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KRISLAI
Skaitykite dokumentus. 
Ar Izrelis reikalaus? 
Nelaimės.
A. Šalčiaus filmas.
Apie d-rą A. Margerį.

— Rašo R. Mizara —

Skaitytojų dėmesį kreipiu į 
šios dienos “Laisvės” 3-ią.jį 
puslapį, kuriame telpa kai ku
rie dokumentai apie lietuviš
kųjų “laisvintoji!” darbelius 
1911 metais.

šie dokumentai parodo, kas 
do “laisvintojai’’ tie, kurie 
šiandien kaulija iš JAV lie
tuvių aukas neva Lietuvos 
laisvinimui, bet iš tikrųjų jos 
pa verginiu i.

šitie neva “vaduotojai’’ 
skerdė žydus ir kitų tautų
žmones, jų “nužiūrėtus.” Tai 
vis impulevičiai ir paškaus- 
kai; tai buvo visiškai su sąži
ne, su žmoniškumu atsiskyrę 
elementai, kurių nemaža dalis 
pasiekė Ameriką.

Mes tų dokumentų turime 
apsčiai; ne visi telpa šioje 
“Laisvės” laidoje. Kai ku
riuos išspausdinsime vėliau. 
Tegu skaitytojai tik turi kant
rybės.

Beje, girdėjau kai kuriuos, 
žmones kalbant, kad Izraelio 
valdžia galvoja apie prisiunti- 
mą Washingtonui reikalavimo, 
kad išduotų jai A. Impulevi- 
čių. Izraelis, sakoma, mano 
suruošti jam teismą — pana
šiai kaip Av Eichmanui, ne- 
Jjūrint to, kad Impulevičius 
•jau buvo teistas ir nuteistas 
tarybiniame teisme Vilniuje.

Mūsų bendradarbių atsipra
šome, kad negalime tuojau iš
spausdinti jų straipsnių laik
rašty — per daug turime sku
besnėmis temomis raštų.

Kartu dar norime bendra
darbiams priminti: nesiųskite 
tų pačių savo rašinių abiem 
laikraščiam, “Laisvei” ir “Vil
niai.” Jeigu nepagerbiate sa
vęs, tai pagerbkite skaityto
jus.

Miršta mūsų veikėjai ir ben
dradarbiai “natūralia” mirti
mi, miršta jie ir visokiose ne
laimėse—avarijose.

Štai bėgyje poros savaičių
netekome dviejų bend radar- i 
bių — F. Imbraso Pittsburgh e 
ir A. Metelionio St. Petersbur- 
ge, Floridoje. Abudu jiedu 
buvo geri visuomenininkai! A- 
biejų tragiškos mirtys—mums 
didelis nuostolis .

4 __ •__
Aną dieną mačiau žurnalis

to A. Šalčiaus ir Tautrimo su
suktą filmą Lietuvoj — filmą, 
vaizduojantį A. šalčiaus vieš
nagę mūsų tėvų žemėje.

Pasirodo, kad žurnalistas A. 
šalčius, viešėdamas Tarybų 
Lietuvoje (praėjusią vasarą) 
rankas sudėjęs nesėdėjo, o 
dirbo . Dirbo jis tam, kad ga
lėtų filmu pavaizduoti dabar
tinę Lietuvą.

Filmas dailus, įdomus, daug 
pasakąs. Girdėjau, kad jis 
bus demonstruojamas sekamą 
šeštadienį Great Necke.

Raginu Niujorko lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie turi ma
šinas, nuvykti ten ir pamatyti. 
Apie vietą ir laiką skaitykite 
šeštajame “Laisvės” puslapy.

Rašytojas d-ras A. Margeris 
pas mus buvo neilgai, bet su 
juo man teko gerokai pasi
kalbėti.

—Ką jūs dabar turite savo 
darbų programoje? — klau
siu svetį.

—Rašau novelių knygą; po 
tq[ galvoju rašyti memuarinę 
knygą. Kai jas abidvi para-
žysiu, tuomet keliausiu į Ta
rybų Lietuvą, kur gyvena ma- patiko; niujorkiečius jis pa- 
no žmona ir sūnus. milo, o niujorkiečiai—svečią.

U Than& ragina JBV 
h1 TSJSS fiariis

'LAISVES' VAJUS Bpie nmiįus įvykins 
Kubos respublikoje

Jungtinės Tautos, Y. Y.— 
i U. Thantas, Jungtinių Tau- 
generalinis sekretorius, kal
bėjo Johns Hopkins univer
sitete, Balti more j e, kur da
lyvavo virš 1,500 studentų.

U Thantas sakė, kad 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos protingas el
gesys Kubos krizės metu, 
abiejų pusių padaryti nusi
leidimai pasitarnavo pašali
nimui karo pavojaus. Tas 
gali pasitarnauti išrišimui

Susirūpino gimdymų 
kontrole

Chicago. — Po ilgų dis
kusijų Illinois valstijos 
Public Aid komisija 6 bal
sais prieš 4 nutarė suteikti 
medikalę pagalbą toms šei
moms, kurios prašys gim
dymų kontroliavimui.

H. O. Swank’as už tai ar
gumentavo ir sakė, kad jau 
apie tuzinas valstijų tą da
ro, nors tam prieštarauja 
katalikų religijos užsispyrė
liai. Jis sakė, kad Illinois 
valstijoje, už gimdymų kont
rolę stoja: žydų grupės, 
Planned Parenthood Fede- 
tation, protestantų organi
zacijos ir American Public 
Health Association.

MILITARIZMUI SKIRIA 
$51,640,000,000

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos apsiginkla
vimui 1963 metais yra pa
skyrę $51,640,000,000. Bet 
Pentagono generolai ir ad
mirolai sako, kad šios su
mos neužtenka, tai numato
ma, kad bus dar daugiau iš
leista.

IŠ VISO PASAULIO
Saigonas. — JAV milita- 

ristai, kurie gelbėja Pietų 
Vietnamui kare prieš par
tizanus, sako, jog P. Viet
namo ir Kambodžos siena 
prastai suženklinta.

Roma. • — Atsidarė Itali
jos Komunistų partijos su
važiavimas. Partija turi 
apie 1,700,000 narių.

Tokio. — Japonijos biz
nierių ir Kinijos Liaudies 
Respublikos prekyba žymiai 
padidėjo.

Brasilia. —Brazilijos par
lamentas užgyrė H. Limą 
premjeru.

Rašytojas keliasi anksti — 
apie 6 vai. ryto, ir tuojau sė
dasi prie rašomosios mašinė
lės. Rašo iki pietų. Tuomet 
per dvi tris valandas priima 
ligonius. Po to skaito laikraš
čius, knygas.

Daug jis dirba, kukliai gy-
vena.

Vizitas į Niujorką, sakė 
d-ras A. Margeris, jam labai

ir kitų tarptautinių klau
simų. Jis sakė, kad diplo
matijoje tenka vadovautis 

' supratimu: jog ne viską 
!viena pusė laimi; viena lai
mėdama, turi daryti ir ki
tai pusei nusileidimų.

U Thantas kritikavo Va
karus, kad jie dar vis nesu
pranta Tarybų Sąjungos 
taikos politikos: jie į Chruš
čiovo vadovybę taip pat 
žiūri, kaip žiūrėjo į Stalino 

i vadovybę.

Alžyre areštavo 
šimtus žmonių

Alžyras. —Ben Bella val
džia areštavo šimtus poli
tinių priešų, jų tarpe net ei
lę parlamento narių. Kiek 
yra areštuotų, tikrai neži
nia, nes cenzūra užgniaužė 
faktus, bet policija sako, 
kad nemažiau 300.

Arešto metu armijos da
liniai, su kulkosvaidžiais ir 
net lengvąją artilerija, sau
gojo valdiškas įstaigas. Ben 
Bella sako/ kad* šalyje ttiįfc 
veikti tik viena Išsilaisvini
mo fronto partija.

Teheranas. —Bandar, Ab- 
base Persija stato naują 
prieplauką.

IR PO LEDAIS 
AUGA GĖLĖS

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų tyrinėtojai 
William Athenas ir Michail 
Phelanas išaugino gėlių po 
ledais prie Žemės pietinio 
ašigalio. Jie turi įrengę pa
talpą 20 pėdų po ledu, tik 
800 mastu nuo Žemės aši
galio.

Maskva. — TSRS sateli
tas “Marsas F’ gerai skren
da linkui Marso planetos. 
Jo radijas atsiliepia. Jis jau 
yra virš 7,000,000 mylių nuo 
Žemės.

Washingtonas. —Tangan- 
jikos valdžia, kaip ir 
Ugandos, atsisakė įsileisti 
Louisianos senatorių Alleną 
Ellenderį, nes jis yra negrų 
priešas.

Atėnai. — Čionai lankėsi 
Jugoslavijos užsienio minis
tras Koca Popovic. Pasita
rimai davė gerų rezultatų.

Pekinas. — Kinijos’pa
sienio jėgos traukiasi į nu
statytą liniją, bet jeigu in- 
dusai veršis giliau, tai jie 
bus atmušti.

Madridas. — Susikūlė 
JAV militarinisi lėktuvas ir 
žuvo du lakūnai.

Washingtonas. — JAV 
karo laivynas užsakė paga
minti vertikalio kilimo lėk
tuvą.

%

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d.

— o —
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

PUNKTAI
Connecticut valstija . ....................................... 5747
New Jersey valstijos vajininkai .................... 4298
Los Angeles, Calif.............................................. 4068
So. Boston, Mass............. .................................. 3168
Philadelphijos vajininkai ............................... 2720
Brooklyn, N. Y......... . . ...................................... 2362
Lawrence - Lowell, Mass..................................  2128
Pittsburgh, Pa. ................................................ 1692
K. Kasu!is> Worcester, Mass. .......................... 1496
Miami, Fla........................................................... 1355

— o —
Rochester,1 N. Y.......................... 1248 Plymouth—Wilkes-Barre, Pa. 384
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 1190 Scranton, Pa................................. 332

Washingtonas. — Jungti- ( be sustojimo gali tik po 750 
nių Valstijų gynybos de- j mylių atstos nuskristi, 
partamentas paskelbė, kad TSRS yra pasižadėjus visus 
iš Kubos yra išvežami tary- “IL-28” lėktuvus išvežti iš 
biniai “IL-28” lėktuvai. j Kubos iki gruodžio 20 die- 

JAV lėktuvai, kurie žval-' nos. Yra žinoma, kad Kubo- 
go Kubos srityje, raportą- Į je jų buvo tik 40.
vo, kad TSRS laivas! Washingtone skleidžiami 
“Ochotskas” išgabeno tris ! girdai, būk iš Kubos išva- 
lėktuvus, o kiti laivai išga-1 žinotų * dar 150,000 žmonių, 
bena po didesnį skaičių, i jeigu jiems netrukdytų ir 
Jungtnių Valstijų valdžia! kitos šalys juos priimtų. Ži- 
šiuos lėktuvus skaitė “už-' noma. iš 7,000,000 gyvento- 
puolimo lėktuvais”, nors jie • jų, tai jau nėra daug.

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1156 L. T Iwick, Easton, Pa.............. 252
Chester, Pa............ ................... 984 c. K. Urban, Hudson, Mass. 196
Great Neck, N. Y....................... 912 m. Aranuk, Detroit, Mich.......... 146

I Chicago, Ill.................................. 788 y Taraškienč, Oakland, Calif. 120
A. Žemaitis, Baltimore. Md.......... 652 q Belunas, Detroit, Mich ......... 108
LLD 20 kp. Moterų skyrius, i k. Naravas. Shenandoah, Pa. 96

Binghamton, N. Y................. 646 i Veronika Kvetkas,
J. Žebrys, Cleveland, 0............. 640 I Cambridge, Mass................ 72
B. Sutkus, San Francisco, Calif. 480 Vera Smalstis, Livonia, Mich.. 72

— O —
Naujų prenumeratų ir atnaujinimų prisiuntė se

kanti vajininkai: Iš I.os Angeles, Calif., S. F. Smith ir 
Los Angelietis; So. Bostonui pasidarbavo Marv Kvet- 

|kas ir S. Rainard; iš Philadelphijos gauta nuo R. Mer-
(Tąsa 5-tame puslapyje)

Jungi. Valsti jos susirūpino 
i f t karo: sąjungų likimu

Mashingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė su
sirūpino karo sąjungomis, 
kurios galėtų/pakrikti, jei
gu Pakistanas iš jų pasi
trauktų.

CENTO karinę sąjungą 
sudaro: Anglija, Turkija, 
Iranas ir Pakistanas. Šios 
sąjungos dabar tvirtais na
rais yra tik Anglija ir Tur
kija, o Pakistanas, kuris 
buvo skaitomas labai stra
teginiu, jau ruošiasi pasi
traukti

SEATO sąjungą sudaro: 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Francūzija, Naujoji Ze
landija, Australija, Thai- 
landas, Filipinai ir Pakista
nas. Abidvi Sąjungas gink
luoja Jungtinės Valstijos.

Francūzija, netekus savo 
kolonijų, jau nepaiso SEA
TO sąjungos. Anglijos do- 
minijonai — Australija ir 
Naujoji Zelandija yra už 
vandenų ir “komunistinio

Laosas suvienys 
karines jėgas

Vientiane. — Visų trijų 
grupių, karališkos (deši
niųjų), Pathet-Lao (kairių
jų), ir Phouma (neutrališ- 
kų.ių) jėgų vadai susitarė 
sudaryti vieną bendrą ar
miją iš 30,000 žmonių. Iš 
visų grupių įeis po 10,000.

Bus suvienyta ir policija, 
kurios bus 1,200 žmonių. 
Sakoma, kad visi nesusi
pratimai jau baigiami, o 
šalis eina prie normalaus 
susitvarkymo.

Buffalo, N. Y. — Meteo
ras nukrito į Erie ežerą.

Charleston, N. Y. —Aud
ra buvo su galingu vėju. 

pavojaus” nejaučia. Tailan
das laikosi tik JAV pagal- 
b a. Filipinai laikosi su 
JAV, bet jie. savo politikos 
nekeistų ir be tos sąjungos, 
nes ten viešpatauja JAV 
kapitalistai.

Pakistanas, kuris turi ar
ti 100,000,000 gyventojų, 
nuo pat savo nepriklauso
mybės nesusitaiko su Indi
ja. Indijos valdžia stengia
si išlaikyti visus tuos plo
tus, kuriuos prie Indijos 
prijungė anglai imperialis
tai, kada jie valdė Indiją. !

Kilus ' aštriems nesutiki
mams tarp Indįjos ir Kini
jos, Jungtinės Valstijos ir 
Anglija puolė remti Indiją 
prieš Kinija. Siuntimas 
ginklų, amunicijos ir karo 
specialistų į Indiją iššaukė 
pasipiktinimą Pakis tane, 
kur ir kilo reikalavimai: iš
eiti iš tų karo sąjungų ir 
laikytis neūtrališkos politi
kos.

Buvo paruošta jėgos 
invazijai į Kubą *

Washingtonas. — Spalio 
pabaigoje Jungtinės Valsti
jos buvo paruošę milžiniš
kas jėgas invazijai į Kubą. 
Pentagonas skelbia, k a d 
Kubą būtų puolę apie 500,- 
000 JAV vyrų.

Invazijai buvo paruošta: 
1,500 bombonešių, 156 toli 
siekiančios atominės rake
tos, ,apie 300,000 pėstininkų 
ir marininkų, 8 lėktuvnešiai 
su šimtais bombinių ir mū
šio lėktuvų, 2,000 karo laivų 
ir baržų pėstininkų iškėli
mui į Kubą.

Paryžius. — 200 JAV ka
ro specialistų išskrido į In
diją.

Svarstys, ar gali 
skysti valdžią

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausiasis 
teismas svarstys: ar komu
nistas Henry Winston as 
g^ali skųsti valdžią už regė
jimo netekimą.

Winstonas, buvęs JAV 
Komunistų partijos organi
zacinis sekretorius, buvo 
pasodintas į Terre Haute 
kalėjimą. Jis ten susirgo \y 
jam padarė nevykusią ope
raciją, po kurios jis neteko 
regėjimo.

Pirmiau United States 
Appeals teismas 5 balsais 
prieš 4 nutarė, kad Winsto
nas gali skųsti valdžią už 
netekimą regėjimo. JAV 
generalinis prokuroras ape
liavo į Aukščiausiąjį teismą 
prieš šį nutarimą.

LONDONIEčIUS VĖL 
SMAUGIA RŪKAI

Londonas. — Londoną ir 
apylinkę vėl apgulė labai 
tiršti rūkai, kurie supara
lyžiavo susisiekimą. 1952 
metais nuo panašių rūkų 
ten mirė virš 4,000.žmonių.

Vėliausios žinios
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Vasilius Kuznecovas, 
TSRS premjero pavaduoto
jas, suteikė informacijas U 
Thantui ir JAV ambasada- 
riui apie išvežimą iš Kubos 
“IL-28” lėktuvų. Jis pada
vė laivų vardus ir po kiek 
lėktuvų tie laivai išveža.

Roma. — Įvyko sprogi
mas fabrike, kur yra gami
nami žaisliniai sproginiai 
(“fireworks”). Nelaimėje 2 
darbininkai užmušti ir 6 su
žeisti.

Londonas. — Jau virš 60 
žmonių mirė nuo baisiai ap
gulusių rūkų.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Siautė sniego audra ir žuvo 
11 žmonių.

Washingtonas. A. Harri- 
manas sako, kad Indija ka
riaus prieš Kiniją.

Hamburgas. — Kilo gais
ras vokiečių laive “Levan- 
te”.

