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KRISLAI
Dar vienas mėnuo.
Dar baisesnis.
Nė žodžio.
Net ir per daug tik už doleri. 
Gera neįvykdyta idėja.
Ir jie turėtų registruotis.
Ir mano linkėjimai

su sveikinimais.
M — Rašo A. Bimba —

Pastebėjau, kad dienraštis 
“Vilnis” savo vajų prailgino 
dar vienu mėnesiu. Sako, jog 
vajus baigsis su pabaiga sau
sio mėnesio.

Panašiai, man atrodo, savo 
vajui turėtų duoti dar vieną 
mėnesį ir “Laisvė. ” Kai ku
riose kolonijose darbas tik 
daba r pradeda įsisiūbuoti. 
Reikia daugiau laiko pasidar
bavimui. Ypač penkių tūks
tančių dolerių fondui dar 
trūksta gerokos sumos.

Toks mano patarimas laik
raščio direktoriams ir admi
nistracijai.

Eichmanas bus pakartas. 
Taip patvarkė Izraelio teis
mas. Ir niekas prieš teismo 
nuosprendį neprotestuoja. Bal
so nekelia nė mūsų preziden
tas. Vadinasi, viskas tvarko
je. Vienu pabaisa pasaulyje, 
girdi, bus mažiau...

Bet štai generolas Heusin- 
geris, dar kur kas baisesnis 
Įjestija ir už Eichmaną. Eich- 

^^nanui buvo pavesta tik žydus 
skersti. Heusingeris, kaip Hit
lerio dešinė ranka, suplanavo 
išžudymą ne tik žydų, bet 
daugybės kitų tautų, jų tarpe 
ir Lietuvos.

Jeigu Eichmanas užsitarna
vo pakorimo, tai Heusingeris 
to užsitarnavo kelis kartus 
daugiau. Tačiau jis sėdi mūsų 
sostinėje ir užima aukštą vie
tą NATO aparate. Koks bai
sus pasityčiojimas iš žmoniš
kumo 1

Pietinės Korėjos diktatorius 
gen. Park pakorė dar penkis 
buvusio diktatorius Rhee pase
kėjus. Kodėl mūsų vyriausy
bė neprotestavo? Tuo tarpu 
ji, kaip žinia, kiekvieną Kubos 
vyriausybės nubaudžiamą nu
sikaltėlį beveik į šventuosius 
pakelia.

Nėra jokios logikos.

Tas mūsų įžymusis čikagie- 
tis žemaitis Leonas Jonikas, 
autorius Vilnies kalendorių, 
prisiuntė man savo darbo 1962 
metų gražų “Vilnies” kalendo- 
rių” visiškai dovanai, tik pri
mindamas, kad jo darbo neuž- 

. mirščiau “Laisvėje” pagirti.
Tas tik parodo, kad Leonas 

ne tik geras žurnalistas ir il
gametis įdomių kalendorių au
torius, bet ir pirmos klasės 
biznierius — moka savo tavo- 
rą reklamuoti.

Apie patį 1962 metų kalen
dorių tik tiek turiu pasakyti: 
už vieną pliką dolerį ten žinių 
ir apšvietos net ir per daug, 

žiūrėkite, kad visi šių krislų 
skaitytojai jį įsigytumėte.

■ •
Per anksti laisvę ir žmoniš

kumą mylintieji amerikiečiai 
buvo pradžiugę, pasiskaitę 
laikrašičuose, kad našlė Roo- 
seveltienė pasmerkė valstybės 
sekretorių Rusk už bučiavimą- 
si su Ispanijos kruvinuoju 
diktatoriumi Franko. Pasiro
do, kad ji tokio pasmerkimo 
nepadarė. Kas nors kitas jos 
vardu spaudai pasiuntęs tokią 
telegramą.

Gaila, kad Rooseveltienė 
tokio žygio nepadarė. Toji 
^dėja labai puiki. Mūsų Vais

iu tybės sekretorius turėtų būti 
pasmerktas.

Pagal McCarran įstatymą, 
(Tąsa 6-tam pusi.)

Billingui grąžino 
piliečio teises

Vakarų Vokietija kursto Liaudies Mongolija 
ir didina nesutikimus • Žymiai progresuojair didina nesutikimus

San Francisco, Calif. — 
Kalifornijos gubernato- 

i rius E. G. Brownas suteikė 
; Warrenui K. Bilingsui pil
ną dovanojimą, tai yra, at- 
steigė jo pilietines teises.

Billingsas gimė Brookly- 
' ne, N. Y., 1893 metais. 1913 
j metais išvyko į Vakarus, 
i 1916 metais Tom Mooney ir 
: Warrenas Billingsas orga
nizavo San Francisco gat- 
vekarių darbininkus į uni
ją. Gatvėje provokatoriai 

I padėjo bombą, kuri sprog
dama 10 žmonių užmušė ir 
40 sužeidė. Kreivi liudinin
kai melavo prieš T. Mooney 
ir W. Billingsą. Pirmasis 
buvo nuteistas miriop, kurį 
tik pasauliniai darbininkų 
protestai nuo mirties išgel
bėjo, o Billingsas visam 
amžiui kalėjimo.

Pentagonas ir JAV 
karininkų balsas

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų karininkų Re
serve Officers Association, 
kuri turi virš 60,000 narių, 
kritikavo Pentagono virši
ninkus reikale rezervistų.

Karininkų sąjunga sako, 
kad Pentagono generolai ir 
admirolai neteisingai užsi
puola rezervistus (atsargi
nius), kurie kelia protes
tą prieš jų pašaukimą į mi- 
litarinę tarnybą.

Karininkų sąjunga sako, 
kad JAV gynybos sekreto
rius Robertas McNamara 
šmeižia rezervistus.

KONGE “SUSITARĖ”, 
BET AR ILGAM?

Leopoldville. — Susitarė 
Kongo centrinės vyriausy
bės premjeras Adoula ir 
Kat angos “prezidentas” 
Tshombe. Pastarasis suti
ko, kad Katanga įeitų į 
bendrą Kongo respublikos 
teritoriją, bet su ta sąlyga, 
jeigu šį susitarimą užgirs 
jo ministrai ir “parlamen
tas.

Albany, N. Y. —Vis dau
giau iškyla kaltinimų prieš 
valstijos seimelio pirminin
ką J. F. Carlino, kad “kiše
nės pilnumas” prisidėjo 
prie pravarymo biliaus, ku- 
riuomi skiriama $100,000,- 
000 statymui slėptuvių.

Washingtonas. — Kon-

Cape Canaveral, Fla. — 
JAV orlaivyno specialistai 
iššovė “Atlas” raketą, ku
rioje buvo nedidelė bez- 
džionkaitė. Buvo manyta, 
kad raketa nulėks 5,000 my
lių išilgai Atlanto vandeny
ną. Bet už 600 mylių ji ir 
bezdžionkaitė sudegė.

Santiago. — Į Čilę atvy
ko Tarybų Sąjungos preky
bos delegacija. Ji veda de
rybas pirkimui 300,000 tonų 
vario.

1939 metais juos paliuo- 
savo iš kalėjimo, bet Billin- 
sui nebuvo suteiktas dova
nojimas, kurį Kalifornijos 
valstijos gubernatorius ga
li duoti tik teismui užgyrus. 
Taigi, nors Billingsas buvo 
paleistas iš kalėjimo, bet 
jis neturėjo pilietinių tei
sių.

Dabar teisėjas McNutt 
užgyrė Billingso aplikaciją 
ir pareiškė: “Jis tik tiek 
turėjo bendro su ta bomba, 
kaip ir aš”, o gubernato
rius grįžino Billingsui pil
nas piliečio teises.

Warrenas Billingsas jau 
yra 68-ių metų amžiaus. 
Gyvenimą darosi gaminda
mas laikrodėlius. Jis yra 
Watch Makers unijos pir
mininku.

į Kenedis tarėsi su 
j Anglijos premjeru

Hamiltonas, Bermuda. — 
Per dvi dienas čionai tarė
si JAV prezidentas Kene
dis su Anglijos premjeru 
Macmillanu.

Jie svarstė apie Tarybų 
Sąjungos militarinių jėgų 
sutvirtėjimą, ypatingai ato
minių ginklų srityje, vaka
rinio Berlyno ir Kongo rei
kalus.

Kartu dalyvavę militari- 
niai specialistai sakė, kad 
Tarybų Sąjunga turi ne tik 
galingų atominių bombų, 
bet ji padarė didelį progre
są ir pasigaminime prie- 
mo n i ų sunaikinimui at- 
skrendančių raketų.

NEPASITENKINUSI 
JAV POZICIJA

New Delhi. — Indijos 
laikraščiai ir radijas išreiš
kė didelį nepasitenkinimą 
dėl užimtos Jungtinių Vals
tijų pozicijos reikale portu
galų kolonijų. Radijo ko
mentatorius sakė: “JAV di
plomatai, matyti, negirdi, 
ar nenori girdėti, kolonijų 
žmonių dejavimų”.

INDIJA PALEIS NAMO 
PORTUGALUS

New Delhi. — Indijos vy
riausybė pareiškė, kad ji 
paleis visus portugalus, ku
rie buvo suimti Goa, Damao 
ir Diu kolonijose, grįžti į 
Portugaliją. Tie portugalų 
kariai, kurie kilę iš Afri
kos, galės pasirinkti gy
venti ten, kur jie norės.

Washingtonas. — JAV 
orlaivynas užsakė “Saturn” 
raketą, kurią planuoja iš
šauti į Mėnulį. Užsakymas 
duotas Douglas Aircraft, 
Ko., Seattle, Wash., ir už 
jos pagaminimą sutarta su
mokėti $50,000,000.

Maskva. —NATO milita- 
ristai dirbtinai pučia tarp
tautinius nesutikimus, kad 
didinti apsiginklavimą.

Maskva. — Tarybų Są
junga pasiuntė protestą Le- 
bano respublikai dėl to, 
kad ji pasirašė su Vakarų 
Vokietija sutartį, kurioje 
buvo įtrauktas ir vakarinis 
Berlynas. ’ TSRS pareiškė, 
kar Berlynas nebuvo ir nė
ra Vokiečių Federatyvės 
Respublikos (Vakarų Vo
kietijos) dalimi.

Pasirodė, kad Vakarų vo
kiečiai jau nebepirmu kar
tu į sutartis įkiša į vakari
nį Berlyną, nors jie neturi 
jokių teisių jį skelbti savo 
teritorija. TSRS supranta, 
kad Vakaru vokiečiai ta

Pietiečiai teroras
• v

Washingtonas. —> Prezi
dento Kenedžio vyriausybė 
susirūpino, kad pietiečių te
roras prieš negrus labai že
mina Jungtines Valstijas 
tarp Afrikos ir Ažijos žmo
nių. Pietų, valstijose nuola
tos didėja teroras prieš ne
grus.

Albany, Ga., mieste apie 
800 negrų yra areštuota ir 
įkalinta, vien už tai, kad 
jie susirinkę prie teismabu- 
čio klūpėjo, meldėsi ir gie
dojo amerikines giesmes, 
prašydami neteisti vienuo
lika Laisvės keliautojų.

Liepsnoja karas 
Pietų Vietname

Saigonas. — “Virš 2,000 
Jungtinių Valstijų karinin
kų dalyvauja kare prieš
Pietų Vietnamo partizanus 
(Viet Cong)”, rašo ameri
kietis korespondentas Jack 
Raymondas.

Jis žymi, kad partizanų 
sukilimas apėmė visą Pieti
nį Vietnamą. Lapkričio m., 
kaip pati Ngo Dinh Diemo 
valdžia pripažįsta, partiza
nai užmušė 400 kareivių ir 
534 sužeidė. Buvo atsitiki
mų, kad' partizanai 500 
žmonių skaičiumi atakavo 
miestelius, bet daugumoje 
jie veikia mažomis grupė
mis.

Ngo Dinh Diemo valdžia, 
kuri gina seną išnaudojimo 
sistemą, turi 200,000 kari
ninkų ir karių, 75,000 žan
darų, bet negali įveikti 
partizanų. Dažnai kariai iš
tisomis kuopomis pereina 
į partizanų pusę.

Dabar Jungtinės Valsti
jos imasi griežtų priemonių 
nugalėjimui partizanų. Per 
septynerius metus jos davė 
Pietų Vietnamui už $500,- 
000,000 ginklų ir amunici
jos. Dabar prezidentas Ke
nedis vėl patvarkė duoti už 
$80,000,000.

Į Pietinį Vietnamą JAV 
karo ir transporto laivai 

daro idant bloginti tarp
tautinius santykius, darius 
kliūčių taikiam ir ramiam 
valstybių sugyvenimui.

Tarybų Sąjungos spauda 
žymi faktą, kad NATO ko- 
mandieriai vis daugiau pa
taikauja Vakarų vokie
čiams ir skiria jų genero
lus ir admirolus NATO jė
gų vadais. Hitlerininkas 
generolas Adolfas Heusin
geris eina NATO viršinin
ko pareigas, o šiomis dieno
mis NATO paskyrė hitleri
ninką admirolą Gerhardą 
Wagnerį komandieri u m i 
NATO karo laivyno Balti
jos jūroje.

New Orleanso mieste po
licija užpuolė negrų ramią 
demonstraciją: mušė lazdo
mis, mėtė ašarų bombomis, 
piūdė šunimis ir 292 negrus 
areštavo. Areštavo gatvė
je, areštavo ir besislaps
tančius baptistų bažnyčioje. 
“Ar tai taip mus pasveiki-l 
no su Kalėdų šventėmis”,1 
sakė negrų kunigas.

Annapoliso mieste nutei
sė devynis negrus studen
tus, kurie valgykloje sėdė
jo ir laukė maisto patarna
vimo. .

pristato ginklus ir amuni
ciją. Čia veikia virš 2,000 
JAV karininkų ir specialis
tų. Dabar jie vadovauja 
Ngo Dinh Diemo ginkluo
toms jėgoms. Amerikiečiai 
vairuoja sunkvežimius ir 
“džipus”, kurie aprūpina 
armijos dalinius. Ameri
kiečiai valdo ir laivelius 
upėse. Kadangi stoka kelių, 
tai laiveliai labai parankūs 
permetimui armijos ir amu
nicijos. Jungtinės Valstijos 
pagamino iš plastiko laive
lius, kurie lengvi ir tinka
mesni upėmis plaukioti. At
skrido 40 JAV armijos ma
lūnsparnių, kuriuos valdo 
amerikiečiai.

