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KRISLAI
Kelionė j Mėnulį
Nevykusi demagogija 
Istorinis dokumentas 
Nėra radikalių pamainų
Badui karas pamirštas

— Rašo J. Gasiūnas —
Mūsų šalies trijų astronau

tų kelionė į Mėnulį suteikė 
erdvių tyrinėjimo mokslui di
džiulę pažangą, kokios seniau 
vargiai kas tikėjosi.

Gyvename gadynėje, kai 
žmogus galės nukeliauti į ki
tas planetas ir panaudoti sa
vo patyrimus visos žmonijos 
naudai.

Turėkime viltį, kad tie nau
jieji mokslo suradimai nebū
tų panaudoti naujiems ka
rams. Naujieji atsiekimai tu
rėtų taikai tarnauti.

Valstybės sekretorius Rus
kas dar kartą demagogiškai 
bando pateisinti nepateisina
mą. Jis pučia burbulą, kad 
žvalgybinis laivas Pueblo, su
imtas prieš 11 mėnesių, nebu
vęs šiaurės Korėjos vande
nyse.

Kaip gi jis gali publiką įti
kinti, kuomet Jungtinės Vals
tijos dabar padėjo savo para- 

• šą ant dokumento, kuriame 
pasakyta, kad Pueblo buvo 
šiaurės Korėjos vandenyse ir 
kad Jungtinės Valstijos už tai 
atsiprašo šiaurės Korėjos.

Kam reikėjo laukti 11 mė
nesių, kuomet laivo įgulos 
paleidimas buvo galimas tuoj 
po laivo suėmimo, tik Jungti
nėms Valstijoms reikėjo atsi
prašyti šiaurės Korėjos?
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Jungtinės Tautos 
pasmėrkė Izraelį

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba vienbalsiai pas
merkė Izraelio užpuolimą 
ant Lebanono lėktuvų aero
uosto, kurį Izraelio bombo
nešiai išdaužė, daugelį Le
banono lėktuvų sunaikino.

Daugelio valstybių atsto
vai aiškino, kad toks Izra
elio provokatoriškas užpuo
limas neturi jokio pasiteisi
nimo ir todėl Izraelis turėtų nepriėmė.

atlyginti Lebanonui pada
rytus nuostolius.

Izraelio atstovas bandė 
teisinti savo šalį tuo, kad su 
Lebanonp pritarimu arabų 
partizanai daro Izraeliui di
delius nuostolius. Jie Atėnų 
aerouoste apšaudė Izraelio 
lėktuvą ir vieną žmogų už
mušė. Bet tokio pasiteisini
mo J. T. Saugumo Taryba

Partizanai paleido tris 
amerikiečius belaisvius

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1 d. spalio, 1968 m., 

ir tęsis iki 31 d. sausio, 1969 m.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

>• Punktai
7350 
6079 
3851 
3396 
2812 
2577 
2550 
2376 
2296
2170

Valys Burikus, Brooklyn, N. Y. .. 
Connecticut valstijos vajininkai .. 
N. J. valstijos vajininkai .............

Philadėlpna, Pa. ........... ..................
V. Vilkauškas, St. Petersburg, Fla. 
J. Jaskevičius, Worcester, Masš. .. 
Geo. Shimaitis , Brockton, Mass. . 
So. Boston, Mass. ............... ............

M. Valilioniene, Miami, Fla...........
R. Braus, Rochester, N. Y..........

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis____

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ....... — $10.00
Kitur užsienyje ........ -.................... $1200
Jungtinėse Valstijose .................... $9.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

Metai 58-ieji

TSEtS kviečia tartis 
taikos reikalu

Maskva. — Tarybų Są
junga Naujųjų Metų proga 
atsišaukė į Jungtines Vals
tijas, Angliją ir Prancūzi
ją. TSRS ragina šias didžią
sias valstybes tartis, kaip 
greičiau šaltąjį karą panai
kinti ir taiką pasaulyje iš
laikyti.

Nusiginklavimo klausimas 
turėtu būt visu svarbiau
sias, ypač termo-branduoli-

n i ų ginklų uždraudimas. 
Karas Vietname sudaro vi
sam pasauliui pavojų, taip
gi ir Viduržemiuose kon
fliktas tarp Izraelio ir ara
bų valstybių.

Nuo didžiųjų valstybių 
bendro susitarimo priklau
sys pasaulinės taikos išlai
kymas ir politinių santykių 
sureguliavimas.

Norime kreipti skaitytojų 
dėmesį į labai svarbų istorinį 
dokumentą, kuris telpa, šioje 
“Laisvės” laidoje. - ,

Tai V. Mickevičiaus-Kapsuko 
parašytas pirmosios L etuvos 
darbininkų’ ir valstiečių vy
riausybės manifestas, išleis
tas 1918 m. gruodžid 16 d.

Tarybinė vyriausybe, tiesa, 
tuo metu ilgai negyvavo, ją 

w sunaikino užsienio interventų 
padedami fašistiniai naciona
listai. Bet Lietuvos darbo žmo
nių Širdyse ji pasiliko ant vi
sados.

Liberalinė Amerikiečių De
mokratinės Akcijos organiza
cija savo rezoliucijoje atžy-

“Mr. Nixonas tapo prezi
dentu vyriausia dėl demokra
tų užsieninėje politikoje klai-

Saigonas. »— Pietų Viet
namo Nacionalinio Išsilais
vinimo Frontas paleido tris 
Jungtinių Valstijų karei
vius, buvusius partizanų 
nelaisvėje. Paleisti Donald 
Smith, Thomas Jones ir Ja
mes Brigham.

Partizanai juos pervedė 
amerikiečių atstovybei. Re
porteriai tuoj puolėsi klau
sinėti, kaip juos partizanai 
užlaikė. Gavo atsakymą, 
kad jie buvo tinkamai už
laikyti. '

Dabar tikimasi, kad bus

paleista ir daugiau ameri
kiečių, jeigu tik Paryžiuje 
taikos derybos pradėtų 
veikti. Visa bėda, kad Sai- 
gono valdžios delegacija vi
saip derybas trukdo. ’

Aukščiausias; pragyvenimas
Washingtonas. — Darbo 

Statistikų Biuro komisio- 
nieriaus pavaduotojas Ar
nold Chase skelbia, kad 
68 metais pragyvenimo 
gis pakilo 4.7 proc. Tai 
džiausiąs pakilimas nuo 
51 metų.

19- 
ly- 
di- 
19-

Lenkijoje gyvenančių lietuvių 
suvažiavįmas Seinuose

Vilniaus “G imtajam e
V. Markevičius

p.
s.

A. Račkauskiene-M. Kazlaus
kienė, Haverhill, Mass. 1948 

Bečis, Great Neck, N. Y. 1668 
Penkauskienė—A. Shupotrienč.
Lawrence. Mass................ 1536

V., Sutkienė—V. Taraškienė,
San Francisco, Calif. ...... 1200

LLD 20 kp., Binghamton.N. Y. 958
Vera Smalstys Livonia, Mich. 924
J. Stanienė, Baltimore, Md........ 900
M. Uždavinis—A. Zaruba,

Norwood, Mass.
E.. Kralikauskienė, 

Lawrence, Mass.

832

, 780

Kanadiečiai .............. ..................
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 
Chicago, Ill..................................
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa. 
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 
Marytė Smalstienė,

y Ludington, Mich..................
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 
M. žiedelis, Nashua, N. H........
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif.
O. Žilinskienė, Wilkes-Barre, Pa. 228 
C. K. Urban, Hudson, Mass. 204 
L. Tilwick, Easton, Pa...............  180

773 
758 
730
612 
588

564
512 
324 
312

(Tąsa 5-tame pusi.)

KABLEGRAMOS IS LIETVVQS

Portugalijos katalikai 
prieš karą Afrikoje

Portugalija kariauja suLisbonas. — Keletas šim
tų Portugalijos katalikų su- sukilėliais, afrikiečiais An- 
rengė demonstraciją svar- goloje, Mozambique ir Por- 
biausioje Lisbono bažnyčio
je. Jie reikalavo baigti ka
rą Portugalijos kolonijose 
Afrikoje ir leisti joms ap
sispręsti. Jie meldėsi už

Dr. Martin Luther King 
prieš keletą metų savo raš
tuose yra pasakęs, kad teisybė 
bus laimėta visiems juodie
siems žmonėms Amerikoje, 
bet ji negalės būt laimėtą “be 
radikalių pamainų mūsų drau- 
gijos struktūroje.”

Daugelis negrų gal ir tikė
josi, kad naujasis preziden
tas Nixonas daugiau skaitysis 
su negrų teisėmis, darys tuo 
klausimu tam tikrų reformų.

Dabar negrai jau pamatė, 
kad Nixonas nebus jiems sim
patingas, kad "jo kabinetas — 
Baltas kaip baltoji lelija. Nei 
vieno jame negro.

Tiesa, iš negrų pusės kilo 
daug protestų ir reikalavimų 
įsileisti į kabinetą nors vie
ną negrą, kad vyriausybėje 
tikrai būtų 20 milijonų žmo
nių atstovybė. Tačiau protes
tai - reikalavimai palieka ne
patenkinti.

rašo:
Gruodžio

Seinų vidurinėje mokykloje 
įvyko Lietuvių visuomeni
nės kultūros draugijos (L- 
VKD) penktasis suvažiavi
mas. Apie šimtą delegatų 
atstovavo 1,500 draugijos 
narių. Čia dalyvavo ir Len
kijos Jungtinės darbininkų 
partijos bei vietos valdžios 
atstovai.

Savo ataskaitiniame pra- 
ūešime LVKD pirmininkas

1 d. Lenkijoje,

dų — vyriausia dėl įsivėlimo 
į Vietnamą.”

Liberaliniai demokratai da
bar žiūrėsią, kaip prez. Nixo
nas orientuosis užsienio poli
tikoje. Kiek atrodo, vargiai 
bus kokių nors radikalių pa
mainų.

Tymsterių unijos organas 
“Missouri Teamster” pastebė
jo, kad labdaringos įstaigos 
kartą į metus suteikia kalaku
tienos pietus badaujantiems 
amerikiečiams, o paskui jie 
turi ramiai badauti kitas 364 
dienas.

Padėkų Dieną labdaringos 
organizacijos tikrai’ suteikia 
badaujantiems skanius kala
kutienos pietus. Bet kas da
roma, kad Amerikoje ir visa
me pasaulyje badą visai pa
naikinti.

Karas badui dabar jau pa
mirštas. Pirmoje vietoje sto
vi karas Vietname.

Algirdas Skripka daug vie
tos paskyrė Seinų ir Suval
kų apskričių gyventojų eko
nomikos, kultūros ir švieti
mo reikalams. Jis pabrėžė, 
kad gerais darbo rezulta
tais gali pasidžiaugti ir 
Lenkijos gilumoje gyvuo
jantys draugijos skyriai bei 
rateliai.

Diskusijose kalbėjo 26 as
menys. Labai aktyviai daly
vavo jaunieji draugijos de
legatai.

Išrinkta nauja LVKD 
Centro valdyba, jos prezi
diumas ir revizijos komisi
ja. Draugijos pirmininku 
išrinktas Algirdas Skripka, 
jo pavaduotoju — Juozas 
Leončikas, generaliniu sėk- 
retoriumi — Eugenijus Pe
truškevičius.

Po suvažiavimo puikiai 
koncertavo Punsko viduriu 
nės mokyklos mokytojų 
choras. Darniai skambė
jo vyrų choras, vado
vaujamas Kosto Sidorio, 
Punsko vidurinės mokyklos 
mokiniai žavėjo savo akor
deonistais ir vokalistais.

Ką byloja istor. pėdsakai?
Vilnius.—- Lietuvos moks

lininkų konferencija, skirta 
Lietuvos Kompartijos susi
kūrimo ir proletarinės re- 
voliucij os Lietuvoje • p e n- 
kiasdešimtosioms metinėms, 
gruodžio 26 d. prasidėjo 
Mokslų Akademijoje. Pag
rindinė konferencijos tema 
—Lietuvos Kompartijos ko
va prieš buržuazijos dikta- 
tatūrą, už socializmo sukū
rimą Lietuvoje.

Pranešimus skaitė istori
jos mokslų daktarai, profe-

šoriai, Partijos istorijos in
stituto, Mokslų akademijos 
istorijos instituto moksli
niai bendradarbiai, Vilniaus 
aukštųjų mokslų dėstytojai.

Konferencija apibendrino 
daugiamečius mokslininkų 
darbus, skirtus revoliuci
niam judėjimui Lietuvoje 
tyrinėti, Lietuvos Kompar
tijos veiklai atspindėti. Be
veik 50-tvje pranešimų, pa
teiktų šiai konferencijai, 
sukaupta daug naujų istori
nių faktų ir’ sociologinių 
tyrimų rezultatų.

A. Vaivutskas

taiką.
Lisbono 

bažnyčią, 
veržė, tik daugiau maldi
ninkų neleido vidun. De
monstracija vykusiai buvo 
pravesta. Tai pirma tokia 
demonstracija Portugalijo
je.

policija apsupo 
bet į vidų nesi-

tugalijos Guinea. Valdžia 
skaito išdavikais tuos, ku
rie pasisako prieš karą

Katalikai bažnyčioje pas
merkė ir Vietnamo karą, 
pasisakė “konkrečiai dar
buotis už taiką”.

JAV marinai pasitraukė
Da Nangas, Pietų Viet

namas. — Jungtinių Valsti
jų 2,000 marinų buvo pri
versti pasitraukti iš svar
bios militarinės bazes.

Vietnamo karas milžiniškus 
pelnus monopolijoms suteikia

“Laisvės” vajus prailgintas 
iki sausio 31 d. Prašome visų 
darbuotis.

2,000 mokslininku 
priešingi enciklikai

Dallas, Texas. — 2,000 
mokslininkų pasiuntė po
piežiui Pauliui griežtą pro
testą prieš jo encikliką gim
dymo kontrolės klausimu.

Tarp protestuojančių ran
dasi parašai keturių Nobe
lio premijos laimėtojų JAV 
mokslininkų.

Lebanonas pasižada 
atmušti Izraelį

Beirutas.—Lebanono val
džia paskelbė parlamentui 
ir visiems gyventojams, kad 
ji yra pasiruošusi ginti sa
vo šalį nuo Izraelio agreso
rių.

Parlamentas vienbalsiai 
užgyrė valdžios programą, 
suteikdamas daugiau ga
lios atmušti Izraelio agre
siją.

TSRS gamybos 1969 
pirmaeilė programa

Maskva. — Sunkiosios 
pramonės statybos minist
ras N. V. Goldinas dienraš
tyje “Pravdoje” paskelbė 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bės programą pramoninei 
gamybei.

Goldinas nurodė, kad pir
moje vietoje 1969 m. bus 
automobilių gamyba, maši
nų įrankiai, kelių tiesimas 
ir žmonėms reikalingiausių 
dalykų gaminimas.

Apskaičiuota, kad ginklų 
gamybos monopolijos 1968 
metais padarė 17.5 proc., 
kuomet kitos pramonės mo
nopolijos padarė 10.6 proc.

Admirolas Rickoveris ap
skaičiuoja, kad per pasta
ruosius penketą metų gink
lų gamybos pelnai pakilo 
net iki 25 proc.

Johnsono administracija 
1968 metais persiuntė į ki
tas šalis daugiau, kaip 2 bi
lijonus dolerių <rž Vietnamo 
agresijos ginklų ir amunici
jos gamybą. Tokiu būdu

JAV dolerio vertė tarptau
tinėje rinkoje smarkiai nu
puolė.

Tik įsivaizduokite, už 
kiekvieno partizano užmu
šimą Jungtinėms Valsti
joms kainuoja apie $375,000. 
Kare žuvusių amerikiečių 
yra daugiau kaip 30,000. 
Niekas negali apskaičiuoti, 
kiek partizanų yra žuvusių.

Jeruzalė. — Izraelis pri
pažįsta, kad Lebanono re
miami arabų partizanai 
daug žalos Izraeliui daro.

Nepiliečiai privalo 
persiregistruoti u

Justicijos departamentas 
primena visiems šioje šaly
je gyvenantiems sveturgi- 
miams nepiliečiams sausio 
menesį persiregistruoti ant 
tam tikrų pašte, gaunamų 
kortų parašyti savo vardą, 
pavardę ir antrašą, taipgi 
registracijos numerį ir nu
nešti kortą į artimiausį paš
tą, arba paduoti laiškane
šiui.

