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Dalyje Queens apskrities (N. Y.)
Kanadoje ............................... ...........
Kitur užsienyje .............................
Jungtinėse Valstijose ......................

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

$10.00
$10.00
$12.00

$9.0C

METAI 52-ji

KRISLAI
Ateistai šiandien
LDS Seimas New Yorke 
M^sų mokiniai vargsta 
Antinacinė demonstracija 
Jubiliejine “šviesa”

Rašo J. Gasiūnas

Niujorkietis Frederickas Nol- 
dė, Pasaulinės bažnyčių tary
bos; tarptautinių reikalų vedė
tas, bažnyčių tarybai siūlo 
priimti tarimą ateistų klausi
mu.

Neldė aiškina, kad ateistai 
(bedieviai) turį lygią teisę bū
ti ateistais, kaip religiniai 
žmonės turį teisę būti religi
niais. Tarp vienų ir kitų tu
rėtų gyvuoti koegzistencija — 
taikus sugyvenimas.

nauja vienos religinės 
vadovo mintis. Ateistus

JAV veikla prieš 
Kubos respublikąe

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos nusprendė 
nubausti penkias valstybes 
už jų prekybą su Kubos 
respublika. Militarinė pa
galba bus aprėžta Anglijai, 
Prancūzijai ir Jugoslavijai, 
o sulaikyta Ispanijai ir Ma- 
rokui, iki dvi pastarosios 
valstybės pasiaiškins reika
le jų prekybos su Kuba.

Anglijai, Prancūzijai ir 
Jugoslavijai bus sulaikyta 
po $100,000 vertės militari
ses pagalbos.

Miami, Fla. — Du kubie
čiai pasisamdė lėktuvą Mia-

^Laisves” vajaus pasekmes
“Laisvės” .vajus gavimui naujų skaitytojų, atnauji

nimui išsibaigusių prenumeratų užsibaigė. Išvestas la
bai sėkmingai. Čia paduodame paskutinius rezultatus.

Premijas laimėjo šie kontestantai:mį orlaukyje ir išskrido 
link Kubos. Ar jie. išskrido 
mesti bombas į Kubos fab
rikus, ar kitais tikslais, tai 
niekas nežino. Sakoma, kad 
iš Bcca Chica JAV karo 
laivyno bazės lėktuvas vijo- į 3-čią dovaną—$35.00—laimėjo 
si, bet jų nepavijo.

1- mą dovaną—-$50.00—laimėjo:
M. Vaįlilionienė, Miami, Flą. .

2- rą dovaną-1—$40.00—laimėjo
Connecticut valstijos vajininkai

Havana. — Havanos uni-! 
versitete įvyko masinis su- 543 
sirinkimas protestui prieš 
Jungtines Valstijas, kurios I 
laiko suėmę Kubos žvejus. 
Susirinkime dalyvavo 7 
jaunuoliai žvejai, kuriuos 
JAV paliuosavo.

Punktai

14,822

. 14,158

Magill jau prisipažino,

DREBĖJO ŽEMĖ 
AZORŲ SRIJYJE

Piko. — Sao Jorge saloje, 
vienoje iš Azorų salų gru
pės, įvyko žemės drebėji
mas. Laukiama naujų pa
sikartojimų, tai Portugali
jos karo laivai ir JAV karo 

natikai jo neoegan suiaiKyti. > lėktuvai klausto žmonel^į 
‘--------- — | kitas salas.

LDS 16-asis Seimas įvyks] 
liepos 2 ir 3 dienomis, New j 
Yorke. • l

žymėtina tai, kad, jau dvy- į 
liktieji metai eina nuo to lai
ko, kai šiame mieste turėjome 
LDS Seimą. Tada Seimas vy
ko mūsų puošniojoje Liberty 
Auditorijoje ant Atlantic Av., 
Richmond Hill.

šiemet seimavosime gražia
me viešbutyje — Henry Hud- 
|(on Hotel. Ten pat turėsime 
ir šeiminį banketą.

Kadangi tuo metu vyks Pa
saulinė Paroda, tai Seimo de
legatams bus gera proga ir 
parodą pamatyti, ir Seimo rei
kalus atlikti.

buvo 
Kiek 
žiau- 
kata-

sektos 
jis stato lygiom su tikinčiai
siais.

• šimtmečiais ateistai 
niekinami, persekiojami, 
j * išžudyta! Daugiausia 
rumu pasižymėjo Romos
likų dvasiškija. Dar ir dabar 
katalikiškose šalyse ateistams 
civilinės teisės varžomos.

Bet šiandien ateismas, y- 
pač socialistinėse šalyse, toks 
didelis, kad joki religiniai fa
natikai jo nebegali sulaikyti.

SUSIRŪPINO
VietSaigonas. —. Pietų 

name Jungtinių Valstijų 
militaristai susirūpino savo 
šeimynų likimu. Po to, kai 
teatre sprogo bomba, kur 
apie 50 JAV civilinių ir ka
rininkų buvo sužeista, civi
liniai nėra saugūs. Viso 
JAV civilinių Pietų Vietna
me yra apie 2,000.

Washingtonas.—JAV Se
nato daviniais Tarybų Są
junga skubiai didina preky
bos laivyną. Nuo 1963 me
tų gegužės mėnesio ji na
mie ir užsienyje stato 236 
naujus laivus, bendrai 3,- 
000,000 tonų įtalpos.

Jai stato laivus Norske 
Vertsi kompaniją —- Nor
vegijoje, Germannisher 
Lloyd — Vak. Vokietijoje,. 
Kaiji Kykai—Japonijoje ir 
Registro Italiano kompani
ja.— Italijoje.

1963 m. pabaigoje TSRS 
prekybos laivynas turėjo 
5,900,000 tonų įtalpos, o 
1980 metais turės 27,000,000 
tonų.

IŠ VISO PASAULIO
Saigonas.—Pietų Vietna

mo partizanai nušovė Jung-
•I Federalinė švietimo raštinė 
nusiskundžia, kad Amerikoje 
mokyklų trūkumas paliečia 
milijonus mokinių, jų moksli-1 
nima trukdo. bombinius lėktuvus. Ketu-

Federalinės labdarybės sek- ri liūnai sudegė, 
retonus Anthony J. Celebrez- 
ze panašiai nurodo, kad Ame
rikos mokinių mokslinimas j 
kasmet vis labiau sunkėja, nes j 
mokyklų trūkumas pasilieka | 
atsilikęs, palyginant su gyven
tojų prieaugliu.

Bloga padėtis, bet nieko ne
daroma, kad tą blogumą pa
šalinti. Federalinė valdžia 
nesuranda tam reikalui finan- | 
sų. Valstijų ir miestų admi- ' 
nistracijos nusiskundžia finan- 

stoka. Taip mūsų mokiniai 
ir moksle atsilieka. ,

Paryžius. — C. Chayet ir 
dar keturi kiti Prancūzijos 
diplomatai išvyko į Kiniją 
įsteigimui ambasados.

Pekinas. — 1964 metais 
Kinija daugiau parduos 
naftos Japonijai. 1963 m. j 
pardavė 3,000,000 tonų.

vės, Manhattane. Visi daly
vaukime.

Pasaulinė sveikatos reikalais 
rūpintis, organizacija, veikian
ti prie Jungtinių Tautų, savo 
raporte žymi, kad Lotynų Aj 
merikoje kasmet miršta maž 
daug po 1,100,000 vaikučių 
nuo nedavalgymo ir švaros bei 
vandens trūkumo.
/ Bet mūsų Dėdės 
“vaikai” (bankininkai 
investoriai) smarkiai
nuo didžiulių pelnų, gaunamų 
iš Lotynų Amerikos.

Štai kodėl Jungtinių Valsti
jų vardas Lotynų Amerikoje 
minimas su pagieža ir neapy
kanta.

Šamo 
ir kiti 
tunka

Šiuo metu automobilių par
davėjai nusiskundžia sunku
mu išparduoti likusius šių me
tų automobilius.

1964 metų gamybos auto
mobilių tebėra neparduotų 
apie milijonas. Tai 100,000 
automobilių daugiau negu 
1963 m. tuo pačiu laiku buvo 
neparduotų automobilių.

Norime dar kartą priminti 
fj^ujorkiškiams lietuviams, y- 
5«č pažangiečiams, kad vasa
rio 27 d. ruošiama antinacinė 
demonstracija visiems demo
kratiniams žmonėms labai 
svarbi.

Demanstracija įvyks Hotel 
Diplomat, 43 St., arti Broad-

Jubiliejinė žurnalo “šviesos” 
laida jau atspausdinta. LLD 
nariai tuoj ją gaus. Tai įvai
rus 64 pusi, žurnalas.

Svarbu jį perskaityti. Taip
gi svarbu visiems LLD na
riams pasimokėti už šiuos 
1964 metus savo mokestis.

Antanas ir Use Bimba vas. 
15 d. išvyko į Floridą, žadė
jo apsilankyti St. Petersburge, 
Miamyj ir gal kur kitur.

Geriausios jiems sėkmės šil
tame klimate atostogauti.

Valys Būnkus, Brooklyn, N. Y..................  10,745
] 4-tą dovaną—$30.00—laimėjo

So. Bostono vajininkai ...............................
. _ą dovaną—$25.00—laimėjo

New Jersey valstijos vajininkai ................
6- tą dovaną—$20.00—laimėjo

George Shimaitis, Brockton, Mass..............
7- tą dovaną—$15.00—laimėjo J. Gendrčnas (LDLD

45 kp.), St. Petersburg, Fla.............. .
8- tą dovaną—$12.00—laimėjo

Philadelphia, Pa., vajininkai ......................
9- tą dovaną—$10.00—laimėjo

LayVrenee, Mass., vajininkai ......................
10- tą doVaną—$5.00—laimėjo

Pittsburgh, Pa., vajininkai (LDLD 87 kp.)

6,546

5,630

4,476

4,316

4,286

3,866

2,884

Worcester, Mass. »•>?....................
Kanadiečiai ....... &....................
Mildred Friberg, Chicago, Ill.
Great Neck, N. Y....................
Los Angeles, Calif....................
Chester, Pa..................... .......... .... ______ , ______  _________
A. Žemaitis, Baltimore, Md...... 2090 ! A. Navickas—M. Kazlauskienė
J. žebrys, Cleveland, O. .
LLD 20 kuopa, Moterų

Binghamton, N. Y.. ......... 1658
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1626 ' A. P. Dambrauskas
Rochester, N. Y. .... 1
B. Sutkus/ V. Taraškienė

San Francisco, Calif. ...
M. Žiedelis, Nashua, N. H. .

2846 ; Scranton, Pa.................................
2715 i Urban. Hudson, Mass......
yno? i J. Blažonis, Lowell, Mass..........

i Ona Žilinskienė, Plymouth, Pa. 
2310 i k Naravas, Shenandoah, Pa. 
2244 i L. Tilvik, Easton, Pa...................
2172 M: Aranuk, Detroit, Mich.........

1896; Haverhill, Mass....................
Į Veronika Kvetkus

Cambridge, Mass.................

Haverhill, Mass. .'...............
Vera Smalstis, Livonia,; Mich.

. 1528 S. Kirslis, Bridgewater, Mass.

... 832 C. Belunas, Detroit, Mich. .. ....

810
704
700
698

472
459

401

234

Washingtonas. — JAV iš
veš iš Pietų Vietnamo apie 
1,000 pėstininkų, o jų vie-j 
ton bus pasiųsta naujai iš- į 
lavinti karui prieš partiza
nus. /

Maskva. — JAV indust- 
rialistas Cyrus Eatonas sa
ko, kad galų gale JAV ves 
plačią prekybą su Tarybų 
Sąjunga.

New Delhi. — Buvęs In
dijos Gynybos ministras 
Krishna Menonas kritikavo 
Anglijos ir JAV politiką 
Klašmyro klausimu.

Miami, Fla. — National 
Airlines lėktuvų kompani
ja po 42 valandų streiko su
tiko patenkinti unijos rei
kalavimus.

Dai’-es-Saiaam. — Zanzi- 
baro respublikos vyriausy
bė sako, kad Anglija siun
čia j respubliką suokalbinin
kus ir diversantus.

Rangūnas.—čionai lankė
si Kinijos premjeras Chau 
Enlajus ir tarėsi su Bur- 
mos vadovu generolu Ne 
Winu.

Budapeštas. — Vengrijos 
vyriausybė pasirengus tar
tis su JAV santykių pa
gerinimo reikalu.

Vokietijoje teisia 
nacius-budeliųs

Frankfortas, Vakaru Vo- 
r c

kietija. — Čionai prasidėjo kad jis vykino gyveniman 
teismas nacių-budelių, kurie Heinricho Himmlerio, nacių 
Antrojo pasaulinio karo gestapo viršininko, įsaky- 

> metu Pinske, Baltarusijoje,' mą:' “Suvaryti visas žydų 
| nužudė apie 5,200 žmonių, moteris ir visus vaikus į ba- 
daugumoje žydų tautybės. . las ir sušaudyti.”

Teisiamieji yra buvę Hit-■ Hitlerininkų daktaras 
le.rio gvardijos, raitarijos, j Werner Heyde, kuris suki- 

i pulkų viršininkai: genero-, tais nacių daktarais nuodijo 
las Eirich von Bach Za-' karo belaisvius Buchenwal- 
lewski, kuris buvo viršinin- do ir Dachau baisiose što
ku naikinimui partizanų, vykiose, kur buvo nunuo- 
gen. Hans W. Nenntwich, 
pulkininkas Franz pagili, 
Įeit. Walter Bonsheuer, 
Walter Dunch ir Kurt We
gener.

dyta virš 3,000 žmonių, o 
viso karo metu nužudyta 
per 200,000, tai bijodamasis 
teismo dabar pasikorė 
Butzbacho kalėjime.

Kipro respublika 
yra pavojuje

Jungtinės Tautos, N. Y

198.
147
108
63

Čia matote paskutinius rėzultatus. Už aukas (mies
tams) punktai įskaityti. Jonas Smalenskas vėl prisiuntė 

(Tąsa 5-tame puslapyje)

. TSRS komunistai siekia 
visų komunistų vienybės

Maskva. — Tarybų Są-1 Kopenhaga. — Šiaurės 
jungos Komunistų partijos Vietnamo Komunistų parti-

I MERGAITĖ NUŽUDĖ 
Į SAVO TĖVĄ
I Smithtown, N. Y. — Po
licija suėmė Dianą Waters, ‘ 

•— 16-os metų merginą, kurią
S. A. Kyprianau, Kipro res^ kaltina nužudyme jos tėvo 
publikos Užsienio reikalų ] Ernesto Waterso, 38-ų me- 
ministras, nesutiko su pa-: tų amžiaus. Sakoma, kad 
teiktais U Thanto planais,; tėvas barė ją už neprižiū- 
nes mano, kad jie neužtikri- rijimą galvijų ir paukščių, 
na Kipro respublikos ne- tai mergina pasigrobė šau- 
priklausomybės ir jos teri-i tuvą ir Jį nušovė, 
torijos neliečiamybės. "i

Graikijoje nacionalistai!
j “GELBĖS” LOTYNAMS

■' ' Paryžius. — Prancūzija 
reikalauja, kad Kipro sala ] ir Vakarų Vokietija susita- 
būtų prijungta prie Graiki-; rė ekonomiškai “gelbėti” 
jos, o Turkijos nacionalis-, Lotynų Amerikos šalims, 
tai reikalauja Kipro padali- i žinoma, “pagalba” bus stei- 
nimo tarp Turkijos ir Grai-' girnas prancūzų ir vokiečių 
kijos. industrinių įmonių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Key West, Fla. -^JAV Pnompenh.— Kambodžos 
sėjas Thomas Caro nu- vyriausybės vadas princas 

Centrinis Komitetas pasiun- ja sveikino Tarybų Sąjun- teisė keturis Kubos žvejų 
te laišką Kinijos1 Komunis-.' gos komunistų pareiškimą, I kapitonus pasimokėti^ po 
tų partijos C. Komitetui, j kad jie rems Pietų Vietna- 
Laiško turinys bus toks,! mo liaudies kovą prieš savo 
kaip Chruščiovo išdėstyta ' šalies turčius ir JAV impe- 
pozicija. Į rialistų intervenciją. Šiau-

Jis sakė, kad TSRS Ko- irgs YietnaP° komunistine 
munistų partija, kovodama j sP.aYda raS0’ S1S ?a' 
prieš čekistus ir'kitus nu-1 re,.skl.mas pa^elb.es Pasoa, "J 
krypėlius,-tuo pat kartu, 118 komunistų tarpo skir- 
siekia komunistų vienybės itumus- 
visame pasaulyje.

