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KRISLAI
Puikūs nutarimai!
Įsakymas?
Kuo jy protas maitinasi?
Nenašu j žaidimą. . .
Jau pliekia ir L. Girą
Įskaudinti klerikalai

— Rašo A. Bimba —

Gediminas Jokubonis baigė
viešnagę, grįžta Lietuvon

Niujorkas. — Per dau- cių nužudytiems žmonėms 
giau kaip keturias savaites formoje statulos “Motina”, 
Jungtinėse Valstijose viešė- buvo apdovanotas Leninine 
jo du Įžymūs tarybiniai dai- premija. Gaila, kad mielasis

Ir vėl kiekvienas susipratęs, liniukai, tai Leninines pre-
padorus amerikietis gali nuo-, mij0S laureatas Gediminas 
širdžiausiai pasveikinti Aukš- Jokubonis ir garsiosios 

i a 11 rmnvvin ia uiawmct dinčiaųsiąjį teismą. Jo šiomis die-
nomis padaryti nutarimai, ku
rie užtvirtina Civilinių teisių i 
Įstatymą ir paliuosuoja nuo į 
bausmės tūkstančius nuteistų i 
kovotojų prieš rasinę diskri- • 
minaciją, yra dideli, istoriniai 
nutarimai. Tai smūgis visiems 
rasistams. A

Mūsų šalies Jungtinėse Tau
tose Delegacijos galva Adlai 
Stevensonas smarkiai išbarė 
Afrikos tautas ir teisino belgų-į 
amerikiečių “žmoniškumo mi
siją’* Konge. Jos, girdi, turi 
apsitaisyti, arba sutirps anar
chijoje.

Bet lygiai taip prieš ameri
Gediminas Jokubonis

Tretjakovo galerijos direk-

svečias negalėjo susitikti su 
platesnėmis Amerikos lietu
vių masėmis nei Kaliforni
joje, nei Chicagoje, nei Niu
jorke. Vis tie oficiališku- 
mai, suvaržymai, nustaty
tos kiekvienai dienai pro
gramos. Tikrai gaila...

Vis tiek mes linkime sve
čiam laimingiausios kelio
nės. Gal kitą kartą bus ge
resnių progų susitikti ir pa
spausti dešinę.

kiečius argumentavo po revo
liucijos britai. Jie irgi pra
našavo šiam kraštui anarchiją
ir pražūtį.

Tai sena, sena pasaka. Af
rikiečiai prašo juos palikti ra
mybėje. Jie patys siekia tvar
kyki reikalus. Ir tegu tvarko!

Imperialistų siekimas jiems 
vėl pradėti diktuoti nepateisi
namas.

Michigan© universitetas pra
vedė įdomų tyrinėjimą apie 
Amerikos žmonių susipratimą 
pasauliniuose reikaluose. li
tai, ką surado, daro didelę gė
dą. Iš apklausinėtų 1,500 
amerikiečių, visas vienas jų 
ketvirtadalis pasisakę dar ir 
jįpndien nieko nežiną, jog ko
munistai vadovauja Kinijai, 
arba kad jau kelinti metai ei
na karas Pietų Vietname.

Tai ką tie žmonės, vienas 
iš keturių, skaito? Kuo jie 
maitina savo protą? Baisus,

torius Lebedevas. Jų vieš
nagė baigiasi ir jiedu šešta
dienį jau grįžta namo. Aiš
ku, kad įžymieji svečiai 
parsiveža daug įdomių įspū
džių iš mūsų šalies. Reikia 
atsiminti, kad jiedu labai 
plačiai pavažinėjo po Ame
riką. Aplankė pačius di
džiausius didmiesčius nuo 
Bostono iki Kalifornijos. 
Susitiko su daugybe ameri
kiečių. Visur jie buvo drau
giškai priimti.

Kaip žinia, įžymusis Ta
rybų Lietuvos skulptorius 
už sukūrimą įstabaus pa
minklo Pirčiupio kaimo na- “Pirčiupio “Motiria”

baisus atsilikimas!

Trys amerikiečiai karinin
kai išvaromi iš Tarybų Sąjun-* 
gos. Atsilygindama mūsų vy
riausybė įsakė trims tarybi
niams karininkams išsinešdin
ti iš Jungtinių Valstijų. Ne
paduodami nė kaltinimai, ku-J 
riais jie pasidarė mums ne- 
bepageidaujami.

Į ką tai panašu? Ir tai ne
be pirmas toks pasiuntinių 
“apsikeitimas.” Viena pusė 
įsakė kam nors išsikraustyti, 
tuo patim atsimoka kita pusė.

Tai keistas žaidimas, ar kas ? 
Nors žino, kad taip bus, bet 
vis tiek lošia ir tiek. Mums, 
paprastiems žmonėms, tokia 
diplomatija sunkiai virškinąs!.

Vienas menševikiškas kry
žiokas jau pradėjo ėsti ir įžy
mųjį poetą Liudą Girą. Pra
šau: “L. Gira nebus pamirš
tas. Nebus pamirštas kaip po
etas ir kaip nevykėlė, parsida
vėlė asmenybė.”

Ot, ir “susidorojo.” Kuo 
jis taip sunkiai kokiam ten J. 
V L K S nusidėjo ? Ogi tuo, 
kad po klaidžiojimų jaunystė
je atsistojo ant teisingo kelio 
ir mirė tikru liaudies poetu. 
“Parsidavėliu” tapo todėl, kad 
mylėjo savo tautą ir atsisakė 
nuo jos bėgti ir ją prakeikti; 
todėl, kąd iki mirties dainavo 
apie naują, laisvą socialistinę, 
tapybinę Lietuvą.

1kan jau net gaila mūsų kai
mynų pranciškonų iš “Darbi- 
hinko.” Jie taip užsirūstinę 
ant Lietuvos ir komunistų, 
jog nebegali susivaldyti.

Štai ąavo laikraščio gruodžio 
(Tąsą iš 5-to puslapio)

Afrikos delegatai kritikavo 
Jungtinių Valstijų politiką

Murumbi aštriai kritikavoJungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų asamblėjo
je Afrikos valstybių dele
gatai kritikavo Jungtinių 
Valstijų politiką.

Alžyro, Malio, Gvinėjos, 
Kongo respublikos (buvu
sios Prancūzijos kolonijos) 
ir eilės kitų valstybių dele- 
g a t a i aštriau kritikavo 
JAV už intervenciją į Kon
go (buvusią Belgijos kolo
niją), kaip pačią Belgiją.

Gvinėjos Užsienio minist
ras, tarp kitko, sakė: “Save 
beskelbiantys civilizuotais 
JAV valdovai nematė ir ne
mato, kaip baltieji tūkstan
čius Konge negrų išžudė, 
bet jie, belgai ir Kubos pa
bėgėliai vardan “žmonišku
mo” užpuolė Kongo respub-. 
liką ir žudo ten žmones, ku
rių odos spalva yra tokia 
pati, kaip Mississippio vals
tijoje JAV piliečių”.

Jungtinių Tautų Komite
tas, kuris paskirtas rūpintis 
kolonijų ir “globojamų” gy
ventojų reikalais, jau kelia 
klausimą: Ar galima JAV 
globoje ant toliau palikti 
Maršalines, Karolinines ir 
Marianines salas Ramiaja
me vandenyne.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Kenijos delegatas Joseph

Jungtines Valstijas už in
tervenciją Konge. Jis sakė, 
kad Afrikos valstybės pa
teiks rezoliuciją, reikalau
jant paskelbti JAV agreso
riumi.

' Anglijos, TSRS ir 
JAV atašės

Washingtonas. — Prieš 
porą mėnesių Tarybų Są
jungoje areštavo tris JAV 
militarinius atašes, kurie Si
bire buvo nutraukę 900 pa
veikslų TSRS gynybos 
svarbių įrengimų.

Dabar JAV atšaukė ata
šes iš Maskvos, o iš Wash- 
ingtono reikalauja išsiųsti 
tris TSRS militarinius ata
šes, kurie yra prie TSRS 
ambasados.

Kartu su JAV atašėmis 
buvo suimtas ir vienas Ang
lijos atašė, tai dabar Angli
ja jį atšaukė, ir pareikala
vo, kad iš TSRS ambasa
dos, Londone, išvažiuotų 
vienas TSRS militarinis 
atašė

Maskva. — Dabar TSRS 
rublio vertė JAV pinigais 
yra $1.11.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d.
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Punktai 

5768 
5678 
3408 
2774 
2576 
2086

Brooklyn, N. Y....................................................
Connecticut valstija ........................................
So.Bostori, Mass............................................. .
New Jersey vajininkai .................................... .
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla.....................
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass....................
George Shimaitis . . ’................................. .
LLD 20 kp. Moterų skyr., Binghamton, N. Y.
Chester, Pa.......................................... . ..............
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.........................

— 0 —
1300 LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.

I J. Žebrys, Cleveland, Ohio ....
1222 ‘ Scranton, Pa..............................
1044 
1020 
1092

Philadelphia, Pa.........................
S. Penkauskas—J. Blažonis,

Lawrence, Mass..................
Great Neck, N. Y........... ........
S. F. Smith, Los Angeles, Calif. 
Rochester, N. Y...... ...................
V. Taraškienč—B. Sutkus,

San Francisco, Calif..........
A. J. Pranaitis, Phila., Pa.........
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
A. Žemaitis, Baltimore, Md......
Miami, Fla....................................
J. Daugirdas, Lowell, Mass.......
Kanadiečiai .............................. .

M.
M.

JAV Aukščiausiasis Teismas
t

išteisino kovotojus
Washingtonas. — Gruo

džio 14 dieną Jungtinių 
Valstijų Aukščiausiasis 
Teismas vienbalsiai pasisa
kė už Civilinių Laisvių 1964 
metų įstatymo 2-jį paragra
fą, kuris draudžia. viešbu- 

, čiuose, moteliuose, valgyk
lose, gazolino stotyse ir 
bent kokioje viešoje įstai- 

1752 <g0J*e atsisakyti patarnauti 
1652 i ne£rams> tai yra, prakti- 
15241kuT0^ se£reSaciJf n vv. 
1488

Žiedelis, Nashua, N. H......
Kazlauskiene—A. Navickas 

Haverhill, Mass..................
Aranuk, Detroit, Mich......
Žilinskiene, Plymouth, Pa.

Chicago, Ill................................. .
L. Tilwick, Easton, Pa..........
Veronica Kvetkas,

Arlington, Mass...................
Vera Smalstis, Livonia, Mich. 
C. K. Urban,'Hudson, Mass.....
C. Belunas, Detroit, Mich........

552
532
492,
484

M.
408
432
372
288
252

216
144

72
36

1076
828
808
782
624
576
564
— 0 —

Brooklyno vajininkui Valiui Bunkui gauta trys nau
jos prenumeratos ir atinaujinimai.

Prie Connecticut vajininkų pasidarbavo L. Žemaitie-
(Tąsa 6-tame puslapyje)

Kitą tarimą Aukščiausio 
Teismo 5 nariai prieš 4 pa
darė: panaikinti visus kal
tinimus prieš Civilinių lais
vių kovotojus, kurie buvo 
areštuoti per eilę pastarųjų 
metų už sėdėjimą valgyklo
se arba kitokiose įstaigose, 
už demonstracijas reikalau
jant civilinių laisvių. Už 
antrąjį nutarimą balsavo 
teisėjai: Tom C. Clark, 
Earl Warren, William O. 
Douglas, William J. Bren
nan ir Arthur J. Goldberg.

Advokatas Jack Green
berg, negrų nacionalės or
ganizacijos N.A.A.C.P., sa-

Apie naujus Įvykius 
Piety Vietname

Saigonas. — Partizanai 
įviliojo į spąstus Pietų Viet
namo batalioną, apie 600 
vyrų. Kovoje krito du JAV 
karininkai. Kas su kitais 
vietnamiečiais atsitiko, tik
rų žinių nėra, sakoma, kad 
200 karių perėjo į partiza
nų pusę.

Nuo 1962 metų sausio 1 
dienos iki 1964 m. spalio 31 
dienos JAV malūnsparniai 
į frontą pristatė 40,000 to
nų amunicijos ir kitų reik
menų.

JAV militarinis lėktuvas 
“C-123” vos pakilęs iš Sai- 
gono susprogo. Žuvo du 
JAV karininkai ir 36 viet
namiečiai. Lėktuvas skrido 
į “specialią misiją”, galimas 
daiktas,—diversijos sume
timais į Šiaurės Vietnamą.

MIRĖ STEPONAS 
KAIRYS

New Yorkas. —Gruodžio 
17 dieną, sulaukęs 85 metų 
amžiaus, Smithtowne, mi
rė Steponas Kairys. Jis yra 
buvęs Lietuvos socialdemo
kratų vadas. Kelis kartus 
buvo Lietuvos ministerijoje. 
Baigiantis Antrajam pasau
liniam karui, atsidūrė Vo
kietijoje. 1951 metais atvy
ko į Jungtines Valstijas, čia 
veikė su “liuosuotojais” ir 
rašė antitarybines knygas.

Maskva.-—Tarybų Sąjun
ga stato dar du atominius 
ledlaužius, tokius, kaip led
laužis “Lenin”. x

Ottawa. — Virš 400 Ta
rybų Sąjungos laivų 1904 
metais buvo atplaukę į Ka
nados prieplaukas.

Budistų vadai padidino! 
kovą prieš Pietų Vietnamo j 
valdžią. Jie išstojo ir prieš į 
JAV, kurios remia P. Viet
namo valdžią.

Dabar Pietų Vietname! 
jau yra 23,000 JAV kari-1 
ninku, karių ir marininkų, Į 
kurie kariauja prieš parti
zanus. Iš Washingtono grį
žęs JAV ambasadorius, ge
nerolas M. D. Tayloris sako, 
kad Jungtinės Valstijos dar 
daugiau rems Pietų Vietna
mo valdžią kare j ries parti
zanus.

Saigonas. — JAV milita- 
ristai pripažino, kad Pietų 
Vietnamo partizanai laimė
jo Analo slėnyje, Centrinia
me Vietname, įveikė val
džios dalinius, paėmė 16 
miestelių ir daug ginklų.

ko, kad nuo 1960 metų, ka
da Greensboro, N.prasi
dėjo sėdėjimo streikai, tai. 
negrų ir baltųjų už sėdėji
mą ir demonstravimą yra; 
areštuotų virš 3,000, prieš 
kuriuos dabar turėtų būti 
panaikinti kaltinimai.

Sakoma, kad pie t i n i ų 
valstijų, ypatingai Alaba- 
mos ir Mississippio, valdi
ninkai, kur daugiausiai yra 
areštuotų kovotojų už civi-

lines laisves, tai nori atski
rai persvarstyti kiekvieno 
areštuoto reikalą, tai yra, 
apeiti JAV Aukščiausiojo 
Teismo nutarimą.

Civilinių Laisvių kovoto
jų vadai sako, kad ne tik 
kaltinimai prieš areštuotus 
turi būti tuojau panaikinti, 
bet daugeliui jų atlyginti ir 
nuostoliai, nes daug iš areš
tuotų buvo sumušti, kiti ne
teko darbų, arba turėjo ki
tokių nuostolių.

Lietuvoje pagerbė
A. Jonikienę

Vilnius. — Gruodžio 11 
dieną, Aktorių namuose, 
Lietuvos kultūrinių ryšių 
su tautiečiais užsienyje ko
mitetas suruošė Alisei Joni
kienei 70-ties metų sukak
ties proga pagerbimą.

I Pirmininkavo komiteto 
pirmininkas Karvelis. Kal
bas sakė LLD CK pirmi
ninkė K. Petrikienė, L. Ka
počius ir kiti. Dalyvavo
daug įžymių svečių.

Sekamą dieną “Tiesoje” 
tilpo straipsnių apie Joni
kienės veiklą. Jubiliejuje 
dalyvavo A. Jonikienė, kuri 
dabar vieši Lietuvoje.

Jungtines Tautos. —Len
kijos Užsienio ministras 
Adam Rapackis reikalauja, 
kad būtų sušaukta Europos 
valstybių konferencija nusi
ginklavimo reikalais.

Šį šeštadienį demonstruos 
prieš karą Pietų Vietname

t

SMARKŪS DEBATAI
Paryžius. — čionai susi

rinko NATO valstybių už
sienio ministrai, politiniai 
ir militariniai vadai ir de- 
batuoja. Jungtinės Valsti
jos siekia pravaryti tarimą, 
kad suorganizuoti atominį 
karo laivyną su mišriomis 
komandomis. Prancūz i j a 
tam prieštarauja.

