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KRISLAI
Maračiūzės draugams 
Netinka nė valdžiai 
Gerai pamokė demokratijos 
Puikus pasisakymas 
Baisi praraja 
Smarkios diskusijos 
Kreiva galvosena

—Rašo A. Bimba —
Skaitalu pranešimą, kad sek

madienį Massacfhusetts valsti
jos draugai So. Bostone turės 
pasitarimą . Ruošiasi vasaros 
veiklai. Puiku, kad anksti rū
pinamasi.

Didieji piknikai Bostono 
apylinkėje suteikia judėjimui, 
o ypač “Laisvei,“ gražios mo
ralinės ir medžiaginės para
mos. x

Pažįstu tuos draugus ir drau
ges. žinau jų atsidavimą mū
sų judėjimo reikalams. Jie 
mokės prieiti gerų išvadų. 
Nuoširdžiausiai linkiu sėkmės 
jų pasitarimui!

JAV davė užsieniui už 100 TSRS iššovė raketą

Bažijasi prezidentas, bažija- 
si kiti aukšti Washi n g t o n o 

eigūnai, kad jiems nepa
tinką Kubos pabėgėlių puldi
nėjimai ant Kubos. Bet štai 
ką gieda šiomis dienomis ang
lų suimtas laivelio “Violin III“ 
savininkas A. I. Rorke.

Jis giriasi, kad jis ir jo ko
legos kiti kriminalistai net vie
nuolika užpuolimų yra padarę 
ir apie visus iš anksto žinojus 
mūsų valdiškoji Centrinė žval
gybos Agentūra. Vadinasi, ži
nojo prezidentas ir valstybės 
sekretorius.

Tai kam tas dabar rankų 
plovimasis? Kam toks per akis 
melavimas?

Kasdien per pietus po pen
kias minutes iš Washingtono 
pakalba Nancy Dick e r s o n . 
Kartais ir visai protingai nu
šneka.

Praėjusį pirmadienį ji labai 
skundėsi, kad mūsų sostinėje 
moterys žurnalistės, radijo 
stačių ir laikraščių korespon
dentės labai piktai yra diskri
minuojamos. Girdi, valdinin
kai jomis nepasitiki, žinių ne
suteikia, jas ignoruoja.

Pasiutę, girdi, ir vyrai ko
respondentai. Jie su moterimis 
'tenori skaitytis. Jie turi kla
ną, į kurį moterų neįsileidžia. 

|£> tas klubas visados pasikvie
čia jam pakalbėti iš užsienio 
atvykusius žmones. Moterų į 
tokius pobūvius neįsileidžia.

Tik vienas premjeras Chruš
čiovas iš visų didžiūnų, girdi, 
pasirodė tikras demokratas ir 
moterų užtarėjas . Kai jis bu
vo ir kai Jį anas klubas pa
kvietė, jis tiesiai į aki^ ir 
griežtai pasakė: arba j pobū
vį turi būti durys atdaros vi
siems be jokios rasinės bei ly
tinės diskriminacijos, arba jūs 
pas save mano nė nosies ne
matysite !

Ir džiaugėsi Nancy, kad įžy
musis komunistų lyderis gra
žiai pamokė 
sius” vyrus t

• tijos. /

“gudriuo- 
demokra-

žmoniųJungtinių Tautų 
santykiais rūpintis komisija 
padarė istorinį nutarimą. ' Ji 
pasakė, kad visokia tautinė, 
rasinė, religinė ir kitokia dis
kriminacija turi eiti laukan vi
sose tautose, visuose kraštuo
se.

šitas puikus nutarimas turė
tų būti Generalinės Asamblė

jos užgirtas ir padarytas tarp
tautiniu įstatymu.

’S Diskriminaciją reikia pliekti 
iš visų pusių ir visais frontais.

Gerai, kad didžiųjų dienraš
čių darbininkai laimėjo strei-

(Tąsą 6-tam pusi.)

Jungtinės Valstijos ir Kubos 
pabėgėlių provokacijosliiikui Mėnulio

Maskva. — Balandžio 2 žmonės nėra matę, 
dieną Tarybą Sąjungos

bilijonų dolerių pagalbos
Washingtonas. — Nuoi lijonus dolerių militarinės 

1945 m. liepos 1 dienos, ka-1 ir ekonominės pagalbos, 
da Jungtinės Valstijos pra- i Vien tiktai po 1960 metų, 

■ dėjo prieš komunizmą “šal- • kada jos nesutikimai padi- 
tąjį karą” išgelbėjimui ka- dėjo su Kinija, tai ji gavo 
pitalistinės santvarkos ki- virš dviejų bilijonų dolerių i 
tose šalyse, iki 1962 m. lie- vertės.

Dabar Jungtinėse Valsti- mę. 
dolerių militari- i jos nori patirti ant kiek ta :

pagalba buvo veikli, tai pa-; rų su visokiais įrengimais.' giau sužinoti apie jo pavir 
skyrė komitetą su generolu j Ji skrenda nustatyta kryp- šių, 
Lucius Clay priešakyje iš
tyrimui.

Kai kurie senatoriai ir 
kongresmanai nusivylę re
zultatais. Jau per septyne- 
ris metus JAV teikia pa
galbos Pietų Vietnamo vy
riausybei, bet ten liaudies 
pasipriešinimas nesumažė
jo, o dar daugiau padidėjo.

pos 1 d. davė jau virš šimto 
bilijonų
nes ir ekonominės pagal
bos.

Pagalbą gavo 111 didelių 
ir mažų šalių. Daugiausiai 
jos gavo Prancūzija, būtent 
$9,438,000,000, Ang 1 i j a — 
$8,713,000,000. Sekė Italija’ 
Pietų Korėja, Vakarų Vo
kietija, Indija, Turkija ir 
kitos valstybės.

Indija gavo iš Jungtinių 
Valstijų už virš keturis bi-

militarinės

Kinija paliuosuos 
visus indusus

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė paskelbė, kad ji 
išlaisvins visus indusus ka
rius ir karininkus, kurių 
Kinijoje dar yra 3,213. Ki
nija jau pirmiau grąžinu 
Indijai virš 700 indusų ka
rininkų ir "karių, kurie pa
sienio susirėmime buvo su
žeisti.

Indijos vyriausybė sako, 
kad po kautynių yra dingę 
5,490 jos karininkų ir ka
rių. Matyti, kad virš du 
tūkstančiai jų buvo užmuš
ti ir užversti apkasuose je Amerikoje. Ji užima 42,- 
arba bėgdami dingo kai- 040 ketv. mylių plotą ir tu
nuose.

pre
su

Nuvertė Guatemalos 
vyriausybę

Guatemala. — Dar taip 
neseniai įvyko Centrinės 
Amerikos vaĮstybėlių 
zidehtų konferencija
JAV prezidentu Kenedžiu. 
Ten išdidžiai dalyvavo Gua
temalos diktatoriškas pre
zidentas Miguelis Ydigoras 
Fuentes ir reikalavo už
pulti Kubą. Nespėjo jis 
grįžti į Guatemalą, kai mi
ll taristų grupė nuvertė jo 
valdžią. Fuentes pabėgo į 
Nicaragua.

Guatemala yra Centrlnė-

ri apie 4,000,000 gyventojų.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — Prezi

dentas Kenedis paskyrė 
komitetą ištyrimui geležin
kelių, kompanijų ir darbi
ninkų nesutikimų. Tuo pat 
kartu kompanijoms už
draudė per 60 dienų atleisti 
darbininkus, o unijoms per 
tą patį laiką skelbti strei-

Nassau. —Anglijos kari
niai laivai suėmė Kubos 
pabėgėlių laivelį ir arešta
vo 17 piratų, kurie buvo 
ginkluoti. Kai kurie iš jų 
sakėsi, kad jau pirmiau da
lyvavo ant Kubos užpuoli
muose.

Ottawa. — Kinija sumo
kėjo Kanadai už kviečius 
$17,600,000. Viso pereitaisi- 
siais metais ji pirko už 50 
milijonų dolerių kviečių.

Tokio. — Subvės darbi
ninkams bedirbant sprogo 
550 svarų bomba, kuri JAV 
buvo karo metu numesta.

Maskva. — “Lunikas-4” 
sėkmingai skrenda linkui 
Mėnulio.

Londonas.—Žmonės ma
siškai lankosi į Tarybų Są
jungos Armiijos Ansamblio 
koncertus.

j

New Delhi. — Grupė pa
cifistų reikalavo Indijos, 
kad sienos reikalus su Ki
nija sureguliotų taikos ke
liu. Kita grupė ’ išvyko su 
tokiu pat reikalavimu į Ki
niją.

Seulas. — Anglijos vy
riausybė pareiškė JAV 
Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojui George Ball’ui, 
kad ji parduos Tarybų Są
jungai naftos vamzdžius, 
ant kurių užsakymą gavo 
už $28,000,000.

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko seimelis priėmė įstaty
mą — bausti tuos automo
bilistus, kurie važinės su 
prastomis padangomis (“ti
res”).

Vientiane. — “Neutrališ- 
kų pažvalgų kareivis nužu
dė kairaus nusistatymo La
oso Užsienio reikalų minis
trą Q. Pholseną.

Rio de Janeiro. — Sulau
kęs 73 metų amžiaus mirė 
buvęs Ėrazilijos Užsienio 
ministras Joao Neves da 
Foutoura.

Detroitas.—Nuo pradžios 
1963 m. jau pagaminta virš 
2,000,000 automobilių.

Washingtonas. —Kai kū- 
i rie kolumnistai
I būk Jungtinės Valstijos 
■ “negali susekti Kubos pa- 
1 bėgėlių piratiškos veiklos, 
o ypatingai, kad ji gali bū- 

į ti iš Centrinės Amerikos 
i prieplaukų.

Keistesnių “argumentų” 
. . , . . , - . . I negali būti. Kubos pabėgė-kaip tai: kalnus, krei- j i- • t u- -. T , . L . . , v.’ . ■ lių centrai yra Jungtinėsetimi. Jos radijas veikia ir t terms, visokius plyšius ir ' __/____ j_- .• ____x

praneša, kad visi mecha- > “jūras”.
nizmai yra tvarkoje.

Tai jau ketvirtoji Tary
bų Sąjungos raketa iššauta 
linkui Menulio. 1959 pirmo-

Kokia yra paskirtis “Lu- 
mokslininkai iššovė raketą1 niko-4”, tai tarybiniai mok- 
(erdvių laivą) linkui Menu-1 slininkai, kol kas, dar nesa- 
lio. Raketa buvo iššauta ko. Profesorius Nikalojus 

i nuo didesnio Erdvių laivo,! Barabašovas s a k ė, kad 
besisukančio aplinkui Že-^ pirm Tarybų Sąjunga pa- 

į siųs žmogų ant Mėnulio, tai 
Ši raketa yra 3,130 sva- dar yra reikalas daug dau- • 1 • • • • • I • XZ • , • •• •

pro Mėnulį ir pavirto i pla
netą, besisukančią aplinkui 
Saulę.

“Lunikas-2”, kuris buvo 1 
614 svarų, 1959 m. rugsėjo 
14 dieną nusileido ant Mė
nulio. Jo radijo aparatas 
veikė iki minutės, kol jis 
pasiekė Mėnulį ir nuo susi
trenkime nutilo..

“Lunikas-3” apskrido ap
linkui Mėnulį ir nufotogra
favo jo antrąja pusę, ku
rios nuo žemės niekados

įrodinėja,

Valstijose, jų vadai ir cent- 
i rai žinomi. Jų vadai viešai

i Vienas faktas yra žino- j grasino ir tebegrasina da
mas, kad “Lunikas-4” pen-1 ryti tas provokacijas.
kis kartus didesnis už “Lu- j pranexama i<ad ta V vv 
niką-d , kas iodo cliaelj i a rlausybg 18_kai Kllbos pa. 
rybų Sąjungos mokslo n- I bg g)iu isakg niekur n V. 
technikos padengimą pn-1 kti jš Dade kriti tai 

i myn. į 1
Washingtonas. — Jungti- j 

nių Valstijų erdvių užka
riavimo specialistai susirū
pino Tarybų Sąjungos iššo- 
vimu “Luniko-4”, kuris yra 
didelis lyginant jį su jo 
pirmtakūnais. Jie darys 
spaudimą į Kongresą, kad* 
erdvių užkariavimui skir
tų $5,700,000,000, kaip pre
zidentas Kenedis siūlo.

yra, Miami miesto apylin
kės. Sakoma, kad kraštų 
apsaugos laivai patikrins 
visus laivus ir laivelius, ku
rie plauks Kubos link.

Suprantama, jeigu F.B.I. 
ir kitos įstaigos imsis rei
kalingų priemonių, tai pro
vokacijos bus sulaikytos. 
Faktas žinomas, kad tokių 
dalykų, kaip laiveliai, kul
kosvaidžiai, amunicija, pa
bėgėliai negali gauti be 
JAV vyriausybės žinios, o 
ką jau kalbėti apie torpe
das. Torpedų ne tik Kubos 
pabėgėliai negali pasiga
minti, bet jų nepasigamina 
ir Centrinės Amerikos ma
žosios valstybėlės.

40,000 darbininkų “Polarisai” jau
Viduržemio jūroje

Washingtonas. — Jung'- 
tinių Valstijų trys “Pola-

paleis iš darbo
Chicago. — Geležinkelių 

sąjunga paskelbė, kad gele
žinkelių kompanijos paleis ris” submarinai jau randa
is darbo 40,000 pečkurių, o si Viduržemio jūroje. Visi 
kiek vėliau dar 27,000 kito- i jie turi apie 50 atominių 
kių geležinkelių darbiniu- raketų, kuriomis gali siekti 
ku. c.

Kompanijos sako, kad 
paleidžia darbininkus, nes 
eilė kompanijų susijungė, 
tai mažiau kursuoja trau
kinių ir įveda naują elekt
rinę techniką.

Penkios geležinkelieč i ų 
brolijos pareiškė: jeigu 
kompanijos paleis darbinin
kus iš darbo, tai jos pa
skelbs streiką.

už 1,600 mylių.
Valleta priepl a u k o j e, 

i Malta saloje, Jungtinių 
Valstijų Šeštojo karo lai
vyno komandierius admiro
las W. E. Centneris sakė, 
kad šie submarinai yra 

• daug pavojingesni Tarybų 
Sąjungai ir /kitoms socia
listinėms šalims, negu buvę 
atominių ginklų bazės Tur-

joje.

u z
žyd1;,.
tuo, Kad 
leitenan- 
nūteistas

Lengvai nubaudė 
žydį žudytojus

Bona. — Ilgai tęsėsi! sep
tynių hitlerininkų teismas, 
kurie yra atsakomingi 
nužudymą 150,000

Teismas baigėsi 
Hitlerio gvardijos 
tas Alois Heafele
tik penkiolikai metų kalėji
mo, o jo sėbrai nuo septy- 
nerių iki 13-kos metų.

Hitlerininkai budeliai ma
no, kad jie ir šio termino 
kalėjime neatbūs, nes Va
karų Vokietijoje nėra bau
džiami, kurie prasikaltimą 
atliko prieš 20 metų.

Baigėsi Solidarumo 
kongresas

Rio de Janeiro. — Baigė
si Kongresas solidarumo su 
Kubos respublika. Jame da
lyvavo nuo Lotynų Ameri
kos organizacijų delegatai, 
daug mokslininkų, žemdir
bių, mokytojų ir profesio
nalų.

•

Kalbėtojai smerkė Jung
tinių Valstijų vyriausybę 
už antikubišką politiką, už 
nesuvaldymą Kubos pabė
gėlių, kurie provokatoriš
kai užpuldinėja prekybos 
laivus ir Kubos prieplau
kas.

Vėliausios žinios
Buenos Aires. — Milita-

kriti- 
už-

ISPANAI STUDENTAI 
STOJA Už KUBĄ

Madridas. — Valencijoje, 
Barcelonoje ir eilėj kitų 
miestų ispanai studentai 
demonstravo prieš Jungti
nes Valstijas. Jie nešiojo 
plakatus su šūkiais už Ku
bą, smerkė JAV buvusį ka
rą prieš Ispaniją 1898 me
tais, ir prezidentą Kenedį 
už jo kalbą, kurią jis sakė 
Centrinėje Amerikoje, San 
Jose mieste.

MIRĖ PILSUDSKIO 
ŽMONA

Londonas. — Sulaukus 
80 metu amžiaus čionai mi
rė Aleksandra Pilsuckienė, 
našlė buvusio Lenkijos dik
tatoriaus Josefo Pilsudskio. 
Jos vyras, buvęs Lenkijos 
diktatorius, Josef Pilsuds- 
ski mirė 1935 metais.

Washingtonas. — Prezi- 
ristai, daugumoje karo lai- dentas Kenedis, pasitarime 
vyno karininkai, buvo suki- su korespondentais, 
lę prieš “prezidento” Gui- kavo Kubos pabėgėlių 
do valdžią. Bet valdžios pu- puolimus ant Tarybų Są-
sėje pasiliko ištikimas ka- jungos laivų. Bet tuo pat 
ro oriai vynas, kuris bom-' kartu jis ir teisino juos, nes 
bardavo sukilėlius. Sako- i būk pabėgėlius prie to aks- 
ma, kad yra apie 30 užmuš- tina laikymas TSRS milita- 
tų. Sukilėliai pasiuntė sa- rinių jėgų, kurių Kuboje, 
vo atstovus pas Guido pa-j sakė, dar vis ten yra apie 
sitarimams ir savo 
ma sulaikė.

pw 
veiki- j 13,000.

ALŽYRAS NUSAVINA 
DIDELIUS DVARUS
Alžyras. — Alžyro val

džia jau padėjo vykinti že
mės reformą žemdirbių 
naudai. Pirmiausiai konfis
kuoja didelius dvarus. Kon
fiskavo Henrio Bergerau- 
do, buvusio Prancūzijos se
natoriaus, 4,500 akriį dva-

PRANCŪZAI GAUS JAV 
ATOMINIŲ GINKLŲ
Washingtonas. — Jung

tinės Valstijos aprūpins 
Prancūzijos karo lėktuvus 
atominėmis bombomis ir 
raketomis, kurie randasi 
Vakarų Vokietijoje. Bet, 

bussako, tie lėktuvai 
JAV komandoje.

Havana. — Atvyko Tary
bų Sąungos moksl i n i n k ų 
grupė.

Washingtonas. — čionai 
lankėsi Harold Wilsonas, 
anglų darbiečių vadas.. Jis 
sakė, kad jeigu būsimuose 
parlamento rink i m u o s e 
darbiečiai laimės, tai jie 
rems Jungtinių Valstijų 
užsienio politiką.

Miami. — JAV Kraštų-
Maskva. — Sulaukęs tik-Apsauga suėmė Miami prie- 

54 metu amžiaus 
TSRS Užsienio 
pavaduotojas Juris Puški
nas. •

Lisabonas.—Buvęs Pran
cūzijos premjeras G. Bu- 
daultas, kuris kovoja prieš 
De Gaullio valdžią, ketina 
vykti į Pietų Ameriką.

