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KRISLAI
Su Naujaisiais Metais 
Nuo ko pradėsime? 
Ta pati giesmė 
Dideli metai 
Jiems neatsibodo

Rašo A. Bimba
Šie krislai šiemet paskuti

niai. Už poros dienų jau 
įžengsime 1968 metus. Todėl 
lai būna man leista su Nau
jaisiais Alėtais nuoširdžiausiai 
pasveikinti visus “Laisvės” 

^bendradarbius, koresponden
tus ir skaitytojus ir visiems 
palinkėti geros sveikatos ir 
daug saulės kiekvieno gyveni
me.

Praėjusieji metai mums bu
vo nemielaširdingi. Dėl mir
ties netekome visos eilės pui
kių laisviečių. Vargiai buvo 
kolonija, kurioje mirtis bei li
ga nebūtų išmušę iš rikiuotės 
vieno ar kelių labai brangių 
žmonių.

Visi esame vieneriais metais 
senesni. Aišku, jog tuo atžvil
giu 1968 metai nebus malo
nesni. Bet ar tai reiškia, kad 
tie, kurie tebesame rikiuotėje, 
kuriems sveikata dar tebetar
nauja, turime nuleisti rankas?

Toliausia nuo to! Kaip tik 
šis “priešo” didėjantis siautė

jimas mūsų senosios kartos 
gretose privalo dar tvirčiau 
suglausti mūsų eiles ir padi
dinti mūsų ryžtą išlaikyti mū- 

» sų spaudą ir organizacijas.

Pradėkime 1968 metus pa
sižadėjimu nepasiduoti jo
kioms audroms, kurias žmo
gaus jėgos gali nugalėti, nė 
mažiausios nuolaidos nepada
ryti pesimizmui ir bevilčiai. 
Darykime viską, kas galima 
padaryti, kad mūsų ilgametė 
kova už šviesesnį žmonijai ry
tojų kuo mažiausiai nukentė
tų dėl vieno kito draugo bei 
draugės pasitraukimo iš gy
vųjų tarpo.

Pradėkime metus apsižiūrė- 
jimu, kad laikraščio prenume
rata būtų atnaujinta, kad į 
įįteratūros Draugiją, Darbi
ninkų Susivienijimą ar kurią 
kitą garbingą pažangią orga
nizaciją duoklės būtų anksti 
pasimokėtos.

Sunku ir įsivaizduoti, kaip 
• tai visa yra svarbu.

Mūsų prezidentas sugrįžo iš 
ilgos ir varginančios kelionės. 
Apskrido beveik aplink visą 
pasaulį. Neužmiršo užsukti į 
Vietnamą ir pagirti mūsų jau
nus vyrus, ir buvo sustojęs Va
tikane pas popiežių lyg ir iš
pažintį atlikti.

Visur jį lydėjo vienas visų 
giliausias troškimas: Užtenka 
kraujo liejimo!

Bet prezidentas nė nekalba 
apie nutraukimą karo. Iš jo 
Wpų veržiasi senoji melodija: 
“Mes kovojame už garbingą 
taiką”. O tai reiškia, kad ka
ras bus toliau plečiamas.

Mūsų amerikinėje politikoje 
1968 metai bus dideli metai. 
Visų taikos ir žmoniškumo 
šalininkų obalsis: Lyndon 
Johnsonas turi nepraeiti!

Linkėjimas demokratams: 
Tegu “Dump Johnson” kam
panija pilnai pavyksta!

Kur ten Lietuvoje (Vievyje) 
motinų Lietuvos spaudo- 

^^msiskundė, kad jų vai- 
Ws nesurasta vietos vaikų 
darželyje. Ir Chičagos kunigų 
"Draugas” šaukia: "Ar Le-

1968 metais produktų kainos 
kils, nedarbas didės

Washingtonas. — Dr.Ger- 
hard Colm, Nacionalinio 
Planingumo Sąjungos vy
riausias ekonomistas, tei
gia, kad 1968 metais pro
duktų kainos pakils apie 4 
procentus, nedarbas taipgi 
pakils.

Toliau jis nurodo, kad

Vietnamo karas ir toliau 
tęsis, karui finansuoti tak
sai bus pakelti, federalinės 
išlaidos smarkiai padidės.

Dr. Colm apskaičiuoja, 
kad nacionalinė produkcija 
pagamins įvairių produktų 
844 bilijonų ir 5 šimtų mi
lijonų dolerių vertės.

LAIMINGI NAVJVJU METU
linkime visiems “Laisvės” skaitytojams, vajinin- 
kams, bendradarbiams, korespondentams, visuo
menės veikėjams ir visiems bičiuliams. Tegy
vuoja taika!

“LAISVES” PERSONALAS

JAV laimi mūšius, pralaimi 
politiniai, sako gub. Romney

JAV armijos samdomi vokiečiai 
skundžiasi esą diskriminuojami

Bona. — Jungtinių Vals
tijų armijos samdomi vokie
čiai reiškia didelio nepasi
tenkinimo. Jie sako, kad 
Amerikos militariniai virši
ninkai skaito juos antros 
klasės piliečiais, žemesniais 
žmonėmis.

JAV armija Vakarų Vo
kietijoje samdo apie 95,000 
vokiečių įvairiems militari- 
niams darbams. Bet jie gau
na žemesnes algas, kaip tie, 
kurie samdomi vokiečių ar
mijoje dirbti. Sakoma, apie 
50 procentų iš Amerikos 
armijos darbų pasitraukia

ir amerikiečiams tenka 
naujų darbininkų ieškoti.

Daugiau kaip 45,000 Ame
rikos armijoje tarnaujan
čių vokiečių yra nariais Vo- 
kietijos Civilinės Tarnybos 
unijos. Minimos unijos vir
šininkas Willi Zimmerman 
taipgi nusiskundžia, kad 
amerikiečiai karininkai vo
kiečius diskriminuoja.

Fašistų Nacionalinė De
mokratinė partija nepasi
tenkinusių vokiečių padėti
mi pereituose rinkimuose 
pasinaudojo ir tarp jų gavo 
nemažai balsų.

“Laisvės” vajaus ir suvažiavimo reikalais
Kai kuriems stambiems “Laisvės” vajininkams pra

šant, “Laisvės” Direktorių Taryba savo posėdyje pra
ėjusį antradienį nutarė vajininkų prašymą patenkinti— 
vajų pailginti iki vasario mėnesio 15 d.

Prašome visus “Laisvės” vajininkus šį pailgintą lai
kotarpį kuo rūpestingiausiai išnaudoti.

Dėl “L” Bendrovės suvažiavimo. Kad būtų pato
giau Bendrovės dalininkams iš tolesnių vietų suvažia- 
viman atvykti — kad blogi, šalti, sniegingi orai kelionių 
neapsunkintų, tai Direktorių Tarybų nutarė “Laisvės” 
B-vės suvažiavimams nustatyti kovo mėnesio vidurį.

Taigi, šiemetiniam “Laisvės” Bendrovės suvažiavi
mui skelbiame kovo 17-ąją dieną. Vieta—“Laisvės” salė.

Jonas Lazauskas
“L” B-vės Direkt. Tar. sekr.

“LAISVES” VAJUS

Saigonas. — Pietų Viet
namą aplankė Kalėdų metu 
Michigarjo gubernato r i u s 
George Romney. Jis tuYėjo 
pasikalbėjimą su karo va
dovybe ir su Pietų Vietna
mo prezidentu Thieu.

Po to Romney pareiškė, 
kad Amerika gali laimėti

mūšius, bet politiniai ji 
pralaimi. Vietkongas (par
tizanai 
mas po
vo pozicijas visame plačia
me pasaulyje ir gauna ne
mažai

Gub.
likonas
zidente

) ir Šiaurės Vietna- 
litiniai sustiprina sa-

Nelegalus pasportų

oaramos.
Romney yra repub- 
ir kandidatas pre- 
vietai.

neišdavimas
į JAV draudžiamas šalis

Dar vienas kaltinamas 
Kenedžio nužudyme
New Orleans. —Prokuro

ras Jim Garrison paskelbė 
kaltinimą Ed. E. Bradley, 
kaip suokalbininką nužudy
ti prez Kenedį.

Garrison įvardijo Brad
ley, Ferrie (neseniai miru
sį), Shaw ir Oswaldą, kaip 
suokalbininkus n u ž u d y ti 
prez. Kenedį tikslu vice 
prezidentą Johnsoną pada
ryti prezidentu.

Televizijoje kalbėdamas 
Garrisonas sakė, kad suo
kalbininkams pavyko Kene
dį prašalinti, kad Johnsonas 
galėtų būti prezidentu.

Gazo sprogimas užmušė 9
Maskva. — Čia gazo spro

gimas suardė vieną 6 aukš
tų namo galą ir užmušė 9 
žmones.

Ar Kalėdos priešingos 
JAV konstitucijai?

Kalėdų metu iškilo dau
gelyje vietų ginčų, ar Ka
lėdos nėra priešingos JAV 
Konstitucijos pirma jam 
priedui, kuris Atskiria vals
tybę nuo bažnyčios.

Kai Floridos mokyklų 
viršininkai leido Kalėdų re
ligines giesmes giedoti pa
mokų metu, Amerikos Civi
linių Laisvių Sąjunga už
protestavo, kad mokyklų 
viršininkai laužo konstitu
ciją.

Panašių atsitikimų buvo 
ir keliose kitose valstijose. 
Manoma, šis klausimas gali 
būti kada nors sprendžia
mas Aukščiausiame teisme.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo spalio 1,1967, ir tęsis iki vasario 15,1968

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y.............. ......... 5196
Connecticut valstija ....................  :..............    5119
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla. ............... 3440
M. Kazlauskienė—A. Račkauskienė,

Haverhill, Mass.............................................. 3352
So. Boston, Mass.......................... 3164
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ 2748
R. Braus, Rochester, N. Y............................. 2732
New Jersey valstija .................................  2610
J. Jaskevičius, Worcester, Mass........................ 2108
M. Valilionienė, Miami, Fla............................. 1824

P. Beeis, Great Neck, N. Y. 1820 
Philadelphia, Pa........................ 1524
A. Lipčius, Chester, Pa............ 1524
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1452 
ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 1224 
V. Taraškienė,

San Francisco, Calif........ 1140
LLD 20 kp. ir Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y.............. 982
I. Klevinskas, Scranton, Pa.......  804
J. Stanienė, Baltimore, Md. 744
Vera Smalstienė, Livonia, Mich. 664

Chicago, Ill.................................. 604
M. Žiedelis, Nashua, N. H. 516 
Mary Smalsis, Ludington, Mich. 492 
Los Angeles, Calif. ................. 456
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 412
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 384
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 340 
E. Kralikauskienė

Lawrence, Mass.................. 312
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. 252
L. Tilvikas, Easton, Pa. ............. 180 
C. 1K. Urban, Hudson, Mass. 156

(Nukelta į 5-tą pusi.)

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų apeliacijų teis
mas nusprendė, kad Valsty
bės departamentas nelega
liai neišduoda 
tiems, kurie 
JAV administracijos drau
džiamas šalis.

Teismas palaikė profeso
riaus Staughton Lynd skun
dą, kai jam sulaikė paspor- 
to išdavimą todėl, kad jis 
1966 m. sausio mėn. lankėsi 
draudžiamajame Š i a urės 
Vietname.

Nuo dabar pasportus ga-

pasportų 
nori vykti į

lės gauti ir tie, kurie norės 
vykti 
draudžiamas šalis, būtent, 
Šiaurės Vietnamą, šiaurės 
Korėją, Kiniją, Kubą ir Sy- 
riją.

Kiek 
siasis Teismas nusprendė, 
kad administracija negali 
bausti į draudžiamas šalis 
apsilankiusiųjų. Apeliacijų 
teismas panaikino paskuti
nę pasoortams liminaciją.

Administracija 
planuo, 
mo kla 
gresui

administracijos

anksčiau Aukščiau-

dabar 
a pasportų limitavi- 
usimu pasiūlyti kon- 
bilių.

Kambodija pasiruošusi 
atremti JAV atakas
Phnom Penh. — Princas 

N. Sihanouk pareiškė, kad 
35,000 Kambodijos kareivių 
ir visi gyventojai yra pasi
ruošę atremti Jungtinių 
Valstijų atįakas ant Kam
bodijos.

Prez.. Johnsonas dalei- 
džia, kad Amerikos milita- 
rinės jėgos, besivydamos 
Pietų Vietnamo partizanus, 
gali įsiveržti į Kambodiją.

Dar 62 japonai mirė 
nuo atomo bombos

, Hirosima. — Nuo atomi
nės bojnbos apdeginimo dar 
62 jap 
re ligo

Jie puvo aukos amerikie
čių at< 
metais 
nijos ijniesto Hirosimos.

Nuo 
buvo 
amerikiečių atominės bom
bos aukų mirė 531 žmogus.

onai šiais metais mi- 
ninėje.

ominės bombos, 194 
; numestos ant Japo-

1956 metų, kai čia 
ligoninė atidaryta,

nino adoravimas svarbiau kaip 
Lietuvos vaikai?”

O puikiai atsimenu, kaip tas 
pats laikraštis gąsdino savo 
skaitytojus vaikų darželiais ir 
lopšeliais. Girdi, Tarybų Lie
tuvoje vaikai iš tėvų plėšiami 
ir brukami į darželius. O da
bar keikia, kad Vievio darže
lyje nepadaro pakankamai 
vietos visiems vaikams, kurių 
motinos nori juos eidamos į 
darbą ten palikti.

Arba štai Vilniaus “Tieso
je” pasirodė žinutė, kad Klai
pėdoje siautėjo keli girti chu
liganai. Ir tas pat kunigų lai
kraštis rėkia “Rusai padau
žos Lietuvoje”.

Padaužos yra padaužos, 
chuliganai yra chuliganai. 
Tautinė jų kilmė nesvarbu. 
Prieš juos visur reikia kovoti. 
Amerikoje yra jų daugiausia.

Bet džiaugtis ir iš tokių at
skirų atsitikimų daryti bend
ras išvadas ir plūsti visą Lie
tuvą gali tiktai sąžinės nete
kę lietuvių tautos atplaišos.

Lėktuvui sugedus keleiviai 
nenukentėjo

Maskva. Tarybiniam lėk
tuvui sugedus kirviais buvo 
prakirstos grindys ir išlais
vinti užsirakinę nusileidi
mo ratai. Lėktuvas nusilei
do normaliai ir keleiviai 
nenukentėjo.

Vietnamiečiai kovoja 
“Saigono sukčius”

Washingtonas.— Genero
las David M. Shoup, buvęs 
marinų korpuso komandan- 
tas, sako, kad Vietname ka
ras yra civilinė kova tarp 
“Saigono sukčių ir Vietna
mo nacionalistų”.

Jungtinės Valstijos galė
tų laimėti militarinę perga
lę Vietname tolimoje atei
tyje, jeigu jos pravestų 
Šiaurės Vietname genocidą 
— išžudytų tos šalies žmo
nes, teigia Shoup.

