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1 KRISLAI
Pagalba ir pagalba 
Pirmoji didelė klaida 
“Madmenai”
Puikus pavyzdys 
Kodėl tik tos kelios? 
Tie žemėlapiai teisingi 
Per anksti buvo pasveikinti! .

— Rašo A. Bimba —

Gerai, kad Kongresas bando 
taip vadinamą užsieniui pa
galbą šiek tiek apkarpyti. Be 
reikalo prezidentas ir visa vy
riausybė pyksta ir barasi.

Pagalba yra dvejopa: mili- 
tarinė ir ekonominė. Pastaro
ji galėtų pasilikti, bet milita- 
rinė pagalba, visa ji, turi būti 
uždaryta, nutraukta. Ji yra 
ir nereikalinga, ir pavojinga. 
Kalbėti reikia apie nusigink
lavimą, o ne apie didesnį 
ginklavimąsi.

Mūsų naujasis prezidentas 
ponas Johnsonas padarė dide
lę klaidą, užtikrindamas NA
TO šalims, kad Jungtinės 
Valstijos esamų Europoje 
Amerikos ginkluotų jėgų, su
sidedančių net iš 6 divizijų, 

a nesumažins, nesirengia suma
žinti.

Europa pati puikiai gali sa
vo reikalus susitvarkyti. Ame
rika turi savo reikalais rūpin
tis.

Praėjusio sekmadienio N. Y. 
Times” madmenai (reakcio
nieriai) iš John Birch Society 
įdėjo viso puslapio garsinimą. 

. Pirmasis sakinys jo skamba: 
“Mes tikime, kad Jungtinių 
Valstijų prezidentą nužudė 
komunistai Jungtinėse Valsti
jose.”

Tas garsinimas toks kurs
tantis, toks biaurus, jog ant
radienio laidoje to paties did- 
lapio redaktoriai, lyg išsimie
goję, lyg atsipeikėję, vedama
jame (editoriale) sako, kad 
su tokiais pareiškimais tik 
amerikiečiai vieni prieš kitus 
kurstomi.

Gerai, kad redaktoriai pa
reiškimą pasmerkė, bet kiek 
skaitytojų jų tą pasmerkimą 
perskaitys? Gal tik vienas iš 
tūkstančio.

Prie tų pačių sutvėrimų rei-
kia priskaityti ir buvusį vals

tybės sekretorių Dean Ache
son, kuris to paties sekmadie- 
jiio to paties didlapio “Maga
zine” sušilęs agituoja visą A- 
merikos užsienio politiką rem
ti Vakarų Vokietija. Be jos 
žinios ir sutikimo, girdi, ne
galima žengti nė vieną žings
nį.

Na, o Vakarų Vokietiją val
do revanšistai, naujomis 
plunksnomis pasipuošę naciai.
Jie tik laukia progos, kad 
atsteigtų senosios Vokietijos 
Hitlerio praganytą “garbę.” 
Ir šitas ponas Acheson jiems 
sušilęs talkauja!

Gerai, kad Tarybų Sąjunga 
rodo mums ir visam pasauliui 
gerą pavyzdį. Ji šiemet ski
ria mažiau lėšų militariniams 
reikalams. Ji žada sumažinti 
savo ginkluotas jėgas.

Nūnai mūsų Kongresas 
svarsto naują biudžetą. Tegu 
Kongresas ir vyriausybė su 
prezidentu Johnsonu prieša
kyje paseka tarybinį pavyzdį. 
Mažiau lėšų militariniams rei
kalams! Daugiau lėšų socia
liniams žmonių poreikiams!

Žinoma, reikia prezidentą 
Johnsoną pasveikinti už pa- 

'■lį/žadėjimą apie 30 militarinių 
bazių namie ir užsienyje ap
karpyti.
T Bet kodėl tik tiek težada
ma? Kaip žinia, mes turime 
pristeigę apie 500 militarinių 
bazių. Jos nereikalingos, 

(Tąsa 6-me pusi.)

Komunistų partija 
laimėjo bylą

■y

Washingtonas. — United 
States Court of Appeals tei
smas vienbalsiai panaikino 
pirmesnio teismo apkaltini
mą JAV Komunistų parti
jos už nesiregistravimą.

Partijos apeliaciją svars
tė trys teisėjai, ir pasire
miant JAV Konstitucijos 
Penktuoju pataisymu pada
rė išvadą, kad jeigu Komu
nistų partija būtų užsire
gistravusi, tai ji būtų pati 
save įsikriminavusi.

New Yorkas. — Gus 
Hali, JAV Komunistų par
tijos generalinis sekreto
rius, pareiškė, kad šis teis
mo nuosprendis pasit a r- 
naus demokratijos reika
lams mūsų šalyje.

Naujas pasimojimas 
prieš A. Bimbą

Gruodžio 18 dieną . “The 
N. Y. Times” įdėjo antraštę 
“Editor facing loss of citi
zenship here” žinią. Pasiro
do, kad žinioje kalbama 
apie Antaną Bimbą.. Reiš
kia, daromi yra nauji žy
giai jį nupilietinti, iš jo at
imti pilietines teises, nors 
pilietybę jis yra gavęs prieš 
36 metus, būtent 1927 me
tais.

Žinoma, reikalas eis į 
teismus. Nereikia nei kalbė
ti, jog A. Bimba toms val
džios pastangoms priešin
sis, prieš jas kovos. Galimas 
daiktas, kad tose apsigyni
mo pastangose daly v aus 
Amerikinis Nacionalinis 
Sveturgimiams Ginti Komi
tetas.

Visa tai vėliau išryškės.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — Atsto

vų Butas 249 balsais prieš 
135 nutarė užsienio valsty
bių pagalbai duoti tik $2,- 
800,000,000, tai ant $1,000,- 
000,000 mažiau, kaip prezi
dentas osiūlė.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
JT Saugumo Taryba reika
lauja, kad Portugalija pa
sitrauktų iš savo kolonijų 
Afrikoje.

Washingtonas. —Vengri
jos atstovas pranešė, kad 
nori tartis su JAV kardino
lo J. Mindszenty reikalu.

Karačis. — Daka miestas 
darosi antrąja Pakistano 
sostine. Jau turi apie 800,- 
000 gyventojų, taipgi didelį 
orlaukį.

Paryžius. —De Gaulle už
tikrino Jungtines Valstijas, 
kad Prancūzija dar nepri
pažins Kinijos.

Vientiane. — Laose , vis 
dar įvyksta susikir t i m ų 
tarp dešiniųjų ir kairiųjų 
karinių jėgų.

Jis sakė, kad Komunistų 
partija tuojau imsis parti
jos darbo: šauks konvenci
ją, ruošis prie 1964 rinki
mų, statys kandidatus į val
diškas vietas ir atliks kitas 4 
politinės partijos pareigas.

Clark Foreman, direkto
rius komiteto už civilines 
laisves, kuris gina Abraho- 
mo Lincolno brigadą, kurią 
taip pat JAV Justicijos de- 
dartamentas reikalavo už
siregistruoti, sakė, kad da
bar ir šios organizacijos ap
sigynimas palengvės.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos pripažino Do
minikos ir Honduraso mili- 
taristų valstybes.

SUŠAUDYS NACĮ .< 
BUDELĮ

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos teismas nuteisė mirti 
Hitlerio gvardijos karinin
ką R. Puhrą, kuris asmeni
niai sušaudė 40 TSRS karo 
belaisvių ir dalyvavo nužu
dyme 2,900 kitų TSRS karo 
belaisvių. h , ' (

KODĖL JIE MIRĖ?
Wilber, Neb. — Prieš 19 

mėnesių nusižudė ar buvo 
nužudyti A. Tachkowsky ir 
jo moteris. Liko jų turto 
$240,000. Dabar Tachkow?- 
kio sesuo reikalauja atkas
ti jų lavonus ir tyrinėti 
mirties priežastį.

Atlanta. — Šaltame ore iš 
Atlanta apylinkės susirinko 
virš 2,500 negrų ir maršavo 
gatvėmis protestuodami 
prieš segregaciją mokyklo
se.

Rabatas. — Jungtin i ų 
Valstijų jūrų karo laivai 
jau pasitraukė iš Kenitra 
bazės, o karo lėktuvai iš 
Nouaseuro bazės.

Briuselis. — Sulaukęs 79
metų amžiaus mirė buvęs 
Prancūzijos premjeras Hu
bert Pierlot.

Maskva. — Tarybų Są
junga šiemet iššovė jau 
23-čią satelitą “Kosmos” 
vardu.

Roma. — Italijos parla
mentas 350 balsais prieš 233 
užgyrė premjerą Aldo Mo
ro.

• Jakarta.'— Indonezijos 
prezidentas Sukamo pa
kvietė j ministrų kabinetą 
kinietį Oei Toi Tatą. 1

Tirana. ,— Albanija ir 
Prancūzija pasirašė preky
bos ir laivyninkystės sutar
tį- __________

La Paž. — Skardos mai- 
nieriai paliuosavo 17 imti
nių.

uLaisves^ vajus pailgintas
Linksma pranešti, k(a d 

“Laisvės” V a j u s gavimui 
naujų skaitytojų, atnaujini
mui išsibaigusių prenume
ratų ir sukėlimui $5,000 
fondo eina gražiai. Tačiau 
keletas kontestantų skun
džiasi, kad $u š. m. gruo
džio 31 d. jie negalėsią va
jaus užbaigti, nes kalėdų 
ir naujų metų šventės truk
do jų darbą. Net keletas 
vajininkų rašo, kad jie turi 
pasižadėjimų! atsinaujinti 
laikraščio prenumeratas ir 
paaukoti į fondą tik po 
naujų metų. ! Tai yra gana 
rimtos priežastys, dėl kurių 
reikia skaitytis su vajinin
kų pageidavimais. Brook- 
Ivnietis vajininkas Valys 
Bankus griežtai reikalauja 
vajų pailgiti, nes jis turįs 
daug pažadų atsinaujini
mams ir aukoms tik po 
naujų metų.

Skaitantis su kontestantų 
p a g e i davimais, “Laisves” 
vajus pailgintas iki 1964 m. 
sausio 31 dienos.

“Laisvės” bendrovės da
lininkų suvažiavimas įvyks 
1964 m. vasario 9 d., jis bus 
laikomas Ruisian-American 
Center įšalėję, 61 Rivingtoh 
St.; New York City. Gi va
jus: baigsis sausio 31 d., 
apie savaitę laiko prieš su

'LAISVĖS' VA JUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d.
— o—

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI 

Connecticut valstija .. ............   7035
Brooklyn-Queens, N. Y. .........  5324
So. Boston, Mass. ......................................  3940
Lawrence, Mass. ................................................. 2710
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................... 2712
N. J. valstijos vajininkai....................  2574
Worcester, Mass................................................... 2352
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla....................... 1906
Mildred Friber^, Chicago, Ill. ........................ 1728
Philadelphia, Pa.................................................. 1704

— o —
Kanadiečiai ...............................   1488
Los Angeles, Calif. ............ 1260
Great Neck, N. Y.  ........... 1188
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 1188 
LLD 20 kuopa, Moterų

Binghamton, N. Y.......... 1072
Rochester, N. Y........................  1044
A. Žemaitis, Baltimore, Md. .. 1038
Chester, Pa................    780(
J. Blažonis, Lowell. Mass.......... 648
Miami, Fla.......................... ....... 624
J. žebrys, Cleveland, O. <.......... 504
B. Sutkus, Vv , Taraškienč

San Francisco, Calif..........  492

< M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė naują 
prenumeratą ir pluoštą atnaujinimų.

Valys Bunkus gražiai darbubjasi. Jis plačiai apvažinė- 
(Tąsa 5-tame puslapyje) 
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AR NUTEIS BUDELIUS? | 
i 

Bona. — Gruodžio 20 die
ną Frankfurto teisme pra
dės teisti 22 nacius bude
lius, kurie Osvencimo sto
vykloje buvo viršininkais. 
Ten Antrojo pasaulinio ka
ro metu buvo nužudyta 
apie šeši milijonai žmonių.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Aštuonioliktoji sesija Jung
tinių tautų baigėsi - po iš
klausymo prez. Johnsono 
kalbos gruodžio 17 dieną. 

važiavimą. Taigi suvažiavi
me bus patiektas pilnas “L” 
vajaus raportas.

Vajininkų prašome nieko 
daugiau, kaip tik to: pa
sidarbuokite, draugai ir 
draugės, vajaus reikalu iki 
sausio pabaigos taip, kaip 
darbavotės iki šiol, tai va
jaus rezultatais pasidžiaug
sime visi. Jūs savo inicia
tyva ir pasiryžimu iki šiol 
atlikote daug. Pilnai tiki
me, kad užbaigsite vajų 
garbingai.

Fondo reikalas yra at
silikęs, dar trūksta virš 
tūkstančio dolerių. Reikia 
daugiau parengimų fondo 
sukėlimui. Prašome koloni
jų organizacijų veikėjus 
pasirūpinti parengimais.

Trys dideli darbai šiuo 
momentu gula ant mūsų 
pečių, būtent: Sėkmingas 
vajaus baigimas, geras pa
siruošimas dalininkų suva
žiavimui, kad jis būtų skait
lingas dalyviais ir su daug 
geros iniciatyvos ateičiai. 
Po suvažiavimo toje pačio
je salėje bus “Laisvės” ban-, 
ketas. Darbuokimės, kad 
banketas pavyktų, „.Visi pa
sirūpinkime tuos ’ tris 1 svar
bius darbus atlikti kuo ge
riausiai.

Pr. Buknys

M. žiedelis, Nashua, N. H. 440
Scranton, Pa................................. 396
C. K. Urban, Hudson, Mass. 352
M. Aranuk, Detroit, Mich....... 322
L. Tilvik, Easton, Pa................ 300
Veronika Kvetkus

Cambridge, Mass.......... ....... 216
A. Navickas, Haverhill, Mass. 216
Ona Žilinskienė, Plymouth. Pa. 192
S. Kirslis, Bridgewater, Mass. 108 
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass...... ............. 72
Vera Smalstis, Livonia, Mich. 72
C. Belunas, Detroit, Mich.......... 36

VEIKS Už TAIKĄ
Washingtonas. — JAV 

prezidenitas L. Johnsonas 
pareiškė, kad jis darbuosis 
už taiką. Sakė, kad tai bus 
geriausias paminklas žuvu
siam prezidentui J. Kene
džiui.

Jakarta. — Per tris mė
nesius Indonezija jau boi
kotuoja Malazijos prekes. 
Per tą laiką Malazijos pre
kių pardavimas užsienyje 
jau nukrito trimis procen
tais.

Kubai blokaduofti
Washingtonas. — Jung

tinės Valstijos1 paruošė 
i naują planą dar didesniam 
| ekonominiam Kubos užblo- 
kadavimui. Bet Vakarų di
plomatai mano, kad šis 
planas nepavyks, kaip ne- 

i pavyko 1963 m. vasario 6 d. 
į paskelbtas, kad kiekvienas 
i laivas, kuris plauks su reik- 
! menimis į Kubą, bus įtrauk
tas į “juodąjį sąrašą”. Lai
vai, įtrauktieji į tą sąrašą, 
negalėjo atplaukti į JAV 
uostus, neigi gauti finansi
nės pagalbos.

Bet tas nenugąsdino kitų 
šalių laivų savininkus, nes 
daug jų laivų stovi be užsiė
mimo. Iki gruodžio mėnesio 
į tą sąrašą buvo įtraukta 
198 Vakarų valstybių lai

Apie “atidaras 
duris” Kinijai

Washingtonas. — Rogers 
Hjdlsman, JAV Valstybės 
sekretoriaus pagalbininkas 
Tolimųjų Rytų reikalais, 
San Frahcisco mieste sakė 
ilgą kalbą, kurioje aiškino 
JAV politiką' linkui Kinijos. 
Jis sakė, kad jeigu Kinija 
pakeis savo politiką, tai 
JAV palieka jai “atidaras 
duris” tartis.

Pekinas.— Kinijos spau
da atsakė į Hillsmano kal
bą, kad jis “nieko naujo ne
pasiūlė”, kad tik pakartojo 
nedraugišką JAV politiką 
linkui Kinijos. Gi tą darė 
todėl, kad daug amerikiečių 
nesutinka su da b a r t i n e 
JAV politika.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Priimta du nauji nariai, 
Kenija ir Zanzibaras, tai 
dabar prie Jungtinių Tautų 
jau priklauso 113 valstybių.

Washingtonas.—JAV at
metė Tarybų Sąjungos pa
siūlymą tartis vakarinio 
Berlyno reikalais.