Frankfurtas, Vakarų Vo
kietija. — Grupė specialis
tų išvyko į Oswencimą, 
Lenkijon, kur karo metu 
naciai nužudė milijonus 
žmonių. Jų vizitas yra su
rištas su nacių kriminalistų 
teismu.

Londonas. — Sulaukęs 81 
metų amžiaus mirė lordas 
Woolton, buvęs Anglij o s 
maisto ministras.

New Yorkas. — Kunigas 
A. J. Mušte, vienas iš 31 
vadų šaukiančių masines 
demonstracijas prieš karą 
Vietname, sako, kad jos 
įvyks visame pasaulyje.

Jungtinėse Valstijose de
monstruos New Y o r k e,

Sako: “Baime turi 
dideles akis”

Tai senas priežodis, liet 
gyvenime jis dažnai karto
jasi. Savais laikais, kada 
Jungtinėse Valstijose buvo 
išleista 10 centų sidabriniai 
pinigai, tai reakciniai ele
mentai ant jų įžiūrėjo “JS” 
ir aiškino, kad tai Juozo 
Stalino inicialai, o tikrumo
je, tai buvo John Sinnock, 
kuris nupiešė pinigo atvaiz
dą.

Dabar yra išleistas JAV 
pusdoleris su buvusio prezi
dento John Kenedžio at
vaizdu. Pinigui piešinį pa
gamino Gilroy Robers, ku
rio yra inicialai '(GR), tai 
tūli elementai šiose raidėse 
mato, kad esą “komunistų 
emblemos ženklai” kūjis ir 
pjautuvas.

Pensacola, Fla. — Įvyko 
sprogimas JAV karo laive.

Bos t a n e, Philadelphijoje, 
Chicagoje, Clevelande, De
troite, St. Louise, Minnea- 
polise, San Francisce, Seatt
le j e ir kituose miestuose.

New Yorke demonstraci
jos įvyks Washington Squa
re, prie Judson Memorial 
Church. Pradžia 1 valandą 
po pietų.

Kitose šalyse bus demon
struojama Londone, Tokio, 
Pary ž i u j e,’ Montrealyje, 
Melbourne ir kitur.

Kad Pietų Vietname ka
ras grasina pavirsti į pa
saulinį, tai tą pripažino net 
New Yorko “Daily News”, 
kuris gruodžio 15 dieną už
dėjo antgalvį: “Vietname su 
kiekviena diena “mažasis 
karas” į visas puses auga 
vis didesniu”.

DAR NEBUS VOKIEČIŲ 
APVIENIJIMO

Berlynas, čionai yra 
“The New York Timeso” 
korespondentas Max Fran
kel. Iš pasikalbėjimų su Ry
tų Vokietijos vyriausybės 
žmonėmis, darbininkais ir 
intelektualais, jis daro išva
dą, kad greitoje ateityje 
dar nebus tarp abiejų Vo
kietijų vienybės.
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Jugoslavijos 
komunistu kongresas

ŠIOMIS DIENOMIS Belgrade baigėsi Jugoslavijos 
Komunistų partijos kongresas. Netenka nė kalbėti, jog 
Tito pasiliko partijos vadu. Bet įdomu, kad į Centro Ko
mitetą nebeišrinkti 44 nariai. Vieni dėl senatvės, kiti 
dėl nesveikatos, bet keletas ir dėl neatlikimo savo parei
gų atleisti “pailsėjimui”. Jų vieton įdėti jaunesni ir veik
lesni žmonės. Taip ir reikia.

Kongrese, matyt, buvo rimtai persiimta su svarbio
mis ekonominėmis ir socialinėmis problemomis. Tito sa
vo ilgam pranešime nurodė didelius sunkumus. Nugalė
jimui jų kongresas kreipė daugiau dėmesio į praplėtimą 
partijinės demokratijos, j įtraukimą į atsakingas vietas 
daugiau jaunų žmonių.

Jugoslavija, matyt, turi nemažai bėdos ’su tautinių 
santykių problema. Reikia žinoti, kad Jugoslavija yra 
daugiatautė šalis. Tai įvairių tautelių sąjunga. Pasirodo, 
kad kai kuriose tose tautose apsireiškia pavojingo tauti
nio šovinizmo, prieš kurį, x aišku, komunistams tenka 
energingai kovoti. Ir savo kalboje Tito nemažai dėmesio 
kreipė į šio klausimo išsprendimą. Ims dar laiko, kol to
je sąjungoje visos tautos išmoks draugiškai sugyventi, 
viena kitą gerbti, viena kitai padėti vystyti savo kultū
rą. Mat, žmonės su savo papročiais ir senomis tradicijo
mis kinta labai palaipsniui...

Užsieninės politikos srityje komunistų kongresas 
paliko senąsias gaires. Jugoslavija pasilieka neprisijun
gusių šalių stovykloje. Dar kartą Jugoslavijos komunis
tai pasisakė labai griežtai prieš Kinijos komunistų veda
mą kursą. Kas liečia santykius su Tarybų Sąjunga, ju
goslavai, matyt, sieks kuo draugiškiausio sugyvenimo.

Čiombė Vakaru Vokietijoje
KONGO PREMJERAS, išgarsėjęs imperialistų pa

stumdėlis, nepadarė klaidos nusidavęs į Vakarų Vokieti
ją. Jis ten buvo gražiai priimtas ir smarkiai pavaišintas. 
Kai jis sušilęs plūdo komunistus, jam vokiečiai, sakoma, 
smarkiai plojo. Mat, nėra jokia paslaptis, kad tie vokie
čių rateliai, kuriuose Čiombė sukinėjosi, susideda iš re- 
vanšistų, kurie nė neslepia savo simpatijų hitlerizmui. 
Jiems tokios kalbos labai patinka.

Bet ką Čiombė iš ten, be gerų linkėjimų, parsivežė, 
nežinia. Komercinė spauda tyli.

Didelę gėdą ant savo galvos užsitraukė ir sunkiai 
nusidėjo Afrikos atbudusioms tautoms ir popiežius Pau- i 
liūs VI, priimdamas ir palaimindamas Čiombę. Afrikos 
tautos tą užsienio imperialistams parsidavėlį smerkia, o 
popiežius už jį meldžiasi!

KAS JUOS SIUNTĖ IR 
LĖŠŲ DAVĖ? 

I v

Indija labai toli nuo Ame
rikos. Još, ųepasieksb be 
tūkstančio kito dolęrių. Bet 
štai Chicago s marijonų 
“Drauge” (gruodžio 8 d.) 
skaitome, jog ten buvo nu- 
sibaladoję į katalikų bažny
čios suvažiavimą net keli 
sutanuoti tėveliai. Kam jie 
ten atstovavo? Ogi Lietu
vai, žinoma.

Skaitome:
Kongrese buvo atstovauja

ma ir Lietuva. Jame dalyva
vo vyskupas Vincentas Briz- 
gys ir keletas lietuvių kunigų 
iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių: prelatas Antanas Deks- 
nys iš St. Louis, kun. Jurgis 
Gurinskas iš New Yorko, kun. 
Juozas Aleksiūnas iš Brookly- 
no, kun. dr. Ignas Urbonas iš 
Gary, Ind., ir kiti. Kongrese 
dalyvavo ir lietuvių misionie
rius salezietis kunigas Jonas 
Svirnelis, kuris jau veik dvi
dešimt metų uoliai dirba In
dijos misijose.

Kas davė lėšų Brizgio ir 
kitų kelionei? Kas nors juos 
pasiuntė. Kas nors jų ke
lionei išleido keliolika tūks
tančių dolerių. Kam nors 
toji kelionė puikiai apsimo
kėjo.

O gal vyskupas Brizgys, 
bėgdamas iš Lietuvos kaip 
karo nusikaltėlis, spėjo ge
rai apsirūpinti, kad dabar 
per visą gyvenimą galėtų 
baladotis po tolimiausius 
pasaulio kampus ir “atsto
vauti” tai Lietuvai? < Kiti 
jo kamarotai irgi, matyt, 
yra gerai apsirūpinę arba 
aprūpinami.

1S1

Valstybes sekretoriaus misija
MŪSŲ ŠALIES Valstybės sekretorius Dean Rusk 

išvyko į NATO užsienio reikalų ministrų konferenciją. 
Jo šios kelionės tikslas tėra vienas: įtikinti prancūzus, 

; anglus ir kitus talkininkus, kad jie nebesipriešintų Va
karų Vokietijos prileidimui prie atominių ginklų.

Turtus lydi skurdas
NE TIKMŪSŲ didysis Niujorkas, bet visi didmies

čiai turi bėdos su priemiesčiais.r Transportacijai ir susi
siekimui pagerėjus, vis daugiau ir daugiau pasiturinčių 
žmonių nešdinosi gyventi į priemiesčius.

Bet ar visi ten išsikraustę jau tokie laimingi? Abe
jotina. Štai jau daug kalbama apie išsipūtusius Niujorko 
priemiesčius, kad juose pradėjo nebesulaikoinai augti 
lūšnynai ir skurdas. Vis daugiau ir daugiau priemiesčių 
gyventojų ieško pagalbos iš miesto gerovės fondo. Tūks
tančiai jų jau kitaip nebegali išsiversti. Daugelis praran
da savo namus. Daugelį iki paskutinių marškinių nuplė
šia ligoninės. Sunku darbo netekus bei susirgus mieste 
išsiversti,, kur viskas, taip sakant, “tavo panosėje”, o 
tiesiog baisi nelaimė gyvenančiam priemiestyje.

Ir todėl, sakoma, jau yra prasidėjęs iš tų mūsų 
priemiesčių žmonių grįžimas į miestų tvankias gatves. 
Ne visi laimingi, kurie buvo iš jų pabėgę.

KLERIKALAI
NESUSIKALBA SU 
KLERIKALAIS

Mūsiškiai klerikalai 
“Draugo” ir “Darbininko” 
sušilę pasakoja savo skaity-, 
tojams, kad Lietuva randa
si už “geležinės uždangos” 
ir kad jos vartai užsienio 
lietuviams yra kietai užkel
ti. Be to, girdi, Lietuvos 
žmonės irgi nelaukia sve
čių.

Bet štai paimame į ran
kas Kanados klerikalų “Tė
viškės žiburius” (gruodžio 
10 d.) ir pirmajame pusla
pyje skaitome didelį nusi
skundimą, kad po Ameriką 
ir 'kitus pasaulio kraštus 
važinėja Tarybų Lietuvos 
“agentai” ir vilioją iš jų lie
tuvius Važiuoti į Lietuvą. 
Paimkime Jungtinėse Vals
tijose viešnagę rašytojo 
Juozo Baltušio.

“Jo kelionės politinį pobū
dį rodo viliojimas lietuvių į 
sovietinės okupacijos minė
jimą ateinančiais metais”, 
šaukia “Tėviškės žiburiai”. 
“Kremliaus patikėtiniai tą 
patį daro ir kituose laisvo*- DAILININKUS

Kova su klaidomis ir trukumais
VISKAS RODO, kad naujoji Tarybų Sąjungos vy

riausybė, su Brežnevu ir Kosyginu priešakyje, paskel
bė griežčiausią karą visiems ekonominiams sunkumams 
ir trūkumams. Surandama daug klaidų tiek Žemės ūkio, 
tiek pramonės Srityje. PaV., kad ir prieš metus kitus pra
dėtas neribotas kukurūzų auginimo plėtimas buvusi 
klaida. Ji taisoma. Surasta, kad daug pramones gaminių 
Suversti į sandėlius, nepasiekia vartotojų. Rer daug dė
mesio buVo kreipiama į gaminių kiekybę, o per mažai į 
jų kokybę. Žriionės atsisako juos pirkti ir naudoti. Kova 
vedaflia pašalfriiniui šio “nesusipratimo”.

Žfnonės sako: nauja šluota visuomet geriau šluoja. 
Tarybų Sąjungos naujoji vadovybė irgi sėkmingai šluoja 
trūkumus ir klaidas.

jo pasaulio kraštuose. Jie 
nori sutraukti į pavergtą 
Lietuvą kiek galint daugiau 
išeivijos lietuvių” ir t.t.

Vadinasi, klerikalų “Tė
viškės žiburiai” nesusikalba 
su klerikalų “Draugu” ir 
“Darbininku”. Tas tik pa
rodo, kad nevienodai į visūs 
veikia ir paties “visagalin
čio dievo” įkvėpimas. z

Bet, žinoma, padėjus juo
kus į šalį, tie klerikalinės 
spaūdos plepalai nieko ne
turi su tikrove. Niekūs nie
ko nevilioja vykti į Tarybų 
Lietuvą. Bet labai daug yra 
norinčių ten Važiuoti. Tai 
faktas. Tik gaila, kad kol 
kas turizmas nėra taip 
aukštai iškeltas Tarybų Lie
tuvoje, jog Visūs norinčius 
ten vykti galėtų priimti ir 
aprūpinti visais paranku- 
mais, ir todėl nuvykti galės 

tiktai apribotas skaičius. • 
Bet reikia tikėtife, kad tu
ristų skaičius kšišmet" augs 
ir tūkstančiai po visus pa
saulio kaihpus1 išsiblaškūsių 
tautiečių galės savo senąją 
tėvynę aplankyti.

NESURANDA ŽODŽIŲ 
ŽMOGŽUDŽIAMS 
PASMERKTI

I

Iš Kanados klerikalinių 
“Tėviškės žiburių” sužino
me, kad savo gerais darbais 
pagarsėjęs rabinas Abrao
mas Feinbergas parašė 
įdomią knygą • “Storm the 
Gates of Jericho.” Jis ten, 
matyt, kalba apie naciškųjų 
žmogžudžių karo metu siau
tėjimą Lietuvoje. Koks ten 
Pr. G. sako:

A. L. Feinbergas, 
mas apie Grinkiškį 
okupacijos laikais,

kalbėda- 
vokieČių 
neranda 

lietuviams gero žodžio. Esą 
naciai 1941 m. rugsėjo mėn. 
atsiuntę kareivių būrį, kuris 
surankiojęs visus žydus, lie
pęs patiems išsikasti duobes 
miestelio1 aikštėje. Vietos lie
tuviai esą talkino entuziastiš
kai galbūt “for a bonus of 
sugar, salt, or vodka.” Visa 
žydų bendruomenė su visom 
jos įstaigoms buvusi sunaikin
ta, išskyrus autoriaus dėdės 
dukrą, kuri išliko gyva ir vė
liau atvyko Amerikon.

Panašiai autorius rašo apie 
Kauną.

Bet vietoje pasmerkti tuos 
išsigimėlius, kurie naciams 
talkavo ir padėjo žudyti 
žmones, Pr. G. išsitraukia 
senus, nudėvėtus, prasima
nytus hitlerininkų argumen
tus prieš žydus. Girdi:

Autorius, būdamas žydas, 
suprantama, negali nereikšti 
savo užuojautos tautiečiams 
kankiniams. Tai pateisinama 
ir, žmoniška, tačiau nepateisi
namas jo, kaip , rabino ir ra
šytojo, vienšališkumas-—jis ne 
Vienu žodžiu neužsimena, kiek 
lietuviai ir Lietuva yra nuken
tėję nuo jo tautiečių žydų. Ko
dėl jis nemato lietuvių kanki
nių, kurie kentėjo ne tiktai 
nuo nacionalsocialistų, bet ir 
nuo bolševikų, kurių eilėse bu
vo tiek daug žydų. Juk yra 
tiek gausių faktų, sakančių, 
kad žydai, būdami įtakingi 
bolševikų eilėse, tiesiogiai ir 
netiesiogiai sunaikino daugybę 
nekaltų ir žymių Lietuvos vei
kėjų.

Bet, žinoma, veltui tokių 
Pr. G. pastangos pateisin
ti žmogžudžius, nuplauti 
jiems kruvinas rankas hit
leriniais argumentais, kad 
būk Lietuvoje žydai buvę 
valdžioje ir kankinę bei žu
dę lietuvius. Istorija žino 
kitaip, 
tauta 
tiems, 
sugar,
kavo hitlerininkams.

Istorija ir lietuvių 
niekados nedovanoj 
kurie “for bonus of 
salt, or vodka” tal-

APIE LIETUVIUS

ČIA IR LIETUVOJE
Savo kolumnpje “Vilnyje” 

S/ J. Jokubka rašo apie lie
tuvius pabėgėlius dailinin
kus, palygindamas juos su 
tais kurie gyvena ir kuria 
Tarybų Lietuvoje. Jis sako:

Dipukai dailininkai tūri su
organizavę dailininkų sąjungą, 
Čikagoje turi kažkokią Čiur
lionio galeriją, ruošia paveiks
lų parodas, ir t. t.

Netikėsite! Jie tarpu savyje 
pešasi daugiau, kaip “laišvin- 
tojai” pešasi už lovį. ”Laisvin
to j ai” pešasi, bet visgi iki šiol 
dar nėsitampė po teismus. 
Dailininkai padarė preceden
tą — tamposi po teismus.

