
»

i

LAISVĖ
Semi-Weekly

102-02 Liberty
Ozone Park 17,

Tel. Michigan

N. Y.

1-6887

KRISLAI
Patarimas prezidentui.

Entered as second 
class matter at the. 
Post Office of Ja- 
maca, N. Y., under 
the Act of March 3, 
1879.

“Viešpaties šunys.’’
Protingi, vaikai. 
Avantiūra ar žygis? 
Vėl jų “meilė.”

— Rašo A.

Beveik tomis 
^nomis, kai mes 

naują 
taipgi isivesdino savo- naują 
prezidentą. Įdomu, kad bra- 
ziliečių prezidentas palyginti 
dar jaunas vyrukas, 
metų, tik pora metų 
už mūsų Kenedį.

Prez i d imtas Janio 
imasi darbo energinga ranka. 
Vienas jo pirmųjų patvarky
mų buvo atimti Brazilijos 
pripažinimą iš seniai nebe- 
s a n č i ų fašistinių Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos v a I d ž i ų 
“ambasadorių.” šitą puikų Į 
naujojo prezidento žygį pa- j 
sveikins kiekvienas susipratęs

Bimba —

pačiomis die- 
inauguravome 

prezidentą. 1’ 
savo-

tik

Quad ros
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Karo kurstytojai, 
Kenedis ir NATO

Paryžius, —karo kursty-! Iš NATO generalinio sek
iojai ir militaristai bijosi, I rotoriaus- pareigų pasitrau- 
kad nesušvelnėtų santykiai 
tarp Jungtinių valstijų ir 

I Tarybų Sąjungos, nes tada 
netektų pagrindo Vakarų 
militarinė sąjunga - NATO.

Prie NATO priklauso 15 
valstybių ir valstybėlių, bet 
finansavimo ir ginklavimo 
našta gula ant Jungtinių 
Valstijų. NATO komandie- 
riumi yra generolas Laurisikosir militarizmo vadai da- 
Norstadas. Jis labai nuo-1 ro viską, kad tik nesušvel- 
gąstauja, kad Kenedis ne 
susitartų su Chruščiovu.

lietuvis.
Tai geras pavyzdys visoms 

kitoms kapitalistinėms valsty-’■ 
bėms, kurios juokus iš savęs 
daro, tebesiskaitydamos su 
nesami) režimų atstovybėmis. 
Visur tie parazitiniai 
turėtų būti uždaryti.

Mūsų prezidentas I 
turėtų pasimokyti 
dento Quadros ir 
uždaryti smetoninį 
kkromelį. Tegu toji 
ka pasiieško naudingo
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■ kė Paul-Henri Spaakas, 
belgų socialistas, reakcinių 
jėgų organizatorius prieš 
Tarybų Sąjungą ir kitas 
socialistines valstybes. Jis 
pasitraukė, nes jam nepati
ko nesutikimai tarp Pran
cūzijos, prez i d e n to De 
Gaulle ir Vakarų Vokieti
jos kanclerio Adenauerio.

Vakarų Vokietijos politi-

j nėtu nesutikimai tarp JAV 
I ir TSRS.

| Francūzijos karinis lėktuvas
! užpuolė T. Sąjungos lėktuvą

Maskva. — Tarybų Są- apibūdinti, kaip tik tarp-

Šimtai JAV mokslininkų ir 
veikėjų stoja už laisvę

New Yorkas. — Ketvir-, Committee), 
tadienį, vasario i9 d., “The 
New York Times” laikraš
tyje, per du puslapius, til
po amerikiečių mokslininkų 
ir visuomenininkų pasira
šytas atsikreiiimas į Kong
resą (PetitiorL to theHouse 
of Representatives of the 
87 th Congress of the 
United States).

Po peticija ^pasirašo dau
gybė Jungtinių Valstijų 
profesorių, Mokslini n k ų, 
vyskupų,, kunigų, advoka
tų, rašytojų, redaktorių, 
artistu ir kitokiu visuome
nininkų. Jie ragina Kongre
są uždaryti Kongreso An- 
ti-amerikinį į K o m i t e t a 
(Committee of Unamerican 
Activities as a standing

Pasirašę sako, kad Anti- 
amerikinis Komitetas per
žengė jam suteiktą galią, 
pavirto į persekiojančią iš
tikimus amerikiečius įstai
gą, trukdo mokslo ir tyri
mo reikalams. Jis persekio
ja demokratinius : 
organizacijų veikėjus, as
menis, kurie kovoja prieš

tautiniu banditizmu”.
TSRS reikalauja,

bai-

Detroite yra apie 
250,000 bedarbiu

Detroitas. — “Detroitas i darbo apdrauda jau
yra automobilių gamybos! giasi. Tai žmonės atvežti iš 
centras, o dabar ir didžiau-1 pietinių valstijų tuo laiku, 
sias bedarbių viestas”, ra-'kada buvo didelis pareika- 
šo N. Polowetzky, AP ko-davimas automobilių. Pieti- 
respondentas. Jis tarėsi sujnėse valstijose dauguma 
prekybos direktoriumi W. jų dirbo prie medvilnės SU
IT Sloanu. Sloanas sakė,! ėmimo ir kitų žemes ūkio 

žmones, ;kad Detroite jau buvo 165,- darbų. Jie neturi prasilavi- 
000 bedarbių, o dabar auto- nimo ii* darbe patyrimo. Jie 
mobilių gamintojai vėl pa- ir jų šeimos gyvena skurde.

i 80,000 dar-: Pasirodo, kad nedarbas 
bininkų. automobilių industrijoje

Sloanas sakė, kad Detroi-; smarkiai paveikė ir į kitas 
te yra 50,000 tokių bedar-(darbo šakas. Michigano 
bių, kuriems nėra jokios. valstijoje bedarbių skaičius 
vilties darbo gauti, o jų ne-'auga.

rasinę diskriminaciją, stoja Įejdo darbo
už taika ir visu tautu ii’ ra
sių laisvę.

Pasirašė visuomeninin
kai nurodo, kad Antiameri- 
kinio Komiteto veikla ne 
tik nesuderinama su JAV 
Konstitucija, bet pastato į 
blogus santykius m ū s ų 
valstybę su kitomis valsty
bėmis.

Kiek tikrai yra bedarbių 
Jungtinėse Valstijose

ir Ewan Clague sako: “Mes 
turime tikrą skaitlinę tų 
bedarbių, kurie ima nedar
bo apdraudą. Bet kada jų 
apdrauda pasibaigia, tai 
mes tų bedarbių skaičiuje 
jau neturime. Taipgi netu
rime žinių ir apie tuos be
darbius, kurie nepaėjo po 
nedarbo apdrauda”. Toliau 
jis sakė, kad Darbo depar
tamentas neturi žinių ir 
apie tuos “bedarbius, kurie 
dirbo sau (self-employed), 
tik dalinai dirbusius, seno 
amžiaus pensininkus ir ki
tokius”.

Prie šių skaitlinių tenka 
dar pridėti šimtus tūkstan
čių jaunuolių, kurie jau bai
gė mokslus, nori darbo, bet 
jo negali surasti. Taigi, tik
rą bedarbių skaitlinę sun
ku nustatyti

New Yorkas. — Eisenho- 
werio vyriausybės terminui 
baigiantis JAV Darbo de
partamentas paskelbė, kad 
mūsų šalyje yra 5,500,000 
bedarbių. Bet darbo unijos 
pareiškė, kad tikrumoje be
darbių yra virš 6,000,000.

Ewan Clague, United 
States Department of La
bor komisionierius, atsaky
damas į tai “The N. York 
Timese” aiškino, kaip Dar
bo departamentas surenka 
žinias apie bedarbių skai
čių.

Jis rašė, kad kiekvieną 
savaitę Darbo departamen
tas gauna pranešimus iš 
Social Security bedarbių 
apdraudos skyriaus, iš fab
rikantų apie tai, kiek paė
mė į darbą naujų darbinin
ku ir atleido iš darbo. Bet v

Tar. Sąjungos satelitas iššovė 
mažesnį satelitą link Venusok a d 

Francūzija nubaustų lakū
nus ir ateityje nepakartotų 
provokacijų, kurios gali 
baigtis katastrofa.

Tarybų lėktuve skrido: 
jos prezidentas L. L Brež
nevas, kultūros reikalų mi
nistro pagalbininkas A. N. | įrengtas iššovimui

Maskvo. — šeštadienį, va
sario 4 d., .Tarybų .Sąjun
gos moksiiniąkai iššovė į 
erdvę specialų satelitą, virš 
septynių tonų. Jis buvo 

1 inažes- 
Kuznecovas, užsienio reika-' nio satelito linkui Venuso 

planetos.
Didysis TSRS satelitas 

sekmadienį, vasario 12 d., 
iššovė tą mažesnį satelitą, 
1,419 svarų, linkui Venuso 
planetos. Mažesnis satelitas 
skrenda ling ui Venuso 40,- 
000 mylių greičiu per va
landą. Jis neša Tarybų Są
jungos emblemą, tai yra erdvių užkariavime.

jungos užsienio ministras 
■ A. Gromyko pasi š a u k ė 
i Francūzijos ambasadorių ir 
I įteikė griežtą protestą 

is pi-ezi-Į prje^ francūzu karo lėktu-
tuctuojau , .. vvo provokaciją.

Tarybų Sąjungos didelis 
“Iliušino” lėktuvas skrido 
virš Viduržemio jūros į 
Maroką. Jam esant 80 my
lių atstoję nuo Alžyro, tai 
yra, tarptautinėje teritori
joje, francūzų karo lėktu
vas tris kartus labai pavo
jingai praskrido ir du kar
tus šaudė į tarybinį lėktu
vą. TSRS protesto notoje 
sako:

“Provokatoriškai francū
zų karo lėktuvas puolė ir 
šaudė į Tarybų Sąjungos 
civilinį lėktuvą... Tokį pa
sielgimą negalima kitaip

pikta k Ii-į 
darbo.

Buenos 
byloja 
politi
ka irus

radi- 
922.8;

ture-
Argentinos sostinėje 

Airėse Įvykę rinkimai 
ir toje salyje naujus 
nius vėjus. Laimėjo 
socialistas Palacios. Jo kan
didatūrą rėmė komunistai ir 
visi kairieji. Pre z i d e n t a s 
Frondizi labai išsigandęs. Ku
biečių revoliucinė dvasia jau
čiama . visose Lotynų Ameri
kos respublikose.

Ar esate skaitę bei girdė
ję apie “viešpaties šunis” ? 
Aš tik šiomis dienomis su 
jais susipažinau. Apie juos 
skaičiau tik šiltai iš Lietuvos 
atėjusioje knygoje “Mokslo 
didvyriai ir kankiniai.” Nepa
prastai įdomi knyga. Joje 
daug kalbama apie katalikų 
bažnyčios ir jos popiežių ko
vą prieš mokslą.

Prašau pasiskaityti:
“Ypatinga įtaka naudojosi 

dominikonų ordinas, pavadin
tas jo įsteigėjo, ispano Domi- 
niko vardu. Savo vėliavoje 

dominikonai vaizdavo šunį su 
liepsnojančiu deglu nasruo
se. Tai reiškė, kad jie, kaip 
ištkjkimi šunys, gina tikrąjį ti
kėjimą. Net ir pats jų var
das, dominieanes (lotynų k.)r 
reiškė ‘viešpaties šunys.’ Ši
tiems ‘šunims’ popiežius ir 
pavedė inkviziciją” (p. 3.4).

Dominikonai — “viešpaties 
šunys.” Kaipo inkvizitoriai 
jie laužuose sudegino tūks
tančius mokslininkų ir bedie
vių.

lų ministro pagalbininkas 
J. A. Malikas, prekybos mi
nistro pagalbininkas I. Se- 
mičastovas ir keli kiti aukš
ti pareigūnai.

Po incidento Rabate ta
rybinius pareigūnus pasiti
ko Maroko karalius ir iš
reiškė pasipiktinimą Pran
cūzijos provokacija. Iš Ma
roko tarybiniai pareigūnai 
išvyko į Gvinėjos respubli
ka.

kūjo ir piautuvo ženklą. Jis 
skrenda sėkminagi ir 
jo signalus įsiunčia 
megaciklių bangomis.

Tarybinis satelitas
tų pasiekti Venusą apie vi
durį gegužės. Venuso pla
neta antra nuo Saulės, ke
liauna aplinkui ją. Arčiau
sia link žemės Venusas bū
na apie 26,000,000 mylių 
atstoję.

Tarybų Sąjungos moksli
ninkai gauna pasveikinimų 
nuo viso pasaulio moksli
ninkų su nauju ,’atsiekimu

Pasirodo, kad “veiksniams” 
nesiseka į savo pinkles įtrauk
ti iš Tarybų Lietuvos į Ame
riką pas savo tėvelius pribu
vusius berniukus ir mergaites. 
Tie vaikai myli savo tautą ir 
savo gimtąjį kraštą ir nesi
duoda raketieriams apgaudi
nėti.

Įvairiai yra vertinamas por
tugalo Enrique Galvoa užgro
bimas laivo “Santa Maria.” 
Vieniems tai tik avantiūra, o 
kitiems revoliucinis žygis.

& Avantiūra ta prasme, kad 
Gaujelė sukilusių jūrininkų 

j^išdrįso laivą paimti į savo 
rankas. Revoliucinis žygis ta 
prasme, jog toji grupelė re-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Izraelio valstybė 1960 metais Burma 
dar turi bedu

Tel Avivas. — Nors 1960 
metais Izraelio industrinė 1 dėlė šalis. Ji užima 261,7i90 

, kai kuriųlketv. mylių plotą ir turi 
21,000,000 gyventojų. Ran
dasi prie Indijos didjūrio, 
tarp Indijos, Kinijos, Pa
kistano ir Thailando.

Šią šalį 1612 m. pavergė 
anglai. Nepriklausomybę ji 
gavo tik 1948 m. Bet ir da
bar anglų kapitalistai val
do daug gamybos įmonių.

Gamtiniai Burma turtin
ga. Yra iškasamų medžia
gų. Gerai dera javai ir vai
siai. 1960 metais Burma į 
užsienį išvežė. 1,700,000 to
nų ryžių.

gamyba pakilo, 
dirbiniu buvo išvežta ir į 
užsienį, bet bendrai ekspor
tas už importą buvo mažes
nis $303,000,000 vertės. 
Toks deficitas prekyboje 
labai atsiliepia Izraelyje.

Prie keblumų prekyboje 
su užsieniu prisideda ir ara
bų šalių nedraugiškumas. 
Egiptas ne tik nepraleidžia 
per Suezo kanalą r Izraelio 
laivų, bet nei kitų šalių lai
vų su prekėmis į Izraelį.

LENKIJOJE STATO 
NAUJUS NAMUS

Varšuva. — Laike perei
tojo karo nukentėjo Lenki
jos miestai, nes daug namų 
buvo sugriauta. Liaudiška 
vyriausybė stengiasi kuo 
daugiau pastatyti naujų 
gyvenimo namų. Per pen- 
keris pastaruosius metus 
pastatė 1,600,000 naujų 
kambarių, o iki 1965 metų 
dar planuoja pastatyti 1,- 
800,000 kambarių.

Ottawa. — Kanadoje yra 
18,041,000 gyventojų.

turėjo laimėjimų
Rangūnas. — Burma di-

JAV AUTO GAMINTOJAI 
IR EUROPOS GAMYBA
Paryžius. — Jungtinių 

Valstijų automobilių gami
nimo kompanijos jau bijosi 
kompeticijos iš Europos. 
Vakarų Europos auto in
dustrija atsigavo. Su kiek- 
vieneriais metais vis dau
giau naujų automobilių ga
bena į Jungtines Valstijas.

Chicago. — Igoro Melek- 
ho teismas nukeltas į kovo 
mėnesį.

Ką mate ir patyrė amerikietė 
turistė Kubos respublikoje
New Yorkas. —Vasario. 

8 d. “The New York Times” 
išspausdino laišką ameri
kietės Alice Hussey Balas
sa, kuri lankėsi Kuboje.

Ji rašo, kad nepaisant 
įtemptų santykių Washing- 
tono vyriausybės su Kuba, 
kubiečiai yra draugiški 
amerikiečiams. Jaučiamas 
tik nepasitenkinimas tuo, 
kad mūsų šalyje gauna 
prieglaudą ir viešai organi
zuojasi prieš Kubą visoki 
pabėgėliai. Jai teų bebū
vant viena bomba buvo iš
sprogdinta viešbutyje, o 
antra krautuvėje. Pastaroji 
užmušė vaikutį ir 14 kitų 
sužeidė. Kubiečiai sako, 
kad bombos buvo JAV ga
mintos.

Ji plačiai kalbėjosi su ku
biečiais. Jai sakė, kad jie 
nėra nei komunistai, nei so
cialistai, bet kubiečiai. Jie 
trokšta, kad Jungtinės Val
stijos juos paliktų ramybė
je.

A. H. Balassa.tarp kitko 
rašo: “Visur matosi me
džiaginis progresas ir gy
venimo gerėjimas daugu
mos Kubos gyventojų, 
kurie pirmiau gyveno skur
de, tamsybėje, ligų apsėsti

ir beviltyje. Laužynai yra 
naikinami, eina naujų gy
venimo namų statyba, žem
dirbiai organizuojasi į ko
operatyvus, statomos mo
kyklos ir įrengiama vaikų 
žaislavietės, turistų poilsio 
namai (kubiečiams) auga, 
kaip grybai, ir ne vien Ha
vanoje, bet visoje šalyje”.

Ginklai ir maistas 
pateko kubiečiams

Havana. — Naktį keli lėk
tuvai atskrido iš Floridos 
ir 15 parašiutų nuleido 86 
pundus bei dėžes ginklų, 
amunicijos ir maisto Las 
Vilias provincijoje.

Visi ginklai, amunicija ir 
maistas pateko į Kubos mi
licininkų rankas, nes žem
dirbiai pranešė milicijai ir 
patys apsupo nuleidimo 
vietą.

Escambray kalnuose vis 
dar yra Kubos priešų, ku
riuos ginklais, amunicija ir 
maistu aprūpina iš užsie
nio.

Nedarbas vis didėja 
visoje šalyje

Washingtonas. — Prezi
dento Kenedžio vyriausybė, 
pasiremdama gautomis ži
niomis iš vietų, paskelbė, 
kad Jungtinėse Valstijose 
jau yra 65-kios industrinės 
sritys, kurios randasi di
delio nedarbo padėtyje. Vis 
tai didelių miestų, kaip De
troitas, PittsburghaS, Phi- 
ladelphiaa, New Yorkas, 
Chicago, Los Angele ir ki
tų teritorijos.

New Jersey valstijoje 
yra 220,000 nedirbančių, 
vien tik gruodžio mėnesį 
35,800 naujų bedarbių pri
sidėjo.

