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Sveikiname 44Laisves^ dalininkij JBpiC IiaUJUS JVylciUS 
Vietnamo kare

Saigonas. — Sausio 31 las VLtasis vėl ragino baig- 
i d i e n ą, JAV prezidento ; ti karą Vietname.
Johnsono įsakymu, Jungti- Hanojus. —Šiaurės Viet- 

■nių Valstijų bombonešiai namo generolas Vo Nguyen 
1 vėl pradėjo bombarduoti Giap, kuris prieš 12 metų 
Šiaurės Vietnamo respubli-1 vadovaudam a s vietnamie- 
ką. čiams laimėjo karą prieš

JAV militaristai sako, į Prancūziją, pateikė spaudo- 
kad bombardavimui kenkė je straipsnį. , 
prastas oras. Jie pripažįsta, Generolas sako, kad ne- 
kad JAV bombonešius viet-(paisant Jungtinių Valstijų 
namiečiai pasitiko didesne , milžiniškų karo jėgų, spe- 
ugnimi ir vieną nušovė. 
Hanojaus radijas sako, kad 
vietnamiečiai nušovė pen- laimės, 
kis JAV bombonešius.

Washingtonas. —
Senatas diskusuoja Vietna- į Prancūzijos prezidentui De 
mo karo reikalus. Nemažai Gaulle reikale JAV inter- 
senatorių pasisako prieš ka- ’ vencijos į Vietnamą, 
ro plėtimą. Senat o r i u s 

1 Wayne Morse reikalauja, 
kad Senatas atimtų iš pre-; militarinių jėgų, 
zidento galią karo vedimui, . 4,000 marininkų, 
kurią jam suteikė 1964 me-: Vietnamą. Taipgi atgabeno 
tais. ' daug moderni š k i a u s i ų

Roma. — Popiežius Povi- ’ginklų.

i i

suvažiavimą
Sveikiname visus “Laisvės” ir Lietuvių koope

ratinės spaudos bendrovės dalininkus.
Suvažiavimas, kaip žinia, Įvyks sekmadienį, 

vasario 6 dieną, “Laisvės” svetainėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke, N. Y.

Suvažiavimo posėdis prasidės 10 valandą.
“Laisves” Kolektyvas

Saugumo Tarybos | 
nės Valstijos kalba apie tai-1 
ką, bet tai daro tik propa
gandai, nes Pentagonas ple-' 
čia karą. Jis sakė, kad JAV 
“darbai garsiau kalba, ne
gu žodžiai”, nes jos ir 
kreipdamosios į Jungtines į 

Tautas su Taikos rezoliuci
ja, tuo pat metu vėl pradėjo 
bombarduoti Šiaurės Viet
namą.

Šiaur. Vietnamo preziden
tas Ho Chi Minh prisiuntė ; 
laišką, pare ikšdamas, 
kad Vietnamo Demokratinė 
Respublika nesiskaitys su 
Jungt. Tautų nutarimais, 
nes ji nėra narė. Kas dėl 
karo baigimo Vietname, 
tai jis sako: Lai Jungtinės

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Vasario 1 dieną Jungtinių 

į Tautų Saugumo Tar y b a
Kaip ten kas bus ar nebus, svarstė Jungtinių Valstijų 

bet mes. laisviečiai, kuriems: atsikreipimą Vietnamo rei- 
tik laikas ir aplinkybės leis kalais. JAV pozicija išdėstė 
kooperatyvo pajininku šuva- Goldbeigas 11 pateikė 
žiavimą — sekmadienį, vasa- rezoliuciją.
rio 6 d. ’ Prieš svarstymą rezoliu-

Ruoškimės dalyvauti ir ban-! cijos išstojo Tarybų Sąjlin-
■ gos, Prancūzijos ir Bulga-

Indira-G^dhi buvo iš- i rijos delegatai Jie argu- 
Indijos ministru pirmi- i nientavo, kad Vietnamo 
Tarybų Sąjungos prem-' reikalais yra susitarta 1954 
A. Kosyginas pasiuntė I ir 1962 metais ir Jungtinės

j Valstijos turėtų laikytis tų
I nutarimu.
I TSRS delegatas Nikalo-

Jums už šiltą1 jus Fedorenko sakė, kad 
J/vV pc? ketveris metus,. 
apeidamos Jungtines Tau-1 Valstijos tuojau nutraukia

Šiaurės Vietnamo bombar
davimą, laikosi 1954 ir 1962 
metų konferencijų nutari
mų, tai karas ir pasibaigs.

Kai 
rinkta 
ui nkt1.

“Laisves” vajaus pasekmes 
Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų, atnaujinimui 

išsibaigusių prenumeratų, sėkmingai užsibaigė.
čia paduodame paskutinius rezultatus.

ft
1

Premijas laimėjo šie vajininkai:
Punktai

cialiai lavintų armijos dali
nių, jos Vietname karo ne

jai sveikinimą.
Indira Gandhi davė Kosygi

nui atsakymą, kurio dali čia 
paduodame:

“Aš dėkoju 
sveikinimo laišką. Jūsų gerus Į JAV per 
linkėjimus man ir Indijos liau- ; _________
dziai ir uz nuoširdžius jaus-1 įas laužydamos Įu taisyk- 
tėvo ir velionio ministro pirmi-!les’ f,ar0 nepateks namą in- 
ninko p. šastrio atžvilgiu. In- teivenciją Pietų Vietname, 
dijos vyriausybė ir liaudis taip > o vėlesniais laikais puola ir 
pat kupina karščiausių gilios Vietn. Demokratinę Res- 
ir nekintamos draugystės jaus- į publiką (Šiaurės 
mų Tarybų Sąjungos vyriausy- ’ ma\ 
bei ir liaudžiai. Mūsų drau- • ‘ '
gystė pagrįsta mūsų bendru i 
taikos siekimu, taikiu tautų 1 
sambūviu ir kovos prieš kolo- 1 
nializmą rėmimu. I

Visi labai gerai įvertino ini
ciatyvą, kurios ėmėsi Tarybų 
Sąjunga, kad .būtų sušauktas 
pasitarimas, pasibaigęs istori
nės Taškento deklaracijos pri
ėmimu. Mes sieksime įgyven
dinti šio didžiojo taikos doku
mento raidę ir dvasią.

Mūsų abiejų šalių draugystė 
ir aktyvus bendradarbiavimas 
yra taikos tvirtovė. Aš savo 
ruožtu imsiuos visų galimų 
priemonių jai stiprinti.”

Vietna- -1 Saigonas.—Pietų Vietna
mo liaudiečiai nušovė 4 

j Jis sakė, kad nors Jungti- JAV bombonešius.

Vietnamo karo reikalas jau 
perkeltas į Jungtines Tautas
Jungtinės Tautos, N. Y.— • 

Po to, kai prezidento John- 
sono įsakymu Jungtiniu 
Valstijų bombonešiai vėl 
pradėjo bombarduoti Šiau
rės Vietnamą, prez. Johnso- 
nas atsikreipė į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą, 
1 1 • • • 1 V 1* •

redakciniame sako, jog ge
rai, nors ir pavėluotai, kad 
prezidentas kreipėsi į Jung
tines Tautas, bet yra nesu
derinamas jo elgesys įsaky
mas vėl bombarduoti Šiaip 
rėš Vietnamą.

Laikraštis rašo, kad jei-

1- mą dovaną, $50, laimėjo:
Connecticut valstijos vajininkai .......

2- rą dovaną, $40, laimėjo:
Brooklyno vajininkai (Valys Bankus ir
jo pagalbininkai) .................................

3- čia dovaną, $35, laimėjo:
M. Valilionienė, Miami, Fla...................

4- tą dovaną, $30 laimėjo:
J. Gendrenas (LLD 45 kp.),
St. Petersburg, Fla..................................

5- tą dovaną, $25, laimėjo:
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.............

6- tą dovaną, $20, laimėjo:
New Jersey valstijos vajininkai .........

7- tą dovaną, $15, laimėjo:
J. Jaskevičius, Worcester, Mass............

8- tą dovaną, $12, laimėjo:
I So. Boston, Mass.

(Mary- Kvetkas . ir pagalbininkai)< „,.
9- tą dovaną, $10, laimėjo:

Philadelphia, Pa., vajininkai ................
10- tą dovaną, $5, laimėjo: »

S. F. Smith, Los Angeles, Calif..............

13,230

12,734 j

9,580

6,929

6,238

5,670

5,028

v < » 7 r
- » > /

... 4,524

3.830

Laisves” Administracija

Vietnamo prezidentas Ho 
JAV i Chi Minh pasiuntė laišką ’ v--. _ • • • "i • ta

Saigonas. — Jungtin ė s 
alstijos daugiau atgabeno 

jų tarpe 
Į Pietų

Audroje žuvo 200 žmonių ir 
nuostoliai labai dideli 1

kad ji veiktų sušaukimui bombarduotų ir Hano- 
ryje L. Petkevičienė <1 u o d a [ tarptautinės konferencijos jų, Haiphongą, “nušluotų

Pergalės” 12-ajame mime-
• v • — 1 1 ‘

įdomų straipsnį apie tai, kaip ! Vietnamo reikalais, 
pažangieji JAV lietuviai ka-; 
daise kovojo prieš fašizmą iri 
karą. 1 
rybų Lietuvos sidabrinės su-' 
kakties proga, ir autorė pri- j 
mena, kad “mes negalime 
užmiršti ir tų savo draugų už 
Tėvynės sienų, kurie padėjo 
Lietuvos liaudžiai kovoti prieš 
fašizmą dar iki karo ir le
miamomis grumtynių su hitle
rininkais dienomis.”

Straipsnis ilgas ir doku-; 
montuotas gausiomis citatomis 
iš mūsų spaudos.

Leokadija Petkevičienė yra 
dėstytoja Vilniaus universite
te, talentinga publicistė-istori- 
kė.

Beje, sis jos puikus straips
nis tilpo -ir mūsų LLD leidžia
mo žurnalo “šviesos” 4-ajame 
numeryje.

visas Šiaurės Vietnamo 
_____v .. JAV pateikė Jungtinėms įmones”, ir tas neduotų 

Straipsnis parašytas Ta-; Tautoms ir rezoliuciją, ku- Jungtinėms Valstijoms per- 
: rioje siūlo sušaukti pietry- įgalės. Tas jau patirta iš ka- 
lr’- reikalais tarp- ro Pietų Vietname prieš

ap- Įiaudiečius.
I čių Azijos 
tautinę konferenciją 
svarstymui ir pritaikymui 
1954 ir 1962 metų konferen
cijų nutarimų. Siūlo, kad 
tarptautinėje konferencijo
je pirmiausiai būtų svars
toma sulaikymas mūšių.

Prieštaravimai
“The New York Times”1

Litera- 
kuopa

“Tegyvuoja gyvybė! Einąs 
mirti tave sveikina.”

Tai pavadinimas paskutinio 
eilėraščio, kurį proletarinis 
lietuvių poetas Julius Janonis 
sukūrė prieš pat savo tragišką 
mirtį.

Eilėraštį į anglų kalbą iš-

ną sukaks 70 m$tų, kai jis 
gimė.

Ką mes ęlarome?
žinau, kad Lietuvių

tūros Draugijos 1-oji
yra nutarusi balandžio 3 d. su
ruošti mitingą-koncertą J. Ja
noniui pagerbti.

žinau, kad Lietuvoje šis įvy
kis bus atžymėtas labai 
čiai ir iškilmingai: visas 
landžio mėnuo skaitysis 
liaus Janonio mėnesiu.

Iš tikrųjų, visoje Tarybų Są-

pla- 
ba- 
Ju-

vertė niujorkiškis Frank Yakš- j^oje mūsų poetas bus gra-
tis ir išspausdino LDS organo 
“Tiesos” (vas. 1 d.) angliška
jame skyriuje.

Ten pat F. Y. pateikia ne
ilgą Juliaus Janonio biografi
ją tiems, kuriems lengviau 
skaityti angliškai.

Reikia džiaugtis, kad Frank 
Yakštis supažindina vis dau
giau angliškai skaitančiųjų su 
lietuvių tautoj poetais.

O kai dėl Juliaus Janonio: 
§. m. balandžio mėnesio 5 die-|

žiai pagerbtas.
Mes 

atrodo,
čia savo 
turėsime

sambūryje, 
poeto ei-y -------- —--------------------~ j- ~ — -

lėraščių skaitymą ir, galimas 
daiktas, 
solistai ir pats choras su sa
vo mokytoja sutiks kooperuo
ti. Turėsime ir neilgų kalbų.

Ar nebūtų gerai, Frank, jei 
pa^s ar kas kitas, sugebįs as
muo, mūsų minėjime paskai
tytų jūsų išverstą Janonio ei
lėraštį ?!

Galvokime visi.

dainų, jei aidiečiai

TSRS iššovė raketą 
linkui Mėnulio

Maskva. — Sausio 31 die
ną Tarybų Sąjungos erdvių 
užkariavimo jėgos iššovė 
įrengimą “Luna-9” linkui 
Mėnulio.

Vokiečiai pabėgo 
iš Lenkijos ploty

Varšuva. — Pirm Antrojo 
pasaulinio karo Vokietija 
valdė Lenkijos istorinius 
plotus Pamarį, Sileziją ir

' ? Washington's. , 7- .Sąuąię 
28-31’° dienomis nusiaūtė 
baisi sniego, vėjo ir lietaus 
audra per virš tūkstantį 
mylių ilgio ir 500 mylių plo
čio. Nukentėjo nuo Texas 
iki Maine visos Atlanto pa
kraščio valstijos. Kiek jau 
žinoma, yra žuvę apie 200 

Į žmonių, bet dar yra žuvu- 
; siu farmose, apie kuriuos 
dar nėra žinių. Virš šimtas 
žmonių žuvo pietinėse vals
tijose, kur per šimtą metų 
nebuvo tokios audros, kur 
žmonių gyvenamieji namai

Įiaudiečius.
“Times” sako, kad prezi

dentas blogai pasielgė įsa- 
k y d a m a s bombarduoti 
Šiaurės Vietnamą, kada 
tam priešinosi popiežius, 
generolai Gavinas ir Ridge
way, universitetų ir akade- 

j mijų profesoriai, mokyto
jai, religiniai vadai, studen- 
j tai ir užsienyje labai peikia 
JAV intervenciją.
šiaurės Vietnamo balsas
Šiaurės Vietnamo prezi

dentas Ho Chi Minh sako, 
kad Jungtinės Valstijos 
plečia karą, o kalba apie 
taiką tik žmonių apgavi
mui.. Jis sako, kad jeigu 
JAV tikrai nori pietryčių 
Azijoje taikos, tai jos turi 
pripažinti Pietų Vietnamo 
liaudiečių valdž i ą ir iš
traukti savo militarines jė
gas, kurios kariauja išvien 
su Saigono militaristais. Jis į mąji jugoslavą artistą Mi- 
sako, kad Vietnamo liaudis 
nepasiduos užsienio imperi
alistu valiai.

Toliau jis sako, kad JAV 
turi sulaikyti Šiaurės Viet
namo bombardavimus ir 
griežtai laikytis 1954 ir 
1962 konferencijų nutari
mų.

didelę dali Rytų Prūsijos,! nėra paruošti šaltoms žie-i pagalbos.
Iš eilės, tai penktasTSRS bendrai 40,177 kvadiatines

mokslininkų bandymas pa
taikyti aparatą į Mėnulį, 
kuris nesusidaužęs ten nu
sileistų. Pirmesni panašūs 
bandymai nepavyko.

TSRS erdvių užkariauto
jai pirmus “Lima” apara
tus šaudė tik pataikymui į 
Mėnulį. Vienas iš jų, apskri
do Mėnulį aplinkui ir nu
traukė paveikslus jo antro
sios pusės, kurios nuo Že
mės nematome. Dabar jie 
daro bandymus “minkš
tam” aparato nusileidimui 
ant Mėnulio.

NUŠOVĖ M. ROONEY 
ŽMONĄ IR SAVE

Hollywood, Calif. — Ko- 
medijanto Mickey Rooney 
turtingame name rado ne
gyvus Rooney’o penktąją 
žmoną Barbarą ir jos myli-

los Milocevic. Matomai, kad 
jis nušovė ją ir save.

M. Rooney ir Barbara ap
sivedė 1958 metais. Jie turi 
keturis vaikus. Prieš porą 
savaičių jie persiskyrė ir 
Mickey reikalavo nuo Bar
baros divorso arba iškraus* 
ty ti 'Milocevičių.

liai viršija milijoną dolerių. 
Žmonės gelbėdami citrusus 
kūreno dideles ugnis, degi
no senas automobilių pa
dangas ir kitokią medžiagą, 
kad tik daugiau sudarytų 
dūmu.