Washingtonas. — JAV
pardavė Rytų Vokietijai už jos neduotų Tarybų Sąjun- 
$3,200,000 kviečių.

Maskva. — Tarybų Są
junga mažins savo gink
luotąsias jėgas.

Washingtonas.—JAV vy
riausybei nepatinka, kad 
Kinijos premjeras Chau 
Enlajus lankysis Pakista
ne.

Paryžius. — Sulaukus 88 
metų mirė Marie Marvingt, 
buvusi lakūnė.

Pekinas. — Sulaukęs 61 
metų amžiaus mirė marša
las Lo Jung-kunas.

Londonas. — 1963 metais 
Anglijoj buvo pagaminta j 
1,600,000 automibilių.

vai, jų tarpe 27 Anglijos.
Dabar JAV pasižada nu

imti laivus nuo “juodojo są
rašo”, jeigu jų kapitonai 
pasižadės ateityje neplaukti 
į Kubą. JAV viršininkai 
mano, kad “savanoris” pa
sižadėjimas geriau veiks, 
kaip grasinimas “juoduoju 
sąrašu”. C

Londone įvyko dešimties 
valstybių: Belgijos, Angli
jos, Danijos, Prancūzijos, 
Vakarų Vokietijos, Graiki
jos, Italijos, Olandijos, Nor
vegijos ir Švedijos laivų sa
vininkų ir transporto mi
nistru suvažiavimas, kuris 
protestavo prieš Jungtinių 
Valstijų laivų plaukiojimo 
varžymą.

PROTESTAS CEILONO 
IR PAKISTANO

Kolombo.—Ceilono ir Pa
kistano valstybės protes
tuoja prieš Jungtines Vals
tijas, kurios planuoja siųsti 
dalį Septintojo karo laivy
no į Indijos didjūrį.

JAPONŲ PROTESTAS
Tokio.-— Japonijos Darbo 

Unijų Generalinė taryba, 
kuri atstovauja 3,700,000 
narių, įteikė reikalavimą, 
kad Japonijos vyriausybė 
neįleistų į Japonijos prie
plaukas JAV atominių sub- 
marinų.

Paryžius. — Kai kurie 
NATO viršininkai sako, 
kad Prancūzijos preziden
tas De Gaulle “graužia 
NATO, kaip vėžys”.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pareiškė, 
kad jis laikysis galingas 
JAV militarines jėgas.

New Yorkas. — Sulaukęs 
81 metų amžiaus mirė ope
rų smuiki n i n k a s Carl H. 
Tollefsenas.

Washingtonas. — JAV 
ragina savo talkininkes, kad 

gai ilgesniam laikui kredi
tu, v

Washingtonas.—JAV dau- 
Į giau neduos Pakistanui ka- * 
rinių “F-104” lėktuvų.

Washingtonas. — JAV 
atšaukė savo ambasadorių 
P. D. Sprousę iš Kambo
džos.

Kairas. — Chou Enlajus, 
Kinijos premjeras,siūlo Af
rikos šalims pagalbą.

Karakas. — D r. Raul Le
oni paskelbtas Venezuelos 
prezidentu.

Seulas. — Pietų Korė
jos valdžia paliuosuos 20,- 
000 politinių kalinių.
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Naujas kovos būdas— 
ar jis prigys?

BOLIVIJOJE, vienoje Pietų Amerikos respublikų, 
įvyko skardos (blėtos) kasyklų darbininkų streikas. Mi
nėtos kasyklos yra valdžios rankose, bet valdžia ryžosi 
pasunkinti darbininkams sąlygas, todėl jie sustreikavo. 
Ir dar daugiau.

Bolivijos sostinėje, La Paz mieste, valdžia buvo su
areštavusi du profesinių sąjungų darbuotojus, Irineo Pi
mentai ir Federico Escobar, primesdama jiems eilę viso
kių nusikaltimų. Sužinoję tai, organizuoti skardos kasyk
lų mainieriai, suėmė 17 asmenų—technikų, kurių/tarpe 
buvo keturi JAV piliečiai. Juos suėmė kaip įkaitus, pasa
kydami valdžiai: jei neišleisite iš kalėjimo tų dviejų uni
jų darbuotojų, tai mes neišleisime suimtųjų 17-kos įkaitų.

Per savaitę laiko dalykas buvo miglotas, neaiškus: val
džia atsisakė paleisti unijų veikėjus, o unijistai atsisakė 
paleisti tuos, kurie buvo paimti įkaitais.

Minėtoji skardos kasykla yra palei miestelį Gatavi, 
tolokai nuo sostinės.

Valdžia, kurios priešakyje stovi prezidentas Victor 
Paz Estenssoro, nutarė pasiųsti į Catavi kariuomenės 
dalinius, kad jėga išlaisvintų 17 įkaitų. Unijistai pareiš
kė: jei kariuomenė drįs mus liesti, mes atsakysime jėga. 
Kaip matome, galėjo įvykti didelis susirėmimas, kraujo 
praliejimas.

Bolivijos viceprezidentas Juean Lechin Oquendo 
kartu yra ir skardos kasėjų unijos prezidentas; jis, atro
do, gan pažangus žmogus. Jis griežtai laikėsi su unijis- 
tais, bet kai pamatė, kad gali tekti unijistams susikirsti 
su kariuomene, Lechin sakė: darykime ką nors, kad tai 
neįvyktų; paleiskime įkaitus, jei valdžia sutiks atšaukti 
iš Cavati kariuomenę.

Senjoras Lechin vyko į La Paz, tarėsi su šalies pre
zidentu, na, ir susitarė: jei unijistai paleis laisvėn 17-ką 
įkaitų, tai valdžia atšauks iš Cavati kariuomenę, o su
imtiem dviem unijų veikėjam būsiąs garantuojamas 
bešališkas teismo procesas.

Unijistų mitingas .buvo didelis; tūkstančiai darbi
ninkų dalyvavo jame. Lechin išdėstė visas sąlygas, kokio
mis reikėtų išleisti įkaitus. Nemaža unijistų priešinosi 
jų išleidimui, bet dauguma pasisakė už išleidimą. Na, ir 
jie buvo išleisti, o kariuomenė iš Cavati atšaukiama.

Kaip ten bus toliau, teks matyti. Bet vienas dalykas 
aiškus: Lotynų Amerikos darbo žmonės naudoja naują 
kovos būdą, naujas priemones. Ar tos priemonės, ar tie 
būdai prasiplės, persimes ir į kitas Lotynų Amerikos res
publikas, nežinia, bet andai Venecueloje( kur buvo įkaitu 
suimtas amerikietis karininkas), o dabar Bolivijoje tai 
praktikuoja.
z Mums neatrodo, kad tos kovos priemonės būtų ge- 

. ros, bet čia jau kitas dalykas.

Ale nepyk, gaidau, kad žodį dar pasakysiu.
Tarp lietuvininkų daug syk tuls randasi smirdas, 
Kurs lietuviškai kalbėdams ir šokinėdams, 
Lyg kaip tikras vokietis mums gėdą padaro. 
Daug tarp mūs yra, kurie dažnai prisiriję, 
Vokiškas dainas dainuot ir keikt prisipratin, 
Ir kaip vokiečiai kasdien į karčiamą bėga.

(Ifc Kristijono Donelaičio “Metų*'. 1964 m. sausio 1 d. sukanka 250 
meti?, kai poetas K. Donelaitis pimė. šią. {garbingą sukaktį mines ne tik 
vtea Lietuva, o ir visas kultūriškai pasaulis.)

'“113 narių!
ŠIOMIS DIENOMIS į Jungtinių Tautų Organizaci

ją įstojo dar dvi šalys, atgavusios tautines nepriklauso
mybes—Zanzibar ir Kenya. Taigi šiuo metu JT Organi
zacija jau turi 113 narių.

Laukiama daugiau. Reikia nepamiršti, kad Afrikoje 
dar yra visa eilė šalių, velkančių kolonializmo jungą, ku
rį žada nusimesti greičiausiu galimu laiku.

Kas ką rašo ir sako
PASISAUGOJIMAS 
GĖDOS NEDARO

Kaip reikia būti atsar
giems su visokia “šviežie
na,” primena alytiškis J. 
Gustaitis Vilniaus “Tieso
je”: . ; , ■' . ;

Buvo taip. Naktį į Metelių 
žuvininkystės ūkio šoferio 
vairuojamą sunkvežimį atsi
trenkė didžiulis šernas ir din
go tamsoje. Rytą vairuotojas 
nuėjo i tą vietą ir netoliese 
rado šerną sužeistą. Iškvietus 
gamtos apsaugos inspektorių, 
šernas buvo pribaigtas. Dalis 
skerdienos pristatyta į Aly
taus veterinarinę bakteriolo
ginę laboratoriją. Patikrinus 
raumenyse rasta labai daug 
parazitų-trichinų. Visa šerno 
skerdiena buvo sunaikinta.

Sunku įsivaizduoti, kokių 
liūdnų pasekmių galėta būti, 
jei ši šerniena būtų naudota 
maistui. Tačiau dar labai da
žnai pasitaiko, kad medžioto
jai netikrina nukautų šernų 
skerdienos, o kiti pristato mė
są patikrinimui tik tada, kai 
šerniena jau būna pridariusi 
bėdos.

JAM DAR NEUŽTEKO
E. Čekienė rašo smetoni- 

ninkų laikrašty, kad tūlas 
dr. Paprockas paaukojo 
smetonininkų fondui $100. 
Toliau ta moteriškė prime-

pasmerkė Vienybės laik- 
aštį, kaip tos sovietinės 

Ameri-

mes ką 
Brook- 

moterys 
taip iš-

idėjos garsiakalbį 
koje... ”

Ryšium su tuo 
kitą prisimename: 
lyno “Vienybės” 
Paproekui šonus
prosino, kad jis to nepa
mirš, kol bus gyvas. Pykti 
ant “Vienybės” tas žmogus 
neturėtų, kadangi jį žurna
listės moterys aptašė už 
reikalą.

telpa keleto lietuviškų di
pukų vaikų “Atviras laiš
kas tautiečiui.” Su jo turi
niu reikėtų tokiems, kaip 
Liulevičius, susipažinti, tai 
tuomet gal būt jie mažiau 
rėks apie tai,nko jie nežino, 
ir daugiau rūpinsis tuo, kas 
jų panosėje. Paduosime ke
letą ištraukėlių iš ano vai
kų laiško. (Gal būt jį rašė 
suaugėlis, bet padėti jau
nųjų parašai.) Štai jos:

Šiandieną mes dažnai gir
dime Tave, Tautieti, kaltinant 
jaunimą jo nemokėjimu lietu
vių kalbos, stoka patrijotiško 
jausmo Lietuvai, lengvai pasi
duodančiam svetimtaučių įta
kai ir t.t Mes, jaunosios kar
tos atstovai, sutinkame su tuo. 
Mes esame blogi lietuviai, 
mes, iš tikrųjų, dažniau tarp 
savęs kabame angliškai negu 
lietuviškai; mums Lietuva, 
nors brangus, tačiau yra to
limas u ž j ū r i ų kraštas. . . 
Taip, mes esame prasti lietu
viai. Bet Tu, Tautieti, ką da
rai, kad išlaikytum mumyse 
tą lietuviškumą, kad mes vi
siškai nenutoltume nuo lietu
viško kamieno, kuris, sakai, 
yra Tau toks brangus? Ką 
Tu darai lietuviško žodžio, 
lietuviškos kalbos tęstinumui 
šiame kontinente ? Ką Tu 
duodi savo Tėvų žemei, kuri 
Tau davė tiek daug — duoną 
ir mokslą, kalbą ir kultūrą, 
meilę ir džiaugsmą? Ar Tu 
turi teisę mus kaltinti tuo, 
ko pats neturi? Juk... Tu 
pats pabėgai iš savo žemės, o 
vėliau apsivainikavai garbin
gu tremtinio vardu. Koks Tu 
tremtinys ir kas Tave ištrė
mė ?. .

Tavo tėvynės meilė baigiasi 
tik burnos aušinimu ir sugie- 
dojimu “Lietuviais esame mes 
gimę” krikštynų ar vestuvių 
proga. Tu esi tiek pat nu
tautėjęs, kaip ir mes! Ne
kaltink mūsų neskaitymu lie
tuviškų laikraščių, nes ir Tu 
jų neskaitytum, jeigu geriau 
angliškai mokėtum. Atvirai i 
šnekant, juk ne iš meilės s a’-į 
vai spaudai juo;

NE KOKIA ATEITIS! .
L. Jonikas “Vilny” rašo:
Buvęs Čikagos universiteto 

kancleris Robert M. Hutchins 
sekamai apibūdina šalies eko
nomiką :

Nedarbas šalyje didėja kar
tu su didėjimu produkcijos.

Kaip tai?
O štai kaip: Buick kompa

nija šiemet pagamino tiek pat 
automašinų kaip prieš 6 me
tus, o darbininkų bedirba 
50% mažiau.

Chrysler korporacja pada
rė rekordinį pelną — $60 mi
lijonų dolerių — ir kartu iš
metė “tiž tvoros” 30,000 dar
bininkų.

Automatizacija kas savaitę 
išmeta iš darbo 40,000 darbi
ninkų. Taip buvo bėgyje 1950- 
1960 dekados. Gi sekančią 
dekadą ši skaitlinė daugiau 
net trigubai padidės, tvirtina 

| Hutchins.
Kada industrija taip spar

čiai ritasi prarajon, kasmet 
Amerikoje į darbo rinką lieja
si du milijonai priaugančio 
jaunimo.

Anądien kalbėdamas darbo 
sekretorius Wirtz sake:

Naujų automatinių mašinų 
’“sugebėjimas” lyginasi suge
bėjimui jaunuolio, baigusio vi
durinės mokyklos kursą.

O kaip dabar yra, milijonai 
jaunuolių apleidžia mokyklą 
nebaigę vidurinį kursą.

JSekr. Wirtz sako, už 
metų 26,000,000 jaunuolių 
vo išsimokslinimu stovės
miau už automatines mašinas.

10 
sa- 
xe-

Išsigimėliai Niujorke
’ TIK ŠIOMIS DIENOMIS Niujorko mieste prade- 

ta nuogąstauti, kad čia yra per daug homoseksualistų 
(lytinių iškrypėlių). Pasirodo, yra net ir saliūnai, ku
riuose vyrai su vyrais susitinka ir net atlieka “meilės rei
kalus”. Pora tokių saliūnų, rašo spauda, jau uždaryta.

Per daug čia homoseksualistų, per daug naudojan- 
. čiųjų narkotikus (“dope”), per daug narkotikų pedliorių, 

pardavinėtojų; per daug vagių, plėšikų. Visokio brudo 
per daug.

Ką daryti, kad viso to nebūtų? Kaip tą blogą paša
linti? Šiuos klausimus turėtų spręsti ne tik “miesto tė
vai”, o ir visa visuomenė.

Ir tai reikia daryti greit!

2 p.-Laisvč (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 20, 1963

RIKSMAS IR TIKROVĖ
Kaž koks V. Liulevičius 

Čikagos klerikalų “Drauge” 
(gr. 14 d.) “aiškina,” jog 
“Lietuva niekad nebus ru
siška.”

Na, ir kam rėkti? Kas gi 
kur sako, kad Lietuva bus 
rusiška?

V. Liulevičius bene dipu- 
kiškas publicistas. Jei taip, 
tai vertėtų, kad jis paskai
tytų tai, kas žemiau seka:

Antai torontiškiame kle
rikalų laikrašty “Tėviškės 
žiburiai” (š. m. gr. 12 d.)

Dr. A. PETRIKĄ

Kūdikių mirtingumas 
J. A. Valstijose

Amerika turtingas kraš
tas, turįs aukščiausią gyve
nimo standartą. Čia yra 
daugiau milijonierių, negu 
kurioje, kitoje šalyje, bet 
daugiausia ir vargšų, be
darbių bei skolų.

Ktad skurdas turtingoje 
Amerikoje yra giliai įleidęs 
šaknis, tai rodo kad ir kū
dikių mirtingumo rata. Ša
lies Vaikų Biuro surinkti 
duomenys sako, jog kūdikių 
priežiūros atžvilgiu Ameri
ka stovi žemiau ne tik Šve
dijos bei Holandijos, bet 
net ir Airijos, kad ji šiuo 
požiūriu užima ne pirmąją, 
bet vienuoliktąją vietą pa
saulyje.

