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KRISLAI
Nauja bėda!

Smarkūs vyrai. 
“No, but . . . ”

Taryl ių S ą j u n g a reikalauja. 
I kad viršūnes vyktų į Genevą

Maskva. — Visa tarybinė 
1 spauda rašo, kad atsisaky
mas Jungtinių Valstijų ir 

i Anglijos vadų vykti į nusi- 
: ginklavimo konferenci j ą,

reikalais, bet toliau kalbu 
niekur nenueita. Vakaru 
žemesnio laipsnio diploma
tai visada “laukia” instruk
cijų nuo viršūnių, arba pra
neša, kad jų “viršūnės” ne
sutinka. Taigi ir iš būsimos 

i nusiginklavimo konferen- 
Pravda”, I cijos Genevoje negalima 
“Visi tie! daug tikėtis, jeigu Vakarų

“Laisvės” vajaus pasekmes
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų, atnauji

nimui išsibaigusių prenumeratų užsibaigė. Čia paduo
dame paskutinius rezultatus.

Premijas laimėjo šie kontestantai:

Brazilijoje vystosi platus 
žemdirbių judėjimas

Piktas džiaugsmas.
“Boba” laimėjo. $

— Rašo A. Bimba —

Devynių bilijonų dolerių j šios valstybės ne-
vertės karinėn^ medžiagomis nusiginklavimo
užversti sandeliai. Jų per* y
daug. Tai mato ir preziden-!lr taikos reikalus, 
tas Kenedis. ' Dien r a š t i s

Bet kur jas padėsime? Iš-į tarp kitko, rašo:
imti jas iš sandėlių ir paleisti i Vakaru manevrai, kad vir-1 viršūnės atsisakys dalyvau- 
i apyvartą? Negalima. Daug ” ... ...
fabrikų turėtų užsidaryti.! . , . |
Daug darbininkų netektų dar- I tada, kada žemesnio la}J-, 
bo ... I--- —----------

Tai dar vienas kapitalisti-į do, < kad stoka 
nės sistemos prieštaravimas. ■ 
Mūsų kapitalistiniai galvočiai 
nesuranda išeities.

štai kita beprotyste, problemos...

šūnės “sutinka” tartis tik! ti”.
• Londonas. — Darbiečiai 

i nio diplomatai susitars, ro- ! parlamento nariai kritika- 
nuoširdumo i vo Macmillano atsisakymą 

i Jungtinių Valsti jų valdau-j vykti į nusiginklavimo kon- 
Į čiuosiuose
i sprendimui nusiginklavimo! jis pakeistų nusistatymą ir , , -r r i ... i mono ___

rateliuose iš-1 ferenciją ir reikalavo, kad

tys žemes reformos klausia
mą.

Gubernatorius Brizola, iš 
Rio Grande do Sul valsti
jos siūlo, kad stambūs 
žemvaldžiai paskirtų 10 
procentų savo žemių ir jas 
dalintu bežemiams. Jis sa
vo valstijoje jau pradėjo tą 
vykdyti, kad nuraminus 
žemdirbius.

Gubernatorius Carlos 
Garvalho, iš Pinto do Sao 
Paulo valstijos, siūlo, kad 
vyriausybė nupirktų nuo 
žemdirbių žemę ir ją po 
125 akrus pardavinėtų be
žemiams, kurie po 10 metų 
turėtų valdžiai atmokėti. 
Yra ir daugiau sumanymų, 
idant nuraminus vargstan
čius bežemius.

Brazilija turi 70,000,00 
gyventojų, apie 45,000,000 
jų gyvena iš žemdirbystės. 
Du milijonai dvarponių ir 
buožių savo rankose ’ turi 
500,000,000 akrų derlingiau
sios žemės, gi tuo pat kar
tu 80 procentų žemdirbių 
visai neturi nuosavos že
mės. Jie arba buomo ja ją iš 
dvarponių, arba bernų ir 
mergų padėtyje tarnauja 
pas žemvaldžius.

Brazilia. — Visoje šalyje 
! prasidėjo masinis žemdir- 
! bių judėjimas. Susiorgani- 
i zavo Žemdirbių Lyga, ku- 
1 riai vadovauja įtakingas 
kairiųjų vadas Francisco 
Jualio. Žemdirbių Lyga įs

ikėlė obalsi: “žeme turi bū- 
I ti tik tų, kurie ją dirba”., i

Šiemet Brazilijoje įvyks 
Kongreso narių rinkimai, 
bus • renkama du trečda
liai senatorių ir visos eilės 
valstijų gubernatoriai, 
kaip tai Sao Paulo, Rio 
Granda do Sul, Pernambu
co ir kitų, kur daug gyve
na žemdirbiu. Žemdirbių 
judėjimas išgąsdino indust- 
rialistus, katalikų bažny- 
čios galvas ir stambius žem
dirbius, nes jeigu nebus 
padaryta kokia nors refor
ma, žemdirbiams nusileidi
mas, tai į Kongresą ir Se
natą gali patekti daug ko
munistų ir kairiųjų, kurie 
remia Žemdirbių Lygos 
obalsi. v

Todėl žemių savininkai, 
kontroliuodami dabarti n į 
Kongresą ir Senatą,—šau
kia specialų posėdį ir svars

PUNKTAI

. ... 11,870
1- nią dovaną — $50.00 laimėjo: 

Connecticut Valstijos vajininkai . .
2- rą dovaną — $40.00 laimėjo:

Julius Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.
3- čią dovaną - $35.00 laimėjo:

New Jersey valstijos vajininkai ..,
4- tą dovaną — $30.00 laimėjo:

A. žemaitis, Baltimore, Md............
5- tą dovaną — $25.00 laimėjo:

George Shimaitis, Brockton, Mass.
6- tą dovaną — $20.00 laimėjo:

Philadelphijos, vajininkai ..............
7- tą dovaną — $15.00 laimėjo:

K. Kasulis, Worcester, Mass............
8- tą dovaną — $12.00 laimėjo:

So. Bostono vajininkai ..................
9- tą dovaną — $10.00 laimėjo:

Lawrence-Lowell, Mass....................
$5.00 laimėjo.’

9,212

6,908

6,085

5,510

4,802

4,230
Vakarų vadų! priimtų TSRS pasiūlymą, 
link karo ar! Kairas. —Jungtinės Ara

bų Respublikos prezidentas 
Nasseris užgyrė Chruščio
vo pasiūlymą, kad į nusi
ginklavimo konfere n c i j ą 
vyktų valstybių vadai. Nas-

nusistatymą 
taikos klausimo rodo jų at

Turime mintyje “robotą.” Pa
vadinimas ne naujas, bet tik 
dabar jis pasidarė pavojin
gas.

“Robotas
kas “darbininkas.”

“Robotai” ypač p r a d ė j o 
smarkiai į
gaminimo procesuose. i ranasmi rase uieni či?>uiu

Aną_ dieną^ įvykęs toks pa-1 “Jzvesti j a”, “K r a S n a j a 
Zvezda” ir kiti.

Maskvoje radijo komen
tatorius sakė: “Praeityje 

Kai robotai užims j tiek daug jau buvo prikal-

.. !ma, kad visi vadai vyktų į
— tai mechams- nusiginĮęiavįmo konferen

ciją ir surastų kelią sutvir- 
įsigalėti automobilių tinimui taikos reikalų’.

Panašiai rašė dienraščiai
srkalbėjimas tarp vieno Fordo i 
kompanijos “boso” ir automo-’ 
bilininkų unijos prezidento 
Reuther:

Bosas:
unijos narių vietą fabrikuose, 
kas mokės narinius mokesčius 
į unijos iždą?

Reutheris: Kai robotai ga
mins automobilius, kas pirks 
automobilius ?

Clevelande išeinančio negrų 
laikraščio “Call-Post” leidėjas 

kad trys 
negrai amerikiečiai 

su komunistais. Tai, 
‘didelis mums nuosto-

Call-Post 
labai apgailestavo, 
įžymūs 
nuėjo 
girdi, 
lis.”

Jis 
vis, Paul Robeson ir Dr. W. 
E. B. DuBois.

Jam atsako komunistų va
das Ben. Davis. Šitie trys vy
rai, pasirinkdami marksizmo- 
leninizmo kelią, jis sako, di
džiai patarnavo visoms negrų 
ir visos darbo liaudies kovoms 
už naują rytojų. Jie yra gar
bė ir pasididžiavimas visos pa
žangiosios žmonijos. Jų ga
bumai, jų talentas, jų ilgame
tis pasiaukojimas šviečia ke
lią visiems, trokštantiems pa
saulio be karų ir išnaudojimo.

paminėjo Benjamin Da

su- 
bus 
pa-

Prezidento Kenedžio atsaky
mas premjerui ChrušČ i o v u i 
charakteri zuojamas “no, 
but...” Jis dabar nevažiuos 
į Ženevą dalyvauti nusiginkla
vimo klausimo komisijos 
sirinkime, bet vėliau, jei 
reikalas, su mielu noru į 
sitarimus atvyks.

Svarbu gera, rimta pradžia. 
Svarbu geros gairės. Tą pra
džią padaryti, tas gaires duo
ti gali tik aukščiausios vals
tybių galvos. Kitaip, konfe
rencija pavirs į debatų foru
mą. Taip jau atsitiko su ne 
viena daug žadančia konfe
rencija.

Chruščiovo pasiūlymas rem
tinas visų, kurie į nusiginkla
vimo klausimą žiūri rimtai, 
kurie linki Ženevos konferen
cijai pasisekimo.

Kolumnistas James Reston 
vasario 14 dieną rašo: “Jung
tinės Valstijos jau įsivėlusios 
į nepaskelbtą karą Pietiniame 
Vietname.”

Ant rytojaus pranešta, kad 
ten vienas lėktuvas nukrito 
arba buvo pašautas ir žuvo aš-

(Tąsa 6-tam pusi.)

3,614

3,274
10-tą dovaną — 

Great Neck, N. Y. 2,688

Sei’is sako, kad jis vyks, jei- i Pittsburgh© vajininkai 
gu dauguma iš aštuonioli- Miami. Fia.................
kos valstybių viršūnių pasi
sakys už jų dalyvavimą. 

Praga. — Čekoslovakijos
vyriausybė pasisakė už tai,į Rochester, n. y/;...... .....
kad 18-kos valstybių viršū- f- cleTv^1^’ Ohio • Y v T T Ii •JI 1

_ ____  , nės vyktų į nusiginklavimo
nusiginklavimo > konferenciją.

beta,’ prirašyta ir tartasi 
diplomatų i

Sirija nori gauti 
iš TSRS pagalbos

Damaskas. — Sirijos gy
nybos ministras R. Barma- 
da ir keli karininkai išvyko 
į Maskvą. Jie stengsis gau
ti iš Tarybų Sąjungos kari
nių lėktuvų, tankų ir nedi
delių karo laivelių.

Sirijai yra reikalinga ir 
trąšų, geležinkelių įrengi
mų ir įvairios mašinerijos. 
Sirijos misija laikysis Če
koslovakijoje ir Lenkijoje.

lai

Didėja francūzų 
liaudies vienybė

Paryžius. — Masinės
dotuvės teroro aukų Pary
žiuje ir pavykęs generali
nis streikas visoje Francū- 
zijoje — labai nustebino 
darbo liaudies priešus.

Užsienio diplomatai nu
mato, kad tai buvo smūgis 
De Gaulles vyriausybei, 
kuri nesugebi suvaldyti re
akcininkus ir išspręsti Al
žyro klausimo. Dar nieka
dos nebuvo buvę tokių ma
sinių demonstracijų nuo to, 
kai Paryžius buvo iš nacių 
išlaisvintas.

TSRS PROTESTAS
Maskva. — TSRS įteiks 

Jungtinėms Valstijoms pro
testą prieš JAV lėktuvų 
skraidymą virš tarybinių 
laivų. Du JAV karo lėktu
vai skraidė virš tankerio 
“Maksim Gorki”, kuris vė
žė į Kubą naftą.

Leopoldville. — Kongo 
premjeras C. Adoula vyks 
į Maskvą.

2248
2207
2158Los Angeles, Calif.........

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

Plymoth—Wilkes-Barre, Pa .... 1928
1886
1812

2006

Mažos salos, bet 
rimtas reikalas

Ra-

salai- 
skai-

Jungtinės Tautos. —Prieš 
14 metų Jungtinės Tautos 
pavedė Jungtinių Valstijų 
globai Caroline, Mariano 
ir Marshalines salas 
jame vandenyne..

Ten yra 2,000 mažų 
čiu, kuriu tik mažas
čius apgyventų, ir kur ran
dasi apie. 80,000 vietos : 
nių. Salos išsimėtę 
2,000 mylių pločio ir 
5,000 mylių ilgio.

Jungtinės Valstijos 
salų srityje daro karinius 
pratimus. Prieš tai protes
tuoja socialistinės šalys 
Indonezija.

zmo- 
per 
per

li*

KUNIGAI KURSTO 
PRIEŠ VALDŽIĄ

Georgetown. — Britų 
Gvinėjoje neseniai susior
ganizavo liaudiška vyriau
sybė priešakyje su Dr. C. 
B. Jaganu. JAV kapitalis
tai ir kunigai kursto žmo
nes prieš tą valdžią.

AREŠTAVO LAŽYBŲ 
LYDERIUS

Miami, Fla. — Čionai po
licija areštavo šešis asme
nis, kurie buvo vadais nele- 
gališkų lažybų arklių lenk
tynėse. Sakoma, kad jie vi
soje šalyje turėjo apie 1,000 
savo agentų (“bookių”) ir 
per savaitę darė milijono 
dolerių “biznį”.

Cape Canaveral, Fla. -— 
JAV orlaivynas vėl atidėjo 
John H). Glenno iššovimą į 
kosmosą. Jeigu bus geras 
oras, tai jis bus iššautas 
antradienį, vasario 20 d.

LLD 20 kp.-Mot. Skyr.
Binghamton, N. Y.............

M. Uždavinis, Norwood, Mass.
Scranton, Pa.............................
Chicagos vajininkai ..................
V. Tara.škienč,

San Francisco, Calif..........

1632
1474

912
884

790

L. Tilvikas, Easton, Pa............
Ursula Paich, Bridgeville, Pa. 
A. Navickas, Haverhill, Mass. 
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass................
Shenandoah, Pa. ........................
Grand Rapids, Mich...................
Vera Smalstis, Uivonia, Mich.
M. Aranuk, Detroit, Mich........
C. Belunas, Detroit, Mich.......
J. Patkus, New Haven, Conn. 
Lewiston, Me.............................
C. K. Urban, Hudson, Mass. ... 
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass....................
A. •;Valincius, Pittston, Pa.........

718
662
532

422
420
360
345
321
307
180
180
180

106
70

Čia paskutiniai rezultatai, skaitant nuo tų, tilpusių 
sausio 26 d. laidoj. Už aukas į jubiliejinį fondą punktai 
įskaityti.

Nuo Conn, valstijos vajininkų gauta atnaujinimų: 
(Tąsa 5-tame puslapyje)

Nenusimena Kubos 
liaudis ir vadai

Havana. — Kubos laik-. Jungtinių Tautų Politi- 
raščiai rašo, kad Amerikos!niame komitete prieš socia- 
valstybių konferencijo j e,..............
kuri įvyko Punta del Este, 
pravaryta rezoliucija palai- 
idos tą sąjungą. Konferenci
joje balsavo prieš Kubą tik 
mažos šalys, kuriose randa
si tik 50,000,000 gyventojų, 
o atsisakė balsuoti šalys, 
kuriose yra 150,000,000 gy
ventojų. O ir tie užsienio 
munistrai, kurie balsavo 
prieš Kubą, neišreiškė sa
vo šalių žmonių valios. Ve- 
nezuelos ministras piktai 
puolė Kubą, gi Venezueloje 
per visą savaitę vyko strei
kai ir demonstracijos už 
Kubą.

Washingtone iš Amerikos 
valstybių sąjungos p a s i- 
traukė Kubos delegatas D r. 
Carlos M. Lechugd. Jis 
pirm apleidimo susirinkimo 
pareiškė: “Punta der Este 
konferencijoje užsienio mi
nistrai sulaužė šios organi
zacijos taisykles ir užtrau
kė gėdą ant pačios organi
zacijos... Aš atvykau čia 
pareikšti Kubos liaudies 
protestą ir tai, kad mes ne
sutinkame šioje sąjungoje 
ant toliau pasilikti... Mes 
žinome, kad Lotynų šalių, 
žmonės yra prieš tą nuta- mui gyveniman Septynerių 
rimą”.

listinių kraštų rezoliuciją, 
kurioje buvo reikalaujama, 
kad JAV nesikištų į Kubos 
vidaus reikalus, balsavo 50 
atstovų, už rezoliuciją bal
savo 11, 39 šalių atstovai 
susilaikė nuo balsavimo, o 
4 šalių nedalyvavo. Komi
tete 46 valstybių atstovai 
balsavo prieš pasiūlymą, 
kad JAV ir Kuba taikos 
keliu išrištų nesusiprati
mus, tai yra, pasiūlymą, ku
ris atitiko pačių Jungtinių 
Tautu tikslus.

T. Sąjungoje įvyks 
deputatų rinkiniai

Maskva. — Kovo mėnesį 
įvyks deputatų rinkimai į 
Tarybų Sąjungos Aukš
čiausiąją Tarybą (parla
mentą).

Komunis tų Partijos 
Centro Komitetas ragina 
visus piliečius balsuoti. Tuo 
pat kartu atžymi tą, kad 
Tarybų Sąjunga viską darė 
ir daro sušvelnijimui tarp
tautinių santykių, pastoji
mui kelio karui ir pravedi-

JAV pasitrauks iš 
Dhahrano bazės

Washingtonas. — Čionai 
lankėsi Saudi Arabijos ka
ralius Saudas ir plačiai ta
rėsi su prezidentu Kene
džiu.

Po pasitarimo, preziden
tas sakė, kad ateinantį ba
landžio mėnesį Jungtinės 
Valstijos ištrauks savo ka
ro lėktuvus iš Dhahrano 
bazės Arabijoje.

JAV karinio orlaivyno 
komandieriai daug kartų 
įrodinėjo, kad jiems “būti
nai reikalinga ta bazė”, bet 
Arabijos gyventojai reika
lauja, kad JAV pasitrauktų.

KENKIA SPORTININKŲ 
SĄSKRYDŽIUI

Londonas. — Kovo 7—18 
dienomis, Colorado Springs, 
Colo., įvyks tarptautinis 
sportininkų sąskrydis. JAV 
atsisakė įsileisti Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
(Rytų Vokietijos) sporti
ninkus. Todėl jau Tarybų. 
Sąjungos, Čekoslovakijos. 
Rumunijos ir eilės kitų val
stybių sportininkai atsisakė 
dalyvauti.