TSRS baus realizmo 
darkytojus

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” išspausdino 
straipsnį, kuriame nurodo, 
jog Komunistų partija, ar
tistu ir rašytojų unijos 
disciplinuos tuos, kurie 
pasiduoda Vakarų “libera
lizmui” ir iškraipo realiz
mą. *

Laikraštis nurodo, kad 
atširanda tokių rašytojų, 
kaip buvęs. • Pastęrnąkąę, 
kuris parašė realizmą iš
kraipydamas1 “Dr. “Živa- 
go”, randasi ir artistų, ku
rie užsikrečia “supuvusia 
Vakaru sentimentalizmo 
dvasia” ir atsitraukia nuo 
realizmo.

ISPANIJOJE BUVO 
MESTA BOMBOS

Madridas. — Išvakarėse 
fašistų diktatoriaus Franko 

• gimtadienio sukakties buvo 
mesta kelios bombos. Mad
ride bomba sprogo prie val
džios namų. Valencijoje ir 
San Sebastiano miestuose 
bombos buvo mestos i Žan
darų ir kareivių kareivines.

Tezpūras. — Kinija per
davė Indijai 64 indusus su- 
žeistus"~karius, kurie laike 
pasienio/ susirėmimų buvo 
patekę į nelaisvę.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo komunistai ragina Ki
nijos ir TSRS komunistus 
baigti diskusijas.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru sako, kad 
kinai traukiasi nuo tos lini
jos, kurią jie pasiekė kovoje 
prieš Kinijos jėgas. Nehru 
neketina pradėti derybas su 
Kinija.

Washingtonas. — Iš Indi
jos ir Pakistano grįžo A. 
Harrimanas, kuris ten bu
vo tikslu sutaikymo abie
jų šalių, idant Indija turėtų 
liuosas rankas prieš Kiniją.

Londonas. — Anglij o s 
atominis submarinas atliko 
bandymus.

Madridas. — F. Franco 
minėjo 70 metų sukaktį.
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Antanas Metelionis
TRAGIŠKA ANTANO METELIONIO mirtis pali

ko nemažą spragą JAV lietuvių laisvamanių gretose ir 
bendrame mūsų visuomeniniame gyvenime. Velionis šie
met. spaudos vajaus metu, apsiėmė būti mūsų laikraš
čio “Laisvės” vajininku. Ieškojo jis naujų skaitytojų, iš
rinko ir senų skaitytojų prenumeratas. Jis dažnai para
šydavo laisvamanybės klausiniais straipsnių ir “Vil
niai” ir “Laisvei”, ir žurnalui “Šviesai”.

A. Metelionis buvo viengungis, per pastarųjų metų 
eilę jis gyveno kaip pensininkas—gavo pensiją kaip 
pirmojo pasaulinio karo veteranas, taipgi gavo senat
vės pensiją. Gyveno jis gražiajame St. Petersburg©

So. Boston, Mass.
Pasiklausius lietuviškų 

radijo programų
Čia sekmadieniais yra v^ 

damos trys lietuviškos ra
dijo programos.

Pirmiausia apie Petro 
Viščinio programas. Jos 
visada paruoštos prieš Ta- - 
rybų Lietuvą.

Lietuviškų pranciškonų • ’ 
“Darbininkas” neseniai pa
siuntė Valstybės departa- •z 
mentui skundą prieš A. Šal- - 
čių. Viščinis per savo pro- " 
gramą šitą skundą užgyrė 
ir net sveikino skundikus iš 
“Darbininko.” Viščinis visa
da priima į savo programas 
visokius Tarybų Lietuvos " 
šmeižikus, nežiūrint, kokie ' ' 
jie bebūtų, bet tik šnekės 
prieš Tarybų Lietuvą.

Dabar Viščinis rengia “ 
maršrutą visiems gerai ži
nomam dviveidžiui Dan Ku-. 
raičiui.

Viščinio programoje nie
kad neišgirsi teisybės žo
džio apie Tarybų Lietuvą. 
Nuostabu, kaip žmonės re
mia tokias programas.

Kai kada uždeda plokšte
lę iš Lietuvos—muzikos ar • 
dainos, bet prideda “iš pa
vergtos Lietuvos.”

Antra radijo programa— • 
J. Romano, kurią jis paver- ... 
žė iš A. Kneižio. J. Roma- 1 
nas—tai South Bostono po
litikierius. Praėjusį pavasa-. 
rį jis nuskrido į Washing- 
toną pas Tarybų Lietuvos . 
atstovą L. Kapočių, kad • 
jam duotų vizą vykti į Lie-' 
tuvą ir ten būti, kiek tik jis 
norės, kaime. Bet gal Ka-. „ 
počius pasakė jam, kad Lie- •* 
tuvoje nėra Smetonos, tai 
nėra ir tokios jam privile
gijos. Parvažiavęs pasakė, 
kad j js nevyks į Lietuvą.

Kai kada ir jis užsideda... 
iš Lietuvos plokštelę, bet ir- 
gi visada prideda “iš pa
vergtos Lietuvės” ir dar dž->. 
akcentuoja pakeltu balsu.,

Šitie abu turi po valandą 
laiko. \

Trečia programa—tai St.'“ 
Minkus. Jis turi tik pusva- ' 
landi. Bet kai pradeda savo '

• • ■ w • * *

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAISKAN. J. STANKEVIČIUS 
APIE SUSIRINKIMĄ 
ROMOJE

Mes jau rašėme apie 
vykstantį Katalikų bažny
čios atstovų susirinkimą Ro 
moje. RašėmČ, kad ten yra 
atstovaujami ir Tarybų Lie
tuvos katajiLąi, o Vilniaus 
“Tiesa” pasiuntė ten specia
lų savo korespondentą J. 
Galdiką stebėti susirinkimo 
eigą.

Lapkričio 29 d. “Tiesoje” 
J. Galdikas paskelbė savo 
pasikalbėjimą su kanaunin
ku daktaru J. Stankevičium. 
Pajuosime skaitytojams kai 
kuriuos to pasikalb ėjimo 
punktus:

Klausimas. Kokie jūsų įspū
džiai antrajame Vatikano su
sirinkime ?

Atsakymas. Romoje tenka 
būti pirmą kartą. Didelį išpu

čia 
kiekviename žingsnyje matai 
žilos senovės paminklus. Čia 
turi progos aplankyti požemi
nę Romą — katakombas, čia 
matai viduramžių ir naujau
siąją statybą. Romos muzieju
je sutelkta tiek daug praeities 
paminklų, kad tik po ilgesnio 
buvimo Romoje bus galima 
apie tai daugiau papasakoti.

Neišdildomą įspūdį padarė 
šv. Petro Bazilika,, kurioje ir 
vyksta II Vatikano visuotinis 
susirinkimas. Ypatingai jau
dinanti buvo spalio mėn. 11 
d. Čia susirinko visos mūsų 
žemės rasių, tautų ir kultūrų 
atstovai.

Mes džiaugėmės, kad mums 
šiame taip gausiame susirin
kime tenka atstovauti mūsų 
Tėvynei Lietuvai, Lietuvos ti
kintiesiems.

šiame susirinkime mes 
džiaugiamės ir kaip taikos ša
lininkai, nes šis susirinkimas 
paženklintas taikos balandžiu?

Jonas XXIII savo kalboje, 
pasakytoje šių ,m.etų .spalio 
mėn. 25 d., kreipėsi į visus. ge
ros-valids -žmones -ir į vyriau
sybių vadovus, rajgiii d a m a s 
spręsti iškilusius ginčus dery
bų keliu, kad išsaugotų taiką 
visame pasaulyje.

Mus, kaip Lietuvos atstovus, 
jaudina ir tai, kad mes daly
vaujame susirinkime, kuris 
įvyksta kartą per šimtmetį. 
Jau daugelį šimtų metų pana
šiuose susirinkimuose Lietuva 
nebuvo atstovaujama.

Kanauninkas d r. J. Stanke
vičius labai giria popiežių ir 
mano, kad susirinkimas turė
siąs didelį poveikį taikai su
stiprinti.

Klausimas. Kokie svarbiau
si klausimai sprendžiami susi
rinkime ?

Atsakymas. Susirinkimo pro
gramos apimtis labai didelė. 
Numatoma apsvarstyti visą 
bažnytinę doktriną, t. y. dog
matinius, moralinius, šeimos 
gyvenimo, kunigų auklėjimo, 
liturginius, socialinius ir baž
nyčios vienybės klausimus.

Dabartiniu metu svarstomi 
liturginiai klausimai. Svarbią 
vietą liturgijoje užima kalbos 
klausimas, tai reiškia, kokia 
kalba laikyti pamaldas, teikti 
sakramentus. Šis. klausimas 
yra sunkus, nes katalikiškąją 
šeimą sudaro žmonės, kalbą 
visomis pasaulio kalbomis, at- 
stovąują skirtingiausioms kul
tūroms. Šio sudėtingo klausi
mo svarstymas užifria daug 
laikę.

Klausimas. Ką vėikia; Lie
tuvos dvasininkai susirinkime?

Atsakymas. Susirinkime da
lyvauja Kauno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupijos 
valdytojas kanauninkas dr. J. 
Stankevičius, Vilniaus arkivys
kupijos vaidytojas kanaunin
kas Č. Krivaitis, Kąišiadorią 
vyskupijos valdytojas kanau
ninkas P. Bakšys ir, kaip ver
tėjas, Vilniaus kurijos kancle
ris kunigas S. Mažeika. Susi
rinkime turėjo dalyvauti ir 
Telšių vyskupijos apaštališka
sis administratorius vyskupas 
Petras Maželis, bet dėl ligos 
atvykti į Romą negalėjo. Ti
kimasi, kad, sveikatai sustip
rėjus, jis atvyks į susirinkimą 
vėliau.

Aš, kaip teologijos klausi-1 
mų specialistas-, dalyvauju vi
suose susirinkimo posėdžiuose.

Kiti Lietuvos dvasininkai daly
vauja atviruose, bendro pobū
džio posėdžiuose.

Klausimas. Kokios delega
cijos atvyko į susirinkimą iš> 
liaudies-demokratinių šalių? .

Atsakymas. Dvasininkijos 
atstovai čia susiyinko iš įvai
riausių pasaulio kraštų, jų 
tarpe ir iš liaudies demokrati
nių šalių — Lenkijos, Vengri
jos, Čekoslovakijos ir kitų. Ar
čiau esame pažįstami su veng
rais. Su jais nuo pat susi
rinkimo pradžios palaikome 
draugiškus santykius. Prade
dame arčiau susipažinti su 
lenkais, vokiečiais .ir čekoslo- 
vakais. Susitinkame ir su pra
voslavų bažnyčios atstovais, 
kurie susirinkime dalyvauja 
kaip stebėtojai.

mieste, Floridoje, bet vasaromis dažnai atvykdavo į Či- d! padarė pati Roma.
jis blai- 
nerūkė.

apie ve- 
čia mes

kagą bei Detroitą pas senus bičiulius. Gyveno 
viai, atsisakė net ragauti alkoholinių gėrimų, 
Daug skaitė, studijavo.

Šiame “Laisvės” numery telpa išsamesnis 
lionio A. Metelionio gyvenimą straipsnis, bet
norime pažymėti tik kai kuriuos svarbesnius jo gyveni
mo bruožus.

Atvyko jis į JAV kaip ir tūkstančiai kitų mūsų 
brolių ir sesučių—be jokio amato, be anglų kalbos, tam
sus, karštai tikįs bernelis. Ilgai dirbo angliakasyklose,— 
pirmiau Pennsylvanijos, o vėliau Illinois valstijose. Po 
kiek laiko persikėlė gyventi į Detroitą ir čia dirbo au
tomobilių pramonėje. Atliekamomis nuo darbo valando
mis mokėsi, stebėjo gyvenimą, žmones. Atsikratė jis re
liginių burtų ir pradėjo kovoti.prieš tai, kas varžo žmo
gaus protą,—prieš tamsybę.

Parašė jis keletą brošiūrų ir dviejų tomų knygą 
“Apie dievus ir zones”, kurią išleido “Laisvės” lei
dykla. Abidvi knygos greit išpirktos, nes populiariai pa
rašytos. Ir šiomis knygomis A. Metelionis pasistatė sau 
gražų paminklą.

A. Metelionis, tiesa, turėjo ir silpnybių—jo antire
liginiai raštai ne visuomet buvo marksistiškai* parašyti, 
ir dėl to jų svoris nukentėjo, bet jis visuomet palaikė 
ryšį su pažangiuoju darbininkų judėjimu, priklausė 
mūsų organizacijoms. ’ ’

Kadaise tarp JAV lietuvių buvo tvirtas laisvama
nių judėjimas, bet ilgainiui visokie šiaudiniai laisvama
niai, pabūgę reakcijos, sulindo į bažnyčias. To nedarė 
Metelionis! Jis laikėsi savo principų kaip tikras kovoto
jas už progresą!

Gaila, labai gaila netekus Antano Metelionio—ge
ro veikėjo, tauraus bičiulio, mūsų spaudos bendradar
bio, visuomet ištikimai stovėjusio ir veikusio mūsų vi
suomeniniame gyvenime!

Alžyre bloga
BEN BELLOS vadovaujama Alžyro valdžia, mūsų 

nuomone, padarė didelę klaidą uždarydama Alžyro Ko
munistų partiją. Negalėdama veikti viešai, toji partija 
veiks slapta, pogrindyje, na, ir ką tuo laimės Ben Bella?

Alžyro Komunistų partija dalyvavo kovose už Al
žyro nepriklausomybę; daugelis komunistų padėjo savo 
galvas tose kovose. O kai imperialistai buvo sumušti, 
kai Alžyras susilaukė nepriklausomybės, tuomet skel
biama, kad Komunistų partija esanti jau nebereikalin
ga.

Tiesa, po to, kai Ben Bella paskelbė, kad Komuniš- 
tų partiją uždaro, JAV ir Francūzijos stambioji spau
da pradėjo jį, Ben Bella, garbinti. Gal norėdamas įsi
teikti kitų šalių kapitalistams, Ben Bella ir paskelbė 
prieš komunistus tokį dekretą. Bet tai neis naudon Al
žyro liaudžiai.

Ateina žinių iš Alžyro, kad ten jau pradėti areštai 
—areštuoja ir kiša į kalėjimus Ben Bella ne tik 
niuosius, areštuoja ir komunistų veikėjus.

Na, tai prie ko visa tai šalį prives?!

deši-

Strotum 90
Skaldymas atomo atnešė 

naują elementą į mūsų at
mosferą. Strotum 90 yra 
iškrituliai iš atomo eksplo
zijų. Kiekviena eksplozija 
paskleidžia naujus nuodus 
po pasaulį —vėjas išnešioja 
po visą kontinentą.

Mokslininkai pranašauja, 
kad tai ateityje galės būti 
svarbiausia priežastimi 
kraujo ir kaulų vėžių. Ir 
nenormalumai gimdyme 
žmonių.

Atominis amžius ir atnau
jinti atmosferos bandymai 
su atomu mus verčia susi
rūpinti. Radioaktyviški kri
tuliai dar pilnai nėra ištirti, 
kaip jie paveiks į ateinan
čias kartas. Patys moksli
ninkai tuo klausimu savo 
žiniomis vieni kitiems prieš
tarauja.

Strotum 90 randasi mais
te, ore ir vandenyje. Tokiu 
būdu patenka į mūsų kūną. 
Tų< nuodų gauname kvėpuo
dami, taipgi /ir per odą įsi
gauna.

Daugiausia randama stro
tum 90 dalių grūduose, dar
žovėse ir vaišiuosė. Kiekis 
nuodų augaluose priklauso 
nito storumo kevalo lukšto 
ar lupynos.

Pasirodo, kad gyvuliniai 
produktai — mėsa, pienas 
ir kiaušiniai — daug ma
žiau turi strotum 90. Atro
do, kad gyvuliai, kaip kokie 
koštuvai, perkošia ir suma
žina nuodų kiekį. Tyrinėji
mai rodb, kad gyvuliniuose 
produktuose randama 1/5 
mažiau negu augaliniuose. 
Žinoma, priklauso ir nuo 
geografinės vietos, kur gy
vuliai ar augalai auginami.

Mažiausia randama stro
tum 90 jūrų žuvyje.

Taipgi teigiama, kad pri
duoda daug reikšmės mūsų 
dijeta. Pravartu balansuo
tas maistas, kuris suteikia 
atsparumą prieš radioakci- 
ją. Kenksmingumą didesnį 
sudaro mūsų pačių gyveni
mo aplinkuma ir paveldėti 
papročiai.

Daug strotum 90 pereina 
per mūsų sistemą. Kiek jo 
pasilieka mūsų kūne ir kau
luose, mokslįninkai dar ne
gali tiksliai nustatyti.

A. Aleknienė

Ceylonas baugina Vakarus
i Ceylono valdžios nusi- 

statyrųąsj. Vakarų imperia
listams il> baisiai nepatinka. 
Ypač juos1 baugina, kad 
Ceylonas dabar yra dau
giau nei neutralus, kad jis 
veda plačią prekybą su so
cialistiniais kraštais.

Chet Huntley televizijoje 
andai verkšleno, kodėl Va
karai praranda C e y 1 o n ą. 
Jis smerkė Ceylono premje
rą Bandanaraikę, užėmusią 
tą vietą 1959 m., kai jos vy
ras buvo reakcionierių už
muštas. Tai vienatinė mo
teris pasaulyje, užimanti 
premjero vietą.

Vakarus baugina Ceylo
nas, komentatorius Huntley 
nurodo, ir dėl to, kad gavęs 
iš Amerikos finansinę pa
skolą nesiskaitąs su Ameri
kos patarimais, kaip pasko
lą sunaudoti. Nep a t n k a 
jiems, kad Ceylonas rūpina
si savais žmonėmis, vargin
giesiems suteikia paramos. 
Ceylonas todėl pasidaręs 
“labdaringa valstybė,” skai
tanti žmones pirmoje vieto
je, o turtą — antroje, kuo
met kapitalistinėse šalyse 
turtas yra pirmoje vietoje.

