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KRISLAI
Čikagiečiai rūpinasi. 
Idėja “kaip maras“! 
Matote, kokia gerovė... 
“Antroji Amerika“. 
Viskas naujai.
Jam “kaip kokia gyvatė“.

Rašo A. Bimba

Man labai norisi dar kartą 
čikagiečius nuoširdžiai pasvei
kinti. Jie nesnaudžia, jie rū
pinasi, jie juda. Jie jau at
laikė vieną masinį susirinkimą 
ir vieną konferenciją. Jie rei
kalauja, kad mūsų vyriausybė 
atiduotų į Lietuvos teisingumo 
rankas Impulevičių, Paškevi
čių ir kitus panašius sutvėrė 
mus, kurie karo metu Lietuvo
je vadovavo masiniam žmonių 
žudymui.

Reikėtų, kad šitas judėjimas 
išsivystytų po visą plačią A- 
meriką. I jį reikia būtinai 
įtraukti žydus, rusus, ukrai
niečius ir kitus, kurių tautie
čių, kaipo karo belaisvių, bu
vo daug Lietuvoje išžudyta.

Gaila, kad mūsų didžiąją-• 
me Niujorke kol kas tuo rei-| 
k<lu niekuo neturime pasiro- 
,dyti. Reikėtų ir čia paimti pa
vyzdį iš čikagiečių.

Buvęs prezidentas Truma- 
nas nebegalįs nė naktimis už
migti dėl situacijos Kuboje, 
Jis reikalauja ją užblokuoti iš 
visų pusių '•— nieko jon neįleis
ti ir nieko iš jos neišleisti, , lyr 
giai, girdi, kaip karantąojąma 
(izoliuojama) esanti šeima, 
kurioje pasireiškia susirgimas 
cholera! . ’ :

Tas nelaimingas žmogus jau 
visiškai suvaikėjo. Bijo idėjų*. 
Bijo, kad revoliucinės idėjos 
iŠ Kubos, kaip kokia epidemi
ja, nepraplistų po visus Ame
rikos kraštus.

Tokiems žmonėms, kaip Tru- 
manas, nervai nebeatlaiko. Už 
tai jie yra labai pavojingi. Jie 
verčia mūsų vyriausybę pradė
ti atominę avantiūrą.

štai jums iš didžiojo Detro
ito. Vietos paštui prireikėjo 
60 naujų darbininkų. Į “pa
ieškojimą“ atsiliepė 20,000! 
Išgąsdino net ir pašto vedėją 
poną Bakerį. Jis tesitikėjęs 
3,500 aplikantų.

Panaši istorija visuose did- 
Aiiesčiuose. Nėra darbų, o ieš
kančių darbo milijonai!

, Komentatorius Howard K. 
Smith vas. 17 d. per televiziją 
pateikė mums “Kitos Ameri
kos paveikslą“. O tai paveik
slas, kuris, jo žodžiais, nela
bai gražus, net baisus. Jame 
matome, irgi jo žodžiais, “tris
dešimt milijonų mūsų tautos 
gyventojų, kurie gyvena skur
do ir artibadavimo sąlygose“.

Dar blogiau, kad nieko ne
daroma ir nepadaroma tų mū
sų šalies žmonių iš tų “skurdo 
ir arti-badavimo sąlygų“ iš
gelbėjimui. Nepasiūlė plano 
ir Smithas. Apverkė jų likimą 
ir paliko kaip buvo. Tegu ži
nosi. Tegu skursta, tegu pus- 
badžiauja....

Nedarbas, AFL-CIO 
vadai ir Kenedis

Bal Harbour, Fla.—Čio
nai įvyko AFI/-CI0 Pildan

 

čiosios Tarybos posėdis, 
kuriame o plačiai svars
tyta nedarbo padėtis.

Prezidentas George Mea
ny ir viceprezidentas Wal- 
teris Reuthheris raportavo, 
kad Jungtinėse Valstijose 
yra daug daugiau, kaip 5 
milijonai nedirbančiųjų. Pa
siremiant unijų raportais, 
jie sakė, kad 47 procentai iš 
nedirbančiųjų jau negauna 
nedarbo apdraudos, o todėl 
valdžios atskaitose jie ir

. AFL-CIO vadai išreiškė 
nepasitenkinimą Kenedžio 
administracijos veikla ko
vai prieš nedarbą. Jie pa
sisakė už tai, kad nori as
meniniai susitikti su prezi
dentu Kenedžiu ir jam dau
giau pasakyti, nes AFL-CIO 
vadai nenori viešai kriti
kuoti Kenedžio administra
ciją.

AFL-CIO vadai pasisakė 
už tai, kad Jungtinių Vals
tijų federalinė vyriausybė 
turėtų rūpintis nedirbančių 

neįtraukti į nedirbančiųjų apdrauda, o ne atskirų 
skaičių. I valstijų valdžios.

Grasina vėl veikti 
prieš Kubą

Washingtonas. — Senato
rius Mike Mansfieldas sa
ko*. ‘ ‘ j _ ***
konų kritikos Kenedžio ad- patarėjas užsienio reika- 
ministracija imsis tam tik- lais, ir Walt Rostowas, JAV vadų susirašinėjimas nėra 

{Valstybės departamento oficialus notomis pasikeiti- 
tarybos pirmininkas, sako, mas, bet jo pagalba yra iš-

35,000,000 japoną 
prieš atomą bombas
Tokio. — Japonijos Tary

ba kovai prieš atominius 
ginklus Pacifike surinko 
35,000,000 parašų, kuriuose 
reikalauja tuojau uždraus
ti atominius 'ginklus, sulai
kyti atominių bombų ban
dymus, ir iškraustyti iš Ja- Jau apie dvi savaitės res- kad Kenedžio susirašinėji- aiškinama Jungtinių Vals- 
ponijos Jungtinių Valstijų ipublikonai tvirtina, kad mas su TSRS premjeru tijų ir Tarybų Sąjungosrei- 
atominius ginklus . -Kubos srityje bus tokių C’

Japonijos žmonės negali i įvykių, kurie privers JAV, zultatų. 
pamiršti tų baisybių, ku- Kongresą paskelbti jai ka
rias pergyveno Hiroshimos 
ir Nagasakio miestų gyven
tojai, kada 1945 m. Jung
tinių Valstijų lėktuvai ten 
metė atomines bombas.

Nauja diplomatija 
duoda geri# vaisiuj

Washingtonas. — George rašinėjimas yra lankstesnė 
Akyvaizdoje respubli- Bundy, specialus Kenedžio diplomatija, negu viršūnių 

k o n f e r encijos. Valstybių

ro veikimo prieš Kubą.” 
Koks bus tas veikimas?

rą.

Chruščiovu duoda gerų re- kalai, jų nusistatymai vienu 
ar kitu klausimu, tie nusi- 

Pirmieji vaisiai buvo, tai leidimai, kuinuos sutinka 
j sumažinimas Kubos krizės, viena arba kita pusė da- 

Vienas iš tokių įvykių, ■ Dabar jie susirašinėja vaka- ryti ir veda prie susitari- 1 Iii 1 T 1 I • • T*'» 1 • • 1 1 • mo.tai buvo sukeltas skandalas, = rinio Berlyno, nusiginklavi- 
būk Kubos lėktuvai puolė mo, atominių ginklų už

draudimo, JAV karo bazių 
ir kitais reikalais.

Rostowas sako, kad susi-

JAV žvejų laiveli. ■ Kuba 
griežtai tą užginčijo.

Varšuva. — I>enkija mo
bilizuoja 19 ir 20 metų jau
nuolius į armiją.Kova prieš gripo- 

influenzos ligą
Washingtonas. — Azijos 

ihfluenzos (gripo) liga 
smarkiai plečiasi visose 
Jungtinėse Valstijose. New 
Yorke per penkias savaites 
virš 700 žmonių daugiau 
mirė, negu normaliai, ■— 
daugumoje nuo plaučių už
degimo. J

1A V Sveikatos departa
mentas pataika; Kas gali, 
tai privalė vengti lankytis 
į žmonių. sueigas. Susirgus

Europoje žymiai 
plečiasi prekyba

Londonas. — Tarp Va
karų Europos ir socialisti
nių šalių žymiai didėja 
prekyba. Vakarų Vokietija 
pasirašė trijų metų' preky
bos suartį su Lenkija, o 
greitai pasirašys ' panašias 
sutartis su Čekoslovakija

hėVajpfeHŲą, 'b * tįk I Ąųglija ir Tarybų Šąjun- z
bet jų ga ve(ja derybas -praplėti- -^-reikia eiti į lovą. Jeigu 

mui prekybos. Tarybų Są- į pasireiškia •temperatū r o s 
junga siūlo Anglijai 2,000,-'

R? GastonąV kuris" ir laimė- 000 toni* naftos .
jo Jaunų respublikonų va- $60,000,000, už naujus lai 
dovo vietą.

“Birchiniai” kelia 
reakcijos galvą

Fresno, Cialif. — Califor
nia valstijoje John Birch 
reakcininkai gauna žymios 
paramos iš taip vadinamų 
“Young Republicąns”. šių 
kraštutinių t respųblik o n ų 
valstijoje yra 13,000.

.Jauni “respublikonai’' sa
kosi, kad “ b i rč i n iai ”, tai *r Vengrija.

“apšvietos grupė”, 
“apšvieta” Ihbhi supuola su 
jaunų respublikonų “r“ 
•švieta”. “Birčiniai” rėmė

Statys “Polarisams” 
plaukiojantį doką

Washingtonas. — Admi
rolas Charlas D. Griffinas 
nareikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos statytų “Polari
se” submarinams plaukio
janti doką (plaukiojantį 
įrengimą laivams taisyti).

“Polaris” submarinai yra 
dideli, po 7,000 tonų įtal
pos, > po 425 pėdų ilgio. Jie 
taip įrengti, kad būdami 
po vamleny je gal i šaudyti 
toli' siekiančiomis raketo
mis. ; . ' < ' A’-1 ’ ' • ' >'<

TSRS persergėjimai Romos kolosejumas
ir ją “nepaisymai”

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos Gynybos mininstras Ma-

vus.

vertės tojo Pagalbos-’Kūr galima, 
’ pataria įsiskiepyti nuo gri

po.

IŠ VISO PASAULIO
- Čilės prezi-Santiago.

dentas J. Alessandris už
kvietė Tito į svečius.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
suteikė Indijai $200,000,000 
paskolos ant 40 metų. Už 
tą sumą Indija galės pirkti 
Jungtinėse Valstijose reik
menų.

Man gi atrodo, kad tai labai 
gražu. Tai jau tikras moks
las, daug 
bingesnis, 
kais.

platesnis, daug gar- 
negu buvo anais lai

tie viską pančigią,Nejaugi 
kas veikiama ir kuriama mū- 

t sų Lietuvoje, niekados neįsisą- 
Į monins tos istorinės tiesos, jog 
i naujasis gyvenimas reikalauja 
naujų metodų, naujų siekių, 
naujų idealų? Nejaugi Lietu
vos mokslas turėtų merdėti se
nose savo dienas atgyvenusio
se formose, tarnauti saujelei 
parazitų, o ne plačiąjai liau- 

į džiai tik todėl, kad grupelė 
Lietuvos priešams už liežu-1 PabsSslilJ to pageidauja?

vio užkliuvo ir kraštotyros* Laikas, laikas, vyrai, susi- 
darbai. Nebe taip jie esą atlie- Prast‘ ‘r ,SVIet0 nebejuokinti 
kami, kaip būdavo senais “ge- savo kvailais prietarais!
rais laikais“.
. ■ Tai buvęs mokslas,

savo kvailais prietarais I

Arba štai fruktas vardu J. 
Jis “šviečia“ mūsų, l ai ouvęs mokslas, kurio'Cicėnas. Jis “šviečia“ mūsų 

pas irtis tebuvusi “tirti kraš- brolius Chicagos menševikus.
Jo gamtą, praeitį ’. Dabar- jis giriasi ir didžiuojasi, kad 

vi.aZ * otyra. J.au Pa^al jjam skaitant apie nūdienę Lie-
•* °S. d’Jos metodinės]tuvą šalta pasidaro, kad jis

^©misijos pirm. L. Bičkausko- 
Gentvilos apibūdinimą, dar ir 

^įhigdyti tarybinį patriotizmą, 
internacionalizmą, formuoti 
mokslinę materialistinę pasau
lėžiūrą į gamtos ir žmonių vi
suomenės vystymąsi“... O tai, 
esą, labai bloga.

tai jaučia savo kūnu — jau
čia “kaip kokią gyvatę“!

Tas žmogelis, matyt, yra 
visiškai išprotėjęs. Bet ko ge
resni Chicagos menševikų lai
kraščio redaktoriai, kurie jo 
kliedėjimus ' su pasigardžiavi
mu talpina?

Bona. — Vakarų Vokieti-

Marcinkevičių skaito 
prancūzai

Vilnius. — Rašytojo Jus
ja nutarė grąžinti Italijai tino Marcinkevičiaus apy- 
ištęrinius piešinius, kuriuos saką . “Pušis, kuri juokėsi”
hitlerininkai iš Italijos pa
vogė 1944 metais. Tarp pie
šinių yra Lorenzo di Greti, 
Angolo Bronzinono ir kitų 
kūrinių.

išversta į francūzų kalbą ir 
išspausdinta Maskvoje išei
nančiame žurnale “Oeuvre- 
set” Opinions” šių metų 
antrajame numeryje.

žurnale taip pat spausdi
namas Aleksandro Makaro- 

• vo straipsnis apie Marcin-
Brantford, Kanada. — 

Čionai įvyko Kanados biz- 
nierių konferencija kūno-1 kevičiaus kūrybą. 
je plačiai buvo kalbama . žurna]as „latina- 
apie. Kanados ir Jungtinių ' M™etas z^las p auna 
Valstijų santykius. Bizni.- taSii.T»
riams nepatinka santykių. !lų ~ <ya.ncuzijoje naujo 
pablogėjimas.

Berlynas. — Vakarinio 
Berlyno majoras Brandtas 
gavo JAV prezidento Ke
nedžio laišką, kuriame pa
taria vengti krizės Berly
ne.

Pekinas. — Kinijoje Jau
nųjų Komunistų sąjunga 
turi 20,000,000 narių, o pio
nierių organizacija — 50,- 
000,000 narių.

Jakarta. — Kovo mėnesį 
į Indoneziją atsilankys Ta
rybų Sąjungos Gynybos 
ministras maršalas Badijo
nas Malinovskis.

Washingtonasi. — Jungti
nėse Valstijose dar yra 11,- 
000,000 žmonių beraščių. 
Taip skelbia United Na
tions Educational, Scienti
fic & Cultural Organiza
tion.

j je, Belgijoje, Kanadoje, Ru
munijoje, Tunise, Vietna
me ir įitur.

A. Vaivutskas

TSRS reikalauja 
taikos sutarties

Ženeva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje Tarybų 
Sąjungos delegacija įnešė 

ama,
Sąjungos delegacija 
rezoliuciją, reikalaud 
kad tarp NATO ir Varšu
vos Apsigynimo sąjungos 
tuojau būtų pasirašyta ne- 
kariavimo sutartis.

V. Kuznecovas, TSRS de
legacijos pirmininkas, sakė, 
kad tokios sutarties pasira
šymas tuojau paveiktų ma
žinimui apsiginklavimo ir 
pašalintų atominio karo 
pavojų. : ,

Springfield, Ill.—Auto ne
laimėje Žuvo 5 , jauni žmo
nės. / '

jau griūva
Roma. — Sniegas ir šalta 

žiema pastūmėjo prie įrimo 
linovskis pareiškė: Mes no- Romos imperijos istorines 
rime įspėti Jungtines Vals- liekanas . Keturių aukštų 
tijas, kad užpuolimas ant kolosejumo (“Colosseum”) 
Kubos reikštų pradžią Tre- trūko sienos. Taip pat van- 
čiojo pasaulinio karo... Jei- duo suskaldė pamatus “Fo* 
gu agresyvios jėgos, nepai- i rūmo” ir “Palatino”, buvu- 
sydamos Jungtinių Tautų, I šių Romos imperatorių pa
pratęs karą, tąi Ikaras. pus locių. i 2 ., .
vedamas ne tik Kubos, bet Įstaigos, kurios rūpinasi 
ir Jungtinių Valstijų teri-;šių liekanų išlaikymu, • nu- 
toriioje.” [mato, kad dviejų pastarųjų

Washingtonas. — Penta-1 išgelbėjimui yra reikalinga 
gono vadai sako, kad jie $160,000. Kas dėl koloseju- 
nepaiso TSRS persergėji- mo, tai dalį jo prisieis na
rnų,” nes tą jau ir “pirmiau griauti, nes krinta akme- 
girdėjo,” nys ir sudaro pavojų.

Mirusio inkstai 
išgelbėjo žmogų

Londonas. — Shef f ielde 
pasekmingai buvo perkelta 
mirusio žmogaus inkstai 
sergančiam -Pętrui Lukas, 
ir operaci j a. išgelbe j o j am 
gyvastį.' , -, • ' ; __ __ ____________ __

2: P. Lukas, pienoišvežioto- j ralius Savangas Vattha- anglų tankeris “Abadesa.

Veliauasios žinios
Washingtonas.—Į Wash-1 Antwerpas, Olandija. — 

ingtoną atskrido Laoso ka- Scheldta upėje susidūrė

jas, 37 metų amžiaus, jau 
buvo prie mirties, nes jo 
inkstai visai buvo sugedę. 
Mirusiojo žmogaus inkstus 
perkėlė prieš 66 dienas ir 
Lukas jaučiasi gerai.

Daktarai sako, kad tai 
pirmoji sėkminga tokia 
operacija.

;nas. Jį pasitiko JAV pre- 13,350 tonu įtalpos, ir Pa- 
zidentas Kenedis ir jo pa- narnos — "222______ " 22,
garbai buvo šaudoma iš 21 000 tonu. Abudu gabeno 
kanuolės.

“Miraflores,” 21,-

naftą. Kilo gaisras ir žu
vo 22 žmonės.

,. Washingtonae. JunS“ Cape Canaverall, Fla. — 
tinių Valstijų Valstybesde- jerdviu užkariavimo 
partamentas bijosi Kinijos specialistai bando paruošti 
ir Tarybų _ Sąjungos santy- astronautą 22 apskridi- 
"T T X* * * * * mams aplinkui Žemę. Ta-Valstijų politikieriai numa- b Sąjungos Nikolaje- 
to, kad tas vestų prie griez- apskrido net M kartus. 
tesnes TSRS politikos. ! . t ,

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle 
krausto karo laivyną iš 
Tulono bazės, Viduržemio 
jūros į Bresto, Atlanto ba
zę. De Gaulle nepriima 
NATO komandos prancūzų 
laivams.

