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KRISLAI
W. Z. Fosterio pagerbimas. 
Kovoto jas-publ leistas.
Kalbant apie “Vienybę.” 
Lumumbcs vardo universitetas.

Rašo R. Mizara
šiandien, kovo 3 d., niujor

kiečiai darbo žmonės, susi
rinkę į Carnegie Hall, atžy
mės vieno iš Įžymiausiu JAV 
darbininku vadovų, William 
Z. Fosterio, aštuoniasdešimt- 
metinę gimimo sulikti.

Nedaug buvo ir yra Ameri
koje tokių darbininkų veikė
jų. kuriems teko vadovauti 
tokias didžiules masines dar
bininkų kovas už geresnę 
buitį, kaip W. Z. Fosteris.

Atsimename 1919 motų di
džiulį plieno darbininkų strei
ką, kurio priešakyje jis sto- 
vjo.

Atsimename 1930 metus, 
kai į Union Sq. buvo susirin
kę 100,000 bedarbių reikalau
ti nedarbo pašalpos ir senat
vėje pensijų.

Atsimename, kaip tuometi 
policija demonstraciją užpuo
lė, Wm. Z. Fosterį ir Ii. Mi
norą suareštavo ir įmetė še
šiems mėnesiams kalėjimam

Fosteris savo ‘‘nusikalti
mą” išpirko kalėjimu, bet ta
sai didžiulis darbininkų pro
testas, kuriam jis vadovavo, 
nebuvo veltus: šiandien be- 
c^arbiąi gauna pašalpas, šian
dien seno amžiaus amerikie
čiai gauna, ners ir skrumnas, 
senatvės pensijas.

Vadinasi, kovos n e b u v o 
bergždžios!

Visą savo subrendusį gyve
nimą Fosteris paaukojo dar
bininkų judėjimui.

Jis ne tik pavyzdingas dar
bininkų organizatorius, ne 
tik puikus oratorius, bet ir 
įžymus publicistas, i 
keletą svarbių marksistinių i 
veikalų, iš kurių milijonai, 
amerikiečių sems pamokas.

Fosteris jau seniai serga. 
Seniai jis prašė, kad valdžia 
išleistu jį į Tarybų • Sąjungą 
gydytis. Tik po ilgų teismuo
se bylinėjimąsi, pagaliau, jis 
buvo išleistas, ir šiandien Fos
teris gydosi vienoje Maskvos 
sanatorijoje.

Kas tik turite progos, da
lyvaukite šiame mitinge—pa
gerbkite seną, didįjį darbinin
ką veteraną-kovotoją.

Brooklyniškė “Vienybė” še- 
ttet mini savo deimantinį ju
biliejų. “Vienybė lietuvninkų” 
pradėjo eiti 1886 m. vasario 
lO^dieną Plymouthe. Ją įkū
rė Juozas Paukštis ir Antanas 
Pajaujis, o redagavo D. T. 
Bačkauskas.

Pirmajame savo' numery 
“Vienybė” nusistatė t o k i a 
“liniją”:

“Wienibe, zgada, mejlie ar- 
tymo, ir tikras giwenimas ka- 
talikiszkas; o tai garsas mu
so, ir to misli gazieta wardu 
‘Wienibe’ iszduot myslijem. 
Ilgaj dumojom apie ta nau- 
dynga raszta, myslyjom yr 
apie ta, jog daugielis perse- 
kotoju aciras kurie isz pawi- 
dumo drėbs ' purwijnu pykty- 
bes ir t. to., ba kožnam ira 
žynoma, jog geriems darbams 
welnes žabangas stato...

“Ne Myslijam west wajnos 
su polskom gazietom ba tury- 
me ta iszminti jog esame ku- 
dikejs wienos Tewiszkes o 
szlektas tas kur in savo lizdą 
dergia...

“Tajposgi apie Kunigielius 
irt rejkalus bažnitinius musu 
tfWienibe’ nesirupis, ale ow- 
Izem storawone daris kad su- 
lanczit in ‘Wienibe’ su Bažni- 
cze Szwenta Motina musu...”

Kongo respublika 
ir naminis karas

Unijos sako, kad energingiau I Apie HiauįuS įvykins 
organizuos darbininkus Kubos respublikojeorganizuos darbininkus

Leopoldville. — Jeigu 
Jungtinės Tautos nepakeis 
savo politikos, tai Konge 
užsiliepsnos naminis karas. 
Dabartiniu laiku pusė 
Kongo yra Lumumbos pa
vaduotojo Gizengos ranko
se, tai Oriental, Kivu ir Ka
sai provincijos. Katanga 
provincijoje įsigalėjo išda
vikas Tshombe, o Leopold
ville ir Equator provincijo
se — Mobutu.

Gizengos įtaka didelė. 
Iš Stanleyville, Rytų pro
vincijos sostinės, apie 500 
karių nuvažiavo 500 mylių 
iki Luluaburgo ir jiems 
miestas pasidavė be mūšio. 
Sakoma, kad ten buvo apie 
2,000 Mobuto kariu, kurie 
sveikindami Gizengos ka
rius pasitiko ir susijungė. 
Pranešama, kad Fort

Burma, Kambodža reikaiauja 
pasitraukti iš Laoso

Washingtonas. — Jungti -

Rangūnas. — Burmos bodža laiko Laoso teisėta 
premjeras Nu atmetė Lao- valdžia tik tą,, kurios, prieš- 
so karaliaus pasiūlymą, kad akyje stovi Phoumas.
Burma pasiųstų delegaciją Pekinas. — Apie 3,000 
į Bouno Oumo valdomą La-; Čango banditų perėjo iš 
oso dalį, nes tatai reikštų į Burmos į Laosą karui prieš 
jo “valdžios” pripažinimą, i liaudies jėgas.
Burma stoja už tai, kad 14 Į
Azijos šalių laikytų konfe- i nės Valstijos dar daugiau 
renciją ir sutvarkytų Lao-1 duos pagalbos Bouno Oumo 
so reikalus. į “valdžiai”. JAV atsisako

Phnom Penh. — Kambo-i remti Azi jos šalių pasiūly- 
parasęs. c^os VyrįauSybė atsisako I mą, kad Laoso reikalais bū- 
lSls in11’ • remti Laoso karaliaus Bou- tų sušaukta 14-kos valsty- 

■ no Oumo “valdžią”. Kam-ibių konferencija.

New Haven, Conn.—Tei
sėjas Anderson nuteisė me
tams į kalėjimą karo prie
šą W. Henry, bet sutiko 
bausmę dovanoti, j e i g u 
Henry nepakartos “prasi
kaltimo”. W. Henry protes
tuodamas prieš karo ruoši
mą pikietavo ir buvo užli
pęs ant atominio submari- 
no.

Buvo laikotarpiai, kuriais 
“Vienybę” redagavo geresni 
redaktoriai, tai ir laikraštis 
buvo geresnis. Juk kadaise ją 
redagavo ir poetas Mačys- 
Kėkštas.

Bet didesnę dalį savo am
žiaus šis laikraštis netarnavo 
liaudžiai, netarnavo ir lietuvių 
tautai.

šiandien “Vienybę” leidžia 
J. Tysliava. Su kuo jis savo 
laikraštį “lančina,” gal galė
tų pasakyti tik karalius Sa
liamonas, bet jis anksčiau 
mirė negu “Vienj4>ė” gimė.

Pernai Maskvoje atsidarė 
Tautų Draugystės universite
tas, skirtas daugiausia užsie
nio studentams. Daug moko
si Afrikos tautų jaunimo.

Po to, kai kolonizatorių pa
samdyti budeliai Konge bru- 
tališkai nužudė Patrice Lu- 
mumbą, tai, jam pagerbti, ir 
šis universitetas buvo pava
dintas jo vardu Dabar jis 
oficialiai vadinsis: Patrice Lu
mumbos vardo Tautų Drau
gystės Universitetas.

Gerai!

Franqui ir eilė kitų miestų 
taip pat be mūšio pasidavė 
Gizengos jėgoms.

Dabar Mobutu, Kasavu- 
I bu ir Tshombe susitarė 
| bendrai veikti prieš Gizen
gos vyriausybę. Jie mobili
zuoja jėgų, tik klausimas, 

j ar mobilizuoti klausys Kon- 
I go skaldytojų.

Kaip žinia, Tarybų Są
junga, Jungtinė Arabų Res- 

i publika ir visa eilė Afrikos 
| valstybių reikalauja, kad 
j Jungtinės Tautos ištrauktų 
j savo jėgas iš Kongo, nes jų 
i buvimas tik dar daugiau 
paaštrina šalies pasidalini
mą.

Leopoldvillės mieste kon- 
giečiai jau keliais atvejais 
puolė Jungtinių Tautų pri
siųstus pareigūnus ir jų 
karius.

Tymsteriy unijos 
laimėjimas

Washingtonas. — Prieš 
trejus metus federalinis 
teisėjas F.D. Letts buvo pa
skyręs “prižiūrėtojus” tym
sterių unijos, kurie varžė 
jos viršininkų veiklą neva 
“apvalydami nuo raketie- 
rių”.

Dabar tas pats teisėjas 
patvarkė “prižiūrėtojų ko
mitetą” panaikinti, leido 
unijai laikyti konferenciją 
ir išsirinkti savo viršinin
kus.

Tymsterių unija turi 1,- 
700,000 narių. Prieš kiek 
laiko AFL-CIO viršininkai 
uniją pašalino iš bendrųjų 
unijų sąjungos.

BURMA SKUNDŽIASI 
PRIEŠ J. VALSTIJAS
Rangūnas — Burmos vy

riausybė duos skundą 
Jungtinėms Tautoms prieš 
Jungtines Valstijas. Čango 
banditai jau seniai būtų 
šiaurinėje Burmoje išgau
dyti, jeigu ne JAV ginklų 
ir amunicijos pag a 1 b a. 
Jungtinės Valstijos remia 
Čang Kai-šeko režimą, ku
ris nei<vienos dienos be tos 
pagalbos neišsilaikytų For- 
mozoje, o Čango banditai 
neišsilaikytų Burmoje, — 
sako Burmos premjeras.

Bal Harbour, Fia.—AFL- 
CIO unijų vadai išdirbo 
planą platesniam ir ener- 
giškesniam organizavimui 
dar neorganizuotų darbi
ninkų į unijas. Pašalino 
kliūtį, kuri praeityje daug 
kenkė organizavimui. Pir
miau, labai dažnai, unijos 
varžydavos, kuri iš jų turi 
tos ar kitos industrijos dar
bininkų organizuoti. Uni
jos ginčijosi, o darbas nėjo 
pirmyn.

Dabar AFL-CIO unijų 
vadai susitarė tą kliūtį pa

Kovo 7-ą dieną atsidarys 
Jungtinių Tautų sesijos

New Yorkas. — 1960 
metų pabaigoje buvo per
traukta Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesijos iki kovo 
7 d. Palikta apsvarstyti: 
nusiginklavimo reika 1 aj, 
Jungtinių Tautų sekretori
ato perorganizavimas ir vi
sa eilė kitų svarbių reikalų.

Kovo 7-tą J. T. Asamblė
ja susirinks įtemptoje tarp
tautinėje padėtyje. Jeigu 
kiek pagerėjo santykiai 
tarp Jungtinių- Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos, tai jie 
žymiai pablogėjo Kongo ir 
Laoso valstybėse.

Vakarų imperialistai jau 
išprovokavo naminį karą 
Laose. Kongo respublikoje 
žymiai dalykai pablogėjo. 
Šalies premjeras Lumumba 
ir keli ministrai nužudyti. 
Dabar jau aišku, kad ten

JLi Marokas keis 
užsienio politiką

Rabatas. — Maroko ka
ralius Muhamedas Penkta
sis, kuris stovėjo tautos 
priešakyje už šalies laisvę, 
staigiai mirė darant jam 
mažą nosies operaciją.

Jo mirtis iššaukė daug 
spėliojimų. Mohamedas pa
siekė to, kad iš Maroko iš
sikėlė Jungtinių Valstijų 
karo oriai vynas ir j a u 
kraustosi ispanai ir fran- 
cūzai. Mohamedas stojo už

Vėliausios žinios
Salisbury. — Pietinėje 

Rhodesijoje, Afrikoje, gy- 
gyvena 2,500,000 negrų, o 
tik 70,000 baltųjų. Anglijos 
imperialistai sako, kad jie 
neduos negrams lygių tei
siu su baltaisiais. 4-

Montrealis. — Siautė di
džiausia sniego audra. Vė
jas buvo iki 75 mylių per 
valandą.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sulaikė Ar

šalinti, kad organizavime 
neunijistų visos unijos tu
ri bendradarbiauti.

■ Meany, AFL-CIO prezi
dentas raportavo, kad į 
AFL-CIO organizuotų dar- 

' bininku skaičius nupuolė 
iiki 12,500,000. 1957 metais 
I buvo virš 15,000,000 nariu.
Po to iš AFL-CIO buvo pa- 
šalinta tymsterių unija, 
kuri turi virš 1,600,000 na- 

j rių, o dėl nedarbo kiekvie- 
neriais metais unijos dar 
netenka apie 400,000 narių.

susmuko J. T. sekretoriaus 
Hammarskjoldo polit i k a. 
Jungtinių Tautų sekretori
ato perorganizavimo reika
le buvo paskirta komisija, 
kuri Asamblėjos sesi j a i 
pateiks raportą.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos o r g a n a s 
“Pravda” rašo: “Kaip da
bar Jungtinės Tautos su
tvarkytos, tai ju taikos or
ganizacija yra tik iš vardo. 
Tikrumoje jos tarnauja 
siauriems imperialistų rei
kalams”.

Numatoma, kad Tarybų 
Saiuno’a ir daug kitu Jung
tiniu Tautu nariu nesutiks 
palikti sekretoriatą, vieno 
asmens rankos0, kad lis 
nuldvtų Jungtinių Tautų 
va vda.

TS visu šalių ruošiasi at- 
vvkti žymūs vadai.

pagalbą kitoms Afrikos 
tautoms, kurios kovoja už 
tautinę laisvę. Dabar Vaka
rų diplomatai pasitenkinę 
ir spėlioja, būk naujasis ka
ralius Hassanas Antrasis 
neis “kairiųjų keliu”.

Maroko randasi šiaurva
kariniame Afrikos kampe. 
Šalis užima 172,100 ketv. 
mylių plotą ir turi 11,000,- 
000 gyventojų. Savo nepri
klausomybę atgavo 1956 
metais.

mijos beną nuo vykimo į 
Pietinę Ameriką, nes tas 
būtų padarę $200,000 išlai
du. 4.

Washingtonas. — JAV 
armija ir orlaivynas daro 
masinius manevrus Turki
joje, Vakarų Vokietijoje ir 
Japonijoje.

Newark, N. J. — New 
Jersey valstijoje yra 220,- 
000 bedarbių, kurie gauna 
nedarbo apdraudą.

Havana. — Kubos res
publikai perėmus industri- 

|ją į savo rankas, pasidarė 
I reikalas ją planingai tvar
kyti. Todėl ministrų posė
dyje nutarta įsteigti pla
ningumo ministeriją, ku
rios priešakyje pastatytas 
marksistas Ernesto Gueva
ra, kuris pirmiau buvo fi
nansų ministras.

Kubos finansai pagerėjo. 
Šalies bankas dabar jau 
turi $100,000,000 kapitalo, 
o pirmiau teturėjo tik $25,- 
000,000. Į Guevaro vietą fi
nansų ministru paskirtas 
Raul Ceprero Bonila.

Kuba įsteigė vidaus ir 
užsienio prekybos ministe
rijas ir komisijas vadova
vimui sporto, apšvietos ir 

‘ poilsio reikalų.
Kubos vyriausybė atsi

kreipė į Lotynų šalis kvies

Angly imperialistai iššauks 
naminį karą Rhodesijoje

Lusaka. —Pietinėje Rho-! gę negrus vietos gyvento- 
desijoje jau arti negrų su- jus.
kilimo. Anglų gubfernato- Kadangi daug Afrikos 
rius-premjeras R. Welens-1 šalių jau atgavo tautinę 
ky įsakė visiems baltie-' laisvę, žmonių teises, tai to 
siems nuo 18-kos iki 50 me-! paties siekia ir Pietinės 
tų amžiaus “būti pasiruošu- Rhodesijos gyventojai.
siems -imtis ginklo prieš 
negrus”. ...

Pietinė Rhodesija užima 
150,333 ketv. mylias ploto 
ir turi arti 3,000,000 gyven
tojų. Ten baltųjų, veik iš-
imtinai anglų, tesiranda tik padėtyje laikyti arti 3,000,- 
70,000, bet jie laiko paver- negrų.

Apie potvynius 
ir žmonių vargus

Montgomery, Ala. —Ala
bama, Mississippi ir Geor
gia valstijos jau daug nu
kentėjo nuo išsiliejusių 
upių ir gal prašys iš fede
ralinės vyriausybės pagal
bos.

Ne tik Mississippi upė iš
siveržė iš krantų, bet ir 
Leaf, Alabama ir kitos 
upės.

Apie 10,000 žmonių iš
kraustyta iš gyvenimo vie
tų. Labiausiai nukentėjo 
Montgomery, West Point, 
Hattiesburg, Selma ir eilė 
kitų miestų.

Brazilija, Kinija ir 
Jungtinės Tautos

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos prezidentas Janio Qua- 
dros pasiūlė, kad Jungtinės 
Tautos apsvarstytų Kinijos 
priėmimo reikalą. Jis sakė, 
kad Brazilija rems Kinijos 
priėmimą.

