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i Amerikos aukšti dvasiškiai 
i prieš karą, Spelmanas - už...

Apie A. Laurinčiuką. 
Žurnalas “Nemunas“. 
Petras Sikeris.

Rašo R. Mizara

Kalėdinių švenčių 
dinolas Spellmanas 
vykęs į Vietnamą 
amerikinius karius, 
jų ginklus, kad i 
muštų Vietnamo patriotus, ka- vadovai savo religinėse 
riaujančius už savo šalies Jais- ; bendruomenėse, 
vę ir nepriklausomybę. Apžiū-1 
rėjęs karo frontą, Spellmanas, i 
kaip karo ministras, Įsakė ' 
amerikiečiams kariams:

— Kariaukite, kol visiškai 
priešą nugalėsite: tuo būdu 
jūs išgelbėsite civilizaciją. . .

Reikia atsiminti, kad liaudie- 
čių tarpe yra nemaža ir katali
kų vietnamiečių. Irstai, kokią 
“taiką“ ir “ramybę“ kardino
las Spellmanas jiems siūlo!. .

New Yorkas. 12 žymių 
Amerikos dvasininkų, de
vyni jų protestantai, du žy- 

i dai ir vienas katalikas, iš- 
proga xar- bendra parei š k i m a 
padrąsinti pnes Vietnamo karą. Visi 
palaiminti ’ pareiškimą pasirasiu šieji 

sėkmingiau yra garsūs kaip veikėjai ir

Dvasininkai savo pareiš
kime sako:

“Kaip Jūsų raginimas 
prie derybų, Pone Prezi
dente, gali būti imamas 
rimtai, tuo tarpu, kai Jūs 
vis plečiate karą? Kaip 
Amerikos žmonės gali Jums 
tikėti?”

Dvasininkai sako, kad 
Amerikos veiksmai Vietna
me darosi vis žiauresni, 
kad dėl kiekvieno nužudy
to partizano nužudomi nuo 
dviejų iki penkių civilinių 
gyventojų.

Pareiškimas para š y t a s 
griežtu tonu ir smarkiai 
kritikuoja Johnsono admi- 

turėtų i nistraciią. Pasirašusių tar-

Apie tą patį laiką popie
žius' Povilas Vl-asis ragino- 
prašė abi kariaujančias puses 
sulaikyti mūšius, kad abi sės-

-> tusi prie vieno stalo ir tartųsi 
dėl taikos.

Vadinasi: popiežius — už 
taiką, kardinolas—už karą !

Popiežius, rodosi, 1
Spellmaną gerokai viešai pa- ! pe randasi metodistų baž- 
kedenti, bet ar išdrįs varnas nyčios 
varnui kirsti į akį ?

Taip, mūsų kardinolas mo
ka “pasižymėti“. Ar atsime
nate, kaip jis kadaise laužė 
duobkasių streiką katalikiško
se kapinėse ^Niujorke?

Baisūs fariziejai tie katali-
. kų bažnyčios kunigaikščiai.

socialiniu reikalų 
komisijos sekretorius Hen
ry Will, episkopalų vysku-

H. Salisbury 
Š. Vietname

PRICE 10c

Metai 55-ieji

Laurinčiuko knyga plačiai
I Laimingų Naujųjų Metų! | mininla Amerikos spaudoje

Na, tai mūsų Albertas Lau- 
rinčiukas tikrai tapo pasau- 

, liui žinomu rašytoju. Jo kny
ga “Trečioji dolerio pusė“, iš
versta į rusų kalbą ir išleista 
Tarybų Sąjungoje susilaukė 
tokios publikacijos, kokios nei 
jokia kita tarybinio rašytojo 
knyga apie Ameriką neturėjo.

Aną dieną United Press In
ternational žinių agentūra tos 
knygos recenziją paskelbė vi
sam pasauliui. O praėjusį 
sekmadienį “New York Ti- 
meso” žurnalas išspausdino 
gerą pluoštą komentarų apie 
minėtą knygą. Svarbu, kad 
laikraštis pripažįsta, jog A. 
Laurinčiukas yra lietuvis tary
binis žurnalistas.

Primintina tai, kad “Trečio
ji dolerio pusė“ originaliai bu
vo parašyta lietuvių kalba, iš
leista 1964 metais, ir mūsų 
laikraštyje buvo recenzuota— 
A. Šilėnas padarė visapusišką 
knygos apžvalgą.

Hanojus. — Čia atvyko 
New Yorko “Times” kores
pondentas Harrison Salis
bury. Šis “Times” kores
pondentas dabar siunčia 
depešas savo laikraščiui iš 
Šiaurės Vietnamo.

Savo pranešimuose, kurie 
dabar telpa “Times” pusla
piuose, Salisbury pripažįs
ta, kad amerikiečiai bom
bardavo civilinius Hano
jaus kvartalus, ir tuose 
bombardavimuose žuvo ci
viliniai gyventojai.

literatūrinis ir meninis žurna
las, skiriamas jaunimui. Jis iš- 
eidinės Kaune.

“New York Timeso“ kores
pondentas R. Anderson pra
neša iš Maskvos, kad šiemet 
Tarybų Sąjungoje buvo dides
nis derlius negu kada nors 
pirmiau tos šalies istorijoje.

Šiandien tarybiniuose aruo
duose, sako korespondentas, 
yra 171 milijonas metriškų 
tonų javų.

Tarybinė vyriausybė galės 
duoti duonos ir kitoms šalims, 
kūy bus gyvas reikalas. Pa
vyzdžiui: ji jau pažadėjo 200 
dūkstančių tonų kviečių Indi
jai, kad išgelbėtų žmones nuo 
bado, kuris jiems ten dabar 
grėsia.

Šių metų spalio 5 d. vienas 
įžymųjų Buenos Aires lietuvių 
kolonijos veikėjų, Petras Sike- 
ris minėjo savo 60-ąsias gimi
mo metines.

Asmeniškai pažinojau Pet
rą kaip darbštų ir sumanų 
veikėją. Mėgo mokytis, studi
juoti, ir visaip padėti kitiems 
savo tautiečiams. Ir jis jiems 
padėjo: parašė ispanų-lietu- 
vių kalbų žodynėlį, labai nau
dingą kiekvienam lietuviui 
ateiviui.

Laiko P. Sikeris neeikvoja. 
Ir būdinga tai, kad jokie pa
vojai ir neramumai neišstūmė 
jo iš pažangių argentiniečių 
gretų.

Šia proga, prašau priimti, 
mielas Petrai, visų laisviečių 
nuoširdžius Jums linkėjimus: 
sveikatos ir ilgo amžiaus!

Iš privačių šaltinių patyriau, 
kad sekamais metais Lietuvo
je pasirodys naujas žurnalas 
“Nemunas”. Tai bus didelis

O visiems mūsų skaityto
jams, draugams ir bičiuliams, 
bendradarbiams ir vajinin-- 
kams,—laimingų Naujųjų Me
tų!

pas William Cri t e n d e n , 
Wesley teologijos semina
rijos rektorius Harold De
Wolf, presbiterionų žymus 
pastorius George M. Do- 
cherty, Amerikos žydų kon
gregacijų pirmininkas ra
binas Maurice Eisendrath, 
metodistų vyskupas John 
Wesle Lord, Rabinų konfe
rencijos pirmininkas Jacob 
Weinstein, Baltimorės Šv. 
Petro katalikų bažnyčios 
ku ratas kunigas Philip F. 
Berrigan ir dar keturi pro
testantų dvasiškiai.

Tuo tarpu, kai šie dvasi
ninkai pasisakė už taiką, 
vyriausias Amerikos katali
kų dvasininkas, kardinolas 
Spelmanas, lankėsi Vietna
me. Ten jis laikė mišias 
amerikiečiams kariams, ke
liavo helikopteriais, foto
grafavosi prie kulkosvai
džių, ir padarė pareiškimą, 
kad Amerika Vietname ka
riauja už civilizaciją.

»

Visiems mūsų laikraščio skaitytojams, va- 
jininkams, bendradarbiams, visiems kovoto- 
jams už pasaulinę taiką, linkime šviesių, lai
mingų, sėkmingų Naujųjų—1967-ųjų metų!

Tebūva jie ženklyvi tuo, kad baigsis karas 
Vietname, kad daugiau žmonių gyvybių jis 
neprarys, kad Vietnamo liaudžiai bus leista 
laisvai apsispręsti savo likimu, kaip nutarė 
Ženevos konferencija 1957 metais. Tegu bai
giasi karas prieš Vietnamo patriotus, bet lai 
prasideda jis namieje—prieš skurdą, kuriame 
skęsta milijonai amerikiečių!

“LAISVĖS” KOLEKTYVAS

Paliaubos praėjo 
kovos atsinaujino
Saigonas. — Paliaubos, 

kurios tęsėsi Kalėdų dieną 
ir naktį, atėjo ir praėjo. 
Nors jos buvo ne visuoti
nos, ir nors šimtuose vietų 
šen ir ten tratėjo šautuvai 

, ir kulkosvaidžiai, didelių 
(Maskvos radijas sako, į mūšių jų metu nebuvo. Bet 

kad Spelmano pareiškimas 
diametriškai prieštarauja 
popiežiaus nusis t a t y m u i 
apie karą Vietname.)

gauti pačion jos stovyklon. 
Bet paskui jie tapo atremti.

Apie susišaudymus 'pa
liaubų metu, abi pusi kalti
na viena kitą. Hanojaus 
radijas sako, kad amerikie
čiai marinai ir kareiviai 
daugelyje vietų kalėdų nak
tį šaudė į esamus ir nesa
mus taikinius. Saigonas 
sako, kad buvo kaip tik at
bulai — šaudę liaudiečiai.

Generolas Westmorelan- 
das tuoj po paliaubų pa
skelbė, kad jis numato il
gą ir sunkų karą.

sa-

Streikas 
Saigone

Saigonas. — Čia šios
vaitės pradžioje sustreika
vo 2,500 uostininkų, ir jie 
tūlam laikui suparalyžiavo 
Amerikos karinių laivų iš
krovimą. Amerikiečiai ka
riai buvo priversti patys 
iškrauti laivus. Oficialiai 
aiškinta, kad uosto krovi
kai (sustreikavo, nes 600 jų 
atleista iš darbo, kurį per
ėmė amerikiečių karių ba
talionas. Bet neoficialiai 
pripažįstama, kad streikas 
turi eilę kitų priežasčių: 
Amerikos karininkai, kurie 
prižiūri laivų iškrovimą, 
traktuoja krovikus kaip 
beteisius antraeilius žmo
nes, algos labai žemos ir t.t.

Amerikiečiai sako, kad jie 
turėjo pastatyti savo bata
lioną prie iškrovimo dar 
prieš streikui prasidėjus, 
nes ,600 vietnamiečių krovL 
kų reikėjo atleisti iš darbo 
dėl tinginiavimo. Bet neo
ficialiai ir čia pripažįstama, 
kad iš darbo atleido nepati
kimus elementus, kurie gal 
teikė žinias liaudiečiams.

Washingtonas. — Ameri
kos valdžia jau pripažino, 
kad JAV aviacijos bombos 
pataikė į civilinius kvarta
lus Hanojuje.

Maskva. — “Pravda” sa
ko, kad tarybiniai jūrinin
kai padeda Haifongo uos
to krovikams iškrauti lai
vus. Mat, dėl amerikiečių 
aviacijos veikimo, svarbu, 
kad laivai kuo trumpesnį 
laiką būtų uoste.

New Yorkas. — Praeitą 
sekmadienį didžiojo dien
raščio “Times” savaitinis 
žurnalinis priedas at
spausdino straipsnį apie
Alberto Laurinčiuko kny- 
gą “Trečioji dolerio pusė.”

tuoj po paliaubų mūšiai 
vėl pradėjo virti. Smar
kiausi mūšiai ųvyko Pietų 
Vietnamo centrinėse plokš
tumose. Prie Bongsono 
amerikiečių oro-tankų ka
valerijos pirmoji- divizija 
susirėmė su liaudiečiais. Ta 
divizija senoviškai vadina
si kavalerija, bet ji vietoje 
arkliu turi šarvuočius ir 
lengvus tankus, kurie at
skraidinami dideliais heli
kopteriais. Kariai irgi ke-jkad Tarybų Sąjunga ren- 
liau ja oru. j g i a s i reabilituoti Trockį.

. . Kosyginas atsakė, kad apie
. Liaudieciam js karto pa- įaį negali būti klausimo, 

sisekė pralaužti divizijos nes trockistai padarė daug 
apsaugos perimetrą ir įsi- žalos Tarybų Sąjungai.

Prieš kiek laiko “Times” 
atspausdino savo korespon
dento Maskvoje pranešimą 
apie tą knygą. Kaip žinia, 
išėjusi prieš geroką laiką 
lietuviškai Vilniuje, dabar 
išleista Maskvoje rusiška
me vertime.

“Times” žurnalinio prie
do straipsnis faktinai susi
deda vyriausiai iš citatų, 
kurios parinktos iš pačios 
knygos. Jos paduotos be
veik be komentarų. Straips
nis iliustruotas, bet ne ilius
tracijomis iš pačios knygos, 
o “Times” redakcijoje pa
rinktomis. Pavyzdžiui, prie 
citatų apie šypsenos reikš
mę Amerikos gyv e n i m e , 
pridėta plačiai besišypsan
čios/burnos nuotrauka, prie 
citatų apie Eichmaną — pa
ties Eichmano nuotrauka, 
prie citatų' apie Laurinčiu
ko pasikalbėjimą su rezer

vacijos indėnu—plunksnuo
to indėno nuotrauka.

Straipsnis, kuris užima 
daugiau negu tris pusla
pius, rašytas lyg feljetoniš- 
ku tonu, tai yra, parinktos 
citatos, kurios “Times” re
daktorių akyse atrodo esan
čios jumoristinės Amerikos 
skaitytojo akyse. Bet dau
gelis skaitytojų, ypatingai 
pažangesni, sakoma, bent 
daugumoje citatų nematė 
nieko keisto, tai yra, rado 
jose tiesą apie Amerikos 
gyvenimą.

Daugelis “Times” skaity
tojų dabar susidomino kny
ga ir reiškia pageidavimą 
skaityti ją visumoje.

Amritsaras. — Keturi si- 
kų religiniai vadovai, kurie 
buvo grasinę gyvi suside
ginti, buvo nuo to atkalbėti. 
Jie planavo susideginti, kad 
dramatizuoti reikalą v i m ą 
padaryti Čandigarą Punža- 
bo valstijos sostine, vietoje 
buvimo bendra Punžabo- 
Harianos sostine. Punžabe 
sikai sudaro gyventojų dau
gumų.

Paryžius. — Kuomet Ko
syginas lankėsi čia, žurna
listai jį paklausė, ar tiesa,

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
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Kaip matote lentelėje, pirmieji dešimt laimėtojai 
tvirtai laikosi laimėtojų skyriuje.

Valys Bunkus gavo du naujus skaitytojus ir at-
(Nukelta į 4-tą psl.)

Liu Šao-či
■* *

atgailavęs
Tokio. — Japonijos spau

dos korespondentai prane
ša iš Pekino, kad Kinijos 
prezidentas Liu Šao-či vie
šai atgailavo klaidas ir pri
sipažino, kad jis nepakan
kamai energingai pritarė 
taip vadinamai didžiai pro
letarinei kultūrinei revoliu
cijai. Jis sakes, kad dabar 
mato savo klaidą.

Raudongvardiečiai iškabi
nėjo plakatus, kuriuose tel
pa Liu pareiškimas. Bet 
raudongvardiečiai prie pa
reiškimo pridėjo savo ko
mentarus. Jie sako, kad 
Liu pasisakymas nepakan
kamai aiškus, nepakanka
mai nuoširdus ir pavėluo
tas. Kai kuriuose plaka
tuose tiesiog reikalaujama, 
kad Liu būtų pašalintas iš

; prezidento vietos. 
Taipgi reikalaujama, kad 
iš jo posto būtu pašalintas 
partijos generalinis sekre
torius Pengas.

Kinijos spauda sako, kad 
raudongvard iečių judėji
mas, kuris iki šiol buvo 
daugiausia akstinamas 
studentijoje ir jaunime, da
bar organizuojamas ir dar
bininkijoje. Daugelyje fab
rikų sudarytos raudon- 
gvardiečių vado vau j a m o s 
darbininkų tarybos. Vieto
mis tos tarybos veikia san
dariai su partijos komite
tais, vietomis kaltina par
tijos komitetus esančiais 
biurokratais.

Jugoslavijos žinių agen
tūra Tanjug praneša iš Pe
kino, kad labai galimas 
dalykas, jog Liu ir Pengas 
artimu laiku bus suimti.