Tarybinėje spaudoje su
mažėjo Kinijos komunistų, Bulgarijos komunistų va- reiškė protestą prieš JAV 
kritika. . das Fiodoras Živkovas. ir Angliją, kurios už jos1

Sihanukas reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos daly
vautų valstybių konferenci
joje, kuri turės garantuoti 
Kambodžos neliečiamybę ir

$500, po 6 mėnesius kalė
jimo ir konfiskuoti laivų 
žvejojimo įrengimus. Pas
kui teisėjas panaikino ka- užgirti jos neuntrališką po- 
lėjimo bausmę, bet įspėjo litiką.
kapitonus, jeigu jie ateityje--------- ---------
a

se,” tai bus konfiskuoti 
laivai.

Maskva. — Čionai lankėsi

žvejos Floridos vandenv-; Havana. — Kubos vyriau- 
jų sybė patvirtino, kad “Apa

che” lėktuvas Havanoje nu
sileido, kurį du kubiečiai 
pasisamdė Miami mieste.Atėnai. — Graikija is-

ANGLIAKASIAI 
STREIKUOJA

Briuselis, Belgija. — 23 
angliakasiai kasykloje pa
skelbė sėdėjimo streiką ir 
neina į viršų. Jie protes
tuoja prieš kompanijos pla
ną uždaryti kasyklą.

Charleroi, Belgija. — Po 
keturių dienų sėdėjimo an
glies kasykloje, apie pusę 
mylios požemyje, 25 anglia
kasiai laimėjo, nes kompa
nija sutiko laikinai neuž
daryti kasyklos.

GABONO KARININKAI 
NUVERTĖ VALDŽIĄ
Libreville, Gabonas.—Šios 

respublikos karininkai su
sitarė ir nuvertė preziden
to Leono Mba valdžią. 
Perversmas buvo bekrau
jis. Militaristai sudarė sa
vo “juntą.”

Gabonas buvo Prancūzi
jos kolonija, bet prieš porą 
metų gavo nepriklausomy
bę. Jis yra pietvakarinėje 
Afrikos dalyje. Užima 102,- 
290 kvadratinių mylių plo
tą ir turi apie 500,000 gy
ventojų.

ir Angliją, kurios už jos 
nugaros tariasi Kipro res
publikos reikalais.

New Delhi. — Kašmyro 
srityje dingo Indijos mili- 
tarinis lėktuvas su 13 ka
rininkų, jų tarpe generolas 
R. S. Garewaldas.

Londonas. — Anglija su
teiks Tarybų Sąjungai 266,- 
000,000 doleriu kredito, kad 

' padidintų su TSRS preky-

Tokio. — Susidaužė JAV 
karo laivyno lėktuvas; trys 
karininkai buvo užmušti ir . 
2 sužeisti.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Saugumo

Tel Avivas. — Sirijos pa
sienyje Izraelio militarinis 
automobilis užvažiavo ant ; Taryba laikinai pertraukė 
minos. Buvo sužeisti trys Į Kašmyro reikalų svarsty- 
karininkai. ; mą.

Mogadiscio.—Somalio res
publika kaltina Ethiopiją, 
kad jos militarinės jėgos 
vis veržiasi į Somalį. Prem-| 
jeras Shermarke sake, kad| 
tas privers Somalį atsakyti Į jus siunčia į militarinius 
jėga į jėgą. 1 imtuvus.

Washingtonas. — JA Vi
-n i i *

žmonės perkalbinėja Meksi- j 
ką, kad ji .nepripažintų Ki
nijos.

Washingtonas. — JAV j Nikosia. — Daugiau ang- 
Valstybės departamento] lų karių atvyko į Kipro 

’ • ] respubliką.

Washingtonas.—JAV mi- 
i litaristai pasakoja, kad jų 
satelitai skraido aplink Že
mę ir nutrauktus paveiks-

' imtuvus.

Niagara Falls, N. Y. — 
Plaukianti ledai užtvenkė 
Niagara upę ir kliudo hi
droelektros stočiai gaminti 
jėgą.

Madridas.— Ispanija par- 
pardavė Kubai 18 naujų au
tobusu. 

c

Tokio. — Japonija pasira
šys su Kuba trejų metų 
prekybos sutartį.
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Karo kriminalistai V. Vokietijoj 
ir pas mus, Amerikoj

UŽ SAVAITĖS, VASARIO 27 D., Niujorke įvyks 
svambus didelis masinis mitingas reikalauti, kad būtų 
grąžinti Į tuos kraštus, iš kurių jie atvyko, naciški karo 
kriminalistai. Mitingą šaukia Committee Against Na
zism and Anti-Semitism ir jis įvyks Hotel Diplomat di
džiojoje salėje, 108 W. 43rd St., Manhattane. Prasidės 
7. vai. vak.

Netenka sakyti, kad visuomenė turi tarti tuo klausi^ 
mu žodį, jei ji nori pasitarnauti žmoniškui ir teisėtumui.

Yra mūsų šalyje sugūžėjusių karo kriminalistų, ma
siškai žudžiusių žmones Antrojo pasaulinio karo metu. 
Jie tarnavo Hitleriui, jie tarnavo Gebelsui, jie tarnavo 
Eichmanui; jie žudė nekaltus civilinius žmones—suau
gusius ir vaikus—tūkstančiais. O kai hitlerinės armijos 
buvo sutriuškintos, jie, pasivadinę nekaltais avinėliais, 
buvo atgabenti JAV lėšomis į Amerika ir čia vieni tik
romis pavardėmis, kiti slapyvardžiais ramiai gyvena. 
Tolydžio vyriausybės ir teismai tų šalių, kur jie atliko 
baisias žmogžudystes, reikalauja, kad mūsų šalis juos 
ten grąžintų, kad jie, einant Niurenbergo įstatymu, bū
tų patraukti teisman ir atsakytų už savo niekšystes 
prieš liaudį, kuriai baisiai nusikalto.

Ir ne tik labai bloga, kad tie kriminalistai čia sau ra
miai gyvena—dar blogiau, kad tūli jų, kaip girdėjome, jau 
yra įpilietinti, natūralizueti šios šalies piliečiais. Iš kitos 
pusės Justicijos departamentas kėsinasi atimti piliety
bę kai kuriems anti-fasistams—sakysime, tokiam An
tanui Bimbai, įsipilietinusiam prieš 37 metus!

Tokia politika nėra nei humanistinė, neigi teisinga!
Naciškų karo kriminalistų Amerikoje šiandien rasi

me visose tautinėse grupėse: vokiečių, jugoslavų, lietu
vių ir kitose. Ir kai mes raginame kovoti prieš tuos 
kriminalistus, mes jokiu būdu nesustojąme tik prieš 
lietuviškuosius sugedusius, suniekšejusįus elementus; 
mes pasisakome prieš visus, mes šakume, nežiūrint, ko
kios kuris tautybės,'kokios kuris kilmės, jis privalo bųti 
grąžintas į tas šalis, kur jis nusikalto kaip budelis, kaip 
nekaltų žmonių žudytojas. .

• KALBANT APIE KARO kriminalistus, pažvelki
me, kas darosi pačioje Vakarų Vokietijoje.

Kai kurie baisūs nusikaltėliai ilgai gyveno slapsty
damiesi, pridengę savo nežmoniškus veiksmus, savo bai
sią praeitį melagystės lapais. Bet tie lapai vienas po 
kito pradėjo nuo jų nukristi ir jų niekšiška biauri bu
deliška oda pradėjo rodytis; kai kuriems jų grėsė pa
šaukimas į teismą. Ir štai kas per porą savaičių ątsįtiko: 
D-ras Werner Heyde, kurio vadovybėje buvo nužudyta 
100,000 ar daugiau “protiškai silpnų” žmonių, Butzba- 
čho kalėjime pasikorė. Jo buvęs padėjėjas Friedrich Till
man Cologne mieste iššoko iš aštunto aukšto ir nusi
žudė. Vasario 2 d. Ewald Peters, Vakarų Vokietijos 
kanclerio Ludwigo Erhard asmeninis sargybinis, pasi
korė Bonoje. D-ras Bernhard Bohne, kaltinamas nužu
dymu 15,000 žmonių, pabėgo į užsienį, menama, į Loty
nų Ameriką.

Prieš kurį laiką paaiškėjo, kad Vakarų Vokietijos 
pabėgėlių reikalams tvarkyti ministras Hans Kruger, 
nacių viešpatavimo laikais buvo vienas naciškų bude
lių; jis buvo priverstas pasitraukti iš. ministro vietos. 
Ką su Krugeriu Erhardo valdžia darys, liekasi palaukti 
ir pamatyti.

Šitie įvykiai Vakarų Vokietijoje mums taip pat sa
kytę, sako, kad reikėtų vilkti aikštėn ir visus tuos karo 
kriminalistus, kurie gyvena Jungtinėse Valstijose. O 
kad jų čia yra, kad jie čia sau ramiai gyvena, kaip ne
kalti balandėliai, kiekvienam aišku.

, ŠTAI, KODeL ŠIS mitingas, kuris įvyks vasario 27 
d. Kotelyje Diplomat, Niujorke, yra toks svarbus.

Mitinge sakyti kalbas apsiėmė: Niujorko miesto ta
rybos narys Paul O’pwyer, Mrs. Ruth Gage Colby, ra
binas S. Burr Yampol (iš Čikagos), kun. Milton A. Ga- 
lamison, taip pat rašytojas-publicistas Charles Allen, Jr.

Kuriems laikas leidžia, dalyvaukite!

Mieli bičiuliai laisviečiai! 
Ant šio mano laiško voko 
savo pašto štempelį uždeda 
Leningradas. Sumaniau pa
rašyti jums, norėdamas pa
sidalinti tais puikiais jaus
mais, kurie mus, didelę 
grupę Lietuvos -'rašytojų, 
štai jau ištisa savaitė lydi 
vaišingoje rusų žemėje. 
Maskva ir Leningradas šio
mis dienomis skamba Done
laičio vardu, lietuvių poe
zijos posmais, lietuviškomis 
dainomis, meno meistrų pa
sirodymais.

Jūs, tur būt, jau rašėte 
savo skaitytojams apie di
delę šventę, skirtą Kristi
jono Donelaičio 250-ųjų gi
mimo metinių garbei. Vil
nius dar nebuvo matęs to
kio įspūdingo literatūrinio 
įvykio. Didįjį lietuvių po
etą pagerbė visa Tarybų ša
lis. Į Vilnių atvyko visų

Dabartinis tarybinis Šiaulių miestas. Čia matome vieną 
naujųjų miesto gatvių. Tai Draugystes prospektas.

Kristijono Donelaičio
K

gimimo

Šiandien mes visi vyks-

sėsi visų kontinentų jauni
mo atstovai — salėje buvo 
matyti visų rasių '____

250 gimimo metinėms vilnietis dailinin
kas E. Varnas sukūrė jubiliejinį medalį.

susįrinko į Valstybinės Filharmonijos salę paminėti įžymiojo jubiliejaus —

2 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt, vasario (Feb.) 21, 1964

■
Šįmtąi vilniečių
Donelaičio 250 gimimo metinių. .

paprastai įvyksta visų di
džiųjų žmonių pagerbimas, 
įvyko vakaras, skirtas mū
sų nemirtingajam poetui. 
Prisirinko pilna salė žmo
nių—įvairių profesijų, įvai
rių tautų atstovų. Prezidiu
me—įžymiausi rusų ir ki-

brangūs draugai, sunku bū
tų glaustai perduoti jums 
tą nepaprastą nuotaiką, ka
da Vilniaus Filharmonijos 
salėje. Donelaičio eilutės, jo 
sodrus- heg^ąjpę.tras skam
bėjo ir lietuvių, ir rusų, ir 
ukrainiečių, ir gruzinų, ir 
latvių kalbomis. Sąvo ver- tų respublikų rašytojai — 
timus iš Donelaičio “Metu” .

tų poetai, kaip kirgizų, 
turkmėnų ir kt. Kaip žino
me, Donelaitis išverstas į 
eilę didžiųjų Europos kal
bu.

Tikrai nuostabus mūsų 
būrų dainiaus likimas — jo 
kelionė per platųjį pasaulį 
praėjus šimtmečiams. Do
nelaitis tartum iš naujo gi
mė ir atsistojo į didžiųjų 
amžinai gyvų poetų eiles.

Ir štai — Donelaitį dabar 
pagerbia didieji rusų mies
tai —t. sostinė Maskva, did- 

tarybinių respublikų atsto-1 vyriškasis Leningradas, ku- 
vai-rašytojai ir atvežė karš- riąme Donelaičio pagerbi- 
čiausius savo tautų meilės mas sutapo su istoriniu 
jausmus. Mus iki ašarų su- i 
jaudino nuoširdumas ir rea
li didybė, kuri apsupo ne
mirtingąjį būrų dainių, pra
ėjus dviem su pusejšimtme- 
čio nuo jo gimimo, praėjus 
tiek daug laiko, kai buvo 
parašyti jo nuostabieji 
“Metai.”

Ar galėjo kas pagalvoti, 
kad prabėgs tiek daug lai
ko, grius-galingi karaliai ir 
valstybės, o paprastų vyžo
tų baudžiauninkų poetas 
liks gyvas ir artimas šim
tams milijonų žmonių. Ne,

Konstantinas Fedinas, AJek- 
skaitė net tokių tolimų tau- Sandras Tvardovskis, Pet- 

rusius Brovka (Baltarusi
ja), Kerbabajevas (Turk
mėnija), Andriejus Lupa- 
nas (Moldavija), Musrepo- 
vas (Kazachija) ir t. t. 
Pirmininkavo — įžymus po
etas ir visuomenės veikė
jas — Aleksejus Surkovas.

Visi pasakė daug šiltų 
žodžių apie Donelaitį, apie 
dabartinę lietuvių poeziją ir 
poetus — Donelaičio realis
tinės poezijos tęsėjus. Kal
bą vakare pasakė lietuvių 
poetas Ed. Mieželaitis. Su
skambėjo Donelaičio eilutės 
lietuviškai ir rusiškai. Jas 
be kitų skaitė vienas ge
riausių rusų aktorių — Mi
chailas Cariovas, tas pats, 
kuris pirmą kartą rusiškai 
skaitė Donelaitį dar karo 
metais. O paskui savo kū
rybą rusų klausytojams pa
teikė visų kartu lietuvių po
etu balsai — skaitė savo ei
lėraščius ir/ mūsų liaudies 
poetas Teofilis Tilvytis, ir 
Justinas M a r c i n k evičius, 
Mozūriūnas ir šių eilučių 
autorius, ir patys jauniau
sieji mūsų poetai — Alfon
sus Maldonis, Judita Vai
čiūnaitė, Vladas Šimkus. 
Įvyko didelis lietuvių artis
tų koncertas. Vėl Maskva 
plojo puikiems mūsų muzi
kantams , ir dainininkams. 
Kaip žinote, neseniai čia su 
dideliu pasisekimu pasiro
dė mūsų operą ir baletas.

Meilė, pagarba, dėmesys 
skirti Lietuvai per visas 
šias dienas. Radijas, tele
vizija, transliuoja lietuvių 
poe/rįos ir meno vakarus. 
O jie įvyko ir Maskvos uni
versiteto naujų didžiųjų 
rūmų salėje, ir pamaskyės 
kolūkyje, pas darbininkus . «7 J 7 J. . _ I ĮJU1VVU 14Z.&1U1UJU l 1 Lioų 1YČ11-
ir pas karius. Maskvos išversti lietuvių liaudies 
studentų tarpe mūsų klau-Į jaįnas< Tą darbą jau dirba.

įvykiu — dvidešimties me
tų sukaktimi, kai karo me
tais tapo sutriuškinta hit
lerininkų blokada, bado žie
du dusinusi šį didelį ir pui
kų miestą. Nuo sienų, iš 
skelbinių lentų kartu su tas 
herojiškas dienas prime
nančiais plakatais į praei
vį kalba ir plakatai apie 
Donelaičio minėjimą, lietu
vių poezijos vakarus.