Kiny respublika ir 
jos kaimynai

Pekinas. — Kinijos užsie
nio reikalų ministras mar
šalas Chen Yi suruošė ban
ketą pagarbai Tarybų Są
jungos prekybos delegaci
jos. Bankete jis sakė, kad 
Kinija niekados nepamirš 
tos didelės TSRS pagalbos, 
kurią ji davė kinų liaudžiai.

Kinijos premjeras Chou 
En-lai suruošė banketą pa
garbai Nepalio karalystės 
delegacijos. Jis sakė, kad 
Kinija ir Nepalis susitarė 
500 mylių ilgio sienos rei
kalais.

Rabatas. — Maroko vy
riausybė suėmė daug fran- 
cūzų šnipų.

KUBOS PRIEŠAI
SUDEGINO SANDĖLĮ
Havana. — Kubos prie

šai padegė dviejų aukštų 
tabako sandėlį. Nuostoliai 
siekia $1,000,000. Pirmiau 
tas sandėlis priklausė JAV 
kapitalistams.

Rochesteryje “laikinai” 
užsidarė Rochester Pro
duct Division ir paleido 1,- 
400 žmonių. Delco Ap
pliance Division irgi atlei
do 2,000 darbininkų.

PREZID. KENEDIS IR 
APSIGINKLAVIMAS

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis paragino 
Gynybos departa m e n t ą, 
kad skubiau tyrinėtų apsi
ginklavimo reikalus. Dabar 
greitai vystosi technika, 
gaminami nauji ginklai, 
tad senieji tuojau pasens
ta. Tyrinėjimui yra suda
rytas komitetas iš virš 100 
specialistų.

Rio d e Janeiro. — Mirė 
Carlos Luz, kuris per du 
kartus buvo Brazilijos pre
zidentu.
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Turi būti pakeitimas!
MŪSŲ PREZIDENTAS KENEDIS Turėtų greitai 

ir rimtai peržiūrėti mūsų vyriausybės politiką linkui 
Kinijos. Tai neatidėliojamas reikalas. Nepateisinamas 
užsispyrimas su šia milžiniška tauta nesiskaityti ir jo
kių ryšių nepalaikyti tik žalą daro tiek Amerikai, tiek

Gerai, kad mūsų naujasis Valstybės sekretorius po
nas Rusk žada pakviesti Kiniją prie derybų dėl nusi
ginklavimo. Tai jau žingsnis pirmyn. Bet ar to užtenka? 
Toli gražu dar neužtenka.

Ryšium su tuo labai sveikintinas Anglijos užsienio 
reikalų ministro pono Home pasisakymas parlamente. 
Jis pareiškė, kad jau atėjo laikas Kinijai sugrąžinti at
stovybę Jungtinėse Tautose. Tiesa, kad Anglija jau se
niai yra Kiniją pripažinusi, bet iki šiol Jungtinėse Tau
tose visuomet palaikydavo Amerikos kvailą politiką Ki
nijos neįsileisti. Vadinasi, Anglija jau pakeitė savo nu
sistatymą.

Laikas mūsų vyriausybei irgi susiprasti. Bet koks 
delsimas, bet koks atidėliojimas seniai nebeturi 
nei moralinio, nei diplomatinio pasiteisinimo.

jokio

Tesu jie eina laukan!
PREZIDENTAS KENEDIS SUSIDURIA ir su ki- 

ta labai rimta užsienio politikoje atsakomybe. Tie para
zitai ir karjeristai, kurie sėdi Washingtone kaipo “am
basadoriai” Lietuvos, Estijos ir Latvijos, turi būti pa
imti už ausų ir išmesti laukan. Jie nieko neatstovauja. 
Tęsimas jų pripažinimo Lietuvos, Estijos ir Latvijos at
stovais yra skandalas.

Labai išmintingai pasielgė Brazilijos prezidentas 
Quadros. Jis nelaukia. Jis šdko, kad tų trijų Pabaltijo 
kraštų jau seniai nebegyvuojančių fašistinių režimų 
“ambasadorių” pripažinimas užbaigtas. Jie turi nešdin
tis laukan. Štai pavyzdys mūsų prezidentui.

Kvailas ir ne vietoj patarimas
JUNGTINIŲ TAUTŲ Generalinės Asamblėjos 

15-tos sesijos prezidentas F. H. Boland elgiasi taip, kaip 
neturėtų elgtis. Jis savo nosį kiša ten, kur nereikia. Jo 
atsišaukimas į katalikus ir katalikų bažnyčią paaštrin
ti kovą su “bedieviškuoju komunizmu” yra kurstymas 
konflikto tarpe tautų ir žmonių. Kaip žinia, kad katali
kų bažnyčia jau ir taip su nesuvaldomu įnirtimu kursto 
šaltąjį karą tarpe socialistinio ir kapitalistinio pasaulio. 
Jo raginimas tą kovą dar paaštrinti visiškai nepridera 
žmogui, kuris eina Asamblėjos sesijos pirmininko parei
gas. Jo pareiga ne kurstyti tautą prieš tautą, šalį prieš 
šalį, žmones prieš žmones, bet puoselėti taikaus sambū
vio idėją. Jeigu su ta prakilnia idėja p. Bolandas nega
li susikalbėti, tai tegu jis pasitraukia iš tos vietos ir pa
tampa oficialiu katalikų bažnyčios ir popiežiaus agentu.

, Tegu dabar žodžius lydi darbai
MES TIK GALIME NUOŠIRDŽIAI pasveikinti 

prezidentą Kenedį už pasisakymą prieš preventyvį ka
rą. Mes tik galime jį karštai sveikinti už užtikrinimą, 
kad Jungtinės Valstijos nepradės jokio karo, kad jos 

. - niekados nebus pirmosios paleisti šūvį.
Tokį užtikrinimą jau seniai yra davęs ir Tarybų 

Sąjungos premjeras Chruščiovas. Vadinasi, šituo klau
simu tarp abiejų vadų yra vienoda nuomonė.

Tai kas bekliudo toms abiems šalims imtis greitų ir 
konkrečių žygių linkui pašalinimo visų nesusipratimų? 
Reikia tik vieno dalyko—tik gražius žodžius paversti 
dar gražesniais darbais. Jungtinių Tautų Asamblėja vėl 
susirinks kovo mėnesio pradžioje. Pirmuoju dienotvar- 

"kio punktu bus nusiginklavimas. Reikia, kad abidvi pu
sės būtų pasiruošusios praktiškais pasiūlymais nuimti 
nuo žmonijos galvos ginklavimosi naštą. Nė kalbos ne- 

' turėtų būti apie atnaujinimą atominių ginklų bandymų. 
; Nuo susitaikymo uprincipe reikia eiti prie susitaikymo 

praktikoje šiais dvem pamatiniais klausimais. Visa 
• žmonija nekantriai laukia susitarimo baigti ginklavi

mosi lenktynes.

‘Laisves’ dalininkų suvažiavimas
JAU TIK KELIOS DIENOS bepaliko iki “Laisvės” 

• dalininkų suvažiavimo. Tai bus jubiliejinis suvažiavi- 
"•mas. Atžymėsime laikraščio 50 metų gyvavimo sukaktį. 
'■•Tai bus didžiulės istorinės svarbos suvažiavimas. Prie 

jo ruošimąsi labai rūpestingai. Reikia, kad šis suvažia
vimas būtų vaisingas tiek dalyviais, tiek sveikinimais. 
'Tiesa, rytines valstijas užklupęs gilus sniegas apsunki
na susisiekimą, bet reikia tikutis, kad mūsų laikraščio 
rėmėjai nugalės tą kliūtį it į suvažiavimą skaitlingai at- 
~'vyks. . ____ -

TAIKA AR 
SUNAIKINIMAS!

Chicagos “Vilnis rašo:
Pasiuntimas tokio didelio 

satelito turi ir prak t i š k o s 
svarbos, būtent, sviedimui ra
ketų dideliems toliams. Da
bar jau negali būti abejonių, 
kad TSRS turi tokias galin
gas raketas, kurios gali pa
siekti bile kampelį mūsų že
mėje.

Prieš tokias raketas nėra 
apsigynimo. Kiek laiko atgal 
atvykęs Čikagon gen. Kuter 
pareiškė, jog kalbos apie vi
sokius nuo raketų apsigyni
mus yra klasta. Ligi šiol ne
surasta būdų sulaikyti rake
tas.

Nors naujas TSRS erdvėje 
atsiekimas yra mokslinis, ne 
militarinis, tatai turėtų pasi
tarnauti ir įspėjimui nuo 
rų.

Tatai garsiau kalba už 
kala taiką išlaikyti, negu 
kurie kiti balsai. Tatai 
griežčiau 
Taika ar sunaikinimas?!

ka-

rei- 
bet 
dar 

pastato klausimą:

GALITE BUDeTI, 
NIEKO NEPADĖS

Chicagos kunigų dienraš
čiui Brazilijos prezidento 
Quadros poelgis esąs “dide
lis smūgis.” Tos pačios Chi
cagos menševikų dienraš
čiui tai “nemaloni žinia iš 
Brazilijos.” Kunigų laik
raštis ragina visus vier- 
nuosius spausti mūsų ša
lies vyriausybę, kad ji už 
atšaukimą pripažinimo se
niai nebegyvuojančių fašis
tinių režimų Lietuvoje, Es
tijoje 
nors 
Girdi, 
to veiksmas, didėjanti ko
egzistencijos vėjai, mus vi
sus verčia akiliau budėti ir 
veikti.?

’ Menševikų laikraščio re
daktorius ir ramina ir sa
ko : “nereikia mums per-

ir Latvijoje, kaip 
Braziliją pabaustų. 
“Brazilijos preziden-

p r o 1 etarinio internacionaliz
mo dvasia, už Amerikos dar
bininkų klasės ir viso tarptau
tinio komunistinio .bei darbi
ninkų judėjimo vienybę ir su
sitelkimą taikos ir socialinės 
pažangos interesais.

Tarybinė liaudis visada iš
saugos šviesų atminimą apie 
draugą Judžiną Denį — lieps
ningą kovotoją už taiką 
draugystę tarp Amerikos 
Tarybų Sąjungos tautų.

ir 
ir

MES NORIME 
JAM PADĖTI

Vytautas Sirvydas suši
lęs ieško būdų supratimui 
Kinijos. Jis sakosi nesu
prantąs,, kaip tai galėjo at
sitikti, kad jam visiškai ne
lauktai “komunistai įkopė 
milžinišką Kiniją valdyti.”

Visi tie Vytauto pasi
kviesti “autoritetai” ir net 
pats Konfucijus ji dar dau
giau sumaišo, 
“autoritetai” 
n e n usimano daugiau 
Vytautą. O kai aklas ak
lam imasi kelią rodyti, nie
kas neišeina.

Tuo tarpu Kiniją su
prasti nesunku. Kinijos | mokykla, 
komunistai “įkopė” ją vai-'

Nes tie visi 
pa tvs nieko 

už

—Jūs rašėte apie aukštą
sias mokyklas Lietuvoje, — 
ar galite pasakyti, kiek tų 
mokyklų ir kokios jos?

Esu rašęs ir kalbose sakęs, 
kad Lietuvoje yra dvylika 
aukštųjų mokyklų, kuriose 
mokosi apie 25,000 studen
tų. Jos seka:

Vilniaus valstybinis V. 
Kapsuko vardo universite
tas.

Lietuvos žemės ūkio aka
demija.

Lietuvos veterina rijos 
akademija.

Kauno politechnikos in
stitutas.

Vilniaus valstybinis peda
goginis institutas.

Vilniaus mokytojų insti
tutas.

Lietuvos valstybinė kon
servatorija.

Vilniaus valstybinis dai
lės institutas.

Šiaulių pedagoginis insti
tutas.

Kauno valstybinis medi
cinos institutas.

Vilniaus aukštoji partinė

Kauno valstybinis kūno
dyti todėl, kad to panorėjo kultūros įr sporto iristitu- 
Kim.ios liaudis. Nieko ne
laukto, nieko netikėto : 
liaudies valia tapo išpildy
ta. Tai, žinoma, gali ne
patikti ir gal nepatinka 
Sirvydui, bet kas gi su juo 
skaitosi? Niekas. Kinijos 
liaudis nė nežino, kad toks 
garsaus tėvo garsus sūnus 
kur nors šioje ašarų pakal
nėje' randasi.

SVEČIAI Iš LENKIJOS 
TAYBŲ LIETUVOJE

Vilniaus “Tiesa” vasario 
1 dieną praneša:

■ Mūsų respublikoje vieši 
Lenkijos švietimo darbuotojų 

daug jaudintis d§T to, kad ’ dėlegacija; Jai vadovauja 
‘kiaulys- ’ Lenkijos švietimo ministro ka-Quadros padai;© 

tę’.” Svarbu, kad ju rake
tą “nepaliautų rėm u s i o s 
Jungtinės Valstijos.”

Mes gi norime būti -pra
našais: anksčiau ar vėliau 
savo nusistatymą pakeis ir 
Jungtinės Valstijos. Blai
vus protas paims viršų. 
Fašistinės “ambasados” tu
rės savo kromelį užsidary
ti ir Washingtone.

Ryšium su tuo, įdomu, 
kad So. Bostono menševikų 
laikraštis VLIKo atsišauki
mą įdėjo tarpe dviejų juo
dų juostų. Paprastai taip 
padabinamas numirusio 
žmogaus atvaizdas. Ar tai 
reiškia, kad ir “Keleivis” 
priėjo išvados, kad VLI- 
Kui jau kaput?

AMERIKINEI PARTIJAI 
UŽUOJAUTA

M ūsų skaitytoj ams j au 
žinoma, kad prieš keletą 
dienų mirė po ilgos ir sun
kios ligos ilgametis pažan
gietis ir Amerikos Komu
nistų partijos pirmininkas 
Eugene Dennis. Ameriki
nė partija susilaukė daug 
simpatijų iš visų pasaulio 
kampu. Užuojautą prisiun
tė ir Tarybų Sąjungos 
Kompartijos Centro Komi
tetas. Užuojauta skamba:

Brangūs draugai!
Tarybų Sąjungos Komunis

tų partijos Centro Komitetas 
reiškia gilią užuojautą, be.lai
ko mirus JAV Komunistų 
partijos Nacionalinio komite
to pirmininkui drg. Judžinui 
Deniui.

Visą savo gyvenimą, žinias 
ir patyrimą drg. Judžinas 
Denis paskyrė kovai už JAV 
darbininkų klasės interesus, 
už demokratines amerikiečių 
tautos teises ir pilietines lais
ves, už taiką, demokratiją ir 
socializmą.

Draugas Judžinas Denis, 
būdamas įžymus JAV Komu
nistų partijos veikėjas, be at
vangos kovojo už JAV KP 
gretų stiprinimą marksjzmo- 
leninizmo principų pagrindu.

bineto' direktorijUs 2? Parnovs- 
k i s. Del dgaci j os I su d Styj c — 
švietimo ministerijos mokyto
jų paruošimo departamento 
direktorius V. Voitinskis, šios 
ministerijos atsak i n g a dar
buotoja M. žitomirska, moky
tojų institutų darbuotojai J. 
G a 1 a n t as, T. Jėgeris ir J. 
Chencelis.

— Kelionės į Tarybų Sąjun
gą tikslas, ■— papasakojo Z. 
Parnovskis, — yra susipažin
ti su tarybine mokytojų kad
rų paruošimo sistema. Tiki
mės, kad mūsų susitikimai 
padės bendram reikalui to
liau gerinti liaudies švietimą.

JAV karo jėgos 
Tolimuose Rytuose

Žurnalas “Time*’ aprašė 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų karo jėgas Ramiojo van
denyno baseine. Armijos, 
orlaivyno ir jūrinio laivy
no bazės įrengtos JAV te
ritorijoje, Aleutų salyne, 
Kanadoje, Japonijoje, Fili
pinuose, Formozoje ir ant 
daugelio salų.

Sausumos orlaivynas to
se bazėse laiko 1,000 lėktu
vu ir 6-1,000 lakūnu. Ar- 
mijos, įskaitant ir Pietinę 
Korėją, yra arti 400,000 
vyrų. Jūrinis laivynas pa
dalintas į du. Pirmasis 
JAV laivynas veikia šiau
rinėje Ramiojo vandenyno 
dalyje, tarp JAV, Kanados 
ir Tarybų Sąjungos terito
rijos. Jis susidaro iš 130 
karo laivų. Septintas JAV 
laivynas veikia tarp JAV, 
Naujosios Zelandijos, Aus
tralijos, Indonezijos ir Ki
nijos, jį sudaro 270 karo 
lėktuvų su atitinkamu skai
čiumi lakūnu ir mechaniku.

Rangūnas. — Burmoje. iš 
kino teatrų išnyko Jungti
nių Valstijų filmai. Juos 
pakeitė Tarybų Sąjungoje 
gaminti filmai.

Aišku, vyriausia, seniau
sia, reikšmingiausia iš visų 
aukštųjų mokyklų — Vil
niaus universitetas. 1959 
metais sukako jam 380 me
tų. Tai, sakoma, patsai se
niausias universitetas viso
je Tarybų Sąjungoje, ir vie- 

i nas seniausiųjų Europoje.
1959 metais šios mokyk

los išleido 3,484 savo auk
lėtinius .

Man esant Lietuvoje Lie
tuvos žemės ūkio akademi
ja statėsi naujus, milžiniš
kus rūmus šalia Kauno. 
Ten auga ir didžiuliai stu
dentams bendrabučiai. Kad 
viskas bus baigta, atrodys 
savotiškas miestelis.

O Vilniaus valstybiniam 
pedagoginiam ins t i t u t u i 
nauji puikūs rūmai buvo 
statomi Žvėryne. Neseniai 
skaičiau Lietuvos spaudoje, 
kad jie jau baigti ir k a d 
institutas persikėlė į juos.

1959 metais institute mo
kėsi arti 5,500 studentų, 
busimųjų mokytojų.
KĄ GI Į TAI GALIMA 

ATSAKYTI?
Torontiškiame klerikalų 

laikrašty telpa kaž kokios 
moters, kuriai, anot redak
cijos, “rašyti nelengvai se
kasi,” rašinys ar “pasako
jimas.” Ji esanti klaipėdie
tė, į Kanadą atvykusi praė
jusiais metais. Jos rašinys 
taikomas man — lyg ir iš
metinėjimas, kodėl aš, būda
mas 1959 metais Klaipėdo
je, su ja nesikalbėjau, ir 
nepasakiau tokios kalbos, 
kokios ji norėjo!