Mums, žinoma, tai smagu. 
Lai jie vieni antriems rauna 
plaukus, \lai bylia priaugan
čiam lietuviškam jaunimui pa- 
vyzdžiaisj kokios jie lietuviš
kos “kultūros” puoselėtojai 
Amerikoje.

Kai čia dailininkai pešasi, 
tamposi po tėj&uius, Tarybų 

Lietuvoje dailininkai kelia lie
tuvišką kultūrą, šviečia darbo 
liaudį, gyvenimą daro gražų, 
malonų.

Tarybų Lietuvoje dailininkų 
sąjunga turi apie 300 narių. 
Bet kad vienas, kitam pavydė
tų ,ar vienas kitą skriaustų, 
neteko girdėti. Dirba, kuria 
sutartinai, visi išvien siekdami 
vieno tikslo — kelti lietuviš
ką kultūrą.

Vietos ten visiems pakanka, 
darbo iki kaklo, sotūs, laimin
gi dirbdami tautai, puošdami 
kūriniais mieląją savo gimti
nę.

Reikia žinoti, kad čia ta 
kova tarpe dipukų dailinin
kų eina už duonos kąsnį. 
Tokioje padėtyje žmonės 
ėdasi, už savo baisų likimą 
kaltindami vienas kitą. '

LIGONINES turėtų
BŪTI PIRMOJE VIETOJE į

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” daro pastabą Kanados 
vyriausybei. Vedam a j ame to rėš bruožus parašė Anta- 
laikraštis rašo: ! nas Bimba-

Kanados vyriausybė, taipgi I K' . Karosienė joje pla- 
provincialinės ir savivaklybi-1clal }’’ įspūdingai aprašo 
nes administracijos, atžymėji-! kiekvieną savo kelionę, susi- 
mui Konfederacijos 100 metų ' jusią su kova prieš fašiz- 
sukaktuvių, planuoja statyti; mą, prieš karą, už taiką, 
meno centrus, planetariumus, j Laįaį įdomu ja skaityti. Su- 
kių pastatų statyti, bet apie Ii- j gjaust°je foimoje Ji paden i nicuauji naiai učių v ici- 
gonines mažai kalbama. Tuo, gia svarbųjį musų pergyve- namg jr Ko nepavjrstu 
tarpu visur ligoninės skundžia-; nimų laikotarpį tarp 1932 ( 
si, kad nėra vietos visiems ser-! metų iki šių dienų.
gautiems . Kiti turi laukti po 
kelias savaites. Pasitaiko net 
mirimų iš priežasties negalėji
mo patalpinti laiku į ligoninę.

Muziejai, observatorijos ir 
teatrai yra geras dalykas, bet 
ne taip reikalingi, kaip ligo
ninės. Ligos pražudo žmones, 
jeigu neduodama jiems reika
linga pagalba laiku, 
geriausiai paminėtų savo su
kaktį sta tyd.ama ligonines, 
ruošdama gydytojus, slauges, 
kurių taip pat trūkumas. To
ronte vienoj, ligoninėj keli 
šimtai lovų tuščių 
slaugių.

Kitoje vietoje 
prisimena ir apie 
kalus. Rašo:

Toronte yra daug kino teat
rų, keletas 
kuris iš jų 
versti. Tie 
to veikalus, 
vyriausybės ar kitokios pagal
bos. Pavyzdžiui, Crest teat
ras, kuris buvo gausiai finan
suojamas 
vyriausybė 
jis pradėjo 
darymą.

Toronte yra nemažai meno 
centrų, bet visiems neužtenka 
lankytojų. Vieni nesilanko dėl 
to, kad jie mažai vertina me
ną, kitiems įžanga per bran
gi. Jei įžanga būtų prieina
mesnė, tai daugiau atsilanky
tų. Kiti teatrai neturi savo 
jėgų. O kai kviečiasi jas iš 
kitur, labai daug kainuoja.

Kanada

dėl stokos

laikraštis 
meno rei-

teatrų, bet retas 
gali lengvai išsi- 
teatrai, kurie sta- 
negali apsieiti be

vyriausybės. Kai 
nutarė nebeduoti, 
kalbėti apie užsi-

likoje radioaktyviųjų izotopų laboratorija. čia atliekami 
bandymai, siekiant nustatyti vidaus degimo variklių, kom
presorių ir kitų įrengimų patikimumą betarpiškai darbo pro
ceso metu, jų neišmontuojant.

Laboratorija suteiks -didelę pagalbą respublikos įmonėms, 
gardinančioms vidaus degimo mikrovariklius, dažymo apa
ratų, šaldymo agregatų, pneumatinių automobilių sistemų 
kompresorius, dizelinę kuro aparatūrą.

Nuotraukoje: radioaktyviųjų izotopų laboratorijos bend
radarbiai vyresnysis mechanikas Vytautas Nodarba (kairėje) 
ir aspirantas Alvydas Mikulskis tiria automobilio detalių su- 
sidėVėjiiną.

2 p.-Laišve (Liberty)Penkt., gruodžio (Dec.) 18, 1964

Ks. Karosienės keliones 
su taikos misija

Ksavera Karosienė tėra 
vienatinė lietuvė moteris su 
taikos misija apkeliavusi 
aplink pasaulį.

Jos kelionė prasidėjo 1932 
metais, kai ji su Jungtinių 
Valstijų delegacija vyko į 
pasaulinį priešfašistinį kon
gresą, Olandijos mieste Am
sterdame vykstantį. Šių me
tų gegužės mėnesį ji atliko 
paskiausią savo kelionę, kar
tu su Jungtinių Valstijų mo
terų delegacija vykdama į 
NATO šalių moterų konfe
renciją Olandijos sostinėn 
Hagon.

Apie savo keliones po 
platųjį pasaulį ir apie įgy
tus įspūdžius Ksavera Ka- 

i rosienė da'/ar parašė knygą 
į “Su taikos misija aplink pa
saulį.” Spauda leidyklos 
“Mintis” Vilniuje. Knyga— 
224 pusi. Biografinius au-

Šiurpulingi vaizdai kny
goje piešiami - apie Hiroši- 
mą, kurioje nuo amerikie
čių atominių bombų žuvo 
šimtai tūkstančių žmonių, 
taip pat tūkstančiai žmonių 
liko amžinai sužaloti. 1926 
metais, dalyvaudama pasau
linėje taikos konferencijoje 
Tokio mieste (Japonijoje) 
ji turėjo progą aplankyti 
Hirosimą, ir matyti baisios 
tragedijos pasekmes.

Apie Tarybų Lietuvą Ka
rosienė irgi plačiai rašo. Su 
naujuoju gyvenimu Lietu
voje ji susipažino 1960 me
tais, keliaudama po Lietuvą 
su Amerikos lietuvių turistų 
grupe, o šių metų pavasarį 
antru kartu aplankydama 
Lietuvą.

Knyga iliustruota delega
cijų, turistų ir kitais pa
veikslais. ;

Kiek žinoma, ALDLD na
riai ją gaus taip greit, kaip 
tik ji mus pasieks. Laukia
me. O d. Karosienei linki
me daugiau tokių kelionų ir 
daugiau jų aprašymų.

Dvidešimt trys metai nuo 
Perlų Uosto tragedijos
Gruodžio 8 d. sukako ly

giai 23 metai, kai Japonija 

pasalingai užpuolė Perlų 
Uostą (Pearl Harbor) Ha
waii saloje ir ten esantį 
Amerikos karinį laivyną su
naikino.

Tai buvo signalas Ameri
kai įstoti į karą prieš Vo
kietijos-Italijos - Japonijos 
fašistinę ašį, kurios sudau
žymui reikėjo penkerių me- 

Apskaičiuojama, kad per 
visą karo laikotarpį buvo 
išmušta, išžudyta ir išma
rinta apie 50 milijonų žmo
nių. Kiek buvo sunaikinta 
turto, niekas negali apskai
čiuoti.

Fašistinėms bestijoms te
ko paaukoti 50 milijonų gy-^ 
vasčių. Tai turėtų būti kiek
vienam pamoka fašizmo 
daugiau niekur netoleruoti, 
naujo karo kurstytojus vi- 

i sur pažaboti, visur ir visuo
met kovoti už taikos išlai
kymą-

Penkerių metų karas nu
sinešė 50 milijonų gyvasčių. 
Bet branduolinis karas, kaip 
andai priminė prez. Kene
dis, į vieną valandą sunai
kintų 100 milijonų žmonių, 
į dieną kitą žūtų pusė viso 

į pasaulio žmonijos.
Tad žiūrėkime, kad ir 

“mažieji karai” Pietų Viet-

visuotinu pasaulį naikinan
čiu karu.

Ar gi taip galima skurdą 
naikinti?

Mississippės valstijos pen
ki rajonai gavo $700,000 iš 
federalinių fondų kovai su 
skurdu.

Valstijinis senatorius J. P. 
Dean jau paskelbė planą, 
kaip ta suma pinigų bus 
nauodojama “skurdui nai
kinti.” .Pirmiausia bus iš
keltos $2 negrų šeimos iš 
namų, kurie randasi arti 
vien baltųjų mokyklos ir 
“sudaro pavojingą padėtį.”

Vadinasi, skurdui kovoti 
fondas naudojamas negrų 
diskriminacijai ir segrega
cijai palaikyti. Rasistas se-^į 
natorius Dean turi teisę tą 
fondą naudoti taip, kaip 
jam ir kitiems rasistams 
patinka.

Tuose rajonuose mokyk
los ir bažnyčios dar vis te
bepraktikuoja rasinę dis
kriminaciją.

Nesuprantama, kodėl fe
deralinė valdžia paveda ra
sistams fondus kovai su 
skurdu, kuomet žinoma, kad 
rasistai palaiko skurdą.

Pram iegoj ęs pilietybę
Seattle mieste buvo toks 

nuotykis. Anglijoje gimęs 
inžinierius Albert Smith 
gavo leidimą patapti Ame
rikos piliečiu. Bet kai vy
ko pilietybei priimti cere
monijos, Albertas Smithy 
užmigo ir dėl to teisėjas atį 
sisakė jam duoti pilietybę.

Albertas Smithas teisina
si, kad jis tuo metu ne
miegojęs, bet tik iš nuo
vargio atrodęs užsnūdusiu. 
Kitą sykį jis bus budresnis.

Druskininkai. Minerali
niais. šaltiniais Druskinin
kuose vis dažniau naudoja
si poilsiautojai. Vilniaus 
Medicinos d-jos narys-ko- 
respondentas K. J. Volfgan- 
nos draugijos narys-kores- 
pondentas K. J. Volfgan
gas, gyvenęs kurį laika 
Druskininkuose, aprašė sa
vo knygoje Druskiniu k^ 
šaltinių mineralinius van
denis.

Atėnai. — Sustreikavo 
10,000 mokytojų.



NAUJI RĄSTAI SUSITIKIMAS..
Maloni pažintis su jauna poete

" , Neseniai gavau iš Lietuvos siuntinėli, 
kuriame radau autobiografuotą poezijos 
rinkinėlį. Jį man atsiuntė poetė Violeta 
Palčinskaitė, kurios eilėraščių per pasta
ruosius metus kitus yra nemaža pasiro
dę “Laisvėje” bei “Šviesoje.” Rinkinėlio 
antraštė: “Akmenys žydi.” Pavadini
mas pagal trumpą, tik keturių posmų 
poemėlę “Akmenys žydi.”

Labai ačiū poetei už prisiuntimą šio 
gražaus savo kūrybos rinkinėlio. Kiek
vieną eilėraštį perskaičiau su dideliu su
sidomėjimu . Violeta, matyt, kaip žmo
nės sako, yra poetė “iš prigimties.” Džiu
gu girdėti, kad ji tapo priimta į Tarybų 
Lietuvos Rašytojų sąjungą. Noriu šia 
proga ją nuoširdžiai pasveikinti.

Šis jos eilėraščių rinkinys yra jau 
•antrasis. Pirmesnių jos poezijos rinkinio 
“Žemė kėlė žolę” nemačiau, todėl nieko 
apie jį pasakyti negaliu. Tikimės apie 
ją ir iš jos dažnai girdėti. Tai viena iš 
pačių talentingiausių jaunųjų Tarybų 
Lietuvos poetų. Būdama gražiai augan
čiose bręstančių tarybinių Lietuvos ra
šytojų gretose, Violeta, neabejoju, pa
sveikins mus dar ne su vienu kūriniu, 
kuriuo tikrai didžiuosis lietuvių tautos 
grožinė literatūra.

Dabar žodis kitas apie eilėraščius šia
me rinkinyje. Prašau pasiklausyti, kaip 
poetė eilėraštyje “Džiaugsmas” apibūdi
na žmogų, siekiantį naujų laimėjimų, ne
nuleidžiantį rankų prieš jokius sunku-

• mus:
Jūreivį likimas apvylė ne sykį.
Ne sykį audra pranašaudavo galą;
O jis vis tik plaukia. Ir ieško ir tiki, 
Jog ras ligi šiol dar nesurastą salą.

• Lakūnas pakilo į aukštį bekraštį, 
Pro mėlyną ūkaną skindamas kelią, 
Jis tiki aukščiausiajai žvaigždei atnešti 
Nuo žemės mažytę alyvos šakelę.

Giliausia meile persunktas jos eilėraš
tis “Tėvui,” kurio jau nebėra gyvųjų 
tarpe. Poetė prašo “laidotuvių maršui 
nutilti,” nes ji netiki, kad jos tėvelio ka
pas tapo juodžemiu užpiltas. Jis jai “gy
vas,” ji bėga pas jį, glaudžiasi prie jo, 
ieško patarimo:

Tu gyvas, čia. Labai ir labai arti. ..
Aš kaip vaikystėj ištiesiu ranką,
Tu paimi... Paglostai... Ir vedi.

Pilnas gražios filosofijos jos eilėraš
tis, taikomas tiems, kurie norėtų bei ban
dytų pabėgti, “kur vien tiktai ramu,” 
“nuo draugų,” “nuo savo priešų,” “nuo 
darbų pilnos dienos.” Bet argi “galima, 

•sakyki, pabėgti nuo savęs?” Ne, negali
ma: visi takai nuves prie to visko:

Bus aukštai iškeltos galvos,
Ir saulėtekių gaisais
Dar stipriau degs visos spalvos, 
Ir stipriau skambės garsai.

' Galima labai suabejoti jaunos poetės 
filosofija, kad esą geriau gyventi trum
pai, bet turiningai, brandžiai,' kupinai. 
Ji visomis jaunuoliškomis jėgomis šau
kia:

Te visos vasaros būna trumpos, 
Bet tik pilnos pilnos pievos žiedų 
Tegu tik sekundę man saulė juokias, 
Jei saulė ugnies ir kaitros pilna. 
Tegu ir gyvenimas būna trumpas, 
Tik pilnas ieškojimų ir prasmės.

Ne taip, jaunoji poete, mes, kovingi 
žmonės, klausimą statome, ne taip į gy
venimą žiūrime. Tiesa, ilgas ir tuščias 
gyvenimas yra bevertis. Betgi mes tiki
me, kad gyvenimas gali būti, ir turi būti, 
ir ilgas, ir pilnas ieškojimų ir prasmės. 

•Svarbu, kad mūsų jaunimas, kad jūs 
jaunieji poetai, jaunieji rašytojai, tiktai 
tokia filosofija tikėtumėte, kvėpuotumė
te ir kurtumėte.

Nežinau, ar aš pilnai ją suprantu, kai 
ji dainuoja: >

Akmenys kraują turi. 
Akmenys turi širdį. 
Netiki ? Akmenys žiūri. 
Netiki? Akmenys girdi.
Niūrūs, pilki, rasoti,— 
Pavasario saulėj sušvitę,— 

r Akmenys moka šypsotis.
Akmenys netgi žydi.

Bet kur čia į visus eilėraščius įsigi
linsi ir nors trumpai juos suminėsi. Jų 
čia sudėta apie 80. Lai užtenka to, kas 

paminėta. Neabejoju, jog Lietuvos skai
tytojas priims šį rinkinėlį kaip gražų 
įnašą į grožinę literatūrą. Tačiau pra
šau poetę leisti man padaryti vieną 
trumputę pastabėlę. Jūsų šiuose eilė
raščiuose randasi geroka dozė, gal net 
per daug, abstraktizmo, atitrūkimo nuo

nūdienio gyvenimo audrų. Kur darbi
ninkas bei darbininkė prie varstoto, prie 
staklių, prie mašinos, prie traktoriaus? 
Kur kolūkietis su savo problemomis? 
Kur šaunioji moksleivija bei studentija? 
Kur gyvenimu kunkuliuojąs Lietuvos 
miestas ir t. t.? Visa tai, kol kas, mie
loji, jūsų poezijoje neatsispindi, o turėtų 
gyvai, spalvingai, pilnakraujiškai atsi
spindėti.

