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KRISLAI
Taškento deklaracija 
Indira Gandhi
Kodėl pavyko? 
Ruoškimės!

— Rašo R. Mizara —

Dėl Taškento konferencijos, 
dėl joje priimtos deklaracijos, 
po kuria pasirašė Indijos mi
nistrų pirmininkas Šastris ir 
Pakistano prezidentas Chanas, 
taikos trokštanti žmonija reiš
kia didžiuli džiaugsmą, o ka
ro šalininkai neriasi iš kailio, 
šūkaudami prieš deklaraciją.

Delliio spauda unisonu skel-

Kas slepiasi už Vakarų 
Vokietijos naujų planų?

Bona. — Pirmu kartu 
i Vakarų Vokietijos minist

rai viešai pareiškė, kad jie 
’1 sutinka “paaukoti” rytinius 

plotus Lenkijai už abiejų 
Vokietijų suvienijimą.

Kaip žinia, Vakarų Vo
kietijoje revanšistai varo 
propagandą už atsiėmimą 
nuo Lenkijos plotų į rytus 
nuo Oderio ir Neisse upių, 
ir atsteigimą V o kietijos 

j 1939 metų ribose.
Po Antrojo pasaulinio 

Karačio7Pakistane, dienraš- .' karo Lenkija atgavo savo 
t is “Doon” taip vertina:

—Taškento deklaracija pa
sirašyta. Taškentas davė ge-

—Tai didelis indėlis i taiką, 
pažangą Azijoje ir visame že-

laracija — sveiko proto per-

V ars u vos skel-

—Taškento deklaracija ap
vainikavo taikos dialogą. Taš
kento deklaracija daro galą i 
didžiųjų Azijos valstybių ka- Į 
riniam konfliktui.

, tuos, senus istorinius plotus 
—Pamarį, Sileziją ir dalį 
Rytų Prūsijos. Tas sienas 
nust a t ė TSRS, JAV ir 
Anglija savo susitarimuose, 
o jų neliečiamybę garan
tuoja Tarybų Sąj u n g a. 
Prancūzija seniai pareiškė, 
kad ji pilnai sutinka su

Oderio ir Neisse upių siena

Taip, Tarybinės Uzbekistano 
respublikos sostinės Taškento 
vardas^ šiuo metu linksniuoja
mas viso pasaulio spaudoje. 
Jeigu Taškento konferencijos 
priimtoji deklaracija ir nebus 
gyvenimai! pilnai pravesta 
(sakysime: dėl šastrio 
ties), tai visvien

Karas Vietname ir
aprangų siuvimas

Washingtonas. Gene
rolas Oliver C. Harvey, ku
ris vadovauja aprūpinimui 

mir- JAV militarinių jėgų reik- 
ji pasiliks menimis, paskelbė, kad yra 

žmonijos istorijoje kaip vienas c|uota dideli užsakymai pa- 
svarbiųjų dokumentų.

Bet atrodo, kad naujasis In-
X dijos ministrų pirmininkas ■

Indira '

“LAISVES” VAJUS T. Sąjunga gamina daugiau 
reikmenų
rybiniams ir kolūkiniams 
žemės ūkiams, sutvarkyta 
reikalai kolūkiečiu senatvės 
pensijų reikale ir atlikta vi
sa eilė kitų pakeitimų.

Per devynis mėnesi u s 
1965-jų metų TSRS bend
roji gamyba pralenkė 1964 

' metų gamybą virš 9 pro
centais. Žinoma, būtų dau
giau pasiekta, jeigu nebūtų 
įtempta tarptautinė padė
tis. Karui einant Vietname 
ir esamas taikai pavojus 
privertė Tarybų Sąjungą 
paskirti 600 milijonų rublių 
gynybai daugiau, negu tam 
reikalui buvo skiriama pir- 
mesniais metais. Jeigu ne 
taikai pavojus, tai tie pini
gai būtų paskirti gamybai 
žmonėms kasdieninių reik-

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki sausio 20, 1966 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Kai kurie užsienio diplo
matai supranta, kad šis ; 
naujas Vakarų Vokietijos 
manevras yra pavergimui 
Vokieti j o s Demokratinės i 
Respublikos (Rytų Vokieti- , 
jos). Kada tas būtų pada- ' 
ryta, tai apvienytos Vokie- i 
tijos jėgos atsiimtų nuo i 
Lenkijos tuos plotus.

Vakarų vokiečiai supran- i 
ta, kad apvienytoje Vokie- 1 
tijoje revanšistai paimtų 
viršų. Vakarų Vokietija’už
ima 95,930 kvadratinių my
lių plotą ir turi 60,000,000 
gyventojų. Rytų Vokietija ; v. Kraiik’auskas, 

užima 41,645 kvad. mylių 
plotą ir turi 20,000,000 gy
ventojų.

Brooklyn, N. Y., vajininkai ...........
Connecticut vajininkai ................
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla. 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. . . 
New Jersey valstijos vajininkai . . . 
So. Boston, Mass................................
Geo. Šimaitis, Brockton, Mass. . . 
S. F. Smith, Los Angeles, Calif........
Philadelphijos vajininkai .............

žmonėms
Maskva. — Associated 

Press korespondentas Fred 
Coleman rašo, kad 1965 me
tais Tarybų Sąjungoje žy
miai pagerėjo fabrikų su
tvarkymas ir kasdieninių 
žmonėms reikmenų gamy
ba.

Naujoji TSRS vyriausy- 
su Aleksė-

Punktai l 
. . . 11576 : 
.... 8819 ■ 
...... 5400' 
.... 4776 į 
.... 4500

4448 į be, priešakyje
4244 ! jum Kosyginu ir Leonidu 
3558 Brežnevu, griežtai pakeitė 
3124 gamybos reikalus. Yra de- 

S. Penkauskas - J. Blažonis, Lawrence, Mass. ... 2904 dama pastangų, kad valsty-

Nužudė 87,000 žmonių, 
sako Sukamo

* bes įdedami pinigai indust- 
rijon ir į kitas šakas sąmo
ningai būtų vartojami.

Padaryta didelių pakeiti - 
sutei-

B. Sutkus. V. Taraškienė.
San Francisco, Calif..........

Mildred Friberg. Chicago. III. 
Scranton. Pa.
M. Žiedelis. Nashua. N. II........
L.

2644
2380

.... 2340

Stanienė, Baltimore, Md.
■ M. Valilionienė, Miami. Fla.
' Chester, Pa. .
'Great Neck -Huntington. N.Y. 1776
ALDLD 87 kp.. Pittsburgh. Pa. 1584 

' Rochester, N. Y.

j.

Lawrence, Mass........
M. Uždavinis, Norwood, 
Kanadiečiai ................
LLD 20 kuopos Moterį) skyrius

Binghamton, N. Y..............

Mass.

1380

... 1344
1092
1070

Tilwick, Easton. Pa..................
Žebrys Cleveland, Ohio 
Naravas, Shenandoah, Pa. 
Žilinskienė. Plymouth. Pa.

Vora Smalstis Detroit, Mich.
i J. ir M. Alvinai Yucaipa, Calif.

962 ' U. K- Urban, Hudson. Mass.
"'M. Aranuk. Detroit. Mich...........

K.
O.

888
830
788
480 nių žemdirbystėje,
4*2 ! kiant daugiau galios sajun-
4oo ' ginių respublikų valdžioms
392 spręsti tuos reikalus. Su- i

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo kalbė
jo per radiją ir pareiškė, | 
kad komitetas jam pateikė | 
faktus, jog nuo spalio 1 die- Į 
nos armija ir mosulmonai ! 
išžudė jau 87,000 komunis- ! 
tų ir kitų darbo žmonių va- | 

medvilnės dų. i
Sukamo reikalauja baie:- ■ 

ti ta žvėriška terorą. Jis 
niu. Taipgi užsakyta paga- j kviečia jo rėmėjus susi- 

t// minti paprastu 3,400,000 jungti aplinkui jį padary- I 
Urybi/ Sąjunga / kovojo už tai-j marškinių ir 4,800,000 keli- mui šalyje tvarkos, o jeigu j 

Greitoje ateityje vėl tas nebus padaryta, tai ir 
nu-

gaminimui aprangų.
*_2_ [ Yra užsakyta pagaminti 

Gandhi/Nehru dukra, 11,500,000 šiltų
dės pastangų, kad Taškento audinio mundierų ir 1,100,- 

♦ deklaracija būtų pravesta gy- ppp tokios pat rūšies kel-
• . ___ A f .... I Z’ VA Z"1 1 1veniman. Mrs. Indira Gandhi, 

, kaip žinia, visą gyvenimą 
jo už gerus santykius su

sto-

ką.

Kodėl Taškento konferenci
ja pasisekė?

Todėl, kad buvo tikrai no- i 
reta prieiti prie susitarimo. 
Todėl, kad A. Kosyginas nuo-

i niu.
bus užsakyta 2,800,000 kel- jis su jo artimais bus 
niu ir 1,900,000 marškiniu, versti. C 7 7 C

IŠ VISO PASAULIO
širdžiai tarpininkavo, netrokš
damas savo šaliai jokių iš to 
pelnų, nesisiekdamas nei Pa- 
kistanui, nei Indijai padaryti 
bet kokių nuoskaudų.

Iš Taškento konferencijos 
išėjo pergalėtojais ir Pakista- 
nas, ir Indija, ir Tarybų Są- 
junga, ir, svarbiausia—pasau
linės taikos jėgos!

Tarybinė vyriausybė ne 
juokais pradėjo taikos ofensy- 
vą: Tuomet, kai A. Kosygi
nas darbavosi, kad Indija su 
Pakistanu pradėtų taikoje gy
venti, L. Brežnevas nuvyko į 
Mongolijos Liaudies Respubli
ką ir panaujino bendro apsi
gynimo sutartį. Gi A. Šelepi-

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Rockefelleris pareiškė, 
kad New Yorko miestui at- 

I sigauti nuo streiko jis duos 
| dar $100,000,000 valstijos 
| pinigų.

Saigonas. —Pietų Vietna- 
I me JAV militaristai sako, 
kad jie sutiks pertraukti 
mūšius sausio 20-23 dieno
mis, nes tai bus vietnamie
čių Naujieji Metai.

Lahore, Pakistanas. — 
Pakistano valdžia areštavo

Washingtonas. — JAV 
militarinių jėgų komanda 
paskelbė, kad jai yra reika
linga daug civilinių specia
listų į Vietnamą. Mat, ten 
JAV įrengia prieplaukas ir 
didelius aerodromus.

Havana. — Trijų konti
nentų konferencija užsida
rė. Delegatams atsisveikini
mo kalbą sakė Kubos prem- 
eras Fidelis Kastro.

t nas buvo nuvykęs į Vietnamo 
Demokratinę Respubliką san
tykiams sutvirtinti.

Visi trys grįžo į Maskvą, 
sėkmingai atlikę savo misijas, 
pasidarbavę pasaulinės taikos 
reikalui.

keturis, kurie kėlė triukš
mą prieš Taškento sutartį.

Dabar žinios skelbia, kad
tarybiniai vadovai, taipgi vi
sos tarybinės respublikos rū
pestingai ruošiasi TSKP Dvi
dešimt trečiajam suvažiavi
mui, įvyksiančiam neužilgo. 
Suvažiavimas bus svarbus; pa

saulio akys jau dabar link jo
krypsta.

O mes, laisviečiai, ruošiamės 
savam suvažiavimui, kuris 
įvyks š. m. vasario 6 d. Ozone 
Parke.

Ruošiamės optimistiškai, ge
rai, žinodami, kad šiemet su
kaks 55 metai, kai mūsų laik-

rastis "Laisvė” buvo pradėta 
leisti.

Šiemetinis mūsų laikraščio 
vajus, veikliųjų vajininkų dė
ka, buvo sėkmingas. Mūsų 
laikraštis vis daugiau ir di
desnės įtakos išsikariauja lie
tuvių visuo m e n ėj e , ne tik 
Amerikoje, o ir Lietuvoje.

Penkiasdešimt penkerius 
metus pažangiam lietuviškam 
laikraščiui išgyventi — ne juo
kas! To amžiaus “Laisvė” su
silaukė tik dėl to, kad ji išti
kimai tarnavo ir tebetarnauja 
liaudžiai.

Kas toliau ?
Visa tai mes apsvarstysime 

suvažiavime, įvyksiančiame už 
dviejų gerų savaičių.

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristų valdžia 
reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos vėl bombarduotų 
Šiaurės Vietnamą.

Pekinas. — Kinijos val
džia sako, kad ji suteikia 
tra ūkinius pervežimui 
TSRS militarinių reikmenų 
į Šiaurės Vietnamą.

Maskva. — 1967 metais, 
proga 50 metų stukakties 
nuo proletarinės revoliuci
jos, Kremliuje bus pastaty
tas Leninui paminklas.

Croton, Conn. —JAV ka
ro laivyno komandieriai 
reikalauja, kad greičiau ir 
daugiau būtų statoma ato
minių karo laivų.

Kaip anksčiau buvo pranešta, kad Board Direkto- i 
riai pratęsė vajų iki sausiu 20 d 
kad vajus jau oficialiai p 
mime dali r 
laiko iki viskas bus s 
bus pranešti vėliau.

Mūsų vajhi-inkės—miamietės M. Valilionienės pagal 
bininkas, gerasis Jonas Smalenskas (irgi miamietis), at- | Buvo turtinga 
naujino suvirš 80 prenumeratų Lietuvoje, ir pridavė ge- 1 1---- —
ra skaičių naujų. Kai tik bus sutvarkyta, punktai bus 
priskaitomi.

Nenuilstančiai darbuojasi mūsų Valys Bunkus. Jis 
| pridavė naują prenumeratą ir pluoštą atnaujinimų. Jam 
pagelbėjo, priduodami po vieną naują prenumeratą, R. 
Mizara, Jonas Lazauskas ir L. K—tė.

(Tęsinys 6 pusi.)

tad šiuomi pranešame, 
j___ • .išbaigė su ta data, čia pažy-

i rezultatų. Laiškų suplaukė labai dauįg, ir ims 
viskas bus sutverk)ta. Paskutiniai rezultatai

300 : spitei iuw jlhuuuo.

252' teikta stambių paskolų ta- menų.
192 I__ ___________________
180 ------------------------------------

“Ant mano kapo
! turi būti vodkos”

. Daugiau pinigų ir 
armijos j Vietnamą

į Washingtonas. — Jung- 
legiu- . Valstijų Gynybos sek-

I retorius Robertas McNa
mara pareiškė, kad “karo 
laimėjimui Vietname” dar 

: reikia 113,000 vyrų armiją 
i pasiųsti į Vietnamą, taipgi 
į reikalinga 94,000 civilinių 
i žmonių militarinių darbų

Kas stovi užpakalyj 
tų "revoliucijų"?

Los Angeles 
myje rado negyvą Niną

j Clemens, piliulių kelias bon- 
I kūtes ir degtinės bonkų.

l, nuomojosi 
! apartmentą mokėdama po 
i $275 per mėnesį.
i Iš vakaro prie baro sakė:
! “Kai aš numirsiu, tai prie ■ atlikimui.
Į mano kapo turi būti dirbti- ; McNamara sako, kad ka
ilių gėlių, “jitterbug” muzi- ro laimėjimas Vietname 
kos ir bonka vodkos”. i reikalauja iš JAV dar $12,- 

' Buvo dar jauna. Vedė bū- 1300,000,000 (dvylikos bilijo- 
dama 18 metų, bet divorsa- 
vosi. Per mėnesį gaudavo 
po $1,500 iš Mark Twain’s 
giminių palikimo.

nu ir trijų šimtų milijonų 
dolerių). Jis sakė, kad rei
kalavimą pateiks Kongre
sui.

Londonas. — Nigerijos
prezidentas Nnamdi Azik- 
we išsiskubino namo, nes 
Nigerijoje militaristai bu
vo sukilę. Jie pagro
bė šalies premjerą, nužudė 
du premjero pagelbininkus 
ir kelis teritorijų vadų.

Bet vėliau prezidentui iš
tikimi generolai įveikė su
kilėlius ir suorganizavo sa
vo valdžią.

Bėgyje metų tai jau 
kelinta įvyko militaristų 
“revoliucija”. M' i litaristai 
nuvertė Brazilijoje liaudies

Nepavyko pavogti 
milijonierių

Beverly Hills, Calif. — 
Prieš apie mėnuo laiko su
žinota, kad vagių gauja 
planuoja pavogti Leonar
dą Firestonę, milijonierių, 
Firestone padangų fabrikų 
savininką, ir pareikalauti 
$2,000,000 išpirkimo.

Firestone namuose poli
cija jų laukė. Vagys Gal 
Bailley ir George Scalla bu
vo nušauti.

San Antonio, Texas.—Su
laukęs 79 metų amžiaus 
mirė JAV generolas Court
ney H. Hodges.

išrinktą valdžią ir sudarė
savo.

Jie tą pat įvykino Alžyre 
ir Indonezijoje. Indonezijo
je jie prezidento vietoje.dar 
laiko Sukamo, bet galia yra 
generolų rankose ir šalyje 
siaučia baisusis teroras.

Svarbu pažymėti tą, kad 
kur tik įvyko militaristų 
vadovaujami p e rversmai, 
ten jų sudarytos valdžios 
žiauriausiai puola darbinin
kų organizacijas ir solida- 
ruoja tarptautinėje politi
koje su Jungtinėmis Valsti
jomis.