Artimus santykius Ceylo
nas palaiko su Tarybų Są
junga, kuri šiais metais pa- 
sipirko iš Ceylono 6 mili
jonus svarų arbatos.

Vakarų imperialistai vis 
dar tikisi Ceylone atsigrieb
ti. Nemaža trockistų parti
ja, girdi, mokanti trukš- 
mauti, o reakcininkai taipgi 
nenurimsta. Religinis klau
simas irgi gana opus, nes-

skaitomi. Jie spausdinami 
įvairiomis kalbomis. Socia
listinėse šalyse taipgi jo 
raštus plačiai liaudis pamy-

Pažangus amerikietis ra
šytojas Phillip Foner nese
niai parašė apie jo gyveni
mą ir darbus knygą “Mark 
Twain,” o Internaliona] 
Publishers ją išleido. 335 
puslapiu knyga parsiduoda 
po $1.85.

Nuodai mūsų vandenyse
Spaudoje andai buvo pla

čiai rašyta apie pavojingą 
prėsko vandens nuodinimą. 
Buvo nurodyta, kaip iš 
dirbtuvių che m i k a 1 i n i a i 
skysčiai, iš mūsų namų vi
sokios sru' . s taip ir ver
žiasi į upelius, upes, ežerus. 
O kiek pūvančių išmatų ver
čiama į vandenis? Skerdyk
los verčia mėšlus į vande
nis. Aliejaus šaltiniai iš
meta daug nuodingų rūkš- 
čių, kurios su vandeniu pa
siekia upes ir ežerus. Nuo
dingos atominių sprogdini
mų nuosėdos irgi 
gai teršia tiek 
vandenis.

Analizuojant 
krioklio vandenį,
pi ir Missouri upių vande
nį, Didžiųjų ežerų vandenį 
surandama jame nemažai 
nuodingų nuosėdų. Vanduo 
taipgi nebėra toks švarus, 
kaip pirmiau. Kai kuriose 
upėse jau randasi tiek ža
lingų chemikalų, kad ir žu
vys išmiršta. Colorados upė
je ties Austin, Texas, per 
140 mylių visos žuvys išmi-

pavojin- 
orą, tiek

Niagaros 
Mississip-

tarp hindų ir budistųl sek- ■ rę nuo nuodingų chemikalų.
tų einą aštrios varžytinės.

Ceylono sala, kaipur Ku
bos sala, turi arti 10 mili
jonų gyventojų. Ji randa
si Indijos vandenyne, visai 
arti Indijos žemės.

Mark Twain (Clemens)
Plačiame pasaulyje pa

garsėjęs amerikietis nove- 
listas, humoristas, sociali
nio gyvenimo kritikas Mark 
Twain mažai pas lietuvius 
žinomas, nes mes 'nedaug jo 
raštų esame skaitę.

Samuel Langhorns 
mens gimė 1835 metais 
gų savininko namuose.

Hudsono:. upės vandenyse 
taipgi, . nemažai. nuodingų 
bakterijų, žmonių sveikatai 
žalingų.

Apie vandens nuodinimą 
ir prez. Kenedis andai Kon
grese priminė, kad tai “na
cionalinė gėda” taip vande
nis nuodinti. Tačiau nieko 
daugiau nedaroma, kad tą . t - . ..
nuodinimą sukontroliuoti, programą ,tai neva pasauli- 
jam kelią pastoti. Mat, pel
nas stovi pirmoje vietoje.

Italijos komunistę kongresas
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, Romoje vyksta 

jos Komunistų partijos 10-asis eilinis kongresas. Daly
vauja 876 delegatai.

Italijos Komunistų partija—pati stambiausia ko
munistinė partija Vakarų Europoje. Jos įtaka milžiniš
ka. Pačioje Romoje per rinkimus už šios partijos kandi
datus paduodama 600,000 balsų. Ji tvirta šalies parla
mente, taipgi provincijos bei miestų savivaldybėse.

Kongrese dalyvauja ir kitų kraštų komunistinių par
tijų delegacijos—stambios delegacijos yra iš Tarybų Są
jungos ir Kinijos. Tarybinei delegacijai vadovauja F. 
R. Kozlovas. Sveikinimo žodyje jis kritikavo Kinijos 
komunistų politiką; jis, be kitko, pasakė:

“Komunizmui plėsti karas nereikalingas. Komuniz
mo ginklas yra tai, kad jis aukščiau stovi už kapita
lizmą.” _ _ __ .. — .... .

Itali-

Philadelphia, Pa.
Serga H. Pletienė

Sunkiai susirgo ' Helena 
Pletienė ir tapo išvežta į li
goninę. Randasi Women’s 
ligoninėje, 40th ir Parrish 
Sts., Room 402.

Lihkiu draugei ligą nuga
lėti ir vėl kartu su mumis 
veikti.

P. Walantiene

Cape Town. — Suvieny
tos Pietų Afrikos reakcine 
valdžia atestavo 650 negrų 
ir juos kaltina nužudyme 
dviejų baltųjų vaikų.

Cle- 
ver- 
Jis 

augo Pietinėse Valstijose ir 
todėl jaunose dienose buvo 
vergovės šalininkas. Mažai 
teko jam mokyklą lankyti, 
nes tėvui mirus 1847 me
tais, jis buvo priverstas pa
sitraukti iš mokyklos ir rū
pintis kasdieniu gyvenimu.

Tuo metu vergovės pa
grindai jau braškėjo. Pro
tingasis jaunuolis Clemens 
matė besiartinantį vergovei 
galą. Trumpai jam teko 
tarnauti konfederatų armi
joje, kuri buvo Civiliniame 
kare sumušta. Išmokęs 
spaustuvininko atmato, Cle
mens siekėsi žurnalistinio 
darbo, greit jis patapo žy
miu žurnalistu, smerkian
čiu vergovę, rasinę nelygy
bę, darbo žmonių išnaudo
jimą, valdžios korupciją ir 
imperialistinius siekius.

Mark Twain vardu jis 
yra parašęs daugelį kny
gų įvairiais klausimais. 
“Huckleberry Finn” ir “Pud- 
dihead Wilson” bene bus 
svarbiausios jo knygos, 
smerkiančios vergovę ir 
priespaudą.

Vėlesniu laiku jis įsitrau
kė į kovą už lygias mote
rims teises ir už unijizmą.

Mark Twain (Clemens) 
mirė 1910 metais, turėda
mas 75 metus amžiaus.

Jo raštai dabar plačiai

New Yorkas 1985 metais
Apskaičiuojama, kad Di

dysis New Yorkas 1985 me
tais turės apie 22 milijonus 
'gyventojų. Jis prasiplės į 
visas puses, sugers artimes
nius miestus ir miestelius.

Šiuo metu šis metropoli
tenas., priskaitant priemies
čius ir artimus miestus, jau 
turi apie 16 milijonų gyven
tojų. Per sekamus 23 me
tus dar šešetas milijonų pri
sidės. Tai ir pasidarys 22 
milijonaį.

Pats miesto centras, ma
noma, nebus tirštesnis kaip 
dabar, nes ir pastaraisiais 
metais tūkstančiai ir tūks
tančiai gyventojų iš Man- 
hattano, Brooklyn©, Bronxo 
keliasi į priemiesčius ir dar 
toliau. Neims daug laiko, 
iki Ilgoji sala (Long Is
land) pavirs ištisu miestu.

Baltimore, Md.
Parengimas

Civilinėms laisvėms ginti 
rengiamos prakalbos penk
tadienį, gruodžio 7' d., 8:30 
vai. vak., The College Club, 
601 W. 40th St. Bus žymių 
kalbėtojų. Tema — “The 
New Frontier and Ameri
can Liberty.” Įžanga $1, o 
studentams tik 50 c. Ren
gėjai kviečia atsilankyti.

f r- » t!

Ii

nes žinias pranešinėja. Ir 
tarška per virš 10 minučių, v:

jO daugiausia tenka tam 
“vargšui” Chruščiovui. Ga- " 
Įima suprasti, kad kai Min- 
kus eina vakare miegoti, tai ... 
visus pakampius apžiūri, ar • 
nėra kur pasislėpęs Chruš- ■' 
čiovas.

J. Gaidys

Lawrence, Mass.
Padėka

Širdingai dėkojame Wor-... 
cesterio Aido chorui už taip 
gerą operetės “Lietuvaitės”... 
suvaidinimą, choro mokyto-, 
jui J.Dirveliui už operetės'7 
sumokymą ir publikai už at- 
silankymą. Dėkui Lietuvių 
Ūkėsų Klubo komitetui už . 
suteikimą svetainės, gaspa- 
dinėms už maisto pagamini- • 
mą. Ačiū A. ir M. Kaz- ‘ 
lauskams už pyragus ir su- 
vežimą publikos iš Haver- / 
hillio. Dėkui A. Juknai už 
patarnavimą vaidinimo me
tu. Ačiū visiems draugams 
ir draugėms, kurie platino 
tikietus arba kaip kitaip 
prisidėjo prie operetės su
ruošimo.

Rengimo komisija ••

Newport News, Va. — ■> 
Nuleista į vandenį dar vie
nas atominis submarinas 
“Henry Clay”, 7,000 tonų 
įtalpos. Jo pastatymui ,iš-^ 
leista virš 200 milijonų dor * 
leriu. fz

2 p.-Laisvč (Liberty)—Penkt., gruodžio (Dec.) 7, 1962 ..

Iftia liti



DOKUMENTAI APIE LIETUVIŠKŲJŲ “LAISVINTOJŲ” DARBELIUS
3. Miegamojo kambario 

daiktai.
Kiekvienam asmeniui po 

vieną lovą, po vieną komplek
tą patalinės ir po tris komp
lektus patalinės skalbinių.

4. Drabužiai ir avalinė.
a) Vyrams po du kostiu

mus, žieminį ir vasarinį paltą, 
po dvi poras batų, po keturis

Mus pasiekė visa eilė do
kumentu—fotostatu iš Lie- v c

tuvos archyvų apie tai, kaip 
1941 metais, Lietuvą užpuo
lus hitlerinėms armijoms, 
lietuvis k i e j i “laisvintojar* 
“darbavosi,” kaip jie tarna^ 
v o Hitleriui — mūsų tau
tos ir Amerikos priešui. Ne
maža tų “laisvintojų” pas- komplektus baltinių; 

kui, kai Tarybinė Armija 
pliekė hitlerininkus, pabėgo 
į Vokietiją, o iš ten atsibel
dė į Ameriką. Čia jie stato
si dideliais patriotais. Te
gu skaitytojas mato, kokie 
jie buvo ir yra patriotai!

Lai skaitytojai šiuos 
kumentus išsikerpa, lai 
rodo kitiems žmonėms, 

“Laisvės” negauna.
Redakcija

do-
pa- 
ku-

rie

PROTOKOLAS
Kaunas, 1941 m. 
liepos mėn. 21 d.

Kauno Komendantūroje įvy
ko tarpžinybinis pasitarimas 
dėl žydų perkėlimo į Vilijam
polėje skirtą rajoną.

Pasitarime dalyvavo: Kauno 
Komendantas kapitonas Kvie- 
cinskas, Kauno Komendanto 
Pavaduotojas pulkininkas KaL 
mantas, Kauno Miesto Burmis
tras Palčiauskas, Saugumo De
partamento Direktorius Reivy- 
tis, Policijos Departa m e n t o 
Direktorius Taunys, Kauno Po
licijos Vadas Reiningeris ir 
Kauno Komendantūros Orga
nizacijos skyriaus Viršininkas 
majoras Biknaitis.

Pirmininkavo Kauno Ko
mendantas kapitonas Kviecnis- 
kas, seekretoriavo majoras 
Binkaitis.

Posėdis prasidėjo 17 vai.; 
baigėsi—19 vai.

Svarstyta
1. žydų iškėlimas iš Kouno 

miesto ir priemiesčių į Vili
jampolėje skirtą žydams rajo
ną.

b) Moterims po keturias 
sukneles, žieminį ir vasarinį 
paltą, po tris poras batukų, po 
aštuonis komplektus skalbi
nių ;

c) Vaikams iki 14 metų am
žiaus leidžiama pasiimti visus 
vaikiškus drabužius ir avali
nę; vyresniems kaip 14 metų 
leidžiama imti tik suaugusiojo 
norma.

Be to, leidžiama pasiimti 
darbo įrankius, išskyrus staci
onariniai įrengtų mašinų ir ki
tų brangių aparatų (rentgeno 
aparatų, determijos ir pan.).

2. Pirmame paragrafe 
i džiami pasiimti daiktai 
i būti paimti per nustatytą 
■ mai išsikelti laiką.

Ne pasiimti daiktai per duo
tą išsikelti laiką, o taip pat 
pirmame paragrafe nepaminė
ti daiktai turi būti palikti bu
tuose, kuriuose policijos parei
gūnai įtraukia į atitinkamus 
sąrašus ir paveda butą ir 
daiktus saugoti įpareigotiems

lei- 
turi 
šei-

Kaltinėnų gatvės tąsa iki su- 
statmens Panerių

asmenims.
Daiktų sąrašai sustambini sikirtimo 

kiekvienam butui po du ek-j gatvei iš 140 sklypo. Kuršėnų 
zęmplioriu, kurių vienas per-; gatve iki upės Nėris. 14 skly- 
duodamas Kauno 
mistrui, o antras 
mos nuovados policijos nuova
dos Viršininkui.

Sąrašams blankas pagamina 
Kauno miesto savivaldybė.

3. Įpareigotieji asmens; be 
atitinkamo policijos nuovados Į 
Viršininko žinios, neturi teisės 
saugomąjį butą ir jame esantį 
turtą kam nors perduoti.

4. žydų paliktą turtą likvi
duoja Kauno miesto Burmist
ras, susitaręs su Kauno miesto 
Policijos Vadu.
Vilijampolėje žydams skirto 

rajono ribų nustatymas
Nustatytos Vilijampolėje žy

dams skirto rajono šios ribos:
Iš pietų-vakarų ir vakarų:
Nuo upės Neris, perkertant 

Krikščiukaičio gatvę tarp 4-6 
ir 3-5 sklypų. Veliuonos gat
ve, perkertant Panerių gatvę, 
tarp 5-7 sklypų į Naujalio gat
vę tarp 6-8 sklypų. Naujalio 
gatve iki Dvaro gatvės.., Dva
ro gatve iki Kelmės gatvės.

Iš šiaurės-vakarų ir šiaurės:
Gelmės gatve iki Goštautų 

gatvės. Goštautų gatve iki 
Stulginskio gatvės. Stulgins
kio gatve iki Linkuvoj gatvės. 
Linkuvos gatve ir žemaičių 
plentu iki Kaltinėnų gatvės.

ĮSAKYMAS Nr 1

miesto Bur- 
— atitinka-

pas Kuršėnų gatvės ir 21 skly
pas Ramygalos gatvėje į ra
jono ribas neįeina.

Iš rytų ir pietų-rytų:

Rajono riba eina Neris upės 
krantu. *.

Pirmininkas—Kvi&inskas
Dalyviai * Kąjmantas,
Palčiauskas . Taunys

Reiningeris
Sekretorius—Binkaitis

Nuorašas tikras: Binkaitis
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departamento, buvusio vidaus reikalų ministro J. 
Šlepečio žinioje, raštas suimti Lietuvos žydus.

Gestapininko Lechtalerio raštas apie tai, kad 
jis paima savo žinion “Lietuvių aktyvistų 

fronto” ginkluotas gaujas.

Kai Hitlerio govėdos 1931 m. užpuolė Lietuvą, tai lietuviškieji 
hitlerininkai pradėjo Kaune leisti laikraštį “Į Laisvę.” Nuo
traukoje matome (1941 m. birželio 24 d. laidoje) “aktyvis
tų”’ atsišaukimą, kuriame, be kitko, sakoma: “Tegyvuoja 
draugiškiausi ryšiai su Didžiąja Vokietija ir jos Vadu Adolfu 

Hitleriu!” Pasirašo Leonas Prapuolenis, “laisvintojas.”

ObwieszczenieSkelbimas
Vrti mumtatu partitas, 

kpmpalstlMlft Ir
stota* : wwwrttMlki Bartel 
ir froiffWti* *. m. wn«iici 

dienos 20 valandos

Kalendra
Nuxeltak Spr«w W*wn*irtnyoh

Kalendra
Wt» ItaUfci Valdytoja*

.,,. ..................... , . 
privalo registruotis savo policijos 

nuovado**.
NajairegiStravę nustatytu ter

minu bue visu griežtumu bau- 
diiauYtt :.

. Batuką* 
Vilniau* Ml**to PdMJoa 

Vadas

Wsxy&oy cstimkewle 
i lusnOytfael teomuntaty- 
cznej pa^tilp ergnaixaep 
komsomota i moprtt mu« 
szą wejestrowad elę w gwoich 
obwodach pojieli do dnk 28 
czerwca do godztay 20.

Meaarafaatrawaad w aatate- 
nya* tamlal* M* fcaraal a e«M 
•nr«w<*toią«

Bkantkn*
Dowadca 

PoM Mu*t» WiWus

Visi komunistų 
organizacijų nariai 
28 dienos 20 valandos privalo registruotis savo policijos nuo
vadose.

Neįsiregis-travę nustaytu terminu bus visu griežtumu bau
džiami.

partijos, komunistinio jaunimo ir mopro 
ir kandidatai iki š. m. birželio mėnesio

Nutarta
Nutarta tuo reikalu išleisti 

žjmiau talpinamą įsakymą ir 
instrukciją.

