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KRISLAI
Būkite sveiki ir laimingi! 
Plevėsuoja, ir dar kaip! 
Popiežiaus patarimai 
Vienybe, kam? 
Dar apie Oswalda 
Lietuvos “Parkais ir miškais”

— Rašo A. Bimba —
Šitie krislai yra paskutiniai

mano šių metų krislai. Tai dar įgulos nariai. Kiti laivai iš- 
v^n®ri metai nusirito istori- ge]bgj0 §77 žmones, 24 ne- 
JOnNaujųjų metų išvakarėse j gYvll kūnai ištraukta is 
prašau visus “Laisvės” skaity- j vandens ir 135 dingo, kurie, 
tojus ir visus pažangiuosius j matomai, prigėrė.
lietuvius priimti nuoširdžiau- Į Laivas užsidegė 180 my- 
sius sveikinimus ir linkėjimus įįu ;quo pOrįUga]ų Madeiros 

salos ir 550 mylių nuo Afri
kos sausumos. Į laivo šau
kiančius pagalbos signalus 
ūmiai atsiliepė keli laivai, 
pasukdami savo kryptį į ne
laimės vietą. “Lakonia” už
sidegė beveik vidunaktyje.

Pirmasis anglų laivas 
“Mancalm” atplaukė beveik 
už 4 valandų. Paskui pribu
vo Argentinos laivas “Sal
ta”, Amerikos —“Rio Gr

geriau sios sveikatos ir di
džiausios laimės. Lai 1964 
metai visiems būna šviesūs ir 
laimingi!

Neramios sąžinės Vilius 
Bražėnas aną dieną “studen
tų suvažiavime” pasakęs : 
“Kol lietuviška vėliava negali 
laisvai plevėsuoti Lietuvoje, 
kiekvieno mūsų pareiga ją 
kelti laisvajame pasaulyje.”

Ponas Viliau, juk jūs begė
diškai melavote. Lietuvos vė

liava Lietuvoje plevėsuoja 
kuo laisviausiai. Tik jums ne
patinka, kad šiandien Lietu
vos vėliava nebeatsto v a u j a 
ponams, buožėms, kapitalis
tams, kunigams, visokiems iš- 

; i naudotojams . Jums nepatin- 
' ' ka, kad ji yra dirbančiosios 

liaudies vėliava.

Popiežius Povilas VI išleido 
platų pareiškimą, kuriame du 
patarimai yra geri, garbingi, 
verti visų dėmesio. Jis ragina 
kovoti už taikos išlaikymą ir 
šluoti nuo žemės paviršiaus 
alkį ir skurdą.

Bet popiežius smarkiai klys
ta ,kai jis dar kartą visos ka
talikų bažnyčios vardu siun
čia peklon gimdymo kontrolę. 
Jis turėtų žinoti, kad šiandien 
jau ir šiek tiek apsitašę jauni 
jo parapijonai nesiskaito su 
savo bažnyčios patarimais ir 
gimdymo kontrolę praktikuo
ja.

Beje, šiuo tarpu labai pla
čiai kalbama apie visų krikš
čioniškų bažnyčių vienybę. 

. Ypač protestantai viliojami 
•^grįžti prie katalikų bažnyčios.

Vienybė kam ? Ogi tam, 
^ad sustiprinti smunkantį baž
nyčios biznį, kad pastoti ke
lią mokslo kovai su prieta
rais ir burtais.

Tokios vienybės negalima 
linkėti.

Įžymusis Niujorko liberalas 
advokatas Lane paskelbė sa
vo dešimties tūkstančių žo
džių nuomonę apie Oswaldą 
ir prezidento Kenedžio nužu
dymą. Tame dokumente į 
akį krinta vienas Lane argu
mentas. Jis sako:

Skelbiama yra, kad Oswal- 
das šovė į prezidentą iš šeš
to aukšto. Po to jis išėjo iš 
to pastato ir pasiėmė busą. 
Bušu pavažiavęs apie šešis 
blokus išlipo ir pasiėmė taksį, 
kurį vairavo William Whaley. 
Ir tai buvę lygiai 12:30 vai. 
popiet.

O kada prezidentas Kene
dis buvo nušautas? Jis 
vo nušautas lygiai 12:31 
popiet.

Kaip Oswald as galėjo
šauti prezidentą iš šešto aukš
to, jeigu jis tuo laiku buvo už 
šešių blokų nuo nužudymo 
vietos?

bu
vai.

nu-

Tik šiomis dienomis martĄ- 
rankas pateko Lietuvoje iš
leista G. įšoko paruošta graži 
ir labai įdomi knyga “Parkais 
ir miškais.” Autorius, matyt, 
yra didelis lietuviškos gamtos 
mylėtojas, nes tik nepagydo- 

Tąsa 5-tame pusi.

Laivo tragedijoje 
žuvo 160 žmonių

Londonas.------ Tragedi
joje ant degančio graikų 
laivo “Lakonia” žuvo apie 
160 žmonių. Ant laivo viso 
buvo 1,036 keliauninkai ir

de”, Belgijos — “Charles- 
ville” ir Panamos — “Me-' 
dhi”. Anglija ir Jungtinės 
Valstijos į nelaimės vietą 
pasiuntė lėktuvius, kurie 
mėtė gumines oro pripučia
mas valteles, guminiuose 
krepšiuose blanketus, mais
to ir medikamentų.

Žuvo daugiausiai tie, ku
rie, išsigandę, šoko tiesiai į 
jūrų vandenį. Vanduo buvo 
64 laipsnių šilumos.

Laivo kapitonas M. N. 
Zarbis įsakė visiems laivą 
apleisti, nes bijojo, kad ga
li įvykti sprogimas 500 to
nų kuro aliejaus. Degančio 
laivo dūmai buvo matomi 
už 50 mylių. Gruodžio 24 d., 
tai yra, para po gaisro pra
džios. “Lakonia”, gaisro ap
imta, pakrypusi, dar laikėsi 
virš vandens.

Kinijadar turėsianti 
keblumo su maistu

Pekinas. — Vakarų spau
doje už stoką maisto kaičią 
verčia ant Kinijos socialės 
santvarkos. Tai didelė ne
teisybė. Praeityje Kinijoje 
milijonai žmonių mirdavo 
iš bado. Prie liaudies san 
tvarkos to nėra.

Bet Kinija turėjo ir tu
rės keblumo maisto pasiga- 
minime. Šalis labai tirštai 
apgyventa, yra virš 700,- 
000,000 žmonių. Su kiekvie- 
neriais metais gyventojų 
prieauglis siekia apie 15,- 
000,000.

Sako, kad priešai 
kurstė studentus

Maskva. — Daktarų tyri
mas parodė, kad Ganos stu
dentas E. A. Addo mirė nuo 
girtumo ir šalčio. Afrikie
čiai studentai, kurie triukš
mavo gatvėse, buvo priešų 
sukurstyti.

TASS, Tarybų Sąjungos 
žinių agentūra, pareiškė: 
“Kiekvienas, kuriam nepa
tinka mūsų tvarka ir įsta
tymai, kiekvienas, kuris no
ri būti virš jų, tai bile laiku 
gali išvažiuoti”.

Ganos ambasada išleido 
pareiškimą, kad tie studen
tai, kurie kitus kurstė 
triukšmauti, turės išvažiuo
ti iš TSRS.

Sakoma, kad studentų 
tarpe yra tokių, kurie nesi
moko, tik naudojasi studen
tų privilegijomis — dykai 
gyventi.

Dabar Kinijoje dirbamoji 
žemė sudaro tik 15 procen
tų šalies plotų. Daug yra 
kalnų, sausumos dykumų, o 
kitur pelkių. Liaudies vy
riausybė viską daro, kad 
daugiau plotų apsausintų, 
o kitur apdrėkintų.; Dirba ir 
chemikalių trąšų gamybos 
padidinimui, kurių dabar 
per metus pasigamina virš 
3,000,000 tonų. Su 1970 me
tais chemikalių trąšų pasi- 
gaminimas bus padvigubin
tas.

Žymią dalį maisto kinie
čiai gauna iš žvejybos, bet 
ir ši yra trukdoma, nes 
Čiang Kai šėko karo laivai 
puola kinų žvejus, kai tik 
jie toliau nuplaukia į jūrą.

Pekinas. — Virš 10,000 
žmonių demonstravo reika
laudami remti Pietų Viet
namo partizanus.

SAKO: Už ŠNIPAVIMĄ 
SUMOKĖJO $200,000

Sofija. — Buvęs Bulgari
jos diplomatas prie Jungti
nių Tautų New Yorke Iva
nas G. Georgevas, kurį Bul
garijos vyriausybė suėmė, 
sako, kad jam Jungtinių 
Valstijų Centrinė Žvalgy
bos Agentūra (C.I.A.) už 
šnipavimą sumokėjo $200,- 
000. Jis sako, kad per kele- 
ris metus tai agentūrai per- 
davinėjo žinias apie Bulga
rijos ir kitų socialistinių 
valstybių gynybą.

JAV NUSILEIDO
Karačis.—Jungtinės Val

stijos prieštaravo Pakista
no-Ir Kinijos susitarimui, 
kad jų civiliniai lėktuvai 
skrajotų iš vienos j kitą ša
lį. JAV buvo sulaikę Pakis- 
tanui teikimą civilinių lėk
tuvų atsarginių dalių. Bet 
dabar jau vėl teikia.

MOTINOS INKSTĄ 
PERKELS SŪNUI

Paterson, N. J. — Dara
ta Kosciuszko, 43 metų am
žiaus, sutiko, kad jos inkstą 
perkeltų sūnui Billui, 23 
metų. Sūnaus neišgydomai 
sugedo abu inkstai. Moti
na ir sūnus pasidavė į Me
dicinos centrą Bostone, ope
racijai.

'LAISVES' VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prailgintas iki 1964 metų sausio 31 dienos 
— o —

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
• PUNKTAI

8191 
5868 
4404 
3966 
3286 
2926
2712 Albanijoje, Jugoslavijoje ir 
2352 Rytų Vokietijoje. , 
1992

Daugiau žinių apie 
nacių teismų

Connecticut valstija ..................
Brooklyn-Queens, N. Y................
So. Boston, Mass...........................
N. j. valstijos vajininkai.............
Lawrence, Mass...........................
J. Gendrehas, St. Petersburg, Fla 
Geo. ShiniMtis, Brockton, Mass. . 
Worcester, Mass.............................
Philadelphia, Pa................... .........
A. žemaitis, Baltimore, Md..........

— o
1872 
1632 
1572 
1488 
1260

Mildred Friberg, Chicago .....
Kanadiečiai .............................
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Los Angeles, Calif...................
LLD 20 kuopa, Moterų

Binghamton, N. Y.............
Rochester, N. Y...... ...
Great Neck. N. Y...................

1276
1200
1188
780

Miami, Fla..................................... 780
J. Blažonis, Lowell. Mass.......... 648
Ona Žilinskiejič, Plymouth, Pa. 528
J. Žebrys, Cleveland, 0.............. 504

Chester, Pa.

Bona. — Manoma, kad 
Tarybų Sąjungoje buvo nu
teista virš 10,000 hitlerinin
kų kriminalistų. Daug jų 
buvo nuteista ir liaudiškose 
respublikose: Lenkijoje, Če
koslovakijoj e, Vengrijoje, 
Bulgarijoje, Rumunij o j e,

Jiems buvo priduota virš 
30,000 kaltinimų prieš kri
minalistus. Iš to skaičiaus į 
teismus buvo pašaukta 12,- 
846 naciai, apkaltinta 5,426, 
bet žmogžudystėse apkalti
no tik 403 asmenis.

1949 metais Vakarų Vo
kietijos konstitucija buvo 
pataisyta, mirties bausmė 
panaikinta, ir patvarkyta, 
kad asmuo, prasikaltęs 
prieš 20 metų, jau negali 
būti teisiamas.

J d f

Sakoma, kad Anglijos, 
į ir Jungtinių 

Valstijų okupaciniai teis
mai teisė virš 5,000 nacių. 
Iš jų 794 buvo nuteisti mir
ti, bet tik apie pusė iš nu
teistų mirtimis buvo nu
bausta.

Kada susiorganizavo Vo
kietijos Federatyvė Respu
blika (Vakarų Vokietija), 
nuo to laiko nacius krimi- per 
nalistus teisia vienuolikos Columbijos, Ąugustos ir 
vokiečių provincijų teismai. Jacksonvillės miestus.

1890 Prancūzijos

B. Sutkus, V. Taraškienč
San Francisco, Calif.........

M. Žiedelis, Nashua, N. H. 
Scranton, Pa................................
C. K. Urban, Hudson, Mass.
K. Naravas, Shenandoah, Pa.
M. Aranuk, Detroit, Mich........
L. Tilvik, Easton, Pa................
Veronika Kvetkus

Cambridge, Mass.................
A. Navickas, Haverhill, Mass. 
S. Kirslis, Bridgewater, Mass. 
A. P. Dambrauskas

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

492
440
396
472
436
322
300

216
216
108

72
72
36

— o —
Connecticut valstijos vajininkai darbuojasi, kad 

laikyt šavo vietą. Jie stovi pirmieji. Dvi naujas prenu
meratas ir atnaujinimų prisiuntė J. Patkus, newhavenie- 
tis; Vieną naują ir atnaujinimų prisiuntė J. J. Mockaitis, 
bridgeportietįs, ir J. J. Ynamaitis, Union City, C.onn., 
prisiuntė/Mi^aūjinimų.

Brooklyn-Queens vajininkui Valiui Bunkui pagelbė
jo R. Mizara su nauja prenumerata, pats Bankus pasi
darbavo su atnaujinimais.

■' Mary Kvetkas, So. Boston, Mass., vėl prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

' N. J. valstijos vajininkai pasidarbavo su atnaujini
mais: S. Radušis, bayonnietis; Felicia Šimkienė, arlingto- 
nietė; K. Paciūnas, elizabethietis (mirus A. Stripeikai, 
Paciūną išrinko LLD 54 kp.), ir ūkininkas A. Staniulis, 
hamptonietis, prisiuntė tris naujas prenumeratas.

S. Penkauskas, V. Kralikauskas ir V. Gaidys (May
nard), Lawrence, Mass., prisiuntė atnaujinimų.

Jurgis Gendrėnas, St. Petersburg, Fla., labai gerai 
darbuojasi, kad išsilaikytų laimėjimo skyriuje. Jis pri
siuntė atnaujinimus ir tris naujas prenumeratas.

J. Šapranauskienė, Philadelphia, Pa., prisiuntė at
naujinimų.

(Tąsa 5-tame puslapyje)

iš-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Kon

gresinis komitetas atomi
nės energijos reikalais nu
tarė reikalauti, kad būtų 
statomi atominiai lėktuvne
šiai, nors prieš jų statymą 
pasisakė Gynybos sekreto
rius McNamara ir eilė ad
mirolų.

Vieno tokio lėktuvnešio 
pastatymas atsieina apie 
$400,000,000.

Briuselis. — Vakarų Vo
kietija ir Prancūzija eina 
prie artėjimo “Common 
Market” sąjungoje. Gal 
baigsis sąjungos krizė.

Tuscaloosa, Ala. — Areš
tavo du karius ir karininką 
iš Nacionalės gvardijos, ku
rie metė tris bombas netoli 
Alabamos universiteto.

Maskva. — TSRS prem
jeras Chruščiovas sveikino 
Kinijos vadą Mao Tse-tun- 
gą proga jo 70-ties metų su
kakties.

Akrą.
tas Kwame Nkrumąhas rei
kalauja, kad Kongo respub
likoje nuo Jungtinių Tautų 
būtų tik Afrikos kareiviai.

Funčalas, Madeira. — Iš
gelbėti keliauninkai nuo lai
vo “Lakonia” kaltina laivo 
įgulą, kuri žiauriai elgėsi 
nelaimės metu., *

Sofija.—.Bulgarijos teis
mas nuteisė Tvaną George- 
vąrsušaudyti už šnipavimą 
JAV naudai.

Ponte Vedra Beach, Fla.
Čionai jūrų bangos išme

tė į krantą apie 150 bangi-
, nių.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė dar daugiau su
varžė TSRS ir kitų sociali 
tinių šalių diplomatų išva
žiavimą. Važiuojant į Flo
ridą jiems nevalia važiuoti

Richmondo, Raleigh,

Sunki yra Angolos 
liaudies kova

Damba, Angola. — Jau naikina vietos gyventojus, 
antri metai Angoloje eina Iš lėktuvų bombarduoja ir 
liaudies sukilimas prieš degina miestelius ir kai- 
portugalų imperia 1 i z m ą. mus, nesigaili moterų, vai- 
Pradžioje Portugalija ban- kų ir senelių. Bet liaudies 
dė nuslėpti, ji tikėjosi liau- sukilimas plečiasi, 
dies sukilimą pasmaugti. 
Buvo pasiuntus 15,000 ka
rininku ir kariu, moderniš- 
kais ginklais aprūpi n t ų. 
Bet sukilimo nepavyko su
triuškinti, tai dabar Ango
loje jau veikia apie 40,000 
jos karininkų ir karių, taip
gi pulkai karo lėktuvų.