Nuo 1950 metų mūsų kraš
tas sumažino naujagimių 
mirtingumo ratą tik apie 
13%, kai kitos šalys tai pa
darė nuo 20 iki 50%. Kai 
kuriais atžvilgiais mes net 
paslydome atgal: 1959 m. 
kūdikių, pirmąją dieną po 

I gimimo, mirtingumas paki
lo iki 10.3 iš kiekvieno 
tūkstančio ir taip laikosi 
iki šiol. Dešimtyje mūsų 
krašto didmiesčių, kur yra 
daug beturčių ir ' bedarbių, 
kur trijų kambarių bute 
gyvena kelios šeimos,—nau
jagimių mirtingumas paki
lo nuo 14 iki 26%. O kū
dikių mirtingumo procen
tuose atsispindi ir visų žmo
nių sveikatingumo lygis.

Nuo 1940 metų netekėju
sių motinų skaičius padidė-

Prie didelio naujagimių 
mirtingumo prisideda ir li
goninių, gydytojų bei slau
gių stoka. Kai kurios mies
to ligoninės išvaro gimdy
ves namo po 72 ar net 48 
valandų po gimdymo, nes jų 
lovų jau laukia kitos gim- 
dvyės. Tokiu trumpu laiku 
motina, ar jos kūdikis, ne
gali kaip reikiant sustiprė
ti. Tos yra laimingos, ku
rios gali eiti į privatines li
gonines ir gali ten būti, kol 
pilnai pasveiksta, jei tik iš
gali užsimokėti po 50 ar 75 
dolerius už dieną ir kitas 
lėšas.

Aršiausia naujagimių gil
tinė tai skurdas. Varguo
menės ellSce, kai nėščia 
moteris turi ilgas valandas 
dirbtuvėje dirbti ir dar be 
to namus bei vaikus ap- 
liuobti, daugiau būna per
sileidimų (išsimetimų), pir
malaikių gimdymų ir nau- 

i jagimių mirčių. Nėščiai 
moteriai reikalinga ne tik 
poilsis, stropi gydytojo 
priežiūra, geras maistas, 
tinkamos higieninės sąly
gos, bet ir bendrai jauki 
namų aplinka, kas varguo
menės gyvenime neprieina
ma. ,

Jeigu Amerika galėtų nau
jagimių mirtingumo ratą 
sumažinti bent iki Švedijos 
ar Holandijos lygio, — ji 
išgelbėtų kas metai apie 
40,000 gyvybių. Kad tai pa
daryti, pirmiausia reikėtų 

[ pagerinti varguomenės gy- 
jo net tris kartui: didžiau
sią “nusidėjėlių” procentą 
sudaro portorikietės mergi
nos, o mažiausią žydaitės. 
Po pirmojo pasaulinio ka- 

_ s skaitai. Juk ro Amerikoje buvo 3% ne
labai mažai arba visai neper- tekėjusių gimdyvių, o dabar 
ki lietuviškų knygų ir žur
nalų . . .

Taip, Tautieti, yra skaudu 
šiuos žodžius rašyti ir ne su 
pagieža išplaukia jie iš mūsų 
burnos, bet taip.jau yra: Tu 
jaunimo akyse esi “šiaudinis 
patri jotas” . . .

Nekaltinkite mūsų nutau
tėjimu, nekaltinkite mūsų sto
ka meiles Jūsų gimtinei, ne
kaltinkite. . . nekaltinkite. . . 
O mes paliksime Jus ir toliau 
miegoti letargo miegu ir sap
nuoti apie praeitį, kaip gera 
ir šilta tenai buvo. Mums pra
eitis neaktuali, mums praei
tis tai įdomus ■ istorijos lapas, 
iš kurio mes mokomės, 
mes 
Mes

venimo sąlygas, pašalinti 
nedarbo šmėklą. Tačiau kai 
mūsų galingieji žiūri ne vi
suomenės labo, o tik kodi- 
desnio pelno—tai padaryti 
neįmanoma.

bet 
norime žiūrėti į ateitį, 

žiūrime į ateitį.
H. Celtorius
A, Keturka
A. Lukoševičiūitč
V, Piečaitis

E. Tekutis

TIK JAU TEGU 
NEAPSIDIRBA

“Naujienos” rašo

I jau yra 6%, t. y., du akrtu 
daugiau. Kitaip sakant, iš 
kiekvieno 100 naujagimių, 
šeši yra nelegitimaciniai. O 
ši padėtis yra daugiausia 
vargingo, nenormaliai susi- 
kimšusio gyvenimo pasėka, 
nes turtingesnėse klasėse, 
geresnėse gyvenimo sąly
gose, — ši norma yra daug 
mažesnė.

Labai padidėjo ir pirma
laikių gimdymų skaičius, o 
pirmalaikių naujagimių 
miršta daug didesnis pro
centas, negu pilnai įsčiose 
išnešiotų, subrendusių. 
Ypatingai daug pirmalaikių 
gema jaunoms merginoms, 
kurios nėštumo metu ven
gia reguliarios gydytojo 
priežiūros bei patarnavimo, 
kurios savo nėštumą bando 
slėpti.

apie 
“pasaulio lietuvių bendruo
menės”” biuletinį, kuriame 
kaž koks J. Matulionis pa
tarė “bendru ome ninin
kams”: “Žaibų šviesoje ieš
koti kelių.”

Mes jiems patariame: 
ieškoti ieškokite, tik jau 
neąpsidirbkite, nepadaryki
te fe!

PRANCGZIJA ir KINIJA
Paryžius. — Artimoje at

eityje bus užmegsti diplo
matiniai ryšiai tarp Pran
cūzijos ir Kinijos; pirmiau
sia apsikeista konsulais. 
Prancūzija numato, kad 
tas suteiks jai galimybę 
daugiau prekių parduoti 
Kinijoje.

, Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia atstatė kelis 
valdininkus, kurie kritikavo 
militaristų .premjerą N. 
Ngoką Thoą.

SOMALIS DARO DAUG 
PROGRESO

Magadišas. — Tik prieš 
trejetą metų Somalis gavo 
nepriklausomybę, bet jau 
padarė daug progreso. Jis 
palaiko draugiškus ryšius 
su Tarybų Sąjunga ir kito
mis socialistinėmis šalimis. 
Somalis yra pietų Afrikoje, 
prie Indijos didjūrio. Jis 
užima 262,000 kvadratinių 
mylių plotą ir turi 2,500,000 
gyventojų.

Rochester, N. Y. „
Gedimino draugystės < 

metinis mitingas
Gruodžio 6 d. nuosavoje 

salėje atsibuvo Gedimino 
draugystės metinis susirin
kimas.

Svarbiausiu punktu buvo 
rinkimas 1964 m. valdybos. 
Rinkimų pasekmės:

Pirm, išrinktas F. Stepai- 
tis, tas pats jau 14-tiems 
metams; vicep i r m. —G. 
Vaitas, naujas, ilgai dirbęs 
baro kontrolėje; fin.rašt.— 
J. Gudeli, tas pats, ilgame
tis raštininkas; užrašų — 
Dorothy Vaitas, ta pati, 
apie dvidešimt metų; ižd.— 
E. Krismen, per penkiolika 
metų dirba; pro-finansų— 
V. Baronas.

Išrinkta direktoriai: J. 
Miller ir M. Gedraitis. Baro 
kontrolės komisija: A. Bla- 
zis ir M. Wails; maršalka— 
P. Žirgulis; karesp.—B. 
Černauskas.

Naujų metų paruošimui 
išrinkta komisija: A. Serei
ka, M. Gedraitis ir K. Zlat
kus. Draugystės Naujų Me
tų baliuje bus, kaip ir kas 
metai, muzika šokiams, už
kandžių, naujų metų pasiti
kimas su barškučiais. Įėji
mas nemokamas visiems. 
Nariams atsilankymas pri
valomas. Atsilankę gausite 
pusės dolerio vertės čipsų. 
Kviečiame visus atsilanky
ti, narius ir pašalinius. 

K

Draugystės ligoniai
Jonas Poškus buvo pavo

jingai apsideginęs rankas. 
Jau sveiksta. Atsisakė nuo 
pašalpos.

Bertha Aldams (Černaus*- 
kų giminaitė) turėjo sunkią 
operaciją. Jau pasveiko.

Viktoras Bachulis turėjo 
operaciją ant vidurių. Išbu
vo ligoninėje šešias savai
tes. Dabar gydosi namie.

Taipgi Jurgis Mockevi
čius turėjo operaciją * ant 
akių. Jau pasveikęs.

D. černauskas,
Draugystės Koresp.

Bona. — Sulaukęs 79 metų 
amžiaus mirė dr. T. Heuse, 
buvęs pirmasis vakarų Vo
kietijos prezidentas.

Paryžius. — Prancūzija 
suteiks Kombodžai $30,- 
000,000 kredito.

Naujasis Vilnius: daug, saulės, gėlių ir vaikų.

M< ■'

8 ,

Miami, Fla.
“Laisvės” num. 97, gruo

džio 6 d., buvo parašyta, 
kad Jonas Smalenskas bu
vo susirgęs ir kelioms die
noms pasidavęs į ligoninę.

Gruodžio 11 d., Lietuvių 
Socialio Klubo metiniame 
susirinkime, Jonas Sma
lenskas man paaiškino, kad 
jis nebuvo susirgęs. Jis jau 
per kelerius metus turėję 
šone patrūkimą (rupčiurą), 
esą, tai nebuvo kokia ligjj, 
ant ko ligoninėj buvo ope
ruotas. Dabar jis jaučiasi 
sveikas ir patenkintas.

Po susirinkimo buvo duo
ti užkandžiai, ir tą patį va
karą Jonas Grybas rodė fil
mus iš tarybinės Lietuvos, 
parodė tris spalvotus fil
mus. Publikos dalyvavo 
koks šimtas ypatų. Visi bu
vo patenkinti žiūrėdami į 
šaunias karvutes, arklius, 
avutes, žąseles ir antukes.

Maskvoj tarybinės Lietu
vos aktoriai davė koncerti
nę programą, operetišką. 
Solistai ir šokėjai buvo ap
sirėdė tautiškais rūbais.

V. J. Stankus

Dallas, Texas. — Du ad
vokatai iš Kalifornijos teis
me gins Jack Ruby (Ruben- 
teiną).

Pnompenhas. — Kambo
džos vyriausybė sako, kad 
JAV spaudoje labai dauįf 
rašoma neteisybės Kambo- 
džios adresu. .i

Tegucigalpa.’— Hondura- 
so partizanai buvo pagrobę 
radijo stotį. A



Juozas Baltušis

Broliškos Kirgizijos žemėj©
Vilnius, 1963.XI.22.

Brangus drauge Mizara!
Sveiki gyvi.

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS malsimais
PHILADELPHIA, PA.

z

Spalio mėnesio' pabaigoje ir lapkričio 
pradžioje teko man lankytis broliškoje Kir
gizijoje. Vykome kaip Lietuvos TSR dele
gatai į iškilmes, skirtas Kirgizijos laisvano
riško susijungimo su Rusija 100 metų jubi
liejui paminėti. Drauge su manim vyko 
Vilniaus “Elfos” fabriko cecho meistras 
Mečys Davainis ir Joniškėlio tarybinio ūkio 
kombainininkas Adolfas Prankelevičius.

Kirgizijoje teko išgyventi daug gražių 
įspūdžių. Sugrįžęs kai kuriuos jų surašiau 
ir siunčiu Jums susipažinti, šitie įspūdžiai, 

a galimas dalykas, bus išspausdinti Lietuvo
je, periodinėj spaudoj, tačiau aš būčiau sti- 

priakTaimingas, jeigu jie pirmiausia pasiro
dytų “Laisvėje”, kurią aš labai myliu ir ger
biu.

Prašau susipažinti su rankraščiu ir, jeigu 
tiks, spausdinti.

Tvirtai spaudžiu dešinę ir lieku su gra
žiausiais palinkėjimais Jums ir visiems mie
losios mūsų “Laisvės” draugams.

Jūsų —
Juozas Baltušis

(Širdingai dėkojame mielajam rašytojui 
J. Baltūsiui už komplimentus ir už meistriš
ką apybraižą iš šalies, kuri daugeliui mūsų 
ligi šiol mažai tebuvo žinoma.— Red.)

i

* * *
Mes, lietuviai, maža tauta. Ir mes 

puikiai žinom, ka reiškia būti maža tau
ta, kai ji — vieniša. Praeitis davė mums 
gerai įsimenančių pamokų. Ypač prieš
paskutiniais ikitarybiniais metais. Bu
vome tapę valstybe be valstybingumo. 
Be savarankiškos politikos. Jūrine vals- 

. tybe be savo uosto. Net be sostinės. O 
ateityje mūsų laukė perspektyva likti ir 
be savo vardo, tapti Rytų Ostlando pro
vincija.

t Ir todėl suprantamas mūsų žvilgsnio 
atidumas į kitas tautas, tokias pat ne
dideles, tik ne vienišas, kaip ne vieniši 
esame dabar mes. Suprantamas ir mū
sų susidomėjimas jų gyvenimu, vysty
mosi keliais, jų istoriniu likimu, ateities 
perspektyvomis.

Viena tokių tautų — darbšti ir talen
tinga kirgizų tauta. ’

Gyvena ji kiek tolėliau nuo mūsų. 
Atstumas visai neblogas — kone penki 
tūkstančiai kilometrų. Lėktuvu 11-18 
tenka skristi tiek laiko, kiek automaši
na važiuoti iš Vilniaus į Palangą. Ta
čiau kai nuskrendi, kai pajunti pirmuo
sius rankų paspaudimus, iš karto su
pranti: atvykai pas savus žmones, arti
mus, brangius, gero linkinčius tau, ta
vo tautai, tavo respublikai. Atstumas 
kažkaip neveikia tarybinių žmonių. Jų 
neišskiria nei jūros, nei snieguoti kal
nai, nei stepės. Ir jų nepadaro sveti
mais nei kalbų skirtumai, nei klimati
nės sąlygos, nei kiekvieno nacionaliniai 
papročiai, gyvenimo būdas. Yra kaž
kas stipresnio už visus atstumus ir vi
sus nacionaliniu papročių skirtumus. 
Kažkas surišančio j vieną bendrą šei- 

" mą, padedančio per jūras ir kalnus iš
tiesti viens’kitam ranką, išgirsti viens 

i kito širdies plakimą. Kažkas tokio, ko

nežino kapitalistinis pasaulis ir ko neži
nojome mes patys iki didžiojo Spalio.

Šituo galima įsitikinti visur. Kiek
vienoj didžios mūsų Šalies respublikoj. 
Ir šituo dar kartą įsitikinome mes čia, 
broliškos kirgizų tautos žemėje, atvykę 
dalyvauti didžioj jos šventėj — laisva
noriško Kirgizijos susijungimo su Ru
sija 100 metų sukakties minėjime.

Hawaii salose, sakoma, 
sveikiąusįa gyventi

Jungtinių Valstijų 50-toji 
valstija, sakoma, sveikiau - 

1 šia vieta. Ten vidutinis vy
rų gyvenimo amžius siekia 
Iki 69.5, kuomet bendras 

| Jungtinėse Valstijose vyrų 
| amžius tesiekia 66.5. Vidu- 
, tinis moterų amžius ten sie- 
! kia 73.3, bendras Jungtinė- 
j se Valstijose moterų am
žius siekia lygiai 73. Tai

Universiteto išleista knyga 
negrų klausimu

Haywood Burns parašė 
knygą “The Voices of Ne
gro Protest ir America”, 
kurią išleido Oxfordo uni
versitetas.

Knygos autorius labai su
glaustoje formoje suteikia 
plačių istorinių davinių iš 
bendrųjų Amerikos negrų 
kovų.

Skaitytojas pirmiau s i a 
supažindinamas su negrųbus visai mažas skirtumas,

kas liečia moteris, bet vyrų vergove. Atžymima visa ei- 
| amžius ten net 3 metais ii- lė negrų sukilimų ir kitokių 
Įgesnis. kovų prieš vergoviškas są-kovų prieš vergoviškas są-

Presbiteri jonų ir orto
doksų Nacionalinės Tary
bos suvažiavimas Philadel- 
phijoj pasisakė už Civilinių 
Teisių bilių, ragindami sa
vo sekėjus siųsti kongres- 
m an am s ir senątoriąms 
laiškus, kad balsuotų už bi- 
liaus priėmimą. Dalis dele
gatų vyko į Washingtona 
pasimatyti su senatoriais- ir 
kongresmanais. Sako, at
stovauja 40 milijonų savo 
sekėjų. 