Mėnulis neturi 
dulkių jūros

Maskva. — “Luna 13,” 
naujausias tarybinis tyrinė
jimo laivas, kuris nulėkdin- 
tas į Mėnulį, siunčia iš ten 
fotografijas ir kitokius 
duomenis per radiją. Pro
fesorius Juris Lipskis sako, 
kad paskutiniai duomenys 
rodo, jog Mėnulio nesupa 
dulkių sluoksnis, kaip tai 
manyta.

Ta teorija, kad ant Mė
nulio paviršiaus yra gan

rin nugrimstų nu s i 1 e i d ę 
kosmonautai, dabar visai 
išsklaidyta. Mėnulio pavir
šius tvirtas ir kietas, sako 
profesorius Lipskis.

Mėnulio paviršiaus kietu
mas matuotas tam tikru 
metaliniu kuolu, kuris au
tomatiškai, davus radio-ko- 
mandą, išsikišo iš kosminio 
laivo ir smeigė Mėnulio pa
viršių. Žinant jėgą, kuria 
smeigta, ir radijui perda
vus gylį, apskaičiuota, koks 
paviršiaus kietumas.

Tarybinė spauda atspaus
dino iš “Luna 13” gautas 
fotografijas. Jos labai aiš
kios.

Antradienio “Laisvė”
neišeis

Pirmadienį bus švenčia
mi Naujieji Metai, tai ne
dirbs ir “Laisves” kolekty
vas: taigi “Laisve” už 1967 
m. sausio 3 dieną neišeis. 
Pirmasis mūsų laikraščio 
numeris išeis penktadienį, 
sausio 6 dieną.
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Geri buvo praėjusieji 
metai ar blogi? .

APIE PRAEINANČIUOSIUS 1966 metus gali būti 
visokių nuomonių: kapitalistai sakys,kad jiems šie metai 
buvo labai geri, pelningi. Vidutinis darbo žmogus sakys, 
kad jie buvo sunkūs, nes infliacija vis plėtojosi, pragyve
nimo produktų kainos kilo ir kilo aukštyn, gi uždarbiai 
(algos)—ne visiems pavyko jas išsikovoti aukštesnes. 
Skurde skęstantieji milijonai sakys, kad šie metai nebu
vo lengvesni už kitus, kad valdžios “kovai su skurdu” 
programą rudis ant uodegos nusinešė—iš tikrųjų, ka
ras Vietname pasiglemžė tas sumas, kurias buvo galima 
skirti karui su skurdu.

1966 metai buvo metai, kai prezidentas Johnsonas 
ir Pentagonas nusitarė p 1 ė s t i karą Pietryčių Azijoje. 
Šiais metais pradėtas karas ir Tailande, kur žmo
nės taip pat, kaip Vietname, pradeda kovoti už savo 
teises, už laisvę ir už geresnį rytojų.

Šiais metais padidėjo Amerikos žmonių judėji
mas už karo baigimą Vietname.

Per kongresinius rinkimus — lapkričio 8 dieną — 
Amerikos žmonės, pasipiktinę prezidento Johnsono po
litika, vyriausiai pasipiktinę karo plėtimu Vietname, už
davė didžiulį smūgį Demokratų partijai, išrinkdami arti 
penkiasdešimt respublikonų deputatų į 90-ąjį Kongresą 
daugiau negu jie turėjo 89-ajame Kongrese. Be to, res
publikonai išrinko savo gubernatorius: Kalifornijoje, 
Niujorke, Michigane. Jie išrinko savo senatorius: Illi
nois, Massachusetts ir kitose valstijose.
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Kas ką rašo ir sako
DU ĮŽYMŪS 
SUKAKTUVININKAI 
LIETUVOJE

Lietuvos spauda praneša, 
kad š. m. gruodžio 14 d. 
sukako 60 metų, kai gimė 
Jonas Kuzminskas, Lietu
vos Daili ninku sąjungos 
valdybos pirmininkas, 
TSRS liaudies dailininkas. 
J. Kuzminskas yra gilus ta
lentingas grafikas, dailinin
ko kelin įstojęs 1932 metais. 
Buržuazijos valdymo me
tais J. Kuzminskas jau bu
vo pažangiųjų dailininkų 
eilėse ir už tai jam tuomet 
buvo labai sunku prasi
siekti. !

Dailininko šešiasde š i m t 
gimimo metinių minėjimas 
įvyko Dailės muziejuje Vil
niuje. Gavo daug sveiki
nimų iš įvairių Lietuvos ir 
visos Tarybų Sąjungos da
lių. Čia pat muziejuje bu
vo suruošta J. Kuzminsko 
kūrinių paroda — daugiau 
kaip 250 jo darbų!

Ta pati spauda rašo, kad 
gruodžio 15 d. savo šešias
dešimtąjį gimtadienį mi
nėjo kitas įžymus Lietuvos 
sūnus — Petras Vasinaus- 
kas. 
nęs 
kas, 
mės
žemės ūkio darbuotojams 
(Dotnuvoje) prasis i e k t i, 
kad galėtų Lietuvos žemę 
derlin g e s n e padaryti. P. 
Vasinauskas yra paskelbęs 
daug mokslinių straipsnių 
visokiais žemės ūkio klau
simais eilėje Lietuvos laik
raščių bei žurnalų.

Uiž visa tai Lietuvos vy
riausybė apdovanojo jubil- 
atą Aukščiausiosios Tary-1 
bos Prezidiumo Garbės raš
tu.

Šia proga svei k i n a m e 
abudu jubiliatus ir linkime 
jiems sveikatos ir sėkmės!

Da r vi e n a mano svajone išsipildė

Tai Lietuvos nusipel- 
agronomas -mokslinin- 
ilgus metus dirbęs že- 
ūkyje, padėjęs kitiems

ŠIAIS METAIS padaryti dideli pasiekimai kosmo
so užkariavime, pažinime.

Šiuos žodžius rašant, Mėnulyje tebesėdi tarybinė 
laboratorija (“Luna-13”), ii- teikia žinias apie tą Žemės 
palydovą, į kurį tiek Tarybų Sąjunga, tiek ir JAV rim
tai ruošiasi pasiųsti žmogų.

Dabar jau aišku, kad Mėnulio pluta yra kieta, kad 
ten žmogus gali atsistoti ir jo koja neįklimps. Mėnulio 
paviršiuje, atrodo, yra ir uolų, ir akmenų, iš tokių pat 
elementų, kaip ir mūsų Žemėje.

Prie konkrečių mokslo laimėjimų, galima priskirti ir 
tą faktą, kad amerikiniai mokslininkai nutraukė foto-, 
nuotrauką mūsų Žemės iš apie 22,000 mylių tolio! Ir 
kaip graži mūsoji planeta atrodo! Ir žmogus galvoji: 
jei visa tai prieš katalikiškosios inkvizicijos laikus būtų 
buvę galima parodyti, tai būtų išgelbėta daug mokslo 
žmonių, kuriuos katalikų bažnyčia sudegino laužuose 
kaip eretikus už tai, kad jie skelbė, jog mūsų Žemė ap
skrita ir ji sukasi apie savo ašį ir aplink saulę.

TARYBŲ SĄJUNGOJE, kurios dalimi yra ir mūsų 
motina gimtoji žemė Lietuva, derlius šiemet, sakoma, 
buvęs toks geras, kokio tarybinės respublikos nebuvo 
iki šiol mačiusios!

Bendrai, visas gyvenimo lygis TSRS sparčiai kyla 
aukštyn, sako žinios, gaunamos iš Lietuvos ir iš visos 
Tarybų Sąjungos.

Kaip žinia, sekamais — 1967 — metais Tarybų Są
junga minės Didžiosios Spalio revoliucijos 50-ąją me
dinę sukaktį. Šiam įvykiui jau dabar tarybiniai žmo
nės ruošiasi: apie tai rašo spauda, kalbama mitinguose. 
Šios sukakties proga, stebėtojai teigia, Tarybų Sąjunga 
gali ką nors didelio pasauliui parodyti—ji gali net ir 
žmogų į Mėnulį pasiųsti ir iš ten susigrąžinti...

Bet kiekvienam galvojančiam žmogui yra ir nema
lonių dalykų komunistiniame judėjime. Kalbama apie 
vis blogėjančius santykius tarp Kinijos ir Tarybų Są
jungos.

Šie metai tuo bus ženklyvi, kad Mao Tse-tungas, 
norėdamas išsilaikyti diktatoriškoje kėdėje, sumobilizavo 
t. v. “raudongvardiečius” — studentus, moksleivius — ir 
paleido juos darban—“apvalyti” Kinijos Komunistų par
tiją nuo “nepageidaujamų elementų.” O tie “elementai” 
yra žmonės, kurie stoja už gerus santykius su Tarybų 
Sąjunga ir su visu komunistiniu judėjimu pasaulyje. 
“Raudongvardiečiai” puola tuos, kurie pakritikuoja Mao 
Tse-tungą. Vyksta baisus teroras, vyksta plačiojoje 
Kinijoje nuožmūs užpuldinėjimai ant dorų, ilgamečių 
komunistų, veikėjų.

Pražūtinga Mao Tse-tungo politika padarė daug ža
los komunistiniam judėjimui. Nėra jokia paslaptis, 
kad, jeigii Indonezijoje buvo išžudyta apie 150,000 ko
munistų, tai dalinai Mao Tse-tungo politikos klausiusieji 
prie to privedė. Indonezija, davusi tiek daug vilties vi
soms Azijos tautoms, šiandien vaitoja mindoma milita
ristinių gengsterių, kurie stovi valdžios priešakyje.

KAŽIN, AR-“KELEIVIO” 
JACKUS TEISUS?

“Laisvėje” aną dieną bu
vo rašyta, kad “vaduotojų” 
Vlikas, ėdamas politinio vė
žio, abiem kojom stovi grą- 
be.? (Pridėti galima: tik 
Jaukia, kad kas nors iš už
pakalio jį paspirtų, na, ir 
būtų keberiokšt ant visa
dos!)

“Keleivio” Jackui nepa
tinka toks pasakymas. Ir 
jis suriko per “Keleivį,” 
kad “nesulauks Mizaros... 
Vliko mirties...”

Nei Mizaros, nei kas ka
tas nelaukia, ir visiškai ne
sirūpina, ar Vlikas gyvuos 
ar nukeips. Bet pasakyti
na tai: Jackus Sonda yra 
didelis lengvatikis. Jis gal
voja, būk Vlikas gyvuos ir 
gyvuos.

Kur Jackus tą išmintį ga
vo? Ogi Maspethe po pre
lato Balkūno bažnyčia. Bal
konas, kaip žinia, sušaukė į 
savo sklepinę salę Vliko 
“seimą,” gerai jo dalyvius 
pašėrė ir pagirdė, na, tai 
tokie jackai ir mislija, kad 
Vlikas—amžinas, nes už jį 
stoja p r a n c i š k onai, jis, 
Grigaitis ir marijonų zoko- 
nas.

Tačiau, ne taip, kaip Jac
kus, galvoja Cle v e 1 a. n d o 
dirvininkai. Galimas daik-

AMERIKOS PAŽANGIESIEMS lietuviams 1966-ieji 
Inetai buvo “vidutiniški”: Spaudą išlaikėme ir žadame 

| išlaikyti sekamais metais. Su Tarybų Lietuva mūsų

lietuvės motinos

tas, kad jie ir bus tais štu- 
koriais, kurie paspirs Vli- 
ką į “amžinastį.” Nįa, tai 
ir bus pasiektas išlaisvini
mas!
LIŪDNOS BUVO 
MOTINOMS KALĖDOS

M. Michelsonienė, rašy
dama “Keleivyje” apie šių 
metų Kalėdas, šitaip pasi
sakė:

“Nors, laikydamiesi senų tra
dicijų, linkime vieni kitiems 
linksmų Kalėdų, tačiau šįmet 
Kalėdos daugeliui yra liūdnos. 
Nuotaikai pakelti bus tiktai 
apsimestas linksmumas, steng
simės būti linksmi, reakarčiais 
šypsosimės ir net juoksimės, 
bet tuo pačiu metu mūsų šir
dys bus sunkios, nuotaika pri
slėgta. • ■

Mūsų mintys skris ten, į 
Vietnamo džiungles, kur 
kraujas nepaliauja tekėjęs ir 
žmonių gyvybė yra žiauriai 
naikinama. Ten jau yra žuvęs 
ir nevienos
sūnus. Mes negalime jų nepri
siminti. Be jų, nei tėvams, nei 
giminėms Kalėdos negali būti 
linksmos.

Jos nebus džiugios ir pa
tiems kareiviams, kurie kiek
vieną valandą yra pavojuje — 
mirtis žiūri į akis. Jie toli nuo 
(namų ir saviškių, turi kovoti 
sunkiausiose džiunglių sąlygo
se. Daugelis jų neturės laiko 
nei prisiminti, kad tai Kalė
dos.

Matant tokias jaunuolių 
skerdynes, kas gi gali links
mintis?

Nelinksmos Kalėdos bus ir 
toms motinoms, kurių jauni sū
nūs artėja prie kariuomenės 
prievolės amžiaus. Jų širdys 
dreba, kad ryt poryt ir jų sū
nūs bus nuo jų atskirti ir iš
vežti ten, iš kur gali jau ne
besugrįžti. .

Taip ir buvo. Bet tūkstančiai 
amerikinių motinų Kalėdų 
švenčių proga protestavo, ko
vojo, reikalaudamos, kad 
Johnsonas ir Pentagonas tuo
jau baigtų karą Vietname!

Kitaip ir negalėjo būti.

APIE MOKSLININKĄ 
ZIGMĄ JANUŠKEVIČIŲ

Biuletinis “Lietuvos Ži
nios” rašo:

Lietuvos kardiologų pasieki
mai per pastaruosius metus su
silaukė tarptautinio įvertini
mo, — pareiškė Tarybų Są
jungos medicinos mokslų aka
demijos narys — korespon
dentas, Kauno medicinos in
stituto rektorius profesorius 
Z. Januškevičius, grįžęs iš 
penktojo tarptautinio kardio
logų kongreso, kuris įvyko 
Delyje. Profesorius Z. Januš
kevičius išrinktas pasaulinės 
kardiologų asociacijos valdy
bos nariu. “

Delio kongrese, kuriame da
lyvavo 45 šalių kardiologai, 
plačjai buvo kalbama apie 
širdies ir kraujagyslių susirgi
mų chirurginį gydymą, apie jų 
profilaktiką ir diagnostiką. 
Profesorius Z. Januškevičius 
kongrese skaitė kartu su kau
niečiu medicinos mokslų dak
taru A. Smailiu paruoštą pra
nešimą apie pavojingų širdies 
ritmo sutrikimų, sergant mio
kardo, infarktu, gydymą.

“Tarybinis kardiologas ma
žina mirtingumą”, — praneši
mą tokia antrašte lapkričio 6 
dieną išspausdino Indijos laik
raštis “De sandi standard”. 
Laikraštis pažymi, kad prof. 
Z. Januškevičiaus vadovauja
moje klinikoje, naudojant re
animacijos ir defibriliacijos 
metodus, per pastaruosius ket
verius metus pavyko sumažint 
mirtingumą nuo išeminės ligos 
nuo 29 iki 9 procentų.

santykiai kaip buvo, taip ir tebėra stiprūs.
Ir šia proga linkime vieni kitiems, kad 19674eji me

tai būtų geresni, laimingesni. Svarbiausia: kad būtume 
visi sveiki!

(Laiškas iš tolimojo Soči)
Gruodžio 8-ta. — Šiandien 

Vilniuje oras labai šaltas. 
Mudu su Ramojumi Pet
rausku, draugijos Kultūri
nių Ryšių su užsieniais pir
mininku, sėdame į didžiulį 
reaktyvinį lėktuvą ir skren
dame į Užkaukazę, į toli
mą, nors daug girdėtą, bet 
man svetimą kraštą. Pil
dosi dar viena mano vieš
nagės svajonė, nes kai tik 
pasiekiau Lietuvą, drau
gams sakiau: “Jei tik būtų 
galima, labai norėčiau pla
čiau pavažinėti po Tarybų 
Sąjungą, pav., pasiekti Juo
dosios jūros krantus.” “Pui
ku!” jie man atsakė. “Jei 
bus galima padaryti, bus 
padaryta. Bet pirmiausia, 
kol oras palankus, pavaži- 
nėk po mūsų Lietuvą, o 
jau paskui, čia orui atšalus, 
galėsi patraukti į šiltesnius 
kraštus.”

Jų patarimas buvo svei- į 
kas, praktiškas. Ir štai da
bar aš jau kelionėje į tuos 
Tarybų šalies šiltesnius 
kraštus! Labai linksmas ir 
patenkintas!

Mūsų destinacija — gar
susis kurortų ir sanatorijų 
centras, Soči vadinamas.