JAV karo specialistai 
pergrupuoja Ngo Dinh Die
mo armijos dalinius į ma
žas, po 8 ir 12 žmonių gru
pes karui prieš partizanus 
miškuose ir kalnuose.

Pietų Vietnamas randa
si pietrytų Azijoje, prie 
Pietų Kinijos jūros, o sau
sumoje rubežiuo j a s i su 
Kambodža, Laosu ir šiau
rės Vietnamu. Jis užima 
65,000 ketvirtainiškų mylių 
plotą ir ten yra 13,000,000 
gyventojų.

Pagal 1954 m. Genevos 
sutartį — nei viena šalis 
neturi kištis į jos vidaus 
reikalus.

Ulan Batoras. — Mongo- 
I Ii jos Liaudies Respublika 
randasi tarp Tarybų Sąjun- 

i gos ir Kinijos. Seniau Mon- 
i golija buvo atsilikusi šalis, 
bet prie liaudies vyriausy
bės, su pagalba TSRS ir Ki
nijos, ji jau padarė didelio 
progreso. Dabar per Mon
goliją iš TSRS į Kiniją eina 
geležinkelis, yra pravesta 

■ vieškelių, nemažai pastaty- 
i ta tekstilės ir kitokių fab
riku, c

Nuo 1921 metų Mongoli
joje gyvuoja liaudies vy
riausybė. Pirm Antrojo pa
saulinio karo Japonijos im
perialistai kėsinosi ją pa
vergti, bet Mongolijos ir 
TSRS jėgos japonus atmu- 

i sė.
Ji daug gavo pagalbos iš 

TSRS, vien nuo 1948 metų

Kunigas kariauja 
prieš partizanus

Saigonas. —Katalikų ku
nigas Ngu-Lac-Hoa, kuris 
pirmiau kariavo Čiang Kai- 
šeko jėgose, dabar vado
vauja karui prieš partiza
nus.

Jis vadovauja armijos da
liniams An Xuyeno provin
cijoje. Nuolatos su savo da
liniais landžioja po raistus, 
dažnai naktimis užpuola 
kaimus ieškodamas komu
nistu.

Valdžios generolai sako: 
“Jeigu Pietų Vietnamas 
turėtų 200 tokių kunigų, tai 
mes greitai sumuštume 
partizanus”.

POPIEŽIUS KALBĖJO 
UŽ TAIKĄ

Rbma. — Kalėdų proga 
kalbėjo popiežius Jonas 
XXIII. Jis ragino katalikus 
susilaikyti nuo “skleidimo 
nesutikimų ir neapykan
tos”. Popiežius kreipėsi į 
šalių valdovus “padėti į 
šalį jėgos vartojimą”.

REIKALAUJA LAISVĖS
Jungtinės Tautos. — 

Jungtinės Tautos reikalau
ja, kad baigtųsi anglų “glo
ba” Ugandoje, o belgų Ru- 
andoje-Urundyje.

Šios šalys randasi piet
rytų Afrikoj. Uganda uži
ma 93,i980 mylių plotą ir ten 
randasi 7,000,000 gyvento
jų. Gi belgų “globojama” 
Ruanda-Urundis užima 20,- 
540 ketv. mylių plotą ir tu
ri 5,000,000 gyventojų.

Londonas. — Į Antarkti- 
ką išplaukė laivai gaudy
mui banginių. Japonijos 
yra 8 laivai, Norvegijos — 
7, Tarybų Sąjungos —4 ir 
Anglijos du.

Roma. — Pietų Italijoje 
traukinys nusivertė į pa
kalnę. Žuvo 69 žmonės ir 
30 buvo sužeista.

$975,000,000 vertės. Kinija 
jai suteikė $115,000,000 pa
galbos. Ir dabar Mongolijo
je randasi apie 15,000 kinų, 
kurie dirba prie nutiesimo 
kelių ir pastatymo tiltų. 
Šimtai randasi bulgarų ir iš 
kitu socialistiniu šalių žmo
nių, bet daugiausiai techni
kų ir patarėjų yra iš TSRS.

Mongolija užima didelį 
plotą, būtent 626,000 ketv. 
mylių, bet ten yra tik apie 
1,500,000 gyventojų. Mon
golijoje yra daug smėlio dy
kumų, jų tarpe paskubu
sios Gobi dykumos.

Gamtiniai turtai dar pil
nai neištirti, bet jau suras
ta aukso, anglies, naftos, 
marmuro ir net uraniumo.

Mongolai augina daug gy
vulių, daugiausiai avių, 
taipgi nedidelių, bet ištver
mingų arklių.

Nusiminė Thailando 
valdovai

Bangkokkas. — Thaįlan- 
do valdovai labai nusiminė, 
kad Laose jau einama prie 
taikaus gyvenimo, o Pietų 
Vietname liaudis vis ener
gingiau kovoja prieš sun
kias gyvenimo sąlygas.

Thailandas randasi tarp 
Burmos, Laoso ir Kambo
džos. Visi šie kaimynai yra 
neutrališkos politikos šali
ninkai. Thailandas laikosi 
Vakarų politikos ir remia 
Vakarų agresiją.

DAKTARAS BANDO 
SKIEPUS PRIEŠ VĖŽĮ
Stokholmas. — Švedų 

D r. B. Bjorkludas pats 
save įskiepijo vėžio ligos 
vaksina. Jis mano, kad tas 
gal veiks, kaip įskiepijimas 
veikia nuo raupų. Bet rezul
tatai bus žinomi tik už ko
kių ketverių metų. Pasisiū
lė 120 liuosanorių, kad ir 
juos įskiepytų.

ŽMONIJA PER 
VIENĄ VALANDĄ
Amerikos statistikos ■ in

stitutas apskaičiavo, kad 
žmonija per vieną valandą 
išgeria 500 milijonų puodu
kų kavos, suvalgo 3.5 mili
jono kilogramų duonos, 25 
milijonus kilogramų daržo
vių ir perskaito 60 milijonų 
laikraščių. Per tą patį lai
ko tarpą 1,000 porų susi
tuokia, 100 išsiskiria, gims
ta 5,500 vaikų ir miršta 
4,700 žmonių.

Washingtonas. — Ispa
nijos ir Portugalijos orga
nizacijos prisiuntė protes
tą prieš tai, kad JAV vals
tybės sekretorius Ruskas 
tarėsi su fašistu diktatoriu
mi Franco.

Bogota, Kolumbija. —Bu
ga mieste sprogo bomba ar
mijos barakuose ir užmušė 
50 žmonių.
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J Amerikos mokslininkui balsas
i - ’^GRUODŽIO 19 DIENĄ ‘‘The N. Y. Timese” tilpo 

\dsb puslapio istorinis dokumentas formoje atviro laiš- 
kd prezidentui Kenedžiui ir New Yorko valstijos guber
natoriui Rbckefelleriui. Tai dokumentas, kuris turėtų 

; pasiekti visus Amerikos kampus ir patekti į kiekvieno 
amerikiečio rankas.

“Atvirą laišką” pasirašo ne desėtkas kitas įžymių 
v amerikiečių, bet apie septyni šimtai. Tai profesoriai iš 

didžiojo New Yorko universitetų, kolegijų ir šiaip aukš
tojo mokslo įstaigų: Albert Einstein College of Medici- 
ne> Brooklyn College, The College of the City of New 
York, Columbia University, Cooper Union, Hofstra 
College, Mount Sinai Hospital, New York University, 
Pratt Institute, Queens College, Rockefeller Institute, 
Sloane Kettering Institute, State University of New 
York, Stevens Institute of Technology, Yeshiva Univer
sity ir kt.

Niekados pirmiau po jokiu plačios socialinės reikš
mės dokumentu nesimatė pasirašiusių tiek daug tokių 

J aukštojo mokslo vadų ir profesorių. Jie patys sakosi iš 
savo kišenių sudėję lėšas apmokėjimui paskelbimo laiš
ko spaudoje. O tai, žinoma, pareikalavo keleto tūkstan
čių dolerių. Tas tik parodo, kaip giliai šitie Amerikos 
mokslo žmonės yra susirūpinę šių dienų padėtimi.

“• Suminėtų įstaigų ir mokyklų profesoriai plačiai iš
dėsto savo nuomonę šiandien taip plačiai mūsų vyriau
sybės propaguojomo civilinio apsigynimo klausimu. Jie 
mano, kad visa toji slėptuvių statymo programa verta 
greito peržiūrėjimo. Jų nuomone, nėra ir negali būti 
jokio apsaugojimo Amerikos žmonių nuo niuklinių 50 ar 
100 milijonų tonų dinamito pajėgumo bombų. Ką gi 
reikš kur nore kelių pėdų urvelis po žeme, kuomet viena 
tokia bomba, numesta ant miesto, per 16 mylių į visas 
puses viską sunaikins!

. Dar daugiau. Šitie mokslo žmonės savo laiške nuro- 
do, kad slėptuvių statymo programa sudaro didelį pavo
jų dar ir tuomi, jog Amerikos žmonės gali klaidingai 
įsivaizduoti, kad iš tikrųjų jie galėtų išsigelbėti atomi
nio karo atveju. Taip įsivaizduodami, jie pamirštų tik
rąją apsaugą, vienintelę apsaugą, tai vengimą niuklinio 
kąro, tai kovą prieš niuklinį karą. Jie labai, labai biją, 
kad dar ir šiandien Amerikos žmonės nemato ir nesu
pranta tokio pavojaus. Todėl jie prašo ir ragina prezi
dentą supažindinti žmones su tuo pavojumi ir vesti 
mūsų tautą taikos keliu.

Mes, žinoma, nuoširdžiai sveikiname mūsų didmies
čio mokyklų ir mokslo įstaigų profesorių tokį drąsų 
pasisakymą tokiuo rimtu, tokiuo svarbiu klausimu. Ne
tenka abejoti, jog jeigu turėtų progą, po šiuo jų “ Atvi
ru- .laišku” pasirašytų milijonai kitų amerikečių,,—ame
rikiečių, kurie numato niuklinio karo pavojų ir su bai
me žiūri į kiekvieną žygį mjūsų tarptautiniuose santy
kiuose, kuris veda ne link taikos, bet link karo.
. ■:. Sunku pasakyti, kaip prezidentas Kenedis pažiūrės 
į šį nepaprastą jam pasiųstą laišką. Nejaugi jis nekreip- 
tų dėmesio į tokį rimtą pareiškimą? Nesinori tuo tikėti. 
Nesinori tikėti, kad jis nežinotų, jog šitie New Yorko 
aukštųjų mokyklų šimtai profesorių savo laiške išreiš
kia nuomonę ir giliausius troškimus visos šalies, visos 
tautos. Karo nori ir už karą kalba tiktai išprotėję reak
ciniai elementai, tokie, kokie sudaro John Birch Society.

MENINĖS KŪRYBOS 
“LAISVĖ” 
FRANCŪZIJOJE

Viename Lietuvos laik
rašty skaitomo:; • - . •>

Buržuaziniai propagandistai 
mėgsta vaizduoti dabar tinę’ 
Prancūziją “laisvės,” meninės 
kūrybos šalimi. Kokia iš tik
rųjų ši laįsvė, neblogai parodo 
istorija su kino filmu “Ne
užmušk,”, sukurtu žinomo 
prancūzų kino režisieriaus 
Klodo Otano-Laros.

šis filmas, pavadintas vienu 
krikščioniškų įsakymų, demas
kuoja bažnyčios veidmainystę 
ir militarizmą. Jame atsi
skleidžia karo sukelta drama 
daugelio jaunų prancūzų są
monėje. Jo pagrindą sudaro 
tikri 1949 metų gegužės 6 d. 
įvykiai: tą dieną Prancūzijos 
karinis tribunolas Reino mies
te, įmetęs į kalėjimą jauną 
prancūzą už tai, kad šis at
sisakė “užmušti artimuosius,” 
išteisino hitlerinį dvasininką, 
kuris 1944 metais pats
dė vieną Pasipriešinimo judė
jimo dalyvių.

Valdžios organai iš 
pastebėjo “ardomąją” i 
narijaus veiklą, 
ryta viskas, kad Otan - Laros 
filmas niekad nepamatytų ek
rano. Režisierių! atsisakė teik
ti bet kokią finansinę para
mą, o vadinamoji “psichologi
nė tarnyba” tam tikru būdu 
įtikino statytojus, kad jie neiš
drįstų sukti šio filmo. Kaį fil
mas “Neužmušk” per didelius 
vargus buvo vis dėlto sukur
tas, valdžios organai ir jiems 
paklusni spauda pasiekė, kad 
šio filmo žiūrovaj nepamatytų.

Buvo imtasi visų priemonių: 
nuo “tylėjimo sąmokslo” iki 
grubaus organų Prancūzijos 
kompetentingų organų spau
dimo į Tarptautinio kįno fes
tivalio Venecijoje direkciją, 
kuri turėjo leisti demonstruo
ti Otan-Laros filmą.

Spaudoje

nuzu-

i karto 
šio sce- 

Buvo pada-

Spaudoje ; į j jog
Prancūzijos1 kthd^Veik^jhrns ir 
kino kritikams, esantiems fes
tivalyje Venecijoje, biivo už
drausta vadovauti': šio “maiš
tingo” filmo peržiūroje. Ta
čiau, nežiūrint viso to, filmas 
festivalyje turėjo didelį pasi
sekimą. Dabartiniu metu vi
saip stengiamasi, kad šis fil
mas nebūtą ,demonstruojamas 
ne tik Prancūzijoje, bet ir už 
jos ribų.

Didelei respublikos aukštų
jų mokyklų darbuotojų grupei 
įteikti Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezi d i u m o 
Garbes rąstai.”

