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N^uji vėjai iš Brazilijos 

 

Darbuosimės, padėsime 
O ateitis štai kokia. . . 
Ir vėl 
Jiems

| Teisėjas už pertvarkymą ! Vietnamo partizanai
I -v* t na a a *■ n a * Ma Qi m saa

i Jungt. Valstijų kalėjimų

liūdna tyla 
tuo džiaugtis natūralu

Rašo A. Bimba —

kalbėjo Valstybės sek-Kai 
rotoriaus padėjėjas ponas 
Martin, jis kalbėjo visos vy
riausybės vardu. O jis kalbė
jo baisiai, pavojingai. Jis pa
žadėjo mūsų karines jėgas su
triuškinimui bile Lotynų A- 
merikos šalyje liaudies sukili
mo.

Žinoma, jis pridėjo žodžius, 
“jeigu tokios pagalbos prašys 
tos salies vyriausybė.” Betgi 
tose šalyse tos reakcinės vy
riausybės daugumoje tik ir pa
silaiko Amerikos doleriais ir 
ginklais. Tai žinoma visam 
pasauliui. Tai kaipgi jos ne
prašys tokios pakalbos, kai 
pamatys savo kailiui pavojų ?

Teisėjas ypatingai tyri
nėjo Tarybų Sąjungoje, ka
lėjimų sąlygas. Jis kalbėjo-; 
si su kalėjimų viršininkais 
ir su kaliniais. Jis priėjo 
išvados, kad TSRS kalėji
mai yra žmoniškiausi, kad 
ten administracija rūpinasi 
kalinių pataisymu, kad pas 
vedusius dažnai įleidžia jų 
žmonas ir vaikus plates- * rengtasi. Valdžios armijos 
niam pasikalbėjimui, idant, daliniai buvo sutvirtinti

JAV liuosanoriais, juos pa
laikė ginkluoti laiveliai iš 
Muoi kanalo, o iš oro Jung
tinių Valstijų karo lėktu
vai ir malūnsparniai.

New Yorkas. — Brookly- 
no Aukščiausiojo teismo 
teisėjas Leibowitz savo va- 

; kacijas praleido važinėda
mas po Europą ir ten besi- 
lankydjurfas kalėjimuose.

Jis buvo Norvegijos, Šve
dijos, Čekoslovakijos, Vo
kietijos, Anglijos, Lenkijos 
ir Tarybų Sąjungos kalėji
muose. Jis tyrinėjo sąlygas, 
kuriose kaliniai laikomi, 
kas daroma jų pataisymui. 
Jau nuo senų laikų yra ži
noma, kad tarp kalinių bū
na visai nekaltų žmonių, 
taipgi ir tokių, kuriuos kiti 
arba sunkios sąlygos 
da prie prasikaltimo.

Teoriniai skaitoma, 
kalėjimai yra ne tik

1 kad ten laikytų prasikaltėlį, reikia keisti Jungtinių Vai- i 
bet ir tam, kad jį pataisytų, stijų kalėjimų sąlygas, nes

atve-

palaikius jų šeimyną.
Teisėjas sako, kad Tary

bų Sąjungos kalėjimuose 
yra įrengtos dirbyklos, kur 
kalinius moko naujų ama
tų. Kaliniai, dirbanti kalė
jime, gauna tiek pat mokė-t •' 7 x i

' ti kaip ir laisvi darbininkai 
kad už tokį pat darbą.

tam, Teisejas stoja už tai, kad
^.Pažangus anglų kalba du

kartsavaitinis “The Worker” __ . _ _ .
Wisingai sako, kad Amerikos kad grąžintų teisingam gy- jos dažnai priveda kalinius 
žmonės turi teisę žinoti, kas 
sugalvojo ir suruošė į Kubą 
invaziją, kas sugalvojo ir su
planavo vieną dieną provoka
ciniai apšaudyti Amerikos lai
vyno bazę Guantanamoje, kad 
pateisinus n a u j a invaziją į 
Kubą. .. - - ' • • v-

žmonės tą šventą teisę turi, 
bet kas su ja skaitosi? Ar 
buvo jų atsiklausta, ką jie ma
no apie tokius pavojingus žy
gius? Ne, nebuvo atsiklaus
ta.

■ Panaši istorija su visa eile 
kitų panašių teisių. Pav., vi
si piliečiai turi teisę balsuoti, 
bet milijonai juodosios odos 
piliečių prie jos neprileidžia- 
mi. Visi turi teisę priklausyti 
savo pasirinkimo organizaci
jai, o komunistinio sąjūdžio 
vadai terorizuojami ir bau
džiami ilgų metų kalėjimu.

venimui tarp kitų žmonių. I prie sukilimų, kad ten pa- 
Bet daugelyje šalių su ta te- tekę žmonės jau 
orija yra apsilepkiama. suomenei žuvę”.

yra “vi-

Kinai sako, kad 
Vakarai silpnėja

Pekinas. — Kinijos Ko- 
vmunistų partijos teorinis 
žurnalas “Raudonoji vėlia
va” rašo, kad Vakarai silp
nėja, nes Jungtinių Valsti
jų-"pplitika iššaukė kitų 
NATO narių nepasitenkini
mą.

įvyko JAV farmerių 
suvažiavimas

New Yorkas. — Čionai 
įvyko Natiorial Farmers 
Union suvažiavimas. Suva
žiavo iš 44 valstijų virš 
2,000 farmerių delegatų.

Farmerių atstovai savo 
kalbose skund ėsi, kad

vėl laimėjo kovą
Saigonas. — Kien Hoa| Valdžios daliniai neteko 

provincijoje, apie 45 mylios, 43 karininkų ir karių už- 
nuo Saigono, partizanai ir muštais, o daug daugiau su- 
vėl laimėjo kovą prieš 5,000 žeistais. Partizanai išsisu- 
valdiškų karininkų ir karių, i ko. Valdžios kareiviai suė-

Po to, kai sausio mėnesį mė tik porą desėtkų čivili- 
Ap Bako srityje partizanai nių žmonių, kurie palaikė 
skaudžiai sumušė valdžios ryšius su partizanais, 
armijos dalinius, tai prie i Jungtinių Valstijų mili- 
šio užpuolimo buvo labai tariniai specialistai vėl ne

sutinka su Pietų Vietnamo 
komandierių veikla. Jie sa
ko, kad lėtai puolė partiza
nus, o vienoje vietoje, kur 
apie 300 karininkų ir karių 
turėjo pulti partizanus, tai 
juos pamatę, pasitraukė.

Brazilija reikalauja, kad 
JAV atšauktų primetimus

Brasilia. — Brazilijos 
prezidentas Joao Goulartas 
reikalauja, kad Jungtinių 
Valstijų Valstybės depar
tamentas atšauktų primeti
mus. JAV Valstybės depar
tamentas paskelbė,, kad 
“Brazilijos valdžion yra su
lindę • komunistai”. Tatai 
padaryta tuo pat laiku, ka
da Brazilijoje reakcininkai 
kursto parlamentą paskelb
ti nelegališkais referendu
mo balsavimus.

Brazilijos prezidentas 
įsakė savo finansų minist
rui San Tiago Dantas’ui,

Mano geras kolega žurnalis
tas Art Shield rašo “Workery- 
je” iš Maskvos. Ten šiomis 
dienomis lankėsi Brazilijos 
liaudies vadas Luis Carlos 
Prestes. Shield su juo kalbė- 
flfei.

Brazilijoje pažangus judėji- 
rnas smarki a i progresuoja. 
Brazilijos Komiinistų partija 
savo narių skaičių per pasku
tinius porą metų padvigubino. 
Valstiečių unijos savo narių 
skaičių per tą patį laikotarpį 
pakėlė nuo 50,000 iki 600,000!

Luis Carlos Prestes, tas Bra
zilijos darbo žmonių “Vilties 
riteris,” į ateitį žiūri su pa
sitikėjimu. Brazilijos liaudis 
įsitraukia į kovas už pama
tines reformas ir už išlaikymą 
pasaulinės taikos.

To įrodymui, žurnalas sybė rūpinasi viso 
rašo, yra ir tas, kad Euro- reikalais, bet mažai 
pos valstybės neįsileido į šalies farmeriais. 
Common Market sąjungą ’----- L_, ’....1 b...
Anglijos. Žurnalas nurodo,' kalinga statyti vandens jė- 
kad Francūzijos ir Vakarų1 gos elektros gaminimo je- 
Vokietijos artėjimas veda painių, padaryti užtvankų 
prie jų vadovybės Vakarų Į prėsko vandens taupymui, 

apsaugoti upes nuo chemi-

Jungtinių Valstijų vyriau- pad jis nutrauktų pasitari- 
i svieto | ma su JAV reikale finansi- 

savo n§s pagalbos.

Jie sake, kad būtinai rei- <pnas. —Jungti- 
alstijų\ Valstybės de-

Washih
niu

Europos politikoje.

JAV KOMUNISTŲ 
PROTESTAS^

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų Komunistų 
partija pareiškė protestą, 
kad neleido supažindinti 
JAV Kongreso narius su 
Komunistų partijos pasiū
lymu taksų numušimo rei
kalais. JAV Komun i s t ų 
partija reikalavo paliuosuo- 
ti nuo taksų 77. milijonus 
amerikiečių, kuriy įplaukos 
yra mažos. /

nio užteršimo ir daugiau 
skirti pinigų farmerių rei- 

; kalams iš federalinio 
' džeto.

biu-

“VARDAS GRAŽUS

Mūsų draugą čikagiečių 
dienraštis “Vilnis” pradėjo 
naują vajų. Siekia $10,000 
paramos. Prašo padėti, pra
šo talkos. Atsišaukimą yra 
gavusios visos organizacijos.

Vajus tęsis iki vilniečių su
važiavimo, kuris įvyks gegu
žės mėnesio pradžioje.

Padėkime Čikagiečiams pa- 
sibrėžtą tikslą pasiekti. Ti
kiu, jog niujorkiečiai neatsi
liks. Reikėtų suruošti didelį 
“Vilnies” naudai parengimą. 
Tokios rūšies parengimas pas 
mus jau seniai bebuvo. Būtų 
sėkmingus.

BET 
NE TIKSLAS”,—KASTRO

Havana. — Kuboj prem
jeras F. Kastro pareiškė: 
“Alliance for Progress”, tai 
gražus pavadinimas, bet ne 
tikslas. Kastro sako, kad 
JAV imperialistai po šiuo- 
mi vardu stengiasi varge ir 
skurde palaikyti 260,000,000 
Lotynų Amerikos žmonių.

REIKALAUJA NEBAUST
NEGRŲ STUDENTUS
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų Aukščiausia-1 v - -
sis teismas 8 balsais prieš,.lunSa užprotestavo pries 
vieną nutarė reikalauti j J u n g 11 n i ų Valstijų karo 
South Carolines valstijos, .lėktuvų skrajojimą virš jos 
kad nebaustų 873 negrus prekybinių ir tavorinių lai- 
.studentus. Studentai buvo vlĮ- ^a.ryH Sąjungos 
Areštuoti, kada jie dęmon.-laivas ; Admiroias NazmO; 
stravo prieš* segregaciją.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
PROTESTASJ

Maskva. — Tarybų Są-

prekybinių ir tavorinių lai-

vas” plaukė iš Kubos, tai 
JAV karo lėktuvai 50 kar- 

DĖL ARABŲ VIENYBĖS skraidė virš jo kartą 
i buvo tik virs 150 pėdų nuo

Smetoni ninku “Dirvoje” 
doaulius šimoliūnas iš New 
Yorko ragina “veiksnius” pa/- 
žvelgti į “ateitį,” Betgi “veiks
niai” jokios ateities neturi. Jų 

s kromelis smunka. Jų viltis 
.(Tąsa 6-tam pusi.)

Damaskas. — Nauja Siri
jos militaristų vyriausybė 
skelbia, kad netrukus Siri
ja, Irakas ir Egiptas leis pi
liečiams nusibalsuoti, ar jie 
nori susivienyti į Jungtinę 
Arabų Respubliką.

laivo.

Madridas. —Ispanijos po
licija sumušė amerikietį' fo
tografą, kuris buvo nufoto
grafavęs liaudies susirėmi
mą su policija.

j

uAptversime Kubą siena,” 
sako prezidentas Kenedis

San Jose, Costa Rica. —, respublikučių prezidentai 
Čionai įvyko Centrinės slaptai posėdžiavo. Po to 
Amerikos šešių valstybėlių ' spaudos atstovams buvo sa- 
konferencija, kurią sušau-, kyta, kad visi susitarė taip 
kė prezidento Kenedžio su-1 veikti, idant “pastojus kelią 
manymu. Jau ją šaukiant komunizmo besiskleidimui 
buvo garsinta, kad konfe- Vakariniame Žemės pusru- 
rencija svarstys Kubos rei- tūlyje”.
kalus. Į Tuo pat kartu septynių

Prezidentas Kenedis savo valstybių finansų ministrai 
kalboje pareiškė, kad posėdžiavo ir susitarė, kaip 
Jungtinės Valstijos ir jų1'"'3.....*1'1" T '
talkininkės aptvers Kubą 
tokia siena, kad iš jos ne-

! galės į Lotynų Amerikos | / Kenedis instruktavo Cen- 
šalis praeiti joks veikimas, I trinės Amerikos preziden- 
kuris griautų ten esamą1 tus, kad jų valdžios tuojau 
santvarką.

■ Konferencijoje dalyvavo ; stijoms, jeigu tik pastebėtų 
sekamos valstybėlės: Gua- bent koki ginklų .įvežimą 
temala, Salvadoras, Hondu-: iš Kubos, arba jos veiksmą 
'ras, Nikaragua, Costa Rica ' nuvertimui esamų Centri- 
ir Panama. Visos jos bend-1 nėję Amerikoje valdžių. Ke
rai turi tik 13,000,000 gy

padaryti veiklų Jungtinių
Valstijų ‘‘Alliance for Pro-

' tus, kad jų valdžios tuojau 
! raportuotų Jungtinėms Val-

: nedis užtikrino preziden- 
m-ši7-emi‘mt’ TA V ‘amhaX ventojų. I tus, kad tokiame atsitikime
j . r r a ' Prezidentas Kenedig ir Jungtines Valstijos tuojaudoriaus L. Gordono prane-. v _ A •, J J-o .r. A u i sesi Centrines Amerikos veiks. Simu is Brazilijos. Dabar, |_______________________
nors Brazilija protestuoja j' s
prieš JAV Valstybės depai-1 pįraĮy UfpUOlimai 
tamentą, bet,aišku, kad ir j t r 
Goi-dona's pasistatė save į' yf j paVoįllS taikai ’ 
blogą poziciją. | J * Y "■ f • 5

Maskva. — Tarybų Są
jungos radijas pareiškė, 
kad nauji piratiški pabėgė
lių užpuolimai ■ Kubos pa
kraščių ir prekybos laivų 
yra labai pavojingi taikai.

Radijo komentatorius sa
kė, kad tie puolimai yra su
rišti su prezidentų konfe
rencija Centrinėje Ameri
koje, kur svarstomi planai 
kenkti Kubos respublikai.

Miami, Flav— Kubos pa
bėgėliai sako, kad jie pada
rė du užpuolimus ant Ku
bos. Viename apšaudė prie
plaukoje Tarybų Sąjungos 

Ženeva. — Septyniolikos laivą, o antrame, buvo už- 
valstybių nusiginklavimo puolę TSRS militarinių 
konferencijoje Tarybų Są- žmonių stovyklą, 
jungos delegatas Carapki-Į 
n as 
Prancūziją už 
bombų bandymus 
j e.

partamentas paskelbė

Brasilia. — Brazilijoje 
prasidėjo demonstracijos ir 
reikalavimas, kad JAV at
šauktu savo ambasadorių 
Gordoną.

Washingtonas. — Brazi
lijos ambasadorius R. Cam
pos pataikauja JAV Vals
tybės departamentui. Jis 
sako, kad Brazilijos finan
sų ministras Dantos panau
jins pasitarimą su JAV dėl 
finansinės paramos.

Indija stoja už 
nusiginklavimą

New Delhi. — > Indijos 
premjeras Nehru pareiškė •- 
spaudos korespondentams:

“Indija, kaip ir pirmiau, 
yra labai susirūpinusi nusi
ginklavimo reikalais. Aiš
ku, kad atominėje gadynėje 
nusiginklavimas reikalin
gas pasauliui, kad išvengus 
susinaikinimo”.

Kas dėl Indijos pozicijos 
tarptautiniuose reikaluose, 
tai Nehru sako, kad ji ne
atsisako nuo neutrališkos 
pozicijos.

Vėliausios žinios
Havana. — Dienraštis 

“Revolucion” rašo, kad 
Jungtinių Valstijų imperi
alistai ir jiems pataikaujan
tys Centrinės Ameri k o s 
valdovai pamiršta, kad idė
jas jokiomis sienomis nėr 
galima užtverti. Centrinėje 
ir visoje Lotynų Ameriko
je kyla liaudis prieš JAV 
kapitalizmo viešpatavimą ir 
tol kovos, kol ji pasiliuo- 
suos.

Seulis.—Virš 10,000 žmo
nių demonstravo protestuo
dami prieš militaristų dik
tatūrą. Šimtai policininkų 
demonstraciją išvaikė.

Washing tonas. — Parink
tos JAV militarinės jėgos 
apsaugojo. prezidentą Ke
nedį metu jo besilankymo 
Centrinėje Amerikoje.

griežtai p ą s m e r k e j 
atominių i 
Sacharo-

Rica.

BAUDŽIA Už 
CHULIGANIZMĄ

Hackensack, N. Jersey.— 
Džiūrė rado kaltais J. Pa
nelių, 18-kos metų amžiaus,

NUSKENDO “TVIRTAS” i J°h.n ,Long?’ 19,‘ko® me5ų’ 
T A tv A <4 1 o B. Adams bus teistas ba-

1 landžio 7 dieną. Jie apkal- 
Halifax, Canada. Atlanto , tinti už chuliganizmą. Jie 

vandenyne nuskendo buvęs! kėlė triukšmą, o kada poli- 
' JAV kraštų apsaugos lai- 'cininkas pareikalavo nuo 
vas “Bear”. Savais laikais to susilaikyti, tai jie užpuo- 

I šiuomi laivu admirolas R. lė ir sumušė policininką.
San Jose, Costa

Pręzidentas Kenedis ir Cent- 
rines Amerikos respublikų-, į'Byrdas tyrinėjo Antark- j
čių prezidentai išleido 
“Centrinės Amerikos dekla
raciją.”

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Tarybų Sąjunga ir Jungti
nės Valstijos panaujino pa
sitarimus vakarinio Berly
no reikalais.

Kanbera. — Australiečiai 
demonstravo pikietudami 
prieš Jungtinių Valstijų 
atomines bazes. Jie nešiojo 
plakatus su šūkiais: “Šalin x 
JAV atomines bazes... Šalin 
JAV “Polaris” submari- 
nus”!