New Yorke ir tai tūks
tančiai žmonių buvo susi
rinkę i policijos stotis ir ar
mijos svetaines, kur gavo 
pagalbą. Gi tuo pat metu 
desėtkai tūkstančių kentėjo 
šaltuose ka mbtriuose. 
Miesto įstaigos gavo apie 
6,000 pranešimų prašant

moms- i Vasario 1 dieną vėl pla-
Sniego labai daug iškrito, čiai snigo visoje eilėje vais

tė o vietomis jo dar daugiau tybių. Labai daug sniego įš- 
I pripustė. Washingtone iš- krito šiaurinėje dalyje New 
krito arti dviejų pėdų snie
go. Syracuse, N. Y., —38 
coliai, Oswego, N. Y., —60 
colių. Buffalo,N.Y.,—34co- 
liai. Marylando ir Delaware 

. valstijose vietomis supustė 
sniego krūvas po 15 pėdų, mašinos. 
Frostburge, Md., šaltis bu-

mylias. Tada ten gyveno 
7,860,000 vokiečių ir 
830,000 lenkų.

Kada Tarybų Sąjungos: 
armija žygiavo linkui Ber- 

i lyno, tai vokiečiai iš tų plo
tų pabėgo. Po karo tie Len
kijos plotai buvo jai grąžin-

1 ti, su Vokietija siena nusta
tyta išilgai Oderio ir Neisse 
upes.

Dabar tuose plotuose gy
vena 8,900,000 lenkų ir . tik j 
100.000 vokiečių. ; Culpeper, Va., gatves išva-Į

------------- i lyti pagelbėjo Nacionalės
KINIJA IR HONGKONG j gvardijos kareiviai. Šaltis ,

Pekinas. — Į taip vadina-i buvo 10 laipsnių žemiau i karo Vietname, tai New 
mą “Anglijos karūną” — i nulio. Į Yorko miesto majoras John
Hongkongą — pradėjo at- 
plaukinėti JAV karo laivai.

Hongkongas veda plačią 
prekybą su Kinija. Kinija 
įspėjo anglų kolonijos val
dininkus, kad JAV “svečiai’ 
ten nepageidaujami.

Yorko valstijos, kur jo jau 
yra iškritę 102 coliai, o pus
niai siekia 15 pėdų. Į Syra
cuse, Oswego, Batavia ir 
kitus miestus iš Albany 
siunčiamos sniego valymo

: . v v i • • • • • Nereikalingas karasi je užšalo visi įrengimai. | * ®
Vietname - Lindsay
New Yorkas. — Kas' dėl

| Yorko miesto majoras John 
Lindsay pareiškė: “Tai la
bai nereikalingas karas”. 
Jis sakė, kad tą karą reikė- 

' tų baigti'diplomatijos keliu, J 1 t •

Iš priežasties gilaus snie- i 
go vėlavo traukiniai, buvo j 
uždaryta aerodromai, ne- i 
galėjo kursuoti autobusai.; • ^ombįrdavimJais. 
Pennsylvania Tur n p i k e; R . . . , , ..
vieškelis per 360 myliu ii- . J K . V® ’ t____L.v,________ __  res Vietnamo bombardavi-

i mo, Lindsay pareiškė: “Aš 
■ manau, kad toli siekiantys 

Pietinėse valstijose labai j bombonešiai neišspręs situ- 
daug žuvo citrusų ir daržo- acijos.” 

vių. Orlando, Fla., apylin- Į -------------
kėje, kur daug augina cit- ■ New Delhi. —Douglas 
rūšinių vaisių, temperatūra Aircraft Co. viršininkas B. 
buvo nupuolus iki 28 laips- F. Coggan sako, kad ateity- 
nių, tai yra, keturis laips-! je raketomis žmonės galės

Londonas. —Mirė anglų nius žemiau šalimo. Dade Indiją pasiekti per 30 mi- 
generolas A. E. Percival. apskrityje citrusų nuosto- nučių.

Maskva. — Mirė TSRS 
artistas Mikalojus Mordi- 
novas.

Bona. — Susidaužė Va
karų Vokietijos lėktuvas ir 
Žuvo 46 žmonės.

Pennsylvania Tur n p i k e

gio buvo uždarytas, pana-1 
šiai ir su kitais.

t
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VakarŲ Vokietijoje
1945 METŲ SAUSIO 30 D. — apie trimi mėnesiais 

prieš hitlerinės armijos pasirašymą po besąlyginio pasi
davimo dokumentu,—Berlyne buvo pademonstruotas Ge
belso sugalvotas hitlerinis “istorinis” filmas—“Kolberg”. 
Filmas byloja apie vokiečių kariuomenės didvyriškumą: 
Gebelsas nesigailėjo lėšų filmui pagaminti. Beje, filmas, 
sakoma, “vaizduojąs” kaip vokiškoji kariuomenė ryžtin
gai mušėsi už išsigelbėjimą nuo Prancūzijos armijos; tai 
buvo 1806 metų karo metu.

Na, ir šiandien, rašo “New York Times” korespon
dentas HazeJ Guild, kad Vakarų Vokietijoje (Frankfurto 
mieste) Gebelso “meno šedevras” demonstruojamas, tik 
pavadinimas pakeistas — “1945 m. sausio 30 dienos 
Kolbergas.” Nieks iš filmo neiškirpta, viskas rodoma 
čielybėje, kaip norėjo Gebelsas.

Kita medalio pusė: Yra pagamintas filmas apie 
Osvencimą—“Mūsų pasaulio galas”. Filmas gamintas 
Lenkijos kino studijose; autorė — vanda Jokubovska. 
Žinoma, filmas vaizduoja buvusias baisenybes Osvenci- i 
me, kur milijonus žmonių naciai nužudė. Ir štai. Hazel i 
Guild rašo, kad šiam filmui nebėra Vakarų Vokietijoje į 
vietos, nebėra kas pasiimtų atsakomybę jį demonstruo- j 
ti-rodyti.

Labai nesveiki dalykai vyksta Vakarų Vokietijoje. ■ 
Demokratinis pasaulis tai mato, supranta ir dėl to labai ! 
susirūpinęs.

Kas ką rašo ir sako
VISASĄJUNGINIS | 
TSRS KOLŪKIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

I
Šiemet numatoma sušauk- į 

ti visų tarybinių respublikų . 
kolūkiečių atstovų trečiąjį į 
suvažiavimą. Bet pirmiau į 

I reikia paruošti naujus pa-; 
į vyzdinius kolūkiams įsta-; 
itus, t. y., jiems projektą. 
Tam tikslui TSRS KP CK; 
paskyrė didžiulę komisiją,;

įkuri ir rūpinsis tokio pro-1 
ijekto sudarymu ir suvažia-; 
! vimui pasiūlymu. Iš Lietu-, 
i vos k o m i s i j o n įeina A. 
į Sniečkus, LKP CK pirmasis 
| sekretorius, taipgi M. Gri
galiūnas, Lietuvos žemės

i ūkio ministras.

nas Jablonskis ir kiti.
Posėdžio metu aptarti svar

būs organizaciniai klausimai, 
išrinkta' sekcijos valdyba: 
pirmininkas—J. Tumas- Vaiž
gantas, valdybos nariai — A. 
Krikščiukaitis ir A. Klimas. 
Posėdžiui pirmininkavo Juo
zas Tumas-Vaižgantas, sek
retoriavo Liudas Gira. Ant 
protokolo Vaižganto parašas, 
sąrašas taip pat rašytas jo

Tokiu būdu 1919 metu sau
sio 25-oji — pirmoji Li 
vos rašytoju susibūrimo j 
jungą diena.

są-

pri-

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Tabako augintojų sukilimas. manai William F. Ryan ir 

John J. Gilligan.
Makartinis (fašist i n i s ) 

priedas prie Medicare akto 
reikalauja, kad 65 ar dau
giau metų sulaukę, neturin
tieji Social Security apdrau- 
dos, norėdami naudotis Me-

ITALIJOS KOMUNISTŲ
XI SUVAŽIAVIMAS

Š. m. sausio 25 d. Romoje 
prasidėjo Italjos Komunistų 

I partijos XI suvažiav i m a s .
i Eltos pranešimu:

I
Vieningai išrenkamas su- Į 

važiavimo prezidiumas. Į jį 
Įeina IKP generalinis sekre
torius Luidžis Longas, IK Pi 
vadovybes nariai, sričių par- ■ 
tinią organizaciją vadovai, I 
profsąjungu, moterų ir jau
nimo organizaciją atstovai ir 
kiti. Ložėse — diplomatinio i 
korpuso nariai. Salėje yra i

Amerikinė Tabako kom
panija buvo sukurta 1890 
metais. Ji greitai išaugo į 
stambų trustą, gaminantį 
cigaretes, cigarus ir kitus 
tabako produktus. Tam 
trustui vadovavo tūlas 
James B. Duke. Per kele
tą metų šis trustas tiek įsi
galėjo, kad priversdavo ta
bako augintojus parduoti j 
jam tabaką už visai žemas 
kainas.

i Tabako augintojai, maty- 
. darni pavieniai negalėsią 
atsilaikyti, 1904 metais su
kūrė Tabako Augintojų Ap
saugos , sąjungą Kentucky 
valstijoje, kur daugiausia I Priesa 
tabako buvo auginama. Ve-i JAV konstitucijai ir ci- 
liau prie sąjungos prisidėjo vilinėms teisėms.
ir kitų, valstijų tabako au- Bilių pateikėjai primena, 

; ginto jai. Dabar jau orgam- ■ ^acj balsuotojai paremtų 
; zuotai kovojo už aukštesnes šiuos du bilius, rašydami 

savo kongresmanams ir se
natoriams, raginant už juos 
balsuoti.

Vaistai prieš virusus
Čekoslavų m okslininkai 

intensyvią} tiria vaistus, 
kuriuos numatoma naudo
ti prieš virusinius susirgo- 
mus.

Amantandino hidrochlo
ridas pasirodė esąs veiksr 
mingas prieš gripą. Moksli
ninkų dėmesio susilaukė ir 
interferonas — pro teinąs, 

dicare aptarnavimu, turėtų 1 randamas gyvųjų organiz- 
prisiekti, kad jie per pasta-1 nių audiniuose. Jis tinka 
ruosius 12 mėnesių nebuvo na-j kovai prieš visus virusus, 
riais Komunistų partijos, j taip par ir prieš tuos, kurie

APIE KAI KURIUOS
VALDŽIOS BONUS

L. Jonikas “Vilnyje’
mena:

Bene vienas iš nepelnin- 
giausių investmentų yra val
diški paskolos boncl/ai, taip 
vadinami “E” serijos.

Perkant bondsą mokėsi
$75. o po 10 metų gausi iš i 
valdžios visą šimtinę. Į

„ 2 ' tabako kainas. Sąjunga nu-
ilžia a t S k a i t v s už ta $25 . state bendras kainas, kokio- 
“prieauglį’’ mokesčius n u o : mis augintojai turėtų taba- 
pajamu — apie po 22 centu ■ ką parduoti, 
nuo dolerio.

Tai jau nebeliks pilna šim
tinė.
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I komunistų fronto ar komu- sukelia navikus. Jį galima 
I nistinių grupių. naudoti prieš virusinius su*

Priesaikos afideivitas šiuo sirgimus ir kaip profilakti- 
metu paliečia daugiau, kaip kos priemonę. Tačiau dar 
du milijonus žmonių, turin
čių 65 ar daugiau metų am
žiaus. Iš jų reikalaujama 

\ kuri yra priešin-

mažai ištirta, kaip jis vei
kia jau įsisenėjus infekci
jai.

Bilių pateikėjai primena,

Pasikeitimai “Workeryje”
ANGLIŠKAME DARBININKŲ laikraštyje “The 

Worker” įvyko ■pasikeitimų: per praėjusius šešerius me
tus buvęs laikraščio vyr. redaktorius James E. Jackson 
pasitraukė iš tų pareigų, o jas pasiėmė įžymus žurnalis
tas, ligi šiol gyvenęs Detroite, Carl Winter.

Laikraštis tačiau praneša, kad James Jackson nenu
traukia ryšių su laikraščiu—jis bus jo,leidėjas. Iš tikrų
jų, “Workerį” leidžia The Publishers New Press, Inc., ir į 
tos įstaigos prezidentu tapo išrinktas Jacksonas.

Laikraštis “Worker” išeidinėja Niujorke du kartus per Į 
savaitę—antradieniais ir sekmadieniais. į

Kaip gerai būti bagotam 
ir galingam!.. .

TOKIA MINTIS skverbiami į galva išklausius prezi
dento Johnsono kalbos, sakytos sausio 31 d. Prezidentas 
ją sakė, pranešdamas, kad JAV bombonešiai pradėjo sė
ti bombas ant Šiaurės Vietnamo.Tolydžio jis pasakė, kad 
darbuojąsis už taiką, kad įsakęs ambasadoriui Goldber- 
gul sušaukti JTO Saugumo Tarybos posėdį, kad apsvars
tytų taikai šaukti konferenciją.

Prezidento kalbos turinys ir tonas, aišku, buvo kaip 
didžiai galingos ir turtingos šalies vadovo; klausovas 
neišvengiamai susidarė įspūdį tokį: aš darau, lęąip no
riu, ir jūs man nieko nepadarysite!

Prezidentas netgi pavadino Šiaurės Vietnamą “agre
sorium”, karo prieš mūsų šalį pradėjėju!

Rodosi, per daug “mes” smarkaujame. O ar negali 
toks smarkavimas pastatyti mūsų šalį plikimą (nors ir 
pasakišką) Galijoto, kai jis iškvietė' Dovydą dvikovon? 
Argi ne kiekvienas dalykas turi savo pradžią ir pabaigą? 
Kodėl apie tai nepagalvoti?!

— 0 —
PRADĖJIMAS VĖL SĖTI BOMBŲ ant Šiaušes, 

Vietnamo, net ir “New York Times” pripažįsta, ne
buvo reikalingas; jis žalingas mūsų kVaštui ir pasauli
nei taikai.

žurnalistii — telegramą agen- : 
thru, laikraščiu, radijo ir te-i 
levizijos korespondentu.

I
Išrinktas suvažiavimo pir-1 

mojo posėdžio pirmininku į 
Italijos darbininką judėjimo; 
veteranas, 
narys U. 
trumpą kalbą apie 
darbo žmonių vado Palmiro 1 
Toljačio gyvenimą ir veiklą. ! 
Visi atsistoja. Delegatai ty-; 
los minute pagerbė Toljačio; 
atminimą

Suvažiavime dąjyvau.fa- 871 
delegatas su sprendžiamuoju 
balsu, kurie atstovauja 1 ,- 
615,296 Italijos Komunistu 
partijos nariams, ir 151 de-j 
legatas su patariaumoju bal- . 
su, kurie atstovau ja 173,465 i 
Italijos komunistinės jaunimo į 
f e d e r a c i j’ os n a r i a ms.

i

Suvažiavimo dienotvarkė-1

1 KP vad o v y bes' 
Teračinis pasako! 

Italijos ;

I Kova paaštrėjo. Galingas 
tabako trustas, kai kuriems 

jūsų bond- tabako augintojams įkalbė- 
dar “vertas“ $19.50 j j?s nieko bendro neturėti su 

daugiau, negu mokėjote prieš i augintojų sąjunga, mokėda- 
io metu. j davo jiems pakeltas kainas.

Taigi, nueinate i krautuvę | Tokiu būdu pas augintojus 
ir ką išgirsite? šiandien, tai pasireiškė pasidalijimas, la- 
yra, už 10 metą, viskas j-au 
daug brangiau. Prekių nebe
gausite nei senąją $75 ver-

PRIEŠGAISRINIAI
AUGALAI

SU
SU-

ais 
nuo gaisro? Įdomų sprendi- 

; mą pateikia Los Angelese 
i atlikti tyrimai: miškuose 
reikėtų prisodinti ugniai 
atsparių augalų. Amerikie- į 
čiai jų atrado 14. Tokie au
galai “iškepa”, bet nesude
ga; ugnyje jie suanglėja,

Italijos Komunistų partijos i 
generalinio sekretoriaus 1 
džio Longo pranešimas “Užį 
taiką, už žengimą itališkuo
ju keliu į socializmą, darbi
ninkų ir socialistų jėgų vie
nybę.’’

Pakeitimai partijos Įstatuo-

I dėl jie padėtų ir sutvirtinti 
j dirvožemį. Pasodinti vieno- 
; dais tarpais, tokie augalai 

•• j sudarytų užtvaras, pro ku- 
Lui-Irias nepraeitų gaisras. Ne

degantys augalai yra, pvz., 
gebenė, rozmarino krūmas.

Partijos vadovaujančių ir 
kontrolės organų rinkimai, 

o
Suvažiavime dal y v a u j a 

daugelio pasaulio šalių bro
liškų komunistų ir darbinin
kų partijų 
pat Tarbų
nistų partijos delegacija, 
riai vadovauja TSKP 
Prezidiumo narys, TSKP 
sekretorius M. Suslovas.

delegacijos, taip 
Sąjungos Komu- 

ku- 
CK 
CK

bai naudingas tabako trus
tui ir toliau išnaudoti taba
ko augintojus.

1906 metais augintojų są
jungos vadovybėje buvo 
organizuotas augintojų
kilimas. Buvo sukurti “nak
tinių raitelių” būriai, kurie 
slaptai puldinėjo tabako 
trusto agentus ir tuos taba
ko augintojus, kurie padėjo 
trustui. Tabako sandėliai ir 

, kiti pastatai buvo, degina- ju^ fedepaiį^e, valstijų
mi. Įvykdavo kruvinų susi
kirtimu, c.

rias sukelia virusas herpes 
simpex, gerai veikė idoksu- 
ridinas. Šie vaistai priklau
so antimetabolitų grupei. 
Deja, jie nuodingi, todėl' 
plačiau vartoti netinka.