Nuo Jungtinių Tautų su- 
sitvėrimo Jungtinės Valsti
jos priešinasi Kinijos priė
mimui į Jungtines Tautas. 
Kinijos atstovais Jungtinė
se Tautose dar vis skelbiasi 
Čiang Kai-šeko klikos at
stovai.

dama jas prie draugiško su
gyvenimo. Tai yra atsaky
mas į užsienio imperialistų 
kampaniją, kurie ragina 
Lotynų šalis nutraukti di
plomatinius ryšius su Ku
ba.

Gynybos ministerija ra
portavo, kad Kuba jau tu
ri 40,000 vyrų ir moterų 
milicijoje. Milicininkai lik
vidavo suokolbininkų gau
jas Escambray kalnuose, 
apie 300 jų nudėjo, ir 900 
suėmė.

Brazilijos vyriausybė 
prisiuntė pareiškimą, kad 
ji laikysis draugiškų santy
kių su Kuba ir atmetė Gua- 
temalos siūlymą nusistaty
ti prieš Kubą.

Maskva. — Grupė kubie
čių jaunuolių atvyko į Ta
rybų Sąjungą.

Anglijos vyriausybė pa
sirengus daryti nuolaidų, 
bet Rhodesijoje gyvenanti 
anglai imperialistai nesu
tinka. Jie vii dar pasitiki, 
kad galės ir toliau beteisių

Gibbstown, N. J.
Mirė Senas Vincas

Ketvirtadienio-rytą, kovo 
2 d., mirė žymus rašytojas 
ir veikėjas Vincas Jakštys 
—Senas Vincas. Jis mirė li
goninėj. Kūnas pašarvotas 
Ramanausko kopi y c i o j, 
1113 Mt. Vernon St., P’hila- 
delphijoj.

Kūnas bus kremuotas 
pirmadienį, kovo 6 d.

Velionis paliko nuliūdime 
dukterį Elzbietą, žentą F. 
Carfagno, anūkus Jean ir 
Frank, ir seserį Marie 
Schenk, gyvenančią Chica- 
goje.

Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė velionio duktė 
Elzbieta Carfagno. Plačiau 
bus pranešta apie velionio 
gyvenimą ir laidotuves ki
tose laidose.

Reiškiame giliausią užuo
jautą velionio šeimai ir 
draugams.

Laisves Personalas

Vilnius. — Lietuvos 
Aukščiausias Teismas nu
teisė tris žudikus sušaudy
ti. Tai niekšai, kurie laike 
Antrojo pasaulinio karo 
žudė nekaltus žmones. Nu
teistųjų tarpe yra Alfonsas 
Nikšaitis, kuris yra atsako- 
mingas už 60,000 nužudytų 
lietuvių, lenkų, baltarusių 
ir žydų.
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Chruščiovo laiškas prem. Nehru
VASARIO 25 DIENĄ Amerikos spaudoje pasirodė 

dar vienas svarbus dokumentas formoje Tarybų Sąjun
gos premjero Nikito Chruščiovo laiško Indijos premje-

• rui Nehru. Laiškas gana išsamus. Beveik visas jo turi-
• nys siejasi su abelnai Afrikos ir konkrečiai Kongo res

publikos reikalais.
Chruščiovas dar kartą kreipia Indijos vado ir visos 

žmonijos dėmesį į labai pavojingą susidariusią padėtį 
Konge po nužudymo Patrice Lumumbos ir jo draugų. Dar 
kartą premjeras pabrėžia, kad visa atsakomybė už įvy
kius Konge krinta ant Vakarų .ir Jungtinių Tautų gene
ralinio sekretoriaus Hammarskjoldo, kuris Vakarams 

’tik agentauja. Jis teigia, kad Lumumbos nužudymas bu
vo iš anksto sugalvota priemonė atsikratyti didįjį Afri
kos žmonių vadova.

Chruščiovas dar kartą siūlo tuoj sudaryti iš Afri
kos tautų komisiją Kongo reikalams. Jis teigia, kad vi
sas dalykas turi eiti bendradarbiaujant su Lumumbos 
padėjėjo Gizengos vadovaujama vyriausybe. Nes tiktai 
ši vyriausybė yra teisėta vyriausybė Konge. Krauju su
sitepę rankas Tshombe, Kasavubu ir Mobutu negali gau
ti pasitikėjimo iš Jungtinu] Tautų.

Chruščiovas ragina Nehru panaudoti Indijos įtaką 
pertvarkymui Jungtinių Tautų vadovybės. Hammarsk- 
joldas turi pasitraukti. Vietoje vieno generalinio sekre
toriaus turi būti sudarytas sekretoriatas iš trijų. Vie
nam žmogui pavesti tokią didžiulę atsakomybę nebeį
manoma.

Dabar plačiai spaudoje ir politiniuose rateliuose 
spekuliuojama apie tai, kaip ir ką pasakys premjeras 
Nehru. Abejojama, kad jis Tarybų Sąjungos planą dėl 
Kongo ir Jungtinių Tautų vadovybės paremtų. Na, o 
jeigu jis neparems Chruščiovo nuomonės, tai, aišku, juo 
paseks visa eilė Afrikos ir Azijos neutrališkųjų kraštų. 
Tuo būdu klausiama: Tai ko gi Chruščiovas šiuo laiku 
siekia? Juk jis jaii žibo Nehru nusistatymą, nes tas, jo 
nusistatymas išryškėjo Jungtinių Tautų Saugumo Tary
boje, svarstant Kongo reikalus?

Tarybų Sąjungos vyriausybė, matyt, nori, kad jos 
nusistatymas būtų aiškiai.suprantamas visiems, kuriems1 
rūpi taika Afrikoje ir visame pasaulyje. Nieko tokio, 
kad ji kol kas neturi pasaulinėje organizacijoje daugu
mos. Ji yra įsitikinusi, kad jos pozicija yra teisinga, ku
ri bus istorijos pateisinta. Juk prieš keletą metų niekas 
nė nesapnavo, jog 1961 metų pradžioje toje pačioje pa
saulinėje organizacijoje milžiniška tautų dauguma pa
rems Tarybų Sąjungos kovą už išlaisvinimą visų koloni- 
nių tautų. Bet taip įvyko. Taip pat gali atsitikti ir su 
dabartine Tarybų Sąjungos kova už pertvarkymą Jung
tinių Tautų vadovybės ir už likvidavimą Kongo respub
likos tragedijoj.

JUK TAI TIK REIŠKIA, 
KAD JIE 
NEPAPERKAMI

Menševikų laikraščio re
daktorius su pasipiktinimu 
bara Lenkijos Gomulka ir 
Jugoslavijos Tito. Girdi, 
Jungtinės Valstijos sukišo 
jiems šimtus milijonų dole
rių, o jie, va, Jungtinėse 
Tautose Kongo klausimu 
atsisakė šokti pagal Ameri
kos muziką.

Jeigu to laikraščio redak
torius būtų pagalvojęs pir
ma, negu rašė, tai jisai bū
tų pats supratęs, jog jis ši
tuo pabarimu Gomulkos ir 
Tito įrodo tą faktą, kad ko
munistų doleriais negalima 
papirkti.

Ir popiežiaus bėdos nesibaigia
Iš ITALIJOS SOSTINĖS ROMOS rašo Paul Hof- 

mann ir savo korespondencijai uždeda tokias antraštes: 
“Raudonųjų laimėjimai Romoje neduoda ramybės baž
nyčiai. Vienas iš trijų šioje sostinėje priklauso Komu
nistų Partijai, arba jai pritaria. Popiežius pradeda 
kontr-ataką.”

Labai įdomi naujiena. Popiežius, matyt, labai susi
rūpinęs. Iki šiol Italijos politinis vairas buvo popiežiaus 
agentų rankose. Kiekvienas “raudonųjų” laimėjimas 
Romoje ir visoje Italijoje skaitomas tam bažnyčios vieš
patavimui didžiausiu pavojumi.

Bet ką gali padėti popiežiaus žadamoji kontrataka? 
Nedaug. Juk jau seniai buvo naudojamos visos priemo
nės komunistų ir kairiųjų socialistų įtakos kilimui pa
stoti kelią. Ką dar daugiau gali pridėti bažnyčios galva? 
Viskas, ką jis dar galėtų pridėti, tai truputį smarkiau 
“raudonuosius” pakeikti ir pagąsdinti tikinčiuosius am
žinomis kančiomis po mirties už nesišalinimą nuo “rau
donųjų”. Bet gyvenimas turi savo logiką. Kaip visur ki
tur, taip Italijoje kapitalizmas gyvena gilią krizę. Dar
bo žmonės ieško išeities. Jie ją vis didesniu skaičiumi 

’mato tų tariamų “raudonųjų” programoje. Tik toje pro
gramoje jie mato sau šviesesnį rytojų.

Toji “prakeiktoji” mašina
GELEŽINKELIEČIŲ UNIJISTŲ organas “Labor” 

vėl ir vėl kreipia visos Amerikos dėmesį į milijonų be
darbių likimą. O tas likimas baisus, vietomis tragiškas. 
Štai vienas bedarbis, pritrūkęs maisto sau ir savo šei
mai, paėmė šautuvą ir sau kulką į kaktą susivarė. Kitas 
bedarbis, užsidėjęs už galvos rankas, jausdamasis bejė
giu, šaukia: “Net dešimt mūsų tapome išmesti iš darbo 
dėl tos vienos naujos prakeiktos mašinos!” '

Bet nei kulka sau kakton, nei prakeikimas naujos 
mašinos nepastos kelio nedarbo plitimui ii’ nepamaitins 
milijonų bedarbių šeimų. Lai tai įsisąmonina kiekvienas 
bedarbis.

2 p.--Laisve (Liberty)— Benk ta d., kovo (March) 3, 1961

NEBIJOJO MOKYTIS Iš 
RUSO IR LAIMĖJO

Clevelando smetonininkų 
laikraštyje skaitome apie 
šaunų atsižymėjimą inži
nieriaus Z. Rekašiaus, ku
ris šiuo laiku profesoriauja 
Purdue universitete. Inž. 
Rekašius parašęs dizertaci- 
ją ir laimėjęs “Elektroni
kos daktaro” laipsnį- Apie 
ką i is rašė? Pats Rekašius 
sako:

Dizertacija vadinasi “Sta
bility Analysis of Nonlinear 
Control Systems by the Sec
ond Method of Liapunov.’’ 
Pavadinimas nedaug ką Tepa
sako. Pabandysiu paaiškint 
pavyzdžiais, nors nežinau ar 
pavyks, š i a m e “sputnikų” 
amžiuje dažnai pasitaiko, kad 
paleista į • erdves viena rake
ta (stabili) klauso įsakymų ir 
skrenda ten, kur jai liepiama 
skristi, o kita (nest a b i 1 i ) 
tampa nebesuvaldoma ir ten
ka ją. sunaikinti. maž
daug 70 metų rusų matemati
kas A. M. Liapunov į r o d ė,' 
kaip galima matematiškai sip, 
stabilumo prpblejną išspręsti. 
Visa beda, "kad daugumoje 
atvejų nėra žinoma, kaip' šį 
metodą pritaikyti, t. y., kaip 
surasti šias Liapunovo funk
cijas. Mano tikslas buvo už
pildyti šią spragą kai kurioms 
automatinės kontrolės siste
mos.

Gerai, kad inž. Rekašius 
nepabijojo mokytis iš ruso 
mokslininko. Paprastai juk 
pabėgėliai inteligentai ne
nori rusams pripažinti jo
kio pasižymėjimo.

VISGI ĮDOMI ISTORIJA
Tarybų Lietuvos priešai 

audžia visokias istorijas 
apie vyskupą Steponavičių. 
Jis esąs baudžiamas ar nu
baustas. Paskutiniame ka- 
nadiškių klerikalų “Tėviš
kės žiburių” numeryje sa
koma, kad tas “vargšelis” 
esąs “ištremtas” net Žaga- 
rėn.

Kodėl tas gražus ir įdo
mus Lietuvos kampelis toks 
jau vyskupui baisus? Ar 
tik todėl, kad ten bus ma
žiau įplaukų? Juk “visur 
.esantis dievas” randasi ir 
Žagarėje!

O nabašninko Antano 
Smetonos agentas Rajec
kas aną dieną sakė, kad 
toks poelgis su vysku
pu jį net šiurpais sukratęs. 
Girdi, vysk. Steponavičius 
pateko bėdon tik todėl, kad 
“atsisakė į kunigus šven
tinti komunistų agentus.”

Nesąmonė, žinoma, kad 
būk “komunistų agentai” 
būtų panorėję tapti kuni
gais. Tokiems plepalams 
gali tikėti tik paskutinis 
bukaprotis.

Tačiau įdomu štai kas. 
Juk tie vyskupai, kuriuos 
vyskupas atsisakė šventinti, 
per keletą metų lanl^ė se
minariją. Ruošėsi kunigys
tės stonui. Kodėl jie nebu
vo iš ten pašalinti? Ant
ra, tas parodo, kad kunigų 
šventinimas yra paremtas 
politiniais sumetimais. Ga
li būti didžiausias judošius, 
didžiausias darbo žmonių 

priešas, atkakliausias kapi
talizmo agentas, būsi tinka
mas tapti kunigu. Bet jei 
pasirodysi, nors tebetikėda
mas į dievus ir velnius, ta
rybinės santvarkos šalinin
ku, darbo liaudies reikalų 
palaikytoju, tau jau vysku
pas Steponavičius ar kuris 
kitas katalikų bažnyčios 
“karalaitis” neleis jam už
sivilkti kunigo sutaną.

Argi šitas atsitikimas ne
demaskuoja aukštosios dva
sininkijos? Taip, demas
kuoja. Ji visa nuogybe pa
sirodo darbo žmonių prie
šas.

NEGIRIA, BET IR 
NESMERKIA

Mūsų skaitytojui jau yra 
girdėję apie lietuviškų chu
liganų užpuldinėjimą ant 
dienraščio “Vilnies” ir jos 
darbuotojų. Apie tai pra
bilo ir Kanados klerikalų 
organas lūpomis Ed. Šulai- 
čio. Girdi, “Čikagos pro
gresyvieji lietuviai paskuti
niu metu vėl skundžiasi sa
vo nelaimėmis. Neseniai 
vėl išbyrėjo ‘Vilnies’ redak
cijos, taip pat ir kelių kitų 
jos gerbėjų namų langai.” 
Girdi: “Mes nežinome, kas 
tuos darbus atlieka, ir, ži
noma, jų negiriame.”

Negiria, bet ir nesmer
kia. O nepasmerkimas chu
liganų siautėjimo reiškia jų 
pateisinimą, jiems už jų 
nuodėmes atleidimą. Mes, 
žinoma, labai abejojame 
Šulaičio pasibažijimu, kad 
Čikagos klerikalai nežiną, 
kas tuos kriminališkus dar
belius atlieka. Veikiausia 
jie ,jiems yra labai gerai ži
nomi. ,
’' Bet tiek to. Chuliganų 
“neužgyrėj^s” Šulaitis siū
lo, “geresnes” priemones 
susięloĮ’ojimuį; ,’sų pažąngie- 
čįąis. Rąvyžęlžiui,. vasario 
5 dięną Čikagos miesto da
lyje Marquet Park turėjo 
būti rodomi filmai iš Lietu
vos. Ir svetainė buvo paim
ta ir garsinimai išplatinti, 
bet tie patys chuliganai, 
kurie išdaužė “Vilnies” ir 
kelių darbuotojų langus, 
paleido darban savo tero
rą. prieš svetainės savinin
ką. Mes manėme, kad to
kio biauraus poelgio niekas 
nedrįs viešai teisinti ir 
ginti. Bet Šulaitis šitokį 
terorą' ne tik teisina, bet 
dar siūlo už priemonę atei
ties kovoms su pažangie
čiais.

Sužinome dar ir štai ką. 
Lietuviškieji chuliganai bu
vę atsivedę ir advokatą, ku
ris svetainės savininkui už
tikrinęs, kad “Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga, ku
rios vardu tas susirinkimas 
buvo šaukiam as,” “yra 
įtraukta į priešamerikinės 
veiklos organizacijų sąra
šą ir kaipo tokiai yra pa
vojinga nuomoti salę.”

Tai darbas didžiausių 
niekšų ir melagių. Jokia 
“Lietuvių Darbininkų Są
junga’’ nėra įtraukta į 
priešamerikinės veiklos or
ganizacijų sąrašą. Vadina
si, lietuviškieji buržuazi
niai nacionalistai, kurie ap
ima Čikagoje klerikalus ' ir 
menševikus, griebiasi prieš 
pažangiuosius ne tik lan
gų daužymo, bet ir melo, ir 
provokacijos.

Bet ką jie atsieks? Nie
ko ! Pamatysite. Chuliganų 
neleidimas Marquet Parko 
lietuviams pamatyti filmus 
iš Lietuvos tik papiktins 
juos. Jų akyse pažangiečių 
v a r d as aukščiau iškils. 
Chuliganai buvo ir pasiliks 
chuliganais.

LABAI DŽIUGI ŽINIA
Amerikinės vėžio draugi

jos raportas už 1960 metus 
pradžiugino daug amerikie
čių. Jis parodo, kad kovo
ję su vėžio 4j£a jau daug 

kas pasiekta. Pavyzdžiui, 
raportas sako, kad vis dau
giau ir daugiau žmonių 
eina laikas nuo laiko pa
tikrinti savo sveikatą, Tuo 
būdu pavyksta vis daugiau 
ir daugiau vėžį susekti dar 
tik pradžioje. Raporte sa
koma, kad anksti vėžį pa
stebėjus ir imantis tuoj nuo 
jo gydytis, iš šimto ligonių 
net jau apie 64 išgydomi.

