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KRISLAI
Taika išlaikyta. 
Kovos už laisvę. 
Amerikoje.
Lietuvoje.
Tarp mūsų pačių.

— Rašo R. Mizara —

Prieš peržengdami 1962-ųjų 
$Q^‘tŲ slenkstį, dirstelkime ką, 
davė 1961-ieji. Suminėtini šie 
dalykai:

1. Išlaikyta pasaulinė taika. 
Buvo momentų, kai atrodė, 
kad imperialistai išprovokuos 
karą dėl Vakarinio Berlyno, 
bet jiems nepavyko: tautų nu
sistatymas dėl taikos išlaiky
mo neprileido jiems tai pada
ryti.

2. Įvyko istorinis TSKP 
XXH-asis suvažiavimas, užda
vęs galutiną smūgį asmenybės 
kultui. Suvažiavimas priėmė 
naują Partijos Programą, nu
statančią gaires į komunizmą. 
Ši programa tarnaus ne tik ta
rybinėms tautoms rodykle į 
naują socializmo pakopą — 
ji bus įkvėpimu viso pasaulio 
darbo žmonėms, kovojantiems 
dėl geresnio gyvenimo, dėl tai
kos išlaikymo, dėl pasiekimo 
naujo, švesaus rytojaus.

3. Indijos respublika 1961 
metais išlaisvino savo žemę iš 
kolonistų - grobuonių : atsiėmė 
Goa, Diu ir Damao — kam
pelius, kuriuos Portugalijos 
plėšikai. valde per . apie 450 
metų.

Alžyrijoje išsilaisvinimo ka
ras tebesitęsia; alžyriečiai ko
voja prieš Francūzijos impe
rialistus, besiryžtančius laiky
ti Alžyriją pavergtą.

Angoloje tebesitęsia žmo
nių kova už nepriklausomybę 
—Angolą vergia Portugalijos 
fašistiniai plėšikai, laiminami 
katalikų bažnyčios.

Visur pavergtosios tautos 
kovoja pireš kolonistų jungą, 
už laisvę ir nepriklausomą gy
venimą.

4. Mūsų šalyje dar vis te
bėra tarp 4-5 milijonų bedar
bių. Ekspertai pranašauja, 
kad sekamais metais tas skai
čius padidės.

1961 metais priviso daugybė 
visokių reakcinių organizaci
jų — viešų, slaptų ir teroris
tinių; jas finansuoja, jas re
mia stambieji kapitalistai.

Reakcionierius pask a t i n o 
“darbuotis” JAV Aukščiausio
jo teismo sprendimai, paskelb
tu birželio 5 d., užgirianti pra
gaištingus McCarrano ir Smi- 
tho įstatymus.

Nežiūrint to, JAV liaudis 
juda, kovoja. Ypatingai uo
liai kovoja negrai už savo pi
lietines teises; kovoja mote
rys ir studentai prieš branduo
linių ginklų bandymus, už tai
kos išlaikymą. Darbininkai 
taipgi labiau įsilietų į kovotojų 
gretas, jei darbo unijų lyde- 
riai-biurokratai jų nevaržytų.

5. Lietuvą šiemet jau pa
siekė natūralios dujos (gazas) 
iš Ukrainos. Jos ateina dide
liais vamzdžiais (paipomis). 
Vilniuje daugelis žmonių ta 
“melsvąja liepsnele” jau ver
dasi pietus. Neužilgo dujos pa
sieks ir Kauną, Šiaulius, ir kt. 
miestus.

Šiemet Lietuvos spaudoje 
rimtai pradėta svarstyti tiesio
ginio laivais susisiekimo tarp 
Klaipėdos ir Chersono uostų 
klausimas. Daromi žygiai, kad 
būtų prakasti kanalai, jungią 
Dnieprą su Nemunu, kad tarp 
Juodosios ir Baltijos jūrų 
plaukiotų dideli laivai.

1961 metais Lietuva neteko 
įžymaus, ilgamečio kovotojo 
už liaudies reikalus — Kazio 
Preikšo.

6. 1961 metais JAV lietu-

Anglai kolonialistai rėmė 
Katangos atskyrimą

Suimtieji prisipažino, kad 
juos mokė kenkti Kubai

Jungtinės Tautos, N. Y. 
'—Jungtinių Tautų komisi- 
j ja praneša iš Kongo, kad 
| anglai imperialistai, iš sa- 
; vo Rhodesijos kolonijos, rė- 
| mė Katangos atidalinimą 
| nuo Kongo respublikos.

Katangos atskalūnams iš 
| Rhodesijos buvo siunčiama 
i kanuolės, lėktuvai, šautu- 
I vai, amunicija ir kitokį ka
ro reikmenys. Gruodžio 13- 
14 dd. Jungtinių Tautų ka
rius bombardavo “Dornier” 

■ lėktuvai. Tie. lėktuvai paki
lo iš Ndola orlaukio, Šiau
rės Rhodesijoje, ir juos val- 

tdė anglai lakūnai, vieno jų 
vardas yra Wickstead. Tai

Jau padidėji© Kubos 
prekyba su užsieniu
Havana. —1961 met. Ku

bos užsienio prekyba žy
miai pagerėjo lyginant ją 
su 1960 metų. 1961, metų 
Kubos išvežimas siekė 1,- 
700,000,000 pesų vertės. 
(Kubos pesas lygus JAV 
doleriui.) Reiškia, Kub‘c* 
prekyba 10 procentų pra
lenkė buvusią Batįstos lai
kų prekybą..

Kaip žinome, Jungtinės 
Valstijos nutraukė prekybą 
su Kuba, tai Kubos užsie
nio prekyba 75 nuošimčiais 
vedama su socialistinėmis 
šalimis, o daugiausiai su 
Tarybų Sąjunga. )

“IEŠKO, IEŠKO” IR 
VIS “NESURANDA”

Bonjna. —Vakarų Vokie
tijoje veikia speciali komi
sija suradimui hitlerininkų 
ir “kriminalistų nubaudi
mui”. Ji jau apklausinėj o 
virš 12,000 asmenų, dalį jų 
nuteisė neilgam kalėjimui, 
bet “didelių kaltininkų” vis 
nesuranda. Ir kaip gi su
ras, kad hitlerininkai ge
nerolai, teisėjai ir kiti Hit
lerio valdininkai yra ir da
bar tose pat vietose.

Kansas City. — Susidau
žė JAV karinis lėktuvas ir 
žuvo 7 žmonės.

viai neteko visos eilės gerų 
draugų - veikėjų, tarp kurių 
suminėtini rašytojas Senas 
Vincas ir Leonas Prūseika.

Šiemet mūsų laikraštis “Lais
vė” minėjo savo gyvavimo 
penkiasdešimtmetį. Ta proga 
išleido net tris padidintus laik
raščio numerius, kupinus iš 
Lietuvos ir viso pasaulio lie
tuvių veikėjų raštų - sveikini
mų. Joks kitas lietuviškas 
laikraštis išeivijoje ligi šiol sa
vo jubiliejų proga nepajėgė to 
padaryti, ką padarė “Laisvė.”

Jubiliejaus metu pažangio
ji JAV lietuvių visuomenė 
“Laisvę” ^gausiai parėmė ma
terialiai.

šitiek, draugai laisviečiai, 
galima trumpai pasakyti, atsi
skiriant su 1961-aisiais metais.

Tebūva visiems 1962 metai 
laimingi I

Tegyvuoja taika!
Būkite sveiki!

gi, nenuostabu, kad Angli
jos valdovai ir jų spauda 
taip piktai išstojo prieš 
Jungtinių Tautų jėgos var
tojimą nugalėjimui Katan
gos atskalūnų.

Turtingoji Katangos pro-i 
vincija rubežiuo j a s i su j 
Šiaurės Rhodesija ir Portu-; 
galijos valdoma Angola. Ir Į 
dabar yra pastebėtas judė-! 
jimas tarp anglų ir portu-, 
galų kolonijų ir Katangos Į 
atskalūnų.

Kongo centrinė vyriau
sybė sutiko pasiųsti 1,000 
savo karininkų ir karių į 
pagalbą Jungtinių Tautų 
jėgoms Katangoje.

Kuba iš TSRS pirko ma- 
I šinerijos, grūdų, 616,300 to
nų gazolino ir 1,6498 tonų 
naftos. TSRS pirko Kubo
je apie du milijonus tonų 
cukraus.

Pagerėjo Kubos prekyba 
ir su sekamomis valstybė
mis: Kanada, Anglija, Ja
ponija, Jungtine Arabų 
Respublika ir Maroku.

Niteroi, Brazilija. — A. 
M. Alves prisipažino, kad 
jis padegė cirką, kur gaisre 
žuvo 307 žmonės. Alves sa
ko, kad jis keršijo cirko sa
vininkui, kuris jį mušė.

Graikija ruošiasi 
užpulti Albaniją

Atėnai. — Graikijoje 
spauda reikalauja atsiimti 
nuo Albanijos Šiaurinę Epi- 
ruso sritį, nes būk ji “isto 
riniai ir etnografiniai pri
klauso Graikijai”. Tai apie 
2,000 ketvirtainių mylių 
plotas.

Graikija su Albanija yra 
karo padėtyje nuo 1946 me
tų. Tada Graikijai nepavy
ko “prijungti Albaniją”, nes 
Albanijos pusėje stovėjo 
Tarybų Sąjunga.

Graikijos diplomatai 
stengiasi išaiškinti: kaip 
dėl jėgos pvartojimo laiky
tųsi Bulgarija ir Jugoslavi
ja.’

BRAZILIJOJE BUVO 
SUKILĘ KALINIAI

Rio de Janeiro. —Iš 1,200 
kalinių virš 400 buvo sukilę 
protestuodami prieš pa
teiktą kalėdinį maistą. Po
licija vartojo ašarų bombas 
ir kulkosvaidžius sukilimo 
numalšinimui. Susirėmime 
1 policininkas ir 4 kaliniai 
buvo užmušta.

Maskvą. — Tary b i n ė 
spauda atžymėjo velionio 
generolo Jeronimo Uborevi- 
čiaus nuopelnus laike Pilie
tinio karo ir užsienio inter
vencijos kovų.

Laimingų Naujųjų Metų!
Mūsų skaitytojams, vajininkams, bendradar

biams ii* visiems pažangiesiems žmonėms, kovojan
tiems už taikos išlaikymą ir už šviesesnį liaudžiai 
rytojų linki

“Laisvės” personalas

JUBILIE3INIS 
'LAISVES' VAJUS

“Laisves” vajus pailgintas
Užėjus švenčių sezonui “Laisvės” vajus susilpnėjo. 

Tolokai pasilikome nuo posibrėžtojo tikslo. Nusistatėme 
sukelti fondą iš $5,000, dar trūksta $750. Gi iš anksto nu
statytas vajaus laikas jau pasibaigė. Kol fondas su 
spraga, vajaus baigti negalime.

Aplinkybių verčiami pratęsiame vajų iki 1962 m. 
sausio 28 d. ir prašome vajininkų ir visų “Laisvės” skai
tytojų pasidarbuoti dar trejetą savaičių atnaujinimui ir 
gavimui naujų prenumeratų “Laisvei”. Prašome organi
zacijų veikėjų ruošti parengimus fondo sukėlimui ir no
rime priminti tiems laisviečiams, kurie dar neaukojote 
fondui, kad be atidėliojimo paaukotumėte.

Visi pasiryžusiai pasidarbuokime garbingam užbai
gimui vajaus. Fondą turime sukelti, pasidarbuokime 
gavimui daugiau naujų skaitytojų.

Užbaigę vajų su 1962 m. sausio 28 d., “Laisvės” bend
rovės suvažiavime, kuris įvyks vasario 4 d., sužinosime 
vajaus rezultatus. Prašome vajininkų tuojau po sausio 
28 d. prisiųsti “Laisvės” Administracijai paskutinių die
nų savo darbuotės rezultatus, nes norime vajų užbaig
ti prieš “Laisvės” suvažiavimą.

“Laisvės” Administracija

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS.
PUNKTAI 

Connecticut valstijos vajininkai ........................ 7864
Brooklyn, N. Y....................................................... 5836
New Jersey valstijos vajininkai.......................... 4696
George Shimaitis, Brockton, Mass.......................  3870
Philadelphijos vajininkai ................................... 3020
K. Kasulis, Worcester, Mass................................. 2200
A. žemaitis, Baltimore, Md................................... 2041
Lawrence-Lowell, Mass. ......................................  1812
Great Neck, N. Y................................................. 1608
So. Boston, Mass..................................................... 1544

A. Lipčius—P. Šlajus,
Eddystone, Pa.................... 1464

Rochester, N. Y......................... 1368
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa. 1232
Pittsburgh© vajininkai ............. 1176
Los Angeles, Calif..................... 1104
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1056
Miami, Fla................................. 1008
LLD 20 kp.-Mot. Skyr.

Binghamton, N. Y............... 976
J. Žebrys, Cleveland, Ohio ..... 652
Scranton, Pa. .......................... 612
J. Žebrys, Cleveland, Ohio ..... 580
Ursula Paich, Bridgeville, Pa. 540
L. Tilvikas, Easton, Pa............. 530

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė naują 
prenumeratą ir pluoštą atnaujinimų.

(Tąsa 5-tame puslapyje)

ORLAIVYNAS IŠŠAUS 
ŽMOGŲ Į ERDVĘ

Washingtonas. — JAV 
Gynybos departamentas su
tiko, kad karinis orlaivynas 
gali iššauti žmogų į kosmo
są apskridimui aplinkui 
Žemę. Sakoma, kad bus iš
šauta iš Cape Canaveral, 
Fla., “Dyna Soar” raketa ir 
ji turės nusileisti Edwards 
orlaivyno bazėje, Kaliforni
joje.

Brookline., Mass. — Su
laukęs 73 metų amžiaus mi
rė buvęs JAV senatorius 
Owen Brewsteris.

A. Navickas, Haverhill, Mass. 432 
V. Taraškienė,

San Francisco, Calif........... 348
Chicagos vajininkai .................. 360
Veronika Kvetkas, Cambridge,

Mass....................... 252
Shenandoah, Pa......................... 228
J. Patkus, New Haven, Conn. 180
Lewiston, Me..........................  180
Vera Smalstis, Livonia, Mich. 144
C. Belunas, Detroit, Mich........ 144
M. Aranuk, Detroit, Mich. 144
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass. ............... 72
A. Valinčius, Pittston, Pa........ 70
C. K. Urban, Hudson, Mass...... 36

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė pareiškė, kad 
naujasis Tarybų Sąjungos 
ambasadorius Anato liūs 
Dobryninas yra priimtinas. 
Dobryninas, TSRS diploma
tas, j a u pirmiau veikė 
TSRS ambasadoje Wash
ingtone. Jis yra 42 metų 
amžiaus.

Maskva. — Anastazas 
Mikojanas, TSRS premjero 
pavaduotojas, vyks į Gvi
nėjos respubliką.

Manila. »r—< Filipinuose 
mirė 760 žmonių nuo ligos, 
panašios į cholerą.

Havana. — Per televizi
jos tinklus kalbėjo Pedro 
Lopez Perez ir Pedro Iso- 
ias Iglesias Pons, kubiečiai, 
kuriuos Kubos milicininkai 
suėmė Pinar del Rio pro
vincijoje.

Abu suimtieji aiškino, 
kad jie iš Kubos buvo pa
bėgę į Key West, Fla. Mia
mi stovykloje Jungtinių 
Valstijų užssienio žvalgyba 
(Central Intelligence Agen
cy) juos išmokė, aprūpino 
reikmenimis ir pasiuntė at
gal į Kubą užsiimti kenki
mo darbais. Suimtieji rodė 
ginklus, radio imtuvus ir 
siųstuvus, maistą, amunici
ją ir kitas reikmenis, ku

'ItsmBYh® ani Žemės/ 
© skandalai Berlyne
Berlynas. — Tarp Angli

jos ir Francūzijos vakari
nio Berlyno sektorių ir ry
tinio Berlyno nėra nesusi- 
prątimų, nes visi prisilaiko 
patvarkymų.

Kitaip yra ties Jungtinių 
Valstijų sektoriumi. Nors 
jau kelis kartus Rytų Vo
kietija ir TSRS pareiškė, 
kad civiliniai, vykdami į ry
tinį Berlyną, turi parodyti 
asmens dokumentus, bet 
JAV komandieriai tą “pa
miršta”.

Generolas A. Watson va
žiavo į rytinį Berlyną ir su 
savimi automobilyje turėjo 
tris civilinius. Kada rytų 
vokiečiai pareikalavo doku

Jau pagamins naują 
TSRS Konstituciją

Maskva. — Tarybų Są
jungos Aukščiausioji Tary
ba nutarė pagaminti naują 
šalies Konstituciją. Dabar
tinė TSRS Konstitucija bu
vo pagaminta 1936 metais. 
Nuo to laiko šalyje padėtis 
daug pasikeitė, tai ir Kons
titucija jau neatininka.

Tai bus trečia darbo liau
dies Konstitucija. Pirmoji 
buvo pagaminta tuojau po 
liaudies revoliucijos 1918 
metais. Ji buvo nedidukė, 
sudarė tik bendruosius dar
bo žmonių valstybės įsta
tymus.

