
k 
f

LAISVĖ
Semi-Weekly

102-02 Liberty Avo. 
Ozone Park 17, N. Y.
Tel. Michigan 1-G887

No. 91

PRICE 10c A COPY

Ozone Park 17, N. Y, Penkt., lapkr. (Nov.) 17, 1961

LAISVE—LIB
DukartsavaitinisEntered as second 

class matter at the 
Post Office of Ja- 
maca, N. Y., under 
the Act of March 3, 
1879.

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

ar
Dalls Queens apskrityje (N. Y.)
Kanadoje ..........................................
Kitur užsienyje ................ „....... ......
Jungtinėse Valstijose __ ________

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

$10.00
$10.00
$12.00
$9.00

METAI 50-ji

KRISLAI
“Liberalų” spauda. 
Biauri propaganda. 
Ką daryti?
Smūgis “Vienybei.” 
Dėl Stalino.

— Rašo R. Mizara —

Prieš apie pusę metų “Lais
vėje” tilpo J. Kiznio straips- 

•Tis, sukaršęs vieno “veiksnių” 
lyderio pabertus plepalus. Dėl 
to tūla “veiksnių” spauda 
straipsnio autorių užpuolė. 
Norėdamas atsikirsti, jis pa
rašė V. Rasteniui ir pranciš
konų laikraščio vadeivoms at
sakymą.

Kur jį dėti?
J. K. pasiuntė vienai “veiks

nių” redakcijai, iš ten straips
nį grąžino. Pasiuntė kitai — 
tas pats. T rečiai—tas pats.

Dabar tasai J. K. straipsnis 
(“Spaudos susintojai”) telpa 
šios dienos “Laisvėje.”

Ne, ne su viskuo, ką p. J. K. 
parašė, mes sutinkame. Spaus
diname kaip informacinį. 
Spausdindami, galvojame: gal 
gi dabar ir J. K. įsitikins, jog 
tie laikraščiai, kuriuos jis skai
to liberaliniais, tokiais nėra, ir 
jiems ne žodžio laisvė rūpi!

JAV reakcionieriai, pradėję 
kryžiaus karą prieš komuniz
mą, pasijungė tam tikslui ir 
televiziją. Aną dieną iš vie- 
r|)S televizijos stoties Niujorke 

n*>t per tris valandas jie 
drabstė savo “mokslą.” Teko 
ir F. D. Rooseveltui, ir Tru- 
manui. Pasamdyti specialis
tai, tunka iš to amato, liežu
vio nesigailėjo. Kapitalistinės 
santvarkos advokatai, klimps
ta desperacijom

Tokia malimalienė nėra ap- 
švieta, o mulkinimas. Norint 
žmones supažindinti su komu
nizmu, reikėtų duoti žodį ir 
komunistui.

Protiškai žmones prievar
taudami, monopolistai tikisi 
juos lengviau ir ilgiau galės 
išnaudoti savo labui. Bet vis
kas turi savo ribas.

Mūsų šalyje “kovai su ko
munizmu” specialiai suorgani
zuotos sekamos grupės:

John Birch Society
School of Anti-Communism 
Christian Anti -C ommunism

Crusade.
Pietinėse valstijose “dar

buojasi” :
Ku kluks-klanininkai 
Citizens’ Councils.

) Vakarinėse valstijose nese
niai pradėti organizuoti kaž
kokie ginkluoti būriai, “Mi- 

-Men,” kai kurių vadina
mi “partizanais.”

Reakcionieriai komunistais 
apšaukia kiekvieną amerikie
tį, drįstantį garsiau pasisakyti 
už taiką, už negrų pilietines 
teises, už teisę laisvai susirink
ti, rašyti ir kalbėti.

To akiregyje: pažangesni 
JAV piliečiai, kuriems rūpi 
mūsų šalies ateitis, neturėtų 
snausti.

Darbo unijos privalėtų stoti 
darban.

Tenka galvoti apie bendrą 
kovą prieš keliantį galvą prie- 
šą.

Juozo Tysliavos mirtis, be 
kitko, didžiulis smūgis jo leis
tam ir redaguotam savaitraš
čiui “Vienybei.”

Apie J. Tysliavą mes išsa
miau pasisakysime vėliau.

. Andai vienas laikraštis pa- 
rtišė, būk Stalino palaikai, 

^išimti iš Lenino Mauzoliejaus, 
“apkasti Kremliaus patvory.” 

Tai nesąmonė!
Stalinas palai d o t a s tarp 

Įžymių revoliucionierių, daug

Tito kritikavo Vakarus už 
vokiečių ginklavimą

Skoplėja. — Atidarytas 
naujas moderninis vieškelis 
tarp Skoplėjos ir Gordelica. 
Ta proga kalbėjo Jugosla
vijos prezidentas Tito. Jis 
kritikavo Vakarų valsty
bes, kad jos ginkluoja’1 Vo
kietijos Federatyvę R e s- 
publiką (Vakarų Vokieti
ją). Tito sakė, kad Vakarai 
jau kartą padarė klaidą, 
kada jie po Pirmojo pasau
linio karo ginklavo Vokieti
ją — išaugino hitlerininkų 
militarizmą, nuo kurio vė
liau ir patys nukentėjo.

Tito sakė, kad jis norėtų 
vokiečių vienybės — vienos 
valstybės, bet tokios, kuri 
būtų taiki, nusiginkluotų ir 
nesiruoštų prie naujojo ka
ro. Kaip dabar yra, tai Tito 
sakė: “Europos žmonės lai
mingi, kad dabar yra dvi 
priešingos Vokietijos”.

Kalbant apie Berlyno rei
kalus Tito sakė, kad jis pil
nai remia vėliausį Tarybų

Sako, kad Vakarai 
bus griežtesni

Paryžius. — Įvyko NA
TO komandierių ir politinių 
veikėjų konferencija. Gene
rolas Lauris Norstad^s, vy
riausias NATO karinių jė
gų komandierius, sakė, 
kad NATO jėgos sutvirtėjo 
25 procentais nuo pradžios 
Berlyno krizės, tai yra, nuo 
rugpiūčio 13 d.

Nato vadai nutarė tvir
tinti sausumos, oro ir jūrų 
jėgas, ypatingo dėmesio 
bus kreipiama į sutvirtini
mą Vakarų Vokietijos karo 
jėgų, kurios sudaro svar
biausias NATO jėgas.

Vakarų diplomatai tvirti

Atlantoje pikietavo 
už taikos reikalus

teranų dienos JAV gynybos 
sekretorius R. S. McNama
ra sakė kalbą. Jis tvirtino, 
kad “nusileidimų nebus”, o 
jeigu bus karas, tai “Jung
tinės Valstijos laimės”.

Tuo kartu gatvėje įvyko 
negrų ir baltųjų demons
tracija. Tarp kitų, buvo ne
šami transparantai su už
rašais: “Geriausias apsigy
nimas, tai taika ir demo
kratija... Kur negrų demo
kratinės teisės, kurias Ke
nedis žadėjo laike rinki
mų?”

nusipelniusių liaudžiai kovoto
jų. Ten, beje, ilsisi ir ame
rikietis John Reed.

Kai tik J. Stalinas mirė, ne
reikėjo jį laidoti Lenino mau
zoliejuje.

Leninas yra tik vienas!

Neseniai įvykęs “Vilnies” 
koncertas Čikagoje buvo sėk
mingas.

Sėkmingas buvo ir mūsų 
laikraščio koncertas, įvykęs 
praėjusį sekmadienį.

Sąjungos pasiūlymą, ir jei
gu tą pasiūlymą Vakarai 
nenori priimti, tai tik todėl, 
kad “jie nenori susikalbė
ti”.

Tito išreiškė nepasitenki
nimą dėl Jungtinių Valstijų 
politikos. Jis sakė, kad JAV 
daro spaudimą, idant pri
vertus Jugoslaviją atsisa
kyti nuo jos dabartinės — 
nesikišimo politikos.

“Bet mes nepasitrauksi
me nuo savo pozicijos ir 
tam spaudimui nepasiduo
sime, — sakė Tito. — Jung
tinėse Valstijose, kai kurie 
kapitalistai ir reakcininkai 
bando sulaikyti mums pa
galbą. Ir todėl jau sulaikė 
kviečių pasiuntimą... Tas 
sudaro mums sunkumo, bet 
mes dėl to nebadausime, 
jeigu iš Jungtinių Valstijų 
negausime nei vieno grū
do... Jeigu bus reikalas, tai 
mes kviečių pirksime ki
tur”.

no, nors “pavojus sumažė
jo”, nes Tarybų Sąjunga 
“turi savo vidaus bėdų”, 
bet Vakarai ne tik nesuma
žins tvirtinimą NATO jėgų, 
bet dar daugiau padidins, 
kad išreikalauti iš TSRS 
didesnių nusileidimų.

Elvis J. Stahr, JAV ar
mijos sekretorius, sakė, kad 
jis kalbėjosi su generolu L. 
Clay, Kenedžio pasiuntiniu 
vakariniame Berlyne, ir iš
dirbo taktiką, idant priver
tus Rytų Vokietiją panai
kinti sieną, kuri atidalino 
rytinį Berlyną nuo vakari- 
rinio.

Sudegė raketa ir 
beždžionė

Cape Canaveral, Fla. — 
Jungtinių Valstijų karinin
kai iššovė “Atlas” raketą, 
kurios priešakyje buvo 
įtalpinta maža bezdžionkai- 
tė “Goliath”. Raketa ir 
bezdžionkaitė sudegė.

Tai jau nebe pirmas toks 
bandymas, nes karininkai 
planavo dar 1961 metais iš
šauti žmogų, kad kosmoso 
užkariavime pasivijus Ta
rybų Sąjungą.

Nepavykęs “Atlas” rake
tos iššovimas paveikė į 
JAV karininkus ir moksli
ninkus, kurie sako, kad 
žmogaus iššovimas atidė
tas 1962 metams.

Helsinkis. — Suomijos 
prezidentas Kekkone n a s 
P'aleido parlamentą. Nau
jieji rinkimai įvyks vasario 
4 ir 5 dienomis.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis suorganiza
vo komitetą iš 23 asmenų, 
kuris rūpinsis pagelbėti 
jaunuoliams gauti darbo. .

Plymouth-Wilkes-Barre, Pa.

Connecticut valstijos vajininkai . 
Brooklyn, N. Y.................................
George Shimaitis. Brockton, Mass. 
A. žemaitis, Baltimore, Md.............
New Jersey valstijos vajininkai ... 
Lawrence-Lowell, Mass....................
A. Lipčius-P. Šlajus, Eddystone, Pa 
Philadelphijos vajininkai ...........
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M. Uždavlnis, Norwood, 
Los Angeles, Calif........
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K. Kasulis, Worcester. Mass. 
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Nuo Connecticut valstijos vajininkų gauta gerų re
zultatų. O. Šilkienė, Wethersfield, prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimą, o M. Strižauskienė, kuri 
plačiai darbuojasi Waterbury j e ir apylinkėj, prisiuntė 
pluoštą atnaujinimų.

Brooklyn© vajininkas Julius Kalvaitis laikosi stip
riai. Jis važinėja po platų Brooklyną ir apylinkę ir vi
suomet gauna gerus rezultatus. Aišku, vienam per di
delį miestą apeiti visus skaitytojus sunl$ū,: tad j arų atei
na į pagalbą ir kiti brooklyniečiai. Jis pridavė atnauji
nimų šį sykį. <

Gražiai pasirodo vajuje ir baltimorietis A. Žemai
tis. Jis taipgi rūpinasi pasilikti laimėtojų skyriuje. Pri
siuntė pluoštą atnaujinimų.

New Jersey valstijoj gerai darbuojasi Antanas 
(Tąsa 5-tame puslapyje)

Kenedienė ir Chruščiovienė 
remia motery kovą už taiką

Washingtonas. — Prieš 
savaitę visose Jungtinėse 
Valstijose moterys išstojo 
prieš karą po obalsiu 
“Strike for Peace”. Taipgi 
jos pasiuntė laiškus prezi
dento žmonai Jacqueline 
Kenedienei ir TSRS prem
jero žmonai Ninai Chruš- 
čiovienei. Dabar JAV mo
terų kovos vadovė Dagma
ra Wilson gavo atsakymus. 
Mrs. Kenedienė rašo:

“Kaipo moterys, mes pri
valome panaudoti mūsų po
veikį išlaikymui pasaulyje

Netiki į Kinijos ir 
TSRS nesutikimus

New Yorkas. — Waldorf 
-Astoria viešbutyje įvyko 
biznierų banketas, kuriame 
kalbėjo Robertas Kenedis, 
JAV Justice Dept, sekreto
rius, prezidento brolis. Jis, 
tarp kitko, sakė:

“Apsigauna tie, kurie 
laukia išsigelbėjimo dėka 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
nesutikimų... Nesąmonin
ga yra galvoti, kad tarpe 
Maskvos ir Pekino komu
nistų yra skilimas”.

Havana. — Važiuodami 
automobiliumi Kubos prie
šai šaudė į milicininkus. 
Vienas milicininkas žuvo, 
bet nušauta ir vienas už
puolikas.

Veronika Kvetkas, Cambridge, 
Mass.

J. Patkus, New Haven, Conn.
Vera Smalstis, Livonia, Mich.
Scranton, Pa................................
Chicagos vajininkai ................
C. Belunas, Detroit, Mtch........
C. K. Urban, Hudson, Mass. ..
V. Taraškienė,

San Francisco, Calif........
Shenandoah, Pa........................... 
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taikos... Kaip motinos, mes 
privalome rūpintis savo vy
rų ir vaikų sveikata”.

Chruščiovienė rašo: “Lap
kričio 7 d. mano vyras dar 
kartą pakartojo, kad Tary
bų Sąjunga yra pasirengus, 
jeigu tik sutiks Vakarų 
valstybės, sulaikyti atomi
nių ginklų gamybą, sunai
kinti jau esamus... ir eiti 
prie generalio nusiginklavi
mo... Atominiai ginklai yra 
baisūs, bet būtų nelengves- 
nė žmonių mirtis ir nuo 
bakterijų arba kito kių 
ginklų...”

Iranas jau statosi 
elektros jėgaines

Teheranas. — Ira n a s 
(Persija) atsilikusi šalis. 
Ten stoka ir vandens. Da
bar ėmėsi statyti užtvan
kas, įrengti dirbtines van
dens taupyklas ir elektros 
gaminimo jėgaines.

Neseniai baigė statyti 
Karaž užtvanką ir jėgaine. 
Dabar pradėjo statyti ant 
Dez upės užtvanką, kuri 
bus 620 pėdų aukščio. Ten 
bus įrengta elektros jėgai
nė 520,000 kilovatų-valan- 
dų jėgos, o iš vandens tau- 
pyklų bus galima apdrėkin
ti iki 300,000 akrų žemės.

Varšuva. — Lenkija ir 
Nigerija pasirašė prekybos 
sutartį.

Iškėlė viešumon, kaip buvo 
nužudytas Lumumba

Junginės Tautos, N. Y.— lyvaujant diktatoriui 
Jungtinių Tautų speciali Tshombe, kitiems Katanga 
komisija, kurioje buvo A. 
Khine, A. D’Almeida, S. 
Martinez de Aiva ir T. Hai
le-Mariam tyrinėjo, kaip 
buvo nužudytas Kongo 
premjeras Patrice Lumum
ba.

Jį nužudė Katanga pro
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Komisija suranda, kad 
Lumumba buvo nužudytas 
mėnesiu anksčiau, 
sausio 17 d., kaip t i k ji 
Kongo centralinė 
perdavė į Katanga provin
ciją.

Komisija sako, kad Lu
mumba buvo nužudytas da-

valdžią

Iš Jungtinių Tautų
Asamblėjos sesijos

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Jungtinių Tautų Asamb
lėjos sesijoje, po plačių dis
kusijų, 83 balsais prieš 3 
nupeikė Portugaliją, kad ji 
atsisako suteikti informaci
jų apie Angolą ir kitas savo 
kolonijas.

Portugalija užima tik 
35,466 ketv. mylių plotą ir 
turi 10,000,000 gyv., o Af
rikoje ji yra pavergus An
golą, kuri užima net 481,- 
350 ketv. mylių plotą ir tu
ri 5,000,000 gyventojų. Por
tugalija dar turi ir daugiau 
kolonijų Afrikoje ir Azijo
je.

Siūlo tartis dėl 
A-bomby bandymų

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos ir Anglija 
pasiuntė Tarybų Sąjungai 
notą, kviečiant panaujinti 
pasitarimus uždraudim u i 
atominių ginklų bandymų. 
Siūlo, kad jie būtų panau
jinti Genevoje lapkričio 28 
dieną.

Šių trijų salių pasitari
mai ten ėjo virš dvejus me
tus. Po to Tarybų Sąjunkos 
delegacija pareiškė, kad iš 
pasitarimų tik atominių 
ginklų klausimu jokios nan- 
dos nėra.

TSRS sako, kad reikia 
tartis dėl visiško nusigink
lavimo, tai yra, visokių 
ginklų uždraudimo ir pa
naikinimo, armijų ir kari
nių štabų paleidimo ir su
laikymo bent kokios propa
gandos už karą.

Vladivostokas. — Atplau
kė TSRS ledlaužis “Mask
va”, 10,000 tonų įtalpos, ku
ris iš Murmansko išplaukė 
spalio 1 d. Jis plaukė Šiau
rės vandens keliu — aplin
kui Sibirą.

provincijos viršininkams ir 
Belgijos karininkams.

Komisija kritikuoja cent- 
ralinę Kongo valdžią, prieš
akyje su Kasavubu, kurie, 
žinodami kas laukia Lu
mumba ir jo draugus, juos 

’ perdavė į Katangą. Su Lu
mumba kartu buvo nužu
dyti Joseph Ekito ir Mau
rice Mpolo — kiti du Kon
go valdžios nariai.

Kada pasaulį buvo pasie
kusios žinios, kad reakci
ninkai kankina Lumumbą, 
tai Tarybų Sąjunga, kitos 
socialistinės valstybės, ir 
Romos popiežius reikalavo, 
kad juos paimtu į savo glo
bą Jungtinių Tautų jėgos, 
bet tais laikais buvęs J.T. 
generalinis sekr e t o r i u s 
Hammarskjoldas to nepa
darė.

Taipgi Asamblėja 72 bal
sais prieš 2 nupeikė Suvie
nytą Pietų Afrikos valsty
bę už persekiojimą negrų ir 
kitų ne baltosios rasės žmo
nių. Buvo pasiūlymas iš
mesti S. P. Afrikos valsty
bę iš Jungtinių Tautų, bet 
šis pasiūlymas gavo tiktai 
47 balsus, o prieš balsavo 32. 
Išmetimui reikalinga du 
trečdaliai balsavusių balsų.

Kongo respublika kreipė
si į Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybą kad pagelbėtų nu
galėti atskalūnus Katanga 
provincijoje.

Jungtinių Tautų politinis 
komitetas priėmė dvi rezo
liucijas, kurioms priešinosi 
Vakarų valstybės, iu tarpe 
ir JAV.

Komitetas nutarė 60 bal
sų prieš 16, kad atominiai 
ginklai nebūtų vartojami, 
jeigu prasidėtų karas. Kitą 
rezoliuciją priėmė 57 bal
sais, prie 22 susilaikiusių, 
kad paskelbti Afriką de- 
branduolizuota teritorija,. 
tai yra, kad Afrikoje nebū
tų jokių atominių ginklų ir 
jų bandymų. Politinio ko
miteto nutarimai bus pa
teikti Asamblėjos sesijai 
užtvirtinimui.