Portugalai žiauriausiai

Vietnamo partizanai 
vėl laimėjo kovą

Saigonas. — Kada čionai 
lankėsi JAV Gynybos sek
retorius McNamara, tai 
Pietų Vietnamo valdžia pa
sigyrė, būk ji laimėjo kovą 
prieš partizanus.

Dabar valdžios karinin
kai ir Jungtinių Valstijų 
militariniai žmonės pripa
žino, kad pereitąją savaitę, 
Mekongo upės slėnyje,' vi
sur laimėjo partizanai. Val
džia neteko 55 karininkų ir

Ganos preziden-> ,^arju užmuštais, 111 sužeis-

Zurikas, Šveicarija. — 
Čionai susitaikė Mrs. Gam
ble Benedict su savo vyru 

tPorumbeanu, jie panaikino 
perskyrų reikalavimą.

Aberdeen, Miss. — Ore 
susprogo JAV bombonešis 
“B-52” ir žuvo 9 karininkai.

Varšuva. — Lenkija ir 
Belgija pasirašė su ta r t į 
kultūriniais reikalais.

Roma. — Ateinančiais 
metais Romos popiežius ke
tina tplankyti kelias šalis.

tais ir 37 patekusiais į par
tizanų nelaisvę. Partizanai 
neteko tik 15 užmuštais ir 
vieno belaisvio.

KALĖDOMS ATLIKO 
PLĖŠIMĄ

Mineola, N. Y. — Policija 
areštavo du bedarbius, A. 
Lamontą ir G. Kubishą, abu 
po 18 metų amžiaus. Kalti
na, kad jie sumušė E, Sulli- 
vaną, gazolino stoties savi
ninką ir iš registerio pagro
bė $84. Jie sakė, kad netu
rėjo pinigų kalėdinėms do
vanoms.

Čia apsilankė “The New 
York Timeso” korespon
dentas Lloyd Garrisonas. 
Jis buvo Serra deo Canda 
(kalnuose). Matė Angolos 
liaudies išsilaisvinimo armi
ją, kurią sudaro 7,500 kovo
tojų. Liaudies armija yra, 
kaip ir kitos moderninės ar
mijos: gerai organizuota ir 
ginkluota. Kalnuose portu
galai bijosi pasirodyti. Por
tugalai kontrolių o j a tik 
miestus ir didelius kelius, 
o sukilėlių būriai mieste
lius, kaimus ir didelius ša
lies plotus. Liaudies armiją 
remia desėtkai partizanų 
būrių, kurie veikia be mili- 
tarinių uniformų.

Jungtinių Tautų asamb
lėja yra nutarusi, kad Por
tugalija pasitrauktų iš An
golos ir Mozambikos, bet ji 
nepaiso nutarimo.

Portugalai Angoloje įsi
galėjo 1575 metais ir nuo to 
laiko žiauriai išnaudojo vie
tos gyventojus. Angola tur
tinga gamtiniai. Ji užima 
481,350 kvadratinių mylių 
plotą, tai yra, beveik 14 
kartų didesnė už Portugali
ją. Angoloje gyvena apie 

■6,000,000 vietos gyventojų 
—negrų, o portugalų ir kitų 
europiečių yra tik 120,000.

Budapeštas. — Traukinių 
susikūlime užmušta 32 žmo
nės ir 36 sužeista.

APIĖ T. SĄJUNGOS 
KARO LAVYNĄI

Londonas. — Kapitonas 
Claude Huan daro apžvalgą 
didžiųjų valstybių karo lai
vynų. Jis rašo, kad Tarybų 
Sąjungos gynybos laivyne 
yra 600,000 žmonių. Ji turi 
apie 500 submarinų, kurių 
15-tas procentas paruoštas 
šaudyti iš po vandens rake
tomis.
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22 naciškų budelių teismas
FRANKFURTO MIESTE, Vakarų Vokietijoje, prasi

dėjo teismo procesas dvidešimt dviejų, naciškų budelių, 
žudžiusių žmones Osvencimo mirties stovykloje. Dau
giau kaip 4,000,000 žmonių ten buvo nužudyti, daugiau
sia žydų.

Šis teismo procesas baigsis kada nors sekamų metų 
vasario ar kovo mėnesiais. Vakarų Vokietijos valdžios 
organai skelbia, kad šis teismas būsiąs toks išsamus, kad 
jis padėsiąs “patiems vokiečiams parašyti naciškojo pe- 
rijodo istoriją.”

Dvidešimt du budeliai—lašas jūroje, palyginti su 
skaičiumi budelių, žudžiusių žmones nacizmo viešpatavi
mo metu. Kaip jau ne vienas politinių stebėtojų yra ra
šęs: Vakarų Vokietijoje yra tūkstančiai nacių krimina
listų, kurie tebėra laisvi ir užima valdžioje aukštus pos
tus. Kaip gi su Hansu Globke? Rytų Vokietijos teismas 
jį nuteisė (už akių) mirties bausme už jo atliktas kri- 
minalybes. Bet šiandien Vakarų Vokietijoje Globke yra 
laisvas ir gerbiamas.

Kalbamame teismo procese sakoma, bus pakviesta 
apie 250 liudininkų, daugelis jų bus iš kitų kraštų, ypa
tingai iš Lenkijos.

Siqueiros tebera kalėjime
š. M. GRUODŽIO 29 DIENĄ sukaks 67 metai am

žiaus įžymiajam revoliuciniam Meksikos dailininkui ta
pytojui Siqueiros.

Savo gimtadienį dailininkas švęs Meksikos kalėjime, 
į, kurį valdžia įkišo 1960 m. rugpjūčio 10 d. už tai, kad Si
queiros aktyviai dalyvavo darbininkų streike.

Niujorke yra susidaręs Artistų Komitetas kovai už 
Siqueiros išlaisvinimą. Šis Komitetas ragina amerikie
čius siųsti Meksikos prezidentui prašymus, kad jis Si
queiros išlaisvintų. Siqueiros, sako komitetas, yra vie
nas įžymiausių pasaulio muralistų; jo laikymas kalėjime 
yra nusidėjimas prieš visą pasaulį.

žinot juk, kaip ponpalaikiai rods juokiasi būrui
Bei savo pusgyvį padbiią laiko per šunį, 
Ir, kad būt valia, tuoj aus jį visą suėstų. 
Aš tai vis žinau, tiek metų jau jodinėjęs 
Ir ant baudžiavų daug visokių ašarų matęs. 
Todėl nedrįsau dvare teisybę sakyti; 
Juk mane tuo visi šunys būtų apnikę, 
Ar kaip narą tuoj karbačiais būtų nuplakę.

KRISTIJONAS DONELAITIS

“VIENYBE” 
ATSIKERTA

Brooklyno pranciškonai 
buvo užpuolę Brooklyno 
“Vienybę.” Kur, girdi, ji 
gavusi pinigų skoloms at
mokėti už mašinas^ Netie
siogiai, matyt, pranciškonai 
nori primesti V. Tysliavie- 
nei “Maskvos auksą.”

Na, tai “Vienybės” leidė
ja (š. m. gr. 13 d.) šitaip 
atkerta pranciškonų orga
nui:

Darbininkas ir voldemari- 
ninkų leidžiamas biuletinis 
norėtų žinoti, iš kur Vienybė 
gavo 9,500 dol. apsimokėti 
skolas už mašinas.

Nors tai ne jų reikalas, bet, 
jeigu jau taip nori žinoti, ga
lima pasakyti.

6,000 dol. Vienybė 1962 m. 
paveldėjo iš savo skaitytojo 
S. Cverkos ,mirusio New H(a- 
vene, Conn. 1961 m. dalį su
aukojo Vienybės skaitytojai 
ir rėmėjai, o kiek trūko pa
siskolino iš banko.

Toliau:
Šia proga tėvui Petrui norė

tųsi pridurti pastabą: negra
žu ir nekrikščioniška po agen
tūras vaikščioti, atkalbinėjant 
Vienybei duoti garsinimus. 
Kas būtų, jei Vienybė visus 
Darbininko žydų kilmės skel
bėjus pradėtų informuoti apie 
kai kuriuos to laikraščio re
daktorius ?

Pagaliau, laikas ir lietuvių 
visuomenei apsispręsti, ar vie
no Darbininko redaktoriaus 
žmona garbingai pasielgė, į 
Californiją pabėgusi su..., 
maždaug tuo pačiu laiku, kai 
V. Tysliavienė išvyko Lietu
von savo vyro palaikus palai
doti gimtoje žemėje.

Taip, jeigu minimas “tė
vas Petras” vaikščioja po 
agentūras ir prašo, kad jos 
neduotų kitiems laikraš
čiams .skelbimų, tai jis, at
virai pasakius, elgiasi labai 
labai kiauliškai!

ir lietuvių kunigų ir gali bū
ti Dievo suprastas vartoda
mas” lietuvių kalbą-,,

Reiškia, jeigu norite išlieti 
lietuviais, eikite į bažnyčias, 
melskitės lietuviškai, duokite 
suprasti saVo^Vėikams, kad 
dievas supranta lietuviškai.

Taip, .į senatvę nau j leni
niai socialdemokratai atsi
verčia “prie dvasios šven
tos.” Kodėl, kuriais sume
timais? Biznio sumetimais!

emigravo

ir baigęs
B. Until-

Prisiminus įžymųjį Amerikos lietuvių 
karikatūristų Jonų Bullį-Lumbį

Paul Robesonas grįžo
ĮŽYMUSIS DAINININKAS ir kovotojas už liaudies 

reikalus, Paul Robeson, grįžo į JAV,. Užsienyje jis išbu
vo penkerius metus ir penkis mėnesius.

Užsienyje, daugely šalių, Paul Robesonas gastrolia
vo, duodamas kooncertus, į kuriuos rinkosi tūkstančiai 
publikos. Deja, ten bebūvant, palūžo jo sveikata. Kurį 
laiką jis gydėsi Londone, paskui keletą mėnesių buvo Ry
tų Vokietijoje—ten taip pat gydėsi. Vėliau vėl grįžo į 
Londoną.

Paul Robesonas gerai žinomas visam pasauliui ne tik 
kaip dainininkas ir įžymus aktorius, o ir kaip kovotojas 
už liaudies reikalus, ypatingai už negrų laisvę.

Vos išlipęs iš lėktuvo Kenedžio vardo aerodrome, 
Niujorke, artistas pasakė spaudos korespondentams, kad 
jis čia nesėdės be užsiėmimo,—jis kovos, kaip kovojo, už 
pilietines negrams teises, už liaudies reikalus. Bet pir
miau Robesonas turi sutvirtėti sveikatoje. Jis atrodo su
menkęs, silpnas.

Mes jam linkime sėkmingai pasveikti!

Gedulo menuo baigėsi
PRAĖJUSI SEKMADIENI, gruodžio 22 d., sukako 

mėnuo nuo prezidento Kenedžio užmušimo. Visas šis mė
nuo buvo paskirtas gedulo mėnesiu. Tauta liūdėjo. Net 
it respublikonai politikieriai buvo nusitarę viešai prezi- 

- dento Kenedžio nekritikuoti, nepulti. Be to, jie nusitarė 
viešai neptepėti per daug ir apie savo politiką.

Dabar, pasibaigus liūdesio mėnesiui, respublikonai 
pradės triūbyti apie busimuosius prezidentinius rinki
mus; politikieriai veršis j priešakį, skelbdamiesi, kad jie 
norį būti kandidatais prezidento vietai; niekins jie ir bu
vusio prezidento administraciją, jo politiką.1

Jau prieš kurį laiką buvęs prezidentas Eisenhoweris 
ragino kai kuriuos respublikonus, kad jie nemiegotų, kad 
garsintųsi, kad būtų pasiruošę kandidatuoti prezidento 
vietai, jei respublikonų suvažiavimas norės juos nomi
nuoti. Esą, reikia turėti daug kandidatų, kad būtų iš ko 
pasirinkti.

Pradės respublikonai ir rasistai pulti ir dabartinį 
prezidentą Johnsoną, gerai nujausdami, kad jis bus De
mokratų partijos kandidatas prezidento vietai.
■ė———I——1 HIM I I ■ ■■ I

ŽUVO IR
TRYS LIETUVIAI*

Toronto laikrašty “Liau
dies Balse” skaitome:

Orlaivio nelaimė prie Mont
real©, kuri nusinešė 118 žmo
nių, palietė ir lietuvius. Kaip 
paaiški, tai toj nelaimėj žuvo 
trys lietuviai: A. S. Slapšys, 
J. .'Žirnis ir M. Milius.

Iš aprašymo Tėviškės žibu
riuose matome, kad A. Slap
šys buvo jaunas inžinierius, 
kuris lankėsi Montreale savo 
tarnybos reikalais. 'Žirnis bu
vo orlaivio pareigūnas.

Kas tam orlaiviui atsitiko, 
kad jis kelias minutes skridęs 
nukrito ir sudužo, eksploda- 
vo? Sakoma, kad motorai bus 
labai giliai įsmigę į žemę. Ma
tyti, kad jis smogė labai smar
kiai. Vargu pavyks išaiškin
ti nelaimės priežastį.

Kai kas daro išvadą, kad 
orlaiviais pavojinga skristi. 
Kiti daro priesaikas niekad 
neskristi. Bet tai klaidinga iš
vada. Automobiliais nelaimės 
įvyksta diena dienon,- bet 
žmonės ' neatsisako nuo jų. 
Ko reikia, tai daugiau dėme
sio kreipti į saugumą. Kaip 
statistikos rodo, tai vištiek or- 
laivais keliauti saugiausia. 
Lyginant, kiek žmonių skren
da orlaiviais, tai nelaimės 
labai retas atsitikimas.

BRONIUS UNTULIS 
APDOVANOTAS

Neseniai Tarybų Lietuvos 
vyriausybė apdovanojo 
Garbės raštu Bronių Untu- 
lį jo 80 gimimo metinių pro
ga.

Kas gi yra šis vyras, Bro
nius Untulis? Vilniaus 
“Tiesa” atsako:

Senieji vilniečiai gerai pa
žįsta Bronių Untulį. Gimęs 
Telšių apskrities Rumšaičių 
kaimo valstiečių šeimoje, jis 
anksti įsijungė’ į pažangų ju
dėjimą . 1903 metais, vos 
baigus gimnaziją, B.- Untulį 
už nelegalios literatūros pla
tinimą caro žandarai arešta
vo ir įkalino Liepojos kalėji
me. Ir sugrįžęs į laisvę, ilgą 
laiką gyveno policijos priežiū
roje. Norėdahias iš jos išsi
vaduoti, B. Untulis 
į užsienį.

Vėliau, sugrįžęs 
universitetą Kijeve,
lis mokytojavo Vilniuje, Tel
šiuose, Vitebske. 1917 - 1918 
metais jis gyveno Voroneže ir 
dirbo lietuvių gimnazijoje. 
Atvykęs į Vilnių, B. Untulis 
iki 1940 metų dirbo mokyto
jų lietuvių vyrų gimnazijoje. 
Klerikalai reikalavo auklėti 
jaunimą nacionalistine dvasia. 
B. Untulis, baigęs universite
tą, buvo įsigijęs istoriko spe
cialybę. Tačiau jo pažangios 
pažiūros nepatiko klerika
lams. Todėl ilgą laiką jam 
buvo leidžiama dėstyti tik lo
tynų kalbą.

Atkūrus' T ai y b ų valdžią 
Lietuvoje, B. i Untulis 1940 me
tais . pakviestas dirbti ką tik 
įsikūrusioje LTSR Mokslų 
akademijoje. Pbkario metais 
jis dirbo universitete. Dabar 
jau keliolika metų B. Untu
lis pensininkas;-■ Ir šiandien 
šį seną mokytoją su dėkingu
mu prisimena šimtai jo auklė
tinių. Jie nuoširdžiai sveikina 
Bronių Untulį su aukštu vy
riausybiniu apdovanojimu.

Gruodžio trisdešim toji 
liūdnai primena pažangia
jam judėjimui, ypač laik
raščiui “Laisvei”, smūgį, 
kokį sudavė įžymaus bend
radarbio Jono Bullio (kari
katūristo Lumbio) mirtis.
Ateidamas į gyvenimą Jo

niškio valsčiaus mažažemio 
šeimoje, Jonas atsinešė di
delius gabumus, darbštumą 
ir begalinį norą daug iš
mokti, žinoti ir žinyno 
brangybėmis dalintis su ki
tais bedaliais. Skleisti liau
dyje jai naudingas žinias 
net moderniškomis priemo
nėmis yra sunkus darbas, o 
anais laikais tokių priemo
nių nebuvo. Nors ir men
kai pradinės mokslo tepaži- 
nęs, Jonas suprato, jog 
priemones reikia pasidaryti 
—naudoti raštą, juo pasi
gaminti lapelius. Ir gamino
si. K,ad lapelis būtų pa
trauklus, mokėsi gražiai 
parašyti, braižinėliais puo
šė. Kovotojų prieš carizmą 
rankose tie lapeliai talkavo 
Kapsukui ir jo bendražy
giams darbininkus organi
zuoti, teikė jiems viltį gra
žesnio gyvenimo, akstino už 
tą gyvenimą kovoti.

