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KRISLAI
Sveikinimai su linkėjimalis 
Užbaikime garbingai 
Nixonas — “vargdienis”! 
“Žingsniai smėlyje” 
Upton Sinclair ir lietuviai 
Dar apie koncertą

— Rašo A. Bimba —

Jau nuo labai seni] laikų 
priimta su Naujais Metais vie
ni kitus karštai pasveikinti ir 
palinkėti laimės. Tai graži 
tradicija.

Kai to asmeniškai negalima 
padaryti, siuntinėjamos Kor
telės. Tarp pažangiųjų Ame
rikos lietuvių jau plačiai\ pri
gijusi tradicija artimuosius 
sveikinti spaudoje. Su tuo su
teikiama jai iraįnansįije para
ma. Kaip m a Vore , šiemet 
“Laisvėje” tokių sveikinimų 
labai gausu.

Ko gi galima šiemet mūsų 
mieliesiems laisviečiams Ame
rikoje, Lietuvoje, Lotynų 
Amerikoje ir visur kitur su 
Naujų Metų sveikinimais pa
linkėti ?

Pirmoje vietoje stiprios, ge
ros sveikatos. Paskui seka pa
drąsinimas nesuklupti gyve
nimo audrose, dėl senatvės ir 
kitokių negerovių nejpulti į 
pesimizmą ir beviltiškumą. O 
bene svarbiausia, tai, kol jė
gos leidžia, nė vienam nepa

sitraukti iš veikliųjų gretų, 
žiūrėkime, kad mūsų organi
zacijos' gyvuotų, kad mūsų 
spauda nesilpnėtų.

Jei tai visa turėsime min
tyje, tikėkime, kad 1969 me
tai bus vaisingi pasisekimais 
tiek asmeniškame gyvenime, 
tiek visuomeninėje veikloje.

Ryšium su tuo, norisi at
kreipti visų laisviečių dėmesį 
į šios dienos “Laisvėje” Di
rektorių Tarybos pranešimą, 
kad mūsų vajus yra prailgina
mas vienu mėnesiu. Vadinasi, 
jis baigsis sausio pabaigoje. 
Proga yra garbingai vaju baig
ti su gražiausiais laimėjimais.

Neabejoju, kad “Laisvės” 
skaitytojai ir rėmėjai į di
rektorių prašymą atsilieps su 
reikalingu entuziazmu.

Prezidentinių rinkimų kam
panijoje buvo, su išrokavimu, 
sudarytas įspūdis, kad repub- 
likonų kandidatas Richardas 
Nixonas yra “vienas iš mū
sų,” gimęs ir augęs biednioku 
ir dabar faktinai “tebeskurs- 
tąs.” Netenka abejoti, kad 
tokia propaganda paveikė ne
mažai piliečių, kuriems kas
dien tenka pagalvoti, kaip čia 
galą su galu sudurti.

Bet dien r a š t y j e “Daily 
World” žurnalistas Art Shield 
įrodo, jog tai yra iš piršto 
išlaužta pasaka. Nixonas yra 
vienas iš direktorių net ke
lių korporacijų, kurių bend
ras kapitalas viršija daugiau 
kaip vienuolika bilijonų dole
rių. Nixonas yra galva advo
katų firmos su būstine New 
Yorke, kurios į plaukos yra 
milžiniškos. Iš tos firmos jis 
turi daugiau kaip $200,000 
metinių pajamų!

Vilniaus “Tiesoje” skaitau 
pranešimą, kad Justas Palec
kis yra parašęs atsiminimų 
knygą “žingsniai smėlyje.” 

*”4 oje jis aprašo įvykius ir iš
gyvenimus 1926 metų gruo
džiu mėnesio dienomis. Jis 
tuo^metu buvo “Eltos” direk- 

(Pabaiga 3-me psl.)

JAV-jos mažins savo 
bazes Japonijoje

Tokijas. — Nuolatiniai
c aponijos žmonių protestai 
-reikalavimai panaikinti
Jungtinių Valstijų militari-
nes bazes Japonijoje davė
siokių-tokių pasekmių.

Japonijos valdžios atsto
vų pasitarime su amerikie
čiais plačiai bazių klausi
mas aptartas. Amerikiečiai 
pasižadėjo kai kurias bazes 
likviduoti.

Pasirodo, kad amerikie
čiai palaikys svarbiausias 
bazes ir dar jas sustiprins,

o panaikins tik mažesnės 
vertės bazes.

Bet Japonijos liaudis, aiš
ku, tuo nepasitenkins. Ji 
reikalauja visas Amerikos 
militarines bazes iš Japoni
jos iškraustyti.

Mirė Aldona Kazakevičiene
Vilnius. — Po ilgos ir sun

kios ligos mirė rašytoja, 
revoliucinio judėjimo Lie
tuvoje dalyvė Aldona Kaza
kevičienė, gimusi 1892 m. 
kovo 4 d. Anykščių rajone.

Laimingų Naujųjų Metų
linkime visiems “Laisvės” skaitytojams, 

bendradarbiams, korespondentams, visuome
nės veikėjams ir visiems bičiuliams. Tegyvuo
ja taika pasaulyje!

BstresiaMtai grįžof L

laimingai

LAISVES” PERSONALAS

“Laisves” vajus prailgintas 
iki 1969 mėty sausio 31 d,

šiuomi pranešame, kad “Laisvės” vajus prailgintas
iki 1969 metų sausio 31 d. O tai reiškia, kad mes turėsime

Londone milijonai žmonių 
gyvena | lūšnynuose

Londonas.—Anglijos Jau
nųjų Komunistų Sąjunga 
išvystė plačią kovą prieš 
: lepakenči amą gyvenamų 
lamų padėtį.

Apskaičiuojama, kad Lon
done ir apylinkėje, gyvena 
apie 9 milijonai žmonių lūš
nynuose, kur nėra jokių pa
togumų gyventi. Anglijoje 
du milijonai namų visai ne- 
’emontuott Londone yra 
iaugiaū kaip 6,000 bena- 
nių, kuomet 32,000 aukš
tom nuomom tuščių namų 
randasi.

Kasmet Londone miršta 
iš bado maždaug po 100,000 
žmonių. 14 procentų gyven
tojų randasi badavimo pa
dėtyje.

Brazilijoje areštavo 
redaktorių

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos militarinę valdžia are
štavo svarbaus laikraščio 
redaktorių ’’Alberto Dines, 
pasisakiusį prieš cenzūrą 
spaudoje, radijuje ir televi
zijoje.

San Salvadore vaiky miršta
75 procentai

San Jose. — San Salva
doro nacionaliniame gydy
tojų kongrese buvo rapor
tuota, kad šioje respubliko
je vaikų mirtingumas sie
kia net iki 75 proc. pirma, 
negu jie pasiekia penkius 
metus amžiaus.

Kongrese nurodyta, kad 
toks didelis vaikų mirtingu
mas paeina nuo labai žemo 
gyvenimo lygio, nesanitari- 
nių sąlygų ir stokos medi
cininių priemonių.

Kongresas svarstė, kaip 
geriau vaikams padėti, kaip 
jų mirtingumą sumažinti, 
bet nieko konkrečio nepa
darė.

Washingtonas. — Buvęs 
demo kratų prezidentinis 
kandidatas Humphrey agi
tuoja pertvarkyti preziden
to rinkimus, kad piliečiai 
tiesioginiai balsuotų už 
kandidatus, o ne už elekto- 
rius.

Federalinė valdžia planuoja 
kariauti kriminalizmą

Newark, N. J. — Federa-®
line valdžia pradės veiklą 
prieš organizuotą krimina
lizmą New Jersey valstijo
je sausio 6 d. Bus sudaryta 
“federalinė kovos jėga” 
prieš kriminalistų jėgą.

Trys valstijiniai komite
tai pravedė tyrinėjimą. Su
rado, kad kriminalizmas 
pasiekęs labai aukštą laips
nį, kad jis yra gerai orga
nizuotas, kad jame dalyvau
ja net šeši valstijos legis
latorial.

Organizuotas kriminaliz
mas yra įsigalėjęs tarp vie
tos biznierių ir valdiškų 
agentūrų.
Tyrinėtojai kreipėsi į Wa- 

shingtoną pagalbos
su kriminaližmu. Federali
nė valdžia pasižadėjo ateiti 
pagalbon.

Stockholmas. — Švedijos 
valdžia priglaudė dar de
vynis amerikiečius jaunuo
lius, atsisakiusius kariauti 
Vietname. Dabar Švedijo
je tokių yra 149.

Brazilijos jaunimas 
priešinas diktatūrai
Rio de Janeiro. — Mau

dymosi kostiumais pasirė- 
dusių jaunuolių demonstra
cija prieš militarinę dikta
tūrą įvyko garsiajame Co
pacabana pliaže. Demon
strantai sudegino Ameri-

vėliavą.
bandė demons

trantus pūHi. Bet jie puolė 

 

į vandenį ir įplaukdami lei
do šūkiu ieš diktatūrą.

dar vieną mėnesį < prenumeratom s atnaujinti, naujiems 
skaitytojams įrašyti ir $15,000 fondui sukelti.

Tad prašome visų vajininkų dar padirbėti per sau
sio mėnesį. Prašome skaitytojų taikeisi vajininkams,kad 
galėtume sėkmingai užbaigti vajų, kad $15,000 fondas 
būtų sukeltai dar ir su geru kaupu.

Per trijų mėnesių vajų buvo gražiai pasidarbuota, 
daug darbo ir energijos įdėta. “Laisvės” personalas ir 
Direktorių Taryba už tab nuoširdžiai dėkoja visiems ir 
visoms, kurie ir kurios kuo nors prisidėjo prie mūsų vi
sų laikraščio sėkmingumo.

Manome, kad per šį sausio mėnešį padirbėjus mūsų 
laikraščio vajus bus apvainikuotas gražiu sėkmingumu.

JONAS LAZAUSKAS,
“Laisvės” Direktorių Tarybos sekr.

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Iškilmingai pažymėjo 

penkiasdešimtmetį ,
Pasvalio rajono darbo 

žmonės gražiai pažy
mėjo pirmosios proletarinės 
revoliucijos Lietuvoje pen- 
kiasdeš imtąsias metines. 
Kolūkiuose, Įmonėse, įstai
gose, organizacijose vyko 
iškilmingi susirinkimai, su
sitikimai su kovų už tarybų 
valdžią veteranais. Jubilie
jaus išvakarėse Pasvalyje 
lankėsi Ignas Gaška, revo
liucinio judėjimo dalyvis, 
vienas revoliucinių kovų 
organizatorių 1918-1919 m. 
Pasvalio ir Joniškėlio apy
linkėse.

Įžymiajai datai atžymėti 
Pasvalio Kultūros ir Poil
sio parke atidengtas pa
minklinis akmuo. Ant di
džiulio akmens iškalti žo
džiai: Kovotojai už tary
bų valdžią Pasvalio rajone 
1918-1919 metais — Kazys 
Baltaragis, Petras Micke- 
liūnas, Jonas Baika, Emili
ja Grigelionytė, Kazys 
Gumbelevičius, Jonas Ga
balas, Petras Ignatavičius; 
Jurgis Bumanas, Apolina
ras Janušonis, Karolis Po
žėla, Povilas Lukoševičius, 
Ignas Gaška. Kitame ak
mens šone užrašyta: Šioje 
vietoje Gegužės Pirmajai 
pažymėti 1932 metais buvo 
iškelta raudona vėliava.

Pasvalio miesto darbo 
žmonių iškilmingame susi
rinkime pranešimą apie lie
tuvių liaudies kovą už tary
bų valdžią padarė rajono 
Vykdomojo Komiteto pir
mininkas Albertas Bitinas.

Istoriniams įvykiams 
atminti

Šiauliai. Seni šiaulie

Astronautai Frank Bor
man, William A. Anders ir 
James A. Lowell laimingai 
baigė savo kelionę. Nuo 
Mėnulio jie ir vėl padarė 
250,000 mylių. Jie praneši
nėjo, kad jų laivo visi ins
trumentai gerai veikia ir 
jie patys gerai jaučiasi.

Baigiant kelionę laivo 
skriejimo greitis smarkiai 
padidėjo. Nuo trinimosi at
mosferoje karštis pakilo iki 
5,000 laipsnių. Bet laivo vi
duje jie jautėsi normaliai 
ir pakilusiu ūpu laukė pa
siekti “gerąją Žemę”.

Laivas nusileido į Paci- 
fiką už 1,000 mylių nuo 
Hawaii, gruodžio 27 d. He- 
likopteris astronautus iš
griebė iš vandens ir nuvežė 
į šarvuotlaivį Yorktown.

Parašiutai sulaikė skrie
jimo greitį iki 300 mylių į 
valandą, baigiant nusileisti 
skriejo apie 170 mylių į 
valandą.

Erdvės laivas padarė vi
so 575,000 mylių. Nusileido 
10.51 vai. ryto New Yorko 
laiku (4.51 vai. ryto Paci- 
fiko laiku).

Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja baigė darbą

čiai Gečai prisimena Vytau
to gatvėje buvusia Skalsos 
valgyklą. Audringais 1918- 
1919 metais ji tapo savotiš
ku revoliucinės kovos sta
bu. Čia vyko pirmųjų ko
munistiniu kuopelių susi
rinkimai, čia ateidavo susi
tikti su darbininkais Karo
lis Požėla, Simonas Grybas, 
Juozas Dumša ir kiti revo
liucinio judėjimo mieste va
dovai. 1Q18 metų lapkričio 
1 d. Skalsos valgykloje įvy
ko pirmoji Šiaulių rajono 
partinė konferencija.

Gruodžio 21 d. ten, kur 
buvo Skalsos valgykla, iš
kilmingai atidengta memo
rialinė lenta. Ją atidengė 
aktyvus kovų už tarybų 
valdžią Šiauliuose dalyvis, 
pirmosios rajono partinės 
konferencijos delegatas 
Stasys Brasiskis.

Vakare miesto Kultūros 
namuose įvyko LKP Šiau
lių miesto komiteto ir mies
to darbo žmonių deputatų 
tarybos jungtinis posėdis, 
skirtas Lietuvos Komparti- 

(Tąsa 3-čiame pusi.)

V. Noreika dainuos 
Bostono operoje

Vilniaus laikraštyje “Li
teratūra ir Menas” Virgili
jus Noreika rašo:

“Atsisveikinu su Ameri
ka ne ilgam, tik iki ateinan
čių metų. Turiu pasiūlymą 
dainuoti vieną sezoną Bos
tono operoje”.

Lietuvos garsusis daini
ninkas su savo koncertais 
Kanadoje ir Jungtinėse 
Valstijose turėjo labai gra
žų pasisekimą. Dabar linki
me jam geriausių sėkmių 
Bostono operoje.

Jungtinių Tautų 23-oji 
Generalinė Asamblėja at
laikė paskutinę sesiją gruo
džio 21 dieną ir išsiskirstė. 
Svarbiausi jos nutarimai:

1. Vienbalsiai nutarė rem
ti visų branduolinių ginklų 
bandymus sulaikyti atmos
feroje, vandenyse ir erdvė
se ; raginti nusiginklavimo 
komitetą sudaryti sutartį 
draudžiant požeminius 
atominiu' ginklų bandymus.

2. Sudaryti 42 valstybių 
komitetą dėl vandenyno 
dugno naudojimo tik tai

kingiems reikalams.
3. Raginti Jungtines Val

stijas ir Tarybų Sąjungą 
pradėti pasitarimus dėl sū
dą rymo sutarties drau
džiant strategines raketas 
ir jų pervežimą.

4. Raginti Izraelį grąžinti 
išvarytus arabus iš okupuo
tu arabų žemių.

5. Raginti Pasaulinį Ban
ką sulaikyti paskolas Por
tugalijai ir Pietų Afrikos 
respublikai, kurios naudoja 
tas paskolas kovai prieš iš
silaisvinimo judėjimą.