; mirė. plaukoje/Kubos pabėgėlių 
ministro laivelį, kuris ruošėsi iš-

Ankana. — Iš kalėjimo 
paleistas buvęs Turkijos 
prezidentas C. Baykras, ku
ris dabar randasi ligoninė
je, paskelbė bado streiką.

Newsbury, Anglija. — 
Sulaukęs 77 metų amžiaus 
mirė generolas H. F. 
Franklinas.

Madridas. — Čionai atsi
darė tarptautinis darbinin
kų suvažiavimas. Dalyvau
ja virš 100 mokslininkų. Jie 
daro suva'dą kiek žalos 
žmonijai daro atominių 
bombų bandymai.

plaukti puolimui Kubos ar 
prekybos laivų.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru išreiškė 
apgailestavimą, kad Afri
koje Prancūzija bando ato
mines bombas.

Washingtonas.—Per sa
vaitę Tarybų Sąjungos ra
dijas transliuoja i pasaulį 
per 1,200 valandų žinias ir 
informacijas.

Washingtonas. — Kurie 
Kubos pabėgėliai išvyks už 
Jungtionių Valstijų sienų 
ir dalyvaus užpuolimuose 
ant Kubos, tai jie nebus vėl

Anchorage, Alaska.—Ant 
10,000 pėdų aukščio Kata
mai kalno išsiveržė vulka
nas.
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1962 m. gruodžio mėn. 29 d. 
GERBIAMAS DRAUGE A. BIMBA,
Džiaugiuosi galėdamas Jums pranešti, 

kad 1962 m?; gruodžio 25 d. Vilniaus’Valsai. 
tybinio V. Kapsuko vardo universiteto Moks
linė taryba vienbalsiai išrinko Jus istorijos 
mokslų garbės, daktaru (doctor honoris cau
sa). Mūsų profesoriai, dėstytojai ir studen
tai didžiuojasi, kad Jus, žymus pažangiųjų 
tai didžiuojasi, kad Jūs, žymus pažangiųjų 
mokslininkas, tapote senojo Vilniaus univer
siteto kolektyvo nariu.

Tarybų Lietuvos visuomenė seniai gėrisi 
Jūsų ilgamete revoliucine veikla. Būdamas 
talentingas publicistas, Jūs daug nusipelnėte 
pažangiajai JAV lietuvių periodikai, ypač 
“Laisvei,” kurią su didžiuliu susidomėjimu

Oficialus Universiteto pranešimas Kryžiaus ir šautuvo sąjunga

Kapitalistine spauda 
ir darbininkai

PASIBAIGĖ NIUJORKO miesto angliškų kapita
listinių dienraščių darbininkų streikas. Po 114 dienų, 
praėjusį pirmadienį, pasirodė kioskuose ir “New York 
Times” ir “Herald Tribune”, ir kiti dienraščiai.

Kokios iš šio laikraščių spaustuvių darbininkų strei
ko gali būti pamokos?

Visokie komentatoriai ir kapitalistinės spaudos ben
dradarbiai, kalbėdami apie šį streiką, filosofuoja, kad 
jis—didžiulis nuostolis Niujorko žmonėms. Girdi, strei
kas padaręs $190,000,000 nuostolių.

Kam tie nuostoliai?
Laikraščių leidykloms, darbininkams, kurie streika

vo, bizniui, kuris negalėjo per tą laiką reklamuotis, iš
kišti savo produktus į rinką, laikraščių pardavėjams, ir 
taip toliau.

Žinoma, kiekvienas pripažins, kad medžiaginių nuo
stolių buvo, kad visi dėl streiko nukentėjo pinigiškai. 
Jeigu darbininkai — bus jie spaustuvininkai, korespon
dentai, dirbą už savaitinę algą ir kiti, kurių darbas su
sietas su laikraščių išleidimu, per 114 dienų negavo al
gų—jiems nuostolis, nežiūrint to, kad unijos jiems teikė 
šiokį tokį atlyginimą streiko metu.

Bet šis streikas parodo kai ką daugiau: jis, būtent, 
parodo, kokią menką vertę turi kapitalistinių laikraščių 
įtaka žmonėse. Per 114 uienų stambioji spauda nepasiro
dė, ir nei vienas niujorkietis darbo žmogus dėl to nepa
rodė jokio susirūpinimo. Nėra laikraščių—nereikia, sa
kė jie. “Geriau paskaitysiu kokią knygą,” kiti kalbėjo.

Iš šio streiko turėtų imti pamoką ir patys darbinin
kai. Pagalvokime: laikraščių pramonėje šiuo metu yra 
apie dešimt unijų. Kiekviena unija kovojo už savo narių 
teises, už didesnes algas, už sutrumpinimą darbo valan
dų, prieš automatiją. Kokia palaima darbininkams bū
tų, jei visi kapitalistinei spaudai dirbą darbininkai pri
klausytų vienai unijai,—kaip mes sakome, • pramoninei 
unijai! Ji būtų tvirta, galėtų tarti svaresnį žodį visuose 
reikaluose. Kapitalistai, aišku, bijosi pramoninės unijos. 
Jiems geriau, kąi darbininkai pasidaliję,—lengviau su< 
•jais “apsidirbti”.

Monopolistinis kapitalas šiandien turi susigrobęs į 
savo rankas viską: spaudą, radiją, televiziją. Darbinin
kai, kurie toms pramonėms dirba, įsakyti kalbėti prieš 
komunistus ir visus pažangesnius žmones, netiki nei 
spaudai, nei radijui, nei televizijai. Jie atlieka savo dar
bą už algą, kaip fabrikų darbininkai. Nėra jokio idėjinio 
saito tarp kapitalistinių laikraščių leidėjų ir tų, kurie 
jiems (už algą) rašo, kurie juos spausdina. Tai ne mūsų 
darbininkiška spauda, kur visi, kurie -jiems rašo, kurie 
spausdina, turi glaudų, idėjinį ryšį, kurie savo spaudą 
myli, gerbia kiekvieną žodį, telpantį laikrašty!..

“The New York Times”, taipgi “Herald Tribune” 
dienraščiai, tuojau, po streiko, pakėlė kainas: vietoje 5 
.centų, dabar ima .10 centų už egzempliorių. Aišku, jų 
.velnias negriebs. Šiuos laikraščius juk leidžia milijonie
riai. Bet mes pasakysime: po šio streiko žmonės jau ki
taip žiūrės, kitaip reaguos, į “savo laisvąją spaudą”, ne- 

.gu reagavo praeityje!

Lotynu Amerikos solidarumo 
su Kuba Kongresui

KAIP ŽINIA, praėjusią savaitę Brazilijoje įvyko 
Lotynų Amerikos šalių solidarumo su Kuba kongresas. 
Spauda praneša, kad šį kongresą sveikino ir N. Chruš
čiovas. Jo sveikinimas buvo toks:

“Tarybinės liaudies ir savo, vardu karštai sveikinu 
.Lotynų Amerikos tautų pasiuntinius, susirinkusius šia
me kongrese pareikšti solidarumo su kubiečių tauta.

Laisvę mylintieji žmonės Lotynų Amerikoje, geros 
valios žmonės visose pasaulio šalyse laiko savo šventa 

‘internacionaline pareiga solidarizuotis su Kuba, remti 
•narsiąją kubiečių tautą. Kubiečių tauta, laisva valia pa
brinkusi savo kelią, gindama savo laisvę, gina savo su
vereninę teisę vystytis savarankiškai. Ginti kubiečių 
tautos laisvę ir jos teisę pasirinkti savo socialinę-ekono
minę satvarką, — reiškia ne tik kovoti už Kubą ir už 
kubiečių tautos teises, bet ir kovoti už visų tautų teisę 
pačioms lemti savo likimą. Todėl pasaulio tautos griež
tai protestuoja prieš bet kuriuos mėginimus kištis į lais
vę mylinčios kubiečių tautos vidaus reikalus.

Jūsų kongresai susirinko tokiomis sąlygomis, kai 
■Kubos revoliucijos priešai su nauja jėga mėgina sukurs- 
.rtyti neapykantos kampaniją prieš Kubą. San Cįhosės 
-pasitarimo dalyvių neseniai sudarytas sąmokslas aki
vaizdžiai rodo, kad laisvės salai vėl gresia pavojus. 
Esant tokiai padėčiai, pažangiųjų Lotynų Amerikos vi- 

•suomenės jėgų/ visų pasaulio tautų solidarumas su Ku
bos revoliujcija turi ypač svarbią reikšmę.

Tarybiniai žmonės visuomet buvo ir tebėra su revo
liucine Kuba. Jie padėjo ir padės broliškąją! kubiečių 
tautai kurti šviesią ateitį, ginti savo iškovojimus.

Linkiu kongreso dalyviams sėkmės kilnioje kovoje 
už veiksmingo solidarumo ir draugystės vystymą su 
didvyriškąja Kubos liaudimi.”

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

skaito mūsų dėstytojai ir studentai. Dauge
lis mūsų gerai pamena Jūsų viešėjimą Lie
tuvoje 1946 m. Respublikos darbo žmonės 
dėkingi Jums už vaikaitis, kuriuose aprašo

me socialistiniu keliu žengiančią tėvų žemę, 
demaskuojate buržuazinių n a c i o n a 1 i stų 
šmeižtus. Neseniai Lietuvoje išleistas Jūsų 
mokslinis darbas “Molį Magvairs’’ ir greit 
išeisianti “JAV darbininkų judėjimo istori
ja” daug kuo padės mūsų istorikams ir visai 
visuomenei geriau pažinti revoliucinę Ameri
kos darbininkų kovą.

Visas Vilniaus universiteto kolektyvas bū
tų labai laimingas, galėdamas pasveikinti 
Jus su garbės daktaro laipsniu savo senuo
siuose ruimuose. Kviečiame gerb. Daktarą 
Jums patogiu laiku atvykti į diplomo įteiki
mo iškilmes.

Prof. dr. J. KUBILIUS
Vilniaus universiteto rektorius

Antanui Bimbai pagerbti iškilmių proga
(Iš R..Mizaros kalbos, sakytos 1963 m. kovo 31 d. Lenkų 

salėje įvykusiame A. Bimbai pagerbti didžiuliame 
bankete, kurį suruošė “Laisvės” kolektyvas.)

tuvių kalba. Po keleto me
tų ši knyga (sutrumpinta ir 
perredaguota) buvo išleista 
anglų kalba — “History of 
the American W o r k i n g 
Class.” Praėjus keleriems 
metams ji buvo išversta į 
rusų, o vėliau ir į ukrainie
čių kalbas ir išleista Tary
bų Sąjungoje. V

Prieš 30 metų A. Bimba 
parašė kitą istorinį veikalą, 
savitą studiją—“Molly Ma
guires” — apibendrin antį 
kietosios anglies darbinin
kų kovas ir kapitalistų kla
sės sąmokslus prieš anglia
kasius antrojoje 19-ojo am
žiaus pusėje. Šis veikalas 
taipgi buvo išverstas į ru
sų kalbą ir išleistas Tarybų 
Sąjungoje. Abidvi šios kny
gos, tik šiuo mėtų buvo iš
verstos į lietuvių kalbą ir 
išleistos Tarybų Lietuvoje.

A. Bimba iš viso' parašė 
apie 20 brošiūrų jr stambes
nių knygų. Vėliausia jo 
knyga — “Amerikos prezi
dentai.” y z'

Nesu istorikas, tad nega
liu pasakyti, , ar draugo 
Bimbos veikaluose ant kiek
vieno “i” uždėtas taškelis. 
Pagaliau čia ir ne vieta jo 
veikalams aptarti — jie bu
vo visapusiškai išnagrinėti, 
aptarti ir įvertinti Vilniaus 
universiteto istorikų, moks
lininku.

Priminsiu tik tai: prieš 
keliolika metų kalbėjausi su 
vienu įžymiu amerikiečiu 
publicistu . Prisiminėme ir 
A. Bimbos istoriją. Tasai 
žmogus man sakė:

—Antano Bimbos istorija 
reikšmingiausia t u o, kad 
ji buvo pirmoji, parašyta 
marksistine - leninine dva
sia. Tai pionieriškas užmo
jis ir jis kaip toks — labai 
vertingas...

Toliau jis pasakojo:
— Amerikoje šiuo metu 

turime jau visą eilę kitų 
marksistinių ta pačia 
tema parašytų istorijų; jos 
tobulesnės už A. Bimbos 
knygą. Ateityje turėsime 
dar tobulesnių ir geresnių. 
Bet visa tai nei kiek nesu
menkina A. Bimbos veika
lo.

Tikra tiesa!
Draugas Antanas ne tik 

rašė istoriją—jis, kaip pub
licistas ir veikėjas, kasdien 
daro istoriją. Jis rašo mūsų 
spaudoje, sako kalbas. Pa
galiau, nepamirškime ir to, 
kas buvo 1926 m. Brockto- 
ne. Tą istoriją rašė visa 
Amerikos ir pasaulio spau
da. Tik pas mus ji nebuvo 
kaip reikia sukaupta, apdo
rota ir užfiksuota.

jis darė istoriją ir 1957 
m. kovo mėnesio dienomis, 
kai buvo pašauktas kongre
sinio ragangaudžių komite
to inkvizicijai? ';

j ’■

... Beveik per 40 metų 
man su Antanu Bimba teko 
kartu dirbti. O tai reiškia, 
kad ne sykį ir ne du teko ir 
pasiginčyti, ir apsipykti, ir 
apsibarti — kitaip juk ne
būtų ir žmogiška. Tad gal 
ir mano šia proga pasisaky
mas nebus pilnai objekty
vus. Jei taip, lai jis man at
leidžia, atleiskit ir jūs, drau
gės ir draugai.

Būdingesnės A. Bimbos 
savybės: darbštumas, ryž
tas, uolus mokymasis, at
kaklus laikymasis marksis
tinių idėjų.

Kaip ir d a u g u m a mūs, 
Antanas — valstiečio sūnus. 
Prieš 50 metų atvyko į šią 
šąli be aukštesnio mokslo ir 
turėjo sunkiu darbu duo
ną .pelnytis, sunkiai, dirbda
mas, savo paties pastango
mis mokėsi. Kiek tiek su
sitaupęs lėšų, kurį laiką lan
kė Valparaiso universitetą' 
Indianos valstijoje. Tuomet 
prasidėjo ir jo visuomeninė 
veikla. Apie tą laiką pradė
jo jis ir publicistinius ban
dymus, pasireiškdamas ano 
meto lietuvių socialistinėje 
spaudoje.

Kurį laiką Antanas reda
gavo siuvėjų unijistų laik
raštį “Darbą,” po to — “Ko
vą” ir kitą laikraštį. Prieš 
apie 40 metų jis pradėjo 
dirbti laikraščio “Laisvės” 
redakcijoje, ir čia, su tūlo
mis pertraukomis, tebedir
ba ir šiandien.

Nuo 1936 metų jis reda
guoja mokslo, meno ir lite
ratūros žurnalą “Šviesą.”

Kaip talentingas orato
rius-kalbėtojas, Antanas 
dažnai važinėjo po JAV lie
tuvių koloinijas sakydamas 
prakalbas; pasakė jų daug.

Savo publicistiniu darbu, 
organizacine veikla A. Bim
ba pakėlė savo vardą taip 
aukštai, kad šiandien jis ži
nomas ne tik visame lietu
viškame pasauly, o ir už jo 
ribų.

Ir štai neseniai mūsų tė
vų žemės, mūsų motinos, 
mūsų tautos aukščiausioji 
mokslo įstaiga — Vilniaus 
Valstybinis V. Kapsuko var-^ 
do universitetas, įvertinda
mas A. Bimbos nuopelnus, 
apdovanojo jį aukšta šlove 
— suteikė j am Istorijos 
mokslų garbės daktaro var
dą!

Tai dovana, kokios ligi 
šiol nebuvo gavęs joks už
sienyje gyvenąs lietuvis. 
Tai, sakysiu, didelė, labai 
garbinga dovana!

Suminėsiu tik kai kuriuos 
darbus, dėl kurių Universi
tetas jį apdovanojo.

Prieš arti 40 metu A. Bim
ba parašė stambų veikalą— 
“Istoriją darbininkų klasės 
Amerikoje.” Tai buvo pir
mas tos rūšies kūrinys lie

Vilniaus universiteto moks
lininkai visa tai apžvelgė, 
išstudijavo, aptarė pirmiau 
negu suteikė jam Istori
jos mokslų garbės daktaro 
varda.

Kai kurie politiniai Anta
no priešai iš šio įvykio ban
do šaipytis, bet tai daryda
mi jie šaiposi iš savęs. Vie
nas žmogelis andai rašė: 
jeigu Vilniaus universitetas 
nešioja V. Kapsuko vardą, 
tai jis viską galįs atlikt, bet 
kam daktaratus dalinti pa
sirengęs. Žinoma, taip nebu-. 
vo, nėra ir nebus. O kai dėl 
to, kad Vilniaus universite
tui buyo duotas V. Kapsu
ko vardas, visiems žinotina 
tai:?Tas vardas lietuvių tau
tai labai brangus, mielas. 
.Buržuazija kadaise Kauno 
universitetui buvo davusi 
kunigaikščio Vytauto var
dą. Iv tie ponaį tųrętų nors 
kartą' suprasti, kad Vytau
tas kultūriniu ir politiniu 
požiūriu V. Kapsukui nepri
lygsta, bet jie tuomet prieš 
tai nieko nesakė.

Universitetas, suteikda
mas Antanui -Bimbai šią 
garbę, kartu pagerbė visą 
JAV lietuvių pažangiąją vi
suomenę. Šis universiteto 
žygis vaizdžiai nušviečia ir 
kitą dalyką: kultūrinių ry
šių palaikymą tarp Lietuvos 
ir išeivijos.

Lietuvių tauta stebi ir ma
to, ką ir kaip veikia josios 
sūnūs ir dukros užsienyje. 
Tiems, kurie myli savo gim
tąjį kraštą, kurie /bando su 
juo palaikyti kultūrinius ry
šius, kad. išgelbėtų, kad il
giau čia gyvuotų lietuviškas 
žodis, mūsų tauta ištiesia 
ranką ir visaip padeda ir 
pagerbia. Jau visos eilės 
JAV lietuvių autorių kny
gos yra išleistos Lietuvoje. 
Kai kurie mūsų žmonės ra
šo Lietuvos spaudai apie 
mus pačius, o Lietuvos ra
šytojai ir publicistai rašo 
mūsų spaudai. Visa tai sieja, 
glaudžia išeivius su savo 
tauta. Ir jei tik žemėje bus 
taika, jei šaltasis karas at- 
lėš, tai užsienyje gyvenan
čių lietuvių saitai su savo 
motina, su gimtąja žeme, 
vis tvirtės ir tvirtės. Vis 
daugiau ir daugiau atsiras 
pas mus žmonių, kurie, 
spiovę į veidą visokiems 
“veiksniams,” susiriš su sa
vo tauta kultūriniais ryšiais 
vis tvirčiau ir tvirčiau.
' Taip reikia suprasti ir 

vertinti ir Universiteto žy
gį A. Bimbos pagerbimo at
žvilgiu.