Washingtonas. — Atomi
nis specialistas Dr. Wern 
her von Braun reikalauja 
dviemis bilijonais 
sumažinti išlaidas 
pasiekimui.

dolerių1 
Mėnulio

Londonas. —Somalija nu
traukė diplomatinius ryšius 
su Anglija.

ties sritį ir laivas buvo ga
vęs “tvirto” vardą. Jis pa
statytas 1874 metais.

ANGLŲ ATOMINIS 
SUBMARINAS

Londonas. — Anglija pa
sigamino pirmąjį atominį 
submariną, kurį užvardino 
“Dreadnaught”. Laivas yra 
3,500 tonų įtalpos. Jį pradė
jo statyti 1962 m. sausio 
mėnesį

TYRINĖJAHPAGALBOS 
REIKALUS

Washingtonas. — Specia
lus Komitetas, priešakyje 
su agresyviu generolu Lu
cius Clay, tyrinėja Jungti
nių Valstijų pagalbos pla
ną užsienio valsty b ė m s. 
Kaip žinia, eilė kongresma- 
nų to reikalavo. Jie sako, 
kad JAV labai daug pinigų 
išleidžia, o iš tos “pagalbos 
mažai yrą naudos”.

SPROGO BOMBA
Airija. — Šv.Į Korkas, 

Izraelis Patriko dieną, Airijos aukš- 
planuoja kviesti atominius tiems pareigūnams ruošian- 
specialistus iš Vakarų Vo- tis padėti vainiką prie kri- 
kietijos. tusių paminklo pirm apei-

-------- ! gų ten seprogo bomba.

Tel Avivas.

Varšuva. — Netoli Var- Sprogdama ji užmušė vie- 
šuvos jau įrengtas antrasis ną iš tų, kurie bombą atne- 
“reaktorius” tyrimui ato
minės jėgos.

še ten padėti, o kitą sužei
dė.

SMERKIA PORTUGALUS
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Jungtinės Tautos yra nuta
rę, kad Portugalija suteik
tų politinę laisvę savo ko
lonijoms Afrikoje Angolai 
ir Mozambikei, bet Portu
galija neklauso. Todėl 
Jungt. Tautos smerkia ją 
už nesiskaitymą su nutari
mu.
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“Parako bačka” Miami mieste
ANĄ DIENĄ BOSTONIŠKIO dienraščio “The 

Christian Science Monitor” korespondentas Bert Col
lier pateikė įdomią (ir labai įspėjančią) korespondenci
ją iš Miami miesto, Floridos valstijoje.

Mr. Collier pabrėžia, kad tame mieste bet kurią die
ną gali įvykti “sprogimas”, kad Kubos pabėgėliai ir viso
kie Kubos kontrrevoliucionieriai, kuriuos JAV valdžia 
globoja, kelia didžiulį nerimą miesto gyventojuose.

Miami mieste JAV kongresmanų komisija pravedė 
specialius tyrinėjimus dėl neramios padėties. Korespon
dentas sako:

“Dade apskrities darbininkų vadovai pasakė kon- 
gresmanams, jog Kubos pabėgėliai nuskurdino darbo 
rinką, nukirsdami unijinių algų lygį, padidindami mies
te nedarbą.

Negrų kalbėtojai pareiškė, jog pabėgėliai atimdinė- 
ja šimtų negrų darbus, ir negrų nepasitenkinimas gali 
privesti prie riaušių.”

William Owens, Dade apskrities centrinės darbo są
jungos prezidentas, pareiškęs, kad Kubos pabėgėlių bu

mo nu este. gali bet kuriuo laiku privesti prievirni
eksnl::' d;(v,

Vk-tas negi n laikraščio “Miami Times’’ redaktorius 
Garth peeves pasakė kongresnianams, kad Miami mies
to negili labai nepasitenkinę dviem dalykais: (1) Kubos 
pabėgėliai atima iš jų darbus, (2) Kubos pabėgėliai gau
ną nemokamą medicininį aptarnavimą—namie ir ligoni
nėse, o vietos negrams valdžia to neduoda.

Šiuo metu JAV yra apie 200,000 Kubos pabėgėlių, iš 
to skaičiaus apie 150,000 gyvena Miami mieste. Daugu
mui jų federalinė valdžia duoda piniginę pagalbą arba 
aprūpina maistu.

Ligi šiol JAV federalinė valdžia jau išleido pabėgė
lių reikalams daugiau kaip 70,000,000 dolerių.

• ♦ . - - , „

Daug pabėgęfiiįi gyvena parazitiškai. Aprūpinti duo-| 
na, jie atsisako vykti į kitus miestus, o tik laukia ir lau
kia, kada JAV užpuls Kubą, nuvers ten liaudies valdžią 
ir grąžins fabrikantų ir dvarininkų viešpatavimą. Tuo-, 
met jiems būsiąs artimas kelias sugrįžti. Tik klausimas: 
ar jie kada nors tos valandos susilauks?..

Kas ką rašo ir sako
“VILNIES” VAJUS— 
REIKIA JĮ PAREMTI

Mūsų draugų čikagiečių 
laikraštis “Vilnis” pradėjo 
vajų už sukėlimą $10,000 
fondo laikraščiui išlaikyti. 
Atsišaukime į; savo skaity
tojus laikraštis sako: •

Darbininkų Skaudos Bendro
vės direktorių taryba, artinan
tis metiniam dalinihkų suva
žiavimui, nutarė pravesti fi
nansinį vajų, kad sukėlus $10,- 

*7)00 “Vilniai.” Vajus prasidė
jo vasario 24 dieną ir tęsis iki 
“Vilnies” dalininkų ‘suvažiavi
mo gegužės 5 d., 1963 m., Mil
dos salėje, Čikagoje.

Mums netenka aiškinti, ko
kia sunki finansinė padėtis 
slegia dienraštį-“Vilnį.”, Kiek
vienas žinote, kad prie dabar
tinio brangumo darbininkiš
kam dienraščiui yra sunku 
verstis. Visi reikmenys išlei
dimui laikraščių yra pasiekę 
brangumo aukštįumą. O “Vil
nies” pajamos yra labai apru- j gerai 
bežiuotos; prenumeratos, spau- , kapita 1 i s ti n į gyvenimo

l būdą. Buržuazinėje Lietu
voje mano tėvas turėjo 50 
hektarų žemės. Jis tarnavo

..r

Neseniąi aš sužinojau, kad 
Amerikos senatorius Kea- 
tingaš ir eilė kitų žymių 
JAV įjolitiriių veikėjų vėl 
pradėjo verkšlenti dėl “pa
vergtosios Lietuvos.” “Aša
ras” lydėjo dejavimai ir pa- 
tarimai, kaip “išvaduoti” 
Pabaltijo tautas.

Aš negaliu abejingai klau
sytis tokių taip vadinamų 
“išvaduotojų” ’ pareiškimų! 
Negaliu ne tik todėl, kad 
jie lenda į svetimą daržą ir 
kišasi į kitų šalių vidaus 
reikalus, bet ir todėl, kad 
jų išgirtoje “demokratinė
je” šalyje išgyvenau dešimt 
metų.

Noriu pasakyti, kad aš 
žinau tiesą apie

Mano tėvynė, ruošdamasi

~ ~ J x— . - -   - , -JI  

dos darbai, skelbimai ir aukos, j 

Parengimai ir aukos turėtų 
padengti laikraščio nedatek- 
lių. Bet taip nėra, tiek ne
įplaukia .. Tad reikalinga dau- pulkininku generaliniame 
giau finansinės paramos dien- i štabe, 
raščio “Vilnies” išlaikymui.

Mes prašome organizacijas, 
draugijas, klubus paaukoti

1944 metais, kai Ta
pybinė Armija vadavo Lie-: 
tuva nuo fašistinės biaurv- : 
bes, mano šeima išbėgo į ■ 
Vakaru Vokieti L. Mano'tė

1

Pabėgėlis iš ^Laisvojo pasaulio” atsako 
Amerikos senatoriui Keatingui ir kitiems

Lietuvos “išvaduotojams”
raminčių ulgesį, aš vėl pri-1 svarbias problemas, kaip 
simenu tėvą. (nedarbas, medicininio ap-

Pastaruoju metu, kai(tarnavimo ir mokslo nupigi- 
Jungtinėse Amerikos Vals- nimo būtinumas.
tijose vis daugiau ir dau-
giąu žmonės sužino tiesos rinkimams į tarybinį Lie- 
apie tarybinę tikrovę, apie tuvos parlamentą, iškelia 
didžiulius laimėjimus, ku- darbininkų, kolūkiečių, in- 
riuos pasiekė lietuviai, gy- teligentų kandidatūras. O 
venantys broliškoje tarybi- juk Jungtinėse Amerikos 
nių tautų šeimoje, dalis “iš- Valstijose į kongresą gali 
vaduotojų” ne taip uoliai , būti išrinktas tik labai tur- 
darbuojasi, kaip anksčiau.1 tingas žmogus arba tas, ku- 
Taip ir mano tėvas, netekęs! ris paklusniai dirba pagal 
dėl šios priežasties ameri- “didžiulio t,™!-™,.,,

kiečių žvalgybos nuolanku- nurodymą.
mo, buvo išmestas j gatvę, padarėme galą šiai vadina- 
Jam teko įsitaisyti sargu, mai “laisvajai,” o iš tikrųjų 
mokykloje. Darbas pagyve
nusiam žmogui labai ir la
bai nelengvas, jeigu atsi
žvelgti, kad jam tenka kas
dien valyti aštuoriias klases, 
ilgą koridorių, prieangį, ke
turias išvietes, direktoriaus 
kabinetą, o kartais ir di-

Mano motina iru prieš 
melus laiko neteko darbo-ir 
kito ; </;i/a. ti. negali. Ir, ži-

“didžiulio biznio” verteivų 
Mes jau seniai

žiauriai slopinančiai žmo
gaus orui ?.a visuomenei.

PAŽYMA SENATORIUI 
KEATINGUI

1940 metą pradžioje Lie
tuvos miestuose buvo apie i 
70 tūkstančiu bedarbių.

FAŠI S T I N I S oficiozas i 
“Lietuvos Aidas” 1933 me
tais rašė: “Visgi atrodo, i

Iš laiškų
Miami, Fla.

Su pakilusiu ūpu ir džiaugs
mu sveikiname jus, Antanai 
Bimba, laimėjusį Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko var
do universiteto Istorijos 
mokslų garbės daktaro var
dą. Tai garbė Jums ir vi
sam pažangiam Amerikos 
lietuvių judėjimui. Garbė ir 
laikraščiui “Laisvei,” su ku
rios leidimu ir išlaikymu 
Jūsų darbas taip artimai 
susijęs. Jūs, kaip redakto
rius, kaip laikraščio reikalų įjr 
puoselėtojas, iškilote iki pel
nytos garbės laureato.

Jūsų darbu kaip literato, 
istorinių veikalų rašytojo ir 
uolaus artistinio lygio kal
bėtojo, propagndisto,— šim
tai ir tūkstančiai Amerikos 
lietuvių pakilo kultūriniai 
ir moksliniai.

Šia proga mes linkime 
jums, Antanai, geriausios 
sveikatos ir energijos toliau 
tęsti apvietos ir pažangos 
darbą. Mes linkime ir “Lais- 

' vei,” kurioje Jūs dirbate, 
. ■ dar daug metų būti kultū- 

riniu Amerikos lietuvių 
’ . švyturiu, kovoti prieš karo 

ii taikingo visu 
. enirvi.

O'Ui
, apie jokio pensiją ir 
s ne.g?.Ii būti.
lctuviai, kurie iki šio 
pasisako už “išvada- 

” arba visai neturi su

nom 
K a i c

kr’.'tCK Į

v ar;; i
ioaėi reikia s*-a i 

susidariusia ncma

vas, ::avo
aukk’Gu-', jja, ■>. t .' :
kentė socializmo.
valdžia jam buvo nepriima
ma. Štai kodėl 1951 me
tais, kai tik mes persikėlė- 

> me į Jungtines Amerikos 
valstijas, tėvas tapo “Vy
riausiojo Lietuvos išvadavi- 

I mo komiteto” karinio sek-

te. kurie turit*' on r. 1 i.*- 
tuvoje, jiems užrašykite “Vil
nį.” Jis ar ji gavęs “Vilnį” 
bus dėkingi jums. Gauti pi
nigai už naujus skaitytojus 
bus priskaitomi prie sukėlimo 
$10,000. j

’ Veikėjai kolonijose yra pra
šomi surengti bent vieną pa
rengimą

Ir nė vienos progos nepra- retoriaus viršininku. Tėvas 
leiskite 
“Vilnį.”' Reikia nepamiršti, 
kad stiprinimas “Vilnies,” su
keliant reikiamą fondą ir g'atV- 
nant daugiau naujų skaityto
jų, bus užduotas didelis smūgis 
.visiems reakcininkams ir lan
gų daužytojams. ; •

Mes nuo savęs kviečiame 
visus pažangiuosius lietu
vius padėti vilniečiams va
jų sėkmingai pravesti. Ryš
kiausia talka bus, jei kiek
vienas, kuris išgali, paau
kos laikraščio $10,000 fon
dam

Vilnies” naudai.

Tarybų

ujčsirąšyti dienraštį verbavo žmones ardomajam 
darbui . Tarybų Lietuvoje, 
palaikė kuo 'tampriausius 
ryšius su Amerikos žvalgy
ba ir gaudavo nuo jos nu
rodymus. -

Man nekartą-teko, susitik
ti su įvairiais žmonėmis iš 
“išvadavimo” grupės. Dau
guma jų bendradarbiavo su 
vokiškaisiais fašistais, buvo 
užėmę senoje,,Lietuvoje žy
mius valstybinius postus 
arba valdė didelius dvarus. 
Daugelis jų—tikri niekšai, 
kurie nužudė tūkstančius 
niekuo nekaltų žmonių. Aš 
žinau tokį, kaip karinis nu- 

Kanadiškis “Liaudies bal-; sikaltėlis Antanas Impulevi- 
sas” rašo:

Kanados Moterų Balso or-: , . ...........................
ganizacija neteko 2-jų žymių lerių, posėdžiauja įvairiuose 
veikėjų. Tai L. B. Pearsono 
žmonos ir Theresos Casgrain. tetuose.

Pearsonienė r ezignavo dėl (RlOtojai” — tiesiog žulikai. 
t° kad jai pasidarė nepatogu ^ Sidzikauskas dar taip 
ri Siekia branduolinio nusi-! vadinamos nepnklausomy- 
ginklavimo, kuomet jos vyras kės’ metais bu r z u a z i n i o 
pasidarė didžiausias tokio teismo buvo nuteistas už 
ginklavimosi šalininkas. grobstymus. Būdinga, kad 

Mrs. Casgrain rezignavo to- §įs tipas padarė karjerą 
dėl, kad ji nutarė kandidatuo
ti į parlamentą Naujos Demo
kratinės Partijos tikietu. Mo
terų Balsas yra nepartinė or
ganizacija, ’ tad jai pasidarė 
nepatogu pasilikti su jos pir
mininke ir’ būti kandidate į 

. parlamentą.

Keistų dalykų Kanadoje 
Paimkime tokį L. 

B. Pearsoną, liberalų Jyde- 
“i. Tik neseniai, 1961 me
tais, Mr. Pearsonas stojo 

;už tai, kad Kanada būtu ' Ilaisva, nuo branduoliniu ba
zių, kad ji būtų tuo atžvil- 

' giu visiškai neutrali. Na, o, 
'šiuo metu Pearsonas jau 
gieda kitokią giesųię. Po to, 

i k*ai jis užėmė tokią pozici- 
liaudis parodė. Nežiūrint visų šauksmų, melų ir keiks-būtent, kad Kanadą

San Jose konferencija
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT prezidentas Kenedis 

grįžta iš Costa Rica respublikos, kur jis tarėsi su šešių 
Centrinės Amerikos respublikų prezidentais.

> Konferencija vyko San Jose mieste, Costa Rica sos
tinėje. Dalyvavo Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Gua
temala, San Salvador ir Panama prezidentai.

Visos pažymėtosios šalys yra mažytės, sudarančios 
tik tarp 13—14 milijonų gyventojų. Visos jos yra JAV 
kapitalistų kišenėje. Kai kuriose jų viešpatauja žiauri 
reakcija, fašizmas. Visose dauguma gyventojų gyvena 
pusbadžiai. Skurdas, vargas ten baisus.

Kadangi tos šalys yra JAV kapitalistų kišenėje,, tai 
ir jų valdžios, jų prezidentai šoka pagal “mūsų” kapita
listų muziką. Tos valdžios rėkia, šaukia: užpulkime re
voliucinę Kubą. Jos žino, kad tai sakydamos, turi galvo
je, kad JAV užpultų. Tos valdžios gerai žino, kad liau
dies nepasitenkinimas jomis yra labai didelis, kad skur
das, badas liaudį gali priversti pasekti Kubos liaudies 
pavyzdžiu. Dėl to jos ir šaukia, dėl to jos ir rėkia: su
naikint Kastro valdžią!

Nežinia, ką San Jose konferencija nutarė. Bet aiš
ku vienas: kol tų šalių žrhonės nepraveš griežtų reformų 
namie, kol neapkarpys sparnų imperializmui, tol jų gy
venimas nepakils, nežiūrint, kas ką sakys.

Prezidentas Kenedis įsteigė t. v. Alliance for Pro
gress (Sąjungą vardan progreso), kuriuo einant Loty
nų Amerikos šalys gautų iš Dėdės Šamo medžiaginės i 
paramos. Prezidentas netgi kalbėjo ir dažnai kalba, kad 
Lotynų Amerikoje reikią daryti “taikią revoliuciją”,— ; 
pravesti reformas žemės ūkyje, patenkinti milijonus rl 
žmonių, kad jie nesukiltų.

Tačiau ateinančios žinios iš Lotynų Ameriko 
junga vardan progreso nieko gere

ATSITINKA IR TAIP

kad ligi šiol t
ve Lotynų šalių liaudžiai, kad toji sąjunga tepadeda tify 
turčiams. O turčių, atsiminkime, Lotynų Amerikoje yra.

’ Centrinės Amerikos respublikų ir visų kitų Lotynų 
Amerikos respublikų liaudis, jei ne mato, tai jaučia, kad 
j.os išeitis iš baisios buities tėra tik tokia, kokią Kubos

laiko 
vimą, 
pratimo apie dabartinę pa
dėtį Lietuvoje arba tiesiog 
laisvanoriškai stojo vykdyti 
juodą darbą Amerikos pro
pagandininkų melo virtuvė
je. -

Būdamas dar gimnazistu 
Kaune, aš girdėjau, kaip 
spaudoje ir per radiją bur
žuaziniai vadeivos šūkavo 
apie Lietuvos “laisvę,“ “ne
priklausomybę/’ Jip: stro
piai nutylėdavo, jog šalies 
ekonomika visiškai priklau
sė nuo stambiiį<y akarų vals

 

tybių. Mokslas kultūra 
merdėjo. Daug vargo teko 
patirti tada lietuvių tautai. 
Visus, kas svajojo apie tik
rąją laisvę, grūdo į kalėji
mus, sušaudydavo. Ir da
bar, po daugelio klajojimo 
metų, aš supratau, kad Lie
tuvos paskelbimas Tarybų 
Respublika buvo šviesios 
dienos rytas visai mūsų 
tautai.