Anglijos kairiųjų suvažiavimas
H—----------------------------------------------Londonas. — Komunisti- 

n i o dienraščio “Morning 
Star” pasidarbavimu buvo 
sušauktas Anglijos kairiųjų 
suvažiavimas. Dalyvavo 520 
delegatų iš įvairių 270 kai
riųjų organizacijų.

Savo plačiame raporte to 
dienraščio redaktorius Ge
orge Matthews nurodė, kad 
vienatinis darbo žmonėms 
kelias — socialistinis kelias, 
kuriuo einant bus galima 
laimėti taiką ir žmonijai 
gerovę.

10 žmonių žuvo gaisruose
New Jersey valstijos mie

stelyje Laurence Harbor 
vienos šeimos penki žuvo 
gaisrui uždegus kalėdinę 
eglaitę. Cinnaminson mies
telyje; motina ir keturi vai
kai sudegė taipgi užsidegus 
eglaitei.

Bangkok. Tailando val
džia skelbia, kad susikirti
me’ su partizanais užmušė 
19 partizanų.

Pasaul. Darbo Unijų Federacija 
atsišaukia j JAV darbininkus

Berlynas. — Pasaulinės 
Darbo Unijų Federacijos 
generalinės tarybos 18-oji 
sesija atsišaukia į Jungtinių 
Valstijų darbo unijas ir vi
sus darbininkus, kviečiant

Amerikiečių nuostoliai 
Vietname: 225,543

Washingtonas. — Penta
gono statistika rodo, kad 
nuo 1961 m. sausio 1 d. iki 
1968 metų gruodžio 7 d. 
Vietnamo kare buvo užmuš
ti 30,657 amerikiečiai, mirė 
4,975, sužeisti 189,269, din
go ar nelaisvėn paimti 1,242, 
viso 225,543.

Nacionalinio Išsilaisvini- 
Fronto apskaičiavimu, ame
rikiečių nuostoliai yra daug 
didesni.

sulaikyti JAV agresijų 
Vietname.

Atsišaukime primena m a, 
kad darbo žmonių kova 
prieš karą yra jų pačių rei
kalams naudinga veikla. 
Kviečia ypač moteris, ku
rios kare daugiau nukenčia, 
kai netenka sūnų arba my
limų vyrų.

Federacija atstovauja 140 + 
milijonų narių, prigulinčių | 
40-čiai nacionalinių unijų 
centrų ir 10-čiai tarptauti
nių darbo unijų sąjungų. 
Federacija ragina JAV val
džią baigti agresiją, sulai
kyti karą, trauktis iš Viet
namo.

Del naujųjų metų 
šventes “Laisvė” neišeis 
sausio 3. Sekama “Laisves” 
laida išeis sausio 7 dieną.
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Mūsų nuoširdžiausi linkėjimai
JAU istorijai priklauso 1| 

džiausiu mokslo laimėjimu, 
tams pasiekiant ir apskrieja 
pildė visos žmonijos giliausio 
saulini taikos. Vietnamo d 
tančiais žūstančiais tebekrin 
lieja ašaros ir kraujas giliais 
laukė ir Vidurio Rytai. 1968 metai davė keletą naujų 
militarinių diktatūrų.

Šiandien visų lūpose klausimas: 
laimingesni 1969 mjetai? Žm< 
tas pats: taika ir ramybe viiioje žemėje!

Įžengdami į 1969 metus, 
visus mūsų spaudos skaitytoj 
nizacijų narius ir veikėjus. T 
visiems daug sveikatos ir stiprybės nugalėti visas mūsų 
asmeniškame gyvenime ir v 
kylančias audras!

968 metai. Jie baigėsi di- 
trims Amerikos astronau- 
it Mėnulį. Bet jie neiš- 
troškimo: Jie nedavė pa- 

Ižiunglėse šimtais ir tūks- 
;a jaunos gyvybės, tebesi- 
upeliais. Ramybės nesusi-

Ar bus geresni ir 
onijos troškimas pasilieka

nuoširdžiausiai sveikiname 
is, visus pažangiųjų org& 
?gu Naujieji Metai atneša

isuomeniškoje veikloje iš-

Pueblo Incidentą
Aštuoniasdešimt du amerikiečiai, kurie prieš vie 

nuolika mėnesių buvo suimti 
se su šnipiniu laivu “Pueblo”, 
giminės, sveikina juos jų draugai.

Gerai, kad apsieita be nauj*
Gerai, kad mūsų vyriausybė nepakluso piktų balsų, kurie 
po laivo suėmimo reikalavo 
šimtus bombininkų ir Š. Ko 
kaip yra daroma su Vietnam 
kas protas laimėjo, ir buvo 
jimo.

Bet pats “Pueblo inciden 
čios vyriausybės kreiva politi 
jamas ir debatuojaams.

Kai laivas buvo suimtas, 
skelbė, kad jis buvo jos vandenyse. Mūsų vyriausybė tai 
griežtai užginčijo įr teigė,, kad Pueblo dar tebebuvęs 
tarptautiniuose vandėttyfee, tūli nuo Korėjos krantų. Bet' 
buvo klausiama, ką jis ten vpikė? Ką jis ten šnipinėjo?

Tuoj po laivo suėmimo 
įgulos paleidimui statė tik 
mūsų vyriausybė prisipažintų, jog ji, pasiųsdama šni
pinį laivą į Korėjos vandenis, pažeidė jos teises^ ir at
siprašytų. Bet mūsų prezider 
sekretorius Rusk griežtai pa 
kio Amerikos “pažeminimo” 
nuoliką mėnesių buvo ginčijamasi.

Bet štai dabar toks prisipažinimas ir prisiėmimas 
kaltės padarytas, ant balto 
vyriausybės vardu generolo 
tas. Ir tik ta sąlyga laivo __

Tačiau dabar prezidentas ir sekretorius mušasi į 
krūtinę ir sako, kad tas prisipažiniriuas yra vejdftiainiti- 
gas, neteisingas, priverstas, ir padarytas tiktai ir tiktai 
vienui tikslu, būtent, kad jie 
sugražinti pas savuosius ant 
susirūpinta jų likimu, jų sv 
“nelaisvėje”, buvę jiems labai

Tuoj kyla klausimas:

Šiaurės Korėjos vandeny- 
jau namie. Džiaugiasi jų

aujo ginkluoto konflikto.

lasiųsti karinį laivynų bei 
•ėją paversti į griuvėsius, 
u. Gerai, kad blaivus, svei- 
apsieita be kraujo pralie-

tas,” kurį pagimdė tos pa- 
ka, dar ilgai bus diskutuo-

Š. Korėjos vyriausybe pa-

Š. Korėjos vyriausybė jo 
vieną sąlygą, būtent, kad

tas Johnsonas ir Valstybės 
reiškė, kad jie niekados to- 
nepriims. Ir taip per vie-

juodu užrašytas ir riiūsų 
G. H. Woodward pasirašy- 
įgula buvo paleista.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
Jų raketui
VISKAS PAVOJINGA

VLIKo vicepirmininku yra 
aukštai tituluotas profeso
rius daktaras Bronius Ne- 
mickas. Jis retai viešai pa- 
siroduT-bet kai pasirodo, tai 
visas “laisvinimo” raketas 
sudreba. Tokią progą jam 
demonstruoti savo begalinę 
išmintį, matyt, davė VLIKo 
“seimas,” įvykęs New Yor
ke gruodžio 7 d.

Vanojo kailį jis tiems sa
vo bičiuliams, kurie norėtų 
kokioje nors formoj su mū
sų mieląją Lietuva bendrau
ti arba bendradarbiauti. 
Kovingam profesoriui 
jokia forma nepriimtina. 
Nepriimtina net ii’ tokia 
forma, kurioje bendradar
biavimas prasidėtų ir baig
tųsi gryniausai “mokslo, 
meno, literatūros, apskritai 
visose kultūros srityse, ži
noma, visiškai atsisakant nuo 
politinio bendravimo.” Net 
ir toks bendravimas, Ne- 
miČko protu, būtų žalingas 
ir pavojingas VLIKo rake
tui.

Rimtai pagalvojus, iš tik
rųjų nelaimingas profeso
rius visiškai teisus. Bet 
koks bendradarbiavimas su 
Lietuva ir jos žmonėmis la
bai žalingas ALTo ir VLIKo 
bizniui. Tam bizniui seka
si tik tokiame laipsny, ko
kiame pavyksta lietuvius 
išeivijoje nėsuleisti į kon
taktą šu Tarybų Lietuva ir 
jos žmonėmis. Savo akimis 
pamatę Lietuvą, susipažinę 
su jos nūdieniu gyvenimu, 
lietuviai išeivijoje nebetiki 
prasimanymais ir šmeiž
tais, kuriais ALTo ir VLIKo 
bižnis yra pagrįžtas. Ne- 
mickas žino, Valiūnas žino, 
Bartkūs žino, visi jie žino, 
todėl taip desperatiškai ko
voja, kad jų pasekėjai ne
sužinotų tiesos apie Lieuvą.

ipažiniriias yra veidftiainirt- 
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troško tuos Triūsų 82 vyrus | 
Kalėdų! Buvę, girdi, labai 
’ikata, nes ten, Š. Korėjos 
sunku...

Jėigu tiems Triūsų vadams 
taip baisiai" pagailo tų 82 amerikiečių (kurių gyvybei 
jokio pavojaus nebuvo), jog jie sutiko užduoti didžiaū- 
sią smūgį Amerikos prestižu i, tai kodėl jiems nė viena 
ašara iš akių nėra išbyrėjus dėl sunaikinimo daugiau 
kaip 30,000 tokių pat jaunų amerikiečių Vietname!

Kitas labai svarbus klausimas: Jeigu šis riipsų vy
riausybės duotas žodis ir pasirašytas .dokumentas yra 
apgavingai melagingas, nieko nereiškiantis, tai kaip

jokio pavojaus nebuvo), jog 
šią smūgį Amerikos prestižu

pasaulio šalys ir tautos turi 
vadovybės duotus žodžius, 
Kaip galima jais pasitikėti?

Matote, kokie klausimai 
Istorija su “ 

baigta.

žiūrėti į visus mūsų šalies 
pasirašytus dokumentus?

keliami ir diskutuojami.
Pueblo Incidentu” dar toli gražu nėra

Japonija—okupuotas kraštas
Iš Japonijos žinios kalba apie žiriorihį, ypač jauni- 

patingai didelį nepasitikė- 
ėmis jėgomis. .Ndrs karūs 
zideširiit metų, bet Japonija 

_ ’aslas. Tik dabar sužinome, 
kad Japonijos teritorijoje dar tebelaikofna daugiau kaip

mo bendrai, o studentijos j 
jimą amerikinėmis militafit 
baigėsi prieš daugiau ksiip d 
tebėra f ak tinai okupuotas k

150 militarinių bazių.
Kam jos? Prieš ką jos? 

tūkstančių ginkluotų kareivi 
suėda bilijonus dolerių.

Japonijos žmonės turi
bazės būtų likviduotos ir ka i svetimos karinės jėgOs ls 
jų teritorijos išsikraustytų. Amerikos žmonės turėtų 
prisidėti prie to reikalavimu Tegu tie bilijonai dolėrių 
eina Amerikos žmonių porei

Kam ten reikalingi šiiritdi 
t|? Bazių išlaikyiiias kastaėt

pamato reikalauti,• kad tds

Aiherikos žrtionės turėtų

dams.

REIKIA PADĖTI 
SURASTI TEISINGUS 
KELIUS

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” savo vedamajame “Ne
ramus pasaulis” dėsto:

Reikia pripažinti, Jkad šiuO 
metu visa žmonija kunku
liuoja kaip verdantis vanduo. 
Demonstracijos, pikietai, uni
versitetų užėmimai, ria ušės 
gatvėse ir t.t. ir t.t.. Pažy
mėtina ir tas, kad visas šis 
kunkuliavimas vyksta kapita
listiniame pasaulio sektoriuje. 
Faktinai, didžiausi bruzdėji
mai vyksta taip vadinamose 
didžiosiose Vakarų demokra
tijos šalyse.

Kyla žmonija ir prieš reli
giją ir kitas senas, ūžsistovė- 
jttšias institucijas, ūnivėrsite- 
tūš, kūriė neskuba reformuo
tis, sutapti sU šiuo laikotarpiu.

Bie abejonės, šis kuhkuliavi- 
mas skirstosi į įvairias grd- 
pės, ideologijas. Už tai, kad jis 
iškyla be (pasipriešinimo, be tin
kamo plano. Riti tiesiog šad- 
kia, kad pirma reikia įvykdyti 
revoliuciją, o tik paskui kal
bėti apie ideologiją. Nema
ža net tdlcių, kurtė šaukia: 
“Šaliih visokią valdžią.” Tai, 
žin6ma, riūatchistų obalsis.

Irtis daug laiko, kol žmo
nės, ypač jauniinas, suras tin
kamus kelius savo siekiąnis 
įgyvendinti, už tai galima ti
kėtis įvairių samprotavimų, 
įvairių srovių, čia pažangių, 
.SUSiprattisių žmtohių pareiga 
padėti, surasti kelius, kurie 
vestų (prie gražesnės ateities.

PASIDIDŽIAVIMAS IR 
MEILĖ LIETUVOS 
SOSTINEI VILNIUI

Dienraštyje “Tiesoje” 
(gr. 15 d.) apie Vilnių la
bai jausmingai kalba savo 
straipsnyje ^Mūšiai, dar
bai, pasiekimai” K. Macke
vičius, LKP Vilniaus mies
to komiteto pirmasis sek
retorius. Jis rašo:

Vilnius — senų tradicijų ir 
naujų ieškojimų miestas. Ta
rybų Lietuvos sostinė graži 
ir įspūdinga savo žila senove 
ir nauju gyvenimo ritmu. Is
torinė Gedimino pilis Neries 
ir Vilnelės santakoje, siauros, 
vingiuotos ir jaukios gatvelės 
senoje miesto dalyje, puikūs 
daugelio stilių statiniai bei ar
chitektūros paminklai lyg at
vira istorijos knyga primena 
lietuvių tautos kovas už lais
vę ir duoną, kalba apie savi
tą jos buitį, giliai liaudiškus 
jos papročius, turtingą ir se
ną kultūrą.

Iš daugelio miesto aukštu
mų grakščių Vilniaus bonių 
ir raudonų čerpių stogų fone 
puikiai matosi tarybiniais me
tais išaugę Raudonosios Ar
mijos prospekto ir šiaurės in
dustriniai rajonai, besidriekia 
Neries pakrante Žirmūnų gy
venamieji kvartalai. Jau kra
nų bokštais pradėjo puoštiš 
vaizdingas žaliasis Lazdynų 
masyvas, dailios moky klos, 
modernūs prekybos ir sveika
tos apsaugos centrai. . . Ir vi
sa tai nauji architektūri
niai ansambliai — nepriešpa- 
statonia praėjusių šimtmečių 
epochai, nekontrastuoja su jos 
puikiomis tradicijomis. At
virkščiai: architektūroje jau
čiamės savotiškas ritmingas ir 
darnus skirtingų epochų esta
fetės perdayimas, prasmingas 
abipus papildymas ir pratur
tinimas.

Nuo senų laikų Vilniui bu
vo būdinga daugiatautė jo 
gyventojų sudėtis, platūs ir 
reikšmingi jo ūkiui, prekybai, 
buičiai, švietimui ir kultūrai 
internacionaliniai ryšiai su ki
tų valstybių miestais. Jų dė
ka mieste sparčiai vystėsi 
amatai, švietimas, turėjo pa
lankią dirvą pažangios min
tys ir idėjos. Vilniuje susikū
rė vienas iš seniausių Europo
je universitetų, kurio auklėti
niai buvo A. Mickevičius, J. 
Slovackis, S. Daukantas ir ki
ti žymūs rašytojai, mokslinin
kai ir visuomenės veikėjai.