FLORIDOJE ŠALČIAI 
PADARĖ NUOSTOLIŲ
Miami, Fla. — Kalėdų 

savaitgalyje Floridoje buvo 
šalta. Miami mieste buvo 42 
laipsniai, Jacksonvilėje — 
25, o vietomis šiaurinėje 
valstijos dalyje net 17 laips
nių. Nuo šalčių nukentėjo 
citrusai ir daržovės.

Palm Beach, Fla. — Pre
zidentas Kenedis ■ paskyrė 
John M. Dabotą ambasado
riumi į Lenkiją.

Ankara. — Susikūlė ang
lų lėktuvas ir nelaimėje žu
vo 26 žmonės.

riais jie buvo aprūpinti 
siunčiant i Kuba. C-

Kalbėjo Kubos premjeras 
Dr. Fv Kastro. Jis sakė, kad 
“Jungtinės Valstijos pasa
koja, būk Kuba siekia nu
versti Amerikoje esamas 
valdžias, bet štai faktai 
kalba ne kad Kuba, bet 
JAV vyriausybė viską daro, 
kad kenkti Kubai.”.

Kastro sakė, kad Ameri
kos valstybių konferencijo
je, kuri šaukiama sausio 
22 dieną, Kuba galės dešim
timis faktų įrodyti, kad ne 
ji, bet JAV kaltos už ne
santaiką tam abiejų valsty
bių, v 

mentų, tai civiliniai doku
mentų nerodė, bet grįžo at
gal ir generolas pasiuntė 
protestą.

Kardinolas Spellma has 
nuvyko į vakarinį Berlyną 
“pasimelsti”, bet jis perė
jo šešias pėdas į rytinį Ber
lyną. Rytų Vokietijos sar
gas palinkėjo jam ’’Happy 
Christmas”, vienok kardi
nolas nieko neatsakė.

Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra TASS sako: 
“Spellmanas atvyko į vaka
rinį Berlyną ne “ramybę 
ant žemės” skelbti, bet už
siimti prieškrikščioniš k o- 
mis karo provokacijomis”.

TITOVAS LANKOSI 
MONGOLIJOJE

Ulan Batoras. — Tarybų 
j Sąjungos kosmonautas G. 
I Titovas, kuris virš 17 kartų 
kosmose apskrido aplinkui 
Žemę, svečiuojasi Mongoli
joje. Didžiausias žmonių 
susidomėjimas. Delegacijos 
atvyko šimtus mylių, kad 
jį pasveikintų.

ŠAUKS KATALIKŲ 
SUVAŽIAVIMĄ

Roma. —Popiežius Jonas 
XXIII paskelbė, kad 1962 
metais bus šaukiamas Vi
suotinas Romos katalikų 
bažnyčios suvažiav imas. 
Tai bus jau 21-is eilinis su
važiavimas.

INDONEZIJA IMSIS 
PRIEMONIŲ

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo sakė, 
kad jeigu Hollandija nepa
sitrauks iš Vakarų Naujo
sios Gvinėjos, tai Indonezi
ja imsis priemonių atsiėmi
mui tų plotų.

PORTUGALAI GĄSDINA
Lisbonas. — Portugalijos 

imperialistai pyksta, kad 
Indija juos išvijo iš Goa ir 
kitų kolonijų. Todėl portu
galų spauda rašo: “Goaįvy
kis gali palaidoti Jungtines 
Tautas ir NATO”.
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Atsisveikinant su 1961 metais
t m TOKIA JAU MADA ne tik Amerikoje, bet ir visur 
■kitur “ant šios ašarų pakalnės” senuosius metus palydė
ti su iškilmingais atsisveikinimais, garbingais linkėji
mais ir priesaikomis kitais metais būti protingesniais, 
apsukresniais ir gudresniais, nebekartoti tų klaidų, ku
rios buvo padarytos senaisiais meteliais. Nors tos prie
saikos ir pasižadėjimai kasdieniniam pilkame gyvenime 
beveik nieko niekam nereiškia, bet vis tiek nesinori tų 
gražių tradicijų atsižadėti.

Kaip niekados pirmiau, peržengiant slenkstį iš se
nųjų į naujuosius metus, tiek mes, tiek visi žmonės vi
suose pasaulio kampuose, turi būti pasiryžę vienam di
džiajam reikalui, būtent: išlaikyti taiką, nugalėti ir su
naikinti naują karą ruošiančias jėgas. Nėra didesnio, 
svarbesnio ir greitesnio reikalo. Nėra aukštesnio idealo. 
Visos'gyvenimo vertybės šiandien uždėtos ant svarstyk
lių: jeigu kiltų atominis karas, mažai kas bepaliktų iš 
to, ką amžiais žmogaus darbščios rankos ir aukštas pro
tas yra sukūrę. Tai visų pirpažinta. Tai visų supranta
ma.

Todėl palydėdami senuosius metus, visi mes pasiža
dėkime įdėti savo dalį į prakilniąsias padoriosios žmo
nijos pastangas neprileisti mūsų Amerikos ir viso pa
saulio prie naujo pasaulinio gaisro. Jeigu bus taika, 
visos kitos žmonijos problemos išsispręs normalioje gy
venimo eigoje. Tautos ir šalys suras bendrą kalbą, įvai
rių socialinių santvarkų koegzistencija virs tikrove.

Todėl, tegu taikos saulė švies visai žmonijai per vi
sus 1962 metus!

Kas finansuoja Amerikos ir 
viso pasaulio socialistus

VIENAS MŪSŲ VEIKĖJAS prisiuntė mums iškar
pą, iš ‘‘Philadelphia Daily News”. Tik gaila, kad nepa- 
(Jūota data. Veikiausia iš paskutinių dienų laidoš. Bet 
tai, kas toje iškarpoje pasakyta, turėtų nuskambėti po 
visus pasaulio kampus. Pasakysime: mus nustebino.

Minėta iškarpa yra net dviejų žymių to laikraščio 
kolumnistų kolumna “The Washington Report”. Tai 
Robert S. Allen ir Paul Scott raportas. Joje kalbama 
apie jau taip labai išgarsėjusią mūsų šalies Central In
telligence Agency (Centrinę Žvalgybos Agentūrą). Tai 
.raportas apie veiklą tos pačios agentūros, kuri surengė 
ginkluotą įsiveržimą į Kubą ir dar anksčiau siuntinėjo 
šnipinėjimo tikslais lėktuvius ant Tarybų Sąjungos ir 
tuomi sugriovė Keturių didžiųjų konferenciją Paryžiu
je bei yra atlikusi tūkstančius ir tūkstančius kitokių 
kiaulysčių. Ji savo darbui kasmet išleidžia šimtus mili
jonų dolerių. Pavyzdžiui, tik paskutiniais 12 mėnesių ji 
išleido 400 milijonų dolerių. Jos visa veikla apgaubta di
džiausia slaptybe.

Kaip žinia, tapęs prezidentu Kenedis Centrinės 
Žvalgybos Agentūros vedėju paskyrė John McCone. Mi
nėti kolumnistai sako, kad naujasis direktorius pastebė
jęs, jog ne viskas tos baisios agentūros veikloje yra 
tvarkoje. Jis nužiūrėjęs, kad daug agentūros veiksmų 
verti dėmesio, peržiūrėjimo, susirūpinimo. Susipažini
mui su agentūros veikla Mr. McCone apvažinėjęs Euro
pą ir kitus kontinentus, nes, kaip žinia, šios agentūros, 
kaip kokio baisaus smako, veikla išsiplėtus po visus pa
saulio kampus. Ir tai, ką McCone surado, buvęs tiesiog 
pritrenktas. Sako Allen ir Scott:

“Pavyzdžiui, McCone buvo pritrenktas sužinojęs 
Europoje, kad Centrinė žvalgybos Agentūra suruošė 
arba finansavo beveik kiekvieną didesnę tarptautinę 
socialistų konferenciją, laikyta tame kontinente per 
paskutinius 10 metų” (žodis žodin angliškai: “For in
stance, McCone was shocked to learn in Europe that 
the CIA promoted or financed nearly every major in
ternational socialist conference held on the continent 
during the past 10 years”).

Vadinasi, ir neseniai Europoje įvykęs socialistų 
Antrojo internacionalo suvažiavimas, kuris dar kartą 
iškeikė socialistinius kraštus ir jų politiką, ir kurio pa
reiškimus su tokiu malonumu ’ atspausdino lietuviškų 
•menševikų “Naujienos” ir “Keleivis”, buvo suruoštas ir 
finansuotas Amerikos Centrinės Žvalgybos Agentūros!

Mr. McCone dabar, pasak minėtų kolumnistų, tyri
nėsiąs, ar buvo reikalo tas konferencijas ruošti ir fi
nansuoti, kokiais sumetimais ir išrokavimais jos buvo 
finansuojamos.

Tai svarbus atidengimas. Daugeliui žmonių net 
sunku būda,vo suprasti, kodėl su tokiu sistematišku pa
siutimu taip vadinami socialistai, jų tarpe ir mūsiškieji 
menševiikai iš “Naujienų” ir “Keleivio”, puola komu- 
justus ir visus pažangiečius, kodėl jie taip nepermaldau
jančiai smerkia viso socialistinio pasaulio visą politiką, 
visus žygius, visas pastangas už taikos išlaikymą, už 
taikų sugyvenimą tarp žmonių ir tautų. Dabar išryškė
jo: ju lūpomis kalba (bent jau paskutiniais dešims metų 

•kalbėjo)'rhūsm Centrine Žvalgybos Agentūra*! ■ <>j-<

Vakarų Vokietijos 
premjeras Adenaueris

Amerikos komercinė spau
da kelia Vakarų Vokietijos 
premjerą Adenauerį į pa
danges. Jiems jiš yra “de- 
mokrati jos-pažiba” ir Vokie
čių tautos reikalų gynėjas. 
Bet ar jis tokš iš tikrųjų 
yra?

Prof. Albert Norden su
rinko nemažai medžiagos iš 
Konrado Adenauerio gyve
nimo ir abelno veikimo. To
ji medžiaga dabar randasi 
Vokiečių Demokratinės Res
publikos valdžios rankose. 
Vokiečių žurnalistas George 
Lohr paduoda šiek tiek da’ 
vinių apie šį “demokratijos 
gynėją.”

Po pirmojo pasaulinio ka
ro, kai rytinė Vokietija su 
sostine Berlynu buvo apim
ta revoliucinio judėj i m o , 
Adenaueris, būdamas Prū
sų Valstybinės Tarybos pre
zidentu, nusigandęs revoliu
cinio judėjimo, šaukėsi in- 
dustrialistų ir militaristų 
pagalbos atskirti vakarinę 
Vokietiją nuo rytinės Vo
kietijos ir vakarinėje Vo
kietijoje sudaryti militaris
tų valdžią. Bet kai genero
lai jį užtikrino, kad jie pa
ims viršų ir rytinėje Vo
kietijoje, tada Adenaueris 
apsiramino.

Hitlerininkams pradėjus 
Vokietijoje organizuotis, A- 
denaueris buvo jiems sim
patingas, leido jiems laisvai 
demonstracijas ruošti ir net 
ant veliavihių stiebų svąs- 
tikines vėliavas kab i n t i, 
nors jis ir būvo perspėtas 
kitų pareigūnų su hitleri
ninkais nedraugauii.

Hitleriui ; paėmus galią,' 
Adenaueris jam rašę malp- 
nius laiškus, kad jis (Ade
naueris) pritaria toms pa
čioms idėjoms ir galįs visais 
galimais būdais 
padėti. Visą laiką, kol Hit
leris buvo valdžioje, Ade
naueris gaudavo mėnesinę 
valstybinę pensiją.

Hitleriui prakišus karą, 
kai Vokietija buvo padalin
ta į keturias okupacines zo
nas, Adenaueris vėl iškėlė 
savo sumanymą sukurti at
skirą Vakarų Vokietijos 
valstybę. 1949 metais jam 
tai pavyko: amerikiečiai, 
angiai ir francūzai okupan
tai leido sukurti Vokietijos 
Federalinę Respubliką. Po 
to Rytų Vokietijoje susikū
rė Vokiečių Demokratinė 
Respublika. Tokiu būdu Vo
kietija buvo pusiau per
skelta, suorganizuotos dvi 
valstybės.

Dabar jis kalba apie abie
jų valstybių sujungimą, bet 
jis jokiu būdu nesutinka, 
kad rytinėje Vokietijoje pa
siliktų socialistinė santvar
ka. Socializmo jis bijo dau
giau kaip pasakiškas vel
nias kryžiaus.

Jis yra sambus milijonie
rius. Rytinėje Vokietijoje 
nacionalizuotas Adenauerio 
šeimos turtas siekia 250 mi
lijonų dolerių vertės. Kad 
tą turtą atsigriebti, jis da
bar norėtų visą rytinę Vo
kietiją pasigrobti.

Didieji Vokietijos indus- 
trialistai - bankininkai pir
miau nuoširdžiai rėmė Hit
lerį, kaip Vokietijos išva
duotoją iš bolševizmo. Da
bar jie pasirinko tai misijai 
Adenauerį, kuris ištikimai 
dirba ne Vokietijos demo
kratijai ginti, bet savo šei
mos ir kitų turčių interesus 
apsaugoti. Adenaueris tam 
tikslui ir į savo valdžią pri
sodino nemažai buvusių hit
lerininkų, sukūrė didžiulę 
militarinę jėgą hitlerininkų

itleriui

Kaip su farmų 
darbiniiityąįš? ■

Amerikoje yra virš du mi
lijonai keliaujančių ir sezo
ninių žemės ūkio darbinin
kų, , Jų ekonominė ir socia
linė padėtis nepavydėtina. 
Jų metinis uždarbis nesie
kia nei tūkstanties dolerių. 
Jokios įstatymais paremtos 
apsaugos jie neturi. Ver
giškose sąlygose jie tebegy
vena ir niekas jų reikalais 
nesirūpina.

Prieš porą metų Kalifor
nijoje, kur nemažas tokių 
darbininkų kiekis randasi, 
AFL-CIO pradėjo juos or
ganizuoti. T^n įvyko strei
kų ir buvo pagerintos dar
bo sąlygos ir iškovota ge
resnis atlyginimas. Tačiau 
tas naudingas darbas buvo 
nutrauktas dėl stokos iš 
unijų finansinės paramos. 
Taip ti-e vargšai darbinin
kai ir palikti “dievo valiai.”

Pereitoje AFL-CIO kon
vencijoje buvo iškeltas far
mų darbininkų organizavi
mo klausimas. Elea norą 
Rooseveltienė ir 35 kiti žy
mūs visuomenininkai atsi
šaukė į unijas, ragindami 
viską daryti, kad vargin
giems farmų darbininkams 
padėti. Konvencija prielan
kiai į šį raginimą atsiliepė. 
Bet kas bus daroma po kon
vencijos, tai kitas klausi
mas, kadangi prez. M-eany 
nterodo tam pritarimo.

Kam naudingos slėptuvės?
Senatorius Stephen Young, 

neseniai grįžęs iš Anglijos, 
reporterių užklaustas paaiš
kino, kad Anglija neturi 
nuo atominių bombų slėptu
vių ir neturį, plano jas sta
tyti. ar įmones iš miestų iš
kelti. (

Tarybų Sąjungos amba
sadorius, Menšikovas, gruo-z 
džio 17 d. televizijoje kal
bėdamas, aiškino, kad Tary
bų Sąjunga neturi jokių 
slėptuvių, n‘es jos negali 
žmonių gyvybių apsaugoti 
nuo atominių bombų. Ge
riausias apsisaugojimas, jis 
aiškino, tai visų valstybių 
nusiginklavimas ir ginklų, 
taipgi ir atominių bombų 
sunaikinimas.

Daugelis amer i k i e č i ų 
mokslininkų taipgi panašiai 
aiškina. Jie dar prideda, 
kad tokios slėptuvės gali 
pavirsti tik masinėmis ka
pinėmis, jei prasidėtų ato
minis karas.

Des Moines, Iowa, išeinąs 
laikraštis “Reg i s t e r and 
Tribūne” įdėjo įdomią ka
rikatūrą, kuri parodo, kaip 
po atominio karo viskas ant 
žemės kamuolio sunaikinta, 
bet vienas turčius su savo 
žmona slėptuvėje išlikę 
džiaugiasi, kad jiems dabar 
visas pasaulis priklauso.

Dabar slėptuvės yra nau
dingiausios slėptuves sta
tantiems konstruktoriams. 
Tai naujas būdas kam nors 
gausiai pasipinigauti. J. G.

Red. atsakymai
S Penkauskui. — Dėkui 

už rašinėjimą. Negalėsime 
pasinaudoti laišku, rašytu 
“The Herald” laikraščiu j, 
nes to laiško autorius nepa
sirašo vardo.

Washingtonas. — TSRS 
ambasadorius Menšikovas 
ir jo žmona, proga žieminių 
švenčių, pasiuntė pasveiki
nimus visiems JAV Kon
greso nariams.