Kaip taisyklė, neatsakau 
į insinuacijas, taikomas 
man per spaudą: atsakinė
ju tik į klausimus, kuriuos 
man žmonės — žodžiu ar 
raštu — pateikia. Bet dėl 
“buvusios klaipėdietės” pa
sisakymo norisi tarti žodį.

Moteriškė skundžiasi, kad 
mes, pirmoji JAV lietuvių 
turistų grupė, 1959 į Klai
pėdą atvykome pavėluotai; 
žmonės, girdi, pavargo mūs 
belaukdami. Ir toliau:

“Jau buvo tamsoka, bet 
mašina priartėjo. Ir R. Mi- 
sara buvo čia. Mano tiks
las buvo kai ką paklausti 
apie Amerikoje esančius ar
timuosius, bet niekaip nega
lėjau, nes (turistai) buvo 
saugojami...”

Ir moteriškė (jei tai mo
teriškė) šitokiais žodžiais 
baigia savo rašinį: “P. Mi- 
zara, jei dar tektų tau lan
kytis Lietuvoje, sup rask

šeimos statistikos .
Kiekvienas žino, kad toks 

dalykas, kaip “vidų t i ne 
šeima’’ arba “vidutinė 
diena” neegzistuoja. Bet 
jeigu jūs tikite į vidutinius 
ir mėgstate juos minėti, 
štai kai kurie daviniai, kas 
yra šiandienos vidurkis.

Pavyzdžiui, per vidutinę 
dieną apie 4,000 porų pasi
daro vyrais ir žmonomis. 
Vidutinis jaunojo amžius 
yra 22 metai, keturi mėne
siai. Jaunoji yra maždaug 
dviem metais jaunesnė.

Kadangi jiems reikia pa
statyti savo namą ir ka
dangi jaunoji pora nori sa
vo automobilio, jaunoji 
žmona paprastai ir toliau 
dirba po vestuvių.

Šiame amžiuje automobi
lis, atrodo, yra pirmas da
lykas. Vidutiniška šeima, 
perkant? automobilį, pa
prastai jį perka savo bend
ro gyvenimo pradži o j e^> 
Skaičiai rodo, kad populia
riausias automobilių pirki
mo amžius yra tarp 18 ir 
24 metų. (Naujo automobi
lio pirkėjui populiariausias 
amžius yra tarp 35 ir 44 
metų).

Rimtas namo pirkimo ir 
apstatymo biznis prasideda 
pora metų vėliau po vedy
bų. Daugiausia namai yra 
perkami, kai vyras sulau
kia vidutiniškai 25 metų 
amžiaus. Tai yra taip pat 
amžius, kai dauguma jau
nų šeimų pradeda pirkti 
savo baldus ir namų apyvo
kos reikmenis.

Praslinkus maždaug 
dviem metam po vedybų 
vidutiniška žmona pagim
do sūnų ar dukterį (papras
tai berniuku gimti yra dau
giau galimybių negu mer
gaitė). Jei jie turi sekantį 
vaiką,-j i& .ar ji vidutiniškai^' 
gimsta praėjus- dviem su 
puse metų po pirmojo. Jei 
trečias vaikas atkeliauja į 
šį pasaulį, jis paprastai at-_ 
siranda trim metais vėliau.

Nebūkit tačiau suklaidin
ti šiais skaičiais. Statisti
kai nurodo, kad Amerikos 

i motinos turi vidutiniškai 
V° 2.2 vaikus.

Vidutinė šeima gauna’ di
džiausias įplaukas, kai tė
vas sulaukia savo amžiaus 
vidurkio, tarp 45 ir 54 me-, 

i tų. Nors į 65 metų amžių 
■yra žiūrima kaip į pensiją 
išėjimo amžių, tačiau taip 
nėra su vidutiniu tėvu. Jis 
ir toliau dirba, ligi sulau
kia 68 metų amžiaus. Po to 
jis savo visą laiką skiria 
anūkams.

American Council

ma

tu-

teisingai. O tiesa nugali ir 
šėtoną. Tai aš turiu min
tyje, kad tavo tiesa gal kar
tais prisidės brangios gim
tinės rytojui...”

Pasakysiu, kaip ten iš 
tikrųjų buvo, tuomet 
būt ir ši''moteriškė ant 
nęs nepyks.

Kaip minėjau, mes,
ristai, pavėlavome į Klai
pėdą atvykti, o mūsų laukė 
didžiulė žmonių minia — 
laukė Klaipėdos priemiesty.

Išlipus iš autobuso, man 
teko tarti žodį — pasvei
kinti klaipėdiečius, padė
koti jiems už draugišką 
mūsų sutikimą. Savo trum
poj kalboj reiškiau džiaugs
mą, kad Klaipėda tapo pri
jungta prie Lietuvos, k a d 
ji pagr.bau visiems laikams 
bus neat kiriama Lietuvos 
dalis. Priminiau, kad jei
gu šiandien Klaipėda yra 
laisva ir lietuviška, tai tik 
dėka to, kad Tarybinė Ar
mija, kurioje tuomet daly
vavo ir lietuviškoji divizija, 
priešą, — fašistinį okupan
tą, — sumušė ir miestą iš
laisvino. Kiekvienas doras 
lietuvis, nežiūrint kur jis 
begyventų, sakiau, šiandien 
labai džiaugiasi, kad Klai
pėda tapo sugrąžinta Lietu
vai.

Tai ir viskas.
Ten pat pasisveikinome 

su daugeliu ten esančių, su- 
vykusių mūs pasitikti žmo
nių, bet šnekėtis beveik nė 
$u vienu ilgiau nebuvo lai
ko, nes buvo tamsu, laikas 
vėlokas. Mes sėdome atgal 
į autobusą ir vykome į Klai
pėdos' viešbutį poilsiui — 
buvome gerokai išvargę.

Aišku, jei ši moteriškė ir 
būtų tuomet ’prie manęs 
priėjusi, nebūčiau ^turėjęs 
laikoj, jąį pasakoti apie A- 
meriką.

Bet kodėl gi ji nebandė 
vėliau su manim ar su ku
riais kitais mūsų turistų 
grupės nariais susitikti ir 
pasišnekėti? Klaipė d o j e 
mes buvome keletą dienu, t- c
Aš atsikeldavau anksti ir| 
eidavau pasivaikščioti, y~ 
miestą pasidairyti. Su kiek
vienu sutiktu klaipėdiečiu 
nuoširdžiai kalbėjausi. Aš 
klausiau jo bei jos apie tai, 
kaip gyvena, o jis ar ji — 
manęs apie Ameriką.

Kurie atvyko į 'viešbutį, 
taipgi nešykštėjau laiko pa
sitarti, pasikalbėti, nes bu
vo labai įdomu. Apsilan
kiau pas tūlus klaipėdiečius 
į butus. Na, ir jei ši mo
teriškė būtų norėjusi su j 
manim susitikti, būtų gale-į 
jusi. Dabargi jos rašinys 
“Tėviškės žiburiuose” yra 
nei šis nei tas.

Dėkoju už patarimą. Jei 
tik dar pasitaikys proga 
kitą kartą būti Tarybų 
Lietuvoje, bandysiu viską 
suprasti teisingai ir kalbėti 
teisingai, kaip dariau 1959 
metais. Ji taipgi turi būti 
teisinga — neturėtų šmeiž
ti savo gimtojo krašto, ku
riančio naują gyvenimą. 
Nereikia apkalbėti ir kitus 
žmones.

Rojun Mizara

PREKYBA IR JAV 
LAIVAI

Washingtonas. — R. E. 
Wilsonas, Federal Mariti
me Board pirmininkas, at
sikreipė. į biznierius, kad jie. 
savo prekių išvežimui į už
sienį ir parvežimui į Jung
tines Valstijas naudotųsi 
JAV kapitalistų laivais. Jis 
sako, kad daugelis biznie
rių tiems reikalams samdo 
kitų šalių laivus. ,

Perkrausi© 1,000 . 
tonų obeliską

Fort Hamilton parke, 
Brooklyn©, N. Y., J931 • m. 
buvo pastatytas obeliskas 
(keturkampis p a m i n kla s) 
1,000 pėdų aukščio, pagar
bai Jungtinių Valstijų jū
reivių ir karių, kritusių 
pirmajame pasauli n i a m e 
kare.

Dabar yra dirbama nutie
simui N a r r o w s tilto iš 
Brooklyno į Stateno salą. 
Ruošiami prie tilto priva
žiavimai. Pasitaikė, kad 
obeliskas stovi vietoje, ku
ri patogi tilto pasiekimui. 
Todėl dirba obelisko per- 
krąustymui 370 pėdų į šalį.

Po obelisku iškasė tune
lius, padėjo metalinius vo
lus ir ant jų obeliską nu
stums į šalį.

Varšuva. —Lenkijos Seį^ 
mą (parlamentą) sudaro 
459 deputatai.

2 p.-“Laisve (Liberty)--Ant r., vasario" (Feb.) 14, 1961
•i



Jo neturėtų nešioti žemė!
Balsas vieno lietuvio, 
buvusio nacių pragare
Su dideliu pasipiktinimu 

perskaičiau spaudoje, kad 
buvęs Štuthofo koncentraci
jos stovyklos komendantas 
Hope pirma laiko paleistas 
iš kalėjimo. Nuo 1943 iki 
1 9 4 5 m. buvau Įkalintas 
Štuthofo koncent racijos 
stovykloje ir asmeniškai 
patyriau visus tuos siaubin
gus įvykius, kurie vyko 
Štuthofe. Per 2 metus čia 
žuvo apie 70 tūkst ančių 
žmonių.

Pradžioje stovykloje buvo 
apie 3-3 L* tūkstančio kali
nių, o 1944 metams įpusė
jus, kalinių skaičius siekė 
daugiau kaip 25,000. Lie
tuvių tuo metu čia buvo 
apie 500 žmonių, neskai
tant kelių tūkstančių nu
kankintų ar pelenais vir
tusių. Tautiniu atžvilgiu 
dominavo lenkai ir rusai ir 
tik 1944 metais daugumą- 
30,000 sudarė žydai, atvež
ti iš Pabaltijo bei Vengri
jos. Jie greitai sudegė kre- 
matorijose. Čia gyvenimo 
sąlygos buvo taip sudary
tos, kad žmogus kuo grei
čiausiai išsektų ir žūtų. 
Kasdien ankstų rytą kali
niai būdavo išrikiuojami, 
suskaičiuojami gyvi ir per 
naktį mirusieji. Mirę būda
vo sumetami į krūvas ir, 
pasibaigus patikrin i m u i, 
vežami į krematoriumą. Po 
to buvo dalinami pusryčiai, 
kuriems kaliniai gaudavo 
su piuvenomis maišytos 
duonos 100 gramų ir V-z lit
ro juodų pamazgų, vadina
mų kava. Pusryčiai buvo 
“paįvairinami’’ kalinių mu

Kada ir kodėl žmonėms kilo reikalas pažinti pasaulį
niai apie save ir aplinkinį kuvo • bejėgiškumoAplink žmogų yra dide- Ką visa 

lis, įvairus ir margas pa-'galima tą daugybę faktų ir 
saulis. Būdamas aktyvus to įvykių išaiškinti? Ar žmo- 
pasaulio veikėjas, jis nega-igus gali atskleisti tą įmant- 
li nesidomėti daugeliu nuo-'rų gamtos “žaidimą”? 
stabių, iš pirmo žvilgsnio I 
paslaptingų ir ne visuomet' -^a}’ nustabpsnė protui 
paaiškinamų Visatos reiš-.yra zm9niJ0S istorija. Vie
linių. j na po. kitos prdeina žmonių

1 . įkartų virtinės. Viena epo-
Iš tikrųjų: gamtoje nepa-Į cha pakeičia kitą. Lyg ko- 

keičiamu nuoseklumu kei- kioje nuostabioje pasakoje 
čiasi metų laikai (ruduo, Į prįeš mus atsiskleidžia tau- 
žiema, pavasaris, vasara),; tų genčių, valstybių gyve- 
pakyla ir nusileidžia Saule,1 
spiginantį šaltį pakeičia 
varginanti kaitra. Kai ku
riose žemės rutulio vietose 
visą pusmetį nenusileidžia 
Saulė, po to tiek pat laiko 
viešpatauja nepermatoma 
tdmsa.

Su žmogumi gamta elgia
si čia kaip gera, meili moti-
na, kuri dosniai teikia jam I stabų savo vystymosi kelią
savo neišsenkamas dova- nu° ,aJenJU Į™ku>. lkl
nas čia kain nikta namotė mllzlnR turbinų ir atominių .nas, čia Kaip pikta pamote. elektrinių> nuo pirmyk§tes, cius, kuris rimtai sprendi 

* bendruomenės iki socialis-Į pasaulio, pažinimo klausi-

savo neišsenkamas dova-
-- ----------- J- J------ x-------- 
Tai ji siunčia žmogui į že
mę daug šilumos, šviesos, 
gyvybės šaltinių, tai už
griūva jį uraganais, liūti
mis ir žemės drebėjimais.

Iš kažkur atsirado tirš
tas ūkas ir tankia danga 
pakibo virš miesto iš bega
linės pasaulinės erdvės at
skrido meteoras. (Meteo
ras— tai tvykstelėjimas ne
didelių kietų dalelių, kurios 
iš tarpplanetinės erdvės ne- 
pavrastu greičių įskrieja į 
mūsų atmosferą.) ir, nepa
siekęs Žemės, visiems lai
kams užgeso. Neišmatuoja
mose mūsų planetos gelmė
se verda ugninė masė, kuri 
kartas nuo karto išsiveržia 
į Žemės paviršių. Pagal kaž
kokius savo dėsnius gyve
na medžiai, amžinai kunku
liuoja vandenynai, gimsta 
ir miršta gyvūnai. Viena
dienė peteliškė gyvena tik 
vieną parą, o vėžlys — be
veik šimtmetį.

ši m u lazdomis. Pietums 
gaudavome keletą supuvu
sių, neluptų bulvių, ¥2 lit
ro buizos ir vėl lazdų. Pa
grindinis vakarienės patie
kalas taip pat buvo laz
dos...

Kaliniai mušami buvo vi
są laiką, tačiau oficialūs, 
iškilmingi mušimai vykda
vo šeštadieniais, po darbo. 
Kaliniai būdavo išrikiuoja
mi, atvykdavo pats Hopė, 
grupės esesininkų ir di
džiulio dogo lydimas. Kiek
vienam tekdavo nuo 5 iki 
50 kirčiu. 50 kirčiu retas 
kuris atlaikydavo, neprara
dęs sąmonės. Labai daug 
kalinių iš viso nebepakilda
vo nuo “ožio” ir kitą dieną 
sudegdavo krematoriume.

Darbai stovykloje buvo 
labai sunkūs — nešioti į 
vietą ir atgal akmenis, 
rauti ir skaldyti kelmus. 
Skaudu buvo žiūrėti, kaip 
ant pečių didžiulius rąstus 
tempdavo Balys Sruoga. Jis 
dažnai klupdavo. To tik ir 
telaukdavo prižiūrėtojai — 
sušvilpdavo ore rimbai ir 
lazdos, ir jis skubėdavo kel
tis, bet vėl klupdavo. Nu
nešę rąstus ar akmenis į 
nurodytą vietą, tuojau pat 
turėdavome juos tempti at
gal. Šie beprasmiški darbai 
buvo sugalvoti tam, kad 
žmogus greičiau išsektų ir 
žūtų.

1944 metų gale iš kitų 
stovyklų buvo atgabenta 
20,000 žydų moterų. Pra
džioje jos praėjo “sanitari
nį paruošimą,” t. y. šaltą 
dušą, paskiau jas, nuogai 
išrengtas, išrikiavo lauke, 
sniego pusnyse ir taip išlai

tai reiškia? Ar

nimas. Žymią vietą istori
joje užima klasių kova.

Istorijos puslapiuose 
prieš mūsų akis atgyja mi- 
lijonai dirbančiųjų, kurie 
pastatė Egipto piramides, 
vandentiekį, išrado paraką, 
laikrodį, garvežius, garlai
vius. Žmonija praėjo nuo- 

nuo akmeninių įrankių iki 

tinės visuomenės.
Kaip suprasti pasaulio is

torijos eigą, kryptį, ir varo
mąsias spyruokles? Ar yra 
vilties, kad paprastas dar
bo žmogus galės susigaudy
ti toje faktų ir įvykių pai
niavoje? O gal reikia iš 
karto atsisakyti to drąsaus 
uždavinio, sąžiningai nrisi- 
nažinus, kad žmogus jo ne
įveiks?

O jei galima pasaulį pa
žinti. tai kokiais keliais ir 
būdais tai pasiekiama, ok- 
kias pakopas praeina paži
nimo procesąs, su kokiais 
sunkumais susiduria no
rintis pažinti žmonis?. Pa
daliau, kuo pasibaigia pa
žinimo procesas, koks jo 
rezultatas, ką įgyja pasau
lio paslaptis atsklei d ę s 
žmogus, kokią reikšmę visa 
tai turi praktiniam visuo
menės gyvenimui. • 

kė keletą valandų. To-“sani
tarinio apdorojimo” pasė
kos buvo baisios — po kele
to dienų prie barakų jau 
matėsi didžiulės krūvos mo
terų lavonų. 1944 metų vi
durvasarį buvo atgabenti 
Pabaltijo žydai iš Rygos ge
tų. Dalyvaujant Hopei pra
sidėjo baisus jų plėšimas ir 
naikinimas. Kraujas sting
davo gyslose girdint pusiau 
pamišusių motinų, neteku
sių savo vaikų, klyksmus.

Kalėdų švenčių proga Ho
pė įsakė pastatyti ir iliumi
nuoti eglutę, o šalia jos 
įrengti kartuves su pakar
tais kaliniais.

Paagliau 1945 m. sausio 
26 d. 4 vai. ryto, dundant 
Tarybinės Armijos patran
koms, buvo išrikiuoti likę 
gyvi ir dar galį paeiti kali
niai ir išvaryti Pomeranijos 
link. Po ilgų varinėjimų ir 
tragiškų pergyvenimų bu
vome pagaliau išvaduoti.

Apie visus šiuos įvykius 
plačiai aprašė B. Sruoga 
“Dievų miške” ir pakarto
tinai rašyti nevertėtų, jei 
ne ši žinia, jog Hopė, šis 
žvėriškas žmogžudys, vėl 
laisvas. Juk jis asmeniškai 
dalyvavo ir įsakinėjo nužu
dant dešimtis tūkstančių 
žmonių.

Sunku gyventi žinant, 
kad netoliese, Vakaru Vo
kieti joje, vėl laisvas vaikš
to žmogus, ne žmogus, o 
piktesnis už žvėri išgama, 
kurio žemė neturėtų nešioti. 
Pralietas žmonių kraujas 
reikalauja, kad karinis nu
sikaltėlis — budelis Hopė— 
būtu nubaustas pagal nuo
pelnus.