Atvykęs 1913 metų gale į 
Ameriką, gavęs darbą ir at- 
sikvietęs žmoną Viktoriją 
su maža dukryte, Bullis 
nedelsdamas susirado pa
žangiąją spaudą, tapo jos 
skaitytoju, bendradarbįu ir 
rėmėju. Nuliekamomis nuo 
darbo už duoną siuvykloje 
valandėlėmis j i s mokėsi, 
kad galėtų būti vis geres
niu bendradarbiu karikatū
ristu. Ir kūrė, kūrė. Jis uo
liai sekė pasauliniuš įvy
kius bei lietuvių judėjimus, 
kad juos gerai suprastų ir 
kad jo' kūryba' tarnautų 
liaudies troškimams ir sie
kiams. Tokia jo kūryba ir 
buvo. Rašydavo ir kores
pondencijų iš savo miesto

LIETUVOS ARTISTAI 
GASTROLIAVO 
MASKVOJE

Lietuvos spauda praneša, 
kad š. m. gruodžio 16 d. į 
Maskvą išvyko LTSR Vals
tybinio akademinio operos 
ir baleto teatro artistai. 
Kremliaus didžiojoje salėje 
jie paštatė dvi operas — E. 
Balsio “Eglę žalčių karalie
nę” ir L. Delibo “Silviją,” 
taip pat J. Juzeliūno baletą 
“Ant marių kranto.”

yra

seniau “Naujienų” 
P. Grigaitis ir jo 
naujieniečiai buvo

Kovojo religi-

New Haven, Conn.
Gruodžio -JL7 d. į vyko 

LLD 32 kuopos susirinki
mas. Narių atsilankė geras 
būrys. Nutarta gegužės mė
nesį surengt pietus. Tam 
reikalui paskirtas komite
tas.

Visi nariai pasimokė j o 
duokles už 1964 metus. Į 
kuopą gautas 
jas narys.

Pasibaigus 
Eva Rudman
čius pavaišino draugus ka
va ir pyragaičiais. Didelis 
joms ačių!

2 p.—Laisve (Liberty)-— Penkt,gruodžio (Dec.) 27, 1963

“PRIE DVASIOS 
ŠVENTOS”

S. J. Jokubka “Vilnyje” 
primena:

Kadaise 
bosas Dr. 
leitenantai
laisvamaniai, 
nius burtus, sake^ jog nėra 
nei dievo, nei peklos, nei vel
nių.

Bet žirėkite kaip tie naujle
niniai ‘‘laisvamaniai” išsigimė. 
Jų laikraštyje “Naujienose” 
nr. 296 vienas rašeiva susirū
pinęs dėl lietuvių vaikų nu*- 
lietuvėjimo iš visos širdies pa
taria kaip išlaikyti vaikus lie
tuviais. Girdi, “labai svarbu 
konfesijos, šventovėse lietuviš
kos pamaldos su lietuvišku pa
mokslu, giedojimu, kad vaikai

šių namuose (jie buvo su
teikę savo namus pagalbos 
darbui) dirbti: taisyti rū
bus, įrišti, adresuoti pun
dus. Tik nebepajėgdamas 
nueiti, vos keliomis savaitė
mis pirm mirties jis tą dar
bą apleido.

1943 m. gruodžio 30-tą te
legrama paskelbė: Jonas 
Bullis-Lumbis mirė!

Dvidešimt metų, 
netekome.

Greit nubėgo metai—kar
tais pilni priešų ir sunkių 
problemų darbo žmonėms, 
jų spaudai, o kai kada nu
švitę garbingomis pergalė
mis. Bet jų niekas nebepa- 
vaizdavo tuo būdu, kuriuo 
vaizduodavo lietuvių liau
dies buvęs suprastas ir pa
mylėtas Jonas Bullis-Lum
bis.

Angliakasyklų srities vei-

kai jo

kėjas Juozas Ramanauskas > 
pilnutinai išreiškė lietuvių 
darbo žmonių nuostolį dėl » 
netekimo J. Bullio, kai jis 
tuomet rašė:

“... Su liūdna širdžia ten
ka priminti, kad mūs mažai 
tautai mirtis išplėšė taip 
gerbiamą, taip mylimą, ne
pavaduojamai reikali n g ą 
asmenį — asmenį, kurio 
vietą užpildyti nėra gali
mybių...”

Taip suprato velionį Bul- 
lį-Lumbį ir jo gimtoji Ta
rybų Lietuva, kurios prisi
kėlimu iš griuvėsių jis giliai 
tikėjo net juodžiausiomis 
naciškos priespaudos dieno
mis. Atsikūrusi T. Lietuva 
šiltai priglaudė prie savo 
krūtinės išeivį savo sūnų 
dailininką, perspausdinda
ma jo kūrinių rinktinę, tuo 
patimi pagerbdama visus 
tuos, kurie darbuojasi už 
pažangą ir taiką pasaulyje.

S. S.

ST. PETERSBURG, FLA

Labai kuklus, J. Bullis 
iš karto būdavo veik nepa
stebimas. Tik arčiau pažinę, 
susitikę jį darbuose, sužino
me, jog jis teatro mėgėjams 
buvo režisierius, sufliorius, 
grimiruotojas; šokiams mu
zikantas, visų pažangių or
ganizacijų narys, pažangie- 

‘•čių susirinkimų ir pramogų 
lankytojas, o kai kada ir 
patarėjas (to paprašius).

Jis, beje, yra atkūręs dau
gelio asmenų portretus dro
bėje ir nutapęs gamtos pei
zažų.

Jo gyvenimo paskiausiais 
metais jam pristigo kūrybai 
laiko. Tarybų armijai ve
jant naciškus žvėris iš ta
rybinių kraštų, atidengus 
fašistų nuteriotuose kraš
tuose baisią padėtį, visi do
ri Amerikos lietuviai susku
bo rinkti pagalbai rūbus. 
Juos reikėjo priruošti, iš
siųsti. Kad ir nestipriai 
jausdamasis, pamylėtą pai
šybą Bullis atidėjo į šalį 
“laikinai”. Kartu su žmona 
ir grupe, kitų pasišventėlių 
liuosvalandžiūs lerdo Bėke-

Kilnus ūpas, gražūs darbai
Šie metai slenka prie už

baigos. Nė nepajusime, kai 
įžengsime į naujuosius. Jau 
laikas trumpais bruožais 
peržvelgti šios kolonijos pa
žangiečių nuveiktus gražius 
darbus ir pasidžiaugti na
rių didžiu ūpu, energija, 
darbštumu. Jie stebėtinai 
atliko didelį darbą per vi
sus šiuos metus. Pav.: visi 
Lietuvių Literatūros drau
gijos 45 kuopos susirinki
mai buvo skaitlingi, pavyz
dingi svarstyme bėgančių 
reikalų. Juose, lankėsi sve
čiai ir vietos geros valios 
žmonės. Parengimai taipgi 
praėjo sėkmingai, buvo di
deli, nė, vienas jų neatnešė 
nuostolių, vien tik davė 
gražaus uždarbio, o jų ne
menkai buvo, (ne mažiau 
kaip trys į mėnesį. Nepa
vargo nė pramogų visos ko
misijos, visados su pakiliu 
ūpu kalbėjo, jog reikia 
dirbti ir dar daugiau dirbti 
dėl apšvietos labo.

To sėkmėje kuopa galėjo 
daug skirti šio uždarbio ap
švietos reikalams, spaudai. 
Laikraščių vajininkai rū
pestingai darbavosi. T a i 
ženklas, kad nenustosime, 
bet dar pakilsime skaityto
jų skaičiumi.

Taigi, iš visų pusių žiū
rint, ko daugiau reikia? 
Reikia ateityje tokios pat 
nariams tvirtos energijos, 
geros sveikatos. Be sveika
tos, be energijos, viso to būt 
neatsiekta. Be to, rodos, 
mumyse gražiai vyrauja 
draugiškumas, kas juo la
biau didina energiją.

Kita mūsų laimė, tai kad 
mirtis menkai išplėšė kuo
pos narių ir bendrai žmonių 
iš gyvųjų tarpo, o naujų ir 
persikelianč i ų skaičius 
sparčiai gausėja. Jei kokio
je, kuopa gali išaugti į vie
ną iš didžiausių kuopų.

Kitas reiškinys nepava
duojamai džiugina visus, 
tai, kad išlaikyta pasaulinė 
taika, nesudrumstė nei mūs

vietos darbuotės. Tikėkime, 
kad ilgai taika pasilaikys, 
žmonija neleis karo troškė- 
jams užkurti ugnį. Dėlei to 
maloniau energingai dar
buotis kultūrinėje dirvoje, 
net senatvė nepaveikia na
rius ir mūsų gerus priete- 
lius, kuris mus gražiai re
mia. Sausio 5 d. kuopos su- 

I sirinkime išgirsime iš pil
nos atskaitos daugiau davi
nių. Jaučiame, atskaita bus 
įdomi, apie ją, jeigu viskas 
susiklostys gerai su skaity
tojais, pasikalbėsime vėliau. 5* 
Po susirinkimo bus skanūs 
pietūs.

Berods, Naujų Metų die
ną, sausio pirmąją, įvyks 
kuopos linkimas balius, o 
pietus išduos 12. valandą. 
Susirinkimas ir balius įvyks 
toje pačioje vietoje—Laiš
kanešių salėj, 314 J5th Avė. 
So. - \

Sklinda gandai, jog iš 
šiaurės nemažai pažangie
čių atvažiuos praleisti žie
minį sezoną su mumis. Laiš
kuose draugam rašo atvyks 
iš Worcesterio, Mass, 
kagos, Niujorko 
miestų. Draugai 
kurie pageidaus, 
dinti svečius pas 
čius lietuvius.

Baigiantis seni e m me
tam jūsų koresp. linki vi
siem sulaukti laimingiausių , 
Naujų Metų, tvirtos svei
katos, kuri yra brangiau
sias žmogui turtas. A

VIKUTIS

, Ci- 
ir iš kitų 
stengsis, 
apgyven- 
vienmin-

vienas nau-

susirinkimui, 
ir M. Valin-

Eva Kunca yra ligoninė
je ištyrimui jos sveikatos. 
Juze Žolyiias dar vis ser
ga, silpną, bet palaipsniui 
sveikata taisosi. Sofija A- 
leksa jau pasveiko. Elena 
Stankus sveiksta, jos ran
ka jau išimta iš gipso. LLD 
kuoposiyiąį .nąriai linki ser
gančioms greitai pasveikti.

Naujoji Vilniaus architektūra
Afl W * £u*>*-* t' ■ *. •

i

Miami, Fla.
Gruodžio 11 d. Jonas Gry

bas čia rodė iš Tarybų Lie
tuvos filmus. Žmonėms la
bai patiko.

Grybas atsivežė ir pagal
bininkų iš Brooklyno. Be 
filmų, jo pagalbininkai ap
dėjo didelį stalą knygomis. 
Dabartiniu laiku jau sun
ku kam įpiršti knygą. Nu
sipirkau aš vieną, nes buvo 
nebrangi, užmokėjau tik 20 
centų. Knyga pavadinta 
“Mokinio biblioteka.” Aš 
jau girdėjau, kad Vienuolis 
geras rašytojas, bet dabar 
pats pajutau, kad jis dide
lio proto žmogus. Tai yra 
didelė atmintis mums se
niems iš pergyventų jau
nystės dienų Lietuvoje.

Man vartant knygas pa
sirinkti, vienas Grybo pa
galbininkas sako: “Štai mes 
turime ir muzikos, dainos^ 
su gaidomis.” Klausiu, o 
kieno kompozicija? Jis at
sako : Prano Balevičia&s, 
jauno amerikiečio lietuvio.- 
Gražių dainų rinkinys — 
“Rinktinės dainos.” Galima 
jomis naudotis. Ku Ku
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* ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
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“LĖTA REVOLIUCIJA”
k

Po tokia antrašte “Look” lių klausimų. Ir tik tuos
žurnalas padarė negrų ko-1 klausimus galima išrišti na-' Elzbieta

Kaip švedų mokslininkas žymiai sutrumpinta, tai dar vų apžvalgą, jų šių metų donate sĮcale^ kuomet pri- ^eg rochesteriečiai nete-
daugiau darbininkų atsi
durs bedarbių eilėse. To pa- 

į ties likimo gali susilaukti ir 
k^oia“ jungtiniu'' Valstijų įaugėto aukštai 
politiką, kaip žalingą savo 
krašto ekonomikai. Tuo Į 
klausimu iis parašė knvga 
“Challenge to Affluence,” 
kurioje šis įžymus Švedijos 
ekonomistas, politikas 
diplomatas nurodo, kodėl administratorius, iš Vil- 
amerikinė ekonomika yra niaus mums rašo: 
stagnaciioie . Tuo klausi-1 

>mu jis kalbėjo Howard o 
universitete.

l-rnro-nq dalvte 
anfnrius ambūdina esamaja 
JAV ekonomikos stagnaci
ją. kurios nepanaikinus nie-1 
kaip negalima išrišti ne
darbo klausimą. Stagnaci
ja (pramonės gamybos su
stingimas). prasidėjusi po 
Antrojo Pasaulinio karo, 
nuolat palaiko bedarbių ei
lėse apie 5 milijonus darbi
ninkų, taipgi kelis milijo
nus ne pilną laiką dirban
čiųjų.

Stagnacijos vyriausia 
priežastis esanti, sako Mvr-1 
dal. aukštai prasilavinusiu I 
darbininku trūkumas. Kad 
gerai valdyti automatizuo
ta mašineriją, reikia aukš
tai išlavintu darbininku, 
vnač inžinierių. Stokuoiant 
tokių žmonių, automatizuo
ta mašinerija negalinti duo
ti reikiamo gamybos kie-

vertina JAV ekonomiką
Gunar Myrdal savo raš

tais ir vėl smarkiai kriti- išlavintų
darbininkų.

Buvęs argentinietis 
nauju gyvenimu džiaugiasi

P. Guobvs .buvęs argenti- 
ir niečiu laikraščio ‘‘Tėvynės”

“Jau nriartėjome prie 
žiemos šalčiu. Praeita vasa
ra nas mus buvo labai karš
ia jr perdaug sausa. To
kiu karučiu nenrisimena net 
seno amžiaus žmonės .

Darbas man sekasi. Taip
gi turiu ir organizacinio- 
buPūrinio darbo, nes jeigu 
nori, tai visuomeninio dar
bo visuomet gali susirasti. 
O aš prisimenu. kad to mus 
nmke pažangiosiose organi
zacijose.

Per Spalio revoliucijos su
kakti šiemet turėjome net 
keturias dienas poilsio, tai 
buvo malonu susitikti su 
giminėmis ir pažįstamais.

Prieš daugiau mėnesį vy
ko KP Vilniaus rajono kon
ferencija, kur ir man teko 
laimė dalyvauti. Iš cecho, 
kuriame aš dirbu, mane iš
rinko delegatu. Tain aš da
bar galvoju, ar mane taip 
būtų išaukštinę, kai Lietu
vą valdė buržuazija? Žino

ki© ir tokiu būdu nesutei- ma’ nebūtų.
kia daugiau naujų darbų J “Laisvę” gaunu norma
liems, kurie bedarbių eilėse , ]iaj ir nei vieno egzemplio- 
randasi. . J riaus nenumetu—perduodu

Kad tą padėti pakeisti kitiems pasiskaityti.
geroion pusėn, pati vvriau- 
svbė turinti imtis būtinų 1964 metais ir linkiu ge- 
priemoniu dideli skaičių|riaušių sėkmių.” 
jaunuoŲu išmokslinti, kad 
jie galėtų apvaldvti auto
matizuota mašinerija ir su- 
darvti naujiems darbams 
«alvgas. kurios galėtu gera Į 
bedarbiu įkaičiu su gerti. O 
juo daugiau darbininkų 
dirbtu, tuo daugiau jie pro
duktu sunaudotu, ir tada 
ekonominė stagnacija ma
žėtu.

Antroie Vnvprng dalvie nn- 
tnrins nnrndo k^»d ameriki
nė šaltoin karo politika ir
gi prisidėjo prie ekonomi
nės stagnacijos. Juk tai 
faktas. kad socialistinėse 

stagnacijos visai ne
simato ten nrsmoninė ga
myba daro didžiulę pažan
ga. Taingi ir pramoninės 
Vakani Europos valstybės 

• daug daugiau pažangos da

Sveikinu su Naujaisiais

veikimą ir ką jie jau yra vatiškas biznis kooperuoja j<om’e geros veiklios drau- 
atsiekę. | su valstybe. 1 .

iOS.