Darbo unijos ir JAV 
Kongreso rinkimai

Washingtonas. — AFL- 
CIO unijų vadai sako, kad 
ateinantį rudenį dės pa
stangų išrinkti 30 kongres- 
manų, kurie būtų prielan
kūs darbo unijoms.'

Al. Barkan, unijų politi
nės veiklos direktorius, sa
ko, kad bus dedamos pa
stangos, idant į Kongresą 
vėl nepatektų tokie, kaip E. 
M. Dirksenas iš Illinois 
valstijos ir jam panašūs.

/ Ekstra
Hamburgas, V. Vokietija. 

—Siautė baisus uraganas. 
Hlimburgąs ir daug kitų 
Vakarų Vokietijos miestų 
nukentėjo. Sugriauta dau
gybė namų, virš 100 žmonių 
žuvo ir apie 30,000 liko be
namiu, c

Berlynas. .. - Nesutikimai
tarp TSRS ir Vakarų padi
dėjo išilgai Vakarų oro su
sisiekimo koridorius su va
kariniu Berlynu.

mėtų plano.

NUŠOVĖ J. VALSTIJŲ 
MILITARĮ A TAŠĘ

Leopoldville. — Nušovė 
lovoje Jungtinių Valstijų 
militarinį atasę pulkininką 
H. Stogner, 39 metų am
žiaus. Kamabaryje buvo jo. 
privatinė sekretorė Eliza
beth Thing, 22 metų am
žiaus. Stogner vedęs ir tu
ri šešis vaikus.

Canberra. — Australijoje 
yra 131,000 bedarbių.

Washingtonas.—Apie 2,000 
studentų j)er dvi dienas pi- 
kietąvo Baltąjį namą reika
laudami nebandyti atominių 
ginklų.

Montevideo. — Urugva
jaus Tautinė Taryba 5 bal
sais prieš 3 atsisakė nu
traukti diplomatinius ry
šius su Kuba.

Washingtonas. — < JAV 
valstybės depar.tamen tas 
informavo Tshombę, kad 
negali jam duoti leidimo at
vykti į šią šalį.
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Wilkinsonas ragina kovoti
Iš KALĖJIMO GRĮŽO Frank Wilkinson, kurį teis

mas buvo nuteisęs vieneriems metams “del pažeminimo 
Kongreso”. Kuo Wilkinsonas Kongresą buvo “pažemi
nęs”? Ogi tuo, kad jis kadaise gynė Oarl Bradeną, pa
šauktą prie kongresinio neamerikinio komiteto ir pata
rė Bradenui kaip gintis nuo inkvizitorių. Abudu, Wil
kinsonas ir Bradenas, buvo nuteisti vieneriems metams 
kalėjimo. Abudu paleisti po devynių mėnesių dėl to, kad 
kalėjime “gerai užsilaikė.”

Wilkinsonui buvo suruoštos piimtuvės Niujorke ir 
Čikagoje; abiejose dalyvavo daug publikos. Buvęs kali
nys ragino žmones juo labiau kovoti prieš McCarrano 
įstatymą, ginant šalies Konstituciją. Jis taipgi ragino 
nepamiršti tų, kurie šiandien tebėra kalėjime dėl poli
tinių įsitikinimų. Vienu tokių—Junius Scales, šiuo tar
pu kalinamas Lewsburgo federaliniame kalėjime.

Frank Wilkinson grįžo į namus Los Angeles mies
te, Kalifornijoje. Jis pasižadėjo darbuotis, kiek begalė
damas.

Reakcionierių suvažiavimas
TULSOS MIESTE, Oklahoma valstijoje, prieš ku

rį laiką įvyko reakcionierių konferencija, kurioje da
lyvavo apie 200 asmenų. Jai vadovavo tūlas kunigas 
Billy James Hargis, aršus liaudies laisvės priešas ir ka
ro šalininkas. Jis sakė, kad reikią daryti visą, idant se
natorius Barry Goldwater 1964 metais būtų išrinktas 
šalies prezidentu. Goldwater, kaip žinia, yra reakcinis 
respublikonas, reakcionierių dievaitis.

Hargis gyrėsi, kad jo krusada kas metai gaunanti 
$1,000,000 aukomis. Jis pats algos gaunąs $120,000 me
tams. Be to, jam apmokamos visos “išlaidos”. Jis gyve
nąs “klebonijoje,” kurios pastatymas kaštavo $43,000! 
Vadinasi, Hargisui labai apsimoka naujos “profesijos” 
praktikavimas.

Kun. Hargis vadovauja t. v. “National Anti-Com- 
munist Leadership” mokyklai, apie kurią spiečiasi 
daug milijonierių.

Tenka priminti, kad šiuo metu Jungtinėje Valstijo
se vis daugiau ir daugiau fabrikantų, bankininkų ir ki
tokių stambių biznierių, turinčių milijonus dolerių, įsi
jungia į t. v. “anti-komunistines” organizacijas, kurių 
Amerikoje yra visa eilė. Ten jie pila savo dolerių mai
šus nuodinančiai Amerikos žmonių protą propagandai.

Pelnai ir darbai
“THE WORKERIO” korespondentas Detroite pra

neša, kad Ghrysler-Dodge automobilių kompanija 1961 
metais padarė $13,000,000 pelno. Kaip ji tiek uždirbo? 
Ogi taip: labai “taupė darbą”—paleido iš darbo apie 
7,000 darbininkų ir tarnautojų.

Chryslerio-Dodge fabrikas Haintramcke greitu lai
ku šiemet paleisiąs iš darbo daugiau darbininkų, šiame 
fabrike numatoma palikti tik 4,000 darbininkų. Tenka 
nepamiršti, kad tuojau po praėjusio pasaulinio karo 
čia dirbo apie 32,000 darbininkų!.

Del pasportų komunistams
AMERIKINĖ CIVILINIŲ LAISVIŲ SĄJUNGA 

(American Civil Liberties Union) praneša, kad ji pa
dės komunistams kovoti dėl gavimo pasportų į užsienį 
išvažiuoti, kurie norės.

Kaip žinia, Valstybės departamentas šiuo metu 
atsisako (einant McCarrano įstatymu) duoti komunis
tams pasportus (pasus).

Civilinių laisvių sąjungos direktorius Patrick Mur
phy parašė laišką Valst. sekretoriui Dean Ruskui, ku
riame be kitko sako: “Teisė keliauti į užsienį yra dalis 
laisvės, kurią garantuoja šalies Konstitucija...” Toji 
laisvė neprivalo būti trempiama pasiremiant asmens 
priklausymu bet kokiai organizacijai.

Civilinių laisvių sąjunga—įtakinga organizacija, 
jai priklauso daug pažangių šalies advokatų ir visuo
menininkų, įžymių amerikiečių.

Apie mūsų prezidentus
PRAĖJUSĮ PIRMADIENĮ paminėjome Abraomo 

Uncolno 153 gimimo metines. O sausio 30 buvo atžy
mėtos Franklino Delano Roosevelto 80 gimimo metinės. 
Abudu jiedu gyveno ir veikė skirtingais laikotarpiais; 
abudu buvo šalies prezidentais didžiulių krizių-sukrė- 
timų metais. Bet kadangi Lincolnas ir Rooseveltas bu
vo progresyvūs, kovojo už pažangą, tai abudu jiedu 
gerbiami ne tik mūsų šalyje, o ir kituose kraštuose.

Antai Maskvoje buvo iškilmingai paminėtas Rose- 
velto 80-asis gimtadienis. O prieš porą metų Roosevelto 
vardu buvo pavadinta didžiulė gatvė Jaltos mieste.

Kiek pažangūs, demokratiniai nusistatę žmonės 
abudu tuodu vyru gerbia, tiek reakcionieriai, kurie, jei

Į KAS KĄ RAŠO IR SAKO Į
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KRUPAVIČIAUS 
DEJONĖS

Viename .Čikagos mitin- 
gėlyje palbėjo prel. M. Kru
pavičius (Mykolu Juoduoju 
vadinamas). Pasak E. šu- 
laičio pasakojimo Kanados 
lietuviškų klerikalų laik
rašty, buvę taip:

“Čia buvo iškelta visa ei
lė įdomių, nors nelabai nau
jų, minčių, apie kurias kaž
kodėl vengiama daug kalbė
ti ir rašyti. Prelatas api
būdino liūdną mūsų jauni
mo auklėjimo padėtį. Jis 
pažymėjo: 1. lietuviškos pa
rapinės mokyklos Ameriko
je nėra; 2. lietuviško para
pinio vaikų darželio čia taip 
pat nėra; 3. organizacijos, 
kurios vykdo šioje srityje 
darbą, taip pat yra pasirin
kusios nelietuvišką kryptį; 
4. šiuo klausimu dar neįsto
jome į tikrą kovos kelią.

Prel. M. Krupavičius pa
reiškė, kad vadinamos ‘lie
tuviškos’ parapinės mokyk
los įkala vaikui nuomonę, 
jog jis esąs ne lietuvis, o 
amerikietis.”

■ Bet tik plepėjimais lietu
vybės reikalų Amerikoje 
K r u p avičius, nėi kas ki
tas nepataisys. • Reikia im
tis konkretiškų žingsnių. 
Vienas jų — sumegsti kul
tūrinius ryšius su Tarybų 
Lietuva, gauti iš ten geros 
vaikams literatūros, orga
nizuoti mokyklėles, ne pa
rapijines, o “svietiškas,” ir 
ten mokyti vaikus lietuvių 
kalbos, lietuviškų dainelių 
ir kitokių su lietuvybe susi
jusių dalykų. Parapijos, at
siminkime, yra vyskupų ži
nioje, gi: vyskupai; —lietu
vybei svetimi. Jie ją net ir 
slopina.

PASIGAVO
“MOKYTĄ VYRĄ”

S. J. Jokubka “Vilnyje” 
rašo:

. Nei iš šio, nei iš to, kaip 
grybas po lietaus, Čikagoje at
sirado kažkoks J. Miklovas. 
Nacionalistai sako, jis neseniai 
atbėgo kažkoks J4 Miklovas. 
labai mokytas. Jis naciona
listams.duoda pranešimus apie 
“skurdą ir kitas baisenybes” 
Lietuvoje. Pasakysiąs kalbą 
net vasario 16 minėjime.

Jeigu tokia slaviška pavar
de lietuvis atsirastų tarpe pa
žangiųjų lietuvių, nacionalistai 
gvoltu pradėtų šaukti, — ru
sas, maskolius, kacapas, Mask
vos agentas! Bet, kai dabar 
jis niekina savo tėvų žemę Ta
rybų Lietuvą, tai nacionalis-. 
tams šaunių šauniausias lietu-i 
vis, tikras žemaitis.

Galima pasakyti: Jei ta
sai J. Miklovas nebūtų ple
palas, neplepėtų naivių da
lykų klerikalams, tai jie jį 
vadintų “durnium” ir jo pa
vardė jiems būtų “Miklov.”

KATALIKŲ 
HIERARCHIJA

Romos katalikai turi bai
siai didelę organizaciją, pa
dalintą į daug y b ę visokių 
padalinių. Čikagos marijo
nų “Draugas” paduoda to
kią santrauką tų Vatikano 
pavaldų:

Naujame 1962 m. popiežiš
kame metraštyje paduota vi
sos žinios ir adresai bažny
tinės organizacijos, kuri pa
saulyje neturi sau lygios, štai 
Kardinolų kolegijoje yra 80 
kardinolų. Katalikų Bažnyčia 
apima 11 rezidencialinius ir 
5 titulinius patriarchatus, 391 
rezidencialines metropolijas ir 
arkivyskupijas bei 1,370 rezi
dencialines vyskupijas. Vien

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

tik titulinių k u -'
pijų bei vyskupijų yra 
1,722, prie kurių reikia pri- 
skaityti dar 972 titulinius vys
kupus užimančius įvairias par
eigas Bažnyčioje kaip nunci
jai, internuncijai, delegatai 
ar apaštališki vikarai, augzi
liarai ar ko-adjutoriai, prela
tai ir abatai bei kiti apašta
liški administratoriai. Tikrų
jų prelatūrų ir abatijų yra 
98-ios; 10 apaštal. administra- 
tūrų; 139 apaštal. vikariatai ir 
107 apaštališkos prefektūros.

Iš šito popiežiškojo metraš
čio aiškėja, kad Šv. Tėvo Jono 
XXIII popiežiavimo metu jau 
yra įkurta 80 naujų arkivys
kupijų bei vyskupijų; 33 vys
kupijos paaukštintos į arkivys
kupijas ir 84 apaštališki vika
riatai bei prefektūros misijo
se padaryta savistoviomis vys
kupijomis . Įkurta naujai 43 
įvairūs apaštal. vikariatai, 26 
prefektūros ar prelatūros.

“Prefektūros,” “prelatū
ros” ir kitokie pavadinimai, 
aišku, eiliniam katalikui ne
suprantami sutvėrimai. Bet 
Vatikanas sako: jiems ir 
nereikia tai suprasti; tik te
gu jie duoda pinigų, tegu 
lenkiasi, tegu poteriauja, 
tegu būva nuolankūs savo 
išnaudotojams — to jiems 
ir užtenka!,

Viėpas'1 menininkas, kiekvie
nas tarybinis žmogus turi 
apsvarstyti kulto laikotar
pio reiškinius, nusikratyti 
savo gyvenimo būde, psicho
logijoje jo apnašomis.”

Dalyvavo diskusijose M. 
Sluckis, A. Baltakis, A. 
Churginas, V. Reimeris, L 
Meras, E. Matuzevičius, A. 
Žukauskas, J. Paleckis ir 
kt.

Grožinės literatūros lei
dyklos direktorius J. Čekys 
nusiskundė, kad per maža 
parašoma literatūros, ski
riamos vaikams.

Kaip rašytojai, taip ir 
kompozitoriai, taip ir daili
ninkai rūpinasi, kaip akty- 
viaurįsitraukti į komunizmo 
statybą, kaip sukurti geres
nius kūrinius, kaip sėmin- 
g i a u pagražinti Lietuvos 
žmonių gyvenimą.

SUVAŽIAVIMAI, 
KONFERENCIJOS 
LIETUVOJE

Šį mėnesį Vilniuje įvyko 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
valdybos plenumas, taipgi 
Lietuovs Kompozitorių są
jungos valdybos plenumas, 
taipgi Lietuvos Kompozito
rių sąjungos ir Lietuvos 
dailininkų sąjungos suva
žiavimai.
' Plenumas ir suvažiavimai 
buvo sušaukti vyriausiai 
tam, kad, atsižiūrint į pra
ėjusį TSKP XXII-ąjį suva
žiavimo pageidavimą, būtų 
į aukštesnį lygį pakelta Ta
i’ y b ų Lietuvos literatūrai 
muzika ir daile . y

Vilniaus “Tiesa” smul
kiau aprašo rašytojų plenu
mo eigą. Jį atidarė Ant- 
Venclova, pratardamas į sa
vo kolegas ir bičiulius to
kiais žodžiais:

Kaip pavasario griaustinis, 
keliantis žemėje visa, kas gy
va, gražu, žadinantis gyvybę, 
skatinantis augti, stiprėti, kles
tėti, — šiandien po pasaulį 
aidi TSKP XXII suvažiavimo 
idėjos. Tarybiniai lietuvių ra
šytojai yra laimingi, kad gy
vena tokioje šalyje, kuri pir
moji kuria tauriausią santvar
ką, kad jie atvirai ir tvirtai 
stovi po Komunistų partijos 
vėliava, žengia pirmose greto
se komunizmo keliu. Kalbė
tojas kviečia atvirai, draugiš
kai, nuoširdžiai aptarti didžią
sias literatūros ir jos kūrėjų 
pareigas, iškeltas TSKP XXII 
suvažiavimo.

Platų pranešimą padarė 
K. A m b r asas, literatūros 
kritikas ir Rašytojų sąjun
gos valdybos sekretorius. 
Diskusijose dalyvavo visa 
eilė rašytojų. Poetas A. Jo
nynas pasakė:

Siekiant, kad literatūros kū
rėjai geriau suprastų savo 
šiandienos pareigas, apmąsty
tų savo uždavinius, reikia 
svarstyti ir aiškintis asmeny
bės kulto padarinius ir jo pa
darytą žalą mūsų literatūrai. 
Niekam neleisdami niekinti ir 
šmeižti tarybinės literatūros 
pasiekimų iki TSKP XX su
važiavimo, — pabrėžė kalbė
tojas, — turime atvirai išsi
aiškinti klaidas, litera t ū r o s 
trūkumus, kad jie nepasikar
totų.

Rašytojų Sąjungos pirmi
ninkas poetas E. Mieželaitis 
kalbėjo “apie tai, kad kiek-

pajėgtų, istorijos eigą atgal pasuktų, jų neapkenčia. Ir 
šiuo metu pietinėse valstijose, kur vyrauja rasistai,1 
Lincolną neigia, o reakcionieriai, tieky šiaurėje, tiek 
pietuose, visaip spiaudo ant Franklino D. Roosevelto.

IŠ laiškų
Gerbiamas rašytojau 
Mizara,

Dovanokite,' kad trukdome 
Jums tokį brangų laiką, bet 
labai norėtume pasidalinti 
su Jumis savo mintimis, pa
pasakoti apie literatų būre
lio darbą ir sužinoti apie 
Jūsų planus ateičiai.

Mūsų būrelyje yra tik 16 
mokinių, tačiau stengiamės 
šį tą nuveikti: aptariame 
knygas, rašome referatus, 
renkame tautosaką, susirin
kimuose skaitome savo kū
rybą, suruošėme konkursą 
“Kas 'daugiau perskaitė?” 
Šiais mokslo metais aptarė
me Dovydaičio apsakymų 
rinkinį “Vieną vasaros nak
tį,” Justino Marcinkevi
čiaus poemą “Kraujas ir pe
lenai,” Žmuidzinavi č i a u s 
atsiminimų knygą “Paletė 
ir. gyvenimas,” Kubilinsko 
eilėraščių rinkinį “Pionie
rių palapinės,” paruošėme 
keletą referatų. Pasku
tiniame susirinkime skaitė
me referatą “Amerikos dar
bo žmonių gyvenimo atvaiz
davimas Margerio apsaky
mų rinkinyje ‘‘Mėlynos 
akys.”

Mėgstame skaityti laik
raštį “Laisvė,” kurį mūsų 
mokyklai siunčiate. Ten 
randame daug įdomių daly
kų apie Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Mums labai patinka Jūsų 
knygos. Dabar pradėjom 
ruoštis Jūsų kūrybos vaka
rui. Žadame parašyti pra
nešimą apie Jūsų kūrybą, 
paskaityti ištraukų iš “Mor
tos Vilkienės divorso,” “Ū- 
kanų,” “Sliakerio” ir kitų 
knygų, s u v a i d inti vieną 
veiksmą iš “Pono ameriko
no.”