Jis ragina prez. Johnso
ną baigti ofensyvinę milita
rinę akciją ir ieškoti taikos.

Johnsono siūlymai 
taikos neduoda

Hanojus. — ‘Šiaurės Viet
namo laikraštis “N h a n 
Dan” rašo, kad JA[V prezi
dento Johnsono penkių 
punktų siūlymai nesudaro 
nieko naujo ir neveda prie 
taikos.

Johnsonas savo kelionėje 
į Australiją ir lankydama
sis pas popiežių Povilą taip-

Persekioja Kubai 
simpatikus

Montevideo. — Urug v a- 
jaus valdžia paskelbė nele- 
galėmis Socialistų partiją ir 
kelias kitas grupes, kaip 
revoliucinei Kubai simpati- 
kes.

Tuo pačiu metu uždaryti 
du laikraščiai — “Epoca” ir 
“El Popular”. Keletas Kast
ro simpatikų areštuota.

gi kalbėjo, apie taiką, bet 
kartu ieškojo daugiau pa
ramos karo plėtimui.

Šiaurės Vietnamo prezi
dentas H|o Chi Minh savo 
kalboje priminė, kad Jung
tinės Valstijos neparodo no
ro eiti prie taikos, todėl 
vietnamiečiams tenka ir to
liau vieningai kariauti su 
okupantais. Jis kvietė viet
namiečius padidintu ryžtu 
kariauti, iki priešas bus iš
varytas iš Vietnamo.

Madison, Wis.—Dr. Har
ry S teenbock, Vitamino D 
veikmės maiste suradę j as, 
mirė nuo širdies priepuolio, 
būdamas 81 metų amžiaus.

Albany, N. Y.—Gub. Rock- 
efelleris įsakė savo agentū
roms daugiau negrų ir pu- 
ertorikiečių imti į įvairius 
darbus.

JAV kompanijos didina 
indėlius Graikijoje

Atėnai. —Jungtinių Vals
tijų kompanijos dabar didi
na savo investmentus Grai
kijoje. Su militarinę fašistų 
valdžia jos pilnai susikalba.

Pasirodo, kad militaristai 
sudaro finansiniam kapita
lui prielankias sąlygas api
plėšti Graikijos žmones.

Profesoriai už McCarthy
South Bend, Ind. — 80 

profesorių iš trijų universi
tetų sudarė nepriklausomą 
demokratų grupę už Mc
Carthy prezidento vietai.

Mokslininko jubiliejus
Kaunas. — Šio miesto vi

suomenės atstovai, moksli
ninkai paminėjo žymaus 
biologo, akademiko Tado 
Ivanausko 85-asias gimimo 
metines.

Watertown, Conn. —Ka
lėdų rytą gaisrui kilus Gre- 
enų namuose žuvo tėvas ir 
keturi vaikai.

Santiago, Čilė. — Auto
busui apvirtus ir užside
gus, penki žmonės sudegė.

Organizuoja mokyklą 
kovoti komunizmą

ringtonas. —Kongre-Was
sinis Ijleamer i k i n ė s veik
los komitetas nusitarė suor
ganizuoti mokyklą, kurioje 
studentai bus mokomi, kaip 
sėkmir 
nizmą.

Anti 
mijos medėjams jau paskir
ta $228,500. Sakoma, valsty
bės ir g 
tai tam žygiui nepritaria.

giau kovoti komu-

{omunistinės akade-

ynybos departamen-

700 žuvo trafike
Chicago. — Apskaičiuoja

ma, kad kalėdinių švenčių 
metu trafiko nelaimėse žu
vo apie 700 žmonių.

Tvanai Vakarų Vokietijoje
Frankfurtas. — Tūkstan

čiai šeimų buvo priversti 
keltis iš namų, kuomet upė
se išsiliejo vanduo trijose 
valstijose.

Kadangi “Laisvės” dar- 
i nedirbs Naujųjų 
dieną, tai “Laisvė” 
sausio 2 d. Sekama

binink:
Metų
neišeis
“Laisvas” laida išeis penk
tadienį, sausio 5.
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Salomėjos Nėries viduri
nės mokyklos 4-osios klasės 
mokiniai rašo savo buvusiai 
mokytojai V. Gasiūnienei:

Miela Mokytoja
Gavome iš Jūsų laišką. 

Labai atsiprašome, kad il
gai neparašėme. Labai dė
kojame už tokias gražias 
nuotraukas, iš kurių mes 
pradėjome daryti albumą.

Šį trimestrą mes baigėme 
su vienu dvejetu, todėl at
eityje kreipsime dėmesį ir 
padėsime blogiems moki
niams apsiginti nuo dveje
tų. Tikimės daugiau netu
rėti dvejetų.

Mūsų klasė Salomėjos Nė
ries gimimo 63-jų metinių 
proga per koncertą dekla-

Sudie 1967 m.! Sveiki 1968 m.!
KĄ gi galima pasakyti apie 1967 metus, išlydint 

juos į istoriją?
Kuo jie pasižymėjo, o kuo jie mus baisiai suvylė?
Tai dideli ir sunkiai atsakomi klausimai.
Mums pažangiečiams pirmoje vietoje stovi mūsų 

judėjimo reikalai. Džiugu, kad per 1967 metus atlai
kėme savo pozicijas. Mūsų organizacijos, mūsų spauda 
išsilaikė gerai. Atrodo, kad ir šis mūsų “Laisvės” vajus mavo S. Nėries eilėraštį 
bus gerai pavykęs. Tuo reikia didžiuotis.

Iš kitos pusės, šie metai mums buvo vieni iš skau- ruošiame vaidinimą “Senio 
džiausiu metų. Per juos mes dėl mirties netekome daug šalčio rūmuose.” Pagrindi- 
puikių laisviečių, gerų, veiklių draugų bei draugių. Di-įnius vaidmenis atlieka: Se- 
džiausią mūsų judėjimui smūgį sudavė netikėta, staigi nį Šaltį — Kazlauskas, kiš- 
inūsų redaktoriaus draugo Rojaus Mizaros mirtis. kį — Pūras, veją — Bara-

Toliau eina mūsų šalies reikalai. Jais negalima pa-!nauskas, špangalką — Ma- 
sidžiaugti. Jais tenka baisiai nusivilti. Vietoje baigti; 
Vietnamo karą ir iš ten išsikraustyti, mūsų vyriausybė 
su prezidentu Johnsonu priešakyje per visus 1967 metus 
tik gilino ir plėtė agresiją prieš Vietnamo liaudį. Vi
sos progos, kurių buvo nemaža, baigti karą ir atsteigti 
Vietname taiką buvo praleistos “pro pirštus,” neišnau
dotos. Karas tebeina, karas tebesiplečia ir įžengiant į 
1968 metus.

Faktinai nieko nedavė prezidento garsiai paskelb
tas karas skurdui, nes visas lėšas suėdė Vietnamo ka
ras. Negrų liaudies protestai buvo paskandinti kraujuje 
(atsiminkime Detroitą ir Newarką).

Tačiau, žinoma, būtų didelė klaida į 1967 metus žiū
rėti tik iš tamsiosios pusės. Kaip niekada pirmiau šiais 
metais matėme didžiulį Amerikos liaudies atbudimą for
moje galingų prieškarinių demonstracijų ir žygių. Pui
kiai pasirodė mūsų jaunimas, mūsų šaunioji studentija 
kovose ne tik prieš karą, bet ir šiaip įvairiuose žygiuose 
už žmogų ir jo teises.

Pasaulinėje arenoje, sulaikymas karo Vidurio Ry
tuose ir neprileidimas prie ginkluoto konflikto tarp 
Turkijos ir Graikijos dėl Kipro salos yra didelis taikos 
taimėjiinas. Iš kitos pusės, pablogėjimas santykių tarp 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos yra didelė nelaimė.

Nereikia nė sakyti, jog socialistinis pasaulis per. 
1967 metus gražiai pasistūmėjo pirmyn pramonėje, že
mės ūkyje, moksle bei kultūroje.

Visos mus pasiekiančios žinios kalba apie labai vai
singus dideliais pasiekimais visose gyvenimo srityse 
1967 metus Tarybų Lietuvoje. O tai labai džiugina 
kiekvieną padorų, susipratusį lietuvį, kuriame pasaulio 
kampe jis begyventų.

Ką žada 1968-ji metai?
Jie turėtų būti geresni. Bet ar bus?
Nenustokime vilties!

Brangūs draugai!
Sveikinu Jus, Jūsų arti

muosius ir visus “Laisvės” 
skaitytojus su Naujaisiais 
1968 Metais!

Linkiu, kad jūsų gyveni
nes visad būtų kupinas 
džiaugsmo ir laimės!

Linkiu iš visos širdies 
sveikatos daugeliui metų ir 
sėkmės darbe.

Pakelsime Naujametinį 
tostą už dar gražesnį, dar 
šviesesnį rytojų.

Renė Diktoraitė
Vilnius 1967.XII.20.

siems jos darbuotojams.
Daug nuoširdžiausių lin

kėjimų Lietuvos vadams ir 
visiems jų šalies darbuoto
jams dėl visų Tarybų nau
dos ir visų žmonių gerovės, 
už pasaulinę tautų taiką. 
Daug laimės linkiu su Nau- 
j aisiais—1968—metais.

Su gilia pagarba, 
Draugiškai,

J. Smalenskas

Gyvenimo būdas gydo ir 
gyvenimo būdas sargdina

“Mama, kur tu?” Dabar

tačiūnaitė, lapę — Buterle- 
vičiūtė, ir kiti vaikai.

Rudenį geriausieji moki
niai vyko į Panerius ir pa
gerbė žuvusiuosius.

Neseniai klausėmės kon
certą apie Solovjovą-Sedo- 
jų ir susipažinome su šio 
k o m p o zitoriaus kūriniais. 
Taip pat darėme išvyką j 
Žemės ūkio pasiekimų pa
rodą, kuri vyko Vingio par
ke. Mūsų klasės berniukai 
Vingio parke žaidė futbo
lą su IV c klasės berniu
kais. Mūsų klasė laimėjo

Gerb. “Laisvės” 
Redakcija!

Leiskite man Jus, “Lais
vės” Redakcijos darbuoto
jus ir skaitytojus, pasvei
kinti Naujųjų 1968 metų 
proga, palinkėti stiprios 
sveikatos ir sėkmės sklei
džiant draugystės idėjas.

“Laisvę” gaunu jau 'ke
linti metai, kurią skaitau su 
įdomumu ir malonumu, už 
ką esu dėkinga draugams 
Orlenams, kurie užprenu
meruoja kiekvieneriais me
tais.

Naujų Metų proga noriu 
pasveikinti draugus Orle- 
nus, taip pat jų sūnaus šei
mą bei visus gimines ir pa
žįstamus, palinkėti visiems 
daug sveikatos ir ištvermės 
gyvenimo sūkuryje. O per 
šventes daug — laimės ir 
džiaugsmo! Tegul 1968-ieji 
būna taikos ir draugystės 
metai.,

E. Pakruojytė 
Liudvinavas

Brangūs draugai “Laisvės” 
darbuotojai ir skaitytojai
Iš visos širdies sveikinu 

Jus visus su Naujaisiaisl968 
Metais, karštai linkime vi
siems geros sveikatos, švie
sių dienų, didelės ir skaid
rios laimės kiekvieno Jūsų 
asmeniniame gyvenime, o 
ypač geros sėkmės Jūsų vi
suomeninėje 
šant 
mintį, 
idėjos.

Esu 
ateinančiais metais žmonija 
išsaugos taiką pasaulio tau
tų tarpe, žengs tolimesnio 
progreso ir vystymosi keliu, 
darbo žmonių būvio gerėji
mo keliu, tautų solidarumo 
ir savitarpio supratimo ke
liu. Apie tai svajoja švie
siausi žmonijos protai, tau
riausios asmenybės, tam 
atiduoda visas jėgas kiek
vienas doras žmogus, tame 
tarpe ir Jūs, brangūs drau
gai, “Laisvės” laikraščio re
dakcijos darbuotojai, pla
tintojai ir skaitytojai.

Geriausios laimės, g e- 
riausios sėkmės visiems.

Jūsų Juozas Baltušis

savi jautą, 
nuotaiką, 
negalavi-

veikloje, ne- 
žmonėms pažangią 
humanizmo, laisvės

su

kiekviena persirgta liga, 
kiekv ienas pergyvenimas, 
visas gyvenimo stilius, lai
kysena, savivalda, maitini- 

darbas ir poilsis. Vi- 
formuoja žmogų ne 

ačių ar siaurų pečių,

masis, 
sa tai 
tik pi 
bet nulemia ir sugebėjimą 
daugiau ar mažiau prisitai
kyti p 
dirgiklių poveikio. Šie su

rie išorinių ir vidinių

mai, kaip matom, for- 
si diena iš dienos,

Lošia žodžiais, taikos nenori
AUSTRALIJOJE per laidotuves prezidentas John

sonas susitiko ir tarėsi su taip vadinamu Pietų Vietna
mo generolu Nguyen Van Thieu. Paskui juodu išleido 
bendrą pareiškimą. Skaitai tą pareiškimą ir galvoji: 
Kas tiems vyrams pasidarė, už ką jie laiko Vietnamą, 
Ameriką ir pasaulį?! Ypač mūsų prezidentas pasirodo 
blogoje šviesoje.

Tik prieš keletą dienų jis per televiziją kalbėjosi su 
laikraščių reporteriais apie Vietnamo karą ir pasakė, 
kad Jungtinės Valstijos nepnešingos pasitarimui (tie
sa, neformaliam) su Pietų Vietnamo Išsilaisvinimo Fron
tu dėl suradimo kelio į atsteigimą taikos Vietname. Bet 
šiame pareiškime ta sąvoka visiškai atmetama. Lai
mėjo gen. Thieu, nes jis priešingas bet kokiam tarimuisi 
su Išsivadavimo Frontu. Pareiškime netgi einama dar 
toliau ir sakoma, kad joks pripažinimas Išsivadavimo 
Frontui negali būti suteiktas, jog Thieu sutiktų tartis 
tiktai su tais žmonėmis, kurie iš Išsivadavimo Franto 
pabėgtų ir pasižadėtų jo, Thieu, klausyti!

Iš kitos pusės, prezidentų pareiškimas kupinas gra
žių frazių apie Vietnamo žmonių teises ir laisves. Bet 
jomis tikės tiktai tie, kuriems Vietnamo karo baigimas 
ir taikos pasiekimas neapeina. Jų pareiškimą karštai 
pasveikins reakcininkai, kurie reikalauja, kad karas 
būtų vedamas ir plečiamas iki pilnos militarinės per
galės.

Taikos šalininkams vienas dalykas aiškus: Prezi
dentas Johnsonas ir generolas Thieu taikos nenori ir 
neieško.

Aplamai, šį trimestrą pra
leidome sėkmingai.

Gruodžio pradžioje pas 
mus pasirodė pirmasis snie
gas, ’ tačiau dar nesilaiko 
pastoviai, nes vieną dieną 
šąla, o kitą sniegas ištirps
ta. Iki Spalio švenčių ru
duo buvo nepaprastai gra
žus ir šiltas, o po švenčių 
pradėjo dažnai lyti.