Įsakymą išleis Kauno Ko
mendantas ir Kauno Miesto ' 
Burmistras. Instrukciją—Kau
no Miesto Policijos Vadas.

Įsakymą ir instrukciją nu
tarta išleisti sekančio turinio : •

Įsakymas
1. Visi Kauno miesto ribose 

gyveną žydai turi iki nurody-
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ĮSAKYMAS Nr. 1
Nuo 1941 m. birželio m. 25 dienos Vilniaus mieste įveda

mas karo stovis. Perimdamas karo valdžią į savo rankas aš. _ c . j v vvz v 4KP. A VI 14*LU auiao XYC4X V v d 1 V4 l OCL V V ± cllliYCtb do

to įsakyme Nr. 15 laiko persi- į iau]<iU iš Vilniaus miesto gyventojų, kad jie neardys viešosios 
e i į i įjampo eje s n ą ra tvarkos ir teiks Vokiečių Kariuomenės kariams visą galimą

joną.
Žydų perkėlimą vykdo iri 

atskiroms žydų šeimoms per
sikėlimo laiką, eigą ir tvarką 
nustato Kauno miesto Polici
jos Vadas.

Išsikeliantiems žydams pa
talpas paskiria Kauno miesto 
Savivaldybė.

2.
n as 
tam

3. 
davinėti, užstatinėti ir keisti 
judamąjį ir nejudamąjį turtą. 
O taip pat jiems draudžiama 
užsiimti bet kokia prekyba.

4. žydams išsikeliantiems į 
Vilijampolėje skirtą rajoną, 
leidžiama pasiimti su savimi 
tik profesijos įrankius ir nau
joms gyvenimo sąlygoms būti
ną mantą.

žydams leidžiami pasiimti 
daiktai nustatyti atskiroje in
strukcijoje, kurią išsikelian
tiems žydams paskelbs polici
ja. Kitas turtas paliekamas 
Kauno miesto vyriausybės ži
nioje.

žydų paliekamus butus ir 
turtą apsaugoti policija paves 
įpareigotiems asmenims.

Instrukcija
1. Išsikeliantiems į Vilijampo
lėje skirtą rajoną žydams lei
džiama pasiimti žemiau nuro
dytieji daiktai:

1. Virtuvės daiktai.
Visi virtuvės rakandai, iš

skyrus elektrinius.
2. Valgomojo kambario 

daiktai.
Vieną valgomojo kambario 

stalą šeimai, * be to po vieną 
kiekvienam asmeniui, po 

<Tv? lėkštes, po vieną stiklinę 
ar4 puoduką gerti su lėkštele, 
po vieną stalo šakutę, 
šaukštą ir šaukštelį ir 
skonio indus.

Pastaba: indai turi 
imami tik nebrangūs.

žydams paskirtas rajo- 
Vilijampolėje nužymėtas 
tikrame plane.
žydams draudžiama par-

peilį, 
prie-

būti

pagalbą ir šiuo įsakau:
1. Visi mano įsakymai ir potvarkiai, išleisti susitarus su 

Vilniaus Miesto Komitetu, turi būti griežtai vykdomi.
2. 1941 m. birželio mėn. 25 d. 12 valandą laikas nustato

mas pagal Vakarų Europos laiką ir visi laikrodžiai nustatomi 
vieną valandą anksčiau.

3. Nuo 21 vai. iki 5 vai. Vilniaus mieste nutraukiamas bet 
koks gyventojų judėjimas ir susisiekimas.

4. Nakties metu Vilniaus miestas užtemdomas. šio įsaky
mo vykdymo priežiūra pavedama policijos; pareigūnams, Lie
tuvos Kariuomenės patruliams ir lietuvių aktyvistų apsaugos 
būriui. Jie atsako už šio įsakymo vykdymą.

5. Visi šaunamieji ir šaltieji ginklai, medžioklės šautuvai 
imtinai, ir bet kokia sprogstamoji ar šaunamoji medžiaga turi 
būti iki 1941 m.
skyrius.

Praėjus šiam
mano pasirašyto 
šaunamąją medžiagą, jis bus karo lauko teismo baudžiamas 
mirties bausme.

6. Visos kasdieninio būtinumo įmonės ar įstaigos—elektros 
stotis, vandentiekis, kanalizacija, gydymo įstaigos, kepyklos 
ir kit., turi normaliai veikti. Už šių įmonių veikimą atsako jų 
vedėjai.

Už bet kokį sabotažo veiksmą bus taikoma mirties bausmė.
7. Vaalstybinių, kooperatyvinių įmonių ir privatinių as

menų parduodamų maisto produktų bei restoranų ir valgyklų 
patiekalų kainos rubliais turi būti tos pačios, kurios buvo ofi
cialiai nustatytos iki 1941 metų birželio 22 d.

Asmenys, neklausą šio įsakymo ir pardavinėją maisto pro
duktus brangesnėmis kainomis, bus baudžiami mirties baus
me. Šio įsakymo vykdymo priežiūra pavedama milicijos par
eigūnams.

8. Visos įstaigos, įmonės, organizacijos ir privatiniai asme
nys turi visus turimus sunkvežimius, autobusus, automobilius 
ir motociklus įregistruoti iki birželio mėn. 26 d. 20 vai. Susi
siekimo įmonių skyriuje Magdalenos g-vė Nr. 2.

Pirktis benziną galės tik gavę mano leidimą Vilniaus Mies
to Komitetui tarpininkaujant.

9. Bet kokie sauvališki veiksmai, plėšimai bei grobimai 
griežtai draudžiami. Asmenys, pastebėti plėšiant ir grobiant, 
bus vietoj nušauti.

10. Kaip įkaitai šio įsakymo vykdymui patikrinti yra su
imti 60 žydų ir 20 lenkų. Aš palieku sau teisę padidinti įkai
tų skaičių, jei mano įsakymas nebūtų pilnai vykdomas.

ST. ŽAKEVIČIUS Von OSTMAN
Vilniaus Miesto Komiteto Vilniaus Miesto Karo

Pirmininkas Vadas

birželio 25 d. 20 valandos

laikui radus pas bet kurį 
leidimo bet kokį ginklą,

sunešti į policijos

asmenį, neturintį 
sprogstamąją ar

s'(
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KALENDRA IŠKAUSKAS
Vidaus Reikalų Valdytojas • Vilniaus Miesto Policijos Vadas 

1941 m., birželio, m. 27 d.
Vilnius
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VIRŠININKAMS, APSKRIČIŲ SAVIVALDY
BĖMS, DEPAlRTMENTŲ MIESTŲ BURMISTRAMS

Aplinkraštis Nr. 5
Buvusių bolševikų veikėjų dalis yra išvykę iš Lietuvos te

ritorijos bei savo nuolatinių gyvenamųjų vietų, o kai kurie iš 
jų yra išsislapstę pas gimines ar pažįstamus. Tokiems gai
valams išaiškinti pavedam tuojau pradėti vykdyti miestuose ir 
kaimuose Gyventojų judėjimui registruoti įstatymą (V. ž. Nr. 
653) ir tam įstatymui vykdyti taisykles (V.-L. Nr. 684) tokia 
tvarka:

1. Apskrities Viršininkas skelbimais ar per policijos bei 
vietos savivaldybių organus, kaip vietos sąlygos leidžia, pa
skelbia, kad visi atvykstantieji gyventojai turi būti nustatyta 
tvarka įregistruoti, o išvykę—išregistruoti, ’ paaiškinant, kad 
už registracijos prievolės nevykdymą bus griežtai baudžiama.

2. Paraginti gyventojus, ypatingai namų savininkus bei 
valdytojus bei seniūnus, pranešinėti policijai ar kitiems ati
tinkamiems valdžios organams apie kiekvieną ne vietos gyven
toją, atvykusį po š/m. birželio mėn. 21 dienos.

3. Kiekvieną naujai besiregistruojantį ištirti kas jis per 
vienas, kur gyveno ir ką veikė bolševikų valdymo metu ir 
kokiu tikslu į naują apsigyvenimo vietovęjyra atvykęs Įta
rimams esant, perduoti reikalą atitinkamiems policijos orga
nams.

4. Jei pagal vietos sąlygas būtų reikalinga, įsakyti visiems 
gyventojams arba paskiroms gyventojų kategorijoms 
registruoti arba imtis ir kitų reikiamų priemonių.

(pas) J. ŠLEPETYS
Vidaus Reikalų Ministras 

(pas) J. UNDRAITIS
L. s. Administracijos Departamento 

, DIREKTORIAUS p.
Nuorašas tikras:

L. MARTINKUS, L. s. Referento p.

APSKRIČIŲ

persi-

SKELBIMAS
. s Siu*-iWbbmi, kad einwil VokleCii/ K*« 
;ri<Kime^.iūre KnmeMmto^ai^mu W7.5>.

1) VhKVyriikwos .į> ®oteri»osio$ ly- 
jfe» fjiW, nwteftvrijinrt jy turi «< .♦ 
lieti matomoje betoje—w» Etinės k ant mi- 
jjirirtHO W atentato lenkų, kurio paslys ; 
yra ffltabW** rises® m. polkijoa nuo-

" 2) Vbfeai* Šydams imk> 18 M «>al.< 
(Veteėthf Vmros l*M 4r*udflama Va&Rlcrti

' $ šta jtekjmM VUntaj* tari bail
te* .1 m. *** * ‘

Ntfytalf Ita iMtaymn bw

K IŠKAUSKASat ŽAKEVIČIUS

Bekanntmachung
(icmiss Befehl dės deutschen Fcldkom- 

mandaoten vom 17,1941 vfrd fol$endes ange- . 
ordnet: / '.. • t :

1) Ate Jeden, mannBchw end Wriblkten # 
G<jdile<hts, glekh tfekhen ■ Alters, habm an . 
slcbtbaresr Sietle tori ter Brust und »<ri dem £■. 
RlKken eta lai burttanessec 10 «tt. groisei Abiei. ; 
itien iu ir«g«i< t)»« MoMer 4e» Abteichim* tat 
ih jedem Pofceiberirk der Stadt Mainius tu 
linden. p

2} Aten dudentai das feeireten der Strasse 
♦b 18 Uhr Abends H» 6 Uhr frflh (deiil^ete Sow* '< 
menrit) verboten.

5) Dkser Beleki muss ta Wilmus bis tom - ' 
8. JuB 1941 durchgeltttal win ,-.:-

Zuvriderbendtangen 
bestrrit. /

ST. ŽAKEVIČIUS

šiuo skelbiama, kad einant 
Komendanto įsakymu 1941. 7. 3:

warden atris uhitisie

A. ISCHKAUSKA5

Vokiečių Kariuomenės Karo

1) Visi vyriškosios Ir moteriškosios lyties žydai, neatsi
žvelgiant jų amžiaus, turi nešioti matomoje vietoje—ant krū
tinės ir ant nugaros—10 cm. skersinio ženklą, kurio pavyzdys 
yra iškabintas visose Vilniaus m. policijos nuovadose;

2) ) Visiems žydams nuo 18 vai. ligi 6 vai. (vokiečių vasa
ros laiku) draudžiama vaikščioti gatvėse.

3) šis įsakymas Vilniuje turi būti įvykdytas li^i š. m. lie
pos mėn. 8 d.

Nevykdę šio įsakymo bus kuo griežčiausiai baudžiami.
ST. ŽAKEVIČIUS

Vilniaus miesto ir Srities piliečių
komiteto pirmininkas

A. IŠKAUSKAS
Vilniaus miesto ir Srities Pagalbinės 

Policiijos Vadas

HACtOHAMtTV

VAOOVTa; Koaao K,

Gel* I lain VlUo 5tebo

Unite k*{>.Š o p • «ą Pr«tĄ kaip t Uteną *Jtl IX^-J 

ite* *te* j*<‘p»xw ighm«.'•': ■. .. :?•: :<v

V.H.P*G* 1*1 U10 Vilko" itabea ulunJl* Taeato®

K*plte**« Jcpeg«S.n,bLrIello ate. 18 d.pabigo

16 U* t*.*** kotjxtao »*I«Ai4«iMWz eteą baterijos komiu* 
• Jftį* kalbą tek* |>*k«teteat Ir y re 14 oeoo II-
<**■** kaip ros Uitos oreatacijes ir gabu* nary*. / ,>

GeležinioLietuvių nacionalistų (fašistų) partijos kautynių 
vilko” būrio rekomendacija paskirti P. Šapagą VI-jo policinio 

bataliono vadu. Pasirašytojo pavardės neįskaitome— 
1 kažkoks biaurus banditas.
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ANTANAS METELIONIS
kibirkštį? Lai’ jis pats at-Antanas Metelionis gimė 

1888 m. liepos 12 d. Paliū
nų kaime, Seirijų valsčiuje, 
Seinų apskrityje, — vadina
si, Dzūkijoje.

Jo tėvai, Jonas ir Ieva 
(Kuziūtė) Metelioniai turė
jo dešimt margų žemės,-ne
pergeriausios žemės. Gi šei
ma buvo nemaža: dvi duk
terys, šeši sūnūs ir, prie to, 
ten pat gyveno uošvė. Vi
siems vienuolikai reikėjo 
pragyventi, pramisti iš ne
didelio ūkio. Dėl to, kai 
Antanui sukako aštuoneri 
metai amžiaus, tėvai jį iš
leido pas buožę tarnauti 
piemenėliu.

Antanas pirmiausiai pra
moko skaityti iš lenkiško 
elementoriaus ir maldakny
gės, — tėvas jį pramokė, 
kad galėtų iš rašto “dievą 
garbinti,” kad nuėjęs į baž
nyčią “neturėtų sarmatos.”

—Atmintį turėjau gerą,— 
prisiminė jis. — Lenkų kal
ba mišių maldas, giesmes ir 
kitką atmintinai mokėjau, 
bet žodžių reikšmės nesu
pratau.

Vargas, nuolatiniai neda- 
tekliai, gyvenimo šiurkštu
mas vertė jauną vaikiną 
galvoti apie ateitį, apie tai, 
kaip palengvinti savo neda
lia.

Amerika Lietuvoje tuo
met buvo visur girdėta, kaip 
didžiulių progų šalis, kaip 
lengvo gyvenimo žemė. Na, 
ir dar nepabaigęs gyventi 
17-tuosius savo amžiaus me
tus, Metelionis pasiekė 
Jungtines Valstijas. Tai bu
vo 1905 metų birželio ,5 d. 
Jis atvyko į mažytį minkš
tosios anglies srityje esantį 
kaimelį Elco, Pa.

— Elco kaimelyje gyven
tojų buvo mažai daugiau, 
kaip mano gimtajame Pa
liūnų kaime ir beveik pusė 
tų gyventojų buvo lietu
viai, — pasakojo A. Mete
lionis. — Jų gyvenimas bu
vo tamsus, nykus, nekultū- 
riškas, daug kuo panašus į 
biblijoje (senajame testa
mente) pasaką apie Sodo
mą ir Gomorą: girtuoklia
vimas, paleistuvavimas, daž
nos muštynės ir biaurios 
kalbos, — tai daugumos te- 
naitinių lietuvių buvo nula- 
tinis užsiėmimas. Visi jie 
buvo “ščyri katalikai”: už
laikydavo pasninkus ir kas 
sekmadienį eidavo į netoli 
esančią bažnyčią. Iš karto 
man buvo didžiausia baimė 
dėl to, kad daugelis lietu
vių gyvena velniui tinkamą 
gyvenimą ir po mirties eis 
į peklą. Bet laikui bėgant 
ir aš pradėjau prie tokio 
gyvenimo prisitaikyti. 1907 
m. sausio mėnesį buvau sve
čiuose, kur perdaug alkoho
linių gėralų prisitraukiau. 
Vėlai naktį patamsy sunku 
man buvo pareiti namo, o 
naktis buvo nepaprastai šal
ta. Nušalau ausis ir visas 
peršalau taip, kad labai sir
gau. Tuomet pats sau ta
riau: “Antanas daugiau 
negirtuokliaus!” Ir tą pa
žadą 100 procentų išlaikė 
iki mirties.

Pirmutinis liet u v i š k a s 
laikraštis, kurį Antanas 
pradėjo skaityti, buvo “Ka
talikas,” tuomet ėjęs Chica- 
goje. Vėliau pradėjo skai
tyti čikagiškę “Lietuvą,” 
paskui “Keleivį,” “Kovą” ir 
kitus laikraščius. Liovęsis 
girtuokliauti ir pastūmėjęs 
į šalį kitus blogus įpročius, 
jis visą nuo kasdieniško 
darbo laisvą laiką paaukojo 
skaitymui, savęs lavinimui.

Kas ir kada į Antano gal- 
vą , įskylė laisvama n y b ė s, 
d a r bininkiško susipratimo 
ir platesnės pasaulėžiūros

sako:
—1907 metais kietosios 

anglies angliakasiai buvo 
paskelbę streiką. Du vai
kinai iš Shenandoah, Pa., 
atvyko į Elco, Pa., dirbti. 
Vienas jų, matydamas ma
ne nuolat skaitant, pasiūlė 
man paskaityti kunigo V. 
Demskio knygelę “Imtynės 
varguolių su b a g o č i ais.” 
Knyga mane labai suįdomi
no ir aš ją skaičiau net ke
letą kartų. Vėliau tas pats 
vaikinas man partraukė to 
paties Demskio “Iš ko kyla 
melai ir visokios žmonijai 
skriaudos?,” “Dvynai va
gių” ir kitas. Prisipažinsiu: 
kunigo Vlado Demskio raš
tai daugiausia prisidėjo ma
ne žmogumi padaryti...”

Elco kaimelis jam buvo 
per siauras, per ankštas, vi
sa atmosfera buvo per troš
ki. Ką daryti? Kur va
žiuoti? Kur surasti tinka
mesnę vietą savo akiregiui, 
žinijai praplėsti? Elco kai
melyje mokytis progų nebu
vo.