NEPAPRASTAI 
SVARBUS STRAIPSNIS 
APIE KUBĄ

Katalikų laikraštis “The 
Catholic Worker” už vasa
rio mėnesį įdėjo tikrai ne
paprastos svarbos straipsnį 
apie r e v o 1 i u c inę Kubą. 
Straipsnis imtas iš leidinio 
“Liberation,” o jo autorius 
yra Dave Dellinger. Stebė
tis reikia, kad katalikų 
laikraštis išdrįso perspaus
dinti straipsnį, kuris taip 
gyvai, taip energingai gina 
revoliucinę Kubą.

Dellingerio straipsnis la
bai ilgas ir apima visą situ
aciją. Autorius pati e k i a 
faktų apie tai, kas dėjosi 
Kuboje prieš revoliuciją. 
Darbo liaudies padėtis prie 
Batisto diktatūros buvo 
tikrai baisi. Prieš ją turė
jo įvykti žmonių pasiprie
šinimas. Fidel Castro asme
nyje Kubos žmonės susira
do tikrai pasiryžusį ir nuo
širdų vadą. Castro vado
vaujama revoliucija remia
si darbininkais ir valstie
čiais. Tas, aišku, nepatin
ka buvusiems išnaudoto
jams. Ypatingai nepatinka 
Amerikos kapitali s t a m s . 
Jie palaikė kruvinąjį Ba
tistą, jie ’ dabar nesigaili 
pastangų nuversti Kubos 
revoliucinę vyriausybę.

Dellingeris griežtai pa
neigia pasakas apie tai, 
kad; Kuba, būk, nudardė
jusi k o m u h i z m o kelįu. 
Neigi Tarybų Sąjunga bei 
Kinija jau paėmusies Ku
bos gyvenimą į savo ran
kas. Kada Castro pasidarė 
su Tarybų Sąjunga ir Ki
nija ekonomines sutartis, 
tai jis pasielgė labai teisin
gai. Tokio prekybinio ben
dradarbiavimo su tomis ša
limis reikalauja gyvybiniai 
Kubos poreikiai.

Ypač šiuo tarpu Jungti
nėse Valstijose eina platūs 
spėliojimai, jog būk Kubo
je esąs jaučiamas didelis 
nepasitenkinimas revoliuci
nės valdžios vadovybe. Del
linger tokias pasakas griež
tai paneigia. Jis tris savai
tes praleidęs Kuboje ir sa
vo akimis matęs didelį Ku
bos darbo žmonių •entuziaz
mą už revoliuciją ir revo
liucinę vyriausybę.

Netiesa, sako Dellinger, 
kad būk Fidel Castro esąs 
demagogas ir didelis keikū
nas Amerikos. Tik Jung
tinių Valstijų spauda ban
do Castro- padaryti neatsa
kingu plūdiku Amerikos. 
Castro prakalbos yra gerai 
paruoštos ir labai pagrįs
tos. Jo prakalba Jungtinių 
Tautų Asamblėjoje yra vie
na iš pavyzdingiausių pra
kalbų.

Dellinger tiki, kad mūsų 
šalies kapitalistų ir vyriau
sybės pastangos revoliucinę 
Kubą pasmaugti pasibaigs 
nesėkme.

JAV DIPLOMATAS 
LEOPOLD VILLĖJE

Leopoldville. — G. M- 
Williams, JAV Valstybės 
sekretoriaus pagalbininkas, 
specialistas Afrikos reika- 
kalais, atvyko. Jis tarėsi 
su Kasavubu, kuris skaito
si Kongo prezidentu, Mobu- 
to ir Tshombe. Po to 
Tshombe, Mobuto ir Kasa
vubu pasisakė, kad jie ben
drai kariaus prieš Gizen
gos vyriausybę. i

“Laisvėj” už šių metų va
sario 21 dieną tilpo mano 
straipsnis “Dar iš Pittsbur- 
gho ir apylinkės veikimo.” 
Straipsnis, pasirodė, nėra 
taip atspausdintas, kaip 
mano buvo parašytas: yra 
perdaug taisytas - romytas 
taip, kad pasirodo, būk aš 
nežinojau, ką rašiau. O 
istoriški faktai turėtų būti 
parašyti teisingai, ir redak
cija su originalu turėtų 
skaitytis, išskiriant grama
tiškas klaidas. ;

Pavyzdžiui; Aš J rašiau, 
kad 1911 m. Laisvės drau
gijos suvažiavime pakeis
tas draugijos vardas ir in- 
k o r p o r u ota Aukščiausia 
Prieglauda Lietuvių Ame
rikoj. Redakcija pakeitė 
žodi ir įdėjo Aukščiausia 
P. L. A. Aukščiausios P. 
L. A. nebuvo, buvo inkor
poruok: tik Aukščiausia P. 
L. A., ir dabar jos užvardi- 
jimą keisti negalima.

Toliaus jūs spausdinate: 
“1921 m. buvo sušauktas 
nepaprastas APLA seimas, 
kuris visą tuo reikalu bu
vusią APLA Centro valdy
bą pašalino.” Mano buvo 
pasakyta tuo laiku (mano 
pabraukta — J. M.); žodis 
tuo reikalu netinkamas.

Labai miglotai atspaus
dinote dėlei APLA Centro 
sekretoriaus Joe A 1 e x i o . 
Atspausdino!: “Po apskai
čiavimo pasirodė, kad buvęs 
Centro sekretorius Joe A- 
1-exis APLA draugiją ųu- 
skriaudė arti $15,000. 
Kompanija pilnai atmokė
jo.” Čion jau nepasakyta, 
ką kompanija pilnai atmo
kėjo? Aš rašiau, kad Kom
panija pilnai kauciją $300.- 
00 atmokėjo. Aš nesupran
tu, kodėl jūs tą mano aiš
kų pasakymą išbraukėt ir 
savotiškai neaiškiai įdėjot?

Toliaus aš rašiau. Kitos 
APLA kuopos gražiai susi
tvarkė ir APLA seimuose 
gražiai sutvaykė visą drau
giją. 1(šį ^mhno^ sakinį. jųs‘ 
atsįlaūsdinot:1 “Kitos APLA 
kuopos gražiai susitvarkė.,

LMS Nacionalinis suvažiavimas 
ir “Laisves” koncertas

CHICAGO, Ill. — Meni- 
ninku suvaižavimas bus ba
landžio 1 d., gražioje Mil
dos salėje. Pradžia 10 vai. 
lyto, o bus baigtas 5 vai. 
vakare. Po suvažiavimo bus 
puiki programa, kurią at
liks patys delegatai. Aišku, 
jų tarpe bus ir čikagiečių. 
Jei kartais iki penktos va
landos suvažiavimo reikalų 
nesuspėtume užbaigti, tai 
dar tektų ir balandžio 2 d. 
10 vai. susirinkti ir baigti 
darbą.

LMS centro sekretorė M. 
Stenslerienė pranešė, kad ji 
i š s i untinėjusi laiškus vi
soms organizacijoms, ku
rios priklauso LMS ir pa
vieniams menininkams. Y- 
patingai laiškai išsiuntinėti 
Moterų klubams, LLD kuo
poms ' ir visoms kitoms or

DETROIT, MICH.
BANKETAS “LAISVĖS” 

PAGALBAI
Lietuvių Literatūros Dr- 

jos 52 kuopa nutarė su
rengti banketą pagarbai 
“Laisvės” 50-ties metų ju
biliejaus. Jis įvyks sekma
dieni, balandžio 9 d., 4097 
Porter svetainėje. Pradžia 
6 vai. vakare. Tikieto kai
na perkant iš anksto $L50, 
o prie durų — $1.75..

Gerbiami lietuviai ir lie
tuvės! Visi žinote, kokią 
svarbią rolę vaidina darbi
ninkiškoji spauda, kiek 
daug ji mums davė. “Lais
vė” per 50 metų teikė mums 
teisingas informacijas, rodė 
kelią į geresnį ir laimin
gesni gyvenimą. Atsimin
kime, kad prieš’ 50 metų, 
kada “Laisvė”’ 1911 metais 

gerai sutvarkė ir visą drau- I 
giją.” Jau čia kyla klau-w \ 
simas, kas gerai sutvarkė \ 
visą draugiją? Kodėl rei- ; 
kalingas jums buvo mano 
sakinio iškraipymas?

Dėl Sovietų Sąjungos pa- 
volgės gyventojų aš rašiau: 
Tam reikalui 1921 m. APLA 
2-ra kuopa surengė balių, 
J. Mažeika ir J. Miliauskas 
ėjo pas krautuvininkus ir 
taip stubas ir rinko kas ką 
davė dėl minėto baliaus. 
Balius buvo didelis, nuo 
kurio liko- pelno virš $300.

Jūs atspausdinot: “Pitts- 
burgho ir apylinkėje buvo 
renkamos aukos ir J. Mi- - 
liauskas ėjo pas krautuvi
ninkus ir šiaip stubas ir 
rinko kas ką davė dėl mi
nėto baliaus.” Čia jau ne
pasakyta, kas minėtą balių 
rengė ir praleista ypata J. 
Mažeika. Ar taip gerai?

Aš rašiau: 1925 metais 
kunigas N. Petkus apskun
dė “Laisvę.” Laikraščiui 
buvo reikalinga pagalba,y 
buvo r e n k a m o s aukos. w 
APLA 2-ra kuopa savo su
sirinkime nutarė ir paau
kavo $50.00. Jūs atspaus
dinot: “APLA 2-ra kuopa 
savo susirinkime nutarė 
paaukoti $50.00.” Nutarė, 
bet ar paaukavo, tai nepa
sakyta, nors mano- buvo 
aiškiai parašyta nutarė ir 
paaukavo. Kam jums rei
kėjo tą “taisyti”?

Yra padaryta ir daugiau 
savotiško taisymo klaidų. 
Minint moteris pittsbur- ‘ 
ghiętes, atspausdinta Ksze- ‘ 
vienė, turėjo būti: Kaževie- 
nė, — tai mano padaryta 
klaida.

Prašau šią mano pasta
bą patalpinti “Laisvėj.” 

Draugiškai,
J. Miliauskas 

(Klaidos, kurias drg. J. 
Miliauskas pastebi, prasi
skverbė netyčia — korektū
ros klaidos. Labai atsipita- 
šome ir dėkojame gęrį), aut 
'toriui- už /padarytas patai- , 
sas ir’ pastabas? “Lai&vės” 
Redakcija.) 

ganizacijoms. Taipgi būtų 
gerai, kad organizacijos ir 
pavieniai asmenys nepa
mirštų pasiųsti suvažiavi
mui sveikinimų.

Antras ir labai svarbus 
darbas, tai LMS 1-ma ap
skritis ruošia “Laisvės” 50 
metų jubiliejaus proga kon
certą. Jis bus balandžio 2 
d., Mildos teatre. Pradžia 
3 vai. popiet. Jo progra
ma bus tikrai sudėtinga iš 
svečių ir Čikagos meninin
kų.

Prie šio koncerto turime 
visi ne tik rengtis, bet 
kviesti visus gerus lietu
vius, kad jie atsilankytų ir 
paremtų mūsų puikų darb> 
ir kartu pačią “Laisvę.”

Apie tai teks daugiau ir 
plačiau parašyti.

Apskr. sekr. V. V.

pradėjo išeidinėti, tai socia
listinė santvarka buvo dar 
tik teorijoje. Rusijoje vieš
patavo carizmas, kitur ka
raliai ir ponai, bet “Laisvė” 
rašė, mokė, kad amžinai pa
saulyje taip nebus, kad dar
bo žmonės susijungs, kad 
jie paims į savo rankas rei
kalus tvarkyti.

Na, ir sulaukėme to, kad 
jau beveik pusėje pasaulio 
yra žmonių santvarka, jie 
gerina gyvenimą ir kitų ša
lių žmones prie to skatina.

Aš jau esu 78-ių metų 
amžiaus. Kiek daug man 
davė “Laįsvė” ir kita dar
bininkiška spauda! A teikiu 
te visi ir.visos į banketu? 
Masiniai paminėkime 
“Laisvės”. 50-ies metų jubi
liejų!. J. Liminskąs

II



Apie kiny valgius
A. Čekuolis aptašo kinų 

valgius. Jis rašo, kad apie 
nieką kitą tiek daug nesą
monių negirdėjo, kaip apie 
kinu valgius. Bet kada ten 
nuvyko, tai visai ką kitą ra
do.

Pasakojo žmonės, kad 
kinai “valgo kregždžių liz
dus.” Pasirodo, kad ten yra 
ne paprastos krežgdės, bet 
jūrinės, o savo lizdus jos 
suka ne iš purvo, o iš kva
pios pajūrio žolės.

Arba štai “seni kiauši
niai,” o tikrumoje jie būna 
tik dviejų savaičių “senu
mo.” Kinai juos aptepa 
tam tikra tyrele iš ryžių 
miltų, prieskoniu, ir per tą 
laiką kiaušiniai sukietėja, 
pavirsta trupia ir skania 

-f mase, kaip sūris. Tai labai | 
# skanus maistas.

Kinų valgiai, o ypač už
pilai ir salotos nuostabiai 
skanūs. Tenka tik para- 
gauti užpilo iš drožtų 
migdolų ir jaunų bambukų 
augalų, grybų salotos, va
dinamo “saldžia rūgštimi,” 
kad tame įsitikinti. O žu
vis, paukštiena, sojoje vir
ti vėžiai, vis tai skanūs val
giai.

Kinijoje labai paplitę kol
dūnai, tik ten jie ne ver
dami, kaip Lietuvoje, o su
dedami į mažus rėtelius ir 
statomi ant katilo su ver
dančiu vandeniu. Koldūnai 
karštuose garuose išverda 
greitai, o kiekvieno viduje 
teliūskuoja puikus sultinys. 
Taip galima paruošti kol

Bevardis

Montevideo miestas
(Pabaiga)

Urugvajus indėn iškas 
vardas, reiškias slėnis, kur 
paukščiai čiulba.” Man te
ko pavažinėt ir toliau nuo 
U r u g v a j a us tuo slėniu, 
tuo slėniu. Gamta graži. 
Upeliai, nuolaidžios pakal
nės ir krūmokšniai. Dideliu 
mišku čia nesimato. Žemė 
atrodo gera. Arimuose at
rodė derlingas juodžemis. 
Bet kažin kodėl urugvajie
čiai čia neūkiniu k a u j a . 
Laukai, kiek tik akys už
mato, apžėlę pilkomis smil
gomis. Visur atrodo lyg 
laukai nusususių, nudžiū
vusių avižų. Šen ir ten 
matai palmių lapais deng
tus mizemus ūkelius. Di
desnių ūkių nemačiau. Čia 
dar jaučiais tebearia. Jie 
taip iš lėto lervoja, kad iki 
užbaigia arti vieną dirvos 
kraštą, kitas jau ir vėl už
žėlęs !

Nežinau, ar čia žemdir
bystei blogos aplinkybės, ar 
žmonėsrtinginiai. Juk mies
tuose maistas čia brangus. 
Daržovių kainos aukštesnės 
negu Jungtinėse Valstijose. 
Čia nėra žiemos, žemė ir 
klimatas tinkami. Vaisiai 
ir daržovės gali puikiai 
augti. Bet čia jų neaugi
na. Jie perka tuos produk
tus iš užsienio. Ameriko
niški kenuoti produktai čia 
parduodami branigau negu 
Jungtinėse Valstijose. Vals
tiečiai turi už juos sumokė
ti doleriais. Tas puldo jų 
valiutą.

Urugvajiečiai gražūs žmo
nės. Didžiuma ispanų, ita
lų ir kitų europiečių. Dis
kriminacijos prieš rases ar 
tautas nesimato. Jaunuo
liai aukšti, lieknus ir tie
siai nuaugę. Jų merginos 
grakščios, irgi lieknos ir 
gražios, juodakės, juodplau
kės, kurios plaukų nedažo. 
Lietuvių ir vokiečių kilmės 
randasi ir blondinų-mėlyn- 
akių. Senesnio amžiaus 

dūnų su mėsa, grybais, žu
vimi ir daržovėmis.

Net ir pagrindinių kinų 
valgių neįmanoma išvardin
ti — jų daug. Svarbu pats 
principas — kinų virtuvė 
viską pateikia šviežią. Jei
gu užsisakote sriubos, tai 
kliento akivaizdoje padavė
jas mikliai supiausto mėsą, 
daržoves, sumeta į buljoną, 
kuris laikomas karštas, ir 
puodą apima spiritinės lem
pos liepsna. Kol jūs susi
dorosite su gausia užkanda, 
tai nuostabi sriuba jau bus 
paruošta. Užtat restoranai 
Kinijoje visada pilni žmo
nių. Ten susirenka ištisos 
šeimos su vaikais.

Kinai nei restoranuose, nei 
namie visai negeria svaigi
namų gėrimų. Spiritas var
tojamas laisvai vaistinėse. 
Jeigu kinas per savaitę iš
geria dvi bonkas alaus, tai 
jis laikomas girtuokliu, 
pražuvusiu žmogumi, su 
kuriuo neverta turėti rei
kalų.

KODĖL TELEGRAMOS 
SAUSOS?

Viena “apsišvietusi” ari
stokratė kartą paprašė ra
dijo išradėją Popovą papa
sakoti jai, kokiu principu 
veikia transatlantinis kabe
lis tarp Europos ir Ameri
kos. Mokslininkas paaiški
no. Dama šypsojosi ir dė
kojo Popovui:

—Man teko kalbėtis su 
daugeliu įžymių mūsų lai
kų mokslininkų, bet nė vie
nas neaiškino taip papras
tai ir įtikinamai, kaip jūs.

žmonės bene lyg perdaug 
aptukę. Visi apsirengę pu
sėtinai gražiai, ypač aju- 
nimas rengiasi labai gra- v • •ziai.

