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* KRISLAI
George Washington 
Turime kuo pasididžiuoti 
Naujas darbiečių vadas 
Nieko nepasimokė 
Tik bando pastoti kelią 
Iš visų bazių, iš visur 
Negražu, ponas sekretoriau!

— Rašo A. Bimba —

“Baigti kolonializmą,” sako 
Afro-Azijos tautos

Moshi. — Afro-Azijos Japonijos delegacijos pir- 
tautų konferencija pasisa- mininkas profesorius Taku-

"11 1*1 X * * 11* Į macu sakė, kad Azijos tau
tu pareiga—priversti Jung- 
tines Valstijas pasitraukti i Connectkut valstijos vajininkai 
su karo bazėmis iš Japoni
jos ir Tolimųjų Rytų, taip
gi grąžinti Japonijai Okina- Vąlilionienė, Miami, Fla. 
-r t i I r i r Lz i Iri n i zi I n a ’ «

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

nimui išsibaigusių prenumeratų užsibaigė. Išvestas la- 
sėkmingai. čia paduodame paskutinius rezultatus.
Premijas laimėjo šie kontestantai:

“Nusiginklavimas, tai visų
pareiga?’ sako TSRS

ginklų, diplomatijos keliu 
sureguliavimą valstybinių 1-mą dovaną — $50.00 laimėjo:

Vasario 22 diena yra Jurgio prieštaravimų, ir UŽ galuti-
Vašingtono diena, mūsų šalies 
nacionalinė šventė. Apie tą
žymųjį Amerikos: revoliucijos i 
vadą jau beveik viskas paša- ' 
kyta ir pakartota. Dar vienas 
kitas žodis nieko naujo nebe
pridės.

Bet šia proga norisi ką nors 
pasakyti tiems šių dienų reak
ciniams kietakakčiams, kurie 
pamiršta, kad Jungtinės V ais
ti j c-s gimė per revoliuciją ir

ną panaikinimą kolonializ-

Suvažiavrme dalyvavo at
stovai nucr'60 valstybių, jų 
tarpe 32 Afrikos šalių, ir 
18-kos valstybių broliški 
delegatai, daugumoje nuo 
Lotynų Amerikos šalių.

Tarybų Sąjungos delega
cijos pirmininkas sakė, kad

2- rą dovaną — $40.00 laimėjo: 
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y. ..

3- čią dovoną — $35.00 laimėjo:

revoliucijoje, kad Vašingtonas [ V k imnerialistai dar buvo kovotojas ir revoliucio- ’ vaKarų impel įaustai aai 
nierius, kad per kančias, upe- kolonijose yra pavergę apie 
liūs kraujo ir kalnus lavonų 150 milijonų žmonių, ir pu- 
buvo nuversta senoji santvar- sįau pavergę šimtus milijo
ka ir įsteigta nauja.

Lygiai taip, kaip jie šian
dien keikia ir niekina Spalio 
reynliucijos vadus, kurie davė 
pkouliui pirmąją socialistinę 
ųfclstybę, buvo laikai, kai pa- 
iį^šūs senojo pasaulio garbin
tojai šunis korė 
kos revoliucijos 
tono, Jeffersono 
toje formoje ir 
istorija kartojasi.

Bet Vašingtonas laimėjo, 
Leninas laimėjo. Amžiais jų 
vardai skambės šių kraštų is
torijoje, kai tuo tarpu jų nie
kintojų vardai bus seniai pa
miršti.

nų, kaip tai Lotynų Ameri
koje.

wą ir kitas Ryukyu salas.
Kubos delegatas sakė, 

kad tik dėka Tarybų Sąjun
gos politikos ir pagalbos ki
tų socialistinių šalių, Kubos 
liaudis yra laisva ir gali 
kurti naują santvarką.

Afro-Azijos delegatai pa
sisakė už įtraukimą į bend
rą veiklą ir Lotynų Ameri
kos šalių, tai yra, trečiojo 
kontinento.

ant Washing- 
vadų. Tik ki- 
ir kitų Ameri- 
kitais laikais

Šios dienos ‘Laisvėje” rasite 
mūsų vajaus rezultatus. Tai 
buvo vienas iš sėkmingiausių 
vajų laikraščio istorijoje. Pa- 
sibrėžtą tikslą pasiekėme su 
geroku kaupu. Turime kuo 
pasidžiaugti. Mūsų vajininkai 
ir jų talkininkai atliko didžiu
lį darbą.

Bet ateis vasara. Prasidės 
laikotarpis, kai laikraščiui es
ti sunkiau verstis. Jau dabar 
pagalvokime apie vasarinius 
parengimus spaudos naudai.

Anglijos darbiečiai 
ir JAV karo bazės

Washingtonas. — Noite 
Anglijos darbiečiai sako, 
kad jeigu jie laimės parla
mentarinius rinkimus, tai 
panaikins dabartinio prem
jero Macmillano ir JAV 
prezidento Kenedžio susi- [ 
tarimą, bet JAV karininkai 
tuo netiki.

Vieni sako, kad Anglijai 
bus reikalinga JAV pagal
ba, tai ji negalės panaikin
ti JAV karo bazių, o kiti 
sako, kad kada jau Jungti
nės Valstijos turės daug 
“Polaris” atominių subma- 

ra-

Kinija atsteigia 
Didįjį kanalą

Pekinas. — Kinija atstei- 
gė 250 mylių Didžiojo ka
nalo, kuriuomi baržos jau 
gali plaukti, vežančios iki 
200 tjonu krovinį

Šis kanalas prakastas 
nuo Pekino į pietus iki Han- 
chowo miesto. Jis yra virš 
1,000 mylių ilgio. Buvo 
prakastas prieš 2,000 metų. 
Bet vėliau apleistas, vieto
mis užgriuvęs, kitur buvo | 
galima laiveliams plaukti 
tik iki 30 tonų Įtalpos.

Dabartinė Kinijos vy-1 
riausybė atsteigti kanalą I 
pradėjo 1958 metais. Vieto- rinų, tai joms sausumos 
mis jis bus ištiesintas. ketų bazių ir nereikės.

Londonas. — Anglija ga-. San Francisco. — Šią

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

5- tą dovaną — $25.00 laimėjo:
So. Boston vajininkai ......................

6- tą dovaną — $20.00 laimėjo: 
S. F. Smith, Los Angeles, Calif. ...

7- tą dovaną — $15.00 laimėjo: 
Lawrence - Lowell, Mass., vajininkai

8- tą dovaną — $12.00 laimėjo:
Philadelphia, Pa., vajininkai.......

9- tą dovaną — $10.00 laimėjo:
i George Shimaitis,, Brockton, Mass.

. 10-ą dovaną — $5.00 laimėjo:
I Pittsburgh, Pa., vajininkai 

— o 
3089 
3037 
2372 
2078 
1884 
1784 
1674 
1670 
1540

Worcester, Mass....................
L. Tilwick, Easton, Pa........
Great Neck, N. Y................. ;
Rochester, N. Y.....................
J. žehrys, Cleveland, O........
Scranton, Pa...........................
M. Uždavinis, Norwood, Mass.
Chester, Pa..............................
Chicago, Ill.................... v.......
LLD 20 kp. Moteflj skyrius

Binghamton, N. Y............. . 1504

Ženeva. — Vasilius Kuz
necovas, Tarybų Sąjungos 

PUNKTAI delegacijos pirmininkas, pa
reiškė nusiginklavimo kon- 

. ... 13,798 ferencijoje:
I “Dabartiniais laikais nu- 

....... 9,420 siginklavimas ir susitari
mas taikingam sugyveni
mui, tai yra visų žmonių

■ svarbiausia pareiga. Tik tas 
užtikrins žmonijai ramų 

i gyvenimą, paliuosuos tau
tas nuo sunkios apsigink
lavimo naštos, suteiks dau
gybę progų pagerinti žmo
nių reikalus, v-

8,369

7,482

6,942

5,610

5,380

4,957

B. Sutkus. San Francisco, Cal.
A. Žemaitis, Baltin.ore. Md.
A. Navickas, Haverhill, Mass.
C. K. Urban, Hudson, Mass.
K. Nąravas, Shenandoah, Pa.
M. Aranuk, Detroit, Mich.........
Vera Šmalstis, Livonia. Mich.
V. Taraškicnč, Oakland, Calif. 
C. Belunas. Detroit, Mich..........
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass. ..............
Grand Rapids, Mich .................

— O —
Iš Conn, valstijos atsiuntė po naują skaitytoją

lymų nusiginklavimo ir 
tarptautinės ' kontrolės 
klausimais...

Tarybų Sąjunga susilaiko 
nuo atominių ginklų bandy
mų ir to paties pageidauja 
iš Vakarų valstybių... Deja, 
Jungtinės Valstijos vėl pa
naujino požeminius atomi
nių ginklų bandymus, ir iš
kėlė naujų reikalavimų, kas 
netarnauja susitarimo rei
kalams.”

Aštuonios neutrališ kos 
valstybės: Burma, Brazili
ja, Ethiopija, Indija, Jung
tinė Arabų Respublika, Ni-

Tarybų Sąjunga siekda- gerija, Meksika ir Švedija 
ma susitarimo, ramaus su- Į tariasi, manoma, kad pasi- 
gyvenimo, jau padarė kon- tarimas pateiks naujų pa- 
krečių nusileidimų ir pasiū- siūlymų.4,855 j

I

4101 Sako, kad nebus
I 

1408. 
1211 

700 
460 
390 
374 
350 
266 
240

194 1
120 j

per daug žmonių
Ženeva. — Jungtinių 

Tautų mokslininku konfe
rencijoje Tarybų Sąjungos 
mokslininkai kritikavo seną 
anglo Thomaso Malthuso 
teoriją, kad būk pasaulyje 
tiek pridaugės žmonių, jog 
jie. “negalės išsimaitinti”.

<

TSRS mokslininkai sakė, 
kad tai reakcinė

ir 
atnaujinimų: J. J. Mockaitis, bridgeportietis; M. Svinkū- 
niene, waterburiete ir L. Žemaitienė, hartfordietė.

Brooklyniečiai pridavė po naują skaitytoją ir at- žmonių veisimasis 
(Tąsa 4-tam pusi.)

JAV suteikė Indijai 
atominių raketų

Bombėjus, Indija.—Jung
tinės Valstijos suteikė Indi
jai “Niki-Cajun” ir “Niky 
Apache” atominių raketų. 
Jų šaudymui priet a i s a i 
įrengiami pakraštyje Kera
la provincijos.

Pereitą savaitę Indijos , 
spauda buvo paleidus blofą,

susire
guliuos nats savaimi. Mais
to ir dabar galima kelerio-

teorija, būk Kinija jau pasigamino

nrT !• v B i ve I pai daugiau pagaminti,Kenedis uz taksy numusimą 'kaip pasaulyje jo yra pa
gaminama.

atominiu bombų ir jas ban
dė. Tas blofas buvo skelbia
mas per kelias dienas, ma
tomai, užmaskavimui atga
benimo atominių raketų iš 
JAV.ir pagalbą seneliams

Washingtonas. — Prezi- to nepadarys, tai Jungtinė- 
dentas Kenedis sako, kad se Valstijose padidės 
jis pasiuntė Kongreso na
riams raginimą tuojau eiti 
prie numušimo įplaukų tak
sų ir pasirūpinimo darbų 
jaunimui.

Prezidentas sako, kad da
bar vienatinis paakstinimas 
Jungtinių Valstijų gamy
bai, tai numušimas įplaukų 
taksų, nes tas suteiktų gy-

Washingtonas. — JAV
Gynybos sekretorius R. Me- __  _
Namara pareiškė, kad bus sakė, kad jeigu jis bus An- 
pašalinta iš karo aviacijos giįjos premjeru, tai užda- 
850 bombonešių “B-47”, nes t ryS JAV karo bazes Angli- 
jie jau“paseno”. ’joje.

Londonas. —Naujas dar- 
biečių vadas Harold Wilsonne

darbas ir valdžios deficitas.
Kenedis sako, kad jis pa

teikė platų planą, pagal 
kurį turėtų būti parūpinta 
jaunuoliams darbų, kurių 
dabar per metus virš mili
jonas negauna darbo.

Jis taipgi sako, kad Kon
gresui pateikė pasiūlymą

sa- 
raketas, ku- vaitę JAC pasigamins pir- 

submari- 
į taikinius. Sakoma, kad tai ną, tik 12-kos pėdų ilgio, 
bus milžiniškos jėgos rakė- kuriame plauks tik du žino
tos. nes.

įmina “2SR2” __ c
Labai gražiai sekasi ir mū-Iriomis bombonešiai šaudys mąjį “nykštuką” 

sų didžiajai Lietuvių Literato-............... ~ *
ros Draugijai. Nariai jau ga
vo, pirmą šių metų knygą 
“Prelatas Olšauskis.” Kurie 
flį jau skaitė, yra patenkinti. 
Žurnalo “Šviesos” pirmas šių 
metų numeris jau spausdina
mas. Nariai gal dar šį mėnesį 
gaus.

Vėliausios iinios
IŠ VISO PASAULIO

Petriką rašo mūsų ! Paryžius. —Policija areš- 
Draugijos istoriją, kurią išlei- tavo grupę suokalbininkų, 
sime atžymėjimui Draugijos kurie planavo : 
50-osios sukakties. Vadinasi, j FranCūZijos prezidentą De50-osios sukakties, 
nemiegame, nesnaudžiame.

nužudyti

Gaullę. Bėgyje 17-kos mė
nesių, tai jau penktas pa
sikėsinimas ant jo gyvybės.

Praga. — Čekoslovakijos 
vyriausybė veda kovą prieš 
alkoholio gėrimą. Šalyje 
yra užregistruota 68,000 al
koholikų.

Havana. — Camagueyjj Miami, Fla. — Čionai at- 
Ku- plaukė 746 iš Kubos kubie-A. Vz Kz VA A 1"^ VA V< V A X X. Vv KZ X v» X XXX • • • •

LttJts.su, hcs Ltts suicmvų pataisyti Social Security, ProvmciJos pamaryje . 
ventojams daugiau galimy- įstatymą, pagal kurį būtų ! savis^uga suerne devy- cių. Jiems leido Kubos vy-
bių pirktis sau reikmenų. 
Jis sako, jeigu Kongresas

apmokamos senelių ligoni
nės ir medicinos išlaidos.

Anglijos parlamento nariai 
darbiečiai savo vadu pasirinko 
Haroldą Wilsoną. Jis daug 

‘jaunesnis ir smarkesnis už ve
lionį Hugh Gaitskellį. Jis dar 
esąs ir gerokai kairesnis. Pav., 
jis priešingas tam, kad Angli
ja taptų Jungtinių Valstijų ko-j 
lonija. 
jos atominį ginklavimąsi. Jis 
nenorįs Angliją įpiršti “Bend
rajai rinkai.”

Sakoma, kad kons e r v a t y 
partijos politika Anglijos 
žmonėms jau gerokai dasiėdė. 
Naujuose rinkimuose, kurie i . , .
gali įvykti dar šiais metais, mnkų_ laimingai nuo laivo 
darbiečiai gali laimėti. Harold nukėlė. 
Wilsonas automatiškai taptų 
Anglijos premjeru.

Tokios perspektyvos nepa
tinka ir mūsų sostinės gal
voms. Prez. Kenedis esąs su
rūpinęs. Anglija galinti “pa
sišiaušti,” kaip “pasišiaušė” 
Francūzija ir Kanada.

Washingtonas. —L. Key- 
serlingas, buvęs Trumano 
ekonominis patarėjas, sako, 

[kad šiemet Jungtinių Vals- 
jisTsąT prieš’ Angfi-' tijų deficitas bus 19 bilijo-

Orange, N. J. — Kamba
ryje rado negyvą Antaną 
Jakoviną, 27 metų amžiaus, 
keturių vaikų tėvą. Jis var
todavo narkotikų nuodus.

nų dolerių.

Bremenas, Vokietija. — 
Migloje hollandų laives 
“Maasdam” užplaukė ant 
seklumos. Visus 230 keliau-

Tokio. — įvyko japonų 
motinų protesto demonstra
cija prieš įleidimą JAV ato
minių submarinų į Japoni
jos prieplaukas.

Prezidentas Kenedis išskės-
XTąsa 5-tam pusi.)

Washingtonas. — JAV 
1 Sveikatos departament a s 
I numato vėjaraupių pavojų.

Maskva. —“Pravda” pla
čiai rašė reikalaudama lik
viduoti visas karo bazes ki
tose šalyse.

Miami, Fla. — JAV žydų 
organizacijos veda vajų už 
sukėlimą $96,000,000 Izrae
liui.

Sofija, Bulgarija. —Snie
go tiek daug iškrito, kad 
lėktuvai negali nei nusileis
ti, nei pakilti iš orlaukio.

Ankara. — Turkija už
draudė platinti amerikietės 
Ella Kazan knygą “Ameri
ca”. , /

“Kinai yra mūšy 
broliai”, - TSRS

Maskva. — Į Tarybų Są
jungą atvyko naujas Kini
jos ambasadorius Paų-Tzu- 
linas. TSRS Užsienio minis
tras Gromyko suruošė pasi
tikimo banketą, kuriame 
dalyvavo diplomatai, TSRS 
pareigūnai, jų tarpe ir 
Chruščiovas.