Tuo metu tarp lietuvių 
buvo plačiai pasklidusios ži
nios apie Valparaiso mo
kyklą. Pagalvojęs, Antanas 
vyksta į Valparaiso, Ind., 
mokytis. Išbuvo ji s ten 
vienerius metus. Po to, iš 
ten išvykęs, dienomis dirbo1, 
o vakarais lankė vakarinę 
mokyklą. Ėmė jis pamokas 
ir iš korespondentinių mo
kyklų.

Beskait y d a m a s laikraš
čius ir knygas, A. Metelio
nis jautė, kad neužtenka 
tik savyje kaupti žinias, — 
reikia jomis dalintis ir su 
kitais. Kaip dalintis? Ra
šyti į spaudą, kurią žmonės
skaito.

Pradėjo jis pirmiausiai 
rašyti-bendradarbiauti čika- 
giškėje “Lietuvoje.” Tai bu
vo 1910 metais. Paskui ra
šinėjo “Keleivyje,” “Kovo
je,” “Laisvėje,” “Naujieno
se,” “Dilgėlėse,” “Karde,” 
“Tiesoje,” “Šviesoje,” “Vil
nyje.” Pastarojoje daugiau
sia tilpo Metelionio raštų.

Jis jautė, beje, kad žmo
gus turi būti ir organizuo- 
tas, jei nori ko geresnio pa
siekti, jei nori sau ir ki
tiems daugiau padėti. Dėl 
to Antanas nuolat priklau
sė darbo unijoms, priklaus- 
sė senajai LSS, priklausė 
SLA, — į pastarąjį įstojo 
dar 1908 metais. Abiejose 
organizacijose uoliai darba
vosi, dažnai buvo išrenka
mas delegatu į SLA seimus. 
Priklausė jis ir kitoms or- 
ganizaciijoms.

—Skaityti knygas ir laik
raščius — mano mėgiamiau
sias užsiėmimas, ■— sakė 
Antanas.—Be darbo ir mie
go, visą kitą laiką esu dau
giausia tam paaukojęs. Mė
giamiausi mano autoriai: 
Robert G. Ingersoll, Vol
taire, Joseph McCabe, Chap
man Cohen, Edward Clodd 
ir kiti racionalistinių min
čių skleidėjai. Taipgi daug 
ko esu išmokęs iš E. Halde
man-Julius išleistų “Blue 
Books” ir kitų knygų. Bib
liją ir kitus “šventus raš
tus” esu ne tik skaitęs, o ir 
atidžiai perleidęs per savo 
proto koštuvą.. .

18-ka metų Metelionis dir
bo anglies kasyklose, — pir
miau Pennsylvanijoj, o vė
liau Illinojaus vai s-tijoje. 
Vadinasi, gražiausią savo 
amžiaus dalį jis praleido po 
žeme.

Dalyvavo jis Pirmajame 
pasauliniame kare, buvo 
draftuotas armijon, “gynė 
demokratiją” ir buvo su
žeistas. Grįžęs iš karo, pra
moko lengvesnės profesijos,

—laikrodžius taisyti, — bet 
tai jam nepatiko, tuomet 
įstojo į automobilių pramo
nę ir ilgokai gyveno ir dir
bo Detroite.

Tokie trumpi Antano Me- 
telionio biografiniai bruo
žai. (

Amerikos lietuviams An
tanas yra žinomiausias tuo, 

| kad jis parašė spaudoje 
daug straipsnių laisvama
ny bės temomis. Jis—laisva
manis ir dėjo didžiulių pa
stangų raštu sklaidyti iš ti
kinčių j ų galvų religinius rū
kus, dėjo pastangų žmones 
šviesti, vesti juos į susipra
timą, kad jie nusikratytų 
religinius varžtus.

Per 45 metus Metelionis 
parašė šimtus ilgesnių ir 
trumpesnių straip s n i ų bei 
k o r e s p o ndencijų, tilpusių 
įvairiuose Amerikos lietu
vių laikraščiuose ir žurna- 

iluose. Kai kurie jo straips
niai ilgi ir, palyginti, išsa
mūs. Be to, jis parašė dvi 
brošiūras: “Pekla” ir “Reli
gija ir darbininkai.” Dau
guma jo raštų gvildena re
ligijas, tikėjimus: visuose 
jis kreipia dėmesį į tai, kas 

į iš religijos naudojasi, kam 
ji teikia naudą, ir kam ne- 

i naudą. Pats kilęs iš var
gingo valsfiečio šeiu>os, pats 
tarnavęs buožėms, pats bu- 

|vęs visą savo suaugusį gy- 
| venimą darbininku, prole
taru, pats kadaise buvęs 
karštu kataliku, Metelionis 
gerai žino, ką visa tai dar
bo žmogui reiškia. Perskai
tęs daugybę knygų, studija
vęs religijas teorijoje, Me
telionis visa tai — savo iš
gyvenimus ir rado n a 1 i n į 
priėjimą prie to klausimo, 
—sukaupia į savo raštus.

Nesakau, akd visi jo 
| straipsniai, tilpę spaudoje, 
yra tobuliausi. Ne! Tačiau 
kiekvienas jų teikia geros 
medžiagos skaitytojo galvo
jimui. Kiekvienas akstiną 
skaitytoją būti laisvu, pro
taujančiu; akstiną atsisaky
ti nuo burtų, nuo prietarų, 
kuriuose per ilgus amžius 
milijonai žmonių skendėjo 
ir kurie kliudė žmonijai 
žengti į progresą. Jis ypa
tingu šiltumu kreipia lietu
vio skaitytojo dėmesį į mū
sų senuolių gyvenimą, į 
praeitį ir faktais rodo, jog 
mūsų tautos progreso stab
dys buvo religija, prietarai, 
kuriais naudojosi tik val
dantieji luomai ir, aišku, 
dvasiški j a.

Na, ir iš visų tų savo ra
šinių ir straipsnių Antanas 
Metelionis pasiryžo sutaisy
ti ir išleisti knygą. Nei prie 
geriausių norų ir pastangų 
nebūtų buvę galima į tos 
knygos puslapių skaičių su
dėti visus jo raštus. Joje 
telpa tik rinktiniausieji ir 
tie sutrumpinti. Tik trečia
sis skyrius buvo parašytas 
specialiai tai knygai.

Skaitytojas, atidžiai, per
skaitęs Metelionio knygą, 
randa daug medžiagos, 
daug faktų, nemaža savo 
protui maisto.

•

Kadaise Amerikoje buvo 
daug laisvamanių, — jų bu
vo visose tautinėse grupė
se. Veikė nemažos laisva-i 
manių organizacijos. Buvo 
išleista daug tuo klausimu 
knygų, suruošta daug mi
tingų, kuriuose buvo teikia
mi referatai, kalbos, dės
tančios religiją, jos atsira
dimą, jos esmę, jos žalą dar
bo žmonėms.

Tarp lietuvių, pradedant 
su Jonu Šliupu, laisvama
niškas judėjimas taipgi bu
vo prasiplėtęs.. Deja, nelai
mė su musų laisvamanių 
dauguma buvo ta: jie nebu
vo materialistai; jie buvo 

tik paviršutiniški, idėjiniai 
laisvamaniai. Dėl to dauge
lis jų ilgainiui “susitaikė su 
dievu.”

Šiandien, kai valstybės 
mašinerija, kai visa komer
cinė spauda, radijas, televi
zija be paliovos rėkia už re
ligiją, — “tikėkit bile die
vui, tik tikėkit!,” daugelis 
tos rūšies laisvamanių visiš
kai suklupo, eina pavėjui, 
žemai lenkdami galvą prieš 
dievą Jehovą ir prieš dievą 
Dolerį. Kai kurie tų lais
vamanių patapo aršiausiais 
darbininkų judėjimo prie
šais.

Jokios laisvamanių orga
nizacijos tarp lietuvių nėra. 
Tai bloga, tai, rodosi, nena
tūralu, bet taip yra!

A. Metelionis tačiau pasi
liko savo pozicijoje.

Rojus Mizara
(Iš knygos "Apie dievus ir žmonos,’' 

kurią išleido "Laisve" 1955 m.)

Lawrence, Mass.
Apie “Laisvės” vajų

Tai jau trečias mėnuo, 
kai eina “Laisvės” vajus už 
naujus skaitytojus, atnau
jinimą senų prenumeratų ir 
sukėlimą $5,000 fondo laik
raščio palaikymui. Smagu 
skaityti, kad daugelio kolo
nijų draugės ir draugai 
gražiai darbuojasi. Bet dar 
yra kolonijų, kurios iki da
bar silpnai pasirodė. Lai
kas visiems veikti, o ypa
tingai dabar, kada jau par
kuose parengimai ir važia
vimai į pamarius pasibai
gė, kada žmonės yra namie.

Laukiu kada pasirodys V. 
Vilkauskūs iš Nashua ir J. 
Gaidys iš May nardo “Lais
vės” vajuje. Ką sakote, 
draugai?

Mūsų mieste “Laisvės” 
ir “Vilnies” vajus eina ne
blogai, bet dar galėtų eiti 
geriau — reikalinga dau
giau talkos, Daug pagelbė
ja Marytė Kazlauskienė, 
gaudama naujų prenumera
tų ir kitaip. Daug pagelbė
ja F. Zula, kuris jau daug 
sekmadienių patarnavo su 
automobiliumi: sekmadie
nio rytą jis pašaukia ir pa
sisiūlo pavežioti. Jeigu dau
giau tokių draugų atsirastų, 
tai būtų galima nuvažiuoti 
ir pas ūkininkus. Jie irgi 
nori žinoti kas pasaulyje 
darosi, o ypatingai Lietuvo
je. Tik “Laisvė” ir “Vilnis” 
teisingų žinių paduoda iš 
Lietuvos. Smagu skaityti 
apie Lietuvos atsiekimus. 
Kiekviename mieste yra 
naujų fabrikų ir kultūros 
įstaigų.

Visi ir visos pasidarbuo
kime per šį mėnesį “Lais-; 
vės” vajuje: gaukime nau
jų skaitytojų, atnaujinkimti 
pasibaigusias prenumeratai 
ir paremkime “Laisvės” iš4' 
laikymui fondą.

S Penkauskas

Apie 200 vaikų poilsiauja ir gydosi Respublikoje Druski
ninkų vaikų sanatorijoje “Saulutė”, žiemos metu vaikams su
darytos visos sąlygos mokytis. Sanatorijoje dirba dvidešimt 
prityrusių pedagogų-auklėtojų. Vaikai sanatorijoje išlaiko
mi. valstybės sąskaita.

Nuotraukoje: Sanatorijos auklėtiniai atlieka, gamybinę 
gimnastiką.
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PHILADELPHIA, PA. 
f* '

Buvęs angliakasių unijos 
prezidentas John L. Lewis, 
82 metų amžiaus, negyvena 
Pennsylvanijos valstij o j e, 
bet Alexandria, Va., netoli 
Washingtono. Kiekv ieną 
dieną vyksta į UMW rašti
nę Washing tone, yra kelių 
komitetų nariu, turi vasar
namį Floridoje. Jo santy
kiai su prezidentu Kenedžiu 
nekokie. Lewis kaltina pre
zidentą nedarbo napašalini- 
mu kasyklų srityje, nepildy
mu savo rinkimų pažadų 
pravedimui saugumo įstaty
mo kasyklose.

Voice tymsteriai nepasi
tenkinę įvykusiais balsavi
mais priežiūroje National 
Labor Relations Tarybos. 
Jie reikalaus naujų balsavi
mų bėgyje 60 dienų.

Smith Transport kompa
nija atsisakė patenkinti 
teismo įsakymą grąžinti de- 
vynius Voice narius j darbą 
už metimą darbo, išėjimą 
pikietuoti neautorizuotam 
streike. Kompanija turi 
kontraktą su tymsterių lo
kalu 107. Voice vadovas sa
ko, atsiskaitys su kompani
ja, kuomet laimės balsavi
mus.

Teisėjas J. Sydney Hoff
man sako, kad tėvai, kurie 
turi praeities blogybių, gy
vena neprisilaikant įstaty
mų, linkę prie blogų darbų, 
'netinkami vaikų auklėji
mui. Ju vaikai turi būti at
imti ir atiduoti auklėjimui 
prieglaudų namuose, kad 
užaugę nesektų tėvų poel
gių. Bet jis sutiko pasiprie
šinimo iš piliečių ir spaudos 
pusės, jie sako, kad vaikų 
auklėjimas priklauso moti
noms, blogumų pašalinimui 
turi būti surasti kiti būdai.

Jackey klubas Atlantic 
City uždarytas 75 dienoms. 
Mokyklų superintendentų ir 
kitų viršininkų suvažiavi
me, jiems reikalaujant jų 
pasiliksminimui, šokėja šo
ko Ievos rūbuose. Jų nelai
mei, buvo valdžios slaptų 
agentų, kurie tai visą iškėlė 
viešumon ir uždarė klubą.

■ III ....... —

Buvęs prezidentas Eisen- 
howeris didina savo ūkį 
Gettysburge, įsigydamas 22 
akrus žemės. Dabar jo ūkis 
bus 211 akrų dydžio.

Padėkų dienos parade pa
simetė 25 vaikai. Tėvai vai
kus surado policijos stoty
se.

New Jersey pilietis nu
baustas septyniais ir puse 
metų kalėjimu arba pasimo
kė jimu $3,309 už nepasimo- 
kėjimą 270 trafiko tikietų.

^Kalėjimo bausmė bus dova
nota pasimokant piniginę 
bausmę.

Newjersietis sako, kad 

gavęs tikietą jis laukė pa
šaukimo ar telefonu prane
šimo stoti į teismą bausmės 
pasimokėjimui. Tokio pa
šaukimo negavo.. Jeigu bū
tų gavęs, būtų bausmę pasi
mokė jęs. Teisėjo Herscho 
pasakymu, teismas neturi 
pinigų pasimokėjimui už te
lefoną kitoje valstijoje. 
Newjersietis eina į aukštes
nį teismą.

Lawrence W. Goldberg iš 
Philadelphijos kreipėsi į ša
lies Aukščiausiąjį teismą su 
prašymų sulaikyti statymą 
46 milijonų dolerių atomi
nės dirbtuvės York, Pa. 
Prašymas atmestas, dirbtu
vė bus statoma.

Agrikultūros d e p a r t a- 
mento pranešimu, farmerių 
skaičius mažėja, gimimai 
mažėja, suaugęs jaunimas 
keliasi į miestus, tuo būdu 
nuo 1950 metų mūsų žemės 
ūkio gyventojų skaičius su
mažėjo net 60 procentų.

1956 metų iš Vengrijos 
pabėgėlis, gyvenantis Phila- 
delphijoj, tūlas Buzas, su
laukė savo sūnaus, 12 metų. 
Vengrijos vyriausybė, neat
sižvelgdama į jo nusikalti
mus, sugrąžino sūnų.

Respublikonų partija sa
ko, kad lapkričio valstijos 
rinkimuose ji išleido tris 
milijonus dolerių, turi ne- 
cįatekliaus $250,000

Plieno industrija, sako
ma, taupumo sumetimais 
atleis tūkstantį formanų. 
Formanai unijai nepriklau
so, niekas jų reikalų negi
na, jų likimas priklauso 
nuo kompanijos malonės. 
U.S.W. lokalo 4889 vadovy
bė sako, kad atleistieji gali 
stoti į uniją, bet dabar už
tarti jų negali. Daugelis iš
dirbę daug metų, ir dėl se
natvės kitur darbą gauti 
nebesitiki ■

Falls Township mokyklų, 
taryba nutarė pavadinti 
vieną mokyklą Anna Elea
nor Roosevelt vardu. Bet 
jos priešai sako, kad velio- 

i nė buvo socialistinio nusi
statymo ir neužsitarnauja 
tos garbės.

Pilietis 
m 

Maynard, Mass.
Prisiminus pittsburghietį 

F. Imbrasą 4
Aš su juo pirmą kartą su

sipažinau 1960 metų liepos 
7 d. “Laisvės” raštinėje, 
kai vykome su pirma tų me
tų ekskursija į'Lietuvą. Jis 
tada mums pasakojo, kaip 
jis tarnavo caro kariuome
nėje. Jis buvo lankęs ru
sišką mokyklą ir jis turėjo 
specialybę pasirašyti kito 
žmogaus parašu, jeigu jam 
teko matyti to žmogaus pa
rašą. Ir kai buvo caro ka
riuomenėje, tai jam teko ką 
nors apgauti su kasirinko 
parašu. Bet jis daugiau to 
nebedaręs, nes jeigu būtų 
buvęs susektas, tai jam bū- 
tę grėsę ilgų metų kalėji
mas.

Jis gerai vartojo rusų 
kalbą, gal būt geriausiai iš 
mūsų visų turistų.

Bet jis ir tada turėjo silp
ną širdį. Kai mes pribuvo
me į Lietuvą ir kitą dieną 
lipome į Gedimino kalną, 
jis, kiek paėjęs., atsisėdo ant 
suoliuko ir laukė, kol mes 
sugrįšime. Jis ir kitas vie
tas apleisdavo, jeigu sužino
davo, kad jam yra pavojin
ga ten vykti. Jis mukę jo 
papasakoti Lietuvos žmo
nėms,, kurie susirenka prie

viešbučio, apie Amerikos 
darbininkų gyvenimą.