Žadėjo atvykti pas mus 
rašytojas Linas Valbasys 
papasakoti apie Jus ir Jū
sų literatūrinį darbą. Ne
žinome, kaip mums pasi
seks, bet dabar su užsidegi
mu dirbame. Kai nustaty
sime tikslią vakaro datą, 
Jums pranešime. Pas mus 
būna labai gražu pavasarį, 
tai, gal būt, vakarą suruo
šime gegužės mėnesį, kad 
rašytojui Valbasiui Žasliai 
paliktų gerą įspūdį.

Mums labai būtų įdomu 
sužinoti, ką Jūs dabar ra
šote, ką ateityje galvojate 
parašyti. Jeigu tai Jūsų la
bai neapsunkintų, mes ne
paprastai džiaugtumės, ga
vę Jūsų laišką.

Su gilia pagarba,
ŽasZrą vidur, mokyklos 

literatų būrelio nariai
Žasliai. 1962-II-5

Kubos tabako embargas 
jau veikia

Floridos mieste Tampoje 
bedarbių skaičius didėja. 
Brangiųjų cigarų dirbtuvė 
jau paleidinėja darbinin
kus. Daugelis jų ten dirbo 
net nuo 1915 metų. Dabar 
jie patampa bedarbiai. Iš 
6,000 cigarų dirbėjų gali vi
sai mažai belikti darbe, kai 
iš Kubos atvežto tabako re
zervai išsisems. Tai gali at
sitikti į keletą mėnesių.-

Prezidento Kenedžio pa
tvarkymu sulaikytas iš Ku
bos 31 milijono tabako sva
rų metinis įvežimas, už ku
rį Kuba kasmet gaudavo po 
25 milijonus dolerių. Dabar 
Kuba tų 25 milijonų dole
rių iš Amerikos nebegaus, 
bet tą tabaką kitoms šalims 
parduos. PAt kaip su Tam
pos cigarų dirbėjais? Ka
dangi ir taip Amerikoje yra 
keli milijonai bedarbių, tai 
cigarų dirbėjams vargu bus 
galima kitus darbus gauti.

Kai kurie iš darbo paleis
tieji jau savo nuomones pa
reiškė, kad prez. Kenedžio 
embargo amerikiečius dau
giau nuskriaudžia negu Ku
bos žmones. Paleistieji iš 
darbo cigarų dirbėjai uždir
bo maždaug po $52 į savai
tę. Bedarbių apdraudos da
bar jie gauna po $27 sa
vaitėje. Tai kaip jie gali, 
ypač su šeimomis, išsivers
ti? Kito amato jie nemo
ko, tai sunku kur nors kitas 
darbas gauti. Išsibaigus 
bedarbių apdraudai pasida
rys tikra problema, kaip 
jiems teks gyventi. Teks 
labdaringų įstaigų pagalbos 
prašyti. Todėl cigarų dirbė
jai labai susirūpinę ateitim.

Dabar planuojama pra
plėsti Floridoje pirmos rū
šies tabako auginimą. Sa
koma, kad šiais metais bus 
užauginta apie 100,000 sva
rų. Bet ar gi gali tas 100,- 
000 svarų pavaduoti iš Ku
bos įvežamą 31 mil i j o n ą 
svarų ?

Kubos tabako cigarai A- 
merikoje pardavinėjami po 
dolerį. Tai tik turčiai ga
li juos naudoti. Atrodo, kad 
ir turčiams teks pasiten
kinti prastesnės rūšies ciga
rais.

25 ar 10 valandų 
darbo savaitė

Kenedžio administracija 
nepatenkinta, kad elektri- 
kininkų unijos lokalo 3 na
riai iškovojo 25 valandų 
darbo savaitę. Nepatenkin
ta todėl, kad elektrikininkai 
duoda pavyzdį kitiems dar
bininkams kovoti už 25 va
landų darbo savaitę.

Prez. Kenedis kelis kartus 
pareiškė, kad šiuo metu pa
kanka 40 valandų darbo sa
vaitės, o apie trumpesnę 
darbo savaitę tai dabar ne
reikėtų nei kalbėti. Bet kaip 
galima sumažinti bedarbių 
skaičių žymiai nesutrumpi
nus darbo savaitę? Kene
džio administracija į tai ne
turi atsakymo.

Automatizacija ir visokia 
kitokia techniška pramonėje 
pažanga vis daugiau ir 
daugiau darbininkų iš dar
bo išmeta. Kad savo darbą 
apsaugoti, tai ir tenka ko
voti už žymiai trumpesnę 
darbo savaitę . 25 valandų 
darbo savaitė būtina plieno, 
automobilių, kasyklų ir ki
tose pramonės šakose. Kad 
tai atsiekti, unijos turėtų 
išvystyti platų vajų tarp 
neorganizuotų darbininkų, 
kad juos įtraukti į unijas ir 
įjungti bendron kovon už 
trumpesnes darbo valan
das.

Ai* nusiginklavimas' 
Amerikai pavojingas?
Daugelis stato klausimą, 

kas atsitiktų su Jungtinių 
Valstijų ekonomika, jei 
Jungtinės Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga susitartų nu
siginkluoti. Daroma iš to 
klaidinga išvada, kad ta
da Amerikoje susilauktume 
ekonominės krizės.

Valstybės departamentas, 
pasiremdamas Kolumbijos 
universiteto profeso r i a u s 
Emile Benoit apskaičiavi
mu-, taipgi bereikalingai 
gązdina žmones ekonomine 
krize. Šiuo metu, girdi,- 
prie ginklų gamybos dirba 
apie 10 procentų visų darbi
ninkų. Tai ant tiek ir be
darbių eilės padidėtų. Vi
so galėtų pasidaryti iki 11 
milijonų bedarbių. 4

Bet tai tik bereikalingas 
gązdinimas. Juk susitari
mas nusiginkluoti gali pri
vesti prie žymaus santykių 
pagerėjimo tarp kapitalisti
nių ir socialistinių šalių. 
Prekyba.tada irgi žymiai 
padidėtų. Amerika galėtų 
daugiau mašinerijos ir kito- 
kių gaminių išvežti į Kini
ją ir kitus socialistinius 
kraštus.

Nusiginklavimas taipgi 
sutaupytų daug finansų ki
tiems svarbiems reikalams, 
kaip namų ir mokykų sta
tybai ir tt. Nusiginklavi
mas atidarytų plačias duris 
į gerbūvišką žmonių gyve
nimą, kuris sunaudotų daugį 
daugiau produkcijos.

Tad nėra ko bijoti eko
nominės krizės dėl nusi
ginklavimo.

■ Ar seniai darosi 
religingesni?

Michigano universiteto 
profesorius Harold L. Or- ... 
bach tvirtina, kad žmogaus < ; 
amžius nieko bendro neturi .. 
su religija. Jis paneigia .11 
tvirtinimą tų, kurie sako, 
kad senesni žmonės pasida
ro religingesni.

Orbach teigia, kad jis 
plačiai šį klausimą tyrinė
jęs Detroito apylinkėje ir 
patyręs, kad tie, kurie iš 
mažų dienų ir jaunystėje 
buvo prie religijos prisirišę, 
tai ir nusenę pasilieka reli
gingi. O tie, kurie iš jau
nų dienų buvo nereligingi, 
tai ir senatvėje religijos ne
paiso.

Žinoma, visur galima ras
ti tam tikrų išimčių. Iš ne
religingų žmonių tam tikras 
procentas patampa religin
gais, o iš religingų — ne
religingais.

Norėjo kalėjime pailsėti
Pittsburghe buvo toks at- . 

sitikimas. 19 metų jaunuo
lis James Snyder Kivo ap-į 
kaltintas vagystėje ir ture- /■ 
jo pasimokėti teismo kaš
tus, viso $61.

James Snyder tada pa
reiškė, kad jis nori eiti į 
kalėjimą. “Aš negaliu nie
kur gauti darbo ir mano 
motina mano, kad pailsėti 
kalėjime man bus labai ge
rai,” Snyder, pasakė teisė
jui.

Tačiau teisėjas L. L. 
Lewis įsakė jaunuooliui ei
ti darbo pasiieškoti ir baus
mę sumokėti. “Bet jeigu 
bausmę laiku nesumokėsi,” 
priminė jam teisėjas, “tada 
turėsi eiti kalėjiman” ne 
pailsėti, o už bausmę padir
bėti.

J. G. _

Auburn, N. Y. — Katali- , 
kų Mount CĮarmel mokyklo- c. 
je influenza susirgo 250 
studentų.

2 p.-Laisvė (Liberty)—Anti., vasario (Feb.) 20, 1962



I JURGIS VAŠINGTONAS Šen irten pasidairius MARGUMYNAI "SU svetainėje. Prašom į§i- 
tėmyti laiką ir vietą, kad tą

i

Vasario men. 22 d. su- 
R^nka 230 metų nuo Jurgio 
Vašingtono gimimo, ši su
kaktis yra ypač reikšminga 
tiems, kurie gyvena m ū s ų 
sostinėje. Ši Amerikos da
lis buvo Jurgio Vašingtono 
namais seniai prieš jam 
pasidarant pirmuoju Ame
rikos p r e z i d entu ir “Jo 
Krašto Tėvu.” Ten jis gi
mė, gyveno, mirė ir buvo 
palaidotas. Ten kiekvienas 
kampas yra pilnas jo atmi
nimų ir kiekivenas keliau
tojas yra primenamas, kad 
čia gyveno Jurgis Vašing
tonas.

Pats miestas yra jo var
du pavadintas ir yra domi
nuojamas didelio Vašingto
no paminklo. Du miesto 
universitetai (Jurgio Va
šingtono ir Georgetown©) 
turf jo vardą.

Kitoje Potomac upės pusė
je yra Virginijos valstija, 
kur Vašingtonas gimė. Ke
liautojas išvažiuodamas iš 
miesto Vašingtono keliu 
pravažiuoja per Aleksand
rijos miestą pro bažnyčią, 
kurioje Vašingtonas mels- 
(ihvosi. Dar už kelių mylių 
kelias pasibaigia.

Mount Vernon yra Va
šingtono namai — balti su 
aukštu stogu, iš kurių ma
tosi Potomac upės užsilen- 
kimas. Namai ir keli šim-

M. K. Čiurlionio kūryba 
kaip ją praplatinti?

Iš laiškų redakcijai pasi- 
rodo, kad nemažas mūsų 
skaitytojų skaičius yra ga
vęs dailininko M. K. Čiur
lionio reprodukcijas, kurias 
pernai išleido Lietuvos 
Valstybinė Grožinės Litera
tūros leidykla Vilniuje. Kai 
kdriems asmenims tas pui
kias reprodukcijas prisiun
tė bičiuliai, kitiems — gi
minės. Nėra ko sakyti, tai 
graži, didelė dovana!
Dabar kai kurie skaityto

jai rašo laiškus ir klausia: 
ką daiyti su tomis repro
dukcijomis? Laikyti jas pa
slėpus nuo kitų? Atiduoti 
kam nors kitam?

Štai vienas ląisvietis — 
Jokūbas. Jis viengungis, 
gal būt gyvena kur nors pa
sisamdęs vieną kambarėlį, 
nežinau. Jį taipgi geri 
žmonės Lietuvoje apdovano
jo didžiojo dailininko kūry
bos reprodukcijomis; ir jis 
klausia manęs to paties — 
ką daryti su jomis?..

Pirmiausia noriu pasaky
ti, jog paišyba, skulptūra 
bei kiti meniniai kūriniai, 
floors jie turi tautinius bruo
žus, yra tarptaictiniai. Jie 
į žiūrovą kalba be žodžių. 
Nuėję į muziejų, mes lygiai 
gėrimės kūryba — paišyba, 
skulptūra, etc., jei tik ji 
reikšminga, gera, —sukur
ta visokių tautų, visokių ra
sių dailininkų.

Tai, beje, liečia ir mu
ziką.

Vadinasi, ir M. K. Čiur
lionio kūryba kalba be žo
džių, — kiekvienam ji pa
daro gilų įspūdį. Daugelis 
kultūringų žmonių norėtu 
ją įsigyti ir pasigrožėti, 
dažnai pasižiūrėti, nes tai 
kūryba, sukelianti kilnes
nius jausmus, priverčianti 
žmogų giliau ir plačiau pa
svajoti, pasidžiaugti, pasi
didžiuoti, kad jis, pagaliau, 
esąs galvojantis žmogus, o 
ne koks paprastas gaivalas.
i Į meninę kūrybą negali- 

ma žvelgti taip, kaip, saky
sime, į naujus batelius, į 
suknelę, į kostiumą, ir pa
sakyti: gražūs jie, ar ne
gražūs. Norint meno kūri

tai akrų žemės, ant kurios' 
jie stovi, po Vašin g t o n o J 
mirties buvo pradėję griū
ti, tačiau buvo atnaujinti ir 
palikti tokiais, kokie jie bu
vo V a š i n g t o nui gyvam 
esant.

Turistai į Vašingt o n ą , 
įskaitant ir mokyklų vaikų 
atstovus iš visų Amerikos 
kampų, visuomet lanko 
Mount Vernoną. Jie ap- 
vaikšto namus, apžiūri 
kambarį, kuriame Vašing
tonas mirė ir kuris yra tais 
pačiais baldais apstatytas, 
kaip ir tada. Išėję iš namų 
jie eina pro vartus ir susto
ja prieš dvi marmuro len
tas, padėtas šalia viena ki
tos su užrašais: George! 
Washington, 1732 - 1799... 
Martha Washington, 1732- 
1802.

jei tiek pilgriminių kelionių 
inspiravo?

Išvedęs Amerikos Revo
liucijos Armiją į pergalę 
per nepriklausomybės ko
vas. Vašingtonas pasitrau
kė į Mount Vernon’ą, k u r 
jis tikėjosi praleisti savo li
kusį gvvenima. Iš šio pa
sitraukimo tačiau jis buvo 
tuojau pašauktas imtis po
litinės naujos tautos vado
vybės, užimti pirmojo prezi
dento vieta.

American Council

ni suprasti ir įvertinti, juo 
pasigrožėti, pasidžiau g t i, 
reikia pasiruošus stebėti, 
gilintis.

Šios M. K. Čiurlionio re
produkcijos labai reikšmin
gos dar tuo, kad su jomis 
eina kartu Ant. Venclovos 
meistriškas dailininko kū
rybos įvertinimas, ansklem- 
bimas, ir kad Venc lovos 
traktatas paduodamas net 
keturiohiis kalbomis — lie
tuvių, rusų, anglų ir fran- 
cūzu.

Vadinasi, daugelis žmo
nių, jei ne ta, tai kita kal
ba srali Venclovos straipsnį 
perskaityti susipažįstant su 
Čiurlionio gyvenimu ir kū
ryba.

■ Tad ir reikėtų šia pro
ga p a s i n a udoti, pasklei- 
džiant M. K. Čiurlionio kū
rybą platesniems žmonių 
sluoksniams. Pirmiau šia: 
reikėtų duoti lietuvių kil
mės žmonėms — mokyto
jams, dailininkams, meni
ninkams, kad jie susipažin
tų su tuo, ką davė pasau
liui lietuvių tauta. Galima 
duoti ir kitų tautybių žmo
nėms, besidomintiems pai
šyba, kad jie žinotų, kokie 
meno lobiai šiandien yra 
Tarybų Lietuvos muziejuo
se.

Ne vieną Čiurlionio repro
dukciją gali įsirėminti ne 
vienas žmogus ir pasikabin
ti ant sienos. Vietoje kokių 
pigių kalendoriškų (dažnai 
aitrių) “pikčių,” kodėl ne
galėtų kaboti Čiurlionio vie
nas kitas kūrinys, gražiai 
įrėmintas, su pažymėjimu- 
pavadinimu ir autoriaus 
vardu po juo?!

Būtų galima mūsų Lite
ratūros Draugijos kuopų 
susirinkimuose, arba kito
kiuose didesniuose pobū
viuose išstatyti M. K. Čiur
lionio reprodukcijas, kad 
visi matytų. Ten pat tas ar 
kitas asmuo galėtų paskai
tyti A. Venclovos raštą — 
jei ne visą, tai bent jo dalis, 
ištraukas. »

Tokios mintys manyje 
kilo, ypatingai perskaičius 
Jokūbo G. laiškutį.

Rojus Mizara

Georgia valstijoj, nedide-1 pitalo gengsteriai pirmiau 
liame Albany miestelyj, seg-1 nužudė P. Lumumbą, o da- 
reguoti negrai savpn vienių;, C 
gu ryžtu subankrųtino au- dyti Lumumbos pasekėją 
tobusų kompaniją. Mat, se
niau negrams buvo drau
džiama autobusuose greti
mai sėdėti su baltaisiais. | bų Sąj u n g o s atstovybei. 
Negrai protestavo ir pakar-1 Jungtinių Tautų Saugumo 
totinai gražiuoju prašė. Tarybos posėdyje TS atsto- 
baltveidžius panaikinti va- vas Zorinas kol kas savo in-

Ta- tervencija aptramdė suokal- 
baltieji į kiekvieną bininkų užmojus. Gengsbe- 

negrų prašymą atsakydavo į riai patys sau duobes ka
su pažeminančia panieka. 
Pagaliau negrai paskelbė 
busų kompanijai boikotą, 
atsisakydami busais važi
nėti. Po kelių mėnesių 
kompanijos transporto pa
jamos tiek sumažėjo, kad 
buvo priversta savo biznį 
uždaryti.

žiuotėje segregaciją, 
čiau

Šių metų Britanijos par
lament© posėdyje Londone 
iškilo didokas triukšmas, 
kuomet parlamentui buvo 
pateiktas užgirti projektas 
atremontuoti kar a 1 a i t ė s 
Margaretos palečių. Tai iš
girdę, kai kurie parlamento 
atstovai rūsčiai sušuko: Te
gul Anthony Arms t r o n g 
Jones pats pasitaiso savo 
namą! Margaretos vyras 
—A. A. Jones—seniau bu
vo tik paprastas fotografis- 
tas, o dabar ir jam suteik: Įkibti iš anksto prie darbo, 
lordo Snowdowno titulą. ; kad Philadelphijos mieste

Philadlphijoje gydytojai, 
betikrindami viešųjų mo
kyklų mokinių sveikatą, su
rado net 13 procentų ma- 
žasvorių mokinių. Daugelio 
paauglių mokinių svoris nu
kritęs net 15 svarų žemiau 
gydytojų nustatyto norma
laus svorio. Tačiau dėl to 
vietinė komercinė spauda 

i komentarų nedaro. Ji tik 
i atkartotinai skelbia, kad 
Į Kinijoje žmonės “badauja” 
! ir kitose socialistinėse šaly- 
1 se žmonės “pusbadžiai gy
vena.”

