo 
bus dar mažai praktikuoja
mų dalykų, būtent tas, kad 
kurio kuopos nario pripuo
la gimtadienis arčiausiai to 
mėnesio susirinkimo dienos, 
tas narys privalo pasakyti 
prakalbėlę iš savo gyveni
mo, iš praeities, ir susirin
kusius pavaišinti nors ka
vute. Ant laimės, sausio 12 i jus, prasidėjo 
d. susirinkime mes turėsi
me du žymius kalbėtojus— 
J. Bernotą ir A. Bimbą. Jie 
geri kalbėtojai ir ne šykš
tūs. Tad visi kuopos nariai 
dalyvaukite ir, kiek galima, 
naujų prirašykim, kad su 
pabaiga metų kuopa turė
tų ne mažiau 100 narių.

Kitas svarbus kuopos už
davinys tai išpildyti gruo
džio 8 d. nutarimą. Kuopa 
nutarė surengti pietus sek
madienį, sausio 17 d. 12 vai. 
“Laisvės” salėje. Į komisiją 
pietų surengimui apsiėmė 
gerai patyrę narės ir na
riai.

Už žemą kainą bus gali
ma skaniai pavalgyti ir 
linksmai laiką praleisti. 
Prašom visus užsisakyt bi
lietus iš anksto, kad rengė
jams būtų žinoma, kokiam 
sKaičiui žmonių paruošti 

-maisto. *
Iki pasimatymo sausio 17 

dieną 12 valandą.
Kp. korespondentas

C. N.

Jungtinėse Valstijose tė
vai perka vaikams žaisliu-

Naujyjy mėty sutikimas
Naujųjų Metų išvakarėse 

pasitaikė geras oras ir žmo
nės galėjo sutikti 1965-tus 
metus ten, kur jie buvo su
siplanavę.

Gražus ir didelis būrys 
svečių susirinko “Laisvės” 
salėje, kur Aido choras tu
rėjo savo balių. Po skanios 
vakarienės, aidiečiai su so
listu V. Bekeriu padainavo 
keletą dainelių po vadovy
be mokytojos Mildred Sten- 
sler, kas sužadino svečių 
ūpą ir vienas po kito visi 
įsitraukė į bendrą dainavi
mą.

Dvyliktai valandai atė- 
» sveikinimai 

su Naujaisiais Metais ir 
linkėjimai, kad mes visi vėl 
galėtume čionai susirinkti 
per ištisus metus į mūsų 
rengiamas pramogas.

Sunkiausias šio vakaro 
darbas buvo šeimininkėms, 
kurios iš tikrųjų šį kartą 
labai puikiai ir skaniai pa
gamino maistą. Virtuvėje 
dirbo draugė K. Čaikaus- 
kienė ir aidietės J. Lazaus
kienė su K. Rušinskiene. 
Šių trijų moterų kolektyve 
matosi darni kooperacija ir 
darbas tirpsta jų rankose. 
Aido choras širdingai dėko
ja už jų triūsą.

Prie stalų patarnavo ai
dietės H. Feiferienė, N. 
Buknienė ir N. Ventienė, 
salę papuošė ir stalus su
tvarkė aidietis J. Vyšniaus
kas, maistą supirko ir at
vežė choro pirmininkas J. 
Grybas, prie kitų įvairių 
darbų padėjo draugas P. i 
Venta.

Gražus ir jaukus buvo 
Naujųjų Metų sutikimas.

alonu buvo mum, aidie- 
čiam, matyti visus svečius 

 

linksmai nusiteikusius, šo-

rie V. Bekerio plokš- 
zikos.
Aido ^choras dėkoja vi-

Nuoširdžiai sveikiname 
“Laisvės” reda k c i j o s ko
lektyvą su Naujaisiais 1965 
metais, linkime daug 
mes darbuose.

Su pagarba, 
VI. Karvelis

Kultūrinių ryšių su 
su tautiečiais užsienyje 

pirmininkas

lai-

Linkiu viso gero “Lais
vės” personalui, s'tiprios 
sveikatos. Esu galbūt vie
nas iš seniausių “Laisves” 
skaitytojų, ir jau niekuo 
negaliu prisidėti veikime, 
nes senatvė ir ligos kanki
na. Mano žmona taipgi šio
mis dienomis tebėra ligoni
nėj. J. Margaitis, Wilson, 
Conn.

