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Po XATII-ojo suvažiavimo.
Ko siekiamasi?
Lietuvoje.
Perauklėti žmogų!..

Japonai reikalauja 
ryšių su Kinija

Tokio. —Septyni Japoni- kimą prieš JAV imperializ-

JUBILIEJINIS 
'LAISVĖS' VAJUS

VAJUS PRAILGINTAS IKI SAUSIO 28 D.

Apie Tar. Sąjungos 
1962 metų gamybų

Maskva. — Tarybų Są- 72,700,000 tonų. Plieno ga-

naująją 
dvidešimtojo

— Rašo R. Mizara —

< Po to, kai TSKP XXILasis 
suvažiavimas priėmė 
programą,
amžiaus komunistų manifčs- 
tą,” — visose tarybinėse res
publikose pradėjo reikštis ligi 
šiol dar nematytas sąjūdis.

Komunizmui statyti reikia—
1. Kad žmonės persiauklė- 

tų — kad žmogus žmogui bū
tų brolis, draugas, bičiulis.

2. Kad žemės ūkus būtų pa
keltas į daug aukštesnį lygį, 
kad pramone geriau veiktų.

3. Kad greičiausiai galimu 
laiku kiekviena šeima būtų 
aprūpinta geru, modemišku 
butu.

jos Socialistų partijos va
dai sugrįžo iš Kinijos. Jų 
misijai vadovavo Mosabu- 

yi‘0 Suzuki, velionio Inejiro 
Asanuma artimas draugas. 
Asanuma stojo už Japoni
jos neutrališką politiką ir

mą, prieš jų kišimąsi į To
limųjų Rytų reikalus, prieš 
JAV karo laivyno laikymą 
Kinijos pasienyje.

Jie, grįžę į Japoniją, rei
kalauja panaikinti Japoni- 

jvo pvnuixxcx u , jos karo sutartį su JAV,
panaikinimą Japonijos ka-'užmegsti diplomatinius ir 
rinės sutarties su Jungtinė-: prekybinius ryšius su Kini- 
... L Valstijomis. Japonai ja.

Socialistų partija yra
mis Valstijomis.
fašistai jį nužudė.

Japonai socialistai, būda-'antra partija narių skaičiu
mi Kinijpje, išleido pareis- mi Japonijoje.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI

9895 
7576 
5939 
5742 
4194 
4176 
2882 
2880 
2672 
2544

Connecticut valstijos vajininkai ... 
Brooklyn, N. Y,...............................
A. žemaitis, Baltimore, Md.............
New Jersey valstijos vajininkai . .. 
George Shimaitis, Brockton, Mass. . 
Philadelphijos vajininkai ...........
K. Kasulis, Worcester, Mass..............
Lawrence-Lowell-, Mass................... . .
So. Boston, Mass.................................
Great Neck, N. Y...............................

jungos žinių age n t ū r a 
TASS praneša, kad 1961 
metais bendroji industrinė 
gamyba pralenkė 1960 m. 
gamybą 9.2 procento. •

Grūdų buvo suimta 138,- 
000,000 tonų, tai antras ge
ras grūdų suėmimas poka
riniais laikais. Iš kolūkių. 
TSRS vyriausybė gavo 52 
milijonus tonų grūdų. Med
vilnės buvo suimta 4,500,- 
000 tonų. Plieno pagaminta

myba pralenkė 1960 metus 
8 procentais.

Raguočių galvijų 1960 
metais buvo 75,800,000, o 
1961 metais jau 81,900.000. 
Kiaulių 1960 metais buvo 
58,600,000, gi 1961 
jau 66,300,000.

Pereitais metais 
pagaminta 4,300,000 
Jos vis dar stoka 
žmonių aprūpinimui.

metais

mėsos 
tonų, 

pilnam

Praėjus suvažiavimui, visose 
t a r y b inėse respublikose — 
miestuose ir kaime — vyksta 
mitingai, kuriuose aiškinama 
naujoji programa. Spauda 
taipgi užpildyta straipsniais, 
kaip programą vykdyti gyve
nimam

Pats N. Chruščiovas vyksta 
iš respublikos į respubliką, 
dalyvauja mitinguose, dėsto, 
moko, ragina žmones, kaip 
geriau, kaip greįčiau pagerin
ti visų dirbančiųjų gyvenimą. 
Artėja pavasaris, tai jis di- 

‘džiausią dėmesį skiria žemės 
ūkiui.

Neseniai kalbėjęs Minske, 
Chruščiovas lietė ir Lietuvą, 
Baltarusijos kaimyną.

Kuba ir ministrų 
konferencija

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro kalbėdamas 
apie Amerikos valstybių 
užsienio ministru konferen
ciją, tarp kitko, sakė:

“Toje konferencijoje Ku
bą atstovavo mūsų prezi
dentas O. D. Torrado, už
sienio ministras Raul Roa 
ir kiti liaudies vadai, kurie 
davė imperialistams atkir
tį... Bet Kuba nepavedė sa
vo likimą konferencijai 
spręsti:.. Jeigu bus Veika
las, tai mes savo laisvę gin
sime tankais, kanuolėmis ir 
kitokiais ginklais”.

ir

Lietuvoje taįpgi naujosios 
programos aiškinimas, komu
nizmo statybos klausimas sto
vi pirmoje darbotvarkės vieto
je.

Sausio 4 ir 5 dd. sporto sa
lėje Kaune įvyko didžiulis 
Liaudies švietimo darbuotojų 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 
4,000 žmonių.

Kas tie per žmonės?
Mokytojai, mokyklų vado

vai, komjaunimo aktyvas, 
aukštųjų mokyklų dėstytojai, 
mokslininkai, rajonų, miestų 
vadovai ir kt.

Čia vyriausią pranešimą pa
darė LKP CK pirmasis sek
retorius A. Sniečkus.

Nušvietęs esamąją padėtį 
Lietuvoje, — didžius pasieki
mus ekonomikoje, kultūroje, 
moksle, — A. Sniečkus sakė:

“Komunistinę visuomenę ga
lima sukurti tik pasiaukojamu 
visos liaudies darbu. Kuo ge
riau mūsų tarybinė mokykla 
paruoš jaunąją kartą gyveni
mui, kuo geriau apginkluos ją 
mokslo žiniomis ir išugdys 
aukštą visuomeninės pareigos 
supratimą, tuo sėkmingiau mes 
įvykdysime partijos Progra
mą.”

DIDŽIULĖS IŠLAIDOS 
APSIGINKLAVIMUI

New Yorkas. — Sausio 21 
d. “The New York Times” 
palygino Jungtinių Valsti
jų 1938 ir 1962 metų apsi
ginklavimo išlaidas. 1938 
apsiginklavimui buvo išleis
ta $957,000,000, o 1962 me
tais prezidentas tam reika
lauja $52,7000,000,000, 

kartus dajigiau kaip 
1938 m. išleista.

Albanija, Graikija 
ir Jugoslavija

Tirana. Albanijos
Lenkijos respublikos pasi
rašė prekybos sutartį, pa
gal kurią metinė prekyba 
sieks šešis milijonus dole
rių.

Tuo k a r t u Graikijoje 
bando pasinaudoti Albani
jos skirtumais su kitų ša
lių komunistais: graikai 
ruošiasi pasiūlyti Albanijai, 
kad ji jungtųsi su Graikiją. 
Mat, daug albanų vartoja 
graikų kalbą.

Tito, Jugoslavijos prezi
dentas, kuris po Antrojo 
pasaulinio karo planavo 
įjungti Albaniją į Jugosla
vijos federaciją, įspėjo 
Graikiją, kad ji susilaikytų 
nuo vartojimo jėgos prieš 
Albaniją.

Pittsburgho vajininkai .......
A. Lipčius—P. Šlajus, 

** Eddystone, Pa..................
Rochester, N. Y......................
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa. 
Miami, Fla................................
Los Angeles. Calif..................
LLD 20 kp.-Mot. Skyr.

Binghamton, N. Y...........
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
J. Žebrys, Cleveland, Ohio ...
Scranton, Pa.............................
L. Tilvikas, Easton, Pa .......
Ursula Paich, Bridgeville, Pa. .. 576

1760

1704
1668
1592
1512
1488

1412
1204
1000
684
638

Chicagos vajininkai ................
V. Taraškienė,

San Francisco, Calif. 
A. Navickas, Haverhill, Mass. 
Veronika Kvetkas, Cambridge, 

Mass.......................
Vera Smalstis, Livonia, Mich. 
Shenandoah, Pa.........................
M. Aranuk, Detroit, Mich......
C. Belunas, Detroit, Mich........
J. Patkus, New Haven, Conn. 
Lewiston, Me............. ............ .

576

516
432

Estai nuteisė tris 
prasižengėlius

252
244
228
220
216
180
180

C. K. Urban, Hudson, Mass...... 180
A. P. Dambrauskas 

Haverhill, Mass................. 72
A. Valinčius, Pittston, Pa........ 70

Sekanti Conn, valstijos vajininkai pasidarbavo: J. 
J. Mockaitis, bridgeportietis, su atnaujinimais,.ir L. Že
maitienė su nauja prenumerata ir atnaujinimais.

(Tąsa 5-tame puslapyje)

TSRS naftos gavyba ir 
pagalba kitoms šalims

55 
vo

tai 
bu-

IRANO LIAUDIES 
REIKALAVIMAI

Teheranas. — Tūkstan
čiai studentų ir darbo žmo
nių demonstravo Irano sos
tinėje ir reikalavo, kad val
džion būtų grąžintas M. 
Massadeghas, kurio valdžią 
prieš keleris metus reakci
ninkai nuvertė. Policija ir 
kareiviai puolė demons
trantus, virš 400 sužeidė ir 
300 areštavo.

ANGLAI STATYS 110 
NAUJŲ LIGONINIŲ

Londonas. — Anglijos vy
riausybė nutarė, kad bėgyje 
10 metų pastatyti 110 nau-i 
jų ligoninių. Jų pastatymui 
bus išleista apie du bilijo
nai dolerių. Laike Antrojo 
pasaulinio karo Anglijoje 
buvo labai daug sunaikin
ta ligoninių.

Vėliausios žinios

Lietuvos švietimo ministras 
M. Gedvilas sakė:

“Per artimiausią dešimtme
tį bus įgyvendintas visuotinis 
privalomas vidurinis bendras 
ir politechninis vienuolikos 
metų mokslas...”

Rašytojas A. Venclova, pats 
kadaise buvęs mokytojas, 
kreipė visų mokytojų ir rašy
tojų dėmesį į tai, kad bendro
mis pastangomis būtų įdiegtas 
į jaunąją kartą, į moksleiviją 
socialistinis humanizmas. Ir 
rašytojas priminė:

“Mūsų šalyje jau prasidėjo 
istorijoje nematyto masto ir 
ireikšmės darbas — komunis- 
Ainės visuomenės statyba.”

Washingtonas. — JAV 
generalinis prokuroras Ro
bertas Kenedis sako, kad 
dabar jis dar negalės lan
kytis Tarybų Sąjungoje.

žmogaus perauklėjimas — 
pats sunkiausias, pats didžiau
sias ir tai ne vienerių metų 
darbas!

Bet sutelktomis jėgomis vis
ką galima padaryti!

Iš tikrųjų, herkulišką darbą 
šiuo metu tarybinės tautos pa
žiniojo atlikti.

Valdžia šaukia į Washing- 
toną savaitraščio “Workerio” 
kai kuriuos darbuotojus “ap
klausinėjimui.” Juos kaman
tinės federalinė grand džurė.

Savaitraščio redak torius 
James Jackson sako: tai puo
limas ant spaudos laisvės.

Tiesa!

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis užkvietė 
pietų Aleksejų Adž u b e- 
jų, “Izvestijos” redaktorių, 
ir jo žmoną Radą. Rada 
yra Chruščiovo dukra. Pie
tūs įvyks Baltajame name, 
antradienį, sausio 30 dieną. 
Adžubejus ir Rada lankėsi 
Kuboje, Meksikoje, o iš 
Washingtono vyks į Brazi- 
liją.

Puntia del Este, Urugva
jus. — Amerikos valstybių 
konferencijoje Argentina, 
Brazilija, Čilė, Meksika, Bo
livija, Ekvadoras ir Haiti 
yra priešingos vartojimui 
sankcijų prieš Kubą.

La Paz, Bolivija.—čionai 
įvyko masinės demonstraci
jos už nesikišimą į Kubos 
vidaus reikalus.

Londonas—Anglija siun
čia skiepų į Pakistaną 
prieš ten išplitusią raupų 

ligą- .........

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė su
sidomėjo Tarybų Sąjungos 
naftos gavyba ir jos išve
žimu į kitas šalis. John M; 
Kelly, JAV vidaus sekreto
riaus pagalbininkas, parei
kalavo iš National Petrole
um Council’io faktų apie 
TSRS naftos gavybą.

Minima taryba raporta
vo, kad pabaigoje 1961 me
tų išveždavo po 500,000 bač
kų naftos, o bendrai su ki
tomis socialistinėmis šali
mis — 600,000 bačkų. Tary
ba numato, kad dabar, ka
da TSRS jau pravedė naf
tos vamzdžius į Čekoslova
kiją, Lenkiją, o netrukus 
nuties iki Baltijos jūros, 
tai išvežimas žymiai padi
dės.

Kas dėl naftos gavybos, 
tai TSRS yra pirmoji šalis 
po Jungtinių Valstijų. 1961

KEIPĖJŲ UNIJA BUS 
NEPRIKLAUSOMA

Clevelandas. — čionai 
įvyko Bakery & Confectio
nery darb. unijos 26-toji 
konvencija. Įnešimą grįžti į 
AFL-QIO unijas delegatai 
beveik vienbalsiai atmetė. 
Buvo antras įnešimas, kad 
ši unija jungtųsi su tyms- 
terių unija: už įnešinuą bal
savo 837 delegatai, prieš— 
1,707. ' I
New Delhi. — čionai nu

sišovė JAV “Taikos korpu
so” sekretorė Betty J. Mi- 
chaelc.

Bonna. — Serga Vakarų 
Vokietijos kahcleris Ade- 
naueris.

pa-

Pasipiktino Lotynų 
Amerikos žmonės

Montevideo,
—Lotynų Amerikos žmonės 
labai pasipiktino užsienio 
ministrų planais griebtis 
sankcijų prieš Kubą. Čio
nai įvyko dvi demonstracn 
jos, kuriose dalyvavo nuo 
15,000 iki 20,000 studentų, 
darbininkų ir profesionalų 
su obalsiu: “Šalin rankas 
nuo Kubos!”

Karakas mieste, Venezu- 
eloje, per tris dienas žmo
nės demonstravo prieš pa
sikėsinimus ant Kubos. Po
licija ir armija puolė de
monstrantus. Apie 30 žmo
nių yra užmuštų, virš 400 
sužeistų ir šimtai areštuo-

Urugvajus. Talinas. — Tarybinės Es- 
I tijos teismas nuteisė tris 
miriop. Kaltinam,! buvo Ka
rolis Linnas, kuris gyvena 
Jungtinėse Valstijose, Er- 
winas Viks, gyvenąs Aust-

Kaltino, kad pirmasis bu
vo nacių kempės viršinin
kas ir kad jie yra atsakin
gi už 12,000 žmonių gyvas
tis. ; • ’ : ' ! /U

TSRS reikalavo, kad JAV 
ir Australija išduotų kalti
namus, bet jų neišdavė, tai 
juos teisė absencijoje (ten 
jiems nebūnant).

bačkų

tanke- 
gabeni-

metais TSRS kasdien 
gamino po 3,300,000 bačkų 
naftos, tai ji pralenkė Ve- 
nezuelą po 400,000 
kasdien.

Tarybų Sąjungos 
riai (laivai naftos
muiy yra nauji, seniausi iš 
jų aštuonerių metų am
žiaus. 1961 metais TSRS jų 
turėjo virš 150, kurių ben
droji įtalpa viršijo 1,200,- 
000 tonų.

Tarybų Sąjunga yra pa
darius sutarčių su Indija, 
Afganistanu, Jamenu, Ira
ku, Pakistanu ir daugeliu 
kitų šalių padėti joms iš
vystyti naftos gavybą ir 
jos išvalymo įmones.

Ypatingai JAV susido
mėjo TSRS sutartimis su 
Argentina, Brazilija, Boli
vija ir kitomis Lotynų 
Amerikos šalimis naftos 
gavybos reikaluose.

SURAIŽĖ SAVO VYRĄ 
IR PATI SUSIUVINĖJO
Trenton, N. J. — R. Fe- 

rebee, 26 metų moteris, 
peiliu suraižė savo vyrui 
krūtinę, o paskui pasiėmus 
adatą, susiuvinėjo.

St. Francis ligoninėje 
daktarai ištraukė juodus 
siūlus ir iš naujo jo žaizdas 
susiuvo. Moteris sako: “Per 
aštuonerius metus jis mane 
mušė, pagaliau aš supykau 
ir jam atsimokėjau”.

SUĖMĖ FBI AGENTĄ 
Už ŽMOGŽUDYSTĘ

Gadsden, Ala.
vo federalinės slaptos poli
cijos (FBI) agentą N. W. 
Majorą už nušovimą..K. 
Ruth Patterson, 22 metų 
moteriškės. Majoras, įsi
mylėjęs į ją, automobilin 
paleido 22 šūvius, nes ma
nė, kad ten yra jos vyras.

Arešta

Ekstra
t

Cape Canaveral, Fla. — 
Amerikos karininkai ruo
šiasi raketa iššauti žmogų 
apskridimui aplink Žemę. 
Jeigu oras bus tinkamas, 
tai iššaus šeštadienį, sausio 
27 d.

JAV karo orlaivynas iššo
vė vienoje raketoje penkis 
satelitus, bet raketa paki- 

tik dvi lėktuvų kompanijos: jlus W°° Pėdll susprogo, o

JAV SUSIRŪPINO DĖL 
ISPANŲ KRITIKOS

Madridas. — Ispanijos 
fašistų spauda kritikavo 
JAV už pasisakymą prieš 
Portugalijos kolonijas. Nu
matoma, kad Ispanijos fa
šistai kritikuoja norėdami 
daugiau gauti už “išnuomo
jimą” plotų dėl JAV karo 
bazių. Bazių reikale sutar
tis baigiasi sekamais' me
tais.