Artėjant Naujiesiems Me
tams, mūsų klasė perduoda 
Jums, Mokytoja, nuošir
džiausius sveikinimus, lin
kėdama laimės, sveikatos, 
geriausios sėkmės 1968-ai- 
siais metais.

Tuo ir baigiame. Dar 
kartą sėkmės Jums. Ne
pamirškite mūsų klasės.

IVb klases mokiniai 
Vilnius

Sveikiname mieląjį dėdę 
P. Šolomską, J. ir J., Lazau
skus, o taip pat visą “Lais
vės” kolektyvą. Linkime' 
daug džiaugsmo, asmeninės 
laimės ir kūrybinės energi
jos! Tegul 1968 metai būna 
taikos metais.

Su Naujaisiais Metais!
J. ii’ S. šolomskai

Vilnius.

Sveikinu visą “Laisvės” 
kolektyvą Naujųjų Metų 
proga!

Ona Tučaitė
1967. XII. 18
Klaipėda

Mielas “Laisvės” kolektyve!
Naujais 1968 Metais lin

kiu visam Jūsų kolektyvui 
daug laimes, pasisekimo ir 
didelio kūribingūmo. Tegul 
šie. Nauji Metai padeda 
Jums įveikti tuos sunku
mus, kuriuos pajutote nete
kę draugo Mizaros.

Visam Jūsų kolektyvui, 
pažangiajai Amerikos lietu
vių visuomenei, draugei Ie
vai Mizarienei daug laimės 
ir pasisekimo linkiu naujais 
1968

Štai dar vienas planas
KIEKVIENOJE savo kalboje mūsų prezidentas 

Johnsonas ir viceprezidentas Humphrey pakeltu balsu 
karo priešams sako: Jūs parodykite savo planą baigimui 
Vietnamo karo.

Dabar atsiliepė populiari daugumoje intelektualų 
prieškarinė organizacija “SANE” (pilnas pavadinimas:

“Laisvės” Redakcijai
Darbo ir taikos metų iš 

krūtinės gelmių linkiu 
“Laisvės” redakcijai ir vi
siems skaitytojams. Su
prantamas draugės Ievutės 
ir Jūsų visų neblėstantis 
sielvartas dėl mūsų bendro 
bičiulio Rojaus mirties.

Karštai dėkoju floridie- 
čiams Pranui ir Marytei 
Kvietkams už iki šiol pre
numeruotą “Laisvę.” 
mės

Brangūs Draugai,
Nuoširdžiai sveikinu visą 

“Laisvės” personalą Naujų
jų Metų proga, linkiu sėk
mės literatūriniame darbe 
ir laimės asmeniniame gy
venime.

Jūsų, L. Valbasys 
Vilnius, 1967.XII.18

Metais.
V. Andriuškevičiene 
Kaišiadorių rajonas 

Gilučių kolūkis
S. Dar labai norėčiau 

pasveikinti ir padėkoti dė
dei i? dedienei Fr. ir A. 
Markevičiams iš Brocktono 
u ž nuolatinį “Laisvės” 
siuntimą.

Kaip kartais įsivaizduoja
ma gydymą? Kad reikia 
gerti lašiukus, miltukus, 
leistis injekcijas. Mėgsta
me ■ nuvažiuoti į kurortą, 
gerti mineralinius vande
nis, gydytis voniomis. Ši
tos priemonės tu r i n č i o s 
grąžinti gerą 
darbingą, žvalią 
pašalinti visus 
mus, skausmus.

Štai kartą žmogus atei
na į polikliniką ir sako: 
“Kažin kas čia man pasta
ruoju laiku pasidarė? Šir
dis smarkiai plaka, savijau
ta baisiai bloga. Duokit, 
daktare kokių vaistų.” Ir 
reikalauja žmogus kokių 
nors miltukų ar lašiukų, ku
riuos išgėręs, jis galėtų to
liau ištisomis dienomis sė
dėti susilenkęs prie rašomo
jo stalo, prirūkytame kabi
nete, valgyti už tris riebaus, 
saldaus maisto, ūžti prie 
stalo.

Kaip atsiranda liga? R 
kaip grąžinti sveikatą?

Kodėl vienas žmogus
serga nuo menkiausio 
skersvėjo, basas ant grindų 
atsistojęs ima sloguoti, ko
sėti, čiaudėti, o kitas vidur
žiemį maudosi upėje ir trykšte 
trykšta sveikata? Kodėl tos 
pačios akys, kurios, norma
liai išmiegojus, pailsėjus, 
buvo visai sveikos, po be
miegės nakties patinsta, pa
rausta, pradeda, peršėti?

O atsitinka taip dėl to, 
kad nusilpo akis plaunančių 
ašarų veikliosios apsigyni
mo priemones. Sumažėjo 
organizmo atsparumas.

Vieni žmonės turi šį su
gebėjimą didesnį, kiti—ma
žesnį. Ir tų pačių žmonių 
šis sugebėjimas kartais pa
didėja, kartais sumažėja.

Kaip suaktyvinti organiz
mo sugebėjimus, kaip iš
laikyti gerą savijautą, dar
bingumą?

Žmogui augant, gyve
nant, organizme savo žy
mę palieka kiekviena die
na, kiekvienas teigiamas ar 
neigiamas išorės poveikis,

muojai 
mėnesiais, metais.

Žm 
gaiš v 
čiais ; 
ros intensyviai dirbti tiek 
raume 
niais ] 
gaus Sveikatai yra reikalin
gas 
bent 
katai 
grūdihimasis. Kada šaltas 
oras, 
sa ve 
tamps 
persis 
serga 
šalimd ligomis.

Sme;
ti kitų centrinės nervų sis
temos 
mėgstamas darbas, bendra
vimas 
vargina, todėl gera nuotai
ka p 
mo dįirbą. 
pasiju 
kitais

ogaus organizmas il- 
ystymosi tūkstantme- 
)risitaikė trečdalį pa-

;nimis, tiek ir psichi- 
mechanizmais. Žmo-

fizinis darbas arba 
fizinė mankšta. Svei- 
taip pat reikalingas

vanduo, saulės švie<^ 
kia nuogą kūną, jis 
atsparesnis, rečiau

aido. Jis rečiau su- 
sloga ir kitomis per-

genu žievė gali pakel-

dalių tonusą. Todėl

su draugais mažiau

gerina viso organiz- 
žmogui būtina 

okti, pabendrauti su 
žmonėmis: būtina 

s pilnaverčiu visuo- 
nariu, įnešusiu savo 
dalį į bendrą žmoni- 

byną. Būtina ir atsi- 
uoti, pakeisti įspū-

menės 
darbo 
jos lo 
palaic 
džius,
čiu miegu. Būtinas įvairaus 
maist 
oras.

Jei 
sutrinka, žmogus pajunta 
lyg i 
skaus 
Tai s 
neteis 
venin o būdą reikia keisti.

Tac a žmogus sunerimsta, 
ieško 
gydyt.
šalintfi pradėjusius jį var
ginti 
dytoj

3 minimumas, gyvas

šis gyvenimo ritmas

’ pavojaus signalus; 
mą, blogą savijautą, 
ignalai, kad einama 
inga linkme, kad gy-

išeities, kreipiasi i 
o ją, prašydamas pa

reiškinius. Geras gy- 
is įsiklauso į šį signa- 
įsinaudoja juo, bet ne-

Sėk-
naujoje gyvenvietėje!

Pranas Kairevičius
Reemigrantas
iš Buenos Aires

Druskininkai
Čiurlionio 58A

Gerbiami Draugai 
Laisviečiai,

Majamiečio Linkėjimai
Linkiu linksmų, džiugių, 

laimingų ir ramių Naujųjų 
—1968—Metų “Laisvės” ko
lektyvo visiems darbinin
kams, rėmėjams ir jos vi
siems skaitytojams, daug 
tvirtos sveikatos, laimės, 
sėkmės progreso veikloje ir 
už visų tautų taiką. Ilgiau

sių metų “Laisvei” ir vi-

siunčiu nuoširdžiausius 
linkėjimus Naujųjų Metų 
proga.

Daug ištvermės ir svei
katos !

Jūsų A. Žukauskas
Vilnius.

rname darbe. O tau miela 
“Laisve”, dą daug, daug 
metų skelbti tiesos žodį už 
taiką ir laisvė, tarpe mūsų 
tautiečių, išsiblaškiusių po 
išeiviją. Taip pat lankyti ir 
mūsų protėvių šalį, brangią 
tėvynę Tarybų Lietuvą.

S. Paulo. 1967. 12. 21.

skubą jo paraližuoti kokiais 
nors
vaistais. Labai dažnai ligų^ 
niui f
tai, įvairios proce d ū r o s, 
kiek
timas. Nusisėdėjusiam pro
to darbininkui dažnai 
trūksta gryno oro, gamtos, 
raumenų darbo, savo emo-, 
cijų

nuskausm i n a n č i a i s 

reikalingi ne tiek vai?

gyvenimo būdo pakei-

National Committee for a Sane Nuclear Policy). Pla
nas arba pasiūlymas susideda iš aiškių keturių punktų. 
Būtent:

1. Saigono valdžia ir Jungtinių Valstijų valdžia 
turi pripažinti ir pradėti derybas su Pietų Vietnamo Iš
silaisvinimo Frontu.

2. Nutraukti Šiaurės Vietnamo bombardavimą.
3. Sumažinti militarinius veiksmus Pietų Vietname.
4. Aiškiausiai pasižadėti, kad, pasibaigus karui, tuo

jau iš Vietnamo bus ištrauktos visos Amerikos militari- 
nės jėgos, taip pat ir kitų šalių jėgos.

Vadinasi, yra protinga išeitis iš karo. Tegu mūsų 
prezidentas ir viceprezidentas daugiau nebesako, kad 
karo priešai neturi ir nepasiūlo plano karo baigimui.

- Naujųjų. Metų proga 
sveikinu visą “Laisvės” ko- 
lektyvą, linkiu geros svei
katos, sėkmės darbe. Esu 
dėkinga už laikraščio siun
timą.

Būdama ilgametė “Lais
vės” skaitytoja, turiu gali
mybę džiaugtis Jūsų pa
siektais laimėjimais ir nuo
lat prisiminti malonų vie
šėjimą Jūsų tarpe.

Tegul 1968-uosius Metus 
lydi taika ir progresas!

N. Sadauskaite

Sveika miela “Laisve”!
Naujųjų Metų proga svei

kinu mielą laikraštį “Lais
vę”, visą jo kolektyvą re
daktorius, rašytojus, rėmė
jus, platintojus ir skaityto
jus. Linkiu Jums viso ge
riausio, kaip asmeniniam 
gyvenime, taip visuomeni-

Mirus Rojui Mizarai.
Reiškiame gilią užuojau

tą jo gyvenimo draugei Ie
vutei, draugams ir artimie
siems, “Laisvės” kolektyvui 
netekus idėjos draugo, pa
tarėjo. Ir visai lietuvių tau
tai, netekusio mielo sūnaus.

A. Virbalis

srityje, sveiko juoko, 
enkinimo savo darbu.

Vaistai veikia dirbtinai ir 
trum pai, teisingas gyveni
mo būdas — natūraliai ir 
pastoviai. Tai stipri ir ge
ra sveikatingumo priemo- 

rio niekuomet nederėtų 
ršti.

Gyd. P. Butkevičius

nė.
už m

net Lietuvoje išau

A. Dilio nuotrauka

Linai—Lietuvos šilkas. Šiei-------# _
40 tūkstatačių hektarų linų. Nuotraukoje: linarūtė Pas
valio rajono “Tiesos” kolūkyje. A. Dilio nuotrauka

J
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Kruvinas istorijos lapas — keturių komunistų sušaudymas

Gruodžio 27 dieną suėjo lygiai 41 metai kai buvo su
šaudyti keturi Lietuvos Komunistų Partijos vadai. Tą 
baisų lietuvių istorijos lapą geriausiai apibūdina mūsų 
laikraščio “Laisvės” pasisakymai. Todėl tos liūdnos su
kakties atžymėjimui kai ką žemiau perspausdinsime.

1926 metų gruodžio 29 dieną “Laisvėje” per visą 
pirmąjį puslapį antrašte “Keturi sušaudyti Lietuvoje” 
buvo atspausdinta tokia žinia:

“Pirmadienio (tai yra gruodžio 26 d.) ‘Laisvės’ Re
dakcija aplaikė kablegramą nuo Lietuvos draugų, o apie 
9 valandą vakare aplaikyta kita, labai liūdna sekanti 
kablegrama:

“Lietuvos fašistai Kaune, karo teismo nuosprendžiu, 
sušaudė narius Komunistų Partijos Centro Komiteto— 
K. Požėlą ir Greifenbergerį; narį Jaunų Komunistų Or
ganizacijos Centro Komiteto čorny ir narį Tarptautinės 
Organizacijos Pagalbos Revoliucijai K Giedri.”

1960-aisiais metais su 
grupe amerikiečių lietuvių 
turistų viešėjau Lietuvoje.

Grupės priėmimas buvo 
“Vilniaus” viešbutyje. Prie
šais mane prie stalo sėdė
jo apyjaunis, malonios iš
vaizdos vyras. Jis man 
atrodė panašus į tą ameri
kietį, kuris man buvo da
vęs dovanėlę atvežti jo 
broliui. Ot, pamaniau, gal 
gi jis ir bus to amerikiečio 
brolis, atėjęs su manimi su
sitikti ir brolio dovanėlę pa
siimti. Paklausiau šalia ma
nęs sėdėjusį nepažįstamą
jį:

—Ar žinote, kas tas prie
šais mus sėdįs asmuo?

Jis, matyt, mano paklausi
mą išgirdo ir skersai stalo 
padavė man savo vizitinę: 
Vytautas Zenkevičius.

—Tai “įsiklampojau,” lyg 
susigėdęs, pamaniau. — Ne 
tas, kurį sutikti tikėjausi.

Rytojaus dieną sutikau jį 
su Rotomskiu viešbučio fo- 
jeryje. Pasikeitėme keletu 
žodžių dėl kelionės pas gl

uminės.
Tai tik toks buvo mano 

su Vytautu Zenkevičiumi 
susipažinimas.

Nuvykęs į Merkinę pas 
broldukros šeimą, susirūpi
nau viena jų dukryte: ji 
man atrodė džiovininke. 
Tėvam nieko apie tai nesa
kiau. Bet nurimti negalė
jau. Sugrįžęs iš Lietuvos, 
parašiau mergytės motinai, 
kad kuo greičiausiai vežtų 
ją į ligoninę sveikatai pa
tikrinti.

Broldukra man atsakė:
—Nuvežėme Angelytę į 

Vilnių pas vaikų daktarą. 
Jis pripažino jai džiovą. 
Liepė gerai maitinti, šil
tai laikyti ir duoti strep- 
tomicino. Nuvežėme ją dar 
ir į Alytų, pas kitą dakta
rą. Ir šis pasakė tą patį.