Labai, labai lauksime iš jūsų gabios 
plunksnos ir tokios poezijos. Tvirtai 
tikiu, kad neapvilsite.

A. B.

Lapkričio dvidešimt de
vintos popietis. .

Saulės kaitrų veidą kart- 
kartkartėmis . pridengdavo 
reti, balzgani, pūkiniai de
besėliai, kurie slinko iš piet-

SALOMĖJOS NĖRIES 
60 METŲ SUKAKČIAI

Tėviškėj lakštingala
Imdavo čiulbėti,
Tik sulaukus vakaro—
Aidinančio, žvaigždėto.

Jeigu mišką lankstė, blaškė 
Ir kamavo vėjai,
Ji, sparnus suglaudus, 
Laukė, nečiulbėjo.

Bet štai giesmininkei dyvinai—
Lakštutei iš lakštučių
Teko gimti ir skraidyti,
Stojus amžiui liūčių.

Teko, ak, nuožmi dalia
Lakštingalai poetei— 
Lūžtant girios medžiams,
Vėtroje čiulbėti. (

Iš visos širdies jinai
Jiems pergalę žadėjo,
Kai jie dainai vakaro tykaus
Namo parnešti ėjo.

Ji žinojo—gerai bus
Pulkams lakštingalų čiulbėti,
Kai dangaus skliautai 
Švies nuolatos žvaigždėti.

Vieną amžiais teturėsimi
Lakštingalą poetę,
Kuri audroje aršiausioj
Įkvėpė laimėti.

J. Subata

Grįžta paukščiai
Skrenda paukščiai, grįžta paukščiai, 
Skrodžia vėją krūtine.
Jau pilki ledai išėjo,
Supas valtys Nemune.
Supas valtys. Medžiai supas.
Brinksta saulėj pumpurai.
Srūva liejas želmenėliai
Taip žaliai ir taip tyrai.

žalumos banga nurieda
Per laukus toli toli. . . 
šiandien semia, šiandien plauna 
žemę potvyniai .žali.
Naktimis kloja rūkas,
Lyg tyli, gera dvasia.
O pavargę paukščiai ilsis
Vandeny ir šakose.

Naktimis plevena žvaigždės,
Kol pragysta vyturiai. . .
Pro šakas aušra srovena,
Tvinsta saulės ežerai.
Ankstų rytą tu sustoji j
žalio lauko vidury —
Ir nustebęs, ir laimingas 
Dangui į akis žiūri.

Eug. Matuzevičius

Juozas Mikuckis

Širdis teber jauna
Pavasario švelnutis vėjas 
Pirmutinius kai žiedus supo, 
Kai meilės rytmečiu žavėjoms, 
Keliuos kai neprityrę klūpom, 
Kai kėlėsi pirma daina— 
Virpėjo tad širdis jauna.

Kai vasarą pirmi griaustiniai, 
Pirmi žaibai kai svaidės, 
Kai ryžtis veržėsi krūtinės, 
Kai šaukė toliuos laisvės aidas — 
Vilties ir džiaugsmo tad pilna 
Liepsnojo mūs širdis jauna!

Kai rudenį prinoko vaisiai
Ir gėlės šalnose sugrubo, 
Ir kas žavėjo mus kadaise, 
Pro šalį amžinai praskubo— 
Kančios ir skausmo kupina 
Širdis, ilgėjosi jauna.

Kai siaučia viesulas ir pūgos, 
Pliki laukai, kapai šalimais, 
Kai daug kam dingus,

daug kam žlugus, 
Keliauti nuovargis jau ima, 
Artėja žengt karstan diena**- 
Širdis, širdis tebėr jauna.

vakarių į šiaurryčius. Mer
kurijus stovėjo ties 78 laips
niu F.

Mano žmonelė Adelė pa
suko Fordą Franklando til
to link, kuris kerta Tampos 
Įlankos nugarą skersai. Šis 
tiltas sujungė mus su US 
ketvirtuoju vieškeliu. Taip 
ir zvimbia Fordelis cemen
tiniu diržu virš Tampos 
miesto.

Destinacija—Valriko. Ten 
gyvena mūsų mieli bičiuliai 
Pranas Mockapetris ir Le
vas Valančius. Penkiasde
šimts minučių trukusi kelio
nė baigta. Štai ir gėlingas 
Prano ir Levo darželis ir 
jų aula. Štai ir mieli bičiu
liai, linksma, šventadieniš
ka nuotaika nusiteikę. Pa- 
sispaudžiam vieni antriems 
po dešinę lopą, pasidalina
me dienos įspūdžiais.

Mes juos užklupome per 
pačius pietus. Tad kol šei
mininkai pabaigė pietus, pa
skubomis peržvelgiau Prano 
meninę galeriją.

Jo svečių kambarys išpuoš
tas jo paties kūriniais. Štai 
didelio formato aliejiniais 
daržais nutapytas žmogys
ta. Jis atsiklaupęs sveiki
na tekančią saulę. Iš pieši
nio sprendžiu, kad Pranas 
puikiai pažįsta anatomiją, 
raumenų sudėtį. Jo vyriškis 
labai realus, tarytum jį bū
tų piešęs Miko Angelas. 
Rytai, aušra, saulė čia, ma
tomai, siejasi su atbundamų 
rytų idėjine aušra. Stipri, 
ryški simbolika. O va, kiek 
atokiau, vakarinėje sienoje, 
majestotišku išdidumu iš
kyla prieš akis Yellowstone 
parko kalnas, pro kurio 
tarpeklį veržiasi sriaunus 
kroklys. Dešinėj — baleri
na, labai artistiška, rem- 
brantišku stilium, meistriš
kai sukulta. Kiek tolėliau 
įvairiaspalvių gėlių paveiks
las; Gedemino bokšto deta
lė; moterys ir taikos ba
landis. Ant vakarinės sie
nos kabo didelio formato 
imponuojanti drobė. Čia 
vaizd u o j a m a s Maižiešius, 
apginantis Džetro (Jetro) 
dukras. Tai yra sekimas 
Rossi Fiorentino (gyvenu
sio penkiolikto šimtmečio 
pradžioje). Baigiant žvilg
čioti šią nuostabią kūrybą, 
Pranas atnešė parodyti ne
baigtą piešinį, čia vaizduo
jami kukluksai ir nuožmi jų 
“kultūros” detalė.

—Nei vardo jam dar ne
turiu, — tarė Pranas.

Gerai įsižiūrėję, įsigilinę 
į šio paveikslo turinį, nu

Baleto studija prie Šiaulių miesto kultūros namų susikūrė 
neseniai, tačiau jos veikla žinoma visoje Lietuvoje. Onos Ge- 
rasimienės vadovaujamos jaunosios balerinos jau suruošė ne 
vieną pasirodymą. Meninės saviveiklos apžiūroje Vilniuje 
šiauliečiai buvo pripažinti geriausiais.

Dabar Šiauliuose veikia apie 30 vaikų meno saviveiklos 
kolektyvų, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 5 tūkstančiai

sprendėme jį pakrikštyti 
“Kaklaraiščių Balius.”

Kiek čia įdėta darbo, kiek 
pastangų ir nemigo naktų? 
Tai tik menka dalelytė Pra
no meninio lobio.

Kur tik randasi pažanges
nė lietuvių kolonija, ten 
randa sau vietą ir Prano 
kūryba. Per daugelį metų 
jo darbai dabino mūsų te
atro mėgėjų scenas ir estra
dų uždangas. Jo darbo vai
siais puošėsi ir “Vilnies” lei
džiamas metraštis (kalendo
rius) per suvirš dvylika me
telių. Jis įamžino drobėje 
ir mūsų mylimą, visų ger
biamą pažangiųjų lietuvių 
vadą Leoną Prūseiką, Pra
ną Abeką (Akelaitį), daug 
veikusį Henriką Jagminą. 
Labai meistrišką portretą 
sukūrė ir ateisto Antano 
Metelionio, nenuilstamo lais
vos minties mokytojo. Per
eitais metais baigė P. ir N. 
Pakalniškių portretus.

Šauniai jis pasitarnavo ir 
Miamio lietuvių socialiam 
klubui, nupiešdamas “Lietu
vos Rugiapiūtę” ir “Kelias į 
Trakus.”

Kas gi pajėgs čia jo nuo
pelnus susumuoti?!

Pranas yra pažangiųjų 
lietuvių pažiba ir pasidi
džiavimas.

Baigėm arbatą ir baigėm 
vaizdinio meno pokalbį ir 
paskubomis išsiruošėm į me
no parodą, kuri vyko Riv
erview parko municipalėje 
salėje. Čia dalyvavo geras 
tuzinas į varaus rango artis
tų. Šioj parodoj dalyvavo 
ir Pranas.

Štai, prie pat įžanginių 
durų išstatytas N. Pakalniš
kio visapusiškai vykęs por
tretas. Ties viduriu estra
dos kitas Prano piešinys — 
mėlynoji hydrengea (hor
tenzija). Rupiai kalbant, 
detalė maždaug šitokia: 
krištolinė vaza, į kurios 
šoną įsirėmus minia- 
tūriška deivė be jokių že
miškų papuošalų. Vazos tu
rinys — mėlynoji hydren
gea (haidrendžia). Šis kū
rinys susilaukė daug žiūro
vų, nes gėlės žydėjo, žydė
jo kaip jos gyvos žydi gėlių 
darže. Daugelis smalsuolių 
norėjo ją paliesti ir įsiti
kinti — piešinys, ar gyvos 
gėlės. Ilgai žiopsojau prie 
šios gėlės ir aš. Įsidrąsinau 
ir paklausiau, kaip ši gėlė 
vadinasi lietuviškai. Po ke
leto nedrąsių spėliojimų ga
vau atsakymą — “gulbinai.” 
Tebūnie.

Ilgokai stovėjome prie 
drobės, kurioje vaizduojama 
jauno amžiaus mergina. Su
taršyti jos plaukai, nerami 
siela ir akys traukė žiūro
vus savęsp. Po ilgo apgal
vojimo pasitraukėme neiš-

Šiauliuose pradėta statyti pirmoji Lietuvoje spalvotų me
talų liejykla.

Nuotraukoje: surenkami pagrindinių korpusų karkasai.

sprendę jos nelaimės prie
žasties. Po to sekė visa ei
lė vandeninių malūnų deta
lių, upokšnių, gėlių, me
džių, jūrų krantų, žuvėdrų; 
valčių-valtelių detalės, pa
plūdimių detalės; vėsulingų 
ir ramių žiemų detalės, vai
sių ir t. t. Čia dar paste
bėjau buvusio prezidento 
Kenedžio portretą. Jį pa
žinau iš didelio kuodo plau
kų. Jo veido, matomai, ar
tistas “nesurado.”

Buvo pora ir abstraktų. 
Vienas jų atrodė, tartum 
skerdyklos detalė — skersai 
perskrostas veršis. Sakau 
taip atrodo, bet kas ten iš 
tikrųjų buvo, niekas nepasa
kys. Viena didelė masė 
raudonų dažų.

Kitas abstraktas turėjo 
įvairių dažų, kurie driekėsi 
nuo viršaus iki pažemių lie
žuviais, kaspinais. Įžiūrė
jau keletą vyno taurių ir 
kitką. Bene tai bus Semi- 
nolų vadų pradinė apranga. 
Ne, ne tai! Neįspėjome. 
Nesupratome kūrinio ir nie
kas kitas jo nesupras. Ką 
artistas norėjo pasakyti?

Silpni mūsų Pikasai.
Nesužinojau tikro skai

čiaus parodoje išstatytų 
paveikslų — spėju, jų ten 

įbuvo suvirš geras šimtas.
Parodoje susitikome ir ke

letą malonių paž į s t a m ų : 
Mildred Friberg su vyru, 
Stake nu s (floridiečius) ir 
Klimą iš Valriko.

Atsisveikinam su mielais 
bičiuliais ir grįžtam namo. 
Žmonelė vairuoja automaši
ną, tai aš ir turiu pakanka
mai laiko sugromuliuoti, su
tausoti įgytus patyrimus 
parodoje.

Saulė slenka Meksikos 
Įlankos link. Grįžtame tuo 
pačiu vieškeliu. Mąstau sau 
vienas apie gėles, pajūrius, 
paplūdimius, laivus, ir žuv
ėdras. Visa tai gerai, pui
ku. Kai kurios detalės la
bai meistriškai perteiktos, 
jos iškyla prieš vaizduotės 
akis pakartotinais atvejais. 
Tai geraų tai meniška.

Bet kur žmogus? Galvo- 
1 ju ir pergalvoju. Ir nesu-
randu sielai peno. Nieko 
neteko pastebėti šioj paro
doj iš mūsų valstijos isto
rijos. Nieku neprisiminta 
nęi apie mūsų dienų uždavi
nius, .siekdus, troškimus. 
NĮekas, matomai, iš šių 
jautrių sielų nenorėjo pri
siminti žmogaus.

Gėlės, gėlės, gėlės; me
džiai, jūra ir paukščiai.
• Mintis vėl nuslinko prie 
buvusio prez. Kenedžio 
portreto. Menu, jis prieš po
rą metų, su išdidžiu ryžtu 
pakėlė civilinių teisių klau
simą, nurodydamas, kad 
prabėgo šimtas metų, kai 
didysis imancipatorius iš
laisvino Negrą iš vergijos, 
bet dar ir šiandien, keliau
dami mūsų didžiosios šalies 
vieškeliais, šie žmonės ne
gali gauti nakvynių, nei 
vandens...

Prezidentas Johnsonas pa
skelbė karą skurdui, tamsai 
ir atsilikimui, šios istori
nės reikšmės temos, rodos, 
taip lengvai galėjo pereiti 
drobėn.

Mes ir vėl prie Tampos 
Įlankos.

Švelnios bangelės laižo 
smėlėtas pakrantes; siūbuo
ja, liūliuoja žvejų laiveliai.

Šion Įlankon kadaise at
plaukė DeSoto, ieškodamas 
jaunystės šaltinio.

Į šiaurvakarius nuo mūsų, 
ten, kur susilieja dangaus 
kraštas su žaliuojančių me
džių viršūnėmis, tai Philip
pi parkas. Ten ilsisi ir gra
fo Philippi kaulai. (Philip
pi buvęs Napoleono armijos 
chirurgas.) Jis pirmas su
pažindino floridiečius su 
auksinių obuolių medžiais, 
citrinais.

Į šiaurryčius nuo šio til
to drypso didžiulis Tampos 
miestas. Į pietryčius—Py- 
teris. Ši įlanka šiandien su
raižyta gigantiškais tiltais 
ir vieškeliais.

Šiandien čia ramu. Bet 
,yakar?!

Vakarykščių dienų niekas 
nenori prisiminti. Neprisi
minė jos nei jautrieji meni
ninkai, nes tai gal būt juo
džiausia dėmė mūsų valsti
jos istorijos lapuose.

Vakarykštė diena — 1841, 
liepos ketvirtoji.

Į šią įlanką atplaukė Ame
rikos laivas. Ant jo denio 
stovėjo Floridos armijos 
pulkininkas Worth. Į šį lai
vą atvarė grandinėmis su
kaustytą nenugalimos semi- 
nolų genties vadą Koakūčy- 
są, kuriam pulk. Worth įsa
kė keturiasdešimties dienų 
laikotarpiu surinkti visus 
seminolus ištrėmimui į Ar
kansas. Jei jis neišpildys 
šio įsakymo, pakars jį kaip 
šunį!

Keturiasdešimts dienų ir 
naktų žvangėjo gradinės, 
aidėjo gailios raudos nuka
riautos Seminolų giminės, 
kol ją atplėšė nuo gėlingos že
mės. O Čarlstone, Dr. Wee- 
don’as džiovino kito Semi
nolų vado — Osceolos—gal
vą vaikams bauginti.

Tai į tokį vargą pakliuvo 
Seminolai. Tai taip susido- 
dorota su girių vaikais, 
Tiesa, nepatogu kalbėti apie 

galvas, juo daugiau drąsos 
reikia jas pavaizduoti dro
bėje. Vaizduoti galvas dro
bėje reikia boticeliškos drą
sos! Gaila, Boticelių*) mes 
dar neturime, nors Judita 
jau švytruoja kardą Afri
koj, Azijoj ir Lotynų Ame- 
rikose.

Ach, tos gėlės, gėlės, aro
matiškos gėlės!

