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KRISLAI
“A. Šalčiaus keliais. . . 
Ką tai reiškia?

kažkoks Romas 
pasirody- 
” spaudą 

verkti, 
ap-

Savo laik- 
parašė, 
šalčiaus

kad 
kc-

tai-Keziui 
šefas kome- 

rė-

Bloga politika.
Linksmų švenčių ! . .

— Rašo R. Mizara —
Atsirado

Kezys ir užsimanė “ 
ti.” Per “vaduotojų 
tas žmogelis pradėjo 
kad jį Valė Tysliavienė 
šmeižė.” Kaip? 
ra.šty Tysliavienė 
Kezys einąs “A.
liais.”

Tuojau šokosi 
kon ^vaduotojų”
dijantas A. Trimakas; ir 
kia jis, kad Kezys neinąs “A. 
šalčiaus keliais”!

Kokie gi tie “A. šalčiaus 
keliai”?

žurnalistas A. šalčius praė
jusią vasarą buvo nuvykęs į 
Tarybų Lietuvą. Ten būda
mas, padedamas kitų, susuko 
filmą ir jį čia demonstravo. 
Filmas gražus, įdomus.

“A. šalčiaus keliai” yra dar 
ir tokie: jis stoja už tai, kad 
Amerikos lietuviai, gelbėda
miesi nuo pranykimo, sumegs- 
tų glaudesnius kultūrinius ry
šius su savo tauta, su Tarybų 
Lietuva.

NATO vadai planuoja dar 
daugiau ginkluotis

Paryžius. — NATO poli- arti Tarybų Sąjungos. Jie 
tiniai ir militariniai vadai sakė, kad tas sutaupytų 
planuoja dar daugiau gink-'JAV apie pustrečio bilijono 

dolerių per metus.
JAV politiniai vadai rei

kalavo, kad Anglija, Pran
cūzija ir Vakarų Vokietija 
pasiimtų daugiau finansi
nės naštos tvirtinimui 
NATO militarinių jėgų.

Anglijos ir Vakarų Vo- i 
kietijos militaristai sakė, 
kad JAV gali panešti 
NATO ginklavimo naštą, i 
Vokiečiai reikalavo didinti 
NATO pėstininkų ir tankų 
jėgas dar septyniomis divi-
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METAI 5I-ji

Ne, R. Kezys neina “A. Šal
čiaus keliais.” Tai visi žino. 
Jis tebesilaiko įsikibęs už “va

duotojų” skvernų. Jis atsisa
ko galvoti, atsisako matyti tai, 
ką mato A. Šalčius. Kezys no
ri “egzistuoti” “vaduotojų” 
pelėsiuose. Tai tegu jis ir pe- 
lėja. Bet kam rėkti? Kam 
svietui rodytis?!..

Kaip buvo pranašauta, taip 
ir išsipildė: P. Grigaitis išjo
tas iš ALT sekretoriaus vietos. 
Išvijo jį iš ten “bendruomeni- 
ninkai,” sukėlę ermyderį dėl 
pastarojo vizito į Baltuosius 
rūmus Washingtone. Klerika
lai susitarė su “bendruome- 
nininkais” ir pasakė P. Gri
gaičiui : gana tau “Lietuvą va
duoti” ir pasaulį juokinti, da
bar mes patys tą misiją at
liksime.

Ligi šiol minėtos tarybos ad
resas buvo — “Naujienų” ad
resas. Dabar L. Šimutis pa
skelbė, kad taryba iš ten “js- 
simūfina.” Didesnei pajuokai. 
Šimutis dėkoja P. Grigaičiui 
“už gerą darbą”...

P. Grigaičiui duota vicepir
mininko vietelė, bet vicepirmi- i 
ninku ten net keletas. AL Ta- į 

*yybą dabar pilnai kontroliuo- • 
ja klerikalai. j

JAV Komunistų partija bu
vo patraukta į federalinj teis- 
mmą Washingtone ir ten by
lą “pralaimėjo.”

Teisėjas A. Holtzoff įsakė 
džiurei: spręskite taip, ar par
tija, dėl to, kad nesiregistra- 
vo, kaip reikalauja MacCar- 
rano įstatymas, nusikalto? 
Džiurė nutarė: ji nusikalto. 
Teisėjas pasakė: Partija tu
ri sumokėti .$125,000 baus
mės.

Partija buvo teista kaip 
“kriminaliste.” Net ir toks 
dienraštis, kaip “The Phila
delphia Inquirer,” tai pajuo
kia. “Criminal” rašo kabu
tėse.

Teisingai!
Nereikia dėl to stebėtis, ne

reikia nuogą stauti. Komu-, 
nistų partija, kaip viskas rodo, 
t s pabaudos nemokės. Daly- 

is eina į aukštesniuosius teis
aus; jis pasieks ir Aukščiau
siąjį šalies teismą. Ten bus 
tartas galutinis žodis. Bet gy- 
nimuisi lėšų reikės nemaža.

luotis. Nuo Jungtinių Vals-’ 
tijų dalyvavo valsty b ė s I 
sekretorius Dean Ruskas, I 
gynybos sekretoriuns R. 
McNamara, iždo sekreto
rius D. Diliomis ir militari- 
niai vadai.

Jie sakė, kad JAV gal 
turės paimti iš Europos 
dalį atominių raketų. JAV 
militaristai argumentavo, 
kad dabar, kada jau turi 
raketas, siekia n č i a s už 
5,000 mylių, tai nėra būti
no reikalo jų daug laikyti I zijomis.

Ispanija išduoda [K. partija apeliuos
kriminalistą

Madridas. — Barcelonoje 
buvo suareštuotas nacis 
kriminalistas Reinhold 
Paul Vorberg’as, kuris kal
tinamas nužudyme 100,000 
žmonių. Antrojo pasaulinio 
karo metu jis buvo vienoje 
koncentracijų kempėje vir
šininku, kur žmonės 
žudomi gazais.

Ispaniįos valdžia 
išduoti jį teismui

Pasaulyje dar yra 
hitlerininkų. Tarybų Są
junga daugelio jų yra iškė- 

I lūs aikštėn prasikaltimus ir 
reikalauja juos grąžinti ta
rybiniam teismui, jų tarpe 
Impulevičių ir Paškevičių, 
kurie randasi Jungtinėse 
Valstijose.

buvo

sutiko

PREMJERAS NEHRU 
BUVO FRONTE

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru buvo iš
vykęs į Ledakhos frontą ir 
lankėsi pas karius, kurie 
randasi 11,550 pėdų kal
nuose. Sakoma, kad Nehru 
vis dar ketina kariauti 
prieš Kiniją.

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

— o —
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

PUNKTAI 
6868 
4638 l 
4552 
4068 ; 
3194 
2860

Indonezija jau reikalauja 
grąžinti Borneo plotus

Connecticut valstija .............
Nev/ Jersey valstija ...............
So. Boston, Mass......... ............
Los Angeles, Calif......................
Brooklyn, N. Y.........................
Lawrence - Lowell-Mass ....
Philadelphia, Pa.
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass 
Miami, Fla..................................
Pittsburgh, Pa. ’.................

į aukštesnį teismą
Washingtonas. — “Jury” 

išnešė sprendimą, kad JAV 
Komunistų partija kalta už 
nesiregistrav i m ą 12-koje 
punktų. Už kiekvieną iš jų 
bausmė yra po $10,000.

Teisėjas Heltzeff sakė, 
kad JAV konstitucija duo
da teisę žmogui nesiregis- 
truoti, jeigu tas registravi
masis jį inkriminuoja, bet 
tos teisės neduoda organi
zacijai.

John Abt, Komunistų 
partijos advokatas, pareiš
kė, kad prieš šį sprendimą 
apeliuos į aukštesnįjį teis
mą. Teisėjas sakė, kad to 
akivaizdoje šio te i smo 
sprendimo vykdymas bus 
sulaikytas.

ARGENTINOJ SUKILO 
KALINIAI

Buenos Aires. — Prie
miestyje sukilo virš 400 ka
linių. Juos puolė „ sargai, 
policininkai
Susirėmimas buvo labai 
žiaurus, kuriame žuvo 19 
kalinių, 18 sargų ir polici
ninkų.

ir kareiviai.

IŠ VISO PASAULIO
— Sustrei-| Tokio. — Japonijoje pro- 
1 ’’ ’ 1 ' porcionaliai kasdien žūva 

po 11 žmonių ant geležin-

i Lima, Peru.
I kavo kasyklų darbininkai 
prieš JAV La Oroja cinko 
gaminimo kompaniją. Poli- kelių kryžkelių. Iš 79,758 
cija puolė streikierius, įvy
ko kova, kurioje 2 darbi
ninkus užmušė.

geležinke 1 i ų perėjimų 
(kryžkelių) — 61,102 yra 
neapsaugoti.

Santiago. — Automobi
lio nelaimėje užsimušė Ali
cia Long Alessandri, Čilės 
prezidento giminaitė.

Toronto. — United Elec
tric, Radio and Machine 
darbininkų unija, kuri turi 
25,000 narių, siunčia dele
gaciją į Kubą.

Nūnai komunistiniam judė
jimui vyriausią blogumą su
daro tai, kad tarp Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos santykiai 
blogėja, o ne gerėja.

Labai gerai, kad Italijos ir 
Francūzijos Komunistų parti
jos — tvirčiausios Vakarų 
ropoję, kritikuoja Kinijos 

(munistų vadovų politiką.

Washingtonas. — JAV 
valstybės sekretorius Rus
kas grįžo iš NATO pasi
tarti su Pentagono vadais.

Eu-
Ko-

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Kinija pasirašė 
sutartį civilinio arlaivyno 
reikalais.

Visiems laisviečiams: 
gių žieminių švenčių!
švęsdami, visuomet prisimin
kime, draugės ir draugai, kad 
turime išlaikyti savo organi
zacijas ir spaudą!

sma-
Jas Beverly Hills, Calif. — 

Sulaukęs 70 metų amžiaus 
nuo vėžio ligos mirė artis
tas Thomas Mitchelis.

Worcester, Mass........................
Rochester, N. Y..........................
Great Neck, N. Y....................
M. Uždavinis, Norwood, Mass.
Chester, Pa.................................
A. Žemait’s, Baltimore, Md......
Chicago, Ill..................................
LLD 20 kp. Moterų skyrius, 

Binghamton. N. Y. ..
J. Žebrys, Cleveland, O.
Plymouth—Wilkes-Barre,

— O
1668
1656
1356
1348

984
971
896

3. Sutkus, San Francisco, Calif. 
Scranton, Pa................................
L.
A.

Tilwick, Easton, Pa............
Navickas, Haverhill, Mass. 
K. Urban, Hudson, Mass.
Aranuk, Detroit, Mich......M.

V. Taraškienė, Oakland, Calif.
C. Belunas, Detroit, Mich .......
K. Naravas. Shenandoah, Pa.
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass................
Vera Smalstis, Livonia, Mich.

Jakarta. — Indonezijos j atskiras teritorijas, kad 
prezidentas Sukamo svei- ’ juos lengviau būtų valdyti, 
kiną Borneo gyventojų su-. Bet tenykščiai gyventojai 
kilimą prieš anglų imperia
lizmą. Sukamo 
ne vien Borneo 
bet ir Šiaurinis 
Sarawakas turi 
žinti Indonezijai, . „ . .

2720 jos plotai. Visi šie trys plo-, kilo Borneo gyventojai.
2372 i tai užima 81,700 ketvirtai-! ----- —-----------
2107 njų mylių ir turi apie 1,-: —---- ,
2076 i 700,000 gyventojų, kuriuos tebusų stotyje žmogus su- 

I sudaro indonezai, kinai ir kvailiojo ir peiliu pradėjo 
kiti Rytų Azijos tautų badyti kitus 
žmonės. j aštuonis žmones

Anglai imperialistai tuos pirm jį policininkas nušo- 
plotus yra padalinę į tris vė.

nėra ramūs, tai dabar ang- 
sako, kad lai imperialistai sumanė 
teritorija,1 juos ir eilę salų sujungti su 

Borneo ir . Malajų federacija, kuri yra 
būti grą- Britanijos imperijos dali

nes tai mi. Prieš šį jų planą ir su-

Manila, Filipinai. — Au

480
440
412
300
196
146
120
108

96

72 j
72 ?

žmones; Jis
sužeidė,

.........  646

....... 640 
Pa. 6001

— O
Iš Connecticut valstijos prisiuntė atnaujinimų J. J. 

Mockaitis, bridgeportietis, ir J. J. Ynamaitis, unionci- 
tietis.

Dėl New Jersey vajininkų pasidarbavo S. Radušis 
iš Bayonne, su atnaujinimais.

So Bostonui su nauja prenumerata pasidarbavo 
U. Kovell.

Brooklynaš gražiai pasidarbavo. Nors buvęs vaji- 
ninkas Julius/Kalvaitis nesveiku o ja, visvien jis rūpina
si vajaus reikalais. Užeina žmonės pas jį į svečius, jis 
ragina atsinaujinti prenumeratą ir paaukoti laikraš
čiui. Jo žmona Marytė pereitą savaitę buvo Adminis-

(Tąsa 5-tame puslapyje)

“The London Times” 
giria JAV kovotojas

Londonas. — “The Lon
don Times”, senas anglų 
dienraštis, gyrė Jungtinių 
Valstijų moteris kovotojas 
iš Women Strike for Peace 
už jų drąsą ir kovą prieš 
Kongresinį komitetą.

“T h e London Times” 
smerkia Kongresinį komi
tetą, kuris veikia kaip “bai
dyklė naudai tų, kurie turi 
galią ir siekia pelnų”.

Laikraštis rašė, kad kai 
kurios moterys pripažino, 
jog organizacijoje gal ir 
veikia komunistų, bet tai 
kas, nes jie veikia už taiką, 
sakė jos.

GRAIKIJA PALIUOSAVO 
KAIRŲ RAŠYTOJĄ

Atėnai, -r Graikijos ka
ralius Povilas paliuosavo iš 
kalėjimo rašytoją Manolisą 
Grezosą, kurį 1959 metais 
nuteisė kaltindami komu
nizme. 1941 m. Grezosas 
drąsiai kovojo prieš nacių 
okupaciją ir nutraukė jų 
vėliavą nuo Akropolio.

GRĮŽTA KUBIEČIAI
Ryga. —Iš čionai išplau

kė TSRS laivas “Marija 
Ulianova”. Laivu grįžta 
grupė kubiečių studentų, 
kurie Tarybų Sąjungoje la
vinosi industrijos ir žem
dirbystės srityse.

Lakehurst, N. J. — John 
Leistas, 17 metų amžiaus, 
nuskendo Hjoricon ežere, 
kada nuėjo ant ledo čiuoži- 
nėti. •

Reikalauja telefono 
ryšių su Maskva

Washingtonas. — Dvide
šimt vienas profesorius, 
mokslininkas ir kunigas 
reikalauja, kad, iki pabai
gai sausio mėnesio, būtų 
įsteigtas tiesioginis ryšys 
tarp Baltojo Namo ir 
Kremliaus. <j

Jie sako, kad atominėje 
gadynėje tas būtinai rei
kalinga, idant pastojus ke
lią atsitiktiniam karui.

Šis klausimas jau buvo 
iškilęs ir laike Kubos kri
zės.

PAVEŽĖJO PAKELEIVĮ 
IR NETEKO $40

Philadelphia, Pa. — W. 
Parrato raportavo polici
jai, kad už, miesto pakelyje 
jis rado jaunuolį prašantį 
pavežti. Parrato priėmė jį 
į savo automobilį. Biskį pa
važiavus, jaunuolis atstatė 
revolverį, atėmė nuo Par
rato $40, išgrūdo jį iš au
tomobilio ir nuvažiavo.

SUSIDŪRĖ TANKERIAI 
i

Philadelphia, Pa. —Gruo
džio 17 d., laike sniego au
dros, Delaware įlankoje su
sidūrė. du Amerikos tanke- 
riai, kurių vienas gabeno 
240,000 tonų Esso Co. ga
zolino, o kitas 140,000 tonų 
Sun Co. gazolino. Laimėj 
kad gazolinas neužsidegė.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia nužudė ketu
ris kalinius, kurie kaltinami 
suorganizavime kalinių su
kilimo.

Vakarą Europoje 
siautė audros

Londonas. — Uraganiš
kos audros siautė Šiaurės 
jūroje, Flollandiioje, daly- 

i je Anglijos, Francūzijos, 
Belgijos ir Vakarų Vc-gie- 
tijos.

Šiaurės jūroje nuskendo 
vokiečių laivas “Nautilus” 
su 23 jūrininkais. Apie de
šimt kitų laivų nukentėjo. 
Atlanto vandenyne, j vaka
rus nuo Portugalijos, nu
skendo graiku laivas “Ari- 
stoteles” su 27 jūrininkais.

Hamburge vėjas užvarė 
ant seklumos brazilų laivą 
“Loide Honduras”, 5,400
tonų, ir norvegų laivą 
“Scheldt”, 5,700 tonų įtal
pos.

AUDROJE ŽUVO
90 ŽMONIŲ

Londonas.— Nuo Atlan- 
iki Lenkijos per dvi die- 

ir ledų 
vėjas bu- 
per va- 

žuvo 90

to 
nas siautė sniego 
audra. Paryžiuje 
vo 115-kos mylių 
landą. Audroje 
žmonių.