Įdomu pastebėti, kad jau 
ir Švedijos militaristai pra
dėjo reikalauti apginkluoti 
jų armiją atominiais gink
lais. Švedija per ilgus me
tus laikėsi griežto neutra
lumo.

Kubos prezidentas Osval
do D. Turando, sugrįžęs iš 
Amerikos užsienio ministrų 
konferencijos Punta del Es
te, Urugvajuje, pasakė Ku
bos liaudžiai, kad J A V 
Valstybės sekreto r i u s D. 
Rusk, atvykdamas į tą kon
ferenciją, vienoje rankoje 
nešėsi durklą, o kitoje dide
lį maišą dolerių. Kuomet 
Brazilijos atstovas atsisakė 
balsuoti už nutraukimą dip
lomatinių ryšių su Kuba, 
tuomet D. Rusk pasiūlė 
Brazilijai 500,000,000 dole
rių ekonominės paramos, 
jeigu Brazilija pakeis savo 
nusistatymą ir balsuos prieš 
Kubą. Bet Brazilijos atsto
vas atsisakė parduoti žmo
niškumo idėjas už dolerių 
maišą...

Iš Philadelphijos mokyk
lų 46 jau teikia šiltus už
kandžius savo mokiniams. 
Pradinėse mokyklose už pie
tus mokiniai moka po 30 
centų, o vidurinių mokyklų 
mokiniai — po 35 centus. 
Už kiekvieno mokinio pie
tus federalė valdžia priside
da po 4 centus. Sakoma, kad 
mokinių motinos labai pa
tenkintos šiltais užkandžiais 
jų vaikams mokyklose._ ♦ •

Konge vyksta labai kvai
las ir neapgalvotas pasau
linio kapitalizmo suokalbis 
nužudyti pažangiuosius dar
bininkų vadus. Didžiojo ka-

bar jau suokalbiauja nužu-

A. Gizengą. Kad Gizenga 
ligi šiol dar išliko gyvas, 
nuopelnas priklauso Tary

Buvusis Pennsylvanijos 
gubernatorius John S. Fine 
teisiamas federa 1 i n i a m e 
teisme Williamsporte, Pa., 
už nesumokėjimą valdžiai 
taksų $65,984. Sakoma, kad 
tas turtuolis turįs stambių 
metinių pajamų. Bet vis
ką taip gudriai apmaskuo- 
ja, kad tik išsisuktų nuo 
mokėjimo taksų. J. S. Fine 
esąs senas advokatas.

Buvusis Philadelph i j o s 
miesto majoras R. Dil- 
worthas, kuris rezignavo iš 
burmistro pareigų ir dabar 
kandi datuoja gubernato
riaus pareigoms Pennsylva- 
nijos valstijoj, ragina aukš
tuosius miesto valdininkus 
ir visuomenės darbuotojus 

būtų surengta pasaulinė pa
roda 1976 metais.

Philadelphijos mieste ir 
jo apylinkėje klerikalai ir 
visokie biblijistai' siunta iš 
pykčio, kam gi teismas pri
pažino nekons t i t u c i n i u 
P ė n n s y 1 vanijos seimelio 
pravestą įstatymą, kad vie
šose mokyklose prievarta 
būtų skaitomos iš biblijos 
s v a r b e s nes tikybinės iš
traukos.

Atsirado daug šviesios 
minties mokinių ir jų tėvų, 
kuriems nepatiko priversti
nas biblijos prietarų moky
mas mokyklose, ir todėl tas 
labai opus klausimas atsi- 
kliuvo net aukšte s n i a m e 
teisme. Biblijos fanatikai 
sako, kad jie apeliuos dar 
aukščiau, kol iškovos teisę 
brukti biblijos monus į jau
nuolių galvas.

Progresas

Binghamton, N. Y.
Ligoniai

Eva Čekanauskienė ser
ga ir randasi Wilson Me
morial ligoninėje. Serga 
Regina Černa, Antano duk
ra, ji yra ligoninėje. K. 
Markūnienė buvo ligoninė
je, dabar jau gydosi namie. 
A. Maldaikienė, K. Jozapai- 
tienė ir K. Vaicekauskienė 
sveiksta. S. Baka pasveiko, 
bet Eva Baka labai susirgo.

Mirė Petras Bručias. Liū
desy paliko sūnų, kuris gy
vena Kalifornijoje.,

Aukos
Į Leono Prūseikos pa

minklo fondą aukojo seka
mi: J. ir K. Vaičekauskai 
$5; po $2: P. ir K. Joza- 
paičiai, Iz. ir . Vėžiai ir J. 
ir A. Žemaičiai; po $1: A. 
ir J. K. Naval inskai, V. 
Miller, V. Kapičiauskienė 
ir Eva Čekanauskienė. V- 
siems aukojusiems didelis 
ačiū!

J. K. Navalinskiene, 
LLD 20 kp. aukų rinkėja

Tokio. — Vasario 10 die
ną čia buvo tikras “pava
saris”, šilumos buvo 76 
laipsniai.

Washingtonas. — 1961 
^metais JAV buvo , paga
minta 9,423,000 gali o n ų 
degtinių.

Kolumnistas Drew Pear
son dažnai rašo taip, kaip 
dalykai yra tikrenybėje. Jis 
savo pasikalbėjimus su N. 
Chruščiovu aprašė labai pa
lankiai. Už tą aprašymą 
tūli reakcionieriai pradėjo 
šaukti: “Jį reikia išdepor- 
tuoti į Maskvą...”

•

Italijos autoritetas slap
tai pranešė JAV valdžiai, 
kad bulgaras Sobakov Ki
rov, kuris nukrito su orlai
viu pietinėje Italijoje, nėra 
šnipas, — Drew Pearson 
rašo. Toliau: '

Italijos autoritetas esąs' 
pasitenkinęs savo tyrinėji
mais, kad lakūnas nėra fo
tografavęs militarinių ba
zių, ir jo filmų aparatai 
nebuvę vartoti oriniam šni
pinėjimui.

Italai pranešė: jie turė
sią teismą tik propagandos 
sumetimais. Taip jie pri
vačiai aiškinę Amerikos au
toritetams.

Indijos fanatikai paskelbė 
“pasaulio pabaigą,” pama
tuodami, kad koks ten žal
tys artinasi prie saulės. Jis 
prarysiąs saulę, na, tai ir 
bus “pasaulio pabaiga.” Jų 
pranašauta diena buvo sau
sio 5. Bet niekas neįvyko...

Biblijistas Bill Graham, 
k a 1 b ė damas Venezueloje, 
Karakas mieste, pareiškė, 
kad “Kristus sugrįš ant 
žemės, ir jis būsiąs pasau
lio valdytojas.”

Nenuostabu, ką sako Gra
ham. Panašių žmonių yra 
daug.

John Birch organizacijos 
įsteigėjas Robert H. W. 
Welch buvo pašauktas, kad 
jis įrodytų savo tvirtinimą, 
jog esąs didelis skaičius 
raudonųjų - komunistų fe- 
deraliniuose darbuose. R. 
H. W. Welch atsisakė pa
rodyti.

Kaip jis prirodys, netuu 
rėdamas tam faktų.

Pastaruoju laiku ta John 
Birch grupė sakosi turinti 
net 100,000 pasekėjų. Ple
pa, kad prezidento Kenedžio 
kabinete esą net 15 žydų 
kilmės diplomatų.

Tūli Amerikos angliškų 
laikraščių redaktoriai lygi
na John Birch organą su 
Hitlerio spauda. Seattlės 
“Times” rašo:

“Pavojus yra iš ekstre
mistų grupės, kuri nori pa
dalinti ir sukompromituoti 
Amerikos publiką vien tik 
su pabalnotu arkliu su už
rašu “Anti-Communist.”

H. S. Trumanas džian- 
birčistus pavadino Ku Klux 
Klanu be baltų marškinių.

•

Egipto ministeris Hus
sein Shafei pasakė, kad jis 
panaikinsiąs iš gatvių vi
sus pinigų maldau to jus, el
getas, per šešis mėnesius. 
Jis pastatysiąs keturis di
delius jiems namus ir ten 
maitinsiąs tuos, kurie nega
li užsidirbti.

Man rodosi, būtų gerai, 
jei amerikiečiai valdininkai 
paimtų egiptiečių pavyzdį.

•

Keturių laikraščių leidė
jas rašo apie kolumnistus 
ir jų išvadas:

—Kaip reporteriai ir ko- 
lumnistai gali žinoti, kas 
dedasi už uždarytų durų? 
Jie nesėdi kabinete; jiems 
nėra žinoma ČIA ir Pen
tagono slaptybė. Niekas ne
duoda jiems užrašų Valsty
bės sekretoriaus pasikalbė
jimų.

Tačiau kiekvienas Wa
shington© kolumnistas turi 

parašyti savaitines kolum- 
nas, kurių receptai vienas 
trečdalis iš paskalų, antras' 
trečdalis — plepėjimai biu
rokratų, ieškančių malonių,- 
trečias trečdalis teisybės.

Jeigu tu neatskirsi tų 
trečdalių ir sumaišysi juos, 
nežinosi, ką perskaitei.

•

Jeigu šalies prezidentas 
ir vice-prezidentas numir
tų, kas užimtų prezi denio 
vietą?

Speaker of the House'. 
Pirmiau galėjo užimti Valš-’ 
tybės sekretorius, bet' nuo 
1947 metų — ne.

Spartakas

Rochester, N. Y.
Iš Moterų klubo veikimo
Vasario 11 d. įvyko LLD 

110 kuopos moterų klubo 
susirinkimas. Jis buvo skait- 
lingąs. Narės visus rei
kalus svarstė rimtai. Bu
vo skaitytas laiškas nuo Ai
do choro, kuris rengiasi mi
nėti 50 metų savo gyvavimo 
sukaktį. Jam iš iždo paau
kota $7, o narės dar sudėjo 
$9, tai bendrai pasidarė 
$16. Aukojusiųjų vardai 
bus paskelbti vėliau.

Nutarta surengti Moterų 
dienos minėjimą., Jis įvyks 
kovo 10 d., svetainė jau pa
samdyta.

Prie klubo prisirašė dvi 
narės—. Helen Velikienė ir
Ona Jenesik. Labai smagu, 
kad klubas auga narėmis. 
Po susirinkimo tur ėjome 
karštos kavos ir įvairių už
kandžių. Draugės pasigen
da A. Duobienės, E. Dūo- 
bienės ir N. Baltakienės, 
kurios ’ serga. Smagu, kad 
jos jau sveiksta.

Sergk F. Maneliai. Mane- 
lienė jau apie trys metai 
nesveikuoja, o vėlesniu lai
ku susirgo ir F. Manelis. 
Jis yra ilgametis Gedimino 
draugijos veikėjas ir pažan
gios spaudos skaitytojas.

J. Stančikas buvo ligoni
nėje, jam padaryta opera
cija; dabar jau randasi na
mie ir sveiksta. Serga Ber
ta Adomaičiukė, jai padarė 
operaciją; dabar sveiksta.

Visiems ir visoms linkiu 
greitai pasveikti ir vėl su 
mumis būti.

L. Bekis

Worcester, Mass.
Iš Aido choro veklos

Pranešu muzikos ir dainų 
mylėtojams, kad Worceste- 
rio Aido choras gyvuoja. Ir 
šios žiemos sezonu nusitarė 
susimokinti operetę “Lietu
vaitė.” Aktoriai visi pa
rinkti tinkami geram su- 
vaidinimui. Vadovaujančias 
roles turi Amerikoj užaugę 
mūsų jaunosios kartos cho
ristai, gražiabalsiai daini
ninkai—Irena Janulienė ir 
Albertas Dapša.

Ši operetė nedidelė, bet 
turi daug melodingų gra
žių dainų — solo, duetų ir 
chorui.

Mūsų mokytojas Jonas 
Dirvelis įdeda daug darbo. 
Choras jam atsimoka gra
žiu sudainavimu. Aktoriai 
mokosi ir lanko pamokas, 
nežiūrint blogų orų. Bra
vo, choristai!

Atėjo keturi nauji daini
ninkai į mūsų chorą — du 
vyrai iš senosios kartos ir 
dvi iš Amerikoje augusių 
jaunosios kartos. Mūsų cho
ras dabar yra gražesnis. 
Ačiū mokytojui už naujus 
narius.

Operetė “Lietuvaitė” bus 
suvaidinta balandžio 29 d., 
2 vai. popiet, 29 Endicott
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dieną niekur kitur neva- 
žiuotumėt.

Choras laiko pamokas sek
madieniais, 3-čią vai. ,po-ta ’ 
pi-et. •• Uihh/' :

Vėliau pranešiu daugiam"’ 
J. M. L.

Iš LLD 11 kuopos 
susirinkimo

Vasario 12 d. atsibuvo 
LLD 11 kp. susirinkimas*, 
MHįi < atsilankė viduti!^ /* 
kai. ’uie pasimokėjo meti
nes duokles. Buvo skaity
tas- laiškas nuo niujorkiškio 

/Aido choro. Pranešama, kad 
choras gegužės mėnesį mL’ 
nės . penkiasdešimetinę sua 
kaktį. Susirinkimas nuta-' *>
rė pasveikinti jubiliatus su 
$5.

Skaitytas padėkos laiškas 
nuo sveturgimių komiteto 
už pasiųstą auką, taipgi 
pakvitavimas iš “Laisvės” 
už aukas suvažiavimo svei
kinimui.

Susirinkimas išrinko ko
misiją parinkimui aukų nuo 
pavienių draugų dėl Leono 
Prūseikos paminklo pasta
tymo. Kuopa paaukojo jau 
$25. L. Prūseikai pamink
las bus pastatytas Chicago- 
je, Tautiškose kapinėse, kur 
jis palaidotas.

Nėra reikalo aiškinti, kiek 
Prūseika yra užsitarnavęs 
paminklo. Aukas priimti 
kuopas įgalioti D. G. Ju- 
sius ir J. Jeskevičius.

D. J.

Montello, Mass.
šurum-burum

Kuomet įsisteigė daini
ninkų grupė, tai, aišku, 
jiems buvo ir yra reikalin
gas kapitalas, kad gyvuoti. 

! Dainininkai kasmet ruošda
vo- ir.ruošią taip vadinamus 

I “šurum-buruh.” Reikia pa
sakyti, jog visuomenė skait
lingai ir duosniai daininin- 
kus remia;

Dainininkai nusitarė va
sario 24 d. rengti šurum- - 
burum laikraščio “Laisvės” . - 
naudai. Gal būtų buvę ge
riau, jeigu šį parengimą 
būtume pavadinę “bazaru.” 
Mat, bazaras tai lyg pla
čiau duris atidaro pašalie
čiams. Kaip ten bebūtų, šį ... 
sykį ir apylinkės draugai 
kviečiami dalyvauti. Kaip 
visuomet, taip ir šiame pa
rengime bus skanių valgių, 
gėrimų, ir smagiai galėsime 
pašokti lietuvišką polką.

Dar vienas dalykas, tai 
mūsų paren g i m a m s (šu
rum - b u r u m ) montellie- : 
tės visuomet gausiai au
kodavo maisto — pyra
gų, kugelių ir kitokių 
valgomų daiktų. Būtų gra
žu, jei ir dabar jos prisi
dėtų, nes visas nuo paren
gimo pelnas eis “Laisvės” 
naudai. Būkite, draugės ir 
draugai, taip geri, dalyvau
kite dainininkų parengime. 
Prisiminkime dainą “Tėvy
ne brangi,” kur sakoma: 
Tebūna laime mūs pastogėj, 
visad nueina, šiluma!

Jaunutis

KUBOS CUKRUS IR 
JO REIKALAVIMAI

Havana. — 1962 metais 
vien Tarybų Sąjunga ir Ki
nija buvo pasirengę pirkti 
4,860,000 tonų Kubos cuk
raus. Kuba gavo didelį už
sakymą iš Lenkijos, Čeko
slovakijos, Rumunijos ir 
Rytų Vokietijos. Sakoma, 
kad socialistinių šalių pa
reikalavimo negalės paten
kinti — stokos apie 560,000
tonų cukraus, nes Kuba tu
ri sutarčių ir su kapitalis
tinėmis šalimis.



V. Sidenka

' A NGOL A UGNYJE
(Tąsa)

Silpnai išvystytas šalies geležinkelių 
tinklas. Svarbiausia geležinkelio magist
rale — Bengelos geležinkelis, kuris ker
ta šalį iš rytų į vakarus. Geležinkelio 
savininkas yra “Tanganjika konsešenz” 
monopolija, kurios akcijų žymi dalis pri
klauso Amerikos bilijonieriui Rokefele- 
riui. Angolos eksporte svarbiausią vietą 
užima Jungtines Valstijos. Užjūrio kom
panijos superka Angoloje daugiau kaip 
pusę kavos derliaus, beveik visą sizalį, 
didžiulę mangano rūdos dalį ir kt. An
golos importe pirmąją vietą užima Por
tugalija, po Jos eina Didžioji Britanija 
ir JAV. ę

Būdinga, kad Angoloje beveik visiškai 
nėra nacionalinės buržuazijos. Visos 
bent kiek stambesnės pramonės įmonės 
priklauso užsienio — Europos ir Ameri
kos — kapitalui. “Turtingas” angolietis 
—tai mažos parduotuvėlės ar dirbtuvės 
savininkas, plantacijų ir pramonės kom
panijų, bankų, prekybos firmų smulkus 
tarnautojas. Angoloje nėra nacionalinės 
buržuazijos, kuri nors kiek galėtų prie
šintis užsienio kapitalo spaudimui .

Angolos darbininkų klasė dar negau
si ir gana glaudžiai susijusi su žeme. 
Proletariato, tikrąja šio žodžio prasme, 
tai yra visuomeninės klasės, neturinčios 
gamybos priemonių ir kito pragyvenimo 
šaltinio, išskyrus darbo jėgos pardavi
mą, yra kolonijoje tik negausios grupės. 
Didžiausi Angolos proletariato — žemės 
ūkio darbininkų ir kalnakasių — būriai 
daugiausia susideda iš laikinų darbinin
kų, samdomų pagal “kontraktą.” Jie 
palieka kaimą labai ribotam laikui ir, 
išdirbę tam tikrą laiką rūdyne ar plan
tacijoje, paprastai grįžta į gimtąsias 
vietas.

Angolos valstietija ir proletariatas— 
gausiausia ir labiausiai engiama šalies 
gyventojų dalis, kuri daugiausia kenčia 
nuo kolonizatorių savivalės. Šios abi kla
sės yra pagrindinė varomoji jėga ango- 
liečių tdutos išsivadavimo kovoje prieš 
kolonizatorius.