Istorijos mokslų daktaro 
vardo suteikimas, beje, sy
kiu uždeda didesnę atsako
mybę jam pačiam ir mums 
visiems. Privalome visomis 
išgalėmis tvirtinti mūsų 
spaudą, mūsų kultūrines ir

“... Lietuvos dvasiškija, 
nekalbant apie negausias 
išimtis, Soovietų valdžios 
atžvilgiu buvo visai nepa
lanki. Priežastis to nepa
lankumo buvo: netekimas 
privilegijuotos padėties, ku
ria naudojosi buržuazinėje 
santvarkoje, netekimas ma
terialinės paramos iš vy
riausybės pusės ir idėjiniai- 
religiniai įsitikinimai, prie
šiški materialinei pasaulė
žiūrai ...”

Šias eilutes parašė Tel
šių vyskupas Pranas Rama
nauskas. Jos paimtos iš pa
ties Ramanausko ranka ra
šytų savarankiškų parody
mų saugumo organams po 
to, kai buvo atskleisti šio 
dvasiškojo ganytojo nusi
kaltimai. Vyskupo neplan- 
kumas darbininkų ir vals
tiečių valdžiai pasireiškė ne 
tik tuo, kad jis skleidė 
šmeižikiškus gandus ir pyk
čio kupinus antitarybinius 
“ganytojiškus laiškus.” Jis 
taip pat teikė visokeriopą 
pagalbą buržuazinių nacio
nalistų gaujoms, laimino 
jas žudyti niekuo nekaltus 
tarybinius žmones, aprūpin
davo gaujų vadeivas pini
gais, maistu, slėpė juos.

Beje, ar verta tuo stebė
tis? Juk Ramanauskas tik
tai sekė savo pirmtako Tel
šių vyskupo Borisevičiaus 
pėdomis.' Borisevičius savo 
pataloginėje neapyykantoje 
tarybinei santvarkai priėjo 
iki to, kad tapo paprastu 
ryšininku, “pašto dėžute” 
tarp vokiečių žvalgybos 
agentų ir diversantų Mise
vičiaus bei Kubiliaus, slėpė 
juos kurijos patalpose.

O štai dūr keletas citatų.
“Mąno ryšis, su banditais 

užsimeną ^fržeji.0 ; fnžnesį 
(1945 m.), tada,’ kada aš 
savo namuose paslėpiau 
nuo tarybinės kariuomenės 
persekiojimo banditus An
taną Kulikauską — “dak
tarą,” Perminą Albertą, jo 
slapyvardžio neprisimenu, 
ir trečią man nepažįstamą 
banditą... ’ Aš kelis kartus 
gavau iš gaujų antitarybi
nės literatūros, laiškų, ku
riuos nugabenau Šlium- 
pai.” Apie tai papasakojo 
tardymo organams dabar
tinis Jiezno bažnyčios vi
karas Zigmas Neciunskas.

O štai — ištrauka iš ku
nigo Antano Yliaus paro
dymų, kuris iki 119:61 metų 
buvo Ariogalos rajono Leš- 
čių kaimo bažnyčios klebo
nu:

“Liepos mėnesio vidury
je (1945 m.), ankstų rytą, 
į bažnyčią atvyko trys ban
ditai ir štabo nariai—Tau- 
nys, Pileckis, Ratkelis, Ga
vėnas,. Po išpažinties ban
ditai pasislėpė bažnyčios 
pastogėje, o vakare mano 
bute jie buvo prisaikdinti... 
V y tautas Gavėnas — “V am
pyras”— buvo Marijampo
lės apskrityje veikiančių 
gaujų vadas. Iš Gavėno 
žinau, kad jo gauja 1944 
metų žiemą užmušė Ketur- 
valankių valsčiaus tarybi
nio ūkio ūkvedį Macijaus
ką ir apylinkės pirmininką 

meno organizacijas, visą 
kultūrinį frontą!

Šis universiteto mostas 
pagerbia ir mūsų spaudą, 
ypatingai laikraštį, kuriam 
Antanas Bimba dirba.

“Laisvės” kolektyvo var
du ir vardu visų mūsų laik
raščio “Laisvės” skaitytojų 
sveikinu Antaną Bimbą sU 
šia šlove. Kartu dėkoju Vi
siems gerbiamiems svečiams 
už skaitlingą į šį teikšniin- 
gą pokylį atsilankymąl opinija už jos panaikinimą.

Kamarauską. 1945 metų 
pavasarį jo gauja nužudė 
Keturvalakių valsčiaus vyk
domojo komiteto pirminin
ką šakočių ir dar vieną 
žmogų, kurio pavardės ne
žinau. Po kurio laiko Ga
vėno nauja apiplėšė Skard
upių tarybinį ūkį, o ūkve
dį Radzevičių nužudė. Tų 
pačių metų gegužės ar bir
želio mėnesį jo gauja už
puolė Keturvalakių vals
čiaus vykdomąjį komitetą ir 
miliciją. Buvo užmušti trys 
milicininkai ir viena mer-. 
gina... Turiu pripažinti, 
kad apie rengiamą Ketur- 
valankių užpuolimą žino
jau iš anksto...”

Tur būt. neverta tęsti šio 
sąrašo baisių nusikaltimų, 
kuriuos padarė buržuazi
niai nacionalistai, bažnyčiai 
laiminant ir kunigams ne- 
tarpiškai dalyvaujant. Apie 
juoš pakankamai pasakoja
ma antrajame, žymiai pa
pildytame knygos “žudikai 
bažnyčios p r i e g 1 o b styje” 
leidime, kurį paruošė Ar
chyviniams dokume n t a m s 
skelbti redakcija.

Knygoje paskelbtos iš
traukos iš arkivyskupo 
Skvirecko dienoraščio, vys
kupų, prelatų, klebonų ir 
kitų rangų dvasiški jos at
stovų, banditų vadeivų pa
rodymų, liudininkų pasako
jimai, dokumentų fotonuo
traukos.

Rinkinį paruošė B. Ba
ranauskas ir G. Erslavaitė. 
Jie surinko daug verting/u 
dokumentų, parodančių tik> 
rąjį reakcingosios dvasiš-' 
kijos veidą, jos antiliaudinę 
veiklą hitlerifiinės okupaci
jos metais, jos aktyvius ry
šius su kruvinomis buržua
zinių nacionalistų gaujomis 
pirmaisiais pokario metais.

* • < K. Niunka
I

Iš laišką
Padėkavonė

Aš, Nabažas Liudvikas, 
dėkoju savo giminei, gyve
nančiai Amerikoj, Lipcie- 
nei Zopijai už dovaną. Ji 
man užsakė laikra š tį 
“Laisvę.” Jau tris kartus 
gavau po 2 numerius. Daug 
naujienų yra, stambiom 
raidėm, kaip tik pritaiky
tos senesnio amžiaus žmo
nėms. Mes daug šeimų da
linamės šituo laikraščiu pa
kol nusidėvi. Bųtų gerai, 
kad galėtų padaryti į kny
gą. “Laisvėje rasi viską^ 
kas gimė, kas mirė, kas. 
kur gyvėna.

Dar dėkoju Tarybų Są
jungai. Esu laisvas. Nerei
kia dvarponiui dirbti nuo 
saulės iki saulės.' Šiandien 
užtenka padirbėt 8 valan
das; padirbėji daugiau, 
daugiau uždirbi. Gydymas 
be apmokėjimo, daugiavai
kiams pašalpos, moksleiviai 
gauna stipendijas. Visi pa
togumai. Prie Tarybų val
džios Lietuva suklestėjo.

Seniai gauna pensijas. 
Aš pats gaunu pensiją. Gy
venu gerai, o mano vaikai 
dar geriau gyvena.

Tebūna taika visame pa
saulyje!

L. Nabažas, 
pensininkas 

1963 m. kovo 14 d. 
Mažeikių rajonas

APIE MIRTIES BAUSMĘ
Jungtinės Tautos, N. Y.-*~ 

Jungtinių Tautų specialus' 
komitetas studijuoja mir
ties bausmės klausimą. Pa
sirodo, kad pasaulyje auga
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Kaip amerikiečių pagalba 
vęikia kitose šalyse

Prez. Kenedis neseniai pa
sakė: “Norėčiau sumažinti 
kitoms šalims pagalbą.: Ji 
mums nepopuliari. Bet tai 
priemonė, kurios pagalba 
Jungtinės Valstijos palaiko 
įtakos ir kontrolės poziciją 
pasaulyje ir išlaiko daugelį 
šalių, kurios tikrai susmuk
tų ar pereitų į komunistinį 

< bloką.” 
j Kenedis atvirai pasako, 
• kad Amerikos finansinė ir 

m i 1 i t a r i n ė pagalba, kuri 
mums kainuoja apie trejetą 
bilijonų dolerių į metus, iš
laiko supuvusias, diktatori- 
nes valdžias nuo susmukimo 
ir^opina liaudies kovas 
prieš tokias valdžias. To vi
so sėkmėje amerikiečiams 
jaunuoliams tenka dalyvau
ti beveik be pertraukos lo
kaliniuose karuose, kaip pir
miau Korėjoje, Laose, kaip 
dabar Vietname.

Nesmagu mūsų preziden
tui prisipažinti, kad Pietų 
Korėja, per pastaruosius 17 
metų mūsų palaikoma, tu
ri 40 procentų bedarbių ir 
dabar jau atvira diktatūra 
ten viešpatauja. Šalies eko
nominė ir politinė padėtis 
nuolat blogėja.

Be mūsų finansinės ir mi- 
litarinės pagalbos, prez. Ke
nedis teigia, Pietų Vietna
mo diktatorinė valdžia neiš- 

^ilaikytų nei 24 valandų. 
Mūsų pagalba P. Vietname 

c sukūrė karą, kuriame mūsų 
jauni kareiviai žūsta ir vi
sa šalis deginama, išsker- 
džiama tūkstančiai nekaltų 
žmonių. Padėtis ir čia ei
na j blogąją pusę.

Washingtone iškepta “Pa
žangos Sąjunga” Lotynų A- 
merikoje jau ne vienoje res
publikoje išperėjo diktatū
ras, pav., Argentinoje, Pe
ru. Taipgi toji pagalba žy
miai sutvirtino pirmiau įsi
steigusias diktatūras. Tai 
daroma tam, kad apsaugotų 
feodalinius - kapitalistinius 
režimus, ištikimai tarnau
jančius Amerikos monopo
listiniam kapitalui. Ir čia 
ekonominė ir politinė padė
tis blogėja.

Atrodo, kad mes, begelbė- 
dami kitas šalis nuo komu
nizmo, ten sudarome sąly
gas blogiui ir tuo pačiužė
tu apkrauname savo krašto 
žmones sunkia mokesčių 

Xnasta, kuri mūsų krašto 
I ekonomikos pažangą pan

čioja, bedarbių skaičių didi
na.

Kenedis siūlo dabar ma
žinti pajamų mokesčius 
ypač korporacijoms, tuo pa-, 
čiu metu nedidinti nemilita- 
rinių vyriausybės išlaidų. 
Jeigu tai nebūsią padaryta, 
tai blogėjanti padėtis, kaip 
sako Kenedis, “gali greitai 
demoralizuoti mūsų valdžią 
ir ekonomiką.”

Vadinasi, mes, beremdami 
kitų šalių supuvusias val
džias, patys sau daug žalos 
darome ir net demoralizaci
ją sėjame.

•
Amerikoje, ne Anglijoje
Chet Huntley neseniai te

levizijoje turėjo interviu su 
vienu apysakų rašytoju. Šis 
rašytojas—Anglijoje gyve
nąs narkomanas (nuolati
nis narkotikų naudotojas). 
Jis televizijoje demonstra- 

l vo, kaip poodine (hypoder- 
^mi) adata jis įsileidžia nar- 
* ko tiku j veną. Jis tai daro 

trissyk į dieną.
Šis pusamžis asmuo be 

narkotikų jau nebegali gy
venti. Gydytojas jaifi nu
statė mažiausią do?ę. Tą 

narkotikų dožą jis gauna 
valdiškoje vaistų įstaigoje 
mokėdamas po du šilingus 
savaitėje.

Prieš kiek metų jis gyve
no Jungtinėse Valstijose, 
kur narkomanai skaitomi 
kriminalistais. Tuo metu 
jis turėjo slaptai gauti nar
kotikų ir mokėjo už juos di
delius pinigus. To pasėko
je prarado visą savo nuosa
vybę ir net rašomąją maši
nėlę. Tuo jis padėjo narko
tikų agentams daryti gerą 
biznį ir turėjo slėptis nuo 
valdžios agentų, kad jis ne
uždarytų jo, kaip krimina
listo, kalėjiman. Tas ir pri
vedė jį pabėgti Anglijon,’ 
kur jis gali laisvai naudoti 
gydytojo nustatytą narkoti
kų dožą.

Matote, koks tai žiaurus 
ir kvailas Amerikoje prak
tikuojamas įstatymas, kurio 
pagalba sergantieji narkoti
kų naudotojai areštuojami 
kaip kriminalistai, o už
draustos prekės pardavėjai 
didelius pinigus lupa. Labai 
panašu, kaip buvo prohibi- 
cijos laikais su svaiginančių 
gėrimų pardavinėjimu.

•
Trys bilijonai šunims, 

Nieko seneliams f
San Francisco mieste Ar

thur H. Samish pastatė 100 
tūkstančių dolerių vertės 
motelį turtingiems šunims. 
Motelis gražiau paruoštas 

i ir papuoštas, kaip žmonėms. 
Įtaisyta puiki virtuvė, šu
nims pritaikyta muzika, vie
ta jiems pabėgioti, automo
bilis juos nuvežti, kur tik 
reikia.

Apie tris bilijonus dolerių 
amerikiečiai kasmet išlei
džia šunims ar katėms už-, 
laikyti. Daugelis turčių ir 
mirdami savo šunims ar ka
tėms skiria didžiules pinigų 
sumas. Bet jie visais gali
mais būdais priešinosi King- 
Anderson biliui, kuris būtų 
davęs seno amžiaus žmo
nėms nemokamą medicininę 
pagalbą.

Dabar, kai prez. Kenedis 
vėl pasiūlė Kongresui pri
imti medicininės. pagalbos 
programą, turčiai deda vi
sas pastangas ir šį pasiūly
mą sužlugdyti.

Norėtų Maskvą užšaldyti
Londono laikraštis “Tele

graph” neseniai rašė, kad 
tūli Pentagono (JAV gene
ralinio štabo) mokslininkai 
svarsto planą, kaip Maskvą 
visai užšaldyti.

Šie mokslininkai mano, 
kad gerokai padidinus snie
go kiekį Pietiniame Poliuje, 
Šiaurinis Polius pas virtų 
Maskvos link ir tada Mask
voje temperatūra pasidary
tų tokia, kokia dabar yra 
Šiauriniame Poliuje. Tada 
Maskva visai užšaltų.

Pavojus, tačiau, esąs, ta
me: Jeigu būtų padaryta 
kokia nors nenumatoma 
klaida ir Šiaurinis Polius 
pakryptų kiton pusėn, tai 
tada Kanada būtų užšaldy
ta, o Maskvoje pasidarytų 
tropiškas oras, kaip dabar 
Kryme.

Kiek pirmiau buvo rašyta, 
kad tokie pat amerikiečiai 
mokslininkai ieško priemov 
nių, kaip nuolatiniu lietu
mi ir audromis Maskvą už
leisti.

Taipgi bijomasi, kad tarp
tautiniai mokslininkai ne
surastų oro kontrolei prie
monių.

Pripranta prie vaistų
Dr. H. Reimann iš N. Y. 

Hahnemann niėdikal i n ė s

Apie literatūrą ir meną
Neseniai Maskvoje įvyko 

ne p a p rastas susirinkimas, 
kuriame susitiko Komu
nistų Partijos ir Tarybų 
Sąjungos vadai su savo 
krašto kompozitoriais, dai
lininkais - menininkais, ra
šytojais, žurnalistais, kino 
ir teatro darbuotojais, 
spaudos, radijo ir televizijos 
atstovais. Ten dalyvavo ir 
keli lietuviai. Apie šį pobū
vį, kuriame buvo kalbėta 
kultūrinio darbo derinimo 
klausimais (“Literatūra ir 
menas,” š. m. nr. 3), grį
žęs į Vilnių raportavo 
Lietuvos K. Partijos C. K. 
sekretorius A. Barkauskas. 
Jis pareiškė, kad tokie su
sitikimai tapo tradicija, kad 
“Literatai, dailininkai ir ki
ti kūrybiniai darbuotojai 
sudaro vieną stambiausių 
tarybinės inteligentijos bū
rių.’ Jie yra pašaukti vysty
ti^ įvairiapusę socialistinę 
šalies kultūrą, formuoti ge
rą, sveiką estetinį skonį, 
skiepyti pažangias idėjas, 
pažangią pasaulėžiūrą.”

Toliau pranešėjas sakė, 
jog “Tarybinis menas ir li
teratūra garbingai vykdo ši 
uždavinį. Tačiau pastaruo
ju metu atskirų darbuotojų 
kūryboje pradėjo reikštis 
nesveikos tendencijos. Kai 
kurie dailininkai, ypač jau
nesnieji, ėmė linkti į/orma- 
lizmą ir abštrakcio n i z m ą. 
Atskiri dailininkai, pamėg
džiodami ne geriausius Va
karų meno pavyzdžius, ėmė 
kurti paveikslus be jokio 
turinio, nepriimtinos for
mos. ... Formalistinės ten
dencijos pradėjo tam tikru 
metu plisti ne ttik dailėje, 
bet ir muzikoje, literatūro
je, kinematografijoje.”

Tokia padėtis ypačiai pra
dėjo reikštis tuomet, kai po 
stalininio kulto eros kai ku
rie dailininkai bei rašytojai 
kūrybos laisvę palaikė be- 
principiniu palaidumu ir pa
sukų į kitą kraštutinybę, į 
formalizmo bei abstrakcio- 
nizmo liūgyną. A. Barkaus
kas pažymėjo, kad “pašali
nus asmenybės kulto metais 
pasireiškusius netinkamus 
vadovavimo kūrybinei inte
ligentijai metodus ir suda
rius kūrybiniam darbui 
sveiką atmosferą, kulto lai
kais mene įsigalėjęs vieno
dumas ir pilkumas pagimdė 
tam tikrą reakciją ir norą 
siekti kuo didesnio įvairu
mo, kartais pąmirštant ir 
kraštutinių nukrypimų pa
vojų. Formalizmo ir ab- 
strakcionizmo plitimui tam 
tikrą įtaką x padarė Vaka
rai... ir nepakankamas da
lies kūrybinės inteligentijos 
idėjinis ir politinis lygis ir 
jos atitrūkimas nuo gyveni
mo.”