17,000,000 ŽMONIŲ 
KELIAVO LĖKTUVAIS
Washingtonas. — 1961 m

United Air Lines ir United 
Acquired Capital Airlines 
lėktuvais pervežė beveik 
17,000,000 milijonų žmonių. 
Už keliones gavo 11 bilijo
nų dolerių. Dabar šios kom
panijos jungiasi

satelitai nukrito į jūrą.

Paryžius. —Sulaukus 79 
metų amžiaus čionai mirė 
Natalija Sedova — Troc- 
kienė.Jos palaikus kremavo 
ir pelenus išvežė į Meksiką 
palaidojimui greta Trockio.

BULGARŲ PROTESTAS
Sofija.

riausybė pasiuntė protestą 
Italijai, kuri ruošiasi teisti 
lakūną, kaip “bulgarų šni
pą”. Bulgarijos vyriausybė 
sako, kad migloje lakūnas 
paklydo ir nuskrido į Itali
ją

Bulgarijos vy-
Buffalo, N. Y. —JAV fe- 

deralinis teismas išteisino 
John IF. Noto, kurį, 1956 
m., pagal Smith įstatymą, 
buvo nuteisę penkeriems 
metams kalėjimo. J. F. No
to tais laikais buvo Erie ap
skrityje Komunistų parti
jos organizatoriumi.

NAUJI PATVARKYMAI 
PASPORTŲ REIKALE

. .Washingtonas. — Vals
tybės departamentas parei
kalavo, kad Komunistų par
tijos pirmininkė Elizabeth 
Gurley Wynn, ir James 
F,. Jackson, “Worker” re
daktorius, grąžintų paspor- 
tus. Mat, jie dalyvavo TSRS 
Komunistų partijos 22-jame 
suvažiavime. Departamen
tas tvirtina, kad dar ir iš 
kitų komunistų vadų 
pareikalaus pasportus grą
žinti bėgyje 30 dienų, o jei
gu jie norės išvažiuoti, tai 
turės iš naujo prašyti pas- 
portų.

Twin Lakes, Golo. — čio
nai nugriuvo dalis Elbelto 
kalno ir užmušė 6 žmones.
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Stoja darban su nauja energija
REIKIA PRIPAŽINTI, kad mūsų didžiojo Niujor

ko majoras Robert Wagneris pradeda savo atsakingos 
tarnybos trečią terminą labai energingai. Susidarė ka
binetą, pasiskyrė įvairių departamentų komisijonierius 
ir įstaigų bei biurų direktorius iš žmonių, kurie sutinka 
su jo pažadais ir programa. Jis pareiškė, kad šita jo ad
ministracija yra “nauja ir dinamiška” administracija. 
Įsakė naujiems pareigūnams savo pareigomis . rūpintis 
dieną ir naktį, o ne tik tarp 9 vai. ryto ir 5 vai. po pietų. 
Jis pats, girdi, su savo patarėjais nebijojus susirinkti 
vakarais ir naktimis. Kurie nenorėsią pasišventusiai sa
vo pareigas eiti, būsią išmesti laukan!

Tai puikūs, smarkūs žodžiai. Mes tik galime palinkė
ti Wagneriui sėkmės tose pastangose. Įliejimas naujo 
kraujo į departamentus ir įstaigas gal bent laikinai pa
dės pašalinti nors dalį korupcijos ir suktybių. Apsivaly
mas yra geras dalykas. Tegu tik nepailsta majoro “nau
joji” šluota!

Gera koegzistencijos programa
DIENRAŠTIS “PRAVDA” pasak pranešimų iš 

Maskvos, dar kartą išdėstė visam pasauliui Tarybų Są
jungos programą dėl taikaus sugyvenimo tarp tautų ir 
valstybių. Laikraštis ragina visas šalis kovoti už pašali
nimą naujo karo pavojaus, už taikiomis priemonėmis iš
sprendimą didžiųjų žmonijos problemų. .

Tos programos vyriausi punktai yra šitie: I
Pilnas ir visuotinis nusiginklavimas po griežta tarpA 

tautine kontrole.
Taikos‘sutartis su Vokietijomis ir sutvarkymas Va

karinio Berlyno.
Panaikinimas kolonializmo visose jo formose.
Kinija Jungtinėse Tautose.
Pagerinimas Jungtinių Tautų organizacijos.
Praplėtimas ekonoiminio ir kultūrinio bendradarbia

vimo tarp visų žmonių.

Jei dar neturi, tai turės!
SENATORIUS HUBERT HUMPHREY esąs įsiti- 

kinęs, kad Kinija dar šiais metais pasigaminsianti ir iš
sprogdinsianti atominę bombą. Ji prie to seniai besiruo
šianti.

Savo įsitikinimą sen. Humphrey grindžia tuo faktu, 
jog esą žinoma, kad dar prieš Antrąjį pasaulinį karą 
kiniečiai fizikai buvę vieni garsiausių visame pasaulyje. 
Jie gi niekur iš Kinijos neišbėgo. Jie tarnauja savo 
kraštui. Jie nebijo komunistų. Jie, girdi, nuoširdžiai tal- 
kauja komunistams. Humphrey neabejoja, kad Kinijos 
komunistinė valdžia nesigaili jokių pastangų atominės 
bombos pasigaminimui. ;

Ar jau Kinija moka atominę bombą pasigaminti, ar 
ji jau turi ją pasigaminus, tai sunku pasakyti. Apie tai 
iš pačios Kinijos nieko nesigirdi.

Bet, iš kitos pusės, niekas neturėtų abejoti,, jog jei
gu nebus susitarta dėl atominių ginklų uždraudimo, Ki
nija bus priversta apsiginkluoti niukliniais ginklais. 
Taipgi kiekvienam turėtų būti aišku, kad jos mokslinin
kai nesnaudžia. Iki šiol, matyt, jų visas dėmesys buvo 
sukoncentruotas į krašto ekonominį pakėlimą, į ištrau
kimą žmonių iš skurdo, kuriame jie buvo priversti savų 
ir svetimų valdovų per amžius gyventi. Bet jeigu kapi
talistiniai Vakarai nesiliaus prieštaravę visuotiniam nu
siginklavimui ir dar jeigu jie ginklavimąsi kasmet di
dins, Kinijos vyriausybė ir mokslininkai turės nukreipti 
dalį dėmesio į naujos “mados” apsiginklavimą. x

Kai tarp savęs nesusikalba
NEREIKIA ĮSIVAIZDUOTI, kad visi išsilaisvinę 

iš kolonialinės vergijos afrikiečiai yra vienos nuomonės. 
Toli gražu nuo to. Tai matosi iš jų užsilaikymo Jungti
nių Tautų Asamblėjoje. Yra aiškus, ir net griežtas, pa
sidalijimas. Daugumoje tos šalys, kurios buvo francūzų 
koloninėje vergijoje, sudaro vieną grupę. Jos, pasirodo, 
dar nėra išsivadavusios iš francūzų įtakos. Antroje gru
pėje randame Ghana, Gvinėją, Mali, Maroką ir Jungti
nę Arabų Riespubliką. Beveik visais klausimais šita tau
tų grupė laikosi daug griežtesnės politikos. Jos, maž
daug, remia socialistinio pasaulio politiką už pilną ir 
galutiną sunaikinimą visokio kolonializmo.

Imperialistinės šalys, suprantam t, nesigaili jėgų tą 
pasidalijimą gilinti ir plėsti. Kur nepasiseka propagan
da, panaudojama ekonominės pagalbos meškerė. Kai 
kurios išsilaisvinusios šalys labai silpnos, labai atsiliku
sios ekonominiai. Jas labai veikia ekonominės paramos 
pažadai.

Toks pasidalijimas nepadeda Afrikos tautoms kar
tą ant visados sudaužyti visus kolonializmo retežius. 
Viskas rodo, kad tame kontinente dar ilgai imperializ
mui seksis drumsti vandenis ir naudotis jo žmonių pra
kaitu ir natūraliniais turtais. Senasis kolonializmas stim
pa, bet naujas bando pakelti galvą. Didžiosios kapitalis
tinės valstybės desperatiškai stengiasi afrikiečius iš 
naujo1 pasiimti savo “globon”. 1 ■ r

Kas ką rašo ir sako
Už VAGIS IR SUKČIUS

Kaip žinia, Klaipėdoje 
tapo suimti ir yra teisiami 
sukčiai ir spekuliantai su 
kunigu L. Pavilohiū prieš
akyje. Mums atrodo, kad 
kiekvienas šVarus žmogus 
turėtų tik pasveikinti Lie
tuves vyriausybę už neleidi
mą sukčiams žmones ap
gaudinėti ir skriausti.

Visai kitaip mano Chica- 
gos menševikų dienraštis 
“Naujienos.” Jos bara ne 
kunigą Pavilonį ir jo kama- 
rotus, o Tarybų Sąjungos 
premjerą Chruščiovą. Gir
di, “labai klydo tie, kurie 
manė, kad dabartinis Ru
sijos diktatorius esąs libe- 
rališkesnis, negu jo pirmta
kai.”

Tai matote, kokios mora
lės žmonės šiandien reda
guoja menševikų laikraštį. 
Jeigu “Rusijos diktatorius 
būt ų ' liberališkesnis,” tai 
Lietuvoje būtų rojus va
gims ir sukčiams! Labai 
patiktų “Naujienų” redak
toriams ! /

JIE: NESUPRANTA, 
KODĖL TAIP YRA

Katalikiškiausiuose 
kraštuose — didžiausia 

komunizmo įtaka
“Tėvynės balse” J. Kliu- 

čius rašo:
Kas tai pasakė? Gal 

koks komunistą® kilęs iš 
tokio krašto, kuriame dide
lį vaidmenį vaidina katali
kų bažnyčia? Visai ne. To
kios išvados priėjo lietuviš
kųjų buržuazinių naciona
listų profesorius Zenonas 
Ivinskis,} gyvenąs Italijoje 
ir turįs progos Stebėti iŠ 
arti tos valstybes 'gyveni
mą.

Lankydamasis Jungtinė- 
se Amerikos Valstijose, Z. 
Ivinskis Klivelendo lietuvių 
grupei darė pranešimą, ku
rį užbaigė šitų pastabų 
antraštėje užrašyta minti
mi. “Vienybės” korespon
dentas J. Antanaitis, atpa
sakodamas Z. Ivinskio pra
nešimą to laikraščio 36-me 
numeryje, rašo:

“Kaip Italijos gyventojas 
ir gerai tą kraštą pažįstąs 
apie jį atsiliepė gana tam
siai. Tai esąs labai nepa
stovus, Vakarams nepatiki
mas kraštas, nors
likiškas, bet turįs tris mi
lijonus komunistų 
narių. Bendrai,

ir kata-

marksizmą žmonių santy
kiavimo srityje...”

Vadinasi, kun. 'V. ■ Bagdo
navičius pataria bažnyčios 
tarnams atvirai nepulti 
komunizmo ideologijos pa
grindo — marksizmo, o dė
tis jo šalininkais, mėginti 
savaip jį iškraipyti, mat, 
tokiu būdu gal ir pavyks 
suklaidinti kurią nors da
lį komunizmo šalininkų ir 
atitraukti juos nuo komu
nizmo. Bergždžios pastan
gos! Ką bažnytininkai be
darytų, kokių gudrybių be- 
sigriebtų, jiems vis vien 
nepavyks sustabdyti komu
nistinių idėjų plitimo. Ka
pitalistinių kraštų žmonės 
gerai pažįsta bažnyčios tar
nų suktas priemones ir ne- 
besiduoda jų apgaunami. 
Tai geriausia matyti iš to, 
jog katalikiški a u s i u o s e 
kraštuose dabar yra 
giausia komunistų.

dau-

TAIKLI PASTABA 
APIE PAVARDES

Chicagos dienraštyje “Vil
nyje” S. J. Jokubka rašo:

Buržuaziniai nacionalistai 
labai mėgsta šūkauti, kad 
Lietuva pavergta, kad rusina
ma, kad Lietuvą valdo rusai. 
Jie savo šiuos melus “pare
mia” tuo, kad kartais spau
doje užtinka Tarybų Lietuvos 
valdininkų rusiškomis pavar
dėmis.

Tačiau naujųjų ateivių tar
pe rusiškomis pavardėmis Ra- 
žoncovus, Gravrogkus ir visą 
■eilę kitų nevadina rusais. Jie 
geri, nes drauge pučia to pa- 
čion dūdon, kurion pučia na
cionalistai.

Jeigu slaviškomis pavardė
mis lietuviai nėra lietuviai, tai 
iš lietuvių tautos reiktų iš
braukti labai didelis nuošim
tis žmonių.

Smerkti nelietuviškom^ pa
vardėmis lietuvį yra grynas 
hitlerinis nacizmas. Hitleris 
žydiškomis pavardėmis žmo- 

jie 
vo-

nes šaudė nežiūrint, kad 
buvo vokiečiai,' ir geri 
kiečiai.

partijos 
Ivinskis 

padarė išvadą, kad praeity
je buvusiose bažnyt i n ė s e 
valstybėse šiandien yra 
daugiausia komunistų...”

Tokios pat nuomonės kiek 
anksčiau buvo ir vyskupas 
V. Brizgys, kuris “Vieny
bės”” (Nr. 34)" liudijimu, 
viename iš savo viešai da
rytų pranešimų pasakė, 
jog katalikiškiausi kraštai 
duoda daug balsų komunis
tams. Vyskupas susirūpi
nęs, kad kasmet 20 milijo
nų naujų žmonių ateina j 
fabrikus ir pat-ekna į komu
nistų įtaką.

žodžiu, pasaulyje darosi 
“baisūs” dalykai: komunis
tų įtaka plečiasi, komuniz
mas vis labiau įsigali. Jo 
idėjų nepajėgio sustabdyti 
nei žiaurus kapitalistinės 
valdžios smurtas, nei sukta 
bažnyčios tarnų propagan
da. Ką daryti?

Prof. Z. Ivinskis ir vysk. 
V. Brizgys neranda atsaky
mo. Tai bando už juos pa
daryti kun. V. Bagdonavi
čius. Savo Čikagoje skai
tytoje paskaitoje “Santy
kiai tarp žmonių komuniz
me” jis pateikė tokį pasiū
lymą-: '• “bandykime, taisytu

vietoje

PER DIDELI 
PESIMISTAI, 
AR OPTIMISTAI

Aną dieną šioje
kalbėdami apie tarptautinę 
padėtį, apie taikaus sugy
venimo šūkį ir apie pilną 
ir Visuotinį nusiginklavimą, 
ir pasiremdami draugų ka
nadiečių “Liaudies balso” 
išsireiškimais, mes juos pa
vadinome per dideliais pe
simistais. Mums taip atro
dė. Jie gi mano, kad jų nuo
monė teisingesnė, praktiš
kesnė. Jiems atrodo, kad 
mes esame per dideli opti
mistai.

Savo vedamajame (edito
rials) “Laisviečiai per di
deli optimistai” sausio 19 
dieną jie priešpastato savo, 
nuomonę prieš mūsų. Jie 
rašo:

“Laisvė” apžvalgoje kriti
kuoja “Liaudies balsą” už 
išsireiškimą, kad kol pasauly
je bus kapitalizmas, tol susi
kirtimai bus neišven g i a-m i , 
kaip jie buvo neišvengiami iki 
šiol. Girdi, “Vadovaujantis 
šiuo dėsniu, kova už visuotinį 
nusiginklavimą ir taikų valsty
bių bei kraštų sugyvenimą ne
išlaiko sveikos logikos, nesu
derinama su - šių laikų tikro
ve.”

Dėl to galima štai ką pa
sakyti. Kova ir tikėjimas į vi 
suotinį nusiginklavimą yra vie
nas dalykas, c tikrovė kitas, 
žmonija kovoja už nusiginkla
vimą, už taikų sugyvenimą, 
bet dar nėra žymių, kurios 
tikrintų, kad kapita 1 i z m a s 
tikrai sutiks nusiginkluoti. 
Priešingai, mes matome gamy
bą vis moderniškesnių ginklų, 
mobilizavimą daugiau divizi
jų ir t. t. Taika tebeišlaiko- 
ma tiktai todėl, kad imperia
listai jaučia, jog dabar laimė
jimas yra neįmanomas.

Kita, jeigu ‘ir pavyktų nusi
ginkluoti < - vistięk..dar. pasilik-.

Kun. L. Povilonio ir kitų 
Klaipėdos sukčių teismas

1 i VILNIUS,! .sausio 20. — 
Jau visa savaitė, kai čia, 
Lietuvos TSR Aukščiausia
jame teisme, nagrinėjama 
baudžiamoji byla dėl pikt
naudžiavimų statant bažny
čią Klaipėdoje. Kaltinamų
jų suole sėdi Liudas Povi
lonis, tos pačios bažnyčios 
vikaras Bronius Burneikis 
ir penki jų bendrininkai— 
ūkinių organizacijų dar
buotojai. /

Klaipėdos bažnyčioj sta
tybai vadovavę klebonas 
Povilonis ir vikaras Bur
neikis padarė eilę nusikalti
mų. Siekdamį paslėpti šiuos 
nusikaltimus, jie visiškai 
nušalino nuo vadovavimo 
statybai bažnyčios komitetą 
ir viską sutelkė savo ran
kose.

Nepaisant, kad valstybė 
bažnyčios statybai išskyrė 
statybinių medžiagų, Povi
lonis ir Burneikis, siekda
mi pasipelnyti, visokiais 
būdais kaupė didesnę pa
klausą turinčias statybines 
medžiagas, kurios, kaip vė
liau paaiškėjo, visiškai ne
buvo reikalingos bažnyčios 
statybai.

Jie davė kyšius kai ku
riems šiauda d ū š i a m s iš 
ūkinių organizacijų, kurie 
taipgi stojo į nusikalstamą 
kelią. 1959 metų rudenį 
klebonas Povilonis įteikė 10 
tūkstančių rublių kyšį bu
vusiam Klaipėdos tiekimo 
kontoros viršininkui Bal
siui, kad šis neteisėtu būdu 
išskirtų tris tonas cinkuo
tos skardos. Tų pat metų 
žiemą klebonas Povilonis ir 
vikaras Burneikis davė 15 
tūkstančių rublių kyšį Klai
pėdos Faneros fabriko di
rektoriaus pavaduotojui A. 
Paškevičiui, kad šis be vals
tybinių paskyrimų ir papi
gintomis dainomis atleistų 
1,100 kvadratinių metrų 
parketo.