Ilgaamžės tautų draugystės 
jėga, jos vaisiai būdavo ypač 
akivaizdūs bendrose kovose 
prieš despotizmą, nacionalinę 
priespaudą, už geresnį liau
dies gyvenimą. Kostas Kali
nauskas, Zigmas Sierakaus
kas; Antanas Mackevičius — 
šie taurūs baltarusių, lenkų 
ir lietuvių tautos sūnūs vieno
dai brangūs visoms trims bro
liškoms tautoms, nes jų ug
ningas žodis, narsa ir pasiau
kojimas tapo liaudies siekių 
simboliu.

Su audringa fevoliucine Fe
likso Dzerž i n s k i o jaunyste 
Vilniuje siejasi darbi niūkų 
judėjimo užuomazga Lietuvo
je. “Iskros” platinimas atra
miniai punktai, V. Lenino at
silankymas Lietuvoje, pirma
sis Lietuvos Komunistų parti
jos suvažiavimas — visa tai 
glaudžiai susiję su senąja is
torine Lietuvos sostine, jos 
gyvybingomis internacionali
nėmis tradicijomis.

Vilniūs buvo’ socialistines re
voliucijos Lietuvoje lopšys, jos 
židinys. Jo gatvėse 1918-ąjų 
metų gruodžio mėhesio dieno
mis įvairiomis kalbomis skain- 
bėjd fėvoliuciriČS dairios. Be
skabančių pirmuosius Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių vals
tybės vyriausybės pirmininko' 
Vinco Kapsuko - Mickevičiaus 
pasirašytus ūękretus lietuvių,

lenkų, rusų, žydų akyse spin
dėjo džiaugsmas savo perga
le ir pasididžiavimas jos vai
siais. \ •

Tarybinis meninis filmas 
“Raudonieji laupai” labai ryš
kiai atskleidė heroiką Vil
niaus komunistų vadovauja
mos kovos prieš ponų Lenki
jos valdžią. Tautų draugys
tės, proletarinio internaciona
lizmo saitai buvo vienijantis 
ir organizuojantis veiksnys, 
atkuriant Tarybų valdžios mie
ste 1940 metais. Jie v suvaidi
no lemiamą vaidmenį, organi
zuojant masinį pasipriešinimą, 
tikrąją liaudies kovą prieš 
vokiškąjį fašizmą.

Tyliai šlama Panerių miš
kas, matę's masines nekaltų 
žmonių žudynes, daug galėtų 
papasakoti senosios Vilniaus 
gatvės apie narsią liaudies 
keršytojų kovą. Kiekvienas 
vilnietis didžiuojasi, kad in
ternacionalinė Vilniaus po
grindžio organizacija, kuriai 
vadovavo partijos miesto ko
mitetas, jo sekretorius Tarybų 
Sąjungos Didvyris Juozas Vi
tas, irgi įnešė savo indėlį į 
pergalę. Daugelio nebėra mū
sų tarpe, žuvo Juozas Vitas, 
Jonas Pševalskis, Sonia Ma- 
deiskerytė, Makaras Korabli- 
kovas, daugelis įpuikių žmo
nių, gabių organizatorių, liau
dies numylėtinių. Jų vardai 
įamžinti gatvių ir įmonių pa
vadinimuose, memorialinėse 
lentose.

RUDENIO METAS
Rudenio metas.
Ūbauja vėjas,
Ūkanos, šalnos
Viešėt atėjo.

Rudi kaštonai
Parke po kojų,
Klevai parymę
Šakomis moja.

Variu raudonu
Ąžuolas dažos, 
O miško fone
Spalvų vitražas.

Spalva geltona, 
Tik elgės žalios 
Auksiniam fone.

Palydų deglę
Vasarai mielai 
Kasmet paruošia 
Mūs rudenėlis.

RUDENIO LAUKSIU
Pavilnio kalvos 
Puošiasi auksu, 
Rudens auksinio 
Ir šiemet lauksiu.

šiugžda po kojom
Lapai geltonį
Aksomu žvilga 
Rudens kaštonai.

Parkų takuose
Vaikščioja poros;
Nelinksma saulė, 
Nešiltas oras.

Ūkanos, šalnos
Svečiuos kas rytą, 
Sidabro rasos 
Ant pievų švyti.

Žaluma nyksta.—
Keičias į auksą. 
Rudens auksinio
Aš greit sulauksiu.

P. Stunžėnas

IŠ LAIŠKU
Gerb. Redakcija:

Maloniai prašau priimti 
šį laišką ir mano svėikini- 
mą iš tėviškės Karaliau
čiaus miesto. Linkiu vi
siems laimingų Naujų Me
tų.

Su didele pagarba,
A. Šimaitis

Mieli Draugai:
Mes linkime visam “Lais

vės” personalui sėkmės, 
džiaugsmo 1969 metais, ir 
stiprios sveikatos tęsti gar
bingą darbą.

Visuomet Jūsų,
Bejaminas ir Ona B.

Kubiliai

Žieminių švenčių proga 
sveikinu, visą “Laisvės” per
sonalą. Linkiu visiems stip
rios sveikatos, ištvermės ir 
sėkmės darbuotėje. Džiugu 
būtų, kad 1969 metai būtų 
Taikos Metai.

Su draugiška meile 
jums visiems,

Pius Dennis 
Clifton, N. J.

Laiškas Redakcija^.
Brangus ir Ly
gerbiamas drauge!

Nuoširdžiausiai sveikinu 
Jus savo ir viso mūsų 
“Mokslas ir gyvenimas” 
žurnalo kolektyvo vardu su 
artėjančiais 1969 metais, 
linkėdamas daug sveikatos 
ir ištvermės . darbe.

Mūsų redakcija nuolat su 
įdomumu skaito “Šviesos” 
žurnalą, kuriame randame 
vertingos medžiagos, ir taip 
pat seka “Laisvę.”

Priimkite nuo viso mū
sų kolektyvo sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus vi
siems “Laisvės” ir “Šviesos” 
bendradarbiams bei skai
tytojams.

Gerbiami
“Laisvės” redaktoriai:

Aš parašau koresponden
cijų. Aš jus klausiu: Ar 
verta jas talpinti ^Laisvė
je,” ar ne? Jūs darykite, 
kaip jums atrodo.

Draugiškai,
J. Daugirdas 

Miami, Fla.
Nuo Redakcijos: Taip 

mes ir darome su visomis 
korespondeheij o m i s. Pa
naudotame tas kurios mums 
atrodo naudingos. Prašome 
nesupykti, jeigu kurio ku
ri korespondencija nepasi
rodo “Laisvės” skiltyse. Vi
siems nuoširžiausiai dėko
jame ir prašome rašinėti.

Karštai ir nuoširdžiai 
sveikinu brangiąją “Lais
vę” su Naujaisiais 1969 
Metais.

Iš visos širdies linkiu vi
siems redaktoriams, admi- 
nistrat o r i a m s, korespon
dentams, visiems visiems, 
kas savo tauriu darbu ir 
atsidavimu padedate gy
vuoti “Laisvei,” nešti jai 
tiesos žodį darbo žmonėms, 
laimingiausių Naujųjų Me
tų, geros sevikatos saulėtų 
dienų, šivesios laimės as
meniniame gyvenime, di
džiausio pasisekimo visuo
se darbuose bei sumany
muose.

J. Baltušis
Vilnius, 68 XII

Vilnius
J. Karosai

Statybos papilyje
Kasmet gražėja Biržų ra

jono Papilio kolūkio centri
nė gyvenvietė. Neseniai čia 
iškilo eilė naujų mūrinių 
pastatų. Pirmiausia kiek
vieno žvilgsnį patraukia 
plačiais langais sužiurusi 
dviejų aukštų moderniška 
vidurinė mokykla. Dviaukš
čiame name priešais kolū
kio raštinę įsikūrė biblio
teka, ryšių skyrius, apylin
kės Taryba. Kitoje gatvės 
pusėje išdygo priešgaisrinio 
atraminio punkto mūriukas.

Turi papiliečiai ir buitinio 
aptarnavimo paviljoną: 
drabužių siuvyklą, batų re
monto dirbtuvę, kirpyklą. 
Sugedus radijo imtuvui, 
laikrodžiui ar kitam sudė| 
tingesniam daiktui, irgi ne 
didėli bėda — buitinio' kom
binato auto f u r g o n a s*su- 
rinks remontuotinus namų 
apyvokos reikmenis, o po 
to pristatys sutaisytus.

P. Uodinis
i

Giiianos rinkimai esą 
apgaulingi

Georgetown, Guiana. — 
Gruodžio 16 d. įvykę Gui- 
ąnos respublikos rinkimai 
davė sekamas pasekmes: 
Nacionalinis Kongresas ga
vo 137,942 balsus, Liaudies 
Progresyvė Partija — 112, 
044, Jungtinės Jėgos kon
servatorių grupė — 19,406.

Liaudies Progresyvės 
Partijos vadovas dr. Jagan, 
buvęs pirmasis G u i a n (/s 
premjeras, pareiškė, kad 
rinkimai buvo apgaulingi 
ir 7o partija prieš juos ko
vos.

Washing tonas. — Aukš
čiausiasis ..teismas priėmė 
apeliaciją svarstyti, ar Illi
nois valstijos rinkimų įsta
tymas yra konstitucinis, 
kuomet sudaroma sunkios 
sąlygos mažųjų p a r t i j ū 
kandidatams gauti teisę ant 
baloto.

fiia^giaūsia transj)6rtačija
Chicago. — Šio miesto 

traiisportačijū pakilo iki 40 
čefitū. Tai braflgiaūšia 
tfarisportacija visoje Ame
rikoje. ;

M. Baranausko nuotraukoje—Grigiškių bandomojo 
popieriaus kombinato miško bfržos A < 

pirmūnas A. Kruminas.
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EUG. VINKŠNA KABLEGRAMOS IS LIETUVOS

(Pabaiga)
—Sakom, bus ekstelencijai 

tuvių. Tadukas palindo po kr 
ko už galo šniūro. Susitarėn

ant išleis- 
ūmu ir lai-

__ o_____  _______ i, kai Sme
tona eis sėsti į mašiną, aš smarkiai nu- 
sičiaudėsiu. Vaikštinėju, lūk 
Truputį, žinote, neramu, 
dvyliktą, o vasarą tuo laiku 
prieblanda, du adjutantai, la 
parankių, tempia lyg juodą 
mašinos. Aš, stovėdamas 
sunkvežimio “afiii!” iš visų j 
tant atgal į kareivines, žiūri 
kų juda raudonukė. O ryte 
net į kelines...— užbaigė ne 
mas Alpas.

Jaunasis vyras patenkinta^ šppsojos. 
Merginos, tikėjusios išgirsti 
juokinga anekdotą, nusivylusios ragino 
tėvą važiuoti. Pastarasis, prisidegdamas 
užgesusią pypke ir papsėdam 
sieninio laikrodžio taktu, tarė:

..—Palauk, palauk, berneli. ' šgirs Sme
tona, tai bus tam — Ir jau smaukštelė- 

Bolševiikas.

u r i u o j u. 
Žijūriu, apie 

dar gera 
kydami už 
maišą prie 
deme prie

sargybiniai 
t pritūpda-

kokį nors

as lūpomis

li
jęs botagu, pridėjo

Vežimas nuvažiavo. Alpas 
įkandin, nusispiovė, susisuki “bankrot- 
kę” ir, įspraudęs ja į lūpų tampą, vėl 
pamaži kapstinėjo žemes.

Tolumoj pasigirdo liūdno 
aidas Tai Elė su Stankaus 
Milašiaus Ona traukė i lanke 
nų. Jos suko pro šalį.

—Ei. mergaitės! — šūktelėjo Alpas.— 
Eikšekit, ką pasakysiu!

Kol šios prisiartino, tai:
—Sako klebonas ieško nai 

dinės. Gal eisit kuri?
—Na ir išmandrėjai, Alfoi 

bėjo Ona.
—O kas man neduos? Mar 

puoš mane davatkos, a? Na. 
labai norit, kitą sekmadienį 
sim aant rarotų sykiu. KlėtV guliu, ži
not.

—Gerai, gerai. Lauk! — riktelėjo jau 
.iš tolo Valerija, o Elė. šukuodama pa
dais žolę, lėtais žingsniais siūbavo ne
noromis, vis labiau atsilikdama.

Valandėlę Alpas žiūrėjo į nutolstančią 
merginą, kol jį pagavo nen 
aistros liepsna. Jis abiem ra 
riai spaudė giliai įsmigusio k 
keną, tuo lyg prikaustydama:; «ave, kad 
nepradėtų ją vytis. Trenkė |į žemę va
tinuką, pasispiaudė delnus ir 
ga užgulė valyti griovį.

pasižiūrėjo

•s dainelės 
Valerija ir 
les kelti li-

jos gaspa-

sai, paste-

o t, nuštro- 
jeigu taip 

užeikit, ei-

^maldomos 
nkom stip- 
astuvo ran-

su visa jė-

mė šalti, o 
Ūkininko 

sidarė dar-

Lapkričio antroje pusėje e 
tai palankios sąlygos kūlimui. 
Skilandžio nuostabai Alpas p; 
be nepaprastai uolus. Ryte pakildavo ne
žadinamas pirmas, apeidavo 
paruošdavo kuliamai mąšina|i “stauką 
ir, nors per dieną, rodos, ge 
muodavo bevilkdamas šiaudų 
tvarto ir bekasdamas pelu 
pusnis — vakare atėjęs į trobą vėl klaus
davo:

—Gaspador, ką duosi veikt?
—Nu, ką? atsakydavo klau 

*feaik, baik tas kanapes, o pas 
padus klumpėms.

L-Ech. — numodavo rankr Alpas.
tvirtas pla- 
ir šiaip ir

gyvulius,

'ai nusika-
naštas ant
)tų grūdų

simu šis.— 
kui tašykis

Alpui “ech” buvo aiškus ir 
nas, o gasnadorius galvojo 
taip. Supaisysi berno svaičiojimų.

Skilandis buvo linkės kūlimą per
traukti, tačiau Alnas spyrėsi greičiau 
baigti. Kai jau beliko tik dobilai, Alpas 
paprašė šeimininką pinigu ^vanso ligi 
nauiu metų. Skilandis iška 
bet isit’kineq berno sąžiningu 
te visus, kiek priderėję, net 
mas. kam jam pinigai reiks

Pirmas gruodžio mėnesio s ekmadienio 
rvtas buvo nepaprastai graži; 
šalveno, danguje švietė pusė 
prieš ii droviai, lyg su gailesčiu, mirk
sėjo žvaigždelės.

Alpas miegojo klėty kvėpuodamas gai
viu, sausu oru. Apkloto kraštąs buvo ap
šarmojęs, lyg apibarstytas 
cukrum.

Sodo pakraščiu, šnabždėdavosi ir at-

't nustebo, 
nu. atskai- 
heklausda-

s. Lengvai 
mėnulio, o

kristaliniu

jau ir stumdytis, katra turėtų padun- 
denti į duris. Išdrįso Elė.

Alpas, net nelipdamas iš lovos, ilga 
savo ranka atsklendė skląstį. Durys, 
tarsi, pasiilgusios laisvės, staigiai atšo
ko ir atsidarė visu pločiu, tačiau mer
ginos vidun eiti nesiryžo./

Tai —kelk gi, greičiau. Einam ant ra
rotų,—ragino Valerija.

—Jau tuoj dienoti pradės—parėmusi 
durų staktą abejingai nutęsė Elė.

—Ko gi stovit, po perkūnų! Dar šu- 
nes ims skalinti, — pasiremdamas viena 
ranka guolyje ir užsiplieksdamas, kiek 
pakimusiu nuo sotaus miego balsu, už
griovė Alpas.