Laimingų 1965 m. “Lais
vės” Administracijai ir Re
dakcijai! J. K. Mažukna, 
Pittsburgh, Pa.

pas kitus draugus.
yra New Yorko Lie-

Moterų Apšvietos 
narės. Tad per tūlą

IŠVYKO Į ^FLORIDĄ
Ketvirtadienį, maspethie- 

tė Ona černevičienė, ir 
brooklynietė Mary Kalvai- 
tienė išvyko žiemavoti Flo- 
ridon. Jos pirmiausia apsi
stos Miami Beach, pas 
brooklynietį Mateušą Simo- 
navičių, kuris jau virš mė
nuo kai gyvena Floridoj. O 
vėliau

Abi 
tuvių 
Klubo
laiką nesimatys su klubie- 
tėmis, negalėdamos visoms 
asmeniškai pasakyti “Iki...”, 
tai nors šia proga, per 
spaudą taria... “Iki pasi
matymo, gerosios klubietės, 
ir kiti mūsų mylimi drau
gai. ..”

Nuo savęs linkiu Onai ir 
Marytei gražiai, linksmai 
praleisti atostogas pietuose.

kus, ypatingai apie Kalė- Į ^an 
das. Kokie gi tie “žaislai”?
Nagi Lankučiai, patrankos, . ■ x t
submarinai, raketos, o 1964 siems už ^atsilankymą irlin- 
labai garsino šnipiškų “U- visiems^ savo priedeliams 
2” lėktuvų modeliukus. ilgiausių (metų, prašydami 

palaikyti! tą šiltą nusiteiki
me įrengti su batarėjo- mą per ištisus metus.

ilgiausių /metų, prašydami 
palaikyti tą šiltą nusiteiki-

Eiglin, Fla.—Sudegė $30,- 
000,000 vertės raketų ir sa
telitų sekimo stotis.

mis, veikia, kaip tikri gink
lai. Tėvai už tokius “žaisliu
kus” moka nuo $5 iki $25. 
Bloga, kai iš mažens 
vaikai yra pratinami ' prie 
žmogžudiškų įrengimų.

New Yorkas.—šeši Indo
nezijos delegatai, kurie da
lyvavo Jungtinių Tautų 
asamblėjoje; jau išskrido 
namo.

ruodžio 30 dieną mirė 
etras Schlaivis, o sausio 

3 dieną buvo palaidotas Kal
varijos kapinėse, Brookly- 
ne.

Nuliūdime paliko brolį, 
seserį ir kitus gimines.

Ona Duobinienė

rai pažįstama Amerikos 
lietuvių pažangiai visuo
menei, kaip Amerikos pub
likai bendrai.

Unijos nedažnai rengia 
meno parodas, o AFL-CIO 
Centre beveik niekad — tai 
viena pirmųjų ten rengtų 
parodų. Parodą suruošė 
AFL-CIO Industrinių unijų 
skyrius ir Civilinių teisių 
skyrius, kuris rūpinasi, kad 
Amerikos unijos kiek gali
ma aktyviau įsitr a u k t ų j 
kovą už lygias teises neg
rams.

Prieš dvejus metus dai
lininkės Stevens paroda šia 
tema vyko New Yorke. Tos 
parodos katalogui įvadą pa
rašė Dr. Martinas L. Kin
gas, negrų laisvės kovų va
dovas, kuris neseniai gavo 
Nobelio premiją. Nuo to 
laiko ta paroda, su kai ku
riais papildymais, jau buvo 
rodoma keliuose Amerikos, 
miestuose. Dailininkė ypa
tingai patenkinta, kad, li
berališkai nusiteikusių me
no pasaulio žmonių pasi
darbavimu, tos parodos du 
paveikslus, kurie ryškiai 
byloja apie negrų kovą, 
įsigijo du muziejai Pietuo
se: Jacksonville muziejus 
Floridoje ir Vašingtono 
vardo universiteto muzie
jus St. Louise, Missouri 
valstijoje.