Nepadarius to gali užsi
traukti skaudžią bausmę.

Persiregistruoti reikia 
kas metai) sausio mėnesį.

Sofija. — Bulgarijos pra
monės gamyba 1968 metais 
pakilo 11 procentais, chemi- 
kalinė produkcija — net 25 
procentais.

83 procentai japonų 
prieš JAV bazes

Tokijas. — Arti 83 pro
centai japonų, gyvenančių 
arti 145 Amerikos militari- 
nių bazių, reikalauja, kad 
jos būtų panaikintos, nes 
jos sudaro gyvybei pavojų.

Arti 93 procentai japonų, 
gyvenančių netoli uostų, 
kuriuos atlanko JAV atomi
niai submarinai, reikalauja 
neįsileisti JAV submarinų.

Mirė Dwight Todd
Williston, N. Dakota. — 

Mirė Dwight Todd, 91 me
tų amžiaus, pasižymėjęs 
far merių organizatorius, 
kovotojas už socializmą.

Nuo 1909 metų jis veikė. 
su socialistais, su Eugene ? 
Debsu, organizavo N. Da- 
kotoje Socialistų partiją, 
vėliau Farmerių — Darbo 
partiją. .

Mirė maršalas Mereckovas
• / r

Maskva. — Vyriausybė 
pranešė, kad mirė maršalas 
Mereckovas, turėdamas 71 
m. amžiaus. Jis buvo už at- 
^sižymėjimus 2-ojo pas. karo 
metu apdovanotas keliais 
Lenino ordinais.

Mirė prof. V. Stanka
Washingtone mirė prof. 

Vladas Stanka, gimęs Bir
žuose 1884 m., buvęs 1917

Nigerija protestuoja 
Jungtinėms Valstijoms
Lagos. — Nigerijos res

publikos vadovas gen. Go- 
won pridavė Jungtinių Val
stijų ambasadai protestą, 
kam JAV remia sukilėlius.

Jungtinės Valstijos dova
nojo Biafra sukilėliams 8 
transportinius lėktuvus. O 
tai parodo, kad Jungtinės 
Valstijos nori padėti suki
lėliams atplėšti iš Nigeri
jos Biafra provinciją.

Washingtonas. — Dien
raštis “Washington Press” 
rašo, kad Jungtinės Valsti
jos, remdamos Brazilijos 
militarinę diktatūrą, atsi
dūrė labai blogoje pozicijo
je. —f

m. socialistinės revoliucijos 
priešas, 2-ojo karo pabaigo
je pasitraukęs iš Lietuvos, 
1949 m. apsigyvenęs Wa
shingtone.
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Teisingas pasipiktinimas
IZRAELIO vadai yra pasirinkę klaidingą ir pavojin

gą kelią. Tik todėl, kad pora arabų Graikijoje sostinės 
aerodrome apšaudė Izraelio lėktuvą, jie paleido savo lėk
tuvus ant Lebanono sostinės Beiruto aerodromo ir sudau
žė 13 lėktuvų. Tai jau nebe kerštas, o pirmos klasės ban? 
ditizmas ir provokacija. Iš visų pasaulio šalių ir valstybių 
plaukia didžiausi pasipiktinimai tuo nepateisinamu žygiu.

Izraelis užsitraukė ir Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos pasmerkimą. Svarbu, kad prie to pasmerkimo savo 
balsą pridėjo ir Jungtinės Valstijos. O ką jau bekalbėti 
apie socialistinius kraštus. Tarybų Sąjunga, aišku, buvo 
pirmutinė prieš šį banditizmą pakelti balsą.

Su savo tokia banditiška politika Izraelio valstybės 
vadai meškiškai tarnauja savo kraštui. Patys izraeliečiai, 
kuriems rūpi savo šalies nepriklausomybė ir saugumas, 
turėtų būti pirmutiniai savo vadovybę pasmerkti. Ir, sa
koma," Izraelyje jau kunkuliuoja žmonėse nepasitenkini
mas tokiu banditišku ir provokatišku užpuolimu prieš 
Lebanoną.

Ar pateisinami tie arabai, kurie Athenuose užpuolė 
Izraelio lėktuvą? Ne, nepateisinami, ir niekas jų to pro- 
vokatoriško žygio neužgiria. Bet tai buvo pakvaišusių ar 
sąmoningų provokatorių darbas. Gi Izraelio žygis prieš 
Lebanoną buvo apgalvotas, suplanuotas ir pravestas 
valstybės prieš valstybę!

“Erdves Kolumbai”
KAI KAS taip vadina tris astronautus — Borman 

Lowell ir Anders, — kurie šiomis dienomis atliko žygį į 
Mėnulį.

Apie jų žygio mokslinę reikšmę tegu kalba moksli
ninkai. Ir, žinoma, jie kalbės ir rašys, aiškins, ir ryškiiis, 
jų patyrimais dalysis ir iš jų mokysis. 1

Žmogus pasiekė Mėnulio apylinkę ir apie ją 10 kartų 
apskriejęs laimingai sugrįžo į Žemę ton vieton, kuri buvo 
iš anksto nužymėta. Tai juk didžiausias šio šimtmečio 
stebuklas; Kas tuo galėjo tikėti prieš dvejetą desėtkų 
metų?! •

Iš kitos pusės, galima sakyti, kad šitie trys drąsūs 
vyrai patys kelio į Mėnulį neatrado ir nepraskynė. 
Moksliniai kelias jiems jau buvo paruoštas. Juk tik 
prieš savaitę kitą Tarybų Sąjungos mokslininkai buvo 
į Mėnulio apylinkę j pasiuntę raketą, ją apskriėdinę apie 
Mėnulį ir laimingai sugrąžinę į iš anksto paskirtą vietą. 
Tas pats, jeigu raketoje būtų buvus kokia nors gyvybė 
arba pats žmogus. Principas tas pats. Tik, atrodo, ta
rybiniai mokslininkai jautėsi, kad dar per anksti rizi
kuoti žmogaus gyvybę. Dar laikas nėra pilnai pribren
dęs, dar reikia daugiau bandymų su bežmonėmis rake
tomis.

Amerikiečiai pasiskubino, ir, visų laimei, jų žygis šimtu 
procentų pavyko. Tiems trims vyrams — “Erdvės Ko
lumbams” — priklauso didžiausia šlovė. Jais didžiuoja
si ne tik visi amerikiečiai, bet ir visi geros valios žmonės 
visuose pasaulio kampuose.

Amerikiečių mokslininkų rizika pasiteisino.
Kas dabar ir kas toliau?
Sekamas žygis bus nuleidimas žmogaus į Mėnulį ir 

jo laimingas sugrąžinimas į Žemę. Veikiausia jo ilgai 
laukti nereikės. Jau apie tai kalbama. Galimas daiktas, 
kad amerikiečiai mokslininkai ir čia bus pirmutiniai.

Kol kas ne iš vietos
Į 1969 METUS įžengėme su baisia ant pečių karo 

našta. Paryžiaus konferencija nesijudina iš vietos. Vi
siems rimtai galvoj an tiems žmonėms aišku, kad už del
simą ir vilkinimą atsakingi yra Pietų Vietnamo dik
tatoriai — Thieu ir Ky. Thieu yra katalikas, o Ky bu
distas. Abudu turi neprisotinamus apetitus. Vienas 
kitą ėda kaip beišmano. Tačiau abudu turi vieną tikslą: 
kuo ilgiau tęsti karą, kuo giliau Ameriką įtraukti į karo 
sūkurį.

Kol kas jiems sekasi. Kol kas mūsų vyriausybė su 
jų išrokavimais ir ambicijomis skaitosi. Skaudžiausia 
tas, kad nesimato jokių ženklų taf poitikai pasikeisti.

Thieu ir Ky lošia ir gudravo ja tol, kol Amerikos 
žmonės nepriverčia savo vyriausybės iš po jų kojų že
mę ištraukti. Puikiai žino Thieu ir Ky, puikiai žino 
visas pasaulis, kad jų straksėjimas Paryžiaus konfe
rencijoje pasibaigtų su ta minute, kada mūsų vyriausybė 
pasakytų: j.,Mums>šio karo užteko! Nuo dabar nė vieno 
žmogaus, nė vieno dolerio Saigoijo militarinei klikai!

VIRUSO DYDIS
Miunch e n o universiteto 

mokslininkams elektronine- 
optine sistema pavyko pa
matyti kiaulių maro virusą. 
Jie išaiškino viruso struk-

turą: jis susideda iš išori
nio apvalkalo ir vidinio kūno. 
Mokslininkai taip pat išma
tavo viruso skersmenį: jis 
yra lygus 39-40 milijoninių 
milimetro dalių.

BET KAIP SU JAIS IR 
JŲ KRAŠTU PASIELGĖ 
AMERIKIEČIAI?

“Pueblo” kapitonas ir kai 
kurie įgulos nariai skau
džiai skundžiasi, kad Šiau
rės Korėjos valdžia ir žmo
nės su jais elgėsi labai 
šiurkščiai, tiesiog, girdi, 
“nežmoniškai”. Na, tai da
bar komercinė spauda dėl 
to kelia didžiausį triukšmą.

Sunku pasakyti, kiek tuo
se skunduose tiesos, o kiek 
propagandos. Tokiais atve
jais pardėjimai ir išpūtimai 
yra paprastas dalykas. Bet 
sutikime, kad suimtieji 
amerikiečiai nebuvo glosto
mi. Jų mums gaila. Jie 
buvo mūsų vyriausybės po
litikos aukos. Jie buvo pa
siųsti į to tolimo krašto van
denis šnipinėti. Jie buvo, 
matyt, traktuojami, kaip 
šnipai, atvykę jiems ir jų 
kraštui blogo padaryti. 
Kaip žinia, jokia šalis suim
tų šnipų neglosto. Taip jau 
yra. Tai didelis blogis. Mes 
kovojame už tokį pasaulį, 
kuriame to blogio nebebūtų.

Kodėl Korėjoje tokia ne
apykanta ne tik Amerikos 
valdžiai, bet ir tiems ame
rikiečiams, kurie jos politi
ką praveda? Iš kur ir kaip 
ta neapykanta gimė? Kas 
kaltas ? Pagaliau: kaip 
amerikiečiai elgėsi su korė
jiečiais ir jų kraštu? Kokius 
pėdsakus jie ten paliko?

Į tuos klausimus atsako 
laikraštis “Daily World“ 
(1968 m. gruodžio 26 d.) 
ištraukomis iš išgarsėjusio 
ir labai autoritetingo aus
tralo žurnalisto Wilfred 
Burchett knygos “Again 
Korea”, International -Pub
lishers išteistos 1966 įlietais. 
Jis buvo Š. Korėjoje, jis sa
vo akimis matė, ką ameri
kiečiai padarė su Korėja 
1950 metais per tą taip va
dinamą Trumano “policinę 
akciją”. Šalti šiurpuliai su
purto žmogų, paskaičius tas 
ištraukas. Tarp kitko, Bur
chett rašo:

“Mano paskutinis darbas, 
kaip laikraščio reporterio 
Antrajame Pasauliniame 
Kare, nuvedė mane į Hiro
simą ... Aš tada maniau, 
kad čia pamačiau kraštuti- 
niausią civilinį **. sunaikini
mą. Bet apleisdamas Korė
ją, aš pamačiau, kad aš kly
dau. Hirosimos miestas 
buvo, tiesa, visiškai sunai
kintas. Bet Korėja buvo vi
siškai sunaikinta kaip šalis. 
Pyongange, mieste su 40,- 
000 gyventojų pradžioje ka
ro, buvo likę tik du pasta
tai nepaliesti. Jie ir šian
dien tebestovi kaip nriuzieji- 
nė liekana •. Neišliko ne
paliesti nė vienas miestas, 
nė vienas kaimas, nė vienas 
fabrikas,nė viena mokykla 
arba ligoninė. Net ir mal
dyklos, toli nuo apgyventų 
vietovių, buvo subombar
duotos į kayalkus....

Viskas, ką Korėjos žnjo- 
nės buvo paveldėję nuo savo 
prosenelių, buvo sunaikin
ta. Buvo sunaikinta viskas, 
ką jiems dar buvo palikusi 
japoniškoji 15 metų okupa
cija. Sunaikinta viskas, ką 
jie pajėgė per penkerius 
taikos metus tarj^ japonų 
okupacijos ir 1950 metų ka
ro pradžios pasistatyti... 
Hitleris sunaikindavo po 
didesnį skaičių žmonių oku
puotuose kraštuose, bet jis 
niekados nepajėgė taip su
naikinti tuos kraštus, kaip 
buvo . sunaikinta Šiaurės 
Korėja..

v

Vasarą dienomis Kaeson- 
ge aš būdavo stebiu vaiku
čius plaukięjant grupėmis. 
Kiekvienoje grupėje pusė 
vaikų buvo napalmu apde
ginti... Jų ausys nebeat
skiriamos nuo kitų veido 
dalių. Jų rankos ir kojos 
išbraižytos dideliais ran
dais Ligoninėje buvo ir taip 
baisiai eužalotų vaikų, jog 
juos nebuvo galima maišy
ti su kitais vaikais. Jų vei
dai kaip mirusių — pana
šūs į baisias rusvas ir mel
svas maskas. Tuščios duo
bės, kur būdavo skaisčios 
juodos akys. Raudonos akys 
tarp blakstienų, kurios nie
kados n^beužsimerkia, ir 
akys, kurios niekados nebe- 
atsidaro. Jų rankos ir ko
jos taip susuktos, jog baisu 
į jas žiūrėti,— kaip bever
čiai kabliai. Jų raumenys 
kaip išvirti arba iškepti. 
Kitokio žodžio nėra — tik 
genocidas jojo tikriausia 
prasme.”

Tai tokius “žmoniškumo” 
pavyzdžius mes amerikie
čiai davėme korėjiečiams 
per 1950 metų karą. Ar ne
būtų per daug norėti, kad 
jie tuos pavyzdžius būtų 
pamiršę ?

Žiaurumo niekas negina, 
negiria ir neteisina. Gaila, 
kad kas liečia Vietnamą ir 
Korėją, męs, amerikiečiai, 
jį pirmutiniai parodėme.

Laikas mums amerikie
čiams ir apie tai rimtai pa
galvoti.

JAU SKUNDŽIASI 
IR KAI KURIAIS > 
KUNIGAIS

Jokia kita grupė nėra 
taip įtūžusi ant Tarybų 
Lietuvos ii^ jos žmonių, kaip 
menševikai ir jų spauda. Jei 
tik kas nors žodeliu prisi
mena apie reikalą sumegz
ti kokį !norš santykiavimą 
su nūdienė Lietuva, tas jau 
pas* juos jokio atleidimo 
nebesulauks, Neatleis 
tos nuodėmės net savo 
gamečiams 
čiuliams iš 
gėrio.

Apie tai 
ideologinio

po litiniams 
klerikalinio

jie

bi- 
la-

sužinome iš jų 
kelrodininko P.

Stravinsko į juos paleisto 
šūvio per Chicagos “Nau
jienas” (gr. 18 d.).

P. Stravinskas drožia:
Bolševikinė spauda Lietuvo

je rašo apie mus, tremtinius, 
kaip apie žmones be širdies, 
degančius neapykantos aistra 
visiems, kurie tik ne su mu
mis, ypač gi komunistams. Ta 
spauda vaizduoja mus kažko
kiais iškrypusių jausmų žmo
nėmis, sadistais.

Bolševikinės spaudos min
čių pasigavę, štai, ir mūsų 
vad. “bendradarbiaut o j a i ’ ’ 
ėmė kaltinti jiems neprita
riančius lietuvius aklomis ne
apykantos aistromis visiems 
komunistams.

“Bendradarbiauto j ų ’ ’ pa
veikti, tų, kiek teko girdėti, 
ėmė skelbti prieš mus jau ir 
tai kurie mūsų kunigai iš sa- 

yklų, kaip pvz., kun. Vaiš- 
nys Jėzuitų koplyčioje (Chi-' 
cagoje). Pats to negirdėjau, 
bet tų tivrtino man chicagie- 
čįai.