♦) Botticellis sukūrė Juditą ir 
Holofernesą. Judita, tėviškės išlais
vintoja, išeina iš Holofemeso šėt
ros tebelaikydama kardą rankoje. 
Paskui ją seka jos tarnaitė nešina 
tirono Holofemeso galvą, kurią Ju
dita tik ką nukirto. Už Juditos 
matosi platūs laukai ir kalvos, ku
riomis sumišusi Holofemeso kariuo
menė bėga galvotrūkčiais.

P. P---- -kis
berniukų ir mergaičių.

Nuotraukoje: jaunosios balerinos užsiėmimų metu. 3 pusi. Laisve (Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) 18, 1964



Iš Keliones

Tarybinis jaunimas
Tarybinis jaunimas (tarybinis jaunimas skaito 

Sėdėjau su pažįstamu vii-' skaito daugiau rimtų kny- 
niečiu prie staliuko “Nerin-^gų, negu bile kokios kitos* 
gos” viešbučio užkandinėje- šalies jaunimas, mato dau- 
Buvome įsitraukę į pasikal- giau gerų teatrinių veikalų, 
bėjimą ir nepastebėjome, meniškų filmų; tarybinis 
kai prie gretimo staliuko jaunimas gyvena tikslinges- 
susėdo trys jaunuoliai. Bet nį, viltingesnį ir sąmonin- 
jie greit atkreipė mūsų dė- gesnį gyvenimą, negu jau- 
mesį į save: jie kalbėjosi 
garsiai, laikėsi kaip tai pro-

nj jaunimą. Jaunas fary- yra tam tikra prasme ir 
binis žmogus solidarizuoda- prieštaravimai tarp senosbinis žmogus solidarizuoda- •
masis su Kubos revoliucija kartos ir jaunos, “tarp tėvų 
lyg pergyvena tiesioginiai, 
ką jo tėvai, ar net seneliai,
pergyveno dešimtmečiai at- voliucinės tradicijos negali

ir sūnų”. Ta tendencija lyg 
sakė, kad senos kartos re-

gal. patenkinti jaunimo, kad jos
Antra — f atkas, kad Ku- jaunimui net ne revoliuci- 

bos revoliucija vyksta di- nes, o, konservatyvės...
Toje tendencijoje gali bū-

SEZONINIAI SVEIKINIMAI

S Sveikiname su Naujaisiais 1965 Metais visas 
Lietuvių Moterų Kultūrines organizacijas čia 

W JAV ir užsienyje.

Iš laiškų
i Didžiai Gerbamas

T-t I 1 ± • IRedaktoriau!
Visų pirma leiskite Jus,5 * 

o taip pat ir “Laisvės” Re
dakcinę Kolegiją bei Admi
nistraciją, nuoširdžiai pa
sveikinti iš Lietuvos ir pa
linkėti Jums visiems gero 
pasisekimo darbe ir asmeni
niame gyvenime.

Dovanokite, Gerb. Redak
toriau, už mano nekuklumą, 
kad aš nutariau savo laišku 

(kreiptis į Jus.
Aš labai įdomaujuosi Jū

sų laikraščiais ir žurnalais. 
Galėčiau skaityti ir angliš
kai. Bet svarbiausia, žino
ma, man būtų labai malo
nu, jeigu į mano namus at
eitų laikraštis “Laisvė.”,$ 
Jeigu tas yra galima, tai la
bai laukiu.

Ilgai Jūsų nevargindamas, 
savo laišką tuo ir baigiu. 
Dar kartą palinkėsiu Jums 
ir visiems lietuviams, “Lais
vės” skaitytojams, geriau
sios kloties!

Lauksiu Jūsų laiško.
Nuoširdžiai Jūsų

Antanas C. Barkauskas
Lithuania, USSR
Kaunas 24
Tunelio 45, but. 31
Antanas C. Barkauskas

džiojo Amerikos imperializ
mo panosėje, kad Kuba gy- ti ir grūdelis tiesos, bet pa
verta “pavojingai”, per drą- i matiniai ji, aišku, ne mark- 
siai”, imponuoja jaunimą,1 sistinė, klaidinga. Laikan- 
kuris mėgsta ką nors dra-, tis tos tendencijos, logiška 
matiškesnio, ne eilinio, ne 
kasdieninio.

Trečia — ir tas gal svar- mo-kolonializmo 
biausia .— Kubos revoliuci-i laisvės stovyklas, o į senų 
jos priešakyje stovi žmonės, 
kurie patys beveik jaunuo
liai — nuo Fifelio iki Če, 
nuo ginkluoto sargo prie 
nacionalizuoto fabriko Ha
vanoje iki jaunos pradinės 
mokyklos mokytojos, kuriai 
tik šešiolika metų...

Gal yra ir kitų priežas
čių, bet jos visos prisideda 
prie to- faktoriaus, kad kaip 
pažangiame jaunime Vaka
ruose, taip ir tarybiniame 
jaunime, mažytė Kuba vai
dina išsvajoto idealo simbo
lio rolę.

“Tėvai ir sūnus”
Kai kur Tarybų Sąjungo

je matosi toks plakatas: 
Priešakyje jaunuolis. Užu 
jo, fone, lyg praeities šešė-! 
liai, senesnės kartos simbo-1 
liai: Spalio revoliucijos ir 
pilietinio karo kovotojai — 
kareivis, valstietis, jūrei 
vis... Jaunuolio rankos iš- j 
tiestos, jo veido išraiška— 
lyg jis mestų iššūkį — o tą 

, tekstas, sako liepsningomis . į§įm^įų buvo toks, koks 
c i * i • i • tėvams,1 jįs būti. Kada tokie I

Tarybų Sąjungoje dažnai dldvyrlams ~ slove,ifilmai kaip “Kareivio Bala- 
Ida” mus pasiekė, mes pra
dėjome matyti tarybinį jau
nimą tokį, kokį mes jį vi | 
suomet įtarėme, esant: la-: 
biau komplikuotą, labiau . 
žmogišką, su žmogaus silp
nybėmis, jautresnį, nuošir 
dėsnį.

Kai matai tarybinį jauni 
mą pirmarankiai, jis da7 
įvairesnis, dar labiau kom
plikuotas, dar margesnis 

I Jame užtinki visų tipų, cha 
| rakteristikos ir tendencijr

Lai gyvuoja taika pasaulyje!
I

— Moterų Klubas,
Narės ir Valdyba

Cleveland, Ohio
nimas Vakaruose.

Priežastys labai aiškios.

kad jis gyvena visuomenė
je, kuri žino, kur žengia. 

(Jis pasitiki ateitimi. Jo ke
lias į mokslą, techninį išsi
lavinimą, specialybės įsisa
vinimą, užtikrintas. Nihi
lizmo, ciniškumo ir hipokri- 
tiškumo įtakos jo nesupa 
iš visų pusių, kaip tai yra 
Vakaruose. Filmai, kuriuos 
jis stebi, knygos, kurias jis 
skaito, jame neskiepija bru
talumo, pigaus erotizmo ir 
desperacijos, kaip tai daž
nai yra Vakaruose- Jis iš
augo socialistinio humaniz
mo dirvoje.

I

“Laisves Sala Karibose”
Tarybinis jaunimas ger

bia savo šalies socialistines 
revoliucijos tradicijas. Jis 
su solidarumu žiūri į kitas 
socialistines šalis, su tikru 
susirūpinimu ir pritarimu 
seka kolonialių ir pusiau- 
kolonialių tautų kovą už 
laisvę ir savigarbą. Bet 
man atrodo, kad viena ša
lis, ir dargi mažytė šalis, vi
soje mūsų žemėje tarybinį 
jaunimą labiausiai įkvepia 
Kuba. Taip, Kuba, kuri į

vokuojančiai nemandagiai. Tarybinis jaunuolig jaučia
Jų ilgoki plaukai, siauros iš 
Lenkijos importuotos kov- 
bojiškos kelnės ir bendra iš
vaizda rodė, kad tai stilei- į 
viškų palinkimų jaunuoliai. 
Jie užsakė alaus.

“Jie neturi teisės. Aš juos 
sudrausiu”, sakė mano pa
žįstamas.

“Kaip tai, sudrausi?”
Iš tikro, aš buvau nuste

bintas. Jeigu Niujorke pro
vokuojančiai užsilaiką jau
nuoliai atsiranda kur nors 
kavinėje, kaf eteri joje, po
grindiniame traukinyje ar 
parke, suaugę ne tik nedrį
stų juos sudrausti, bet ty
liai trauktųsi šalin. Niekas 
nenori rizikuoti su jais pra
sidėti.

Bet mano pažįstamas vil
nietis atsikėlė, priėjo prie 
tų jaunuolių staliuko, ir aš 
girdėjau jį sakant:

“Jauni žmonės, čia jums 
ne vieta. Eikite iš čia...”

Ir žinote, kas atsitiko? 
Tie trys jaunuoliai atsikėlė 
ir tyliai išėjo.

“Ot, chuliganai...” 
mano pažįstamas.

Aš jam pradėjau aiškinti, 
kad jei tie jaunuoliai chu
liganai, tai kad pas mus 
Niujorke tokių daugiau bū
tų, mes džiaugtumės.

“Kokie jie chuliganai, jei
gu kaip avelės išėjo, kai 
juos sudraudei?”

Jis ne visai suprato mano 
klausimą:

“Kaip gi kitaip? Aš su
augęs! Jie turi manęs klau
syti. ,.

Norėjau aiškinti mano pa
žįstamų!, kokio tikro chuli
ganizmo mes turime Ameri
kos didmiesčiuose, kaip jo 
tie taip smerkiami jaunuo
liai faktinai angelai, palygi
nant su mūsiškiais to žanro 
vyrukais. Bet matydamas, 
kad jis dar vis jaudinasi 
pykdamas ant to trejeto, 
pervedžiau pasikalbėjimą 
prie ankstyvesnės temos.

Mes Amerikos spaudoje 
dažnai skaitome, kad ir Ta
rybų Sąjunga turi proble
mą su savo jaunimu, kad ir 
ten/yra išsivysčiusios nela
bos grupės. Išsireiškimą 
“stileiviai” (rusiškai “stilia- 
gi”) mes , dažnai verčiame j 
mūsų jaunus chuliganus, 

- nors kartais verčiama ir į 
“bitnikus”. Pasakyčiau, kad 
čia didelis nesusipratimas.

Nei palyginimo nėra
' Taip, būtų netiesa sakyti, 

kad visi iki vieno Tarybų 
Sąjungos jaunuoliai yra 
darbštūs, mandagūs, pasi
skaitę,. kultūringi, politiniai 
susipratę, patriotiniai-tary- 
biniai nusiteikę, skaitą Puš
kiną,, Gorkį ir Šolochovą, 
vaikštą su savo merginomis 
dainuodami Gorkio poilsio 
ir kultūros parke, lanką va
karinius kursus, sportuoją, 
dideli baleto mėgėjai...

Kaip visur, yra visokių 
tipų ir pirmoje socializmo 
šalyję.. Bet viskas relaty-
viška. Tie, dėl kurių Tarybų 
Sąjungoje susirūpinama, 
kurie skaitomi problemi
niais, Vakaruose skaitytus! 
gan gerais eiliniais jaunuo- 

i liais. O didžioji tarybinio 
jaunimo dauguma turi bent 

i gerą dalį tų ypatybių, ku
rias aukščiau įvardijau —

išvada būtų, kad pasaulis 
padalintas ne į imperializ- 

ir taikos-
§
&

sakė

ir jaunų kartų stovyklas. '__
An kiek ta tendencija ra- 

do atgarsio pačiame jauni- 
me, nežinau. Bet žinau, kad 
sąmoningas tarybinis jau ■ 
nuolis taip galvoja: aš turiu 
stovėti avangardu visko. 
kas pažangu ir kas siekiu Į S 
dar pažangesnio. Bet aš tu- į 
riu laikyti pagarboje mane ■ 
pirmtakūnus, kurie žengė > 
pažangiu keliu, nors aš esu 
toliau nuėjęs. Kaip tas pla
katas sako — praeities ko
votojams — šlovė!

Įvairus ir margas
Bendrai man atrodo, kad 

mes Vakaruose labai mažai 
žinome apie tarybinį jauni- 

■ mą. Mes žinome apie jį iš 
" i vienos pusės iš statistikos 

apie mokyklas, komjauni
mą, statybą, plėšinius ir 1.1.

i Iš kitos pusės, mes žinome 
į apie tarybinį jaunimą iš il- 
jgų metų eilės tarybinių fil
mų, Stalino laikų filmų, ku
riuose tarybinis jaunuolis

%
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1965 Metu Sveikinimas
Sveikiname visą pažangią liaudį, spaudą, vei- ™ 

kėjus, skaitytojus ir organizacijas.
Lai 1965 metai atneša daug laimės ir sėkmės

flnrhiinso 117. f.nikn ir s srn orini n irta crwonimodarbuose už taiką ir asmeniniam^ gyvenime.

— LLD 22 kuopa 
< n

Nariai ir valdyba
Cleveland, Ohio
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1965 1965
Sezoninis Sveikinimas

šlovė!
Tas efektingas plakatas 

ne atsitiktinas. Jis yra at
sakymas į tam tikrą tenden
ciją, kuri buvo pradėjusi 
rodytis, kuri gal dar turi 
savo poveikį. Ta tendenci
ja, kuri buvo pradėjusi 
reikštis kai kuriuose nau
juose tarybiniuose filmuose

apibūdinama kaip “Karibų 
Laisvės sala” arba dar pa
prasčiau — “Laisvės sala”.

Kodėl Kuba? Vienos prie
žasties gal nėra, verčiau yra 
visa eilė priežasčių, kurios 
kiekviena savo ruožtu pri
sideda prie to paties rezul
tato.

Visų pirma — Kubos re- ir literatūroje, buvo “tėvų- 
voliucijos ankstyvoji stadi- sūnų konfliktas”. Kai ku- 
ja, idealistinė stadija (jau- rie jauni rašytojai ir filmi
nes revoliucijos visuomet ninkai reiškė, kad priešta-

Sveikiname su Naujaisiais Metais visus LLD 
narius, ir visus geros valios žmones.

Linkime, kad pasaulyje taika užviešpatautų ir 
laimė žydėtų.

&

v

i

tokios yra...) žavi tarybi- Į ravimai tarp seno ir^naujo pilną prizmę. visumoje t

Vilniečiai seniai įprato prie jaukių miesto kavinių “Ne
ringa,” “Literatų kavinė,” “Krekždutė,” “Saulutė” ir dau
gelio kitų. Jose išties malonu.]'

O štai neseniai Vilniaus senamiestyje atidaryta dar viena 
tokia. Ji vadinasi “Bočių kavinė.”

Nuotraukoje: “Bočių kavinė” Giedrio gatvėje Vilniuje.

Įdomia sporto šaka — šaudymu iš lanko susidomėjo dau
gelis Lietuvos sportininkų. Geriausių rezultatų pasiekė Šiau
lių pedagoginio instituto komanda. '

Nuotraukoje: (iš kairės) lankininkes TSRS sporto meist
re Aldona Mačiukaitė, Marytė Žukaitė, Eugenija Braškaitė 
ir Tarybų Lietuvos komandos treneris V. Černiauskas treni
ruotės metu.

G

— L.L.D. 75 kp- valdyba ir nariai J
Miami—Ft. Lauderdale, Fla. į

“Laisvė” Lietuvoje
Kaunas. Aukštoji Pane

munė. Graži apylinkė, pui
kus miškas ąžuolų ir šimtą- 
mečių pušų bei eglių. Prie ~ 
Kauno jūros, naujos už
tvankos, elektrinės.

Manau, čia lankėsi iš A- 
merikos lietuviai ir matė. 
Man čia tenka laikinai pa
gyventi. Susitikau draugą 
Morkūną Jurgį nuo Kybar
tų. Jis turi, skaito laikrašty 
“Laisvę.” Tai įdomus skai
tymas. Sako, jam išrašė gi
minės, gal vėl atnaujins ki
tiems metams.

Teisybė parašyta ten, kad 
Amerikoje lietuvių vis ma-

Su Sezoniniais Sveikinimais
jaunimas, kuria pirmoji so 
cializmo šalis galėtų di 
džiuotis — jaunimas, kurk 
siekia užkariauti kosmose 
ir mylėti žemėje.

R. Baranika?

Los Angeles, Cal.
LLD ir LDS kuopų meti

niai susirinkimai įvyks 
sausio 10 d., toje pačioje 
vietoje: 1359 W. 24th St., 
Danish Hall. 11 vai. ryto.