Leopoldville. — Kongo 
Rytų provincijose prasidė
jo karių sukilimas. Provin
cijoms vadovauja Gizenga, 
centralinės valdžios vice
premjeras, buvęs Lumum- 
bos pavaduotojas. Karei
viai sukilo sužinoję apie 
žvėrišką Lumumbos nužu
dymą.

Chicago, Ill. — JAV fe
deralinis teismas panaiki
no kaltinimą prieš Illinois 
valstijos komunistų vadą 
Claude M. Lightfoot, kurį 
kaltino “suokalbyje prie
varta nuversti JAV val-
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Šita istorija pasikartos!
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ istorija pilna pavyzdžių, 

kaip reakcija siekia sunaikinti žmonių demokratines tei
ses. 'šiomis dienomis Aukščiausiojo teismo atsisakymas 
pasmerkti McCarran aktą, pagal kurį reikalaujama, 
kad Komunistų partija užsiregistruotų, “kaip svetimos 
valstybės agentūra”, yra tik dar vienas ir pats vėliau
sias reakcijos pasiryžimas.

Pasipriešindamas teismo daugumos nutarimui tei
sėjas Hugo J. Black priminė vieną lapą jau iš labai se
nos istorijos. Tai buvo 1798 metais, kai Kongresas iške
pė biauru reakcinį įstatymą “Alien and Sedition Act”. 
Tai buvo laikai, kai reakcionieriai visus teisingus ir pro
tingus žmones vadindavo Francūzijos jakobiniečių agen
tais. Prieš tuos žmones ir buvo atsuktos visos reakcinės 
kanuolės. Prieš tą biauru įstatymą sukilo Thomas Jef- 
fersonas ir jo šalininkai, nes prieš juos buvo jis nukreip
tas.

Teisėjas Black pasakė: “Tie patys argumentai bu
vo tada vartojami apie “jakobiniečius”, turint galvoje 
jeffersoniečius, kaltinant juos agentavimu Francūzijai, 
kurie šiandien vartojami prieš komunistus primetant 
jiems tarnavimą Rusijai”. Ir ta kova prieš reakciją su 
jos įstatymais buvo sunki. Bet ji laimėjo: 1800 metais 
Kongresas tą įstatymą nušlavė.”

Netenka abejoti, jog toji istorija dar kartą pasikar
tos, ir mūsų dienų McCarran Act ir kiti nanašūs reakci
jos padarai turės būti pasiųsti į gurbą. Su Aukščiausio
jo teismo nutarimu reakcijos laimėjimas yra tik laiki
nas. Amerikos žmonės neišsižadės savo teisės priklau
syti tokiai partijai, kokia jiem patinka.

Tik dar vienas pavyzdys
KOMERCINĖS SPAUDOS korespondentai ir ko- 

mentatoriai jau labai susirūpinusiai rašo apie įvykius 
mažytėje Lotynų Amerikos respublikoje Ekvadore. Ypa
tingai rimtai tuos įvykius lukštena N. Y. Timeso kores
pondentas Tad Szulc. Jis sako, kad Ekvadoro žmonės 
pritrūko kantrybės. Juk lygiai tokios pat sąlygos Kubo
je privedė prie revoliucijoj.1 Liaudies kantrybės išsisėmi
mas pakeitė dalykus Brazilijoje. Nereikės labai ilgai 
panašių įvykių laukti ir kituose to kontinento kraštuo
se, nes visur siautėja baisus išnaudojimas, vargas ir 
priespauda. To, girdi, ir tenka labiausiai bijoti.

Mr. Szulc pradeda labai abejoti, ar prezidento Ke
nedžio “Program for Progress” išgelbės situaciją. Jis 
ragina programos vykdymą pakeisti. Toje programoje 
sakoma, kad Amerikos dolerių gaus tik tos valdžios, ku
rios suras būdus tokias pat sumas sukelti namie. O kaip 
ir iš kur, pavyzdžiui, Argentinos valdžia tiek pinigų 
paims? Turtingosios klasės geruoju neduos. Lengviau
sia, tai paprastą liaudį apkrauti naujais taksais. Vadi
nasi, jos gyvenimą dar pasunkinti.

Ar ilgai toji liaudis lenks sprandą po pasunkėjusia 
nstšta? Abejotina. Ji sukils, kaip sukilo Kuboje ir Ek
vadore.

Tai taip dalykai stovi. Lotynų Amerikos šalių val
dančiosios klasės geruoju nesitrauks iš privilegijuotų 
pozicijų. Jos turės būti kantrybės netekusios liaudies 
priverstos pasitraukti. Ekvadoras tik dar vienas pavyz
dys to, kas turės įvykti...

Kas k; rašo ir sako
APIE XXII suvažiavimo 

REZULTATUS
Iš Lietuvos Tarybų Są

jungos Komunistų Partijos 
XXII suvažiavime dalyvavo, 
be kitų, Lietuvos Ministrų 
Tarybos pirmininkas M. 
Šumauskas. Lapkričio 6 d. 
Vilniaus “Tiesoje” straips
nyje “Plačiuoju komunizmo 
keliu” jis pateikia savo nuo
monę apie suvažiavimo re
zultatus. Jis rašo:

“Svarbiausia suvažiavimo 
reikšmė yra ta, jog jis pir
mą kartą partijos, tarybinės 
valstybės ir visos žmonijos 
istorijoje priėmė komuniz
mo pastatymo mūsų šalyje 
Programą. Ši Programa — 
tai įžymus marksizmo kū
rinys milžiniškas indėlis į 
marksizmo - leninizmo idė
jų lobyną.

Naujoji TSKP Programa 
priimta tokiu istoriniu lai
kotarpiu, kai Tarybų Są
junga pagal savo ekonomi
nį vystymąsi išėjo į pirmą
ją vietą Europoje ir antrą
ją vietą pasaulyje, o kultū
ros, mokslo ir eilėje techni
kos sričių — į pirmąją vie
tą pasaulyje. Šie milžiniš
ki mūsų šalies laimėjimai 
pasiekti atkakliu pasiauko
jančiu tarybinių žmonių 
darbu, Komunistų partijai 
vadovaujant.

Paruošiant naująją Pro
gramą, lemiamą reikšmę tu
rėjo TSKP Centro Komiteto 
veikla po partijos XX suva
žiavimo. Lenininis Centro 
Komitetas su N. Chruščiovu 
priešakyje sutelkė liaudį 
praktiškiems komunistinės 
statybos uždaviniams spręs
ti, lygiagrečiai vystant ir 
praturtinant marrksistipęi - 
lenininę, teoriją. Pjer atą- 
skaitinį laikotarpį Centro 
Komitetas ryžtingai įdirbo, 
kad būtų įveikti asmenybės 
kulto padariniai, atkurtos 
lenininės partinio gyvenimo 
ir valstybinės veiklos nor
mos. Šiam lenininiam kur
sui atkakliai priešinosi anti- 
partinė grupė, į kurią įėjo 
Molotovas, KaganOvi č i u s , 
Malenkovas ir kiti. Slegia
mi praeities naštos ir kitu 
klaidų bei nukrypimų, už 
kuriuos jie turi atsakyti 
partijai ir liaudžiai, jie ne
norėjo sutikti su mūsų par
tijos lenininių principų bei 
gyvenimo normų atkūrimu, 
su jos politika. Būdami be
viltiškais dogmatikais
daus ir užsienio politikos 
klausimuose, jie atmetė vi
sa, kas nauja ir pažangu, ką 
iškelia gyvenimas.

Lenino partija ir liaudis 
vieningai sutriuškino ir at
metė antipartinę grupę, dar 
glaudžiau susitelkė apie le
nininį Centro Komitetą ir 
užtikrintai žengia pirmyn 
didingos Programos nubrėž
tu keliu.

Programa atveria parti
jai ir liaudžiai šviesiausias 
ir gražiausias perspektyvas 
artimiausiam dvidešimties 
metų laikotarpiui.

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS SUDUŽUSIOS VILTYS

vi

Argi jis iki šiol to nežinojo?
JUGOSLAVIJOS prezidentas Tito viešai skundžia

si, kad į Jugoslaviją Amerika daranti smarkų spaudi
mą. Ji norinti, kad Jugoslavija pakeistų savo užsieninę 
politiką. Girdi, nepakeisite palitikos, negausite mūsų do
lerinės paramos.

Ir Tito labai susirūpinęs. Ir yra jam ko susirūpinti. 
Nuo to laiko, kai Jugoslavija susipyko su Tarybų Sąjun
ga ir kitomis socialistinėmis šalimis, Amerikos valdžia 
skubino Tito paremti didelėmis dolerių sumomis. Be to
kios paramos Jugoslavijos ekonomikai būtų buvę sunku 
išsiversti. Bet tuo tarpu Jungtinėse Tautose įvairiais 
svarbiais klausimais Jugoslavija balsavo su socialistinė
mis šalimis. Tas, matyt, labai nepatiko mūsų vyriausy
bei, ir prez. ’Kenedis nusprendė Tito “pamokyti”.

Keista tik tas, kad prez. Tito stebisi tokiu Amerikos 
poelgiu. Nejaugi jis nežinojo, kad Amerika, Anglija ir 
kitos kapitalistinės valstybės jį taip liaupsino be jokių 
užkulisinių tikslų? Visokia ekonominė jam teikiama pa
nama turėjo tiktai vieną tikslą: papirkimu Jugoslaviją 
palaikyti už socialistinių tautų sandaros ribų.

Gerai, kad ir profesoriai netyli
; NIUJORKO MIESTO aukštųjų mokyklų vadovybės 
reakcinė politika susilaukia smarkios opozicijos. Į kovą 
lįž akademinę laisvę įsitraukia miesto kolegijų profe
soriai. Grupė profesorių, kurie dėsto Konstituciją, pa
reiškė, kad mokyklų administracijos išleistas uždraudi
mas prieš komunistus kalbėtojus, yra priešingas įstaty
mams, priešingas Konstitucijai, priešingas demokratijai.

Administracija labai,nervuojasi. Ji teisinasi, ji no-

MILŽINIŠKA TSRS 
LEMPA

Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra TASS praneša, 
kad mokslininkai pagamino 
galingą elektros lempą, ku
ri iš 900 pėdų aukščio ap
šviečia 250 akrų plotą.

Vokiečių lėktuvai daužo 
Kongo kaimus

Neseniai' Katangos dikta
toriaus pasiųsti lėktuvai 
bombardavo Kongo respub
likos kaimus pietinėje Kasai 
provincijoje. Keli kaimai 
išdeginti, nemažai žmonių 
buvo užmušta ir sužeista.

Dabar tyrinėjimai parodo, 
kad tie lėktuvai buvo pasta
tyti Vakarų Vokietijoje 
Dornier firmos. Jie buvo 
nelegaliai pervesti ar par
duoti Katangos uzurpato
riui Tšombei, kuris dabar 
juos naudoja prieš Kongo 
respubliką ir jos žmones.

Vakarų Vokietijos valdžia, 
perleisdama lėktuvus Ka
tangos prezidentui Tšom
bei, pasielgė panašiai, kaip 
Hitleris elgėsi su legalia Is
panijos valdžiai, siųsdamas 
karinius lėktuvus fašisti
nėms Franko gaujoms. Tai 
aiškus laužymas tarptauti
nių įstatymų, Jun g t i n i ų 
Tautų ųžgirtų.

Nežinia, ar Jun g t i n ė s 
Tautos toleruos tokį žvėriš
ką Vakarų Vokietijos žygį 
prieš Kongo respubliką?

Veikia bendras vokiečių 
ir belgų frontas

Daviniai rodo, kad Societe 
Generale Belgique, viena 
didžiausių pasaulyje finan
sinių korporacijų, turi ben
drus ryšius su tūlomis Va
karų Vokietijos finansinė
mis firmomis. Minima bel
gų kompanija kontroliuoja 
patį Tšbnibę ir Katangos 
karines jėgas, kurios gauna 
militarinės pagalbos iš Bel
gijos ir slaptai iš Vakarų 
Vokįetijos.

., Toji belgų kompanija 
rugsėjo mėnesį tarėsi su 
Rockefellerio<'ir kitomis fi
nansinėmis Amerikos fir
momis, kurios sutikusios 
bendrauti su belgų firma.

Atrodo, Katangos prezi
dentą Tšbmbį remia platus 
finansinis trustas, pasiry
žęs ir toliau kontroliuoti 
Katangos provinciją. Tai 
sudaro jėgą, kuri ginklu 
priešinasi Konko respubli
kos federalinei valdžiai ir 
net Jungtinėms Tautoms.

Visgi galima tikėtis, kad 
bendros federalinės val
džios ginkluotos jėgos nu
galės Tšombės jėgas ir tada 
Katanga bus įjungta į Kon-
go respubliką. Tada vei
kiausiai paaiškės, kas ir
kaip nužudė pirmąjį Kon
go premjerą Patrice Lu
mumba. •

Naujas Amerikos 
hitlerininkų fiureris

Daniel Mason, “Worke- 
rio” kolumnistas, savo raš
tu parodo tai, kad šiomis 
dienomis pasitraukęs iš mi- 
litarinių pareigų gen. Ed
win A. Walker patapo fa
šistinės Birch draugiojs ab- 
soliutis vadas.

Gen. Walker .dabar palei
do didžiąsias kanuolės prieš 
prezidentą Kenedį, vice pre
zidentą Johnsoną ir buvusį 
prezidentą E i s e n h owerį. 
Taipgi kanuolės atsuktos ir 
prieš visą Kenedžio admi
nistraciją. Jis kalba, kad 
dabartinė vyriausybė yra 
n e k o m p e t entiška veikti 
prieš Tarybų Sąjungą, kad 
jinai daug nuolaidų daran
ti tarptautiniam komuniz

rinti, kad tie profesoriai savo argumentus paremti; fak
tais. Ji net sako kreipusis į Komunistų partiją su pata
rimu, kad jinai taipgi ją įtikintų, jog uždraudimas nesu
derinamas su įstatymais ir žodžio laisve. Ji žada net pa
keisti savo nusistatymą, jeigu jos klaida būsianti aiškiai 
įrodyta. '

Pagyvensime ir pamatysime, kaip šitas svarbus rei
kalas pagaliau išsispręs. ‘ .

mui. Jis norėtų tokios vy
riausybės, kuri pultų ir su
naikintų komunizmą visur, 
kur tik jis randasi.

Texas laikraščio “Dalias 
Morning News” leidėjas E. 
M. Desley remia generolo 
Walkerio pasimojimą kaip 
nors pasiekti Baltuosius Rū
mus ir atsisėsti prezidento 
kėdėn. Desl-ey sako, kad 
Kenedis važiuoja vaikišku 
triračiu ir mažai kur tenu- 
važiuoja. O dabar reikią to
kio prezidento, kurio vado
vybėje “mes sunaikintume 
Rusiją.”

Hitlerinė Birch draugija 
ir jos naujasis fiureris tik
rai darosi pavojingi Ameri
kos demokratijai. Tai tikrai 
subversyvus elementas, ku
ris neturėtų būti toleruoja
mas. Subversyvių sąraše, 
kaip žinoma, yra įtraukta 
visa eilė pažangiųjų demo
kratinių organizacijų. Bet 
Birch draugijos, K u K lux 
Klano ir panašių kitų mūsų 
vyriausybė neskaito subver- 
syvėmis. Kur logika, kur 
nuosaikumas?!

Sumažino fondą, kurį 
reikėtų padidinti

Pateisindamas šaltojo ka
ro paaštrėjimą, prez. Kene
dis skiria didesnes pinigų 
sumas militariniams reika
lams, tuo pačiu metu maži
na kitus būtinai reikalingus 
fondus.

Smarkiai nukentėjo svei
katos, apšvietos ir labdary
bės departamento fondas, iš 
kurio 102 milijonus dolerių 
perkėlė į militarinį fondą. 
Minimo departamento fon
das ir taip yra mažas, o da
bar jis. dar žymiai suma
žintas.

Kas čia1 tokio, kad mokyk
lų ir mokytbjų mums trūks
ta? Aišku, jaunimo moksli
nimas dėl to turės smar
kiai nukentėti, bet tuo pačiu 
sykiu daugiau jaunimo bus 
paruošta militarizmui.

O kaip su žmonių sveika
tingumu? Kaip mes mokė
sime kovoti vėžio, širdies, 
džiovos ir kitas ligas, kuo
met tai kovai trūksta fon
du? Aišku, kolektuosime, 
prašysime paaukoti dešim
tukų kovai su įvairiomis li
kom is. Kol<s tai elegtišku- 
mas turtingiausiame kraš
te!

Kongresmanas John E. 
Fogerty teisingai pastebėjo, 
kad mes galime išleisti 20 
bilijonų dolerių kelionei į 
mėnulį, bet neturime kelių 
milijonų dolerių žmonių gy
vybės apsaugai ant šios pla
netos.

Ieškodamas laimės, 
sutiko nelaimę

Ukrainietis Roman Ren 
išbėgo iš savo tėviškės sy
kiu su hitlerine armija. 
1949 metais jis pasiekė A- 
meriką ir apsigyveno Chica
go j e. Jis manė, kad čia su
tiks didžiulę laimę. Bet 
prieš dvejus metus neteko 
darbo. Visur bandė rasti ki
tą užsiėmimą, bet niekur ne
pavyko. Turėdamas 45 me
tus amžiaus jau buvo visur 
skaitomas per senu darbui.

Įpuolęs desperacijon pa
smaugė 6 metų dukterį, o 
pats šoko po traukiniu ir 
buvo vietoje užmuštas.

Prieš papildant saužudys- 
tę jis parašė žmonai laišką, 
kuriame sako, kad jis ne
tenka vilties toliau gyventi, 
nes niekur darbo negauna, 
o dukterį pasmaugęs todėl, 
kad ją labai mylėjęs ir ne
norįs jai nelaimingo “liūd
name pasaulyje” gyvenimo.

Ieškodamas laimės sutiko 
nelaimę ir tragišką gyveni
mo galą. J. G.

(IŠ pabėgėliu gyvenimo 
Australijoje)

“Tėvynės balse” tūlas 
“Tremtinys” labai vaizdžiai 
nupiešia būklę tų lietuvių, 
kurie po Antrojo karo aud
ros atsidūrė tolimoje Aust
ralijoje. Jisai rašo:

Gyvenant pokarinį sto
vyklinį gyvenimą Europoje, 
o vėliau, vos atsidūrus Aust
ralijoje, tautiečius visą lai
ką stengėsi paveikti “va
duotojai.” Pastarieji nuo
lat tikindavo, jog “kultūri
nis” mūsų gyvenimas “lais
vajame pasaulyje” klestės. 
Čia, anot jų, tautietis galės 
skaityti dideliais tiražais 
spausdinamas knygas, dai
nuoti lietuviškas dainas, 
prenumeruoti spaudą, steig
ti lietuviškas mokyklas ir 
laukti tos dienelės, kai bus 
“vaduojama” Lietuva, žo
džiu, buvo skleid ž i a m o s 
įvairios buvusiems ponams 
priimtinos konkretinės min
tys, buvo renkamos aukos 
Lietuvos “laisvinimui,” 
kaip reakcionieriai vadina 

■ savo norą vėl užkarti kilpą 
ant Lietuvos darbo žmonių 
kaklo.

Juo tolyn, tuo atvirkščiai 
p r o p orcingai “vaduotojų” 
pranašystėms vystėsi tautie
čių kultūrinis gyvenimas. 
Jis paprastų paprasčiausiai 
dardėjo pakalnėn.

Dabar, praėjus pirmajam 
“auksiniam” dešimtmečiui 
Aust ralijoje, pažvelkime, 
kaip atrodo tautiečių kultū
rinis gyvenimas, kas nuveik
ta ugdant jaunimą gerais 
lietuviais.