Kai pasibaigė mūsų sve
čiavimasis Lietuvoje, rųbs 
visi nuvykome į Maskvą. 
Čia mes buvome dar tris 
dienas. Apsistojome Kijevs- 
kame viešbutyje, prie Ki- 
jevskos stoties. Vieną kartą 
išėjau pasivaikščioti aplink 
tą stotį. Matau, didelis bū
rys žmonių ką tai apstojęs. 
Nagi, žiūriu, mūsų turistas 
Frankas kad aiškina Ame
rikos darbininkų gyvenimą 
maskviečiams. Kai sugrįžo 
į viešbutį, tai klausiau, ar 
tavęs ten nesuspaudė tie 
maskviečiai? “Ne, tik at
ėjęs milicijantas paprašė: 
“Prašau išsiskirstyti.”

Tai ir nebėra gyvųjų tar
pe vieno mūsų turisto. Lai 
būna jam lengva amžinai il
sėtis Amerikos žemėje.

J. Gaidys

So. Boston, Mass.
Mačiau operetę 

“Lietuvaite”
Jau du kartus mačiau 

operetę “Lietuvaitę”. Pir
mu kartu Worcesteryje; o 
antru -—Lawrence. Vaidino 
Aido choras iš Worcesterio, 
vadovybėje Jono Dirvelio.

Kada vaidino Worceste
ryje, tai dar buvo galima 
pastebėti trūkumų, bet jau 
vaidinant Lawrence, tai jų 
nebuvo. Visi vaidintojai ir 
dainininkai, kaip pavieniai, 
taip ir grupėmis — puikiau
siai atliko savo roles. Ne
galima atsistebėti, kad čia 
gimęs jaunimas taip gerai 
vartoja lietuvių kalbą. Gar
bė jums, 'jaunuoliai!

Publika buvo rami, kas 
rodo, jog buvo pilnai pasi
tenkinusi. Pabaigoje choras 
sudainavo dainą, kurią pa
rašė Jonas Dirvelis. Publi
ka atsistojus ilgai plofp. 
Girdėjosi balsų su linkėji
mais Aido chorui dar ilgus 
metus gyvuoti.

Labai būtų pageidautiną, 
kad Aido choras šią žiemą 
susimokytų kitą operetę. 
Patartina toms kolonijoms, 
kur tik galima, prašyti Ai
do chorą, kad suvaidintų 
“Lietuvaitę”. Patartina ko
lonijoms kviest dainuoti 
Ireną Janulienę ir A. Dap- 
šą—duokime jiems progos 
dažniau pasirodyti, nes jie 
turi gražius balsus ir gerai 
dainuoja. Smagu, kad mūsų 
mylimi veteranai Sabaliaus
kas ir Dirvelienė taip ener
gingai veikia ir savo gra
žiais balsais linksmina pub
liką. Atskirai apie aktorius 
ir dainininkus nerašysiu, 
visi puikiai savo roles atli
ko. Garbė jiems.

— •— j.
Linkiu daug laimių su 

žiemos šventėmis “Laisvėj 
redakcijai, spaustuvės dar
bininkams, draug a m s ir 
draugėms. Su gruodžio 2 
diena aš išvykau į Floridą.

J. Skliutas

Alžyre uždraudė 
Komunistu partiją

Alžyras. — Ben Bellos 
valdžia uždraudė Komunis
tų partiją ir sulaikė jos 
dienraštį. Jo informacijos 
ministras Hamou sako, kad 
Alžyre nėra vietos kitoms 
partijoms, užtenka tik Tau
tos Išsilaisvinimo fronto.

Alžyro Komunistų parti
ja turi apie 10,000 narių, ’ 
bet jos įtaka yra labai dide
lė. Visi žino, kad sunkiųjų 
septynerių metų kovoje 
prieš Francūzijos imperfa- 
iizmą Komunistų partija 
buvo labai aktyvi ir suvai
dino svarbiausią rolę.
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“LAISVĖS” VAJUS
(Tn<?p iš 1-iPnir>

kio, P. Walantienes ir J. Šapranauskienės; iš Pitts- 
bįjj-gh, Pa. (LLD 87 kp.) J. Mažeika; Brocktonui pasi 
d’arbavo Geo. Shimaitis, ir S. Puidokas ir Steponaitis iš 
Lewiston, Me.; V. Žilinskas, iš Plymouth, Pa.

Su atnaujinimais punktais pakilo—M. Svinkūniene, 
Waterbury, Conn., ir P. Bokas, Terryville, Conn.; V. 
Kralikauskas, Lawrence, Mass.; M. Valinioniene, Mia
mi, Fla.; L. Bekešienė, J. Stanley, Rochester, N. Y. ; 
P. Paserskis, J. Deltuva, Baltimore, Md.; J. K. Navalins- 
kienė ir A. Žemaitiene, Binghamton, N. Y.; B. Sutkus, 
San Francisco, Calif., ir L. Tilwick, Easton, Pa.

— o —
AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:

ALDLD 153 kp. (per V. Sutkienę), 
San Francisco, Calif.................. $100.00

ALDLD 145 kp. (per S.F. Smith), 
Los Angeles, Calif............................... 60.00

Vincas ir Konstancija Kartonai,
Jensen Beach, Florida ...................... 10.00

Jonas Matuza, Trenton, N. J........................... 10.00
J. K. Vaičekauskai, Binghamton, N. Y................ 7.00
B. Gutkauskienė, Buzzards Bay, Mass........... .  6.00
J. Vaitaitis, Brockton, Mass............................. 6.00

4 V. Jakubonis, Waterbury, Conn........................ 6.00
K. Yenkelun, Waterbury, Conn........................ 6.00
Ida Ablažienė. Waterbury, Conn.......................  6.00
Anna Misevich, Los Angeles, Calif.................... 6.00
W. Ruginis, Waterbury, Conn......................... 6.00
J. Gudergis, Waterbury, Conn.......................... 6.00
A. Baronas, San Francisco, Calif. .,................. 5.00
L. Tilwick, Easton, Pa................................... 5.00
P. Švelnikas, Easton, Pa................................... 5.00
Geras Laisvės draugas, Waterbury, Conn. ... 5.00 
Walter Lyles, Sr., Murrysville, Pa.................... 5.00
Frank, Elvira, Victor Stripeika, Cleveland, O. 5.00 
J. Egeris, Hudson, N. H.........................  5.00
J. Bujavičius, Manchester, Conn...................... 5.00
K. Karinauskas, Waterbury, Conn..................  5.00
Ch. Stašis, Perkasie, Pa..................................... 5.00
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 5.00
W. Kvedaras, E. Setaucket, N. Y...................... 5.00
Peter Dudavičius, Minersville, Pa. ,............... 5.00
J. Anskiene, Brooklyn, N. Y............................. 4.00
Ona Krutulienė, Plymouth, Pa........................... 3.00
B. Stunelis, Philadelphia, Pa.......................  3.00
Paul Kukonis, Brooklyn, N. Y.........................  3.00
A. Dambrauskas. So. Boston, Mass.................... 2.00
Geras draugas, Pittston, Pa............................... 2.00
E. Laurus, Toronto, Canada ...........................  2.00
A. Šlapikas, Easton, Pa.................................... 2.00
R. Braus, Rochester, N. Y................................. 2.00
A. Račkauskas, Waterbury, Conn. ...........  2.00
S. Puidokas, Rumford, Me................................. 2.00

4 T. Bačanskas, Philadelphia, Pa.........................  2.00

St. Petersburg, Fla.
Kaip mirė Ant. Metelionis

Lapkričio 30 d., 6:38 vai. 
ryto, Antanas ėjo ne visai 
šviesia, truputį miglota'gat
ve, kad pagautų ankstyvą 
busą, kuris jį nuvežtų į 
miesto centrą. Kodėl jis 
taip anksti buvo pasiruo
šęs kokiai nors kelionei, jis 
mums jau nepasakys...

Besiartinant busui, jis ėjo 
prie jo paskubomis, o tuo 
kartu, jam nepastebint, iš 
kur tai atsirado sunkveži
mis (vidutinio dydžio tre
kas) ir ji parmušė ir dar 
vilko 20 pėdų. Galvą labai 
sumušė, šonkaulius ir kojas 
sulaužė. Nuvežtas į Mound 
Park ligoninę be sąmonės ir 
jos jau neatgavo. Mirė se
kamą rytą, gruodžio 1 d.,

am-

Jo kūnas tampa sudegin
tas gruodžio 7 d., 12:30.

Antanas turėjo daug drau
gų. Visi stebisi, kaip tai 
galėjo įvykti, žinant, koks 
jis buvo atsargus ir dar ga
na tvirtas pagal savo
žiu. Jis buvo 75 metų am
žiaus, bet dar skubiai gai
lėjo žengti ir aiškiai 
tauti. Šiame mieste gyvena 
nemažai lietuvių, ir jį visi 
pažino, visi jį gerbė už tai, 
kad pas jį buvo' gabumų, 
galėjo daugeliui patarti, į 
klausimus atsakyti.

Žinia apie jo mirtį jau
dina daugelį Amerikos lie
tuvių, jaudins ir daugelį 
mūsų tėvynėje Lietuvoje. 
Netekom pavyzdingo drau
go, širdingo darbuotojo, ra
šytojo, kultūros nešėjo.

Apie Antaną bus patiek- 
daugiau žinių vėliau.

J. P. Miller

pro-

PITTSBURGH, PA

krautuvėse.
ir sa-

žė į Švento Jono ligoninę. 
Ligoninėje, suteikė pirmąją 
pagalbą Miliauskienei ir ten 
paguldė kol pasveiks.

Į trumpą laiką, sužinoję 
apie nelaimę, pribuvo ir ki
ti draugai ir draugės į ligo
ninę. Pribuvo ir mirusio 
žmona (ji dirbo prįrengime 
vaišių Ordos palydovams). 
Ligoninėj gaila ir graudu 
buvo žiūrėti į mirusio žmo
nos isterišką verksmą ir 
klyksmą. Sužinoję, ir kiti 
verkė.

Apie velionio Fr. Imbraso 
laidotuves ir jo gyvenimą 
bus parašyta vėliau.

J. Miliauskas

TROKŠTA KINUOS IR 
INDIJOS SUSITARIMO
Roma. — Italijos Komu

nistų partijos suvažiavime 
dalyvauja TSRS ir Kinijos 
broliškos deleg a c i j o s. F. 
Kozlovas, TSRS Komunistų 
partijos sekretorius, sakė: 
“Visi taiką mylintys žmo
nės su nusiminimu žiūri į 
žalingą karą tarp mums 
broliškos Kinijos ir drau
giškos Indijos. Mes trokšta
me, kad nesutikimai būtų 
išspręsti per pasitarimą”.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Šeštadieni, Gruodžio-Dec. 15 d., 
Lietuvių salėje, 29 Endicott Street, 
LSD Moterų Komitetas rengia 
prieškalėdinę parę. Bus muzika, 
gerų užkandžių ir visokių įvairumų. 
Pradžia 6 vai. vakare.

Kviečiame visus atsilankyti j Šią 
parę.' Čia linksmai praleisite laiką.

Rengimo Komitetas (98-99)

Po $1: Chas. Nobar, A. Suvak, Miami, Fla.; V. Ka- 
pičiauskas, E. Čekanauskiene, Binghamton, N. Y.; V. 
Gaidis, Johnson City, N. Y.; J. Višniauskas, Easton- 
dale, Mass.; Ed .Kelly, M. Yapkin, Peter Kmaras, Brock
ton, Mass.; Bronė Rudis, A. Imbras, J. Sutkus, Middle- 
boro, Mass.; A. Globicius, Wilkes-Barre, Pa.;C. P. Le
wis, John Pociūnas, Los Angeles, Galif.; A. Paukštys, 
F. Navardauskas, A. Didžarkis, Philadelphia, Pa.; A. 
Kupronis, Somerdale, N. J.; P. Paserskis, Baltimore, 
Md.; J. Pakutka, Chesire, Conn.; J. Žiūraitis, J. Kidu- 
las, Oakville, Conn.; J. Zeleniakas, V. Krasnitskas, J. 
Dvilinskas, M. Ciplijauskas, F. Terepas, J. Laurinaitis, 
M. Vosylius, Waterbury, Conn.; J. Petrauskas, Pros
pect, Conn.;J. Matusevičius, A. Marshall, F. Kemežis, 
Torrington, Conn.; S. Užclavinis, Haverhill, Mass.; P. 
Lawrence, Rumford, Me.; Ch. Mason, John Siedages, 
Philadelphia, Pa.; Mike Norbutus, Hialeah, Fla.; E. 
Mulokiūtė, K. Vikonis, A. Shivirinas, Philadelphia, Pa.; 
J. Pabijanskas, Rochester, N. Y.; D. Bulauka, N. An
dover, Mass.

— o —
Anksčiau gauta $3,421.67. Dabar Įplaukė $372.00. 

Viso gauta $3,793.67. Balansas $1,206.33.
— o —

' Gautas gražus skaičius naujų skaitytojų. Didelis ačiū 
vajininkams už jų pasidarbavimą, ir tiems, kurie jiems 

^pagelbėjo. Dėkojame ir viršminėtiems prieteliams už 
dovanas laikraščiui.

“Laisvės” Administracija

Bridgewater, Mass.
Lapkričio 14 - tą dieną 

mirė Petras Kundrotas. 
Paliko savo žmoną Micha
liną Kundrotienę. Palaido
tas Pine Hill kapinėse.

Kundrotai pirmiau yra 
gyvenę Montelloje. Micha
lina priklausė prie Liuosy- 
bės choro ir Teatrališko ra
telio, daug sykių dalyvavo 
vaidinimuose ir operetėse.

Gec. Shimaitis

Brockton, Mass.
Lapkričio 22 d. staigiai 

irė Veronika Kiaunienė, 
.aisvės” skaitytojo Juozo 
iaunės žmona. Mirė bū

dama svečiuose pas savo 
dukterį Padėkų dienoje. Po

tėvais vadinosi Wilczinski, 
gimus Vilniuje. Į šią šalį 
atvažiavo 1909 m. Visą lai
ką dirbo čeverykų dirbtu
vėje prie siuvimo. Liūdesy 
paliko savo vyrą, dukterį 
Stephanie Bauchard ir sū
nų Waltėrį Kiaunę, gyve
nantį Oakland, R. L, ir 6 
anūkus. Palaidota Melrose 
kapinėse.

Gec. Shimaitis

Kopenhaga.—Sulaukęs 69 
metų amžiaus mirė socialis
tų vadas Alsingas Anderse
nas.

Trenton, N. J. — Pieno 
gamintojai planuoja pakel
ti kainą.

Roma. — Vėl veikia Et
na vulkanas.

Mirtis - Tragedija
Lapkričio 22 dieną staiga 

sush-go ir nuvežtas į ligoni
nę mirė Stanislovas Orda, 
sulaukęs virš 70 m. am
žiaus. Palaidotas lapkričio 
26 d. Lietuvių laisvose kapi
nėse, Pittsburgh, Pa.

Tikros velionio biografi
jos neturi, bet parašysiu iš 
kitų draugų pasakojimų. 
Velionis paėjo iš Lietuvos 
iš neturtingos šeimos, Šiau
lių apskrities, Kurtuvėnų 
parapijos. Dar jaunas būda
mas atvažiavo į Chicagą. 
Vėliau atsikvietė motinėlę 
ir sesutę. Kiek pagyvenu
sios, motina ir sesuo mirė. 
Jis Čikagoj išgyveno apie 10 
metų. Iš ten nuvažiavo į 
Detroitą, kur buvo apie 4 
metus, o vėliau Clevelande 
gyveno apie 3 metus.

Iš Clevelando atvažiavo į 
Pittsburghą ir čia gyveno 
virš 30 metų. Pittsburghe. 
gyvendamas priklausė prie 
pažangesnių draugijų, IDS 
160 kuopos ir ALDLD 87 
kuopos, kuriose per daugelį 
metų buvo protokolų sekre
toriumi. Skaitė “Vilnį”, 
“Laisvę”, ir mylėjo parašyti 
korespondencijų į spaudą. 
Buvo rimtas, geras žmogus 
ir su visais gražiai sugyve
no. Iš amato buvo bučeris ir 
dirbo mėsos
Kartą buvo įsist 
vo mažą krautuv&lę^liet ka
žin kodėl jam njįsįekė, bu
vo priverstas 
vėl eiti pas ki 
užsidirbti.

Pittsburghe 
neturėjo. Laid otuvėmis 
daugiausia rūpinosi jo pa
skirti draugai ir draugijos. 
Nors .šiaip turto jis nepali- 
laidomis ir pavaišinimui lai- 

I dotuvių dalyvių. Buvo pa- 
P&" šarvotas Jos. Wentz šerme- 

baigos visų musų draugijų ninėj, papuoštoj gėlėmis 
nuo draugijų ir mirusio ar
timiausių draugų.

Apie 2-rą vai. dieną, pirm 
išlydėjimo į kapus, Ona Mi
liauskienė (buvusioji Re
meikienė) pasakė tinkamą 
prakalbą, apibūdindama jo 
gyvenimą ir veiklą pažan
giųjų judėjime. Į kapus pa
lydovai sudarė 15 automa
šinų. Ant kapų pasakė gerą 
prakalbą J. K. Mažukna ir 
visus pakvietė į LDS 160 kp. 
namus, kur buvo suruošti 
dalyviams užkandžiai.