Iš suminėtų asmenų, ga
vusių ordinus ir garbės raš
tus, norime tarti pora žo
džių apie du.

Vilniaus universiteto rek
torius prof. J. Kubilius am
žiumi dar jaunas vyras, 
rodosi, tik apie 40 metų am
žiaus. J. Kubilius — moks- 
lininkas-matematikas. Uni
versiteto rektoriaus parei
gas jis pradėjo eiti prieš 
apie trejus metus. Ir šis or
dinas jam buvo suteiktas už 
pavyzdingą reikalų vedimą 
stambia usioje Lietuvoje 
aukščiausio mokslo citadelė
je—senajame universitete.

Prof. B. Pranskus-Žalio- 
nis — seniai mūsų skaityto
jams pažįstamas iš jo raštų. 
Kadaise jis buvo uolus mū
sų spaudos bendradarbis. 
Iš tikrųjų, pirmieji jo gro
žinės literatūros kūriniai 
tilpo “Laisvėje” prieš apie 
40 metų. B. Pranskus-Ža- 
lionis yra parašęs nemaža 
eilėraščių, bet šiuo metu jis 
dirba kaip literatūros moks
lo darbuotojas: tiria, renka 
praeityje sukurtus lietuvių 
rašytojų raštus, juos reda
guoja, juos išleidžia knygo
mis į pasaulį. Jis parašė 
keletą stambių knygų. Bet 
jis rašo atliekamu nuo kas
dieninio darbo laiku. Uni
versitete B,. Pranskus vado
vauja katedrai,, moko, dėsto 
lietuvių literatūrą.

•Mes tegalime tik pasvei
kinti apdovanotuosius di
džios garbės ženklais visus, 
aukščiau suminėtuosius, ir 
palinkėti jien$t toliau gerai 
dirbti! . ;

supigau .pftįįęjti ugnies pe
lenais paverstą^ kaip puvi
mo dulkėmis virtusį kūną.”

Tęsdamas toliau savo 
kvailas žmonėms pasakas 
apie jo dievo “galybę,” kun. 
Bartuška prisimygęs tvirti
na, kad “dievas pasaulio 
pabaigoje kūnus prikels iš 
numirusių ir sujungs su 
žmonių sielomis.”. Tas tiesa, 
girdi, “kad gamtos jėgomis 
tai visiškai neįmanoma, bet 
visagalis dievas mirusius 
gali prikelti,” ir prikelsiąs! 
Girdi, “pavertimas dulkė
mis arba pelenais nei kiek 
nekliudo būti prikeltam.”

Jei taip, tai atrodo, kad 
bažnyčiai neturėtų būti jo
kio skirtumo, kas padaroma 
su mirusio kataliko lavonu, 
kadangi pranciškonų die
vui, kaip matėme, sudegini
mas jokios problemos nesu
daro. Tad kam draūsti ka
talikui norėti būti, numi
rus, sudegintu?

Kun. Bartuška atsako: 
Ogi todėl, kad deginimas 
yra p a g o niška tradicija. 
Betgi, kaip jis pats teigia, 
laidojimas žemėje yra gry
nai žydiška tradicija. Tai 
kuo ji geresnė už pagoniš
ką? Dar daug blogesnė, 
nes, kaip visi sveikatos ži
novai pripažįsta, deginimas 
lavonų yra daug praktiš
kesnis.

Ar kas nors gero 
iš to išeis?

Pasibaigus AFL-CIO kon
vencijai, daugelis darbinin
kų stato klausimą: Ar kas 
nors iš to išeis? Daugelis 
mano, kad unijų konvencija 
beveik jokio progreso nepa
darė, apart priėmimo kelio
likos rezoliucijų ir susitari
mo taikiai unijose sugyven
ti, visus unijų ginčus palik
ti prez. Meany spręsti, gin
čams spręsti komisiją suda
ryti.

Svarbiausias,, rodosi, klau
simas buvo, tai išmestųjų 
unijų atgal priėmimas. Pa- 

kad prez. Meany

Labai didelis panašumas
KINIJOS VALDŽIA ir spauda sveikina Indijos at

siėmimą iš Portugalijos Gao, Damao ir Diu. Ištrenki
amą portugalų iš Indijos teritorijos kiniečiai skaito tei
singu ir būtinu žygiu.

,.v. Užgirdami indusų žygį, kiniečiai primena pasau
liui, kad tolygiai nepakenčiamas amerikiečių ir Čiang 

‘Kai-šeko klikos viešpatavimas Formozoje, kuri priklau
so Kinijai. Anksčiau ar vėliau toji sala turės būti iš
laisvinta.
err Panašumas labai didelis. Kiniečiai yra teisūs, reika
laudami, kad Formoza būtų sugrąžinta Kinijai. Deja, 
ą^rodo, kad kaip portugalai geruoju nesitraukė iš Indi
ją žemės, taip Čiang Kai-šeko klika nesitrauks iš For- 
įjį&zos. Indija buvo kantri, kantri yra ir Kinija. Bet

.. „ Aišku, jog Indijos laimėjimas sustiprins Kinijos 
ryžtą išlaisvinti Formozą.

Kaip jie juos “baudžia”
' ’ R Iš VAKARINĖS VOKIETIJOS praneša, kad mies- 
te Karlsruhe buvo suimti ir “nubausti” trys baisūs 
žmogžudžiai. Jie karo metu Lietuvoje išžudė daugiau 
kaip tūkstantį žydų.

Ar žinote, kokia bausme šitie kruvini bestijos Va
karinės Vokietijos teismo tapo nubausti? Vyriausias 
žlhogžudys, pavarde Ehringer gavo 12 metų kalėjimo, o 
jo .pagalbininkai Schumacher ir Bruenerttik po 4 metus! 
~ Beje, pasirodo, kad žmogžudys Schumacher kelis 

Jnetus tarnavo Adenauerio valdžios aparate kaipo 
fcspecialistas kovai su komunistais”. '.

PAGERBTI MOKSLO IR 
ŠVIETIMO VEIKĖJAI

Vilniaus “Tiesoje” skaito
me:
“Vakar, gruodžio 13 d., Lie

tuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiume grupei aukš
tųjų mokyklų darbuotojų, ap
dovanotų 1961 m. rugsėjo 15 
d. TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Įsaku, buvo 
įteikti ordinai ir medaliai.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo Pir
mininkas J. Paleckis įteikė Le
nino ordinus Vilniaus univer
siteto rektoriui profesoriui J. 
Kubiliui, Vilniaus universiteto 
katedros vedėjui profesoriui B. 
Pranskui - žalioniui, Vilniaus 
aukštosios partinės mokyklos 
direktoriui docentui K. Tiške
vičiui.

Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordinai buvo įteikti Vilniaus 
universiteto katedros vedėjui 
profesoriui S. Jankauskui, Vil
niaus universiteto prorektoriui 
docentui S. Lazutkai, Vilniaus 
Pedagoginio instituto katedros 
vedėjui docentui J. Mickevi
čiui.

“Garbės ženklo” ordinus ga
vo dešimt aukštųjų mokyklų 
darbuotojų, keturiolikai aukš
tųjų mokykų darbuotojų buvo 
įteikti medaliai “Už darbo šau
numą” ir “Už pasižymėjimą 
darbe.”

Taip pat buvo įteikti “Lietu
vos TSR nusipelniusio mokslo 
veikėjo” garbės vardo suteiki
mo raštai Vilniaus universiteto 
katedros vedėjui profesoriui 
K. Daukšui, Vilniaus universi
teto katedros vedėjui profeso
riui A. Juciui, “Lietuvos TSR 
nusipelniusio meno veikėjo” — 
Lietuvos TSR Dailės instituto 
profesoriui A, Gudaičiui, Dai
lės instituto vyresniajam dės
tytojui J. Kedainiui.

KVAILO KUNIGO 
KVAILOS PASAKOS

Įžymus Amerikos lietu
vių dvasininkijos šulas kun. 
V. Bartuška Brooklyn© 
pranciškonųt “Darbininke” 
(gruodžio 19 d.) smarkiai 
prabyla numirusių laidoji
mo reikalais. Jis nesuranda 
pakankamai aštrių žodžių 
pasmerkimui tų, kurie nori, 
kad jiems mirus jų palaikai 
būtų sudeginti. Ypač ge
ram katalikui esą bažnyčios 
griežtai draudžiama suside
ginti. Girdi, “katalikui, pa
reiškusiam norą, kad jo la
vonas būtų sudegintas, ne
teikiami šv. sakramentai, 
bažnytinis laidojimas, už jį 
negalima viešai aukoti, šv. 
mišių, jo palaikai negali bū
ti laidojami šventuose ka
puose.”

Mirusiųjų palaikus laido
ti žemėje esanti “krikščio
niška tradicija.” Bet čia 
sužinome, kad toji tradicija, 
kaip ir visa krikščionybė, 
tapo paveldėta arba perim
ta iš žydų. Tai kunigas 
Bartuška ne tik pripažįsta, 
bet pats ištraukomis iš bib
lijos įrodo. Seniai, labai se
niai, dar prieš krikščiony
bę, girdi, beveik visi kiti 
žmonės lavonus degindavę, 
o tik žydai ir egiptiečiai juos 
žemėje laidodavę. Tą tradi
ciją pasisavino ir krikščio
nys, ir dabar jos kietai lai
kosi.

Kaip žinia, kai kas iš ti
kinčiųjų bijosi būti sude
gintais dėl to, kad jie nebe
galėsią su savo kūnais pri
sikelti iš numirusių. Bet 
ne dėl to kuh. Bartuška 
priešingas lavonų degini
mui. Pasak jo, “toks galvo
jimas yra Visiškai tuščias ir 
naivus. Ugnis sunaikina tik 
lavoną, o ne dįęvo galią jį 
prikelti. Dievui nė kiek ne-

.w.»w .oziO/i i

GYDYTOJŲ 
SUSIVIENIJIMO 
REAKCINĖ POLITIKA

Dabar paaiški, pagal val
džios rekordus', • kad Ame
rikos gydytojų Susivieniji
mas (American Medical 
Association) išleidžia dide
les krūvas dolerių paveiki- 
mui Washingtone valdinin
kų ir kongresmanų. Ten jis 
užlaiko pastovų štabą, ku
rio pareiga kovoti prieš bi- 
lius, kuriems reakciniai Su
sivienijimo vadai neprita
ria. Dabar jie įžūliai prie
šinasi sumanymui, kad bū
tų įvestas medicininis ap
tarnavimas visiems pensi
ninkams. Pasirodo, kad sa
vo kovai prieš tą prakilnų 
sumanymą tik paskutiniais 
šešiais mėnesiais Gydytojų 
susivienijimas išleido $146,- 
894. Tais pinigais buvo 
papirkinėjami valdininkai 
ir kongresmanai, kad jie ne- 

i praleistų minėto suhianymo.

IR JIE PRIPAŽINO 
SENIAI ŽINOMĄ TIESĄ

Savai t r a š t i s “Labor” 
džiaugiasi pasis a k y m a i s 
dviejų įžymių amerikiečių. 
Vienas jų yra mūsų šalies 
agrikultūros sekretorius O. 
L. Freemanas. Kalbėdamas 
į šalies farmerius, jis, gir-| 
dį, storai pabrėžė, kad mies
to darbininkų ir darbo far- 
merių interesai yra vieni ir 
tie patys. O tai Mr. Free
man išvadai, pasak “La
bor,” pilnai pritaria Nacio
nalinės farmerių sąjungos 
prezidentas J. G. Patton.

Paimkime tik du klausi
mus. Miesto darbininkai 
kenčia nuo nedarbo. Bet 
mes turime milijonus far
merių, kurie taipgi galo su 
galu nebegali sudurti. Ar
ba paimkime jaunimo rei
kalus. Jauni žmonės ne tik 
miesto, bet ir kaimo, aplei
dę mokyklą, ieško užsiėmi
mo, bet negali surasti.

Betgi nei Freemanas, nei 
Pattonas nieko naujo neiš
rado. Pav., komunistai ir 
kiti pažangiečiai jau seniai 
skelbia tą pačią “evangeli
ją,” kad miesto ir kaimo 
darbo žmonių reikalai yra

sirodo, 
lengvai savo nusistatymą 
laimėjo. Virš du milijonai 
unijistų pasiliko .ir toliau 
atskirti nuo unijų centro. 
Tymsterių unija su pusant
ro milijono narių ir toliau 
bus bandoma iš vidaus ir iš 
lauko griauti. Palieka pa
smerkta veikliausia unija.

Dabar klausimas, ką da
rys Tymsberių unijos virši
ninkai? Ar jie ir toliau to
leruos Meany politiką tą 
uniją ardyti? Kalbama pla
čiai apie organizavimą kito 
unijų centro. O tai reikštų, 
kad prie naujo centro galės 
p risi dėti ne tik iš AFL- 
CIO išmestosios, bet ir tos 
unijos, kurios nepasitenki
nusios Meany vadovybe.

Konvencijoje priimta re
zoliucija už organizavimą 
neorganizuotų darbininkų 
vėl gali pasilikti ant popie
riaus iki kitos konvencijos, 
kaip kad pirmiau tai atsi
tikdavo, kadangi preziden
tas Meajiy tiki į gompersinę 
politiką pasitenkinti ribotu 
unijose narių skaič i u m i . 
Daugelis delegatų smarkiai 
kritikavo prez. .Meany ir kL 
tus viršininkus, kodėl nieko 
nedaroma, kad, įtraukti. į 
unijas 54 milijonus neorga
nizuotų darbininkų. Pasi
žadėta ką nors veikti.

Rasinės kai kuriose unijo
se diskriminacijos klausi
mas paliktas po senovei, tik 
su pageidavimu, kad jis ne
būtų praktikuojamas. Neg
rai delegatai kurių nedaug 
konvencijoje tebuvo, smar
kiai prieš rasinę diskrimi
naciją kalbėjo. Jie kriti
kavo viršininkus, kodėl jie 
nepadeda masiniam negrų 
veikimui pietinėse valstijo
se.