Štai, kad ir tie patys lie
tuviškieji chorai, kurių yra 
penki: Adelaidėje, Sydnėju- 
je, Melbourne, Geelonge ir 
New Castle. < Pasakysiu tie
siai, jog jų tolesnis gyvavi
mas labai abejotinas, nes 
jaunimo jame beveik nėra.

Kas dėl vaidintojų gru
pių (jų buvo net dvi Ade
laidėje ir po vieną Melbur
ne bei Sydnėjuje), kurios 
karts nuo karto pasirodyda
vo scenoje, tai jos baigia sa
vo dieneles. Mat, anot vieno 
tautiečio, XX amžiuje kri
minaliniai filmai ir knygos 
yra žymiai daugiau reika
lingi civilizuotam žmogui. 
Kaip matote, nieko sau 
“mintelė!”

Lietuviškosios savaitgalio 
mokyklos (geriau pasa
kius, vargo mokyklos) mer
di lygiai taip pat, kaip ir 
kiti kultūriniai barai. Šiose 
vargo mokyklėlėse mokosi 
labai mažai vaikų.

Apie lietuviškų knygų 
leidimą (o dar masiniais 
tiražais, kaip kadaise buvo 
fantazuota) niekas nė ne
užsimena. Jei neklystu, tai 
čia išleistų lietuviškų kny
gų priskaičiuosime ne dau
giau dešimties (įskaitant ir 
kalendorius).

Visus Australijos lietuvių 
kultūrinius reikalus pasišo
vė tvarkyti “kultūros fon
dai.” Jų dėka taip “page
rėjo” kultūriniai reikalai, 
jog net į jų vargingas bib
liotekėles negali pakliūti 
knygos, kurios spausdina
mos Tarybų Lietuvoje. Šio
se bibliotekėlėse galima ras
ti tik tokių lietuviškų kny
gų, kurias skaitant koktu 
darosi.

Tai štai koks pirmojo 
dešimtmečio balansas. Jis 
liūdnas ir gali ateityje bū
ti visiškai beviltiškas, jei 
nebus imtasi reformų, ku
rios dabar jau pasidarė ne
išvengiamos. Kokios tos re
formos, mano supratimu, 
turėtų būti?

Svarbiausia, žinoma, pa

žvelgti atviromis akimis 
Tarybų Lietuvą.' Juk mūsai 
veikėjai u ž m i r šo, pavyz
džiui, kad chorai dainuoja 
vis tas pačias dainas, kurios 
jau visiems iki gyvo kaulo 
nusibodo. Tuo tarpu Lietu
voje yra kuriamos naujos 
dainos, naujos operos. Ir 
kaip tik šitos dainos bei iš
traukos iš operų sudomintų 
klausytojus ir pačius choris
tus.

Dar šiaip taip tebegyvuo
jančioms teatralų grupėms 
Australijoje verta būtų pri
siminti, jog žiūrovui įgriso 
visokios Škėmos “Žvakidės” 
ir panašaus žanro kūriniai. 
Vaidintojų grupių vadovai 
turėtų nepamiršti, jog Lie
tuvoje yra dramaturgas J. 
Grušas, jog su dideliu pasi
sekimu statomi A. Vienuo
lio ir kitų autorių veika
lai, kurie būtų su įdomumu 
žiūrimi ir penktajame kon
tinente.

Kai dėl lietuviškų kny
gų, kurios “laisvajame pa
saulyje” pasirodo tik mik
roskopiniais tiražais, tai 
šiai ligai pagydyti iš viso 
nėra vaistų, nes rašytojas, 
atitrūkęs nuo savo gimtojo 
krašto, netenka savo kūry
biškumo ir gali daugių dau
giausia rašyti tik prisimini
mus.

Žinoma, norįs skaityti lie
tuviškas knygas visuomet 
ras išeitį, nes gimtajame 
krašte jos yra leidžiamos 
milžiniškais tiražais ir įvai
riu įvairiausiu žanru. V V 4. V

Jaunimo reikalai metai iš 
i metų vis blogėja, nes “veiks- 
; niai,” šmeiždami Tarybų 
Lietuvą ir nugrimzdę savo 
partijėlių rietenose, jaunuo
lius baigia visiškai atstum
ti nuo lietuviškojo kamieno. 
Šitokio “auklėjimo” padari-^ 
niai .be galo liūdni. Jaunuo
lis, prisiklausęs įvairių 
tauškalų., bijosi net lietuviš
kojo vardo bei gimtosios 
kalbos.

Tegul Australijos “veiks
niai” įsisąmonina, jog mes 
esame tik maža dalelė tau
tos, kurios didžiuma gyvena 
tarybinėje Lietuvoje. Tad, 
jeigu norime progresuoti, 
toliau vystyti lietuvišką kul
tūrą, turime bendradarbiau
ti su mūsų gimtine. Kitos 
išeities nėra, nes tik iš ten 
galime gauti tai, kas mus ir 
mūsų vaikus apsaugos nuo 
nutautėjimo.

Štai ką norėjau trumpai 
papasakoti apie Australijos 
lietuvių gyvenimą, perskai
tęs tautiečio iš Vakarų Eu
ropos straipsnį apie bendra
darbiavimą su mūsų gim
tuoju kraštu.

VORAS - BAROMETRAS
Kodėl voras kartais tupį 

pačiame savo lizdo vidury 
ir pina aplink save tankų 
voratinklį, o kartais jis iš
eina iš lizdo ir rezgia nau
jus tinklus?

Pasirodo, voras daro vo
ratinklį priklausomai nuo 
tam tikrų atmosferos reiš
kinių, ir iš jo galima spręs
ti apie orą. Jeigu voras tu
pi viduryje — bus lietaus, 
jeigu jis vedžioja toli nuo 
voratinklio centro naujas 
linijas — laukiama giedros.

Kokiu būdu voras atspė
ja orą? Jo jutimo organai 
nepaprastai jautrūs. Dar 
esant giedrai, jis pajunta 
didėjantį drėgmės kiekį 
ore. Tai vorą ir priverčia 
tupėti lizdo vidury. Tie pa
tys jutimo organai praneša 
gyvūnui ir apie artėjančią^ 
giedrą. Vadinasi, voras yra 
savotiškas barometras.

2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., lapkr. (Nov.) 17, 1961



LAISVOJI SAKYKLA

? SPAUDOS SUSINTO JAI
PRIERAŠAS

Šis straipsnis rašytas prieš 
pusę metų ir buvo pasiųstas 
net trim lietuvių liberalų laik
raščiam. Nei vienas iš jų jo 
neatspaudė. Todėl jo atspau- 
dimas taip ir užsitęsė, siunti- 
nėjant jį iš vienos redakcijos į 
kitą.

Vadinami lietuviški libera
lai dažnai mėgsta zaunyti apie 
spaudos ir žodžio laisvę ir ki
tas laisves ir pozuoti tų laisvių 
gynėjus, tik nemėgsta tom 
laisvėm įsipareigoti. J. K.

Paskutiniu laiku ir kiek 
anksčiau teko dažniau pavar
tyti Clevelando Dirvą ir Brūk- 
lyno Darbininką, kurių pusla
piuose vis buvo kliudomas ne
samas žurnalas Fluxus ir apie 
jį susibūrę asmenys. Nema
nau tų laikraščių skiltyse pa
driektas spėliojimų virtines ei
lėje straipsnių minėtu reikalu 
specialiai diskutuoti, nes dau
guma tų straipsnių nėra disku- 

ėjtnio lygio. Tie straipsniai gal 
niekada ir nebūtų patekę j 
minėtus laikraščius, jeigu jie 
nebūtų rašyti pačių redakto
rių, kurie tuos laikraščius re
daguoja. Norėčiau tik paliesti 
kai kurias tų straipsnių vietas, 
kaip simptomus, atbukusio ir 
nesąžiningo galvojimo, kuris 
nesulaikomai veda į spaudos 
susinimą, jeigu jo rezultatai 
nesigėdijami paskelbti laikraš
tyje.

Mūsų perijodinės spaudos 
ydos ypač ryškėja tada, kai 
jos puslapiuose iškyla kontro
versinis ar kaip kitaip aktu
alus politinio ar kultūrinio gy
venimo klausimas, ir kai lietu
vių savaitiniai ir dienraščiai 
puola ne tiek iš esmės svars
tyti ir negrinėti iškeltą temą, 
kiek niekinti ir įtarinėti prime
tamais “nusikaltimais” palies
tos temos autorių dėl jo nu
krypimų nuo įprastinės pažiū
ros iškeltu klausimu. Tada re
akcija, apsišarvavusi visom 
žinomom dorybėm, išlenda iš 
pelėsiais apaugusių landynių ir 

^f^adcda raganų gaudymo ata-
*

Spaudos susinimu laikau ne
paliaujamą kartojimą jau se
niai įkyrėjusių trafaretų bet 
kuria iškelta tema; gi disku
tuojant, visišką nepaisymą, 
kas parašyta oponento, iškrei
piant jo sakinių pagrindines 
mintis pagal subjektyvias aso
ciacijas, teturinčias reikšmės 
ir tesuprantamas tik jų auto
riui; kabinėjimąsi prie opo
nento spėliojimais ir prasima
nytais įtarinėjimais, tikslu su
kelti aliuzijas į jam peršamus 
“nusikaltimus”; arba tiesiog 
prsimanymą nebūtų dalykų, 
nesuderinamų su faktine padė
timi. šitokiais metodais su
ręsto straipsnio autorius, po
zuodamas patrijotą ir autori
tetą, mano atlikęs savo parei
gą kaip lietuvis ir kaip spau
dos darbininkas.

Ko tokia spauda siekia — 
neaišku. Viena tik neabejoti
na, kad ji, būdama tokia, ne
atlieka savo paskirties. Vietoj 
informuoti visuomenę — ją 
klaidina ir kiršina; vietoj na

grinėti temą iš esmės — ją 
nuvertina ir subulvarina; vie
toj patraukti naujus talkinin- 

|^us bendriem reikalam svars
tyti ir kartu dirbti — atgra
somi ir tie, kurie norėtų įsi
jungti į bendrą darbą. Kuo 
tokia spauda gali įkvėpti “lie
tuviškos dvasios” ? Nieko nuo
stabaus, kad tas jaunimas nu
sisuka ir nuo lietuvių spaudos, 
ir nuo lietuvių visuomenės, pa
našios į savo spaudą. Kas gi 
nori troškinti save pletkų, in
sinuacijų ir kiršinimų tvaike 
ar gaišinti sau laiką nuvalkio
tų trafaretų tiradom.

Eikime pajieškoti konkrečių 
faktų mūsų spaudos gyvenime.

V. Rastenio pasisakyme 
Dirvoje, nr. 44-3, straipsniu, 
keturaukštės raklaminės ant
raštės, “žadamo naujagimio 
vardu išsigina spėjamo tėvo,” 
dėl mano straipsnio Laisvėje, 
nr. 29, “Pletkai iš spaudos 
konferencijos Clevelancle” — 
gausu pavyzdžių paryškinimui 
anksčiau sakyto apie mūsų 
spaudą. V. Rastenio straipsnis 
knibžda prasimanymais, spė- 
IJojimais, nepagrįstom prielai
dom, sąmoningom ir nesąmo
ningom klaidom. Vienu žo
džiu, straipsnis loginiu ir mo
raliniu požiūriu “liguistas,” 
lyg būtų rašytas kam patai
kaujant.

Bendrai charakteristikai V. 
Rastenio rašinėjimą galima 
nurodyti porą pavyzdžių. Su 
spėliojimais V. Rasteniui nesi
seka. Neperseniausiai Dirvo
je jam reikėjo atsiprašyti A.

i Ignaitį, dėl teigimo jį parašius 
straipsnį į Laisvę. Ir šį kartą 
apkalbamo straipsnio prana
šystės ir spėliojimai tiek pat

i teverti kiek'/anas atsiprašytas 
i straipsnis. Ritijos karjerai, at- 
i rodo, V. Rastenis netinka.
i Prieš kiek laiko Dirvoje, ra
šydamas apie Fluxus, V. Ras
tenis šio žodžio reikšmę, at
rodo, bus paėmęs ne iš lotynų 
kalbos žodynų, bet iš kokios 
persenusios kantiškos. Nepa
minėdamas pagrindinės žodžio 
reikšmės, o naudodamasis tik 
šalutinėm jo prasmėm, jis pa
darė išvadą, kad Fluxus, kaip 
žurnalo pavadinimas, yra keis
tas ir nesuprantamas. Šaluti
nių prasmių retas kuris žodis 
neturi. Šubertas irgi turi ša
lutinę reikšmę. Visos mono
grafijos apie Šubertą ar bio
grafijos V. Rasteniui, tur būt, 
atrodo keistos ir nereikalingos.

Netiktai stoka mažiausios 
precizijos, bet dar sąmoningu 
faktų iškraipymu pasižymi 
dažnas mūsų periodinės spau
dos straipsnis.

Grįžkim prie V. Rastenio 
straipsnio. Jau pirmu sakiniu 
jis save “atskleidžia” neski
riančiu komunizmo nuo bolše
vizmo: Jam vistiek, ar Lais
vė komunistinė ar probolševis- 
tinė. V. Rasteniui vistik de
rėtų žinoti abėcėlę: reiktų 
skirti idėją nuo metodo jai 
realizuoti.

Toliau. Pats straipsnio pa
vadinimas labai neaiškus, 
“...išsigina spėjamo tėvo.” Ką 
reiškia veiksmažodis “išsigin
ti” ? Tokio žodžio nėra nei 
Dabartinės 1. k. žodyne, išleis
tame Lietuvoj, nei Lietuvių k. 
vadove. Leiskim, žodis “išsi
ginti” reiškia — neprisipažin
ti. Fluxus iniciatoriam nerei
kia nieko “išsiginti,” nes jie 
patys yra žadamo žurnalo tė
vai. Gi V. Rastenio spėlioji
mai tėra tik sąmoningas noras 
visuomenę mulkinti ir kiršinti.

Palyginimai ir analogijos 
nieko neįrodo. Palyginimas 
žadamo žurnalo Fluxus su 
“kaimą apibėgusia ir jokių 
abejonių nebekeliančia žinia, 
kad mergina laukia kūdi
kio...,” kalba kaip tik ne V. 
Rastenio naudai. Civilizuotoj 
bendruomenėj laukianti kūdi
kio mergaitė, atseit, “nelega
liai” gimdysianti, nėra joks 
nusikaltimas. žinoma, jeigu 
V. Rastenis laiko save ir lietu
vių visuomenę tokią, kokia ji 
vaizduojama Vienuolio Pa
skenduolėj, kur laukianti “ne
legalaus” kūdikio Veronika, 
visuomenės persekiojama, nu
siskandina — tada aiškus V. 
Rastenio palyginimas. Bet to
kiu atveju jau verčiau išsiža
dėti visuomenės, o ne kūdikio. 
Mūsų dienų gyvenime pasmer
kiama ne mergaitė, laukianti 
kūdikio, bet visuomenė, perse
kiojanti kūdikio laukiančią 
mergaitę...

Įdomiausias V. Rastenio at
radimas jo užpultame mano 
straipsnyje yra tai, “kad aš 
ten atsiskleidęs viešai nevyku
sioje pozoje.” Nieko ten nepa
sakiau, ko nebūčiau norėjęs 
pasakyti. Jcįgu kas kalba ar 
rašo ir nori ijtą pasakyti, tai 
jis turi “atsiskleisti,” nes ki
taip bus tik pilstymas iš tuščio 
į kiaurą — kaip V. Rastenio 
straipsnyje, “žadamo naujagi
mio vardu...” O gal V. Raste
nis turi sekretorę, kuri, jo pa
prašyta, atsiskleidžia patogioj 
pozoj, ir tokiu būdu V. Ras
tenis lieka “nesuprantamas ir 
neįspėjamas.”

Naudojantis V. Rastenio ir 
Darbininko redaktorių spėlio
jimų ar psichologiniu metodu, 
galima dar staptelti prie “at
siskleidimų nevykusiose pozo
se.” Baimė atvirai ir tiesiai 
pasisakyti yra būdinga dikta- 
torinių sistemų auklėtiniam ir 
adeptam, nes jie yra įpratinti 
“neatsiskleisti.” Gal ir V. Ras
tenio baimės “atsiskleisti” šak
nys tūno jo charakteryje ir 
psichikoj, žinomos sistemos su- 
formuotoj. Bet tokia išvada 
nėra būtina — ji tik viena iš 
galimybių. Kartais baimė ar 
nenoras “atsiskleisti” yra inty
miai asmeniški.

Visų V. Rastenio straipsnio 
spėliojimų nėra reikalo čia 
kartoti — jie visi vienodai “lo
giški,” kaip, pvz., teigimas, 

kad mažas būrelis negali iš
leisti žurnalo, nes esą žurna
lui leisti reikią pinigų (irgi 
naujienai), todėl reikalingas 
ir turtingas “tėvas”; arba tei
gimas, kad komunistai, tikėda
miesi talkininkų iš Fluxus ko
lektyvo, viltingai laukią žada
mo žurnalo pasirodymo, žur
nalą gali išleisti ne tik ma
žas būrelis, bet ir vienas as
muo; tokių asmenų šiame 
krašte ne tūkstančiai, bet mi
lijonai. J. Tysliava vienas 
leidžia Vienybę; sakoma, kad 
ir Dirvos nebūtų, jeigu p. Ba- 
čiūno nebūtų. Gi komunistai 
viltingai žiūri ne tik į Fluxus 
kolektyvą, bet ir į Pranciško
nų ordiną ir į visą lietuvių 
bendruomenę, o taipgi ir į V. 
Rastenį, kaip jiem artimos 
psichinės struktūros asmenį.

Pernai pavasarį N. Kruščev, 
važinėdamas po Ameriką, mi
nėjo savo kalbose į amerikie
čius, kad jis turįs vilčių, jog 
jų anūkai jau gyvensią komu
nistinėj santvarkoj. Gaila, kad 
tada dar nebuvo žadamas 
Fluxus. Dabar V. Rastenis, sa
vo logika vadovaudamasis, ga
lėtų sakyti, kad N. Kruščev, 
prisidengdamas Amerikos vi
suomene, kreipėsi į Fluxus ko
lektyvą, stiprindamas jo pasi
ryžimą ir viltingai laukdamas 
iš jo talkininkų.

Tokia yra vertė V. Raste
nio spėliojimų. Nesunku su
vokti jo straipsnio tikslą. Bet 
jeigu tokie straipsniai padeda 
jų autoriam išsilaikyti—ką gi 
begali žmogus sakyti?

Nepamirština pastebėti, kad 
V. Rastenio nenoras “atsi
skleisti” kartu gyvena su jo 
noru kitą “atskleisti” ne taip, 
kaip pasisakyta arba ko visai' 
nepasakyta. Jo straipsnio leit
motyvas yra tuščia pastanga 
primesti fluxininkam; kažkokį 
“tėvą ar patėvį” vien tik tam, 
kad būtų “pagimdytas nelega
lus kūdikis”... Įdomu, kur V. 
Rastenis išmoko tokios takti
kos? Toji taktika jam:, ži
noma, patogi, maskuojant savo 
siekimus. Švelniai sakant, V. 
Rasteniui dar būtų galima pri
kišti, kad jis savo straipsniu 
orientuojasi tik į demagoginį 
lietuvių visuomenės elementą, 
iš kurio jis laukia ne skeptiš
kų grimasų, bet džiaugsmingų 
ovacijų.