Joną Marcinkevičių 
palaidojus

1964 metų gruodžio 30 d. 
susirinkome į Buvus koply
čią, Newark, N. J., kur 
mūsų mylimas draugas Jo
nas Marcinkevičius buvo 
pašarvotas. Nemažas jo 
draugų būrelis jį palydėjo į 
Rosedale Krematoriją, 

I Orange, N. J.
Jonas Gasiūnas koplyčio

je ir krematorijoje pakal
bėjo apie Marcinkevičiaus 
gyvenimą ir veikimą.

Velionis Marcinkevičius 
gimė Lietuvoje 1882 metais, 
mirė eidamas 83 metus am
žiaus. Nėra rekordų, kada 
jis Amerikon atvyko. Tiek 
žinoma, kad jis pirmiausia 
dirbo kietosios anglies ka
syklose. Jis minėdavo J. 
Vilkelį, su kuriuo tekdavo 
jam sueiti.

! Ilgiausia jis gyveno Har
rison, N. J. Dirbo visokius 
darbus, antrojo karo metu 
ir po to jam teko ilgokai 
dirbti C rucible. Steel Co. 
prie geležinių darbų.

Visuomeniniame veikime 
jis visuomet buvo aktyvus. 
Buvo geras* ALDLD kuopos 
veikėjas, “Laisvės” stambus

UŽUOJAUTA
Mirus

Marijai Jonušonienei
Vilniuje, lapkr. 9 d.
(buvusi Argentinietė)

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jonui, 
giminėms ir artimiesiems.

— Ona ir Juozas Babarskai, 
Richmond Hill, N. Y.

(buvę Argentiniečiai)
 . ' b.

cinkevičius. Abu jie buvo 
draugai, dažnai susieidavo. 
J. K a š k i a u č i u s buvo pa
laidotas 1963 metų gruodžio 
31 d. Vilniuje, o už metų 
laiko buvo palaidotas ir Jo
nas Marcinkevičius.

Prieš keletą mėnesių mirė 
J. Marcinkevičiaus draugė 
Labašauskienė, nuoširdi pa
žangiojo judėjimo simpati- 
kė. Po jos mirties Jonui

gyvenimo sąlygos pasunkė- 3,000 narių. Tarp streikle- 
jo ir sveikata pablogėjo, rių ir kompanijos derybos 
Gruodžio 27 d. ir jis amži- eina; tarpininkauja Fede

ral Mediation and Consilia- 
tion Service. i

Čia įvyko nesusipratimas 
derybose tarp unijų ir kom
panijos atstovų. Kompani
ja didžiausiomis raidėmis 
įdėjo į laikraščius pa
skelbimą, kad įvykę keli 
pasitarimai tarp kompani
jos ir unijų atstovų ir pri
ėję prie susitarimo streikų 
užbaigti, tik reikia sušauk
ti unijų lokalų narių susi- 

kad tą sutartį
Ir kompanija %

nai užmerkė akis.
Iš kremą tori jos visi pa

lydovai buvo sukviesti į 
Labor Lyceum kambarius 
ir ten pavaišinti.

Palydovas

Ir slaugės reikalauja

Sveikatos departamentas 
samdo keletą šimtų slaugių, rinkimus 
kurios jaučiasi labai, skriau- patvirtintų, 
džiamos. Jos pradėjo kovą apkaltina tų lokalų pirmi
nę algų pa_kėlimą. Dabarti- ninkus, kad jie tokių susi
nę pradinė alga yra $5,450 rinkimų nešaukia, raginda- 
metams. Jos reikalauja ma unijų narius, kad jie da- 
$600 pridėčko. Miestas pa- rytų spaudimą ant savo lo- 
siūlė pakėlimą $300, bet kalų pirmininkų, kad tokg>
slaugės jį atmetė. Jos pi- 
kietuoja miesto rotušę.

New Jersey naujienos
Apie darbininkų streikus

N. J. buvo keletas strei
kų, kaip tai ligoninių ir ki
tų mažesnių įstaigų darbi
ninkų. Mažesnės įstaigos 
su savo darbininkais susi
taikė ir džiaugiasi, kad jų 
rūpestis pašalintas.