Lėktuvas pasikėlė tuoj po 
10-tos ryto. Mūsų pirmas 
sustojimas buvo Kijevo ae
rodrome. Laikas—tik 20 mi
nučių. Užbėgome pasižiū
rėti. Tokio moderniško, 
puikaus aerodromo niekur 
pirmiau nebuvau matęs. 
Visas beveik vien tik iš 
stiklo!

Čia mums besidairant, pa
taikome į aukštą gražų 
vyrą. “Nagi štai va mūsų 
įžymusis dainininkas Virgi
lijus Noreika!,” sako drg. 
Petrauskas. Pasisveikina-

me, susipažįstame. Sužino- į pakraščiu, matosi krantai 
me, kad jis grįžta iš Char-i u* aukšti kalnai, kai kur 
kovo po labai sėkmingų 
gastrolių. Susitarėme, kad 
aš būtinai turėsiu išgirsti jį 
dainuojant, gal per Naujus 
Metus, kai operoje “Travi
ata” jis atliksiąs vadovau
jamą partiją... Išsiskyrė
me kietai paspaudę viens 
kitam dešinę. O jis vyras 
kaip ąžuolas, kai jis tau 
spaudžia ranką, tai žinai, 
kad spaudžia... Atsisvei
kindamas Virgilijų, užkvie- 
čiau būtinai atvykti į Ame
riką ir savo galingu balsu 
palinksminti mus. Sakė, pa
sistengsiąs. ..

Antras mūsų lėktuvo su
stojimas buvo Donecke, ir
gi tik 29 minučių. Irgi iš
lipome apsidairyti. Vaje, 
kas per šaltis čia! Net tvo
ros braška, medžiai ap
šerkšnoję, vėjas ausis de
ginte degina.

Bet juk tik trečdalis ke
lio beliko iki Sočio! Juo ar
čiau, tuo šalčiau! Kas ten 
mūsų laukia!

Ar tik nebuvo klaida šią 
kelionę pradėti? Juk Vil
niuje buvo šilčiau, negu 
čia... Mudu truputį susi
rūpinome.

Vėl lėktuvas virš debesų. 
Ten aukštai skaisčiausiai 
saulė šviečia, grožis neap
sakytas. Žiūri per langą ir 
matai apačioje milžinišką 
lauką, “sniego” kalnais ap
klotą. Bet, žinoma, ne snie
gas, o tik taip atrodo iš 
viršaus saulės apšviesti de
besynai.

Vėliau lėktuvas nusilei
džia žemiau, išsineria iš 
debesų, ir pasirodo mėly
nas Juodosios jūros pavir
šius. Mes lekiame jūros

įvykius sekant
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NESUVALDOMAS 
SIAUBAS

Kiekvieno penktadienio 
vai. vak. karo departa

mentas duoda agitatyviš-
kus-propagandises prane
šimus apie einamąjį karą 
Vietname, o jau ne tik 
Vietname, bet ir Tailande. 
Pirštu rodo ir į Laosą, ir į 
Kambodiją. Sako, ten nuo
lat slapstosi ir ruošiasi puo
limams sukilėliai - vietkon- 
gai. Kad Laose ir Kambo
džoje dar nėra atvirų mū
šių, tai tik todėl, kad tų 
šalių valdžios atsisakė ką 
nors bendro turėti su JAV 
ir neprisiima jokių karinių 
“mokytojų.” Sako, “mums 
iš komunistų pusės jokio 
pavojaus nėra; didesnis pa
vojus yra iš jūsų”...

Kitaip yra su Tailandu. 
To krašto valdovai pasiju
to, kad jiems nėra- saugu, 
kad liaudies kantrybė bai
gia išsisemti. Tik išlauki
nė jėga galėtų prailginti 
prispaudėjų dienas. JAV 
pasisiūlė ateiti savanau
džiams į talką, o dar ir su 
tuo išrokavimu, kad įsistei
gus Tailande, bus patogiau 
ir lengviau vesti karą Viet
name. Šiuo laiku JAV turi 
Tailande virš 30,000 karei
vių, daug bombonešių bei 
paprastų lėktuvų ir malūn
sparnių, kurie naudojami 
ne tik Vietname, bet ir 
prieš Tailando sukilėlius, o 
jų jau yra daug.

Pranešama, kad k a r a s 
Vietname ir Tailande, ku
ris yra ta^ kryptimi, kad 
pasiruoštų prieš Kiniją, da
bar lėšuoja $2,000,000 į va
landą, o jis lešuos daug 
daugiau ateityje. Sako,

nesunaiki-

kiekvienas malūns p a r n i s 
lėšuoja $200,000, o bombo
nešis—virš $3,000,000. Sa
ko, “JAV, pasiruošė čia sto
vėti iki pekla užšals!” Iš 
visko atrodo, kad sakoma 
tiesa.

Taigi, 'karas Vietname 
nėra karas tik prieš viet- 
kongus, arba prieš šiaurinį 
Vietnamą — jis jau kryps
ta į IH-ąjį pasaulinį karą.

Tie kalnai karinės me
džiagos, suvežtos į Vietna
mą ir į Tailandą, yra ruo
šiami nepalyginamai dides
niam karui... Šioje propa
gandinėje agitacijoje nesle
piama, kad Amerikos sie
kiai yra užvaldyti Aziją. 
Žinoma, pradedant nuo Ki
nijos.
nūs, Azijos neužkariausi.

Kad patraukti kokius 
nors talkininkus savo pu
sėn, kalbama taip, kaip kal
bėjo Hitleris, kad “šis ka
ras yra vedamas prieš ko
munizmą.” Ir jis jau yra 
vedamas ne tik Vietname, 
bet ir Tailande, o ne kar
tą mėtomos bombos Laose 
ir Kambodijos žemėje.

JAV politikai ir pasiun
tiniai važinėja “ieškodami 
taikos,” organizuoja prita
rėjus, prašo prisidėti prie 
jų vedamo karo. Mažai to
kios pagalbos gauna. Stip
riosios valstybės, kaip Ang
lija ir Prancūzija, šalinasi 
nuo talkininkavimo, nes jos 
iš ten jau buvo išguitos, o 
JAV ten įlindo su tikslu 
valdyti ir pelnytis.

Istorija eina savo keliu, 
atgal jos nepasukti. Hitle
ris turėjo tokius pat pla
nus, “kovojo tik prieš ko
munizmą.” Dzūkelis

pasirodo ir pastatai — gy
venvietės . *. . *

O štai jau ir Adlerio ae
rodromas. Bet juk mes So
čį jau senokai pralėkėme? 
Kodėl? Pasirodo, kad 
čyje aerodromo nėra, 
čiausias lėktuvlaukis 
čia—Adleryje.

Iš čia į Sočį reikia 
žiuoti automobiliu arba bu- 
su, net 50 kilometrų. Mes f 
važiavome Inturisto auto- 
mobiliumi. Tai bent važia
vome! Niekados nepamir
šiu... Tokio vingiuoto ir 
pavojingo kelio gal nesiran
da visoje šioje mūsų nelai
mingoje planetoje. O auto
mobilių, busų ir sunkveži
mių srautas nenutūksta! 
Čia, rodosi, mašina tėkš į 
uolą ir tavo nė kaulų ne
beliks. Tik užsimerk ir 
lauk galo.

Tąi buvo ilgiausia auto
mobiliu kelionės valanda 
mano gyvenime...

Bet Sočį mes pasiekiame 
laimingai. Jaučiausi kaip 
iš naujo užgimęs.

Ir štai mes gražiame, 
puošniame, didžiuliame 
“Primorskaja” viešbuty j e. 
K a m b a r ys nedidelis, bet 
švarus, su visais moderniš
kais patogumais.

Jau 4-ios po pietų. Kar
tu bus pietūs ir vakarienė, * 
ir diena baigsis.

Oras nekoks. Būta smar
kiai palyta. Apsiniaukę. . 
Bet nešalta. Palto nerei
kia. Labai panašu į vėly
vą rudenį. Lapai nuo me
džių jau beveik nukritę. 
Gėlių nebesimato. Bet žolė 
dar tebežaliuoja ir visada 
žaliuojančių medžių daug, 
tai gamtos grožib’ dar ne
trūksta.

Gruodžio 9-ta.— Šiandien 
oras tikrai nemalonus, šla
pias ir vėjuotas. Tik tas 
gerai, kad nešalta.

Truputį pavandravojome • 
po miestą. Rytoj gal bus 
garažesnė diena — daugiau 
pamatysime... Tuo tarpu 
žodis apie Sočį, šį stebuk-v< 
lingai gražų gamtos kam-

So-
Ar- 
yra

va-

Pats miestas nedidelis 
pastovių gyventojų teturi 
apie 80,000. Bet vasarą 
čia, sako, suplaukia tiek 
žmonių, kad užsikemša vi
si k a m p a i ir kampeliai. 
Pav., pernai čia buvo ap
silankę du milijonai žmo
nių, kurių tarpe buvo dau
giau kaip 50,000 svetimša
liu. )

Reikia žinoti, kad be pa
ties miestelio visas Juodo
sios jūros pakraštys per 
150 kilometrų irgi Sočiu 
vadinamas. Kiek čia sana
torijų, gydyklų, poilsio na
mų, viešbučių! Ir viskas 
priklauso Tarybų Sąjun
gos profesinėms sąjungoms 
(darbo unijoms). Jokia ki
ta šalis nieko panašaus ne
turi.

Dar galinga pridėti, kad 
Sočyje labai daug puikių 
valgyklų. Štai kad ir šia
me “Primorskaja” viešbu
tyje yra du dideli restora- 
nai ir du bufetai. |

Gaila, kad neilgai čia te- I 
būsime. Rytoj išskrenda- 
me į Gruzijos sostinę Tib- 
lizą. Ten irgi tik porą c 
nų, o paskui dienai kitai 
Armėniją ir atgal į Vil
nių ... O sugrįžus į Vil
nių jau reikės rimtai pra
dėti galvoti apie grįžimą į 
Ameriką/ Nereikia nė sa
kyti, jog jau labai pasiil
gau laisviečių... •/’ *

A. Bimba
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Kodėl dipukinė spauda niršta 
prieš Levą Vladimirovą

MIAMI, FLA

Dipukinė spauda, pakelti- 
y si neapsakomą triukšmą dėl 

Jungtinių Tautų Bibliote
kos direktoriaus įžymaus 
Lietuvos mokslininko Levo 
Vladimirovo dalyvavimo 
lapkričio mėnesi “Santaros- 
šviesos” Draugijos susirin
kime, visiškai pamiršta,'kad 
jie dabar gyvena demokra
tinėje Amerikoje, o ne sme- 

> toninėje fašistinėje Lietu
voje, kur jie, nieko netram
domi, galėjo susidoroti su 
tais žmonėmis, kurie kitaip 
mąsto negu jie patys.

L. Vladimirovas atėjo į šį 
susirinkimą ne sauvališkai, 
bet oficialiai pakviestas 
“Santaros-Šviesos” valdy
bos. Jis pasisakė tame su
sirinkime taip pat ne sauva
liškai, o pakviestas šios 
draugijos pirmininko. 
Apie io pasisakymo turinį 
mes žinome tik iš antrųjų 
šaltinių. Dinukinė spauda 
bailiai nutvli, ką jis tenai 
buvo pareiškęs, nes bijo tie
siai atvirai pažiūrėti į akis.

O sprendžiant iš turimos 
pas mus informacijos, L. 
Vladimirovas savo trumpoj 
prakalboj iškėlė štai kokias 
mintis: pirmiausia, jis pa
reiškė, kad “laisvintojų” 
propaganda Tarybų Lietu
vos gyventoju tarpe visiš
kai neveiksminga (susirin
kime vyko diskusija apie 
“laisvintojų” propagandos 
efektyvumą Lietuvoje ir 
apie rvšius su tėvyne). Tą 
savo išvadą Lietuvos mok
slininkas pasirėmė keliais 
svariais pavyzdžiais. Jis 
pareiškė kad tos propagan
dos visiško neveiksmingumo 
pagrindinė priežastis yra 
ta, kad dinukinė snanda, 
kain ir pačiu dinuku didžio
ji dalis gyvena dar 1940 me
tais, tuo tarnu kai Tarvbu 
Lietuvos liaudis nužengė 
per ta laiką milžiniška žing
sni i nrieki savo vvstvmesi 
ir ne tik kad nesunranta di- 
nukinės snaudos. kuri nau- 

w dviaši senai atgvventa ir 
Lietnvnie užmiršta argu- 
mentąciia. bet atmeta šia 
snauda griežčiausiai, nes ji 
užgauna lietuviu tautos sa
vigarbos ir orumo jausmus.

Juk ši snauda moka tik 
neigti ir šmeižti viską, kas 
buvo nasiekta Lietuvoje ta
rybiniais metais. Lietuvos 
darbo liaudis kūrė ir statė 
tu metu bėgyje nauia tary
bine Lietuva, atkurdama ja 
iš karn nelenu ir griuvėsiu, 
ir ii didžiuojasi ir savo idė- 
tu į ši darba prakaitu ir sa
vo nepaprastais pasieki
mais.

I tuos gi, kurie siekia nu
neigti šio didžiulio darbo 
rezultatus. Lietuvos darbo 
žmonės nutūraliai žiūri 
kaip i savo ir Tarybų Lie
tuvos priešus.

Toliau L. Vladimirovas 
savo nasisakvme palietė su
sirinkime iškelta klausimą 
dėl išeivijos kultūrinio ben
dradarbiavimo su tėvyne. 
Jis teigiamai nasisakė dėl 
šio bendradarbiavimo išnlė- 
timo. kuris, jo nuomone, bū
tų abipusiškai naudingas, 
ypač gi pačiai išeivijai. " 
v Lietuvių išeivija iškėlė 
sžjvo tarpe nemaža talentin- 

žmonių, rašvtojų, moks- 
' lininkų, menininkų, kurie 

sukūrė nemažos kultūrinės 
vertės kūrinių, svarbių pa
gal savo nacionalini turinį 
ne tiek Amerikai, kiek Lie
tuvai. Amerikoje šie kūri
niai bus greit užmiršti ir 
išnyks kartu su išeivija, nes

lietuvių išeivija, kaip ir vi
sų kitų tautų, sparčiai ne
tenka savo tautinio charak
terio. Kitas dalykas, jei iš
eiviai įsijungtų į savo tau
tos kamieno kultūrinės kū
rybos darbo sriautą, šiuo 
atveju jų kūriniai niekad ne
išnyks, nebus užmiršti, o 
įeis visiems amžiams į Lie
tuvių tautos kultūrinio pa
likimo lobyną.

JAV ir TSRS nesutinka 
kai kuriais politikos klausi
mais, bet šios dvi didžiosios 
valstybės vysto vis platesnį 
bendradarbiavimą kultūros 
ir mokslo srityje. Štai prieš 
šita bendradarbiavimą ir 
niršta dipukiniai politikie
riai, jie bijo jo kaip mir
ties. Štai kodėl jie ir nepa
minėjo nė vieno L. Vladimi- 
rovo pasisakymo žodžio.

Visiškai kitaip sutinka L. 
Vladimirovą tikrieji ameri
kiečiai. Mes jau esame ra
šę, kad L. Vladimirovas lap
kričio mėnesį buvo pakvies
tas perskaityti dvi paskai
tas Floridos valstijos uni
versitete.

Neseniai Jungtinių Tau
tu Generalinis Sekretorius 
U-Tantas gavo iš šio uni
versiteto laišką:

“Lapkričio 9 ir 10 dieno
mis Jungtinių Tautų biblio
tekos direktorius dr. L. Vla
dimirovas perskaitė univer
siteto profesoriams ir stu
dentams dvi paskaitas, ku
rios buvo tiek stimuliuojan
čios, kad mes jaučiame sa
vo pareiga rašyti Jums ir 
išreikšti Jums mūsų padė
ka. kad Jūs leidote dr. Vla- 
dimirovui pas mus atvažiuo-

ti. Ypač savo pirmoje pa
skaitoje, o tai bus Jums 
įdomu sužinoti, dr. Vladi
mirovas padarė daug nau
jų bičiulių Jungtinėms Tau
toms savo gražiu Jungtinių 
Tautų, o taip pat jų biblio
tekų veiklos charakterizavi- 
mu.

Be profesorių ir studentų, 
paskaitoje buvo nemaža 
vietinės visuomenės atsto
vų, jų tarpe ir Jungtinių 
Tautų bičiulių grupė. Jų vi
su nuomonė yra, kad Dr. 
Vladimirovas atliko kilnią 
misija, iškeldamas Jungti
niu Tautų reikšmę ir pa
brėždamas vieną aspektą, 
būtent, šios organizacijos 
bibliotekų inašą į kovą už 
taiką pasaulyje.