Gražiai, iškilmingai Do
nelaitį pagerbė Maskva. 
Čia pačioje garbingiausioje 
salėje — Kolonų salėje, kur

“Laisvės” kooperatyvo dalininkę 
suvažiavimo žodis

Rezoliucija, priimta 1964 metą vasario 9 d. dalininkų 
suvažiavime, jvykusiąmę Rusų-Amerijkiečių salėję,

■ 6L Rivingtdn* $t„ Manhattane
’ ’ \ r j •

1. Mųsų suvažiavimas, išklausęs “Laisvės” bendrovės 
(kooperatyvo) direktorių tarybos, administracijos ir laikraš
čio redakcijos pranešimus, juos užgiria. Per praėjusius me
tus mūsų laikraščio reikalai buvo vedami gerai, ir už tai ta
riame šiltą padėką visiems, kuriems buvo pavesta tuos rei
kalus tvarkyti.

2. širdingai dėkojame visiems mūsų ląiki^aščio vajinin- 
kams, korespondentams-^bendradarbiams, straipsnių ir groži
nės literatūros kūrėjams, ir rėmėjams, nes tik su jųjų didžiu
le talka ii' kruopščiu darbu mūsų 'laikraštis gali gyvuoti, — 
būti turiningu, įdomiu ir naudingu visiems darbo žmonėms, 
kuriems jis skiriamas.

3. šis laisviečių metinis suvažiavimas jau yra penkias
dešimtasis; “Laisvės” kooperatyvas buvo įkurtas 1914 metais. 
,Mes didžiuojamės, džiaugiamės, kad per penkiasdešimt metų 
išlaikėme kooperatyvą, kad peri pusę šimto metų leidome ir 
tebeleidžiąme laikraštį demokratiškais pagrindais. Mes pa
žadame daryti visa, kad taip būtų*ir ateityje, kad “Laisvė” 
būtų išlaikyta visuomenišku laikraščiu.

4. Praėjusieji'metai buvo kupini svarbių įvykių metai. 
Mes, būdąmi uoliais pasaulinės taikos gynėjais, džiaugiamės 
Maskvos sutartimi, sulyg kuria draudžiami branduolinių bom
bų bandyniai atmosferoje, vandenyje ir kosminėje erdvėje. 
Mes trokštame, kad taip pat būtų sulaikytį branduolinių 
ginklų\bandymai ir žemėje. Pagaliau, stojaiąe už tai, kad 
būtų visos branduolinės bombos sunaikintos, kad būtų eina
ma prie visuotinio nusiginklavimo.

5. Mes visomis jėgomis pasisakome už tai, k'a d JAV 
Kongresas pravestų įstatymą, užtikrinantį negrams pilnas 
pilietines teises, kad būtų panaikinta segregacija, kad negrai, 
puertorikiečiai ir kitos mažūmos turėtų tokiai pačias teises, 
kaip baltieji, mokyklose ir darbuose.

6. Prezidento Kenedžio užmušimas—baisus smūgis mū
sų šaliai. Mes reiškiame nuoširdžią užuojautą prezidento 
Kenedžio našlei ir jo vaikams, ir smerkiame tuos, kurie 
ruošė prezidento užmušimą; smerkiame rasistus, birčistus ir 
visokius elementus, prezidentą Kenedį šmeižų’sius, puolusius. 
Mes pasižadame visomis jėgomis remti prezidento Lyųdeno 
B. Johnsono pastangas panaikinti JĄ V ■ skurdą, jo pasisa
kymus už pasaulinės taikos išląikymą.

7. Mes raginame visus laisviečįus, visus pažangius JAV 
lietuvius remti “Laisvę” ir visą pažangiąją spaudą—“Vilnį,” 
“Liaudies Balsą,” taip pat Pietų Amerikos lietuvių pažan
giąją spaudą. Mes gerai žinome, jog mūsų spaudą ne tik 
padeda išeivijoje išlaikyti lietuviškąjį žodį; ji taip pat pa
deda mūsų žmonėms geriau suprasti visą tarptautinę padėti, 
visus svarbiuosius visuomeninius reikalus, būtinai žinotinus 
kiekvienam darbo žmogui.

8. Mes pasižadame visaįs būdais padėti A.1 Bimbai apginti 
jo JAV pilietybę, nes tai kartu bus gynimas visų natūrali- 
zuctų piliečių teisių, o taip pat ir pažangiosios spaudos, prieš 
kurią

b.
tu vos,
visose gyvenimo srityse.
nalistams, rašytojams, poetams už bendradarbiavimą mūsų 
laikrašty.

Būkime sveiki!
Tegyvuoją mūsų laikraštis “Laisvė” dąr i)8’us metus!
Tegyvuoja visa pažangioji spauda! . •' <
Tegyvuoja pasaulinė taika! " ’"*■

reakcionieriai - mojasi.
Mes džiaugiamas mūsų gimtosios žemės, Tarybų Už

daromu didžiu progresu kultūroje, ekonomikoje ir 
Nuoširdžįąi dėkojame Lietuvos žur-

Mieste ant Nevos krantų jo proletarinio poeto Ju- 
mus gan’ >a ta pati rusiška 
meilė ir dėmesys. Čia irgi, 
su didžiuliu pasisekimu 
vyksta lietuvių poezijos va
karai, lietuviškos muzikos 
koncertai. Leningradiečius 
sužavėjo mūsų liaudies in
strumentų muzika, daini
ninkai V. Daunoras, E. ču- 
dakova, Sondeckio vadovau
jamas kamerinis orkestras, 
Donelaičio dėklą m u o t o j a 
aktorė c Leimontaitė.

Lietuvių literatai Lenin- ■ 
grade susitiko su savo nuo
širdžiais bičiuliais — rusų' 
poetais. Maskvoje mes ir-; 
gi turėjome daug tokių su- ■ 
sitikimų ir _ 
kūrybą, išverstą į rusų kal
bą, skaitė įžymūs vertėjai- 
poetai.

Leningrade gyvena ir 
mus globojo žymus rusų 
poetas Lenininės premijos 
laureatas Aleksandras Pro
kofjevas, 
junginės Komisijos Done
laičio 250-osioms 
metinėms paminėti pirmi
ninkas. Buvo jis ir Vilniuje 
per mūsų donelaitiškas iš
kilmes. Tai labai nuošir
dus, linksmas žmogus, pa* 
milęs Lietuvą, lietuvių po
eziją ir meną. Jis su kitu 
leningradiečiu poetu A. Če- 
purovu užsimojo į rusų kal-

liaus Janonio kapo. Neuž
mirštamos dienos, praei
nančios dabar su mūsų di
džiojo poezijos pradinin
ko—Kristijono Donelaičio-^ 
vardu.

Vacys Reimeris
Leningradas, vasario 2

Iš laiškų
A. Bimbai

Gerbiamas Drauge!
Pastebėjau “Laisvėje,” 

kad jūsų rėmimui yra su
sitveręs komitetas.

Man peržiūrint LLD 153 
"pokalbiV^MūVu * !<u7’os kn^ s"rad^- 1 kad kuopa 1963 metais nuo

parengimų turėjo veik aš
tuonis šimtus dolerių pelno, 
kurį išdalino veik visą dar-

* bininkiškiems rei k a 1 a m s; 
daugiausia gavo darbinin- 

I kiška spauda ir sveturgimių
Jis yra Visasą-

Taigi, ir Leningradas — 
rasiu veidai, antrasis savo dydžiu rusų 

Daugelis dabar tik išgirsta miestas —. pagerbia K. Do- 
apie Donelaitį—kas jis bu- nelaitį. čia įvyko keli lie- 
vo, kuo liko nemirtingas. ’ tuviui poezijos vakarai mies- 
Šlovė apie būrų dainių vis 
plačiau sklis per planetą.

to-didvyrio. visuomenei. 
Mes aplankėme eilę istori- 

Dabar mes Leningrade. vietų. Čia — Leningi a- 
Ir kaip neprisiminti, kad' sirntai. Neva da-
maždaug prieš šimtą metų, | užšalusi, noys nesalta, 
kada caro valdžia uždraudė ' pavasariškai dvelkia Balti- 
lietuviškai spausdinti kny- Jos. veJas- tarP l^dų 
gas, šiame mieste, tuometi- tenmgradme Ąuroia. Ne- 
niame P e t e r b u rge, rusų ja^ai nuo vakar įvy- 
mokslininkai, rusų Akade- musU poezijos vakaras, 
mija, pirmą kartą lietuviš
kai išleido pilną Donelaitį, tame pagerbti mūsų pirmo-

Oaklando kuopa, manadf 
irgi nemažiau turėjo pelno, 
nes abi kuopos rengia pa
rengimus bendrai ir pelną 
dalinasi pusiau.

Mes sveturgimių komite
tą rėmėme labai gausiai. 
Kartais vienas kitas auko
jame po šimtinę. Šių metų 
spalio 5 d. švęsiu 80-ąjį sa
vo gimtadienį su šimtine 
Sveturgimių gynimui.

LLD 153 kuopos susirin
kime buvo kalbėta apie pa
kalbą jums.

John Baker
Vallejo, Calif., 2-11-63

NAUJAS LAIVAS IR 
“KOŠERIO” VALGYKLA

Tel Avivas. —Izraelis įsi
gijo naują keleivinį laivą 
“Zim”, 24,000 tonų įtalpos, 
kurio pastatymui išleido 
$17,000,000. Bet buvo kilęs 
nesusipratimas, nes griežti 
žydų religijos šalininkai pa
reikalavo, kad ant laivo bū
tų ir “košer” valgykla. Po 
ilgų ginčų jiems nusileista, 
laive bus dvi valgyklos.
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Jurgis Vashingtonas'N; LMS VEIKLA
LMS 16-ASIS SEIMAS — LIEPOS 5, 1964

Lietuvių Meno Sąjungos Centro Komitetas šiuomi 
praneša, kad nutarta laikyti Suvažiavimą ir Dainų Šven
tę New Yorko mieste. r .

i ' ■ ■ ’ ' r

LMS 16-asis suvažiavimas įvyks sekmadienį, liepos 
i (July) 5 d., Henry Hudson Hotel “air conditioned” salėj, 
57th Street, New Yorke. Numatoma, kad suvažiavimas 
prasidės 10 vai ryto ir tęsis iki apie 5-os vai. Po suvažia-

vajų
p ar

šeri-

' atžymėtos, o baigiant 
visi žymieji vajininkai 
gerbti, apdovanoti.

Po sesijų, šalia šimto
ninku, bankete dalyvavo daug 
gražios publikos. Baigiant 
stalus apsėsti, visų j mylimas 
svečias, V. Zenkevičius , pasi- 

i rodė svetainėje, kuri publika 
garsiais aplodismentais <pasi
tiko. Kalbant apie banketų 

pui-

PHILADELPHIA, PA
Valstijos legislatūroj svar- čiai pasveikino suvažiavimą 

stoma duoti ar neduoti pa- su $102; kreditas priklauso 
rąmos privatiniams univer7 Juliai Šmitienei.
si/tetams. Opozicija sako, 
tais pinigais valstija gah 
pasistatyti medicinos mo
kyklas savo kontrolėje.

' U.S. District teisėjo J..Wil-vimo bus uždarymo banketas 102-02 Liberty Avė., Ozone 'reikia sakyti, kad buvo pui-. . _ _ M _
Parke N. Y. ’ ' • kiai priruoštas. Maistais gar* • ardjsaku .11 .Civil- Rights

Kaip'žinote, Pasaulinė paroda šiemet atsidaro New džiai pagamintas, patarnauto- narių, sėdėjusių miesto ro- x . 7 * 3 i 2_ __x _ • ___ _ i_ .•_ tt* 1 fiiomn I Qhx m t»h crcmn I rl

kiai priruoštas.

Kad laimėtų nepriklauso-į tis su priešingomis grupė- 
mybę ir sudarytų stiprią ir; mis ir opinijomis. Kaipo 
kilnią valdžią, Amerikos : prezidentas jis į savo kabi- 
žmonėms reikėjo dviejų rū-i netą įtraukė du priešingų 
šių vadovybės. I ”

Pirma, jiems reikėjo pa
tyrusio generolo vadovauti 
jų palyginus nepatyrusioms 
trupėms prieš britus ir, an
tra, išmintingo valstybės ■ 
vyro vadovauti naujai tau- i siuoju pasauliu, 
tai. Amerika turėjo didelės i Nors jis ir ėjo prieš nusi 

statymus, kilusius karo me- 
žmo- tais, Vašingtonas nedelsė

Jurgio Vašingtono, sudaryti sutarties su Did- 
gimimo žiąja Britanija.

dieną mes švenčiame vasa
rio mėn. 22 d.

Kariuomenės vadas, Va
šingtonas, turėjo vientisą 
galvoseną ir pastovų tikslą. 
Pirmosiomis revoliucinio 

M;aro dienomis nuplyšusi, iš
alkusi 
Amerikos kariuomenė per
nešė didelius nuostolius. 
1780 m. po keturių ilgų ko
vų metų, visas kraštas bu
vo išsekusiame stovyje.

Tačiau Vašingtonas nie- ' 
kad nenusiminė ir nepame
tė vilties. Per visą kartų 
karą jis pasiliko kilnios ir' 
stiprios dvasios. Jis buvo1 
įsitikinęs Amerikos tikslų 
teisumu ir pergalės tikru
mu. I

Šalia puikaus kaip gene- > kuopos susirinkimas. Ne- 
rolo‘vado, jo nuosaikumo ir mažas skaičius narių atsi- 

^drąsos Vašingtonas turėjo lankė ir visi dalyviai pradė- 
dar vieną vertybę, dėl ku- jo mokėti duokles už 1964 
rios jis buvo labai žmonių metus. Verti pagyrimo tie 
branginamas. Kai kurie ge- nariai, kurie pradžioje me- 
nerolai kėlė visokias intry- tų pasimoka savo duokles 
gas prieš Vašingtono vado- už visus metus ar bent ke- 
vavimo būdą, tačiau pakliu- liūs mėnesius iš anksto. Tu- 
vus bet kuriam iš jų į bė- i retų pasekti juos ir tie na- 
dą, Vašingtonas tuojau iriai, pas kuriuos yra įsigy- 
skubėjo į pagalbą, siųsda- j venęs įpratimas, velijantis 
mas savo geriausias karino- I būti po kelius mėnesius pa- 
menė trupes. silikusiu su duoklių mo^ėji-

Jis prisiėmė kaltinimus ir ‘ mu, o vietoje užsimokėti už 
nereikalavo pasisekimų pri- kelius mėnesius iš anksto, 
pažinimo. Nors kai kurios Tie nariai turėtų pakeisti

partijų vadus: Tomą Jef- 
ferson’ą ir Aleksandrą Ha- 
milton’ą. Mėgindamas pa* 
laikyti taiką krašto viduje, 
jis taip pat stengėsi išlaiky
ti Ameriką taikoje su liku-

laimes rąsti ir generolą ii 
valstybės' vyrą vieno 
gaus, 
asmenyje, kurio

Amerika iš tikrųjų turėjo 
laimės rasti savo krizės me
tu vyrą kaip Jurgis Vašing
tonas. Tačiau jo vertybės, 
jo laiko supratimas, jo tik
slų nuosaikumas, plačios 
pažiūros ir atsidavimas tei-

New Yorke ir yra numatoma, kad tas sutrauks didelį 
skaičių svečių į. New Yorką iš visos Amerikos.

) DAINŲ ŠVENTĖ
1 ....Sykiu su LMS seimu įvyks Nacionalinis Festivalis— 
Dainų šventė. Koncertas atsibus šeštadienio vakarą, lie
pos 4 d., didžiulėj Henry Hudson viešbučio (“air condi- 

| tioned”) salėj.
Mes tikime, kad ši menininkų šventė, liepos 4 ir 5 

i d.d. bus viena iš svarbiausių įvykių mūsų pažangiųjų tar-' 
i pe šiais metais. Nuo 15-to suvažiavimo, 1961 metais, pri- 
1 sidėjo prie LMS trys naujai įsikūrę chorai—Detroito 
į Ensamblis, Gintaro Balsai (Chicagoj) ir Aido choras 

(Miami). Pageidaujama, kad šios grupės būtinai atvyk
tų į suvažiavimą ir kad būtų jų chorai atstovauti- Dainų 
Šventėje.