Dar norėčiau atsakyti V. 
Rasteniui į vieną jo aiškų 
klausimą: ar aš laikau vilniš
kę Tiesą lietuvių laikraščiu ? 
Taip, vilniškę Tiesą laikau lie
tuvių laikraščiu — ir net žy
miai lietuviškesnių už Dirvą 
ar Darbininką (ir vėl “atsi
skleidžiau nepatogioje pozo
je”). šituo klausimu V. 
Rastenis pasisako, kad jis ne- 
visa, kas dabartinėj Lie
tuvoj spausdinama, laiko 
lietuvių spauda ir, turbūt, 
nevisa laiko lietuvviška. Vii-Į 
niškė Tiesa yra Lietuvos ko- i 
munistų partijos organas. Su-į 
prantama, jis yra stiprioj ru-: 
sų komunistų partijos įtakoj, 
bet tas dar nepadaro jos nelie
tuvių laikraščiu. Lietuvos Ai
das buvo stiprioj italų įtakoj, 
bet jis, manau, laikytinas lie
tuvių leidiniu. Kas gi šiuo me
tu Lietuvoj yra lietuvių ir kas 
lietuviška? Ar ten leidžiamos 
knygos — poezijos leidiniai, 
dramos, romanai yra lietuvių 
ir ar jos yra lietuviškos? Be 
abejo, jei laikraščiai, knygos 
yra lietuvių — tai jos yra ir 
lietuviškos. Kiti sako, kad da
bar Lietuvoj ir patys lietuviai 
“nebelietuviški.” Ir Nemunas 
“nebelietuviškas” —vietom pa
virtęs į jūrą. Man gi atrodo, 
kad Baltušio Parduotos vasa
ros yra nepalyginamai lietu
viškesnis romanas, negu Vyt. 
Alanto knyga, Tarp dviejų gy
venimų. Su lietuviškumu nie
kuomet nestigo problemų. 
1930 m:. Vytauto D. mirties 
500 metų sukaktį minint, buvo 
tam tikslui ir literatūros kon
kursas. B. Sruoga parašė ver
tingą ir gražią dramą, istori
nę kroniką, Milžino paunks- 
mė, bet nebuvo premijuota} 
premija teko literatūriniam 
nykštukui, menkučiam: dialo
gui. Kodėl taip atsitiko? Sa
ko, neradę lietuviškos dvasios 
Sruogos dramoje. Manau, V. 
Rastenis dar gerai prisimena 
tą kriterijų, kuriuo vadovau
jantis buvo nublokštas į šalį 
vertingas literatūros kūrinys 
ir premijuotas bevertis dialo
gas. Jeigu V. Rastenis nepabi
jotų “atsiskleisti” ir pasaky
tų anų laikų lietuviš-kumo kri
terijų, kuriuo jis gal ir šian
dien tebesinaudoja, tada gal 
ir koreguočiau savo nuomonę 
apie vilniškę “Tiesą.”

Tiek apie V. Rastenio ora
kulą.

Su Darbininku reikalai dar 
įdomesni, negu su Dirva. Jo 
antrame puslapyje telpą 
straipsniai, be parašų, rašomi 
pačių redaktorių (S. Sužiedėlis 
ir J. Brazaitis) ; daugiausia 
čia, sako, prakaituoja J. Bra
zaitis. Iš Darbininko redak
torių straipsnių tono ir ritmo 
aiškiai juntama, kad redakto
riai su kažkuo kovoja, kažką 
gaudo, kad pagavę demaskuo
tų ir sunaikintų. Darbininko 
redaktoriai, kaip ir visi žmo
nės, turi sau patiem patogių 
palinkimų: gyvenimą, srove
nantį apie Pranciškonų vie
nuolyną, jie mato ne tokį, koks 
jis yra, bet kaip jie norėtų, 
kad jis atrodytų, šitą bruožą 
taipgi turi linkę į haliucinaci
jas.

Baubu virtęs Fluxus ir Dar
bininkų redaktorių mėgiama 
tema. Iš jų rašinėjimų spė
tina, kad jie apie Fluxus tik 
tiek težino, kad jis organizuo
jamas ne pranciškonų; eo ip
so, jis jiem jau įtartinas, ir 
todėl reikia taip veikti, kad 
jis visai nepasirodytų. Tam 
tikslui siekti Darbininko pusla
piuose pasirodė keisčiausi pra
simanymai, nuteikti visuomenę 
prieš Fluxus.

Neperseniausiai Darbininke 
buvo paskelbtas J. Brazaičio 
sugalvotas melas, kad fluxi- 
ninkai esą nubirėjusi nuo so
cialdemokratų grupė; o social
demokratai, žinoma, dažniau
siai nubyra į komunistus ar
ba visai netoli jų prisirita. 
Prieš šį melą teisybės kardą 
Dirvoje pakėlė ir V. Raste
nis. Gi iš tikrųjų niekas iš 
fluxininku nėra socialdemo
kratas, bet vienas iš jų yra 
frontininkas. Šioks toks būtų 
pagrindas kalbėti apie fronti
ninkų nubirėjimą.

Darbininko redaktoriai pri
remti prie sienos pradėjo aiš
kinti, kad fluxininkai vis tiek 
esą nekošer, nes buvo susi
spietę apie žurnalą Darbas, 
taigi, beveik tas pat kaip ir 
socialdemokratai.

Aiduose rašė Vaclovas Bir
žiška ir eilė į jį panašių dar 
ir dabar teberašo, bet niekas 
negalvoja, kad V. Biržiška ir 
kiti norėjo ar .norėtų užsivilk
ti pranciškonų • habitus ir nu- 
birėti į krikdemus ar fronti
ninkus. Gal ir galima kaiku- 
riuos fluxininkus jungti su so
cialdemokratais, bet tik ne dėl 
to, kad jie buvo susispietę 
apie Darbą.

Darbininkas nuo pernai pra
dėjo itin domėtis ir rūpintis 
sopialdemokratais. Gi fronti
ninkų Į Laisvę savo paguo
dai rašė, kad su socialdemo
kratais ateityje būtų galima 
bendradarbiauti, jeigu jie su- 
krikščionėtų. O saneta simpli- 
citas! 19-to amžiaus antroje 
pusėje, socialistinių idėjų po
veikyje, popiežiai pradėjo leis
ti enciklikas socialiniais klau
simais, kurias ir dabar tebe- 
leid^ia: paskutinioji Mater et 
Magistrą. Sukrikščionėti gal 
reikėtų Darbininko ir Į Laisvę 
redaktoriams, o ne socialis
tam.

Prieš kiek laiko J. Brazai
tis, neturėdamas ką rašyti, į 
2-rą Darbininko puslapį net 
pakartojo beveik ištisai straips
nį, prieš 3 ar 4 metus tilpusį 
frontininkų žurnale Į Laisvę, 
apie “tradicinius socialdemo
kratų skilimus,” apie “senųjų 
ir jaunųjų socialistų skirtu
mus,” apie “jaunųjų socialistų 
neapykantą religijai” ir 1.1. 
Kyla klausimas, kuriam tikslui 
tie visi prasimanymai rašomi ? 
Argi Darbininko redaktoriai 
mano, kad kas nors jų rašinė
jimais tiki ir kad jiem iš to 
yra kokios naudos? “Naudos” 
gal jie ir turėtų, jeigu pavyk
tų ką nors sukiršinti. Bet iš 
viso tokie rašinėjimai, grubiai 
sakant, tėra j ieškojimas dur- 
nesnių už save.

Ponai Brazaičiai vis dar ne- 
atpranta gąsdinti savo tikin
čiųjų komunisto baubu, lyg 
būti komunistu reikštų mirti
ną nuodėmę. Tenka skaityti ir 
girdėti pasikalbėjimuose, kad 
lygiai tas pats buvo Lietuvo
je šio šimtmečio pradžioje su 
socialdemokratais: kunigai ci- 
cilikais gąsdindavo davatkas, 
o šios dievobaimingos moterė
lės mažus vaikus ir piemenis. 
Šiandieną tas viskas aįrodo 
labai juokingai. Visi tie Dar
bininko rašinėjimai ir gąsdi
nimai iš karto aiškėja, prisimi
nus, kad tai daro Vatikano 
agentai, Vatikano agentūrų 
apmokami.

Darbininko redaktoriam la
bai tiktų žymiausio ir gabiau
sio jėzuitų auklėtinio Voltero 
patarimas, būtent: daugiau 
rūpintis savo darželiu ir ati
džiau po jį pasižvalgyti. Ir ta
da nesunku būtų pamatyti, 
kaip iš tikrųjų nubirėjo Ra
gauskas, Salomėja Neris ir 
daugelis kitų; o taipgi būtų 
progos apmąstyti savuosius 
skilimus, kaip atsirado fronti
ninkai ir panašūs “rezisten
tai.”

Tie tariami nubirėjimai yra 
natūrali gyvenimo apraiška, 
ir iš tikrųjų būtų juokinga, 
jei kas norėtų iš to susikrauti 
politinį kapitalą, kitos srovės 
šalininkui suniekinti.

Nevilties prislėgti ir isteri
kes pagauti Darbininko re
daktoriai neperseniausiai už
kliudė savo laikraštyje komu
nistinės infiltracijos temą. Rei
kėtų atrodo, skirti įsitikinimus 
nuo infiltrato. Jei kas turi 
savo nuomonę, savo įsitikini
mus, tai dar nereiškia, kad 
jie yra infiltruoti t gal jie yra 
pasiekti savarankišku galvo
jimu? Jei kas rašo palankiai 
komunistam arba bent netaip 
fanatiškai kalba prieš juos, 
kaip Darbininkas, pranciškonų 
infiltruotas, — tai tą gal daro 
iš nuoširdaus įsitikinimo, o ne 
dėl infiltracijos. Įdomu, kas 
infiltravo Darbininko redakto
rius?

Visai natūralu ir visiem ži
noma, kad komunistai jieško 
sau talkininkų bet kurioj ben
druomenėj : ar ji būtų emigran
tinė ar čiabuvinė. šiuo atve
ju komunistai elgiasi lygiai 
taip pat, kaip ir tos agentū
ros, kuriom tarnauja Darbi
ninko redaktoriai. Prisipom- 
pavę į galvą nesąmonių, pas
kui jas skelbia savo Darbinin
ke, šaukdami: suradom, de- 
maskavom, išaiškinom! Tikras 
isterinis blefas žiopliam gąs
dinti.

Naujų kelių jieškojimą san
tykiavime su kraštu Darbinin
ko redaktoriai laiko bytnikiš- 
kumu politinėje srityje. Tik
rai perankstyvas ir nelauktas 
k o m p 1 imentas fluxininkam.

I Beat generation, arba popu
liariai vadinami bytnikai, yra 
sukūrusi literatūrinę srovę ir 
turi neabejotinų nuopelnų 
Amerikos ’ literatūroje.

Kartais darosi net gaila 
Darbininko redaktorių dėl jų 
tuščių pastangų trukdyti isto-Į 
rinį vyksmą. Tikroji jų nelai
mė yra tai, kad tos visos prob
lemos, kaip santykiavimas su 
kraštu, komunizmas, idėjinė 
infiltracija, jų istorijos sam
pratoj nėra išsprendžiamos, 
nes jos nesvarstomos, o atme
tamos, atsisakant jas spręsti 
realiose istorinėse aplinkybė
se ir premisose (neatsakingas 
nesiskaitymas su i s t oriniu 
vyksmu). Darbininko redak
toriam jos nepriimtinos spręs
ti dar ir todėl, kad tos agen
tūros, kuriom dirba Brazaičiai, 
neturi ko “infiltruoti.” Po ka
ro Vatikanas bandė filtruoti 
Japonijoj, bet viskas pasibai
gė totaliniu fiasko. Neaišku, 
ar filtras sugedęs ar filtruoja
moji substancija praradusi sa
vo potenciją? Be abejo, žmo
gus yra pasikeitęs — jo nebe- 
nuraminsi ir nepasotinsi am
žinos laimės pažadais.

Beprasmių ir tuščių rašinė
jimų, kaip Darbininko redak
torių ir V. Rastenio, būtų tik
rai mažiau, jeigu turėtumėm 
tikrus, nefalšyvus santykius su 
dabartine Lietuva. Tie santy
kiai su kraštu turėtų, horribi- 
le dietų, pasaulėžiūrinių gru
pių užmačias ir interesus, bet 
pagal Lietuvos ateities istori
nes perspektyvas ir pagal da
bartinio jos gyvenimo realias 
aplinkybes. J. K.

(Straipsnįspausdiname kaip 
informacinį. Ne su visomis, au
toriaus pareikštomis mintimis 
sutinkame.—Redakcija)

SURADO STATULOS 
GALVĄ

b
Florencijoje, Italijoje, per 

Arno upę yra pastatytas la
bai gražus tiltas, prie kurio 
stovi moters pavidale at
gimstančio pavasario sta
tula. Tiltas pastatytas dar 
1252 metais.

1944 metais hitlerininkai 
bėgdami susprogdino tiltą 
ir jėga nunešė statulos gal
vą. Statula stovėjo be gal
vos. Dabar Arno upėje su
rado jos galvą. Radėjas ga
vo $3,000 radybų.

Philadelphia, Pa.
Šį šeštadienį, lapkričio 18 

d., 7:30 vakare, Respubliko
nų klube, 2530 N. 4th St., 
prašome visus Lietuvos my
lėtojus atsilankyti. Jonas 
Grybas su Briedžiu rodys 
dar mums nematytus iš Lie
tuvos filmus.

Mes prisimename draugą 
L. Prūseiką kaip rašytoją, 
kalbėtoją ir organizatorių, 
kuris ilsisi Tautinėse kapi
nėse Chicagoje. Gyvendami 
toli nuo Chicagos, neturė
jome progos dalyvauti jo 
laidotuvėse. Filme matysi
me chicagiečių atsisveikini
mą su juo.

LLD 6-tos apskrities kon
ferencijoje sutikau mūsų 
senus veikėjus. Drg. Be
kampis pilnas gyvumo, eina 
lazdele pasiremdamas. Jis 
plačiai žinomas, buvęs siu
vėjų delegatas. Sakosi rašąs 
savo atsiminimus iš praei
ties. Gyvendami tolokai nuo 
Philadelphijos, abu su savo 
drauge priklauso prie LLD 
10-tos kuopos. Atsinaujin
dami “Laisvę,” pridėjo $6 
aukų, sakydamas: Priside
du nors su maža dalimi, kad 
pagelb ėjus philadelphie- 
čiams laimėti nors vieną 
dovaną. Ačiū jiems!

Wm. Patten, iš Gloucester 
Heights, 80 metų, Philadel
phijos kaimynas, “Laisvės” 
vajuje turi virš 400 punk
tų. Metų skaičius jam ne
trukdo dirbti laikraščiui, 
kuris gina darbo žmonių 
reikalus. Manau, jis yra 
seniausias vajininkas. Jį 
seka Shimaitis ir Žebrys. 
Trys spaudos veteranai. 
Pastarieji du turi po 75 
metus.

Malonu prisiminti jau
nuolį B. Banį. Mes jį ma
tome parengimuose ne tik 
Philadelphijoje, Brooklyne, 
vykstantį su senimu į Bal
timore, dalyvauja pas Be
kampius išvykoje ir LLD 6- 
tos apskrities konferencijo
je sekretoriaus pareigas ei
na. Banys priklauso prie 
LLD 10-tos kuopos ir yra 
mūsų spaudos skaitytojas, 
tai daug žadantis mūsų ju
dėjimui. Aplankęs savo tė
vų kraštą Lietuvą, gražiai 
kalba apie jos gyvenimą ir 
progresą.

Draugas Lipčius daugiau 
negu porą desėtkų metų ei
na LLD 6-tos apskrities ko
mitete pareigas, pilnas pa
siryžimo apskritį palaikyti. 
Geros jam kloties!

Pennsylvanijos Transport 
Workers unija, turinti 15,- 
000 narių, reikalauja 32-jų 
valandų darbo savaitės su 
40-ties valandų užmokesčiu 
ir 15% pakėlimo. Unija pa
teiks reikalavimus kompa
nijai. Kokį atsakymą kom
panija duos, ateitis paro
dys.

Philadelphijos radijo sto
tis W E L N susivienys su 
WEMZ, kuri veikia Allen- 
towno, Bethlehemo ir Eas- 
tono apylinkėje.

Academy of Music, tai 
vieta, kurioje Amerikos ir 
Europos artistai — daini
ninkai ir šokėjai — koncer
tuoja. Galina Višnevskaja, 
Sovietų sopranas, čia davė 
žavėjantį koncertą. Spauda 
rašo, kad dainininkė savo 
žavėjančiu balsu, gražiu nu- 
davimu, išvaizda ir artistiš
ku užsilaikymu užkariavo 
publiką.

Convention salėje Kirovo 
vardo baletas iš Leningra
do savo šokiais užkariavo 
atsilankiusius. Tai buvo jų
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pirmas Philadelphijoje pa
sirodymas.

Sporto mėgėjai, vykdami 
laiveliais paplaukioti ir pa
žvejoti jūroje, vykdavo nie
kam nepranešę. Buvo atsi- 

| tikimų, kai išvykę nesugrįž
ta laiku. Giminės, artimie
ji kreipiasi prie sargybinių, 
kad ieškotų. Sargybiniai, 
nežinodami, į kurią vietą iš
vyko, susiduria su keblu
mais.

Dabar daromi planai, kad 
išvykstantieji į jūrą pasa
kytų, kur vyksta, kiek jų 
vyksta ir kada ketina su
grįžti. , Pilietis

So. Boston, Mass.
Lietuvių Pil. Klubo patal

poje, 318 S. Broadway, šeš- 
tadienų vakarais įvyksta 
žaidimų parengimai. Atsi
lanko skaitlingai žmonių.

Lapkričio 4 d., niekam 
nežinant, moterys atsinešė 
gimtadienio pagarbai pyra
gą (“keiką”). Tai buvo 
gimtadienis Juozo Matule
vičiaus, kuris sulaukė 82 
metų amžiaus. Tai veiklus 
žmogus, jis ir dabar dar ei
na L. P. Klubo pirmininko 
pareigas. Draugai ir drau
gės linkėjo jam sveikatos, 
laimės ir dar daug gimta
dienių sulaukti. Garbė 
draugui, kad per taip daug 
metų veikia darbininkiška
me judėjime.

Surengtas paminėjimas 
sujaudino Matulevičių. Jis 
nuoširdžiai padėkojo už jo 
pagerbimą, paaukojo $10 L. 
P. Klubui ir visus ragino 
palaikyti klubą.

L. P. klubo metinis ban
ketas toli nusivilko, nes 
nenorime, kad sutaptų su 
kitų kolonijų parengimais. 
O jų buvo daug Lawrence; 
Worcesteryje, Norwoode ir 
Montelloje. Mes, bostoniš- 
kiai, mėgstame visur daly
vauti, tai yra, kitų koloni
jų parengimuose. Mes pasL 
tikime, kad kitų kolonijų 
draugai ir draugės skaitlin
gai dalyvaus mūsų paren-. 
gimė.

Lapkričio 5 d. įvyko LDS 
apskrities konferencija. Ji- 
buvo pasekminga, daug de
legatų dalyvavo. Iš kuopų 
raportų pasirodė, kad vei
kimas neblogas, narių ūpas 
pakilęs.

Tik viena silpnybė, tai 
nariai neskaitlingai lanko
si į susirinkimus. Todėl pri
sieina tiems patiems nuola
tos veikti.

Apskrities parengi m a i 
buvo pasekmingi. Bus de
damos pastangos visose'ko
lonijose surengti parodymą 
filmų iš Lietuvos. Darbas 
paliktas apskr. komitetui.