Svarbu visiems nariams 
atsilankyti, nes bus meti
niai raportai iš veiklos. Ra
portas LLD 145 k. iš nepa
prasto parengimo, buvusio 
gruodžio 6 d. ir užsimokėji
mas duoklių už 1965 m. 
Randasi ir kitų gyvybinių 
reikalų aptarti. ■<

Kviečia Valdybos

Brocldon, Mass.
Užsakiau 25 egzempliorius 

1965 metų Vilnies Kalendo^ 
riaus. Gausite prieš Nau
juosius Metus.

Lietuvių Namo draugovė 
rengia Naujųjų Metų pasi
tikimą. Įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 31 d. Liet. Taut. 
Namo viršutinėje salėje, 668 
N. Main St., Montello. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Ban
ketas — kalakutienos vaka
rienė, muzika šokiams. Įė
jimas tik $3.

Tikietus įsigykite anks
čiau, tai bus žinoma kokiam 
asmenų skaičiui pagaminti 
valgių.

Gert? Shimaitis

b
a
b
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gj I prašyti, kad išrašytų laik
raštį, nėra pas ką. Seni lie
tuviškai užmiršo, o jauni 
kalba tik angliškai. Mano 1 
švogeris pensininkas Kry- 
vickas Jonas taipgi kalba 
tik angliškai. Ot ir bėda. 
Laikraštis eina per rankas, 
žmonėms patinka, bet išra
šyti sunku.

Vikt. Tatarėlis

'G

vG
Proga žiemos švenčių, Kalėdų ir Naujųjų 

1965 Metų, sveikinu gyvenančius Lietuvoje sesu- 
tęs, brolelius ir pažįstamus. Amerikoje sveikinu S 
gimines ir pažįstamus, linkėdama visiems stip- 
riausios sveikatos ir daug sėkmės. Lai gyvuoja $ 
taika tarp visų tautų pasaulyje!

rG

vG
— Karolina Kazlauskienė

So. Boston, Mass.
”G

Clearwater, Florida

ja Sveikinimai ir širdingiausi linkėjimai su- ® 
vt laukt linksmų žieminių švenčių ir Naujų Metų M 
W visai šeimai, giminėms, mieliems draugams ir

mano susiedijos Lietuvių Literatūros Draugijos vi 
ja 45 kuopos nariams, ir visiems “Laisvės” skaity- jįį 

tojams.

Washingtonas. — JAV i Los Angeles, Calif. — 
Valstybės- departamentas I Gruodžio 14 dieną, sulaukęs 
davė pasportą daktarui Sa-1 58 metų amžiaus, mirė ko- 
mueliui Rosenui, iš New median tas William Bendix.

Jis daugiausiai pagarsėjo 
televizijoje komedijose 
“Life of Riley”, kurias vai
dino per 13 metų.

mueliui Rosenui, iš New 
Yorko, vykti į Kiniją. Sako
ma, kad jau duos pasportus 
ir laikraščių koresponden
tams. /

Šypsenos
Ką reikia daryti, 

kai pavagia asilą?
Vienam persui kažkas pa

vogė asilą. Vietoj aimanuo
ti, persas ėmė už tai dėkoti 
dievui.

—Koks tu kvailas, — tarė 
jam kaimynas, — jau ket
virta diena, kaip tau pavogė 
asilą, o tu už tai dėkojidie- 
VU1.

—Aš dėkoju dievui, — at- I 
sakė pirmasai, — kad tuo 
laiku aš nesėdėjau ant asi
lo, o tai dabar ir manęs čia 
nebūtų, kaip nėra mano 
vargšo asilo.

U Logiškas atsakymas
a

jn Tikybos pamokų metu
— KLARA STASIULIS ^'dėstytojas pasakoja vai- 

$$ kams apie dievo mielašir- 
dystę ir nuodėmių atleidi
mą.

—Ką mes visų pirma turi
me daryti, kad viešpats mū
sų nuodėmes atleistų?

—Turime daryti nuodeli 
mes, — pasigirdo vieningas^ 
atsakymas. (

4 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 18,1964

Maskva. — Antarktikos 
tyrinėjime gražiai bendra
darbiauja TSRS ir JAV 
mokslininkai.

r



DETRMT, IfflCH.
Moterų pažangos klubo 

Veikla
* l^ūsų susirinkimas įvyko 
gruodžio 6 d. Ona Dočkus, 
mūsų pirmininkė, atidarius 
susirinkimą, pareiškė, kad 
lapkričio mėnesį suėjo 60 
metų nuo gimimo didžiosios 
Lietuvos poetės Salomėjos 
Nėries. Jos pagerbimui nu
tarta skaityti jos pačios pa
rašytas eiles apie nužudymą 
keturių darbininkų vadų 
(Skaitė Anna Daukus prie 
stalo laike vaišių.)

Valdybos ir komisijų ra
portai priimti. Iš atsibuvu
sio parengimo (pietų) lap
kričio 22 d. pelno liko $83.50.

Draugai Bogušiai, negalė- 
d|jni dalyvauti, aukojo klu
bui $5.

Valdyba 1965 metams pa
siliko ta pati, tik kores
pondente šiemet išrinkta K. 
Lakomski. Jinai yra ir mū
sų sekretorė. Jos adresas: 
2352i H o n o r a h, Detroit, 
Mich. 48209.

Nutarta iš iždo paaukoti 
“Laisvei” $25, ir laike vai
šių prie stalo surinkta $33, 
tai susidarė $58. Iš tų pi
nigų “Laisvei” teko $38 ir 
apsigynimo fondui $20.

Taipgi nutarta paaukoti 
“Vilniai” $10 ir “Liaudies 
balsui” $10.

Nutarta reikalauti iš vil
niečių, kad mūsų vajininkių 

Smalstienės ir M. Ara- 
nuko punktai būtų sudėti 
kartu, o ne atskirai, ir kad 
eitų Moterų pažangos klu- 
vo vardu.

Taipgi nutarta, kad kitas 
susirinkimas, kuris įvyks 
sausio 3 d., būtų kartu ir 
vajįninkių pagerbimas. Vai
šės veltui.

Šį mėnesį supuola šešių 
draugių gimtadieniai. Drau
gės aukojo daug maisto ir 
gėrimų. Taupant laikrašt 
vietą, jų neminėsime. K 
bo valdyba širdingai dėko 
visoms aukojusioms ir dir
busioms.

Mūsų ligonės
llPer praėjusius 2 mėnesius 

turėjome 5 nares ligones. 
Visoms buvo pasiųstos kor
tos ir kai kurias pati ap
lankiau. Tai šios draugės: 
K. Kraptavičienė, C. Ste- 
ponkevicienė, U. Šmigelskie- 
nė. ’ Kai kurios jau pasvei- ko.

Šiuos žodžius rašant ga
vau žinią, kad Dela Mikala
jūnas ranką susilaužė.

Visos apgailestaujame vi
sas ligones ir linkime joms 
greito pasveikimo.

Klubo koresp.
U. Kasparkienė

------------------- Miesto valdininkai sako,
P S d 6 k 2 kad $43,000 nikelių išvogta 

iš parkinimo myterių nuo 
Reiškiame nuoširdžiausią' metų pradžios. Vagilių ieš

koma.padėką visiems mano mo
tery ir šeimos motinos Mar
celės Staniulienės šermeny- 
sFir laidotuvėse dalyvavu
siems, puošusiems jos kars
tą gėlėmis, ’ reišku s i ezm s 
man ir Šeimai užuojautą ir 
visaip padėjūšiėms nelai
mės ir liūdesio valandose.

Jūsų atjautimas ir pagal
ba liūdesio valandose padė
jo pergyventi skaudžią ne
laimę.

Antanas Staniulis
duktė Alice, žentas

R. L. Hummer ir anūkė, 
sūnūs

Česlovas Staniulis ir šeima 
Alfonsas Staniulis ir šeima 

4 Haftiptofl, N. J.

^Vashirtgtonas. — Rezig
navo Luther H. Ffodgės, 
JAV Prekybos reikalų sek
retorius. Prezidentas John- 
sonas jo vieton paskyrė 
John T. CcmhoFp

PHILADELPHIA, PA.
Sveikatos komisionierius 

įdr. Norman H. Ingraham 
paskelbė majoro Tate pro
klamaciją, kuria skiriama 
savaitė svaiginančių gėrimų 
sveikatos žalingumui aiš
kinti.

Harrisburge Department 
of Banking praneša, kad 
pakelia nuošimčius ant san
taupų nuo 3^ iki 4%.

Miestas laimėjo laikiną 
drausmę Transpor t a c i j o s 
kompanijai Philadelphijoje 
išmokėti 25% dividendų šė- 
rininkams. * Kompanija sa
ko apeliuos į aukštesnį teis
mą.

Respublikonų valstijos ly
deriai su gubernatorium 
Scrantonu Harrisburge lip
dė partijos pralaimėjimą 
lapkričio p r e z i dentiniuose 
rinkimuose. Praia i m ė j ę s 
valstijos seimelį Scrantonas 
nesitiki pravesti savo poli
tiką. Daromi planai seka
miems prezidentiniams rin
kimams padėtį pataisyti.

Joseph Bain (26 metų) ir 
jo žmona Joyce (24 metų) 
areštuoti ir kaltinami ban
dymu badu numarinti 4 mė
nesių sūnelio. Vaikutis pa
imtas į Christopher ligoni
nę.

Phoenix Steel kompanija 
reikalauja Chester County 
teismo nubausti United 
Steel Workers unijos loka
lų 2322 $15,000 už kiekvieną 
streiko dieną, kol 900 strei
kuojančių kompanijos dar
bininkų sugrįš į darbą.

Lapkričio 23 d. mirė He
lena Usonis, palaidota Holy 
Cross kabinėse.

Lapkričio 23 d. mirė Rose 
Nevulis, palaidota Our La- 
■hftf Grace kapinėse.

^Jvi Middletowno darbo 
unijos, ^atstovaujančios dar
bininkus Air Force bazės, 
kuri yra paskirta uždary
mui, planuoja demonstraci
ją į Washingtoną su protes
tu prieš uždarymą.

•
50 West Bristolo šeimų 

skolina geriamąjį vandenį 
nuo artimų kaimynų, nes 
šuliniai išdžiūvę. Tai vasa
ros sausros pasėka.

•

Policija Saugoja protest 
tantų bažnyčiąš, nes nežino
mi piktadariui padegė dvi, 
ir telefonu pranešė, kad pa
degs daugiau. ~

Respublikonų v st 1 s t i j o s 
pirmininkas Fr. C. P. Mc 
Glinn sukėlimui pinigų pre
zidentinių rinkimų kampa
nijoje sako sukėlęs $4,500,- 
000, bet turi $265,000 nuo
stolių.

Teisėjas Edward J. Grif
fiths priteisė George H. K. 
Smithui nuo 2 iki 5 metų 
kalėjimo už išeikvojimą lo- 
kalo 161 International As
sociation of Bridge Iron 
Workers pinigų.

Penkių tymserių lokalo 
161 narių, kurie prieš 2 me
tus buvo nuteisti dviem me
tam kalėjimo ir $4,000 pašL 
mokėti už grasinimą ki
tiems nariams, teisėjas Bo- 
hann bausmę sumažino iki 6 
mėnesių kalėjimo ir $500 pa- 
simokėti.

Gruodžio 11 d. įvyko LLD 
10 kuopos susirinkimas. 
Narių dalyvavo vidutiniškai 
ir susirinkimas buvo kon
struktyvus .Valdybos rapor
tai priimti. Kuopos valdy
ba pasiliko dirbti kitiems 
metams, būtent: organiza
toriumi Puodis, sekretoriu
mi J. Kazlauskas, finansų 
sekretoriumi R. Merkis ir 
iždininke Žalnie r a i t i e n ė. 
Metus baigėme su 50 narių 
kuopoje. Kuopos iždas ge
rame stovyje.

Iš tarimų galima pažymė
ti, kad nutarta duoti kuopos 
nariams veltui “Vilnies” ka
lendorių pamokant iš kuo
pos iždo, kuomet negavome 
knygos šiais metais. Paau
kota $15 Women Strike for 
Peace padengimui buso ke
lionės lėšų į New Yorką. 
Padiskusuota priešfašistinė 
veikla, buvo laiškų iš Chi- 
cagos.

Norisi pagirti kuopečius, 
kad, nepaisant nepastovaus 
oro, atsilanko į susirinki
mus. Susirinkime visada iš
kyla svarbių dalykų gvilde
nimui. Sausio mėnesį dary
sime planus kitų metų veik
lai, ir tikimės skaitlingesnio 
narių skaičiaus susirinkime.

Pilietis ■ vėliau fin. sekretorium. Bu
vo draugiškas žmogus, su 

j visais gražiai sugyveno. II- 
' sėkis ramiai šaltoje žemelė
je, miegok amžinu miegu!

E. Ratinis

Pekinas. — Gruodžio 20 
dieną čionai atsidarys Kini
jos Kongreso (parlamento) 
posėdžiai, dalyvaus 3,037 
deputatai.

Oslo, Norvegija. — Su
laukęs 79 metų amžiaus mi
rė Carl J. Hambro, buvęs 
Tautų Lygos prezidentas.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

g . , i
> SVEIKINIMAS $

•Oi

Mudu, su Elzbieta, proga žiemos švenčių ir 
Naujųjų 1965 metų, sveikiname “Laisvės” visą 
personalą, visus darbininkus, vedėjus ir visus 
draugus ir drauges. Taip pat sveikiname bro
lius Bronių ir Juozą Mockaičius, ir gimines 
Tarybų Lietuvoje. Linkime visiems sveikatos 
ir laimingo gyvenimo.

'S

Lai taika ir gerovė žydi tarp pasaulio žmonių!

v*

Proga Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių, šir-
Ž® dingai sveikiname “Laisvės” personalą ir skai- | 
JŽ tytojus, taipgi gimines, draugus ir artimuosius $ 
M čionai ir Lietuvoje, linkėdami stiprios sveikatos 1 
Jg ir geros sėkmės. Kad laimės ir taikos saulutė # 
yj šviestų jūsų gyvenime. ž

— Juozas ir Liudvise Mockaitis
Bridgeport, Conn.

g I
g SEZONINIAI SVEIKINIMAI g 
8 Širdingiausių sveikinimų ir linkėjimų proga 8 

žiemos švenčių—Kalėdų ir Naujųjų 1965 Metų, M 
K Sveikiname Lietuvoje visas gimines, sesutes, S 

broliukus, draugus ir pažįstamus, linkėdami $ 
g stipriausios sveikatos ir sėkmės. Lai gyvuoja 
K taika, vienybė, brolybė tarp visų tautų pasaulyje. ?? 
jft Prartas ir Marytė Kvetkauskai ™

So. Boston, Mass.

J. A. ir Elzbieta Bekampiai
Avalon, N. J.

Easton, Pa.
Pas mus lietuviai lyg su

sitarę pradeda daugiau 
sirgti ir kai kurie miršta. 
Šiuo metu net 4 randasi li- 
gonbutyje.

K. Straukas jautėsi gerai 
ir buvo Brooklyne “Lais
vės” koncerte, o dabar li- 
gonbutyje turėjo operaciją. 
Bet jis eina geryn ir mano 
už kelių dienų namo grįžti.

Taipgi serga Eva Mato- 
nienė, turėjo operaciją, bu
vo parvykusi namo, bet tu
rėjo vėl pasiduoti ligoninėn, 
kad patikrintų savo sveika
tą.

Mirė M. Miliauskienė, gi
musi 1899 m. birželio mėn. 
Liko liūdesyje jos vyras, du 
sūnūs ir du anūkai. Kai 
sveikata leido, tai ji padir
bėdavo visuomeniš k u o s e 
parengimuose. O kai pradė
jo sirginėti, tai jau nebega- 

, lėdavo ir padirbėti. Maryte, 
miegok ramiai amžinu mie
gu!

Taipgi mirė Vilimas Ab
romaitis, gimęs 1902 m. 
spalio 16 d. Liko liūdesyje 
jo mylima žmona Margare- 
ta ir dukra Mrs. M. Slapik, 
taipgi du anūkai Buvo 
darbštus visuomeninia m e 
veikime. Buvo Lietuvių Pi- 

I liečiu Klubo prezidentu ir

Baltimore, Ml
Gruodžio 5 dieną įvyko 

paskutinis 1964 metų LLD 
25 kuopos susirinkimas.

Posėdį atidarė kuopos or
ganizatorius J. Stanys; jis 
tapo Išrinktas ir tvarkos ve
dėju.

Kuopos valdyba išdavė 
metinės veiklos raportą; tą 
patį padarė ir “Laisvės” 
platintojas. Raportai pri
imti, su pagyrimu, nes veik
ta pagal išgales.
Nutarta paimti iš kuopos 

iždo $20 ir už tuos pinigus 
u ž p r e n umeruoti “Laisvę” 
tiems baltimoriečiams, ku
rie patys neišgali.