Aš gyvenu Tarybų Lietu
voje jau beveik dveji metai. 
Laiko buvo pakankamai, 
kad galima būtų susidaryti 
pažiūrą į dvi sistemas ir su
žinoti, ką reiškia tikroji 
laisvė.

Dabar aš galiu pasakyti, 
kad įgijau laimę. Aš suspė
jau daug ką pamatyti, apie 
daug ką susidaryti savo 
nuomonę. Aš buvau fabri
kuose, kaime ir Lietuva iki 
šiol manyje sukelia nuosta
bius įspūdžius. Aš aplan
kiau “savo” ūkį. Ten, kur 
šalį mes, būdavo, pavasarį išva- 
pardavinejo urmu ir maž- žinoti negalėdavome, dabar 
menomis. Užsienio kapita- nutiesti asfaltuoti keliai 
lo įtaka Lietuvoje nenu-| įvesta elektros šviesa. Žmo- 
krypstamai didėjo. Švedo gyvena pasiturinčiai. 
Kregerio koncerno rankose j 
buvo visa L’tetuvos degtukų ' 
pramonė. Belgijos k?.pxta- 
ikial v-.lda zr-.-'r?.va-

čius, kuris kaip judošius 
kas savaitę gauna po 60 do-

“Lietuvos išvadavimo komi- 
” Kai kurie “išva-

Lietuvos “išvadavimo” dir-
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LIETUVOS buržuazija ir į
Lietuvos vadeivos savo :

Aš išvykau iš Jungtinių
Valstijų ne tik 

I mane trauke i
Aš tai padariau

perženg! 
lirna. . . 
tytis su 
lonia padėtimi ir rasti būdų
inteligentijosKaugimui apri
boti.”

KAPITALISTINĖJE Lie
tuvoje buvo apię 4,000 stu
dentų . Dabar jų 31 tūks
tantis. Pedagogų buvo 9 
tūkstančiai, dabar*—30 tūks-

ų uoxaneie .>o/. 
J. B. John, V. Bovinas, M. 
Simon, M. Pučkus, J. Vait
kus, John & Marie Koch, J. 
Smalenskas, P. Skeberdis, 
J. Paukštaitis, G. Mikitas, 
J. K. Šarkiūnas — po $5. J. 
Krup ir S. Zavis — po $1A>

nių, kuriuos leidžia ant revoliucinės Kubos JAV iv Loty
nų Amerikos liaudies priešai, skurde skęstančiųjų mili
jonai tiki, jog ateis ir jų išsilaisvinimo diena, diena, ku
rių jie taps žmonėmis.

Galime drąsiai tvirtinti, kad San Jose konferen
cija, nors ji ir bus apdailifita labai gražiais žodžiais, mi
lijonų alkanų žmonių padėties nepagerins, kadangi pats 
tos konferencijos tikstas ne tam buvo skirtas. Jos vy
riausias tikslas buvo: kaip smaugti revoliucinę Kubą.

JAV ginkluotų branduoli
niais ginklais, tai ir jo žmo
na turėjo pasitraukti iš Mo
terų Balso organizacijos.

i 
j

kiečiai savo rankose' turėjo tėviškę.
keletą banku, eilę pramones todėl, lies įsitikinau, 11* tvil’- 
jmonią ir stambių prekybos j tai įsitikinau — ŽmogUS, jo 
firmų, danai turtėjo tiesda-1 prigimtis negali priimti ka- 
mi geležinkelius ir tiltus, pitalizmo! Visas gyvenimas 
Anglijos firmos tuko nuo Į r .* - * ,
Lietuvos bekonų.

2 p.-Laisve (Liberty)— Penki., kovo (March) 22, 1963
♦ «< I • ’ •• 1 <

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
JAV ambasadorius A. Ste- 
vensonas sako, kad Jungti
nės Valstijos laimi Jungti
nėse Tautose visais klausi
mais prieš Tarybų Sąjungą

voje. Jis di’rba “Lietu
vos laisvės komitete” 
ir pagal Centrinės Ty
rimų valdybos š p a r g a 1'- 
kas rašinėja įvairius memo
randumus ir ta i p s n i u s 
“Lietuvos” problemomis.

Kalbėdama^ apie senato
riaus Keatingd ir jo bendr-

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose pagrįstas netikrumu. 
Pats didžiausias pavojus r— 
tai nedarbas. Nuo jo apsi
drausti negalima. Netikru
mas, baimė dėl savo likimo, 
nedarbas — visa tai žaloja 
žmogaus siela ir kūnų-.

Amerikos kongresmanai 
kiša nosį į svetimus reika
lus ir tuo pat metu “neran
da laiko” * išsptęsiti

Taigi, , ponai(kongres
manai ir, Lietuvos, “išva
duotojai,” veltui, jus lieja- 
te ašaras! Jūsų mėgini
mai grąžinti šlykščią pra
eitį bergždi. Lietuvių tau
ta dar 1940 metų , lie
pos mėnesį pasirinko savo 
kelią. O aš labai laimingas, 
kad grįžau į Tėvynę. Ir aš 
atiduosiu visas savo jėgas 
puikiausios visuomenės — 
komunizmo — statybai! ..

DRĄSUTIS ŠOVA
Lietuvos TSR Mokslu akademijos , 
Ekonomikos instituto bendradarbis

Baltimore, Md.
Ligos ir mirtis

Serga “Laisvės” vajinin- 
kas Antanas Žemaitis. Per 
dvi savaites niekur negali 
išeiti iš namų. Jam yra sun
ku kvėpuoti, mat, ilgai dir
bo anglies kasyklose, tai 
gavo “mainierių azmą”. 
Randasi po gydytojo prie
žiūra savo namuose 728 
Brookwood Rd. L i'n k i u 
draugui greitai pasveikti.

Kovo 14 d., University li
goninėje, mirė Juozas Rik- 
lickas, gyvenęs 827 Hollins 
St. Buvo pavienis, gyvenęs 
iš pensijos.

Velionis seniau dirbo vy
rų drapanų siuvykloje. Bu
vo pažangus, skaitė “Lais
ve”. lankydavosi- i uažan-
giųj ų parengimus.

Velionis paėjo iš Kapsu
ko rajono, Krosnos srities. 
Amerikoje artimų giminių 
neturėjo. Laidotuvėmis rū
pinosi seserie t ė s Anna 
Plants ir Josephine Petru- 
lionis. Palaidotas kovo ,18 
dieną Reddemer kapinėse. 
Reiškiu užuojautą velionio 
artimiems.

P. Paserskis

Washingtonas.
Sveikatoš

JAV

Gerb. “Laisvės”
Redakcijai

Čia rasite čekį $14’ver
tėje, tai bus prenumerata 
už “Laisvę” ir $5 į “L” fdn-

Man1 labai buvo įdomūs, 
R. Mizaros aprašymas Lat- 
timero angliakasių kovų. Ir 
man pačiam prisiėjo arti 50 
metų dirbti anglies kasyklo
je, tai skaitydamas R. Mi
zaros tų skerdynių aprašy- - 
mą galvą nulenkiau žuvu
siųjų pagerbimui, nes jie 
kovojo už visus, jų tarpe ir . 
už mane. Kada aš atvykau 
į šią šalį, tai jau radau su
organizuotą angliakasių 
uniją (U. M. of A.), ir jau 
kasyklų savininkai negalėjo 
mainierių laikyti žemiau gy
vulių. Bet visvien ir man 
teko, patirti JAV “demokra
tijos”: kai 1920 m. Water
bury je (Conn.) paskelbėm^ 
streiką, — gavau kelis kar
tus “paragauti” policijose 
buožės ir kulką į koją. To
dėl man labai keista, kaip 
tie Lietuvos “vaduotojai” 
čia mato tik laimę, o Lietu
voje jiems viskas “nege
rai” ! " ' r

Taip, mes gyvename tur
tingoje šalyje, bet čia yra 
daugiau kaip 5,000,000 be
darbių, kurie su savo šeimo
mis neturi laimės. Štai mū
sų miestelyje trys jaunuo
liai tyčia papildė nusikalti- 
rųą, kad pa tektų i “pataisos 
namus,” kur įie būtu anrū- 
nint i maistu.

Kovo 2J d. man sukanka 
jau 82 metai amžiaus. Džiau
giuosi, kad akys dar tarnau
ja — galiu -skaityti. Su
prantu, kad “Laisvė” ilgiau 
gyvuos už mane, bet kol aš 
būsiu gyvas, tai su “Laisve” 
nesiskirsiu.

Chas. Vaičiūnas 
' Harrisburg, Ill.

“Laisvės” Redakcijos pa-* 
staba: Dėkojame gerbia- 
mam Vaičiūnui už prenume-^ 
ratą ir laikraščiui auką.

departament a s Ta pačia proga linkime jam 
užgyrė dviejų rūšių vakci- geriausios sveikatos ir ilgų 

prieš tymus (“measles”), metij !. _ v

t
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fl^Zenkevicienė

Pasaulio moterims svarbiausias rūpestis, 
kaip išlaikyti taiką žemėje

“Laisvėje” buvo rašyta, nę dieną, vieningai pasisakė 
kad šių mettf’ kovo 10' d. už taiką, už taikų šalių ben- 

darbiavimą, už atominio ir 
vandenilinio ginklo uždrau
dimą, už nusiginklavimą.

Nuolatos gręsiantis karo 
pavojus, atominio sunaiki
nimo pavojus vienija visas 
pasaulio moteris, nežiūrint 
jų odos spalvos, religinių 
ir politinių įsitikinimų.
Mūsų giliausias troškimas

Turiu pasakyti, kad ir 
mūsų, Lietuvos moterų di
džiausias noras ir svajonė 
yra ramiai auginti savo 
vaikus, dirbti kūrybinį dar
bą, gerinti ir gražinti savo 
gyvenimą.

Nedaug yra pasaulyje ša
lių, kurios būtų tiek daug 
nukentėjusios nuo karo, 
kaip mūsų šalis. Mūsų ša
lies neaplenkė nė vienas ka
ras. Lietuvoje iki šio laiko 
nebuvo žmonių kartos, kuri 
nebūtų mačiusi karo baisy
bių. Mes. labai norėtumėm, 
kad nbrs dabartinė jaunoji 
karta, mūsų vaikai galėtų

“Laisvės” salėje Niujorko 
Lietuvių Moterų klubo su
ruoštame mitinge Tarptau
tinei Moters dienai paminė
ti sakė kalbas Vytautas 
Zenkevičius, TSRS ambasa
dos Il-asis sekretorius, ir 
jo žmona, Marytė Zenkevi- 

<(Čienė, Pastarosios kalba 
-buvo rašyta, tai mes čia pa
duodame iš jos įdomesnes 
ištraukas.—Red.

kyti, kad Lietuvos -žmonės 
džiaugiasi nuo jų išsivada
vę, džiaugiasi, kad jie gali 
ramiai dirbti kūrybinį dar-

Gerbiama pirmininke! 
Mielos tautietės!

Nuoširdžiai dėkoju už pa
kvietimą dalyvauti Jūsų 
gražiame minėjime. Iš
vykstant iš Lietuvos, mū
sų moterys prašė per
duoti pažangiosioms Ame
rikos moterims - lietuvėms 
nuoširdžiausius svei
kinimus ir linkėjimus. 
Leiskite, pasinaudojus šia 
proga, įvykdyti jų įpar- 
e i g o j i m ą — palinkėti vi
soms pažangioms, visoms 
doroms Amerikos lietuvėms

Mes dažnai girdime “už
uojautos” žodžius, kad da
bar Lietuvoje moterims 
sunku gyventi. Taip, ne
lengva. Tačiau ne taip sun
ku, kaip buvo senaisiais lai
kais. Nelengva todėl, kad 
pirmą kartą Lietuvos istori
joje mes, moterys, kartu su 
vyrais privalome rūpintis 
visais respubllikos ir visos 
Sąjungos valstybiniais rei-

kalais, atstovauti darbo 
žmonių reikalus parlamen
tuose, miesto ir rajono ta
rybose, užimti aukštus ir 
ątsakingus, postus vyriausy
bėje, administracijos orga
nuose, dirbti švietimo ir 
kultūros darbą. Mes, mote
rys, turėjome atsisakyti sa
vo tradicinės vietos virtu
vėje, o mokytis inžinierė
mis, gydytojomis, įsisavinti 
tokias specialybes, kurios 
ankščiau nebuvo mums pri
einamos, buvo skaitomos 
grynai vyriška profesija. 
Turiu pasakyti, kad mes, 
moterys, nė kiek neblogiau 
mokame už vyrus projek
tu ti naujus namus, 'surasti 
žemės gelmėse naftą, staty
ti fabrikus.

(Tąsa 6-tam pusi.)

J. GRIGIšKia

ĮVAIRIAIS klausimais

Gražus dainos paminklas 
įžymiajam poetui

Štai nedidelė, vos tik šim
to puslapių poezijos knyge
lė. Jos pavadinimas—“Dai
na gyvybės kaina”. Jos au
torius Teofilis Tilvytis, 
įžymusis senosios lietuvių 
tautos kartos poetas. Kny
gelė išleista Vilniuje praė
jusiais metais. Tai nepa
prastai gražus ir brangus 
poetinis paminklas poetui 
Vytautui Montvilai, kuris, 
kaip žinia, karo metu krito 
nuo žiaurios fašistų rankos.

su kalke jęs,
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moterims geriausios sveika- ial^ia^ gyventi, 
tos, sėkmės Jūsų asmeninia
me gyvenime ir visuomeni
niame darbe.

Tarybų Lietuvos moterys 
labai domisi pažangiųjų A- 
merikos lietuvių moterų gy
venimu ir jų visuomenine 
veikla. Mūsų moterys yra 

^ekingos Jums už paramą 
sunkiais karo ir pokario 
metais. Mes žinome, kad ir 
šioje salėje sėdi daug mote
rų, kurios karo metais, rinko 
aukas, daug naktų sugaišo 
ruošdamos siuntinius Lietu
viškosios divizijos kovoto
jams, nukentėjusiems nuo 
vokiškųjų fašistų šeimoms. 
Mes aukštai vertiname Jū
sų meilę savo gimtajam 
kraštui, Jūsų paramą. Svar
bu ne vien tik kiek dolerių 
kainavo Jūsų dovanos. 
Mums buvo nepaprastai 
svarbu, kad Jūsų pažangio
sios Amerikos moterys, bu
vote kartu su mumis sun
kiais kovos su fašizmu me
tais, Jūs buvote mūsų pu
sėje sunkiaisiais karo me
tais, atkuriant iš griuvėsių 
Lietuvą. ,Mes tvirtai tiki
me, kad Jūs visada būsite 
kartu su Lietuvos moteri
mis, kurios stato naują gy
venimą.
5 Dar kartą ačiū Jums už 

4pūsų rūpesčius.
Moteris kovoja už savo 

teises
Mes susirinkome čia pa

minėti Tarptautinę Moters 
dieną. Šią svarbią dieną mi
nime ne tik mes. Su mumis 
milijonai viso pasaulio mo
terų, kurios švenčia Moters 
dieną. Tarptautinės Moters 
dienos minėjimai įvyko Ta
rybų Sąjungoje, visose soci
alizmo šalyse, Europos, A- 
merikos, Australijos, Afri
kos žemynų valstybėse. 
Kiekvienos šalies moterys 
savo kalba kalbėjo apie sa
vo rūpesčius. Tarybų Są
jungos moterys kalbėjo, 
kaip joms greičiau pasta
tyti komunizmą, Prancūzi
jos moterys pasisakė prieš 
artėjantį fašizmo pavojų, 
Afrikos moterys—prieš ko
lonializmą, už lygias teises, 
apie kovą prieš tamsumą, 
skurdą ir priespaudą.

Tačiau be savo kasdieni- 
^jpių kiekvienos šalies mote- 

vų rūpesčių, visoms pasau
lio moterims yra vienas 

’ svarbiausias rūpestis — iš- 
\ laikyti taiką žemėje. Todėl 

\nilijonai visų šalių moterų, 
idamos savo Tarptauti-

sugurę jęs,— 
jis paliko tik žvėris.”

valandėlei nepamirš- 
Buchenvaldo. Osvenci-- 

anerių 
rašytojai

bet

Nė 
kime 
mo, Devinto forto, P 
Jūs, poetai, jūs, 
nepamirškite Montvilos, 
Grybo, Melnikaitės ir šimtų 
kitų drąsiųjų kovotojų pa- 

Bet “vos tik pravėrus (Iii- siaukojimo:

Mąstė,—minutei užbėgs į 
namus, 

kūdikiui savo pažvelgs į 
akis, 

mylimai žmonai sudie 
.pasakys.

ris”, jį “sugriebė išdavikų 
būrys”.

Tikrai širdį veriantis ei
lėraščio “Ieško poeto barš
kuolės akis” posmas apie 
poeto atsisveikinimą su šei
ma. Į žmoną jis prabyla:

“Mano brangioji . . .
Nurimk . . .

Neraudok . . .
Kris tau po kojom grobikas 

rytoj.

Kur daina ta rūsti, 
nutraukta per anksti? 
Po visatą gal

vėjas nešioja?—
Ir džiaugsme, ir varge 
su mumis ji drauge,— 

ji gyvena planetoj 
gražiojoj, 

ir upes 
skambės

Per laukus 
ji tekės ir 
iš kažkur,

poetui tiek meilės, jo bude
liams tiek neapykantos, jog 
kiekviena eilutė sujaudina 
tave iki pačių sielos gel
mių.

Leidinyje randame aštuo- 
i nis eilėraščius — “Aukštų 
žvaigždžių keliu”, “Pavasa
rio džiaugsmas”, “Kruvinas 
rytas birželio”, “Ieško poe
to barškuolės akis”, “Pra
keiktas etapas”, “Ąžuolas 
miręs tvirtėja”, “Orkestrai 
viduramžių groja” ir “Žmo
nės, būkite budrūs.” Pirma
sis eilėraštis lyg ir įvadas, 
lyg ir pasiteisinimas, kodėl 
poetas mums kalba apie 
baisią praeitį. Girdi:

Aukštų žvaigždžių keliu 
išminties ereliu 
aš lekiu pasitikti naujos 

rytdienos;
ar kalbu, ar tyliu — aš 

pamiršt negaliu 
vakarykščios dienos, 
purvinai kruvinos.