*. •
International Electrical 

kaltina RCA kompaniją 
Camdene, N. J., perkėlimu 
darbininkų į pietinę Penn-

Gruoodžio 13 d. įvykęs 
LLD 10 kuopos susirinki
mas buvo gražus, gyvas. 
Išklausyti parengimų komi
sijos raportai. Įvykę pa
rengimai davė kelis dole
rius uždarbio. Raportas iš 
įvykusio suvažiavimo prieš 
nacius kriminalistus Chica- 
goje įdomus. Išklausius ra
portą, įvyko gyvos diskusi
jos. Jose dalyvavo gražus 
narių skaičius. Kuopos val- 
ddyba pasiliko senoji, kuo- 
piečiai pasitenkinę jos at
liktais darbais. Svetainė, 
kurioje laikome susirinki
mus, parduodama, ir sausio 
mėnesio susi rinkime gal

•^Vilniaus Valstybinėje filharmonijoje sumon
tuoti iš VDR gauti vargonai. Jie turi 52 

registrus ir apie 4,000 vamzdelių.
Nuotraukoje: nauji vargonai Valstybinėje 

filharmonijoje.

Buvome ne vieni
Atvykome ne vieni. Visos broliškos 

respublikos atsiuntė čia savo delegaci
jas. Atsiuntė Maskva. Ir atsiuntė Kron- 
štatas, glaudžiai surištas šefavimo sai
tais su Kirgizijos respublika. Susirin
ko draugai pasidžiaugti drauge, juoba 
ši šventė — tautų draugystės šventė, 
jos nesuardomumo, nenugalimos jos jė
gos šventė.

Šalį, kaip ir žmogų, nepažinsi’ iš tolo. 
Kiek bebūtum prisiskaitęs, prisiklausęs, 
prisisėmęs žinių, o vos susidūrei akis į 
akį, tuoj matai: visos tavo žinios nepil
nos, vienašonės kažkokios ir kažkokios 
bedruskės. Reikia jas papildyti betar
pišku stebėjimu, pajusti šalies ir žmo
gaus pulsą. Tik tada pasakysi, kad tu 
jau kažką žinai. Ne atsitiktinai žmones 
taip traukia keliauti. Ir ne atsitiktinai 
Vladimiras Majakovskis prasitarė, jog 
keliavimas jam atstoja knygų skaitymą.

Visi mes, laikantieji save daugiau ar 
mažiau raštingais žmonėmis, šiek tiek 
žinome apie Kirgiziją. -Kad-respublika 
jinai didelė. Daug kartų didesnė už Lie
tuvą. Kad skiriasi jinai į dvi dalis: 
šiaurinę ir pietinę. Kad pirmojoj auga 
kukurūzai, grūdinės kultūros, cukriniai 
runkeliai, obuoliai; antrojoj — medvil
nė, vynuogės, tabakas, graikiški riešu
tai. Kad visoj respublikoj išsivysčiusi 
gyvulininkystė, ypač avių auginimas. 
Kad stūkso joje kalnai snieguotomis vir
šūnėmis ir plyti sūrus Isik-Kulio eže
ras. Kad laukai ir sodai pagirdomi, ty
ru kalnų vandeniu, šnarančiu nesuskai
čiuojamais arikais. Kad praeityje kir
gizai buvo nerami klajoklių tauta, ne^ 
pažįstanti sėslaus gyvenimo, kaliau j an
ti su savo bandomis kalnų plokštumomis 
ir tarpkalnių slėniais. Kad grėsė šiai 
tautai Anglijos imperialistų kolonizavi
mo pavojus, kad šalies viduje čia vyko 
nesibaigiantieji vietinių feodalų ir feo- 
daliukų vadai, kad liaudies pečius slėgė 
neišbrendamas skurdas, nepakeliami 
mokesčiai, gamtos stichijų nešamos grė
smės. ..

šalį reikia pažinti
Žinios, kaip matome, svarbios, reikš

mingos, reikalingos. Ir vis dėlto tiesa 
lieka ta, kad šalį, kaip ir žmogų, reikia 
pažinti betarpiškai. Juoba vienas rei
kalas žinoti kirgizus buvus klajoklių 
tauta, ir visai kitas — matyti tas neiš
matuojamas slėnių platybes, neaprėpia
mas žiemos ganyklų plokštumas, kur 
buvo jų klajojama, gyvenama, leidžia
ma jaunystė ir senstamą, kur kirgizas 
gimė ir mirė, taip ir nepažinęs statytų 
namų sienos ir stogo ant galvos. O čia 
dar pamatai daugiatūkstantinius mies
tus, pamatdi buvusį krėstinių namelių 
Kišpeką, nūnai išaugusį į respublikos 
sostinę Frunzę ir savo gyventojų skai
čium gerokai pralenkusį mūsiškį Vilnių, 
pamatai fabrikus ir gamyklas, kurių 
produkcija eksportuojama į 35 pasau
lio šalis, jų tarpe — į Belgiją, Braziliją, 
Indiją. Štai kada pajunti, kokį istorinį 
šuolį padarė ši tauta per pastarąjį šimt
metį, o pirmiausia — tarybinio gyveni
mo metais.

Švenčių, ir sukakčių progomis, džiaug
damiesi tarybinio gyvenimo laimėjimais 
mūsų respublikoje, mes mėgstame var
toti palyginimus. Štai 1939 metais mo
kyklų Lietuvoje buvo tiek, o dabar ši
tiek !

(Bus daugiau)

Žmonių sveikatą Hawaii 
salose tvirtina, žinoma,- la
bai patogus, šiltas klima
tas, švarus oras, natūralus 
maistas. Kiek stambesnės 
pramonės ten nėra, gyven
tojai verčiasi tropiškais au
galais ir nemažu turistų 
skaičiumi. Militarinės ba
zės taipgi suteikia jaunajai 
valstijai nemažai pajamų.

Hawaii saloje esąs Perlų 
Uostas (Pearl Harbor) bu
vo Jungtinėms Valstijoms 
signalu įstoti į Antrąjį Pa
saulinį karą. 1941 m. gruo
džio 7 d. japonai iš pasalų 
užpuolė uostą bombarduoti, 
padarydami milži n i š k u s 
JAV kariniam lai v y n u i 
nuostolius.

50-toji valstija susideda 
iš 20 salų, bet tik 9 salos 
yra žmonėmis apgyventos. 
Jose yra apie 800,000 gy
ventojų. < Honolulu miestas 
—valstijos sostinė. Gyven
tojai maišytų rasių ir tau
tų. Nemažai ten gyvena ki
niečiu, japonų, 
amerikiečių. ■)

Per šimtmečius Hawaii 
salos buvo vietinių karalių 
valdomos. Pirmieji europie
čiai jas pasiekė 1778 metais. 
Anglas kapiton a s

. lygas. Parodoma, kaip neg
rai narsiai kariavo prieš fe- 
derantus Civilinio karo me
tu. Kadangi su negrų ver
govės panaikinimo prokla
macija, paskelbta 1863 m., 
pietinės valstijos nesiskaito 
iki šiol, nesuteikia negrams 
pilnų pilietinių teisių, tai 
kova tęsiama ir dabar jau 
pasiekia gana aukštą laips- 

. nį.
Autorius atžymi, jog di

džiosios krizės metu, kai 
apie 18 mil. darbininkų bu
vo bedarbių eilėse, daugelis 
turėjo diržus susiveržti, bet 
negrų diržai jau pirmiau 
buvo suveržti, tai tuo metu 
jiems teko dvigubai diržus 
veržti, daugeliui badauti. 
Tai negrams buvo labai 
sunkūs laikai.

Plačiai jis nušviečia da
bartinę kovą už pilnas pilie
tines teises, atžymi, negrų 
organizacijas ir jų kovoje 
vaidmenį.

Kadangi ši knyga yra 
universiteto išleista, tai su- 

. v. prantama, kad daugelis 
europiečių, , stucĮentų ^ales iš jos gauti 

i jiem naudingų inforrdacijų.

sylvanijos dalį, kur jie pi- 
! giau apmokami. Kompani
ja kaltinimą paneigia.

Valdžios pranešimu, uni
jos narių skaičiumi mažė
ja. Darbo departamentas 
sako, kad tarp 1960 -1962 
metų AFL-CIO neteko 500,- 
000 narių. Nepriklausomos 
unijos narių skaičiumi ne
kyla. Apgailėtinas dalykas.

Philadelphijos mokyklų 
susivienijimo suvažiavime 
dalyvavo tūkstantis moky
tojų, jų tarpe keli dakta
rai. Dr. M. Powell Lawton 
ragino mokyklų viršininkus 
ir mokytojus įspėti studen
tus rūkymo kenksmingumu 
sveikatai. Dr. John B. 
Flick patarė panaikinti rū
kymo kambarius mokyklo
se. Tyrinėjimo mašinomis 
įrodyta rūkymo kenksmin
gumas. Suvažiavimo daly
viai kaltina televiziją gar
sinimu cigarečių.

NAACP vadas Cecil B. 
Mdore sako; negrai t pikie- 
tuos Trailway kompanijos 
bųsų stotis, nes jos nesaimTuristai’ ii’ savižudžiai 

myli Eifelio bokštą
Važiuodamas Paryžiaus 

Cook link gali patėmyti virš di- 
įsteigė ten anglų bazę ir pa- džiųjų pastatų iškilusį bokš-
vadino Hawaii salas “Sand-1 tą. Tai garsusis 74 metų 
wich Islands” vardu. Pa- 
pirkdami vietinius karalių- prie Seine upės iškeltas 
kus, anglai laipsniškai • ten 1,006 pėdas nuo žemės pa- 
įsigalėjo. Tuos, kurie ge- viršiaus. 
ruoju nepasidavė, ginklais 
privertė tarnauti anglams, džiausią Paryžiuje atrakci-

I ja. 1962 metais apie 1,700,- 
000 žmonių jį aplankė. Nei 
viena kita vieta tiek lanky
tojų nesusilaukia..

Bet tą bokštą labai pamė- jung0S ambasadorius Jung- 
go ir tie, kurie apsispren- t
džia nusižudyti. Keltuvu jie Trafimovich Fedorenko, 

k a 1 b ė damas, apgailestavo 
prezidento Kenedžio tragiš
ką mirtį.

amžiaus Eifelio bokštas,

Turistams jis yra di-

reikės ieškoti vietos susi
rinkimams. Nutarta ruoš
ti parengimą pas draugę 
Šmitienę; išrinkta komisi
ja: Griciūnienė, Valantienė 
ir Merkis.

Metus baigdami, kuopos 
susirinkime dalyvavusiųjų' 
vardu sveikinu kuopiečius 
ir “Laisvės” skai t y t o j u s 
su Naujaisiais metais. Bū
kite stiprūs sveikatoje. Di
dinkime LLD 10-ą kuopą, 
nepamirškime LDS penktos 
kuopos, lankykime susirin
kimus, parengimus, stiprin
kime savo darbininkišką 
spaudą, palaikykime lietu
vių judėjimą.

Pilietis

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
Gruodžio 2 d. įvyko LDS 

6 kuopos priešmetinis susi
rinkimas. Narių dalyvavo 
nemažai. Bet pagal kuopos 
dydi ir susirinkimo svarbą 
turėjo dalyvauti daug dau
giau. Kaip paprastai, su
sirinkimas buvo vedamas 
pagal dienotvarkį. 
Y°Finansų sekr. pranešė.

do negrų vairuotojų. Kom- kad. kiek iai yra žinoma, 
panija kaltinimą paneigia, serga 8 LDS kuonos nariai.

— Du iš jų užsimaldavedėlpa-
Philadelphijos Stadiumas šalpos. Kelių ligoniu var- 

ir Pennsylvania B LB pava-jdąi buvo pažymėti pirmes-
nese korespondencijose, 0/ 
dabar tenka pažymėti, kad 
Flor. Žvirblytė - Ewanow, 
McLean Rd., Kirkwood, N. 
Y., pergyveno sunkią ope
raciją. Dabar ji gydosi na
mie po stipria gydytojo 
priežiūra. Linkime visiems 
ligoniams greitai ir sėk
mingai pasveikti.

Vienbalsiai užtvirtintas 
1963 metų LDS 6 kuopos 

tinėse Tautose dr. Nikolai1 komitetas, eiti tas pačias 
pareigas ir 1964 metais. 
Komiteto sudėtis: pirminin
kė M. Kazlauskienė, vice
pirmininkė P. Jasilionienė, 
protokolų sekretorė M. Kul- 
bienė, finansų sekretorė O. 
Wellus ir iždininkė H. Žu-

dinti John Kennedy vardu.
I Phila d e 1 p h i j o s Eagles 
. footbolo tymas parduotas 
už 5 milijonus penkis šim
tus tūkstančių dolerių.

Pirmieji amerikiečiai ten 
atvykę 1820 metais, dau
giausia prekybiniais reika
lais. Netrukus ir daugiau 
amerikiečių biznierių pri
buvo. Paskutinysis kara- 
liūs 1874 m sostą užėmęs, ^ek^aukščiau^ią “ Vietą 

ir tada —krinta žemyn. 
Nuo 1889 metų, kai šis bok
štas buvo pastatytas pasau
linei parodai, jau apie 320 
savižudžių ten galą gavo.

Bokšto sargas aiškina, 
kad sunku sulaikyti norintį 
nusižudyti. Viena mergina 
buvo dusyk laiku sulaikyta, 
tai už savaitės jos lavonas 
rastas Seino upėje. Vis tiek 
ji savo atsiekė.

greitai pasidavė amerikie-; 
čių įtakai. 1893 metais mo
narchija buvo panaikinta ir 
respublika paskelbta. 1898 i 
metais amerikiečiai numa
rino respubliką ir perėmė į 
savo rankas Hawaii salas 
valdyti. Amerikos-Ispanijos 
karo metu Hawaii pasidarė 
svarbi militarinė amerikie
čių bazė, žymiai padėjusi is
panus nugalėti. /

Per pastaruosius 60 metų 
amerikiečiai tvirtino ten sa
vo jėgas ir laipsniškai ruo
šė Hawaii salas pilnai su
rišti su Jungtinėmis Valsti
jomis. Jiems tai padaryti 
pasisekė H969 metais. Da
bar Hawaii salos yra 50-oji 
Jungtinių Valstijų valstija.

Jeigu ši valstija būtų, ar
čiau mūsų sausžemio, tai ji 

' pasidarytų antroji Florida,1 
daug žmonių ten vyktų ato- 
stogąuti ir net apsigyventi. 
Bet dabar ji yra už 2,090 
mylių nuo San Francisco. Iš 
New Yorko pasidarytų virš 
5,000 mylių.. Pacifiko van
denynas ją nuo mūs skiria.

I Kelionė ilga ir iškaštinga. 
■ Tik turtingieji gali ten ato
stogauti, bet 'jau ne darbo

I žmonės.

Nuostabi operacija
Londono Westminster li

goninėje buvo p<a d aryta 
nuostabi operacija. Mirti
nai inkstų liga sergančiam 
žmogui buvo prigydytas tik 
ką mirusio sveikas inkstas.

Operacija pavyko, ligonis 
sveiksta. Jeigu ligonis išgy
vens trejetą mėnesių, tai 
operacija skaitysis pilnai 
pavykusia ir tada ligoninė 
paskelbsianti visas operaci
jos smulkmenas.

Madridas.—Ispanijos fa
šistai padidino policininkų 
ir žandarų skaičių.

Tokio. — Daugiau atplau
kė JAV atominių submari- 
nų.

! Gruodžio 8 d. Commercial 
Muziejuje Tarybų Sąjungos 

į menininkai davė gražų mu- 
1 zikos koncertą. Tarybų Są-

Darbo departamento pra
nešimu, rugsėjo mėnesį įvy-1 
ko 210 streikų, o spalio mė- kienė. 
nesį — 290 ir palietė 160,- 
000 darbininkų.

Lapkričio 1 d. 25 Interna
tional uniios lokalo nariai 
prieš lokalo valdybos norą 
paskelbė streiką prieš Ame
rican Dredging kompaniją.

Streikieriai, patyrę, kad 
kompanija atveža 40 streik-- 
laužiu iš Hazletono, pasta
tė didesni pikieta. Ivvko 
susikirtimų su policija, bet 
areštų nebuvo.

Pennsbury mokvklų ta- 
rvba sako, kad reikia gim- 
naziių studentus supažin
dinti su politinėmis parti
jomis, unijų judėiimu, A- 
merikos naciu partija, Civil 
Liberties uniia, American 
Democratic Action ir kito
mis. Taryba sako, žinoji
mas, patyrimas ypatingai 
apie fašistų priešdemokra- 
tinį judėjimą, jų orientaci
ją yra svarbu.

Tenka priminti, kad 1964 
metai bus šeiminiai metai. 
Tad pradėdami 1964-uošius 
metus sudėkime prižadus, 
kad šiais metais lankysime 
kuopos susirinkimus. Ban
dysime, kiek galėdami, pa
sidarbuoti nauju narių įra
šymu. Mūsų kuopai rei
kalinga jaunu žmonių. Bū
kime visi valininkais.