Buvau tikras, kad šei
mos sąlygomis mergytei bus 
labai sunku pasveikti. Nu
sprendžiau kaip nors ją 
gelbėti. Bet kaip? Į ką 
kreiptis? Štai turiu Vytau
to Zenkevičiaus vizitinę. 
Reikalą parašiau jam, pra
šydamas pagelbėti atidary
ti mergytei ligoninės duris. 
(Biskį pirm to jau buvau 
parašęs ir ligonės tėvams: 
“Jei ateis iš Vilniaus pagal
ba,—priimkite.”)

Tos pačios gruodžio 29 dienos “Laisvės” vedamasis 
(editorialas) buvo sekamas:

Jau liejasi nekaltas kraujas Lietuvoje
Kada mes sakėme, kad Lietuvos fašistai yra užsi

moję nušluoti iš savo kelio visus, kurie ne su jais, mes 
pasakėme pilną tiesą. Jie nesidrovės griebtis kruviniau- 
sios žmogžudystės, jeigu to pareikalaus palaikymas jų 
užmačių ant Lietuvos liaudies. Mes tvirtinome, kad Lie
tuvos fašistai elgsis taip, kaip elgiasi jie Italijoje, Bul

garijoje, Lenkijoje ir kitur. Visur šalta žmogžudystė 
yra jų numylėtas įrankis kovoje prieš revoliucinius dar
bininkus.

Dabar Smetonos ir Voldemaro rankos jau suteptos 
nekaltu darbininkų krauju. Keturi mūsų draugai jau 
sušaudyti. O dar tik pradžia! Fašistinis teroras dar tik 
pradeda įsisiūbuoti. Jis savo kruviną darbą varys to
liau.

Nepamirškime, kad Bulgarijos fašistai į vienus pir
mus savo viešpatavimo metus nugalabino apie 30,000 
darbininkų ir valstiečių. Bulgarija taip pat maža šalis. 
Ten fašistai žudė kiekvieną, kuris tik kaip nors pakėlė 
balsą prieš jų terorą. O ar kas nors mano, kad Lietu
vos fašistai geresni? Argi Smetonos, Voldemarai, Kru- 
pavičiai ne tokie pat kraugeriai?

Chicagos kunigų “Draugas” Nr. 298 praneša mums, 
kad Lietuvos klerikalai-fašistai yra nutarę “nušluoti..nuo 
žemės paviršiaus visus darbininkus, kurie pritaria bol
ševikams arba net ir socialistams.” O visiems žinomas 
faktas, kad milžiniška Lietuvos darbininkų dauguma 
4fiia su tomis dviemis srovėmis. Tuo būdu kruvinieji 
fašistai yra nutarę “nšluoti nuo žemės paviršiaus” mil
žinišką Lietuvos darbininkų daugumą! Ir jie eina prie to. 
Sušaudymas keturių draugų yra jų to baisaus užsimoji
mo pradžia.

Matyt, Lietuvos liaudis bejėgė ir paslika. Jinai 
beginklė. Jinai tapo žmogžudžių užklupta ir neturi ga
limybės nuo jų apsiginti. Smetonų, Voldemarų ir Kru
pavičių rankose ginklai, brutalė jėga. Jie padėties vieš
pačiai. Jie tironai. Jie žmogžudžiai.

Vienok randasi Amerikoje lietuvių, kurie pritaria 
tiems kraugeriams. Tokių yra nemažai. Dauguma jų 
yra kunigų suvedžioti parapijonai. Jų protas užnuo
dytas. Jie tuo tarpu neturi pasigailėjimo savo bro
liams ir seserims, kurie skerdžiami Lietuvoje. Jie yra 
patys darbininkai, bet jie negirdi Lietuvos darbininkų 
vaitojimo. Jie yra aukos kunigų. Jie remia savo kla
sės mirtinus priešus. Tai mūsų darbas prieiti prie tų 
suvetižiotų darbininkų ir parodyti jiems, kr;p jie yra 
Kmigų paversti žmogžudžių Lietuvoje rėmėjais ir ša
lininkais.

Bet ne vien tik klerikalų srovėje fašistai turi pase
kėjų. Dalis tautininkų srovės remia juos ir jų kruvinus 
darbus. Pav., žymiausias tautininkų-sandariečių vadas 
‘‘Vienybės” redaktorius Sirvydas atvirai ir begėdiškai 
sveikino fašistų smurtą Lieuvoje. Mes esame tos nuo
monės, jog kai kurie iš tų tautininkų pamatys savo 
baisią klaidą ir atsisakys nuo rėmimo fašistų Lietuvoje, 
bet jų lyderiai pasiliks savo dabartinėse pozicijose ir 
visais būdais pagelbės fašistams išsilaikyti ant liaudies 
sprando.

Amerikos lietuviai, budėkime! Nekaltas darbinin- 
įj|Braujas Lietuvoje jau liejasi. Jau krito keturios bran- 
■BJgyvybės nuo žmogžudingos kruvinųjų fašistų ran-
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negali. 0 ir mano medžia
ginė' jai pagalba saugi būti 
negali...

Ir šiuo reikalu parašiau 
gerb. Vytautui Zenkevičiui. 
Prašiau jį parūpinti jai vie
tą prieglaudoje.

Jis taip pat žaibiškai man 
atsakė:

— Susisiekiau su Socia
linio aprūpinimo ministeri
ja. Jūsų sesuo bus paimta 
į prieglaudą, kai tik atsi
ras tuščia vieta.

Ir vieta prieglaudoje jai 
buvo greitai parūpinta.

Didžiai apgaile s t a u j u , 
kad kieno nors įbauginta, 
į prieglaudą vykti ji pabi
jojo ir atsisakė...

Prieš porą metų man te
ko kalbėtis apie Tarybų 
Sąjungą ir Lietuvą su tūlu 
mandagiu, pamokytu, buvu-

žudyste. Mes ne tik ją pasmerkiame ir prieš ją pro
testuojame. Mes sudedame prižadus, kad mes dar su 
didesne energija skelbsime karą tiems žmogžudžiams. 
Mes nenulstančiai šauksime Amerikos lietuvius veik- 
lion kovon prieš Lietuvos fašistus.

Draugų Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čorno 
kraujas nepraeis veltui jų budeliams. Jų neužmirš Lie
tuvos darbininkai. Jų neužmirš Amerikos lietuviai.

Gerb. Vytauto Zenkevičiaus
rūpestingumas

Žaibiškai gavau gerb. Vy
tauto Zenkevičiaus atsaky
mą:

—Susisiekiau su Sveika
tos ministerija. Buvo pa
siųstas gydytojas ligonę ap
žiūrėti. Patirta, kad padė
tis dar nėra beviltiška. Kai 
tik pasidarys tuščia vieta, ji 
bus paimta į ligoninę. Pir
ma proga aš pats važiuosiu 
padėtį patirti.

Bet Vytautui iš Vilniaus 
į Merkinę kelionę atlikti jau 
nereikėjo: mergytė jau bu
vo paimta į ligoninę.

Apie dukrytės į ligoninę 
paėmimą jos motina man 
rašė:

—Tik dabar, gavusi tavo 
laišką, supratau, kodėl net 
du daktarai taip mūsų duk
ryte susirūpino: visai ne
kviesti atvažiavo paimti ją 
į ligoninę.

Antra beda
Turiu Lietuvoje nebylę 

seserį. Jos likimas apverk
tinas. Gyvendavo ji ir pas 
seserį Alytaus rajone, ir 
pas brolį bei jo dukrą Mer
kinėje. Galop man praneš
ta, kad ji labai pavojingai 
susirgo. Bet ligoninėje vie
tos nesą. Po kiek laiko ga
vau suraminimą, kad ji bu
vo nuvežta pas daktarą ir 
šiaip taip pagydyta.

Pati pasiskųsti man ji

siu buržuazinės Lie t u v o s 
karininku, dipuku. Jis, tie
sa, laikosi bendros linijos 
prieš tarybinę santvarką. 
Bet jis ir priešingą nuomo
nę bei argumentus išklauso 
ir nesako, kaip kiti, jog 
meluoji. Papasakojau jam 
apie savo apsilankymą Lie
tuvoje ir apie gerb. Vy
tauto Zenkevičiaus (jo var
do tuomet neminėdamas) 
man padarytas šias dideles 
paslaugas. Mano manda
gusis pašnekovas pareiškė 
prielaidą:

—Tas asmuo, matyt, yra 
didelis žmogus.

—Kokia jo politinė didy
bė, nežinau, bet jis turi tik
rai didelę širdį,—jam atsa
kiau.

O jei aukštose valstybi
nėse įstaigose nebūtų kitų 
gerų širdžių, besirūpinan
čių vargšų likimu, tai nė 
didelė vieno asmens širdis 
daug padėti negalėtų.

Prašau gerb. Vytautą 
Zenkevičių priimti mano 
viešą padėką už brangias 
paslaugas, nors ir labai pa
vėluotą.

S. Večkys
----------------------------1—

Žymus moterų vaidmuo 
Rytų Vokietijoje

Rostock. —“N. Y. Times” 
koresp. P* Shabecoff rašo 
savo laikraščiui, kad Vokie
čių Demokratinėje Respub
likoje moterys vaidina la
bai svarbų vaidmenį eko
nominiame gyvenime.

Respublika turi apie 17 
milijonų gyventojų, kurių 
tarpe yra 9 milijonai mo
terų. Įvairiuose darbuose 
moterys sudaro arti 47 pro
centus. Tuo labiau moterys 
ima daugiau atsakomybės 
darbuose, kuomet respubli
koje trūksta darbininkų.

(h Pas mus galite įsigyti Kalėdų ir Naujų Metų j® 
jŽ švenčių proga visokių KNYGŲ, PLOKŠTELIŲ, ŽUR- ja 
O N ALŲ, LAIKRAŠČIŲ.
w Turime didelį pasirinkimą—
U ĮVAIRIŲ VAIKAMS ŽAISLŲ W
n GINTARINIŲ KARIELIŲ, SAGUČIŲ, AUSKARŲ, 
įjj ir kitokių dalykėlių. ya

y MENINIŲ ALBUMŲ.
jjS LIETUVIŲ KALBA KNYGŲ, PLOKŠTELIŲ
y DOVANŲ.
vį Rašykite dėl mūsų periodinio

PRAŠOME RAŠYTI ANGLŲ
katalogo.
KALBA

ir pasirinkite.Užsisakykite per laiškus arba ateikite
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nuo 10 v. ryto iki 6 v. vakaro; ketvirtad. nuo 10 v. ryto iki 7 v. v., 

o šeštadienį nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.
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MONTREAL, KA
Suėjo vieneri metai

Vincas Malin
Kilęs iš Gricaičių k., S 

Liūdnai prisimename 1966 me 
nes tą dieną netekome mylime 
spaudos skaitytojo, Literatūro 
Mums gaila, kad per anksti jį

Žmona Bronė, 
seserys Julija j brolis Antanas

NADA 
kai mirė 

auskas
kuodo rajono 
;ų gruodžio 31-mą,
• asmens, lietuvių 
s Draugijos nario, 
pasiėmė mirtis.

duktė Stephanie 
ir Stefa, JAV, 
, T. Lietuvoje

Seoul. — Pietų korėjos 
teismas • nuteisė Amerikos 
kareivius W. N. Page ir R. 
J. Velasquez nuo 1 ir pusės

iki 3 
priev: 
toriau

metų kalėjimo už iš- 
irtavimą filmų direk- 
is dukters.
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Rochester, N. Y.
Mirė lietuviai

Nedidelė mūsų lietuvių 
kolonija sparčiai retėja. 
Per šiuos metus netekome 
23 lietuvių. Labai liūdna, 
kad taip mūsų eilės retėja. 
Dauguma mirė sulaukę se
natvės.

Štai sąrašas bėgiu viene- 
rių metų mirusių lietuvių:

Marija Bartrušaitienė, 63 
metų.

Vladas Bartrušaitis, 54 
metų.

Feliksas Polankis, 73 m.
Mary Novidanskienė.
A. Polinauskas.
Simanas Mocejūnas, 87 

metų.
Regina Grigaravičius.
Antanas Vaicukynas, 53 

metų.
Feliksas Motuzas, 74 m.
Veša, 57 m.
Jurgis Žemaitis, 54 m.
Jonas Kazakevičius, 78 

metų.
Nely Bubnis, 59 m.
Amilia Witkauskiene, 72

Juozas Eismantas, 82 m. 
Ievutė Pelekaitė.
Alekas Lutkauskas.
Martinas Paulauskas, 78 

metų.
Stasys Kelauskas, 79 m.
Salome Miglinas.
Adamas Walter.
Anna Pocius, 83 m.
Anna Kaslauskas, 82 mA

i; Rengiasi sutikti

Chester, Pa.
Aplankius “Laisvės” 

skaitytojus
Sofija Lipčienė užsimo

kėjo už tris prenumeratas. 
Ji sakė: gavau laišką nuo 
sesers. Sesuo rašo buvusi 
nuvažiavusi į Viduklę ap
lankyti šimtametę Aleną 
Lipčienę. Ji yra sveika, ge
rai mato, jaučiasi gerai, yra 
vikri. Pasikalbėjus, ji per
davė geriausius linkėjimus 
visiems “Laisvės” skaityto
jams ir darbuotojams, taip
gi visiems amerikiečiams.

Gavau laišką nuo gero 
draugo iš Keene, N. H. Jis 
praėjusią vasarą buvo nu
vykęs Tarybų Lietuvon ap
lankyti savo gimines. Jis 
yra pilnai patenkintas, kad 
jo giminės daug geriau gy
vena, negu jis tikėjosi. Jis 
klausė, ar aš manau vėl 
greitai važiuoti. Norėtųsi, 
bet kelionei yra perdaug 
išlaidų.

Būtų puiku, kad mes šiais 
metais savo mylimiems už
rašytume “Laisvę” metams, 
būtų gera dovana. Jie ma
tytų, kaip mūsų žmonės gy
vena ir veikia. Ir visas mū
sų šalies gyvenimas jims 
būtu aiškesnis.

- - - o - - -
Mirė Susana Kodis, su

laukusi 74 m. Du sūnūs ir 
duktė liūdi netekę mamy
tės, ji ilsisi šios šalies žeme
lėje.

Susirgo Mrs. Arlauskie
nė. Linkiu greitai susveikti.

A. Lipčius
Kaip kasmet, taip ir šie

met DLK Gedimino Drau
gija rengia Naujų metų su
tikimą. Bus bufetas su įvai
riais užkandžiais, gėrimais. 
Pradžia 4 vai. po pietų. 
Gros Roberto Šerelio or
kestras ir bus galima pasi
šokti ir linksmai laiką pra
leisti.

Nariai, jei kas neateisite, 
vis tiek turėsite už bilietą 
užmokėti. Geriau būti tarp 
savųjų, pasveikinti ir pasi
vaišinti su savo draugais.