Taipgi LMS Centras kreipiasi į visus vienetus, į 
broliškas literatūrines kuopas ir kitas organizacijas, ku
rie remia bei veikia meno srityje, rengtis prie didžiulio 
suvažiavimo ir festivalio. Rinkite delegatus, artistus, 
stebėtojus, svečius. Delegatų skaičius—vienas nuo orga
nizacijos ir vienas nuo kiekvienos dešimties narių. Kas 
link dalyvavimo Dainų Šventės programoje, tai bus to
liau pranešta ir dainos paskirtos masiniam bendram dai
navimui.

Yra pageidaujama, kad kiekvienas vienetas būtų re
prezentuotas Dainų Šventėje su savo talentais.

Mildred Stensler,
LMS Sekretorė

FESTIVALIS—LIEPOS 4, 1964

BOSTON, MASS
Negrų kovos

Bostono mokyklų komite
tas sutiko išklausyti negrų 
skundus, kas liečia jų vai
kų nelygias teises mokyklo
se. Po ilgų diskusijų Bos-

ir blogai paruošta singumui jį padarė dau- ton School Committee in-
giau negu tik tautos vadu.'formavo negrų organizaci- 
Nuo pat jo laikų ligi dabar jos NAACP vadus, kurie 
Vašingtonas buvo pripažin- i laike savo pasitarimus pa-
tas tikra pasauline figūra.

ACNS.
(American Council)

Binghamton. N. Y.
Iš LDS 6-as kuopos 

susirinkimo
Vasario 3 d. įvyko LDS 6

silikusiu su duoklių mo^eji-

rengimui boikoto vasario 
26-ai, kad sutinka su jais 
tartis.

Nors Bostone ir visoj 
Massachusetts valstijoj at
virai segregacija neprakti
kuojama, bet negalima sa
kyti, kad negrų vaikai viso
se mokyklose, suaugusieji 
visokiuose darbuose turi ly
gias teises kaip baltieji 
žmonės. Juodaodžiai ne
samdomi kur aš dirbu. Ne 
visose Bostono srityse neg
rams sekasi ir namą pasi
pirkti: baltieji užpuola par
davėją, “atšaldo” ir pirkė
ju

Kelionė į New Yorką
Vasario aštuntą Bostoną 

puošė snieguolės. Lygiai 12 
valandą dienos mudu su 
Petruškevičium, s n ie g u i 
krintant iš dangaus, leido
mės kelionėn. Pas i‘e k u s 
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grupės ir mėgino užmegzti! tą (sau pačiam) blėdingą Connecticut valstiją
ginčus su juo, Vašingtonas 
neleido laiko ir energijos 
ginčams. Vietoj to jis kau
pė visas savo jėgas mėgin
damas sukelti žmonėse pa
stangas ir pasiaukojimą. 
“Mūsų tikslai yra kilnūs,” 
rašė jis. “Tai yra žmonijos 
tikslai.”

Tas pats dvasios platu
mas buvo matomas sąmyšio 
perijode, sekusio tuo po ne
priklausomybės laimėjimo. 
Jurgis Vašingtonas matė, 
kad laisvės nepakanka — ji 
turi būti atsverta autorite
tu. Nors ir tikėjosi pasi
traukti iš viešo gyvenimo į 
savo ūkį Virginijos valsti- 

^jpje, jis atsiliepė į savo tau
pos žmonių prašymą pirmi
ninkauti konvencijai, kuri 
surašė Amerikos Konstitu
ciją, ir po to pasidaryti pir
muoju JAV-ių prezidentu.

Abiejuose vaidmenyse jis 
padarė savo funkciją doro-

seną paprotį 
duoklių mokėjimą.

Finansų sekretorius pra
nešė, kad įteikė pašalpos če
kį S. Dainiui ir A. Navalin
skui, kurie yra patenkinti 
gauta pašalpa ir pareiškė 
padėką Centrui ir kuopai 
Taipgi sakė, kad da vis ser
ga A. Bliznik, ir keli kiti 
nariai, kurie nėra užsimal- 
davę pašalpai. Linkiu vi
siems ligoniams sėkmingai 
ir greitai pasveikti. Sekre
torius kreipėsi į susirinki
mą, kad gal kas sutiktų lan
kyti kuopos sergančius na
rius per visus metus. Iki 
šiol buvo ligonių lankytojai 
skiriami iš eilės, bet nevisi 
paskirtieji lankė. Tai su
darė keblumų. Tačiau susi
rinkime “geraširdžių”, ku
rie sutiktų ligonius lankyti, 
nebuvo. Tad šis reikalas 
pasiliko taip, kaip buvo iki 
šiol. Sausio mėnesio susi-

ir neužvilkti (kur nev.kur matėsi sniego,
io pavažiavus dar pusvalan
dį, ir saulė pasirodė. Biskį 
po 5-os jau buvome Ozone 
Park, įN. Y. Joną palikau 
pas A. Bimbą nakvoti, o aš 
nuvykau pas Juozą ir Oną 
Babarskus. Mums bešneku
čiuojant, pas Babarskus į 
svečius atvyko Elena ir 
Volteris Brazauskai. Sma
gu buvo su senais gerais 
pažįstamais leisti vakarą. 
Ona mus visus vaišino, o

rinkime buvo atliktos LDS 
Centro Valdybos nominaci
jos.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, kovo 2 d., Lietuvių 
salės kambaryje, 315 Clin
ton St. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Onytė Wellus,
Finansų sekretore

1 jos gražios ir malonios. Už j tušėje 1963 m. rugsėjo 1 d., 
tokį puikų priruošimą tenka kurie buvo teisti ir išteisin- 
kreditas niujorkietėms ir jų ti, dabar vėl bus teisiami, 
pagelbininkams. Kalbų mažai Negrų organizacija Core 
tebuvo. Labai trumpai ^albė- j JUOS gina.

Parengimas įvyks kovo 8 
ar 15 dieną ant North 6th 
St. Tikimės turėti gerą sve
tį kalbėtoją ir pietus; Ko
mitetas prieš nacių krimi
nalistus suorganizuotas. 
Platus susirinkimas įvyks 
vasario 27 ir tikisi daugiau 
tautų ir organizacijų prisi
dėjimo. Pradžia darbo ge
ra.

Pilietis

jo ir Tarybų ambasados ant
rasis sekretorius Vytautais 
Zenkevičius.

A. Kandraška

Albert Einstein ligoninei 
Maurice Elkins mirdamas 
paliko vieną milijoną dole
riu, v

i Juozas pagirdė. Ačiū jums, 
mieli draugai, už vaišes, 
taipgi už parodymą Meksi
kos, Paryžiaus ir kitų pa
saulio dalių paveikslais.

Sekmad. Petruškevičius su 
J. Gašlūnu paėmė mane nuo 
Babarskų; ’ važiavome į 
Manhattaną. ‘ Radę vietą4, 
automobilių pastatę, nuėjo- 

‘ me į svetainę, kurion rinko- 
I si “Laisvės” Šėrininkai. Ka
dangi jau buvo rašyta apie 
dalininkų suvažiavimą, tai 
aš nekartosiu, o tik kai ką 
bandysiu komentariškai 
pasisakyti.

Pirmiausia buvo išduoti 
raportai iš 1963-čiųjų metų 
veiklos. Finansiniai “Lais
vė” stovi neblogai. Bėda ta
me, kad jos kolektyve jau 
nebesiranda jaunų, tvirtų 
jėgų. Beveik visi jau pasie
kė 70 metų amžiaus..

t

Iš raportų, kurie buvo pa
girtinai tvarkiai išduoti, 
gavome suprasti apie labai 
gerai 1963-čiais metais at
liktą darbą. Ypatingai svįry 
bų išsamų raportą iš redak
cijos darbuotės išdavė R o-: 
jus Mizara. Kalbėdamas? 
apie K. Donelaičio 250 me-,, 
tų nuo gimimo sukakties 
aprašymą, priminė turįs 
nuo skaitytojo^piktą laišką. 
Tas, žmogus esąs pasipikti
nęs už tai, kam taip smulk
meniškai apie seniai gyve
nusį, dar kunigą, “Laisvė” 
rašinėja. Man irgi atrodo, 
kad reikėtų daugiau rašinė
ti apie gyvuosius, o ne taip 
jau smarkiai garbinti miru
siuosius. Duok, jei ką gerą 
gali, gyvam. Mirė: apverk, 
palaidok ir tik retkarčiais 
trumpai prisimink. Tokia 
mano opinija.

Antrojoj sesijoj vajaus 
.reikalai plačiai diskusuoti. 
Nors šiais metais fondas 
su kaupu buvo sukeltas, 
bet ir 1964-ais metais nenu
matoma, kad laikraštis be au
kų galėtų verstis tik iš pre
numeratų pajamų. Kalbant 
apie -vajininkų punktų laimė
jimus buvo keletas skirtingų 
minčių. Ne visiems patinka da
bartinis ištisų valstijų ir pa
skirų miestų paskirstymas. 
Aš manau, ateityje turėtų bū
ti tik valstijos per visą vajų

Brockton. Mass.
Liūdnas prisiminimas

1958 m. sausio 27 d. ties 
Lietuvių Tautišku Narpu 
mirtinai
suvažinėta Kazimiera Mar- 
kelienė, kuri ligoninėje už 
trijų valandų mirė.

Jos dukra Rose Stripinis 
matė mirštančią motiną. 
Nors jau prabėgo šešeri 
metai, bet prieš jos akis vis 
stovi mirštančios motinos 
paveikslas.

Velionė buvo pažangi, 
priklausė prie apšvietos or
ganizacijų.

Sukaktį minis jos dukros 
Rose Stripinis, Anna West 
ir sūnus Charles Markelis.

(P. S. Šį liūdesio prisi
minimą į “Laisvę” buvau 
pasiuntęs sausio 19 dieną, 
bet kažku dingo, tai dabar 
pasiunčiau, nors jau ir po 
liūdnos sukakties.)

Tautišku JN am 
buvo automobilio

Mirė A. Kelly
Vaesario 8,d. staigiai mi

rė Adolfas Kelly. Jo brolis 
Ejwa^’das parėjęs i namus 
rado Adolfą ant grindų ne
gyvą. Velionis paralyžium 
seirgo per 10 metų. Jo 
žmona jau daugelis metų 
yra nervų ligoninėje.

Adolfas priklausė prie 
Piliečiu klubo. Šv. 
draugijos. Liūdesy
žmona Ro$e, du sūnūs,, duk
tė ir brolis. Buvo laisvas, 
bet religiškai palaidotas 
Kalvarijos kapinėse. G. Shi- 
maitis ir viena moteris tarė 
atsisevikinimo žodžius.

Roko 
liko

Įvairios žinios
Serga “Laisvės” skaityto

jas Pranas Rudaitis. Jis 
vra Nursing Home, Sil-Da- 
lią. 227 W.SJplm St.

Mykolas Budrickis prie 
savo namų paslydo ir susi
trenkę; Serga namie, 170 
Melrose St.

. į Algirdas Vaitekūnas bu
vo užgautas automobilio. 
Serga namie. Budrickas ir 
Vaitekūnas priklauso prie 
LDS 67 kuopos.

Pakvietimas
šeštadienį, vasario 22 d., 

Lietuvių Tautiško Namo 
viršutinėje svetainėje, 668 
N. Main St., įvyks linksmas 
meninis parengimas. Pra
džia 7 vai. vakare. Įžan
ga tik 50 centų. Rengia 
Montello Vyrų Dailės gru
pė.

Bus šokiams muzika. Vy
rų grupė, vadovybėje Al. 
Potsaus, sudainuos keletą 
dainelių. Bus namie ga
mintų valgių, bus ir gėri
mų. Rengėjai visus prašo 
atsilankyti.

Geo. Shimaitis

NAUJAS VIEŠKELIS
Pekinas. — 50 kinų inži

nierių ir 12,000 nepaliečių 
dirba pravedimui naujo 
vieškelio iš .Nepalio į Tibe
tą, Kiniją. Svarbu, kad šis 
vieškelis sujugs abi šalis 
per Kadario^sąsiaurį.

Pennsylvanijos 14 kolegi- 
jų paleis 35 instruktorius 
kitais metais, jeigu negaus 
paramos.

Virš penkių milijonų do
lerių nuostolių 1963 metais 
už klaidingus ugniagesių 
šaukimus jaunuoliai pada
rė.

Vasario 22 atidarys tūks
tančio automobilių parkini- 
mui garadžių tarp Arch ir 
Filbert gatvių. Mokestis už 
kiekvieną pusvalandį pen
kiolika centų. x

Lincolno 155 metų gimta
dienis vasario 12 d. atžymė
tas su dideliu banketu, pa
sakyta daug kalbią.

Harrisburge demokratai 
sako ves kampaniją, 'kad 
valstijos taksai būtų numu
šti nuo 5 iki 4į/2 nuošimčių. 
Sako, kad gub. Scran tonas 
gerai neapskaičiavo įplau-< 
kas ir išlaidas. Prieš rinki
mus norima piliečių šimpa-

Mainų sekretorius dr. H. 
Beecher Charmbury sako, 
1963 metais mainų sausini
mo ir apleistų mainų užpy
limo ižde buvo 9.7 milijonai 
dolerių. Mainierių gyvybė 
nėra saugi, daug apleistų 
mainų neužpilta. Pinigų 
yra, bet nieko nedaroma ne
gerumų prašalinti.

Harrisburgo seimelyje i- 
nešta bilius, kad Philadel- 
phijos teisėjams būtų mo
kama $25,00Q algos metams.

Joseph Nagle per 18 me
tų lankė vakarines pamo
kas Temple universitete ir 
gavo bachelor of arts diplo
mą Philadelphijoje. Moky
tis niekad nėra vėlu turin
tiems pasiryžimo.

Respublikonai su Scran- 
tonu pasiryžo apkarpyti be
darbių pašalpą. Kalbėtojai, 
spauda, televizija ir radijas 
ves agitaciją., Scran tonas 
sako, bedarbių pašalpa ve
da valstiją prie bankruto, 
biznieriai keliasi į kitas val
stijas, naujų nepribūna.

Negrų organizacijos pir
mininkas Moore sako, res
publikonai numušdami pa
šalpą, nori jvesti praeities 
vergiją. AFL-CIO valstiji- 
nis prezidentas Boyer kvie
čia į debatus Scrantoną. 
Unijos iškovojo bedarbių 
pašalpą, respublikonai nori 
ją sumažinti, demokratai

Vasario 14 d. LLD 10-tos 
kuopos susirinkimas buvo 
skaitlingas, geras diskusi
joms, tarimais ir raportais. 
J. Stasiukaitis pateikę gerą 
raportą iš “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimo. J. Šmi
tienė dapildė. Philadelphie-

Bridgeport, Conn.
Miesto darbininkai pikie- 

tuoja prieš viršininkų siū- 
loomą algų pakėlimą tik $1, 
o darbininkai reikalavo $4. 
600 pikietavo City Hallę.

Majoras S. Te disc o ir 
Civi) Service komisionierius 
pakėlimui priešinasi, nes 
reikėtų taksus ant nuosa
vybių pakelti. Kaip tat pa
sibaigs, dar nežinia, bet 2,- 
200, miestui dirbantieji, tur 
būt, nenusileis, kol nebus jų 
algoms pridėti $4.

Policijai ir ugniagesiams 
kadaise buvo pakelta 28%, 
įskaitant visus jiems page
rinimus.

Mokyklų ir mokytojų rei- 
lams buvo sumažinta dau
giau, negu Apšvietos de
partamentas reikalavo.

Miesto “tėvams” nesvar
bu, kad dalis vaikų tik pu
sę dienos mokosi, nes turi 
užleisti kitą pusę dienos ki
tiems vaikams. Per mažai 
mokyklų. Nors viena aukš
tesnioji mokykla ir viena 
pradžios mokykla naujos 
statomos, bet vis tiek bus 
per mažai, kuomet vaikų 
prieauglis kasmet didėja.
.....Neturėdami ką veikti, 

jaunuoliai išmoksta visokių 
nedorybių, ir užaugę jie nei 
tėvams, nei šaliai gero ne- • 
žada. Nėra nakties, kad 
nebūtų įsilaužimų ir apiplė
šimų.

Tai negerai. Policijai 
daugiau darbo.