Įvykino kalėdinę 
provokaciją

Vakarų Berlynas. —Krikš
čioniškas pasaulis Kalėdų 
proga skelbia: “Ramybė 
ant Žemės”. Bet vakarinio 
Berlyno krikščionys tą ra
mybe ardo. Hitlerininkai 
vėl išsprogdino skyle per
skyrimo sienoje.

Vakarai išilgai sienos 
pastatė 400 eglaičių, z kalė
diniai aprėdė, iš lempučių 
sudarė kurstančius o balsius 
prieš Rytų Vokietijos san
tvarką, ir vakarinio Berly
no majoras Willie Brandt , 
įjungė tu obalsių šviesas.

Taip Vakarai skelbia 
“ramybę” ant Žemės” — 
priešingai krikščionių dės
niams.

MIRĖ ARTISTAS 
LAUGHTONAS

Hollywood, Calif. — Su
laukęs 63 metų amžiaus 
mirė filmų artistas Char
les Laughton’as. Jis gabiai 
vaidino savo roles, o ypa
tingai veikale “Mutiny on 
the Bounty”.

Vėliausios žinios
Lakeland, Fla. —Florida Birmingham, Ala. —Bal- 

citrus Commission uždrau- tieji šovinistai padėjo bom- 
dė per 10 dienų siuntimą bą prie negrų bažnyčios.

Sprogimas buvo taip dide
lis, kad kaimynystėje su
žeidė du negrų vaikus.

citrusų į šiaurines valsti-, 
jas. Tatai daro, kad nebū-| 
tų išsiųsta sušalę citrusai ir 
nepakenktų bizniui.

Fayetteville, Pa. —Mieg- 
ruimyje rasta nušauta Ma
ry Heare, 35 metų am
žiaus, 6 vaikų motina. Poli
cija areštavo jos vyrą Vik
torą Hearę.

Varšuva.—Susidaužė Len
kijos keleivinis lėktuvas ir 
žuvo 33 žmonės.

Ženeva. — T 
ga vėl išdėstė

Toronto. — Pakorė du 
žmogžudžius — R. Turpiną 
ir A. Lukasą.

Key West, Fla. — Susi
daužė karo laivyno lėktu
vas ir žuvo 5 lakūnai.

Leopoldville. — Virš 300 
studentų pikietavo Jungti
nių Valstijų konsulatą.

Maskva. —TSRS vyriau* 
sybė pastatys Jugoslavijoje 
elektrinę jėgainę.

Tarybų Sąjun-
_ savo poziciją 

.nusiginklavimo klausimais.

Washingtonas. — Balta
sis Namas gauna daug ka
lėdinių dovanų. --  - ‘ _

Helsinkis. -— Jauna pora
be pertraukos šoko 21 ir džia daugiau areštavo ko- 
pusę valandos.

Sania. — Jemeno armija 
atakuoja rojalistų likučius 
Arabijos pasienyje.

New Delhi. —Nehru val-

munistų.
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Dvieju įžymių ir garsiųnistracinis centras Rase i n i ų 
miestas.

Eišiškių ir Šalčininkų, va
dinsis Eišiškių rajonas, admi
nistracinis centras Eišiškių 
miestas.

Prienų ir Jiezno, vadinsis 
Prienų rajonas, administraci
nis centras Prienų miestas.

Kauno ir Jonavos, vadinsis 
Kauno rajonas, administraci
nis centras Kaupo miestas.

Kapsuko ir ^Kalvarijos* va
dinsis Kapsuko, rajonas, ad
ministracinis centras Kapsuko 
miestas.

Vilniaus ir Nemenčinės, va
dinsis Vilniaus rajonas, ądmv 
nistracinis centras Vibiift'uk 
miestas. F VJr

Šilutės ir Pagėgių, vadinsis 
Šilutės rajonas, administraci
nis centras Šilutės miestas.

Panevėžio ir Ramygalos, va
dinsis Panevėžio, rajonas, ad
ministracinis centras Panevė
žio miestas.

Plungės ir Rietavo, vadinsis 
Plungės rajonas, administraci
nis centras Plungės miestas. 

I

Tauragės ir Skaudvilės, va
dinsis Tauragės rajonas, ad
ministracinis centras Tauragės 
miestas.

Ukmergės ir Širvintų, vadin
sis Ukmergės rajonas, admi
nistracinis centras Ukmergės 
miestas.

Kelmės ir Užvenčio, vadin
sis Kelmės rajonas, administ
racinis centras Kelmės mies
tas.

Telšių ir Varnių rajonas, 
vadinsis Telšių rajonas, admi
nistracinis centras Telšių mies
tas.

Trakų ir Vievio, vadinsis 
Trakų rajonas, administracinis 
centras Trakų miestas.

Sumažinimas rajonų skai
čiaus, mums rodosi, eis svei- 
katon visam reikalui — ma
žiau bus valdininkų, mažiau 
biurokratijos.

Anuo metu, kai Lietuva 
tik pradėjo, .atsistatyti, kai 
ten siautėjo banditai (“miš
kiniai”), ; ręikejo daugiau 
rajonų, iš kurių valstiečiai 
(kolūkįečiai) ' gaycf patari
mų, pagalbos, "būtinai reika- 

įsusrsu:.»w. »•*k“ 
i. , : ' ' ( i ■ . ....... <, ,J ; U;

Y.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.00
United States^ per 6 months $5.00 Canada, Lat. Amer. 6 months, $5.50
Queens Co. ... $10.00 per year
Queers Co., pe"v six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year. $10,00

Foreign countries, per year, $12.00
Foreign countries, 6 months, $6.50

Kristina Stanislovaitiene
ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 14 d. Waterbury, Conn., 

mirė Kristina Stanislovaitiene, po tėvais Vilčiauskaitė, 
einanti 60-tuosius metus. Jos mirtis — didelis nuostolis 
visam mūsų judėjimui.

Atvežta mažytė—penkerių metų—į Jungtines Vals
tijas, jinai čia baigė aukštąją mokyklą—Cornell univer
sitetą. Baigusi aukštuosius mokslus, ištekėjusi už įžy
maus gydytojo d-ro J. Stanislovaičio, auklėdama šeimą, 
Kristina visuomet žinojo, kad ji yra kilusi iš darbo 
žmonių ir kad ji turi su darbininkų judėjimu palaikyti 
tamprų ryšį, padedant jam, kuo galėdama.

Per ilgus metus Kristina veikė kartu su JAV pa
žangiaisiais lietuviais. Ji veikė, aišku, ir sų amerikie
čiais, kur ėjo reikalas padėti liaudžiai naudingam judė
jimui. Ji buvo plačiai žinoma ne tik Waterburio mieste, 
o ir visoje Connecticut valstijoje, kaip įžymi visuomeni
ninke.

Karo metu Kristina Stanislovaitiene įsijungė'į ko
mitetus renkančius dovanas Tarybų Sąjungos kariams, 
mušantiems fašizmą, taipgi visais būdais rėmė ir ame
rikines karines pastangas.

Po karo Kristina įsijungė į antikarinį judėjimą— 
ji buvo įžymi kovotoja už taikos išlaikymą pasauly.

Kai pradėjo siautėti makartizmas, kai valdžia bu
vo pasi mojusi sužlugdyti Lietuvių Literatūros Draugi
ją, Kristina Stanislovaitiene tapo tos organizacijos pir
mininke ir kovojo už jos apgynimą. Kova buvo laimėta. 
Puolikai nudegė nagus. Organizacija tebegyvuoja.

Velionei nebuvo didelio darbo, nebuvo mažo. Labai 
dažnai ji atlikdinėjo pačius paprasčiausius darbus, sa
kysime, ALDLD vietinėje kuopoje—net ir vakarienių 
bei kitokių smulkių pobūvių surengime.

Ji turėjo talentą paišyboje—nupiešė nemaža pui
kių paveikslų. Dailininkės darbas jai buvo atodūsis, nes 
ji tai dirbo, piešė tik laisvalaikiais.

Velionė padėjo savo vyrui, d-rui J. StanisTovaičiui. 
Išaugino jiedu tris sūnus, juos išmokslino. Kitais žo
džiais: Kristina Stanislovaitiene buvo pavyzdinga vi
suomenininke, mūsų laikraščio 
kė,—pavyzdinga buvo ir.motina. • i

Gaila, labai gaila, netekus tokios kultūringos, veik
lios, pavyzdingos darbuotojos!

Teilsisi ji ramiai! Liūdesy likusiam jos yyrui,'sū
nums, motinai, broliui ir kitiems artimiesiems—mūsų 
visų širdinga užuojauta.

i

tuvių likimas

Kas ką rašo ir sako
ORGANIZACINIAI 
PAKEITIMAI 
VADOVYBĖJE

Neseniai mes citavome A. 
Sniečkaus kalbą, sakytą 
TSRS Komunistų Partijos 
CK plenume, įvykusiame 
Maskvoje. Jis ten kalbėjo 
apie būsimus kai kuriuos 
Tarybų Lietuvos Komunis
tų partijoje organizacinėje 
struktūroje pakeitimus.

Š. m. gruodžio 7 cl. Vil
niuje įvyko Lietuvos Komu
nistų partijos CK plenumas 
ir-ten tie pakeitimai buvo 
oficialiai pravesti.

Vilniaus “Tiesa” skelbia 
tokią informaciją:

1962 m. gruodžio 7 d. Lie
tuvos KP CK Plenumas ap
svarstė organizacinį klausimą.

' plenumas išrinko:
—Lietuvos KP CK 

mą: drg. drg. A. 
(Lietuvos KP CK
eekretorius), B. Popovą (Lie
tuvos KP CK antrasis sekreto
rius), A. Barauską (Lietuvos 
KP CK sekretorius), A. Bar
kauską (Lietuvos KP CK sek
retorius), J. Maniusį (Lietuvos 
KP CK sekretorius), R. Son
gailą (Lietuvos KP CK sekre
torius), M. Šumauską (Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos Pir
mininkas), J. Paleckį (Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininkas),

narius drg. drg. F. Bieliauską, 
P. Dragelj, N. Iz- 
Kairj, P. Kulvietį,vekovą ,K 

P. Mišutj.
— Lietuvos KP CK Biurą 

žemės ūkio gamybai: Lietuvos 
KP . CK sekretorių —Biuro 
pirmininką drg. R. Songailą, 
Biuro pirmininko pavaduotoją 
drg. J. Novicką ir Biuro na
rius drg. drg. M. Grigaliūną, 
V. Grigorrjevą, P. Griškevičių, 
V. Kolesnikovą, A. Zorską.

— Lietuvos KP CK sekreto
rių drg. A. Barauską Lietuvos 
Komunistų partijos Centro Ko
miteto ir Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos Partinės-valsty- 
bines kontrolės komiteto 
mininku.

pir-

TERITORINIAI
PERTVARKYMAI
TARYBŲ LIETUVOJE

Žurnalistas A. Vaivutskas
praneša iš Vilniaus, kad š.

Prezidiu-
Sniečkų 
pirmasis

CK pirmasis sekretorius).
*— Lietuvos KP QK sekreto

riumi drg. R. Songailą.
Plenumas patvirtino:
— Lietuvos KP CK Biurą 

pramonės gamybai: Lietuvos 
KP CK sekretorių — Biuro 
pirmininką drg. J. Maniušį, 
Ęiuro pirmininko pavaduo
toją drg. S. Jasiūną ir Biuro

Aukščiaousiosios Tarybos 
Prezidiumas nutarė pada
ryti pakaitų administraci
nėje santvarkoje; nutarė su
mažinti rajonų skaičių, kai 
kuriuos rajonus sustambi
nant, sujungiant.

Į šį pertvarkymų kreipia
me skaitytojų dėmesį, kad 
žinotų, kaip ateity adresuo
ti laiškus savo giminėms bei 
pažįstamiems. Patariame šį 
pranešimą išsikirpti ir lai
kytis po ranka.

A. Vaivutskas rašo:
Tapo sujungti šie rajonai: 
Akmenės ir Mažeikių, ir 

nuo dabar vadinsis Mažeikių 
rajonas, su administra c i n i u 
centru Mažeikių mieste.

Ariogalos ir Raseinių, va
dinsis Raseinių rajonas, admi-

RAGINA KOVOTI <
SU* KEIKSMAŽODŽIAIS 

t »

P. Juozapavičius, Lietu
vos Kraštotyros draugijos 
Kauno tarybos narys, rašo 
Vilniaus “Tiesoje”:

Nemalonu klausytis 
gaus kalbos, užterštos 
žodeliais, kaip antai: 
naši”, 
kant”,

zmo- 
tokiais 
“vadi- 

“reiškia”, “taip ša
šu pranti” ir pan. Šie 

žodžiai nedaro garbės kalbė
tojui, bet jie nėra šlykštūs. Jie 
yra būdingi mažiau išsilavinu
sio ar savo žodžių nekontro
liuojančio žmogaus kalbai.

Yra kas kita, kada žmogui 
su tendencija, pykčiu, įpročiu 
ar “nekaltais juokais” nuo lie
žuvio byra rupūžės, gyvatės, 
perkūnai ir velniai, kai žmo
gus didžiuojasi keiksmažo
džiais ir taria juos tarytum 
nekalčiausius priežodžius, pri
duodamas savo kalbai “svaru
mo”.

Gėda tokių žmonių klausy
tis. Prieš keikūnus, neprausta
burnius visuomenė turėtų pa
kelti savo balsą visu, griežtu
mu, bet, kaip bebūtų, keista, 
keiksmai ir įvairūs šlykštūs 
žodžiai dirvą vis dar ų’anda. 
Dėl visa to kalti vyresnieji, 
kurie nevengia bjaurių žodžių 
savo kalboje. Keikiasi susi
vaidijusios kaimynės, tėvai, 
girtuokliai. Vaikai dažnai, 
net nesuprasdami keiksmų ir 
biaurių žodžių reikšmės, juos 
įsisavina ir taria su pasidi
džiavimu.

Praėjusią vasarą, rinkda
mas kraštotyrinę medžiagą, 
buvau užsukęs į Jiezną. čia, 
daugiau negu kur kitur, mano 
dėmesį atkreipė suaugusiųjų 
ir vaikų keikimasis.

Nemanau, kad Jiezne gyve
na tik keikūnai, girtuokliai, 
čia yra daug gerų, puikių 
žmonių, kurie turėtų atkreipti 
dėmesį ir į šias mieste įsigalė
jusias negeroves.

Negalima užmerktomis aki
mis praeiti ir pro Kapsuko ne
praustaburnius.

Į kovą prieš nepraustabur
niškumą, už įvairių kalbinių 
šiukšlių išvalymą turi aktyviai 
įsijungti visa visuomenė, pra
dedant vaikais ir baigiant se
neliais. Jeigu kiekviename

LAPAS Iš MŪSŲ 
ISTORIJOS ;

Vargiai kur1 šiandien ra
si senosios kartos lietuvį, 
kuris būtų nieko negirdėjęs 
apie dr. Joną šliupą. Anais 
senais laikais jis tarp Jung
tinių Amerikos Valstijų lie
tuvių buvo išgarsėjęs kaip 
laisvamanybės ‘ tėvas.” Il
gokai jis čia pagyveno ir 
daug veikė. Kądangi jis 
buvo neišsemiaiųos energi
jos žmogus, tai, taip sakant, 
jo visur užtekdavo.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Šliupas sugrįžo į Lietu
vą ir ten, jau gilioje senat
vėje, susilaukė Antrojo pa
saulinio karo. Sakoma, kad 
karo metu jis taikstėsi su 
hitleriniais okupantais ir 
karo pabaigoje, bėgdamas 
iš Lietuvos, nuo širdies smū
gio Berlyne mirė. Tai ši
taip baisiai šio veikėjo gy
venimas tapo nusmailintas.

Bet štai kitas įžymus lie
tuvis, kurį labai gerai atsi
mena senosios kartos Ame
rikos lietuviai. , Tiesa, jis 
čia neilgai teisisvečiavo, bet 
taip pat paliko neužmiršta
mą įspūdį. Aš kalbu apie 
Andrių Bulotą.

Atsimenate, jis į Jungti
nes Valstijas su rašytoja 
Žemaite buvo atvykęs pa
rinkti aukų nuo karo nu
ke n t ė j u siems lietuviams. 
Tai buvo 1916 metais. Jie
du čia darbavosi vadovybė
je Lietuvos Šelpimo Komi
teto, kuris buvo remiamas 
ir palaikomas socialistų. Jo 
pirmininku buvo K. Gugis, 
sekretoriais (pradžioje) M. 
M. Račiutė-Hermanienė ir 
(vėliau) J. Neviackas, o iž
dininku K. Šidlauskas.

Po tos viešhages, Jungti
nėse Valstijose Andrius Bu
lota sugrįžo į Lietuvą ir ten, 
taip pat jau gražioje senat
vėje, susilaukė Antrojo pa
saulinio kard Sūdrų. Skir
tumas tik tame, kad, ma
tyt, Bulota pasiliko ištiki
mas savo idėjoms ir kartu 
su žmona krito baisaus hit
lerininkų teroro auka. Kar
tu su tūkstančiais kitų Lie
tuvos žmonių jie buvo nu
žudyti, jei neklystu,' Pane
riuose.
Bulota mirė didvyrio ir 
kankinio mirtimi. Už tai 
per amžius lietuvių tautos 
istorija jį gerbs ir juo di- 
džiuosis. ♦
Kodėl apie juos rašoma?
Bet gal klausite, kodėl ki

lo mintis apie tuos du įžy
mius lietuvius ir veikėjus 
dabar prisiminti? Ogi vi
siškai pripuolamai. Aną 
dieną bevartydamas 1916 
metų “Laisvės” komplektus 
birželio 9 diehos laidoje už-

Vadinasi, Andrius

žingsnyje seni., ir jauni ne 
praustaburniaį bus perspėja
mi, ši atgyvena pradės nykti 
ir nedarys mūsų visuomenei 
gėdos.