Ottawa... r—Kanados nau
jasis laivas “Empress of 
Canada” yra 27,300 tonų 
įtalpošiteS

| Linksmų ir Laimingų Naujųjų Metų! M
I ALDLD centro komitetas sveikinam visus 
| ALDJįD narius, kuopų valdybas, ir linkime visiems 
| geros sveikatos ir energijos per 1962 m. Visus kvie- 
g čiarne mokėtis duokles pradžioje metų. Visur ir vi- 
g sada kalbinkim dar nepriklausančius stoti į ALDLD 
g kultūrinės veiklos gretas. Visada turėkime minty- 
g je veiklos programoje ir skleidimą darbininkiškos 
| spaudos, ir visa energija darbuokimės už pastovią 
| taiką ir laisvę.
g ALDLD Centro Komitetas 1962-63 metams:
S ... J. Grybas
| A. Bimba
| K. Petrikienė
t Eva T. Mizarienė
į P. Bechis
g P. Buknys
S 8 B. Keršulienė

Iš laiškų y 
yDėkojame visam redakci

jos kolektyvui, prenumera
vusiam mums laikraštį 

__ ” Mūsų skaityto
jams buvo įdomu susipažin
ti su Amerikos lietuvių pa

ll žangiąją spauda ir Jūsų gy-

1 “Laisvė.

veniniu.
Mūsų nuoširdus sveikini

mai Naujųjų 1962-ųjų Me
tų proga! Daug sėkmės 
darbe ir asmeniniame gy
venime!

Lietuva
Kuršėnų rajoninės 

bibliotekos darbuotojai

‘Kišeninė teologi j a’--religinių
prietarų nunuogmmias

Taikliais apibūdinimais 
demaskuoja religinius prie
tarus, ypač katalikų bažny
čios skelbiamas dogmas, žy
musis XVIII amžiaus pran
cūzų filosofas-ateistas Polis 
Holbachas savo knygoje 
“Kišeninė teologija,” kuri 
šiomis dienomis išleista ir 
lietuvių kalba.

Polis Holbachas (1723- 
1789) gyveno ir kūrė tuo 
laikotarpiu, kai Prancūzijo
je vyko atkakli kova tarp 
senosios feodalinės santvar
kos ir naujai kylančios bur
žuazijos. Jis buvo vienas 
prancūzų revoliucinės bur
žuazijos ideologų, 1789 me
tų revoliucijos pranokėjų.

Revoliucinė buržuazija, 
XVIII šimtmetyje dar bu
vusi pažangia klase, neiš
vengiamai turėjo susidurti 
su pagrindine rea k c i j o s 
tvirtove ■— katalikų bažny
čia. Todėl pažangūs to me
to veikėjai buvo kovingi 
ateistai, ryžtingai demaska
vę reakcinę religijos esmę, 
jos antimoksliškumą, veid
mainišką krikščionišką mo
ralę.

Kupini kovingos dvasios, 
XVIII amžiaus prancūzų 
ateistų raštai turi didelę 
demaskuojančią reikšmę ir 
šiandien, kai įvairios reli
ginės organizacijos, ypač 
katalikų bažnyčia, vis dar 
tebėra tamsos skleidimo ži
diniai ir gina išnaudotojiš
kų klasių, šį kartą pagrin-. 
dine reakcijos jėga virtu
sios buržuazijos, interesus. 
V. Leninas pabrėžė būtinu
mą “išversti masiniam pla
tinimui liaudyje kovingąją 
ateistinę XVIII amžiaus 
pabaigos literatūrą.”

Holbachas yra sukūręs 
daug reikšmingų ateistinio 
pobūdžio veikalų, kurių 
stambiausias—“Gamtos sis
tema.’” Ji amžininkų vadi
nama “materializmo bibli
ja.” Minėtinos taip pat jo 
antireliginės knygos: “De
maskuotojo krikščionybė,” 
“Šventųjų galerija,” “Svei
kas protas” ir kitos.

Ypač populiari Holbacho 
“Kišeninė teologija,” pirmą 
kartą išleista 1768 metais. 
Šioje knygoje savotiška žo
dyno — nedidelės enciklo
pedijos — forma žymusis 
filosofas abėcėlės tvarka pa
teikia įvairias sąvokas, su
sijusias su katalikybės tei
giniais bei bažnytin inkų 
veikla, ir aštriai, sarkastiš
kai pašiepdamas, atsklei
džia tikrąją — antimoksli- 
nę ir antiliaudinę — religi
nių prietarų -esmę. Jis pa- 
rodo, kad prasimanymai 
apie antgamtinį gyvenimą, 
įvairių bažnytinių apeigų, 
sakramentų ir pan. tikslas 
—mulkinti žmones ir su
teikti bažnytininkams gali-

kius. “Kišeninėje teologijo
je” visu ryškumu iškyla re
ligijos beprasmiškumas, an- 
timoksliškumas, bažnyčios 
ryšiai su feodalais ir kara
liais, padedančiais jai susi
doroti su neklu s n i o m i s 
“avelėmis.”

Ne viską Holbachas tei
singai suprato ir ne viską 
teisingai aiškina. XVIII 
amžiaus istorinėmis aplin
kybėmis ateistai, dar buvo 
tolimi tikrajai mokslinei, 
pasaulėžiūrai — dialekti
niam materializmui. Todėl 
ir Holbachas dar nesuprato 
socialinių religijos šaknų, 
nesugebėjo numatyti teisin
gų priemonių kovai su reli
gija ir išeities ieškojo vien 
kultūrinėje - šviečiamojoje 
veikloje; tikėjosi, jog čia ga
li daug padėti apsišvietę va
dovai.

Tačiau, nepaisant šių trū
kumų, P. Holbacho veikalas 
vertingas savo demaskuo
jančia jėga, patraukia skai
tytoją audringu autoriaus- 
ateisto kovingumu.

“Kunigai įvedė religinius 
papročius, tenkinančius jų 
pomėgius, gobšumą ir aist
ras, — sako jis apie religi
jos atsiradimą. :— Pagaliau 
jie tiesiog žmonių akivaizdo- 
doje darė nusikaltimus, už 
kuriuos sukvailinti žmonės 
ne tiktai jų nebausdavo, o 
dargi net pritardavo, įsi
vaizduodami, kad juo dau
giau nusikaltimų bus pada
rę jų kunigai, juo dangus 
bus žmonėms malonesnis.”

P. Holbachas išjuokia 
“dieviškąją” teologiją, ver
čiančią žmones atsisakyti 
nuo sveiko proto ir tikėti 
akivaizdžiai beprasmiškais 
dalykais. Jis negailestin
gai pliekia dvasininkų go
dumą, įžūlumą, savanaudiš
kumą, veidmainiavimą, pa
rodo, kad krikščioniškoji 
moralė yra priedanga baž
nytininkų sauvalei ir smur
tui pateisinti. Istorijos ei
goje bažnyčia sistemingai 
kurstė religinius karus, or
ganizavo masinį laisvama
nių bei kitatikių persekioji
mą inkvizicijos laužais.

“Vienintelė moralė, — sa
ko autorius, — kuri reika
linga bažnyčiai, ir kuria ne
siliauja rūpinęsi kunigai, 
yra religinė pavaldinių mo
ralė. Dvasininkai klausys 
išpažinčių, atleis nuodėmes, 
laikys mišiaę, teiks sakra
mentus, mirštantiems atleis 
visus jų nusikaltimus, kad 
tik pavaldiniai būtų pakan
kamai dosnūs bažnyčiai.”

Į lietuvių kalbą “Kišeninę 
teologiją” vertė M. Ročka. 
Knygos pradžioje duota ver
tėjo įžanga apie P. Holba- 
chą ir jo kūrinį. Leidinį pa
įvairina išraiškingos daili-

Brangūs Draugai:
Mes jau gerokai apsipra- 

tom naujame mieste ir nau
joj vietoj gyventi. Taipgi 
susipažinom su vietiniais ir 
apylinkės lietuviais, todėl 
turime gana išėjimų ir ge
rų laikų. Taipgi retkarčiais 
aplankome ir Los Ange^ 
lietuvių parengimus.

Čia lietuvių yra didelis 
skaičius, bet didžiuma pen
sininkai ir atšalę nuo orga
nizacinio darbo, tai jei nė
ra kam paraginti ir vado
vauti, viskas ir eina sutin
gusiai. Dabar gyvena Yu- 
caipoj draugai Pūkiai ir ne
toli draugai Demenčiai, tai 
bandysime šiek tiek išjudin
ti nuo sutingimo ligos.

Būkit sveikučiai, malonūs 
draugai. Linksmų žiemos 
švenčių ir laimingų 1962 
metų.

Jonas ir M ar gar eta 
Alvinai

Drg. A. Bimbai 
Gerbiamas Drauge!

Naujų metų proga nori
me pasveikinti Jus ir Jūsų 
gyvenimo, draugę ii*, palin
kėti geros sveikatos , ir ge
riausios kloties asmeninis! 
mė gyvenime ir visuomeni
niame darbe! ' ''

Su dideliu malonumu ir 
įdomumu perskaičiau1 !drg. 
žebrio atsimminimusį nese
niai tilpusius “Laisvėje.” 
Jie man buvo ypatingai įdo
mūs ne vien, kad labai 
sklandžiai parašyti, bet la
biausiai, kad visas aprašy
mas ėjo apie mano apylin
kę (net ir Kanadoje palies
tos vietovės ir asmenys man 
žinomi), pažįstamus asme
nis, buvusius penktų metų 
revoliucionierius, apie ku
riuos tiek daug esu girdėju
si iš savo tėvų pasakojimo, 
kai kuriuos asmeniniai pa
žinojau. Gerai asmeniškai 
pažinojau ir minimą juoda
šimtį Leveckį. Apie jį rašy
tojas nė kiek neperdėjo.

Iš atsilankiusių jūsiškių 
turistų Lietuvoje, kuriems 
teko laimė ilgiau pabūti, bę- 
ne įdomiausiai parašė drg. 
J. Siurba, tik kiek trumpo
kai aprašyta. *

A. Juodelio aprašymas 
apie Brazilijos lietuvių gy
venimą —- jų vargus — la- < 
bai įdomus.

“Laisvėje” telpa gana 
daug gerų raštų, tik mums 
labai nepatinka, kada talpi
nama ilgiausiomis špaltomis 
menkavertė polemika.

Draugiškai,
P. Kisieliene 

Montreal, Canada

Bodford, Mass. — Apie 
100 Tarybų Sąjungos žvejų 
laivų randasi Atlanto van
denyne.

ninko A. Sokolovo iliustra
cijos.

“Kišeninė teologija para
šyta patraukliai, supranta
mai ir priskiriama geriau 
šiam ateistinės literatūros 
fondui. S. Tonumis
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A. JUODELIS

Lietu visky mokyklų steigimas 
S. Paulyje, Brazilijoje

Vai, grybai, 
grybai...

Lietuvių liaudies dainelė 
“Vai, grybai grybai, jūs 
patieka mano, kas jūs ne
valgo, nieko neišmano,” yra 
ne tik graži, bet ir teisinga. 
Iš tiesų, kas ranka numojęs 
visus grybus paniekina, pa
vadina juos nuodingais šun
grybiais, — negali girtis 
perdideliu išmanymu. Tie
sa, ŽTybų yra keli tūkstan
čiai rūšių bei porūšių, ir 
dauguma jų nuodingi, bet 
valgomieji grybai yra ne tik 
skanus, geras maistas, bet 
turi net ir gydomųjų savy
bių.

Šį kartą panagrinėsime i 
tik vieną grybų rūšį, Lietu-1 
voje vadinamą pumpotaukš- nis ir jokiai organizacijai 
liais, biologų vadinamą “ly- nepriklausąs, pasistatė už

duotimi: statyti lietuviškas 
mokyklas Brazilijoje. Bet 
tik 1929 m. birželio 23 d. 
konsulo P. Mačiulio inicia
tyva šv. Antano bažnyčios 
salėje nutarta organizuoti 
tėvu komitetus, c

1929 m. liepos mėn. 7 d. 
Mookos rajone, kur tuomet

STRAIPSNIS V
Prasidėjus kultūrinei veik

lai, lietuviai pradėjo rūpin
tis ir švietimo reikalais. Or
ganizacijos ir pavieniai, kur 
tik pasitaikė proga, lietu
viai, ypatingai tėvai, kėlė 
klausimus dėl mokyklų 
savo vaikams, kuriuos išsi
vežė iš Lietuvos, o, be to, 
per keletą metų nemažas 
vaikų skaičius mokyklinio 
amžiaus priaugo ir Brazi
lijoje.

Jau 1928 m. rugsėjo mėn. 
S. Paulyje buvo susikūręs 
“Inteligentų švietimo komi
tetas,n pasivadinęs neparti-

coperdon,” anglų kalba — 
“puff-ball.” Liaudis juos 

^paprastai vadina “skuzbez- 
daliais” ir, bendrai, nežino
dama jų gerosios pusės, — 
juos niekina. Jie auga par
kuose, pievose, ganyklose, 
golfo aikštėse ir šiaip miš
kų prošvaistėse. Jų vaisia- 
kūniai yra apskritus arba
pailgi, balti kaip lietuviškas Į ^v*no Augiausia lietuvių, 
sūris, nors kartais būna jų' J/Jf aujant konsului P. 
paviršius (žievelė) ir trų- j Mačiuliu1 ir Lietuvos uni- 
puti rusvas. Ju yra keletas veisiteto proferonui J. Zi- 
rūšių bei porūšiu, didesniu ^lns^ui» susirinko apie 30 
ir mažesniu: dažniausiai asmenų, kur ir buvo Įsteig- 
turkiško riešuto ar kiauši-! S.
nio didumo. Jie geri ir vai- ■ mokykla^D-io^Vinco Kudir- 
gytini tik kol jauni, kol jų 
vidus yra baltas ir stand- 
rus. Kai jie subręsta, vidus 
tampa žalsvas, minkštas, 
o dar vėliau — virsta ru
dom dulkelėm-sporom. Tok
sai grybas valgymui jau ne
betinka. Plėvelei trūkus, 
jo sporas (sėklas) vėjas iš- 
nešioja po apylinkę.

Viena pumpotaukšlių rū
šis — “Calvatia gigantea” 
(giant puff-ball) skiriasi 
nuo kitų tuomi, kad jie au
ga labai dideli, panašūs į 
baltos duonos kepalą. Kar
tais tokie grybai išauga di
desni, nei žmogaus galva, o 
kiti turi daugiau nei pėdos 
skersmenį (diametrą). Pa
viršiaus žievele nulupus, jų 
baltą vidų galima ilgu pei
liu supiaustvti ir tuos bly
nus kepti sviestuotoje kep
tuvėje, kol jie pradeda ru
duoti. Jų skonis kiek pana
šus į keptą “eggplantą.” 
Tai geri ir maistingi gry
bai. Jie gausiai 
deni šiaurinėje 
valstijos, dalyje, 
ežerų rajone.

Pumpotaukšlių 
paprastai būna lygus, bet 
kai kurie jų turi dvgliuotą 
arba karpotą paviršių. Dar 
kiti turi gerai išsivysčiusį 
kotą, o ju vaisinkūnis pana- 

< šus į milžinišką kiaušinį. 
Pumnotaukšliams giminin
gi yra kukurdvelkiai, augą 
labai dideli ir ant aukštų 
kotų. Kartais vienas toksai 
grybas, “calvatia maxima" 
turi 15 colių skersmenį ir 
sveria keletą svarų. Visi 
jie, kol jauni, valgomi, tik 
žievelę reikia nulupti.

Neseniai Oklahomos uni
versiteto speciali komisija, 
kuri ieško vėžiui gydyti 
vaistų, paskeblė„ jog sura
dusi pumpotaukšlių rūšį, 
turinčią nemaža gydomųjų 
substancijų, vadinamų “kal- 
vacinu” (calvacin). šitie 
vaistai, išbandyti su pelė
mis, davė labai daug žadan
čių rezultatų. Ruošiamasi 
pradėti tokius bandymus ir 
su žmonėmis.
•», Tos rūšies grybų J. A. 
Valstijų pietuose yra gana 
daug, tik ne visi jie turi 
kalvacino. Bus bandoma 
kelias rūšis sukryžiuoti ir 
priemoniškai išauginti sin
tetinę pageidaujamą veislę.

aura ru- 
Niuiorko 
Didžiųjų

paviršius

m ;

ir nariai: Jonas Verniakas 
ir Antanas Šiaučiulis. Ten 
pat mokyklos pradžiai steig
ti tėvai sudėjo aukų apie 
300 milereisų.

Bom Retiro rajone, kur 
buvo susispietę irgi nema
žai lietuvių šeimų, konsulas 
kažkodėl delsė, neskubėjo 
steigti mokyklos, veikiau
siai gal dėl to, kad ten bu
vo SLB centras ir “Garso” 
redakcija. Tad mokyklą 
kurti Bom Retiro rajone 
iniciatyvos ėmėsi patys gar- 
siečiai.

1929 m. gruodžio 22 d. 
skaitlingame susirin k i m e 
nutarė, kad šitame rajone 
lietuviai reikalauja įsteigti 
lietuvišką mokyklą, bet pa
sitarime turi dalyavuti ir 
konsulas.