Keršto ugny išsilies geležis..
Bėgdamas priešas atleisti 

prašys.

iš vidaus,
iš krūtinės, 

komunizmo
visai sutrupės 

krauju pirkto
metalo grandinės.*

Sveikinu mieląjį poetą 
Tilvyti už davimą mums dar 
vieno savo kūrybos šedevro.

A. B. Salietis

kol šviesoj

Grįšiu, Saulyte . . .
Neverk . . .

Neilgai . . .
Aš nesugrįšiu,— sugrįš čia 

draugai.
Vėjas klajūnas dažnai 

atlankys.
Saulė auksinė žėrės į akis, 
žvaigždės sidabro padangėj 

neges.
Vyšnioj kas rytą paukšteliai 

šnekės.
Sesių penkiolika grįš iš 

rytų— 
vėl, kaip gyvenom:,

gyvensim kartu.

Deja, mūsų didysis poetas 
nebegrįžo iš priešo nagų. 
Poetas Tilvytis sukūrė tokį 
vaizdą apie kankinimą 
Montvilos ir kitų suimtųjų, 
kuris niekados neišdils iš 
tavo atminties. Eilėraštyje 
“Ąžuolas miręs tvirtėja” 
Tilvytis taip pat sukuria 
nepamirštamą vaizdą apie 
Montvilos paskutines gyve
nimo valandas ir apie jo 
sušaudymą. Poetas ryžtasi 
stačias mirti, ant kelių 
prieš budelius jis nepuls. 
Spiauna jis į budelio veidą 
ir pakirstas kulkų griūva 
“granito stulpu”, nugara

Italų filmas išjudino 
nacinių širšių lizdą

Direktoriaus Nanni Loy 
pagamintas italų fil m a s 
“Keturios Napolio dienos” 
baisiai suerzino Vakarų 
Vokietijos hitlerininkus. 
Hitlerininkų protestų pasė
koje Vakarų Vokietijos 
parlamento kultūrinė dele
gacija sulaikė savo kelionę 
Italijon. Bonnos užsieninis 
ministras Schroederis siun
čia savo komisiją padėčiai i 
tyrinėti.

Minimas filmas parodo, 
kaip naciai 1943 metais bar
bariškai elgėsi su Napolio 
gyventojais ir kad tas jų 
barbarizmas prievedė prie 
miesto gyventojų sukilimo! 
ir net nacių iš miesto išviji
mo.

Okupavę Napolio miestą, 
vokiečiai paskelbė, kad jie 
šaudys 10 italų už vieną už
muštą vokietį. Bet vėliau 
jie šaudė visą šimtą italų 
u vieną užmuštą vokietį. 
Kai šaudydavo italus, tai 
jie suvarydavo vietos gy-

Lietuvoje sunku surasti 
tokią laimingą šeimą, kuri 
būtų nenukentėjusi nuo ka
ro. Karas neaplenkė ir ma
no šeimos. Mano tėvas žu
vo kovoje su hitlerininkais, 
žuvo vaduodamas nuo vo
kiškųjų okupantų Lietuvos 
žemę. Aš auginu sūnų ir 
nenoriu, kad mano sūnus 
vietoje mokslo eitų kariau
ti. Aš tikiuosi, kad nei vie
na sveiko proto moteris, 
vaikų motina, nenori, kad 
jos vaikai pačioje jaunys
tėje ir žydėjime mokyklos 
suolą pakeistų į k a ro 
kasus.

Mums, Tarybų šalies 
terims, iškentėjusioms 
daug vargo ir skausmų dėl 
karų, sunku matyti ir ra
miai žiūrėti į karo kursty- ventojus, suklupdydavo ant 
tojų pastangas vėl įtraukti kelių ir versdavo ploti vo- 
žmoniją į baisų karą. Mums kiečiams. 
tenka skaityti netgi moterų 
pasisakymus, kad atominis 
karas nėra labai blogas da
lykas, nes jis padės apsi
valyti nuo komunizmo. Tai 
yra beprotiškas pareiški
mas. Man sunku suprasti 
ir patikėti, kad tokius pa
reiškimus galėtų padaryti 
moteris, motina. Aš noriu 
jai pasakyti, kad iki šio lai
ko mokslas nesurado ir nie
kuomet nesuras tokio ato
minio ir vandenilinio gink
lo, kuris mokėtų atskirti 
komunisto šeimą ir jo vai
kus nuo fašistų ir jo vaikų, 
kuris fašistų vaikus paliktų 
gyvus, o komunistų nužudy
tų. Ne, tokio ginklo nebu
vo ir nebus. Atominis ka
ras yra vienodai pavojingas 
visiems.

Mes juos pažįstame!
Man dažnai tenka skaity

ti “vaduotojų” laikraščiuo
se daug šmeižto ir prasima
nymų Tarybų Lietuvos.ad
resu. Jie dažnai rašo apie 
Lietuvos “išvadavimą,” daž
nai žada mus “išvaduoti.” 
Šis jų “vadavimas” nėra 
naujas dalykas. Mes dar ne- 
pamiršome, kaip šie ar pa
našūs į juos žmonės hitleri
nės okupacijos metais, vo
kiška uniforma apsirėdę ar 
su baltu raiščiu ant ranko
vės, “vadavo” Lietuvą. Jų 
“vadavimo” aukų paminklai 
Kauno IX forte, Pirčiupio 
kaime, beveik kiekviename 
Lietuvos miestelyje ilgai 
primins Lietuvos žmonėms 
apie jų kruvinus nusikalti
mus.

Mes galime jiems pasa-

ap-

mo- 
tiek

Italų kantrybė išseko. 
Partizanų padedami jie su
kilo 1943 m. rugsėjo 28 d., 
o spalio 1 d. vokiečius iš 
miesto išvijo.

Direktorius Loy sako, 
kad dabar jis ruošiasi pa
gaminti filmą apie, italų di
vizijos kariavimą aryybų 
sąjungos žemėje ir kaip vo
kiečiai šaudė italus, paro
džiusius nepaklusnumą hit
lerinei komandai. Tai bū
siąs svarbus filmas, paro- 
dąs hitlerininkų žiaurumus 
karo fronte.

Kaip viesulinga moteris 
kovojo alkoholizmą

Carleton Beals parašė 
knygą “Cyclone Carry”, 
kurioje jis biografiniai ap
rašo moters Carry Nation 
gyvenimą ir kovas prieš al
koholizmą ir rūkymą.

Rašytojas Beals gerai pa
žinojo Carry Nation, ka
dangi jis gimęs Medicine 
Lodge, Kansas Valstijoje, 
kur Carry gyveno ir kovo
jo. Jinai taipgi tankiai pri- 
ėiūrėjo šio rašytojo moti
nos vaikus.

Carry nusisprendė pa
švęsti savo gyvenimą kovai 
su alkoholizmu todėl, kad 
josios pirmasis vyras buvo 
alkoholikas ir dėlto jos šei
mai atnešė nelaimingą gy
venimą. Jinai viesulingai 
veikė, netikėtai užpuldavo 
svaiginančių gėrimų įstai
gas ne tik Kansas valstijo
je, bet pasiekdavo ir kitas 
valstijas.

1901 m., Crawfordville, 
Ind., jos kalbos pasiklausy
ti susirinko apie 8,000 žmo-

nių. Jinai dėstė, kad saliu
tai
dirbtuvės”, kuriose parda
vinėjama “pragariška sriu
ba ir šėtoniška buiza”. Po 
prakalbos ji suorganizavo 
būrį vaikų, kurie išdaužė 
keletą saliūnų. Nuvykusi į 
Kaliforniją, ji viesuliškai 
įsiveržė į valstijos legisla- 
tūrą ir privertė asembly- 
manus klausytis jos kalbos. 
Ji siūlė priimti alkoholiui 
ir rūkymui varžantį įstaty
mą.

Ji prisidėjo prie prohibi- 
cijos įvedimo, kuri, tačiau, 
nieko gero visuomenei ne
davė.

Daug kartų ji buvo areš
tuota ir bausta dėl netvar- 
kaus elgelio ir karčiamų sa
vininkams nuostolių pada
rymo. Nepaisant to, ji nesi
liovė kovojus. Į'

“žmogžudysčių

ta c.

Kurlink Brazilija, ar 
paseks Kubą.

.Brazilijos finansų minist
ras Dantas šiomis dienomis 
lankėsi Washingtone. Jis 
mūsų krašto sostinėje ieš
kojo finansinių paskolų ir 
kitokių palengvinimų,, kad 
tuo galėtu pavojingą inflia
ciją sulaikyti.

Brazilijos laikraštis “Tri
būna da Imprensa” gana 
rimtai pastebėjo apie Dan- 
taso misiją Washingtone. 
Jeigu ji ten nepavyktu, 
Brazilija negautų finansi
nių palengvinimų, tada ji 
pataptų “didžiąją Lotynų 
Amerikos Kuba”, atseit, 
nueitų revoliucinės Kubos 
keliu.

Neturime šiuo metu duo
menų, kiek ministras Dan
tas laimėjo Washingtone.1 
Žinome tik tiek, kad mūsų 
krašto vyriausybė nepalan
kiai žyairakiuoja link da
bartinės Brazilijos vyriau
sybės, kaip palinkusios į 
kairę ir nepajėgiančios su
laikyti revoliucinio judėji
mo.

Įtakingas darbo žmonių 
vadovas Louis Carlos 
Prestes neseniai lankėsi 
Maskvoje ir Kuboje. Jis tei
gia, kad Brazilija ir be 
ginkluoto sukilimo gali nu
eiti socializmo keliu. Bet 
vargingųjų valstiečių vado
vas Francisco Juliao, lankę
sis Kuboje, kalba kaip tik 
priešingai. Jis pritaria Ki
nijos komunistų taktikai: 
darbo žmonių jėga nuvers
ti viešpataujančią klasę. 
Revoliucinės Kubos kelias 
esąs geriausias Brazilijai.

Brazilija dabar murdosi 
finansinės - ekonominės 
krizės baloje.

O tai ir buvo tikrai “pur
vinai kruvina” diena. Ji pa-' 
reikalavo daug aukų, ji nu
sinešė daug brangių gyvy
bių, kurių tarpe randame 
ir mūsų mieląjį poetą Vy
tautą Montvilą.

Eilėraštyje 
d ž i augsmas” 
mums dainuoja
galingus žodžius, kurie už
degė Lietuvos liaudį kovos 
ugnimi, “pranašaudami sau
valei galą”. Tie “žodžiai uždengdamas 
tto ~ 1 • _ “1

“Pavasario 
autorius 
apie poeto

varguoliui patiko”, o prieš 
juos “buržujai drebėjo” ir 
“nuodingoms gyvatėmis 
spiaude”. Liaudis išsilaisvi
na, bet neilgai tesidžiaugia, 
nes “ginkluoti trečio praga
ro vadai” uždega pasaulį 
karo gaisru.

Eilėrašty “Kruvinas ry
tas birželio”:

Ainiai teutonų plieniniais 
skvernais 

vėl gyvate įsirangę;
kryžiai juodieji šėtono 

sparnais
Lietuvą gimtąją dengia. 
Plaka žemelę liežuviais 

ugnies, 
spjaudosi kulkom ir dūmais; 
brenda baidyklė akim 

giltinės 
griauna tvirtoves ir rūmus, 
žydintį lauką apsėjo švinu, 
kraujo upeliais apliejo — 
slenka per tėviškę gaujos 

šunų, 
gimtąją žemę seilėja.
Degina vienkiemius, siaubia 

miškus, 
aria patrankomis lauką, 
niršdamas vanagu virtęs 

žmogus 
drasko užpultąją auką.

Bet drąsieji Lietuvos ir 
kitų tautų sūnūs stoja ko
von su kruvinųjų priešu. 
Prasideda partizaninis ka
ras. Į jį įsitraukia ir mūsų 
poetas, nes jis, apgalvojęs 
savo vargingą gyvenimą, 
prieina išvados, kad geriau 
numirti, negu šliaužioti 
prieš žiaurųjį priešą, 
yra liaudies sūnus. Jis 
priklauso:

Jis 
jai

I liaudis dainavo—ir aš 
dainavau,

Washingtonas. — 29 kon- 
gresmanų pačios gauna al
gas iš JAV valdžios, nes jos 
“sekretoriauja; savo vy- Vieną dieną poetas, išsiil- 
rams”.

Mirti už ją aš dabar 
nebijau.

gęs savo šeimos,

Miami, Fla.
Miamėje šiuo tarpu vieši 

daug šiauriečių lietuvių, tai 
ir korespondentams dažnai 
pasitaiko kai ką praleisti ar 
nepastebėti. Tad jūs visų 
atsiprašo ir šis korespon
dentas, jei ką reikėjo para
šyti ir pastebėti, o likosi 
praleista.

Kovo 13-tą mes turėjome 
išleistuvių vakara, skirtą 
mūsų menininkams. Anice
ta Zigmantienė ir St. Niau
ru buvo tie garbės svečiai. 
Prie jų prisidėjo ir vietinis 
K. Kriaučiūnas . Jie jau pa
siruošę skristi paukščių ke
liais į šiaurę. Baigdami sa
vo atostogas jie davė gra
žiu dainų programą mums, 
kurie susirinkome juos iš
leisti, atsisveikinti. Ypač 
Mrs. Zigmantienė ir St. 
Niaura pasakė gražias at
sisveikinimo kalbas. Taipr 
pat atsisveikino ir detroitie- 
tė Smalstienė.

kraują smėly”. Montvilai Mūsų geros darbuotojos- 
įveikė mirtį, nes jis buvo gaspadinės, 'ypač Mrs. Vi-? 
kovos dainius, pranašas ges, tam vakarui paruošė 
pergalės ir ateities, o pra- užkandžius. Taip pat iš-, 
našai niekados nemirs! .vykdami svečiai dar prisi- 

Poeto pranašystė juk iš- dėjo finansiniai prie mūsų 
--------------------Pilnu infor
macijų tuo reikalu šis ko-: 
respondentas neturi, tai lai 
bus kitu kartu visos dova-, 
nos atžymėtos.

Kovo 17-tos LSK pietūs, 
buvo sėkmingi. Čia teko 
sutikti seniai matytus ir la
bai malonius svečius. Čika- 

. gietis Stančikas ir žmona 
^Paskutiniame savo eilė- dalyvavo piknike. Bet ir sa- 
raštyje- “Žmonės, būkite bu- >vo . atostogose Sta n č i k a s, 
drūs!” poetas Tilvytis pri-^aįP mačiau, darbavosi me
mena mums, kad dar ne nui, LKM chorui. Antras

sipildė. Žvėržmogis buvo j naujos salės, 
nugalėtas ir sunaikintas.
Sugriuvo sužlugo jo planai. 
Lietuva pakilo naujam gy
venimui. Amžiais ji minės 
savo drąsiuosius sūnus bei 
dukras — montvilas, melni- 
kaites, grybus, paaukoju
sius savo gyvybę, kad ji bū
tų laisva.

mena mums, kad dar ne
viskas pasiekta, kad kovo- įžymus, svečias čikagietis J. 
tojų pralietas kraujas dar 
nėra pilnai ir pastoviai nu
plovęs nuo žemės pavirŠio 
fašistinį pavojų. Kažkur 
dar yra išlikęs “gemalas 
dvikojės blakės,” nes

Per

per

daug jis sveiko 
kraujo buvo prisilakęs, 

maža gavęs
dūmų ir ugnies, 

vėl bando atsigriebti.Jis
Mums ir visai žmonijai ten’ 
ka nuolatos budėti, 
žmogau, kad nors

Taikos pavasaris
pasiekė 

baidyklė karo,
rodės, 

išgaruos. . .
žiūrėk—ir vėl ji suka

Žinok

Reina,

K. Šarkiūnas ir jo dukra 
taip pat dalyvavo piknike. 
Teko sutikti ir kitus svečius 
iš įvairių valstijų, kurie jau 
greitai išlėks iš šiltosios 
Floridos.

Klaidelių pataisymas
Aprašant LSK salės ati

darymo iškilmę, įvykusią' 
vasario 24 d., “Laisvės” No. 
19, įvyko kelios klaidelės, 
praleidimai. Miamės mies
to majoro pavardė išspaus- 

’ dinta “Robert Ging High,” 
o turi būti Robert King 
High. LSK adresas išspaus
dintas “2610 N. W. 118 St.,” 
o turi būti 2610 N. W. 119th 
St. Praleista ar korespon
dento nepažymėta: Aimoh-

nutaikytą į prarastus 
dvarus.

akį rainą, < tas aukojo $20, Gendrėnas

Tas pats— vyriausias 
pragaro kūrėjas,

į savo auką dar 
smalsiau žiūrįs;

—$5, Kate — $5 ir Stačkū- 
nas $5.

Jei dar daugiau yra tokių 
netikslumų, prašome atsi-

Ramstis —

3 p.-Laisve (Liberty)—Penk t., kovo (March) 22,
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Naujos Vatikano tendencijos 
tarptautiniais klausiniais
(Pabaiga)

Eile Vatikano veikėjų 
pradeda suprasti, kad rake- 
tinis-branduolinis karas 
reikštų visuotiną katastro
fą, būtų mirtinas kaip ka
pitalizmui, taip ir pačiai 
bažnyčiai. Jonas XXIII su
pranta, kad karo atveju Ita
lija tikrai būtų sunaikinta. 
Kartu būtų sunaikinti ir 
katalikų bažnyčios galybės 
pamatai. Karas gali sukelti 
nematytus kitų katalikiškų 
šalių sunaikinimus, išnai
kinti ištisas tautas. To pa
sėkoje katalikų bažnyčią 
paverstų į antraeilę, smul
kią religiją. .Tokiu būdu, 
savisaugos instinktas stu
mia katalikų bažnyčią prie 
pacifizmo.

Vatikanas buvo, yra ir 
bus užkietėjęs proto, demo
kratijos ir komunizmo prie
šu. Tačiau katalikų bažny
čia susideda ne tik iš Ra
mos kurijos ir ne tik iš dva
siškuos, kurios dabar pri- 
skaitoma virš milijono, bet 
ir masės tikinčiųjų, kurių 
yra apie 500 milijonų. Ka
talikų bažnyčios viršūnės ir 
eilinė dvasininkija visuomet 
jautė masių spaudimą. To
dėl bažnytinė hierarchija, 
nubrėždama savo politinę 
liniją, negali nesiskaityti su 
masių nuotaikomis .

Kodėl keičia politiką?
Vatikano pozicijų pasikei

timo vjsų pirma reikia ieš
koti paskutiniu laiku tebe- 
vykstančiame masių kairė
jime. Vatikanas, bijodamas 
neatitrūkti nuo masių, pri
verstas keisti savo pozici
jas. Liaudies masės reika
lauja tarptautinio įtempimo 
mažinimo, nusiginklavimo 
ir taikos, todėl Vatikano, 
susirinkimas negali nesvars
tyti šių problemų, nors ir 
užmaskuotoje formoje. 1962 
metų gegužės 16 d. kalboje 
Jonas XXIII tūkstančiams 
tikinčiųjų, susirinkusių Va
tikano bazilikoje, pareiškė, 
kad visuotinis susirinki
mas turės kreiptis su šū
kiu “į brolybę tarp žmonių, 
atsižvelgiant į būtinumą su
sitarti, kad pasaulyje nekil
tų karas, kuris, turint ome
nyje naikinimo priemones, 
gali virsti pasauline trage
dija?’