Suokalbis bažnyčios
galvy Lenkijoje

Varšuva.—Lenkijos liau
dies vadas Vladislavas Go
mulka pareiškė, kad katali
kų bažnyčios galvos, prieš
akyje su kardinolu Wys- 
zynskiu. suokalbiauja prieš 
Lenkijos liaudies santvar-

i
į Jie tą daro besinaudoda-
• mi sukaktimi 1,000 metų 
nuo įvedimo Lenkijoje ka
talikybės.

Gomulka sako, kad Len
kijoje liaudis ir jos val
džia nelpis katalikų vadams 
tempti Lenkiją atgal į kapi
talistinę santvarką.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
i Brookhaven, N. Y.—A to- 
i minės jėgos specialistas Mi- 
; chael Maresca, 34 metų am- 
[ žiaus, dirbęs Brookhaven 
! National Labaratory, pu- 
i siau nuogas Įbėgo į labora- 
1 toriją, pašovė tris žmones 
ir patsai nusišovė.

i .......... ’ •

Lagos. — Nigerijoje ge
nerolai remia naują milita
ristų režimą. Naujos val
džios priešakyje* stovi gene
rolas Johnson T. U. Aguyl- 

i Ironsi.

i New Yorkas. — Ameri- 
| kos Žydų sąjungos rabinai 
! ir kiti vadai, kurie atsto- 
| vauja 3,500,000 žydų, pa- 
! siuntė prezidentui Johnso- 
i nui laišką, ragindami ne- 
plėsti karo Vietname.

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristų valdžia, 

i su pagalba JAV, veda pla- 
i čia propagandą prieš liau- 
; diečius.

Mahanoy City, Pa.
Albany, N. Y. — New 

Yorko valstijoje bus pakel
ta taksai ant cigarečių, kad 

i per metus sukeltų dar $9,- 
j 000.000 įplaukų.

Saigonas. — JAV didina 
šią prieplauką, kad per mė
nesį galėtų priimti ne ma
žiau 600,000 tonų laivų.

Londonas. — 1965 metais 
daugiau žuvo laivų jūroje, 
negu 1964 metais.

Saigonas. — Liaudiečiai 
pačiu po JAV karininką 
Dauglasą Ramsey.

Maskva. — Iš Mongolijos 
grįžo L. Brežnevas.

Sausio 20 d. mirė Stasys 
Kuržinskas. P a š a r votas 
Pi ačkausko š e rmeninėje, 
E. Center St., Mahanoy Ci
ty, Pa. Bus laidojamas seš- 

■ tadienį, sausio 22 d.
(šią liūdną žinią telefo

nu pranešė d. E. Motuzienė 
iš šenadorio.) i

Waterbury, Conn.
I Mirė Petras Botfas

S ausio 19 dieną mirė Pet
ras Bokas (Micheliunas). 
Pašarvotas Stoks šermeni
nėje, 134 Highland Dr., 
Waterbury j e. Bus krema- 
tuotas sausio 21 dieną, ži
nią telefonu pranešė K. 

| Yenkeliunienė. Vėliau bus 
i parašyta plačiau.
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“Sate of the Union”
PREZIDENTAS JOHNSONAS, praėjusią savaitę, 

padare metinį pranešimą JAV Kongresui apie padėtį 
mūsų šalyje. Pranešimas ir pavadintas—“State of the 
Union Message”.

Kas šiandien stovi prezidento mintyse, koks svar
biausias reikalas jam galvą kvaršina? Užsieninėje poli- 
koje—karas Vietname. Naminėje — ’’Didžioji bendruo
menė” (Great Society), kurią prezidentas pažadėjo 
prieš metus laiko.

Gal tie klausimai nekvaršintų prezidentui galvos 
taip, jei šie metai nebūtų rinkiminiai metai. Bet jie to
kiais yra. Rudenį JAV piliečiai rinks 435 kongresmamis 
ir 35 senatorius. Be to, bus renkama daugelis valstijų 
gubernatorių, valstijinių seimelių. Na, jeigu prežidento 
politika Vietname ir namie neis, kaip jis norikų, tai 
rinkimų - balsavimų dieną prezidento partijai gali būti 
užduotas didelis smūgis.

O dalykai neina taip, kaip Johnsonas prieš vien- 
rius metus manė, kad eisią: karo reikalai Vietname 
taip susiklostė, kad kuo daugiau JAV kariuomenės ten 
siunčia, tuo didesnius nuostolius, (o ne pergales) turi.

Didžioji bendruomenė nesijudina pirmyn. Milijonai 
žmonių kaip skurdo, taip ir tebeskursta,—tik šiandien 
dar labiau, nes infliacija plečiasi.

Tiesa, prezidentas pasiūlė Kongresui visą eilę daly
kų, sakydamas, jei jie bus priimti, tai viskas bus okei. 
Bet nežinia, ar Kongresas visa tai priims.

O kai dėl karo Vietname: prezidentas dar vis te
beveda “taikos ofensyvą”, tik bėda, kad daugelis pa
saulio žmonių atsisako tikėti, jog tas “ofensyvas” yra 
nuoširdus.

Na, o 89-sis Kongresas, sakoma, greitu laiku gali 
pradėti svarstyti karą Vietname.

KAIP BUVO 
PALAIDOTAS 
L. B. ŠASTRIS

Š. m. sausio 12 d. Indi
joje įvyko iškilmingos Indi
jos ministro pirmininko La
lo Bahduro Šastrio laidotu
vės. Šastris, kaip žinia, sau
sio 10 d. staiga mirė Uzbe
kistano sostinėje, T a š k e li
te, — tuojau po pasirašymo 
Indijos-Pakistano sutarties. 
Šastrio kūnas lėktuvu bu
vo nugabentas į Delhi, Indi
jos sostinę, ir trečią dieną 
buvo palaidotas. TASSO ir 
ELTOS korespondentai 
aprašo laidotuves. Paduo
dame svarbiausias aprašy
mo dalis:

Daugiau kaip milijonas 
žmonių rytą susirinko centri
nėse Delio gatvėse, kai laido-

dalyvavo Indijos prezidentas 
Sarvapalis Radhakrišn anas, 
einąs Indijos ministro parmi- 
n i n k o paeigas Gulzarilalas 
Nauda, užsienio delegacijų va
dovai, jų tarpe TSRS Minist
rų Tarybos Pirmininkas A. 
Kosyginas, JAV vicepreziden
tas Humphrey, asmeninis Di

ldžiusios Britanijos karalienės 
I atstovas lordas Mauntbatenas 
i ir kiti.

Kremavimo vietoje bus pa
jodintas parkas Įžymių Indijos 
! veikėjų atminimui.

LIETUVIŠKAM FILMUI 
(DIDYSIS PRIZAS
' Į 1966 metus Tarybų Lie- 
1 tuva įžengė su didele kultū- 
, rine pergale: Lietu v i š k a s 
i filmas Prancūzijoje buvo 
[apdovanotas pirmuoju pri- 
i zu—premija!

Š. m. sausio 11 d. Vil-

žurnalo numerio viršelio, kaip | 
emblemą, redakcija spausdino j 
mergaitę iš lietuviškojo filmo, j

Iš tikrųjų, šis lietuviško
sios kinematografijos laimė- 
mėjimas yra milžiniškas. Ir 
lai būva leista mums pasvei
kinti Didžiojo prizo laimė
tojus — A. Žebriūną ir J. 
Gricių, taip pat visus kitus 
darbuotojus.

Nekantriai lauksime tos 
dienos, kai galėsime ir mes, 
Amerikos lietuviai, pasi
džiaugti laimėjusiu tarptau
tinę premiją lietuvišku fil
mu — “Paskutine atostogų 
višku filmu 4— “Paskutine 
diena” arba “Mergaite ir ai
du.”

ŽINIŲ AGENTŪRA APN- 
“VEIKSNIAI” DŪKSTA

dvidešimtmtpenkinetinės
Istorijos puslapiai. Iš auditorijų į gyvenimą. 

Jie puošia mūsų buitį. Jubiliejinė paroda
Pirmaisiais Tarybii vai-jį i*espublikos meninį ir kul- 

džios Lietuvoje metais Vii-'tūrini gyvenimą.
niuje buvo įsteigta Meno Buvusieji instituto auk

lėtiniai dirba įvairiuose 
respublikos miestuose. Tai 
jų dėka turime gražiai su-

mokykla, vėliau pavadinta 
Dailės akademija. Ji turėjo 
tęsti senosios Vilniaus dai
lės mokyklos, gavusios pra
džią XVI šimtmetyje, tra
dicijas.

Pokario metais Valstybi
nis dailės institutas išaugo 
į plataus profilio mokyklą. 
Šiomis dienomis respublikos 
visuomenė pažymėjo 25- 
ąsias dailės instituto meti
nes.

tvarkytų miestų aikštes ir* 
skverus, moderniškus vi- 

į suomeninių pastatų interje
rus. Jie padeda gerinti 

| pramonės gaminių meninį 
i a p i p a v i d alinimą, ugdyti 
darbo žmonių estetini sko-I

1 nį. Lietuvių tarybinių ta- 
i pytojų kūriniai plačiai žino- 
■ mi ne tik Lietuvoje, bet ir 
; kitose broliškose respubli-

tuvių procesija iš buvusio In- [ niaus “Tiesoje” apie 
dijos vyriausybės vadovo rezi-[ skaitome: 
dencijos nuvyko prie Džamnos U 
upės kranto, kur Įvyks kremą-j 
vimo ceremonija. '

Valdžios nuomone, 
kaip penki šimtai

tai

Pirmosios Naujųjų metų die- 
j nos atnešė džiugią žinią. Ta
rybų Lietuvos kinematografi- 

daugiau jai. Tarptautiniame jaunimo 
tūkstančių kino filmų festivaly Prancūzi- 

žmonių per praėjusias 2 1 va-į joje, Kanų (Cannes)) mieste, 
landas praėjo pro k a r s t ą J lietuvių meninis filmas “Pas- 
reikšdami savo dėkingumą ir [kutinę atostogų diena” (už 
pagarbą velioniui. Jų tarpe ' respublikos ribų jis vadinamas 
buvo tūkstančiai valstiečių, | “Mergaitė ir aidas”) apdova- 
kurie su savo šeimomis atėjo ’ notas svarbiausiuoju Didžiuo- 
iš gretimų kaimų, darbininkai, ! ju prizu (“Gran Pri”). 
tarnautojai.

Laidotuvių procesija eina
Toliau:

I vcentrinėmis Indijos sostinės Festivalis, arba kaip jį va- 
i gatvėmis, pereina per Radž dina ‘‘Tarptautiniai jaunimo 
Patho magistralę prie Didžių-'filmų susitikimai,’’ šįkart buvo 
jų Indijos vartų, aplenkia Se- labai gausus. Trisdešimt šalių 
nojo Delio sienas, artėdama atsiuntė geriausią savo kino 

j prie kremavimo vietos, kur pa-| produkciją, daugelis po kele- 
| ruoštas laidotuvių laužas. , tą Įvairaus žanro filmų. Ta-

i
i
ii

Jack Stachel
JIS BUVO SUMANUS, lankstus sprendimuose, bet 

tvirtas įsitikinimuose. Jis buvo gilus marksistas-leninis- 
tas, ryžtingas kovotojas, talentingas organizatorius, 
gabus žurnalistas. Gus Hali prideda: Jack Stachel bu
vo pavyzdingas komunistas.

Jack Stachel mirė gruodžio 31 d. Dėl Įvykusio va
žiuotos darbininkų streiko Niujorke nebuvo galima su
ruošti didelių laidotuvių—jis buvo palaidotas privačiai.

Sausio 9 d. Manhattane buvo ruoštas masinis mitin
gas Jack Stacheliui pagerbti—pomirtinis mitingas, ir ja
me, nežiūrint streiko, dalyvavo apie 500 velionio bičiu
lių, bendražygių, draugų.

“Jack Stachel,” priminė kalbėjusis JAV komunistų 
vadovas, “buvo vienas puikiausių marksistinių mąstyto
jų... Jam Markso mokslas buvo kovos ginklas, įrankis vi
suomeniniam progresui pasiekti... Jack mokėjo kiekvie
noje kovoje panaudoti gerą taktiką... Jack Stachelio 
vardas skaisčiai šviečia darbininkų klasės kovų didvyrių 
garbės sąraše...”

Taip ir panašiai Gus Hali apibūdino mirusį darbi
ninkų klasės veikėją, vieną JAV Komunistų partijos 
vadovų, visą subrendusį gyvenimą atidavusį tam, kad 
darbo žmonių gyvenimą pagerintų, kad pasaulinę taiką 
užtikrintų, kad liaudies rytojus būtų šviesesnis, geres
nis.

Jo 65 metai išgyventi nebuvo beverčiai: jie buvo 
kupini puikių darbų, pasišventimo, kovos.

rybų šaliai atstovavo septyni 
filmai. Tad konkurse iš viso 

'dalyvavo daugiau kaip šimtas 
i kino juostų.

, .. T . T> . | Jau vien tai kalba, kad
lI žmonių lydi Lalą Ba- , , >v , , konkurse nugalėti buvo ne-

- - - - j lengva.
Reikia pridurti, pastebi L

Kokareva, kad Kanų festiva
lis toli gražu ne komercinio 

.'charakterio. Čia dėmesio cent
re pats filmų aptarimas, ku
ris vyko po kiekvieno peržiū
rėto kūrinio.

Pilnameti’ a ž i n i ų meninių 
I filmų kategorijoje, kuriame 
I pergalę iškovojo A. žebriūno 
i filmas “Paskutinė atostogų 
• diena,” buvo daug įdomių kū- 
ji’inių. Pats rimčiausias konku- 
I rentas buvo švedų filmas “Ka- 
I pakabami — mano namai” — 

. m i o i jaudinantis pasakojimas apie jų tarpe Tarybų Są- L •, T- . „•>,!, ,  ... , . -. * [Brazilijos vaikus. Lietuviska-
■sis filmas nugalėjo dėl gilesnio 
meninio turinio. Vertinimo 

pažymėjo, kad Di
dysis prizas skiriamas “Už 

' požiūrį ir už filmo idėjų, auk- 
: lėjančių jaunimą, moralinį ty- 
I ruma.” I «-

Diskusijose apie šį filmą bu- 
į vo pabrėžta dvasinis jo gilu- 
; mas, dėmesys šviesiam vaiko 
[vidiniam pasauliui. Tai pade
da jaunajam žiūrovui suvokti 
gamtos ir žmonių grožį, pa
milti meną. Pasisakiusieji pa
žymėjo, kad filmo kūrėjų A. 
žebriūno ir J. Griciaus kūry
binė maniera įdomi ir origi-

i Nuo velionio ministro pir-
■ mininko namų iki Džamnos i 
[upės kranto apie 10 kilomet-į 
I rų. Visu šiuo keliu šimtai tūks-i 
Į tane iii
| hadurą Šastrį į paskutinę- ke-1 
j lionę.

Delio gatvėse pusiau nuleis
tos vėliavos, perrištos gedulo 
j uostomis.

Priešakyje artilerijos lafeto, i 
i ant kurio pastatytas karstas 
i su velionio L, B. šastrio palai- 
i kais, apdengtas Indijos valsty-. 
, bine vėliava, eina trijų rūšių į 
i Indijos kariuomenės štabų vir-j 
[šininkai. Karstą su velionio'
■ palaikais lydi suvestiniai Indi-' 
i jos ginkluotųjų pajėgų pada- 
' liniai. Paskui karstą eina L. j 
Į B. šastrio šeima ir giminės,! 
[užsienio vyriausybinės delega-Į
cijos ir j

! jungos delegacija, kuriai va- 
(dovauja TSRS Ministrų Tary-j 
i bos Pirmininkas A. Kosyginas, , .iri-- jv • komisijaI Indijos vadovaujantieji veike- 
I jai, parlamento nariai ir dip
lomatai. Visą procesijos ke-i 
lią Delio gyventojai pagal se- Į 
novines 1 n (lijo s tradicijas i 
barsto rožių ir gėlių vainikla- i 
piais.

Sako, Šastris buvo biednas
TAŠKENTE MIRĘS Indijos ministrų pirmininkas 

L. B. Šastris, sakoma, buvo biednas žmogus: neturėjo jis 
jokios savo privatinės nuosavybės, neturėjo jokio taupo
mojoje kasoje įdėlio. Būdamas Indijos vadovu, jis gau
davo mėnesinės algos 6,000 rupees (apie $630), bet juos 
išaukodavęs.

f Vienintelis mirusiojo šeimoje asmuo yra jo sūnus 
Hari Krišna, kuris tarnaująs vienoje automobilių par
davinėtojų kompanijoje.

Mirusis Šastri buvo iškilmingai palaidotas—sude
gintas lauže. Laidotuvėse dalyvavo Tarybų Sąjungos 
premjeras Kosyginas, Jungtinių Valstijų vice-preziden- 
tas Humprey ir Valstybės sekretorius Rusk; dalyvavo ir 
Pakistano vyriausybės atstovai, ir daugelio kitų valsty
bių pasiuntiniai.

Šastris mirė staiga, tuojau po to, kai -Taškento 
konferencijoje buvo pasirašyta tarp Indijos ir Pakista
no sutartis. Ir šis dokumentas šiandien skaitomas vie- 
nii žymiausių Šastrio, kaip valstybės vadovo, palikimu.