Amerikinė šaltojo karo 
politika juk daugelį ameri
kiečiu beviltiškais padaro, 
sumišiman ivaro, kuomet 
nebematom a šviesios gyve
nimui ateities, kuomet ka
ro pavojus nuolat tave gaz- 
dina, demoralizuoja. Tada 
nei mokslas, nei noras ką 
nors žymesnio pasiekti ta
vęs nebežavi. Tokia padė
tis irgi gimininga ekonomi
nei * stagnacijai.

Tokia padėtis, žinoma, 
mažina amerikinės vadovy
bės vaidmenį nasaulvie. To
dėl iis pataria Amerikai 
rimtai perkratinėti savo po
litika. pakeisti netinkamus
metodus, kad ekonomika lengviau maista i si g v ti. fi 
pradėtų progresuoti.

Bet kaip gi iš to užburto 
rato išeiti? Jeigu ir būtų 
pralavinta daugiau jaunimo 

^pramoninei gamybai, negu 
šiuo metu pralavinama, tai 
Vargiai būtų galima stagna
ciją panaikinti. Juo dau
giau automatizuota gamy
ba .tuo daugiau ji išmeta 
darbininkų į bedarbių eiles. 
Jeigii darbo savaitė nebus

Lengvesnis gvvenimas 
neina sveikaton

Lucile E. Hnvme. Smith- 
qanian T^sti tilto nnfronnln- 
o-is^ė f žmogau s biologinės 
nripųmfies tvrinėtoial Wa- 
^hingtone. ir Wm. M. Bass, 
Kansaso universiteto profe
sorius. teigia. kad dabarti
nis mūsų p-vvpnimas veda 

nrie išsipųrnirno.
Jie nurodo, kad širdies, 

vėžio L kitos giminingos li
pios kaip tik daugiausia vra 
susijusios su žvmiai naleng- 
veii’siu gyvenimu. kuomet 
mūąu fizini darba atlieka 
mašinos, kuomet išsimankš- 
tinimo mums stoka.

Daugelio metu tyrinėji
mai narodo. kad pirmieji 
nvnoril'ipoini indėnai gwe- 
r>e nrieš 3 Onn metu, ir vė
liau buvę fiziniai sveikesni, 
kaip tie indėnai, kurie gy
veno prieš 800 metų ir vė
liau.

Sveikesnių gyvenimo prie
žastis buvusi tame: Pir- 
mesnieii indėnai buvo me
džiotojai ir kitokio maisto 
ieškotojai. Visuomet jie bu
vo “ant kojų.” kilnojosi, bė
giojo. Jie išsimankštinda- 
vo tiek, kad ju kūnas pa
sidarydavo diržingas, tvir
tas. atsnarus visokioms li
goms. Iškasti skeleton ai pa
rodo. kad jų dantys būdavo 
sveiki.

Bet tie indėnai, kurie pra
dėjo prie vienos vielos gy
venti žemės ūkiu užsiimti,

žiniai pasidarė silpnesni, jų 
dantys pradėjo gesti ir ki
tos kvarabos greičiau pri- 
simesdavo.

Todėl tiems, kurie turi 
lengvą užsiėmimą, patarti
na daugiau mankštintis .

/rašykite Laisvę savo 
minėrns j Lietuvą. Kurie 
n jau gauna Laisvę, rašo, 

kad ji jiems patinka.

Pirmiausiai buvo kreip- į 
tąsi i negrų organizacijas 
ir jų vadus, kad patirti jų 
kovų pasekmes, ar jie yra 
pasitenkinę savo veikla ir 
kokie jų planai ateityje.

Negrų vadai nurodo, kad 
padėtis šalyje, bloga. Pir
miau negrai būdavo sam
domi farmų, laukų darbuo
se. Bet įvykus automatijai, 
laukų darbai labai sumažė
jo, prisieina ieškoti darbo 
miestuose. Bet automatija 
randasi ir miestuose, ne- 

i darbas randasi ir čia, ir dar 
' prieš negrus susidaro dis
kriminacija, tai padėtis tie
siog nepakenčiama. Dabar 
nedirbančiųjų negrų pro
centas yra 11, prieš 4.9 pro
cento baltųjų darbininkų.
' Šiaip situacija esanti pa

lankesnė, nes kaip buvę pir
miau, tai prie, didesnių biz
nio įstaigų nebuvo galima 
ir prieiti, nes, girdi, didieji 
bosai sėdi stiklinėse rašti
nėse prie blizgančio stalo, 
jau iš tolo mosikuoja, kad 
neitum pas jį, nes jis su ta
vim nieko nenori turėti.

Negrų vadai, išpasakoję 
savo skriaudas ir kančias, 
prideda, kad jie kovoja už 

i lygias teises kaip šalies pi
liečiai, taip pat už teisę į 
darbą. Ir jų kova esanti ra
mi ir gali tęstis per daug 
metų. Ir jei jiems nepavyk
tų laimėti, tai jie negaran
tuoja, kad negrų kovose ne- 
isigalėtų Black Muslin ar 
Mau Mau.

Didieji bizniai esą susi
rūpinę negrų klausimu. Jie 
nori, kad šalyje, būtų ramy
bė ir kad jų pagamintus 
produktus naudotų visi, ar 
jis juodas ar baltas, nes pi
nigą ta pati vartoja visi. I 
Tain sako žurnalo rašyto
jas. Pikietas ir boikotas biz
niui gero nedaro.

Kad situaciją pagerinti, 
kad bent kiek nors neapy
kantą prieš negrus sušvel-' 
nint. tai didieji bizniai 
kreipėsi i visus .gyvuojančių 
religijų kunigus, rabinus, 
ministerius ir kitus, kad jie 
savo bažnyčiose pradėtų 
skelbti rasiu lygvbę svkiu 
su visais Amerikos pilie
čiais. Kad taip buvo, tai 
žurnalo rašytojas nurodo ir 
ypatas, kas organizavo ku
nigus, ir kur tokie susirin
kimai ivyko. Ir sako, kad 
tas davė apčiuopiamas pa
sekmes. Ypatingai tuo 
klausimu smarkiai veikia 
protestantai.

Kuomet negrai išėjo į de
monstracijas Birmingham, 
tai tarpe maršuotoiu buvo 
nemažai kunigu, advokatų 

' ir šiaip pasiturinčių žmo
nių, kurie davėsi areštuoti 
ir už kitus areštuotus uždė
jo užstatus ir teisme juos 
gynė. Ir sako, kad veikliųjų 
vietos veikėjų nuosavybė 
buvusi apdrausta per didį- 
ji bizni nuo rasistų sunaiki
nimo. Pasekmingas marša- 
vimas už lygias teises 
Washingtonan taip pat bu
vęs remiamas, kaip mora
liai, taip pat ir materialiai, 
stambiu žmonių.

Sušaukimas kelio likos 
šimtų biznierių į Baltąjį 
Narna tuo reikalu apsvars
tymui padėties per prezi
dentą Kenedi irgi nepraėjo 
be pasekmių. Ten išsiaiški
no. kad privatinis biznis ne
gali būti tvirtas ir savisto
vus, jei jisai nėra susirišęs 
su valstybės bizniu, nes ša
lyje randasi daug labai keb-

Alabamos valstija, sako
ma, nukentėjo. Buvo už
brėžta statyti kelis fabri
kus, bet dėl tų neramumų 
statybą sulaikė. Ir viena 

I dirbtuvė buvo jau pastaty
ta, bet ir ta nebuvo atida
ryta.

skolinga miestui virš 60,000 
dolerių už 1962 metus. Da
bar miesto advokatas įsakė 
“tėvams” prirengti geležin
kelio kompanijai raportą 
iki 1964 metų sausio 22 d.,. 
pranešant, kad miestas už-, 
trauks ant jos skolą, taip 
vadinamą “lien,” ir reika
laus paskirti “resyverį” , 
kaip subankrutavusiai.

Antras dalykas, tai mū- . 
sų valdžios paskelbimas, 
kad su pradžia 1964 metų 
ji nebeduos pašalpos tiems** 
kubiečiams pabėg ė 1 i a m s, 
kurie nesusiras arba neims 
duodamo darbo, nežiūrint 
kur (iki šiol jie neimdavo 
darbo už Miamės miesto ri- 
hų).

Dabar tie pabėgėliai 
prieš šį patvarkymą štur
muoja. Iki šiol jie baliavo- 
jo ir šiaušėsi, gaudami nuo 
75 iki 100 dolerių mėnesiui. ’ 
Ir dauguma jų dar turėjo 
darbus arba banke pinigų, 
o mūsų “tėvai” aplink juos 
tupinėjo, globojo. Būtų la
bai laikas mūsų valdinin
kams nutraukti užlaikymą 
ir Europos dipukams.

—žilas Juozas

Rochester, N. Y.
Gruodžio 5 d. (1963 m.) —Mr. G. Savage.* Laisvai 

Duobienė. palaidota Mount Hope ka
pinėse šalia savo mylimo 
vyro. Palydėjo į kapus 45 
automobiliais. Tas rodo, jog 
turėjo daug draugų, visokių 
tautų. Palydovai buvo už 
kviesti į Gedimino svetainę 
ir gerai pavaišinti.,u/c

E. Duobienes paskutinės 
aukos “Laisvei”

Jos sūnus Antanas ir jo 
žmona varde savo mylimos 
mamytės aukoja 25 dol.; jos 
mylimi brol i a i, Petras 
Anuškevičius ir Jonas ir jo 
žmona Onutė Kūniškai — 
25 dol.; K. Žukauskai, Mr. 
ir Mrs. Jonas Mačehiak ir

Velionė Duobienė gimus 
Suvalkų rėdyboj, Garliavos 
parapijoje. Atvažiavo į šią 
šalį 1898 metais, apsigyve
no Brooklyn, N. Y., vėliau 
persikėlė į Rochester, N. Y. 
ir čia išgyveno iki mirties.

- . . . . ,.. . i Ištekėjus už Benedikto
„ Duobos susilaukė 4 vaikų.

! Viena mergaitė mirė kūdi- 
I kystėje ir vienas sūnus, ga- 

’ I bus moksleivis, mirė moks-
, lo metais. Abu Duobai tą
• smūgį labai skaudžiai per
gyveno. Jos mylimas vyras Mr. ir Mrs. Grzelk po 5 dol. 
Benediktas Duoba jau mi
ręs 12 metų.

prieš tą vadinamą “bus- , 
nessmėn’s sę c r e t drive” 
priešinosi Jackson, Sreve- 
port ir Montgomery mies
tai.

Pagal “Look” davinius 
atrodo, kad negrų “lėta re
voliucija”, nors lėtai,, bet 
žengia pirmyn. Jau įvardi
na šimtus įvairių didelių ir 
mažesnių darbo įmonių, ku
rios bando susitvarkyti su | 
negrais darbininkais. Jei , 
jau negali jų priimti daug, 
bet jau jiems priklausantį 
procentą bando priimti. 119 | 
didžiųjų korporacijų įsteigs ' 
“Management seminarą”. Į 
tą seminarą jau samdo vie
ną negrą ant trijų baltųjų 
darbininkų. Vietomis, sako
ma, kompanijos paskiria 
negrus viceprezidentais. 
Pavyzdžiui, Pepsi Cola. Ir 
šiaip negrus paaukšti n a 
darbuose, pastato užveizdo- 
mis ir f Urmonais.

Jei visa tai tiesa, tai lie
ka tik pasidžiaugti ir palin
kėti pasėkmingiausios už- 

, baigos jų kovose.
nas

Elzbieta Duobienė
Abudu Duobai buvo pa

žangių minčių ir veikė, ir 
dirbo darbus, ir aukojo dar
bo klasės kovoms už taiką 
ir laisvę visame pasaulyje.

Velionė Elzbieta labaiLietuva. 1963. X. 16
Skait y d a m a s “Laisvę” daug dirbo Antrojo pašauli- 

(196 m. lapkričio mėn. 8- nio karo metu pagalbai nuo 
os dienos), radau A. Sta- 
shinsko straipsnį apie A. 
Skierio mirtį. ‘

Stashinksas buvo mano 
draugas ir prieš 40 metų 
abu gvvenome Amerikoje ' gijos organizatoriai ir Ge
nas vieną šeimininką. Da
bar matau, kad jis dar gy
vas, o aš taip pat, turėda
mas 75 metus, dar krutu. 
Labai norėčiau su juo pa
sikalbėti nors laišku, bet 
nežinau jo adreso. Todėl 
kreipiuosi į Redakciją; gal 
Jūs galėtumėt Stashinskui 
nurodyti mano adresą, arba 
man—jo adresą.

Esu Jums iš anksto dė
kingas.

Mano adresas:
Radviliškio m.
Valstiečiu g. 15 
Rutkus Klemas 
Lithuania, \USSR

karo nukentėjusių Lietuvos 
žmonių. Kol jos sveikata 
leido, jai nebuvo joks dar
bas per sunkus. Jie. buvo 
pirmutiniai Gedimino drau-

16

Viso “L.” fondui $65.00.
L. Bekešiene

ŠIRDINGA PADĖKA
Visiems mūsų mylimos 

mirusios mamytės ir močiu
tės Elzbietos Duobie nes 
draugams širdingai ačiū už 
gėles, už visokį patarnavi
mą jai jos ligos metu ir už 
visokią suteiktą mums pa
galbą laike šermenų ir lai
dotuvių.

Širdingai ačiū Mr. ir Mrs. 
G. ir M. Savage, šermenų 
direktoriui, už tokį draugiš
ką ir malonų patarnavimą. 
Ir visų draugų ir giminių 
malonus draug iškurnąs 

i daug suteikė mums stipry
bės šio liūdesio valandomis.

Helen Velikis, duktė 
Laila Velikis, anūkė 
Antanas Duoba, sūnus 

ir marti Duobienė

Miami, Fla,
gerai Miamės miestui 

ir kas ne
Gerai, kad oras geras 

(nors kartais diendi kitai- 
būna vėsiau, bet tai nieko). 
Turistų vis daugiau atva
žiuoja. Dabar, žiemos šven
čių metu, biznis pagerėjo, 
biznieriai ir miesto “tėvai” 
tuo džiaugiasi. Lietuviai 
irgi džiaugiasi, sulaukę 
daugiau svečių.

Miesto “tėvai” džiaugia-

Kas

dimino svetainės statytojai. 
Jų namuose būdavo susirin
kimai. Jų gražiam darže 
buvo mūsų piknikai, kad tik (si dar ir tuo, kad jie savo 
daugiau sukėlus pagalbos 
už pilietines teises ir lais
ves kovotojams - kaliniams 
ir visokiems darbo klasės 
reikalams.

Velionė priklausė LDS 11 
kuopai—ji pirmutinė įsira
šė, kada ši organizacija kū
rėsi. Buvo nare LLD 110 
kp. (moterų).

Nebuvo parengimo ar su
sirinkimo, kad mūs mylima 
draugė Elžbietėlė nedaly
vautų. Kad ir sirgdama, kai 
artraičio suimta nepajėgda
vo ateiti, tai jos anūkė Lai
lutė ją atveždavo. Ji saky
davo — kai ateinu į paren
gimą, jaučiuosi daug ge
riau. *

Velionė ilgai kentėjo art
rito ligos skausmus. O vė-

klubo kaulą, tas ir pribaigė 
jos gyvybę. Gulėjo ligoni
nėj, vėliau savo namuose. 
Duktė Helen’a ir anūkė 
Lailutė ją prižiūrėjo kuo 
geriausia. Vėliau sūnus An-

tarpe ilgai besivaidiję už 
vietas ir pirmenybę, po net 
trijų skirtingų balsavimų, 
lapkričio mėnesį pagaliau 
aprimo. Jie taipgi džiau
giasi dar ir tuo, kad Turn
pike kelio šaka tiesiama to
lyn į šiaurę, ir. su 1964 me
tų pradžia atidarys dar il
goką galą — nuo Wildwood 
iki Fort Pierce. Tai vis 
daugiau ir greičiau turistai 
galės pasiekti pietinę Flo
ridą—Miami miestą.

Negerai, kad FEC gele
žinkelio kompanija, kurios 
bent 6 poros bėgių eina 
pro patį miesto centrą, 
trukdo miesto plėtimuisi ir 
bizniui. Miestas jau seniai 
dėl to su geležinkelio kom
panija varžosi, bet niekaip 
negali prieiti prie susitari
mo. ' rW'

Kadaise rašiau, kad mies
tas privertė geležinkelio 
kompaniją nugriauti savo 
seną stotį, bet daugiau 
nieko nedaro. Prie to, ji

Lowell, Mass.
Mūsų žinutės

Pirm įvyko Chicagoje an-, 
tinaciškas suvažiavimas, aš 
nuvykau pas draugus Ang
lius į E. Bileriką. Pasikal
bėjome apie to suvažiavimo 
svarbą . Jie kelionei paau
kojo $5. Pinigus perdaviau 
S. Penkauskui. Didelis ačiū 
Angliams. i-

Pas mus darbai eina la
bai prastai. Vilnonė Tal
bot Co., Bilerikoje, visai 
mažai dirba. Daug darbi
ninkų paleido iš darbo. 
Antra vilnonė yra North 
Chelmsforde, tai Southmill 
Čo?, ji taipgi mažai dirba. 
Aš kolektuoju nedarbo ap- 
draudos čekius, tai matau, 
kad daug yra bedarbių.