Vystydamas šią temą, A. 
Barkauskas stato visai per- 
tinentinį klausimą, būtent: 
“Kokia yra pagrindinė mū
sų socialistinio meno ir li
teratūros p a s k i rtis ? ” Šį 
klausimą jis atsako citata iš 
Partijos programos, kurio
je pasakyta, jog tarybinis 
menas ir literatūra “turi 
būti džiaugsmo ir įkvėpimo 

kolegijos ir ligoninės tei
gia, kad Amerikos žmonės į 
metus sunaudoja 1250 to
nų įvairių antimikrobinių 
vaistų ir laipsniškai prie 
jų pripranta, kad ir jų mik
robai (bakterijos) daugiau 
tų vaistų nebebijo.

Jis taipgi primena, kad 
apie 90 procentų tų vaistų 
naudotojų visai be jokio 
reikalo juos naudoja.

šaltinis milijonams žmonių, 
reikšti jų valią, jausmus ir 
mintis, turi būti jų idėjinio 
turtinimo ir dorovinio auk
lėjimo priemonė.”

Ar padeda vykdyti šiuos 
uždavinius formalistiniai ir 
abstrakcionistiniai kūriniai, 
klausia pranešėjas ir ten 
pat atsako: “Žinoma, kad 
ne. Jie nuvainikuoja žmo
gų, pažemina ir įžeidžia jį. 
Abstrakcionizmas tinka bur
žuaziniam, nykstančiam pa
sauliui, nes jis padeda pa
sislėpti nuo tikrovės, nuo 
socialinių problemų, kaus
to revoliucinę minių energi
ją. Ne atsitiktinai šią me
no kryptį aktyviai remia 
kapitalistinio pasaulio ideo
logai ... Abštrakcio n i z m o 
negalima vertinti tik kaip 
paprastą nukrypimą nuo 
normos, kaip išdaigą, net 
kaip išsigimimą. Tai yra 
svetimos mums ideologijos 
pasireiškimas.”

Pabrėžęs, kad literatūroje 
ir mene jokio ideologinio 
kompromiso tarp buržuazi
nio formalizmo bei abstrak- 
cionalizmo ir grynai socia
listinio realizmo negali bū
ti, pranešėjas reziumuoja, 
kad “Jie iš esmės gina ne 
tik priešingas estetines po
zicijas, bet ir priešingas po
litines, klasines ideologijas. 
Socialistinės ideologijos 
taikaus sambūvio su buržu
azine ideologija nebuvo ir 
negali būti.”

Tariamieji “modernistai” 
mano, jog tik jie vieni sti- 
rado teisingą kelią. Nesu
tinkančius su jų nuomone 
jie vadina “konservato
riais,” “atsilikėliais,” “stali- 
nistais” ir pan. "Tačiau gy
venimas kalba ne jų naudai. 
Tikrieji liaudies menininkai 
neneigia novato r i š k u m o, 
naujų ekspresijos būdų, nei 
formų ieškojimo, bet jie ne- 
krypsta nė į kraštutinybę. 
A. Barkauskas, baigdamas 
savo įdomų pranešimą, pa
reiškė viltį, jog “Respubli
kos kūrybinė inteligentija, 
toliau stiprindama ir kelda
ma savo kūrybos idėjišku
mą bei meninį meistrišku
mą, kovodama už liaudies ir 
Partijos interesus, pradžiu
gins darbo žmones naujais 
aukšto turinio ir formos 
kūriniais.”

Prieš t. v. “modernistinį” 
meną stipriai pasisako ir 
įžymus Lietuvos rašytojas 
A. Venclova savo straipsny
je “Už didelį, taurų mūsų 
epochos meną” (“Literatūra 
ir menas,” š. m. nr. 2). Jis 
vaizdžiai parodo, ką jis ma
tė Stokholmo (Švedijos) 
muziejuje, kur “Deformuo
ti ir drobėje išdrabstyti 
.žmogienos gabalai. Pūliuoti 
veidai, tartum tai būtų la
vonai, neseniai iškasti iš ka
pų. Žmonės su keliomis gal
vomis arba visai be galvų, 
su daugeliu akių arba visai 
be akių, pasibaisėtini luo
šiai ir degeneratai. Iškrai
pyta, išniekinta gamta, su
maitoti kūnai” ir pan.

Rašytojas ^piktinasi tokiu 
kapitalistinės gadynės me
nu, nuo kurio norisi bėgti 
kuotoliausia, kuris nežavi, 
kuris “atsispindi tokiu ligu
istu, degeneratišku, šlykščių 
pavidalu. Tik epocha, visiš
kai nuvertinusi žmogų, da
vusi fašizmą, baisius karus, 
koncentracijos stovlyklas, 
krematoriumus, epocha su 
didžiausiu masių išnaudoji
mu, su rasine neapykanta, 
su linčo teismais, su raganų 
gaudymu, su atominiais 
grybais, — galėjo pagimdy
ti tokį siaubingą, išsigimė

lišką meną.” Jis stebisi, kad 
ir Lietuvoje atsiranda vie
nas kitas “moderni s t i n i u į 
skoniu” prisidengęs jaunuo
lis, bebandąs įpiršti savo de
kadentines tepliones tarybi
niams žmonėms. Jam keis
ta, “kada vienas ar kitas! 
jaunas menininkas mano, 
■kad liguistą, degeneratišką 
buržuazinio meno karščia
vimą reikia perkelti į mūsų 
šalį.” Jis teigia, jog “nor
malaus žmogaus negalima 
įtikinti, kad gražu yra tai, 
kas iš tikrųjų yra degenera- 
tiška, supuvę, šlykštu, kad 
mūsų darbo žmonių estetinį 
skonį reikėtų ugdyti nužmo
ginto buržuazinio meno pa
vyzdžiais.”

Savo vertingą straipsnį A. 
Venclova baigia šiuo rimtu 
įspėjimu:

“Štai kodėl nuoširdūs ra
šytojai ir meno kūrėjai 
karštai sveikina mūsų Par
tijos dėmesį ir giliai tiki, 
kad, eidami Partijos rodo
mu keliu, semdamies sau 
įkvėpimą iš liaudies gyveni
mo ir kovos, remdamies iš
mėgintu socialistinio realiz
mo metodu, atmesdami for
malizmą, abstrakcionizmą 
ir kitus buržuazinio meno 
izmus, jie sukurs naują, di
delę novatorišką literatūrą 
ir meną, vertą mūsų didžio
sios epochos.”

Kai kurie lietuviai dipu
kai, seniau buvę realistinio 
meno eksponuotojais, dabar 
tapo dekadentiniais ab- 
strakcionistais. Jie sako, 
kad realistinis menas čia 
“ne madoje,” kad tuo metodu 
einant nutapytų paveikslų 
niekas neperka. Protauda
mi oportunistiškai, gaudy
dami dolerį, — jie tapo “mo
dernistais.”

Nereikia stebėtis iš to, 
kad minėtos rūšies meninin
kus turtingi kapitalistinės 
visuomenės adoratoriai sa- <k 
moningai remia, jų teplio
nes perka, net į muziejus 
kiša. Tipišku tokių rėmėjų 
atstovu galima paimti kad 
ir Niujorko valstijos guber
natoriaus brolį Dovydą Ro- 
kefelerį. Savo namus jis 
puošia klasikiniais kūri
niais, bet kaip buržuazinės 
klasės atstovas jis yra “mo
dernistų”’ mecenatas, jų rė
mėjas. Jis visai atvirai sa
ko, norįs sukurti naują 
“amerikiečių dailę.” Tačiau 
“modernizmas” nėra Ame
rikos kūdikis. Jis gimė Va
karų Europoje. Kai ten jis 
jau nusivalkiojo, kai nie
kas juo nesidomėjo,—jį įsi
sūnijo JAV buržuazija, ly
giai taip kaip primityvų af- 
rikečių džazą, ir jį prote
guoja, juo džiaugiasi. Tai 
tik parodo jų žemą meninės 
estetikos skonį.

Kai kurie tų “modernis
tų” savo paveikslus tapo 
drobę ant grindų pasitiesę. 
Taip daug lengviau ir ran
kai, ir galvai: pasidažei še
petį į kibirą dažų—ir drėbk 
į kairę ir į dešinę! O kad 
tokiame “tapinyje” nebus 
jokios prasmės — tuo ge
riau, jiems jos ir nereikia.

TAS PAT ŽMOGUS JAU 
DU KARTUS DINGO 
Los Angeles, Cialif. — 

1955 m., Garwood, N. J., C. 
Cornelisse išėjo iš namų 
ir dingo. Jis paliko žmoną 
ir tris vaikus.

Dabar čionai Gilbertienė 
raportavo, kad bėgyje ket
vertų metų jos vyras Ste
ven Gilbertas jau penktu 
kartu dingo. Pkštu nuo
spaudos rodo, kdd Coriąelis- 
se ir Gilbertas (yra tas pats 
žmogus. T

American Association for 
Health, Physical Education 
and Recreation trijų dien- 
nų sąskrydyje dr. Elnan 
Vernier pasakė, kad jau
nuolių sveikatai rūkymas 
yra kenksmingas ir kad esą 
sunku juos nuo rūkymo su
laikyti.

jie būtų tarpininkais rišti 
nesutikimus darbdavių su 
unijomis. Tikimasi, kad gu
bernatorius Scrantonas' pa
sirašys ir bus uždrausta 
teisėjams tai daryti.

Edward D'. Mister, 54 
metų, oisterių gaudytojas, 
gyveno pajūryje vieno 
kambario sande j e, rastas 
negyvas. Policijai padarius 
kratą, rado penkias sune
šiotas kelnes, kuriose įsiū
ti $25,000. Apylinkės kai
mynai pasakė, kad jis bied- 
nai gyveno, blogai maitino
si, ir niekas nesitikėjo, kad 
jis tiek pinigų būtų turė
jęs.

Plieno darbininkų unija 
paskyrė $850,000 organiza
vimui neorganizuotų darbi
ninkų. Prezidentas McDo
nald pasakė, kad jis neži
no, ar panaujins derybas 
su pli e n o kompanijomis 
kontraktui pasibaigus.

Public Health Associa
tion departamentas sako, 
kad dėl tėvų neapdairumo 
1962 metais 4,500 vaikų ap
sinuodijo, vartojant piliu- 
kes, 50 jų pavojingai.

Bucks County vieškelių 
pareigūnas, demokratų pir
mininkas, kuri darbininkai z t
kaltino prievarta verčiant 
aukoti rinkimų kampani
jai, išteisintas, bet turi pa- 
simokėti teismo kaštus po 
$2,074. Apeliuoja į aukštes
nį teismą, kad kaštus pa
naikintų. Prieš kelis mėne
sius Chester County teisė
jai buvo nusprendę, kad 
kaltinamas ir surastas ne
kaltu negali būti verčiamas 
pasimokėti teismo kaštus.

Bokso kumštynių valdi
ninkų ir spaudos diskusuo- 
jama, norima kumštynes 
uždrausti arba sudaryti są
lygas, kad neįvyktų sunkių 
sužeidimų ir mirties. Du 
šimtai kumštininku nuo 
antrojo pasaulinio karo su
žeisti, keli mirė. Kiekvie
nais metais įvyksta po dvy
liką nelaimingų atsitikimų. 
Ii962 metais įvyko 14. Pas
kutinis, Davey Moore, Lost. 
Angeles, Calif., mirė.

Davey Moore likusi našlė 
su penkiais vaikais spaudos 
ii’ televizijos reporterių 
klausinėjama pasakė, kad 
ji priešinga kumštynių už
draudimui. Sako, kad kiek
vienoje sporto šakoje ar 
įmonėje įvyksta nelaimių, 
ir tas įvyko su jos vyru.

Harrisburgo seime 1 y j e 
i n e š t a sumanymas už
drausti kumštynes valstijo
je. Californijoj ir Washing
tone panašūs sumanymai 
pateikti. Ateitis nusakys, 
kai]) bus dalykai nuspręsti.

Valstijos sotstinėj disku- 
suojama Philadelphijos mo
kyklų finansinis nedatek- 
lius. Vieni sako, kad mo
kyklų taryba turi būt ren
kama pi liečiu ir kad jai bū
tų pavestas finansinis tvar
kymas. Kiti sako, kad tai 
miesto tarybos reikalas, 
treti, kad Harrisburgo val
dininku-

Pakėlimas taksų mokyk
lų palaikymui gali būt įvyk
dytas. Sakoma, jau dabar 
philadelphiečiai sumoka 
pirkimo taksu virš 90 mili
jonu doleriu i metus.

P.
Physical Fitness suvažia

vime Philadelphia oje daly
vavo 1,500 delegatų. Dr. 
Glenn V. Svengros, tarybos 
prezidentas, pataria kiek
vienai mokyklai turėti aikš
tę kūno mankštinimui, ir 
kiekvieną dieną po 15-ką 
minučių moksleiviai bei stu
dentai turėtų mankštintis.

Tymsterių lokalo 107 sek
retoriui Cohon Hoffos įsa
kymu alga numušta nuo 
$40,000 iki $20,000 metams. 
Sumažintos algos per pusę 
ir kitiems lokalo viršinin
kams. Lokalas pamokėdavo 
valdžios taksus, dabar pa
tys viršininkai turės pasi
mokėti. Cohonui atimta ga
lia skirti dirbtuvių pirmi
ninkus. Darbininkai patys 
išsirinks.

Valdžia ir Voice sukilė
liai kaltino lokalą eikvoji
me pinigų didelėmis lokalo 
viršininkų algomis.

Westinghouse 4,800 dar
bininkų Lester dirbtuvėje, 
priklausantys U.EVW. loka
liu 107, užstodami dirbtu
vės pirmininką J. Santorą, 
kurį suspendavo 30 dienų, 
sulaikė darbą. Kompanija 
“atsilygindama” paleido vi
sus trims dienoms. Streikas 
plėtėsi į kitas įmones.

Lokalo su kompanija de
rybos ėjo i nesutikimų išly
ginimui. Dirbtuves pirmi
ninkui Santorai suspenda
vimas sumažintas. Lokalas 
atšaukė įsaką, draudžiantį 
dirbti viršlaikius. Darbi
ninkai grįžo prie darbo.

Lawrence, Mass.
Kovo 23 d. čionai buvo 

rodomi filmai iš Lietuvos. 
Gerai pavyko. Žmonių pri
sirinko pilna svetainė ir gė
rėjosi matydami dabartinę 
Lietuvą, jos atsiekimus.

Filmus rodė Jonas Gry
bas ir Klemensas Briedis 
iš New Yorko, Lietuvių 
klubo apatinėje svetainėje. 
Buvo aiškūs paveikslai, ge
rai girdėjosi kalbos ir mu
zika.

■ *

Gavau laišką nuo Jono 
Grybo. Jis rašo, kad filmų 
rodymas visose kolonijose 
gerai pavyko, visur buvo 
žmonių, kurie atidžiai tė- 
mijo. Jis rašo, kad gegužės 
18 d., 318 Broadway, So. 
Bostone rodys filmus “Ado
mas nori būti žmogumi”, 
“Kalvio Ignoto teisybė”, 
“Tiltas”, “Jaunoji gvardi
ja”, ir dar komediją.

Kolonijos, kurios norėtų 
pamatyti šiuos filmus, tai 
gali gauti gegužės 17-tai.

"■1..................—

Lawrence ir apylinkėje 
yra appie 5,000 bedarbių, 
bet jų dar padaugės, nes 
Western Electric Merri
mack srityje paliuosavo iŠ 
darbo 250 darbininkų. An- 
doveryje Marland Mills ir 
J. P. Stevens Co. paleido iš 
d a ubo 453 darbininkus. 
Reiškia, mūsų apylinkėje 
dar daugiau didėja nedar
bas.

S. Penkauskas

Harrisburgo seimelis pa
sisakė prieš teisėjus, kad

Sofija. — Bulgarija pą- 
siuntė protestą Prancūzijai 
prieš atominių bombų ban
dymus Sacharoje, Afrikoje.

3 p.-Laisvė (Liberty)-Penkt., baland. (April) 5, 1963
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REKOLEKCIJOS
Buvau dar mažas pipiras, 

gal 6-7 metų amžiaus, kai 
mane mama nusivedė į baž
nyčių supažindinti būsimą 
nusidėjėlį su jos aplinka ir 
parodyti tuos . kelius, ku
riais galima nukeliauti į 
dangaus karalystę, pas die
vulį į amžiną gyvenimą. Pa
prastai, kaip ir kiekviene- 
riais metais, Kuršėnuose po 
pusiaugavio pirmąjį sekma
dienį prasidėdavo rekolek
cijos, griešninkų apsivaly
mas prieš šventas Velykas 
ir baigdavosi antradienį. 
Kad būtų įspūdingiau, buvo 
tas tris dienas įvesta ir 40 
klūpojimo valandų atlaidų 
su įstatymu didžiajame al
toriuje. “Griešninkų” ap
sivalymas buvo garantuo
tas visu 100 nuošimčių. Ku
nigų privažiuodavo daug, 
kaip avinų, riebių, kudlotų, 
pilvotų, gauruotų, storais 
sprandais, senų ir jaunų, 
taigi pasirinkimas didžiau
sias.

Viskas dievo valiai
Anais laikais kunigų luo

mas buvo abstraktus-nelie- 
čiamas, nes tai, ką “stonas 
šventas” pasakydavo, buvo 
neginčijama tiesa, o ką da
rydavo, viskas buvo leidžia
ma, neklystama. Viskas bu
vo daroma dievo ir šventos 
bažnyčios vardu.

Rekolekcijos, manau, ir 
dabar kartojamos, tik ne 
tokiu įkarščiu, kaip anais 
caro Mikės ir Smetonos lai
kais.

Dabar “avelėms” atėjo ki
ti, kultūringi piemenys — 
Lenino idėjos, o ir ganykla 
dabar kita, ne pelkėtas 
drumzlinas vikšras, o aukš
tų kalvų kultūrinė skani 
minkšta žolė—lopšeliai, dar
želiai, mokyklos-internatai, 
universitetai, biblio t e k o s, 
skaityklos, kultūros namai, 
teatrai ir kino teatrai.

Dabar vos gimęs “avinė
lis” ar “avelė” yra rūpes
tingai globojami gimdymo 
namuose ir jo gyvybė yra 
branginama daugiau negu 
jo “dūšelė.” Anais laikais 
vos gimusį skubėdavo pa
krikštyti, kad “dūšelė” ne
tektų velniams, o tolesnis 
naujagimio gyvenimas pa
liekamas “dievo valiai.” 
Mano tėvų gausioje šeimoje 
vaikų mirtingumas buvo 
pasiekęs du trečdalius — iš 
15 užaugome 5. .