Dr. Vladimirovas asme
niškai vra tokio malonaus 
būdo.... ir paliko čia toki ge
ra įspūdį, kad Jungtinėms 
Tautoms tuo jo apsilanky
mu buvo laimėta nemaža 
draugų.

Mūsų universitetas yra 
vienas didesnių JAV, uni
versitetu. ir mes esame tik
ri. kad Dr. Vladimirovo ap
silankymo čia poveikis 
Jungtiniu Tautų Organiza
cijos naudai bus jaučiamas 
čia kurį laiką.”

Kieno nuomonė apie L 
Vladimirova teisinga, ar šio 
Amerikos universiteto, ar 
Vii ko ir i o garsintuvo pran
ciškonu “Darbininko”, ku
rie stengiasi apšmeižti ge
ra šio mokslininko vardą 
lietuviu akvse? Aišku be 
jokių komentaru.

M. Galinis

Montevidejuje mirė 
Kazys Čypas

Baigiame senus metus
LLD 75 kuopos parengi

mai per praeinamus metus, 
galima sakyti, kultūriniai 
ir medžiaginiai buvo sėk
mingi. Galime suminėti tik 
vėlesnius. Lapkričio vidu
ryje ruoštas koncertas ir 
pietūs, kuriame mums dai
navo usterietės Irena Janu- 
lienė ir Helen Smith, pavy
ko labai gerai. Kuopos 
ruoštas b a žaras (mugė) 
pradžioje gruodžio, davė 
geras pasėkas. Detališkiau 
apie tai parašys rengimo 
komisijos nariai, kurie turi 
pilnas informacijas. Mes 
turėsime gerinti veiklą ga
vimui naujų narių į LLD 
kuopą.

Mes galime pasidžiaugti 
savais darbuotojais, kaip 
abu Kanceriai, kurių inici
atyva ruošiami bazarai ir 
per visus metus be pamai
nos draugė Kancerienė ir 
jos talkininkai kiekvienai 
kuopos sueigai paruošia 
pietus. Šioje veikloje jie 
vra pirmūnai. Sekantis 
LLD kuonos susirinkimas 
ir pietūs įvyks gruodžio 28 
d. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami dalvvauti, nes 
tai bus ir valdybos rinki
mas sekantiems metams.

Lietuviu socialinis klu
bas ruošiasi baigti senus 
metus iškilmingai—su gra
žiu banketu pasitiks nau
jus metus. Gruodžio 14-os 
mitinge Klubas rinko nau
ją valdvha sekantiems me
tams. Tikimės, kad nauia 
vaklvba taip pat gerai ir 
on arginga i ves L S K rei
kalus. Pirmininku išrink
tas inžĮnioriiis P. Gabrėnas, 
n in nav a d n o t n i U (vice 
n i r m i ninku) V. Bnvinas.

Šiomis dienomis, kai bu
vo baigiama tvarkyti “Dar
bo” 31 metų sukakties lai
dai medžiaga, telefonu ir 
nekrologiniu skelbimu liūd
nai nuskambėjo praneši
mas apie mūsų kolonijos 
visuomenininko drg. Kazio 
Čypo mirtį.

Kazys Čypas, tai vienas 
iš tų lietuvių, kurie pirmie
ji įsikūrė Urugvajuje ir 
savo visuomenine veikla 
nusipelnė mūsų pažangio
sios išeivijos pagarbą.

K. Čypas gimė 1890 m. 
sausio 15 d. Juozo Čypo ir 
Marijos K a n a u s k a i t ė s 
šeimoje, Joniškėliu kaime, 
Panemunėlio valsčiuje, Ro
kiškio apskrityje. Čypų šei
ma, kuri susidėjo: tėvai, 
keturi sūnūs ir dvi dukte
rys, pragyvenimą pelnėsi 
nuosavame penkių desinti- 
nų žemės sklypelyje. O kai 
iš čia neišgaudavo reikiamo 
pramitimo, e id a v o uždar
biauti pas turtingesnius 
kaimynus. Bet kai ir tai 
pragyvenimo problemų ne
išsprendė, buvo nutarta 
šeimą praretinti.

1909 metais Kaziukas, at
sisveikinęs su savaisiais ir 
gimtuoju kraštu, “išeina” 
Š. Amerikon. Tačiau tą ša
lį jam nebuvo lemta pa
siekti, nes Anglijoj veikian
ti sveikatos komisija sura
do jo akyse kokių tai silp
nybių ir Amerikon neįlei
do. Tada sankeleivių pa
tariamas jis vyksta Argen
tinon.

Argentinoje mėgino apsi
gyventi Buenos Aires mies
te, bet nepavykus gautt

darbą, išvažiuoja provinci- 
jon dirbti prie sunkių ge
ležinkelio linijų tiesimo dar
bų. Kai tokie darbai būda
vo užbaigti, darbininkai, 
tapę bedarbiais, važiuodavo 
i Buenos Aires, kad ten su
žinoti, kur tiesiamas naujas 
geležinkelis, plentas arba 
kur reikalingi darbininkai 
kukurūzu burbuolėms lauž
ti. Kadangi šie darbinin
kai daugumoje buvo neor
ganizuoti, tai ir jų uždar
bis buvo menkas. O daž
nai, atleidžiant darbinin
kus, net tas pats nesumo
kamas.

Karta, po šitokio atleidi
mo iš darbo. K. Čypas nu
tarė pamėginti laimę kitur, 
ir 1913 m. persikėlė į Uru
gvajų. <“ ’ 
liaus amato, ______
darbininku organi z a c i n e 
veikla, dalyvauja streikuo
se už pagerinimą gyvenimo 
būklės. Nuo 1927 m. sto
ja į komunistų partiją.

Kai smetoninis teroras 
siautėjo Lietuvoje, į šią ša
lį pribuvo daugiau lietuvių, 
K. Čypas pasižymėjo uoliu 
jų organizatorium ir mė
giamu oratorium.

Vėliau, jau spaudžiant 
amžiaus naštai, K. Čypo 
aktyvumas lėtėjo. Bet 1961 
metais jis dar aplankė Ta
rybų Lietuvą. Savo susiža
vėjimą tenykščiu progresu 
aprašo “Darbe” ir perteikė 
žodžiu 
būnos.

K. Čypas mirė šių metų 
spalio 12 dieną, sulaukės 
76 m. amžiaus. Liūdinti li
ko žmona Selia, vedęs sūnus 
Verneris, marti Glorija ir

Čia pramoko sta-■ „ vy.K 
n a t o , susirišo su ™rt?.

Znvic!. tnin finansų raš- 
fininlcas ir kasiariiis. dide
liu nariu nvąšvmn. nesili
ko rlobn viinlal rlprbnntnipi 
— Trr n n a TTrhnnns ir .TnnaS 
Knnh. Rot mnterva n?ka- 
vlnvn divnVtnriafa. Tai di- 

VhiTriii Inivn p i i w a S . 
Vną ini np vnntprvq kas sek- 
vna.dio.nis nlannnia ir gami
na nietus. anta.rna.uia mais
tu ęnrpnin.s. Praeinamu me
tu direktoriai buvo visi vv- 
rąi. o sekantiems metams 
direktorių sąstatas vra: 
Marytė Koch, M. Kvet- 
kienė. Barbara Zavis, Juo
zas Paukštaitis ir Jonas 
W. Thomsonas.

Su naujų metų pradžia, 
sekmadieniais bus ir šo
kiams orkestras. Tad visi, 
kam tik kojos dar drūtos 
ir tiesios, galės trepsėti pol
kutes ir šliaužti v a 1 c u s. 

1 Atvykusioms sveč i a m s iš 
į” n e r e i k ės nuobo

džiauti. Kai kurie sve
čiai jau yra. Jonas Skliu
tas gal pats pirmutinis iš 
šaltojo Bostono jau čia 
šildosi. Iš New Yorko pas 
mus vizitavo gerai pažįsta
mi Petras ir Helena Siau
riai. Turime ir daugiau 
svečių iš šaltųjų valstijų. 
Apie juos parašysime vė
liau.
Ruošiamės sutikti daugiau 

svečių
Tiesa. Floridos pažan

giųjų lietuvių judėjimas

iš U. L. Centro tri-

dvi anūkės. Yra giminių 
Lietuvoje.

Į pagrabą ir palydėti į 
Norte kapus susirinko 
gražus būrelis lietuvių ir 
vietinių prietelių. Ilgai su 
pagarba draugą Kazį Čypą 
prisimins visi, kurie jį pa
žino.

visi, kurie jį pa-

X Pakalniškis

dideliu mylių atstumu kaip 
. ir izoliuotas nuo kultūrinių

centrų. Iš New Yorko pa- 
’ siekti Hartfordą, Bridge- 
. portą arba Worcester} ir 

Bostoną, skiria tik odesėt- 
, kai ar šimteliai mylių. Chi- 
. caga irgi turi lengvai pa- 
. siekiamas lietuvių koloni

jas. Gi Floridą, ypač tyliami 
pasiekti yra jau pusantro 
tūkstančio mylių. Bet ir 
čia ■ 
tersburge — yra nemaža 
lietuvių. LLD kuopos na
rių skaičiumi ir veikla pra
lenkia daugelį kuopų ner
tuose.

Tai ar neverta, daryti 
dažnesnius kultūrinius ir 
meninius ryšius su cent
rais? Kaip vienas brukli- 
nietis mums rašo, jei šim
tai lietuvių kas metai ap
lanko Tarybų Lietuvą, tai 
kodėl neaplankyti Floridą? 
Apsilankymas iš centru su 
daina, filmu ar kalba visuo
met sukelia mums geras 
nuotaikas, kelia ūna veiklai. 
Tai sveikas galvojimas.

Mes sveikiname Bruklino 
aidiečius, kurie galvoja ir 
ruošiasi mus aplankyti. Ži
nome, kad tam reikia daug 
ryžto, ua 
aukojimo, 
visuomeninis 
daina Miamvie pralaužtų 
ledus dažnesniam kontak
tui. pakeltu prestižą pažan
giam judėjimui. Bruklino 
aidiečius gali pasekti čika- 
giečiai.

Mes ruošiamės aidiečius 
šiltai sutikti Miamvje. Lai 
būna Washingtono gimta- 
rlinniq (10fi7 m. vasario 22) 
Miamyio a tžvm ė tas Bruk
lino aidiečiu dainomis.

Veikla taikos išlaikymui
Taikos išlaikvmas rūpi 

visiems, o dar daugiau mo
tinoms. tėvams, kuriu sū- 

i'nūs siunčiami kitus žudyti 
ir natvs žūsta, šis klausi
mas nenriklauso jokiai vie
nai nartiiai ar srovei. Ka
ro pavoius rodo destrukci
ją ir mirti visiems Ivgiąi, 
neatsižvelgiant i tai. ku
riam dievui kas tiki ar ko
kius turtus valdo.

Ir čia. reikia nesitikti r 
sveikinti amerikietes mote
ris. kurios drąsiai reiškia 
savo nuomone kiekvienu 
svarbiu visuomeniniu klau
simų. Amerikietės motervs 
stojo i kova, kai mūsų ša- tono, 
lis kariavo už nenrikla.uso- 
mvbe prieš Angliios desno- 
tizma: los buvo veiklios 
Tankolno laikais už verguos 
nnnaikinima: jos buvo • ko
vingos už savas pilietines 
ir balsavimo teises. Dabar 
moterys, kovoia už negrų I 
civilines teises ir taiką — niais peiliukaisĄr kitais žu- 
nrieš karą Vietname.

Neužtenka vien tik nro- čioje vaikys tėie\duklė i amas 
Reikia puoselėti, banditizmas, žmogžudystės, 

i plėšikavimas. Ne 
lo mūsų šalyje kas metai 
daugėja kriminališki veiks
mai.

Gera pastebėti, kad ir ši 
veikla prieš “mirties žais
lus” randa pritarimo vi
suomenėje. Atsiranda, moti
nu ir tėvų, kurie paruošia 
peticijas, renka parašus ir 
siunčia protestus nrieš ga
minimą ir pardavinėjimą 
žalingų žaidimo instrumen
tų.

Miamio Tarntautinė mo
terų Ivga ruošia ir masi
nes sueigas, gauna ižvmius 
prelegentus, taip pat filmų 
vakarus. Taika ir laisvė— 
jų darbo pagrindas. Ju dar
bas reikalauja moralinės ir 
medžiaginės paramos.

• Ramstis

“Laisvės” vajui teliko tik 
15 dienų

“Laisvės” vajus gavimui naujų prenumeratų, atsi
naujinimui išsibaigusių ir sukėlimui $10,000 fondo laik
raščio išlaikymui baigsis 1967 m. sausio 15 dieną. Ar 
sukelsime $10,000 fondą? Tai klausimas, į kurį gali 
atsakyti tik pažangioji Amerikos lietuvių visuomenė.

Prenumeratų atnaujinimas eina labai gerai. Gavi
mas naujų skaitytojų yra sunkus darbas, tačiau gau
name. Fondo sukėlimas arti viršūnės. Gavome jau dau
giau kaip $9,000. Dar trūksta apie $900.

Kaip matote, turime labai subrusti sėkmingam fon- 
— Miamyje ir St. Pe- c}0 sukėlimui. Skubiai reikia ruošti parengimus ir rinkti

sišventimo, pasi-.
Bet tai gražus 

darbas. Jų

fpstu.
žmonių oniniia už taika. 
Rašant šias žinutes jau ei
na 16-ta savaitė, kai Mia- 
mvie. kur Flagler gatvė įei
na i Biscavne bulvarą, kar
ta i savaite motervs suei
na. nareikšti tvhi protestą 
(“giUnt protest”) nrieš ką
rą Vietname. Tai būna vie
nos valandas demonstraci
ja — nuo 12-tos iki 1-mos 
valandos diena, nietu laiku. 
Jos kviečia visas moteris, 
motinas dalvvauti. valanda 
aukoti taikos išlaikvmui. 
Kuria diena šie protestai 
hnrksta. galima sužinoti 
Taikos Ontre. 2120 West 
Rlncrlnr St.. Miami. Rūtų 
garbė, kad ir lietuvės mo- 
torvs imtu drąsos pasirody
ti protesto sueigose.

Prie kitų taikos darbų,

aukas fondo reikalui. Kurie dar neaukojote fondo rei
kalui, prašome greit paaukoti. Pasispauskime sukelti 
$10,000 fondą apskritą kaip akį! i

Švenčių sueigose turėkime mintyje “Laisvės” vajų. 
Pasitarkime vajaus reikalu ir pasiskubinkime fondo 
sukėlimui.

Bendrai vajus gana gražiai eina prie pabaigos. Jei 
fondą užbaigsime sėkmingai, tai visas vajus bus išvestas 
pilnai—sėkmingai. Darbuokimės ir laukime džiuginan
čios vajaus užbaigos.

Laisvės” Administracija

Philadelphia, Pa.
Serga Paulina Kaspariū- 

nienė, gruodžio 13 d. ją iš
tiko širdies ataka. Sūnus 
dr. Albert Kasper, širdies 
ligų specialistas, išvežė mo
tiną į Hahnemann Hospi- 
talį, jis ten priklauso ir ji
nai ten bus po1 jo priežiū
ra gydoma. Turės pabūti 
ligoninėje apie 3 savaites. 
Lankytojai nepageidauja
mi. Galima pasiųsti sura
minimo atvirutes į namus, 
811 Solly Ave., Philadel
phia, Pa. 19111.

Linkiu draugei laimingai 
susveikti.

P. Walantiene

PATENTU 
ANTRADIENIAI

Nuo 1848 m. JAV yra 
įsigalėjusi tradicija išduoti 
patentus už išradimus ant
radieniais. Kas savaitę ant
radienį 12 vai. išduodama 
daugiau kaip 1.000 patentų. 
Pavyzdžiui,. 1965 m. birže
lio 8 d. jų buvo išduota
l, 397.

Tradicija nepažeidžiama 
net per šventes. Antai 1963
m. Naujuiu metu diena bu
vo išduoti 974patentai. Ant
radieniais tvarkomi taip pat 
ir visi su patentais susiję 
dokumentai.

Bostone išbandytas po 
150 mvlių per valanda ei
nantis traukinys. Planuo
jama tokius naudoti kelyj 
tarp Bostono ir Washing-

Mirsiu pilnas vilties
(Iš J. Stimburio atsiminimų)

...K. Giedriui išėjus iš 
kalėjimo, ne vieną kartą 
buvome susitikę. Ypač pri
simenu Panemunės miške 
įvykusį Lietuvos Raudono
sios pagalbos ir kai kurių 
partijos narių pasitarimą, 
įvykusį 192 6 metų rudenį. 
Pasitarimą organizavo ir 
pravedė K. Giedrys.