Tačiau 2-jų didžiųjų kom
panijų — Bayway Refinery 

S of the Humble Oil and Re
fining Co., Lindene—strei
kas tęsiasi jau 11 savaičių. 
Tai “aliejiniai” darbininkai, 
Pirmiau buvo dvi neprigul
mingos unijos. Skirtumas 
tarp tų dviejų unijų buvo 
tas: paprasti darbininkai 
priklausė vienai unijai, o 
kiti — labiau pralavinti, su 
nuolatine alga — priklausė 
kitai. Šią vasarą “papras- 

1 tų” darbininkų unija pasi-

kitais aukštesnio rango dar
bininkais

Kai buvo neprigulmingos 
unijos, tai aliejaus kompa
nija pasinuomodavo teatrą

susirinkimas įvyktų ir strei
kas būtų užbaigtas.

Unijų komitetai, kurie 
dalyvauja derybose dėl nau
jo kontrakto su kompanija, 
atsakė, kad įvairūs unijų 
komitetai naujo kontrakto 
dar nepriima ir kad todėl 
jam užgirti susirinkimai 
nėra šaukiami.

Kompanijos paskelbimas
Elizabethe ir sušaukdavo beį unijų komitetų apkalti- 
darbininkus su šeimomis, nimas padarė didelį įspūdį,darbininkus su s 
pavaišindavo juos ir jų vai
kus apdovanodavo kalėdi
nėmis dovanomis. Bet šio
mis šventėmis kompanija to 
nedarė. Matyt, ji įsižeidė, 
kam pareikalavo didesnio 
duonos kąsnio ir kam iš
drįso išeiti prieš jo dide
nybę mult i m i 1 i j o n i e r i ų 
Rockefellerį.

Teamsterių unija nusi
samdę tą patį teatrą Eliza
bethe, sušaukė savo narius 
su šeimomis, juos pavaišino, 
taip pat ir jų vaikus apdo
vanojo. Šiomis dienomis

didelį susirūpinimą New- 
arke tuo klausimu įvykęs 
susirinkimas tęsėsi 3 valan
das. Jame dalyvavo: 8-to, 
10-to, U-to ir 12-to distrik- 
tų JAV kongresmanai, gu
bernatoriaus atstovas, N. J. 
Darbo komisionierius ir ki^> 
ti. Taip pat buvo N'ewarko 
ir kitų tos apylinkės mies
tų ir miestelių merai bei jų 
atstovai. Dalyvavo ir AFL- 
CIO viršininkai, taipgi ir 
kitų industrijų didieji lo- 
kalai.

Susirinkimas išrinko ko-
Independen t Petroleum j mitetą iš trijų kongresma-| • i 1 i • 11 I JLO VA 1J lYVllglVOUJa

rsnko, kad juos atstovautų Workers of New Jersey, nų vadovybėj kongresmario 
m.™, Ir-kom- atstovaujanti 260 narių, p. Vv', Rudinu, kuris turės 

panija tą uniją pripažino dirbančių laike Teamster- konferenciją su kompahija,
» kaip naują uniją. Kompa- > unijos streiko, pranešė, * 
nijai buvo įteikti reikalavi-1 kąd likviduoja savo uniją 
mai dėl darbo sąlygų geri- kad nubalsavo prisidėti 

"1~". Tačiau įpgi prie Teąmsterių unijos, 
yilkina ir ir raportavo National La-

nesiskubina su unija tartis, j bor Relations Boardui. Ma-

jJLlXUW, IxclU. JUWO d 
’Teamsterių unija.

nimo ir dėl algų. Tačiau 
kompanija vis

bando visaip manevruoti, i 
Pagaliau darbininkai išeina 
į streiką. Kompanija vis 
tiek nesiskubina tartis su 
uni j a. Uni j a apkaltina kom- 
paniją, kad ji verbuoja 
streiklaužius. Kompanija 
teisinasi, kad ji apseka su 
“neprigulmingos” unijos 
darbininkais, formanais ir

“LAISVE”
gaunama ant naujos stoties
Williamsburge po numeriu:

380 So. 2nd Street
kampas Hooper Street

PRANEŠIMAI
ORGANIZACIJŲ AT YDAI!