Baisi tragedija
Apie 3-čią valandą dieną 

nuo kapinių visi važiavo į 
užkviestą vietą. Aš važia
vau jaunosios Paulauskie
nės auto mašinoje. Pavažia
vus apie 10 minučių, pama
tėm šalimai kelio įvykusią 
nelaimę. Mūsų vairuotoja 
suriko, kad tai Fr. Imbraso 
automašina sudužus, ir su
stojo. Išlipę iš mašinos sku
bėjom prie nelaimės vietos. 
Pribėgęs, aš pamačiau bai
sų vaizdą: auto mašinos 
pirmi ratai apkabinę medį. 
Fronto stiklas sudaužytas. 
Automašinos pirmoje sėdy
nėje sukniubęs vairuotojas 
Frank Imbras negyvas, ša
lia jo sėdėjusi Ona Miliaus
kienė,mano žmona visa kru
vina, apalpusi. Užpakalinė
je sėdynėje sėdėjusieji 3 
asmenys jau išlipę, svirdū
luoja greta mašinos. Bai
siai susijaudinęs, puoliau 

’ prie automašinos ir iš jos 
ištraukiau visą kruviną Mi- 

’ liauskienę. Ji alpo ir negalė
jo pastovėti. Kas nors iš gel
bėtojų išlupo iš automaši
nos užpakalinę sėdynę, kur 
sužeistąją pąsodinome ir ją 
prilaikėme. Iš kitur pagal
bos negavome, tik po kokių 
20 minučių pribuvo polici-

uždaryti ir 
is gyvenimą

jis giminių
ta

Cleveland, Ohio
Artinantis prie metų

susirinkimai, aišku, turi 
daugiau svarbos, negu kita
me metų laikotarpyje. O 
žiūrint iš apšvietos taška- 
regio, tai, matomai, svar
biausi yra LLD kuopų susi
rinkimai. Juose turėtu būti 
būtinai įrašyta dienotvar- 
kyje naujų narių įrašymo 
klausimas, o susirinkimuose 
apkalbami visi numatomi 
prospektai. Nekartą tenka 
girdėti narius kalbant, kad 
naujų narių įrašymo šalti
niai jau seniai išsisėmė. To
kios kalbos, veikiausia, tik 
savęs pateisinimui.' Kas jų 
ieško—vieną kitą 
tie ir įrašo.

LLD 190 kuopos 
susirinkimas įvyks 
dieni, gruodžio 9 dieną, 
3-čią valandą po pietų LDS 
svetainėj. Tai bus metinis 
susirinkimas, tai ir su vai
šėmis. Tai galėsime visą po
pietę draugiškai svetainėje 
praleisti. Visi nariai (ir ki
tų kuopų svečiai) kviečiami 
dalyvauti.

kalbina,

metinis 
sekma-

LDS 55 kuopos vakarienė 
rengiama gruodžio 15 die
ną, 6 vai. vakare Klubo sve
tainėje. Kviečiami visi, o 
ypatingai kuopos narių yra 
pareiga dalyvauti. Po vaka
rienės tęsis šokiai iki vėlu
mos.

LD§ 55 kuopa taipgi rū
pinasi surengimu N au j ų 
metų sulaukimo puotos, ku
ri įvyks gruodžio 31 dieną, 
irgi klubo svetainėje. Kiek 
vėliau ir smulkiau apie tai, 
tikiu, praneš patys rengė
jai.

J žebrys

Chicago. — Mirė rašyto
jas Robert Casey.

Užrašykite Laįsvę savo

Miami, Fla.
Nelaime

Lapkričio 28 d., kada An- ’ 
tanas Kairys važiavo į So-1 
cialį klubą, jo automobilis ’ 
susidūrė su kitu. Abudu 
automobiliai labai sudaužy-i 
ti. Kairiui skaudžiai sužei-' 
dė koją. Dabar jis n____
ligoninėje, o koja sudėta į 
gipsą.

Antroje mašinoje važiavo 
moteris ir du maži vaikai. 
Jie irgi skaudžiai sužeisti.

Nancy Benikaitienė, So- 
cialio klubo nare, jau grįžo, 
iš ligoninės į namus. Jai bu- j 
vo padaryta operacija ant: 
abiejų akių. Dabar dar tu
rės namie gydytis.

Abiem ligoniams 
greitai pasveikti.

NESURADO VIETNAMO 
PARTIZNŲ

Saigonas. —Po dviejų sa
vaičių Pietų Vietnamo 2,000 
karių ir JAV 50 malūnspar
nių sulaikė veikimą “Zono- 
je-D”. Tai buvo didžiausias 
puolimas ant partizanų, nes 
numatoma, kad jų kalnuose, 
veikia devyni batalionai.

Bet puolančios jėgos tik 
j du partizanus nušovė, kiti 
susislapstė į urvus arba pa
sitraukė. Amerikiečiai ne
teko 4 malūnsparnių, o val
džia 30 kareivių ir karinin- OLIZ/CX“ 1

andasi i
Daugiau įvairių parengi

mu Laisvės naudai.

linkiu

nariams, 
“Laisvės”

kuopos
Širdingai dėkoju 

tersburgo LLD 45 
kurie darbuojasi 
vajuje ir punk

tus skiria miamiečiams. Di
delis ačiū ir Miami- gyven
tojams S. Meisonui ir V. 
Stankui už pasidarbavimą 
“L” prenumeratų atnauji
nime.

Piknikas
Sekmadienį, gruodžio 9 

d., LLD 75 kuopa rengia 
pikniką. Jis įvyks Žekoniu 
darže, 9375 S. W. 37th St.^ 
Miami, Fla. Pradžia lygiai 
12 vai. dieną.

Girdėjome, kad Miami 
mieste randasi daug turis- i 
tų. Kviečiame juos dalyvau-1 
ti ir su vietos lietuviais su
sipažinti. Taipgi vietos lie
tuviams bus gera proga pa
matyti savo senus pažįsta
mus ir naujų pažinčių už- 
megti su “nortų” turistais. 
Smagiai laiką praleisdami 
paremsime spaudą, kurios 
reikalams yra skiriamas 
pelnas.

M. Valilioniene

Maskva. — Tarybiniai 
žvejai vartoja šešis subma- 
rinus, po 1,130 tonų įtalpos. 
Submarinų naudojimas ne 
tik pagelbėja žuvų pagavi
mai, bet tuo pat kartu ir 
jūrų tyrimui.

Paieškojimai
MIDDLEBORO, MASS. 

Atsišaukite!
AMERICAN LITHUANIAN CO

OPERATIVE PUBLIC MARKET-šė- 
rininkai buvo inkorporuoti 1911 m. 
Kooperatyvas jau parduotas, šėrinin- 
kai gauna už Šerą $70. Daug lie
tuvių šėrininkų išvažinėjo į kitus 
miestus, arba į Lietuvą. Prašome 
kreiptis pas: Ambraziejus Imbras, 
25 Lane Street, Middleboro, Mass.

(96-98)

giminėms į Lietuvą. Kurie jos ambulansas, kuris pa
ten jau gauna Laisvu rašo, ėmė negyvėlį ir sužeistąją, 

1 kad ji jiems patinka. sykiu ir aš įsėdau, ir nuve-nuve-

Prašau per jūsų laikraštį paieš
koti JAV gyvenančių mano brolių:

1) Maks Bloch,. Šmuilo sūnus, gi
męs Daugų miestelyj, išvyko į JAV 
1923 ar 1924 d. Apie 70 metų am
žiaus, ir visą laiką gyveno Bostone.

2) Isak Bloch, Dovydo sūnus, gi
męs Dauguose. Prieš pirmąjį pasau
linį karą išvažiavo į Ameriką ir 
gyveno Chelsea. Apie 75 metų am
žiaus.

Jeigu sužinosite jų tikslų adresą, 
praneškite, būsiu labai dėkingas.

Griša Blochas
Šakių rajonas
Ilguvos invalidų namai

» Lithuania, USSR

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas jvyks 
Gruodžio-December 14 dieną, Veng
rų klubo patalpose, 1144 N. 4th 
St. Prasidės 7:30 vakare, šis su
sirinkimas bus labai svarbus, nes 
reikės išrinkti naują kuopos val
dyba sekamiems 1963 metams. Bus 
išduotas filmų rodymo komisijos ra
portas ir kitokių tolimesnės veiklos 
reikalų svarstymas. Kviečiami vi
si nariai atsilankyti į šį metinj su- 
sirinkmią. Valdyba (98-99)

HARTFORD, CONN.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
68 kuopos metinis mitingas įvyksta 
Gruodžio-Dec. 10 d. Laisvės Choro 
Svetainėje. Visi nariai prašomi da
lyvauti. Susirinkimai yra apšvieta. 
Mes tik susirinkimuose šviečiamės.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11-os kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks Gruodžio-Dec. 10, 
7:30 vakare. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime, nes tu
rėsime daug žieminės veiklos rei
kalų apkalbėti, ir išgirsite raportus 
iš visų 1962 metų veiklos. Bus 
ir naujos valdybos rinkimas. “Lais
vės” vajininkas K. Kasulis dėl svei
katos atsisakė toliau veikti vajinin- 
ku. Jo vietoj vajaus užbaigimu 'rū
pinasi J. Jaskevičius. Kp. Valdyba

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Rože ir Jonas Burdulis
Tėvelis mirė 1942 metų rugpiūčio 16-tą, moti

na mirė 1946 m. gruodžio 7 d. Tėveliai buvo 
laisvų pažiūrų, taip ir palaidoti. Mylėjo skaityti 
“Laisvę.” 
kaimo.

Liūdime netekę tėvelių:
Anna Titanis ir Mariutė Paknienė, dukros 
Vincas ir Jonas Žilinskai, sūnūs

Kilę iš Punsko parapijos., Giluišių

SVARBIOS INFORMACIJOS
SIUNTĖJAMS DOVANŲ PUNDELIŲ Į USSR

Man yra linksma pranešti savo klijentams, kad po 
ilgų kalbų ir susitarimų su Vneshposyltorg’u, man 
pavyko pagerinti ir palengvinti persiuntimą siuntinių.

Pradedant su sausio 1-a d., 1963 m., nauji muitai 
Įeina galion, suteikiant mūsų 'klijentams sekamus pa
sinaudojimus :

1. Greitą ir akuratną persiuntimą pakų todėl, 
kad greitas egzaminavimas pakų Sovietų Są
jungos muitinėse.

Ekonomiškesnius ir praktiškesnius muitų 
mokesčius.

šitie pakeitimai buvo galimi padaryti svarbiausia 
dėl naujų reguliacijų, daug skirtingų daiktų suima
ma į vieną klasifikaciją.

Nauji muito sąrašai ir katalogai yra paruošti 
gaunami per paštą, arba atsikrepiant į bet kurį 
mūsų skyrių.

ir 
iš

PASINAUDOKITE ŠIAIS PAGERINIMAIS!

Pasinaudokite patarnavimu firmos, kuri įrodė pa
sitikėjimą ir sugebėjimą per trisdešimt metų tarna
vimo savo klijentams.

MAURICE RIFKIN, Pres.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC
716 Walnut St., Philadelphia, Pa.

5 p.-Laisve (Liberty)—Penki., gruodžio (Dec.) 7, 1962



Taip man atrodo
Skolina knygas

“American Lith u a n i a n 
Foundation, Ine.,” mielai 
skolina iš turimos “Refer- 
erce Library” knygas. Jo-

gos smulkiai žino, kas vyks
ta Amerikos lietuviuose... 
Kas vagia kong r e s m a n ų 
laiškus, kas inspiruoja visą 
šitą šantažą, kodėl inspiruo-

koj siaučia chuliganizmas, 
nes amerikiečiai nemuša 
vaikų.

“Čiurlionis, M. K. — Mė
go piešti nuskendusius lai
vus. Stipriausias jo paveiks
las yra ‘Vytis.’ Jei nebūtų 
sirgęs nervinėmis ligomis ir

mis naudojasi kultūriniu gy-; tarytum koks Čikagos nebūtų miręs toks jaunas, i 
besidomį i^en^ei ls’ nie^a^ neišeina būtu nutapęs tikru lietuviš- 

..... ..... bet | kų peizažų, su iietuvaitėmis
Įstaigos zi-, įr gUbomis, Į

Dailė — Jaunuoliai pasi-į

venimu Lietuvoje 
amerikiečiai mokslininkai,' 
kultūrininkai ir šiaip šamo-: 
ningi lietuviai, pajėgią sa- < 
vaip galvoti ir spręsti. Be-i 
sidomintieji gali kreiptis! 
Fondacijon prašydami pa-1 
pildomų informacijų ir ka
talogo jiems rūpimos srities 
knygų.

| su savo pavardėmis, 
! stumia kitus.
■ no taip pat, kokią rolę vai-1
i dina šioj byloj prieš 22 me-, “Daile —Jaunuoliai pasi- 
' tus mirusios Lietuvos vals-1 i’enka dailę, nes jie nori ta
utybės diplomatas Čikagoj, ar i Pyti nuogas moteris. Mo- 
,“SS lietuviškų batalionų,” dernūs dailininkai yra ko
jai’ carinės okupacijos metu ! munistai arba psichįatri- 
i savivaldoj dirbę profesiona-’ niai ligonys.
'lai ir valdininkai. Atrodo, i “Komunistai—Boris Pas- 

Lietuvai Amerikos spaudoj. kad Amerikos įstaigoms pra- i ternakas, popiežius Pijus 23, 
Gruodžio 2 d The New ! ^ef^a rūpėti, kokiais manda-! Eleonora Roosevelt (Mirė 

York Times “Real Estate” . . .
skyriuje tilpo penkių Queens ? felle8 .'“tojų.

J J r i .. rlviaro Irvoinric i rlnmc
miesto dalies premijuotų ar
chitektūrinių pastatų nuo
traukos. Pirmąją premiją 
gavo TWA aerodromo pa-i 
stato sukūrėjas velionis Ee-' 
ro Saarinen. Antrąja nuo
trauka rodoma prel. Balkū- 
no parapijos naujoji bažny
čia Maspethe, nurodant, 
kad ją pagal John Mulokas 
projektą pastatė John Stan
kus iš Čikagos. Nei vienu

j ant ir minint “geras, ne
priklausomas” dienas, vai
kučiai dainuoja ir šoka. Ki
ti kartą per m e t u s suva
žiuoja “konferencijoms.” 
Jei kas suskaičiuotų, kokios 

i sumos pinigų ir kiek bran
gaus lietuviško laiko buvo

■ išleista šių viršūnių bepras
mėms, tuščioms, niekiu- 
g o m s konferencijoms—p lau- 

’ kai pasišiauštų! Kada Lie- 
į tuvoje sunkiausiomis sąly- 
Į gomis visgi buvo atsiekta 
i nemaža, tai visų šių konfe- 
' rencijų, visų šių sukištų į 
j “viršūnes” pinigų išdava
■ yra lygi dideliam apskritam 
nuliui. Ale koks, jų mand- 
rumas! Štai suvažiavo To- 
rontan 
bendruomenės viršūnės .

Metinis susirinkimas
su vaišėmis

LLD 185 kp. visų narių 
susirinkimas įvyks gruo
džio 12 d., Kultūriniam 
centre, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
7:30 v. vakare. Rinksime 
kuopos valdybą 1963 me- 
tams. Po susirinkimo turė
sime pasivaišinimą. Kvie
čiam visus ir visas atsilan-

York Times “Real Estate tais ir kokia tikroji praeitis!užpraėjusią savaitę—A.G.), 
Jie j Adlai Stevenson ir kt. (Pil- 

drįsta kreiptis į demokratų i nas sąrašas bus išleistas at- 
iar respublikonų veikėjus New | skira tomų serija.) Komu- 
Yorke, bandant juos įkalbę-į nistai yra nežmoniškai gud- 
ti “paglemžti” The Ameri-1 rūs, nepaprasetai gausūs, 
can Lithuanian Foundation, nenugalimi. Jūsų kaimynas 
Ine., charterį, kad jis nebū- gali būti komunistas.
tų patvirtintas. Net kuni
gas čia įkinkytas.

įdomios ištraukos 
iš “Metmenų”

Lietuviai bėgliai-“libera-

Pataisa
“Laisvės” Nr. 95-ame An

tano Litvaičio telefonu pra
neštoje žinelėje spaudoje 

\ 
buk atrastas negyvas Mike

, . . i lai” leidžia savo žurnalą!
^0(lŽ^..J'e!glTznT^im^ “Metmenys.” Tai vienas išl 

įdomesnių leidinių vargin-1 
' goj emigrantų spaudo j. i 
i Dažnai ten telpa kitur ne- i 
spausdinamų minčių. Turi-' 
me pavyzdžiu “Disertacijjų j 
santraukos” skyrelį. Pasku-i 
tiniame numeryje d-ro Sta-

kad Vytauto K. Jonyno vit
ražai ir išorinis bei vidinis j 
išpuošimas suteikia bažny-. 
čiai tą lietuvišką menišką1 
išvaizdą. Bet kaip ten be
būtų— būdinga, kad mažos 
tautos vyrai kaip suomis 
Saarinen ar lietuvis Mulo- 
kas pajėgia prasimušti ir 
parodyti, kad mažos tautos 
gali būti didelės savo kūry
bingumu .

Gruodžio 1 d. ’’Saturday 
Review” žurnalas įtalpino 
neseniai pasirodžiusios kny
gos apie tarybinę poeziją

nislovo Jonaičio disertacija • 
Michigano valstijos univer
sitete tema “Jean Mau
clere and Lithuania.” Jean 
Mauclere buvo prancūzas 
rašytojas, parodęs lietuvių 
tautai daug dėmesio ir mei
lės. (Žinoma ,jei jis dabar

recenziia Jos autorius vra ^’ventP Amerikoj, tai būtų 
Albertas N. Tarulis, dirbąs Palamas W suaugęs 
Vašingtone, D. C. Tarulis P™ vaikas ’ kaip‘komu- 
dažnai rašo p a r a p i j i n e j nlstP afntas arba.
spaudoj. Nuostabu, kad jis! ?.aPu/lsku8 ’a*kus 18 Va‘ 
buvo rastas, kvalifikuotas j 
būti tarybinės literatūros*
kritiku.