' Niekam mūsų dėl to nerea
guojant, va, jau ir “bendra- 
darbiautojas” Dr. K. Keblys 
prabilo apie mus tais pačiais 
žodžiais s/avo klaidinančios ’te
mos (“Valstybingumas ir t a ly
tiškumas”) paskaitoje PLB 
seime.

Jis pareiškė, kad mes,; jo 
vad., “valstybininkai,” laikų 
“politinės išeivijos” priešo ne 
tik rusų komunistų, bet ir 
kiekvienų lietuvį komunistų, 
ypač “LTSR (pareigūnų, ne- 

o . š

Vilnius, 1968-XII-14
Sekamą laišką gavo lais

viems Motiejus Klimas
Mielas Drauge Motiejau, 
Vilnius, 1968 m. gruod. 14.

Mielas Drauge Motiejus, ■
Atrodo, kad nepaprastai 

greitai prabėgo metai. Gal 
tas mums atrodo todėl, kad 
pas mus nepaprasti gyveni
mo tempai. Ne tik statybos, 
meninis gyvenimas, naujos 
knygos, puikūs koncertai, 
bet ir visokie moksliniai 
simpoziumai, įvairūs meni
niai festivaliai bei konfe
rencijos. Šių metų gruodžio 
16 d. sukanka 50-osios me
tinės nuo Tarybų valdžios 
Lietuvoje įkūrimo dienos, 
taip pat Lietuvos Komunis
tų partijos penkiasdešimt
metis. Ta proga pas mus 
įvairūs minėjimai surišti su 
įvairiomis kultūrinėmis 
priemonėm! s, kurie dar 
kartą patvirtina mūsų spar
tų žengimą pirmyn progre. 
so keliu.

Sutinkant Naujuosius me
tus, tur būt, visi žmonės 
užduoda sau klausimą—ko
kie bus ateinantieji?

Mes tikime. į gražią atei
tį, tai patvirtinama darbais, 
todėl neabejojame, kad pas 
mus bus geresni, linksmes
ni ir turtingesni. Bet mes 
taip pat gerai suprantame, 
kad pasaulyje, geros valios 
žmonės, drauge su visais 
progresy v i a i s žmonėmis, 
džiaugiasi mūsų atsieki- 
mais ir kartu patys atiduo
da daug energijos, kad pa
siekti taikos visame mūsų 
žemės rutulyje. Norisi pa
linkėti', kad nesilietų nekal
tų žmonių kraujas, nebūtų 

i vaikų ir motinų ašarų.
Mūsų visa šeima sveiki

na Jus, brangus Motiejau, 
su 1969 Naujaisiais Metais 
ir linkime Jums ir visai Šei- 

1 mai daug sveikatos, džiaug- 
! smo, laimės ir geriausios 

sėkmės Jūsų visuose dar- 
‘ buose. linkime susitikti su 

Jūsų' sesute Julija, o ir dar 
ne vieną kartą aplankyti 
savo tėviškę.

Mes su džiaugsmu skai- 
“Laisvėje”, kad Jūsų svei
kata pagerėjo, kad gerai 
praleidote savo atostogas ir 
gerai pailsėjote.

Dar kartą linkime Jums 
geriausios sveikatos, 
džiaugsmo ir pasisekimo vi
suose darbuose.

Stipriai spaudžiame deši
nę ir bučiuojame.

Elena ir Vytautas Pečiū- 
ros.

Redakcijai.
. B rangūs Draugal!

Širdingai sveikiname Jus 
Naujaisiais 1969 metais. 
Linkime sėkmės Jūsų sun
kiame, bet garbingame dar
be. Iš visos širdies trokšta
me, kad mylima “Laisvė” 
gyvuotų ilgai ilgai.

“Laisvės” skaitytojai 
Justas ir Regina Rugieniai 
Vilnius, 1968 m. gruodis.

Amerikos moterimis. Jeigu 
atsirastų tokių, rašyti:

USSR, Lietuvos T.S.R. A 
Šeduva, Gegužės 9-os 3(P 
Teklė Vingelvene
Lai gyvuoja mūsų drau

gystė ir teaidi visų pasau
lio vaikų taikos himnas:

Lai kasdien šviečia saulė, 
Lai dangus būna giedras, 
Lai kasdien šypsos mama, 
Lai smagus būnu Aš.

Re-Brangūs “Laisvės” 
dakcijos Darbuotojai.

Sveikiname su Naujai
siais 1969 metais ir nuošir
džiai linkime geros sveika
tos, d^elio pasisekimo Jū
sų darbe ir asmeniniame 
gyvenime.

“Laisvės” skaitytojai 
Genė ir Leon. Juožapavičiai

Vilnius 1968 m. gruod. 21.

Nuoširdžiai sveik i n a m e 
Jus ir visus artimuosius.

Linkime* sveikatos, sėkmės 
darbuose ir kūryboje, sėk
mingo vajaus “Laisvės,” ku
rios bendrabarbius ir skai
tytojus sveikiname ta pro
ga.

G. ir J. Pialeckiai 
Maskva, 68. XII. 21.

Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Sveikinam Tamstas visus 
su Naujais Metais, linkė
dami daug laimės ir pasise
kimo jūsų darbuose, o la
biausiai geros sveikatos vi
siems, kurie dirbate “Lais
vės” pastogėje bei kas tik 
prisideda prie’ to sunkaus 
darbo. Prašome priimti 
nors mažą mūsų dovaną 
($3) į “Laisvės” fondą, kad 
“L” gyvuotų per ilgus me-^ 
tus ir mus šviestų savo raš
tais. Mes mylime mūsų 
laikraštį, bet taip pat jį la
bai myli ir . skaito Lietuvos 
žmonės.

Visus gerbiantys,
B. ir M. Kalušai 

Fitchburg, Mass.

Gerbiamie ji draugai. 
Sveikinu visą “Laisvės” ko
lektyvą su Naujaisiais 1969 
metais ir linkiu sveikatos, 
laimingo gyvenimo ir kad 
Jūsų brangus darbininkų 
laikraštis gyvuotų dar il
gus, ilgūs metus.

Jau treji metai kai aš 
skaitau “Laisvę”, jį map la
bai patinka ir kitięnjs duo- 
dtv skaityti. Man “L” išrašo 
mano brangi- sesutė Amelia 
Kazėnienė, gyvenanti Bing- 
hamtone. Aš labai jai dėko
ju už tą man brangią do
vaną. )

‘ Ir sveikinu visas pažan
gias Amerikos lietuves mo
teris. Kaip man smagu, kai 
skaitau laikraštyje straips
nius, kad ir Amerikos, kaip 
kad ir visame pasaulyje, 
moterys kovoja už taiką.

Mes, tarybinės moterys, 
visos ir visų tautų, nenori
me karo. Mes daug kentė
jome bado, skurdo, neteko
me namų, turto, tėvų, bro
lių, vyrų ir vaikų. Mes trok
štam, kad mūsų vaikai ne
matytų karo baisenybių.

Mes, Šeduvos Moterų Ta
ryba labai norėtumėm susi- 
rašinėti su pažangiomis

Gerbiami Draugai,
Siučiu jums, “Laisvės” 

personalui, geriausius lin
kėjimus Jūsų darbuose. 
Taipgi linkiu visiems tvir
tos sveikatos. Happy New 
Year!

' Pr. Jočionis
Dearborn, Mich.

Skaitau J. Gasiūno kny
gą “Mano deš i m t m e č i a i 
Amerikoje?’ Tai tikras veid
rodis mūsų išeivijos Ame-

Ši knyga, kaip tik ,viską 
nušviečia apie Amęrikojfc 
lietuvių gyvenimo praeitį.

J. Shukaitis 
Miami, Fla.

Kalifornijoje neseniai iš
bandytas naujas plastmasi
nis gelbėjimo laivas. Jis la
bai lengvas, visiškai nepra
leidžia vandens ir jame tel
pa 40 žmonių. Jo viduje 
yra dizelinis motoras, mais
to bei medikamentų atsar
gų, radijo stotis.

Užmušė tris motinas
Elizabeth, N. J. — Wil

liam Torres įsiveržė į vien® 
apartmentą ir ten esančias 
tris motinas mirtinai per
šovė, vėliau ir pats persi
šovė, ligoninėje mirė. Liko 
trijų motinų 10 vaikučių 
nuo 4 iki 10 metų amžiaus.

svarbu ar politinėj ar ūkinėj, 
ar mokslinėj įstaigoj.” Jis 
skelbia mus tokiais, kokiais 
mus laiko ir skelbia bolševikai, 
norėdami mus pavaizduoti fa
natikais, nenormaliais žmonė
mis, degančiais neapvaldo- 
mos neapykantos aistromis.

Ilgais išvedžiojimais “iš
teisinęs” save ir savo kole
gas, Stravinskas sako:

“Todėl dr. K. Keblio 
kaltinimas ar priekaištas 
mums, ‘bendradarbiavi m o ’ 
priešininkams, kad mes de
game neapykanta komunis
tams, kaip žmonėms, yra 
neteisingas ir mus įžei
džiantis.”

Kun. Vaišnio ir D r. Keb
lio kaltinimai tvirtai pagrį
sti. Be reikalo Stravinskas 
bažijasi ir ant jų pyksta. 
Negražu už teisybę pykti. 
Geriau būtų pradėti nuo tos 
neapykantos ligos gydytis.

h •

Nuo Baltijos laivų statyklos stapelių nuleistas į 
vandenį naujo tiipo žvejybos laivas. Jame įrengtas 
galingas cechas, kuriame per parą galima bus paga
minti 60-70 tonų pašarinių miltų.

Tai pirmasis toks trale iris, pastatytas Tolimųjų 
Rytų žvejams. (B. Aleknavičiaus nuotrauka)
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Lietuvos Laikinosios Revoliucinės 
Darbininkų ir Vargingųjų Valstiečių 

’ Vyriausybės Manifestas
Sukilusiųjų Lietuvos darbininkų ir 

vargingųjų valstiečių vardu, Lietuvos 
raudonarmiečių vardu skelbiame kąri- 
nė Vokietijos okupacijos, Lietuvos Ta
rybos ir visų kitų buržuazinių tautinių 
tarybų ir komitetų valdžią nuversta.

Visa valdžia pereina į Lietuvos Dar
bininkų, bežemių ir mažažemių atstovų 
Tarybų rankas J

Lietuvos darbininkai, bežemiai ir ma
žažemiai!!

Išmšo pasiliuosavimo valanda iš ne
pakeliamo Vokietijos okupantų jungo, 
nužeminimo ir skurdo. Išmušo jūsų pa
siliuosavimo valanda iš amžino jungo 
dvarininkų, didžiųjų ūkininkų ir kapi
talistų, kurie iš žmonių vargo susidėjo 
per praėjusią baisiąją skerdynę didžiau
sius turtus.

•Remdamasis valia Lietuvos darbinin- 
#kų, sodžiaus, biednuomenės ir raudonar

miečių, sukilusiųjų prieš okupacines val
džias ir jų agentų kontrrevoliucinę Lie
tuvos Tarybą ir atmetančiųjų bent ko
kius kontrrevoliucinius mėginimus iš 
anglų - prancūzų - amerikonų kapitalistų 
pusės įsimaišyt Lietuvos darbo minių liki- 
man, Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų 
partijos Centro Komitetas paskelbė Laiki
nąją revoliucinę Lietuvos darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių valdžią.

Revoliucinių Lietuvos darbininkų mi
nių vardu skelbiame:

1. Vokietijos okupacijos valdžia Lie
tuvoje nuo šio laiko yra panaikinta.

2. Kaizerinė Lietuvos Taryba su jos 
Minisjterių taryba ir visos kitos buržu
azinės tautinės tarybos ir komitetai yra 
panaikinti, o jų agentai beesą be įsta
tymo apsaugos.

» 3. Visa valdžia ptereina į Lietuvos
Darbininkų, bežemių ir mažažemių at
stovų Tarybų rankas.

4. - Neleistini jokie tautų teisių apri- 
bavimai. Visos Lietuvos tautos sulygi

namos savo teisėmis.’ Kiekviena tauta
turi teisės naudotis savo prigimta kalba 
valstybinėse ir visuomeninėse įstaigose.

5. Visi Tarybos, minėtųjų antrame 
punkte komitetų ir jų agentų įstatai, 
įsakymai, nutarimai, paliepimai, lygiai 
ir okupacinių Vokietijos vyriausybių įsa
kymai ir t. t., kiek jie neliečia išimtinai 
vokiečių kareivių ir jų išėjimo iš Lietu
vos, yra neteisėti ir neturi būti pildomi.

6. Visi Tarybos, minėtųjų komitetų 
ir okupacinės vokiečių vyriausybės pa
skirtieji valdininkai, jeigu jie patys liue
su noru neatsisakys nuo savo vietų, tu
ri būti tuoj suimti.

7. Kiekvienas, kuris verčia pildyti 
Tarybos, buržuazinių komitetų, okupaci
nių valdžių arba jų agentų paliepimus, 
bus persekiojamas visu revoliucinių įsta
tų aštrumu.

8. Visa dvarininkų, didžiųjų ūkinin
kų, bažnyčių, vienuoly nų ir kunigų že
mė, su gyvuoju ir negyvuoju invento
rium, lygiai ir visi miškai, vandens ir 
žemės gelmės pereina visų Lietuvos 
darbo minių nuosavybėn (nacionalizuo
jama) ir perduodama Darbininkų ir ma

žažemių atstovų tarybų žinion.
9. Visi geležinkeliai, pašto įstaigos, 

telegrafo ir telefono tinklai, fabrikai, 
bankai ir urminiai sandėliai skelbiami 
visų Lietuvos darbo minių nuosavybe 
(nacionalizuojami) ir buvusiųjų šeimi
ninkų, valdytojų ir savininkų turi būti 
perduoti tarybų valdžios organams pil

ono j tvarkoj, sulig tam tikrų revoliucinės
darbininkų valdžios nurodymu.

10. Aštriausiai draudžiama išvežti iš 
Lietuvos ir gadinti gyvąjį ir negyvąjį 
inventorių, tap pat vagonus, geležinkelių 
įtaisymus, pašto, telegrafo ir elektros 
stočių turtą ir kitokį, kuris turi vertės 
visiems šalies gyventojams.

11. Vietinės tarybos privalo saugoti 
žmonių turtą nuo išgrobstymo ir kalt-

ninkus traukti kuo atriaušion atsakomy
bėn.

12. Darbo mokestis palengva pakelia
mas iki priimtųjų Tarybų Rusijoj nor
mų.

13. Įvedama 8 valandų darbo diena 
pramonėj, prekyboj ir žemės ūkyj.

14. Visos darbininkų ir sodžiaus bied
nuomenės skolos kapitalistams, dvarinin
kams, didiesiems ūkininkams ir dvasiš
kiams paskelbiamos nesančios.

15. Griebiamasi griežtų priemonių ša
lies ūkio gyvenimui atstatyti (transpor
tui sutvarkyti ir t. t.), nustatyti Lietu
vos prekių mainymui su Tarybų Rusija, 
Vokietija ir kitomis kaimynų šalimis.

16. Griebiamasi griežtų ir be pasi
gailėjimo priemonių kovoje su brange
nybe ir spekuliacija, ypač pirmojo rei
kalo produktais.

Statydami savo naująjį gyvenimą tais 
pačiais pamatais, kurie padėti Rusijos 
Socialistinės Federatyvinės Tarybų Res*- 
publikos pagrindan, mes ateity eisime 
ranka už rankos su Tarybų Rusija ir 
su visomis kitomis šalimis, einančiomis 
socialistinės revoliucijos keliu.

Laikinoji Revolucinė Lietuvos darbi
ninkų ir vargingųjų valstiečių valdžia 
pareiškia, kad ji pačiu griežčiausiu bū
du kovos dėl socialistinės tvarkos įvyk
dymo Lietuvoje. Bet be energingiau
sios Lietuvos darbininkų minių, prole
tarų ir sodžiaus biednuomenės paramos, 
be galutinio pergalėjimo kontrrevoliuci- 

_ nes buržuazijos, dvarininkų, didžiųjų 
ūkininkų ir jų tarnų — dvasiškijos, be 
pašalinimo iš Lietuvos kontrrevoliucinių 
okupacinių Vokietijos vyriausybių, pa
laikančių kaizerinę Lietuvos Tarybą ir 
baltagvardiečių gaujas, be pačios griež
čiausios atspirties besiartinantiems nau
jiems mūsų laisvės smaugėjams ir nau
jiems mūsų pavergėjams — anglų-pran- 
cūzų-amerikonų kapitalo tarnams, — be 
to nepasiseks įvykdyti esančiųjų prieš 
mus didžiųjų uždavinių darbo Lietuvos 
paliuosavimo nuo jos pavergėjų.