Susėdę ratu pušynėlyje, 
mes klausėmės K. Giedrio 
pranešimo. Jis, žiūrėdamas 
į mus, gyvus ir pastabiu 
žvilgsniu, priklaupęs ant 
vieno kelio, kalbėjo apie va
dinamą “demokratiją” Lie
tuvoje, kuri bebaigianti iš
garuoti. apie aktyviųjų mū
sų darbininkų ir profsąjun
gos veikėjų suėmimus, apie 
dabartinės vyriausybės nuo
laidžiavimą fašistams, ku
rie darosi vis aktyvesni. Šis 
atmintinas kartas buvo pas
kutinis.

... Prisiminus tas mintis, 
kuriomis mes gyvenome ta
da. rūsčiomis fašizmo siau- 
tėiimo dienomis, ir palygi
nus jas su dabartimi, džiu
gu. kad dirbta ir kovota ne 
veltui. Mūsų reikalas nuga
lėjo. Ir su nagarba nulenki 
galva, prisimindamas Švie
sios sielos žmones, bebai
mius komunistus, atidavu
sius savo gyvybę vardan 
liaudies laimės.

Miamio moterys plačiai ve
da propagandą “No Death 
Toys” (Nereikia mirties 
žaislų). Gerai žinome ir 
matome, kai mūsų šalyje 
maži vaikai žaidžia viso
kiais šautuvėliais, gumi-

dymo simboliaisĄ O tai pa-

reika-

Ieškok tiesos, klausykis 
tiesos, mokykis tiesos, my
lėk tiesa, sakyk tiesa, būk 
teisus, gink tiesą iki galo.

J. Husas

Redakcijos atsakymai
Anicetui Balčiūnui,Mont

real, Canada. — Į Jūsų 
klausima, kodėl mes smer
kiame Kinų “kultūrinę re
voliuciją,” atsakyti galime 
labai trumpai: Dėl to, kad 
tai, ką daro Kinijos vaiki
nai ir merginos, nėra kul
tūrinė revoliucija. Tai po
litinis masinis peštukizmas, 
griovimas, naikinimas kul
tūrinių vertybių, fizinis 
puolimas ant tų Kinijos 
Komunistų partijos veikė
jų, kurie nesutinka su Mao 
Tse-tungo politika.

Ne tik mūsų laikraštis 
nepasitenkinęs ta “kultūri
ne revoliucija,” 
tenkinusi ir visa pažangioji 
amerikinė spauda. Nepasi
tenkinusi ir tarybinė spau
da, ir socialistinių šalių 
spauda, ir kitų kraštų ko
munistinė spauda, Mao Tse- 
tungo politika yra pavojin
gai nukreipta prieš Tarybų 
Sąjungą; toji politika žiau
riai ardo pasaulio pažan
giųjų jėgų vienybę. .

nepasi-
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'LAISVES' VAJUS
(Atkelta iš 1-mo psl.)

naujinimų. Iš Binghamton, N. Y., P. Jasilionienė pri
siuntė atnaujinimų ir kredituoja Bunkui, taip pat at
naujinimų pridavė J. Gasiūnas, Geo. Wareponas (nau-

Connecticut valstijos vajininkai prisiuntė atnaujini
mų — gauta nuo: J. J. Mockaičio, bridgeportiečio; J. Če- 
pukaičio, forestvilliečio; J. J. Ynamaičio, waterburiecio; 
M.Svinkūnienės, waterburietes; J. Strižausko, bridgepor
tiečio ir O. Šilkienės rockyhillietės.

LLD 45-ai kuopai gerai darbuojasi vajįninkąs V. 
Vilkauskas, St. Petersburg, Flan; jis prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

New Jersey valstijos vajininkas K. Paciūnas, eliza- 
bethietis, gavo geni rezultatų, prisiuntė dvi naujas pre
numeratas ir atnaujinimų. Jam punktų davė J. Staniu
lis, Hampton, N. J., prisiųsdamas atnaujinimų.

Nenuilstantis veikėjas George Shimaitis, Brockton, 
Mass., prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Elzbieta Repšienė, So. Boston, Mass., vėl prisiuntė 
atnaujinimų.

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

M. Uždavinis, Norwood, Mass., su kiekvienu pri- 
siuntimu vis turi naujų prenumeratų. Šį sykį vėl dvi, ir 
atnaujinimų.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., prisiuntė atnaujinimų.
A. Lipčius, Chester, Pa., prisiuntė naują prenume

ratą ir atnaujinimų.
J. Stanley, prisiuntė naują prenumeratą, o atnauji

nimų, S. Gendrėnas, abu iš Rochester, N. Y.
Verai Smalstienei, Detroit, Mich., savo punktus pa

dovanojo Pr. Jočionis.
J. Stanienei, Baltimore, Md., su atnaujinimais pa

gelbėjo J. Deltuva (Wilkens) ir P. Paserskis.
Šie vajininkai prisiuntė atnaujinimų: J. K. Mažuk- 

na, Pittsburgh, Pa.; R. Merkis ir J. Kazlauskas, Phi
ladelphia, Pa.; L. Tilvikas, Easton, Pa.; V. Kralikaus- 
kas, Lawrence, Mass.; M. Žiedelis, Nashua, N. H.; J. K. 
Alvinas, Yucaipa, Calif., ir K. Naravas, Shenandoah,

P. Paserskis, Baltimore, Md.........................
A. Katinas, Bridgeport, Conn....................
J. ir O. Šilkai, Rocky Hill, Conn..................
F. ir A. Yakštis, Richmond Hill, N. Y. ... 
M. Virbickienė, Nashua, N. H.....................
Wm. Goodis, Earlville, N. Y.........................
P. Degutienė, Philadelphia, Pa..................

. A.Mureika, Milford, Conn....................... ..
K. Boinauskas, Philadelphia, Pa................
V. Bizulis, Philadelphia, Pa.........................
Frank Ųmpa, Copiague, N. Y. .......... 
Ig. Beeis, Union, N. J....................................
Adam Čepulis, Maspeth, N. Y....................
Julia Werner, Cleveland, Ohio ..................
A. ir S. Kazilioniai, Cleveland, Ohio .......
J. Paukštaitis, Miami, Fla...........................
M. Clee, Miami, Fla. .. ................................
Paul Burnis, Brooklyn, N. Y................. .....
Paulina Jasilionienė, Binghamton, N. Y. . 
Domicėlė Jelskis, Lakeland, Fla............ ...
Mary Swazey, Longview, Wash.................
J. Urbanavičius, Verdun, Canada ...........
M. ir L. Jakštis, Brooklyn, N. Y................
J. Vaičelionis, Waterbury, Conn.................
S. Gendrėnas, Rochester, N. Y.....................
F. Damijonaitis, Brooklyn, N. Y..................
M. Janis, Maspeth, N. Y...............................
Politas Kuliackis, Gardner, Mass...............
L. Tilwick, Easton, Pa..................................
Antanavičienė (per Grybą) iš Kanados ...
A. Pagiegala, Binghamton, N. Y................
B. Samoška, Orlando, Fla.............................
Jos. Austin, Torrance, Calif.........................
K. Doveika, Weston, Canada ....................
J. Linda, Douglaston, N. Y.........................
A. Verdunas, Canada........-........................
M. Žiedelis, .Nashua, N. H...........................
V. Pranaitienė, Whitestone, N. Y................

. John Rinkevičius, Rochester, N. Y.............
A. Vinickas, Great Neck, N. Y. .. . . . ........
A. Simokaitis, Great Neck, N. Y................
J. Draugelis, Huntington, N. Y...................
P. Petronis (atminčiai mirusio vyro Petro)

11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.50 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Waterbury, Conn.
Gruodžio 18 d. LLD 28 

kuopa laikė paskutinį šių 
metų susirinkimą. Ateinan
tiems metams valdyba už- 
girta senoji: J. Vaitonis, V. 
Yokubonis, K. Yenkeliūnie- 
nė ir W. J. Dūda.
Apie Naujų Metų parę
Daug waterburieciu labai 

patenkinti praėjusiu paren
gimu, tai šiemet rengimo 
komitetas nutarė surengti 
dar šaunesnį banketą. Va
karienė 9 vai. Po vakarie
nės irgi nuobodžiauti ne
reiks : bus muzika, linksmai 
praleisime šių metų pasku
tinį vakarą. Jeigu pelno 
liks, nutarta paaukoti 
“Laisvei” ir “The Worker.”

Dar viena naujiena
Sužinojom, kad sausio 22 

d. atvažiuos Taraška ir pa
rodys vėliausius iš Tarybų 
Lietuvos paveikslus. Tuo 
pačiu sykiu jis atlieka ir 
Letuvių Darbininkų Susi
vienijimo organizacijos rei
kalus.

LDS dabar tvirčiausia lie
tuvių savišalpos organizaci
ja Amerikoje. Nariams pa
šalpa. pakelta, o narinė 
duoklė numažinta.

W. J. Dūda

SVEIKINIMAI
SVEIKINIMAS

Sveikinu visus savo gimines, draugus ir 
mus su 1967 metais, linkiu visiems geros 

ir daug, daug laimės!

Anna Galmin,
Dearborn, Michigan

NAUJŲ METŲ PROGA

Sveikinu “Laisvės” personalą ir savo draugus ki- b 
tose kolonijose, taipgi kovotojus už taiką, linkėda
mas visiems linksmai pasitikti 1967-tus, sveikatingai 
ir turtingai sulaukti 1968!

— Vincent

2.00
2.00

AUKŲ Į $10,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Pataisa: E. Repšienė, iš So. Boston, rašo, kad ne

teisingai prisiųsta pavardė—turi būti sekamai: Veroni
ka ir Mike Alukonis, $20 (o ne Valukonis).

Matas šteinys, St. Petersburg, Fla., sveikina “Lais
vės” jubiliejų, 55 metų sukakties proga, ir aukoja po $1 
metams—$55.

M. Bružas, Miami, Fla.
Po $1: V. Paliepienė, Cherry Hill, N. J.; J. Šalkaus

kas, Union, N. J.; V. Grozan, Lake Worth, Fla.; J. 
Drilling, Easton, Pa.; W. Diamond, So. Boston, Mass.; 
E.,Čereškienė ir J. Miller, Rochester, N. Y.; V. Grigas, 
Hudson, N. H.; J. Rašytinis, A. Pazniokas, Nashua, N. 
H.; Anna Cibulsky, Brooklyn, N. Y.; B. Sarapas, Nor
wood, Mass.; A. Kristapoonis, Philadelphia, Pa.

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $1. 
Aukojo:

B. Marcinonis .....
S. Tolius.................
K. Karinauskas ...
Adam Andrulevičius
Po $1: Vincas Žiūraitis, J. Kidulis, Oakville; S. Ku-

Aukų šį sykį gauta $260.50. Iš anksčiau gauta $8,.- 
164.29. Viso gauta $8,424.79. Dar reikia $1,575.21.

$10.00
. 6.00
. 6.00
.. 6.00

J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif., prisiuntė $30. Rink
liava buvo LLD kuopos susirinkime, atminčiai nario Ka
zimiero Peslio 14 mėn. pomirtinės. Aukojo:

Vincas ir Uršulė Burdai, San Leandro .......  $5.00
Juozas ir Marė Demenčiai, Redlands ........... 2.00
Anna Peslienė .....................................................  2.00
,Pa| $1: J. ir M. Alvinai, M. ir Anna Pūkiai, John 

Marks, Adelė Zixiene (Redlands), Marta Palukai'tienė, 
Juozas Ginius, Kazys Stashis, Paul Ivan, Mary Radienė, 
A. ii- D. Shultz, Juozas Palukaitis, Geo. ir Betty Da- 
mušiai.

Prašome įsitėmyti, kad vajus pratęstas iki sausio 
15, 1967. Reikia vajininkams gerokai padirbėti iki tos 
dienos, kad gauti daugiau punktų ir, svarbiausia, bandyti 
užbaigti fondą pilnai.

Ačiuojame viršminėtiems prieeeliams už jų dovanas, 
Ačiuojame viršminėtiems prieteliams už jų dovanas, 

ir vajininkams už pasidarbavimą. Laimingų naujų 1967 
metų visiems mūsų skaitytojams, rėmėjams, prieteliams 
ir vajininkams. Daug sėkmės!

“Laisves” Administracija
-■ • v-—...........-......-................................./ - r.

Brockton, Mass.
Tautiško Namo 
rengia banketą
N| a u j ų Metų

Tai įvyks gruo
džio 31 d., šeštadienį, 8 vai. 
vakare. Bus šokių muzika, 
kalakutų (turkių) vakarie
nė, ir kitų valgių ir gėri-

Draugovė 
pašitikimui 
(1967)

K. Nai•avas, Shenandoah, Pa., prisiuntė blanką su 
$30. Aukojo:

K. ir A. Naravai.................................
T. Zalankienė, Frackville,..................
M. Kaunienė, St. Clair ..................
M. Jonelis, Frackville ........................
Po $1: K. Motuzą ir F. Pikūnienė.

v $10.00 
... 6.00 
... 6.00 
... 6.00

V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla., prisiuntė $28.50. 
Aukojo:

Vincent Smuidin ...
Helen Sholunas .... 
Eliz. Ecenia, Tampa
A. Kavaliauskas ...
V. K. Lopatta........
B. Putrimas .........
Po $1: John Puishis, Gulfport; J. Gendrėnas, B. Jan

kauskas, John Wilkelis ir Natalie Lenigan.

$10.00 
5.00 

. 3.00 

. 2.00 
.. 2.00
. 1.50

Geor&e Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė blanką 
ir $19. Aukojo:

Alfonsas Venckevich, Stoughton ..................  $12.00
K. Ustupas .................................   5.00
Po $1: M. Gutauskienė ir N. O., Stoughton.

Nuo kitų gauta sekamai:
10 kuopa (per Merkį), Phila., Pa 

----------Staniulis, Hampton, N. J...........  
Stakoff, Brooklyn, N. Y............

Pr. Gardauskas, New Britain, Conn. .. 
LLD 3 apskritis (per J. Strižauską) 

Bridgeport, Conn. .....  .
A. Butkauskas, Brooklyn, No Y, ......

$100.00
.. 25.00
.. 20.00
.. 16.00

15.00
11.00

Joseph Arlauskas mirė 
gruodžio 14 d. Gyveno pa
vienis. Jo pusbrolis, F. Mar
kevičius, r ū p i n o s i laido
tuvėmis. Atsisveik i n i m o 
kalbą pasakė George Shi- 
maitis. Visi laidotuvių da
lyviai buvo pakviesti į Lie-

mų. Už visa tai įžanga tik! tuviu Tautiška Narna, kur 
$3.50.

Filmai iš Lietuvos
LDS 67 kuopa rengia A.

Taraškai filmų rodymą sek-
I madienį, sausio 8 d., Lietu
vių namo žemutinėje salė
je, 10 Vine St., 2-rą valan
dą po pietų. Įėjimas nemo
kamas.

Kviečiame jaunus ir se
nus dalyvauti ir pamatyti 
gražius filmus iš Lietuvos.

Mirę lietuviai
Sekami seni Montellos 

gyventojai mirė:
Ramaldas Grubis mirė 

gruodžio 1 d. Buvo pavie
nis. Šermeninėje niekas jo 
nelankė. Palaidotas miesto 
lėšomis. Mirė sulaukęs 80 
metų amžiaus.

Stella Bidwo mirė gruo
džio 1 d. Šermenys buvo 
privatiškos.
rose kapinėged

Jessie Adomaitis mirė 
gruodžio 13 d. Šermenys ir
gi buvo privatiškos. Liko 
jos sūnus ir trys seserys. 
Palaidotas Kalvarijos kapk 
ėse* :

buvo tinkamai pavaišinti.
Geo. Shimaitis

PATAISA
Gruodžio 23 d. laidoje til

po apmokamas žiemos šven
čių sveikinimas iš Brockton, 
Mass. Tarp pavardžių buvo 
praleista F. ČEREŠKA. — 
Atsiprašome. —L. Adm-cija.

vie

alaidota Mel-

Easton, Pa.
Gruodžio 15 d. mirė 

ward Martin-Matonis, 
nintelis sūnus seno easto-
niečio Stanislovo Matonio. 
Edwardas gimė spalio 22, 
1912.

Buvo pašarvotas J. Rati
nio koplyčioje, Northamton 
St. ir 21st, Eastone. Palai
dotas Easton Cemetery, 
gruodžio 19 d., lydint aštuo- 
niems automobiliams.

Eduardas buvo gerai pa
mokytas—mašinistas.

Lai būna lengva tau, Ed- 
wardai, šalta žemelė!!