Iš antibiotikų grupės pa-; 
ka n k amai veiksmingas, 
prieš virusus pasirodė tik 
streptotricinas.

Šis tvirtas vyras dešinėje yra pasaulio imtynių čempionas 
Rimantas Bagdonas, čempiono titulą jis iškovojo 

1965 metais Helsinkyje.

į ĮDOMI ISTORINĖ ŽINIA
“Tėvynės Balsas” rašo:

191S metais, paskelbus Lie
tuvoje Tarybų valdžią, Laiki
noji Darbininkų - Valstiečių 
revoliucinė vyriausybė dideli j 
dėmesį skyrė lietuvių litera
tūros ir kultūros vystymui. 
Tai liudija ir neseniai Lietu
vos TSR centriniame valsty
biniame archyve rasti nauji 
dokumentai : Lietuvos rašyto
jų susirinkimo (dokumentuo
se vadinamo Lietuvių raštijos 
darbininkų susirinkimu) pro
tokolas ir pirmosios rašytojų 

k uri 
žmo-

sekcijos narni sąrasas, 
sudaro dvidešimt penki 
nes.

šiame susirinkime, 
įvyko 1919 m. sausio

i Islandijos mokslininkai 
Bodvarsonas ir Džonsonas, 
remdamiesi 50 metu truku- 

| siu tyrinėjimų duomenimis, 
i nustatė, kad į pietvakarius 
nuo Islandijos esančioje ak
vatorijoje mažiausias men
kių laimikis kartojasi kas 
vienuolika metų. Be to, pa
tys “nelaimingiausi” metai 
sutampa su tais, kai Saulė
je būna daugiausia dėmių. 
Mokslininkų nuomone, pa
našia itaka Saulės dėmės • V V

kurių jūros paukščių, pe- 
rinčių pakrantės uolo s e, 
veislumui.

SKRAJOJANTI KĖDĖ
Daugelį žmonių vilioja 

idėja sukurti paprasčiausią 
skraidymo aparatą. F. Po- 

| zerskis iš JAV sukūrė 
• “skrajo j a n č i ą kėdę”. Jo 
i tvirtinimu, pakilusi 
įdėlį aukštį, “kėdė’:

i landa greitį.

RED. ATSAKYMAI
. Gaidžiui. — Pasinau- 

Vilniuje, Benediktinų ‘ (loti jūsų rašiniu jokiu bū- 
, dalyvavo Juo-į du negalėjome. Del to žo- 

Liu- i džio, kurį vadinate nekaltu 
j ir visiškai tinkamu pri- 
i taikyti žmogui, turėtumėt 
paskaityti “Dabartinės lie
tuvių kalbos žodyne”.

men

gatvėje N r.
z a s Tumas-Vaižgantas, 
d as Gira, Paulius G a 
Balys S r u o g a , Marcelinas 
šikšnys, Jurgis Talmantas, 
Jonas Basanavičius, Sofija 
Kymantaitė-Čiurlionienė, Jo-

Kriminalistų aukoms 
atlyginti

•a Senatorius Ralph Yarbo
rough pateikė senatui labai 
svarbų bilių, reikalaujantį 
atlyginimo kriminalistų au
koms.

Kalifornijos legisl a t ū r a
tokį bilių jau užgyrė. New i gerai apsaugo peršlapusius 
Y o r k o g u b e r n a t o r i u s j i r sušalusius keleivius nuo 
Rockefelleris paskyrė spe-! vėjo ir vandens. O juk šaL 
'Cialų komitetą šią proble- tis ir drėgmė dažniausiai 
mą studijuoti ir jam rapor-1 būna jau išgelbėtų keleivių 

i tuoti, kas tuo svarbiu klau-1 mirties priežastimi. Įvykus' 
simu reikia daryti. i katastrofai, laivelis greit-

šiuo metu, kai kriminalys-! nuleidžiamas ant vandens.
tės didėja.'ir didėja, reikė-lJls ^apvirsta neprisemia 

, tų visiems rimtai suširupin-! van(Jens. I. aleidus dizehnį
ti, kaip padėti tiems, kurie yaŲklį spaiciai atn 
yra kriminalizmo aukos. <° u J. .1}1!?.*; ;sk^s^JcJ,°.

L įr Laivelyje telpa 16 žmonių. ' 
miestų valdžios yra atsakin-1 
gos už gyventojų apsaugą.; AUDROS IR DERLIAI

I

ma policija žmonių neap- L grybiniai mokslininkai,' 
saugo nuo kriminalistų, tuo- į tirdami atmosferos elektrą, 
met valdiškieji organai tu-1 Pastebejo, <ad tuose rajo- 
ri imti atsakomybę . į“’ kur .dainai buna

Anglija jau turi tokį įsta-1 kviečių, miežių, kukurūzų 
tymą, kuris suteikia krimi- derliai. Javai čia, kaip tai- 
nalistų aukoms atlyginimą, sykig, subręsta dešimčia, 
1965 metais jau buvo išmo- i dvidešimčia, o kartais dvi-' 
keta $31,000 tiems, kurie,dešimt penkiomis dienomis 
nuo kriminalistų nukentėjo.! anksčiau. Tyrinėtojai pada-

Jeigu ir Amerikoje būtų į >’ė išvadą, kad vegetacinį

Tabako augintojų sąjun-įO jeigu gyventojų palaiko-i . 1 • 1 , • • 1 • • • v •ga bandė paveikti valstijų 
legislatūras ir net Kongre
są, kad būtu išleisti nors 
kokie įstatymai tabako au
gintojų apsaugai. Bet ^lie
ko iš to neišėjo. Visur ta
bako augintojai atsimušė 
kakta į kietą sieną. Ken
tucky valstijos gubernato
rius Augustus Wilson nu
skyrė dovanas po $500 už 
kiekvieną sugautą deginan-

Neskęstantis laivelis
Laivelis neskęsta vande

nyje. Jis skirtas laivų kata- 
strof o s e nukentėjusiems 
gelbėti. Uždaras korpusas.

tj namus tabako augintojų toks Įstatymas, koks dabar j periodų sutrumpina eleks- 
kovotoją, gyvą ar užmuštą, veikia Anglijoje, tuomet at-j ro magnetinis laukas, kurį

sukuria audra. Jis pakeičiasakingi organai (viešoji ir 
slaptoji policija) būtų pri- augalų organizmo “biologi- 

Sukilime dalyvavo dau- versti daugiau rūpintis gy-įnį laikrodį”.

Tai buvo didžiule trustui 
parama.

giausia plantacijų nuomi- ventojų apsauga nuo krimi- 
ninkai-pusininkai, neturtin- nalistų.
gieji baltieji ir negrai. 1906 \ —:—
metų rugsėjo 22 d. buvo su- Milij^jįus kankina artritas 
ruošta tabako augintojų ei
sena G u t h r i e ( miestelyje, j 
Kentucky valstijoje. Daly
vavo apie 25,000 tabako 
augintojų, tarp kurių buvo 
apie tūkstantis negrų.

Ku Klux Klanas visuomet 
i padėjo tabako trustui tero- 
I rizuoti negrus tabako au
gintojus.

Šie duomenys imti iš Hen
ry Harrison Kroll knygos 
“Riders in the Night,” 
Pennsylvanijos universiteto 
išleistos.

TRIRATIS AUTO
Vengri j oje sukurtas 

triratis automobilis. Jam 
pagrindu paimtas motocik
las “Panonija”. Lengva au- 

J' tomašina skirta keleiviams 
' arba kroviniams pervežti,

į nedi- 
pasie-

per va- i Kongrese du svarbūs biliai
Senatorial Robert Kenne- 

; dy, Wayne Morse, Jacob Ja- 
vitz ir Edward V. Long pa
teikė senatui bilių, reikalau
jantį atšaukti makartinį 
priedą prie Medicare akto, 
kuris teikia medicininį ap
tarnavimą sulaukusiems 65 
metus.

Tokį pat bilių pateikė ir 
atstovų r ūmams kongres

Apie 3 ir pusę milijono 
į amerikiečių savo namuose 
artrito kankinami, o šimtai' 
tūkstančių labai sunkiai 

gymo namuose bando gydy- ’os kebulas Sah bu« uzda‘ 
tis, bet gydymo pasekmėsa>ba asilas. ano i- 
ne kokios I Ja Perveza 750 svarų ir pa-l < 

Amerikinė Artrito funda
cija teigia, kad artritu ir : 
reumatizmu sergančiųjų 
tarpe yra dvigubai daugiau 
moterų, kaip vyrų. Apskai
čiuojama, kad šiomis ligo
mis serga 60 žmonių iš tūks-į 
tanties.

Artritu ir reumatizmu į 
serga nčių yra daugiausia 
ten, kur drėgnumo daugiau. 
Atrodo, kad moterys, dirb- ' 
damos prie skalbimo ir indų j 
plovimo, daugiausia susergai 
artritu.

Artritu ir re u m a t i z m u 
sergantiems jau sunku pa
sidaryti pragyvenimą. To
dėl daugeliui tenka ir skur
dą panešti, ypač senesnio 
amžiaus žmonėms.

siekia iki 30 mylių greitį.

Lidija 
šaulio 

dos

Ruzgytė — bėgikė, pa- 
kurčią-nebyliu olimpia- 
čempionė, pasaulio ir 

TSRS rekordininkė.
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NAUJI RAŠTAI

Kovoje su religiniais burtais
Miami Florida

,dangi gimimą ir gimdymą 
katalikų bažnyčia laike bai
siausia nuodėme, tai panie
kinimui moters už tos nuo
dėmės papildymą, kunigai 
patvarkė, kad jinai per 40 
dienų negali įeiti į bažnyčią, 
o turi tūnoti toje priemenė
je, bobineiumi vadinamoje

Arba, štai, iš kur kilo pa
protys ant kelių klauptis ir 
melstis? Autorius paaiški
na:

“Klaupimas yra vergijos 
laikų paprotys, kada nusi
žeminęs vergas puldavo ant 
kelių ir, daužydamas galvą 
i žemę, mušdavo save kumš
čiu, norėdamas sugraudinti 
vergvaldį. Bažnyčioje tikin
tysis atsiklaupdamas kaip rengimuose, 
vergas žeminasi prieš dievą,; rinkimas užgyrė komisijos! etė pelnytai gavo lakštinga- 
kuris vra uždarytas altoriu
je” (65 p.).

Kas nesame girdėję apie 
“kūčias”? Juk irgi siejasi

LLD KUOPOS VEIKLA 
1965 METAIS

Kultūrines veiklos komisijos 
pranešimas

Praeinamų metų baigoje 
ar naujųjų pradžioje kiek
viena kultūringa organiza
cija ar įstaiga daro per
žvalgą atliktų darbų ir tie
sia planus naujai veiklai. 
Tad ir mes norime pažvelg
ti į darbus, kuriuos atliko
me, o kuriuos palikome.

1965 metų kovo 17-tos su
sirinkime LLD 75 kuopa iš
rinko Kultūrinei veiklai ko
misiją, kurion įėjo Jonas 
Smalenskas, Jeronimas Šu- 
kaitis ir Vincas Bovinas. 
Komisija nusitarė vykinti 
kultūrines programas kuo
pos susirinkimuose ir pa-

dėjosi tūkstančiai taikos 
mylėtojų žmonių. Apsčiai 
eisenoje dalyvavo profesio
nalų, intelektualų, studentų 
ir įvairių tikybų kun igų. 
Washing tone demonstran-! 
tai reikalavo baigti karą 
Vietname, pasitraukti iš Do
rn iniko respublikos. Mūsų 
kuopa nebuvo pakankamai 
veikli šiuo reikalu. Iš Mia- 
mio irgi vyko grupė dalyvių 
i Washingtoną. Jų kelionės 
lėšoms mes davėme tik $43. | 

Kultūrinėje progr a m o j e i 
turėjome paminėt poeto Ba-1 
ranausko gimtadienį, kuris; 
Lietuvoje išgarsėjo su poe-i 
ma “Anykščių šilelis.” Taip 
pat norėjome paminėti po
etės Salomėjos Nėries 20 
metu mirties sukakti. Salo
mėja buvo ir yra labai mė- 

Kuopos susi- giama poetė. Lietuvoje po-

So. Boston, Mass.
Mano gera draugė Mary

tė Stašienė buvo operuota 
sausio mėnesį. Kadangi iš
vykau į Foridą ir negalėjau 
ją asmeniškai lankyti, tai 
nors laikysiu laiškais.

Linkiu Marytei greita su
stiprėti sveikatoje. Būtų 
gerai, kad ir kiti ją aplan
kytų. Jos adresas: 6 Center 
St., Cambridge, Mass. Tel. 
KR 7-7831.

Mary Kvetkus

t

. Mus pasiekė Vilniuje pra
ėjusiais metais išleista ge
roka 133 puslapių pusknygė 
“Didžioji magija.” Jos au- 
torius yra P. Pečiūra. Jos 
tema ateistinė. Joje auto
rius tmmpais bruožais la- 

\ bai populiaria kalba nušvie
čia įvairiausius religinius 
prietarus bei burtus, ku- 

'* riais tebėra kietai sukaus- 
j tytas tokio didelio skaičiaus 

žmonių protas Lietuvoje, 
Amerikoje ir visame pašau- 
l.vje.

Knygelė prasideda straips
neliu “Gelbėk mus nuo pik
to.” Autorius rašo apie tai, 
kaip dvasininkija skelbia ti
kintiesiems “mokslą” apie 
dievą ir velnius. Dievas tik
tai vienas, bet tų velnių to
kia daugybė, kad žmogaus

* protui sunki besuvokti. Gir
di, tūlas liuteronų pastorius 
“suskaičiavęs” ir “suradęs,”

* kad pragare esą “lygiai” 2,- 
665,866.746,644 velniai (9,
p.). Tikintis žmogus, kuni-|su kokia tai magiška jėga, 
go išgąsdintas, tiki kokia tai i Bet ar žinote, kad “Pats žo-

■ “magiška” jėga abiejų—die-Į dis “kūčios” y™ 
vo ir velnio.

Knygelė susideda iš dvyli
kos straipsnelių. Jau minė
jome vieną. Kiti yra tokiais 
pava d i n i m a i s : “Juodoji 
magija,” “Ateitis ir magi
ja,” “Mago profesija,” “Ma
gijos monai,” “Naujagimis 
ir magija,’” “Sutvirtinimo 
magija,” “Aukos dievams,” 
“Magijos dienų kilmė,” “Ka
lendorius ir prietarai,” “Se
novės lietuvių magija” ir 
“Didysis magų seimas.”

Juk kiekvienas kunigas 
yra magas arba magikas. 
Juo tikėk ir jo klausyk, būk 
jam geras ir jį užlaikyk, jis 
tave pasiųs j “dangaus ka
ralystę.” Jis, mat, turi ko
kia ten magišką, stebuklin
gą jėgą. Jis yra to “visa
galinčio” dievo agentas.

; kūčios” yra pagoniš
kas, kilęs iš slaviško žodžio 
“kutja” — kviečių koše”? 
(119 psl.). Bet jeigu saky
tum, kad “kviečių košės” 
vakaras turi kokią nors ma
gišką jėgą, siejasi su kokio 
kristaus užgimimu, net ir 
karščiausiai tikintis žmoge
lis iš tavęs juoktųsi ir kvai
liu išvadintų. Bet “kūčios”! 
Jau kas kita. Jau čia “mis
terija,” jau čia 
kalą su kokiu 
lu”!

Ir taip daug 
knvgelėj randame tokių da
lykėlių. kurie įdomūs net ir 
netikintiesiems. O, žinoma, 
ji dideli vaidmenį turėtų su
vaidinti tarp tikinčiųjų, ku
riems ji yra taikoma, jeigu 
ji būtu tarp ių plačiai pa
skleista. Neabejoju, jog taip 
ir būs Lietuvoje padaryta.

planą. Suprantama, L L D , 
kuopa negali tenkintis tik I 
duoklių užsimokėjimu ir ga
vimu knygų iš Centro. Li
teratūros draugija turi eiti 
į platesnį kultūrinės veiklos 
lauką.

Kaip minėjome, Kultūrinė 
Komisija buvo išrinkta ne

, los vardą. Bet kaip jau mi- 
' nėta. buvo stoka susirinki
mu ir parengimų visą pro
gramą įvykinti.

Ir kiti savi mūs reikalai
Naujų metų pradžioje 

mes, draugės ir draugai, tu
rime nadiskusuoti ir savas

turime rei- 
tai stebuk-

daug šioje

J. Pečiūra atgimdo mu- Gaila, kad mes jos neturime 
myse kai kuriuos pavadini- na skleidimui tarp Amerikos 
mus. kurių kilmę bei pras-, lietuvių, 
mę bent aš jau buvau pu- Salietis
siau pamiršęs. Pav., kokia________

i bažnyčios dalis yra vadina-1
ma “bobineiumi”? Kaip iri Kingston, Jamaica. — 
iš kur tas keistas pavadini- ; 1965 metais Jamaicos saloje 
mas atsirado? štai jums: buvo suimta 15,500,000 ba- 
Bobinčiumi yra vadinama nanų pundų. Punde yra 160 
pirmoji bažnyčios dalis. Ka- bananų.