Mirimai
Po trejų metų ligos, su

laukęs 81 metų amžiaus, 
mirė Jokūbas Žukauskas. 
Jis gal buvo seniausias iš 
vietinių lietuvių. Liko sū
nus Antanas, kuris tarnau
ja ugniagesiu.

Mirė Petras Eičas, Tere
sė Strimaitienė ir Agnes 
Butkuvienė. Tai vis seno
sios kartos lietuviai.

Likusiems nuoširdi užuo
jauta,

Serga
Juozas Strižauskas buvo 

10 dienų Bridgeporto Hos- 
pitaly, bet sunegalėjo ir vėl 
yra toje pat ligoninėje. 1

Domicėlė Kajeckienė grį
žusi iš ligoninės gydosi na
mie. Serga * jau 4-tas mė
nuo.

Ligoniams linkiu greitai 
ir tvirtai pasveikti.

J. J. Mockaitis

KODĖL KROKODILAI 
RYJA AKMENIS

Pastebėta, kad krokodi
lai, gyvenantieji dumblin
gose upėse, kartkartėmis 
išlenda iš vandens ir vyksta 
ieškoti akmenų. Radęs ak
menį roplys jį praryja.

Kembridžo zoolo g o G. 
Skoto nuomone, krokodilui 
kartais tenka ryti akmenis, 
nes kitaip jis negali gulėti 
srauto dugne—jis tuoj bus^ 
nuneštas srovės. Akmenys 
—tai krokodilui reikalingas 
balastas, kuris sudaro apie 
1 procentą jo kūno.

3 pu«I. Laisvė (Liberty) Penkt, vasario (Feb.) 21, 1964



Rojus Mizara * ” ■' ■ i

Žodis kitas apie Kl. Jurgelionį
(Pabaiga)

A. Milukas užeina į “Laisvę” ir kal
bina mane dalyvauti pokalbiuose Pasi
tarimai vyksta pas Kl. Jurgelionį, kuris 
tuomet gyveno Woodside rajone. Tarė
mės vieną kartą—kitą. Entuziastas A. 
Milukas džiaugiasi, kad visi lietuviai ra
šytojai būsią suburti vienon draugi jon, 
ir lai jie ten “gerai pasipeša.”

Viename posėdėlyje A. Milukas jau 
siūlo:

—Dabar visi trys surašykime visus 
kas savo srovės žmones, kvalifikuotus 
būsimai draugijai ir pradėkime tikrąjį 
darbą.

—Kokius žmones? — nustebęs klausia 
Jurgelionis.

—Rašytojus, —atsako A. Milukas.
—Kam to reikia? Aš būsiu pirminin

kas, jūs būkite sekretorius, Mizara lai 
bus iždininkas, na, ir draugija. Užteks!

Mudu su Miluku nustebome. Iš karto 
aš maniau, kad Jurgelionis juokais tai 
pasakė, bet toliau matau, jog ne! Iš tik
rųjų, jis galvojo, kad trijų žmonių drau
gijai užtenka. Na, jeigu dar norime, da- 
leido jis, tai priimkime* Matą Viniką— 
ketvirtąjį-.. f

A. Miluko pastangos nuėjo vėjais: Ra
šytojų draugijos, kokią jis, ir anksčiau 
Jurgelionis, proponavo suorganizuoti, ne
pavyko, nes iš tų šiaudų nebūtų buvę 
grūdų. Ir mes daugiau jau nebesusi- 
rinkome.

Keitėsi ir tarptautinė situacija. Hit
lerinė Vokietija pradėjo karą Europoje. 
Pagaliau 1940 m. Lietuvoje fašizmas žlu
go, Lietuvos liaudis sparčiai žygiavo link 
socializmo. Jurgelionis per “Tėvynę” 
ėmė mus atakuoti. Pradėjo jis reikalau
ti kai kurių reformų ir pačiame Susivie
nijime, o vadovybė tam priešinosi. Pa
galiau jis buvo pašalintas iš “Tėvynės” 
redaktoriaus vietos.

Praėjo vieneri metai.
Vieną ankstyvą sekmadienio rytą mu

du su žmona nuvykstame į miestavą 
parką golfo pažaisti. Žmonių, laukian
čių savo eilės, daug; jų tarpe matome ir 
Jurgelionį. Sudarymui foursome (ketu- 
riukės) tarnautojas priskiria Jurgelionį 
ir kitą vyrą prie mudviejų. Apie Ketu
rias valandas praleidome, kartu žaisda
mi, ir šnekėjomės apie visokius dalykė
lius. Baigus žaisti, Kleofas taria:

—Aš noriu jums užfundyti kavutės— 
sutinkate ?

Susėdę prie staliuko ilgai šnekėjome. 
Jis sakė, trauksiąs SLA vadovybę į val
dinį teismą,, reikalaudamas, kad jam su
mokėtų nuostolius, kokius jis turėjo pa
kelti, netekęs “Tėvynėje” vietos.

—Mane redaktorium išrinko SLA sei
mas, o biurokratai, asilai, neteisėtai ma
ne pašalino!—skundėsi jis.

* Tai buvo paskutinis mano su Jurge
lioniu susitikimas.

Betgi SLA pild. tarybos į valdišką 
teismą jis netraukė. Neužilgo po to pir
ko farmą kaž kur šiaurės vakarų Niu
jorko valstijos dalyje, bet nieko gero ir 
iš to neišėjo—bankrutavo. Tuomet gy
venti išvyko Čikagon.

Per kurį laiką, beje, Jurgelionis leido 
anglų kalba laikraštuką apie arklių lenk
tynes su patarimais, už kurį arklį, kaip 
lažytis, betinti. Tačiau ir šis biznelis 
jam naudos nenešė.

Asmeniškai Kl. Jurgelionis buvo drau
giškas, geras žmogus, bet draugijiniame, 
visuomeniniame darbe—sunkiai besukai-' 
bamas. V. Tysliavienė, per kurį laiką 
tarnavusi jam sekretore SLA centrej re
dakcijoje, teisingai pastebi, kad Kl. .Jur
gelionis buvo didelis individualistas. Ne
priklausė jis jokiai politinei partijai; ne
pakentė disciplinos. Per ilgą laiką jis 
buvo laisvamanis, bet į senatvę linko į 
supernatūralizmą, ėmė tikėti kaž kokia 
religine sekta.

Kl. Jurgelionis kaip poetas
Iki pirmojo pasaulinio karo Kl. Jur

gelionis buvo žinomas kaip įžymus JAV 
-lietuvių poetas. Jis rašė žurnale “Lais
vojoj Minty,” taipgi bendradarbiavo ir 
V. Kapsuko redaguoto j “Naujojoj Gady
nėj:” Kadaise aš maniau, kad Amerikos 
lietuviuose patys didžiausieji poetai bus 
du—Kl. Jurgelionis ir R. didžiūnas, bet 
į senatvę abudu jiedu liovėsi poezijoje 
progresuoti. <

Nesu literatūros kritikas, todėl ir Jur- 
gelionk) poetinės kūrybos giliau nespren
džiu; tai anksčiau ar vėliau padarys 

. kritikai. Tarsiu tik žodį kitą. Jurge- 
lionio poezija labai individualistinė, filo-

sofiška, ir ji geriausiai reprezentuoja 
jo asmenybę. Neįgudusiam skaitytojui 
ji netgi nesuprantama. Tiesa, anksčiau 
parašė jis ir realistinių eilėraščių. Bū
damas Kalvarijos kalėjime *1907 m., pav., 
Jurgelionis dainavo:

/
Krūtinės mūs pilnos ugnies, 
Pilni mes didaus įniršimo. . .
Mes norim, mes trokštam veikimo,— 
Nežinom kitos mes minties!
Ir širdys mūs ten, kur kovoja
Mūs broliai, liuosybės draugai. . .

Bet, kaip sako V. Kapsukas, “juo to
liau... juo labiau pradeda blaškytis jo 
siela, nepastovi inteligento siela. Jis vis 
labiau savo jausmais gyvena, gaudo vin
giuotus savo sielos virpėjimus, puikiais 
poezijos vaizdais juos piešia. Žmonių, 
kurie aplink jį gyvena, jam nebėra; jis 
žino tiktai savo ‘aš,’ savo skausmus ir 
džiaugsmus. Jisai viešai spiauja į tai, 
kas buvo, kojomis trempia senąsias savo 
šventenybes...” (“Nauj,. Gadynė,” 1917 
m. num. 1-as).

Mano nuomonę, tai trumpas,..bet labai 
ryškus Kl. Jurgelionjo kaip poeto apibū
dinimas!

Savo eilėraščių rinktinei jis davė pa
vadinimą “Glūdi-ĮJūdi.” Ir štai, 
jis viename eilėraštyje tai dėsto:

Glūdi liūdi jausmas plynioj, 
Plynių plynioj prakeiktoj, 
Nesųkyla karštas kraujas, 
Šąla bąla vaizdykloj.

1916 m. “Naujojoje gadynėje” (num. 
5) buvo išspausdintas Kl. Jurgelįoųio ei
lėraštis “Klajonės,” tuomet sukėlęs po
ezijos mėgėjuose ,daug visokių ’nuomo
nių. Poetas rašo, kaįp jis naktimis gal
voja, svajoja, klajoja:

Rėpliojir grindim.
Nuo kauro ant kauro
Raitaus kaip prakeiktasis,
Kaurais ir šilkais
Širdy slopinu išbujojusią audrą,
Bedugnės paveikslus šy.drąis dangstau. . .
Eilėraštis, kupinas baisių poeto per

gyvenimų, fantastinių svajonių, dailiai 
sueiliuotas. V. Kapsukas apie šį eilėraš
tį sakė: “Tokias stiprios .originalės po
ezijos man ikišiol lietuvių kalba neteko 
skaityt.” (“N. G.,” 1917 m. num. 1.)

Gi 1917 m. to paties žurnalo 3-čiame 
ir 5-j.ame numeriuose buvo išspausdinta 
Kl. Jurgelionio eiliuota fantastinė pa
saka “Uždraustas geismas.” Matyt, dėl 
to, kad ta pasaka mažam skaičiui skai
tytojų (o gal niekam) buvo suprantama, 
žurnalo redakcija (V. Kapsukas) pridėjo 
lyg ir pasiteisinimą skaitytojams, kodėl 
ją išspausdino.

Ir reikia pasakyti, kad Jurgelionis ir 
toliau eiliavo tik apie save, apie savo 
jausmus ir godas. “Tai yra,” rašė V. Kap
sukas, “klaidžiojančios, nerimstančios 
ir savo idealo nerandančios inteligento 
sielos poezija. Šioj kapitalizmo visuo
menės puvimo gadynėj , ji yra bendra 
įvairių tautų poetams, neįstengiantiems 
atvirai stoti į .eiles tos klasės, kurios ran
kose yra ateitis. Šviesiausios ateities po
etai, kovotojai poetai, paims iš jų tai, 
kas yra pas juos gera (gilią sielą, tobu
lesnę formą, motyvų įvairumą) ir neš 
ją į plačias darbininkų minias.” (“N. G.,” 
1917 m. num. 1.)

Kaip teisingai pasakyta!
Amerikoje yra visokių pagundų, vilio

jančių ypatingai talentingus žmones, 
kad jie pamestų kelią dėl takelio. Kl. 
Jurgelionis buvo vienas tokių, kurie vis 
kaž ko ieškojo, bet nesurado, 'taigi klai
džiojo.

Dabar klausimas: kas išleis jo kūrybą, 
išsimėčiusią po. pageltusius spaudos pus
lapius ?

K. Donelaičio 250-ųjų gimimo metinių-minėjimas Vilniuje. Iškilmingo minėjimo prezi
diume—-Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininkas J. Paleckis- (dešinė
je), lietuvių literatūros veteranas V. Mykolaitis-Putinas, Lietuvos TSR. Liaudies poetas T. 
Tilvytis. Kalba baltarusių poetas Petrusis Brovka,

Iš keliones į “Laisves” 
šerįimkų suvažiavimą

' Negerai, kad “Laisvės

kaip

Kokiais laikais 
gyvename

Kada turistas koks negauna vizos
Keliauti, na, kad ir -Gvijanąn,
Dejuoja, skundžiasi irzlus, sugilęs: 
—Sunkiais laikais gyvenam!

Kareivis, kurs per draugą priekin
Ir išvadavo gimtą žemę, [žengė 
Prieš mirdamas ištart nebeįstepgę: 
—Herojiškais laikais gyyenom!

Sustojus prie duobės žudikų būriui, 
Mažiems vaikams apglėbus namus, 
Lyg tarė a,kys jos, aukštyn sužiurę:
—Epochiniais laikais gyve^onr!

J. Subata(vičius)

šėrininkų suvažiavimas tu
ri įvykti tokiu laiku, kada 
žiemužė apie tą laiką rodo 
savo žiaurumą. Toks nege
ras laikas. sudaro tam tik
ro neramumo ir susirūpi
nimo, ar teks dalyvau
ti “Laisvės” suvažiavime? 
Per paskutinę savaitę se
kiau oro biuro pranešimus 
ir ne kartą pagalvojau, kad 
dėl blogo oro negalėsiu da
lyvauti suvažiavime. Penk
tadienio vakare jau buvo 
gązdinanti pranešimai, kad 
oro šalta sriovė pamažėli 
slenka link Rytų Atlantiko 
ir. New Yorko ir kad turė
sime apįe pirmadienį 4—5 
colius sniego. Koks oras 
bus pirmadienį, tai nesvar
bu, bile sekmadienį tinka
mas kelionei.

Į New Yorką važiuojame 
per Filadelfiją,' nes ten vi
sados yra norinčių važiuoti 
į suvažiavimą, o juk ne visi 
gali turėti automobilius. 
Taip važiuojant kelionėje 
pasidaro suvirš 400 mylių. 
Tokį atstumą su viena die
na aš negaliu padaryti.

Šeštadienį, pavalgę pie
tus, leidžiamės į kelionę. 
Tą progą juk reikia išnau
doti, reikia atlankyti Fila
delfijoj draugus ir drauges, 
nes pažinčių turime labai 
daug. Pirmiausia užsuka
me pas Vladą ir Julę Šap
ranauskus. Julė gerįii nusi
teikus, ji palinksmėjo, pa
mačius mudu su Elzbieta. 
Kambariuose radome besė
dintį ir draugą Šapranaus
ką. Stalas apkrautas kny
gomis ir įvairiais laikraš
čiais. Malonu buvo pasima
tyti su Vladu ir Jule^ nes 
abudu veteranai darbinin
kiško judėjimo. Turėjome 
progą pasikalbėti keletą va
landų apie gyvenimo įvy
kius. Negalima nematyti 
draugų, kurie stovėjo pir
mose gretose darbininkiško 
judėjimo. Apgailėtina ma
tyti Julę, kada jos' sveikata 
netvirta. Nežiūrint kad ge
gužės 15 d. Julei sukanka 
75 metai, bet iš išvaizdos 
geyai atrodo, pilno veido, 
šviesiomis. spindančiomis 
akimis, kupina džiaugsmo 
ir ryžto veikti kartu su ki
tais draugais ir draugėmis 
dėl šviesesnės ateities. Tik 
bėda, kad sveikata neleidžia 
Julei veikti, kaip pirmiau ji 
veikė. Jai nebuvo didelis 
darbas per mažas — o ma
žas darbas—per didelis. O 
Vladas negalėjo daug pasi
rodyti su savo veikimu, nes 
jis turėdamas vieną koją— 
tai ar galima daug nuo jo 
pareikalauti ? O kad parem
ti pinigiškai judėjimą, tai 
nedaug Filadelfijoj tokių 
randasi, kaip draugai Sh.ap- 
ranauskai.

Iš pasikalbėjimo paaiškė
jo, kad:važiuojame į ^Lais

vės” suvažiavimą, tai Julė 
klausia Vlado, kiek pinigų 
duoti, kad pasveikinti “Lai
svės” suvažiavimą? Jis jai 
sako, kiek atliekamų tun
tai tiek ir duok! Gavome' 
dešimkę. Atsisveikinome su 
Shąpranauskais ir palinkė
ję jiems geros ir tvirtos 
sveikatos, važiuojame to
liau.