Sekantis LDS 6 uopos su
sirinkimas ivyks pirmadie
ni, sausio 6 d., Lietuviu sa
lės kambaryje. 315 Clinton 
St. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Lauksime skaitlingo 
susirinkimo.

Onytė Wellus, 
Fin. sekr.

Manila, Filininai. — Susi
kūlė JAV militarinis lėktu- 
avs ir visa įgula žuvo.

Maskva. — čionai lankėsi 
Suomijos prezidentas Ke- 
konnenas.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) 20, 1963



Charlie Chaplin o filmy 
festivalis Niujorke

Dabar, kuomet New Yor- 
ko kinoteatre “Plaza” vyks
ta Charlie Chaplino filmy 
festivalis, pravartu nors 
trumpai, bendrais bruožais, 
prisiminti ir jauniesiems 
papasakoti, kas jis buvo ir 
kokį meninį indėlį jis pali
ko žmonijai.

Charles-Spencer Chaplin 
gimė 1889 metų balandžio 
16 d., Londone, Anglijoj. 
Turint mintyj, kad maž
daug tuo laiku mokslinin
kui Thomasui Edisonui pa
sisekė išrasti filmų celiu- 
loidinę juostą, sudaro įdo
mų sutapimą.

Jo tėvai buvo neturtingi 
vodevilio aktoriai, kurie va
žinėjo iš vieno miesto į ki
tą vaidindami už labai ma
žą atlyginimą. Menka tėvų 
alga nepadengė maisto ir 
buto išlaidų, nekalbant apie 
drabužius; o prie to, tėvas 
dar mėgdavo išsigerti.

Gyvenant vargingai ir 
pusbadžiai, motina susirgo, 
ir mažasis penkerių metų 
Charlie buvo p r i v e r s tas 
pirmu kartu išstoti prieš 
publiką, kad keletą centų 
užsidirbtų pragyven i m u i. 
Tuomet prasidėjo jo teatri
nė karjera. Nuo pat jau
nystės Chaplino talentas 
reiškėsi satyrinėj mimikoj. 
Jam patikdavo imituoti ki
tus ir gana vykusiai jam 
sekdavosi tai atlikti.

Dar motinai pilnai nepa- 
sveikus—miršta tėvas. Na
muose pinigų visiškai nėra. 
Motina tampa priversta 
palikti miesto prieglaudoje 
sūnų Charles ir pirmojo 
vyro sūnų Sidney. Juodu 
ten išbūna apie pora metų, 
pakol motina pasveiksta, 
tačiau po sunkios ligos ji 
jau neturi jėgų vaidinti, 
tad turėjo uždirbti pragy
venimą prie siuvimo...

Aštuoneto metų Chapli
nas jau buvo įsigyvenęs į 
teatrinį gyvenimą. Motina 
sekė su visu įdomumu jo 
talentą ir gabumus, su vi
sais motiniškais jausmais ji 
mokė savo sūnų, perduoda
ma jam žinias iš savo pa
tyrimų meno dirvoje. Jai 
ypatingai patiko studijuoti 
žmogaus ypatybes ir būdą 
—mėgo imituoti kitą cha
rakterį. Charles paveldėjo 
nuo motinos tą menišką 
gamtos dovaną ir su visa 
meile jis klausė jos pamo
kymų. Tačiau neilgai juo
du drauge gyveno. Vieną 
dieną parėjęs namo, jis ne
randa savo motinos... ji 
išvežta į miesto psicriatrinę 
ligoninę...

Kadangi jo brolis Sidney 
tuo laiku buvo išvažiavęs 
Afrikon, tai Charles turėjo 
vienas pergyventi tą skau
džiausią ir vargingiausią 
savo dešimtųjų metų laiko
tarpį. Jo namai buvo Lon
dono parkai ir turgavietės. 
Jis užsidirbdavo keletą cen
tų maistui šokdamas gatvė
se ir parduodamas laive
lius, pada rytus iš popie
riaus.

Po kiek laiko, sugrįžęs iš 
kelionės, su nedidele san- 
taupa, jo brolis padeda 
Charliui susiieškoti per te
atrų agentūras darbą, ir 
taip jis pradeda veržtis me
no srityj pirmyn...

Chaplino satyrinis panto
mimas sukeldavo daug juo
ko publikoje, kas sudarė 
jam didelį džiaugsmą, tad 
prie šio vaidybinio stiliaus 
jis ir pasiliko. Jo filmuose 
matome gana aštrią pajuo
ką ir kritiką valstybinės 
santvarkos, arba atskirų 
individų; bet karčios pagie
žos jo temose neparodoma. 
Tai kilni ir protinga galvo

sena, kurios jis visuomet 
laikėsi. Chaplinas sako 
Komedija parodo tikrą ir 
teisingą žmogaus gyveni
mą..'. ‘

Kai. tik pradėjo jis biskelį 
atsigauti finansiniai, jis 
perkėlė savo motiną į ge- 
rešiię 'ligoninę, o vėliau, 
būdamas Hollywoode, par
sivežė motiną į gerą sana
toriją netoli savo namų, 
kad galėtų jis dažnai ją lan
kyti. Sielvartas jį kanki
no, žinant, kad jo motina 
serga nepagydoma liga. 
Dabar jis turi pinigų ge- 
riausiems daktarams, bet 
jau per vėlu... Jo motina 
mirė Kalifornijoj 1933 m., 
kuomet jos sūnus buvo ži
nomas visame pasaulyje 
kaip talentingiausias filmų 
komikas.

Charlie Chaplin atvažia
vo į Jungtines Valstijas 
1910 metais, su viena vau- 
devilio grupe, kurioje jis 
turėjo vyriausią rolę. Per 
trejetą metų jis vaidino 
kur tik jam pasitaikė pro
ga. Geras talentas greitai 
pastebimas. Keystone fil
mų kompanija pakviečia jį 
vaidinti. Šioje filmų stu
dijoje tapo susukta 50 
Chaplino filmų; tai buvo 
trumpo turinio komedijos.

Būdamas 29 metų, Chap
linas atsidaro savo filmų, 
studijas. Pilnas energijos 
ir įgudimo, jis pradeda ra
šyti, režisuoti ir pats vai
dinti savo sekančiuose fil
muose. Jis daugiau kon
centravosi ant gilesnio tu
rinio temų. Jo filmai buvo 
priimti visame pasaulyje 
aukštu įvertinimu. Tokios 
įžymybės, kaip Anglijos 
rem j eras Winston Chur
chill pareiškė, kad Charlie 
Chaplin yra pantominis ge
nijus; tos pačios nuomonės 
buvo ir Bernard Shaw; pa
našiai galvojo ir daugelis 
įžymių pasaulio asmenų.

Chaplinas paliko meno is
torijos lobiui apie 80 filmų. 
Visuose filmuose (apart 
“Monsieur Verdoux”) jis 
vilkėjo vienodą kostiumą: 
vaizduodamas apšilę i d u s j 
elegantišką frantą su nudė
vėtu per mažu švarku, per 
maža skrybėlaite ir per di
deliais batais. Jo tamprus 
švarkas, maži ūseliai ir 
rankoje lazdelė — reiškė 
pas ididžiavimą. Galantiš
kos manieros — dirbtinas 
narsumas. Su aštria satyra 
jis mokėjo parodyti, kaip 
apgaulė ir veidmainystė 
nustelbia teisybę ir gerą 
valią. Jis mokėjo suprasti 
žmogaus prigimtį, charak
terį ir būtybę; jis visa tai 
suprato todėl, kad jis pats 
gimė varge, ir tik pats per 
save jis prasimušė iki pa
čios aukštumos šioje meno 
srityje.

Galima sakyti, kad beveik 
kiekvienas asmuo gali save 
surasti Chaplino filmų cha
rakteriuose — ypatingai tie, 
kurie blaškosi po gyvenimo 
krantus ieškodami ko nors 
įdomesnio ir įvairesnio.

Paskutinis Chaplino su
suktas filmas Hollywoode 
“Limelight” susilaukė boi
koto iš Amerikos Legijono 
organizacijos. Jie primetė 
jam kairiųjų pažiūrų įsiti
kinimus ir agitavo žmones 
neiti žiūrėti šio filmo. , Ta
čiau Chaplinas nesileido su 
jais į jokius ginčus. Tuo
met jis jau buvo sudaręsf 
planus kelionei — važiuoti* 
poilsiui aplink pasaulį, ir< 
1952 metais jis paliko Jung>, 
tines Valstijas ,su mintimi 
trumpu laiku sugrįžti. Už 
poros dienų kelionėj jis 
gauna žinią, kad jo sugrį

skaudžiame mo- 
Daleistina, kad 
tais pačiais su- 
Prancūzijos vy- 
įteikė Chaplinui

žimui susidarė keblumai to
dėl, kad jis nesąs šios šalies 
pilietis. Buvo daryti įvai
rūs tyrinėjimai, kas liečia 
Chaplino politinius įsitiki
nimus, bet vėliau, nieko 
rimto nesuradę, turėjo nu
traukti tolimesnius tyrinė
jimus. Tai buvę didelis mo
ralinis Chaplinui smūgis, 
bet jis, žinodamas, kad1 tie 
užsipuolimai yra neteisin
gi, nesileido i jokius aiški
nimus. Už kiek laiko jis 
pardavė savo filmų studijas 
Hollywoode, užsimokėjo vi
sus mokesčius ir nutarė ap
sigyventi Šveicarijoj.

Daugelis užjautė Chapli
nui šiame 
momente, 
tuo laiku, 
metimais 
riausybė
aukščiausią pagarbos laips
nį, kad išbalansuoti tą mo
ralinę skriaudą, kurią jis 
patyrė šioje šalyje, dėka 
“raudonbaubizmo.”

Susidarius tokiems nema
loniems sumetimams, jo 
žmona Oona, dukra žymio
jo dramaturgo Eugene O’
Neill, atsisakė Jungtinių 
Valstijų pilietybės ir priė
mė Britų pilietybę.

Paskutinis Chaplino fil
mas “A King in New York,” 
rodos, buvo susuktas Ang
lijoj. Dabar Charlie Chap
lin gyvena sau ramiai su 
šeima Vevey, Šveicarijoj, 
augina šešetą vaikų ir rašo 
savo memuarus.

Šiandien kai kuriems 
Charlie Chaplin yra perso 
na non grata (nepageidau
jamas asmuo), tačiau liau
dis jo nepamiršo. Žmonės 
laukia eilėse prie kinoteat- 
ro, kur vyksta jo filmų fes
tivalis, kas aiškiai parodo 
šio komiko populiarumą vi
suomenės kyse.

Festivalio programa su
sidaro iš geriausių Chapli
no klasikinių tfilmų':' “City 
Lights” — tragikome d i j a 
apie paslaptingą meilę; 
“Limelight” — melancholiš
ki senatvės momentai; 
“The Dictator” — satyra 
apie diktatorius Hitlerį ir 
Mussolinį; “Modern Times” 
—satyra apie mechanizaci
jos įtaką darbininko gyve
nime; “Monsieur Verdoux” 
—satyra apie turtinguosius 
bankų magnatus, ir “The 
Chaplin Revue.”

Teigiama, kad šis festiva
lis gali užsitęsti apie treje
tą mėnesių, o gal ir dau
giau. Kurie interesuojasi 
šiuo Chaplino filmų festiva
liu, lai seka programos ei
gą vietinių laikraščių skel
bimuose.

Charlie Chaplin davė žmo
nijai didelį meno įnašą, ir 
jo filmai bus pakartojamai 
demonstruojami visame pa
saulyje.

H. Feiferienė
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Taip atrodo Vilniaus “Neringos” viešbučio kampelis. 
Šį viešbutį suprojektavo talentingi aivdhitektai 

broliai Nasvyčiai. “

WORCESTER, MASS
LLD 11 kp. gruodžio 8 d. 

buvo surengus pietus pasi- 
tikimui delegato iš antifa
šistinio suvažiąvijno, kuris^ 
įvyko lapkričio 24 d. ChL 
cagoje. Gražus pažangiųjų 
būrelis susirinko išgirsti 
delegato rapotą. Po skanių’ 
pietų kuopos organizatorė 
M. Sukackienė paaiškino 
šių pietų tikslą ir iškvietė 
delegatą Jaskevičių padary
ti pranešimą. Delegatas sa
kė, katUjam teko dalyvauti 
daugelyje suvažiavimų, bet/ 
šis suvažiavimas buvo vie’ 
nas iš svarbiausių, kon
struktyvus ir daug žadantis 
ateities veikimui, jei tik de
legatai, sugrįžę į namus, 
pradės masiniai veikti. Ži
noma, šis veikimas priklau
sys nuo nacionalinio komi
teto, kuris susideda iš 16 
narių. Jis duos nurodymus 
vietiniams komitetoms, ku
rie turės savo skyrius visos 
šalies plotme. .Delegatų bu
vo nuo Atlantiko ir Paci- 
fiko pakraščių iš į vairių 
tautų. Lietuviai ir žydai tu
rėjo skaitlingiausias atsto
vybes. Mat, jiems daugiau
sia teko nukentėti nuo ■ na
cių, jų tautos žmonių buvo 
daugiausia išžudyta.

Lietuvių tauta skaudžiai 
nukentėjo nuo hitlerininkų 
ir lietuviškų fašistuojančių 
smetonininkų. Po karo 
daug jų atbėgo į mūsų ša
lį Ameriką, tokių kaip Im- 
pulevičius, buvęs Kauno 
mirties batalijono vadas, 
kuris yra atsakingas už iš
žudymą 50 tūkstančių Lie
tuvos žmonių, jų tarpe ir 
mažų vaikų, kurie negalėjo 
jokiu būdu prasikalsti prieš 
hitlerinipkįus ir smetoninin- 
kus. Bė Impulevičiauš čia 
yra ir jo pagalbininkų, kaip 
Mečys Paškevičius-Palionis; 
buvęs Ukmergės policijos 
viršininkas, ir" vyskupas V. 
Brizgys, ' kurio įsakymų 
Lietuvos k u n ig a i klausė 
žmogžudžių išpažinčių, ir 
dalydami žm'o^ž u d ž i a m s 
komunijas ragino vėl nak
ties laiku eiti į kaimą ir 
žudyti mūsų brolius, seses 
ir verkiančius kūdikius.

Ši konferencija buvo pa
skirstyta į trjs sesijas—ry
tinę, popietinę ir vakarinę. 
Rytinėj sesijoj buvo regist
ravimas delegatų. Po to 
sekė veikiančiojo komiteto 
raportai i š to, kas buvo nu
veikta nuo pereitos konfe
rencijos, kuri įvyko gegu
žės mėnesį. 1 Veikiantysis 
komitetas raportavo: Per 
tą trumpą laiką daug dar
bų nuveikta numaskavimui 
žmogžudžių, neleg a 1 iš k a i 
atvažiavusių į mūsų šalį 
Ameriką. Jau kai kuriuos 
nacius valdžios organai ap
klausinėje.

Lietuviškas hitlerininkas
New Delhi. — Sulaukęs i M. Paškevičius, kuris iš 

68 metų amžiaus mirė In- baimės turėjo savo vardą 
dijos diplomatas K. M. Pa- pakeisti (vietoj Paškevi- 
nikkaras. ~ čiaus, dabar vadinasi Palio-

*•

nis), persikėlė į naują vie
tą gyventi, niekas nežino 
kur. Antai Philadelphijoj 
gęrai veikiama prieš lietu
viškus Jiitlerininkus ir bu
vusį Hitlerio mirties bata- 
lijono vadą Impulevičių, 
kuris yra kaltinamas už žu
dymą Lietuvos žmonių. 
Yra priduota valdžios orga
nams dokumentai — įrody
mai apie jo kruvinus dar
bus, ir reikalaujama, kad 
jis būtų deportuotas ten, iš 
kur jis atvažiavo, ir atsa
kytų už savo darbus.

Šioj sesijoj išrinktas Na
cionalinis komitetas, susi
dedantis iš įvairių tautybių 
visuomenės veikėjų. Lietu
viai turės didelę reprezen
taciją šiame komitete.