Tenka pažymėti, kad pa
ruošimas naujos tarptauti
nės politinės linijos Vatika
ne vyksta aštrios kovos 
tarp įvairių grupių ir ten
dencijų sąlygomis.

Kai viena katalikų veikė
jų grupė skaito, kad pasau
lyje gali būti dviejų skir
tingų lagerių sambūvis, kita 
grupė, pavadinta “Pentago
nas,” įsitikinusi neišvengia
mu trečiuoju pasauliniu ka
ru.

Pagal pirmos grupės nuo
monę ne tiktai galima, bet 
ir reikia nustatyti kokia 
tai forma santykius su soci
alistinėmis šalimis tam, kad 
turėti didesnę galimybę 
veikti į ten gyvenančius ka
talikus. Vatikaninio “pen
tagon©” grupė, vadovauja
ma kardinolo Otaviano, at
virai pasisako prieš bet ko
kių santykių užmezgimą su 
socialistinėmis šalimis, prieš 
bet kokius pasitarimus su 
TSRS.

Viena kardinolų grupė 
remia “bažnyčios reformą” 
tam, kad geriau pritaikyti 
prie šiuolaikinės padėties. 
Ultra-konservatyvių kardi
nolų grupė pasisakė prieš 
bent kokias bažnyčios refor

mas. Pagal pirmosios gru
pės narių nuomonę, veikiant 
patobulintais metodais ga
lima pasiekti komunizmo 
susilpnėjimo. Antroji gru
pė skaito, kad bent kokie 
pakeitimai gali tik susilp
ninti bažnyčios pozicijas. 
“Bažnyčia todėl stipri,—kal
ba jie,—kad nesikeičia. Jai 
nereikalingas politinis lavi
ravimas, jai reikalingi “kan
kiniai, kaip Mindsenti, o ne 
Višinskio pavyzdžio “politi-
kai.”

Antrojo Vatikano visuo
tinio susirinkimo pirmosios 
sesijos pagrindinis svarsty
mo dalykas buvo klausimai, 
liečiantieji teologiją ir vidi
nį katalikų bažnyčios gyve
nimą. Diskusijos, kurios 
išsivystė tais klausimais, 
aiškiai liudija bažnyčios pa
stangas prisitaikyti prie 
dabartinių sąlygų, surasti 
naujus būdus išsaugoti ir 
sustiprinti savo įtaką gy
ventojams. Labai įdomi tuo 
atžvilgiu yra diskusija, lie
čianti liturgiją.

Del lotynų kalbos
Dauguma visuotinio susi

rinkimo dalyvių reikalavo, 
kad lotynų kalba būtų pa
keista nacionaline kalba, 
pritaikant apeigas prie vie
tinių papročių bei gyvento
jų įpročių. “Reikia žengti 
kartu su laiku ir padaryti 
liturgiją daugiau prieinama 
plačiosioms tikinčiųjų ma
sėms, kurios nęsupranta; lo
tynų kalbos,”—kalbėjo jie.-? 
Visuotiniam susiri n k i m u i 
reikia turėti omenyje misi
onieriškus tikslus ir bažny
čių sujungimo rūpestį. Lo
tynų kalba šiame reikale 
yra kliūtis”... “Marksiz
mas suranda vis daugiau ir 
daugiau savo šalininkų to
dėl, kad jis yra propaguo
jamas vietinėmis kalbomis. 
Tam, kad atsilaikyti prieš 
marksizmą, mes privalome 
religines apeigas atlikinėti 
nacionalinėmis kalbomis. 
Jeigu liaudis nesupranta li
turgijos, tai ji eis kartu su 
marksistais.” Tokiu būdu 
po išoriniu teologiniu apval
kalu nesunku pastebėti po
litinę esmę: siekimą su
stiprinti religijos ir cerkvės 
įtaką gyventojams, sustip
rinti bažnyčios poz i c i j a s 
Afrikos, Azijos ir Lotynų 
Amerikos šalyse, pasiprie
šinti komunistinių idėjų iš
siplėtimui, apjungti krikš
čioniškųjų bažnyčioj pastan
gas kovoje prieš ateizmą ir 
komunizmą.

Visuotiniame susirinkime 
išryškėjo dideli skirtumai 
klausimais, liečiančiais san
tykius tarp Vatikano ir vys
kupų. Dabartiniu laiku Ro
mos kurija (Vatikano cent
rinė įstaiga) yra beveik vi
sa Italijos bažnyčios veikė
jų rankose, tarp kurių la
bai stiprūs konservatyviniai 
nusistatymai bei požiūriai. 
Romos kurijos viešpatavi
mai valdant katalikų bažny
čią jau seniai kėlė už Ita
lijos ribų vyskupų nepasi
tenkinimą. Visuotiniame su
sirinkime šie vyskupai, pa
gal kai kurių laikraščių iš
sireiškimą, “pakėlė prieš 
kuriją maištą.” Jie reikala
vo suteikti platesnių teisių 
nacionalinėms vyskupijoms. 
“Daugelis vyskupų yra jau
ni, energingi, protingi, ge
rai žino padėtį, — kalbėjo 
jie, — ir todėl reikia jiems 
suteikti platesnių įgalioji
mų, padaryti juos mažiau 
priklausomais, nuo Romos.”

Romos kurija visiškai pra

laimėjo rinkimuose į visuo
tinio susirinkimo komisijas. 
Vietoje anksčiau Vatikano 
numatytų į komisijų narius 
50 italų vyskupų, išrinkta 
visuotinio susirinkimo tik
tai 20. (Iš viso visuotinis 
susirinkimas išrenka 160 
komisijų narių). Antrojo 
Vatikano visuotinio susirin
kimo pirmosios sesijos iš
davoje patyrė pralaimėjimą 
labiausiai reakcingos kata
likų veikėjų grupės, kurie
yra šalininkai kraštutiniau-
šios priešiškos pozicijos 
TSRS ir kitų socialistinių 
šalių atžvilgiu. Tačiau bū
tų klaidinga tvirtinti, kad 
kova, jau užbaigta. Konser
vatyviosios krypties šalinin
kai eile klausimų, kurie bu
vo svarstomi visuotiniame 
susirinkime, gavo mažumą, 
jiems nepasisekė paimti su
sirinkimo vadovavimo į sa
vo rankas, tačiau jie turi 
tvirtą daugumą Vatikano 
centrinėse įstaigose, turi 
savo dispozicijoje didžiules 
finansines lėšas ir tikisi 
gauti pagalbos iš Jungti
nių Amerikos Valstijų agre- 
syvinių sluoksnių. Be abe
jo, aukščiau nurodytos 
kryptys ir grupės vėl susi
durs visuotinio susirinkimo 
sudarytų 10 komisijų darbo 
metu, kurios paruoš antra
jai sesijai rekomendacijas.

Susirinkimui pateikta 
svarstyti virš 70 klausimų, 
liečiančių daugiausia katali
kiškosios bažnyčios ’ vidinį 
gyvenimą, kurių projektus 
daugiau kaip 3 metus ruo
šė specialios Vatikano ko
misijos. Visuotinio susirin
kimo pirmoje sesijoje buvo 
apsvarstyta tiktai /keletas 
klausimų, be to, ne' pačių 
s v a r b iausių jų. SUsirinki- 
mas savo darbą pratęs šių 
metų rudenį. Dabar negali
ma kategoriškai pasakyti, 
kokią poziciją mus įdo- 
m a u j a n č i a is klausimais 
užima Vatikanas ir ka
talikiškoji bažnyčia visu
moje. Be to, reikia skai
tytis ir su ta aplinkybe, 
kad tarp Vatikano sluoks
nių ir katalikiškosios baž
nyčios aukštosios dvasiški- 
jos nėra vieningos nuomo
nės svarbiausiais tarptauti
nės politikos klausimais bei 
kitais klausimais, liečian
čiais vidinį bažnyčios gyve
nimą. Pirmoji visuotinio 
susirinkimo sesija visa tai 
ryškiai parodė.. Nuomonių 
skirtumai pasirodė daug gi
lesni, negu pad laukė vi
suotinio susirinkimo organi
zatoriai.

Esant kokiems rimtiems 
prieštaravimams katalikiš
kosios bažnyčios viduje, pri
vertė popiežių Joną XXIII 
pradėti visuotinio susirinki
mo darbą nuo mažiau ašt
raus klausimo, būtent, “A- 
pie liturgiją,” kuris” tačiau 
dienotvarkėje buvo pažymė
tas penktuoju. Pirmieji ke
turi klausimai yra svarbes
ni-, ir todėl Vatikano vado
vaujantieji sluoksniai, *po 
pirmųjų susidūrimų Romos 
kurijos su visuotinio susi
rinkimo dalyviais, pabijojo 
dėl galimų komplikacijų. 
Per du visuotinio susirinki
mo darbo mėnesius ryškiau 
išsiskyrė prieštaraujančios 
jėgos, paaštrėjo skirtumai 
tarp įvairių katalikų veikė
jų srovių ir grupių, sustip
rėjo “progresyviosios” kryp
ties pozicijos, kurios šali
ninkai pripažįsta taikais 
sambūvio tarp valstybių bū
tinumą, išstojo už lankstes
nę tarptautinę politiką, lei-

PHILADELPHIA, PA.
Audimo dirbtuvė, kurioje 

dirbo 260 darbininkų Ches- 
terio apylinkėje per 50 ma
tų, pardudama iš varžyti
nių. Kompanija sako nega
linti vesti kompeticijos su 
pigiomis prekėmis iš Japo
nijos.

Textile Workers unijos 
lokalo 178 pareigūnas sako: 
Japonų darbininkai dirba 
už 15 centų valandą. Ame
rikos audėjų gi alga .nuo 
$2.25 iki $2.30 į valandą. 
Todėl, girdi 81% audinių iš 
Japonijos 1962 metais įvež
ta daugiau negu 1961 m. 
Unijos pareigūnai reikalau
ja federalės valdžios pa
tvarkymo prieš pigių pre
kių įvežimą.

General Steel Industries 
Eddystone dirbtuvė, ku
rioje dtrbo 900 darbininkų, 
užsidaro. Kita išsikėlė į 
Rhode Island valstiją, dir
bo 700 darbininkų. Circuit 
B raker kompanija, dirbusi 
lėktuvams inžinus Erie 
Ave., užsidarė, sako, turi 
nuostolių. Dirbo penki šim
tai darbininkų. Bedarbių 
skaičius didėja.

Mainierių pensininkų ko
mitetas traukia U. S. Dist
rict teisman mainierių nui- 
jos trustistus už nusileidį- 
mą kompanijoms, kurios 
nemoka 70 centų nuo iška
samos anglies tonos į pensi
jos fondą. Jie reikalauja 10 
milijonų dolerių. Senatvės 
pensija numušta nuo $100 
iki $30 mėnesiui.

Trustistąi, du iš unijos ir 
vięriaš’ 'kompanijos,/, sako, 
kad. jų dedamos pastangos 
priyersti kompanijas mokė
ti neduoda pasekmių. Pen
sininkų skaičius 23,0 0 0. 
Teismas bus įdomus, bet 
kokios pasekmės bus, atei
tis nusakys.

Red Harrow 34 dienų 
streikas pasibaigė su nema
žu darbininkų .laimėjimu. 
Gavo algų pakėlimą 8 cen
tais per valandą dabar ir 
šešiais centais sausio mėne
sį kitais metais, ir kitais 
pagerinimais. Konfraktas. 
galios iki 1965 metų sausio 
mėnesio.

Mrs. Doroty Huschison ir 
Ingeborg, vadovės už taikos 
palaikymą judėjimo, kvie-‘ 
čiamos Lenkijos moterų ly
gos, išvyko į Lenkiją susi
pažinimui su tos šalies mo
terų veikimu už taiką, mo
kyklomis ir vaikų auklėji
mu. Jos ten bus porą ar 
daugiau savaičių.

omi-

Bolės lošimas ameri
kiečių mėgiamas sportas. 
Ne visi jie gauna vienodą 
atlyginimą. Mickey Mantle 
ir Willie May gaus po šim
tą tūkstančių dolerių už se
zoną!

J

Buvęs važiuotas kompa
nijos prezidentas R. H. 
Stier, Public Utility 
sijos klausinėjamas _ 
1962 metais kompanija iš
mokėjo už įvykusias nelai
mes tris ir pusę milijono 
milijono dolerių.

TWU lokalas (234 padavė 
skundą National Labor Re
lations Tarybai prieš PTC 
kompaniją už nesilaikymą 
sutarties su unija.

—r*—. ......

Mrs. Calliope Patrikau-
. ....... ........................................ į

džiancią išvengti raketinio- 
branduolinio karo.

Aišku, mes suinteresuoti 
tuo, kad katalikų bažnyčia 
sutvirtėtų taikos gynimo 
pozicijose, kurias dabarti
niu metu ji stengiasi už
imti. ;

sis, graikų tautybės, susi- 
laukė 114 metų.. Atvyko į 
Ameriką 1921 metais. Jos 
vyras mirė Graikijoje.

Devyni tūkstančiai mai
nierių, likusių našlių su šei
mynomis, spaudos reporte
rių klausinėjamos, pasakė: 
Gyvenimas skurdus, nėra 
anglies pečiui pakūrenti,, 
šaltį kenčiame; nėra pinigų 
maistui, drabužiams nusi
pirkti. Gaunama $30. mėne
siui pensija tik lašas jūroje. 
Mirusių, nelaimėje žuvusių 
šeimoms apdrauda tik dali
nai išmokama. Ateitis niūri.

Tarybų Sąjungos baptis
tų delegacija lankėsi Valley 
Forge. Jų vadas Mitzke- 
vitch pasakė: Tarybų. Są
jungoje religija, bažnyčios 
turi pilna laisvę. Nori, ti
kėk, nenori, netikėk. Jie ap
lankė Princetoną, baptistų 
bažnyčias, istorines vieto
ves.

American Council of 
Churches juos pikietavo su 
iškabomis prieš Chruščiovą, 
kad jis norįs palaidoti tikė
jimą ir dievą! Orthodoksų 
vyskupas pasakė: Mes ne
kreipiame atidžios į mus se
kiojančius pikietininkus.

P.

Rochester, N. Y.
Apvaikščiojom pasaulinę 

Moterų dieną
LLD moterų ir vyrų kuo

pos bendrai kovo 9 suren
gė pažmonį. Turėjom va
karienę ir d. J. Grybas pri
siuntė iš Lietuvos filmus, 
vienas spal vo tas—tai nuo
trauka l|960 metais įvyku
sios meno šventės Vilniuje 
Vingio parke. Tai neapsa
komai gražios spalvos, ir 
kalbos, ir dainos. Viskas iš
ėjo labai aiškiai. Kitas f ii-1 
mas buvo tik juodos ir bal-1 
tos spalvų, — sudėtingas, 
apie visokius įvykius, namų 
statybas ir darbus. Jis. pa
rodo, kaip sparčiai Lietuva 
eina pirmyn, kaip gyveni
mas gerėja ne metais, bet, 
dienom ir valandom. Tai la
bai įdomus filmas, ir viskas 
taip aiškiai, kad, rodos, jau 
gyveni Lietuvoje. Publika 
filmais buvo labai patenkin
ta, nenorėjo eiti iš svetai
nės, sakė, kad pageidauja 
daugiau tokių filmų, kurie 
sumuša dipukų melus.

Nuoširdus ačiū d. Grybui 
už atsiuntimą filmų ir d. 
R. Barauskui už pasidarba
vimą suradime prožekto
riaus ir žmogaus, kuris ro
dė šiuos puikius filmus. 
Drg. Barauskas ir išlaidas 
padengė ir daug pasidarba
vo jų paruošimui. Už viską 
didelis ačiū.

Po filmų, d. Černauskas 
pasakė kalbą apie filmus ir 
apie Lietuvą, kaip ten vis
kas eina pirmyn, ne taip, 
kaip mūsų dipukai Lietuvą 
šmeiždami pasakoja. Čer
nauskas sako: 1'965' metais 
visi važiuokit į Lietuvą, kai 
bus apvaikščiojamas 25 me
tų •— sidabrinis— jubilie
jus, pamatysite, kaip pui
kiai Lietuva apsieina be po
nų ir be dipukų. Lai gyvuo
ja Lietuvos liaudis amžinai!

Pažmonyje dirbo virėjo
mis H. Velikienė, A. Usa- 
vičienė, K. Žemaitienė ir 
Miss K. Usavičiūtė; vyrai 
dirbo: R. Barauskas, P. Ma
linauskas, ’S. Gendrėnas, A. 
Sereika, J. Stančikas. Mais
tą dovanojo E'. Čereškienė, 
V. Bullienė, K. Žemaitienė, 
A. Usavičienė, O. Malinaus
kienė, H. Velikienė, L. B., 
O. F. Griciai, R. Černaus- 
kienė. Vyrai prisidėjo pini
gais, jų pavardžių nesuži
no jau. Kadangi pas mūs.la-

b'ai 'daug serga “flu”, nega
lėjo dalyvauti, tai užxtikietą 
atsiuntė pinigų ir publika 
aukojo apmokėjimui už fil
mus. Didelis ačiū už aukas, 
už pasidarbavimą ir atsi
lankymą, viskas labai šau
niai išėjo. Dirbkime ir at
eityje vieningai ir draugiš
kai už visų tautų vienybę ir 
už pasaulinę taiką.

L. Bekis

Cliffside, N. J.
Filmai iš Lietuvos

Sekmadienį, balandžio 7 
d., 344 Palisade Ave., Cliff
side Park, įvyks rodymas 
Lietuvos filmų. Rodys Jo
nas Grybas iš New Yorko. 
Pradžia 3 vai po pietų.

Bus parodyta filmas “Ap
kasų gėlė”, kurį pagamino 
žurnalistas A. Šalčius, ka
da jis lankėsi Lietuvoje 
1962 metais, ir filmas “Ne
nusimink, Virginijau”.

Matysite Lietuvos nau
jus fabrikus, kolūkius, elek
tros gaminimo jėgaines. 
Girdėsite jaunimo dainas. 
Filmai spalviniai. Rodymas 
truks virš dviejų valandų.

Čionai gyvuoja LLD 77 
kuopa ir LDS 115 kp. Da
bar čia. jau nedaug gyvena 
lietuvių, bet prieš 25 metus 
buvo daug daugiau, tada 
buvo ir veikimas. Bet orga
nizacijas palaikome ir vei
kiame ir dabar, kiek gali
ma. Prie kuopų priklauso 
narių ir iš kitų miestelių, 
kaip kurie randasi net už 
50 mylių. Nariai duokles 
sumoka laiku. G. S.