P. Juozapavičius nepasa
ko, kokiais žodžiais, kaip 
kas keikiasi. Sutinkame 
su rašinio autorium, kad 
bet kokie keiksmažodžiai 
tam, kuris juos vartoja, 
garbės nedaro. Tačiau, 
mums rodosi, kad J. Juoza
pavičiui labai nepatinka ir 
tokie žodžiai,. kaip “vadina
si”, “reiškia”, “taip sakant”, 
ir tt. Jis tai skaito “kalbos 
užteršimu”. Bet tąi nėra 
joks kalbos užteršimas. Tai 
žodžiai,— tiek kalboje, tiek 
rašte — neretai esti neiš
vengiami.

Matyt, Juozapavičius yra 
didelis kalbos puristas (gry* 
nytojas).

p

ėjau labai įdomią istorinės 
reikšmės , korespondenciją iš 
Pittsburgh,' Pa., kurioje kal
bama 1 '' 
vyrus.
kaip dr. Jonas šliupas ir ad
vokatas Andrius Bulota bu
vo susitikę veidas veidan— 
ne tik susitikę, bet ir už 
“čiuprynų susikibę.”

Reikia atsiminti, kad tau
tininkai su Šliupu priešaky
je irgi turėjo savo Lietuvos 
Gelbėjimo Fondą ir jam 
energingai rinko aukas. Vi
sos pastangos tuos fondus 
suvienyti buvo veltui. Šliu
pas griežtai atsisakė nu
traukti ryšius su klerika
lais ir čia surinktomis au
komis šelpti Europoje kleri
kalų (kunigų ir davatkų) 
organizacijas bei įstaigas. 
Na, o pažangiečiams (soci
alistams) buvo nepakeliui 
su klerikalais ir jų įstaigo
mis. Jie į juos žiūrėjo kaip 
į liaudies tamsintojus ir iš
naudotojus . Jie žinojo, kad 
per juos siunčiamos Lietu
von aukos eis tik klerika
lizmo stiprinimui.

Šliupui ir Bulotai susi
tikti progą davė birželio 
mėnesio pradžioje įvykęs 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (SLA) 29-tas sei
mas. Reikia žinoti, kad jau 
tada Susivienijime virė ašt
riausia kova tarp tauti
ninku ir socialistu. Dešinie- v C

siems tautininkams vadova
vo dr. Jonas Šliupas, ir 
jiems pavyko Pittsburgho 
seimą užkariauti. Bet bir
želio 5 dieną buvo suruoš
tos taip vadinamos seįmi- 
nes prakalbos, į kuriąs b.u- 
vo pakviestas ir Bulota. "f.

Bet čia jau tegu kąlba mi
nėtoji k,q r ęspoudeųcija pq 
antrašte “šliupas iškeikia 
Bulotą.” Ji skamba seka
mai:

KORESPONDENCIJA
Pirmadienį, birželio 5 d., 

įvyko šeiminės prakalbos. Be 
Brandčiulio, daktarės J. Balt
rušaitienės, V. K. Račkausko 
ir vienos amerikietės sufra- 
gistės, kalbėjo dar J. šliupas 
ir A. Bulota. Po prakalbų 
įvyko griausmai ir perkūnijos, 
ir dr. J. Šliupas išniekino Bu
lotą.

J. šliupas savo prakalboje 
atpasakojo tą patį poterėlį, 
kurį jisai jau per 10 metų pa
sakoja. Prašnekęs apie bau
džiavas, papasakojęs kelioli
ka anekdotų, senu papratimu 
pamockavęs apie kunigus, J. 
Šliupas ėmėsi už lietuviškai- 
latviškos respublikos ,nors Ii- 
gišiol joks latvys dar nėra pa
reiškęs savo nuomonės apk 
tą respubliką, o ir Lietuvoj 
progresyvių partijų programo
se nieko apie tokią respublik; 
neminima.' Bet suvaikėjęs Šliu
pas mislija, kad kiekvienas j< 
kaprizas turi būti įstatymu. 
Jau ir tautininkai supranta, 
kad senis niekus kalba, be' 
Jovija jį ir panaudoja savi 
partijos tikslams.

Na, o kaip išgavus tą res 
publiką? Ging viešpatie, n 
kova, ne organizuota kova, n< 
revoliucija, bet mokslu—šau 
kia Šliupas nesavu balsu.

Šliupas, išgyrė Ameriką, 
“laisvės” šalį, bet nei žodžiu 
neužsiminė apie Colorados, W 
Virginijos milžiniškus strei
kus, militarizmą ir tt. Mat, 
tam buvusiam socialistui 
ir pirmeiviui tokie dalykai jau 
ne galvoje. Jo galvoje dabar 
tikras Babelio bokštas: lietu- 
viškai-latviška respublika, Ka
ružos kelionė į Romą, puiky
bės Linkolno šalies, socialistas 
ir tuščias autonomijos fondas.

Bulota, nors jo prakalba iki 
vidurnakčių užsitęsė, polemi
zavo su šliupu. Polemizavo 
gražiai, pagerbdamas tą kle- 
rikališkų tautininkų šulą. Nu
rodė, kad žmonės laisvę tik 
per organizaciją ir kovą įgy
ja, nurodė, kad ir baudžiavos 
tik todėl buvo panaikintos, 
kad baudžiauninkai pradėjo 
kilti. Nupeikė Karužą, kuris

kaip tik apie tuodu 
Kalbama apie tai,

nuvyko Romon popiežiui pan- 
taplin pabučiuoti, pasakė, 
kad lietuvių tauta — tai vi
sų pirmiausia yra darbo žmo
nes, ir juos reikia organizuo
ti, lavinti, mokinti už teises 
kovoti. Paironizavo, gražiai 
pasijuokė iš Šliupo skelbiamos 
lietuviškai-latviškos respubli
kos, apie kurią Lietuvos žmo
nės nemislija. Nurodė į dar
bus Lietuvos politikierių, jų 
tarpe ir B a s a n avičiaus, ku
rie savo “prazbose” carui nie
ko, o nieko, nemini apie lietu- 
viškai-latvišką respubliką. Bu
lota pasijuokė ir iš tų tauti
ninkų, kurie skelbdami ugnin
giausią tėvynės meilę, amžinai ligoni ar

Washington, D. C.
Serga

Ką tik gavau laiškutį nuo, 
d. Petro Kuprio. Rašo, kacL 
d. Kuprienės sveikata pa-

f ■ i'.Vl >/-!<•/» {

liekasi Amerikoje gyventi, pa
tapdami piliečiais ir tt. (Ji
sai neagitavo prieš pilietybę-

Gydytojas ramina, kad su 
laiku pasveiks.

Kupriai yra ilgamečiai 
“Laisvės” skaitytojai ir 
progresyviško judėjimo rė
mėjai.

Būtų labai svarbu ir ma^ 
fonu, kad draugai aplanky

ta padrąsinu
laiškučiais.

Kuprių adresas .— Anna-
, DtVl 1 Iv V \J JL/ L 1 ĮJ 111 V M Y ) v

tik nurodė į prieštaravimą, ku- polis Junction, Md. 
rį daro tautininkai.)

Bulotai kalbanf, šliupas sė
dėjo svetainės c 
Pikta jam bu ve 
turėjo jam priminti apie rei
kalingumą organizuoti darbo 
žmones. Šliupui seniai tas 
viskas iš galvos išgaravo. Jam 
rūpi, mat, ką Karuža Ryme 
veikia.

Bulotai pabaigus kalbėti, 
šliupas pasiprašė balso 
savu balsu sušuko, kad 
ta esąs netikęs žmogus, 
gėdą laisvai Amerikai 
kiems žmonėms čia ne vieta. 
Jisai, Šliupas, ir rankos Bulo
tai nepaduosiąs. šliupas, tas 
pats, kuris seniau popiežių 
ikrokodilium vadindavo, užsto- 
po už Karužą, kuris nuvažia
vo kaulyt iš popiežiaus aukų.

Tai iki ko šliupas dasigyve- 
no! Gėda, tūkstantį sykių gė
da. Bet ypatingiausiai reikia 
įsidėmėti, kad Šliupas grasino 
Bulotai, turbūt, tur ėdamas 
omenyje, jog jį galima išva
ryti iš Amerikos, nes jisai, Bu
lota, būk tai agituojąs prieš 
piletybę. živatkauskas paskui 
irgi tą patį pasakė.

Taigi, jeigu kas nors tokio 
atsitiktų, tai žinosime, kas pa
davė panašią mintį. . >

Vyčiai, sustoję aplink Šliu- 
didžiausi Pittsburgho: at

žagareiviai, karščiausiai jam 
plojo. Tarpe jų buvo ir Vaiš
norą, stambus biznierius.

Bulota šąltai atsakė Šliupui, 
jog jisai nębėdavos, jeigu šliu
pas jam fankos neduos. “Juk 
ir Puriškevičius: man rankos 
nepaduoda,” — užbaigė Bu
lota.

Na, o kasžin, ar Šliupas .at
simena, kaip jisai su T u m u 
bučiavosi?

Steponas Joniškietis

Zle. ir dūko. 
, kad Bulota

ir ne- 
Bu.lo- 
darąs 
ir to

Cleveland, Ohio
LLD 190 kuopos reikalai

Pastaruoju laiku mūsų 
190 kuopai pradėjo nesisek
ti. Rengėme pramogą lap- A 
kričio 10 dieną, be pertrau- * 
kos lijo, buvo be pasekmių. 
Gruodžio 9 dieną ruošėmės 
prie metinio susirinkimo ir 
su vaišėmis, tai prisnigo 
tiek, kad tik apie 15 drą
suolių atsilankė. Bet visgi 
susirinkimą atlaikėme, iš
rinkome valdybą 1963 me
tams. O kad dabar eina vi
sų mūsų laikraščių vajus, tai 
iš iždo paaukojome “Lais-j 
vei,” “Vilniai” ir “Liaudies 
balsui” po $5, ir 16 narių 
jau užsimokėjo duokles už 
1963 metus.

Nežiūrint vėliausių kuo
pai nepasisekimų, nutarta 
rengtis prie kitos pramo
gos apie pradžią vasario 
mėnesio.

Kalbėta ir apie 15-os Ap
skrities konferenciją. Ka
dangi konferencijos šauki
mo reikalu turėtų rūpintis 
Apskrities, komitetas, tai 
nutarta Apskrities komite? 
tą paraginti „tuomi pasirū
pinti; x ,) (t

Šiuo laiku visas Clevelan- , 
das randasi po sniegu. Kai\ 
kurie susirinkimai dėl to 
negali įvykti. Todėl sekama 
sueiga bus Naujųjų metų

Daug šnekų dabar Pittsbur- sulaukimo puota, kuri įvyks 
ghe apie tą susikirtimą. Tau- - -
tininkai žada šaukti Šimkų iri- . .
statyti jį į debatus su Bulota, svetainėje. Vakariene bus 
šliupui Šimkus daug mielesnis, paruošta 7 vai., o po vaka- 
nes, mat, Šimkus yra lenkų rienės vyks šokiai iki 1963 
parapijos vargamistra ir be1 
galo “pagarsėjo” bevargamis- 
traudamas Panemunėje.

PASTABA: čia minimas 
Šimkus vėliau plačiai išgar
sėjo kaip muzikas. Debatai 
tarpe jo ir Bulotos įvyko, 
bet ne Pittsburghe, o Wa
terbury je, Conn. Jie įvyko 
1916 metų liepos 18 dieną, 
(uos “Laisvė” laikė labai 
svarbiais debatais. Tai, gir- 
li, “imtynės tarp pažan
giųjų ir klerikalų. Laimėji- 
nas vienų ar kitų turi reikš- 
nės visai Amerikai, vi- 
iems Amerikos lietuviams” 
(“Laisvė,” 1916 m. liepos 25 
L). Šimkus atstovavo ir 
;ynė klerikalų “Centro Ko
mitetą,” o Bulota “Komite- 
ą” smerkė ir įrodinėjo, kad 
is apgaudinėja ir išnaudo- 
a Amerikos lietuvius, eik- 
zodamas iš jų surinktas 
tukas.

Apie šiuos debatus “Lais
tė” plačiai rašė net dviejo
se laidose (liepos 25 ir 28 
dd.). “Laisvės” reporteriu 
buvo pats Leonas Prūseika. 
Anot Prūseikos, “debatų 
buvo taip įkaitinta atmosfe
ra, jog sunku buvo pagauti 
ir užsirašyti kiekvieną de- 
batorių išsireiškimą.” Ma
tyt, Šimkui klerikalus ap
ginti prastai sekėsi, nes, 
girdi, “pačioje pabaigoje vy
čiai pradėjo cypti ir trypti 
ir tuomi parodė savo nekul- 
tūriškumą.”

A. Bimba

gruodžio 31 dieną Klubo

metu.
J. žebrys

Great Neck, N. Y.
Matėme Lietuvoje gamintus 

filmus
Žurnalistas A. Šalčius, nu

vykęs į Lietuvą atostogoms, 
bendrai su savo bičiuliu 
Tautrimu, Lietuvos kino 
studijos režisierium, paga
mino filmą “Apkasų gėlė.” 
Filmas parodo, kaip Lietu
voje žmonės gyvena ir ko
kius darbus yra atlikę viso
se gyvenimo srityse. Žur- 
nalistas A. Šalčius ne tik 
aplankė s av o gimtuosius 
namus, bet aplankė daug 
kitų Lietuvos vietų, kad pa
darytų filmą įvairesniu.

Filmų rodymas įvyko 
gruodžio 8 d. Plaza Com
munity Room. Pirmiausia 
A. Šalčius, parodė atskirus 
vaizdus slankiuo j a m o m i s 
nuotraukomis (slides). Pas
kui sekė filmas “Apkasų 
gėlė.” Antroji filmo dalis 
buvo truputį tamsoka.

Papildomai J. Grybas ir 
K. Briedis parodė filmą 
“Lietuvos Jaunimo šventė.” 

Fįlmas “Apkasų gėlė” vi
siems patiko. Yra pageida
vimas ją ir vėl matyti.

Yra džiugu, kad R. Mi- 
zara ir dr. Margeris nuvy
kę į Lietuvą parašė knygas 
apie ją, o A. Šalčius pUga- 
mino puikų filmą. P. B.l
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J. GRIGIšKIS

, ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Ateistinis judėjimas seniau Robert G. Ingersoll.” Kny^, 

ir dabar
19- tamešimtmetyjeJung-! *. „ ....

tinėse Amer. Valstijose bu-l Š,urpus Pe,,J respublikos 
vo smarkiai prasiplėtęs ate
istinis (bedievybės) judėji
mas. Ypač praėjusio šimt-|čiau šiurpų paveikslą, kurį 
mečio antroji pusė buvo i parodė Peru respublikon 
tuo garsi, jog visur buvo | nuvykęs televizijos komen- 
kalbama ir rašoma apie be- tatorius David Brinkley, 
dievybę.

Vienas didžiųjų bedievy- ekonominiai tebėra valdo- 
bės apaštalų buvo Robertas’ma oligarchijos, kuri palai- 
G. Ingersollas, gimęs 1833 ko tą pačią feodalinę ver- 
metais Drezden, N. Y., mi- govės sistemą per pasta- 
ręs 1899 metais., turėdamas: ruosius 4 šimtus metų nuo 
66 metus amžiaus. Jo tėvas I pat indėnų nugalėjimo. Du 
buvo kongrecionalistų sek- procentai gyventojų tebe- 
tos kunigas.

R. G. Ingersollas buvo la-l 
bai gabus ir veiklus žmo
gus. Patapęs įžymiu advo
katu, jis neužsidarė rašti
nėje. Su prakalbomis In-' 
gersollas yra pervažiavęs ( 
skersai ir išilgai Ameriką. 
Kur tik jis kalbėjo, salės 
buvo perpildytos, žmonės 
norėjo išgirsti, kaip jis įro
do dievo nebuvimą. Ateisti
nius. straipsnius jis rašė 
laikraščiams, žurnalams. 
Nemažai knygų tuo klausi
mu jis yra parašęs.

Visur kūrėsi ateistinės j sius palocius. kelis automo- 
draugijos. Ingersollo sekėjų 1 bilius, privatini lėktuvą, 
šimtai tūkstančių atsirado ■ golfo lauką. Jis valdo ne 
ir bedievybės propagandą tik didžiulius žemės plotus, 
sėjo visais kraštais. Visur 
bedievybė pasidarė popu
liari.

20- tame šimtmetyje, ta
čiau, ateistiniam judėjimui 
jau buvo rimtai pastotas 
kelias, kuomet Amerikoje 
įsitvirtino monopolistinis 
kapitalas. Spauda, radijas, 
televizija, knygų leidyklos- 
viskas. perėjo fin a n s i n i o

. trusto kontrolėm Reakcinė 
ir religinė propaganda pa
leista visais garais darban. 
Nepaisant kokiam dievui tu 
tiki, kokiai bažnyčiai pri
tari, dabar esi gerbiamas 
žmogus. Bet jeigu pasisa
kysi, kad esi ateistas, tai 
tuoj tave pakrikštys komu
nistu ir dar kitokiu jiems 
nepageidaujamu žmogumi.