Ghruščiovas pare i š k ė: 
“Pabaigoje mes su savo 
broliais kinais užpilsime 
pilnus kastuvius žemių ant 
kapitalizmo kapo”. Tą sa
kydamas jis turėjo mintyje, 
kad socializmas laimės 
prieš kapitalizmą.

Los Angeles, Calif.-—Ore 
sugedęs sprūsminis lėktu
vas “DKM” laimingai nusi
leido su 70 keliauninkų.

TSRS atšauks dalį 
savo jėgą iš Kubos

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos ambasadorius A. 
Dobryninas painforma v o 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybę, kad TSRS iki kovo 15 
dienos atšauks kelis tūks- 
tančinus savo militarinių 
jėgų iš Kubos.

Pagal pirmesnį Tarybų 
Sąjungos pareiškimą, tai 
tos TSRS militarines jėgos 
Kuboje buvo supažindini
mui kubiečių su vartojimu 
naujosios karo technikos, 
kurios Kuba apsigynimui 
gavo iš TSRS ir kitų socia
listinių šalių.

Bagdadas. — Irako mili- 
taristai ir reakcininkai ne
siliauja puolę darbininkus 
ir žemdirbius.

nis amerikiečius. Jie skel- riausybė išvažiuoti. Jie pa- 
biasi, kad esą- tik narūnai sakoja seną nudėvėtą pa- 
(“skindivers”). Kubos savi- saką apie Kuboje esamus 
sauga mano, kad jie tyrinė
jo Kubos pakraščius invazi
jos sumetimais.

e
Albany, N. Y.

Yorko gubernatorius Nel
sonas Rockefelleris, kuris 
ruošiasi būti kandidatu į 
JAV prezidentus, puola Ke
nedžio administraciją už 
tai, kad ji nedaro invazijos 
į Kubą.

New

Londonas. —Anglijos mi- 
litaristai nusprendė dau
giau gamintis atominių gin
klų, kaip bombų, taip ir 
“Skybolt” raketų. Tarp 
anglų ir JAV militaristų 
įvyko nesusipratimas “Sky- 
bolt” raketų klausime, ka
da JAV jas iškraustė iš 
Anglijos.

Washingtonas. —Atvyko 
Venezuelos prezidentas Ro
muti Betancourtas.

tarybinius technikus, būk 
jie “pijokai”, “nešvarūs”, 
“nekultūriški”. Bet ar gali
ma nuo Kubos priešų lauk
ti kitokio atsiliepimo apie 
tuos, kurie Kubai gelbėja?

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų generolai pa
skelbė, kad jau 1,800 Kubos 
pabėgėlių įstojo į JAV ar
mijos dalinius. Keli šimtai 
jų stojo ir į JAV karo lai
vyną. JAV armijoje yra or
ganizuojami atskiri kubie
čių daliniai, kurie vartoja 
kubiečių kalbą.

Madridas. — Prad ėjo 
tirpti sniegas, kurio labai 
daug yra. Upės išėjo iš 
krantų. Daug žmonių liko 
be pastogės.

Ankara. — TSRS prane
šė Turkijai, kad šiemet ne
turės Izmire parodos.

LttJts.su
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Komunistų debatai
%

(Straipsnis pirmas)
JAU PRIEŠ KURI LAIKĄ tarp Tarybų Sąjungos 

ir Kinijos Liaudies Respublikos Komunistų partijų pra
sidėjo diskusijos-debatai dėl visos eilės politinių klausi
mų, tačiau tie debatai vyko ne viešai spaudoje, o tik 
įvairiuose suvažiavimuose bei posėdžiuose. Tik vėles
niuoju metu debatai tapo atviri, nagrinėjami spaudoje 
viešai, ir į tuos debatus įsijungė ir kapitalistinių šalių 
komunistinės partijos. Debatai tapo tarptautiniais. >

“Laisvės” redakcija gavo jau ne viena skaitytojų 
užklausimą, ką mes manome apie skirtumus, esančius 
tarp tų socialistinių šalių komunistų. Vienas skaitytojas 
waterburietis C. K., pavyzdžiui, rašo, kad jam nesu
prantama, kodėl Kinijos ir TS komunistinės partijos 
taip aštriai debatuoja, kuomet jos abidvi savo progra
mą grindžia marksistiniu-lenininiu mokslu?

Š. m. sausio mėn. dviejuose “Laisvės” numeriuose 
mes buvome išspausdinę didesnę dalį N. Chruščiovo kal
bos, sakytos TS Aukščiausios Tarybos (parlamento) se
sijoje Maskvoje. Ten Chruščiovas tuos skirtumus aiš
kiai, konkrečiai išdėstė, ypatingai nuosekliai išdėstė tai, 
kiek tie skirtumai liečia taiką ir karą, kiek jie liečia tai
kų sambūvį (koegzistenciją) ir “Kubos krizę”, įvykusią 
1962 m. spalio mėnesi, bei jos išsprendimą.

Šiandien mes trumpai paliesime, kaip mes supranta
me svarbesnius nesusipratimus, privedusius prie dabar
tinių debatų, prie to, kad į juos įsitraukė ir kitų šalių 
komunistinės bei darbininkų partijos.

z. — o —
TARYBŲ SĄJUNGOS Komunistų partija kritika

vo Kinijos Komunistų partiją dėl šių dalykų:
1. Kinijos Komunistų partijos nutarirnu, Kinijoje 

buvo pradėtos steigti komunos, apimančios aaug milijo
nų žmonių kiekviena. TSKP vadovai, vadovaudamiesi 
tarybiniais patyrimais, sakė, jog tąi , klaida. Pirmiau, 
sakė jie, reikia žemės ūkį' sukolektyvinti, sukooperatin- 
ti, kad valstiečiai įprastų bendrai dirbti ir savo vaisiais 
naudotis. O kai jie bendrai dirbdami įpras, išmoks dirb
ti ir vertinti kolektyvinį darbą, kai labiau apsišvies, tuo
met, kai žemės ūkį fabrikai gerai aprūpins pramonine 
technika,—mašinomis—valstiečiai patys eis į komunas, 
išmoks komunistiškai gyventi ir palaipsniui įaugs į ko
munistinę visuomenę, į komunizmą. Kiek mums žinoma, 
Kinijos komunistų programa dėl didžiulių komunų stei
gimo atpuolė; TSKP komunistų vadovai buvo tuo klau
simu teisūs.

2. Kinijos komunistai dąr vis daugiau mažiau tebe
silaiko asmenybės kulto sistemos, kas neša žalą socia
listinės statybos sėkmingumui. Tarybų Sąjungos patir
tis su asmenybės kultu, ypatingai paskiausiais metais 
prieš Stalino mirtį, aiškiausiai parodė asmenybės kul
to žalingumą. Po Stalino mirties TSKS pradėjo aštrią 
kovą prieš asmenybės kulto palikimą. Buvo atsteigta 
plati socialistinė demokratija partijos, valstybės orga
nuose ir visoje žmonių veikloje, visame gyvenime.

Kinijos KP globoja mažytę Albaniją, kur asmenybės 
kultas tebebujoja, kur žiauriai puolami, persekiojami 
visi tie komunistai, kurie išdrįsta tarti gerą žodį už Ta
rybų Sąjungą. Albanijos spauda žiauriai puola Tarybų 
Sąjungos vyriausybę, ypatingai josios vadus, N. Chruš
čiovą ir kitus, o Kinijos KP vadovai tuos puolikus re
mia, per juos, iš tikrųjų, jie patys puola Tarybų Sąjun
gos vadovybę.

3. Tarybų Sąjungos ir kitų šalių komunistinės par
tijos atsargiai, gražiai darė pastabas Kinijos vadovams 
dėl to, kam jie leidosi išprovokuojami dėl sienų su In
dija. Tuo būdu, buvo sakyta, Kinija stumia di
džiulę neutralią Indiją į imperialistų glėbį. O šiuo labai 
opiu laikotarpiu tai eina naudon tik imperializmui.

Tie pasaulio komunistai, kurie kritikuoja Kinijos 
komunistus, nesako, kad Indija yra šventa, kad tarp In
dijos ir Kinijos siena, kurią kadaise nustatė anglai im
perialistai, yra teisinga. Ne! Jie tik sako, kad nereikėjo 
dabar pradėti ginkluotą konfliktą, kad reikėjo su Indija 
tartis; kad socialistinė valstybė privalo turėti pakantru
mo ir turi veikti, išeidama iš bendrų pasaulinių taikos iš
laikymo interesų.

N. Chruščiovas netgi nurodė, kad anglai imperialis
tai turi užgrobę Kinijos dalį—Hong Kongą, o portugalai 
imperialistai—kitą Kinijos salą—Makao, tačiau Kinija 
nepradėjo anglų varyti iš Hong Kongo, o portugalų—iš 
Makao salos, bet ji leidosi į ginkluotą konfliktą su neut
ralia Indija. O tai šiuo tarpu kenkia pasaulinei taikai. 
Indija užsisakė ginklų iš JAV. Pastarosios mielai tuos 
ginklus duoda, tikėdamosios, kad tuo būdu nustatys In
diją ir prieš Tarybų Sąjungą—įtrauks ją į imperialisti
nes pinkles. , P" A

Tokie, trumpai suėmus, daromi Kinijai primetimąi 
iš Tarybų Sąjungos ir iš daugelio kitų šalių komunisti
nių partijų.

Bet darydami tuos Kinijai primetimus, kritikai-ko- 
niunistai visuomet pabrėžia tai, jog tos didžiulės šalies 
komunistai yra atlikę garbingą, didžiulį žygį, išlaisvin
dami Kiniją iš imperialistų ir čiang kai-šekinių prie-

LATVIJOS GYDOMIEJI 
ŠALTINIAI

Vilniaus dienraštis “Vaka
rinės naujienos” rašo:

Gražiuose Latvijos kuror
tuose kasmet ilsisi apie 150 
tūkstančių žmonių, kurie čia 
važiuoja iš įvairių šalies vietų. 
Daugelis gydyklų pastatytos 
netoli mineralinių vandenų 
šaltinių.

Daugiau kaip 100 metų nau
dojosi ligoniai sieros vandeni
lio turinčiais šaltiniais Kerne- 
rių, Baldonės, Siguldos ir Kan- 
davos kurortuose. Šaltiniai la
bai išgarsino šias gydyklas. 
Virškinimo organams gydyti 
sanatorijose ir poilsio namuo
se “Liči,” “Baltija” ir “Val- 
imiera” plačiai naudojami sū*> 
rjeji vandenys.

yPagal savo sudėtį Latvijos 
mineraliniai vandenys artimi 
Ižcvsko ir Druskininkų vande
nims. Jie sėkmingai naudoja
mi, gydant skrandžio, kepe
nų, žarnyno susirgimus.

Respublikoje uoliai tiriami 
nauji mineralinių vandenų šal
tiniai.

Kas ką rašo ir sako
KANADOJE

Rašydamas apie tai, ko-1 
dėl buvo paleistas Kanados 
parlamentas ir apie busi
muosius rinkimus, kanadis- 
kis “Liaudies balsas” šitaip 
komentuoja:. ' •

įdomu, kad ir dalis konser- 
vatų dabar nori visą kaltę su
versti ant Di^fenbakerio. Jis, 
nuvertinęs konservatų partiją 
ir t. t. Atrodo, kad jis bus 
“pakartas,” kad išteisinus 
konservatų partiją.

Toks tai vaizdas mūsų parla
mentarinės demokratijos. Po
litikieriai susirovė, vieni ki
tiems akis drasko, pamiršdami 
svarbiuosius šalies reikalus. 
Galima gerai įsivaizduoti, kas 
per rietynės dabar prasidės, 
besiruošiant rinkimams. Po to 
veikiausiai bus tas pats, kas 
buvo prieš rinkinius. Jie visi i 
vienodų plunksnų.-' Prieš kon- 
servatus buvo liberalai, bet 
nieko geresnio nebuvo.

Tuomi, žinoma, neteisinami 
konservatai. Jeigu jie būtų 
dėję pastangas Kanados gero
vei pakelti, opzicijai būtų bu
vę sunku veikti prieš juos. 
Naujieji demokratai tikrai bū
tų palaikę juos. O jiems re
miant vriausybę, liberalams ir 
socialdemokratams nebūtų bu
vę galima sugriauti ją.

'Kanados ž m o n ė m s stovi 
i prieš akis didelė problema. 
Prieš akis stovi liberalų, kon
servatų ir socialkreditorių par
tijos, kurios ne tik nesutaria, 
kaip pakelti Kanadą iš sle
giančios krizės, bet ir nežino. 
Dabartiniu metu jos vyriausiai 
susirūpinsios nukliniais sviedi
niais, kurie, kaip jau eksper
tai nurodo, nesuteiks jokio ap
sigynimo, tiktai padidins daly
vavimą ginklavimosi lenktynė- 
es.

Nauja Demokratinė Partija 
palieka viena su kiek pozity
vesne programa. . Jos lyderiai, 
atrodo, dar nešoko į Jungtinių 
Valstijų vežimą ir nešaukia, 
kad reikia skubėti giiikluotis 
nukliniais sviediniais. Jie aiš
kiau kalbą apie reikjamąs - re
formas,. kaip “medicare,p ša
lies industrialize! ja ' ir' "kitos. 
Gal ji ir yra kanadiečių išei
tis. Jeigu ji paimtų valdžią, 
ir jeigu ji pildytų savo paža
dus, tai ji, visų pažangių jė
gų palaikoma, galėtų šį tą ge
resnio padaryti.

Senajame Vilniaus universitete susirinko Lietuvos moks
lininkai neeiliniai sesijai. Sesijos metu universiteto Mokslinė 
taryba vieningai nutarė suteikti JAV pažangiojo judėjimo ve
teranui, publicistui Antanui Bimbai istorijos mokslų garbės 
daktaro vardą.

Nuotraukoje: Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo 
universiteto Mokslinės tarybos nariai vieningai balsuoja už 
isterijos mokslų garbės daktaro vardo suteikimą Antanu 
Bimbai.

Knyga apie įžymųjį lietuvių i 
tautos dailininką

mano rankose di- vaizduokime jauną dailinin- 
formato storoka ką, atvykusį į Peterburgą 
Ją 1960 metais iš-;su giliausiu troškimupatek-

Pirmas 
nepavyksta dėl 

pasiruošimo. Jau
nuolis tuščiomis kišenėmis.

Štai 
džiulio 
knyga, 
leido Valstybinė politinės ir ti j garsiąją Petrogrado 
mokslinės literatūros lei- Dailės akademiją, 
dykla Vilniuje. Jos auto- bandymas 
rius yra St. Budrys. Ji pa- stokos 
vadinta “Juozas Zikaras.”
Nepadėjęs iš rankų iš ją O čia dar ima ir į lovą pa- 
perskaičiau ir išvarčiau su guldo sunki liga. Priglaudžia 
didžiausiu susidomėjimu, ir gydo jį tūlas advokatas. 
Sveikinu autorių, sveikinu Ar šiaip taip išsikrapštęs 
leidyklą už davimą mums iš ligos jaunuolis nuleidžia 
tokio puikaus kūrinio. rankas ir nustoja vilties? 

Nieko panašaus! Jis stoja į-i • _ . . 1 • X A AVIVU IVCCJl ACVkJVA- CAkJ • j *

Daugelis musų tik esame t Peterburg0 Daiiės skatini- 
girdeję apie senuosius lietu-'mo draugijos mokyklą ir 
vių tautos dailininkus, o su metu rudenį vėl bando 
jų gyvenimu ir kūryba ne- įgtoti į Dailgs akademiją, 
same kiek plačiau susipazi-, įr vgl nepaVyks.ta. Bet 
nę.. Tiesa, nemažai esame ; nepalaužia j0 valios.
skaitę bei girdėję apie Čiur
lionį,, .-Rimšą, Žmuidzinavi
čių, betgi Lietuvoje daili
ninkų buvo daug daugiau. 
Deja, jie labai mažai tebu
vo populiarinami Amerikos 
lietuviuose. O kai kurių jų 
vaidmuo tautos dailės vys
tymesi buvo labai žymus, 
labai didelis. Dailininkas 
Juozas Zikaras buvo vienas 
iš tų — bent man — mažai 
težinomų . Gi jis., kaip pasi
rodo, buvo vienas iš įžy
miausių senosios kartos dai-

Jis per trejus su puse metų 
mokosi Dailės skatinimo 
draugijos mokykloje skulp
tūros ir ruošiasi akademi
jai. Ir tiktai įs;. trečio ban
dymo 1910 metais pagaliau 
jis atsidaro Dailės akademi
jos duris. “Ilgametė Zikaro 
svajonė,” sako St. Budrys,! 
“tapo tikrove.”

Kalbėdamas apie dailinin- LLD įstaigose. Apskrities 
ko Zikaro kilmę St. Budrys komitetas nutarė 
sako:

“Dar ir šiandien kai kur
llllciuoių. naiuvovicu 11- ■ •
lininkų, sukūręs labai daug, Pakel®se Pamatysi senas sa- 

i „ i • L,.™ manotas lūšneles, sunkiosdavęs labai daug lietuvių 
tautos dailei.