Antra, popietinė sesija 
prasidėjo masiniu mitingu, 
į kurį susirinko virš 800 
žmonių, sumokėdami po do
lerį įžangos. Keletas jaunų 
chuliganų, pasiva d i n u s i ų 
studentais, pasimokėdami 
po dolerį įžangos, įlindo į 
svetainę ir nuošaliai laikėsi. 
Antrosios sesijos pirminin
ku buvo rabinas Burr Yam
pol, tai kovingas an
tifašistinis veikėjas, kuris 
bendrai veikė su prof. B. 
Kubilium dėl šio suvažiavi
mo ir pereito pavasarinio 
suvažiavimo. Turime pasi
didžiuoti turėdami tokius 
drąsius, sąmoningus vyrus, 
kaip rabinas Yampol ir 
prof. B. Kubilius.

•Rabinas Yampol, atidary
damas masinį susirinkimą, 
pastebėjo tiems, kurie ban
dys kelti triukšmą, kad jie 
bus išmesti iš svetainės, ir 
pąsirodžius porai ,policistų, 
.tuojau tie jauni chuliganai 
nėrė pro duris. Kas juos 
čionai atsiuntė ir jų įžan
gas apniokėjo, nežinia. Ra
binas Burr: Yampol pir
miausia p ak vietė Estellę 
Bogden sugiedoti Amerikos 
himną. Po to invokaciją 
sukalbėjo armėnų vyskupas 
Moraru. Jis ateidamas į šią 
konferenciją atsivedė 9 sa
vo parapijonus. Koks drą
sus tas Vyskupas! Sėdi 
žmogus ir mąstai: koks 
skirtumas tarp armėnų ir 
lietuviškų vyskupų! Rodos, 
abi tautos baisiai nukentė
jo nuo nacių budelių. Štai 
armėnų tauta turi tokį drą
sų vyskupą kovotoją. O kur 
lietuviška dvasininkija su 
vyskupais — tokiais, kaip 
V. Brizgys, priešakyje? 
Rabinas Yampol pakvietė 
publiką atsistoti vienai mi
nutei pagerbti tragiškai mi
rusį prezidentą Kenedį. Po 
šių ceremonijų prasidėjo 
kalbos. Buvo daug kovingų 
kalbų pasakyta įvairių tau
tų veikėjų.

Labai svarbią kalbą pa
sakė Ksavera Karosienė. 
Tai mūsų keliaujanti taikos 
ambasadorė. Kur tik išky
la svarbesni darbai už tai
ką, ten tuojau vyksta nenu
ilstanti mūsų veikėja Karo- 
sięnė, net ir labai ilgas ke
liones atlikdama. Praėju
siais metais ji buvo Japo
nijos taikos kongrese. Iš 
ten keliavo į Indiją, ir buvo 
sustojusi Lietuvoje kaip tik 
tuo laiku, kai ten prasidėjo 
lietuviškų žmogžudžių teis- 

.mas Kaune. Ji ten dalyva
vo ir aprašė, kaip lietuviš- 

! ki žmogžudžiai vertė kaltes 
nekaltų

pasakė 
Heiberg.

vieni kitiems už 
žmonių žudymą.

ilgiausią kalbą 
profesorius Raul 
Jis, yra geras kalbėtojas, 
turi daug medžiagos apie 
kruvinus nacių darbus. Jis 
turi parašęs knygą “De
struction of Jews.” Patar
tina lietuviams tą knygą 
įsigyti, nes joje yra ir lie
tuviškų žmogžudžių vardai.

Vakarine sesija laikyta 
net dešimto aukšto kafate- 
rijoje. Po vakarienės susi- 
rinikmą atidarė rabinas 
Yampol, pakviesdamas pir
mininkauti buvusį Michi- 
gano valstijos senatorių St. 
Nowaką. Šioje sesijoje 
daugiausia laiko praleista 
apkalbėjimui šios k o n f e - 
rencijos tarimų: kaip ge
riau, pasėkmingiau vesti 
kovą prieš nacius, kad kuo 
daugiausia jų būtų išvyta iš 
mūsų šalies.

Tai tiek iš raporto.
Kelionė į Chicagą prasi

dėjo iš Haverhillio drau
gų Kazlauskų mašina. Ke
lionė sekėsi gerai. Tik spėk 
mokėti “tolis,” kurių, iki 
pasiekėme Chicagą, sumo
kėjome virš $15. Artinan
tis prie Chicagos, apie 150 
mylių link jos, sustojome 
kuro įsipilti ir nustebome, 
kai pamatėme, kad žmonės 
vaikšto nusiminę, ašaroda
mi, ir girdime juos kalbant 
apie tragišką mūsų šalies 
prezidento Kenedžio mirtį.

Chicagą pasiekėme liūd
name ūpe. “Mildą” pasie-
kerne apie 6-ą valandą va
kare, mūsų laiku. Ten ra
dome V. Andrulį mūsų lau
kiant.

Atvykus pirmą kartą į 
Chicagą, nustebino mus pa
žangiųjų lietuvių draugiš
kumas, ypač iš “Vilnies” 
pastogės. Pirmą pažintį 
ir svetingumą pajutome tą 
vakarą Budrių sutuoktuvė
se, kuriose ir mus pakvietė 
prie stalų, nuklotų skaniais 
valgiais ir gėrimais.

šeštadienį prieš pietus 
apžiūrėjome “Mildutę” iš 
lauko ir iš vidaus. Garbė 
chicagiečiams už įsigijimą 
tokio palociaus. Būtų daug 
geriau jei tokį namą jie bū
tų įsigiję prieš 40 metų. Bet 
vis tiek gerai, kad ir vė
liau įsigiję.

Šeštadienio vakare Mil
dos Salėje buvo suruoštas 
banketas pasitikimui at
vykstančių svečių į prieš- 
nacinę konferenciją. Val
giai buvo labai skaniai pa
gaminti, svečių buvo pilna ■ 
svetainė. Vieni kitus svei-i 
kinome. Ypač man buvo 
linksma susitikti su senais 
draugais, su kuriais daug 
veikėme Massachusetts vals
tijoje pažangiosiose orga-; 
nizacijose. Malonu buvo 
susitikti ir su prof. Kubi
lium ir A. T a r a š k a, su 
kuriais daug darbo įdėjome 
radijo pusvalandžio palai
kymui. Taipgi buvo malo
nu susitikti su tais, su ku-1 
riais turėjome progos susi-1 
pažinti kelionėje į Lietuvą1 
1962 m., tai yra su R. Sa- 
mulioniene, J. Maraziene, 
K. Rimkiene-Abekiene, taip
gi su keliaujančia taikos 
ambasadore K. Karosiene, 
kuri grįždama iš taikos 
kongreso, iš Japonijos, su
stojo ir Vliniuje pasisve
čiuoti su Lietuvos žmonė
mis.

Labai malonius įspūdžius 
išsivežiau iš Chicagos.

Jokūbas Jaskevičius

Kanadiečiai lietuviai Druskininkų kurorte

4 pusi. Laisve (Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) 20, 1963

Waterbury, Conn/ .
Įspūdžiai iš “Laisves” 

vajaus
Kelios savaitės atgal bu

vome nuvažiavę aplankyti 
V. Adomaičius, senus “Lai
svės” skaitytojus, 51 Clover 
St.

Pabeldėm į duris, Vincas 
jas atidarė ir paprašė eiti į 
vidų. Jis pradėjo kalbėti 
apie savo bėdas. Sakė, kad 
jo moteris yra ligoninėje, o 
jis turi važiuoti į New Ha- 
veno ligoninę antru kartu 
dėl operacijos ant akių.

Dabar Adomaičiai yra 
abudu namie, bet jų sveika
ta yra nepergeriausia. Drg. 
Adomaitienė jau vaikštinė-J 
ja po stubą ir bando šį tą 
dirbinėti, o Vinco akelės 
pradeda blaivytis. Pradeda 
jau matyti stalą, langą, gal 
laikui bėgant regėjimas pa
gerės.

Mes linkime Adomai- 
čiams greitai pasveikti ir 
gėrėtis gyvenimu.

Draugai, kurie turite lai
ko, aplankykite V. Adomai
čius.

Taipgi buvau nuėjusi pas 
mūsų seną “Laisvės” skai
tytoją, kuri per daugelį me
tų skaitė “Laisvę” ir visada 
lankė mūsų parengimus, tai 
yra Elizabeth Strasnickie- 
nę, kuri gyvena 22 Porter 
St. Dabar ji nebepajėgia 
skaityti ir jau negali gerai 
vaikščioti, gal būt amžius 
jau atsiliepė ant jos, nes ji 
yra jau 80 metų senumo, ir 
prie to, dar ji turi reuma
tizmą kojose. 2

E. Strasnickienė užaugi-.^ 
no 3 sūnus ir vieną dukterį. ‘ 
Sūnūs, Juozas ir Jurgis yra 
vedę, o Jonas, kuris gyveno 
su motina ir ją užlaikė, mi
rė tik 4i9 metų sulaukęs, 
apie 4 metai atgal. Sūnaus 
mirtis labai užgavo jos jau
smus ir nuo to laiko ji pra
dėjo nelabai gerai jaustis, ir 
gal tas buvo pradžia jos li
goms, kurios dabar ją var
gina.

Aš linkiu draugei E 
Strasnickienei geros svei
katos ir patariu draugėms 
ją aplankyti.

E. Strasnickienės duktė 
Helen yra vedusi su Micha
el Paugiu ir gyvena 236 
Gold Spring Rd., Beacon 
Falls, Conn. Turi sūnų ir 
dukterį. Duktė yra vedusi 
su Frank Griška ir turi vie
ną dukrelę, kuri jau lanko 
mokyklą. Taipgi Paugiai 
turi vieną sūnų Michael, 
kuris su jais gyvena ir yr 
nevedęs.

Paugiai turi farmą. Tė
vas augina galvijus, o sūr 
nus turi 2,000 vištų ant far- 
mos ir pardavinėja kiauši
nius. Jeigu kas norite švie
žių kiaušinių nusipirkti už 
prieinamą kainą, tai va
žiuokite pas Paugius į Bea
con Falls, Qonn.

Paugiai yra seni “Lais
vės” skaitytojai, darbinin
kiškos spaudos rėmėjai ir 
mūsų parengimų lankyto
jai.

M. Svinkūniene
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/LAISVES' VAJUS
£> (Tasa iš 1-mnin nuslamo)
ja Brooklyną ir Queens apylinkėse. Gavo daug atnaujini

- LDLD 78 kp. (per J. K. Alviną), Yucaipa, Cal. 25.00 
Meno choras (per A. Salin), Cleveland;'0hio .. 25.00

mų.
Mary Kvetkas ir J. Butkus, So. Boston, Mass., pri

siuntė atnaujinimų.
Veiklus George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiun

tė naujų prenumeratą ir atnaujinimų. Jam pagelbėjo su 
atnaujinimais A. Stepon, Lewiston, Me., ir S. Kirslis, 
B ridge water, Mass.

New Jersey vajininkai pasidarbavo su atnaujini
mais: T. Kaškiaučius, newarkietis, ir J. Bimba, paterso- 
nietis.

Gražiai darbuojasi ir J. Jaskevičius, Worcester, 
Mass., prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir pluoštą at
naujinimų.

Mūsų kaimynai, kanadiečiai, irgi gražiai pasirodo 
su naujomis prenumeratomis. “Liaudies balso” adminis

tratorius K. Kilikevičius prisiuntė dvi naujas prenume
ratas ir atnaujinimų.

Nuo Pacifiko kranto gavome dvi naujas prenumera
tas ir atnaujinimų nuo S. F. Smith, Los Angeles, Calif.

Pittsburgho kuopai (LLD 87) pasidarbavo su atnau
jinimais J. Kazmer.

H. Žukienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė atnaujini
mų. Ji punktus kredituoja LLD 20 kp. Moterų skyriui.

Su atnaujinimais pakilo punktais L. Tilvikas, East
on, Pa.; M. Kazlauskienė ir A. Navickas, Haverhill, 
Mass.

St. Petronis, Athol, Mass.....................................11.00
J. K^azmer, Pittsburgh, Pa.................................. 11.00
K. Žemaitienė (varde velionio brolio M. Vaidilos)

Rochester, N. Y..............................  10.00
Keršuliene-Ventienė, Brooklyn, N/Y. v..............7.00
P. ir 0. Dennis/Clifto'ri/N? J. . ?................6.00
S. Skiragis, Detroit, Mich...............  6.00
Charles Brown, Brooklyn, N. Y. .... ,6.00 
Ch. Daugėla, Shrewsbury, Mass. ........................ 6.00
J. Anskienė, Brooklyn, N.Y............ .  5.00
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn...................  5.00
Kazys Degutis, Hialeah, Fla.  ............................. 5.00
Dr. ir Mrs. John Repshis, Dorchester, Mass. ... 5.00 
J. Pigaga, Worcester, Mass...................................5.00
L. Tilvikas, Easton, Pa. .................................  5.00
J. D. ir E. Sliekai, Miami, Fla............ .................. 5.00
Felix Jokubonis, Tewksbury, Mass.......................5.00
W. Kvedaras, E. Setaucket, N. Y.......................... 5.00
Anthony Kemzūra, Nanticoke, Pa........................3.00
M. Janis, Maspeth, N. Y.......... ............ 4.............. 2.00
M. Sprainienė, Brooklyn, N. Y........... .  ............... 2.00
A. Kunevich, Maspeth, N. Y................... 2.00
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y. ...................2.00
Mary Potsus, Brockton, Mass.......................  2.00
Peter Kuliackas, Gardner, Mass........................... 2.00
M. Milbut, Tamaqua, Pa..................... • .............2.00
Chas. Starisky, Oak Hill, W. Va...........................2.00

— o —
AUKŲ Į $5.000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Newark,N. J., T.Kaškiaučius prisiuntė $20. Aukojo:

T. Kaškiaučius .......................... $10.00
B. Lutz ........................................ 6.00

Po $1: B. Ostapuk, M. Machionis, J. Lipsi, J. Žilins
kas (Asbury Park).

— o —
• Toronto, Canada. K. Kilikevičius prisiuntė $20. Au

kojo ;
F. Morkūnas (Hamilton) ............. $4.50

. V. Zavišius (LaSalle) ..................  4.00
t D. Norwich (Montreal) ............... 3.00
\ Ad. Liokaitis (Verdun) ..........  2.50

F. Nakas (Montreal) ...................... 2.00
J. Čičinskas (Montreal) ...................2.00
J. Petrulis (Montreal) ................. 1.50
A. Kaupas (Verdun) ..........................50

— 0 —
0 Haverhill, Mass., M. Kazlauskienė ir A. fNavickas 
prisiuntė $52. Aukojo:

Popierinis .................................. $11.00
Bevardis ............................... ... 10.00
A. ir M. Kazlauskai.................... 10.00
A. Navickas ...............................  10.00
W. ir A. Račkauskai .......................5.00
Skaitytojas ................................... 2.00
Pritarėjas .....................................  2.00

Po $1: B. Gumauskas ir P. M. Yociunskai.
— o — 

Waterbury, Conn., M. Svinkūnienė prisiuntė $65.50:
Joseph Pakutka (Cheshire) .... $20.00
Bronius Marcinonis .................... 10.00
A. Rakoža ................................. 6.00

Po $1: Vincas Krasnitskas, L. Kukėnienė, S. Tolius, 
S. Kutelis. Viso $40.

J. Vaitonis ir Klem Yenkeliūnienė, per LLD kp. su
sirinkimą, gruodžio 8 d. surinko:

Dr. John Staneslow (Prospect) .. $5.00
J. Vaitonis ................................... 3.00
J. Strižauskas (Bridgeport) ..........2.00
J. J. Enamait (Union City) ........... 2.00
M. ir J. Ulozai................................. 2.00

Po $1: J. Svinkūnas, M. Paugis (Beacon Falls), Cih. 
Danisevich, K. Krasnitskas, A. Ablažienė, O. Jesulevičie- 

*jiė, W. Dūdai (Woodbury), J. Rugis, P. Bokas (Terryvil
le), J. Zelenakas, Klem Yenkeliūnienė, H. Radziunienė. 
yiso $25.50.

— o —'
So. Boston, Mass., S. Rainard prisiuntė $150. Auko

jo:
LLD 2. kp....................................  $44.00
J. Skliutas ................................... 11.00
Dr. J. Repshis.............................. 10.00
K. Kazlauskienė ............................10.00
F. Kvetkas .......................................5.00
S. Rainard ........................................5.00
J. Petrus ...................................  5.00
K. Kaluošis ...............:.................... 5.00
A. Barčius ....................................... 5.00
J. Mickevičius ..................................3.00
G. Kvetkas ......................  2.00
Ch. Razevičius .............................. 2.00
A. & M. Kazlauskai (Haverhill) .. 2.00
J. iš Roslindale ................................2.00
J. Kainis ......................................... 2.00
P. Kalanda.....................................  2,00
J. Sinkevičius ..................................2.00
J. Kavaliauskas ............ 2.00
A. Kandraška .. . ............................. 1.75

Po $1: Krasauskienė, Ųambridgietė, N. Grigaliūnas, 
Bevardis iš Ohio valst., Elz. čaikienė, L. Plutienė, Elz. 
Freimontienė, Nevetskas, M. Stasienė, J, Struzas, E. Be- 
lekevičienė, Yurgeliūnienė, E. Niaurienė, L. Žilaitis, P. 
Petrus, J. Druzienė, A. Yankus.'W. Baltušis, J. Butkus, 

:^G. Kudirka, Kralikaus, V. Vaikis, J. Barišauskas, A. 
Dambrauskas, M. Uždavinis, E. Einingis, S. Penkauskas, 
§. Šukienė.