Apgaudinėdami valstybę, 
gavę žymiai daugiau sta
tybinių medžiagų negu jų 
buvo reikalinga bažnyčios 
statybai, Povilonis ir Bur
neikis dvejus metus speku
liavo statybinėmis medžia
gomis. Šie sutanotieji suk
čiai spekuliatyvine kaina 
pardavė daugiau kaip Ž>00 
tonų cemento, apie £00 to
nų kalkių, 65 tūkstančius 
plytų.

Turėjo ryšius su buvu
siais hitlerininkų tarnais 
kunigais V. Martinkumi, 
A. Račkausku ir J. Pragul- 
binsku. Užmezgęs ryšius su

tų vienoki ar kitokį ginklai. 
Sakysime, šautuvai. O jei ne 
šautuvai, tai nors koki. 'Kapi
talistinės valstybės sako, kad 
turės būti Jungtinių Tautų jė
ga, kuri prižiūrės, tvarką da
rys pasaulyje. Reiškia, jėgos 
ir ginklo vartojimas dar bus 
naudojamas ir įvykdžius nusi
ginklavimą.

Mūsų pasakymas, kad dar 
bus susikirtimų, kol kapitaliz
mas nebus pašalintas, nereiš
kia, kad tai bus milžiniški, 
pasauliniai susikirtimai, nukli- 
niai karai. Juk ir dabar egzis
tuoja sugyvenimas ir taika 
tam tikra prasme, bet kiek vi
sokių susikirtimų? Nusigink
lavimas nepašalins visų tų 
tarptautinių ginčų, kurie pasi
liks neišspręsti. Pasiliks pasau
lio pasidalinimas į dvi dalis, 
vienoj pusėj socializmas, o ki
toj kapitalizmas. Laisviečiai 
perdaug optimistiški, jeigu jie 
tiki, kad žemėje užviešpataus 
tikras rojus ir nebebus kovų, 
kad imperialistai pasidarys ra
upiais avinėliais..

Kova turi eiti savo keliu. 
Tik žmonijos kova gali sulai
kyti imperialistų rankas. Tik 
žmonių verčiami jie gali dary
ti sutartis dėl nusiginklavi
mo, jei iš tikrųjų jie kada nors 
.sutiks..musiginkluotį. ......

Martinkus ir Rač- 
įteikdavo juos Ke- 
nurodytiems as- 

JAV ir Kanadoje

spekuliante užsienio valiu
ta Kereliene - Žismanovič, 
Povilonis ir Burneikis per 
pastarąją gaudavo pinigus 
iš JAV. 
kauskas 
relienės 
meninis
Amerikos valiutą, o Kere
liene išmokėdavo Lietuvoje 
tarybine valiuta.

Klebonas Povilonis iš ti
kinčiųjų išrinktais ir spe
kuliavimo keliu įgytais pi
nigais pastatė namą savo 
šeimininkei Valantiejūnai- 
tei ir talkininkei speku
liuojant užsienio valiuta 
Belozarienei. Be to, klebo
nas įsigijo automobilį ir 
daug turto.

Apklaus^ metu, nepanei
giamų faktų priremtas prie 
sienos, klebonas Povilonis 
iš esmės pripažįsta visus 
jam iškeltus kaltinimus. 
Povilonis nurodė, kad į jo 
rankas patekdavusios visos 
iš tikinčiųjų surinktos au
kos bažnyčios statybai. Ne
žiūrint to, kad klebono sei
fe kaupėsi šimtatūkstanti
nės pinigų sumos, apyskaitos 
jis jokios nevesdavo. Parda
vinėjamų medžiagų sąskai
tas pasirašinėjęs jis, Povi
lonis, vikaras Burneikis ir 
dargi klebonijos valytoja.

Teisiamasis Pavilonis ne
suranda atsakymo į proku
roro klausimą ar galima 
statyti dievo namus iš ne
teisėtai pasisavintų, iš es
mės pavogtų stat y b i n i ų 
medžiagų. Nelengva taip 
pat Poviloniui atsakyti, ko
dėl jo, dievo tarno namuo
se buvo prekiaujama mote
riškais drabužiais, kodėl 
klebonijoje įer naktis būvo 
kortuojama, kaip jo bute 
atsirado konjako ir kitų 

| brangių gėrimų sandėlis.
Teismo procesas atsklei

džia šlykštų ir kito Povilo- 
nio artimiausio bendrinin
ko vikaro Burneikio veidą. 
Pateikti dokumentai rodo jį 
esant savanaudį, garbė
trošką, karjeristą. Teisme 
cituojamas jo laiškas vys
kupui, kuriame Burneikis 
rašo apie savo “Nuopelnus” 
ir skundžiasi, kad “garbę” 
pasisavina klebonas Povilo
nis. Šiame laiške jis vadi
na Povilonį pačiu nedėkin
giausiu žmogumi, linki jam 
mirties. Skundžiasi, kad 
Povilonis pats vienas, ap
lenkdamas jį, Burneikį, no
rįs padaryti didelį biznį.

Kaltinamieji stengiasi iš
sisukinėti. Tačiau nepanei
giami faktai jau nuplėšė 
visas skraistes nuo šventei
vų ir jų bendrininkų, pada
riusiu didelius nusikalti
mus.

Teismo metu buvo ap
klausinėti 38 liudininkai. 
Visi iš esmės patvirtina vi
sus teisiamųjų nusikalti
mus.

Teismo procesas vyksta 
toliau.

A. Vaivutskas

EKVADORAS TURI 
SUNKUMŲ

KVITAS.—Ekvadoro res
publika užima 104,500 ket
virtainių mylių plotą ir tu
ri virš 5,000,000 gyventojų. 
Gamtiniai turtinga šalis, 
šiltas klimatas, tai dera ba
nanai, cukrinės nendrės ir 
įvairūs vaisiai. Žemėje yra 
įvairių metalų, taipgi naf
tos. Bet Ekvadoro darbp 
liaudis vargsta: įmonės 
daugumoje yra JAV kapi
talistų rankose, vien bana
nų 60 procentų gamybos ei
na į JAV.

Nauji rastai
“ŽODŽIAI Iš ŠIRDIES”— « 

ST. JASILIONIO 
kūryba

šių metų kovo 25 d. su
kako 70 metų, kai gimė po
etas Stasys Jasilionis. Ir 
štai, keliomis dienomis 
prieš šią sukaktį gaunu iš 
VPniaus St. Jasilionio rink
tinių raštų knygą — “Žo- 
džiai iš širdies.9' Geresnio, 
gražesnio poeto septynias
dešimt metinių atžymėjimo 
ir būti negalėjo!

Knygą išleido Lietuvos 
Grožinės literatūros leidyk
la Vilniuje. Ji turi 464 pus
lapius. Išleista dailiame . 
popieriuje, iliustruota. Tel
pa apie 200 poeto eilėraščių 
ir keliolika kūrinėlių.

Redakcinė komisija: prof. 
B. Pranskus (pirm.), V- 
Mozūriūnas, A. Vaivutskas 
ir P. UJevičius. Įomų kny
gai įvadą, su poeto trumpą 
biografija, parašė A. VaL 
vutskas ir B. Pranskus. Bet\ 
knygai medžiagą surinko \ 
A. Vaivutskas. Pastarajam, 4 
matyt, teko daugiausiai 
darbo atlikti.

Knygon sudėta patys 
rinktiniausi St. Jasilionio 
raštai, paimti iš jo seniau 
išleistų knygų — “Bešvin- 
tantis rytas” ir “Pavasario 
godos,” taipgi iš laikraščių, 
ir žurnalų, kuriems poetas 
daug rašė.

Skaitydamas “žodžius iš 
širdies,” žmogus priverstas 
sustoti ir .pagalvoti: visa 
Jasilionio kūryba, telpanti 
Šioje knygoje, atrodo naujai 
atgimusi. Kiekvienas eilė
raštis ir prozos kūrinėlis 
tarsi būtų tik dabar sukur
tas! Ir tik šią knygą per
skaitęs, kiekvienas grožinės 
literatūros mėgėjas Ameri- , 
koje,.pilnai supras ir įver- * 
tins poeto Jasilionio nūva-{,‘ 
rytą vagą mūsų grožinės li
teratūros bare. , ' ’’ <

St. Jasilionis mirė prieš 
vienuolika metų. Jo palai
kai palaidoti Rasų kapinė
se Vilniuje, garbingame 
kalnelyje, kur amžinu mie
gu ilsisi eilė Lietuvos poe
tų ir rašytojų. Ten Stasiui 
pastatytas ir paminklas.

Bet aš manau, kad “žo
džiai iš širdies” — taipgi 
didelis poetui paminklas, 
gal net didesnis už esantį 
Rasų kapinėse-

Šis paminklas niekad ne
pranyks, nesudils. Jis eis iš 
rankų į rankas; jis be kitko 
padės Lietuvos žmonėms 
geriau pažinti mūsų buities 
sąlygas, kokiose St. Jasilio
nis gyvendamas ir veikda- • 
mas, patapo poetu, sugebė
jusiu pavaizduoti mūsų pa
dangę. . 4

“žodžių iš širdies” išlei
dimas — pagarba ne tik 
mirusiam poetui, o ir visai 
JAV pažangiajai visuome-- 
nei, kurioje St. Jasilionis 
veikė, auklė josi..
Knygos tiražas 4,000 egz. 

Kaina 98 kapeikos.
Rojus Mizara

P. S. Pastebeėjau ir vie
ną knygoje klaidelę: Po fo
tonuotrauka, kur St. Jasi
lionis sėdi draugų tarpe, pa
rašyta: “Amerikos lietuvių 
darbininkų susivien i j i m o 
suvažiavimo, įvykusio 1948 
m. Klivelende, vadovai...” 
Iš tikrųjų ši fotonuotrauka 
buvo imta Lietuvių Darbi
ninkų, literatūros draugijos 
suvažiavime, įvyk u šia m e 
1948 metais, Brooklyn#.

Bonna. — Vakarinio Ber
lyno vyriausybė planuoja a 
pastatyti biblioteką, kuriosL 
pastatymui ir įrenginiui iš-w' 
leis $12,500,000.

2 p.-Laisvė (Liberty) — Penkt, gausto ,(Jan.) 26, 1962



ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
» Nuotaika pasitaisė

Newarkietis Tadas Kaš- 
kiaučius vyko Floridon pir
ma karta. Ruošdamasis 
kelionėn daug gero tikėjo
si, bet atvykęs Floridon 
smarkiai nusivylė.

Pirmiausia jis apsi
St. Petersburge. Dalyva
vo pažangiųjų lietuvių su
eigoje, susipažino su dau-1 susirado 
trelių vietiniu lietuviu. į nors lengvesnius

Kiti biznius įsigijo. Bet i

bar pasirodo, kad vargiai 
jiems beteks Kubon grįžti 
ir vėl liaudį -engti. Dauge
lis kubiečių desperacijon 
įpuolė. O jų maitintoja val
džia jau ragina juos pasi
ieškoti pastovių darbų, nes

_ i po trejų metų maitinimo 
an e reikia ir padirbėti.

Sukako penkeri melai, kai mirė 
Antanas

Kilęs iš Geistriškiif'kMZ 
mo, Keturvalakių parapi
jos, Kalvarijos apskrities, 
sūnus gerai įsisteigusių 
ūkininkų, gimęs 1886 me
tų lapkričio 27 d. Kiek ži
noma, Antanas turėjo tris

Ką daryti? Daugelis jau i seseris ir vieną brolį. Dvi 
užsiėmimus, kur | seserys atvyko į Ameriką 

darbus, j anksčiau už jį.
. Bet j Kiek paaugėjęs, AntanasViskas būtų buvę gerai, 

jei St. ' 
porą savaičių būtų buvęs 
pakenčiamas oras. Bet vi
są laiką oras buvo šaltas, 
nejaukus, ne toks, kokio 
Tadas tikėjosi Floridoje.

Atvyko į Miami dar tu
re d a m as viltį susilaukti 
šiltesnio oro, kad galėtų 
saulutės spinduliuose pasi
šildyti, pasikaitinti ir nu
puolusią nuotaiką pataisy
ti. Tačiau nieko gero ne
sulaukė net per porą savai
čių. Oras vistiek buvo ne- 

• malonus, pajūryje maudytis 
netinkamas.

Ką daryti? Laikas bėga, 
io oras vis prastas ir pras
tas. Jeigu jau taip, tai grįš 
į šiaurryčius.

Besiruošiant grįžti namo, 
Miamėje oras žymiai pasi
keitė į gerąją pusę. Tem
peratūra pasiekė net 80 
laipsnių. Pakilusiu ūpu ato
stogautojai plaukė į pajū
rius, šildėsi, maudėsi. Dau
gelis tokių, kurie ruošėsi 
bėgti iš Floridos namo, kaip 
ir Tadas, pasiliko ilgesniam 
laikui. Visų nuotaika pasi
taisė.

Floridą aplankęs ša’tas 
oras, visgi bizniui pakenkė. 
Ir dabar dar yra nemažai 
tuščių kambarių, kurie pa
prastai būna išnuomoti šia
me sezone. Krautuvės taip
gi mažai biznio tedaro, ne
mažai jų ir duris užsidaro. 

<Kaip daržovių ir vaisių au
gintojai panešė nemažus 
nuostolius, taip ir biznieriai 
nukentėjo.

Petersburge esant su ^a^s žmonėmis, ku- į Šmulkštys lanke mokyklą. 
:*• . u..... .  I rillOe bėgliai išstūmė iŠ UŽ-i Stndontavimn mpfnis; lis an-riuoe bėgliai išstūmė iš už-į Studentavimo metais jis su- 

siėmimo? Bedarbių eilės, sipažino ir susidraugavo su 
suprantama, padidėjo. Sy- socialistinės m/inties stu- 
kiu ir bėgliams neapykanta dentais. Besikalbėdamas su 
padidėjo. Amerikietis, ne-i 
tekęs užsiėmimo ir naujo 
negalėdamas įsigyti, smar
kiai bėglius keikia. Neken
čia bėgliu ir kiti amerikF- 
čiai, kurių aukštais 
jie šelpiami.

Floridoje tokių 
daugiausia, virš 
Miamėje bėgliai tikrai už
viešpatavo. Pilna jų krau
tuvėse, raštinėse ir visose 
visuomenės aptarn avimo 
įstaigose, kuriose pirmiau 
dirbo vietiniai amerikie
čiai. Ispanų kalba taip ir 
skamba visur.

Tarp bėglių nemažai yra 
ir gydytojų, kurie dabar 
jau gydo žmones, bet netu
ri tam Floridos valstijos 
leidimo. Valstijos proku
roro pagalbininkas Seymour 
Gelber sako, kad bus pra
vesta investigacija ir įsta
tymams prasikaltusieji bū
sią baudžiami. Matysime, 
kas iš to išeis.

siemimo?

taksais

bėglių 
70,000.

Parkuose puikūs koncertai
Gražiajame Miamės mies

to Bayfront parke ruošia
mi puikūs koncertai kiek
vieno trečiadienio ir penk
tadienio vakarą.

Sausio 17 d. koncertas bu
vo paremtas “Aida” ir 
“Carmen” operomis, taip
gi ištraukomis iš kitų gar
sių muzikalinių veikalų. 
Programa buvo žavėjanti, 
verta nemažų pinigų. Bet 
klausovams nekainavo nė 
vienas centas.

Miami Beach pajūriuose 
taipgi ruošiami koncertai, 
šokiai bei kitoki pasilinks
minti parengimai. Visur 
publikos prisirenka labai 
daug. Tik nesmagu, kad ir 
šiuose visuomeniniuose pa
rengimuose aiškiai matoma 
rasinė diskriminacija, nes 
juose nė vieno negro nema
tysi. Kokia tai skriauda! 
Miesto gyventojų mokes
čiais, kurių gerą dalį su
moka ir negrai, palaikomi 
koncertai ir kiti parengimai 
negrams visai uždaryti.

Nedaug kas ir iš lietuvių 
tuos žavingus koncertus 
lanko. Atrodo, mažas lietu
vių skaičius tuo domisi.

Pelnas virš visko
General Electric Co. už

darė savo dirbtuvę East 
Bostone, Mass. Paleido iš 
darbo visus 450 darbininkų, 
kurie kalėdiniams papuoša
lams gamino lemputes.

Žinote, kodėl toji dirbtu
vė uždaryta?

Japonijos sostinėje To
kioje veikia kita tokia pat 
dirbtuvė, kurią toji pati 
Gen. Electric Co. kontro
liuoja. Toje dirbtuvėje ja
ponai darbininkai lemputes 
pagamina daug pigiau ir 
kompanijai lieka daugiau 
pelno.

Argi svarbu kompanijai, 
kad amerikiečių berdarbių 
eilės padidėjo 450? Juk 
pelnas virš visko. Turčiams 
ten tėvynė, iš kur daugiau 
aukso gauna.

Jau žinomas faktas, kad 
daugelis fabrikantų iškelia 
savo dirbtuves iš rytinių 
valstijų į pietines valstijas, 
kur gauna pigesnę darbo 
jėgą. Bet jeigu jie mato, 
kad kur nos užsienyje dar 
pigesnę darbo jėgą gali gau
ti, tai jie ten steigia dirb
tuves ir savo produktus ve
ža Amerikon parduoti. 
Taip dabar padarė General 
Electric Co. Taip daro ne
mažai ir kitų kompanijų.

jais, jis susidomėjo socialis
tine idėja. Dalyvavo slap
tuose socialdemokratu lavi
nimosi ir veiklos rateliuose. 
Dar jaunutis caristinių šni
pų buvo nužiūrėtas kaip 
monarchijai bei carizmui 
pavojingas asmuo ir buvo 
sekio jamas. »

1905 metais kilus revoliu
cijai, Antanas Šmulkštys- 
Smitas stojo į revoliucionie
rių eiles, veikliai darbavosi 
nuvertimui monarchijos, iš
laisvinimui 
tų (kartu 
įvykdymą 
tvarkos.
caristinės 
ir įgrūstas į Kalvarijos ka
lėjimą.