—---------------- ------------------ > uuimiuo

Į liaudies praeities ‘liudinin- 
į kės. Jose amžiais skurdo 

Minėta knyga susideda iš ponų engiami, vargo pri- 
dviejų dalių. Pirmojoje da- slėgti neturtingieji valstie- 
lyje autorius St. Budrys la- čiai. Tačiau nei priespau- 
bai gražiai supažindinamus da, nei neišbrendamas var
sų Juozo Zikaro gyvenimu gas negalėjo supančioti liau- 
ir kūryba. Antroji gi dalis dies kūrybiškumo, užgniauž- 
susideda iš reprodukcijų. Ir ti jos talento. Varganose 
kokių ten puikių dailės še- lūšnelėse gimė daug talen- 
devrų randi! Kai nuo kurių tingų .rašytojų ir poetų, mu- 
sunku akį atitraukti. Kai zikų ir dailininkų, kuriais 
kurie jų tavyje sukuria tie- didžiuojasi lietuvių tauta.” 
siog nepamirštamus vaiz
dus. Jau tik paminėjimas

Ir va:
“Vienoje tokioje lūšnelėje,

jų pavadinimų be galo daug Paliukų kaimo grytelninko’ imų.Jai abiejų mūsų laik- 
pasako apie to tauraus lie- šeimoje, 1881 metų lapkri- 
tuvių tautos sūnaus didžiulį, čio 18 diena gimė Juozas 
indėlį į mūsų tautos kultu- Zikaras, busimasis skulpto- 
ra. Štai kai kurie jų: “Ant ’ T ” - - -
vieškelio,” “ 
“Bedarbis,” “Be vietos, 
“Gyvenimas,” “Nuskriaus
ta,” “Darbas ir mokslas,” 
“Lietuvaitė,” “Skausmas,” 
“Franceska da Rimini pra
gare,” “Dalgį xkala,” “Ant 
kapo” ir visa eilė kitų.

Bet dailininko Juozo Zi
karo kelias į skulptūros ir 
tapybos meistrus buvo ne
lengvas, ne rožėmis išklo
tas. Į tas dideles aukštu
mas jis iškilo tik per didžiu
les pastangas ir nepalaužia
mą ryžtą, nugalint net kar
tais tarytum nebenugali- 
mas gyvenimo audras. Įsi-'

KENGŪROS IR ŠEŠĖLIAI
Civilizacija tarnauja ken

gūroms. Beniiškėje, akme
nuotoje Australijos dyku
moje dažnai galima pama
tyti kengūras, besislepian
čias nuo' saulės... telegrafo 
stulpų šešėlyje. Išsirikia
vusios viena paskui kitą, 
jos stovi eilėje ir pabėgtų 
tiktai tuomet, jeigu jau 
prieitum arti.

spaudos, padarydami Kiniją socialistine ir'galinga.
Kitame straipsnyje mes pakalbėsime apie tai, ko-

kius priekaišiojimus-kaltinimus kinai komunistai prime
ta Tarybų Sąjungos vadovams ir tiems, kurie su jais iš
vien eina,—pavyzdžiui Italijos Komunistų partijos va
dovams. f

rius. Jo vaikystė ir jaunys
tėj kelias į mokslą būdingi 
daugeliui to meto mūsų in
teligentų, kilusių iš darbo 
žmonių ir per didžiausius 
vargus išėjusių, kaip tada 
sakydavo, ‘į žmones’.”

Mūsų busimajam dailinin
kui teko nemažai paragauti 
ir piemenėlio ir berno duo
nutės pas buožes. Bet jis 
nenurimo, nepasidavė liki
mui. Ir bernaudamas pas 
buožę jis “sapnavo” apie 
dailės mokyklą, apie dailę, 
ir kai pripuolamai į jo ran
kas pateko žurnalas “Niva,” 
kuriame jis rado aprašytas 
Peterburgo Dailės akademi
jos studijas, kuriose mokėsi 
daugiausia jaunimas^ “prieš 
jaunuolio akis,” pasak Bud
rio, “atsivėrė, nors ir labai 
miglotai, didelis ir naujas 
meno pasaulis. Tai labai su
jaudino Zikarą, įžiebė rųse-

Socialistinėsenančią jame menininko ki
birkštėlę, paskatino siekti 
dailės mokslo.”

Na, “o palinkimą į dailę,” 
'pasirodo, “Zikaras pajuto 
gana anksti. Dar piemenau
damas jis mėgo drožinėti iš 
medžio ir lipdyti iš molio 
įvairias figūrėles... Jis ne 
tik meniškai išpiaustydavo 
lazdas, pykęs, šaukštus, bet 
išdroždavo ir žmonių figūrė
les, 'Zikariuko darbeliai išsi
skirdavo iš jo draugų droži
nių, jais gėrėdavosi visas kai
mas.” Vadinasi, busimasis 
dailininkas turėjo įgimtą 
palinkimą ir talentą į dailę. 
Gerai, kad jis tam savo ta
lentui ir palinkimu! surado 
kelius ir būdus išsivystyti 
į labai aukštą laipsnį ir ta- Į 
po vienu iš pačių įžymiau-' 
šių lietuvių tautos dailinin
kų.

Juoz ZBcaras buvo pažan- *“•,“a cukraufbeveik ‘ketu- 
gus da.-rnnkas, ir, sako. St.
Budrys, ‘tvirtas realistinio! jiv-

meno šalininkas, kovotojas duRcij0S Juoda šiuolai- 
pries dekadentines ir for- r - - - - -----
ma is mes sieves ne tik pe- statyti pastaraisiais metais 
dagogmeje, bet ir visuome-; 
ninėje veikloje.” Jis buvo' 
“kovotojas už realistinį 
meną.” Todėl “lietuvių dai
lės istorijoje Juozas Zikaras 
užima svarbią vietą kaip 
ryškus ir savitas Pirmųjų 
dailės parodų ir ikitarybi- 
nio laikotarpio skulptorius.”

Įžymusis dailininkas mirė 
1944 metais, nebesulaukęs 
progos su savo kūryba pri
sidėti prie lietuvių tautos 
žygiuotės naujuoju tarybi
niu, keliu į šviesų rytojų, gausūs vario> aliuminio, 
kurio pastatyme taip uoliai angiįes, krištolo ir vertingų 
n giaziai daibuojasi jau-.g^y^^^ medžiagų tetki- 
mej1 Lietuvos dailininkai. Q seiengįj0S jr Baja^ 
Jo nueitas kelias 11 kuiyba cp0ng0 aimakuose — aukso 

klodai.
)

Stambiausioji gamykla
Išplėsta ir modernizuota 

sodos produktų gamykla 
OknąlfMurešulujuje. Dabar 
ji tapo stambiausia Rumu
nijoje tokio tipo įmonė ir 
išleidžia 300 tūkstančių to
nų sodos produktų per me
tus.

Keturis-penkis kartus 
tvirtesnė

Naujo tipo labai stiprią 
elastingą medžiagą padams 
“Mikrodur” sukūrė Žilavos 
gumos kombinato specialis
tai (Bukareštas). Šis sinte
tinis padas nebijo drėgmės, 
4-5 kartus tvirtesnis už pa
prastą odinį padą ir savo iš- 
v a i z a nė kiek nesiskiria 
nuo jo.

Mechanizuojamas VDR 
žemes ūkis <

Beveik 14 tūkstančių naiįp 
jų traktorių ir d e š i m t y s

• tūkstančių kitų žemės ūkio 
mašinų bei padargų šiemet 
papildys VDR žemės ūkio 
mašinų ir traktorių parką. 
Iki 1963 metų gruodžio pa
baigos gamybiniai žemės 
ūkio kooperatyvai jau turės 
112 tūkstančių traktorių. 
Numatyta senus traktorius 
pakeisti naujais, 40 AJ 
(arklių jėgos) galingumu

Trečdalis gyventojų 
b apsigyveno naujuose 

namuose
Maždaug trečdalis Bulga

rijos gyventojų dabar gyve
na naujuose namuose. Per 
1945-1962 metus pastatyta 
apie 619 tūkstančių naujų 
namų, iš jų 137 tūkstan
čiai—miestuose ir 482 tūks
tančiai — kaimuose. Pagal 
gyvenamųjų namų statybos 
tempus Bulgarija pralenkę 
Austriją, Italiją, Angliją, 
Belgiją. *

Keturis kartus daugiau 
cukraus

Rumunijos cukraus pra
monė dabar per metus ga-

i ris kartus daugiau, negu 
11938 metais. Didesnę pre

kiniai cukraus fabrikai, pa- 
(__ vx._____ ____  _____ >
i Livezyje, Bučečėje ir Ludu- 
šėje. Vien tik Bučečės cuk
raus fabrikas per metus 
perdirba tiek cukrinių run
kelių, kiek jų perdirbdavo 
visi cukraus fabrikai, buvę 
Rumunijoje 1938 metais.
Atskleidžiami šalies turtai
Daugiau kaip 40 Mongoli

jos geologų būrių bei paieš? 
kos brigadų pernai tyrinėjo 
tolimiausius šalies kampe
lius. Eilėje rajonų aptikti

ilgai tarnaus įkvėpimu ir 
pasididžiavimu naujosioms 
kartoms. • ’

A. B. Salietis

Cleveland, Ohio
Bendri LLD reikalai

Šiomis dienomis. pasireiš
kė šiek tiek veikimo ylsbse 

i šaukti Į 
i LLD 15-tos apskrities meti-, 
nę konferenciją kovo 171 
dieną, tokiu būdu yra rei
kalas turėti ir kuopų susi
rinkimus, kad išrinktų dele
gatus į konferenciją. O, be 
to, reikia kartu apkalbėti ir 
visą kuopų veikimą.

190 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 
24 dieną, 3-čią valandą po 
pietų, klubo svetainėje. 
Kviečiami visi kuopos na
riai, o taipgi ir kitų kuopų 
svečiai atsilankyti. Po susi
rinkimo turėsime vaišes, su 
kuriomis galėsime smagiai 
praleisti visą vakarą.

Kaip matome iš praneši- 

Kombainų iki metų pabai-

jraščių “Laisvės” ir “Vil
nies” vajai baigėsi su gero
mis pasekmėmis, todėl ke
lios mūsų darbščiosios mo
terys pasisiūlė sure n g t i 
banketą Cleveland© va j įnin
ku pagerbimui. Banketas 
įvyks kovo 2-rą dieną, 6 vai. -. - 
vakaro, Klubo svetainėje, traktoriais. 
Tikimasi, kad Cleveland© ir 
apylinkės pažangioji visu©-1 gos bus 12.5 tūkstančio; 360 
menė, kuri didžiai vertina ; tūkstančių hektarų kukurū

zų silosui bus nuimama tik 
mechanizmais.

Mažas traktorius
Šanchajaus traktorių ga

myklos kolektyvas (Kinija) 
kaVtu su kitomis miesto 
mašinų gamyklomis ruošia
si gaminti naujus mažus 
traktorius nedideliems lau
kams įdirbti kalvotuose 
Pietų Kinijos rajonuos?.

mūsų spaudą, įvertins ir 
spaudos darbuotojus—vaji- 
ninkus, skaitlingai atsilan
kys į šį banketą*.

Balandžio 6 ir 7 dienomis 
turėsime Lietuvos filmų ro
dymą—bal. 6 d. nuo 5 iki -7 
bus paruošta vakarienė, o 
nuo 7 iki 9 vai. filmai.

Bal. 7 d. filmų rodymas 
prasidės 3-čią valandą po 
pietų. Rodymas įvyks Klu
bo svetainėje, 19305 St. Clair šiemet numatoma pradęja 
Avė. serijomis gaminti šiuCre

J. žebrys traktorius.
- —■*------------------------- -------------

2 p;-Laisvė (Liberty)— Penkt., vasario (FVb.) ?2, 1963



GRIGIšKio

įvairiais klausimais JURGIS VAŠINGTONAS LMS VEIKLA
Apžvalga 1962 m. Veiklos

knygą “On the Gleaming 
Way,” kurioje paduota ryš
kių davinių, rodančių indė
nų pažangą per pastaruo
sius 30 metų. Tai buvo in
dėnams suteikta “naujoji 
dalyba,” kurios pasėkoje 
atidarytos indėnams durys 
į šviesesnę ateitį.

Pavyzdžiui, knygoje apra
šoma Jicarilla Apaches gen
tis, kuri pirmiau smarkiai 
nyko, o dabar gražiai atsi
gavo. Ji buvo iš valdžios 
pasiskolinusi $85,000, ku
riuos į penkis metus atmo
kėjo. Jos vadovaujamas ko
operatyvas pavyzdingai vei
kia ir net pelną neša.

Dabar indėnų politinis,

m;

Apie Amerikos indėnų 
praeitį ir ateitį

Apie Amerikos indėnų 
(indijonų) gyvenimą ir jų 
kovas išleista tonos litera
tūros. Knygynai užversti 
knygomis, mokyklose gausu 
vadovėlių. Visa bėda yra 
tame, kad toji literatūra 
nušviečia netikrąjį indėnų 
gyvenimą . Indėnai ameri
kiečiams vaizduojami kaip 
didžiausios pabaisos, indė
nais net vaikai gązdinami. 
t Sunku rasti tokių knygų, 
kurios teisingai perstatytų 
indėnų gyvenimą^ Bet vis
gi kur ne kur randasi.

Viena tokia knyga “The 
Patriot Chiefs,” parašyta
Alvin M. Josephy Jr., gana ekonominis ir kultūrinis gy- 
teisingai aprašo indėnų gy- venimas daro reikiamą pa- 
venimą, jų kovas ir jų čy- 
Lis (vadovus).

Su ta diena, kai europie
čiai įkėlė savo koją Ameri
kos žemėn, indėnų gyveni
mas pagrindiniai pradėjo 
keistis. Nors indėnai euro
piečius sutiko broliškai, bet 
toji brolybė greit išgaravo, 
kai indėnai pamatė, kad eu
ropiečiai atvyko juos užka
riauti, jų turtus atimti, jų 
žemes pasisavinti. Apie 300 
metų siautęs karas indė
nams padarė tiek žalos, kad 
jie jau nebepajėgia atsisto
ti ant savųjų kojų.

Iš visų geriausių žemių ir 
ganyklų indėnai buvo jė
ga. išvaryti, buvo privers
ti trauktis į kalnus, į ne
derlingas žemes. Žiaurios 
sąlygos užgrūdė indėnų ma
ses ginti savo tėvynę, nors 
reikėtų ir visiems žūti. Sun
ku indėnams buvo susitai
kyti su baltaisiais, kai pas
tarieji jiems niekad nedavė 
ramybės, naikino juos ir 
naikino. Baltieji iš indėnų 
paveržė apie 90 milijonų Kaip ten galima gyventi 
akrų žemės

Minimos knygos autorius1 . respublikos milita- 
aprašo apie devynis didžiuo- f junta slopina kiekvie- 
sius indėnų čyfus, kuriems! . ^ar^° zjnonių pasiprie-
teko vadovauti savo genčių' kuriam pngrindą su- 
ir net sąjungų gynybai nuo!^a^a ^kamos sąlygos: 
baltuių užpuolikų. Tai bu-i ° 1'1™1
vo tikri savo tautos, savo 
gimtinės patriotai. Pasiau
kojusiai. iki paskutiniam 
krauio lašui, jie gynė savo 
žmonių laisvę, savo tikybą, 
asmeninę apsaugą, gyvybei 
išlaikyti priemones, kam 
baltieji nuolat grasino. __ t

Nederlingose žemėse in-; dieną.
dėnams skirtos rezervaci-j Iš 100 naujagimių 62 val
ios buvo panašios koncent- kučiai miršta nesulaukę 5 
^ciios stovykloms. Jie jau- metų amžiaus. Vaikai lega
tes! esą ikalmti ir laikomi lįaį pardavinėjami po $1 ir 
kain kariniai belaisviai, at- ■ $2. Nupirkti vaikai pasilie- 
skirti nuo civilizacijos, pa- ka savininko amžinais ver- 
niekinti. Jie nuskirti ga- gaiš.
Intinam išnaikinimui. Sun- Keturios JAV korporaci- 
kiose ekonominėse gyveni
mo salvornc-e indėnai skurdo, 
ri’.rVn. Kiek šviesesnės at
eities iie^s jau nesimatė.

Bet per pastaruosius 30 
metu, reikia pasakyti, kad 
ir indėnų gyvenimas pasi
keitė i gerąją pusę. Prezi
dentas Rooseveltas nemažai 
prie to prisidėio. Buvo pa
naikintas 1870 metais, su
kurtas indėnams tvarkyti 
(naikinti) biuras. Paskirtas 
indėnų reikalams komisio- 
nierius John Collier darba
vosi sąžiningai ir sėkmin
gai to i e svarbioje vietoje 
nuo 1933 metų iki 1945 m. 
Suteikta indėnams įvairių

žangą. Kai europiečiai pra
dėjo atvykti Amerikon, tuo - 
metu buvo 1,250,000 indėnų, 
1932 m. bebuvo 332,000, da
bar jau pakilo iki 500,000.

Philadelphia, Pa.
Šis tas iš “laisvinimo” 

pokylio
Vasario 17 dienelė buvo 

skaisti, graži. įdomu buvo 
sužinoti, kiek “išlaisvinta”, 
ir kiek dar “neišlaisvinta” 
mūsų Lietuvėlė. Dėlei to 
“laisvinimo” juk pinigų bu
vo žebravojama visur ir se
nokai.

Atvykus i Lietuvių Muzi- 
kaalę salę dar gerokai pir
ma garsinto laiko, radome 
būrį “liuosuotoiu” ir poną 
Antoną Impulevičių prie 
stalo arti prie Įėjimo laiptų 
jau užrašinėjant ir pri
imant pinigines sąskaitas 
dėl “laisvinimo”...