C. Z.

Belgradas. —Pietinės Ju
goslavijos miestą Debar su
kratė žemės drebėjimas. 
Tai jau 992 žemės drebėji
mas tame rajone nuo lap
kričio 30 d.

Mirė TSRS gen. Pronin
Maskva. —Tarybų Sąjun

gos gynybos ministerija 
praneša, kad mirė įžymus 
generolas M. Pronin, turė
damas 66 metus amžiaus. 
Dėl ligos buvo pasitraukęs 
iš tarnybos.

SEZONINIS SVEIKINIMAS į
Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, drau- jį 

gus Floridoje, New Yorke, Bostone ir kituose į 
miestuose. Taipgi gimines ir draugus Lietuvoje & 
ir kitose šalyse, visiems linkiu laimės. Lai 1968 į 
metai atneša taiką pasaulyje! |

S. Šukienė jį
So. Boston, Mass. į

, YUCAIPA, CALIF.
Iš LLD kp. veikimo

LLD kuopos priešmetinį 
susirinkimą praleidom pa
girtinai gerai. Iš kuopos 
iždo gausiai aukota visuo
meniniams reikalams. Kuo
pos valdybos raportai trum
pi ir aiškūs. Kuopos valdy
ba palikta ta pati 1968 me
tams.

Pirm, raportavo, kad vei
kia pagal savo išgales. 
Stengiasi gauti naujų narių, 
bet nepavyko. Lapkričio 
mėn. turėjo kuopa paren
gimą, gerai pavyko, nes 
šeimininkės darbavos gerai 
maisto prirengime, ir daug 
turėjom dovanų.

Kuopos finansinis stovis 
dar gana geras. Kuopa per 
spalio ir lapkričio mėn. iš- 
aukojo visuomeniniams rei
kalams $700. Fin. sekr. ir 
iždininkas sutartinai atlie
ka savo pareigas ir darbas 
eina sklandžiai. Prie rapor
to fin. sekr. pažymėjo, kad 
aplaikė pilną skaičių kny
gų nariams ir visos išdalin
tos. Knyga “Tėvų ir Brolių 
Takais,” atrodo, visiems 
patinka.

Pranešta, kad žada atsi
lankyti į Los Angeles d-gė 
Mizarienė, LLD centro sek. 
ir žada atsilankyti į Yu- 
kaipą, pasimatyti su kp. 
veikėjais, tikimės, kad ji pa
sakys įdomią kalbą gruod. 
21 d. Kadangi nepavyko 
gauti svetainę minėtą die
ną, tad sueiga įvyks J. ir 
M. Alvinų stuboje apie 12 
valandą.

Valdybą sudaro: pirm. M. 
Alvinienė, fin. sekr. J. Al
vinas, iždininkas M. Pūkis, 
užrašų rašt. nepalaikė no
minacijų, tad užrašų rašti
ninko rinkimas paliktas 
vas. mėn. susirinkimui.

Kitas susirinkimas įvyks 
vasario 11 d. Parko salėje.

Kuopos ligoniai
Smagu buvo matyti su

sirinkime Antaną Shultz. 
Turėjo skaudžią operaciją 
ant vienos akies, dabar 
džiaugiasi, kad akis susvei- 
ko.

Juozas Russ iš Laguna 
Beach turėjo skaudžią šir
dies ataką ir buvo gydomas 
ligoninėje. Dabar randasi 
namie po daktaro priežiūra, 
sakė, ligonis sveiksta.

Alvinas

Prancūzijos kairiųjų pasitarimas 
tolesnei vieningai veiklai sv

f

Paryžius. — Prancūzijos 
Komunistų partija ir demo
kratinių bei socialistinių 
kairiųjų jėgų federacija 
ruošia naują savo vadovau
jančių veikėjų pasitarimą 
svarbiais visuomen i n i a i s 
reikalais.

Speciali darbo grupė iš 
abiejų organizacijų atstovų 
nuodugniai išnagrinėjo eko
nominės ir tarptautinės po
litikos problemas, kurios

teks galutinai aptarti bend
rame abiejų organizacijų 
vadovybės susirinkime.

Kompartijos pasiūlymus 
iš esmės palankiai sutiko 
demokratinių bei socialisti
nių kairiųjų jėgų federaci
jos vadovai. Federacijos 
vykdomasis komitetas ap
svarstė klausimą dėl toles
nių derybų su Kompartija 
ir nutarė šias derybas ves
ti toliau.

St. Petersburg, Fla.

Sveikinu su naujaisiais 1968 metais visą pa
žangiąją darbininkų klasę Amerikoje, “Laisvės” 
kolektyvą, vajininkus, geraširdžius rėmėjus, 
skaitytojus ir rašytojus. Taipgi sveikinu visus 
T. Lietuvoje gimines ir p 
siems geros, stiprios sveikatos, vienybės, 
ir broliškos santaikos.

ažįstamus, linkiu vi- 
meilės

<4.

Su naujaisiais 1968 metais, sveikiname visą 
“Laisvės” kolektyvą, skaitytojus. Taipgi sveiki
name draugus Lietuvoje, Amerikoje ir Kanado
je, linkėdami visiems stiprios sveikatos ir sėk
mės jūsų darbuose.

Alekas ir Leokadija Bekešiai
Rochester, N. Y.

METINIŲ ŠVENČIŲ PROGA
Sveikinu gimines ir draugus Amerikoje, 

Lietuvoje ir visur kitur. Linkiu geros sveika
tos, pasisekimų ateinančiais 1968 metais. Taip
gi linkiu geros ištvermės kovotojams už žmo
nijos gerovę ir pasaulinę taiką.

Aleksandras Kandraška
Somerville, Mass.

MIAMI, FLA.
Gruodžio 24 d. Lietuvių 

socialiniam klube dieną 
prieš Kalėdas buvo sureng
tas prieškalėdinis parengi
mas su pietumis ir kučio- 
mis. Marutė Paukštaitie- 
nė su savo pagalbininkėmis 
pagamino šaunius ir ska
nius valgius. Publikos da
lyvavo pilnutė salė.

Ta proga Elizabeth Stan
kus, Suzana Šukaitis ir Ch. 
Aimontas minėjo savo gim
tadienius. Dovanų jiems 
suteikta nuo Ch. ir Nelės 
Tamošiūnų keikas ir dar 
kai kas, o nuoAl. ir Marga
ret Valilionių gėlės ir do
vanos. Nuo estrados juos 
pagerbė Klubo prezidentas 
Povilas Gabrėnas ir Marie 
Koch, Aido choro pirminin
kas J. W. Thomsonas. O 
choro mokytojui Nekrašui 
vadovaujant, buvo sudai
nuota “Happy Birthday.” 
Publika sveikino juos gau
siais aplodismentais ir lin
kėjo ilgo ir sveiko amžiaus.

Ta pačia proga Elizabeth 
Stankus paaukojo “Lais
vės fondui penkinę.

V. J. Stankus

Pažangiųjų veikla
Daugelis dejuoja, kad 

šiaurėje žiema šį metą atė
jo pirm laiko, jau visur 
daug sniego ir, palygina
mai, labai šalta. Tai pas 
mus Floridoje temperatūra 
vis 80°, apie šaltį arba šal
nas nėra nei kalbos. Žiema- 
votojų-turistų jau privažia
vo daug ir dar vis atva
žiuoja. Pažangieji St. Pe- 
tersburgo lietuviai, vadovy
bėje LLD 45 kuopos, nieka
da nesnaudė, o šiuo laiku 
dar padvigubino veiklą, kad 
duoti progą atvykstantiems 
svečiams linksmai laiką 
praleisti.

Gruodžio 16 d. suruošė 
šaunų pokylį, kuris nebuvo 
tik eilinis pokylis, o Adelės 
Pakalniškienės, Dainos my
lėtojų choro moky t o j o s , 
gimtadienio p a m inėjimas. 
Taipgi ir choro 4 metų gy
vavimo sukaktis. Svečių at
silankė gana daug; klausėsi 
dainų, kalbų ir pranešimų. 
Pirmininkas V. Valley iš
šaukė ir supažindino atsi
lankiusius svečius iš toles
nių miestų; tai tradicinis 
svečių pagerbimas ir jis la
bai vietoje.

Publikai susėdus prie 
stalų, prie kiekvieno buvo 
taurelė stipriosios, o tai tos
tas, kurį keliame sveikinda
mi Adelę su jos gimtadie
niu. Dainos mylėtojų cho
ras ir visa publika uždai
navo “Ilgiausių metų”- ir 
“Happy Birthday” (angliš
kai). Adelė linksmai nusi
teikusi ir šventiškai pasi
puošusi, o apie ją visi gi
minės: jos motina ir patė
vis Puišiai, jos dukra Fran- 
cina Cummings ir trys duk
ros vaikučiai (Adelės anū
kėliai) — keturios genera
cijos. Tvarkos vedėjui pa
aiškinus šią nepaprastą svar
bą 4-rių generacijų sėdėji
mo kartu, svečiai negailėjo 
aplodismentų.

Apie vaišes ir jų skonį 
tenka pasakyti sekamą: 
Puikiausias, rūpestingai pa
ruoštas, kokį tik mūsų šau
nios šeimininkės sumanė, 
O jos labai moka pataikauti 
pensininkams, kurie čia vi
sada sudaro didžiumą. Jei 
mūsų šeimininkės rengtų 
kokį nors pokylį ir toli už
miestyje, tai svečiai jas 
sektų, nes jų valgiai pa
kviptų per visą apylinkę.

Užkandus, prasidėjo dai
nos. Šaunusis Dainos my
lėtojų choras išstoja į prie
kį, svečiai pasitinka delnų 
nesigailėdami. Trumpai 
reiktų šį tą pasakyti apie 
chorą, nes tai jo 4 metų gy
vavimo sukaktis. Jis yra 
šaunus, puikiai dainuoja, 
publika juo gėrisi ir di
džiuojasi. Nėra skaitlingas, 
tik virš 20 asmenų, bet ne 
vien kiekybėje svarba. Ade
lė Pakalniškienė turėjo 
sunkaus darbo, iki jį išla
vino *šiuos pagyvenusius 
žmones taip gražiai, sutar
tinai dainuoti. Garbė jai.

Buvo ir kalbų. Pirminin
kas |V. Valley iškvietė kal
bėti N. Lenigienę, ji svei
kino Adelę už jos nenuils
tantį darbą pažangių lie
tuvių veikloje. Kalbėjo sve
čias iš Miamio, Ig. Urbonas, 
sveikino Adelę nuo Miamio 
lietuvių. F. Mockapetris 
trumpai kalbėjo ir įteikė 
Adelei dovaną nuo jos ar
timųjų draugų. Pirminin
kas V. Valley ir Adelė pa
dėkojo draugams, kurie ją 
taip gerbia. Adelė pasisa
kė, kad ji šią dovaną skirs 
svarbiems visuomenės rei
kalams. Iškviestas kalbėti 
J. Yuknis, buvęs pirmas 
choro sumanytojas, bet jis 
kalbėjo labai trumpai, sakė
si nepasiruošęs. Iškviestas 
J. Greblikas,, Dainos mylė
tojų choro narys ir darbuo
tojas, apibūdinti choro dar
buotę, tačiau, jis atsiprašė, 
kad nors čia būtų taip svar
bu, bet jam nebuvo iš anks
to pranešta šią pareigą at
likti, jis nepasiruošęs, tik 
trumpai palinkėjo Adelei 
turėti dar daug tokių gim
tadienių.

Dzūkelis

Brockton, Mass.
Sutiksime Naujus 1968 

metus Lietu. Taut. Name, 
668 N. Main St., Brockton, 
Mass., 7:30 vai. vak. Įėji
mas tik $3.50. Bus kalaku
tienos, muzika. Valgyti, 
gerti galės kiek tik norės. 
Taipgi kiekvienas gaus po 
dovanėlę. Prašome daly
vauti. Rengimo Komitetas.

• • •

Draugysčių ir kuopų me
tiniai susirinkimai įvyks 
Lietuvių Tautiškame Name.

Moterų Apšvietos klubo 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, gruodžio 29 d., 2 vai. 
dieną.

Lietuvių Taut. Namo dr- 
vės susirinkimas įvyks sau
sio 2 d., 7 vai. vak.

LDS 6 kp. susirinkimas 
įvyks sausio 8 d., 7 vai. vak.

Šv. Roko pašalpinės drau
gystės susirinkimas įvyks 
sausio 3 d., Liet. Piliečių 
Klubo salėje, 128 Ames St., 
7 vai .vak.

Liet. Piliečių Klubo su
sirinkimas įvyks sausio; 4 
d., savoje salėje, 7 v. vak.

Viršminėtų organizacijų 
nariai kviečiami dalyvauti 
susirinkimuose.

George Shimaitis

Norwood, Mass.
Gruodžio 14 d. Norwoo- 

do ligoninėje, po vienos sa
vaitės sirgimo, mirė nuo 
šoko LDS 3-osios kuopos 
narė Mary Navickienė, su
laukusi 70 metų amžiaus. 
Buvo pašarvotą Paul H. 
Kraw koplyčioje ir palaido
ta gruodžio 18 d. Norwoo- 
do Highland Cemetery.

Velionė paliko dideliame

Ann Zigmą ntiene 
Detroit, Mich. ’b

vės” kolektyvą, skai- 
mielus draugus. Lai n 

1968 metai atneša taiką pasaulyje.
Helen Žukas

Binghamton, N. Y. vĮ

Sveikiname visą “Lais 
® tytojus. Taipgi gimines ir

My Ida ir Walter Žukas M 
Elizabeth, N. J.

SVEIKINIMAS
Su 'žiemos šventėmis 

tarnus, gimines, draugus Amerikoje ir Lietuvoje. 
Linkiu laimės ir sėkmės 1 
linksmi ir sveiki dar daugelį metų.

sveikinu visus pažįs-

968 metuose. Bukite

Karolina Kazlauskienė
So. Boston, Mass.

rb

'b

rb

Su Naujaisiais
Visus LLD narius, mūsų 

skaitytojus, jos rėmėjus i]* 
kim visiems tvirtos sveika 
tų darbų vykdymui.

LLD 
ir nai

— San Francisco, Calif.

1968 Metais
pažangiosios spaudos S 
bendradarbius. Lin- ™ 

tos ir sėkmės užbrėž- S?

153 kuopos valdyba 
iai.

čivi Proga
Sveikinu draugus -ges, gimines Lietuvoje ir 

Kanadoje. Laimingų 1968 metų visiems!

—Simonas Gendrėnas
Rochester, N. Y.

Žiemos Šven

'b

rb

'b

'b

Žiemos Šven
ja Sveikiname gimines, 

Valstijose, Kanadoje
J# mės 1968 metuose.
H Petras

ir Ta

čių Proga j
draugus Jungtinėse |

ir Ona Malinauskai 
Fairport, N. Y.

U

liūdesyje savo vyrą Vincą, 
dukrelę Helen Baranowski, 
East Walpole, žentą, du 
anūkus ir daug artimų gi
minių.