Merginos krūptelėjo ir nedrąsiai per
žengė slenkstį.

Alpas žibančiomis akimis gerai išsky
rė Elę iš kitų ir tą akimirką, kai ji at
sistojo prie lovos kojūgalio, liūto šuoliu 
iššoko iš lovos, uždarė duris ir savo! de
šine užkabinęs Elę stipriai patraukė prie 
savęs ir pakėlęs nubloškė į pasienį. Mer
gina norėjo šaukti, spiegti, gintis1, ta
čiau šis staigumas taip ją nusiaubė, kad 
ji tik unkštė, lyg apsvaiginta granatos 
sprogimo.

—Onute, duok ranką,—sudejavo ji.
—Ateikit, ateikit, jeigu norit. Tilpsit 

visos. Mano' lova plati.—su erzinančiu 
pasitenkinimu vanėjo Alpas.

—Nedaryk kvailysčių, Alpai, — įspė
jančiai iš klaikios tamsos atsiliepė Vale
rija.'— Jeigu einam, tai eikim. Pirmas 
adventų sekmadienis ir šitaip pradedi.

—Eikit, jeigu norit. Mums ir čia ge
rai.

Elė bandė išsilaisvinti, tačiau Alpo de
šinioji, tarsi, uždengė ją visą ir ji nega
lėjo nei pajudėti.

Kieme kažkas trekštelėjo. Ona su Va
lerka sukluso, atsargiai pravėrė duris ir 
baugiai pasižiūrėjusios pro petį su ap
vogto žmogaus nerimu, viena paskui ki
tą per kiemą išėjo į kelią.

Elė tyliai kūkčiojo. Jos skruostais te
kėjo ašarų srautai, bet jų netramdė, 
lyg norėdama jomis užlieti tą vidinę ug
nį, kuri degino gėdos, o drauge ir laimės 
liepsna. Alpas pakilo, uždegė spinksuo- 
lę ir ištraukė iš švarko apatinės kiše
nės suglamžyta laišką.

—Te, skaityk, — sujaudintu, bet pil
nu pasitikėjimo1 balsu, ištarė jis, kišda
mas laišką Elei prie akių.

Tačiau pastaroji tik truputį kilstelė
jo galvą, neatsimerkdama konvulsingai 
sugriebė Alpo ranką su laišku, ir stip
riai prispaudė ją prie savo veido. Al
pas atsisėdo ant lovos krašto ir glos
tydamas jos lygiai sušukuotus vešlius 
plaukus ėmė raminti:

—Tiesa, aš tau nieko anksčiau ne
sakiau, matai... Tai vot čia tik prieš 
kelias dienas aš gavau iš draugo laišką. 
Kviečia atvažiuoti į Rygą. Va, klausyk: 
“Nieko nelaukęs, Alpai, atvažiuok tie
siog pas mane. Įstosit į mūsų ratelį ir 
mes tau padėsime įsikurti. Kas, va, lie
čia dėl darbo ar buto—nebijok. Tokių 
vyrų, kaip tu nedaug pas mus yra ir 
tu čia būsi labai reikalingas. Aš tavęs 
lauksiu gruodžio ketvirtą arba penktą 
dieną vakare, tuo tarpu, kada, aš žinau, 
ateina traukinys nuo Lietuvos pusės/’

Elė įsiklausė, nustojo verkusi ir atsi
tiesė. Alpas greitai įsistojo į čebatus, 
užsivilko vatinuką ir, paėmęs Elę už pa
žastų, kaip kūdikį, pasodino ant lovos 
krašto.

—Neverk, nepyk. Jeigu tu nenorėsi— 
aš nei piršto ant tavęs neuždėsiu. Betgi 
pati supranti, kad kitaip mes negalėjo
me padaryti. Draugaujam, draugaujam 
ir kas iš to? Matai mano rankas? Ech! 
—pašoko didžiuodamasis ir iškėlė mer
giną iki lubų.

Ši prasijuokė. Alpui to užteko.
—Dabar skubėkime,—tęsė čiupdamas 

nedidelį ryšulį. — Kol tamsu, turime su
spėti į Kupčiūnus, o iš ten su paštu į ge
ležinkelio stotį.

Einant jiems per kiemą, Rudka, lįsda
mas iš būdos sudžeržgino grandine, ėmė

sargiai statvdamos pėdas, sėlino į kiemą 
trys merginos: tos pačios, ki rias Alpas 
sutiko taisydamas kelią. Laimė, lengvas 

Wejelis sroveno nuo sodo pusės ir bud
rus šunelis ne mažiau kietai, kaip ir 
AlnĄs. miegojo< savo būdoje.

Merginos susispietė ant prieklėčio ir 
pradėjo viena kitą siuntinėti, o paskui

cypti ir blaškytis.
—Rudka, į būdą!—tamsą skrodžian

čiu žvilgsniu ir čebato dunktelėjimu įsa
kė šuniui.

Tačiau uždarydamas vartus, Alpas su 
liūdesiu pasižiūrėjo tik į Rudką, kuris 
lįsdamas į būdą, dar kartą sudžeržgino 
grandine palydų maršą.

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
jos ir pirmosios prolitari- 
nės revoliucijos Lietuvoje 
penkiasdešimtmečiui.
Lietuvos pionierijai 45 m.

Vilnius. — Revoliucijos 
Muziejaus rūmuose sutvis
ko raudonų pionieriškų 
kaklaraiščių agnelės. Gruo
džio 20 ir 21 dienomis Lie
tuvos pionierių organizaci
jų keturiasdešimtpen k t ą j į 
gimtadieni daugelis Vil
niaus mokyklų pionierių 
draugovių pažymėjo ten, 
kur saugomos proletarinės 
revoliucijos relikvijos.

11-oji, 29-oji ir 41oji vi
durinės mokyklos suruošė 
čia iškilmingus pionierių 
rytmečius, klausėsi istorijos 
mokslų kandidatų Jacovs- 
kio ir Burokevičiaus, akto
rės Rusteikaitės prisimini
mų apie, prieškario bei ka
ro meto Lietuvos pionierių 
gyvenimą ir veiklą.

Kurortologų darbai
Druskininkai. — Čia pasi

baigė dvi dienas trukusi 
Lietuvos kurortologu moks
linė konferencija. Joje bu- 
^0 perskaityta daugiau kaip 
30 pranešimų apie moksli
nio tyrimo darbus, atliktus 
Lietuvoje per pastaruosius 
dvejus metus.

«

Garbingi apdovanojimai
TSRS ūkio laimėjimų pa

rodos vyriausiojo komiteto 
nutarimu Tarybų Lietuva 
už laimėjimus vystant že
mės ūkį ir dalyvavimą 1968 
metų parodoje apdovanota 
garbės diplomu.

Pirmojo, antrojo ir tre
čiojo laipsnių garbės diplo
mai skirti 20 rajonų, 113 
kolūkių ir tarybinių kolū
kių, aštuonioms įmonėms ir 
organizacijoms.

Didelis būrys žemės ūkio 
pirmųnų, specialistų ir va
dovaujančių darbuotojų ap
dovanota garbės diplomais, 
aukso, sidabro ir bronzos 
medaliais. Iš viso apdova
noti 537 žmonės.

Milicijos darbuotojų 
pasitarimas

Vilnius. — Gruodžio 20 
d. ivyko vadovaujančių mi
licijos darbuotojų pasitari
mas. Jame, buvo apsvarsty
ti uždaviniai, kuriuos mili
cijos organams iškėlė Tary
bų Sąjungos Kompartijos 
Centro Komitetas ir TSRS 
ministrų taryba priemo
nėms darbui gerinti.

Pranešimą apie Lietuvos 
milicijos organų darbą ir 
uždavinius sekantiems 1969 
metams padarė vidaus rei
kalų ministras Mikalauskas.

•

Išaugo chirurgų 
meistriškumas

Kaunas.—Gruodžio 20 d. 
Medicinos Institute baigė 
darbą Lietuvos chirurgų 
mokslinės draugijos plenu
mas, kuris apsvarstė pilvo 
ertmės organų ūminių su
sirgimų gydymo klausimus.

Kauno miesto ir zonos 
chirurgų draugijos pirmi
ninkas prof. Smailys pasa
kė:

—Dvi dienas skaityti 45 
pranešimai parodė išaugu
sį ne tik stambų gydymo 
centrą, bet ir periferijos 
chirurgų meistriškumą. 
Rajono ligoninėse įdiegtas 
naujas nuskausminimo bū
das — intubaninė narkozė, 
kur sėkmingai atliekamos 
sudėtingos operacijos.

Plenumo darbe dalyvavo 
sveikatos ministras Kleiza.•

Meno meistrų paroda
Kaunas. — Gruodžio 21 d. 

čia atidaryta nuolatinė zo
nos liaudies meno meistrų 
darbų paroda. Liaudies me
no draugijos Kauno sky
riaus patalpose eksponuoja
mą medžio, tekstilės, meta
lo, gintaro dirbiniai, suve
nyrai. 200 zonos liaudies 
meistrų pristatė daugiau 
kaip 600 darbų. Čia lan
kytojai gali įsigyti jiems 
patikusi dirbinį.

Liaudies meistrų kūrinių 
ekspozicija nuolat bus at
naujinama.

•
Apie gamtos turtus 

15 pranešimų
Dotnuva? — Gruodžio 20 

d. Žemdirbystės Institute 
nasibaio-ė dvi dienas trukęs 
resnublikinis seminaras 
“Lietuvos gamtos turtai, jų 
apsaugo s ir racionalus 
liaudies ūkyje propagavi
mas.”

Pranešimus padarė geo
grafijos mokslų daktaras 
Basalykas, geografijos 
mokslu kandidatas Kudaba, 
geologijos mokslų kandida
tas Juodakžius, gamtos ap
saugos komiteto pirminin
kas Bergas ir kiti. Per dvi 
dienas buvo išklausyta 15 
pranešimų.

Minėjo energetiko dieną
Vilnius. — Gruodžio 20 

Dramos teatre įvyko ener
getiko dienos minėjimas. 
Pranešimą padarė Vyriau
siosios energetikos ir eletri- 
fikavimo valdybos prie Lie
tuvos ministrų tarybos vir
šininkas Nekrašas.

Grupei gamybos pirmū
nų buvo įteikti energetikos 
žymūno ženkleliai ir garbės 
raštai.

*“ •
Garbes raštas Januliui

Vilnius. — Gruodžio 20 d. 
Lietuvos Aukšč. T arybos 
nrezidiuntes paskelbė įsaką 
dėl Lietuvos nusipelniusio 
meno veikėjo dailininko Jo
no Janulio apdovanojimo 
garbės raštu.

Janulis garbės raštu ap
dovanojamas už nuopelnus 
vystant lietuvių tarybinį 
vaizduojamąjį meną, ry
šium su 80 gimimo metinė
mis.

Antanas Vaivutskas

Studentai kovoja prieš 
militarizing

Princeton, N. J. — Dau
giau kaip 400 studentų 
klausėsi kalbos Studentų 
Demokrat i n ė s Draugijos 
prezidento Kaminskio, ku
ris reikalavo, kad mjlitarinė 
organizacija— Reserve Of
ficers Training Corps—bū
tų iš universiteto patalpų 
pašalinta.

Susirinkimas pasisakė 
prieš militarizmą, kad jis 
būtų iš universiteto paša
lintas.

Piktinasi nacio išteisinimu
Bona. — Šimtai laiškų 

plaukia į spaudą, smerkiant 
teismą, išteisinusį buvusį 
teisėją Rehsę, Hitlerio lai
kais nuteisusį mirtimi 231 
priešfašistinį žmogų. Jonas 
Rosenz w e i g a s skundžiasi 
kad jis buvo koncentracijos 
stovykloje kankintas ir kad 
jo visa šeima stovykloje žu
vo.

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.) 

tor-iumi, ir pasakoja, kaip jis 
ir kiti Lietuvos pažangieji vei
kėjai sutiko fašistinį pervers
mą ir sušaudymą Lietuvos 
Komunistų Partijos keturių 
vadų. Joje, sakoma, yra daug 
ir tokių duomenų, kurie pir
mą kartą išvys dienos šviesą.

Netenka abejoti, kad kny
ga bus labai įdomi ir svarbi. 
Ji jau esanti spausdinama ir 
greitai pasirodysianti. Lauk
sime !

Gana rimtai apie šiomis 
dienomis mirusį įžymųjį Ame
rikos pažangų rašytoją Upton 
Sinclairį rašo “Vienybėje” 
Vyt. Sirvydas ir “Tėvynėje” 
Juozas Petrėnas. Abudu (pa
mini jo garsųjį veikalą “The 
Jungle,” kuris buvo 1906 me
tais išleistas lietuvių kalba po 
antrašte “Raistas,” kurį dau
gybė mūsų esame skaitę ir 
kuris tokį gilų poveikį turėjo 
visame Amerikos socialiniame 
gyvenime. Vytautas dar pa
mini ir jo “Aliejų.”

Bet tai dar ne viskas. Į lie
tuvių kalbą išversti ir išleisti 
dar kiti du veikalai —“Kaip 
žmonės be ponų gyveno” ir 
“Karalius anglis.” Visus pa
staruosius tris veikalus išlei
do Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija.

Paskutiniame “Vienybės” 
numeryje daug rašoma apie 
New Yorke įvykusį Virgilijaus 
Noreikos koncertą. Geriau
siai pavykęs ir taktiškiausias 
aprašymas yra Jono Valaičio, 
paties laikraščio redaktoriaus. 
Tik, man atrodo, nereikėjo ly
ginti kanadietiškos visuome
nės su mūsiške, Jungtinių 
Valstijų visuomene. Pasaky
mas, kad “Kanados lietuvių 
visuomenė, atrodo, yra tole
rantiškesnė, pažangesnė, jos 
išeivija jaunesnė ir kultūrin
gesnė,” truputį mus, ameri
kiečius, įžeidžiantis, nereika
lingas.

Pranės Lapienės pastabos 
labai teisingos ir labai laiku.

Girnakalis teisingai sako, 
kad tie, kurie nešiojo (plaka
tus “Noreika—taip, USSR — 
ne,” yra politiškai nesubren
dę ir atsakingumo nejaučią 
žmonės. Bet beveik į tą pačią 
kategoriją jį patį pastato jo 
pasakymas, kad “didžiausia 
dauguma Noreikos klausyto
jų savo dūšios gilumoje į kon
certus ir atsinešė, ir išsinešė 
tuos plakatus.”

Kas gi yra USSR (Socialis
tinių Tarybinių Respublikų 
Sąjunga) ? Ji susideda iš 15 
respublikų. Iš jų viena yra 
Lietuva. Vadinasi, tie plaka
tai reiškia: “Noreika — taip, 
Lietuva — ne.”

Ar apie tai savo “dūšios 
gilumoje” Girnakalis pagalvo
jo?

Jonas Kiznis nepateisinamai 
lieja tulžį ant rusų tautos. 
Taiip pat jo pasakymas, kad 
koncerto publika apėmė visas 
grupes — “nuo komunistinių 
davatkų iki katalikiškųjų” yra 
ir neteisingas, ir užgaunantis. 
Viena, tokių sutvėrimų, kaip 
“komunistinės davatkos,” nė
ra. Antra, koncerto publika 
susidėjo iš geros valios, lietu
višką dainą ir kultūrą mylin
čių žmonių. Tai parodo vie
ningas entuziazmas, kuriuo ji 
sveikino mieluosius svečius.

Kam dalyti, užgaudinėti ir 
įžeidinėti niekuo Kizniui ne
nusikaltusią tokią gražią pub
liką? Juk visi mes nuošir
džiai trokštame, kad ta publi
ka lankytų ir visus kitus pana
šius koncertus bei parengi
mus. Ją už atsilankymą į 
Noreikos koncertą reikia tik 
nuoširdžiai pasveikinti. Bent 
man taip atrodo.