Buvęs šermenyse

St. Petersburg, Fla.
Yra apdairių žmonių, ku

rie seiį a t v ė j e atsikelia j 
Floridos šiltesnį klimatą iš 
šiaurinių apygardų, įsigyja 
naujų draugų, draugių ir 
gyvena; gražiai, linksmai. 
Tokiais yra Robertas ir 
Elma Brewers. Jau metai 
laiko, kai jie čionai atsikė
lė iš Stratford, Conn. 
(Bridgeport© priemiesčio), 
dažnai lanko pažangiečių 
pramogas, labai draugiški 
žmonės. Robertas — latvių 
tautybės žmogus.

Kai jiems suėjo dvide
šimtosios vedybų metinės, 
norėjo atžymėti sukaktį, 
bet tuo metu vienam iš jų 
nesveikata tai padaryti su
kliudė. Dabar St. Peters- 
burge, kai gražiai įsikūrė, 
galop nusprendė atžžymėti 
jau 22-ąsias metines. Su- 
sikvietė visą eilę senesnių
jų ir naujųjų draugų, drau
gių į puošniąją Clearwater 
Kapok Tree užeigą ir visus 
skaniai pavaišino. Tą pačią 
dieną pripuolė gimtadienis 
ir Adelei Pakalniškienei, 
Dainos mylėtojų direktorei, 
tai ji tuos pačius svečius 
iš užeigos susikvietė pas 
save.

Čionai garsiai sudainuota 
“Ilgiausių metų” R. ir E. 
B r e w e riams, taip pat A. 
Pakalniškienei ir net jos 
mamytei ir patėviui Dži- 
miui Puišiams ir jųjų 
dvejeto metų vedybinio gy
venimo sukakties proga;

Tik buvo gaila, kad D. ir 
A. Puišių sueigoje nebuvo. 
Džimis buvo lengvai gripo 
paliestas; jie nedalyvavo, 
bet prisiminti.
"Visiems jubiliatams linki

me ilgo ir laimingo gyve
nimo.

Teko palankyti Onutę 
Grebiikienę. Ji po akies 
operacijos jaučiasi gerai; 
jei kokios komplikacijos ne
bus, greitai susveiks.

Pabaigoj sausio rengia
ma piešinių paroda. Daili
ninkas Pranas Mockapetris 
išstatys visą eilę jo kruopš
čių rankų darbo piešinių. 
Vėliau bus pranešta, kurioj 
vietoj ir kurią dieną.

Y. Z.

Detroit,
Žabui,
Mich.

NAUJŲ METŲ PROGA

Sveikinu su naujaisiais 1967 metais visas gimines, 
pažįstamus,, draugus. Amerikoje ir Lietuvoje. Taipgi 
“Laisves” kolektyvą ir skaitytojus, linkėdamas geros 
sveikatos ir laimingai, ilgai gyventi, ir kad pasibaig
tų karas Vietname, užviešpatautų taika pasaulyje!

— P. Šlajus,
Holden, Mass.

®. SVEIKINIMAS JS
Aš ir mano sesuo sveikiname visus mūsų draugus ir 

giminėms nuo Kalifornijos iki New Yorka!
Linkime visiems geriausios sėkmės 1967 metuose!

Mary Gaddis
Julia Masse

— Benton, 111.

į NORWOOD, MASS. $
| Sveikinu su žieminėmis šventėmis ir naujaisiais

h 1967 metais, visas savo gimines, gyvenančius šioje jį 
ft šalyje, taipgi ir Lietuvoje. Sveikinu visus savo drau- $ 
ft gus ir drauges. Sveikinu visą “Laisvės” personalą, $ 
? visiems linkiu daug laimės ir sveikatos. Lai 1967 $
£ metai atneša pasauliui taiką ir ramybę ant žemės! $
ft — M. Uždavinis $

NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS ra 

SVEIKINA , įįt
visas nares, visus klubo prietelius ir draugus, 

“Laisvės” kolektyvą.
Dėkojame “Laisvei” už suteiktą vietą mūsų jįjA 

klubo pranešimams bei korespondencijoms iš mūsų ™ 
veiklos.

Lai šie 1967 metai atneša pasauliui taiką, kurios 
mes taip širdingai trokštame. jo

Visiems: sveikatos, sėkmės, energijos darbuotis ™ 
už geresnį rytojų. jįį

SO. BOSTON, MASS.

Sveikinu su žiemos šventėmis ir naujais 1967 
metais visus savo gimines, draugus ir pažįsta
mus, Amerikoje ir Lietuvoje.

Suzana Šukienė,
837 E. Third St.,
So. Boston, Mass., 02127



Penktadienis, gruodžio (December) 30, 1966

J. Petronis

Žmonėse tebevaikštanti istorija
(Apsakymas)

Kitoks buvo(Pabaiga)
Tris sekmadienius iš eilės ^an^e^ “. PaPr astas, kiek-

Liubartij kunigai po pa
mokslo skelbė, jog Teresė, 
mergaitė, iš Karvelių kai
mo ir Laurynas, jaunikai
tis, iš Lepšiškių kaimo sto
ja moterystės stonan ir, jei
gu kas turėtų kokių kliūčių, 
prašė pranešti.

Kralikauskas buvo bema
nąs užeiti pas kleboną, bet 
nesugalvojo dingsties. Jam 
buvo pikta, kad Teresė ište
ka ir kad ji ketvirtus metus 
pas jį nebeliks mergauti. 
O kitos tokios ir su žiburiu 
ieškodamas visame valsčiu
je nerasi.

Daug kam iš smalsumo 
rūpėjo, kaip gi jie, du be
namiai, gyvens, kur dėsis. 
Tokia mintis ir Teresę kar
tais aplankydavo. O Laury
nas iš to jos nerimo tik nu
sijuokdavo.

— Štai, pasižiūrėk!— tiki
no jis, rodydamas jai savo 
didžiules, gyslotas plašta
kas. — Su tokiom rankom 
galima svietą ant kito šono 
apversti. Jeigu nieko ge
resnio nesugalvosiu, eisiu 
pas Andrijauską kumečiau- 
ti. Kaušyla jau visai susi
lenkė, ir jam Andrijauskas 
nuo švento Jurgio atsako 
darbą.

Teresė dėkingomis aki
mis žiūrėjo į Lauryną ir 
tvirtai tikėjo su juo nepra- 
žūsianti.

Praėjus užsakams, reikė
jo ruoštis prie altoriaus. 
Teresė nesisiuvo sutuoktu
vinės suknelės, nepynė rū
tų vainiko, nesikvietė drau-

i

Komercinė spauda labai 
susirūpino, kad šiemet cit
rusinių vaisių didelis der
lius galės pakenkti aukš
toms kainoms. Mat, aukštos 
kainos buvo išlaikytos kaip 
nuo 1963 metų didelių nuša
limų. Sako, kad šiemet to
kiam derliui esant, citrusai 
bus parduodami tokia kai
na, kaip buvo prieš 15 me
tų. Sakoma, šiemet der- 

J liūs 42 nuošimčiais dides- 
—Seniai pasakyta: neturi nįs negu buvo praeitais 

pinigų—nesiženyk,—pamo- metais... 
komu balsu pradėjo klebo
nas. - Prie altoriaus žmogus 
žengia gyvenime tik karta. . . __ . ,
Bažnyčiai šventai nereikia Jau velkla 4 Kongresą, kad 

gių. Abu su Laurynu nu-1 gailėtis.
sprendė, jog nueis į bažny
čią vienu du, kunigas juos 
suriš, ir reikalas bus baig
tas.

Iš vakaro, ruošdamos 
šiam lemiamam žingsniui, 
Teresė paprašė Kralikaus- 
ką pinigų.

— O kam tau tie pinigai?
— nustebo jis. — Ir net 
penkiolikos litų! Tiek daug 
duoti šiandien negaliu, nors 
galvą piauk — negaliu. Ry
toj važiuoju pas advokatą: 
tos gyvatės (taip jis vadi
no savo seseris, su kuriomis 
dėl dalies bylinėjosi) vėl 
man ant kaklo kilpą neria. 
Reikia rytoj advokatui vež
ti du šimtus. Še, imk pen
kis litus, gal kaip nors išsi
vers! tą 'kartą.

Penkis litus tegavo ir 
Laurynas. Miklusis dieva
gojosi negalįs daugiau duo- 

nes tuoj pat turįs atsiim- 
t\naujai nuliedintas jo ma- 
lūfųii girnas.

ad tik užtektų dešim
ties. , — būgštavo Teresė, 
žengdama pro klebonijos 
vartelius.

— Dešimties litų — per 
akis,— užtikrino Laurynas.
— Jeigu klebonas nesuriš 
už dešimtį, kunigėlis, Ran
kelė, kaip kažin ką, suriš 
už penkis.

Klebono žmonės nemėgo. 
Jis buvo grubus su savo 
avelėmis, brangininkas, am
žinai trenkė degtine. Pa- 
rapijonys bandė skųstis 
^vyskupui, kartą net rinko 
pjarašus prieš savo ganyto
ją, bet nieko nepadėjo. Kle
bonas buvo nepajudinamas 
kaip ir toji švento Petro 
uola.

—Jums patiems nuolan
kumo ir nusižeminimo trūk
sta, ne jūsų klebonui, — pa
sakė sykį vyskupas žmo
nėms, atėjusiems skųstis.

vienam prieinamas. Krikš
tijo, šliūbavojo ir laidojo už 
tiek, kiek žmogus davė. O 
jau pamokslus pasakydavo 
tokius, kad visa bažnyčia 
balsu raudodavo. “Ir kated
roj tokių pamokslų neišgir
si”, - gėrėdavosi tikintieji. 
Gal jaunasis Liubartų kuni
gėlis būtų patekęs ir į ka
tedrą, jei ne vyskupo nema
lonė. O nemalonę jis užsi
traukė tuo, kad, kunigauda
mas mieste, pačioje vysku
po pašonėje, bičiuliavosi su 
prastuomene, veltui ar pus
velčiui atlikdavo bažnyti
nius patarnavimus, per pa
mokslus koneveikė turtuo- 
tuolius, neaplenkdamas nė 
pasiputusių klebonų. Už to
kias nuodėmes ji vyskupas 
iš miesto ištrėmė i Liubar
tus, kad čia, griežto kebono 
priežiūroje, tinkamai, atgai
lautų ir grįžtų į tiesos kelią.

Tad Laurynas ir buvo 
tikras, jog dešimties litų 
jam užteks. Tačiau apsiri
ko—neužteko. Kai jis prieš 
kleboną padėjo du penkli- 
čius, tas iš karto susiraukė.

— Dėk dar penkis, — ta
rė baksnodamas storu 
rausvu it šviežia dešra pirš- 

nepalaiminsiu.
—Kad daugiau neturime, 

—skėstelėjo rankas Laury
nas.

Teresė bandė ašaromis 
sugraudinti kleboną, tačiau 
jo širdis ne iš bet ko buvo 
nulieta. Jis atsistojo ir iš
kilmingai pasakė:

— Negaliu, mano vaikai, 
negaliu! Bažnyčiai taip pat 
gyventi reikia. Ateikit kitą 
kartą, kai turės51, kiek sa
kau. Garbė Jėzui Kristui.

Šie žodžiai reiškė, iog 
kalba baigta. Laurynui 
smilkiniuose iššoko mėlynos 
gyslos.

—Jeigu tamsta musų ne
suriši, suriš kunigėlis.

Klebonas piktai sušnopa- 
vo ir negeromis akimis per
žvelgė akiplėša.

—Aš tau kaip mat paro
dysiu kunigėlį!—suriko jis. 
— Kas parapijos gaspado- 
rius—aš ar tas jūsų kunigė
lis? Priprato t per tą kuni
gėlį bažnyčią šventą mul
kint. Užteks! Pasakiau : 
penkiolika, — reiškia, pen
kiolika!

— Pasmirdęs meitėlis! — 
piktai nusispiovė Laurynas, 
išėjęs į klebonijos kiemą.

Ties bažnyčia Laurynas 
staptelėjo ir akimirką kitą 
kažką sau vienas svarstė. 
Paskiau sparčiu žingsniu 
pasuko Zamkės krautuvė
lės link. Teresė, nedrįsdama 
ko nors klausinėti, nusekė 
iš paskos. Laurynas neėjo 
krautuvėn, bet pro užpaka
lines duris įlindo į užeiną- 
jį kambarį. . Kai pasirodė 
krautuvininkas, jis įsakan
čiai riktelėjo:

—Duok butelį arielkos! Ir 
silkę. Tiktai greit!

—O jai?,—su pašaipa pa
klausė Zamkė, rodydamas į 
Teresę. — Jai nieko nerei
kia ? Tai tu toks kavalierius, 
Laurynai? Kas gi atsitiko, 
kad užsinorėjai arielkos, ir 
dar viso butelio? Pasakyk,

kitaip neduosiu.
Laurynui neryžtingai ty

lint, reikalą išdėstė Teresė.
—Negražiai padarė jūsų 

rabinas,— palingavo galvą 
Zamkė, — labai negražiai. 
Bet tu, Laurynai, nesikarš- 
čiuok. Degtinė čia nepagel
bės. Štai imk penkis litus ir 
greičiau susivinčiavok. Ne
gaišk! O paskiau sugrįžk.

Laurynas ne iš karto su
prato, !ką jam pasakė Zam
kė ir ilgai beprasmiškai 
spoksojo į jo penklitį.

—Imk, imk, nebijok!—pa
drąsino krautuvininkas.

Jaunieji grįžo klebonijom 
žodžio nesakęs, Laurynas 
padėjo prieš kleboną tris 
sidabrinius penkličius. Po 
valandos išėjo iš bažnyčios 
palaimintas visam gyveni- ... Istorija apie Zamkę dar 
mui.

—Dabar galima ir butelį leisdama galutinai išnykti 
pasistatyti,-patenkintas ta- iš atminties jo vardui.*

ST. PETERSBURG, FLA.

Labai gerai skamba... 
bet citrusų sodų savininkai

ką nors darytų aukštų kai
nų išlaikymui. Ar Kongre
sas ką nors darys, ateitis 
parodys. Apskaičiuojama, 
kad bus 142,400,000 dėžių 
apelsinų (oranges) siūloma, 
kad valdžia garantuotų at
pirkti ne mažiau kaip 10,- 
000,000 galionų apelsinų 
sunkos, kitaip nuostoliai 
sieks iki $31,000,000. Kas 
galėtų tikėti, kad didelis 
derlius atneš nuostolius? 
Kaip nuostoliai skaitomi, ir 
iš kurios priežasties jie pa
sidarytų, jei gerai užderė
jo? Rodos, visi pasidžiaug
tume: vaisių bus daug, kai
nos bus žemesnės, bet so
dų savininkai neturės nuo
stolių, jie daugiau dėžių 
vaisių statys j rinką!

O, bet JAV eina atbulai, 
čia viskas eina rinkos tvar
ia y m u - kontroliavimu; jei 
kokių prekių mažai, tai ant 
jų pakeliama aukšta kaina 
ir išrenkamas didelis pelnas 

| su mažai darbo. Tas, kuris 
negali aukštos kainos mo
kėti, gali pabūti taip, kaip 
yra. Todėl neturtingi žmo
nės maitinasi pupe 1 ė m i s , 
jiems vaisiai, sviestas, be
konas, kumpis ant stalo ne
pasirodo. Nepasi rodo ir 
geresnis aprėdalas, jau ne
kalbant apie operas ir ke
liones į apylinkes ar užru-

Dar apie Floridą
St. Petersburg miestas, 

kad gyventų švariai, miesto 
surinktas atmatas, vietoje 
jas mesti kur nors į grio
vius, degino pečiuose. Su- 
siorganizavo kokia, tai 
United States Incinerator 
Co. ir paėmė paskolą $1, 
600,000 First National Ban
ke. Kol kas viskas ėjo ge
rai, bet paskutiniuoju laiku 
(gal per sąmokslą su FNB) 
skolininkai neišgali mokėti 
mortgedžių (nūs t a t y t o s 

re Zamke, kai jaunieji vėl 
susėdo pas jį už stalo..

Nors krautuvininkas deg
tinės negerdavo, tačiau to
kia nepaprasta proga ryžo
si lyžtelėti! lašą. Kad ir pur- 
tydamos, išgėrė stiklelį ir 
Teresė.

—Aš tau, Zamke, atiduo
siu iki cento, — atsirišo 
Laurynui liežuvis, išgėrus 
po stiklelį “ant kožnos 
kojos,” — iki cento ati
duosiu. Aš tavęs neap
gausiu, kaip kažin ką, neap
gausiu. Jeigu ne tu, Zamke, 
iš piktumo visą dešimkę 
b ū čiau pragėręs, Teresę, 
kaip kažin ką, būčiau pame
tęs. Tu, Zamke, man dabar 
kaip tikras tėvas. Kol gyvas 
būsiu, tavęs neužmiršiu...