J. Skliutas

Redakcijos Atsakymai
J. Bakšiui, Worcester, 

Mass. — Jums buvo laišku 
pranešta, kad jūsų rašinio, 
kaip jis parašytas, nedėsi
me dėl to, kad jame nėra 
nieko objektyvaus. Per bur
žuazinį anglišką laikraštį 
jūs apskelbėte visus Lietu
vos žmones vagimis. Mes 
manėme, kad jūs tokį savo 
“teigimą” paremsite fak
tais. Bet gi jūs to nepada
rėte. Asmuo, kuris, nuvykęs 
į Tarybų Lietuvą, nemato 
joje milžiniškų pasiekimų 
ekonomikoje, moksle ir kul
tūroje, jis nieko nemato. 
Jis yra aklas (arba nedo
ras), kaip tas nelaimingasis 
Jokūbas bei Barbora.

i
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IŠ MANO ATSIMINIMŲ
(Tųsa)

Gyvenimas Kanadoje
Palyginus Glasgowu, kur 

visas gyvenimas virte ver
da, kur ir lietuvių veikimas 
siekiasi įdėti ir savųjų dar
bo dalį į abelnų visuomeni
nį judėjimų, tai atvykus į 
Kanados laukus, iš karto la
bai nykus pasirodė. Cross 
Saskatchewan Kanadoj išli
pau iš traukinio ir dairau
si. Stotis tik būdelė. Yra 
keletas ūkininkų, bet ir tie 
už kalnų kalnelių, jų nesi
mato. Atrodė tikra Saha- 
ros dykuma. Mane pasitiko 
Stankevičiaus švogeris A. 
K a z 1 a u s kas, kuris buvo 
“formanas” ant tos geležin
kelio sekcijos. Ant rytojaus 
ir pradėjau pas jį dirbti ge
ležinkeliečio darbų. Mokes
tis — 17 centų į valanda.

Išdirbęs ten iki rudens, 
turėjau rūpintis darbo ki
tur, nes ant žiemos forma
nas pasilieka tik viena dar
bininkų, o tuo darbininku 
buvo jo brolis. Bet Kazlaus
ko rūpesniu man darbų su
rado pas jo giminaitį V. 
Navickų, kuris irgi buvo 
geležinkelio formanas, tik 
didesniame mieste, Medicine 
Hat, Albertos provincijoje. 
Navickas ta vieta gavo tik 
dėka daug metų, išdirbtų to
je kompanijoje. Bet jam 
buvo sunku eiti tas parei
gas, nes buvo neraštingas, 
vos savo vardų išmokęs pa
sirašyti. Tad aš jam buvau 
labai reikalingas. Bet su 
manim irgi buvo trūkumų, 
nes dar mažai mokėjau vie
tinės kalbos.

Medicine Hat yra nema
žas geležinkelio mazgas, tai 
Navicko žinioje dirbdavo 
apie 40 įvairių darbininkų. 
Jis netrukus mane paskyrė 
“timekeeperio” pareigoms. 
Tai gana atsakingas ir su
dėtingas darbas, o ypatin
gai nemokančiam gerai kal
bos. Reikalinga vesti kny
gas, kiek kuris darbininkas 
išdirbo valandų, kiek virš
laikių ir tt. Bet, kaip pa
tarlė sako, “kur yra reika
las ir noras, ten yra ir gali
mybės.” Tuoj pradėjau lan- 

• • kyti 5 vakarus į savaitę va
karinę mokyklų, įsigijau di
džiulį Lalio žodynų ir dė
jau visas pastangas tas už
duotis atlikti.

Visų darbininkų mokes
čiai buvo mėnesiniai, todėl 
mano bosas mėnesio gale 
duodavo man 3 dienas laiko 
būti namie ir priruošti visų 
darbininkų sųskaitas, sužy
mint kiekvieno darbininko 
išdirbtas valandas, ir pagal 
tų raportų jie gaudavo už
mokestį. Nežiūrint visų 
viršminėtų trūkumų, dar
bas buvo atliktas pagal rei
kalavimus.

Nespėjus man nė tinka
mai Kanadoje įsikurti, pra
dėjo pas mane važiuoti visa 
•eilė Škotijos draugų — Ru
gienių, Užkuraičių, Gerulių 
ir Bačinskų šeimos ir kele
tas pavienių. Visi progre
syvūs žmonės, visi jau nebe 
pradiniai veikėjai. Prie šio 
surašo šimtu nuošimčių ti
ko ir vietinis John Baker.

Esant tokiam skaičiui pa
žangių ir pilnų energijos 
žmonių, pradėjome galvoti 
apie kūrimų bent kokių pa
žangių draugijų. Medicine 
Hat mieste tuo laiku buvo 
apie 30 lietuvių. Iš tokio 
skaičiaus, aišku, daug ko 
nesukursi, o, be to, gera jų 
dalis buvo ne mūsų_pažiūrų. 
Kad tuos žmones bent da
linai paruošt progresui, vi
sų pirmiausiai nusitarėme 
suorganizuoti lavinimos ra
telį. Sušaukiame platų be-

J

maž visų vietos lietuvių su
sirinkimų, išdėstoma jiems 
lavinimosi reikalų. Visi tam 
pritaria ir sutinka į tokias 
sueigas lankytis.

Nespėjome nė kaip pri
dera tam reikalui pasiruoš
ti, iškyla “revoliucija.” Su
žinojęs mano, o kartu ir ki
tų dalyvių bosas Navickas, 
kategoriškai pareiškė: Ku
rie lankysite tų mokyklų, 
pas jį darbo nėra. Aišku, 
visi tie, kuriems toji mokyk
la buvo taikoma, išėjo, nes 
nenorėjo likti be darbo. 
Kiek tai lietė mane, to įsa
ko nepaisiau, nes buvau jam 
per daug reikalingas. O ir 
toji mokyklėlė paliko ne
skaitlinga, nors jų tūlų lai
kų ir palaikėme.

LLD kuopos steigimas
Kiek vėliau steigėme ir 

kitas draugijas. Kaip grei
tai 1915 m. buvo suorga
nizuota Liet. Literatūros 
Draugija, mes ilgai nelaukę 
suorganizavome kuopų, ku
riai centras davė 67-tų nu
merį. Mūsų kuopelė netru
kus išaugo į gana skaitlin
gų kuopų. Mes jų vadino
me vienų iš didžiausių 
kuopų, nes iš esamų visoje 
apylinkėje apie 30 lietuvių 
kuopa turėjo 25 narius.

Tuo mes dar nesitenkino
me. Kilo sumanymas turė
ti ir savišalpos draugijų. 
John Bakerio iniciatyva, vėl 
tapo sušauktas gana skait
lingas susirinkimas, kuria
me buvo siektasi suorgani- 
uoti Susivienijimų Lietuvių 
Amerikoje. SLA vadovybė, 
kaip dabar, taip ir tais lai
kais, buvo reakcio n i e r i ų 
rankose. T ai daugelio mū
sų nežavėjo. Kilo ilgos dis
kusijos, po kurių, vietoj 
SLA, nutarėme suorgani- 
uoti Susivienijimų Lietuvių 
Kanadoje. Mes žinojome, 
jog daugelyje didesnių Ka
nados miestų, kaip Mont
real©, Toronte, Winnipege 
ir kituose, gyvuoja nemažai 
įvairiais vardais savišalpos 
draugijų. Mūsų tikslas bu
vo jas visas sutraukti į vie
na draugijų, t. y. Susivieni
jimų Lietuvių Kanadoje.

Man teko centro sekreto
riaus pareigos, tai prisiėjo 
vesti susirašinėjimus su vi
somis Kanadoje gyvuojan
čiomis pašalpos draugijomis 
ir kviesti jas dėtis prie Sus. 
Lietuvių Kanadoje. Mūsų 
idėjai bemaž visos draugi
jos, o ypatingai montrealie- 
tis Jonas Gricius, pritarė. 
Tačiau dėl geog r a f i n ė Š 
miestų padėties prie mūsų 
nesidėjo. Albertos provin
cijoje turėjome tris neskait
lingas kuopeles, o kuomet 
veiklesnieji nariai pradėjo 
iš ten išvaižnėti, mūsų Su
sivienijimų likvidavome, o 
visų iždų — arti poros šim
tų dolerių—išdalinome mū
sų spaudai.

Draugijinio veikimo ten 
mažai buvo, tai nebuvo kų 
dažnai ir į spaudų rašyti, 
todėl dažnai įsiveldavome į 
įvairias polemikas. Ypatin
gai K. Rugienius buvo tų 
polemikų mėgėjas. Aš, kad 
sunaudoti laisvalaikį, nu
krypau į -eilėraščių rašymų, 
ir jų neatsisakė talpinti nei 
“Rankpelnis, nei “Kova,” 
nei “Laisvė” (vienas jų til
po ir Raudonajame “Kovos” 
numeryje).

Visas gyvenimas kiek su
normalėjo. Atėjo laikas ap
sispręsti ir pasiruošti šei
mos sukūrimui. Rodėsi, ir 
aplinkybės tam buvo palan
kios. Tos dienos, aišku, ne 
tik aš, bet ir mano jauno
se dienose pasirinktoji drau
gė Matilda Prapuolėnytė 

laukė, neš ėmė bemaž ket
verius metus iki suradau 
kiek palankesnes sųlygas jai 
} Kanadų atvažiuoti. Ir štai 
1912 metų lapkričio 12 die
nų susituokėme.

Matildai buvo lemta siek-^ 
tis kiek mokslo. Jos bro
lis dr. J. Bagdonas tuo lai
ku vertėsi gydytojo profe
sija Naumiestyje, tai pasiė
mė savo jauniausių sesutę 
(nors ir ne vieno tėvo) ir 
leido į mokyklų. Kuomet jį, 
kaip “Varpo” platintojų, 
pradėjo sekioti žandarai, 
gydytojas savo kabinetų 
perkėlė į Vilkaviškį. Kar
tu pasiėmė ir sesutę. Bet 
ir ten jam nedavė ramybės. 
Po kiek laiko buvo areštuo
tas ir nuteistas ištrėmimu 
į Sibiru. Tuomet ir Matil
dai prisiėjo mokyklų apleis
ti.
Pirmasis pasaulinis karas

Prasidėjus pirmajam pa
sauliniam karui, darbai ėjo 
visur visais garais, ypatin
gai plieno išdirbystėje. O 
ten užmokestis buvo kur kas 
geresnis, negu kituose dar
buose. Tas viliojo ir mane, 
ir aš nuėjau į plieno pramo
nę.

Karo metu visur dirbo 
pilnų laikų, bet su karo pa
baiga pasibaigė ir kai ku
rie darbai. Plieno pramonė 
visai sušlubavo.

‘ Karo metu buvau pramo
kęs keletu neblogai apmoka
mų darbų, tai likęs be darbo 
pasimojau surasti sau pel
ninga darbų JAV. 1918 me
tais, palikęs savo mažų šei
mynėlę, pervažiavau ir ap
žiūrėjau visų didžiųjų plie
no pramonę Chicago j, Cle
veland©, Pittsburgh©, Du
quesne ir Braddock, Pa. 
Pasirodė, kad tie darbai, 
kuriuos mažose Kanados 
dirbtuvėse dirbome ranko
mis, čia atliekami automa
tiškai mašinomis. Taip pa
gal savo specialybę darbo ir 
nesuradau.

Pagyvenęs virš poros mė
nesių Braddocke (Pa.), kur 
dirbau prie visokių darbų, 
grįžau atgal j Kanadų.

Pokarinis nedarbas ne 
tik mane, bet ir kitus drau
gus privertė ieškoti darbų 
kur nors kitur. Nuo to lai
ko ir ten esamos draugijos 
žymiai nukentėjo, ir galų 
gale matėme reikalų jas 
likviduoti, o jų likusį turtų 
paskirti geriems tikslams.

1920 metų pradžioje ir 
aš su visa savo šeima nu
sprendžiau Kanadų palikti. 
Kovo mėnesio pabaigoje jau 
buvome mano pirmiau pa
sirinktame- mieste Cleve- 
lande.
Gyvenimas J. A. Valstijose

Atvykus į tokį didmiestį 
ir apie 12-kos tūkstančių 
lietuvių centrų, reikėjo bū
ti labai apdairiam, kad ap
sispręsti, iš kur ir kų pra
dėti, veikti. Ypatingai tik 
po 1919 metų raidų ir areš
tų, keletas draugų laukė iš- 
deportavimo dienos. Kitų 
ateitis irgi buvo miglota, 
žodžiu sakant, visas veiki
mas buvo žymiai suvaržy
tas, o veikėjų nestokavo. 
Vietiniai draugai - pasako
jo, kad vien tik Liet. Socia
listų Sųjungos 3-čioji kuopa 
turėjus apie 300 narių. Vi
si jauni, pilni energijos. 
Gera jų dalis veržte veržia
si į bent kokį veikimų, ne
žiūrint kokia kaina.

Deja, minėta Socialistų 
Sųjungos kuopa jau buvo 
likviduota, o tie visi nariai 
pasipylė į visas kitas drau
gijas, kurių tuo laiku bu
vo daug ir gana skaitlingos. 
Geriausiai-tuo laiku • buvo 

veikti m e n o - d a i 1 e s bei' 
pašalpos draugijoms, nes 
jos nebuvo skaitomos 
politinio pobūdžio. O kai 
LLD .ar Darb. Partijos 
kuopoms nebuvo galima 
gauti nė leidimų jokioms 
pramogoms, prisieidavo sko
lintis daugelyje atvejų 
“nekaltųjų” draugijų var
dus.

Kadangi, kaip minėjau, 
draugijų buvo daug, tai 
joms buvo reikalingas cent
rinis komitetas, kuris visų 
jų veikimų koordinuotų. Tas 
komitetas vadinosi Lietuvių 
Progresyvių Draugijų Sų- 
ryšiu. Tam sųryšiui pri
gulėjo apie 12 draugijų. 
Kiekviena rinko į sųryšį po 
3 delegatus. Tokiu būdu 
sudarė gana skaitlingų ir iš 
rinktinių vietos draugų ko
mitetų, kurio vadovybėje 
buvo visas Cleveland© ir 
apylinkės lietuvių veikimas.

Vyriausias Sųryšio tiks
las buvo tvarkyti visų 
draugijų pramogas. Tačiau 
jo veikimas siekė daug to
liau. Jam rūpėjo abelni na
rių apšvietos reikalai: lite
ratūros platinimas, paskai
tų - prakalbų rengimas, au
kų rinkimas tam tikriems 
svarbiems reikalams, o taip
gi ir prilaikyti draugijas 
nuo tam tikrų nukrypimų.

(Bus daugiau)

Waterbury, Conn.
Kaip bematant jau ir ru

duo ! Mūsų ALDLD 28 kuo
pa pradeda Rudeninę veik
lų. Sekmadienį, lapkr. 19-tų, 
2-rų vai. po pietų vyks svar
bus susirinkimas 103 Green 
St. Salėj. Reikia atlaikyti 
rinkimus į Centro Komite^ 
tų. Taipgi išgirsime rapor
tus nuo delegatų, kurie lan
kėsi 3-čios apskrities kon
ferencijoje, laikytoje Hart
forde spalio 15-tą. Prie to— 
reikia pradėti planus šio se
zono veiklai.

Po susirinkimo yra pri
rengta draugiška valanda 
su užkandžiais ir pasikalbė
jimais. Dažnai po susirin
kimų, prie stalo su užkan
džiais, draugiškam pasikal
bėjime, gauname daug su
gestijų ateities veikimui. 
Atrodo, kad f o r m a 1 i o 
susirinkimo laiku žmonės 
kažkaip varžosi, nenorėda
mi formaliai priduoti min
tis. Bet kuomet atsisėdame 
prie sandvičių ir kavutės 
visų liežuviai pasiliuosuoja 
ir jie pradeda ’patarti kų 
reikia daryti. Keista, ame?

Nors iš šalies žiūrint at
rodo, kad mūsų narių skai
čius nedidelis, bet raportuo
jant apskrities konferenci
joje atrodė, kad mūsų 28 
kuopai nereikia nuleisti gal
va prieš kitas Connecticut 
kuopas, nes gavom keletu 
naujų narių; turėjom bent 
keletu svarbių parengimų; 
parėmėm spaudų; ir, prie 
visko, turėjom “good time” 
pasikalbėjimuose, bendra
vime ir skleidime apšvietos. 
Yra bent trys didesni mies
tai Conn, valstijoj, bet mes 
su jais lyginamės ir kai ku
riuos net pralenkiame.

Sekretorė
K. Stanislovaitiene

TSRS JAU PAKEIČIA 
ŠILKVABALIŲ LYTĮ
Šilkvabaliai (šilkverpiai) 

patinėliai daug daugiau pa
gamina šilko siūlų, negu pa
telės. TSRS profesorius Bo
risas Astaurovas surado bū
dų, kad veisiant šilkvaba- 
lius daugiau būtų patinėlių, 
negu patelių.

Jungtinių Valstijų profe
sorius T. Dobžansky, iš Co
lumbia unįversiteto, sako, 
kad tai labai svarbus atse
kimas,

Pittsburgh, Pa.
LLD 87 kuopa laikė susi

rinkimų spalio 29-tų. Po ko
miteto' raportų iš veikimo, 
J. K. Mažukna išdavė ra
portų apie finansų stovį

Buvo išduotas raportas 
komisijos prirengimui pas
kaitos. Raportų išdavė 
Frank Imbras ir J. Miliaus
kas, kad paskaita prireng
ta temoje: Lietuvos ekono
mija pirm karo, per karų ir 
po karo. Statistikos surink
tos iš buržuazinės Lietuvos 
ekonomijos ir mokslo ir Ta
rybų Lietuvos: ekonomija, 
mokslais ir 'techniška pa
žanga. Komisijos raportas 
priimtas ir tema užgirta.

Buvo renkama LLD cent
ro komiteto nariai, o taipgi 
išrinkta ir kuopos valdyba 
1962 m.

Nutartaa surengti vaka
rienę lapkričio 26-tų, 6 vai. 
vakare. Įžanga $1.50. O po 
vakarienės bus skaitoma 
paskaita, kuri užims ne 
daugiau kaip valandų.

Tad kviečiam kuo skait
lingiausiai atsilankyti į pa
rengimų: ne tik skaniai pa- 
valgysime, bet girdėsite ir 
paskaitų apie Tarybų Lie
tuvos pažangų ir jos siekius 
gražinti Liėtuvų ir gerinti 
jos žmonių gyvenimų.

Parengimas įvyks LDS 
160 kuopos svetainėje, 1024 
Beaver Ave., Pittsburgh, 
Pa.

Frank Imbras

Los Angeles, Cal.
Išleistuvės, įvykiai ir 

fragmentai
Gruodžio,3-čių įvyks LLD, 

145 kp. parengimas su švei
cariško kepsnio pietumis, 
1-mų vai., spaudos labui. Ti
kimasi, kad bus ir progra
ma, nes pasižadėjo dalį iš
pildyti patyręs dainininkas. 
Taipgi bus šokiai ir kitokių 
pamarginimų. Atsil a n k ę 
smagiai praleisite laikų ir 
paremsite progr e s y via 
spaudų, kuri suteikia tei
singas žinias apie svarbius 
pasaulyje įvykius ir ugdo 
klasinį susipratimų. Geisti
na, kad rastųsi geraširdžių, 
kurie nepašykštėtų ir au
kų, nes spaudai prama yra 
reikalinga. Įvyks Danish 
Hall, 1359 W. 24th St.