Cape Canaverall, Fla. —

Apie Ganos studentą 
elgesį Bulgarijoje

Sofija. — Vakarų buržu
azinė spauda paskle id e 
daug melų apie “Ganos stu
dentų bėgimą iš Bulgari
jos.” Bulgarijoje mokosi 
370 Afrikos studentų. Vie
na iš jų — Tata Tawia •— 
pradėjo organizuoti “Pan- 
Arfican Student Union,” 
kas prieštarauja Bulgari
jos įstatymams. Iš 370 jai 
pavyko įtraukti tik 50 stu- išlaidos ’ viršija 190 bilijonų tas “Mariner II” praėjo pro 
J dolerių. i”

Tokio. — Japonijoje mais
to reikmenys pakilo beveik 
50 procentų. Moterų ir ki
tos organizacijos protestuo
ja prieš kainų pakėlimą. 
Darbininkų unijos reikalau
ja pakelti algas.

Washingtonas. — Dabar 
JAV vyriausybės metinės

rybų Sąjungos Nikolaje-

Washingtonas. — JAV 
mokslininkų iššautas sateli-

dentų.
Kada Bulgarija pareika

lavo paleisti tą politinę or
ganizaciją, tai jie surengė 
demonstraciją.

Milicija ją išsklaidė. Bul
garijos vyriausybė pareika
lavo, kad septyni kursty
tojai išvažiuotų. Pradžioje

| Veneros planetą 21,000 my
lių atstoję. Bet jo aparatai 

Washingtonas. — JAV užrekordavo Veneros pla- 
aviacijos viršininkai ruošia netoje 800 laipsnių karštį, 
naują toli siekiančią rakė- Reiškia, ten nesiranda jo
tą. kios gyvybės.

------------------- Washingtonas. — Jung
Morehouse, Mo. — Sude

gė Paul Saville, jo žmona ir tinęs Valstijos suteikia pa-
prie jų dar buvo prisidėję 8 vaikai. Paul buvo Antro- galbos kitoms šalims' per 
apie 20 kitų studentų, bet jo pasaulinio karo vetera- 
vėliau dauguma jų apsigal- nas. Bedarbis, gyveno bai- 
vojo, atsiprašė Bulgarijos šiame skurde, vaikams ne- 
vyriausybę ir pasiliko mo-i turėjo nei lovų, jie gulėjo j e vietoje yra Prancūziją, 
kytis. 1 ant grindų. i o ketvirtoje — Anglija. .

mėtus arti penkių bilijonų 
dolerių. Tarybų Sąjunga 
yra pirmoji po JAV, trečio-
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Biauru!
PER KELETĄ SAVAIČIŲ mūši} šalyje pikti po- 

litikieriai kėlė skandalą dėl Kubos. Skandalistai tiesiog 
reikalavo, kad prezidentas Kenedis paskelbtų Kubai, nau
ją blokadą, kad pradėtų kitą invaziją, kad pradėtų karą!

Kas gi tie skandalistai ? Tai ultrakonservatoriai res
publikonai, kurie nori kaip nors Kenedžio valdžią su
kompromituoti, kurie ruošia sau kelią į 1964 metų pre
zidentinius rinkimus. Jie,naudojasi Kubos kontrrevoliu
cionierių, esančių JAV, paslaugomis. Tuos kontrrevo
liucionierius visaip šelpia ir palaiko kapitalistai, kurie 
trokšta naujo karo, nes jaučia, kad iš jo pasidarysią

BANKROTAS!
Clevelando smetoninėje 

“Dirvoje” (š. m. vas. 15 d.) 
tūlas St. Jaras kerta į ausį 
Vlikui, pačiam vyriausiam 
“veiksnių” organui. Paskai
tykite:

Stovėdamas visiškoje seklu
moje, met a i. .iš metų posė-1 
džiaudamas, balsuodamas, pri
imdamas nutarimus, redaguo
damas atsišaukimus, rezoliuci
jas, skelbdamas tikėjimo- išpa
žinimus, Vlikas “užkalbėjo” 
save, ėmė pats tikėti ir visuo
menę įtaigoti, girdi, — žiūrė
kit, mes plaukiame giliais 
vandenimis!

Ir taip slenka metai. Nuo 
seklumos nusiirti nėra drąsos 
nei jėgų. Į ženklus ir šauks
mus, jog seklumoje stovėti pa
vojinga, vanduo kyla — gali 
nuplauti į srautą, pasigirsta 
atsakymas: jei norit mums pa
dėti irtis, paduokit pareiški
mą ir ateikit pas mus—Vliko 
durys neužtrenktos.

Toliau:
ALT sekretorius inž. 

kus Dirvai suteiktame 
kalbėjime (Dirva, 13
tarp ALT veiklą ryškinančių 
Sakinių, netiesioginiai užsimi
nė ir Vliką.
“...principai ir deklaracijos,,kai kurie asmenys tiesiog 
kuriomis Vlikas vadovaujasi, inenerneša. kad Lietuvoje buvo nagrinėjamas vieno

. n .......

laikas Vlikui peržiūrėti savo galima atsakyti šitaip, ir tai 
įfžsibrėžtus darbus ir struktū- bus teisinga: Tie, kurie rė- 

i ros principus. Užsisen ė j u s i - kia, būk Lietuvoje viskas X T 1 < 1 XX lit ri O 1 ! 1 Y * • « • •

V. Tysliavienė, kaip ma
tome, mini vyskupą Brizgį 
ir jo kalbą. Brizgys ųę.sę- 
niai grįžo iš RoipaoB, 
tikano visuotinio susirinki
mo. Jis kalbėjo Čikagoje 
viename mitinge, na, ir anot 
E. Šulaičio, Brizgys “primi
nė, jog daugelis klausytojų 
nustebtų išgirdę, kad Lietu
voje yra nemaža žinomų lie
tuvių komunistų, kurie nuo
širdžiai rūpinasi savo tau
tos reikalais...’**

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS SS “SS '

Tie patys Kubos pabėgėliai, buvę dvarponiai ir fabri
kantai, galvoja, kaip daugelis jiems panašių lietuviškų 
dipukų: tegu JAV pradės karą, tegu nugalės Kastro 
valdžią, tada mes ir vėl grįšime, ir vėl valdysime dva
rus ir fabrikus išvien su JAV kapitalistais, vėl engsime 
Kubos liaudį.

Visokių provokacijų, visokių nesąmonių Kubos 
kontrrevoliucionieriai čia priplepa, o respublikonų ly
deriai, tokie kaip senatorius Keating, visa tai ima už 
tikrus faktus.

Andai vienas Kubos “dipukų” vadovų pareiškė, būk, 
girdi, Tarybų Sąjunga ne tik Kuboje palaikanti bazes, o 
ir Brazilijoje, ir Ekvadoriuje, ir kur dar kitur; ten esan-' - - -- -
čios slaptos bazės. Žinoma, Brazilijos, valdžia atsakė, y7iko struktūra ir dažnai nc-| blo„a_ melUOia "ir iie ži 
kad nieko panašaus jos salyje nėra, jokių tarybinių mi- retfiūs darbai turi būti ąumo-l - ’ - - J J
litarinių bazių niekas nestatė ir nestato.

Vėliausiu laiku buvo paskelbta, būk Kubos lėktuvai niams laikams.
užpuolę ir apšaudę JAV žvejų laivelius jūroje. Kubos j Kaip matome, “veiksniuo- 
vyriausybe gi atsake, kad niekad jokių JAV žvejybos lai- reiškiasi visiškas politi- 
velių Kubos lėktuvai neužpuolė ir neapšaude, kad tai bankrūtas.
yra melas, provokacija.

Reikia tikėtis, kad tokių provokacijų bus vis dau- kai) tai rįato ir jie bando 
giau ir daugiau. Kapitalistai, pasisamdę Kubos pabėgę- ' “gelbėti” Vliką panašiai, 
liūs sau tarnybon, tas7 provokacijas nuolat keps ir vįs “išgelbėjo” ALT. Sme- 
akstins JAV valdžią, kad ji pradėk fyrieš liaudiškąją tbhininkai nori visą ‘'vadi-

Bart- 
pasi- 
Nr.),

Kubą karą.
Žmonės privalo būti atsargūs, netikėti toms biau 

rioms zaunoms, ? 
komercinė spauda, radijas ir televizija.

Buvęs gubernatorius 
Swainsonas kaltino partijos 

r. , , TT , i , i vadovybę dėl rinkimų pra-Robe±^he® redaguota kišim/ įsp u b! j k 0 n\ ‘m s.
Swainsono vadovybėje dar
bininkų, negrų ir liberalų 
koalicija išrinko naują Mi- 
chigano Demokratų partijai \ 

' vadovybę, kuri pasižadėjo 
viską daryti, kad sekamuo
se rinkimuose respublikai 
būtų sumušti.

Tai gražus pavyzdys kitų 
valstijų demokratams pasi
rinkti pažangesnę vadovy-

Kaip cenzūruojama 
filmų gamyba

Kur randasi dangus, 
pragaras ir čyščius

Šioje kolumnoje pirmiau 
rašiau r apie; 'pasauliniai pa- knyga “Films of Peace and 
garsėjusioih evangelistų pa- yyar” plačiai ryškina, kaip 
mokshninlęoGrahamo nega- fpmų gamyboje veikia cen- 
lėjimą įrodyti, kur jo paties ZQra kokie dabar filmai 
skelbiama “dievo karalystė . gaminami, 
randasi. Grahamo pasiteisi
nimas, kad jis negali įrodyti 
“dievo karalystės” adreso, 
buvo gana naivus. Dievas, 
girdi, bijo bedieviškų vals-

Ką vyskupas Brizgys pa-. tybių, kad jos jo “karalys- 
sakė, nėra mums naujiena, tės” neužkariautų ir neapi- 
Mes gerai žinome, kad visi 
Lietuvos komunistai nuo-i 
širdžiai rūpinasi savo tau
tos, lietuvių, reikalais. Ki
taip juk ir negalėtų būti.

Jeigu šiandien Lietuvoje 
klesti lietuviškas menas, lie
tuviška literatūra, lietuviš
kas žodis, tai, žinoma, vy
riausias dėb 'to nuopelnas 
priklauso Lietuvos Komu
nistų partijai, vado vau jan-

“Dievo kralystės” buvimo 
klausimas juk diskutuoja
mas šimtmečiais.Bet niekas 
negali įrodyti, kur ji randa
si. Net “dievo karalystės” 
ambasadoriai-popiežiai neži
no, kur ji galėtų rastis. Ta
rybiniai kosmonautai ir 
amerikiniai astronautai, 
plačiai skraidydami, irgi 
niekur neužtiko “dievo ka- 

čiai partijai ir jos darbuo-, ralystės.” 
toiams! - I šiomis dienomis San Fran

cisco “Chronicle” paskelbė
tojams! ■">

Na, o kai dėl ponios Tys-
Jis pastebėjo liavienės stebėjimosi “kodėl klausimu įdomią žinią.

Pas .teisėją Byron Arnol-
kuriomis Vlikas vadovaujasi,: npnprnnšni ^atitinka dabartinių gyveni- i da£ar geresnirgyvenimas 

Į pi o sąlygų ir yra anksčiausias 4 , ?.

John Huston pagamino 
filmą “The Battle of San 
Pietro,” kuris realiai vaiz
duoja žiaurius mūšius karo 
metu Italijoje 1944 m. Pen
tagonas paskelbė, kad mini
mas filmas pacifistinis, ir 
taip jis pasiliko be pasek
mių. Netiesioginė cenzūra r
jį sužlugdė. i Pasaldc fas,st« valdz1’

Huston .. taipgi sutvarkė JAV Agrikultūros depar- 
dokumentarinį filmą “Let tamentas pasiuntė 52,163 
There Be Light,”kurisvaiz- tonus cukraus P. Afrikos 
duoja tarp daugelio kareivių valdžiai, kuri šiomis dieno- 
protinius sumišimus karo mis uždarė net tris fašistinę 

valdžią kritikuojančius 
laikraščius — “New Age,” 
“Guardian” ir “Advance.”

Visiems juk žinoma, kad 
Pietų Afrikos valdžiai va
dovauja smurtu pasižymėję 
hitlerininkai. Ten'demokra- 

monėms bur- 
Apic 12 mi-

metu. Pentagonas ir tą fil
mą pasmerkė ir tuo būdu 
geras antikarinis publikai 
nerodytas filmas šviesos ne
išvydo.

Kalbėdamas apie Jungti
nėse Valstijose gaminamus
filmus, Colin Young sako, Į u - 
kad “Hollywoodas patapo ■ nos ‘J 
geriausias Pentagono gar-, 
sintojas,” kad beveik visi, 
dabartiniai filmai susiję su 
šaltojo karo politika, kad 
dauguma filmų garbina mi-; 
litarizmą, o prieškarinių f iL ' 
mų sunku kur užtikti. Nu
rodoma, jog užsienyje ga- da^,J 
mintuose filmuose galima I protegtU) kam Agrikultūros 

departamentas cukrumi pa- 
saldino fašistinę valdžia, 
kuomet daugelis valstybių

mirusio kataliko testamen
tas, kuriąme buvo įrašyta, 
kad ja 
liekam^ katalikiškoms įstai
goms, 
nės tai 
pasiskyrė pažangųjį advo
katą Vincentą Hallinaną 
ginti jų pusę.

Adv. Hallinanas teismabu- 
tyje aiškino, jog toks pomir
tinis testamentas buvęs pa-, 
darytas įkalbant mirŠtan-1 
čiajam, kad jis, už tą didžiu- į6j0 karo atmosfera, tai ir 

! kkimą išsipirks tokiojė dvasioje jie filmus
karalystę.. gaminą. O jeigu kur nors 

Tai dabar reikėjų teisynui pąsirodb filriiuoše šaltajam 

tt n • aan <5 i yste. atskuba kongr e s i n i s 
Hąlhnalrias rėikalatija, kad nčaiherikinėi veiklai tirti ko- 
vietims arkivyskupas Mc- mitetaS) > kad pažabotu jam 
Gucken tikrai įrodytų, kur nepaĮankius filmų gaminto- 
V V V * ✓ W , K j . jus ir vaidintojus. Tai atsi-
ęysciuš (skaistykla), taipgi ne kartą Hollywoode.

mirus $175,966 pa-
rasiu ž onių ten neturi jo
kių civilinių teisių; tik apie 
3 milijonus baltųjų naudo- 
ijasi civilinėmis teisėmis ir 
valdžią išsirenka.

Kenedžio adminstr a c i j a 
gauna daug piliečių

et mirusiojo gimi- 
pasipriešino. Jiederninti ir pritaikyti dabarti- "°’.kad m®luOjaT' Be.t iš

lo jie tunka. Jie gi renka 
aukas “laisvinimui”. Jei 
pripažintų, kad Lietuvos 
žmonės šiandien gyvena ge
riau negu kada nors mūsų 
tautos istorijoje, tai jiem^ 
niekas neduotų “laisvini
mui” aukų,,, dolėrių. štai 

Mudi paslaptis.
‘’‘Kol žmonės.;duos “veiks
niams” doįęrių, tol . jie 
skelbs nesąmones, apie Ta
rybų Lietuvą ineluį ir įš tų 
dolerių, puikiai sau gyvens!

Apdaires
ni “veiksniai” (smetoninin-

aio būti atsargus, netikėti toms biau-, glėbį 
kurias kepa karo treškėjai, d ! Skelbia

vimo” darbą paimti į savo 
j, o “laisvinimui” sudė- 

tųš pinigus —r į savo kiše-

matyti daugiau tikrovės, 
paiintoš iš paties gyvenimo 
ir iš karinių įvykių.

Amerikiniai filmų gamin- Pietų Afrikdboiko> 
tojai-direktoriai jaučia šal-

D-rui DuBois 95 metai
PRAĖJUSĮ MĖNESĮ sukako 95 metai įžymiam 

amerikiečiui mokslininkui-istorikui, visuomenės veikėjui 
d-rui D. E. B. DuBois.

Dr. DuBois—negras, visą gyvenimą paaukojęs kovai 
už negrų teises, už taiką, už šviesesnį visiems darbo 
žmonėms rytojų.

1961 metais šis mokslininkas įstojo į JAV Komu
nistų partiją. O šiuo metu jis gyvena Ghanos respubli
koje, Afrikoje, kur rašo mokslinį veikalą apie negrų 
praeitį.

Dėl to dabar ir: vyksta 
ėdynės tarp vilkinių ir jų jtJuyucD vai p vuiumu ii jų j , i

' sėbrų fašistų. Kuo jos baig- BUDELIAI IRAKE 
šis, matysime vėliau, o šiuo 
metu sakome visiems: ne
duokite savo dolerių “veiks- 

duo-niams”; lai užsidirba 
ną naudingu darbu!

V. TYSLIAVIENĖ 
NESUPRANTA, KODĖL 
JIE ŽEMINA LIETUVĄ

Tassas praneša, ką rašo 
francūzų spauda apie per
versmą (pučą) Irake. Jis 
paima Paryžiaus dienraščio 
“ F i g ą r o” korespondento 
Bagdade raštą ir šitaip jį 
komentuoja:

“Bagdade,— rašo korespon
dentas,—• kaip ir anksčiau, te-

Svarbus nuosprendis
• TAI BUVO 1961 METŲ kovo 2 dieną. South Caro- 
dina valstijos sostinėje, Columbia mieste, susirinko apie 
300 negrų protestuoti dėl nepakenčiamų gyvenimo sąly
gų, dėl jų persekiojimo, segregavimo, pažeminimo. Jie 
•Reikalavo vyti laukan segregaciją iš mokyklų ir iš kitų 
viešų visuomeninių įstaigų.

Policija įsakė negrams skirstytis. Jie neklausė: 
užuot skirstytis, jie giedojo šventas giesmes ir amerikinį 
himną. Policija tuomet grobė juos, areštavo ir bruko 
į kalėjimą.

Įvyko suimtųjų teismas.

gaminą. O jeigu kur nors 
pąsirodb filriiuoše šaltajam 
" ,rui ,priešiška, tendencija, 
tuoj atskuba kongresinis

mite tas, kad pažabotų jam

randasi dangus, pragaras ir jus įr vaidintojus. Tai atsi

kur toji sename himne skel
biama “šalis giedresnę už 
dieną,” bet niekam ten'ne
leistina pirktis gyvenvietę.