V. Darginavicius 
Pensininkas, buvęs Štuthofo 

koncentracijos stovyklos kalinys

Pasaulio pažinimo klau
simas ėmė jaudinti žmogų 
dar palyginti ankstyvose jo 
istorijos pakopose.

Juk žmonių gyvenimui 
reikalingas maistas, rūbai, 
avalynė, būstas, kuras, o 
norint gaminti materialines 
gėrybes, reikia mokėti ga
minti gamybos įrankius.

Žmogus nenoromis susi
duria su klausimu: kurios 
gamtos daiktų savybės gali 
būti jam naudingos, o ku
rios kenksmingos ar net 
pražūtingos. Gerai žinant 
šias savybes, galima sėk
mingai surinkti reikalingų 
augalų, prijaukinti ar už
mušti gyvulį, laiku pasi
slėpti nuo lietaus, audros, 
sniego, išsaugoti save ir sa
vo giminę, gentį.

Žinoma, nereikia įsivaiz
duoti, kad pirmykštis žmo
gus buvo kažkoks išmin-

1 klausi
mą. Pačios jo gyvenimo są
lygos, didžiuliai sunkuma: 
kovojant su gamta, baisiu 
pavojai, kurie grėsė kiekvie 
name žingsnyje, verte pa 
žinti pasaulį.

Apie Visatą pirmykšti" 
žmogus nieko nežinojo, ta 
čiau praktiškai jis kas die
ną pažindavo pas’aulį.

Vadinasi, pasaulio paži
nimą sukėlė ne paprasta0 
norinčio daug žinoti žmo
gaus smalsumas. Jis padik
tuotas pagrindiniu žmonių 
interesų: pasijungti 
tos jėgas, patenkinti 
rialinius poreikius, 
goti savo gyvybę.

Iš pradžių nirmvkštis 
žmogus, prislėgtas skurdo 
ir kovos už būvi sunkumų 
neskvrė savęs iš aplink ji 
esančios gamtos. Jo sąmonė 
buvo vien kaimenės sąmonė 
Tik palaipsniui jam atsira
do nesudėtingiausi vaizdi-

gam 
mate- 
išsau-

Šiltine—-l>
( A įsiminimai)

1911 metais Lietuvoje 
siautėjo šiltinė (tipus); ji 
savo karščiu sudegino dau
gelį žmonių, prašalino iš 
gyvųjų tarpo, ypač jaunuo
lių, vaikų. Šios ligos auko
mis tapo mano keturios 
pusseserės ir vienas pus
brolis.

Pirmutinė buvo Anelė 
Medonaitė, gyvenusi Lap- 
šiaus kaime. Kadangi ji 
buvo našlaitė ir nebuvo 
kam jos laidoti, kur ji mi
rė, tai davė žinią jos dėdei 
Paliūnų kaime Vincui Ba- 
barskui, Vincentuku vadi
namam. Jo tėvas buvo Vin
cas, o jis—Vincentukas.

Vincentukas, važiuoda
mas laidoti seserėčią, pasiė
mė savo d u k r ą gražiąją 
Marijoną ir mane, kad pa
dėčiau prižiūrėti laidotuves. 
Nuvažiavus Seirijuosna, ji 
paprašė pas tėvą pinigų 
nupirkimui Anelei valiono. 
“Nors ji jau mirusi, bet aš 
parodysiu savo pusseserę 
taip, kad ji atrodytų kaip 
nuotaka,” sakė Marijona.

Nuvažiavom kieman su 
visais numirėlei papuoša
lais : karūnomis, kryžium, 
liktoriais ir žvakėmis. Ane
lė guli ant “lentos” mels
vam rūbe, o jos galva ap
rišta balta šilkine skarele 
su mazgu pasmakrėje.

Marijona pašaukė mane, 
kad pakeičiau Anelės galvą, 
o ji nuims šilkinę skarelę 
ir uždės valioną. Prie nu
mirėlių nepratęs, be jokios 
atsargos pakėliau jos galvą 
ir dūstelėjo iš burnos ligos 
suėsto kūno kvapas — vos 
aukštielninkas neparvirtau.

pasaulį.
Nežinodami gamtos dės

nių, neturėdami pakanka
mai jėgų ir galimybių jai 
veikti, pirmykščiai žmonės 
įdvasindavo daiktus ir gam
tos reiškinius, priskirdavo 
jiems žmonių sąmonę ir va
lią. Kiekviename daikte 
jiems atrodė slypinti kaž
kokia paslaptinga, aukštes
nė jėga, kuri tvarko žmo
nių poelgius ir gyvenimą. 
Pirmykštį žmogų stebino 
tokie reiškiniai kaip garas, 
aidas, šešėlis, atspindys 
vandenyje. Jam atrodė pa
slaptingais dalykais liga, 
kliedėjimas, alpulys, mirtis. 
Mūsų proseneliui sunku bu
vo apsiprasti su mintimi, 
kad jo giminaitis ar drau
gas, kuris neseniai kalbė
jo, staiga pasidarė negyvu 
’’ūnu. Jam atrodė, kad mi- 
•*ė tik draugo kūnas, bet 
’ieka amžina ir nemirtinga 
u’ela, atsirandanti žmogui 
far negimus ir gyvenanti 
mirus jo kūnui. Susidary
davo kažkoks tariamas pa
saulio sudvejinimas: šalia 
Tkrojo, realaus pasaulio, 
\.ivo pripažįstamas ypatin
gas, antgamtinis, anapusi
ni s pasaulis, nesuvokiamas 
n pi patyrimu, nei jutimais.

Taip palaipsniui atsiras
davo religiniai įsitikinimai, 
4ai yra aklas tikėjimas į 
Revus, įsitikinimas, kad 
R el a esanti nemirtinga, kad 
°sas nomirtinis gyvenimas.

Aplink jį esančio pasau
lio pažinimas žmogui vyko 
ne sklandžiai, ne tiesia li- 
niia, bet painiai ir priešta
ringai. Iš vienos pusės, žmo
nas nuo pirmųjų savo gyva
vimo žingsnių stengėsi pa
žinti gamtos savybes ir jos 
reiškinius,. be ko nebūtų 
buvęs galionas jų gyveni
mas. Ir tame pažinime jie

iauri liga!
Nuėmus nuo galvos šilki

nę ir uždėjus valioną, su
stačiau iš abiejų šonų lik
torius, prie jų pritvirtinau 
lajines žvakes ir užžiebiau 
jas, o Vincentukas pastatė 
didelį kryžių gale jos gal
vos. Guli mūsų jaunoji nuo
taka (ji buvo apie 16-kos 
metų), apšviesta žvakių 
šviesos, bet reginys nekelia 
manyje jokio patenkinančio 
jausmo: tai liūdesio vaiz
das. Jis neužmušė mano 
burnoje dvokiančio kvapo, 
gauto iš numirėlės pūvan
čio lavono: jis laikėsi ma
nyje kelias dienas, nepai
sant, kad valgiau svogūną 
ar česnaką. Tik vėliau dak
taras pasakė:

—Turi drūtą kraują; 
silpnesnio kraujo ž m o g ų 
dvokiantis šiltinės tvaikas 
būtų vietoje užmušęs.

Rudens diena t r u m p a , 
tuoj pradėjo temti. Nyki 
tamsi naktis užgulė viską; 
jokios žvaigždelės padangė
je nematyti., o čia reikia 
nežinomais patvoriais pas 
kaimynus parnešti lentų 
padaiymui Anelei grabo; 
tuose namuose, kur ji mirė, 
nebuvo jokių lentų.

Lentų prinešėme. Prie
menėje prasidėjo darbyme- 
tė; vieni vyrai obliuoja jas, 
kiti piausto, kala grabą, o 
stubos viduryje giesminin
kai gieda: “Jau sukurtos 
ugnys karštos ir surinkti 
dūmai kartūs.”

Apie vidurnaktį ar biskį 
vėliau grabas jau buvo pa
darytas.

Naktis baigiasi. Pro lan
gus jau matosi ryto pra
džia. Už valandos kitos 

tikrai pasiekė didelių lai
mėjimų. Iš kitos pusės, re
liginiai vaizdiniai, kurie

• prieš 
gamtą rezultatas, ribojo 
žmogaus viešpatavimą jai.

Vėliau religinius žmonių 
įsitikinimus viešpataujan
čios išnaudotojiškos klasės 
(vergvaldžiai, dvar i n i n- 
kai, kapitalistai) gudriai 
panaudojo sava n a u d i š- 
kiems. tikslams. Religija 
pavirto darbo žmonių pa
vergimo ir engimo įrankiu. 
Ji pasidarė savotiška dva
sinė baltake, kuri apsvaigi
na milijonų žmonių sąmonę 
ir moko juos būti kantriais, 
nuolankiais ir labai klus
niais.

Religija kenksmingai pa
veikė žmogaus vykdomą 
aplink jį esančio pasaulio 
pažinimą. Ji kludė žmogui 
teisingai pažinti gamtos 
dėsnius. Kodėl? Todėl, kad 
religija ir mokslas nesutai
komi.

Mokslas vadovaujasi tik
rais faktais, religija—pra
simanymais. Mokslas re
miasi gamtos dėsniais, reli
gija “šventuoju raštu” ir 
dieviškuoju “apreiškimu.” 
Mokslas siekia gamtą pa
jungti žmogui, religija tvir
tina, kad pasaulis esąs 
aukščiausiojo tvėrėjo su
kurtas, negalįs būti protu 
suvokiamas ir tuo labiau 
žmogaus pakeistas.

Tačiau ne tik religija 
kliudė žmogui teisingai pa
žinti ir pertvarkyti aplink 
jį esantį pasaulį. Nemažą 
(neigi amą) vaidmenį čia 
buvo suvaidinęs ir filosofi
nis idealizmas.

(Idealizmas — filosofijos 
kryptis, kuri yra tos nuo
monės, kad pasaulis esąs 
“sąmonės”, “absoliuti nes 
idėjos”, “pasaulinės dva
sios”, tai yra dievo, įsikūni
jimas.) . 1

E. Fišeris

dėti savo galvą, o tu mane 
palikai.

Ir vėl neatsimenu kas 
man padėjo iškasti dubelta- 
vą duobę — Julius Mete- 

tikas, ant piršto užsimovęs- lion is, ar Pranas Žvirblis.
Iškasę duobę parėjome 

namo. Po vakarienės nu
ėjau šermenysna. Guli du 
šalia viens kito. Iš šalių ap
statyti išlapojusiais berže
liais, viduryje dega 6 laji
nės žvakės, o gale galvų di
delis kryžius, kurį galima 
pastatyti ir prie kryžkelės.

Sekmadienio rytą nuve
žėm juos bažnyčion ir po at
likimo kunigiškų ceremoni
jų didelis pulkas žmonių 
palydėjom juos į kapines. 
Prie duobės krašto stovi 
gražioji Marijona dubelta- 
vai nusiminus. Viena: čia 
užkasami brolis ir sesutė; 
antra — jau ir jai galvą 
skauda. Parvažiavus namo

pradėjo rinktis žmonės pa

kapus.
Atėjo ir Brandos Kara

lius, didelis religinis fana- 

auksinį čystatos šliūbo žie
dą! Jis atsinešė pasirašęs 
ar kieno kito parašytą ora
ciją išlydint numirėlę iš 
namų.

Kaip pradėjo ją skaityti, 
visus atsisveikinti, atsipra
šyti., šiurpo adatos pradėjo 
kūną badyti. Iš atsiprašy
mo žodžių atrodė, k a d ta 
jaunuolė buvo didesnė nu
sidėjėlė negu Magdalena.

Bažnyčioje kunigas už 
Anelės dūšią atlaike liūde
sio pamaldas. Jas pabaigęs 
nuėjo zakristijon; klapčiu
kai nuėmė nuo jo mišiauną 
arnotą ir apgaubė jį juodai 
išmargintu ploščium. Jis iš 
zakristijos išėjo ne vienas:
zakristijonas dešinėje ran- gulė lovon,palikdama mus 
ko j e nešė kodylą, kairėje 
kokią tai uždengtą “puškė
ję” su kadugio uogų miltais. 
Kunigas paėmė kodylą ir 
ant jame esančių žarijų už 
bėrė truputį tų miltelių. 
Eidamas aplink katapelį 
pasmilkino ją kvepiančiais 
dūmais, kraptelėjo “šven
tu” vandeniu — ir keliauk 
kapų žemėn. 1 

Palikę ją kapų duobėje,i
uždengtą molėta žeme, su-ĮU^- 
grįžome į namus pasiimti 
jos liekanas, rūbus, Bet 
mažai ką radome: viskas 
išnešta, iškavota. Tos bal
tos šilkinės irgi neradome; 
parsivežėme namo tik skar-: 
malus.

PERSERGĖJIMAS
Seirijų klebonas velionis n« ses? Domininką paklau- 

Antanas Katilius iš ambono 
(sakyklos) šitaip sakyda
mas persergėjo žmones:

“Šaltis šiltinę sustabdė, 
bet pavasarį, ji vėl prasidės: jo. 
Kas turite sirgusio ir mirų- Juozu Metelioniu, Antano 
šio nuo šiltinės žmogaus .broliu, ir jai dūobę iškasė- 
rūbus, sudeginkite juos,; me... '
nes ten yra pasilikę ligos \ 
perai, sėklos. Pavasarį jos 
sprogs ir leis mirtinus dai
gus.””

Vincentukas su savo šei
ma nepaklausė klebono per
sergėjimo, nedegino Anelės 
rūbų ir už tai skaudžiai 
užmokėjo : neteko trijų 
dukrų ir sūnaus.

Pirmiausia apsirgo 10 
metų mergaitė. Ją šiltinė 
greitai sudegino. Neatsime
nu, kas man kapinėse padė
jo iškasti jai duobę.

Ant rytojaus, kaip pa
prastai, nuvežėm bažnyčion, 
o iš jos — į kapines. Duo
bėje užklojus ją žeme pada
riau kapuką, iš šonų apsta
čiau velėnomis, o ant vir
šaus ridliaus kotu kryžių ir 
sakau: “Tai jau vieną se
selę užkasiau.’”

—Gerai padarei, — tarė 
gražioji Marijona, jos vy
resnioji sesutė. — Ji tau 
šipkartę atsiųs.

Tik žiojausi sakyti — ap
sižiūrėk, kad ji tau pirma 
jos neatsiųstų, bet susilai
kiau. Tai buvo, kaip dzū
kai sakydavo, “švento” Jur
gio kermošiaus diena.

Parvažiavus namo jau ra
dome kitus du apsirgusius: 
berniuką ir mergaitę. Už 
savaitės laiko ar daugiau, 
klausau, tėvas daužo lazda 
kluono duris. Atidariau.

—Kelkis ir eik duobės 
kasti, du Vincentuko vai
kai mirė — vienas auštant, 
o kitas saulei tekant.

Apsirengęs nuėjau pas 
Vinc-entuką. Jis paėmęs 
negyvą sūnelį Juozuką kaip 
pamišęs nešioja jį po stubą 
ir kartu į jį kalba:

—Maniau prie tavęs pa-
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valgant žėlauną vakarienę.
Už savaitės laiko ar dau

giau nuėjau aplankyti ją. 
Ji guli lovoje. Lūpos nuo 
karščio sutrūkę, o veidai 
liepsnote liepsnoja. Ji bu
vo taip natūrališkai raudo
na, bet dabar jau per daug 
to raudonumo.

Dešinėje lovos pusėje ki
biras vandens, ji juomi vil- 

■go lūpas ir liekanas išpila 
!į kairės pusės kibirą. Sto- 

?'viu prie naminių staklių, 
stovais vadinamų, ir, bežiū
rint į ją, apsiašarojau. Ne
galėdamas ilgiau ten stovė
ti, ėjau laukan ir iš susi

jaudinimo nejutau, kaip 
j duris užtrenkiau, o tas už- 
I trenkimas ją skaudžiai už
gavo. Ji pasišaukus jaunes-

—Ką aš blogo Jurgiui 
padariau? Jam nedovano
siu!

Taip. Ji man nedovano- 
Ne! Kitą savaitę su

Jos mirties žinia greit 
pasiekė visą apylinkę. At
važiavę Seirijuosna- radome 
pulką merginų prie kance
liarijos. laukiančių Marijo
nos. Jos sustabdė mus ir 
norėjo išimti iš vežimo jos 
grabą ir lyg paraduojan
čiai nešti jį ant rankų baž
nyčion, bet kad jos neturė
jo morų, tai jos tėvas Vin
centukas, bijodamas, kad 
jos neišmestų grabo ant 
akmeninio bruko, neleido 
to daryti.

Iš bažnyčios merginos 
manė nunešti ją į kapines- 
trys iš vienos pusės morų, 
trys iš kitos, bet vos perne- 
šus per šventorių, viena vi
durinė ėmė linkti žemyn. 
Tada vaikinai paėmė mo- 
rus, ant kurių buvo gra
bas, o jame Marijona, ir 
nunešė ją kapan.

Tai šitaip baigėsi šiltinės 
penktosios aukos laidotuvės 
su pulku merginų ir vaiki
nų. Tai buvo gražuolės lai
dotuvės. O ji buvo tikrai 
graži, tik. apie 18 metų jau
nystės žiedas.

Prie pabaigos. Kaip jau 
minėta, šiltinė sudegino ke
turis Vincentuko šeimos na
rius ir nė vienam nebuvo 
pašauktas daktaras. Viskas 
palikta aukščiausiojo va
liai — kaip dievas duos, 
taip ir bus! O tas dievas 
naši rodė besnėkis suvaldyti 
ligos siautėjimą.

Tiesa, daktaras tada gy
veno tik Alytuje, o iš mū
sų kaimo į Alytų yra 4rios 
senoviškos mylios. Paban
dyk ii parsigabenti arkliniu 
“automobiliumi.” ir kiek 
tai kainuotų! Tas irgi daug 
prisidėjo prie šiltinės aukų 
skaičiaus. J. N.



Tarybų Lietuvos fabrikai
(Specialiai “Laisvei”)

Vilniuje ir rajonuose turė
jau progos pamatyti nema
žą skaičių įmonių, gamyklų 
ir fabrikų. Mane labai do
mino pažiūrėti Vilniaus 
kailių apdirbimo fabrikas, 
iš kurio išėję puikūs kailiai 
puošia mūsų moteris ir vai
kus gražiais žieminiais pal
tais.

Su Profsąjungų techniki
niu inspektorium Teodoru 
Šerinsku važiuojame pažiū
rėti Vito vardo kailių ap
dirbimo fabriką. Pakely
je matosi pastatyti puikūs 
namai. Pervažiavę Lietuvos 
srauniausią upelę Vilnelę, 
kuri žiemą niekada neužša- 
la, matome didelę aikštę.