Algų klausimu prez. Mea
ny prakišo. Jis konvencijos 
pradžioje prez. Kenedžiui 
pasižadėjo 1,000% koope
ruoti su administracija ir 
algų darbininkams nekelti. 
Konvencija, tačiau, nutarė 
nesilaikyti tūkstantinės ko
operacijos. Gyvenimo reik
menų kainoms kylant, uni
jos kovos ir už algų kėlimą.

Protestantai už 
nusiginklavimą ir taiką

Indijos sostinėje New 
Delhi įvykusi tarptautinė 
Pasaulinės Bažnyčių Tary
bos asemblėja išleido atsi
šaukimą į visas pasaulio 
valdžias ir visus žmones.

Asemblėja k v i e č i a vy
riausybes tuojau sulaikyti 
ginklavimosi lenktynes ir 
susitarti visiškai nusigink
luoti. Kviečia tuojau su
laikyti niuklinius bandy
mus, kaip žmonijos sveika
tai pavojingus. Kviečia vi
sus darbuotis už taikos iš
laikymą, išdirbant “pozity- 
vę taikai programą“

vienodi. Jau seniai jie ra
gina visus darbo žmones iš
vien kovoti prieš kapitalis
tinį išnaudojimą.

Bažnytine asamblėja nu- y 
rodo, kad reikia skelbti ka
rą skurdui, ligoms, išnau
dojimui ir nežįnystei. Kvie
čia tvirtinti Jungtines Tau
tas ir plėsti mokslą ir ap- 
švietą atsilikusiose šalyse.

Bažnyčių asamblėjoje da
lyvavo 577 delegatai, atsto
vaudami apie 300 milijonų 
protestantų ir orto d o k s ų 
bažnyčių narių iš 60 šalių. 
Minima bažnyčių taryba A- 
merikoje turi apie 35 mili
jonus narių. Pasaulinės 
bažnyčių tarybos balsas to
dėl yra daug reiškiantis.

Pasaulinė bažnyčių tary
ba skaitosi konservatyvi, 
tačiau jos asamblėjos tari
muose ir rezoliucijose nesi
mato jokio pa s i s a k y m o 
prieš Tarybų Sąjungą ar ki
tus socialistinius kraštus. 
Rezoliucijose jaučiama ko
egzistencijos dvasia,, tarp
tautinio susitarimo dvasia. A f

Kas kenkia žmonių 
sveikatai?

žurnalas “Today’s Health” 
atžymi sekamus dalykus, 
kurie kenkia žmonių svei
katai :

1. Automobiliai ir trokai 
šiuo metu užkemša mūsų 
miestų gatves ir paleidžia 
oran tiek daug nuodingų 
dujų, kad net žmones troš
kina. Nuo tų dujų dauge
lis gauna gerklės ir plaučių 
vėžius. Dujos apsunkina 
kvėpavimo organus.
2. Brooklyniečiai gydyto
jai David M. Spain ir Da
niel J. * Nathan, tyrinėję 
daug rūkorių, tvirtina, kad 
per didelis rūkymas kietina 
kraujo arterijas, taipgi šir
dį silpnina. Kaip matote, 
per didelis' rūkymas ne ‘tik 
plaučiams pavojingai, bet|..| 
ir šiVdžlAi kenkia. •' /

3. Kenkia sveikatai ir 
per didelis vartojimas įvai
rių patentuotų vaistų, ypač 
falšyvų vaistų ir netinkamo 
maisto produktų. Vien tik 
už falšyvus vaistus ir to
kiems vaistams taikomą li
teratūrą amerikiečiai išlei
džia kasmet apie bilijoną 
dolerių. Už savo pinigus jie 
dar nusiperka nesveikatą.

4. Netinkamai balansuo
tas maistas daug kenkia 
vaikų auginimui. Tai paro
do ir tas, kad 50 procentų 
pašauktųjų jaunuolių netin
ka militarinei tarnybai. Ži
noma, ne vien mityba, bet 
ir abelnas vaikų aukėljimas 
turi didžiulės įtakos į jau
nimo sveikatos stovį.

Minimame žurnale paduo
dama gerų patarimų, kaip 
tinkamai auginti vaikus ir 
kokia žmonėms mityba ge- /• 
riausia. Pasiskaityti šį žur
nalą galima gauti visuose^ 
viešuose knygynuose. J.G.

Ar indėnai turėjo 
“Thanksgiving”

Jungtinėse Valstijose, lap
kričio paskutinį ketvirta- • 
dienį, švenčia padėkų die
ną (“Tranksgiving”). Tai 
kaip ir nuo indėnų perim
ta šventė. Amerikos indė
nai vartojo virš 3,500 ja
vų, žolių ir augmenų mais
tui, gėrimui, vaistams. Jie, 
suėmę augmenis, turėdavo 
savo šventę. Indėnai kuku
rūzus augino jau prieš 5,- 
000 metų.

Indėnai laike savo padė
kų dienos gėrė ir valgė. Jie 
valgė kukurūzus, pamido- 
rusus, pupeles, žemės rie? 
šutus (“peanuts”), įvairius 
arbuzėlius, bulves, “avoka
das” ir saldžias bulves.
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Susipažinkite su Londonu
Rašo A.

Londonas... Vaizdavomės 
tirštame rūke skendintį 
miestą su šaltomis ir drėg
nomis gatvėmis, nuolat 
rūkstančiais fabrikų kami
nais, dengiančiais visą ap
linką tirštu suodžių sluoks
niu, miestą, kurio gatvėmis 
slenka autobusai, neskubiai 
lenkdami tylius praeivius 
su neišvengiamais skėčiais

DETROIT, MICH.
Gavau laišką nuo ’Chas. 

Keras (Kaz. Kėrevičiąus), 
rašytą š.m. gruodžio 10 d. 
“Gerbiamas Vincai,

Trumpai pranešu, kad 
man teko būti 8 dienas For
do ligoninėje. Sugrįžau na
mo 9 d. gruodžio. Padarė 
man operaciją ant kairio 
žando prie pat ausies; pras
tas jausmas, negerai. Gruo
džio 11 važiuosiu vėl į Fof^ 
do ligoninę, kad išimtų sti- 
čius. Ką daktaras darys— 
nežinau. Pjaustydami mano 
žandą sugadino girdėjimą 
kairėje ausyje ir akies ant
akio nejudinu ir blakstiena 
nekruta.

Tai tiek, mielas drauge, 
pranešu apie operaciją.

Nėra malonu, kad man 
taip pasitaikė tuo laiku, 
kuomet vyksta priešmeti- 
niai susirinkimai ir valdy
bų rinkimai; vargiai galė
siu dalyvauti.

Negaliu nė rašyti gerai; 
ranka dreba. Gal teks su 
jum pasikalbėti asmeniškai.

Chas. Keras, 
6514 Warwick 
Detroit 28, Mich.

Gaila, kad taip atsitiko 
“Laisvės” skaitytojui ir rė
mėjui. Kazimieras Kerevi- 
čius yra tvirtai užsiartavo- 
jęs darbininkų klasiniame 
supratime. Niekad neaplei
džia progresyvių įvykių.

Turėk viltį, Kazimierai, 
kitą dieną bus geriau. Vi
suomet rytoju viltis-ateitis.

“Tu parašei Laisvėje 
ir išrinko jį”

Viena ypata pasakė, kad 
“patarei balsuoti už Cava
nagh į majoro vietą ir iš
rinko jį.”

Jeigu ne mano geras 
draugas Frank Nakas, ku
ris pasipažįsta su daugybe 
politikierių, nebūtų atsive- 

Į dęs į praėjusį koncertą tą 
! politiką, nebūčiau turėjęs 
progą nė rašyti apie būsi
ma burmistrą — Cavanagh.

Jo išrinkimui pasidarba
vo F. Nakas.

Turiu dadėti biskutį. Kai 
jį išrinko, jis pasiskyrė 
juocĮveidį profesorių mies
to administrato r i u m ir 
George Edwards policijos 
viršaičiu — komisijonieriu- 
mi, tuojau pradėjo bėgti 
visi apsileidėliai iš valdvie- 
čių. Išsigando.

G. Edwardsa detroitie- 
čiai gerai atsimena, kai jis 
buvo U.A.W organizato
rium. Buvo apšauktas “sit- 
down strike” pravadyrium.

“Laisves” jubiliejiniam 
fondui:

Seka vardai, kurie davė 
aukų:

F. ir K. Nakas ... $15.00 
Vincas Kuzas 
Jam. U......... •

Rochester, N. Y.
• Gruadžio 10 d. įvyko LLD 
110 kuopos (Moterų klubo) 
susirinkimas. Daug narių 
dalyvavo ir visos pasimo- 
kėjo duokles už 1962TnetU5‘. 
1962 metams valdyboje pa
siliko tos pačios draugės, 
kurios ir buvo. Į klubą įsi
rašė nauja narė Ona Žag- 
rekalienė.

Dėl sveturgimių gynimo 
paaukota $10. Apsvarsčius 
kitus reikalus, nutarta pa
siųsti užuojautą sergan
čioms narėms Antaninai 
Duobienei ir Anelei Balta* 
kienei., kurios randasi li
goninėje. Raminkitės, drau
gės! Mes visos reiškiame 
jums užuojautą, trokštame, 
kad kuo greičiausiai pa- 
sveiktumėte ir vėl kartu su 
mumis būtumėte.

Po susirinkimo turėjome 
kavos ir užkandžių. Kadan
gi pripuolė gimtadienis 
Katrinos Žemaitienės, tai 
sudainavome jai “Linksmo 
gimtadienio” ir linkėjome 
geriausios sveikatos. Že
maitienė yra veikli narė, 
darbuojas kiekviename pa
rengime, nares suvežą į su
sirinkimą ir parveža į na
mus.

Sekamas klubo susirin
kimas įvyks 1962 m. sausio 
14 d. Turėsime vėl arbatos 
ir užkandžių. Kviečiame vi
sas nares dalyvauti ir atsi
vesti naujų narių.

L. Bekis

LINKĖJIMAS SU NAUJAIS METAIS 
1962

Laimingai sulaukus šitų naujų metų, 
Linkiu, kad garbingai taika pražydėtų: 
Šio viso pasaulio visuose kraštuose 
Ir sudrumsto svieto visuose sluoksniuose, 

Ir kad žydėtų nuolatos.
Ir taipgi, kad žmonės be baimės gyventų, 
Kad karo pavojus jiems nebegrasintų, 
Ir kad jų mintyse taika vis stovėtų 
Ir meilė širdyse taipogi žibėtų, 

Ir kad taip būtų visados!
Jonas Juška

Londono žalieji plotai
Tik atsidūrus pačiame 

verdančiame Londono gat
vių katile pajuntama, kokią 
palaimą teikia miestui ža
lieji masyvai. Pačiame did
miesčio viduryje yra didžiu
liai parkai su pakirptais 
gazonais, vandens baseinais, 
kuriuose plaukioja gulbės, 
žąsys, antys ir kitokie van- 

Tačiau pro skrajojančio dens paukščiai, yra žaidi-
milžino “TU-104” langus 
pamatėme saulės spindulių 
nutviekstą miestą. Pirmas 
įspūdis visiškai nesutapo su 
žinoma sąvoka “rūškanas 
Londonas.” Pro tipingų, su
sikaupusių aerouosto valdi
ninkų — klarkų — užtvarą 
patenkame į gatves. Mil
žiniška reklama įtikinėja, 
mus net keturiomis kalbo- 

^.mis, kad “niekada neapsi- 
^riksime gerdami ‘Baltojo 

žirgo’ viski.” Didžiuoju va
karų plentu važiuojame į 
patį Londoną.
Automobiliai, automobiliai
Pirmiausia, ką pastebime, 

tai automobilių gausumas. 
Jų tiek daug, kad net kok
tu darosi. Jie negailestin
gai veikia nervtj sistemą. 
Automobiliai atima Londo-
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mų aikštelės, jodinėjimo ta
kai. Londoniečiai pagrįstai 
vadina savo žaliuosius plo
tus “Londono plaučiais.” 
Be parkų ir sodų gyvenimas 
Londone būtų sunkiai įsi
vaizduojamas. Vienas tokių 
žaliųjų masyvų yra garsu
sis Haidparkas. Jame yra 
speciali aikštelė, kurioje

MIAMI. FLA
LSK piknikas, svečiai, 
paskaita, taikos daina
Gruodžio 17-tą Lietuvių 

Socialis Klubas turėjo labai 
vykusį pikniką Žekonių dar
že. Čia svečiai sutiko ir vie
tos savininkus Žekonius, 
jau sugrįžusius iš atšalusio 
Bostono. Floridos oras da
bartiniu laiku yra pats ge
riausias piknikauti. Tad ir 
svečių, atskridusių iš nortų> 
matėsi daugiau.

Čia jau vieši M. Simana
vičius iš New Yorko apylin-

magnatų užgaidas, nuosek
liai ir įkyriai žaloja jauno
sios kartos sąmonę.

Žaloja jaunimą ir gelto
noji spauda. Ki^UtuWV1 Vit
rinos mirgėta1'' mirga daž
niausiai amerikoniškos kil
mės “komiksais,” kurių vir
šeliuose vaizduojama žudy
nių scena arba visiškai ar 
pusiau nuoga moteris ne
dviprasmiškoje situacijoje. 
Kartą mūsų dėmesį patrau
kė didžiulė vitrina su įrašu 
“Viskas vaikams.” Tarp ki
ta ko pamatėme projekcinį 
aparatą diapozityvams. At
rodo, kas čia ypatingo? Ta
čiau, įsižiūrėję į pačius di- 
afilmus, nustebome išvydę, 
kad juose kartojasi tų pačių 
“komiksų” viršelių temati
ka... Ir tai diafilmai vai
kams !