Iš praeities
Turiu pabrėžti, kad anais 

laikais Kuršėnų miestelyje 
buvo vienintelė pradinė mo
kykla visoje provincijoje. 
Ją lankė tik miestelio gy
ventojų vaikai ir tie ne visi, 
nes pradinis mokslas nebu
vo privalomas; provincijos 
kumečiai vaikų negalėjo 
leisti mokyklon, neturėda
mi kuo jų aprengti, apauti 
ir už ką nupirkti vadovėlių 
sąsiuvinių. Už tai čia Kur
šėnų provincijoj klestėjo 
dievų viešpatija. Čia dvaro 
laukai su kito dvaro laikais 
ribojosi, kaip retežio gran- 
dindis su grandimi ir su
darė kilometrinius masyvi
nius laukus, kuriuose nuo 
saules iki saulės dirbo par- 
sisamdę ponams su savo 
gausiomis Šeimomis kume
čiai. Masyviniai dideli 
dvarų pastatai: daržinės, 
tvartai, svirnai ir jų pačių 
(ponų) rūmai buvo pri
krauti turtų. Savininkai so
čiai valgė ir gėrė, lėbavo ir 
svečius vaišino, ilgai ir 
minkštai miegojo. O skun
džių bedalių kumečių ku
metynai riogsojo pamesti 
pamiškėse, pelkėse.

Kumetynai savo išoriniu 
įr vidiniu įrengimu neverti 
Vadinti butais—tai tvartai, 

kuriuose gyveno beteisiai 
dvikojai, beasmeniniai žmo
nės. Nuo pamatų iki stogo 
viršaus čia viskas rūgo. A- 
pie higieną kalbos negali 
būti. Tai caro Mikės ir 
buržuazinės Smetonos ne
paslepiama po jokia skrais
te didžiausia gėda.

Baisi tamsa
Tuose kumetynuose gyve

no nuskurdę, nuplyšę, pu
siau alkani bedaliai vergai 
kumečiai su savo gausiomis 
šeimomis, apraizgyti reli
giniais voratinkliais, prie
tarais ir didelėje dievo bai
mėje. Joks šviesos spin
dulėlis neprasiskverbdavo 
per tokią tirštą tamsos at
mosferą, kuri kaip juodžiau
sia naktis dengė jų padan
gę. Jokia knyga, kurią ga
lima pavadinti šviesos spin
duliu, nei koks bebūtų laik
raštis nepasiekdavo tų pur
vu, prakaitu ir kančiomis 
persisunkusių kumety nų. 
Retas kuris mokėjo spaus
dintą žodį skaityti, o kiti 
visi analfabetai. Visame 
pono Pagiskio Gargždelių 
dvare mokėjo skaityti \ tik 
mano mama ir kita jauna 
moterėlė, bet jos skaitė tik 
maldaknygę ir giesmininką, 
arba tokias knygas, kurios 
dar daugiau gramzdino 
žmogaus sąmonę ir marino 
protą — “Garsą,” “Peklą,” 
“Vadovą į dangų” bei “Gy
venimą viešpaties Jėzaus 
Kristaus.”

Tų vargšų tamsuolių gre
tose gyveno ir mano tėve
liai su savo gausią šeima. 
Tėvelis buvo visiškas anal
fabetas, bet savo protu pra
noko motiną, gal dėl to, kad 
buvo analfabetas, nebuvo 
savo proto sužalojęs mano 
paminėtomis knygomis.

Tos skaudžios vaikystes 
dienos

Kaip liūdna man, prisimi
nus tas tamsias užguitas 
mano vaikystės dienas, mė
nesius ir metus; tuos ilgus 
ilgus žiemos vakarus prie 
balanos ir spinksuolės žis- 
mo didumo, kuriame sirpo 
mano kūdikystės, vaikys
tės, mokyklinis ir jaunys
tės amžius. Be knygų, są
siuvinių, be mokyklos, laik
raščių ir žurnalų. Skambė
jo rožančiai, poteriai; vyko 
pasninkai ir kiti fiziniai 
kūno marinimai. Nestebė
tina, kad tie bedaliai kume
čiai, neturintieji sau lygių 
pasaulyje, savo vaikus auk
lėjo tokio pat paklusnumo 
ir aklumo, tampė paskui 
save ir savo vaikus.

Darbais apkrauti nuo tam
sos iki tamsos, pririšti prie 
dvaro jungo, nuo sunkių 
darbų, menkai pavalgę, kaip 
sakydavo, “bulvę į sulą pa
mirkę,” dirbdavo visas še
šias dienas per savaitę, be 
valandų skaičiaus. Sekma
dieniais eidavo /į bažnyčią 
klausyti privalomų “šventų 
mišių” ir “pamokslų.”

Rekolekcijų metu eidavo 
ir tie, kurie drįsdavo bur
noti ponus ir dievą; visi 
nešdavo “ožius” visokio dy
džio: dveigius, treigius, ket
vergius ir penkeigius. Per 
išpažintį kunigas ištardy- 
davo “nusidėjėlį” iki pana
gių, iki gyvo kaulo, ko “nu
sidėjėlis” net neįtardavo 
kunigo jį tardant. “Juk iš
pažinties paslapties niekas 
neturi teisės atidengti.” Ku
nigo prisaikintas, įbaugin
tas visomis pragaro ' bai
siausiomis kančiomis už ta
riamus “griekus,” parpuo
lęs ant kelių prieš altorių, 
kuriame įstatytas negyvas, 
bejausmis stabas - dievas, 
melsdavo atgailos ir nuodė
mių atleidimo...

Tie šlykštus žodžiai
Kunigas iš sakyklos pra

keikdavo tą visą bažnyčio
je siūbuojančią bedalią, 
tamsią darbininkų masę, 
nugramzdindamas į patį 
peklos dugną, maišydamas 
su mėšlais.

Prisimenu kaip šiandien 
tuos šlykščius žodžius, pa
sakytus Kuršėnų bažnyčio
je per rekolekcijas 1910-11 
metais, prieš 52 metus, gir
dėtus savo septynerių metų 
ausimis. “Kas jūs esate? 
Mėšlų kupeta, kirminų krū
va!..” Aš krūptelėjau, iš
girdęs dievo tarną taip rė
kiant ant vargšų žmonių, 
kurie siūbavo, bangavo baž
nyčioje, kaip vanduo ežere, 
papūtus smarkesniam vė
jui, kurių tarpe buvau ir 
aš.

Pakėliau akis ir pažiūrė
jau į savo mamą ir klausia
mu žvilgsniu klausiu: Ar 
tiesa, mama, kad mes mėšlų 
kupeta ir kirminų krūva?.. 
Mano mama stovėjo lyg 
stabo ištikta ir nemirkčio
dama žiūrėjo priešais save 
į tolį, gal į didįjį altorių, 
o gal dar toliau... Man 
neatsakė nei žodžiu, nei 
žvilgsniu. Mano galvoje su
kosi mintys verpetais, vaiz
davosi mėšlų kupeta ir kir
minų krūva.,

Prie mūsų kumetyno tvar
tų sumesdavo iš tvartų 
mėšlų kupetas, o pavasarį 
nuveždavo į dvaro laukus. 
“Nejaugi tai tiesa?” galvo
jau, kad ir mus nuveš, bet 
ką trėš, ar laukus? “Kir
minai.” Kokie? Gal mes 
tie sliekai, o gal kopūst- 
graužiai, žali. k i r m i n a.i ? 
Tiek tų kirminų, tebuvau 
matęs, , kaip mama surink
davo nuo kopūstų galvų ir 
su žemaitiška medine klum
pe sutraiškydavo; Gal ir 
mus sutraiškys, kaip mama 
žalius k o p ū s t graužius ?.. 
Kas mus traiškys, man dar 
nebuvo aišku.

Kūkčiojanti minia
Kitų kunigo žodžių pras

mės nesupratau, o, be to, 
mano galva buvo pilna bai
sių minčių apie kirminus. 
Mane vėl pažadino iš min
čių sąmyšio kunigo graus- 
mingi žodžiai. Jo balsas 
skrido aukštais bažnyčios 
skliautais: “Viešpatie, 
pasigailėk jų dūšių!” Vi
soje bažnyčioje tam
sioji masė parkrito ant 
kelių, pasigirdo grau
dūs kūkčiojimai ir gilus dū
savimas veržėsi iš krūpčio
jančių krūtinių. Kaip visi 
nusidėjėliai atgailavo, aš, 
stovintis, pasidariau tartum 
didesnis ir man niekas ne
bekliudė sekti kunigą. Ku
nigas, nusisukęs į sieną, nu
sišypsojo patenkintas savo 
pasisekimu ir, pasakęs “A- 
men,” išnyko lyg tyčia sie
noje padarytose durelėse, 
palikdamas įspūdį lyg ne- 
griešno žmogaus, o tik die-, 
vo tarno, atsiųsto iš dan
gaus.

Nežinau, kodėl aš sekiau 
kunigą ir mažai jaudinausi 
dėl jo grausmingo pamos- 
lo, o gal pats , dievas man 
liepė būti liudininku to pa
mokslo, kad pamatyčiau jo 
veidmainišką šypseną?1

Kitą dieną mes, vaikai, 
turėjome naują žaidimą 
“bažnyčią.” Aš vaidinau 
kunigą ir, palipęs ant lo
vos, sakiau pamokslą: “Kas 
jūs esate? Mėšlų kupeta, 
kirminų krūva,” dar pridė
davau: “Viešpatie, pasigai
lėk jų dūšių!” Vasaros 
metu aš įlipdavau i šakotą 
alksnį ir iš ten sakydavau 
pamokslą. Mano draugai 
vaidindavo bažnyčios “griėš- 
ninkus”—verkdavo ir tuk
sėdavo.

Musų jaunimui
Ir aš sakau tarybiniam 

jaunimui: Daugeliui jūsų 
jau teko gimti tarybinėje 
santvarkoje. Jums platūs į 
gyvenimo visas-keturias pu
ses keliai, grįsti geriausių 
talentų rašytojų knygomis, 
sąsiuviniais, laikra š č i a i s, 
žurnalais, kurie skelbia 
šviesą ir tiesą. Jūs išeinate 
į visuomeninį ir šeimyninį 
gyvenimą apsiginklavę ta
rybiniu priešakiniu mokslu. 
Jūs savo vaikystę praleido
te darželiuose, jaunystę mo
kyklose, universi t e t u o s e, 
sporto aikštėse, teatro, kino 
ir šokių salėse. Jūs pasi
renkate darbą-profesiją pa
gal savo sugebėjimą įdo
miausią specialybę. Jūs sa
vo rankomis kuriate dar 
gražesnį, dar šviesesnį sau 
ir savo vaikams komunizmo 
rytojų. Jūs ir jūsų vaikai 
gyvensite komunizme! Vi
sa tai matydamas savo aki
mis, savo širdimi džiau
giuos, džiaugiuos ir džiau
giuos, nes jūsų tarpe ir ma
no trys vaikai dirba ir sta
to komunizmą.

Nors nepersenęs esu, bet 
iškentėjęs vokiečių okupa
cijos metų persekiojimą, ka
linimą ir mirties grėsmę, 
bėgimą, slapstymąsi, kas 
daug pakenkė mano fįzinei 
sveikatai, nebegaliu prisidė
ti prie jūsų, bet esu laimin
gas, kad šimtmečius gaubu
si liaudies padangę kaip 
juodžiausia naktis neperre
gima tamsa, išnaudojimas, 
mulkinimas, gąsdinimas 
pragaro kančiomis išnyko 
visiems amžiams mūsų ša
lyje. Liaudis iškovojo sau 
teisę būti: Savų sukurtų gė
rybių savininku, jomis nau
dotis ir vadintis žmogumi.

Koks didelis kontrastas 
tarpe mano tarpimo - augi
mo sąlygų h:; .mano trijų 1 
vaikų! Aš —- savamokslis, 
nesėdėjęs mokyklos suole, o 
mūno trys vaikai prie Ta
ryto valdžią s, du baigė 
aukštuosius mokslus, tre
čias studijuoja. Tai to be
dalio piemenėlio vaikai, ku 
ris 1917-18 metais pas buo
žę Visą žiemą išgulėjo kaip 
šunęlis tvarte ant mėšlų ,be 
paklodės, pagalvės, tik ga
vęs "seną nunešiotą burnasą 
apsikloti, itad būtų šil
čiau; rausiausi giliau, o gi
liau; sunkės srutos ir aš 
kvepėjau mėšlu ir srutomis.

šeštadieniais pirtyje išsi- 
maudydavau, bet kas iš to, 
jei vakare vėl į mėšlą gul
davau, nors ir pasiklodavau 
šviežių šiaudų, bet šiaudai 
nesulaikydavo srutų.

Ah! k o k s aš tada bu
vau nelaimingas!.. Ir koks 
aš dabar laimingas!..

P. Sandargas 
Kuršėnai 
1963 m. kovo 13 d.

Laivai be darbo
Anglijos uoste 1962 m. 

spalio mėnesį be darbo sto
vėjo 104 laivai (1780 tūkst. 
bruto reg. tonų talpos), ar
ba 4% bendrojo ♦Anglijos 
laivyno tonažo. Tuo pat 
metu Graikijos uostuose 
stovėjo be darbo 8% laivų 
ir JAV-ose-—3%( laivų. Pa
gal neišnaudojamų laivų to
nažą Anglija užima pirmą
ją vietą. Visame kapitalis
tiniame pasaulyje tuo me
tu bę darbo stovėjo 528 lai
vai (3,740,000 bruto reg. t 
talpos).

KROKODILAI “ŠOKA”
Kairas. — Egipto laik

raščiai pajuokia Jungtinių 
Valstijų madingą “twist” 
šokį. Jie rašo, kad dabar 
Nilo upėje retai pamato 
krokodilą, nes “krokodilai 
sausumoje mokosi “twist” 
šokio. V .

MONTREAL, CANADA
Kinija priims tokį Ameri-šis ir tas iš miesto 

gyvenimo
Montrealo unive r s i t e t o 

studentai daro žygius, kad 
Maplewood Avęnue vardas 
būtų pakeistas francūzišku 
vardu. Montrealo universi
tetas ,mat, yra grynai fran- 
cūziškas universitetas ir 
randasi Maplewood Avenėj, 
todėl, jų nuomone, gatvė, 
kurioje randasi jų univer
sitetas, turėtų būti pavadin
tas francūzišku vardu.

Čia vienas stambus biznie
rius, Ralph Keefer, tik šio
mis dienomis sugrįžo iš Ki
nijos Liaudies Respublikos, 
kur jis viešėjo keletą savai
čių. Grįžęs, jis spaudos ir 
radijo korespondentams pa
reiškė, kad Kinijoje Kana
dos produktams yra labai 
plati ir pelninga rinka. Jis 
mano, kad Kanada gerai da
ro parduodama Kinijai kvie
čius ir kitokius smulkesnius 
gaminius. Bet, sako, dar 
geriau padarytų ,jei Kana
da plačiau išvystytų preky
bą su Kinija parduodant,, 
pavyzdžiui, fabrikų mašine
riją ir kt., pirm negu Jung
tinės Valstijos pradės ten 
pardavinėti savo gamybą. 
Reporterių paklaustas, ar 
jis mano, kad Amerika pri
pažins Kiniją, atsakė,, kad 
“tas ne tik neišvengiama,” 
bet, sako, “aš, pamatęs Ki
niją, kartais pagalvoju, ar 

Ir vėl matėme filmus iš 
Lietuvos kovo 16 d. Lietuvių 
Piliečių Gedimino klubo sa
lėje, 324 River St.

Pirmininkas A. Kazlaus
kas atidarė programą ir 
pristatė J. Grybą, kuris pla
čiau paaiškino ir parodė 
filmus, kaip dabar atrodo 
mūsų senoji tėvynė Lietuva.

Rodymas vyko gerai. 
Žmonių buVo pilna svetainė 
ir buvo patenkinti.

Filmai parodė, kaip dabar 
Lietuvoje žmonės dirba ir 
dainuoja i savo dideliuose 
ūkiuose, prisiauginę visokių 
gyvulių, paukščių, o laukų 
ir daugelį kitų darbų atlie
ka mašinomis.

Atsimenant, kaip seniau 
buvo ir kaip dabar yra, tai 
labai didelis skirtumas. Ir 
seniau buvo Lietuvoje dide
lių ir gražių ūkių; bet tai 
buvo ponų dvarininkų. Dar
bininkai turėjo teisę dirbti 
ir tylėti, o kuris pasiprie
šino, tas gavo lazda galvon 
arba kulką kakton. Dabar 
visai kitaip. Darbininkui 
nereikia nieko bijoti, nes 
viskas, ką pasigamina, ir vi
sas šalies turtas priklauso 
tiems, kurie dirba.
' Netenka stebėtis, kad po
nai iš “Keleivio,” “Darbi
ninko” ir “Naujienų” taip 
labai ant Lietuvos ir ant 
Lietuvos žmonių visokius 
šmeižtus rašo. Skaitant tuos 
laikraščius, atrodo, kad vis
kas, kas tik tuose laikraš
čiuose telpa1, viena ranka 
parašyta. Tie ponai daug 
kalba ir rašo apie Lietuvą, 
aukas renka Lietuvai, o Lie
tuvon nesiunčia nieko.

Grybas ir Briedis atlieka 
didelį darbą važinėdami po 
miestus ir rodydami teisybę 
apie Tarybų Lietuvą. Tas 
atidarys daugeliui žmonių 
akis.

Buvo parduota kelios kny
gos.

Garbė Lietuvių Piliečių 
Gedimino klubui už suren
gimą tokio vakaro. Komsi- 
sijoje buvo A. Kazlauskas ir 
W. Platūkis.

A. ir M. Kazlauskai nu-

kos pripažinimą.”
•

Remiantis statistiniais da
viniais, Montrealo miestas 
su savo apylinkėmis Kana
doje turi daugiausia žmo
nių, būtent, 2,156,000. Se
kantis yra Toronto miestas, 
su 1,896,000 žmonių.

Po jo seka Vancouver— 
798,000, Winnipeg—483,000, 
Ottawa — 446,000, Hamil
ton — 399,000, Quebec 366,- 
000 Edmonton — 349,000, 
Calgary —290,000, Windsor 
—194,000, London—185,000.

•

Stasys ir Genovaitė Re- 
meikiai (Pažėraitė), susilau
kė sveiko ir gražaus sūnelio. 
Motina ir naujagimis jau
čiasi gerai. Taipgi labai 
linksmi ir didžiuojasi jos tė
veliai, Jonas ir Agota Pažė
rai, susilaukę anūko.

•

Kovo 24 d. mirė Ona Mi
lerienė (Stašaitytė), sulau
kusi 70 metų amžiaus.' Ve
lionė į Kanadą buvo atva
žiavusi prieš pirmąjį pasau
linį karą.

•

Pereitą savaitę per klaidą 
buvo pažymėta, kad G .ir 
Janet Smith (Jarmolinskai- 
tė) susilaukė dukters. Iš 
tikrųjų, jiems gimė sūnus. 
Atsiprašau už klaidą.

J.

Haverhill, Mass.
sivežė Grybą ir Briedį pas 
save nakvynei.

Kovo 26 d. naktį piktada
riai išmušė tėvo ir sūnaus 
Šlaičiūnų plaukų kirpyklos 
langą, 219 River St. Tai jau 
antru ; kartu. Piktadarių 
niekur netrūksta, ir sunku 
juos sugauti.