Philadelphia, Pa.
Serga

, Kovo 18 - d- Petras Puodis 
išvyko į Jefferson ligoninę. 
Daktaras sakė, kad turės 
pasiduoti operacijai. Linkiu 
jam greitai pasveikti.

P. Walantiene

Berlin, N. J. — Keturi 
jaunuoliai, tarp 13 ir 15-kos 
metų amžiaus, užsimušė, 
kada jų automobilis apsi
vertė. Visi buvo iš Cam
den, N. J.

Binghamton, N. Y.
Mūsų mieste daug sirgo 

lietuvių. Katrina Juozapai- 
tienė sirgo sloga, gydosi 
namie, po gydytojo prie
žiūra. Elzbieta Tinkunienė 
buvo sunkiai susirgusi, virš 
savaitės išbuvo ligoninėje, 
o dabar jau gydosi namie.

Vincė Mainionienė turėjo 
operaciją ant akies, dabar 
randasi namie ir laipsniškai 
sveiksta. A. A. Knizikevi- 
čia išbuvo ligoninėje virš 
tris savaites, turėjo opera
ciją ant vidurių. L. Čeponie- 
nė buvo susirgusi aukštu 
kraujo spaudimu, bet jau 
grįžo iš ligoninės. Frank 
Miller serga sloga, randasi 
namie. A. Navalinskas ne- 
sveikuoja. Paulina Bakšie- 
nė sunkiai sirgo, bet jau 
sveiksta. Buvo ligoninėje 
per kelias savaites.

Linkiu visiems greitai 
pasveikti.

Galimas daiktas, kad yra 
ir daugiau dar sergančių, 
bet ir aš pati esu serganti, 
negaliu iš namų išeiti ir su
žinoti.

Josephine
Pabaisa

“Laisvės” Nr. 21 tilpo ap
rašymas N. A. Kaminskie
nės mirties ir laidotuvių. 
Ten pasakyta, kad Lietuvo
je paėjo iš Orelių kaimo, o 
turėjo būti linelių. Taipgi 
reiškusių užuojautą praleis
ta aukojusių po $1 H. Ža
kienės ir E. Čekanauskienės 
vardai. Klaidą atitaisome ir 
drauges atsiprašome.

New Jersey Naujienoj
Nelaimė Gaubiu šeimytioj

Stela Gaubienė, einant 
skersai gatvę, buvo užgau
ta automobilio ir nuvežta į 
ligonbutį. Gydytojai apžiū
rėjo ir sulaužytų kaulų ne
rado, bet buvo sutrenkta 
taip smarkiai, kad per tris 
savaites negalėjo vaikščioti. 
Automobilistas, jaunas vy
ras, kuris ją užgavo, ap- 
draudos neturi. O jinai už 
ligoninę jau užmokėjo. 
$1100.

Jai būnant ligoninėj štai- >T 
ga apsirgo jos vyras plau- - 
čių įdegimu ir pasikankinęs < 
3 paras, mirė.Gaubienę iš li
goninės parvežė tik pasku
tinę dieną j vyro šermenis, 
bet jį išlydėti ir palaidoti 
dar buvo per silpna ir gy
dytojas jai patarė to neda
ryti. Tačiau į ligonbutį at
gal ji negrįžo, tai dabar po 
valiai bando atgauti sveika
tą savo namuose, po gydy
tojo priežiūra.

Gaubiai užlaiko laikro
džių ir jų taisymo krautu
vę 14 Wilson Ave., Newar- 
ke, per 35 metus. Dabar 
krautuvė liekasi sūnui ir 
jiedu su motina sykiu gy
vens ir gyvenimą varys pir
myn.

Velionis iš Lietuvos paė
jo iš Pakruojo miestelio. Į 
šią šalį atvyko 50 metų at
gal. Jis buvo 74 metų am
žiaus. Paliko, apart žmonos, 
sūnų, dukterį ir keturis 
anūkus. Buvo geras, sukal
bamas žmogus. Šermenys 
ir laidotuvės buvo skaitini 
gos. Apie karstą nemažai^ 
buvo ir kvietkų.

Gamtos dėsnis yra: kas 
gimsta, tas tūri ir mirti. 
Bet kuomet įvyksta taip, 
kaip įvyko Gaubiu šeimoj, 
tai labai sukrečia likusius 
šeimos narius, artimuosius, 
draugus ir pažįstamus, ro
dosi, kaip ir per žiaurus at
sitikimas.

Tegul būna jam amžina 
ramybė, o. jo artimiesiems 
nuoširdi užuojauta, o Gau- 
bienei ištvermės atgauti 
sveikatą.

New Jersey gubernato
rius Hughes darbuojasi, 
kad demokratų konvencija 
1964 m. nominavimui kan
didato prezidento vietai 
įvyktų Atlantic City, N. J.

Gubernatorius sako, kad 
kalbama vieta yra su visais 
parankumais. Kotelių ir 
motelių turi su 34,000 kam
barių. Jei konvencija įvyW 
tų , tai garantuoja, kad N! 
J. sukels $4 milijonus prezi- 
dentinei kampanijai.

Kai kurie nurodo, kad 
Atlantic City turi per daug 
žaislaviečių, kas užbovis de
legatus ir nebus galima su
šaukti į konvenciją.

1964 m. New Jersey švęs 
300 metų (tercentenial) 
nuo jos įsisteigimo. To pa
rengimo komisija nori gau
ti šarvuotlaivį “N. Jersey” ' 
į N. J. jūrų, pakraštį dėl 
patraukimo publikos.

Dabar laivas būna Phila- 
delphijos prieplaukoj ne
naudojamas. Laivyno admi
nistracija nutinka duoti. 
Bet jo nutraukimas į N. J. 
ir atgal į Philadelphiją lė- 
šuos $10,00. Ir jo buvimas 
kelis mėnesius N. J. pakraš
ty kainuos dar $80,000. Kol 
kas dar tik 3 miestai prisi
deda—Asbury Park, Cam
den ir Jersey City. Gubern. 
Hughes praneša, kad N. J. 
dėl to reikalo prašo kongre
so paskirti $150,000 ir del^
įrengimo parkų $100,000.
N. J. Kongresmanai jau K 
darbuojasi J. V. kongrese 
kalbamą sumą gauti.

Ignas j
4 p.*-Laisve (Liberty)—Penkt, kovo (March) 22. 1963/



MONTREAL, CANADA
šis ir tas iš mūsų gyvenimo

Nors oro stebėjimo biuras 
čia sako, kad šią žiemą 
mieste ir apylinkėje iškrito 
mažiau sniego negu kitomis 
“giliomis” žiemomis — 99.5 
colio, tačiau, gryna akimi 
žiūrint, atrodo, kad šiemet 
Montreale prisnigta sniego 
neišpasakytai daug. Tą pa
rodo ir miesto tik paskelb
tos žinios, kad šią žiemą 
miestui jau kainavo sniego 
nuvežimas nuo gatvių $8,- 
93|>,000. Tuo tarpu pereitų 
metų žiemą, nors sakoma, 
snTego buvo iškritę 102 co
liai, tačiau jo nuvežimas kai
navo tik $7,717,552. Kadan
gi šiemet daugiau kainavo 
sniego nuvežimas, todėl 
miesto administracija pra
neša, kad $4,000,000 bus pri- 
skaityta prie biudžeto, ir to
dėl, veikiausiai, bus pakelti 
taksai.

Kaip ten bebūtų, ateityj 
. miestas planuoja pravesti 

milžiniškas vandens nubėgi- 
mo rynas (sewers) nuo 
Back iki St. Lawrence upių 
ir didelę dalį sniego, mano, 
sukišę i rynas galės nuleisti 
tiesiog į upes.

kytojai ir ligi šiol negavo. 
Komisija teisinasi, kad ne
turi pinigų. Kvebeko pro
vincijos valdžia atsisakė 
pridėti didesnę savo dalį, 
jeigu Komisija nesutiks pa
kelti katalikams mokesčius 
(taxes) ant nejudamojo tur
to nuo $1.25 iki $1.75 už 100 
dolerių turto vertybės.

Mokytojams išėjus į strei
ką, atsakingosios už jauni
mo mokymą, galvos, atrodo, 
sujudo. Ir nors šiuos žo
džius rašant rezultatai dar 
nežinomi, bet veikiausiai 
bus surasti būdai mokytojų 
reikalavimams patenkinti, 
ir streikas bus užbaigtas. 
Viskas taipgi rodo, kad mo
kesčių ant nejudamojo tur
to katalikams bus neišven
giamas.

Sam ir Angela (Norgėlai- 
tė) Nestor susilaukė svei
kos ir gražios dukrelės. Mo
tina ir naujagimė jaučiasi 
gerai.

sernę, buvo pažangūs žmo- Į sudegino daug namų. Bet i 
nes. Liūdesyje paliko ketu-| Tarybinės valdžios jie nė 
ris sūnus ir dvi dukras su nepajudino. Kaip gi čia ga- 
šeimom, taipgi brolius ir Ii suderinti jų kalbas, kad 
seseris. Palaidoti parapijos jie darbavosi dėl jiems ne- 
kapinėse. patinkamos.. valdžios nuver-

-------- .,. 1 timo, kuomet jų prietelius 
Hitleris su milijpųine armi
ja, galingais tankais ir or
laiviais jos neįveikė!

Krupavičiaus pastumdė
liai, tiek daug žalos pridarę 
lietuvių tautai, ir čia subė
gę negali atsigėrėti tų 
žmogžudžių darbais, nepa
liauja juos garbinti. Prašo 
pinigų jų paramai, prašo 
maldauti dievulį, kad jiems 
padėtų.

Tai labai nešvarus stau
gimas smetoninių, impule- 
vičinių vilkų.

Lietuvoje buvęs

Yucaipa, California

Taipgi turime du gerus 
draugus išvežtus į ligonines. 
Petras Kučiauskas randasi 
Veteranų ligoninėje ne
toli Wilkes-Barre. Jis yra 
pirmojo pasaulinio karo 
veteranas. Antanas Aponi- 
kas išvežtas į Pottsville 
Hospital.

Vėlinu draugams greitai 
pasveikti ir grįžti pas šei
mas.

Jūsų Drangas

Prieš dvejus metus Ver- > 
duno mieste mirė žmogus 
vardu M. Klubinski, kilęs iš 
Lenkijos ir į Kanadą atva
žiavęs prieš apie 30 metų. 
Ten buvo palikęs savo žmo
ną. Čia gyveno iki mirties 
su kita moterimi. Kadangi 
jis tarėjo nuosavą namą, tai 
ši no jo mirties^ kaip vėliau 
paaiškėjo, pasidarė klastin
gą “will” s(j3alikimo testa
mentą) ir po jo mirties per
sirašė namą ant savęs. a

Tačiau po kiek laiko, ma
tomai, sužinojusi jo tikroji 
žmona Lenkijoje, čia per 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos konsulatą užvedė bylą. 
Vasario mėnesį teisme su 
pagalba ekspertų buvo iš
tirta, kad tas “will” buvo ne 
velionies rašytas, bet kito 
asmens ranka ir uždatuotas 
mėnesiu laiko prieš jo mirtį. 
Todėl teismas šį klastingą 
“will” panaikino ir, nežiū
rint, kad ir ši verdunietė 
moteris turi su Klubinsku 
sugyventą dukterį, nuo jos 
namą atėmė ir pripažino 
teisėta namo savininke jo 
tikrąją' žmoną, kurį taip pat 
turi vaikų Lenkijoje.

Irena Rimkevičienė (ver
dunietė) pergyveno sunkią < 
vidurių operaciją, 
randasi Montreal© General i ų 
ligoninėje.

Taipgi su;
Skrupskis ir 
tavičius. Šie 
si namuose.

Laimingai 
niams pasveikti.

Kadangi daugeliui Mont- 
realo lietuvių, kurie prak
tikuoja protestantų religiją 
ir^turėjo vienokių ar kito
kių reikalų su taip vadina
ma Visų Tautų bažnyčia 
(Church of All Nations), 
jos kunigas, dr. R. G. Kat- 
sunoff, buvo gerai pažįsta
mas, todėl, manau, verta 
pranešti, kad jis jau mirė. 
Kurie jį pažinojo, sako, bu-' 
vo malonus žmogus ir vi
suomet pasiruošęs žmonėms 
patarnauti, kuo galėjo. Per 
keletą pastarųjų metų, dėl 
senatvės, buvo nuo bažny
čios pasitraukęs.

Verduno miesto katuli-1 
kiškų pradžios ir aukštes
niųjų mokyklų virš 400 mo-

Samulionienė, atvykę sve
čiuotis į Kaliforniją, apsi
stojo paviešėti pas John 
Šimoko šeimą Temple City, 

.Calif. Jie dalyvavo velionės 
____ ._______ ____ ir 
lankė įstaigas po platų Los 
Angeles ir Hillywoodą. Ro
žė Samulionienė praleido 
keletą dienų Yucaipoje ir 
Redlands pas draugus.

, Kovo 15 d. Ziksai suren
gė puošnią vakarienę savo . 
apartmente dėl svečių.

Šilai ir Samulionienė ko
vo 16 d. išvyko į San Fran
cisco ir Oaklando apylinkę 
paviešėti keletą dienų, taip
gi mano dalyvauti jų pa
rengime. Pabuvę keletą 
dienų ten, mano grįžti atgal 
į pietinę dalį Kalifornijos ir 
paskui iki Floridos, kol dar 
nekarštas oras.

Bus šaunus banketas
Pramogų rengėjai pasky

rė balandžio 7 d. dėl paren
gimo. Todėl ir vėl turėsim 
puikų parengimą, su ska
niais pietumis ir / šokiais 
Kalimesa Community' club 
salėje, kampas Bryant St. 
ir Ave. H. Šį banketą ren- 
iga Yucaipos LLD 78 kuo
pa. Yra pasižadėję darbš
tūs draugai ir draugės pa 
gaminti gerą ir skanų mais
tą, todėl nesigailėsite atsi
lankę. Svetainė bus atdara 
nuo 11 v. ryto; pietūs nuo 
12:30 vai. Salė yra visiems 
žinoma. Kviečia visus ten 
dalyvauti,, ir savo pažįsta
mus pakvieskite.

Negeistina klaida
“Laisvės” Nr. 15, vasario 

22 d., Yucaipos žiniose, ra
šant apie draugus, buvo iš
spausdinta negeistina klai
da apie drg. Demenčius, 
Redlands, Calif. Mano buvo 

i parašyta, kad draugai De- 
menčiai niekados neaplen- , • 
kią org. parengimų nei su- 
siri'rikimų, o buvo atspaus
dinta “niekados nelanko pa
rengimų nei susirinkimų”. 
Gaila, kad taip įvyko. Atsi
prašau.

vakarienės rengėjoms.
Kitas susirinkimas įvyks^

geg. 12 d. Bus pranešta^Damūšiėnės laidotuvėse i

Apie LLD kp. veiklą
Verta pažymėti, kad įvy

ko skaitlingas LLD kp. su
sirinkimas. Padaryta kele
tas gerų tarimų. Raportai 
rodė, kad kp. valdyba pa
girtinai rūpinasi atlikti sa
vo užduotis ir nepamiršta 
visuomeninių reikalų.

Pirmininkė savo raporte 
aiškino, kad stengėsi gauti 
naujų narių į LLD kuopą, 
bet šiuo sykiu nepavyko. 
Taipgi nurodė, kad darbuo
jasi visuose parengimuose 
kaip komisijos pareigūnė, ir 
kad darbas vyksta gerai, su 
kitų komisijos narių pagal
ba.

Skaitytas laikraščio “Vil
nies” bazaro komisijos at- 
sikreipimas į kp. ir priim
tas. Paaukota stambi suma 
iš iždo, ir pirmininkė ren
ka aukas nuo pavienių. Ir 
girdėjau, kad viena narė 
nusiųs gražių dovanėlių iš 
savo rankdarbių bazarui. 
Taipgi nutarė suruošti ban
ketą “Vilnies” naudai, pel
nas bus nusiųstas į “Vil-

• nies” dalininkų suvažiavi- 
! mą. Kovotojoms moterims 
! už TAIKĄ sukelta $50: iš 

o VISŲ me-: k))_ T,_ Samulionienė—
as, t,ai AJ) Shii’tz—$20.

j) yra ma-
Antras laiškas buvo nuo 

Ateivių gynimo Los Ange
les miesto skyriaus, kvietė 
dalyvauti busimoj konven
cijoje balandžio 6 d. Tos 
drg. veiklai irgi aukojo 
stambią sumą, ir pora dele
gatų pasižadėjo dalyvauti 
konvencijoje, kuri įvyks 
Park Manor salėje, 607 So. 
Western Ave., Los Angeles.

Fin. sekr. pranešė, kad 
nariai veik visi užsimokėję 
savo duokles už 1963 metus, 

| ir dėjo pastangas, kad Yu
caipos LLD kp. liktų ir šie
met garbės kuopa. Gaila, 
kad pora narių pasitraukia 
iš kuopos.

Susirinkime dal y v a v o 
viešnia R. Samulionienė 
(čikagietė) ir Ziksai iš Red- 
lando. Jie padėjo mums 
svarstyti bėgančius reika
lus.

Susirinkimas įvyko pas d. 
Marks, o vakarienę puikią 
prirengė kuopos narės ir vi
sus gerai pavaišino. Už tai

kur įvyks.
Patartina, kad atidžiai 

perskaity tumėt knygą 
“Prelatas Olšauskis”, kurią 
gavo nariai. Yra įdomių ap
rašymų.

Apie ligonius
Dabartiniu laiku sunkiai 

serga Josephine Šimkienė, 
219 W. Olive St., Redlands. 
Gydytojas ją lanko kąs die
ną, bet jos sveikata ūiažai 
stiprėja. Ji yra LDS ir LLD 
narė ir gera draugė. Ap- 
lankykim ją.

Yucaipiečiams gerai ži
nomi drg. Panijatovskiai, 
32245 Kentucky, sunkiai 
serga savo namuose. Verti 
draugiškos užuojautos.

Juozas Dementis džiau
giasi, kad jo sveikata su
stiprėjo, jau mažai lanko 
gydytoją.

Juozas Richardas dar vis 
tebeserga ir nuolatiniai lan
kosi pas gydytoją, o kai ka
da šaukia gydytoją į na
mus. Tuo laiku Petronė Ri- 
chardienė turi rūpintis su 
dviemis ligoniais — savo 
Juozuku ir sesute Kanie, 
kuri randasi sanatorijoje. 
Visiems ligoniams linkiu 
gerai susveikti.