Amerikines mados randa 
čia labai mažai pasekėjų,

laisvai gali sakyti _ prakal- ypač vyrų tarpe. Žinoma, 
bas kas tik panorėtų. Ne-Londone galima sutikti “sti- 

į,” kurie čia vadinami 
Pu-j “teddy boys,” tačiau jų rei- 
kū“jkia gerokai paieškoti. Teko 

matyti vieną kitą vyriškį, 
apsirengusį ryškiausiomis 
spalvomis numarginta pa- kės, Savulioniai iš Lawren- 
laidine arba pasirišus} kak- čio jau apsipirko namus ir 
laraištį su beždžionėmis, su- pasiliks nuolatiniais Flori- 
šukavusį plaukus stiliumi dos gyventojais. A. ir Alf. 
“aš pas tėvelį balvonas.” j Gužauskai iš Toronto, dar 

. . j Sutikome ir merginą, nepa- jauni žmonės, čia vieši. In-
mn in budina knlnritn nn- Vienas klausvtojų jam pa- prastaį aukštą, apsirengu- žinierius Antanas Grigaliū-

j—.• u. stebi, kad pries^atsirandant siaurutėmis kelnėmis ir nas atvyko į Miami net iš
j krikščionybei būta stabmel- (bliuze lyg apipilta baltais Colombia, Pietų Amerikos,

j džių tikėjimo. Oratorius^ne-1 jagaįs arba kalkėmis... Bet Jei jam gerai seksis, šis
tai atskiri vienetai, visiš- jaunas vyras taip pat mano
kai nebūdingi Londono ir' ‘ 
aplamai Anglijos jaunimui.

Amerikonizmas 
užkariauja pozicijas

“Amerikonizmas” skver-

pripratusiam stebėtojui to-Lejvu 
kios scenos daro keistą įspū ' " • - 
dį. Aplink oratorius L 7. 
riuojasi žmonės. Patys ora
toriai, užsilipę ant atneštų 
taburečių, dėžių ar kitokių 
“tribūnų,” šneka, ką tik įma
nydami. Štai kažkoks ku
nigas įrodinėja, esą katali
kybė Anglijoje atsiradusi 
dar priešistoriniais laikais.

versdami jį standartiniu be
veidžiu miestu, maža tesi
skiriančiu nuo kokios nors; 
Čikagos ar Detroito. Ir vis | 
tik automobilių gausumas 
neišsprendžia pagrindinės 
problemos—transporto sun
kumų. Automobiliai užtvin
do gatves, atsiranda “kamš
čių.0

Žinoma, automobilių ju
dėjimas smarkiai susiauri
na pėsčiųjų teises. Juo sun
okiau orientuotis šiame au 
tosūkuryje užsienieči a m s

1 sidrovėdamas atsako, kad
i stabmeldybė buvo ne kas ki
ta kaip viena krikščionybės 
f ormū!

Čia vėl jaunuolis aiškina 
susirinkusiems jo paties ta
riamai atrastą “britiškąjį 
socializmą.” Jam blogos vi- bias! į Anglijos gyvenimą
sos ligi šiol buvusios ir. ži-įne tik per komiksus., kino! 
noma, esančios socializmo filmus ir stilinngas madas, 
formos.

apsigyventi Floridoj. O iš 
Great Necko, N.
ši Kutkienė ir Bistrąjienė. 
Matėsi ir daugiau naujų 
veidu piknike, bet jų vardų 
neteko šiam korespondentui 
sužinoti.

Bet yra ir nemalonių ži
nių. J. Mileris šiuo laiku

čia vie-

Tad Klubo Apšvietos-Kultū- 
ros Komisija, kiek teko su
žinoti, bandys ir ateityje 
paruošti tinkamas progra
mėles.

Taip pat su trumpu, bet 
visus jaudinančiu dalykėliu 
išstojo A. Paukštienė. Ji 
tinkamai skaitė, su trumpu 
įvadu, “Taikos Dainą.” Ši 
“Taikos Daina” pavaizduo
ja Hirošimos tragediją. Jos 
tikslas — kova prieš karo 
pavojų. Moterys, kovojan
čios prieš karo pavojų, Hi
rošimos tragediją, kur nu
mesta pirmoji atominė 
bomba, panaudoja kaip sim
bolį kovai už taiką.

Sekantis LSK narių ir 
svečių sambūris įvyks pir
mą naujų metų dieną. Ne
pamirškite, tai bus pirma
dienį, 1962 m. sausio 1 d. 
Pradžia 1 valandą, Vassar 
salėje, 3802 N. E. 2nd Avė., 
Miami. Klubas kviečia vi
sus atsilankyti. Gaspadinės 
duos skanius pietus. Taip 
pat bus ir “namų darbo” 
muzikalinė programa. Pie
tūs bus duodami apie 2 vai.

Ramstis

Anot jo, žmonija,Tai būtų dar pusė bėdos, susirgo. Klubo nariai linki 
________ ____ , J galėtu laimingai gyventi tik', Kiekvienas doras anglas, jam greitai pasveikti. C 

Mat'visoje Anglijoje trans- priėmusį jo siūlomą “sočia-1 tikras savo šalies patriotas, mūsų pikniku lankytoja 
’* ' ' ’ yra rimtai susirūpinęs tuo, I Mrs. Riktoraitienė, mirėlizmo statybos” programa, 
kuri maža ka bendra turi 
cm. sveiku nrntu. o dar ma
žiau su socializmu.

f | Kiek toliau negras pasisa- 
V1S ko prieš rasizmą. Šis kalbė

tojas yra daug rimtesnis,

portas juda, laikydamasis 
kairės pusės. Tai ypač ap
sunkina perėjimus per gat
vę. Tiesa, ^ausu įspėjamų
jų užrašų “laikytis kairės,” 
bet nepratęs žmogus 
vien suklysta. Tačiau kar
tais ir pėstieii turi nirmu- jr gmone$ klausosi jo daug 
mą. Yra perėumų, nazvme- fdemiaLL
tų grindiny plačiomis balto- Oratorių tarpe pasitaiko 
^.juostomis. Pakanka čia |ir siZofreniku, užkimusiais
pėsčiajam įkelti koją, ir vi
sas autotransnortas ūmai 
snstnia. praleisdamas pės
čiuosius.

Londono kultūrinės 
vertybės

Didelį įspūdį daro lanky
tojui Londono muziejai, 
meno galerijos, senoviniai 
rūmai, o ypač Britų muzie
jus, Nacionalinė galerija, 
Vestminsterio abatija, par
lamento rūmai, Bukinhemo 
rūmai. Britų muziejuje su
telkti meno ir istorijos tur
tai, kurie anglų liūto galy
bės laikais buvo sugabenti 
iš Egipto, Graikijos, Ro
mos, iš visos Azijos bei Af
rikos. Muziejaus ekspona
tai byloja ir apie tai, kaip 
britų kolonizatoriai, nesi
drovėdami jokių priemonių, 
nežmoniškiausiu būdu api
plėšinėjo kitu šalių istori
nius paminklus. Pakaktų 
paiminėti nors ir Elginą, 
kuris Graikijoje žvėriškai 
i š 1 a u žydavo neįkainuoja
mos vertės frizu bei fronto
nu dalis. Graikai ligi šiol 
negali dovanoti jam šio 
barbariškumo.

Nacionalinės galerijos sa
lėse sukaupti didžiųjų me
no meistru kūriniai. Ta

pčiau andai, meno žinovai, 
pripažįsta mūsų jžvmiujų 
meno šventovių — Ermita
žo Rusu muziejaus, Tretį a- 
kovo galerijos pranašumą. 
Savotišką įspūdį palieka pa
gilinti nauja Teito galerija.

balsais šūkaujančių įvai
riausias nesąmones.

Britų jaunimas pavojuje:
Per susitikimą su draugi

jos “Britanija - TSRS” na
riais pagyvenusi anglė, bu
vusi mokytoja ir žurnalistė, 
mums pareiškė savo rimtą 
susirūpinmią Anglijos jau
nimo ateitimi. Ji su baime 
žiūri, kad anglų jaunimas 
gyvena, < neturėdamas jokių 
kilnesnių idealų, nesidomi 
jokiomis rimtomis proble
momis.

Žinoma, būtų buvę netei
singa taikyti tą mintį visam 
britų jaunimui. Kaip tik 
jaunimo tarpe yra pakan
kamai daug kovotojų už tai
ką, prieš atominį ginklavi
mąsi, prieš amerikines ba
zes Didžiosios Britanijos 
teritorijoje, prieš jiems 
skiepijamą antidorovingu- 
mą. Juk ne kas kitas, kainu un nu j UUU L U V JL cvljj

Oksfordo studentai užrašė, JAV biznieriai įžūliai kon- 
ant namų: “No War!” 
(Šalin kara), “No Bomb!” 
(Šalin bombas), “Go Home, 
Yanks!” (Jankiai krausty- 
kitės namo). Tokių įrašų 
teko matyti ir kitose anglų 
vietose.

Tačiau senos anglų mo- 
kvtoios susirūpinimas buvo 
visiškai pagrįstas ta pras
me, kad kino teatrai, radi
jas, televizija ir spauda, uo
liai tenkindami monopolijų 
ir ypač užjūrio finansinių

O

Riktoraitienė, mirė, 
kad vyresnysis partneris'Ją laidos, rodos., jos ilgo gy- 
NATO linija—JAV— sie
kia į savo nagus paimti vi
są šalies gyvenimą, jos eko
nomiką bei politiką. Anks
čiau dar Amerikos valdan
tieji sluoksniai tenkinosi są
voka “tarpusavio, priklauso
mybė,” bet dabar jie ima 
reikalauti visiškos Didžio
sios Britanijos “integraci
jos,” siekia paversti ją ei
line JAV valstija, savotiška 
ištisine karine baze, kuriai 
būtų lemta priimti pirmąjį 
smūgį Pentagono politikie
rių planuojamame atomi
niame kare. Kas žingsnis 
gali pajusti, kaip’jaunesnis 
ir guvesnis amerikinis ka
pitalas nustumia seną paty
rusį, bet labai nusilpusį im
perialistinį varžovą — Bri
tanijos kapitalą — į antra
eiles pozicijas. Tai galima 
pastebėti net smulkmenose.

Pavyzdžiui, ne tik Londo
ne, bet ir kiekvienoje dides
nėje vietovėje gali pamaty
ti iškabą “Woolworth Ltd.” 
Tai JAV prekybinė firma, 
pristeigusi Anglijoje daug 
universalinių parduotuvių. 
Patys įsitikinome, kad jo
se galima pirkti beveik vis
ką 20-25 proc. pigiau negu 
anglų parduotuvėse. Taip

kuruoja savo sąjunginin
kus jų pačių šalyje. Ką jau 
bekalbėti apie stambesnes 
firmas, kaip “Firestone,” 
“Ford” ir kt. Žinoma, to
kie faktai negali nekelti 
rimto anglų susirūpinimo.

Washingtonas. —i čionai 
spauda ir Vakarų šalinin
kai tvirtina, kad “Indija 
paneigė savo taikingą nu
sistatymą”.
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Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6-tos Kuopos 

Susirinkimo
xvuve, . LDS 6 kuopos priešmeti-

venimo mieste, Waterbury,' nis susirinkimas įvyko 4-tą 
Conn. Klubo nariai ir sve
čiai reiškiame širdingą už
uojautą velionės dukroms, 
sūnui, žentui šmagoriui ir 
jos visiems giminėms.

Gaspadinės davė labai 
skanius pietus, bet kuomet 
svečių atsilankė daugiau, 
negu tikėtasi, tad jos atsi
prašo svečius, jei kuriems ir 
pasitaikė mažas maisto ne- 
dateklius.

Kai svečiai po skanių pie
tų pailsėjo, pasivaikščiojo, 
Klubo Apšvietos - Kultūros 
Komisija vėl sukvietė sve
čius į būrelį susėsti. Ir 
pradėta kultūrinė progra
ma. Padaryta pranešimai 
apie Laisvės, Vilnies ir kitų 
laikraščių vajus. Vėliau pa
kviesta Margareta Valilio- 
nienė duoti neilgą paskaitą 
apie lietuvių tautos vargo 
poetą Antaną Vienažindį.

Valilionienė labai vyku
siai skaitė savo paskaitą. 
Ji plačiai paskaitą iliustra
vo paties poeto dainomis, ei
lėraščiais. Prelegentė aiš
kiai parodė, kad kunigas 
poetas Vienažindis., nors ir 
nebuvo kovotojas-vadas, bet 
jis smerkė ir socialinę nely
gybę, ypač po 1863 metų su
kilimo pralaimėjimo. Poe
tas apdainavo ne tik meilę, 
netikusią socialinę santvar
ką, bet ir humoristiniai pa
šiepė netikusius papročius, 
apsileidimus ir girtavimus. 
Poetas pašiepė ir savo “bro
lių” kunigų netikusius poel
gius.

Pikniko svečiai, rodos, šil
tai priėmė paskaitą ir dėko
jo Valilionienei už jos pa
teikimą. Atrodo, jog trum
pos kultūrinės programos 
tinka ir praturtina mūsų 
piknikus. Pavalgius pietus 
lieka dar taip daug laiko.

dieną gruodžio. Dėl ko
kios tai priežasties tūli 
veiklesni nariai nedaly
vavo šiame susirinkime, 
kuriame buvo renkama 
kuopos valdyba 1962 me
tams Ir kai kurie nariai 
dar pasiliko skolingi už 19- 
61 metus. Negerai, kad taip 
yra su tūlais nariais.

Finansų sekretorė prane
šė, kad įteikė pašalpos čekį 
J Navalinskienei.

Kuopa šiuo metu turi ke
turis ligonius. Dar vis ser
ga K. Miceli, K. Vaicekau
skienė, J. Kireilis ir A. Ma- 
ciukienė. Linkime visiems 
greitai pasveikti.

Išrinkta kuopos valdyba 
1962 metams. Į valdybą įei
na: pirm. M. Kazlauskienė, 
vice pirm. P. Jasilionienė, 
prot. sekretorė M. Kulbie- 
nė, iždininke H. Žukienė ir 
finansų sekretore O. Wel- 
lus.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks pirmadienį, 
sausio 1 d., Lietuvių sve
tainėj, 315 Clinton St. Pra
džia 7:30 vali, vakare.