Vilnius, žvėryno priemiestis. Čia, ant žavaus Neries upės 
kranto pastatyti aštuoni gyvenamieji namai lietuvių 

kompozitorių šeimoms. Tyliai ošia žvėryno pušys, 
niekas niekas netrukdo kompozitoriams minčių

pradžioje metu, bet jau vi- į nuotaikas. Mes turime yie- 
duryje kovo. Tad platesnei' oi kitus geriau suprasti ir 
kultūrinei programai pra-! vieningai reaguoti į kvlan- 
vesti nebuvo pakankamai 
parengimų ir susirinkimų.

Bet visgi tinkamai atžy
mėjome 20 metų sukaktį 
nuo Antrojo Pasaulinio ka
ro pergalės prieš hitlerini 
fašizmą. Eilė draugu ir 
draugiu trumpai kalbėjo. 
Kiti skaitė eilėraščius su
kakties temomis.

Gražiai minėjome gimta
dieni liaudies rašytojos že
maitės. Draugė Sliekiene 
pasakė tinkamą kalbą.

Skaitlinga publika turėjo
me Linkolno mirties šimt
mečio sukakčiai paminėti. 
Draugas S. Zavis davė tuo 
klausimu kalbą.

Labai daug mums padėjo 
nadarvti gruodžio 15-tos 
narcno-ima sėkmingu gera

Brockton, Mass.
Dar apie Petrą Boką- 

Povilą Mickeliūną
“Laisvėje” buvo užuojau

ta ir korespondencijų, taip
gi Krisluose, apie mirusį 
Povilą Mickeliūną, kuris 
vadinamas Petru Boku. Gal 
būti dėl tam tikrų sąlygų 
jis Waterburyje ir vadinosi 
Petru Boku, bet tikras jo 
vardas yra Povilas Micke- 
liūnas. Jis paėjo iš Jutkonių 
kaimo. Aš su juomi viena
me kaime užaugau.

Lietuvoje jo tėveliai jau 
yra mirę. Paliko brolius 
Petrą ir Jurgį. PovPas bu
vo pažangus ir Lietuvoje. 
Jis kovojo prieš carizmą.

Kreipimasis į LLD narius
Brangūs Draugai:

Pradedant Naujus Metus vėl visi bendrai turime rū
pintis Lietuvių Literatūros Draugijos tolesniais siekiais. 
Praėję metai buvo mūsų D-jos jubiliejiniai metai. Gali
me pasidžiaugti, kad jubiliejus buvo gražiai atžymėtas: 
jubiliejinė konferencija buvo sėkminga, kuopos surengė 
eiles pramogų, išleista dvi svarbios knygos, apsčiai -su
kelta finansų knygų leidimui, įtraukta į LLD eiles viduti
nis skaičius naujų narių. Dabar reikia moštis tolesniam 
darbui.

LLD C. K. savo pasitarime nutarė šiais metais pla
čiai atžymėti Juliaus Janonio 70 metų gimimo sukaktį. 
Kaip yra žinoma, J. Janonis buvo pirmutinis Lietuvos 
proletarų poetas. Nors jis mirė visai jaunas, vos 21 m. 

; pasiekęs, bet jis paliko liaudžiai didelį lobyną nemirtin
gos poezijos.

C. K. siūlo LLD kuopoms didesnėse kolonijose reng
ti specialiai pramogas, kur būtų galima publiką supažin
dinti su J. Janonio kūryba.

J. Grybas turi labai gražų, Lietuvoje pagamintą, fil
mą apie Janonio gyvenimą. Kur nebus patogu pasikviesti 
patį J. Grybą, kuopos turėtų parsitraukti filmą parody
mui.

I LLD Centre dar randasi knygos “Lithania Past 
and Present. Pirmoji knygos laida greitai buvo išplatin
ta, todėl atspausdinta daugiau. Knyga yra didelės svar
bos, todėl dėkime pastangų juo daugiau jos išplatinti 
tarpe angliškai kalbančiųjų.

Ieškojimas naujų narių į LLD eiles visada ir visur 
turi būti mūsų pirmoji užduotis. Praktika irodė: kur tik 
buvo dedama pastangos, pasekmės buvo teigiamos. Lai
kykime tai kiekvienas sau už pareigą.

LLD Centro Komitetas

PHILADELPHIA. PA.

meninė programa. Adelės 
Pakalniškienės vadovauja
ma Dainos Mylėtoju grupe 
ąt.vvko iš St. Petersburgo 
nildvti dainų nro^ramą. 
Taip ir vietinis Aido cho
ras, vadovybėje Jono Velič
kos. dalvvavo programoje. 
Didelė dėka draugėm Chu- 
ladienoi. Šimkienei ir iu tal
kininkėms, kurios paruošė 
metus.

Pradžioje pereitu metų 
buvo surengta dvieiu dienų 
hazaras. Taip pat kiekvie
nam kuonos mitingui ruo
šiami pietūs. Tai dėkui su-
manumui ir darbui draugų 
Kencerių ir jų talkininkų.

Kaip žinome, 1965 metais 
LLD išleido knvgą “Lithua
nia: Past and Present.” 
finansiniai mūsų kuopa ir 
kai kurie nariai gausiai 
n risi dėjo šios knvgos išlei
dimui. Jos platinimą Mia- 
*nvie gerai atlieka draugė 
Valillionienė. Taip pat drau
dė Vahlionienė vra gana ge
rą vajininkė “Laisvės” pre
numeratų gavimui ir atnau
jinimui. LLI) 50 metu su
kakčiai organas “Laisvė” 
išleido sneciale laida. Mūs 
kuopa sveikino LLD jubilie
jine sukakti su 850. Pavieniu 
sveikinimu surinkome $93. Į 
tą suma Jonas Smalenskas 
davė $50. Po $1 už kiekvie
nus metus.

Pereitų metų lapkričio pa
baigoje vyko nacionalinė 
protesto mobilizacija į Wa- 
shingtoną. Į demonstraciją

čius visuomeninius klausi
mus. Palieskime toki aktua
lu klausima, kaip taika pa
saulyje. Kaip kas mūs tarpe 
nasako: Jei kalbėsime už 
*aika. laisve. — tai bus “po
litika.” Arba — įtars mus 
“raudonais.” Argi taip? O 
kas gi dabar nekalba užtai
ką? Juk ir mūs prezidentas 
Tohnsonas sako ieškąs tai
kos. Atminkime, kad kova 
už taika nėra mūsų, pažan
giečiu. išradimas. Kova už 
taika ir laisve pasaulvie yra 
tain sena, kaip žmonijos is
torija. Dar prieš musu erą 
graikuose romėnuose ir ki
tur buvo kovos prieš karą, 
už laisvę. Na, o mes, dabar
tiniai pažangiečiai, irgi ne 
Miamvie pradėjome kalbėti 
už taika. Dar jauni ir dar- 
kino-j būdami Pirmojo ir
Antroio pasaulinio karo lai
ku mes kalbėjome už taika, j 
Ta i kodėl dabar reikia bi- 
ioti kalbėti už taiką Viet
name?

Prieš kara Vietname, už 
taika pasaulyje dabar kal
ba ne tik pažangieji, bet vi
sas pasaulis. Jūs jau žino
te. kad ir 'Romos katalikų 
pomėgius Povilas VI kalba 
prieš kara Vietname. Taip, 
drauP’ės ir draugai, pasau
lis kalba prieš karą, kuris 
eina dabar už 10-ties tūks
tančiu mvlin nuo mūs ša
lies. kad Vietnamo karas
netaptu viso pasaulio ato- 

i miniu karu. O atominis ka- 
1 ras gresia ne tik mūsų vai- 
l kams netekti darbu, bet vi
sos žmonijos gyvybei.

Karai neateina iš dan- 
o’aus.-kjuos ruošia žmonės. 
Žmonių valia, opinija — tė
vu ir vaiku veikla, protes
tai gali pašalinti atominio 
kąro pavoiu. Tad neberei- 
kąlo intelektualai, studentai 
ir kunigai, rizikuodami sa
vas profesijas, stoja i kovą 
už taika. Ir mes geriausiai 
galime pasidarbuoti žmoni
jos labui, pareikšdami savo 
baisa už taiką, zprieš karą, 
kuriame jaunuoliai jau žu
domi.

Taip pat mes, draugės ir 
draugai, turime pasakyti 
tiems, kurie mano, jog LLD 
veikla gali pažeisti Socialjo 
Klubo reikalus, kad jie klys
ta. Tai neteisingas ir nai
vus galvojimas. Atsiminki-

Paul Vaitekūnas

Nuo Red. — Dėkui už su
teikimą daugiau žinių apie 
velioni Petra Boką-Povilą 
Mickeliūną. Kad korespon
dentai ir draugai užuojau
toje ji vadino Petru Boku, 
o ne Povilu Mickeliūnu. ta
me nieko blogo nėra. Visi, 
kas su juomi veikė, jį paži
nojo, tai žinojo kaip Petrą 
Boką. Kad jis Lietuvoje tu
ri brolį Petro vardu, tai tas 
nieko nepakeičia.

------------(
Bridgewater, Mass.
Bridgewaterio Darbinin

kų Čeverykų Kooperatyvo 
įvyko narių susirinkimas. 
Iš raportų pasirodė, kad 
dirbtuvė yra blogoje finan
sinėje padėtyje. Gaminda
ma JAV armijai čeverykus 
turėjo $25,000 nuostoliu. 
Valdyba darbuojasi gerai. 
1966 metais stengsis finan
siniai pataisyti reikalus.

P. Vaitekūnas

Department of Public 
Health praneša: 1965 me
tais Philadelphijoje gimimų 
skaičius buvo mažiausias į 
10 metų.

laikyta daugiau busu, kaip 
kenksmingų publikai ir dar
bininkams.

Majoras Tate sako, kad 
praeitais metais policija pa
ėmė 12.341 automobilį, pa
likta gatvėse. Šiais metais 
gali pakilti iki 16,000.

Philadelphijoje iš 270 mo
kyklų 250 vartoja anglį, su- 
degindamos 80 tūkstančių 
tonų į metus.

Public Welfare sekreto
rius Arlin M. Adam sako* 
kad praėjusių metų šelpia
mų šeimų skaičius sumažė
jo 82 tūkstančiais.

Plieno Darbininku Unijos 
Tarybos posėdis Philadel- 
nhiioie nasisakė už atšau
kimą Taft-Hartlev įstatymo 
14-to paragrafo, kaip kenks
mingo organizavimui darbi
ninku i unija. Ragina kon- 
gresmanus bei senatorius 
balsuoti už jo atšaukimą.

me, kad tuo laiku, kai mes 
dar tik organizavome Soci
ali Klubą, kai šios salės dar 
nebuvo, “vaduotojai” jau 
tada mūs klubą krikštijo 
“raudonai.” Jie rašė savo 
spaudoje ir skundė val
džiai, kad Socialis Klu
bas “raudonas.” Vadinasi, 
jei čia ir nebus LLD kuopos 
veiklos, tai anų žmonių aky
se Socialis Klubas dar ne
bus tas “nekaltasis avinė
lis.”

Bet mes žinome ir valdžia 
seniai žino, kad LLD veikia 
ir skleidžia apšvietą jau per 
50 metu. Taip pat valdžia 
gerai žino klubą ir jo na
rius. LLD, kaip ir klubas, 
vra legalė organizacija, ku
ri nieko priešvaldiško nevei
kia ir nepažeidžia mūsų ša
lies įstatymus. Todėl, drau
gėse ir draūgai. nėra reika
lo bijoti būti LLD nariu ir 
joje veikti. Reikia tik mums 
patiems glaudesnio ir drau- 
giškesnio sutarimo. Mūs 
pareiga įtikinti ir tuos, ku
rie dar laikosi klaidingo gal
vojimo apie LLD. Mes ži
nome, kad LLD veikla tei
singa ir žmonijai naudinga.

V. Bovinas

Karas Vietname plečia 
karine industrija. Burling
ton, N. J., dirbtuvė, kuri 
buvo uždaryta pasibaigus 
Antrajam pasauliniam ka
rui, yra atidaroma. Prie 
Vertol dirbtuvės, kuri dirba 
malūnsparnius ir prie ku
rios įvyksta prieškarinės 
demonstracijos, statoma 

i a dirbtvuė. Sakoma. 
Washingtonas duos didelius 
užsakymus, bedarbiai gaus 
darbus. Pasibaigus karui, 
dirbtuvės bus uždarytos, 
gavusieji darbus pasiliks 
bedarbiais.

TWU lokalo 234 preziden
tas Dominic DeClerico sako, 
kad lokalas tyrinės PTC 
kompanijos garažius dėl ne
švarumo. Darbininku nusi
skundimai verčia tai daryti.

900 Philadelphiios mokvk- 
lu darbininkai sausio 21 die
na negavo užmokesčio, kiti 
<ravo tik nuse. kai kurie ga
vo po $700 arba no $95 į 
valanda. Valdininkai sako, 
kad ivvko klaida ir ji bus 
nataisyta.

Sausio 13 diena mirė Alex 
Tarozas. Palaidotas Holy 
Cross kapinėse.

TWU lokalo 234 tyrinėji
mas PTC kompanijos apsi
leidimo sulaikė kelis busus 
kaip netinkamus, nesaugius. 
Lokalo prezidentas DeCle
rico sako, kad tai pradžia 
inspekcijos. Vėliau bus su

Joshua Eilberg Harris- 
bnrge sa'Lo. kad General 
SWe Authoritv duos $707.- 
204 Temple Universitetui 
tyrinėti mediciną Philadel
phijoje.

1.250 teismo darbininku ir 
kiti natarnautoiai Philadel- 
nhiioie gaus algų pakėlimą 
su vasario 26 diena. Pakels 
nuo $800 iki $1,200 į me
tus.

Distrikto prokuroras 
Snector medžioja paskolų 
davėius. Areštavo Edward 
L. Kravitz. Sako, už $100 
naskolos imdavo $50 palū
kanų. Snector sako, kad tai 
tik pradžia, vėliau bus areš
tuota daugiau.

Michael J. Quill. Trans
port Uniios nrezidento. mir
tis nhiladelphiečiams prime
na io vadovvbėie važiuotės 
darbininku streiką Philadel- 
nhiioje. 1963 metais laike 
streiko majoras Tate sakė, 
kad iis reikalausias per teis
mą 8250 000 už io įžeidi
mą. Onillas pareiškė, kad 
iis reikalaus i as iš ma
joro Tate vieno milijono do
leriu. Bet streikui nasibai- 
o-iiq tie ieviniai likosi na
rni ršti. TWU darbininkai 
DnilĮ gerbė, juo pasitikėjo. 
Ouill dalvvavo kiekviename 
iškilusimae nesutikime. Jis 
1951 metais nrašalino 23 4 
lokalo .prezidentą Paul O. 
Rourke kaino netinkamą 
būti nrezidentu. 1955 metais 
sulaikė PTC kompanijos 
užmojį atleisti 200 darbinin
ku.

Pilietis

Washingtonas. — JAV- 
ose vis daugiau žmonių žū
va auto nelaimėse.
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Rojus Mizara

Nepamirštamos jubiliejinės dienos
BINGHAMTON, N. Y

Lietuvos sostinėje Vilniuje
Į — Laikas vėlus; kai kurie 
restoranai bus uždaryti, ki
ti labai užsikimšę — kodėl 
nesustoti pas mus, mūsų bu
te? Nuo čia jis netoli,—Ku
dirkos gatvėje, ir išgerti po ji negalėjo parodyti pirštu 
puodelį karštos kavutės? į tą ar kitą visuomenės vei- 
Aš turiu pažįstamą, bičiulį kėją, partijos ar vyriausy- 
— jis savo mašina mus pa- bės darbuotoją.

, vėžės.
Pasiūlymas per daug jau 

patrauklus, kad nuo jo bū
tų buvę galima atsisakyti.

I Atvykęs iš Washingtono į 
Vilnių šventėse dalyvauti, 
V. Zenkevičius su sūnum 

•Vytafųtu gyveno, savo bute.
Taip

(Pabaiga)
Iškilmingai, laisvai ir ro

dosi, visiškai paprastai, jos 
rankos mostas pradeda iš 
naujo “Mergužėle lelijėle...” 
Čia kas tokio naujo, ligi šiol 
publikai netikėto. O daina 
skamba, masinis mišrus 
choras dainuoja, o Mildreda 
meistriškai diriguoja dau-: 
giaukaip dvidešimčiai tūks
tančių dainininkų!

Greta manęs sėdįs tarybi
nis maršalas klausia:

—Pasakykit, prašau: kas 
buvo jūsiškės dirigentės tė
vas?. .

— Darbi ninkas, — atsa- | 
kiau.— Siuvėjas. Pažangus 
veikėjas, puikus draugas.