Inž. šerinskas pasakoja: 
—Čia yra Vilniaus sena

miestis. Lenkijos šlėktų 
valdymo metais šioje tuštu
moje buvo vieši namai, taip 
pat ir hitlerininkų okupaci
jos metais jų dar padau
gėjo.

Aš pertraukiau Šerinsko 
kalbą:

—Būdamas Argentinoje 
skaičiau buržuaz i n i u o s e 
laikraščiuose^ kad Vilniuje 
ir kituose Tarybų Sąjungos 
miestuose hitlerininkai gau
dydavo jaunas mergaites ir 
u ž d a r ydavo viešuose na- 
m u o s e vokiečių karinin
kams.

—Ne tik karininkams, bet 
gestapininkams, ir karei
viams, — sako inspektorius. 
—Kai tarybinė armija vi
jo iš Vilniaus vokiškuosius 
grobikus, ši liūdnai pagar
sėjusi vietovė tapo nušluo
ta nuo žemės paviršiaus.

Palei gražiosios Vilnelės 
pakrantę, netoli garsaus 
miško - parko Belmonto, 
stovi didžiulis fabrikas, tai 
Vito vardo kailių apdirbi-1 
mo fabrikas.

KAILIŲ APDIRBIMO 
FABRIKAS

Praeiname pro paradi
nes fabriko duris ir įeina
me į didelį kiemą. Čia sto
vi du dideli stendai su dar
bininkų spartuolių pavardė
mis ir nuotraukomis. Daug 
medelių ir gėlių puošia fab
riko kiemą.

Užsukome į planavimo 

ODOS SUSIRGIMAI IR GYDYMAS
Prof. BR. SIDARAVIČIUS

EKZEMA
Sveika oda yra darbingumo, bendros svei

katos ir grožio šaltinis. Kokia nemaloni sa- 
; . vijauta, kai veido oda • sutraukta, šašuota 
1 ir pleiskanoja, skruostų skaistumą gadina 

tamsiai raudonos nuožvarbų, rožinių spuo
gų, raudonosios, vilkligės dėmės, j

•; į Sunkiausiai gydomos odos ligos yra ekze- 
i ma, kuri pasirodo veido, rankų, kojų o kai 
■ kada ir viso kūno odoje. Ekzemą pažinti 
j nesunku. Ji reiškiasi ūminiu odos uždegi- 
j mu, kuris ilgai nepraeina ir kartojasi. Ser

ganti ekzema, oda niežti, parausta, pasiro
do mazgeliai, pūslytės, šlapiuojančios ero
zijos. Ligai ilgiau užsitęsus, atsiranda šašų, 
oda sukietėja, sustorėja, pleiskanoja. Ekze- 
mai išgijus, jokių žymių nepalieka. Deja, 
toje pačioje, dažnai ir kitose vietose ekze- 
iria kartojasi. Ekzema suserga ne kiekvie
nas tą patį darbą dirbantis ir panašiose gy
venimo sąlygose gyvenantis žmogus. Ja su
serga turintieji paveldėtą arba įgytą pali- 

<• kimą, kuris pasireiškia padidėjusiu viso or- 
) ganizmo ir odos jautrumu, žmonių, turinčių 

palinkimą sirgti ekzema, yra apie 5 procen
tai. SlypianČią ekzemą gali išbudinti ir che
miniai dirgikliai (dinitrochlorbenzolas, nike
lio druskos, ursolas ir kt.), kurie sukelia 
padidintą odos jautrumą ir ekzemą kiekvie
nam sveikam žmogui, šiuo metu naudoja
ma.daug sudėtingų būdų paslėptam jautru-

Imui aiškinti, 
i •

< ♦ _ ...

Pastebėta, kad moterys, šeimininkaujan
čios namuose, dažniau serga ekzema. Ra
vint daržus, liuobiant gyvulius, atliekant 

;Į namų ruošos darbus, rankų oda susipurvi
na, ilgai mirksta vandenyje, nusitrina, ją 
dirgina ūkiškas muilas, skalbimo milteliai, 
pelenų,.šarmas ir kt., todėl rankų odoje

Ii y-l: ’ •
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skyrių. Čia radome keletą 
darbuotojų ir vyriausiąjį 
inžinierių Oną Macevičienę.

—Ką galite, inžinieriau, 
mums papasakoti apie fab
riką ir darbininkų uždar
bį?

—Fabrike dirba nemažas 
skaičius darbininkų, jų už
darbis įvairus.

Matome technikiniame per
sonale nemažą skaičių mo
terų, todėl užklausėme apie 
jo sudėtį.

—Technikiniame perso
nale yra 43 žmonės, jų tar
pe 25 moterys. Jeigu pa
geidaujate, prašau susipa
žinti su fabriku ir dirban
čiais žmonėmis.

Čia mus supažindina su 
mechaniniu inži n i e r i u m 
Pranu Varnu, kuris malo
niai atsako į visus mūsų 
klausimus.

—Ar Lenkijos buržuazijos 
viešpatavimo metais fabri
kas buvo tokio pat dydžio 
ir kaip darbininkai dirbo? 
—paklausiau inžinieriaus.

—Lenkijos okupacijos me
tais čia buvo paprasta ir 
apleista dirbtuvėlė — ‘‘gar- 
barnė.” Žmonės dirbo pri
mityviškai, mažai uždirbda
mi ir išnaudojami.

DARBAS IR 
DARBININKAI

Dabar prie tarybinės san
tvarkos fabrikas išaugo ir 
darbininkų darbo sąlygos 
pagerėjo ir užmokestis pa
kilo. Vidutinis uždarbis — 
900 iki 1,000 rublių per 
mėnesį. Fabrikas dirba tris 
pamainas. Čia apdirbami 
triušių, avių ir lapių kai
liai.

Prieiname prie vieno kios
ko, prie kurio matome dau
gelį d a r b i n inkų geriant 
pieną.

—Ar pienas darbinin
kams papigintas ?—paklau
siame mūsų palydovą.

—Darbininkams pie n a s 
duodamas nemokamai, taip 
pat ir medicininis aptar
navimas veltui, kaip ir vi
soje tarybinėje šalyje, — 
atsakė jis.

Užsukame į anelino ce
chą. Cecho viršininkas Pet
ras Poškus mus supažindi
na su cechu ir darbininkais.

dažniau pasirodo vadinamoji “šeimininkių” 
ir “skalbėjų” ekzema. Drėgmė, šarmai, me
chaniškas trynimas ardo apsauginį odos 
sluoksnelį, epidermio raginės plokštelės nu
sitrina, o darbo pertraukos metu oda džiūs
ta, pleišėja, darosi vis jautresnė, praside
da jos uždegimas, ir susidaro sąlygos ek- 
zemai pasirodyti. žaloja odą ir rūgštys, 
kai rankos dažnai vilgomos rūgščiomis dar
žovių ir vaisių sunkomis, acto esencija ir 
kitais rūgščiais skysčiais. Yra žinomos ir 
profesinės ekzemos: dažytojų, tinkuotojų, 
nikeliuotojų, linų, vaisių-daržovių apdirbi
mo, konditerijos, tekstilės pramonės dar
bininkų. Daugiausia nukenčia oda, kai ne
švarios, tepaline alyva ir ypač dažais su
teptos rankos valomos žibalu, benzinu, 
chlorkalkėmis ar kitomis odą žalojančiomis 
priemonėmis. Nuo daržovių ir vaisių įjuo
dusias rankas rekomenduojama plauti šiltu 
vandeniu ir muilu, šveisti šepečiu, o po 
to ištrinti vandenilio peroksidu, 1 proc. 
druskos rūgšties arba 10 proc. citrinos rūgš
ties skiediniais. Geriausia būtų rankų odą 
ar bent pirštus apsaugoti guminėmis pirš
tinėmis arba guminiais piršteliais.

Nafta, alyva ar dažais suteptoms rankoms 
valyti tinka šios sudėties pasta: 40 g. ūkiš
ko muilo, 10 g' vaško arba parafino, 60 g 
vazelino, 5 ml. amoniako, 5 ml. glicerino.

Inde, įstatytame į šiltą vandenį, ištirpin
ti muilą, parafiną ir vazeliną, maišyti po 
truputį pilant amoniaką ir gliceriną. Lai
kyti sandariame inde. Šia pasta stipriai iš
trinti rankas, nuplauti šiltu vandeniu ir 
muilu, sausai nušluostyti, menkiausius su
žalojimus patepti 2 proc. jodu ir plonai 
įtrinti odą boro vazelinu arba kitais rieba
lais.

Sirgusio ekzema oda yra jautri. Jei nuo 
tokio valymo-vėl suserga, tenka keisti pro
fesiją, susirasti sausą, švarų darbą. Jautri

Darbininkė Eleonora Jac- 
koni-enė mums papasakojo, 
kad dauguma šio cecho dar
bininkų uždirba po 1,200 
rublių per mėnesį. Fabri
kas aprūpina darbininkus 
darbiniais drabužiais ir ba
tais nemokamai.

Užeiname į dažymo cechą. 
Čia randame technologą So
fiją Gikienę. Matome, kaip 
ji duoda darbininkams nu
rodymus kailių dažymui. 
Apžiūrime nudažytus kai
lius. Jie taip puikiai atro
do, kad sunku pažinti, ko
kio tai brangaus gyvulėlio 
kailis.

Čia sutinku grįžusį iš Ar
gentinos Kazį Kakanį. Su
metam po keletą žodžių is
paniškai. Jis man nuošir
džiai papasakojo apie dar
bo sąlygas, užmokestį ir 
darbininkų laisvę.

—Džiaugiuosi grįžęs į Tė
vynę. Darbas nesunkus, 
Uždirbu virš 1,000 rublių 
per mėnesį. Darbininkai 
čia neišnaudojami, nei pa
žeminami, kaip kad Argen
tinoje. Čia tiesiog linksma 
dirbti ir gyventi. Gaila, kad 
savo jaunystę praleidau A- 
merikoje.

MOTERŲ VAIDMUO
Įeiname į mirkymo ir 

dažymo cechą. Matome, 
kaip sukasi dideli lankčiai. 
Čia "dirbama automatizuo
tai. Viena jauna moteriš
kė duoda nurodymus dar
bininkams, tai chemijos in
žinierius Vanda Lauškienė, 
vyriausias cecho meistras.

—Pasirodo, kad jūsų fab
rike moterys užima svar
biausias ir atsakingiausias 
vietas? — paklausėme jau
nos inžinieriaus.

—Ne tik čia, bet ir vi
soje tarybinėje šalyje mo- 
terys yra pilnateisės darbe 
ir gyvenime.

Kalbamės su jaunos spe
cialistės vadovaujamais 
darbi ninkais. Stelmokas, 
Šimėnas, Zinkevičius ir kiti 
papasakojo, kad uždirba po 
1,600 rublių per mėnesį.

—Darbas, kaip matote, 
šlapias, bet turime specia
lius drabužius ir batus, ku
riuos fabrikas duoda vel
tui. Mūsų viršininkas ge
ras vadovas ir patyręs spe
cialistas, — sako darbinin
kai.

Užsukome dar į vieną ce
chą. Čia vėl randame jau
ną chemiką Stasę Kalėdai- 
tę, cecho meistrą. Šiame ce
che taip pat neblogiausiai 
uždirba—po 1,000 iki 1,400 
rublių per mėnesį.

Pamatome dirbančius vie
ną seną ir kitą jauną, tai 
tėvą ir sūnų — Antaną No
reiką ir jo sūnų Edvardą. 
Tėvas uždirba 1,400 ir sū
nus 1,000 per mėnesį.

Cechuose yra dušai su šil
tu vandeniu.

Apžiūrėjome puikią fab
riko laboratoriją. Čia ra
dome jaunas specialistes, 
atliekančias bandymus. 
Technologė Zosė Gikienė ir 
iš centrinės laboratorijos 
vyresnysis inžinierius che
mikas Rūta Juzumaitė.

—Įdomi laboratorija, — 
pareiškėme jauniems speci
alistams. — Gal papasako- 
tumėt apie šios laboratori
jos bandymus?

Rūta J u z u m a it ė sako 
mums:

—Tuo tarpu aš atlieku 
naujus azo dažų įgyvendini
mus kailių pramonėje. Da
žydami vieną partiją avi
kailių su naujais bandy
mais gavome gražius ir 
patvarius atspalvius. Mū
sų laboratorijos darbuotojų 
pastangomis, pradėjome pa
naudoti atliekas, kaip kad 
triušių galvutes. Nors var
go teko įdėti nemažai, bet 
gauti gražūs gaminiai, iš 
kurių yra siuvami moteriš
ki kailiniai, puspalčiai ir 
vaikiški paltukai. Taip 
pat triušiams buvo įgyven
dintas kubinis dažymas.

Chemikas Zosė Gikienė 
mums papasakojo:

—Mūsų fabriko laborato
rija nei kiek neatsilieka 
nuo centrinės laboratorijos. 
Mes taip pat pravedame 
įvairius bandymus, kad pa
gerinti gamybinę technolo
giją.

Apžiūrėjome fabriko val
gyklą. Čia matosi visur 
švara ir tvarka. Maistas 
neblogas ir kainos pigios.

Fabrikui vadovauja jau
nas specialistas chemikas 
inžinierius Vytautas Gikis.

Mačiau Argentinoje kai
lių apdirbimo fabrikus, net 
pirmosiomis emigr a c i j o s 
dienomis dirbau. Ir koks

oda dažnai nepakenčia muilo ir net kietes
nio vandens. Tokiais atvejais tenka visai at
sisakyti muilo, naudoti tik lietaus ar virin
tą, nusistovėjusį vandenį arba valyti odą 
pašildytu augaliniu aliejumi, o po to sau
sai nušluostyti.

Ekzema yra viso organizmo susirgimas. 
Jos židinius niežti, ligonis blogai miega, 
negali pailsėti. Nervų sistema sutrinka. Dėl 
to labai svarbu tokiam ligoniui sudaryti 
ramesnes gyvenimo ir gydymosi sąlygas, 
duoti nervus raminančių, o reikalui esant, 
ir migdančių vaistų, laikytis griežto poilsio 
ir darbo režimo. Ekzema susijusi ir su ne
tinkama mityba. Sunkiai virškinami valgiai 
padidina niežėjimą, sunkina skilvio ir žar
nų darbą. Dėl to patartina naudoti dau
giau pieno, šviežių daržovių, atsisakyti dir
ginančių prieskonių, saldumynų, alkoholi
nių gėrimų. Susirgus ūmine šlapiuojančia 
ekzema, labai naudinga 1—2 dienas paba
dauti, išlaisvinti vidurius, skysčių suvartoti 
ne daugiau kaip vieną litrą per dieną.

Ekzema gali turėti ryšių ii\ su bet kokiu 
Vidaus organų susirgimu. Yra atvejų, kai 
įsisenėjusi ekzema pagyja, ištraukus nesvei
ką dantį, pašalinus apendicitą, pagydžius 
kepenų ar inkstų ligą ir t.t. Dėl to, susir
gus ekzema, negalima apsieiti be gydytojo 
pagalbos. .

ODOS PLEIŠĖJIMAS
Senesnių žmonių odoje sunyksta prakai

to ir riebalų liaukelės, oda pamažu sausė
ja, šiurkštėja, o kai kuriais atvejais prade
da pleišėti, pirmiausiai pirštų galuose ir 
kulnyse. Kai kurių žmonių oda iš prigim
ties yra sausa, šiurkšti, padengta ištisai 
storu raginiu sluoksniu arba atskiromis ra
ginėmis plokštelėmis, panašiomis į žuvies 
žvynus. Tokie žmonės nepakenčia dulkių, 
sausros ir karščio, neprakaituoja, greitai 
perkaista ir pavargsta. Pasitaiko įgimtų pa

New Britain, Conn.
Dovana iš Kauno

Lietuvoje geri žmonės. 
Malinauskams pagelbėda
mas rašyti laiškus į Lietuvą 
susipažinau su Petre Frei- 
diene, gyvenančia Kaune. 
Ši moteris rašė mums, kai 
Rojus Mizara viešėjosi Lie
tuvoje jai teko kalbėtis su 
juomi — buvusi susitikime 
pasiklausyti ir jo kalbos. 
Geidusį susitikti su gydy
toju J. Stanislovaiiču ir jo 
žmona, bet, kai nepasipa
žįsta, netikėtai prasilenkia. 
Ji su savo vyru skaito 
“Laisvę”, daug esą įdomių 
jiems žinių iš JAV.

Kai paskiausia ji mums 
savo laiške rašė, darbovie
tėje esą tapo įsteigti anglų 
kalbos kursai, ji mokosi 
angliškai rašyti ir kalbėti. 
Ši geraširdė prisiuntė ir 
dovanų — knygų “Svečiai 
Tarybų Lietuvoje” ir “Gra
fika” — didelis albumas. 
Pastaroji paišybos, Lietu
vos meistrų nupiešti vaiz
dai vaizdeliai. Freidie n e i 
viešas ačiū už dovanas!

Vietos spauda dalinai už
tyli, kiek mieste randasi 
žmonių, paliestų nedarbo, 
bet to fakto užslėpti ne
galima. Dingo gerbūvis. 
Nedarbas skaudžiai palie
tė šio miesto gyventojus, 
darbo žmonės dejuoja pra
radę darbus, dejuoja dar 
šiek tiek dirbantieji, kad 
daromas spaudimas ant jų 
smarkiau dirbti, dejuoja 
ir verslininkai, kad pas 
juos neateina pirkėjai. Di
džiulės šalę miesto įrengtos 
krautuvės stumia mažuo
sius laukan iš biznio. Vi
siems vargai-bėdos, išsky
rus turtinguosius, kurie 
viską turi sugrobę į savo 
rankas, vargstančio neat
jaučia.

Atennantį pavasarį mies
te bus pravedamas naujas 
projektas tarpe North, 
Elm ir East Main gatvių, 
palies ir Hartford Avė. šio 

žmogaus išnaudojimas ir 
paže minimas! Inžinierius 
ar technikas Amerikoje ne
paprastas asmuo, o moterų 
fabrikuose vadovaujančiuo
se postuose visai nemačiau.

Juozas Balčiūnas 
Vilnius. 1960 m. gruodžio 30 d. 

projekto pravedimui fede
rate valdžią skiria didelę 
sumą pinigų. Klausimas,- 
kur žmonės dėsis, kol bus 
įrengti nauji namai ir vers
lininkam vietas? Progre
sui neverta priešintis, ant 
lūšnyno iždygs gražūs na
mai, tik kažin, kaip aukštos 
nuomos gražiuose pasta
tuose bus. Veikiausiai dar 
miesto žmonėms šis pro
jektas atneš naujų bėdų, 
didesnių taksų. Pagyven
sim, pamatysim.