•

Kovo 15 d. mirė Chester 
Bixbey, 81 metų, iš Lynn, 
Mass. Seniau gyveno Ha- 
verhilly. Už darbininkišką 
judėjimą buvo padėtas ant 
juodo sąrašo, todėl reikėjo 
bastytis iš miesto į miestą. 
Iš amato buvo kurpius, tū
lą laiką gyveno New Yorke. 
Po pirmojo pasaulinio karo 
buvo nuvažiavęs Rusijon su 
Williamu Ryanu. Jau ir 
pastarasis miręs.

Palaidotas kovo 18 d. iš 
W. L. Farmer and Son šer
meninės, 106 Summer St., 
Walnut kapinėse.

Paliko daug giminių ir 
draugų.

Kovo 9 d., 10:15 ryto, 
Curtis Kimball su savo žmo
na iš Lynn, MassJ 1956-tų 
metų automobiliu privažia
vo prie Haverhill hardware 
krautuvės Washington Sq., 
mašina kažkaip skersai ša
ligatvio išmušė stiklą 10 x 8 
pėdų dydžio, padarė ir dau
giau nuostolių. Šioje vietoje 
žmonių judėjimas visuomet 
būna didelis, tai gerai, kad 
nieko nesužeidė.

Darbininke

TARYBŲ SĄJUNGOS 
NAUJI TRAKTORIAI

1962 m. šalies žemės ūkis 
gavo daugiau kaip 200,000 
naujų traktorių—10.5 karto 
daugiau » negu prieškari
niais 1940 metais.

Žemės ūkio produkcijos 
apimtis TSRS 1953—1962 
m. laikotarpiu padidėjo 1.6 
karto, tuo tarpu dirbančių
jų žemės ūkyje skaičius su
mažėjo per tą patį laiką 1
milijoną 200 tūkst. žmonių.

4 p0-?Laisvė (Liberty)— Penk t., baland. (April) 5, 1963

Philadelphia, Pa. > *
Supiltas naujas kapas
Kovo 30 d., Chelten 

Hills kapinėse palaidojom 
Joe Vaitkų. Velionis buvo 
draugiškas, su visais gra
žiai sugyveno. Jo laidotu
vėse palydovai skaitlingai 
dalyvavo.

Pašarvotas buvo pas gra- 
borių Charles J. Roman, 
1113 Mt. Vernon St.Roma- 
nas gražiai ir mandagiai 
patarnavo ir žiūrėjo, kad 
visi palydovai po užkan
džių būtų parvežti arčiau 
namų. Atvažiavusius ne sa
vo automobiliais klausinėjo, 4 
kas kur gyvena ir pats Mr. 
Roman prisisodino du li- 
mozinus pavežti ten, iš kur 
kam parankiau namus pa
siekti.

Gera žinia, kad d. P. r-• 
Puodis pergyveno sėkmin
gą operaciją, grįžo į na
mus, 1313 N. Lawrence St. 
Sveiksta povaliai ir dar tu
rės lankyti ligoninės dis- 
penserį. Linkiu susveikti.

P. Walantiene

So. Boston, Mass.
Pasiruošimas ir sutikimas 

vasaros
Balandžio' 7 d., 318 West 

Broadway įvyks savo rūšies 
pavasarinė šventė. Anksti, 
11 vai. ryto, iš visų Naujo
sios Anglijos kolonijų suva
žiuos draugijų atstovai ir 
praves pasiruošimą vasaros 
parengimams. k

Balandžio 7 d., Lietuvių 
Piliečių klubas 1 vai. laikys* 

1 savo pavasarinį banketą.
Tai bus, taip sakant, dubel- 
tava šventė. Kaip visuo
met, mūsų šeimininkės pa
gamins ..skanius valgius, 
taip j ir , šį kartą specialiai 
jos atlaikė posėdį, kad sve
čius ir klubiečius skaniais 
valgiais pavaišintų.

Jau daugeliui yra žinoma,, 
kad Lietuvių Piliečių klubas 
užlaiko kambarius ir čia, it 
aplink stebulę, sukasi Nau
josios Anglijos pažangių lie
tuvių visas judėjimas. Klu
bas neužlaiko svaiginančių 
gėrimų kaip kiti klubai, o 
verčiasi tik iš kultūrinių pa
rengimų . Bet, retėjant lie
tuvių išeivijos kartai, klu
bas pergyvena sunkią eko
nominę būklę. Tad nuošir
džiai kviečiame apylinkės 
pažangią visuomenę atsilan
kyti į šį klubo pavasarinį 
banketą, o rengėjai iš anks*< 
to užtikrina, jog būsite pil
nai patenkinti ir smagiai su4 
svečiais praleisite laiką. Iš 
to bus parama ir klubui.

Rengėjai

“Keleivio” regresas
Visiems yra žinoma, kad 

“Keleivis” seniai atsisveiki
no su pažangiu lietuvių ju
dėjimu . Jis su savo regre
su pralenkė sandariečius, 
tautinius fašistus, Joną Ro
maną ii’ net tamsiausią da
vatką. O kas blogiausia, jis 
išregresavo ir iš lietuvių 
tautos!

Atsidarė durys į Lietuvą • 
ir šimtai Amerikos lietuvių 
aplankė savo tėvynę. Pa
matė, kaip smarkiai Lietu
vos žmonės stato naujus 
farbikus, elektrines, ligoni
nes, namus ir visą ūkį. Grį
žę atgal iš tėvynės, vieni 
žodžiu, kiti filmais aiškina- 
rodo Lietuvos vaizdus. Tai 
“Keleivis” tuos, kurie žiūri j. 
tuos vaizdus, vadina aklais. 
“Keleivis” perregresavo ei* k 
vilizuotos žmonijos rubežių 
ir užsimerkė...

Jaunutis



Nepatikimas liudininkas ST. PETERSBURG, FLA.
Atėjo pas mane sena bo

bulytė ir skundžiasi: •
— Didelė nelaimė atsitiko 

su manimi... Patark man 
tamsta, ką daryti... Turė- 
ŽaU susitaupiusi iš senų lai- 

!ų auksinių rublių. Bijoda
ma, kad galiu netikėtai nu
mirti, aš atidaviau saugoti 
kunigui S. Jis žadėjo, kai 
jų man reikės, grąžinti. Už 
saugojimą, žinoma, būčiau 
jam atsilyginusi.

Dievas taip davė, kad tas 
kunigas sunkiai susirgo, 
įjuėjau pas jį atsiimti pini
gų, o šeimininkė manęs 
įčie jo neprileidžia: sako, 
kunigėlis mirtimi vaduoja
si, o tu čia dar jam galvą 
nori kvaršinti. Galų gale 
šiaip taip prisiprašiau. O 
tasai kunigas man ir sako: 
tavo pinigus aš perdaviau 
kurijai.

Nueinu aš į kuriją... 
irgi ilgai nepriėjau, kur rei
kia, o kai priėjau, jie manęs 
klausia, ar aš turiu raštelį 
iš to kunigo, kad jis mano 
pinigus perdavė kurijai ar
ba kad aš esu juos įdavusi 
kunigui saugoti? Aš sakau, 
kad neturiu jokio raštelio— 
pasitikėjau kunigėlio žo
džiu. O dabar nė nepagal
vojau iš jo paprašyti raš
telio, kad pinigai perduoti 
kurijai. “Matai, močiute,— 
sako man kurijos kunigai,- 
neturi jokio raštelio, o ieš
kai tokių didelių pinigų! 
Jokių pinigų kunigas S. 
mums neperdavė.”

Aš vėl bėgu pas kunigą 
S.,^0 čia pasirodo, kad jis 
js»a numirė... Tai ką gi 
man dabar daryti?! — ver
kė senutė.

—O kiek jūs tam kuni
gui davėte pinigų?

—Trisdešimt aukso rub
lių... Sakiau, kai numir
siu, bus mišioms už mano 
vėlę...

— Ar neturite liudinin
kų — žmonių, kurie matė, 
kaip tuos pinigus įteikėte 
tam kunigui?
—Kam man liudininkai ? 
Juk pinigus daviau kuni
gui, o ne šiaip kokiam žmo
gui! Dievas yra mano liu
dininkas. ..

—Šitas liudininkas čia 
jums nieko nepadės. O gal 
kartais girdėjo kas nors 
jūsų pokalbį su kunigu S<, 
kai jis sakė, kad pinigus 
perdavęs kurijai?

—Nieko daugiau nebuvo 
kambary, kaip tiktai aš ir 
tas kunigas. Dievas girdė
jo- •

5—Greičiausiai, tas kuni
gu jūsų pinigų kurijai ne
perdavė, — pasakiau.

—Kaipgi gali kunigas 
meluoti?! Ir)dar prieš pat

Cliffside, N. J.
Matykite filmus 

iš Lietuvos
Šį sekmadienį, balandžio 

7 d., 3-čią vai. po pietų, bus 
rodomi įvairūs filmai' iš 
Tarybų Lietuvos. Vieta: 
344 Palisade Ave., Cliffsi
de Park, N. J. (buvusioje 
K. Steponavičiaus vietoje).

Kadangi filmai bus pra
dėta rodyti 3-čią valandą 
dieną, tai ir iŠ toliau yra 
{atogu atvažuoti, kaip tai:

’atersono, Qiftono, Pas
saic ir iš kitų artimų mažų 
kolonijų. Ypatingai turiu-
tieji savas mašinas turėtų 
visi suvažiuoti ir pamatyti 
dabartinės Lietuvos gyve
nimą, jų darbus visose sri- 
twe. . .

^Filmus rodys J. Grybas, 
įį*New Yorko.

Kviečiame visus Cliffside 
Park ir apylinkės lietuvius 
atsilankyti ir pasigėrėti 
Tarybų Lietuvos filmais.

J. G.

kurijos kunigai?.
—Jie sako, kad gal aš ir 

teisybę kalbu, bet tas kuni
gas jiems jokių pinigų ne
perdavė.

—Nors, kaip sakoma, apie 
mirusį reikia kalbėti tiktai 
gerai arba nieko nekalbėti, 
bet man vis dėlto • atrodo, 
kad velionis kunigas S. 
jums pamelavo. Kokia pras
mė buvo jam perduoti pini
gus kurijai, dargi nieko ne
pranešus apie tai jums? 
Jis, pasinaudodamas tuo, 
teks įsitikinti, kad ir ku
nigai moka meluoti. Jei ne
melavo kunigas S., tai me
luoja kurijos kunigai, išsi
gindami jūsų pinigų, o jei
gu nemeluoja kurija, tai 
melavo velionis kunigas.

—Bet aš galiu prisiekti, 
kad pinigus tikrai įdaviau 
kunigui S. Aš taip ir kuri
joje pasakiau.

—O ką jums į tai atsakė 
mirtį! — pasipiktino senu
tė.

—Gaila, bet jums tik da
bar, baigiant gyvenimą, 
kad pinigus jam davėte be 
liudininkų ir nepaėmėte 
raštelio, jų išsigynė.

—Bet kaipgi taip galima? 
Juk jis kunigas! Tokius 
gražius pamokslus sakyda
vo apie dievą, apie artimo 
meilę...

—Nieko nepadarysi—pi
niginiuose reikaluose visa
da reikią apsirūpinti atitin
kamais pakvitavimais, do
kumentais.

—Ką aš dabar darysiu? 
Esu vienui viena, neturiu 
vaikų, nei artimų giminių. 
Visą amžių pragyvenau 
prie bažnyčios, mylėjau die
vą, o jis man už tai šitaip 
atsilygino... Aš ir pagalvo
jau sau: tamsta, nors da
bar jau skaitaisi nebe ku
nigas, bet gal pasipažįsti su 
kurijos kunigais — būk ge
ras, nueik pas juos, pakal
bėk su jais.

—Nieko iš to nebus. Aš 
gi sakau, kad kurija čia, 
matyt, tikrai niekuo dėta. 
O jeigu kurija ir būtų ga
vusi jūsų pinigus, bet nu
tarė jų išsiginti, tai aš čia 
nieko jums nepadėsiu—ku
rija man patars nekišti no
sies ne į savo reikalus, ir 
viskas. Va, kad taip anks
čiau būtumėte pas mane 
atėjusi, kol buvo gyvas ku
nigas S., aš gal ir būčiau 
nuėjęs pas jį. Mudu buvo
me pažįstami, ir aš būčiau 
pamėginęs pasikalbėti SU 
juo* Dabar belieka man 
tiktai užjausti jus, daugiau 
nieko. Pagaliau, — pridū
riau, — šis reikalas iš viso 
yra keblus: juk, tur būt, 
žinote, kad auksinių pinigų 
pas mus nėra apyvartoje — 
jų negalima laikyti, reikia 
.atiduoti į valstybės banką. 
O pardavinėti auksinius pi
nigus spekuliantams drau
džia įstatymai.

Bobutytė, nusišluosčiusi 
ašaras nuo veido raukšlių, 
iškiūtino...

J. Ragauskas
(“Komj. tiesa”)

STATYS GALINGĄ
jėgainę

orristown, N. J.—War
ren apskrityje Jersey Cent
ral Power & Light Co. sta
tys 330,000 kilovatų jėgos 
hidroelektrinę jėgainę. Ne
toli Delaware upės bus 
įrengta vandens rezervua
ras. Iš jo 19-kos pėdų vam
zdžiais kompresoriai varys 
vandenį ant Kittatinų kal
no1, kur 700 pėdų aukštyje 
bus įrengtas kitas vandens 
rezervuaras. Iš to aukščio 
vamzdžiais vanduo bus lei
džiamas J jėgainę, kur jis 
suks generatorius.

Nuotrupos
Moterys, motinos protes

tuoja ir demonstracijas 
ruošia prieš kėlimą kainos 
už pieną. Kūdikių auklėto
jos už pieną dabar moka 
nemažą kainą. Jei dar pie
nas pabrangtų, prie mažų 
įplaukų vaikučiai smar
kiai nukentėtų, nebeišsi- 
auklėtų sveikais žmonėmis. 
Senyviems taipgi reikalin
gas pieniškas maistas. Ir 
šie pajustų negerovę, di
desnes išlaidas, ypač pen
sininkai.

Šiame mieste pažangie
čiai kovo 30 d. paruošė ska
nius pietus laiškanešių salė
je dėl parėmimo ilgų metų 
ligonio Leo Valančiaus. 
Žmonių atsilankė daug, kai 
kurie ateidami atnešė do
vanėlių dėl našesnio pa- 
žmonio. Tos dovanėlės buvo 
išparduotos. L. Valančius, 
nors ligos smarkiai vargi
namas, bet buvo atvežtas į 
parengimą jo naudai.

Dabar puikus, ideališkas 
Floridoje oras, tik šildykis 
prieš karštą saulutę ir 
sveikas gyvenk. Vis dar 
randasi nemažai svečių iš 
šiaurinių valstijų, tačiau 
daugelis jų pakėlę sparnus 
su paukščiais lėkti atgal į 
savus namučius. Teko su 
keliais čikagiečiais kalbė
tis. Jie sakė, aplinkybės 
verčia grįžti namo.

Tankiausiai tekdavo su
sitikti su pažangiečiais Mi- 
leriais. Drg. J. Mileris LLD 
45 kuopos susirinkimuose 
pateikdavo sveikas mintis 
dėl šios organizacijos ir 
abelnai apšvietos kėlimo. 
Jam išvykus, pasigesime jo. 
Bet veikiausiai ateinantį 
rudenį vėl juos susitiksime, 
o gal pavyks prisiviliot, kad 
čia jie ir daugelis kitų pa
siliktų, apsigyventų.

Draugam Stančikam (či- 
kagieciam) geriausiai pa
tinkąs šis miestas. Na,

Miami, Fla.
Geri darbai geriems 

tikslams
Kovo 27 d. LLD 75 kuopa 

turėjo susirinkimą. Narių 
dalyvavo ne per daug. Ro
dos, galėjo būti slaugiau. Iš 
kuopos valdybos raporto 
paaiškėjo per rįnansų raš
tininką J. Paukstaitį, kad 
kuopa turi 51 narį, ir visi 
pilnai užsimokėję. Ižde ran
dasi $147.55.

Draugė Paukštaitienė iš
davė raportą iš pietų pa
rengimo, kuris atsibuvo ko
vo 10 d, Pietūs davė kuopai 
pelno $154.53. Drg. Paukš
taitienė dėkoj o visiems 
draugams ir draugėms už 
nuoširdų pasidarbavimą val
gių gaminime ir pietų laike 
patarnavime. Kuopa širdin
gai dėkoja draugėms bosto- 
niskėms, kurios šiuo laiku 
jau randasi Bostone — Nel
ly Grigaliūnas ir Jenette 
NiaUra, kurios ne tik ką 
pietų laike dirbo, bet ir au
kojo.

Toliau teko sužinoti, kad 
kai kurių draugų bei drau
gių sveikata laikinai sušlu
bavo. Labiausiai kuopos na
riai apgailestauja ir linki 
greita pasveikimo draugei 
Valilionienei, kuri pasidavė 
ligoninėn sunkiai operacijai. 
Bet, šiuos žodžius rašant, 
sužinota, kad draugė sveiks
ta.

Toliau kuopa nutarė pa
aukoti šiems svarbiejns tiks
lams : Prūseikos paminklui 
$15, Karosienės knygos iš
leidimui $25, “Vilnies0 vajui 
sukėlimui $10,000 $50, “Lai

gal ir jie kada nors apsi
spręs apsigyventi čionai. 
Lauksime. j.

Beje, J. P. Stančikas tuš
čiomis negrįš į Čikagą. Jis 
renka dones į- kankliečių 
choro skelbimo knygą . ir 
jam gerai sekasi rinkliava.

Drg. J. Skliutas gyrėsi 
negrįšiąs į Bostoną iki ten 
oras atšils.

Teko daugybę gerų drau
gų per šį sezoną sutikti, su
sipažinti, bet jų visų spau
doje suminėt neįmanoma. 
Jie daug dasidėjo prie LLD 
45 kp. sustiprinimo finan
siniai, visuomet lankyda
miesi į kuopos parengimus. 
Du dalykai išėjo naudai 
visų: kuopa finansiškai 
sutvirtėjo ir svečiam nete
ko nuobodžiauti. Didi vi
siem už lankymąsi padėka.

Vikutis aplaikė malonų 
laišką iš Lietuvos nuo gi
minaitės, melžėjos. Ji am
žiumi dar jauna, bet jos 
mintys daug patyrusio gy
venime žmogas. Ji pilna 
džiaugsmo, kad J. Janonio 
vardo kolūkyje buvo išsta
tyta moteris Petrė York- 
šaitytė kandidate į Aukš
čiausiąją tarybą. Aišku, 
šioji kandidatė likos iš
rinkta.

Ji didžiuojasi ir kitu jos 
gyvenime reikšmingu daly
ku. Esant jaunai, o jau pa
vyko jai tiek užsidirbti gra
šio, kad galėjus nusipirkti 
reikiamų į namus baldų. Ji 
pasimojus ir ką tokio 
daugiau įsisteigti.