Veikhis “laisvinto jas” J. 
Stikliorius pakvietė vietinį 
kleboną Matusevičių pa
skaityti ma]da, kaip ir vi
suomet. Nors keletas valan
dų pirmiau ir specialūs mi
šios su pamokslais buvo at
laikytos bažnyčiose.

O visu nuostabai J. Stik
liorius iššaukė J. Kava
liauską (graborių, kaip lie
tuviai daugiausia vadina) 
perstatyti sveikintojus, ku
rių šiemet, rodosi, tik vie
nas koks tai konsulmenas, 
neva miesto majoro atsiųs
tas, tebuvo. J. Kavaliaus
kas kai}) visuomet užimtas 
mirusių laidojimu, matyti, 
nekiek tenusimano apie 
“laisvinimo” biznį, tai jis 
greičiausiai dr pasakojo, 
kas jam įsakyta, ar įkalbė
ta. Bet ir iis tikino, kad 
Lietuva būtinai būsianti“iš- 
laisvinta”. Paskiau dar ir 
aukų prašyti—kaulyti iš 
susirinkusių išstūmė mūsų 
Juozą Kavahauska. Tas dar 
daugiau sudomino senus 
Kavaliausko prietelius. Nes 
per eile metu’ senieji lietu- 
vįški biznieriai buvo pradė
ję vengti viešai “laisvini
mo” raketo. Na, dabar sa- 
kP'. nejaugi šiam raketui 
artinasi galas, kad pastaty- 

I tas svarbiausiu rams č i u 
crnhorius? !

Svarbiausiu šių metu kal- 
hėtoium buvo pabėgėlė Dr. 
Elena A Janonienė iš Balti- 
moręs. Ji kalbūio iš rašto, iš 
nerpwwmto* laiko bent kele
tas desėtku metu atgal, dar 
snie earn laiku nriesnaudą. 
Bet nežinia, ar tai tvčia, ar 
kad ii per mažai atsimena, 
o o-al ir nežino, kad tie visi 
ios garbinti ir nuo 1905 me
tu ir nuo 1918 motu tarvbi- 
ninkąi jp “nenriklnnsomv- 
hės” skelbėjai didžiumoje 
buvo caro o*erbintoioi. 1905 
metu revolmciios niekinto- 

! iai. o 1918 ir 1919 buvo be- 
nfvelkn vokiečių kaizerinį 
knnio-nikšti Uracha. Apie 

| “laisvinimo” pasekmes ši 
| ponia daktarė nieko, o nie
ko mums nedavė žinoti.

Kiek daug sykių čia susi
ėjome pasiklausyti, kiek čia 
daug “garsių” laisvintojų 

.buvo, ir kiek čia prižadų 
buvo sudėta, o dabar jokių 
rezultatų neparodė. O kiek 
daug pinigų dar reikia, tai 
net graborių prisiprašo pa
agituoti. O šis pamiršo, kad 
kuomet mes paskutinį dole
rį atiduosime “laisvinto- 
jams”, tai iš kur gausime 
graboriui užsimokėti už 
palaidojimą?..

Tarp visų tų “ceremoni
jų” buvo ir koncertinė pro
gramėlė. Kadangi dabar se
nieji ateiviai iSbbepajėgūs 
menines didesn/s progra
mas sutaisyti, tai naujo
kams, rodosi, reikėtų tuo 
susirūpinti. Bet man atro
do, kad jie dėl to yra pri- 
tingūs. Mat, pas, juos ir A. 
Impulevičius, kaip didvyris, 
sėdi prie piniginio stalo...

Južintiškis

1962-ieji metai buvo gana turtingi meniniu atžvil
giu. Visi LMS chorai pasirodė koncertuose ir suvaidinta 
dvi operetės—Chicagos LKM choras pastatė V. Andru
lio “Viengungiai”, ir Worcesterio Aido choras plačiai 
gastroliavo su J. Žilevičiaus operete “Lietuvaite”. New 
Yorko Aido choras atšventė savo 50 metų auksinį jubi
liejų su didžiuliu koncertu ir banketu; LKM choras sce
noj pademonstravo “Radio programą” iš senesnių laikų, 
o Aido choras (Roselando) naują muzikališką vaizdą 
“Atsiminimai iš Lietuvos”; Clevelando, Hartfordo, Mon
tello Vyrų, Cicero Moterų ir Ex-mainierių chorai kon
certavo savo kolonijose ir apylinkėj.

Bet smarkiausiai pasižymėjo pereitais metais tai 
Detroito Dainininku grupė. Ši grupė, vadowbeie Stella 
Smith, susibūrė su koncertu pasveikinti LDS seimą De
troite liepos 5—8. Taip šauniai jiems pasisekė didžiulę 
programą išpildyti, kad ant vietos gavo pakvietimą ru
denį koncertuoti Chicagoje. Jie ir ten puikiai pasižymė
jo meninės kokybės atžvilgiu, išpildvdami visą koncerto 
programą. Šią grupe sudaro vien tik antros ir trečios 
gentkartės Amerikoj gimę talkininkai. Mes visi linkim 
Detroito dainininkams geriausios kloties ilgai, ilgai dai
nuoti.

Chicagoj naujai įsikūrė Filmų mėgėjų kolektyvas 
su filmininku J. Misevičiumi prieky. Jie pasiryžę fil
muoti kultūrinius įvykius ir" gaminti veikalus ir spek
taklius dėl filmavimo. Nors ši meninė šaka yra mums vi
sai naujutė ir veikėjai turės į trumpą laiką daug patyri
mo sukaupti, kad ką galėtų pademonstruoti, bet pasiro
do. kad tam darbui yra gerų entuziastų ir jie smarkiai 
dirba, kad atsiektų tuos pasibrėžtus planus. Tikėki
me, kad eilė naujų talkininkų stos prie šios veiklos, ir 
kad kolektyvas taipgi bendradarbiaus su vietiniais cho
rais. Įdomu, kad keli ankstyvieji filmų bandymai, atlik
ti J. Klimo New Yorke, pasiekė Vilnių ir tenai istoriniu 
ir veiklos atžvilgiais yra įvertinti. Rodos, kad ir vienas 

ferson’ą ir Aleksandrą Ha- kitas J. Misevičiaus padarytų filmų irgi jau demonstruo- 
■milton’ą. Mėgindamas pa-, jama Lietuvoje.

1963 Metų Planai
Numatoma, kad 1963-ji metai irgi bus mūsų meni-

Kad laimėtų nepriklau- ti pirmuoju JAV preziden- 
( somybę ir sudarytų stiprią tu.
! valdžią, Amerikos žmonėms Abiejuose vaidmenyse jis 
reikėjo dviejų rūšių vado- padarė savo funkcija doro- 
vybės. , tis su priešingomis grupė-

Pirma, jiems reikėjo pa- m*s

jų palyginus nepatyrusioms ; ne^. H1 atike du priešingų 
trupėms prieš britus ir, ant-' Dai’t1JU vadus, Tomą Jef- 
ra, išmintingo valstybės vy- ..

iro vadovauti naujai tautai.' - .. -

Dabar mažiau rūko
Federalinis raportas, šio

mis dienomis paskelbtas, .runia,, jiems rėmėju pa- . 1
rodo nedidelį cigarečių rū- tyrusio generolo vadovauti Prezidentas jis | savo kabi- 
kymo sumažėjimą. Tai pir- 
mas toks sumažėjimas nuo 
1954 metų. Iki šiol cigare
čių naudojimas vis kilo.

Vėžio ir širdies ligų spe
cialistai, kurie tvirtina, kad mės rasti ir 
rūkymas didina tų ligų plė- valstybėsvyrą vieno žmo- 
timąsi, reiškia pasitenkini- gaus _ 
mą, kad jų įspėjimai nors j—asmenyje, 
šiek tiek paveikia rūkorius, j Kariuomenės vadas, Va-

Šiuo metu rūkoriai, abel- šingtonas, turėjo

Amerika turėjo dideles lai- Raikyti taiką ki aš to viduje, | 
generolą ir -11S taip ?at ste.n£ęsi islaiky- • _________ ,________ __________ _______ c

MVU V J A V AVAXV i ti Ameriką taikoje su likti- - ninkams veiklos metais. Daug svarbių ir įdomių planų 
— Jurgio Vašingtono sa]?iu pasauliu.

Nors jis ir ėjo prieš nusi
statymus. kilusius karo me
tais, Vašingtonas nedelsė

Šiuo metu rūkoriai, abel- šingtonas, turėjo vientisą sudaryti sutartį eementuo- 
nai imant, sunaudoja dau-' galvoseną ir pastovų tikslą. iančia taika -i L........

_ ! Revoliucinio Britanįja> jjs tikėjo, kad
su Didžiąja

yra pradėta. Chicagos LKM choras, vadovybėje Daratė- 
lės Murelienės, neužilgo statys scenoj operetę “Pauliną”. 
New Yorko Liaudies teatras pradėjo ruošti scenai naują 
dramą, bet dėl direktoriaus Jono Valenčio susirgimo tu
rės būti atidėta. New Yorko Aido choras ruošia naują 
sceninį vaizdą pavasariniam pastatymui. Miamės Kultū
ros klubas atsidarys šį mėnesį su trijų dienų iškilmėmis 
ir menine programa.

Šiemet manoma pastatyti dvi Dainų šventes apskri
tyse, vieną Rytuose, kitą Vidur vakariuose (Midwest) 
Rytiečių šventė atsibus gegužės mėnesio 19 dieną Wor- 

i ir eilė solistu.c-

giau kaip po vieną cigare-1 Pirmosiomis
čių paketą į dieną. Tai dar Karo dienomis nuplyšusi, 
vis per daug. išalkusi ir blogai paruošta

Apie pypkių ir cigarų nau- Amerikos kariuomenė per- 
dotojus raportas nieko ne- nešė didelius nuostolius, 
sako. Į1780 m. po keturių ilgu ko-

|vų metu, visas kraštas buvo 
išsekusiame stovyje.

Tačiau Vašingtonas nie
kad nenusiminė ir nepame
tė vilties. Per visą kartų 
karą jis pasiliko kilnios ir singumui — ji padarė dau- 
stipriosdvasios. Jis buvo giau negu tik tautos vadu, 
įsitikinęs^ Amerikos tikslų 
teisumu ir pergalės tikru
mu.

Šalia puikaus kaip gene
rolo vado, jo nuosaikumo ir 
drąsos, Vašingtonas turėjo 
dar vieną vertvbe, dėl ku
rios jis buvo labai žmonių 
brandinamas. O tai buvo jo 
dvasios platumas. Jis tai 
parodė, kaip armiios ko
mendantas. Kai kurie gene
rolai kėlė visokias intrvgas 
prieš Vašingtono vadovavi
mo būda, tačiau pakliuvus 
bet kuriam iš iu į bėda Va
šingtonas tuojau skubėjo į 
pagalba, siusdamas savo 
geriausias kariu o m e n ė s 
trupes.

Jis prisiėmė kaltinimus ir 
nereikalavo pasisekimu pri- 
pažinimo7\Nors kai kurios 
grupės ir mėgino užmegzti 
ginčus su juo. Jurgis Vaš
ingtonas neleido laiko ir 
energijos ginčams. Vietoj 
to jis kaupė visas savo jė
gas sukelti žmonėse pastan
gas ir pasiaukoiima. “Mūsų 
tikslai yra kilnūs,” rašė jis 
“Tai yra žmonijos tikslai”

principas vra viskas ir kad 
tautos politika turi turėti 
moralinės vertės.

Amerika iš tikrųjų turė
jo laimės rasti savo krizės cestery, kur dalyvaus visi keturi chorai L L' 
metu vyrą kaip Jurgis Vas-(čia bus bandoma br masinis chorų dainavimas.
ingtonas. Tačiau jo verty
bes—jo laiko supratimas, jo. 
tikslu nuosaikumas, plačios 
pažiūros ir atsidavimas tei-

Iš 13 milijonų gyventojų 
10 milijonų tegauna, JAV 
pinigais skaitant, apie $84 
metinių pajamų; daugumui 
jų tenka tik po $42 į metus.

10 metų vaikai skaitomi 
suaugusiais ir pristatomi 
prie darbų. Jų vidutinis at- 

; lyginimas — vienas centas į

Nuo pat jo laiku ligi da
bar Vašingtonas buvo pri
pažintas tikra pasauline fi
gūra. Jo asmenybė, laisvė 
ir demokratija, dėl kurių 
jis kovojo, peržengė tautos 
ribas.

American Council

New Haven, Conn.
Pasirodo, kad Conn, vals

tijoje nedirbančių skaičius i 
žymiai padidėjo. Suka gal
vas net valstijos viršinin
kai, nes nenumato, kad dar
bų atsiraštų

Pereitą vasarą LMS Centras pristatė kiekvienam 
chorvedžiui komplektą 11-os dainų pasirinkimui dėl atei
nančių švenčių - festivalių, ar bet kokios didelės pramo
gos, kurioj dalyvautų keli chorai, kaip, pvz., LMS suva
žiavimas, ir t.t. Šiais metais mokytis Centras pasiūlė 
“Ant Nemuno kranto”, muzika B. Dvarionio, žodžiai 
poeto Eduardo Mieželaičio, ir “Vilniuj žydi liepos”, mu
zika K. Kaveckio, žodžiai E. Matuzevičiaus. Abi dainos 
smagios, populiarios, gražiai apdainuoja mūsų tautos at- 
siekimus ir pasiryžimus darbuotis už linksmą ir taikin
gą ateitį. Šios dainos bus dainuojamos kolektyviai LMS 
2-os apskrities Dainų šventėje Worcesteryje. Tikimės, 
kad LMS 1-oji apskritis irgi greitai pradės ruoštis savo 
šventei ir abiejų dainų bus mokomasi Chicagoj, Detroi
te ir Clevelande dėl masinio dainavimo. Tai pradžia ruo- 
šimosi į nacionalinę LMS Dainų šventę, įvyksiančią New 
New Yorke 1964 metais. Lai visu menininkų obalsis bū
na “NEW YORK IN 1964”!

jos kontroliuoja 80 procen
tų pieno produkcijos. Peru 
respublikoje sunaudo j a m o 
nieno kiekvienam gyvento
jui, abelnai imant, teišeina 
po dvi kvortas į metus. Pe
ru pieno produktai išpar
duodami užsienyje su di
džiuliais pelnais JAV kor
poracijoms.

Apie 500 latifundistų 
(stambiųjų žemės savinin
kų) valdo 15 milijonų hek
tarų žemės. Latifundistas, 
parduodamas savo žemę, 
kartu parduoda naujam sa
vininkui ir savo darbinin
kus. Latifunęlistai turi sa
vo darbininkams kalėjimus, 

palengvinimų. Senasis vai- Latifundistai skaitosi savo 
džios nusistatymas likviduo- apylinkės teisėjais.
ti indėnus kaip tautą buvo Peru liaudis narsiajjktfvo- 
^jšauktas. Suteikta jiems ja prieš tokį žiaurų<gyveni- 
4eisė žemę įsigyti, paskolų mą.
gauti, savo vaikus mokslin-l
ti, savo kultūrą ir tikybą San Francisco, Calif. - 
laisvai praktikuotu ! Adlai Stevensonas atsilan- 

Apie to viso pasekmes da- pamatyti tik gimusį sa- 
bar John Collier parasėĮV0 anūką.

Nuo 1962 m. rugpjūčio 16 
dienos darbininkai strei
kuoja prieš A. B. Hendryx 

• Co. Jie vra organizuoti ir 
gerai laikosi. Unija atmuša 
visokius kompanijos prime
timus.

Plėšikas įsilaužė į Henry 
Hale namą, sumušė 74 me

dų žmogų ir išsinešė jo $250 
taupinių.

Mūsų kolonijoje Lietuvos 
’ i “vaduotojai” rengė minėji- 

Tas pats dvasios platu- mą. Bet žmonių labai ma
žai atsilankė. Mat, visi gau
na laiškų iš Lietuvos nuo 
saviškių ir žino tikrą pa
dėtį, tai nenori klausyti 
šmeižtų.

Artinasi kovo mėnuo, o

mas buvo matomas sąmyšio 
peri jode, sekusio tuoj po 
nepriklausomybės laimėji
mo. Jurgis Vašingtonas 
matė, kad laisvės nepakan
ka — ji turi būti atsverta 
autoritetu. Nors ir tikėjosi
pasitraukti iš viešo gyveni- kartu ir pavasario pradžia, 
mo į savo ūkį Virginijos Progresvvių organizacijų 
valstijoje, jis atsiliepė į sa- susirinkimai , įvyks balan- 
vo tautos žmonių prašvmą 
pirmininkauti konvencijai, 
kuri surašė Amerikos Kon
stituciją, ir po to pasidary-

džio mėnesį. Laikas mums 
pagalvoti apie būsimus pa
rengimus.