Gi duona pabrango. Pir
miau pas mus kepaliukas 
buvo 28 centai, o dabar jau 
31.

Girdėjau, kad LLD sekre
torius jau kolektuoja narių 
duokles už 1964 metus, tai 
labai gerai. Gaila tik, kad 

'mes nedaug narių turime. 
Čia dar gyvuoja LLD kuo
pa iš 11 narių, taipgi LDS 
kuopa iš 22 narių.

Seniau pas mus buvo pa
žangių lietuvių veikimas. 
Statydavome veikalus, tu
rėdavome prakalbų ir kito
kių parengimų. Dabar to 
jau nėra. Čia gyvavo pa- 
šalpinė draugija, choras, 
piliečių klubas; dabar jų 
jau neturime. Daug pažan
gių lietuvių numirė, kiti aš- 
važiavo į kitus miestus ap
sigyventi.

Bendrai mieste, kaip ir 
kitur, padaugėjo prasižen
gimų. Įvyksta užpuolimų 
gatvėse, apiplėšimų, sumu
šimų, net baisu iš namų iš
eiti.

• Sveikinu su 1964 metais vi
są “Laisvės” personalą, ben
dradarbius, skaitytojus ir 
linkiu visiems sėkmės.

Lowellietis

Vilnius, 1964. XII.
Didžiai gerbiamas 
drauge Bimba,

Nors ir labai pavėluotai, 
tačiau labai karštai dėkoju 
Jums už atsiųstus sveiki
nimus apdovanojimo proga.

Didžiai džiaugiuosi, kad
Jūs, gyvendami toli nuo Tė- liausiu laiku ją ištiko nelai- 
vynės, kartu pergyvenate mė: parpuolė ir nusilaužė 
mūsų džiaugsmus ir laimė
jimus, kad mūsų darbas ir 
kūryba, randa atgarsį pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
širdyse.

Linkiu daug laimės, svei
katos ir pasisekimo Jums ir i tanas ją išvežė į senų na- 
visiems pažangiesiems mus, ten ir užgeso jos gyvy- 
Amerikos lietuviams nau- be ant visados. Paliko liū- 
juose 1964 metuose! i dėti savo mylimą dukterį 

Jūsų G. Jakubonis Helen ir anūkę Lailutę, sū- 
P. S. Kartu siunčiu Jums 1 nų Antaną, marčią, brolius 

atminimui neseniai išleistą 
savo darbų monografiją*

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Petrą Anuškevičių ir Joną 
ir jo žmoną Oną Kuniskus, 
vieną sesutę Lietuvoje, ir 
daug giminių ir draugų. Jos 
šermenys buvo pas laidotu
vių direktorių Mr. G. Sa
vage, 1080 North St. Jos 
karstą puošė daugybė gėlių.

r Atsisveikinimo kalbą pasa-
3 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt.,gruodžio (Dec.) 27,19G3 kė L. Bekešiene, ant kapui Kanados lietuviai .Gelvės ežere Trakuose. »



Juozas Baltušis -------

Broliškos Kirgizijos žemėje
(Tąsa)
Keturios bitelių ko

mandos grumiasi dėl pergalės., Įkaista 
ir žmonės ir žirgai. Ir kai pagaliau 
ožys atsiduria, kur jis privalo atsidurti, 
priešais nugalėtoją išjoja ant baltųjų 
žirgų abu akynai ir, pasikeisdami, ima 
šlovinti jį, girti jo vikrumą, 'jėgą, "iš
tvermę.

Paprotys gana gražus. Nieko bendra 
neturįs su biurokratizmu, vilkinimais 
visokiais: nugalėjai, štai tau ir garbė, 
ir šlovė! Kovok toliau, nugalėk vėl.

O štai sumirgo raudoni ir mėlyni 
merginų apdarai. Plasdena vėjuje plun
ksnos ant jų kepuraičių. Sėdi jos bal
ne, kaip ir kirgizai. Jeigu ne tvirčiau* 
Ir jeigu ne grakščiau. “Kyzkumai” — 
iš seno kirgizų mėgiamas žaidimas. 
Mergina turi joti, o džigitas turi ją pa
vyti ir pabučiuoti, žirgams lekiant pilna 
zovada. Bent kepuraitę nuimti jai nuo 
galvos. Tada jis bus nugalėtojas, aky
nai jam sudainuos šlovės giesmę. O jei
gu ne?

Dešimt porų, tviskėdamos spalvingais 
apdarais saulėje, praskrido pro tribūną, 
ir tiktai du džigitai pavijo savąsias su
žadėtines: vienas nuėmė kepuraitę, ki
tas net surojo pabučiuoti mergaitę. Ii’ 
čia pat jau akynai ant baltųjų žirgų. 
Skamba šlovė nugalėtojams. O po ši
tos šlovės, likusieji aštuoni džigitai, ne
nugalėtojai, turi prajoti atgal pro tri
būną. Ir aštuonios merginos, nepavy
tosios, joja jiems iš paskos, ir, pagal se
ną liaudies paprotį, pliekia bizūnu kiek
vieną savąjį nevykėlį. Už vėplumą. Ne
vikrumą. Išglebimą ir širdies vėsumą. 
Žiūrovų tribūnose griaudžia juokas.

Vaizdas gana liūdnas mūsų, vyrų, aki
mis. Bet labai pamokantis. Būtent ši
taip reikėtų tiesinti kai kuriuos džigi
tus. Kirgizijoj ir pas mus, Lietuvoj. Ir 
širdį suskaustų nuo minties, kad labai 
jau užleistas žirgų sportas pas mus, Lie
tuvoj. “Neringos” kavinėj sėdi mūsų 
jojikės!

Raiteliai
O kirgizai tęsia žaidim^šl Dabar išle

kia į aikštę kelios poros raitelių, visi iš
sirengę iki juosmens. Prasideda “Oda- 
rys” — žaidimas labai paprastas, bet 
nelabai lengvas, kaip nelengva viskas, 
kas atrodo labai paprasta: reikia nu
traukti arba nuversti nuo žirgo prieši
ninką. Raiteliai susiduria, ima sukti 
ratu viens aplink kitą, grumtynėse da
lyvauja ne tiktai žmonės, bet ir jų žir
gai, dedantieji pastangas padėti kiek
vienas savo šeimininkui. Ne veltui juk 
sakoma, kad kirgizo žirgas—ištikimiau
sias jo draugas. Poros grumiasi labai 
ilgai. Niekas nenori kristi, kiekvienas 
tikisi akynų dainos. Žiūrovų dėmesį 
patraukia atskirai besigrumianti pora: 
storas, putnus kirgizas tvirtai sėdi bal
ne, žvilgėdamas saulėje prakaituotu kū
nu, o jo priešas — liesutis, grakštutis 
kirgizėlis, vos iššokęs iš vaiko metų, nu
degęs saulėje iki varinio spindėjimo.

—Na, šitam bus riesta, iš karto ma
ty ti!—girdisi balsai tribūnoje.

Bet atsitinka priešingai: varinis kir- 
gizįukas taip staigiai stveria storąjį iš 
užpakalio už juosmens, kad šito net žir
gas neramiai suprunkščia; dar akimir
ka, ir storulis jau tabaluoja kojomis 
ore, stipriai plonojo laikomas prie sa
vojo balno ir nešamas per aikštę. Iš pa
skos bėga storojo žirgas, toks pat sumi
šęs, kaip ir jo šeimininkas liesojo ranko
se. Vėl griaudžia plojimai, ir abu aky
nai išjoja ant baltųjų žirgų šlovinti jau
nąjį. nugalėtoją.
• Mums pranešama, kad nugalėtojas— 
kolūkio Čebanas-, tai yra, piemuo, o iš
trauktasis iš balno — to paties kolūkio 
pirmininkas. Na, dieve padėk pastara
jam laikytis pirmininko kėdėj tvirčiau, 
negu jis laikėsi čia balne!

O dabar mūsų laukia dar žaidimas 
“Berkutči”.

Iš seno kirgizai — aistringi medžioto
jai. Ir medžioja jie ne vien šautuvais 
ar spąstais. Svaiginančiame kalnų auk
štyje, ant bedugnių krašto suranda jie 
tauriojo erelio lizdą, ima iš ten vos pra
sikalusius ereliukus ir moko juos tar
nauti žmogui, medžioti .jam paukščius 
ir žvėris. Dabar į šventę atvyko dauge
lis ir daugelis senų kirgizų, nešini ant 
rankos tupinčius vanagus, ereliukus, ga
lingus arus. Kiekvienas skuba parody
ti savojo “mokinio” medžioklinį talentą, 
aštrų žvilgsnį, dar aštresnį nagų ir sna
po kirtį.

Į orą išmetamas keklikaš —kalnų ku
rapka, kokių nesuskaičiuojami milijonai 
veisiasi Kirgizijos kalnuose. Kaip žaibas 
puola ją vanagas, tą pačią akimirką at
siplėšęs nuo šeimininko rankos* Dar 
akimirka, ir nebėr kekliko. Tik plunks
nos pasipylė aplinkui. Tas pats likimas 
ištinka ir fazaną, ir antį, ir teterviną. 
Ne vienas neišsisuka nuo aštraus spar
nuotų medžiotojų žvilgsnio.

O štai žmonės atidarė medinį narvą. 
Laukan sprūstelėjo ilgauodegė lapė. 
Pritūpė ant visų keturių kojų, įgaužė 
galvą, ir staiga — šast į priekį, o pas
kui — šuoliais, šuoliais, šuoliais*,. Nuo 
medžiotojo rankos lėtai pakilo erelis, 
neskubėdamas sumojavo s p a n r a i s : 
plast, plast, plast... Ir, keistas dalykas: 
lapė dumia kiek įkirsdama, o erelis ei
na oru pasitinginiaudamas, bet lapė jau 
po juo. Sumušė erelis sparnais, šokte
lėjo ore, ir staiga krito sunkiu akmeniu 
žemyn — suvarė laputėn nagus, kaukš
telėjo plieniniu snapu, ir tik priešmirti-' 
nis lapės riksmas perskrodė orą. Vis
kas. Galima lupti kailį.

Vilkas ir anas
Dabar atidaromas dar didesnis nar

vas. Pasirodo plėšraus vilko nasrai* 
Ne toks jis čia narsus, kaip kalnuose, 
kur daužia avis, kerta kiekvieną silp
nesnį žvėrelį. Bet vilkas Vis dėlto Vil
kas. Didelis, rajus, pašiurpęs aštriais 
nugaros plaukais. Ir bėga jis iš pra
džių nenoromis, lyg saugodamas savąjį 
orumą. Tik neilgai šitaip. Štai nuo me
džiotojo rankos pakilo taurusis aras. 
Švystelėjo ore sparnais, lyg juodais de
besiais. Vilkas grįžtelėjo, iššiepė dan
tis, bet žingsnį paspartino. Jau kerta 
šuoliu, kabina smarkiau ir smarkiau... 
O oras neskubėdamas — paskui jį.

Kai pagalvoji: kas tasai aras? Tegu 
sau didelis, stiprus, bet juk paukštis. 
Tiktai paukštis. Tiesiog paukščiukas. 
Ką jis gali padaryti plėšrūnui Vilkui? 
O šitas paukščiukas dar sykį sulingavo 
sparnais, sunkiai nusėdo ant vilko, su
rakino nagais už sprando it strėnų, ėmė 
riesti neišsakoma jėga, ir štai vilko, nu
garkaulis — trekšt! Ta'rytum taip šau 
pagaliukas prakuroms. Nebėra jo dide
nybės vilko. Aras aukštai pakėlė galvą, 
sudrebino orą pergalės šauksmu. Didė
jimų griausmas pritaria jam.

Bet akynai neišjoja šį kartą ant savo 
baltųjų žirgų. Vilkas, žinoma, vilkas. 
Nieko geresnio jis nenušipelnė. Ta
čiau daina — visuomet daina. Nenori 
ji rimotis su krauju. Net ir vilko.

Žaidimai pakeičia viens kitą. Nacio
nalinių drabužių spalvos, kaustyti žirgų 
apdarai žvilga saulėje. Ir su kiekvienu 
žaidimu vis labiau stebiesi kirgizų va
lia, ištvermingumu, neįtikėtinu mokėji
mu laikytis balne, pajungti savo valiai 
plėšrųjį arą. Ir visa tai bestebint, kyla 
didis noras pažinti šituos žmones iŠ ar
čiau, pabuvoti jų namuose, aplankyti 
jurtas, seniai traukiančias savo roman
tika, pamatyti dirbamus laukus ir kal
nus iš arčiau.

Tokia proga mums maloniai suteikia
ma, nors laiko labai maža, o darbo — iki 
ausų. Reikia gi aplankyti respublikos 
žemės ūkio ir pramonės parodą, vei
kiančią Frunžėje ištisus metus, reikia 
pabuvoti universitete, aplankyti kino te
atrą “Rosiją” — pirmąjį panoraminį ki
no teatrą sąjunginėse respublikose, juo
ba jokia kita sostinė, išskyrus Maskvą, 
jo dar neturi, reikia ir Frunzę apžvelg
ti atidžiau, ir spektaklių pasižiūrėti te
atruose... Ir vis dėlto mes išsiruošiam 
kelionėn, tegu ir neilgon, netalittion, bet 
vis dėlto, vis dėlto!

Jurtos
Aukščiau prasitarta, kad jurtos trau

kia savo romantika. Reikėtų patikslin
ti: traukė. Pasiskaičius knygose, pasi
žiūrėjus iliustradijų. Tikrovėje jos at
rodo kiek kitaip, kaip paprastai kad 
kitaip atrodo dalykai gyvenime, negu 
iliustracijose, žinoma, jos labai spal
vingos, šitos jurtos. Tiesiog akį trau
kia išorinės jų pusės mezginių išmonė, 
liudijanti kirgizių rankų darbštumą, 
fantazijos lakumą, šitie spalvingi mez
giniai šauniai derinasi šit baltomis vel
tinio sienomis, neperlyjamom ir vėjo 
neperpučiamom. Dar spąlvihgiau jur
tos viduj. Visais pasieniai^ tikriau, pa
sieniu, kadangi nėra Čia nei kertės, nei 
kampo, viskas apvalu, taigi visu pasie
niu graikščiaf sukrauta dešimtys kili
mų ir kilimėlių, kabo Sidabru rašyti 
Šautuvai, chalatai, moteriški apdarai,' 

turtingos kepurės ir siuvinėtos tiube- 
teikos. Erdvu, platu. Kone trisdešimts 
žmonių susėdom prie stalų, o vietos vis 
dar yra. Viršuje plati anga. Pro ją iš
eina visi nereikalingi kvapai. Lietaus 
metu ji uždaroma jaklina^.šviesa čia 
įeina pro celofaninius langus sienose. 
Šviesos pakankamai. Visko pakanka
mai./ Net romantikos. O tačiau, pasi
sėdėjus • jurtoje, kažkodėl traukia į na
mus. Tarp mūrinių sienų. Ir traukia 
ne mūs vienus, šimtmečius jurtose iš
gyvenę, kirgizai irgi jaučia šitą trauki
mą. Dėl to jurtos belikusios tik aukš^ 
tuminėse ganyklose, tarpkalnių slėniuo
se, kur dieną ir naktį budi čabanai. Vi
si kiti gyventojai atsisako jų, telkiasi 
krūvon, į miestus, kolūkines gyvenvie
tes, tarybinių ūkių miestukus su 
krautuvėmis, pirtimis, ligoninėm, kino 
teatrais, kultūros klubais ir biblioteko
mis, su elektros šviesa, radiju ir televi
zorium.

Iš Frunzės miesto sunku ir beišva
žiuoti. Kiek bespausi mašiną, o iš abie
jų pusių namai ir namai. Niekaip nepa
sibaigianti gatvė. DevyniasdeŠimts ki
lometrų tiesiasi ji, šita gatvė! Ir tik iš 
užrašų ant stulpų supranti, kad tai ko
lūkių gyvenvietės, susijusios viena su 
kita. Be mažiausių tarpelių, be pertrū-' 
kių. IŠ abiejų gatvės pusių plyti- kolū
kių laukai, nubėgantieji iki:pat snieguo

i...................................
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Phil a d e 1 p h i j o s NaVal 
Shipyarde dirba 1,100 dar
bininkų. Pranešimas iš Wa- 
shingtono sakė, kad šitas 
shipyardas bUš uždarytas. 
Darbininkai bijo netekti 
darbo. Taipgi miesto eko
nominis gyvenimas nuken
tėtų. Valstijos senatoriai, 
kongresmanai ir meras 
Tate susirūpino. Senato
riai matėsi su gynybos sek
retorium McNamara, kuris, 
sakoma, Užtikrino, kad Phi- 
ladelphijos Naval Shipyard 
193 metų senumo nebus už
darytas.