— o —
Nuo kitų aukų gauta sekamai:

S. F. Smith ir J. P., Los Angeles, Calif.......... $50.00
Maksimiškis .....................................................  25.00

Po $1: K. Juška, M. Peterson, So. Boston, Mass.; J. 
Valančiauskas, Jamaica Pl., Mass.; V. Guris, J. Kjlbaus- 
kas, Wm. Sheinis, Brooklyn, N. Y.; M. Baltus, Hales Cor
ner, Wis.; M. Petkunas, A. Naruševičius, J. Senkus, M. 
Ęuchy, Worcester, Mass.; P. Grenevičius, Spencer, Mass; 
B. Lapinskienė, J. Masteika, J. Kiaunis, J. Wallan, 
Brockton, Mass.; A. Jakštonis, Trenton, N. J.; M, A. 
Shlave, Gardner, Mass.; A. Radišauskienė, Wyoming, 
Pa.; St. Kjuržinskas, Mahanoy City, Pa.; C. Rimkus, Ba
roda, Mich.

— o —
Iš anksčiau gauta $3,808. Dabar įplaukė $580.50. Vi

so $4,388.50. Balansas $611.50.
— o —

Suplaukė graži suma dovanų į fondą 1964 metams. 
Tai didelis ačiū mūsų viršminėtiems rėmėjams, ir vali
ninkams už jų nenuilstantį pasidarbavimą. Būtų gražu, 
kad galėtume fondą baigti su kaupu—virš nustatytos 
$5,000 sumos.

Apie vajaus pratęsimą yra parašyta kitose špaltose. 
Prašome vajininkų įsitėmyti.

“Laisvės” Administracija

MONTREAL, CANADA
Labdarybės darbininkai 

organizuojasi
/

Nors pagal Kvebeko pro
vincijos įstatymus provinci
joje visi ir bet kokio civili
nio aptarnavimo darbinin
kai neturi teisės organizuo
tis į unijas, jei unija afili- 
javusi prie bet kurios ki
tos unijos centro, tačiau 
Kvebeko provincijos Šeimos 
ir Socialinės Labdarybės 
Departamento apie 1,400 
darbininkų - aptarnautojų 
susiorganizavo į savo atski
rą uniją, pasivadinusią Pro
vinciniu Civilinių Tarnau
tojų Sindikatu, ir pada
vė prašymą Darbo Santy
kių Komisijai, kad pripa-, 
žintų uniją teisėta, kuri 
galėtų vesti derybas dėl 
darbo sąlygų, algų regulia
vimo ir kt.

Tikimasi, kad tokį pripa
žinimą gaus.

Sieks palikti “seno miesto” 
pobūdį

Kvebeko Istorinių Pa
minklų Komisija kreipėsi į 
provincijos valdžią, kad ši 
pravestų patvarkymą, ku
riuo atsižvelgiant į taip 
plačiu mastu einančią sta
tybą mieste — būtų pa
skelbta centrinė miesto da
lis prie upės, žinoma kaip 
“Senas Montrealas,” istori
niu centru, kad senieji na
mai nebūtų nugriauti.

Tikimasi,, kad provincinė 
valdžia į tai atsižvelgs ir 
kai kuriuos pastatus paliks. 
Bet St. James gatvėje, kur 
susikoncentravę veik visi 
stambieji trustai, ir pati 
komisija abejoja, ar bus 
galima palikti “seno mies
to” pobūdį, jei trustai pa
norės nugriauti senuosius 
pastatus ir vietoj jų staty
ti naujus moderniškus dan
goraižius. šiuo atveju, mat, 
kapitalas pirmoj eilėj, o is
torinė reikšmė — antroi-

Kelionė, susitikimas, mirtis
Montrealietis Remi Ųa- 

cust prieš 16 metų, 1947 m., 
persiskyrė su savo pirmąja 
žmona ir nuo to laiko kaž
kaip praradę, yyšius su savo 
dukterimi, kuri tuo metu 
tebuvo tik 5 metų amžiaus. 
Visą laiką, j is jos ieškojo, 
bet negalėjo surasti. Paga
liau jam pavyko sužinoti, 
kad jo duktė jau ištekėjusi 
ir gyvena Jungtinėse Vals
tijose, Hayward mieste, Ka
lifornijoj.

Pilnas džiaugsmo, nuva
žiavo jos aplankyti. Nuva
žiavęs susitiko savo dukte
rį, ir pačiame džiaugsmo ir 
susijaudinimo įkaršty j par
krito* ir vietoje mirė,

Shower party
Mariana Šarskytė (Jur

gio ir Marės Šarskių duk
tė) ruošiasi vedybiniam gy
venimui. Ta proga jos te
tos L. Kaušpienės ir kitų 
artimųjų iniciatyva, kad pa
gerbti busimąją jaunąją, 
gruodžio 7 d. jai buvo su
rengta “shower party,” ku
rioje dalyvavo daug mergi
nų ir moterų. Viešnios, 
apart šiltų linkėjimų vedy
biniame gyvenime, įteikė 
jai ir vertingų dovanų.

Marianos vestuvės -su 
Vickie Virbalu įvyks sekan
čių metų vasario mėnesį.

•w yrr.-4i *

Išsiųstas darbui į JAV
Stanley Šarskis, kuris čia 

dirbo Canadair Ltd. įmonė
je, tapo įmonės išsiųstas 
laikiniam darbui į Jung
tines Valstijas—į Arizoną. 
Ka rtu su juo išvažiavo ir jo 
žmona.-,

Lukoša gavo liūdną žinią
Teko girdėti, kad longa- 

lietis Alekas Lukoša gavo 
iš Lietuvos liūdną žinią — 
mirė ten gyvenęs jo brolis.

Lawrence, Mass.
Įspūdžiai iš “L” vajaus
Man važinėjant Lawren

ce ir apylinkėje su ‘‘Lais
vės” prenumeratų atnauji
nimais ir ieškant naujų 
skaitytojų teko nemažai pa
tirti.5 Daug ir vargingiau 
gyvenančių skaitytojų su 
su mielu noru atsinaujina 
prenumeratą, dar dolerį, ki
tą ir paaukoja.

Bet tarp turtingiau gyve
nančių, turinčių nuosavus 
namus, automobilius, gara- 
džius buvo ir tokių, kurie 
nenoromis atsinaujino. Ži
noma, ne visi ir turtingesni 
taip daro.

Pasitaikė ir mirusių skai
tytojų. Nuvykau pas vieną, 
kuris jau daug skolingas. 
Išėjo nepažįstami žmonės ir 
paaiškino, kad tas skaityto
jas jau mirė. Nežinau keno 
kaičia. Gal Administracija 
turėtų pranešti vajininkam 
apie tuos skaitytojus, kurių 
prenumerata jau seniai pa
sibaigus.

Bet bendrai man sekasi 
darbuotis “Laisvės” vajuje. 
Man pašįfeekė gauti 12 skai
tytojų į Lietuvą. Vieni at
naujino prenumeratas savo 
giminėms, kiti naujai užra
šė. Rodė laiškus iš Lietu
vos nuo savo giminių, gimi
nės džiaugiasi. Jiems “Lais
vė” patinka, prašo jos pre
numeratą atnaujinti.

’ Ligoniai
Serga Elžbeta Morkus, 86 

Elmwood Rd. Gyvena pas 
dukterį. Silpna yra V. Mi- 
kuliene, paduota į Miller 
Nursing Home, 598 Haver
hill St., Lawrence. Serga A. 
Butėnas, 467 Hampshi r e 
St., Lawrence. Visi yra 
“Laisvės” skaitytojai. Lin
kiu gręitai pasveikti.

Pablogėjo sveikata Mor
tos Dvareekįenės po to, kai 
ji palaidojo mylimą dukre
lę. Morta išvažiavo pas kitą 
savo dukrą /Floridą. Lin
kiu jai pasilsėto saulėtoje 
Floridoje.

V. Kralikauskas

ŽINIOS IS LIETUVOS
Eksponuoja liaudies 

menstrąi
KAUNAS. — Veržli di

namiška liaudies meistro J, 
Jasmonto skulptūrėlė “Į 
kosmosą.” Lankytojų dė
mesį atkreipia P. Gabriūno 
gintaro inkrustacijos . “Pa
jūry,” “Pušys.” Apie .1,500 
įvairių darbų eksponuoją 
Žemaitijos liaudies ; meist
rai M. K. Čiurlionio vardo 
dailės muziejuje atidaryto
je parodoje.

Po dvidešimties metų
Garsas apie kalinių pabė

gimą 1943 metais iš Kauno 
IX forto greitai apskriejo 
fašistų okupuotą Europą. 
Daug pokario metais apie 
tai rašė ir spauda.

Gruodžio 25-ąją sukanka 4 
20 metų, kai buvo įvykdy-i 
tas hitlerininkų pasmerktų
jų žmonių žygdarbis. Ta 
proga buvę pabėgimo daly
viai—gyvųjų tarpe liko ke
turiolika—suvažiuos į Kau
ną. Iš Leningrado atvyks 
buvęs karo belaisvis V. Sau- 
kinas, iš respublikos sosti
nės . — M. Kurganovas, A. 
VilenČiukas ir kiti. Ir, be 
abejo, susitikime dalyvaus 
kauniečiai A. Faitelsonas, 
P. Krakinovskis, J. Gitli- 
nas.

J. Grosas

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—'Female

HOUSEWORKER. Mature. Gen
eral housework 'and laundry for 
German speaking family. Sleep in. 
Own room & bath. $40 per week. 
Ref. VI. 8-8161. (99-103)

HOUSEWORK. General. Exper
ienced. References required. Age 
25-45. Adult family, sleep in. Wed. 
& Sun. off. Good salary. ME. 5-5067.

(101-102)

HELP WANTED MALE

BRICK LAYERS—$4.00 per hr. 
Also top wages to skilled appren
tices, Work in Washington, D. C., 
and suburban areas. Time and H 
for overtime. Silver Springs, Ma
ryland 588-8401. No collect calls 
accepted. (98-101)

Rochester, N. Y.
Pataisa

“Laisvės” 99 numeryje 
buvo pasakyta, kad M. Vai
dila paliko vieną seserį, tu
rėjo būti tris seseris.

K. Žemaitienė

Kalba su dievu
Pakistano filosofas Ikba- 

las viename eilėraštyje ši
taip šnekasi su dievu:

Tu nakties tamsą sukū
rei — o aš židinį uždegiau.

Tu didelių akmenų pri
rioglinai — o aš sau svertą 
išradau,

Tu medžių šakas išug- 
dei—o aš sau lanką išlen
kiau,

Tu rudą molį padarei—o 
aš puodą nulipdžiau,

Tu gyvatėms nuodų su
teikei — o aš sau vaistus 
suradau,

Tu kalnų grandines iškė
lei —o aš ant jųjų užlipau,

Sukūrei tu dykumas—so
dų aš prisodinau,

Taip, —- be mano darbų 
negyvi tavo darbai.

■ Z * • •

Seulas. — JAV kareivis 
Jerry Parrish pabėgo į 
Šiaurės Korėją.

Damaskas. — Sirija boi
kotuoja Anglijos prekes.

4 »'■* '«■     "*' ■   

Washlngtbnas. — Pakilo 
JAV užšlėnio prekyba.

'i1 'T* i ■■ l

Nuoširdžiai užjaučiu Ale- 
kui ir, jo žmonai.

J-*'"*

PLAČIAEKRANIS KINAS 
KAIME

Iki šiol Kapsuko rajono 
kino mėgėjai neturėjo gali
mybės žiūrėti plačiaekra
nių kino filmų, švenčių iš
vakarėse rajono kino tink
lo remonto punkto meistras 
Vytautas Matulevičius ir 
kino mechanikas Romanas 
Matulevičius pagamino kil- 
nojomą aparatūrą, kuria 
rodomi plačiaekraniai fil
mai kaimo vietovėse.

Spalio 46-ųjų metinių die
nomis Žemaitės vardo, ko
lūkio “Tarybiniu keliu”( ki
no mėgėjai galės žiūrėti 
plačiaekranius filmus, pa
sakojančius apie Spalio re
voliuciją,

G. Svitojus

300 ĮKURTUVIŲ
Pirmą kartą įsižiebė švie

sos naujų namų languose 
Kauno priemiestyje Vili
jampolėje. Švenčių išvaka
rėse čia įkurtuves atšventė 
180 šeimų.

Naujakurių gurguoles 
galima buvo pamatyti ir 
kituose miesto rajonuose. 
Spalio 46-ųjų metinių išva
karėse į naujus butus per
sikraustė apie 300 kaunie
čių šeimų.

J. Raulinaitis

Senį žmonės daugumoje 
yra nervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisves naudai parengi
mus dėl pasilinksminimo.

ASSEMBLY WORKERS

Married. Light bench work. 
Good working conditions.

Call DA. 9-9711

(100-106)

Cliffside, N. J.
Susirinkimai

šeštadienį, gruodžio 28 
dieną, 8 vai. vakare, pas J. 
Bakūną, 816—3rd St., Cliff- 
sidėje, įvyks LLD 77 kuo
pos ir LDS 115 kuopos na
rių susirinkimai. Visi na
riai dalyvaukite, nes turėsi
me daug svarbių reikalų. 
Susirinkime turėsime pasi- 
mokėti savo duokles už 
1964-tus metus.

G. S.

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi, 

joms pateisinimo nesiranda,
■ nėra. Jos yra šaltojo karo 
politikos padaras, jos yra 
baisi našta Amerikos žmo
nėms ir visai žmonijai.

Antradienį Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesijoje preziden
tas Johnsonas pasakė labai 
puikią kalbą. Jis sakė, kad 
Amerika stoja už pilną ir vi
sišką šaltojo karo pavietrės 
pašalinimą. Tad tas darbas 
ir turėtų prasidėti su uždary
mu militarinių bazių užsie
niuose.

Klerikalų spaudoje kelia
mas triukšmas dėl pasirody
mo mokyklose naujų žemėla
pių, Girdi, juose mūsų Lietu
vėlė atiduota “Rusijai.”

Bet tai didžiausia kvailybė. 
Lietuva niekur nėra niekam 
paaukota. Ji yra viena iš ta
rybinių respublikų, sudėtinė 
dalis Tarybų Sąjungos. Jai 
ten jauku, saugu ir labai svei
ka. Minėtieji žemėlapiai yra 
geri, yra teisingi.

Aną dieną net šioje vieto
je buvo apsidžiaugta, kad Ro
moje kardinolų ir vyskupų su
važiavimas panaikino kaltini
mą prieš žydus, kad būk jie 
esą kalti už nužudymą Kris
taus.

Pasirodo, kad buvo -per 
anksti tos katalikų bažnyčios 
galvos pasveikintos. Atsipra
šau. Suvažiavimas to suma
nymo nebalsavo, nepriėmė, 
įnešimas tik įnešimu, sumany
mu ir pasiliko.
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Apie brolių Mekų filmų 
“Hallelujah the Hills”

Pirmiausia tenka pasaky
ti, jog biržietis Adolfas Me
kas — retas lietuvis ateivis. 
Atvykęs į JAV 1949 m., jis, 
per vargus ir skurdą, di
džiu ryžtu ir pasiaukojimu 
nūnai atsistojo į pirmąsias 
JAV filmininkų gretas: jo 
parašytas ir surežisuotas 
filmas “Aleliuja, Kalnai” 
gruodžio 16 d. buvo pradė
tas demonstruoti 5th Ave
nue Kino Teatre Manhat- 
tane.

Be to, Adolfas Mekas — 
poetas ir publicistas — jis 
leidžia rimtą, turiningą 
anglų kalba žurnalą “Film 
Culture” (“Filmų Kultū
ra”). Adolfui uoliai pade
da jo brolis, jo asistentas 
Jonas Mekas.