SUSISIEKIMO 
REIKALAI

Mieste ir apylinkėse susi
siekimas autobusais geras, 
bet nelabai patogus, ypač 
Montevidėjuj. Autobusai se
ni ir užsikimšę. Pernai mo
kestis buvo du amerikoniš
ki centai. Šiemet, po Nau
jųjų m-etų, pakėlė iki ketu
rių centų. Bet visgi ne
brangu, ir galima nuva
žiuot kur tik nori. Tik rei
kia važiuot dažn i a u s i a i 
stačiam.

Automobilių čia darbo 
žmonės neturi ir negali jų 
turėti, kadangi 1961 metų 
Chevrolet sedanas kainuo
ja 12,000 amerikoniškų do
lerių arba suvirš šimtas 
tūkstančių Urugvajaus pe
sų. Vidutiniška darbinin
ko alga 600 pesų į mėnesį. 
Išeina taip, kad nei gerus, 
nei valgius, nei randos mo
kėjus, darbininkas turėtų 
dirbti 10 metų, kad užmo
kėjus už vieną naują Chev- 
roletą!

Čia ir seni automobiliai 
labai brangūs. Gatvėse ma
tosi dar daug modelio T 
fordų. Visai neretenybė 
matyti 1920-tų ir 1925-tu 
metų modelius. Atrodo, kad 
visi Amerikos senų automo
bilių laužynai prisikėlė iš 
numirusių ir sugūžėjo čia, 
į tą senų automobilių čys- 
čių atpakutavoti už grie- 
kus.

Tačiau automobilių sto
ka nėra jau toks didelis 
gyvenime blogis. Trans- 
portacija autobusais, kaip 
jau minėjau, čia pigi. Čia 
žmonės, kad ir stati, nu
važiuoja kur jiems reikia. 
Proporcionaliai, daug dau
giau Urugvajaus darbinin
kų turi progos pasimatyti 

Jūsų pasakojimas — nuo
stabus, jis tiesiog užima 
kvapą!.. Bet pasakykite vis 
tik, kaip čia atsitinka, kad 
iš Amerikos į Europą pa
siųstos telegramos ateina 
sausos? Juk joms tenka ei
ti per vandenį?

Planetas vadina 
dievų vardais

Erdvės kūnus - planetas 
žmonės pavadino dievų var
dais. Vienas iš jų “krikš
tijo” romėnai, o kitas grai
kai. Judrią, skubiai kėliau 
jančią planetą romėnai pa
vadino keliautojų dievo var
du — Merkurijus.

Rytais ir vakarais spin
dinčią planetą p a v a di n o 
grožio deivės vardu — Ve
nera.

Gi rausvą., kuri per žiū
ronus matosi raudona, pa
naši į kraują, pavadino ka
ro dievo vardu — Marsas.

Lėtai judančią planetą 
pavadino dievo Jupiterio 
vardu, o už jos kitą — to 
dievo tėvo vardu — Satur
nas.

Uranas, Neptūnas ir Plu
tonas, tai jau mūsų gady
nės mokslininkų suteikti 
vardai. St. Peterburgo ru
sų mokslininkas Andrie
jus Lekselis Urano vardą 
davė tolimai planetai mito
loginio Saturno tėvo varda. 
Vokiečių astronomas Hale 
vienai planetai davė Nep
tūno vardą, tai yra j ū r ų 
dievo, o po 1915 m. moksli
ninkai toliausiai planetai 
suteikė Plutono vardą, tai 
yra senovės graikų požemio 
dievo.

Belgradas. — Jugoslavi
ja nori pirkti 500,000 tonų 
kviečių iš Jungtinių Valsti
jų-

ir žmones
ir pailsėti pajūryje negu 
Jungtinėse Valstijose. Čia 
visos maudynės valdiškos, 
visiems veltui. Urugvajus 
demokratiškiausia šalis A- 
merikos kontinente.

LIETUVIAI
Lietuvių Urugvajuje pri- 

skaitoma apie 3 ar 4 tūks
tančius. Didžiuma šų gyve
na Montevidėjuje — Cer- 
roje. Beveik visi jie atvy
ko tuoj po Pirmojo pasau
linio karo. Jie čia kukliai 
įsikūrę. Jie visi, su ku
riais teko kalbėtis, labai 
nuoširdūs ir draugiški — 
tai tikro lietuvio būdas. 
Progresyviai turi du klu
bus : vieną Agrac i j a d o s 
gatvėj Montevidėjuj, o ant
rą Cerroj. Išlaiko ir radijo 
pusvalandį kartą į savaitę.

Jie visi labai įdomauja 
darbo žmogaus padėtimi 
Jungtinėse Valstijose. Tu
rėjau pripažinti, kad Jung
tinių Valstijų darbininkų 
gyvenimo lygis gerokai 
aukštesnis. Bet bandžiau 
juos įtikinti, kad ir ten 
nėra aukso kalnų. Jaunuo
liams vykti į Jungtines 
Valstijas vienas dalykas, o 
senesniam, sakysim,, virš 40 
metų, jau kitas. Senesni 
ir čia pusėtinai įsikūrę. O 
patekės į svetimą šalį, se
nesnis žmogus, kol išmoksi 
anglų kalbos ir naujo ama
to., kol išmoksi specialybės, 
dar pravargsi keletą metų 
ar daugiau, tai jau mažai 
liks džiaugtis gyvenimu. 
Be to, Urugvajui ir beveik 
visoj Pietų Amerikoj senat
vės pensija lygi pilnai al
gai, o Jungtinėse Valstijo
se, tik apie ketvirtis uždar
bio.

Lietuvių politinių srovių 
veikla tokia, kaip ir visur— 
pešasi, kaip širšės, dar kai 
kada ir negražiai pasikolio- 
ja. Aš nenoriu įsivelti ų tas 
peštynes. Nežiūrint, kaip 
obj-ektyviškai rašyčiau, jei

^Eikite, mišios pasibaigė”
Manau, kad ims daugelį 

metų, kol bus pilnai įver
tinta J. Ragausko knyga 
‘‘Ite, missa ėst” (“Eikite, 
mišios pasibaigė). Ji turi 
itin didelės svarbos visam 
lietuviškam pasauliui, ypač 
tiems, kurie katalikybėj už
auginti. Ragauskas rašo 
faktiškai, nuoširdžiai, be 
išsišokimų, be isterijos, be 
baisių įkaltinimų katalikų 
religijai, nes tokie {kaltini
mai knygos vertę sumažin
tų. Jis rašo apie savo gy
venimą, savo išsivystymą, 
savo persimainymą, apie 
kunigų gyvenimą ir jų dar
bą. Panašią knygą galėtų 
parašyti ir protestantų sek
tos kunigas ir musulmanų 
kunigas, gal ir budizmo ku
nigas. Gal dabar Kinijoj 
panaši knyga irgi bus su
kurta apie jų kunigus ir re
ligijas.

Kadangi pati kilusi iš 
laisvamanių šeimos ir tik 
p r o t -e stantiškas nedėlines 
mokyklas lankiau, progai 
esant, tai man buvo įdomu 
Ragausko aprašymas jau
nųjų metų, apie karunkas 
ir rožančiaus kalbėjimą ir 
apie aštrias religines prie
voles žmonėms, ypač katali
kiškų švenčių laiku. Man 
tas viskas buvo svetima ir 
aš, skaitydama knygą, žiū
riu į tuos dalykus objekty
viai be emocijos ir matau 
ir numatau, kaip tokie pri
valumai gali paveikti.

Man seniai buvo aišku, 
kad didžiosios katalikiškos 
šventės išaugo iš senų-seno- 
vės assyrų, babilionų, egyp- 
tenų, graikų ir romėnų 
švenčių, kurios įvykdavo 

lietuvis skaitys ne savo sro
vės spaudoje, jis vistiek sa
kys, kad meluoju. Geriau 
eisiu ant Punta Carreta 
kalnelio dar kartą pasi
džiaugti Urugvajaus sau
lėlydžiu.

SAULĖLYDŽIAI
Saulėlydžiai čia nepapras

tai gražūs. Dieną čia sau
lė labai karšta. Negalima 
ilgiau kaip keletą minučių 
joje pakęsti — turi ieškoti 
pavėsio. Tas ugninis bal
tai karštas kamuolys pasi
daro labai didelis ir raudo
nas. lyg pailsęs po dienos 
darbo, pasineria i La Pla
tes ramiai tyvuliuojąnčius 
vandenis pasimaudyti. Kai 
kada saulę, besirengiančią 
maudytis, debesėlis bando 
pridengti, bet neįstengia ją 
visa uždengti. Pro jo ply
šius trykšta auksinės sau
lutės strėlės. Debesėlis per 
trumpas. Jis dar per kokį 
sieksni nesiekia horizonto. 
Prieš nusileidimą raudona 
saulutė ir vėl pasirodo. Ro
dos, ji žaisdama su pa
auksuotu debesėliu išnyra 
iš po tos daugiaspalvės už
laidos ir pasineria vande
nyne. Tuoj pasirodo ir 
žydrioji vakarinė žvaigždė, 
kuri lydi raguotą mėnulį į 
to paties vandenyno patalą.

Žiūrint į vakarus po de
šinei, visas Montevidėjaus 
miestas sužiba ir paskęsta 
savo , žiburių jūroje. La 
Plates vandenys ramiai sau 
banguoja.

POLITINĖ AUDRA
Tačiau ne visuomet ramu 

La Plato j. Užpučia pasau
linės politikos vėjai. Lyg 
bičių avilyje, Montevidėju
je žmonės sujunda. Šių me
tų sausio 11 d. fašistinis 
elementas bandė išprovo
kuoti riaušes. Jie atmarša- 
vo prie Kubos ambasados ir 
bandė ten įsiveržti. Buvo 
atmušti. Vėliau jie atmar- 
šavo prie kairiųjų veiklos 
centro. Į jo patalpas įsi
veržė ir išdaužė. Įvyko su- 
siręmimas. Iš centrą gy- 
nusiųjų vienas buvo peiliu 

per sezonų, pakaitas. Taip 
pat ir pas Amerikos indė
nus. ir aztekus tais pačiais 
laikais buvo švenčiamos 
metų pakaitos, nors jie nie
ko apie Kristų nežinojo.

Feodalizmo laikais katali
kybė ponams buvo labai rei
kalinga. Viena, jos siūly
mas gero gyvenimo dangu
je, o ne ant žemės, paveikė 
baudžiauninkus, kad jie ne
sipriešintų ponams., bet 
kentėtų viską, laukdami lai
mės po mirties — kaip 
amerikonai sako, “Pie in 
the sky.” Žinoma, Ameri
kos darbininkai seniai tą 
posakį užmiršo ir seniai ko
voja už teises, kad gauti 
“pajų” čia pat ant žemės.

Po feodalizmo laikų že
mė nebuvo perdaug naši; 
žmonės vos galėjo išsimai
tinti, o dar ponui reikėjo 
daug atiduoti, todėl buvo 
gavėnia, žmonės gyveno be 
mėsos, be kiaušinių, be 
sviesto ir pieno. Buvo la
bai patogus būdas juos al
kanais palaikyti. Nėra kas 
valgyti iš mėsiško, nes se
niai mažas kiekis mėsos su
baigtas; nėra kiaušinių, nes 
vištos per didžiuosius šal
čius nededa; nėra pieno ir 
sviesto, nes karvės užtrukę. 
Tai labai patogu paskelbti 
gavėnią, pasninką tokiu 
laikų. Susidaro pasiaukoji
mas viešpačiui iš to, kas 
būtina. Ateina Velykos su 
kiaušiniais, su pienu, su vi
su geru, tai reikia dėkoti 
viešpačiui.

Katalikybė po. šiai dienai 
likosi feodalizmo reiškinys, 
nepritaikomas prie moder
niškų dienų, tad kasdien 

subadytas ir nuvežtas į li
goninę. Vienas iš fašistų 
buvo nušautas.

Ant rytojaus iš ryto Indi- 
pendencijos aikštė ir visas 
Montevidėjus buvo paskan
dintas lapeliuose, šaukian
čiuose į demonstraciją prieš 
fašizmą. Tie atsišaukimo 
lapeliai, lyg sniegas, krito 
nuo stogų. Vėjas juos ne
šiojo sūkuriais miesto gat
vėmis. Vakare Indipenden- 
cijos aikštėje patvino pub
lika. Eilė kalbėtojų, kurių 
tarpe buvo ir Urugvajaus 
atstovų buto narių, karštai 
ragino prieš fašizmą ir už 
Kubos neliečiamybę. Vidur- 
miestyj visas normalus bu- 
sų judėjimas sustojo. Di
džiulė minia urugvajiečių 
maršavo Liepos 18-osios 
gatve. Maršuotojų minios 
nesimatė nei galo, nei kraš
to. Net ir lygiagretės gat
vės buvo užtvinę maršuo- 
tojais.

Jokių provokacijų nebu
vo dasileista. Demonstra
cija nrieš fašistus baigėsi 
tvarkingai. Niekas nebuvo 
sužeistas.

Tai matote: La Platoj 
ne visuomet ramu.

DAR APIE “MATĘ”
Baigiant įspūdižus Loty

nų Amerikoje, dar vienas 
pietamerikiečių įprotis ver
tas atidžios, tai vaišinimas 
“mate.” Jis tur būt užsili
kęs nuo senų indėniškų pa
pročių. Šiaurės Amerikos 
indėnai, susėdę ant žemės 
aplink rūkstančią didelę 
pypkę, kiekvienas iš eilės 
pačiulpia pypkės cibuką, 
užtraukda m a s draugišku
mo dūmą. Tas reiškia 
taiką tarp įvairių genčių. 
Kuris atsisako užtraukti tą 
dūmą, jis skaitomas prie
šu. Šis paprotys vadina
mas Rūkymu Taikos Pyp
kės.

Pietų Amerikos indėnai 
čiulpdavo matę per vieną 
cibuką iš to paties iš coca- 
nut kevalo padaryto inde
lio. Tai irgi reiškė Taikos 
Eleksyrą.

Matė, kurią man lietuvės 

katalikai atsimeta nuo savo 
religijos pažangiose šalyse. 
Atminkime, kad ir senai
siais, istori n i a i s laikais, 
kaip tai 15-tam šimtmetyj, 
Anglijos karalius atsimetė 
nuo popiežiaus tik su di
džiausiomis pastangomis — 
ne dėl to, kad jis norėjo sa
vo žmonėms pagelbėti, bet 
vien savotiškais politiniais 
sumetimais. Ir po šiai die
nai episkopalų sekta laiko 
pamaldas beveik taip- pat, 
kaip ir katalikai, tik nepri
klauso popiežiui. Martinas 
Liuteris atsiskyrė nuo po
piežiaus, bet jeigu nebūtų 
turėjęs kunigaikščio užtarė
ju, būtų buvęs sudegintas, 
tas ant laužo kaip eretikas. 
Hussas buvo sudegintas. 
Daug kitų, kurie skyrėsi 
nuo katalikų bažnyčios, ar
ba buvo sudeginti, arba tu
rėjo pabėgti į kitas šalis. 
Žinoma, daugelis tokių pa
bėgo į Ameriką, arba į Ka
nadą, į Anglijos kolonijas 
17-tam, 18-tam šimtmetyj.

Prieš kurį laiką, pirm 
skaitant “Ite, missa ėst,” 
skaičiau Simano Daukanto 
istoriją ir ten radau para
šyta, kad popiežius Jonas 
22-ras įlipo į sostą 1316 m. 
ir išleido įsakymą, kad 
duoklių negavęs nuo kry
žiuočių per tris mėnesius ir 
kad būtinai turi jam pri
statyti daug mokesčių. 
Tuom prasidėjo teriojimas 
Lietuvos iš naujo surinkti 
duokles. Bet Ragausko kny
goj atradau atsakymą, ko
dėl nuo 1316 metų iki 1959 
metų nebuvo Jono 23-čiojo 
Tai buvo dėl to, kad 1410 
metais net trys popiežiai 
siekėsi popiežystės,

Teisėtas popiežius vadi
nosi Jonu 23-čiu bet kadan
gi du kiti jam konkuravo, 
tai konsistorija visus tris 
išmetė ir išrinko Martiną 
V-tą jį. Ligi 1959 metų nei 
vienas popiežius neišdrįso 
imti vardą Martyno arba 
Jono, kad neprimintų pub
likai apie tuos, kada buvo 
net trys popiežiai įvairiose 
dalyse Europos.

Ragauskas aiškiai įrodo, 
kad vėlesniais laikais Kau
no augštesnysis luomas ne
žinojo net poterių, bet vis
tiek tuokdavosi bažnyčiose, 
krikštydavo vaikus ir lai
dodavo numirėlius su kata
likiškomis apeigomis. Jei
gu nėra atskyrimo bažny
čios nuo valstybės, nėra ki
to būdo susituokti, vaiką 
įrašyti į gyvųjų skaičių ir 
mirusį išbraukti iš gyvųjų 
skaičiaus. Nebuvo cicvilės 
metrikacijos, nors ji buvo 
įvykdyta beveik visam ci
vilizuotam pasaulyje jau 
seniai. Vienas iš didžiausių 
nuopelnų Amerikos (JAV) 

šeimininkės rodė Argenti
noj ir Urugvajuj, . atrodo 
kaip lietuviškos šieno pa- 
kritos, kuriomis mano ma
mytė dažydavo velykinius 
kiaušinius. Čia man aiški
no, kad ji esanti tam tikra, 
auganti Pietų Amerikos ty- 
rynuose, kurią, sudžiovinus 
ir sutrynus, vartoja kaip 
arbatą.- Ją daugiausia var
toja biednuomenė. Net ir 
pajūrio maudyklose matosi 
būreliai žmonių, susėdę ant 
smėlio ratu. aplink puodu
ką matės, čiulpia ją iš ei
lės. Jei tau pasiūlys tą. ci
buką pačiulpti, o tu atsisa
kysi, tai tu išreikši jiems 
'nedraugiškumą.