Draugai darbininkai ir vargingieji 
valstiečiai! Mes nebe vieni jau dabar
tiniu momentu. Mums į talka eina ke
liantis revoliucinio sukilimo vėliavą viso 

, pasaulio proletariatas. Mums užtikrin
ta visokeriopa darbininkų ir valstiečių 
Tarybų Rusijos parama. Mums skuba į 
talką su išplėstomis raudonomis vėliavo
mis mūsų broliai raudonarmiečiai, nu
kankintos, dabar besiliuosuojančios mū
sų Lietuvos darbininkų ir valstiečių sū
nūs.

Draugiškai, broliškai sutikit juos ir 
stokit į jų eiles. Bendromis pajėgomis 
jūs lengviau pergalėsite savo , engėjus.

Tat kelkit sukilimo vėliavą! Visi pro
letarai, be tautų skirtumo, prie ginklų! 
Visur kurkite Darbininkų ir mažažemių 
atstovų tarybų valdžią. Verskite savo 
amžinuosius engėjus! Stokite į Lietu
vos Tarybų Respublikos Raudonosios 
Armijos eiles!

Tegyvuoja paliuosuota Lietuvos Dar
bininkų ir Vargingųjų Valstiečių Tary
bų Respublika!

Tegyvuoja Lietuvos Darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių tarybos!

Tegyvuoja mūsų Raudonoji Armija!
Tegyvuoja Pasaulinė socialistinė dar

bininkų revoliucija!
Tegyvuoja socializmas!
Laikinosios Revoliucinės Lietuvos 

darbininkų ir vargingųjų valstiečių, val
džios vardu:

Pirmininkas V. Mickevičius - Kapsu
kas,

Valdžios nariai: Z. Aleksa-Angarie- 
tis, Kazimierds Cichovskis, Simonas Di- 
manšteinas, Aleksandras Jakševičius, 
Konstantinas Kernovičius, Svotelis-Pro- 
letaras, Aizikas Vainšteinas.
Vilnius, 1918 m. gruodžio 16 d.
(Čia pateikiamas sutrumpintas Manifesto tekstas.)

“Naujienos” dar vis negali 
pamiršti V. Noreikos

jienų” redaktorių 17* Tas 
koncertas TSRS Jungtinių 
Tautų atstovybėje įvyko ne 
tą vakarą po Virgilijaus 
Noreikos koncerto Brookly- 
ne, Academy of Music, bet 
keliom dienom prieš tai. 
Kiek teko nugirsti, tai tą 
vakarą po Noreikos koncer
to ir priėmimo Brooklyne. 
būrys “veiksnių,” suėję No
reiką, atlikinėjo “išpažintį,” 
teisindamiesi, kad jie “ne
kalti” koncerto sabotažavi- 
me, ir kad jie mylį dainą, 
nežiūrint, jog ją dainuoja 
komunistas. Sakoma, kad 
kai kurie “veiksniai” net 
ant kelių atsiklaupę atsi
prašinėję. '

Nors “Naujienos” gana 
gerai žino, kas ruošė ir ko
kiomis aplinkybėmis buvo 
suruoštas Noreikai koncer
tas Brooklyne, nežinau, ko
dėl nori būtinai visą kredi
tą atiduoti Ievai Mizarienei.

Dėkoju ponui redaktoriui, 
kad jis pastebėjo ir mano 
nuopelnus. Bet kad kon
certas pavyktų, dirbau ne 
aš viena, bet daugelis lais- 
viečių ir kitų dorų Ameri
kos lietuvių.

Ieva Mizarienė

Galima politiniai nesutik
ti, galima pasiginčyti smar
kiai, bet piktžodžiauti, išgal
voti nebūtus dalykus ir pri
mesti žmonėms, su kuriais 
politiniai nesutinki, — tai 
jau žemiausias politinis nu
puolimas.

Štai “Naujienų” gruo
džio 20 d. laidoje pašvęs
tas visas vedamasis biauro- 
jimui talentingo žurnalisto 
Alberto Laurinčiuko. .0 ko
dėl? Kai buvo suruoštas 
koncertas ir priėmimas so
cialistinių šalių diploma
tams Tarybų Sąjungos 
atstovybėje prie Jungtinių 
Tautų, dalyvavo ir Vilniaus 
operos dainininkas Virgili
jus Noreika su žmona Žane
ta. Ten buvo suėjusi gausi 
reprezentacija įvairių tautų 
delegatų į Jungtinių Tau
tų asamblėją ir A. Laurin- 
čiukas kalbėjęs apie Tarybų 
Lietuvos nuopelnus, apie 
jos žmonių pasiekimus, apie 
aukštai pakilusius meninin
kus, kurie lyginasi pasauli
niu mastu kitiems meninin
kams. Štai kodėl A. Lau- 
rinčiukas toks baisus — jis 
myli Lietuvą, savo gimtinę 
ir visus tėvynainius.

Beje, pastaba ponui “Nau-

Nevykęs sudzūkinimas

OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE
Iš tolimų amžių saulėtos Elados
Ugnis atnešta — pirmynžangos pradas —
Sužimba aukštai aukure virš estrados —

Olimpinių švenčių žaidynės prasideda čia 
Parado žygiuote grakščia.

Pasiekti rekordą, lig šiol negirdėtą,
Inercijos kliūtį ryžtu nugalėti, 
Garbingai pakopa aukštyn palipėti

Sportšmenai įtempia ir kūno, ir dvasios jėgas, 
Darbe reikalingas, smagias.

Ir tie, kas arenoje prakiša kovą,
Gal laimi kitaip prieš stipresnį varžovą,
Kai tą, kas aukščiau laipteliu už jį stovi, 

Su pergale gali pasveikint žodžiu
Nuoširdžiu
Ir džiaugtis didžiu
Jo žygiu.

J. Šimonis

A. PETRIKĄ
C, •

Rašyt. J. F. Steinbecko palikimas

Neseniai iš Tbilisio zo- 
oparko pabėgo šimpanze 
Čita. Paklibinusi narvo du- 
|pis, kurios tądien liko ne
užrakintos, beždžionė išėjo 
pasivaikščioti. Apsilankiu
si zooparko direkcijoje, ra-

dijo ir televizijos komitete, 
ji užsuko į restoraną. Ne
sulaukusi oficianto, šimpan
zė savo 
patiekalų^ gausiai užsiger- 
dama limą

Pasirodo, Čita nusikalsta
/

ožiūra pasirinko

ne pirmą kartą. Ji buvo 
pašalinta iš Prahos cirko 
už... chuliganizmą.

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

“Laisvės” numeriuose 91 
ir 92 išspausdintas O. Kap
sės apsakymas “MARCE
LĖ.” Tai pasakojimas apie 
sunkiai dirbusios kolūkietės 
Marcelės atostogas. Kolū
kio pirmininkas atkreinė į 
ją dėmesį: davė jai keliala
pį į Kulautuvos poilsio na
mus, išrūpino- pensiją ir ki
tą, geresnį butą.

Apsakymas būtų geras, jei 
autorė nebūtų jo pagadinu
si Marcelės “sudzūkinimu,” 
labai labai mažai dzūkišką 
tarmę pažindama.

Kam to reikėjo? Ką ji 
norėjo tuo pasiekti?

Jei ji norėjo dzūkišką 
tarmę pademonstruoti, tai 
būtinai reikėjo pasirūpinti 
ją pažinti.

Paciksė jimas - padziksėji- 
mas ten, kur jis nevartoja
mas, o su tuo apsilenkimas 
ten, kur jis būtinas, — tai 
neleistinas tarmės iškraipy
mas.

Esu kilęs, galima sakyti, 
iš centrinės Dzūkijos, nuo 
Merkinės (Varėnos rajo
nas), tai galiu jaustis kom
petentingu padaryti Kapsei 
priekaištų.

Kapse perduoda Marce
lės pasakojimą, kaip ji buvo 
į Kulautuvą siunčiama:

“Nugi man pasakė, kad 
in cion reikės per vundenis 
važiot... Per vundenis, sa
kau, nebvažiosiu ir ciek... 
Kap aš važiavau į čion, tai 
jūs nei vyną tep nivažia- 
vot.”

Dzūkai sakytų ne “per 
vundenis,” bet per vande- 
denius; nesako “nei”, bet 
nei; nesako “vyną.” bet 
viena; niekad neiginiuose 
nevartoja nei ni. nei neb— 
“neb važio siu”, “ n i v a ž i a - 
vot”; nesako važiosiu”, “va
žiavot”, bet važuosiu”, va- 
žavot.”

Marcelė nuogastauia, ar 
šitos atostogos “nenakenks 
mano pensijai, kad aš dabar 
nedirbu?” ",

Dzūkai žodžio “dabar” vie
toje vartodavo dar (trum
pu garsų); o tą pati “dar” 
prasmei kol kas—dar ne
buvau — tardavo ir tariabuvau

ilgu garsu, žodžio “nedir
bu” vietoje dzūkai vartoda
vo nedarbuju.

Kelialapį Marcelė vadina 
“kartele”, bet jos draugas 
atvažiavo “unt kortelės.”

Čia, matote, viename sa
kinyje į Marcelės lūpas 
“įdedama “kartelė, o kita
me — “kortelė.” Į jos lūpas 
taipgi įdedamas žemaitiš
kas prielinksnis “unt”, ku
rio vietoje Merkinės vals
čiaus dzūkai vartodavo an.

Marcelė sako: “Aš nuo 
mažumės numė nebuvau... 
Mūs būvpi septyni vaikai.”

Žodis “numė” panašus į 
žemaičių numei; dzūkai sa
ko namie. Marcelė sako 
“septyni vaikai.” Čia Kap
se apsilenkė su ciktelėji- 
mu,—dzūkas sakytų sapcy- 
ni vaikai.

“Kū tu čia vis tep ra- 
ša?” — klausia Kapsę Mar
celė. Merkiniečiai sakytų ne 
“čia”, bet ca. O veiksmažo
dis “raša” yra žemaitiškas; 
dzūkas sakytų rašai.

Vienoje vietoje K a p s ė 
Marcelės lūpomis sako: 
“Kap aš važiavau”, o kito
je—'“Kaip tai negali būc?” 
Vietoje žodžio “kaip” dzū
kai vartoja kap. ėet pokal
byje Kapse ją padaro ir 
dzūke, ir kitokia.

Sugrįžusi namo Marcelė 
sūnelį barė: “Tau cik laks- 
tyc su vaikais... o tvarkų 
numėi tai nedabojac... Va- 
rijocai... dar šidinas.”

Čia Kapse vėl apsilenkė 
su reikalingu ciktelėjimu,— 
dzūkas sakytų ne “lakstyc”, 
bet lakscyc; ne “šidinas”, 
bet šidzinas. O į žodžius 
“nedabojac” ir “varijocai” 
bet kurio Dzūkijos kampe
lio dzūkas gali tik nusi- 
spiauti!

Kapse įdeda į Marcelės 
lūpas dar ir šiuos žodžius: 
“tus pinigus.” Dzūkas sa
kytu tuos pinigus.

Gal kas pasakys, kad Mar
celė paeina gal iš tokio 
Dzūkijos kampelio, kur taip 
dzūkuojama. Jei taip būtų, 
tai kam tas nevienodu
mas:

1968 metų gruodžio mėn. 
20 d., po ilgos ir sunkios li
gos, nuo širdies smau gi o 
New Yorko ligoninėje mirė 
pažangus Amerikos rašyto
jas John Ernest Steinbe- 
ck’as, išgyvenęs 66 metus. 
Velionis buvo pirmaeilis, 
nors ir ne visuomet nuosai
kus, šio krašto novelistas.

Iš 24-ių Steinbecko su
kurtų literatūrinių darbų, 
vienas jų yra * pagrindinis 
veikalas, kuris jį iškėlė į 
stambiausias Jungtinių 
Amerikos Valstijų rašytojų 
aukštumas. Tai buvo 1939 
m. parašytas romanas — 
“The Grapes of Wrath” 
(Keršto vaisiai), pasižymė
jęs realistiniu įžvalgumu ir 
giliu gyvenimo pajautimu, 
pavaizdavęs sausros ir ne
darbo metais įvykusia Ok- 
lahomos vargingųjų valstie
čiu (pusininkų - nuominin
kų) migracija i Kaliforniją. 
Daug kas kalbamąjį Stein
becko veikalą lygin a su Har- 
rietos B. Stowe 1851 m. pa
rašytu romanu (iš vergi
jos laiku) “Dėdės Tomo 
trobelė”. Del šio radikalaus 
veikalo Amerikos reakci
niai kritikai autorių smer
kė, vadino jį tvarkos ardy
toju ir komunistė, kuriuo 
jis niekad nebuvo. Steinbe
ckas kritikavo ne kapitalis
tinę sistemą, tik godišius 
kapitalistus, kurie dėl as
meninio pelno—didelę žmo
nių daugumą skandina 
skurde.

1962 m. Steinbeckas už 
literatūrinius darbus gavo 
Nobelio prizą. Jis buvo 
vienas šešių Amerikos ra
šytojų šia premija pagerb
tų. Kiti jo kolegos yra: 
Ernest Hemingway, Willi
am Faulkner. Pearl Buck 
(moteris), Eugene O’Neill 
ir Sinclair Lewis. Stein
becko novelė “Of Mice and 
Men” (Apie peles ir vyrus), 
(1937 m., buvo sudramatin
ta, ir autorius už ją gavo 
New Yorko Dramos kritikų 
ratelio premiją. K. Baraus
kas ją išvertė į lietuvių kal-

ro-
of
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į
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telė;” ir “kaip” ir “kap”; 
vienoje vietoje “saka”, o 
kitoje “sako”; šventės “di
džiausios,”, o šeima “dzide- 
lė”. '

Iš viso Marcelės “sudzū
kinimas” yra tik dzūkams 
liežuvio kyščiojimas.

Šia proga tenka paste
bėti, kad dabar dzūkų tar
mė yra. jau labai atmieš
ta bendrine kalba, ypač mo
kyklas lankančiame jauni
me. Tik seniu kalba mažai 
tenasikeitusi. Ta pastebėjau 
1960-aiįąis metais lankyda
masis

ir “kartelė” ir “kor-1
voje.

. Večkys

bą. Rodos, išverstas ir 
manas “The Grapes 
Wrath.”

John E. Steinbeckas
mė 1902 m. vasario 27 d. 
Salinas miestelyje, Kalifor
nijoje. Ten jis baigęs vidu
rinę mokyklą, jis mokėsi 
Stanfordo universitete (Ka
lifornijoje), studijavo Jūte- 
ratūrą, mokslą ir rašytoja- 
vimą. Tačiau pradėtu studi
jų nebaigė. Išėięs iš uni
versiteto, jis dirbo visokius 
pasitaikančius darbus. 1964 
m. jis lankėsi Tarybų Są
jungoje, tarėsi ir bendravo 
su tenykščiais rašytojais. 
Po apsilankymo Pietų Viet
name, Steinbeckas pradėjo 
remti ten vedamą Amerikos 
kara ir dėl to jo santykiai 
su T. Sąjungos veikėjais at
vėso, bet nenutrūko. (Viet- . 
namo karo klaus;mais jis 
narašė seriją žurnalistinių 
straipsniu, na vadintų “Let
ters to Alicia”).

Iš geriau žinomų Stein- 
becko kūriniu, be jau išvar
dintu, minėtini: “Cun of 
Gold” (1929 m)., “Pastures • 
of Heaven” (1932 m.), “To 
a God Unknown” (1933 
m.), “Tortilla Flat” (1935 
m.), “In Dubious Battle” 
(1936 m.), “The Long Val
ley” (1938 m.), “East of 
Eden” (1952 m.), “Burning 
Bright” (1951 m.), “The . 
Moon Is Down” (1942 m.), 
“Cannery Row” (1944 m.), 
“The Wayward Bus” (1947 
m.), “The Pearl” (1947 m.), 
“Sweet Thursday” (1954 
m.), “The Short Reign of 
Pipin IV” (1957 m.), “The 
Winter of Our Discontent” 
(1961 m.) ir kt.