—Gerai, Laurynai, gerai1! 
— patapnojo jam per petį 
Zamkė. — Gyvenk laimin
gai. Teresė bus gera žmona.

tebevaikšto po žmones, ne- 

j paskolos dalies), na, ir ban
kas paims atmatų degini
me pečius (inceneratorius) 
skoloje. Doleris viešpats. 
Doleris kalba, doleris tyli... 
Ką miestas darys, kam tie 
atmatų deginimo pečiai rei
kalingi ir kas juos valdys? 
Rodos, bankas negi turi 
tiek daug deginti?

Keista tvarka, ir gana. 
O tai pavyzdingiausia tvar
ka pasaulyje, ji demokrati
nė—ji kapitalistinė... Čia 
kiekvienam yra proga... 
bet bankas ją tikrai pir
miausia pasieks. Jei nori 
pirkti nuosavybę namą ar 
ūkį,* eik į banką, jis turi 
parduoti; parduoda nuosa
vybes tų, kurie negalėjo iš
mokėti paskolų. Ar taip 
yra visuose JAV miestuo
se? Nežinau. Bet taip yra 
St. Petersburge, Floridoje.

Kadangi Florida yra že
mumose, kai kur žemiau 
marių paviršiaus, o kai kur 
truputį aukščiau, o visgi 
čia gyvena jau virš 5,000,- 
000 žmonių, reikia juos kur 
nors apgyvendinti. Tuo rū
pinasi stambusis kapitalas... 
Čia yra realestatini n k a i, 
kurie suranda namus pirkė
jams. Yra kontraktoriai — 
namų statytojai, kurie be 
pertraukos stato namus, 
įmones, miestus,

Neužtenkant sausžemio, 
stato namus balose, žemu
mose. Pristatė didelį kas
tuvą kasti' duobę, kanalą, 
ir bekasant jau susipylė 
nemažas kalnas liuosos že
mės. Tą pylimą paliko kokį 
laiką susigulėti, o susigulė
jus jau mieruoja jį į skly
pus; užveda miestą, gat
ves, stato gyvenamuosius 
namus. Garsinimai tokiose 
supiltose vietovėse skamba 
labai gražiai. Sako, “namas 
prie vandens, laivelis prie 
durų, žuvauk, maudykis, 
laiveliu irstykis... ' /

Parduodama šiauriečiais, 
kurie čia atvažiuoja ir ne^ 
žino tų visų paslapčių. Nu
pirkus namą,' beplaunama 
vilnių žemė pasiliuosuoja iš 
po pamatų, ir namukas jau 
slysta į kanalą, į tą iškas
tą duobę. Namas prie van
dens, dabar jau jis vande
nyj. Reikia įrodymų? Yra.

Dzūkelis

Sportswood, N. J. — Iš
bėgęs į sniegų naktiniuose 
2 metų berniukas ne užil- 
go rastas miręs pusnyje tik 
keliolika pėdų nuo užpaka
linių namo durų.

Nėra paslaptis, kad nū
nai aršūs militaristai ple
čia kruvinąjį karą Pietry
tinėje Azijoje ir grūmoja 
pasauliniu visuotiniu karu. 
Bet plinta ir liaudies prieš
karinis judėjimas — pasi
priešinimas, kuris dilgina 
karo troškėjų nervus.

Gruodžio 23 d., 7 vai. va
kare, prie miesto Rotušės 
įvyko gedulingos apeigos 
už žuvusiuosius Vietname 
karius. Apie penki šimtai 
taikos mėgėjų, laikydami 
rankosi uždegtas žvakes, 
žiedu apsupo Rotušę ir per 
kelias minutes liūdnai nu
lenkę galvas stovėjo. Kiek 
vėliau virš galvų iškilo dau
gybė iškabų su prieškari
niais šūkiais, pav.: Sustab
dykite Vietname mūšius ne 
48 valandom, bet keturiems 
šimtams metų, arba ant vi
sados !

Ir taip tykiai minia sto
vėjo ilgai. Tik kuomet pa
juto kojas stingstant nuo 
šalčio, tuomet visi demonst
ratyviai pradėjo maršuoti 
aplink Rotušę. Įvairūs 
spausdinti prieškariniai la
peliai plačiai buvo dalinami 
praeiviams.

Labai reikšminga, kad 
šioje gedulo demonstraci
joje dalyvavo daug jauni
mo. Jaunuoliai, kurie gal 
neužilgo bus šaukiami į ka
riuomenę, puikiai pasirodė 
prieškariniais protes tais. 
Daug buvo ir universitetų 
studentų, keliolika kunigų 
ir rabinų. Vienas Romos 
katalikų kunigas balsiai ir 
jausmingai iš rašto pasi
meldė už visus karo fronte 
kritusius karius. Būdinga, 
šį kartą policistų buvo tik
tai du.

Po demonstracijos 
Women Strike for Peace 
pakvietė dalyvius į didelę 
Kveikerių salę ir pavaišino 
karšta kava ir pyragaičiais.

Nežinia, kokios bus pa
sekmės, bet užmojis puikus.

Artinantis sezoninėms 
šventėms, visame mieste 
žymiai padaugėjo užpuoli
mai, apiplėšimai, kad va
karais baisu išeiti iš namų. 
Todėl miesto policija p e r 
radiją atsišaukė į visus do
rus piliečius, prašydama jų 
pagalbos... Jeigu kuris pi
lietis žino arba šiek tiek 
numano apie kur nors gy
venantį blogdarį, tegul pra
neša policijai. Už suėmimą 
kiek žymesnio piktadario

MIAMI, FLA.

UŽUOJAUTA
Palaidojus AGNES LITVINIENĘ, jos dukra

Bendoriene, gruodžio 17, 1966 m., LSK, 2 vai. die-
ną, surengė pietus. Marie Kaučienės iniciatyvu,
tarpe dalyvavusių buvo 
skelbimo sekamai:

parinkta dėl užuojautos

K. Aimontas A. Milerienė
J. Smalenskas Mr. ir Mrs. Paukštaitis
P. Pocius George Denis
Klubietis Mitzi Bovinas
B. White Mr. ir Mrs. Mikita
Masonai Edna Ribakoss
S. Zavish Anna Ragis
A. Bečienė John ir Marie Koch
Birštonai Kazis Tamošiūnas
Iz. Jakim Mary Zlatkus
A. Valatka Peter Kasper
Bertha White Mrs. Cvirka
Mr. ir Mrs. Suvak E. Stupelis
M. Bružas Gabrėnas

PHILADELPHIA, PA

policija pranešėjui sumokės visašališkoji valdžia skyrė 
$50 ir jo pavardės neiš- 90 procentų, 
duos. Tik tokiu būdu ma- valdžia dadėjo 10 procentų.

5 pusk.

Help Wanted Male

Įspūdingas gedulo vakaras noma sumažinti piktadarių
i.

Help Wanted Female

Tai pagirti-

Leonora

TARTU

Male and Female

Use

o valstijinė

BROCKTON, MASS.
Liet. Taut. Namo Draugovė ren

gia bankietą pa'sltikimui Naujų Me
tų—1967, jvyks šeštadieni, gruodžio 
31rmą, 1966, Liet. Taut. Namo vir
šutinėj salėje, 668 N. Main Street, 
Montello, Mass. Pradžia 8 vai. VRk. 
Bus muzika, turkių vakarienė, vi
sokių gėrimų. įėjimas tik $3.50.

Prašomo visus vietinius ir iš ap
linkinės dalyvauti, busite pilnai pa
tenkinti. —Rengimo Kom. -

HOUSEKEEPER. 4 days, Mon. thru’ 
Thurs. Good plain cook, light laund
ry, 9:30 ‘til aft early dinner. Mature. 

Rec. refs, required. $40 plus fare.
MO 4-0460 (98-102)

WORCESTER, MASS.

Svarbu visiem. Nepamirškit!
Pasi tikit Naujus Metus. Bus sma

giau ir gražiau pasitikti juos visiem 
bendrai. Todėl kviečiam, prašom — 
ateikit visi šeštadieni, Gruodžio (De
cember 31-mą VAKARE i Lietuvių 
svetainę, 29 Endicott st. Bus duoda
ma tradicinė Naujų Metų patikimui 
vakariene 6-tą valandą. Po vakarie
nės bus Šokiai iki atvyks nauji 67-ti 
metai. Kviečia visus,

L.S.D. Draugija

ELECTRONICS
Man or woman, exp., supci'vise 

8-10 female wirers and solderers.
Non military equipment

PROGRESS ELECTRONICS 
2939 N. 2nd St., Phila., Pa.

(97-103)

COMPANION
To elderly Jady, in nice suburban 

home. Some light housework.
Own Room & TV.

Salary. Recent reference. TU 6-4179
(98-192)

HAIR STYLISTS. Must be exper
ienced. With or without following 
for exclusive Broomall salon.

Call 353-2775/EL 6-9771. Replies 
confidential

SALON RENDEZVOUS.
(100-4)

TOOL AND DIE MAKERS 

Benefits.
Call 821-6000 to arrange for 

interview.

Pittsburgh, Pa.
(97-101)

HOUSEWORK

Child care
Sleep in. Good home.

References.
TU 7-5534

(97-102)

HOUSEWORK
Couple. German speaking, live in , 

pleasant quarters, in Rydal, Pa.
Must drive car. Reference.

TU 4-2959
(98-112)

Po lyg vasariškai gra
žaus rudens oro pasalingai 
atslinko žiema, uždengda
ma žemę stora balta ant
klode. Nors ir nelengva 
panaikinti giliai įsišakniju
sią amerikiečių tradiciją, 
siuntinėjimą sve i k i n i m o 
kortų asmenims, kurie, ma
noma, arčiau prie širdies, 
žieminės šventės (Kalėdų) 
proga, tačiau pastaraisiais 
keleriais metais atsiranda 
vis daugiau asmenų, kurie, 
paneigdami komercinį biz
nį, susijusį su religija, jau 
nebesiu n t in ė j a kalėdinių 
sveikinimo kortų. Jie pa
krypo į Naujųjų metų 
sveikinimo tradiciją, kaip 
kad daroma Tarybų Lietu
voje ir kitur, 
na!

Tartu University in Tar-j 
tu, Estonia, is one of the Į 
oldest Universities in Eu-! 
rope. It is well known to 
Lithuanians. Many of them 
have studied there. The 
Late Dr. Kaškiaučius greet
ed me in Estonian lang
uage: “Tere! Tere!” eve
ry time he saw; me.

In Kaunas is a beautiful 
new cafeteria called Tartu. 
I had dinner there while 
visiting Kaunas on my trip 
to Estonia 1963. I learned 
that Tartu cafeteria was 
designed and superintended 
by two architects—husband 
and wife, husband Lithua
nian, wife Estonian.

Estonian people are very 
proud of their city of Tar
tu and Tartu University. 
City was badly damaged by 
fascists in last war but the 
University, luckily enough, 
stood intact. City of Tartu 
has been rebuilt by now 
and is more beautiful than 
ever.

Valstija pagerino 
daug vieškelių

New Yorko valstija 1966 
m. nutiesė naujų ir patai
sė senu vieškeliu 479 mili
jonų dolerių sumai. Kai 
kurie darbai dar nebaigti. 
Iš 1,227 kontraktuose sude
rėtų mylių nebaigtų liko 
tik 248 mylios.

Kelių tiesimo iškaščiams

NUŽUDĖ DĖL $100
Staten Islande Dora 

Gottlieb, 62 metų, įsidėju
si kišenėn šimtinę gruodžio 
24 d. išėjo vestis draugę ka
lėdinių pirkinių parsinešti.

Jos nebematė, netoli To- 
tensville atrado subadytą, 
sušalusį jos kūną.

PRANEŠIMAI
50. BOSTON, MASS.

LDS 62 kuopa So. Boston ir 
163 LDS kuopa Cambridge, 
bendrai rengia parengimus 
A. Taraškai, kuris lankysis pas 
mus sausio 5, 6 ir 7 dienomis, 
1967 m. . Visi abejų kuopų na
riai, ir pakvieskit jaunimą, at
eikite sausio 5 kaip 6 vai. va
kare, 318 W. Broadway. A. 
Taraška supažindins su LDS 
savišalpine draugija, kaip yra 
naudinga visiems priklausyti. 
O sausio 7, kaip 5 vai. vakare, 
Taraška rodys paveikslus iš 
Lietuvos. Visi, kas žingeidau- 
jate apie Lietuvą, ateikite ’pa
matyti. S. Rainard

(100-1)
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Sveikinimai
Gerbiamas “Laisvės” Re

daktoriau! Leiskite per Jū
sų redaguojama laikraštį 
paskel b t i sveikinimus 
“Laisvės” skaitytojams — 
mūsų bičiuliams — Naujųjų 
metų proga ir palinkėti 
jiems daug gražaus ir ty
ro džiaugsmo, saulėtų 
dienų, svajonių išsipildy
mo! Šiuos linkėjimus mes 
siunčiame visiems tiems, 
kurių jautrumų ir nuošir
dumų patyrėme gyvendami 
Niujorke. Jūs, kaip ir mes 
gyvenantieji prie Nemuno 
krantų, tikimės, jog 1967 
metai žmonijai turi nešti 
taikų ir progresų. Tegul 
išsipildo mūsii lūkesčiai.

Isolda ir Albertas 
Laurinčiukai

1966 gruodis

SVEIKINA “LAISVE” IR 
LAISVIEčIUS

Iš Kaimo:
M. Macijauskienė

Iš Kuršėnų:
Vaiku Namai
T. Betlinskienė
A. Rastenytė

Iš Panevėžio:
J. Stonys ir šeima

Iš Kaišiadorių rajono:
V. Andriuškevičienė

A. Martinionis
Varėnos: ,
Stumbriai ir Mizarai

(“Laisvės” personalui su Naujaisiais (1967) Metais
Visas “Laisvės” personalas— 
Tai mūs draugės ir draugai, 
Kurie dirba pasišventę 
Nuolatos ir širdingai;

Kurie dirba, leidžia “Laisvę”
Ne dėl savo gi naudos,
Bet kad tarti tiesos žodį— 
Skleisti mokslų apšvietos.

Tad mes sveikinam visus juos,
Kad taip dirba iš širdies
Ir kad turi tvirtų ryžtų
Ir tiek daugel ištvermės.

Ir mes nuoširdžiai jiems linkim 
Naujų Metų laimingų!
Ir kad “Laisvę” vis skaitytų 
Milijonai mūs draugų.

Jonas Juška

Nuoširdžiai sveikinu “Lai
svės” redakcijos darbuoto
jus Naujųjų Metų proga, 
linkiu daug sveikatos, lai
mės, sėkmės darbe ir asme
niniame gyvenime.

Gaudama laikraštį “Lais
vę” turiu galimybę pažinti 
jūsų gyvenimų, džiaugtis su 
jumis pasiektais laimėji
mais.

Laimingų Naujųjų 1967 
metų!

N. Sadauskaitė 
Kaunas.

Žiemos švenčių proga 
sveikiname visų “Laisvės” 
personalų, visus vajininkus. 
korespondentus ir rėmėjus, 
linkėdami stiprios sveika
tos, sėkmės darbe, gražios 
laimės asmeniniame gvve- 
me, ilgo amžiaus ir ryžtin
go aktyvo už taikų pasau
liui! — M. Kazlauskienė ir 
Ona Wellus, Binghamton, 
N. Y.

Naujų Metų Sveikinimai 
ir Linkėjimai

Su didžiausiu išsiilgimu 
sveikinu visus “Laisvės” 
skaitytojus iš Vilniaus, Lie
tuvos sostinės.
siems geros sveikatos ir lai
mingų 1967 metų.

Su dideliu susirūpinimu 
ir didelėmis viltimis mes ir 
visa žmonija įžengiame į 
Naujus Metus. Susirūpini
mų visuose gimdo vis dar 
tebeplečiamas Vietnamo 
karas, o viltys kyla iš pa
sitikėjimo, kad blaivus pro
tas ir pasaulinės taikos jė
gos, su socialistinėmis šali
mis priešakyje, paims viršų 
ir laimės taika. Gerokai 
pavažinėjau po Tarybų Są
jungų, buvau pasiekęs net 
garsiuosius Kaukazo kal
nus, visur mačiau žmonių 
susirūpinimą įvykiais Piet
rytinėje Azijoje ir troški
mą, kad Amerikos agresija 
prieš Vietnamo liaudį būtų 
kuo greičiausiai nutraukta.

Taipgi pranešimai, kurie 
pasiekė mane iš Amerikos, 
kalba apie Amerikos žmo
nių didėjantį susirūpinimų 
karo eiga ir reikalavimų, 
kad mūsų vyriausybė palik
tų Vietnamu patiems Viet
namo žmonėms. Džiugu, 
kad Ame r i k o s jaunimas, 
Amerikos studentija vis 
aukščiau kelia kovos už tai
kų vėliavų.