Tai, suprantama, nesani- 
tarus įprotis. Čiulpiant tą 
patį cibuką, galima įčiulpti 
ir ligos mikrobus. Tačiau, 
jei čia įeitų klausimas ka
ro ar taikos, tai aš jau ge
riau rizikuočiau užsikrėsti 
ligos negu karo mikrobais. 
1961-1-31

3 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., kovo (March) 3, 1961

konstitucijos buvo tas, kad 
pirmame straipsnyje pa
sakė, jog religija ir vals
tybė atskirtos. Jeigu žmo
gus nori, gali vaiką krikš
tyti arba katalikiškai, arba 
protestoniškai, arba žydiš
kai, arba gali visai nekrikš
tyti, bet jo vardas randasi 
civilinėj metrikacijoj — Ci
ty Hali. Tas pats su ve
dybomis ir palaidojimais.

Ragauskas rašo apie ku
nigus, kuriuos jis pažinojo 
—apie jų nusivylimą, apie 
jų paskendimą korto
se, arba girtuokliavime, ar- 
bd? paleistuviavime. Aš pa
žinojau tik protestantų ku
nigus su žmonomis ir su jų 
žmonomis padariau tamp
rius draugystės ryšius, nes 
jos buvo draugiškos, talen
tingos ir darbščios. Viena 
iš jų buvo tokia talentinga, 
kad aš labai gailėjausi, kad 
jos talentas neatrado pla
tesnės dirvos. Visi parapi- 
jonai sakė, kad jinai sura
šanti savo vyro pamokslus. 
Dabar šitoji protestantų 
parapija turi moterį kunigą 
per beveik 5 metus. Visi ją 
myli. O katalikybė pasmer
kia moterį kaip grieko indą 
ir net neleidžia kunigams 
apsivesti. Bet čia. irgi eko
nominiai sumetimai. Ligi 
1100 m. kunigai galėjo ap
sivesti, bet kuomet popie
žiai pamatė, kad kunigo 
turtas liekasi moteriai ir 
vaikams, įvedė celibatą. Po 
to kunigo turtas teko dio- 
cezijai.

Ragauskas rašo, kad jis 
bandė vargšams pagelbėti 
būdamas kunigu, bet jau 
buvo įsidėmėjęs posakį: 
“Vargšų jūs visuomet turė
site tarp savęs.” Tik naujo
je santvarkoje jam paaiškė
jo, kad tas posakis priklau
so viduramžiams, kad su 
moderniška technika nėra 
reikalo bet kam būti varg
šu. besant vargšų, kam 
besiūlyti ‘‘pie in the sky,” 
kadangi visi tą “pajų” ant 
žemės gali valgyti. Tik pa- 
žvelgkime į Indiją. Kol ko- 
lonijalė sistema ten veikė, 
kol anglai valdonai buvo, 
tūkstančiai žmonių mirdavo 
badu, net ant gatvių prie 
langų tų hotelių, kur ang
lai ir kiti baltieji puotavo. 
Tų nonų posakis buvo: 
“Perdaug tų. žmonių, -lai 
miršta.” Nors tenais dar 
nėra tikrai geros tvarkos, 
dalinai dėl jų keistos religi
jos, bet dabar nebegirdime 
apie tūkstančius indų mirš
tant nuo bado. Tai tik nuo 
to laiko, kai Indija pasi- 
liuosavo iš kolonija 1 i z m o 
jungo. Dabar jų kovoto
jams už laisvę prisieis juos 
laisvinti nuo jų sunkios re
ligijos jungo per apšvietę.

Linkiu, kad šita knyga 
“Ite, missa ėst” paplistų 
per visą pasaulį, nes ji yra 
taip svarbi, taip aiški, taip 
nuoširdi. Jinai apšives dau
gelį žmonių.

Pelėda

Spalvų regėjimas
Mokslininkai tvirtina, 

kad iš gyvūnų tiktai žmo
gus ir beždžionė mato ir » 
atskiria skirtingas spalvas, 
o visi kiti gyvūnai skirtu
mo nemato.

Melbourne. — 120 mylų 
nuo Austrai jos anglų lavas 
“Runic”, 13,500 tonų įtal
pos, užplaukė ant koralų 
kalno. Jo pagalba išskubė
jo du laivai.

Belgradas. — Jugoslavi
ja gauna $30,000,000 pasko
los iš International banko. 
Statys 216,000 kilovatų-va- 
landų elektros jėgainę.



Sveikinimai “Laisves* 
bendrovės suvažiavimui

(Pabaiga)
Cleveland, Ohio

“Gerb Draugai: Sveikinu Laisves 50 m. jubiliejini 
suvažiavimą, linkiu Laisvutei daug, daug metų gyvuoti. 
Čia randate dovaną $11. M. Raulinaitienė.

Hartford, Conn.
“Mes trokštam, kad laikraštis ‘Laisve’ gyvuotų 

daug, daug metų ir dėl žmonijos laisvės žygiuotų pir
myn. Čia randate $36. Aukoja:

J. ir L. Žemaičiai ..................  $10.00
JSM ............................................................  6.00
M. ir L. Butkevičiai ................................... 5.00
M. Chalkonienė .......................................... 5.00
H. Svečias .........  5.00
K. Lagauskai (Windsor Locks) .............. 2.00
Mrs. Ketchin (Windsor Locks) ............... 2.00
Mrs. W. York (Warehouse Pt.) ................  1.00

Pittston, Pa.
“Sveikiname Laisvės suvažiavimą, linkėdami gerų 

pasekmių. Čia randate $5 kaipo dovaną. Lucė Rauduvie- 
nė ir A. M. Valinčius.”

• •*? • a-'"
Union City ir Naugatuck, Conn.

“Sveikiname Laisvę ir jos personalą su 50 metų jos
sukaktimi.

Jonas J. Ynamaitis ................................... $5.00
Vincas Karalius ........................................ 5.00

Tampą, Fla.
“Gerbiamieji: Čia randate $6.50, tai bus sveikinimas 

Laisvės jos 50 m. jubiliejaus proga. Linkiu laisviečiams 
geros sveikatos ir Laisvutei ilgai gyvuoti. Elizabeth 
Ecenia.” ' B

W. Suffield, Conn.
“Sveikinu Laisvę jos gyvenimo 50 m. sukaktyje, 

taipgi turiu už garbę pasveikinti visus Laisvės darbinin
kus, kuris dirba sunkiai ir turėjo daug rūpesčių, kad vi
sus patenkintų. Darbas yra sunkus, mes turėtume tą 
suprasti. Čionai rasite $5. Pasižadu ir toliau paremt pa
gal išgalę. V. Staugaitis.”

Oakland, Calif.
“Mes, ALDLD 198 kp. sveikiname ‘Laisvės’ suvažia

vimą jos 50 m. sukakties proga. Linkime sėkmingo suva
žiavimo ir gerų nutarimų palaikymui mūsų liaudies 
laikraščio. Čia randote čekį vertės $50. 1 Draugiškai, 
Ks. B. Karosienė, kp' sekf/‘

Montello, Mass. ,
“Linkime geros sėkmės padaryti gerus tarimus, kad 

Laisvė ir ant toliau būtų tvirta politiniai ir finansiniai; 
kovotų už darbo žmonių reikalus ir už dabartinę Tary
binę Lietuvą, čia randate $40. Aukojo:

Konstancija Kalvelienė .......................... $10.00
George Shimaitis ......................................... 10.00
A. J. Skirmontai ......................................... 5.00
Kleofija Sireikienė ................................... 5.00
M. Gutauskienė ............     5.00
A. Raila .....................................................  5.00

Su draugiškais linkėjimais, Geo. Shimaitis.”

New Jersey—New York
“Grupė lietuvių iš abiejų viršminėtų valstijų svei

kina Laisvės auksinį 50 m. jubiliejų. Lai ilgai ir laimin
gai gyvuoja laikraštis Laisvė. Čia randate dovaną $25. 
Draugiškai, A. Skairius.”

Ramsey, N. J.
“Nors jau esu Laisvės Klubo narys, bet kitos to

kios progos nesulauksiu, kad dar sulaukti 2-rą 50 m. su
kaktį. Sveikinu Laisvę po $1 už kiekvienus metus—$50. 
Draugiškai, M. Klimas.”

Ozone Park, N. Y.
“Sveikiname šį Laisvės suvažiavimą 50 m. jubilieji

ne proga ir linkime dar ilgus metus tęsti taip prakilnų 
spaudos darbą. Dėl šių auksinių sukaktuvių skiriame 
dovaną $50. Liet. Moterų Klubas, per Bronę Keršulienę.”

Detroit, Mich.
“Gerb. A. Bimba: prisiunčiu čekį sumoje $55, svei

kindami laikraštį Laisvę minint ‘auksinį jubiliejų’, vasa
rio 19-tą. Draugiškai, J. ir A. Daukai.”
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Great Neck, N. Y.

“Sveikiname šį ‘Laisves’ B-vės suvažiavimą 'jos 50 
m. sukakties proga. Per tuos ilgus metus‘Laisvė’ pergy
veno visokius įvykius. Bet ji ėjo pažangos keliu, tarnavo 
mūsų pažangiam judėjimui ir kovojo prieš visokius iš
naudotojus ir darbo žmonių priešus. Todėl, mes linkime 
‘Laisvei’ gyvuoti dar ilgus metus ir teikti mums teisin
gas žinias, kokios įvyksta pasaulyje. Su pasveikinimu 
siunčiame mažą dovaną. Aukojo:

A. Bečienė ...........................................   $50.00
LLD 72 kp............................................. 15.00
P. Bečis .................................................... 15.00
S. Shulin .................................................. 10.00
J. Kupčinskas .............   5.00
M. Adomonis .................................   5.00
J. Linda ..................................................... 3.00
M. Smaidžiūn ............................*.............. 2.00

M. Gedrynas ..........       2.00
Viso čia randate $107. Draugiškai P. Bechis.”
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Miami, Fla.

“Gerbiamieji Laisvės dalininkai, jūs suvažiavote į 
Laisvės 50 metų gyvavimo jubiliejinį suvažiavimą ap
svarstyti jos ateities gyvavimą. Mūsų LLD 75 kp. na
riai pilnai esame įsitikinę, kad jūs, draugai, apsvarstę, 
nuspręsite geriausius tarimus Laisvės tolimesniam gy
vavimui. LLD 75 kp. siunčia jums šį sveikinimą ir dova
na $50. Lai gyvuoja Laisvė dar šimtą metų! Draugiškai, 
J. W. Thomson.”

Miami, Fla.
“Gerb. Laisviečiai! Mes, Miamės ir apylinkės pa

žangieji lietuviai, sveikiname Laisvę ir jos darbuotojus 
50 metų jubiliejaus proga. Garbinga yra jums, gerbia
mi dalininkai, dalyvauti šiame suvažiavime. Mes tiki
mės, kad jūs puikiai įvertinsite mūsų mylimo laikraš
čio 50 m. gyvavimo sukaktį.

“Bendrai kalbant, 50 metų istorijoje nėra labai il
gas laikotarpis. Bet Laisvės lapuose įrašyta 50 m. isto
rija bus minėta per ateinančius šimtmečius. Tik pagal
vokime, gerbiami dalyviai, per Laisvės gyvavimo 50 m. 
laikotarpį negirdėtai iškilo mokslas, išradimai pasieki
mui kitų planetų erdvėje. Laisvės lapuose įrašyta isto
rija dviejų nuožmiausių pasaulinių karų. Laisvė pergy
veno ir tinkamai įvertino eilės didžiųjų ir mažesniųjų 
šalių revoliucijas, kurios pamatiniai sunaikino senąją 
politmęGr ekonominę sistemą, pakėlė dirbančiąją liaudį 
moksle, kultūroj. Laisvės istorijos laikotarpiu išrasta 
ir pagaminta atominiai ginklai, kurie gręsia visos žmo
nijos sunaikinimu. j

“Ir per šiuos nuostabius ir audringus 50 m., Laisvė 
visuomet gynė tai, kas teisinga, kas pažangu, kas nau
dinga darbo liaudžiai.

“Tad, gerbiami dalyviai, mes linkime jums ir Lais
vei daug ilgų metų veikti ir šviesti liaudžiai, kovoti už 
taiką ir darbo žmonių gerovę. Mes, Miamės ir apylinkės 
lietuviai, Laisvės išlaikymui teikiame mūsų dovaną
$510.85. (čia įskaitoma ir LLD 75 kp. dovana. — Adm.). 
Aukojo:

John ir Marie Koch ............................. $100.00
Dviejų spaudos piknikų pelno dalis.......  77.35
J. ir N. Floridiečiai ................................. 50.00
Al ir Margaret- Valilioniai ......................  50.00
P. Skeberdis ............................... •<........... 20.00
Martin Kazen (Cleveland, Ohio) ........... 20.00
Lietuvių Socialis Klubas ...................... 17.00
J. Paukštaičiai ......................................... 16.00
Vincas B...................................................... " 10.00
S. Kanapė .....................................;......... 10.00
J. ir H. Žekoniai ................................... 10.00
K. ir P. Kalošai ........................................... 10.00
Jonas Smalenskas ______   5.00
S. ir Z.......................    5.00
M. Zlatkienė .............................................. 5.00
George Danis ........................................... 5.00
R. M. Chuladai ...............................   5.00
J. ir S. Thomsonai ...........  5.00
Antanas Orlen ............................................ 5.00
A. ir J. Grigai ......................................... 5.00
A. ir W. Lack ................................................ 5.00
J. Palskis .........................................  2.00
Niek Suraika ............................................... 2.00
K. Simon .. .............................................   2.00
Paulina Urban ...........................     2.00

Po $1: Michael, Olga, M. Miller, C. Nobaras, A. Ku- 
dakas, N. Tamošiūnienė, Ig. Urbonas, J. ir E. Sliekai, S. 
Meison, Budriunas, J. Stančikas, A. ir A. Bubeliai, Vin
cas Stankus, Kulaitienė, M. Baltakis Ant. Griucevičius, 
S. Yanuškis.

Pirmiau buvo pasiųsta $170, tai viso pasidaro 
$680.85. Vasario 19 d.—spaudos piknikas, vėliau rengsi
me‘Laisvės’ jubiliejaus pikniką. Norime sukelti iki $1000 
ir pralenkti St. petersburgiečius. Draugiškai, Margaret 
Valilionienė, sekr.”

Gibbstown, N. J.
“Gerb. Laisvės Administracija: Čion rasite čekį su

moje $5. Tai bus sveikinimas dalininkų. Laisvės B-vės su
važiavime. Linkiu visam Laisvės štabui, bendradarbiams 
ir skaitytojams, ir pačiai Laisvei kuo ilgiausio gyvenimo 
ir šviesti darbo minias. Draugiškai, Senas Vincas (per 

dukterį Elzbietą).”
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Chicago, Ill.
Laisvės B-vės suvažiavime dalyvavo Vilnies redak

torius S. Jokubka, jis pridavė dovanų viso $176, nuo
sekamų:

V. V. Vasys .................... .$25.00
Moterų Kultūros Klubas .......................... 25.00
L. ir A. Jonikai ......................................  20.00
S. J. Jokubka ....................   15.00
V. Judzentavičius .............  0.00

z J. Staškus (Cicero) ............................. ...6.00
M. Klebonas ....................................  5.00
P. Baltutis ..........    5.00
J. ir E. Pauliukai ....................................... 5.00
G. K. ir A. Budriai ..................   5.00
Ch. Šilaikis ........ :.........................  3.00
J. Nedvaras ..........   2.00
Jonas Gelgaudą ........... -................ 2.00
G. Kairienė  ................   2.00
Mrs. N. Cere ...................... '.............  2.00
A. Maziliauskas  ................................... 2.00
Tex Žebraitis   .................. L............  2.00
M. Friberg  .......................... . 2.00

Po $1: Ig. Jurevičius, Tony Motiečius, J. Gabrys, J.
Zdanis, F. Jordan. , y _■ _ k .

SUVAŽIAVIME GAUTA SEKAMAI:
Atminčiai P'etro Cibulskio-Akelaičio,

per žmoną Oną, Maspeth, L. I....................$50.00
A. Vildžius, New York City, N. Y......................50.00
S. J., Brooklyn, N. Y........ . .................................25.00
Aido Choras, Ozone Park, N. Y......................... 25.00
B. ir W. Keršuliai, Brooklyn, N. Y.................. 25.00
B. Makutėnienė, Cranford, N. J........................20.00
Vincas ir Konstancija Kartonai, Maspeth, NY . 15.00 
Sue Kazokaitė ir F. Kazokienė, Jamaica, NY.. 15.00 
Antanas Maurukas, Brooklyn, N. Y.................. 11.00
Juozas Kairys, Richmond Hill, N-. Y.................. 10.00
K. ir B. Briedžiai, Brooklyn, N. Y.................... 10.00
K. Milenkevičius? Brooklyn, N. Y....................... 10.00
Atminčiai vyro Antano Smitho, per žmoną

Julią Šmitienę, Philadelphia, Pa.............. 10.00
Frank Kalanta, St. Petersburg, Fla....................10.00
J. Grybas, Richmond Hill, N. Y........................   10.00
Antanas Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y. ... 10.00 
J. ir K. Rušinskai, Jackson Hts., N. Y............10.00
W. ir O. Baltrušaičiai, Brooklyn, N. Y.......... 10.00

. Albina Mikalaus, Brooklyn, N. Y.................... 10.00
Juozas Stanelis, Short Hills, N. J....................... 10.00
Mary Witkus, Kearny, N. J..........................  10.00
J. Gasiūnas, Richmond Hill, N. Y...................  10.00
S. ir K. Radušiai, Bayonne, N. J............:...........10.00
S, Sasna, Brooklyn, N. Y..................................
K. ir I. Levanai, Brooklyn, N. Y.........................
O. ir F. Muzikevičiai, Bayonne, N. J........ .
J. ir A. Kalvaičiai, Maspeth, L. I.......................
S. Kunevičienė, Maspeth, L. I.............................
R. ir G. Laukaičiai, Maspeth, L. I.....................
Seni rėmėjai, Miami, Fla..................................
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.....................
J. Gedeminas, Hartford, Conn...........................
T. Kaškiaučius, Newark, N. J...........................
J. Koncas, New Haven, Conn.............................
M. ir A. Stakov, Brooklyn,- N. Y. .... >.........
A. ir D. Veličkai, Middle Village, N. Y............
George Waresoil, Brooklyn, N. Y.....................
Sudegusio teatro aktorius .............................
Josephine, Wantagh, L. I.................................. .
V. ir O. Čepuliai, Brooklyn, N. Y.....................