»,__ •____

23,000 angliakasių pensi
ninkų teismo keliu reikala
vo, kad United Mine Work
ers unija sumokėtų 10 mi
lijonų dolerių1’ į senatvės 
fondą. Distrikto teisėjas 
Allan K. Grim jų reikala
vimą atmetė, sakydamas, 
kad jis neturi jurisdikcijos.

ko, kad gyvename gerlal- 
kį* Valstijos ieško naujų 
industrijų pakėlimui ekono
minio gyvenimo, kad suma-

1,100 pensininku reikalau- 
ja Philadelphi j osSm i e s t o 
teisme vieno milijono dole
rių nesumokėtų senatvės 
pensijų.

State Employees unija 
reikalauja algų pakėlimo 
80,000 valstijai dirbančių 
darbininkų*

Labor Departmento pra
nešimu, bedarbių skaičius 
šalyje nuo lapkričio mėne
sio padidėjo 500,000, kad vi
dutinis valandai mokestis
yra $2.49, savaitinis uždar
bis $101.09. Bet ne visi tiek 
uždirba.

" •

Harrisburgo tėvai taupu
mo sumetimais ketina at
leisti dalį darbininkų. Na
vai Shipyard Philadelphijo
je, Washingtono praneši
mu, gali būti uždarytas. 
Uždarius laivų statyklas 
kitose valstijose, bus tūks
tančiai bedarbių * Studeba
ker automobilių kompanija 
keliasi į Kanadą. Nedarbas 
•plečiasi, darbininkams rū
pestis.

Reading Railroad kom
panija atleidžia “part time” 
darbininkus su Eubblic U- 
tilities Commission Harris- 
burge sutikimu .

v • J \ • ______4• r . f 0 —
: TeąmsteriUr lokalo 169-o 
valdybos rinkimas įvyko 

;lapkričio 18-ą. Senoji val
dyba palikta dar trejiems 
metams . Jie tas pareigas 
eina per eilę metų,

, ’’ • ____ 4
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■ Gruodžio mėnesį įvyko 
mūsų, organizacijų valdybų 
rinkimas. Didžiumoje pasi
liko senieji pareigūnai.

American Amateur Hock
ey tymas vyksta į Tarybų 
Sąjungą lošimui sū Tarybų 
Sąjungos Hockey tymu var
žybose. Tarybiniai lošėjai 
vėliau atvyks į Ameriką.

—~i

Civil Liberties unija skun 
džia Rutgerš universitetą 
dėl pašalinimo iš universi
teto Wayne B* Kolbeck, ku
ris atsisakė skiepytis reli
gijos sumetimais . Sako, vi-r 
sa šeima yra priešinga.

Pėnnsylvanijos kasyklose 
įvyksta daug nelaimių, už
mušama nemažai darbinių;-: 
kų. Nelaimės pasikartoja 
ir kitose valstijose, kurio
se anglis kasama* Utah 
valstijoje gruodžio 16 žuvo
9 darbininkai. Rugpjūčio 
mėnesį—18.

29 negrai areštuoti už pi- 
kletavimą Union Bus Ter- 
minai stoties, 13th ir tai- 
bert Sts. Areštuotų tarpe—
10 moterų.

Demonstruota-pikietuo ta 
prieš Trail ways kompaniją 
todėl, kad ji nesamdo-neg
rų busų vairuotojų*

Vafdihihtei dr spaudą sa*' ■ ’ 
L

tųjų kalnų papėdės. Yra tenai, Šituose 
laukuose, fermos, boluoja ūkiniai pasta
tai, vaikšto avių ir kupranugarių ban
dos, žvingauja tuntos arklių, ' augi
namų mėsai. O pagrindinis gyvenimas 
čia, šitoj nesibaigiančioj gatvėj.

Įdomus vaizdas!
Visu keliu pagrioviais pasodinti topo

liai. Aukšti, smailom viršūnėm. Tikra 
gyvoji gotika. Ir visur sodai, lūžtantie
ji nuo nepakeliamo raudonųjų aportų 
derliaus, visur gėlės, krūmynai. Žalu
mos jūroje švyti balti kolūkiečių namu
kai* Iš karto nė nepasakysi: mūriniai 
jie ar kitokį* Molio čia nėra. Ir miško 
nėra* Ir jokios kitokios statybinės me
džiagos. Tik žemė, akmuo, graužas. 
Kirgizijos cemento fabrikas dar vysto 
savo galingumą. Tai namai iš ko? Dar 
pavažiavę matome: plūkia kirgizai iš 
žemės keturkampes plytas, padžiovina 
jas saulėje ir vėjuje, o paskui — mūrija 
namą. Nubaltina jo sienas, papuošia 
piaustytom langinėm, dažytom žaliai ar
ba raudonai, uždeda šiferio stogą, o jei
gu nėra šiferio — tiesiog paberia žemės 
ant lotų.

— Kaip gi lietus neperlyja, sniegas 
neperkošia?—negaliu suprasti.

— O čia nebūna lietaus.
— Visai nebūna?

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
Spaudos naudai pramoga

Clevelando draugijų są- 
ryšys kas metai surengia ar 
pikniką, ar banketą mūsų 

žintų nedarbą. Darbdaviai, spaudos naudai. Šių metų 
padidinimui pelnų, atleidžia vasara prabėgo visai neju- 
tūkstančius darbininkų.

Pėnnsylvanijos gelžkelių 
kompanija pasimojo aleisti 
178 darbininkus. Edward 
J. Kelley, lokalo 2006 prezi
dentas, sako: Removomies
telyje, Harrisburg Clinton 
County, iŠ 2,300 darbininkų 
liko tik 106.

J. Kaelin, TWU vice pre
zidentas, kaltina kompani
ją, kad ji atleidžia darbi
ninkus išvengimui _šVentL 
nių išmokėjimų. . 
miestelis, turintis 5,000 gy
ventojų, paliestas nedarbo. 
Unijos su kompanija dery
bos nutrūko. TWU ketino 
šaukti streiką prieš atleidi* 
mą darbininkų. Guberna* 
toriui Scrantonui įsimai* 
sius, kompanija laikinai at- 
Jeidimą darbininkų atšau
kė; streiko išvengta, dery
bos unijos su kompanija 
panaujintos.

įčiomis, o nesant patogių ir 
' prieinama kaina piknikų 
vietų, komisija nusitarė 
rengti banketą ir pasirinko 
tam lapkr. 23 dieną. Kaip 
jau žinoma, pasitaikė tai 
šalies liūdesio dieną, nes 
buvo tik nužudytas prezi
dentas J. F. Kenedis. Ren
gėjams prisiėjo apsieiti be 
muzikos, be šokių ir be dai
nų, nors ir visas Meno cho
ras dalyvavo. Tokia nema
loni sudrumsta padėtis ga- : « * _ .a «■ . • W 1 •Remove i n būti šiek tiek galėjo pa- AAA h . 1 • ! • . . .1 T .kenkti ir biznio reikalui, 
bet dėka rengėjų pastangų, 
ši pramoga davė $120 pel
no, kuris tapo padalintas 
sekamai: “Laisvei” ir “Vil
niai” po $50, “Liaudies bal
sui” $20.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą prie pasekmių žymiai 
prisidėjo draugų atneštos 
dovanėlės. Sekami draugai 
vieni atnešė dovanas, kiti 
paaukojo doleriais: P. Wil
liams, M. Martin, J. Pet
kaus, J. Krasnickas, A. Pal- 
ton, J. M. žebrys, R. And
rews, J. Eitučiai, M. Juoza- 
ponis, O. Yekimchik, ir dar

Worcester, Mass. I
Aido choras nusitarė pa

mokų šią žiemą neturėti, 
nes daug choristų išvažiuo
ja į šiltąją Floridą. Čia 
noriu palinkėti jiems gero 
vėjo: Bakšiams, J. Saba- - 
liauskui, M. Sukackienei, 
V. žalimienei, mūsų daini
ninkams ir dainininkėms, ir 
taipgi Kaziūnei Sabaliaus
kienei, Jono žmonai, mūsų 
gerai veikėjai. Laimingai 
praleiskite žiemos sezoną 
saulėtame pajūryje, ir pasi
kaitinę saulės spinduliuose, 
vėl sugrįžkite, kad pavasarį 
visi bendrai galėtumėm pa- a 
siruošti Aido choro 50 me-* 
tų jubiliejiniam festivaliui. 
Taipgi čia noriu palinkėti 
Aido choro mokytojui Jo
nui Dirveliui ir visam 
Aido chorui linksmų žie
mos švenčių ir laimingų 
Naujų Metų!

Dabar noriu priminti ne
seną praeitį, gražius įvy
kius 29 Endicott St. sve
tainėje ir Olympia parke. 
Kiek šaunių parengimų ir 
piknikų buvo, kur šimtai 
suvažiavę praleidome malo
nius laikus. O jūsų visų 
žiniai noriu priminti, kad 
Marytė ir Juozas Kižiai per 
desėtkus metų buvo nuola
tiniai darbininkai, komisi
jų veikėjai ir apskričių par
eigūnai. Jie išauklėjo dvi 
dukras. Darbininkų žmo
nių gyvenimą visi mes su
prantame, kad iš uždarbio 
santaupų nedaug buvo. Ma
rytė jau keli metai par
blokšta ligos, Juozas taip-£ 
gi neseniai grįžo iš ligoni- 

i nės. Mes tų gerųjų draugų 
nematome todėl, kad ne
sveikata juos sulaiko. Kad 
suraminti juos sunkioje 
buityje, Lietuvos Sūnų ir 

s Dukterų broliška draugija 
sausio., 5 d., 1 vai., rengia 
banketą jų naudai. Įvyks 
29 Endicott St. svetainėje. 
Todėl iš arti ir toli esate 
širdingai prašomi ant gar
džių pietų. Žinau, kad Sū
nų ir Dukterų draugijos 
banketai būna geriausi. 
Taigi besisvečiuodami su 
pradžia naujų metų sura
minsime gerus draugus.

J. M. L.

gali būti kaip kas šį tą at
nešė, bet likosi vardai neuž
rašyti. Ačiū visiems, kurie 
dalyvavote ir prisidėjote 
prie minimų pasekmių.

J. žebrys

Lawrence, Mass.
Sveikinu

Su Naujaisiais Metais 
sveikinu visą “Laisvės” per
sonalą, bendradarbius, vaji- 
ninkus ir skaitytojus. Lin-> 
kiu daug sėkmės. Dirbki
me, kad pasaulyje būtų tai
ka, kad žmonėms nereikėtų 
bijotis karo baisenybių .

Naujienos
Mūsų miesto viršininkai 

nutarė statyti 168-ių butų 
pastatą. Jis bus statomas 
tarp Bedford, Lowell, 
Hampshire ir Franklin ^gat
vių.

Piktadarys buvo užpuolęs 
moterį smaugti, bet ji besi
gindama įkando jam į ran
kas. Policija mano, kad tai 
tas pats, kuris jau kelias 
moteris pasmaugė.

—— • - ,

Iš Tarybų Lietuvos gau
nu žurnalą “Mokslas ir gy
venimas,” tai labai įdomus 
moksliniais raštais žurna
las. Jame yra ir patarimų. 
Pataria, kaip virti kiauši
nius, kad jie netruktų, — 
verdant įpilti į vandenį bis- 
kį acto. Kad šaldytuve bū
tų geras kvapas, reikia su-* 
piaustyti mažais gabaliu
kais ruginės duonos, išdė
lioti šaldytuve ir palikti pa
rai.

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Pabaigoje lapkričio, po 

trumpos ligos, mirė Martin 
Pekarskis, 73 metų amž. 
Priklausė prie Franklino 
klubo, Lietuvių Piliečių 
klubo, Kazimiero parapiji
nės draugijos. Liūdesy pa
liko šeimą.

Gruodžio 1 4d. mirė Juo
zas Kašėta. Ilgai sirgo. 
Priklausė prie daugelio klu
bų. Abudu palaidoti Kalva
rijos kapinėse.

Parengimas pasitikimui 
Naujųjų Metų įvyks Lietu
vių Tautiško Namo žemuti
nėje svetainėje, 10 Vine St., 
Montelloj . įžanga $3. Bus 
skani kalakutienos vakarie
nė, gėrimų ir muzika* Ren
gia Liet. Tautiškas Namas. 
Dalyvaukite, būsite paten
kinti.

Geo. Shimaitis .

Pilietis 4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt, gruodžio (Dec.) 2711963



/LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš 1-moio puslapio)

A. Žemaitis, Baltimore, Md., įstojo į laimėtojų sky
rių. Jis prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujini
mų.

Mildred Friberg, Chicago, Ill., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

M. Uždavinis, Norwood, Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais. 
Kanadiečiai (per K. Kilikevičių, torontietį); J. K. Ma- 
žukna, J. Mažeika (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa.; M. 
Kazlauskienė, J. K. Navalinskienė (Moterų skyr. LLD 
20 kp.), Bipghamton, N. Y.; J. Stanley ir Wm. Černiaus
kas, Rochester, N. Y.; M. Valilionienė, Miami, Fla.; Ona 
Žilinskienė, Plymouth, Pa.; C. K. Urban, Hudson, Mass., 
ir K . Naravas, Shenandoah, Pa. 
« - o -

' AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:
Binghamton, N. Y., M. Kazlauskienė prisiuntė $41. 

Aukojo:
M. Kazlauskienė ........................ $11.00
Laisvės draugas ............................10.00
O. Wellus .................................. 10.00
V. E. Kazėnai ................................ 6.00,
Nastazija .........................................2.00

Po $1 M. Liuzinienė ir J. Krasauskas.
— o —

Elizabeth, N. J., K. Paciūnas prisiuntė $30. Aukojo:
K. Paciūnas .................................
V. Žukas .......................................
P. Vaičionis (Cranford) ...............
Marijona Užkurėnas (Linden) ... 
B. Makutėnienė (Cranford) .......
John Usonis ...................................

$6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
1.00

San Francisco, Cal.
Viešnia A. Jonikiene 
ir įvairumų popietė

Gruodžio 15 d. įvyko mū
są įvairumą popietė ‘BMtfV: 
Sutkų bute. Du trumpi, 
skuboti LLD ir LDS susi
rinkimai, pasitikimas malo
nios viešnios Alice Jonikie
nės iš Chicagos, išklausy
mas 4 delegatų, grįžusių iš 
priešnaciškos konferencijos 
Chicagoje. Mūsų Al. Ta- 
raška parodė įdomų filmą, 
gamintą Lietuvoje — “Til
tą.” Valė Sutkienė, su ma- •

ža kitų pagalba, paruošė 
svečiams skanius pietus. 
Svečių atsilankė vidutinis-. 
kai; '' Visk££1 £'j(j - sklandžiai 
ir gražioje nuotaikoje;

.iii «' -i

■ Po užkandžių " pirmiausia 
delegatai pasakė savo pa
tirtus įspūdžius bei rapor
tus iš konferencijos. Kal
bėjo Ks. Karosienė, A. Ta- 
raška, U. Burdienė ir A. 
Dagis. Delegatai sakė, kad 
konferencija buvo gera ir 
jos rezultatai bus puikūs.

Didelis padėkos žodis Al.

ROCHESTER, N. Y.

Liūdnas Prisiminimas

— o —
Nuo kitų aukų gauta sekamai:

P. P., Woodhaven, N- Y............................
Juozas Deltuva, Baltimore, Md.,.............

\ A. ir M. Staniuliai, Hampton, N. J..........
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass...................
A. Klepasky, Somerville, N. J. .................
B. ir B. Medley, Stuart, Fla.....................
Joseph Jackim, Shelter Island, N. Y........
J. Rudman, New Haven, Conn.................