Steinbeckas rašė einamais 
klausimais brošiūrų ir pub
licistinių straipsnių įvai
riuose žurnaluose, tačiau 
nepasižymėjo jokiomis ypa
tingomis staigmenomis. Be 
kitų rašiniu dar galima su
minėti: “The Life Boat”, 
“A Russian Journal” (ku
riame jis aprašė įspūdžius, 
igytus bekeliaujant po T. 
Sąjungą), “Travels With 
Charley” (jo šunio vardas), 
“The Pipe Dream,” kinui 
scenarijų “Viva Zapata,” 
“America and Americans” 
(albumo vaizdų aprašinėji
mas), etc.

Kai kurie Steinbecko ro
manai sudramatinti ir bu
vo vaidinami New Yorko 
Broadway teatruose (ne 
visi sėkmingai), kiti Holly- 
woode nufilmuoti ir buvo- 
rodomi kino teatniose.

Velionies Steinbecko pa
laikai sudeginti New Yor
ko krematorijoje, o pelenai 
palaidoti gimtajame mieste
lyje Saline. Amerika ne
tiko įžymaus sūnaus!
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Netekome gero veikėjo- 
Jono Gelgaudo

Gruodžio 9 d. mirtis iš
skyrė iš pažangiečių tarpo 
seną nevien amžiumi, bet ir 
veikime darbuotoją. Jonas 
Gelgaudas1 mirė sulaukęs 
85 m. amžiaus tik diena 
prieš mirtį.

Velionis Jonas Gelgaudas 
gimė ir augo Vilkaviškio 
rajone, Gulbiniškių kaime. 
Tėveliai turėjo ūkį. Neteko 
sužinoti, ar didelę ah’ ma
žą, ar skurdžiai ar praban
giai šeima augo. Iš Jono 
rankraščio matėsi, kad jis 
lankė mokyklą Lietuvoje. 
Jo tėveliai dėjo viltį, kad 
Jonas mokysis kunigystės. 
Bet jis pasirinko svietišką 
kelią.

Jonas Gelgaudas atvyko 
į šią šalį būdamas 17 m. 
amžiaus. Pirmiausiai dirbo 
angliakasyklose, pietinio Il
inojaus miesteliuose. Čia 
greit pajuto šios šalies dar
bininko dalią, sunkią gyve
nimo būklę. Turėdamas 
šviesų protą, greit suprato, 
kad darbininko kelias į len
gvesnį, geresnį gyvenimą, 
tai apšvieta ir organizacija. 
Jis griebėsi skaityti tais lai
kais leidžiamą lietuvišką 
spaudą, mokėsi anglų kal
bos, dėjosi su tais, kurie or
ganizacijos keliu kovoja 
prieš neteisybes, prieš dar
bininko išnaudojimą.

Jonui Gelgaudai netrūko 
organizacinių gabumų. Jis 
ne tik sekė kitus, bet mo
kėjo ir vadovauti. Mokėjo 
sugyventi su visokių įsiti
kinimų žmonėmis, bet tvir
tai įsitikinęs į savo, kelio 
teisingumą, nesidavė kitiem 
jo mintis savaip pakreipti.

Išdirbęs kasyklose apie 
šešerius metus, 1916 m. Jo
nas persikelia į Chicagą. 
Čia vienur, kitur padirbė
jęs, gauna darbą Rivets 
Machine Shop ir išdirba 25 
metus iki išeina į pensiją.

Atvykęs Chicagon, Jonas 
ir čia stoja į pažangias or
ganizacijas. Ir čia Jonas ne
sitenkina būti vien eiliniu 
nariu; jis organizuoja tai 
vieną, tai kitą parapijini 
klubą. Pagaliau jis ir kiti 

; ex-mainieriai susitaria su
organizuoti Ex - Mainierių 
Draugišką klubą. Šiam klu
bui Jonas su atsidavimu 
veikia.

Ex-Mainierių klube Jo
nas susitinka taip pat darb
ščią Barborą Karsokaitę. 
Kartu veikdami, jiedu arti
mai susidraugauja ir už 
kiek laiko susituokia. Gra
žiausioj santaikoj gyvenda
mi, Jonas ir Barbutė dar
buojasi Ex-Mainierių klube. 
Jono sveikatai pašlijus, 
Barbutė ne tik nemeta vei
kus, bet su didesne energi
ja, lyg norėdama ir už jį 
atidirbti, darbuojasi ir . su 
šia diena.

Velionis J. Gelgaudas pri
klausė Žagariečių klubui, 
Uteniškių klubui, LDS 53 
kuopai, LLD 19 kuopai, bu
vo rėmėjas LKM ir Rose- 
lando Aido chorų. Skaitė ir 
rėmė “Vilnį” ir kitus pa
žangius laikraščius.

Velionis Jonas Gelgaudas 
kdip ir mes visi, nepasiekė 
didelių aukštumų nei moks
le, nei kaipo žymus vadas. 
Gyveno paprastu darbinin
ko gyvenimu, bet jo nuopel
nai tuo dideli, kad jis visą 
savo subrendusį gyvenimą 
pašventė kovodamas, veik
damas pažangiose gretose 
dėlei žmonijos šviesesnės 
ateities. Bet,-kaip Vincas

Kudirka savo eilėse sakė:
Ne tas yra didis, prieš 

—ką milijonai 
Prispausti retežiais že- 

—myn galvas lenkia 
O dvasioje keikia; didi 

—ne tyronai 
Kuriuos reikia garbint, 

—nors jie visiems kenkia. 
Tik tas yra didis, kurs 

—gyvastį savo 
Paskyrė teikimui tik

—artimui laimės, 
Kuris didžius darbus

—žmonijai aukavo, 
Prieš ką svietas klaupia 
—su dėkui ne iš baimės.

Binghamton, N. Y.
Pranešimas ir padėka 

lietuviams
Su 1969 metų pirma die

na Vaicekauskai uždaro sa-

New Jersey naujienos
Mirė Elzbieta Strimilienė. 
1967 metų riaušių atgarsiai.

Union, N. J. — Gruodžio 
14 d. staiga mirę Elbieta 
Strimilienė, po tėvais Raza- 
vičiūtė, išgyvenusi 79 metus 
amžiaus. Lietuvoje paėjo 
iš Kriščiūnų apylinkės.

imestą, velionė atvyko 1909 
metais. Ištekėjo už Juozo 
Strimilos 1912 m. Paterso- 
ne ir toje apylinkėje visą 
laiką išgyveno. Sugyveno 
vieną dukterį, kuri yra jau 
išt e k ė j u s i už Zindžiūno. 
Prieš apie porą metų J. 
Strimilai su vaikais atsi
kraustė į Union. Nusipirko 
gražų namą ir linksmai gy
veno visi sykiu.

J. Strimilos sveikata yra 
pašlijusi, o jinai atrodė ge
riau ir gaspadoriavo visai 
šeimai. Pagaliau per vie
ną vakarienę žentas paste
bėjo, kad motina eidama 
per kambarį svyruoja ir

per 44 metus ir 9 mėnesius. 
Prigyvenome tas dienas, 
kad jau reikia uždaryti, kad 
ir nebūtų smagu.

Žinoma, nebuvo lengva 
išl a i k y t i kompeticiją su 
stambiais gėlių, biznieriais. 
Nebūčiau išlaikęs, jei nebū
čiau auginęs savo gėles. 
Bet dabar sunku,, išauginti 
gėles, nes daug kainuoja 
šiluma, taisymas ir kitas 
darbas. Tai prieš stambius 
biznierius negalima atsi
laikyti.

Dabar gėlių auginimo ki
tokia sistemą. Galima par
sitraukti gėlių iš Floridos, 
Kalifornijos. O maži biznie
riai to padaryti negali. Se
niau tauta daug reikšdavo. 
Bet dabar to nebėra.

Buvome pirmiau sudarę 
gėlininkų organizaciją, bet 
1955 metais ji pakriko.

Dabar vandalų labai 
daug 
langus 
žiemos 
syti...

Daugelis mano, kad toks 
biznis yra smagus, profesi
ja gera. Bet dabar gauti 
pirkėją taipgi sunku. Jeigu 
rastųsi lietuvis, kuris norė
tų tą biznį perimti, tai mes 
perleistume. Vieta bizniui 
gera, tarp bažnyčių ir ka
pinių, tik dirbk.

Noriu padėkoti mūsų ko- 
stumeriams lietuviams už 
kooperavimą, kurie pas mus 
pirkote gėles. Tokių aš nie
kad neužmiršiu.

John Vaicekauskas

randasi. Randame 
išdaužytus, kurie 

metu sunku sutai-

BOSTON, MASS
Tačiau, iš kitos pusės, 

trijų miestukų NA AC P — 
Union, Springfield ir Sum
mit—skyriaus pirmin. kri
tikuoja vietinį E. B., taip 
pat ir kunigus, kurie ištei
sina.

kibti. Kol jis prie jos dasi- 
gavo, jinai jau buvo par
puolusi, ir taip jos gyveni
mo. dienos pasibaigė. Svei
katos autoritetai pripažino, 
kad jos širdis atsisakė jai 
tarnauti, ir jokios pagalbos 
jau nėra.

Kadangi nuo 1912 metų 
gyveno Patersone, o Uni- 
one buvo tik naujokai, tai 
jinai buvo pašarvota Pater- 
spne ir ten tapo palaidota 
Ceder Lawn kapinėse.

Karstas buvo labai gražiai 
papuoštas įyąiriomis gėlė
mis. Šermenys buvo skait
lingos lankytojais, taip pat 
ir laidotuvės palydovais.
Strimilų šeimyna buvo 

veikli Patersone, kuomet 
ten buvo veikla, ir priklau
sė prie visų progrėsyviškų 
organizacijų ir ]buvo nuola
tiniai “Laisvės” skaitytojai 
ir rėmėjai. Ir Šioje liūdesio 
valandoje J. Strimila paau
kojo “Laisves” fondui $10.

Velionė buvo simpatiška 
moteris ir su visais mokėjo 
gražiai sugyventi.

Liūdesyje paliko savo gy
venimo draugą Juozą, duk
terį, žentą ir brolį. Taip pat 
ir kitus draugus ir pažįsta
mus.

Reiškiu nuoširdžiausią už
uojautą visiems, o jai—am-, 
žinos ramybės Amerikos 
žemėje.

Brockton, Mass.
Gruodžio 25 d. netikėtai 

mirė Frederick White, 
“Laisvės” skaitytojas. Bu
vo pašarvotas Edward J. 
Waite šermeninėje. Buvo 
daug gražių'gėlių ir daug 
lankytojų. Priklausė prie 
Liet. Taut. Namo Stough
ton, Mass., ir buvo ten dau
geliui žinomas. Taipgi ži
nomas So. Bostone. Liūde
syje liko jo mylima žmo
na Ada, trys sūnūs ir trys 
posūniai, daug anūkų ir 
šiaip giminių šioje apylin
kėje. Palaidotas religiniai 
Melrose 'kapinėse.

Senieji įlietai jau pasibai
gė, bet karas Vietname teb
eina ir nesimato pabaigos. 
Niekas nemanė, kad mūsų 
prezidentas L. Johnsonas 
būtų toks kietaširdis, per 
ketverius metus jo viešpa
tavimo tiek daug jnekaltų 
žmonių išžudyta. Su tokiu 
savo elgesiu jis labai mi

Elizabethe. — Union pa
vieto teismabūtyje 11 kal
tinamųjų byla galutinai ne
užsibaigė. Teismas buvo la
bai ilgas, tęs.si suvirš mė
nesį laiko. Džiūrė susidėjo 
iš 10 vyrų 2 moterų.

Dabar dalykai stovi se
kamai: Iš 11 kaltinamųjų 
džiūrė pateisino 6-is, ir dėl 
vieno nesusitaikė. Pradžioj 
teismo pats teisėjas vieną 
išteisino, ir dar vienas liko
si neteistas dėl apsirgimo 
jo advokato.

Ką darys su tuo, dėl ku
rio džiūrė nesusitaikė, tai 
ateities klausimas. Rastus 
kaltais džiūrė rekomendavo 
bausti viso amžiaus kalėji
mu.

Džiūrė likosi paleista.

Apie kai ką
Nuo sausio pirmos 1969 

metų ' automobilistai prisi
pildami kuro gazolino sto
tyje negalės rūkyti. Taipgi 
bus draudžiama ir indžiną 
palikti besikūrenantį. Pub
likai saugumo departamen
tas, Massachusetts valstijoj, 
išleido ir keletą kitų gazo
lino stotyse nuo ugnies ap
saugojimui įstatymų. Tas 
yra geras patvarkymas, jei 
paliestieji įstatymus pildys.

Newarko ir Plainfieldo 
namų savininkai ir biznie
riai traukia miestus teis
man už neapsaugojimą' jų 
nuosavybes laike riaušių 19- 
67 m. Surado, kad N. J. 
valstijoj yra 1864 m. įstaty
mas, kuris gvarantuoja pi
liečių nuosavybės apsaugą 
nuo miesto valdžios.

Suprantama, prasidės ir 
vėl nauja batalija. Kas iš'to 
visko išeis, pamatysime gė
liau.

• ; " Ignas

Union miestuko Apšvietoš 
Taryba apkaltinta, kad ji 
palaiko segreguotą pradinę 
mokyklą. Ją apkaltina Of
fice For Civil Rights of U. 
S. Department of Health, 
Education and Welfare.

Tos įstaigos tyrinėjimas 
parodo, kad Jeffersono pra
dinė mokykla, kuri yra neg
rų apgyventai sekcijoj, turi 
300 juodų vaikų, o jų tarpe 
tik 6 balti. D. H.E.W. grą- 
sina U.E.B., kad tas daly
kas turi būti pataisytas, nes 
to nepadarius, bus sulaiky
tas mokyklų paramos fon
das. Vietinis E; B. prašė, 
kad jiems duotų 90 dienų 
tą dalyką pataisyti, bet D., 
HEW. davė tik 30 dienų. 
Vietiniam Education Board 
į pagalbą atėjo 23 vietiniai 
kunigai, išleisdami, steit- 
mantą ir nurodydami, kad 
Union mokslas lygus dėl vi
su ir neskiriame į juodus ir 
baltus mokinius.

Mirė Kaimieras Stasys
Gruodžio 20 d. Redlando 

ligoninėje mirė Kazys Sta- 
šys, ilgametis Yucaipos gy
ventojas. Kazimieras jau 
ilgoką laiką nesveikavo, 
bet, kaip ir mes visi, neno
rime pasiduoti griežtai gy
dytojo priežiūrai, taip K. 
Stašys diena po dienos tikė
josi sustiprėti. Pagaliau 
turėjo skubiai pasiduoti li
goninėn. Daktarai patyrė, 
kad Kazimieras per vėlai 
susiprato gydytis, ir po ke
leto dienų užbaigė gyveni
mo dienas. Kazimieras gy- 
vieno pavienis pas savo bro
lienę Petronę S t a š i e n ę, 
34639 Avė. B, Yucaipoje.
; Dabar Petronė liko dide
liame gailestyje,. Kazimie
ras turėjo automobilį ir 
savo brolienei labai gelbėjo 
namų triūse, visur .ją nu
veždavo ir stubą prižiūrė
davo. Kazimiero brolis Ro
manas mirė prieš keletą 
metų Yucaipoje. Kazimie
ras buvo labai draugiškas 
žmogus, labai paslaugus sa
vo žmonėms patarnauti, bu
vo laisvų pažiūrų iki mir
ties.

Gaila, kad netekom gero 
kaimyno. Mūsų visų užuo
jauta jo giminėms ir drau
gams ir jo brolienei Petro
nei Stašienei. Kazimieras 
buvo Los Angeles SLA kuo
pos narys ir Yucaipos LDS 
kuopos narys.-
Apie ligonius ir

Nuo pradžios gruodžio 
mėn., ir pas mus atsilankė 
netikėta “flū” 
mūsų apylinkės 
Onutę Pukienę, 
Dementienę ir
chards. Lengvai buvo pa
liestas Jonas Alvinas 'ir 
Margareta Alvinienė. Tik 
laimė,’ kad viršminėti ligo-

raugus

puldė Demokratų partiją. 
Daug kas džiaugiasi, kad 
laimėjo Republikonų parti
ja su R. Nixonu priešakyje.