Sustojame pas Onutę Zal- 
nėr. Onutę radome gerai 
nusiteikusią, pilną žvalumo 
ir energijos, rodėsi, kad jos 
sveikata pagerėjo. Bet pa
sirodė kojos sutinę ir ma-. 
žai galinti vaikščioti. Tai 
nesmagu. Yra viltis, kad 
Onutę šį negerumą nugalės 
ir jausis sveika ir laiminga.

Atlankėme Praną ir Emi
liją Riaubus (Ruby). Ne
žiūrint į jų abiejų šlubuo
jančią sveikatą, bet abudu 
linksmi ir gerai nusiteikę. 
Praną radome visai nese
niai sugrįžusį iš ligoninės. 
Viduriuose pasireiškė nege
rumas, priverstas buvo pa
siduoti į ligoninę ir per sa
vaitę laiko su daktarų pa
galba, tas negerumas pra
šalintas ir Prano sveikata 
pagerėjo, bet negali viską 
valgyti. Kadangi Emilijos 
sveikata nėra geriausia, tai 
Pranui pasidavus į ligoninę, 
ją prižiūrėjo Prano sesuo. 
Emilijos sveikatos stovis 
apgailėtinas. Fiziniai nu- 
silpnėjus, bet jos užsilaiky
mas, jos nuotaika, tai kaip 
jaunos merginos. Visados 
linksma ir nors mažai gali 
vaikščioti, bet jos judesiai 
suteikia Emilijai daugiau 
stiprybės ir vilties prie gy
venimo, Prie draugiško pa
sikalbėjimo draugai Riau
bai mus pastiprino ir pavai
šino ir atsisveikinant Pra
nas įteikė dešimkę pasvei
kinti “Laisvės” suvažiavi
mą.

Sekmadienio naktį nakvo
jome pas Uršulę Guzonie- 
nę, Gloucestery. Anksti at
sikėlėme ir pavalgę pusry
čius, važiuojame į Filadel
fiją, nes kartu su mumis 
važiuoja Elzbieta Lietuvai
tė. Oras nors'vėsokas ir 
dvelkia vėjelis, bet saulutė 
šviečia, tai kelionė suteikia 
tam tikrą smagumą ir ma
lonumą ir taip prie pašne
kesių, anekdotų ir juokavi
mų — greit pasiekėme New 
Yorką. Salėje radome Več- 
kį, Buknį ir Lillian. Pradė
jo greit rinktis šėrininkai 
vienas po kito, tai turėjome 
progą pasikalbėt, pasitart 
su draugais ir draugėmis, Į

“Laisvės” suvažiavimas, 
nors nebuvo skaitlingiau
sias šėrininkais, bet buvo 
vienas iš geriausių, buvusių 
pastaraisiais keliais metais. 
Atsižvelgiant, kad keturi 
penktadaliai šėrininkų žen
gia aštuntą kryželį, tai mes 
galime džiaugtis ir didžiuo

tis, kad turime tokį puikų 
suvažiavimą. Jie buvo pa
kilioj nuotaikoj, kupini bu
drumo ir energijos, kad 
jiems gali užvydėti net jau
nuoliai. Matėsi trūkumas, 
šėrininkų iš tam tikrų kolo- 
lonijų. Tai nesudaro jiems 
šlovės, užsidarius būti na
mie. Jie pamiršta obalsį — 
visi už vieną, vienas už vi
sus. Tai kilnus, svarbus ir 
atsakingas mūsų gyvenimo 
uždavinys.

Džiugu ir malonu, kad 
bankete dalyvavo Tarybų 
Lietuvos atstovas Vyt. Zen
kevičius ir pasakė, nors 
trumpai, bet storai keletą 
žodžių.

Šėrininkai, ir svečiai, užsi
baigus banketui, kupini 
džiaugsmo ’ ir pasitenkini
mo, puikiausioj nuotaikoj, 

, išsiskirstė, turėdami vil
tį, kad sekančiais metais 
įvyks dar skaitlingesnis ir 
džiaugsmingesnis “Laisvės” 
suvažiavimas.

Jos. A. Bekampis, 
Avalon, N.J.

Bridgeport, Conn.
Serga J. Strižauskas

‘ i Pažangiečių veikėjas J. 
Strižauskas jau antru kar
tu pasidavė į ligoninę. La
bai gaila. Pirmą kartą vil
kino eiti į ligoninę, nes ma
nė, kad su pagalba gydyto
jo galės ligą nugalėti, bet 
gydytojas negalėjo nustaty
ti ligos priežasties ir patarė 
pasiduoti į ligoninę.

Ligoninėje tyrimai paro
dė, kad turėjo plaučių už
degimą. Kiek sustiprėjęs | 
užsigeidė grįžti į namus, ■ 
nes žinojo, kad namie bus Į 
geriau žmonos prižiūrimas. 
Bet pabuvęs namie vėl sta- 
giai susirgo, tai vėl turėjo . 
eiti į ligoninę.. Kaip ilgai! 
ten bus, dar nežinia. Jis yra 
veiklus LLD ir LDS orga
nizacijų veikėjas. Patarti
na bridgeportiečiams aplan- 
kyti jį.

Mes, waterburieciai, lan
kome draugą, kiek laikas 
leidžia. Kas negali asme
niškai lankyti, tai gali nors 
laiškutį arba atviruką para
šyti. Manau, visi pažangie
čiai linki J. S t r i ž a u s k u i 
greitai ir pilnai pasveik
ti, grįžti į mūsų gretas ir 
vėl veikti su mumis. Lan
kymo valandos yra nuo 10 
ryte iki 8 vakare. Jis yra 
Bridgeport Hospitaly, kam
bario numeris 505, ligonis 
vadinasi J. Strauss.

Klem. Yankeliūniene

Philadelphia, Pa.
Kišenių laisvintojai

Per eilę metų čia. sušali 
kiama, kiek įmanoma, lietui 
vių mitingas vasario 16-o- 
sios proga neva Lietuvai 
“išlaisvinti.” O tikrenybėje 
tai būna tik pinigų laisvi
nimas iš nesusipratėlių ki
šenių. Kiek sykių buvo 
Lietuvą “laisvinti” pavesta 
“šventiesiems” — Marijai, 
Kazimierui ir dar keliems 
didžiūnams. O kaip dabar 
ponas Šimutis iš Chicagos 
nupasakoja, visi supratome, 
kad nei biskio Lietuvos ne
sama “išlaisvinta.” Bet vis
gi dar randasi tokių, ku
rie mano, kad “tarybinin- 
kų” sąjunga tai padarys, ir 
jai duoda pinigų.

Šių metų vasario 16 d. 
buvo smūtniausia. Nors 
žingeiduolių susirinko bū
rys panašiai kaip anais 
metais, bet programoje ne
bebuvo to “prakilnumo,” 
kkip seniau. Kadaise vįg 
dar prisikalbindavo kokį 
politikierėlį, kartais net iš 
kongresmanų. Iššaukdavo 
visokiausių neva “atstovu” 
kitataučių, keletą klebonų, 
na, meninė programa kiek 
įdomesnė. Šietmet šaukė, 
šaukė kleboną Matusevičių, 
kad pasakytų maldą, bet jis 
nepasirodė. Delegatų tik 
vienas Latvis.

Parodė keletą laišku neva 
nuo svarbių politikierių, 
skaitė tik vieną. Tai ke&ių 
eilučių palinkėjimas neva 
“nepriklausomybės.”

Visa “vargų” našta ant 
Šimučio ir jo tarybos pe
čių. Jis, matyt, mėgsta 
pats apie save pagyriškai 
pakalbėti. A apie poną 
Grigaitį nė žodelio neprį 
dėjo. Šimutis, matyt, yra 

Įpratęs faktus iškreipti'sa
vaip. .Nenuostabu tai gir
dėti iš “Draugo” redakto
riaus.

Šimutis išgarbino Ispa
nijoje, Madride, ir vakarų 
Vokietijoje esamas labai ge
ras radijo stotis, kuriose 
jie turį ir savus žmones, ku
rių kalbos Lietuvoje ger# 
girdimos. Jis žinąs, kad 
Tarybų Sąjungoje ir Lietu
voje žmonės masiškai meta 
kolūkius ir bėga iš jų. O 
kur bėga, nepasakė.

Visi jų blofai jiems be^ 
viltiški. Sutemos monen 
n inkams.

Južintiškis

Binghamton, N. Y.
Daug lietuvių serga slo

gomis. Serga Viktorija ir 
Frank Milleriai; Frankis 
turėjo gulėti savaitę lovoįc, 
o Viktorija laikosi tvirčiau. 
Ed. Chekanausky buvo la
bai susirgęs, gydėsi po gy
dytojo priežiūra. E. Tin- 
kūnienė jau trečiu kartu 
sirgo. Ją kankina širdi& 
liga. Slaveckienė yra ligtĄ 
ninėje, o M. Pundienė jaū\ 
sveiksta. Antanas Nava
linskas vis dar serga.

Josephine 
Navalinskicnč

Washingtonas. — J. E. 
Webb, erdvių užkariavimo 
komisijos pirmininkas, rei
kalauja nemažinti pinigų 
sumos Mėnulio pasiekimui. 
Mėnulio pasiekimui per ke- 
leris metus planuojama iš
leisti 20 bilijonų dolerių.

1 • — II l>l 11 'V «

4 pusi. Laisvė (Liberty) Pcnkt., vasario

Kodėl ant metalinių pinigų 
briaunų yra brūkšneliai

Gal būti visame pasauly
je metaliniai pinigai ant 
briaunų turi brūkšnelius. 
Kodėl? Senovėje pinigų 
briaunos buvo lygios, tai 
atsirado žmonių, kurie nuo 
auksinių ir sidabrinių pini
gų briaunų nušizuli d a v o 
dulkelių, kurias vėliau 
duodavo. Taip jie apvogda
vo metalinius pinigus. Ap
saugojimui metalinių pini
gų pradėjo juos gaminti su 
brūkšneliais ant briaunų.

(Feb.) 21, 1964



LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-moio puslapio)

Atris naujas prenumeratas, kredituoja M. Valilionienei, 
■ Mtimi, Fla.

Valys Bunkus, Brooklyn-Queeus vajininkas, pridavė 
2 naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Jam pagelbėjo 
su nauja prenumerata ir atnaujinimais S. Sasna.

Mary Kvetkas, So. Boston, Mass., vyriausia vajinin- 
kė, prisiuntė šį sykį ;6 naujas prenumeratas ir atnauji
nimų. Pagelbėjo S. Rainardas su nauja prenumerata. 
Taipgi E. Repšienė ir H. Tamašauskienė su atnaujini
mais.

P. Walantiene, Rhiladelphija, Pa., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų. Kiti philadelphiečiai —- J. 
Šapranauskienė ir R. Merkis—prisiuntė atnaujinimų.

J. Mažeika, Pittsburgh, Pa., prisiuntė naują prenu
meratą.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., vieną naują prenume- 
- ratą.

J. K. Navalinskienė (LLD 20 kpsMoterų skyrius), 
Bdnghamton, N. Y., vieną naują prenumeratą.

M. Žiedelis, Nashua, N. JĮ., naują prenumeratą.
^Punktais pakilo vien tik su atnaujinimais: Con

necticut valstijai kreditavo waterburiete M'. Svinkūnie- 
nė ir hartfordietė L. Žemaitienė. New Jersey valstijai— 
elizabethietis K. Paciūnas, newarkietis T. Kaškiaučiūs 
ir arlingtonietė F. Šimkienė. Geo. Shimaįtis—Brockton, 
Mass., su pagalba S. Puidoko iš Rumford, Me.; V. KrąĮi- 
kauskas, Lawrence, Mass.; K. Kilikevičius, Toronto, Ca
nada; Mildred Friberg, Chicago, Ill.; J. Žebrys, Cleve
land, Ohio; K. Naravas, Shenandoah, Pa.

AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Geo. SMmaįuis, Brockton 

Agries Petrukaitis . 
George Račkauskas . 
A. Pakalnis.....
M. Valent ...............

, Mass., prisiuntė $31. Aukojo:
........................................ $10.00
............................................ 10.00
............................................ 10.00
...........................   1.00

$11.00 
9.00 

. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00

Nuo kitų aukų gauta sekamai:
L. Novak, Cranford, N. J..............................

.P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich.........
*Mrs. A. Selvestrovich, Freeland, Pa..............

A. Jenkins, Rolling Prairie, Ind.......................
S. Smith, LaPorte, Ind. ...'.............................
Stasys Kuzmickas, Cleveland, Ohio .............
Ona Černevicl^nė, Maspeth,, N. Y...............
Senas Parapijohas, Brooklyn, N. Y......... .
Agnė ir Antanas Jurevičiai, St. Petersburg, Fla. 5.00 
W. Karlonas, J^risen Beach, Fla.

I A. Saulėnas, Somerville, N. J. ... 
«J. Vasil, Cleveland, Ohio ........
John Aliuk, Easthampton, Mass.
M. Žiedelis, Nashua, N. H.........
Mary Nikas, Cleveland, Ohio ......
Po $1: J. Matukas, Shenandoah, Pa.; P. Vasiliaus

kas, J. Kavaliauskas, O. Kušleikienė, Philadelphia, Pa.; 
S. Balto, Pt. Pleasant, N. J.; A. Jankus, Dorchester, 
Mass.; Geo. Kudirka, So. Boston, Mass.; G. Diržuyait, 
Brooklyn, N. Y.; J. Kvesko, Newark, N. J.; A. Jamison, 
Livingston, N. J.; J. Rėkus, Ch. Arrison, W. Klimas, 
Hertford, Conn.; i 
A. Butėnas, Lawi’ence, Mass 
croft, Me.; Uršulė Zaker, Seven Hills, Ohio; Kay Zins- 
kienė, Dorchester, Mass.; J. Gates, Euclid, Ohio; S. Lee
sis, Saginaw, Mich.; Mary Bakunas, Pt. Pleasant, N. J.

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00
2.00

Kaziūnė Čeikadskienė, B’klyn, N. Y.; 
’ence. Mass.; M. Racila, Dover Fox-

Šį sykį gavome $127. Viso į Fondą pinigų sukelta 
$3,974.50. Reiškia, nustatyta kvota $5,000 sukelta su 
kaupu.

Tai, tiek apie vajų. Sunkiai dirbo mūsų vajininkaį. 
Jiems už tai yra dėkingi visas “Laisvės” personalas, skai
tytojai, rėmėjai, ir abelnai pažangioji JAV visuomenė. 
Nenustokite, brangieji vajininkai, nors formalus vajus 
ir užbaigtas. Labai svarbu gauti naujų skaitytojų. Ti
kimės, kad tuo pasirūpinsite.

Ačiū ir visiems tiems, kurie taip dosniai pasirodė 
fondo sukėlime.

Daug laimės ir stiprios sveikatos visiems vajinin- 
kams ir aukotojams.

“Laisves” Administracija

VAJININKŲ MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI 
jj AUKOS, GAUTOS LAIKE VAJAUS 

Iš SEKAMŲ MIESTŲ:
Hartford, Conn..............................
Brooklyn, N. Y....................... .
Philadelphia, Pa.............................
Waterbury, Conn.................. ........
Brockton, Mass.....................-......
Miami, Fla. .. ................................
St. Petersburg, Fla...................... -
Pittsburgh, Pa................................
Lawreuce, Mass.............................
Worcester, Mass............................
San Francisco-San Leandro, Calif. 
Kanadiečiai ..................................

x Chicago, 1111.............................. .
Rochester, N. Y...................... /..
So. Boston, Mass....................._.
Great Neck-Huntington, N. Y. ...

1 Los Angeles,-Yucaipa, Cal......... .
^Oakland, Calif................................
' fĘlięabeth, N. J......................... .

Cleveland, Ohio ............................
Norwood, Mass..............................
Binghamton, N. Y............ ............
Bayonne, N. J.......... . ..................
Plymouth-Wilkes Barre, Pa........

701.00
448.50
381.50
321.50

, 268.00
239.00
207.00

. 206.00
160.00

. 157.00

. 148.00
143.50

. 131.50
, 125.00

108.00
. 105.00
. 102.00
. 100.00
. 99.00
. 92.00
. 89.00
.. 88.00
. 76.00
. 67.00

Chester, Pa....................
Baltimore, Md...... .........
Haverhill, Mass............
Newark, N. J.................
Scranton, Pa..................
Paterson, N. J......... 
Easton, Pa.....................
New Jersey valstija ... 
Bridgeport,, Conn..........
Connecticut valstija.... 
New Haven,, Conn........
Methuen, Mass..............
Detroit, Mich.............. .
Stamford, Conn........ .
Lowell, Mass.......... .
Nashua, N. H...............
Gardner, Mass..............
Shenandoah, Pa. ...... 
Harrison-Kearny, N. J. 
Naugatuck-Union, Conn 
Michigan valstija ...... 
New Britain, Conn........
Rumford-Mexico, Me. .. 
Cambridge, Mass..........
Cliffside, N. J..............
Hudson, Mass................