“Drauge” agituojama
prieš “Vienybę”

AL Tarybos pirmininko 
kontroliuojamam “Drauge” 
pradėtas siutas prieš “Vie
nybę” ir, atrodo, visai be 
pagrindo. Rašo: “_____

pasaulio lie tu v i ų paciary ta klaida. Parašyta 
neneš viršūnes”: J. atrastas negyvas Mike 

Sungaila, J. Puzinas, J. Ja- y[atas, 0 turėjo būti: Mike 
saitis, P. Lukoševičius. Dari yyarn.as< 
prieš išgėrimą ir tvirtu bal-f* 

!su nutarė: “V. Bendradar- 
i biavimo su kraštu reikalu. 
Esamomis sąlygomis bend
radarbiavimas su okupuota 
Lietuva (okupuota dešim
čių tūkstančių jaunų, aukš
tąjį mokslą baigusių lietu
vių, gabių darbininkų, ra
šytojų ir valstiečių?), kaip 
kenkiąs (o gal jų? laisvės 
kovai, yra smerktinas. Bet 

|su dideliu dėmesiu (tik pa- 
imanykite!) posėdis sutinka 
visus tuos kūrybinius lai
mėjimus, kurie pasiekia 
laisvojo pasaulio lietuvius

“Lenkai — Su lenku kal
bantis, reikia turėti paruo- 
Įšus peilį... Lenkai augina 
! ūselius ir bučiuoja mote- 
■rims rankas. Lenkiu svar- c
I blausias tikslas yra vilioti 
istorines lietuvių asmeny
bes ir šiaip silpnavalius pi
liečius. Lenkai yra klastin
gi-

“Lietuviai — Dori, blai
vūs, kuklūs,. tvirti, įumįl2lkaip pavergtųjų lietuvių kū
nus, ištvermingi, taupus. d,rybinis pasireiškimas, pra
šią kategoriją neįeina ne- sįvei»žia.s pro okupanto 
gryni lietuviai, išdavikai ir
išimtys.)

z, v , . iv T 1 V. Tr. į VII O UI IV^ydai—Nukryžiavo Kris-1 nutaikCj.

Atsiprašome!

Lietuvos filmai 
Great Necke

Žurnalistas Algimantas 
Šalčius šį šeštadienį, gruo
džio 8 d., rodys filmą, ku
rį jis su savo bičiuliu Taut- 
rimu, Lietuvos Kino Stu
dijos režisierium, susuko 
praėjusią vasarą lankyda
masis 18 metų nematytoj 
tėvynėj.

Filmas per tą laiką jau 
ėjo su dideliu pasisekimu 
Vilniaus kino teatruose ir, 
kaip sako paskutinės žinios, 
patiko visiems tiek, kad šiuo 
metu dokumentinė apybrai
ža “Apkasų gčle” yra dub
liuojama į svetimas kalbas.

Filme parodoma, kaip 
nuoširdžiai Lietuvoje buvo 
pasitiktas lietuvis amerikie
tis, karo metu palikęs tė
vynę.

Filmas tėra tik 20 minu- nes lėktuvas ir nelaimėje 
čių, už tai papildomai bus žuvo 26 žmonės. Dabar ne-^ 
rodomi kiti dokumentiniai laimės priežastį tyrinėja 
filmai apie Lietuvos mies
tus ir kaimą.

Filmas bus rodomas Great I Presbyterijonų kuni g a s 
Neck Plaza Community Dr. Arthur Brown sulaukė

22 Grace Avenue, jau 106-ių metų gimtadie- 
.“„21__ l^nio. Jis sako, kad dar jau

čiasi tvirtai. Kai jis minėjo 
100 metų, tuomet dar sakė 
prakalbas.

Padeda gintis
Praėjusį šeštadienį susi

tikau ALDLD suruoštoję 
pramogoje draugus M. ir ĘS 
Liepus, išsitraukęs penkinė

U Z
—Tai mūsų auka kovai 
civilines laisves ir teises.

Ačiū jam!

New Yorko žinios
NUŽUDĖ MERGAITĘ
James Rooks, 15 metų, iš

prievartavo 8-ių metų mer
gaitę Lourdes Bassą ir nu
metė nuo 14-kos aukštų na
mo 190 York St., Brookly- 
ne. Policija suėmė piktada
rį.

Prieš savaitę Internatio
nal orlaukyje besileisdamas 
susidaužė Eastern Air Li-

viešpats val- 
Įdžia jokiu būdu nepritaria 
kultūriniam ryšiui su Lie
tuva.”)

Jean Mauclere susidomė
jo Lietuva, pasiskaitęs vo
kiečio Nesselmano rinkinį 
“Dainos: Litausche Voks- 
lieder,” ir jau 1913 metais

tų. Visi žydai yra komu
nistai; visi žydai yra biz
nieriai. f
na kūdikius. Žydai nori už
kariauti pasaulį. Sutikęs 
žmogų, žydas turi pasi-! 
traukti iš kelio. Ar norėtu
mėt, kad Jūsų duktė ištekė
tų už žydo ?..”

Algirdo Landsbergio 
moras būtų puikus, jei 
būtų tik jumoras.

(Tai ne jumoras, o klie- 
dėjimas-durnavo j i m a s. — 
Red.)

BALF as pastatė 
Filharmonijai salę 

Klaipėdoj

okupanto 
varžtus.” Dėl varžtų, tai 
'“viršūnės” ne visai tiksliai 

__ : yra Čikagoje toks 
“Lietuvos Respublikos” 
Daužvardis, kuris nurodo 

į mari- 
jonams leidėjams “Drau
ge,” kaip ir ką varžyti.

Ar ne “Draugas” pareiškė 
boikotuosiąs kiekvieną ame-; 
rikietį lietuvį, kuris yažiuo-

Žyclai^ slapčia piau- Amerikos piliečiams

Ruoškitės prie vaikučių 
gražaus parengimo
Gal jau daugeliui yra ži

noma, kad LDS 13 kuona 
rengia nepaprastą vaikučių 
parengimą. Nepapra s t a s 
bus tuomi, kad visą progra
mą išpildys maži vaikai— 
berniukai ir mergaitės. Tai 
naujas dalykas mūsų veik
loje. Reikia, kad šis paren
gimas šimtu procentų pa
vyktų. Priklausys nuo mū
sų. nuo publikos.

Vaikučių par e n g i m a s 
įvyks gruodžio 23 d., sek
madieni. Prasidės 3 vai. po 
pietų. Bus ir užkandžių.

įvyks “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park.

Visi ir visos kviečiami.
Rengėjai

visokie specialistai.

Room, y~ ■ 
netoli Great Necko Railroad 
Station, 7 valandą vakare. 
Filmas bus lietuvių kalba, 
ir visi lietuviai, kuriems dar 
biskį rūpi Lietuva kaip ji 
yra, kviečiami apsilankyti. 
Jeigu kam reikia kokių in
fo r mac i jų, skambinkit 
HUnter 7-1582.

ju-

Jau prieš 5,000 metų 
Egipte mokėjo pasigaminti 

I duoną. Žinoma, grūdai bu- 
tų' pasiHgęs’LetuvonČKo- j vo ,™P„iai ,su^jnti> duona tik 
dėl carines Rusijos konsu- į Prles Sauiškepta. >
las nevaržė Igorio Stravins- 
kio, kai šis ištisus mene-Į 
sius koncertavo tarybinėj 
” ” ° -rvlDDL- •1, -tie

viršūnės 
| ir jau nustumti nuo viršū
nių, kaip Raila, Žakevičius, 
ar tie, kurie gudriau stigę-

, Rusijoj? Išftiirs 
'“laisvinto j ai” ant

Vienas veikėjas visai rim- bėjo įsitaisyti tokiose insti-
jis parašė “Literature Lith-: tai pareiškė, kad taip vadi- tucijose kaip “Amerikos bal

dai iuanienne.” 1921 metais Pa į------ a 1-1
rengėjai apsigalvojo, kadJ/^iuje jis tapo tenaitinės(gyvos galvos kunigužiui 
“kultūrinis bendradarbiavi-1 lietuvių kolonijos bičiuliu. I Končiui, arba jo reikalų Ve
rnas, kurį piršo A. šalčius, | Priešingai dabartinei “pa-'dėjui kunigui Jankui Lietu- 
gali atstumti publiką.” Ko-’siuntinybei” Vašingtone, vos dabartinė administra- 
kį “kultūrinį bendradarbia- anuometinė pasiuntinybe cija turėtų duoti vizą įva- 
vimą” bet kada piršo 
nybė”? Kada “

1924 metais Pa-• namo Balio pirmininkui iki^sas,” “Kongreso biblioteka” 
• s kunigužiui ir panašios.

A. Gintarinis

Vie_ jam sudarė 
Vienybė”i

drįso A. Šalčių spausdinti? kultūrinį ryšį_ tarp lietu-!
Bet “Drauge” isteriką au
ga, kaip rainikėlio, kuriam 
ant uodegos užgriuvus ko
pūsto lapui, lėkė per svietą 
šaukdamas: “Bėkim, bėkim 
—dangus griūva”... Taip 
ir “Drauge”—pirmam pus
lapy, net su W a s h i ngton, 
D. C., pradžia, tarp kitko, 
rašoma: “Pasiteiravus ati
tinkamose įstaigose, ar Al
gimantas Šalčius neturėtų 
registruotis, kaip svetimos 
valstybės agentas, buvo at
sakyta, kad tas klausimas 
svarstomas.

Šiaip jąu tos įstaigos 
smulkiai žino, kas vyksta 
Amerikos lietuviams įtrauk
ti į sovietines pinkles.”;

O kas teko patirti mums? 
Dar prieš važiuodamas Lie
tuvon, padrąsintas eilės rim
tų amerikiečių kultūrinin
kų, A. šalčius pats atsi
klausė “atitinkamų įstai
gų,” ar tokiu atveju jam rei
kėtų registruotis kaip “fo
reign agent” ar ne. Atsaky
mas buvo gautas ir yra pas 
A. Šalčiaus advokatą, kuris 
rūpestingai renka “Drau
ge” skelbiamą apie jį me
džiagą. Ir dėl to nėra ko 
stebėtis, kad Amerikos įstai-

visas sąly- žinoti, atsimokėdama už 
pažinti ir puoselėti visus tuos paketus, prisiųs

tus Lietuvon pastatyti da
bartinei Klaipėdos koncer
tų salei. Paketai buvo siun
čiami, žinoma, savo kole
goms kunigams pastatyti 
pastogę jų tikėjimo reika
lams. Paketai buvo masi
niai paleisti “juodojon rin
kom” Neišvengiamai anoj Į 
pusėj susikomprom i t a v u - ’ 
siems dvasiškiams buvo iš
kelta byla, o sakoma, kad 
Vatikanas davęs velnių A- 
merikos vyskupams, kad ne
prižiūri savo tarnų. Dabar 
Klaipėdos visuomenė tik
riausiai su dėkingumu mi
nės ir Končių, ir Jankų už 
šitokį “neapdairumą.”

“Lietuvių bėglių viršūnių 
konferencijos nutarimai”
Geras gyvenimas Ameri

koj skatina visuomeniškai 
veikti. Ir kokių tik sociali
nių subuvimų čia nėra. Štai 
neseniai Niujorke prasidėjo 
kryžiaus karas, kad jodinė
jimo arkliams daugiau ne
būtų karpomos uodegos. Ir 
lietuvių tarpe turime ypač 
gyvą socialinę veiklą —štai 
tokiame Great Necke vasa
rio 16 proga “bendruome
nė” susineša buterbrodus ir 
šnapsą, ir jiems bebaliavo-

vių ir prancūzų. Vašing
tono “pasiuntinybė” g i, 
su savo konsulais, daro 
viską, kad kaip tik niekas 
Lietuvon nevažiuotų, lietu
vių tautos kultūros nepažin
tų, ir su džiaugsmu vykdo 
vienos galingos valstybės 
užsienių reikalų ministeri
jos biurokratų valią—dary
ti viską, kad lietuvių tauta 
būtų galimai greičiau už
miršta. “Metmenyse” rašo
ma, kad Mauclere parašė 
lietuviška tema net penkias 
knygas: “Sous le ciel pale 
de Lithuanie” (1925 m.), 
“Gens et routes de Lithua
nie”
Haff,” “Le drame du Cha- 
teau-Noir” ir “L’Agent 478.”

Juokiasi iš emigrantų 
galvosenos

Kitas gabaliukas “Metme
nyse,” nustebinęs drąsa pa
sijuokti iš emigrantų gal
vosenos, yra A. Landsber
gio surinktas “Gry n o s i o s 
lietuvybės žodynas.” Iš
traukos:

“ Amerikiečiai —■ Neturi 
net operos. 60% amerikie
čių yra persirengę žydai. 
Gyvena doleriui. Ameri-

APIE AVALYNĘ
Dabar yra įvairiausių 

avalų, bet prieš penkis 
tūkstančius metų, tai šiltų 
kraštų gyventojai jokių 
avalų neturėjo, o šaltų— 
gelbėjo kojas nuo šalčio ap
sukdami odomis.

“La fille du

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Draugiškas vakaras spaudos rbi- 
kalams įvyks šeštadienį, Gruodžio - 
Dec. 15 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 8 Vine St., Montello, pra
džia 7-tą vai. vakare, rengia LLD 6 
kuopa ir moterų Apšvietos klubas. 

Prašome vietinius ir iš apylinkės 
atsilankyti. Bus namie gamintų val
gių, šiltų ir šaltų gėrimų. Čia ga
lėsite atsinaujinti “Laisvę,’' “Vilnį,” 
taipgi linksmai praleisti vakarą.

Rengimo (Komisija

Liet. Taut. Namo Draugovė ren
gia banketą pasitikimui Naujųjų me
tų—1963. įvyks pirmadienį, Gruo
džio-Dec. 31 d., viršutinėje salėje, 
668 N. Main St., pradžia 8 vai. 
vakare. Kviečiame visus dalyvauti 
be skirtumo nuomonių.

Rengimo Komitetas (98-99)

Kur sutiksime 
Naujus Metus?

Kaikuriem žmonėm pa
tinka sutikti Naujus Metus 
puošniuose klubuose, kiti 
pasitenkina būdami namie 
su savaisiais, — tretieji gi, 
nori susitikti su savo drau
gais ir linksmoj atmosferoj 
laukti sekančių metų.

Visi tie, kurie nori susi
tikti su Savo draugais šių 
metų paskutinį vakarą, pra
šom ateiti į Aido choro ren
giamą Naujų Metų sutiki
mą, kuris įvyks Kultūri
niame Centre, Ozone Park. 
Bus patiekta gera vakarie
nė ir po to seks šokiai.

Kaina vienam asmeniui 
5 dol. Prašome 
tis pašaukiant tele fonu 
ML 1-6887 arba VI. 9-5428, 
Galima registruotis ir pas 
bile kurį aidietį, kurie su 
mielu noru įtrauks į svečių 
sąrašą.

Aido choras laukia visų 
atsilankant.

pa-

registi’uo-

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, Gruodžio-Dec. 11 
d., 102-02 Liberty Avė., Ozone Par
ke, pradžia 7:‘3O vai. vakare.

Šio susirinkimo negali praleisti nė 
. nes tai bus metinis

• • j £>10 SUSU liln
Yra žinoma, kad pirmie- vienas narys, b—

ii nvnloi nfc-irodn Fcnntp susirinkimas ir dargi su vaišėmis,Ji ava ai atsirado ngipie kad linksmai užbaigti senus metus.

New Yorkas. — Migloje 
susidūrė anglų didelis 
vas “Oriana” su JAV 
tuvnešiu “Kearsage”. 
laivai išsilaužė po 40 
diametriniai skyles.

lai- 
lėk- 
Abu 

pėdų

prieš 4,000 metų. Lauksime visų. Valdyba (98-99)

Liūdna Sukaktis

Ona Nečiunskiene
Šių metų gruodžio 7 dieną sukanka aštuoneri metai 

kai mirtis atskyrė mano mylimą gyvenimo 
draugę ir dukterų motiną. Mes jos liūdime.

Kazys Nečiunskas, vyras 
Adelė ir Aldona, dukterys 
J. Wilson ir B. Farrel, žentai

Brooklyn, N. Y.

Mirė H. Nisonoff, kuris 
nuo 1959 metu gyveno su 
pagalba širdies varik 1 i o 
(nacemaker). Jam ta me
chanizmą pritaisė Monte- 
fiore ligoninėje. Kada jo 
širdis sustodavo, tai mecha
nizmas ją pažadindavo. Bet 
kada ji sustojo lapkr. 28 d., 
tai nei mechaninis variklis, 
nei kitokios priemonės ligo
ninėje jau nepagelbėjo.

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIA PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
I^ELIQNEMI^ , 

į LIETUVĄ
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

DABAR • NAUJA •* ’ 
KELIAUK Į MONGOLIJĄ

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 
SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

COSMOS
Padės Jums Atsiimti Gimines iš 

SOVIETŲ SĄJUNGOS IR 
RYTŲ EUROPOS

45 W. 45th St. Tel. CI 5-7711

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau

ŠVENTĖMS
Skubus Garantuotas Persiuntimas 

Dovanų Siuntinių
į Visas Tarybų Sąjungos Dalis

per COSMOS PARCELS
45 West 45th Street
New York 36, N. Y.

Tel. CI K-7905

So. Boston, Mass

Banketas “Laisves” Naudai
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Gruodžio 9 December
Pradžia 1-mą valandą dieną 

Salėje 318 W. Broadway 
BUS ŽYMUS SVEČIAS V. ZENKEVIČIUS 

iš Washington, D. C.
Bus geri pietūs ir menine programa 

Worcesterio Duetas:
Ona Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas 

akompanuos Jonas Dirvelis

Širdingai kviečiame visus atsilankyti 
RENGIMO KOMISIJA

> i

6 pusl.-Laisvė (Liberty) -Penkt., gruodžio (Dec.) 7, 1962