1930 m. sausio 5 d. įvyks
ta antras s usirinkimas, į 
kurį buvo pakviestas ir kon
sulas, bet jis nedalyvavo. 
Tada išrenkamas tėvų ko
mitetas, kuris suregistruo
ja apie 60 mokyklinio am
žiaus vaikų ir ypatingu raš
tu konsulo pareikalaujama: 
1) nusamdyti mokyklai pa
talpas, 2) apmokėti algą 
mokytojui, pačių tėvų iš
rinktam, 3) duoti lėšų va
dovėliams ir kitokiai rašo
majai medžiagai, 4) kecl 
konsulas nesikištų į viduji
nį mokyklos tvarkymą ir 5) 
kad tikyba nebūtų privers
tinai dėstoma.

Suprantama, konsulas to
kius “komunistinius” reika
lavimus atmetė ir organi
zuoti mokyklą pavedė Am
brazevičiui ir A. Baliui, ku
rių iniciatyva 1930 m. va
sario 2 d. sušauktame susi
rinkime buvo išrinktas tėvų 
komitetas: Vincas Galinis- 
pirm., Aleksas Petkevičius 
— ižd., Jonas Pazikas — 
sekr., ir nariai: Ambrozas 
Balys ir Petras Papurėlis. 
Susirinkime, kuriame daly
vavo apie 40 žmonių, mo
kyklos pradžiai tėvai suau
kojo virš 100 milereisų. Ir 
1930 m. kovo 1 d. rua Bar
ra do Tibagv. No. 6. pra
dėjo veikti Motiejaus Va
lančiaus vardo ketvirtoji I 
lietuvių mokykla.

Kuomet 1932 m. Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoje ir kon
sulas pirko namus rua Ban- 
deihantes, tai ir M. Valan
čiaus mokykla veikė tuose 
namuose.

Penktoji lietuvių mokyk
la Maironio y. buvo įkur-

kos vardu. Ten pat buvo 
išrinktas iš 5 asmenų tėvų 
komitetas: Adomas Jaruše
vičius — pirmininku, An
tanas Juodzevičius — iždi
ninku, Antanas Serbentą — 
sekretoriumi, ir nariai: 
Vincas Suobanas ir Izido- 
r i u s Macionis. Nupirkti 
suolus ir išnuomoti butą su
sirinkime buvo surinkta 
apie 150 milereisų. o konsu
las pažadėjo apmokėti algas 
mokytojams. Mokykla pra
dėjo veikti 1929 metų rug
pjūčio 5 d.

Antroji mokykla pradeda
ma steigti Vila Belos rajo
ne. Tos vilos savininkas ar 
agentas, kad patraukti lie
tuvius pirkti pas ji žemės 
sklypus, Padolskis. 1929 m. 
liepos 9 d. prisiunčia konsu
lui P. MačiuHui raštišką 
pranešimą, kuriame sako
ma, kad aukoja žemės skly
pą li-etuviškai moky k 1 a i. 
Kaip bematant per trumpą 
Iniką pirmieji entuziastai— 
Vila Belos lietuviai — pa
aukojo 12,000 plytų. Be
veik visa statvbos medžiaga 
buvo gauta aukomis: konsu
las apmokėjo tik už darbą 
20.000 litu, kurių specialiu 
raštu prašė Lietuvos vy- ta 1937 m. vasario 1 d., nuo 
riausybės. Ir 1930 m. Vila- S. Paulo miešto už apie 15 
Beloie Didžiojo Lietuvos ku- kilometru — Parque das 
nigaikščio Vvtauto vardu Nacoes (Tautu Parkas). Ši- 
pradėio veikti antroji lietu- tos mokyklos įkūrimo Lstori- 
vin mokvkla. • | joje Tautų Parke gyvenan-

Trečioji mokykla buvo 
įsteigta 1930 m. vasario 1 
d. Vila Anastacio rajone 
D-ro Jono Basanavič i a u s 
vardu. Jau 1929 m. spalio 
mėn. Vlado Edrigevičiaus ir 
Jono Džiugalio iniciatyva 
V. Anastacio rajone buvo 
suregistruota apie 50 mo
kyklinio amžiaus vaikų.

1929 m. lapkričio mėn. 3 
d. Rua Cororados, Nr. 2, 
pas Joną Džiugelį įvyko vi
suotinis tėvų susirinkimas 
mokyklos steigimo klausi
mu. Susirinkime buvo iš
rinktas ir tėvų komitetas: 
Jonas Sžiugelis — pirm., 
Martynas Skodas — ižd., 
Viktoras Degutis — sekr.,

steigti mokyklas Brazilijoj 
je, kuriam buvo skiriami ir 
finansai sulyg jo pareikala
vimais, tai laikui bėgant P. 
Mačiūlid’^'dšidarė ne tik tei
sėtuoju, bet ir faktinuoju 
visų lietuviškų mokyklų sa
vininku.

P. Maičulis neapkęsdavo, 
o dar labiau bijodavo pa
žangiųjų lietuvių, o ypač 
komunistų, kurie buvo la
bai veiklūs ir dinamiški, 
kaip jis sakydavo. Todėl, 
kad komunistai neįsiskverb
tų į LSB, kuris buvo lietu
viškų mokyklų administra
torius, ir kad kartais jų ne
užgrobtų, registruojant Są
jungos įstatus (kitiems ne- 
kritus į akį), kad įstaigas 
likviduojant ne turto par
davimo reikalu, sprendžia
mąjį balsą turės Lietuvos 
konsulas. Taip P. Mačiulis 
įrašė į Sąjungos įstatų pa
skutinį straipsnį.

Prieš keletą metų dabar
tinė LSB vadovybė ir jos 
garbės pirmininkas “konsu
las” Aleksandras Polišaitis 
dvi mokyklas jau pardavė: 
Parque das Nacoes ir Bom 
Retiro, neva skoloms apmo
kėti už valstybinius mokes
čius ir mokyklų remontus. 
Bet kiek yra žinoma, pasku
tinės trys mokyklos — Vi
la Beloje, Mookoje ir Vila 
Anastacioje — irgi randasi 
kritiškoje padėtyje.

P. S. Šiose lietuviškose 
mokyklos mokytojavo šie 
mokytojai: Ona Vaškevičiū- 
tė, Liuda Majienė, Liongi
nas Gaigalas, Nalivaika, 
Korsakas, Edvardas Pažė
ra, Stasys Jurevičius, Fe
liksas Girdauskas ir Simas 
Bakšys.

Washingtonas. — JAV 
orlaivynas Japonijoje ne
pirks iš japonų aliejaus, nes 
jis atgabentas iš Tarybų 
Sąjungos. Pirmiau per me
tus pirkdavo 600,000 bačkų.

Philadelphia, Pa. tai ką gi veikia tie ponai 
fondo vedėjai? Juk jie gali 
net teismo keliu išreikalau-

Būtų tikrai stebėtina, jei 
paprastas ir nieki namas 
skuzbezdalis išgydytų vėžį! 
Visko galima tikėtis šiame 
atominių prašmatnybių am
žiuje. Dr. A. Petriką

tiems lietuviams buvo pa
daryta didelė skriauda.

Vienas stambus pramo
nininkas ir Parque das Na- 
coes žemių savininkas Pe- 
ruchi (Peruši) paaukojo lie
tuvių mokyklai žemės skly
pą ir 20,000 plytų, bet, kai 
mokykla tėvų darbadieniais 
ir aukomis įgyti mokyklos 
inventoriui buvo pastatyta, 
tai konsulo P. Mačiulio pa
skirtas mokytojas Stasys 
Jurevičius net su tėvų ko
mitetu nesiskaitė, jausda
masis kaip mokyklos savi
ninkas.

Po poros metų, tai yra 
1939, mokykla buvo pavers
ta į bažnyčią, o kiek vėliau 
“savininkų” ir visai buvo 
likviduota. Ir taip lietuvių 
triūsą ir pono Perušio auką 
smetonininkai prašvilpė.

Kadangi konsulas P. Ma
čiulis buvo oficialus įgalio
tinis Lietuvos f vyriausybės

NAKTIES MOTYVAS
Nurimo gatvės, 
Įsiurbusios vėlyvą naktį.
Tik languose
Dar kur-ne-kur šviesu, 
Ir tik neonas
Vis nesiliauja mirkčioti
Lyg žvaigždės— [ir degti,
Plyšiuos debesų.
Pravėriau langą...
Pojūčiai sugavo 
Ritmingą gaudesį 
Virš miesto žiburių— 
Ir naktį miestas 
Dirbo ir alsavo.
Aš jo alsavimą geriu...
Tiršta srove
Man į krūtinę plūsta 
Tas gaudesys naktinės 

pamainos.
Priglustum, rodosi, 

prie lango tu,
Priglustum, 
Nakties garsų klausydamasis 
Lyg dainos.
Bet akys merkiasi...
Ir mano pamaina jau miega. 
Rytoj kombinezoną 
Vėl reiks užsisegt.
Vienodai, nesulaikomai 
Nakties minutės bėga, 
Ir aš gulu,
Palikęs langą pravirą

pernakt.—

Lai darbo gaudesio 
Pritvinęs miesto oras 
Ir miegant man 
Krūtinėje plevens; 
Lai juo kvėpuos 
Ir mano kūno poros, 
Ir su krauju į širdį nusruvens.
Tas gaudesys— 
Gyvybės mano laidas. 
Man reikia jo, 
Jis turi būt greta.
Nes ir aš pats— 
Aukštai iškilęs laidas, 
Kuriuo sruvena 
Įtampa aukšta.

Ed. Selelionis

Naujų metų proga lin
kiu Philadelphijos ir vi
siems “Laisvės” skaityto
jams sveikatos, pasisekimo 
ir laimingai gyventi 1962 
metais, būti sveikiems, rem
ti mūsų spaudą, organizaci
jas, lankyti organizacijų 
susirinkimus, būti nariais.

Be spaudos, be organiza- 
cijų būtume bespekiai. 
Spauda — ta priemonė, per 
kurią rišame savus reika
lus, sužinome, kas įvyksta 
pasaulyje ir Lietuvoje. 
Knyga — šaltinis mokslo, 
praeities istorijų.

Leiskite pasveikinti ir 
Lietuvos žmones, ypatingai 
dzoūkus nuo Liškiavos ir 
Merkinės ir mano gimtojo 
kaimo Jonioniu. Skaityda
mi žinias iš Lietuvos ma
žai jų užtinkame iš šio kam
pelio.

•
Sovietų žemės Ūkio Mi

nisterija iš Hanover ūkio 
nupirko veislinių greito bė
gimo arklių už $150,000. 
Arkliai išsiųsti gruodžio 22 
dieną.

... ♦
Sley garadžių ir lotų kom

panija pakelia 5 centais va
landai už automobilio pa- 
statyma. Sako todėl, kad, 
pasirašius kon traktą su 
unija, turi pakelti darbinin
kam uždarbį, • duoti bonus, 
pailginti atostogas.

•
Du medžiotojai kitų me

džiotojų rasti apleistame, 
šaltame name pusgyviai. 
Sakoma, jie išbuvę 60 va- 
landų dideliame šaltyje. 
Nuvežus į ligoninę abiem 
nupjautos kojos. Abu po 18 
metų amžiaus.

•
Politikieriai suka galvas, 

kad atpildžius Pennsylvani- 
■. jos valstijos prarastas Kon
grese vietas iš priežasties 
gyventoju skaičiaus suma
žėjimo. Demokratu pirmi
ninkas Green pateikia pla
nus, bet po kiekvieno jo pa
teikto plano atsiranda opo
zicija. Norima paimti iš 
apskričiu ir priskaityti Phi- 
ladelphijai. Apskričių vir
šininkai, ypatingai kuriuos 

i kontroliuoja respublikonai, 
I nesutinka. Reikia trijų kon- 

p’i'psmanu, kad palaikius
- Philadelphijos miesto gar
bę.

1961-ais metais Pennsyl- 
vanijos giriose įvyko 394 
gaisrai. 1960-ais metais bu
vo daugiau gaisrų ir dau- 
giau nuostolių, o 1956 me
tais sunaikinta 6,940 akrų 
miškų su dideliais nuosto
liais. 1961 metai buvo lai
mingiausi iš paskutinių 5- 
rių metų.

Penn Association of Nurs
ing Homes apeliuoja į Com
mon Pleas teismą, kad pa
naikintų 1961 metų išleistą 
valstijos įstatymą, kuris 
reikalauja minimum dolerio 
valandai. Jų argumentas, 
kad 1961 metu įstatymas 
paneigia konstitucijos įsta
tymą.

•
Demokratų pirmin i n k o 

Green namus saugoja poli
cija. Prie jo namų rasta 
bomba su persergėjimu būti 
atsargiam. Green ir pir
miau gavo panašių grasini
mų. Politine kova savųjų 
tarpe eina.

Arti šešių šimtų pašau
kimu išsiųsta tėvams, kurie 
apleido savo šeimynas, ne
duodami užlaikymo. Pasi
šalinusius tėvus sunku su
rasti, jie pakeičia vardus, 
automobilių leidimus ir gy
venimo vietas; • > Sakoma^ 2,-

000 yra n e 1 e g a. 1 į ų, tėvų, 
Valstija, miestas turi daug 
kaštų tokių šeimų užlaiky
mui.

Delaware valstija yra 
Pen nsylvanijos kaimynas. 
Valstijos seimelis 1956 me
tais buvo panaikinęs mir
ties bausmę, bet 1961 me
tais ją vėl sugrąžino. Gu
bernatorius Carver; yętav 
Asamblėja dviem trečdaliais 
balsų atmetė gubernato
riaus veto, ir jeigu senatas 
atmes, tai mirties bausmė 
pasiliks galioje.

Dr. Edwin W. Mueller, 
Pennsylvanijos universiteto 
profesorius, kviečiamas So
vietų Mokslų akademijos 
duoti prelekcijas Maskvoje, 
Leningrade ir Kijeve.

•
Sustreikavo Pottstown bu- 

sų kompanijos vairuotojai. 
Streikui vadovauja Lokalas 
336. Reikalauja algų pakė
limo. Daabrtinis jų uždar
bis — $1.40 valandai.

Yale Town kompanija iš
siuntinėjo streikuojantiems 
darbininkams laiškus, ra
gindama grįžti prie darbo. 
Kompanija sako grįžusiems 
nedarys diskriminacijos. 
Darbininkai streikuoja jau 
16 savaičių. Lokalas sako, 
kompanija savo tikslo nepa
sieks. Pilietis

Scranton, Pa.
Vis daugiau ir daugiau 

ima reikštis nepasitenkini
mo pas senus mainierius, 
pensininkus, prieš nukapo- 
jimą jiems senatvės pensi
jos nuo šimto dolerių iki 
trisdešimties į mėnesį, — ir. 
tų dar laiku neišmoka. Tie 
seni žmonės palikę sveikatą 
anglių kasyklose, daugelis 
kankinasi su mainierišku 
dusuliu, laukia ir nežino, ar 
gaus tą mizerną čekį, ar ne. 
Gi mainierių unijos ponai 
viršininkai teisinasi, būk 
nėra gana pinigų Mainierių 
Senatvės ir Gerovės Fonde.

Betgi ponams unijos vir
šininkams žertis tūkstan
tines algas pinigų visados 
yra gana; ypač minėto fon
do trims tvarkymo nariams 
po trisdešimt penkis tūks
tančius metinei algai pini
gų yra. O jūs, seni ir du
suliu sergantis mainieriai, 
galite palaukti ir pustan
čius plaučius galite spjau
dyti, neturėdami pinigų 
vaistams ir gydytojams. Gi 
pinigų trūkumo priežastis, 
pagal pono unijos preziden
to Kennedy, yra sekanti: 
1961 metais kietosios ang
lies gamyba, palyginus su 
pirmesniais metais, suma
žėjo visu milijonu tonų. Jei 
taip, tai kodėl gi minėto 
fondo tvarkytojai nenusi- 
mažina savo algų? Vienok, 
tikroji to trūkumo priežas
tis glūdi kitur.

Pagal unijos su anglies 
kompanijomis sutartį, kom
panijos turi mokėti po 70 
centų nuo kiekvieno iškasto 
anglies tono į mainierių se
natvės fondą, bet pasirodo, 
kad daugelis komp a n i j ų 
skolingos šiam fondui dide
lėmis sumomis pinigų ir ne
siskubina a t s i s kaityti, o 
fondo vedėjai tik sėdi ir pro 
pirštus žiūri. Aišku, kad 
kompanijos tų 70 centų nuo 
tono nemoka iš savo kiše
nės, bet iš visuomenės iš
lupa, parduodamos anglį 
kurui, bet pinigus laikosi 
savo kišenėse, vietoj sumo
kėti mainierių gerovės fon
dui. Čia kyla klausimas:

ti iš kompanijų tų fondui 
prigulinčių pinigų sumokė
jimo. Juk tai visuomenės 
sumokėti pinigai, o 'kdthpa- 
nijos laikosi savo kisenese. 
Užtad mainieriai ir ima ne
rimauti, šaukia susirinki
mus tuo reikalu ir ima ieš
koti tikrų priežasčių, kodėl 
jiems taip daug sumažino 
pensiją.