Po kiek laiko, išsisukęs 
iš kalėjimo, A. Šmulkštys 
patyrė, kad mokyklos jam 
jau nėra. Baisi reakcija 
tuo metu siautėjo visoje 
Rusijoje, kartu ir Lietuvo
je. Socialdem/okratai buvo 
gaudomi, baudžiami ilgiems 
metams kalėti, buvo tremia
mi į Sibirą, o daugiau pa
sižymėję revoliucijoje buvo 
mirtimi baudžiami. Ką da
bar daryti? — galvojo jau
nas Šmulkštys. Nusispren- 
dė jis vykti į Argentiną. 
Sumanyta — padaryta. Nu
vyko į Buenos Aires miestą, 
tikėdamasis ten rasti dau
giau laisvės ir susikurti lai
mingesnį gyvenimą negu 
caro pavergtoje Lietuvoje, 
bet nusivylė. Atvykęs paty
rė, kad ir Argentinoje dar
bininkų klasės vargai ir 
skurdas šakoja-lapoja, kaip

pavergtųjų tau- 
ir Lietuvos), už 
socialistinės san- 
U:ž tai jis buvo 
policijos suimtas

Nekenčiamas elementas
Jungtinės Amerikos Vals

tijos jau turi virš 100,000 
pabėgėlių iš Kubos. Tai vis 
daugiausia poniškieji ele
mentai, diktatoriaus Batis
tes rėmėjai. Mūsų vyriau
sybė juos čia gražiai pri- 
ijfmė ir penėjo kaip kokius 
peniukšhus. Ruošė juos in
vazijai į Kubą.

Invazijai nepavykus, nau
ja situacija susidarė. Da-

Ieško naftos po 
šiaurės ledynais

Montreal, Canada. — Jau 
treti mietai, kai Dome Pet
roleum Ltd. kompanija ieš
ko naftos po šiaurės ledy
nais. Minima kompanija, 
su pagalba ledlaužio, nuga
beno ten gręžimo įrengi
mus ir jau pasiekė 10,000 
pėdų gylį, bet naftos vis 

’dar neranda.
Darbai eina prie Melville 

salos, tarp šiaurinės Kana
dos ir Greenlandijos. Geo
logai mano, kad ten gali bū
ti apie 100 milijonų tonų 
naftos.

Buenos Aires mieste jis 
gavo darbą dailės galerijo
je, prie atkūrimo apibluku
sių, sutrūkinėjusių ar kaip 
kitaip apgedusių portretų, 
piešinių, fotografijų. Tas- 
darbas jam patiko, ir jis čia 
išsimokė profesijos, kuria 
pelnėsi duoną per visą am
žių.

Vien tik duonos užsipel- 
nynru A. Šmulkštys nesi
tenkino, nes jis buvo ne sa
vanaudis individualistas, o 
visuomenininkas, idealistas. 
Jis ten greit pramoko is
panų kalbos. Susikalbėda
mas ispaniškai, stojo ten į 
socialistinę veiklą. Veikė ir 
tarp lietuvių, bet tuo metu 
lietuvių imigracija į Argen
tiną buvo dar labai ne
skaitlinga. Nedaug jis ten 
rado savo tautiečių, tačiau 
ir tarp mažo lietuviu bū
relio Antanas Šmulkštys 
nasižymėjo savo iniciatyva. 
Bendrai su kitais pažangie
čiais lietuviais 1909 metais 
jie suorganizavo progresy- 
vę organiaciją — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą, kurios 
pasibrėžti tikslai buvo: or
ganizavimas darbininkų ko
vai už geresnį ekonominį 
gyvenimą, švietimo darbas 
tarp lietuvių ir abelnai lavi
nimasis politiniai ir tt. Lie
tuvių Darbininkų Sąjunga 
buvo pirma lietuvių organi
zacija Argentinoje.

Gyvendamas Argentinoje 
A. Šmulkštys girdėjo daug 
kalbų apie gerus uždarbius

Šmulkštys - Smitas
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Be to, jis skaityda
vo laikraščius apie plačią 
kultūrinę ir politinę lietu
vių veiklą JAVi-se. Visa tuo 
sugundytas, jis apleidžia 
Argentiną ir atvyksta į 
Jungtines Amerikos Valst- 
jas, į Clevelando miestą. 
Čia jau gyveno jo dvi sesu
tės (abi jau mirusios). O 
brolis Jonas gyveno Los 
Angeles mieste, Kaliforni
joj. Atvykęs į JAV, A. 
Šmulkštys pasivadino Smi
tu (Smith), ir Amerikoje 
jis buvo žinomas tokiuo.

Trumpai Smitas tegyveno 
Clevelande. Išvyko pas 
brolį Joną į Los Angeles, 
Cal. Čia jis gavo darbą 
savo profesijos srityje, 
piešinių galerijoje. Ta
čiau Kalifornijoje jam ne
labai tepatiko gyventi. KJo 
mintys linko į rytines vals
tijas.

“Laisvės” atstovui. Nuva
žiuodavau tiesiai į susirin- 
kmą. Susitinki Smitą, jis 
tik tik tau ranką padavęs 
klausinėja: “Kodėl neužsu
kai pas mus., būtume kartu 
pavakarieniavę..'. O gal dar 
be vakarienės... čia pat yra 
geras restoranas, eikime, 
užfundysiu...” Pasiaiškinus, 
atsisakius nuo fundo, jis 
vėl: “Nakvoti važiuosim 
pas mus...”

Jis taip traktuodavo vi
sus į Philadelphiją atvyku
sius veikėjus. Pats būda
mas veikėju, gerai mokėjo 
pažinti ir įvertinti kitų vei
kėjų triūsą.

Fiziniai Smitas buvo nela
bai sveikas jau nuo vidur
amžio. Skųsdavosi nesvei- 
kavimu, tačiau mokėjo elg
tis etiškai. Susitikęs tave, 
jis pirma paklaus, kaip ta
vo sveikata. Tik tau pasi
pasakojus, jis pasiskųsdavo 
savo nesveikavimu.

Labai įvertindavo veikė
jus ir bendrai savo drau
gus. Kada tik jį susitiksi, 
apart tavęs paties, jis klau
sinėdavo apie kitus: kaip jų 
sveikata, ką veikia ir 1.1. 
Jei kuris iš veikėjų turi ko
kių nemalonumų, jis labai 
atjausdavo, rūpindavosi pa
gelbėti, jei buvo galima.

Finansinių kaštų visuo
meninei veiklai jis nesigai
lėjo: spaudai, menui, kultū
riniams ir darbininkų kovų 
už šviesesnę ateitį reika
lams Smitas buvo duosnus. 
“Laisvės” platinimui ir jai 
finansų sukėlimui Smitas 
įdėjo labai daug laiko ir 
intensyvaus darbo. Jam! ne
rūpėjo ilgos atostogos, ge
ras poilsis, bet rūpėjo, kiek 
jau yra Philadelphijoje iš
sibaigusių “Laisvės” prenu-

Brockton, Mass.
> • ’ Susirinkimai

Sausio 4 d., Lietuvių Tau
tiško Namo kambariuos^ 
įvyko L.D.S. 67 kuoposkau^. 
sirinkimas. Nemažai narių 
pasimokė jo 'duokles, bet dar 
daugelis neatliko savo pa
reigų—nepasimokė j o duok
lių su pradžia metų. Seka
mas kuopos susirinkimas, 
toje pat vietoje, įvyks vasa
rinį, d. Visi nariai rągiiaąįr. 
m? dalyvauti ir pasimokėti 
duokles.

Antanas Šmulkštys
Prieš pat Pirmąjį pasau

linį karą Smitas atvyko j 
Philadelphiją ir čia greit 
gavo darbą piešinių gale
rijoje. O, svarbiausia, jis 
čia rado didelį lietuvių cen
trą. Tuo laiku Philadelphi
joje gyveno apie 10,000 lie
tuvių. Stambus ir veiklus 
tuo metu čia buvo pažan
giųjų lietuvių . judėjimas, 
nes Philadelphijoje buvolmeratų, kad nedelsiant jas 
Lietuvių Socialistų Sąjun-1 atnaujinti; kas čia galėtų 
gos centras ir čia buvo lei- naujai užsisakyti “Laisvę,”

galiu išeiti iš namų, turiu 
dirbti.” Iš to suprantama, 
kad Smitų finansinė, pa^e-, 
tis buvo sunki. 1(.

Neilgai trukus po to pa
sikalbėjimo, gavome žinią, 
kad Smitą kirto paralyžius. 
Tą pavojų Šmitienė teisin
gai numatė. Po paralyžiaus 
smūgio jis dar kiek vaikš
tinėjo, bet vis ėjo blogyn; 
kai jau negalėjo iš lovos at
sikelti, buvo patalpintas į 
ligoninę ir ten 1(957 metų 
sausio 27 dieną Antaną^ 
Šmulkštys-Smitas mirė/

Kad ir menką savo turtą 
paliko šeimai, tačiau prieš 
mirtį prašė žmoną, kad jam 
mirus įteiktų “Laisvei” ir 
“Vilniai” nuo jo dovaną po 
$100. Tą jo prašymą žmo
na atliko.

Antanas -Šmulkštys-Smi- su LLD 2 kuopa iš So. Bos- 
tas buvo vidutinio ūgio, 
sveriantis apie 160 svarų, 
linksmos veido išraiškos.

Socializmo idėja jis buvo 
užsigrūdinęs kaip plienas. 
Kovose už darbininkų kla
sės reikalus jis buvo aštrus 
kaip skustuvas. Jis viso^ sa
vo amžiaus pasiaukojamu 
triūsu davė daug naudos 
darbo žmonių klasei jos ko
vose už laisvę ir šviesesnį 
ekonominį gyvenimą.

Jį laidojant, 1957 metų 
sausio 30 diena, Oaklando 
kapinėse, Philadelnhi joje, 
Rojus Mizara, išdėstęs jo 
atliktus darbus, pasakė:

“Jo gyvenimas buvo pa
vyzdingas visais atžvilgiais. 
Savo darbais jis pasistatė 
gražų paminklą...”

Šventą tiesą pasakė Mi
zara. Jo darbais pastaty
tas jam paminklas yra am
žinas, taip lygiai yra am
žinas Antano Šmulkščio - 
Smito vardas Amerikos ir 
pačios Lietuvos istorijoje.

Pr. Buknys ,

Sausio 8 d. įvyko LLD 
kuopos susirinkimas. 15 na-' ' 
rių pasimokė j o duokles už 
1962 metus. Buvo svarsty
ta, kad pavasariop, bendrai

tono, surengti teatralį per
statymą. Vaidinimui kviesti 
Brooklyno-New Yorko Ai
do chorą, jeigu jis bus susi- 
mokinęs kokį veikalą. Se
kantis kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 5 d.

“Laisvės” vajus eina prie 
pabaigos. Beveik jau visi 
seni skaitytojai atsinaujino 
savo prenunteratas. Buvo 
gauta keletas ir naujų skai
tytojų.

Šv. Roko pašalpinė drau
gystė savo metiniame susi
rinkime nutarė ateityje su- " 
sirinkimus laikyti Lietuvių 
Piliečių klube, 128 Ames St. 
Sakoma, kad seno amžiaus 
nariams sunku pasiekti Lie
tuvių Tautiško Namo patal
pas.

gos centras ir čia buvo lei
džiamas Sąjungos organas 
savaitraštis “Kova.” (Kilus 
reakcijai Pirmojo pasauli
nio karo metu valdžia “Ko
vą” uždarė.)

A. Smitas į Philadelphiją 
įkrito kaip žuvis į ežerą. 
Tuojau stojo į j organizaci
jas, rašinėjo pažan g i a j a i 
spaudai korė spondencijas, 
savo veikla ir rūpestingu
mu pažangiajam lietuvių 
judėjimui jis atsistojo to ju
dėjimu vadovybėje.

Philadelphijoje Smitas su
sipažino su jauna, gražia 
pažangia margina Julija Pi- 
variūnaite ir su ja susituo
kė.

Po kiek laiko jiedu susi
laukė sūnelio. Julija ir An
tanas Šmulkščiai - Smitai 
šeimyniškai (gražiai sugyve
no.

Visų veikėjų, kurie už
kliūdavo į Philadelphiją or
ganizacijų reikalais, šilta 
užeiga būdavo pas Smitus. 
Abu maloniai ir draugiškai 
priimdavo veikėjus, pernak
vindavo, pavaišindavo ir 
pasidalydavo mintimis su 
jais apie visuomenės veik-

Smitas labai domėjosi 
Lietuvos reikalais. Kas tik 
Amerikoje buvo veikiama 
Lietuvos laisvės ir jos liau
dies gerovei, Smitas buvo 
pirmose tos veiklos eilėse.
Lietuvos liaudžiai atsikra

čius buržuazinio išnaudoji
mo ir priespaudos, Smito 
džiaugsmaš buvo lygus pa
čios Lietuvos liaudies 
dižaugsmui.

Philadelphijoje bent kar
tą į metus būdavo “Lais
vės” platinimo ir bendrai 
jai finansinės paramos rei
kalu susirinkimai. Man tek
davo. . juose.. dalyvauti . kaip

A. Smitas turėjo gerą 
darbą, dirbdavo nuolat. Net 
ir didžioji Hooverio laikais 
nedarbo krizė jo labai ne
palietė. Tačiau turto jis 
nesukrovė. Daug jam kai
nuodavo veikla organizaci
jose. O pradėjus jo sveika
tai blogėti, labai daug kai
nuodavo daktarai.

Iš vienos Smito algos šei
mai iš trijų buvo sunku 
ekonominiai verstis. Sūne
liui kiek paaugėjus, stojo į 
dirbtuvę ir Šmitienė. Smi
to sveikata vis blogėjo ir 
pagaliau užgulė jį Parkin- 
sono liga, pradėjo jam ran
kos drebėti.

Kartą man teko būti liu
dininku Smitų šeimoje to
kio liūdno incidento. Julija 
Šmitienė ką tai sunkų kel
dama susižeidė nugarą. Gy
dytojas patarė būti namie, 
gulėti lovoje, kol nugara su- 
gys. Trumpai tesigydžiusi, 
elastikiniu diržu per vidurį 
susivy niuo jusi, Julija verk
dama rengiasi eiti į darbą. 
Ramindamas ją, sakau, kam 
taip skubate į darbą? Pail
sėkite. pasigydykite. Ji sa
ko: Pagalvokite, kokia pa
dėtis. Antanas jau neilgai 
dirbs. Daktarai sako, kad 
jo liga eis blogyn, be to, 
jam arterijos kietėja, blo
ga kraujo cirkuliacija, jį 
gali paralyžiuoti... Jei taip 
atsitiks, jo vieno negalėsiu 
namie palikti, negalėsiu ei
ti į darbą. Apart tų skaus
mų, Smitus dar kankino ki
ta didelė baimė. Tuo metu 
jų sūnus Viktoras buvo Ko
rėjos karo fronte. Juos var
gino mintis: grįš ar negrįš 
sūnus?

Papasakojusi tą rūsčią 
padėtį,. Šmitienė .sako: “Kol

tu-Mieli draugai! Progą 
rėdamas vėl brėžiu kelis 
žodžius sekmadieniu pasi
naudodamas.

Turbūt jau žinot ir apie 
bylą dėl kunigiškų biznių 
statant Klaipėdos bažnyčią. 
Be abejo, nemažą triukšmą 
tuo reikalu sukels jūsiškiai 
klerikalai ir visos juodosios 
dvasios, nes tai jiems ne
malonus riešutas. Bet, ži
noma, jie rėks apie “per
sekiojimus” ir pan a š i a s 
baikas. Gi čia pasireiškė 
paprastas kunigų gobšu
mas, kuris pasireiškė tokio
mis formomis, kad jie sau 
patys nemalonios košės pri
sivirė ir gerokai pasitarna
vo sukompromituoti savo 
bažnytiniam bizniui.

Labai sujaudino Rojaus 
susirūpinimas mūsų svei
kata ryšium su K. Preikšo 
staigmena. Bet ir Jūs, mie
li draugužiai, rūpinkitės 
savo sveikatėle ir laikykitės 
visose audrose. Mūsų Čia 
dabar jau daug ir vis dau
giau priauga jaunų jėgų, 
net dažnai pagalvo j am, kad 
laikas užleisti vietą jaunes
niems, bet vis dar reikalin
gais mus laiko. O Jūsų taip 
mažai ir taip sunkiai auga 
pamaina, tad ypač turite 
tvirtai laikytis.

Su labomis dienomis ir 
sveikinimais Jums visiems 
ir “Laisvės” štabe ir šeimy
nose.

Būkit sveiki!
Justas 

Vilnius, 1962-1-14.

Mirimai
Sausio 2 d., jos kamba

riuose, rado negyvą Jossie 
Shopowitz, 79 metų am
žiaus. Gyveno pavieniai. 
Velionė buvo gimus Lietu- 

‘V^įą.lPaliko giminių: sese-,t 
rėčią Mary Tringali, bro
lėną Al. Shopowitz.

Velionė priklausė prie Šv. 
Kazimiero parapijos. Palai
dojo religiniai, bet be mi
šių, nes mažai rado jos san
taupų, o be pinigų nėra ir 
mišių.

Sausio 5 d. mirė Alek
sandras Jakanta. Priklausė 
prie Liet. Piliečių klubo. 
Paliko dukterį Mrs. Alber
tą Lindquista ir daug anū
kų.

Pas mus darbai eina vi
dutiniai, bet nemažai yra ir 
bedarbių. Naujos mašinos 
išmeta daug darbininkų iš 
darbo. Apavų gaminime, 
kurpalių skyriuje pirmiau 
dirbo 20 darbininkų. Dabar 
su automatiška
darbą atlieka tik 3 
ninkai.

Paskubos sistema 
na darbininkus, tai 
suserga. Kad užpildyti ser
gančių vietą, kreipiasi pas ' 
senus, patyrusius darbinin
kus ir kviečia juos, kad jie 
užimtų sergančių vietą.