Nutarta 1965 metams pa
likti kuopos valdyboje tuos 
pačius narius.- Jais yra: 
organizatorius — J. Stanys, 
nutarimų raštininkė — O. 
Kučiauskaitė, finansų sek
retorius —■ P. Paserskis, iž
dininkas—J. Deltuva, “Lais
vės” agentas-platintojas — 
A. žemaitis. Nariai palin
kėjo valdybai geros sveika
tos ir energijos darbuotis.

Gaila, kad geri kuopos 
veikėjai serga, tai P. Pa
serskis ir K. Kuprienė buvo 
operuoti, o J. Norbutas nuo 
seniau serga širdies liga. 
Dabar visi yra namie, po 
gydytojų priežiūra.

Kuopos nariai linki jiems 
greitai pasveikti ir vėl kar
tu su mumis dalyvauti. La
bai pageidaujame, kad jie 
jau galėtų dalyvauti kuopos 
baliuje, kuris rengiamas 
Naujų metų pasitikimui.

Balius įvyks ketvirtadienį, 
paskutinę gruodžio dieną, 
2219 W. Pratte St. svetai
nėje, įėjimas iš šono. Įžan
ga $2.50. Pradžia 8:30 vai. 
vakare. Kuopos valdyba 
kviečia baltimoriečius ir 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti.

A. žemaitis

Binghamton, N. Y.
Vis, daug sergančių mūsų 

mieste yra. Katilienė ir 
Petrikonienė buvo operuo
tos. Saladūnienė yra supa
ralyžiuota. Dabar ji jau yra 
savo namuose. A. Jaksevi- 
čius jau penkeri metai pa
ralyžiuotas. Areckienė jau 
seniai serga, pati negali sau 
patarnauti, jai patarnauja 
vyras. Stumbrienė jau daug 
metų serga' reuma t i z m u, 
taip pat reikalingas vyro 
patarnavimas, nes pati ne
gali.

Susirgo Petrikonienė, bu
vo operuota. Ji yra Wilso- 
no ligoninėje, Johnson Ci
ty.

Taigi, Amerika yra tur
tinga šalis, bet susirgus, 
sveikatos netekus darbinin
kui, kuris negali būti ligo
ninėje, nes ten labai brangu, 
tai daug vargo. Sergant 
namie ir ligoniui bloga, ir 
kiti yra apsunkinti.

Mirė
Po antros operacijos gruo

džio 2 d. mirė Antanas Lie
pa. Liūdesy liko žmona 
Alice ir uošviai Pulinickai, 
pusbrolis Jonas Norbutas, 
ir daugiau giminių. Palai
dotas Kalvarijos kapinėse.

Mirė William J. Matakas, 
42 metų amžiaus. Mirė nuo 
Širdies smūgio, dar taip jau
nas žmogus. Liūdesy liko 
žmona Regina ir mažametės 
dukrytės. Gruodžio 11 d. 

i plaidotos Kalvarijos kapinė
se. Liūdesy liko ir daugiau 
giminių, jų tarpe uošvis Fr. 
Rakauskas.

Sergantiems linkiu pa
sveikti, o mirusių gimi
nėms reiškiu užuojautą.

J. K. Navalinskienė

Daugįau įvairių parengimų 
“Laisves” naudai!
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PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

MACHINIST. Milwright-Mainten- 
ance, 3-5 yrs. experience. Operate 
lathe, shaper, Milling machine and 
etc. Repair machinery. Steady work. 
Call 877-1800. Ext. 8.'

(100-101)

MILLING MACHINE & ENGINE 
LATHE OPERATORS. Must have 
10 years experience. Be able to 
read Blue Prints and have own 
tools. Steady work. Call RE. 9-5122.

(95-100)
\

SERVICE station. Main Line area, 
Vz mile off Expressway. Able & 
willing to do Service station work 
as well as inspection & repairs. LA. 
5-3584, weekday, after 8 A. M.

(97-101)

' AUTO MECHANIC
GM or AM Motor Experience 

High income Potential, 
In Dealership. Est. 36 yrs.

Call PARRY SCOTT. MI. 9-4400.
(99-103)

MECHANIC’S HELPER 
Experienced. 

Must have tools. 
Chll HO. 7-8200 ’ 

Ext. 25
(97-101)

PAPER CUTTER and all around 
bindery man. Suburban printing 
plant. Good wages. Hospitalization, 
paid vac. etc. Apply in person Buck’s 
County Printing House. 8400 — 
Route 13, Levitton, Pa.

(101-102)

BUSINESS OPPORTUNITY

GROCERY & MEAT STORE
And Dwelling for sale.

East Camden, N. J.
Due to death of owner.

Call 609-W0.6-1073
(99-101)

AN EXCLUSIVE OPPORTUNITY
We want a good man—for an ex

clusive business, in an exclusive ter
ritory— with an exclusive product 
and service. We train you, supply 
you with complete equipment. Your 
service answers a great need. Pro
fits are Steady and above normal. 
We will choose only one man here. 
Investment is small. It’s the right 
man we want. Write today to 
TECHNICOTE CORP., 8040 Roose
velt Blvd., Philadelphia, Pa.

(99-103)

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

15 dienos laidos beveik visą 
pirmutinio puslapio pusę yra 
pašventę niekinimui tos mūsų 
senosios tėvynes. Vakarų Vo
kietijoje pradėjęs išeidinėti 
“Nemuno kraštas” irgi esąs 
tik dar vienas kabliukas meš
keriojimui tarpe dipukų. Jiems 
tenką labai labai atsargiai 
saugotis, kad neužkibtų. Taip 
pat ragina labai saugotis “vi
liojimų” ateinančiais metais 
važiuoti Lietuvon į dainų šven
tę.

O tos pačios dienos vedama
sis paaukotas mielajai Ksave
rai Karosienei ir baisiajam A. 
Bimbai. Aš tai jau esu gerai j 
pripratęs prie klerikalų garbi
nimų, bet kuo gi jiems taip 
baisiai nusidėjo Ksavera? Ogi 
tuo, kad jos knyga “Su taikos 
misija aplink pasaulį” tapo 
išleista Lietuvoje ir kad lei
dėjai ją, Ksaverą, pavadino 
žinoma veikėja ir kovotoja už 
taiką. Jiems ji esanti visiškai 
nežinoma. Antra, jei ji būtų 
ko nors verta, tai juk jos,kny
ga nebūtų pasirodžiusi Lietu
voje.

Taip samprotauja mūsų kle
rikalai. Jie negali pakęsti 
nieko, kas padaroma arba nu
veikiama Lietuvoje.

I * •—
*

Ksayerh nežinoma! Užaugus 
Amerikoje, puikiai išmokus 
lietuviukai kalbėti ir rašyti, 
dar nuo Philadelphijoje ėju
sios “Kovos” laikų dalyvavus 
ir veikus su lietuviais; per ke
liolika metų ėjus atsakingas 
pareigas vienoje didelėje pro
fesinėje sąjungoje (darbo uni
joje), paskutiniais keleriais 
metais paaukojus visą energi
ją kovai už taiką ir pripažin
ta viena iš pačių įžymiausių 
Amerikos moterų, kovotojų už
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Help Wanted—Female

WAITRESS
Experience. Apply in person.

LANTERN DINER 
' RTe 73, Palmyra. N. J.

(97-101)

NURSES
Licensed Practicals. And Practicals
needed for new Convalescent Home.

HOMESTEAD WILLOW GROVE 
CA. 4-3200

(97-101)

HOUSEKEEPER
General, laundry & cooking. Live 
in own room, bąth, or stay 2 nights. 
Must like children. Recent refer

ences required. Salary open.
Call OR. 7-3321.

(97-101)

BAR MAIDS & WAITRESSES. 
Over 21. No exp. necessary. Rm. & 
board. Apply in person or call — 
SPEEDWAY INN, Old White Horse 
Pike, Ph. 767-9763, Atco, N. J.

(99-103)

PAPER BOX COVERING MA
CHINE OPERATORS. Or all a- 
round workers, experienced. Part or 
full time. Apply—5141 Wakefield 
St., or phone DA. 4-9655.

(100-101)

HOUSEKEEPER, and care of one 
child. Sleep in or out. Own room. 
Bath & TV. 5 day week. References 
required. Salary open. Bethayers 
vicinity. WI. 7-2641.

(100-104)

TEACHER
Weaving. 5 days. 9 to 5. 

Small class.
Call TR. 7-2000. Mrs. O’Brien 

Between 10 and 4.
(101-102)

HOUSEKEEPER
Live in. Full charge of home 

and four yr. old child. 
5% day week.

(Phila.) 
HO; 4-0890.

COOK
Experienced. 3 adults. No children. 

, Sleep in own room. Good salary.
Rittenhouse Square vic.
Call Khrl. LO. 7-2031 

between 9-12.
(101-102)

GENERAL HOUSEWORK and 
laundry, Gwynedd Valley. 3 small 
children in family, 5 day week. $45. 
Recent references. Call MI. 6-6060. 

Only Friday, Saturday, Sunday.
(101-102)

pasaulinę taiką, — štai šita 
mūsų tauri amerikietė - lietu
vaitė ignorantams iš Brook ly
no “Darbininko” nežinoma, 
negirdėta! Ne jie kalti už sa
vo ignoraciją, bet kalta Ka- 
rosienė, kad jie už savo no
sies toliau nemato!

Yucaipa, Calif.
Šaunus Naujųjų Metų 

parengimas
Noriu pažymėti, kad yu- 

kaipiečių parengimas yra 
pakeistas: vietoje Naujųjų 
Metų laukimo, parengimas 
įvyks Naujųjų Metų dieną— 
penktadienį, sausio 1 d., Ca
limesa Community Club sa
lėje, kampas Baryant St. ir 
Avė. H. Pradžia nuo 12 v. 
dieną. Rengėjai duos ska
nius pietus su visokiais gar
dėsiais, ir bus šokiai.

Visus vietinius ir tolimes
nių kolonijų lietuvius kvie
čiame atsilankyti. Linksmai 
laiką praleisite ir pasimaty- 
site su draugais ir pažįsta
mais. Pradėkim naujus me
tus linksmai, tai ir sveika
ta visų bus stipresnė 1965 
metais.

Rengėjai
Washingtonas. — % JAV 

ir TSRS pasirašė sutartį 
reikale gaudymo didel i ų 
krabų Tolimųjų Rytų van
denyse.



LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

nė, hartfordietė, su dviem naujom prenumeratomis ir 
atnaujinimais; M. Svinkūnienė, waterburiete, su nauja 
prenumerata ir atnaujiųimųis; j. Rątkus, newhavenietis, 
su nauja prenumerata ir atpaujipiamis ir J. J. Mockai- 
tis, bridgeportietis, su atnaujinimais.

So Bostono vajininkųi Marytė Kvetkas ir S. Rai- 
nard prisiuntė atnaujinimų.

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J., prisiuntė atnaujinimų.
Dvi naujas prenumeratas prisiuntė Jurgis Gendrė- 

nas (dėl LLD 45 kp.), ir atnaujinimu iš St. Petersburg, 
Fla. '

M. Kazlauskienė, Binghamton, N. Y. (dėl LLD 20 
kp. moterų skyr.), prisiuntė naujų prenumerata ir at
naujinimų.

Prisiuntė atnaujinimų: J. Jaskevičius, Worcester, 
Mass.; B. Sutkus, San Francisco, Calif.; S. Puidokas 
(dėl G. Šimaičio), Rumford, Me.; A. žemaitis,, Balti
more, Md. ( pėr J. Deltuvų); dėl LLD 87 kp.: J. Purti- 
kas, J. K. Mažukna ir J. Miliauskas, Pittsburgh, Pa.; M. 
Aranuk, Detroit, Mich.; O. Žilinskienė, Plymouth, Pa.; 
L. Bekešienė, Rochester, N. Y.

— 0 —
AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:
“Gerbiami draugai laisviečiai: Nuoširdžiausiai svei

kiname visų “Laisvės” personalų, skaitytojus, rėmėjus ir

K. Petrikiene rašo iš Vilniaus

paga
no vą-

1964 m. gruodžio 7 
Draugai Laisviečiai:

Nepervėlai sugrįžau iš 
filmų rodymo, todėl savo 
džiaugsmu noriu su jumis 
pasidalinti. Filmai 
minti 106,4 wetuis.
karo filmuose mąu buvo, 
įspūdi n g į a u s i a dalis, tai 
“Lietuvos ųžuolių” saviveik
lininkų vyrų choras. Ženk
lais pasipuošę, ■ tūkstantinė 
vyrų minia Vilniaus gatvė
mis numaršavo į Karių ka
pus, sudėjo vainikus ir po 
įspūdingų apeigų nužygiavo 
į Vingio parkų. Nemaniau, 
kad iš viso Lietuvoje yra 
tiek daug šaunių vyrų!
Stadione, šalia “ųžuolų,” pa

sirodė uniformuoti “ųžuo- 
liukai.” Visi vyrai vilkėjo 
juodus kostiumus, o “ųžuo- 
liukai” — trumpas tamsias 
kelnaites ir baltus marški
nėlius su tautiniais kaspinė
liais. Atskiroje stadiono da-

visus taikos šalininkus su Naujaisiais 1965 metais, linkė- ’ tyje s^eP° i ?ar,”,
darni geriausios sėkmės ir stiprios sveikatos. Su sveiki- nybų išeinantieji ųzuolai.
nimu siunčiame kuklių dovanėlę—$35 dėl “Laisvės” fon- įtaiga pasirodė pulkas mel
do, nuo L.L.D. Montrealo kuopos. _ - .V1 4- ....

Su nuoširdumu pasiliekame, LLD Montrealo kuopos i’e kariškius rūtelėmis n i- x ' 4-rv Iri nvvAi/N /vr>lr\wiici
valdyba. Sekr. L. Kisielis”.

_ D _
Nuo kitų gauta sekamai:
LLD 75 kp. (J. Kancere), Miami, Fla 
Pijus ir Ona Dennis, Clifton, N. J. ..
S. V., Woodhaven, N. Y.....................
Juozas Deltuva, Baltimore, Md........
LDS 142 kp. (per J. Miliauskų), Pittsburgh, Pa. 25.00 
Antanas Bimba, Ozone Park, N. Y.
L. Novak, Cranford, N. J................
J. Jasiunas, Bridgeport, Conn........
P. Petraitis, Brighton, Mass..........
Draugė Kupiškietė ......................
William Goodis, Earlville, N. Y. ...
J. Viskočka, Trenton, N. J..............
F. Jakubonis, Tewksbury, Mass. .. 
Adam Zeikus, Metuchen, N. J.........
P. Jasilionienė, Binghamton, N. Y. 
Frank Umpa, Copiague, L. I..........
S. Rainard, Dorchester, Mass..........
Ch. Walant, Auburn, Mass........ .
J. Skeltis, Worcester, Mass............
Ft. Lauderdalietis, Fla.....................
A. Dovidas, Pittsburgh, Pa............
A. Zazas, Lake Worth, Fla..............
S. Skiragis, Detroit, Mich..............
V. ir M. Žukai, Elizabeth, N. J. ...
P. Vačionis, Cranford, N. J............
L. Bartkus, Linden, N. J..................
S. A. Smith, LaPorte, Ind................
A. Radišauskienė, Wyoming, Pa. ..
J. Vaivada, Rochester, N. Y..........
J. ir A. Kauliniai, Huntington, N. Y
K. ir J. Kalinauskai, Freehold, N. J
Jonas Kuniskas, Newark, N. J........
Elizabeth Katinis, Easton, Pa.........
Ch. Nečiunskas, Brooklyn, N. Y. ..
J. Purtikas, Pittsburgh, Pa..............
B. Makutėnienė, Cranford, N. J. .. 
Dom Derkintis, Wilkes-Barre, Pa.

gelių - lelijėlių; jos apibė-

tokiomis gėlėmis. Bendrai, 
visi dainavo žavėjančiai.

J Į šio vakaro filmų rody- 
$150 00 buvo specialiai pakvies-

50*00 da^s Vilniuje gyvenam
35*00 Amerikos grįžusiųjų 

’. 3(k00 ’ TA '

metukus ir kiek didesni, bet 
koks pavyzdingas jų užsi
laikymas buvo!

Spektaklis prasidėjo 5 vai. 
popiet ir baigęsi 8:3.0 v.

Gruodžio 5 d. tame pačia
me teatre stebėjau “Sparta
kų.” Ą. Chačaturino muzi
kų, 3 veiksmų 12 paveikslų 
bųletųs. Seniai esu mačiusi 
“Spartako” vaidinimų, ma
čiau ir Holivude pagamintų 
filmų, bet Lietuvos TSR 
Valstybinio akad. baleto te
atras žymiai pralenkė Holi
vudo filmų komersantus. 
Lietuvos baletas yra Mask
vos ir Leningrado baleto 
meistrų auklėtiniai. Pradi
nį apmokymų jaunuoliai 
gauna Lietuvos baleto mo
kyklose, o vėliau jie yra 
siunčiami į pasauliniai iš
garsėjusias mokyklas.