12 valandą 32 minutės vie
tos laiku vakariniame Džam
nos upės krante, kur buvo kre
muoti žymių Indijos politinių 
veikėjų Mahatmos Gandžio ir 
Džavaharlalo N erų palaikai, 
įvyko L. B. šastrio palaikų 
kremavimo ceremonija.

Pagal indų ritualą vyresny- 
įsis Šastrio sūnus Haris Kišanas 
' uždega laidotuvių laužą. Aidi 
saliuto salvės. Dvasininkai 
skąito šventuosius induistinius 
tekstus.

Kremavimo ceremon i j o j e

Apie filmą šiltai ir daug ra
šė prancūzų spauda.' Vaiz
džiai kalba ir tokia detalė. 
Festivalio metu buvo leidžia
mas žurnalas “FIF1” (“Tarp
tautiniai jaunimo filmų susiti
kimai”). Ant kiekvieno šio

Klaipėdos miesto centras. Montes gatvė

Mūsų skaitytojai jau, be 
abejonės, yra susipažinę su 
žinių agentūra APN (Agen
tūra Pečati Novosti), nes 
jau ne vienas įdomus jos 
paruoštas raštas tilpo “Lais
vėje.” Ši agentūra neseniai 
buvo įkurta, ir šiuo metu 
jos skyrių yra visame pa
saulyje.

Ligi šiol Lietuvoje tetu
rėjo tik savo korespondentu 
B. Akstiną, bet prieš kele
tą savaičių Vilniuje buvo 
įsteigtas APN skyrius, kurį 
sudaro sekami įžymūs Lie
tuvos žmonės:

A. Žukauskas, skyriaus va
dovas, technikos mokslų dak
taras.

Č. Zgirskis, padėjėjas, žur
nalistų valdybos sekretorius.

J. Grigonis, sekretorius, Vil
niaus universiteto prorekto
rius, neseniai eksk u r s a v ę s 
Amerikoje.

B. Akstinas—ligšiolinis eta- I 
tinis APN korespondentas Vii- [ 
niuje.

B. Boreišienė — “Tarybinės Į 
Moters” redakcijos atstovė.

T. Butkus — “Minties” (po
litinės literatūros) leidyklos 
direktorius.

E. Čiudakova — operos dai
nininkė.

P. Gudynas — dailės muzie
jaus direktorius.

M. Chienas — “Sov. Litva” 
redakcijos sekretorius.

M. Jackevičius — “Tėvynės 
Balso” redaktorius.

V. Jakelaitis—kultūros mi- 
ministro pavaduotojas.

L. Kapočius ir V. Karvelis— 
kultūr-ryšininkai.

A. Laurinčiukas-buv. Mask
vos laikraščio korespondentas 
New Yorke.

J. Mitalis — radijo-televizi- 
jos komiteto vicepirmininkas.

L. Romanovičius — lenkiško 
dienraščio redaktorius.

A. Sinkevičius — “žinijos,” 
partinės - ateistinės propagan
dos institucijos sekretorius.

T. Tilvytis—liaudies poetas 
ir taikai ginti komiteto pirmi
ninkas.

Gerą darbą atliko Lietu
vos veikėjai, įkurdami APN 
skyrių. Bet mūsų skaityto
jas tur būt nežino, iš kur 
mes šiuos vardus paėmėme, 
—jis gal pasakys, jog paė
mėme iš Lietuvos spaudos. 
Taip, Lietuvos spaudoje 
prieš kiek laiko buvo pažy
mėta, kad APN skyrius 
įkurtas Vilniuje, buvo pažy
mėta ir kas jį sudaro, ta
čiau mes tuomet praleidome 
tą faktą pro pirštus.

Dabar mūsų dėmesį at
kreipė Čikagos marijonų 
laikraštis “Draugas” (š. m. 
sausio 15 d.). Tasai “veiks
nių” organas APN skyriaus 
Vilniuje veikėjų vardus iš
spausdino pirmajame savo 
puslapyje po didele ant
rašte : “šiemet paaš ties 
rungtynės dėl Lietuvos,,.”

Atspaus dina suminėtuo
sius vekėjų vardus, ir po 
to prašo, kad katalikai duo
tų atikų “Tautos fondui,” o

Per 25-erius savo veiklos 
metus Dailės institutas iš
leido 576 įvairių dailės ša
kų specialistus. Tai—tapy
tojai, grafikai, skulptoriai, 
dailininkai - architektai, ke
ramikai, tekstilės dailinin
kai. Šiais metais išleistos 
pirmosios laidos interjero, 
pramonės gaminių modelia
vimo specialistų, o tap pat 
dailės teoretikų, kurie stu
dijavo neakivaizdiniu būdu.

Institutas turi vakarini 
skyrių Kaune. Dirbantieji 
gamyboje čia gali įgyti ke-

kose, užsienio šalyse. Poka
rio metais pastatyta nema
ža paminklų, kuriuos sukū-*y 
rė mūsų skulptoriai monu- 
mentalistai. Ypač gražių 
laimėjimų pasiekė grafikai. 
Jų iliustruotos knygos kas- * 
met pažymimos visasąjun
giniais dipl omais, o taip 
pat aukso ir sidabro meda
liais tarptautinėse knygų

! mugėse.
Apie lietuvių tarybinių 

dailininkų laimėjimus aki- 
, vaizdžiai pasakoja jubilieji
nė buvusių instituto auklė-'

■ tinių kūrybos paroda, su-
ramikos, tekstilės ir inter- i kakties proga surengta Vii- '

1 niaus dailės muziejuje. Jo 
. j salėse — šimtai tapybos, 

mokosi j grafiRos, skulptūros, tai- 
Didelis ; komosios - dekoratyvi n ė s

jero specialybę.
Dabar institute 

apie 300 studentų, 
jų būrys kasmet įsijungia | dailės darbų.

IS LIETUVOS
Mūsų pramone 1965-aisais 

metais
13

— tiek procentų produkci
jos daugiau, negu 1964 me
tais išleido Lietuvos pramo
nė. Matome, kokie spartūs 
mūsų respublikos pramonės 
vystymosi tempai. Jie žy
miai viršija visos šalies vi
dutinius tempus. Vystyda
mi Lietuvos pramonę to
kiais tempais jau 1970 me
tais mes galime dukart, o 
1975 metais — beveik ketu
ris kartus viršyti 1964 me
tų produkcijos išleidimo ly
gį. Prisiminkime, kad iki
karinėje Lietuvoje pramo
nės lygis buvo pakeltas 2 
kartus tik per 28 metus 
(1911-1939 metais). Dabar 
Lietuvos pramonė per 20 
dienų pagamina tiek pro
dukcijos, kiek buvo paga- 
mžinta per visus 1940 me
tus.

3,5 milijardo
— maždaug tiek kilovatva
landžių elektros energijos 
per 1965 metus pagamino 
respublikos energetikai. Ką 
sako šis skaičius? Tai 4,5 
karto daugiau, negu buvo 
pagaminta elektros energi
jos 1958 metais. Dabar pra
monėje, skaičiuojant vidu
tiniškai kiekvienam darbi
ninkui, sunaudojama tris 
kartus daugiau elektros en
ergijos, negu prieškarinėje 
Lietuvoje. Uždarytos numa
tytos septynmečio kontro
liniuose skaičiuose, viršytos 
2,2 karto.

1300
— toks yra praeitų metų 
respublikos metalo piovimo 
staklių gamintojų darbo re-

zultatas. Ar tai daug? Už
tenka pasakyti, kad iš kiek
vieno šimto pernai mūsų 
šalyje pagamintų staklių v 
yra lietuviškos. Dabar pa
gal metalo staklių gamybą 
Lietuvos šalyje užima ket- 
virtą vietą (po RTFSR, Uk- 
rainos ir Baltarusijos), o 
pagal pagamintų staklių* 
skaičių, tenkantį tūkstan
čiui gyventojų, Lietuva už
ima antrą vietą , šalyje (po 
Armėnijos) ir pralenkia^ 
daugelį šalių, jų tarpe ir J- 
AV. Dabai’ aštuonios mūsų 
respublikos staklių gamyk
los kasdien išleidžia 40 stak
lių., v

11 milijonų
— tiek maždaug kvadrati
nių metrų vilnonių audinių 
pernai pagamino Lietuvos 
tekstilininkai. Iš tokio kie
kio medžiagos galima būtų 
kiekvienam suaugusiam Pa- 
baltijo vyrui pasiūti po vie-" 
na kostiumą. Šiuo metu 
Lietuva gamina vienam gy
ventojui daugiau vilnonių y 
audinių, negu JAV, Vakarų 
Vokietija, Bulgarija ir dau
gelis kitų šalių. Lyginant 
su buržuaziniais metais, už
tenka pasakyti, kad dabar 
vilnonių audinių gaminama 
5,5 karto daugiau, negu 19- 
39 metais.

E.

šis fondas pradėsiąs “rug- 
tynes” su minėtaisiais as
menimis!. .

Matote, kaip suktai “veiks
niai” bando iškraustyti kiše
nes naiviems žmoneliams!

• • *Dešinumo pirmenybė ge
rai atsispindi daugelio tau
tų kalboje. Rusiškai “pra- 
vilno... — teisingai” ir 
“pravo” — “teisė, dešinė” 
yra vienos kilmės. Tas pat 
ir anglų kalboje “right” ir 
t.t. O posakis “išlipo iš lo-^ 
vos kaire koja”, reiškia, 
kad žmogus blogai nusitei
kęs. Vokiečiai sako “Der 
Teufel fidelt mit der Lin- 
ken” — “Velnias smuikuo
ja kaire”. Daugelio tautų 
ritualuose, priesaikose da
lyvauja dešinė ranka.
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Krislai iš Lietuvos
Smagus Naujų Metų 

j sutikimas Vilnjpje
i Kaip paprastai, Naujų
JįMetų sutikimas sisijęs su 

-Maldelių pagyvėjimu preky
boje. Kiekvienas stengiasi 

paruošti iškilmingą švenčių 
stalą namie. Gausiai val
giais ir gėrimais apsirūpi
na visi restoranai, įmonių 
•klubai, nes daugybė žmo- 
n iii mėgsta Naujuosius 
Metus sulaukti ne vien šei- 
mvnos rate, bet ir su darbo 
draugais. Savo sąjungų 
rūmuose rinkosi rašytojai, 
dailininkai, muzikai. Nau
juosiuose Profsąjungų' rū
muose Naujų Metų sutiki
mą ruošė gausi kooperati
ninkų šeima. Tuose pat rū
muose ruošiama tradicinė 
eglutė profsąjungų narių 

$ vaikams. Toji eglutė vyks
ta ištisa savaitę ir progra
ma atliekama po du kar
tus į dieną. Šiemet progra- 

t mą atlieka naujasis Jauno
jo Žiūrovo teatras, pasta
tęs veikalą “Keistuolio pla
neta.” parašytą poetės V. 
Palčinskaitės. Tokios eg
lutės su programomis Prof
sąjungų Tarvbos ruošiamos 
ne tik Vilniuje, bet ir vi
suose stambiausiuose res

publikiniuose mies tuose, 
tad anima daugeli tūkstan- 

zčių vaikučiu, kuriu kiekvie- 
nam Senis Šaltis įteikia po 

'rvšeli dovanu.
i

Akademinis Dramos te
atras Naujų Metu išvakarė
se parodė naują veikalą 
“Meisteris ir sūnus,” kuri
pagal P. Cvirkos knyga 
inscenizavo A. Liobytė ir K. 
Kvmantaitė. Tai smagus ir 
įdomus veikalas, kurį žiū
rėjome. su malonumu. Ope
ros ir baleto teatras Nau- 

*jų Metų išvakarėse sutiko 
tradicine “Traviata.” Gau
su publikos buvo visuose 

.z .14 Vilniaus kino teatru,
I *Turiu šeimon šiemet iėio
II naujas didžiulis, apie 1,000 

vietų turįs kino teatras 
“Lietuva.” Aštuoni kino 
teatrai rodo specialius fil
mus vaikams, nes dabar 
mokyklinių žiemos atostogų 
laikas.

Smarnai, linksmai sutiko 
Naujuosius Metus vilnie
čiai. žinoma, taip pat iuos 
sutiko ir Kaunas, ir Klai
pėda ir kiti Lietuvos mies
tai ir kaimai. Visur skam
bėjo dainos, buvo keliami 
tostai už dar p-eresnius lai
mėjimus naujuose metuose, 
kurie vra naujojo penkme
čio plano vykdymo pirmie- 

čjii metai.
Šiemet po Naujų Metu 

buvo sekmadienis, tad 
^šventėme dvi dienas. Nau
ju Metu vakar a išėjau pa
sivaikščioti Vilniaus gatvė
mis. Smagu buvo girdėti iš 
daugelio namu skambančias 
dainas. Vieni traukia 
“Tūks t a n t i s žingsneliu,” 

I kiti “Augo kieme klevelis,” 
'treti traukia “Platus mūs 
Tarybų pasaulis, skambi 
mūsų laisvės daina” ir dau
geli kitokių. Švyti ir žiba 
padidėjusios ir pagražėju- 
sios vitrinos Lenino pro
spekte. Daugelis žmonių 
telkėsi kra u t u v ė s e prie 

i * apelsinų ir kitokiu vaisių 
, gastronomijos krautuvėse.

Didelėje konditerijos krau- 
* tuvėje su dešimti kartu pa

kartotu pavadinimu “Sva- 
jone” pirkosi tortus, sal- 
dainius, šokoladą, įvairius 

_ kepsnius, vyną, konjaką bei 
kitokius “trunkus.” šiaip 
žmonių gatvėse ne taip 
daug, kaip paprastai vaka
rais, nes daugiausia laiko 

praleidžia namie su sve- i 
čiais, ar svečiuojasi pas

I draugus ir gimines. Tik 
Gedimino aikštėje didelis 
gyvumas, nes ten stovi di
delė eglė su įvairiais pa
puošalais, Seniu Šalčiu ir;

į pasakų nameliu, iš kurio: 
i sklinda muzikos pasakos. I 
! čia telkiasi tėvai su vai- j 
. kučiais, išėję pasivaikščio- i 
; ti. Eglių yra ir kitose aikš- ! 
' tėse — žvėryne, Antakalnio . 
naujame rajone, tarp Basa- 

! navičiaus ir Kalin a u s k o 
j gatvių ir kitur. Tos eglės 
stovės per visas žiemos

; atostogas, pri m i n d a m o s 
j apie ką tik sulauksiuosius 
i Naujus Metus. Ypač gra- 
■ žu Vilniuje vakare, kai eg
lutėse įsižiebia elektrinių 

i lempučių girliandos, o ir vi- I 
i sas Lenino prospektas švyti 
iliuminacija. Gaila tik, kad 
per Naujus Metus užėjo 
atodrėkis, buvo šlapdriba, 

i tad atpuolė daugeliui žie- 
! mos sporto malonumai.

Gausūs apdovanojimai
Daug tūkstančių žmo- 

! nių buvo apdovanota Lie
tuvoje ryšium su tarybinės i 

j santvarkos atk ū r i m o 25- j 
’ mečiu.. Neseniai ordinais • 
| ir medaliais apdovanota di- j 
i dėlė grupė Tarvbų Lietuvos l 
vartotojų kooperacijos dar
buotojų. Lietuvos vartoto- 

I jų kooperacija kelis kartus 
laimėjo pirmąją premiją už 
gerą darbą visos Tarybų 
Sąjungos respublikinių ko
operatinių organ i z a c i j ų 
lenktynėse.

Dabar už laimėjimus že
mės ūkyje, ypač runkelių 
auginime. Socialistinio Dar
bo Didvyrio vardas suteik
tas Pasvalio rajono Puša
loto kolūkio pirmininkui 
Broniui, o anie 70 žemdir- j 
bių už laimėjimus runkeliu 
auginime andovanota ordi
nais ir medaliais. Už nuo
pelnus Lietuvos žemės ūkio 
kėlime numatoma apdova
noti dar dideli skaičių kol
ūkiečiu ir tarybinių ūkių 
darbuotojų.
Akademikas Vladas Lašas |

Sausio 2 d. po sunkios li
gos mirė žymus Lietuvos 
mokslininkas Vladas Lašas. 
Jis buvo Lietuvos TSR 
Mokslu Akademijos ir Ta
ryba Sąjungos Medicinos 
mokslu Akademijos narys- 
koresnonden t a s.’ Kauno 
Valstybinio medicinos ins
tituto Normalinės fiziologi
jos katedros vedėjas, medi
cinos moksiu daktaras, pro
fesorius. Lietuvos TSR nu
sipelnęs mokslo veikėjas. 
Greta žymiu mokslo darbų, 
prof. V. Lašas buvo talen
tingas mokslo žinių nonu- 
liarintoias', Lietuvos TSR 
“Žinijos” draugijos narys 
nuo pat jos įsikūrimo.