Mirė Jurgis Zemonis, 78 
metų. Paląįdotas vasario 6 
d. Malonąus nusiteikimo 
buvo žmogus. Skaitė “Lais
vę”, priklausė prie LLD 27 
kp. ir keliose savišalpinėse 
draugijose.

Iš amato buvo siuvėjas— 
per ilgus metus užlaikė siu
vyklą prie East Main St., 
vėliau Hartford Ave. Prisi
laikė pas seserį ir švogerį 
Ždančiukus, 292 Elm St. 
Čia seserį, o Lietuvoje pa
liko brolį ir kitas gimines.

Jurgi,, ilsėkis, ramiai!.
Apie Hartfordą

Hartforde sausio 29 d. 
teko dalyvauti Lietuvių Na
mo bendrovės dalininkų 
posėdyje. Posėdyje nugirs
ta, kad bendrovės nuosavas 
pastatas verčiasi gražiai. 
Daug esti jame parengimų. 
Čia šilta prieglauda Lais
vės chorui, kuris mokosi 
dainuoti, rengia pasilinks
minimo vakarėlius; neat
silieka ir kitos pažangios 
draugijos. Visi čia sutelpa, 
visiems vieta patogi.

Posėdį baigus, bendrovė 
savo dalininkus skaniai vai
šino. Matėsi visų ūpas pa
kilęs.

Džiugu, kad bendrovės 
dalininkai energingi žmo
nės, pastatą dažiūri, s kaip 
tikrą savo namą. Pirminin
kas J. Beržinis gražiai rū
pinasi namo reikalais; ko
misijos sumanumas ir su
tartis puiki. Parengimai iš
dega gerai, liekasi ir pelno 
pastato pataisymui.

Abelnai hartfordiečių pa
žangus judėjimas sustovi 
neblogai.. Pas juos vis yra 
kas nors naujo, bet spaudo
je nesimato.

Vikutis

dų ir delnų sustorėjimų, kurie prasideda 
ankstyvoje jaunystėje ir laikosi visą gyve
nimą. Jaunystėje tokie delnai ' ir padai 
smarkiai prakaituoja, vėliau sausėja, pra
deda pleišėti, kliudo vaikščioti ir atlikti 
rankų darbus. Bet ir normali oda gali plei
šėti, jei dažnai sušlampa ir staigiai išdžiūs
ta, arba kai dažnai vilgoma spiritu, eteriu, 
šarminiais skysčiais, kurie šalina odos rie
balus.

Nuo nepritaikyto apavo paduose ir ant 
kojų pirštų pritrina nuospaudų, vasaros me
tu basų kojų oda sausėja, kulnys gali su
skilti.

Todėl sausas, pleišėjančias rankas ir ko
jas nuplovus reikia tuojau sausai nušluos
tyti ir ištepti taukais, vazelinu ar alieju
mi. Odą minkština glicerinas, tik juo iš
trinti nuplautas, bet dar drėgnas rankas. 
Minkština ir švelnina odą skystis, padary
tas iš spirito, glicerino ir amoniako, imant 
jų lygiomis dalimis. Sausas suskirdusias 
rankas ir kojas reikia švariai nuplauti ir 
5 minutes mirkyti šiltame amoniako skie
dinyje (5 litrai vandens, 1 šaukštas amo
niako). Po to sausai nušluostyti ir plonai 
ištepti boro vazelinu. Šis būdas odą ne tik 
minkština, bet ir gydo.

įskilusias kulnis ar sutrūkinėjusią, pirštų 
galų odą gerai gydo tepalas iš 3 g pieno 
rūgšties, 6 g salicilo rūgšties ir 41 g vaze
lino. Suplėšojusią odą storai juo aptepti, 
pridengti vaškiniu popierium, uždėti vatos 
arba lignino ir aprišti. Po 6—12 valandų 
tvarstį nuimti, sergančią galūnę šiltame 
vandenyje išmirkyti ir suminkštėjusį odos 
sluoksnelį nuskusti ar nutrinti pettizos ak
menėliu. Tokį gydymą kartoti kasdien, kol 
sugis. Gydytojo nurodymu ir jo priežiūroje 
sausą, šiurkščią ir sustorėjusią odą galima 
išgydyti vitajninu A, gaunamu vaistinėse.

v 4 p.-Laisve (Liberty)— Antr

“LAISVES” AUKSINIO 
JUBILIEJAUS PROGA 

PARENGIMAI

Kviečiame visus apšvietą brau-'* 
ginančius žmones atsilankyti į 
žemiau nurodytus parengimus.

NEW YORK
Banketas sekmadienį, vasario 
19 d., American-Russian Cen
ter Hall, 61 Rivington Street 

(arti Williamsburg tilto).
Bilietas $3.50.

PITTSBURGH, PA.
Banketas sekmadienį vasario 
(Feb.) 19 d., 6 vai. vakare, 
LDS kuopos name, 1024 Bea
ver Ave., N. S. Pittsburghc.

Vietoj įžangos, auka $1.50.

CLEVELAND, OHIO
“Laisvės” auksinio jubilie
jaus paminėjimui banketą 
rengia LLD 15-ji Apskritis. 
Įvyks šeštadienį, vasario 

(Feb.) 25 d., LDS Klubo 
salėje. Pradžia 6-tą vai.
vakare. Bilietas $1.25

WORCESTER, MASS.
Banketas sekmadieni 

Kovo-March 26 d. 
Pradžia 1:30 vai.

Lietuvių Salėje 
29 Endicott St.

Įžanga $2.00

CHICAGO, ILL.
Koncertas sekmadienį, balan 

džio 2 d., Mildos salėje.
Pradžia 6-tą vai. vakare.

New Haven, Conn.
Lietuvių Lite r a t ū r o s 

Draugijos 32 kuopa nutarė 
ir nelaikė susirinkimų sau
sio ir vasario mėnesiais. 
Bet kovo mėnesį yra šau
kiamas susirinkimas tre
čiadienio vakarą, 15 dieną. 
Visus narius prašome daly
vauti.

Šiemet sukanka “Lais
vei” 50 metų. Jos dalininkų 
suvažiavimas yra šaukia
mas New Yorke sekmadie
nį, vasario 19 dieną. Iš mū
sų miesto geras būrys ruo
šiamės vykti į jubiliejaus 
suvažiavimą ir banketą.

Aną dieną pora jaunų 
žmonių užėjo pietauti į 
Road House. Valgydami iš
girdo kitus lietuviškai be- 
siginčinant Lietuvos reika
lais. Vienas iš besiginčijan
čių kaltino “vaduotojus” 
kaip užsiimančius tuščiais 
darbais. Iš kalbos, rodosi, 
tai bus buvę naujieji atvy
kėliai (dipukai).

J.S.K.

Waterbury, Conn.
Atrodo, kad ši žiema bus 

labai iškaštinga miestams 
ir atskiriems gyventojams. 
Prieš porą savaičių mūsų^ 
miesto viršininkai jau sakė, 
kad sniego valymas kaina
vo $100,000, o iždas tuščias.

Vasario 4 d. vėl įvyko 
sniego audra, vėjas buvo 
iki 35 mylių per valandą. 
Viską suparalyžavo. Mo
kyklos uždarytos. Uždrau
dė į miestą važiuoti su au
tomobiliais, kad netrukdy
tų gatvių apvalymui nuo 
sniego. Tai jau buvo ketvir
tas sniegas iš eilės. Vieto
mis vėjas sunešė iki 10 pė
dų pusnis.

Vieni skundžiasi, kad 
jie patys negali sniego nu
kasti, reikia samdyti, o tas 
daug kainuoja. Kiti skun
džiasi, kad sniego yra tiek 
tiek daug, kad jau nėra kur 
jį ir dėti. Visi nuogąstauja, 
jeigu užeis smarkus lietus, 
tai neišvengsim potvynių.

J. Strižauskas

vasario (Feb.) 14, 1961
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LAISVĖS BENDROVĖS suvažiavimo 
PASVEIKINIMAI

V Kaip pranešta, kad Laisvės Bendrovės: dalininkų 
suvažiavimas įvyks vasario 19 d., tai jau pradėjo plauk
ti jam sveikinimai. Prašome pasiskaityt.

Shelton, Conn. ,
“Gerb. L. Admin.: Čia rasite $5, kad kuo geriausiai 

sektųsi suvažiavimas, spaudos reikalai, apšvieta ir li
teratūra per visus metus... Viso geriausio, J. Ragauskas.”

Kitos aukos gauta nuo pavienių:
G. ir O. Šilkai, Wethersfield, Čonn.................. $6.00
Anna Philipse, Stamford, Conn......................... 5.00
Josephine Burba, Stamford, Conn.................... 2.00
Elzbieta Aunce, Stamford, Conn.......................  1.00

Tai tiek šį sykį suvažiavimui. Laukiame daugiau 
gražių pasveikinimų. Ačiū virš minėtiems už dovanas.

L. Ad-cija

Įspūdžiai iš mūšy viešnages 
St. Petersburge, Floridoj

Kadangi J. Grybas buvo ■ vikrumo išdarinėti tai, ko 
užkviestas į 
Petersburg, Fla 
Lietuvoje gamintus filmus,; met

Wai ir mes su J. Gasiūnu ir; daug saulės, pasidaro tin- 
Lazauskiene išvykom i Flo-' gus, sulepęs, bet kas yra 
ridą sausio 12 dieną ir pri- j buvęs St. Petersburge ir 
buvom į Miami sausio 141 jo senų žmonių klubuose, 
d. Kelionė buvo sėkminga.' tai žino, jog tai netiesa. Iš 
Drg. Grybas sugabiai vai-'šalies žiūrint i tuos senus 
modamas automobilių po j žmones, pilnus ūpo ir ener- 
70 mylių į valandą, dary-i gijos, ir dar flirtuojančius, 
damas po 600 mylių į 12 ‘ gauni nepaprastą vaizdą, 
valandų, pasiekė Miami į 
dvi dienas ir pusę.

Pabuvoję Miamėje porą! 
savaičių, palikę Lazauskie- j 
nę Miamėj, mes trise nu-j 
vykome į Si. Petersbugą; 
sausio 29 d. pas d. G. Gend- j 
rėną. Nors tuo laiku G. I 
Gendrėno neradom namie,! 
tačiau jo maloni žmonele 
mus labai svetingai priė
mė. Parvyko ir d. G. Gend- ■ 
rėnas. Kadangi J. Grybas, 
lankydamasis su antrąja 
turistų grupe Lietuvoje, 
asmeniškai susidra u g a v o 
su Gendrėnu, tai jie 
širdžiai pasisveikino, 
dangi Gend rėnai gražiai' 

^įsikūrę savo rezidencijoje 
ir turėjo nuliekamą kamba
rį, tai pas juos ir apsisto
jom ant visos savaitės.^

Gendrėnai . svetingi žmo-' 
nės, tai su jais kažin kol 
būdamas nenuobodžiautum.

Pasidėkojant Gendrėnui, 
mums buvo gera proga su
sipažinti su Petersburgu ir 
jo apylinkės įdomesnėmis 
vietomis. Jis su savo ma
šina mus apvežiojo ir apro
dė per kelias dienas, kas tik, 
mūsų manymu, buvo verta 
pamatyti, o pamatyti buvo 
ką. Dėkui tau, drauge, už 
tokią nuoširdžia paslaugą.

St. Petersburge yra tokių 
įdomių vietų, kokių kituose 
Amerikos miestuose neteko 
užtikti. Didžioji gatvė, kur 
visos didžiosios krautuvės 
daro biznį, randasi per abi 
puses šaligatvių per kokią 
mylią sudėti žaliai nudažy
ti suolai, ir pilna žmonių 
prisėdę šnekučiuojasi, o ki- 

<ti net ir romansuoįa, ir nie
kas jiems netrukdo. Kodėl 
gi ten tie suolai sudėti? 
priežastis yra tame, kad i 
St. Petersburgą yra suva
žiavę senyvo amžiaus žmo
nių, tai bevaikštinėdami jie 
pavargsta. Gal kas nors 
pasakys, kad St. Petersbur
ge nėra tinkamesnių vietų 
žmonėms susieiti ir laiką 
praleisti, tai todėl jie turi 
kepti karštoje Floridos sau
lėje ant tų suolų, kaip spir
gučiai ant skaurados. Ne, 
taip 'nėra. Tenai yra 
daug ir didelių parkų su 
įvairiomis palmėmis ir ki
tokiais medžiais, prie jūrų 
su gražiomis maudynėmis, 
ir tenai pilna ž nup n i ų . 
Bet kas mane daugiau
sia suįdomino, tai kad 
St. Petersburge yra įsteig
ti senų žmonių naktiniai 
klubai, į kai kuriuos nepri
ima jaunesnių žmonių kaip 
65 m-etų amžiaus. O tie klu

bai atdari nuo 8 vai. vak. 
1)0 du tris vakarus į savai-

X tę ir pilni žmonių kaip 
avilyje bičių. Nežinau, kas 
tiems seniems žmo n ė m s 
priduoda tiek energijos ir

' Miami ir St. Hr jaunieji neišdarinėja, 
parodyti | Nors yra sakoma, kad kuo- 

; žmogus gauna per

Mano manymu, kam iš
tekliai ir laikas leidžia, ne
padarys klaidos nuvažiavę 
į Floridą kovo jr balandžio 
mėnesiais pasidairyti, pasi
kaitinti saulės spinduliuose 
ir pamatyti tai, ko šiaurė
je nėra.

St. Petersburge teko su
tikti daug prog r e s y v i ų 
žmonių, suvažiavusių iš 
įvairių Amerikos kampų, 
ir pas daugelį toko asme
niškai apsilankyti. Beveik 
visi turi nuosavas, gražiai 
įkurtas rezidencijas, visi

NORS DAUG METŲ, 
BET NEPASENĘS

Pas mus yra priimta ap- kė, kad jam tik ką suėjo 80 
rašyt žmogaus gerus dar- metų. Aš tam nenorėjau ti- 
bus, jo pavyzdingą gyveni- kėt, manydamas, kad jisai 
mą tik tada kai jis numirš- juokus krečia, nes jisai toli 
ta. Pagiria numirusį bent 
keli jojo buvę draugai bei 
pažįstami. Bet kol jisai bū
damas gyvas gerai darbuo
jasi visuomenės labui bei ap- 
švietai, tada apie jį niekas 
nieko neparašo. Ot, čia aš 
norėčiau kai ką parašyt 
apie vieną mūsų pažangų 
draugą, kuris, mano many
mu, yra pilnai užsipelnęs 
tart žodį kitą apie jį, 
jisai dar gyvas,— tai apie 
Kazį Dzevečką.

K. Dzevečką pažįstu apie 
30 metų. Pirmiau jisai gy
veno New Yorke, o dabar
tiniu laiku — New Jersey 
valstijoj, gana toli nuo N. 
Yorko. Gyvenant jam New 
Yorke, nebuvo nei vieno 
mūsų parengimo Brookly-; 
ne, kuriame nematysi Dze
večkos. Ar tai bus skait
lingas “Laisvės”’ parengi- 

ar mažesnis kurios 
organizacijos suėji

mas,—Dzevečką visada pri
bus, nepaisant kokis oras 
būtų. Jisai visuomet būna 
linksmas, draugiškas su vi
sais, ir niekad neskūpavo 
prieit prie bufeto su pažįs
tamais. Jei bus renkamos 
kokiam geram tikslui au
kos, Kazio Dzevečkos var
dą visada matysi laikrašty
je.
Daug metų, bet nepasenęs

Praėjusį rudenį sutikau 
jį “Laisvės” koncerte. Be
šnekučiuojant, jisai pasisa-

Lawrence, Mass.
Istorinis banketas

Sekmadienį, kovo 26 d.,1 
įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos 7-tos apskrities 
istorinis banketas. Jis bus

kol

mas, 
nors

njV10’ I gyvena, taip sakant, šven-
- j tadieniškai. Teko susitikti 

- ■ - i su paskilbusiu laisvamaniu 
A. Metelioniu, kuris daug 
vertingų laisvamaniškų 
raštų yra parašęs ir dar ža- 

, da parašyti, ir su juo bi- 
: čiuliškai pasikalbėti. Toko 
būti pas Klimus, Mockapet- 
rį ir Valenčių, kurie turi 
įsisteigę puikią vertingų į ? 
piešinių galeriją. ---- —
deikius, Pakalniškius, Ju-

gražu neatrodo, kad turėtų 
tiek daug metų. Sakau, ki
ti turėdami 70 metų, atro-, 
do senesni, negu jūs, — gal 
tyčia desėtką metų pridė-

Tada jisai pasisakė,

Worcester, Mass.
Aido choro mokytojas 

Jonas Dirvelis jau grįžo 
iš ligonines

Po sėkmingai atlikto 
maršruto su operete “Išei
viu” aidiečiai žiemos šven
čių proga ėmėsi poilsio. Tik 
poilsiauti tenka ilgiau, ne- 

I gu buvo manyta. Apart oro 
bus nepatogumų ir gausybės

dicott St., Worcester, Mass. 
Pradžia 1:30 valandą, pietų 
metu.

Kodėl šis banketas 1 
istorinis? Todėl, kad LLD sniego, netikėtai gan drū- 
7-tai apskr.. sukaks 45 gyva- čiai susirgo Aido choro mo
vimo metai. Ikytojas Jonas Dirvelis. Vi-

Kiek tai per tą laiką ap- siems žinant Joną esant vi- 
skritis atliko prakilnių ir 
kultūringų, vis u o m e n e i 
naudingų darbų! Kiekvie- 
neriais metais ruošdavo 
prakalbų maršrutus. Pra
kalbos įvykdavo visose lie
tuvių “kolonijose. Kalbėto
jai ragindavo lietuvius la
vintis, mokytis, organizuo
tis į draugijas, klubus, kuo
pas, stoti į unijas, 
už geresnį ir laimingesnį; 
gyvenimą. Buvo agituoja
ma skaityti darbininkišką 
spaudą, platinti ją, darbuo
tis lietuvių ir visų Ameri
kos darbo žmonių gerovei.

Kiek tai daug davė lietu
viams Literatūros Draugi

ąja! Kiek daug knygų išlei- 
I do!

Šiemet, kuomet LLD 7-j i 
apskritis mini savo 45 me-

■ n

diją negirdite iš Lietuvos, 
nes šitokia tolybė, tiek 
daug tūkstančių kilometrų 
ir dar už vandenynų”.

Jubiliejaus reikalai
Rookford, III.