George Shimaitis

ir palietė 
lietuvius: 
Marijoną 

Juozą Ri-

Dažnai tvartas užrakina
mas, kai jau arklys pavog
tas. Toks prilyginimas tin
ka daugeliui negerų įvykių, 
kaip kad studentų riaušės. 
Čia turiu mintyje vieno 
universiteto, studentų reika
lus, riaušių priežastis, ku
rias sukelia administratorių 
nesiskaitymas su šių dienų 
realiu gyvenimu.

Gruodžio 22-os laidoje 
“Boston Globe”, Harvardo 
ekonomikos prof. John K. 
Galbraith perspėja univer
siteto valdybą. Tarp kitko, 
sako, kad į ją neįeina nei 
akademikas nei mokslinin
kas. Su prezidentu N. M. 
Pusey priešakyje, ji turi 3 
advokatus ir 2 biznierius. 
Taipgi Galbraith pastebi, 
kad univers. kooperatyvinė 
tvarka smarkiai remiasi se
noviškais įstatymais, nepri
lygstančiais prie šių dienų 
pasaulinių įvykių. . • •

mas naujienas, ypatingai 
metinių švenčių laikotarpy. 
Bet pažvelgus į laikraščius, 
pažiūrėjus į televizorių, ar
ba Rausant radijo progra
mų, išvien girdi atsišauki
mus. “Duokite, siųskite 
mums pinigų, mes per šven
tes .pavaišinsime biednuo- 
menę”. Ar tokią šalį gali
ma vadinti turtingiausiu, 
laimingiausiu kraštu, kur 
milijonai biednuolių ištiesę 
rankas laukia, kad kas 
juos nors švenčių mętu so
čiai pavaišintų...

Norėtųsi rašyti ir kalbė
ti apie gerus įvykius, links-

niai beveik susveiko. Dar 
sunkiai serga Connie Bud- 
vydienė sanatorijoje, Sta
sys Tiknius veteranų ligoni
nėje Long Beach ir Nora 
Mazloveckienė Yucaipoje.

Verta pažymėti apie mū
sų kaimynus ir draugus, 
kad sulaukę žieminių šven
čių, ypač amerikoniškų 
švenčių, nebūna sau užsida
rę stuboje. Jie pasikviečia 
keletą savo kaimynų ar 
draugų į savo rezidenciją, 
tai būna ne tik gera pasi
kalbėti, bet tuo patim sy
kiu pasivaišina skaniais pie
tumis ir šampanu. Tad 
linksmai praleidę draugišką 
sueigą važiuojame į namus.

Taip atsitiko neseniai ir 
čia Yucaipoje. Geo. ir Bet
ty Damušiai sukvietė skait
lingą būrį savo artimų 
draugų ir kaimynų į savo 
puošnią rezidenciją ir pui
kiai pavaišino. Tai tikrai 
buvo linksma į namus va
žiuoti po gražių pokalbių ir 
vaišių bei žaismių. Tai di
delis ačiū Jurgučiui ir Bet- 
tei ir kitoms šeimininkėms, 
kurios puikiai patarnavo 
tokiam dideliam skaičiui 
svečių.

Gamtos šposai
Oras iki gruodžio pra

džios buvo saulėtas ir šil
tas, bet apie 19 dieną stai
giai užėjo šaltas oras ir 
gausiai prisnigo, kad snie
gas pusiau sušalęs išbuvo 4 
dienas ir naktis. Sušaldė 
daug gražių gėlių ir apelsi
nų medžius. Gaila!1

Alvinas

Vienoje Valencijos mo
kykloje vaikai rašė kontrč- 
linį darbą iš Prancūzijos 
istorijos. Vienas mokinys, 
norėdamas pasirodyti gerai 
nusiminąs, parašė: “Impe
ratoriaus Napoleono I tė
vas buvo Napoleonas O.”
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Worcester, Mass.
LDS 57 kp. mėnesinis iš

sirinkimas įvyks sausio. 9 tj, 
1:30 po pietų, 29 Endicott 
St.. Kviečiame visus daly
vauti. Turėsime daug rei
kalų apkalbėti, ypač rinki
mą kuopos valdybos.

J. Jaskevičius, sekr.

Štai “Boston Globe” gruo
džio 15-ą rašoma kad Bos
tonas iš eilės yra trečias 
miestas JAV, kur pragyve
nimas brangiausias. Net 4 
nuošimčiais gyvenimui reik
menys pakilo, O neorgani
zuoti darbininkai kurių la
bai daug yra, algų pakėli
mo negauna: tik unijistai 
daugiau iškovoja. Arba val
dininkai. Pavyzdžiui: Bos
tono kaunsilmonai net po 
$5,000 sau algos pasikėlė, 
kuomet biednieji pamiršti...

Toj pačioj laikraščio (“B. 
G.”) laidoje ant pirmo pus
lapio rašoma, kaip Naujo
sios Anglijos miestuose ir 
miesteliuose skurdas didėja, 
kuomet priemiesčiuose tur
tingiau atrodo. Primena ir 
tą faktą, kad getuose net 
iki. 20% randasi bedarbiais, 
nors vietomis karo reikme
nų gaminimo ekonomika su
randa biskį daugiau darbų. 
Dargi bėdavojama, kad ge
tuose esą “sunku” suskait- 
liuoti bedarbius.

Kai mūsų išeivija beveik 
pilnai pensininkų eilėse, tai 
lietuvių bedarbių nesimato. 
O šnektelėjus apie bedarbę 
ir skurdą su mūsų tautie
čiais, gausi atsakymą, kad 
darbų visur pilna. Mat, 
“Boston Globe” pilnas dar
bų. Apie tuos laikraštyje 
skelbiamus darbus, kodėl 
jie ten telpa ir kas už tai 
apmoka, tik darbo ieškoto
jai kai ką apie tai galėtų 
pasakyti...

Iš lietuviškoj dirvoj veik
los nedaug ką galima pasa
kyti. Šaltai žiemai atkelia
vus, daug kas sirginėja. 
Šeštadieniais po pietų bū
na twist pares 318 Broad
way So. Bostone. Ten be
veik tuo pačiu metu ir or
ganizacinė veikla atlieka
ma.
' Turėjome ir vieną didelę 
visokių pažiūrų lietuvių su
eigą. ; Tai įvyko lapkričio 
17-ą John Hancock svetai
nėje, Bostone. Nors apie V. 
Noreikos su žmona mums 
duotą dainų koncertą buvo 
rašyta, tačiau norisi kai 
ką pasakyti iš to paregni- 
mo.' 1

Tikrai stebėtinai daug 
lietuviškos publikos buvo 
sutraukta. Pas mus jokių 
pikietavimų nesimatė. Ma
čiau daug profesionalų, net 
keturius kunigus, o gal ir 
daugiau jų ten buvo; taip
gi buvo ir juodųjų seselių, 
davatkų. Maniau sau: “Kaip 
būtų gražu, jeigu mes Ame
rikoje gyvenantieji lietu- 
viai taip išvien dalyvautu
me visos mūsų tėvynės Lie
tuvos gerbime, kaip kad 
susirinkome paklausyti šios 
išgarsėjusios koncertuotojų 
poros”!

Kai Noreika dainavo 
apie žaliuojančios pievos 
pradalgius bei kitokį gam
tos grožį Lietuvoje, rodės, 
kad klausovai ir kvapą su
laiko. A. K—a

ALDLD 11 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks sausio 9 
d., 2:30 po pietų, 29 Endi
cott St. Kviečiame visus na
rius dalyvauti. Bus rapor
tuota visų metų kuopos 
darbuotė. Turėsime rinkti 
kuopos valdybą, taipgi bus 
išdalintos knygos už pra
eitus metus, kurios šiomis 
dienomis gautos.

J. Jaskevičius, sekr.

Toronto, Canada
100,000 nusikaltimų

Aną dieną Toronto mieš^ 
to policijos administracija 
painformavo, kad praėju
siais metais buvo virš 100 
tūkstančių didelių (major) 
nusikaltimų mieste. Gyven
tojų skaičius padidėjęs ne
daug daugiau kaip vienu 
procentu, o nusikaltimai pa
didėję virš 13 procentų.

Tik įsivaizduokite, virš 
100,000 nusikaltimų, čia 
neįeina maži nusikaltimai. 
Bauginantis dalykas.

Apiplėšimai, žmogžudys
tės auga ir auga. Kas gi 
bus už keleto metų, jeigu 
nusikaltimai taip augs?

Kame priežastis, kad 
žmonės vis labiau linksta 
prie nusikaltimų?

Policija sako, kad ji dėš 
didesnes pastangas sulaiky
ti nusikaltimus. Bet ji kal
bėjo taip ir anksčiau. Nu
sikaltimai pralenkia jos pa
stangas.

Visuomenė krypsta iš do
ros kelio. P.

Bridgewater, Mass.
Buvo garsinta, kad LDS 

67 kuopos narių susirinki
mas įvyks sausio 19 d. Da
bar praneša, kad bus nu
keltas į ketvirtą 
nį, sausio 26 d., 
tizens klube, 60 
2 vai. popiet.

Tuo reikalu mums pagel
bės Lapeikis sušaukti na
rius, kad pasimokėtų mo
kesčius už 1969 metus. 7

George Shimaitis

sekmadie- 
jvyks Ci- 
Hale St.,

Stoughton, Mass.
Pranešame, kad United 

Lithuanian Societies — Lie
tuvių Tautiško' Namo meti- 
nis susirinkimas įvyks tre
čią sekmadienį, sausio 19 d., 
2 vai. popiet, 24 Morton 
St.

Nariai prašomi dalyvau
ti susirinkime. Rinksime 
valdybą 1969 metams ir pa- 
simokėsime savo metines 
duokles. Reikia žiūrėti, kad 
neliktumėm suspenduoti.

Namo b-vės narys
George Shimaitis

Vengras Lajosas Kovačas 
kartą pirko turguje antį. 
Pradėjęs namie ją mėsinėti, 
viduriuose rado auksinę 
monetą. Vietiniame muzie
juje jam pasakė, kad mo
neta pagaminta XV am
žiuje. / Radinys sudomino ir 
archeologus, šie pradėjo 
kasinėti toje vietovėje, kur 
antis buvo užauginta. Bu
vo ištirtas ir ežeras, kwt 
antys dažniausiai plaukio
jo. Ežero dugne buvo ra# 
tas auksinių monetų lobis.
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'LAISVSS' VAJUS
p (Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Valiui Bunkui, Brooklyn© vajininkui, gražiai pagel
bėjo sekami jo bičiuliai. New Yorko Liet. Moterų klubas 
davė jam kredito už dvi naujas prenumeratas. Taipgi iš 
Short Hills, N. J., Juozas Stanelis jam kreditavo naują 
prenumeratą ir didelį pluoštą atnaujinimų. Pats Bunkus 
irgi pridavė atnaujinimų.

Connecticut valst. vajininkė, M. Svinkūnienė, waterbu- 
rietė prisiuntė naują prenumeratą ir daugelį atnaujini
mų. Atnaujinimų prisiuntė J. Koncas, newhavenietis 
ir hartfordietė L. Žemaitienė. Šie vajininkai, nors ir 
po sunkių sąlygų dirba, visvien kruta... tai teisybė ir 
apie sekančius vajininkus irgi.

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J.; kuris gerai dirba per 
ištisą šį vajų, prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujini
mų. Atnaujinimų prisiuntė ir Antanas Stanulis, Hamp
ton, N J., ir P. Dennis, Clifton, N. J., jie savo punktus 
skiria Paciūnui ir J. Bimbai.

V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla. (LLD 45 kp.) pri
siuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų. Jam punktų kreditavo S. 
Puidokas, Rumford, Me.

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

R. Braus, Rochester, N. Y., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. Pasidarbavo ir L. Bekešienė. 
Braus’ui į pagalbą atėjo su nauja prenumerata ir at
naujinimais R. Antanavičienė ir K. Kilikevičius, toron- 
tiečiai. ’

Povilas Beįeis, Great Neck, N. Y., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

Atnaujinimų gauta nuo: P. Walant, Philadelphia, 
Pa.; S. Rainard, So. Boston,Mass.; S. Penkauskienė - A. 
Shupetrienė, Lawrence,Mass.; V Sutkienė, San Fran
cisco, Calif.; J. Stanienė (per J. Deltuvą), Baltimore, 
Md.; M. Uždavinis - A. Zaruba, Norwood, Mass.; A. 
Piepper, Pittsburgh Pa.; Ig. Klevinskas, Scranton, Pa.

t
R. Braus, Rochester, N. Y., prisiuntė $26. Aukojo: 
P.O. Malinauskai ........................... .........
J. D. Vaitai ........................ ...................
B. R. Černiauskai ....... ......................
J. Severinas ............................................
Po $: J. Miller, E. Čreška, P. Brown.

$10.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 2.00

Anna Yakstis, Richmond Hill, N. Y., pridavė 
Aukojo:

lE. Jeskevičiūtė, Whitestone ..........
LDS 13 kuopa .................. ............
William Malin, Brooklyn, N. Y. .
Anne Yakstis .................................

$20.00 
15.00

. , 5.00 

. 5.00

koj
įEi. Repšienė,* So. Boston, Mass., prisiuntė $23. Au- 

o:
A. Citizen Club ............. ’............   $10.00
Mrs. Monica Dawnis ..................  6.00
E. Repšienė ......................... z.............................. 2.00
Po $1: Bevardis, Bostonietis, S. Kiškis (Cam

bridge) ; J. Valinčiauskas (Brighton) ir Friend, Cam
bridge.

S. Penkauskienė, Lawrence, Mass., prisiuntė $23. 
Aukojo: ’

K. M. Morkūnas .............................................. $5.00
J. U. Kovell .......................................................... 5.00
J. Milvidas ..........................................................  3.00
Po $2: S. Penkauskienė; J. Sleivis, T. Lupševičius, 

R. Chulada ir A. Shupetrienė.

Chicago, Ill
Mirė dainininkas Butėnas

Lapkričio 28 d. mirė pir
miau pagarsėjęs daininin
kas Jonas Butėnas, 77 me
tų amžiaus.

Butėnas pradėjo dainuoti 
Jungtinėse Valstijose, dai
nuodavo organizacijų pa
rengimuose. Vėliau jis iš
vyko į Lietuvą ir ten. tūlą 
laiką buvo Lietuvos operos 
solistas/ '

Vėliau jis vėl atvyko į 
Jungtines Valstijas ir mirė 
Chicagoje, atsiskyręs nuo 
visuomenės.

Rep.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
MAN

Experienced in running and 
repairing bindery 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)

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)

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)

OIL burner—serviceman.
Suburban area housing accommoda
tions provided. Experienced. Excel
lent opportunity, reply by letter, 
stating age, experience , and salary 
desired to:—JAMES D. RUFE, 73 
E. Ashland St., Doylestown, Pa., 
18901. (1-5)

Juozas Stanelis, Short Hills-Newark, N. J., pridavė: 
$18. Aukojo:

B. Lutz ....... •..................... . . ................... • •.. $6.00
J. Slėnis ............................. •.......................••.... 6.00
Juozas Stanelis ......................................... ••.... 5.00
Ro $1: A. Jamison, W. Tolun, Livingston; J. Telu- 

nas, W. Orange, Mrs. Kisavage, J. Lipsi, J. Simel, Colts 
N eck.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Prašome pasiskaityti: Čia rasite piniginę perlaidą. 

Tai bus $100 “Laisvės reikalams, prisiminimui vienerių 
metą nuo mano vyro Benedict Sutkus, mirties rengtų 
pietų. Dalis pelno $35, kitus aš pridėjau.

Taipat bus $10. auka nuo M. Baltulionytės. Priim
kite mano sveikinimus. V. Sutkienė, San Francisco, 
Calif. i

Man šį mėnesį sueina 75 m. amžiaus, tai paskyriau 
nuo metų po dolerį ir padalinau mūsų laikraščiams. 

^“Laisvei” randate $25. Anna Daukus, Detroit, Mich.