Žymėtina, kad profeso
rius V. Lašas . savo laiku 
yra buvęs gana aktyvus 
politinis veikėjas, kuri lai
ką net valstiečiu liaudinin
ku sąjungos pirmininkas, 
Seimo narys. Tačiau atkū
rus Lietuvos tarybine san
tvarka, jis aktyviai įsijun
gė i darba naujose sąlygo
se. Kain Kauno universite-' 
to prorektorius jis veikliai 
dalyvavo universiteto per
tvarkyme ir vystyme. Iš
vadavus Lietuvą nuo hitle
rinių okunantu, prof. V. 
Lašas pasiliko ištikimas sa
vo liaudžiai, niekur nebėgo, 
bet uoliai ėmėsi darbo at
statant mokslo įstaigas ir 
atliko dideli mokslinį-orga- 
nizacini ir pedagogini dar
bą. Prof. V. Lašas mirė tu

rėdamas 74 metus. Sausio 
4 d. jis palaidotas Petra- 
šūmj kapinėse, Kaune.

Draugyste su Erfurtu
Graži draugystė užsimez

gė tarp Tarybų Lietuvos ir 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos Erfurto miesto 
ir Erfurto srities. Dažnai 
įvyksta tarpusaviai apsi
lankymai tarp įvairių sričių 
darbuotojų. Buvo į Lie
tuvą a t v y k u s i o s vals
tiečių turistinės grupės, 
mokytojų grupė, par
tinių darbuotojų a t s t o - 
vai, o savo ruožtu mūsų 
respublikos atstovai lankė
si Erfurto srityje. Ir da
bar, po Naujų Metų išvyko 
ideologinio fronto darbuo
tojų grupė, kurią sudaro 
Lietuvos Komunistų Parti
jos CK d a r b u o t o j a s P. 
Griškevičius (delega c i j o s 
vadovas), Vilniaus miesto 
komiteto sekretorius V. Bi- 
kus, Kauno komiteto dar
buotojas J. Jaruševičius, 
LKP CK darbuotojas L. 
šiškauskas, žurnalo “Tary
binė Moteris” redaktorė B. 
Boreišienė.
Naujas Tarybų Liūgu vos 

atstovas Maskvoje'
Daugelis Amerikos lietu

viu kurie lankėsi Lietuvo- V >
je, turėjo progos susitik
ai su ilgamečiu Tarybų Lie
tuvos vyriausybės nuolati
niu atstovu Maskvoje K. 
Gabdanku, kilusiu iš Kau
no, aktyviai dalyvavusiu 
Spalio revoliucijoje, o Lie
tuvoje buvusiu partijos 
Kauno miesto komiteto 
sekretoriumi. Neseniai K. 
Gabdankas dėl senatvės pa
sitraukė į pensiją. Jo vie
ton Tarybų Lietuvos vy
riausybės atstovu Maskvo
je paskirtas Stasvs Jaruše
vičius, taip pat kaunietis, 
paskutiniuoju laiku dirbės 
Ministrų Tarvbos Mokslo 
koordinacijos komitete.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1966 I. 4.

MANO GATVIŲ DIENA
Mano gatvėmis bėga diena, 
Bėga ji vaiko žingsniais 

lengvučiais, 
Jo rankytėj mažoj nešdama 
šviesų šviesų saulytės zuikutį.
Mano gatvėmis skuba diena, 
Skuba ji grakščiais

žingsniais jaunimo, 
žiburėlius laidais vesdama 
Ir kranus keldama į žydrynę.
Ir tokia rūpestingai gera 
Eina ji lėtais žingsniais 

senutės, 
švyti ji šypsenėle giedria
Jos mažyčiame lūpų kamputy.

Mano gatvėmis skrieja diena 
Kaip svaja — ir šviesi, ir 

saulėta I
Aš kartu — jos mažytė daina, 
Aš kartu — jos styga palytėta.

D. Daukšienė

PRIE NEVĖŽIO
Argi man tik vienai nesimiega? 
Plazda mėnuo bure auksine, 
žiburiai nuo kalniuko atbėga 
Ir sustoja pulku prieš mane.
Meldai tylą linguodami supa, 
Sukryžiavo špagas ajerai, 
Pasisemti vandens pasinėrė

į upę 
Sidabriniai žvaigždžių kibirai.

Brauko mintį — neužbaigtą 
lygti — 

. .Susipynė žioglis žieduos.
Nežinau, ką širdy pasilikti, 
O ką laiko žirgams atiduot.
O kas naktį mintis neramesnė 
šaukia vis atkakliau, atkakliau 
I gyvenimo širdį ir esmę 
Įsiskverbti giliau.
Nežinau, kokį posmą išausiu, 
Kai užmerks žiburėliai akis, 
Tik žinau, kad svarbiausia 
Nemokėjau lig šiol pasakyt.

A. Sučylien^

Tolimuose pakraščiuose Masinis mitingas prieš karą
Prieš *35 metus tolimuo

se Tarybų Sąjungos šiau
rės- pakraščiuose buvo įkur
tos Taimyro ir J amalų- 
Nencų nacionalinės apygar
dos. Per tą laikotarpį čia 
įvyko didelių pakitimų.

Taimyro pusiasalį apgau
bė poliarinė naktis. Termo
metras seniai rodo 40 šal
čio. Atrodo, tūkstančius ki
lometrų nusidriekė baltoji 
tyla. Tačiau Taimyro tund
ra gyva: jos didžiuliuose 
plotuose ganosi elnių ban
dos, į verslą išvyko medžio
tojai. Jie medžioja šiaurės 
lapes, šermūonėlius, vove
res, kiškius. Tolimuose šiau
rės ežeruose ir upėse žvejai 
tebegaudo žuvį.

Taimyro elnių augintojai 
sėkmingai baigia savo sep
tynmetį. Seniai įvykdė me
tinę užduotį apygardos žve
jai. Geriausi Taimyro me
džiotojai, žvejai ir elnių au
gintojai gerai uždirba — 
daugiau, negu kvalifikuoti 
pramonės imoniu darbinin
kai.

Jamalas—labai turtingas, 
didelių perspektyvų kraš

JACK LONDON
1876-1916

i

Vienas labiausiai mėgia
mų užsienio rašytojų Lietu
voje yra Džekas Londonas 
(Jack London). Lietuvos 
skaitytojas jau beveik prieš 
pusšimtį metų galėjo skai
tyti jo kūrinius gimtąja 
kalba. Dabar lietuvių kalba 
mes turime visus geriausius 
įžymiojo amerikiečių rašy
tojo kūrinius: vien tarybi- 
biniais metais išėjo vienuo
lika jo kyngų bendru beveik 
200 tūkstančių egzempliorių 
tiražu.

Džekas Londonas (tikro
ji pavardė—John Griffith) 
gimė 1876 metų sausio 12 
dieną Kali f o r n i j o j e, San 
Franciske. Neturtingo far- 
merio sūnui jau iš mažens 
teko užsidirbti duoną. Dar 
tebesimokydamas mokyklo
je, jis dirbo laikraščių par
davėju, vėliau buvo jūreiviu 
laivuose, dirbo fabrike, skal
bykloje. Ne tik romantikos 
ir nuotykių troškimo, bet ir 
vargo genamas vyko į Alas
ka ieškoti aukso.

Daugelio amerikiečių ra
šytojų kelias į literatūrą 
buvo sunkus, bet, tur būt, 
nė vienas nepatyrė tiek 
vargo, kiek Džekas Londo
nas. “Aš visiškai nebetekau 
jėgų, — rašė jis nevilties 
valandėlę, — iškankintas, al
kanas, aš jau buvau pasi
ruošęs vėl imtis kastuvo ir 

tas. Pastaraisiais metais 
čia aptikti labai dideli gam
tinių dujų telkiniai, kurių 
atsargos siekia trilijonus 
kubinių metrų. Tai—Tazo- 
vo, Novyj Porto, Tarko- 
Salino ir Pietų Tazovo du
jų telkiniai. Dabar svar
biausia — pramoninis di
džiulių turtų įsavinimas. Iš
vysčius apygardos indust
riją, bus galima greičiau 
įtraukti šiaurės gyventojus 
į pramonės gamybą.

Dabar Jamalo sostinė — 
Salechardas — sujungta su 
Maskva ir kitais miestais 
geležinkeliu. Iki revoliuci
jos apygardos teritorijoje 
tebuvo keturios mažos mo
kyklos. Dabar jų yra 57, o 
moksleivių skaičius prašoko 
14 tūkstančių. Vietos gy
ventojų vaikai mokosi mo
kyklose - internatuose, vals
tybė juos viskuo aprūpina. 
Apygardos vidurinės speci
alios mokyklos ruošia sa
vus mokytojus, medikus, 
zootechnikus ir kitus speci
alises. Nancai, chantai, 
selkupai sėkmingai dirba 
broliškoje tarybinių tautų 
šeimoje.

kasti anglį arba nusižudy
ti.” Jo sunkus kelias į li
teratūrą atsispindi romane 
“Martynas Idnas” — viena
me geriausių dvidešimtojo 
amžiaus pradžios JAV rea
listinės krypties kūrinių.

Pirmasis apsakymas, pa
sirodęs spaudoje, buvo iš 
šiaurės apsakymų ciklo — 
“Už tuos, kurie kelyje.” Jį 
išspausdino vienas Sanfran- 
cisko žurnalas. Vėliau jame 
buvo išspausdinti ir kiti ap
sakymai, išėję pirmajame 
rinkinyje “Vilko sūnus.” 
Tai buvo Londono populia
rumo pradžia. Dar labiau 
jis tapo žinomas, kai išėjo 
apsakymų rinkiniai “Jo tė
vų dievas” (1901), “šalčio 
vaikai” (1902). 1906 m. išė
jo apysaka “Baltoji iltis,” 
1909 m. — “Martynas Id- 
nas.” Iš viso Džekas Lon
donas paliko 50 išspausdin
tų knygų, 200 tūkstančių 
rankraščių, dokumentų, die
noraščių.

Džekas Londonas — dide
lis humanistas. Savo kūri
niuose jis pavaizdavo žmo
gaus grožį ir jėgą. Jo kny
gos patraukia savo optimiz
mu. Jo herojai siekia tikslo, 
nežiūrėdami jokių sunku
mų ir kančių. Geriausiuose 
savo kūriniuose rašytojas 
demaskavo buržuazinę san
tvarką. Džekas Londonas

Vietname
New Yorke sušauktas ma

sinis mitingas sausio 16 d. 
vienbalsiai užgyrė rapor
tus Herbert Aptheker, Tho
mas Hayden ir Staughton 
Lynd, tik ką grįžusių iš il- 

' gos kelionės, tyrinėjusių 
Vietnamo padėtį. Šie trys 
įžymūs kovotojai už taiką 
Vietname lankėsi Čekoslo
vakijoje, Maskvoje, Pekine 
ir pagaliau Šiaurės Vietna
mo sostinėje Hanoi. Savo 
patyrimus perdavė masi
niam susirinkimui.

Sekmadienis buvo labai 
šaltas’ šalčiausias šiame se
zone. Daugelis bijojo išeiti 
gatvėn. Buvo manoma, kad 
šaltis gali masiniam mitin
gui taipgi pakenkti. Bet ko
votojai už taiką perpildė di
džiulę Manhattan Center 
salę ir net kitus kambarius, 
ne visi galėjo salėje tilpti. 
Mitingas buvo pravestas 
entuziastingai

Mitingo pirmininkas Muš
te padarė tinkamą įvadą ir 
paskelbė, kad šios didžiulės 
sueigos tikslas išgirsti ra
portus tų žmonių, kurie tik
rai patyrė, kas dedasi Viet
name. Jis paskelbė prieš

i karą kovotojų komiteto pla- 
i ną nauiiems žygiams: su- 
i ruošti demonstraciją kovo 
I 26 d., masini mitingą Yan- 
I kee Stadiume bal. 2 d.

Istorikas H. Aptheker, 
Instituto Marksisti n ė m s 
Studijoms direktorius, ra- 

| portavo, kad jis Šiaurinia- 
I me Vietname lankė ameri- 
1 kiečių lėktuvais išdaužytas 
vietas, kalbėjosi su nuo 
bombardavimų nukentėju
siais, daugiausia seno am
žiaus žmonėmis. Visi ir vi
sur žmonės didžiai pasipik
tinę baisiais amerikiečiu 
barbariškais darbais. Jis 
matė, kain Šiaurės Vietna
mo liaudis vieningai ir nasi- 
rvžusiai laikosi ir įsitikinu
si. kad amerikiečiai nieko 
nelaimės, t i k Vietnamui 
daug nuostolių padarys.

Demokratinės Studentų 
Draugijos vadovas T. Hay
den savo kalboie aiškino, 
kad Čekoslovakijos ir Ta
rybų Sąjungos vadovybės 
daugiau linkusios prie karo 
baigimo susitarimo pagrin
du. kuris užtikrintu Viet
namui pilna nepriklauso
mybe, kad svetimu kraštu 
militarinės iėgos būtu iš
trauktos iš Vietnamo ir kad 
iokia svetima valstvbė iš 
lauko pusės nesikištu i 
Vietnamo reikalus. Bet Ki
nijos vadovai daugiau linkę 
už karo tesimą iki pilnos 
pergalės. Turėio pasitarimą 
su šiaurės Vietnamo vado
vais, kurie taipgi linkę prie 
garbingo susitarimo, kuris 
leistų Vietnamo žmonėms 
pilnai apsivienyti ir savo 
valdžią išsirinkti.

Istorijos profesorius S. 
Lynd nurodė, kad visur, kur 
tik jie keliavo, patyrė, kad 
Vietnamo kovotojai turi 
nuoširdžių draugų ir tam 
tikros paramos. Šiaurės 
Vietname Tarybų Sąjungos 
parama jaučiama. Vietna
miečiai kovotojai už tai Ta
rybų Sąjungai labai dėkin
gi- .

Visi trys kalbėtojai išsi

buvo pirmasis amerikiečių 
rašytojas, iš kurio kūrinių 
padvelkė klasių kova ir pro
letariato masių revoluciniu 
protestu.

A. Kazanskyte 
Vilnius.

pasisęĮte
reiškė, kad karas Vietname 
tikrai turės būt baigtas. 
Amerikiečių už taiką kovo
tojų balsas visame pasauly-\ 
je girdimas. Karo palaiky- ' 
tojus jis smarkiai purto J 
prez. Johnsono administra
ciją taipgi paveikia, kad 

Į reikia taikos ieškoti, visur 
' duris klabinti. Johnsonas 
| tikrai mato, kad jo šalinin- 
| kai kitose šalvse nepadeda. 
' jam kariauti Vietname ir 
kad judėjimas už taiką 

.nuolat visame pasaulyje di- j 
idėja. Vienai Amerikos vy- 
i riausybei laikytis prieš be- 
! veik visų šalių nusistatymą 
' nebus ilgai galima. Karas 
, turės būt baigtas bendru 
' susitarimu.

Svarbiausias dabar daly- 
j kas, tai vis daugiau ir dau- 
' giau amerikiečių supažirK 
! dinti su karo žalingumu ir 
j pavojingumu, taipgi dau- 
į giau jų įtraukti į kovą prieš 
ikarą Vietname. Jie mano, 
| kad liaudies balsas privers 
! Amerikos militarinės jėgas 
; ištraukti iš Vietnamo.

Pirmininkas Mušte taip- 
‘ gi nurodė didžiulę svarbą 
išvystyti daug platesni ju- 
dėiimą už karo baigimą 
Vietname. Tam pasiruoši
mai jau daromi, bet jie rei
kalingi visokios talkos, 
vpač finansinės. Greitu lai
kų reikia sukelti nors $10,- 
000 tam svarbiam darbui.

Malonus svečias
Trečiadienį mūsų įstaigo

je lankėsi senas ir nuošir
dus laisvietis Motiejus Kli
mas iš Ramsey, N. J.‘Labai 
gerai atrodo, nors dar vis 
skundžiasi vienos kojos 
skaudėjimu. Gal reikėsią 
operuoti.

Kaip žinia, mūsų Motiejus 
labai mėgsta po pasaulį pa
važinėti, ir štai pereitą va
sara buvo nuvykęs net į 
SOČI kurortą, Tarybų Są
jungoje, prie Juodosios jū
ros. ir ta proga dar kartą 
aplankė Lietuvą. Kelione la
bai pasitenkinęs.

Svarbu, kad iš šios ilgos 
ir įdomios kelionės drg. Kli
mas narašė geroka pluoštą 
įspūdžiu ir i teikė “Laisvės” 
redakcijai. Širdingai jam už 
tai ačiū. Su laiku jie pa
sieks mūsų skaitytojus.

Netenka abejoti, kad su 
Motiejumi vėl nasimatysime 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavime. ir bankete. •%

v Drg. M. Klimas yra už
prenumeravęs “Laisvę” ke
letui asmenų Lietuvoje, tai 
šia proga jis pasižymėjo, 
kada kuriam prenumerata 
baigsis bei pasibaigė.

Reporteris ...

MONGOLIJOS IR TSRS 
GYNYBOS SUTARTIS
Maskva. — Ulan Batore, 

Mongolijos Liaudies res- 
nublikos sostinėje. Tarybų 
Sąjungą ir Mongolija pasi
rašė 20-ties metų bendro 
apsigynimo sutartį.

TSRS ir Mongolija ir pir
miau turėjo tokią sutartį ir 
1.939 m. TSRS išgelbėjo 
Mongoliją nuo Japonijos 
imperialistų pavergimo.