Tuo metu, “Chronicle” 
pastebi, kai Hallinanas rei
kalavo arkivyskupo įrodyti, 
kur minimos vietos randasi,

r> ii w k-' n/- ■ bevyksta ‘"raganų medžioklė”, arkivyskupo atstovas Burke 
B ro o klyno Vienybėje (s. Bagdado radijas paragino vi4 meldėsi už Hallinana. Bet( ______ _ vP-meldėsi už Hallinaną. Bet

j sus piliečius, kurie pažįsta ko-'kur gi toji malda galėjonu- 
munistus, i ... , . . . t

dės popieriaus lapelyje ir at
siųsti karinei vadovybei. Ga
lima įsivaizduoti,

m. vas. 22 d.) skaitome: Į
Grįžusią iš Lietuvos, trum

pame pokalbyje per “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo programą, 
Jokūbas Stukas, tarp kitko, 
mane paklausė:

“Ar • tiesa, kad 7
■ žmonės labai rusinami?”
I “Ne,” — atsakiau. “Man ; ____
'susidarė priešingas įspūdis, at- partija jau ne vienerius metus 1 .... . . .
rodė, kad lietuviai rusus lie- yra pogrindyje, priklausymu mas- O marksistai ir Kiti 
tuvina.” , jaį galima apkaltinti ką tik ateistai gerai žino, kad bib-

| Dėl šio atsakymo; sakoma, nori, kas žinomas kairiomis lijoje skelbiamo dangaus, 
IRT npo-rai hiivn surasti ' k,l kU?1* nen?rė^. tjie- simpatijomis aiha opozicija pragar0 jrloi negi ai ouvo surasti nybes koncertą išgirsti Kan- valdžiai, aiškm nurodyti par-

užrašytieji pavar-ieitį, kuomet ir pats Burke 
°* nežino, kur jo garbinamas 

.... .. ...... kokius re- dievulis randasi.? Be gero 
zultatus duos šis oficialus į-: adreso juk niekas su niekuo 
skundimų paskatinimas Irake, i negali susisiekti.

Lietuvos kur ir be to yra tiek daug ne-1 Taip r pasilieka šis klausi- 
9” 'santaikos. | •

Be to, kadangi Komunistų j

kaltais ir nubausti po penkias, po dešimt, kiti po tris- -tatą apte Lteibvą”; O vienas Hnio bilieto betenka...
dešimt dienų kalėti arba pasimokėti pinigines bausmes 
—nuo $10 iki $100.

Nuteistieji apeliavo į aukščiausią valstijos teismą— 
pastarasis užgyrė žemesniojo teismo sprendimą.

Tuomet nuteistieji kreipėsi į federalinį, šalies Aukš
čiausiąjį teismą. Pastarasis savo sprendimą tuo klausi
mu paskelbė vasario 25 d. Nuosprendis toks: 187 neg
rai buvo suareštuoti nekaltai, buvo nuteisti neteisingai; 
todėl šalies teismas juos išteisina!

Tenka pažymėti, kad šis sprendimas buvo padarytas 
8 balsais prieš 1. Tasai vienas — teisėjas Tom Q Clark. 
Sprendimą ■ parašė Aukščiausijo teismo narys teisėjas 
Totter Stewart.

Reikia manyti, kad šis Aukščiausiojo teismo nuo
sprendis paskatins negrus toliau ir drąsiau tęsti kovą 
prieš segregaciją, už pilietines teises.

KLAIDŲ ATITAISYMAI
C.; Praėjusios “Laisvės” editoriale viena eilutė pateko 
ne savo vieton. Eilė “Italijos, Francūzijos ir kitų šalių 
koiųunistai sveiki-,” turi eiti po eilute “kad Chruščiovas 
nusilenkė JAV imperializmui.”

Krisluose apie Kubą sakoma, kad ji turi apie “7,000 
/ gyventojų,” o turi būti “apie 7,000,000.”

Irako

Smūgis reakcijai

MOKSLAS KINIJOJE
Kinijoj 1962 metais aukš

tąsias mokyklas baigė 170 
tūkstančių asmenų. Iš viso 
laikoartpiu nuo išvadavimo 
aukštąsias mokyklas baigė 
daugiau kaip 900 tūkstančių 
žmonių. Ir šiais metais bai
gusių absolventų daugiau
sia yra technikos mokslų 
specialistų ir mokytojų (75,-

Michigano valstijos Demo- 000 ir 56,000), žemės ūkis 
mokratų partijos konvenci- gavo 20,000 naujų spėrią
ją sudavė skaudų reakcijai listų, sveikatos apsauga — 
smūgį. 2,200 delegatų pasi
sakė už panaikinimą kon
gresinio neamerikines veik
los komiteto, pasmerkė siū
lo mą naują Michi gano

17,000. Trys tūks. t a n č i a i 
absolventų liko aukštosiose 
mokyklose savo žinioms to
liau gilinti arba moksliniam 
darbui ruoštis.

Mirė įžymusis kompozitorius 
Konstantinas Galkauskas <

VILNIUS. — Vasario 20 men tams: f o r t e p i j o n ui^ 
d. mirė Lietuvos liaudies
artistas, kompozitorius, arfai. K. Galkauskas kurį 
muzikas - visuomenininkas,
Valstybinės konservatori- ties suorganizuoto simfoni
jos profesorius Konstanti
nas Galkauskas.

K. Galkauskas gimė 1875 
ir dabar, darbo m. birželio 4 d. V i 1 n i u j e.

1908 m. jis baigė Peterbur
go konservatorijos kompo
zicijos klasę, diplominiam 
darbui parašydamas operą 
“Čigonai” A. Puškino siu
žetu. Jo mokytojais buvo 
įžymūs rusų kompozitoriai

i mas religiniams žmonėms 
' nežinomas ir nesupranta-

čyščiaus visai 
nėra. Marksistai nurodo,

bičiulis specialiai atėjo į re- komunistai, geirai suorganižuo- •klasinėje visuomenėje, 
dakciją, prašfdkmas, kad to; ti ir seniai pripratę prie po- i senovėje ir dabar, darbo 
fakto nebekartb&au, nes jis, grindžio, dar sudaro jėgą,'žmonių išnaudotojai tupi
linkėdamĄš gero ir pesiseki- 
mo, hehorįs, kad kai kuriuos 
’4dypukiiš” uži-ūstihčifeu. 5 
. :Nors vyskupas .Brizgys, kiek 
žįrioma, kfašte nebuvo- ir savo 
ąį<įrhis tikrosios padėties ne
matė, bet iš pasikhlbejimų su 
dvasiškiais 4S Lietuvos ir kt., 
kuriuos jis sutiko komoje pra
eitą rUdėiiį,' daugiau tiėi pa
tvirtina riiano žodžius. '

į '■ Ar vyskupas Brizgys už, tai 
dabar bus kaltinamas “nauja 
iįhija”, “nauju yri.du’\ “p'a- 
tMlkaVimu bkupantaftis” ir t.t. 
J Idoihu, kodėl kai kurie as

menys tiesiog nepernėša, kad 
įjotu vb j e dabar gferęsnis gy ve- 
ijittias, Tarytum jiems būtų 
naudingiau, kad lietuvis būtų 

i niekinamas, tremiamas. į Sibi
rą, žildbmas, persekiojamas, 
kaip seniau.
Ai’aij? rašo Valerija Tyslia- 

riętiė, minėto laikraščio lėį- 
ir bčdaktorė, neseniai

2 p.-Leisvė (Liberty)-- Penktad.. kovo (March) 1, 1963 giąžusi iŠ Tarybų Lietuvos.

smuikui, obojui, klarnetui,

laiką taip pat dirbo jo pa

nio orkestro dirigentu.
Nežiūrint amžiaus naš

tos, K. Galkauskas pasižy
mėjo neišsemiama energija 
ir optimizmu. Jis buvo stu
dentų gerbiamas ir myli
mas profesorius, kuris ak
tyviai dalyvavo ir konser
vatorijos visuomeni n i a m c 
gyvenime. Eilę metų Gal
kauskas dirbo Vilniaus 
miesto Darbo žmonių depu
tatų tarybos -deputatu, bu- 

,vo aktyvus lektorius, publi- 
I cistas.

nors paskutinėmis dienomis jų Rojišką dangų ant žemes, o 
gretos -patyrė• n skaudžių smū- jarbo žmonėms tenka gy- 

' .u- v T 7 ' , T venti pragarinėse sąlygose,
turti., .lešp.- 

pažymi, kad “atmosfera, kuri tavimą panaikinęs, panaiki- 
dabar viešpatauja Bagdade, na ir klasinį visuomenės pa- 
neturi nieko bendro su ta, ku- siskirstymą, kartu panaiki- N. Rimskis - Korsakovas, 
ri buvo 1958 metų liepos 14 na ir pragarišką darbo žmo- Glazunovas, A. Liadovas 

•*, “s -e ir kiti.
I

Baigęs konservat o r i j ą, i K. Galkauskas buvo apdo- 
Galkauskas grįžo į savo 
gimtąjį Vilnių, kuriame iki 
mirties tęsė įvairiapusę mu
zikinę veiklą.

( K. Galkauskas kaip kom
pozitorius daugiausia dirbo 
vokalinės muzikos srityje, 
rašydamas dainas, roman
sus, kantatas. Stambiau
sias šio kompozitoriaus kū
rinys — jo simfonija, skir
ta Maskvos 800 metų jubi
liejui^ Paminėtinos taip pat 

įjo pjesės įvairiems instru-

d, revoliucijos^jhėtu; kai liau- išnaudojimą, 
dies masės užtvindė gatves ir x ,
sveikino gimusią respubliką. 
Šį kartą jokių minių nėra. 
Miestui ' tcbėjūįasina tankai, 
kurie, kaip ir anksčiau; tebė
ra gatvėse. Komendanto va- 
l’.. - . ...
doš. Niekas negali išvykti iš 
miesto, arba atvykti į jį be lei
dimo. Jaučiamas nepasitenki
nimas. Jis ypač jaučiamas 
darbininkų tarpe”.

“Vasario 8 d., — toliau rašo 
koi'ėspondentas, — Bdgdado 
radijas paragino piliečius išei
ti į gatves ir padėmonstrlioti 
savo 
mui

kas neatsiliepė. Užtat .vasario 
•11 d. buvo suorganizuota di
delė liaudies demonstracija 
varguomenės kvartaluose, 

landa bl’asidnįa tino 23 valan- esančiuose rytiniame Tigro 
krante.

Demonstrantai skandavo ne
pasitikėjimo naujuoju .režimu 
šūkius. Ir tuomet vėl įsikišo 
tankai, jie šaudė iš patrankų 
ir kulkosvaidžių, kad išvaiky
tu demonstracijos dalyvius. 
Nuo to laiko daugiau niekas 
neragino gyventojų rengti ei
tynes ir demonstracijas. Vy-phramą haująjam rėži-

Tačiau į šį raginimą nic-■ riausybė bijo rizikuoti”.

vanotas Darbo Raudonosios 
Vėliavos ir “Garbės ženk
lo” ordinais bei medaliu.

K. Galkausko muzikinė ir 
visuomeninė veikla visada 
liks tauriu pavyzdžiu ne tik 
jo mokiniams, bet ir vi
siems meno mėgėjams. y 

Kompozitoriaus profeso
riaus Kon s t a n t i n o Gal> 
kausko kūnas buvo pašar
votas Konservatorijos salė
je. Palaidotas Karių kapuo
se vasario 23 d. Vilniuje.



Vatikano susirinkimas—kam |is 
]cą jis reiškia ,

(Specialiai “Laisvei”)
Vatikano susirinkimas— 

svarbiausias įvykis katali
kų bažnyčios gyvenime. Va- 
tikąno susirinkimai nubrėž
davo katalikų bažnyčios po
litinę linija šimtmečiams.

Antrasis Vatikano susi
rinkimas — tai pasaulio 
aukštosios bažnytinės her- 

Ą archijos atstovų — kardi
nolų, patriarchų, arkivys- 

.ykupų, religinių ordenų va
dovų, stambių katalikiškų 
vienuolynų viršininkų susi
rinkimas. Susirinkimas pra
dėjo darbų spalio 11 ir pir- 
maii etapa užbaigė gruo
džio 3 d. Susirinkimas tęs 
savo darba ir 1963 m. Pir
masis Vatikano susirinki
mas buvo daugiau kaip 
prieš 90 metų, t. y. 1869- 
1870 m. Viso per beveik 2- 
ju tūkstančių metų krikščio
nių bažnvčios istorija įvyko 
beveik 20 Visuotinų susirin
kimu. Jie paprastai buvo 
šaukiami kraštutinių būti
numu. dideliu navoių, grę
siančiu bažnyčiai, atvejais. 
Antrasis Vatikano susirin
kimas šiuo atžvilgiu irgi
nėra išimtis. ’

Kokie gi pavojai gręsia 
kataliku bažnyčiai dabar? 
Tokiu pavojumi, Vatikano 
nuomone, vra auganti ko- 
m”ni,’rno idėiu itaka. o tain 
na t. ateizmo ir religinio in- 
^ferenfizmo plitimas. Ko
va nrieš šiuos svarbiuosius 

*hažnvčios priedus ir nusta
to antrom Vatikano susi
rinkimo tikslus.

Ilgas pasiruošimas
Šiam susirinkimui Vati- 

konas ruošėsi labai akty
viai daugiau kaip trejus 
metus. Paruošiamieji dar
bai b”vo atliekami snecia- 
b’ai sudarytose komisijose, 
iu skiriu oro ir nokom i sulo
se. Vatikanas išsiuntinėjo 
visu šalin kataliku veikė-i 
iams daugiau kaip 1.000 
laišku su nrašvmn pateikti 
pasiūlymus ir pagrindimus 
tais klausimais, kurie jų 
nuomone turės būti svars
tomi susirinkime. Atsaky
mai i šiuos klausimus su
darė 16 tomu, turinčiu dau-. 
giau kaip 10,000 puslapių.

Pasiruošimų susirinki
mui Vatikanas vvkdė taip 
pat įvairių oficialių ir neo
ficialių susitikimų, konfe
rencijų būdu. Taip 1961 m. 
Komoje įvyko konferencija, 

^kurioje dalyvavo ne tik 
kardinolai, bet ir kai kurie 
itališkosios vyriausybės 
m i n i s t rai. parlamentarai, 
pasiuntiniai. Apie būsimų 
suvažiavimų daug buvo 
kalbama per pamokslus, ka
talikiškoje spaudoje, per 
radiia.

Didelį darbų Vatikanas 
vvkdė ir tose šalvse, kur 
katalikai sudaro mažumų. 
Vatikanas stengiasi at
kreipti dėmėsi i susirinki
mą ir tu krikščioniškų baž
nyčių. kurios savo laiku at- 
c’qVvre nuo katalikų bažny
čios.

Didelis triukšmas
Triukšmas apie susirinki

mą sukeltas plačiai. Užsie
nio snauda—ir ne tik baž
nytinė — daug rašė ir ra
šo šiuo klausimu. Visas šis 

• triukšmas, be abejo, kelia
mas paties Vatikano ir me- 
d*ianie sus i r j n k i m a 
skelbdama buržuazinėje 

Vgnaudnjo. inspiruota to pa
rities šaltinio. Visos prie

monės kuriu imasi Vatika
nas susirinkimo atžvilgiu, 
faktinai reklaminio pobū
džio. Tuo siekiama vieno 
tikslo — pakelti masėse su-

svyravusį bažnyčios ir Va
tikano autoritetų. Tai svar
biausias susirinkimo tiks
las.

Vyskupas Perente, kon
ferencijoje Romoje prane
šime apie Vatikano susirin
kimų taip apibūdino susi
rinkimo tikslus: “Busima
sis susirinkimas vyks ap
linkoje, kada pasauliui gra
sina materialistinė ideolo
gija. Pasaulis pergyvena 
daugybę ir didelių krizių 
visose gyvenimo srityse. 
Susirinkimo tikslas — grą
žinti garbę bažnyčios ap-, bažnyčia jau dabar nebega- 
vaizdai, sustiprinti religi- Ii rizikuoti savo autoritetu 
nius jausmus, išlaikyti tie
sos ir dievo teises.”

Buržuazinė spauda pla
čiai reklamavo būsimo su
sirinkimo svarbų, dalyvių 
gausumą, i o nepprastai ma
sini pobūdi. Buvo numaty-1 kalbama popiežiaus buloje. 
ta. kad jame dalyvaus apie 
2,800 asmenų, t. y. daugiau 
kaip tris kartus negu pir
mame Vatikano susirinki
me. Tačiau visa tai nedali 
būti įrodymu kataliku baž
nyčios pozicijų stiprėjimo 
masėse.

Italijoje
Pirmojo Vatikano susi

rinkimo metu, t. y. prieš 90 
metu Italijoje dirbo apie

se, parodo liaiadiėąBrėagavi- 
mas į bažnyčiose pasmer
kiamus veikalus, kino fil
mus, spektaklius, grožinę li
teratūra. “Pasmerkimas 
yra garantija jų pasisekimo 
masėse.” nurodoma paminė
tame žurnale.

Vatikano susirinkimus ne
apsiribojo vien bažnytinių 
klausimų svarstymu. TSRS 
ir kitų socialistinių šalių at- 
siekimai keliant liaudies 
materialinį ir kultūrinį ly
gį revoliucįonizuoja kitų 
šalių dirbančiuosius. Todėl

pa s i tenkinimo. Imperializ
mas įėjo į saulėlydžio ir 
pražūties periodų. Jis ne
sugrįžtamai prarado val
džių didžiojoje žmonijos da- 

•ly-fer' jMpė-Vialistinė reak
cija siekia su bažnyčios pa
galba įsiskverbti į liaudies 
masių sųmonę ir kontro
liuoti jų veiksmus. ■ “Ta
čiau nuo šito ne .buržuazi
ja “krikščionizuojasi,” bet 
bažnyčia “sekuliarizuojasi,” 
prarasdama netgi politinio 
savistovumo matomumų. 
Atstatyti šį matomumų, be 
abejo, bus vienas ’iš užda
vinių įvykstančio susirinki
mo” (žurnalas “Rinašita”).

(Bus daugiau)

PHILADELPHIA, PA.
tis 4818 Windsor Ave., W. 
Philadelphijoj, įžengė į 111 
metų amžiaus. Gimė 1852 
metais, tarnavo Rusijos 
kariuomenėje.. Atbuvęs 
tarnybą išvyko ■ -į Škoti
ją, į Amerika atvyko 1940 
metais, ir visą laikų gyvena zavimui jėgų kovai prieš fa- 

parvykęs nusipirko dvarą; Philadelphijoje. Iš amato šizmą ir reikalavimui 
buvo bendrovių viršininkas, yra siuvėjas, pasitraukė Impulevičius. Paškevičius ir 

Ustja- nuo darbo sulaukęs 88 me- kiti apkaltinti ir nuteisti už

LLD nariai gavo įdomią 
knygų “Pralotas Olšauskis”, 
parašytų J. Kauneckio. Tai 
surinktų faktų, istorinis įvy
kis. Perskaitęs sužinai 01- 
šafekio žiaurumus. Suktas, 
turto prisigrobęs, viešėjęs 
Amerikoje, rinko- aukas.,

Chicago, III.
Gerai pavyko konferencija; 
priimta rezoliucija grąžint 

kaitinamus žudyme
Lietuvoje

Vasario 17 dieną Mildos 
salėje įvyko skaitlinga ir 
svarbi konferencija mobili-

kad

moterų viliotojas, 
nauskienės ir jos sūnaus žu
dytojas, dirbusiem žiaurus, 
prie altoriaus maldingas.