$11.00 
10.00 

. 6.00 

.. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 2.00

Geo. Shimaitis, Brockton,Mass., prisiuntė viename 
voke $32, kitame $25. Aukojo:

A. Petrukaitis, New London, Conn
Moterų Apšvietos klubas .............
Elsie Zalesky, Bridgewater .....
Mrs. U. Potsus .......................    • •
A. Kukaitienė .................................
John Stoškus .................................
Mrs. P. Orintas .................. ..........
Po $1: J. Grigas, Vera Cherkas M. Kapchun, K. 

Monkevich (Stoughton); J.Pozniakas, A.Venslauskas,J. 
. Vaitekūnas, V. Valančius, VJn. Smuidin, Alb. Vasarius; 

Anna Kįrslis, C. Tarnui ir Minnie Zamon, B ridge water, 
Anksčiau laikraštyj buvo pažymėta P. H. Chestnut, $5; 
turėjo būti P. A. Chestnut.

P. Wajant, Philadelphia, Pa., prisiuntė $37. Aukojo:
B. Ramanauskienė, Sellersville
Viola Stasik ......... ....... i
A. Mesko ........................
P. Walant ......................

6.00
6.00
5.00

________ Į
Nuo kitų gauta sekamai: '

Antanas Stanulis, Hampton, N. J..........
Kazys Šankus, Minersville, Pa.................
P. Dennis, Clifton,N. J. ...........................
K. Kaziliunas, Brooklyn, Conn. ...............
J. Balčiūnas, Miami, Fla...........................
A. Verkutis, So. Windham, Conn............
S. Damijonaitis, Brooklyn, N. Y............
B. Minnett, Stroud, Canada ..................
S. Deveikis, Town of Mt. Royal, Canada 
V. Bulienė, Rochester, N. Y.....................
Joe ir Helen Šarkiūnai, W. Palm Bch, Fla.
K. Paciunas, Elizabeth, N. J. ......................
K. Čiurlis, Pattenburg, N. J. .................
A. Žolynas, Elizabeth, N. J. ............. .  ‘.........
Jos. Austin, Torrance, Calif...........................
P. Radišauskienė, Wyoming, Pa...................
Paul Johns, Miami, Fta............................... .
Ignas Sutkus, Brooklyn,N. Y. ......................
U. Šimoliūnienė, Binghamton, N. Y. ........
Izabela Jakimavičienė, Shelter Island, N. Y. 
Mary Babarskas, Hollis, N. Y........................
Aldona Anderson, Lagrangeville, N. Y.........
Fr. Linkauskas, Coal Center, Pa....................
J. Bujavičius, Manchester, Conn. ...............
V. E. Stankai, Miami, Fla.......... ....................
Antanas Zazas, Lake Worth, Fla.......... .........
W. Briedis, Nashua, N. H.................. ...........
A. Gitaitis, Middletown, Del........................

> J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y. ...........
P. Kuslew, Burlington,N. J..........................
J. Aleksa, New Haven, Conn........................
J. Koncas, New Haven, Conn.........................
Ch. Kaminskas, Stroud, Canada .................
Ch. Starisky, Oak Hill, W. Va................
Chas. Yuska, So. Boston, Mass....................
Po $1:A. Simokaitis, Great Neck, N. Y.; J. Wait- 

kus, Ocala, !Fla.; O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md.; A. 
Jurgutaitis, Malton, Canada; P. Pajuodis, Toronto Ca
nada; Lucy Shaltman, Hartford, Conn.; G. Kazlauskas, 
A. Skairius, Elizabeth, N. J.; J. Saurusaitis, E. Hart
ford, Conn.; J. Valovich, Wapping, Conn.; J. Scebeda, 
New Britain, Conn.; R. Feifer, Woodhaven, N> Y.

.. $25.00 

... 20.00 

... 16.00 

... 11.00 

... 11.00 

... 11.00 

... 10.00 
9.00 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

So. Boston, Mass.
Ilgametis South Bostono 

gyventojas Louis Zelsonas- 
Žilaitis staiga mirė gruo
džio 27 d., sulaukęs 70 me
tų amžiaus. Jis gyveno 122 
G Street. Paėjo iš Lietuvos 
nuo Gargždų.

Louis gyveno vienas. Kai 
buvo jaunas, buvo geras 
veikėjas progresyviš kame 
judėjime. Turėjo gražų bal
są, mylėjo meną, dainuoda
vo choruose ir kvartetuose. 
Bet paskutiniais 5 metais 
jis nustojo dalyvauti ir 
pradėjo smarkiai išsigerti— 
nesirūpino apie save, bei 
gyvenimo pabaigą.

Gruodžio 27 d. Karolina 
Kazlauskienė, kuri gyvena 
tame pačiame name, rado 
Zelsoną nukritusį ant grin
dų, jau mirusį. Jis neturė
jo nei giminių, nei pinigų. 
Tad policija nuvežė lavoną 
į miesto “morgą” ir ten lai
kys 30 dienų. Jeigu iki tol 
niekas nepaims, tai miestas 
palaidos.

Labai gaila, kad žmogus 
nepasirūpina apie užbaigi
mą savo gyvenimo.

S. Rainard

WANTED full or part time 
Female barber, with experience. 

Call Ki 3-9938 bet. 8 AM & 6 PM
Except Sat., Sun. & Mon.

(1-3)

HOUSEKEEPER. Turnersville, 
N. Cook and care for beautiful 
new home. Love: 2 children, 1 
school age. Live in or out. Own 
room, TV, air ebnd. 2 days off. 
Salary negotiable.

609-227-6464.
(1-3)

WOMAN. For modern union 
laundry plant. No experience neces
sary. Steady work. Apply LANDY 
TOWEL & LINEN SERVICE 
Blair & Schuylkill Ave.

(1-6)

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

TANGEE COSMETICS
400 Gotham Parkway, 

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

NURSE
Companion, some knowledge of 

nursing. 24 hr. duty. Two days 
off per week. PO 9-1992. 10 AM- 
5 PM.

(1-7)

TRUCK DRIVERS

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

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

AUTOMOBILE Mechanic. 1st 
class. Paid uniforms, top wages, 
full benefits. To join the service 
team of Phila’s largest Pontiac 
dealer. Apply: Lou Block Pontiac, 
49th & Chestnut, Tony Leone, Mgr. 
SH 8-7400.

(1-7)

AUTO. Make a change in 69. 
Two general line technicians need
ed for Phila., finest Pontiac dealer. 
We offer an opportunity to work 
on any pay system you choose. 
Contact Al Ilarriman at BA 6-0451 
& NI 4-6166 Sun. & after 5 PM.

(1-3)

V. Bunkus, Brooklyn-Jamaica, N. Y.,- pridavė 
Aukojo:

Geo. Laukaitis, Maspeth .
V. Pranaitis, Whitestone
J. Daniels ........................
V. Graunas ......................
M. Janis, Maspbth...........
M. Naktinis ....................

$36.

$11.00 
11.00 

. 6.00 
. 5.00 
. 2.00 
. 1.00

Graikijoje 4 rašytojai 
kankinami

Atėnai. — G. Sarakos, G. 
Moraitis, N. Piolitis ir L. 
Kiritis, įžymūs Graikijos 
rašytojai, areštuoti ir kan
kinami kalėjime.

Jie yra komunistų Parti
jos veikėjai ir nuo nuverti
mo demokratinės valdžios 
visą laiką slaptai veikė. Mi- 
litaristai jų ieškojo ir su
gavo.

Pranešimas 
PHILADELPHIA, PA. 
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks šeštadienį, sausio' 
11 dieną, 2-rą valandą. Pra
dėsime naujuosius 1969 me
tus dar pilnai neužbaigę sa
vo veiklos svarbių reikalų 
baigiantis 1968 metams. At
vykite, draugai ir draugės, 
į šį taip svarbų susirinki
mą, nes turime krūvą rei
kalų, kuriuos reikės sutvar
kyti. Valdyba.

CLEVELAND, OHIO 
LDS 55-os kp. narių atydai 

šiuomi pranešame, kad 
dėlei aplinkybių, kuopos 
sausio mėn. susirinkimas 
įvyks sausio 10 d. 4 vai. po 
pietų. E. O. U. V. Klube 
12618 Shaw Avenue.

Draugiškai,
J. Petrus, sekr.

MESSENGER
TO PACK AND DELIVER

FLOWERS
CALL KI 5-1760

(1-3)

ELECTRICIAN Maintenance.
Mfg. firm in S. Phila needs man 
exp. jn trouble shooting and maint. 
AC and DC equipment for the 4-12 
& 12-8 shifts. Liberal benefits, incl. 
Blue Cross & Blue Shield. Call 
DE 6-2000.

(1-7)

PAPER CONVERTING. MACHINE 
HELPERS. PAPER HANDLERS. 
HANDYMEN. GEN’L WARE- ’ 
HOUSEMEN. Hospitalization and 
fringe benefits. Equal opportunity 
Employment. A chance for ad
vancement. ROOSEVELT PAPER 
COMPANY.

7601 State Rd. DE 1-5000
Mr. Sam Chaiken.

(1-3)

V. Vitkauskas (LLD 45 kp.), St. Petersburg, Fla., 
prisiuntė $30. Aukojo: i '

Agnė Jurevičienė ........
Helen Sholunas • •...........
John Walins, Anna Maria
V. K. Lopatta ..................
Peter F. Stepon, Gulfport ................................ ......
Antosė Sholunas .............................................. ;. 3.00
John Stukas, Largo ..........................................  2.00
Po $1: Ona Žukas, Valrico; A. Jocis, Clearwater; 

. W. Dubendris; J. JPuishes, Gulfport.

$&00 
5;00 

. 4^00 
.. 4.00 
. 3.00

Anksčiau gauta $10,959.91. Dabar įplaukė $678. Viso 
gauta $11,637.91. Dar trūksta $3,362.09.

Kaip skaitėt anksčiau, vajus prailgintas iki sausio 
31,1969. Vajininkai turi dar vieną mėnesį laiko. Dirb-. 
kime, kad galėtume vajų užbaigti garbingai. Dėka virŠ- 
minėtiems už jų paramą laikraščiui, ir vajininkams už jų 
pasidarbavimą. Bus daugiau rezultatų kitame raporte. 
Visiems daug sėkmės ir stiprios sveikatos 1969 metuose!

“Laisvės” Administracija

Numušė 3,257 JAV lėktuvus
Hanojus.— Šiaurės Viet

namas skelbia, kad nuo to 
laiko, kai Jungtinės Valsti
jos pradėjo bombarduoti 
Šiaurės Vietnamą, buvo nu
mušta 3,257 JAV lėktuvai.

Prisiminimas
Prisimenu mano dviejų 

sūnų (buvę kareiviai) mir
ties sukaktį. Tai Charles 
ir Edward. Tėvo ir sūnų 
kapą, kol gyvensiu, lan
kysiu. Ilsėkitės ramiai.
Ona Arlauskienė-Arlaus 

žmona ir motina
, Newark, N. J.

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)

$6.00 
5.00 
5.00 
5.00

Mirus
George Liepai

Reiškiame gilią užuęjautą jo žmonai Evai, 
dukrai Onai, jos vyrui Fred, anūkams Connie ir 
Fred, giminėms ir

GENERAL FACTORY WORK
No experience Necessary 

Rotating Shifts
Hillside area
201-686-5252

(96-99)

IM. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $30 
Aukojo:

Klem Yenkelun ..
Ida Ablažienė ....
William Yokubonis

. J. Vaitonis .........
Po $1: J. Kindulis, J. Samoška, J. žiūraitis, A. Bar- 

^Tkauskienė, Oakville; A. Marshall, F. Kemežis, Toring- 
ton; V. Daunis, Union City;V. Karalius, Naugatuck; L, 

Kukėnienė. . . ' >

Rochester, N. Y.
Sveikiname su naujais 1969 metais visą 

“Laisvės” kolektyvą, vajininkus, skaitytojus, 
draugus Amerikoje ir Lietuvoje visus pažįsta
mus, linkėdami stiprios sveikatos ir sėkmės dar
buose. Taikos visame pasaulyje!

A. L. Rekežiai
a

draugams.

A. Pagiegąla A: Wellus
H. Pagiegala M. Lynn
S. Vaineikis J. Kazlauskas
G. Slesser M. Sadauskas
E. Slesser E. Čekanauskas
K. Morkūnas J. Kireilis
A. Dish A. Kireilis
E. Strole P. ^Mačiukas
P. Yasilonis J. Vaičekauskas
A. Žolynas K. Vaičekauskas

Binghamton, tN. Y.

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

MOTOR WHEEL CORP 
302-737-6200 — Newark, Del. 

An equal opportunity employer 
(96-99)

SHIPPER
Full charge. 2nd shift. 

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

201-242-2343
(96-99)

Užrašykite **Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių-
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Laiškas iš Vilniaus

šal-

Miami, Fla.
1968 m. XII 13 d.

Mielas Draugas 
Jonas Smalenskas!

Pas mus jau užėjo
čiai ir nors negilus sniegas, 
bet visur baltuoja laukai 
bei stogai. Žiema atėjo, 
reiškia, dar prabėgo viene- 
ri metai ir viso Pasaulio 
žmonės spėlios, ką atneš ge
ro žmonijai sekantieji.

Kol kas Pasaulyje dau
giau blogio, negu gėrio. 
Nenutyla bombų sprogimai, 
liejasi nekaltų žmonių krau
jas. O kiek kenčia progre
syvių minčių žmonės įvai
riuose kalėjimuose, kiek 
juos kankina įvairūs juodi 
pulkininkai, užgrobę vai

Sutinkant Nau j' uosius 
1969 Metus norisi, kad ne
būtų kančių, nebūtų ka
rų, kad išnyktų žmonių iš
naudojimas.

Jums, mielas Jonai, aš ir 
visa mano šeima siunčiame 
nuoširdžiausius Nau jameti- 
nius linkėjimus. Būkite vi
sada sveikas, stiprus, links
mas, laimingas. Linkime, 
kad Jums, Jūsų artimie
siems, giminėms ir drau- 

■ gams geriausiai sektųsi vi
suose darbuose, ypač Jūsų 
klubui, menininkams, cho
rui. Linkime, kad Jūsų 
garbingas pasiryžimas dar
buotis progresui ture t ų 
geriausius vaisius.

Pas Jus dabar darbo se
zonas, suvažiuoja daug 
žmonhi pailsėti, bet aš ti
kiuos, kad po' įtempto dar
bo, vasarą ir Jūs atvyksi
te mus aplankyti, pažiūrė
ti, kaip per tuos kelerius 
metus pagražėjo Lietuva.

Vien tik Vilnius per vie
nerius metus daro didelį 
orogresą, o ką kalbėti apie 
visą Lietuvą.

Vilniuje, palyginus su 
oraeitais metais, vien pra
monėje padidėjo darbinin
kų veik 7 procentais. Da
bar 60% vilniečių gyvena 
naujuose namuose. Vilnių* 
ie yra 36 tūkstančiai meno 
saviveiklininkų, 4 nusipelnę 
u- 16 pavyzdinių kolektyvų, 
3 liaudies teatrai ir liaudies 
cirkas. Čia yra 355 biblio
tekos, kuriomis naudojasi 
290 tūkstančiu miestįfečių 
gyventoju. Šie skaičiai|pa- 
tvirtina, kodėl mes esąm& 
optimistai ir tvirtai tikime; 
ateitimi, dar didesniu pro
gresu ir pasiekimais. Tuo 
tarpu yra daug valstybių., 
kuriose žmonės nemato gy
venime geresnės prošvais
tės, kurią žmonija, n§ra - 
abejonės, iškovos. y?

Dar kartą linkiu geriau
sios sėkmės Jūsų kilniame 
darbe, daug sveikatos ‘ ir 
džiaugsmo.

Stipriai spaudžiu Jūsų 
draugiška dešinę.

Jūsų
Vytautas Pečiųra

Buvę argentiniečiai 
rašo buvusiems 
argentiniečiams 
O. ir J. Babarskams
V
Mūsų mylimieji!

Vot, ir mes, nors nekvies
ti, atvažiuojame (su laiš
ku) pas jus ant švenčių. 
Jau mes jūsų labai išsiil- 
gome. Jau gerokas laikas 
prabėgo, kai mes jumis ra
šome, o nuo jūsų nieko ne
gauname. Kas pas jus ge
ro, kaip gyvenate? O gal 
kai kada atvažiuosite pas 
mus? I š tikrųjų, kaip bū
tų malonu pasimatyti...