Neseniai teko dalyvauti 
Los Angelėse velionės Elz
bietos Damušienės skaitlin
gose ir puošniose laidotu
vėse. Laidotuvių patarnavi
mu rūpinosi Adolfas Caspe- 
ras. Karstą puošė eilės gy
vų gėlių — puokštės ir vai
nikai. Atitinkamą kalbą pa
sakė Mikolas Pūkis. Palai
dota Ingle woodo kapinėse 
kovo 6 d. Palydovai, virš į 
100 žmonių, puikiai pavai-; 
šinti Danų svetainėje.

Jurgis Damušis buvo la
bai susijaudinęs. Širdinga 
užuojauta sūnui Vėl ir Da- 
mušiui.

Iš toli svečiai
Ohicagiečiai Šilai ir Rožė

CLEVELAND, OHIO
Clevelando ir apylinkės 

pažangieji lietuviai su ne
kantrumu laukia iš Lietu
vos filmų rodymo, o neku- 
rie net teiraujasi, kokie bus 
tie filmai. Tiek galima at
sakyti, kad filmininkai tu
rės jų daug ir visokių. Vė-! 
liausi yra apie naujas sta- i 

kalbą, į tybas, kolūkių gyvenvietes, 
juo-! vaikų da ri 

’ nai.i-, giamiausk 
nu švento.
tę, tie nori jį vėl ir vėl pa
matyti, o gali būti bus ir 
tokių, kurie parodys, ko
kius pėdsakus Lietuvoje pa
liko Paškevičius, Impulevi- 
čius ir jiems panašūs sutvė
rimai.

Filmų rodymas sutvarky
tas sekamai: balandžio 6-tą 
dieną nuo 5 iki 7 valandos 
bus paruošta vakarienė, o 
nuo 7 iki 9 valahdos ar ir 
vėliau filmai. Balandžio 7-ą 
dieną filmų pradžia 3 va
landą po pietų. Visa tai 
įvyks ! K1 u b o - svetainėje, 
9305 St. Clair Avė.

Kovo 23 dieną vietipė L. 
D. Pašalpinė Draugija ren
gia savo metinę iškilmę su 
vakariene, kuri irgi įvyks 
Klubo svetainėje. Pradžia 
6 valandą vakare. Draugi
jos nariai, aišku, visi pasi
rengę dalyvauti. Kviečiami 
ir kiti pramogų mylėtojai 
atsilankyti. Po vakarienės 
tęsis šokiai iki vėlumos.

še

Philadelphia, Pa.
Vilkai staugia 
oro bangomis

Mūsų didmiestyje nuo
niai yra taip vadinama lie
tuviška radijo valandėlė. 
Seniau ją vedė Jurginės pa
rapijos vargonininkas A. 
Zikas. Jam mirus, perėmė 
vadovauti tos parapijos 
naujas vargonininkas Pet
raitis.

T . - i čia augęs,
Ligonė i vartoja

Kadangi Petraitis 
tai labai prastai ■ 

lietuvišką
rt

Anton*?.;.irgo
otasys oaba-
ligoniai gydo-

jieji “laisvi u tojui” į s t c ij r ė 
savo pusvalandį. Jie moka 
puikiai lietuviškai kalbėti.

Ziko ir Petraičio progra
mos būdavo, nors gausiai 
religinės, visgi pakenčia
mos, klausydavom nors dėl 
sužinojimo paskelbimų, kas 
mirė ir 1.1. Dabar Petraitis 
pertraukė savąją progra
mą, o “laisvintojai” prailgi
no iki visos valandos. Bet 
jie, kaip nekurie buvę viso
kie “Geležiniai vilkai” net 
Smetonos laikais, tai nepa
miršę, — kartais labai ne
švariai, — pastaugti' prieš 
savo gimtąją šalį.

Paskiausią šeštadienį vie
nas jų vadas pasakojo iš- 

„vavk, o. traukas iš kokio tai “rapor-
Laidotuvių reikalais rūpi- to”, pateikto per poną Rau- 
nosi laidotuvių direktorius apie veiklą “partizanų 
Louis Truskowskas, kurio (banditų) Lietuvoje.. Kaip 
koplyčioje buvo pašarvotas.1 nemalonu girdėti taip gar- 
Palaidojom kovo 16 d. ant žinant tokius žmogžudžius, 
Skyview Cemetery, Home- kaip Raugį, Lukšą, Trumpį, 
town, Pa.. Palydėjo į amžL Aitvarą, Širvį, Beržą ir 
ną atilsio vietą gražus bū- daugelį jų bendrininkų, ku- 
relis draugų ir draugių. Per rie» kaip sakė, nuo 1945 iki 
tiek daug metų buvome ir 1947 labai smarkiai dirbę, 
dirbome sykiu, dabar ilsė
kis vienas šioj šaltoj žeme
lėj.

Juozas Augulis atva
žiavo į šį kraštą atsitarna
vęs caro karuomenėj po Ja
ponų karo, apie 1910 me
tus. Jis gyveno biskį kituo
se miestuose, bet ilgiausiai 
šiame. Dirbo anglies kasyk
lose. Buvo gero būdo drau
gas, sugyveno su visais gra
žiai. Jaunesniu būdamas 
prigulėjo prie daug organi
zacijų, skaitė “Laisvę” iki 
užmerkė akis. Amerikoj tu
rėjo brolį, kuris mirė jau 
keleri metai, pusbrolį Ply
mouth, Pa., ir pusseserę 
Berlin, N. J.; su jais turbūt 
nesusirašė, nes neradome jų 
adresų. Paliko giminių Lie
tuvoje. Radome laiškų nuo 
sesutės Antaninos Auguly
tės iš Kauno, kuriai para
šysiu atsakymą.

Tariame dėkui visiems.

visiems ligo-

Mahanoy City, Pa.
Mirė J. Augulis

Locust Mountain ligoni
nėje mirė gerai pažįstamas 
Mahano j aus lie t u v i a m s 
Juozapas Augulis, ilgame
tis šio miestelio gyventojas, 
daug veikęs visokiose or
ganizacijose. Vėliausia pri
gulėjo prie U.M.W. of A. 
1629 lokalo ir SLA 211 kuo
pos. Velionis buvo nevedęs. 
Laidotuvių reikalais rūpi- v J. K. Alvinas

J. žebrys ‘ didele padėka d. Marks ir

. .. vasario 15 d. išėjo į I kurje prisidėjote kokiu dar- 
strejką. Nors mokytojai bu, kurie palydėjote į amži- 
jaučia didelę atsakomybę atilsio viet ir laidotu.
savo darbui ir jiems nelengJ 
va buvo tai padaryti—pasi
traukti nuo savo mokinių, 
bet kad jiems ir kitokio ke
lio neliko, jei jie nori gy
venti kaip žmonės. Mokyto- 
jų^asociacija pereitų metų

vių direktoriui Louis Trus- 
kowskiui už labai gražų pa
tarnavimą. Dėkui ir grab- 
nešiams Varde Juozapo Au
gulio.

Kovo 4 d. mirė Catherin 
•^lio mėnesį pasirašė su- Tamalonis pas sūnų ant 
tartį su Verduno Katalikų ūkės. Jos gyvenimo drau- 
Mokyklų Komisija, kuria gas Antanas Tamalonis mi- 

\vadovaujantis turėjo būti re 1962 m. lapkr. 10 d. Visą 
Nukeltos jiems algos. Ta- amžių gyveno šiame mieste- 

Na to algų pakėlimo mo- lyje, laikė bučernę ir gro-

Tai ką gi jie ten dirbo, kaip 
vertė jiems nekenčiamą val
džią? Nagi, naktimis už
puldami paprastų gyvento
jų šeimas ir išplaudami vi
sus — senukus ir mažus 
vaikus.

i Lietuvos archyvuose yra 
Juozo Lukšos, tuo laiku pa
sivadinusio Skrajūnu-Snai- 
periu, raportas banditų 
štabui. Štai ką jis rašo: 
“Raportas, 1946 m. balan
džio 12 d. buvo sušaudytos 
netoli Alovės Butrimiškių 
kaime trys šeimos:

1. Abromavičius Petras, 
53 metų, jo žmona Pranė, 
50 m., ir sūnus Stasys, 14 m. 
Šis pilietis pirmas balsavo 
su žmona 1946 m. vasario 
10 d. įvykusiuose rinkimuo
se. Naujakurių.

2. Minkeiienė, apie 40 m., 
jos dukterys: Pranė 1G m. 
ir Elena 12 m., sūnūs, Pet
ras 15 m. ir Juozas .6 m. 
Kaltinami tuo, kad vaikai 
dažnai eidavo į mišką.

3. Vitkauskas Juozas, 50 
m., Jo žmona Ona, 48 m., sū
nūs, Vincas 10 m., ir Vla
das, 20 m. Kaltinami prita
rime Sovietams. Pasirašo 
“Skrajūnas - Snaiperis” ar
ba Juozas Lukšas.

Tie jų vilkai, vanagai ir 
visokie kiti, kuriems vado
vavo prelatas Krupavičius, 
VLIKO pirmininkas, Sidzi
kauskas, Ambraževičius ir 
kiti, nužudė didelį skaičių 
paprastų Lietuvos piliečių,

BALTIMORE, MD.

Uršule Staniene
(Glavickiūtė-Mačienė)

Mirė kovo 5 d.
Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Juozui 

Staniui, sūnums Vincui ir Alfredui Mačiams, dukrai 
Julia Iman (Maciūte), broliams Petrui ir Pijušui 
Glaveckams, gyvenantiems Jungtinėse Valstijose, 
seseriai ir broliui, gyvenantiems Tarybų Lietuvoje, 
taipgi ir kitiems giminėms ir artimiesiems.

ffil

P. 0. Paserskis J. Pivariūnienė
J. Kasparas K. J. Balsienė
A. Kaspar F. Deltuvienė
L. Kaspar P. K. Kuųris
J. Urbutis V. Ka. Lopatienė
O. Kučiauskaitč x 11. C won
An. Latvis B. M. Petraitis
C. Deltuvienė Anna] A. žemaitis
J. Deltuva M. Seim.is

WORCESTER, MASS.

Liūdna sukaktis
Jurgis Žilinskas

(Susninkų Jurgis)
Mirė Kovo 24, 1962.

Jau vieneri metai kai mirė Jurgis Žilinskas nuo 
širdies smūgio. Jo netikėta'mirtis buvo skaudi nuo
staba žmonai ir pažangiajai visuomenei. Lai būna 
jam amžina ramybė ilsėtis New Britain, Conn., 
kapinėse.

—Helen Žilinskienė, žmona

Su nauju prodžėktoriumi 
bus rodomi nauji filmai

Labai įdomūs filmai iš Lietuvos bus rodomi sakamo- 
se vietose ir sekamu laiku:

Lawrence, Mass.—Kovo 23 d., 6-tą vai. vakare, Lie
tuvių piliečių klubo salėje.

South Boston, Mass.—Kovo 24 d., 2-rą valandą die
ną, Lietuvių piliečių klubo salėje, 318 W. Broadway.

Cliffside Park, N. J.—Balandžio 7 d., 3-čią valandą 
po pietų, 344 Palisade Ave.

Waterbury, Conn. — Balandžio 28 d., 3:30 po pietų, 
Lietuvių piliečių klube,’ 103 Green St.

Kaip jau yra žinoma, J. Grybas įsigijo, naujutėlį 
prožektorių. Jam padeda Klemensas Briedis, tai dabar 
filmų rodymas išeina taip, kaip geram teatre. Filmų ro
dymas tęsiasi virš dviejų valandų. Kaip lietuviams, taip 
ir kitataučiams yra labai įdomu tuos filmus matyti.

Kviečiame visus susirinkti.
Rengėjai

T

So. Boston, Mass.
NAUJI FILMAI Iš LIETUVOS

Bus Rodomi Sekmadienį

Kovo 2^ March
Pradžia 2-rą Vai. Popiet

Svetainėje 318 Broadway
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

— Rodys —
JONAS GRYBAS Iš NEW YORKO

Kviečiame visus atsilankyti ir pamatyti įspūdingų 
dalykų, vykstančių tarybinėje Lietuvoje.

Rengėjai

I 5 p.-Lateve (Liberty)— Penkt, kovo (March) 22, 1963
S * ' .A

I
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Pasaulio moterims svarbiausias rūpestis^, 
kaip išlaikyti taikų žemėje

Pikietuoš Irako

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Dirbom ir laimėjom
Mums dažnai daro prie

kaištus, l^ad mūsų moterys 
nepakankamai rūpinasi sa
vo grožio išlaikymu, savo 
išvaizda. Mums priekaištau
ja, kad* mūsų veiduose per 
daug raukšlių ir žilų plaukų 
galvoje, kad mes dirbame 
vyriškus darbus ir pan.

Tiesa, pokario metais dir
bome sunkius darbus. Dir
bome todėl, kad stigo dar
bo rankų valyti griuvėsius, 
atstatyti sugriautą kraštą. 
Mes skubėjome pastatyti 
savo vaikams mokyklas, 
vaikų lopšelius ir darželius, 
ligonines, nes norėjome, kad 
mūsų vaikai geriau gyven
tų, negu mes gyvenome 
buržuazinėje santvarkoje. 
Argi mes tuo laiku turėjo
me sėdėti grožio salonuose 
ir rūpintis tik savo grožiu?

Mes sunkiai padirbėjome, 
bet dabar galime didžiuotis,' 
kad mūsų vaikai turi gra
žias mokyklas, darželius, 
lopšelius, kad jiems atsivėrė 
plačiausios galimybės mo
kytis, ugdyti savo talentus. 
Mes didžiuojamės, kad mū
sų vaikams nereiks eiti pas \ 
buožes\ganyti, kumečiauti,; 
lenkti nugarą fabrikantams.'

Moterų gyvenimas Lietu-! 
voie žymiai pagerėjo. Ne
kalbant jau apie miesto mo
teris, kurios savo namuose sj^aį rami, kad jos vaikai 
turi dujas, šiltą . vandeni, i į)US S0taSj gerai prižiūrėti, 
šaldytuvus, įvairius elekt- mo^omj įvairiu žaidimu, Ja
ros prietaisus, is pagrindų | vjnamj 
pasikeitė kaimo moters gy- Į yjs (|ar gįoje šalyje tenka 
venima. į gįr(Jeti kvailiausių šnekų,

Seniau ir dabar ' kad, girdi, komunistai ati- 
Manau, kad dauguma šio- ma iš motinų vaikus, per 

je salėje sėdinnčių mojęrų prievartą’juos laiko darže- 
yra gimusios Lietuvos kai- želiuose, lopšeliuose ir pan. 
me ir gerai atsimena mote- Turiu pasakyti, kad taip kai
rų gyvenimą senąisiais lai- i beti gali tik labai tamsus, 
kais. Ar rūpėjo tada kai
mo moterims mados? Ar

jos kada žinojo apie poilsį? 
Kaimo moteris tada dirbo 
visą dieną laukuose, o va
karais prie žibalinės lempos 
verpė, audė, siuvo vaikams 
drabužius. Dabar šito da
ryti nereikia, nes galima pi
giai nusipirkti reikalingus 
drabužius parduotuvėje.

Kas anksčiau gydė mūsų 
kaimo moterį, kiek kaimo 
moterų gimdė ligoninėse ar 
bent su akušerės pagalba 
namuose? Nedaug moterų 
turėjo galimybių pasinau
doti tikra medicinine pa
galba, nes atsigulti į ligoni
nę arba pasikviesti į namus 
gydytoją reikėjo turėti daug 
pinigų.

Dabar nesurasi Lietuvoje 
moters, kuri sutiktų gimdy
ti su bobutės pagalba na
muose. šiandien kaimo 
žmogus naudojasi visa me
dicinine pagalba visiškai 
nemokamai, o gydytojo at
vykimas į namus nereiškia, 
kad po jo greitai atvyks 
anstolis ir pai'ms paskutinę 
karvę už skolas.

Mūsų moterys gauna prieš 
ir po gimdymo apmokamas 
atostogas, naudojasi įvai
riomis lengvatomis darbe.

Dabar kiekviename kol
ūkyje yra jau įsteigti arba 
steigiami vaikų lopšeliai ir 
darželiai. Motina išeidama 
į darbą gali nuvesti savo 
vaikus į darželį ir būti vi-

bai sunku ištekėti, jeigu ji
nai nebūtų baigusi viduri
nes mokyklos, jeigu jinai 
būtų tokia tamsi, kaip buvo 
senais laikais.

Trūkumus nugalime
Žinoma, yra ir pas mus 

dar nemaža trūkumų. Jų 
skaičius didėja augant žmo
nių poreikiams . Anksčiau 
niekas kaime nesiskundė, 
kad nėra dirbtuvių pataisy
ti šaldyt u v a m s ir elekri- 
nėms varykloms, televizo
riams ir kitiems buitiniams 
prietaisams. Dabar žmonės 
to reikalauja ir skundžiasi, 
jeigu jiems, dėl tos smulk
menos reikia važiuoti į mies-

Mūsų pramonė dar nesu
spėja visiems pagaminti šal
dytuvus, skalbimo mašinas, 
mūsų žmonės nori turėti 
gerus ir patogius butus, 
kurių vis dar stokoja, nori 
gražiai pasirėdyti, ilsėtis 
kurortuose ir pan.

Tačiau prabėgs keletas 
metų, ir mūsų žmonės bus 
aprūpinti patogiais, moder
niškais ir pigiais butais, bus 
pakankamai ir šaldytuvų, 
ir skalbimo mašinų. Mūsų 
pramonė ir statybos spar
čiai vystosi, gyvenimas 
kiek e vieną dieną gerėja. 
Reikia tik, kad mes galėtu
mėm ramiai dirbti kūrybi
nį darbą, reikia, kad vi
siems laikams būtų pašalin
tas karo pavojus.

Mes,^Tarybų Lietuvos mo
terys, stovime tvirtai už tai
ką. Mes tikimės, kad su mu
mis bus ir Amerikos mote
rys, viso pasaulio moterys.

Ačiū už dėmėsi.
M.. Zenkevičiene

KRISLAI
TTasa iš 1-io pusi.)

neapsišvietęs žmogus, arba 
tas, kuriam norisi šmeižti 
mūsų santvarką. Aš kaip 
motina galiu pasakyti, kad 
mčs su didžiausiu noru lei
džiame vaikus į darželius,

matyti Lietuvą sugrąžintą po-; nes jie ten yra^erai auklė- 
nams, kunigams ir kapitalis- jami, gražiai auga, yra svei- 
tams sužlugo. Nesipildo taip-1 kį įr prižiūrimi auklėtojų ir 
gi jų troškimas Dėdės Šamo I gydytojų. Ar geriat!, kada 
atominės bombos pagalba at-.,.. . , vaikai hžau-gauti dvarus ir valdžią. j Kitose saiyse vaiKaij uzau

“Vadavimo’’ raketo dienos gatvėje, išmoksta nege- 
suskaitytos. Juk jau ir dabar 1rai elgtis? Ar geriau vai- 
tik paskutiniai neišmanėliai kus palikti užrakintus na- 
dar^ vis ^doleriais šelpia “AL- Į mįe> kaip daro kai kurios 

moterys šioje šalyje?
Grožis ir mados

Reikia pažymėti, kad nė-

atominės bombos pagalba at-, 
gauti dvarus ir valdžią. i

laikraščio “La 
(Naujas žodis)

Tą bei “VLIKą.” Bet ir jiems 
kantrybė jau išsisemia.