Tardytojui surinkus jo

tus. Moteris mirė 1940 me
tais, turi 19 vaikų, 18 anū
kų ir 22 proanūkius, svei
kas, daug vaikščioja ir turi 

iš praeities

žudymų žmonių Lietuvoje 
laike vokiečių okupacijos 
būtų sugrąžinti ten duoti 
atskaitas, už savo piktus 
darbus.

Penkios dešimtys delega
tų ir arti tiek stebėtojų 
vienbalsiai priėmė sekamą 
rezoliucijų:

Respublikonai turi kandi-! Mes penkios dešimtys de- 
datą majoro rinkimams lap-' legatų, atstovaujantys lietu- 
kričio mėnesį, tai James T. 
McDermott, 36 metu advo- 
katą. McDermott pralaimė
jo du pirmesnius rinkimus

nusikaltimus nebuvo lengva atmintį. 
patraukti atsakomybėn tų pergyventų laikų, 
kunigų ir valdininkų globo
jamų sutvėrimų.

Ir kuomet nebebuvo gali
ma paslėpti nusikaltimus, 
gavo maža bausmę — šešis 
metus kalėjimo, bet po me
tų ir dešimties mėnesių 
Smetona paleido. Išėjęs į 
laisvę nesiliovė būti žiau-j

Mažai lietuvių tarpe yra 
į tiek metų sulaukusių.

Pasipelnymo šaltinis
Vakarų Berlyno policijos 

vachmistras Arntas įvyk
dė šlyktšų nusikaltimą.■ 
Prispaustas įrodymu, jis 
prisipažino nužudęs du jam 

; pavestus globoti mažame-1 
I čius vaikus. Jis mušdavo 
šiuos vaikus už mažiausais 
pražangas ir vaikiškas iš
daigas. Ir štai šių metų 
liepos mėnesį mirė ’ 15 mė- i 
nešiu Hildegard K., o prieš 
kelias dienas r— dvejų metų 
Monika B.

Šis sadistas, 
tvarkos saugotojo 
niame mieste” unijorma, ir 
i o žmona iki pastarojo me
to “globojo” dar keturis vai
kus. Šių vaiku gvvybei taip 
n^t p-rėsė navoius. nes jie 
sistemingai buvo baudžia
mi išradingomis sadistiško- dainų . 
mis priemonėmis. O du sa- gražiai aprašė, 
vo vaikus nusikaltėliai su
tuoktiniai apgaubė švelniai' 
tėvu meile ju p-loboiamų 

i padėtų vaiku sąskaita. Už kiekvie- 
jiems sustabdyti arba nors na. paimta globoti vaikų

masėse, apsiriboti “pomirti
nio gyvenimo gėrybių” pa
žadais. Ji priversta užsi
imti “žemiškais dalykais.” 
Nors bažnyčia ir nesiekia 

1 grvnai žemišku tikslu. —

— tuo ne mažiau ji negali 
savo veikloje likti nuošaly
je nuo žemiškų reikalų ir 
rūnesčiu. Štai kodėl ji pa
ruošia savo socialini mokv- 
mų, liečianti šeimas. mokyk
las, darbų, pilietinę visuo
mene ir viską, susietų su 
šiomis problemomis.”

.Vatikanas susirūpinės ta 
didele komunizmo statybos 
TSR Sąjungos programa.

150 000 dvasininku. Dabar-: buvo priimta TSKP
tiniu metu jų yra tris kar-1XXIII suvažiavime. Jis lo
tus mažiau, nors gyventojų -le purtinų grasinimų 
skaičius išaugo dvigubai, kapitalistiniam pasauliui. 
Per paskutiniuosius 15 me- i Todėl kataliku ideologai 
tu metė kunigystę apie '^Iungoie su Vatikanu ban- 
2.000 prancūzų ir iki 5.000 : do sukurti savo kontr- 
italu kunigų. 11962 m. bal programa, kuri
landžio mėn. italų visuome
nės nuomonės 
nravedė '
grnnės įvairių socialinių • 
sluoksnių gyventojų ap
klausa. Pagal apklausos 
medžiaga 77%, italų nelan
ko bažnvčiu nei sekmadie
niais. nei švenčiu dienomis.

i Vakaru Vokietijoje ne dau
giau 30% darbininkų-kata- 
liku reguliariai lanko baž-

| nvčia. Prancūzų ■ spauda 
'praneša, kad tikintieji, lan
kantieji bažnyčių, draugu- 
moie Prancūzijos darbinin
ku kvartalu sudaro iki 3% 
gyventojų. Iš kiekvieno 100 
kaimo gyventojų, persikė
lusiu gvventi Paryžiun, 
anie 90% tuoj pat atvvkus 
i Parvžių nustoja lankyti 
bažnyčia ir atlikinėti reli
nes apeigas. Daugumoje 
Ispanijos ir Portugalijos 
vietų pusė gyventoju nelan
ko bažnyčios sekmadieniais. 
T bažnyčių susirinko beveik 
vienos moterys, vaikai, se
ne1 i ai.

šie skaičiai, paimti iš Ita
lijos komunistu n a r t i i o s 
žurnalo “Rinašita.” vaiz
džiai parodo, kokia linkme 
wstosi ivvkiai. “Dabar,— 
kalbama žurnale. — rvmo 
kataliku b a ž n y č i a. visur 
esanti ir viskų galinti, tu
jinti gerai paruoštus ir ge
rai vadovaujamus kadrus, 
anrėnia — ir tik nominaliai 
— viso 18% žmonijos, kai 
nirmoio susirinkimo metu 
Kuvn 25%. o faktiškai tikin
siu iu skaičius žymiai ma
gesnis.
Dega žemė po jos kojomis

Kataliku bažnyčiai dega 
žemė po kojomis, ji nusto
ja buvusios galybės. Kata
likiškieji veikėjai priversti 
natvs viešai tai pripažinti. 
Dar trisdešimtaisiais me
tais popiežius kalbėjo: “Pa
čiu stambiausiu mūsų laiku 
skandalu yra tai, kad baž
nyčia prarado darbininkų 
klasę.” Dabar ji praranda 
savo pozicijas ir valstietijos 
tame. Kiek krito katalikų 
bažnyčios autoritetas masė-

1 rus, ir už tai tapo jam dir- j miesto urėdus. Respubli- 
bančių nušautas. Philadel- 
phiečiai, norintys gauti mi
nimų knygų, prisirašykite

■ prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos 10 kuopos.

konai sako, reikia jauno 
žmogaus, jauno kraujo mie
sto valdymui.

Armėnu kvartetas vasa- 
rio 17 d. Atletų klubo sve- 

“fronti- tamė.ie davė gražų koncer
tų. Tai buvo jų pirmas pa
sirodymas Philadelphijoje. 
Kvartetas
1922 metais atvyko iš Le
ningrado su Armėnų ir So
vietų Sąjungos muzikos ir 

programa, spauda

suorganizuotas

institutas sulaikyti komunizmo idėjų1 Ai'ntas gaudavo 250 mar

Pereitais metais laiveliu; 
Philadelphiios pakraščiais, 
važiavo 50,000. šia vasara’ 
laivelis bus didesnis, net ke
turiem šimtam žmonių. Ti
kisi daugiau vietinių ir at
vykusių iš kitur.

vių fraternales, kultūrines, 
pašalpos ir apšvietos orga
nizacijas, susirinkę 1963 me
tų vasario 17 diena. 1 valan
da no pietų. Mildos salėje, 
3142 So. H aisled St., priė
mėme sekamą rezoliucijų 
reikalauti JAV generalio 
prokuroro grąžinti į Lietu
va Antaną Imnulevičiu ir 
Meči Paškevičių: V A

KADANGI Antanas Im- 
pulevičius. dabar gyvenan
tis Filadelfija, Pa., mieste, 
IJetuvoi buvo naciu bau
džiamom bataliono koman-

Pennsylvanijos Turnpike i d^^’- P’ibe^es is Lietuvos 
pareigūnai įspėja toli va- ’ JAV ,w '”ltrn,n nnsn”'’- 
žino jančius primigti. Be 
miego važiuojantys užmie
ga, įvyksta nelaimių.

nio bavo. buvo teistas 1962 
m°lio mėnesy Vilniuię, 

baltinamas masinėmis žu
dynėmis ir prinažintas kaj- 
tų nužudžius ir sunaikinus 
50 090 žvdu. lietuviu, balta
vusiu ir karo belaisvių ir ci
viliu žmonių ir: c- C z

KADANGI Mečvs Paške
vičius. buvęs “saugumo po- 

_ ________ _ _____ ___ . licijos” viršininkas, kurio 
Pottsville ir Shamokin, dalis pipkti tikietus matymui ju- kalte buvo nustatyta visiš- 

1 ' ’ .............. , 1959 m.
liepos 30 diena. Lietuvoje, 
dalyvavus nužudyme dau- 

I giau kaiu 12 000 žvdu ir 
Livonijos miške,

Readingo apylinkės paš
tas su pradžia liepos mėne
sio ieško kelių pašto prista
tymui. Reading Railroad 
kompanija sulaikys ,12 trati- Į 
kinių savaitėje, paliečia' 
Harrisburga, .

. Buvęs TWU lokalo 324 
pareigūnas Juliano paskir
tas Labor Industrial sekre
torium Harrisburge.

Italijoje dideles stirna masėse. (kiu. Taigi 1500 markiu už
Bažnvčia siekia atrodyti, šešis vaikus per mėnesį.

Savo laiške nėr radija į vi
so pasaulio tikinčiuosius są
myšyje su Vatikano susirin
kimu pareiškė: “Kiekvieno i 
krikščionio pareiga rūpin-1 
tis tuo, kad gėrybių pa
skirstymas būtu atlieka
mas visų naudai.” Italų 
laikraštis “Mesodženo” ko
mentuodamas šį popiežiaus 
laiškų rašo: “Bažnvčia ži
no. kad šiandien prieš ja 
kyla nauja religija, arba, 
tiksliau sakant, jeigu mes 
nenorime įžeisti ši dievo
baimingų žodi, naujas “hu
manizmas,” kurio pagrinde 
yra ateizmas. Ji stengiasi 
suduoti smūgi šiai demono 
religijai pačių drųsiausiu 
socialinių reformų pagal
ba.” Bet, kaip teisingai pa^- 
stebi laikraštis, “veltui ra
minti save iliuzijomis. Ne
galima išspręsti komuniz
mo problemos ir tuo labiau 
i o negalima likviduti socia
liniu reformų pagalba.”

Visomis priemonėmis ka
taliku bažnvčia stengiasi 
sustiprinti savo itaka poli-1 
tiniame ir kultūriniame g v- ■ 
venime. “Mes karštai tiki
mės, — kalba popiežius. — 
kad kūrybiška sprendimų 
itaka, kuriuos priims Va
tikano susirinkimas, padės 
krikščioniškojo mokslo švie
sai prasiskverbti su didele 
dvasine jėga ne tiktai į gi
luma žmogiškų sielų, bet ir 
į kolektyvines mases. Evan- 
geliškasis mokslas turi pra
siskverbti į civilini, politinį 
ir socialinį gyvenimų.”

Tai silpnumas, o ne jėga
Kovojantis katalikų baž-1 

nyčios klerikalizmas jos rūpinta patikima termoizoliacija, turi elektrovibracinį kom- 
silpnumo. o ne jėgos požy- presorių ir todėl naudoja mažiau elektros, veikia labai ty- 
mis, išraiška bažnyčios bai- iiai. i___
mės prarasti kontaktų su plastikai ,pluošto plokštės bei fanera, 
masėmis, kuriose gesta re
liginis jausmas. Vienomis

vaiku žudikas apkaltintas, 
i vykdės nusikaltimus, ir. jo 
laukia teisiamųjų suolas, 
Vakarų Berlyno laikraščiai 
svarsto klausimų, kas kal
tas. Visų pirma jie kalti
na Tirgarteno organus, ku
rie, turėdami blogus atsi
liepimus apie šį žmogų, su
teikė teisę Arntui globoti 6 
vaikus. Socialinio aprūpi
nimo organų kaltumą savo 
eiliniameposėdyje ketina 
apsvarstyti taip pat Tirgar
teno rajono deputatų su
sirinkimas.

Bet visi šie tyrimai ne
liečia pagrindinio dalyko — 
katastrofiško moralės sun
kumo “frontiniame mies
te.” M. Pansinas

Baltimorėje areštuota 150
Allentown juodveidžių, norinčių nusi- 

1 •Ii* 1*1* J “ “

darbininkų neteks darbo, damų paveikslų paskirtame kai> neabeiotinai, 
Suorganizuotas komitetas baltiems teatre. Savaite lieuos 30 diena, 
surasti darbų netekusiems. į P”’m areštuota 68.

-------- ! -------- jąiau 1.
šūkis 50 mylių ėjimo į 24 Mvlintieii skaityti knvgas, 'lietuviu

valandas paakstino jauni- žurnalų “Šviesa,” priklausy- j)et bijodamas liaudies kerš-
mą, vieni kitus lenktyniuo- kite prie LLD 10-tos kuo-; to, pabėgo į JAV. ir čia jis 

Mokestis tik $2 me- gyvena pasivadinęs Miku 
tams. Kuopą narių skaičių- Povilioniu. Čikagoje, Illind- 
mi padidinkime, pasižadėki- jaus valstijoj.

ja. Council on Physical Fit
ness sako: Lėtas vaikščioji
mas sveikatai geras, sku
bus — kenksmingas.

Influenza Atlantic apskri
tyje uždarė mokyklas. Pen
kiasdešimt viena mokytoja 
susirgo. D r. Sylvan sako, 
Philadelphijoje mažas požy
mis. Iš lietuvių sirgo drau
gai žalnieraičiai.

Adomas Ozelis, gyvenan-

Pirmąją partiją lietuviškų buitinių šaldytuvų “Snaigė’’ 
pagamino Vilniaus baldų eksperimentinis konstruktorių biu
ras. šaldymo kameros yra plastmasinės, o korpusai pagamin
ti iš medienos. “Snaigė” yra tokio pat dydžio, kaip šaldytu
vas “Saratov-2,” bet beveik pusantro karto talpesnė. Ji ap-

Išoriniai “Snaigės” apdailai panaudoti įvairių spalvų 
Naują šaldytuvą ga-

Įima panaudoti kaip staliuką.
v Nuotraukoje: konstruktorius Balys Budginas ir apdailos

maldomis dabar jau nebe- cecho meistrė Joana Sakalauskaitė apžiūri pirmąją partiją 
galima užgesinti masių ne- šaldytuvų “Snaigė.”

uos.

me pralenkti pereitus metus T,r ■ .v . ,
gavime nauju narių. Perei-I ™DeL, ' a.t.slzYe^dami 
tais metais gavome 14, šiais ' 3 lU)krlcl0( 1 d.ien0?- 
metais dar tik vieną, bet I^V, Didžios Britannos ir 
metų dar tik pradžia. Phi- Pa-raSy’
ladelphiečiai, jus norime tu-

] rėti LLD kuopoje. Būdami 
pensininkais, laiko turite 
skaitymui. —P.

Worcester Mass
Filmai iš Lietuvos

Kovo 15 d. 7 vai. vakare, 
29 Endicott St. Kviečiame 
visus atsilankyti. Jonas i

! ta Maskvos Deklaracija, jog 
“karo nusikaltėliai turi būti 
perduoti teismui tai šaliai 
ir teisiami remiantis tos ša
lies įstatymais, kur jie yra 
padarę nusikaltimus,” ir

ATSIŽVELGDAMI į 1947 
m. spalio 31 dienos, Suvie
nytų Nacijų Generalinės 

I Asamblėjos priimta Rezo- 
'hicija, kad: Suvienytų Na.—— ------ ------ - - vivijcjj Jtxcivi. uuvitnjtu

Grybas iš Niujorko, atvyks ju narįaį turėtų imti rei
ir parodvs naujus filmus iš I 
Tarybų Lietuvos, kurie bus 
labai įdomūs. Taipgi bus 
išdėta pasipirkimui už že
mų kaina labai svarbių ir 
idomių knygų; 
bėsitės pamatę, 
tūrinės vertės 
tokia gausybe 
taip pigiai parsiduoda. 
Mums, amerikiečiams, tik
rai naudinga pamatyti fil
mus anie Lietuvos praeiti ir 
dabartį. D. J.

tiesiog ste- 
kokios kul- 
knygos, su 
iliustracijų,

kalingas priemones ir suim
ti karo kriminalistus ir grą
žinti juos i tas šalis, kurio- 
m jie papildė nežmoniškas 
piktadarystes ir perduoti 
^•eismui tai šokai, kur nusi
kaltimai įvyko”—

ŠIUOMI mes kreipiamės į 
JAV Generalini prokurorą 
reikalaudami, kad jis rem
damasis savo įstatymais; 
Antaną Impulevičių ir Mečį 
Paškevičių. pasivadinusį 

, Miku Povilioniu, gražintų .į 
j Lietuva teismui kaip kalti- 
1 narni kiti kariniai nusikal-

Svarbios prakalbos ir dis- tėliai.
kusijos temoje “Taika ir Ši konferencija taipgi ra- 
Amerikos užsienio politika” gina kitų kolonijų lietuvių 
įvyks kovo 8 d., 8:30 vai. organizacijas imtis žingsf- 
vakare, New Century Au-1 nių prieš karo nusikaltėlius 
ditoriume, 124 South 12th ir naciams tarnavusius Lier 
St. Kalbėtoju bus įžymus 1 tuvos žmonių žudikus.
žurnalistas Arnold Johnson i
iš .New Yorko. Įžanga tik 
$1. Visi kviečiami dalyvau
ti. Rep.