XX amžiaus vergvaldžiai

Susipažinimas su dabartine padėtimi 
Angoloje tolygus kelionei į XVII amžių, 
kai klestėjo vergų prekyba, kai geriau
siu kaltės įrodymu buvo laikomas “pri
sipažinimas kankinimų metu,” o suim
tieji buvo plakami ir baudžiami kitokio
mis kūno bausmėmis.

Angoloje ir ligi šiol yra išlikę vergo
vė, kankinimai, kūno bausmės.

Pagal kolonijos įstatymus Angolos val
džios organai turi teisę priversti kiek
vieną afrikietį, kelis mėnesius per metus 
nemokamai dirbti, tiesiant ir remontuo
jant kelius bei atliekant kitus “viešuo
sius darbus.” Tiems darbams suvaro
mi visi artimų kaimų afrikiečiai. “Ka- 
dangi daugelyje vietų vyrai dirba priver
čiamuosius darbus kituose rajonuose,— 
rašo apie tai amerikiečių laikraštis,— 
genties viršininkas ar vadas, atsakąs už 
kelius, dažnai verbuoja moteris ir net 
mažus vaikus. Štai kodėl Angoloje gali
ma matyti, kaip motinos su vaikais ant 
nugarų, nėščios moterys ir visai ma
žos mergaitės primityviais kauptukais 
kasa kelius ir neša ant galvos pilnas pin
tines žemių...”

Kita Angoloje klestinti pri verčiamo jo 
darbo forma — “kontrakcija.” šios sis
temos esmė tokia. Kai portugalų planta- 
toriui ar rūdos kasyklų savininkui rei
kia darbo jėgos, jis neiškabina skelbimo 
ant savo dvaro ar rūdyno vartų, kad 
samdoma darbo jėga. Jis daro kitaip: 
siunčia vietinių gyventojų reikalų de
partamentui paraišką darbo jėgai, pra
šydamas “parūpinti’’ jam reikiamą 
skaičių vietinių gyventojų.

Departamentas turi tinklą agentų- 
verbuotojų — vadinamųjų angiadores, 
kurių profesija labai primena vergų 
medžiotojo amatą. Angiadores papras
tai kreipiasi pagalbos į apygardos virši
ninką — šefą “de posto.” Tasai pasiun
čia verbuotojo žinion policininkų būrį, 
kuris staiga pasirodo afrikiečių kaime. 
Visa kita — kelių valandų reikalas: ne
raštingi valstiečiai verčiami padėti po
pieriuje, kuris jiems netgi neperskaito
mas, pirštų atspaudus, ir, eskortuojant 
policijai, lydimi į verbavimo punktą. Iš 
ten jie nugabenami į plantacijas, rūdy
nus ar gamyklas.

Darbo diena plantacijoje trunka nuo 
5 ryto iki 7 valandų vakaro, be to, dir
bama net sekmadieniais. Jeigu darbinin
kas neįvykdo dienos užduoties, jam tai
koma kūno bausmė. “Užkontraktuoto 
darbininko” — “kontraktado” — dar
bo užmokestis labai menkas. Ir dalis 
sumos, kurią įmonininkas privalo išmo
kėti darbininkams, eina kaip kyšis val
dininkams, įsipareigojusiems aprūpinti 
jį darbo jėga. Tokia pat padėtis rū
dynuose ir gamyklose.

Angiadores pasirodymas kaime pa
prastai sukelia jo gyventojų siaubą. No
rėdami išvengti verbavimo priverčiamie
siems darbams, kaimų gyventojai bėga į 
miškus, mėnesiais slapstydamiesi nuo 
verbuotojų. Specialūs “guardia fiskal” 
(“mokesčių gvardija”) būriai kontro
liuoja visus kelius ir takelius, gaudyda
mi “dezertyrus,” o kaimai, kur randa
ma tokių pabėgėlių, apdedami papildo
mais mokesčiais.

Londono žurnalo “Information Bul
letin of African Affairs” (1959 metų 

. rugsėjis) duomenimis, kiekvienais me
tais priverčiamuosiuose darbuose Ango
loje dirba 700 tūkstančių žmonių, kurių 
tarpe 100 tūkstančių — vaikai nuo 5 iki 
14 metų, o 100 tūkstančių — seniai nuo 
50 iki 70 metų amžiaus. Daugelis an
giadores užverbuotų afrikiečių taip ir 
nebegrįžta daugiau į gimtuosius kaimus. 
Jie žūva nuo nepakeliamo darbo portu
galų plantacijose ir rūdynuose. Pripa
žindamas šį faktą, buvęs Portugalijos 
prezidento ministras Marcelo Kaetonas 
kartą rašė: “prieš mus yra dvi aplin
kybės, kurios kelia abejojimą dėl mūsų 
kolonijinės politikos pasisekimo ir dėl 
kurių smarkiai mažėja gyventojų Ango
loje ir Mozambike: nepasotinamas dva
rininkų gobšumas ir priverčiamojo dar
bo sistema.” Daug sakantis pareiški
mas!

Dar iškilmingesnių pripažinimų yra 
kitame dokumente, parašytame kapitono 
Enriko Galvao. Žmogus, vadovavęs su
kilimui portugalų keleiviniame lainery
je “Santa Marija,” anksčiau buvo kolo
nijinės administracijos Angoloje vyriau
siuoju inspektoriumi. 1947 metais jis 
pateikė Portugalijos Nacionaliniam su
sirinkimui pranešimą apie padėtį portu
galų kolonijose Afrikoje. Šiuo dokumen
tu Galvao demaskavo kolonijos šeiminin
kus, kurie privedė jos liaudį prie iš
mirimo slenksčio. Portugalijos valdžios 
organai nuslėpė šį pranešimą nuo plačio
sios visuomenės, o jo autorių įmetė . į 
kalėjimą. 1959 metais Galvao pabėėgo iš 
iš kalėjimo ir 1961 metų pradžioje laive 
“Santa Marija” suorganizavo sukilimą. 
1961 metų sausio 29 dieną anglų savait
raštis “Observer” paskelbė Galvao pra
nešimo tekstą, kurį redakcija gavo iš 
Brazilijos. Tokiu būdu šis dokumentas 
pasidarė plačiai žinomas.

Nors nuo to laiko, kai buvo parašy
tas dokurųentas, ir praėjo daugiau kaip 
dešimt metų, nė viena jo eilutė nepaseno. 
Šiame pranešime nupieštas vaizdas su
krečia kiekvieną objektyvų žmogų. “Tam 
tikru atžvilgiu,—rašo Galvao,— padėtis 
(kolonijose — V. S.) dar blogesnė, negu 
esant atvirai vergovei. Vergovės laikais 
šeimininkas laikė nusipirktą žmogų, 
kaip ir galviją, savo turtu. Jis buvo su
interesuotas, kad šis žmogus būtų svei
kas, stiprus ir vikrus, ir prižiūrėjo jį, 
kaip ir savo arklius ar buivolus. Da
bar vietinis gyventojas neperkamas: jis 
tiesiog samdomas iš vyriausybės, nors 
jis gali būti laikomas ir laisvu žmogu
mi.

Jo šeimininkui nesvarbu, serga žmo
gus ar numirs, kad jis tik dirbtų, kol 
gyvas... O kai jau nebepajėgia dirbti 
arba miršta, šeimininkas visuomet gali 
prašyti atsiųsti jam naujų darbininkų. 
Kai kurie įmonininkai neteko 35 procen
tų savo darbininkų, tačiau jiems nieka
da nebuvo atsakyta “pristatyti” naujų.

Baigdamas savo pranešimą, Galvao 
rašė: “Mes negalime toliau vykdyti to
kią politiką. Mes daugiau negalime 
taikstytis su ramiu abejingumu tų, kas 
su tuo sutinka ir kas, matyt, priprato 
prie to...”

Deja, šis raginimas pasirodė esąs ty
ruose šaukiančio balsas. Angola ir to
liau tebegyveno pagal XVII amžiaus 
įstatymus. i

(Bus daugiau)

Bridgeport, Conn.
Vėl tapo supilti du nauji 

kapai mirusiųjų lietuvių. .
Vasario 8 d; mirė (karei-, 

vių namuose, New Havene) 
Pranas Giedraitis, sulaukęs 
67 metų. Jis paėjo iš Me- 
lionių kaimo, nuo Vabalnin
ko. 1913 metais pribuvo į 
šią šalį. Laike pirmo pa
saulinio karo tarnavo Dė
dės Šamo karo pajėgose, 
matė karo baisybes Euro
poje. Vėliau apsivedė ir vi
są laiką gyveno Bridgepor- 
te. Dirbo paprastus dar
bus, prigulėjo prie lietuviš
kų draugijų. Savo laiku bu
vo ir “Laisvės” skaitytojas.

Paljko liūdesy žmoną Mo
niką, daug giminių ir drau
gų. Kaip buvęs kareivis, 
palaidotas militariškai.

Vasario 1 d. mirė Moni
ka Paulaitienė, pagyvenusi 
moteris. Paliko dukterį 
Stephanie Chopsky ir šei
mą. Buvo narė poros lietu
vių draugijų, taipgi SLA 
71 kuopos.

Liūdesy likusiems arti
miesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą.

J. J. Mockaitis

PADĖKA
Nuoširdi padėka mano gi

minėms ir draugams — vi
siems už dalyvavimą mano 
gyvenimo draugo Prano 
Giedraičio šermenyse, už 
gėles. Taipgi grabnešiams 
ir Daugėlų šermeninei už 
gražų patarnavimą. Už pa
rodymą jūsų tikro draugiš
kumo visuomet būsiu jums 
visiems dėkinga.

Monika Giedraitiene

• • i m v r n h » irt****

Baisi istorija apie vieną 
“dvasios vadovą”

iiafąųdžjo mėnesio pasku
tinėmis dienomis į Šiaulių 
miesto milicijos skyrių 
kreipėsi tėvai V. ir S. Sa
vo pareiškimuose jie rašė, 
kad nežinia kur dingo jų 
dukros: septyni o 1 i k m e t ė 
Angelė ir aštuoniolikmetė 
Irena. Milicija ėmė ieškoti 
dingusių.

Netrukus pasidarė žino
ma, kad mergaitės ruošiasi 
nusižudyti. Tai sujaudino 
visus. Ieškant žmonių, ku
rie galėtų nurodyti pabėgė
lių pėdsakus,' buvo sužino
ta, kad daugiau už kitus 
gali sužinoti apie dingusias 
merginas Šiaulių Jurgio 
bažnyčios kunigas Algirdas 
Andrišiūnas. Kartu su 
Šiaulių F. Žemaičio vardo 
vidurinės mokyklos direkto-

St. Petersburg, Fla
Tik prieš kelias dienas 

parašiau žinutę, kad čia di
desnė dalis svečių yra iš 
pat rytinių valstijų — New 
Yorko ir kitų, gi šiomis die
nomis tas viskas pasikeitė. 
Vidurinės valstijos šiuo lai
ku perviršijo, o ypatingai 
Detroitas, Chicaga, Cleve- 
landas, net ir Pittsburghas 
atstovą ujamas čia labai 
skaitlingai.

St. P e t-e r s b urge žinių 
daug, sunku jas visas ir su
minėti. Čia viskas skirtin- 
giau negu kitose valstijose 
arba miestuose. Čia dalis 
žmonių jaučiasi tik kaip 
svečiai, atvykę praleisti žie
mos mėnesius. Besidžiaug
dami saulės spinduliais, 
daugelis sako, kad jiems čia 
daug sveikiau, nori apsigy
venti; kiti turi priežastis, 
dėl kurių jie čia ir many
tų apsigyventi, nors tos 
priežastys be pamato.

Florida svarbi valstija 
visais atžvilgiais. Čia ap
link pajūriai, vietomis yra 
ir derlingos žemės, gerai 
tarpsta citrusų sodai, auga 
daržovės, cukrinės nendrės, 
o jau paskutiniu laiku, kuo
met buvo nuspręsta boiko
tuoti Kubos produktus, tai 
čia ruošiamasi auginti ir 
tabaką, visai tokį kaip Ku
boj. Abejoja, ar pavyks, 
bet tabako kompanijos jau 
perka žemę tam tikslui, val
džia prisidės finansiškai.

Tokia farizėjiška politi
ka ! Sėmė didelius pelnus iš 
Kubos tabako, dabar už vis
ką taip atsilygina. Neleng
va bus Kubai, bet ji atsi
laikys.

Dzūkelis
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Londonas. —Sulaukęs 78 
metų amžiaus mirė teisėjas 
lordas Birkett, kuris daly
vavo Nuremberge nacių 
teisime. «•

Tokio. — čionai siaučia 
influenzos epidemija.

re V. Rikliūte apsilankiau 
pas kunigą. Jis patvirtino, 
kad merginas tikrai pažįs
ta, jas vaišinęs vynu savo 
bute, be to, jos tik pas jį 
išpažinties ėjusios... Kalbė
damasis su mumis, kunigas 
labai jaudinosi. Atsakymą, 
kodėl buvo taip pasimetęs 
“dvasios tėvas,” davė toles
nė įvykių eiga. O buvo taip.

Gegužės 8 dieną kažkas 
pasibeldė pas šių eilučių 
autorių. Pravėriau duris ir 
nustebau: iš turrtnos nuo
traukos pažinau, kad tai ir 
yra viena iš ieškomų Ire
na V. Netrukus jau kalbė
jausi ir su antrąja mergi
na —■ Angele S.

Prieš akis atsiskleidė 
šiurpi istorija

Abi merginos — giliai ti
kinčios. Daugiausia jos 
mėgdavo lankytis Jurgio 
bažnyčioje,/ kur kunigavo 
A. Andrišiūnas. Jos jį ir 
savo “dvasios vadovu” pa
sirinko. Ypač patikdavo jo 
pamokslai. Tų pamokslų 
paveiktos merginos ir nu
tarė užbaigti “vargus šioje 
ašarų pakalnėje.” Balan
džio 18 dieną jos pabėgo iš 
Šiaulių, kad prieš savano
rišką mirtį aplankytų visas 
“šventąsias” Lietuvos vie
tas. Pabuvojusios Šiluvoje, 
Vilniuje, merginos išvažia
vo Mažeikių link Pasiun- 
tusios atsisveikinimo laišką 
kunigui A. Andrišiūnui, 
Latvijos TSR teritorijoje 
esančiame miške jos sunai
kino savo asmens dokumen
tus, sukalbėjo poterius, iš
gėrė didelę migdomųjų 
vaistų dozę ir... užmigo. Už
migo svajodamos, kad/ jau 
atsibus “aname pasaulyje.” 
Tačiau gaivinantis miško 
oras ir jauni organizmai 
nugalėjo mirtį: po trijų pa
rų merginos atsigavo. Pa
sistiprinusios pas draugiš
kus latvių kolūkiečius, jos 
vėl slapta grįžo į Šiaulius, 
kad dar kartą pamatytų 
savo namus ir tada... nusi- 
sakndintų T a 1 š o s ežere. 
Merginos buvo atpažintos 
ir pristatytos tėvams.

Kas prie to privedė?
Kas gi skatino merginas 

tokiam baisiam žingsniui 
istorinėmis dienomis, kada 
visas pasaulis gėrėjosi nuo
stabia tarybinio mokslo 
pergale—kosmoso nugalėji
mu, kada kiekvienas tary
binis žmogus su naujomis 
jėgomis įsijungė į darbą 
vardan savosios liaudies, 
statančios didingą komuniz
mo rūmą? Šis skatintojas— 
kunigas A. Andrišiūnas.

Neatsitiktinai prieš ne
įvykusią mirtį Angelė ir 
Irena savo paskutinį laišką 
parašė kaip tik jam, savo 
“dvasios vadovui”. A. And
rišiūno pamokslų, patari
mų, pokalbių, ir išpažin-

čių įtakoje, mergaitės pa
mažu įtikėjo žodžiams apie 
“šio gyvenimo beprasmiš
kumą”, apie “žmogaus men
kystę” ir kitai viduramžių 
“išminčiai”. Neturėdamos 
didesnės gyvenimo patir
ties, praradusios pasitikė
jimą savimi, mergaitės net 
nepagalvojo, į kokią bedug
nę jas stumia kunigas.
“Dvasios vadovo” meilužės

Aiškinant priežastis, pa
stūmėjusias jas savižudy- 
bėn, teisingumo organai ra
do daugiau kaip 200 laiš
kų, skirtų A. Andrišiūnui. 
Daugumas jų—flirto ir jau
nimo tvirkinimo istorijos. 
Laiškai ir pokalbiai su jų 
autorėmis detalė po detalės 
atskleidė tikrąjį kunigo
A. Andrišiūno veidą, jo 
puoselėjamus kėslus.

Pirmiausia mes randame 
atsakymą, kodėl A. Andri
šiūnas, tarybinės santvar
kos metais baigęs Joniškio 
vidurinę mokyklą, pasirin
ko kunigo amatą. Gal į ku
nigų seminariją, o vėliau į 
bažnyčią jį atvedė didelis 
noras tarnauti dievui? Ne! 
Hitlerinės okupacijos metais 
Žagarėje siautėjo polici
ninko sūnelis, iš savo tėyo 
prisiklausęs apie tarybinių 
žmonių skerdynes, nuo pat 
mažens buvo auklėjamas 
neapykantos darbo liau
džiai dvasia. Tačiau, jei tė
vas atvirai, su ginklu ran
kose kovojo prieš Tarybų 
valdžią, tai sūnelis nutarę 
savo- ■ antiliaudišką veiklą 
pridengti kunigo sutana. 
Kad nebūtume tuščiakal
biai, susipažinkime su kai 
kurių jo pamokslų turiniu.

Jo pamokslai
Pikčiausiai kunigas puo

la tarybinį mokslą, nes jo 
laimėjimų dėka vis daugiau 
žmonių pradeda matyti tik
rąją religinių prietarų es
mę ir nusisuka nuo bažny- 
šios. ■ j ,

—Šiandien, — tvirtina 
viename pamoksle A. And
rišiūnas, — nuodėmė išdi
džiai žengia per pasaulį, už
sitraukusi ant savęs pa
trauklią mosklo, pažangos 
ir kultūros kaukę.

Štai jis, tikrasis veidas 
veidas kunigo, — aršaus 
mokslo, kultūros ir pažan
gos priešo veidas!

Matydamas, kad diena iš 
dienos vis labiau silpnėja 
kunigų įtaka, kad mūsų 
liaudis puikiausiai tvarko 
savo gyvenimą be visokio 
plauko išnaudotojų. A. 
Andrišiūnas niršta. Veik
damas į tikinčiųjų jaus
mus, jis pamoksle šaukia:

—O-vargše Kristau, pa
žvelk nuo kryžiaus! Ne tau 
priklauso bibliotekos ir te
atrai, ne tau priklauso mo
kyklos...