“Sveikiname mūsų ger
biamą liaudies laikraštį 
Laisvę jos gyvavimo 50 me
tų sukaktyje, kovojančią 
už darbininkų laimingesnį 
gyvenimą. Linkime ilgai 
gyvuoti. Čia randate mūsų 
dovaną — $10. Draugiškai, 
J. Versackas, ir ALDLD 29 
kp. valdyba: S. Šaltis, pirm. 
J. Rulis, rast.; V. Kielli, 
ižd., ir J. Versackas, fin. 
rast.”

jot...
kad dalyvavo rusų-japonų 

'kare . Caro kariuomenėn 
buvo paimtas einant 21-ne- 
rius metus, dar pirm mi
nėto karo. Ir kad įtikint 
mane, parodė sužeistą del
ną. Dalyvaujant fronte mū
šiuose, japono kulka perė
jo perdėm rankos delną, 
nuo ko ir dabar yra didelė 
žymė. Dzevečką dar pri
dėjo: “Kad ne šios rankos 
sužeidimas, veikiausia bū
čiau ten galvą paguldęs...

; Bet sužeidus, tapau paim
tas ligoninėn, kur išbuvau 

' gana ilgą laiką, na, ir tuo 
kart karas pasibaigė”. Ir 
turiu pasakyt, kad aš nie- 

;kad neesu girdėjęs Dzeveč
ką nusiskundžiant senatve. 
Jisai visuomet linksmas, 
smagus ir vikrus.

Dar reikia primint, kad i r 
Dzevečką gražiai _ išaugino ui “Laisve
dukterį Jean ir sūnų Kazj. | 5Q metu savQ jubiliejų.

Visi žinome, kiek daug 
“Laisvė” pasidarbavo auk
lėjime LLD ir kitų lietuvių 
organizacijų.

“Laisvė” buvo ir yra liau
dies laikraštis, nuolatos tei
kia teisingas žinias iš Ame
rikos, Lietuvos ir viso pa
saulio. Kada Lietuvoje vieš
patavo darbo žmonių pa
vergėjai, tai “Laisvė”, o 
kartu ir mūsų LLD apskri
tis kovojo už Lietuvos žmo
nių reikalus. Kaip smagu, 
kad ta kova laimėta, kad 
dabar Lietuvos liaudis eina 
nauju keliu, kuris ją veda 
į laimingą gyvenimą.

Smagu, kad LLD 7-tos 
apskr. ir “Laisvės” jubilie
jai yra kartu. Visi, broliai 
ir sesutės, dalyvaukite LLD 
7-tos apskrities istorinia
me bankete. Tikietus įsigy
kite iš anksto. Ruoškitės 
masiniai iš kitų kolonijų 
vykti į Worcesterį.

S. Penkauskas, 
LLD 7 Apskr. 
iždininkas

Kolei gyvenimo sąlygos lei- Į 
do, kaip duktė, taip ir sū
nus atsilankydavo kartu su 
tėveliu į mūsų parengimus. 
Dzevečkos sūnus yra vedęs 
buvusią mūsų mylimą dai
nininkę Aldoną Klimaitę.

Taigi, linkiu Kaziui Dze- 
večkai dar ilgai gyvent ir 
visada būti sveiku!

Pensininkas

MIAML FLA
Vasario 5 dieną L..S. Klu-; 1st Avė., prie 40th St., Mia- 

bas turėjom susirinkimą-1 mi. Parodys Dr. J. Stanis- 
pikniką. Svečių atsilankė lovaitis su žmona Kristyna. 
pusėtinas būrelis. Taip kit-' Kurie norite pamatyti te
ko klubas nutarė paaukoti viškės dabartinį gyvenimą, 
dar $50 “Laisvės” jubilie- tai nesigailėsite atsilankę.

Pas Li- jaus ^ondui paremti, sustip- Pradžia lygiai 8 v. vakare
A. A. •

revičius ir daugelį kitų, ku- vavimui.
rinti “L.” tolimesniam gy-

rių pavardžių nebeprisime
nu, — atleiskite už tai. Vi
si draugiškai priėmė ir, ga- i bas antrą kartą tiek auko
jimą sakyti, “karališkai” -~ 
vaišino. Todėl mes visi trys

L.S. Klubas vis auga.
| Pereitame susirinkime pri-

Tai prakilnus ir pagirti- sirašė 2 nauji nariai 
nas dalykas, nes jau Klu- ------ •

L.L.D. 75 kuopa taipgi

suomet tvirtu, it audrų ne- 
boiantį lietuvišką ąžuolą, 
buvo netikėta staigmena. 
Kain aidiečiams, taip vi
siems dainos mylėtojams 
bus džiugu žinoti, kad Jo
nas jau gerokai nugalėjo 
ligas ir grižo iš ligoninės į 
namus, 97 E. Mountain St. 
Visi linkim Jums, nenuils- 

kovoti tantis muzike, greito, gra-!
. i žaus sutvirtėjimo.

cituoja- M. S.

Laiškas iš Lietuvos
A. Laukaičiui, 
Bayonne, N. J.

Rašo sesuo Marcelė iš 
Lietuvos:

“Antanuk, tu rašai, kad 
pas jus labai daug bedar
bių, iš viso bus iki penkių 
milijonų. Tai aš nežinau, 
kodėl pas jus toje Ameri
koje taip yra. Pas mus be
darbių nėra. Tegu tie visi 
bedarbiai parvažiuoja pas 
mus, visiems darbo užteks. 
Pas mus labai daug darbų, 
kad tik būtų tiek sveikatos. 
Pas mus visi dirba i 
siems darbo yra.

Washington, D. C.
“Brangi Laisve, garbė 

Tau!.. Per ilgus sunkius 
| penkiasdešimtis metų pra
našavai tiesą ir šviesą pa
vergtiems, skriaudžia- 
miems žmonėms. Būk užta
rėja dūsaujančių alkanu 
vergų, kovok be paliovos už 
pasaulio taiką, kol viso pa
saulio darbininkiška liau
dis taps išlaisvinta, čia 
randate aukų $50. Cecilija 
ir Steponas Joniškiečiai.”

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito vyksta 
į Afriką. Jis apsilankys Ga
noje, Gvinėjoje, Togo, Libe
rijoje, Maroke, Tunisijoje 
ir Jungtinėje Arabų Res
publikoje.

Dortmund, V. Vokietija. 
■Pasikorė kalėjime Hitlė-

ir vi- rio gvardijos pulkininkas
Rudolfas Baltz, kuris buvo

Brangus broli. Antanai,' areštuotas už nužudymą 
tu klausei, ar mes turime 230 vergų, atvežtų iš nacių 
radiją, ar ne. Radiją • tai pavergtų šalių karo laiku, 
mes turime, bet ne iš visur1 
girdime. Girdime iš Vil
niaus ir iš Kauno, bet iš 
Amerikos tai nieko nesigir
dėti. O jūs ar girdite kas iš 
mūsų? Gal jūs irgi per ra-

Washingtonas. — Indijos 
ambasadorius reikalauja 
JAV nesikišti į Laoso ' vi
daus reikalus ir palikti šalį 
ramybėje.

BANKETAS
Pittsburglie

Rengia Lietuvių Moterų Apšvietos Klubas
jo. Į nesnaudžia. Jau beveik visi

Į pikniką atsilankė ne-' nariai pasimokėjo už šiuos 
i suren

gėm porą parengimų spau
dai paremti, o trečias ir di
džiausias tai bus 19 d. šio

tariame jiems širdingiausia mažaį svečių iš kitur, pav. metus. Taipgi jau
ačiū už tokį malonų drau
giškumą.

Apie filmų rodymo pa
sekmes daug nerašysiu, nes 
manau, * kad vietos draugai 
plačiau parašys. Aš tik

niujorkiečiai, kurie dabar 
čia svečiuojasi, filmus iš 
Lietuvos atvežė ir mums
jau du kartus parodė.: J.(mėnesio pas Žekonius. Bus
Grybas, J. Gasiūnas ir J.1 daug- svečių iš visur. Tai

Paminėjimui

Laisvės Auksinio Jubiliejaus

tiek'pasakysiu kad filmu Bimba. Jie sako, esą paten- bus gera proga susipažin-
rodymas visais atžvilgiais 
gerai pavyko, žmonių per 
abu vakarus buvo labai 
daug, ir visi filmų tikroviš
kumu ir gražumu negalėjo 
atsistebėt.

Prieš apleidžiant St. Pe
tersburgą, teko ant valan- 
džiukės sustoti pas garbia- Lawrence“" Mass.'

Taipgi ti su draugais. Visi atsi- 
lankykit.

St. Petersburg, 
draugai sako:

“Gal nėra nei
L.L.D. kuopos, kuri

mus Žilinskus, kurie turi 
rankomis išdirbtų medžio 
dirbinių, kuriais mąne ir 
kitus laisviečius apdovano
jo. Ačiū tau, drauge, už 
dovanas!

J. Bimba

Apie didįjį Tarybų 
Sąjungos satelitą

Washingtonas. — Su di
deliu dėmesiu viso pasaulio 
mokslininkai seka Tarybų 
Sąjungos virš septynių to
nų satelitą. Yra labai daug 
spėliojimų. Aišku, kad Ta
rybų Sąjunga išvystė di
desnės jėgos raketas, ku
rios gali iššauti į erdvę to
kius milžinus. TSRS moks
lininkai neskelbia satelito 
tikslo. Satelitas nevisada 
siunčia radijo signalus, ma
tomai, kad jo radiją TSRS 
kontroliuoja nuo žemės.

kinti vakacijomis..
M. Kazan su žmona iš Cle- 
velando; J. Krupp su žms- 
na iš Detroit,, Mich.; Mile
riui ir Nobartai iš Chica- 
gos; Kaliošai iš Dorchester, 
Mass.; Baltrus su žmona ir gintų su mūsų garbingąja 
sūnum Jonu Chuladai

Baltrus ‘Laisvės’ jubiliejaus 
ir draugiš-1 dui”

Man atrodo, /kad 
draugučiai, per anksi pasi- 
gyrėte. Aš manau, kad mū
sų kuopa jumis netik pasi
vys, bet ir pralenks. Mes, 
mat, pripratę daugiau dirb
ti, o mažiau kalbėti.

Mes netik paremsim 
“Laisvės” jubiliejų, bet tu
rėsim paremti ir “Vilnį”, 
“Liaudies Balsą”, ir Urug
vajaus “Darbą”. Mes jau

Įvyks Vasario 19 February
Vakarienė prasidės kaip 6 vai. vaakre

Fla.,

vienos 
susily-

iš 45 kuopa. Ji pasiuntė $500 1923 m.
fon-

Šoblickaitė. 
kaimo, 
Kupre-

L.D.S.'il60 kuopos name
1024 Beaver Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.

ramaus būdo, 
kas, tai yra labai s e n as 
mano draugas, su kuriuo 
teko kartu darbuotis jau
nystės laikais. Buvo labai 
linksma su juo susitikti. J. 
Grybas taipgi pusėtinai 
darbštus, net ir stalus pik
nikui padėjo prirengti, nors 
jisai turi rūpintis apie .pa
veikslus iš Lietuvos. Taipgi 
Kaliošai (su žmona) irgi 
padėjo, o jau Jonas Žako- 
nis su Alenuke, tai visada 
padeda. Už tąi Klubas yra 
jiems labai dėkingas.

Kaip pasirodo, tai- visi 
Mass, “jankiai” yra netin
giniai. Pagirtina!

Taipgi Orlen su žmona iš 
Rochester, N. Y., čia vėl 
leidžia vakacijas pas Bal- 
zarius.

Paskutiniai Lietuvos pa
veikslai “slides” bus rodo
mi vasario 24 d., 4001 N. E.

jūs,

—j——c <> |

turim keletą centų, bet dar 
ne viskas. Kai bus va jįnin
ku išduotas raportas, tai 
tada galėsim palyginti.

Laisvietis

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis ragino Ta
rybų Sąjungą susilaikyti 
nuo kritikos Rytų-Vakarų 
nesutikimo klausimais, kol 
jo vyriausybė tvarkosi ir 
tuos reikalus tyrinėja.

Philadelphia, Pa.
Mirė šoblickaitė

Sausio 21 d., Our Lady of 
Grace kapinėse, tapo palai-! 
dota Elzbieta
Paėjo iš Girstakių 
Vabalnikų rajono, 
liškių parapijas.

Į šią šalį atvyko 
gon pas savo brolį, 

. persikėlė 
delphijon. Elzbieta 
brolis per daug metų pri
klausė Lyros chorui, daina
vo ir veikė. Albinas mirė 
prieš trejis metus.

Elzbieta jau seniai ne- 
sveikavo, turėjo silpną šir
dį, kuri ir sustojo.

Laidotuvėmis rūpin o s i 
jos sesers sūnus Juozas 
Vaitekus. Laidojimo diena 
buvo baisiai šalta, tai ir 
palydovų nedaug susirinko.

Nuo kapinių laidotuvių 
direktorius Ch. J. Roman 
pakvietė visus susirinkti į 
jo šermeninę. Palydovai 
buvo atitinkamai priimti ir 
pavaišinti.

Ilsėkis, lietuvių * dukra, 
ramiai šios šalies žemėje!

A. J. P. Camdenietis

Ižangos auka $1.50

Chica- 
o apie į 
Phila- 

ir jos
b Cleveland, Ohio

“LAISVĖS” AUKSINIO JUBILIEJAUS 
PAMINĖJIMUI

BANKETAS
Rengia LLD 15-oji Apskritis bendrai 

su visomis vietinėmis kuopomis

Šeštadienį, Vasario 25 Feb
L.D.S. Klubo Svetainėje

Prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą, ir 
kviečiame visus atsilankyti į tą svarbią 

iškilmę apšvietos nauai

Pradžia 6-tą valandą vakare
Bilietas $1.25 Asmeniui

Mąskva. —TSRS vyriau
sybė smarkiai baudžia ga
mybos viršininkus, kurie 
falsifikavo atskaitas. 5 p.-Laisve (Liberty)—Antr., vasario (Feb.) 14, 1961
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. Zienius

I u-------- v
Lietuvio paroda Toronto i jų lietuvių turistų intelek- 

i tualų padovanojo amerikie
tei lietuvei gražius gintaro 
karolius. Šioji, atsidėkoda
ma, pasiuntė jo šeimai vie
ną iš gražiausių V. K. Jo
nyno spalvotų litografijų 
“Niujorko viešoji bibliote
ka”.

Numato apdovanoti 
Lietuvos bibliotekas

pasirodysi a n č i o

jus skaitomi serijiniai 
straipsniai apie Lietuvos 
gyvenimą. Pav. Nr. 97 pa
girtini straipsniai buvo 
“Lietuvos literatūros pava
saris”, “Lietuvos architek
tūriniai paminklai”, “Kul
tūros ir mokslo židinys” 
(apie Vilniaus Universiteto 
biblioteką). Eidamas 
keliu šis laikraštis
būtybe kiekvienam išeiviui 
lietuviui.

bibliotekoje
Lietuvio grafiko T. Va

liaus apžvalginė paroda To
ronto Viešosios bibliotekos 
parodų salėje numatoma 
šių metų kovo 1—13 d. sa
vaitėmis. Bus išstatyti 45 
darbai

Vizgirdas paroda Great 
Necke atidėta

Tapytojas Viktoras Viz-j Greit
girda užpraeitą sekmadienį j naujo kultūrinio - visuome- 
turėjo atidaryti savo asme-lninio žurnalo “FLUXUS” 
nine parodą Great Necko Į redakcijos iniciatyva, re- 
Almus galerijoj. Dėl pūgos miantis aukomis ir visuo- 
paroda atidėta praėjusiam menės parama, planuojama 
savaitgaliui. Išstatyti Viz- Lietuvos viešosioms biblio- 
girdos paskutinieji tapybos tekoms ir muziejams siųsti 

darbų kuri- tokius kapitalinius veika- 
Paroda tęsis savaitę, lūs, kaip “Encyclopedia of 

World Art” (15 tomų— 
$480.00 vertės), “Lietuvių 
Enciklopedija” (leidžiama 
Kapočiaus Bostone), dailės 
ir literatūros rinkinius, o 
vėliau ir bet kokias specifi
nes personalines knygas, 
kurių pageidautų Lietuvoj 
esą tautiečiai mokslininkai 
ir specialistai, dirbantieji 
gražesnei Lietuvos ateičiai.

Dėl šio žurnalo vardo jau 
ginčijamasi lietuviškoj 
spaudoj. Būdinga, kad šio 
lotyniško pavadinimo, ku
ris turi tiek daug prasmių, 
kiekvienas iš komentuotojo 
pasirenka tokią prasmę, ku
ri artimesnė jo laikraščiui 
ar charakteriui. “Fluxus” 
taip pat reiškia ‘nepaliau
janti versmė”, “elektros ar 
termalinis tekėjimas, srovė, 
veiksm.— tirpti, išsivalyti, 
energijos versmė, kuri su- 
liedina, nuolatinis judėji
mas (Fluxus, Fluo, flow).

Jie stata Lietuvą
“Tėvynės Balso” Nr. 98 

rodomi ;
projektai namų su plačiais! 
langais, sodeliais, šaligat
viais aplink, garažu dviem 
automobiliams. Jie bus sta
tomi Širvintų, Kaišiadorių, 
Varėnos ir kitų rajonų 
kolūkiuose. Juose bus pilna 
kanalizacija, vandentiekis 
ir kiti modernūs patogu
mai Tai didelis dalykas — 
tai pažanga! Iš visos šir
dies linkime, kad ši pažan
ga ateitų Lietuvon kaip 
galima greičiau. Ir gaila, 
kad prie šios pažangos ne
gali .prisidėti bene . šimtai 
karo pabėgėlių lietuvių ar
chitektų ir inžinierių, kurie 
daugumoje dirbdami brai
žytojais pas svetimtaučius 
kapitalistus, mažumoj ėda
si ir piaunasi dėl kiekvie
nos dar statomos “lietuviš
kos” bažnyčios. Jos pelnin
gos — neseniai Čikagoj bu
vo pastatyta bačnyčia net 
už vieną milijoną dolerių, j 
Bet nemaža iš jų r 
džiai domisi savo 
jos padėtim tėvynėj. Būtii 
gera, kad tėvynės architek
tų draugija bandytų su iš
eivijoj esančia aschitektų 
sąjunga užmegsti ryšį — 
būtų abipusė nauda.

Gerai vertina naują 
“Tėvynes Balsą”

Išeiviams leidžiamas laik
raštis “Tėvynės Balsas” da- žarą už gražų ir bešališką 
ro gražią pažangą, taip ma- gausų aprašymą — ką ma
no nemaža naujųjų ateivių, te ir patyrė buvęs Tarybij 
Ypač vertinamas skyrius 1 Lietuvoje.
“Vytukas mokosi lietuvis-1 Šia proga prašau paieš
kai”. Šį skyrelį atspausdi- • koti mano giminių, 
nūs knygos forma mielai Čiau susirašyti.
užsisakytų ne vienas išeivis. I Esu Veronika Šimanskai- 
Vedamas matyt gabaus Ii- tė-Banevičienė, Aleksandro 
tuanisto, šis skyrius 
dingas ne 
bet ir seniesiems, kurie no- 

7 Į

ri kalbėti taisyklingai lie-' 
tuviškai. Taipgi susidomė-

ir vitražinių 
niais.