Ingersollas buvo griežtas 
respublikonas, 1867 metais 
buvo Illinois valstijos gene
ralinis prokuroras, bet sy
kiu jis buvo griežtas bedie
vis ir gerbiamas pilietis. 
Religiniai fanatikai visaip 
jį niekino, bet nieko nega
lėjo padaryti. Dabargi pa
dėtis jau visai kitokia, kuri 
reikalauja pašiau k o j i m o, 
kad galėtum apginti savo 
idėjas, savo įsitikinimus. 
Finansinis trustas dabar 
bando sutrempti Konstitu- 

* cijos pirmąjį priedą, kuris 
laiduoja žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvę.

Dabar šimtai tūkstančių 
intelektualų, nors jie savo 
įsitikinimais ir būtų ateis
tai, kad gautų didesnį kąs
nį nuo buržuazinio stalo, 
taikstosi prie aplinkybių, 
savo įsitikinimus slepia, o 
kiti net ir bažnyčion įkiū- 
tina. Todėl ir ateistiniam 
judėiimdi pasidarė daug 
sunkiau veikti, mažiau beli
ko tokių, kurie pasiaukoju
siai toje srityje darbuotųsi. 

Ateistų judėjimui nepa
dėjo ir tas, kad jam vado
vavo daugiausia buržuazi
niai intelektualai, neprita- 
rią veikti drauge su pažan
giuoju darbo žmonių judė
jimu.

Norintieji plačiau susipa
žinti su Ingersollo gyvenimu 

ir ateistų judėjimu pirmiau 
ir dabar, gali gauti nema
žai informacijų prof. Orvi- 
no Larsono parašytoje, kny
goje “American Infidel:

ga turi 316 pusi.

Prisiminus draugą Antaną Metelionį Kristina Stanislovaitiene

paveikslas televizijoje
Anądien televizijoje ma-

Peru respublikos liaudis

valdo 90 procentų žemės. 
Amerikos teikiama pagalba 
taipgi patenka į aristokra
tų rankas. Jeigu mažaže- 

; mis pasidaro apie $50 meti
nių pajamų, tai skaitosi la
bai geru uždarbiu.

Peru žmonėms trūksta 
maisto, šimtai tūkstančių 
badauja, neturi namų. Vai
kų mirtingumas siekia net 
60 procentų, kuomet aris
tokratai gyvena didžiausia
me pertekliuje.

Brinkley parodė aristo
krato Fernando Grana gy
venimą. Jis turi gražiau- 

bet ir yra vieno banko sa
vininkas. Tai tokie yra eko
nominiai Peru respublikos 
liaudies valdovai.

Hitlerinės kriminalystės 
Amerikos radijo stotyje
Vakarų Vokietijos mies

te Muniche veikia ameriki
nė radijo stotis, “Free'Jis buvo energingas, kovin- 
Europe” vadinama. Jinai gas ir sumanus. Didžiavosi 
nuolat skleidžia anti-tary- žodžiu “bedievis 
binę propagandą.

Vienas tos stoties propa
gandistų yra slovakas La
dislav Niznansky. Karo 
metu jis buvo hitlerininkų 
smogikų būrio “Edelweiss” 
komandantas. .Jo pasidar
bavimu buvo pasiųsta kon
centracijos stovyklon 30,- 
000 slovakų ir 3.500 nužu
dyta, 60 gyvenviečių išde
ginta. Žiauriausiomis prie
monėmis jis kankino ir žu
dė nekaltus žmones.

Čekoslovakija dabar rei
kalauja, kad šis hitlerinis 
kriminalistas būtų grąžin
tas ir teisme atsakytų už 
savo darbus. Bet amerikie
čiai ir dabar jį tebelaiko 
savo propagandistu.

Kaip Batista gyvena
. Buvęs Kubos diktatorius 
Batista su savo šeima da
bar gyvena Portugalijos sa
loje Madeira. Hotel Reids 
viešbutyje jie gyvena gra
žiausiuose kambariuose, 7 
tarnų aptarnaujami. Iš Ku
bos išvežtu turtu jie apsi
krovę.

Be to, Batista turi didžiu
lį rezervą ateičiai, pasidėjęs 
Šveicarijos bankuose 20 mi
lijonų dolerių. Rašo memu
arus (atsiminimus), už ku
riuos taipgi gaus nemažai 
atlyginti.

ČILĖ PRAŠO Iš JAV 
PAGALBOS

Washingtonas. — Atvyko 
Čilės prezidentas Jorge 
Alessandri. Jis prašo iš 
Jungtinių Valstijų ekono
minės pagalbos. Čilė randa
si Pietų Amerikoje, prie 
Ramiojo vandenyno. Tai 
3,000 mylių ilgio siaura 
valstybė, kuri užima 286,- 
400 ketvirtainiškų mylių 
plotą ir turi 8,000,000 gy
ventojų.

Esu tikras, kad daugelis 
pažino Antaną. Metelionį ir 

J daugelis su juo veikė’'Orga
nizacijose, dalyvavo konfe
rencijose, dalinosi1 ’iibntimis 
svarstymuose. Man prisi
ėjo pažinti Antaną kiek ar
čiau. Nes abudu buvom su
valkiečiai, žuvavome tuose 
pačiuose Lietuvos ežeruose 
ir lankėmės tuose pačiuose 
bažnytkiemiuose. Jis buvo 
už mane keliais metais vy
resnis.

Aš jį pradėjau pažinti jau 
čia, Amerikoje. Antanas bu
vo 74 metų amžiaus, kilęs 
iš Piliūnų kaimo, arti Sei
rijų, Lietuvoje. Į Ameriką 
atvyko, 1906 metais. Kaip 
ir daugėlis iš mūsų, dirbo 
kietosios ir minkštosios an
glies kasyklose, priklausė 
unijose, buvo pirmojo pa
saulinio karo vet e r a n a s. 
Paskutiniais keleriais. me
tais gyveno Detroite, Mich., 
ir dirbo automobilių įmonė
je iki pensininko metų. Ka
da jau pasiekė pensininko 
metus, apsigyveno St. Pe- 
tersburge, Fla. Čia jam la
bai patiko dar ir todėl, kad 
jis galėjo žuvauti, kada tik 
norėjo, bei maudytis paplū
dimiuose. Jam patiko šiltas 
klimatas. Čia jis. priklausė 
prie LLD 45 kuopos. Daug 
rašė į spaudą, daug laiko 
praleisdavo studijuodam a s 
miesto bibliotekoje.

Antanas sakė, kad jis yra 
nariu ir LDS, bet čia nėra 
šios organizacijos kuopų, 
todėl jis buvo nariu centre. 
Pagal savo metus jis buvo 
gana tvirtas ir protiniai su- 
gabus žmogus. Jo atmintis 
buvo tikrai nuostabi: veikė
jų vardai, datos—pas jį, ro
dosi, viskas įvyko tik vakar.

ir ne vel
tui: jis savo laiku tvėrė 
laisvamanių kuopas lietuvių 
kolonijose. Yra parašęs tris 
vidutinio dydžio knygas re
ligijos klausimu. Gi pasku
tiniu laiku, kiek man yra 
žinoma, buvo pasiruošęs pa
rašyti ir jau turėjo daug 
medžiagos sukaupęs naujai 
knygai — “Religijų žiny
nas,” t. y. santraukai visų 
tikybų, kiek tik jų kada 
buvo ir yra, jų atsiradimą 
ir priežastį jų išnykimo, jei 
jau išnykusios.

Aišku, tai būtų buvus la
bai svarbi knyga . Vis sa
kydavo, kad lietuvių kalba 
tokios knygos dar nėra, o ji 
būtinai reikalinga. Kiek jis 
tai knygai yra medžiagos- 
faktų, datų surinkęs, aš tik
rai negavau sužinoti, bet jis 
sakė, kad tą pasiruošimą 
padėjo į šalį, nes tai yra la
bai varginantis darbas ir 
gal jau jis per vėlai jį pra
dėjęs. Lėšas šios knygos 
(spausdinimui ir išleidimui) 
sakė padengsiąs jo geras 
draugas laisvamanis Jonas 
Smalenskas, kuris gyvena 
Miami, Fla. Tai ne su tiks
lu pelno, bet kad pagelbėtų 
rašytojui šią didelės svar
bos knygą išleisti.

Kada A. Metelionis pra
ėjusią vasarą atvažiavo pas 
mus į Michiganą svečiuotis^ 
ir mes apie knygos reikalą 
išsikalbėjome,, aš išreiš
kiau priešingas mintis. Kad 
ir būtų jis gabus rašytojas 
ir jau yra parašęs tris svar
bias religiniais klausimais 
knygas, o vis dėlto patiekti 
tokį “Religijų žinyną” jau 
būtų neįmanoma, nes čia 
reikia jau daugiau laiko ne
gu jis turi, tai būtų eilės 
metų rinkimas duomenų, 
jau nekalbant apie patį iš
leidimą. O dar daugiau: 
čia darbas pedagogo... Aš 
išsireiškiau, kad tokią kny

gą privalėtų išleisti Lietu- 
1 voje; jie ten,£uri viską, ko 

Antanui štoką. Bet jis su 
ta mintimi nesutiko; sakė, 
kad Lietuvos rašytojai re
liginio klausimo neįvertina, 
pas juos religinis klausi
mas esąs užmirštas, lėšų 
šiam svarbiam darbui iš 
niekur neskirs.

Aš Antaną Metelionį ži
nau kaip gilų, kovingą lais
vamanį (jis mylėjo vadin
tis bedieviu), kovotoją prieš 
religijos burtus. Jis rašė 
religiniais klausimais mūsų 
laikraščiuose ir kalbėjo gy
vu žodžiu. Politiniame vei
kime jis kaip ir nedalyva
vo. Nuoširdžiai rėmė spau
dą ir kitus kultūrinius dar
bus.. Jis visą savo gyveni
mo triūsą pašventė apšvie- 
tai ir revoliucinei idėjai. 
Jis negėrė svaiginančių gė
rimų ir nerūkė, buvo geras 
meistras įvairiuose amatuo-' 
se ir dirbo iki pat pensijos. 
Taigi, jis turėjo daug dar
nių metų, daugiau uždirbo 
nekaip daugelis paprastų 
darbininkų, o jo santaupos 
nebuvo per didelės. Jam 
mirus, rastas fondas, pa
skirstytas įvairioms įstai
goms, tarp jų ir darbinin
kiškai spaudai.
Mano pažintis su Antanu 

Metelioniu
Atmenu laikus, kada mū

sų progresyvioji srovė vei
kė kartu su socialistais— 
Lietuvių Socialistų Sąjun
goje, Tėvynės Mylėtojų 
Draugijoje ir Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje. Nors 
gal tais laikais aiškios par
tinės linijos ir nebuvo—kas 
kaip išmanė, taip veikė, bet 
laikui bėgant pradėjo kris
talizuotis revoliucinė min
tis, veikimas,. Pradėjome 
nesutilpti vienoje pastogėje 
su klerotautininkais, ir dar 
vėliau—su menševikais.

1917 ir 1918 metais, t. y. 
po pirmojo pasaulinio karo, 
Amerikos progresyvusis ju
dėjimas pradėjo kristalizuo
tis į tikrai revoliucinį, Ame
rikos Socialistų Partija ski
lo. Kovingasis elementas rė
mė Rusijos darbininkų ko
vas ir laimėjimus, rėmė Ta
rybų Sąjungą. Gi social- 
menševikai rėmė buržuazi
ją. Ir LSS skilo, organiza-j 
cijoje liko tik 5% narių, o 
95% nuėjo su besitveriančia 
Komunistų Partija.

Antaną Metelionį mes 
randame su kairiuoju, pa
žangiuoju veikimu, bet jis 
rašė didžiumoje laisvama- 
nybės klausimais, nes kažin 
kodėl jis politiniame veiki
me kaip ir nedalyvavo. Dar
buotis laisvamanybės ir tik 
laisvamanybės klausime, o 
neprisidėti prie abelnų dar
bininkų klasės kovų — kaip 
ir mažavertis triūsas. Tie
sa, kad padaryti iš gero ka
taliko kovotoją, reikia prie 
jo eiti ir religinius burtus 
išmušti iš jo galvos. Tvir
tas katalikas niekada nebus 
komunistas.

O visgi daug kartų mes 
galime surasti gerą krikš
čionį kaip kovotoją už dar
bininkų siekius — streikuo
se, pikieto eilėse ir net ant 
barikadų, kur eina kova 
už vienos valdžios nuverti
mą, o kitos, geresnės, įstei
gimą.

Antanas labai jaudinosi, 
matydamas spaudoje apra
šymus ^mirusių organizacijų 
narių, kurie laidojami su 
bažnytinėmis apeigomis. Jis 
sakydavo: “Tai didelis 
mums smūgis, tai didelė 
mums gėda, didelę gėdą da
ro tokie raštai ne tik spau
dai, bet ir visam mūsų ju- ■ 
dėjimui.” Su tuo galima i 
pilnai sutikti. Kur nors pas :

mus yra silpnybė, kur nors 
yra pas mus tas nesugebėji
mas, kad mūsų nariai, iš
buvę daug metų organiza
cijose, o dar kai kurie net 
ir vadovybėje, prieš mirtį 
pradeda muštis į krūtinę. 
Jie nori religinių apeigų, 
arba, jiems įnirus^, jų gimi
nės anuos apkarsto rožan
čiais, apstato kryžiais. An
tanas, būdamas tikru, įsiti
kinusiu laisvamaniu, labai 
liūdnai jautėsi dėl tokių įvy-

Antano Metelionio raštai 
visada buvo labai stropiai 
skaitomi tų spaudos mėgė
jų, kurie teiraujasi ko nors 
apie religiją. Jo kalbos, ku
rias jis sakydavo, didžiumo
je, buvo antireliginėmis te
momis. Galima su juo su
tikti, kad, “jei tu esi tikin
tis, tai tu esi ir šios pase
nusios kapitalistinės siste
mos palaikytojas... jei tu 
klasinis kovotojas, tai tuo 
pačiu tu jau neesi katalikas. 
Religija yra apgynėja kapi
talistinės sistemos, ir to ne
slepia.”

Antanas, atsižvelgiant į 
jo gabumus, per mažai dir
bo tiesioginį organizatyvinį 
darbą. Komisijose ir val
dybose mes jo kaip ir ne
randame.

Yra mūsų darbuotojų — 
spaudos platintojų, vajinin- 
kų, įvairių kultūros darbų 
vedėjų, parengimų ir finan
sų kėlimo komisijų, kurių 
darbas tikrai sudėtingas ir 
sunkus — jie net neturėjo 
laiko “išsiplakti,” “išsipru- 
sinti” giliais klausimais; jie 
yra silpnesni už vieną kitą, 
bet jie labai brangūs nariai, 
jie yra tas gyvasis narve
lis, per kurį be pertraukos 
teka ta gyvoji jėga. Tačiau 
mes išprususių narių turi
me labai mažai, nes čia rei
kia labai didelio atsidavimo, 
didelės energijos ir tvirtos 
valios. Reikia mums rašy
tojų, reikia kalbėtojų, rei
kia tvirtų kultūros nešėjų. 
Juo ir buvo Antanas Mete
lionis. ■ Jis užsitarnavo gi
lios pagarbos. Dzūkelis

Worcester, Mass.
Iš LLD 11 kp. metinio 

$u$irinkįmo
Gruodžio 10 d. atsibuvo 

LLD 11 kuopos metinis su
sirinkimas. Narių atsilankė 
vidutiniai. Išklausyta ra
portai ir gerai pavykusio 
surinktų daiktų išpardavi
mo (“rummage sale”). Pel
no padaryta virš šimtinės. 
Tuojau liko paaukota $50 
gynimui Gus Hali ir B. J. 
Davis, kuriuos terorizuoja 
pagal McCarr ano įstaty
mą, taipgi pasveikintas se
zoninių švenčių proga su 
$10 Tarptautinis Sveturgi- 
mių Gynimo komitetas, ir 
paaukota “Vilnies” fondui 
$25. “Laisvės” reikalams 
bus paskirta, kai artinsis 
jos dalininkų suvažiavimas, 
tam reikalui nutarta su
rengti iškilmingus pietus 
ausio 13 d., 1 valandą die
nos laiku, sudarant gražią 
meninę programą. Nutarta 
kviesti vietinius visų myli
mus dainininkus - solistus 
Oną Dirvelienę, Joną Saba
liauską ir jaunųjų duetą— 
Irinę Janulienę su A. Dup- 
ša. O gal jie visi pasirodys 
ir kvartete?

Pažymėtina, kad šis vie
nintelis sausio mėnesį pa
rengimas bus, nes tradici
nis L. S. ir D. Draugijos 
metinis balius yra nukeltas 
iki kovo mėnesio. Todėl vi
si ruoškitės dalyvauti sau
sio 13 d. Veikiausia, turėsi
me ir svečių iš toliau. D. J.

Gruodžio 14 d. po sun
kios ligos Waterburyje vė
žio liga sirgsi mirė įžymi- 
visuomenininkė Krist i n a 
Stanislovaitiene. Nuliūdime 
liko vyras Dr. J. Stanislo- 
vaitis, trys sūnūs, motina, 

įbrolis su savo šeima ir 
daug kitų giminių. ‘

Kristina Stanislovaitienė- 
Vilčiauskaitė gimė Lietu
vio j e 1902 m. Į Ameriką 
Kristiną motina atsivežė 
jai būvant 5 metų amžiaus. 
Tėvai gyveno Huntington, 
N. Y., kur Kristina su sa
vo dviem broliukais užau
go ir lankė pradžios ir vi
durinę mokyklą. Kristina 
buvo labai gabi. Už gerus 
pasižymėjimus gavo sti
pendiją lankyti universite
tą. Kadangi stipendinin
kams mokslo šaka yra ap
ribota, tai Kristina Cor
nell universitete studijavo 
namų ekonomiją. Baigė su 
Bachelor of Arts laipsniu.