Makartistų pasirodynjhs
Jau daug metų, kai mūsų 

apylinkėj (paviete) gyvuoja 
ir veikia politikoj taip va
dinama Slavonic League, 
kurioje sumokėjęs vieną 
dolerį metams gali bile kas 
prigulėti.

Bet štai išlindo tikri ma- 
kartistai, o gal birchiniai, 
lenkų kilmės gaivalai, su 
praėjusią vasarą pagarsėju
siu Cambria pavieto valsti- 
jiniu senatorium Haluska, 
kurie užsigeidė pasirodyti, 
kas jie.

Prieš porą savaičių kele
tas tų gaivalų suvažiavo j 
Harrisburgą, Pa., ir pasi
skelbė, kad jie atstovauja 
visas slaviškos kilmės ma
žumas, net ir lietuvius. Pir
mininku, žinoma, pasistatė 
Haluską, pasižymėjusį vals
tijos seimelyje savo diktato- 
riškumu. Ir, nieko nelaukę, 
atskubėjo pas mūsų pavieto 
valdybos pirmininką, Mi
chael F. Lawler, ir pareika
lavo, kad jų rinktinį pa
skirtų prokuroro pavaduo
toju. Bet išėjo kaip musę 
kandę, nes pavieto pirmi
ninkas Lawler jiems atkir
to: Čia seniai gyvuoja ir 
su mumis, politikoj veikia 
slavoniška lyga, ir tik su ja 
mes skaitomės. Už toki pa
sielgimą pirmininkas Law
ler gavo daug pagyrimų iš 
slavoniškos kilmės žmonių 
ir politikoj dalyvaujančių. 
Taip ir reikėjo!

Ex-mainierys

Brockton, Mass.
Gruodžio 15 dieną ligoni

nėje mirė Veronika Stitilis. 
Priklausė prie Biručių pa- 
šalpinės draugystės. Paliko 
liūdesyje du sūnus — Stan
ley Stitilis ir šeimą Bridge
water, Mass., ir Ralph Sti
tilis ir jo šeimą Brocktone. 
Dar paliko giminių ir Lie
tuvoje ir čia Amerikoje. Pa
laidota Melrose kapinėse.

George* Shimaitis

Redakcijos Atsakymai
A. Dambrauskui, So. Bos

ton, Mass. — Labai gaila, 
bet jūsų kritikos Liet. Am. 
Piliečių klubo valdybai ir 
kai kuriems veikėjams laik- 
raštin nedėsime. Visokių 
vidujinių organizacijų ne
susipratimų per laikraštį 
neišspręsime; tai reikia dis- 
kusuoti klubo narių susi
rinkimuose, ten išsiaiškinti 
ir, kas negera, pataisyti.

APIE PASIBUČIAVIMUS
Bučiavimas išsiplėtė iš 

Afrikos, kur daugelis gen
čių bučiuodavo žemę, kur 
stovėjo jų vadai. Romos ga
dynėje besisveikindami, tik 
valdo vai, bučiuodavosi į 
akis. Vėliau vienas impe
ratorius leido bučiuoti jį į 
lūpas, o pavaldiniams — jo 
kojas.

Šeštame amžiuje bučiavi
mas paplito Francūzijoje, o 
vėliau ir Rusijoje.

Ottawa. — Kanada par
davė Kinijai 30,600,000 bu
šelių kviečių ir 8,900,000 
bušelių miežių.
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Lietuviškos Maksimo Gorkio eilutes Malonu buvo pasimatyti 
su idėjos draugaisnepasiliks abejingas, matydamas savo bro

lių kankinimus, žmonės — broliai. Kas tai 
supranta, tas neliks abejingu brolio nužu
dymo stebėtoju, nežiūrint to, ar jis bus ang
las, žydas ar rusas. Labiau mylėkime ir 
gerbkime žmoniją! Tik tai padaro žmogų 
tikrai civilizuotu.

Pastangos padidinti pasaulyje sąmoningų, 
išmintingų, teisingų žmonių skaičių yra 
svarbiausias civilizacijos ramstis. Visi tik
rai civilizuoti žmonės turi padėti kenčian
tiems, kankinamiems Rusijos žmonėms. Tai 
jų pareiga, tai turėtų tapti jų pasigėrėjimu. 
Nes dėl to, kad padėjus žmogiškoms būty
bėms gyventi žmoniškai, reikia surasti šio
je pagalboje savo nuosavos reikšmės pasau
lyje supratimą, savo pačių egzistavimo iš
kilmingą pateisinimą. Gyvulio gyvenimas 
beprasmis, žvėries gyvenimas —< šlykštus, 
o taip pat menkavertis ir koktus yra gyve
nimas bebrų ir kitų gyvūnų, lindinčių savo 
urvų šiltoje tamsoje.

žmonės privalo suprasti gyvenimą plates
ne ir gilesne prasme.

Pasaulis — tai mano namai, ir visa, kas 
jame vyksta, negali nejaudinti mano širdies. 
Ir tuomet, kai vyksta tokie pasibaisėtini dar
bai, kaip kad dabar matome Rusijoje, tikri 
vyrai ir moterys negali likti abejingi. Pa
dėti Rusijos liaudžiai iškovoti savo laisvę 
yra humaniška ii’ kilnu. Padėti Rusijos liau
džiai privalo kiekvienas, kas laiko save ci
vilizuotu ir nuoširdžiai trokšta tokiu būti.

Padėti Rusijos liaudžiai nusikratyti siur
bėlėmis, kurios čiulpia jos kraują!

žmonijos pareiga — padėti žmonėms. Ar 
yra šioje šalyje gyvų žmonių, ir ar išgirs 
jie mane?

... Ši istorija prasideda toli nuo Lietuvos 
— — Jungtinėse Amerikos Valstijose. Au
dringą 1906-tą jų metų pavasarį čia su bol- 
še^ikų-leniniečių partijos užduotim atvyko 
jau plačiai žinomas rusų rašytojas Aleksie
jus Maksimovičius Peškovas-Gorkis. Ameri
koje labai negražiai pasityčiojo iš rašytojo 
asmens jo neįleisdami nė į vieną Niu
jorko viešbutį. Apsigyvenęs pas pažangų 
literatą, Maksimas Gorkis tučtuojau ėmėsi 
darbo. Jis pasakojo apie Rusijoje siautė- 
jančią carinę reakciją, rašė patvaldystę de
maskuojančius straipsnius, sakė ugningas 
kalbas amerikiečių darbininkų mitinguose, 
rinko aukas nukentėjusiems šelpti. Gorkio 
straipsniai buvo nemokamai siuntinėjami 
daugeliui Amerikos dienraščių, tačiau tik 
labai maža jų dalis buvo spausdinta darbi
ninkų laikraštyje “Weekly People”.

Dauguma nuostabių šio laikotarpio Gor
kio publicistikos pavyzdžių laikoma žuvu
siais. Beveik nėra išlikę ir Maksimo Gor
kio kalbų Amerikos darbininkų susirinki
muose tekstų.

Vienas Maksimo Gorkio straipsnių, para
šytų Amerikoje, mums nebežinomu keliu 
pateko į Čikagos lietuviško laikraščio “Lie
tuva“ redakciją. Jis buvo išspausdintas 1906 
metų rugpjūčio trečios dienos numeryje.

Straipsnio nėra nė viename rašytojo raš
tų rinkinyje. Jis išliko tik lietuvių kalba 
pageltusiame nuo laiko laikraščio komplek
te. . . a .

čia jis skelbiamas ištisai pirmą kartą po 
55 metų.

MAKSIMO GORKIO ATSIŠAUKIMAS 
Į AMERIKIEČIUS

Caras išvaikė Dūmą. Ta menka žmogys
ta, drebanti ant sosto už savo gyvybę ir ga
lybę it drebulės lapas, vienu plunksnos pa
braukimu, vienu konvulsišku rankos jude
siu panaikino bet kokią įstatymiškumo iliu
ziją Rusijoje ir iššaukė naujas žudynes, už
puolimus ir vagystes.

Rusijos valdžia dabar vykdys gyvuliško 
keršto politiką.

Budeliai ir vagys, supantieji sostą ir jį 
palaikantieji savo kruvinomis rankomis, pa
staruoju metu išgirdo daug karčios ir už
gaulios tiesos iš drąsių ir teisingų žmonių. 
Jie atkeršys jiems už tai, ir jų kerštas bus 
žiaurus. Įerzinti, pratę lieti kraują ir pa
drąsinti netvarkos viešptavimu, jie vėl nu
stebins pasaulį savo darbais. Jie pradės 
naikinti ir žudyti liaudies vadus, o juos iš- 
žudę — paskelbs kovą žmonėms, svajojan- 
tiems apie rimtį ir civilizaciją ir nekantriai 
laukiantiems teisingumo pergalės.

Juodi, kraujo pritvinkę mirties sparnai 
ilgus mėnesius plasnavo viršum šalies. Iš
alkusi žemė prarys tūkstančius lavonų žmo
nių, kurių vienintelis nusikaltimas buvo no
ras gyventi žmoniškai. Daug moterų ir 
vaikų žus nuo kulkų, kardų; ir bizūnų. Bus 
įvykdyta daugybė sunkių nusikaltimų. Pa
saulį apims pasibaisėjimas ir pasipiktini
mas. Įvairiose jo vietose įvyks mitingai, 
kuriuose oratoriai iškalbingai pasmerks ca
rą ir jo žmogžudžių gaujas. Oratoriams 
atlygins aplodismentais, o mitingų dalyviai 
išsiskirstys su išdidžiu įsitikinimu, kad jie 
atsiliepė į svetimos šalies žmonių pagalbos 
šauksmą ir atliko savo humaniškumo parei
gą. Tuo tarpu Rusijos liaudies kraujas te
kės srautais.

Ar mes civilizuoti žmonės, ar ne?
Aš manau
Mes tik apsimetame mylį gyvenimą ir 

žmoniją, saugoją teisingumą ir neapkenčią 
piktadarysčių.

Jeigu mano kaimynai užpuola ir kankina 
savo namuose žmogiškas būtybes, ir aš gir
džiu aukų aimanas, ir, nors ir užjaučiu jas, 
bet nebėgu padėti, tai ar aš civilizuotas 
žmogus ?

Jeigu aš gyvenu mieste, kur kasdien vyk
sta nesutaikomi užmušimai, apiplėšimai ir 
piktadarystės, ir aš žinau apie tuos įvykius, 
bet nesistengiu sustabdyti vagysčių ir iš
naikinti piktadarysčių, tai ar iš tikrųjų aš 
esu civilzuotas žmogus?

Jeigu ant žemės, ant kurios aš gyvenu ir 
auginu savo vaikus, vyksta tokie pasibaisė
tini ir beteisiški darbai, kaip kad Rusijoje 
ir Turkijoje, ir aš, nors ir smerkdamas tuos 
darbus, susitaikau su mintim, jog mano ša
lyje gyvenimas yra lengvesnis, saugesnis ir 
geresnis ir, tokiu būdu save paguodęs, ra
mus gyvenu savo namuose, tai argi aš civi
lizuotas žmogus?

Žmonės, kurių širdyse nėra tautų broliš
kumo jausmo, nėra civilizuoti; jie vis dar 
lieka laukiniai.

Žmonės, turintieji vaikų ir leidžiantieji 
jiems augti tarp baisaus anarchizmo ir be
teisiškumo bei nuodyti jų širdis ištvirkimo 
vaizdais, kurie teršia pasaulį, — ne, tokie 
žmonės nėra civilizuoti, žmonės, kurie gy
vena ramiai, kai viskas skęsta kraujuose, 
žvėriškai smaugiama ir žudoma —- nėra ci
vilizuoti. Tai tik patenkinti gyvuliai.

Pasaulis yra visiems, ir kiekvienas turi 
teisę į džiaugsmą. Kas pritaria tam, tas

ne.

31.

VI. Norgaila 
(“Lietuva”, 1906 m. rugpjūčio 3 d. Nr.

Kalba taisyta — VI. N.)

JŪROS GIESMĖ
Ilgai jie kasė žemę.
Pylimą supylė.
Ir užtvanką išmūrijo.
Ir turbinas pastatė.
Ilgai jiė dirbo, 
Kantriai dirbo.
Ir upė kilti ėmė pamažu.
Atrodė, prakaito lašas —
Ne vandeniu ■— 
Jinai pasruvo.
. . . Banguoja jūra,
Krantą graužia. S
Ji nerimauja,
Laukdama minutės.
Kada galės užtraukti
Džiaugsmo giesmę. V
Turėk kantrybės, 
Neskubėk, o jūra! 
Esi jau didelė,
Bet lauk, kol dar didesnė būsi!
Juk žygiui nelengvam rengiesi!
O gal tu nori apsijuokti?
Ir jūra laukė,
Kantriai laukė
Ir klausės, ką jai kalba ’*
Povandeninės srovės.
Ir štai užgrojo sidabrinės čiurkšlės!
Užtraukė jūra savo didžią giesmę,
Nes jautė,
Kad pakankamai melodijų 
Susikaupė jos gelmėse.
Ir ji giedos jau amžinai!

/

Kitaip gi —
Ir burnos pravert neverta ...

Alg. Baltakis 
“Moksleivis“ Nr. 9, 1961

NUĖJO POILSIUI GAMTA
Nusirito medžio ašarėlė— 
Paskutinis lapas nuo šakos. 
Šaltas vėjas šiandien pasikėlė 
Ir įnirtęs stūgauja laukuos.

Tai nejaugi viskas viskas mirė— 
Ir žiedai, ir lapai, ir šviesa ?.. 
Balzganais spygliukais apibėrę, 
Graudžiai girgžda

medžiai šiluose.
Ei, rugeliai žiemkentėliai ma
jus vieni nebijote speigų, [no, 
Piktas vėjas debesėlį gena— 
Debesėlis jus užklos sniegu.

Teks per žiemą po pusnim 
pabūti, 

Viršūnėlės nuo speigų sugels. 
Bet speigai praeis, ,

ir Vėl saulutė 
Jus žaliuot pavasarį prikels...

čeža lapai, ant takų pabirę, 
Skamba.’žemė, gruodo . . 

suspausta...
Tai nejaugi viskas viskas 

mirė ?—•
Ne, nuėjo poilsio gamta.

Vincas Giedra 
(IŠ “Lietuvos Pionieriaus“)
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Atvažiavau į Jungtines 
Amerikos Valstijas, kad pa
simatyti su savo senais idė
jos draugais ir giminėmis. 
Kad nepridarius bereikalin
go rūpesčio, niekam iš anks
to nepranešiau. Pirmas ma
no pasimatymas buvo su 
laisviečiais. Nuėjau į “Lais
vės” redakciją. Radau drau
gus pietaujant. Kiek čia bu
vo džiaugsmo ir malonumo, 
sunku aprašyti, o tas žavė
tinas vaizdas pasilikas ma
no širdyje ant visados.

Po malonių pokalbių, tuo
jau buvau užklausta, ar ne
galėčiau pas juos pakoncer
tuoti - padainuoti. Atsisa
kyti negalėjau, nes man 
taip norėjosi su visų kolo
nijų draugais - draugėmis, 
pasimatyti, pasikalbėti, po 
tiek metų nesimatymo, buvo 
ir ko kalbėti.

Drg. E. Mizarienė tuojaus 
parašė į kolonijas ir viską 
taip sutvarkė,, kad paskubo
mis turėjau pradėti savo 
dainų maršrutą. Kur tik ji 
parašė, rodos, iš visur gavo 
šiltą pritarimą ir paskubo
mis buvo surengti koncer
tai.

Pirmiausia dainavau savo 
numylėto Aido choro paren
gime, Brooklyne. Aidiečiai 
surengė koncertą pasitiki- 
mui ir atsisveikinimui su 
manimi. Turiu pasakyti, 
kad tikrenybėje šis choras 
buvo mano mokykla ir pra
dinis kelias į žmones su dai
na. Aš čia gavau tą didįjį 
įkvėpimą dainuoti ir savo 
daina eiti į darbo liaudį, ją 
linksminti ir padėti jai 
šviesti. Neperdėsiu pasa
kius, kad Aidas padėjo man 
prasimušti į dainininkų šei
mą. Už tai aš, vėl patekusi 
jų — aidiečių tarpe, pasi
jutau tarsi būčiau sugrįžusi 
į tą maloniąją jaunystę, ku
rioje pradėjau dainuoti ir 
per dainą susigyvenau su 
plačiosiomis Amerikos dar
bo masėmis.

Dar vienas džiaugsmas, 
tai kad aš radau aidiečių 
tarpe dar daug gražių ir ne
pasenusių dainininkų - ar
tistų, kas duoda manyti., 
kad mūsų Aidas dar ilgus 
metus gali gyvuoti. O aš, 
būdama toli, maniau, kad 
maino Aidas jau ne tas, 
kas buvo, kad jo nariai jau 
pasenę, ir panašiai. Džiau
giuosi, kad klydau. Jie su
daro kvartetus, duetus, yra 
ir solistų. O tas ir svarbu 
dainoje. Ypatingai buvo 
smagu matyti tokią nepa
prastai talentingą ir ryžtin
gą choro vadovę, Mildred 
Stensler. Ji viską taip pui
kiai tvarko, kad tik džiaug
tis tenka.