• Mes dabar gyvename ge
rai, esame sveiki. Argen
tinoje mes daug daiktų ne
galėjome valgyti, o dabar 
Tarybų Lietuvoje viską val
gome ir niekas nekenkia. 
Lietuvos klimatas mums la
bai tinka ir jaučiamės lai
mingi sugrįžę. Mes daug 
apvažinėjome miestų ir kai
mų. Žmonės gražiai apsi
rengę, gerai pavalgę. Visi 
aprūpinti gyvenimu ir dar
bu, ne taip, kaip Argenti
noje arba bile kurioje Ame-' 
rikos šalyje, kur vis yra be
darbių. O dabar Lietuvoje 
dar net trūksta darbinin
ku. : ' F:

Su meile jums,
Rudelevičiai

Vilnius

Sveikinimai
Mieloji Lilija!

Prašome Jūsų pasveikinti 
Naujinu metu išvakarėse 
visa “Laistės” laikHšeio 
darbuotom kolektvva nenu- 
i 1 s t a m a i darbuotis, kad 
“Laisvė” dar daug šimtme
čiu lankytu visos pažangios 
minties skaitytoms, pažan
giąją visuomenę!

Garbė visam “Laisvės” 
darbuotojų kolektyvui!

Mes su Jumis visais!
Jūsų visada Elena ir Petras 
Vilnius, 68 - XII - 20
P. S. Geriausi linkėjimai 
“Aido” choro kolektyvui.

Siunčiame visiems mūsų 
bičiuliams “Laisvės” redak
cijoje geriausius naujame
čius linkėjimus ir sveikini- 

Būkite sveiki, gerai 
ir naudokite 
gerove!
H. Korsakiene 
K. Korsakas

mus.
nusiteikę 
sokeriopa

Vilnius

vi-

Kaunietis drg. Pranas 
Stiklius sveikina “Laisvės” 
“bendradarbius, visą ‘Lais
vės’ redakcija ir spaustuvės 

linkiu 
darbo

Nuoširdūs linkėjimai vi
siems pažįstamiems ir drau
gams.

Stasė Mieželaitienė 
Vilnius

kolektyvą. Visiems 
kūrybinės ugnies ir 
entuziazmo.”

Gerbiamieji,
Nuoširdžiai sveikinu 

1969 metais ir linkiu kūry
binės sėkmės.

Zygmuntas Stoberskis
Varšuva.

su

Gerbiamieji,
Sveikinu su Naujais Me

tais, linkiu visai Redakcijai 
sveikatos, laimės ir kūry
binio džiaugsmo.

Henrikas Juškevičius
Praga, Čekoslovakija

Siunčiu jums ir visam 
“Laisvės” i kolektyvui gra
žiausius linkėjimus Naujų
jų 1969 metų, atėjimo pro
ga. Būkite sveiki ir laimin
gi, dainuokite meilę Tėvy
nei!

Jonas Lapašinskas 
Vilnius

Svečias iš Lietuvos
Antradienį, gruodžio 30 

d., atvyko iš Vilniaus Pra
nas Tamulevičius. Jis at
skrido tarybiniu lėktuvu 
“Aeroflot” ir pasiėmęs tak
si užsuko į “Laisvę.”

Tamulevičius svečiuosis 
Jungtinėse' V ai# t i j o s e du 
mėnesius pas savo dėdę Jo
ną Tamuiionį, kuris gyve
na Nashua, N. H. • ■ • > . *•
, Linkime Tamulevičiui gra
žiai praleisti viešnagę su 
amerikiečiais ir laimingai 
grįžti į savo gimtinę. Ti
kimės dar sueiti Praną, kada 
jis grįš į namus, nes vyks 
nėr New Yorką.

Beje, Pranas apdovanojo 
laisviečius žaliomis rūtomis, 
kurias atvežė iš Vilniaus.

Pranas dirba televizorių 
parduotuvėje., Jo žmona 
rusų tautybės, bet, * sako 
Pranas, iš kalbos nesupras
tum, kad nelietuvė.

Ieva

Prašom pasveikinti visas 
klubietes mūsų vardu Nau
jųjų metų proga ir palinkė
ti geros sveikatos, džiaugs
mo ir sėkmės jų veikloje.

Onute ir Robertas 
Žiugždai

Vilnius

Nuoširdžiausiai sveikinu 
Naujųjų Metų proga. Lin
kiu didelės .sveikatos, dide
lės sėkmės visuomeniniame 
ir kūrybiniame darbe.

Vladas Niunka
Vilnius

Nuoširdžiai sveikiname 
“Laisvės” kolektyvą su 
Naujais Metais. Linkime ir 
toliau sėkmingai vienyti pa
žangiuosius Amerikos lie
tuvius kovoje už taiką ir 
demokratiją.

Danute, Lena ir 
Vincas Mickevičiai 

Vilnius 1968-XII-19

Nuoširdžiausiai sveikinu 
Naujųjų Metų proga visą 
“Laisvės” redakciją ir jos 

 

skaitytoju^, 
jiems 
1969 metais.

Leokadija Petkevičiene
Vilnius

linkėdama 
ikiausios kloties

Naujųjų metų proga, svei
kina

LTSR Taikos Gynimo 
Komitetas 

T. Tilvytis, Pirm.

Karščiausi sveikinimai ir 
patys geriausi linkėjimai—

Jau čia pat Amerikos lietuviui 
liaudies ddilininkų kūrybos 

dviejų dieny paroda
Jau šį šeštadienį, sausio 11 dieną, atsidaro Ame

rikos lietuvių liaudies dailininkų kūrybos paroda. Įvyks 
Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Apie parodą plačiai kalbama visoje plačioje New 
Yorko apylinkėje. Tikimasi daug publikos. Parodoje 
dalyvaus dvylika dailininkų?

Paroda atsidarys su gražia koncertine programa, 
kurią atliks Aido Choras, Nelė Ventienė, A. Iešmantą 
ir V. Becker. Puikiai dainų programai Vadovauja Mild
red Stensler.

Paroda atdara nuo 2 valandos. Veiks valgių stalas. 
Bus įvairių valgių. Galėsite pasisotinti.

Koncertinė progrma prasidės 5 valandą.
Sekmadienį, sausio 12 dieną, programą atliks Jonas 

Grybas su'filmais iš Tarybų Lietuvos. Bus rodomi žur
naliniai filmai. Labai įspūdingi. Prasidės 2 vai. po 
pietų.

Įėjimas tik $1.
Šią’ dviejų dienų dailės parodą rengia Lietuvių Li

teratūros Draugijos 185 kuopa. k'

Visuomenė kviečiama skaitlingai dalyvauti.
Rengėjai

Young at 80
Some people are old at 

50, others are still young 
at 80. I was amazed to see 
Ona Walmus at our LDS 
affair Sunday, Dec. 15. 
Many younger people we 
expected to see failed to 
show up because of bad 
weather. It was terrible— 
snow, wind and icy roads. 
Ona Walmus, over 80, came 
to the affair and again 
Wednesday night to Wom
en’s Club meeting. She 
didn’t come sitting in a car. 
She came from So. Brook
lyn by train. We all know 
how miserable it is to wait 
for trains on a cold, windy 
platform or at a street 
corner for a bus.

There was another wom
an, over 80 .years oįd at our 
Women’s Club meeting 
Veronica Šibeik'a. She hard
ly misses a meeting. ■■ Arid 
I have seed her participat
ing in May'Day demonstra
tions and Peace rallies.

This is the spirit and 
strength of our rank and 
file members that keep our 
organizations together. Our 
organizations give them the 
activity and interest that 
keeps them young. •

Use

N. Yorke paminėjimas 
Tarybų Baltarusijos 

į 50-mečio
Praėjusį penktadienį, sau

sio 3 d., TSRS atstovybės 
prie Jungtinių Tautų patal
pose, 136 East 67th Street, 
buvo sukviesta nemažas 
būrys diplomatų, bičiulių, 
proga 50-metinių atžymėji- 
mo Tarybų Baltarusijos gy
vavimo.

Svečius priėmė Baltaru
sijos delegacijos j Jungti
nes Tautas vadas Tšernou- 
čenko su žmona5.

Svečių tarpe - buvo lietu
vių, amerikiečių progresy
vių veikėjų, Tarybų Sąjun
gos piliečių ir įvairių kitų 
tautų ’ atstovų; dirbančių 
Jungtinėse Tautose. Gražu 
buvo žiūrėti;. į įvairiaspal
viu (juodųjų, geltonųjų, 
baltųjų rasių) maloniai nu
siteikusių’žmonių veidus ir, 
bežiūrint, neišvengiamai, 
puolėsi mintis — ir f kodėl 
negali būti pasaulyje taika 
tarų visų žmonių, visų ra
sių!

Kazys Nečiunskas 
sveiksta

Adela Wilson rašo “Lais
vės” administratorei L. Ka
valiauskaitei apie savo tė
vo Kazio Nečiunsko padėtį:

Jei kas laisviečių nori 
daugiau žinoti apie tėvo 
padėtį, noriu jiems infor
muoti, kad jis išeina iš Nur
sing Home gruodžio 31 d. 
ir pas mane apsigyvens 
Hicksville, L. I., N. Y.

Jo kairioji ranka ir koja 
tebėra paralyžuotos, bet su 
pagalba gali truputį vaikš
čioti. Jo kalba visai tobula.

Galima rašyti sekamu ad
resu: Charles Nečiunskas, 
% Adela Wilson, 250 Lee 
Ave., Hicksville, L.I., N.Y., 
11801. Telefonas: 516-WE 
5-6182. Geriausia skambinti 
vakarais. Jeigu niekas ne
atsakytų, tada geriausia už 
kelių minučių vėl paskam
binti, tuomet jis bus pasi
ruošęs atsakyti telefonu

Laimingų visiems Naujų
jų Metų, geriausių sėkmių.

Nuoširdžiai
Adela Wilson

Parengimų kalendoriui
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.

Iš Naujųjy Metų 
pasitikimo

Aido choro banketas pa- 
sitikimui Naujųjų 1969-tų- 
jų Metų įvyko labai gražiai, 
kad ir publikos buvo ne vi
sai pilna salė. Mat, lietus 
•ir siaučiant Hong Kong in
fluenza sulaikė kai kuriuos 
žmones nuo ėjimo į banke
tą. Bet kurie buvo, tai la
bai linksmai sulaukė šiuos 
naujuosius metus. Visokių 
valgių ir gėrimų buvo už-^ 
tektinai, o prie to, choro 
mokytoja Mildreda vadova
vo liaudies dainas ir daina- • 
vo kartu su publika. Ir tas 
suteikė 1 publikai linksmy-

Ieva

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 pavaišins 
pirm. E. Jeskevičiūtė.

Valdyba

LDS Lmos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

> ■ >• f r»• i. .

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

Visi nariai būkite.
Kuopos Valdyba

O jau atėjus naujiems 
metams, tai saldūs bučkiai 
pasipylė po visą salę ir 
Hong Kong Influenza pali
ko užmiršta.

Taigi, Aido choras dėko
ja visiems atsilankiusiems 
ir linki laimingų šių naujų
jų 1969-tų metų.

Prie progos noriu pasa
kyti, kad choras turėjo ato
stogas per gruodžio mėne
si ir dabar jau vėl stos į 
darba. pradės mokytis nau-, 
jas dainas. Taigi prašome 
visus narius lankvti prakti
kas ir naujų dainininkų 
gauti.

tSeie. džiugu, kad mūs’ų 
uolioji Aido korespondentė, 
Helen Feiferienė, jau išgijo 
ir neužilgo vėl .stos į darbą.

Jonas Juška

■>

LINKeJIMAS su naujaisiais
1969-AISIAIS METAIS

Clevelande mirė 
S. Smetonienė

Gruodžio 28 d., po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Sofija 
Smetonienė, buvusio buržu
azijos laikų Lietuvos pre
zidento žmona, sulaukusi 85 
metų amžiaus. Palaidota 
gruodžio 31 d.

Kaip žinia,. Smetona žuvo 
gaisre Clevelande prieš ei
lę metų. I. M—nė

Mirė J. Stuk© motina
Gruodžio 30 d. mirė Mor

ta Stukienė, sulaukusi 72 
metų amžiaus, motina New 
Yorko apylinkės radijo ve
dėjo daktaro - prof. Jokūbo 
Stuko, dainininko Liūdo ir 
dar dviejų sūnų.

Stukai gyvena Hillside, 
N. J. Laidotuvės buvo sau
sio 2 d.

Lapkričio 1 d. suėjo me
tai, kai mirė Stuko tėvas. 
Sakoma, kad po vyro mirt
ies, Stukienė pradėjo eiti 
silpnyn ir po ilgos ligos mirė.

I. M—ne

Italijoje darbininkų 
kovos plečiasi

Roma. — Transportacijos 
streikas miestą suparalyža- 
vo. Apollono spaustuvės , ir 
Ethernumo fabriko darbi
ninkai tebetęsia sėdėjimo 
streiką.

Palermo je uostų darbinin
kai paskelbė streiką. Trapa- 
nio provincijoje 40,000 že
mės ūkio darbininkų strei
kuoja. Taipgi streikuoja 
Aresso mainieriai ir Sassa- 
rio namų statytojai.

Nušovė žmoną ir tris kitus
Westernville, N.Y.—Ralph 

McLachian mirtinai peršo
vė savo žmoną ir tris kitus 
žmones, vėliau pats nusišo
vė.

šiems naujiems metams atėjus 
Ir kelionėn eit pradėjus, 
Visos šviesos sublizgėjo, 
Skambalai skambėt pradėjo; 
žmonės džiaugės, šokinėjo, 
Tartum, kad jie ką laimėjo.

< Bet geriau būt, kad galvotų
Ir už taiką kad kovotų; 
Juk, mat, pastarieji metai 
Kraujuos sukos lyg verpetai, 
O naujieji kai atėjo, 
Irgi nieko nežadėjo.

Tad proga šių naujų metų 
Linkiu, kad laimingi būtų 
Tie, kurie už taiką stoja 
Ir už ją kasdien kovoja, 
Ir kad jau laike šių metų 
Brangią taiką išlaimėtų. 

. . . ■ t
Jonas Juška

IŠSKRIDO I MEKSIKĄ 
MOTIEJUS KLIMAS
Praėjusį šeštadienį Mo

tiejus Klimas (iš Ramsey, 
N. J.) išskrido į Meksikos 
kalnynus. Jis žada ten pa
būti bent porą mėnesių —■• 
sveikatos reikalu.

Geros sėkmės! V.

laimės, džiaugsmo, sveika
tos ir ištvermės — Naujųjų
Metų proga.

Birute Boreišienė
Vilnius

Mirė redaktorius 
Lowell Chamberlain
Brooklyne mirė pažangus 

“The Pilot” redaktorius Lo
well Chamberlain, turėda
mas 69 metus amžiaus.

Tuoj po susikūrimo Na
tional Marine Union, 
Chamberlain buvo paskir
tas unijos organo “The Pi
lot” redaktorium. Tūlą lai
ką jis gyveno socialistinėje 
Bulgarijoje, buvo socializ
mo propaguotojas.

Gaisr. žuvo 12,100 žmonių
Boston, Mass. — Gaisrų 

Protekcijos Sąjunga aps
kaičiuoja, kad 1968 metais 
gaisruose žuvo 12,100 žmo- 
n i ų, nuostolių padarymą 
daugiau kaip už du bilijo
nus dolerių.

Dovanojo širdį ir inkstus
New Yorko ligoninėje dr. 

M. Boigon prieš pat mirtį 
dovanojo trims ligoniams 
savo širdį ir inkstus. Vie
nam ligoniui persodinta šir
dis, kitiems dviem] perso
dinti inkstai. •

Mirusių brolių ir sesers — Kurklių miestelyj

Ona Šapolaitė-Leonavičiene
Mirė gruodžio 23, 1963

Viktoras Šapolas
Mirė gruodžio 26, 1963

Kazys Rapolas
Mirė vasario 21, 1965

Ilsėkitės ramiai, mano brangieji, Lietuvos žemelėje. 
Mano mintyse liksite amžinai!

France šapolaitė-Mažilienė 
švogeris Danatas Mažilis 

ir šeima
Brooklyn, N. Y.