LDS 1 kuopa nutarė surengti 
banketą — pietus sekmadienį, kovo 
28 d., “Laisvės" salėje. Prašome ki
tų organizacijų nieko nerengti tą 
dieną. LDS 1 Kp. Valdyba

(2-3)

OZONE PARK, N. Y.
LDD 185-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 12 d. sausio (January), 2-rą 
vai. popiet, “Laisvės" salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. Pirmasis 
susirinkimas šių metų turi didelės 
svarbos mūsų organizacijos 50-meti- 
nės, turim kreipt daugiau domės sa
vai darbuotei.

Antras didžiai naudingas išgirst 
biografiniai išsireiškimai, juos sa
kys draugai A. Bernotas ir Ą. Bim
ba. Neužmirškit būsimų užkandžių. 
Maloniai kviečiame. —Valdyba

• (2-3)

SO. BROOKLYN, N.Y.
LDS 46 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, sausio-January 13 d., 
7:30 vai. vakare, 102-02 Liberty Av., 
Ozone Park, N. Y.

Visi nariai'prašomi dalyvauti, bus 
kuopos komisijos raportas už 1964 
ir reikės perrinkti kuopos valdyba 
1965 metams. Taipgi kiti kuopos 
reikalai reikės apsvarstyti.

-Komitetas
(2-3)

> P. *W, Rodino, kuris turės

no, kad gaus greitą užgyni
mą.

Teamsterių unija čia turi 
1,700 narių.

Taip1 dalykams susidėjus, 
jau įvyko tarp unijos ir 
kompanijos pasit arimas, 
tarpininkau j ant federalinės 
valdžios taikintojui, ir yra 
manoma, kad progresas yra 
padarytas, nors dar esą po
ra skaudžių problemų iš
spręsti.

Gubernatorius Hughes 
streiku susidomėjo ir daro 
spaudimą, kad streikas bū
tų baigtas greičiausiu laiku, 

j Vėliausi pranešimai sako, 
kad streikas laimėtas. Bet 
darbininkai dar neina dirb
ti, kol nebus susitaikinta su 
buvusia neprigulminga uni
ja.

Kitas streikas dar ilges
nis. Jis tęsiasi jau 11 sa
vaičių. Tai yra ITT Fede
ral Laboratories darbinin
kų streikas, paliečiantis tris 
IU Ei AFL-CIO lokalus su i būdavo.

ir tuo pačiu sykiu pareika
laus iš unijų visų derybų 
smulkmenų ir nurodymų', 
kodėl unijos nesutinka už- 
girti naują kontraktą..

Kaip tas klausimas išsi
spręs, ateitis parodys. y>1

Ignas J

NEGYVĄ BANGINĮ 
SUSPROGDINO

New Yorkas. — JAV ka
ro laivyno laivai iš New 
Yorko negyvą banginį 
(whale) išvilko 35 mylias 
nuo miesto į Atlanto van
denyną ir susprogdino.

Pirm to Dr. S. Stivala iš
ėmė 150 svarų banginio 
plaučių, iš kurių gaminami 
vaistai širdies ligų gydy
mui. Banginio susprogdini
mui pavartojo 500 svarų di
namito.

Londonas. — Sulaukęs 83 
metų amžiaus mirė field- 
maršalas lordas Wilsonas.

Maskva.-Pasitikimui Nau*4 
jųjų Metų naujoji TSES' 
vyriausybė neruošė Krem
liuje banketo, kaip seniau

y Sveikinu “Laisves” personalą su 1965 metais, 
w visus laikraščio “Laisvės” skaitytojus ir rėmė
ju jus. Sveikinu ir Tarybų Lietuvoje draugus, ko- 
O votojus už taiką.

Taipgi sveikinu Lietuvoje savo brolį, sesers 
R) vaikus, Valančiauskų šeimą, ir visus gimines, 
Vi gyvenančius Žemaitijoj, Kalvarijoj ir apylinkėj. 

Lai gyvuoja taika pasaulyje!

-P. V. Gasparienė,
U Grand Rapids, Mich.
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