Ir pradėjau galvoti: tai, 
jei Albinas Janušonis būtų 
pagyvenęs dar keletą metų; 
jei jis būtų turėjęs progos 
atvykti čia,— jis visuomet girdėjote, ko lig šiol nebu- 
choruose dainuodavo — ir vote girdėję, o rytoj maty- 
pamatyti, kas darosi — pa- site, ko nebuvote ligi šiol 
matyti ir tai, kaip jo dukra matę, 
atlieka puikų darbą, ir kaip 
ją visa Lietuva už tai ger-, 
bia!..

Taigi, mūsų dainininkai 
čia pritiko labai puikiai!

Poetas Vacys Reimeris 
taip pasisakė:

“Amerikos lietuvių įsijun
gimas į bendrą chorą buvo 
vienas labiausiai jaudinan
čių Dainų šventės momentų. 
Ir, tur būt, niekas nenusa
kys mūsų užjūrio viešnios 
choro dirigentės Mildos

—Kas už šias stebuklinn- 
go pasisekimo meno-kultū- 
ros kupinas dienas ^atsako- ■ 
mingas? — klausiu ne vie-1 
na vilnietį. Bet užklaustie-

Kiekvieneri prae j u s i ė j i 
metai uždaro savo svarbių, 
reikšmingų įvykių paskuti
nį puslapį ir knygą padeda 
į archyvą. Tas pats įvyko 

L", ir su 1965 metais. Jau jų is
torinių įvykių knyga užda- 
I ryta, bet jie (įvykiai) mums 
lieka atmintini. Jie pasilie
ka ilgam laikui atmintini,— 
žmonija pergyveno daug 
reikšmingų įvykių...

Praėjusieji 1965 metai 
Amerikos pažangiesiems lie
tuviams buvo džiuginančiai

Tik Juozas Baltušis sakė:
9

—Už viską, už viską pir
miausia atsakominga Ren- sėkmingi. Amerikos Lietu- 
gimo komisija. Jūsiškai ta
riant: ji čia buvo bosas ant 
visų. O Dainų šventę ruo
šė, darbavosi, kad ji būtų 
pasekminga, visa mūsų 

aigėsi pirmoji ofi-, tauta.
ubiliejaus šventės! T> • • . i • *.. * , . J. . Prisimenu, kad pries apiediena. Ant rytojaus, sekma-1 • • ’ , 1 . J; „i . • ,, ’ . . .vienerius metus ir mesdieni, Žalgirio centriniu- UT •\ j. x i • t ; Laisvėje raseme, jog tome stadione, bus Šokiu die-;. . . • ■■ / •n,T f . z ;kia komisija sudaryta ir ji na. Mums buvo sakyta: į ...... . J ,. . V. 7J i oficialiai vadinosi Kespub-

— Šiandien Vingio parke likinč komisija Tarybų Lie
tuvos 25-osioms metinėms 
surengti. Komisijon įėjo 
daug žmonių iš visokių gy-p-ių ir visuomenėsygerovei, 
venimo sričių, visokių pro-| sėkmingai atžymėjo savo 
fesijų ir “pašaukimų” žmo- į reikšmingo gyvavimo 35 
nių. Na, ir jai vadovaujant, 1 metų sukaktį. Tai Lietuvių 
pridabojant, prižiūrint, pa- Darbininkų Susivienijimas.

šokių diena
tariant įsitraukė į šį kilnų 
darbą daug tūkstančių ki
tu Dainų šventei suruošti, c C

Po švenčių, spaudoje skai
tau minėtos komisijos viešą 
padėką “ r.„i.;

one, kupiname publikos, šo
ko apie šeši tūkstančiai šo
kėjų, grojo apie pusantro 
tūkstančio muzikantų—gro
jo visokiais instrumentais, 
visų jų net pavadinimų ne
žinau.

Kas šios didžiulės progra-1 
mos dalyviai? Pagyvenusie
ji, paaugliai, viduramžiai ir 

_ ... .visiškai maži mokyklinio
Stenslenenes džiaugsmo -jamžiaus vaikai, saviveikli-i 
publikos dirigentu tvarto- n*nkai “ baugiausiai kolų-. SeAluuta BUJ,ljęb bu 
no Kavecko S Švedo Kro. i Uu zm°nes, kaimo žmones, j jog. iki respublikos 25-ųjų 

’ . . . ’ ,. . ’i rinktiniuusi talentai is visų'metiniu minėjimo vyko pla-gerto ir kitų, dirigavo bene v-mnu. L • ; —didžiausiam nasaulio cho P^spublikos kampų kampe-i tus pasiruosimas vietose, didžiausiam pasaulio cho ųe ne estrado-
rui. Norisi tarti širdingą 
ačiū pažangiems amerikie
čiams lietuviams už jų ne
blėstančią meilę tėvų žemei, 
už jų jaunatvišką širdį ir 
dainą.” (“Literatūra ir me
nas,” 1965 m. liepos 23 d.)

Nusidėčiau sau ir skaity
tojui, jei nesuminėčiau pa
vardžių ir visų kitų diri
gentų: J. Švedas, S. Sinke
vičius, H. Perelšteinas, J. 
Žitkevičius, A. Jozėnas, B. 
Dvarionas, J. Šidlauskas, V. 
Urbonavičius, B. Mačikė- 
nas, A. Pulauskienė, J. Jan
kauskas, J. Dautartas, L. 
Abarius, M. Abugovas, Č. 
Šidlauskas, R. Balčiūnas, P.

tuvių Darbininkų Literatu- | 
ros Draugijos 50 metų su-| 
kaktis buvo gražiai atžymė
ta. Visų mūsų įdėtas sun* 
kus darbas išlaikymui jos 

|per tuos 50 metų davė mums 
neįkainuojamos kultūrinės 
apšvietos, ir šiandien mes 
turime kuo džiaugtis.

Taipgi teikia mums didelį 
džiaugsmą ir tas, kad visų 
mūsų garbinga organizaci
ja, atlikusi daug svarbių ir 
reikšmingų darbų savo na-

Didžiai mus džiugina ir 
sėkmingai užbaigtas pažan
giosios spaudos —“Laisvės” 
ir “Vilnies” — vajus. Atvi
rai kalbant, mūsų vajinin-

WILMERDING, PA.
Šioje prieš 50-60 m. garsio

je lietuvių kolonijoje gyve
no apie šimtą lietuvių šeimų 
ir kelis sykius tiek pavie
nių, o dabar yra belikę tik 
dvi šeimynas. Jauniausia 
šeima yra Kastantas ir Ma
rijona Matatai, kūne sausio 
24 d. atšventė auksinę že- 
nybinio gyvenimo sukaktį. 
Jiems netikėtą staigmeną 
suruošė jų vaikai: sūnus 
Viktoras ir duktė Mrs. 
Brown.

Nors sezone oras buvo blo- 
'giausias, bet daug jų drau- 
■ gų ir kaimynų atvyko palin
kėti jubiliatams laimės, 
sveikatos ir ilgo amžiaus, 
taipgi tradiciniu papročiu 
apteikė Matakus auksinė
mis dovanėlėmis. Svečių 
tarpe dalyvavo 3 originalios 
jų vedybinių dienų viešnios: 
Kastanto sesuo Kašte Jan
kauskienė, Uršulė Mbrkū- 
nas ir Elizabeth Galore.

Kastantas iš Lietuvos 
Darsūniškiu kaimo ir para
pijos, Marijona Matakas- 
Bernatonytė iš Mediniškių 
kaimo ir Jiezno parapijos. 
Jiedu atvyko į Wilmerdingą 
pas gimines ir čia apsigyve
no. Jų giminės seniai išmi
rę.

Kastantas Matakas nuo 
pat atvykimo buvo veiklus 
lietuvių draugijose: Šv. Jo
no ir Lietuvos Sūnų, o da
bar LDS ir LLD kuopose. 
Jis visą laiką dirbo čionai 
Westinghouse Air Brake 
kompanijos įmonėje iki prieš 
kelerius metus išėjo į pensi
ją. Juodu su žmona išau
gino sūnų ir dukrą, ir yra 
tėvukai 5 anūkų ir protėvu- 
kai 4 proanūkų.

Kadangi daugelis jų drau
gų prieš eilę metų yra ap
leidę Wilmerdingą ir gyve
na kituose miestuose, tai 
bus jiems įdomu patirti apie 
Kastantą ir Marijoną atžy
mėjusius 50-metinę vedybi
nio gyvenimo sukaktį, pa
linkėti jiems geros sėkmės 
ir panaujinti bei grąžinti 
senas pažintis su jais.

Koresp.

Providence, R. L
Dar vienas lapas įrašytas 

į Amerikos lietuvių istoriją. 
Prieš dvidešimtą šimtmetį * 
daug lietuvių emigravo į pa
šlovintą šalį Ameriką sau 
laimės ieškot. Dauguma lie
tuvių apsistojo ir Provi- 
dence, R. L, hrba “Dievo 
Apveizdos mieste.” Tais lai
kais čia radosi daug viso- f 
kių išdirbysčių, kaip tai au
deklinių, mašinų dirbtuvių, 
grožio išdirbysičų ir daug ^ 
visokių kitų dirbtuvių.

Čia lietuviai daugiausia 
atvyko iš Dzūkijos ir Balta
rusijos. Dauguma jų nemo
kėjo tikros lietuviškos kal
bose Tais laikais jie dau
giausia draugavosi su len
kais, veikė ir prigulėjo prie 
jų organizacijų.

Bet, laikui bėgant, pradė
jo suprasti, kad čia jiems ne 
vieta. Pradėjo organizuoti ■ - 
savo veiklą ir draugijas, ir 
štai 1902-ais metais suorga
nizavo Šv. Jono Pašalpinę 
Draugystę. Vėliau, 1905-ais * 
metais, — D. L. K. Gedimi
no. Savo laiku šios draugi
jos buvo skaitlingos nariais. 
Šelpė sergančius ir nelaimei 
ištikus narius. Rengė pra
kalbas, piknikus, lavinosi ir 
neatsiliko su aukomis rei 
kalingiems darbams.

Dzūkiška, gudiška kalba 
pradėjo išnykt, pasidarė 
tikri Lietuvos sūnūs. Lai- v 
kas bėgo ir visi jautėsi pa- < 
tenkinti savitarpiu gveni- 
mu, nors laiks nuo laiko iš
kildavo nesusipratimų.

Gyvenimo aplinkybėms 
keičiantis, keitėsi ir draugi
jų veikla ir gyvenimas. Vie
ni išvažinėjo, kiti išmirė, 
draugijos nariais sumažėjo, 
prisėjo abi draugijas su
jungti į vieną.

Suvienytos draugijos iš- 
gyvavo daugiau negu de
šimt metų, bet ir tai neiš
gelbėjo nuo išnykimo.

Galų gale pasirodė, kad 
per abi draugijas jau beli
ko tik 26 nariai. 4

1965 m. sausio mėnesį bu' 
vo vienbalsiai nutarta drau
gijas lik vi duoti. Gavus 
valdišką leidimą, draugijos 
likviduotos ir paskutiniai li
kučiai padalinti nariams 
1966 m. sausio 23 d.

1914-ais metais čia susi
organizavo “Amerikos Lie
tuvių Piliečių Pašalpos 
Klubas.” Pradžia buvo sun
ki, daug ko turėjo pergy
venti, bet šiandien klubas 
stovi ant gerų pamatų. Tu
ri gražų nuosavą mūrinį na
mą, draugišką, švarią užei- x' 
gą ir erdvią svetainę. Se
ni nariai vienas po kito jau 
nyksta, jaunoji karta užima 
jų vietas.

1966 metams klubo valdy
ba:

Pirmininkas — Jo s e p h 
Vaitonis.

Vice pirmin i n k a s — G. 
Aliukonis.

Užrašu raštininkas—Wal
ter Kachėnas.

Finansų raštininkas — B. 
Straznickas.

Iždininkas — B. Straznic
kas,

Direktoriai: Walter Dze- 
kevičius, Ralph Sparks, Juo
zas Kiela, Zigmas Lukšys. <

B. Simonavičius

daug mūsų jaunų vyrų žu
vo. Ir viskas rodo, kad ten) 
jų- žus daug daugiau, o fi
nansinė našta bus Nepalygi
namai didesnė ir ji kris ant 
darbo žmonių pečių. Kad 
tam pragaištingam karui 
pastoti kelią, taiką mylin
tys žmonės turime daugiau 
veikti. Stipriau sujunkime 
savo gretas, aukščiau pa
kelkime savo balsą už karo 
baigimą.

Bet reikia čia nepamirš
ti ir to, kad praėjusieji me
tai jau matė didžiules visa- 
šališkas demonstracijas už 

; karo baigimą Vietname, 
i taipgi ir už lygias teises 
negrams su baltveidžiais; 
taipgi daugelis pasižymėjo 
ir kitose reikšmingose kovo
se prieš neteisybes.

To neužtenka. Taikos sen
timentas dar tebėra paly
ginti silpnas. Didžiaisiais žy
giais už karo baigimą dar 
nepaveikėme savo preziden
to Johnsono baigti šį pra
gaištingą karą. Tai rodo, 
kad dar nebuvo stiprios jė
gos tam žygiui įvykdyti. Vi
sų mūsų taiką mylinčių už
duotis yra su padidintu ryž
tu stoti į bendrą kovos žy
gį už karo baigimą Vietna
me ir už visus kitus dar
bo žmonių gyvenimo page
rinimus.

Lai atėjusieji 1966 metai 
būna pergalės metai, nešau
tieji taikos ir laisvės saulę 
visai žmonijai.

Onytė Wellus.

už šaunią dainą ir dirb0 iš peties ir iš šir
dies už gavimą naujų skai
tytojų ir panaujinimą senų. 
Jie įdėjo savo gabumus, kad 
tik vajus būtų sėkminges
nis, kad tik daugiau žmo
nių skaitytų pažangią spau
dą, neatsižvelgiant į sunku
mus,' kokie Susidaro Vajaus 
darbe. Bet tenka čia pri
minti: kaip būtų gražu, jei 
patys vajininkai, ypatingai 
moterys, daugiau parašytų 
į spaudą — į “Vilnies” Mo
terų Žinias, ką jos pergy
veno dirbdamos vajuje ir 
kokios yra geriausios pa
sekmės tam didžiam, svar
biam darbui tęsti. Savo raš
tais paįvairi n t u m e t “Vil
nies” Moterų Žinių puslapį 
ir pajudintumėt mažesnių 
kolonijų moteris prie dides
nės veiklos.

Tenka čia pareikšti dide
lę ir nuoširdžią padėką vi
siems vajininkams, dirbu
siems šiame visų mūsų 
brangiosios spaudos vaju-

Padėkos žodį perskaitęs, 
pilnai supratau, kas ir kaip 
padarė šventę didžiai sėk
mingą. Komisijos žodžiais:

“Akivaizdus šventės pasi
sekimas yra susijęs su tuo,

kur svarbų vaidmenį suvai
dino partijos visų miestų ir 
rajonų komitetai; Vykdo
mieji ir komjaunimo komi
tetai, įstaigų ir įmonių 
profsąjungos, gamybos va
dovai. ..”

ir| Komisija gražiai paplakš-
1 nojo per petį ir mums:

“Dainų šventę praturtno 
vipimci. luaou iuua, 1 v • . v . . i. . •
• kiekvienas jos da- Pą^ngiųjų užsienio lietuvių 

J aktyvus dalyvavimas.”

joje, puikiai paruoštoje šiam 
reikalui.

Kas čia labiausiai žavėjo 
žmogaus ausį ir akį? Melo
dijos, kostiumų spalvos,) 
plasti kinis pagyvenusių i 
visiškai mažyčių judėjimas;! 
susiklausymas, drausmingu-I 
mas, disciplina. Masė juda,1 
kruta, ir 
lyvis žino savo vietą, savo ■ 
laiką, savo “pasirodymą.” Į 
Disciplina tokia, kokios pra- ‘ 
vesti tūkstantinėje minioje,: 
rodosi, neįmanoma! ■

Ir kiekvienas judesys,' 
muzikantų akordas turi sa- į mis dienomis vyko,
vo prasmę, savo turinį—ne' pai, bet meistriškai nušvie- 
tuščia “zobova”!

i

! Reikėtų genijaus, kad ga
lėtų raštu smulkiai, meniš
kai atpasakoti visa tai, kas 
čia buvo; aš juo nesu. r'"'

■ geras dailininkas drobėje,

Istorinės buvo dienos. Li
gi šiol negirdėtos, neregė
tos džiaugsmo dienos. Ne
pamirštamos. Visa, kas to- je, jų pagalbininkams ir fi- 

trum-1 nansiniai parėmusiems

Lawrence, Mass.
Gražiaį parėmė

Sausio 22 d. įvyko Lietu
vių Draugiškos Bendrovės 
Maple Parko metinis susi
rinkimas. Aps varsčius 
Draugijos įvairius reikalus 
ir raportus nutarta paauko
ti sekamoms įstaigoms: Pa
sveikinti “Laisvės” metinį 
suvažiavimą su $25; paau
koti į LLD knygų fondą 
$10, “Vilnies” reikalą m s 
$10, kanadiečių “Liaudies 
Balsui” $5.