< LDS 8 Apskr. (per J. Mažeiką)...............
Adam Zeikus, Metuchen, N. J.................
Vincent ir Ona Macy, Voluntown, Conn. . 
Frank Umpa, Copiague, N. Y..................
Antanas Dovidas, Pittsburgh, Pa.......... .
Tillie Daminaitis, Miami, Fla. .................
J. Krauzaitis, Manchester, Conn..............
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa.......................
J. Kuršėniškis, Brooklyn, N.Y........ .
J. Deltuva, Baltimore, Md.......................
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va............
Paul Petraitis, Brighton, Mass................
F. ir M. Lideikiai, Largo, Fla...................
Helen Sholunas, St. Petersburg, Fla........
K. Naravas, Shenandoah, Pa....................
J. P., Shenandoah, Pa..............................
Charles ir Anna Urbanai, Hudson, Mass 
A. Verdunas, Canada .............................
J. Vaičiulionis, Waterbury, Conn............
Ą. Orlen, Webster, N. Y.........................
J. J. Ynamaitis, Union City, Conn.......... .
St. Seronis, Lynn, Mass...........................
Anelė Dočkus, Cicero, Ill...........................
C. Savickas, So. Boston, Mass..................
J. Makulis, New Haven, Conn..................
A. Večkys, Lawrence, Mass......................
S. Poškaitis, Brooklyn, N. Y....................
Nuo “Y”, Baltimore, Md.........................
Jonas Patkus, New Haven, Conn. /.....
J. Sikorskis, Kjearny, N. J........................
G. Daukas, Rochester, N. Y.....................
J. Žemaitis, Binghamton, N. Y................
A. Balčiūnas, Montreal, Canada.............
Po $1: Anna Jay, Brooklyn, N. Y.; S. Penkauskas I 

(Lawrence), Ig Chulada (Methuen), Mass.; Paulina Ja- 
silionienė, Binghamton, N. Y.; A. Žolynas, Endicott, N. 
Y.; M. Valinčius, J. Žemaitis, P. Žolynas, New Haven, 
Conn.; J. Skiparis. Bayonne, N. J.; K. Bogužas, Wm. Ki- | 
sielius, Pittsburgh, Pa.; O. Kučiauskaitė, Baltimore, 
Md.; A. P. Miller, J. Butnoris, Bridgeport, Conn.; P. 
Puodis, E. Mulokiūtė, Philadelphia, Pa.; M. Masys, Det
roit, Mich.; F. Bunkus, Linden, N. J.; Mike Norbutus, ' 
Hialeah, Fla.; J. Davidonis, J. Ragauskas, A. Fercik, V. I 
Smuidin, St. Petersburg, Fla.; Ig. Urmonas, J. Sharkey, 
Qhicago,fill.; Agnė Davidonis, So. Boston, Mass.; F. Pi- 
kunas, K. Motuzą, F. čizauskas, P. Žukas, J. Kavaliaus
kas, Shenandoah, Pa.; V. J. Stankus (Miami Springs), 
Marijona Zlatkus, Poly na Urbonas, Miami, Fla.; H. Mar
tin, Hialeah, Fla.; A. Markūnas, Hudson, Mass.; J. Mi- 
keška, J. K. Penns, Pittsburgh, Pa.; P. Mikolajunas, 
Binghamton, N. Y. Victoria Miller, Johnson City, N. Y.; 
J. Alekso, L. Stankienė (Wallingford), J. Kunca, New 
Haven, Conn.; A. Kuliesus, Maynard, Mass.; W. Baltru
šaitis, W. Keršulis, P. Valaitis, Brooklyn, N. Y.

— o —
Dovanų gauta $369. Iš anksčiau įplaukė $4,388.50. 

Viso gauta $4,757. Balansas $242.50.
V

$25.00 
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Jau sukako dvidešimt metų, kai mirė 
. *»c u

Jonas Bullis-Lumbis
Jis mirė 1943 metų gruodžio trisdešimtą dieną. 

Liūdna jo netekus. Ir gaila, kad ankstoka 
mirtis nutraukė jo pamylėtą laikraščio

■ puošimo darbą. Visad minėsime:
Viktorija Bullienė, žmona 
Ona, duktė ■ ' ' 
Kurt Koch, žentas
Sonja, anūkė ir: ,..

.; . P. Wendt, du proariukiąi t
■Mk

CLEVELAND, OHIO

Mirus

Anelei Raižienei
Reiškiame širdingą užuojautą jos 
sūnui Pranui, marčiai, anūkui ir 

visiems jos artimiesiems.

—Baltrus ir Ona Jastramskai

SO. BOSTON, MASS.

Mirus

Rapolui Čiuberkiuį

r — O —
Vajus prailgintas iki sausio 31 d. Tai vajininkai turi 

dar vieną mėnesį laiko padirbėti vajuje.
Dėkojame virš minėtiems vajininkams už pasidarba

vimą ir prieteliams už dovanas į fondą.
Mes linkime visiems vajininkams, skaitytojams, rė

mėjams sėkmingų naujų metų!
“Laisves” Administracija

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Ber
nice, jo artimiems giminėms ir draugams. Mes 
visi liūdime netekę gero ir malonaus draugo.
S. ir J. Rainardai
S. Šukienė
A. M. Dambrauskai
J. ir A. Butkai
J. ir P. Petrus
E. Tamėnienė
A. Starkus

/ Stella Maxwell
Alex Kandraška
F. ir M. Kvetkauskai -
A. ir K. Barčiai
Dr. J. ir Elz. Repšiai
J. Dragūnas
J. ir U. Kowell
M. ir A. Davidonis
Elz. Freimontienė
K. ir P. Kaluošai
J. Matulevičius
N. Grigaliūnienė
J. ir A> Kainai
A. Gasper

V. Kavaliūnas 
Eva Likienė 
J. ir J. Gitzai
J. Karalius
P. ir T. Nukai 
B. ir E. Niaurai
K. Kazlauskiene 
J. Sinkevičius 
Ignas Kubiliūnas 
J. Bružienė
J. Stružas 
P. Žukauskiene
W. Vaszkis 
M. Dainienė
J. ir P. Kalanda 
P. Usevičienė 
AL Mažuikienė 
H. Thomas 
P. Vaškienė 
J. ir E. Čiuladai

Taraškai, kuris su savo au
tomašina nuvežė San Fran- 
cisko ir apylinkės delegatus 
į Chicagą. O grįždami iš 
Chicagos į Kaliforniją ir 
mielą viešnią Jonikienę. Ji 
vis ruošėsi aplankyti savo 
anūkę ir du .proanūkius, 
kurie, dabartiniu laiku gy
vena netoli Frėsno, Cal. Pa
sisvečiavus pąs saviškius, 
atvyko į mūsų apylinkę 
truputį paviešėti. Virškal- 
bamame mūsų pobūvy ši 
energinga, gabi veikėja ir 
rasėj a pasakė mums įdo
mią kalbą. Jinai pabrėžė 
šiandieninę fašizmo reikš
mę ir kovą prieš fašistus. 
Prie to, ji sakė, kokią svar
bią rolę šiandien moterys 
vaidina taikos klausime. 
Palietė šiandieninę pasauli
nę padėtį ir dienraščio “Vil
nies” reikalus. I I

Draugė Jonikienė gera I 
kalbėtoja. Nors ji JAV gi
musi ir augusi, vartoja gra
žią lietuvišką kalba. “Vilny
je” ji veda “Moterų sky
rių” ir anglišką skyrių. Be 
to, pati juose daug rašo ir 
kitais darbais esanti ap
krauta.

Kas liečia filmo rodymą, 
tai girdėjau pasitenkinimo 
iš svečių pusės. Turime sa
vo tarpe tokį žmogų, kaip 
mūsų San Leandro A. Ta- 
raška, kuris yra geras spe
cialistas filmų rodyme. Tu
ri gerą prožektorių. Kalba 
aiški ir filmas “Tiltas” įdo
mus, gražus.

Varde minimo pobūvio 
ruošėjų didelis padėkos žo
dis mielai Jonikienei už at
silankymą pas mus, Taraš
kai už parodymą filmo ir 
delegatams už trumpas kal
bas. Tačiau dar prie pir- 

: mos progos pareikalausime 
iš jų daugiau įspūdžių. 
Ypatingai iš mūsų veiklios, 
eneringps Ks. Kąrosienės.

Beje, šiame pobūvyje tu
rėjome viešnią iš Oregono 
valstijos — draugę Matu- 
kienę. Ji šiuo tarpu sve
čiuojasi pas Savo dukrą Ka
lifornijoje. Ši draugė ir 
dovanų pateikė šiam pobū
viui. Ačiū jai. Taipgi su 
dovanomis prisidėjo V. Sut
kienė, A. Norkienė, U. Bur
dienė ir M. Ginaitienė.

Prezidento mirtis
Mūsų jauno, energingo 

prezidento tragiška mirtis 
sukrėtė visą pasaulį. Ta 

I baisi žinia lyg koks baisus 
šturmas bei žemės sukrėti
mas praūžė per visą pasau
lį. Skausmingą liūdesį ga
lėjo pajusti kiekvienas 
sveiko proto žmogus. Mū
sų miestas San Francisco 
visas skendėjo liūdesyje, 
ypatingai tą neužmirštamą 

j pirmadienį laike jo laidotu
vių. Visas miesto centras 
buvo tuščias. Paprastai 

'pirmadieniais ir bendrai 
nliesto centre esti visada 
didelis judėjimas, ta
čiau tą pirmadienį miestas 
skendėjo liūdesyje, jo gat
vės buvo tuščios. Visos di
džiulės krautuvės buvo vi
są dieną uždaros. Jų lan
gai apsitaisė juodai. Dau
guma dirbtuvių ir šiaip 
miesto įstaigos buvo užda
ros.

Rodos, neįtikėtina ir sun
ku įsivaizduoti, kad taip 
vadinamoje mūsų XX-ojo 
a. civilizacijoje tokia tra
gedija įvyko. Gaila, bet dar 
skaudžiau yra civilinių tei
sių kovotojams, už taiką 
kovotojams ir kartu už 
“medincare” kovotojams.

Naujasis mūsų preziden- 
< tas žada tęsti prezidento 
Kenedžio pažadus. Turėtu- 

- me visi jam to palinkėti— 
kad jis vykdytų Kenedžio 
pradėtąją programą.

CLEVELAND, OHIO
Gruodžio 12 d. atsibuvo 

Clevelando Lietuvių Mote
rų klubo susirinkimas. Na
rių ir svečių dalyvavo apie 
50.

Iš fin. raštininkės raporto 
paaiškėjo, kad klubas 1963 
m. turėjo 75 nares, o 5 na
rės mirė. Buvo surengtas 
pažmonys spaudos naudai, 
kuris davė $52 pelno.J

Susirinkime M. Brazaitie- 
nė ir V. Daraškienė, ku
rios buvo apsiėmusios dirb
ti apskritus metus, už liku
sį pelną nuo maisto visas 
nares ir svečius pavaiši
no. Didelis joms ačiū.

Mūsų klubas, metinių 
švenčių proga, sveikina vi
sas nares, rėmėjus, paren
gimų dalyvius, draugus ir 

:drauges 
1 tuvoje.

Švenčių proga sveikiname 
“Laisvę” su $10.

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks sausio 9 dieną. 
Vasario ir kovo mėnesiais 
susirinkimų nelaik y s i m e. 
1964 metams valdyba užgin
ta ta pati. Knygoms peržiū
rėti išrinktos N. Nikas ir

Martin.

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)

HAIRDRESSER. Experienced.
> Female only.

ANTONE'S BEAUTY SALON
Limekiln Pk. & Twining Rd.

Call ML 6-2448
(101-103)

HOUSEKEEPER. Live in Berlin, 
N. J. Own room and TV. Care 
for two children in Motherless home. 
Week ends off. Salary open. Call 
983-2477. After 7 P. M. RO. 7-2427.

(102-103)

M.

lyvius, draugi 
Amerikoje i\ Lie-

DOMESTIC for cooking, 
lite laundry, lite cleaning, 

live in. Ample salary.
References.

Call GR. 7-7869
(102-103)

HELP WANTED MALE

ASSEMBLY WORKERS
Married. Light bench work.

Good working conditions.
Call DA. 9-9711

(100-106)

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

mas gamtos mylėtojas tegali 
taip vaizdingai patiekti mums 
tų Lietuvos parkų ir miškų bei 
ežerų grožį ir jų gyventojų— 
paukščių ir žvėrelių — gausu
mą.

Mielasis Isokas, matyt, ap
keliavo visus mūsų Lietuvos 
kampus ir kampelius.

Ką gi aš čia kalbu: jis ėmė 
ir pamiršo aplankyti ir pama
tyti patį lietuviškiausią, patį 
gražiausią ir šauniausią Lietu
vos kampelį ir susipažinti su 
jo parkais, miškais bei eže
rais. '■■ ■

Kur gi’ broleli,, kampelis 
tarp Rokiškio, Obelių, Zarasų, 
Utenos, Anykščių ir Kupiš
kio ? Kur gi mūsų garsusis 
Salagiris, per kurį mes pėsti 
(nes važiavimui kelio nebu
vo) basi, batus, užsidėję ant 
pečių, traukdavome į Salas! 
Tai giria, tai miškas! Vaiku 
būdamas aš manydavau, kad 
už mūsų Salagirio jau žemės 
galas. . . O tos jo lieknosios 
eglės savo galvomis saulę pa
rėmę laikydavo! O kai at
eidavo pavasaris, į mūsų (ką 
sakau “mūsų”—pono dvarpo
nio) puošnųjį Salagirį paukš
teliai dainininkai 
iš viso pasaulio!

Kalbate apie 
Lietuvos gandrus
noje kitoje vietoje juos už
tinkate. Gal ne ten ieškojote. 
Reikėjo atvykti pas mus į 
Užusienius, Viena jų pora 
taip buvo mus pamilus, jog 
mūsų sodyboje turėjo lizdą 
susikusi ir kas mielą vasarė
lę būdavo mūsų įnamiais.

Tai matote, drauguti, ko 
dar trūksta jūsų šiaip labai 
labai puikiame veikale Lietu
vos

TOOL AND DIE MAKER

Must do neat accurate work
EL. 6-0768

(102-103)

suskrisdavo

gražiuosius 
ir tik vie-

“Parkais ir miškais.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Mūsų kuopų susirinkimai

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks Sausio-January 2 d. 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 7 
vai. vakare. Visi nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime. Kurie pilnai 
pasimokėsite, gausite už vieną mė
nesį bonus. Geo. Shimaitis

Liet. Liter. Draugijos 6 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks pir
madienį, Sausio-Jan. 6-ą, Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 8 Vine St.. Vi
si nariai prašomi dalyvauti ir pa- 
simokėti metines duokles. Prie to, 
apkalbėsime apie 
žiemos sezone. 
“Laisvės” vajaus 
Shimaitis.

kokj nors 
Taipgi 

raportą.

veikimą 
išgirsite 
George 
(103-1)

BROCKTON, MASS.
Banketas laukimui Naujų 1964 

metų įvyks gruodžio 31 Liet. Taut. 
Namo žemutinėje salėje, 10 Vine 
St., Montelloj. Bus kalakutienos va
karienė, visokių gėrimų ir šauni rpū- 
zika. įėjimas $3.00. Pradžia 8 
vai. Galite ateiti alkani, gausite 
sočiai pavalgyti. Rengia L T N 
draugija. Geo. Shimaitis (102-103)

Montreal, Canada
Laimingų Naujų Metų
Tebūna leista šių skilčių 

korespondentui pasveikinti 
visus “Montrealo žinių” 
skaitytojus, bendradarbius 
ir visus “Liaudies Balso” ir 
“Laisves” skaitytojus su 
Naujais 1964 Metais. Lin
kiu juos laimingai ir links
mai / sutikti I Teg y v u o j a 
Taika pasaulyje!

Pasilinksmino— 
parėmė spaudą

Montrealo lietuviai bend
rai yra pasilinksminimų 
mėgėjai. Čia vyksta daug 
ir visokių sueigų: draugijų 
parengimai, sukaktuvių pa
minėjimai, privatūs pasi
linksminimai, ir visur ir vi
sada jie skaitlingai daly
vauja. Bet progresyviai 
žmonės, “LB” skaitytojai ir 
simpatikai, šalia visų kitų 
sueigų, kartais kur nors su
siburia pasilinksminti ir 
kartu tokius pasilinksmini
mus dar panaudoja ir ge
riems tikslams.

Taip, pavyzdžiui, užpraė- 
jusį šeštadienį susirinkę 
gražus būrelis pasilinks
minti, ne tik kad gražiai, 
labai linksmai praleido va
karą, o pasiklausę J. Lese- 
vičiaus pažangios spaudos 
ir taikos reikalais kalbos, 
dar kolektyviai sukėlė virš 
$70 “Liaudies Balsui” fi
nansinės paramos. Puikus 
pavyzdys spaudos mylėto
jams!

Aplankė motiną-sesutę
Mrs. G. Šerpitienės sūnus 

Tony, kuris gyvena Tohon- 
te, čia buvo atvažiavęs su 
žmona aplankyti savo moti
ną ir sesutę ir, kiek pabu
voję, grįžo į namus.

Pataisa
Rašant apie Mr. ir Mrs. 

Norvich dukterį ir jos vy
rą Čikagoje įsibrovė klai
da. Parašyta Kvietinskas, 
o turėjo būti Jack Flower- 
Kvietkauskas. Atsipr a š a u 
už klaidą.

Serga
Yra susirgęs ir pergyve

nęs operaciją Kazimieras 
Likas. Ligonis randasi Dak
tarų ligoninėje.

5 p.-‘Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 27,1963



SVEIKINIMAI
Mano sveikinimas
Sveikinu “Laisvės” laik

raštį, jos redaktorius ir vi
sus bendradarbius bei skai
tytojus su Naujais 1964 
metais.

Labai malonu pripažinti, 
kad šis mano pamėgtas 
laikraštis kasmet darosi 
įdomesnis, pritraukia vis 
daugiau naujų žmonių ir iš 
Lietuvos, kurie jį papildo 
savo raštais.