J. Kunca

Viena pagrindinių Lietuvos Hidrotechnikos ir melioraci
jos instituto sprendžiamų problemų — technikinės galimybės 
sujungti Nemuną su Dniepru. Sujungus šias dvi upes Nemu
no žemupyje pakils vanduo ir susidarys nemaža grėsmė užlieti 
derlingas žemupio pievas. Instituto darbuotojai K. Bakšys ir 
J. Duoba tyrinėja galimybes užkirsti kelią tokiems Nemuno 
potvyniams. ; 1

Nuotraukoje: laboratorijos vedėjas Alfonsas 'Rimkus ir 
technikas-laborantas Algirdas Girdenis tyrinėja vandens te
kėjimą kapiliaruose.
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mų Laisvės naudai
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J. D. Sliekas

Adomas norėjo būti turtingas, bet...
(Pabaiga)

Tėvas tuojau pasiūlė ry
toj važiuoti Raguvon, eiti 
pas kunigą ir, jeigu viskas 
bus gerai, tuojau keliam 
vestuves. Bet Adomas ne
sutinka. Girdi, per daug 
darbo ir išlaidų. Tačiau Vė
žiai nesutinka taip visai be 
niekur nieko. Pagaliau su
sitaiko, kad Adomas Ragu
voj nupirks pusbačkį alaus 
ir degitnės, o Vėžys papiauš 
gerą aviną, sukvies abiejų 
pusių gimines, tai ir bus 
vestuvės ir Adomo išleistu
vės; tai bus gerai ir gražu.

Kai nuvažiavo pas kuni
gą ir Adomas perstatė savo 
reikalą, kunigas pasakė, kad 
be užsakų šliūbo duoti ne- 

’gali. Bet kai Adomas pa
dėjo ant stalo oO litų, kuni
gas pasakė:

—Ątvažiuokit abudu už 
dviejų dienų, 10 valandą 
ryto, nieko daugiau nerei
kia, aš čia viską turėsiu.

Adomas buvo pasipiktinęs 
kunigu, kaip jis su jo tėvais 
elgėsi. Bet ką gi darysi, kad 
jo reikalai taip susiklostė. 
Reikėjo duoti jam kyšį, nes 
kitaip jis neduos paliudiji
mo ir šliūbo, o be to neįleis 
Barbutės į Ameriką .

Kai jaunieji atvažiavo pas 
kunigą, jų jau laukė kuni
gas, zakristijonas ir Adomo 
sesuo — kunigo gaspadinė, 
kaip pabrolys ir pamergė, 
arba liudininkai. Į 20 minu
čių viskas buvo atlikta. *

Po vestuvių Adomas dar 
pabuvo dvi dienas ir išva
žiavo.

' Kai Adomas sugrįžo Ame
rikon, apie nepriklausomą 
ir laisvą Lietuvą ir ten gy
venimą jis nieko nepasako
jo. O jeigu kas jį paklau
sė, kaip ten, jis trumpai at
sakydavo: “Nuvažiuok, ir 
pamatysi.” Kas kita buvo, 
kai jis pasakojo apie savo 
Barbutę; jis sakydavo: “Pa
laukit, palaukit, kol atva
žiuos mano Barbutė, — jūs 
visi man pavydėsite.”

Ir tiesa, kai ji atvažiavo, 
ji nebuvo gražuolė, bet, 
kaip ir visos jaunos mer
ginos, buvo graži, — tokia 
vidutinio ūgio, brunetė, bal
to veido, tiesi, nedidele no
syte, biskį putnių lūpų — 
graži.

Adomas jai nieko negai
lėjo — ją gražiai aprengė, 
supirko vidutinius rakan
dus, nusamdė tris kamba
rius pas lietuvius namo sa
vininkus — tokius jau ge
rokai prasigyvenusius, ir 
pradėjo laimingai gyventi.

Jų gaspadoriai gyveno 
pasiturinčiai, tačiau jų san
tykiai, kaip vyro su žmona, 
buvo šaltoki . Mat, jo žmo
na buvo kiek jaunesnė už jį 
ir ji dažnai mylėjo kai kur 
išbėgti, na, tai žmonės taip 
sau, patyliukai ją apkalbė
davo, būk jinai žiūrinti j 
jaunesnius.

Adomas džiaugėsi savo 
Barbute, ir jie buvo laimin
gi. Kai Barbutė plačiau ap- 
sipažino su Amerika ir 
žmonėmis, susidraugavo su 
gaspadinė ir juodvi kartais 
išeidavo ir į kokį lietuvišką 
sambūrelį, ypatingai kai A- 
domas dirbdavo dvi, savai
tes naktimis.

Ir taip jų gyvenimas bė- 
go. Kai atėjo nauji metai, 
gaspadinė pakvietė Barbu
tę eiti sutikti naujus metus, 
ir jiedvi išėjo. Jos nuva
žiavo į lietuvių namus, kur 
lauks naujų metų . Ten jau 
rado porą moterų ir vieną 
vyrą. Gaspadinė juos su
pažindino su Barbute, Tuo

jau atėjo ir daugiau vyrų 
ir moterų — jų buvo apie 
12. Ant stalo atsirado 
alaus, degtinės, šio to už
kąsti. Jie girkšnojo, už
kandžiavo, pasakojo anek
dotus, po biskį dainavo. 
Barbutė negėrė, ji tik tėmi- 
jo, ką "kiti daro. Gyviau
si ir linksmiausi buvo jos 
gaspadinė ir Jonas.

Jonas kadaise buvo vedęs, 
bet jo žmona dėl nežinomos 
priežasties jį paliko jau ko
kie dveji metai, tai dabar 
jis vienos moters nebemyli, 
o myli jas visas. O mote
rys myli jį; mat, jis dirba ir 
pinigų nebetaupo, geriau 
jis juos praleidžia su mote
rimis—jis joms perka ger
ti, jas šokdina. Jis dar tu
ri seną automobilį ir, esant 
reikalui, jas paveža ir 1.1. 
Taigi, kur Jonas pasisuka, 
ten būrys moterų jį seka.

Taip jiems ten besilinks
minant, tik blykst ir užgeso 
šviesos. Kažkas griebė Bar
butę ir ėmė bučiuoti. Ji 
jautė, kad vyras, ir ji drū
čiai suspurdėjo ir ištrūko, 
bet ją griebė kitas, ir vėl 
tas pats—bučiavo. Šviesos 
tik blykst ir užsidegė. Bar
butė matė, kaip vyrai pa- 
leidinėjo moteris iš savo 
glėbių.

Visi juokėsi,, ir kartojo: 
Nauji metai, nauji metai... 
Cha-cha-cha! Barbutei tas 
nepatiko, ji protestavo ir 
tuojau norėjo važiuoti na
mo, bet anie ją draudė ir 
ramino, kad čia tik juokas; 
čia taip /daro’Visi šią naktį. 
Jie ją šiaip taip apramino.

Kai' juodvi važiavo gat- 
vekariu namo, gaspadinė jai 
aiškino: “Juk čia nieko to
kio blogo nėra, didelio čia 
daikto, kad svetimas vyras 
pabučiavo. Juk neįkando. 
Su tuo pačiu vyru visada— 
tai kaip valgytum duoną su 
duona, o kai, svetimas, tai 
kas kita — įdomiau, mei
liau ... Tylėk, nepasakok 
niekam apie tai, čia tokia 
mada; kai ilgiau pagyvensi, 
pati pamatysi, kokia kvaila 
tu buvai, kad dėl to kėlei 
triukšmą...”

Barbutė, žinoma, tylėjo ir 
stebėjo, kaip žmonės gyve
na palaidai ir, kokie navat- 
ni jų papročiai...

Su ta savo gaspadinė ji 
kokį laiką niekur nėjo ir 
vengė jbs kiek galint nesu
sitikti. Bet, gyvenant vie
name name neišvengtina, o 
ana ją susitikus kartais jai 
papasakodavo, kokius ge
rus laikus ji turėjo šen ir 
ten, ir juokdavosi iš Bar
butės, kad ji mirtinai išsi
gando, kad kitas vyras pa
bučiavo ...

Kitus naujus metus Bar
butė sutiko svetainėje, kur 
buvo daug žmonių; ten'bu
vo ir jos gaspadinė, bet jos 
nesykiu ten atvažiavo. Čia 
buvo ir moterų Jonas. Čia 
buvo muzika; jie šoko, gė
rė, dainavo . Jonas kitokio 
šokio nemokėjo šokti, kaip 
tik polką; kai užgroja pol
ką, Jonas griebia kokią tik 
moteris arčiausia ir šoka 
kaip padūkęs — nešte ne
šioja ją po svetainę.

Kai muzika sustojo, visi 
šokėjai buvo iškaitę ir pa
ilsę. Jonas Brbutės nebe
paleido; jis pą privedė prie 
didelio apvalaus stalo, kurį 
jau buvo apsėdę vyrai ir 
moterys, o ant jo buvo pri
dėta gėrimo. Daugumas gė
rė iš popierinių puodukų, 
kokių ten “haibolių.” Bar
butė buvo iškaitusi ir 
ištroškusi, bet ji negėrė 
iš tų puodelių, nes ne

žinojo, kas ten yra. Visi ją 
ragino gerti, sakydami, kad 
tai yra ir gardu ir sveika. 
Barbutė paragavo. Iš tikro, 
gardu — biskį saldu, biskį 
kartu, ir ji išsiurbčiojo. 
Jonas tuojau jai kitą pa
statė, Jr ji siurbčiojo. Tik 
blykst, šviesos užgeso. Bar
butę griebė Jonas, kaip ji 
suprato, ir bučiavo, o pas
kui ir vėl kas? Blykst, švie
sos užsidegė. Ji matė tą 
patį kaip ir pirmą sykį. 
Barbutė norėjo pykti, bet, 
atsiminus, kad 'čia tik juo
kas—tokia mada, ji pamąs
tė: “Jeigu visiems valia, 
tai ir man.” Ji jautėsi kaž
kaip gerai — smagiai ir iš
ėjo šokti.

* Dabar Barbutė jau manė, 
kad jos gasadinė sakė jai 
tiesą, ir jiedvi vėl susidrau
gavo ir kartais jiedvi vėl 
išeidavo. Kur jos eidavo, 
visur rasdavo ir Joną. Ten 
Jonas jas visada pavaišin- 
,davo ir kartais pa veždavo 
namo. Kartą Barbutė bu
vo viena tūlame suėjime. 
Jonas pažadėjo ją namo 
parvežti ir parvežė, bet pir
ma negu Barbutė išlipo, jis 
ją pabučiavo į žandą. Iš 
karto lyg pyktelėjo, bet at
siminus, kad neįkando, nu
siramino. Mat, Jonas toks 
geras — visada joms už- 
fundina, paveža ir t. t.

Kai Jonas ją kartą par
vežė ir jiedu pasibučiavo į 
lūpas, paskui jau buvo leng
va. Joilas atvažiuodavo, 
Barbutę pasiimdavo ir par
veždavo, kada ’norėdavo, 
ypatingai,* kai Adomas dirb
davo naktimis. Žmonės sa
ko, kad vogta meilė yra 
daug saldesnė, ji buvo sal
di ir Barbutei, kai vieną 
vakarą Jonas ją išsivežė to
li iš miesto ir įvažiavo į 
mažą keliuką krūmuose. Jie 
čia ne tik bučiavosi, bet ir 
daugiau ką darė. Po to 
Barbutė be baimės ėjo Jo
no kambarį, ir jie čia darė, 
ką norėjo...

Bet žmonių akys vistiek 
juos nužiūrėjo ir patyliukai 
ėmė kalbėti, kad Barbutė 
Adomą skriaudžia. Po kiek 
laiko tos kalbos pasiekė ir 
Adomo ausį.

Vieną naktį Adomas par
ėjo po 12-tos vai. namo, o 
Barbutės nerado. Dabar 
jau jis žinojo, kad Barbu
tė jo nebemyli, ir jam už
virė gyslose kraujas. Jis 
nusitarė atkeršyti savo kon
kurentui kulka. Jis nusi
pirko revolverį ir vidurnak
tį nuėjęs du blokus nuo na
mų, Jkur jam buvo sakyta, 
kad Jonas paleidžia Barbu
tę, laukė jų. Kai mašina 
sustojo ir Barbutė vikriai 
iššoko, mašina suūžė ir nu
lėkė, Adomas nespėjo Jono 
nei pamatyti. Tuo tarpu 
Barbutė skubėjo namo, o 
Adomas paskui ją.

Kai jie suėjo vidun, A- 
domas ją pradėjo kvosti, o 
ji—teisintis. Adomas įnir
šo iki pasiutimo, ir išsitrau
kęs revolverį ėmė į ją šau
dyti. Barbutė šokinėjo nuo 
vienos sienos prie kitos, bet 
ketvirta kulka ją paguldė. 
Tada Adomas suyarė kulką 
sau į smilkinį ir vietoje su
smuko.

Tuojau atpyškėjo polici
jos vežimas ir ambulasas. 
Barbutę ^su kulka petyje 
nuvežė į ligoninę, o Adomą 
—į lavoninę.

Po trumpo laiko Barbutė 
pasveiko ir prapuolė.

Adomas nors ir daug pi
nigų savo gyvenime uždir
bo, juos plačiai išmėtė, o 
praturtėti neteko. ,

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

naujinimų—Valys Bunkus, P. Buknys, ir K. Nečiunskas.
J. Gendrėnas? St. Petersburg, Ela., prisiuntė naują 

prenumeratą ir ainatijiriirhų; Jis pagelbėjo M. Valilionie- 
nei, kuri taipgi prisiuntė atnaujinimų^.

New Jersey valstijos vajininkai T. ;Kaškiaučius ir S. 
Radušiš prisiuntė atnaujinimų. K. Pociūnas, elizabethie- 
tis paglebėjo A. Stripeikai su nauja prenumerata ir at
naujinimais.

So. Bostonui gražiai pasidarbavo Mary. Kvetkas, 
prisiųsdama dvi naujas prenumeratas, atnaujinimų. Pa- 
gelbininkai buvo E. Repšienė su nauja prenumerata ir 
S. Rainard su atnaujinimais.

V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., gražiai darbuo
jasi, jis ir šį sykį prisiuntė naują prenumeratą.

Philadelphiečiai prisiuntė atnaujinimų—P. Walant 
ir R. Merkis.

Geo. Shimaičiui pagelbėjo, su punktais S. Puidokas, 
Rumford, Me., ir A. Venskevičius (su nauja plenum.), 
Stoughton, Mass.

J. Mažeika, Pittsburgh, Pa., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų.

J. Žebrys, Cleveland, Ohio, prisiuntė tris naujas pre
numeratas ir pluoštą atnaujinimų.

G. K. Urban, Hudson, Mass., prisiuntė naują prenu
meratą.

Atnaujinimų prisiuntė: J. Jaskevičius, Worcester, 
Mass., ir D. G. Jusius, W. Boyston, Mass.; J. Stanley, 
Rochester, N. Y., ir B. E. Senkevičienė, Chicago, Ill.

— o —
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
L. S.C.A., Methuen, Mass................................. $20.00
P. Kunz, Brooklyn, N. Y.................................. 16.00
Juozai Jakubonis, LaVallette, N. J................... 11.00
John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla....... 11.00
P. ir M. Yočiunskai, Haverhill, Mass.............. • 10.00
Draugai Kalinauskai, Freehold, N. J.............. 10.QO
Monica Daunis, Brighton, Mass. ...’............. 10.00
Julia Yovis, Pittsfield, Mass. ............................ 6.00
M. Savukaitienė, Muse, Pa....................................,6.00
A. Glebo, Gardner, Mass...........................   5.00
Antanas ir Blanche Novick, Brooklyn, Conn. .. 5.00
J. F. Bernadys, Gardner, Mass............................. 5.00
K. Bulzgis, Newark, N. J. ..!.................... .  5.00
Peter Karpich, W. Lynn, Mass.......................... 5.00
J. Vasil, Cleveland, Ohio ................................. 5.00
A. Pųi-ęųąs/Richmond Hill, N. Y.......... ....... 5.00
Charles Brown, Brooklyn, N. Y. ........... ............. 5.00
B. Samoška, Orlando, Fla. .. ................. J... 3.00
J. Shagas, Oakdale, Pa....................................... 3.00
A. Valeika, Chicago, Ill......................................  3.00
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa. ................. 2.50
Qhas Stafisky, Oak Hill, W. Va.......... . ............  2.00
Mrs. A. Garland, Nanaimo, Canada ................. 2.00
Mary Kvetkas, So. Boston, Mass........ ......... 2.00
Po $1: F. Kazaliunas, M. Petkunas, J. Lukas, V. Pa- 

česas, Worcester, Mass.; V. Yuden, Chicago, Ill.; B. 
Paukštys, Verdun, Canada; Natalie Lenigan, St. Peters
burg, Fla.; P. Skeberdis, Miami, Fla.; B. Ostapuk, J. 
Kwesko, Newark, N. J.; John Bartush, Oakville, Conn.; 
Louis Pocius, Beacon Falls, Conn.; H. Kušleikienė, Phi
ladelphia, Pa.; Bevardis, Haverhill, Mass.;..M. Rauluše- 
vičienė, Cleveland, Ohio.; Wm. Sheinis, J. Kilbauskas, 
Brooklyn, N. Y.; J. Kvedaras, McKees Ęocks, Pa.; Frank 
Mikantas, Pittsburgh, Pa.; Nellie Kairienė, Br. Dami- 
naus.kas, Brooklyn, N. Y.; M. Račila, Dover Foxcroft, 
Me.; J. Karpavičius, P. Satkus, Brooklyn, N. Y.; W. Za- 
vis, Easthampton, Mass.; A. Kamarauskas, Wilkes-Bar
re, Pa.; J. Rinkevičius,' Rochester, N. Y.; J. Gates, Euc
lid, Ohio; Chas. Arrison, E. Hartford, Conn.; D. G. Ju
sius, W. Boylston, Mass., 50 c.

— 0 —
Aukų šį sykį gauta $187. Ankščiau įplaukė $6,409.54. 