Mielai skaitanti “Lais
vę”, duodanti ir kitiem pa
skaityti. Ši mergina, iš laiš
ko matos, yra J pilna jau
nystės, ūpo ir pamilusi dar
bą. Nemėgstanti visokio
mis mostimis gražinti savo 
veidą, bet nepriešinga se
nyvom mbterim pasigražin
ti.

Lietuvoje ir kolūkiuose 
jaunimas žygiuoja geru ke- 
liti. *

Vikutis

svei” $25, “Liaudies bal
sui” $15, ir “Darbui” $10.

Yra daug ką parašyti iš 
Miamės, bet matau, kad 
čia randasi keletas gabių 
korespondentų, ir visi jie 
puikiai aprašo mūsų veiklą, 
tad palieku jiems svarbes
nius įvykius aprašyti.

J. šukaitis
Prot. rašt.

Hudson, Mass.
Buvo šauktas šio mieste

lio visų gyventojų susirin
kimas. Iš 10,000 atsilankė 
tik 700. Susirinkę nutarė 
pakelti algas miestelio pa
reigūnams ir ugniagesiams 
penkiais procentais, įrengti 
maudynę, pastatyti dar 
vieną mokyklą ir paimti 
darban dar tris policinin
kus. Mat, pas mus išsiplati
no vagystės ir plėšimai. 
Daro užpuolimus ant gazo
lino stočių, namų, dienos ir 
nakties laiku. Šie nutari
mai bus nauji gyventojams 
apsunkinimai.

Darbai eina prastai. B re
gos čeverykų kompanija 
subankrutino. Sako, kad iš 
kitų šalių čeverykus gauna 
ir parduoda daug pigiau, 
negu čia gamintus.

Mikas Kazlauskas jau ke
lintas mėnuo serga. Linkiu 
pasveikti.

Mirė Marė Beleškiūtė, 
dar nesena buvo mergina.

P. Vaitekūnas

Newport, R. L — Sulau
kęs 86 metų amžiaus mirė 
dantų specialistas Dr. H. 
Hali.

Detroit, Midi.
Mirė Jonas Galminas

Š. m. vasario 17 d. mirė 
detroitiečiams gerai žino
mas Jonas Galminas. Buvo 
laisvai palaidotas vasario 
20 d. Woodmere kapinėse.

Jonas Galminas gimė 
Tirkšlių parapijoje, Telšių 
rajone, Lietuvoje. Atvažia
vo į Massachusetts valstiją 
ir čia susituokė su Onute. 
Vėliau abu atvyko į Detro
itą; čia gyveno per pasta
ruosius 45 metus.

I

Jonas Galminas iš pat jau
nų dienų buvo laisvų pažiū
rų žmogus ir rėmė progre- 
syvišką judėjimą. Jis ir jo 
žmonū Onutė priklausė prie 
progresyvių organiza c i j ų. 
Per tūlą laiką buvo LDS na
rys, bet kuomet pajamos su
mažėjo, tai turėjo iš ten pa
sitraukti. Bet jis iki mirties 
priklausė ALDLD 52 kuopai 
ir Detroito Lietuvių Klubui. 
Dirbo Fordo fabrike per 31 
metus ir 7 mėnesius. Kuo
met darbininkai pradėjo or
ganizuotis į unijas, Jonas 
slaptai gelbėjo organizuoti 
Fordo darbininkus į uniją.

Dar jaunas buvo, kai pra
dėjo skaityti “Laisvę,” ir jis 
ne tik buvo jos skaitytojas, 
o ir rėmėjas =—< pinigiškai ir 
raštais. Todėl ir savo pini
ginę dovaną Detroito Lietu
vių klube paliko “Laisvei,” 
šiuomi p risiančiame čekį 
“Laisvei” sumoje $50.

Detroito Lietuvių klubas 
neteko gero nario, ir dabar 
tik galim išreikšti didelęuž- 
uojautą jo žmonai Onutei, 
kuri taipgi yra klubo narė 
ir žada skaityti “Laisvę” 
kol ji bus gyva. O Tau, Jo
nai, lai būna amžina ramy
bė.

S. Masyte, 
Klubo pirmininkė

Cleveland, Ohio
Staiga mirė Stasys Ivan 

(Ivanauskas)
Kaip pavienis žmogus, 

Stasys vienas sau ir gyveno. 
Kovo 2 6d. rytą jis paskam
bino sesutei M. Mačionienei 
ir pasiskundė, kad nekaip 
jaučiasi. Toji ilgai nelau
kus nuvažiavo jį parsivežti 
pas save ir, jei bus reikalas, 
pašaukti daktarą. Jiems be
važiuojant, ligonis pradėjo 
visai alpti, tai vietoj namų, 
nuvežė jį ligoninėn, kur ga
vo reikiamą medikalinę pa
galbą, tačiau gyvybę išgel
bėti nepavyko.

Stasys Ivan pirmiau gy
veno Wilmerding, .Pa. Kiek 
žinoma, jis ten pradėjo ir 
savo veiklą pažangiose or
ganizacijose. Arti 15 metų 
atgal jis persikėlė į Cleve- 
landą ir visą tą laiką jį ma
tėme žygiuojantį progreso 
keliu ir kai kuriose draugi
jose užimantį valdybose bei 
komisijose vietas.

Su Stasio Ivano mirtimi 
LDS 55 kuopa neteko pir
mininko, LLD 15-ta apskri
tis — fin. sekretoriaus, Me
no choras—iždininko ir dai
nininko, LLD 22 kuopa ir 
LMS—nario. Nežiūrint, kad 
S. Ivanas buvo peržengęs 
70-usius metus amžiaus, vi
sas tas pareigas stengėsi 
atlikti pagal geriausią savo 
supratimą.

Sesutė M. Mačionienė rū
pinosi visais laidojimo rei
kalais. Palaidotas kovo 29 
d. gražiose Highland Park 
kapinėse.

Ilsėkis, drauge, o tuos ta
vo nebaigtus darbus teks, 
mums likusiems bendrai at
likti. 
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J. žebrys

Mahanoy City, Pa.
Kovo 13 d. mūsų mylimą 

draugą Antaną Aponiką iš
vežė į Pottsville ligoninę, 
kurioje ir mirė 24 dieną. 
Palaidotas laisvai Kalvari
jos kapinėse, Shenandoah, 
Pa., 27 d. Palydėjo į amži
ną atilsio vietą gražus bū
relis draugų ir draugių. 
Laidojimo reikalais rūpi
nosi velionio žmona Kons
tancija Aponikienė - Padol- 
skytė ir laidotuvių direk
torius Louis Truskauskas.

Antanas Aponikas atva
žiavo į šį kraštą. 1900 me
tais. Biskį dirbo kasyklose, 
vėliau išsimokė fotografu, 
išdirbo tame amate iki pen
sijos amžiaus.

Paliko liūdesyje žmoną 
Konstanciją, seserį Anna 
Laukaitienę šiame mieste ir 
daugelį brolvaikių. Lietu
voje su giminėmis nesirašė.

Velionis buvo laisvaus 
būdo, prigulėjo prie daug 
organizacijų ir prie LDS 
104 kuopos, skaitė “Laisvę” 
iki užmerkė akis ant visa
dos.

Ilsėkis ramybėje šios ša
lies žemelėje, o mes Tave 
atsiminsime ilgai.

Kovo 28-tos vakarą mirė 
Petras Kučauskas V e t e- 
rans Administration Hospi
tal, Wilkes-Barre, Pa.. Jį 
nuvežė ligoninėn kovo 13 d.

Iš Lietuvos atvažiavo į 
šį kraštą jaunas, veikė 
daug prie LSS 46 kuopos, 
dainavo Laisvės chore, pri
gulėjo Lietuvių teatrališkai 
grupei. Daug metų išdirbo 
mainose. Vedė Helen Pašu
koms, tada užsidėjo karčia- 
mą ir išlaikė iki pensijos 
amžiaus. Velionis buvo 
pirmojo pasaulinio karo ve
teranas, prigulėjo prie 
VFW Hall-Reese 1420 ir 
World War 1 Barracks, prie 
UMWA ir SLA 211 kuopos 
šiame mieste.

Velionis buvo “Laisvės” 
skaitytojas per daugelį me
tų.

Liūdesyje paliko žmoną 
Helen, podukrą Florence 
Williams, seserį Konstanci
ją Lapinskienę ir dvi sese
ris Lietuvoje, taipgi daug 
brolvaikiu. Palaidotas ba
landžio 1 d., ant parapijos 
kapinių. Laidojo laidotuvių 
direktorių? Louis T r u s- 
kauskas. Į kapines palydėjo 
daug draugų ir draugių. 
Amžina ramybė Tau, o mes 
Tavęs neužmiršime.

Jūsų Draugas

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks Balandžio 
8 April, 7:30’vakare. Kvie
čiame visus narius dalyvauti. 
Turimo daug svarbių reikalų 
apkalbėti. Kuopos valdyba

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS 
SO. BOSTON, MASS.
Rengia Savo Metinį

BANKETU
Įvyks Sekmadienį

Balandžio 7 April
318 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Pietūs bus duodami 1-mą vai. dieną

Mūsų gabiosios gaspadinės pagamins skanius 
pietus. Bus ir išgerti, taigi ne tik iš Bostono, bet 
ir iš visos Bostono apylinkės kviečiame visus atsi
lankyti į šį parengimą ir paremti klubą.

Rengimo Komisija

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., haland. (April) 5, 1963

Hot Springs, Ark.
Kovo 25 d. mes apleidom 

St. Petersburg, Fla., ir lei
domės į namučius—Leoni
das, Mich. Bet pakeliui su
stojom Hot Springs, Ark., 
kur yra karšto vandens šal
tiniai. Kelonę turėjom la
bai gerą ir sėkmingą. Oras 
visu keliu buvo labai ra
mus, saulėtos, šiltos dienos.

Antros dienos popietyje 
jaupribuvom į Hot Springs, 
viso padarėm 1,032 ameri
koniškas mylias. Ir ko mes 
nepravažiavom: kalnus, 
pelkes ir derlingas žemes, 
ypatingai yra derlingos že
mės pasiekus Mississippi 
valstiją ir dalį Arkansaso. 
Jau mes iš anksto buvom 
susipažinę su žemėlapiu ir 
pagal jį sprendėme, kad 
Hot Springs randasi tarp 
kalnų, o čia kalnų kaip nė
ra, taip nėra. Galiau, pri
važiavom ir tuos lauktus 
kalnus, o ne tik kalnai, bet 
tarp tų kalnų ir gražūs 
ežerai — akį viliojanti pa
vasario jaunatviška spalva 
besipuošiantys ežerų kran
tai ir kalnų viršūnės.

Pasiekėme miestą, kuris 
randasi tarp dviejų aukštų 
kalnų, vos viena plati gat
vė, o didžiųjų namų-vieš- 
bučių vis dalis jų įkasta į 
šoną kalno. Tai nepapras
tas vaizdas, kokio nematė
me nei Floridoje, nei pas 
mumis Michigane... Auto
mašinos sustatytos skersi
nėse gatvėse, kurios labai 
trumputės, atsiremiančios 
į aukštą kalną, ir, rodosi, 
mašinos tik kabo ore, kaip 
vorai.

Pašaukėme telefonu mū
sų gerus bičiulius. A. Saka
lus. Jis greitai pribuvo į 
miesto centra ir mus nuve- 
dė, kur jau buvo iš anksto 
jo parinkta vieta - aparta
mentas... Turėti tokius 
draugus, važiuojant mies
tas nuo miesto, yra tikra 
laimė. Ačiū draugui A. Sa
kalui už tokį draugiškumą. 
Vieta čia labai tinkama, 
pabūsime savaitę ar dau
giau.

Radome čia keletą lietu
vių - pažįstamų, kurie gy
dosi nuo įvairių kūno ne
smagumų : reuma t i z m o, 
artritis ir tt. Pas d. Sakalus 
yra apsistoję dd. S. Vėšys 
ir B. Kirstukas iš Chica- 
gas. Jie kasdien ima šilto 
vandens versmių vonias.

Dzūkelis

PHILADELPHIA, PA.

REAL ESTATE

Germantown. To Settle Estate. 
$11,000—for quick sale. 4 apts. Con
venient, desirable location. Principal 
return in 6 years from net profit. 
No agents. Phone for appt. VI. 4- 
2939. (26-28)
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A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
Utopija tikrovėje?

Iškelia rektoriaus Kazio 
Baršausko nuopelnus

Kiekvieną kartą pasiskai
čius apie Lietuvos profeso
rių darbus ir nuopelnus 
Lietuvai, net skaudu pagal
voti apie išeivių ‘buvusių” 
profesorių draugijos na
rius ! Tik skaitykite—visa 
šita ne kokio milioninio 
miesto universiteto rekto
riaus, bet to mažo Kauno, 
tos mažos Lietuvėlės, vieno 
lietuviško Instituto, apy
braižą, kaip ją pateikia A. 
Kadžiulis. “Rektorius (Ka
zys Baršauskas) turi pui
kiai žinoti respublikos pra
monę, kad orientuotųsi, ko
kie specialistai jai bus rei
kalingi po penkių, po de
šimties metų. Lietuvoje ku
riasi cheminė pramonė — 
ir jai jau ruošiami inžinie- 
nai”.

Kadžiulis tvirtina, kad 
Kauno Politechnikos Insti
tute dabar jau yra 10,000 
studentų! Po kelhj metų 
bus 15,000! Visi senieji rū
mai pasidarė per ankšti. 
Už Ąžuolyno, prie Zoologi
jos sodo, pradėjo augti nau
jas instituto miestelis. Jau
nieji architektai, beje, irgi 
Instituto auklėtiniai, — pa
ruošė kelis išplanavimo va
riantus. Studentų miestelis 
(campus, kaip čia vadina) 
nusidrieks nuo dabartinio 
Technologijos Instituto 
(Perkūno Alėjos gale) iki 
pat Nemuno kranto. Šaus 
dangun stiklo ir alumini- 
jaus daugiaaukštis. Vilios 
akį didžiosios salės, kupo
las. Kol kas tai tik projek
tuose, tik ateityje. Dabar 
yra daugybė darbo sutvar
kant finansavimą, tiekimą, 
tvirtinant projektus. Did
žiulė tų rūpesčių dalis — 
ant rektoriaus Baršausko 
pečių.”
Baršausko mokslinis darbos

Jau 1938 metais apgynęs 
inžinieriaus daktaratą, Bar
šauskas Kaune sukūrė 
tarptautinio mąsto ultra
garso labaratoriją. Jam asi
stavo jauni šios srities spe
cialistai — E. Jaronis, V. 
Ilgūnas.

Du “Moters” žurnalai
Tuo metu, kai Ameriką 

pasiekė Vilniuj leidžiamas 
žurnalas “Tarybinė Mote
ris”, Toronto, Kanadoj, pa
sirodė kita “Moteris”, ku
riai tiksliau būtų pridėti 
“Krikdemų Moteris”, šio 
žurnalo svarbiausiu bendra
darbiu yra jau išmirštančios 
politikų kartos Jonas Matu
lionis, lietuvių krikdemų ly
deris, Hitlerio Ostlando Lie
tuvoje ministeris, didelis 
kapitalistinės santvarkos 
Lietuvoj puoselėtojas. Šioj 
“Moteryje” taip pat rašo 
poetas J. Aistis. Lietuvą 
apleidęs prieš beveik ket
virtį šimtmečio, jis save te
belaiko lietuviškos literatū
ros tėvynėje žinovu. Jo te
ma-“Okupuotos Lietuvos li
teratūra”. Jonas Matulio
nis taip pat rašo “Kaip stu
dentai lietuvino universite
tą” (Čia nekalbama apie 
genocidą universitete). >K. 
Grigaitytė pateikia eilėraštį 
“Veidu prie Žemės”, na, ir 
keletas reportažų, ne, ne iš 
Lietuvos: N. Eišinaitės — 
“Arizona — saulės slėnis” 
ir t.t. Redaktorė žino, kas 
jos lauktų, jei ji drįstų nuo
širdžiai pasisakyti už svar
biausią lietuvės moters už
davinį <— daryti viską, kad 
išlaikyti išeives lietuvėmis. 
“ Moters ” (krikdemiškos) 

redaktorė Izabelė Matusevi
čiūtė, meninė priežiūra dai
lininkės N. Kulpavičienės.

“Oi, gudrus...”
Jonas Kardelis. Laikrašty 

“Nepriklausoma Lietuva” 
talpina iš visokių biule
tenių surenkamą medžiagą. 
Štai ištrauka iš “ELI”, ži
nioje aprašoma, kaip Niu
jorke susirinkęs politinių 
“asmenybių” kultas spėlio
jo, kas gi privedė prie “tre
čiojo fronto”? Jų suprati
mu pirmas frontas krik
demų, antras—komunistų, o 
trečias neutralusis — kitų 
valstybių piliečiai, trokštą 
palaikyti ir išlaikyti savo 
tautinį kultūrinį palikimą. 
Suskilusio krikdemu fron
to vienas kalbėtojų rado, 
kad “neutralusis frontas” 
pradėjo išryškėti nuo 1955 
metų. Kad jį skatina “ko
vinga materializmo idėja, 
išsilaisvinimo perspektyvų 
miglotumas, įvairūs asme
niniai išsiskaičiavimai bei 
avantiūristiniai polinkiai, 
taip pat svetimųjų paska
tos’/

Kaip toj lietuviškoj pa
tarlėj, “kuo pats kvepia, 
tuom kitą tepa”: argi ne
buvo “asmeniniai išsiskai
čiavimai ir avantiūristiniai 
polinkiai, svetimųjų paska
tos” visa krikdemų vadina
ma išlaisvinimo politika?

Šita citata “Lietuviškoj 
Kultūrinėj Kronikoj” talpi
nama tik todėl, kad įrodyti 
kad net ir šiandien išeivių 
religinio ir asmeninio kultų 
žmonės ir toliau bando kiš
tis, šmeižti ir teršti kultūri
nio lietuvio ryšio siekian
čius žmones.

Krikdemų kalbėtojai švai
stosi terminais “Lietuvos 
laisvė”, “nepriklausomybė” 
ir visad išveda, kad kiek
vienas, nebūdamas geru ka
taliku, negalės būti nei geru 
lietuviu... Tačiau jie patys 
jaučia, kad išeiviai pagyve
nę Amerikoje, jau perdaug 
yra persiėmę kitu kultūros 
lygiu. Krikdemai rūpinasi, 
kas daryti!
Tarybų Lietuvos gerbūvio 

augimas—pavojus!
Jei Kubos santvarka stai

ga sujudino mūsų'Vyriausy
bę susirūpinti Pietų Ameri
kos žmonių skurdu ir var
gu, taip nebenuginčijamas 
tarybinės Lietuvos gerbūvio 
augimas priverčia, nors ir 
labai miglotai, krikdemus 
išduoti savo rūpestį: “...Rei
kalinga naujai formuluoti 
Lietuvos laisvinimo kovos 
koncepcija, kuriai nusilenk
tų ir ideologinio egoizmo 
pagundos (?!), kuri išryš
kintų išsilaisvinimo per
spektyvas, suteiktų sąvo
koms teisingą prasmę ir 
nužymėtų gaires teisingai 
krypčiai tokiais gyvenimiš
kais klausimais, kaip lan
kymasis Lietuvoj ir pan...” 
Kalbėtojas rado, kad “Dar
bo” žurnalas buvo tas ker
tinis akmuo, privedęs ir pa
skatinęs išeivius lietuvius 
ieškoti...