Washingtonas. — 1965 
metais JAV užsienyje buvo 
pirkę už $2,800,000,000 
ginklų.
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Rojus Mizara

AKIMIRKA
Man aiškino, ir aš apie tai jau seniai 

buvau istorijoje skaitęs, kad dar 1236 
metais čia įvyko didžiulis lietuvių su ka- 
lavijiečiais mūšis—Saulės mūšis, ir lie
tuviai savo amžinuosius neprietelius ge
rai supliekė. Čia, sakoma, tryliktame 
amžiuje, buvo daug pelkių, balų, bet per 
jas ėjo svarbus vieškelis.

Ėmiau savo mintyse lyginti Šiaulius 
su kai kuriais amerikiniais miestais, su 
jų geografine aplinka. Man atrodo, kad 
Šiauliai su Kaunu — tas pats, kas Wor- 
cesteris su Bostonu, tik Worcesteris sto
vi prie Quinsigmondo ežero. Abudu mie
stai pramoningi ir turi savus kultūros 
centrus.

Jeigu skaitysimės su faktais, tai mus 
labai stebins miesto augimo tempai.

— Tuojau po to, kai hitleriniai žmo
gėdros buvo sumušti ir miestas išlais
vintas,*— pasakoja pareigūnas — Šiau
liuose tebuvo mažiau kaip 10,000 gyven
tojų. 1945 metais jų skaičius paaugo 
iki 26,000, o 1965 metais jau turime apie 
76,000!

— Šiauliai, —man pasakojo pareigū
nai,— be kitko traukia žmones pas save 
tuo, kad čia didžiulis geležinkelių maz
gas.

Šiandien Šiauliai ne tik tirštas geležin
kelių mazgas; iš čia į įvairias puses kur
suoja ir autobusai, ir lėktuvai.

Stebino mane ir kitas čia dalykas: ta
rybinių pareigūnų, veikėjų, visuomeni
ninkų ir visų šiauliečių aistringas pa
triotizmas savo miestui. Tiesa, ir kituo
se Lietuvos miestuose mačiau panašų da
lyką: ir Panevėžyje, ir Kapsuke, ir Vil
kaviškyje, ir Alytuje, ir Palangoje, ir 
Druskininkuose. Bet Šiauliuose jį kaž 
kaip labiau junti ir regi.

Jauni ir seni, išmokslinti vyrai ir mo
terys, kai jie kalba apie savo miestą, 
apie jo dabartįį ir ateitį, kalba kaž kaip 
ugningai, su giliu patosu, didele aistra.

Kodėl?

Iš keliones įspūdžių

ŠIAULIUOSE

Aiškinama taip,ir aš sutinku: Buvo 
baisus karas, hitlerininkai fašistai miestą 
sugriovė. Tūli šitie jauni vyrai ir mo
terys arba jų tėvai karo metu kovojo už 
miesto išlaisvinimą. Kai jis buvo išlais
vintas, jauni tarybiniai patriotai, pradė
jo jį atstatyti, naują jo išvaizdą ir atei
tį planuoti. Liaudis ir vyriausybė pa
vedė jiems daryti visa, kad kuo greičiau
siai Šiauliai būtų atstatyti,— kad vieto
je griuvėsių iškiltų naujas mokslo, pra
monės ir lietuviškos kultūros tarybinis 
miestas su visais socialistiniais aspek
tais. Ir šitie pareigūnai, visi šiauliečiai 
patriotai jaučia ir mato, kaip miestas 
kyla, plečiasi, gražėja — vis tai jų pa
stangomis, padedant, žinoma, kitoms ta
rybinėms respublikoms. Jiems žinoma 
čia kiekviena plyta, kiekvienas namas, 
kiekvienas pastatas. Jie puikiai žino 
kiekvieną fabriką, kiekvieną kultūros 
įstaigą, mokyklą, biblioteką, ligoninę, 
nes visa tai jų, jų pastangų dėka išaugo, 
iškilo, išbujojo. Ir jie žino, ką statys 
rytoj. O rytoj miestas bus dar gražes
nis, dar mielesnis, dar brangesnis!

Užsukome į Šiaulių miesto viešąją bi
blioteką. Bibliotekos vadovė Laima Šei- 
nauskaitė ir jos padėjėjas priėmė mus 
labai šiltai. Aprodinėjo jos prižiūrimą 
kultūros turtą—knygas, kurių bibliote
ka turi daug. Parodė ir mano kai ku
rias knygas. Džiaugiausi, kad jos jau ge
rokai apnešiotos, jau perėjusios ne per 
vieno skaitytojo rankas.

jų buvo apie 280. Išmokslintos vadovės- 
auklės vaikams čia suteikia puikiausią 
priežiūrą. Vaikai linksmi, smagūs. Tė
vai, palikdami juos čia dienai, kai patys 
dirba, yra tikri, kad jie bus tėviškai pri
žiūrėti ir mokomi.

Palikę mosuojančius mums rankutė
mis jaunuosius šiauliečius jų palociuje, 
vykome toliau. Užsimanėme nors vieną 
fabriką mieste aplankyti. Labiausiai 
traukė dviračiu-varikliu fabrikas “Vai-
J. et o •

Apie šią gamyklą jau nemažai teko 
skaityti spaudoje.

Pirmiausia, aišku, sustojome direkto
riaus Aleksandro Narijausko kabinete.

Direktorius—jaunas, energingas vyras 
ir šnekus. Čia buvo ir daugiau darbuo
tojų. Mums pasakoja, kad ši gamykla 
buvo pradėta statyti prieš apie penkio
lika metų. Kaip? Iš kur buvo gautos 
reikalingos mašinos, žalioji medžiaga 
dviračiams?

— Iš Ukrainos, iš Rusijos miestų. Su
prantate: Dviratis, rodosi, nesudėtin
gas “padaras”, o kiek jam skirtingų me
džiagų reikia! Be talkos iš broliškų res
publikų nieko nepadarytume!.. — pasa
kojo mums.

Gamykla gamina “Ereliukus” ir “Kre- 
kždutes”. šiemet, direktorius mus užtik
rino, jo vadovaujamas fabrikas paga
mins 315 tūkstančių dviračių, ir 95,000 
variklių (motorų) mopedams.

Šiauliečių pagaminti dviračiai naudo
jami ne tik Lietuvoje—jie pasiekia apie 
40 įvairiu kraštu.
. Vaikščiojome cechuose, kur surenkami 

dviračiai, kur gaminami mopedams va
rikliai. Darbas sistematizuotas, vyksta 
konvejeriškai. Bet smulkiai visą gyveni
mo procesą aprašyti nebandau, nes ne
būdamas inžinieriumi, galėčiau kai kur 
suklupti.

Atsisveikino darbininkus, palydovus, 
direktorių ir kitus darbininkus, skubėjo
me aplankyti žmogų, kurį asmeniškai 
sutikti labai seniai troškau.

Pas poetą Jo varą-J. Krikščiūną
Mašina sustojo ties nedideliu dviejų 

aukštu mūro namu.
— Čia gyvena poetas Jovaras,— tarė 

mūsų vadovas.— Šis namas—jo namas.
Aplankyti Jovarą buvo ilgametis ma

no troškimas. Juk tai žmogus, man gir
dėtas jau per apie 60 metų. Tiesa, gali
ma poetą bei rašytoją pažinti ir jo nesu

tikus asmeniškai — iš jo raštų, iš jo kū
rybos, iš aprašymų apie jį spaudoje. Bet 
kur kas naudingiau tau mylimą autorių 
asmeniškai susitikti, paspausti jam ran
ką, tarti žodį.

Neatsimenu, beje, kuri knygelė pir
miau pasiekė mūsų vargingą pirkelę 
Dzūkijoje: Maironio “Pavasario Balsai” 
ar Jovaro “Žibutė”,, bet žinau tiek, kad 
per ilgus metus puoselėjau mintį kaip 
nors asmeniškai susitikti su Jovaru.

Poetas gyvena antrajame aukšte. Ra
dome jį gulintį lovoje, bet apsirengusį 
tamsiu kostiumu; atrodė jis bus atsigu
lęs tik trumpam posnūdžiui.

(Bus daugiau)

Stoughton, Mass.
Sausio 9 d. įvyko United 

Lithuanian Societies susi
rinkimas. Nedalyvavo pro
tokolų raštininkas ir kasi
ninkas. Bet raportai buvo 
išduoti ir priimti. Buvo dis
kusijų dėl kasininko elge
sio.. Reikia organizacijoje 
pataisyti tvarką.

Nariams, kurie per me
tus moka po $1.20, duoda 
pomirtinės $50 ir vainiką 
už $10. Jų organizacijoje 
yra apie 70. Pereitais me
tais mirė 8, reikėjo išmokė
ti penkiems. Bet tokio sky
riaus Konstitucijoje nėra. 
Toks patvarkymas nutar
tas 1951 metais ir įrašytas 
į protokolą. Buvo diskusijų, ; 
bet palikta po senovei.

Nutarta, kad nariai mo
kėtų po $1 kiekvieną mėne
sį. Kurie nemokės, bus su
spenduoti.

Susirinkimas buvo šauk
tas atvirukais. Dalyvavo 
arti šimto nariu. 1966 me
tams į valdybą išrinkta: 
pirmininku A. Raila, vice
pirmininku—J. Urgutis, fi- i jokai klubo veikloje, 
nansų raštininku — Biru-j patyrę veteranai,

Miami, Florida
NAUJA SOCIALIO
KLUBO VALDYBA
Sausio 12 dieną Socialio

DĖKOJU IR LINKIU
VISIEMS SĖKĖS

Philadelphia, Pa.
Philadelphia turi tris mi- « 

lijonus gyventojų. Alexan-.
|der Hemphili sako, kad 

Per praėjusius trejus me-' miestui dirba virš 30,000
Klubo pastogėje įvyko meti- tus ėjau Lietuvių Socialio* darbininkų. Philadelphijos .
nis klubo susirinkimas ir i Klubo finansų raštininkes piliečiai taksais turi sum\- 
įvesdinimas naujos valdy- pareigas. Kai_ Socialis Klu-; keti jiems algas.įvesdinimas naujos valdy- pareigas. Kai_ Socialis Klu-; keti jiems algas, 
bos. Per pastaruosius dve-/bąs iš nedidelės grupės žmo-1 -------
jus metus klubo valdyba bu
vo pastovi, bet šiemet skųs
damasi nuovargiu, pasitrau- 

I kė iš valdybos užrašų rašti- 
j ninkė Marg. Valilionienė. 
Jinai toje vietoje išbuvo 
nuo pat klubo susitvėrimo, 
virš aštuonerių metų. Taip
gi, po dvejus metus ištarna- 

i vę, pasitraukė pirmininkas 
į Chas Tamošiūnas ir fin. 
'sekretorė Emilija Lack. Jie 
yra pagrindiniai klubo šu
lai. Iš senosios gvardijos li
ko savo vietoje tik nepalau
žiamas John Koch. Jis už
ima iždininko vietą. Jis ir
gi tarnauja be pertraukos 
nuo pat klubo susitvėrimo.

nių, tik palaidai organizuo- i Herbert Bienstock, direk- 
tų, išaugo į čarteriuotą or-: torius s. Department o/ 
ganizaciją, pastatė nuosavą1 Labor statistics, sako: 1965 
salę, .jo finansus reikėjo metais per 10 mėnesių spą- 
skaičiuoti ne šimtais, bet i bo menuo sumušė rekordą 
tūkstančiais, dolerių. Ve-!pakilime darbų> Philadel- 
džiau tą finansinį darbą phijoje ir penkiose apskri- 
kaip geriausiai galėjau ir į tyse dirba 1,582,000. Bet 
supratau, turėdama vieną vįs dar žemiau nacionalinio

neštų naudą Socialiam Klu
bui. Darbo buvo nemažai. 
Dėkoju visiems, kurie man 
padėjo geru patarimu ar 
darbu.

Organizacijos darbe ne

pakilimo.

Miesto 673 kelių taisymo 
darbininkai sulaikė darbą, 
pranešdami, kad jie serga, 
tuo atkreipdami valdininkų 
dėmesį į nepakenčiamas są-

vienas žmogus viską valdo.1 lygas: nešvarumą išvietėse^ 
Ir man teko dirbti ir tartis i valgykloje, persi r engi mb 
su Klubo valdyba ir nariais, i kambariuose. City Mana-

Ne visi klubo nariai įver-ĮTeko dirbti ne tik skaičia- ging direktorius 
tina tų draugų įdėtą darbą 
klubo auklėjime.

Naujoji valdyba nėra nau-
Visi 

visi jau 
ta Jacobs, kasierium — J. ■ daug darbo yra įdėję ir 
Sidlevich, protokolų rašti-jdaug malkų ant jo galvų 

■ninku — Anna Chančius;
' kontroleriais — W. Janush 
ir V. Poškus; į bordirekto-

irius: F. Vitkauskas, S. Lu
cas, T. Makalauskas, E. Va
ikiška, George Jacobs, W.

Į Kilim a n, B. Truzinskas.
A 1 a u s komitetas — Toni
Rai 1 a ir
Manageriumi
Frank Jacobs,

B. Kučinskas, 
išr i n k t a s 
o maršalka

George Shimaitis

i yra priskaldyta. Bet visi 
j pasiryžę ir ištvermingi.
I

Kadangi mes turime ne
mažai klubo narių ir šėri- 

I ninku šiaurinėse valstijose, 
tai manau, gal bus sveika 
pranešti naujosios valdybos 
sąstatą. Pirmininkas Chas. 
Aimantas, vice-pirm. J. Šu- 
kaitis, užrašų rašt. S. Za
vis, f in. rašt. I. Urbonas, 
iždininkas J. Koch, marš. A. 
Zavishius.

Corleto
vime, bet ir kituose darbuo- pažadėjo tyrinėti nusiskurv 
se.' Su Klubo pirmininku C. dimus.
Tamošiūnu veikėme praėju- Corleto tyrinėjimas paro- 
sius dvejus metus. Daug'dė darbininkų teisingumą, 
bendrų reikalų turėjome su 'Išvietės be kanalizacijos, 
Jonu Koch, kuris nuo Klu-i senų laikų, valgomasis kam- 
bo suorganizavimo buvo ir barys, persirengimo vieta 
dabar yra jo kasierium. be jokios ventiliacijos- ap- 
Taip pat Margaret Valilio- šildymo, be langų. Užpaka- 
nienė nuo Klubo suorgani- linis jardas šiukšlynų vieta.

Corleto tyrinėjimas paro-

nienė nuo Klubo suorgani- linis jardas šiukšlynų vieta, 
žavimo buvo jo tarimų raš- Pažadėjo viską sutaisyti, 
tininke. i Unijos lokalo p r ezidento

Buvo momentų, kada dėl Frederi c k Leweso Įsakit 
Klubo geroves įeikėjo tar-' darbininkai grįžo į darbą.' 
tis, diskusuoti ir, sakyčiau,! --------
kai kada pasiginčyti. Bet • 57 procentai viešose mo
tai buvo ne asmeniški rei- kyklose vaikų yra negrai, 
kalai. Linkiu geriausios sėk- Į Taip sako James W. Beck- 
mės įeinančiam Socialio ier, pagalbinis mokyklų su- 
Klubo pirmininkui Ch. Ab | perintendentas. Šiais metais 
montui ir jo pavaduotojui pakilo 3 procentais.

Darbuotojos prašė, kad sudarytume, 
sąlygas bibliotekai laikraštį “Laisvę” 
siuntinėti.

— Skaitytojai taip pageidauja jūsų 
laikraščio!..— sakė vadovė. O mes ne
turime užsieninės valiutos “Laisvei” už
sakyti.

Pažadėjome patenkinti šiauliškių no
rus. Ir “Laisvė” šiandien šiai bibliote
kai yra siuntinėjama. Bet ryšium su tuo 
kyla klausimas: kaip su kitomis bibliote
komis Lietuvoje — su miestavomis, ra
joninėmis, na, ir mažesnių gyvenviečių, 
visokių bažnytkaimių bibliotekomis? 
Veikiausiai niekad nepajėgsime jų visų 
mūsų laikraščiu aprūpinti...

Pakeliavę, pasidairę po Draugystės 
prospektą — visiškai naują gatvę, pasi
džiaugę puikiomis statybomis, minutei 
sustojome Nr. 7 Vaikų darželyje-lopše- 
lyje. Švariuose rūmuose pasitiko mus 
vaikučiai — berniukai ir mergaitės. Čia

Lietuvos vaikučiams yra kur pasportuoti 
karštomis vasaros dienomis, ši mergytė 

drąsiai šoka į baseino vandenį iš 
trijų metru aukščio tramplino.

Bridgeport, Conn.
Lietuvių Jaunų V y r ų 

Draugijos metinis susirin
kimas atsibuvo sausio 9 d. 
Kaip visada, pateikti praei
tų metų veiklos ir finansų 
raportai. Pasirodė, k a d 
Draugija gerai gyvuoja, 
turtas paaugo.

1965 metais mirė 3 na
riai. Frank Kiulkis, Albert 
Petronis ir Juozas Černaus- 
kas (Cherry).

Raštininkai knygas veda 
geroj tvarkoj. Klubą tvar
kiai ir švariai prižiūri “gas- 
padorka” Elena Baranaus
kienė.

Už gerą darbą valdyba 
palikta senoji: pirm. Felik
sas Mockaitis, fin. rašt. S. 
S. Tamošiūnas, ižd. J. Bace
vičius, duokles P. Putri
mas; maršalka P. Einoris, 
tik “trustee” naujas Vito 
Vaitekūnas. Klubo kontro
lės komisija: Feliksas Moc
kaitis, J. J. Mockaitis, Jos. 
Bacevičius ir 12 direktorių.