Mažiausia 1,000 žmonių 
pasaulyje nusižudo 

kasdien
Nauja Jungtinių Tautų 

Sveikatos organizacija stu
dijuoja ir ieško pagalbos 
sulaikyt šitas tragedijas vi
sų tautų bendromis jėgo
mis.

Industrilizuoto s e šalyse 
daktarai, dantistai, advo
katai ir kiti panašūs, turi 
aukštesnį nusižudymų kiekį 
negu kiti profesionalai.

Vyrai dar vis turi dau
giau palinkimo žudytis ne
gu moterys. Bet moterų 
tempas rodo tendenciją kil
ti daugely j šalių, kuomet 
vyrų tempas puola žemyn.

Amžiaus grupė su aukš
čiausiu tempu virš 65-kių 
metų. Bet šalyse, su didele 
skale socialinės pagalbos ir 
medikai i š k o patarnavimo 
seniams, aišku, turi progą 
sumažinti tą žudymosi ten
denciją.

Nepastovūs, etniškai izo
liuoti, alkoholikai, kūniškai 
užgauti ir specialiai pami
šimo spaudžiami asmenys 
iš sugadintų namų, veda 
savižudysčių sąrašą.

Yra aukštesnis kiekis sa- 
vižudvsčių biednuių tarpe 
“Trečiojo pasaulio”, (Afri
kos, Azijos, L. Amerikos) 
šalyse, ko ir buvo tikėtasi.

British Medical Journal 
rodo, kad 150 daktarų Ang
lijoj ir Walijoj atsiėmė sau 
gyvastį 5-kių metų periode, 
ir visi buvę žemiau 65 me
tų. Aukštą nusižudžiusių 
daktarų skaičių turi Danija, 
Italija ir Amerika.

J. N.

Fordas ir Chrysler 
mažina darbininkus
Windsor, Kanada. — Vie

tinė Fordo korporacijos fir
ma paskelbė, kad paleidžia 
iš darbo tūkstantį darbi
ninkų. Chrysler korporaci
ja taipgi paleidžia keletą 
šimtų.

Darbininkai gavo prane
šimus, kad jiems darbo 
šiuose fabrikuose nebėra. 
Tai tokias kalėdines dova
nas jie gavo.

Amerikiečių choras 
Leningrade

Leningradas. — Sarah 
Lawrence kolegijos 27 mer
gaičių choras, iš Bronxville, 
N. Y., čia prale;do Kalėdas 
su leningradiečiais jaunuo
liais.

Choras gražiai padainavo 
ir pasikeitė su vietos jau
nuoliais dovanomis.

Roma. — Policija žiau
riai puolė 5,000 studentų, 
demonstruojančių už švie
timo reformas ir paleidimą 
pirmiau areštuotų studentų 
demonstracijose.

Londonas. — Daugiau 
kaip 12,000 Anglijos bankų 
pereina ant 5 darbo dienų 
nuo 1969 m. liepos mėn. Iki 
šiol bankai atdari 6 dienas.

Marseiles, Prancūzija. — 
Taksio vairuotojas mirtinai 
peršovė savo žmoną ir tris 
vaikučius.

Colombo, Ceilonas.— Per 
mišias katalikai maldinin
kai susimušė su policija, 
šeši sužeisti buvo nuvežti 
ligoninėn.

20 žuvo lėktuvo nelaimėje
Bradford, Pa. — Lėktu

vui nukritus 20 žmonių už
mušta, 27 sužeisti.
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LLD RE!
Šio mėnesio pradžioje išą 

knygą “Mano Dešimtmečiai . 
niams nariams ir visoms kuo 
turėjo pasiekti visus.

Kadangi išsiuntinėjimas i 
tas užverstas kalėdiniais siun 
kad galėjo užsimesti koks vie 
labai prašau sekretorius ir p 
trūksta knygų arba visai n 
rui, o mes pristatysime kiek

Šia proga noriu padėkoti 
į pagalbą išsiuntinėjimui kny 
tų buvęs didelis ir sunkus dar 
atlikome visą darbą. Giliai e, 
Jonui Lazauskui, Valerijai G; 
nei.

KALAI
iuntinėjome Jono Gasiūno 

' s” visiems pavie- 
Iki šiol jau knygos

Amerikoje 
•poms. Iki

apuolė tuo laiku, kada pas
iniais, tai galimas daiktas, 
nas kitas pundelis. Todėl, 
hvienius narius, jeigu kam 
egavote, praneškite Cent- 
reikia.
draugams, kurie atėjo man 
*os. Be jų talkos man bu
bąs, o su jais į vieną dieną 
su dėkinga: Jonui Grybui, 
asiūnienei ir Ilsei Bimbie-

Centro Komiteto vardu r 
tuvių Literatūros Draugijos 
Metų, sveikatos, energijos ve 
ir, žinoma, sėkmės asmenini?

Ieva M

oriu palinkėti visiems Lie- 
nariams laimingų Naujų 

ikti visuomeninėje dirvoje, 
me gyvenime.
zarienė, Centro sekretorė

Miami Fla
1-os, Miamio 
koncertas ir 
tiksliai buvo

Gruodžio 
Aido choro 
pietūs jau 
spaudoje minėti, tai dau
giau apie tai jau nerašysiu. 
Bet dar kartą choras nori 
išreikšti padėką už dova
nas: Thamsonams už krep
šį vaisių, Valilioniams už ' 
bonką šnapso, Bovinams už 
pusgortį vyno. Kinderienei 
(buvusiai Mikitienei) už pe
leninę, LLD 75 kuopai už 
porą sidabrinių puodukų. 
Taipgi ačiū Birštonams už 
5-kių dolerių chorui dova
ną ir chorvedei Birutei Ra
moškaitei “orchid corsage”, 
Marytei Paukštaitienei už 
pagaminimą choro banketui 
pietų, ir Barborai Zavienei 
už keikų (blynų) ir Zigmui 
Zeiviui už grojimą balalai
ka.

Gruodžio 15-tą choras da
vė koncertėlį pagerbimui 
mūsų gero choristo, Antano 
Bubelio, 87-nių metiį “jau
nuolio”, jo gimtadienio pro
ga. Kaip ir kiekvieną sek
madienį, pietų ir baro pel
nas eina klubui. Bet Anta
nas “užfundino” pietaujan
tiems po “high ball”. Apart 
to, Antanas dovanojo chorui 
$50. Padengus visas choro 
išlaidas, surengiant jubilia
tui gimtadienį, dar ir cho
rui liko apie $13.

Na, kągi rašyti ’ apie 
koncerto eigą? Visi daina
vo,visi grojo, kaip man at
rodė, gražiai.

Jubiliatas, 87-nių metelių 
jaunuolis grojo ir dainavo 
po keletą kavalkų net 
dviem atvejais. Jis taip pat 
smagiai grojo ant savo ma
žyčio pianuko. Publika ati
džiai klausėsi Antano dai
nelių. Antano gimtadienio 
koncertas toliau tęsėsi. 
Birutės Ramoškaitės vado
vaujami ne tik mūsų choras 
vis santariau ir skambiau 

- dainuoja, bet Mae Gabrėnas 
ir kiti solistai dainuoja ža- 
vįngiau. Mae savo skambų 
soprano balsą vis geriau ir 
geriau pradeda valdyti ir 
vis jausmingįąu perduoti 
dainos jausmų prasmę klau
sytojams.

Choras atidarė koncertą 
su trejetu liaudies dainelių 
ir baigė su: “Vasaros nak
tis”, “Per laukelį jojau” ir 
“Gražus miškas”. Vidurkį 
koncerto užpildė solistai, 
apie kuriuos tenka pasaky
ti porą žodžių.

Mae Gabrėnas ir plačiai 
žinomas Stasys Vaineikis, 
stiprus tenoras, sudainavo 
duetu porą dainelių: “Kam- 
gi liūdėti, kam gi kentėti,” 
taipgi “Kad noriu verkiu 
kad noriu dainuoju”. Mae 
Gabrėnas pakartojo porą

cainelių dainuotų gruodžio 
pirmos koncerte: “Karvelė-
1
r
sudainavo irgi porą daine-

Binghamton, N. Y.
Norisi tarti keletą žodžių 

iš mūsų LLD 20-os kuopos 
susirinkimo. Per daug mė
nesių bandėme sušaukti su
sirinkimą, bet tie negalavi
mai ir ligos sulaikė. Pa
galiau gruodžio 11 d. atsi
buvo mitingas H. Žukienės 
namuose.

Įdomu pranešti, kad A. 
Žemaitienė gavo tris naujus 
narius ir išrinko duokles iš 
narių už 1968 metus. Tai 
gražus pasida r b a v i m a s. 
Taipgi šiame mitinge atli
kome Centro' valdybos bal
savimą 1969-1970 metams.

Kuopos valdyba pasiliko 
ta pati: J. Navalinskienė— 
pirmininkė; J. Vaicekaus
kas—protokolų raštininkas; 
A. Žemaitienė — finansų 
raštininkė; H. Žukienė — 
iždininkė. Buvo pageidavi
mų dažniau laikyti susirin
kimus, kas gali sustiprinti 
mūsų kuopą.

nėms užuojauta, netekus 
brangiosios.

Gruodžio 14 d. mirė buvu
si sena Patersono gyvento
ja Mrs. Strimilienė, “Lais
vės” skaitytoja, ir kiek lai
ko atgal buvusi LLD narė, 
palikdama savo mylimą gy
venimo draugą Juozą Stri- 
milą, dukterį Oną ir brolį 
ir kitus gimines, taipgi gi
minių Lietuvoje. Lai bus 
tau lengva šios šalies žeme
lė amžinai ilsėtis, o liku
siems artimiems susirami
nimas liūdesio valandoje, 
netekus mylimosios.

J. Bimba

mėlynasis”, ir “Jaunoji 
įergele”. Alena Kinderienė

ų labai jausmingai.
Kasgi padaro dainą ža- 

inga ir jausmus žadinan
čia? Jautrus artistas, kuris 
įiiegia savo širdies ir sie
los jausmus į dainos gar
sus. Birutė tai padaro; 
k dėl to jos visos dai
ros ir dainelės yra žavin- 
zavingos... Kai ji šiame kon
certėlyje doinavo “Skauda 
r fian galvelę” ir kitas daįne- 
les, pati sau akompanudda- 
ma pianu ir kanklėmis; ji 
žavėjo publiką; Publika ne
norėjo paleisti jos nuo est
rados. Duetas Mae Gabrė
nas ir Stasio Vaineikio irgi 
žavėjo publiką.

Miamietiš
-—*— -*•

Gruodžio 11 d. įvyko me
tinis susirinkimas Lietuvių 
Socialio Klubo. Visa valdy- 
5»a pasiliko sena 1969 me- 
ams. Pirmininkas H.

kaitis, vice pirm. J. Paukš
taitis, f in. sekr. Z. Zavis, 
orotokolų rašt. M. Vali- 
' ionienė, iždininkas J. Koch, 
maršalka K. Aimanas, ir 5 
direktoriai.

Gruodžio 14 d. Aido Cho
ras turėjo priešmetinį gįusi- 
nnkimą. Pasiliko visa se
rą valdyba: pirmininkas J. 
Tamsonas, f in. sekr. J. Dau
girdas, prot. sekr. P. Qab- 
’ėnas, iždininkė M. Bovi- 
nienė.

Gruodžio 18 d. įvyko LLD 
75 kp. priešmetinis susirin- 
dmas. Visa sena valdyba 
jalikta 1969 metams. Or
ganizatorius V. Bovinas, 

::in. sekr. J. Paukštaitis, 
jrotokolų raštininkas J. 
Daugirdas, iždininkė Kan- 
eerienė ir naujas vice pir
mininkas A. Valilionis. >

Gruodžio 15 d. buvo atžy
mėtas A. Bubelio 87-asis 
į gimtadienis. Sudainuota 
Igiausių metų. Aido Cho
ras, atliko koncertą, vado
vaujant Birutei Ramoškai- 
;ei. Dainavo ir solistai H. 
Mikitienė, May Gabrėnienė 
r S. Vaineikis. Per porą 

sykiu jubiliatas A. Bubelis 
estradoje mums padainavo, 
pats akompanuodamas savo 
Ivargonėliais. Na, ir Bjru- 
;ė sudainavo kelias daine- 
es. Visų dainavimas bub- 
ikai patiko.

Ex-Lowellietis

Dabar J. Navalinskienė 
ir jos Antanas abu ligoniai. 
Pereitą savaitę aplankėme 
Antaną, kuris jau devyne
rius metus serga ir nega
li pats sau pasigelbėti. Jis 
džiaugiasi, kad jį gerai pri
žiūri Broome County ligo
ninėje. Jis myli skaityti, 
tai jo žmonelė jam prista
to laikraščių ir knygų.

Gavę progą, Navalinskie- 
nė, Povilas Mikalajūnas ir 
aš aplankėme Antaną, ku
ris džiaugėsi pamatęs mus. 
Navalinskas įdomaujasi vi
sais reikalais ir myli pasi
kalbėti su drąųgais.

Linkime Antanui tvirtos 
sveikatos.

Jonas Vaicekauskas

Šu-

Paleido 12 amerikiečių
Kambodija paleido . 12 

amerikiečių, kurie buvo su- 
mti numušus JAV lėktu
vus, bombard uo jančius 
Kambodijos teritoriją

Paterson, N. J.
Keletas savaičių atgal 

mirė 86 metų sena Cliftono 
gyventoja, pažangietė LLD 
ir LDS narė Ona Kęrševi- 
čienė. Buvo ilgametė “Lais
vės” skaitytoja ir medžia
giniai uoli jos rėmėja.

Ona į Ameriką atvyko iš 
Lietuvos 1909 metais ir at
sivežė mažą sūnelį, nes su 
vyru buvo persiskyrusi Lie
tuvoje. Žinoma, jos gyveni
mas buvo vargingas, kol 
išaugino sūnų.

Atsibodus vienai vargti, 
po keliolikos metų susipa
žino ir apsivedė su B' Ker- 
ševičium. Nuo tada jos gy
venimo sąlygos pakrypo ge- 
rojon pusėn, bet neilgam, 
nes 1953 nuo širdies smū
gio, kaip ji sakydavo, mirė 
jos mylimas Beniukas, pa
likęs ją vėl vienišą. Palikus 
senyvai moteriai čia vėl 
naujas vargas, ir klapatas 
grumtis su gyvenimo audro
mis.

Jos sūnus kur tai ant sa
los gyvena ir dirba už 
Jungtinių Valstijų ribų 
valdžios darbą. Jis susirū
pino motinos likimu, parsi
vežė pas save, norėdamas, 
kad motinai nereikėtų se
natvėje užbaigti paskutines 
gyvenimo dienas vienai. 
Bet tai buvo neilgam, nes 
po keleto dienų ji mirė.

O. Kęrševičienė iš Lietuvos 
buvo po tėvais Danskevi- 
čiutė is Pilviškių apylinkės, 
Jurkiškių kaimo. Ameriko
je paliko sūnų, brolį P. 
Danskevičių, seserį Gilienę, 
Cliftone, N. J. ir pusbrolį 
Gramą, ir Lietuvoje keletą 
giminių. '

Lai būna> tau miela drau
ge, lengva pilkojoje žemelė- 

i je ilsėtis ramiai, o broliui, 
seseriai ir .kitiems gįmi-

Waterbury, Conn.
Progresyviai lietuviai ren

giasi ir šiemet pasitikti 
Naujus Metus. Kaip kitais 
metais, taip ir dabar paren
gimas įvyks Lietuvių Pilie
čių Politinio Klubo apatinė
je svetainėje, 103 Green St., 
gruodžio 31,antradienio va
kare. Vakarienė bus duoda
ma 9 vai. vakare.