Savaitinė “Laisvės” por
cija, susukta vamzdeliu, at
siranda mano pašto dėžutė
je reguliariai. Kiekvieną 
kartą ji suteikia man daug 
džiaugsmo ir yra laukiama 
su pasiilgimu.

Išsivyniojęs laikraštį, pir
miausiai skaitau Krislus. 
Tai bene pati įdomiausia 
laikraščio medžiaga, ir aš 
ją perskaitau nuo pirmos 
iki paskutinės eilutės. Ar 
tai bus čia rašoma apie pa
saulinius įvykius, ar apie 
mūsų lietuviškus reikalus, 
ar, pagaliau, apie atskirus 
asmenis, — viskas parašyta 
trumpai, suglaustai ir įdo
miai ,taip, kad žmogus skai
tai, lyg saldainius valgai.

Atvertus pirmąjį lapą, 
prieš akis tau išsikloja il
gieji publicistiniai, infor
maciniai ir-kitoki straips
niai su plačiom, aki vilio
jančiom antraštėm ir visa
da įdomiais tekstais. Per
daug vietos užimtų išskai
čiuoti laikraščio visų metų 
geruosius straipsnius, pami
nėsiu tik vieną-kitą, tilpu
sius paskutiniuose “Lais
vės” numeriuose: Knygų 
leidimas Lietuvoje, Miestas 
prie Kara-Kumu, Apie 
spaudos parodą Vilniuje, 
Lietuviška kultūrinė kroni
ka. Čia jau nė nemitlėšiU 
smulkesnių straipsnelių, 
straipsnelių, turinčių daug 
savišvietos, tiesos pažinimo, 
policinio laivinimosi ir kitų 
šiandieniniam žmogui rei
kalingu žinių.

“Laisvėje” taip pat gau
su korespondencijų iš dau
gelio Amerikos vietų, ku
rias rašo patys išeiviai-tau- 
tiečiai apie įvairius paren
gimus, susirinkimus, išleis
tuves, laidotuves ir kitokius 
savo gyvenimo žymesnius 
įvykius. Iš to matyt, kad 
laikraštis turi visur daug 
atsidavusių draugu-rėmėjų 
ir labai plačiai suleidęs sa
vo šaknis.

Linkiu geriausios sėkmės 
“Laisvei.” dirbančiai kilnų 
lietuvybės palaikymo darbą 
mūsų išeivių tarpe!

Pranas Stiklius

LTSR Politinės ir moks
linės literatūros leidyklos 
vardu sveikinu visus “Lais
vės” darbuotojus su Nau
jaisiais. 1964 metais. Lin
kime daug laimės, sveika
tos, pasisekimo darbe.

T. Butkus 
Vilnius

LTSR Valstybinė groži
nės literatūros leidykla nuo
širdžiai linki Jums laimin
gų Naujųjų Metų!

J. čeky s, direktorius
Alf. Maldonis, 
vyr. redaktorius

•
Geriausi linkėjimai Nau

jųjų Metų proga !
A. Morkus 

Vilnius
•

Su Naujaisiais Metais!
“Panevėžio Tiesa”

Laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems laisviečiams!

Napoleonas Petrulis 
Julija Petrulienė 

Vilnius
•

Sveikinu visus “Laisvės” 
darbuotojus su Naujaisiais 
Metais.

Klemas Rutkus 
Radviliškis

Kaunas 19, Grybausko 15
1963 m. gruodžio 17 d.

Sveikinu visus laisviečius, 
linkėdamas daug sėkmės
1964 metais.

Alex Glebo 
Gardner, Mass.

•
Visam “Laisvės” štabui ir 

visiems laikraščio skaityto
jams laimingų Naujųjų 
Metų!

Petrė Bendzaitis 
Montreal, Canada

Iš FLORIDOS
“Brangi Lilija: Siunčiu 

tau širdingus sveikinimus 
iš saulėtos Floridos. Linkiu 
daug laimės ir sėkmės nau
jaisiais metais Aido choro 
nariams, laisviečiams ir vi
siems mano pažįstamiems. 
Kazys Aleksynas.”

“Gerb. Lilija: Per tave 
siunčiame širdingus linkėji
mus visam ‘Laisvės’ šta
bui, skaitytojams, d r a u- 
gams ir pažįstamiems link
smai praleisti senus metus, 
gražiai sutikti naujus 1964 
metus. J. ir M. Alvinai, Yu
caipa, Oalif.”

To Ali:
May happiness brighten 

[your holiday season and 
stay with you all through 
the New Year.

Mylda & Walter Žukas
Elizabeth, N. J.

DIDELIS AČIŪ!
Žiemos švenčių proga ga

vau didelę dėžę apelsinų ir 
graipfrūčių nuo Elzbietos 
ir Gario Ecenių, iš Tampos. 
Aš ir mano šeima pasivaiši
nome šviežiais Floridos vai
siais, taipgi jais apdovano
jome LDS centro ir “Lais
vės” personalus.

Didelis ačiū Eceniams 
nuo mūsų visų!

D. M. šolomskas

PASITIKIME NAUJUOSIUS METUS SU

AIDO CHORU
AIDAS maloniai kviečia visus dalyvauti su įįį 

jais, praleisti senuosius ir sutikti naujuosius 
1964 metus. Bus įvairių užkandžių, įsigėrimų, jg 
dainų ir muzikos. įg

Antrad., Gruodžio 31, 8 v. vak. 1
LAISVĖS SALĖJE 1

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.
Bilietas $5 asmeniui ®

(Bus duodama ir žaisliukų, tinkamų šiam vakarui)’ m
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Atžymėsime Kr. Donelaičio 
250 metų gimimo metines

Visa Lietuva ruošiasi iš- rio mėnesį, kada bus pato-
kilmingai šventei — didžio
jo lietuvių poeto Kristijono 
Donelaičio 250-osioms meti
kėms atžymėti.

Kristijonas Donelaitis gi
mė 1713 m. sausio 1 d.

Lietuvos literatai ir vei
kėjai domisi, kaip mes, JAV 
lietuviai, tą garbingą su
kaktį atžymėsime. Štai po
etas Eduardas Mieželaitis 
rašo:

“Mums bus labai įdomu 
sužinoti, kaip šią svarbią 
ir brangią datą pažymės 
mūsų išeivija, kaip Ameri
kos lietuviai?...”

Aišku, mes nesuspėsime, 
nepajėgsime mitingais bei 
kitokiais pobūviais sukaktį 
atžymėti sausio 1 arba 2) 
dienomis. Bet galime ir | 
privalome atžymėti tai, kad i 
ir vėliau, — sausio ir vasa-

giau.
D-ras A. Petriką turi pa

ruošęs apie Kristijoną Do
nelaitį referatą. Apie sau
sio mėn. vidurį Niujorko 
pažangieji lietuviai šauks 
mitingą, kuriame d-ras A. 
Petriką savo referatą skai- 

! tys.
i Girdėjau, bus kviečiamas 
ir Vytautas Zenkevičius, 
Tarybų Sąjungos ambasa

dos Washingtone Il-rasis 
sekretorius, kad ir jis sa- 

'vo dalyvavimu ir žodžiu 
prisidėtų prie didžiojo poe
to pagerbimo.

Taigi visa tai turėkime 
galvoje ir ruoškimės iškil
mėse dalyvauti. Minėjimo 
data bus paskelbta vėliau. 
' O kaip kitos, ypatingai 
didesnės lietuvių kolonijos? 
Ką gi jos daro šiuo atžvil
giu? Rojus Mizara

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
... Labai džiaugiuosi skai

tydamas “Laisvėje” Jūsų, 
Ievute, straipsnius, kuriems 
dau^^. medžiagos surinkote 
viešė(J^na Lietuvoj.

Pereitą vasarą vasarojo 
! Algimantas su šeimą pas 
mane, ir dar du žymūs liau
dies meno vadovai kartu su 
juo vasarojo ,ir dažnai at
vykdavo iš Vilniaus svečių 
pas juos, tai kaip prisime
nu, kaip jie “Laisvę”, ati
džiai skaitė—iki mažiausios 
smulkmenos nepraleisdavo, 
ir dar po numeriuką išsi- 
veždavo į Vilnių. Labai bu
vo puiku.

Pas mus gyvenime pasi
keitimas, žinoma, šeimoje 
yra. Tai Uogintas lapkri
čio 10 d. vedė. Žmoną pa
ėmė iš Nemunaičio Genę 
Kūdarauskaitę. O ji dirba 
Ryliškių pašte vedėjos par
eigose ...

Visi vaikai dirba kaip ir 
anksčiau. Taudvidui sekasi 
vidutiniškai. Vyksta dide
lės statybos. Įsteigė savo 
dirbtuvę traktoriams re
montuoti, tai nereikės da
bar vežioti traktorių į kitas 
dirbtuves...

Dabar apie Jūsų velionį 
prezidentą Kenedi... Mie
lieji mūsų! Mes kai sužino
jome per radiją, tai per vi
sas dienas klausėme radijo 
ir girdėjome visas Kene
džio laidotuvių apeigas. Ir 
tikrai mūsų kaimo žmonės 
visi pergyveno tą liūdesį, 
bet kartu ir pyktį Dalaso 
policijai, kuri nesugebėjo 
apsaugoti prezidento gyvy
bės... Ir surado tik vie
ną kaltininką ir tą Rubis, 
tas naktinis tamsių padug
nių tįpas, išplėšė policijai iš 
rankų... <

Mes, lietuviai, netikime, 
kad tai Osvaldas vienas tri
mis šūviais per 5 sekundes 
būtų galėjęs įvykdyti tokią 
baisią žmogžudybę. Stebi
mės, kad Amerikoj taip 
laisvai su ginklais galima 
nusikaltimus įvykdyti...

Žiūrėsime, kuo baigsis 
Rubio teismas ir visa Kene-

muzikas, dirba Dainų ir 
Šokių Liaudies ansambly 
Vilniuje. Trečiasis — Uo
gintas, neseniai atitarnavęs 
Tar. Armijoje, dirba sunk
vežimio vairuotoju. Iš laiš
ko paimta tik įdomesnės iš
traukos, liečiančios visuo
meniškai svarbesnius klau
simus.

NAUJU METU BALIUS
Jau netoli Naujųjų Metų 

balius, kurį rengia Aido 
choras Laisvės salėje. Ku
rie dar neužsiregistravę, 
prašome, pasiskubinti, nes 
reikia žinoti, kiek svečių 
dalyvaus, kad parūpinus 
užtektinai maisto ir gėri
mų,

Dar galima ■ užsiregist
ruoti pas L.; Kavaliaukaitę 
šaukiant telefonu MI1-6887.

Kaip jau; buvo minėta 
pirmesniuose aprašymuose, 
bilietas kainuoja 5 doleriai, 
už kuriuos kiekvienas bus 
puikiai pavaišintas.

Iki pasimatymo!
II. F.

New Yorkas. — Paruošia 
550 iškabų ir prie kelių nu
rodymų su vardu “JOH;N F. 
KENNEDY International 
Airport”, vietoje pirmesnio 
vardo.

Washing tonas. — Vasa
rio mėnesį bus pašaukta į 
JAV militarinę tarnybą 12,- 
000 jaunuolių.

PRANEŠIMAI“
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas nukel
tas iš pirmo trečiadienio į antrą 
trečiadienį sausio, 7:30 vai. vak, 
102-02 Liberty f Ąve., Ozone Park. 
Kviečiame visus narius dalyvauti 

I šiame susirinkime, ir kurie norite 
I gauti vieno mėnesio kreditą, duok
les mokėkite su pradžia metų.

P. Babarskas, prot. sekr.
(103-1)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperatyvės ^Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadienį, gruodžio 30 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės'’ salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi direktoriai kViečiami dalyvau
ti susirinkime. Valdyba

džio nužudymo byla. Labai 
mums įdomu.

Tai bus ir viskas. Lau
kiu tų “Laisvės” numerių, 
kur bus Jūsų nuomonė iš
reikšta apie Kenedį...

Justinas Prusevičius
Mižonių kaimas

Pastaba. Just. Prusevi
čius — laisviečio R. Miza- 
ros pusbrolis. Jis Mižonių 
kaime, Alytaus apskrity, 
kolūkietis. Jo sūnus Taut- 
vidas — ilgametis “Nemu
no” kolūkio pirmininkas. 
Kitas sūnus, Algimantas,—

MIRĖ •
Juozas Steponaitis mirė 

gruodžio 25 d., Brooklyn li
goninėje. Kūnas bus pašar
votas Greenpoint Chapels, 
78-92 Kingsland Ave. 
Broklyne.

Laidotuvės įvyks šešta
dienį, gruodžio 28 d., 1:30 
vai., Alyvų kalno kapinėse.

Laidotuvių pareigo m i s 
rūpinasi Ballas Funeral 
Home, 660 Grand St., 
Brooklyne, direktoriaus Al 
Baltrūno.

Ketvirtadienio popietę 
užėjus į “Laisvės” raštinę 
Margavę ta Lukšienė prane
šė, kad mirė jos brolis Pra
nas Bepirštis, išgyvenęs 
apie 70 metų.

Pašarvotas Gree n p o i n t 
Chapel, 78-92 Kingsland 
Ave., Greenpointe.

Bus palaidotas šį šešta
dienį Alyvų kalnelio kapi
nėse. Iš koplyčios bus iš
vežtas 1:30 popiet.

Velionis gimęs Lietuvoje, 
Vilkaviškio apskrities Šil- 
balių kaime.

Amerikoje liko jo sesuo 
Margareta Lukšienė ir bro
lis Albinas Bepirštis.

Geistina, kad kas nors iš 
arčiau jį pažinojusių pla
čiau apie jį parašytų.

Demaskuoti niekšus!
Kai kurie mūsų žmonių 

nusiskundžia, kad jie gau
ną juodrankiškų (black
mailing) “laiškų,” juos in
kriminuojančių, ir nežino, 
ką su jais daryti.

Tuos laiškus siuntinėja 
kažkokie šantažistai — gal 
bepročiai; o gal “perdaug 
mokyti”, naciški gaivalai.

Mes patariame visiems, 
kurie tokius “laiškus” gau
na, kad eitų į paštą su 
skundais,, kad pašto virši
ninkams juos parodytų ir 
pareikalautų, kad jis ban
dytų šantažistus susekti.

Per JAV paštą tokių 
“laiškų” siuntinėti nevalia. 
Už tokių “laiškų” siuntinė
jimą jų “autoriai” turi būti 
patupdyti į kalėjimą arba į 
beprotnamį, kur jie pri
klauso.

Albany, N. Y. — Auto
mobilių biuro viršininkas 
ragina auto vairuotojus 
švenčių metu: negerti alko
holio, nevažinėti be reikalo 
ir važiuoti atsargiai.

Londonas. — Anglijoje 
yra 460,000 bedarbių.

I
 RYTOJ, ŠEŠTADIENI 

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)

CAMEO
8th Avė., arti 44th St.

Tel. JU. 6-8534

/ SVEIKINIMAS
Su šiais 1964 Naujais metais sveikinu 

brolius, seses ir draugus, gyvenančius 
užūryje, mūsų tėvų žemėje, brangiojoje 
Lietuvoje, ir visus darbuotojus už išlai
kymą pasaulinės taikos, nežiūrint, kur 
jie gyventų.

Lai šie 1964 metai atneša galą tam ne
lemtam šaltajam karui.

—Motiejus Klimas
Ramsey, N. J.
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Sveikiname su naujaisiais metais—1964! 
Prisidėkite kuo kas galite už žmoniškesnį 

sambūvį pasaulyje!

—Vincas ir Uršulė Burdai

San Leandro, Calif. 'b

$ NAUJŲJŲ METŲ PROGA ra
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7Prisimename visus savo draugus ir pažįstamus.
Sveikatos ir laimės visiems!

-Ona ir Petras 
Valrico,- Florida

Klimai S

Sveikinu “Laisvės” spaudės kolektyvą, visus 
“Laisvės” skaitytojus, draugus, taipgi brolius ™ 
ir seseris, kurie gyvena Lietuvoje, Argentinoje ff 
ir Uruguayuje

Linkiu visiems geros sveikatos, laimingai su-™ 
laukti, linksmai praleisti naujus 1964 metus ir įt 
ilgai gyventi.

—Juozupas Blažonis $
g Miko ir Agotos sūnus |jįf

Lowell, Mass.

Mūsų klubas sveikina visas nares, visus ' 
rėmėjuš, dalyvius, draugus ir gimines, gy
venančius Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime 

visiems linksmų švenčių.

—Lietuvių Moterų Klubas
Cleveland, Ohio

Su Naujais 1964 metais sveikinu “Laisvės” 
darbuotojus, skaitytojus ir rėmėjus, kur jie 
bebūtų.
Linkiu sėkmės darbuose, brangios - tvirtos 
sveikatos ir giedrios ateities ir taikos.

-Kazys Dzevečka