Būtų gerai, kad visi kuo
pos nariai dalyvautų šiame 
susirinkime. Šis susirinki
mas bus svarbus dar ir tuo, 
kad bus raportuota iš kuo
pos 1961 metų veiklos.

Onyte Weitus, 
Fin. Sekr.

Hartford, Conn.
Gruodžio 9 d. LLD Mote

rų klubas buvo surengęs 
kalėdinę parę, kaip kad ir 
kitais metais. Narėms bvvo 
dykai, o svečiams už priei
namą kainą, žmonių atsi
lankė pusėtinai.

Mūsų geros draugės M. 
Raulinaitienė ir M. Lukštie- 
nė padovanojo po pyragą, 
L. Žemaitienė padovanojo 
kitokio maisto. O. Lapata 
paaukojo mezginį stalo už
dangai. Komisija yra dėkin
ga draugėms už aukas, 
taipgi ir tiems, kurie į pa
rę atsilankė. Buvo ir iš to
liau svečių, tai Šaliūnai, Va
laičiai, Visockienė ir Žilins
kai.

Šiame parengime nebuvo 
mūsų daugelio metų užra
šų raštininkės V. Kazlau, 
nes ji su savo draugu yra 
išvažiavus į Floridą. Linki
me jiems ten laimingai pa
silsėti ir pasikaitinti saulė
je. Klubo nare

Pekinas. — Kinijos spau
da ir radijas užgyrė Indi
jos žygį—išvijimą portuga
lų iš Goa ir kitų kolonijų.

Akrą. — Ganos spauda 
rašo, kad Indija, išvydama 
portugalus, pakėlė savo au
toritetą tarp Afrikos ir 
Azijos žmonių.

Joseph Valiukas . . 
Mike Padolskis ... 
J. W. Brazauskas .. 
Charles Nausėda .. 
Peter Smalstis,
Ludington, Mich. .. 

Alekas Utka ...... 
John Mitrim .. 7.... 
A. ir M. Andriulis . 
George,Nausėda .-. 
Paul ir “Dusia”
Mikalajūnas .......

AlekirAnna Dočkus 
Vincas Kirvela ....

5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00 
1.00 
1.00

Viso $44.00 
Vincent Žabui vieną pre

numeratą $19. Viso $53.00.
Ačiū visiems už parėmi

mą laikraščio ’’Laisvės”, 
prisimenant 50-tą jubiliejų.

V. Žabui

Havana. — “B-25” bom- 
binis lėktuvas skraidė virš 
Kubos ir skleidė prieš Ku
bos liaudies vyriausybę la
pelius.

Cliffside. N. J. '
Kaimieras Derenčius. jau 

sugrįžo iš ligoninės. Dabar 
gydosi namie, pas A. J. Ba- 
kūną, 316—3rd St., Cliff
side, N. J. Daktaras lanko
si kasdien. Derenčius turi 
kartą į savaitę važiuoti į li
goninę sveikatos tikrini
mui. Kas galite ir turite lai
ko, aplankykite sergantį, ’

Mirė
Gruodžio 4 d. mirė Anto- 

sė Barauskienė. Prieš porą 
mėnesių ji namie parkrito 
ir susilaužė koją ir ranką. 
Ligoninėje išbuvo 5 savai
tes. Grįžo į namus, pasirgo 
kelias savaites ir mirė.

Liūdesyje paliko savo vy
rą, dukrą ir kelis anūkus. 
Mes reiškiame jiems užuo
jautą.

Velionė turėjo didelę 
širdgėlą, nes prieš penke
rius metus jos sūnus bežu- 
vaudamas prigėrė ežere.

Š} miestelį respublikonai 
valdė per 40 metų. Prieš 
ketverius metus laimėjo de
mokratai. Praėjusius rin
kimus jau ir vėl laimėjo 
respublikonąi<kurie valdy- 

su pradžia 196?mą peri 
me a f



A. JUODELIS

Pirmieji Brazilijos lietuvių 
visuomeniniai-kultūriniai pradai

a?
$ STRAIPSNIS IV

1927 metų pradžioje San 
Paulo mieste pradėjo pasi
reikšti visuomeninė ir kul
tūrinė lietuvių veikla, o 
taipgi išėjo ir pirmas lietu
viškas laikraštis — “Brazi
lijos lietuvis,” kuris pasiro
dė; tų pačių metų liepos 3 
d. ir buvo leidžiamas Kon
stanto Norkaus “Birutės” 
spaustuvėje, redaguojamas 
J. Stankaičio, buvusio Ra
seinių apskrities viršininko, 
atvykusio į Brazilija 1927 
m. gegužės mėn.

1927 m. sausio mėnesį 
Konstantas Norkus iškėlė 
mintį organizuoti Susivie
nijimų Lietuvių Brazilijoj, 
bet organizacija gimė ir 
pradėjo veikti kovo mėne
sio 16 d. dėka Vinco Zara- 
kausko triūso ir iniciaty
vos.

Kadangi SLB pirmomis 
savo gyvavimo dienomis dar 
neturėjo aiškios ideologinės 
linijos, tai į organiza c i j a 
pradėjo stoti įvairūs įtarti
ni elementai su neaiškiomis 
tendencijomis, kaip jau mi
nėtas K. Norkus, J. Stan
kaitis ir daug kitų.

J. Stankaitis, būdamas 
karjeristas, Susivieni j i m e 
norėjo užimti pirmaujamų 
vietų, bet kadangi jam tai 
nepasisekė, pradėjo jis 
veiklų trukdyti taip, kad po 
3 mėnesių gyvavimo, birže
lio mėn. 19 d., Susivieniji
mas galutinai nusilpsta.

Susivienijimui ; 
veikti, J. Stankaitis, kaip 
iniciatorius, liepos mėn. 1 
d. sutveria naujų organiza
cija — progresyvių lietu
vių kultūrinę ir ekonominę 
sųjungų “Aušrų.”

“Aušrai” pradėjus veikti, 
dar neturint savos organi
zacijos., į jų pradėjo įstoti ir 
pažangūs lietuviai, nežiū
rint, kad jos vadovybė buvo 
atžagareivių ir visokio plau
ko aferistų rankose: J. 
Stankaičio ir visokio plau
ko aferistų rankose: J. 
Stankaičio, Juozo Ruškio, 
Liudo Valiuko, Paulino 
Butkaus, J. Šablevičiaus ir 
kitų.

“Aušros” meno sekcija 
San Paulo lietuviams 1927 
m. lapkričio mėn. 19 d. su
ruošė pirmų viešų vakarų, 
pastatydami “Garsų gydy
tojų” ir “Šeimynos dramų”; 
buvo keletas ir deklamacijų. 
Paskutinis “Aušros” viešas 
pasirodymas buvo 1928 m. 
gegužės mėn 5 d., kur sce
noje buvo suvaidintas “Kur
čias žentas.”

Minėjimas
1928 m. vasario mėnesį 

“Aušros” vadovai sugalvojo 
suruošti buržuazinės Lietu
vos nepriklausomybės 10- 
ties metų sukakties paminė
jimų, kuris ir įvyko. Sceno
je buvo pastatytas veikaliu- 
kas “Vytautas kalėjime.”

Erdvioj ir puošnioj “Lega 
Lombardą” salėje atvyko 
apie 1,000 mūsų tautiečių. 
Bet vos tik programai pasi
baigus, į salę įsiveržė apie 
50 ginkluotų “Forca Publi- 
ca” kareivių, kurie visų 
publikų išvaikė, o rengėjus 
sukišo į “būdas” (arešto 
automobilius) ir nugabeno 
į Centrinę policijų.

Iš pradžių niekas nesusi
vokę kas čia įvyko, bet vė
liau viskas paaiškėjo. Mat, 
rengėjai, norėdami daugiau 
pasipelnyti, pradėjo parda
vinėti įžangos bilietus be 
žyminių mokesčių ženklų, 
ir valdiškas viešųjų paren- 
rimų kontrolierius, tikrin-1

damas parengimų tvarkų, 
rengėjus sučiupo ir pašau
kęs policija įsakė vakarų 
uždaryti.

Po šio įvykio “Aušra” 
pradėjo smarkiai šlubuoti, 
o prie to prisidėjo ir dar 
vienas netikėtas smūgis. 
Jos iniciatorius ir kūrėjas, 
o taipgi ir pirmo lietuviško 
laikraščio San Pauly “Bra
zilijos lietuvio” redakto
rius J. Stankaitis, veikiau
siai už per didelį “progre
sų” ir drąsų per “Brazilijos 
lietuvį,” drįstant kritikuoti 
Lietuvos smetoninę valdžių, 
savųjų sėbrų buvo įskųstas 
policijai kaip komunistas ir 
Maskvos agentas ir buvo 
areštuotas. Po kelių savai
čių J. Stankaičiui iš kalėji
mo pasisekė išeiti po užsta
tu ir, pirmai progai pasitai
kius, pabėgti į Argentinų. 
Tokiu būdu Brazilijos lietu
vių kolonijos istorijoj už 
“komunistų” veiklų per
žengti Brazilijos kalėjimo 
sklenkstį garbė tenka pir
mam 
čiui.

lietuviui J. Stankai-

Kas toliau?
Po įvykių su J. Stankai

čiu “Aušra” dar mėgina 
persiorganizuoti ir net ban
do pakeisti organizacijos 
statutus, bet jau be pasek
mių. “Aušros” vadovai — 
J. Šablevičius, J. Ruškis ir 
L. Valiukas — nusilpusios 
organizacijos atgaivinti jau 
nebeįstengia, ir 1928 metų

nustojus1 rugpjūčio men. 10 d. “Auš-
i • i • H T 1 ♦ • • V ira” galutinai miršta.

“Brazilijos lietuvį,” kurio 
išėjo apie 10 numerių, į pa
baigų redaguoja J. Kuškis, 
bet 1928 m. sausio mėn. 
aferisto Vilhelmo Kirštai- 
nio kontoroje gimsta nau
jas lietuviškas laikraštis — 
“Pietų Amerikos lietuvis,” 
o J. Ruškis, apart V. Kirš- 
tainio biznio, paskiriamas 
ir “Pietų Amerikos lietu
vio” redaktoriumi.

Ir štai, po vienerių metų, 
dėka vėl Vinco Zarakaus- 
ko, St. Vienažindžio, K. Ra
manausko ir dar kelių kitų, 
1928 metų kovo mėn. 4 d. 
vėl atgaivnamas Susivieni
jimas lietuvių Brazilijoj. 
1928 metų rugsėjo mėn. 16 
d. pasirodo ir Susivienijimo 
lietuvių Brazilijoje organas 
“Garsas,” kuriam pirmuo
ju redaktoriumi paskiria
mas A. ZAUKA. “Garso” 
leidimo naštų pasiima ant 
savo pečių A. Zauka, J. 
Vaiciekauskas, J. Zibolis, 
A. Marma, K. Ramanaus
kas, St. Tulutis, St. Šlikta, 
St. Vien a ž i n d i s ir kiti. 
“Garsas” buvo spausdina
mas K. Uckaus “Birutės” 
spaustuvėje.

Nors pradžioje SLB ini
ciatorių ir organizatorių, 
kaip sųžiningų žmonių, no
ras buvo, kad organizacija 
būtų pagrįsta savišalpa ir 
labdarybe, bet vos tik jam 
spėjus atgaivinti savo veik
lų ir pasirodžius pirmiems 
“Garso” numeriams, kaip 
bematant jis išbujojo j ma
sinę lietuvių darbi ninku 
kultūrinę, meninę ir net po
litinę organizacijų. Susiv. 
Liet. Brazilijoje buvo lyg 
barometras, matuoj antis 
lietuvių išeivių opinijų, nu
sistačiusių prieš teroristinę 
A. Smetonos valdžių Lietu
voje ir prieš kelis jos sim- 
patikus Brazilijoje.

Pakyla ūpas
Per trumpų laikų Susiv. 

Liet. Brazilijoje San Paulo 
mieste jau turėjo 4 skyrius: 
Bom Retiro, Vila Belą, Mo

1928 
20 d., 
Bumšo, 
tis ir 
šv.

oka ir Lapa. Per SLB gy
vavimo laikotarpį lietuviuo
se pakilo politinis įsisųmo- 
ninimas, visuomeninis ir 
kultūrinis lygis. SLBsavo 
Centro būstinėje — Bom 
Retiro rajone — surengė 
daug paskaitų ir konferen
cijų; visi jos skyriai turėjo 
skaitlingas meno ir vaidy
bos sekcijas, kurios San 
Pauly suvaidino dešimtis 
vertingų veikalų, išplėtė vi
suose miesto rajonuose kny
gynus ir literatūros platini
mų; nebuvo užmirštas ir 
sportas: svorio kilnojimas, 
boksas, stalo tenisas, šach
matai ir kitos sporto šakos.

Dėka SLB, S. Paulo lietu
viai turėjo progos susipa
žinti su visa pasaulyje išei
nančia, ypatingai pažangią
ja lietuviška spauda. Už
mezgus ryšius su Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija, po kiek 
laiko S. Paulyje buvo suor
ganizuota ir tos Draugijos 
41 kuopa, kurios nariai itin 
aktyviai platino jos išleis
tas knygas ir laikraščius: 
“Laisvę,” “Vilnį,” Argenti
nos “Rytojų,” “Raudonąjį 
Artojų,” “Priekalų,” “Bal
sų.” Apart šitų laikraščių 
buvo ir “Naujienos,” “Ke
leivis,” “Dirva” ir kiti. Kiek 
mažiau spaudos buvo skai
toma iš Lietuvos, kuri gar
bino Smetonų, tat Brazilijos 
lietuviai nemėgdavo jos ir 
skaityti.

Klerikalai
metų gegužės men. 
vadovaujami k u n. 
pradėjo organizuo- 
lietuviai katalikai.

Antano salėje sudaro
mas pirmas lietuvių katali
kų parapijos komitetas iš S. 
Anulio, M. Černiausko, Žu
ko, O. Sinkevičienės, Šimbe- 
lio, J. Paukščio, J. Ruškio, 
J. Garško ir K. Čeriausko.