WORCESTER, MASS.

MIRUS

Dr. Jonui Kaškaičiui
Reiškiame užuojautą jo sūnui, dukrai, broliui 

Tadui Kaškiaučiui, artimiesiems, skaitlingiems 
velionies liūdintiems draugams, šioje šalyje ir Lie
tuvoje. Mirtis išskyrė iš mūsų eilių didį žmogų, 
realams gyvenimo ir žmogaus mylėtoją. Gailina 
jo netekę.

— Sukackų šeima

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

ANTANUI K. GAILIŪNUI •

i _

I kalienė. mirė’ Mįilson Memo- 
i rial ligoninėje, išgyvenusi 
73 metus amžiaus, gyvenusi 
36 Lake Avė. Velionė bu
vo pašarvota Robert L. 
Berdnarsky koplyčioje. Va
sario 8 d. laisvai palaido
ta Glenwood kapinėse, šalia 
jos vyro.

Atsisveikinti susirinko 
i daug. velionės draugų, kai- 
■ mynų ir pažįstamų, kurie ir 
' palydėjo į jos amžino po
ilsio vietą. .

Velionė visą savo gyveni
mą buvo blaivų minčių mo
teris, tamsybės debesys jos 
nevargino, ir su tomis min
timis išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Velionė prigulėjo 
prie vietinės SLA 50 kuo
pos, tačiau jokiame veiki
me., dėl gyvenime susidėju
sių aplinkybių, nedalyvavo.

Velionė Eleanora Kuoka- 
lienė buvo 6 vaikų motina. 
Ji ištvermingai pergyveno 
savo gyvenime skaudžią, 
netikėtą tragediją. Tai įvy
ko prieš kelias dešimtis 
metų. Tai buvo taip: ne
tikėtai jų gyvenamame na

Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Marcelei, 
giminėms ir visiems draugams šios apylinkės ir 
kur pirmiau yra gyvenęs eilę metų.

F. ir M. Lideikiui
J. ir G. Gendrėnai
A. Vegėla
J. ir A. Rubai ,
B. ir A. Salaveičikt/i 
Rož-g Samulionis

J. Vilkelis
A. ir A. Jurevičiai
J. ir A. Palioniai

V. ir E. Valley
A. ir L. Matu z ai 
J. ir M. Judžcntai ■

J. ir II. Stančikai
F. ir A. Pakalniškiai
Eva Milwich
B. Jankauskas
J. Vėbra
M. Klish
K. ir V. Pociai
D. Kairys
D. Lesnik
J. Kazakauskienė
J. ir P. Blaškiai
J. Ragauskas
F. ir A. Šklėriai

Jukniai
A. ■ Pike

A. ir A.
Žilinskai 
Jociai 
Kelly 
Lukai

Leo. Valančius
F. Mockapetris
G. ir E. Bernotai 
A. Du Iškiš
V. Sm u i dinas 
J. ir P. Šnaidcriai 
D. Litvaitis 
J. ir II. Šoliūnai 
J. ir J. Stančikai 
P. Butkevičia 
J. ir P. Sėmenai 
J. Vosylius 
J. ir L. Sherman 
A. ir V. Ruseckai 
J. ir J. White 
A. Švėgžda

A. ir P.
P. Kapicčius
K. Stasiulienė
Anna Straukas

'• M. Šteinys
K. ir A. šoliūnai
M. A. Jacyno
M. Witkus
J. ir A. Karasauskai
M. ir K. Valeikai

* K. ir A. šoliūnai

J. ir E. Davidoniai
J. ir O. Greblikai
J. ir K. Sabaliauskai
J. ir Ai Stukai
V. ir M. Pečkaičiai
N. Lenigan
B. ir A. Putrimai
P. Dau paras
B. Dauparąs
P. ir O. Klimai

iruGW*.’-'.!-'

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

ANTANUI K. GA1LICNU1

ktį tėvų nebuvo stuboje; 
penki maži vaikučiai subė
go į drabužių spintą, kad 
pasislėpti nuo ugnies, ir ten 
visi penki dūmuose už
troško ... Jie buvo pašar
voti Lietuvių salėje, kur vi
sos apylinkės žmonės lankė 
ir pareiškė širdingą užuo- i 

| jautą tėvams dėl žuvusių 
i vaikučių. Motinos širdyje 
i skausmas ir meilė dėl tra
giškai žuvusių vaikučių ne
išblėso, visados buvo jau
čiamas. Prieš, metus; ar 
kiek vėliau velionė susilau- 

i kė šešto kūdikio, sūnaus;
Juozuko, kuris sveikas ir 
gražiai išaugo į didelį vyrą.! 
Kelioliką metų vėliau mirė 
jos mylimas gyvenimo 
draugas Juozas Kuokalas.

Liko dideliame liūdesyje 
sūnus Juozas ir jo šeima, 
gyvenanti Rochester, N. Y., 

, kelios pusseserės ir drau- 
1 gai. Velionės sūūnui Juozui 
priklauso didelė pagarba, 
kad išpildė motinos pagei
davimą ir laisvai ją palai
dojo. Visi palydovai šei
mos vardu buvo pakviesti į 
Moose klubą užkandžiams, 
kur buvo draugiškai priimti 

. ir tinkamai pavaišinti.
Širdingiausia užuojauta 

jos sūnui Juozui ir jo šei-, 
mai, artimiesiems ir drau
gams. O tau, Eleanora, ra-

■ maus amžino poilsio.
Išvyko į Floridą

Teko sužinoti, kad prieš 
kelioliką dienų Juozas ir 
Ona Kireiliai traukiniu iš
vyko į saulėtą Floridą. Pir
miausią sustos Miami. Jie 
ten turi nemaža artimų 
draugų ir pažįstamų. O to- 

I kiame svetingame mieste, 
kaip Miami, kur suvažiuoja 

Į daug turistų iš įvairių ša- 
I lies miestų, geresnės progos 

nei negalėtų rasti, susitikti 
draugus ir pažįstamus, kaip 

i Lietuvių Socialio Klu|)o pa- 
! stogėje. Veikiausiai, Kirei
liai apsinaudos šia proga ir 
nuvyks į minėtąjį klubų.

Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Marcelei, 
giminėms ir visiems draugams šios apylinkės 
kur yra gyvenęs pirmiau visą eilę metų.

— LLD 45 Kuopa, 
Nariai ir valdyba

ir

Vasario 9 d. Paulina Ja- 
silionienė ir Ona Dišienė 
autobusu pradėjo ilgą ke
lionę. Jos rieda net iki St. 
Petersburg©, Floridoje. A- 
part susitikimų su drau- 

; gaiš ir pažįstamais, jos pa- 
' siryžusios plačiau pasižval
gyti po šią lietuviuose gra- 

; žiai išgarsėjusią koloniją ir 
' susipažinti su svarbesnėmis

66.00
. 65.00
. 63.00
_ 51.00

49.00
42.00

.. 40.00
39.00

. 36.00
31.00

_ 28.00
.( 28.00

28.00
. 27.00
. 26.00
. 22.00

19.00
.. 19.00
. 18.00
. 15.00
. 12.00 1
. 11.00
. 10.00
.. 9.00
. 8.00
... 8.00

BINGIIAMTON, N. Y.
Mirimai ir kitos žinutes Į šio miesto vietovėmis. Jos
Vasario 5 d. trumpai sir

gusi ilgamete vietos gyven
toja ir per kelioliką metų 
buvusi našlė Eleanora Kuo-

taipgi mano aplankyti ir 
garsųjį Miamį, kur jos tu
ri daug draugų ir pažįsta
mų.

Netikėtai teko nugirsti, 
kad Petras ir Nastazija 
Masukai irgi rengiąsi1‘Vyk
ti į šiltą klimatą. Pirmiau
sia mano sustoti Miamyj. 
Jie ten turi daug draugų ir 
pažįstamų net iš kelių mies
tų.

Prieš kelias dienas Juo
zo ir Ėdrios S trolių duktė 
Malvina susilaukė dukry
tės. Motina ir dukrytė jau
čiasi gerai, o seneliai Juo
zas ir Edna labai 
susilaukę naujos 
Linkiu naujagimei 
ir laimingai augti,
bai pageidaujame, kad 
draugai Stroliai įrašytų sa- 

anūkus į LDS 6 kuopą.
Onytė Wellus

linksmi, 
anūkės, 
sveikai 
Mes la-

vo

davo spaudų ir kitokius 
darbininkų reikalus auko
mis. Mirė sulaukusi 76 me
tų amžiaus. Iš Lietuvos bu
vo atvykusi iš Dzūkijos.

Liūdesy paliko vyrą Ju
lių. Palaidota Lietuvių Ko
operatyvo kapinėse. Lai 
būna jai lengva žemelė, o 
jos vyrui reiškiu užuojautą.

Tik 51 metų amžiaus mi
rė, Juozas Swakla. Liūdesy 
paliko žmoną, sūnų ir tris. 
seseris. Reiškiu jiems už
uojautą.

V. Vilkauskas 
Waukegan, Ill.

Ottawa.—Kanados prem
jeras L. B. Pearsonas stoja 
už 12-os mylių teritorinius' 
vandenis nuo valstybės 
krantų.

Nashua, N. H.
Šiame miestelyje ilgai 

gyvenau. Gavau žinių apie 
ten mirusius lietuvius. Mirė 
“Laisvės” skaitytoja ir se
na Nashvės gyventoja An- i 
na - J a d v y g a Svirnelienė.;

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Menišką parengimą rengia Mon- 
tellos Vyrų Dailės Grupė šeštadieni, 
vasario 22 d., Lietuvių Taut. Namo, 
viršutinėje salėje, 668 No. Main St., 
Montelloje. Pradžia 7 vai. vakare. 
Įėjimas tik 50 centų. Dainuos 
Vyrų Grupė vadovybėje Al. Potsaus. 
Bus šokių muzika, namie gamint- 
tų valgių ir šitų ir šaltų gėrimų. 
Prašomi visi vietiniai ir iš apylin
kės dalyvauti ir smagiai praleisti 
laiką. Rengimo Komitetas. (14-15)

me įvyko gaisras, o tuo lai- Taj buvo gero būdo mote-
ris, lankydavosi į pažangie- 
giečių parengimus, parem-

ST. PETERSBURG, FLA.
Sekantis LLD 45 kuopos banketas 

j įvyks šeštadienį, vasario (Feb.) 22. 
j Vieta 314 15th Ave. So., St. Peters- 
i burge. Pradžia 12 vai. vidudienį. 

Bus patiekti labai geri pietūs už 
žemą kainą. Kviečiame visus at
silankyti. Rengimo Komietas

(14-15)

MIAMI, FLA.

KONCERTAS
DAINUOS PIRMĄ KARTĄ MIAMĖJE

Mylimoji Amerikos lietuvių dainininkė

Biruta Ramoškaitė-Mann

Birūta Ramoškaitė-Mann

Programoje dalyvaus vietinis Aido Choras 
Vadovystėje Viola Hagerty

A. ZIGMAJNTIĘNĖ, ST. VAINEIKIS ir SVEČIAI
Pri^ fojąjio — Aldona Kriaučiūnaitė

Koncertą rengia
LIĘTUVIŲ SOCIALIS KLUBAS

Kovo Liną dieną
Prądžia 3 vai. popiet

KLUBO PATALPOSE
2610 N. W. 119th St. -:- Miami, Fla.

Lietuvių Socialis Klubas 
Miami, Florida

Pranešame atostogautojams, kad Socialio Klubo 
patalpos atdaros kasdieną.

Sekmadieniais duodami pietūs 1 valandą.
Vėliau seka muziką ir šokiai. •

galjte gauti informacijų dėl nakvynių ir apsistojimo.
Qpf*a vieta susipažinimui ir ląįko praleidimui.

LITHUANIAN SOCIAL CLUB OF MIAMI
2610 N. W. 119th Street, Miami, Florida

Phone 688-4161

5 p.-Laisve (Liberty)—Penk t., vasario (Feb.) 21, 1964



Gvatemala
Ten, kur kankinami 

patriotai
Pilkas vieno aukšto kalė

jimo pastatas Gvatemalos 
sostinės 7-ojoje avenidoje 
panašus į aizbergą: savo 
rūsiais jis įsiskverbęs giliai 
į žemę. ’ Praeiviai skuba 
pro jo niūrias sienas, baikš
čiai dairydamiesi į sanda
riai uždarytus vartus.

Gvatemaloje sakoma, kad 
patekti į pilką namą 7-ojoje 
avenidoje — vadinasi, per
žengti pragaro slenkstį. Iš 
ten ištrūkę žmonės pasako
ja siaubingus dalykus. Pat
riotai kalėjime baisiai tar
domi ir kankinami. Šaltose 
drėgnose kamerose negali
ma nei atsigulti, nei ištiesti 
kojų.

Blusos, blakės, utėlės kan
kina ir be to tardymų ir 
nemigos išvargintus kali
nius. Kameros faktiškai pa
verstos dvokiančiomis duo
bėmis, kuriose neapsakomai 
nešvaru. Pora maisos ban
delių ir sauja pupelių—toks 
kalinio dienos davinys.

Vienoje kalėjimo kamero
je 7-ojoje avenidoje kalina
mas žymus Gvatemalos 
profsąjungų veikėjas Alva- 
radas Monsonas. Vos suė-; 
mę, kalėjimininkai įmetė 
patriotą į drėgną šaltą kar- 

’ cerį, prieš tai privertę jį 
nusiauti. Budeliai tikėjosi, 
kad šis narsus žmogus ilgai 
neištvers tokiomis sąlygo
mis—juKfemperatūra nak
tį karceryje krinta iki 5 
laipsnių ir žemiau! Tačiau 
liaudies judėjimas Monso- 
nui ginti, prasidėję^ visoje 
šalyje, remiamas kitų šalių 
tautų, viso pasaulio pažan
gios visuomenės, privertė 
valdžia atsisakyti savo pik
tadariško sumanymo. Mon
sonas buvo perkeltas į sau
sesnę kamerą.

• Karinė chunta, užgrobusi< 
valdžią “Gelsvuose namuo- y. $2(k

ALDLD Antros apskr. 
konferencija

Didžiojo New Yorko ir 
New Jersey valstijos Lite
ratūros Draugijos kuopų 
atstovų konferencija yra 
šaukiama š. m. kovo 15 d. 
“Laisvės” salėje. Pradžia 
1 vai. dieną.

Visos šios apskrities Lite
ratūros Draugijos kuopos 
gaus laiškučius, kuriuos iš
siuntė LLD Antros apskri
ties sekretorius C. B ready.

Gavę kvietimą būtinai tu
rite atsiųsti kuopos atstovą 
į konferenciją. Jei susi
rinkimų kuopa tuo laiku 
neturės, tai kuopos komite
to nariai būtinai turėtų šio
je dalyvauti, nes apskrities 
komitetas turi girdėti pra
nešimus iš kuopų kultūrinės 
veiklos.

Konferencija išdirbs nau
jus planus kultūrinei veik
lai, tai kuopų atstovai tu
ri būtinai konferencijoje 
dalyvauti ir parvežti savo 
kuopoms veiklos tarimus.

ALDLD Apskrities 
komitetas:

Paul Bechiš
C. Bready 
J. Grybas 
M. Stakovas 
S. Petkus

Propaganda už 
apsiginklavimą

New Yorkas.—“The New 
York “Times” išspausdino 
savo kolumnisto Hanson W. 
Baldwino straipsnį po ant
rašte : “Soviet Bomber 
Threat.” Jis “įrodinėja,” 
kad Tarybų Sąjunga turi 
virš 1,000 naujausių bombo
nešių, kurie per kelias va
landas galėtų pasiekti Jung
tines Valstijas bombavi- 
mui.

Žinoma, tai propaganda, 
kad JAV Kongresas dau
giau pinigų skirtų milita- 
rizmo reikalams.