Tikietai yra platinami ir 
atrodo, kad turėsime gra
žios publikos. Apart vieti
nių, jau ketino dalyvauti 
draugai iš Union City ir 
Oakville. Kviečiame ir kitus 
draugus iš apylinkės daly
vauti su mumis ir praleis
ti laiką smagiai pasitikimui 
Naujų Metų. Tik įsigykite 
tikietus išanksto, kad gas- 
padinės žinotų, kiek maisto 
pagaminti.

Dėl parengimo daugiau
sia dirba M. Svinkūnienė, 
Klem Yenkeliunienė, J. Vai
tonis, W. Yokubonis ir kiti. 
Mary Karčiauskienė, kuri 
užlaiko užeigą Royal Res
taurant, irgi platina tikie
tus. Taipgi galima gauti ti- 
kietu ir 103 Klube. Tik ne- 
sivėluokite visi būkite laiku.

Mary Karčiauskienė, ka
da aplinkybės leidžia, atsi
lanko į mūsų parengimus, 
bet šiemet ji nebus linksma 
šiame parengime, nes ji tik 
dabar sugrįžo iŠ laidotuvių. 
Mirė jos sesutė Lukošienė, 
kuri gyveno New Jersey. 
Paliko nuliudime dvi dukte- 
teris, vieną , sūnų ir kelias 
seseris. Reiškiu gilią užuo
jautą jos dukterims, sūnui, 
seserims ir Mary Karčiaus
kienei.

M. Svinkūniene

Boston, Mass.
Mūsų susirinkimai

L. P. Klubo ir LLD 2-os 
kuopos metiniai susirinki
mai įvyks sausio 4 d. 318 
W. Broadway. Visi šių or
ganizacijų nariai turėtų su
sirūpinti ir dalyvauti, nes 
turėsim perrinkti valdybas 
1969 metams. Bus išduoti 
raportai iš metinio veikimo. 
Vajininkai prašo tuos, ku- 
knrie dar neatsinaujino 
“Laisvės,” “Vi 1 n i e s ’ ’ ar 
“Liaudies Balso,” kad apsi
rūpintų priduoti mums, o 
mes mielai patarnausime. 
Ir tie, kurie dar nėra pri
sidėję su auka “L” fondui, 
prašomi prisidėti. Draugė 
Elzb. Repšienė renka aukas, 
malonėkite 
galėtumėm 
kaupu.

matyti ją, kad 
baigti vajų su

S. Rainaird

Binghamton, N. Y.
Gruodžio 17 d. Ona Wel- 

lus aprašo apie mūsų LDS 
6 kp. susirinkimą, kuris at
sibuvo 2 dieną gruodžio. 
Jinai pažymi, jog mes išra- 
dome naują būdą rinkti 
valdybą kurią išrinkom dėl 
sekančiu metu.

Aš nesuprantu, iš kur ji 
išranda tą naują būdą. Jei
gu vienas narys įneša, kad 
būtų ta pati valdyba ir ant
ras paremia, priešingų nesi
randa ir pirmininkė papra
šo nubalsuoti ir vienbalsiai 
nubalsuota, tai kur čia yra 
naujas būdas.

Visgi čia būtų kaip pa
juokimas mūsų tvarkos, 
kad komitetas gerai ir tvar
kingai dirbo tai ir niekas 
neturėjo ką sakyti.

Patarčiau gėriau laikytis 
draugiškumo. Tai daugiau 
narių ateis į susirinkimus, 
nereikės dejuoti ir bus ge
resnės pasekmės.

Kp. sekretorius

Philadelphia, Pa.
Susirgo R. Merkis, buvo 

apsistojęs keletą dienų pas 
sūnų, dabar grįžo namo ir 
jau eina geryn.

Linkiu jam greitai sus- 
veikti ir būti sveikam.

P. Walantiene

Montello, Mass.
Mūsų draugijų susirinkimai

Šv. Roko Pašalpinės Drau
gystės susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 1, 7 vai. 
vakare.

Liet. Piliečių Pašelpinio 
Klubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, sausio 2, 7 
vai. vakare. Abu susirinki
mai įvyks Liet. Pil. klubo 
salėje, 128 Ames St.

LLD 6 kp. susirinkimas 
įvyks pirmadienį, sausio 6, 
Liet. Taut. Namo salėje, 
8 Vine. St.

LDS 67 kp. susirinkimas 
įvyks antrą ketvirtadienį, 
sausio 9 d., 7 vai. vakare, 
taipgi L. T. Namo kamba
riuose.

Bridgewater, Mass., bu
vusios LDS kuopos narių, 
dabar priklausančių prie 
LDS 67 kp. susirinkimas 
įvyks trečią sekmadienį, 
sausio 19, Piliečių Klube, 
60 Hale St. Pradžia 2 vai. 
popiet. Prašome narius da
lyvauti. Ten bus LDS 67 kp. 
finansų sekretorė Nellie 
Caporotta ir iždininkas.

Jggorge Shjmaitis

Dovanos “Laisvei”
Elena žekonienė, So. Bos

ton, Mass., prisimindama 
savo velionio vyro Jono Že- 
konio trijų metų mirties su
kaktį, dovanoja “Laisvei” 
tris Lietuvių Namo Bend
rovės Šerus. Širdingai jai 
dėkui už dovaną.

Laimingų visiems Naujų- 
1969 Metų.

S. Rainard

Dauguma už pasitraukimą mu kartu dauguma ameri-
iš Vietnamo

Princeton, N. J. — Gal
lup Poll paskelbė, kad pir-

VIEŠA PADĖKA
Dėkoju Jonui Gasiūnui 
taip brangios knygos 

Mano dešimtmečiai Ame
rikoje” parašymą. Tai pui
ki dovana Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariams. 
Aš patariu visiems ją per
skaityti. Nepadėkite ne
perskaitę. Tai labai įdomi 
knyga. Aš jau perskaičiau 
ir džiaugiuosi.

Didelė garbė draugui Ga
siūnui, kad sugebėjo tiek 
daugelio žmonių gyvenimą 
aprašyti.

uz
n

A. Skairus
Elizabeth, N. J.

kiečių nori pasitraukimo iš 
Pietų Vietnamo ir paliki
mo patiems Pietų Viet^jno 
gyventojams susitvarkyti.

l Sveikinu su Naujaisiais
l 1969 Metais!
| Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, visus
| darbuotojus, skaitytojus ir rėmėjus, visus drau- 
h gus-ges čia Amerikoje, Tarybų Lietuvoje ir 
į Pietų Amerikoje. Lai būna džiaugsmo visai 

^žmonijai 1969 metuose ir pastovi taika pasau- 
? lyje.

Ig. Kamarauskas
Oakland, Calif.

į Sveikiname visą “Laisvės” kolektyvą, skai- j 
rf tytojus, rėmėjus, gimines čia Amerikoje ir Lie- 
į tuvoje. Viso gero 1969 metuose! " i

Pittsburgh, Pa.

' Linksniu Švenčių
’ ir Laimingų Naujųjų Metų
F Linkime visiems “Laisvės” skaitytojams, mū- 
i su draugams, pažįstamiems ir giminėms šioje 
f šalyje ir Tarybų Lietuvoje stiprios sveikatos 
t visiems, ir taikos pasaulyje!

f Prof. Benjamin ir Ona B. Kubiliai
f Chicago, Ill.

ft

S Sveikinimas j

» Su Naujaisiais ^1969 Metais. I
Sveikiname visus draugus ir artimuosius į 

M su Naujais metais, čia Amerikoje ir Lietuvoje. į 
H Lai gyvuoja taika ir tautų draugystė visame j 
H pasaulyje!

į Chicago, III.
Frances Pakalniškienė ii 

sūnus Nieky, Jr.

1 Su Naujais Metais
Sveikinu visus mano gimines, draugus ir 

pažįstamus Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 
iįS Tarybų Lietuvoje, su kuriais teko susipažinti. 
W Sveikinu “Laisvės” kolektyvą, darbuotojus, skai- 

tytojus ir rėmėjus ir visus taiką mylinčius žmo- 
nes.

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

Valė Sutkienė
San Francisco, Calif. $

l Sveikiname su Naujais Metais į 
į Sveikiname Lietuvių Literatūros Draugijos į 
$ narius ir kuopų veikėjus. Taip pat sveikiname | 
| visą “Laisvės” kolektyvą, darbuotojus, skaityto- 
| jus ir rėmėjus. Vėliname, kad 1969 metai būtų į 
f Taikos metai dėl visų tautų. s P
| LLD 153 kuopos į
į Valyba ir nariai į
| San Francisco, Calif.

SVEIKINIMAS
Sveikiname visus draugus, drauges, pažįsta

mus ir už taiką kovotojus. Linkime, kad 1969 
metai būtų laimės ir ramybės metai.

Antanas ir Domicėlė Shultz“° ----— —7? g
Portland, Oregon Į g
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E ^ ... J . . . . ®su
«. 1969 Metais!

au j alsiais
Yucaipa, California^

Sveikinu visus “Laisve 
tytojus ir rėmėjus, kur jie 
siems tvirtos sveikatos, ilg 
sios laimės ir sėkmės kulti 
voje už visų tautų taikų m

s” darbuotojus, skai- 
bebūtų. Linkiu vi- 

iausių metų, didžiau- 
riniame darbe ir ko- 
ūsų planetoje.

'S

Jonas Smalenskas
Miami, Fla. $

'G

Apie priešmetinj LLD kp. 
susirinkimą

Kuomet praėitą vasarą 
buvo nepaprastai karšta, 
tai dėl tos priežasties ant
ram pusmetyje LLD 78 kp. 
susirinkimai buvo suretinti. 
Laike 12 mėnesių įvyko tik 
5 susirinkimai. O kuomet 
įvyksta retai susirinkimai, 
tuomet ir veikimas pasida
ro silpnesnis.

Gruodžio mėn. įvyko kuo
pos priešmetinis susirinki
mas, ir galima pasigerėti, 
kad dalyvavo beveik visi na- 
ria i. Susirinkimas buvo 
energingas.

Atliktas LLD Centro Ko-

vis buvo garbės kuopa. Bū
tų gerai, kad ir 1969 metų 
mokesčiai būtų sumokėti 
laiku. 

• • •
Apie mėnesį laiko kaip 

svečiuojasi pas Marijoną ir 
Juozą Demenčius Redlande 
viešnia Marijona Martuzie- 
nė, buvusi čikagietė. Daly
vavo LLD kp. susirinkime, 
ji pagamino ir aukavo ska
naus maisto dėl dalyvių su
sirinkime. Prie to prisidė
jo su kava ir maistu De- 
mentienė ir M. Radienė. Tai 
didelis ačiū viešniai ir ki
toms draugėms už pasidar
bavimą ir maistą.

Alvinas

kovojant už dar gražesnį, 
už dar šviesesnį rytojų.

N. Sadauskaitė
Kaunas \

Mielieji, \
Daug laimės, sveikatos ir 

visokeriopos kloties Jūsų 
darbuose linkime jums y at
einančių jų Naujų Metų pro
ga.

Kartu perduokite mūsų 
Naujametinius sveikinimus 
ir visam “Laisvės” kolekty
vui. Linkime visiems ir to
liau sėkmingai darbuotis, 
einant pažangos keliu.

Su pagarba,
Bronė ir Gediminas 
JOkuboniai

Vilnius

Sveikiname su Žiemos

mkim£ Primingu ir, .sveikų $ 
ms, draugams ir vi- |

į Sveikiname ir
naujųjų 1969 metų giminė

? siems pažįstamiems Amerikoje, T. Lietuvoje,
? Argentinoje ir Kanadoje,
| vės” štabui. Lai būna pas
$ Ona ir

taipgi visam “Lais
to vi taika!
Petras Malinauskai

še

Laimingą 1969 Metą!
Visiems giminėms gyvenantiems Amerikoje 

ir Lietuvoje. Taipgi visiems draugams ir pažįs
tamiems, “Laisvės” kolektyvui, veikėjams, skai
tytojams.

Stefanija Budrevičįenė
Norwood, Mass.

Sveikinu su Žiemos Šventėmis |
Sveikinu savo visus gimines, draugus, drau- g 

ges ir pažįstamus su naujaisiais 1969 metais. ||
Lai būna visi sveiki dar per daugelį metų. B

Suzana Šukienė g
So. Boston, Mass. Sį

Suzanna Kazoky te-Jones
Frackville, Pa.

į Sveikinu visas mano irauges, linkiu jums 
? tvirtos sveikatos ir laimingų naujųjų 1969 metų.

imas

Sveikinu s Žiemos
is

į Nuoširdžiausiai sveikini su Naujais Me- 
| tais visą “Laisvės” kolektyvą,
4 skaitytojus ir rėmėjus, visus savo draugus ir 
? pažįstamus. Visiems linkii, tvirtos sveikatos ir 
? laimingų 1969 metų.
įį Ona R

visus “Laisvės”

miteto balsavimas ir per
rinkta kuopos valdyba. Ne- 
skūpavom ir aukų visuome
niniams reikalams iš kuo
pos iždo. Kuopa dar tvir
tai stovi finansiniai, tai ir 
ateityje galėsim dikčiai au
koti svarbiems visuomeni
niams reikalams.

Pirmininkės M. Alvinie- 
nės raportas nusakė, kad ji 
ne tik rūpinasi atlikti kuo
pos užduotį, bet taipgi sten
giasi aplankyti sergančius 
kuopos narius, ir ragino na
rius lankyti susirinkimus.

Fin. sekr. ir iždininko ra
portai buvo trumpi ir aiš
kūs.

Balsuojant LLD Centro 
Komiteto paduotą sąrašą 
kandidatų, nariai pasisakė 
už tuos, kurie daugiausia 
yra atsižymėję LLD reika
luose.

Kuopos valdybos rinkime 
buvo balsuojami pavieni, 
bet pagaliau daugumą bal
sų gavo buvusi 1968 metų 
valdyba: pirm. M.-Alvinie- 
nė, fin. sekr. J. K. Alvinas, 
iždininkas Mikolas Pūkis, 
užrašų sekr. Juozas De
men t i s. Visi pasižadėjo 
veikti sulig išgalės per 1969 
metus.

Iš kuopos aukoti buvo pa
siūlyta: “Laisvei”, “Vil
niai” ir “Liaudies Balsui” 
po $25. Kovai prieš nacių 
kriminalistus $100 ir Kovai 
prieš karą, Women Strike 
for Peace $50. Susirinkimas 
nutarė, kad “Laisvėj” ir 
“Vilnyj,” būtų sveikinimas 
su žiemos šventėmis ir 
Naujų metų linkėjimais.

Priimtas sumanymas, kad 
ateinančių metų pradžioje, 
gal apie vasario mėn. turė
ti parengimą salėje. Išrink
ta pramogų komisija, kad 
rūpintųsi surasti tinkamą 
salę, ir dėl programos gau
ti atlikėjų.

Kitas susirinkimas įvyks 
vasario 9 d. Parko salėje^ 
1 vai. popiet. Nariai, kurie 
galite, malonėkite užsimo
kėti savo metines mokestis 
už 1969 metus. Per praeitus 
kelis metus Yucaipos kuopa

Sveikinimai

Laimingų Naujųjų Metų.
Leidykla “Vaga” 

J. čekys 
A. Maldonis

HELP WANTED MALE 
FEMALE

HELP WANTED MALE 
FEMALE

INSTALLERS EXPERIENCED

nkevičiūte-Phillipse
Sltamford, Conn.

Sezoniniai St
Sveikiname su Naujais MėtaiS; liflfcėd&mi 

visiems mūsų brangiesiems dtaugaWiS if gimi
nėms tiek čia Jungtinėse V^lstijd^, tiefc LMū- 
voje tvirtos sveikatos it didžtatteios laimės.

Helen Žukas (Binghamtoffi, & Y.)
i Walter ir Mylda žtikds (Ėfeabėth,' fL J.)