1828 m. rugpiūčio mėn. 
10 d. atvyksta iš Lietuvos 
kun. Jeronimas Valaitis, 
kuris perorganizuoja^ para
pijų į L. R. Katalikų bend
ruomenę, o po kiek laiko iš
leidžia ir laikraštukų “Sek
madienio lapelis.”

Po “Aušros” mirties lie
tuviški “patriotai” ir afe
ristai kitos lietuviškos orga
nizacijos neturi, visa jų 
veikla sukosi aplink viršmi- 
nėtų katalikų parapijų ir 
laikraštį “Pietų Amerikos 
lietuvį.”

Bet 1929 metų sausio 20 
d. “P. A. lietuvio” redakci- 
jojoj susiorganizuoja “inte
ligentų” klubas “Lituania.”

Į klubo “Lituania” valdy
bų buvo išrinkti šie asme
nys: Juozas Žakevičius, VI. 
Edrigevičius, Apolonija De
gutienė, Juozas Januškis ir 
Liudas Valiukas. Prie klu
bo “Lituania” organizuoja
si sporto ir meno sekcijos. 
Sportui vadovauja: Juozas 
Januškis, Viktoras Kropas 
ir A. Draugelis, o meninin
kams: L. Šerkšnys, Stepo
nas Startas, V. Kropas, P. 
Šleidarytė ir P. Jurgutis.

Nepraėjus nė metams lai
ko, aferistai nuvarė nuo 
koto ir savo klubų, kuris 
1929 m. gruodžio mėn. 31 
d. priėjo prie visiško ban- i 
kroto ir buvo likviduotas.

1929 m. rugpiūčio mėn. 
4 d. galutinai likvidavosi ir 
antras lietuviškas laikraštis 
— “Pietų Amerikos lietu
vis.” V. Kirsteinas likvida
toriumi paskyrė Liudą Va* 
liuką.

.1929 m. pasirodė ir dar 
vienas lietuviškas laikraštis

—“Lietuvis B r a z i Ii jo je/* 
kurį suorganizavo ir rėmė 
Paulinas Butkus, atvykęs į 
Braziliją 1927 m,,M(1.(lu ,rr

Nuo 1930 m. prie L. R. K. 
Bendruomenės pradėjo veik
ti Išeivių globos komitetas, 
kuriam vadovavo kun. J. 
Valaitis ir konsulas P. Ma
čiulis. Šio komiteto apmo
kamas agentas buvo Anta
nas Butkus, kuris Santos 
uoste retkarčiais sutikdavo 
lietuvius emigrantus. Vė
liau Išeivių globos komite
tas pradėjo vadintis Savi- 
globos sųjunga, kurioje na
riais galėjo būti “tik krikš
čioniškos pašau 1 ė ž i ū r o s 
žmonės.” Jos pirmininku, 
žinoma, buvo kun. J. Valai
tis.

Lietuvių skaičius didėja
1928 m. Brazilijos sosti

nėje Rio de Žaneire (Janei
ro) jau gyveno kelios de
šimtys lietuvių. Tų pačių 
metų spalio mėn. 14 d. pas 
Jonų Survilų įvyksta kelių 
lietuvių susirinkimas ir su
tveria organizacijų “Vai
rų.” “Vairo” iniciatoriai, 
pirmieji valdybos nariai bu
vo šie asmenys: Jonas Sau- 
rusaitis, Arturas Jakelis, 
Justinas Šaulys, Jonas Sur
vilas ir Jonas B rakutis. Jo
no Saurusaičio ir Justino 
Šaulio iniciatyva “Vairas” 
nekurį laikų palaikė ryšius 
su sanpauliečių organizaci
jomis, ypatingai su Susivie- 
njimu Lietuvių Brazilijoje 
ir “Garsu.”

Garsiečių tarpe gimė ne
santaika: atsirado pozicijų 
ir opozicijų. Dešinysis ele
mentas; v a d o v a ujant A. 
Zaukai, P. Jasinskui, J. 
Norkūnui, St. Paškevičiui ir 
J. Ziboliui, 1939 m. kovo 
mėn. 22 d. iš centro ir Bom 
Retiro skyriaus pasitrau
kia, pareikšdami, kad nesu
tinka su Sujungus narių 
dauguma ir Centro Komite
to vedamųja linija ir... “at
sisakome nuo visų Sųjungo
je einamų pareigų ir toliau 
nesiimame jokios atstako- 
mybės užSųjungos darbus.”

Naujas lapas—areštai
Kovo mėnesio 24 d. Bom 

Retiro skyriaus valdyboje 
vieta užima: J. Devitėnas— 
pirmininkas, J. Jokubka — 
vice-pirmininkas, J. Kuge- 
levičius — sekretorius, L. 
Valbasys — iždininkas ir 
Petras Raišys — knyginin
kas. Į Centro Valdybų įei
na J. Marei nkevičius, J. 
Bakutis ir Adolfas Mačiai- 
tis. “Garso” naujuoju re
daktoriumi paski r i a m a s 
Antanas Majus, buvęs Tau
ragės sukilėlių vadas, į 
Brazdi jų atbėgęs dangstėsi 
kairiomis plunksnomis. A. 
Majui redaguoti “Garsų” 
ilgai neteko. Iš provincijos 
atkviečiamas Alfonsas Mar
ma, kuris užima redakto
riaus vietų.

Neilgai trukus, prieš Su* 
sivienijimų Lietuvių Brazi
lijoj ir “Garsų” prasideda 
policijos pirmoji medžioklė: 
areštuojamas Alf. Marma, 
“Garso” rengėjas A. Tamo
šaitis ir dar kai kurie Cen
tro Komiteto nariai: J. Ba
kutis, A. Mačiaitis ir P. 
Raišys.

Po A. Marmos arešto 
“Garsų” redaguoja J. Mar
cinkevičius, bet pajutęs, kad 
yra policijos sekiojamas, 
pasišalina, pavesdamas re
daguoti V. Tamošiūnui, ku
ris ir buvo paskutinis “Gar
so” redaktorius.

Ir štai, 19$0 m. gegužės 
mėn. 22 d. S. Paulo S. poli
cija uždaro Susiv. Lietuvių 
Brazilijoje ir jo organų 
“Garsų,” Ir po kiek laiko 
suareštavę deportuoja į Lie- ]

Tamošaitį, V. Tamošiūnų, 
A. Mačiaitį ir P. Raišį. Al
fonsų Marmu ištremia į U- 
rųgyajų, kuris po 6 metų 
ląfkP^KPP^grįžo į Brazi- 
lijų ir vėl įsijungė į darbi
ninkų judėjimų.

Deportuoti “laimingai” 
pasiekė Lietuvą; tik Kazys 
Ramanauskas iš Marselės 
uosto paspruko ir atsidūrė 
Paryžiuje, kur ir apsigyve
no.

1930 m. Brazilijos Demo
kratų partijų, vadovauja
ma Getulio Vargas ir Joao 
Pessoa, sukyla prieš vieš
pataujančiųjų Respublikonų 
partijų ir jos tuometinį 
prezidentų Luiz Wachingto- 
nų. Prisidėjus veik visai 
kariuomenei prie sukilėlių, 
Wachingtono valdžia po ke
lių savaičių buvo nuversta. 
San Paulo mieste liaudis, 
kad atkeršyti priešams — 
nuverstosios valdžios šali
ninkams, pradėjo daužyti ir 
deginti laikraščių spaustu
ves ir kitas įstaigas. Tų 
progų panaudodami, lietu
viai 1930 m. spalio mėn. 25 
d. apie 30 žmonių įsiveržė 
į “Lietuvio Brazilijoje” re
dakcijos butų, sudegino 
laikraščio komplektus, rai
džių rinkyklos rakandus, 
raides, draugijos knygas, 
d o k u m e n tus ir laiškus. 
Grįždami į namus, išdaužė 
konsulato langus. Redakci
jai buvo padaryta nuosto
lių už apie 6,000 milereisų. 
Tai buvo lietuvių kerštas ir 
protestas prieš konsulų P. 
Mačiulį ir kun. J. Valaitį 
už S L B palaidojimų, prie 
kurio jie irgi prisidėjo.

Sekmadienį kun. J. Valai
tis šv. Antano bažnyčią per 
pamokslų ašarodamas pra
keikė “atentatininkus” ir 
juos ekskomunikavo. Tuomi 
incidentas ir baigėsi.

Kas kaip vadina 
komunistus?

1847 metais pasaulyje pa
sirodė “Komunistų mani
festas.” Nuo to laiko Mark
so pasekėjai žinomi komu
nistų vardu. Daugumoje 
kalbų komunistai vadinami 
panašiai:

Rusiškai — “komunist,” 
graikiškai — k o m u n ištiš, 
francūziškai — komuniste, 
itališkai ir ispaniškai — ko
munistą, lenkiškai, čekiškai 
ir vengriškai — komunist.

Kinai komunistus vadina 
“gungchan-tung,” kas reiš
kia “bendros nuosavybės 
šalininkai.” Japonai vadi
na “kyo-san-shu-gi sha,” 
kas reiškia bendros nuosa
vybės idėjos skelbėjai. Ara
bai vyrų komunistų vadina 
“shuyuauei,” moterį — 
“shuyuaeiet,” kas reiškia 
bendro naudojimo rėmėjai.

Planuoja svarbų 
Thailand® kanalą

Pietrytinėje Azijos dalyje 
yra apie 1,000 mylių ilgas 
pusiasalis, kurio pietinėje 
dalyje randasi Malajų fede
racija. Pusiasaulio šiaurinė 
dalis yra Thailando terito
rija.

Tas siauras pusiasalis su
daro daug išlaidų jo api- 
plaukimui iš Pietų Kinijos 
jūros link Burmos į Anda- 
mano jūrų ir priešingai. 
Dabar yra siūloma prakas
ti kanalų, kuris jungtų šias 
jūras. Kanalas būtų tik 
apie 30 mylių ilgio. Jo pra
kasimui užtektų $500,000,- 
000 ir greitai galėtų atsi
mokėti.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 

tuvų J. Marcinkevičių, now otambeope awka paremk 
Bakutį, K. Ramanauskų, A. biudžeto sukėlimą.

Nauji geografijos mokslo 
uždaviniai

vystymo

moksli-

Lietuvoje 
jos kryptis. Šioje srityje 
mūsų mokslininkai yra ne
mažai pasiekę. Pagrindi
niai tyrimų rezultatai api
bendrinti monografij oje 
“Branduolinės meteorologi
jos klausimai” ir žinomi 
tiek šalyje, tiek užsienyje. 
Šie klausimai yra labai ak
tualūs ir pastaruoju metu 
atkreipia į save daugelio 
mokslininkų dėmesį.

Todėl institutas 1 a i k o 
tikslingu šių problemų arti
miausiais dešimtmečiais iš
kelti kaip vienų iš svarbiau
sių instituto problemų. Bus 
tiriama tiek dirbtinio, tiek 
natūralaus atmosferos ra
dioaktyvumo
įvairios kilmės radioakty
vių medžiagų geografinis 
pasiskirstymas; erdvi n i s 
radioaktyvių medžiagų pa^l 
siskirstymas žemės atmos
feros ribose; radioaktyvių 
medžiagų ryšiai su meteo
rologiniais procesais, orų ir 
klimato reiškiniais; radio
aktyvių medžiagų apykaita 
tarp žemės paviršiaus ir 
atmosferos, atmos f e r o s 
apsivalymo nuo radioakty
vių medžiagų tyrimai; ieš
koma būdų dirbtiniam at
mosferos apvalymui nuo 
radioaktyvaus užteršimo ir 
kt.

M. GUDONYTĖ, 
Geologijos ir geografijos 

instituto mokslinė 
sekretorė

prigim t i s

ežeru kraštas.

Vilnius. —> Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Geolo
gijos ir geografijos institu
tas peržiūrėjo savo per
spektyvinius planus ir nu
matė pagrindines atskirų 
šio mokslo sričių 
gaires.

Mūsų instituto
ninkai, kaip žinia, dirba ke
turiose pagrindinėse srity
se: geografijos, geologijos, 
žemės plutos fizikos ir at
mosferos fizikos srityse.

Geografijos moksluo s e 
išskirtinos dvi perspekty
vinės kryptys, turinčios ga
limybę išaugti į mokslinius- 
probleminius centrus ne tik 
mūsų šalyje, bet, gal būt, ir 
už jos ribų. Pirmoji šių 
problemų: “Vėjo pustomų 
smėlių dinamika jūrų pa
krantėse drėgno klimato 
sųylgomis” institute jau 
sprendžiama. Tačiau pa
siekti rezultatai nežymūs. 
Kompleksiniai kopų eolodi- 
namikos tyrimai leis numa
tyti efektyvesnes kovos su 
pustomu smėliu priemones 
bei rasti būdus sutvirtinti 
judančias kopas. Lygiagre
čiai bus tiriamos naudingos 
iškasenos, visų pirma — re
tieji mineralai.

Antroji pagrindinė geogra
finė problema — mažų van
dens baseinų užaugimo ir 
uždurpėjimo procesai. Lie
tuva yra
Daugelis mūsų ežerų pa
laipsniui užauga, - virsta 
pelkėmis. Pavyzdžiui, pasta
ruoju metu iškilo problema 
apsaugoti Žuvinto ežerų 
nuo tolesnio užaugimo. Mes 
turime visas sųlygas vieto
je tirti ežerų užpelkėjimo 
procesus. Problema, be teo
rinės, turės namažų ir prak
tinę reikšmę. Bus numaty
tos kovos su ežerų užaugi
mu priemonės, kurios ypač 
svarbios žuvų ūkiui ir gam
tos apsaugai.

Instntuto geografai dirbs 
ir kitose srityse. Pavyz
džiui, bus vykdomi eko- 
nomgeografiniai ir karto
grafiniai darbai, sudaro
mas Lietuvos TSR kom
pleksinis atlasas, Detalūs ir 
visapusiški respu b 1 i k o s 
gamtinių sųlygų tyrimai 
leis ūkiškiau įsisavinti at
skirus respublikos rajonus.