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
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“Laisvės” Bendrovės t 
suvažiavimui (

Sveikinu suvaž i a v i m ą 
laikraščio “Laisvės” 50 me
tų sukakties proga. Taipgi 
sveikinu “Laisvės” perso
nalą, jos rėmėjus finansi
niai ir jos platintojus.

Linkiu visiems geros svei
katos ir energijos pasiry- 
siai ir toliau tęsti tą gražų 
apšvietos ir kultūros darbą. 
“Laisvė” yra ^Amerikos 
lietuvių kolektyvus vadas, 
nurodantis kelią kovoje už 
išteklingesnį ekonominį ir 
šviesesnį kultūrinį žmonių 
gyvenimą.

Tąja pačia proga sveiki
nu ir Lietuvos liaudį, atsi
kračiusią buržuazinės iš
naudojimo ir priespaudos 
santvarkos ir steigiančią 
socialistinę santvarką.

Su 50 metų “Laisvės” gy
vavimo sukaktimi aš užsa- 
kau 50 naujų “Laisvės” 
prenumeratorių į Lietuvą. 
Už 20 prenum e r a t ų jau / 
anksčiau užmokėjau, o da
bar prisiunčiu dar 30 nau
jų prenumeratų ir $360.00 
vertės čekį.

Geriausių linkėjimų vi
siems !

Jonas Smalenskas 
Miami, Fla.

P. Babarskas, Hollis, L. I. 
Brooklyno muzikantas ;......................................5.00
George Bernotas; Woodhaven, N. Y.................... 5.00
Vincas Skodis, Woodhaven, N. Y........................5.00
M. ir E. Liepai, Woodhaven, N. Y........................5.00
Albinas Bepirštis, Brooklyn, N. Y.................... 2.00
Vera Lisajienė, Brooklyn, N. Y............................2.00
Iš viso suvažiavimui suplaukė dovanų $2,216.35. Šir

dingai dėkojame visiems už suteiktą finansinę paramą.
Laisves Administracija

Neseniai Kaune įvyko keleto rajonų Žemes Ūkio darbuo
tojų pasitarimas. t

Nuotraukoje—grupė to pasitarimo dalyvių posėdžių per
traukos metu: Kauno rajono “Gintaro” kolūkio pirmininkas, 
TSKP CK sausio Plenumo dalyvis Dmitrijus Lebedevas (ant
ras iš kairės) kalbasi su to paties rajono “Pažangos” kol
ūkio agronome Gene Urbetiene, Vytėnų bandymų stoties 
moksliniu bendradarbiu Romu Vosyliumi ir Jonavos rajono 
Upininkų tarybinio ūkio agronome Stase Steponavičiūte.

& f K B t %

Dvylika dienų Vilniuje vyko liaudies keramikų semina
ras. Jo dalyviai išklausė paskaitas apie dailės pagrindus, 
liaudies ornamentiką, lankėsi muziejuose, susipažino su Vil
niaus architektūros paminklais. Daug dėmesio buvo skirta 
praktiniams užsiėmimams. Liaudies meistrai sukūrė daugiau 
kaip šimtą darbų, kurie eksponuojami institute surengtoje 
parodėlėje. Po seminaro įvyko darbų aptarimas.

Nuotraukoje matome liaudies meistrą ukmergietį A. Ta- 
lutį, kalbantį su dailės instituto vyr. dėstytoją A. Ličkute 
(kairėje) ir Vilniaus vaikų dailės mokyklos dėstytoja E. Tu- 
levičiūte.

Tradicinis buvusių mo
kyklos auklėtinių susitiki
mas su mokytojais ir moks
leiviais neseniai įvyko Vei
verių vidurinėje mokyklo
je

J. Kudirka

Jaunųjų rašytojų sekci
jos susirinki mas įvyko 
Kaune. Pranešimą apie 
šiuolaikinės dramaturgijos 
vystymąsi jame padarė ra
šytojas Juozas Grušas.

V. žvirblis
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CLEVELAND, OHIO
“LAISVĖS” BANKETAS

GERAI PAVYKO |
Mūsų taip ilgai lauktas 

“Laisvės” 50 metų gyvavi
mo jubiliejaus paminėjimo 
banketas praėjo gana ge
rai, atsižvelgiant į aplinky
bes, kurios ne nųp mūsų 
priklausė. Diena prieš mū
sų banketą buvo nepapras
tai graži, su 69 laipsnių 
temperatūra, bet šeštadie- | f 
nio ryte pradėjo lyti ir taip 
pylė per Visą dieną, kad 
tiems, kurie neturi savų 
mašinų, atvažiuoti buvo 
neįmanoma. O kurie atvy
kome, tai bebaliavojant už
ėjo toks šturmas, kokio Cle- 
velandas dar nebuvo matęs. 
I porą valandų laiko pri
vertė apie 4-5 colitis sniego, 
daugely vietų nutraukė 
elektros vielas, net ir mūsų 
svetainėje šviesos buvo vi
sai užgesusios, tik laimė, 
kad trumpam laikui. Tūlose 
miesto dalyse, net ir keliose 
ligoninėse neturėjo šviesų 
net kelias valandas. Aiš
ku, šitokia staigi oro per
maina šiek tiek pakenkė ir 
mūsų banketui. Bet ten
kinomės ir darėme viską, 
kiek tai buvo galima, ne- 
pasidavėme panikai.

Kadangi šį minėjimą ren
gėme ne tik kad atžymėti 
tą sukaktį, bet kad liktų 
šiek tiek laikraščiui ir fi-" 
nansinės paramos. Ir štai 
to mūsų darbo pasekmėj 
Gauta viena nauja prenu
merata į Lietuvą ir atnau
jintos 8 vietinės prenume
ratos — viso $84. Aukų 
surinkta $142.50 ir nuo 
banketo liko pelno $51.29. 
Viso pasiunčiu čekį už 
$277.79.

Prie šių pasekmių gražiai 
prisidėjo ir draugų atneš
tos dovanėlės. Jų atnešė 
Williamai, Eitučiai, Žeb- ' 
riai, Bekeniai-, Jestrams- 
kienė ir dar, rodos, vienas 
kitas. Už jas gauta virš 
$20. Ačiū jiems.

Kurie draugai buvo pasi
rengę ateiti ir prisidėti su 
parama, o dėl blogo oro ne
galėjo ateiti, jie vėliau ga
lės tai padaryti.

" J. Žebrys
i

Londonas. — Anglų lor
das Privy Seal Ed. Heath"* . į 
sako, kad Čiang Kai-šekas v 
turėtų išsikraustyti nuo Ki
nijos Quemoy ir Matsu salų.



Philadelphia, Pa.
Pennsylvania os valstija 

turėjo nemažą atstovybę 
“Ltaisvės” suvaž i a v i m e. 
Apart philadelphiečių, da
lyvavo, rodosi, penki iš 
Wilkes-Barre. Drg. A. Glo- 
bičius, seniau gyvenęs Ne
wark, N. J., dabar gyvena 
Wilkes Barre, A. Globičius 
atvyko su gera atstovybe,
su kuria teko susipažinti.

Bet šiame suvažiavime ne
dalyvavo draugai Žilinskai 
iš Plymoutho. Žilinskai pir
miau niekad tokių suvažia
vimų nepraleisdavo.

Jauniausis metais atsto
vas iš Philadelphijos buvo 
drg. B. Banis, kuris atsto
vavo LLD 10-tą kuopą. Ne
simatė gero laisviečio, ku
ris būdavo dažnus svečias 
ne tik suvažiavimuose, bet 
ir didesniuose parengimuo
se, tai drg. Tilwick iš Eas- 
tono. Ir - gaila prisiminti, 
j^ad Tilwicko sveikata su- 

. šlubavus. Tai geras mūsų 
parengimų lan k y t o j a s, 
spaudos rėmėjas ir platin
tojas.

Suvažiavimas buvo vie
nas iš sėkmingųjų, kaip de
legatų skaičiumi, taip ir au
komis. Raportai direktorių, 
redaktoriaus geri, džiugi
nanti. Tačiau, mano many- 

. mu, yra vienas blogas įpro- 
tys, tai labai suvėluotai 
pradėti suvažiavimą. Vėlai 
pradėdami suvažiavimą ne
galime jį tinkamai užbaigti. 
Imkime kad ir šį suvažiavi
mą, kuriame nebuvo padis- 
kusuota dviejų atskirų ko
misijos narių pasiūlymai. 
Jie palikti rezoliucijų komi
sijai sutvarkyti ir pavesti 
direktoriams aptarti.

Iš 130 šėrininkų dalyva
vo 24, kurie skaito “Lais-1 
vę nuo pirmo numerio. Ir 
weigu paimtume visus pir- 

f muosius iš visų ‘'Laisvės” 
skaitytojų, tai susidarys to
kių gražus skaičius. Džiu
gu, kad šie metai geri nau
jų skaitytojų gavime. Džiu
gu ir tai, kad geras skai
čius “Laisvės” siunčiama 
Lietuvon.

Philadelphiečiai Lietuvos 
nelaisvintojai nusivylę. Per 
kelias savaites per du lietu
vių radijus garsino savo 
kermošių. Geresniam pri
traukimui žmonių parsi
traukė Brooklyno chorą, 
manydami gerai pasipini
gauti, bet nepavyko. Garbė 
seniems biznieriams, kurie 
nesidavė su pinigine jiems 
parama.

Laikai keičiasi, keičiasi 
ir vietos lietuvių posūkys 
Lietuvos klausimu.

a Miesto councilmanui Wil
liam Burton, negrui, vieno
je valgykloje atsisakė duo
ti valgyti. Burton patrau
kė valgyklos savininkus į1 
teismą. Žemesnis teismas 
palaike valgyklos savinin
kų pusę. Pralaimėjęs že- 
inesniame teisme, Burton 
kreipėsi į šalies Aukščiau
sią teismą.

Camden, N. J., —Phila
delphijos kaimynas. Cam- 
dene yra didelė laivų sta
tykla. Čia buvo statomi di
deli ir maži laivai. Nesant 
užsakymų naujų laivų sta
tymui geras skaičius ten 
dirbusių neteko darbo.

Unija ir miesto parei
gūnai kreipėsi į Washing- 
toną tikslu gauti užsaky
mų naujų laivų statymui, 
kad netekusieji darbo gau
tų darbą.

Automobilių savinink a i 
Atgali sulaukti naujų mokes

nių. Miesto gaspadorius sa- 
į -ko, jeigu nebus įtaisyta ap- 

I gyventose vietose parkini- 
mui vietos, tai tikimasi 
įvesti įstatymą, kad už pa
liktus nakties laiku auto
mobilius gatvėse būtų mo
kama po dvidešimtį centų.

Gegužės mėnesį bus spe
cialus balsavimas. Philadel- 
phijos ir Pittsburgho pilie-
čiai/turės pasisakyti suteik
ti /ar nesuteikti didiesiems 
viešbučiams leidimą sekma
dieniais pardavinėti svaigi
nančius gėrimus.

Nėra aišku, kodėl pasi
rinkta tik du miestai vals
tijoje? Visoje valstijoje 
klubai sekmadieniais daro 
biznį, bet pasirinkta tik du 
miestai viešbučiams tai da
lyti.

Balandžio 8 d. Republi- 
konu klube bus rodomi 
nauji iš Lietuvos judami 
paveikslai. Jie bus pirmu 
kartu rodomi ir įdomūs. 
Mylinti matyti Lietuvos 
gyvenimą ir įsigyti gerų 
įspūdžių, pasižymėkite die
na, v

Miręs Jonas Lesutis buvo 
pažangus žmogus. Priklau
sė Amalgameitų unijai. Sa
vo laiku priklausė prie 
LLD, bet gal dėl senatvės 
ar kitų jam žinomų prie
žasčių nebuvo nariu dabar. 
Bet paskutiniam LLD 10 
kuopos susirinkime nusi
tarta jį aplankyti su kvie
timu priklausyti. Gal dėl 
senatvės jau nelankė ir 
progresyvių parengimų.

Pilietis

EASTON, PA.
SERGA L. TILVIKAS
Vasario 10 d. sunkiai su

sirgo “Laisvės” vajininkas 
Leonas Tilvikas ir buvo iš-< 
vežtas į Eastono ligoninę. 
Ten jam padarė operaciją, 
dabar jau jaučiasi geriau. 
Sunkiai sirgo, jam davė net 
5 puskvertes kraujo.

Leonas yra energingas 
darbininkų veikėjas. Jis 
nuoširdžiai darbuojasi 
“Laisvės” ir “Vilnies” va
luose. Linkiu jam greitai 
pasveikti! Draugai ir drau
gės gali parašyti jam užuo
jautą į ligoninę: Easton 
Hospital, Leon Tilwick, ar
ba į jo biznio vietą: 3.4 N. 7 
St., Easton, Pa. E. K. t

Atlankėme draugą Tilvi
ką. Jis yra rimtai susir
gęs. Vasario 22 d. padarė 
ant vidurių operaciją ir dar 
vis jaučiasi silpnas. Guli 
Eastono ligoninėje.

Draugas Tilvikas yra 
darbštus veikėjas ir geras 
spaudos rėmėjas.

Prieš keletą savaičių drū
čiai buvo susirgusi ir jo 
gyvenimo draugė Tilvikie- 
nė ir ligoninėje išgulėjo 
porą savaičių. Dabar jau
čiasi biskį geriau.

Mes linkime draugam 
Tilvikams greitai pasveik
ti ir būti dar ilgai svei
kiems ir drūtiems.

B. Ramanauskienė

Sellersville’ Pa.
Gaisro nelaimė

Vasario 11 d. nakties lai
ku mūsų kaimyno W. Osin- 
skio užsidegė gyvulių kūtė 
(barnė). Sudegė 7-ni ra
guočiai ir kiaulių. Savinin
kas išgelbėjo 6 karves, bet 
gelbėdamas gyvulius pats 
apdegė rankas. Sudegė far- 
mos mašinerija ir pašaras 
su grūdais. Nuostolių pa
daryta už $10,000.

B. Ramanauskienė

Daugiaū įvairių parengi
mų Laisvės naudai

Boston, Mass.
MŪSŲ DRAUGUS 
KAMUOJA LIGOS

Vasario 21 d. nuvykau 
pasimatyti su- sūnum Ed
vardu, jo žmona Helena ir 
jų dukryte Laura, gyve
nančiais Arlington, Mass. 
Ta proga aplankiau ir He
lenos tėvus Jankus, Dor
chester, Mass. Pasirodo, 
kad abu Jankus begailes-
tingai kamuoja ligos. Prieš 
kelerius metus A. Jankus 
išbuvo beveik metus ligoni
nėje ir dideles operacijas 
pergyveno. Kai jis šiaip 
taip susveiko, tai jo žmoną 
Klementiną pasigavo vėžys. 
Vėl lėšos ir operacijos. Jai 
gydytojai nuėmė kairiąją 
krūtį ir laikinai ji buvo 
susveikus. Bet dabar skaus
mai ir vėl susimetė į kitą 
kūno dalį, vėl ligoninėje 
gydytojai atsargiai tyrinė
ja vėžio liekanas. Bet drau
gai Jankai yra p u i k ū s , 
veiklūs žmonės, tai net li
gų nepaisydami, pasikeis
dami eina LDS 62 kp. iž
dininko pareigas.

Taipgi čia būdamas su
žinojau, kad pastaruoju lai
ku ligos smūgiai pakirto ir 
mūsų gerus veikėjus Julią 
ir Stasį Rainardus. Julią 
griebė lengvas paralyžius, o 
Stasį ištiko širdies smūgis.

Linkiu jums visiems, mie
li draugai, greitai ligas nu
galėti, greitai susveikti ir 
dalyvauti mūsų Veikloje.

D. G. Jusius

Philadelphia, Pa.
Mary Maurus, 77 metų, 

mirė vasario 5 d. Privatiš- 
kos laidotuvės įvyko vasa
rio 9 d., sukremuota Che- 
ten Hill Crematory, ten, 
kur buvo sukremuotas josv 
vyras, miręs prieš 25 su 
virš metus. Ji turėjo pada
rius testamentą (“will”), 
kad ji nori taip laidotis;jos 
sūnūs tai išpildė. Šermenys 
įvyko graboriaus Wm. H. 
Battersby įstaigoje.

Velionė buvo ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja ir rė
mėja; didelė laisvamanė— 
gerbė Antano Metelionio 
knygas ir kitus raštus, my
lėjo skaityti pažangias kny
gas.

Ją atlankiau 1960 m. 
spalio 15 d. Atsinaujirio 
“Laisvę” ir auką pridėjo. 
Parodė savo didžiai myli
mas knygas; jau turėjo ir 
buv. kunigo Jono Ragaus
ko knygą. Pasiskundė, jog 
akys jau ne taip geros, bet 
skaityti dar galinti. Bėdojo, 
kad 'sveikata nėra gera, 
būna po gydytojo priežiū
ra. Ir kojos silpnos, vaikš
čiojo su lazdele pasiremda
ma. Gyveno viena, 1519 S. 
2nd St., bet sūnūs ateidavo 
kasdien, ir ją užlaikė. Ji 
džiaugėsi gerus sūnus tu
rinti.