Tame pat universitete 
Jonas Stanisl o v a i t i s, iš 
Binghamton, N. Y., studi

ĮVAIRUMAI
Keisti gyvūnai 
pogonoforai

Šiais metais Leningrado 
universitete profesoriui A. 
Ivanovui už kapitalinį vei
kalą “TSRS fauna. Pogo
noforai” buvo paskirta Le
nininė premija.

Kas gi tie pogonoforai? j primityvūs gyvūnai: jie tu-
1932 m. jaunas zoologaslri gerai išvystytą kraujo, 

i P. Ušakovas, plaukiodamas; ne*v/ sistemą, siidj ir... 
Ochotsko jūroje laivu “Ga-I^?* gegėms. Bet kaip 
gara,” aptiko ilgus, į siūlus “i kelst*- netun zarn5 
panašius padarus, kokių jam i .burnos- Savo čiuptuve-

liais jie pagauna vandenyje 
mikroorganizmus ir iščiul-dar niekados neteko matyti. 

Švedų mokslininkas Johan- 
sonas juos pavadino pogo- 
noforais, t. y. nešiojančiais 
barzdą.' Johansonas nusta
tė, kad šie gyvūnai dar ne
žinomi mokslui,

1948 m. į Ochotsko jūrą 
laivu “Vitiaz” tirti pogono- 
forų atvyko Leningrado 
mokslininkas A. Ivanovas..

Prabėgo dar dešimt metų. 
Pasaulio zoologai susirinko 
Londone į pen k i o 1 i k t ą j į 
tarptautinį zoologų kongre
są. Su didžiuliu nusistebėji
mu jie išklausė A. Ivanovo 
prnešimą apie naują gyvū
nų tipą. Iš tiesų, mūsų lai
kais. kai tik retkarčiais pa
sitaiko surasti kokią nors 
nežinomą žuvų, vabzdžių ar 
bestuburių rūšį, buvo ko 
stebėtis naujo gyvūnų tipo 
atradimu.

Zoologai seniai nustatė, 
kad visus žemės gyvūnus 
pagal daugeli požymių gali
ma suskirstyti j trylika gru
pių arba tipų. Ir kiekvieno 
tipo gyvūnai pasižymi savo 
c h a r a k te ringais bruožais. 
Pavyzdžiui, žuvys, paukš
čiai, driežai, žinduoliai iš 
pirmo žvilgsnio labai skiria
si. Tačiau jie turi stuburą, 
išsivysčiusią kraujo ir ner
vų sistemą — jų protėviai 
buvo tie patys.

Nariuotakojų tipui pri- 
klauso vabzdžiai, atskirus 
tipus sudaro moliuskai, kir
minai.

Ilgą laiką buvo manoma, 
kad visa įvairi fauna telpa 
trylikos tipų rėmuose. Iš 
tikrųjų kiekvienas naujai 
atrastas gyvūnas visada 
priklausydavo kokiam nors 
žinomam tipui.

Bet pogonoforai—ne. Kas
gi tai per gyvūnai?

3 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 21,1962

javo mediciną. Gabūs jau
nuoliai 1922 m. susituokė. 
Vėliau Kristina specializa
vosi dietos šakoje. Dirbo 
Presbyterian ligoni nėję, 
New Yorke.

Pabaigęs medicinos mok
slą, Dr. J. Stanislovaitis 
kelis metus ėjo pareigas 
Rochester, N. Y., State, li
goninėje. Kristina ten dir
bo dietos šakoje. 1928 m. 
Stanislovaičiai pastov i a i 
apsigyveno Waterbury, 
Conn. Ten daktaras pradė
jo savo praktiką. Kristina 
laiką skyrė namų ruošai ir 
šeimos auklėjimui. Išaugi
no tris sūnus—Eugenijų, 
Povilą ir Bobby.

Visi sūnūs yra pabaigę 
aukštąjį mokslą.

K. Petrikienė
(Šis K. Petrikienės raštas 

turėjo tilpti praėjusiame 
“Laisvės” numery; jis bu
vo išsiųstas iš Rocky Point, 
L. L, gruodžio 15 d., šešta
dienio rytą, bet mes jį ga
me tik antradienį, gruo
džio 18 d. —Red.)

Jų ilgis siekia keturias
dešimt centimetrų, o plo
tis — vos vieną-du milimet
rus. Gyvena pogonoforai pa
čių pasidarytuose vamzde
liuose, kuriuose deda kiau
šinėlius. Užaugę pogonofo
rai palieka motinos vamz
delį ir patys pasistato sau 
naują. Tai nėra labai jau 

pia iš jų maisto medžiagas, 
kurios su krauju pasiskirs
to po visą kūną. Toks virš
kinimo be žarnų būdas — 
naujas reiškinys- biologijo
je. Todėl pogonoforų nega

ilima priskirti prie trylikos 
I žinomų gyvūnų tipų.

A. Ivanovo atradimas iš
garsėjo visame pasaulyje. 
Keturioliktas gyvūnų tipas 

j atrastas X X - o j o amžiaus 
I viduryje!

Bet pogonoforai įdomūs 
ne tik tuo, kad papildė žmo
gaus ištirtų gyvūnų kolek
ciją. Pagal daugelį požy
mių galima spręsti, kad tiek 
pogonoforai, tiek stuburi
nių protėviai buvo tie pa
tys. Pogonoforų tyrinėji
mas duoda galimybę dar gi
liau susipažinti su gyvūni
jos istorija mūsų planetoje.

B. D.

APIE ANANASUS
Anan asai (pineapples) 

dabar gausiai auginami Ha
vajų salose ir daugelje kitų 
pasaulio dalių. Bet jų tėvy
nė buvo Pietų Amerika, da
bartinė Kolumbija.

1550 metais iš Pietų Ame
rikos jų veislė buvo nuvež
ta į Indiją ir Afriką, o daug 
vėliau į Floridą ir Havajų 
salas.

LENKAI PASTATYS 
BRAZILAMS JĖGAINĘ 
Brasilia. — Lenkija suti

ko pastatyti Brazil i j o j e 
elektros gaminimo jėgainę 
200,000 kilovatų - valandų 
jėgos. Jėgainė bus statoma 
Rio Grande do Sul provin
cijoje. Lenkija suteiks Bra
zilijai $26,000,000 kredito 
supirkimui medžiagų ir ap
mokėjimui statybos išlaidų.



<

Prabas Stiklius

Praeities puslapius bevartant
(Tąsa)

Vieną kartą, grįžtant na
mo, dvaro lauke aš išsiro
viau gručką. Gručkai augo 
prie pat tako, kuriuo ėjom 
abudu su seseria, jais buvo 
apsodintas toks didelis plo
tas, kad jo krašto nebuvo 
matyt. Buvau alkanas, iš
troškęs ir pavargęs, norė
jau atsigaivinti saldžiomis 
gručko sultimis. Būčiau jį 
tuojau suvalgęs, bet netu
rėdamas peilio žievei nu
lupti, įsidėjau gručką į sa
vo ryšulėlį ir taip parėjau 
namo.

Saulė jau ‘ buvo nusilei
dus, bet dar nesutemę ir 
mudu jau iš tolo pamatėm 
prie vartelių stovinčią ma
mą, kuri kiekvieną kartą 
taip laukdama pasitikdavo 
mudu grįžtančius, vesdavo
si per kiemą į vidų ir guos
davo:

Mano mažyčiai varg
dienėliai, pareina nuilsę, iš
alkę. Ar neišgązdino, ar 
nenuskriaudė kas pakeliui, 
ar neužpuolė keno šunys?

Šį kartą pamačiusi mano 
gručką, tuojau paklausė, 
kas man jį davė.

— Tai aš išsiroviau dva
ro laukuose, — pasisakiau. 
Ten jų tiek daug... — dar 
pridėjau, norėdamas kiek 
nušvelninti kaltę.

— Vaikeli tu mano, vai
keli, ką tu padarei! iš dva
ro lauKO, is pono — vogti! 
Nė pirštu nevalia paliesti 
kas pono, nors tai butų tik 
šiaudelis. Tuojau pat nešk 
man tą gručKą atgal ir pa
lik jį ten, iš kur paėmei! — 
biro ant manęs pikti, pasi
keitusiu baisu išrėkti ma
mos žodžiai.

būna 
Neti- 
save

tį gručką išsirauti, kunigai Jis gali savo artimą apgau- 
grasindavo jiems pragaro ti, apvogti, ir net nužudy- 
kančiomis. Jie sakydavo ti, nejausdamas jokios at- 
baudžiauninkams, kad už sakomybės nei prieš dievą, 
menkiaūsį daiktą, nors tai1 nei prieš žmones, nei prieš 
būtų tik šiaudas, pasisavin- savo paties sąžinę.
tą iš pono žemes, žmogų' Tačiau gyvenime 
laukianti d e š i m te riopai kaip tik priešingai, 
karštesnė pragaro ugnis už kinus žmogus pats
tą, kuri jam tektų apvogus kontroliuoja, nes žino, kad 
savo kaimyną baudžiaunin- nei kunigas, nei dievas jam 
ką. ' nepadės. Jis jaučia atsa-

Pono dievo rykštelė i koraybe prieS. sa.ve patį’ 
! pries savo sąžinę ir savyje 

Kai išgirstu ką kalbant, suranda jėgų atsispirti blo- 
ar paskaitau kur parašyta gįuk
apie religijos poveikį žmo- Tuo tarpu tikinčiajam sa- 
gaus dorovei, jo moralumui; ve varginti panašiais daly- 
kelti, kiekvieną kartą. prisi- ’ kais nėra reikalo. Jis gali 

nega
lėjimu atsispirti blogiui, o 
paskui — dievo gailestin
gumas, išpažintis, “išriši-Į 
mas”, atgaila ir buvęs nusi-i 
dėjėlis vėl lieka švarus ir< 
nekaltas, kaip naujagimis. į

Nekalbėdami apie papras
tus tikinčiuosius, pažiūrė
kim į kunigus, kurie neva 
turi įgaliojimą atleisti nuo
dėmes 
keletą 
džių:

Kas 
tos žmonių neatsimena Do- 
mazo Macocho bylos? Prieš 
pirmąjį pasaulinį karą Ma- 
cochas buvo labai uolus ir 
pamaldus kunigas vienuo
lis. Jam buvo patikėta sau
goti “stebuklingąjį” Mari
jos paveikslą ČenstochJve 
(Lenkijoje), šitas dievui 
pasiaukojęs vienuolis, vog
damas nuo Marijos paveik
slo brangakmenius, prisivi
liojo sau į meilužes jauną 
merginą Heleną, kurią vė
liau nužudė. Byla teisme 
buvo labai sensacinga, visos 
nusikaltimo aplinkybės lai
kraščiuose buvo smulkiai Į 
aprašomos, tuo būdu iškilo 
aikštėn kai kurios nešva
rios vienuolyno paslaptys.

(Bus daugiau)

Tuo tarpu tikinčiajam sa-

menu vaikystėje girdėtą ; apsimesti silpnumu, 
tokį mano tėtuko pasakoji-’
mą:

Gretimame kaime kaž ka
da gyvenęs kaimynas, pa
varde Rykštelė. Nors ap
linkiniai kaimynai žinojo, 
kad jis naktimis einąs vog
ti, bet pagauti jį vagiant 
niekam nepavykdavę, taip 
gerai jis buvo savo amate 
įgudęs.

— Ar tu nė dievo nebi
jai, vagie, — sakydavo jam 
kuris kaimynas.

— Ko gi man jo bijoti, jog 
aš visai ne vagis,—atsikirs
davo jis.— Aš esu pono 
dievo rykštelė, ką ponas 
dievas nori nubausti, siun
čia mane. Ir aš einu pote
riaudamas, šventas giesme
les patyliukais giedodamas, 
dėl to man dievas padeda, 
nes aš esu jo nužemintas 
tarnas ir jo šventos valios 
vykintojas.

J i s jausdavosi teisus 
prieš savo sąžinę, nes žino
jo, kad be dievo valios plau- 
kas nuo galvos nenukrinta,

Aš nustirau. Mano geroji tai apie svetimos klėties iš- 
mamytė, kuri visuomet ma
ne gailėdavo ir užtardavo, 
dabar tokiu piktu balsu ba
rasi ir varo iš namų į nak
ties tamsybes, gal būt į tik
rą pražūtį dėl tokio menko 
daikto, dėl gručko!

Stovėjau priešais mamy
tę nudelbęs žemyn akis ir 
galvojau, kas dabar bus. 
Jeigu eisiu, vistiek nenuei
siu, nes buvau labai nuvar
gęs, o jeigu ir nueičiau, tai 
ar surasiu gručko rovimo 
vietą. Be to, reiktų pareiti 
visus tris kaimus ten ir at
gal, tų kaimų šunys naktį 
tur būt paleisti bėgioja... 
Jeigu aš visa tai dabar pa
sakysiu mamytei, tai !gal 
ji atsileis ir aš kitą dieną 
nunešiu tą gručką į dvaro 
lauką.

Bet man sakyti nieko ne
reikėjo. Kai aš pakėliau 
galvą, pamačiau labai su
jaudintą mamos veidą, per 
kurį riedėjo ašaros, ir aš 
puoliau jai į glėbį. Nusito
lino ir išnyko visa mano 
baimė ir susirūpinimas, jau
čiau tik glostančias mamy
tės rankas ir girdėjau pus
balsiu tariamus, nutrūks
tančius jos žodžius:

— Vaikeli tu mano, vai
keli, aš gi žinau, kad tu... 
kad tu negali... Kas gi man 
daryti... Ar aš galiu... kad 
degtum pragare dešimte
riopai karštesnėje ugnyje...

Tik daug vėliau aš suži
nojau, ką reiškė toji dešim
teriopai karštesnė pragaro 
ugnis, kuri man grėsė už 
pono gručką. Mano mamy
tė dar atsimindavo bau
džiavos laikus, kai žmonės 

> tuose pačiuose dv#ro lau
kuose alkani sunkiai dirb
davo ir,'kad kartais jie ne
susigundytų kokią varpą 
kviečių nusiskinti, ar tą pa

tuštinimą arba arklių nujo- 
jimą nėra ko nė kalbėti.

Kas gyvulys, o kas ne?
Tikybininkai mėgsta sa

kyti, kad netikintis žmo
gus, tai “kaip gyvulys”. 
Esą, jei jis nei guldamas 
nei keldamas nekalba pote
rių, prieš valgį ir po valgio 
nesižegnoja, jeigu neina iš
pažinties, tai toks negali 
turėti jokio doros jausmo.

kitiems. Paimkim 
žinomesnių pavyz-

iš senesniosios kar-

Rabatas. — Maroko 
ventojai referendumu 
gyrė monarchistinę konsti
tuciją. Iš 4,655,000 užsire
gistravusių balsavimui už 
konstituciją balsavo 3,733 
800.

Vis užmiršti negaliu
Aš atmenu vis tą rudenio rytą, .•
Rytą, kurio užmiršti aš negaliu;
Kada pasakęs paskutinį sudie 
Ir išėjau siauruoju aš takeliu.
Saulutė it motušė viską glostė, 
O pieva žėrėjo rasos deimantais.
Vis atmenu, kaip Tu, motuše, verkiai, 
Kaip ašaros riedėjo Tavo veidais;
Kaip šaukei: “Sūneli! mano brangusis, 
Sugrįžk! Nepilk mane vargti vieną!” 
Betgi vargas mane vedė tolyn vis 
Nuo bakūžėlės ir Nemuno krantų.
Už jūrų plačiųjų, šaly tolimoj, 
Tikėjau kiek laimės aš ten susirast. 
Bet laimė bedaliui visur ta pati;
Visur sunkų jungą vargšui tenka nešt.
Ir nesuradęs tos laimės svajotos,
Vis grįžti žadėjau, sapnuose lankiau,
Tą seną bakūžę, Nemuno krantus
Ir seną motušę prie širdies glaudžiau!
Bet rūstus likimas pasakė kitaip:— 
Vaikystėj bėgioti užžėlę takai;
Į gimtinę grįžti geriau nesvajok, 
Bet eiki, kur veda pažangūs takai.
Nes
Kur
Kur
Kur
Ir taip jau prabėgo daug metų ilgų, ♦
Toli nuo gimtinės, Nemuno krantų;
Nuo gražių pušynų, upelių sriaunų, 
Kur skamba paukštelių tiek giesmių gražių.
Sapnuose vis veidą motušės matau,

Vaizduotėj jos kapą šaltą telankau.
Gi eidams dygliuotais aš buities takais, 
Svajonių sparneliais gimtinėj skraidau!

J962-X-28 I. Vienužis

vargšui bedaliui tėvynė visur; 
šviečia saulutė padangėj skaisti; 
rytas jam teikia daug vilčių žavių ; 
kova laimėta — pančiai numesti!