Viso į fondą sukelta $6,596.54.

VAJININ^Ų MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI
Hartford, Conn............................ $804.00
Brooklyn, N. Y........................ $423.00
St. Petersburg, Fla.............. . ".. 345.00
Philadelphia, Pa. ...................... 343.50
Pittsburgh, Pa............................ 336.50
So. Boston, Mass...................... 293.00
Worcester, Mass. ..................... 284.50
Brockton, Mass. ....................... 269.50
Los Angeles, Calif...................... 248.00
Elizabeth, N. J.......................... 243.00
Waterbury, Conn........................ 237.00
Stamford, Conn..............................221.00
Lawrence-Lowell, Mass............. 186.00
Miami, Fla............................... • • 148.00
San Francisco, Calif.................. 140.00
New Haven, Conn.............. .  132.00
Binghamton, N. Y. ..... t.......  132.00
Cleveland, Ohio ............   132.00
Scranton, Pa............................... 131.00
Easton, Pa. ...................  124.67
Great Neck, N. Y. .................... 124.00
Detroit, Mich............................... 113.75
Plymouth, Pa.............. r................ 99.00
Norwood, Mass.........................  99.00
Chicago, Ill............. .................   • • 88.00
Rochester, N. Y.............. . ..........  85.00
Newark, N. J...................   • 76.00
Bridgeport, Conn ...................... 62.00
Harrison-Kearny, N. J. ............ 55.00
Baltimore, Md. ........................ • . 55.00
Haverhill, Mass.....................  55.00

Oakland, San Leandro, Calif........ 31.00 *
New Britain, Conn....................... 26.00 \
Chester, Pa................................... 25.00
Yucaipa, Calif..................................25.00
Union City, Clonn............................21.00
Cliffside Park, N. J........................19.00
Shenandoah, Pa............................ 13.00
Rumford, Me. ........................... 12.00
Paterson, N. J..............................  11.00
Mexico, Me.................................... 10.00
Stoughton, Mass............................ 9.00
Cambridge, Mass.....................  7.00
Hudson, Mass. .............................. 6.00
Nashua, N. H................................. 4.58
Lewiston, Me. ............................. 2.00

— o —
Čia paskutiniai vajaus rezultatai. Punktai už aukas 

įskaityti. Fondas sukeltas gražiai—virš nustatytos kvo-Ą 
tos, virš $5,000.

Dėkojame mūsų nenuilstantiems vajininkams, kurie > 
taip garbingai pasirodė šiame vajuje. Jų pastangomis 
gavome gražų skaičių naujų skaitytojų, ir atnaujinimų, 
taipgi dovanų į fondą. Jų pasidarbavimą įvertina visa 
pažangioji Amerikos visuomenė. “Laisvės” personalas • 
sveikina juos už jų gražų pasidarbavimą. Nepamirštame 
ir mūsų gerųjų prietelių, kurie taip gausiai aukojo į fon
dą. Jiems irgi didelis ačiū už tai. Visiems vajininkams ir 
rėmėjams linkime viso gero—daug sėkmės 1963 metais!

“Laisvės” Administracija

Yucaipa, California
Apie LLD kuopos veikimą , Daugelis iš dalyvių laimėjo

Su pradžia šių metų Yu
caipos LLD 78 kuopa turėjo 
skaitlingą susirinkimą, ir 
vasario 10 d. įvyko gražus 
parengimas svetainėje, kai
po banketas. Gaila, kad tą 
dieną prieš parengimą ir 
parengimo dienoje užėjo ne
tikėtas lietus, todėl iš toli
mesnių kolonijų draugai su
silaikė nuo atvykimo. Tas 
mums biskelį pakenkė, bet 
vis viena parengimas pavy
ko gerai, dar ir pelno liko 
nemažai. Nors šios apylin
kės žmonęSi buvo, labai iš
troškę lietaus, ir visi laukė
me jo, bet lietus įvyko 
mums nepageidaujamoj die
noj. Tai mes nelabai džiau
gėmės su lietum tuo sykiu.

Praeitą sykį aš, rašyda
mas apie metinį kuopos su
sirinkimą, nejučiomis pra
leidau susirinkimo vietą. 
Praleisti buvo ir kiti svar
būs dalykėliai.

Jau ne sykį buvo minėta, 
kad Yucaipos kuopos na
riai labai dosnūs ir prielan
kūs reikale pagalbos. Tad 
metinį susirinkimą atlaikė
me draugų Antano ir Ma
rytės Mack-Meškauskų stu- 
boje, kurią davė veltui. Už
baigoj susirinkimo dalyviai 
buvo puikiai pavaišinti ir 
žaidė iki vėlumos vakare. 
Tokiem geraširdžiams drau
gams, kaip Antanas ir Ma
rytė, tenka tarti daug ačiū 
už jų draugiškumą. Mary
tė Mack retkarčiais parašo 
į laikraštį žinutes ir gau
siai prisideda su nuoširdžiu 
darbu ir aukomis.

Laike parengimo vasario 
10 d. komisijos narei M’. 
Alvinienei teko nemažai at
sakomybės su maisto pri- 
rengimu ir kitais dalykais, 
bet dėkui Julei Paulauskie
nei, Marytei Mack, Onutei 
Pukienei, Antanui ir Domi
cėlei Shultz ir Rožytei Sa
vickienei, kurie atėjo į pa
galbą padirbėti, viskas pa
vyko gerai.

Žmonės papietavę links
mai^ žaidė ir šoko valcą ir 
polkutes iki vėlumos prie 
Jono Žeko muzikos. Nors 
armonika yra nuosavybė d. 
M. Pūkio, bet d. Pūkis ma
žai nusimano apie grojimą, 
tai atlieka d. Žekas už jį.

Mūsų bankete teko susitik
ti viešnią Helenutę žilie- 
kienę iš Detroito, kuri vie
šėjo pas draugus Savickus 
Pomona, Calif. Tai maloni 
viešnia. Taipgi buvo atvy
kę į parengimą Ch. ir An
na Beržiniai iš Los Angeles.

puikių dovanų, kurias na
riai aukojo.

Apie mūsų draugus
Apie metai tam atgal čia 

Yucaipoje nusipirko pagy
venusi namelį ir apsigyveno 
Mikolas ir Onutė Pūkiai. 
Nors namelis buvo apdėvė
tas, bet per jo sumanumą 
buvo puikiai išdekoruotas, 
padailintas iš lauko ir vi
daus, ir dabar su pasigėrė
jimu gali žiūrėti į tą stulgį. 
Viskas tinkamai ir lauke i^ 
viduje padabinta.

■ Draugai Pūkiai, jausda
miesi, kad juos visi kviečia 
į svečius ir vaišina, už tai 
sausio 6 d. davė labai šau
nų pažmonį svetainėje. Tik
rai buvo visokio skanaus 
maisto ir vaišių, kas tik bu
vo atvykęs gėrėjosi. Žmo
nių buvo pilna svetainė. 
Taip atrodė, kad tokia vieš
nagė nemažai kainavo, bet 
draugai Pūkiai patenkinti, 
kad galėjo savo draugus bei 
drauges pavaišinti, taip sa
kant, atsiteisti už kaimyniš
ką draugiškumą.

Antra draugė, Julia Pau
lauskienė čia apsigyveno vė
lesniu laiku, irgi apsipirko 
nedidelį ir pagyvenusį na
melį, ir, žinoma, gerokai 
prie jo padirbėjo. Ji dėjo 
nemažai pastangų tą namelį 
perdekoruoti iš vidaus ir 
lauko pusės. Dabar, kada 
pažvelgi iš lauko įr vidujų, 
viskas tinkamai išdabinta.

Dar verta pažymėti api^ 
Redlandso draugus, tai drg. 
Juozą ir Marytę Demenčius. 
Jie mūsų apylinkėje gyvena 
tik pora metų, bet niekuo
met nelankė Yucaipos lietu
vių parengimų, nei susirin- 
kmių. Turi erdvingą vienos 
šeimos namą, ir, kaip ži
nom, pas juos svečių nie
kuomet netrūksta. Stuboj 
viskas padabinta ir išdeko- 
ruota. Draugai Demenčiai 
labai vaišingi, moka svečius 
gražiai priimti.

Neseniai teko apsilanky
ti pas Chas. ir Adelę Zix 
(Ziksus) Redlands. Jie ap
sigyveno puikiame ir puoš
niame apartmente, 526 
Brookside Ave. Jie taipgi 
labai vaišingi.

Visi draugai gyvena taip, 
kaip kiekvienam apšviestam 
žmogui gyventi pridera.

J. K. Alvinas

Ar tamsta turi Jono Kaš-^ 
kaičio poezijos knygą “Pro-^ 
švaistės”? Jei ne, tai tuo-^ 
jau įsigyk. Kaina tik $1.00™ 
Gaunama Laisvės knygy
ne.

4 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt.. vasario (Feb.) 22. 1963
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šis ir tas iš miesto 
gyvenimo

Kvebeko provincijos Me
dicinos Seserų Asociacija

vasario 9 d., o kitai sekma
dienį, vasario 10 d.

Tik dabar tėko sužinoti,

skanių pietų pasivalgę šoka 
gražioj svetainėj, kalbasi— 
linksmai laiką leidžia.

Būna linksmų valandų, 
bet būna ir labai liūdnų ži
nių. Sausio 29 d. mirė la
bai mylima ir geribįama

PHILADELPHIA, PA

siekia pakelti algas iki $15 verduniecio A. Kasima- draugė Marie Zavis. Jos 
mėnesiui visoms registruo- viciaus Jungtm. Amerikos staigi mirtis labai sukrėtė 
toms medicinos seserims ValsDj°se mirė brolis Ste- jos vyrą Sigizmundą Žavi- 
(nurses) provincijoje. Ki- P.onas’ sulaukęs 71 m.. am- dukterį ir sūnų ir visus 
tais žodžiais, jos siekiasi su- ?1^us- ,^1S buvo nuvažiavęs draugus ir pažįstamus, 
lyginti visoms medicinos se- J iai(iotuves.
serims čia provincijoje mo- . 77 7 _ ~
kestį ir tuo pačiu sykiu pri-i 7asarl° 9 d- nure Ona Mo- 
eiti prie to paties lygio vi-15uz,ene> au aukusil84 m. am-

• ziaus. Paliko liūdesy sūnųsoie Kanadoje joms mokan- . . . y . -*• i i/ori nnv John ir dvi dukteris Anncių algų ,kaip kad, pav., On-. r Armstrong Ve-tario provincijoje-ligonine-: ny. (Armstrong). ve 
« medicinos seserinis moka ,}lon? «a ls „maza!
nuo $325 iki $355 į mėnesį

toms medicinos seserims

Tymsterių šeši lokalai 
masiniame susirinkime vie
ningai įgalioją-Hoffą skelb
ti streiką trokų (sunkveži
mių) savininkams. Kon
traktas pasibaigė. gruodžio 
31 d. Derybos nesėkmingos. 
Trokų savininkai'sako neži
ną su kuo vesti derybas. 
“Voice” sukilėliai gavo vie
tinio NLRB leidimą kitiems 
rinkimams, bet Washingto- 
no NLRB turi užgirti ar 
atmesti. Tymsteriai rinki- 

visa pažangi mus laimėjo šešių šimtų 
i balsų didžiuma.

Ilsėkis ramiai, mūsų bran
gioji. Mes tavęs neužmir
šime, nes tu pasišventusiai 
dirbai visuomenės gerovei ir 
palikai gražią atmintį; pri
simins tave ’** 
lietuvių visuomenė. O tavo 
mylimam vyrui, sūnui ir 
dukrai — širdinga užuojaU-

me Atlantic City jų prezi
dentas Arthur R. McKay 
pasakė, kad trylikoj valsti
jų bažnyčių pajamos suma
žėjo $75 nuo kiekvieno pa- 
rapijono. Pajamų sumažė
jimas — nemažas rūpestis. 
Suvažiavusieji planuoja pa
jamas padidinti. ■ Tikintieji 
protingai daro kišenes tvir
tai užrišdami. Kunigai ne
pasitenkinę parapijonų skū- 
pumu.

rikiečiai neatsilieka, — ko
respondencijų, nušviečian
čių lietuvių veiklą kolonijo
se, daugiau negu bet kuria
me kitame lietuviškame 
laikraštyje.

Patariu kiekvienam “Lais
vės” skaitytojui perskaityti 
redakcijos raportą, tilpusį 
vasario 8-tą d. laidoje.

likų bažnyčios pastangų su
laikyti socialinį progresą. Dar 
greičiau ir skaudžiau ji turės 
nusivilti. ' į

Man patiko per televiziją 
senatoriaus Fulbright pareiš- 
kiams. Jis pasakė: Man gėda 
klausytis kalbų apie militarinį 
Amerikai pavojų iš mažytės 
Kubos.

Kartais ir baisi nelaimė 
užsibaigia, jei ne visai, tai 
bent dalinai laimingai. Taip, 
pav., buvo vasario 12 d., 
kuomet Verdune, Ethel ir 
Regina gatvių skersgatvyj 
susimušė katalikų mokyklų 
sergančius vaikus vežiantis 
autobusas, kuriame buvo 
apie 30 vaikų, su dideliu; likos paguldytas Jewish Ge- 
provincijos transp o r t i n i u neral ligoninėje, 
autobusu (jis buvo tuščias), jau iš ligoninės 
Pastarasis atsimušė į ręs
ta u ran to sieną, ją išvertė ir sveikti, 
įvaižiavo apie 10 pėdų į vi
dų. Nors restaurante buvo 
žmonių, bet neko nesužeidė 
—tik išgązdino. Vaikučiai = 
gi iš savo autobuso pakri- į 
ko gatvėje spiegdami. Ta-

kas pažinojo, nors ir ilgokai 
gyveno Montreale. Seniau f-a> 
jie gyveno Winnipege. Jos (Platesnis aprašymas apie 
vyras Mateusas mirė pries ve]įonę įr laidotuves telpa 
keholiką metų. Jis priklau- atskiroje korespondencijo
se KLL draugijoje ir buvo je>_ Red.)
“LB” skaitytojas. Užuojau-j 
ta sūnui ir dukterims.

(Platesnis aprašymas apie

Valstija kontroliuoja deg
tinės pardavimą. Praneša, 
kad 1962 metais pralenkė 
1961 metus 1962 m. par
duota 21,360,821 galionas 
vertės $308,115,560.

Lawrence, Mass.
Pakaitos dėl filmų

Buvo paskelbta, kad 
So. Bostonui skiriame ko

vo 22 diena. Bet tos koloni
jos draugai užsigeidė pa
keisti dieną, tai So. Bostone 
filmų rodymas įvyks sek
madienį, kovo 24 d., 2 vai.

Tegu užsidaro visos milita- 
rinės bazės, tegu išsikrausto 
svetimos armijos iš visų sveti
mų kraštų, tegu grįžta namo 
Jungtinių Valstijų milijonas 
kareivių iš užsienio!

štai ką siūlo, ko reikalauja 
ir trokšta visi taikos šalinin
kai.

Su tuo šutink a Chruščiovas 
ir Mao Tse Tung, bet kodėl 
priešinasi Kenedis, Makmila- 
nas ir Degolis?

Jonas Adomonis paskuti-

Kita liūdna žinia, tai mū
sų visų gera drauge Ade
lė Suvakienė gavo žinią iš 
Lietuvos, kad ten-mirė jos

Smuikininkas Schima gro
jo 37 metus Philadelphijos 
orkestrui. Praėjusiais me
tais buvo atleistas kaip per 
senas. Teismo patvarkymu 
gavo iš Muzikantų susivie-|
nijimo $17,518. Bus moka- j P° .
ma kiekvieną mėnesį po Lietuvių kolonijos, kurios 
$275 iki 1967 m. Jam mirus, ™retg Pamatyti spalvotus 
likusi jo žmona turės teise, fllmus> tai dar gallte gautl

niu laiku sveikatoje pradėjo ,brang.j motinėl§, ir tas la-
nesijausti gerai. Tyrimui

Tikisi tuo-
bai sukrėtė Adelės sveikatą. 
Kuomet tai sužinojo vieti
niai Adelės draugai ir drau-

Philadelphijos mokyklų 
palaikymas — sunki proble
ma: trūkumas 50 milijonų 
dolerių. Valdininkai pla-

Juodveidžio Gilmore šei
mai iš 10-ties iš Louisiana 

, valstijos baltųjų piliečių ko-

penktadienį, kovo 22 d. va
karą, taipgi sekmadienį, 
kovo 24 d. vakarą. Kreipki
tės

mo. Laimingai
grįžti na-!gės, tai pareiškė užuojautą 
jam pa- laiškeliais. O y p a t i n g a i

Miami, Fla
j draugai labai gražiai ir 
; nuoširdžiai pareiškė jai už-

nuo j a didesnius taksus deg- mįteta.s pamokėjo buso kaš- 
’ tus į Trentona. Trentono 

y/’ juoddveidžiai atvykusioms 
parūpino rakandus, drabu
žius, gyvenimui butą, mais
tą ir davė kelis dolerius su

tinei, cigaretams, automobi
liams ir uždarbiams.
venantys Philade 1 p h i j o j e i 
dabar moka taksusjnuo už
darbio. Harrisburgo seime- 
lis, kontroliuajamas respub-1 plž^ularbo’Bo's'avk'itėje:

tus i Trentona. Trentono

pas mane:
S. Penkauskas, 
33 Chestnut St. 
Lawrence, Mass.