Tie laikai praėjo
Mes visiškai suprantame 

kunigo sielvartą. Visiems 
laikams nuėjo į praeitį lai
kai, kai katalikų bažnyčia 
laikė save Lietuvoje pilna
teise šeimininke ir su bur
žuazinės valstybės pagalba 
stengėsi skandinti darbo 
žmones amžinoje tamsoje. 
Taip, mūsų bibliotekos nie
kuomet neplatins “šventųjų 
žyvatų” bei kitos literatū
ros, kurią tiek laiko bruko 
mūsų liaudžiai dvasininki
ja. Nei A. Andrišiūnas, nei 
kuris kitas kunigas niekuo
met daugiau nematys mūsų 
respublikos teatruose nei 
“Kristaus kryžiaus kelių,” 
nei “Nekalto prasidėjimo,” 
nei kitų religinių misterijų. 
Ir veltui juodasis legionas 
tiesia savo nešvarias ran-

kas į mokyklą. Ji įstatymu 
atskirta nuo bažnyčios, ir 
niekam nebus leista nejį^, i 
skaityti su šiuo įstatymu. I 

Juo didesni darbo žmo
nių, statančių naują vi
suomenę, laimėjimai, tuo , 
labiau siunta kunigas. 1961 
metų vasario 12 dieną A. 
Andrišiūnas atvirai ragino 
tikinčiuosius melstis, kad 
Lietuvon būtų sugrąžinta 
tokia miela jo širdžiai bur
žuazinė santvarka. Tai jau 
ciniškas tyčiojimasis iš lie
tuvių liaudies, visiems lai- / 
kams nusimetusios engėjų 
jungą! Iš šio ir kitų A. 
Andrišiūno pamokslų aiš
kiai matyti, kokiam dievui 
trijuose asmenyse meldžia
si kunigas: fašizmui, bur- | 
žuaziniam nacionalizmui ir 
buržuazinei santvarkai, ku
rios vėl sėstų ant liaudies 
sprando.
Pasikalbėjiams su kunigo 

meilužėmis
Pasikalbėjus su daugelio 

laiškų autoriais, paaiškėjo, 
kad pažintis su merginomis 
kunigas panaudodavo ne 
vien donžuaniškiems tiks
lams, bet ir ugdyti mergį- 
nų nepasitenkinimą mūs)į 
gyvenimu, neviltį, pesimiz
mą.

Devyniolikmetė šiaulietė 
Vida K. savo laiške redak
cijai rašo:

—Su kunigu Algiu And- 
rišiūnu susipažinau pas siu
vėją. Po to jis pradėjo at
eidinėti pas mane į darbo-’ 
vietę ir skirti pasimatymus. 
Pasimatymus skirdavo nau
jose kapinėse, vėlai vaka
re...

Tai labai tinka kunigui 
—pasirinkti savo meilės rei
kalų tvarkymui amžinos ra
mybės vietą, ypač gerbiamą 
tikinčiųjų!

Sutanotas meilužis sėk
mingai laviravo tarp dau
gelio merginų, štai kad ir 
“eilinis” romanėlis su Vita 
Kuzmickaite. Pasiklausyki
me jos pačios pasakojimo:

—Su kunigu A. Andrišiū- 
nu susipažinau per balių 
klebonijoje, kur buvo ir ki
ti kunigai. Tada mane Al
gis pakvietė ateiti pas jį į 
butą... Kai nuėjau, jis stvė
rė mane į glėbį...

Klebonas Dumšė, sužino
jęs apie tai, pradėjo moky
ti Vitą:

—Svarbiausia, būk gud
ri... Jeigu Algį myli, vis
kas bus atleista... Juk ir aš 
toks...
“Dvasios vadovas” bėdoje

Ir mergina, klebono pa
skatinta, ėmė bristi gilyn į 
balą... Kai A. Andrišiūną 
pervedė į Meškuičius, ji 
pradėjo važinėti tenai. Bet 
jos “nelaimei,” vieną vaka
rą pas kunigą suvažiavo iš 
karto net kelios jo širdies 
damos ir visos energinguos, 
nenorinčios nusileisti viena 
kitai. Kad atsikratytų nors 
viena jų, kunigas primokė 
Janiną Pocevičiūtę apsi
mesti sergančia ir iššaukti 
greitosios pagalbos mašiną, 
kuri ir atvežė orgijos daly
vę į Šiaulius ketvirtą va
landą ryto. Štai kur neprie
kaištingas dievo įsakymų 
vykdymas...

Štai koks iš tikrųjų yra 
A. Andrišiūnas, kurį nai
vios Irena ir Angelė pasi
rinko savo “dvasios vado
vu.” Rafinuotas paleistuvis 
ir liaudies priešas, degąs 
neapykanta mūsų jaunimui, 
piktnaudžiaud amas religi
niais merginų jausmais, pa
stūmėjo jas į savižudybę*

Šiandien, kada mūsų liau
dis išeina į istorinį žygį/ūž 
galutinę komunizmo perba
lę, mums ypač brangūs 
kiekvienas žmogus.

A. Šidlauskas 
Šiauliai*

*
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JUBILIEJINIS
nuo—M. Strižauskienės, Waterbury; J. Patkus, New 
Haven; J. J. Mockaitis, Bridgeport.

J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y., pridavė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų.

New Jersey vajininkai prisiuntė atnaujinimų: A. 
Stripeika, elizabethietis; S. Radusis, A. Lukaitis, bayon- 
niečiai; Wm. Paulauskas, elizabethietis, pagelbėjo su 
nauja prenumerata.

Geo. Shimaitis, BrocktoJį Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų, jam pagelbėjo su atnauji
nimais S. Puidokas, Rumford, Me.

P. Puodis, Philadelphia, Pa., prisiuntė atnaujinimų.
K. Kasulis, Worcester, Mass., prisiuntė dvi naujas 

prenumeratas ir atnaujinimų.
S. Rainard, sobostonietis, prisiuntė atnaujinimų, ir 

M. P., kaiminka, prisiuntė atnaujinimų.
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė atnau

jinimų.
S. F. Smith, Los Angeles, Oalif., prisiuntė naują 

prenumeratą ir atnaujinimų.
A. Lipčius, Eddystone, Pa., prisiuntė naują prenu

meratą ir atnaujinimų.
Cleveland© vajininkams pagelbėjo su dviem nau

jom prenumeratom B. Kirstukas, o J. Žebrys, su atnau
jinimais.

P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich., prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: J. Mažeika, Pittsburgh, Pa.; M. Valilionienė, Ft. 
Lauderdale, Fla.; V. Žilinskas, Plymouth^Pa.; L. Beke- 
Jsienė ir V. Černiauskas, Rochester, N. Y.; Veronica 
Kvetkas, Cambridge, Mass.; K. Naravas, A. Kuzmic
kas, Shenandoh, Pa.; V. Sutkienė, San Francisco, Calif.

Bartkus, Oxford, N. Y.; Geo. Murnik,. Fitchburg, 
Mass.; S.Balto, Pt.Pleasant,N.J.; AlexChaponis,Port 
Carbon, Pa.; A. Jankus, Dorchester, Mass.; S. Kutelis, 
Waterbury, Cioiin.; L. Pocius, Beacon Falls, Conn,; J. 
Lukas, Worcester, Mass.; Josephine Vasil, Valrico, 
Fla.; B. Weslan,1 V. Ke^šulįs; Brooklyn; N. Y.; J. Nor
kus, Salem, Ohio;’'O'.‘ Mažuikienė, Dorchester, Mass.; J. 
Navirauskas, Stoughton, Yįass.; A. Valantukevičia, J. 
Stoškus, A. Raila, B. Lapinskas, W. Kelley, Brockton, 
Mass.; D. Budrecki, Linden, N. J.; A. Skairius, Eliza
beth, N. J.; K. Pluta, Dorchester, Mass.; N. Grigaliū
nas, Watertown, Mass.; A. Pečkis, Edwardsville, Pa.; 
J. Sherman, V. Zelin, Plymouth, Pa.; E. Čereškienė, 
Warrior Run, Pa.; M. Toleikienė, Shenandoah, Pa.; A. 
Kuzmickas, Girardville, Pa.; J. Eitutis, Cleveland, 
Ohio; S. Družas, Norwood, Mass.; J. Skiparis, Bayon
ne, N. J.; A. Marmakas, John Pakalnis, Philadelphia, 
Pa.; S. Thompson, Bridgeport, Conn.; St. Senn, Ch. 
Swallows, A. Pipiras, W. Kisėlius, J. Mikeska, Pitts
burgh, Pa.; Frank O’brekes, Paxinos, Pa.; A. Adams, 
Tacoma, Wash.; S. Einingis, Dorchester, Mass.; J. Se
verinas, Rochester, N. Y.

Anksčiau gauta $5,30l9.17. Dabar įplaukė $461.00.
Viso į jubiliejinį fondą gauta $5,770.17.

VAJININKŲ MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
S. Rainard, Dorchester, Mass., prisiuntė aukų, su

rinktų spaudos bankete, sekamai:
LDLD 2 kuopa ....................................... $50.00
R. ir B. čuberkiai ................................... 10.00
J. Petruškevičius ..................................... 10.00
A. ir K. Barčiai ................................  10.00
J. Skliutas ........;...................................... 10.00
J. Barašauskas ....................................... 10.00
M. ir K. Kazlauskai ................................. 10.00
K. ir P. Kaliošiai .................................  5.00
P. Niukas .................................................. 5.00
S. ir S............................................................ 5.00
G. ir V. Kvetkas ........................................  5.00
Bostonietis ................................................ 5.00
Elz. Vilkaitė ....................................  5.00
S. ir J. Rainardai ....................................... 5.00
B. Thomas ................................................ 3.00

.Julia Družas .............................................. 3.00
M. Dainienė ..........   2.50
J. Daugirdas .............................................. 2.00
J. ir M. Petkunas ....................................... 2.00
S. Einingis ................................................ 2.00

.L. Zelson .................................................... 2.00

/LAISVES' VAJUS

Connecticut valstija .....................      $897.50
New Jersey Valstija ............................. 375.00
So. Boston, Mass...................................... 363.00
Brooklyn, N. Y......................................... 332.00
Miami, Fla. . ........................................... 329.50
Worcester, Mass........................................ 291.67
Philadelphia, Pa........................................ 267.00
Brockton, Mass.......................................... 215.00
Lawrence, Lowell, Mass........................... 161.00
Detroit, Mich............................................ 152.00
Pittsburgh, Pa. * ...................................... 118.00
Norwood, Mass..................................  117.00
Scranton, Pa.............................................. 114.00
Binghamton, N. Y................................... 110.00
Los Angeles, Calif................................... 107.00
Cleveland, Ohio . .................................... 107.00
Chicago, Ill................................................ 100.00
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa...................... 96.00
Baltimore, Md........... . ................................ 73.00
Great Neck, N. Y..................................  72.00
San Francisco, Calif.................................. 71.00
Haverhill, Mass.........................................    67.00
Rochester, N. Y.......................................... 55.00
Bridgeville, Pa............................................ 43.00
Easton, Pa .............................................. 40.00
Cambridge, Mass........................................  31.00
Shenandoah, Pa. ......................................  12.00
Eddystone, Pa. ..................... 1....... a ..... 7.00

Šiuomi užsibaigė viskas. Jubiliejinis fondas, kurį 
labai garbingai peržengėm virš nustatytos kvotos 
($5000), ir vajus gavimui naujų skaitytojų ir atnauji
nimui išsibaigusių prenumeratų. Čia paskutiniai rezul
tatai. Didelis ačiū mūsų nenuilstantiems vajininkams, 
kurie taip gražiai pasidarbavo šiame vajuje, ir tiems, 
kurie pagelbėjo jiems. Taipgi esame dėkingi visiems 
tiems, kurie taip nuoširdžiai aukojo į jubiliejinį fondą. 
Visiems, vienu žodžiu, daug sėkmės!

“Laisvas” Administracija

Mass, valstijos lietuviams

Po $1: P. Strelskis, B., F. Kvetkauskas, L. Traki
mavičius, M. Uždavinis, P. Sadauskas, Y. Niaura, M. 
Trakimavičienė, B. Niaura, W. Diamond, M. Sukaskie- 
nė, J. Bevardis, P. Žukauskienė, A. Davidonis, M. Šu- 
pienė, J. Putra, Elz. Belikevičienė, A. Kandraška, J. 
Butkus, V. Mineikis, H. Thomas, E. Likas, Bevardis, 
N. Grigaliūnienė, D. Jusius, M. Letauskas. Viso aukų 
$187.50. Nuo banketo $57.50.

Nuo kitų aukų gauta sekamai:
L. A. M. M........................................................  $20.00
V. ir M. Staugaičiai, W. Suffield, Conn.........11.00
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass.......................... 11.00
Katherine Auches, Fairlawn, N. J.................. 10.00
Ch. Mattis, Mrs. F. Pamrink, Miss F. Pamrink,

Philadelphia, Pa.......................................... 10.00
4 Antanas Žolynas, Binghamton, N. Y............ . 10.00

Alec Glebo, Gardner, Mass............................... 10.00
A. E. Litvinas, Chicago, Ill................................. 7.00
Ch. Ustupas, Brockton, Mass............................. 6.00
S. Kuzmickas, Cleveland, Ohio ........................ 6.00
E. Morkevich, Montreal, Canada .. ...............    5.00
M. ir O. Wenzlow, Arlington, Mass.................. 5.00
J. Urbanavičius, Verdun, Canada .. ................ 5.00
C. ir A. ŽalneraiČiai, Philadelphia, Pa.............. 5.00
Grigas', Philadelphia, Pa.............. ...................... 5.00
E. Pildis, Philadelphia, Pa................................. 5.00
J. F. Bernadys, Gardner, Mass.........................  5.00
Fr. Jasiunas, Stockton, N. J............................... 3.00
A. Kudis, Pittsburgh, Pa......................................3.00
S. Ramanauskas, Collinsville, Ill, .................... 3.00
K. Rozukas, Downsview, Canada .................. 2.00
A. Garland, Nanaimo, Canada ...................... 2.00
M. Jakubavičius, Trenton, N. J......................... 2.00
Senas skaitytojas, Shenandoah, Pa.................. 2*00
Mike Kaluses, Fitchburg, Mass. ’.................... 2.00
F. Kurkulis, Rochester, N. Y..........................  2.00
O. Rugienienė, Brooklyn, N. Y.........................  2.00
Ch. Kaminskas, Churchill, Canada ................. 2.00
Po $1: J. Kraus, Hart, Mich.; M. Racila, Dover 

Foxcroft, Me.; C. Aimont, Hollywood, Fla.; J. Thomt 
son, Miami, Fla.; Paul Petraitis, Brighton, Mass., J. 
Kunca, New Haven, Conn.; F. Manelis, Rochester, N. 
ty.;E. Galgauskas, Denver,Col.; ElizabethAnca,Stam
ford, Conn.; Paul Bernitonis, Gassville, N. Y.; Juozas 
Čižauskas, Wilmerding, Pa.; Anthony Novokas, New 
Canaan, Conn.; J. Davidonis, St. Petersburg, Fla.; L J.

Iš Lietuvos yra gauti 
nauji filmai, kuriuos rodys 
Jonas Grybas ir Klemensas 
Briedis (iš New Yorko) se
kamose vietose:

Penktadienį, kovo 23 d., 
Lietuvių klube, 318 Broad
way, So. Boston, Mass. 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

šeštadienį, kovo 24 d., 
Gedimino klube, 324 River 
St., Haverhill, Mass. Pra
džia 6:30 vai. vakare.

Sekmadienį, kovo 25 d., 
Italian Citizens Club, 547 
Central St., Lowell, Mass. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Gerbiami lietuviai! Atei
kite, pamatykite naują Lie
tuvą. Laike pereitojo karo 
hitlerininkai ir jų pakali
kai baisiai nuteriojo Lietu
vą, bet mūsų broliai, sese
rys ir giminės savo darbš
tumu ne tik atstatė, bet 
šimtus pastatė naujų fabri
kų, dirbtuvių, elektros ga
minimo jėgainių, gražiau
sių namų, įrengė gražiau
sius parkus ir net pastatė 
naujus miestus. Pamatyki
te tą savo akimis. Išgirski
te 20,000 žmonių dainavi
mą laike lietuvos sukakties. 
Matykite lietuvių jaunimą, 
kuris gavo progą lankytis 
į aukštojo mokslo mokyk
las. Ateikite, nesigailėsite! 
Gal pamatysite jūsų mies
tus, miestelius ir kaimus.

Kitų kolonijų lietuviai, 
kurie norėtumėte, kad ir 
pas jus filmai būtų rodo
mi, kreipkitės pas: S. Pen- 
kauskas, 33 Chestnut St., 
Lawrence, Mass.

Visas ir visus kviečia 
LLD 7-tos apskrities Ko
mitetas.

S. Penkauskas, 
kom. narys

Lawrence, Mass.
Geras susirinkimas
Maple Parko bendrovės 

nariai turėjo skaitlingą su
sirinkimą. Valdyba išdavė 
raportą iš veikimo. Veiki
mas buvo geras, nes valdy
ba rūpinosi bendrovės rei
kalais, nariai kooperavo, tai 
ir pasekmės geros.

Vienbalsiai užgirta ta po- 
ti valdyba ir 1962 metams. 
Kam kitus rinkti, juk ge
resnių negausime. Pasiliko 
ir gasadoriai tie patys — 
Milvidai, kurie moka su vi
sais svečiais tinkamai ap
sieiti.

Bendrovė yra darbinin
kiška, tai ir remia darbinin
kiškus reikalus. Šiame su
sirinkime nutarta paaukoti 
po $25 “Laisvei” ir “Vil
niai.” Taipgi $25 pasveikin
ti New Dofko Aido choorą, 
kuris ruošia 50 metų savo 
gyvavimo jubiliejų.

Tai labai geri nutarimai.

Daugelis teiraujasi: kada 
Maple Parkas bus atidary
tas? Jis bus atidarytas sek
madienį, balandžio 1 d. Pra
šome nepamiršti.

Vis nesiliauja
Vasario 11 d. “veiksniai” 

turėjo susirinkimėlį. Susi
rinko apie trys tuzinai as
menų. Kalbėtojai piktai 
puolė liaudišką Lietuvą. 
Paskui rinko aukas. Pirm 
aukas pradėjo rinkti, tai 
pirmininkas paskelbė, kad 
kunigas “išvadavimui” jau 
paaukojo $5. Viso surinko, 
su ta kunigo auka, tik $66. 
Reiškia, nuolatos mažėja 
skaičius tų, kurie yra ap
gaunami.

Kaip žinome, Lietuva yra 
laisva, ten darbo žmonės 
sparčiai gerina savo gyveni
mą, vysto industriją, plečia 
kultūrą, palaiko lietuvybę. 
Kas nori susipažinti su da
bartine Lietuva, tai tą gali 
padaryti skaitydamas dar
bininkišką spaudą, ateida
mas į parengimus, kur ro
domi filmai iš Lietuvos. Iš 
“veiksnių” tei s y b ė s apie 
Lietuvą niekas nesužinos.