Paskiausios sniego pūgos 
ir šalčių metu ji išėjo į kie
mą. Matyt, norėjo kiek pra- 
šluoti nuo durų sniegą, ga
vo širdies priepuolį, parvir
to ir išgulėjo gal keletą va
landų kol sūnus Anthony ją 
rado lauke. Nors labai sten- 
gėsi ją gydyti: naudojo 
oxigen tent, samdė privati
nę slaugę, bet buvo per vė
lu; ji mirė išbuvus ligoni
nėj 5 dienas.

Gaila netekus geros 
draugės ir pažangos rėmė
jos. Nors niekur ji neišei
davo, bet auka atsimindavo 
gerą darbą veikiančius 
draugus.

Lai būna tau, Mary, am
žina ramybė! Sūnums, mar
čioms ir anūkams užuojau
ta liūdesio valandoj. Gar
bė jos sūnums Anthony ir 
Victor už pavyzdingą moti
nos užlaikymą ir gražų pa
laidojimą jai mirus.

P. Walantiene

WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA.
Chroniškas nedarbas 

nesimažina
Wilkes-Barres apylinkė

je, arba, kaip čia vadinama 
Wyoming klonyje nedarbas 
dar vis didėja. Tiesa, per 
apie du mėnesius kasyklos 
kasdien dirbo, . nes šiemet 
šalta žiema, tai ir anglies 
daugiau reikia. Bet kadan
gi visos kitos kasyklos už
darytos, tai bedarbių skai
čius nesusimažino, nes dir
bantieji turėjo smarkiau 
padirbėti, kad anglies rei
kalavimą patenkintų.

Miestų ir miestelių val
dybos, biznieriai ir visi gy
ventojai tuo chronišku. ne
darbu smarkiai susirūpinę 
ir darbuojasi išplėtimui in
dustrijos. Tam darbui čia 
suorganizavo komitetą, į 
kurį, matyt, įėję daugelis 
biznierių, politik i e r i ų ir 
advokatų.. Šis komitetas iš
dirbo planus ' ir paskelbė 
s e k a n tį obalsį: “1961 
Greater Wilkes-Barre in
dustrial Fund Campaign 
for $1,500.,000.” Atseit, jei 
norite čia išvystyti dides
nę industriją, tai patys tu
rite sukelti nemažiau kai 
milijoną penkis šimtus 
tūkstančių dolerių kapitalo. 
Ir pasirodo, kad kampanija 
už viršminėtą sumą kapita
lo pusėtinai gerai vyksta, 
nes tik darbininkai sukėlė 
$124,000, o biznieriai ir 
kiti — $825,000; viso su
kelta $949,000. Taigi trūks
ta tik $551,000. Ir, matyt, 
pasibrėžta suma kapitalo 
bus pasiekta.
Reikia stebėtis, kad darbo 

žmonės tiek galėjo sukelti. 
Taip pat atsišaukė i valsti
jos ir federalinę valdžias 
tuo pačiu reikalu. Kas iš 
to viso bus, tai tik ateitis 
parodys.

Čia jie darbuojasi, kaip 
pritraukti daugiau indust
rijos, bet štai tuo pačiu lai
ku Wilkes-Barre j užsidarė 
nemaža šilko išdirbystė ir 
paleido 700 darbininkų. 
Paleisdami darbiu inkus, 
bosai pasakė, kad jie čia 
grįžti nesitikėtų, nes jie 
(bosai) su visa savo maši
nerija keliasi į pietines 
valstijas. Mat, jie ten ti
kisi dar pigesnių rankų ir 
dar geresnių jiems sąlygų 
iš tenaitinės valdžios. Mat, 
toksai jau fabrikantų pat
riotizmas.

Kitas Wyoming klonio 
gyventoją rūpestis

Kadangi šią žiemą prikri
to daug sniego, o Susqui- 
hanna upė turi kelią tarp 
didelių kalnų, kur sniego 
yra labai daug, kuris pa
vasariui atėjus' ims leistis, 
tai klonių gyven t o j a m s 
gresia vandens užliejimas. 
1932 m. čia taip buvo.

Taigi' ir čia miestų ir 
miestelių pareigūnai pasi
skelbė smarkiai susirūpinę, 
o Wilkes-Barres majoras 
net inžinierius pasikvietęs 
vaikšto paupiais ir planuo
ja, kur ir kaip jie galės su
laikyti kylantį vandenį. Bet 
man rodosi, kad jų susirū
pinimas ir planai gerokai 
suvėluoti, nes oras jau at
šyla ir saulutė sniegą tir
pina. Tik laimė/ kad dar 
nelyja ir kad sniegas lei
džiasi pamaži, tai didelio 
pavojaus gal ir nebus. Bet 
visko dar gali būti.

Visos apylinkės piliečiai 
nepatenkinti tokiu valdi
ninkų apsileidimu, nes pir
miau, rodos, jie nė nežino
jo ar užmiršo., kad čia jau 
nekartą buvo vanduo gy
ventojų namelius užliejęs ir 
d a u g nuostolių padaręs. 
Valdininkai susirūpina tik 
tada, kai pavojus jau pano
sėje.

Daug prasižengimą
Kriminalysčių ir pas mus 

netrūksta, apie kurias daug 
rašyti nė neverta, nes to
kios naujienos beveik kas
dieninės. Tad tik kai ku
rias trumpai paminėsiu.

Plymouthe išsikaušęs tė

vas dukterį nušovė už tai, 
kad ji jam nesakė, kokį 
darbą ji dirbo naktimis.

Dalias, Pa., sūnus nušovė 
tėvą policistą, už tai, kad 
tėvas dažnai jį bardavo 
už prastą mokinimąsi.

O štai Wilkes-Barre j tri
jų dienų bėgiu buvo du su
sišaudymai: Vasario 18 d. 
naktį William Heyse nušo
vė stubos užlaikyto ją Sofi
ją Skrypski už neištikimy
bę ir pats į save šovė, bet 
negerai pataikė, tad išliko 
gyvas. Vasario 16 d. Oc
tavius Shalanca, 25 metais 
senesnis, nušovė savo žmo
ną ir pats nusišovė, irgi už 
neištikimybę.

Taip pat vandalai, sako
ma, jaunuoliai, dažnai au
tomašinas gadina bei va
gia. Bet tai dabar mūsų 
šalyje kasdieniniai nuoty
kiai.

Serga
Serga “Laisvės” skaity

tojas J. Sherman-šermukš- 
nis; savaitę buvo ligoninė
je, o dabar namie sveiksta.

Vasario 7 d. Edwardsvil
le j mirė Juozas Račius, gi
męs Lietuvoj, Punsko para
pijoj, Užukalnių kaime, ro
dos, 72 m. amžiaus, visą 
gyvenimą buvęs pavienis. 
Juozas prigulėjo prie SLA 
ir LDS organizacijų. Ne
va buvo laisvų pažiūrų, 
bet palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis. V. %.

Cleveland, Ohio
MINĖSIME 

MOTERŲ DIENĄ
C. L. M. klubo susirinki

mas buvo skaitlingas. Nu
tarta sekančiame susirinki
me minėti moterų dieną, 
kuri pripuola kovo 8. Vi
same pasaulyje ta diena 
minima. Tai svarbi tarp
tautinė moterų diena. Ne
pajėgiamos didesnio paren
gimo suruošti, minėsime 
susirinkimo dienoje kovo 9. 
Kviečiame visas moteris, 
taipgi vyrus., šiame susirin
kime dalyvauti. Turėsime 
užkandžių ir . kitokių pa- 
marginimų. Bus paskaita 
ir kas nors daugiau. Pelną 
skirsime “Laisvės” 50 me
tų jubiliejui.

Tam tikslui iš klubo pa
aukota $10. “Laisvė” mums 
teikia apšvietą, todėl daly
vaukime susirinkime ir pa
remkime savo brangią 
spaudą, nes mūsų spauda 
be mūsų paramos negali 
gyvuoti.

Didelis- ačiū d. O. Sal- 
dauskienei už gražią dova
ną, taipgi d. M. ŽebHenei. 
Taipgi ačiū šeimininkėms 
Tyzinauskienei, Petrulienei, 
Mack, Mockaitienei, Rod
gers, Martin, Eitutienei ir 
visoms kitoms už dovanas 
ir pagalbą.

MENININKŲ VEIKLA'
Clevelando lietuvių meno 

grupės susirinkimas įvyko 
vasario 19 d. Dalyvavo 

i gražus būrelis narių ir pa
darytą gerų tarimų.

Skaitytas LM S Centro 
sekretorės laiškas ,su kvie
timu dalyvauti menininkų 
suvažiavime ir koncerte Či- 
kagoje balandžio 1 ir 2 dd. i 
Kviečia išrinkti delegatus,' 
taipgi kviečia ir mūsų cho
rą. Delegatu išrinktas J. 
K r a s n ickas, mūsų choro 
mokytojas. Nutarta pasvei
kinti su $20 ir užsimokėti 
LMS duokles $5..

Choro pamokose bus ap
tarta, ką choras tuo reika
lu darys.

Turėsime dar kitą susi
rinkimą kovo 30. d. Tada 
galutinai n u t a rsime, kas 
bus daroma.

Nutarta surengti pavasa
rinį koncertą gegužės 21 d. 
Į meno grupę įstojo And
rius Salin ir Olga Yąkima- 
vich. Į chorą įstojo Teresė 
Kielienė. Pasimokė jusiu 
narių dabar yra 42.

Valdybon'įėjo: O. Eitu

tienė—pirmininke,, S. Kuz
mickas — protokolų sekre
torium, J. Eitutis — finan
sų sekretorium, S. Ivan — 
iždininku, A. Rodgers—ko
respondentu. A. R.

Indonezija imasi 
dideliy darby

/

Jakarta. — Indonezijos 
respublika: 1961 metais sie
kia pastatyti 350 naujų fa
brikų, dirbtuvių, prakasti 
kanalų, nutiesti kelių, 
įrengti aliejaus traukimo 
svirčių ir kitokių įmonių.

Jai daug pagalbos paža
dėjo Tarybų Sąjunga, bet ji 
neatsisakys nuo pagalbos ir 
iš Vakarų, jeigu tik jie be
sąlyginiai pagalbos duos.

Indonezija nauja respub
lika. Tai labai didelė salų 
šalis. Ji užima 575,450 ketv. 
mylių plotą ir turi 90,000,- 
000 gyventojų.

- Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas De Gaulle ati
darė Orly orlaukyje patal
pą, kurios įrengimui išleis
ta $24,000,000.

__________

■ę SCRANTON, PENNA 
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vladas Medelis
MIRĖ KOVO 5, 1960

Brangus mano gyvenimo drauge Vladai. Jau 
praėjo vieneri metai kaip atsiskyrei nuo mūsų. 

Mes liūdime tavęs, mes sodiname gėleles ant 
tavo kapo ir aplaistome gaidomis ašaromis.

Vladuk, ilsėkis ramiai. Pasiliekame liūdinti— 
ANTANINA MEDELIENE, žmona

Duktė Miilda ir žentas Leonardas

Detroit, Michigan

BANKETAS
PAMINĖJIMUI LAIKRAŠČIO “LAISVĖS” 

AUKSINIO JUBILIEJAUS

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 9 April
Pradžia 6-tą valandą vakare

Salėje 4097 Porier
ĮŽANGA Iš ANKSTO PERKANT BILIETĄ $1.50

Prie durų perkant bilieto kaina $1.75

Kviečiame visus į paminėjimą “Laisvės” 50 metų 
sukakties bei auksinio jubiliejaus. Bus geri 

valgiai ir linksma atmosfera.%
Rengėjai

įmgffiįimnr.nunnffitūiinni5nfannniT'ninrtiini[iriii7,iiririig§@^

WORCESTER, MASS.

METINIS BANKETAS : 
/ i

Sekmadienį, Kovo 5 March
1-mą valandą dienos laiku

Lietuvių Salėj 
■ .1

29 Endicott St., Worcester, Mass.

Rengia LDS 57 kuopa *:

Dainų programą duos vietinės meno žvaigždės 
ONA DIRVELIENĖ ir JONAS SABALIAUSKAS į;

Valgiai kalakutienos su atitinkamais pridėękais *
ir po mažiuką. Įžanga $2.00. 

Tai bus puikūs pietūs ir žavėjanti programa, maloni 
sueiga. Kviečiame visus dalyvauti.
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“LAISVĖS” AUKSINIO
JUBILIEJAUS PROGA 

PARENGIMAI

Kviečiame visus apšvietą bran
ginančius žmones atsilankyti į 
žemiau nurodytus parengimus.

WORCESTER, MASS.
Banketas sekmadienį 

Kovo-March 26 d. 
Pradžia 1:30 vai.

Lietuvių Salėje
29 Endicott St.

Įžanga $2.00

CHICAGO, ILL.
Koncertas sekmadienį, balan

džio 2 d., Mildos salėje. 
Pradžia 6-tą vai. vakare.

ROCHESTER, N. Y.
Banketas šeštadienį, gegu
žės 6 d. Gedemino salėje.

BROOKLYN, N. Y.
Koncertas balandžio 8 d., 
6 vai. vakare, New Na-, 
tional Hali, 261 Driggs

Ave., Brooklyne. ■ 5

1

1



A. Landsbergio “Penki stulpai” 
Niujorko teatre

savęs pradėjo muštis, žudyJaunas rašytojas Algir
das Landsbergis parašė tri
jų veiksmų “fantastinę” 
dramą “Penki stulpai tur
gaus aikštėje”, kuri buvo 
išversta į anglų kalbą, o 
šiomis dienomis statoma 
(per keletą vakarų) Gate 
teatre Niujorke.

Apie šį Landsbergio kū
rinį buvo nemaža rašyta 
“veiksnių” spaudoje; nesi
gailėta ir pagyrų. Tai su
intrigavo ir šių eilučių ra
šytoją, ir jis buvo nuvpkęs 
“Penkių stulpų” pamatyti.

Sakoma, Landsbergis iš 
pradžių buvo “surealisti- 
nęs” savo dramą ir jos 
veiksmams vietą davęs Lie
tuvoj, bet su tokiais špo
sais tegalima pasirodyti tik 
dipukiškoje seen oje — į 
anglišką neįeisi. Tuomet 
jis ją padarė “nekaltą” — 
pavertė “pasaka, bylojan
čia apie mažą šalį Europo
je.” Pąlikta tik veikėjų lie
tuviški vardai, pav.: Anta
nas, Leonas, Jonas, Aldona, 
Gražina. Vidutinis ameri
kietis, jei jam niekas “ne
paaiškins”, stebėdamas šį 
veikalą, nedasiprotės, jog 
čia kalbama apie Lietuvą. 
Jis tik savęs gal būt klaus
tų: na, ir iš kur autorius 
tokią fantaziją ištraukė?

Lietuviui stebėtojui visai 
aišku: autorius kalba apie 
Lietuvą, idealizuoja “parti
zanus” (kuriuos Lietuvos 
žmonės vadina “banditais,” 
kiti, sušvelnindami—“miš
kiniais”), apie jų galą. 
“Penki stulpai” — reiškia, 
kad “įsivaizduotosios ša
lies” mažame miestelyje 
“priešas” pastatė turgaus 
aikštėj penkis stulpus, prie 
kurių žudė sugautus “par
tizanus.”
Del formos ir dėl turinio
Veikalas pernelyg ilgas 

ir nuobodus. Nors čia ir 
ten išgirsti vieną kita dia
logą bei pasisakymą, litera
tūriniu atžvilgiu, nieko sau, 
na, n-es jis yra atitrūkęs 
nuo realybės, nėra ka su
tvirtinti, — nėra pagrindo.

Gražbylystė, retorika, ži
noma, yra veikalo puošme
na, bet tik tokio veikalo, 
kuris turi tvirtą, teisingą 
turini — pagrindą. Dailių 
rinktinių žodžių bei frazių 
krovimas ant vėjais pa
remto pastato ne tik jo ne
sutvirtins, bet suąjlpnins, 
prislėgs ir stebėtojui tuo
jau atrodys, jog “pazalati- 
simais” autorius nori užkiš
ti didelius plyšius, kurių ki
tokiomis priemonėmis jis 
neįmanė užlopyti.

Kiekvienas rašy t o j a s, 
kurdamas veikalą — roma- 
ną^Jramą or poemar—apie. riu 
pokario metu Lietuvoj 
siautėjusius “partizanus”, 
nebus teisingas nei sau nei 
kitiems, jei jis jin neįkergs
bent vieno sekamu elemen
tų:

1. Jie išžudė daug tūks
tančių visiškai nekaltų, ra
mių Lietuvos piliečių — su
augusių, kūdikių, vaikų ir 
senelių; jie sudegino daug 
sodybų, sunaikino daug 
žmonių turto.

2. Jie palaikė ryšį su iš 
užsienio atsiųstais diver
santais, turinčiais kišenėse 
tūkstančius dolerių ir dar 
daugiau rublių.
' 3. Jie plėšė, vogė žmones, 
jie girtuokliavo ir prievar
tavo merginas ir moteris.

4. Matydami, kad ateina 
galas, doresnieji, pasinau
dodami vyriausybės p a- 
skelbta amnestija, pasida
vė, ir šiandien dirba nau
dingą darbą, o kiti — tarp 
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tis, dar kiti buvo likviduoti.
5. Jokių penkių stulpų 

niekur Lietuvoje vyriausy
bė miestelių rinkose nesta
tė; tokiomis komedijomis 
nieks neužsiėmė. Likviduo
jant banditizmą, nieks ne
pagalvojo, kad banditą rei
kėtų dar pagerbti, pasta
tant jam specialų stulpą, 
prie kurio jis turėtų būti 
sulikvidubtas. žmonės statė 
ne stulpus, o “partizanu” 
sudeginti! sodybų vieton na
mus.