Reikia pastebėti, kad S.S. 
Tamošiūnas tarnauja Drau
gijai kaip finansų raštinin
kas 50 metų, su mažom per
traukom. Be Susivienijimų 
kuopų, Lietuvių Jaunų Vy
ru Draugija liko viena iš lo
kalinių pašalpiniu Draugi
jų Bridgeporte. Turi savo 
svetainę ir klubą, kur lietu
viai ir kitokios grupės ran
da sau pastogę, ruošia pa
rengimus ir tt.

Ligoniai: Alfonsas Švėgž
da buvo smarkiai susirgęs, 
turėjo o p e r a c i j ą, jau 
sveiksta. Juozas Strižaus- 
kas nesijaučia gerai, keletą 
kartų šaukėsi gydytoją.

Linkiu ligoniams nugalė
ti tuos negailimus ir būti 
sveikais ir drūtais.

J. J. Mockaitis

Direktoriai: V. Bovinas, 
J. Paukštaitis, G. Danis, A. 
P. Gabrėnas, J. Viginas.

Miamio liežuvininkai
Pas mus Miamyje gyvuo

ja kitas lietuviškas klubas, 
tai Lietuvių Piliečių klubas. 
Šiomis dienomis mi re to klu
bo stambiausias mecenatas- 
rėmėjas senukas Mockus. 
Laike laidotuvių kai kurie 
Piliečių Klubo nariai skun
dėsi, kad kas tai iš mūsų 
Socialio Klubo narų būk tai 
išsitaręs apie velionį Moc
kų: “Na, padvėsė, tai ir ge
rai.” Tai esąs žiaurus, ne- 
kultūriškas išsireiškimas.

ra
Didelė didžiuma, su mažo

mis išimtimis, Socialio klu
bo narių pilnai atjaučiame 
ir sutinkame, kad tai nekul
tu riškas išsireiškimas. Ko
kių ideologinių pakraipų 
mes bebūtume, visgi tokie 
išsireiškimai niekam gar
bės neduoda ir pačius teikė
jus tų epitetų daugiau pa
žemina negu tuos, kuriems 
jie yra taikomi. Mockus ne
buvo koks nors stambus 
ideologas, bet pagal savo 
supratimą mylėjo lietuvybę 
ir ją rėmė. Užtai užsitar
nauja pagarbos. Prie to, 
čia bus kaip tik vietoje, kad 
Piliečių Klubo pastogėje ir
gi yra tokių vėplų narių, 
kurie dar mandriau nesą
moningų perlų paberia. Pro- 
ponavimas ir auklėjimas 
broliškos meilės, vietoje ne
ne apykantos, visapusiškai 
naudingiau visiems.

S. Zavis

J. Šukaičiui. S. Zavis, įgu- --------
dęs veikėjas, tinkamai pa-i Philadelphijos viešųjų mo- 
vaduos M. Valilionienę. Jis kyklų valgyklų darbininkai 
naujas tarimų raštininkas, reikalauja balsavimo ųž 
Geriausi mano linkėjimai: A F L - CIO uniją. Kaltina 
Ignui Urbonui, kuris išrink- i mokyklų superinten d e n t ą 
tas mano vieton atlikti fi-'dr. Whittier vilkinime atsa- 
nansų raštininko pareigas, j kymo. Darbininkai sak<j| 

kad jie dirba už $1.15 į va-

Pataisa
Tūpusioje koresponden

cijoje sausio 11 d. pasaky
ta, kad dirbo E. Sliekienė, 
o turėjo būti E. Lakiene... 
Klaidą atitaisau ir atsipra
šau. E. K. S.

Linkiu Socialiam Klubui ir 
jo naujai valdybai geriau
sios sėkmės pakilti dar į 
aukštesnę pakopą finansi
niai ir kultūriniai. Linkėji
mai visiems Klubo nariams 
geros sveikatos, glaudesnio 
ir našesnio darbo Klubo ge
rovei.

Amilija Lack
Buvusi fin. raštininkė

Camden, N. J.
Mūsų mieste ir apylinkė

je serga eilė draugų. Sau
sio 8 dieną iš Atlantic City, 
N. J., parvežė į Philadelphi
jos Alberto Einšteino ligo
ninę Povilą Navalinską.

Prieš šventes jis turėjo 
mažą operaciją ir buvo ma- 

. nyta, kad viskas bus gerai, 
I bet jo sveikatos stovį išty- 
| re ir surado, kad jis vėl tu
ri grįžti į ligoninę.

Jonas Baranauskas, ku
ris gvvena Navajo Rd., So
merdale, N. J., skundėsi ne- 
sveikavimu. Linkiu drau
gams greitai pasveikti.
Gražiai, parėmė “Laisvę”
Sveikai laikosi Jonas Šim

kūnas, kuris jau turi gerą 
skaičių metų. Jis gyvena 
Collingswoode, N. J. Jonas 
atsinaujino “Laisvės” pre- 
numeratą, užsimokėjo į 
LLD duokles, ir ant stalo 
paklojo $50 į “Laisvės” fon
dą. Gi pereitais metais LLD 
50-ties metų sukakties pro
ga jis paaukojo Draugijai 
$50. Tai labai nuoširdi ir 
didelė parama. Didelis jam 
ačiū! Linkiu sveikatos ir 
laimingai gyventi 1966 me
tais. A. J. Pranaitis

landą. ' *

Acting Center City Dist
rict Manager J. L. Weigle 
sako, kad Philadelphijoje jr 
priemiesčiuose 135,000 žmo
nių, sulaukiusių 65 metų ir 
daugiau, nėra išpildė Medi
care pagalbinės apdraudos 
blanku, v

Philadelphijos .eleveiterių 
vairuotojų mokestis yra $2.- 
96 į valandą, tuo tarpu New 
Yorko tos rūšies darbinin
kai, laimėję streiką, gaus 
nuo $3.46 iki $4. Philadel
phijos fėras 25 centai — 
transferiu 30 c. Ateitis 
sakys, kiek bus pakeltas 
New Yorke fėras.

--------------

LLD 10 kuopa gražiai pa
žymėjo Draugijos 50 metų 
jubiliejų praeitais metais. 
Suruošė du banketus, pra
kalbas, judomus paveikslus. 
Parengimai gražiai pavyko. 
Paremta Centras išleidiipe 
knygos anglų kalba. Pasa
kyta gražių kalbų, nušvie
čiant organizacijos praei
ties darbus. Gauta keli na
riai, pagyvintas veikimas, 
gražus publikos atsilanky
mas. Ačiū visiems!

Philadelphiečiai praeityje, 
užsnigus šaligatvius, turėjo 
patys nukasti. To nepacb- 
riusieji buvo baudžiami. Iret 
teismo patvarkymu, mies
tas turi nuvalyti šaligat
vius. Namų savininkams 
palengvinimas. Miesto ad
ministracija prašo pagalbos. 
Sako, dideli iškaščiai, nega
linti tai padaryti.

Pilietis
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CLEVELAND, OHIO
Mirė B. Mikalajūnienė
Sulaukus 74 metų am

žiaus gruodžio 11 d. mirė 
Bertha Mikalajūnienė. Ji 
sirgo širdies liga. Paliko 
liūdinčius du sūnus, mar
čias, anūkus ir kitus arti
muosius.

Velionė buvo pažangi mo- I 
teris. Priklausė prie Mote- ■ 
ru klubo, LLD 22 ir LDS 55 I 
kuopos. Sveika būdama i 
lankėsi į susirinkimus ir į 
parengimus, darbavosi, au- ; 
kojo, kiek galėjo.

Gruodžio 14 dieną jos pa- '

no šermeninės į Lakeview 
kapines. Prie karsto buvo 
gražių gėlių. Į kapines pa
lydėjo skaitlingas būrelis 
jos draugų.

Lai mirusiai būna amži-

Shenandoah, Pa.
Man besilanka n t pas 

“Laisvės” skaitytojus va
jaus reikalais, ne visur ra
dau juos sveikus. Senas 
“L.” skaitytojas J. Matu- 
kaitis jau ilgas laikas ser
ga.

Ambraza Zalanka, Frack- 
villėje, jau senas laikas, kai 
serga. Jis nuoširdus darbi
ninkų judėjimo draugas, se
nas “Laisvės” skaitytojas ir 
rėmėjas.

Mahanoy City mieste ser
ga S. Kuržinskas, labai ge
ras ir malonus draugas. 
Dabar jis yra Locus M. 
State ligoninėje, Shėnado- 

i ryje. Visiems linkiu pilnai 
rienė, M. Tyzinauskienė ir . pasveikti. . a « • v • — T" x 1

Buvo skaityta klubo kon
stitucija, kad narės žinotų 
tvarką. Per vasari ir kovą 
turėsime susirinkimų per
trauką. Kur tarptautinis 
Moters dienos minėjimas 
įvyks, dar nežinome. Mat, 
mūsų klubas parduotas, o 
naujos vietos dar neturime.

Klubo valdyba 1966 me
tams užgirta ta pati. Pirmi
ninke yra A. Palton, užra
šų raštininke — Mary Ma
son, finansų rast. —Anna 
Eitutienė, iždininke —Ona 
Mack, korespondente—Ona 
Salin.

Pietus pateikė M. Būti

Nuo kapinių palydovai 
buvo užkviesti į LDS klubą 
ir atitinkamai pavaišinti. 
Sausio 13 d. įvyko Cleve
land!) Lietuviu Moterų klu- C- 4.
bo susirinkimas. Ji atidarė 
pirmininkė A. Palton ir bu-

pagerbta klubo mirusi na
rė B. Mikalajūnienė.

Į klubą įstojo Nellė Pet
ronienė ir Anna Walker. 
Serga klubo narė M. Nikas, 
ją lankė M. Lubikienė ir M. 
Geležienė.

■ Stasiulevičienė. Drg. Sle- j 
j ziuvienė minėjo savo gim-; 
j tadienį ir pavaišino visas su i 
; arbatėle ir skaniais užkan- i 
i džiais. Ačiū jai ir aukoju- ' 
I sioms draugėms.

J. Bagdonas, ‘ 
vajininkas, gavo 
smūgį. Širdies liga serga 
ir M. Nikas. Rūta Andrušu- 
nienė jau grįžo iš ligoninės. 
Viktorija Daraškienė turė
jo plaučių uždegimą, bet 

; jau sveiksta. Ona Grigienė 
i yra perkelta į Sinai ligoni- 
| nę, 1800 E. 105th St. Sun- 
į kiai serga. Sergantiems lin- 
| kiu greitai pasveikti.

K. Naravas

Vilnies” 
širdies

pa
ir

Banketas įžymiam veikėjui- 
Richard Morfordui-pagerbti

Trečiadienį, sausio 26 d., 
Astor Kotelyje, Manhatta- 
ne, įvyks puikūs pietūs-ban- 
ketas Rev. Richmard Mor- 
fordui pagerbti. Pradžia 6 
vai. vak. I

Gal lietuvių visuomenė 
nėra, pilnai susipažinusi su 
šiuo įžymiu vyru, tai čia pa
sidalinsiu kai kuriomis apie 
jį mintimis.

Richard Morford yra pro
testantų dvasininkas - kuni
gas, bet jis niekad kunigys
tės nepraktikavo, niekad 
nėra sakęs bažnyčioje pa
mokslu. Reverand Richard v 
Morford yra visuomeninin
kas, kovotojas prieš visuo
menines neteisybes.

Per 18 metų dirbęs viso
kiose bažnytinėse, daugiau
sia presbiterijoniškose, or
ganizacijose, prieš 20 metų 
Rev. Morford įstojo į Na
tional Council of American-

makaranizmą—abudu tokie 
patys velniai!

Kadaise, kai JAV Kon
greso ragangaudžiai - inkvi
zitoriai buvo užpuolę Ame
rikinę - Sovietinę Draugiš
kumo Tarybą, pareikalavo, 
kad Morfordas duotu ra- 
gangaudžiams visų žmonių, 
kurie yra aukoję Tarybai 
pinigų, vardus, pavardes ir 
adresus. Jis griežtai atsisa
kė tai padaryti, ir už tai bu
vo tris mėnesius įkalintas!

Banketas šiam vyrui pa
gerbti žada būti didelis ir 
spalvingas. Kalbas jame sa
kys TSRS ambasadorius 
Wash ingtone Dobryninas, 
John Lewis, industrialistas 
iš Ohio valstijos — Edward 
Lamb, taip pat d-ras Corliss 
Lamont.

■ Įėjimas į banketą asme-1men lo set up ancl operate from 
niui $10. 6 vai. bus duodami i bluePrUlts- LiberaI ComPany Paid 
kokteliai, o 7 vai. prasidės stfclte Rd DE 2-2200. 
tikrieji pietus. Ns

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

SO. BOSTON, MASS.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Sukako dveji metai kai mirė

Jonas Peldžius
1964 
kapinėse.

Mirė Sausio 16, 
Palaidotas Blue Hill

Su gailesčiu prisimenu savo mylimą gyvenimo 
draugą. Ilsėkis ramiai. Tu esi mano širdyje.

EMILY PELDŽIUS

ROCHESTER, N. Y.
In loving Memory of my dear Husband

Charles Galinat
Who passed away January 21, 1958.
He bid no one a last farewell, 
Not even said good-bye, 
He was gone before I knew it, 
And no one knows the reason why.
I lost my soul’s companion, 
A life linked with my own, 
And day by day, I miss him more 
As J walk through life alone.

Sadly missed by your loving wife, 
ANN GALINAT

Labai Širdinga Padėka
Negailestingoji mirtis mūsų mylimos dukrelės Onutės Paulaus

kaitės, kuri mirė gruodžio 20, 1965, labai sukrėtė mus —seną tėvą, 
o labiausiai mane motiną. Aš pati tikėjausi senatvėje prisiglausti 
prie savo dukrelės, dabar ji po daug*metų nesveikatos, palikusi mus, 
prisiglaudė prie šaltos žemelės- mirė. Tą viską praleisti, panešti 
pasilikusioms sunku buvo. Labai sunku.

Ačiū jums visiems—mūsų giminės, mūsų draugai ir 
kad toje mūsų nelaimingoje valandoje su savo užuojauta, 
morale pagalba mūsų neužmiršote.

Pirmiausia dėkojame sūnui Stasiui, jo žmonai Alice ir
■ šeimai už visą tvarką šermeninėje, kapinėse ir po laidotuvių na

muose ir kur tik reikėjo. Dėkui visiems giminėms, draugams ir 
draugėms ir visiems už suteikimą gyvų gėlių šermeninėje, 
labai daug buvo ir kurias gyva būdama velionė labai mylėjo.

Dėkojame už lankymą velionės šermeninėje, už suteiktą 
užuojautą žodžiu, laiškais ir per spaudą—“Vilnį’ ir “Laisvę.'’

Labai dėkojame draugui J. K. Mažuknai už pasakytą 
šermeninėje ir kapinėse.

Dėkui visiems už palydėjimą velionės j kapines, už sutęikimą 
mašinų; grabnešiams už patarnavimą; LDS 142 kuopai už sutei
kimą Garbės Palydovų, už gėles ir sklypą žemės, kur velionė kuopos 
narė tapo palaidota.

Dėkui pririžiūrėtojams tvarkos laike laidojimo Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse, kur velionė buvo palaidota.

Dėkui jums visiems, kad mums liūdnoje valandoje mus užjaięt^t. 
O Tu, mirusi miela mūsų dukrele Onute, ilsėkis amžinai.

Tėvas MOTIEJUS
Motina PETRONE
PAULAUSKAI

draugūs, 
su savo

visai jų

kurių

mums

kalbų

Pittsburgh, Pa.

MECHANICAL TRAINEES

Are you looking for a career—not 
just another job?

Do you have a high school education 
or equivalent? Are you 
ly inclined?

mechanical

to tell you 
journeyman

Good! We would like 
how you can become a 

: envelope machine adjuster, with 
steady year round work and good 
pay while learning.

Many Employee benefits, including 
paid vacations, paid holidays, and 
a profit sharing retirement

Apply at the TENSION 
LOPE CORP., Huyler and 
Street, S. Hackensack, N.

plan.

ENVE- 
Wesley

(104-6)

MACHINISTS
2 AC CHUCKERS

MILLING MACH. OPER.
TOOL & CUTTER GRINDER

DRILL PRESS OPER.
Permanent positions for qualified

MACHINE OPERATORS 
NEEDED

In the following categories:
Grinding Gardner, 1209 Bryants,

Centerless blanc^ard, also 
Automatic Screw Machines, 

drill press & Milling machines. 
Will consider qualified trainees, job 
available for 1st & 2nd Shift. Good 
insurance program and 7 paid holi
days, overtime avail. Apply—

RICHARD BROS. PUNCH CO.
4749 Tolbut St. (at Torresdale) 

Philadelphia 26, Pa. (2-8)

BAKER’S HELPER. Experience 
preferred but not necessary. Must 
be reliable. Full time night work. 
Will teach rotating oven. Also PART 
TIME BENCHMAN, week-ends. Day 
work, bagels only. 7555 Haverford 
Ave., TR. 8-8080. (4-8)

Eddystone, Pa.
Padėka

Tariu širdingiausią 
dėką visiems draugams
draugėms, kurie metu ma
no ligos prisiuntė užuojau
tos laiškų ir atvirukų su 
linkėjimais greitai pasveik- Soviet Friendship (Ameri- 
ti.