VEIKIANTIEJI ASMENYS
“Hallelujah the Hills/’ parašė ir 

režisavo Adolfas Mekas; gamino 
David C. Stone; rodomas Fifth 
Avenue Cinema, netoli 13-osios gat
vės, Manhattane.
Jack ...................... Peter H. Beard
Jack’s Vera (Winter)

Sheila Finn 
Leo ....................  Marty Greenbaum
Leo’s Vera (Summer)

Peggy Steffans 
Father .................... Jerome Raphel
Mother .....................  Blanche Dee
Convict I .................... Jerome Hill
Convict II .................. Taylor Mead

“Hallelujah the Hills” de
monstruojamas ne tik Niu
jorke; apie šį laiką žadama 
pradėti ji rodyti ir Pary
žiuje, ir Londone, ir Ams
terdame, ir Briusely, ir Mi
lane, ir Montrealy, ir kt. 
“Hallelujah the Hills” šiais 
metais buvo demonstruo
tas tarptautiniuose filmų 
festivaliuose: Cannes, Lo
carno, Montrealy, New 
Yorke, Londone. Visur, sa
koma, jis susilaukė pagyri
mo žodžio. Gražiai apie jį 
atsiliepia Paryžiaus spau
da; net ir dienraščio “Hu- 
manite” filmu kritikas pa
lankiai pasisako.

Kitais žodžiais: Adolfas

Galimas daiktas, kad auto
rius ir režisierius turi ką 
tai “gilesnio” filme paslė
pęs, ką tokio filosofiško, 
kritiško, bet aš nesupratau: 
gal užtenkamai neįsigili
nau.

Filmas rašytas ir gamin
tas sulyg futuristiniu, ab
straktiniu metodu, stilium. 
Įsivaizduokite: jūs stovite 
Gugenheimo muziejuje, pri
krautame abstrakčių pieši
nių, ir jūs, tarp daugelio, 
iš tolo matote didžiulį ab
straktą — milžinišką įrė
mintą drobę. Kas joje iš
dėstytą, ką dailininkas tu
rėjo galvoje tapydamas, 
jūs, nežinote, nesuvokiate, 
bet matote, kad yra ten ir 
akį traukiančių spalvų. Ir 
jūs sustojate, stebite, stebi
te, nors turinio nesuranda
te (arba nesuprantate). 
Taip jaučiausi per 80 mi
nučių sėdėdamas ir stebė
damas Adolfo Meko “Ale
liuja, Kalnai.” .

Jaučiasi filme per daug 
baladonių, triukšmingų mo
mentų . Muzika, aišku, pri
taikyta turiniui; ją parašė 
ir dirigavo Meyer Kupfer- 
manas. Per didelės bala- 
donės gal būt jautėsi to
dėl, kad filmą stebėjau ne
didukėj Preview salėje.

Sakau, “Aleliuja, Kalnai” 
nebuvo gaminti studijose, 
ir filmas nėra toks, kokį 
išleidžia Hollywoodas. Čia 
viskas kitaip, viskas savaip 
sudaryta, — parašyta, su
režisuota ir nufilmuota.

Galimas daiktas, jog ki
ti, pamatę filmą, supras jį 
ir įvertins geriau nei aš; 
gal jie suras ir pajus jame 
daugiau “kūno ir kraujo.” 
Veiksmo, dailių scenų, gam
tinių vaizdų, žinau, kiekvie
nas suras ir pasigėrės.

Ns.

Nepamirškite 
sekmadienio!

Tai jau šį sekmadienį 
įvyks nepaprastai įdomus 
parengimas. Nepamirškite 
būti “Laisves” salėj (102-02 
Liberty Avė., Ozone Park) 
lygiai 3 vai. po pietų. Bus 
labai šauni programa. Vai
kučiai suvaidins veikaliuką 
ir pateiks kitų gražių pa- 
marginimų. Po programos 
bus vaišių.

šita sueiga pasibarė me
tinė, tradicijiinė. Ji ruošia
ma žieminių švenčių proga. 
Būkite patys ir atsiveskite 
sūnus, dukteris, anūkus ir 
proanfikius.

Visus ir visas nuoširdžiai 
kviečia LDS 13 kuopa.

kad

Labai svarbi 
konferencija

Jau buvo pranešta,
1964 m. sausio 12 dieną yra 
šaukiama kąnfe r e n c i j a. 
Taipgi buvo raginamos di
džiojo New Yorko lietuviš
kos organizacijos jon iš
rinkti atstovus.

Taigi, koks tos konferen
cijos tikslas?

Tikslas la b a i svarbus.
Kaip žinia, Chicagoje 

įvyko konferencija, kuri 
pateikė planus kovai su na
ciškais karo kriminalistais, 
kurių randasi ir tarp lietu
vių. Jie turi būti sugrąžinti 
ten, iš kur yra atbėgę. Tegu 
jie. ten atsako už savo bai
sius darbus.

Didžiojo New Yorko lie
tuviai turi prie tos kovos 
prisidėti. Tai va ir šaukia
ma konferencija šiam rei
kalui apsvarstyti. Svarbu, 
kad ji būtų sėkminga. Todėl 
išrinkite ir prisiųskite dele
gatus.

Konferencijos. šaukėjai

Mekas tampa žinomu ne tik ArtinacJ Naiin Motai 
Amerikai, o ir užsieniui. HIUHdM HdUJl lUUd!

Ir dar tenka priminti, 
kad “Aleliuja, Kalnai” ga
mintas ne Hollywoode ir ne 
bet kokiose filmų studijose; 
veikalas filmuotas nedide
liame Vermont valstijos 
miestelyje South London
derry ir jo apylinkėse, miš
kuose. Filmas ne spalvotas, 
o tik “black and white.”

Yra puikių, tiesiog žavin
gų scenų, gamtos vaizdų. 
Vaizduojama ir žiema, ir 
ruduo, ir vasara. Veiks- 

, mo netrūksta. Matai žmo
nes net ii’ nuogus žiemą 
sniege pūškojančius, ežero 
vandenin lendančius. Ak
torių kalbų, dialogų—visiš
kai maža. Ir jie trumpučiai. 
Vis tai kas tokio nauja, 
originalaus, savito.

Veikalo fabulos, intrigos 
čia neatpasakosiu; prisipa
žinsiu, ją man buvo labai 
sunku suprasti. “Aleliuja, 
Kalnai”—komedija ar far
sas, bet man neteko nei 
karto skaniau nusijuokti.

Artinantis Naujiems Me
tams, pravartu nusitarti, 
kur juos sutikti. Sėdėti na
mie prie televizijos — ar 
būti drauge su artimaisiais, 
su savo pažįstamais.

Tie, kurie nori sutikti 
Naujus Metus “Laisvės” sa
lėje su aidiečiais, prašomi 
įsigyti bilietus iš anksto pas 
bile kurį aidietį arba pa
skambinti telefonu L. Ka
valiauskaitei šiuo numeriu: 
MI-6887. Jinai įtrauks jūsų 
pavardę į svečių sąrašą. .

Prašome nesivėluot i. 
Rengimo komisijai geriau 
žinoti svečių skaičių iš ank
sto, kad atitinkamai prisi
rengti. . ■

Bilieto kaina tik 5 dol., 
maisto pasirinkimas bus ge
ras, kaip ir visuose 
choro banketuose.

Aido

F. H.

ture-Kiekviena kolonija 
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

Žodelis iš 
Argentinos

Julia Šimkus - Šimkienė, 
niujorkietė, neseniai nuvy
kusi į Pietų Ameriką, rašo 
iš Argentinos:

Iš Buenos Aires buvau 
nuvykusi į Montevidejų, 
Urugvajaus sostinę, pama
tyti savo sesutės. Išbuvau 
pustrečios savaitės. Grįžau 
atgal į Buenos Aires, bet 
paskui vėl grįšiu į Montevi
dejų ir apžiūrėsiu pažan
giųjų lietuvių klubus ir kit
ką.

Sugi’ižus iš Montevide- 
iaus į Buenos Aires, radau 
Mariią Palionienę sergan
čią: išsinarino koją, krisda
ma nuo laiptų: išgulėjo vi-

I są savaitę lovoje. Ji dar ne
spėjo išdalyti v i s i e m s i praleidome, nes šią vasarą 
iš JAV parvežtus prezen-1 buvo labai šilta, daug vasa- 
tus. Buvo atvykusi Vaite-j roto jų buvo suvažiavę į Pa- 
įto Keršulio sesutė, tai ji langą.
savo dovaną pasiėmė.

į Sveikina
j Nuo viso Lietuvių Sočia- 
lio Klubo narių— Geriausi są 
linkėjimai visam “Laisvės” 
kolektyvui.

Draugiškai,
J. Smalenskas

Sezoninis Sveikinimas
9ą

9*

Sveikinimas iš Palangos 
per Budapeštą

j 
Laba diena!

Rašau šį mažą laiškelį 
būdamas turistinėje kelio
nėje po Vengriją ir Čeko
slovakiją. Prieš porą dienų 
atvykome į Vengrijos sosti
nę Budapeštą. Miestas labai 
didelis ir gražus, yra ką pa
matyti. Bet viską nepama
tysi, nes už poros dienų iš
vykstame į kitus miestus.

Ką galiu dar trumpai par 
pasakoti? Vasarą gražiau

Musų šeima sveika. Svei-
Sveikinu visus laisviečius! kinu jus jr linkiu jums vi-

Marija Palioniene prašė:

.Gerb. Draugai — }
Širdingai ačiū už atviru-1 

ką ir gerus linkėjimus.
Operacija pasisekė gerai 

ir, manau, vėl greit būsiu 
sveika.

Jūsų susirūpinimo ir 
draugiškumo niekad neuž
miršiu !

Draugiškai,
Stephanie Masis

i Detroit, Mich.

Užuojauta

Gimtadienio proga
1888 m. gruodžio 22 d. gimė 

Pranciška Kazokienė
(Mirė 1963 m. gruodžio 6 d.)

Ji buvo didelė laikraščio 
“Laisvės” patriotė ir bend
rai darbininkiškai susipra
tusi moteris. Ji turėjo kele
tą Lietuvių namo bendro
vės ir “Laisvės” bendrovės 
akcijų. F. Kazokienei mi
rus, jos dukros, Suzanna ir 
Aldona, motinos turėt a s 
minėtų bendrovių akcijas 
dovanojo “Laisvei” jos gim
tadienio proga.

Dėkojame Suzannai Ka- 
zokaitei ir Aldonai Gra
bauskienei už minėtas do
vanas.

“Laisvės* Administracija

Žieminių švenčių proga sveikinu visus savo 
gimines, draugus ir kostumerius, gyvenančius 
Amerikoje.

Taipgi sveikinu savo brolį Juozą Sutkų ir 
jo šeimą, gyvenančius Lietuvoje.

Visiems linkiu linksmų švenčių ir
Laimingų naujų metų!,

Ignas Sutkus
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

9i

i Metinių švenčių proga sveikinu visus savo $ 
gimines, draugus ir pažįstamus. Kur jie be- fe 
gyventų, ką beveiktų, nuoširdžiai visiems'linkiu 
kuo geriausios sveikatos, geros ištvermės asme- 
niniuose bei visuomeniniuose darbuose per ap- fe 
skritus 1964 metus.

perduoti ir jos sveikinimus.!
Vėliau parašysiu dau- 1963-XI-4d

siems sveikatos ir laimes.
Petras

—Karolina Kazlauskienė
So. Boston, Mass.

fe

giau. Julia Šimkus

Dėmesio! Dėmesio! 
Williamsburg!

Dabar vėl “Laisvė” gau
nama ant News stando ant 
kampo Broad wav ir Hewes 
St.

Tūlą laiką ta stotis buvo 
užsidariusi, dabar vėl atsi
darė. “L” Adm.

Atviruką atsiuntė Petras 
Mičiūnas, Palangos miesto 
majoras. Jį oravo niujorkie
tis Povilas Venta.

Washing tonas. — AFL- 
OIO jau neves kampanijos 
prieš rūkymą.

Londonas. — Serga dar- 
bietis G. Brown.

Nuoširdi Padėka
Šiuo reiškiu savo nuoširdžią padėką visiems 

už visokius malonius patarnavimus man ir ma
no žmonai Bronei, kuomet aš buvau susirgęs ir 
pergyvenau sunkią operaciją.

Dėkui “Laisvės” personalui už parašymą apie 
mane sergant namuose ir ligoninėje. Taipgi 
nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie mane lankė 
ligoninėje ir namuose, ir už dovanas, gėles ir 
sveikinimo korteles, kurių gavau labai daug ir 
negaliu visiems asmeniškai padėkoti. Nesiti
kėjau, kad mes turime tiek daug gerų draugų.

Dėkui ALDLD 185 kuopai už kortelę ir Aido 
chorui už gražių gėlių puokštę.

Visa tai ilgai pasiliks mano mintyse.

—Walter Keršulis
Brooklyn, N. Y.

Brolią Meką Filmo Komedija

ALELIUJA, KALNAI!
(Hallelujah the Hills)

Amerikos Premjera 
Gruodžio 16-tą

Adolfo Meko parašytas ir režisuotas filmas specialiu 
pakvietimu buvo rodytas šešiuose tarptautiniuose 

filmų festivaliuose:

'S

9i
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Mes, išeivijoje gyvenantieji, sveikiname jus, 
broliai ir sesutės, gyvenančius Tėvynėje, su 1964 
naujais metais. Linkime gyventi laimingai ir 
kartu su mumis kovoti už taiką!

Taipgi spaudžiu dešinę su naujais metais vi
sam pažangos judėjimui išeivijoje.

—John Baker
Vallejo, Calif.

'b

'b

'b
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Su naujais 1964 metais sveikinu visus 
savo gimines, draugus ir pažįstamus. Taip- H? 
gi sveikinu proletarinės idėjos darbuotojus, fe 
už pasaulinės taikos išlaikymą veikėjus ir p 
progresyvius visuomenininkus. Kur jie be- 
gyventų, kokioje srityje beveiktų, visiems fe
linkiu geriausios sveikatos ir ištvermės.

—Aleksandras Kandraška fe
Boston, Mass.

SEZONINIAI SVEIKINIMAI

Linkime laimingų 1964 metų “Laisvės” perso
nalui, korespondentams, skaitytojams Ameriko
je ir Lietuvoje.

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami daug sėkmės.

J. ir L. žemaičiai ’
Hartford, Conn.

'b

’b
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Pranciškai Kazokienei
(Kazakevičienė)

New Yorko Aido chorąs reiškia dainininkei 
Suzanai Kazokaitei užuojautą, netekusiai myli
mos mamytės. Taipgi reiškia užuojautą ir Su- 
zanos sesutei Aldonai Grabauskienei ir jos šei
mai.

Lai jos ir visos giminės pergyvena šį liūdesių 
valandą lengvai.

AJDO CHORAS — N. Y.
CAMEO * 

8th Avė., arti 44 th St. 
Tel. JU. 6-8534

RYTOJ, ŠEŠTADIENĮ 
GRUODŽIO 21 D. 

AMERIKINĖ PREMJERA! 
Artkino Dokumentališka Filmą

“THE GREAT BATTLE 
OF EUROPE” 

(Europos Didysis Karas)
Taipgi:

“RUSSIAN DANCES & 
BALLET in color

(Rusiški Šokiai ir Baletas 
, spalvoje)

—Cannes (Prancūzija) : “Vienintelis autentiškas meno 
kūrinys festivalyje.”

—Locarno (Šveicarija): “Eureka! šitam originaliam 
linksmam filmui!”

—Montreal (Kanada) : “Adolfo Meko filmas buvo 
festivalio sensacija.”

—New York: “Netikėta sensacija!”
—Mannheim (Vokietija) : “Publika išvirto iš kėdžių 

besijuokdama.”
—London (Didžioji Britanija) : “Londonas niekuomet 

neužmirš Meko vardo.”

ir
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SEZONINIAI SVEIKINIMAI

NIUJORKE FILMAS BUS RODOMAS 6 SYKIUS 
KAS DIENĄ, PRADEDANT

GRUODŽIO 16 (DECEMBER 16)

FIFTH AVENUE CINEMA
(12th Street)

New York City
WA 4-8339

■ ■■■■i —?**■ .................." " J
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Proga metinių švenčių — Naujųjų 
Metų—sveikinu visą “Laisvės” kolek
tyvą, jos skaitytojus, savo gimines 
ir draugus Amerikoje ir Tarybų Lietu
voje. •

Sveikinu visą Tarybų Sąjungos 
valdžią, spaudos rašytojus ir visus dar
bo žmones, dirbančius už taiką ir tautų 
ramybę.

Visiems linkiu stiprios sveikatos 
ir laimingų pasekmių.

—JONAS SMALENSKAS 
Miami, Fla.
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