Smagu ir man buvo dai
nuoti duete su drg. Čepulie
ne. Rodos, mums gerai se
kėsi,, ir to malonaus momen
to aš nepamiršiu.

Pirmas didžiulis mano 
koncertas-pasirodymas buvo 
Čikagoje, dienraščio “Vil
nies” koncerte. Čia susiti
kau su daugeliu savo gerų 
draugų , ir pri-etelių. Be to, 
teko susitikti ir eilę puikių
jų Čikagos d a i n i n i n kų, 
Estelle Bogden, Povilu Slo
giu, su jų garsiomis vadovė
mis ir abelnai menininkais. 
O kai baigėsi koncertas ir 
patekau svečių sūkuryje, 
tai tikrai nežinau, kaip tą 
viską apipasakoti. Sveikino, 
bučiavo ir apipylė įvairiais 
klausimais, kad nebežino
jau, ką sakyti ir kaip į visa 
tai reaguoti.

Po koncerto, prieš išvyks
tant į Clevelandą ten kon-

Grigai buvo pasikvietę ne

mažai svečių, mano drau
gų, kad gavus progą kiek 
arčiau pasikalbėti. Jų tar
pe bvuo dainininkė Estelle 
Bogdem jos tėveliai Trijo- 
niai, dainininkas Povilas 
Dauderis su žmona, Mara- 
zai ir eilė kitų. Tikrai bu
vo smagu su jais pabuvoti.

Nuvykusi į Clevelandą ir
gi radau daug geriau ir 
puikiau, negu vykstant ti
kėjausi. Radau gražų cho
rą, gražių balsų. Ypatingai 
drg. Kuzmickas su savo 
žmona turi neapsa komai 
gražius balsus. Jie abu dai
nuoja solo ir duete. Taip
gi buvo man labai malonu 
susitikti su mano geru drau
gu Juliumi Krasnicku, ku
ris ir vadovauja tą didelį 
chorą. Jis nors ne jaunutis, 
bet turi daug energijos ir 
jis taip reikalingas mūsų 
judėjimui.

Reikia pasakyti, kad su 
drg. Krasnicku yra man te
kę daug kartų pirmiau dai
nuoti. Tad ir šį sykį abu 
padainavome duete. Buvo 
tikrai smagu su juo dainuo
ti. Jis dar turi gerą, gra-

rodos, 
turėti

drau-

širdingas dėkui clevelan- 
diečiams už tokį gražų ma
nęs priėmimą.

Pasukau į Detroitą. Sako, 
kad čia dainos reikalas per 
tūlą laiką buvo kaip tai tar
si pamirštas., apleistas. Bet, 
laimei, rengiant man kon
certą, suorganizuotos šau
nios meno jėgos. Jie tikrai 
ne tik mane, bet ir kitus de- 
troitiečius nustebino.

Nuoširdžiai prašau detro- 
itiečius pastoviai plaikyti tą 
gražų chorą. Mes visi žino
me, kad choras yra vienas iš 
tų priemonių, kurios sukvie
čia ir palaiko žmones bend
rame būry. Jis labai svar
bią rolę vaidina organizaci
niame veikime. Man 
jis ypatingai svarbu 
Detroite.

Hartford, Conn., 
gams turiu pasakyti, kad- aš 
ilgai jų neužmiršiu. Jie 
pusėtinai mane pavargino. 
Veik viena turėjau visą pro
gramą atlikti. O jie su savo 
puikiuoju choru kur tai 
buvo pasislėpę.

Turiu pasakyti, nors ir 
pavargau, bet vistik hart- 
fordiečiai mane gražiai pri
ėmė. Man buvo labai ma
lonu su visais pasimatyti ir 
pasikablėti.

Vėliau vykau į savo nu
mylėtą Worcester!, Mass. 
Čia reikia paspausti dešinę 
Jonui Dirveliui už jo deda
mas pastangas taip gražiai 
išmokyti chorą dainuoti. 
Jame yra nemažai, gerais 
balsais dainininkų, kurie 
gali dainuoti solo, duete, ir 
tam panašiai. Smagu, kad 
draugai nepasiduoda senat
vei, o dirba ir gauna prita
rimo iš jaunesnės kartos 
lietuvių.

Na, dabar apie patį di
džiausią “Laisvės” koncer
tą, kuirs įvyko lapkričio 12 
d. Man prisiminė praeitis, 
kad, rodos, nepraėjo nė vie
nas koncertas, kad būčiau 
nedalyvavusi, kuomet gyve
nau Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Jo ir dabar lau
kiau su pakilusiu ūpu. O 
sulaukus ir pasirodžius sce
noje buvau šiltai svečių su
tikta. čia mane taip sujau
dino,-kad džiaugsmo ašaros 
riedėjo per mano skruostus, 
kuomet dainavau.

Trumpai noriu pabrėžti, 
kad perkeliavus visas dides
nes lietuvių kolonijas,; ku- 

alpiai? flP-. 
lankiusi pirmiau, pajutau,

kad jau daugelio mano se
nų gerų pažįstamų nėra gy
vųjų tarpe. Nors tas širdį 
spaudžia^ bet žinau, kad de
jonėmis ir ašaromis jų vie
tų neatpildysime. Tad vie
no prašau likusius draugus 
ir drauges — dar daugiau 
sukoncentruoti savo jėgas ir 
daugiau veikti meno srity
je. Su daina ir muzika 
mes pasieksime mases. 
Stengkimės palaikyti cho
rus, kvartetus, duetistus ir 
solistus. Daina yra didžiau
sia priemonė suteikimui 
malonumo žmogui. Be to, ji 
yra brangi gamtos dovana 
tiems, kurie gali savo švel
niais balsais linksminti ki
tus. Tad panaudokime ją.

Su daina eikime į darbo 
mases ir kvieskime jas į 
kovą už jų pačių geresnį 
rytojų.

Dar kartą tariu vienu 
kartu visiems ir visoms šir
dingą dėkui už visus man 
suteiktus malonumus. Už 
išklausymą mano dainų ir 
pakvietimą manęs dainuoti. 
Dar taip norėčiau vėl su
grįžti pas Jus ir vėl pasi
džiaugti gyvenimo praeiti
mi ir dabartimi. O gal už 
2 ar 3 metų dar pasima
tysime, jei sveikata ir sąly
gos leis. Iki pasimatymo!

Konstancija 
Menkoliūnaitč-Campa

Brockton, Mass.
Parengimas

Gruodžio 9 d., Lietuvių 
Tautiško Namo kambariuo
se įvyko parengimas “Lais
vės” paramai. Prie valgių 
patarnavo K. Čereškienė, A. 
Kukaitienė, o pagelbėjo An
na Maskevičienė. Moterys 
suaukojo valgių: kas sūrį, 
kas pyragą, košelienos, tai 
nors publikos buvo nedaug, 
bet liko pelno $24.

Turėjome svečių iš So. 
Bostono: J. Skliutas, Kand- 
raška ir A. Dambrauskas. 
Svečiai buvo pakviesti pa
kalbėti. Skliutas ir Kand- 
raška biskį pakritikavo mū
sų kolonijos lietuvius, kad 
permažai susirinko, nepa
kankamai rūpinasi spauda.

Iš vietinių kalbėjo J. 
Smithas, M. Gutauskienė ir 
J. Stigienė.

Atsinaujino 9 “L” skaity
tojai ir vienas naujas pre
numeratorius gautas.

' Gruodžio 17 d. LLD 6 kp. 
rengė Lietuvos filmų paro
dymą. Komisijoje buvo K. 
Čereškienė, A. Kukaitienė 
ir G. Shimaitis.

Filmai geri, susirinku
siems patiko. Rodė Jonas 
Grybas ir Klem. Briedis iš 
Ozone Parko, N. Y.

Serga
Serga LDS sekami nariai.
George Alusow (Alusevi- 

čius). Jis gruodžio 7 d. pa
teko automobilio nelaimėn. 
Buvo nuvežtas į ligoninę. 
Dabar randasi namie, 736 
N. Montello St.

W. Jurkevičius buvo už
gautas paralyžiaus. Randa
si Brocktono ligoninėje. Jis 
gyvena 736 N. Montello St.

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad serga Pranas Pūkelis. 
Dabar susirgo ir jo žmona. 
Tai jau tikra bėda.

Švenčių proga gavau at
viruką nuo P. M. Mickevi
čių, apie kuriuos prieš kiek 
laiko “Laisvėje” rašiau. Ji 
skundžiasi, kad jai skauda 
akį. Tai bloga, nes ji labai 
mėgsta skaityti “Laisvę.” 

laukimas 
gruodžio 
Tautiško 
svetaine-

- Naujųjų Metų 
įvyks sekmadienį, 
31 d., Lietuvių 
Namo žemutinėje 
je. Pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga tik 50 centų asme
niui V''' 'Ged. ShiinaitisGėo. Shiinaitis

Rochester, N. Y. \
Gruodžio, 16 dieną turė

jome sueigėlę pas draugus 
B. ir R. Černauskus. Tai 
buvo Susivienijimo 11 kp. 
knygų peržiūrėjimas. Po to 
turėjome skanią vakarienę, 
kurią pagamino dd. Čer- 
nauskai. Buvo sumanyta 
per “Liaudies Balsą” pa
sveikint visus draugus ir 
gimines kaip Amerikoj ir 
Kanadoj, taip ir Lietuvoje, 
kalėdinių švenčių ir Naujų 
metų proga ir tam tikslui 
buvo surinkta apie $10.

Teko nugirsti, kad gra
žiai pasidarbovo Literatū
ros D-jos vyrų 50-ta kp. 
Jie atnaujino prenumeratas 
į Lietuvą laikraščių “Lais
vės”, “Vilnies” ir “Liau
dies Balso”, taipgi paauko
jo po $5 šiem visiem laik
raščiams.

Taipgi ir Moterų klubas- 
110 kp. irgi darbuojasi. Gr>4 
10-tą turėjome susirinkimą. 
Tarp kitų gerų tarimų, bu
vo paaukota iš iždo $10 la
bai svarbiems tikslams.

Mes pasigendame drau
gės N. Baltakienės, kuri dar 
randasi Park Ave. ligoni
nėj. Vėliname, kad greit 
sustiprėtų. Taipgi sirgo d. 
R. Barauskas, bet jau bai
gia sustiprėt. Vilimaitis 
taipgi sirgo, bet jau pasvei
ko ir vėl dalyvauja su visais 
kartu.

M. Waidilai buvo iškelta 
“suprais” pare svetainėje, 
Gedimino klifbe. Tai buvo 
jo gimtadienio proga.

Gedimino Draugija ren
gia Naujų mietų sutiktuves. 
Turėsime gerą muziką, ir 
skanių valgių ir gėrimų. Ti
kimės gražios publikos.

Philadelphia, Pa. 7
Kalbės Victor Perlo

Penktadienį, sausio 12 d., 
Adelphia Hotely, 8 vai. va
kare, sakys kalbą įžymusis 
amerikinis ekonomistas-ra- 
šytojas Victor Perlo. Kal
bos tema: “Kas atsitinka 
su jūsų sumokėtais taksais, 
ir kodėl?91

Victor Perlo yra parašęs 
visą eilę brošiūrų ir knygų, 
tarp kurių suminėtinos: 
“American Imperialism,” 
“The Empire of High Fi
nance,” ir kt. Kai kurios 
jo knygos yra išverstos į ki
tas kalbas.

Kviečiame philadelphie- 
čius dalyvauti šiose prakal
bose.

Įėjimas vienam asmeniui 
—$1, bedarbiams ir sentvės 
pensijas gaunantiems—50c. 
Smulkesnių informacijų ga» 
lite gauti pas: James Dol- 
sen, 2018 N. 32nd Street^ 
Philadelphia 21, Pa. Tek 
CEnter 2-0512. Reporteris

Shenandoah, Pa.
Serga

Jau kelinta savaite, kai 
serga Ona Overaitienė. 
Randasi Locust Mountain 
ligoninėje. Susirgo nuo 
širdies smūgio. Ona Overai
tienė yra sesuo velionio 
Petro Grabausko, kuris mi
rė prieš virš metus laiko.

Ilgas laikas jau serga Sa
lomėja Kupstienė. Nekurį 
laiką buvo Danville ligoni
nėje. Dabar randasi namie, 
bet vis po daktaro priežiū
ra.

Jau kelintas mėnuo, kai 
serga Petras Eidukevičius, 
buvęs LDS kuopos pirmi
ninkas. Jis randasi Temple* 
universiteto ligoninėje, Phi- 
ladelphijoje.

Linkiu visiems sergan
tiems greita^ pasveikti.

Kalniete



JUBILIEJINIS 
'LAISVĖS' VAJUS

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
Julius Kalvaitis, brooklynietis, gavo 4 naujas pre

numeratas ir atnaujinimų.
N. J. vajininkams pasidarbavo S. Radusis, 

nietis, su atnaujinimais.
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė 

prenumeratą ir atnaujinimų.
K. Kasulis, Worcester, Mass., prisiuntė naują 

merą tą ir atnaujinimų.
South Bostonas įėjo į laimėtojų skyrių. Naują pre

numeratą ir atnaujinimų prisiuntė M. P.
S. F. Smith, Los Angeles, Calif., prisiuntė dvi nau

jas prenumeratas ir atnaujinimų.
Iš Miami, Fla., M. Valilionienė prisiuntė atnaujini

mų.
Scrantonietis prisiuntė atnaujinimų ir J. Žebrys, 

Cleveland, Ohio,—atnaujinimų.

bayon-

naują

prenu-

Nashua, N. H..............................  2.00
Hudson, Mass...............................................  2.00

Tai tiek šį sykį. Ne paskutiniai rezultatai, bus vė
liau paskelbti kiti. Norime pastebėti, kad nuo miestų 
aukų vajininkai M oficialiai pasi
baigs. ?

Dėkojame vajininkams už pasidarbavimą prenume
ratų reikale ir už prisiųstas aukas; taipgi ir pavie
niams, kurie taip gražiai pagelbėjo laikraščiui finansi
niai.

LAIMINGŲ NAUJŲ 1962 METŲ VISIEMS VAJI 
NINKAMS, SKAITYTOJAMS IR RĖMĖJAMS!

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

Sveikinu Lietuvos žmones 
su 1962 metais

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
Nuo spaudos parengimo, per S. F. Smith, 

Los Angeles, Calif............... . ...........
Konstancija Kalvelienė, Brockton, Mass... 

Geo Shimaitis, Brockton, Mass.................. • • •
Draugiško vakaro, per Geo. Shimaitį,

Brockton, Mass............................... ............
M. Naktinis, Hartford, Conn.............•............
Bostono pilietis ..............................................
John Vaitaitis, Brockton, Mass.......................
A. Klepasky, Somerville, N. J.............. ..........
Antanas Sapiega, Troy, N. Y................•........
Marijona Gutauskienė, Brockton, Mass.........
John Grigas, Brockton, Mass. ... ...................
S. F. Smith, Los Angeles, Calif.......................
J. Pociūnas, Los Angeles, Calif. . ...................
Stanley Petravich, Pasadena,’Calif................
A. Medelienė, Scranton, Pa.............................
E. Geležauskienė, Scranton, Pa. . ...................
P. Pėstininkas, Scranton, Pa..................... •. .
J. Pigaga, Worcester, Mass.......... ..................
M. Walent, Brockton, Mass....................... •..
Elsie Zalesky, Brockton, Mass. .. ...................
A. Kukaitienė, Brockton, Mass. .....................
A. Bitinas, Brockton, Mass................ .
F. K. Čereškai, Brockton, Mass.........•.........
V. J. Stankus, Miami Springs, Fla................ .
U. Žilinskienė, Mt. Holly, N. J. .. ..................
P. Walant, Philadelphia, Pa.............................•
J. Babarskas, Richmond Hill, N. Y. . •......... .
A. Latvėnas, Hartford, Conn...........................

\ LDS 82 kp., Scranton, Pa. . •..........................
C. P. Lewis, Los Angeles, Calif.......................
A. :Galinauskas, Scranton, Pa. ... •...............
L. J. Smittai, Brockton, Mass.........................
Mary Potsus, Brockton, Mass...........................
M. Žaliukas, Brockton, Mass...........................
M. Janulevičienė, Maspeth, N. Y. ...................
S. Egounis, Rowley, Mass............................. •.
R. Vaitkienė, Broad Brook, Conn. .................
Po $1: J. Benikaitis, Ft. Lauderdale, Fla.; . S. 

son, G. Sidaras, Miami, Fla.; Chas Mason, Phila,

$40.00
25.00
25.00

24.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 

. 3.00
2.00 
2.00

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Mei- 
Pa.; 

Ona Dobinis, Kilbauskas, Brooklyn, N. Y.; St. Kuržins- 
kas, Mahanoy City, Pa.; K. Lagauskas, Windsor Locks, 
Conn.; P. Rlaulinaitis, Mrs. P. Miller, East Hartford, 
Conn.; W. Klimas, M. Seliokas, Hartford, Conn.; Vincė 
Grazan, Lake Worth, Fla.; B. N., A. P. Chestnut, Barb. 
Gutauskienė, J.Gerulskienė, Minnie Zamon, A. P. Orin- 
tai, Mrs. S. J., Brockton, Mass.; M. Žukauskienė,, J. 
Pattison, M. Petkūnas, M. Sukackienė, Worcester, 
Mass.; Walter Miškinis, W. Leechburg, Pa.; A. Žolynas, 
Endicott, N. Y.; R. Janušaitis, Scranton, Pa.; D. No
vick, So. Gate, Calif.