Geo. Shimaitis

mašina
darbi-

vargi- 
daug

iš-New Delhi. — Indija 
leidžia 3,000 portugalų ka
rininkų ir karių grįžti į 
Portugaliją; jie buvo suim
ti Goa kolonijoje.

Philadelphia, Pa.
Padėka

Tariame nuoširdų padė
kos žodį visiems už bet ko
kį patarnavimą, mirus mū
sų augintiniui Edvardui • 
A. Pikūnui sausio 15 d. A- 
čių palydė j usiems į krema
toriumą, už gėles, korteles, 
atjautimą per “Laisvę” ir 
lankymą šermeninėje. Lai
dotuvių direktoriui J. Ka
valiauskui už tinkamą ir 
gražų laidotuvių sutvarky
mą. Jūsų visų gilus atjau
timas pasiliks mūsų atmin- . 
tyje ilgam laikui.

Žalnieraičių šeima 
ir velionio sesuo

3 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., sausio (Jan.) 26, 1962



A. JUODELIS

BRAZILIJOS LIETUVIAI KARO 
LAIKU IR POKARIO METAIS

STRAIPSNIS IX 
(Tąsa) —

Šio Komiteto iniciatoriai 
buvo Jonas Danilaitis, An
zelmas Černiauskas, Bro
nius Slivinskas, Genovaite 
Beškevičienė ir Zofija .Kų4 
kučionienė. Solidarumo Ko
mitetas metų laikotarpy su
rinko apie 70,000 kruzeirų.

Mūsų tautiečiai buvo 
kailnami Avenida Tirūn- 
dentes, Cadeia Publica ka
lėjime ir Ancheta saloje 
katorginiame kalėjime. Ir 
tik po metų, solidaraus dar
bo dėka, buvo iš kalėjimo 
paleisti, bet po policijos 
priežiūra iki šių dienų.

Nuo 1947 iki 1950 metų 
Brazilijos istorijoj pasiliks 
kaipo juodžiausias laikotar
pis reakcijos siautėjimo. 
Brazilijos Komunistų Par
tija vėl nuvaroma j pogrin
dį. Partijos išrinktiems at
stovams į parlamentų 1946 
m. reakcija atima manda
tus, užvedama provokacinė 
byla prieš Luiz Prestesą ir 
kitus C. K-to narius. Per 
šį laikotarpį vien tik San 
Paulo mieste ir jos valstijoj 
buvo policijos nužudyta a- 
pie 30 už taiką, ir Brazili
jos visišką nepriklausomy
bę nuo Š. Amerikos impe
rializmo kovotojų. Jų tarpe, 
1947 m. rugsėjo 25 d. buvo 
žiauriai nužudytas ir mūsų 
tautietis Alfonsas Marma.

Alf. Marma, kaipo prasi
lavinęs teoretikas, gabus 
organizatorius ir propagan
distas, buvo kooptuotas K. 
P. B. profesionalio politiko 
pareigoms.

Kaip A. Marma buvo 
užmuštas

San Paulo Apygardos K. 
Partijos K-tas siunčia Alf. 
Marmą su dviem komunis
tais, Pedro Godoy ir Miguel 
Rossi, į tolimą S. Paulo 
provinciją organizuoti val
stiečius. Ten jiems beposė- 
džiaujant susirinkime vieno 
valstiečio lūšnelėj, buvo Tu- 
pan miesčiuko policijos už
pulti ir nužudyti.

Yra žinoma, kad Alfonso 
Marmos kūnas buvo per
vertas 30 kulkų ir dar su
žalotas drtuvų smūgiais. 
Turint omeny Alf. Marmos 
prestyžą ir populiarumą ne 
tik Brazilijoj, bet Urugva
juj ir Argentinoj, galima 
suprasti, kokį smūgį gavo 
Brazilijoj pažangūs lietu
viai Alfonso Marmos nete
kę, kas suteikė daug džiaug
smo lietuviškiems fašistams 
Brazilijoj.

1946 m. lietuvių dalyva
vimas kampanijose už lais
vai organizuotis profesi
nėms sąjungoms (liberdade 
sindical), už steigiamojo 
Seimo rinkimus (Assemb- 
leia Constituinte) ir už de
mokratinės spaudos įkūri
mą ir išlaikymą, Brazilijos 
Komunistų partijos lietu
viai buvo didžiai įvertinti. 
Lietuviams buvo suteikta 
didelė garbė, kuomet 1946 
m. lapkričio 3 d. Luiz Car
los Prestesas, tuomet kaipo 
senatorius, asmeniškai at
silankė į Lietuvių koloniją 
pareikšti lietuviams padėką 
už jų dalyvavimą bendroj 
su Brazilijos liaudimi ko
voj.

Presteso žodis lietuviams
Čia paduodu L. C. Pre«te- 

so kalbos teksto trumpą iš
trauką, pasakytą per atsi
lankymą:

“šitas mano draugiškas 
susitikimas su lietuvių ko
lonija man yra pasitenkini

mo ir susijaudinimo momen
tas. Stebėdamas jūsų mėly
nų akių nuoširdžius žvilgs
nis, ir fizionomiją šioje sa
lėje, man prisimena asme
nybė mano mylimos žmo
nos, nacių-fašistų nužudytos.

Giliai sujaudintas, kalbė
damas į jus šiuo momentu, 
Brazilijos Komunistų Parti- 

, jos vardu, noriu pareikšti 
Jums padėką už jūsų visų 
dalyvavimą, kad iš vien su 
B. K. Partija remiate popu
liarinę spaudą.

Galite būti tikri, jūsų pa
rama nebus užmiršta, kad 
šitie surinkti pinigai bus su
naudoti viso pasaulio žmo
nijos ir demokratijos labui“.
Bet už tai Brazilijos vieš

pataujanti klasė lietuviams 
nedovanodavo. Kai tik pa
kildavo reakcija, visuomet 
pirmutiniai atsakydavo lie
tuviai, kaip ‘‘Maskvos ap
mokami agentai.” Na, ir 
suprantama, tie “agentai” 
buvo areštuojami, kankina
mi ir deportuojami.

Trėmimai
Nuo 1930 iki 1951 metų, 

kiek yra žinoma, Brazilijos 
reakcionieriai, padedant lie
tuviškiems fašistams, ištrė
mė šiuos lietuvius: Joną 
Bakutį, Juozą Marcinkevi
čių, Kazį Ramanauską, V. 
Tamošiūną, Tamošaitį, Juo
zą Žvirblį, Kazį Grinevičių, 
Albiną Kyną, Albertą Grim- 
žą, Petrą Genevičių, Moize- 
są Garbą, Kepenį, Vytautą 
Savicką, Petrą Putą, Kie
ty tę ir k t.

Virbickas 1948 m. grįžo 
kaip dipukas. Tai buvo re
negatas; šiandien jis šmei
žia Tarybų Sąjungą.

Kad išvengtų arešto ir 
deportavimo, iš Brazilijos 
pasišalino: Petras Jasins- 
kas, Juozas Lekavičius, Br. 
Šabrinskas, Abromas Ko
valskis, Sara Kovalskiehė, 
Antanas Zokas, Antanas 
Vaivutskas ir kiti.

Reakcijos buvo nužudyti, 
arba dingo be žinios: Alfon
sas Marma, Stakėnas, Sve- 
tikas, Valiukas, Birutė Ve
rona i te.

Dėka šaltojo karo atmos
ferai ir reakcijos siautėji
mui, lietuviškas pronacinis 
elementas Brazilijoj drą
siau pakėlė galvą. 1947 m. 
jie išleidžia pirmą pokarinį 
lietuvišką laikraštį “Mūsų 
Lietuva”, o po kiek laiko 
pasirodo ir antras laikraš
tis “Žinios”.

Dipukai
Senos emigracijos smeto- 

nininkai gavo papildymą iš 
naujų “emigrantų”, kurie 
atbėgo į Braziliją ne darbo 
ir duonos ieškoti, bet kaipo 
Š. Amerikos imperialistų 
agentai ir naujo karo pro
pagandininkai. Tuojaus už
ėmė vadovaujamas vietas 
visose fašistuojanciose or
ganizacijose.

“M. Lietuva”, po Bend
ruomenės organo priedan
ga, virto rasistų ir karo 
agitatorių organu. “Dipu
kai”, kurie . save vadino 
“galvomis” (“seni emigran
tai — kojos”), ne juokais 
pradėjo treiniruotis nau
jam karui, kad “išvaduoti” 
Lietuvą.

Apie “dipukų” kvailumą 
ir išdidumą galima būtų 
parašyti daugiau, bet tai 
būtų kita tema. Čia norė
jau pasakyti tiktai, kad jie 
senų emigrantų tarpe pri
tarimo visiškai negavo. Kai 
kurie drąsesni, retkarčiais 
buvo “nuraminti” ir kito
kiu būdu ir taip buvo pri
versti. nuleisti- nosis.

Kadjoase&ningiau gali

ma būtų atmušti “M. Lie
tuvos” ir “Žinių” provoka
cijas ir šmeižtus prieš T. 
Lietuvą ir pažangią lietu
vių koloniją, lietuviai ko
munistai 1951 m. išleidžia 
palėpinį laikraštuką “Tai
kos balsą”. Tiesa, “Taikos 
balsas” dėl techniškų kliū
čių (buvo mimiografuotas), 
ir dėl bendro nesusitarimo 
tarpe kairiųjų, didelio pa
sisekimo turėti negalėjo ir 
1954 m. leidimas buvo su
stabdytas.

Apie visuomeninę, kultū
rinę ir net politinę veiklą 
Brazilijos lietuvių koloni
joj, bendrai paėmus, tenka 
padaryti šitokią išvadą: 
per 35 metus pažangūs lie
tuviai Brazilijoj, podraug 
kovodami su visa Brazilijos 
darbininkija ir bendrai pa
žangiąja liaudimi už eko
nominius, socialinius ir kar
tu politinius laimėjimus, 
yra prisidėję prie bendro 
Brazilijos progreso.

Pasiekimiai
Jeigu šiandien Brazilijoj 

įstatymais yra pripažinta 8 
valandų darbo diena ir už 
darbadienių viršvalandžius 
darbdaviai privalo mokėti 
20-25-30 ir daugiau nuo
šimčių, jeigu darbinin
kams ir tarnautojams šian
dieną yra socialinė apdrau- 
da senatvėj, ligoj ar susi- 
žeidime, apmokamos atosto
gos, ir jeigu, pagaliau dar
bininkai jau turi teisę or
ganizuotis į savo profsąjun
gas (sindikatus) ir išeiti į 
streiką, jau nėra didelis 
prasižengimas, tai nereikia 
užmiršti, kad šitie visi lai
mėjimai Brazilijos darbi
ninkams iš dangaus neiš
krito. Už juos reikėjo ko
voti ir lieti kraują.

Prieš 35 metus kas išdrįs
davo apie virš minėtus da
lykus kalbėti, tai turėjo bū
ti didelis drąsuolis, nes ga
lėjo gyvas supūti San Pau
lo Cambucy kalėjimo tam
siose rūsyse. O vis tik to
kių drąsuolių buvo, tai Bra
zilijos Komunistų Partijos 
pažangūs braziliečiai ir at
eiviai italai, ispanai, portu
galai, vokiečiai, rusai, lie
tuviai ir kitų tautų imi
grantai.

Tai yra prigimtas ir na
tūralūs žmogaus būtinu
mas: dirbti ir kovoti už 
šviesesnį rytojų ir progre
są, arba stovėti vietoje ir 
pasiduoti likimui — žūti. 
Lietuviai atsidūrė šioje ša
lyje, susijungė kaip van
dens lašas milžiniškame 
vandenyje, kuris neišven
giamai su juo privalo judė
ti ir banguoti. Tai yra gam
tos įstatymas, tai neišven
giamas reiškinys.

Dabar sustokime ir pa
klauskime: Ką per 35 me
tus Brazilijoj nuveikė lietu
viški atžagareiviai su savo 
atsilikusia “filozofija”? At
sakymas labai paprastas: jie 
buvo ir yra visos pažangos 
biaurūs priešai; jie norėtų, 
kad žmonija stovėtų vieto
je ir lauktų svieto pabaigos. 
Jų galvosenoj yra ta pati 
“filozofija,” kuria vidur
amžy ant laužo degindavo 
kopernikus, džiordanus ir 
kitus, kurie Kristupą Ko
lumbą vadino pamišėliu, 
už atidarymą kito kontinen
to — Amerikos.

Brazilijos lietuviški atža
gareiviai pažangius lietu
vius ir kovotojus už pro
gresą visuomet padėdavo 
vietos reakcijai terorizuoti, 
kalinti ir deportuoti. Jie 
per savo spaudą šaukdavo,

Cleveland, Ohio
Parengimas

G.L.M. klubas ruošia pa
rengimą šeštadienį, vasario 
3 d., L.D.S. klubo svetainė
je. Parengim(o pradžio 6 
vai. vakare.

Mūsų darbščios gaspadi- 
nės priruoš skanaus mais
to, o kaina ypatai bus tik 
$1.26. Po vakarienės galėsi
me pasišokti prie A. Plei
kio muzikos. Komisija kvie
čia visus ir visas, kaip vie
tinius, taip ir iš toliau atsi
lankyti.

Susirinkimas
C.L.M Klubo susirinki

mas įvyks vasario 8 d., 
10:30 vai. ryto, L.D.S: 
klubo svetainėje.

(Prašome visas drauges 
dalyvauti ir pasistengti 
gauti naujų narių į klubą. 
Ateikite laiku, nesivėlinki- 
te.

Po susirinkimo turėsime 
paskaitą, kalbų ir kitokių 
pamąrginimų. Gi po to tu
rėsime ir užkandžių. Mūsų 
šeimininkės paruoš skanaus 
maisto. Kviečiame vyrus ir 
moteris dalyvauti.

A. S.

Rumford, Me.
Sausio 14 d. įvyko Šv. 

Roko draugystės susirinki
mas. Pirmininkui atsisa
kius, pirmininko pareigoms 
išrinktas Stasys Puidokas, 
o vicepirmininku Ant. Ka- 
ludžinskas. ,

Po to buvo diskusijų na
mo reikaluose. Už namą jau 
yra išmokėta $16,000, o mo
kėti dar lieka $6,000.

J. K.

Brockton, Mass.
Liūdni prisiminimai 

■i >

1958 m. sausio 27 d. auto
mobilio nelaimėje žuvo Ka
zimiera Merkelienė. Nelai
mė ypač labai sukrėtė duk
rą Rožę Stripinis, kuri pir
moji pribuvo į nelaimės vie
tą: matė motinos kančias. 
Motina už trijų valandų 
mirė ligoninėje.

Visi mes prisimename tą 
baisią nelaimę ir liūdime 
motinos. Prisimena ją ir ve
lionės draugai ir draugės, 
nes ji mylėjo apšvietą ir 
lankėsi į meninius parengi
mus.

Rože Stripinis,
Brockton, Mass.

Anna West, 
California

Charles Markelis, 
Boston,, Mass.

Vasario 4 d. sueina metai 
nuo mirties Jono Sireikos. 
1961 metų tą dieną jis stai
giai susirgo ir nuvežtas į 
ligoninę greitai mirė.

Mirtis gyvenimo draugo 
smarkiai mane sukrėtė. 
Nors gyvenimo draugas il
sisi šaltuose kapuose, bet 
tos liūdnos valandos nieka
dos nepamiršiu. Aš tęsiu jo 
darbą už apšvietą ir laimin
gesnį žmonijos gyvenimą.

K. Sireikienė

kad lietuviai neprivalo sve
timoj šaly “politikuoti” ir 
“nekišti pirštų tarp durų”, 
nes, girdi, mes žeminam 
lietuvių $ardą Brazilijoj. 
Bet jie niekuomet nepaaiš
kino: už ką svetimtaučiams 
■—Kazimierui Pulaskiui ir 
Tadui Kosciuškai Š. Ame- 

f

riko j pastatyti paminklai? 
Už ką Brazilijoj italų atei
viams — Libefe Badaro ir 
Garibaldi — irgi pastatyti 
paminklai ir jų vardais pa
vadintos miestų gatvės bei 
aikštės ?: ! n j i ž.

(Bus daugiau)’

Norwood, Mass.
Sausio 11 d. staiga nuo 

širdies smūgio mirė Mary 
-Misevičienė, gyvenusi po 
numeriu 489 Pleasant St., 
Norwoode. Mirė sulaukus 
70 metų amžiaus. Paliko 
dideliame liūdesyje savo 
vyrą Vincą Misevičių ir 
daugiau artimų giminių. 
Buvo pašarvota Paul H. 
Kraw šermeninėje, 1248 
Washington St. ir palaido
ta šeštadienį, sausio 13 d., 
Norwoodo Highland Ceme
tery.

Visi palydovai buvo pa
kviesti į Lietuvių Bendro
vės klubą ir ten buvo tin
kamai pavaišinti.

Vincui Misevičiui ir gi
minėms reiškiu gilią užuo
jautą lidesio valandoje.

M. Uždarinis

Philadelphia, Pa.
Sausio 15 d. staiga mi

rė Edvardas A. Pikūnas, 
sulaukęs 53 metų. Jo kū
nas buvo sudegintas Che- 
ten krematoriume. Paliko 
seserį ir savo augintinius 
Žalnieraičius. Ve te r a n ų 
posto nariai pagerbė savo 
sandraugą, atsūak y d a m i 
šermeninėje. Laidotuvėmis 
rūpinosi jo augintiniai Žal- 
nieraičiai.

Juozas Bekampis, vykda
mas į Pikūno laidotuves, 
Camdene sunkiai susirgo. 
Pašaukus jo sūnų gydytoją, 
jį išvežė. Linkiu jam sun
kumus nugalėti!

” " 1 •

Sausio 17 d. mirė ilgame
tė Philadelphijos gyventoja, 
progresyvių judėjimo rėmė
ja ir “Laisvės” skaitytoja 
Helen Mattis; sunkiai sir
go. Užuojauta likusiems. 
Vėliau apie ją parašys kiti, 
kurie plačiau apie ją žino.

•

Meras Dilworth su vasa
rio 12-ta d. pasitraukia iš 
mero pareigų, kad kandida
tavus gubernatoriaus vietai 
lapkričio mėnesį.