Abiejuose spektakliuose 
scenerijos, vaidinimui apy
voka, kostiumai sužavi žiū
rovų. Rodos, ir kaip toje 
mažoje mūsų Lietuvoje su
geba menininkai ir puošnių
jų rūbų gamintojai sukurti 
tokius istorinius ir meniš
kus šedevrus! Ir tas visas 
jų sukurtas didingumas ke
liauja po visų plačiųjų Tary
bų šąli, ir gal ne po ilgo ir 
Amerikoje grožį mylinčioji 
visuomenė turės progų pa
matyti, kokius didelius mos
tus Lietuvos jaunoji karta

mokyklos mokiniai, žodžiu, 
su gėlėmis ir dovanomis 
sveikino paskiri artistai, 
laišku — J. Paleckis ir ki
ti valstybės d a r b u o t o j ai. 
Daug telegramų ir laiškų. 
Jubiliatų supo draugai, gė
lės ir sveikino širdingi aplo
dismentai. Selebracija bai
gėsi jau po dvyliktos. Pats 
jubiliatas, dėl, susijaudini
mo, kalbėjo trumpai.

K. Petrikiene

Šeštadienį įvyks 
demonstracijos

kaitienė — iždininkė ir Va
lentina Nevins r— iždo glo
bėja. Jos visos smarkiai 
darbavosi per visų banketų. 
Joms padėjo Petras Babars- 
kas, kuopos užrašų sekre
torius. Bet, kiek suprantu, 
visos šios gražios draugių 
gaspadinių grupės priešaky
je buvo mums jau visiems 
labai seniai žinoma ir di
džiai gerbiama Kaziūnė Čei
kauskienė. Gal visi pastebė
jote, kad joks šiais laikais 
didesnis parengimas, kuria
me gaunate gerai pavalgy
ti ir pasivaišinti, nebeapsi- 
eina be darbščių rankų pa-

Šį šeštadienį, gruodžio galbos šios labai kuklios ir 
dienų, visame pasaulyje begaliniai nuoširdžios pa- 

įvyks demonstracijos prieš žangietės. Kada tik reika- 
karų Pietų Vietname. Bus ląs, jų prisišauksi, ir ji im- 
reikalaujama, kad Jungti- Į sis darbo iš visų jėgų. La
nes Valstijos atšauktų savo 
militarines jėgas iš Pietų 
Vietnamo ir baigtų ten ka
rų.

New Yorke demonstraci
jos įvyks Washington Squa
re tarp 3 ir 6th Sts., prie 
5th Avė., Manhattane, prie 
Judson Memorial Church.

Pradžia 1 valandų po 
pietų.

Yra reikalas, kad kuo- 
skaitlingiausiai žmonių su
sirinktų ir pareikštų savo 
balsų, nes karų Pietų Viet
name JAV militaristai sie
kia išplėsti į Azijos arba ir 
viso pasaulio karų.

19

bai, labai džiugu, kad, kaip 
pasirodo, tų. jėgų pas jų dar 
netrūksta. Linkime jai nie
kados nepavargti...

Kų dar daugiau būtų ga- . 
Įima pridėti? Beveik n^e-r 
ko. Gal tik tiek, kad ge
rai pasivalgę ir pasivaišinę 
skirstėmės kas sau į namus 
banketo eiga pilnai pasiten-

Beje, didelės mūsų žmo
nių daugumos, ypač mote
rų, nuomonė yra, kad tokie 
banketai turėtų įvykti die
nos laiku, ypač sėkmingi 
būna sekmadieniais pietūs. 
Mat, jau visi esame senste
lėję ir norime pasiekti na
melius dar su šviesa. Ban
ketų rengėjai turėtų apie 
tai pagalvoti...

Rep.

Iš konferencijos kovai su 
nacizmo pavojumi
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I 
Helen Graibus,

emigrantų. Daugumoje grį
žusieji iš Argentinos, kiti iš 
Brazilijos ir kitų kraštų. 
Visi jie linksmi, pasitenki
nę ramiu gyvenimu.

Gruodžio pirmųjų stebė
jau taip pat šiemet paga
mintus filmus. Pirčiupio 
tragedijos atžymėjimas, Da
riaus ir Girėno laidotuvės, veiksmu dramų “Dugne. 
Kariu kapai. Visi filmai 
menišku požiūriu ir muzi-j jau vvko Valerijono Derkin- 
kos pritaikymu žiūrovų nu- čio 60 metu amžiaus ir 35 
teikia iki gilaus susijaudini- metų sceninio darbo sukak- 
mo. Didelio dėkingumo Lie- i ties, Lukos vaidmenyje da- 

Ivvavusio, atžymėjimas. J. 
Baltušis, jubiliatų pasvei
kindamas, perdavė jam Lie
tuvos Liaudies nusipelniusio 
artisto garbės pažymi. Ma
ža m e r g y t ė ’ ’padeklamavo 
momentui pritaikyta eilė
raštį ir įteikė gėlytę. Svei- 

dra mos

Sekmadienio ryta lankiau
si Marijos Cvirkienės ir 
Antano Gudaičio dailės dar
bų parodoje. Po pietų ma
čiausi su giminėmis, o va
kare stebėjau M. Gorkio 4 n

Užbaigus vaidinimų, tuo-

tuvos filmų gamintojai yra 
nusipelnę.

Gruodžio 3 d. Valstybinia
me operos ir baleto teatre 
stebėjau baleta “Eglė žalčių 
karalienė:” Spektaklis bu
vo skirtas daugiau vaikams. 
Buvo ir suaugusiųjų. Vai
kučiai visai maži, gal po 3 i kino pionieriai,

MIRUS

Bernasiui Mizarai
Reiškiame giliausių užuojautų jo broliui drau

gui Rojui Mizarai, “Laisvės” redaktoriui. Su 
mirtimi Bernasiaus mes netekome dar vieno tau
raus, susipratusio, pažangaus lietuvio ir mūsų 
laikraščio skaitytojo.

REDAKCIJA
ADMINISTRACIJA
SPAUSTUVĖS DARBININKAI

Mirus

Bernardui Mizarai

B. Juraitis. Montreal, Canada.........
F. ir M. Lideikiai, Largo, Fla..............
A. Yureff, St. Petersburg, Fla...........
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass............
S. Vaičiulionienė, Chicago, Ill............
J. Gilbert, Grand Rapids, Mich..........
Anna W. Arlaus, Newark, N. J..........
Peter Link, Shenandoah, Pa................
A. Motuzą, Mexico, Me.......................
Mary Sass, Ft. Myers, Fla..................
Helena Sholunas, St. Petersburg, Fla 
J. Ragauskas, Gulfport, Fla............
S. Sironas, W. Lynn, Mass..............
P. Demeikis, Ansonia, Conn............
F. Skleris, St. Petersburg, Fla........
Po $1: T. Shan tor, Aliquippa, Pa.;

Carle Place, L. L; J. Valiukas, Detroit, Mich,; G. Galmi- 
nas, Dearborn, Mich.; A. Žolynas, Endicott, N. Y.; A. 
Usavage, K. Žemaitienė, Ona Galinat, Rochester, N. Y.; 
P. Regis, Rumford, Me.; G. Skerston, Bridgewater, 
Mass.; Liet. Am. Piliečių Klubas, So. Boston, Mass.; A. 
Arbačiauskienė, Minersville, Pa.; J. Jodžionienė, A. Pil
kauskas, J. Pattison, J. Deksnys, J. Spakauskas, A. Va- 
.sU, M. Petkunas, E. Stiga, M. Buchy, A. Margis, Wor
cester, Mass.; F. Petrauskas, Shrewsbury, Mass.; S. 
Kirslis, C. Tarnui, Bridgewater, Mass.; J. Petrauskas, 
Prospect, Conn.; Mrs. J. K. Pens., Pittsburgh, Pa.; A. 
Kandraška, Dorchester, Mass.; K. Kazlauskienė, Joe 
Butkus, So. Boston, Mass.; Irene Didjun, Hamden, 
Conn.;Joe Alekso, V. žolynas, J. Latvis, New Haven, 
Conn.; J. Kvedaras, McKees Rocks, M. Kibartas, Pitts
burgh, Pa.; P. Kukonis, Brooklyn, N. Y.; John Usonis, 
A. Skairius, Elizabeth, N. J.; Marijona Užkurėnas, 
Frank Stankus, Linden, N. J.; Mrs. M. Bakunas, J. Gray
son! Pt Pleasant, N. J.; A. Globich, Wilkes-Barre, Pa.;

Jo broiui Rojui ir žmonai, jų liūdesio valandoje, 
reiškiame gilių užuojautų!

PRANAS ir NASTĖ BUKNIAI

Anna Zelin, Plymouth, Pa.; A. Pechkis, Edwardsville, 
Pa.;Wm. Krimas, Shickshinney, Pa.; Eva Čereška, War
rior Run, Pa.; A. Švėgžda, Bridgeport, Conn.; K. Proka- 
pas, Fitchburgh, Mass.; F. ir M. Lideikis, Largo, Fla.; 
Wm. Stakėnas, Brandon, Fa.; John Walins, Anna Maria, 
Fla.; John Wilkelis, St. Petersburg, Fla.; Mike Swękla, 
Lawrence, Mass.

— 0 —
Šį sykį aukų gauta $653. .Iš anksčiau įplaukė 

$4,145.57. Viso gauta $4,798.57. Dar reikia $201.43.
—— 0 •— z

Dėkojame vajininkams už pasidarbavimų ir priete- 
liams už dovanas.

Iš sėkmingo LDS 
13 kp. banketo

Reikia pasakyti, kad pra
ėjusį. šeštadienį “Laisvės” 
salėje įvykęs LDS 13 kuo
pos banketas labai gražiai 
pavyko. Tiesa, publikos ga
lėjo būti daugiau, bet susi
rinko nemažai. Gražu bu
vo, kad bankete su mumis 
dalyvavo . ir vaišinosi visa 
Lietuvių Darbininkų < Susi
vienijimo , Centro Valdyba. 
Ypač buvo, malonu susipa
žinti su labai veiklia naujai 
išrinkta antrųja viceprezi
dente Elizabeth Galore. Jos 
pasirodymas kaip vienos iš 
žymiausių LDS veikėjų pali
ko visuose labai draugiškų, 
gražų įspūdį.

Programai pirmininkavo 
LDS prezidentas Jonas Ga
šlūnas. Trumpai apibūdi
nęs banketo prasmę, jis per
statė keletu veikėjų daly-! 
vius pasveikinti. Po žodį 
kitų tarė sekretorius Jonas 
Siurba, Valys Bunkus, Bill 
Malin, Jonas Grybas, Moc- 
kaitis, Weiss, P. šolomškas, 
na, ir viešnia Elizabeth Ga
lore.

Kodėl visa LDS Centro 
Valdyba mūsų bankete da
lyvavo? Kokia tam proga 
pasitaikė? Mat, tų pačių 
dienų iš pat ryto 'Centro 
Valdyba posėdžiavo, svarstė 
organizacijos reikalus. Pa
sinaudodama šia proga, 13 
kuopa ir pakvietė Valdybos 
narius bankete dalyvauti. Iš 
tikrųjų pats pagrindinis 
banketo tikslas buvo susipa
žinti su naujų j a viceprezi
dente ir jų pagerbti.

Banketo dalyviai buvo la
bai skaniai pavaišinti. Ne
sigailėjo užsimokėję tris do
lerius įėjimo.

Banketų surengė ir beveik 
visus darbus atliko mūsų 
kuopos veiklioji valdyba, 
kurios dauguma susideda iš 
smarkių, veiklių moterų su 
Marcelė Jakštienė, kaip pir
mininke, priešakyje. Ona 
Jakštienė yra mūsų finansų 
sekretorė, Stefanija Vini-

Gruodžio 6 d. Niujorke 
buvo atlaikyta labai svarbi 
konferencija. Jos tikslas 
buvo pamobilizuoti šio did
miesčio liaudį prieš kelian
tį galvų hitlerizmų mūsų 
šalyje.

Tai buvo viena iš geriau
siai pravestų konferencijų. 
Joje dalyvavo 215 atstovų 
nuo įvairių 93 organizacijų, 
kurios atstovavo net 18 įvai
rių tautinių grupių. Į kon
ferencijų buvo atvykęs iš 
Chicagos įžymusis kovoto
jas prieš nacizmų rabinas 
S. Burr Yampol ir pasakė 
labai ugningų prakalbų. Jį 
nuoširdžiausiai pasveikino 
konferencijos dalyviai.

Keletas svarbių klausimų 
buvo aptarta. Iškeltas rei
kalavimas, kad Vakarų Vo
kietija nevykdytų nutari
mo jau ateinančiais metais 
nutraukti teišimų ir baudi
mų *karo krimirialistų.' Jie 
turi būti visuomet medžio
jami ir baudžiami. Pasaulis 
niekados negali užmiršti jų 
darbų, kol jie gyvi yra. To 
reikalavimo parėmimui bus 
ruošiamos protesto demon
stracijos prie Vakarų Vo
kietijos atstovybių įvairiuo
se miestuose. Tam pačiam ( 
tikslui bus renkami ir pa
rašai.

Bus stengiamasi šį klau
simų pakelti ir Jungtinėse 
Tautose. Nutarta pasiųsti 
delegacijų pas Jungtinių 
Valstijų Jungtinėse Tauto-

se delegacijos pirmininkų 
Adlai Stevenson šio nutari
mo perstatymui.

Konferencijoje vėl smar
kiai iškeltas reikalavimas, 
kad mūsų šalies vyriausybė 
suimtų ir sugrųžintų žino
mus karo kriminalistus, 
kad jie atsakytų prieš tų 
liaudį, kuriai jie taip sun
kiai nusidėjo, padėdami na
ciams Lietuvoje, Lenkijoje 
ir kituose kraštuose masi
niai žudyti nekaltus žmo
nes. Kaip žinia, tokių karoS 
kriminalistų randasi ir lie
tuvių tarpe, ir jie turėtų 
būti sugrųžinti, kad atsaky
tų už savo baisius darbus 
prieš Lietuvos liaudį.

Konferencija nutarė pa
siųsti delegacijas į mūsų 
V aisty bės departamentų 4r 
į Vakarų Vokietijos amba
sadų Washingtone perdavi
mui konferencijos nutari
mų. ' ..i;’

Konferencijoje buvo ren
kamos aukos vystymui ko
vos prieš ' nacizmo pavojų. 
Sudėta keletas šimtų dole
riu.

Rep,.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS
Gal yra mėgėjas, kuris 

norėtų pasikeisti pašto 
ženkleliais su draugu iš T. 
Lietuvos. Prašau rašyti ęe- 
kamu adresu: Vikt oras 
Aleksa, Vilnius, Kosciuškos 

‘ 36, Lithuania, USSR.

UŽUOJAUTA

Mirus

Bernasiui Mizarai
Haverhill, Mass.

Reiškiame širdingų užuojautų velionio broliui 
Rojui Mizarai, brolienei Ievai Mizarienei; gimi
nėms Lietuvoje, draugams ir pažįstamiems Ame- 
rikoje. ' •' ' ' 1

VERA ir VALYS BUNKAI 
Jamaica, N. Y.

IRIYTOJ, GRUODŽIO 19-tą
AMERIKOS PREMIERA ir

\ Artkino

“The House With An Attic”
Didžioji drama 

paremta Chekhovskio apysakomis 
apysakomis.

Ekstra:—

“In The World of Dance”

AMERIKOS PREMIERO 
GRUODŽIO 22-rą 

Pirmu Kartu Amerikoje!
Artkino 

Tchaikovskio Opera, Spalvota:—

Laisves Administracija

Išnuomojami Kambariai
ELIZABETH, N. J. Išnuomojami 

penki kambariai, dujų (geso) šilumą. 
$58 i mėnesį. Dėl daugiau infor
macijų, prašome skambinti po 6 vai. 
vakaro: WH. 3-3377, arba galite 
kreiptis po adresu 145 Pine Street, 
Eliaabethei (98-99)

CAMEO, 8th Ave. prie 44th St
New York City. JU. 6-8534

Su stipriais balsais Bolshoi

Operos žvaigždžių
Ekstra: *

“STARS OF KIROV BALLET^

Iškilminga programa klasikinių,^ 
ir liaudies šokių. r

CARNEGIE HALL CINEMA
7th Ave. & 56th St. PL. 7-2131

6 p.-—Laisvė (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 18,1964