Nuo kapinių visi palydo
vai buvo pakviesti užeiti į

etuvių namo bendrovės 
ubą, kur buvo tinkamai • v • i • f .kli 

pavaišinti. .
Velionei amžinos 

bės, o šeimai 
liūdnoje valandoje.

M. Uždavinis .
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'LAISVĖS' VAJUS
i (Atkelta iš I-mo psl.)
DĖMESIO ! Norime pranešti, kad “Laisvės” Bend

rovės direktoriai savo posėdyje nutarė prailginti vajų 
iki vasario 15 d., 1968. Anksčiau didžiuma vajininkų 
reikalavo prailginti vajų, nes, sako, jiems geriau po 
švenčių matyti ir iškolektuoti iš skaitytojų. Geresnė pro
ga gauti najų prenumeratų. Tad jų prašymas išpildytas.

Beje, prašome vajininkus išklausyti. Eidami pas 
žmones, priminkite jiems, kad yra daugelis žmonių, gy
venančių Lietuvoje, kurie norėtų skaityti laikraštį 
“Laisvę.” Administracija gauna laiškų nuo tokių as
menų, kurie neturi giminių Amerikoje, bet norėtų gauti 
laikraštį. Apmokėjimas už prenumeratą jiems neįma
noma dėl valiutų skirtumo. Tad būtų gražu, jeigu atsi
rastų amerikiečių, kurie “užfundytų” tokiems geriesiems 
tautiečiams prenumeratą.

O dabar vajininkų rezultatai yra sekami: Brooklyno 
vajininkas Valys Būnkus įstojo pirmon vieton. Jis pri
davė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Connecticut valstijos vajininkai L. Žemaitienė, hart- 
fordietė ir J. Čepukaitis, forestvillietis prisiuntė atnau
jinimų.

V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla., ir vėl prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų. Nuo pat pradžios va
jaus jis kiekviename siuntinyj prisiunčia naujų prenume
ratų. Bravo jam!

Nepasiduoda ir bostoniečiai. S. Rainard prisiuntė 
Jfeują prenumeratą ir atnaujinimų, taipgi atnaujinimų 
prisiuntė E. Repšienė ir H. Thomas, hinghamietė.

Mūsų gerasis draugas R. Braus-Barauskas, Roches
ter, N. Y., prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnauji
nimų. Su nauja prenumerata ir atnaujinimų jam pagel
bėjo A. Orlen, o iš Toronto K. Kilikevičius jam kredita
vo atnaujinimų.

K. Račiūnas, elizabethietis (NJ) prisiuntė atnauji
nimų. Jam savo punktus priskaitė (atnaujinimais) An
tanas Staniulis, hamptonietis.

M. Valilionienė, Miami, Fla., džiaugiasi, kad įėjo j 
laimėtojų skyriuje. Laikykis ten. Ji prisiuntė atnauji
nimų.

Mūsų ilgametis darbuotojas Povilas Beeis, Great 
Neck, N. Y., gražiai apdovanojo savo gimines ir drau
gus Lietuvoje. Jis prisiuntė dar dvi naujas ir penkias at
naujinimo. Su atnaujinimais prisidėjo ir jo kaimynas 
F. Klaston, huntingtonietis.

A. Lipčius, Chester, Pa., irgi prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. O už atnaujintas ir naujas prenu
meratas Lietuvoje savo giminėms N. Dudonis, cheste- 
rietis, savo punktus priskaito Lipčiui.

• Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: V. Taraš- 
kiene, San Francisco, Calif.; A. Žemaitienė, Bingham
ton, N. Y.; J. Stanienė, Baltimore, Md.; Vera Smalstie- 
nė, Livonia, Mich.; J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.; J. 
K. Alvinas, Yucaipa, Calif.; Eva Kralikauskienė, Law
rence, Mass.; C. K. Urban, Hudson, Mass.

AUKŲ I FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Valys Bunkus, Jamaica-Brooklyn, N. Y., pridavė 

$65. Aukojo: .
Frank Yakštys,. Ozone Park.......................... $50.00
V. Petraitis, Woodhaven ................................... 5.00
A. Zurnis, Maspeth ..................  5.00
M. Janis, Maspeth .............................................. 5.00

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė $50. Au
kojo:

A. Krasnickas, So. Coventry........... ................ $50.00
M. Naktinis .........................................   11.00
Ch. August, Rockville ..................................... 7.00
J. Bujavičius, Manchester ............................. 5.00
J. Krauzaitis, Manchester ...............  5.00
A. Raulinaitis ..................................................... 2.00
Po $1: Mrs. Ketchin, W. Locks; K. Mazonis, Wind

sor; J. Kazlauskas, Wethersfield.

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J., prisiuntė $31. Au
kojo: .

K. Paciūnas .........................   6.00
V. M. Žukai .. .................................................... 6.00
A. Skairus ......................................................... 6.00
V. Paulauskas ...........................................   6.00
A. Šimkus, Hightstown .........   6.00
P. Poškus (jau miręs), Rahway ..................... 1.00

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $31. 
Aukojo:

A. Raila ..........................................................  $11.00
A. Petrukaitienė ............... :................ 10.00
P. A. Chestnut.................................................. 5.00
F. Sakalauskas ..................................................  4.00
J. Pozniakas ...................................................... 1.00

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $30.
S. Tolius .....................................................  6.00
Wm. Jokubonis ..................................  6.00
J. Vaitonis ............  5.00
Stanley Shukis ..............  5.00
J. Dvilinskas .............................................  2.00
Po $1: J. Matusevičius, A. Marshall, F. Kemežis,

Torrington; S. Kutelis, Mrs. L. Kukenis, Waterbury, ir 
John Bartush, Oakville.

V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla., prisiuntė $21. 
Aukojo:

Wm. Stakėnas, Brandon..................................... $6.00
V. K. Lopatta .......................................   4.00
F. Skleris .............................   3.00
A. Kavaliauskas .................................................. 3.00
Po $1: Leo Valančius, Valrico; A. Lukas, J. Ju- 

džent, Gulfport, Fla.; P. Narus ir Antosė Sholunas.

K. Kilikevičius, Toronto, Canada (Liaudies Balsas), 
prisiuntė $16. Aukojo:

A. Verdunas ............   $5.00

į Žiemos Švenčiij Proga
H Sveikinu draugus, gimines Jungtinėse Vals-

tijose, Kanadoje ir Lietuvoje brolius ir jų šei- M mas. Taipgi visus “Laisvės” skaitytojus. Sek- 
mes 1968 metuose.

M Rapolas Barauskas-Braus
Rochester, N. Y.

& •

to

A. Petronis, Springford 
Ch. Pampalas, Hamilton 
A. Liokaitis, Verdun ...

5.00
4.00
2.00

Žiemos švenčių proga sveikinu draugus, 
gimines Floridoje ir Lietuvoje. Sėkmės 1968 
metuose.

Viktorija Buliene S
Rochester, N. Y. |

' Visus gerus draugus, pažįstamus, teisingai s 
protaujančius, su naujaisis 1968 metais.

Anthony J. Orlen $
Webster, N. Y. a

u jaisiais 1968 metais gimines, drau- 
tfisvės” skaitytojus Amerikoje, Kana- 

loje ir Tarybų Lietuvoje.
N. ir Placidą Dudonis

Chester, Pa.

h

Rahway, N. J.
Petras Poškus mirė gruo

džio 21 dieną, sukremuotas 
Linden, N. J. Mirė nuo šir
dies smūgio, sulaukęs 73 
metų, šioje šalyje išgyvenęs 
54 metus.

Paliko liūdesyje dukterį 
Olgą, žentą S. Barbarą, 
anūkę ir anūką

Priklausė LDS 33 kuopai 
ir LLD 54 kp., taipgi buvo 
LDS- 3-čios apskrities Komi
tete. Skaitė “Laisvę” ir 
“Vilnį”. .

Palydovų buvo daug. A. 
Skairus pasakė atsisveikini
mo kalbą koplyčioje, o Ig
nas Beeis — krematorijoje. 
LLD 54 kp. nupirko vaini
ką, taipgi buvo daug vaini
kų nuo asmenų.

Drg. Bronė Makutėnienė 
daug pasidarbavo telefonu 
pranešinėdama apie Poš
kaus mirtį, tai ir palydovai 
buvo skaitlingi. Plačiau 
apie. Poškų bus parašyta 
“ Vilny je”.

Gili užuojauta dukteriai 
Olgai, žentui ir anūkams.

Ukrinas

Help Wanted Female

HOUSEKEEPER. Refine woman 
for light housekeeping 6 weeks, Dec. 
21, to Feb. 4. Glenside Doctors home, 
five day week, $60 per week. Per
sonal references required. Exp. pre
ferred but not necessary. Box L, 17 
1015 Chestnut St., room 724.

(96-99)

WANTED (2)
Experienced Meat Wrapping 

Chain Store style.
Steady year round work.
Apply Monday to Friday.

934 N. 3rd St., Phila., Pa.
(97-103)

, BABY SITTERS wanted. Be a 
professional baby sitter for licensed 
and bonded agency. Women over 
21, capable of caring for children 
of all ages in private homes. 
References required. Car helpful but 
not necessary. v

KIDDIE-KARE BUREAU
CH 2-2222. Mrs. Dee 

Call Mon. thru’FrL, 9 to 6.
1 (97-98)

• COOK. Light housekeeping for 
adult family in year round Bucks 
County Country Home Experience 
and references required.

Write P. O. Box 248
Point Pleasant, Pa. -18950 or call 

215-297-5193.
(97-98)

H dp Wanted Male

Aspha 
ancc ms 
employrr 
1-301-831 
ROBBIb 
Box 319

t Plant mixer and mainten- 
n. Baltimore area. Steady 
ent. Call 1-301-792-8614 or 
-2674 after 6 PM. RATRIE 
S & SCHWEIZER, Rt. 1, 

Jessup, Md. (96-102)

Inspects 
ANT. V 
ing for 
& repai 
microme 
engine 
wk. Cal 
kol. SA 
PARTS 
ladelphi;

An E

>n Gauge Room ATTEND- 
le have an immediate open- 
si person who can calibrate 
? gauges, dial indicators & 
ters for inspection interna] 
jarts. Day work, 37% hr.
or send resume to: Mr. So- 
9-3770. GOULD ENGINE 

DIV., 2000 S. 71st St., Phi- 
i, Pa., 19142.
iual Opportunity Employer.

(94-100)

Sales 
CARPE' 
ing arei 
desirabl 
flight e? 
carpet 
compan; 
lization.
RAYMC

ARMSTRONG TUFTED 
?ING. Phila. or surround- 
is highest quality & highly 
‘ carpet lines needs top 
:perienced man with proven 
sales ability, comm., full 

bene, life insur. & hospita- 
Car & expenses provided.

ND ROSEN, TR 8-2200.
(95-101)

Apdre 
jas. Da 
skaitani 
į sav., 
užsakyr 
ninis ii 
kalbėti 
KI 6-6-1

udos (Insurance) pardavė- 
į laiko. $50 į sav., alga pri- 
komisą. Pilnam laikui, $100 

ilga priskaitant komisą. Visi 
lai priruošti iš anksto. Die- 

vakarinis darbas. Mokanti 
žydų kalbą. Telefonuokite 

80. (96-98)

Nuo kitų gauta sekamai:
Meno choras (likviduotas),

Cleveland, Ohio ......................
F. Lešinskas, Philadelphia, Pa. . 
Nuo pareng. (J. Petraus),

Cleveland, Ohio ......................
William DeGutis, Albany, N. Y. 
Antanas Zazas, Lake Worth, Fla. 
Antanas Staniulis, Hampton, N. J 
Nellie Rakickas, Kearny, N. J. .. 
N. Dudonis, Chester, Pa..............
Adelė ir William Kumpan, Binghamton, N. Y. 10.00 
Jonas ir Uršulė Ko veil, Lawrence, Mass. ... 
Leon Stakėnas, Searcy, Arkansas ................
LLD 198 kp. (per V. Trask), Oakland, Calif. 
P. Paserskis, Baltimore, Md.............................
Roger žilis, Chicago, Ill...................... ..........
Kazimiera Pranewitz, Torrance, Mass..........
J. K. Kalinauskai, Freehold, N. J.................
Paul Burnis, Brooklyn, N. Y..........................
Juozas Staskus, Cicero, Ill. ............................
Michael Milbut, Tamaqua, Pa.........................
U. Doveikienė, Town of Mt. Royal, Canada ... 5.00
Paul Kukonis, Brooklyn, N. Y..............
J. Deltuva, Baltimore, Md......................
Joseph Austin, Torrance, Calif. ...... 
Elizabeth Stankus, Mimai Springs, Fla, 
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va. .... 
J. Čepukaitis, Forestville, Conn. .... 
J. Waitkus, Ocala, Fla............................
R. N. Skuja, Tacoma, Wash.............. .
Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa. .........
Frank Obrekas, Shamokin, Pa. ......
J. Žemaitis, Binghamton, N. Y..............
V. B. Keršuliai, Brooklyn, N. Y. .... 
Vincas Delnickas, Bridgeport, Conn. ..
G. Daukas, Rochester, N. Y.................
Stanley Podžiūnas, Laurens, N. Y. . 
Ch. Cherka, E. Rockaway, N. Y..........

'A. Baronas, San Carlos, Calif..........
H. Thomas, Hingham, Mass.
Eva Lekas, Wollaston, Mass. ......... 
L. Stadolnik, Lynn, Mass................
Po $1: John Marks, Yuacipa, Calif.; Anna Galint, 

J. Severinas, G. Švedas, J. Vaitas, J. Zimtis, Rochester, 
N. Y.; Albert Grigas, Eddystone, Pa.; O. Kučiauskaitė,

$50.00
§0.00

40.00

16.00

11.00
10.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.00
6.00
6.00
6.00
5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Cleveland, Ohio
C.L.M. Klubo susirinki

mas buvo skaitlingas ir 
linksmas. Ji atidarė ir jo 
tvarką vedė : pirmininkė 
Agota Palton.

Finansų rast. Ona Eitu
tienė raportavo, kad užsi
mokėjusiu į-klubą narių yra 
62; dvi mirę; dvi naujos įs
tojo, tai Kątrina Servą ir 
Anna Stankus.

Buvo perduoti linkėjimai 
nuo draugiiį kurios negali 
dalyvauti, nuo J. Weimer, 
V. Daraškienės ir M. Bra- 
zaitienės. Nutarta pasiųsti 
linkėjimų korteles sergan
čioms narėms.

Nutarta turėti mūsų klu
bo 30 metų sukakties minė
jimą kada, nors pavasarį.

Knygų peržiūrėjimo ko- 
misijon išrinktos M. Ma- 
chuta ir M. Karsokienė.

Sekantiems metams suti
ko ir užgirta ta pati valdy
ba (išskyrus d. Eitutienę): 
pirm. Agota Palton, finan
sų rast. Anna Stankienė, 
užrašų rast. M. Mačionienė, 
iždininkė Ann Mack, kores
pondente Anna Salin.

Užbaigus dienotvar k ę, 
turėjom geras vaišes ir do
vanėles apsikeitė, kurios 
norėjo. Gražiai, draugiškai 
užbaigėm senus metus.