Nedėlioję, gruodžio 10-tų, 
kaip 11-ka iš ryto, įvyks 
LDS 35-tos ir LLD 145 kuo
pų susirinkimai, po virš mi
nėtu adresu. Bus valdybų 
rinkimai ir kitų svarbių 
reikalų. Organizacijų ir vi
sų gerovė priklauso nuo jū
sų skaitlingo atsilankymo.

Išleistuvės
Mūsų kolonijoje pęogre- 

syves gretos retėja. Vienus 
mirtis išrovė iš mūsų eilių, 
kaip ve: P. Pupį, Pupienę 
ir dar kelis kitus, o kiti, dėl 
susidariusių aplinkybių, iš 
važiuoja.

Spalio 4 d., per LLD 145 
kp., susirinkimų, buvo iš
leistuvės J. A. ir M. De- 
menčių, kurie daug veikė ir 
užimdavo organizacijų val
dybose vietas. Dementis bu
vo ir “Vilnies” korespon
dentas.
, Spalio 26 d., sumanymu 
Bernotienės, A. Ziksienės, 
'El. Cable ir kitų, Ferndale 
parke buvo surengtos išleis
tuvės M. ir A. Pūkiams, ku
rie čionai per daugelį metų 
veikė. Pūkis ilgų laikų buvo 
finansų sekretorius LDS 35 
kuopos.

Linkiu jiems laimės nau
joje vietoje. / 

Susižeidė
Lapkričio 7 d. O. 'Šmitie

nė gatvėje žengdama nuo 
šaligatvio parkrito. Trūko 

jos kulšies kaulas. Randasi 
General ligoninėje. Reiškiu 
užuojautų ir linkiu greitai 
nasveikti.

Gaisras
Hollywoodo srityje siautė 

didelis gaisras. Sudegė 
apie 500 namų, daugumoje 
turčių. Nuostoliai siekia 
apie $50,000,000.

Mirė
Lapkričio 5 d. mirė Bar

bora Jurkienė, po tėvais — 
Klaptovich. Buvo 64 metų 
amžiaus. Gimus Raseinių 
apylinkėje.

Palaidota lapkričio 10 d. 
Forest Lawn kapinėse. Nu
liūdime paliko gyvenimo 
draugų, du brolius ir daug 
draugų ir draugių.

LDS kuopos iždininkui F. 
Šilingui buvo padaryta ope
racija. Dabar jau randasi 
namie, bet po daktaro prie
žiūra. Vėlinu, greitai pa
sveikti.

šakalių žemaitis

Worcester, Mass.
“Armistice Day” 

paminėjimas
Lapkričio 11 d. L. S. ir D. 

Draugijos moterų komitetas 
surengė vakarienę Darbi
ninkų Klubo patalpose, 29 
Endicott St. Moterims se
kasi publikų sutraukti, ir 
jos moka skanius valgius 
pagaminti. Po 7~tos valan
dos baigiant visiems pasi- 
valgyti, moterų komiteto 
pirmininkė M. Sukackienė 
paaiškino, kad pirmam pa
sauliniam karui užsibaigus 
1918 m., buvo įkurta šįoji 
šventė lapkričįo< Į1 :d., kuri 
dabar pavadinta Veteranų 
diena,; su tikslu,- ka'd‘ dau
giau nebebūtų karų. Ji pa
prašė pakelti rankas, kurie 
yra pirmojo pasaulinio ka
ro veteranai. Radosi ketu
ri, o antrojo pasaulinio ka
ro tik vienas tesirado šia
me pobūvyje. Čia ir buvo 
paprašytas vienas iš pirmo
jo pasaulinio karo veteranų, 
J., kų nors pasakyti. Jis 
trumpai pabrėžė, kaip Vo
kietijos kaizeriui nepavyko 
pasaulį užkariauti, ir kaip 
tai baisus, biaurus žmonių 
žudymas ėjo, ypač Verduno 
karo fronte, Francūzijoje.

Antrasis pasaulinis Vokie
tijos fašistų sukeltas karas 
buvo dar baisesnis: tiesiog 
niekup nekalti žmonės, buvo 
masiniai žudomi, nesuskai
tomos gėrybės buvo sunai
kintos, tačiau Hitleris, kaip 
ir kaizeris, negalėjo užka
riauti pasaulio. Talkinin
kai, nugalėję • fašistines ar
mijas, priesaikavo, kad tai 
turįs būti paskutinis karas. 
Bet dabar gi, po 16 metų, 
kai užsibaigė toji baisi 
žmogžudystė, vėl barškina
ma ginklais ir vėl vakarinės 
Vokietijos militarizmas at
kuriamas visu smarkumu. 
Fašistiniai militaristai vėl 
užima postus armijoje, atvi
ros provokacijos dėl Berly
no daromos. Tik bereikia 
griežtesnio iš “raudonųjų” 
pusėms pasipriešinimo, ir jau 
atominis karas, pražūtis vi
sai žmonijai. Tačiau dėka 
neišsemiamos tų “raudonų
jų” kantrybės ir visos žmo
nijos priešinimosi, karo dar 
nėra. Viso pasaulio žmonių 
šventa pareiga reikalauti ir 
reikalauti pilno nusiginkla
vimo ir visuotinos taikos 
visiems laikams. Tik tada, 
tikroji karo paliaubų švente 
bus! - .' i

Po kalbų vakaras praleis
tas su muzika, grojant Ku- 
liešai armonika ir M. Meš- 
kienei pianu. Maisto gamin
tojoms visi teikia kreditų.

D. J.
II ■ 11.   I !■■■■*

4 p.-Laisvė (Liberty) t-Penkt.,

Lietuvių tauta davė ■ 
pasauliui genijų ir y 
dar daugiau duos

Štai šiomis dienomis skai
tau rugsėjo 26-os d. “Lais
vėje” straipsnį, parašytų 
Zieniaus. Jis rašo, kad la
bai įtakingame vokiečių 
dienraštyje “Suddeutssche 
Zeitung” tilpo apie Mikalo
jų Čiurlionį meno kritiko 
Robert Van Berg straipsnis. 
Straipsnyje tvirtinama, kad ' 
jei ne 1939 metų karas, žy
musis prancūzų rašytojas 
Romain Rolland būtų įgy
vendinęs savo planų: atvy
kęs Lietuvon ir surinkęs 
medžiagų jo taip gerbiamo 
dailininko Čiurlionio bio
grafijai. Knyga būtų iš
ryškinusi pasauliui lietuvių 
genijų, apie kurį Bernard 
Beremsen (Lietuvoj gimęs, 
o neseniai Italijoj miręs, 
pasauluinio meno žinovas 
1949 metais pasakė: “Tarp 
didžiųjų naujosios epochos 
individualų Čiurlioniui pri
klauso garbės vieta. Jis tu
ri būti suprantamas ne tik 
kaip mistikas ir vizionistas, 
toks jis ir buvo, bet ir kaip 
vienkartinių ir meninių idė
jų atstovas.”

Matote, mūsų Čiurlionį 
gerbė Vokietijos meno ži- 
niūnai, gerbė jį Prancūzi
jos ir Italijos meno žinovai. 
O juk Čiurlionis mirė prieš 
50 metų.

Dabar statau klausimų, 
kaip didingai Čiurlionis bū
tų pasižymėjęs, jei jis bū
tų sulaukęs gilios senatvės, 
iki dabar būtų pagyvenęs? .

Nors jis mirė visai jaunu
tis, vos 36 metus turėda
mas, o tiek daug nuveikė 
meno srityje, kad šiandien 
jau viso pasaulio meninin
kai prieš jį lenkia galvas, a*

O argi ne garbė lietuvių 
tautai turėti tokius muzikus 
su dideliu talentu kaip 
Gruodis, Naujalis, Žilevi
čius, Bendorius ir kiti? O 
dabar jau Tarybinė Lietuva 
gali didžiuotis ne vien savo 
muzikais. Ji gali labai di
džiuotis ir savo mokslinin
kais, tokiais kaip profeso
rius Matulis, Januškevičius, 
Baršauskas ir daugelis ki
tų, kurie labai aukštai iškė
lė Lietuvos vardų tarp ki
tų tautų.

Susnikų Jurgis

Waterbury, Conn.
Spaudos reikalai

Man prisimena 1954 me
tai, kada teko užimti M. 
Svinkūnienės, buvusios per 
daugelį metų laikraščių va- 
jininkės, vietų. Aš, su pa-^ 
galba kitų skaitytojų, vis 
bandau darbuotis “Lais
vės”, “Vilnies” ir “Liaudie? 
Balso” platinime.

Per tų laika dar neblogai 
sekėsi todėl, kad gavau kitų 
kooperacijos. Taigi pasiti
kiu, kad ir šių metų vajuje 
kiti draugai ir draugės man 
padės. Jeigu visi bendrai 
dirbsime, kaip dirbome per 
septyneris pastaruo sius 
metus, tai pasekmės bus ge
ros. Neturi būt nusiminimo. 
Nors amžiuje esame senes
ni, bet mes turime dirbti už 
save ir tuos, kurie jau iš 
gyvųjų eilių išsiskyrė.

Tunu pasakyti, kad šie
met jau aplankiau 50 skai
tytojų. ..Visur radau juos 
gerame ūpe. Pasimokė jo 
prenumeratas, aukojo, už
prašė ir ateinančiais metais 
atsilankyti ir jų prenume
ratų atnaujinti. Prižadė
jau tai padaryti, jeigu tiki 
sveikata leis.

' M* Strižauskiene

lapkr. (Nov.) 17, 1961



JUBILIEJINIS
LAISVĖS' VAJUS

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
Stripeika, elizabethietis. Plačiai apvažinėjo kaimyniš
kus miestelius, ir gerokai gavo atnaujinimų. Darbuoja
si ir patersonietis J. Bimba, prisiuntė atnaujinimų.

J. Blažonis, Lowell, Mass., kuris bendrai dirba su 
lawrencieciais, prisiuntė glėbį atnaujinimų. Jis žada 
dar daugiau prisiųsti. Gauta gerų žinių ir nuo lawren- 
ciečio S. Penkausko, prisiuntė atnaujinimų.

Iš mažo miestelio Eddystone., Pa., įstojo į vajų A. 
Lipčius ir J. Šlajus, su geru šūviu. Prisiuntė tris naujas 
prenumeratas ir daug atnaujinimų. Linkime jiems sėk
mės.

Philadelphijos uoli vajaus darbuotoja P/ Walantie- 
nė taipgi įstojo į vajų su nauja prenumerata ir atnauji
nimu. Tikimės, kad ir kiti vajininkai jos mieste pasiro
dys su gerais rezultatais. J. Šapranaukienė, kuri visuo
met gerai dirba vajuje, skundžiasi su silpna sveikata. 
Būtų gerai, kad skaitytojai, gyvenanti jos miesto daly
je, atsinaujintų prenumeratas per ją, nes jai nelengva 
nueiti į namus.

Štai Great Neckas ir vėl prisiuntė naują prenume
ratą ir atnaujinimų. P. Beeis, to miesto veteranas vei
kėjas, turi vilties, kad ir jo kaimynai ateis jam į pagalbą.

Pagaliau gauta žinių ir iš So. Bostono. Toji veikli 
Pajininke H. Thomas (kartu su M. Paura) prisiuntė 

naują prenumeratą ir atnaujinimų. Sako, kad bus dar 
ir daugiau iš South Bostono.

Detroito apylinkėj gražiai darbuojasi Vera Smals- 
tis (Livonia). Ji prisiuntė atnaujinimų. Galima tikėtis, 
kar Verutė labai gražiai pasidarbuos vajuje.

Nepasiduoda ir Chicaga. Vajininkė B. E. Senkevi- 
čienė, nors neseniai po operacijos ir dar jaučiasi silpna, 
prisiuntė atnaujinimų, ir rašo, kad stengsis kiek galė
dama pasidarbuoti vajuje. Būtų gerai, jeigu čikagiečiai 
užeitų pas ją į “Vilnies” Administraciją, ir atsinaujin
tų “Laisvės” prenumeratas per ją. Linkime jai sustip
rėti sveikatoje.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
ALDLD 45 kp., St. Petersburg, Fla............ $100.00
LLD 7-a Apskr. (per S. Penkauską), 

Lawrence, Mass...................................... 20.00
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va.................. 11.00
J. ir A. Vazniai, Richmond Hill, N. Y........ 10.00 
August Gerbut, Hartford, Conn....................... 6.00
A. Jenkins, La Porte, Ind................................... 6.00
X-Detroitietis .................................................... 6.00
M. Adomonis, Great Neck, N. Y..........................6.00
H. Lyben, Detroit, Mich...................................... 6.00

j P. Navickas, Gulf Port, Fla. . ........................... 6.00
* George Skindera> Bristol, Conn..........................  6.00

J. Smitas, Bethlehem, Conn. .. ........................... 6.00
J. Čepukaitis, Forestville, Conn.........................  6.00
S. Rainard, Dorchester, Mass......... .•................ 6.00
Helen Cwon, Baltimore, Md............................... 6.00
L. Novak, Cranford, N. J...................................... 6.00
M. Burkauskienė, Elizabeth, N. J......................... 6.00
Frank Obrekes, Paxinos, Pa............................... 6.00
D. Kasmauskas, Allendale, N. J......................... 5.00
Adam Gudaitis, Toms River, N. J........................5.00
P. Vaičionis, Cranford, N. J............................... 5.00
B. Makutėnienė, Cranford, N. J........................... 5.00
L. Bartkus, Linden, N. J.................................... 5.00
J. Zale, Ozone Park, N. Y.....................................5.00
Al ir Birutė Walins, Stratford Conn.................. 5.00
Ch. Meškėnas Brooklyn, N. Y. . '......................... 4.00
Charles Stašis, Perkasie, Pa..............................   3.00
St. Puodžiūnas, Laurens, N. Y............................. 3.00
John šteinis, Farmingdale, L. I., ...................... 3.00
M. Zeikus, Hillside, N. J.................................... 2.00
Ona Buividienė, Dorchester, Mass.................... 2.00
P. Kalendo, So. Boston, Mass.............................. '2.00
T. Bačanskas, Philadelphia, Pa. ..........,............ 2.00
J. O. Swingle, Bristol, Conn...................  2.00
J. Mačiuta, Brooklyn, N. Y.   .......................... 2.00
J. Petronis, Montreal, Canada  ........................ 2.00

) Vera Smalstis, Livonia, Mich ............................ 2.00
K. Steponaitis, Lewiston, Me.................................2.00

Plymouth, Pa.
Gimtadienio pagerbimas
Plymoutho LLD ir LDS 

kuopų draugės: O.Globičie- 
nė, O. Krutulienė, E. Kas- 
parienė, V. Kazlauskienė ir 
M. Navickienė, nežinau ko
kiu tai būdu sužinojo pa
slaptį, tai yra, mano 76 me
tų amžiaus skaitlinę, kuri 
sukako 1961 m. lapkričio 4 
d. Tačiau nieko man neži
nant tos draugės surengė 
parę lapkričio 5 d., mūsų 
pačių stuboje.

Ir štai koks “triksas” bu
vo sugalvotas: Lapkričio 4 
d. O. Krutulienė pašaukė 
maniškę telefonu ir įsakė 
nesirūpinti pietumis sek
madienį, prašė būti pas ją 
pietų 1 valandą. Na, tai ge
rai, ačiū, būsime, maniškė 
atsakė.

Sekmadienio pusdienį lei
džiame lengvai, peržiūrinė
ja kai kuriuos laikraščius 
ir taip sau be rūpesčio abu 
lūkuriuojame, kada bus 
laikas eiti į svečius. O štai 
jau 15 minučių iki vienai, 
tai jau bus laikas ir eiti pas 
Krutulienę pietų.

Jau ruošiamės apleisti 
stubą: maniškė dar apžiūri
nėja, ar viskas lieka tvar
koje. Ogi štai kas duris bel
džia. Po šimts knipelių, dar 
čia kas mus sutrukdys, kai 
mes pasiruošę išeiti. Maniš
kė duris atidarė: už jų pa
sirodo gražus būrelis drau
gių ir draugų, visos draugės 
nešinos pundeliais ir net 
puodais, o mūsų kvietėja 
priešakyje suriko, o paskui 
ją kiti: HAPPY BIRTH
DAY Vincui Žilinskui!..

Pasirodė, kad viskas iš 
anksto buvo paruošta, nes 
tuojau ant stalo sudėstė 
valgius, gėlimus ir net kei- 
ką su žvakutėmis. O Kru
tulienė pakvietė jubiliatą ir 
visus sugerti tostą ir sudai
navo “Happy Birthday”. 
Visi man palinkėjo laimin
gų ilgų metų! *

Brangios draugės ir 
draugai, tariu jums visiems 
už mano gimtadienio pami
nėjimą ir pagerbimą šir
dingiausią dėkui!

Taip pat širdingai- dėko
ju draugėms už man suteik
tas gražiais dovanėles!

Pietus baigiant, A. Globi- 
čius ir F. Mankauskas abu 
patiesė ant stalo jubiliatui 
po 6 dol. ir E Čereškie- 
nė $1 dol. Jubiliatui atsisa
kius pinigines dovanas im
ti, pinigai paskirti “Lais
vės” vajaus fondui.

V. Žilinskas

IĮ J
tik man pagelbėjote, pareiš
kė te užuojautą laiškais, at
virukais arbe per telefoną, 
už atsilankymą į namus, už 
atvežtas gėles. Visiems ir 
visoms didelis dėkui! ■

B. Makutėnienė

Baltimore, Md.
Rado negyvą žmogų

Lapkričio 7 d., parėjęs iš 
mokyklos, Vincas Deltuva 
išsivedė šunis į girią pamo
kyti zuikiauti. Suneš nubė
go toliau. Jis juos pasekęs 
rado negyvą žmogų. Pa
šaukta policija.

Žmogus gulėjo apneštas 
lapais, greta jo rąstą nuo 
degtinės tuščia bonka ir 
šautuvas. Kol kas dar neiš
aiškinta, ar jis pats nusišo
vė, ar kas kitas jį nušovė.

Mirė A. Kurelaitis
Lapkričio 8 d. mirė An

tanas Kurelaitis, sulaukęs 
apie 80 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Kauno rėdybos, Gir
kalnio parapijos. Dalyva
vęs Rusijos-Japonijos kare.

Tarp lietuvių buvo žino
mas kaip “profesorius”. 
Kuomet jis buvo jaunesnis, 
mokydavo vaikučius lietu
vių kalbos — skaityti ir ra
šyti.

Politiniai buvo tautinin- 
kiškai nususistatęs, bet su
kalbamas žmogus. Jis daug 
pasidarbavo lietuvių vaikus 
mokydamas. Jo geri darbai 
ilgai bus atmenami. Ilsėkis, 
Antanai, savo kelionę už
baigęs.

J. Deltuva

Rochester, N. Y.
Rochesterio Universiteto 

studentai turėjo mas i n į 
protesto mitingą prieš pa
kėlimą metinio mokesčio 
nuo $1,200 iki $1,500 su 
pradžia 1962 mokslo metų 
(rugsėjo mėn.), prieš per
pildymą klasių ir už suma
žinimą vieno susirinkimo su 
mokytojais į savaitę.

Rochesterio miesto busų 
šoferiai išėjo į streiką. 
Miestas paliko be masinės 
transportacijos.

Reikalauja didesnio už
darbio ir geresnių darbo są
lygų.