♦ 1 a •Linkėjimas ir 
priminimas

Su Kalėdų šventėmis ir 
Naujais 1963-ęiais metais

Ateinant Kalėdoms 
Ir metams naujiems, 
Linkėjimą .siunčiam 
šiandieną visiems:

Kad šventes Kalėdų 
Ir metai nauji 
Būtų dėl visų gi 

/Laimingi, linksmi;
Kad^iaimę ir taiką
Visiems atneštų 
Ir karo pavojaus
Kad jau neliktų.

Ir tapigi mes norim 
Priminti visiems, 
Kad reikia budėti— 
Vis būt atsargiems.

Nes, mat, dar vis randas 
Karštuolių tokių,
Kurie nori karą 
Uždegt tarp žmonių.

Taigi ir privalom 
Atidžiai dabot 
Ir uoliai visuomet
Už taiką kovot.

Tad prašom priimti 
Šiuos mūsų žodžius 
Ir leisti laimingai 
Naujuosius metus.

Jonas ir Magdelė
Juškai

Philadelphia, Pa.
Gruodžio 14 dieną mirė 

senas filadelphietis Liudas 
Zigmant. Palaidotas gruo
džio 1|9 dieną šv. Kryžiaus 
kapinėse. Liūdesyje paliko 
duktė ir sūnus. Velionio 
žmona mirė 1954 metais. 
Gyveno po num. 2106 So. 
57th St. Buvo pašarvotas 
Charles Roman šermeninė
je. Užuojauta velionio vai
kams, giminėms ir drau
gams.

Rep.

gy- 
už-1

“Laisvėje”

Cleveland, Ohio
žudikams nejauku

Pastaruoju-laiku vis tan
kiau šioje šalyje keliamas 
balsas, kad susekti ir aiš
kiai faktais įrodyti, idant 
karo laikų buvę masiniai 
žmonių žudytojai būtų grą
žinami ten, kur jie yra 
žmoniškumui prasikaltę. Be 
abejonės, kaip kam darosi 
nejauku. Lietuvos laikraš- 

jčiai vis dažniau ir dažniau
~ pateikia šiurpių žinių apie 

žudikų darbelius, o aiš
kiausia išryškėjo, tai žudi
kų teismo eigoje Kaune ir 
Vilniuje. Kuomet tų niekšų 
vardus spauda iškelia vie
šumon, tai mes aiškiai ma
tome, kiek jų tenka susi
tikti mūsų miestų gatvėse.

Štai skaitau
apie Tauragės sukilimą, 
kur pasakyta: 
greit numalšinus, prasidėjo 
su kovotojais už demokra
tiją, kurių žymią dalį su
darė gimnazistai, žinoma
sis greito ir > kruvino susi
dorojimo specialistas Bra- 
ziulevičius tuoj suruošė ka
ro lauko tragikomediją. 
Jau kitą dieną Tauragėje 
ant Jūros upės kranto bu
vo sušaudyta 11 žmonių.”

Braziulis dabar Cleve- 
lande vadovauja vienoje 
S.L.A. kuopoje ir
na Lietuvą”. Galima 
prasti, kokia “laisvė” Lie
tuvoje būtų atsteigta, jei
gu tokie ir jam panašūs 
sutvėrimai Lietuvą iš lie
tuvių “išvaduotų”. Jie visų 
pirmiausia t susidorotų su 
tais, su kuriais nesuspėjo 
susidoroti iš Lietuvos iš
bėgdami.

“Sukilimą

“laisvi-
su-

Los Angeles, Calif.
Turininga prakalba 

ir pietūs
Gruodžio 2d. Los Angely- 

je kalbėjo paskilbusi kalbė
toja Ksąyera Karosienė iš 
San Leandro, Calf Kadan
gi gruodžio 1 d. ji 'kalbėjo 
Yucaipoj, tai nesitikėjome 
daug publikos, nes dauge
liui Yucaipa arčiau negu 
Los Angeles . Tačiau, ačiū 
draugės Karosienės garbin
gai asmeynbei, publikos su
sirinko daugiau negu pa
prastai. Papietavus, A. Ber
notienė perstatė kalbėtoją, 
kuri su taikos misija lan
kėsi daugelyje šalių. Kur 
tik ji apsilankė,—kalbėtoja 
sakė, — visur matė, kad 
liaudis priešinga karui ir 
kovoja už taiką, ypač Japo
nijoje (išskyrus renegatus 
socialistus). Ji pakartojo 
širdį veriančius vaizdus, ko
kius paliko atominės bom
bos Hirošimoj ir Nagasaky. 
Kalbėtoja teigė, kad japonų 
šūkis yra: “Mes neduosime 
sunaikinti pasaulį. Mes iš
vysime amerikonus, kurie 
pasisavino mūsų šalį. Argi 
mes kalti, kad imperatorius 
davė paliepimą bombarduo
ti Pearl Harborą? Kodėl 
amerikonai nemetė bombos

teko kuopos finansų sekre
toriaus atsakomingos parei
gos. Nuo jūsų ir manęs pri-_ 
klauso gerovė mūsų garbiri-gj 
gos organizacijos ir mūsų v* 
kuopos. Be jūsų paramos 
aš būsiu bevertis.

Mano pageidavimas ir 
prašymas yra, kad koope- 
ruotumėt su manim duok-

tis laisvę ir S. F. Smith. A. 
Deivienės$2. Po $1: Anta
nas, A. Marcinkienė, F. Slė
nis, Kastukas, M. May, A. 
Grigaitienė, Draugas ir X. 
Susidaro $25. Viso pasiųsta 
$50. __________  _____

Buvo pirmiau nutarta jįu mokėjime. Tai svarbus 
duoti drg. Karosienei $25 Liykas. LCJ
kelionės išlaidų, bet ji pasi- (juokiių į laiką ,susitrukdo 
tenkino su $16 su pageida- išleidimas _
vimu, . kad kiek būtų paau- mes daugiausia priguli-

Neužsimo kė j us

išleidimas knygų, dėl ku-

J. Rustas

Maskva. — Baletas Bol- 
šoi jau grįžo iš JAV ir 
Kanados.

kotą išleidimui jos brošiū
ros. Yucaipiečiai pridėjo $5. 
Prie likusių $14 aukojo $1 
J. S. Waswill — viso paau
kota $15. Kaip matote, kuo
pa deda pamatus naujam 
gyvenimui.

Sekantį susirinkimą nu
tarta laikyti sausio 13 d., 
tuo pačiu laiku, toje pačio
je vietoje.

šakalių žemaitis
LLD 145 kuopos nariams

Mieli draugai ir draugės, 
nariai LLD 145 kuopos ! 
Kaip aukščiau matėte, man

me organizacijai.
Tad meldžiu: ateikite į 

susirinkimus laiku užsimo
kėti duokles.

Sekantis susirinkimas 
įvyks sausio 13 d. Danish 
Hall, 1359 W. 24th St., 11 
vai. iš ryto. Kuriems tas 
neprieinama, pri s i ų s k i t e 
man knygutę su mokesčiais, 
aš jums grąžinsiu knygutę 
su padėka. Mano adresas: 
S. F. Smith, 903 W. 75th St., ** 
Los Angeles 44, Calif. Tele
fonas: PL. 2-6850. Būsiu 
dėkingas už kooperaciją.

S. F. Smith

PHILADELPHIA. PA
National Labor Relations 

Tarybos nuospdendžiu prie
plaukų unija turi sumokėti

ant imperatoriaus ir jo pa-, D^rviį Gold ir Zaek page 
kalikų palocių?” | $29,525. Unij’a sakosi eis i

Ji stebėjo teismą, žmogzu- aukštesnj teismą.
džių buržuazinių naciona
listų Lietuvoje ir jų šiurpu-
tingus darbus, teisme iškel- Mokyklų superintendentas
tus. “Bet kodėl jie žudė se
nukus, ypač kūdikius? Juk 
jie nebuvo komunistai! — 
užakcentavo kalbėtoja.

Visa jos prakalba buvo iš
sami, turinihka ir vertin
ga. Į klausimus atsakinė
jo gabiai ir praktiškai. |

Prie prakalbų ir pietų su-' 
rengimo triūsėsi sekantys:

Allen H. Wetter kaltina 
Public Education. Tarybą 
sumažinime mokyklų biu
džeto 1963 metams, saky
damas, kad nebus ištekliaus 
mokytojams apmokėti, ir 
vakarinės mokyklos nuken
tės.

Lapkritis, oro biuro pra
nešimu, buvo šalčiausias bė
gyje 60 metų. Su gruodžio 
8 diena sniego pusnis už
vertė kelius. Turnpike nuo 
Harrisburgo iki Pittsbur- 
gho judėjimas sulaikytas 
kelioms valandoms. Daug 
elektros vielų nutraukta.

New Jersey pajūrio gy
ventojai gyveno baimėje, 
kad gali pasikartoti praėju
sių metų audros nuo Atlan
tic City iki Cape May.

Judamų paveikslų opera-
A. ir G. Bernotai, A. Gri- toriai priklauso MPO loka- 
gaitienė, E. Cable, A. Dei- iuį 307, turinčiam tris šim- 
vienė, S. F. Smith ir prigel- tus narių. Lokalo preziden- 
bėjo C. Pečiulis.* E. Cable1 tas Harry J. Abbott yra 70 
iškepė skanų pyragą, o M. metų. Unijon įstojimas — 
Straleckienė — skanių gruz- $200. Reikalaujamus dar
du, kuriuos ir aukojo. Di- bininkus parūpina lokalas, 
delis ačiū joms. Taipgi G. turintis kontraktą su savi- 
Damušiui už muziką šo- ninkais. Norinčių priklau
pk i a m s, dovanėlių aukoto- syti prie lokalo nepriima, 
jams, kurios apsčiai prisi- Priežastis — daug bedarbių, 
dėjo materialiai, publikai, 
kalbėtojai ir kuo nors pri- 
sidėjusiems prie šito kultū
ringo parengimo, LLD 145 
kuopa ir komisija tariame 
nuoširdų ačiū.

Iš susirinkimų
Gruodžio 9 d. įvyko LDS 

35 ir LLD 145 kuopų susi
rinkimai ir valdybų rinki
mai 1963 m. Iš LDS valdy
bos raportų pasirodė, kad 
kuopa yra pavyzdi n g a m e 
stovyje — net ligonių nesi
rado. Yra sergančių, bet 
jie neliečia kuopos. Būtent: 
F. Shiling, E. Sleceriūnienė, 
Ornėzienė ir dr. Chas. Lew- 
is-Levišauskas. Visiems vė
linu greit susveikti. Valdy
ba pasiliko ta pati: pirm. A. 
Bernotienė, fin. sekr. Jo
seph Petchuch, prot. rašt. 
A. Talan, iždo globėja E. 
Cable.

LLD 145 kuopos posėdyje 
buvo nesmagumo gauti fin. 
sekr. vieton mirusio Chas. 
Marcinkaus,

dų, kuriuos ir aukojo.

Marcinkaus, -—- net rodėsi, 
kad kuopa gali pakrikti. 
Pagaliau S. F. Smith, ėjęs 
prot. rašt. pareigas, sutiko 
užimti fin. sekr. vietą, o 
prot. rašt. apsiėmė Frank 
Slėnis. Pirm. G. Lapė ir iž
dininkas G. Bemat pasiliko 
1963 m.
Įvykdyta teigiamų nutari

mų. Perskaičius spaudo
je” tilpusį partijos atsišau
kimą aukų gynimui teis
muose darbininkų vadų, iš 
iždo paaukota $25. Asme
niškai aukojo sekantys: Po 
$5: John S., Waswill, Mylin-

Transporto direkt orius 
Shipley reikalauja paaiški
nimo, kodėl 50,000 automo
bilių vairuotojų neatsiliepė 
į policijos reikalavimą pa-k 
tikrinti sveikatą. Atsisa
kiusieji gal turi New Yor- 
ko valstijos leidimus, kur 
nereikalauja kiekvieneriais 
metais sveikatos 
mo.

patikrini-

Women 
pirminin-

Brotherhood of Teams
ters pasirašė trejų metų 
kontraktą su pieno kompa
nija su pakėlimu $4 savai
tei, su $1 kas dvi savaitės į 
sveikatos fondą. Paliečia 
tris lokalus su 4,000 narių. 
Lokalo prezidentas Back- 
hus sako, kad tai geriausias 
kontraktas per paskutinius 
20 metų.

Carmichaels, Pa., Robena 
kasykloje 680 pėdų gilumo
je, 50 mylių nuo Pittsbur- 
gho, žuvo 37 darbininkai. 
Eksplozijos laiku dirbo 80, 
bet kitiems pavyko išsigel
bėti. 20 išsigelbėjusių ang
liakasių savanoriai ėjo į 
mainų gilumą gelbėti nelai
mingųjų. Pasiaukojimas di
delis. Bet nepavyko gyvus 
išgelbėti. Užmuštieji neat
pažįstamai apdegę. Valsti
jos sostinėje H a r r isburge 
gubernatoriaus įsakymu ke
liom dienom vėliava buvo 
nuleista žuvusių pagerbi
mui.

Per paskutinius 60 metų 
kasyklose užmušta 14,740 
darbininkų.

Sakoma, šalyje yra 25,000 
Ūkių su 60 milijonų akrų 
žemės, kurie augina mede
lius. Pennsylvanijos vals
tijoje randasi 70S tokie 
ūkiai su 327,827 akrų že
mės plotu.

Philadelphijos 
Strike for Peace 
kė Mrs. William Taylor pro
testuoja prieš ragangaudiš- 
ko komiteto tyrinėjimą Wa
shingtone. Mrs. Taylor sa
ko, philadelphietės nėgavo 
pašaukimo. Jos kovos už 
taikos palaikymą ir niukli- 
nių ginklų sunaikinimą, ne
paisant tyrinėjimų.

Draugė Šapranausk i e n ė 
yra ligos varginama, nuo 
namų toli nueiti negali. Bet 
jai rūpi ne tik “Laisvė” ir 
“Vilnis,” bet ir “Liaudies 
balsas.” Atnaujina senas 
prenumeratas, gauna naujų 
skaitytojų ir aukų paramai 
mūsų spaudos. Ji ir'draugė 
Walantienė su R. Merkiu 
palaiko philadelphiečių gar
bę. Darbas nėra lengvas, 
atsakingas, ir mes jiems 
esame dėkingi .

Norintieji įsigyti 1963 m. 
“Vilnies” Kalendorių, kreip
kitės prie draugo Merkio.

Prieš metus į Haverford 
Township atsikėlė Grey 
minyškos. Vietos gyvento
jai nebuvo pasitenkinę ir 
darė įvairius joms nesma
gumus. Joms tas įkyrėjo, 
ir jos išsikėlė į kitą sritį. 
Townsrip Tarybos susirin
kime tikintieji kėlė protes
tą, bet atsakyta, kad gy
ventoj ų reikalavimas turi 
būti patenkintas. Katali-,*^ 
kaį tikėjosi įsteigti minyš- 
kų mokymo mokyklą, bet 
nepavyko. P.

4 p.-Laisve (Liberty)—Venki., gruodžio (Dec.) 21.1962



“LAISVĖS” VAJUS
(Tasa iš 1-moio puslapio)

Gracijoj ir pridavė atnaujinimų. Gražiai darbuojasi ir 
Walys Bunkus, pridavė pluoštą atnaujinimų. Mūsų 
lfSenas Juozas” irgi pridavė atnaujinimų.

J. Kralikauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą, o J. Egeris, iš Hudson, N. H., prisiuntė 
atnaujinimų, ir punktus kredituoja S. Penkauskui.

Antanui Metelioniui minis St. Petersburg, Fla., jo 
vieton, kaipo vajininkas, įeina Jurgis Gendrėnas. Su 
pirmu pasirodymu Jurgis prisiuntė naują prenumera
tą. Gera pradžia. Punktai skiriami miamietei Valilio- 
nienei.

J. K. Mažukna prisiuntė atnaujinimų, tad Pitts
burgh© kuopos (LLD 87) punktai padaugėjo.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: 0. Žilins
kienė, Plymouth, Pa.; A. Žemaitis, Baltimore, Md.; P. 
Ęečis, Great Neck, N. Y.; M. Uždavinis, Norwood, 
Mas$.; A. Navickas, A. Kazlauskas, Haverhill, Mass.

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

Haverhill, Mass. Gauta blanka nuo A. Kazlausko 
ir A. Navicko, ir $41. Aukoja:

BINGHAMTON, N. Y.

A. ir M. Kazlauskai ................. $15.00
V. ir A. Račkauskai ................  10.00
A. Navickas ............................... 10.00
P. ir J. Ivanauskai ...................... 2.00

Iš LLD 20 kuopos Moterų 
skyriaus susirinkimo

Dėl susidėjusių tam tikrų 
sunkumų, kurių dėlei,. kad 
ir su geriausiais norais, ne
buvo galima susitarti " laiky
ti susirinkimą. Bet Šiuo lai
ku susiklostė būtinas rei
kalas laikyti susirinkmią.

Lapkričio 26 dieną įvyko 
LLD 20 kuopos Moterų sky
riaus spsirinkimas sekreto
rės Marytės Kulbienės gra
žiame name, 73 Albany 
Ave., Johnson City, N. Y. 
Nors ne visos narės atvyko 
į šį susirinkimą, bet pasi- 
brėžėme atlikti eilę svarbių 
darbų. Iš raportų paaiškė
jo, kad atsakingos draugės 
darbavosi pagal išgalę. Pra
mogų rengimo komisija 
pranešė, kad Lietuvos filmų

tuvių salėje. Diena nenu
statyta, bus pranešta vė
liau.