Labai ačiū už linkėjimus. 
Atleiskite, kad neparašau 
kiekvienam skyrium, bet iš
reiškiu padėką per “Lais
vę”.

Iš savo puses visiems lin
kiu 1966 metais geriausios 
sveikatos ir laimės.

COOK. For grill work, night work, 

no Sunday. Fast only apply. Top 

salary for top man. Call VI. 4-9844.

(4-8)

benefits.
■ Starte Rd.

(6-8)

Easton, Pa.
Jau praėjo metinės šven

tės. Šeimininkės darbavosi, 
kaip bitelės pagaminimui 
įvairiausių valgių. Žmonės 

i rūpinosi pasiuntimu atviru- 
i kų vieni kitiems, linkėdami 
Į su naujaisiais Metais lai
miu

siems
vome
tarpe

o pasaulyje taikos, 
suteikdami artimie- 

dovanų. Mes irgi ga- 
daug sveikinimų, jų 
net n u o Lietuvos

Eastone kol kas visi gy
vi, nors pora lietuvių ir bu
vo susirgę, gulėjo ligoninė
je-

Sausio 16 dieną pas mus 
šalta, bet sniego nėra.

rugpjūčio

grįš rugp.

Nupigintas važiavimas 
Lietuvon

Sausio 19 d. lankiausi 
Union Tours agentūroje, 
kuri organizuoja lietuvių 
turistų grupes aplankyti 
Lietuva. Gavau žinių, kad 
šiais metais iš New Yorko 
išvyks trys lietuvių turistų 
grupės.

Pirmoji gr upė išvyks 
birželio 7 d. ir grįš birželio 
28 dieną.

Antroji grupe 
pos 12 d. ir grįš 
2 dieną.

Trečioji grupė 
rugpiūčio 2 d. ir 
23 dieną.

Visos trys grupės Lietu* 
voje išbus po 18 dienų. Va
žiavimas gerokai nupigin
tas. Už kelionę iš New Yor
ko į Vilnių ir atgal į New 
Yorką, taipgi už 18 dienų 
gyvenimą ir patarnavimą 
Lietuvoje tiktai $725.00

Norintieji aplankyti Lie
tuvą jau dabar gali regist
ruotis. Daugiau informaci
jų gajfųia gauti rašant tie
siai turistų agentūrai:

Union Tours
1 E. 36 St.
New Yofk, N. Y.

Geriausia rašyti anglų 
kalba, bet tie, kuriems būtų 
sunku parašyti angliškai, 
gali rašyti lietuviškai.

J. Grybas

; kinę-SovietinęDraugiškumo į MOKSLININKAI BARĖ 
Taryba) ir tapo išrinktas j Addis Ababa. — čia, pen- 
jos direktorium. Ir šian- j kioliktoj taip vadinamoj 
dien šis vyras tebėra direk- j Pugwasho konferencijoje, 

. torius-veikėjas. Kiek jis tu-Pv}uao«įe .dalyvavo moksli- 
1 ri pažinčių: su dvasininkais, jš ^2 . šalių, buvo
su intelektualais, su kovoto- jllngtings Valstijos už karą 
jais už žmonių laisvę ir tai- Vietname, taip pat ir už ki- 
ką! Jis kovojo prieš ma- 
kartizmą ir tebekovoja priešinius reikalus.

; nįnkai iš 32 šalių, buvo 
smarkiai kritikuo j a m o s 
Jungtinės Valstijos už karą

šimąsi į kitų šalių viduji-

BANKETAS IR KONCERTAS
šeštadieni

Sausio-January 29 dieną
Ave., So. St. Petersburg, Fla.314 —15th

Tallahassee

Birute Ramoškaitė 
Sopranas

Žymi solistė, Birutė Ramoškaitė, iš 
miesto (Florida) pirmu kartu dainuos mūsų koloni
joje. Taipgi bus ir vietos Dainos mylėtojai progra
moje su linksmomis dainelėmis.

Nepraleiskite šips progos pasiklausyti ir pasi
džiaugti gražiu dainavimu.

— Kviečia Liet. Literatūros Dr-jos 45 kp.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DALININKŲ

SUVAŽIAVIMAS IR BANKETAS
Iš anksto pasiruoškime juose dalyvauti

Įvyks Sekmadienį

Vasario 6 February
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 

Vakarienė bus duodama 5 vai. vakare
Suvažiavimas ir banketas bus

“LAISVES” SALEJE
102-02 Liberty Ave. Ozone Park, N. Y.

Vakarienės kaina $3.50
“L.” bendrovės dalininkams pietų užkandžiai 

bus duodami nemokamai

Kviečiame dalininkus dalyvauti konvencijoje ir ban
kete. Taipgi kviečiame brooklyniečius ir iš apylinkes at
silankyti į banketą. Bus gera vakariene ir bus malonių 
pasimatymų su svečiais iš toliau.

Clean,

KITCHEN WORK

sober, must be reliable and 
hard working.

Hrs. 3 to 11 PM
Call RE. 9-9321 after 8 PM

CARPENTERS 
Experienced men for Concrete form 

work.
Apply in office.

34th & Currie Ave., Phila., Pa.
(2-8)

PLUMBERS
Experienced mechanics. Good hourly 
rate, other advantages for right men.

Start immediately.
Phono 598-7561 for appointment.

(6-8)

HOUSEMEN. Busy hotel has open
ings for those interest in Janitorial 
services. Good ref. req. Exp. hepful 
but not ‘essential. Salary, plus ex
cellent company benefits. Apply to 
Mrs Pomeroy, 9 to 4. MARRIOTT 
MOTOcR HOTEL, City Line & 
Monument Avės., Bala Cynwyd.

MO. 7-0200, Ext. 751.

PAPERSLITTER OPERATOR
Exp. Good opp. to move upward 

with leading growth firm. Desire 
man capable of handling own set
ups. All fringe benefits, 
mediate interview at your 
ence. Phone DA. 9-0840. 
Mr. Griffith.

For im- 
conveni- 
Ask for 

(4-6)

SHEET METAL LAYOUT. Ex
perienced. Do layout and form parts 
on light gauge metals. Call or apply 
in person to:

1100 Orthodox St.
PI. 4-6775 (2-6)

TRAINEES. Gayley Wycombe Corp., 
Wycombe, Pa. Southeast of Doyles- 
iown, desires employees, male over’ 
18, no experience required, to work . 
in Textile Mill producing elastic fab
ric. Good chance for advancement.

Please call 598-3132.
(6-9)

BAKER. 1st class, good salary for 

right man. Night work only. Inquire 
in person.
1721 E. Passyunk Ave. DE. 4-8797.

(4-6)

HELP WANTED FEMALE

KNITTERS

Experienced on Flat Machines.
Night Shift with Progressive Co.

Call. WA. 5-8021.
(6-8)

HOUSEWORK
Cooking and care for ; 

children.
For working Mother, 

or out.
$45. 5 day week. Call 1 

after 6.
LA. 5-4326.

school

Sleep

before

age

in

or

(4-6)

----------------- --------------------------------j HOUSEKEEPER. Live or sleep in.
SERVICE STATION. 2 men need-, General duties, incl. laundry. Pri

ed. Main line. Good working con
ditions. Experienced. State inspec
tion. Light mechanical work. Good 
salary. Pay to match experience and 
ability. Apply LENIO’S GULF—
Township Line & Earlington Rd.

Havertown (6-7)

vate room and bath in new doctor’s 
home. 3 children. Thurs & Sun. 
off. Good salary. Excellent refer
ences required. Close to Phila. 
Call 1-609-235-4202. (103-110)

TRAINEE 
Fabricating laboratory glassware.

Full time.
Energetic and reliable. 
Willing to learn trade. 
Oreland area. 885-0145.

HOUSEKEEPER
Reliable and pleasant for a Profess
or’s family. Cleaning and laundry. 
Monday thru’ Friday, 9 AM to 5:30 
PM. Salary $67 per week. Call MI.

2-7502. 9 College Lane
Haverford, Pa. (6-7)

(6-11)

7 So. Boston, Mass.
u

Pataisos
Korespondencijoje įvyko 

klaida. Ten buvo pasakyta, 
kad LLD kuopos kasierius 
yra Valančauskas, o turėjo 
būti J. Rainardienė.

LLD 2 kuopos pietūs yra 
rengiami ne sausio 22 die
ną, o sausio 23 dieną.

EI. Repshis

MAIDS. To work in busy hotel. 
Day shift 8 to 4:30 PM. 5 days a 
wk. Salary plus excellent company 
benefits. Good ref. required. Apply 
Mrs. Pomeroy, 9 to 4. MARRIOTT 
MOTOR HOTEL, City Line and 
Monument Avės., Bala C y n w y d. 
MO. 7-0200, Ext. 751.

HOUSEWORK. General, laundry. 
Sleep in. own room and TV. Air- 
cond. home. Love children (2). Ex
perienced and references. Excellent 
salary and bonus, paid vacation for 
right person. MO. 7-5583.

(6-7)

(PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kviečiame visus ateit j pietus, 
kurie įvyks sekmadienį, sausio 23 d., 
1 vai. Endicott St. salėje.

Moterų komisija

CHILD NURSE
Ages 2 and 6 months.
Competent and reliable.

Good pay for right person.
Phone 828-0877.

Norristown vicinity.
(6-7)

MALE or FEMALE

CLEVELAND, OHIO

LDS 55 Kuopos Narių Dėmesiui
Mūsų kuopos susirinkimas įvyks 

vasario 2 d., naujoje Vietoje — 
E. O. W. V. Club Hali, 12618 Shaw 
Ave., Clevelande. * Pradžia 4 vai. 
popiet.

Prašau narius dalyvauti ir pa
matyti naują mūsų susirinkimams 

‘ vietą. Sekr. J. Petraus (6-7)

TELEPHONE INTERVIEWERS.
To conduct market research tele
phone surveys for Nat'l Research 
organization. Part-time assignments 
available both day and evening. Sal. 
$1.75 hr. All work done in our West 
Phila. office. Convenient to Public 
transportation. Call Personnel. SH. 
8-2015. ’ (6-8)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
now stambesne auka paremk



6 psi. LAISVĖ Penktad., sausio (Jan.) 21. 1966

LAISVĖS' VAJUS I Iš Aido choro 
į susirinkimo 
j f

Šio mėnesio (sausio) 14 d. 
įvyko Aido choro metinis 
susirinkimas “Laisvės” sa
lėje. Atidarė pirmininkas 
Jonas Grybas ir trumpai 
papasakojo apie choro nu
veiktus darbus. Elena Bra
zauskienė, vicepirmininkė, 
ragino d a i n i n i n kus, kad 

Po naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė: S. energingiau visi veiktų. Jo- 
F. Smith, Los Angeles, Calif.; Jennie Stanienė, Balti- nas Juška, sekretorius, per- 
more, Md/, ir L. Bekešienė, Rochester, N. Y. (Rocheste- skaitė protokolą choro veik- 
riečiams pagelbėjo A. J. Orlen, su atnaujinimais). 'los visų 1965 metų. Walte-

i

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Iš LDS13 Kuopos 
Susirinkimo

Mieste pasidairius

Connecticut valstijos vajininkai gražiai pasidarba
vo: J. Strižauskas, bridgeportietis, prisiuntė naują pre
numeratą, o atnaujinimų — J. Čepukaitis. forestvillietis,; 
J. Patkus, newhavenietis, ir J. J. Mockaitis, bridgepor
tietis.

Worcesteriui pasidarbavo maynardietis J. Gaidys 
su atnaujinimais.

Į “LAISVES” BENDROVES 
SUVAŽIAVIMUI
SVEIKINIMAI

Mieli draugai ir draugės: 
i____ Sveikiname šį “LAISVĖS”
Su ja įsuvažiavimą, linkime susi-

Niekas neatsimena tokio 
oro, kokį šiomis dienomis 
turime New Yorko apylin
kėje. Saulėtas, ne per šal
tas. Jau baigiasi sausio mė
nuo, o sniego faktinai dar J 
nematėme.

žinoma, dar sulauksime 
ir žiemos. Paprastai pas 
mus oras labiausiai “sugen-1 
da” vasario mėnesį. Gali j 

! taip atsitikti ir šiemet.

Paaiški, kad partija ruo
šia ir greitoje ateityje pa
skelbs ir išleis naują plačią 

Ipartijos programą.
I plačiąją visuomenę partija rinkusiems draugams, drau- 
I supažindins vasario 25 die-j genis dalininkams pravesti 
|ną didžiuliame viešame pa- i geriausius tarimus dėl laik- 
rengime, kuriame bus atžy-! rasčio geroves, kad dar il- 
mėta dukartsava i t r a š č i o ga* gyvuotų ir lankytų ma- 

į “The Worker” 42-oji sukak- žadalių darbo žmonių name- 
itis. Tam parengimui ruošia- hns.
imasi labai dideliu mastu. ' Jaučiame, jog šiomis, to-z 

 kio didelio brangumo dieno- 
Tuo tarpu šio didmiesčio ;mis nelengva laikraščiui 

pažangieji lietuviai labai;yerstis, kuomet kitas faktas 
.energingai rengiasi prie įžiūri į akis — miršta seni

LDS kp. susirinkimas 
įvyko sausio 5 d. Kadangi 
tuo laiku buvo transporta- 
cijos streikas, tai mažai na
rių tegalėjo atvykti. Todėl 
svarbiąusi LDS reikalai pa
likti sekamam susirinki
mui svarstyti.

Kuopos valdyba raporta
vo, kad viskas tvarkoje, vi
si nariai už 1965 metus už- į 
simokėję. Ižde pinigų yra | 
$203.31. Wm. Malin dar vis i 
tebeserga.

Iš LDS Centro buvo ra- į 
I portuota, kad pagaminti la-

rė, patvirtino, kad iždas | narjams siuntinėjami. Tie 
Choro | iapeiiai suteikia nemažai 

mokytoja Mildred Stensler inf01.maciju apje LDS, to- 
ačiavo choristams už gerą|flėl svarbl/ juos paskleis-

• prie

Sekantys pakilo punktais su atnaujinimais: S. Radu- ris Keršulis, kasininkas, iš-
E. davė smulkmenišką raportą
A. iš finansų stovio. Ona Kaz- j
N. lauskienė,. finansų sekreto-! pe]iaj apje “ir visiems 

1 ”. _ 
yra geroj tvarkoj.

šis ir A. Lukaitis, Bayonne, N. J., ir T. Kaškiaučius, 
Orange, N. J.; Mary Kvetkas, So. Boston, Mass.; J. 
Bekampis, Phila, Pa.; F. Klaston, Huntington Sta., 
Y., ir J. Žebrys Cleveland, Ohio.

Pasirodo, kad karo eiga 
i Vietname yra labai susirū- 
ipinusi ir dvasininkija. La-pili uoi u u v d? ui inru j ci, j t *■ e 9
bai bijomasi karo plėtimo, j “Laisvės” metinio dalininkų ! skaitytojai, o naujų^ neleng- 
Iš Washingtono eina žinios, 
kad greitoje ;

‘ , suvažiavimo ir banketo, ku-jya gauti. Tas ir buvo at-
ateityje bus rie įvyks vasario 6 d. De- jausta Lietuvių Literatūros

AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI: 
I

Valys Bunkus, Brooklyn-Queens, N. Y
Aukojo:

A. Purenąs, Richmond Hill, N. Y.$10.00
Jonas Patašius, Rich. Hill, N.

Po $1: J. Karpavičius, M. Purvėnas, W. Stupur, P 
Satkus, S. Griškus, Wm. Sheinis, B. Weslan, A. Slogs 
naitis ir M. Peikus, visi brooklyniečiai.

t X 1 V V-V X F.z S. X J VI X X-V

L, pridavė $21. kooperavimą ir ragino gau-į įj įarp tų kurie dar 4- C rln n /-y«i oii n on m rl n i n 1'n i vi I _ _ _ . _ .

. 2.00

ti daugiau naujų daininin-■ ppg nepriklauso ir galėtų1 vadai suorganizavo ilgu pa- 
, kų. Choristai jai ačiavo už pj įklausyti. j vadinimu komitetų — “Na-
! gerą vadovavimą. _ j Qasįanas kiek plačiau . tional Emergency Commit-

Jonas Grybas isaavė 1 a~ į aiškino apie Medicare. Mat i tee of Clergy Concerned 1 nm o Izorl Momii iVTcHi rvi. I . . -- ! * , , , -kt tt___•

atnaujintas Šiaurės Vietna- damos pastangos, kad šis ^augijos 45 kuopos gUSP 
m o bombardavimas.

Tos baimės verčiami įvai
rių religinių sektų aukštieji

suvažiavimas būtų vienas iš' rinkime .š. m. sausio 2 d. 
skaitlingiausių. Netenka.Nariai, numatę šį reikalą, 
abejoti, kad visi laisviečiai, nutarė pastiprinti.“Laisvės” 
šias savo laikraščio pastan- Į iždą su penkiais šimtais do
gas nuoširdžiausiai parems.! leiių ($500). i

Rep. ......................................