Streikas dar tęsiasi.

jįV Po $1: S. Vaičiulionis, Chicago, Ill.; M. Masys, St. 
Clair Shores, Mich.; A. Petraitienė, Brooklyn, N. Y.; 
Vincas Bernotas, Worcester, Mass; J. Giedrynas, J. Kup
činskas, P. Beeis, Great Neck, N. Y.; J. Grausis, Rum
ford, Me.; A. Žalis, Lake Worth Fla.; J. Saulėnas, Det
roit, Mich.;A. Zalderienė, Collinsville, HL; A. Gabalis, 
Lynbrook, L. L; J. Birbilas, St. Glair, Pa.; A. Mašalai- 
tis, Torrington, Conn.; Veronika Mineikis, So Boston, 
Mass.; Ig. Chulada, Methuen, Mass.; Jonas Vilkelis, St. 
Petersburg, Fla.; J. Matui, Dorchester, M'ass.; A. Rėk
laitis, Bristol, Conn.; J. Prekauskas, Woodbury, Conn.; 
J. Shukis, M. Kazlauskas, So. Boston, Mass.; H. Tho
mas, Hingham, Mass.; A. Brazis, Baltimore, Md.; F. 
Bušlevičius, Nashua, N. H.; Geo Budris, Elizabeth, N. 
J.; A. Vertelis, Brick Town, N/J.; St. Milavas, J. Kar- 
dauskas, F. Stankus, Linden, N. J.; L. F., N. Haledon, 
N. J.; John Gerdis, Berlin, Conn.; F. Kvedaras, Miami, 

' Fla.

Dabar iplaukė $327.00. Iš anksčiau gauta $1,034.67. 
Viso gauta $1,361.67. Balansas $3,638.33.

Negalima praleisti nepastebėjus, kad St. Petersburg, 
JFla., 45 kuopa visuomet puikiai remia laikraščio fondą, 
vubiliejinį fondą gerokai pastiprino ir šį sykį. 'Didelis 

' ačiū jiems. Taipgi ačių ir kitiems rėmėjams, kurie šiuo 
laiku prisiuntė gražių dovanų. Nepamirštame ir vaji- 
ninkų veikimo.

v. “Laisves” Administracija

Cranford, N. J.
Dėkoju visiems už užuo

jautos laiškus ir atvirutes, 
atsiustas laike mano ligos.

Atsiprašau, kad taip il
gai neparašiau apie save. 
Jau daug laiko praėjo, kai 
paslydau ant šaligatvio. 
Kada nuvežė į ligoninę, su
rado, kad kojos kaulas trū
kęs dviejose vietose. Gydy
tojas nuėmė X-Ray, pasa
kė, kad turiu pasilikti ligo
ninėje apie savaitę laiko, 
nes turės koją sugipsucti.

Sugrįžau namo, tada vėl 
X-Ray nuėmė. Pasirodė, 
kad negerai sudėtas “cast”. 
Turėjo iš naujo sugipsuoti. 
Antrą kartą koja buvo su
dėta į “traction” ir išbuvau 
ligoninėje 25 dienas.

Prisiėjo daug valandų bei 
dienų skausmus kentėti

Gavau daug užuojautos 
laiškų ir atvirukų iš arti ir 
toli.

Nebus galima
visų vardus ir pavardes, 
kas išreiškėte užuojautą, 
nes laikraštyje užimtų daug 
vietos.

Tariu visiems ir visoms 
nuoširdžiausią padėką, kas

'suminėti

Ir Rochesteryje moterys 
demonstravo (per 200) už 
sulaikymą bandymų bran
duolinių ginklų ir už taikų 
sugyvenimą su visu pasau
liu. Vietinės spaudos vedė
jai matė reikalą rašyti ve
damuosius straipsnius apie 
demonstraciją. Susiramini
mą įžiūrėjo, kad tik 200 de
monstravo. O jeigu masinės 
demonstracijos pasipildytų, 
tai reikėtų atsisakyti šalto
jo karo ir vesti industrinę 
kompeticiją su socialistinė
mis šalimis. Tai būtų di
džiausia bėda. ‘ <

“Laisvės” Skaitytojas

Keleiviniai dideli 
laivai

Dabar didžiausi iš keleivi
nių kursuojančių laivų yra 
Anglijos “Queen Elizabeth” 
—83,600 tonų ir “Queen 
Mary’’ — 81,300 tonų, 
Francūzijos “La France”— 
66,000 tonų ir Jungtinių 
Valstijų — “United States” 
53,300 tonų.

Italijos yra didžiausias 
laivas “Leonardo da Vinci” 
—33,500 tonų. Tarybų Są
jungos “Sovetską j a Ukrai
na” — 43,000 tonų ir “So- 
vetskij Sojuz” — 21,200 
tonų.

Iš tankerių didžiausias 
yra “Universe Apollo,” 
amerikiečių., bet jis plaukio
ja po Liberijos vėliava.

St. Petersburg. Fla
Nors nesu koresponden

cijų rašėjas, bet neišken
čiau neparašęs apie mūsų 
gerbiamos LLD 45 kp. veik- 
lą.

Lapkričio 5 turėjome sa
vo kp. mėnesinį susirinki
mą. Išklausius valdybos ir 
komisijų raportus, tai tie
siog negalima atsidžiaugti 
mūsų draugų ir draugių 
tokia energija ir jų veikla. 
Per jų uolų veiklumą mes 
tiek daug galime prisidėti 
prie išlaikymo mūsų darbi
ninkiškos spaudos. Štai kad 
ir minėtame susirinkime, 
svarstant apie mūsų spau
dą, perskaičius laišką bei 
atsišaukimą nuo “Liaudies 
Balso” ir apie jų sunkią 
padėtį, nutarėme prisidėti 
jo išlaikymui su 50.00. Dar 
neseniai mes buvome jį pa
rėmę su tiek pat dolerių.

Dabar einant “Laisvės”, 
mūsų dukartsavaitinio laik
raščio, vajui, prisidėjome 
su $100. Nepamiršome ir 
savo mylimo dienrašč i o 
“Vilnies” ir jai suteikėme 
paramos $100. O pakilus 
klausimui kas link Leono 
Prūseikos, kaipo pirmojo 
sumanytojo ir kūrėjo mūsų 
brangios L. L. Draugijos, jo 
pagerbimui ir atminčiai ant 
jo kapo pastatyti paminklą 
prisidėjom su $100.

Todėl gi yra labai džiu
gu ir aš laukan už garbe, 
kad galiu priklausyi ir pri
klausau šiai garb ingai 
LLD 45 kp. Aš manau, gal 
nėra nei vienos jai lygios 
kp. per visas J. V., kad ga
lėtų tiek daug prisidėti prie 
palaikymo mūsų darbinin
kiškos spaudos. Galime taip 
paremti tik pasidėkojant 
mūsų draugėms moterims 
už jų tokią energiją ir iš
tvermę.

Mūsų užbrėžta progra
ma šio mėnesio veiklai:

Lapkričio H įvyko ban
ketas ir buvo labai pasek
mingas.

Lapkričio 23, Padėkos 
Dieną (Thanksgiving Day) 
įvyks už vis iškilmingia
usias banketas: bus patiek
ta labai geri pietūs kalaku
tų su visais trimingais ir 
lietuviškų kilbasų. Banke
tas atsibus mūsų įprastoje 
vietoje, 314-15th Ave. So., 
kaip 12 v. dieną.

Gruodžio 3 d. įvyks labai 
svarbus LLD 45 kp. prieš- 
metinis susirinkimas. Visi 
nariai privalo dalyvauti, 
nes turėsime balsav i m ą 
Centro Komiteto kandida
tų. Taipgi turėsime išrink
ti ir savo kuopos valdybą 
ateinantiems 1962 m. Todėl 
visų narių yra pareiga da
lyvauti susirinkime. Pra
sidės. punktualiai, 11 v. d. 
Po susirinkimo bus pietūs, 
prie pietų kviečiami daly
vauti ir ne nariai.

I I

Vienas iš Valdybos

Pasirodė rinktiniai 
poeto Stasio 
Jasilionio raštai

(Specialiai “Laisvei”)
Vilnius.—Ką tik iš spau

dos išėjo įžymaus Amerikos 
lietuvių visuomenės veikėjo 
ir poeto Stasio Jasilionio 
rinktinių raštų knyga “žo
džiai iš širdies.” Penkių pa
vadinimų skyriuose — “Ko
vų garsai,” “Darbo sūku
riai,” “Tėvynės kančios ir 
džiugesiai,” “Bešvintantis 
rytas,” “Pavasario godos” 
— išspausdinti rinktiniai 
Jasilionio eilėraščiai. Auto
riaus beletristiniai ir publi
cistiniai dalykai knygoje su
dėti po antrašte “Žvilgsniai 
į gyvenimą.”

Leidinys gražiai apipavi
dalinta^, iliustruotas rašy
tojo portretinėmis bei gru
pinėmis fotonuotrauko m i s. 
ir kt. Knygos įvade plačiai 
nušviestas Stasio Jasilionio 
gyvenimas, autoritetingai 
ngarinėjamas poeto kūrybi
nis kelias.

Rinktinei išleisti buvo su
daryta tokios sudėties re
dakcinė komisija: V. Mozū
riūnas, B. Pranskus (pirmi
ninkas), A. Vaivutskas ir 
P. Ulevičius; redaktorė S. 
Budrytė, dailininkas A. Ku
čas.

Knyga susideda iš 462 
puslapių. Išleista 5,000 egz. 
tiražu. Išleido Valstybinė 
grožinės literatūros leidyk
la.

Tokios apimties Stasio Ja
silionio kūrinių rinkinys pa
sirodo pirmą kartą. Tai gra
ži dovana grožinės literatū
ros mėgėjams Tarybų Lie
tuvoje ir užjūrio lietuvių 
kolonijose.

A. Vaivutskas

i

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

BALTIMORE, MD.
BUS RODOMI PAVEIKSLAI 

,IŠ LIETUVOS

“Tarybų Lietuva”, 
“Nemuno žiotys” ir

“černiakovskio Kolūkis”
Sekmadienyje 

Lapkričio-November 19 d.
Pradžia 2-rą vai. popiet

FINŲ SVETAINĖJE 
703 Ponca St., Baltimore, Md.

ĮŽANGA DYKAI
Kelrodis: Važiuokite Nr. 20 
busu iki 4900 Eastern Ave., iš
lipkite ant Ponca St. ir eikite 
į pietų pusę du blokus.

Kviečia LLD 25 k p.

Tokio. — Tarybų Sąjun
ga atmetė Japonijos protes
tą dėl atominių ginklų ban
dymų. TSRS sako, kad Ja
ponija užsiima “Vakarų 
propaganda”.

Londonas. — Mrs. Fran
ces Irvin sulaukė iki 100 
metų amžiaus ir dar gali 
dirbti.

1960 MET. NUSKENDO 
171 LAIVAS

Iš Lodono jūrininkystės 
skyriaus praneša, kad I960 
metais pasaulyje nuskendo 
171 laivas, bendrai 358,200 
tonų įtalpos.

Daugiausia laivų nusken
do plaukiojančių po Liberi
jos vėliava, seka — Angli
jos, Juntginių Valstijų, Pa
namos, Graikijos, Norvegi
jos ir kitų šalių.

Washingtonas. — Atvyko 
Pietinės Korėjos junntos 
viršininkas gener olas C. 
Hiee Park. Jis prašo JAV 
militarinės, finansinės ir 
ekonominės pagalbos.

New Delhi. — Pagerėjus 
santykiams tarp Kinijos ir 
Nepalio karalystės, tai In
dijoje prasidėjo kurstymas 
prieš Nepalio valstybę.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS. 
Draugiškas Vakaras 
“Laisvės" Paramai

įvyks šeštadienį, Gruodžio-Dec. 2 d., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St., pradžia 7-tą vai. vakare, 
rengia LLD 6 kuopa. Užkandžiai ir 
skanūs gėrimai iš Lietuvos: arba
tėlė, sūriai, pyragai ir kiti skanu
mynai. Komisijoje yra: K. Cereš- 
kienė, A. Kukaitienė ir G. Shimai- 
tis.

Čia galėsite atsinaujinti “Laisvę" 
ir “Vilnį,” kuriems pasibaigė. Bū
kite ir tie, kurie jau esate užsi
mokėję prenumeratą. Čia visi būsite 
gerai pamylėti. Pasikalbėsime apie 
mūsų spaudos reikalus, linksmai ir 
draugiškai praleisime vakarą.

George Shimaitis (91-92)

ELIZABETH, N. J.
Filmai iš Lietuvos bus rodomi sek

madienį, Gruodžio-Dec. 3 d., 408 
Court St., rengia LLD 54 kuopa. 
Bus labai įdomūs filmai iš dabarti
nio gyvenimo Lietuvoje. Rodys J. 
Grybas.

Kviečiame visus atsilankyti ir 
pamatyti tuos gražius paveikslus.

Komisija (91-92)

ST. PETERSBURG. FLA.
LLD 45 kuopa rengia didelį ban- 

' ketą ketvirtadienį, lapkričio 23 d.— 
’ Padėkų dienoj (Thanksgiving day), 
Laiškanešių svetainėj, 314 — 15th 
Ave. So. Pietūs bus patiekti 12 vai. 
Šeimininkės sakė, kad bus nepapras
tai geri kalakutienos pietūs su visais 
trimingais. Visus kviečia dalyvauti 
ir užtikrina, kad būsite patenkinti.

Vienas iš komisijos (91-92)

PITTSBURGH, PA.
LLD 87 kuopa rengia vakarienę 

I Lapkričio-Nov. 26-tą d., LDS 160tos 
j kuopos svetainėj, 1024 Beaver Ave., 
; North Side. Vakarienė prasidės 6 
I vai. įžanga $1.50. Po vakarienės 
I bus paskaita. Kviečiami visi.

Komitetas (91-92)

Lawrence ir Methuen, Mass.

Maple Parko Uždarymas

BANKETAS
Įvyks šeštadienį

Lapkričio 25 November
Pradžia 6-tą Valandą Vakare

MAPLE PARKE
Dėl tūlų priežasčių vakarienės pradžia perkeliama 

iš 2-ros valandos į 6-tą.
šis bus paskutinis parengimas šiemet Maple Parke.

Lauksime svečiu ir iš tolimesnių miestų. Prašome 
atvykti paskirtu laiku —nesivėluokite.

Rengimo Komitetas

Norwood, Mass.
LLD 9-ta kuopa rengia šaunius pietus sekmadienį, 

Lapkričio-Novembęr 26 d., .1-mą vai. popiet, Lietuvių
Bendrovės salėje, 13 George Avė.

šis banketas yra rengiamas mūsų pažangios spau
dos — “Laisvės” ir “Liaudies balso” — paramai.

Kviečiame visus, vietinius ir iš apylinkės kolonijų, 
atsilankyti. Užtikriname, visi būsite pilnai paten
kinti; nes mūsų gaspadinės moka pagaminti skanius 
pietus, kad visi būtų patenkinti. Prie skanių pietų 
bus įvairių skanėsių, šiltos kavutės ir alučio.

Rengimo komisija

5 p.«Laisve (Liberty)— Pen k t., lapkr. (Nov.) 17, 1961



Pasimatysime 
sekmadienį!

Šis yra paskutinis primi
nimas, kad sekmadienį, lap
kričio 19 d., 3 v. popiet, bū
tumėte “Laisvės” salėje, 
kur bus atžymėta M. K. 
Čiurlionio 50 metu mirties 
sukaktis.

Lietuvių Meno Sąjungos 
valdyba, dailininkai ir Aido 
Choro nariai stengiasi pa
daryti šį pobūvį vienu iš 
įdomiausių.

Robertas Feiferis ir Ru
dolfas Baranikas supažin
dins mus su M. K. Čiurlio
nio muzika ir tapyba. O 
Rojus Mizara pateiks refe
ratą apie M. K. Čiurlionį 
kaip žmogų.

Mildred Stensler paskam
bins vieną kitą M. K. Čiur
lionio kompoziciją

Elena Brazauskienė pa
dainuos M. K. Čiurlionio 
dainų; padainuos jo sukur
tų dainų ir Aido choro Mo
terų kvartetas.

Dainuos ir visas Aido 
choras.

Prašome visus būti laiku.
Rengėjai

MIRĖ
Praėjusis savaitgalis bu

vo labai liūdnas Niujorko 
lietuviams tuomi, kad iš jų 
tarpo mirtis išplėšė keletą 
žmonių. Pas Šalinską šer
meninėje buvo pašarvoti 
net du lavonai. “Laisvėje” 
jau buvo rašyta apie stai
gią mirtį mylimo laisviečio 
Miko Makarevičiaus. Bet 
toje pačioje šermeninėje 
gulėjo pašarvota ir Ameli
ja Naudžius, kuri širdies 
smūgiu taipgi staiga mirė 
sekmadienį. Ji buvo buvusi 
Juozapaitienė, daugeliui ir 
pažangių lietuvių pažįsta
ma, nes kartais atsilanky
davo ir į mūsų parengimus. 
Velionė buvo 67 metų am
žiaus. Buvo našlė. Jos vy
ras Naudžius mirė prieš 
porą metų. Dideliame nu
liūdime pasiliko sūnus, 
duktė ir du anūkai.

Velionė palaidota trečia
dienį, Šv. Traicės kapinėse. 
Mūsų užuojauta likusi a i 
šeimai ir velionės drau
gams. Rep.

DĖL ŽODŽIO LAISVĖS
New Yorko universitetų 

vedėjai patvarkė, kad stu
dentai neturi teisių kviesti 
komuni s t u s kalbėtojais. 
Prieš tokį patvarkymą 
streikavo apie 2,000 studen
tų. Visa eilė žymių asmenų 
išstojo prieš žodžio varžy
mą.

Tuo kartu Amerikos na
cių partijos vadas George 
Lincoln Rockwell kreipėsi 
į JAV Aukščiausiąjį teismą 
skųsdamąsis, kad jam per
eitą Gegužės pirmąją nelei
do kalbėti Union Square. 
JAV Aukščiausiasis Teis
mas patvarkė, kad miesto 
viršininkai neturi teisės su
laikyti nacių prakalbų, nes 
tai prieštarauja teisių bi- 
liui.

Jeigu neciams leistina kal
bėti,- tai kaip tada gali stu
dentams drausti išklausyti 
komunistų kalbėtojų?

ATLANTE PALAIDOJO 
22 TONAS GINKLŲ

New Yorkas. — New 
Yorko miesto policija išve
žė į Atlanto vandenyną ir 
ten 100 pėdų gylyje nu
skandino 22stonas ginklų. 
Jų tarpe nuskandino 7,628 
revolverius ir apie 7,000 
peilių, šautuvų ir kitokių 
ginklų. Ginklai atimti nuo 
gengsterių ir jaunimo gau-

Dar iš “Laisvės” gražiai 
pavykusio koncerto

Antradienio “Laisvėje” 
skaitėte tik trumpą praneši- 

; mą apie nepaprastai puikiai 
. pavykusį mūsų jubiliejinį 
koncertą sekmadienį. Ten 

: buvo pažadėta plačiau pasi
kalbėti šioje laidoje apie 
koncerto programą, apie tos 
programos pildytojus. Džiu- 

; gu rašyti, kai yra apie ką 
rašyti. Gražu girtis, kai yra 

j kuo girtis.
Šio mūsų koncerto progra- į 

i ma buvo nepaprastai turtin- j 
- ga žaviomis, melodingomis! 
dainomis, kurias įspūdingai’ 

i atliko šaunūs dainos talen-1 Į
! tai. Šių žodžių rašė j ui te- 
; ko per visą koncertą sėdė- 
1 ti beveik pačiame didžiulės 
'salės gale. Pasakysiu, jog 
per visą koncertą publikos j 
užsilaikymas buvo pagirti-1 
nas. Taip gražiai ji užsi-į 
laikė ir taip atidžiai kiekvie-; 
ną dainą išklausė, nes jai 
programos pildytojai labai; 
patiko. Jau ir pagal tą ga-! 
Įima spręsti apie aukštą me
ninį programos lygį, apie 
chorus ir solistus, kurie 
programą pildė. Publika su
sižavi daina tik tada, kai 
dainininkas savo balsu ją 
užkariauja.