Kita specialistė
Kovo 22 d. Kaune, archi

tektė Algė-Regina Jankevi
čienė gynė disertaciją “Vi
suomeninių Pastatų archi
tektūrą viduramžių Lietu
voj”. Iki šiol šiomis temo
mis plačiau pasisakydavo 
inž. Gimbutas, dabar Bos
tone. Taip pamažu išbėgė- 
liai pakeičiami jaunais visų 
sričių specialistais. Prisime
nu ir kitą disertaciją” 
“Draugas” pranešė, kad 
Juozas Laučka vienam Va-

Kokios perspektyvos taksy 
numušimo pasiūlymui?

Atrodo, kad Kongrese per 
sekančius tris mėnesius bus 
daugiausia deb a t u o j am a 
apie mokesčius (taksus), jų 
sumažinimų ir reformas. Ši 
tema, žinoma, visiems rūpi, 
nes svarstymų nutarimai 
tiesioginiai palies kišenes 
daugiau negu 65 milijonų 
amerikiečių, kurie moka 
mokesčius nuo savo uždar
bių, algų ir kitų įplaukų.

Visada buvo dvi nuomo
nės mokesčių uždėjimo at
žvilgiu. Pirma, , kiek jų 
uždėti valdžios ir jos atlie
kamiems darbams finan
suoti. Antra, ant kiek efek
tingai yra mokesčiai renka
mi. Prieš 50 metų dar tre
čias klausimas iškilo: ant 
kiek yra teisingi mokesčiai, 
ar jie labiausiai užkrauti 
ant tų, kurių įplaukos že
mos ir kurie nelabai gali 
juos mokėti, ar ant tų, ku
rie gauna aukštesnes įplau
kas ir gali daugiau mokėti?

Ši teisingumo sąvoka pri
vedė daugelį kraštų prie 
progresyvinio mokesčių 
adoptavimo. Toks mokes
tis JAV-ose sudaro didžiau
sią . federalinės valdžios 
įplaukų dalį. Šiame krašte 
dabar mokesčių dydis yra 
maždaug nuo 20% tipiškam 
darbininkui su žmona ir 
vaikais ligi 91% tiems, ku
rių įplaukos siekia daugiau 
kaip 400,000 dolerių. Be to, 
yra uždėti mokesčiai kor
poracijoms, ligi 52% dides
niems firmoms.

Yra Įdomu pastebėti, kad 
dabartiniuose debatuose 
Kongrese yra liečiamas dar 
ketvirtas klausimas, kuris 
yra palyginus naujas. Pre
zidentas Kenedis ir jo eko
nominiai/ patarėjai dabar 
mano, kad mokesčiai yra 
pakilę taip aukštai, kad jie 
sulaiko krašto ekonominį 
augimą. Labai industriali
zuotuose kapitalistin i u o s e 
kraštuose visa ekonomija 
yra labai jautri net ir ma
žiems mokesčių struktūros 
pakeitimams.

Kai labai turtingi asme
nys, ekopomistai nurodo, 
moka didelę savo įplaukų 
dalį valdžiai, jiems gal per 
maža pinigu pasilieka in
vestavimui į akcijas. Taip 
pat, kai vidutinės amerikie
čių šeimos moka nuo 20% 
iki 30%\ savo uždarbio fe- 
deralinei valdžiai, jiems ne
lieka daug pinigų daiktams 
pirkti, ir tai gali vesti prie 
žemesnės gėrybių produkci
jos ir mažesnio darbų skai
čiaus.

Šias mintis turėdamas 
galvoje, prezidentas Kene
dis paprašė Kongresą su
mažinti mokesčius. Jeigu 
jo programa bus priimta, 

šingtono Universitetų gynė 
disertaciją magistro laips
niui gauti — tema “Parla
mentarinė sistema Lietu
voj”... Kam gi čia Ameri
koj prireikė tokių temų? 
Kam jos įdomios?

Komentavo Mieželaičio 
laišką

Niujorke kultūrininkų 
sluoksniuose aną dieną bu
vo labai gyvai komentuoja
ma N. Chruščiovo kalba ta
rybiniams intelektualams. 
Laureato E. Mieželaičio lai
škas Maskvos “Pravdoje”, 
pritariant premjero kalbos 
mintims, susilaukė ypač di
delio dėmesio. Stebėtinai 
svetimtaučiai žinojo, kad 
Mieželaitis yra lietuvis. Spė
jama, kad kai tik pasirodys 
Niujorko laikraščiai, šiai 
temai bus paskirta daug 
vietos.

mokesčių dydis vyrui Įr 
žmonai, uždirbantiems $5,- 
000 į metus, būtų sumažin
tas nuo 20% ligi 14%. Tai 
/įvyktų palaipsniui per se
kančius trejus metus.

Tiems, kurie turi $400,000 
ar daugiau įplaukų į metus, 
mokesčių dydis būtų suma
žintas nuo 91% ligi 65% 
per tą patį laikotarpį. Mo
kesčių dydis korporacijoms 
būtų sumažintas nuo 52% 
ligi 47%. Yra pasiūlyti ir 
kiti pakeitimai, kurie pa
keltų įnašus valdžiai ir 
kompensuotų už kai ku
riuos deficitus, apskaičiuo
tus 13.6 bilijono dolerių dy
džio.

Iš viso pasiūlyti mokes
čių sumažinimai sumažintų 
valdžios įplaukas 8.7 bilijo
no dolerių per seka n č i u s 
trejus metus, jeigu visos 
reformos bus pritaikytos. 
Bet bendrai paėmus, Ad
ministracija mano, kad val
džios įplaukos pakiltų dėl 
didesnės ekonominės veik
los, kuri būtu sukelta kraš
te. AC.NS

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

ką. Tas tik parodo, kad su 
organizacijos pagalba darbo 
žmogus gali nemažai išpiešti 
iš kapitalistų nasrų.

Deja, ne visi darbininkai 
taip tvirtai organizuoti. De
ja, kai kurios darbo unijos 
yra išsišėrę iš kovingumo.

Rezultatas: nūnai turime.di
džiausią prarają tarp algų ge
rai organizuotų spaustuvinin
kų, mašinistų, elektrikierių ir 
tiesiog nesuskaitomų milijonų 
neorganizuotų bei prastai or
ganizuotų dąrbinjnkų. Na, o 
žmonės..sako, “sotūs alkano 
neužjaučia?*/* Toji darbų aris
tokratija maržai ’ tesisieloja sa
vo suvargusiąis broliais. f

Pastebėjau, kad Lie tu vos 
spaudoje (“Tiesoje/’ “Litera
tūra ir menąs’’,) smarkiai plie
kiami abstrakcionistai, atitrū- 
kėliai nuo socialistinio realiz
mo bei kitokie meno žalotojai. 
Diskusijos gyvos, sveikos, kon- 
struktyviškos. Patiko man 
straipsniai Antano Venclovo 
“Mes rašome liaudžiai” ir Al
fonso Bieliausko “Be kompro
miso.*’ Abudu nuoširdžiausiai 
sveikinu.

O štai jums pavyzdys tikrai 
kreivos galvosenos. Ją pateikė 
Vytautas Sirvydas, Brooklyno 
dviejų moterų laikraščio pu
siau redaktorius. Girdi, juk 
leistina pagalvoti ir apie pa
siuntimą į Vilnių akredituoto 
korespodento. Tiesa, sako 
Vytautas, jis iš ten “tiesos” 
parašyti negalėtų, ale sugrįžęs 
galėtų laisvai išlieti visą tulžį! 
Juk panašiai esą padarę net 
keli anglų kalbos laikraščių 
korespondentai.

Na jau, Vytautai, šitaip gal
voti nedora, negražu, nežmo
niška. Siūlote kažin kokį pik
tą suokalbį prieš mūsų seną
ją, mieląją tėvynę, prieš jos 
žmones.

Jeigu atsirado vienas kitas 
angliškas kiaulė, kuris būda
mas Tarybų Sąjungoje rašė 
vienaip, o paskui sugrįžęs ją 
visaip apspiaudė, tai tas dar 
nereiškia, kad turėtų lietuviai 
iš jų to kiauliškumo mokytis.

Dovanos “Laisvei”
Šie Lietuvių Namo Ben

drovės šėrininkai dovanojo 
“Laisvei” po vieną Šerą:

Petras Paul, New Ken
sington, Pa.

Jonas Velička, Los An
geles, Calif.

Eva Gailiūnienė, Brook
lyn,^. Y.

Už dovanas širdingai 
ačiū.

New Yorkas. — Antra
dienį New Yorke buvo 80 
laipsnių šilumos.

Filmų vakaras įvyks 
jau šį šeštadienį

Balandžio 6-os vakaro 7:30 
įvyks įdomūs filmai “Lais
vės” salėje, kampe Liberty 
Avė. ir 1Q2 St., Ozone Park. 
Salė prie pat Lefferts trau
kinio OXFORD stoties.

Žodis apie svečią filmų 
rodytoją:

Kazimieras Nowackis yra 
įžymus lenkų ir bendrai 
niujorkiečių darbuotoj a s. 
Praėjusią visą vasarą jis 
su žmona (ji poetė ir taip 
pat pažangietė darbuotoja) 
praleido- kelionėje po Tary
bų Sąjungą, Lenkiją ir ki
tur. Lankomas vietas fil
mavo ir rinkosi žinių. Apie 
tai jis ir kalbės (angliškai).

Laisvės salėj Nowackis 
taikau ja pirmu kartu. Būtų 
gražu, jei draugiškai, skait- i 
lingi jį pasitiktume. O juk 
bus irgi labai įdomų pama
tyti, kaip gyvena Lietuvos 
artimiausia kaimynė 1 i au- 
diška respublika Lenkija. 
Taipgi parodys daugelį dar 
mums nematytų didžiosios 
Tarybų Sąjungos vietų.

Kviečiame Jus dalyvauti 
ir prašome būti kvietėjais 
skitų.

Kviečia LLD 1-oji kuopa.

LLD 1 kuopos žinios
Kovo 27-tą įvyko LLD 1 

kuopos susirinkimas. Buvo 
manyta jį laikyti “Laisvės” 
salėj, bet ten radom Aido 
moterų chorą dainuojant. 
Mums toks įvykis ne pir
mas, tai ir šį priėmėm 
draugiškai. Fortep i j o n ą 
perkelt į. kitą vietą sunkiau 
negu mitingą. Taip ir pada
rėm, mitingą laikėme kito
je “Laisvės? patalpoje.

Is Valdybos1 Sportų:
Kuopos • orįahizatori u s 

V. BunkuS' sakė, kad dėl se
sutės mirties jis'jokių dar
bų kuopos naudai negalėjo 
atlikti. Ateityje tą trūku
mą žadėjo padengti. Apgai
lestaujame jį ištiktą skau
džios nelaimės.

Narių stovio reikalais 
raportas užgirtas. Metinės 
jau daugiau dviejų trečda
lių narių išrinktos. Lieka 
dar nepasiekti tie nariai, 
kurie gyvena užmiestyje, 
arba retai į susirinkimus 
ateina. Jie bus pasiekti ir 
jų metinės išrinktos. • ■ •

Mirusieji kuopos nariai 
bus prisiminti Atminimų 
Dieną — gegužės 30 dieną.

Laiškai skaityti ir priim
ti.

“Vilnies” metinį suvažia-
vimą kuopa sveikina su $25. 
Keletas atskirų asmenų 
įteikė savo donį tam tikslui, 
o iš kitų dar laukiame. Su
važiavimas bus gegužės 
5-tą. Kurie manote svei-| 
kinti jį, prašome nedelsti. 
Mes patarnausime.

Gegužės Pirmosios reika
lams paskirta $5; J. S. Kur-; 
šėniškis tam pat tikslui ir
gi Įteikė $5.

Kuopa dalyvaus Namo 
Bendrovės dalininkų suva
žiavime balandžio 27-tą, 
“Laisvės” salėj, Ozone Pk.

Kuopos ruošiami įdo
mūs filmai įvyks jau šį šeš
tadienį, balandžio 6-os va
karo 7:30 vai., “Laisvės” 
salėje. Juos rodys Kazimie
ras Nowackis, įžymus len
kų ir bendrai niujorkiečių 
darbuotojas.

Kuopa prašo visus ateiti. 
Pirmu katu mums šie fil
mai bus rodomi. Lauksime.

Vienas Jūsų

Seneca Foils, N. Y.—Au
tobuso nelaimėje mergaitė 
D. Marcusilli neteko abiejų 
kojų.'

ĮVAIRIOS ŽINIOS į
ADENAUERIS VĖL i

PRALAIMĖJO
% i

Bona. — Rhinelando-Pa- 
lątinato provincijoje įvyko 
seimelio rinkimai. Ši oje 
provincijoje pirmiau Ade
nauerio Krikščionių - demo
kratų partija turėjo daugu
mą.

Seimely ji turėjo 52 depu
tatus iš 90. Dabar turės tik i 
44. Socialdemokratai pir
miau turėjo 37, o dabar tu
rės 43 deputatus.

IR NEGRĄ SKIRIA 
KELIONEI Į MĖNULĮ
Washingtonas. — Kada 

bus galima pasiųsti žmogų 
ant Mėnulio, tai kitas daly
kas, o kandidatai jau pa
skirti. Tarp keturiolikos 
kandidatų paskyrė ir vieną 
negrą—JAV orlaivyno ka
pitoną Edwarda Dwightą, 
29 metų amžiaus, iš Kansas 
City.

APIE KOMUNISTUS
Londonas. — Iš Pekino 

praneša, kad Kinijos spau
da rašo, būk su Kinijos Ko
munistų pozicija sutinka 37 
Komunistų partijos iš pa
saulyje esamų 81. Ta spau
da žymi, kad daug kitų 
partijų stovi Viduryje ir 
reikalauja pasaulinio ko
munistų suvažiavimo.

VĖL NERAMU ANT 
KINŲ -INDIJOS SIENOS

New Delhi. — Kinija rei
kalauja, kad Indija su
griautų karinius įrengi
mus, kuriuos paruošė Sik- 
kimo karalystėje. Indija 
sako, kad ji tuos įrengi
mus paruošė Sikkįmo ap
gynimo sumetimais. Kinija 
tvirtina, kad indusai juos 
parūošė plakuodami įsiver
žimą į Tibetą.
‘ : 1 J ‘ ’ I

PARTIZANAI VĖL 
LAIMĖJO

I ' I ’

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai užpuolė 
valdžios armijos . dalinį ir 
sumušė. Jie užmušė 28 ka
reivius, 18 sužeidė, pačiu
po daug ginklų ir amunici
jos. Užpuolimas įvyko 95 
mylios į pietus nuo sostinės.

. Maskva. — TSRS unijis- 
tai pagerbė Solomoną Lo- 
zovskį, kuris nekaltai buvo 
sušaudytas-1952 metais.

žinelių iš kovo 31-mą įvy
kusio banketo dar bus vė
liau.

“VILNIES” 
KALENDORIUS

1963 Metams
JĮ

Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, Ill.
KNtGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00

Gaunamas “Laisvės” knygyne
TURININGAS RAŠTAIS Iš ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

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

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje
Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu.

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE y
102 - 02 Liberty Avenue

Ozone Park 17, N. Y. . W

6 puiI.-Lahv« (Liberty)-Penkt, baland. (April) 5, 1963

Svečiai
Pirmadienio rytą, lydimi 

Walter Brazausko,, į “Lais
vės įstaigą užėjo Jurgis ir 
Ona Šilkai, gyvenanti Ro
cky Hill, Conn.

Išvakarėse jie dalyvavo 
Antano Bimbos pagerbimui 
bankete, kur Ona Šilkienė 
gražiai padeklamavo eiles.

Jurgis ir Ona Šilkai yra 
ilgamečiai “Laisvės” skai
tytojai ir rėmėjai. Turėda
mi savo ūkį, jie visuomet 
prisiųsdavo lajsvieči a m s 
vaisių ir kitų skanumynų.

Pasikalbėję su laisvių 
čiais, apžiūrėję įstaigą, nes 
pirmą sykį jiems buvo pm- 
ga užeiti į mūsų įstaigą, at
sisveikindami paliko dova
nų $5. Linkime jiems daug 
sėkmės savo naujoj gyve-, 
narnoj vietoj. L. K—te '

PRANEŠIMAI i
BROCKTON, MASS.

Silkių, arbatos ir namie gamin
tų valgių vakarienė. Įvyks Balan- 
džio-April 6, Liet. Taut. Namo že
mutinėje salėje, pradžia 7 vai. va
kare, rengia Moterų Apšvietos Klu
bas ir LLD 6-ta kuopa.

įėjimas nemokamas, išeinant at
siteisite. Nebijokite, nebūsite nu
skriausti. Ateikite pasikalbėti, pa
silinksminti . Padainuosime kaip kas 
mokame, linksmai pradėsime pava
sario pradžią.

Kurie norėsite, galėsite užsirašyti 
važiavimui j Worcester) busu j Me
no Sąjungos Antrosios apskrities 
festival). Geo. Shimaitis (26-27)

BOSTON, MASS.
Bostono apylinkės Moterų kon

ferencija įvyks Balandžio-April) 21 
d., 10 vai. ryto, 318 Broadway, So. 
Bostone.

Visi moterų klubai, LLD ir ki
tos organizacijos, kuriose tik ran
dasi moterų, kviečiamos dalyvauti.

Sekr. K. čereškięnė
U#27)

WORCESTER, MASS. W
Sekmadienį, Balandžio-April 21 d., 

Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St., 
įvyks LDS Moterų Komiteto rengia
mi pietūs. Šis banketas bus atžy- 
mėjimui Lietuvos Sūnų ir Kukterų 
draugijos dvejų metų moterų veiklos 
sukakties.

Pietus bus duodami 1-mą valan
dą dieną. Apart pietų bus ir mu- 
£ikai& programa. Kviečiame visus 
atsilankyti. Rengėjos (26-27)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio 6 d., 2-rą vai. dieną, salėje 
—2219 W. Pratt St.

Visi kuopos nariai ir narės būki
te susirinkime. Turėsime ruoštis 
prie rengimo “Laisvės” pikniko bir
želio 2 3dieną.

Kviečia Valdyba
(26-27)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro metinis banketas įvyks 

28 balandžio, 1 vai. dieną, šu gra
žia dainų programa, svetainėje — 29 
Endicott St. Kviečiame visus da
lyvauti. — Aido Choras

(26-27).

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. balandžio-April, 7:30 v. vakare. 
"Laisvės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė. Draugai, nepalaikykite už klai
dą susirinkimo dienos, taip buvo 
nutarta — pakeist susirinkimo d^eną 
į antradienį. Malonėkite visi ateiti.

Valdyba
(26-2|j