Parengimas
LLD ir LDS kuopos bend

rai ruošia banketą, kuris 
įvyks gegužės 6 dieną. Apie 
tai vėliau parašysime pla
čiau.

S. Penkauskas

Lowell, Mass.
Matykite filmus 

iš Lietuvos
Sekmadienį, kovo 25 d., 

Italian Club svetainėje, 547 
Central St., Lowell, bus ro
domi filmai, gaminti Lietu
voje. Rodys Jonas Grybas ir 
K. Briedis, iš New Yorko. 
Jie yra patyrę filmų rody
me, tai gerai parodo.

Vienas filmas bus: Lietu
vos jaunimas, apie 20,000 
žmonių, dainuoja ir šoka 
Vingio parke, Vilniuje. Ki
tas filmas bus: Lietuvių de
legacija Lenkijoje. Visi ir 
visos ateikite ir matykite, 
nes kas tik matė filmus 
Lawrence, tai sako, kad no
rėtų ir antru kartu dar 
matyti.

Miršta lietuviai
Vasario 2 d. mirė J. Zu- 

prauskas, “Laisvės” skaity
tojas, LDS ir LLD kuopų 
narys. Visą gyvenimą buvo 
nuoširdus darbininkų spau
dos ir judėjimo rėmėjas. Pa
prašius aukų, niekados ne
atsisakydavo. Sakyda v o: 
“Reikia, duosiu, nes darbi
ninkams turčiai neduos”. 
Iš Lietuvos paėjo iš Valki
ninkų apylinkės Vaitekerč- 
mio kaimo.

Paliko septynis sūnus, 
dvi dukras ir 4 anūkus. Bu
vo laisvas, bet familija lai
dojo jį religiniai, į Šv. Petro 
kapus. Lai būna jam ramu 
amžinai ilsėtis, o šeimai 
reiškiu užuojautą.

Sausio 8 d. mirė Antanas 
Blazonis, sulaukęs 57 metų 
amžiaus. Jo tėvai atsivežė 
Antana iš Lietuvos, kada 
jam buvo dar tik dveji me
tai amžiaus. Atsivežė ir jo 
seserį Teresią.

Antanas užaugo Lowelly- 
je, bet gyveno Bostone, kur 
mirė ir tapo palaidotas. Bu
vo religinis žmogus, taip jį 
ir palaidojo.

ANtanas buvo vedęs, bet 
šeimos neturėjo. Paliko liū
desyje žmoną, savo seserį, 
kuri gyvena Lowellyje; 
daug giminių Lietuvoje, 
pusseserę Argentinoje, pus
brolį Urugvajuje.

Lai būna jam ramu ilsė
tis, o jo artimiesiems reiš
kiu užuojautą.

J. B.

Haverhill, Mass.
Pavyzdingiausias lietuvių 

klubas Amerikoje
Patsai Hayerhill’is api- 

linkei yra žinomas kaip 
“The Queen Shoe City”. 
Miestas buvo nupirktas 
nuo indėnų 1642 m. lapkri
čio 15 už 3 svarus ir 1*0 ši
lingų. Miestas prisiglaudė 
prie vingiuojančios upės, 
kurią indėnai vadino “Pen- 
tucket’’, bet nauji ateiviai 
pakeitė į “Merrimack Ri
ver”. Miestas turi 10 bankų, 
28 viešąsias mokyklas ir 
nemažai privačių, 44 baž
nyčias ir tt.

Kaip 1902 metais buvo 
galvosūkis surasti, kur lie
tuvis gyvena, tai 1913 me
tais buvo klausimas, ar yra 
Amerikoj toks miestas, kur 
lietuvis negyvena.? Smarki 
imigracijo pripildė ir Ha- 
verhillį lietuviais. Pirmiau
siai viešas lietuvių veikimas 
prasidėjo Romos katalikų 
globoje. Laikui bėgant, pra
sidėjo srovinis trynimąsis, 
ir neišvengiamai jis suski
lo: Romos globoj pasiliko 
taip vadinami “šventakup- 
riai”, o laisvamaniai susi
grupavo atskirai.

Atvira kova prasidėjo 
1910 m. vasario 14 d., kuo
met laisvamaniai įsisteigė 
Lietuvių Piliečių Gedamino 
Klubą. Iš karto kunigai tik 
per pamokslus keikė laisva
manius ir grasino, kad ne
priims išpažinties, o kovai 
įsisiūbavus, kunigai atsisa
kė ir į “šentintus” kapus 
priimti laisvamanius laido
ti. Pirma auka buvo Bal
tuškoms, kuomet jo kūną 
kunigai atsisakė laidoti į 
parapijos kapines. Šis įvy
kis taip užsiliepsnojo tarpe 
Haverhillio lietuvių, jog 
prasidėjo vieša kova.

Netrukus laisvamaniai įsi
gijo savo nuosavas kapines. 
Kitais žodžiais tariant, jie 
atsipalaidojo nuo Romos 
dvasinės vergijos. Pasimi
rus Sofijai Kazlauskienei, 
klubiečiai su iškilmėmis at
vežė kūną į kapines. Laido
tuvių direktorius, atnešęs 
karstą prie duobės, paliko, 
o pats išėjęs už kapinių 
žiūrėjo, ką laisviečiai da
rys. Kadangi klubiečiai to
kiose apeigose nebuvo įgu
dę, tai, viena, per didelę 
duobę iškasė, antra—belei- 
džiant karstą į duobę, kars
tas atsistojo stačias. Lai
mė, duobė buvo plati, tai 
nesunku buvo karstą su
tvarkyti. Nors šis įvykis 
buvo skaudus laisvama
niams, bet tuoj buvo pa
mirštas. Ir laisvi lietuviai, 
kurie buvo savo artimus pa
laidoje . parapijų kapinėse, 
iškasė juos ir atvežę į 
laisvas kapines — Geda
mino kapines — palaidojo.

Pažanga, progresas eina 
savo keliu ir gyvenimas bau
džia tuos, kurie neprogre
suoja. Pavyzdžiui, įsistei
gus laisviesiems savo kapi
nes, kunigai sakydavo: ku
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Pranas Giedraitis
Mirė Vasario 8 d., 1962 m.

Širdinga užuojauta jo žmonai Monikai, Giedraitienei
ir giminėms.

Francis Serbentas Veto Losins
Walter Jablonskas Daugėlų šermeninėj
Joe Minevičius M. Marcinkevičienė
Joc Mockaitis Ona Gresh
Marino Cečcorully P. Thompson
Ona Janeliūnas B. Norton
A. Kriščeliūnienė O. Ramutis
0. Mačiukaitienė Tamošiūnai

ris savo koja palies minėtas 
kapines, tai nematys dan
gaus karalystės! O kaip da
bar? Dabar ateina kunigas 
į minėtas kapines, meldžia
si ir laimina mirusius. Taip
gi laiko savo piknikus Gfe- 
damino parke. Parapijiečiai 
Haverhillyje taip susmuko, 
jog neišlaikė savo bažny
čios. Nors dar turi savo lie
tuvišką kunigą, bet vysku
pas ir lietuvius išskirstę į 
distriktus. Dabar haverhil- 
liečiai lietuviai katalikai 
gyvena merdėjimo stadiją.

Na, o kaip dabar lietuvių 
piliečių Gedamino klubas 
gyvena? Klubiečiai moka 
35 c. į mėnesį duoklių. Su
sirgęs narys gauna $25 į 
savaitę; $500 pomirtinės. 
Be to,klubas perka gėles ir 
po $3 pamoka grabnešiams. 
Klubas turi modernišką na
mą, kapines ir dailų parką 
piknikams laikyti. Reikia 
pažymėti, kad lietuviškas 
jaunimas mielai stoja į mi
nėtą klubą. Reikia pažymė
ti, kad klubui vadovauja ne
nuilstantis Augustas Kaz
lauskas, o jam padeda tokie 
veikėjai, kaip Dambraus
kas, Navickai ir kiti pažan
gūs lietuviai.

Beje, klubo pinigai ban
kuose siekia $142,000.

Jaunutis

“PO SŪDUVĄ”
KAUNAS. — Dar vieną 

leidinį turistams baigė 
spausdinti K. Požėlos var
do spaurtuvės kolektyvas. 
Tai A. Medonio “P Sūdu
vą.” Leidinyje skyriai — 
“Į sūduvių kraštą,” “Ką pa
sakoja O rija ir Vištytis,” 
“Nuo Šemenos iki Siesar- 
tie's,” “Ant Nemuno kran
to” ir kt. Jame pasakoja
ma apie įdomias'vietoves ir 
gamtovaizdžius, kuriuos pa
matys turistai, keliaujan
tieji po Sūduvą, apie naują, 
kunkuliuojantį šio gražaus 
krašto gyvenimą.

Liobys .

MIESTUI TVARKYTI
Kasmet Kaunas puošiasi 

naujomis, rekonstruktuotx)- 
mis gatvėmis, atliekami 
įvairūs tvarkymo darbai.

Šiais metais toliau bus 
tvarkoma ir baigta Biliūno 
alėja, Palemono Marių gat
vė, Šiaučiūnaitės ir Černia
chovskio gatvės. Be to, 
Aukštaičių, Baranausko ir 
kitose gatvėse bus nutiesta 
lietaus vandens kanalizaci
ja. Iš viso mieste numato
ma iškloti apie 400,000 ku
binių metrų asfalto ir atlik
ti darbų už 1,558,000 rublių.

R. Vinkšna.

helpIvanted MALE

SALESMAN
Excellent opp. for a career with 

MUTUAL OF NEW YORK
If qualified, start under 3 yr. 
training program at $400 to $600 
per month. Must “be bi-linguaL 
Call LO. 8-4521 between 9:30 to 
4:30. Philadelphia, Pa.



Iš laiškų
A. Bimbai
Brangus Drauge:

“Laisvės” krisluose skai
čiau jūsų paraginimą baig
ti dr. Al. Margerio knygą, 
“150 dienų Tarybų Lietuvo
je.” Taip, drauge, mes rū
pinamės, kaip galima grei
čiau knygos darbą užbaig
ti. Kas liečia mūsų darbą, 
tai viskas yra galutinai pa
ruošta ir knyga yra jau 
spausdinama. Knygos at
spausdinimas užims apie 9 
dienas. Knygos įrišimas 
taipgi užims 3 savaites.

Jei jokių kliūčių neatsi
ras, tai L L D nariai kny
gą “150 dienų Tarybų Lie
tuvoje” gaus pabaigoje ko
vo mėnesio ar pradžioje ba
landžio.

“150 dienų Tarybų Lietu
voje” knyga turės 384 pus
lapius, su apie dviem šim
tais paveikslų, vėliausiai 
imtų Lietuvoje.

Kada nariai gaus, tai 
gaus vertingą ir gražią 
knygą. Nerugos. Dabar 
būtų gerai, jei kas paves
tų agitaciją per spaudą už 
gavimą naujų narių į LLD.

Tai tiek bus tuo reikalu 
dabar.

Draugiškai,
J. Pauliukas

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

tuoni jauni Amerikos karei
viai.

Štai jums pradžia Antrosios 
Korėjos!

Tuojau po Punta del Estes 
konferencijos S. Bostono men
ševikų laikraščio redaktorius 
suriko:

“Kolektyvinė akcija prieš 
barzduočių leninistų diktatūrą 
Kuboje pradėta. Po pasisaky
mo seks ir žygiai.“

Kokie žygiai? Ginkluotas 
užpuolimas ant mažytės Ku
bos. Ir tuo menševiką “filo
sofas“ negali atsidžiaugti.

Salomėjos ir Valerijos dva
sios vadas Vytautas Sirvydas 

įkliuvo, kuomet jis išbarė mus, 
senius, už neapšvietimą lietu
vybės dvasia naujai iškepto 
lietuvio vyskupo K. Salatkos. 
Girdi, niekur jo nesimatė ir 
nesimato tarp lietuvių. lėlius, 
būdamas lietuvių tėvų vaikas, 
gal dar ir lietuviškai nemoka 
kalbėti!

Pasiėmė balsą M. šnarienė. 
Ji sako: Sarmata, sarmata 
Vytautai, sūnau Juozo Sirvy
do, ilgamečio “Vienybės“ lei
dėjo, redaktoriaus, reikalauti, 
kad mes, seneliai ir senutės, 
bemoksliai žmonelės labai mo
kytus kunigus, prelatus ir net 
vyskupus turėtume apšviesti 
lietuvybe, meile savo kilmei, 
savo tautai!

Abiemis rankomis balsuoju 
už šnarienę prieš Sirvydą.

KRITIKAVO MARŠALĄ 
S. TIMOšENKĄ

Maskva. — “Krasnaja 
Zvezda”, TSRS gynybos jė
gų organas, kritikavo mar
šalą Simeoną Timošenką. 
Laikraštis rašė, kad Timo- 
šenka, kuris 1941 m. buvo 
TSRS gynybos ministras, 
tai yra, laike hitlerininkų 
pasalingo užpuolimo ant 
Tarybų Sąjungos, neša ne
mažą atsakomybę už nepa- 
ruošimą atrėmimo.

PRASIDĖJO 
POTVYNIAI

Pocatello, Idaho. — Šis 
miestas jau labai nukentė
jo nuo potvynio. Nuo lie
taus ir tirpstančio sniego 
upės išėjo iš vagų. Miesto 
gatvėmis plaukė vanduo 
apie 5 pėdų gylio. Nuosto
liai viršija $5,000,000. Yra 
žuvusių žmonių.

Suva, Fiji salos. — TSRS 
raketinis kruseris “Voi
kov” manevruoja Šioje sri
tyje.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kuopos 

susirinkimo
Vasario 5 d. Lietuvių sa

lėje įvyko LDS 6 kuopos su
sirinkimas. Narių atsilan
kė vidutiniškai, bet galėjo 
atsilankyti daugiau; vei
kiausiai lietus sulaikė.

Tuojau po atidarymo su
sirinkimo kuopos pirminin
kė M. Kazlauskienė prane
šė liūdną žinią, kad sausio 
17 dieną mirė LDS 6 kuo
pos narė drg. Celia Žoly- 
nienė. Ji buvo ilgametė 
vietos gyventoja ir LDS 6 
kuopos narė nuo 1930 metų. 
Ji buvo daug pasidarbavu
si šios garbingos organiza
cijos labui, įdėdama savo 
jėgas ir supratimą jos veik
loje. Suteikta jai paskuti
nė pagarba atsistojimu mi- 

i nutei.
Bet tuo pačiu sykiu bu- 

j vo ir linksma žinutė, kada 
I finansų sekretorė pranešė, 
kad mūsų ligonės A. Ma- 
čiukienė ir K. Vaičikaus
kienė pasveiko ir atsisakė 
nuo pašalpos. Tai tikrai 
buvo džiuginanti žinia. Bet 

Idar vis tebeserga Juozas 
! Kereilis. Linkime jam grei- 
■ tai pasveikti.

Ji taipgi sakė, kad įdavė 
į pašalpos čekius K. Miceli ir 
' K. Vaičikauskienei už pir- 
| mesnę ligą. Jos buvo pa
tenkintos gauta pašalpa ir 
reiškia padėką LDS Centrui 
ir 6 kuopa.

Kuopos finansų knygų pa
tikrinimo komisija—M. Sa
dauskienė ir A. Žemaitien- 
nė pranešė, kad knygos 
tvarkiai vedamos. Komisi
jos pranešimas priimtas.

Kalbant apie duoklių mo
kėjimą, reikia pastebėti ir 
tai, kad ne visi mūsų kuo
pos nariai yra įsitikinę, jog 
duoklių pasimokėjimas yra 
pačių narių svarbi pareiga. 

| Susirgus arba ištikus nelai
mei, skolingas narys nusto
ja teisės gauti pašalpą ir 
pomirtinę. Tada kaltina 
kuopos komitetą, ypatingai 
finansų sekretorių ir Cent
rą, kad jam arba jai neiš
moka pašalpos. O pamiršta, 
kad jis pats buvo kaltinin
kas už nepasim o k ė j i m ą 
duoklių.

Tiesa, mūsų kuopoje jau 
yra keliolika narių, kurie 
pasimokėjo duokles iki 1963 
metų. Bet yra dar ir to
kių, kurie nėra mokėję už 
šiuos metus, o jau bus grei
tai trečias mėnuo, jau būti
nas reikalas verčia juos su
sirūpinti tuo reikalu ir pa- 
simokėti savo duokles. Pa
galvokite, draugai, apie tai, 
kad neliktmėte suspenduoti.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, kovo 5 d., Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Pageidaujama, kad šis su
sirinkimas būtų skaitlingas 
dalyviais.

LDS 6 kuopos narė drg. 
Anelija Kaminskienė buvo 
semarkiai susirgusi ir tris 
savaites ilsėjosi Wilson Me
morial ligoininėje. Būnant 
jai ligoninėje, draugės lan
kė, siuntė laiškelius, ver
tingas dovanėles ir gėles. 
Tas jai teikė daug malonu
mo ir pagelbėjo pergyventi 
ligos skausmus. Tad ji vie
nu žodžiu visiems reiškia 
širdingiausią padėką.

Onytė W eitus
LDS 6 kp. fin. sekretorė

Pataisa
Vasario 4 dienos “Laisvės 

laidoje buvo nepažymėta 
“Laisvės” skaitytojos Ve- 
ros Lisajienės auka $2 per 
S. Petkienę. Atsiprašome.

“L.” Administracija

Graži, kultūringa buvo 
sekmadienio popietė
Gal ir nepaprastai gra

žus oras prisidėjo rpie LLD 
1 kuopos parengimo pasi
sekimo praėjusį sekmadienį. 
“Laisvės” salė beveik prisi
pildė gražia lietuviška šios 
apylinkės publika. Ir džiau
giasi visi, kurie į parengi
mą atėjo. Programa buvo 
plati ir įvairi.