-H--------------------------------------

KRISLAI

uojautą. Už tai Adelė vi
siems nuoširdžiai dėkoja.

Ši žiema nuolatiniams Mi- Mat, Adelė geroką laiką gy- 
t ami gyventojams labai ge-jveno Binghamtone, tai ten 

čiau nuyezus juos į ligoninę, ra—neį pgr šilta, nei per turi daug nuoširdžių drau- 
Bet gų ir draugių. Miamietėpasirodė, kad nė vienas sun- šalta—kaip tik gerai. ~ 

kiai nesužeistas. Nesužeis- svečiams, o ypatingai tiems, 
ti ir abu autobusų vairuo- kurie atvažiavę tik trum- 
tojai. Pittsburgh, Pa.

Kvebeko Ligoninių Drau- rčj būna oras labai įšaltas, 
dos Aptarnavimo direkto- tai, suprantama, ir čia gė
rius dr. Jacques Galinas, rokai atvėsta. Na, bet ir 
kalbėdamas universiteto daug yra privažiavusių sve- 
medicinos fakultete, tarpicių iš visur.
kitko pabrėžė, kad gydyto-; čių yra nemažai ii’ lietuvių, 
jai turi būti pasiruošę kada j Daug pažangių lietuvių

pam laikui, negana saulės
spindulių, nes kuomet šiau- §irdinga padėka draugėms

ir draugams
Man teko išgyventi daug 

nelaimių bėgyje paskutinių

likonų, sako, akd tai yra 
Philadelphijos miesto tary
bos reikalas, kurią valdo de
mokratai. Majoras Tate 
sako “ne,” valstija turi pri
sidėti. Pakėlus taksus, kiek
vienas, sulaukęs 21 metų, 
mokėtų $10 metams. Taksų 

toliau

Šeimai iš dešimties $50 sa
vaitėje — nelengvas gyveni
mas.

(Tąsa iš 1-jo pusi.) 
tomis rankomis pasitiko Vene- 
zuelos diktatorių Betancourtą. . . . •
Tas tik parodo,‘kad jis nieko £1 vyras- kurls 
nepasimokė iš istorijos su Ku
bos diktatoriumi Batista. Ta?? 
pats flirtavimas su p a č i a i s i 
nuožmiausiais Lotynų Ameri
kos diktatoriais.

Buržuaziniai nacionalistai 
paskelbė jiems 'rašytą mūsų 
Valstybės sekretoriaus Dean 

; Rusk laišką. Jame ponas sek
retorius sako, kad Lietuva bu
vo prievarta į Tarybų Sąjun
gą įjungta.

Betgi tai didžiausia netiesa. 
Lietuva laisvu ir demokratiniu 
keliu įsijuųgė į Tarybų Sąjun
gą.

Negražu, kai begėdiškai Lie
tuvos liaudį šmeižia ir jos pa
sirinktą kelią niekina išsigimę 

1 lietuviškieji nacionalistai, bet 
dar negražiau, kai/'taip elgia- 

a mūsų di
džiojo krašto vyriausybės var
du.

Tarp kitatau-;

žiėmos laiku gyvena čia, o 
kokius 3 ar 4 mėnesius pra
leidžia šiaurėj. O visą laiką 
gyvenantys Miamėje, taip 
sakant, nepaiso, kad ir bū
na kiek šalčiau.

Būtų gerai, kad būtų gali
ma orą kontroliuoti taip, 

i kaip šaldytuvą arba pečių,— 
k 1 . kaip nori, taip nustatai.

' .Korespondentui teko.nu- ( Kuomet būna Socialio 
girsti, kad. montrealiete OI- jQubo sueigos, tai tenka su- 
ga Jonehūnienė - Biehaus- < labai daug seniai ma
ksite gavo liūdną žinią is|. pažįstamų ir gauti nau- 
Tarybų Lietuvos, kad s. m. . pagįnėių. Ypatingai da- 
sausio 20 d. ten mirė jos barįjnįu laiku yra daug sve- 
motina Ona Bieliauskiene, - -
sulaukusi 8t) m. amžiaus, į juozas stanelis iš Newar- 
Kiškeliskių kaimo, Jezno svečiuojasi jau
valsčiuje. Velionė, sako, pa- ^epos savaitės. R. Kručas 
liko tris sūnus Lietuvoje n - Brooklyno (N. Y.), 6ut- 
vieną dukrą čia Kanadoje, Chicagos, V. Smals-
ttftipgi 18 anūkų ir P10anu" tįenė. Zigmantienė ir Mikas 
kiU* Masys su žmona ir dukteria

iš Detroito.
Genė Remeikienė (Paže-! iš Bostoho (Mass.) šiuo 

raitė), taipgi Gildą Brost tarpu yra gana daug; iš 
(Smitaitė), abi laukiasi šei- Bostono apylinkės draugai 
m y n o s padaugėjimo. Ta (Niaurai.
proga juodviejų giminaitės Dabar atvažiavusiems sve- 
ir draugės surengė juo- čiams yra kur užeiti—nau- 
dviem abiem (žinoma, at- jame klube, kur piknikai 
skirai) po “Baby shower” būna kiekvieną sekmadienį, 
parę — vienai šeštadienį, nes vieta didelė, patogi, tai

nors galutinam įsteigimui 
pilnai valstybės palaikomos 
sveikatos apdraudos siste
mos. Jis sako, “nesvarbu, 
kada ir kaip tokia sistema 
buns įvesta... svarbu, kad 
sąlygos bręsta, ir, anksčiau 
ar vėliau, tas turės ateiti.”

jų pažinčių. Ypatingai da-

čių iš visur.

kių.

Fort Lauderdale, Florida
Širdingiausia padėka nuo mirusios MARIE ROSE 

ZAVIS šeimos visiems dalyvavusiems jos laidotuvėse. 
Už gėles: Lietuvių Socialiam Klubui, Jo moterų gru
pei; L.D.L.D. 75 kp. ir visiems pavieniams draugams.

Taipgi ačiū Margaret Walley už jos pagalbą liūd
noje valandoje. Ačiū visiems mūsų ilgamečiams 
draugams už atsiųstus paguodos ir raftiininio laiške
lius.

Didelis ačiū Rnrtnai Si Lekienei už apeigines kalbas 
ir Ignui Urbonui už pasakytas jausmingas eiles.

Vyras ZIGMAS ZAVIS
Sūnus EDMUNDAS
Dūkte RITA

pakėlimas neliečia 
gyvenančių.

Šių metų lapkričio mėnesį 
įvyks majoro rinkimas. Res
publikonai parinko kelis, iš 

9-rių me tų,~ *bet * paskutinė Į kurių vienas bus kandida- 
nelaimė, kuri įvyko 1|962 m.! tas. Demokratai sako, ma-
lapkričio 26 d., tai buvo tra- joras Tate gali būti netin- 
gedija (apie ją jau buvo ra- karnas, nes -nepakėlė srivo 
syta), mano gyvybė išliko prestižo ^įvykusiame važiuo- 
tik stebuklingu būdu.

Tik nėlaimėje gali žinoti 
taip gerus draugus ir drau
ges,, kurie, kad ir toli gyve
na, bet randa būdus sura
minti, pagailėti nelaimėje. 
Tikrai nesitikėj a u taip 
daug gaut simpatijos per 
laiškus ir atvirutes net , iš 
8-nių šteitų. Tokia užuojau
ta glostė mano širdį ir teikė 
man stiprybės tą viską iš
kentėti.

Mano brangios draugės

gėdija (apie ją jau buvo ra-

Lietuvių radijas per du 
atvejus gyrė baisūną Impu- 
levičių kaip gerą veikėją! 
Impulevičiaus sėbrai gavo 
atpildą už papildytas žmog
žudystes. Tikintis radijo 
kalbėtojas paneigia tikėji
mo prisakymą “neužmušk.” 
Baisūnas gerbiamas kaip,. 
geras veikėjas, bet daugelis Juk katalikų bažnyčia bandė i rėjo būti

i Klaidų atitaisymas
Vasario 19 dienos “Lais-Brooklyno pra n c i š k o n ų 

“Darbininkas” su pasididžia- vėje” straipsnyje “Jėzuitai 
vimu pareiškia: “Komunis- irjėzuitizmas”įsiskverbėpo- 
tams pastoja kelią katalikų 
bažnyčia.”

Ne, ne pastoja, o tik oando 
pastoti. <

kelią katalikų , ra klaidų. Pasakyta, kad
1 Tondžio knygą “Jėzuitai” 

O tai nieko naujo, išvertė “J. Radauskas,” o tu- 
o__  ___ _________o__ ’ l “J. Ragauskas.”
nukentėjusiu Tarybų Lietu- pas^0^ kelią ir mokslui, Jau- .Antrosios skilties pirmuti- 
vos piliečių liūdi netekę my- *$e“°nkį'‘ani"kay,ne^ ‘kelio’"Is paragrafas baigiasi rai- 
hmųjų nuo jo žiaurumo. ■ imokslui hepastojo. . .. demif! gyne-_, o turėjo

---- i Tokių pat rezultatų tegali- baigtis “gynėjus.” Atsipra- 
i ™ i - ma laukti ir šiandien iš kata- šome autorių.1962 m. 1,400 namų apdege t »

ar visai sudegė Philadelphi-' 
joje, pralenkdami 1961 me- 

Vandens departamentas tus. 88 gyvybės žuvo, arba 
draudžia 15-kds miestelių 26 daugiau negu 1961 m. 
prie Susquehanna upės gy-j --------
ventojams mesti išmatas 
upėn. Sakoma, bus statoma 
įmonė išmatoms deginti.

karnas, nes ne

tės streike. Tate nori būti 
kandidatas majoro vietai.

Draugo Mizaros redakci
jos raportas dalininkų su
važiavimui brandus, nušvie-

Tai daroma sveikatos sume- čiąs metų darbą Nedaly- 
timais. Neprisilaikantys pa- v*av ę s suvažiavime skai- 
tvarkymo bus baudžiami. tai jr mintimis gyveni su

Harrisburge daromi pla- 
ir draugai, priimkite mano nai sumažinti Philadelphi- 
širdingiausią padėką už jū- jos atstovų skaičių seimely- 
sų širdingus linkėjimus. Aš j e, o padidinti apylinkės ap- 
tatai niekad neužmiršiu. skričių atstovų skaičių, nes 

Kartu dėkoju mūsų spau- Philadelphija gyventojais 
dai “Vilniai” ir “Laisvei”/mažėja, o apylinkė didėja, 
už aprašymą spaudoj tos 
tragedijos ir man suteiktą 
užuojautą. Širdingai dėko
ju Pittsburgho Moterų Ap- ' 
švietos klubo draugėms už 
lankymą manęs ligoninėj ir 
namuose.’ Taip pat ačiū 
Pittsburgho lietuviškų ka
pinių Moterų “Azileri” ir 
kitų draugijų draugams ir 
draugėms už simpat i j ą. Į 
Ačiū mano vyro J. Miliaus
ko giminėms, kurie manim I 
rūpinosi ligoninėj, namuo- I 
se ir už suteiktas man gė- j 
les. Ačiū Vytautui Remei- * 
kiui, mano sūnui, kūris 
behdrai su mano vyru lankė ' 
mane ligoninėj kiekvieną ! 
dieną. j

: Ačiū dar kartą visiems, ■ 
kurie už j aute te mane nelai
mėje. Dabar aš esu namuo
se ir jaučiuosi neblogai, bet 

(ar mario sveikata pilnutinai 
sugtįš, tai nežinia.

Ona Miliauskienė— 
buvus Remeikienė

Presbiteri j orių suvažiavi-

tais, kurie dalyvavo. Dis
kusijų, raportui pasibaigus, 
buvo mažai. Kiekvieneriais 
metais redakcijos raportai 
būna įdomūs, bet, mano ma
nymu, paskutinysis geriau
sias. Rezoliucija trumpa, 
bet daug pasakanti. Bend
radarbių iš Tarybų Lietu
vos skaičius gražus. Ame-

FT. LAUDERDALE, FLA.

Mirusiai
j

Marie Rose Zavis
Siunčiame atsisveikinimo dvasinį vainiką

George ir jo žmona Mikitai
Miami, Fla.

FT. LAUDERDALE, FLA.

Mirusiai

Marie Rose Zavis

Miami, Florida
LIIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO NAUJO NAMO

Oficialus Atidarymas
Įvyks Sekmadienį

Vasario-Feb. 24 dieną
Pradžia 1 vai. dieną

Lietuvių Socialis Klubas kviečia visus narius ir iš 
kitur atvykusius

Pietūs,
Bus

svečius dalyvauti šiose iškilmėse.
kalbos, muzika ir šokiai
keletas garbės svečių

— Vieta —
2610 N. W. 119th Street, palei 27th Avenue

Miami, Florida
ATYDAI LIETUVIŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ 

SVEČIUOTIS Į FLORIDĄ

Naujasis Miamės Lietuvių 
Socialio Klubo Namas

2610 N. W. 119th Street, palei 27th Avenue

Atdaras Kas Sekmadienį
Geri pietūs nuo 1 valandos dieną

Muzika ir šokiai

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

LDS 57 kuopos metinis banketas 
įvyks kovo 10, 1:30 vai. dieną. Tai 
bus skanūs pietūs Ir jirograiha tik 
už $1.50 įžangos asmeniui.

Kviečiame visus dalyvauti., 
Vieta—29 Endicott St. salėj.

Rengėjai (15-16)

Siunčiame užuojautos ir atsisveikinimo 
dvasinį vainiką.

Daktaras Jonas ir Elzbieta Repšiai, 
Boston, Mk SS.

Ideali vieta susitikimams ir naujoms pažintims. 
Šiokiomis dienomis bile informacijas galite gauti 

pas klubo sargą užpakalinėse stubose—
' 11800 W. Golf Drive

Sargo vardas—Wm. Dambrow

I" ii I I I

5 p.--Laisve (Liberty)—Penkt., vasario (Feb.) Ž2, 1963



Išlydėjome Mariją Zavis
Gamtos tiesa yra tokia: tolimesnių organizacijų, 

kas gimė, tas turi ir mir- nuo jos draugų ir giminių, 
ti. Nieko amžino gamtoje Bet nebuvo žvakių, nei mal- 
nėra. Keičiasi ir pati gam-'dų taip, kaip ir jos gyveni- 
ta. šiuo tarpu kalbame apie me.
Mariją Zavis, kuri tapo iš-

me pro velionės karstą, pa
sakę jai laimingos kelionės 
į amžiną poilsį, išlydime ve
lionę Mariją į kapus. Ten 
vėl Mrs. Sliekienė taria ke
letą žodžių. Ta “neprašyta 
viešnia” atėmė mūsų veikė
ją, draugę, LSK narę. Jos

Daugelio tautų koncertas įvyks 
vasario 24-tą; kviečia visus

Mariją Zavis, kuri tapo iš-( Apie 1 valandą popiet' veiklą tenka'nešti mūsų veL 
plėsta is mūsų tarpo taip koplyčioje pradedama pas- kėjoms, kurios neteko geros' 
staigiai, taip netikėtai. Sau-j Rūtinė Marijai atsisveikinti 
šio 27 d. Lietuvių Socialio daina “Našlaitės kapas. ( 
Klubo piknike Marija vei-^yRi, graži, jaudinanti mu
kia, darbuojasi sykiu su ki- zjRa tam momentui. Blokš
tomis moterims. Ji kalbasi 
su šhj žodžių rašytoju, ką 
reikėtų daryti ir veikti 
Klubo gerovei; ji siūlo savo 
gerą iniciatyvą. Na, o se
kantį sekmadienį, vasario 
3-čią, vėl susirenkame pik- 
nikauti į LSK naują salę, 
bet čia mūsų mylimos veikė
jos, Marijos/Zavienės, jau 
nėra. Mes piknikaujame, bet 
ir liūdime, reiškiame užjau
tą jos vyrui ir šeimai.

Marija Zavienė buvo mo
tina, ji išauklėjo dukterį ir 
sūnų, ji buvo pavyzdinga 
šeimininkė. Bet tai ne vis
kas. Kaip kiekvienas pažan
gus žmogus žino, mes gyve
name organizuotoje visuo
menėje. Marija suprato 
mūsų dienų gyvenimą ge
riau, negu daug kitų. Ji vei- per anksti, o d^ufie! 
kė, kad mūsų ekonominis ir r 1 -
draugijinis gyvenimas būtų Dar liaudies gerovės aušrą 

geresnis.

ir sumanios talkininkės.. 
1 f

Mirtis, rodos, neturėtų! 
būti liūdesiu, jei ji ateina lai- i 
ku. Kaip Marijos ir tūks
tančių kitų staigios mirtys 
mus sujaudina, kad jos atei-j 
na per anksti. Mes aukoja-' 
me širdies ir kitų ligų tyri-j 

bą. Baigus savo kalbą, Slie- ,muL jy pašalinimui, o tos 
kienė pakviečia Igną Urbo-' staigios mirties ligos m u s 
ną, kuriam dažnai teko veik- tebelanko. Mūsų gadynės 
ti su Marija LSK parengi- mokslas taip toli^ nužengė 
muose. Ignas skaito seka-' žmonių žudymo išradimais, 
ma eilėrašti velionei atsi- ’ bet pavojingoms ligoms nai- 
sveikinti: kinti mes dar netoli nuėję.

telei sustojus, prieš palydo
vus išstoja Sliekienė. Trum
pais bruožais ji nušviečia 
velionės Marijos gyvenimą, 
jos veiklą, jos kultūrinį dar-

Daugelio tautų meninin
kai demonstruos savo ge
riausius kūrinius.