Užbaig'uš’štisir i n k i m ą., 
Ona Wellus skaitė draugės 
P. Kisielienės įspūdžius iš 
Tarptautinės moterų taikos 
konferencijos, įvykusios 
Kanadoje. Ši konferencija 
buvo sušaukta iniciatyva 
Kanados “Moterų balso” ko
miteto, kuris kooperuoja su 
Jungtinių Valstijų moteri
mis. Į šią konferenciją bu
vo suvykę atstovės iš 17 
valstybių. Konferencija pra
sidėjo rugsėjo 9 d. ir tęsėsi 
iki 16 d. Aprašymas tilpo 
“Vilnyje,” lapkričio 17 die
nos laidoje. Labai svarbus 
aprašymas. Patartina per
skaityti, kurie dar neskaitė
te. O Marytė Kulbienė tuo

tarpu vaišino drauges šilta 
kavute ir gardumynais. Šir
dingas dėkui jums už tai, 
Maryte.

Onytė Wellus

“Mažai dirbsi, tai 
pasensi,” dr. White
Bostonas. — Iš Tarybų 

Sąjungos sugrįžo dr. Paul 
Dudley White, kuris ten 
laikė pasitarimus su TSRS 
daktarais kovai prieš šir
dies ligas. Jis sako, kad 
kai mažiau žmogus juda, 
dirba, tai “daugiau rūdija.”

Dr. White gydė ir Eisen- 
howeri 1955 metais, kada 
pastarasis turėjo širdies 
smūgį.

Dr. White įrodinėja, kad 
neveiklumas susilpnina 
kraujo cirkuliaciją ir pa
greitina žmogaus mirtį.

ST. PETERSBURG, FLA.

| SEZONO SVEIKINIMAI 8K . . v. . • 1
Jį z .

L.L.D. 45 kuopa sveikina visus “Laisvės” skai- įj 
tytojus, jos rėmėjus, ir visą “Laisvės” personalą.

Linkime, laimėti taiką viso pasaulio žmonijai.

t ,1
— L.L.D. 45 Kp. Valdyba

Po $1: Bevardis, Popierinis, P. ir M.Yokumski, B.
ir L. Gumauskai.

— o —
Kitos aukos:
P. Pėstininkas, Scranton, Pa..................  $50.00
Baysidietis .........   11.00
Nellie Grybienė, Norwood, Mass.................... 10.00
S. Z., Ft. Lauderdale, Fla....................;............  6.00
J. P. Koch, Miami Beach, Fla........................... 6.00
J. Paukštaitis, Miami, Fla................................. 6.00
J. Jasiūnas, Bridgeport, Conn........................... 6.00

....M. Virbickas, Great Neck, N. Y.......................  6.00
Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H............................. 6.00
J. Papartis, Belleville, N. J................................  6.00
George Mack, Frankfort, N. Y......................... 6.00
John Palskis, Scottsville, N. Y.......................... 6.00
Judita Sadauskienė, Mt. Sinai, N. Y............ \ . 6.00
J. Gailiūnas, Brooklyn, N. Y............................. 6.00
Fr. Bush, Jr., Brooklyn, N. Y. ........................  6.00
F. Baltimore, Md................................................. 5.00
Felix Jokubonis, Tewksbury, Mass.................. 5.00
Petras Gudelis, Miami, Fla............................... 5.00
J. Babarskas, Richmond Hill, N. Y.................. 5.00
Dom. Derkintis, Wilkes-Barre, Pa.................... 5.00
K. Markūnas, Lawrence, Mass.......................... 5.00
V. Karalius, Naugatuck, Conn.......................... 5.00
J. Vaičiulionis, Waterbury, Conn...................... 5.00
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va........................5.00

4 K. Anuškis, Livingston, N. J. .......................... 5.00
K. Lopatta, Baltimore, Md............................... 4.00
Eve Ališauskas, Newark, N. J........................... 3.00
J. J. Ynamaitis, Union City, Conn.................... 3.00
A. Kemzūra, Nanticoke, Pa............................... 3.00
V. Delnickas, Bridgeport, Conn........................ 2.00
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa.................... 2.00
V. Kazlauskas, Wilkes-Barre, Pa....................  2.00
E. Kosmoch, Brooklyn, N. Y............................. 2.00

rodymo vakaras, įvykęs 
spalio 13 dieną, .skaitomas 
puikiai pavykusiu. Dar ir 
pelno liko $49.12. Maisto 
aukotojoms ir už kitokias 
dovanėles, pagalbininkėms 
darbe ir visiems dalyviams 
Moterų skyrius taria širdin
giausią padėką.

Pažangiosios spaudos — 
“Laisvės” ir “Vilnies”—pla
tintojos pranešė, kad darba
vosi sėkmingai. O Moterų 
skyrius nelaikė susirinkimų 
nuo 1961 metų rugsėjo 26 
dienos iki 1962 metų lapkri
čio 26 d., tai jos beturėjo
progos raportuoti iš 1961 
metų spaudos vajaus veik
los eigos. Čia seka jų ra
portas:

Per 1961 m. “Laisvei” už 
panaujintas prenumeratas 
surinkta $100, aukomis su
dėta $80, užuojautomis $78, 
—viso $258. Už 1962 metus 
vajus dar neužbaigtas, tai 
ir raportuota bus vėliau.

Pasidarbuota ir “Vilniai.” 
Nuo 1961 m. kovo iki 1962 
metų lapkričio už atnaujin
tas p r e n i umeratas gauta 
$80, aukomis sudėta $82, už 
1961-62 metų kalendorius—

I ' SEASON’S GREETINGS |
K b
g DANIELSON FEDERAL Serves Throughout Northeastern $

Connecticut in Home Financing and Saving. $
$ Latest Dividend on Savings at the rate of 4% per annum. | 
H Dividend compounded semi-annually. Service reflected g 

by growth. Assets now exceed $41,000,000. Your » 
S savings are insured up to $10,000 by the Federal Savings | 
| and Loan Insurance Corporation. |
| Home mortgages arranged in Rhode Island, Massachusetts » 
g and Connecticut. »
I DANIELSON FEDERAL SAVINGS |
| AND LOAN ASSOCIATION g
$ 142 Main Street, Danielson, Conn. |

$

įB Sveikinu su Naujais Metais visus “Laisvės” 
W skaitytojus ir rėmėjus, ir visą “Laisvės” persona- 
W lą, kuris neatleidžiausiai veda kovą už pasaulinę

ST. PETERSBURG, FLA.
czoei>

— Petras Butkevičius

r(s

%

9,

MIAMI, FLORIDA

Su metinių švenčių proga sveikiname visus 
gimines, draugus ir pažįstamus. Visiems linkime įą 
laimingai sulaukti Naujuosius 1963 metus.

.3 ■
M, i]

—Karolina ir Mikas Kazlauskai, ‘ 
South Boston, Mass.

W Su proga žieminėm šventėm ir Naujais Metais, 
9 sveikinu visas gimines Jungtinėse Amerikos Vaisia tijose ir Lietuvoje.
H Taipgi sveikinu visą Lietuvos valdžią, visus 
§ “Laisvės” skaitytojus ir draugus JAV ir Lietu- 
9 voje, linkėdamas visiems daug stiprios sveikatos 
9 ir gerų pasekmių: Daugiausia darbuotis dėl pa- 

šaulio taikos.
Jonas Smalenskas

vi

JA 'G

Po $1: S. Zenis, A. Zaruba, Norwood, Mass.; R. 
Niaura, Islington, Mass.; Ch. Vitartas, Walpole, Mass.; 
M. Valatka, Bridgeport, Conn.; A. P. Miller, Fairfield, 
Conn.; J. Skiparis, E. Višniauskienė, Bayonne, N. J.; 
Eva Čereškienė, Warrior Run, Pa.; Antanas Pečkis, 
Edwardsville, Pa.; W. Krimas, Shickshinny, Pa.; Ona 
Arlauskienė, Newark, N. J.; Julius Carosa, Hudson, N. 
H.; A. Jakštonis, Trenton, N. J.; Anna Cibulsky, J. Kal
vaitis, J. Laukaitis, Maspeth, N. Y.; Julius Kalvaitis, 
Ona Dobinienė, St. Rumšą, V. Venskunas, K. Nečiuns- 
kas, V. Guris, Ona Walmus, Alice Tamm, A. Malin, | 
Brooklyn, N. Y.; V. Navašinskas, Miami, Fla.; A. Jami
son, W. Tolun, Livingston, N. J.; Thos. Teluns, W. 
Orange, N. J.; J. Žilinskas, E. Orange, N. J.; W. A. 
Jankus, Newark, N. J.

— o —
Aukų šį sykį gauta $351.00 Anksčiau įplaukė 

a$4,330.17 Viso gauta $4,681.17. Balansas $318.83.
— o —

Širdingai dėkojame vajininkams už jų pasidarbavi
mą, ir prieteliams už dovanas. Vajus eina prie pabai
gos. Fondo balansas mažas, būtų gražu, jeigu galėtume 
užbaigti fondą pilnai šiame vajuje.

“Laisvės” Administracija

$16.30, už pikniko bilietu
kus — $33.86. Iki 1962 m. 
lapkričio 26 d. “Vilniai” nu
siuntėme $212.16. Ir Leono 
Prūseikos paminklui $37.

Šis vajininkių M. Kazlaus
kienės ir M. Kulbienės—ra
portas priimtas su pagyri
mu.

Į mūsų Moterų skyriaus 
iždą pinigai suplaukia taip: 
už laikraščius nuošimtis per 
Navai inskienę $5, per M. 
Kazlauskienę $10.50; nuo
šimtis už parduotus 1961-62 
metų kalendorius $3.70; na
rės sumokėjo $6.50; filmų

Sezono Sveikinimai

Vi

£ Sveikinu South Bostoniečius, drauges ir drau- | 
| gus, taipgi ir Bostono apylinkėj draugus, kurie s 
| skaito laikraštį “Laisvę.”
f H
į Linkiu visiems linksmų Kalėdų ir laimingų * 
į naujų 1963 metų. Stiprios sveikatos visiems. |

-+-TONY brosky, 
Triadelphia, W. V.

Proga žiemos švenčių, syeikinu visus geros 
valios kaliforniečius, amerikiečius ir kanadie
čius; “Laisvės” personalą ir skaitytojus, taipgi 
Tarybinės Lietuvos ir viso pasaulio taiką mylin
čią liaudį.

Sezono Sveikinimai

S. F. SMITH,
—Los Angeles, Calif.

PLYMOUTH, PA.

Užuojauta Mirus

Vincui Žilinskui
Linkime didžiausios ištvermės pergyvent tą 

širdies skausmą žmonai Onutei Žilinskienei, bro
liui Jonui Žilinskui, sesutėm Onutei Titanienei 
ir Mariutei Paknienei, taip pat jų šeimom ir 
visiems velionio Vinco draugams.

Liūdime netekę malonaus draugo.

P. Denis
O. Dennis
O. Kershawich

Clifton, N. J.

vakaro pelnas, 1961 m. ba
landžio 22 d., $30. Pradžio
je metų ižde buvo $10.46. 
1962 metais pasiųsta Meno 
Sąjungai $10. 1962 m. lap
kričio 26 d. ižde buvo $56.16.

Matote, mūsų LLD Mote
rų skyrius taip sunkiai ir 
rūpestingai darbuojasi, kad 
kaip nors padidinti iždą, 
kad būtų iš ko paremti pa
žangiojo judėjimo svarbias 
įstaigas. Prie tų $56.15 dar 
prisideda filmų vakaro.pel
nas, įvykusio spalio 13 die
ną, $49.12, ir susidarė $105.-

9i

9i

9i

9i

—Aleksandras Kandraška
Boston, Mass. ’G

Sezono Sveikinimai
'G

'G

vG
W,

Sveikinu visus, kur jie begyventų, gimines, 
draugus ir, pažįstamus, linkėdamas sulaukti ir 
laimingai praleisti metines šventes. Visiems 
linkiu sėkmės kovoje už pasaulinę taiką per ’ 
1963 metus.

Linkėjimai nuo D. M. P. Ž. Klubo su žiemos 
šventėmis ir naujais metais visoms Klubo 
narėms ir toms, kurios gyvena už Detroito 
ir kitose valstijose.

Laimingų Naujų 1963 metų!
KLUBO VALDYBA 

Detroit, Mich.

Ką mes padarėme su jais? 
Ogi štai ką. Padovanojome 
“Laisvei” $20, “Vilniai” $20, 
kovai už pastovią taiką $20, 
išleidimui Kovo 8-osios isto
rijos brošiūroje $20, “Liau
dies balsui” $10 ir “Worke- 
riui” $10. Lapkričio 26 d. 
ižde pinigų buvo $6.78.

Buvo kalbėta ir nutarta 
surengti kūčių vakarienę, 
jei bus galima gauti pato
gią vietą ir gana darbinin
kių. Apie tai bus pranešta 
vėliau.

Sekantį susirinkimą lai
kysime vasario mėnesį Lie- 5 p.—Laisvė (LiJjerty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 21,1962

Naujų Metų Proga
SVEIKINIMAS

Linkiu visiems “Laisves’’ darbininkams . 
. LINKSMŲ NAUJŲ METŲ!
Taipgi visiems laikraščio skaitytojams.

JULIA WERNEiRi 
Qleveland, Ohio

Pittsburgh, Pa
Sveikinu drauges ir draugus su 1963 metais, S gyvenančius Tarybų Lietuvoje ir Amerikoje. Lin

kiu visiems geriausios sėkmės asmeniniame gyve-

Linkiu, kad su šiais, 1963 metais, žmonija pa- 
x siektų aukščiausią taikos laipsnį.

Lai būna 1963 metai laimingi dėl visų!

įji —Jonas K. Mažukna,
SS Pašvitinietis

'5
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ATVIRAI KALBANT
Kalėdos, žydai ir rabinas 

apie Kristų
Kada krikščioniškasis pa

saulis švenčia Kalėdų sezo
ne Kristaus gimimo dieną 
su linksma muzika, daino
mis, būgnais, skambalais, 
trimitais, dovanom ir mal
domis, tai didžioji nekrikš
čioniškoji žmonijos masė 
garbina visai skirtingus 
dievus, su visai skirtingais 
atvaizdais ir skirtingomis 
filosofijomis, o jų moksli
ninkai kartais pastudijuoja 
pačias šaknis, pačius pra
dus krikščionybės, jos vys
tymąsi ir jos filosofiją. Pa
gal padavimus, Kristus gi
mė religingoje žydų šeimo
je. Buvo išauklėtas žydų. 
Žydų tautai pamokslinin- 
kavo ir pranašavo, ir galų 
gale, žydu būdamas ir kai
po žydas, nuki-yžiavotas 
mirė.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
modernus žydu rabinas Po- 
det, žinovas Biblijos, žydų 
geneologijos, jų istorijos ir 
jų tikybinių ir civilių įsta- 
tvmų-teisių, supranta ir 
žiūri i Kristaus gimimą ir 
jo palikimą. Jis sako (pa
duodu trumpą sutrauką jo 
pamokslo): “Kristaus gi
mimo ir gyvenimo laikais 
žydu tauta nešė Romos Im
perijos vergiją, ir todėl ji 
nebuvo vieninga. Ji buvo 
pasidalinusi i keletą tikybi
nių pakraipų, o jos kartu 
buvo ii’ politinės pakraipos; 
kiekviena jų ture dama 
skirtingą politini siekį. 
Svarbiausios tikvbiniai-no- 
litinės grupuotės buvo: Sa- 
ducėjai. kurie veikė išvien 
su romėnais ir jiems patai
kavo. Farizėjai buvo prie
šingi Romai ir turimomis 
išgalėmis kovojo prieš ją, 
pakirtimui jos galios ir at
statymui savos valdžios. 
Taipgi buvo Essenan .kurie 
buvo atsisakę visu žemiškų 
siekių ir .laukusių išganymo 
pomirtiniam gyvenime. Bu
vo dar keletas mažesnių 
grupiu.

Atsilikusiam Izraelio ar 
Judėjos užkampy, Galilėjo
je, religingoj žydu šeimoje 
Juozapo ir Mirijam (tai 
yra Marijos) tarp keleto 
kitų vaikų, vienas buvo Jo
shua (kurį vėliau pasekėjai 
pavadino graikiška tarme. 
Jėzus), šį jaunuoli stipriai 
paveikė atsigaivinimo - at
sistatymo žydu tautai agi
tatorius - pamokslinin kas 
Jonas Krikštytojas, kuris 
skelbė atėjimą svieto pa
baigos, atėjima mesijaus- 
išgany to j o žvdų tautos 
(kaip jau žinoma, žydų 
tauta nuo seniai laukė iš
ganytojo iš Romos globos, 
galingo karaliaus). Va, 
Kristus pasekė Joną Krikš
tytoją ir pats namokslinin- 
kavo ir skelbė atgimimą 
žydu tautai, o tas buvo pa
prastas reiškinys tais lai
kais.

Idėja, kad dievas yra 
meilė, kad mylėk artimą 
kaip pats save, nebuvo 
Kristaus nauja idėia. Ji jau 
nėr 700 metu prieš Kristų 
buvo skelbiama per žvdų 
pranašus. Taipgi Kristus 
neskelbė idėjos vieno ir 
vienatinio dievo kaipo savo 
išradimą, ką jau prieš jį 
pranašas Isajus skelbė. 
Nors Kristus labai mažai 
buvo žydams žinomas kai
po pranašas, bet maža gru
pelė io pasekėju buvo giliai 
paveikti jo pamokslais ir 
įstengė palaikyti ir prapla
tinti jo idėjas, jo atmintį. 
Romėnai ji nukryžiavojo 
todėl, kad jie nematė ir ne
suprato skirtumo tarp tiky
binio pamokslininko ir re
voliucionieriaus prieš Re

mos valdžią, kurių tada bu
vo daug.