•

Po aštuonių dienų streiko 
830 lokalas pasirašė sutar
tį su Warner kompanija su 
pakėlimu 8 centų valandai. 
Padidinta darbininkams li
goje pašalpa iki $49 savai
tei ir du tūkstančiai dole
rių apdrauda.

1 • f *

State Deartmento įsaku 
dviems T. Sąjungos studen
tams Pennsylvanijos uni
versitete — V. Alexandrov 
ir Ren E. Mardalaišili — 
neleido kalbėti Parent 
and Teachers Association, 
kurie buvo kviečiami ir at
vyko. State Department 
sako, kad East Whiteland 
Township Sovietų turistams 
ar moksleiviams neleistina 
lankytis.

Prie Nepriklausom y b ė s 
svetainės įvyko iškilmės 
paminėjimui 175 metų 
konstitucijos. Pennsylvani
jos valstija antroji užgyrė 
konstituciją 1787 m. Ją pa. 
sekė Delaware ir New Jer
sey valstijos.

Benjamin Franklino 256- 
tas gimtadienis gražiai at
žymėtas, prisim e n a n t jo 
metų nuveiktus darbus.

Mary Zimmerman, vals
tijos tarnautoja, kad palai
kius savo vyro politinį dar
bą, balsavo du kartu. Nu
bausta penkiais šimtais do
lerių.

Prieš Sears statomo na
mo vienas ąWikierys buvo 
automobilio ^vairuotojo su
žeistas. Du lekhlai —- 30 ir; 
542 — pikfetuoja kontrak- 

torių, kad dirbantiems mo
ka žemesnes algas negu 
unijos nustatytos.

Kontraktorius kaltina lo
kalus, kad jo nepriima į 
uniją todėl, kad samdo 
juodveidžiųs. Kontraktorius 
kaltina lokalus, kad jie pa
laiko diskriminaciją. Įvy
ko areštų. Kontraktorius 
reikalauja indžionkšino, ap- 
rubežiuojant pikieto eiles.

Pilietis-

New Jersey Naujienos
APIE NUMIRUSIUS
Praėjusius metus užbai

giant ir šiuos metus prade
dant, trumpu laikotarpiu 
netekome keturių nuošir
džių žmonių. Jais buvo:

Jurgis Janušonis-Jamison, 
kuris buvo veiklus darbi
ninkiškose organizacijose.

Taipgi Žilinskienės ir Ši- 
mulevičienės.

Pastaroji buvo ji a r 
neseno amžiaus. Velionės 
vyras Šimulevičius buvo 
dainininkas, turėjo malo
nų tenoro balsą ir dai
nuodavo lietuviško radijo 
p u s v alandžio programose, 
kurioms tuo laiku vadovavo 
p. Ratkus. Taip pat jis su 
savo dviem sūnumis ir duk
ra vienu tarpu dainavo ir 
Newarko Sietyno chore. Iš 
savo vaikų sudarydavo ma
lonius duetus ir kvartetus. 
Ir šiaip prisidėdavo prie la
vinimo Sietyno choro. Šimu- 
levičių šeimą labai simpa
tiška ir draugiška — kaip 
tėvai, taip ir jų vaikai. Už 
tai sietyniečiai ir kiti jo pa- 
pažįstami labai apgailes
tauja ir reiškia jiems už
uojautą, netekusiems mielos 
motinėlės. Skaitlingai da
lyvavo ir. jos šermenyse.

Vėliausias — tai Juozas 
Vertelis, 74 metų amžiaus. 
Jis mirė šių metų sausio 17 
d. Per 38 metus gyveno 
Linden, N. J. Kuomet išėjo 
į pensiją, tai iš Lindeno iš
sikėlė į pajūrio miestelį 
Brick Town; ten ir mirė.

Pašarvotas buvo Budrec- 
kio šermeninėje, Lindene, 
kuris gražiai pata r n a v o 
šermenims. Šermenys buvo 
skaitlingos. Į kapines pa
lydėjo 35 automo b i 1 i a i. 
Žėlaunuose pietuos Lietuvių 
salėje dalyvavo apie 200 pa
lydovų, kurie labai gražiai 
ir maloniai buvo pavaišin
ti. Kadangi velionio žmona 
Anna Vertelienė buvusi ge
ra veikėja draugijose, ne 
per geriausioj sveikatoj, tai 
visą laidojimą tvarkė sū
nus Antanas, kuris turi 
aukštą vietą JV pašte.

Velionis priklausė prie 
LDS, Saulės pašalpos drau
gijos, Lietuvių Piliečių Klu
bo Lindene ir prie Point 
Pleasant Old Guard.

Apart žmonos, paliko sū
nų Antaną su šeima ir duk
terį Angelina Riegel, dvi 
sesutes 5 anūkus ir šiaip 
giminių ir draugų.

Lietuvoje paėjo iš Šiau
lių apskrities, Dargužiu 
kaimo. Amerikon atvyko 
1907 metais. Vedęs išgyve
no 48 metus ir vedybų su
kaktuvių dienoje mirė.

Draugė Anna Vertelienė 
ir jos šeima dėkoja visiems 
dalyviams už taip skaitlin
ga atsilankymą į jos myli
mo vyro šermenis ir į lai
dotuves. Tas skaitlingas 
giminių, draugų, kaimynų 
ir pažįstamų atsilankymas 
sutvirtino mane ir aš jau
čiuosi, kad aš likau ne vie
na, — sakė Vertelienė.

Amžiną atilsis mirusiems, 
o jų artimiesiems nuoširdi 
užuojauta. Ignas

'—■■■I■■■■■»■■ II I ... .... m ...........Himnui........ .  ,
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Haverhill, Mass.
Gruodžio 17 d. mirė Ago-^ 

ta Pečiukonytė, Mykolo An
derson našlė, gyvenusi 56 
Margin St. Čia išgyveno 
60‘ metų. Paliko du sūnus 
ir dvi dukteris. Palaidota 
gruodžio 20 d. St. Patrick’s 
kapinėse. i

Gruodžio 20 d. mirė Juo
zas Bu j a, 78 metų amžiaus, 
gyvenęs 10 Margin St. Pa
laidotas gruodžio 23 d. Lie
tuvių tautiškose kapinėse, 
Bradford, Mass.

Paliko moterį Ievą, sū
nų Benį ir dukterį Mrs. 
Ross, Lowell, Mass.

Sausio 3 d. mirė Rokas 
Jeskelevičius, 66 metų am
žiaus, gyvenęs Exeter, N. 
H. Ten su sūnumi užlaikė 
krautuvę. Palaidotas sausio 
6 d., Exeteryje, N. H. ' /

Velionis il&ą laiką gyveno 
Haverhillyj.

Paliko žmoną Leną ir sū- , 
nų Viktorą

Lai būna mirusiems leng
va Amerikos žemelė, o liku
siems—užuojauta! <

Sausio 12 d. “Haverhi1!^ 
Evening Gazette” tilpo ži
nia, kad Rev. Michael F. 
Madden, pastorius Sacred 
Heart bažnyčios, Bradford, 
Mass., paliko $50,000 turto. 
Kaip bedarbiui, tai nema
ža krūva dolerių.

Atrodo, kad poteriai ge
rai apsimoka!

Haverhill High School 
komitetas nutarė sekančiais 
metais pradėti rusų kalbos 
pamokas.

Darbininkė

Hartford, Conn,
Kaip “mokina” katalikus
Pasitaikė pavartyti Chi- 

cagos jėzuitų “žvaigždę” 
už sausio mėnesį. Skaitau 
“Žodis mūsų vyrams” ir 
stebiuosi, už ką tikėjimo 
skelbėjai laiko savo skaity
tojus, savo pasekėjus! Nie
kados pirmiau neteko skai
tyti tokio teologijos raši
nio. Autorius išvedžioja 
apie sakramento galią ir 
ragina kuo dažniau imti 
sakramentą.

Pagal jo išvadas, trimis 
valandomis prieš sakramen
to ėmimą leistina valgyti, 
alaus ar vyno išsigerti — 
nėra nuodėmės. Jis įrodinė
ja, kad asmuo net jei ir 
daugelį žmonių užmušęs, jei 
tik jis už tai gailisi, tai 
yra vertas dažnos komuni
jos. Žmogus, nesumokėjęs 
kitam skolų, nusukęs ar ki
to pinigus pavogęs, bet jei 
neturi galimybės jam gr^t 
žinti, gailisi, tai jam die
vas atleis, jei jis ims komu
nijų. 1 , ‘

Skaitant atrodo, kad au
torius ragina tikinčiuosius 
prie piktadarysčių, nes jei 
jie jas atlikę tik gailėsis, 
priims s a k r a m entą, tai 
gaus griekų atleidimą.

Labai keistos išvados. 
Negalima manyti, kad to
kios išvados moko žmones 
susilaikyti nuo kitų skriau
dimo.

Toks yra jų “mokslas.” 
Mes gi, darbo liaudis, su
sipratę žmonės, esame nusi
statę prieš blogį, skriaudas 
kitiems, ir kovojame prieš 
kitų mums daromas skriau
das.

Hartfordo sveičas

Berlynas. — Vakarų ge
nerolai siūlo Tarybų Sąjuni- 
gai, kad vakariniame ir ryn 
tiniame Berlyne military' 
niai Vadai galėtų važinėti 
be jokios kontrolės.



JUBILIEJINIS Lewiston, Me............................................... 5.0(5
Hudson, Mass.................................   2.00

'LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y., pridavė atnaujinimų.
A. žemaitis, Baltimore, Md., gerokai pakilo punkv 

tais, jo bendradarbis prisiuntė didelį pluoštą atnaujini
mų.

New Jersey valst. vajininkams pasidarbavo su at
naujinimais ir po vieną naują prenumeratą K. Pociūnas, 
elizabethietis, ir W. Simon, unionietis.

P. Walantiene, Philadelphia, Pa., prisiuntė naują

Anksčiau gauta $5,100.67. Dabar įplaukė $208.50. 
Viso $5,309.17.

Kaip matotep jubiliejinį fondą užbaigėm garbingai 
—virš nustatytos kvotos. Tai labai didelis, didelis ačių 
visiems tiems, kurie prisidėjo prie jubiliejinio fondo. 
Ačių ir vajininkamjs, kurie priėmė dovanas.

Pastaba: Vajus oficialiai užsibaigia sausio 28 d. 
Paskutiniai vajaus rezultatai bus paskelbti po “Laisves” 
B-vės dalininkų suvažiavimo.

“Laisves” Administracija

prenumteratą.
K. Kasulis, Worcester, Mass., prisiuntė naują pre

numeratą ir atnaujinimų.
V. Vilkauskas, Nashua, N. H., prisiuntė atnaujini

mų, jis skiria punktus Lawrence-Lowell miestams, o 
lawrencietis V. Kralikauskas prisiuntė naują prenume
ratą ir atnaujinimų.

J. Butkus, South Boston, Mass., prisiuntė atnaujini
mu.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

.J. Mažeika ir J. Kazm'er, Pittsburgh, Pa., prisiuntė 
atnaujinimų.

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė atnaujinimų, 
jai pagelbėjo rašytojas A. Metelionis, St. Petersburg, su 
atnaujinimais.

Iš San Francisco, Calif., V. Sutkienė prisiuntė at
naujinimų.

Scrantonietis pakilo punktais su atnaujinimais.

Philadelphia, Pa.
Sausio 15 d. staiga mirė 

Edward A. Piktinas, 53 m., 
pavienis, augintinis sūnus 
draugų Cjharles ir Annos 
Žalnieraičių. Pas juos, 1009 
Jackson St., velionis gyveno 
iki mirties.

Sausio 18 d. ryto 10 vai. 
iš graboriaus Joe Kavaliau
sko šermeninės (1601 S. 
2nd St.) į Chelten Hill kre- 
matoriją palydėti susirinko 
gražus būrys palydovų ir 
gėlių vainikų didelis veži
mas lydėjo jauną žmogų, 
užbaigusį gyvenimą ir var-

ŽINIOS E LIETUVOS
Svečiuose — rašytojas 

reemigr antas
Kaunas. — Žemės ūkio 

akademijoje buvo sureng
tas įdomus susitikimas su 
reemigravusiu į Lietuvą 
Amerikos lietuvių rašytoju 
Linu Valbasiu. Svečias, 30 
metų išgyvenęs tolimojoje 
Brazilijoje, gausiai susirin
kusiems ekonomikos stu
dentams papasakojo apie 
Amerikos lietuvių ir kitų 
tautų emigrantų gyvenimą 
kapitalizmo šalyse.

Gyvą susidomėjimą stu
dentų tarpe sukėlė ir pasa-

žiliai tvirtino, Ead žvaigž
dės kūną sudaro tokios du
jos. Tai buvo taikoma ir 
didelio tankio žvaigždėms.

Kiržnicas matematiškais 
apskaičiavimais įrodė, kad, 
esant labai dideliems me
džiagos tankiams, atsiran
da jėgos, kurios sugeba su
stabdyti atomus, nepaisant 
jų milžiniškų greičių (kurie 
10 kartų viršija kosminės 
raketos greitį). Tos jėgos 
išrikiuoja atomus tokia 
tvarka, kuri būdinga kris
taliniam kietajam kūnui.

Kaip tik “baltaisiais nykš
tukais” vadinamų žvaigž
džių centruose yra reikalin
gas kristalizavimuisi milži
niškas spaudimas, kuriam 
esant medžiagos tankis pa
siekia tūkstančius tonų vie
name kubiniame centimet
re. Tokių įkaitusių žvaigž
džių branduolys yra krista
las.

Tarybinio mokslininko hi
potezė yra viena iš pakopų 
įmenant “baltųjų nykštu
kų” prigimties mįslę.

rium Lukošiūnu, ketvirta
me kvartale, radau senąją 
liepą. Tarp aplinkinių me
džių —ji tikras milžinas. 
Tai storiausia ir aukščiau
sia liepa Lietuvoje. Jos 
aukštis — 28 metrai, storis 
krūtinės aukštyje — 1,71 
metro, amžius — daugiau 
kaip pusantro šimto metų.

Didinga ir graži, aukštai 
iškėlusi viršum visos girios 
savo z vešlų vainiką, dairosi 
Anapolio liepa po plačią 
apylinkę, tartum gėrėdama
si nuostabiomis žydriųjų 
Sartų pakrantėmis, į saulę 
besistiepiančiais jaunuoly
nais, derlingų kolūkio lau
kų platybėmis.

P. Milahiis 
Rokiškio rajonas

Mūsų vajininkai gražiai darbuojasi užbaigti vajų.
Jiems didelė pagarba už jų nenuilstantį darbą.

I JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
Ignas iš Pa....................................................... $50.00
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa. ............................ 25.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn...........................  10.00
George Mack, Frankfort, N. Y............................. 9.00
F.. Kaziliūnas, Brooklyn, Conn........................... 6.00
Tillie Daminaitis, Miami, Fla............................. 6.00
J. Lazauskas, New York City, N. Y.................... 5.00
J. ir A. Purenąs, Richmond Hill, N. Y..............5.00
Povilas Baltutis, Chicago, Ill............................. 5.00‘
Ona Raskevich, Bellevue, Canada ..................  5.00
Mrs. T. Lapin, Nudson, N. H............................. 5.00
Jonas Žilinskas, St. Petersburg, Fla.....................5.00
Mr. ir Mrs. Charles Stasis, Perkasie, Pa.........5.00
Jurgis Gendrėnas, St. Petersburg, Fla.............. 5.00
S. Umbras, West Linn, Oregon ........................ 5.00

, OI. Norkus, Detroit, Mich................................... 5.00
A. Trepkus, Colonia, N. J................................... 4.00

r D. Aksomitas, Hartford, Conn........................... 2.50
A. Baronas, San Francisco, Calif...................... 2.00
L. Truikis, Scranton, Pa..................................... 2.00
A. Purvinis, Trumbull, Conn............................... 2.00
J. Monius, Nashua, N. H................................. 2.00
A. Dagilis, Hartford, Conn.............z................... 2.00
J. Beržinis, Hartford, Conn.........T................... 2.00

gus.
Palydovai buvo pakviesti 

sugrįžti pas laidotuvių di
rektorių Kavaliauską ir pa
vaišinti.

Paliko didžiai liūdinčius 
savo mylimus auklėtojus 
draugus Charles ir Anna 
Zalneraičius ir sesutę Pau
liną Skedis, taipgi tolimes
nių giminių ir artimus 
draugus.

Draugams C. ir A. Zal- 
neraičiams ir sesutei reiš
kiu užuojautą ir prašau ra
mintis, nes liūdesys jo ne
sugrąžins prie stalo. Tegul 
jis ilsisi ramiai!

P. Walantiene

kojimai apie Lotynų Ame
rikos žemdirbių gyvenimą. 
Susitikimo pabaigoje L. 
Valbasys atsakė į gausius 
studentų klausimus.

A. Majauskas

Po $1: Ben Surblis, Akron, Ohio; M. Chalkonis, 
Hartford, Conn.; J. Kazlauskas, Wethersfield, Conn.; 
W. Siman, Union, N. J.; J. Jakubonis, LaValette, N. J.; 
Anna Gutonis, Willow Grove, Pa.; P. Gavėnas,Hunting
ton, N. Y.; A. Metelionis, St. Petersburg, Fla.; J. Skliu
tas, Mattapan Mass.; M. Peterson, Chas. Yuška, J. Pel; 
džius, So. Boston, Mass.; S. Shulin, S. Bistrais, Great 
Neck, N. Y.; J. Šilkaitienė, Minersville, Pa.; J. Shukai- 
tis, J. Balčiūnas, Miami, Fla.; J. Koch, Miami Beach, 
Fla.; W. Stupur, P. Valaitis, Brooklyn, N. Y.; Nettie 
Slegris, Gardner, Mass.; Peter Link, Shenandoah, Pa.; 
R. Shimkus, M. Valacka, Bridgeport, Conn.; V. Pače- 
sas, Worcester, Mass.; J. Carosa, Hudson, N. H.; A. 
Shurkus, M. Briedis, J. Svirnelis, L. Večkis, A. Paznio- 
kas, Nashua, N. H.; J. Labunaitis, Pittsburgh, Pa.; C. 
Aleinik, Springdale, Pa.; A. Linkus, Central Islip, N. Y.