Programoje dalyvauja:
Ukrainiečių choras —va

dovas Frank Ilchuk.
Ukrainiečių šokėjai —va

dovas Walter Riback.
i Alice Shahinian, armėnų. 

Amerikiečių šokių grupė 
—vadovė Edith Segal.

PADĖKA

1 Skubėtai nubėgo gyvenimo dienos, 
Atgal gi sugrįžt nežadėjo.
Kas buvo gražaus ir kas džiugino 
l tolį, j tolį nuėjo. | širdį,—

Ir švito viliojančios dienos 
Ir nešė krūtinei džiaugsmus, 
Bet štai ta mirtis nelaukta 
Užšaldė kaitriuosius jausmus ...

Ateis vėl pavasariai šviesūs, 
Vėl saulė mūs žemę bučiuos, 
Tik tavo užšalusiam jausmui 
Šmagntės dienos nebeduos ...

į mažiną poilsį žengei, 
Bet ne savo—ne savo poru—ne.

i
siekt geidei, 

O kelyje neprašytą viešnią sutikai.

Tik keleto metų Marija su | Ėaigus eilėraštį, praeina- 
tėvais atvyksta į Montrealį'. 
geresnio gyvenimo tikslais.;- 
Ten ji mokslinasi, apart kas- i 
dieninės anglų kalbos, iš
moksta ir francūzų kalbą. 
Sykiu su tėvais nepamiršta 
ir lietuvių kalbos. Neužten
ka pasakyti, kad nepamiršo 
lietuvių kalbos. Ji puikiai, 
taisykliškai ją naudojo. 
1917 metais Marija, jau už
augus, atvyksta į Bostoną, 
ji dirba “Keleivio” įstaigo
je. Marija prie Miko Pet
rausko mokosi ^muzikos; sto
ja į pažangiečių Laisvės 
chorą. Dainuoja ne tik kaip 
eilinė choristė, bet išstoja 
dainos mene su duetais ir 
solo. Marija taip pat nau
doja pianą. 1919 metais iš
teka už Sigmanto Zavio. 

1 
Vėliau Marija Zavis, bend

rai su jos vyru, veda radijo 
valandą Bostone. Jos dar
bas šioje srityje buvo lietu
vių liaudies daina, muzika, 
kultūriniai pranešimai, pa
žangi apšvieta.

Kaip daugelis mūsų, svei
katos trokšdami ir norėda
mi toliau tęsti pažangų vei
kimą, M. ir S. Žaviai at-j 
vyksta į Floridą. Jie apsi
gyvena apie 30 mylių nuo 

. Miami, Ft. Lauderdalyje. 
Šiame miestelyje mažai lie
tuvių, nėra organizacijos., 
Tad Sigman tas ir Marija 
Žaviai greitai pritampa prie Į 
M i ame s Lietuvių Socialio 
Klubo veiklos. Gal nesuras
tum mūsų Klubo parengimo 
ar susirinkimo, kuriame Z- 
viai nedalyvautų. Marija 
dirba prie įvairių darbų, o 
Sigmas tampa Klubo finan
sų sekretorium, o šiems me
tams jis tampa Klubo pir
mininku.

Bet ta liūdna staigmena. 
Suskamba telefonas, o kas? 
—Marija Zavis mirė! Šir
dies liga ją pakirto. Va
žiuojame ją pamatyti pas
kutinį kartą, atsisveikinti. 
Kaip kad jos gyvenimas bu
vo gražus ir iškilmingas, 
taip ir laidotuvės. Mariją 
palydėti į amžiną poilsį su
važiavo jos pažįstami bend
radarbiai, gal 40 mašinų. 
Paskutinėje valandoje pri
sipildė pilna pagrabinė, kad 
pažvelgti į velionės Marijos 
yeidą paskutinį kartą. Ji 
rami ir tyli gulėjo gražiame 
.gėlyne. Daugiaspalvės gė
lės suplaukė iš vietinių ir |

Aido choras — vadovė 
Mildred Stensler, akompa- 
nistė Aųn Salyk.

Ta įdomi ir svarbi sueiga 
įvyks jau šį sekmadienį, 
vas. 24-tą, 2 vai., Fraternal 
Clubhouse, 110 W. 48th St. 
netoli 7 Ave., N. Y 
Įžanga 99 c.

Iki pasimatymo!

. centre.

Mirė Jonas Vaiginis
Trečiadienį, vasario 20 

mirė Jo-

Didžiojo New Yorko ir 
apylinkės lietuviams

Nauji gražūs filmai iš 
Lietuvos bus rodomi kovo 3 
d., 2-rą vai. dieną. Salė bus 
pranešta kituose “Laisvės” 
nu Tuose.

Filmai bus rodomi: “Ap- 
kas
Šalčiaus kelionės Lietuvoje 
1962 metais), “Nenusimink, 

(labai gražus 
Tarybų

elė” (iš žurnalisto A.
i i • — T • J •

Susirinkimas *
LLD 1 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 27-tą, 7:30 
vai. vakaro, Laisvės salėje. 
Turime nebaigtų darbų iš 
praėjusio susirinkimo, o ki
ti visai nauji laukia mūsų 
apsvarstymo. Prašome vi
sus narius būtinai dalyvau
ti.

Vaidyba

kinti mes dar netoli nuėję.
Marija Zavienė gyveno ne 

tik sau. Jos gyvenimas—ir 
mūsų gyvenimas; ji veikė 
kaip visuomenininke, inteli-i 
gentė. Ji ragino ir kitus 
veikti dėl geresnio ir gra
žesnio rytojaus. Tarp jos 
ir mūs ryšiai nutrūko, bet 
jos atmintis lai bus pavyz
džiu mums. Poetės Salomė
jos žodžiais tariant:

“Liko gražus atminimas, 
Aidas jos balso skambus,— 
Jos darbai, atminimai 
Mums kelrodžiu lai bus.”

Ramstis

Apšvietos Konferencija , 
Sekmadienį — Kovo 3 d.

Belmont Plaza Hotel — Lexington Ave., prie 50th St. 

Rytinė Sesija 10:30 v. ryto—1:30 v. d.

Tema: Susipažinimas su Sovietų Sąjunga: 
Gyvenimas ir Veikla

Prof. William.) H. JE. Johnson 
Nuo Pittsburgh© Universiteto .

Dr. Rose Mąurer Somerville''
^okytpja. Narė Patarimų Kom.
prie Soviet Sociology ........... Sovietinis Šeimyninis Gyvenimas
žurnalo vertimų.

Mr. Harry Magdoff
Lektorius, New School of
Social Research: .................
Ekonomiijos Konsultantas

Bįshop Herbert Bell Shaw
Vyskupas Afrikos Metodistų
Episįcopalų Zion Bažnyčios

Sovietinis Švietimas

Sovietinė Ekonomija

Religija Sovietų Sąjungoj

- Popietine Sesija 2:30 v. d.—5:30 v. v.
! )

Tema: Amerikiniai-Sovietiniai Santykiai ir Taika
Prof. Frederick L. Schumann—Prof, apie valstybes, Williams College 
Mr. M. S. Amoni----------- Redaktorius ir leidėjas: Minority of One
Mr. Robert Harris — —-------— — Baigęs Antioch College 1961
The Most Rev. Archbishop John—Rusų Pravoslavų Bažnyčioj Amerikoj 
The Hon. Anatoli G. Myshkov-------1-asis Sekr. USSR Ambasadoj

Įžanga: Vienai Sesijąi $1.25 (studentams 50c); Dviem Sesijom $2.25 

NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP 
114 E. 32nd St., New York 16. Tel. MU. 3-2080

NATIONAL COUNCIL 
AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP 
1943 -------- 1963

Iškilminga Jubiliejinė Vakarienė 
MRS. CYRUS S. EATON — Garbės Viešnia 

Taipgi Pagerbimas Sekančių Pirmininkų: 
Mr. Rockwell Kent ............
Dr.: John A. Kingsbury ... . 
The Rev. Wm. H. Melish 
Dr. Corliss Lamont .........

< SEKMADIENĮ, KOVO 3 — 6:30 V. V. 
BELMONT PLAZA HOTEL (NYC)
Vietos ribotos — bet dar yra keletas vietų 

NATIONAL COUNCIL — AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP 
114 E. 32nd St., New York 16. Tel. MU. 3-2080

1957- 
1949-1956 
1946-1949 
1943-1946

i Reiškiu nuoširdžiu padė
ką visiems geros širdies'dieną, Maspethe, 
draugams ir draugėms, ku- na§ Vaiginis, per ilgus me- 
rie lankė mano mylimą gy- tus užlaikęs su Šapolu 
venimo draugą Julių jo Ii- partnerystėje restoraną ir 
goję esant jam ligoninėje ir barą Ridgewoode. 
namie, kas suteikė jam pa
lengvinimo ir ištvermės.

Taipgi dėkoju visiems ma
no geriems draugams ir 

. prieteliams, kurie suteikė 
‘man pagalbą ir užuojautą 
Juliui mirus. Dėkoju lankiu
siems šermeninėje ir paly- 
dėjusiems į kapines; už gė
lių vainikus, už suteiktą už
uojautą laiškais, telefonu ir 
asmeniškai.

Dėkoju draugams: R. Mi- 
žarai už pasakytą graudin- garbės daktaro vardo, kurį

Pašarvotas John J. Me
gi e 1 šermeninėje (64-18 
Flushing Ave., Maspethe. 
arti Mount Olivet kapinių). 
Bus laidojamas šeštadienį, 
vasario 23 d., 2 vai. popiet 
Mount Olivet (Alyvų kal
nelio) kapinėse Maspethe.

Liūdesy liko žmona Anna.

jo

Pagerbsime 
Antaną Bimbą

atsiekimu istorijos mokslų

Virgilijau” 
meninis filmas), 
Lietuva” (bent keli kroni
kiniai filmai).

Filmų rodymas tęsis virš 
dviejų valandų.

Po šiam rodymui su tais 
filmais filmininkas Jonas 
Grybas išvažiuoja į Naują- 
:ą Angliją — Connecticut ir 
Massachus etts valsti j as. 
Brooklynas ir apylinkė tu- ganizuoti. Jie 
’ime progą tuos įdomius fil- pakelti algas po 25 centus; 
nūs pamatyti pirmiau.

SUSTREIKAVO 13,000 
LIFTŲ DARBININKŲ
New Yorkas. — Čionai 4 

susetreikavo 13,000 liftų-" 
keltuvų darbininkų, kurie^ > 
mieste aptarnavo tūkstan
čius aukštų namų, vien' 
Manhattano dalyje 1,200 
namų. Darbininkai yra or- 

" : reikalauja

per valandą.

ROCHESTER, N. Y.
Liūdnai mus nuteikė žinia, kad mirė

gą atsisveikinimo kalbą šer
meninėje, M. Juškienei už 
pasakytas pritaikytas eiles, 
A. Bimbai už pasakytą gra
žią kalbą prie kapo, laido
tuvių direktoriui Baltrūnui 
už gražų, tvarkingą patar
navimą.

Jaučiuosi, rodos, laimin
ga, kad turiu tiek daug ge
rų draugų ir ■ prietelių, ku
rie atjautė ma^ęsant tokio
je nelaimėj & Jūsų; visų Už
uojauta padės; man pergy- 

j venti šią širdgėlą.
• . ; ' ’ . d

Marijona ?Ka|vaitienė 
ir §ūnūs Albinas

Brooklyn, N. Y.

jam suteikė Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo univer
siteto mokslininkai.

Antano Bimbos pagerbimui 
šiuo aukštu atsiekimu yra ren
giamas šaunus banketas, įvyks 
sekmadieni, Kovo - March 31 
d., New National Hali, 261 
Driggs Ave., Brooklyn, N. Y., 
pradžia 2-rą vai. dienos metu. 
Rengia “Laisvės“ bendrovės 
direktorių taryba.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

: Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 
Bendroves< direktorių susirinkimas 
J v y k s pirmadieni, vasario 25 d., 
102-02 Liberty Avė.,i Oone Parke. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvau
ti susirinkipię. Valdyba

u

SVEIKINijMAI
“Laisvės” Bendrovės dalininkų Suvažiavimui

— 0 —
Jau buvo paskutiniai pasveikinimai paskelbti, bet 

dar atėjo pavėluotų, prašome pasiskaityti.
Union City, Conn,

Gerbiamieji ‘L’ draugai—Dabar prisiunčiu savo
auką suvažiavimui, kuris įvyko 3 d. vasario. Buvau pa
siruošęs atvykti, bet aplinkybės neleido, tai čia randate 
$5. Draugiškai, J. J. Ynamaitis.” 

k

Rochester, N. Y.
I . *

Į “Sveikiname ‘L’ suvažiavimą, linkėdami geriausios 
sėkmės jūsų darbuose. Ilgiausius metus lai gyvuoja mū
sų mylimas laikraštis. Su $5 Jonas ir Darata Vaitai, 

1 ir A. Bekešiai su $3 sveikina visą kolektyvą. Darbuoki- 
1 tės draugai už taiką ir laisvę, lai pražūva visi karai su 
visom bombomis. Lai gyvuoja taika visame pasaulyje! 
Draugiškai, L. B.”

Waterbury, Conn.
“Gerb. ‘L’ Ad-cija: Pavėluotas pasveikinimas šeri- 

'ninku suvažiavimui. Sveikina sekamai:
William Yokubonis, $5. .
Mary Ulozienė, $2. .
Čia rasite $7, aš manau, priimsite ir po suvažiavi

mo. Su draugiškais linkėjimais, M. Svinkūnienė.”
Detroit, Mich. 

x i

“Gerb. ‘L’ Ad-cija čia randate $10, tai pasveikini
mas nuo Lietuvių Moterų Pažangos klubo. Gal biskį vė
lu, visvien visos narės siunčia geriausius linkėjimus ir 
vėliname laimės visuose darbuose. Draugiškai, A. War- 
do.” t,

o

d

— FELIX G. GERSTMAN perstato--------------

CARNEGIE HALL Penktadienį, Kovo 1—8 :30 v. vak. 
t

Originalius

DONO KAZOKUS
Chorą ir šokėjus 

Vadovybėje SERGE JAROFF

Moderniškos kainos: $1.50, $2, $2.50, $3, $3.50, $4.
Dabar parduodama pas Felix G. Gerstman, 140 W. 42nd St. 

Tel. LO. 4-6990, arba prie Carnegie Hall Kasos.

Kitos dovanos:
ALDLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.

(per J. Davidonį, pasveikinimas tilpo) $300.00 
Ona, Richmond Hill, N. Y............................  10.00
Helen Žukas, Binghamton, N. Y............ . N... 5.00
Mylda ir Walter Žukai, Elizabeth, N. J............ 5.00
J. ir A. Walins, Anna Maria, "Fla........................ 5.00
J. M. Milvidai, Lawrence, Mass............................3.00

— o —
Iš anksčiau paskelbta, kad suvažiavimui dovanų su

plaukė $1,757. Dabar gauta $358. Viso $2,115.
Šiuomi ir užsibaigia pranešimai apie suvažiavimą. 

Labai dėkojame visiems už gražią paramą.
O “Laisvės” Administracija

Julius Kalvaitis
Brooklyn, N. Y.

Mūg moterų klubo nares reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jo žmonai Marijonai Kalvaitienei ir vi
siems jo artimiesiems.

K. ‘Žemaitienė
V. Bullienė
A. L. Bekešiai
A. Usavičienė
E. Duobienė
A. Duobienė

H. Velikienė
J. O. Vilimaičiai
F. O. Griciai
O. Galinaitienė
P. O. Malinauskai
Onute

ROCHESTER, N. Y.

Mirus ‘ •

Juliui Kalvaičiui
« • ; i (Brooklyn, N. Y).
Vasario septintoji diena mums liūdna diena. 

Pasiekė žinia, kad mirė mūsų geras draugas Julius 
Kalvaitis, t ■, ? ( * < > < • .

iReiškiaine širdingiausią užuojautą jo žmonai 
Marijonai ir jo giminėms, taipgi artimiesiems.

Julius Kalvaitis gyvendamas Rochesteryje daly
vavo visose organizacijose.? Buvo D. L. K. Gedemi- 
no vedėju-manager ir daug dirbo prie estrados sce- 
nerijų permainymo. Tar buvo nenuilstantis žmogus. 
Mes liūdime neteko gero draugo.

Gendrėnas
J. H. Stančikai
B. M. Brooks
R. Barauskas
B. R. Černiauskai
G. D. Vaitai

L. Vaišnoras
M. V. Budriai
J. D. Vaitai
G. Daukas
M. Vaidila
F. Kurkulis

■

Mirus Mūsų Artimam Draugui

Juliui Kalvaičiui
Reiškiame širdingiausią užuojautą 
jo žmonai Marijonai ir visiems 
velionio giminėms ir draugams.

B. ir W. KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

Laikraštis “Laisvė’’ atnešė mums liūdną žinią, 
kad mirė mūsų brangus draugas

Julius Kalvaitis v
Reiškiame širdingiausią užuojautą 
velionio Juliaus žmonai Marijonai 

ir kitiems jo artimiesiems.

MARIA JZEAKAS ir ŠEIMA 
Miami, Fla.

6 pu»!.-Laiev« (Liberty)-Penkt, vasario (Feb.) 22, 1963
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