Konferencijos pirmininkas. >
B. F. Kubilius, 

Konferencijos sekretorius <
Nellie De Schaaf
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Juozas Baltušis

Ko nepasakė Laukys SCRANTON,PA.
(Pabaiga)

Žmonių rinkosi daugiau ir daugiau. 
Smelkėsi jau ir trobon, kur stovėjo pa- 
ruošti stalai šermemj pietums ir kur ne
derėjo eiti. Laukio sūnus Antanas, ap
sidaręs išeiginiais drabužiais ir visas 
kažkoks pažvalėjęs, atsigavęs, pagarbiai 
su tikinėjo ateinančius, sveikinosi su vi
sais už rankos, rinko vietą kiekvienam 
priemenėj arba kamaroj, nors visur žmo
nių buvo sausakimšai; pertrūkiais iškėlė 
kieman platų uslaną, pastatė ir patikri
no, ar stipriai stovi—čia turėjo būti pa
dėtas karstas su velione daryti nuotrau
koms, kai susirinks visi giminės ir arti
mieji, apstos uslaną ratu/ Ėjo paskui 
Antanas vėl prie žmonių, prie kitų rei
kalų. Ir kur ėjo, ką darė, visur su juo 
kartu buvo stuomeninga raudonskruos
tė mergina, jau ne pirmos jaunystės, bet 
sirpi lyg vyšnia saulėtą vasarą. Dirbo 
abu pasikalbėdami, pašnibždom pasitar
dami. Ir žmonės aplinkui pašnibždom 
tarė, kad neužilgo šitam kieme bus vėl 
didelis * žmonių suplaukimas, tik jau 
linksmesnis, smagesnis; kad senis Lau
kys bus prižiūrėtas, apskalbtas ir aprū
pintas geriau, negu prie senosios; dar 
skaisčiau įsišvies raudonieji obuoliukai 
jo skruostuose. O Laukys negirdėjo, net 
ųęjautė nieko. Stovėjo ir stovėjo Mari
jonos galūkojy. Lyg norėjo atsižiūrėti 
į: jos veidą visiems laikams, lyg dar ti
kėjosi išgirsiąs jos riksmą ir barimus. 
Stovėjo vienas, niekieno nebekalbinamas, 
perlinkęs kone pusiau ir visiškai sausom 
akim.
; Toks jis stovėjo ir kieme, kai sūnus 

išvedė jį paskutinį kartą nusitraukti su 
žmona. Toks pat užsimiršęs ir nieko ne
matęs ėjo jis ir paskui karstą keliuku, 
nuvingiuojančiu kolūkio laukais.

Duobė Laukienei buvo iškasta senose 
kaimo kapinėse, apsuptose siūruojančių 
šimtamečių eglių, tamsių ir skarotų, 
gausiai barstančių ‘ savo skujas iširu
siems ant kapo. Aplinkui tirštai stovėjo 
mediniai ir geležiniai kryžiai, sudrūniję, 
įrūdiję, sunkiai įskaitomais įrašais apie 
dešimties čia palaidotų Rozaliją, Elžbie
tą, Agnieškų, Jokymų, Pilypų ir Jokūbų. 
Laukys sustojo prie pat duobės krašto ir 
stovėjo nejudėdamas, kol karstas buvo 
padėtas ant žemėtų lentų, permestų 
skersai duobės, o kolūkio pirmininkas 
sakė ilgą kalbą apie pavyzdingą moterį 
ir šeimininkę Marijoną Laukienę, dirbu
sią iki paskutinio suklupimo, rūpestin
gai prižiūrėjusią vyrą ir sūnų—dvi labai 
geras darbo jėgas kolūkyje, ir dabar ga
linčią būti pavyzdžiu ne vienai moteriš
kei. Stovėjo nejudėdamas Laukys ir ta
da, kai karstas jau buvo nuleistas į duo
bę, ir ant jo šnarėdama gulė žemė nuo 
duobkasių kastuvų. Ir tiktai kai išaugo 
prie jo kojų geltono smėlio kaupas, o vi
si giminės senu papročiu jau užbėrė po 
tris žiupsnius žemės, jis krestelėjo gal
vą, atsisuko į mane ir paklausė:

—Tai viskas?—O man nesumojus, ką 
atsakyti, sunerimo:—Ir nieko daugiau? 
Jau baigta?

• —Važiuojam namo, — atsargiai paė
miau jį už parankės.—Važiuojam, Lau
ky.) Žmonės jau skirstosi, pietų susirinks 
trobon. Negerai bus tenai be tavęs, šei
mininko. Važiuojam.

Jis nebesipriešino, tik į vežimą nesėdo, 
kai privedžiau prie ratų, o ėjo pėsčias. 
Lėtai ir sunkiai, tarytum uolos slegia
mas. Ir ėjo be kepurės, laikydamas ją 
rankoj. Rausvųjų obuoliukų veide ne
beliko nė ženklo, tiktai kadarojo ties jo 
ausimis žilų plaukų kuokštai, širmavo 
pažandžiais sparčiai prasikalusi barzda. 

/O vidurkely sustojo, žvilgterėjo į mane 
nepasukdamas galvos, paklausė:

t—Kur vedi mane?
*—Namo, Lauky. Einam namo.
—O ko man namo?

;—Kaip tai ko? Kur kitur eisim? Visi 
naino traukia, tai ir mes kartu.

■—O kas manęs laukia namie?
Dabar aš nežinojau, ką sakyti. Jis, at

rodė, nė nelaukė atsakymo. Paklausė ir 
užmiršo, ko klausęs. Stovėjo, žiūrėjo 
kažkur į laukus, bet iš vietos nebesijųdi- 
no.

—Anksčiau, būdavo,—prašneko vėl,— 
einu, būdavo, ir žinau: lankia... Gal 
bars, o gal ir nebars, bet laukia, Ma
nęs laukia... Gal bars, o gal ir nebars, 
bet laukia. Manęs laukia...
• Mus privijo važiuotas Laukio sūnus. 
Važiavo ne vienas, ’su stuomeningąja

raudonskruoste. Pristabdė arklį.
—Tėvai, sėskis!—paragino.—Ko plūki 

pėsčias? Pirmininkas arklius davė. Sės
kis! Sėskit abu, vietos užteks.

Laukys nieko neatsakė ir nesijudino iš 
vietos. Tebežiūrėjo į laukus ir net ne
atsisuko sūnaus pusėn. Pamojau Anta
nui su mergina, kad nelauktų, važiuotų 
sau. Jie nudardėjo. Ir pėstieji jau pra
ėjo visi. Likome tiktai mudu su Laukiu.

—Kai ji iš namų, tai aš prie lango, ne
miegu...—pasakė Laukys.—O kai aš iš 
namų, Marijona vakare prie lango. Bū
davo, vis prie lango, nemiega, laukia... 
Ir aš, būdavo, vis žinau: bars, o gal ir 
nebars...

Laukys pravirko. Stovėjo užmiršęs 
mane, žiūrėjo į laukus, jau nuplikusius 
ir ištuštėjusius, pridengtus tirštėjančiu 
rūku, žiūrėjo ir verkė.

—Na, ko tu dabar, Lauky?—susirūpi
nau.—Nereikia, cinam..'.

—Kad aš jai nepasakiau...
Aš prisiminiau mūsų pokalbį tą naktį, 

likus dviese troboj, ir jo pasiryžimą pa
sakyti žmonai, kad negraužtų, pagailėtų 
jo. Bet dabar žmona buvo mirusi, vis
kas baigta, ką begalėjo duoti ašaros?

—Dabar jau vis tiek, — pasakiau. — 
Nereikia verkti, Lauky! Einam!

—Vis ruošiausi pasakyti jai, kad man 
labai gera, kai ji prie lango... Vis ži
nau: gal bars, o gal ir nebars, bet lau
kia... Ruošiausi, ruošiausi, ir nepasa
kiau. Dabar Marijonos nebėr...

Laukys beveik kūkčiojo, nebegalėda
mas pratarti žodžio. Ir aš stovėjau prie
šais jį, laukęs visai ko kito, o dabar su
glumintas po prisipažinimo.

—Jai gal būtų linksmiau buvę,—rau
dojo Laukys.—Būčiau pasakęs, o jai gal 
ir linksmiau...

Taip mes ir stovėjom abu, likę vieni 
vidury kelio. Stovėjom ir stovėjom. Ir 
aš vis nežinojau, ką pasakyti jam, senam 
mano , draugui'Laukiui.
' ’ ■ • * • • • - 1 . < . 
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MOTERIMS Už TAIKĄ 
žmogaus savoms rankoms siaubas pada

rytas :
Į mirties pavojų visą žemę stato. . .

. Prieš mus atsistoja: Naujos buities rytas, 
Ar gręsmė vulkano, kurį kožnas mato ?!

Sveikinam šaunuolių judėjimą tvirtą, 
Kai žingsnį didingą už taiką išbandot, 
Reikalą taip brangų: taikos labui skirtą— 
Jūs spėkų patamsio nebeišsigandot.
. . .Kai karų treškėjai ir jų pataikūnai 
Už siekį žudynių nesilaujd staugti: 
Nors ir tikri žmonės, bet tokie baisūnai, 
Nes stengiasi taikų sąbūvį pasmaugti.
Išgirdote šūkį didybėj pavojų, 
Kylantį iš liaudies neramios krūtinės, 
Paveiktos to garso: stojotės ant kojų, 
Kad pastot slėgimą tamsybės naktinės. 
Raudonbaubių saujai jūs veikla netiko: 
Jie piktai išstojo, kad ją sužlugdyti 
Bet atkaklų ryžtą jūsų susitiko—r 
Krankliams nedaleidot jūs žygį ardyti.
Jumis visa liaudis sveikina širdingai: 
Jumis, brangios sesės, motinos, drąsuolės, 
Kad jūs prieš tą grėsmė išstojot teisingai: 
Smogėt raudonbaubiams, kurie ant jūs 

puolės.
. . . Plėtokite veiklą taip šauniai pradėtą, 
Vėliavą 'taikingą dar aukščiau iškelkit, 
Ryškinkite didžią pareigą uždėtą:
Į darbą už taiką visą liaudį kelkit. . .

V. Žilvitis

Vijniąus respublikinės meno mokyklos-in- 
ternato mokinių styginis orkestras su didžiu
liu pasisekimu koncertavo Maskvos Krem
liaus teatro salėje.

Nuotraukoje: styginis orkestras Kremliaus 
sceneoje. ’ ..........

Jei turi kiek susitaupęs 
dolerių ir neturi kam palik
ti, tai negali palikti savo 
giminei už anapus “geleži
nės uždangos”.

Prieš porą metų mūsų 
mieste mirė rusų kilmės se
na moteriškė, Maria Cho- 
ma, ir paliko $742.09 turto, 
bet neturėjo čionais nė jo
kio giminės, tai minėtą su
mą paliko savo dukrai Ta
rybinėj Rusijoj; taip jos 
testamente nurodyta. Vie
nok užėmė arti dviejus me
tus, iki našlaičių' teismo 
(Orphans Court) teisėjas 
John J. Sirotnak nusprendė 
pavesti tą visą palikmą val
stijos pajamų biurui, “iki 
ištirs”, ar testamente mini
ma moteriškė tikrai yra ve
lionės dukra. Betgi kartu 
ponas teisėjas paleido ir ka
tę iš maišo, nes jis prasita
rė, kad jis “nenori, kad Ru
sijos komunistų valdžia 
turtėtų amerikoniškais do
leriais”. Tai, ot tau ir “lais
vojo” pasaulio moralė! •

Prieš porą savaičių mūsų 
priemiesčio, Dunmore, ra., 
vandalai išdaužė net 32 lan
gus viduriniosios mokyklos. 
Tai ne mažų vaikų darbas. 
Tai tokiais keliais mūsų 
mūsų jaunimas yra veda
mas ir mokslinamas: vieton 
kultūrėti, tai pasiutėliais 
virsta. Ir už tokį jaunimo 
ž vėrėj imą nemažai galima 
padėkoti ir televizijai.

Mūsų kovingos moterys
Vasario 19;tą dieną pilnas 

autobusas iš Plymouth ir 
apylinkės1 nuvažiavo' į vals
tijos sostinę, Harrisburg, 
reikalauti iš naujojo guber
natoriaus, pono W. Scran
ton, kad jis pildytų savo pa
žadus ir darytų .viską, kad 
priversti anglies kompani
jas, kurios kasa anglius 
“stripping” būdu, kad išsi
kasę anglį, nepaliktų bai
sias prarajas neužlygintas, 
ypatingai arti miestelių, ar
ti gyvenviečių, kurios su
daro didelį pavojų ne tik 
žmonėms, bet ir šiaip gyvū
nams, neskaitant biaurių 
vaizdų. Bet čia stovi klau
simas, ar varnas varnui 
kirs į akį? Juk ponas 
Scrantonas multimilionie- 
rius ir pats praturtėjęs iš 
kietosios anglies kasyklų. 
Nors toksai anglies kasimas 
iš ekonominės pusės daro 
ir baisius nuostolius.

Pavyzdžiui, “stripping” 
būdu iškasa anglį, o tas bai
sias prarajas palieka neuž
lygintas. Per' tas prarajas 
subėga bilijonai galiomi 
vandens į gilesnius anglies 
sluoksnius, kur dar randasi 
bilijonai tonų neiškastos an
glies. Betgi kapitalistai ne
žiūri į ateitį,— bi tik šian
dien daugiau pelno. Minkš
tosios anglies daugiausia 
randasi tik vienas sluoksnis, 
o kietosios vietomis net ir 
po dešimtį; ir ką giliau že
mėje, to geresnė anglis ku
rui. Čia ir kasyklų savinin
kams nėra • išrokavimo iš 
pelno puses, kasti anglį iš 
giliai esančių sluoksnių, nes 
daug brangiau atsieina.

Ar tasai moterų žygis 
duos kokias geras pasek
mes, sunku pasakyti, bet 
geras pavyzdys ir padrąsi
nimas kitiems kovoti ir rei
kalauti, kad toksai anglies 
kasimas būtų ar sulaikytas, 
arba apribotas ir anglies 
savininkai būtų pažaboti.

— * — • •
Vasario 19-tą dieną įvyko 

didelė nelaimė prie Marvine 
anglies laužyklos (“break
er”). Marvin kasykla jau 
seniąi nedirbą, bet laužyklą 
iš kitur atvežtą anglį pa

ruošia rinkai. Dirbo septy
ni darbininkai prie taisymo 
perdavimo (“conveyor”) 
konstrukcijos, kuri jau bu
vo nusenusi, nes pati lau
žykla jau virš 40 metų se
numo. Tasai įrengimas bu
vo sukonstruotas iš apie 100 
tonų plieno, bet taisant su
griuvo, vienas darbininkas 
žuvo, o šeši tik sužeisti. 
Pribuvę ugniagesiai daug 
turėjo darbo, iki su “acete- 
lene torches” — degintuvais 
priėjo, išsideginę priėjimą 
ir išgelbėjo sužeistuosius. 
Kol kas dar nieks nežino 
priežasties sugriuvimo.

L Vienužis

Philadelphia, Pa.
Serga

Mūsų geri draugai An
tanas ir Bronė Ramanaus
kai, kurie gyvena R. F. No. 
1, Box 251 Sallersville, Pa., 
pas kuriuos kasmet įvyks
ta “Laisvės” naudai paren
gimai, sunkiai serga gripu. 
Šiuos žodžius rašant An
tanas palaipsniui eina ge
ryn, bet Bronė vis dar ser
ga, o farmos reikalai — gy
vulių priežiūra — verčia ir 
sergančius rūpintis gyvu
liais. Linkių greitai pa
sveikti. y

L • ■

Eastone, kada siautė di
deli vėjai, tai vėjas parbloš
kė Joną Katinį, skaudžiai 
sutrenkė galvą ir sulaužė 
ranką virš alkūnės. Tai įvy
ko pabaigoje sausio. Jis 
dar vjs tebesigydo.' .Linkiu 
greitai pasveikti.

Jau “Laisvėje” buvo ra
šyta, kad LLD 10 kuopos 
narė Helena Plėtienė išvy
ko į St. Petersburg, Fla. 
Sužinojau, kad ji ten ište
kėjo už Kazimiero Daulins- 
ko. Sako, kad Floridoje ir 
apsigyvens. Linkiu nauja- 
vedžiams daug laimių.

P. Walantiene

Waterbury, Conn.
IŠ LLD kuopos

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 28 kuopos susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
kovo 8 d., 7:30 vai. vakare, 
103 Green St. svetainėje. 
Tai bus metinis susirinki
mas ir visi nariai yra kvie
čiami dalyvauti, nes turė
sime svarbių reikalų. Rei
kės, perrinkti kuopos valdy
bą, bus išduotas raportas, 
reikia, kad nariai pasimo- 
kėtų 1963 mėtų duokles, ir 
nariai gaus labai įdomią 
knygą “Prelatas Olšaus- 
kis,” taipgi pasitarsime dėl 
1963 m. veikimo. Žiema jau 
ateina prie pabaigos, arti
nasi pavasaris, tai reikia 
rūpintis vasariniais paren
gimais.

Mūsų judėjimas nukentė
jo, kada mirtis išplėšė iš 
gyvųjų tarpo ir mūsų vei
kimo Kristiną Stanislovai- 
tienę. Kaip žinome, ji daug 
veikė ir sirgdama .rūpinosi 
mūsų veikimu, tai mes pri
valome veikti, kad jos no
rus vykintume gyveniman. 
Netekimas K. Stanislovai- 
tienės verčia mus dar dau
giau sugląusti eiles ir veik
ti brangiam mūsų tikslui, 
kuriam ji nesigailėjo jėgų. 
Rūpinkimės savo organiza
cijomis ir spauda. Todėl 
visi ir visos dalyvaukime 
šiame susirinkime.

Klein. Yankeliūniene

Detroitas. — 1963 m. iki 
vasario 16 d. jau pagamin
ta 1,214,300 naujų automo
bilių ir 188,000 sunkveži- 

jnįųo

Cleveland, Ohio
Netekome veikėjos

Vasario 18 dieną nuo taip 
vadinamo “stroke” (krau-1 
jagyslės trūkimo galvoje) 
staiga mirė Mariutė Geda- 
minskienė. Ši draugė be
maž visą savo gyvenimą 
praleido Glevelande ir visą 
tą laiką buvo tampriai „su
sirišusi su vietos pažan
giuoju veikimu. Todėl yra 
reikalas bent trumpai pa
minėti apie jos nueitą gy
venimo kelią ir nuveiktus 
visuomeninius darbus.

Iš Lietuvos ji jaunutė, 
tik 19 metų, atvyko į 
Youngstown, Ohio. Ten iš
tekėjo, sukūrė šeimą ir ne
trukus persikėlė į Cleve- 
landą. Jie sugyveno dvi 
dukreles ir sūnų. Dar vai
kams mažučiams esant, ji 
su vyru nesutiko ir išsisky
rė. Taip ji viena savo ran
kų darbu visus užaugino ir 
aprūpino, tik, deja, sūnus 
tapo paimtas į karą ir žuvo 
Pacifiko salose. Kuomet 
ją pasiekė žinia, kad sūnus 
yra žuvęs, tai ją ant tiek 
pritrenkė, kad ilgokai išgu
lėjo be žado, ir nuo to lai
ko jai retkarčiais tokie ap
temimai pasikartodavo. Bet 
jos buvo toks būdas, kad 
ji niekam apie tai nesiskun
dė, visas savo bėdas ir var
gus su malonia šypsena vei
de pergyveno. Tačiau va
sario 18-tos dienos smūgis, 
matomai, buvo per stiprus, 
kurį netesėjo pergyventi. 
Būdama laisva, ir savo šei
mą auklėjo laisvai. Bet 
kuomet dukrelės ištekėjo už 
religinių vyrų, tai ir nusto
jo sekusios motinos pėdo? 
mis, o motinai mirus, nors 
gerai žinodamos motinos 
pažiūras, ar tai savęs pa
tenkinimui ar motinos pa
juokai, vis tik nors “mū- 
kelę” į grabą įdėjo ir pa
sikvietė kunigą, išlydint 
maldelę sukalbėti. Kaip ži
noma, tai ne pirmas toks 
įvykis, ir gali būti ne pas
kutinis, nes likusios šeimos 
turi teisę savuosius laidoti, 
kaip jiems patinka.