Turint galvoje šituos 
neužginčijamus nuogus 
faktus, gal “P'enkių stulpų” 
autorius man pasakys: “O 
visgi ‘partizanuose’ buvo ir 
idealistų, žmonių su prin
cipu...”

Pasakysiu: iš karto, tuo
jau, kai vokiškieji naciai iš 
Lietuvos buvo išmušti, tu
rėdami vokiškų ginklų, kai 
kurie “partizanų” galėjo 
turėti “principą”: vesti ko
vą prieš tarybinę, socialis
tinę santvarką, kol ateis 
amerikinės armijos ir jų 
pradėtą kovą užbaigs. Va
dinasi, iš karto galėjo būti 
ir Antanų, ir Gražinu, ir 
Jonu ir Leonų. Bet tai ga
lėjo būti tik tol, kol sužino
ta, kad amerikinės armijos 
Lietuvon neateis. O kai tas 
buvo patirta, tuomet ir jų 
“principas” niekais pavir
to; tuomet ir “principo” 
“partizanai” virto papras
tais plėšikais, ž m o g ž u- 
džiais, prievartautojais, pa
degėjais.

“Penkių stulpų” auto
rius, jaunas vyras, viso to 
nežinojo ir dėl to jo pasaka 
Paremta fantazija, tarnau
ja šmeižtu ’ prieš Tarybų 
Lietuva ir jos žmonės.

“Penki stulnai” paneigia 
realybę, paneigia tai, kas 
buvo, nes autorius sugalvo
jo neteisingą prielaida, iš 
kurios išeidamas kūrė savo 
dramą.

“Penki stulpai” nenaši tar
naus A. Landsbergiui “pa
kilti į viršūnes” kaip dra
maturgui.

Taip, jis dar yra jaunas, 
galėtų sumislvti ką nors 
geresnio, teisingesnio, tik
rove paremto ir ant tų pa
grindu sukurti kita pasaką, 
pavadintą ne “Penki a i s 
stulpais”, o gal būt “Pen
kiomis klaidomis”, kurio
mis “vaduotojai” manė iš
gelbėsią Lietuvoje buržua
zini viešpatavimą.

Ateityje kurdamas dra
mas, A. Landsbergis turė
tų mokytis ne iš ala alan- 
tu. o iš tokiu korifėjų kaip 
O’Casev, kaip Milleris, ku- 

darbais grožisi Pasaulis.
Toks mano nuoširdus jam 
patarimas.

“Penkius stulpus” stato 
The Repertory Company of 
the Gate Theatre, kuriam 
vadovauja Rhett Cone. Vai
dinimas — šaltas, neišjaus- 
tas. Turbūt neišjaučiamų 
partijų ir negalima giliau 
išjausti., Gyviau, įtikinan
čiai! pasirodė Barbara 
Ames (Aldona), Joyce 
West (Gražina), na, ir gal 
Joseph Boley (prokuroras).

Ns.

PAIEŠKOJIMAS
Noriu surasti savo dėdę, tikrą tė

vo brolį, Petruši Petrą, sūnų Juozo. 
Jis gimęs 1900 metais. Iki 1944 
metų birželio mėnesio pradžios dir
bo Kaune Lietuvos Kredito Banko 
liustratorium. Po 1944 m. birželio 
mėn. iki šiol neturime jokios ži
nios, ar jis gyvas, ar žuvęs karo 
audrų metu. Jj pati ir ji žinan
čius prašau rašyti:

Petrušis Petras, s. Juozo
Varėna
Sporto g-vė, Nr. 3
Lithuania, USSR

Maloni viešnia
Pirmadienį “La i s v ė s” 

įstagoje. lankėsi J. Augųtie- 
nė iš Hampton, N. J. Pasi
mokė jo už prenumeratą ir 
$6 aukų paliko.

Buvo malonu su ja susi
tikti ir pasikalbėti. Kai ji 
gyveno Brooklyne, tai bu
vo nuolatinė mūsų parengi
mų ir susirinkimų lankyto
ja, prisidėdavo prie abelnos 
pažangiųjų veiklos, daug 
dirbdavo banketuose.

Dabar ji tolokai nuo New 
Yorko gyvena, tai tik ret
karčiais gali mus aplanky
ti.

Filmai
“Sanctuary”

Šis filmas vaizduoja mū
sų šalies pietinėse valstijo
se prietikius prohibicijos 
(priverstinės blaivybės) lai
kais. Mergšė atsitiktinai 
patenka į degtindarių rais
tą, išprievartaujama, iš ten 
nugabenama į perkamųjų 
panelių namus.

M e rgše i, guber n at or i aus 
dukrai, visa tai išėjo tik 
įvairumėliu. Ęai jos tėvo 
policija panelių viešbutį už
darė, jas areštavo, guber
natoriaus dukrą pagarbiai 
parlydėjo pas tėvą. O kai 
dukra pasijuto belaukianti 
degtindario įpėdinio, ne
sunku buvo tėvui ją išleisti 
už vyro.

Kai už keleriu metu neti
kėtai parsiranda pas ją jos 
geismu herojus degtinda
ris, ii be didelio sielojimosi 
ruošiasi su juo išeiti. Tuo 
tarnu kas nors nužudo ios 
kūdikį. Daleidžiama, jog 
tai padariusi negrė tarnai
tė ir ji nuteisiama -\mirti. 
Gubernatoraitė norėtų tar
naitę išgelbėti, ji tėvui pa
sakoja kaltas jos namu są
lygas, prašo tarnaitei dova
noti gyvvbę, bet tėvas at
sisako. Mirusi tarnaitė nie
kad nebus pavojumi guber
natoriaus namų garbei.

Scenariiui • pagrindu im
ta Wm. Faulknerio novelė; 
Zanucko produkcija. Akto
riai: Lee Remick, Yves 
Montand, Bradford Dill
man, Harry Townes, Odet- 
ta. Howard St. John ir kiti.

Rodo N. Y. ‘ Paramount 
ir Trans-Lux 85th St. teat
ruose.

“Cimarron”
Radio Citv Music Hall 

rodomasis filmas turi dau
gelį intensyvių ir jaudinan
čiu momentų.

Jaunas advokatas keliau
ja i Oklahoma, kur valdžia 
paskelbė duosianti nemoka
mai žemės. Važiuoja ir jo 
iš pasiturinčių namų vesta 
nuotaka. Ji iš meilės per
gyvensianti* visus sunku
mus, o tie sunkumai vienas 
kitą veja...

Bauginančiai dramat i š- 
kas yra vaizdas kada aki
mis neaprėpiama minia, 
tarsi išsiveržęs vulkanas, 
trempdama viską, skrieja į 
plota pirmi įsmeigti savo 
ženklą, nes žinoma, jog čia 
visiems žemės neužteks. O 
kas negavusiems žemės? 
Vergavimas tiems, kurie 
gavo, skurdas, diskrimina
cijos, kova prieš vergiją, 
kovotojams persekiojimas, 
linčas.

Medžiaga imta iš Ednos 
Ferber novelės (kur apra
šo 1889*m. “land rush”). 
Dir. A. Mann, gamintojas 
Grainger, MGM studijose. 
Pirminiuose vaidmenyse — 
Glenn Ford, Maria Schell, 
Anne Baxter, Art. O’Con
nell. S.

Tokio. — Japonija pradė
jo “karą” prieš gengste- 
rius. Visoje šalyje suimta 
virš 2,000, o sostinėje—-376.

Žuvusios mergaitės tėvas 
buvo lietuvis

Žinia, kad kad 4 metų 
mergaitė Edith Kiecorius 
buvo išprievartauta ir ras
ta nužudyta, iššaukė ne
mažą susidomėjimą. Pasi
rodo, kad jos tėvas buvo 
lietuvis, j

Mergaitės motina Alvina 
atvyko 1944 metais iš Pu
erto Rico į New Yorką. 
1950 metais ji apsivedė su 
George Kiecirius (gal pa
vardė kiek iškreipta), lietu
viu. Jurgis Kiecorius mirė 
prieš ketverius metus nuo 
plaučių uždegimo.

Po to, kai mergaitė din
go, per keturias dienas po
licija ios ieškojo. Pagaliau 
rado 307 W. 20th St., Man-

PRANEŠIMAS
LLD 1 kuopos susirinki

mas įvyks kovo 10 d., 7:30 
v.v., 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, Visi nariai da
lyvaukime. Valdyba

(18-19)

New Yorko biznieriai 
skundžiasi, kad ši žiema 
buvo labai bloga. Pradžioje 
gruodžio privertė sniego, 
vėliau kelis kartus dar jo 
pridėjo, sniegas gulėjo virš 
du mėnesius laiko. Tas la
bai trukdė susisiekimą ir 
biznį.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

L. D. P. Klubo, LDLD 54 kp. ir 
LDS 33 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo (March) 5 
d., L. D. P. Klube. 408 Court St. 
Visi šių organizacijų nariai prašomi 
į šį susirinkimą pribūti, ir kurie 
daiu esate neužšimokėję savo me
tinių duoklių, būkite taip geri, at
eikite ir užsimokėkite. Taipgi yra 
svarbių organizacinių dalykų, ku
riuos turėsime apkalbėti. Sekr. 
S. J. Liutkuš. (17-18)
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BROCKTON, MASS.
ALDLD 6-os kuopos mėnesinis 

susirinkimas’ įvyks' kovo (March) 6 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Tau
tiško Namo kambariuose, 8 Vine 
St., Montello.

Visi nariai malonėkite ' dalyvauti 
susirinkime, nes yra labai daug 
svarbių reikalų, kuriuos turėsime 
apsvarstyti.

Pas mus pasireiškė bloga yda, 
mažiau vyrų hteina į susirinkimus 
negu moterų. Pas mus veikime mo
terys užima pirmą vietą.

Pin. rast. George Shimaitis
(18-19)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, kovo (March) 11 d., 

Lietuvių salėje, 29 Endicott Street, 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos Moterų Socialinis Skyrius ren
gia žaislų parę. Kviečiame visus 
atsilankyti linksmai laiką praleis
ti. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Rengėjos (18-19)

WATERBURY, CONN.
Sekmadieni, kovo (March) 12 d., 

įvyks LLD 28-os kuopos susirinki
mas, pradžia 2-ą vai. popiet, 103 
Green St. (apatinėje salėje).

Visus ir visas prašome dalyvauti 
susirinkime. Taipgi atsiveskite sa
vo draugus ir pažįstamus. Šiuo 
kartu susirinkimą šaukiame sekma
dienį ir dienos šviesoje, kad visiems 
būtų patogu ateiti. Sakoma, kad 
bus užkandžių ir arbatėlės.

Šį susirinkimą ruošia moterys, 
nes čia bus kartu ir Moterų dienos, 
kovo 8-os, paminėjimas. Taigi tu
rėsime progą linksmai laiką pra
leisti. Būkite visi ir aš būsiu.'

J. Strižauskas (18-19)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, kovo 7 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės . neužmokėtos, malonėkite j 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- ' 
spenduotumėt. Valdyba (18-19) 1

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susi-N 

rinkimas įvyks kovo 13 March, 7.30 
vai. vakare. į

Kviečiame narius ir nares skait- ! 
lingai dalyvauti, šiame susirinkime ’ 
turėsime apkalbėti ir kaip geriau
siai prisirengti prie Apskrities ban- ■ 
keto atžymėjimui “Laisvės” jubilie
jaus — 50 metų sukakties.

Org. Jaskevičius (18-19)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 7-os Apskrities komite

to posėdis įvyks kovo 12 d., 1 vai., 
318 Broadway. Kviečiame visą Ap
skrities komitetą, taipgi ir visos 
apylinkės veikėjus dalyvauti.

Turėsime daug mūsų veikimo rei
kalų aptarti, ypač vasarinių paren- 
gimų-piknikų rengimą. Taipgi, ar
tinasi mūsų istorinis parengimas — 
“Laisvės” jubiliejaus banketas.

(18-19) 

hattane“ jos kūną ant lovos, 
Tą kambarįx nuomojo Fred 
J. Thompsonas, gimęs Lon
done 1901 metais.

Thompsonas vedęs, bet 
1947 metais atsiskyręs nuo 
žmonos, kuri su trimis duk
terimis gyvena Worceste- 
ryje, Mass.

Thompsonas gyvenęs ei
lėje miestų, o per pastaruo
sius 10 metu New Yorke. 
Jis dirbdavęs karčiamose ir 
vasarnamiuose, turėjo ka
baretų kortą. Pirmiau buvo 
areštuotas už girtumą ir 
muštynes, kartą buvo Bel
levue proto ligoninėje. Pra
sikaltėlį suėmė apie 70 my
lių nuo New Yorko.

Mines Wm. Z. Fosterio 
80 mėty sukaktį

Kovo 3 d. ruošiamas di
džiulis mitingas Carnegiė 
Hall, 7th Ave. ir 57th St., 
New Yorke. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Šioje sueigoje bus atžy
mėta darbo žmonių vado 
William Z. Fosterio 80 me
tų sukaktis. Taipgi bus už
protestuota Kongo premje-j 
ro Lumumbos ir kitų jo vy
riausybės narių nužudy
mas. Bus aiškinta dabarti
nė tarptautinė padėtis.

Kalbės Gus Hall, Benja
min Davis, Elizabeth G. 
Flynn (tik grįžusi iš socia
listinių kraštų) ir kiti žy
mūs kalbėtojai. Philadel- 
phijos jaunuolių choras ir 
solistės/ dainuos laisvės dai-I 
nas.

Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti.

Utena smarkiai auga
UTENA. — Čia atiduoti' 

naudotis du nauji gyvena
mieji namai/ Juose apsi
gyveno 20 darbininkų ir 
tarnautojų šeimų. Basana
vičiaus gatvėje pradėta dar 
dviejų po 12 butų gyvena
mųjų namų statyba.

Mieste statoma 930 vie
tų vidurinė mokykla. Šie
met bus pradėta naujo ki
no statyba.

Praleiskite Vakarą 
su Kluhietemis

SUZANNA KAZOKYTe
Dramatiškas sopranas

Massachusetts Valstijos Lietuvių Dėmesiui!

BANKETAS
Rengia A.L.D.L.D. 7-toji Apskritis kilniam paminėjimui

Auksinio 4 4 L AISVE S” Jubilie j aus
Čia taipgi bus pagerbti apskrities komiteto nariai ir kiti seni veikėjai.

Įvyks Sekmadienį

KOVO 26 MARCH
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

t

Į banketą atvyks “Laisvės” redaktorius
* • ■ t

Antanas Bimba iš New Yorko
Kviečiame visus Massachusetts valstijos lietuvius atsilankyti linksmai ir, 

garbingai paminėti laikraščio “Laisvės” auksinį jubiliejų.
Pietūs 1:30 vai. dieną Įžanga. $2.00 asmeniui

Gerbiamieji!
Labai prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą. Kurie atvyksite iš to

liau, praneškite laišku, keliese atvykstate, o komisija palaikys jums banketo 
bilietus. Rašykite: J. Jaskevich, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

} Šis banketas yra rengiamas ant plačios skalės ir rengėjai lauks svečių 
į šį pokylį iš visur.

, Rengėjai t

Bayonne, N. J.
Mike Panelis, 66 m. am

žiaus, mirė kovo 1 d. Pa
šarvotas graboriaus Fri- 
činski koplyčioj, 32 E. 22nd 
St., Bayonne. Laidotuvės 
įvyks kovo 4 d., prieš 12 yal.

Velionis paliko nuliūdime 
3 dukteris ir 1 sūnų.

Mike Panelis buvo Lais
vės skaitytojas. Jis per 
daugelį metų turėjo užei
gos biznį Bayonne, vėliau 
persikėlė į Staten Island. 
Neseniai buvo Laisvėje 
pranešta, kad jis susirgo ir 
randasi ligoninėj. Gaila ge
ro rėmėjo.

Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė A. Lukaitis. Mano
me, kad apie velionio lai
dotuves ir gyvenimą jo 
draugai parašys kitose lai
dose.

LK

Brooklyne policininkai iš
vaikė dvi jaunuolių gaujas, 
kurios buvo susirinkę “ka
rui”. Du jų suėmė.

Kovo 4 d. “Laisvės” salėje, atžymėjimui Mo
terų Tarptautinės, vietos Moterų Klubas ruo
šia vakarienę. Bus muzikalė programa, kurią 
atliks pačios klubietės, Mildred Stensler vado
vybėje. Dainuos Suzana Kazokaitė, Elena Bra
zauskienė ir Aido Choro moterų kvartetas: Ti
kimasi turėti gražų pobūvį. Pradžia 6:30 v- 
Nesivėluokite.

Visus kviečia Moterų Klubo valdyba.

Svarbus LLD 185 
kuopos susirinkimas
Trečiadienio vakare, Le

vo 8 d., Kultūriniame Cent
re, Ozone Parke, įvyksta 
mėnesinis LLD 185 kp. su
sirinkimas.

Svarbu, kad šiame susi
rinkime visi nariai daly
vautų, taipgi ir savo pa
žįstamus atsivestų prie 
kuopos prirašyti.

Po susirinkimo turėsime 
vaišių ir pamatysime gra
žių paveikslų (nuotraukų) 
iš Lietuvos. Amelia Yuške- 
vičienė 1959 m. vasarą vie
šėdama Lietuvoje daug 
nuotraukų padarė. Dabar ji 
šiame susirinkime mums 
parodys.

K p. narys

New Yorkas. — 1960
metais Radio Corporation 
of America turėjo $35,117,- 
000 įplaukų. Šerai paaugu 
po $2.10.

ELENA BRAZAUSKIENĖ
Lyriškas sopranas