Viena žinia, prieš keletą | 
savaičių pasirodžiusi komerci
nėje spaudoje, labai nudžiugi- ra teisingi priekaištai, jog 
no visus pažangius amerikiej įr dabar mūsų moterys ne

sirūpina savo išvaizda. Nu
vykite į Lietuvą ir pačios 
pamatysite, kad mūsų mo
terys nenori nusileisti Jums 
madų srityje. Jūs pastebė
site, kad mūsų kaimo mer
ginos niekuo nesis.kiria sa
vo išavizda nuo miesto mo
terų. šiandien jau beveik 
beįmanoma sutikus gatvėje 
atskirti kolūkio melžėją nuo 
mokytojos ar gydytojos. 
Sunku atskirti ne vien tik 
pagal drabužius ir madas. 
Svarbiausia, kad sunku at
skirti jas pagal kultūrinį ly
gį. Ateikite į teatrą ir pa
siteiraukite, kokių profesijų 
moterys sėdi salėje. Jūs pa
matysite, kad greta profe
soriaus žmonos sėdi fabri
ko darbininkė, šalia gydyto
jos—kolūkietė melžėja. Mū
sų tas reiškinys visiškai ne
stebina, nes pas mus yra 
jau daug kolūkio melžėjų, 
kurios mokosi žemės ūkio 
akademijoje, veterinarijos 
akademijoje, studijuoja 
techniką ir pedagogiką.

Atvirai pasakysiu, kad 
šiandien merginai būtų la-

čius. Buvo pranešimas, kad 
mūsų didžiosios darbo unijos 
(profesinės sąjungos) su Wal- 
teriu Reutheriu priešakyje mo- 
jasi naujoms pastangoms suor
ganizuoti milijonus dar neor
ganizuotų darbininkų. Tam 
reikalui unijos turinčios pa
klojusios keturis milijonus do
lerių !

Bet kas pasidarė, kad stai
ga nieko apie tai nebesigirdi? 
Ar tai reiškia, kad darbo uni
jų biurokratai pažadėjo ir ne
ištesėjo? Tokia tyla nepaken
čiama. Be vi'ešos ir plačios 
propagndos neorganizuoti dar
bininkai nesusi žavės mūsų 
unijomis. Tai turėtų suprasti 
ir Reutheris.

{domus koncertas 
svarbiam tikslui
j Sekmadienį, kovo 24 d., 
Fraternal Clubhouse salėje, 
110 W. 48th St., Manhat- 
tane, įvyks įdomus ir svar
biam tikslui koncertas. Ren
gia komitetas pažangaus is
panų kalba 
Nueva Voz” 
naudai. C

Pažanguš\ ispanų kalba 
laikraštis Nmjorke būtinai 
reikalingas, nes čia gyvena 
keletas šimtų tūkstančių is
paniškai kalbančių žmonių. 
Išeidinėja čia du ispanų kal
ba laikraščiai, bet jie yra 
reakciniai, jie puola pažan
gius žmones, jų veiklą; jie 
visaip dergia revoliucinę 
Kubą

Programoje dalyvaus E- 
dith Segal su savo šokėjų 
grupe; rusų šokėjų grupė, 
ispanų šokėjų grupė; Leo 
Herredia, gitaristas, ir kt.

Kalbas sakys: Rev. Willi
am H. Melish, taipgi Felix 
Ojeda, “La Nueva Voz” 
laikraščio redaktorius. Pir
mininkaus Casimir Nowac- 
ki.

Pradžia: 2:30 vai. popiet. 
Įėjimas — 99 c. asmeniui.

Rengėjai nuoširdžiai pra
šo visus dalyvauti.

vausime sykiu su' jumis vi
sais bankete, kurį ruošiate 
pagerbimui Antano Bimbos, 
ir prisiunčiame čekį sumoje 
$10.00 kaip mūsų banketo 
bilietus.

Iš širdies sveikiname ir 
linkime Antanui Bimbai dar 
daug ilgų metų ir geros 
sveikatos ir įvertiname jį 
kaip liaudies švietėją ir va
dovą jos kovose už švieses
nę ateitį.

J. ir A. Daukai

misiją
Niujorkiečiai, vadovauja

mi įžymaus veikėjo William 
L. PattersonO) sudarė komi
tetą, kuris organizuoja pi- 
kietą ties Irako Misijos ofi
su, 14 E. 79th St., Manhat- 
tane.

Tai bus penktadienį, kovo 
22 d., tarp 5-6 vai. popiet.

Pikietas ruošiamas pa
reiškimui protesto prieš bu- Detroit Mich, 
delius, kurie Irake šaudo- 
žudo tūkstančius nekaltų 
žmonių, daugiausiai darbo 
žmonių vadovus ir veikėjus.

Į Tingai dalyvauti, nes jau pavasaris, 
yra daug svarbiu reikalu pasita
rimui, LLD 7 apskrities konferenci
ja balandžio 7 d., turime pasiųsti 
delegaciją. Geo. Shimaitis (24-25)

* 7Z.

Seulas. — Pietų KorėudS 
I militaristai nusprendė, Aid 

i i jie šalį valdys iki 1967 me
tu.

BANKETAS
Pagerbimui Antano Bimbos, jo atsiekimu iš Vilniaus 

V. Kapsuko v< Universiteto istorijos mokslų 
garbės daktaro vardą

Įvyks Sekmadienį

Kada ligonis negali 
nueiti pas draugus

t n, • • 1

Juozas Steponaitis—stro
pus spaudos mėgėjas. Kada 
pasv jį nueisi, visada jis

gą. Jis įdomauja kiekvienu 
gyvenime pasisukimu.

Paskiausiame pasimaty
me jis nusiskundė savo ne
sveikata. Sakė, buvęs ligos 
užkluptas:

“Spėjus kiek susveikti, 
Julius Kalvaitis mirė. Jo 
mirtis mane stipriai piT- 
trenkė. Jau kuris laikas 
nuo to įvykio, o aš „dar vis 
pilnai neatsipeikėju.

Julius daug laiko skyrė 
pasimatymams ir buvo daž
nus manęs lankytojas. La
bai pasigendu Juliaus. Jo 
našlė Marijona irgi nepa
miršta mane aplankvti. Dė
koju iš širdies jai už tą.

Pasigendu kitų senų bi
čiuliu. Jie pirmiau dažniau 
užeidavo į mano kamputį. 
Labai norėčiau ir dabar su 
jais pasimatyti. Ilgiuos ir 
laukiu visų”.

Kas čia Juozo pasakyta, 
komentarai nereikali n g i. 
Kam ■ laikas1 leidžia, atlan
kykime ligonius?

• ‘Jo adresas: 144 So. Ox
ford St., Brooklyn,' N. Y., 
GG traukinio Fulton stotis.

> Jonas, Jr.

Gegužes 1-osios 
konferencija

Pasiruošimas šių metų
; Gegužės pirmosios šventei 
' prasideda su linksma žinia:

New Yorko miesto Parkų 
departamento leidimas su
sirinkti į Union Skverą jau 
gautas. Liekasi tik gerai 
gegužinei pasiruošti

Organizacijų atstovų kon
ferencija įvyks kovo 23 
1 vai., Adelphi Hall, 
Fifth Ave. (prie 14 St), 
Yorke.

Gegužės pirmoji visuo
met buvo ir dabar yra žy
miu balsu už darbo žmonių 
reikalus ir taiką. Bet to 
balso pajėgumą daug nusa
ko mūsų sugebėjimas apie 
tai informuoti liaudį, žmo
nes į konferencijas ir į patį 
minėjimą sukviesti. O tai 
mūsų laikais yra iškaštinga, 
kai tenka kreiptis į spaudą, 
i radiją ir televiziją, ar kad 
ir paštu informaciją pasiųs
ti. Lapelių spauda, plakatų 
ir iškabu medžiagos reika
lauja glėbio dolerių.

Draugijos turėtų tai atsi
minti savo artimiausiame 
susirinkime. Dal.

d,
74 i

Kovo-March 31, 2-rą v. dieną
Iš anksto apsirūpinkite Banketo bilietu

Bilieto kaina $3.50. Gaunami “Laisves” ofise

Meninę program;} atliks

R

*

Elena Brazauskienė 
Solistė, sopranas

L
S >08

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

.Lietuvių Ko.operatyvės Spaudos 
Bendrovės 1 direktorių susirinkimas 
įvyks1 pirmadienį, kovo 25 d., 7:30 
vai. vakare, "Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke. Vi
si direktoriai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. Valdyba

Augustinas Iešmantą
Solistas, baritonas

8

| AlDp CHORO MOTERŲ KVARTETAS, Vacį. MILDRED STENSLĖR 
■j į Nellie Ventienė, Nastė Buknienė, Ona Čepulienė, Koste RnSinSkienė

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave., Brookyn, N. Y.

įV R , JBv - BR':i n■ ĮpF-

Įdomus bazaras
Amerikos draugingumui 

su Tarybų Sąjunga ir j^m. 
sveturgimiams ginti orga
nizacijų darbo paramai yra 
bendrai ruošiamas bazaras. 
Vieni sudovanojo gražių, 
įdomių dovanų. Kiti užleido 
savo butą toms dovanoms 
sudėti, ten publikai parody
ti ir išleisti-išparduoti. Mū
sų eilė atpjo ten dalyvauti 
ir pasirinktąsias dovanas

LAWRENCE, MASS.
Filmai iš Lietuvos

Naujausi filmai iš Lietuvos bus 
rodomi šeštadienį, kovoo 26 d., 6 
vai. vakare, Liet. Pil. Kulbo sve
tainėje, 41 Berkeley St. Rodys Jo
nas Grybas iš New Yorko. Visi pri
būkite laiku ir savo akimis pamaty
kite, kaip Lietuva dabar progre
suoja su nauja industrija ir su nau
jais ūkiais. Matysite naujus mies
tus ir kitų gražių vaizdų.

S. Penkauskas (22-23)

Negalima nepastebėti mūsų 
komercinėje spaudoje giliau
sio pasitenkinimo nesusiprati
mais tarp Kinijos ir Tarybų 
Sąjungos. Iš socialistinio pa
saulio oponentų nieko daugiau 
negalima tikėtis. Jų džiaugs
mas yra natūralus. ->

Bet, mums atrodo, kaip tik 
tas priešų džiaugsmas turėtų 
paraginti tų komun i s t i n i ų 
kraštų vadovus imtis greitų 
žygių tiems nesusipratimams 
pašalinti. Kalbos apie jų su
sitikimą turėtų pavirsti tikro
ve. < To jiems linki visi jų nuo
širdūs draugai,

LLD 1 kuopos nariams
LLD 1 kp. susirinkimas 

įvyks kovo 27-tą, 7:30 vai. 
vakaro, Laisvės salėje. .Tu
rime daug klausimų svars
tyti, ir knygos dalinama na
riams. Prašome visus na
rius dalyvauti.

Valdyba

Albany, N. Y. —Sakoma, 
kad gubernatorius Rocke- 
Xelleris įsimaišys į New 
Yorko laikraštininkų strei-

KELRODIS Į NEW NATIONAL HALL
Automobiliais: Atvažiavus iš New Jersey Holland Tuneliu, va

žiuokite Williamsburg tiltu į Brooklyną. Pervažiavę tiltą laikykitės 
tiesiai ir įvažiuosite į So. 5th St. Už 2 blokų pervažiavus tiltą suki
te į kairę Rodney Streetu ir važiuokite apie (ft blokus, šalia iškelto 
kelio, iki Lorimer St. sukite į kairę, į Lorimer Street. Pervažia
vus parką bus Driggs Ave.; sukite į dešinę, j Driggs Ave., ir už 2 
blokų bus New National Hali.
KAIP PASIEKTI NEW NATIONAL HALL IŠ NEW YORK CITY

Iš Times Square: Imti "subvėje” traukinį “Flushing-Astoria” 
ir stotyje "Queens Plaza" persimainyti į "GG-Greenix)int” 
ir išlipti “Nassau” stotyje. Ten nebetoli salė.

Iš Grand Central geležinkelio .stoties: "Subvėje (giliai 
paimti tą patį "Flushing-Astoria” 1 
Plaza” ir tt.

Iš Pennsylvania geležinkelio stoties: Paimit 8th Avė. “subvėje” 
traukinį "Queens-Jamaica" traukinį ir "Queens Plaza” stotyje per
sėsti į "GG-Greenpoint” traukinį ir išlipti “Nassau” stotyje.

Iš Brooklyn© geriausias įvažiavimas į Driggs Ave. Lorimer gat- 
Taipgi ir Metropolitan Avė. įvažiuojama j Driggs Ave.

Traukiniais iš New Yorko ir Brooklyn©: Važiuojant traukiniu 
GG Independent linija^-fsTipkite Nassau St. stotyje.

14 St. Canarsie traukiniu važiuojant yra du būdai: Vienas —- 
važiuojant iš Brooklyn©, Lorimer Street stotyje reikia per
eiti į Independent linijos GG traukinį ir išlipti Nassau St. sto
tyje.
ford stoties. Driggs Ave. lik vienas blokas nuo Bedford 
bet iki New National Hali dar tolokai reikėtų paėjėti.

Lorimer St. Husas iš Brooklyn© patogus nuvažiavimui, 
išlipti tik davažiavus Driggs Avė., ir išlipus eiti j dešinę du 
ir bus New National Hali.

Važiuojant Jamaica linijos traukiniais, reikia išlipti Lorimer St. 
stotyje ir pereiti į Lorimer St. busą, važiuoti iki pervažiuosite par
ką, ten bus Driggs Ave., išlipkite ir eikite į kairę, už 2 blokų bus 
New National Hali.

Iš Naujosios Anglijos patogiausia važiuoti Merrit Parkway arba 
New England Thruway, važiuoti per Throgs Neck Bridge (naująjį 
tiltą). Jis įveda į 3 mylių ilgio Clearview Express, kuris įveda į 
Long Island Express—tėmykite ir sekite rodyklę “Midtown Tunnel." 
Šiuo Long Island Express važiuodami (gerokai pavažiavę) tėmykite 
rodyklę “Brooklyn"—sukite, važiuokite iki "Metropolitan Ave. Exit" 
'ir išvažiavę į Metropolitan Avė., sukite į dešinę, už keleto blokų 
bus Driggs Ave., sukite vėl j dešinę, į Driggs Ave., ir važiuokite iki 
New National Hali. (Atrodo, gan daug pasisukimų, bet jeigu ne
reikėtų sustoti užsimokėti už kelią bei tiltą, tai iš New Haveno ar
ba iš Hartfordo galima pasiekti salę beveik be sustojimo, nes iki. 
pat įvažiavimo į Metropolitan Avė. , nesiranda kelyje nė , vienos 
šviesos.)

Panašiai važiuojant per Whitestone Bridge, kuris įveda j Grand\ 
Central Parkway, o tas įveda į Long Island Express. Na, ir vė!* 
važiuoti iki "Brooklyn" rodyklės ir t. t. .

Taip pat, kurie iš New Jersey pratę važiuoti per George Wash-*® 
ington Bridge ir Triboro Bridge, važiuokite j Long Island Express I 
ir 1.1.

HARTFORD, CONN.
Šeštadienį, Kovo-March 30 dieną, 

Laisvės choro salėje, 157 Hunger
ford St., Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija rengia žaismių popietę 
su vakariene. Žaismės prasidės 2 
vai. popiet, o vakarienė bus 7:30.

Šie parengimai yra visiems žinomi. 
Šis bus 51-asis. Būtinai dalyvau
kite ir draugus pakvieskite.

Rengėjai (22-23)

ir pasirinktąsias 
išpirkti.

Bazaras į|yks 
savaitės — kovo 
24-tą. Penkt. prasidės nuo 
6 vai., o šešt^ir sekmadienį 
nuo pietų. Auka $1, už tą 
patį pavaišins kava ir py
ragu. Vieta: 120 W. 70th 
St., butas 6-A. Važiuoti 7th

r * * * V KA a. v j • 4V MVĄ * • • f-j * * * ACA X J *

Ave. subway iki 72 St. sto- Į žinomi gerų, vertingų dovanų gau-
ties.

Kviečia visus.

traukini

gale šios

Kor.

nulipus)
traukinį ir persimainyti "Queens^;

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, Kovo-March 23 dieną, 

Lietuvių salėje, 29 Endicott Street, 
LDS moterų komitetas rengia žais
mių vakarą. Šie parengimai yra

sumu. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjos

ve.

Antras — 14 St. Canarsie traukiniu galima važiuoti iki Bed- 
stoties,

j

bran-

LDS 1-mos Ap- 
iKomitetų posėdis 
balandžio 7-tą d., 
dieną, vieta

Reikia 
blokus,

318

Iš laišką
Gerbiama Redakcija,

Sužinoję apie mūsų
gaus dėdės Juliaus Kalvai
čio mirtį, jo žmonai Marijo
nai Kalvaitienei, jo arti
miems ir giminėms, taipgi 
visiems artimiesiems ir 
“Laisvės” vajaus darbuoto
jams siunčiame nuoširdžią 
užuojautą. Lai jo kilni at
mintis gyvuoja amžinai!

Didžiame liūdesyje pasi
liekame.

Albina Kalvaityte-
Kaspariene su šeima 

LTSR, Kalvarija

Kovo 15, 1963 
Gerb. Draugai Laisviečiai: 

Nors asriifeniškai negalime 
dalyvauti, bet mintyse daly

dėl 
bū-

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 7-tos 

skričių ii’ Moterų 
įvyks sekmadienį, 
prasidės 12 vai. 
Broadway.

Šiame posėdyje pasitarsime 
prisirengimo vasarinei veiklai, 
tent Apskričių ir spaudos piknikų. 
Taipgi turime ir kitų bėgančių rei
kalų aptarimui.

ALDLD 7 Apskr. sekr.
J. Jaskevičius

LDS 1-mos Apskr. pirm.
D. Jusius

BROCKTON, MASS. '

Moterų Apšvietos klubo susirinki
mas įvyks penktadienį, Kovo-March 
29 dieną.

Narės būtinai ateikite į šį susi
rinkimą, nes turėsime svarbių rei
kalų aptarimui. Po susirikimo turė
sime arbatos ir užkandžių.

Valdyba (24-25)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, Balandžio- 
April 1 d., Lietuvių Tautiško Na- 
rųo kambariuose, 8 Vine St., 7:30 
vai. vakare. Prašome narius skąit- 6 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penkt'., kovo (March) 22, 19F

f