Linkiu, kad ir ateinan
čiais metais visi laisviečiai 
visur pagal išgalę prisidėtu 
prie tų, kurie kovoja už 

•„ tauįų draugystę.
jiiAjuuBi, kad jau greitai 

pasimatysime.
‘A. Bimba

Vilniaus:
Juozas Baltušis
J. ir R. Rugieniai
Tamara Rotomskienė 

ir dukra Ilona
J. Tornau ir šeima
T. Tilvytis
V. Niunkai
E. ir S. Mieželaičiai 
Vincas ir Danutė 
Mickevičiai
Lena. Mickevičiūtė
A. Morkus
K. ir H. Korsakai
Prof. J. Kubilius
Antanas ir Janina

Drilingai
Vytautas Mizara
J. Čekys
B r. Petravičius
A. Venclova ir šeima

Politas Kuliackas, 
Gardner, Mass.

Anna ir Stanlev 
lionto, Cleveland, Ohio.

V. Kralikauskas, Law
rence, Mass.

W. K. Kartonai, Jensen 
Beach, Fla.

K. Paciūnas, Elizabeth,

Kazi-

P. Beeis, Great Neck,

O. ir B. Eidukaitytės, 
Vilnius, Lietuva.

Mano sveikinimas
Sveikinu “Laisvės” laik

rašti. los redaktorius 
sus bendradarbius su 
jais 1967 metais.

Sveikinu su žiemos 
temis ir su Nauiais 19 67

ir vi- 
Nau-

švpn-

I
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metais visus mano gimines
ir drnnjrus.

Linkiu sėkmės darbiose, 
brandins tvirtos sveikatos 
ir giedrios ateities ir Tai
kos.

Emilija Pakruopvtė
I iudvinavas

Apdraudų agentas A. Si
erra įtartas davimu kyšio 
drafto įstaigos tarnautojai, 
kad ji duotų draftantų ad
resus. Jis sako, kad jis ad
resus norėjęs naudoti už- 
rašinėjimui apdraudų. Jei 
nuteistų, ji gali bausti iki 
10 metų kalėjimo ir $10,000 
piniginės pabaudos.

su-

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos metinis
sirinkimas įvyks antradienį, 
sausio 3 d., 6:30 v. vak., Lais
ves” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Bus rin
kimai kuopos valdybos 1967 
metams. Nepamirškite pažiū
rėti į savo mokesčių knygutes. 
Metų 'pradžioje ir vėl reikia 
duokles užsimokėti.

Valdyba
(100-1)

Ozone Park, N. Y.
LDS 13-tos kuopos susirinkimas 

Įvyks Sausio (January) 4-tą d., tuo 
pačiu laiku ir toj pačioj vietoj. Ma
lonėkite atsilankyti, nes bus rinki
mai kuopos valdybos. Bus išduotas 
raportas iš parengimo, ir po susi
rinkimo vienas iš narių bus laimin
gas, nes bus “door” dovana- Taipgi 
turėsime užkandžių.

Fin. sekr.
(100-1

Iš Motery Klubo veiklos
Gruodžio 21 Laisvės salėn 

klubietės skaitlingai susi
rinko į paskutinį šių metų 
klubo mitingų.

Klubo valdybos pakeiktas 
raportas susirinkimo užgir- 
tas.

Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė trumpai pakalbė
jo šių dienų klausimu.

Reikia pasakyti, kad Ieva 
veikia ne tik lietuvių tarpe, 
ji visuomet suranda laiko 
dalyvauti ir tarptautinėje 
moterų veikloje. Ji visur da
lyvauja, kur tik vyksta ko
va už taikų pasaulyje už 
baigimų karo Vietname.

Taipgi pranešė, kad 1967 
metų sausio 11 dienų vyks 
protesto eisena į Washing- 
tonų, kad būtų padidintos 
“social security” pensijos, 
nes prie dabartinių, kai-1 
noms kylant, negalima pra
gyventi. Kitais žodžiais, ei
sena kovoti prieš skurdų. 
Ragino klubietes dalyvauti 
skaitlingai šioje svarbioje 
eisenoje.

Sausio 21 Laisvės salėje 
įvyks banketas, pagerbsim 
seniausias amžiumi klubie
tes.

Banketui paruošti išrink
tos šios klubietės: K. Čai- 
kauskienė, J. Lazauskienė, 
M. Stukienė, N. Ventienė. 
Jos skaniai svečius pavai
šins. Kviečia visus atvykti. 
Vakarienę patieks 5 v. v.

Nutarta nasveikinti per 
“Laisvę” visos klubietes su 
žiemos šventėm.

Per M. Jušktonn i klubų 
įsirašė trvs: Izabelė Jackim, 
Frances Davis, Anna Eicke.

Aukos klubui: J. Stanie
nė, per I. Mizarienę $5, S. 
Kazokvtė $5, M. Šukaitienė 
$5, Margaret Jakštis $5. 
Jos lieka klubo amžinomis 
narėmis. Ačiū joms.

Klubo valdyba 67 metams: 
Susirinkimas užgyrė vien
balsiai senųjų. Pirmininkė 
—Ieva Mizarienė, vice pir
mininkė Adelė Rainienė, 
protokolų sekretorė Bronė 
Keršulienė, finansų sekre
torė Valentina Nevinskienė, 
iždininkė Uršulė Bagdonie
nė, korespondentė Vera 
Bunkienė.

Susirinkimų užbaigus klu
bas pateikė vaišes, jas pa
ruošė K. Čaikauskienė, A. 
Rainienė, J. Lazauskienė, 
klubietės, pasivaišinę palin
kėjo viena antrai linksmų 
švenčių. Visos geroje nuo
taikoje keliavo į namus.

Sveikinu visas klubietes 
su naujais 67 metais, linkiu 
geros sveikatos ir daug lai
mės.

Koresp. V. Bunkienė

New Yorko streikuojan
čių 4,000 plumberių vado
vybė ir samdytojai perke
lia derybas j Washingtonų. 
Streikas prasidėjo 1966 m. 
liepos 25 d.

Moterys kviečia
Praėjusiame Niujorko Lie

tuvių Moterų klubo susirin
kime visi planai buvo suda
ryti pasekmingams minėji
mui mūsų 80-mečių narių.

Sausio 21 d., šeštadienį, 
5 vai. vakare, įvyks puikus 
banketas “Laisvės” salėje. 
Ten bus pagerbtos narės, 
kurioms 1967 metais sueis 
80 metų, kaip tai visiems 
mylimos ir darbščios Mary
tės Kalvaitienės, ir toms, 
kurioms,,jau suėjo 80 metų 
seniau, kaip tai: Ona Wal- 
musienė, Ona Philipsė, Ma
ryte Tameliene ir Ona Skir- 
gailiene.

O iki parengimo gal 
surasime ir daugiau.

Taigi, klubo valdyba
komisija sako: dalyvaukime 
visi. Būtų gerai, kad iš an
ksto praneštumėte klubie- 
tėms, kas dalyvaus, kad ne
pritruktų valgių ir gėrimų. 
Įėjimas bus: $3.50 asmeniui.

Ieva

dar

“L” linotipas jau veikia
Daug rūpesčio buvo su

kėlęs “Laisvės” linotipo su
lūžimas. O dar labiau iš? 
gųsdino iš kompanijos me
chanikų skyriaus praneši
mas, kad tokiam pataisy
mui mechaniko nėra visa
me mieste... Sakyta, jei 
bus “pagautas” keliaujam 
tis tam darbui asmuo, tai 
duos ryšį.

Kaip bus, tai, linotipi
ninkas pradėjo mašinų ar
dyti. Baigiant, ateina pa
galbon sumanusis mecha
nikas drg. Vincas Venckū- 
nas. Mašina pabaigta rei
kiamai nuardyti, sulūžu

sioj! dalis nuvežta lydyto- A 
jams ir sulydyta. Pradėta 
iš naujo atstatyti. Ir štai 
šis pranešimas surenkamas , 
jau sutvarkytu linotipu. *

Kadaise “Laisvės” kai
mynystėje gyveno taipgi 
visokių bėdų daktaras drg. 
Motiejus Klimas (dabar 
gyvenus Ramsey, N. J.). 
O štai dabar turime kitų k 
visokios pagalbos asmenį— 
drg. V. Venckūna. Jis taip
gi yra daug savo sumanu
mo į mūsų įstaiga įdėjęs.

Lai būna jiem abiem lai
mingi 1967 ir visi kiti me
tai ! , SV

M. Liepus jau namie
Nelabai seniai woodhave- 

nietis drg. M. Liepus pa
sekmingai pergyveno ope
racijų ant trūkio. Bet tuo 
pačiu laiku jis turėjo ir ki
tų rimtų, operacijos reika
lingų negalavimų, ir tuojau 
turėjo pasiduoti kitai ope
racijai.

Antroji operacija atrodė 
pavykusi, bet tuoj įsimetė 
infekcija, pasireiškė tyni- 
mas ir pavojingi skausmai. 
Ligonis tuoj vėl paguldy
tas ant operacinio stalo, 
pjūvis atidarytas ir pripa- 
kuotas medikamentais. In
fekcija pašalinta. Ligoniui 
pasijutus lengviau — ir vėl 
ant operacinio stalo piūviui 
vėl užsiūti.

Po viso to ligonis pradė
jo palengva gerėti, bet žaiz
da turėjo ilgokai valytis 
(drenuoti). Žadėta tuoj iš 
ligoninės išleisti, bet valv- 
masis rodė reikalų dar il
giau ligoninėje pabūti.

Ir štai praėjusį šeštadie
nį mūsų gerasis kaimynas 
jau parvežtas namo ir Ka
lėdų dienų džiaugėsi su vi
sa savo šeima kartu.

Linkime, drg. Liepui lai
mingų ir sveikų Naujųjų

sveikam sulaukti SV

MAJORO NUOPELNAI 
MATUOTI TIK “C”

New Yorko miesto tary
bos narys Low sako, kad 
majoro Lindsay ketverių 
metų termino atbūtuosius 
vienerius metus tarnybinėj 
kortoj būtų galima žymėti 
tiktai raide “C.” Tik pasi
linksminimų ir kultūros sri
tyse jį žymėtų raidė “A.”

Majoro bičiuliai sako, jog 
tokie pažymiai iš Demokra
tų partijos darbuotojo res
publikonui Lindsay prilygs
ta ne papeikimui, bet kom
plimentui.

Iš Rikers salos1 kalėjimo 
buvo ištrūkę trys kaliniai. 
Neužilgo juos rado pašiūrė
je drebančius nuo šalčio. 
Ilgai planuotų kelių į lais
vę jiems pastojo šaltis. Kai 
juos rado, jie jau buvę ap
sisprendę pasiduoti.

Felix Janulevičius

ir

“LAISVĖS” PERSONA
LUI DOVANA

Praėjusių savaitę iš San 
Francisco, Calif., Ksavera 
Karosienė prisiuntė laisvie- 
čiams didelę dėžę su gražiu 
viršeliu, ir viduje dėžės ska
nių kisielinių saldainių — 
“Aplets and Cotlets”.

Dėkavojame Ksaverai už 
dovanų ir už jos linkėjimus.

TAI BENT RUDENĖLIS!
Po daugelio pavasariniai 

/šiltų dienų, su priemaišo
mis šaltesnių, pirmkalėdinė 
savaitė prasidėjo su 56 lai
psnių šiluma. Kai kuriuose 
saulėkaitoje esančiuose 
kiemuose pražydo sniege
nos.

Majoras Lindsay sako, 
kad reikia kas nors daryti, 
kad miestas nesubankrutuo
tų, nes kaip dabar, tai 1967 
metais galima turėti 300 
milijonų dolerių nedatek- 
liaus.

Kalėdinėms šventėms pra
ėjus, krautuves užplūdo mi
nios žmonių, norinčių iš
keisti šventei gautas dova
nas, o kiti—pažiopsoti, dar 
kiti pažiūrėti, “kiek gi ta... 
už dovanų mokėjo.”

Queens rajone Kalėdų ry
tų namų gaisre žuvo našlė 
Daly, ir jos 3 vaikai. Ketu
rios kitos šeimos neteko bu
to ir visko, ką bute turėjo.

Užpuoliko sužeistas 
darbininkas mirė
Gruodžio 22 d. subway 

kasininkas Gar roll, 59 m., 
dirbo IND stotyje prie 16th 
St. ir Avenue of the Ameri
cas. Plėšikas jį - pašovė 
akin. Gruodžio 26 d. jis 
mirė.

te-

Prisiminimas
Sukako 13 metų
Sausio 1-oji liūdnai

beprimena mūsų didįjį nuo
stolį. 1954 metų sausio 1 
d. netekome jauno, mylimo 
sūnaus ir brolio.

FELIX JANULEVIČIUS
p

Jį iš darbo pasiėmė mirtis.
4

Mary Janulevičienė, motiną
John ir Peter, broliai

Ann, sesuo
Maspeth, N. Y.

linkėjimai su Naujais 
rašytojui—dramaturgui Juozui Chlivic- 

generolui Vladui Karveliui, Laurynui Kapo-

SVEIKINIMAS DRAUGAMS LIETUVOJE
Nuoširdūs sveikinimai ir 

Metais 
kui,
čiui ir visiems tiems draugams, kurie pasitiko mus 
su mamyte, priėmė ir visaip pagelbėjo man važinė
jant po Tarybų Lietuvą ir susukant filmą su įvairiais 
Lietuvos vaizdais. Laimingų Naujų Metų, geros svei
katos visiems, ir gerų pasekmių visuose darbuose!

Stefanija Masytč
Mame ir

Mikas Detroitietis

SVEIKINIMAS IR PADĖKA į
Sveikinu visus “Laisvės” darbininkus, labiausiai į 

mano kaiminką Stepan? Sasną, ir gerus gimines. Dė- į 
kojų visiems, kurie aplankėte mane ligoninėje su j į 
dovanėlėmis, ir visoms draugėms ir draugams | 
didžiausias ačiū už atlankymą. Nors iš ligoninės iš- ? 
ėjau, bet guliu namuose, po daktaro priežiūra. Nuo- ? 
širdžiai dėkoju visiems už užuojautą ir linkėjimus ? 
sveikatos. y

Sveikinu su Naujais metais visus “Laisvės” skaity- 5 
tojus. Linkiu linksmų Naujų metų ir kad Šie me- j 
tai atneštų taiką Vietnamui ir pasauliui. į

JULIA WERNER, «
25062 Highland Rd., |

Cleveland, Ohio, 44121 į

I~- ------------------- -

AIDO CHORAS
• RENGIA

NAUJŲ METŲ BALIŲ
Bus gera ir skani vakarienė. Specialiai šiam vakarui 
papuošalai ir žaislai. Muzika, dainos ir kiti įvairumai.

Įvyks Šeštadienį, Gruodžio 31 d.
LAISVĖS SALĖJE

102-02 Liberty Ave., kamp. 102nd St., Ozone Park

Aid iečiai kviečia visus atsilankyti ir atsivesti draugus 
į jų rengiamą Naujų Metų Susitikimą 

Kiekvienas bus maloniai priimtas.
Bilietas tik 5 doleriai. Pradžia 8 vai. vak.

AIDO CHORO VALDYBA

I SVEIKINIMAS I 
i «K Visiems mūsų skyriams ir atstovams per ištisas 3 
g Jungtines Amerikos Valstijas |
| Visiems mūsų tūkstančiams klientų ir draugų, ku- g 
| rie pirkdami dovanas giminėms, gyvenantiems So- g 
| vietų Sąjungoj, per PODAROGIFTS, INC., ir su- I 
g teikė galimybę PODAROGIFTS išaugti ir išsiplėsti | 
g iki dabartinio stovio. g
| Mes dabar ruošiamės su naujais modeliais (Eks- § 
| ponaty) mūsų parodos rūmuose, ir išstatome daug » 
« dalykų S
S SPECIALIAM IŠPARDAVIMUI g
| Su nuolaidomis ant TIKRAUS RUSIŠKO FUT- 2 
I RAUS KEPURIŲ, FOTOKAMERŲ, ORIGINALIŲ | 
| BUKHARIAN KILIMŲ, PALEKH MENO DALY- g 
g KŲ (RANKŲ DARBAS) MEDŽIAGŲ SU GRA- g 
g ŽIOM EILUTĖMIS, DVIRAČIŲ, MOTORCIKLŲ, « ■ 
| TAIPGI PUIKAUS PASIRINKIMO VYRIŠKŲ IR 
| MOTERIŠKŲ RANKINIŲ LAIKRODĖLIŲ, ir tt g 
g PIRMAM ATĖJUS, PIRMAS PATARNAVIMAS » 
j PODAROGIFTS, INC.
g 220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003 
S Ar pas bile mūsų autorizuotus atstovus ar skyrius.
S Tel. 212-228-9547