LLD 7-tos apskrities su
važiavimas nutarė nupirkti 
anglų kalba Enciklopediją 
ir pasiųsti į Tarybų Lietu
vą. Šiam tikslui paaukota 
$40. Tai graži parama kul
tūriškoms įstaigoms. Viso 
Maple parko bendrovė išau- 
kojo $115.

V. Kralikauskas
Sližys, J. Vanagas, A. Kro- 
gertas, A. Liberis, K. Ka- 
veckas.

Vyriausieji Dainų šven
tės režisieriai: A. Gabrė
nas, K. Kimantaitė, S. Sur- 
kevičienė, G. Vancevičius.

Vyriausieji dailininkai: A. įspėju, galėtų pilnai pavaiz-•’buvo matę tokios šventės ir 
Nasvytis, V. Nasvytis. ! duoti šį grožį, šį spektaklį— tokių iškilmių, tokios gied- 

-o . . Išį liaudies genijaus meniš- ros nuotaikos ir dvasinioBuvo jau vėloka, kai pro- p & j
grama baigėsi. Oras tiek 
atvėso, kad aš jaučiausi ne
smagiai, 
savim ]_ 
paltą. Skubėjome ir mes. I pasekmingai paruoštų pro-1 
Bet ir vėl mane kai kas la-!gramos atlikėjus, 
bai nustebino. Štai milži- -- ...................
niška masė skirstosi į visas į? Pilypait 
miesto puses — vieni va-i 
žiuoti, kiti pėsti. O daini-1 
Pinkai, susimetę į saviškas' 
grupes, kad pradės vėl gat-' 
vėse dainuoti — sutartinai, 
harmoningai!.. Jie turėjo 
būti pavargę, nes per dieną 
repetavo, ruošėsi, stengėsi. 
Ak, tu, jaunyste!..

Atsitiktinai susiduriame 
su Vytautu Zenkevičium.

—Tai kur jūs dabar? — 
teiraujasi jis.

—Kur? Bandome grįžti į 
. namus, į viešbutį.

“Laisvę” ir “Vilnį.”
Pasidžiaugę praėjusių 1965 

, metų pažangios veiklos pa- 
I sisekimais, n e u ž s i daryki- 

Per visą savo ilgaamžę me vien tik džiaugsmų sū-

čia įžymusis publicistas S. 
Laurinaitis Vilniaus “Tie- ■ 
soje”:

Tik istoriją Lietuva ir jos sos-, kuryje, bet naujai pažiurę
tine Vilnius niekuomet ne-

ir dvasinio 
pakilimo, koks vyravo, šven
čiant 25-ąsias Tarybų val
džios atkūrimo metines. Šia
me trykštančios jaunystės, 

I verdančio masių entuziaz- 
! mo fone juokingomis men- 
I kystėmis atrodė saujelė nie- 

Vyriausieji dirigentai čia kingų kranklių iš anapus 
: E. Pilypaitis, V. Čet-1 Atlanto, bejėgiškai bandan- 

kauskas, J. Čižas/Q. Manžu- dių sulaikyti istorijos ratą.
' chas, P. Bekeris, A. Gra- 
ideckis, Ch. Potašinskas, P. 
i Stepulis, E. Vernikas, ... 
Balčiūnas, A. Vyžintas, V. 
Turovskis, P. Juodelė, J. 
Gaižauskas, R. Bacevičius, 
M. Vaitkevičius, J. Tiškus, 
M. Vaitulevičiūtė, ir kt.

Pareikalavimas bilietų bu
vo toks didelis, kad rengėjai 
nutarėj šokių programą pa
kartoti pirmadienio vaka- 
i ą«

ką masinį sukrutėj imą.
Šimtai vadovų-mokytojų, 

nors turėjau su! organizatorių turėjo mėne- 
pasiėmęs vasarišką ! šių mėnesius darbuotis, kad

Kaip galingas himnas ta- 
ą ! rybiniam lietuvių tautos ke- 

lliui per visą planetą nu
skambėjo niekad nematytų, 
niekad negirdėtų šventinių 
iškilmių akordai. Lietuvių 
tauta dar kartą pademonst
ravo savo nepalenkiamą xyį- 
tą žengti į ateitį tarybiniu 
keliu su Lenino partijos vė
liava broliškųjų tarybinių 
tautų šeimoje. (“Tiesa,” 
1965 m. liepos 24 d.)

kime į ateitį, ir pamatysi
me, kokios didelės ir reikš
mingos problemos prieš mus 
stovi. Viena iš svarbiausių 
bus tai karas Vietname. Ten

Iš LAIŠKŲ
Detroit, Mich. — “Lais

voje” detroitiečiai biskutį 
apsnūdę, nieko nesimato.

" Tūriu pasakyti — Masy- 
tės rodomi filmai, imti Lie
tuvoje, labai gražiai matėsi. 
Man rodosi, pagal kitų pa
sakymą, ji pralenkė kitus.

Vincent Žabui

Worcester, Mass.
Padėka

Velionio Petro Sadausko 
šeima ir Ausėjų šeima reiš
kia nuoširdžią padėką vi
siems už užuojautą per 
“Laisvę”, gėlių . vainikus, 
dalyv urną šermenyše ir 
simpatiją liūdesio valando
je.

Dėkojame laidotuvių di
rektoriui Petrui Carrol 
(Karaliui) už mandagų pa
tarnavimą.

Velionio brolvaikiai:
Marija ir Juozas Williams, 

ir Ausėjų šeima

Nuotraukoje—Angelė Raškauskaitė. 19^5 metais ji tapo TSRS 
daugiadienių motociklų lenktynių čempione. Angelė jau ir 
anksčiau yra laimėjusi daugelį tarprespublikinių motociklų 

kroso varžybų.

'V'

-

' .'Ji į 1

Atlantic City, N. J.
Padėka

Širdingai dėkoju gimi
nėms ir draugas už atjauti
mą, lankymą Povilo Nava
linsko ligoninėje, prisiunti- 
mą laiškų ir atvirukų į li
goninę ir namus.

Povilas Navalinskas (Ne- 
lesh) mirė sausio 22 d., pa
laidotas ■ 25 d. Dėkui už gė
les prie jo karsto, ačiū už 
atsilankymą į šermenis ir 
palydėjimą į kapines. Aš to 
niekados nepamiršiu.

Benedikta Nelesh 
(Navalinskienė)

Daka, Pakistanas. — Nu
skendo upės laivas ir žuvo 
100 žmonių, daugumoje mo
terų ir vaiku.
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James E. Jackson, “The Worker” redaktorius

Dar apie Jacką Stachelį
Jackas Stacheiis svajojo 

apie pasaulį be karų, be 
skurdo, be rasinių skirtumų 
ir nacionalinių prieštara- 
vinių. Jo gyvenimo darbo 
tikslas buvo toks pasaulis, 
kuriame visi žmonės santy- 

. kiautų tarp tavęs kaip bro
lis su broliu.

Jack Stacheiis tikėjo į ne- 
r sibaigiantį žmonių vystymą- 

, si, į jų tobulėjimą, kai jiems 
bus suteiktos sąlygos, ver
tos žmogaus ir jo kilnių ide
alų. Jis tikėjo, kad didžiu
lės žmonių masės gali ir no
ri įsijungti į kovą, kurios iš
davoje turi būti pakeistas 
pasaulis ir užtikrintos ma
terialinės lėšos žmonių fizi
niams 
ti.

Jis 
verta

poreikiams patenkin-

Jackas Stacheiis buvo 
darbininkas. Jis didžiavosi 
savo klase, tikėjo jos ateiti
mi ir liko jai visada ištiki
mas.

Jackas Stacheiis buvo žy
dų tautos sūnus, tautos, ku
ri patyrė diskriminaciją, ir 
jis visą savo gyvenimą ko-1 
vojo prieš visokias rasizmo 
formas.

Stacheiis buvo savo kraš
to pilietis, kuris norėjo tam 
kraštui tik viso geriausio.

i Jis norėjo, kad mūsų šalis 
I turėtų garbingus santykius 
i su visomis kitomis pasaulio 
šalimis. Kadangi jis mylėjo

• savo kraštą, jis kovojo prieš
■ tas jėgas, kurios nešė kraš- 
1 tu i gėdą tarp kitų nacijų ir 
! stūmė jį į nusikaltimus, to-

tikėjo, kad žmonija ‘ kius, kaip Vietnamo karas, 
“rojaus” žemėje iri Jackas Stacheiis džiaugėsi

CLEVELAND, OHIO
Pardavus LDS Klubo na- j reikalus, negu McNamara 

mą, kuriame per eilę metų į su visu savo štabu per daug 
visos pažangiosios draugi- ilgesnį laiką. Young sako,

vai. ryto.
kad ji sugebės sau tą rojų , žmonių laimėjimais visame i susirinkimas ten įvyks bal. 
sukurti. j pasaulyje. Jis suprato, kad j 14 dieną. L.D.P. Draugijos

Tačiau Jacko Stachelio j žmonių progresas bet ku-1 Las trečią trečiadienį, 1-mą 
meilė žmonėms nebuvo ab- rioje pasaulio šalyje yra ■ vai. po pietų. LLD 22-ros 

kartu ir visos žmonijos, i F kuopos susirinkimui laikas 
tuo pačiu ir mūsų krašto, dar nenustatytas, kaip greit 
progresas. Kaip tikras pat- valdyba 
riotas, jis buvo tikras inter
nacionalistas.

Vertė I. V.

strakcija, nukreipta i kaž
kokį tolimą ateities laiką. 
Ta meilė žmonėms pasi
reikšdavo kiekvieną jo gy
venimo dieną.

Jis buvo dalyvis ir karys 
visuose žmonių mūšiuose už 
duoną, už žmogaus garbę, 
už taiką. Jo kaimyno prob- i 
lemos buvo ir jo problemo-!

Bridgeport, Conn.
Sausio 29 d. iš Hartfordo

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

H^LP WANTED—FEMALE

PHILADELPHIA, & VICINITY

HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

jos laikydavo susirinkimus, 
dabar prisiėjo visoms drau
gijoms ieškoti susirinki
mams vietos. Vieta surasta 
ir atrodo, jog bus gana pa
togi mūsų draugijų na- 

j riarns.
Jos vardas ir adresas: |namo žmonės, perėję rube- 

E.O.U.V., 12618 Shaw Ave. i žiu, kariautų prieš ameri- 
(Buvusio Kaunas Club vie-1 kiečius, 
ta, tik keletas žingsnių nuo j 
E. 125 ir St. Clair Avė.). Yra j 
vieta karams pastatyti ir iš ! 
ten įėjimas į susirinkimų I 
kambarį.

Draugijų susirinkimai! 
ten įvyks sekamomis dieno- ; 
mis: LDS 55 kuopos kas I 
pirmą trečiadienį, 4-tą vai. į fa/senatoiMų manymu, per- 
po pietų. Moterų klubo kas cjaug iškaštinga, nes ji dau- 
antrą ketvirtadienį, 11-tą į gjau pinigų išleidžia negu 
vai. ryto. Pirmas moterų | gtate departamentas. ČIA

kad Vietnamo karas yra ci
vilis karas. Mes kariaujame 
prieš pietinio Vietnamo

• žmones, kurie neapkenčia
• ant jų sprando uždėtos val- 
i džios. Young nerado jokių 
i pėdsakų, kur Šiaurės Viet-

Ohio senatorius Young ir 
Minnesotos sen. McCarthy 
reikalauja, kad Kongresas 
paskirtų komitetą prižiūre- 
jimuiC.I.A. veiklos, nes jos 
veikla bei neapgalvoti išsi
šokimai kenkia Amerikos 
prestižui.s Be to, ČIA veik-

prieš nieką neatsakominga, 
nėkieno nekontroliuojama, 
todėl senatoriai ir reikalau
ja tokio komiteto, kuris vei
kimą kontroliuotu, v

pasi rinks dieną, 
nariam pranešime. Patarti
na nariams įsitėmyti vietą 
ir laiką ir atėjus susirinki
mo dienai, atsilankyti.

Elizabeth Weideman iš 
Dearborn, Mich., rašo Cle- 

mis, jis dalinosi mažiausiais i buvo atvykę d.d Žemaičiai j velando “Plain Dealeryje” 
savo di augų rūpesčiais. I p. Butkevičienė. Jie ura- ii’ dėkoja Ohio darbuoto

jams už išrinkimą senato
riaus Stephen M. Young į 

; Senatą. Jinai sako, kad sen. 
i Young., pabuvęs tik 4 die
nas Vietname, daug dau
giau pagyrė apie Vietnamo

Berlyno žurnalas “Der 
Spiegei” paskelbė Hitlerio 
paskutinių dienų užrašus, 
kurie rodo, jog Hitleris iki 
paskutinių valandų tikėjo
si, kad Vakarai susipras ir 
atsuks savo kanuoles prieš 
sovietus. Deja, buvo nužiū
rima tokia mintis ir pas 
Churchillą, kuomet jis- del
sė antrojo fronto atidary
mą. Tačiau karo eiga rytų 
fronte pasuko dalykus į ki
tą pusę.

: ir L. Butkevičienė. Jie pra- 
! leido pusdienį. Su jais buvo

Jackas Stacheiis buvo Į ]abaj malonu pasikalbėti 
žmonėms atsidavęs ir jautė. apįe svarbius reikalus, 
didelę pagarbą žmonių gy- j Butkevičienė pereitą va- 
vybei. Jis giliai tikėjo į žmo-1 sara lankesi Tarybų Lietu- 
nių sugebėjimą rasti kelią i voje jaj labai patiko da- 
j taikingą gyvenimą, j pro-1 baltįn§ Lietuva, labai daug 
gresą. į tokią visuomenę,; įgij() patyrimo apie jos pa- a . j- . <7 i OI
kurioje gyvenimas nebūtų , sjej<imus įr žmonių gyveni- TaTHC V clkciriJI OCrlVIie
vien_arsi_ kova uz būvį bet. mą jį matė didelj progresą> - L JT - V
laime, kuiyba, išsipildymo miestuose, taip ir kai- 
dziaugsmas. - mu()Se

mas buvo kupinas tikslu ir ..^ake’ kart zmones drau' 
jo tikslai buvo kilnūs—dirb-1 ?iskl- VPatmgai jaunimas, 
ti kuo didesnio žmonių skai-' kurls ’au ?zau^T Wbine- 
čiaus kuo didesnei laimei. saJ'tvaikoje. Nemeto ei- 
mej garecių galų, kur tik pa-

Organizacija, kuriai jis kliuvo, kaip būdavo seniau, 
save pašventė ir kurioje jis j nesūkauja gatvėse, 
tikėjosi padaryti savo įnašą: Jie sakė, kad Hartfordo 
į žmonijos gerbūvį, buvo | Laisvės choras pradėjo mo- 
Komunistų partija. Prie jos j Rytis naujas dainas, iš Lie- 
stiprėjimo ir istorijos jis la- ■ tuvos. Su naujomis daino- 
bai daug prisidėjo. Nuo pat, mis pasirodys balandžio pa- 

; surengti 
su koncertine pro 

grama. Jie tikisi svečių ir iš

J. žebrys

jaunystės jis buvo priešakį-, baigoje, nes bus 
nėse Partijos eilėse ir jos 'pietūs i 
vadovybėje. ;

Savo gyvenimo bėgyje jis kitų miestų, 
matė, kaip plito socializmo-1 
komunizmo idėjos mūsų ša
lyje ir užsienyje. Jis matė, 
kaip tos idėjos tapo vado
vaujančiomis kraštuose, ku- • 
riuose gyvena vienas tree-:

• dalis viso pasaulio žmonių. I
Jis padarė didelį įnašą į 

žmonijos reikalą. Jis buvo Nusiginklavimo 
talentingas žurnalistas, or- į cija prasidėjo prielankioje 
ganizatorius ir mokytojas. ' atmosferoje.

J. Strižauskas

Tokio. — Įvyko sprogi
mas JAV karo- laive ir žuvo 
3 jūrininkai.

Ženeva. — Sakoma, kad 
konferen-

PHILADELPHIA, PA.
Mirus

Paul Nelesh-NaValinskui
(Atlantic City, N. J.)

Mes reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai Be
nediktai, dukrai Mrs. Halford, jos vyrui Anly, jų 
vaikučiams Wayne ir Wanda, broliui ir brolienei 
Antanui ir Josephine, gyvenantiems Bingham
ton, N. Y., sesutei Paulinai Bakšienei ir jos su

gyvenantiems Bing- 
kitiems giminėms, 

liūdintiems velionio.
J. Stasiukaitis
A. J. Pranaitis 
V. Fergis
R. ir E. Merkiai
J. A. ir E. Bekampiai

nums Andrew ir William, 
hamtone. Taipgi visiems 
artimiesiems ir draugams, 
K. Kaslauskienė
E. Tureikienė 
P. Baranauskas 
U. Gužonienė
“Laisvės” Bendradarbis
F. ir P. Walantai

Vyresniosios 'kartos žmo-1 “f rentiniame mieste” suren- 
nėms šiandien'Vakarų Ber-|gė “parlamentinę savaitę.” 