Programos pildyme daly
vavo du chorai — Niujorko 
Aidas ir Hartfordo Laisvės | 
Choras. Įdomu, kad abiejų 
chorų vadovės ir rpokytojos 
yra grakščios, malonios, ta
lentingos moterys — Mild
red Stensler ir Wilma Hol
lis. Ypač pastaroji yra mū
sų lietuviškoje men i n ė j e 
veikloje nepaprastas reiški
nys. Tautine kilme ji yra 
amerikietė francūzaitė. Tie
siog stebėtis reikia, kaip gi
liai ji pagauna lietuviškos 
dainos dvasią ir per chorą 
perteikia publikai. Tiesiog 
stebėtis reikia, kaip gražiai 
ji susidraugavusi su lietu
viais ir kaip jie ją gerbia 
ir myli. Kalbėjausi su Lais
vės Choro veikėjais. Su di
džiausiu pasididžiavimu jie 
kalba apie “mūsų Wilma.”

Pastebėjau, kad Mrs. Hol
lis jau, apart savo gražių 
jaunų dukrelių, prie choro 
pratina ir savo sūnelį. Kai 
jinai chorui pritariant dai
navo solo, jam pavedė cho
rą diriguoti. Vaizdas buvo 
toks įspūdingas, jog iš dide
lio susijaudinimo ne vienam 
iš žiūrovų mačiau per 
skruostą net džiaugsmo aša
rą nuriedant. Mrs. Wilma 
Hollis tikrai gali didžiuotis 
savo darbo rezultatais. Jos 
vadovaujamas Laisvės Cho
ras yra šaunus, gerai pa
ruoštas, gražiai sumckytas 
dainos meno kolektyvas. Jis 
dar kartą savo melodingo
mis dainomis mus gražiai 
palinksmino. Širdingai ačiū 
tiek visam chorui., tiek jos 
mokytojai. Dar rėkia pa
stebėti, kad Wilma yra pui
ki solistė. Ji mums sudai
navo porą lietuviškų daine
lių.

Beje, Laisvės Chorui la
bai gabiai akompa n u o j a 
taipgi kitatautė pianistė, 
taipgi, rodos, francūzaitė. 
Labai gaila, kad jos pavar
dės nesužinojau.’ Prašau ją 
už tai man atleisti.

Ir dar štai kas labai svar
bu: hartfordiečiai patys ap
simokėjo kelionės išlaidas! 
O kelionė jiems iš Hart
fordo ir atgal nemažai kaš
tavo. Tik didžiausio pasi
aukojimo kupini meninin
kai gali tokį šaunų patar
navimą suteikti laikraščiui 
“Laisvei.’’

Apie mūsų Aido šiame 
konecrte šaunų pasirodymą 
nė nekalbėsime. Šis mūsų 
meno kolektyvas yra skais

ti pažiba. Laimingi mes 
turėdami mūsų mylimą 
Mildred jojo priešakyje. Sa
vo mokėjimu sugyventi su 
choriečiais, savo ilgamečiu 
dai-bu su pažangiasiais lie
tuviais, ji neturi sau lygios 
menininkės. Reikia nepa
miršti, jog Midred be tiek 
daug reikalingų pastangų 
prie mokymo ir vadovavimo 
dargi eina visos Lietuvių 
Meno Sąjungos centro sek
retorės pareigas ir laikraš
čiuose veda LMS skyrių.

Labai džiugu, beje, kad 
mūsų Aidas, taip pat ir so
listai, talentingos muzikės 
Ann Salyk asmenyje turi 
puikią akompanistę. Ji vi
suomet visiems su mielu no
ru patarnauja.

Kadangi pradėjome kal
bėti apie g r u peš, tai ir 
baigsime su jomis. Dar 
kartą išimtinai gražiai 
mums keletą dainų sudaina
vo mūsų Aido Moterų Kvar
tetas, kurį sudaro labai 
veiklios, visuomet jaunos ir 
linksmos Nellie Ventienė, 
Ona Čepulienė, Nastė Buk- 
nienė ir Koste Rušinskienė. 
Ypač įspūdingai buvo at
likta daina “Vilniuje žydi 
liepos,” padedant solistui 
Augustui Iešmantai.

Ką jau bekalbėti apie dar 
kartą pasirodymą mūsų 
koncerte jau mums gerai 
pažįstamo ukrainiečių šokė
jų kolektyvo “Dnipro Dan
cers.” Jie tiesiog sužavėjo 
mūsų publiką. Ilgai jiems 
plojome, ilgai nenorėjome 
juos paleisti nuo estrados.

Dabar žodis kitas apie 
mūsų mieluosius solistus. 
Didelė garbė mums buvo 
dar kartą turėti savo kon
certe ir išgirsti Oną Dirve- 
lienę ir Joną Sabaliauską iš 
Usterio. Jiedu dainavo ir 
duetą ir solus. Štai du dai
nininkai, kurie su kiekvienu 
pasirodymu mūsų publikoje 
darosi vis pcpuliariškesni. 
Jų malonius balsus, jų mo
kėjimą pasirinkti populia
rias dainas mūsų publika 
yra giliai pamėgusi. Jiems 
gi puikiai akompanavo uste- 
rietė Janulytė (Mrs. Smith) 
pianu ir įžymusis muzikas 
Jonas Dirvelis smuiku.

Myli mūsų publika mūsų 
solistę Eleną Brazauskienę. 
Šiltai ji buvo pasitikta ir 
šį kartą. O dainuoti jai la
bai sekėsi. Jos malonus ly
riškas balsas mus visuomet 
nuteikia linksmai.

Augustinas Iešmantą su 
savo galingu balsu užpildė 
visus didžiulės salės kam
pus ir maloniai nuteikė 
klausovus. Reikia juk nepa
miršti, kad jis dainavo tuoj 
po Aido Choro. Kiekvienas 
solistas jums pasakys, kaip 
po tokio šaunaus choro yra 
sunku publiką savo pusėn 
laimėti solo balsu. Laikinai 
pasidaro kažin kokia lyg ir 
tuštuma, publikos ausys ir 
akys tebesti užpildytos cho
ro garsais ir vaizdu. Bet 
mūsų Augustinui pavyko 
sėkmingai nugalėti tą sun
kumą, ir už tai mes jį pa
sveikinome gausiais aplodis
mentais.

Kaip pastebėjote., apie 
programą nekalbu iš eilės. 
Tyčia pabaigai pasilikau 
vi-ešnias solistes — Kastan
ciją Menkeliūnaitę (Mrs. 
Campa) iš Milano, Italijos, 
ir Estelę Bogden iš Chica- 
gos.

Apie mūsų mieląją Kas
tanciją. Ji jau daug, daug 
metų gyvena toli nuo mūsų. 
Išvykdama Italijon ji čia 
paliko malonių prisiminimų 
ir daug draugų. Daug čia 
ji gyvendama yra pasitar

navus mūsų meninei veik
lai. Už tai mes jos nieka
dos nepamiršime. Netenka 
abejoti, jog jos pasirodymas 
šiame koncerte buvo didelė 
atrakcija daugybei pažan
gių lietuvių, kurie ją prisi
mena kaipo veikėją ir dai
nininkę iš anų laikų. Dau
gelis norėjo dar kartą su ja 
susitikti ir jos gražų bal
są išgirsti. Ir pasakysiu, jog 
jie nebuvo suvilti. Jie pa
matė . tą pačią linksmaus, Tarybų Lietuvos Prezidiu- 
draugiško būdo. Kastanciją mo Pirmininkas (preziden-
su galingu gerai išlavintu 
balsu. Ji davė mums net ke
letą dainų. Ir po kiekvienos 
ji buvo audringais aplodis
mentais publikos, palydėta. 
Tai geriausias įrodymas, 
kad Kastancijos dainos ir 
dainavimas mums labai pa
tiko. Širdingai ačiū jai už 
aplankymą ir palinks- 
mą mūsų. Tikiu, jog ir ji 
grįžta pas savo gyvenimo 
draugą į Milaną (ji išvyks
ta šeštadienį) pilnai pasi
tenkinusi tuo priėmimu, 
kurį mes čia Niujorke ir 
kitose kolonijose galėjome 
suteikti. Laimingos kelio
nės, Kastancija! Nepamirš
kite mūsų ir ateityje.

Gražiai pavyko Kastanci
jos Menkeliūnaiės ir Onos 
Čepulienės duetas. Tik gai
la, kad juodvi mums tedavė' 
vieną dainelę.

Nežinau, nei kaip bepra
dėti apie viešnią iš tos gar
siosios ir “baisiosios” Chi- 
cagos. Dažnai dienraštyje 
“Vilnyje” skaitydavau apie 
šia didžiulio talento daini
ninkę. Kartais pamanyda
vau, kad gal Estelę jie jau 
taip giria dar ir todėl, kad 
jinai yra “jų.” Bet štai ir 
mes ją išgirdome ir, pasa
kysiu, su dideliu kaupu ji 
manyje pateisino visus pir
miau apie ją skaitytus pa-
sididžiavimus. Apart to, | man aiškino i nuotraukas, 
kad jos lyriškas puikiausiai |Vis žada> žada(.o nepadaro, 
išlavintas balsas sminga tie- 0 aš „orėjau jau .Jums at-
šiai į tavo sielą, jos graciš- 
kas užsilaikymas ant estra
dos, jos mokėjimas ne tik 
balsu, bet ir akcija perduo
ti publikai dainos, dvasią, 
parodo, kad ji yra artistė 
tikra to žodžio prasme. Es
tete Bogden mūsų publikoje 
paliko ilgai nepamirštamą 
įspūdį.

Šių žodžių autoriui teko 
dar ir asmeniškai su daini
ninke gerokai pasikalbėti. 
Pasirodo, kad jinai yra pla
čiai po pasaulį važinėjusi. 
Buvo su ekskursija nuvyku
si ir į Tarybų Lieuvą. Iš vi
sur ji sugrįžo kupina įspū
džių. Per ištisas valandas 
klausytum jos pasakojimų 
iš tų ilgų ir tolimų kelio
nių ir nepavargtum. Rim
tai ir blaivai Estelė žūri į 
gyvenimą, į nuotaikas, į si
tuacijas. Garbė buvo ją tu
rėti mūsų koncerte. Tikiu, 
jog išreikšiu visų laisviečių 
bendrą nuomonę, sakyda
mas: Estete, mes labai no
rėsime jūs dar vėl kai kada 
“pasigauti” į savo koncerto 
programą.

Tiek ir užteks. Galima 
pridurti tik dar tą, kad vi
si mūsų programos pildyto
jai tapo apdovanoti didžiu
lėmis gyvų gėlių puokštė
mis. Jų buvo labai daug. 
Sakoma, kad mūsų brangie
ji greatneckiečiai atvažiuo
dami į koncertą savo “nelai
mingą” Great Neck paliko 
apnuoginę nuo gėlių. Labai 
ačiū jiems už tai. Ten tur
čiai prisiaugins jų daugiau.

Beje, šio mūsų koncerto
gražią, turiningą programą 
užrekordavo net du specia
listai — Aleksaitis iš Con
necticut ir Banys iš Phila- 
delphijos. Bus proga ir ki
toms kolonijoms išgirsti mū
sų programos pildytojus. 
Reikėtų ta proga pasinau
doti. Aš pats dar kartą la-

Konradas ir Paulius gauna 
laiškų iš Lietuvos

Kaip žinia, niujorkiškių 
Povilo ir Nelės sūneliai — 
Konradas ir Paulius — pra
ėjusią vasarą lankėsi Lie
tuvoje ir ten sumezgė drau
giškų pažinčių. Dabar jie 
gauna iš ten laiškų.

Be kitų, jiems parašė net 

tas)!
Paskaitykime, kas žemiau 

seka:
Mieli sūneliai,
Konradai ir Pauliau, 
labai ačiū Jums už gražų 
laiškelį, kurį atradau su
grįžęs iš kelionės.

Malonu, kad išsivežėte ge
rus įspūdžius ir atsimini
mus iš Lietuvos, nors pabu
vote čia tik trumpą laiką.

Linkėčiau Jums, kad ge
rai besimokydami savo mo
kykloje neužmirštumėt ir 
gimtosios lietuvių kalbos, 
Jūsų tėvelių kalbos.

Tikiuosi, kad išaugę ir 
mokslus išėję būsite šaunūs 
Amerikos lietuvių jaunosios 
kartos darbuotojai ir su lai
ku pakeisite senuosius vei
kėjus pažangaus darbo bare.

Linkiu Jums pasisekimo 
moksle, o Jūsų Tėveliams 
sveikatos ir labų

Justas
Vilnius
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ŽODELIS IŠ KAUNO,
O štai ką rašo kaunietė 

Ona Sakalauskaitė:
Kaunas, 1961. XI. 2 

Sveiki mieli 
jaunieji draugai!

Aš labai nemandagi, kad 
Jums nieko ligi šiol nepa- 

; rašiau. Kalti tai tie, kurie 
---- aiškino i nuotraukas.

dienų.
Paleckis

d.

siųsti bent dalį (nuotraukų. 
Kaip matot, keletas jau pa
daryta., tai ir siunčiu. Kitą 
kartą atsiųsiu dar. Tur būt, 
prisiminsit, kaip žygiavom į 
Lekėčius, kaip buvo karšta 
tą dieną ir kaip mes mie
lai gėrėm vandenį, net ei
lutė susidarė. Polis tada 
net būrio vėliavėlę nešė! Tik 
gaila, kad nuotraukoje ma
tosi tik pusė jo veido. Net 
matosi, kaip nešamės šune-

net lietutis

klasės ber- 
Švitriu ir 
pasikalbam

O paskui Birštonas. Miš
ke uogavom, o mėlynių bu
vo daug; rasdavom ir žem
uogių. Žinoma, uodų taip 
pat netrūko ir 
užklupo.

Mes su savo 
niukais, ypač 
Aleksu dažnai 
apie jus. Švitris irgi pasi
darė judviejų nuotrauką.

Jūsų siųstą nuotraukėlę 
Nidos mariose gavau. Ačiū 
labai.

Nors jūs po Lietuvą ir 
nelabai daug keliavot, bet 
manau vis susipažinot šiek 
tiek.su savo tėvelių gimtine, 
o gal net ir pamilot.

Mums norėjosi, kad jūs 
ją tikrai pažintumėt ir pa- 
miltumėt, o taip pat ir Lie
tuvos žmones bei savo gi
mines.

Jūs, žinoma, jau mokotės, 
įsitraukėt į savo darbą. 
Kaip sekasi mokytis, ar vi
sada labai gerai? O gal 
sportuojat, nes abu atrodėt 
gabūs berniukai.

bai norėčiau juos išgirsti.
Gal vieną jų turėtume pa
sikviesti į “Laisvės” salę ir 
pasiklausyti. Rep. 
PASTABA

Del vietos stokos auko
tojų j jubiliejinį fondą są
rašas šiame numeryje ne
telpa. Jį įdėsime į antradie
nio laidą.

Nežinau, kaip pas jus, 
bet pas mus rugsėjo ir spa
lio mėnesiai tikrai gražūs ir 
šilti. Kiek vasarą turėjom 
lietaus, tiek dabar visada 
gražias dienas.

Netrukus bus Spalio šven
tės ir gausim 5 dienas ato
stogų. Visi vaikai labai lau
kia; aš, žinoma, taip pat' 
noriu pailsėti.

Dabar lauksiu laiško iš jū
sų. Jei sunku rašyti lietu-; 
viškai, rašykit angliškai, o 
perskaityti jau m o kėši u 
kaip nors.

Daug sveikinimų tėveliui 
ir jūsų mielai mamytei.. 
Kaip jos sveikata ir savi
jauta grįžus į namus? Ko
kie įspūdžiai atrodo iš toli?!

Jūsų vadovė , 
ANGLIŠKAS LAIŠKUTIS

Kai kurie Lietuvos jau
nieji pionieriai mokosi ir

TRANSPORTO UNIJOS 
REIKALAVIMAI

M. Quill, Transport Work
ers unijos prezidentas, pa-, 
reiškė, kad transportacijos 
darbininkai reikalaus pM 
kelti algas. Kontraktas bai- 

anglų kalbos, ir jau gerokai į su 1961 m. gruodžio 
jos pramokę. Štai, kokį laiš-plT^-.._ _
kutį gavo Konradas:
Dear Comrade!

We got your address from 
our pioneer leader comrade 
Andri uškevičius and de
cided to write you a letter. 
We want to have some pen
friends in America. So if 
you can, send us some ad
dresses of the boys and 
girls who want to corres
pond with us.

We are the pupils of the 
sixth and seventh form 
and attend the secondary 
school No. 18 in Kaunas. 
We want to learn to speak 
English. So we joined the 
E n g 1 i s h - s peaking club. 
There are eleven members 
in it: six boys and five 
girls. - We are Thirteen- 
fourteen years old. So we 
want to have some pen
friends of the same age. Be 
so kind and help us.

The best regards from
1556

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Emilios Stakenaites-Simon
1961 metų lapkričio 8 dieną, 9-tą valandą ryto, 
sukanka treji metai, kai mire Emilia Stakčnaitė.

Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus Joną 
ir Albertą, taipgi Alberto žmoną ir du jo sūnus 
Stevį ir Valerį, o seserį Anelę Lietuvoje.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kalnelyje, 
o aš Tavo kapą visados lankysiu, kol gyvas būsiu, 
niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.

MATTHEW SIMON
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

mirus

Vincui Kazlauskui
Lietuvių Literatūros Draugijos 185 kuopa 

reiškia giliausią užuojautą jo žmonai 
Onai, sūnui ir marčiai.

Su Vinco mirtimi mes netekome nuoširdaus 
mūsų kuopos nario ir veikėjo.

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., lapkr. (Nov.) 17, 1961

our pioneer leader and from 
all us.

We are waiting eagerUy 
for an ansewer.

The members of the Eng
lish-speaking club.
November 1, 1961

TSRS DELEGACIJA 
KELSIS i NAUJĄ 

PASTATĄ
Tarybų Sąjungos delega

cija į Jungtines Tautas nuo 
1958 metų buvo 680 Park 
Ave, keturių aukštų pasta
te. Bet iš TSRS atvyksta 
daug žmonių kultūriniais 
ryšiais. Sakoma, kad šis 
pastatas permažas. Todėl 
kelsis j naują 12-kos aukštų 
pastatą, 136 E. 67th St., 
M an h at tan e.

Unija reikalaus keturių 
dienų ir tik 32 valandų 
darbo savaitės, pakelti al
gas 15 procentų ir apmokė
ti 12 legališkų švenčių per 
metus.

Dabar transportac i j o s 
darbininkai dirba po 40 vai. 
per savaitę. Jų yra 35,000.

New Yorkas. — Sekma
dienį, lapkr. 19 d., apsives 
Lucille Ball su Gary Mor
ton. Neseniai ji atsiskyrė 
nuo Dėsi Arnaz.

Ossining, N. Y. — Apie 
1,800 Sing Sing kalėjimo 
kalinių paskelbė sėdėjimo 
streiką. Jie atsisakė eiti į 
darbą ir prie valgio.

VYRIŠKI DRABUŽIAI *

Nauji ir biskj dėvėti paltai, batai, 
ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai
nos. Pertaisymai veltui.

LUTA CLOTHING 
St Nicholas Ave. (187-188)

NYC., IRT 191st.

tiek.su