Nežiūrint kiek sunkumų 
ir nepasisekimų teko Ma
riutei pergyventi, ji visą 
laiką prigulėjo LLD 22-rai 
kuopai, LDS 55 kuopai, Mo
terų klubui, Meno sąjungos 
kuopai, ir per eilę metų ji 
veikė LLD 15-tos apskrities 
ir LDS 4-tos apskrities ko
mitete. Mes ją matėme ma
žose ir didesnėse mūsų su
eigose, o dažniausiai be
prakaituojančią virtuvėje. 
Visą laiką jinai pajėgė iš
laikyti abu mūsų laikraš
čius — “Laisvę’ ’ir “Vilnįv” 
o jeigu vyko koks aukų rin
kimas, tai ji irgi nebuvo 
paskutinė.

Šios girtinos velionės Ma
riutės savybės turėtų būti 
gražiu pavyzdžiu tiems, ku
rie savu laiku irgi dalyva
vo veikime, skaitė mūsų 
spaudą, o dabar visa tai 
jiems svetima, sėdi rankas 
susidėję ir ko tai laukia.

1961 metais Mariutė su
laukė to amžiaus, kad galė
jo pasiliuosuoti nuo sun
kaus dirbtuvės darbo ir iš
ėjo į pensiją, įsigijo namu
ką ir manė kiek lengviau 
praleisti/ likusias savo gy
venimo dienas. Bet nė po
ros metų jai neteko džiaug
tis tomis svajotomis poil
sio dienomis.

Ilsėkis, miela drauge, o 
mes likusieji tave ilgai, il
gai prisiminsime.

J. žebrys

Washingtonas. — Kon
greso rūmų koridoriuose 
labūi veikia abiejų pusių 
“lobistai”.
FRI II J.>1*1.1 .t'.OJĮit W ■ -.... M'HH, MRIIJIMJW. JJ | l«' jį. f įį^
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Montreal, Canada
šis ir Tas iš Mūsų Gyvenimo

Pereitą penktadienį, vasa
rio 22 d., Berkeley Kotely
je, čia kalbėjo Kanados Tai
kos Kongreso .pirmininkas 
D r. Jas. G. Endicott, temo
je, “Nusiginklavimas — Ne 
Nuklinis Karas”. Taipgi 
buvo ir antras kalbėtojas, 
įžymus unijistas Jean Parė. 
Abu kalbėtojai stipriai pa
brėžė svarbą sumobilizavi- 
mo plačiųjų masių kovoje 
už nusiginklavimą. O jei tas 
būtų įvykinta — reiškia, ko- t 
va būtų laimėta už taiką, ko 
neapskaičiuojama žmonijos * 
dauguma, įskaitant ir Ka- ’ 
nados žmones, labiausiai 
trokšta. ,

Dr. Endicott yra puikus 
kalbėtojas, daug važinėjęs / 
po visą pasaulį, gerai pažįs
ta padėtį, todėl jo kalba bu
vo labai įdomi. Po prakal
bų buvo klausimai, kurie 
dar labiau paįvairino vaka
rą.

Nedarbo apdraudos komi
sija praneša, kad šią žiemą 
miesto bedarbių skaičius 
yra pakilęs 3,447, palyginus 
su pereitų metų šiuo laiku. 
Sausio 31 d. buvo užsiregis
travusių 75,791 bedarbių. 
Tarp jų 57,113 vyrų ir 18,- 
678 moterys.

Čia veikianti francūzų or- • 
ganizacija už nacionalę ne
priklausomybę, “Rassemb- 
lement Pour ITndependance 
Nationale”, įstatė pikieto li
niją prie “Canadian Broad
casting Corporation”, pro-^ 
testuodami prieš vedamas 
diskusijas konfederacijos ir 
Kanados ateities klausimu. 
O tuo tarpu, sako, iš jų nie
kas nepakviesta pareikšti 
nuomonę.

Kas nors veikiausiai iš 
šios organizacijos radijo 
stotyj padėjo ryšulį su iš
vestom vielom ir patelefo
navo policijai, kad yra pa
dėta “bomba”. Policijos ek
spertams kuogreičiausiai 
atvykus ir išvyniojus ryšu
lį, atrado suvyniotas dvi 
plytas, su užrašu: “Viva 
LTndependence” — lai gy
vuoja nepriklausomybė.

Šiuo metu daugumas ser
ga sloga (o gal yra pasie
kus ir Kanadą influenzija). 
Taip, pav., L. Kisielis buvo 
sunkiai susirgęs ir išgulėjo 
lovoje čielą savaitę. Jam 

i baigiant sirgti ir jo žmona, 
Petrė, sunkiai susirgo. /

Pereitą savaitę buvo ra- 
syta, kad J. Adomonis ne-* 
sveikuoja. Teko sužinoti, 
kad Jewish General ligoni
nėje jam padaryta operaci- 
ja. —J.

PRAŠYMAS
Gal kas iš “Laisves” skai

tytojų turite Lietuvių So
cialistų Sąjungos leistos 
“Kovos” komplektus už 
1910, 1911,1912, 1913, 1914, 
1915, 1916 ir 1917 metus? 
Arba jeigu patys neturite, 
gal žinote, kas ją turį? 
Mums ji labai reikalinga. 
Jeigu neno r ė tu m ė t e ją 
mums veltui atiduoti, su
tiktume primokėti. Prašo
me atsiliepti. Būsime dė
kingi. Rašykite:
ALDLD Centro Komitetas 
102-02 Liberty Avenee 
Ozone Park 17, N. Y.

Rovaniemi, Suomija. —7 
Čionai atsidarė mokykla, i 
kuri moko briedžiais važi-* 
nėti. Baigusiems kursą iš
duoda ir diplomus.

f



MIAMI. FLA
Miamės Lietuvių Socialio 

Klubo kultūrinės veiklos ko
misijos jau atsibuvo iš eilės 
trečias parengimas naujoje 
salėje. Pirmas parengimas 
atsibuvo sausio 24 dieną. J. 
W. Thomsonas skaitė pa
skaitą temoje “Maisto Ga
dinimas ir Žmonių Sveika
ta”.

Antras—vasario 14-ą die
ną. Paskaitą skaitė A. Ma
sonas temoje “Keletas Nuo
trupų iš Romos Istorijos”. 
A. Masonas natūraliai turi 

4gerą balsą ir gabus tame
klausime, yra patartina, bei religinis, bet draugiji- 
ukad jis įsijungtų daugiau į nis, visuomeninis ir kultūri- 
tą veikimą. Paskaita buvo , nis. 
svarbi ir

pirmiau gyventose lietuvių 
kolonijose ir veiklose.

Į Floridą mus sukvietė 
amžius, pensijos, sveikatos 
reikalai. Daug šio Klubo 
narių pirmiau veikė kultū
rinėse organizacijose, skai
to pažangiųjų spaudą. Tad 
ir apie šį Klubą grupuojasi 

i pažangūs, laisvi lietuviai. 
Todėl nėra nuostabu, kad 
LSK žmonės-vadina pažan
giu Klubu.

LSK tikslinis pavadinimas 
yra socialis. Kas reiškia, 
kad šis klubas ne politinis

Ne

Klubo čarteris pabrė- 
iškelta keletas! žia, kad jis yra “fraterna- 

svarbių klausimų, apie ku-1 lis, socialis ir draugiško 
riuos labai mažai žmonių labdaringumo, ne dėl pel- 
žino. Todėl padarau ištrau-.no”, 
kų iš jo paskaitos.

Mums yra žinoma, kad 
Romoje yra pasaulio kata
likų sostinė Vatikanas. Ten 
sėdi vyriausias katalikų ba
žnyčios karalius — popie
žius. Dabar Roma užlaiko 
400 bažnyčių ir 40,000 kuni
gų, tai tas sudaro žymiau
sią industriją.

Romoje Vatikanas su
daro visai atskirą vals
tybę, kuri apima tik 44 
hektarus žemės su apie 
tūkstantim gyventojų ir pa
lyginus yra turtingiausia 
valstybė pasaulyje, nes ten 
iš viso pasaulio plaukia pi
nigai. Ji turi savo ban
ką, gelžkelio stotį, radijo 
stotį, paštą, savus pinigus 
ir^savo kalėjimą. Vienoje 
Ilomos kapucinų bažnyčios 
žemutinėje dalyje kambario 
sienos ir lubos išdekoruotos 
su žmonių kaukolėmis ir 
kaulais. Ten stovi barzdo
tas kapucinas ir prašo iš 
praeivių aukų.”

Dabar kyla klausimas, iš 
kur tie romiečiai gavo tas 
žmonių kaukoles ir kaulus? 
Yra žinoma iš senovės isto
rijos, kad romėnai buvo jos, kritika tradiciniai yra 
viena iš žiauriausių ir tiro- priimta ir teisėta mūsų ša- 
niškiausių tautų tais laikais lyje. Dažnai net ir prezi- 
pasaulyje. Jie užkariauda- dentas mūsų šalies yra kri- 
mi silpnesnes tautas parsi- [ūkuojamas. Tos teisės pri
varydavo pas save žmones klauso visiems JAV pilie- 
ir laikydavo kaipo vergus, čiams ir mums, 
plakdavo ir kapodavo jų - 
galvas. Gal būt, kad tom 
kaukolėm išdekoravo baž
nyčios dalį.

Antras kalbėjo V. Bovi
nas vietiniais klausimais.

Trečias L.S.K. kultūrinės, nistų vadas pasakyti kalbą, 
veiklos komisijos • parengi- Na, o jei j mūsų parengimą 
mas atsibuvo vasario 17 d. atsilanko įžymus pažangie- 
šių metų. Paskaitą skaitė L. tis veikėjas, tai ar reikia 
&K. pirmininkas S. Zavis bijotis jį pakviesti tarti he
rmoje “Žemės Turtas.” Pa- lėtą žodžių? Ne, baimės ir 
škaita buvo labai svarbi, jis žalos čia nėra. Toks svečia^, 
ją gerai atliko ir publika pripuolamatŲ tam tikru lai- 
atidžiai klausėsi. ku, gali būti ir republiko-

Antras programoje daly- nas ar demokratas. Bet tai 
vavo J. Viginas. Jis skaitė nereiškia, kad tokių svečiij.

organizacija. Klubo
■veiklą čarteris nusako, kad 
jis gali ruošti “draugingus 
parengimus labdarybės tik- vog “laisvinimą”. Kodėl?

ne tik kasdieniniame gyve- nančių brolių ir sesučių, 
nime. Tai buvo per šimtme- Mūsų vaidentuvėje dar Vai
čius sitorijoj. Literatūroje, zduojasi Lietuvos gamtiniai 
meno kūriniuose buvo ir vaizdai. Jos kalnai, girios, 
yra dvi pusės—pažanga ir jos Šešupė, Nemunas,
atžanga. Ir mes, savame; ris - ir kitL vaizdai. Ypatin- 
mažos lietuvių tautdsi rate- gai ihuš dar sužavi Lietu
tyje, žiūrime į Lietuvos kul
tūrą, meną visapusiai, kri
tiškai. Lietuva, nežiūrint 
kokie valdovai ją valdė, per 
šimtmečius sukrovė nema
žą kultūros ir meno lobyną. 
Pažangieji rašytojai, kriti
kai ir Lietuvoje vedė kovą ’ liaudies gyvenimas. Mes no- 
prieš pažangos stabdy to jus. rime, 
Pažangiečiai atskiria grū- 
dus nuo pelų. Jie atrenka! poezija, muzika, jų festiva- 
kas yra vertinga, pažangu, lių filmai.
naudinga liaudžiai. Pažan- Ar mūsų šalies įstatymai 
giečiai negarbina kunigaik- leidžia siekti tokių kultūri- 
ščius tik todėl, kad jie buvo nių ryšių su Lietuva? Taip, 
valdovai. I tame nėra nieko nelegalaus.

Dabar galime pakalbėti ir Tokie kultūriniai ryšiai ir1 yra 
apie Lietuvos vėliavą, kū- dabar palaikomi tarpe JAV 
rios čia nėra ir kodėl jos ir Tarybų Sąjungos. Yra 
nėra. Taip pat čia mes ne- Ii te ratiniai pasikeitimai 

Igirdime obalsių apie Lietu- žurnalais,! sportininkais, 
dainos artistais. Dažnai

vos bernelių ir mergelių 
skambios dainos. Šie kultū
riniai ir meniniai prisimini
mai mus riša su Lietuva. 
Mes norime žinių iš Lietu
vos, kaip ten vystosi menas, 
mokslas, kaip gerėja ten

kad mus pasiektų 
Lietuvos jaunimo dainos, jų

Ar musų šalies įstatymai

rios čia nėra

Lawrence, Mass.
Baigėme vajų, bet 
nebaigėme darbo

“Laisvės” keturių mėne
sių vajus pasibaigė. Dirb-'

800,000 jaimuoBij įj-ft E
nesuranda darby

Washingtonas. W. Wil
lard Wirtz, JAV Darbo

bams.

DAR $5,700,000,000
mėnulio pasiekimui

Washingtonas. — James 
Webb, National Aeronau
tics & Space administraci
jos direktorius, reikalauja 
$5,700,000,000 Mėnulio pa
siekimui. 1962 metais tam 
reikalui buvo išleista $3,- 
700,000,000. Iki 1970 metų

damas daug patyriau, daug sekretorius, prašo Kongre- 
sužinojau, daug draugų ir so’ ,a(* Pakirtų $100,000,- 
draugių sutikau, pasikalbę- ^00 jaunuolių darbams. Jis 
jau, išklausiau jų atsilie-, nul20<?0’ ^ad kiekyienenais 
pimų apie mūsų spaudą. i

Massachusetts valstijoje 
mes gerai pasidarbavome, 
nes Bostonas, Montello, 
Lawrence - Lowell gauname 
net premijas. Lawrence 
man gerai gelbėjo V. Kra- 
likauskas. Taipgi labai di
delis ačiū už talką drau
gams Gaidžiui, J. Egeriui, 
W. Vilkauskui, J. Blažoniui. 
Jie dirbo nuoširdžiai, ne dėl 
garbės, bet dėl idėjos. Jie 

įsitikinę, kad darbo 
žmonėms “Laisvė” reika
linga, kad ji teikia teisin
gas informacijas ne tik iš 
viso pasaulio, bet ir iš mū
sų tėvynės Lietuvos, apie t

sužinojau, daug draugų ir

j metais mūsų šalyje virš
800,000 jaunuolių nesuran
da darbo,- nes jie netūH 
amato prasilavinimo.

Wirtz sakb, kad už tą su-' tai programai planuoja iš- 
mą būtų galima organizuoti leisti 40 bilijonų dolerių.

slais ir plėsti, palaikyti kul- pįrmaj mes esame ne Lietu- Amerikos baletas ar dainos kurią. jos priešai skleidžia 
turimus rysius tarpe lietu- vos, bet jAy piliečiai. Pri- ansamblis gastroliuoja Ta- daug visokių melų. _ 
vių . Vadinasi, LSK inkor-1 jamį §įos §aįies pilietybę, | rybų Sąjungoje, o tarybi- Vajus pasibaigė, bet mu- 
poruotas kaipo kultūrine Į meg prisiekėme, kad saugo-' niai - artistai Amerikoje |sa darbas nepasibaigia me- 
nuo-nniy.nenn Jn narinis on-i . .-i v < 'Vnrlnc Dnr m-n rli

Vajus pasibaigė, bet mū-

organizacija. Jo nariais ga-i 
Ii būti asmenys^ kurie su
tinka pildyti Klubo tikslus 
ir įstatus.

no piknikų, varduvių, jubi
liejų, gali būti ir kultūrinė, 
meninė. Mes galime ruošti 
koncertus, vaidinimus, fil
mų vakarus, paskaitas, dis
kusijas literatūros, sveika
tos ir kitais klausimais.

Bet grįžkime prie žodžio 
“pažangiečiai”. Kaip kas 
vaizduojasi, kad pažangus, 
tai ir “subversyvus”, “prieš- 
valdiškas”. Nieko panašaus 
tame nėra. Klubo čarteris 
laidoja tokią pažangią veik
lą. Ta baime be reikalo. L. 
S.K. gyvuoja jau virš pen- 
kerių metų. Kurie jame 
priklauso ar lanko jo pa
rengimus, nematė jokios 
subversyvės jame veiklos. 
Vieši susirinkimai, diskusi-

Imkime kad ir tokį daly
ką, kaip JAV aukštojo mo
kslo ir kultūros institucijas, 
kolegijas, universitetus. Pa
sitaiko, kad universiteto 
studentams pakviečia ko-

1 sime tik šios šalies vėliavą. 
Mes atsisakėme nuo Lietu
vos 
bes. 
tiniu

r...

neturime pilieti-
moraliniu teisiu.

L. V

CLEVELAND, OHIO 
MIRUS

Marionai Gedaminskienei
Mes liūdime netekę veikėjos draugės Mariutės, 

kuri mums labai reikalinga. Reiškiame gilią užuo
jautą jos šeimai, giminėms, sesutei, J. ir A. Šarkams, 
broliui Juozui Lipska ir visiems artimiesiems.

J. ir N. Rudis 
M. Garbinčienė 
Butirienė
J. ir O. žemaitis
J. ir O. G end runas
A. ir V. Mockaitis 
A. ir A. Stankus 
J. ir J. Beikin 
J. ir O, Eitutis 
E. Gabrunienė 
A. ir A. Salin

ii. M. žebris
J. ir A. Palton
J. ir V. Vilčinskas
V. Daraškienė
O. Petruliene
J. ir A. Sark
C. Plaush

' J. Stripeika
J

[n E B
kados. Dar yra daug lietu- i I 

galėtu užsirašyti j 
irha “Vilnį,” arba 
ti savo broliams,’^ 
arba, ju vaikams |

Lietuvoje žmo-: g

Mes ne valstybė, tik maža, 
lietuvių grupe. Bet mes ga-Ku;,1 
lime siekti tokių kultūriniu,.i • “ ia u z r-1.'" 