Nuo kitų gauta sekamai:
J. K. Sharkey, Ely, Minn.................................... $11.00
John and Mary Buzak, Daytona Beach, Fla. ... 11.00 
Barbara ir Bruno Medley, Stuart, Fla.................. 11.00
K. B. Deps, Miami, Fla............................................. 11.00
John Lozowsky, New York City, N. Y...................11.00
P. ir B. Navalinskai, Atlantic City. N. J..............10.00
J. ir M. Strižauskai, Bridgeport, Conn. . . . 
Antanas Orlen, Rochester, N. Y.................
J. Sabanskis. So. Sudbury, Mass..................
J. Kavaliauskas, Philadelphia, Pa................
A. Antanavičius, Hazleton, Pa....................
A. Lindaptas, Mexico, Me...........................
P. Kaziliūnas, Brooklyn, Conn.....................
J. Grayson, Pt. Pleasant, N. J.....................
A. Gudaitis. Toms River. N. J.....................
Ralph J. Kirk, Seattle, Wash.......................
M. Draugelienė (atminčiai vyro Juozo),

Huntington Sta., N. Y..............................
Peter Karpich, Lynn, Mass................ .........
Marcelė Šukaitienė, Woodhaven, N. Y........
P. ir H. Siauriai, Woodhaven. N. Y............
P. M. Šolomskas, Brooklyn, N. Y................
J. Austin, Torrance, Calif...........................
J. F. Bernadys, Gardner, Mass...................
Mary Gilvickas, Pittston, Pa........................
E. Morkevich, Montreal, Canada ..............
Mary Kaunas. St. Clair, Pa..................... .
W. Diamond. So. Boston, Mass...................
Ona Raskevich. Bellevue, Canada .............
Peter Sluckis, Hartford, Conn....................
Antanas Klimas, FairfieM, Conn.................
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio ........... ’..........
Lietuvos Draugas, Baltimore, Md................
Mary Thomas. Wvoming, Pa.......................
F. ir M. Kvetkai, So. Boston, Mass.............
S. Seronas, Lynn, Mass................................
J. Vosilius, Danbury, Conn.........................
A. Shlapelis, Ville La Salle. Canada.........
Po$l: J. Žebrys. So. Euclid., Ohio: Joseph Kazules, 

Raynham. Mass.; Andrew Rėklaitis, Bristol, Conn.; Net
tie S^geris, Jacksonville, Fla.; Anna Zutaut, Thomas
ton, Conn.; Petras Jasinskas. So. Boston. Mass.; Geo. 
Bernot. Los Angeles, Calif.; Mrs. M. Bakūnas, Pt. Plea
sant, N. J.; R. Skuia, Tacoma. Wash.; J. Kunca, New 
Haven. Conn.; O. Eicke. Stirling, N. J.; Draugas iš 
New Yorko; A. Akalaitienė, New Hope, Pa.; V. Ja- 
nauskas, Brooklyn, N. Y.

Anksčiau gauta $5,392.23. Dabar įplaukė $249.30. Vi
so gauta —$5,641.53.

Didelis ačiū viršminėtiems prieteliams už dovanas 
laikraščiui, ir vajininkams už gražų pasidarbavimą.

“Laisvės” Administracija

8.00 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00

! portą, kad Naujų Metų pa- i 
; sitikimui parengimas įvyko 
; gražus ir kad chorui liks 
' pelno, nes žmonių buvo pil
na svetainė.

Visų raportai liko priim
ti i)’ visiems padėkota už

i atliktus darbus dėl choro.

6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.06 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00
2.30 | 
2.00

Išvyko Floridon
Pirmadienį “Laisvės” raš- 

tinėn buvo užėjusi brookly- 
nietė Mary Kalvaitienė.

Ji atėjo atsisveikinti su 
laisviečiais, ir apgailestavo, 
kad negalės dalyvauti (nei 
ji,' nei Ona černiavičienė, 
maspeth i e t ė) “Laisvės” 
B-vės suvažiavime, nes jos 
abidvi išvyksta žiemavoti 
Miami Beach, Fla.

Atsisveikindama, M. Kal
vaitienė įteikė suvažiavi
mui dovaną $5 ir taip pat

$5 nuo Onos černiavičienės. 
Taipgi Marytė įteikė apmo
kamą skelbimą — minėji
mą jos mylimo Juliaus Kal
vaičio jo mirties sukaktyje. 
Minėjimas tilps “L.” vasa
rio mėnesį.

Linkiu Marytei Kalvai- 
tienei ir Onai černiavičie- 
nei (N. Y. Liet. Moterų klu
bo narėms) laimingai pa
siekti savo “antrus” namus 
—gražiai praleisti laiką 
kartu su miamiečiais. Iki 
pasimatymo.........  L. K—tė

jis dalyvavo majoro Wag-'About Viet Nam.” Komi- 
nerio sušauktoje tuo klau-1 teto vyriausias tikslas esąs 
simu konferencijoje. Nuro-1 daryti spaudimą į preziden- 

1 dė svarbą paimti priedinę i tą, kad jis Vietnamo karo 
! Medicare apdraudą, 
i dant pensininkams prisiųs- 
i tas blankutes nevėliau kovo

Laiškas iš Lietuvos

Linkime tvirtos sveikatos, 
ilgo gyvenimo visam “Lais
vės” personalui, darbinin
kams, visiems bendradar- M 
biams ir skaitytojams. LLD 
45 kp.. per V. J. Valley, St. 
Petersburg, Fla.

Didžiai gerbiamas
J. Grybai,

Nuoširdžiai dėkoju Jums --------
už naujametinius sveikini- Mes, “Laisvės” skaityto- 
mus ir tuos šiltus žodžius, i lai, sveikiname “Laisvės” 
pasakytus mano adresu. Bendrovės dalininkų suva- 

Jūsų viešnagės Lietuvoje žiavimą. linkėdami geriau- 
aš niekada neumiršiu, nesi šio pasisekimo kovoje už' 

I negalima užmiršti tikrai be- , taiką ir pažangą. Čia ran- 
Itarpio ir širdingo bendra-'date $12. Aukojo: 
I darbiavimo.

Neseniai mačiau spalvotą, I C. Thomas 
Į plačiaekraninį filmą, pava-1 *
idintą “Jubiliejus,” kuriame P. Povilaitis. Draugiškai, 
nemažai vietos skiriama ir Constance Thomas, New 
Amerikos lietuviams, o dau-į Kensington, Pa. 
giausia, tai choro dalyviam. 
Pamatęs Jus filme pasiju
tau lyg vėl būčiau jūsų 
draugijoje. Aš manau, kad 
neužilgo šį filmą pamatysi
te ir pas save Amerikoje.

Gavau šventinius sveikini- 
j mus iš M. Stensler, Helen 
. Smith, Frank Kirkos ir Ele-

išpil-■ nebeplėstų ir kad bombar- 
1 davimo Š. Vietnamo nebe
atnaujintų.

Įdomu, kad į komitetą iš 
41 dvasininko įeina katali
kų bažnyčios k a r d i n o la s

! 31 d. Tuo klausimu buvo
Baigiant susirinkimą diskusijų ir paklausimų, 

rinkta chorui komitetas, bet 
paliko beveik tas pats, iš- ir Centro valdybos nomina-> Cushingas. protestantų dva 
skiriant, kad Ona Kazlaus-' cijas pravesti i 
kiene rezignavo iš ^finansų 
sekretorės vietos ir kad jos 
vieton išrinktas Alex Mitch
ell. Korespondentė Helena 
Feiferienė,yra išvažiavusi į 
Argentiną pas savo motiną 
pasisvečiuoti, bet ji sakė, 
kad apsiima būt choro ko
respondente. Choro knygų i 
peržiūrėjimui apsiėmė Alex 
Mitchell ir Pranas Varaška, 

Pastaruoju laiku Aido 
choro garbės duokles užsi- ( 
mokėjo šie: Anna Černevi-1 
čienė, F 
kienė, K. Devečka, Mary į mieste mirė žinomas muzi

kologas bei balso lavinto jas 
Julijus Roigas. Velionis bu
vo gimęs Valencijoje, Ispa
nijoje. Tėvams išsikėlus gy
venti į Buenos Aires, Ar-

Nutarta kuopos rinkimus

pravesti sekamame : siškis Blake, žydų rabinas 
susirinkime, kuris įvyks va- Weinstein ir civiliniu teisių 
sario 2 d., trečiadienio va- i judėjimo vadas Dr. Luther 
karą. Visi nariai turėtų šia- ‘King, 
me susirinkime dalyvauti. į 

Nutarta su dešimke pa
sveikinti antinacinę konfe
renciją Chigagoje.

13 k p. narys

Mirė lietuviu 
dainininku draugas

New Yorko 17-ajame kon
gresiniame distrikte eina 
smarki kova už Lindsay 
vietą. Yra du smarkūs kan
didatai. Demakratai iškė
lė Orin Lehmano kandida
tūrą, o respublikonai Kup- 
fermano. Abudu skelbiasi li
beralais. abudu pasisakė

Š. m. sausio 14 d., išgyve- ’ prieš Vietnamo karo plėti- 
Domicelė Galinaus-i nęs 72 metįus, Niujorko

Kreivėnienė ir K. Karp.
Labai džiugu, kad randa

si rėmėjų, kurie padeda cho
rui gyvuoti ir linksminti 
žmones.

Nuoširdus ačiū visiems ! gentiną, jaunas Julijus ten 
nuo Aido choro narių bei, studijavo medicina, ruošė- 
dainininku.

Jonas Juška

Bus rodomi 
lietuviški filmai

Šį mėnesį, sausio 30 die
ną, sekmadieni, 2-rą valan-1 
dą po pietų, “Laisvės” salė- į

si gydytojo profesijai. Ta
čiau netrukus jis grįžo prie 

įsavo pamiltojo meno — mu
zikos, dainos. Dar visai jau
nuose metuose jis dainavo 
onerose Ispanijoje, Argen- 

! tinoje ir kitur, kartu dirb
damas ir kaip Buenos Ai- 

j res laikraščio “La Prensa” 
muzikos kritikas.

C. Stašinskas $5.00 
5.00 

Po $1: A. Česnikienė ir

MIRĖ

ma. Kadangi Kupfermanas : L..J J 7
tiki, jog jo kandidatūrą pa-|nos Brazauskienės, 
rems majoras Lindsay, tai i pat ir Jūsų. . 
manoma, kad jis rinkimus' ~ v 1 ’ 
laimės.

Majoras Lindsay sako, 
kad jis turi iš kur nors “iš
traukti” $600,000,000, kad 
galėtų išlaikyti dabartini 
važiuotės 15 centu fėra. Iš 
valstijos gauna tiktai $100,- 
000,000. Jis žada vykti i 
Washingtona ir ten ieškoti 
tos labai reikalingos pagal
bos. Bet ar pasiseks?

Sausio 17 d. mirė Vladas 
Kurklietis. Kūnas pašarvo
tas Šalinskų koplyčioje,^ 
84-02 Jamaica Ave. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, sau- “ 
šio 22 d., St., Charles kapi
nėse. Farmingdale, L. I. vj

Velionis Vladas Kurklie-" 
tis paliko nuliūdime Lietu
voje (Kaune) motiną Vero-* 
nika Kurklietienę, broli ir 
broliene Antaną ir Eleną 
Kurlkiečius, seserį zosę, ir ,

St. John’s universiteto 
nrofesoriai kreipėsi i Brook-

• ’ -./xn An T -u x A I 1923 m. jis atvyko į Niu- Ivno katalikų bažnyčios val-
_ie, 102-02 Liberty Avenue, | -orka ir Estate kelis muzi- dovą vyskupą McEntegartą 
Ozone Park, N. Y., bus ro- kiniug spektaklius tarp ku. ir prašo, kad jis padėtų 
domi du labai gražus lietu- . . . L.x______
viški spalvoti filmai. Vie

i nas vadinasi “Joninės,” ant
I ras — “Tarybų Lietuva 
Filmas “Joninės” perstato1 
Lietuvos moderniškas joni
nes, kuris yra linksmas ir 
juokingas, o filmas “Tary
bų Lietuva” — žmonių gy
venimą ir jų darbus Lietu
voje.

Šiuos filmus rodys Jonas 
Grybas, kuris visuomet gra
žiai parodo. Jonas sako, kad 
jei publika panorės, tai jis 
ir daugiau jų parodys.

Taigi, kviečiame visus lie
tuvius atsilankyti ir pama
tyti šiuos įdomius filmus. 
Juk mums visiems yra žin- 
geidu žinot, kaip mūsų bro
liai ir sesės dabar gyvena 
Lietuvoje. O čia bus galima 
pamatyti.

Rengia LDS 46-ta kuopa.
Širdingai kviečia 

Komitetas (6-8)

Prašau labai neužsigauti, 
kad mano sveikinimas pa
sieks Jus gerokai’ pasivėla
vęs, bet kaltas aš- kad Lie
tuvoje nepaėmiau iš Jūsų 
namų adreso. h . . . . .

Sekame spaudą, kiekvieną į^us ar^imus gimines irpa- 
žinutę apie jūsų kultūrinę I zlstarnus- 
veiklą tautiečių tarpe. P

Baigdamas linkiu Jums 
dar ilgų metų taip sunkia
me kultūriniame darbe išei
vijos (lietuvių) tarpe.

Amžinai Jus gerbiantis
Algimantas Lopas

Vilnius, 1966 I 10

Ozone Park, N. Y., bus ro-
riu minėtini “Operos atsi-1 baigti konfliktą tarp profe- 
minimai.” “Kubos naktys,”' šoriu ir universiteto vado- 

„ “Karališkieji bastūnai” ir vvbės. Kai kurie profeso- 
Šiuose veikaluose pats riai streikuoja, o kitiems 

nemalonu eiti per pikieto li
niją ir streiką laužyti. Gir
di, vyskupas turėtų susirū
pinti.

J. Roigas. kaip operinis te
noras. dainavo vedamąsias 
partijas. Pastarojoje grupe
le dainavo velionis Pranas 
Stankūnas ir Konstancija 
Menkeliūnaitė. Ši grupė pla-

Maskva. — TSRS ir Ira
nas pasirašė prekybos su
tartį.

Menkeliūnaitė. Ši grupė pla- Psichologas, protinių ligų 
čiai gastroliavo po JAV ir, snecialistas, Dr. Fred Wise, 
rodos, apie 1928 ar 1929 m. tik 50 metų amžiaus, susi
dainavo “Laisvės” koncerte pyko su žmona. Iš ryto 
Acadia salėje, Brukline.

Velionis buvo daugelio langą iš 7-to aukšto ir užsi- 
televizijos, radijo, koncerto mušė, 
bei operos dainininkų mo- pasivaikščioti, o kai sugrį- 
kytojas. Pas ii kiek laiko žo, rado vyrą ant šaligatvio 
savo ’baisa lavino Margari
ta česnavičiūtė - Petrikienė, 
Konstancija Menkeliūnaitė - 
Januškienė-Campa. Pranas 
Stankūnas, Kazys Kriaučiū
nas (jaunasis) ir keli kiti 
ankstesniosios kartos 
viai dainininkai.

Velionis palaidotas 
den. N. J., kapinėse. Liko 
liūdinti žmona Anna, taipgi 
muzikė, ir daugybė draugų, kiam žygiui sąlygos ląbai 

A. P. prielankios.

neapsi rengęs iššoko per

Dovanos “Laisvei”
Jonas ir Ona Kalvaičiai, 

Maspeth, N. Y., dovanojo 
“Laisvei” po vieną Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrą.

I Jurgis Laukaitis, Mes- 
peth, N. Y., dovanojo “Lais
vei” vieną Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrą.

T. Sherry, Valley Cot
tage, N. Y., dovanojo “Lais
vei” vieną Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrą.

Už dovanas širdingai ačiū.
i J. G.

Staiga nuo širdies smūgio 
mirė Mrs. Baltrušaitienė, 
pirmosios Kęstučio Michel- 
ęono žmonos motina. Pa
šarvota še r me n i n ė j e ant 
Lefferts Rlvd.. netoli Liber
ty Avė. Daugiau smulkme
nų apie velione ir jos laido
tuves. laikraščiui einant į 
spaudą, nepavyko sužinoti.

Reiškiame užuojautą jos 
artimiesiems. w,

lietu-

Lin-

Žmona buvo išėjusi

nebegyvą'

Pasirodo, kad šiomis die
nomis New Yorke ivyko 
Amerikos Komunistų Parti
jos Nacionalinio Komiteto 
susirinkimas, kuriame pa
daryta daug nutarimų par
tijos veiklai praplėsti. Iš 
partijos vado Gus Hali pra
nešimo paaiškėjo, kad to-

New Yorkas. —Manoma, 
kad iš priežasties važiuotės 
streiko New Yorko biznie
riai turėjo bilijoną dolerių 
nuostolių.

Redakcijos Atsakymai
Ant. Kvedarui. —Kadan

gi apie tai, ką Jūs rašote, 
kitas mūsų bendradarbis 
parašė anksčiau, tai Jūsų 
straipsniu nepasinaudosi
me. Visvien dėkojame už 
parašymą.

REQUEST RECORD 
Vėliausios, puikiausios, 

autentiškiausios lietuviškos 
plokštelės.

Nepriimkite pakaitalų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST.
Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:
REQUEST RECORDS, INC. 

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

HELP WANTED 
FEMALE

NURSES
Graduates eligible for RN tempo

rary permit. OPERATING ROOM. 
Day or evening tour, Monday-Friday. 
Excellent personnel policies.

MANHATTAN
EYE. EAR & THROAT HOSP.

210 E. 64th St., N. Y. C.
TE. 8-9200. Ext. 106.