Sekamas mūsų Klubo su
sirinkimas įvyks sausio 11 
d., paprastoj vietoj ir laiku. 
Visos narės būkime ir vei
kime draugiškai. Visos pri
valome lygiai veikti pagal 
išgalę.

Sergančios narės — O 
Bumbulienė, V. Yungienė, 
J. Yurka — aplankytos ir 
sveikesnės.

- - o - -
Drg. J. Žebris turėjo ope

raciją, jam* nuėmė kojos 
nykštį. Gydosi namie. Sako, 
operacija bus buvusi sėk
minga. C. Kanapeckas ser-

Male & Female
| WAITRESS ES-WAITERS. Full & 
part time. Year round positions.

Call 647-1771.
Also in need of PORTER & KITCH

EN MEN. Full and part time posi
tions. WAYNES BOROUGH COUN
TRY CLUB. (95-104)

MAN OR MAN & WIFE. To take 
care of Veterinarian hospital. All 
around general duties. Exp. preferr
ed but not necessary. Personal refs. 
Apt. maybe included. No objec
tion to children. Language no bar
rier. Glenside area. Box L, 17. 1015 
Chestnut St. Room 724.

(96-99)

MEN. Get a man’s job in con
struction 
certified equipment operator and 
earn high wages. Train now and 
get tha 
for you 
the ne1 
week a 
in Bevirly, N. J., weekends or full 
time. Call DE 2-2230 or write 
Americ in Training Services, P. O. 
Box 16066, Phila., Pa. 19114.

(97-99)

or trucking, become a

t new high paying job. Pay 
r training with income from 
v job. Earnings of $200 a 
id more. Train on Route 130

12 by-weekly.
Amer, citizen and able to

PLUMBER. $200.
Must 
understand English. All State ben., 
vac., sick leave and 13 paid holi
days.

LA

COOK (2). Exp. 2nd Cook and 
short order grill, 

new Waynes Borough Country Club, 
one mile from Paoli.

Also COOK, short order grilL 
Must be experienced.

Call 647-1771 or apply in person.
(97-99)

Call Mr. Sutter.
MDIS STATE HOSPITAL 

Pennsylvania Department of Health 
Girard & Corinthian Ave.

Phila., Pa. 19130 
CE 6-9700. Ext. 300 

(97-99)

FOR SALE

STEAMFITER.
weeklj
able 1 o understand English.
State

$200. 12
. Must be Amer, citizen

Farms and Land for sale. 14 acres, 
partially wooded with stream. 12 
miles west of Newark in Maryland. 
$10,500. Other lands and farms 
available.
HARLAN C. WILLIAMS, Realtor. 
102 E. Main St., Newark, Delaware. 
368-8734. (94-98)

ga. St. Seimanas ir Pranas 
Sutkaitis ligoniai jau ilgą 
laiką. Visiems linkiu grei
tai sustiprėti.

- - o - -
Sveikinu visus “Laisvės” 

bendradarbius ir linkiu 
daug sveikatos ir laimės se
kančiais 1968 metais. Lin
kiu kad būtų ramybė visa
me pasaulyje.

Anna Salen

Nauja partija Danijoje
Kopenhaga. — šešių par

lamento narių vadovybėje 
susikūrė nauja partija iš 
kairiojo socialistų partijos 
sparno.

Tai bus kairiųjų socia
listų partija, kuri rinki
muose sausio 23 d. turės 
savo kandidatus. x

J. Stanys, Baltimore, Md.; K. Gabriūnas, Norwell,Mass.;
K. Zinskienė, Dorchester, Mass.; Ch. Yuodis, Dearborn, 
Mich.; M, JBalukonis, Wilkes-Barre, Pa.; Walter Lack, 
Miami, Fla.; Agnes Taurinskas, Bristol, Conn.; P. Be- 
chis, Great Neck, N. Y.; A. Markūnas, Hudson, Mass.; 
Petras Yocumskas, Haverhill, Mass.

Į fondą šį sykį gauta $666.75. Iš .anksčiau įplaukė 
$8,185.24. Viso gauta $8,851.99. Dar reikia $1,148.01.

\ ...................—

Paštas buvo gerokai suvėluotas švenčių metu. Tad 
įplaukė geras skaičius laiškų. Rezultatai bus paskelbti 
vėliau. Dėkojame vajininkams ir viršminėtiems priete- 
liams už jų pasidarbavimą ir dovanas.

Visiems vajininkams ir skaitytojams linkime Lai
mingų 1968 metų, ir daug sėkmės ir geros sveikatos!

“Laisvės” Administracija

by- 
and 
All 
and

13 pa d holidays. Call Mr. Sutter.
LANDIS STATE HOSPITAL

Pennsylvania Department of Health 
Girard & Corinthian Ave 

Phila., Pa.
CE 6-9700. Ext. 300

97-99)

bene., vac., sick leave

FI
Must 
to un 
bene., 
holida/s. Call Mr. Sutter.

LA
Penns

1 REMAN. $174.50 by-weekly. 
be Amer, citizen and able 

iderstand English. All State 
vac., sick leave and 13 paid

NDIS STATE HOSPITAL
yvania Department of Health 

Girard & Corinthian Ave.
Phila, Pa. 19130

CE 6-9700. Ext. 300
(97-99)

ME

9c

1 AT CUTTER. Experienced, 
with some knowledge 

of meat cutting.
Steady year round work.

Apply Monday to Friday
4 N. 3rd St., Phila, Pa.

(9-103)

Pranešimas
ROCHESTER, N. Y.

Gedimino Draugystė ren- 
banketą pasitikimu i 
ų 1968 metų. Įvyks

gia
nau;
gruodžio 31 d., salėje 575
Jose 
eis 
užsihiokėti įžangos $1. Nuo-

ph Ave. Visi nariai, 
ar neis, visvien turės

širdžiai kviečiame rocheste- 
riečius dalyvauti. Smagiai 
praleisite laiką, bus gerų 
valgių ir gėrimų. Rengėjai

| SEASON’S |
B GREETINGS! |
| POTTS ICE CREAM |
g COMPANY |
g 630 No. 20th Street, g 
g Philadelphia, Pa. g

Washingtonas. — Census 
Biuras apskaičiuoja, kad 
1990 metais Jungtinės Vals
tijos jau turės 300 milijonų 
gyventojų.



6 pusi. LAISVE

BINGHAMTON, N. Y.
^Supiltas naujas kapas
Širdies antpuoliu penkias 

savaites sunkiai sirgusi Ge
neral ligoninėje mirė ilga
metė vietos gyventoja, pa
žangaus judėjimo ir mūsų 
spaudos gausi rėmėja, — 
“Laisvės” .ir “Vilnies” skai
tytoja Vera Kapičauskienė. 
Jos duktė Adelė rūpestingai 
dėjo daug pastangų, kad 
pagelbėjus savo mylimai 
motinai pasveikti, tačiau vi
sos pastangos buvo nesėk
mingos. Adelė su motina 
kartu ir gražiai sugyveno, 
ir visada džiaugdavosi vie
na su kita. Tačiau nelaboji 
mirtis išskyrė jas visiems 
laikams.

Velionė Vera buvo lėtos 
nuotaikos moteris. Ji mokė
jo su visais gražiai sugy
venti. Skaitė mūsų spaudų 
—knygas ir laikraščius, ati
džiai sekė pasaulio įvykius. 
Ilgus metus priklausė LDS 
6-tai ir LLD 20-tai kuopoms 
ir per apie 26 metus buvo 
LLD 20 kuopos Moterų 
Skyriaus nare. Velionė Ve
ra visuomeniniame veikime 
ėmė maža.dalyvumų, bet su
pratime bile kurių iškilusių 
pasaulinių įvykių visada pa
taikydavo į taškų, nepra
leisdama nei finansinės pa
ramos. '

Velionė Vera, po tėvais 
Vaižmonaitė, gimusi Lietu
voje, Pojegių kaime, Dau- 
jėnų pašto, Pasvalio rajono. 
Atvyko į šių šalį 1910 m. pas 
brolį į Brocktonų, Mass., ir 
1911 m. apsivedė su Kaziu 
Kapičausku ir, gyvenimo 
sųlygų verčiami, 19 2 9 m. 
persi k ė 1 ė į Binghamtonų. 
Jos vyras mirė 1941 metais.

Velionė paliko dideliame 
liūdesyje vienatinę (Jukrų 
Adelę ir žentų Willimu 
Kumpans čionai ir dvi se
seris Onų Plaskienę Brock
ton, Mass, ir Salomijų Ur- 
bonienęyTr brolį Juozų Vai- 
žmonų ir jų šeimas Lietu
voje, tapgi ir kitas gimines 
bei draugus.

Velionė buvo pašarvota 
Robert J. Bednarskio kop
lyčioje. Gražiai papuošta 
ramiai gulėjo karste, pa
puoštame gyvų gėlių vaini
kais. Palaidota gruodžio 5 
dienų, nemažo skaičiaus 
žmonių palydėta, šalia jos 
vyro Kazimiero, Glenwood 
kapinėse. ,

Laidotuvių direktor i u s 
. šeimos vardu padėkojo vi
siems už suteiktas paslau
gas laidotuvių metu ir už 
dalyvavimų šerm e n y s e. 
Taipgi šeimos vardu visus 
palydovus pakvietė susi
rinkti i Amerikos Legiono 
salę, kur visi dalyviai buvo 
gražiai ir rūpestingai pa
vaišinti.

Ilsėkis ramiai, brangi 
draugė Vera, išsiskyrusi iš 
mūsų. Užuojauta dukrai, 
žentui ir visiems artimie
siems.

Ona Wellus

jimų sutvarkius, jeigu drau
gai nebūtų padėję. Ačiū vi
siems už gėles, už pareikš
tus užuojautos atvirukus- 
laiškelius ir per spaudų ar 
bile kuriuo kitu būdu reikš
tų užuojautų. Dėkui visiems. 
Pagerbimui savo mylimos 
motinos Veros Kapičaus- 
kienės aukoju “Laisvei”$10. 
Duktė Adele, žentas Willi- 
mas Kumpans.

Su Naujaisiais 1968 metais
Sveikinu jus, “Laisvės” ir 

“Vilnies” visa kolektyvų, 
jų skaitytojus Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje, visus 
draugus ir pažįstamus ir 
visus taikų mylinčius žmo
nes. Giliai iš širdies linkiu 
ir laimingų naujųjų 1968 
metų. Lai taika ir ramybė 
telydi visus mūsų darbus 
link taikingai šviesios atei
ties.

Ona Wellus

Kompartijos kandidatai 
. išėjo laimėtojais
Londonas. — Komunistų 

partijos atstovai iškovojo 
didelį laimėjimų cechų se
niūnų rinkimuose, kurie vy
ko Londono dokuose.

Išrinktųjų tarpe žinomi 
uostų darbininkų vadovai 
Džekas Dešas, Dovidas Ti 
mosis ir kiti.

Valdžia padėjo naciui
Bona. — Vakarų Vokie

tijos valdžia nutarė išmo
kėti 3,480 markių teismo iš
laidoms atlyginti Haincui 
Reinefartui, n a c istiniam 
kariniam nusikaltėliui, ku
ris aktyviai dalyvavo, žvė
riškai malšinant Varšuvos 
patriotų sukilimų 1944 me
tais.

Reinefarto bylos proce
sas buvo nutrauktas praė
jusiais metais, “trūkstant 
įkaičių”. Dabar iš valstybės 
iždo jam bus atlyginti nuos
toliai, kuriuos jis turėjo 
proceso metu.

Globojant dabartinius 
neonacistus, Bonoje neuž
mirštama ir jų pirmtakų.

Katalikų žurnalas 
smerkia karą

Chicago. — Katalikų žur
nalas “U. S. Catholic” sa
vo kalėdinėje laidoje skel
bia, kad karas Vietname 
yra “neteisingas, nemora
lus”.

Žurnalas nurodo, kad ka
lėdinių švenčių metu, kuo
met meldžiamasi už taikų, 
biaurus karas drasko mūsų 
šalį.

Žurnalas turi apie 60,000 
skaitytojų. Jį leidžia religi
nis ordenas, pasivadinęs 
Claretian Fathers.

Ukrainiečiai turėjo 
puikų priėmimą

Tarybų UkiiainosJ clelega- 
ei ja Jungtinėse Tautose 
pirm išvykimo atostogų su
ruošė savo tautiečiams šau
nų, vaišingų priėmimų de
legacijos būstinėje, New 
Yorke. Atvykstančius kiek
vienų asmeniškai pasitiko 
Lidia V. Ševčenko ir kiti 
ukrainiečių vadovai.

Publika, daugumoje jau
na, pripildė erdvų salonų. 
Buvo kviesta ir grupė lie
tuvių spaudos atstovų. Įdo
mų ir smagų turėjome po
būvį. Dal.

Pažangus kandidatas 
laimėjo rinkimus

Santiago. — Čilės respub
likos senato rinkimuose lai
mėjo bendro fronto kandi
datas Alberto Baltra.

Politiniai tėmytojai nu
žiūri, kad jis gali 1970 me
tų prezidentiniuose rinki
muose būti svarbiu kandi
datu prieš krikščionių de
mokratų kandidatų

Bendra frontų sudaro ko
munistai, radikalai ir mark
sistiniai socialistai.

Prirūkyti kambariai 
sveikatai žalingi

Washingtonas,—Dr. P. H. 
Abelson, Carnegie Instituto 
darbuotojas, pasižymė j ę s 
mokslininkas, teigia, kad 
prirūkytas kambarys taip
gi sveikatai žalingas.

Tuo klausimu jo raštas 
tilpo žurnale “Science”. Dr. 
Abelson daro išvadų, k a d 
tie, kurie kambaryje rūko, 
ne tik sau žalos daro, bet 
ir tiems, kurie nerūko, nes 
tabako dūmai žalingai už
teršia kambarį.

Vėtra atidengė 
paslėptą turtą

Maskva.—Tarybinė spau
dos agentūra “Tass” prane
ša, kad Lietuvoje ties Kau
nu vaikai užtiko auksinių 
pinigų toje vietoje, kur bu
vo sena obelė.

Vėtra išvertė obelę, po 
"kurios šaknimis buvo pini
gai paslėpti. Tarp jų buvo 
ir Amerikos pinigų, 1824 
metų.

Motiną sėdėjimas už 
rūbus vaikams

Prieš, žiemos šventes bū
rys brooklyniečių motinų, 
turinčių pragyventi su var
guomenei teikiamomis pa
šalpomis, buvo paskelbusios 
sėdėjimų, reikalą u d a m o s 
įvairių pagerinimų.

Viena tokių grupių, 15 
moterų, sėdėjo prie Depart
ment of Social Services, 
330 Jay St. Jos grasino ten 
ir nakvoti ant laiptų, jeigu 
įstaiga neduos pinigų jų 
vaikų drabužiams. Tūlos su 
savimi turėjo ir mažus kū
dikius.