, . 'seserims, iii <..4/ * j . T * J .į Lietuvą 
nes myli skaityti “Laisvę,” | 
ypatingai jaunimas. Jie no
ri daugiau sužinoti apie 
Amerikoje gyvenančius lie
tuvius.

žiema eina prie pabaigos., 
Prasidės išvažiavimai, pik-' 
nikai, banketai, kur bus t 
daug progų susitikti su lie-1 
tuviais. Nepamir š k i m e : 
pakalbinkime juos užsirašy- į 
ti “Laisve.” arba užrašyti 
ją saviškiams Lietuvoje.! 
Kurie užrašysite į Lietuvą, 
nesigailėsite, jūsų giminės 

jums dėkingi.
S. Penkauskas

Mes
nė

į svetimos šalies poli-
Lietuvos būti pasiekiami, tai Lietu-,

ne mūsų rei- vos meniniai filmai.
V. Bovinas

ryšių su Liętuva, 
mums prieinami ir pasi 
mi. Geriausiai mums

A

ir

ir 
ir P.

Bagdon

Yurka 
Nomura

tinius reikalus, 
“laisvinimas” 
kalas. Dabartinės Lietuvos 
palaikymas ąr pakeitimas i 
priklauso Lietuvos pilie
čiams, o ne mums.

Imkime kad ir tokį pa
vyzdį. 1959 metais prie JAV 
prisidėjo Alaska ir Hawa

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6-os kuopos 

susirinkimo
LDS 6 kuopos susirinki-

jai. JAV padidėjo dviem mas įvyko vasario 4 d. Lie- 
valstijom. Dabar tų dviejų 
valstijų vėliava, yra Ameri
kos vėliava. Ir niekas nerė
kauja, kad Alaską ir Ha- 
waiju reikia “išlaisvinti”. 
Taip yra ir su Lietuva. Ji 
prisidėjo prie Tarybų Są
jungos. Lietuvos vėliava 
yra bendra tarybinė vėlia
va, darbo liaudies vėliava. 
Tarybinė vėliava yra teisė
ta dabartinėje Lietuvoje. 
Tarybų vėliava gynė Lietu
vą ir nuo vokiškų nacių už
puolimo.

Vėliava su žirgvaikiu, ku
rią palaiko kai kurie lietu
viai, nėra Lietuvos vėliava. 
Ta vėliava neatstovauja 
Lietuvos liaudį. Ji simboli
zuoja buvusius istorijoj Lie
tuvos kunigaikščius, kurie 
vergė Lietuvos* liaudį ir da
žnai buvo jos išdavikais. 
Kunigiakščiai visuomet ėjo 
su feodalais, bajorais, o ne

tuvių salėje, 315 Clinton St.
Nors oras būvo labai šal

tas, o visgi vidutinis skai
čius narių atsilankė į šį su
sirinkimą ir visi duokles pa- 
simokėjo. Gr'ažiai pasirodė 
tie nariai mokėdami duok
les pradžioje metų. Tūli na
riai nei nežinojo, kad su 
pradžia šių metų LDS duo
da nariams dividendą. Kuo
met sužinojo, ( kad šiemet 
reikės mokėti apdraudos 
duokles tik už 11 mėnesių, 
jie buvo didžiai patenkinti 
ir reiškė širdingiausią pa
dėką LDS centro valdybai.

Kuopos finansų sekretorė sutinusi.
nranešė. kad sausio 12 d. | Ona Šlahikienė ir Paulina 
Viktorija Sadonienė užsi- Urbiene parkrito ant ledo 
maldavo dėl pašalpos, P. i ir abidvi susilaužė po ran- 
Jasilionienė dar serga. To- ką. Markuekas ir Marijo- 
liau sekretorė perskaitė J. na Pareigienė randasi ligo-! 
Siurbos laišką, rašytą LDS ninėje patikrinimui savo

bus

EASTON, PA
Pas mus nuo 1963 metų 

pradžios jau įvyko daug ne
laimių. Kada buvo baisi 
audra, tai mano vyras J. K. 
išėjo pažiūrėti automobilio, 
vėjas jį parbloškė ir skau
džiai sužeidė ranką. Per 
kelias savaites ranka buvo

maldavo dėl pašalpos, P. if 
Jasilionienė dar serga. To- ką. 
liau sekretorė perskaitė J.1 na 
Siurbos laišką, rašytą LDS ninėje patikrinimui 
6 kuopos nariams Jonui ir sveikatos.

Vasario 16 d. buvome nu-Veronikai Tinkunams rei-

GIBBSTOWN, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Senas Vincas (Jakštys)
Mirė Kovo 2, 1961

Sukako dvieji metai kai mirė mūsų mylimas tėvas 
ir globėjas. Jis niekad neišdils iš mūsų minčių. Mes 
jo liūdime su ilgesiu. Ilsėkis ramiai, mielasis!

Duktė Elzbieta, žentas Fredis 
Anūkai: Jean ir Frank

s

PHILADELPHIA, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
Mūsų mirusių tėvelių

Kazimieras Žilinskas
(Rugsėjo 30, 1954)

Uršule Žilinskiene
(Kovo 5, 1962)

Mes liūdime netekę mylimų tėvelių. Ilgai jie pa
siliks mūsų mintyse. Jų kapus, kur jie ilsisi—Oak
land kapinėse, lankysime.

Lai jiems būna amžina ramybė.
— Duktė Aldona Katra ir šeima
— Duktė Eleanor Barry ir šeima
— Sūnus Victor ir šeima

su Lietuvos liaudimi/Dau- duoklių mokėjimo, važiavę į Antano ir Bronės
- - Jie dabar gyvena 3010 — 51 Ramanauskų ūki. Jie abudu 

bos nemokėjo. Jei jie ir ka- S°- Gulfport, Florida. O buvo susirgę grinu, bet ir
guma jų net nė lietuvių kai- Jie dabar gyvena 3010 — 51 Ramanauskų ūki. Jie abudu

riavo prieš kryžiuočius ir 
kalavijuočius, tai tik dėl sa
vo garbės. Lietuvių kalbą 
ir kultūrą išlaikė ne kuni- 

eiles “kaip aš atvykau įFlo-jkalbas ar politiką turi sekti (gaikščiai, Let Lietuvos liau- 
ridą” ir “Marytė”.
pagirtina, kad klubo nariai 
ima dąlyvumą kultūriniuo
se programuose.

J. W. Thomsonas

duokles mokėsis per mūsų sergantiems gyvulius reikė- 
LDS 6-tą kuopą.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma- kerne P. Berūkštį. C 
dienį, kovo 4 d., - Lietuvių1 per 14 metų serga, 
svetainėje, 315 Clinton St. Į miau 
Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Čia jau pats reikalas ver
čia priminti tiems nariams, 
kurie nėra mokėję duoklių, 
knd ian laikas užsimovėD\ 
nes bus trečias mėnuo 1963 
metų. Narys, nemokėjęs 
duoklių per du mėnesiu, tre- na tėvą, 
čiame mėnesyje būtinai tu- gimi paveikė P. Berūkščio 
ri užsimokėti, jeigu nenori sveikatą.
susispenduoti. Draugai, pa
sirūpinkite apie tai, nes jū
sų pačių reikalas.

Ona Wellus,
Finansų sekretorė

SUSIRŪPINO PIETŲ 
VIETNAMU

Washingtonas.—Visa eilė 
demokratų ir respublikonų 
kongresmanų susirūpino 
Jungtinių'Valstijų militari- 
ne ir kitokia pagalba Pietų 
Vietnamui. Jau septyneri 
metai JAV teikia tą pagal-

jo prižiūrėti.
Bethlehem mieste anlan- 

Jis jau 
. Pir- 

daktarai patardavo 
jam pasivaikštinėti, bet da
bar negali nei vaikščioti, 
nei miegoti. Mat, New Yor- 
ko Valstijoje mirė jo duk
ra K. Kastelo, buvo tik 54 
metų amžiaus, paliko liū
desy savo vyra, sūnų ir se- 

Ta žinia dar dau-

| dis. Ne kunigaikščius, bet 
tokius Lietuvos poetus, kaip 
Valančius, Strazdelis, Bara
nauskas, Maironis, mes ga
lime pagerbti. Nors jie bu
vo kunigai poetai, bet jie 
rašė, dainavo apie Lietuvos 
liaudies vargus. Jie piešė 
Lietuvos gamtinius vaizdus,

Labai Klubas arba jo nariai.
Kuo skiriasi pažangiečiai 

nuo kitų, margų žmonių? 
Pirmiausią^ pažangus žmo
gus yra įaisvas žmogus nuo 
visokių dogmų. Pažangietis 
žiūri į gyvenimą visapusiai, 
kritiškai. Pažangiečiai vi
suomeniniam judėjime pasi- # 
renka kelią, kuris naudin- kėlė^ lietuvių tautos kalbą, 
gas didžiumaif paprastųjų gynė jos laisvę.
žmonių. Jie vertina visas | Teisinga ir teisėta yra da- 
tautas ir rases lygiai. Jei bartine Lietuvos vėliava. Ji 
mes panaudosime bažnyčios simbolizuoja darbo liaudį, o 
skelbiamą dogmą, kad visus ne valdovus kunigaikščius, 
žmones “sutvėrė dievas”, I Vienok mums, kaipo JAV 
tai nėra dora neigti tautą piliečiams, nėra priimtina 
ar rasę tik todėl, kad jos svetimos šalies vėliava, 
oda yra ruda ar juoda. I Mums ir pažangiečių klubui

Gi dogmatikai nėra laisvi pakanka gyvuoti ir veikti 
žmonės. Jų bažnyčia, jų po viena šios šalies, kurioje 
partija nustato jų galvoji- mes gyvename ir veikiame, 
mą. Jie negali savystoviai vėliava.

uįstami vieni kitiems iš pir- galvoti. Dažnai tokie žmo- Na, bet mes esame dalelė 
miau. Į Floridą mes atvy- nes, dogmų ir prietarų įta- lietuvių tautos. Kaip sako

Miami, Florida5

ATYDAI LIETUVIŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ
SVEČIUOTIS Į FLORIDĄ

MŪSŲ KULTŪRINĖ 
VEIKLA

(Įvadas į diskusijas)
Kalbant apie LSK, vei

kiausia veidrodis geriausia 
pasakytų, kokie jo nariai. 
Jo sudėtis ne iš jaunuolių. 
Floridoje mūsų istorija dar 
nėra ilga, gal 10 ar 20 me
tų. Čia mes atvykome iš 
įvairių Amerikos miestų ir 
valstijų. Floridoj mūsų su- 
tiktys nebuvo pirmos ir ne 
tokios, kokios jos buvo, kai 
mes dar jauni atvykome iš 
Sietuvos. Čia mes jau pa-

Na, bet mes esame dalelė

liome su pastoviais idėji- koje būdami, veikia prieš I poetas Maironis, mes “lietu- bą, dabar gelbsti kare prieš 
iriais įsitikinimais. Idėjinį didžiumos žmonių gerovę.
procesą mes pergyvenome Pažanga ir atžanga yra mes turime Lietuvoje gyve- dėjimas dar sutvirtėjo.

didžiumos žmonių gerovę. viškai šnekam”. Kai kurie partizanus, o partizanų ju-
• j • • v T" • u * *| j • • — ♦ '*

Linkiu visiems pasveikti.

KOSTA RIKIU čl AI IR 
JAV POLITIKA

San Jose, Costa Rica. — 
Kosta Rikos liaudies par
tija—Popular Vanguard — 
išleido lapelius, kuriuose 
nasisakė prieš prezidento 
Kenedžio planuojamą vizi
tą Oosta Ricoje, Guatema- 
loje, Uondurase, Nikarag
voje ir Panamoje. Jie sa
ko, kad Kenedžio vizitas į 
Centrinę Ameriką yra tam, 
kad suorganizuotų tas ša
lis prieš' Kubos respubliką'.

Naujasis Miamės Lietuvių 
Socialiu Klubo Namas

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

Atdaras Kas Sekmadienį
Geri pietūs nuo 1 valandos dieną

Muzika ir šokiai
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 g

5 p.-Laisve (Liberty)—Penktad., kovo (March) 1, 1963



A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
Kaunietės gydytojos 

karjera Amerikoj
Jei vieni išeiviai visą 'am- 

v • 
Z1U v kovojo dėl lietuvby- 

išlaikymo Ameriko- 
tai kiti plušo dėl

Nariai, kurie šiemet dar nesate 
mokėję duoklių, apsižiūrėkite, ka(f 
nesuspenduotumėte. Ateikite ir Už
simokėkite.

Geo. Shimaitis
(17-18)

FILMAI
To Kill A Mockingbird

Iš laiškų
Miela Redakcija! 1

Aš gaunu Jūsų laikraštį 
“Laisvę,” kuri man labai 
patinka. Ją man jau ke
linti metai užrašo dėdė F. 
Markevičius iš Brocktono ..
(Mass.). Jam už tai esu la- .turi jokių teisių.. Jie gyve- 

| bai dėkinga. ] __

kurie nori užmušti šį ne
kaltą paukštelį...

■ “To Kill a Mockingbird” 
'dabar rodomas Radio City

Visi būkime motery 
šventėje

Kitą sekmadienį, kovo 10 
d., Lietuvių Moterų Klubo 
minėjime Kovo Aštuntosios 
turime dalyvauti visi. Tai 
bus “Laisvės” svetainėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, 3 vai. popiet.

Aido Choras, vadovybėje 
Mildred Stensler, duos me
ninę programą, išgirsime 
sveičus iš Lietuvos ir kai 
ką daugiau.

Po programos, prie kavu
tei ir pyragų, galėsime gra

Depresijos metai. Mažam Music Han( Manhattan.Gydytojos Raulinautienės 
Pomėgiai

Toliau gydytojų žurnalas 
smulkiai aprašo gyd. Rauli- 
naitienės šeimą (vyras dir
ba laivyno bazėj, duktė Rū
ta studijuoja Illinnois Uni
versitete). Gydytoja su vy
ru nelaiko tarnaitės, pati 
pasisiuva, pati nusimezga. 
Ypač daug dėmesio ji skiria 
galutinam anglų kalbos 
valdymui.

je, 
savo 
mo, 
darni savus laikraščius, kiti 
tobulindamiesi savo ama-Į 
tuose, tikėjosi padarysią 
daugiau žmonijai jos bend
rose problemose.

Neseniai “Medical Trib
une,” amerikiečiu gydytojų 
žurnalas, plačiai aprašė 
“Pirmąją moteri. patapusią j 
Veteranų administr a c i j o s 
gydytojų štabo viršininku.” 
Žurnalo “Midwest Bureau” 
straipsnį paruošė Downey,, 
Illinois valstijoje. “Aš kar
tu su ja vizitavau,” prade
damas šis straipsnis, “ir ma
čiau, kad ji gerai pažino 
kiekviena iš savo 400 paci
entų. Ji nesiskubino, ir kiek
vienam buvo aišku, kad jos 
santykiai su ligonimis, su 
kitais gydytojais buvo nuo
stabūs. Paprastai, kada mo
telis būną viršininku, vyrai 
pavaldiniai nelabai jos pai
so. Bet ne su šia gydytoja. 
Kiekvienas jos pavaldinys 
ja gerbia.”

Ir štai kodėl, pareiškė dr. 
W. W. Bourke. Downey Ve
teranu Administracijos Psi- 
nhjntrinės ir ' neurologinės 
ligonidinaktnriir?. crvčlv- 
tnia Valerija B. Raulinai- 
tienė. tain neseniai atvykusi
1 ši kraštą iš savo gimtosios 
Lietuvos, tano pirma ia mo
terim Veteranu Administ
racijos ligoninės viršininku. 
Ji vra vadovė antros savo 
clvčlrin iš Karo Veteranu 35 
nsi^hi a triniu ligoniniu. Jos 
vadovaujama ligoninė turi
2 487 lovas. Ji atsikėlė i li
gonine 1954 metais. Trejus 
metus ii dirbo kain reziden-; kaiba-proklamaciją. 
te.. I960 metais ji tano re
guliaria gvdvtoia. Po vie- 
nerių metų ji jau vadovavo 
keturioms psichiat r i n ė m s 
palatoms.

Gyd. Raulinaitienė— 
kauniete

Straipsnyje nu r o d o m a, 
kad gydytoja vaikystėje 
svajojusi tapti artiste. Bet 
kai 1920 m., jai dar esant 
mažametei, jos “mažas gim
tasis miestas Kaunas cent
rinėj Lietuvoj” pergyveno 
gripo epidemiją, stebėdama 
nesibaigiančias laidotuv e s, 
ji apsisprendė studijuoti 

j mediciną. Ji baigė Kauno 
^Medicinos fakultetą, tobuli

nosi vaikų ligose. Vokiečių 
okupacijos metais ji gyveno 
Kaune. Karo metu buvo iš
blokšta iš gimtojo Kauno i 
Vieną. Ketverius metus ji 
dirbo įvairiose ligoninėse, klubą, 
vis dauogiau domės skird- 
ma psichiatrinėms ligoms. 
Vėliau su vyru ji persikėlė 
Amerikon, — rašoma toliau 
straipsnyje.

Raulinaitiene apie 
psichiatriją

Phichiatrijos į vai rūmas 
yra neribotas. Niekad ne
pasitaiko ligonis su tais pa
čiais atvejais. Dėl to gydy
tojas visada turi ieškoti, pa
žinti, atrasti. Tai, žinoma, 
nelengvas darbas, ir rezul- 

’tatai nėra greit ar lengvai 
atsiekiami, tačiau kai pasi
seka išgydyti, pasitenkini- 
inas gvdvtojui yra didžiulis.

“Ligonis yra visiškai pri
klausomas nuo jį gydančio 
daktaro. Protinis ligonis ne
žino, kodėl iis yra gydomas.. 
Tai nusprendžia kas nors jo 
aplinkoj; dėl to santykiai iš 
pradžių yra gana įtempti, ir 
dažnai praeina daug laiko 
iki gydvtoias įgauna visiš
ką pasitikėjimą.”

treti pražilo redaguo-

Miami. Fla

ap-

Rengėjos

Maycomb miestelyje, Ala- 
bamos valstijoje, rasių dis
kriminacija palaikoma visu . 
griežtumu. Negrai ten ne- • * • •’z . • • * *
na atskirti nuo kitų gyven-

Man ypač patinka žinu- tojų užmiesčio lūšnose, 
tės iš svetur gyvenančių 
lietuvių veiklos.