Lawrence, Mass.
Koks nesveiko proto ar

ba nesusivaldantis sutvėri
mas telefonu prane š ė į 
Lawrence aukštesnę mo
kyklą, kad ten esanti padė
ta bomba, kuri sprogs 10 
vai. ryto.

Apie 2,500 mokinių ir mo
kytojų paskuboje apleido 
mokyklos patalpas.- Atvyko 
policija, ugniagesiai ieško
jo, bet bamjbos nesurado.

Iš Klaipėdos nuo mokyto
jo Antano Urbono gavau 
gražią dovaną, tai Kristijo
no Donelaičio veikalą “Me
tai”. Veikalas labai įdomus.

Man teko pasikalbėti su 
naujai atvykusiu lietuviu 
(“dipuku”), kuris gyvena 
Chicagoje. Jis pareiškė, kad 
dienraščio “Vilnies” langus 
daužo “hitleriškai nusistatę

TEATRŲ DAILININKŲ 
DARBŲ PARODA

VILINIUS. — Vilniaus 
Dailės muziejuje sudaryta 
respublikinė teatro dailinin
kų paroda, kurioje išstatyta 
apie 100 naujausių pasta
tymų - spektaklių dekoraci
jų ir kostiumų eskizų. Pa
rodoje dalyvauja Vilniaus, 
Kauno, Kapsuko, Šiaulių, 
Panevėžio ir Klaipėdos te
atrų dailininkai. Jų tarpe 
LTSR liaudies * ^dailininkas 
J. Jankus, nusipelnę meno 
veikėjai dailininKai R. Son- 
gailaitė J. Surkevičius, 
LTSR Valstybinės premijos 
laureatas S. Lukackis, dai
lininkai J. čeičyte, F. Na
vickas, A. Stepanka ir kiti.

Žiūrovai gali pamatyti 
dekoracijų ir kostiumų es
kizus E. Balsio baletui “Eg
lė žalčių karalienė,” T. 
Chrenikovo operai “Audro
je,” N. Pogodino dramai 
“Trečioji patetinė,” insceni
zuotai J. Marcinkevičiaus 
heroinei poemai “Kraujas 
ir pelenai,” Juozo Grušo 
dramai “Markus Vidinas” 
ir kt.

įmiptą “baltųjŲ 
nykštukų” mįslė

TSRS Mokslų akademijos 
Fizikos instituto mokslinis 
bendradarbis D. Kiržnicas

VAJININKŲ MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI
Connecticut valstija .. . .......................  $880.50
New Jersey valstija ............................... 356.00
Brooklyn, N. Y.......................................... 329.00
Miami, Fla.................................................. 320.50
Worcester, Mass...............................  280.67
Philadelphia, Pa......................................... 236.00
Brockton, Mass........................................ 201.00
Lawrence, Lowell, Mass........................... 161.00
Detroit, Mich............................................. 152.00
Norwood, Mass......................................  .116.00
Scranton, Pa........................................  114.00
So. Boston, Mass....................................... 109.00
Pittsburgh, Pa............................................ 109.00
Los Angeles, Calif................................... 107.00
Binghamton, N. Y....................................  100.00

dipukai.” Šis lietuvis sakė, 
kad jis piktinasi jų tokiais 
“darbais” ir gėdijasi su jais 
sueiti, laikosi nuo jų nuoša
liai.

Mano brolienė, kuri į1 
Jungtines Valstijas atvyko 
prieš 27 metus, tai yra, iš 
Smetonos valdomos Lietu
vos, gavo nuo giminaičio 
laišką iš Biržų miesto. Tarp 
kitko rašo:

Atvažiuok į Lietuvą, ją 
pamačius dabar jau nepa
žinsi. Gyvename daug ge-

pateikė įrodymą, kad, esant 
milijonų laipsnių žvaigždi
nėms temperatūroms, smar
kiai suspausta medžiaga, iŠ 
kurios susidaro žvaigždės, 
yra ne dujos, kaip buvo 
manoma, o kristalas.

Anksčiau fizikai galvojo, 
kad, esant žvaigždinėms 
temperatūroms, atomai, 
skriedami m'aždaug šimto 
kilometrų per sekundę grei
čiu, negali būti jokių jėgų 
sulaikyti vietoje. Atomai 
žaibiškai keičia vietą, suda
rydami įkaitusias dujas. Fi-

Du šimtmečiai
Neseniai man teko lan

kytis “Už Tėvynę” kolūky
je. Ne taip lengva į jį nu
keliauti, ypač pavasario ir 
rudens metu. Kolūkį iš vi
sų pusių juosia Sartų ežero 
vandenys. Tik siauras že
mės rėžis jungia jį su “že
mynu”. Geriausia susisie
kimo priemonė čia yra val
tis, na, ir keltas, kuris per
gabena žmones, vežimus, 
automašinas. O žiemą Sartų 
ežero ledu kaip vėjas jus 
perneš eiklūs kolūkio žirge
liai...

Tolimiausiame pusiasalio 
pakraštyje, prie pat ežero, 
prigludusi kolūkiečio Izido
riaus Lukošiūno sodyba. 
Įdomu pasikalbėti su jos 
šeimininku.

Jis — seniausias žmogus 
kolūkyje. Po trejeto metų 
švęs savo šimtmetį.

Izidorius Lukošiūnas čia 
gimė, čia užaugo, čia kelias 
dešimtis metų ištarnavo ei
guliu.

— Tai buvo giria, — po
rina senasis Izidorius, — 
tokių aukštų ir storų liepų, 
tur būt, 'niekur nerasi. Kad 
sužydėdavo vasarą, kad pa
kvipdavo medum: bitėms— 
tikras rojus Ų Išsikerojusio
se liepų viršūnėse dūzgė iš
tisi spiečiai, tartum čia bū
tų įkelta šimtai avilių... Bet 
pirmojo pasaulinio karo 
metu girią ištiko didelė ne
laimė : kaizerio kareiviai 
išguldė, iškapojo visus gi
rios galiūnus, išsigabeno 
juos į savo “faterlandą”. 
Liko tik viena liepa prie 
Anapolio, bet ir ta ne pati 
didžiausia... l

Džiaugiasi senukas, kad 
girią globoja rūpestingos 
rankos, kad vėl linksmai į 
saulę kyla tarybinių žmo
nių pasodinti didžiuliai jau
nuolynų plotai.

— Neužmiršo Tarybų 
valdžia ir manęs, senio, — 
džiaugiasi Lukošiūnas. — 
Ačiū jai. Nė aš ieškojau, 
nė rūpinausi, o pensiją pa
skyrė...

Atsisveikinęs su Izido-

Meškos kerštas
Pas mane į svečius nese

niai iš tolimo Sibiro atvy
ko giminaitis geologas.

Įdomi katės elgsena kam
baryje sukėlė daug kalbų.

Mano giminaitis papasa
kojo tokį atsitikimą.

— Aš, kaip žinote,—pra
dėjo jis, — nuvykęs ten, li
kau “prisiekusiu medžioto
ju.” Kartą medžioklėje nu-
šovęs lokį, radau mažą 
kiuką.

Jį parsinešiau namo 
pradėjau auginti.

Meškiuko Bobio išdaigos, 
jo optimizmas sukeldavo vi-

lo

ir

sų simpatijas jam. Todėl ir 
dideli, ir maži lepindavo jį 
kaip įmanydami. O jis ir 
naudojosi visomis lepūno 
privilegijomis, kurios kar
tais pereidavo kantrumo 
ribas.

Kai Bobis jau buvo su
augęs į tikrą “vyrą”, aš 
parsigabenau didelį veidro
dį. Veidrodis Bobiui kaž
kodėl nepatiko. Kartą grį
žęs namo, radau tik šukes.

Mano kantrybė išseko. 
’Ntfšijuosiau diržą ir meš
kiuką išlupau taip, kaip 
periamas kailis visiems ne
klaužadoms... L

Lokys be galo įsižeidė ir 
išbėgo iš namų.

Namuose nesirodė dau
giau kaip savaitę.

Vieną naktį man kažkas 
išdaužė langus.

Piktadario nesuradau. Į- 
sidėjau stiklus. Vėl tas 
pats. Per du mėnesius te
ko langus keisti apie septy
nis kartus. Paskutinįjį sy
kį mėnulio šviesoje pama
čiau “chuliganą”. Tai bu
vo... mano Bobis!

Teko, nors labai ir gaila 
buvo, su juo susitvarkyti 
medžiotojo teise...

Taigi pasakykite dabar, 
kaip čia viską paaiškintį? 
Gyvenvietė juk didelė, kū
lė langus tik man — pabai
gė pasakojimą geologas, f

K. Makauskienė
Vilnius

NEW JERSEY

Mirus

Juozui Verteliui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Onai 

Vertelienei, vaikams, giminėms draugams 
. ir pažįstamiems šio didžio 

liūdesio valandoje.
J. Griciūnai V. Saimonai
Baltučiai G. Kardauskas
Mrs. Jean Broomfield M. Gasparaitienė
K. Dzeveckas D. Barkauskai
F. Stankus A. Stripeika
B. Makutėnienė K. Andriūnas
A. Dobilas Ch. Strupaitis, Jr.
1. Bečiai L. Bartkienė
A. Skairiai P. Vaičioniai
K. Pociūnai L. Slančauskai
A. Gudaičiai K. Čiurliai
M. Bakūnienė

PHILADELPHIA, PA.

Liūdnos Sukaktuvės
1962 metų sausio 27 dieną sukanka 

penkeri metai kai mirė

Antanas J. Smitas
Su didžiu liūdesiu širdyje linkiu 
Tau, Antanai, amžinos ramybės.

J. Šmitienė, žmona

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Edward J. Piktinas

Cleveland, Ohio .......
Chicago, Ill................ . .
Plymouth-Wilkes-Barre, 
Baltimore, Md...............
Great Neck, N. Y. 
San Francisco, Calif. . 
Haverhill, Mass.............
Rochester, N. Y...........
Bridgeville, Pa.............
Easton, Pa ...............
Cambridge, MCass.
Shenandoah, Pa.............
Eddystone, Pa..............

........................... 99.00

............................ 93.00
Pa...................... 91.00
....................  73.00
........... ................ 72.00
............................ 71.00
.....................  67.00
.................... '.... 51.00
............................ 43.00
............................ 40.00
.......................... 27.00

riau, kaip seniau — Lietu
va jau ne tokia, kaip ją pa
likai. Pas muš eina 
statybos darbai. Stato: mo
kyklas, gyvenimo namus, 
teatrus, grindžia gatves. 
Gatvėmis ir tarp miestų 
kursuoja autobusai. Gali 
greitai nuvažiuoti, kur tik 
reikia, ne taip, kaip seniau 
tik arkliais. Prašome atva-

šeštadienį, vasario 10 d.,
dideli 2 vai. po pietų, Lietuvių Pi-

liečių klube, 41 Berkely St., 
bus Maple Parko bendro
vės susirinkimas. Bus ren
kama komitetas • ir gaspa- 
dorius ateinančios vasaros 
darbams. Visi nariai , kvie
čiami dalyvauti. Bus išduo
tas iš 1061 mėtų veiklos ra-

.............................  8.00 žinoti ir pamatyti naująją portas.

....... r.;.......  7:00* Lietuvą. ...r.an.j-. ..j.j, ... S. Penkauskas
—(x)'iddid) & L&LmG M.out’ėUŪT — )

PARDAVIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

Namas Pardavimui
2-jų metų senumo namas, medi

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

Vieta aukštai, prie BUsų sto
ties, netoli krautuvių ir marių mau
dynių. 6,500 sq. ft. žemės, 32 me
džiai. Įvesta kanalizacija. Lietu
viais apgyventa. Kaina $10,500, 
lengvais išmokėjimais. Pardavimo 
priežastis — turiu du namus. Dėl 
pasimatymo rašykite: W. Z., 1818 
Quincy St., So., St. Petersburg, 

,Fla. , . (1-9)
! ,'•■/*’> i)/,( i! J i I) I f u 'j:-' 'i'’1

Reiškiame širdingiausią užuojautą velionio 
auklėtojams Charles ir Anna Žalnieraičiams, 

sesutei Mrs. Paulina Shedis su vyru, 
artimiesiems giminėms ir draugams.

Julia Šmitienė 
V. Paliepienė 
Mr. ir Mrs. Globis 
H. Kušleikiene 
K. Kaslauskienė 
M. Obraitienė 
J. Alekna 
A. J. Pranaitis 
J. Kazlauskas

P. ir C. Valentai 
(Egg Harbor, N. J.) 
H. Pletienė
R. ir H. Merkis
A. ir S. Matulis 

(Levittown, Pa.)
L. ir H. Tureikiai 
F. ir P. Walantai

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., sausio {Jan.) 26, 1962



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Pikaso paroda Kaune.
Visame pasaulyje yra mi- 

aaimas ispanų dailininkas 
Pikaso, Prancūziją pasirin
kęs savo antrąja tėvyne. Jo 
aštuoniasdešimties metų 
sukktis Kaune atžymėta 
Valstybinėje bibliotekoje 
suruoštoj parodoj. “Tėvy
nės balsas” rašo, kad paro
da susilaukė “didži u 1 i o į 
kauniečių susidomėjimo.
Automobiliai, automobiliai!

Kas būtu Amerika be au
tomobilio? Automobilis, sa
koma, per metų metus su
naikino čia daugiau žmo
nių nei bet koks karas 
amerikiečių kareivių. Vien 
per Kalėdų - Naujų Metų 
šventes Amerikoj buvo už
mušta daugiau nei 600 žmo
nių! Bet paskutiniu metu 
pradėjo stebinti vis dažnė- 
jančios žinios apie auto ka
tastrofas ir užmuštuosius 
iš Lietuvos. “TB” paaiški
no, kodėl. Jei tokiam Kau
ne 1939 metais buvo 789 
lengvieji automobiliai ir 
330 motociklų, tai šiandien 
Kaune jau užregistruotos 
3731 lengvos mašinos ir 
3194 motociklai. Kaune esą 
virš 250,000 gyventojų, kai 
1939 m. buvo 150,000.
“Duok K. ragus, visą 
pasaulį išbadys”...

Pasauly darosi baisūs da
lykai! Štai ve skaitome 
“Vienybę”. Antrašte: “Nuo 
komunizmo išsilaisvinimo 
vajus”. Patiriame: “Vajų 
ruošia “Jauni amerikiečiai 
už laisvę”. Skelbia D. 
Klinga, septintą dešimtį 
įpusėjęs, tik ką grįžęs iš 
pasivažinėjimo po Floridą. 
Arizoną, senas bruklinietis, 
žmogus geras, bet...' fana
tiškas respublikonas. Taigi, 
jis informuoja, kad vajų 
neva organizuoja tokios 
“studentų draugijos”, kaip 
“John Birch”, ir 1.1.: “Lie
tuviams svarbu stipriai pa
sirodyti šiame vajuje, nes... 
programoje dovanos bus 
įteiktos kovoje prieš komu
nizmą pasižymėj u s i e m s 
(!)... ir Katangos Prezi
dentui ir Amerikos Drau
gui (!) Moise Tschombe. 
“Studentas” Klinga toliau 
rašo:

“Šis studentų judėjimas 
prasidėjo pereitais metais 
ir dabar smarkiai plinta. 
Jo tikslas pakeisti Ameri
kos užsienių politiką iš pa
syvios nuolaidų ir pataika
vimo komunizmui į agre
singą pasaulio laisvinimo 
politiką...”

Taigi tik duok Dominy
kui ragus!..
Bet Domininkas 
nėra vienas

Tamx pačiam numeryje 
“V” informuoja, kad ne
trukus Amerikos lietuviai 
“masiniai” vyks į preziden
tūrą Vašingtone. Juo orga
nizuoja P. Vileišis, advoka
tė Suzana Šalnienė ir “pa
vergtųjų prelatas” Maspe- 
the Jonas Balkūnas. Ko jie 
ten vyks? O gi “veikti 
Amerikos prezidentą...”
Sulzbergeris apie JAV- 
TSRS santūrumo politiką

“The New York Times” 
Paryžiuje reziduojąs publi
cistas G. Sulzbergeris įdo
miai komentuoja preziden
to Kenedžio ir premjero 
Chruščiovo vedamą taikin
go sugyvenimo liniją. Jis 
nurodo, kad abu turi 
pas save stiprią opoziciją 
— Amerikoje tai kraštuti
niai dešinieji, Tarybų Są
jungoje stalinistai ir kinie

čiai komunistai. Publicistas 
išveda, kad anti-tarybinis 
elementas ir amerikiečių 
dešinieji gali paduoti vieni 
kitiems rankas, tiek jie pa
našūs savo karštakošišku
mu ir neatsakomingumu, 
kuris gali privesti prie 
branduoliniais ginklais kon
flikto.

Gabi lietuvaitė
“Long Island Pres s”, 

Niujorko priemiesčio laik
raštis, neseniai aprašė Sal
viniją Gedvilaitę, 17 metų 
studentę, kuri buvo anglų 
kalbos mokytojų nubalsuo
ta, kaip geriausia anglų 
kalbos studentė Amerikoje. 
Laikraštis nusistebėjo, kad 
Gedvilaite yra gimusi Lie
tuvoje, be anglų kalbos dar 
laisvai kalba lietuviškai, 
prancūziškai, skambina ge
rai pianinu. Jos tėvas yra 
ekonomistas Vaclovas Ged
vilą, o motina dailininkė — 
Birutė Vilkutaitytė - Ged
vilienė.
Pasigėrėtina architektūra 
Vilniuje

Amerikos lietuviai archi
tektai džiaugiasi Naujais 
architektais Lietuvoje, ku
rie įsijungė į naujų formų 
statyboje įgyvendinimą. 
“Tėvynės Balse” buvo įdėti 
Kultūros Namų Lietuvos 
kaime ir naujų Vilniaus 
Pašto rūmų škicai, kūne 
susilaukė visuotino pripaži
nimo. Šitokią dabarties sta
tybą įdomiai aprašė jaunas 
architektas A. Kulpavičius 
iš Toronto, Kanadoje:

...“Pastaruoju metu išbu
jojo vad. spekuliatyvinė 
statyba, siekianti formų su- 
prastinimo ir ekonomišku
mo, kurį įgalino medžiagų 
standartizacija ir mašinų 
panaudojimas...”
“Lietuviškoji”
architektūra Amerikoj

“Panaši būklė”, rašo to
liau Kanadoje mokslus bai
gęs lietuvis,” yra ir, paly
ginti, gausioje išeivijos lie
tuvių statyboje. Ji atsto
vauja įvairias “kryptis” ir 
“mokyklas”. Tolimesnis plė
timas tokios statybos, sie
kiančios tik formaliu at
žvilgiu sukurti lietuviškąjį 
stilių, iki šiol, atrodo, nie
kur toliau nebus nuėjęs ir 
lieka tik balsas tyruose, be 
konkrečių formų aido. Pa
naudojimas ar atkūrimas 
statiniuose idėjos, kurias 
puoselėjo ankstyvesni lai
kai ir epochų stiliai, šian
dien gali būti įvertintas tik 
kaip psichologinis atgarsis 
mūsų tautinių sentimentų, 
paremtas tam tikru tenden
cingumu. Sunkumai kyla 
mūsų tautos architektūri- v
niam) turiny ir formoje, ku
rios kaip tik ir sudaro mū
siškės išeivijos egzistencinę 
statybos problemą.”
Kulpavičius nežino ir 
nenori žinoti...