Iš anksčiau gauta $3,921.67. Dabar įplaukė $328.00.
Viso gauta $4,249.67 Balansas $750.33

<VAJININKŲ MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI 
$676.00 

291.00 
273.67 
265.50 
219.00 
182.00 
162.00 
136.00 

. 113.00
Mass.

N

Connecticut valstija 
New Jersey valstija 
Worcester, Mass. 
Miami, Fla...............
Brooklyn, N. Y. 
Brockton, Mass. 
Philadelphia, Pa. 
Lawrence-Lowell, 
Detroit, Mich.
Los Angeles, Calif...............
So. Boston, Mass. ...... 
Norwood, Mass....................
Cleveland, Ohio ...........
Binghamton, N. Y.............
San Francisco, Calif.........
Haverhill, Mass. ...... 
Scranton, Pa........................
Pittsburgh, Pa......................
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa 
Great Neck, N. Y. ...... 
Chicago, Ill..........................
Rochester, N. Y. .. ............
Bridgeville, Pa. ...........
Easton, Pa............................
Cambridge, Mass.................
Baltimore, Md.....................
’Eddystone, Pa......................
Shenandoah, Pa...................
Lewiston, Me........................
Rumford, Me. ...................
Gardner, Mass. .

97.00 
92.00 
67.00 
64.00 
64.00 
63.00 
62.00 
58.00 
58.00 
56.00 
42.00 
36.00 
33.00 
30.00 
27.00 
22.00

, 7.00
7.00 

. 5.00 
, 4.00 
. 2.00

Iš pat gilumos širdies 
siunčiu šį pasveikinimą su 
1962 metais visiems Lietu
vos žmonėms ir jų kiltadva- 
siams vadams.

Visiems Lietuvos ir viso 
pasaulio geriems žmonėms 
linkiu linksmų ir laimingų 
1962 metų! Viskas, ko rei
kia, tai kantrybės! Kantry
bės, ryžto ir gerų norų!

Visi mieli Lietuvos žmo
nės! Būkite tikri, kad at
einančiais metais tas taip 
labai brangintinas žodelis 
TAIKA užviešpataus visa
me pasaulyje, visame gra
žiame mūsų žemelės rutuly
je! Visiems geriems žmo
nėms prasidės nuoširdus su
gyvenimas, koegzistenc i j a 
tarp visų tautų ir tautelių 
pasaulyje. Tik reikia kant
rybės ir ištvermės. Laikas 
dirba už jus! Laikas laimės 
taiką. Laikas pažabos visus 
karo troškėjus. Laikas su-| 
naikins visus jų pragariš
kus nuklinius ginklus. Lai
kas užvers žemėmis visus 
tuos, kurie siekėsi ir siekia- 
si sunaikinti ne tiktai ant 
žemelės visą gyvūniją, bet 
ir pačią mūsų gražiąją že
melę paversti degančiu ug- 
niakalniu! Laikas atneš lai
mę visos planetos gyvento
jams. Taip lygiai,, kaip lai
kas jau baigia užgydyti 
nuožmiausias antrojo karo 
žmonijai padarytas žaizdas.

Laikas jau paakstino ir 
mūsų Amerikos moteris sto
ti kovon prieš piktus karo 
kurstytojus. Mūsų moterys 
jau pademonstravo savo ga
lybę net 55-iuose Amerikos 
miestuose ir miesteliuose. 
Ir ne tiktai moterys, jau 
pradeda smarkiai veikti už 
taiką, į tą kovą jau įsitrau
kė ir daug moksleivių. Drą
sesni studentai su savo lo
zungais, šūkiais išėjo į gat
ves pademonstruoti prieš 
savo reakcinius universite
tų viršininkus, ir griežtai 
reikalauja susirinkimų ir 
žodžio laisvės. Studentai 
reikalauja iš savo universi
tetų vyriausiybių, kad jiems 
būtų leista pasikviesti į 
universitetus tokius kalbė
tojus, paskaitininkus, kokių 
jie patys pageidauja, o ne 
tokius, kokius jiems virši
ninkai siūlo, pakviečia. O 
tai labai geras reiškinys. Ir 
jei tik studentai ir moterys 
drąsiai mesis į kovą už tai
ką sykiu su vyrais, tai aiš
ku, kad kova bus laimėta ir 
taika bus išsaugota.

Man 1962 sueis 53 mete
liai, kai apleidau taip labai 
mylimą Lietuvos žemelę. Ir 
nuo to laiko, tai yra nuo 
1909 metų, beveik nepraėjo 
nė viena naktelė, kad nesap
nuočiau savo mielos gimto
sios šalelės. Nepraėjo hė 
viena dienelė, kad mano 
mintys po keletą kartų ne- 
nuskristų Lietuvon, nors 
nei motinėlės, nei tėvelio, 
nei brolelių, nei seselių jau 
nebeturiu, nes visi jie jau 
ilsisi po žalia velenėle Su
valkų Kalvarijos kalnely... 
O! Kaip aš norėčiau dar 
kartą pamatyti Lietuvos že
melę, jos žmohes, miestus,

kolūkius, miškus, ežerus, 
upes ir upeliukus, kurių 
vandenėlis tyresnis ir už 
kristalą.

Tai mano troškimas, ku
rio niekad, o niekad negaliu 
atsižadėti! Ir tikiuosi ka
da nors Tarybinę Lietuvą 
aplankyti, nes savo sveika
ta, kol kas, dar negaliu 
skųstis. Viskas, ko reikia, 
tai geresnių santykių, susi
tarimo tarp aukštųjų dip
lomatų.

Na, tai gerų 1962 metų 
ir mieliesiems savo giminė
lėms, kurie dar gyvi, brolių 
ir sesučių vaikams.

Tegyvuoja TAIKA 
pasaulyje.

J. Žilinskas 
(Susninkų Jurgis)

visa
me

Paieškojimas
Sesuo ieško savo brolio Dalen- 

žinsko Prano, sūnaus Jono. Gimęs 
1920 metų spalio 1 d., Utenos rajo
ne. Dingęs 1944 metais, 
kite arba kas žinote praneškite bu
vusiai Lietuvoje turistei 
vasarą.

Minnie Zamon 
224 Plymouth St. 
Bridgewater, Mass.

Atsilicp- 

praejusią

(102-103)

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Klubo 

priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 24 d. Drau
gijų Svetainėje. Viskas ėjo 
paprasta susirinkimų eiga, 
išskyrus valdybos rinkimą 
1962 metams, ; todėl pasa
kau tiems nariams, kurie 
nedalyvavo susirinkime.

Nors visiems 400 nariams 
buvo pasiųsti kvietimai, bet 
susirinkime dalyvavo tik 
130. i

Valdyba Pasiliko ta pati, 
tik su pakeitimais titulų: 
Stephanie Masis išrinkta 
prezidentu, Leo Galinskas 
iždininku, kitaip sakant— 
iždinikė tapo prezidentu, 
prezidentas — iždininku.

D.L.K. turi 38 metus ir 
pirmą kartą išrinko mote
rį prezidentą,

Leo Galinskas atliko savo 
darbą - užduotį gerai. 
Jam prezdentaujant 
keletą metu klubo susirinki
mai ėjo be triukšmo, ir ne
reikėjo sėdėti 4 valandas ir 
klausytis tik prezidento 
kalbos.

Bus labai gerai, jei nauja 
prezidentė Stephanie Masis 
netęs susirinkimų ir užteks 
valandos ir pusės, kaip L. 
Galinskas darė.

Visi klubo nariai 
Masytės veiklumą ir
didžiuotis jos prezidentyste, 
ypač moterys.

Kadangi klubiečiai žino 
valdybos sąstatą, pavardes 
apleidžiu, nes abelnai skai
tytojam nesvarbu. Kituose 
miestuose gyvenanti klubo 
nariai sužinos kitais keliais.

D.L. Klubas gavo naują, 
jauną narį Servit Gugą. Jis

užpildė vietą jo mirusio tė
velio Juozo Gugo. Bravo, 
Servit!

Kurie tingite arba dirba
te ir neateinat į susirinki
mus, prisiųskite metinę mo
kestį: Prezidentė Stephanie 
Masis, 4114 W. Vernon, 
Detroit, 9, Mich.

Philadelphia, Pa.
Kas laimėjo

Kuomet A&P ir Acme mė
sos piaustytojai laimėjo 
streiką, gavo pakelti po $6 
savaitei, o kitą metą dar 
gaus po $5 savaitėje, tai visi 
džiaugėmės jų laimėjimu.

Bet kas tiems darbinin
kams algas sumokės! Su
mokės maisto pirkėjai, nes 
stambus valgomųjų daiktų 
trustas pakėlė kainas ant 
visokio maisto.

NEREIKALINGI 
PASIŽADĖJIMAI

Berlynas. — Kalėdų pro
ga vakarinio Berlyno gy
ventojams prisiuntė sveiki
nimą JAV prezidentas . Ęe- 
nedis, sveikino juos ir,-pre
zidento pasiuntinys genero
las L. D. Clay. Jie užtikri
no vakarinio Berlyno gy
ventojus, kad jų pusėje sto
vi JAV. Bet gi niekas nesi
kėsina prieš vakarinio Ber
lyno santvarką. Socialisti
nės šalys sako, kad jie gali 
gyventi tokioje santvarko
je, kokia jiems patinka.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Liet. Literatūros Draugijos 6-tos 
kuopos mėnesinis susirinkimas yra 
nukeltas iš pirmadienio, sausio 1 d., 
į pirmadienį, sausio 8 d. Vieta — 
Liet. Taut. Namo kambariuose, pra
džia 7:30 vai. vakare.

Geo. Shimaitis

žino

Yale and Town Ko. nega
lėjo palaužti darbininkų 
dvasios, tai ėmėsi apgau
lės. Kompanijos viceprezi
dentas išsiuntinėjo darbi
ninkam laiškus, kviesdamas 
juos grįžti ir žadėdamas 
daug gerovių. Atsirado to
kių, kurie paklausė ir nuė
jo į darbą. Bet jų yra ne
daug. Unijos vadai pareiš
kė, kad streikas eina ir bus 
tęsiamas iki laimėjimo.

DETROIT, MICH.
Sausio 21-mą d. yra rengiamas 

banketas Leono Prūseikos paminklo 
fondui. (Pranešimas gautas telęfo- 

Į nu, nepasakyta banketo pradžia, nei 
svetainė.) (103-104)

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos metinis susirin
kimas įvyks antradienį, sausio 2 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Kuopos valdyba patieks raportus iš 
savo veiklos. Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba

Mūsų mieste pasitaiko, 
kad kai kada vienoje, ar ki
toje gatvėje įvyksta įgriu-

BROCKTON, MASS.

Laukimas Naujų 1962 metų, ren
gia Montellos Vyrų Dailės Grupe, 
gruodžio 31 d., Liet. Taut. Namo

vinių, nors miesto sritvje Į zciyutlJięje saleje, svmest., s vai.
. , ’, , , , vak. Įėjimas tik 50c. Bus namieniekados nebuvo kasyklų. 

Vienoje gatvėje įvirto že
mė ir pasidarė apie 10 pėdų 
gylio duobė. Miesto inžinie
riai aiškina, kad vanduo po
žemyje išrausia duobes ir 
to sėkmėje įvyksta įgriuvi- 
mai.

Giliukingas
ii

gaminta vakarienė, ir įsigėrimų už 
prieinamą kainą. Šokių muzika ir 
sportų. Kviečiame visus dalyvauti.

(102-103)

Naujų metų proga sveikinu visą “Laisvės” 
štabą, jos bendradarbius, rėmėjus, vajininkus ir 
visus “Laisvės” skaitytojus. Taipgi ir visą Tary
bų Lietuvos valdžią ir visus Lietuvos žmones, 
dirbančius žmonijos ir pasaulinės taikos labui.

Visiems linkiu daug stiprios sveikatos ir gerų
pasekmių, kad energingai, nenuilstančiai dirb- FG 
tų liaudies darbą iki pergalės ir pasaulinės tai
kos užtikrinimo.

—JONAS SMALENSKAS
Miami, Fla.

’(3

'G

'G

W_____________________________ ____

Sveikinu mano draugus ir drauges su naujais jsį 
1962 metais, gyvenančiais Tarybų Lietuvoje ir 
Amerikoje. Linkiu visiems geriausios sėkmės 
per ilgus, ilgus metus. Taipgi linkiu “Laisvės” 
Administracijai, Redakcijai ir spaustuvės dar- h 
bininkams sėkmės per 1962 metus ir toliau!

J. K. MAŽUKNA 
Pittsburgh, Pa.

& Sezoniniai Sveikinimai &
įįf “Laisvės” štabui ir visiems mūsų

giminėms, draugams.
Laimingų Naujųjų 1962 Metų !

„ —Mylda ir Walter Žukas ,H Elizabeth, N. J. »

Siunčiu savo širdingus linkėjimus artimiems, 
pažįstamiems, draugams ir draugėms su žiemos 
sezono šventėmis ir linkiu laimingų 1962 metų. 
Geros laimės ir sveikatos visiems.

John Marks-Markevičius
35393 Avenue A, Yucaipa, Calif.

ų)pi /žiląja i 0'71.1 f

PARDAVIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

Namas Pardavimui 
2-jų metų senumo namas, medi

nis. Asbestos tilo dengtas. 6 kam
bariai, tilo grindys, aliuminiai langai, 
su rakandais. Elektra-gesas. Virtu
vėj kabinetinis pečius, vonia su 
karštu vandeniu ir tilo. Šaldytuvas.

Vieta aukštai, prie Bušų sto
ties, netoli krautuvių ir marių mau
dynių. 6,500 sq. ft. žemės, 32 me
džiai. Įvesta kanalizacija, 
viais apgyventa. Kaina 
lengvais išmokėjimais,
priežastis — turiu du namus, 
pasimatymo rašykite: W. Z., 1818 
Quincy St., So., St. Petersburg, 
Fla. (102-104)

Lietu
vio,500, 

Pardavimo 
Dėl

OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 3 d., 7:30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Kviečiame visus narius da
lyvauti šiame susirinkime ir išgirs
ti raportą iš 1961 metų. Atsiveski
te ir naujų narių įsirašyti.

Erot. sekr. (102-103)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, gruodžio 30 d., Lietu

vių svetainėje, 29 Endicott St., LDS 
moterų komitetas rengia priešnau- 
jametinį margą vakarėlį su vaišė
mis ir muzika. Kviečiame visus sma
giai praleisti laiką. Pradžia 6 vai.

(102-103)

BROCKTON, MASS.
Naujųjų Metų pasitikimui vakarą 

rengia Montello Vyrų Dailės Grupė. 
Įvyks Gruodžio-Dec. 31 d., pradžia 
8 vai., Liet. Namo žemutinėje sa
loje, 8 Vine St. Įėjimas tik 50c. 
Bus visokių namie gamintų valgių 
ir gėrimų už prieinamas kainas. 
Taipgi bus ir muzika šokiams. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Geo. Shimaitis (102-103)

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, j Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siusite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžiusi tai ?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų ?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar- yra oficialiai autorizuota firma ?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
716 WALNUT ST., PHILADELPHIA 6, PA. PHONE: WA. 5-3455

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, O Mes Greitai ISSIŲSIM

48 V2 EAST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y. 
PHONE: GRamcrcy 3-1785

263 MARKET STREET 
NEWARK 2, N. J.
PHONE: MArket 3-1968

979 S. BROAD STREET 3206 EASTERN AVENUE
trEnton, N. J. BALTIMORE 24, MD
PHONE: EXport 4-8085 PHONE: DI. 2-2374

4102 ARCHER AVENUE 6460 MICHIGAN AVE.
CHICAGO 32, ILL. DETROIT 10, MICH.
PHONE: FRontier 6-6399 PHONE: TAshmoo 5-7560

390 W. BROADWAY 683 HUDSON AVENUE
SO. BOSTON 27, MASS. ROCHESTER 21, N. Y.
PHpNE: ANdrew 8-8764 PHONE: BAker 5-5923

346 THIRD AVENUE 1313 ADDISON ROAD
PITTSBURGH 22, PA. CLEVELAND 3, OHIO
PH0NE: GRant 1-3712 PHONE: UTah 1-0807

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penht, gruodžio (Dec.) 29,196
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SVEIKINA Iš VILNIAUS
(Telegrama)

Vilnius. —• Su naujaisiais 1962 metais širdingai 
sveikinu brangiuosius “Laisvės” redaktorius, Redakci
jos darbuotojus, spaustuvės darbininkus, visą didžiosios 
pagarbos nusipelniusį kolektyvą, visus skaitytojus, 
bičiulius!