Sveikinu visas Moterų 
klubo nares ir “Laisvės” 
kolektyvą Naujųjų Metų 
proga.

Ona Tučaitė
Klaipėda, 1968-XII-16

Širdingai sveikiname Jus. 
su Naujaisiais 1969-aisiais’ 
Metais. Linkime Jums daug 
geros sveikatos ir sėkmės: 
Jūsų kilnioje veikloje.

“Literatūros ir Meno” 
kolektyvo vardu:

Vac Reimeris f 
D; šniukas

Laimingų Naujųjų metų!
žurnalas
“Nemuno Kraštas”

Vak. Vokietija

Laimingų Naujųjų Metų.
Kultūrinių Ryšių su 
Užsienio Lietuviais 
Komitetas

Vilnius

Sveikinu visą “Laisvės” 
kolektyvą su Naujaisiais 
Metais. Lai nemažėja jū
sų ištvermė sunkiame pasi- 
aukoj amame darbe. Lai 
jūsų skleidžiamas tiesos žo
dis kas kartą sušvinta ryš
kiomis raketomis skaityto
jų sąmonėje, lai jis jiems 
atskleidžia naujus didingus 
mūsų tikrovės aspektus, lai 
padeda jiems orientuotis 
gyvenimo vingiuose.

J. Subatavičius 
Vilnius, 1968-XII-16

Sveikinu su Naujais Me
tais visą “Laisvės” perso
nalą ir visus “Laisvės” 
skaitytojus, kur jie bebūtų, 
kad pasaulyje būtų ramy
bė, pranyktų vargai, gy
vuotų taika.

V. Vitkauskas
St. Petersburg, Florida.

Visą “Laisvės” kolektyvą 
nuošrdžiai sveikinti Naujų
jų Metų proga, linkiu geros 
sveikatos ir didelės sėkmės,

PRISIMINUS BROLI

Vytautę Simonavičią
Eržvilkas, Lietuva

Vos sulaukęs 70-ties metų amžiaus, po sun
kios ilgos ligos, sausio 4-tą, 1968 m. išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo, palikdamas liūdinčią žmoną Bro
nę, du sūnus, dvi dukras ir du anūkus.

Broliuk, tu pergyvenai du baisius karus, daug 
vargingų dienų ir baigiai savo gyvenimo diėnas 
skausmuose, o likūsiai šeimynai mūsų širdinga 
užuojauta, netekus namų šeimininko.

Broiilius ir įtryria Simonavičiai 
Providence, Ė. I.

For alum. Screens and Doors. 
Steady work.

Call KAPLAN SCREEN CO
738 Grove St.,

Irvington, N. J. (96-98)

FACTORY HELP
6 day week. Good opportunity 

to advance in an expanding com
pany. $124.80 to start, all benefits. 
Call

STABILIZED PIGMENTS 
201-985-7300, 9 to 4:30.

(96-101)

MOLDING
MACHINE OPERATORS

3 shifts - 
GRAY-ROOK MFG., INC.

15 Industrial Park Rd.
Hingham, Mass., at Exit 29. 

Southeast Expressway.
(96-99)

Architectural Draftsman 
contact

Richard Merrill Sweitzer 
Architect

Towanda, Pa., (717) 265-5346
(94-98)

FOREMAN Steel Warehouse, A 
newly created position in a grow
ing steel service center. Supervisory 
experience necessary. Knowledge of 
shearing, flame cutting, friction 
sawing helpful. Attractive salary & 
benefits. Send resume to P. O. Box 
85, Bala Cynwyd, Pa., or call Mr. 
Grant, 835-2239 for further infor
mation or interview.

(92-98)

MACHINIST. Maintenance (1st 
class) capable of operating machine 
tools and repair. Good working con
ditions & excel, fringe benefits. Ap
ply 10-2 PM to SECURITY CO
LUMBIAN BANK, Notes Co., 55th 
& Sansom Sts., Phila. (92-99)

Prof. dr. Jonas Kubilius, 
Vilniaus universiteto rekto
rius, d-rui A. Petrikai, be 
kita ko, rašo:

Su Vytautu Zenekvičium 
jau buvo progos ne kartą 
matytis. Jis dar atostogau
ja, tačiau neužilgo pradės 
dirbti.

Prof. J. Matulis buvo JAV 
labai užimtas, todėl nega- 
luėjo užsukti pas Jus ir pa
simatyti su pažįstamais. Be 
to jis ten buvo labai trum
pai.

Klausiate, kaip sekasi 
universiteto statyba? Po 
truputį juda. Statome eko
nomikos fakulteto korpusą 
ir pastatą universiteto bib
liotekai, kurį manome, už
baigti iki 1970 metų. Tais 
metais sukanka 400 metų 
mūsų bibliotekai. Žinoma, 
pirmiausia Vilniuje statomi 
gyvenamieji namai, fabri
kai, todėl kultūros objek
tams galima skirti mažiau 
dėmesio. Jie statomi lėčiau, 
tačiau ir jų statyba eina į 
priekį...

Neseniai mirė žinomas 
profesorius — Kauno Me
dicinos instituto darbuoto
jas, buvęs to instituto pro
rektorius, šepauskas.

Baigėsi įdomus M. K. 
Čiurlionio vardo konkursas. 
Jame gražiai pasirodė Lie
tuvos atstovai...

Artėja Naujieji Metai. 
Siunčiame abu su žmona 
geriausius linkėjimus Jums, 
Jūsų žmonai ir bendriems 
pažį stamiems. Linkime 
daug laimės, sveikatos ir 
tokios pat energijos, kaip 
it iki šiol, Jūsų kultūrinia
me darbe.

ELECTRONIC IN-PROCESS IN
SPECTORS. Perform In-Process in
spections on sub & finished Assys 
for quality of workmanship. Famili
ar with electronic components and 
use of simple test equipment. Call 
ELLIS PENTZ for apptment. IV 
2-7660. JETRONICS INDUSTRIES, 
INC. (96-98)

OIL BURNER—SERVICEMAN.

MAINTENANCE MECH
Some Industrial Exp. Desirable 

CRYSTAL-X CORP.
LU 6-3200
Darby, Pa.

Suburban area housing accomoda
tions provided. Experienced. Ex
cellent opportunity, reply by letter, 
stating age, experience and salary 
desired to:—JAMES D. RUFE, 73 E. 
Ashland St., Doylestown, Pa., 18901.

(96-100)
I

(96-98)

HOTEL ENGINEER-ASSISTANT, 
exp’d only. 5 day wk. Excel sal. and 
working conditions. Co. benefits. 
Contact Mr. Dickinson-Marks.

LO 3-9290. (94-98)
GENERAL FACTORY WORK

No experience Necessary 
Rotating Shifts 
Hillside area 
201-686-5252

(96-99)

TOOL & DIE MAKER. First 
class, must be fully qualified. Good 
pay and fringe t benefits.

MOTOR WHEEL CORP
302-737-6200

An equal opportunity employer
(96-99)

FACTORY WORKERS for gene
ral work in new cosmetic plant; 
$2 per hour to start, paid holi
days and vacation benefits.

TANGEE COSMETICS
400 Gotham Parkway, 

Carlstadt, New Jersey. 935-1700.
(96-105)

Newark, Del.

SHIPPER
Full charge. 2nd shift. 

Good pay, all Co. benefits.
Call—H. PARKER

201-242-2343
(96-99)

BANKING. CONTINENTAL BANK
& TRUST Cd, 1201 Chestnut 

CLERK-TYPIST 
SECRETARIES 

ILEERS 
HINE OPERATORS

St.

1260 IBM MA'
jr. Auditors 

guard
Excellent salaries and outstanding 
benefits program including hospital 
and surgical insurance, life insur
ance, pension plan & paid vacation 
and holidays. Free Checking ac
counts and safe deposit box for all 
employees. Apply in person daily 
9 AM to 4 PM or call CE 2-7000 
for an interview. AN EQUAL 
OPPORTUNITY EMPLOYER.

(96198)

MAN

Easton, Pa.
P'o ilgos ir sunkioš ligos 

praėjusį šeštadienį (gr. 28 
d.) savo namuose mirė mū-

Experienced in running and 
repairing machinery.

Must be High School graduate and 
if possible Military service com
pleted. Good working conditions 
and excellent fringe benefits. Apply 
SECURITY COLUMBIAN BANK 
NOTE INC., 55th & Samson Sts.

(94-100)

FACTORY HELP. No experience 
necessary. Floormen; Drill Press; 
Receiving, Shipping. Free hospital
ization, pension, etc. Call

STONCO ELECTRIC — 276-9000
333 Monroe Ave., Kenilworth, N. J.

' .......... (96-98'|

TRUCK DRIVERS

Deliver in Metropolitan area for 
large Bayonne Lumber Yard. - Steady. 

Call 201-437-9200.
(96-102)

SHEET METAL WORKERS
Exp., capable of handling both shop 
and field work. Looking for all 
around men. H.V. A.C. contractor 
covering residential and commer
cial field. Good opportunity for 
right men, to progress with grow
ing company. VALAIRCO, INC., 
1121 Kennedy Blvd., Manville, N. J. 
722-5660. Eves. 464-1045. (96-98)

PROOF MACHINE 
OPERATORS

if you have skill and 6 months 
more experience in the field 
proof operations why not use 
to your best advantage! Here 
IVB accomplishments are noted

or 
of 
it 
at
and rewarded. Outstanding start
ing salary, regular reviews. 12 paid 
holidays, life and medical insur
ance are but a few of our bene
fits. Hours from 1 to 9:30 PM. 
For more information, call Miss 
Wolfington, 561-3000, Ext. 352. IVB. 
An Equal Opportunity Employer.

(96-98)
sų seno laisviečio ir “Lais
vės” korespondento žmona 
Martha A. Tilvikienė. Mirė 
sulaukus 93 metų amžiaus. 
Buvo gimus Lietuvoje 1875 
m. balandžio 3 d.

Paliko liūdinčius savo gy
venimo draugą Leoną Tilvi
ką, 3 sūnus, 6 anūkus ir 13 
proanūkių.

Palaidota antradienį. Bu
vo pašarvota Katinio šer
meninėje.

Reiškiame giliausią užuo
jautą visiems Vėlionės arti
miesiems bėi draugams.

WOMEN
Experienced in inspection and 

bindery work. Must be High School 
graduate and able to work alter
nating shift. Good working con
ditions and excellent fringe bene
fits. Apply SECURITY COLUM
BIAN BANK NOTE INC., 55th & 
Samson Sts. (94-100^

CLERK. Suburban Norristown 
corporation seeks person with apti
tude for figures, light typing, gene
ral office experience preferred but 
not necessary. Call MI 6-8000 
Personnel. (96-98^

Septintą didžiausią pa
saulyje deimantą rado Pie
ty Afrikos gyventojas Pe
teris Ramoboa. 601 karato 
deimantas buvo parduotas 
už 500 tūkstančių dolerių.

Vieno JAV universiteto 
studentai sumanė naują pa
silinksminimo būdą: ištepę 
automobilio kėbulą marma- 
ladu, skuba jį nulaižyti. Jei 
kuris išsitepa, toliau daly
vauti žaidime nebegali. Lai
mi tas, kuris lieka pasku
tinis ir švarus.

TECHNICAL

ABSTRACTOR

MID-TOWN TECHNICAL PUB
LISHER OFFERS GROWTH PO
SITION TO PERSON WITH SUB
JECT KNOWLEDGE IN PHYSIC
AL SCIENCES. ENGINEERING 
AND/OR MATH. LANGUAGE RE- 
QUIREMENTS IN RUSSIAN 
AND/OR GERMAN ESSENTIAL. 
CANDIDATE MUST BE ABLE TO 
WRITE CONCISE ABSTRACTS 
IN ENGLISH. SALARY DEPEND
ENT ON QUALIFICATIONS.

CALL G. F. SATTERLEY
TN 7-8300

AN EQUAL OPPORTUNITY 
EMPLOYER

NEW YORK, N. Y.
(96-98)

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
riu.

. 'i

i i
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Iš Moterų Klubo susirinkimo
Gruodžio 18 “Laisvės” 

salėje klubietės turėjo savo 
susirinkimą. Jj pravedė 
pirmininkė Ieva Mizarienė

Buvo aptarti Klubo bė
gamieji reikalai.

I. Mizarienė pateikė pra- 
nešmą iš LLD 2 apskrities 
konferencijos, įvykusios 
8 d. “Laisvės” name.

Konferencija buvo bran
di, pravesta gerų tarimų 
Draugijos naudai.

Džiugu, kad Klubo pro
tokolų sekretorė Bronė Ker- 
šulienė pasveiko ir sugrįžo 
prie savo pareigu. Klubie
tės sveikino ja aplodismen
tais. B. Keršulienė padė
kojo klubietėms už pareikš
ta užuojauta jai sergant 
ir padėkojo Lilijai Kava
liauskaitei už parašymą 
protokolo.

“Laisvėje” buvo- rašvta. 
kad i didžiąją konferenciją 
už tsika. ivvkusia Kanado
je. Montrealio mieste, gruo
džio pradžioje, mūsų Klu
bas buvo pasiuntęs dvi de
legates — Adele Rainienę 
ir Stefanija Sasna. Šiame 
susirinkime delegatės su

f*"***. 

r Nuoširdžiai sveikiname Naujų Metų proga 
| “Laisvės” kolektyvą, vis
| ninkus. Taipgi LDSnari
| šyvių organizacijų narius, taip pat gimines ir 
a pažįstamus Tarybų Lietu 
d gų 1969 metų ir taikos

Sezoninis Sveikinimas
Sveikinu gimines ir

je ir Lietuvoje. Linkiu, kad 1969 m. būtų taikos 
metai, ir visiems kuo geriausios sveikatos, kad 
gėrėtu santykiai tarp valstybių, kad vieni pas 
kitus galėtume apsilankj

^58^SS558^58^38^S5a5W5Ja^58^3S^3S^J«

Sveikinimas
1969 M

Sveikinu visas gimi
mus, linkiu visiems viso gero 1969 metuose. Lai 
būna taika pasaulyje!

4

Sveikiname su Naujais Metais
Visus mūsų gimines, 

taip pat “Laisvės” štabą 
linkime geros sveikatos

rį{‘ Lai visiems 1969 metai bhna laimingi.

Urš

Sveikiname su Žiemos Šventėmis
ines, draugus, pažįsta- 
ybų Lietuvoje. Taipgi

Sveikiname visus gin 
mus čia Amerikoje ir Tai; 
ir “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, direktorius 
ir rėmėjus. Visiems geri ausios kloties 1969 me
tuose.

Walter ir Brone Keršuliai
Brooklyn, N. Y.

, glaustai pateikė keletą įšpū- 
lingesnių dalykų. Sakė, kad 
<onfe r e n c i j o j e dalyvavo 
',800 delegatų, daug jaunų 
žmonių organizacijų atsto
vų. Sakė ugningas kalbas, 
smerkė JAV imperialistus 
už tęsimą karo Vietnamė ir 
•eikalavo, kad karas būtų 
kuo greičiausiai sustabdy
mas.

Adelė ir Stefanija, :sąko, 
džiaugėsi, kad turėjo 
gą nors maža dalimi 
ridėti prie šio garbingo 
važiavimo..

su-

Reikia priminti, kad su
Niujorko delegacija kar
mų vvko ir įžvmioji veikėja
talifornietė Ksavera KAro- 
sienė. Kaip žinia, ji lankė
si Maskvoje ir Lietuvoje.
Niujorke buvo sustojusi tik 
rnrumpam laikui. Jai nuo 
Moterų Klubo buvo įteikta 
tukli dovanėlė, už kurią ji 
aišku širdingai padėkojo.

Adelė Rainienė pateikė 
platų raportą iš sveturgi- 
niams ginti komiteto po
sėdžio. -' U.