Posėdžiauti į Vakarų Berly
ną sugužėjo 400 bundestago 
deputatų. Bonos parlamen
tarų “vizito” tikslas visiems 
aiškus. Tarp kitko, jie ir 
patys neslepia, kad šia pro
vokacija nori mesti iššūkį 
pasaulio visuomenei ir pa
reikšti apie savo nepagrįse- 
tą teisę į Vakarų Berlyną.

Bergždžios pastangos! Šis 
naujas išpuolis prieš Vokie
tijos Demokratinę Respub
liką nepridės Bonos reichui 
nė vienos pėdos Vakarų 
Berlyno teritorijos, o pro
vokacinius revanšistų vaiks^ 
rhus smerkia viso pasaulio 
pažangioji visuomenė, tarne 
tarpe ir pačios Vak 
kietijos darbo žmone

B. Novic

lynas daug kuo primena 
nacistų siautėjimo laikus. 
Pastaruoju metu nepraei
na nė viena diena be re-

■ vanšistų išpuolių. Gyvento- 
i jai rytais randa ant namų,
i šaligatvių, automašinų kėbu
lų ištepliotas svastikas ir 
užrašas “Hail Hitler!” Žy
dų religinės bendruomenės 

| vadovas gavo laišką, kuria- 
i me grasinama padegti si
nagogą, jeigu žydai neišsi- 

I dangins iš miesto.
Dar visai neseniai Vakarų 

i Berlyno valdžia pareiškė,
■ kad visa tai tik “berniūkš
čių išdaigos.” Tačiau tos 
išdaigos gyventojams kelia 
didelį nerimą, nes provoka
toriai nuo grasinimų perei
na prie veiksmų. Jau buvo 
ne vienas atvejis, kai suįžū- 
lėję revanšistai padegė bu
tus žurnalistų ir kitų asme
nų, išdrįsusių pripažinti 
Oderio ir Neisės sieną.

Ypač nesiliauja provoka
cijos miesto geležinkelio, 
kuris priklauso Vokietijos 
Demokratinei Respublikai, 
'Vakarų Berlyno sektoriuje. 
Sausio 11 dieną nežinomi 
asmenys, akmenimis apėtę 
keleivinį traukinį, sužeidė 
mašinistą. Celendorfo ir 
Šmargendorfo stotyse buvo 
užpultos tarybinės patalpos, 
kuriose buvo VDR geležin- 

I kelininkai. Nusikaltėliai, 
kaip ir visuomet, liko neiš
aiškinti, nes jiems nuolai
džiauja Vakarų Berlyno 
valdžia ir policija, kurios 

• eilėse pilna visokių esesi- 
j ninku.

Įtempta -padėtis Vakarų 
| Berlyne paskutiniu metu 
'dar labiau aštrinama neat- 
jsitiktinai. Tuo norima suda
lyti atitinkamas sąlygas 
naujai politinei provokaci
jai. Bona šiomis dienomis

e

Vo-

Tokio. — Japonijos val
džia ketina suteikti Indone
zijai pagalbos.

Stockholmas.— Į Švediją 
atvyko 53 negrai jaunuoliai 
iš Jungtinių Valstijų.

Maskva. — TSRS žvejai 
žvejoja Kalifornijos įlanko* 
.j e.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kaip Jau priprasta, sekmadienį, 
vasario 6, Lietuvių salėje, 29 Endi
cott St., įvyks pietūs 1 valandą

Prašome dalyvauti.
LDS Moterų Komitetas

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, Vasario-February 12 d., 
2 valandą, toj pačioj svetainėj.

Brangūs draugai ir draugės, at
vykite į šį susirinkimą, ir kurie ne- 
pasimokėję šių metų duoklių, malo
nėkite pasimokėti. Ir atsiimsite dvi 
knygas — L. Prūseikos publicist!* 
ką ir Ievos Mizarienės “Jaudinan
tys susitikimai." Turime aptarti ir 
kitų svarbių reikalų.

Valdyba (10-11)

BOOKKEPER-TYPIST 
With knowledge of payroll 

and tax forms.
1 girl office. 

West Phila. vicinity. 
Call between 8 & 6.

TR. 7-4302.
(10-12)

WOMAN
to assist Convalescent Woman, 

48 yrs. old.
Bet and Board, small Salary. 

Call anytime.
SH. 7-2614

(10-11)

WAITRESS
And Downstairs Work 

In Catholic Rectory
Live In. 

KI. 5-6232
(10-12)

BOOKKEEPER
Full charge. Experience on 

Burroughs Sensimatic.
5 Day week. 

Call 215-WA. 5-3087
(10-11)

Scranton, Pa.
Prieš kelis desėtkus metų 

šis miestas buvo žinomas ir 
vadinamas “Capital City of 
Anthracite,” bet šiandien 
galima jį vadinti “Capitol 
of Poverty.” Jei prieš virš 
dvidešimt metų gyventojų 
jis turėjo arti pusantro šim
to tūkstančių, tai šiandien— 
vos virš šimto tūkstančių 

I beturi. Anglies kasyklų jau 
I nėra, o kitokių darbų irgi 
mažai. Nes kada visur šach
tos, it juodos šmėklos, ky- 

I šojo, tai anglies baronai ne- 
' įsileido kitokios industrijos, 
nes jiems reikėjo pigių dar
bininkų. Tad šioji apylinkė 
taip ir pasiliko tik su men
ka, maža industrija. Nors 
buvo dedamos pastangos 
stambiai industrijai įkurti, 
bet pasekmės buvo menkos. 
Mat, anglį kasė daugiausia 
ateiviai iš pietinės ir ryti
nės Europos ir pusėtinai pa
senę j ę, tai įmonėse prie ma
šinų dirbti buvo nelabai tin
kami, o jaunimas, nesant 
čia darbų, išvažinėjo į kitas 
valstijas ir miestus.

Scrantono miestas šiemet 
švęs savo šimtmetinį ju
biliejų nuo pavadinimo jo 
Scrantono vardu — Scran- 
tonų giminės vardu. Apie 
tai teks kada nors parašyti 
plačiau.

O kadangi šis miestas yra 
kryžkelėj tarp rytų ir vaka
rų ir tarp piėtų ir šiaurry
čių, tai pravesti geri keliai 
ir vis nauji vedanti, net ir 
per patį mieštą. O tas, žino
ma, labai pakenkė ir bizniui; 
arti gerų kelių atsirado taip 
vadinamos turgavietės 
(Shopping Centers) ir ne
mažai smulkių verslihinkų, 
užsidarė duris. Pavyzdžiui, 
šiaurinė miesto dalis, vadi
nama Providence Square, 
buvo labai gyvas bižnio 
centrukas, bet dabar tik še
šėlis praeities belikęs ir 
merdi skurde. Kadaise per 
čia ėjo gana stambi važiuo- 
tė, bet miesto pagonėje tapo 
pravestas 4-rių juostų ke
lias, o stambioji gatvė vie
name gale tapo uždaryta, 
tai mašinų mažai bevažiuo
ja — tik vietinės. Tad ir 
biznis dėl to labai nukehčia.

Stambių kompanBų par
duotuvės tapo nukeltos į 
į turga v i e t e s, tad Provi
dence centras pasiliko tik 
baidyklių šešėlis.

Tai tokios tokelės iš mū
sų miesto.

Senas Pilietis
■ Vi ..■■■i f |,,H .1 ■■ II ■

Madridas* — Kubos lai
vai su pagalba plaukiu į 
Šiaurės-Vlėthamą.-

HOUSEKEEPER 
Experienced and reliable. Must be 
fond of children. Pleasant personality 
and good appearance. Knowledge of 
cooking. 5 days week. Stay 2 nights 

week. Good salary. ME. 5-0545. 
(812)

HOUSEKEEPER
Housework. General. Child care.

Sleep in or sit two nights.
Reverences, Call before 10 AM. 

MI. 9-0495.
(8-10)

DEMONSTRATORS Wanted for 
Party Plan. Earn top commissions 
showing Princess House crystal and 
copper decorator items. Earnings 
unlimited. No investment. Fabulous 
hostess program. No collecting or 
delivering. Call 372-5365, or write 
to Mrs. Mildred B. Wesley, 1123 
No. 5th St., Reading, Pa. (8-12)

WEAVERS
Experienced or learners on haircloth. 

2nd shift.
Pleasant working conditions.

Apply—
Hunter Mills, 1424 N. Howard St.,
3rd wl., 7 AM to 3:30 PM. (8-14)

MALE polishing and grinding.
Experience preferred. But will train. 

Full time.
Work Phone CU. 8-6080.

(8-12)

HOUSEWORK
Cooking and care for school age 

children.
For working Mother.

Sleep in Or out.
$45. 5 day week. Call before 10 

or after 6. LA. 5-4326.
(8-10) 

I

WOMAN Full time—Tues, and 
Thurs. off. Live in on week ends. 
Care of children (5, 3, twins 1 yr.).

Gen. housework. References. 
(Downtown area) 363-7672

(8-12)

WOMAN, needed for industrial 
cafeteria operation. No experience 
necessary. Must have car. Good 
pay and working conditions. Call 
CY. 5-2162 for appointment.

(8-10)

KEYPUNCH OPERATORS
Exp’d. Near King Manor Station.

E. D. P. CORP, of PA. 
181 Boro Line Rd. 

Bridgeport, Pa.
(10-12)

WOMAN of any active age for cor
set fitting in old cstab. firm. Either 
exp. or serious learner. Adequate 
salary While training. Advances with 
exp, 40 hr, 5Yz day work, no nites. 
Conv. to Reading RR or PTC. Apply 
HENRY SAUR CO., 515 N. 8th St.

MA. 7-3400. (10-12)

WOMAN. Pleasant, reliable & unen
cumbered to cook evening meal for 
•family with 3 children and new in
fant. Mbn, Tues. Wed. Fri. 3 PM to 
9 PM. Sleep in Fri. nite ’till Sat. 2 
PM. Other daity h°lp kept. Excellent 
salary. MI. 2-3315. (10-11)

REGISTERED NURSE
For Children’s Summer Camp 
In Pocono Mt. Call Monday 

thru’ Friday.
LO. 3-8183

(10-12)

EDIPHONE TYPIST
Excellent benefits.

Write—
STEEL HEDDLE MFG. CO.

2100 W. Allegheny Ave.
Phila., Pa.

(10-12)

HOUSEWORK
Some laundry, no shirts or linens.

Good plain Cook, live in.
Private Quarters.

References.
Call MI. 2-6679.

(10-11)

HOUSEKEEPER
Wdman on S. S., board and salary.

Call 9 AM—2 PM.
NE. 7-4747.

(2222

YOUNG WOMEN, with exp. in fil
ling smMl jars with sliced meat or 
similar food products. This position 
requires fast movements of fingers 
and quick hand motion. State age 
and former employer for references. 
Salary $1.85 hr., with Blue Cross 
and Blue. Shield and Life Ins. 4-mid- 
night shift openings as well as Day 

shift. 7:30—4. Apply
BOX D-14. 724 Jefferson Bldg.

Phila., Pa. (10-16)

AUTOMOBILE 
NEW CAR POLISHER

A good job for an expd. man. Good 
pay and a good future with repu
table new car dealer. Contact Mr. 

Burnham, at Pitcaim Olds.
Rt. 1, Langhorne. OR. 7-0530.

(8-12)

CUSTODIAN WORK. Mature Indui, 
with good character ref. to fill pos. 
as custodian and driver for Day 
Nursery. For details contact Mr. J. 
Davis. PENN WORKING HOME 

FOR THE BLIND, 36th St. & 
Lancaster Ave., EU. 6-2333.

(8-12)

TRAINEE
Fabricating laboratory glassware. 

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

(6-11)

BAKERS. High caliber type 
preferred. Ex. in production shop 
or willing to train ambitious men. 
Must have references. Apply 

MORABITO BAKING CO.
Norristown, Pa. BR. 5-5419.

(8-11)

MECHANIC. Sewing machine fixer 
for old est. firm nr. Phila. Expd. on 
Trico underwear or sport wear. 
Wonderful oppty. for man wishing 
to grow. State exp. and Sal. to start. 
Write or call 609 - HO. 1-0800, 

Century Mills, Riverside, N. J.
(8-10)

PAPER BOX
Quad setters and feeders.

Experienced.
Day or night shift.

MR. ALESSI.
CU. 9-4104.

(8-10)

KNITTERS 
WORKERS

Starting $1.65 per hour.
Increase rate after 30 days.

Vacation, good conditions. Apply:
HOWARD REFRIGERATOR CO.
Grand Ave. & Blue Grass Rd.

Philadelphia, Pa.
(8-10)

Experienced Power Brake Operator.
Makes his own setups. 

Experienced Power Shear Operator.
Will also train. Benefits.

RICHBORO MFG. CO.
2nd St., Pike Richboro, Pa.
EL. 5-2910 (9-11)

ELECTRICIAN
Fir local Contractor.

Must be fully experienced 
in all types of work.

Paid holidays.
Call—MI. 9-4052

(9-12)
JANITOR

Must have driver's. License.
Paid vacation and Holidays.

Must have references.
Call OL. 9-1809.

(10-13)

AUTO MECHANICS
Exp. Must have own tools. State 
inspect., qualified. Excellent Co.

benefits, including Paid vacation 
and holidays. Clean, warm shop. 

Call MR. JONAS. IV. 3-6900.
(10-11)

AUTO MECHANIC
Lubricator, Lot Boy. 

Steady work.
Contact Jim Genter 

COLEMAN MOTOR CO. 
412-371-6300

(10-11)

BAKER
; BREAD ROLLS ;!

Experienced Hand & Bench : 
Worker i;

: Call WA. 2-0454

Help Wanted—Female
WAITRESS

Part time. 4-8 Monday-Friday.
No Saturday or Sunday. Experienced 
only. Apply 2100 Spring, 1 block 

South*of Parkway on 21st St.
No phone calls accepted.

(9-11)

HOUSEKEEPER
Live in small pleasant home.
No children. Light housework.

Plain cooking. Salary.
Frankford Vicinity.

r PI. 4-1642.
(8-10)

BILLING CLERK TYPIST
Excellent benefits.

Write—
STEEL HEDDLE MFG. CO.

2100 W. Allegheny Ave.
Phila., Pa.

(10-12)
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SVEIKINIMAI
LAISVĖS B-VĖS SUVAŽIAVIMUI

Miami, Fla. 
Sveikina su $1,000.00!

Gerbiami “Laisvės” leidėjai, sveikinu jus visus dalyvius ' 
“Laisvės” Bendrovės” suvažiavime. Linkiu stiprios svei- ' 
katos ir energijos darbuotis apšvietus dirvoje.

Čia rasite čekį sumoje $1,000, tai bus dėl sustiprini
mo laikraščio. Daug laimes ir sėkmės! Su pagarba, ; 
Peter Gudelis Vertelga, Miamietis.

Miami, Fla.
“Laisvės” dalininkų suvažiavimui—Mieli bičiuliai ir 

, draugai! Mes, miamiečiai, “Laisvės” skaitytojai ir drau- 
į gai, linkime jums sveikatos ir jaunatviškos energijos. 
' Mes neabejojame, kad jūs darysite tarimus tolimesnei 
' mūs visų mylimo laikraščio eigai. Sveikindami jūs kil- 
! nius darbus, linkėdami “Laisvei” ilgiausių metų, mes tei- 
I kiame savas dovanėles laikraščio paramai. Aukoja:

E. Žekonienė ............................... $10.00
A. M. Valilioniai ......................... 10.00

5.00
5.00
5.00
2.00 '

tiktai laikinas

Baltimore, Md.
Gerbiamieji: Čia rasite $15, tai bus nuo ALDLD 25 

kp. sveikinimas “Laisvės” B-vės dalininkų suvažiavi
mui. Linkime daug sėkmės, ir kad sumanytų gerus tari
mus “Laisvei” gyvuoti dar daugelį metų. Sveikiname vi
sus “Laisvės” bendradarbius, korespondentus, vajininkus 
ir skaitytojus, linkime visiems geras sveikatos. Draugiš
kai, J. Deltuva.

Džiaugsmas laimei imu buvo į Vengry koncertas 
ir baletas

Niujorkiečiai turėjo lai- 
Kai buvo pranešta, kad skėrius metus Shermanas mes pasidžiaugti puikiu

Jungtinių Valstijų Apeliaci- i šioje šalyje išgyveno. Jis : Vengrų Liaudies Respubli- 
jų Teismas sulaikė deporta-ičia turi sukūręs šeimą. Kė-;kos atsiųstu iš 110 artistų 
vimą seno pažangaus veikė- sinimasis jį išdepo r tu o t i Ansambliu, kuris čia davė 
jo Joseph Shermano, visas yra žiaurus ir neteisingas. * liaudies šokių ir dainų kon- 
pažangusis judėjimas labai' “ 
apsidžiaugė.

■ koma skaudžiu smūgiu vi- 
i sam ragangaudizmui. F 
Į ja, pasirodo, kad tai būta 

' Smalenskas, R. M. čiulada, Z. Šukaitienė, J. W. Thomso- i 
; nas, Ch. Tamošiūnas, Niek Sereika, G. Danis, Geo Suvak 
P. Gabrėnas ir Ch. Aleksynas.