Svarbiausias jos punktas, 
žinoma, buvo Rojaus Miza- 
ros platus, išsamus prane
šimas apie Tarybų Sąjungos 
Komunistų aprtijos XXII 
suvažiavimo priimtą naują 
programą. Jis kalbėjo dvie- 
mis atvejais. Pirmoje daly
je apibūdino svarbiausius 
pirmųjų dviejų programų 
dėsnius ir jų įvykdymą gy
venimam Kaip žinia, pir
moji Bolševikų partijos pro
grama buvo priimta 1903 
metu suvažiavime. Jos tiks
las buvo nuversti žiaurųjį 
carizmo ir buržuazijos vieš
patavimą. Taip ir buvo pa
daryta. Antroji progarma 
buvo priimta jau po Spalio 
revoliucijos, būtent 1919 
metais. Antrosios progra
mos tikslas buvo pastatyti 
socializmą .Tas irgi tapo at
siekta. Na, o trečiosios pro
gramos tikslas yra pastaty
ti komunistinę visuomenę.•A

Taigi, va, antrojoje kalbos 
dalyje Mizara ir dėstė šioje 
naujojoje programoje iškel
tas problemas, siekiant ko
munistinę visuomenę pasta
tyti. Tos problemos yra 
sunkios ir sudėtingos, nes į 
jas įeina ir pati sunkiausia 
problema, tai problema 
paties žmogaus perauklėji
mo. Ištraukomis iš progra
mos kalbėtojas parodė, koks 

! tas naujas, perauklėtas ko
munistines visuomenės žmo
gus turės būti.

Savo pranešime prel-egen- 
i tas storai pabrėžė naujosios 
I programos istorinę reikšmę 
ne tik Tarybų Sąjungos 
žmonėms, ne tik žmonėms 
viso socialistinio pasaulio, 
bet taip pat ir visai žmoni
jai. Apie tai, /kad ir šita 
trečioji Komunistų partijos 
programa bus įvykdyta gy- 
veniman, kaip buvo įvykdy
tos pirmosios dvi, sakė kal
bėtojas, jokios abejonės ne
gali būti.

Kalbos įtarpiais buvo 
įdomių skaitymų bei dekla
macijų. Valentina Nevins 
paskaitė senojo lietuvių tau
tos poeto Jovaro eilėraščių, 
Eva Mizarienė — porą įžy-( 
miojo Lietuvos darbo žmo- 
nių vado ir kovotojo Anga* 
riečio kūrinėlių, Nastė Buk- 
nienė — labai jaudinantį 
vienos Alytaus rūbų siuvyk
los valytojos laišką “Tary
binei moteriai,” kuriame 
parodoma, kaip gražiai ir 
nuoširdžiai Tarybų Lietu
voje rūpinamasi darbo žmo
nių sveikata, Verutė Bun- 
kienė — poetų Montvilos ir 
Graičiūno eilėraščius. Na, 
o mūsų mieloji Elenutė Bra
zauskienė gražiai padaina
vo keletą švelnių dainelių. 
Jai akompanavo Aido choro 
mokytoja Mildred Stensler.

Parengimui pirmininkavo 
LLD 1 kuopos pirmininkas 
Valys Bunkus.

LLD pirmosios kuopos 
valdyba didžiai dėkinga vi
siems šios programos daly
viams.

Reporteris

Policija areštavo J. Ly- 
brandą, 17 m. amžiaus, ku
ris atėmė nuo berniuko $lp« 
Vaikas motinos siunčiamas 
ėjo į krautuvę parnešti 
maisto. Policijos tyrinėja
mas prisipažino, kad jis jau 
atlikęs 26 užpuolimuš.

Salisburio 
kliedėjimai

Praleidęs keletą mėknesių 
Tarybų Sąjungoj, “The 
New York Times” bendra
darbis (dabar jau paaukš- 
tintas į redaktorius) Harri
son E. Salisbury, grįžęs na
mo, parašė keletą straips
nių, lyg ir įspūdžių iš ke
lionės.

Salisbury s u r a d ęs, kad 
TSKP eilėse esą vykstan
ti kova tarp “naujų stali- 
nistų” ir “liberalų.” Į “li
beralų” grupę jis s u i m a, 
matyt, ir tuos, kurie prie
šingi pačiai tarybinei san
tvarkai, — buržuazijos li
kučius.

Jis suradęs, kad kai ku
rie tarybiniai mokslininkai 
“ieško dievo” — kokio, jie 
patys nežiną!

Salisbury suradęs Tarybų 
Sąjungoje “naują anti-se- 
mitizmą.”

Jis suradęs Tarybų Są
jungoje tarybinius “bytnin- 
kus,” padykusio jaunimę, 
kuris labai norįs keliauti’ į 
užsieni. c

Galimas daiktas, jog kai 
kurie Salisburio “atradi
mai” yra teisingi tiek, kiek 
jam teko sutikti tą ar kitą 
asmenį, nieko giliau nenu
simanantį, kuris tai jam 
papasakojo.

Iš tikrųjų, imant objek
tyviai, sutiksime su Salisbu- 
riu, kad Taiybų Sąjungoje 
dar yra “liberalų,” jo plau
ko, žinoma. Atsiranda ten 
ir tokių, kurie “ieško die
vo.” Yra “padykusio jauni
mo.” Galimas daiktas, kad 
vienas ar pora asmenų jam 
pakuždėjo, jog ten gyvuojąs 
ir “naujas a n t i - s emitiz- 
mas.” Bet tai tokios išim
tys, kurios -visuomeniniame 
Tarybų Sąjungos žmonių 
gyvenime neturi ir neturės 
didelės reikšmės.

Ypatingai tai pasakytina 
dėl kalbamojo anti-semitiz- 
mo. Kiekvienas žmogus pui
kiai mato ir supranta, kad 
Tarybų Sąjungoje žydų kil
mės žmonės, vyrai ir mote
rys, užima aukštas, įžymias 
vietas visose gyvenimo sri
tyse. Bet amerikinė spau
da, įskaitant tokį laikraštį 
kaip “The New York 
Times,’’ anti-semitizmu 
skaito tai, kuomet žydų kil
mės asmuo už nusikaltimus 
suimamas ir teisiamas ly
giai kaip ir kiti piliečiai. 
Matyt, ir p. Salisburis įei
na į tą kategoriją ir taip 
samprotauja.

Bendrai H. E. Salisburis 
labai paviršutiniškai su
pranta visa, kas Tarybų Są
jungoje vyksta. N s

Narkotikų silikonai 
turės ilgai kalėti

/

Praėjusį antradienį Niu
jorko teisme pasibaigė byla 
prieš vienuoliką narkotikų 
šinkorių. Jie skaudžiai nu
bausti. Visų jų krūvoje 
bausmė siekia 175 metų ka
lėjimą. Šios klikos vadas 
Charles Shiftman pasodin
tas į kalėjimą ant 25 metų. 
Joseph Valachi, Robert 
Guippone ir Mathew Pal
mer i turės kalėjime tupėti 
po 20 metų. Kiti gavo ma
žesnes bausmes.

Kai TheVz Tow, 30 metų 
amžiaus žmogus, išprotėjo, 
pasigrobė peilį, gatvėje su
žeidė moteriškę ir lakstė 
kitiems grasindamas. Du 
policininkai reikalavo, kad 
jis mestų peilį ir pasiduotų, 
Kada jis puolė ir juos, tai 
buvo nušautas.

Moterų Dėmesiui
Trečiadienio vakare, vasa

rio 21 d., “Laisvės” salėje, 
vietos Moterų Klubas turė
sime susirinkimą. Tai bus 
paskutinis pasitarimas pirm 
ruošiamos Klubo pramogos! 
kovo 4 d. Prašome kožną! 
narę pagalvoti ir susirinki
me pareikšti savo nuomonę, 
kaip sėkmingiau būtų pami
nėta Kovo Aštuntoji — Mo
terų Diena. Parengimo sėk
mė priklauso nuo visų na
riu, c.

Į susirinkimą bus atneš
ta naujų knygų pasiskaity
mui. Anksčiau atėjusios ga
lės pasirinkti. Atneškite jau 
perskaitytas.

Valdyba

Iš Aido Choro
Jau antras penktadienis 

kai sniegas vėl norėjo su
laikyti choriečius nuo prak- 
tiku, bet jo pastangos bu
vo veltui. Praktikos įvyko. 
Buvo pranešta, kad mūsų 
chorietė Kjeršulienė yra li
gos paguldyta į lovą, ir dėl 
to nė Keršulis negalėjo da
lyvauti. Todėl visi chorie- 
čiai linki draugei Keršulie- 
nei greit susveikti ir pamo
kose dalyvauti.

Choras pasigedo draugių 
Buknienės, Mizarienės, Ta- 
melienės ir Veličkos. Drg. 
Velička veikiausiai pabijojo 
sniego, ar gal kita priežas
tis buvo. Mes jūsų, drauge, 
laukiame ir norime, kad se
kančiose praktikose daly
vautume! su mumis. Ir tos 
suminėtos draugės esate 
prašomos ateiti, kitaip mū
sų darbas trukdosi, negali
ma progresuoti. Mbs taip
gi laukiame draugo K.aš- 
kiaučiaus grįžtant iš saulė
tos Floridos. Mums jo pa
galba labai reikalinga. Ką 
sakai, Tadai?

Choro 50 metų jubiliejinis i 
prisirengimo darbas eina i 
neblogai. Ypatingai draugai 
Bunkus ir Buknienė turi 
surinkę geroką skaičių skel
bimų ir sveikinimų į pro
gramą. Bet jau ir laikas 
greitai bėga, jau tik pora 
mėnesių liko kai turėsime 
programą paduoti į spau
dą. Todėl, visi norintieji 
pasveikinti choro jubiliejų 
esate kviečiami neatidėlio
jant priduoti, kitaip bus 
per vėlu, į programą nega
lėsime įdėti.

Į choro rėmėjus įstojo 
drg. G. Stasiukaitis iš Cliff
side. Ačiū, drauge, už pa
rėmimą mūsų veiklos.

Buvo laiškas su pakvieti
mu dalyvauti New Yorke 
rengiamam koncerte su dai
nomis, bet liko atidėtas to
liau. Jei bus galima, cho
ras dalyvaus.

Choro koresp.

Padėka
Širdingai dėkoju visoms 

ir visiems, kurie mane ap
lankė ligoninėje ir kurie 
prisiuntė užuojautą laiškais, 
atvirukais bei paskambino 
telefonu. Taipgi dėkoju už 
gausias dovanas. Širdingai 
dėkinga esu maspethiečiams apylinkių vaizdais.

i

draugams Kalvaičiams ir jų 
dukrelei Emiliai Kerienei, 
kurie man daug pagelbėjo. 
Nesitikėjau turėti tiek daug 
gerų draugų nelaimėje.

Po dvigubos operacijos 
dar nesijaučiu gerai, bet 
jau esu sugrįžusi į namus.

Ona Cibulskienė

Farmingdale, N. Y.—Re
public Aviation Corp, gavo 
iš JAV valdžios užsakymą 
statyti karinių lėktuvų už
$2,000,000.

FILMAI
WEST SIDE STORY

Jau trečias mėnuo, kai šis 
muzikalinis filmas rodomas 
kino teatre Rivoli,’ kuris 
randasi Broadway ir 49 St., 
New Yorke.

Temoje vaizduojama, 
kaip šių dienų New Yorko 
kai kurie jaunuoliai, netu
rėdami intereso s i e k t i s 
mokslo ir kultūros, spiečia
si į rasių grupes, ugdo rasi
nę neapykantą ir bando vi
sokiais būdais nugalėti vie
ni kitus, kur tik jie susitin
ka: šokiuose, gatvėje ar 
sporto aikštėse.

Toliau temoje išsivysto 
meilė tarp dviejų skirtingų 
rasių jaunuolių. Lenkų tau
tybės vyrukas įsimyli į Pu- 
ertorikietę merginą. šis su
puolimas iššaukia neapy
kantą tarp puertorikiečių 
grupės, kurie vadina save 

j “Sharks” ir baltųjų grupės 
■—vardu “Jets”.

Išaiškinti tokią padėtį jie 
kitokios išvados než i n o, 
kaip tik vartoti jėgą. Abi 
grupės sueina vidurnaktį 
sutartoj vietoj. Įvyksta 

• muštynės ir tragiškai mirš
ta trys jaunuoliai nepažinę 
gyvenimo...

Kas šiuos jaunuolius pri
vedė prie tokios galvose
nos? šis skaudus klausimas 
priverčia žiūrovą pagalvo
ti, kokia bus ateitis, jei ne
bus kreipta daugiau dėme
sio į tokius pavyzdžius, kaip 
šiame filme parodoma.

Filmas spalvotas ir vyku- 
i šiai surežisuotas. Žymaus 
i kompozitoriaus Leonard 
■ Bernstein sukurta muzika 
priduoda pulsą visam vei- 

| kalni. Gražios dainų melodi
jos ir įspūdinga choreogra
fija tarytum palengvina 
šios stiprios temos svorį, 
bet neatitraukia. žiūrovo 
minčių nuo pačios prasmės.

■ “West Side Story” skaito
mas vienas iš geriausių per
eitų metų muzikalinių fil
mu, c

LIGHT IN THE PIAZZA
Viena turtinga amerikietė 

išvyksta su savo dukra Ita
lijon. Nors jos dukra jau 
suaugusi mergina, atrodo 
graži ir atraktyvi, tačiau vi
sa nelaimė tame, kad ji, nuo 
sunkaus susižeidimo kūdi
kystėje, tapo protiniai atsi
likusi. Retkarčiais jos elge
sys sulygdavo su dešimties 
metų mergaitės galvosena.

Romos mieste šį jaunuolė 
sutinka italų tautos vaiki
ną—įsimyli ir visgi apsive- 
da. Motina sąmoningai nu
tyli prieš busimąjį žentą ir 
jo tėvus savo dukters li
guistus pasireiškimus ir 
bando įtikinti save, kad dėl 
dukters gerovės jinai gerai 
pasielgė.

Olivia de Havilland vaidi
na motinos rolėje. Labai 
tinkamai ji atlieka susirū
pinusios motinos charakte
rį, bet tokioje silpnoje te
moje ji vistiek neturi pro
gos išreikšti savo talentin
gus gabumus.

Filmas spalvotas, tad ge
ra proga žiūrovui pasigėrė
ti gražiais Romos miesto ir

“Light in The Piazza” da
bar rodomas Victoria kino 
teatre Broadway ir 46th 
St., taip pat ir Trans-Lux 
kino teatre Madison Ave. ir 
85 St., New Yorke.

H. F.

Policija areštavo J. Lepa- 
zą, 20 metų amžiaus, ir 
Carlą Christiansoną, 18 m. 
amžiaus, ir kaltina, kad jie 
atlikę 65 vagystes ir plėši
mus.

6 p.—Laisvi (Liberty)—An t r., vasario (Feb.) 20, 1962

Maspeth, N. Y.
Mirė Stasys Okulavičius
Sausio 22 d. vakare nežjk 

nomas automobilio vairuo
tojas gatvėje ■ sunkiai su
žeidė Stasį Okulavičių, ir 
paliko jį gatvėje, Maspethe. 
Nugabentas į Elmhurst li
goninę, vasario 13 d. jis mi
rė. Buvo palaidotas vas. 16 
d. iš Kodzis šermeninės šv. 
Jono kapinėse.

S. Okulavičius buvo 66 m. 
amžiaus. Kilęs iš Lietuvos 
Eišiškių valsčiuje. Pasta
ruoju laiku gyveno ir dirbo 
Hempstead, L. I. Į Maspe- 
thą buvo atvykęs giminių 
aplankyti.

Sulaukęs 65 metų am
žiaus S. Okulavičius nega
lėjo gauti senatvės pensijos, 
nes neturėjo įrodymo, ka
da gimė. Po keleto mėnesių 
gavo • iš Tarybų Lietuvos 
metriką, pradėjo gauti ne
didelę pensiją, bet iš viso 
tegavo tik už tris mėnesius.

Paliko giminių Lietuvoj, 
Lenkijoj ir Amerikoj: tetą 
I. Tamulynienę, pusseserę 
Ievą Mizarienę ir kt.

Velionis buvo viengungis.
NST

Po miestą pasidairius
Margaret Pirquit, 58 me

tų, krito iš 501 W. 135th 
St., Manhattane, namo tre
čioji aukšto ir užsimušė.

Miesto autobusų jau 
daug paseno, tai valdyba 
pirks 175 naujus, už ku
riuos sumokės $4,700,000.

Francūzijos laivas “Fran
ce” jau išplaukė atgal. Sa
ko, kad virš 4,000 žmonių 
buvo JaiVe ir ji apžiūrėjo.

pardavimai ,
WORCESTER, MASS.

Plačiai visuomenei yra žinoma^ 
L. S. ir D. Draugijas vasarvietė 
Olympia Parkas. Dabar name ran
dasi 4 kambarių tuščias butas (te- 
nementas), gera proga pasinuomo- 
ti, kas mylėtų ten puikioje vietoje 
prie didelio Quinsigamond ežero gy
venti. Kompetentiškas Klubo gė
rimų tvarkytojas, ten gyvendamas, 
galėtų ir bizniui gaspadoriauti. Nuo
ma už butą tik $25 mėnesiui. Smul
kesniam sužinojimui iš toliau ra
šykite: D. G. Jusius, 412 Worcester 
St., W. Boylston, Mass. Vietiniai 
matykite Draugijos pirmininką Jo
ną Petkūną ai’ Jusiu. (14-15)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

. Paskutinis pakvietimas į Montel
lo Vyrų Daidės Grupės rengiamą 
“Šurum-Burum.” Įvyks Vasario 24 
Feb., Liet. Taut. Namo žemutinėje 
salėje, 8 Vine St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Bus skanių namie gamintų val
gių, muzika, šiltų ir šaltų gėrimų. 
Visokios dovanos bus priimamos ir 
įvertinamos .Visas pelnas paramai 
dukart savaitraščio “Laisvės" Kviij. 
čiame vietinius ir iš apylinkės skait
lingai atsilankyti.

Rengimo Komitetas (15-16)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos specialus susirin
kimas įvyks Vasario-Feb. 23-čią d. 
naujų savininkų (slovakų) klubo 
patalpose, 1150 N. 4th St. Prasidės 
7:30 vakare. Turėsime aptarti daug 
svarbių organizacijos reikalų. Ku
rie nariai dar neužsimokėję šių me
tų duoklių, malonėkite atvykti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti. Valdyba

(14-15)

ST. PETERSBURG, FLA.
Nepaprastai svarbus ir labai di

delis banketas. Įvyks šeštadienį, 
Vasario-Feb. 24 d., vieta 314 15th 
Ave. So. Pradžia 12 vai. dieną.

šis banketas yra svarbus todėl, 
kad visas nuo jo likęs pelnas yra 
skiriamas labdarybės tikslui, idant 
suteikti galimybę nusipirkti vaistų 
sustabdymui skausmų mūsų geram 
draugui Leonui Valančiui. Jis jau 
per daugelį metų yra kankinamas 
artrito ir be tam atitinkamų vaistų 
negali pakęsti didelių skausmų. To
dėl kviečiame visus ir visas daly
vauti v’iršminėtame bankete. Daly
vaudami patys būsite gerai pavai
šinti ir linksmai praleisite laiką. 
svarbiausia — pagelbėsite drg. Il
onai Valančiui sumažinti jo didelių^- 
skausmus. Rengėjai (14-15F