Viesulas svarbioj parodoj
Romas Viesulas šiuo me

tu dalyvauja Pennsylvania 
Academy metinėj parodoj, 
kurioj surinkti Įdomiausi 
grafiko, akvarelės ir piešti- 
niai darbai. Parodoj išsta
tyti 335 dailininkų darbai, 
kuriuos atrinko jury komi
sija. Viesulas, betgi, buvo 
kviestinis dailininkas, vie
nas iš 30, kurių darbai bu
vo priimti be atrinkimo 
išstatyti atskiroj salėj.

Vytautas Jonynas 
demonstruoja

Vytautas K. Jonynas,
vienas iš aktyviausių lietu
vių dailininkų, praėjusį
sekmadienį garsiosios me
no draugijos Audubon Art
ists, Fifth Ave., New Yor
ke, patalpose pakviestas de
monstravo medžio raižinių 
techniką. Meno kritikai sa
ko, kad jis yra vienas iš ge- 

’ riaušių medžio raižinių 
grafikas pasaulyje.
Kultūrinnys ’ryšys vyksta
Vienas iš neseniai Niu

jorke atsilankiusių jaunų-

ir

at-

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

voliucionierių vienu mostu 
kreipė viso pasaulio dėmesį į
fašistinį Portugalijos režimą.

Sukilimas Portugalijos ko
lonijoje Angoloje buvo šito 
žygio pasėka. Reikia tikėtis 
panašių išstojimų ir kitose 
kolonijose. Diktatorius Sala- 
zaras nebesijaus ramiai.

Lietuvių reakcionierių spau
doje ir vėP nebesuvaldomas 
džiaugsmas. Iš Antano Snieč
kaus pranešimo Tarybų Są
jungos Kompartijos komiteto 
plenume, girdi, aišku, kad 
Lietuvos žemės ūkyje yra ne
maža trūkumų.

Bet kuo čia reikėtų džiaug
tis? Kas gi džiaugiasi ir di
džiuojasi savo tautos bei ša
lies nelaime? Aišku, tik jos 
priešai. Tautietis, kuris my
li savo žemę, savo šalį, savo 
tautą, jos sunkumais • nesi
džiaugia, nesididžiuoja.

šitaip savo “meilę” pasau
liui demonstruodami, reakci
niai rašeivos patys save de
maskuoja.

Ar yra Tarybą Sąjungos, 
tame tarpe ir Tarybų Lietu
vos, žemes ūkyje trūkumą ir 
sunkumų? Aišku, dar yra. 
To neslepia nei Sniečkus, nei 
Chruščiovas. Ir gerai jie da
ro. Tik iškėlus ir parodžius 
sunkumus, bus galima juos 
nugalėti, pašalinti.

Galime užtikrinti: Lietuvos 
priešų lūkesčiai neišsipildys, 
Lietuvos žemės ūkis, kaip ir 
visa šalies ekonomika, nesu
stos žygiavęs pirmyn į naujus 
laimėjimus.

'7 Labai norisi nuoširdžiau
siai pasveikinti Floridos lie
tuvius. Jie puikiai darbuoja
si šiame jubiliejiniame “Lais
ves” vajuje.

Panašios šlovės užsitarnau
ja ir Californijos lietuviai.

ŠIUO
taps

Iš laiškų
1961

Dear Antanas,
Rudolf translated for me 

the review you wrote of 
my exibition. It is a beauti
ful review. I was thrilled 
and flattered. I wish I 
could have it printed in 
English and published far 
and wide. And Rudolf says 
it sounds even w a r m e r 
and better in Lithuanian!

You are very kind to say 
such nice things about my 
work, especially when you 
would prefer it to be more 
representational.

Dėkui, Antanai, dėkui 
drauge.

tėvo broliu, Steponu Ši
manskio, kuris 1922 m. gy
veno Cambridge. Jo žmona 
vardu Antonija, o sūnus 
vardu Oskar ar Oscar.

Per pirmąjį pasaulinį ka
rą gyvenome U.S.A, Cam
bridge mieste. 1922 visa 
mūsų šeima grįžo į Lietu
vą. 1929 m. išvykome į 
Urugvajų.

Prašyčiau jų, šimanskių, 
ar kas juos žino, rašyti šiuo 
adresu:
V. Banevičius,
Calle Rio de Janeiro 4119, 
Montevideo — Cerro, 
Uruguay.

Veronika Banevičiene

Motery dėmesiui
Šį trečiadienį, vasario 15 

d., įvyks Moterų Klubo su
sirinkimas “Laisvės” name, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 7:30 v. 
vakare.

Visos narės stengkitės 
dalyvauti. Taip pat kviečia
mos ir moterys, kurios dar 
nėra Klubo narėmis.

Tos narės, kurios turite 
paėmę knygų, sugrąžinkite, 

May jeigu jau perskaitėte. Val- 
-------- dyba turės ’ naujų knygų, 

Gerbiamieji Draugai ir visi j kurias bus galima pasiim- 
“Laisvės” darbininkai ir I ti pasiskaitymui.
darbininkes! ! Komitetas

Šia auksinio jubiliejaus 
proga aš su žmona Marie 
sveikiname jus, draugai, i. . 
linkime jums dar ilgus me-| 
tus tęsti taip garbingą iri 
prakilnu spaudos darba. x _
Mudu aukojam “L. auksi- užklimpę gatvėse, o 
nio jubiliejaus sukaktu- dalis pastatyti pne sahgat- 
vems $100.00.

Esu “Laisvės” skaityto
jas beveik nuo jos prasidė
jimo, S 
“Laisvė” 
nu o j amą

i ._ . • -:“L.” pagalba, ir jos darbo architektūriniai L i _1 v, .’ . J .I klases rastais, ir žiniomis 
jper tiek metų esu daug 
ką išmokęs ir patyręs.

Jeigu skaitytojas pagal
votų ir pamislijęs aprokuo- 
tų, kiek “Laisvė” išspausdi
no gerų straipsnių, parašy
tų geriausių Lietuvos ir 
Amerikos rašytojų, kiek 
patalpino žavėjančios poe
zijos, eilėraščių, kiek iš
spausdino gerų apysakų, ir 
daugelį sveikatos patarimų, 
tai aš manau, kad jie daug 
daugiau paaukotų, kaip $1 
už metus.

Taigi mes linkime jums, 
draugai, geros sveikatos ir 
ištvermės jūsų darbe!

John P. Koch
Miami, Fla.

Sincerely,

Miesto sniego valytojai 
L,; tik per vieną dieną per- 

! kraustė iš vienos vietos į 
• i kitą vietą virš 13,000 auto

mobilių. Dalis jų buvo pa-

vių, bet jie kliudė sniego 
nuvalymui.

KVIEČIAME, PRAŠOME! Ar apsimoka Niujorkui
atyA'*.*
' Ir “Ijaisvės” dalininkų 
suvažiavimas, ir metinis 
banketas jau čia pat. Dar 
kartą norime priminti, jog 
labai svarbu yra abiejose 
sueigose dalyvauti. Ypač 
dar kartą norime paragin
ti ir pakviesti visus vietos 
ir apylinkės lietuvius i šau
nų banketą sekmadienio 
vakare tuoj po suvažiavi
mo.

. Iš mūsų pusės dedamos 
visos pastangos šį banketą 
padaryti vienu iš pačių ge
riausių ir linksmi ausiu. 
Bet visi žinote, kaip be ga
lo yra svarbu nors pavir
šutiniai nujausti, kiek ban
kete svečių turėsime. To
dėl širdingai prašome, ku
riems sąlygos leidžia, įsigy
ti banketo bilietus iš anks
to. Jei tas neįmanoma, 
gal galite per telefoną pra
nešti, kad bankete > būsite. 
Pašaukite: Mich i g a n 1- 
6887. Būsime labai, "labai 
dėkingi.

Žinoma, nenorime, kad 
sekmadienį namie pasilik
tų tie, kurie dėl vienos ar 
kitos priežasties nebus bi
lieto iš anksto įsigiję bei 
telefonu nepranešę apie da
lyvavimą. Bandysime vis
kuo apsirūpinti, kad vaišių 
užtektų visiems, atėjusiems 
į mūsų banketą.

Norime ir tą pabrėžti, jog 
kova su sniegu New Yorke 
jau pusėtinai laimėta. To
dėl nebijokite automobi
liais atvažiuoti, kuriems 
busais bei traukiniais ne
patogu. Ypač prašome iš 
apylinkės ir iš tolimesnių 
kolonijų sniego neišsigąsti. 
Su gerais norais ir tvirtu 
ryžtu visus sunkumus gali
ma nugalėti.

Todėl lauksime šėrininkų 
ir svečių tiek suvažiavime, 
tiek po suvažiavimo banke
te ateinantį sekmadienį, 
vasario 10 dieną.

Suvažiavimo
vietą rasite pranešimuose.

Masiai Vakaruose
Tik ką gavau laiškuti 

Phoenix, Arizonos, nuo de- 
troitietės advokatės Stefa
nijos Masytės, kur ji su 
tėvais leidžia dali žiemi
nių atostogų. Iš Phoenix’o, 
sako, aplankys Yuma, Ari
zonoj; iš ten vyks keletui 
dienų į San Diego, Kalifor
nijoj ; paskui patrauks i 
Les Angeles, irgi keletui 
dienų; o paskiausiai i — 
gemblinimo miestą Las Ve- 
ags (Ariz.), anot jos pa
juokavimo, “išlošt kiek pi
nigų,” ir iš ten grįš į De
troitą.

Mąsytė turi 16 milimetrų 
filminę kamerą ir mano 
parsivežti gražių gamto
vaizdžių.

Advokatė rašo, jog tėvas 
prašo priminti, kad jie bent 
trumpam laikui pabėgo į 
vakarus nuo nedarbo, ku
ris dabar kamuoja Detro
itą.

Masiai 
gauja — 
Arizonoj; 
gyvenimo
krūvą pinigų ir ant jos nu
mirti, — savo santaupomis 
ir dukters uždarbiu naudo
jasi gyvi būdami; jie ne
pamiršta nei mūsų spau
dos.

Smagaus ir saugaus pa
sivažinėjimo! v S. V. '

Bostone. Man, 
suteikė neįkai- i 
nauda. Nes su 

Ir Auksinio

mokytis iš Maskvos? k HPer kelias paskutines die
nas mūsų didmiestis kietai 
surakintas sniegu. Visas 

suparalyžiuotas.

Montevideo, 1961-1-29 d.
Gerb. ‘“Laisvės” redakcija,

Prašau priimti nuošir
džiausius linkėjimus pen
kiasdešimt metinių sukak- 

nuošir-1 ties proga. Linkiu daug lai- 
profesi-’ mes ir sėkmės, kad “Lais-

vė” dar daug metų gyvuotų 
ir mus, Urugvajuj gyve
nančius, visuomet aplanky
tų, visuomet suteiktų žinių, 
kaip iš viso pasaulio, tap 
pat ir iš Tarybų Lietuvos.

Džiugu skaityti, kad kul- 
tūrėja ir ekonominiai pro
gresuoja mūsų tėvynė. Leis
kite pasveikinti drg. R. Mi-

nore-

nau- ir Sofijos (Žilinskaitės) Ši- 
tik mažiesems, manskių duktė. Elsu gimu

si .USA, Cambridge, Mass., 
'mieste. Mano tėvai kilę iš 
Trakų apskr., Kruoniu vals
čiaus, Kolonija kaime. No-

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antr., vasario (Feb.) 14, 1961 rėčiau susirašyti su mano

ir banketo Kodėl taip?
Pavyzdžiui, Tarybų Są

jungos sostinėje Maskvoje 
sniego iškrinta daug dau
giau, tačiau ten tokia ne
laimė gyventojų neištinka.

Kaip tik šiuo klausimu 
vietos lai k r a š č i a i įdėjo 
United Press agentūros ko
rė s p o n d enciją tiesiog iš 
Maskvos. Daromas palygi
nimas su Niujorku.

Tai kaipgi Maskva su
sidorojo su savo sniegu?

Labai paprastai, pasako 
k o r e s p o n dentas. Kaip 
greitai sniegas pradeda 
kristi, nors tai būtų vidur
naktis, tuojau 160 sniego 
valymo mašinų (plūgų) 
pasileidžia darban sniegą 
versti į šonus. Paskui 600 
kitų mašinų savo milžiniš
kais kaušais sniegą verčia 
i 1,700 sunkvežimių. Pas- 1 
kui 80 mašinų apibarsto 
gatves smėliu ir druska. I 
darbą pasileidžia 4,000 
darbininkų lopetomis ko
voti su sniegu. Taip, gir
di, po 24 valandų po su
stojimo snigti, beveik visos 
Maskvos gatvės jau švarios 
ir sausos!

Kodėl mūsų Niujorkas 
negalėtų panašios sistemos 
kovai su sniegu įsivesti? 
Galėtų ir turėtų. Jokio pa
teisinimo nėra dabartiniam 
apsileidimui. Vietinis

1S

kas žiema atosto- 
tai Floridoj., tai 
jie nestato savo 
tikslu sukrauti

I. !■ t' j . ’■

Jubiliejaus

Po miestą pasidairius
Edith Harness, 12 metų, 

iškrito pro langą iš West
bury viešbučio 12-to aukš
to. Pataikė j didelę sniego 
krūvą ir išliko gyva. New 
Yorko ligoninės daktarai 
surado, kad ji susilaužė ke
lis sppkąųlius ir alkūnę, sa^ 
ko, kai mergaitė gyvehsyj

BANKETAS
Rengia “Laisves” Bendrovė

Iškilmingam paminėjimui laikraščio “Laisvės” 50 metų gyvavimo sukakties.

Iš anksto įsigykite bilietą ir būkite bankete su visais laisviečiais

Įvyks Sekmadienį

VASARIO 19 FEBRUARY
Vakarienė bus duodama 6 vai. vakare. Bilietas $3.50

American - Russian Center Hall 
61 Rivington St., New York City 
(Tik keletas blokų prieš Williamsburg tiltą)

Banketą rengiame New Yorko mieste dėl patogumo svečiams, atvykstan
tiems iš kitų miestų. Lengvas privažiavimas traukiniais. Jei ir snigtų, 

būtų galima atvažiuoti.

Tą pačią dieną, toje pačioje salėje bus laikomas Laisvės bendrovės dali
ninkų suvažiavimas. Pradžia 10 valandą ryto. Visi dalininkai, kuriems 
tolis nekliudo, dalyvaukite suvažiavime.

Iš Brooklyn©, pervažiavus Williamsburg tiltą, išlipkite Essex St. stotyje; išlipę į 
viršų, eikite pirmyn iki Allen St., čia eikite į dešinę iki Rivington St.

Važuojant iš New Jersey per Hudson Tubes, išlipkite Courtland Street stotyje 
ir eikite Fulton Streetu (skersai’ Broadway) iki Nassau St. čia rasite BMT Jamaica 
traukinį; išlipkite ant Essex St.

Važiuojantiems traukiniais iš toliau
Iš Grand Central Station imkite Lexington traukinį (gaunamas apačioje stoties) 

ir važiuokite iki 14th St.—Union Square, čia pereikite į BMT liniją ir imkite trau
kinį Sea Beach arba Brighton Beach iki Canal ir Broadway stoties. O Canal ir Broad
way stotyje pereikite į Jamaica traukinį 
Essex St. stotyje.

Iš Pennsylvanijos stoties eikite 32nd 
(subway) Sea Beach arba Brighton Beach 
kite į Jamaica traukinį ir išlipkite Essex St. stotyje.

Automobiliais važiuojantieji iš Connecticut, atvažiavę į New Yorką imkite 2nd 
Avė. ir jąja atvažiuosite iki Rivington St., nes Rivington St. skersuoja 2nd Avė.

Važiuojantieji Holland tuneliu laikykitės link Williamsburg tilto, privažiavę De- 
lancey St. sukite į kairę, ir už vieno blokos bus Rivingtbn St.

(palipę vienais laiptais aukštyn) ir išlipkite

Streetu iki 6th Avė. čia gausite traukinį 
ir privažiavę Canal ir Broadway stotį perei

Payne Whitney ligoninė

 

je gydosi pakrikusiu^ ner
vus paskilbusi aktorė ari- 
lyn Monroe. Vėlesni prane
šimai sako, kad jos sveika
tos stovis yra “patenkinan
tis”.

Po sniego audros, kada 
New Yorko miesto majoras 
buvo uždraudęs privati
niais automobiliais pasiro
dyti gatvėje, buvo tokių, 
kurie nesiskaitė su patvar
kymu. Virš 6,000 tokių vai
ruotojų gavo “tikietus” ir, 
sakoma, bus baudžiami nuo 
$25 iki $50.

Paieškojimas
Paieško Antano Kamarausko, 

Vinco, kilusio iš Kauno, iš amato 
kepėjas. Paieškotojas brolis Juozas 
Kamarauskas, Jis pats arba apie 
žinantieji malonėkite rašyti arba 
telefonuoti:

The Brooklyn Red Cross. Home 
Service Dept., 1 Red Cross Pl$ce, 
Brooklyn 1, N. Y. (Tel. MAin 4- 
6000, Extension 37), bile dieną su 
pirmadieniu įimant penktadieni, nuo 
10 A. M. iki 5 P. M.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO 

šaukiamos metinės konferencijos: 
LLD 15-tos Apskrities konferenci
ja įvyks sekmadienį, kovo (March 
19 d. LDS 4-tos Apskrities ba
landžio 30 d. Abi konferencijos 
bus laikomos Klubo salėje, prasidės 
10 vai. ryto.

Visos minėtų organizacijų kuo
pos pasirūpinkite prisiųsti delega
tus į minėtas konferencijas.

J. Žebrys (12-13)

CLEVELAND, OHIO

Pažangiosios lietuvių organizaci
jos rengia banketą paminėjimui 
“Laisvės” auksinio jubiliejaus. Ban
ketas įvyks šeštadienį, vasario 
(Feb.) 25 d., LDS Klubo salėje, 
pradžia 6-tą vai. vakare. Bilietas 
$1.25 asmeniui. Kviečiame visus at
silankyti.

Svarbus Meno Choro susirinkimas 
įvyks vasario (Feb.) 25 d., LQB 
Klubo salėje. Į Šį susirinkimą kvie
čiame ne vien tik choriečius, bet 
ir visus LMS kuopos narius ir vi
sus meno mylėtojus, nes šiame su
sirinkime turėsime aptarti visą se
zono veikimą. J. Žebrys (11-12)