Kulpavičius išsidu oda, 
kiek mažai jis žino, kas da
rosi Lietuvoj, kiek daug 
ten atsiekė tautiečiai ar
chitektai. Skaitykite, ką ra
šo Kulpavičius: “... Lietu
voje statyba yra pagrįsta... 
kolektyvizmu, ir diktuoja
ma forma rodo stiprią aka
deminę - dekadentinę kryp
tį, vad. realistinį stilių, ku
ris yra ne kas kitas, kaip 
pseudoklasinės architektū
ros apraiška...”

Toliau arch. Kulpavičius, 
kuris praėjusiais metais va
žinėjo po Vakarų Europą, 
bet nerado reikalo aplanky

ki tėvynės, bet dedasi “ži
novu”, kas Lietuvoj vyksta, 
šitaip postringauja: ”Šis 
lietuviškojo pasaulio arch, 
pesimizmas iš vienos pusės 
yra negatyvus ir nenašus, 
iš kitos pusės — aplinkybių 
pateisinamas...” Kaip tinka 
šis jo rašinys, palyginti su 
Lietuvon grįžusio arch. 
Landsbergio neseniai šioj 
pastraipoj tilpusiu rašiniu! 
Vienas rauda ir dejuoja, 
antrasis gailisi, kad diena 

i teturi 24 vai., tiek daug 
i darbo, kad atlikt uždavi
nius iš gilios senovės į atei
tį nusitęsiančioj Lietuvos 
architektūroj.
Dvi nuomonės apie 
Mykolaitį-Putiną

Rašo B. Raguotis “Tėvy
nės Balso” Literatūrinėse 
pastabose: “Vilniaus gatvė
mis neretai pamatysi praei
nantį rašytoją — V. Myko
laitį-Putiną... didelę labai 
įvairiapusiško talento, gi
lios erudicijos, subtilaus in
telekto asmenybę... niekad 
nesigailėjusią, kad liko Lie
tuvoj... Visada, jį sutikęs, 
ar skaitydamas jo kūri
nius, prisimeni vis dažniau 
pasigirstančius pikt o k u s 
balsus apie V. Mykolaitį- 
Putiną iš užjūrio. Matyti, 
kai kam neduoda ramybės 
V. Mykolaičio - Putino nū
dienė kūryba, jo aiškus pa
sirinkimas žengti kartu su 
'Tarybų Lietuva...”

O čia rašo “Vienybės” 
sausio 9 d. numerio redak
cija: “Mykolaitis, kiek šiuo 
metu iš nuotaikų Lietuvoje 
galima patirti, atrodo, de
rinasi prie oportunistinio 
sparno. Gal tai ir neteisin
gas kaltinimas, bet žinan
tieji sako, kad tokio kalib
ro asmenybei, kaip Myko
laičiui, nederejo išeiti pa
smerkti Pasternako, kai 
tuo tarpu to nedrįso pada
ryti net rusai rašytojai.”

MORALAS: Ar V. My
kolaitis - Putinas ateityje 
turėtų atsiklausti, prieš 
darydamas bet kokį pareiš
kimą, “Vienybės” redakci
jos? Bet Putino dėmesiui 
turėtume nurodyti, kad ne 
jis vienas manė, jog Pa
sternako knyga buvo dau
giau politinė - socialinė, nei 
literatūrinė sensacija.
Lietuvio pare.h Toronte

Praėjusią savaitę Toron
te, “Galerijoje Moos”, buvo 
“Galerijoje Moos”, buvo 
atidaryta Kęstučio Rač- 
kaus paveikslų ir monotipų 
paroda. Račkus kanadiečių 
dailininkų tarpe yra stip
riai užsirekomendavęs.
Tinka lietuviams

“N Y Times” dienraštyje 
buvo neseniai tilpęs veda
masis “Portugalų svajonių 
pasaulis”. Jame amerikie
čiai, šie politiniai pragmati
kai, reiškia nusistebėjimą, 
kaip, esą, “galima nematyti 
ir nesuprasti laiko, kuria
me gyvename, ... tuo portu- 
galiečių svajonių pasauliu, 
kuris remiasi praeities di
dybe kaip kokiu vaiduok
liu... Kaip gali portugalie- 
čiai šitaip užsidaryti nuo 
logikos, tiesos, realybės?..” 
Toliau šitaip rašoma: “Eu
ropoje, užsiminus portuga- 
liečius, dažnai išreiškiama 
tokia nuomonė: Tai tauta 
su savižudišku instinktu!”

Šiam Amerikos lietuviui 
komentatoriui norisi paly
ginti su portugaliečiais tas 
negausus būrys lietuviškų 
“sielų” Amerikoje, kurios 
taipgi dar tebegyvena prieš 
22 metus. Ir bėda, kad kiti 
juos traktuoja ne kaip “li
gonius”, bet tarytum; ko
kius sąmoningus “išdavi-

Atvyks daug svečių 
iš kitur

Į šių metų laisviečių su
važiavimą, kuris .įvyks va-į 
sario 4 d., Manhattane, at
vyks daug svečių-laisviečių 
iš kitur.,

Sobostonietis Jonas Skliu
tas rašo, kad jis būtinai 
bus. Lawrencietis S. Pen- 
kauskas — taipgi ruošiasi 
atvykti. Bus ir daugiau 
svečių-dalyvių iš Mas s., 
Conn, Pennsylvanijos, New 
Jersės.

Po suvažiavimo — įvyks 
puikus banketas!

Visus gerus žmones kvie
čiame dalyvauti ir suvažia
vime, ir bankete, kuris 
įvyks ten pat, vakare po 
suvažiavimo!

Labai įdomi paroda
Bruklino muziejuje (East

ern Parkway ir Washing
ton Ave.) dabar eina labai 
įdomi paroda dirbinių, ku
riuos pagamino Tarybų Są
jungos vaikai (nuo 3 iki 18 
metų). Paroda tęsis iki va
sario (Feb.) 11 dieną. Įžan
ga nemokama.

Parodoje yra daug pra
moginių dirbinių, lėlių, in
dustrinių modelių, žaislų 
ir šiaip gana išradingų 
eksponatų. Vis tai darbas 
mokyklinio amžiaus vaikų, 
parodančių jų gabumus bei 
inteligenciją. Nemaža vie
tos skirta sputnikams ir 
šiaip erdvės užkariavimo 
pabūklams. Pavyzd i n i a i 
modeliai didelės jėgos kra
nų, ekskavatorių bei kito
kių mašinų.. Viso išstatyta 
630 pavyzdžių. .

Parodos ^vedėja ir aiškin
toja yra Zofija Solodkaja. 
Ji sako,,, jog tarybinės mo
kyklos suįųrė žmogų, kuris 
domisi plaęįais pasaulio ho
rizontais, jis nori k i 11 i į 
erdvę ir ją, užkariauti.

Iš Brukljno paroda kelsis 
į Minneapolj, Minn., ir Wa- 
shingtoną, D. C.

Eksponatai žavėja ypa
tingai Amerikos jaunuolius. 
Jie mato, ką veikia, kuo do
misi ir ką kuria jų amžL 
ninkai Tarybų Sąjungoje. 
Parodą verta pamatyti ir 
senesniam, barzdotam “jau
nimui.” A. P.

Walter Edwards, 44 me
tų, 14-kos vaikų tėvas, naš
lys, įėjo į Chase Manhattan 
banką 7th Ave. ir 41st St., 
Manhattane, ir pareikalavo 
iš patarnautojo pingų, o 
jeigu neduos, tai “banką iš
sprogdins.” Bet jis turėjo 
tik paprasto vandens bon- 
ką. Policininkas suėmė Ed- 
wardą.

Jis sakė policijai, kad nuo 
tada, kada jo moteris mirė, 
tai “protiniai klaidžioja.” 
Jo mėnesinės pajamos yra 
$300.

kus”. O. pagydyti ir pasigy
dyti geriausiai būtų ieš
kant to bendro lygmens — 
meilės žmogui ir gimtinei 
—Lietuvai.
Narkeliūnaite vertina 
Lietuvą

“Vienybės” skaityto j a i 
gyvai komentavo Salomė
jos Narkeliūnaitės rašinį 
“Dėl gyvenimo Lietuvoj 
vertinimo”. Ji jame džiau
gėsi “sumaniais lietuviais”, 
kurie gebėjo L i e t u v o j 
spausdinti “maldaknyges” 
ir “plotkeles” (kažkaip iki 
šiol ji dar vis nepastebėjo 
augančios ten pramonės ir 
mokslo), bet visgi kaltino 
kai “kuriuos” išeivių re
daktorius dėl savo nusista
tymo prieš dabartinę Lie
tuvą.

Maspetb, N. Y.
ONA CIBULSKIENĖ 

PO OPERACIJOS
Kaip .jau buvo “Laisvėje” 

įrašyta, D n a Cibulskienė 
(Anna 'Cibulsky) praėju
sios savaitės trečiadienį bu
vo paruošta operacijai ir 
be migdant gavo širdies 
smūgį. Migdymas sulaiky
tas, duotas įšmirkštimas į 
kairiąją ranką ir stipri ma
sažo mašina ant krūtinės. 
Per savaitę jos širdis buvo 
stengiamasi sustiprint, ir 
sustiprėjo.

Šiai “Laisvės” laidai ei
nant į presą, maspethietis 
Jonas Kalvaitis telefonu 
pranešė, kad praėjusį tre
čiadienį, sausio 24 d., ligo
nė jau buvo operuota. Ope
racija praėjo vykusiai.
‘ Kaip žinia, ligonė randa
si Greenpointo ligoninėj, 4- 
ame aukšte, kambaryje 4A.

Prieš operaciją ligonei 
reikėjo duoti dvi puskvor- 
tes kraujo. Jai kraujo, vei
kiausiai, davė ligoninė iš 
kraujo banko. Bet jį reikia 
apildyti arba brangiai už
mokėti. O ligonės medžia
ginis stovis labai menkas.

Pageidaujama, kad kas 
iš sveikų žmonių paaukotų 
po puskvortę savo kraujo. 
Tokie asmenys turi būti že
miau 60 metų amžiaus.

Kraujo galima duoti mi
nimoj ligoninėj bile dieną 
pradedant pirmadieniu ir 
baigiant penktadieniu, nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vaka
ro. Būtų gerai, kad krau
jo davusieji paskambintų 
J. Kalvaičiui TW 4-0445.

LLD1 kuopos žinios
Literatūros Draug i j o s 

pirmosios kuopos susirinki
mas \ įvyko i sausio » 19-tą) 
Laisvės patalpoje. Dalyviai 
padarė? praeitų* metų veik
los peržvalgą, išklausė val
dybos metinį neilgą, bet iš
samų, rąpOhtį. Kuopa metų 
bėgiu parėmė įvairius vi
suomeninius reik alus ir 
spaudą su apie čiela šimtine.

Susirinkimas prisimi n ė 
Laisvės suvažiavimą vasa
rio 4-tą. Kuopa žada jį pa
sveikinti ne su tuščia ran
ka. Išrinko delegatą atsto
vauti jos šėrą-akciją.

Praeitais metais kuopos 
nariai rūpestingai atsiteisė 
metines. Gavome keletą ir 
naujų narių. Šiais metais 
turėsime pasispausti, kad 
vėl gauti naujų narių. Na
rių mirtis retina mūsų gre
tas. Labai svarbu jas atpil
dyti naujais nariais. Jei tą 
padarysime, tai bus geriau
sias mirusių narių pagerbi
mas. ,

Jau turime kelioliką na
rių atsiteisusių metines už 
šiuos metus be prašymo. 
Valdyba sveikina juos ir 
dėkoja už rūpestingumą. 
Lauksime, kad ir kiti na
riai laiku metines atsiteis
tų ir naujus kalbintų įstoti 
į šią kultūros nešėją drau
gija

Kitas kuopos susirinki
mas įvyks vasario 9-tą. Bū
tų malonu visus narius su
sitikti susirinkime. Nesu
vilkite! Lauksime.

Referatas
Jau buvo rašyta, kad 

kuopa šiais metais mano 
suruošti apšvietos pobūvį. 
Jis įvyks vasario 18-tą po 
pietų. Pobūvis bus įvairus. 
Programa susidės iš refe
rato ir meno kūrinių. Refe
ratą pateiks R. Mizara, 
Laisvės redaktorius, o me
no programos dalį pildys 
aidietės.

Plačiau apie referato tu
rinį ir meniškąją dalį pro

gramos žinių pateiksime 
vėliau. Šiuo tarpu visus 
prašome dalyvauti parengi
me ir kitus kvieskite ateiti.

Vienas Jūsų

Sveikina Motery klubą
Kuršėnų Vaikų Namų 

direktorė, Teofilė Betlins- 
kienė, rašo:

“Miela drauge Mizariene, 
Sveikiname Jus su Nau

jais 1962 metais.
Iš širdies linkime daug 

geros sveikatos, džiaugsmo 
ir laimės Jūsų gyvenime.

Nuoširdžiai dėkojame Mo
terų Klubui už “Laisvės” 
prenumeratą.”

Taipgi prisiųsti atviru
kai, padaryti Kuršėnų Vai
kų Namų auklėtinių savo 
rankomis — tik žiūrėk ir 
grožėkis!

Štai vaikučių linkėjimai 
Moterų Klubo narėms:

Kiekviename name 
šviesi eglute,

Kiekvienoj širdy
daina skambiausia, 

Linkim Jums vist
Naujųjų Metų 

Laimingiausių ir šviesiausių, 
ir gražiausių!

Kuršėnų Vaikų 
Namų Auklėtiniai

Kuršėnai, 1962-1-1

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

SUVAŽIAVIMAS
Po suvažiavimo, 6-tą vai. vakare, 

bus “Laisvės” Konvencijinis

BANKETAS
<• Suvažiaviiųas ir Banketas Bus

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

Visus /'LąisYes” < daiininkus j kviečiame iš< anksto 
pasiruošti dįlyvaVittAii^sūvaŽiayimte, o po suvažiavi
mo bankete. Suvažiavimas prasidės *10 vai.' ryto, o 
banketas — tuojau po. suvažiavimo, apie 6-tą vai. 
vakare.

Geri Valgiai ir Gėrimai. Kaina $3.50
Prašome iš anksto įsigyti bilietą, nes labai svarbu 

iš anksto žinoti, kiek žmonių bus bankete.
RENGĖJAI

“VILNIES”
KALENDORIUS 

1962 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, 111.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00 

Gaunamas “Laisvės” knygyne

TURININGAS RAŠTAIS IŠ ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

Gerų raštų su paveikslais yra iš Lietuvos. Nuro-; 
doma, kaip ten vystosi aukštasis mokslas, kaip ge
rinamas žmonių gyvenimas, tiek daug atsiekimų 

' technikoje. Bendrai menas ir kultūra ten žydėte 
žydi. ,

Įspūdingas pirmasis skyrius apie Leoną Prūseiką, 
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. 
Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
102 - 02 Liberty Avenue 
Ozone Park 17, N. Y.

6 p.—Laisvi (Liberty)—Penkt., sausio (Jan.) 26, 1962

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kuopos pirmas šių 
1962 metų susirinkimas j vyks 
sario 3 d., salėje 2219 W. Pratt Su) 
Prasidės lygiai 2 va. popiet. Daly
vaukite visi ir visos nariai, turė
sime užsimokėti duokles už Šiuos 
metus. Yra ir daugiau svarbių 
reikalų. Kuriems nepatogu mi
tinge dalyvauti, duokles prisiųski- 
te kuopos sekretoriui. (67)..

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
jvyks pirmadieni, sausio 29 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
direktoriai kviečiami dalyvauti su
sirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. Valdyba

HARTFORD, CX)NN.
Lietuvių Choriečių Namo bend

rovės metinis susirinkimas jvyks 
sekmadienį, Sausio-Jan. 28 d., salėje 
157 Hungerford St., prasidės 2-rą 
vai. popiet. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. J. Kazlauskas, sekr.

MONTELLO, MASS.
Mūsų Kuopų Susirinkimai

LLD 6-tos kuopos susirinkimas 
jvyks pirmadienį, Vasario-Feb. 5 d., 
Lietuvių Tautiško Namo kambariuo
se, pradžia 7-tą valandą vakare. 
Visi nariai esate prašomi ateiti 7$ su
sirinkimą ir užsimokėti duokles 
pradžioje metų. čia išklausysite 
raportus iš kuopos veiklos. Pas mus 
pasireiškė apsnūdimas. Laikas pa
busti ir aktyviai dalyvauti kuopos 
veikloje. (8-9)

BROCKTON, MASS.
LDS 67-tos kuopos susirinkimas 

jvyks Vasario-Feb. 1 d., Lietuvių* 
Tautiško Namo kambariuose, pra-' 
džia 7-tą vai. vakare. Visus nariusk 
prašome dalyvauti susirinkime ir 
pasirūpinti užsimokėti duokles.

George Shimaitis (8-9)
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