Visos dovanėlės yra $50. Draugiškai, V. Bovinas.

Jo byla rūpinasi Ameriki- certus. Ansamblis atsivežė
V. B o v i n a s . .
J. M. Ročiai ...
Ch. A. Aimontas

Po $1: J. Sliekas, J. M. Kanceriai, M. Zlatkienė,

Tai buvo lai- nis Sveturg i m i am s Ginti ir savo parinktų smuikinin-
Komitetas. Komiteto advo-ikų styginį orkestrą. Artis-

De- katas Ira Gollobin praneša, tai gausių publiką žavėte
— i i n • v a i • •• m • . .. .kad prieš Apeliacijų Teis- ‘ žavėjo. Dviejų savaičių še

rno patvarkymą bus duoda- j ansus jis baigė sausio 30 d.įtiktai laikino laimėjimo.
Teisingumo Departamen- į ma apeliacija į šalies Aukš-1 Ansamblis, Kolumbijos Ar- 

Bet tai tistų tvarkomas, koncertavo 
kad | bus ilga ir sunki kova. Ko- miesto City Center teatre.

•ii* *1 1* • '

Nuo pavienių gauta sekamai: 
J. Ragauskas, Shelton, Conn. . 
Vincent Žabui, Detroit, Mich.

San Francisco, Calif.
Draugai: Čia randate $26. Tai bus sveikinimas 

“Laisvės” dalininkų suvažiavimo—nuo LLD 153 kp. $25, ; 
ir nuo A. Barono $1. Linkime turėti gerų pasekmių 
Draugiškai, V. Sutkienč.

Mrs. J. A., Hoquiam, Wash...................
M. ir E. Liepai, Woodhaven, N. Y........
Klem Yenkeliūnienė, Waterbury, Conn
S. Umbras, W. Lynn, Oregon ..............

i J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn........
i I. ii- K. Levanai, Brooklyn, N. Y..........

M. Krunglienė, Brooklyn, N. Y............
Norwood, Mass.

Gerbiami draugai—šiuomi sveikiname “Laisvės” da
lininkų suvažiavimą ir dalyvius, kad “Laistė”, kaip ir iki 
šiol, būtų tuo kelrodžiu per daugelį metų ir tęstų kovą 
už laimingesnę ateiti ir pasaulinę taiką. Čia randate mū
sų dovaną $5. ALDLD 9 kp. ir valdyba. Draugiškai, M. 
Uždavinis, Fin. sekr.

$10.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

tas nepriėmė teismo nuta-1 čiausiąjį Teismą, 
rimo ir pareikalavo, 1 
byla būtų iš naujo persvars
tyta, ir kad jo patvarkymas 
būtų pakeistas. Šiomis die
nomis teismas taip ir pada
rė. Jis atšaukė pirmesnį 
nutarimą ir patvarkė, kad 

į Shermanas gali būti deper- 
' tuoiamas.

Per keturiasdešimt pen-

mitetui reikalinga talka ir
parama. Kreipimasis i ša- , . ,v. . .
lies Aukščiausiąjį Teismą kuo sPalvl^>
susietas su didelėmis išlai-'..- .. .....................
domis. Netenka abejoti, kad į .. . . - -

Pobūviuose buvo tikrai 
.............................. 1, 

egzotiški šokiai ir skambios 
Iliaudies melodijos! Artistai 

visi pažangūs* “amei-i k iečiai imeniSkai Pavaizdavo gusa- 
* 0 e # I mi i» mnrnnn 119 1 Ižo...... i n

padės komitetui išgelbėti 
Joseph Shermaną nuo de
portacijos. Ręp.

Lankėsi “Laisvės” leidykloje
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė sveikinimus suva

žiavimui.
Laisvės” Administracija

Kviečiame dalyvauti laisviečiŲ !
s Los Angeles, Calif.

LLD 145 kp. sveikina “Laisvės dalininkų suvažiavi
mą, linkime, kad “Laisve” dar per daugelį metų gintų 
darbininkus ju kovose. Čia randate $10. Draugiškai, 
S. R Smith.

suvažiavime ir bankete
i

Niekas negali pilnai paša- . vykite į suvažiavimą, 
kyti, koks oras bus sekamą į kite ir į banketą, 
sekmadienį. Gal jis išsitai- Bandykite nugalėti

Prieš porą dienų “Laisvės 
leidykloje lankėsi Kazimie
ras ir Marijona Strazdai, 
pereitų metų gruodžio 24 d. 

j atvykę iš Lietuvos.
Abudu Strazdai kadaise 

įgyveno Brooklyne, Ten 
Eyck gatvėje, netoli “Lais- 

atvy- vės” leidyklos. 1932 metais 
jiedu su sūnum ir dukra iš- 

visas vyko į Lietuvą. Kai pra-

I rų ir čigonų muziką, dainas 
bei šokius. Kaip puikiai jie 
parodė vedybinį Vengrijos 
kaimo vestuvių ritualą ir či
gonų taboro nuotaikas!

Iš Niujorko Ansamblis va- 
j žiuoja į kitus Amerikos 
; miestus. Bet jis dar grįš ir 
duos čia koncertus nuo ko
vo 2 d. iki 13.

Pirma, negu jis pasiekė 
1 Niujorką, Vengrų Ansamb
lis koncertavo Maskvoje,

sys į gerą, o gali ir neišsi- kliūtis, jei jų pasitaikytų; sidėjo pirmasis pasaulinis
¥ n rLawrence, Mass.

Maple Parko Bendrovė sveikina “Laisvės” Bendro- į 
vės suvažiavima. Linkime pravesti geriausius tarimus 
dėl laikraščio “Laisvės” gerovės, kad dar ilgus metus 
gyvuotu ir lankytų darbo žmonių namelius. “Laisvė” su
teikia teisingas žinias iš šių dienų pasaulio judėjimo. Čia 
randate auką $25. Draugiškai, V. Kralikauskas.

j taisyti. Nežiūrint, koks bus dalyvaukite mūsų laikraščio karas, ju sūnus ir dukra, 
! oras,
j dalininkų suvažiavimas vis-
' vien įvyks, ir jis prasidės 10
' vai. ryto “Laisves” salėje.

“Laisvės” bendrovės : metiniame suvažiavime, v • • • '
“Laisvės” leidimas yra vie- į 

nas didžiausių pažangiosios 
Amerikos lietuvių visuo-

Elizabeth, N. J.
Gerbiami “Laisvės” B-vės dalyviai: Šiuomi sveiki

name “ 
sveikatos is entuziazmo suvažiavime. Turime vi'ties 
suvažiavimas padarys gerų tarimų. Čia randate 
Aukojo:

K. ir S. Paciūnai ............................$3.00
D. ir M. Burkauskai .................... 2.00

Po $1: A. Skairis, J. Beeis, V. Paulauskas, 
tėnienė, P. Poškus. Draugiškai. K. Paciūnas.

Laisvės” suvažiavimą, linkėdami visiems stiprios | 
, kad 

$10.

Ukmergėje, iš kur jiedu! 
atvyko, Strazdai turėjo sa-! 
vo namą. i

— Kaip gi dabar atrodo j
Lietuva ? — klausėme sve-1
čių. i . , IXV,JJV. ,

—Labai gražiai, ne kaip; ĮjOncĮone, Paryžiu je, Milane, 
seniau, — gauname atsaky-1 Miuniche, Genevoje, Marse- 
mą. kabai gen ^.kehai,, ]yje> Lione, Luzanoje, Ge- 
laukus apdii ba mašinomis, j n >e ^iįUOSe Europos 
o ne arkliais; visur elektra |mjeįtuose
ir elektra. Žmonių gyveni-1 Linkėtina mieliems artis- 
mas kyla visomis pusėmis. f.ams geriausios sėkmės!

Taip ir baigėme pasikal-; -
bėjimą su maloniais vizito-j 
riais. Ns į

kaip JAV piliečiai, grįžo į 
Į Niujorką, o Kazimieras su 
' žmona pasiliko.

Vaikai tėvus kvietė atvyk
ti į Amerika, ir jie pradėjo 

. Tarybų 
Lietuvos vyriausybė pasa- 

ikė: gerai, jei norite,

Įvyks ir banketas—tuojau i menės darbų ir uždavinių, j-Qpįn^js kelione.
po suvažiavimo, apie 5 vai. 
popiet.

Taigi prašome visus ge
ruosius laisviečius, nežiū
rint, kur jie begyventų: at-

Tad stiprinkime laikrašti 
visais būdais!

Dar kartą: prašome visus 
ir visas sekmadienį būti pas 
mus.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
DEMONSTRAVO

New Yorkas. — Vasario 
kė: gerai, jei norite, va- 1 dieną virš 2,000 žmonių, 
žinokite. Na, ir jiedu atvy- daugumoje jaunimo, laikė 
ko pas savo vaikus. Dabar j susirinkimą prie Jungtinių 
gyveną/Richmond Hillyje. Tautų buveinės, o vėliau

Maku-A

Detroit, Mich.
Gerb. “Laisvės” Ad-cija: Čia randate $5, sveikinu 

“Laisvės” B-vės šėrininkų suvažiavimą, linkiu “Laisvei 
ilgiausių metų, taipgi ir “Laisvės” personalui geriausios 
sveikatos, ilgiausio gyvenimo darbe. Su pagarba, Vincas 
Kirvela.

Oakland, Calif.
Mieli šėrininkai ir “Laisvės” kolektyvas: Iš tolimo 

Pacifiko pakraščio LLD 198 kp. sveikina suvažiavimą. 
Linkime visiems de]egatams ir “Laisvės” kolektyvui ge
ros, rimtos darbuotės ir nutarimų, kad liaudies švietėja 
ir taikos skelbėja “Laisvė” sulauktų ilgiausių metų, 
Siunčiame čekį sumoje $50. Ks. Karosiene, kp. sekr.

Dearborn, Mich.
Sveikiname “Laisvės” B-vės suvažiavimą. Čia randa

te $21, Tai bus LLD 52 kuopos narių sudėti $16, ir 
kuopos iždo $5. Draugiškai, J. Bublewsky, kp. ižd.

iš

Los Angeles, Calif.
Gerbiami “Laisvės” šėrininkai ir štabas. —Sveikinu 

jūsų suvažiavimą su penkine, linkėdamas kuo geriausio 
pasisekimo jūsų darbuotėj. Draugiškai, C. Pechulis.

Waterbury, Conn.
LLD 28 kp. sveikina “Laisvės” B-vės-suvažiavimą, 

linki geriausios sėkmės ir gerų tarimų. Čia randate $10 
Draugiškai, Klem Yenkeliūnienė, sekr.

Ruošiasi supažindinti su 
Kom. Partijos programa

Neseniai įvykęs Komunis- room salėje, 253 West 73rd 
tų Partijos Centro Komite
to susirinkimas nutaręs pa
ruošti ir išleisti naują par
tijos programa. Naujoji 
pro grama plačiai nušvie- 
sianti mūsų epochoje prob
lemas ir užduotis, su kurio
mis Amerikos Komunistu 
Partijai tenka susitikti.

Pranešama, kad šios pro
gramos paskelbimas bus pa
darytas viešame parengime 
vasario 25 d., kuris ruošia
mas atžymėjimui “The 
Worker” keturi a s d e ši m t 
dvejų metų sukakties. Pra
nešimą apie naująją progra
mą padarys partijos vadas 
Gus Hali. į

Viskas rodo, kad šiam 
parengimui yra mobilizuo- 
iamos visos Didžiojo New 
Yorko pažangiečių jėgos. 
Norima, kad kuo daugiau
sia šios apylinkės žmonių 
būtų pasiekta su naująja 
partijos programa.

Parengimas įvyks didžiu
lėje Riverside Plaza Bal-'

St., Manhattane. Įėjimas 
bus labai žemas—tiktai 99 
Čentai asmeniui.

Tenka pastebėti, kad pas
kutiniais laikais Amerikos 
žmonėse Komunistų Parti
jos veikla susidomėjimas 
yra žymiai padidėjęs. Ypač 
jos veikla pradėjo domėtis 
aukštųjų mokyklų studenti
ja. Partijos veikėjų Hali, 
Jackson ir kitų pasirody
mas kolegijose ir universi
tetuose sutinkamas labai 
entuziastiškai.

Abūdu gerai atrodo, nors 
jam jau 73 metai amžiaus, 
įsivilkę j šiltus paltus.

—Jie čia mums per šilti, 
—sako.

Jiedu gailisi, kad daug jų 
čia turėtų pažįstamų jau 
pasitraukė iš gyvųjų tarpo.

Beje, Marijona Strazdie
nė yra sesuo Balažančio, 
kadaise buvusio tavernų sa
vininko Niujorke.

demonstravo Times Square 
aikštėje. Jie p r o testavo 
prieš atnaujinimą Šiaurės 
Vietnamo bombardavimų.

Policija areštavo 23 de
monstrantus, kaltinda m a 
“betvarkės kėlime”

Rep.

Liūdnas

LLD 185 Kp. Nariams
Mūsų susirinkimas įvyks 

antradieni, vasario 8 dieną, 
2 vai. po pietų. Kaip ir pa
prastai, laikysime Laisves 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

LLD 185 kuopos nariai 
prašomi skaitlingai atsilan- 
kvti, nes tai bus svarbus 
susirinkimas. Valdyba

TSRS PARODA
New Yorkas. — Manhat- 

tane, 220 Park Ave., yra 
Tarybų Sąjungos paroda. 
Tarpe daugelio kitų tarybi
nių gaminių yra išstatyta ir 
keleiviniai automobiliai.

“Volgos”, 5 keleivių au- 
tomobolio, kaina $2,173, o 
didesnio — $4,000.

Iš filmų rodymo
Pereita sekmadienį, sau

sio 30 dieną, buvo rodomi 
filmai “Joninės” ir “Dainų 
Šventė.” Juos rodė Jonas 
Grybas “Laisvės” salėje. 
Filmai gražūs ir Jonas ge
rai parodė. Bet kadangi tą 
dieną labai snigo ir buvo 
šalta, tai žmonių ne daug 
prisirinko. Bet kurie buvo, 
tai buvo patenkinti filmų 
rodymu. Jonas sakė, kad jis 
turi visokių filmų ir trum
poj ateityje ir daugiau ga
lės parodyti.

Filmų rodymą rengė LDS 
46 kuopa, kuri dėkoja vi
siems dalyvavusiems ir Jo
nui Grybui už parodymą.

M. Juškiene

Prisiminimas

New Yorkas. —Pabaigo
je sausio per sniego audrą 
ir šaltį, miesto virši
ninkai gavo virš 5,000 
skundų nuo namų randau- 
riinkų, kad namų savininkai 
neduoda pakankamai šilu
mos.

Worcester, Mass.
LLD 11 kp. ir “Laisvės” skaitytojai sveikina “Lais

vės” B-vės dalininkų suvažiavimą su $66. Linkime suva
žiavimui gerų pasekmių, ir padaryti gerų tarimų dėl 
laikraščio “Laisvės” ateities. Lai gyvuoja “Laisvė” daug 
metų ir lanko mūsų namus. Draugiškai, J. Jaskevičius. j 
Aukoja:

LLD 11 kp. .
H. Žilinskienė
V. Žitkus
S. Raulušaitis
F. Kazeliūnas
V. Trakimas
J. Jaskevičius
J. Senkus ...

$35.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

,. 5.00 
,. 5.00 
.. 5.00 
.. 1.00

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J. 

Trys Svarbūs Susirinkimai 
Vasario - February 13 

408 Court Street 
2-o Vai. Popiet

Pirmas bus LDP Klubo susirin- 
i kimas.

Po jo seks LDS 33 ir LLD 54 
kuopų susirinkimai.

LDP Klubo susirinkimo svarba 
yra ta, jo patalpos yra ant nugrio
vimo. Reikės apkalbėti Klubo li
kimą.

LDS 33 kuopa turės atlikti LDS 
Centro valdybos nominacijas.

Visi susirinkimai svarbūs ir mi
nėtų organizacijų nariai būtinai da
lyvaukite.

Komitetas (10*11)

Jackson-, Mich. — Netoli 
Kalamazoo Consumers Po- i 
wer Co. stato fabriką, kuris I 
turės atominę jėgą. |

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.

JULIUS KALVAITIS
Mirė Vasario-February 7, 1963

x Jau treti metai kai mirė mano mylimas 
vyras Julius. Pasigenda jo ne tik šeima, bet ir 
visi jo pažįstami, draugai. Jus buvo veiklus 
mūsų visuomenėje.

Ilsėkis, Juliau, ramiai. Pasiliksi mūsų 
mintyse amžinai, ir kol gyvi būsime, Tavo kapą 
lankysime.

—Marijona Kalvaitienė, žmona 
Albinas ir Justinas —

posūniai ir jų šeimos 
Brooklyn, N. Y.

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
Į LIETUVĄ

ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis
KAINA TIK —

$518.00 f VILNIŲ IR ATGAL
(Nuo BALANDŽIO 1, 1966)

$16.00 asmeniui už dieną — privatus kambarys su vonia
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45 Street, New Yoiik, N. Y. 10036

Telefonas: CI 5-7711