Izraelis pirks 50 
bombonešių

Penktadienis, Gruodžio (December) 2971967

PADĖKA
Mirus mano mylimai ir 

brangiai motinėlei, tokiame 
jaudinančiame momente, 
niekaip nebūčiau taip laido-

Washingtonas. — J o h n- 
sono administracija gavusi 
iš Izraelio užsakymų pirkti 
50 naujausios rūšies bom
bonešių.. .

Sveikina iš Kalifornijos
Ieva Mizarienė šiomis die

nomis lankosi pas sesutę 
Marion, Los Angeles. Ji pri
siuntė žiemos švenčių svei
kinimo kortelę, kurioje 
sveikina visų “Laisvės” ko
lektyvų. Rašo, kad ruošiasi 
gruodžio 31 d. nuvykti į 
San Francisco, pasimatyti 
su draugais tame mieste. 
Kol kas viskas sekasi ne
blogai. Po švenčių grįš į 
New Yorkų. Sveikina visus 
su naujaisiais 1968 metais.

L. K—te

Long Jsland City prekes 
išvežiojantis sunkvež imis 
smogė į busų, nuo to at
šokęs atsimušė į kitų auto
mobilį Dvylika, asmenų su
žeisti.^

Influenza pasiekusi 
New Yorką

Iš laboratorijų skelbia
mi pranešimai sako, kad 
šiemetinė influenza gal bū
sianti lengvesnė už buvu
sias, tačiau sklindanti pla
čiai. Didmiestyje ji paste
bėta pradžioje gruodžio, 
kai mokiniai pradėjo masiš
kai apleisti pamokas.

Paskiausia miestų masiš
kai palietusi influenza buvo 
1957 m., ja daugiau ar ma
žiau persirgo kas dešimtas 
žmogus. Seniems ir turin
tiems kvėpavimo organų ir 
širdies silpnybes Sveikatos 
komisionierius O’R o u r k e 
pataria imti “shots” apsau
gai. Imti .‘nelaukiant ■ kol 
susirgsi.

Unijistaį piketavo 
kalėjimą

Mokytojų ' unijos prezi
dentų Albert Shanker mies
to valdžiai įkalinus už bu
vusį ( mokytojų streikų, ant 
karšįtų pėdų prie kalėjimo 
susidarė, piketas. Tūli mo
kytojai reikalavo, kad uni
ja skelbtų 24 ar 48 valan
dų streikų.

Piketuoti atėjo Trans
port Workers Unijos vado
vybė, kuri tuo metu vykdė 
derybas su Transit Auto
riteto įgaliotiniais dėl savo 
naujo kontrakto. Unijistai 
laikinai nutraukė savo 
derybas, sakydami, kad 
šiuo metu įkalinimas Shan- 
kerio yra. aiškus pasikėsini
mas ir prieš Transportinin
kų unijų.

Apie N. Y. loteriją
Jau išleista New Yorko 

valstijinės loterijos šeštoji 
laida. Įvairiomis sumomis 
gavėjams išmokėta virš mi
lijonas ir pusė dolerių.

Ryšium su tuo, d i džioji 
spauda kritikuoja preziden
to Johnsono pasirašytų 
įstatymų, draudžiantį dau
geliui bankų pardavinėi lo
terijos bilietus. Įstatymas 
įeis galion ateinančio balan
džio mėnesi.

Atrodo, jog šiuo atveju 
spauda—teisi. Jeigu jau 
loterija leista, legalizuota, 
nereikėtų jos vykdymų už
stumti į užkabarius, įskai
tant karčiamas. Bankai tu
ri tam tinkama vieta ir 
aparatų.

Nereikėjo pačiai būti 
teisėju ir plakėju

Far Rockaway rajone po
licininkas Rice laisvalaikiu 
vedžiodamas savo šunį pa
matė jauna stambų vyrų 
pagrobiant iš mažos mote
riškės piniginę. Policinin
kas jį sulaikė, ruošėsi iš
krėsti, bet netrukus ji atsi
vijo ta moteris ir pradėjo 
jį, kur papuolė, kulti su 
lango uždangos rolių.

Pasikeitė policininko už
duotis — reikėjo įtartąjį 
nuo moteriškės ginti. Bū
rėsi aplink žmonės su vi
sokiais spėliojimais ir ryž
tais. Pagaliau, kaimynai 
pranešė policijos stočiai, 
sulėkė šešios radijo maši
nos ir visi paliestieji nuga
benti į teismabutį pasiaiš
kinti. Biskelį susigėdusi 
dėk savo “narsos,” moteris 
sutiko,kad jai nereikėjo bū
ti teisėju ir baudėju. Tai 
teismų reikalas.

Nacią šnipė gayo 
mirties bausmę

Gatčina. — Buvusi slapta 
agentė ir gestapo provoka- 
torė V. Voroncova nuteis
ta mirti už nusikaltimus, tu
rėjusius ypač sunkių pada
rinių Didžiojo Tėvynės ka
ro metais.

Kaip parodė teismo tardy
mas, kurį gruodžio 6 d. pra
dėjo Len i n g r a d o srities 
baudžiamųjų bylų kolegija, 
pagal Voroncovos įskundi
mų 1942 metų birželio 30 d. 
buvo sušaudyta 25 jauni 
patriotai, organizavę Gat- 
činoje komjaunimo pogrin
dį.

Aido choro žinios
Šiomis dienomis Garbės 

narystę atsinaujino sekanti 
nariai užsimokėdami po $5:

Mieste pasidairius
• Tokia, taisyklė: visiems 

patinka • tai, apie ką žino
ma, kad tai visiems patin
ka.

New Yorke 1 policinin
kas nušautas, kitas pašau
tas jiedviem įėjus į restau- 
raną ten vykdomų mušty
nių ar įstaigos apiplėšimo 
metu.

Pašalintų mokytojų 
sugražino į darbų

Seymour Jacobs, 26 me
tų, prancūzų kalbos moky
tojas Far Rockaway vidu
rinėje mokykloje buvo iš 
tų pareigų atstatytas už at
sisakymų vadovauti moki
niams kalbėjime priesaikos.

Jis sakė, jog tai yra jo 
sąžinės reikalas, konstitu
cinis reikalas.

Apsvarstę, viršinin k a i 
nutarė Jacobsą sugražinti į 
darbą. Gi konstitucingumo 
klausimas tebesvarstomas 
Švietimo Taryboje ir teisių 
gynimo organizacijose.

Rockaway rajone trys še
šiolikamečiai plėšikėliai pa
gauti, ketvirtasis paspruko. 
Menama, jog jis pašautas. 
O iš to ju pelnytas “turtas” 
— $50.

Prašys pakeisti įstatymų
Queens rajono atstovas 

valstijos seimelyje senato
rius Ferraro žada prašyti 
seimelio pakeisti įstatymą 
mažųjų namų savininkų 
naudai.

Ilgoj o jo j saloj areštuoti 
du buvę narkotikų gaudy
mo policininkai. Juos skun
džia, kad jie tarnyba nau
dojęsi narkotikams parda
vinėti.

Darbininkų ir taikos klau
simais knygas pardavinė
jantis Benjamin Davis kny
gynas suruošė šokius. Ir 
kodėl ne? Šių dienų jau
nimas, kuris piketuose su- 
vaikšto mylias kelio, turi 
lengvas kojas ir šokiui.

Williamsburge areštuotas 
jaunas vyrukas už girtumų, 
už vairavimą neapdraustos 
mašinos ir už netikras 
“plates.”

Brooklyne 31 metų “šven
tasis Claus” areštuotas, kai 
jo tarbose rado heroino.

Astorijoje penkių mėne
sių mergytė mirtinai apde
gė paguldyta įvyniojus jų į 
elektrišką blanketų.

Gaisre žuvo 6 vaikai
Kingston, Jamaica. — 

Gaisrui kilus vaikų namuo
se šeši vaikai žuvo, dauge
lis apdegė.

Sveikina “Laisvės” i 
kole dyvą su šventėmis^

(12 eras) '
Joijas ir Uršulė Kovelf . / 
Lawrence, Mass.
J. X. Mažukna, 
Pittsburgh, Pa. ,
Pa

Eli

ionija Radišauskienė 
Wyoming, Pa.

Paciūnas, 
zabeth, N. J.

Joseph Austin,
♦rance, Calif.
dred Stensler, - 

Victor Becker, 
Livingston, N. J.
B. Makutėnienė, 
Cranford, N. J.

To
Mi

A. P. Gabrėnas, 
Miami, Fla.
Stasys Radusis 
ir šeima, 
Bąyonne, N. J:

sirin 
d., 7

PRANEŠIMAI 3
OŽONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. svarbus su

kimas įvyks sausio 3 
.30 vai. vakare, 102-02

Liberty Avė. Visus prašau 
ateiti. Girdėsite raportą iš 
gruodžio 10 dienos parengi
mo ir iš kuopos komiteto 
1967 metų raportus. Duok
les pradėkit mokėti su Nau
jais metais. Turėsim karš
tos kavos ir skanių pyra
gaičių. Prot. sekretorius

WORCESTER, MASS.
LDLD 11 kp. metinis su

sirinkimas įvyks sausio 8 d., 
99 Providence St., pas L. 
Ausiejienę. Pradžia ,2:30 
p.p. Kviečiami nariai daly
vauti, turime daug reikalu 
apkalbėti. Bus išduoti ha- 
portai iš kuopos veikimo.

Jaskevičius, sekr.

LDS 57 kp. metinis' susi
rinkimas įvyks sausio 11 d., 
29 Endicott st., viršutinėje 
svetainėje. Pradžia 1:30 po-

Kviečiame narius daly
vauti, nes turėsime ‘ kuopos 
valdybą rinkti dėl 1968 me
tų. Bus išduota raportas iš 
kuopos veikimo, ir turėsi
me apkalbėti LDS seimų, 
kuris įvyks liepos mėnesį 
Worcesteriok Olympia Park.

Jaskevicius, sekr.

PAIEŠKOJIMAI*
Ieškau Prano KvedaraviČiaus, 

gyvenusio 309 So. Kilpatrick, ’Chi
cago 44, Ill. Ieško duktė. Prašau 
rašyti man: Kvedaravičiūtė Julia, 
“Ateities” kolūkis, Vilkaviškio ra
jonas, šaumenos ppyl-, Lithuania, I 
USSR. - (98-99) '

4

i

Nuoširdžiai sveikiname Naujų Metų proga
“Laisvės” kolektyvų ir visus skaitytojus. Taipgi g} 
LDS narius ir jos veikėjus, taip pat gimines ir S 

įį pažįstamus Tarybų Lietuvoje. Linkime laimingų jn 
1968 metų ir taikos pasaulyje! ra

E Vera ir Valys Bunkai ™
Jamaica, N. Y.

Pabaltijo profsąjungą 
suvažiavimas

Berlynas. — Pabaltijo ša
lių, Norvegijos ir Islandi
jos profesinių sųįungų at
stovų pasitarimas nutarė 
šaukti minimų šalių prof- 
sųjungų suvažiavimų 1968 
m. liepos 11-12 d.d.

Suvažiavimas svars t y s 
Europos Šsaugumų ir taikų 
Baltijos jūros rajone, taipgi 
ir kitus svarbius klausimus.

Frank Yakštis, 
Richmond Hill, N. Y.
G. Danilevičienė,
Buvęs aidietis.
Dėkingi jiems už jų pa

ramų chorui.
Alex Mitchell, sekr.

Minėjo Mačio-Kėkšto 
šimtmetinę sukaktį

Kauno visuomenė plačiai 
pažymėjo revoliucinės lietu
vių poezijos pradininko Jo
no Mačio-Kėkšto lOO-ųsias 
gimimo metines. Ta proga 
įvyko didelis vakaras.

Apie J. Mačio-Kėkšto gy
venimų ir kūrybų vakaro 
dalyviams papasakojo filo
logijos mokslų kandidatas 
literatūros kritikas V. Ku
bilius.

Autobusas įkrito upėn
Tafi Del Valle, Argenti

na. — Tala upėn įkrito au
tobusas. 16 žmonių prigėrė..

Pittsburgh, Pa. — Lotta 
Keller, 77 metų amžiaus, 
plėšikų surišta skiepe, išbu
vo be maisto ir vandens še
šias dienas.

Mirė artistas Erwin
Beverly Hills, Calif.—Mi

rė Stuart Erwin nuo širdies 
smūgio, turėdamas 64 me
tus amžiaus. Jis buvo vete
ranas aktorius.^

Naująją Metą balius
Aido choras rengia Nau

jų metų balių ir kviečia vi
sus atsilankyti.

Iš patyrimų žinote, kad 
aidiečiai visuomet gerai 
svečius pavaišina, maloniai 
juos priima. Visiems sve
čiams bus įteiktos kepurai
tės ir žaislai. Prie smagios 
muzikos visi smagiai pasi
linksminsime.

Naujieji Metai tik už po
ros dienų. Tad susirinkime 
sekmadienio vakare 8 vai. į 
“Laisvės” salę sulaukti pir
mosios Naujųjų Metų va
landos, pasve i k i n t i savo 
draugų ir palinkėti geriau
sios laimės. Bilieto 
tik $5. Laukiame 
svečių atsilankant.

Ieškau brolio Judzo .Bieliausko 
(Jonp), emigravęs į JAV*apie 1913 

Paskutini laišką nuo jo gavau 
m., tada gyveno 2513 E. 83rd 

Cleveland, Ohio.
Žinantieji apie j j prašau pranešti 

sekamu adresu: Stasys Bieliauskas, 
Šakių rajonas, Jankų paštas,

m.
1938 
St.,

Jono
Plačkojų kaimas, Lithuania, USSR.

(97-98)

REAL ESTATE
PARK SLOPE.

Large 2 and 3 bedroom apts. in 
new
¥2 block to 2 subways. Balconies, 
Dining areas. Luxury in good nei«j)-. 
borhood near best shopping. From 
only 
bet.
agen or call 763-0624.

REAL VALUE..

fireproof bldg, with elevator.

$166. Prospect Towers 9th St., 
4th & 5th Aves., Brooklyn. See

kaina 
mielų

PUIKIAUSIA DOVANA 
, BILE KAM 
Geriausios, autentiškos, ilgai 

i jančios lietuvis 
žial supakuotos

Mohaural ar Ste
REQUEST

gro 
Grs:

Chartumas.—Sudano res
publikoje įstengta nauja ju- 
.nionistinė demokratų parti
ja, susijungus nacionalinei 
junionįstų partijai ir liau
dies demokratų partijai.

Brooklyno - Queens eks
presinio kelio mylia tarp 
65th PI. ir L. I. Express
way uždaryta. Pertaisymas 
kelio užtruks 18 mėiįę^ių.

J opriimkiter 
glnnliškas 
telejs. 
nys

1

plokštelės. 
Gaunamos 
reals ant, 
RDŠį 
kta|..or 

rds p 
jūsų k

^ėje krautuvėse.
Arba^^ašytote dėl ka 

gaunamas veltui.
- REQUEST RECORD

66 Mechanic reet
Vew Rochelle,