Šiame miestelyje gyvena
v, būna advokatas Atticus Finch su 

džiugu skaityti žinutes, kur gavo dviem vaikais., 
lietuviai pasižymi kaip nq: minią 
mokslininkai, tapytojai, ra
šytojai. Malonu, kad

žino
jo vaikus pri

žiūri ir augina negrė—jie 
ir to-iyisi gražiai sugyvena ir

li nuo savo Tėvynės, o kiti ocįos spalva tuose namuose

Iš parengimo
Teko ir : 

ku didelio įvykio Miamės 
(lietuvių progresyvių žmo- 
' nių. Vakar, vasario 24 d., 
ivyko didelis, šlovingas ir 
įspūdingas atidarymas Mia
mės Lietuvių Socialio Klu
bo. Diena pasitaikė labai i 
graži, nuo pat ryto sau
lutė jau šildė. Kai ką gir
dėjau sakant: “Kad jiems 
ir dievas padeda”... anot 
Stefanės Masytės. žmonių 
privažiavo (žinoma, lietu
viu) iš visos Amerikos pa
sigrožėti naujomis, gražio
mis Socialio Klubo patalpo
mis. Tikiu, kad Miamėje 
niekad nebuvo tiek daug 
lietuvių suvažiavę Klnban, 
kain kad šį karta. Girdėjau 
skaičiuojant - linksniuojant 
nėr 500 žmonių. Klubo ati
darymui pirmininkavo ir 
visoms apeigoms vadovavo 
gerai atrodanti, gera ora
torė, 
tė. Malonu buvo klausytis 
jos aiškios kalbos, o ji ir 
stengiasi daugiau lietuviš
kai kalbėti, o angliškai — 
tik kur būtinai reikėjo, 
trumpiau nranešinėio. Man 
net keista buvo klausytis, 
kain K’uho nirmininką. nėr-1 P’^^^rin-. R »•« v n i h s I

statė kalbėti. Jis pradėio išvažiavo. O V,lniuie visi j 
angliškai skaityti savąją sniudo — ir Vilniaus uni- 

versiteto nrofe^nriai. ir ”ni- 
Mano supratimu, ten su- ’ versiteto mokslinės hi.hljo- 

važiave buvo tik lietuviai ir ^pkns dnybnot.oiai. Paaiškė
tai apysenio amžiaus: ma-i10-• kadJš ^k^ĮRU Odesoje, 
nau. jauniausia amžiumi 
iš visu buvo tik S. Masytė, 
amerikietė.

Dar anie pačią sale-patal- 
nas. Is lauko nuo kelio 119 
labai gerai atrodo. Apso
dinta jaunomis “rojaiėmis” 
palmėmis, frontas išklotas 
gwaia žole, — nemažai pa
sidarbuota gražinimui. Sa
lė kaip iš lauko, taip ir iš 
vidaus naujai - moderniškai 
išdekoruota. Daro gerą 
ispūdį pasižiūrėjus kad ir į 
salės lubas — lempos mo- liotekos gali knygomis mai- 
derniškos.

Kadangi man teko vykti į buvo padaryta.
Socialio Klubo atidarvmą 
ne su šio Klubo pritarėjais, 
(gal net priešais), tad jie 
mane būtinai išsikvietė 
važiuoti į “aną” tautišką 

Ten, girdi, “vis
kas pigiau.” Mat, šiame

Verta pamatyti! OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, kovo 6 d., 7:30 vai. vak., 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park.

Visi kuopos nariai kviečiami daly
vauti šiame susirinkime. Patikrinki
te mokesčių knygele, gal jau laikas 
mokėti. Pasistengkite gauti naujų 
narių į LDS.

Prot. sokr.
(17-18)

MIRĖ
Zigmont Gailiūnas, 73 

amžiaus. Gyveno 324 So. 
4th St., Brooklyne. Mirė 
vasario 25 d. Kūnas pašar
votas Rogers koplyčioj, 410 
Metropolitan Avė., Brook
lyne. Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi S. Aromiskis 
(423 Metropolitan Avė.)

Laidotuvės įvyks kovo 1 
d. National kapinėse (Pine
lawn), Farmingdale, L I. 
Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Evą, dukterį, sūnų 
ir kitas gimines. Jis buvo 
laikraščio “Laisvės” prenu
meratorius.

m.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 

antradienį, kovo 5 d., 7:30 vai. Vak., 
‘‘Laisvės’' salėje, 102-02 Liberty Av., 
Ozone Park. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. Kurių duoklė* 
neužmokėtos, malonėkite ateiti tJ' 
užsimokėti, kad nesuspenduotumėt.

Valdyba 'm
ir jos nematę laiko 
lietuviais.

Aš gyvenu visai netoli
- - . nuo naujo miesto Elektrė- ’

Pirmoji lietuviška kny- j nu. '
ga. žinoma, yra 1547 me- į iįais žingsniais mes einame 
tais Karaliaučiuje išleistas pirmyn! Dar prieš porą 
Martyno Mažvydo “Kate-, metu toje vietoje skendo 
kizmas.”

Prieš karą iš šios kny
gos 200 egzempliorių buvo 
žinomas tik vienas. Jis bu
vo Karaliaučiuje. Ar jis 
per kara žuvo, ar išliko, 
dabar niekas nežino. Bet 
po karo atsirado dar vie
nas egzempliorius.

O buvo taip. 11956 metų 
rudenį iš Ukrainos į Vil
nių mokslo reikalais atvy
ko profesorius Borovojus. 
Aplankė jis Vilniaus Vals
tybini Vinco Kapsuko var
do universitetą, čia kalbė
josi ir su profesoriais, ir 
su bibliotekininkais.
lankės universiteto moksli
nėje bibliotekoje, jis sten- 

, maloni Stefanė Masv-i^uose uamatė daug senųiu

man būti liudinin- VlCHOS KliygOS KCUOne

save nesudaro skirtumo.
Atticus mato ir supranta 

tą rasių nelygybę, visą tą 
_ j neteisingumą. Jis bando 

Tikrar kokiais jchde- gpažiuoju parodyti kitiems, 
kad su gerais norais galima 
sugyventi su visais.

Vasaros laikas. Vaikai 
žaisdami gatvėje stebi visa,nameliai tamsoje, buvo ply- .  . ........

nas laukas, o dabar aukšti ^as jarosi aplinkui pas kai- 
.mynus, kas darosi namuo
se ir pačiame miestelyj. 
Jiems rūpi pamatyti kaimy
no sergantį sūnų, kuris nie
kuomet neišeina iš trobos, 
bet labiausia jiems rūpi jų 
tėvelio problemos ir bando 
visu savo žinojimu jam pa
dėti.

Temoje parodoma, 
šiuodu vaikai, dėka 
plačios pasaulėžiūros, 
deda pažinti gyvenimo su
dėtingumą, pradeda atskir
ti teisingumą nuo blogumo 
ir žiaurumo. Tėvas moka 
gražiai paaiškinti vaikams 
kas gera ir kas bloga ir 
kain reikia gerbti kitą as
menį. jei nori pats būti ger
biamas...

Atticus parodo savo įsiti
kinimus, kuomet reikia jam 
apginti teisme vieną negrą 

. vardu Tom Robinson, kuris 
buvo apkaltintas išprievar
tavime vienos merginos, 

i kuomet tardymuose pasiro- 
! dė^ kad iinąi pati bandė pri- 

įlebo, Li|ija sekretore, suvilioti Tom ir už tai jos 
“Laisvės” štabas ir visi 
laisviečiai! Jūs ten gal bai- 

vra Lietuvos biblioo:rafa'ms I ™te. susalti ,051a mespus-

mūriniai namai žėri elekt
ros šviesoje. Butai su vi-! 
sais patogumais, krautuvės, 
pirtis, siuvyklos — viskas 
darbininkams, o naujus 
mokslo metus darbininkų 
vaikai pradės modernioje, 
didelio vidurinėje mokyk
loje. Tai bus bene gražiau
sia ir patogiausia mokykla. 
Apie Elektrėnus Jūs, ma
nau, žinote daug smulkiau, 
nes Jums rašo ten gyve
nantys darbininkai.

Baigdama , noriu Jums

Washingtonas. — Padidė
jo mirtingumas nuo gripo.

CLEVELAND, OHIO
C. L. M. Klubo narių sekantis su-.' 

sirinkimas įvyks kovo 14 d. Drau
ges malonėkite dalyvauti, nes turi
me daug ką apsvarstyti, žinote, kad 
pereitą mėnesį susirinkimas neįvy
ko. Taipgi bus minėjimas Tarptau
tinė Moterų diena, švenčiama visa
me pasaulyje, mes taipgi negalime 
atsilikti nuo to svarbaus reikalo.

A. S.
• (17-18)

Ansi-i nn.linkėti sėkmės Jūsų dar-

lietuvišku raštu. Tuomet 
papasakojo. kad viena sena 
lietuviška knvp-a, — Marįv- 
no Mažvydo “Katekizmą”— 
turi Odesos Valstybinė 
mokslinė. M. Gorkio vardo 
bihb’oteka.

be. dar Varta padėkoti dė
dei už laikrašti, o Jūsų mie
las moteris-sesutes lietuvai
tes (nors truputį ir anks
toka) pasveikinti su Moters 
diena — Kovo Aštuntąją.

Iš k«rto sakau nuoširdų 
lietuviška ačiū!

Su pagarba Jums
Va^da Andruiškevičienė

Kaišiadorių rajonas
' ___ i____ £_____ ’___

Iš MIAMI, FLA.

PRANEŠIMAI

kaip 
tėvo
pra-

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kuopos fnetinis banketas 

įvyks kovo 10, 1:30 vai. dieną, 
bus skanūs pietūs ir programa 
už $1.50 įžangos asmeniui.

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

Rengėjai

WORCESTER, MASS.
METINIS BANKETAS—PIETCS
Rengia Liet. Darbininkų Susivie

nijimo 57 kp. kovo 10 March, 29 En
dicott St. Kviečiame visus narius ir 
svečius dalyvauti šiame šauniame 
bankete. Turėsime programą: J. Pe-

i lionės ix) Lietuvą ir Lenkiją, kurias 
j abi šalis apkeliavo praėjusią vasarą, 
j Taipgi rodys filmą ir iš “Laisvės” 

(15-16) ' šėrininkų suvažiavimo ir banketo.

Tai truškevičius rodys filmus iš savo ke-

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai 

Kovo-March 3, vieta — 408 Court 
St., pradžia 2-rą vai. dieną.

Pirmas bus L.D.P. klubo susirin
kimas, vėliau seks LDS 33 kuopos 
ir LLD 54 kuopos susirinkimai. Pra
šome minėtų organiacijų narius su-, tekėjusi,' h, 
sirinkti. LLD nariai gausite knygą ^ur gyvena' 
apie prelatą Olšauskį. Taipgi gale-1 
site

įvyks

Pradžia 1:30 vai. popiet.
Įžanga $1.50. (17-19)

Paieškojimai
Paieško sesers Aleksandros Arū- 

naitės. Į JAV išvyko 1941 m. Iš 
pradžių gyveno New Yorke, yra iš- 

i. nežino jos pavardės nei 
Brolis Antanas prašo 

atsišaukti, arba ją žinančius -pra
nešti jos adresą. Būtų didžiai '‘dė
kingas. D. G. Jusius, 412 Worcest^ 
St., W. Boylston, Mass.

(17-18)

gauti “Vilnies” Kalendorių.
A. Skairus

BROCKTON, MASS.
LLD 6-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, kovo— 
March 4-tą d., Liet. TauL Namo 
kambariuose, 8 Vine St., Montello, 
Mass., pradžia 7:30 vai. vakare.

Visi nariai prašomi dalyvauti, pa
siimti knygą . /‘pręlatąę O^šau^kis”. 
Taipgi atsiveskite naujų narių.

Turėsim^: pasitarti apie mūsų pa
rengimą rcxlymui iŠ Lietuvos filtnų 
JSovo 17 d;,t2 vai. popiet.

*. Liet. Dąrb. Susivienijimo 67 kuo
pos , susirinkimas įyyks ketvirtadie
ni, Kovo 7 d7 toje pačioje vietoje, 
pradžią 7 vai. vakare.

.......-<.....  i ■" — -

• Ieškomas Antanas Antanavičhis, 
s. Juozo. Jo sesutės sūnus Bronius 
Cepliauskas nori susisiekti su juo ir 
jo šeimos nariais. Prašau rašyti: 
Bronius Cepliauskas, Raseinių rajo
nas, Prišmančių paštas, Prišmančių 
tarybinis./ ūkis, Rimkiškių kaimas, 
Lithuania, USSR. (15-18)

: ■ Ieškoma Onutė- Pazerskaitė, se
sutės duktė Marytė Karčiauskienė 
nori susirasti tetulę. Rašykite: Jur
barko rajonas, Girdžių paštas, Pa- 
vidaujo apylinkė, Marytė Karčiaus-

• kienė, Lithuania. USSR. (15-18)

tėvas smarkiai i a sumušė, 
mesdamas kalte ant negro, 
sakvdamas. kad Tom norė
jęs jo dukterį pasmaugti.

. Atticus vykusiai apgina 
Tom Robinson, įrodydamas 
aiškiai, kad toks užpuoli-; 
mas negalėjo įvykti todėl, 
kad jis nevaldo vienos ran-' 
kos jau nuo pat jaunu die
nų. Tačiau visi įrodymai 
nieko nepadeda, kuomet vy- i 
rauja rasinė neapykanta ir 
Tom Robinson, pagal jury. 
nutarimą, tampa neteisin- ( 
gai nuteistas kaltu.

Nors Tom nuteistas, bet 
miestelio gyventojai vistiek 
nepatenkinti Atticus elge
siu. Jie sukelia maištą prie 
kalėjimo, kur Atticus sava
noriai sėdėjo ir saugojo, 
kad kas nors neįsiveržtų 
užmušti Tom.

Keršto jausmas persime
ta ir ant jo vaikų. Jie tam
pa užpulti grįžtant vakare 

' iš mokyklos parengimo ir 
tik dėka kaimyno sūnaus, 
kurį jie visuomet norėjo 
pamatyti, jie tampa išgel
bėti. Jis nuduria užpuoliką 
ir atneša, sužeistą ir be są
monės, vaika į namus.

Gregory Peck labai vy
kusiai atlieka advokato At
ticus rolę. Jis lėtas, ramus, 
stiprių nusistatymų cha
rakteris. Kalba apgalvotai, 
ar tai būtu namuose ar 
teismo salėje.

I Išvadoje apie šį filmą ga
lima štai ką pasakyti: Jei 
žmogus gyvena ramiai, nie
kam blogo nedarydamas, 
tad leisk i am gyventi ramv- 

ibėie. Neteisingas užsipuoli
mas prilygsta kaip paukš
teliui mockingbird, kuris 
niekam nieko blogo nedaro, 
suka lizdus kukurūzų lau
kuose. peri vaikus ir savo 
čiulbėiimu linksmina visus.

6 pusl.-Laisve (Liberty)-Penktad., kovo (March) 1963j O visgi atsiranda žmonių,

nežinomas pirmosios lietu
viškos knygos — Martyno 
Mažvydo “Katekizmo” — 
1547 metų leidimo egzemp
liorius.

Galima pagalvoti, kad no 
to mūsų universiteto 
lioteka šitą retenybe 
nirko. Ne. nenupirko, 
žinoma, visos Tarvbų
jungos tautos gvvena kaip 
broliai — viena kitai pade
da. Tarybų Sąjungoje bib-

nuodai vaikščiojame gat
vėmis. “Let’p'o.” ir Jūs Flo- 
ridon pasišildyti.

Jonas Lazauskas

bib- 
nu- 
Juk 
Sa-

viai iš 
nusiuntė 
niečiams 

nauiame klube pietūs —'nius. 
$2.50, o aname sename va
karienė $2. Dargi naujame 
reikėjo laukti antrojo so
dinimo pietums (vien kad 
netilpo), tad ir nuvažiavo
me į seną j i jau po 3 valan
dos. Čia radome tik vieną 
automobilį ir viduje su pa
tarnautojais 6 žmonės. Man 
vienas iš patarnautojų ge
riau pažįstamas M. ir sa
ko: “Manau, naujasis klu
bas atims daug biznio, nes 
ten ir atvažiavimas iš ‘nor- 
tu’ yra patogesnis, ir vie
tovė malonesnė, ir, be to, 
v a d o v auiantieji naujam 
klubui žmonės yra daug 
kuo vertingesni už senojo 
khibo. Bet ir čia vakarie
nės laiku ’ 5-6 vai. prisirin
ko gal per šimtą valgyto
ju-

Bendrai, tarp abieiu klu
bu nemačiau ir negirdėjau 
jokių intrigų, apkalbu.

pytis. Šiuo atveju taip ir 
Ukrainie

čiai iš Odesos į Vilnių at
siuntė lietuviams brangų 
pirmosios lietuviškos kny
gos egzemnliorių, o 

Vilniaus i 
du retus, 
vertingus

lietu- 
Odesa 
ukrai- 

leidi-

SALAZARO 
KALĖJIMUOSE

Gestapo metodais portu
galų slaptoji žvalgyba su
sidoroja su politiniais dik
tatoriaus priešais. Vien tik 
per pastaruosius ketverius 
metus Salazar o teisėjai nu
teisė 580 portugalų patrio
tų kalbėti iš viso 3,221 me
tus, ankaltine juos antivy- 
riausybine veikla. Daugiau 
kaip 53,000 politinių kali
niu kalėjimuose? Pusantro 
tūkstančio jų rimtai serga.

V. Sevastjanovas

Barbados. — Pagerėjo 
sveikata Anthony Edeno.

NAUJI FILMAI
Rengia LLD 2-oji Apskritis.

Sekmadienį, Kovo 3 March
Pradžia 2-rą vai. popiet

Schwahen Hall
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Bus rodomi: “Apkasų gėlė” (iš žurnalisto A. Šalčiaus 
kelionės po LIETUVĄ 1962 metaiš); “Nenusimink, 

Virginijau” (kino apybraiža) ir keletas 
kronikinių kino žurnalų

RODYMĄ ATLIKS JONAS GRYBAS

Kviečiame skaitlingai atsilankyti pamatyti šių labai 
įdomių filmų, kurios yra neseniai pagamintos.

Rengėjai

Moters Dienos Minėjimas
Sekmadienį, Kovo 10 — 3 vai. popiet

“LAISVES” SVETAINĖJE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Dalyvaus Aido Choras
Bus svečių iš Lietuvos

Po trumpos programos bus vaišės. /
Kviečia visus New Yorko Moterų Klubas

“VILNIES”
KALENDORIUS

1963 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, Ill.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne

TURININGAS RAŠTAIS IŠ ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

Gerų raštų su paveikslais yra iš Lietuvos. Nuro
doma, kaip ten vystosi aukštasis mokslas, kaip ge
rinamas žmonių gyvenimas, tiek daug atsiekimų 
technikoje. Bendrai menas ir kultūra ten žydėte 
žydi.

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu.
Užsisakydami adresuokite:

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