“Laisvės” administratorė 
u. Kavaliauskaitė dėkojo

n im a s
us skaitytojus ir vaji- 
us ir jo veikėjus, progrę- ~ x„:„ „„x
voje. Linkime laimin- 
pasaulyje.

Valys ir Vera Bunkai 
Jamaica, N. Y.

draugus čia Ameriko-

ti.
George Waresonas 

Brooklyn, N. Y.

su Naujais 
etaias
nes, draugus, pažįsta-

Petras Bieliauskas 
•Richmond Hill, N. Y.

draugus ir pažįstamus, 
r skaitytojus. Visiems 
ir didžiausios laimės.

ulė ir Jurgis Bernotai »
Woodhaven, N. Y.

Moterų Klubui už auką ir 
kooperavimą “Laisvės” va
juje.

Pirmininkė Ieva M zarie- 
nė pasiūlė, kad būtų gra
žu, jei Klubas užprenume
ruotų “Laisvę” Kąpsuko 
rajono Černiakovski^ kol
ūkiui ir Šakių rajono Le
nino kolūkiui. Pasiūlymas 
priimtas, ir “Laisvėm bus 
užprenumeruota.

Iškeltas klausimas apie 
Moters Dienos — Kovo 8- 
osios — minėjimą. Susirin
kimas pasiūlė Klubo valdy
bai šį reikalą sutvarkyti.

Stefa- 
itsilie- 
lietu-

Adelė Rainienė ir 
nija Sasna gražiai 
pė apie Montrealio 
vius—apie jų draugiškumą 
ir vaišingumą. Jos yra la
bai patenkintos, kad turėjo 
progą su jais susipažinti.

Adelė pakalbino keletą 
montrealiečių moterų įsi
rašyti į mūsų Klubą, Mie
lai įsirašė A. Verbilienė, P. 
Kisielienė, P. Valinčienė, O. 
Strėlienė ir P. Bendzaitie- 
nė. Jos pasimokė j o 
po mūsų Klubo na
Ačiū joms ir Rainienei.

ir ta- 
rėmis.

Dovanos Klubui
Liepienė— $3, Valmusie- 

nė — $3. Julė Lazauskie
nė padovanojo pyragaičių, 
Margareta Jakštienė ir Ona 
Zeidat vyno ir tortą, Kaziū- 
nė Čeikauskienė — dvi 
megztas kepuraites. Ačiū 
joms.

Klubo valdyba sutiko ei
ti pareigas ir 1969 metais. 
Susirinkimas užgyrė ją su 
karštais aplodismentais.

Pirmininkė — Ieva Miza
rienė, vice pirmininkė — 
Adelė Rainienė, protokolų 
sekretorė — Bronė Keršų- 
lienė, finansų sekretorė — 
Valentina Nevins, iždinin
kė — Ona Jakštienę, ko
respondentė — Vera Rim
kienė.

Po posėdžio pagerbėme 
mūsų veiklią klubietę Mar
cele Jakštienę josios gim
tadienio proga. Josios , mar
ti Ona Jakštienė papuošė 
stalą gražiu gimtadienio 
tortu. Išgėrėme tostą ir su
dainavome “Ilgiausių Me
tų.” Kava ir užkandžius 
paruošė K. Čeikauskienė ir 
A. Rainienė.

Ona Kireilienė iš John
son City. N. Y., pasimokė jo 
Klubui duokles už 4 metus.

Sveikinu visas klubietes 
su naujais 1969-aisiais me
tais. linkiu geros sveikatos, 
geriausios sėkmės jūsų gy
venime ir pastovios taikos 
visame pasaulyje.

V. Bunkienė

Nelinksmos Kalėdos
New Yorkui buvo nelink

smos Kalėdos, kuomet di
džiuliame šaltyje daugelis 
namų, dėl aliejaus stokos, 
neturėjo šilumbs, kuomet be 
šilumos buvo; tūkstančiai 
sergančių influenza ir kito
mis ligomis, kuomet influ- 
e n z o s epidemijai pastoti 
skiepų pritrūko, taipgi ser
gantiems kraujo perpylimo 
pritrūko.

Nors aliejaus išvežioto jų 
streikas pasibaigė, bet alie
jaus pristatymas dar nebu
vo per kalėdines šventes 
normalus. Manoma, kad dėl 
stokos šilumos in skiepų ne
mažai žmonių mirė.

Kingstown. — West In
dies teritorijoje, prie Gre
nadine salos, nuskendo lai
vas su 41 žmogumi; 37 buvo 
išgelbėti.

įspūdinga LDS 13-os 
kuopos popietė

Gruodžio 22 d. turėjome 
tikrai įspūdingą popietę, 
kurią, suruošė LDS 13 kuo
pa. Tai buvo kaip ir gruo
džio 15 dienos popietės už
baiga. Mat, gruodžio 15 d. 
popietei smarkiai paken
kė sniegas ir šaltis.

Pasirodė, kad gruodžio 
22 d. buvo kaip tik tinka
ma tokiai sueigai. Publi
kos prisirinko nemažai, bu
vo daug ir tų, kurie daly
vavo gruodžio 15 d. popie
tėje.

Parengimą suruošė, gali
mo sakyti, Amerikoje gi
musios moterys. Programą 
taipgi atliko čiagimiai.

Valentina Nevins sueigai 
pirmininkavo. Pirmiausia ji 
iškvietė Eddie Bell, Rūtos 
Bell šešerių metų sūnelį, 
kuris gražiai padeklamavo 
lietuviškas eilutes.

Jaunuolės Diana ir Joyce 
Nevins davė mums piano 
duetą, vėliau Diana skaitė 
lietuvių ir anglų kalbomis 
eiles.

Karen Baretela, kuri skai
tė eiles gruodžio 15 dienos 
popietėje, dabar vėl skai
tė keletą eilėraščių iš LDS 
išleistos Prano Yakščio ver
timų knygos.

LDS vice prezidentė ir 13 
kp. pirmininkė Elena Jeske- 
vičiūtė pakalbėjo LDS rei
kalais. Priminė reikalą vi
siems darbuotis, kad galė
tume įrašyti daugiau nau
jų narių. Nurodė, kad LDS 
dalyvauja tiek fraternali- 
nėje, tiek visuomeninėje 
veikloje.

Dainininkė Amelia Young 
palįnksmino mus visus gra
žiomis dainelėmis. Buvusi 
Aido .choro vadovė .Al
dona Anderson jai akom
panavo. Po to Aldona pa
skambino piano solo.

: ' Visi dalyviai programa 
'buvo labai patenkinti.

Po programos prasidėjo 
'vaišės, susidedančios iš 
įvairiausių valgių. Visi tiek 
prisivaišinome, kad dar ne
mažai ir liko. Kiek girdė
jau, valgius parūpino net 
kelios LDS 13 kuopos narės 
ir labai skaniai paruošė.

Buvo ir kalėdinių dovanė
lių, kurių daugelis galėjo 
įsigyti.

žodžiu, parengimas buvo 
labai smagus. Norėtume, 
kad ir kitais metais prieš 
kalėdines šventes LDS 13 
kuopos moterys vėl pana
šią popietę suruoštų.

LDS 13 kp. narys
• • •

Ir mano “dvylekis”
Lietuvių patarlė sako: 

“Visko buvo, tik raginimo 
nebuvo.” Bet šioje pramo
goje visko buvo, o raginimo 
daugiausia.

Gi pramogą pabaigus, 
jaunos LDSietės tik sukru- 
to-apsisuko, ir viskas—kaip 
reikia: ir stalai sutvarkyti, 
ir kėdės sukrautos, ir at
matos dingo, ir salės grin
dys tik blizga, ir virtuvėj 
tvarka ir švara — kaip nie
ko nebūt! Valio! V

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyks trečiadienį, sausio 8, 
Laisvės salėje. Pradžia 7:30 
vai. vak. Bus pateikti me
tiniai raportai ir aptarti 
kiti LDS reikalai. Po su
sirinkimo visus pavaiišins 
pirm. E. Jeskevičiūtė. .

Valdyba
■ j

Aido choro žinios
Šį vakarą Aido choras 

rengia puikų banketą su
tikti Naujus Metus ir kvie
čia visus atsilankyti.

Banketas įvyks Laisvės 
salėje. Prasidės 8 valandą 
vakaro. Bilietas 5 dol. Kaip 
visuomet, taip ir šiemet, 
aidiečiai dosniai pavaišins 
svečius. Prašom atsilanky
ti.

T. Lietuvos Rašytojų Są
jungos organas “Pergalė,” 
kuris eina nuo 1942 metų, 
savo skyriuje “Iš Užsienio 
lietuvių gyvenimo,” dažnai, 
tarp kitų aprašymų, pami
ni ir New York o Aido cho
ro veiklą.

Mūsų kultūriniai darbai 
labai įvertinami tėvynėje, 
tiktai mums reikia dau
giau darnesnio sutarimo, 
vienas kitam respekto.

• • •• • ♦
Pirmosios Aido choro pa

mokos bus paskelbtos vė
liau. Aido choras turės sa
vo metinį susirinkimą, ap
tars ateities planus, pava
sarinį koncertą, perrinks 
valdybą.

Šia proga noriu padėkoti 
tiems draugams, kurie pa
guodė mane, ligoje atviru
kais ir tarė gerą žodį per 
telefoną. Ačiū.

Aido choras sveikina su 
Naujais Metais visus sa
vo prietelius ir garbės na
rius. Nuoširdžiausiai svei
kiname kiekvieną lietuvį 
tėvynėje ir linkime geriau
sių' sėkmių kiekvienam pa
žangiajam chorui Amerikos 
kontinente!

Laimingu Naujųjų Metų!
H. F.

MIRĖ
šeštadienį, gruodžio 21 d., 

mirė Juozas Cibirką, su
laukęs 80 metų amžiaus, 
nuo širdies smūgio.

Juozas priklausė Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mui, o jo žmona, Margaret, 
yra narė New Yorko Lie
tuvių Moterų klubo. Jie 
taipgi “Laisvės” skaityto
jai.

Liko liūdesyje žmona 
Margaret, duktė Lucille, sū
nus Albert ir keturi anūkai. 
Cibirkai gyvena Far Rock
away, Long Islande.

Pirmadienio vakare į šer
menis atvyko Mildred Stens- 
ler ir jos motina Ona Jami- 
sonienė (Janušonienė). Ja- 
misonienė Cibirkienės pus
seserė.

Juozas palaidotas Cypress 
Hill kapinėse gruodžio 24 d.

Moterų klubo valdyba ir 
visos narės reiškia giliau
sią užuojautą Cibirkų šei
mai.

Ieva Mizarienė
Klubo Pirmininkė:

Kaip išmatuoti nuovargį
Kiekvienas žino, kas yra 

nuovargis. Bet kaip jį išma
tuoti ?

Žmogui pavargstant, jo 
seilės parūgštėja. Ir juo la
biau pavargsta, juo jos pa
sidaro rūgštesnės. Rūgščios 
seilės tirpdo dantų emalį ir 
jose atsiranda daug kalcio 
ir magnioN’onų.

Japonijoje sukurtas prie
taisas, kuris matuoja kąl- 
cio ir magnio jonų koncen
traciją seilėse.

Jau gauta pasižadėjimų 
iš 12 dailininkų

Dailės parodoje pasiža
dėjo dalyvauti:

R. Baranikas, New York.
M. Stevens, New York.
Use Bimba, Richmond 

Hill, N. Y.
R. Feiferis, Woodhaven, 

N. Y.
S. Kazokaitė (Jones), 

Frackville, Pa.
Eliz. Repshis, Dorchester, 

Mass.
A, Shukaitis, Woodhaven, 

N. Y.
V. Venckūnas, Brooklyn, 

N. Y.
A. Kazei, Carle Place, L.

I., N. Y. t
A. Yakštis, R i c h m ond 

Hill, N. Y.
V. Venckūnienė, Brook

lyn, N. Y.
Aido Choras, vad. Mild

red Stensler, pademonst
ruos gyvąjį meną.

Įvyks šeštadieni, sausio 
11 d. “Laisvės” salėje.

Paroda bus atdara nuo 2 
vai. popiet.

Programa prasidės 5 vai. 
Įėjimas tik $1.

Sekmadienį, sausio 12 d., 
paroda bus atdara nuo 1 
vai. Programa — 3 vai. 
Bus rodomi T. L. filmai.

J. G.

Buvę susirgę
Sužinojau, kad šiomis die

nomis buvę “flu” susirgę 
žurnalistas Albertas Lau- 
rinčiukas ir Jungtiniu Tau
tų Bibliotekos direktorius 
Levas Vladimirovas. Al
bertas lovoje išgulėjęs vi
są savaitę, o Levas tik die
ną i kitą nesi jau tęs gerai. 
Džiugu, kad abudu jau yra 
susveike ir vėl paskendę .sa
vo pareigose.

Reporteris

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyks sausio 
7 d., 7 vai. vak., Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė

Visi nariai būkite.
Kuopos Valdyba

Mirus

Juozui Cibirkai
Gruodžio 21 d., Far Rockaway, N. Y.

A . .Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Margaret, 
sūnui Albert, dukrai Lucille ir jos šeimai, gimi- j 
nėms ir draugams. Ilsėkis ramiai, brangus dėde.

Mildred Stensler 
Anna Jamison 
Tessie Stočkienė 
Adelė Lupsevičienė 
Charles Anuškis

Livingston-Newark, N. J.

Felix Janulevičius

Parengi m ų kalendorius
Gruodžio 31 d. ,

Aido choro Naujų 'k^ų 
laukimas “Laisvės” galėję? 
Pradžia 8-tą vai. Vietas 
prašom užsisakyti iš anksto.

Sausio 11 ir 12 dd.
Dailės paroda su gražiom 

programom. Rengia LLD 
185 kp. “Laisvės” salėje.

11 d. programą pildys Ai
do choras ir jo solistai.

12 d. bus rodoma filmai, 
Vilniuje gaminti.

Aido Choras
Mieli Aidiečiai!

Po gerokų atostogų, mes 
visi esame gana pailsėję. Da
bar būtinai reikalinga vi
siems susirinkti į labj^į 
svarbias pamokas.

Pamokos ivvks penktadie
nį, sausio 3, “Laisvės” salė
je. Pradžia 7:30 vai. vak.

Susirinkime visi-visos, nes 
aurime pasiruošti pirma
jam 1969 m. Dailės parodos 
atidarymui.

Taipgi išgirsite nuo Vil
niaus moterų ir vyrų Aido 
chorų sveikinimus mūsų 
Aidui. Sveikinimus pasira
šo J. Vanagas, chorų vado
vas. Taipgi neužilgo su
lauksime gyvojo meno me? 
nininkų ir įvairių moksli
ninkų iš Lietuvos. Taigi, 
būtinai mums, kaip meni
ninkams, reikės ir apie tai 
pasitarti.

Dar bus ir svarbesnių rei
kalų.. Tad būkime visi ir 
visos šiose praktikose.

Aido Choro pirm.
J. Grybas   i

Plastmasiniai laikrodžiai
Didžiausio Čekoslovakijo

je “Chronotechnikos” laik
rodžių fabriko specialistai 
nori sukurti laikrodžius, 
kurių visos detalės būtų 
plastmasinėmis. Naujoji 
medžiaga savo stiprumu 
prilygs cinkui bei aliumi
niui, bet už pastarąjį bus 
45 proc. lengvesnė. Pradė
jus naudoti plastmases, žy
miai supaprastės laikrodžių 
gamybos technologija.

Prisiminimas
Sukako 15 metų

Sausio 1-oji liūdnai te- 
beprimena mūsų didįjį nuo
stolį. 1954 metų sausio 1 
d. netekome jauno, mylimo 
sūnaus ir brolio.

FELIX JANULEVIČIUS

Jį iš darbo pasiėmė mirtis.
Mary Janulevičienė, motina

John ir Peter, broliai 
Ann, sesuo 

Maspeth, N. Y.
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