Kristus, kuris gyveno ir 
mirė kaipo ideališkas, pa
vyzdingas žydas, kuris šau
kė žydų tautą prie vieny
bės, klausyti žydų tautos 
globėjo—dievo Jehovos, 
tvirtai laikytis jo per žydų 
pranašus paskelbtų įstaty
mų ir jis niekados neturėjo I 
siekio skelbti ar tverti nau- | 
ją tikėjimą, buvo krikščio-1 
niu padarytas po jo mirties į 
per apaštalą Povilą. Kris- Į 
tus savo gyvenime nei sap
nuoti nesapnavo, kad jis 
bus paverstas simb o 1 i u 
krikščioniškojo pasaulio.”

Rabinas Podet baigia sa
vo kalbą pasakymu, kad 
“Kristus, kurio gimtadienį 
krikščionys švenčia, giliai 
tikėdami, kad jis yra die
vas paveiksle žmogaus, gi
męs iš nekaltos mergelės ir 
miręs išgelbėjimus žmoni
jos, yra tikrai stebėtinas 
reiškinys, kad žydų tauta 
davusi krikščion ims ta > 
žmogų, kurį jie pakėlė į 
dieviškąjį sostą ir kurie, 
pasisavinę žydų dievą ir jo 
per pranašą skelbtą moks
lą, vietoj buvę dėkingi žy
dams už tai, visai'p juos! 
koneveikia, persekioja ir 
net tankiai žudo.”

Arėjas

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. Susirinkimo

Gruodžio 3 d. įvyko LDS 
6 kuopos susirinkimas. Ma-I 
žai narių dalyvavo. Visada 
susirinkimai būna gyvesni, 
įdomesni ir sėkmingesni, 
kai daugiau narių dalyvau-1 
ja. Mūsų kuopa didelė, tai 
ir susirinkimai turėtų būti 
skaitlingi. Nelankymas su
sirinkimų, tai yra nepaisy
mas ir pačios organizaci-’ 
jos, peiktinas narių apsilei- ' 
dimas.

Finansų sekretorė pra
nešė, kad įdavė pašalpos 
čekį Wolter Šimkui. Jis bu
vo patenkintas gautąja pa
šalpa. Toliau ji sakė, kad 
su 19 diena lapkričio pa
sveiko Al. Marčiuska ir at
sisakė nuo pašalpos. Dabar 
turime tik vieną ligonę, tai 
mūsų kuopos vice-pirm. P. 
Jasilionienę, kuri buvo sun
kiai sužeista automašinos 
nelaimėje. Aplankiau ją. 
Ji gana smarkiai sutran
kyta, o nulaužtąją ranką 
laiko pasirišus prie krūti
nės. Ji, pati būdama kan
čiose, užjaučia ir giliai ap
gailestauja draugus buvu
sius sykiu nelaimėje: V. ir 
O. Žilinskus, O. Krutulie- 
nę ir O. Globičienę. Sekre
torė taipgi priminė, kad ke
letas narių dar yra neuž
simokėję už šį mėnesi ir 
jų nėra šiame susirinkime, 
o turėjo būti, nes žinojo ir j 
tą, kad bus renkamas kuo
pos komitetas 1963 me
tams. Jeigu kurie nariai 
pasiliksite neužsimokėie už
1962 metus ir iš LDS Cent
ro negausite dividendo, tai 
nekaltinkite nieko kito, o 
tik patys save.

LDS 6 kuopos nariai 
vienbalsiai užtvirtino .da
bartini kuopos komitetą ęi- 
ti 6 kuopos pareigas ir
1963 metais: Pirm, yra M. 
Kazlauskienė, vic e n i r m. 
P. Jasilionienė, ižd. H. Žu- 
kienė, protokolų sekr. M. 
Kulbienė ir fin. sekr. O. 
Wellus. Turėdami reikalų 
dėl LDS kreipkitės pas ko
miteto nares ir gausite iš jų 
patenkinanti patarnavimą.

Sekantis LDS 6 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 
sausio 7 d., Lietuvių svetai
nėje, 315 Clinton St. Kam
barys bus atidarytas 6:30 

ir prilipamos duoklės, o su- 
sirinkirrfas prasidės 7 vai. v. 
Laukiame skaitlingo susi
rinkimo. Komit. pateiks me
tinį raportą iš savo veiklos. 
Yra svarbu visiems išgirs
ti jį. Pradėkime 1963 metus 
su pakilusiu ūpu, su stipria 
energija gražiai darbuotis 
dėl gavimo naujų narių į 
mūsų 6 kuopą. Lauksime 
visu atsilankant.

Onyte Wellus, 
Finansų Sekretorė

Cassville, N. Y.
Mirė P. Bernitonis

Lapkričio 21 dieną, mirė 
Povilas Bernitonis,. sulau
kęs 66 metų amžiaus. Buvo 
gimęs Lietuvoje 1896 me
tais. Į Jungtines Valstijas 
atvyko dar jaunas būda
mas. Dalyvavo Pirmajame 
pasauliniame kare, JAV jė
gose, buvo Francūzijoje.

Jis iš Lietuvos atvyko į
Rochester}, ten ir gyveno vaišinta. Iš visko matosi,: Jei neturite visų kopijų, tai 
iki 1932 metų. 1928 metais i kad mūsų kuopos reikalai | kad ir vieną. Mes už tai at
vedė Viktoriją Laukaitis, gerai, gražiai sutvarkyti.; lyginsime.
Vėliau gyveno Bridgewate- Jau šiame susirinkime dau-l Siųskit šiuo adresu: 
ryje, turėjo farmą, bet perlgiau kaip tdesėtkas nariui Jonas Juška
pastaruosius šešeris metus pasimokėjo savo duokles už | 
buvo pensininkas. Priklau-; 1963 metus. Jau senokai į 
sė prie Šv. Juozapo ir eilės i kuopa turi nutarimą pasi-1 
kitų draugijų. Palaidotas | kviesti dr. Stanislovaitį su i 
Šv. Juozapo kapinėse. j paskaita. Deja, jo žmonos, j

1960 metais Povilas lan-1 draugės Stanislovaitienės, 
kėši Lietuvoje su JAV tu- staigus ir sunkus susirgi- 
ristų grupe. Ten jis aplan-imas vis neleido jam pas 
kė savo brolį Petra, kuris ! mus atvykti. O dabar, kai 
pereitą pavasarį irgi jau i jį ištiko baisi nelaimė, kai 
mirė.

“Laisvei” šia žinią pra
nešė jo našlė Viktorija.

Philadelphia, Pa.
Helen Pletienė jau grį

žo iš ligoninės. Jos sveika
ta gerėja. Ji gyvena 5820 
Angara St., Philadelphia 
48, Pa. Linkiu jai pilnai 
pasveikti.

A. Zalner

Vieša padėka G. ir E. 
Eceniams

Mūsų vardu gavome di
delę dėžę įvairių rūšių 
apelsinų ir graipf rūktų iš 
Tampa, Fla., nuo Elzbietos I 
ir Harry Ecenių. Siuntinys 
atėjo geroje tvarkoje. Vai
siai šviežus ir skanūs.

♦Pasidalinome juos “Lais
vės” ir LDS personalas. 
Valgome ir širdingai dėko
jame gerbiamiems Ece
niams už dovaną.

D. M. ir K. šolomskai, 
“L” ir LDS personalas

Išvyko atostogų
Jonas ir Konstancija Ru-

šinskai, brooklyniečiai, iš- 
plasnojo į mūsų šalies piet
vakarius, ten praleis šven
čių sezoną. Išvyko ne šiaip 
sau patraukti “kur akys ve
da ir kojos neša”, bet turė
dami labai gyvą siekį—ten. 
dirba ir gyvena jųdviejų 
anūkai: vienas inžinierius, 
kitas laikraštininkas. Tai 
jų kviečiami jie ryžosi toli- 
mon viešnagėn.

Laimingo kelio . į ten ir 
atgal pas mus, laukiančius 
sugrįžtančių.

Laukti Jono ir Kostės la
bai verta. Jiedu visur daly
vauja. Koste yra ilgametė 
LLD 1-osios kuopos iždi
ninkė ir taip pat veikli ai- 
dietė, Aido choro Moterų 
kvarteto dainininkė ir daž
na šeimininkė Aido ir kitų 
draugijų bei spaudos para
mai pobūviuose.

Jonas, “Laisvės” direkto
rių Tarybos narys, taipgi 
neatsilieka nuo paramos ar 
darbo ten, kur reikalinga ir 
jam išgalima.

Iki vėl pasimatymo!
Rep.

Sekmadienį būkite 
sas. vaikučiais

Širdingai kviečiame vi
sus šios didelės apylinkės 
geros valios lietuvius į šau
nų, nepaprastai gražų ir 
vertingą parengimą. Jį 
ruošia LDS 13 kp. Tai bus 
parengimas su visomis žie
minių švenčių puošmeno
mis. Nepaprasto bus tas, 
kad programą šiame pa
rengime pateiks čia gimę 
vaikučiai, jūsų anūkai ir 
gal proanūkai. Tai kas nors, 
naujo, įdomaus ir gražaus. 
Ir šiaip bus visokių įdomy

Geras buvo LLD 185 
kuopos susirinkimas i
Gruodžio 12 dieną įvyko į 

labai geras LLD 185 kuo- i riai
pos susirinkimas.
susirinkimo buvo

jo ir mūsų visų mylima 
draugė pasimirė, sunku pa
sakyti, kaip greitai dr. 
Stanislovaitis vėl pradės 
visuomenine veiklą. Lauk
sime jo žodžio!

Džiugu, kad neturėjome 
jokios bėdos su išrinkimu 
valdybos 1963 metams. Vi
sa senoji pasiliko savo vie
toje. Na, o kaip žinia, mūsų 
kuopos valdyba yra puiki.

Valdybos sudėtis tokia: 
pirmininkas1 V. Venckūnas, 
fin. sekr. Klemensas Brie
dis, prot. seki*. Jonas Gry
bas ir iždininkas W. Balt
rušaitis. Be žalo gaila, kad 
mirtis iš mūsų gretų išplė
šė buvusį kuopos iždininką, 
£erą, veiklų draugą Juozą 
Kairį.

Apdiskusavome ir didžio
jo New Yorko kuopų bend
ro komiteto reikalus. Mes. 
esame tos nuomonės, kad 
komitetas turėtų gyvuoti ir 
toliau. Jis reikalingas. Mes 
taipgi patariame komitetui 
atnauiinti pasitarimą su 
Jonu Juška dėl suvaidinimo 
kokio įdomaus veikalo kada 
nors į pavasarį. Atrodo, 
kad Jonui Valenčiui sun
kiai susirgus, Liaudies Te
atras vargiai begalės grei
tu laiku pasirinktą didžiulį 
veikalą suvaidinti. Taip 
mes manome, bet gal mes 
klystame. Mes labai nori
me, kad Jonas greitai su-1 
sveiktų ir imtųsi už darbo. 
Mes nuoširdžiausiai linki
me jam savo sveikatą kuo 
greičiausiai pataisyti.

Paskutinis žodis - kuopos 
nariams. Neatidėliokite sa
vo duoklių ’ pasimokėjimo. 
Matykite mūsų kuopos val
dybą. Puiki proga bus fi- 
n a n s ų sekretorių d r g. 
Briedį pamatyti Aido choro 
naujų metų laukimo dide
liame parengime “Laisvės” 
salėje. Būkite ten ir pasi- 
mokėkite LLD duokles!

Senas Narys’

Somerville, N. J. — Jau
nuoliai turėjo parę, kuri 
bai g ė s i muštynėmis. E. 
Bartham, 18-kos metų, bu
vo peiliu subadytas, o J. 
Esola ir E. Barbarvech— 
areštuoti.

Londonas,—Anglijoje yra 
544,670 bedarbių.

bių. Be to, bus ir užkan
džių.

Matote, apsimokės daly
vauti.

Šis gražus parengimas 
įvyks jau šį sekmadienį, 
gruodžio 23 d., 3 vai. Po 
pietų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Ave., Opone Park. 
Vieta visiems puikiai žino
ma.

Dar kartą visus ir visas 
kviečiame dalyvauti.

Rengėjai

Kas turite operetę 
“Šienapiūtę”?

Mūsų Aido choro akto- 
nori gauti operetę

Dar po! “šienapiūtę”. Taigi, kas tu- 
ir pasi-; rite, tai prašom prisiųsti.

113-09 107th Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

Sveiksta
Jonas Petraška prieš tre

jetą savaičių pergyveno pa
vojingą operaciją burnos- 
gerklės organų. Dabar at
rodo, kad patį didįjį sun
kumą bus nugalėjęs. Ran
dasi ąiamie, gydytojo ir 
žmonos priežiūroje. Iš lo
vos jau pakilęs ir džiaugia
si tuo, kad gali po namus 
sau pasitarnauti. Gyvena 
89-09 98th St., Richmond 
Hill, N. Y.

Rep.

PAVEIKSLU RODYMAS 
VASARIO 23

Gruodžio 18 d. “Laisvėje” 
iš LDS 1 kuopos susirinki
mo per klaidą buvo praneš
ta, ,kad spalvotų paveikslų 
rodymas įvyks vasario 2 d. 
Turėjo būti pažymėta va
sario 23 d.

Su Aido choru 
sutiks Naujus Metus

Gražiai užsisako vietas 
dėl Naujų Metų laukimo 
su Aido choru. Meldžiame 
visus, kurie manote laukti 
Naujų Metų su Aido cho- 
choru, užsisakyti vietą ne 
vėliau gruodžio 27 dienos 
pas bile aidietį, arba pa
šaukiant: MI. 1-6887. Dėl vi
sų užtikrintas gražus ma
lonumas. Kviečia

AIDO CHORAS
9,

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIA PATYRĘS 

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

j LIETUVĄ ir 
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

DABAR • NAUJA • 
KELIAUK Į MONGOLIJĄ

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

AIDO CHORUI IR JO 
MYLIMAI VADOVEI
“Žiemos šventėmis svei

kinu jus. Jus gerbiantis 
Kazys Dzeveckas”.

Su sveikinimu jis pri
siuntė ir $5.

Visas Aidas ir jo moky
toj a-vadovė siunčia jums, 
d. Dzevecka, širdingus lin
kėjimus ir padėką.

Aido Choras

■f Long Island City Savings Bank k
H 4 Skyriai Jūsų Patarnavimui

Namams ir Bizniui %
* * tui

Mūsų personalas sveikina visus su įg
B SEZONO ŠVENTĖMIS

Centrinė raštinė—Bridge Plaza North, L. L City & 
Jackson Heights—72-35 Broadway, prie 72nd St.

M Rego Park—97-27 Queens Boulevard ®
Sr Astoria—35-01 30th Ave. S

__ -CHERRY HILL, N. J.

Laimingų Naujų 1963 Metų!
Sveikiname visą “Laisvės” personalą, visus drau

gus ir drauges ir visus “Laisvės” skaitytojus.
Sveikiname brolius Juozą ir Bronių Mockaičius, 

ir jo žmoną Oną, Broniaus dukterį Salomėją Tar- 
nauskienę ir jos dukterį Reginą, ir pažįstamus Tary
bų Lietuvoje.

Linkime visiems sėkmės ir tvirtos sveikatos. Lai 
žydi gerbūvis ir taika tarp pasaulio .žmonių.i «

—J. A. ir Elzb. Bekampiai W

Laimingų Naujųjų Metų!

žiemos švenčių proga sveikinu visus draugus ir 
drauges ir linkiu jiems laimingiausių Naujųjų 1963 
metų, kad juose karo pavojai būtų prašalinti ir pa
saulyje taika bujotų.

BRIDGEPORT, CONN.

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

Sį Proga šių sezono švenčių sveikiname visus lais^- n 
® viečius, draugus ir gimines, čionais Amerikoje ir

Lietuvoje. Linkime būti sveikais ir darbingais,
1 " reikėtų bijoti tapti nuklinio karo pelenais,w kad nereikėtų bijoti tapti nuklinio 1 

kad būtų taika ir ramybė pasaulyje.

Juozas ir Liudvisė Mockaičiai

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
| Visas Tarybų Sąjungos Dalis 

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

Tel. OI 8-7905

Sezono Sveikinimai

Hartford, Conn.

6 pusi,-Laisvi (Liberty)-Penkt., gruodžio (Dec.) 21,1962

Su Naujais metais sveikiname ir linkime 
“Laisvės” personalui, bendradarbiams ir va- 
jininkams geriausios sėkmės darbe, o labiau
siai sveikatos jiems ir visiems skaitytojams.

J. ir L. ŽEMAIČIAI

SVARBU!
1963 metų Vasari ©-Februa

ry 3 dieną į vyks “Laisvėsij 
bendrovės dalininkų suvaziaxw 
mas, pradžia 11 vai. ryto.

Po suvažiavimo bus “Lais
vės” banketas. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Vieta—Russian-Ame
rican Center Hall, 61 Riving
ton St., New York City.

Daugiau įvairių parengi
mu Laisves naudai

rb

r(s

0

JONAS GASIŪNAS

Richmond Hill, N. Y.