Naujieji metai teatneša Jums naujų laimėjimų as
meniniame gyvenime ir visuomeninėje veikloje! Geriau-

Treveskyn, Pa.
Gražiai palaidojom 

Igną Strelčiūna
Gruodžio 21 d., Washing

ton, Pa., ligoninėje mirė 
Ignas Strielčiūnas, sulau
kęs, gražaus amžiaus, virš 
85 metų. Palaidotas gruo
džio 24 d., Bridgeville ka- ■S1OS sveikatos visiems! 
pinėse. Kaip velionis Striel-1 
čiūnas, taip ir jo žmona my- —~—- ...........—

Ar bus visuotinis transporto 
gražiai laisvai palaidotas, i 1 1 • • 1 •! Q

buvo daug gėlių nuo gi-. darbininku streikas:
minių, pažįstamų ir drau- i 
gijų. Šermeninėje pasakė šie žodžiai rašomi ketvir- 
labai tinkamą kalbą drg. F. tadienio rytą. Visi ženklai 
Imbras, apibūdindamas jų 
abiejų pavyzdingą, gražų 
gyvenimą ir gražų laisvą 
laidoimą.

Į kapus palydėjo daug jo 
giminių, draugų ir pažįsta
mų. 
Remeikienė. .Ji, apart kit-11 r a n s p o r tas būtų visiš
ko, sakė, kad velionis gy- kai sulaikytas — visi trau- 
vaš būdamas jai sakė, kad1 kiniai (požeminiai ir iš- 
jis nuo 6 metų amžiaus Lie-, keltieji) ir visi autobusai 
tuvoj jau pradėjo sveti- (miesto kontroliuojami ir 
miems dirbti. Užaugęs ir privatiškieji) sustotų ju-- 
atvažiavęs į Ameriką irgi dėję, 
visą laiką sunkiai dirbo sve
timiems, dėl to jis sunkaus 
darbo darbininkus labai už
jautė ir darbininkų judėji
mą stambiomis aukomis la
bai rėmė, ypač pažangią lie
tuvių spaudą.

Velionis Strielčiūnas gimė 
Lietuvoj, Butkiškio pavapi-1^^denta^lr

rodo, kad mūsų didmiesčio 
traukinių ir autobusų dar
bininkai ne juokais pasiruo
šę Naujų Metų rytą pa
skelbti visuotinį streiką, ne- 
besusirinkti į darbą. Tokiuo 

Kapinėse kalbėję Ona streiku Niujorko miesto

j Trečiadienio vakarą Trans- 
; port Workers Unijos nariai, 
| net keturi tūkstančiai jų, 
■ laikė susirinkimą ir vien
balsiai pasisakė už visuoti- 

inį streiką. Už streikavimą 
jų entuziazmas buvo toks 

j dideils, jog Michael Quill, 

joj Kauno gub. Atvažiavo ;Matthew Guinan, didžiojo 
lo, n m‘ K.le.k lokalo 100-ojo prezidentas, 

užsidirbęs, 1910 m. atsi-; sakg kad juodu nebūt u. 
trauke savo žmoną. Visą, bi’nti jei kai kurie 
aiką dirbo minkštosios ang-, darbininkai „ebesusirinktų 

kasyk lose. Nuolatinai! • darb^ net nesulaukę Nau- 
gyveno Treveskyn, Pa., apy- • M , 
linkėj, kur turi kuklų nuo-'JųJ_‘ ų’ 
savą namuką. Jų pašto ad
resas — Box 311, Cuddy,

Vėliausiai dir b d a m a s 
anglies kasyklose gavo “mi
ners asthma” — mainų du
sulį, kas senatvėj jį labai 
kankino. Prigulėjo prie LDS 
ir A L D L D organizacijų, 
dėl to organizacijų nariai 
gražiai mirusiam patarna
vo. Po laidotuvių dalyviai 
buvo užkviesti pas Steve 
Paich į namus ir skaniai 
pavaišinti (draugė Striel- 
čiūnienė yra draugės Paich 
teta).

Ilsėkis amžinai po šalta 
velėna, mielas drauge Ig
nai, o tau, drauge Rozalija, 
didžiausia užuojauta per
leisti tą visą širdies skaus
mą, atsiskyrus nuo mielo 
gyvenimo draugo.

Bridgeville kapinėse, kur 
Strielčiūnas palaidotas, ša
lia vieta ir paminklas ant 
kapo Igno Savukaičio. Pri
ėjau prie kapo, nulenkiau 
galvą ir mintimi perbėgau 
tuos laikus, kada bendrai 
veikėme, planavome ir rū
pinomės darbininkų orga
nizacijomis ir visu pažan
giu lietuvių judėjimu. Ve
lionis Ignas S a v u k a i tis 
1912 m. buvo mano moky
tojas - akstintojas prie pa
žangesnės veiklos. Jis bu
vo tikras idealistas, jo žmo
na irgi jam prigelbėjo. Ir 
štai jis 1929 m. atsiskyrė 
iš mūsų tarpo ir ilsisi ka
pinėse. Ilsėkis, Ignai, am
žinai, o mes, kol gyvi būsi
me, tave prisiminsime, — 
mes, tavo draugai ir tavo 
žmona tavo idėjas tęsime.

J. Miliauskas

Kaip ten bebūtų, padėtis 
be galo rimta. Atrodo, kad 
ilgos derybos vis dar neža
da susitarimo. Darbininkus 
atstovauja tvirta unija, ku
riai vadovauja Quill, o 
miesto valdžią — taip vadi
nama Transport Authority. 
Valdžios įstaiga teigia, kad 
ji jokiu būdu negalinti pa
tenkinti unijos pagrindinių 
reikalavimų. Kaip žinia, 
unija reikalauja, kad būtų 
įvesta keturių dienų ir 32 
valandų darbo savaitė ir 
kad visiems darbininkams 
būtų gerai pakeltos algos. 
Pav., autobusų vairuotojas 
dabar gauna $2.70 valan
dai. Unija gi reikalauja, 
kad būtų mokama visi $3.

Kas liečia darbo valan
das, tai šiandien transpor
to darbininkai i turi penkių 
dienų ir 40 valandų darbo

A. Vaivutskas

savaitę. Unija tvirtina, kad 
Transport Authority gali ir 
turi išpildyti abudu unijos 
reikalavimus, nepakel i a n t 
transporto kainos, tai yra, 
paliekant dabartinį 15 cen
tu f era. Ji nurodo, kad, 
pav., praėjusiais metais 
Transport Authority įplau
kos viršijo išlaidas net 25 
milijonais dolerių.

Nežinant visu Smulkmenų, 
sunku pasakyti, kaip iš tik
rųjų dalykai su tomis dery

bomis stovi. Valdžia sako, 
I kad ji nenori streiko ir ža
da dėti visas pastangas, kad 
jo nebūtų. Ji pasiūlė pakel
ti algas aštuoniais centais 
per valandą šiais metais ir 
paskui kitais aštuoniais 
centais kitais metais. Toks 
algų pakėlimas, sako, padi
dintų transportacijos valdy
bos (Transport Authority) 
išlaidas per dviejus mtus 35 
milijonais dolerių. Ji ta
čiau jokiu būdu nesutinka 
taip “drastiškai” sumažin
ti darbo valandas. Šiuos žo
džius rašant nieko nesako- 

I ma, ką iš tikrųjų valdyba 
siūlo unijai valandų su
trumpinimo reikalu.

Lauksime ir žiūrėsime, 
kaip visas reikalas susidės.

Iš kelionės j Lietuvą
Mielas Antanai ir Use,

Jau nutolome nuo Ameri
kos krantų. Vandenynas 
žiemą ne per maloniausias 
—tik viena Zoldutė paten
kinta supimu. Tačiau sma
gu, nes kiekviena banga 
mus artina prie namų.

Linkę j i m a i abiems Jo
nams (Grybui ir Gasiūnui).

Albertas ir abi Izoldos 
(Laiwinciukai)

1961. XII. 19.
Laive “Queen Elizabeth”

Nantucket, Mass. — Lai
ke sniego audros, prigėrė 
penki žvejai.

Jo mylimai mamytei mirus, ■ 
gilią užuojautą reiškia.

dramos artistui
Jonui Valenčiui

Margareta ir Antanas 
Petrikai.

Palm Beach, Fla. — Pre
zidentas Kenedis tarėsi su 
laivyno, orlaivyno, armijos 
ir marininkų komendieriais 
reikale skyrimo pinigų gy
nybos departamentui.

Chicago. —The National 
Safety Council skelbia, kad 
Kalėdų švenčių savaitgaly
je automobilių nelaimėse 
buvo užmušta 524 žmonės.

Mirus visų gerbiamai 
Jono Valencia motinai

PRANCIŠKAI VALENTIS

reiškiame jam širdingiausią 
užuojautą.

Niujorko Lietuvių 
Liaudies Teatras

Ačiū už švenčių proga Sveikina 
linkėjimus

Gražius atvirukus su žie
minių švenčių linkėjimais ir 
sveikinimais Redakcijai pri
siuntė Jonas Juška iš Rich
mond Hill, William Patten 
iš Camden, N. J., Anna Ka
zilionis iš Cleveland, Ohio, 
ir P. ir N. Ventai iš Forest

1 Hills, N. Y.
O rašytojas Jonas Šimkus 

iš Vilniaus laiške A. Bim
bai sako:

“Aš ir mano Elena svei
kiname jus ir jūsų žmone
lę Naujųjų 1962 metų pro
ga. Laikykite visada galvą 
aukštai. Bebaimiai laimi ir 
nugali. Geriausi mūsų lin
kėjimai ir visai pažangiajai 
lietuvių kolonijai Niujorke. 
Sveikinimai Rojui ir Ievai 
Mizarams. Gerų dienų An
tanui Petrikai.”

Pasitikime Naujuosius 
metus su mūsų 

Aido choru
Aido choras rengia šau

nų vakarą pasitikimui Nau
jų metų. Įvyks šį sekmadie
nį, Laisves salėj, 102-02 
Liberty Avė, Ozone Park. 
Pradžia 8 vai. vakaro ir tę
sis iki 2 vai. ryto.

Traukiniais privažiuoti 
galima 8 Avė. linijos Lef
ferts Blvd, traukiniu. Išlip
ti Oxford stotyje ir ten ra
sit svetainę.

Visi, kurie jau esate už
siregistravę, ir kurie, dar 
neužsiregistravę, būki t e . 
Komisija pranešė, kad vis
ko yra užtenkamai. Taigi 
iki laimingo pasimatymo!

Aido Koresp.

Huntington, N. Y.
, Mįnessukąktį

Geriej i “Laisvės”1 draugai 
Jonas ir Anastazija Kauli
niai, gyvenantys 261 East 
17 th St.,' Huntington, S ta., 
sausio 7 dieną, sakoma, 
kukliai minės auksinį savo 
vedybinio gyvenimo jubilie
jų-

Ilgiausių metų! V.

New Yorkas. — Sulaukęs 
88 metų amžiaus mirė Dr. 
Otto Loevi, kuris 1936 m. 
gavo Nobelio dovaną.

Filmai iš Lietuvos I
Literatūros Draugi j o s 

kuopų bendrų parengimų 
Komitetas ruošia Tarybų 
Lietuvos filmų vakarą. Bus 
šeštadienį, sausio (Jan.) 6 

i d., Sshwaben Hall, 474 
i Knickerbocker Ave., Brook-

L. Valbasys | W- i
Vilnius, 1961. XII. 18

Sveikinu su Naujaisiais i čia-vaizduoją:
Metais “Laisvės” Redakci-| 1. Pirmkąrjnę Lietuvos 
ją, Administraciją, darbi-! būklę.
ninkus ir linkiu daug lai- J 2 Karo ,]aike kryžiaus 
muL j kelius Lietuvoje.

Sveikinu visus draugus ir, 3 Kaip keliasi Lietuva 
drauges, trokštu, kad seka-; įg karo grivėsiu ir kuria 
mais metais nebūtų tarp- > 
tautinio įtempimo, kad ne- 
grąsintų atominio karo pa
vojus.

Žemė turtinga, gamtinių 
turtu užtenka visiems, ne- C 7

susipratimus reikia rišti 
kultūriškai — prie taikos* 
stalo.

Sveikinu visus “Laisvės” 
bendradarbius, vajininkus 
ir skaitytojus, linkėdamas 
daug laimių ir sveikatos.

S. Penkauskas 
Lawrence, Mass.

Mielas drauge Mizara!
Nuoširdžiai sveikinu Jus 

ir visą “Laisvės” štabą 
Naujųjų — 1962 metų pro
ga, linkiu sėkmės visuome
niniame darbe, laimės as
meniniame gyvenime.

Tegul būna šitos šventės 
Dėl karų jau paskutinės. 
“Tegul gimsta nuo tos 

dienos
Taika!” šaukia žmonių 

minios.
J. Vaicekauskas

Draugai laisviečiai!
Sveikiname visus su 

Naujais Metais — linkime 
viso gero, o labiausiai svei
katos !

Draugiškai
A. Jonikiene

Leopoldville. — Atvyko 
Katangos delegacija pasita
rimui įjungimui tos provin
cijos į Kongo respubliką. 
Antoine Gizenga pilnai re
mia centrinę vyriausybę.

Vientiane. — Vakarų re
miamas princas Boun Gu
mas atsisakė sudaryti koa
licinę vyriausybę su princu 
S. Phouma premjero vieto
je.

Daytona Beach, Fla. — 
Sulaukęs 89 metų amžiaus 
mirė artistas skulptorius 
Fred Dana Marsh.

Dėl mirties

FRANCES VALENTIS

reiškiame gilią užuojautą josios 
sūnui Jonui Valenčiui.

R. ir E. Mizarai
Jackson Heights, N. Y

MIRUS
Frances Valentienei

Jos sūnui Jonui Valenčiui reiškiame 
širdingiausią užuojautą

A. ir P. Aleknai
New Hyde Park, L. I., N.. Y.

Jonui Valenčiui, netekusiam 
savo mylimos motinos

PRANCIŠKOS VALENTIS

reiškiu širdingiausią užuojautą.

S. Veckys

Matysime filmą ’’Tiltas” 
ir kitus. Filmas “Tiltas lie-

Felix Janulevičius

JĮ iš darbo pasiėmė mirtis.
Mary Janulevičienč, motina

John ir Peter, broliai 
Ann, sesuo 

Maspeth, N. Y.

Sausio 1-oji liūdnai te- 
beprimena mūsų didįjį nuo
stolį. 1954 metų sausio 1 
d. netekome jauno, mylimo 
sūnaus ir brolio. •'

FELIX JANULEVIČIUS

naują-šviesią ateitį.
Kitus filmus matysime ir

gi įdomius, dabartinės 
tuvos filmininkų gamintus.'?

Pradžia 7:30 v. vakaro.
Filmus rodys J. Grybas.
Prašome visus pamatyti 

filmus ir pakviesti kitus.
Komitetas

Washingtonas. — Nuo 
li950 metų Civil Defense 
supirkimams visokių reik
menų išleido arti $100,000,- 
ooo. *■

Manila. — Atvyko naujas 
JAV ambasadorius William 
E Stevensonas.

Prisiminimas

“VILNIES”
KALENDORIUS

i 1962 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,“ Chicago, Ill.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne

TURININGAS RAŠTAIS IŠ ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

Įspūdingas pirmasis skyrius ąpię Leoną Prūseiką,
Gerų raštų su paveikslais yra iš Lietuvos. Nuro

doma, kaip ten vystosi aukštasis mokslas,: kaip.' ge4 
pinamas žmonių gyvenimas, tiek daug atsiekimų 
technikoje. Bendrai menas ir kultūra ten žydėte

rašo Alisė Jonikienė apie paskutines dienas Leono 
gyvenimo, jo mirtį ir įspūdingas laidotuves. Išspaus
dinti net penki paveikslai iš Leono Prūseikos šerme
nų ir laidotuvių.

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
informacijų;; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu.
Ozone Park 17, N. Y.

Užsisakydami adresuokite:

102-02 Liberty Avenue

VASARIO-FEBRUARY 4-tą DIENĄ, 1962 M. 
ĮVYKS “LAISVĖS” B-VĖS DALININKŲ

SUVAŽIAVIMAS
Po suvažiavimo, 6-tą vai. vakare, 

bus “Laisvės” Konvencijinis

BANKETAS
Suvažiavimas ir Banketas Bus

American - Russian Center Hall
61 Rivington St., New York City

Visus “Laisvės” dalininkus kviečiame iš anksto 
pasiruošti dalyvavimui suvažiavime, o po suvažiavi- 

, mo bankete. Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto, o 
banketas — tuojau po suvažiavimo, apie 6-tą vai. 
vakare.

Geri Valgiai ir Gėrimai.
Prašome iš anksto įsigyti bilietą, 

iš anksto žinoti, kiek žmonių

Kaina $3.50 
nes labai svarbu 
bus bankete.

RENGĖJAI

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 29,1961.