Great Neck, N. Y.
Vasario 14 d. įvyko Lie

tuvos nepriklausomybės mi
nėjimas miesto mokykloje— 
Beker School. Šį parengi
mą bendrai suruošė A. Ko
ber, ponia J. Žukas iš Port 
Washington, A. Vasiliaus- 
kas-Wesey (vietinis) ir 
Knights of Lithuania Coun- Diplomat, 108 W. 43 St. 
cil Nr. 109.

A. Vasiliauskas yra narys 1 
Board of Education, kuris 
tvarko mokyklų parengi- N y k Vokieti jo-
retės chorą iš Brooklyno, i D,1™1’ « bl!vo n®mazal pa’ 
vadovaujamą M. Cibo. Cho ’ Į ®lslepuf^’ daugell,s pap"°:

„ < } . v. v r la i teismo rankas. Bet ras sugiedoio sios sahes x , ... , ,

Svarbu visiems būti 
demonstracijoje

New Yorke įvyksta įvai
rių tautų pastangomis ruo
šiama masinė demonstraci
ja prieš hitlerinius karo kri
minalistus. Demonstracija 
įvyks vasario 27 d., Hotel

Pradžia 7 vai. vakare.
Europoje jau ne vienas 

karo kriminalistas buvo at
pažintas ir teismui atiduo-

A. Bimbos pilietybei 
ginti aukos

LLD 45 kp., St. Peters
burg, Fla. $200.

Gera draugė $200.
Bostonietė $100.
Keršulių draugas iš 

chigano $50.
LLD 11 kuopa, Worces

ter, Mass. $50. :
Nuo baltimoriečių $40.
Aidietis iš Woodhaven o,

Mi-

Anna W. Arlaus, New 
Jersey, $20.

V. V. Bunkai, Jamaica,

LLD 1 kuopos nariams
LLD 1 kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks vasario 
25-tą, 7:30 vai. vak., “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Turime 
daug klausimų aptarti. Pra • 
šome būtinai dalyvauti.

Lauksime. —Valdyba

FILMAI

PRANEŠIMAI
MIAMI, FLORIDA

Sočiai is Klubas smarkia^ 
ruošiasi prie* savo didžiulic>w 
koncerto, kuris atsibus kuro 
1-mą dieną. Ne visi mes turė
jome progą išgirst dainininkę 
B i r u t ą Ramoškaitę. Šiame 
koncerte mes ją girdėsime.

Teko sužinoti, kad ir iš ki
tu miestų bus daug svečių, ir 

i kad visus tinkamai priimti, 
tai Klubo gabios gaspadinės 
ruošia gerus pietus 1-mą va

landą; vėliau koncertas, o po 
to — šokiai.

Kviečia Klubo valdyba.
(15-16)

se”—taip čia vadinami pre
zidento rūmai,—toliau sau
valiauja šalyje. Vyksta ne
įtikimi dalykai: nusikaltė
liai, kurių jau seniai laukia 
kalėjimas, šeimininkauja 
šalyje, o aistringi patriotai, 
kilnios širdies ir drąsių sie
kių žmonės ^ėdi už grotų. 
Tai tapo galima tik todėl, 
kad uniformuotus prievar
tautojus remia JAV mono
polijos ir jų agentai.

Gvatemalos liaudis vis rvž- 
tingiau pasisako prieš dik
tatorių Asurdiją ir jo ame
rikinius globėjus. Respubli
kos šiaurės ir pietų džiung
lėse partizanai kovoja su 
Asurdijos samdiniais. Nė
ra tokios jėgos, kuri galėtų 
išgelbėti nusikaltėlius, besi- 
slapstanačius už tankų ir 
durtuvų “Gelsvuose namuo
se,” nuo teisingo atpildo už 
įvykdytas piktadarybes.

J. Grozdevas (APN)

Po $10 aukojo
Rožė Samulionienė, St. 

Petersburg, Fla.; P. Butke
vičius, St. Petersburg, Fla.; 
G. Stasiukaitis, Fairview, 
N. J.; LLD 136 kuopa, Har
rison, N. J.

Po $5 aukojo;
Agnes ir A. Yurevičiai, 

St. Petersburg, Fla.; K. M. 
Čiurliai, Pattenburg, N. J.

J. Pečiulis, Cliffside Park,

J. Bakūnas, Cliffside Pk.,

Žymėti drugiai
Vakarų Vokietijos ento

mologas Hubertas Riozas 
išaugino ir paleido 60 tūkst. 
kopūstinių drugiu. Išskris
damas iš inkubatoriaus, 
kiekvienas kenkėjas turėjo 
ant sparno plonytę aliumi- 
nę plokštelę. Mokslininko 
nuomone, šitoks ženklas, 

' žibėdamas saulėje, turėjo 
patraukti dėmesį.

Be to, kiekvienas drugys 
turėjo mikroskopinę popie
rinę etiketę, kurioje buvo 
pažymėtas tyrinėtojo adre
sas. Aliuminio “veidrodėlis” 
ir popieriaus lapelis svėrė 
3 miligramus.

Iš 60 tūkst. drugių Rio
zas atgal gavo tik apie 20. 
Vienas drugys buvo pagau
tas už 50 mylių nuo jo pa- arktėje. Kelionė daug pa
leidimo vietos. j pildė mokslinius patyrimus

Sarawake vyksta 
partizaną karas

Jeseltonas. — Sarawake 
ir^Sabahe (Šiaurės Borneo) 
teritorijoje eina žiaurus ka
ras prieš vietos gyvento
jus—partizanus. Malazijos 
vyriausybė vartoja artileri
ją ir lėktuvus. Išilgai Bor
neo salą, tai yra ties Indo
nezijos siena, Malazija su
traukė daug pėstininkų pul
kų, nes būk Indonezija re
mia partizanus.

Pereitaisiais metais Ang
lija, kad neprileisti Sarawa- 
ko ir Šiaurės Borneo gy
ventojų susivienijimui su In
donezija, tuos plotus pri
jungė prie Malajų federaci- 
j os sudarant Malazijos’ 
valstybę. Sarawakas ir Š. 
Borneo užima 79,500 kvad
ratinių mylių plotą ir turi 
1,300,000 gyventojų.

Iš Great Neck, N. Y):
P. Beeis $15.
A. M; Adomonis $5, S. 

Shulin $5, M. Virbickas $5, 
LLD 72 kp. $5, M. Hacin- 
kevič $4, Al. L. $2, A. Vi
nickas $2, J. Višinskas $2.50.

Huntington, N. Y.
F. Klaston $5, J. Kauli

niai $5, F. Klaston $5.
Pataisau klaidą: Praė

jusioje atskaitoje buvo pa
skelbta, kad Leonas ir Alice 
Jonikai aukojo $25, o turėjo 
būti $15.

Širdingai ačiū už aukas. 
Prašau money orderius ar 
čekius išrašyti B. Kershulis 
vardu ir siųsti: A. Bimbos 
gynimo komitetas, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. 11417.

Sekr. John Grybas

NEI ŠALTIS, NEI 
SNIĘGAS NESULAIKO

Maskva. — Tarybų Są
jungos mokslininkai,’ kartu 
su prancūzais, tam paruoš
tais traktoriais, per sniegus 
ir ledus atliko 1900 mylių iš 
TSRS Vostoko stoties į ki
tą TSRS Mirnio stotį, Ant-

ras sugiedojo šios 
himną ir tris dainas.
Vasiliauskas trumpai kal
bėjo apie Lietuvos praeitį: 
kaip žmonės gyveno, buvo

Jungtinėse Valstijose kol 
kas iš Europos atbėgę kri
minalistai saugiai gyvena. 

’ Tokių ir tarp lietuvių kele-
1 YOU A I./ V VVllVt v O . , •v •

bemoksliai ir tokiais atvyko ta® malS0,SL 
į šią šalį.

Po to buvo pakviestas 
J. J. S tu kas, kuris buvo 
programos vedėjas-ir kalbė
tojas. Jisai savo kalboje iš
gyrė Smetonos valdžią ir 
šmeižė rusus, būk jie oku
pavo Lietuvą, ir 1.1. Iš jo 
kalbos išėjo išvada, kad 
Lietuva bus greitai išva
duota, tik reikia daugiau 
duoti pinigų “laisvinto- 
jams.”

Kai lenkai buvo užėmę 
Vilnių, “vaduotojai” nega
lėjo išlaisvinti Vilniaus, o 
dabar pasiryžo “išlaisvinti” 
Lietuvą.

Buvo gera
Be

Tam, kad pareikalauti 
vyriausybės, kad naciniai 
kriminalistai būtų grąžin
ti ten, kur jie papildė kri- 
minalystę, šaukiama ši de
monstracija. Demokrati
niams lietuviams taipgi 
svarbu joje dalyvauti.

Lietuvių Komitetas prieš 
karo kriminalistus kviečia 
visus ir visas demonstraci
joje dalyvauti.

Minėsime Kovo 
Aštuntąją

Rep.

Su vasario 22 diena Ca
meo teatre pradedamas ro
dyti tarybinis filmas “Op
timistic Tragedy.” Veika
las buvo pagamintas pa
vaizdavimui 1917 metu re
voliucijos įvykių.

Jo pagaminime dalyvavo 
apie 10,000 žmonių, tai yra 
TSRS kareivių iš Kijevo 
garnizono ir jūreivių iš 
Juodosios jūros karo laivy
no. 11963 metais filmas bu-: 18-os naktį pradėjo kristi 
vo premijuotas. ! šlapias sniegas.

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Esate kviečiami sueiti i 
posėdį šį pirmadienį, va
sario 24 d., 7:30 vakare, 
“Laisvės” salėje.

V. č., sekr.

New Yorkas. — Vasario

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

Prof. B. F. Kubilius 
iš Chicagos atvyksta
Lietuvių antinacinio ko

miteto pirmininkas Povilas 
Venta praneša, ' kad prof. 
B. F. Kubilius atvyksta iš 
Chicagos į New Yorką, kur 
jis praleis keletą dienų.

Ta proga bus jam sureng
tos prakalbos šeštadienį, 
vasario 29 d., “Laisvės” sa
lėje. Jis aiškins apie karo 
kriminalistų darbus Euro
poje ir antinacinę veiklą 
Amerikoje.

Prof. Kubillius yra pasi
žymėjęs darbuotojas tarp
tautiniame ir lietuviškame 
antinaciniame veikime. Bus 
visiems svarbu su juo su
sipažinti.

Prašome visus tą dieną 
pasižymėti. Rep.

Šiais metais Niujorko Mo-1 
terų Kultūros Klubas minės 
Kovo Aštuntąją su koncer
tine programa. Aido Cho
ras, vadovybėje Mildred 
Stensler, duos koncertinę 
programą. Kalbėtoja bus 
Annette Provinzano, mūsų 
lietuviams gerai žinoma 
moteris, kuri . darbuojasi 
ateivių gynimo komitete.

' Tai tik dalis programos, 
: | kitą dalį paskelbsime vė-. 

to vaizdai, žmonės atrodo 
gerai apsirengę, autobusai 
ir automašinos kursuoja į 
visas puses.

Visos kalbos buvo saky
tos anglų kalba, nes dau
guma dalyvių buvo kitatau
čiai, o dainos ir šokiai bu
vo atlikta lietuviškai.

Stalai buvo papuošti iš 
Lietuvos atvežtais įvairiais 
audiniais, medžio drožiniais, 
atliktais rankų darbu

Įžanga nemokama. Rink
liavos nebuvo.

Ten buvęs

muzikalinė 
programa. be Operetės 
choro, vaikinų ir merginų 
grupė šoko lietuviškus šo
kius, mergaičių grupė dai
navo ir skambino kanklė
mis, mergaitės ir berniukai 
deklamavo. .

i Programai'baigiantis, bu
vo parodytas trumpas fil
mas, susuktas paties Stuko, 
kai jis buvo nuvykęs į Lie
tuvą; tai daugiausia mies-

KLAIDOS ATITAISYMAS
Vasario 18 d., tilpo pas

kutiniai pranešimai apie 
aukas “Laisvės” B-vės dali
ninkų suvažiavimui. Pra
leista auka: P. Gustaitis, 
Woodhaven, N. Y., $5. At
siprašome. — “L.” Ad-cija.

“GERAŠIRDIS” NACIS
Limburgas, Vakarų Vo

kietija. — Hitlerininkas 
Hansas Hefelmanas, kad 
išsisukti nuo teismo, pasa
koja, būk Antrojo- pasau
linio karo metu, kur bu
vo 73,000 “protiniai” ne
sveikų belaisvių, jis su ka
talikų vadais į Argentiną 
perkėlė daug žydų. Hefel
manas i naciu partija įsto
jo 1931 m.'

Princeton, N. Y. —Sulau
kęs 71 metų amžiaus mirė 
profesorius Dr. F. C. Mills.

Ši koncertinė Moters Die
nos minėjimo programa 
įvyks sekmadienį, kovo 8 d., 1 
3 vai. popiet, Schwaben 
Hall, 4 7 4 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne.

Širdingai kviečiame visus 
dalyvauti.

Valdyba

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Airie- 
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau viSn 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

ii’ jų viešpačiai 
Amerikoje

Poezijos skaitymo 
popietė

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1-oji kuopa ruošia 
įdomų pobūvį: lietuvių poe
zijos skaitymo popietę. Tai 
bus sekmadieni, balandžio 
5 d.

Nepaprastai gražus bus 
šis pobūvis; rengėjai ragi
na visus ruoštis jame daly
vauti. Smulkesnių apie tai 
žinių 'bus suteikta vėliau.

SVEIKINA
“Brangi Lilija! Linksmai 

praleidžiu laiką su savo vai
kais, San Antonio, Texas. 
Daugelyj vietų esu buvus, 
taipgi buvau ir Brooks Air 
Force Base. Mes vykstame 
į Mexico, pabuvosime kele
tą dienų. Prašau pasveikin
ti pažįstamus. Su meile,

Beatrice Sutkaitė
(Krasnick)

“Workeriui”-- 40 mėty!
Angliškasis laikraštis “The 

Worker” šiemet mini savo 
40 gyvavimo metines. Š. m. 
kovo 8 d. laikraštis išeis 
žymiai padidintas. Bet ne 
tik tai čia norime pasakyti.

Norime priminti visiems, 
kad š. m. kovo 5 dieną Car
negie Hall -(57th St. ir 7th 
Ave., Manhattane) įvyks di
džiulis masinis mitingas 
“The Workerio” sukakčiai 
atžymėti. Vyriausias kal
bėtojas bus laikraščio re
daktorius James B. Jackson.

Bus ir koncertinė progra
ma.

Pradžia 8 vai. vak. Įžan
ga asmeniui 99 c.

Pasižymėkite tą dieną sa
vo kalendoriuje; ruoškitės 
būti mitinge-koncerte.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

FELIX G. GERTSMAN STATO
Vieninteli New Yorke Koncertą

HALL • SEKMADIENĮ, 1 KOVO —8:30 v. v.

DON COSSACK
CARNEGIE
Matysite
Originalus
CHORĄ IR ŠOKĖJUS — SERGE JAROFF, DIREKTORIUS

Bilietai: $4; 3.50; 3; 2.50; 2; ir 1.50
Raštinė: F. G. Gertsman, Ine., 140 W. 42nd St.
Tel.: LO. 4-6990. Bilietai gaunami ir Carnegie Hall raštinėje.

8th Avė., prie 44th St.
JU. 6-8584

Amerikinė Premjera! 
ŠEŠT., VASARIO 22 D. 
ARTKINO—
Epika, plačiame Ekrane...

Nematyta nuo “Potemkino” 
rodymo tokių didingų jėgų kaip

“Optimistic 
Tragedy” 
Tai liepsningi metai, 

kurie pagimdė naują šalį.
Vaidina tūkstančiai asmenų.

Baltieji vergai 
Negrų vergovė 
Laisvieji darbininkai senovėje 
Revoliucija ir nepriklausomybės karas 
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860) 
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis 
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia 
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

Ši knyga gaunama “Laisves” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

karas 
veikla

102-02 Liberty Ave., Ozone Park, N. Y. 11417 i

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Aiiglij-Lieluviu Kalbu
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami j 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuviij-AnglĮi Kalini
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

■' perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avė.,

6 p.—-Laisve (Liberty)— Penkt, vasario (Feb.) 21, 1964

-i

I

i