Naudingu iškasenų telki
niams nustatyti geologai 
toliau vystys Lietuvos teri
torijos geologinius tyrimus. 
Didelis dėmesys bus krei
piamas vieno seniausių že
mės sluoksniu — apatinio 
paleozojaus — tyrimams, 
kuris yyra perspektyvus 
naftai. Lietuvo iš seno gar- 
(sėjoAgįntaru, kurio tyrimai 
iki šiol\ institute nebuvo 
vykdopii. Tačiau mes turi
me Visas sųlygas per arti
miausius dešimtmečius tap
ti visasų junginiu gintaro 
tyrimo centru. Numatoma 
tirti gintaro kilmę, . pasi
skirstymo dėsningumus, fi
zines - chemines savybes. 
Visa tai turės ne tik moks- 
linę-teorinę, bet ir praktinę 

'reikšmę. Ateityje žymiai 
bus išplėsti retųjų ir iš
barstytųjų elementų tyri
mai, kurie pradėti vykdyti 
jau šiais metais, Be to, bus 
toliau vystomi paleontologi- 
niai darbai, vietinių nau
dingų iškasenų telkinių, tu
rinčių reikšmę augančiai 
respublikos pramonei, tyri
mai.

Pagrindine kryptimi at
mosferos fizikos srityje ir 
toliau liks pastaraisiais me
tais institute susiformavusi 
branduolinės meteorologi-

“Nuskriaustasis” 
budelis

Daktaras Erkardas Vet- 
celis iš Vakarų Vokietijos 
Hanoverio miesto jaučias^ 
nuskriaustas. Netgi tiek, 
kad apskundė savo skriau
dėjus teisme.

Vetcelis ilgus metus išti
kimai tar n a v o Hitleriui. 
1955* metais jis išėjo į pen
sija, gaudamas 1,600 mar
kių per mėnesį. Bet stai
ga šios pensijos išmokėji
mas buvo nutrauktas. Pa
sirodo, kad kažkas pakišo 
liežuvį, atkreipdamas pensi
jos nustatymo įstaigos dė
mesį į senų dokumentų su 
Vetcelio viza, kur sakoma. 
“Nėra jokių kliūčių, kad 
nedarbingieji būtų naikina
mi Brakso priemone.”

Pradėjus knaisiotis Vet
celio biografijoje, buvo taip 
pat nustatyta, kad jis tar
navo Rytų okupuotų sričių 
ministerijoje, kur leisdavo 
įvairias instrukcijas. Vie
noje jų 1942 m. balandžio/1 
27 d. kalbama apie milijonų 
lenkų ir čekų ištrėmimų. 0$ 
kas liečia tarybines sritis, 
rekomenduojama: “...neleis
ti kovoti su vaikų mirtin
gumu, neleisti mokyti mo
tinas, kaip slaugyti žin- 
duoklius, nepropaguoti pro
filaktinių priemonių prieš 
vaikų ligas.”

Tai tik dalis daktaro Vet
celio nusikaltimų. Bet nu
sikaltėlis nieko blogo juose 
nemato. Jis reikalauja jam 
priklausančios “valst y b ė s 
tarnautojo” pensijos. Gali 
būti, kad jis ir laimės by
lų, nes prokuroras Birma- 
nas, kurio rankose pateko 
šioji byla, pareiškė, jog mi
nėtieji kaltinimo momentai 
“nesudaro pakankamos 
priežasties nutraukti pensi
jos išmokėjimų...” O jeigu 
šitaip kalba prokurorus, nefc 
gi nuostabu, kad hitleriniai $ 
nusikaltėliai jaučiasi Ade
nauerio valstybėje kaip sa
vo namuose? M. Busvtias
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Cleveland, Ohio
fclevelandiečių Armonų 

šeima buvo atskirta per 
apie 20 metų, bet kuomet 
toji šeima tapo suvienyta, 
tai vietos “vaduotojai” pa
leido visų šmeižtų bataliją, 
o tūlas Nasvytis parašė net 
knygą anglų kalba... “Leave 
your tears in Moscow” (Pa
lik savo ašaras Maskvoj).

Kad suprasti, kodėl tos 
ašaros atsirado, reikia bū
tinai bent trumpai paminė
ti minimos šeimos tą nelai
mingą incidentą.

Prieš prasidedant Antra
jam pasauliniam karui, 
J. Armonas su žmona ir 
dukrele viešėjo Lietuvoje; 
karo pradžioje jiems gimė 
sūnus. Armonas, kaip Ame
rikos pilietis ir Amerikoj 
gimusi duktė tapo čion par
vežti, o žmona su vaiku, 
kaip ne piliečiai, turėjo pa
silikti Lietuvoje, ir ten juo- 
d|$šbuvo apie 20 metų.

Ar žmonos su vaiku iš 
Lietuvos neišleido, ar JAV 
neįsileido, neaišku: “veiks
niai” už tai kaltina Sovie
tų valdžią. Bet mums gerai 
žinoma, kad ir JAV valdžia 
nepiliečių neįsileidžia; tą 
jau patyrė ne vienas, išva
žiuodamas, gerai savo su
grįžimo reikalų nesutvar
kęs.

Mes nelinkę užgirti šei
mų išskyrimo, nežiūrint ko
kios būtų tam priežastys. 
Bet Nasvytis ir visa “va
duotojų” spauda, rodos, ne 
ten tų priežasčių ieško, kur 
jos iš tiesų glūdi.

Armonienė, gyvendama 
Lietuvoje, vertėsi įvairio
mis spekuliacijomis (prie 
ko ji pati prisipažįsta), už 
ką ji buvo nekartą bausta 
ir tūlam laikui buvo į Sibi- 
iljnfašsiųsta, o jos vyras čia 
kartu su visais Lietuvos 
“vaduotojais” vilkų balsais 
staugė prieš kiekvieną So
vietų Sąjungos pasirodžiu
sį pareigūną; gi Mikojaną 
net ir akmenimis apmėtė. 
Tad ar galima tikėtis bet 
kokių patarnavimų iš žmo
nių, kuriuos panašiai trak
tuoji?

Bet kuomet jų duktė rim
tai paprašė Chruščiovą, kai 
jis lankėsi JAV, kad jos 
motiną išleistų atvažiuoti 
pas vyrą, tai netrukus su
darė sąlygas, ir žmona su 
sūnumi atvažiavo. Užuot 
būti dėkingais už tokį pra
šymo patenkinimą, atsimo
ka vien šmeižtais.

Abejotina, ar pati Armo
nienė išdrįstų tokius melus 
rašyti, bet kuomet tą reika
lą pavedė dipukams, tai jie 
Ja tikra kankine perstato. 
O~ iš tiesų jai ten taip blo
ga nebuvo, nes atvažiavu
si ne vienam yra pasakius, 
kad, jeigu jai čion atvažia
vus būtų reikėję užsidirbti 
pragyvenimą, tai nebūtų 
grįžusi, nes Lietuvoje jai 
buvo lengviau tai užsidirbti.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie jos sūnų. Jis ten už
augo ir iki 20 metų ėjo 
mokslus, kas jiems nė ka
peikos nekainavo.

O kaip seksis čia moks
lus baigti, parodys tik atei
tis. Mokymosi sąlygos čia 
mums gerai žinomos.

J. Rąstas

PARODA SEATTLeJE
11962 metais Seattle, 

Wash., mieste įvyks Pasau
linė paroda. Ji atsidarys 
balandžio 21 dieną ir tęsis 
pety šešis mėnesius. Paro- 

*fc>je bus apie 2,000 pavil
jonų, įvairiausių įrengimų 
ir pastatų. Šioje parodoje 
dalyvaus ir užsienio valsty
bių.

Miami, Fla.
Galina Vishnevskaya

Miami Beach Auditorijo
je, Miami Universiteto Sim
fonijos Orkestras, vadovy
bėje konduktoriaus Fabien 
Sevitzky, suruošė labai šau
nų koncertą, susidedantį tik 
iš Tarybų šalies muzikos. 
Programa susidėjo iš šių 
kompozitorių: M. Glinkos 
overtura “Roslana ir Liud
mila,” Sergejaus Prokofie- 
vo Penktosios simfonijos, 
arija iš P. I. Čaikovskio 
operos “Pikių dama”, ir ari
ja iš operos “Eugenijus 
Oneginas,” kurias atliko 
Galina Višnevskaja, visam 
orkestrui akompanuojant.

Dainininkė sudainavo taip 
ž a v ė j ančiai puikiai, kad 
publika šturmingais aplo
dismentais ir šauk s m a i s 
“bravo” iššaukė artistę 7 
kartus — norėjo, kad dar 
dainuotų, bet orkestras ne
buvo tam paruoštas, tai 
daugiau nedainavo.

Pasirodo, kad ir Miamyje 
yra nemažai žmonių, kurie 
nori pasiklausyti kultūrin
gai meninės programos ir 
pasigėrėti tarybinių artistų 
pasirodymu (nors garsinta 
buvo labai šykščiai, vos tik 
surandamai, bet žmonių bu
vo pilna auditorija).

Programos pabaigoje da
lyvavo Aramo Khachtaria- 
no baletas “Gayne” net iš 
8 dalių. Jis davė daug liau
diškų šokių, žavėjančios 
jautriai tykios ir garsiai 
šturmingos muzikos.

Programai pasibaigus, 
publika suūžė lyg vargonais 
aplodismentais ir šauksmais 
orkestro vadui ir orkestrui. 
Nors reakcinėmis replėmis 
gniaužiama visokeriopa pa
žanga, bet retkarčiais pra
siskverbia šviesi tikrai kul
tūrinio meno prošvaistė, ku
ria galima tikrai pasigro
žėti.

Mylinti-ems muziką ir dai
nas, kad. ir šios šalies geros 
muzikos ir dainų iš operų 
galima pasiklausyti City of 
Miami Bayfront Park Am- 
phiteatre. 
benas su 
retiškais 
koncertus 
penktadieniais 7:45 v. vak. 
Tęsiasi tik valandą ir 15 m. 
Kada oras gražus, žvaigž
dės mirga, retai kur debe
sėliai lengvai plaukia, o mė
nulis šviečia, tai žmonių 
prisirenka labai daug, žino
ma, tokių, kurie jau subren
dę, pagyvenę, bet meną 
vertina, pasigroži, ir tai 
jiems nieko nekainuoja.

Ten simfoninis 
gana gerais ope- 
solistais ruošia 
trečiadieniais ir

So. Boston, Mass.
žaislų pare ir gimtadienis 
šeštadienį, gruodžio 16 d., 

įvyko Lietuvių Piliečių klu
bo žaismių vakaras. Žmo
nių susirinko skaitlingai. 
Po žaismių, visiems susėdus, 
moterys atnešė gražų pyra
gą Juliai Rainardienei pa
gerbti, nes tai buvo jos gim
tadienis. Jubiliatei buvo 
įteikta ir dovanėlė, palinkė
ta sulaukti dar daug daug 
gimtadienių.

Julia užsitarnauja visų 
pažangiečių pagarbos, nes 
ji yra veikli, nuolatos daly
vauja veikime, dažnai dirba 
gamindama svečiams mais
tą ir apsiima į įvairias ko
misijas.

Draugė Julia padėkojo vir 
siems dalyviams. Jai vado
vaujant visa publika sudai
navo kelias liaudiškas dai
nas. Po to visi pasitenkinę 
skirstėsi į namus.

J. Skliutas

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai
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Norwood, Mass.
Gruodžio 8 d. įvyko LLD 

9-tos kuopos susirinkimas. 
Narių dalyvavo 12. Tai 
daugiau negu pūsė °įiefc Mis 
viso kuopa turi? r'

Pirmiausia komisijos na
rys M. Uždavinis pateikė 
raportą banketo, kuris atsi
buvo lapkričio 26 d. Buvo 
priimtas su pagyrimu. Ban
ketas davė gražaus pelno, 
kuris buvo paskirtas pusiau 
“Laisvei” ir “Liaudies bal
sui.’ — po $55.

Taipgi nutarta paaukoti 
iš kuopos iždo po $10 “Vil
niai” ir Urugvajaus “Dar
bui,” ir užprenumeruoti į 
Lietuvą bet kuriam kolūkio 
knygynui “Laisve” ir 
“Liaudies balsą.

Taigi viso buvo išaukota

“Laisvę n

Gruodžio 6 d. įvyko LDS 
3 kuopos susirinkimas. Na
rių atsilankė vidutiniškai. 
Perrinkta kuopos valdyba 
1962 m. Visi valdybos na
riai pasiliko tie patys, iš
skiriant pirmininką; vietoj 
senojo J. Budrevičiaus iš
rinktas B. Niaura. Dabar 
valdyba susideda iš šių na
rių: Pirm. B. Niaura, pa
dėjėjas M. Uždavinis, pro t. 
rašt. A. zaruba, fin. sekr. 
ir iždininkė Olga Zarubie- 
nė, kasos globėjai: J. Sa
dauskas ir L. Trakimavi
čius. Nutarta, kad ateinan
čiais metais kiekvienas na
rys turi pasimokėti po $1 
kuopos reikalams.

Fin. sekretorė O. Zarubie- 
nė prąnešė, kad turime vie
ną ligonę, draugę E. Karai. 
Ją ištiko skaudi nelaimė— 
parkrito ant žemės ir labai 
apsidaužė. Gydosi namie. 
Draugė E. Karai jau daug 
metų kai serga artritu ir 
be krukių negali pavaikš
čioti. Ji laiminga nors tuo, 
kad turi gerą vyrą, kuris 
ją labai gražiai prižiūri.

Po mitingo turėjom atsi
vežę šiltos kavos ir užkan
džių. Paruošė A. Zaruba. 
Pyragą atnešė M. Trakima- 
vičienė, o sūrį — M. Užda
vinis. Visi gražioj nuotai
koj besikalbėdami užkan
džiavo. Po to visi pasimo
kė jo po 50c. Atmokėjus iš
laidas, liko pora dolerių ir 
kuopos reikalams.

P. ir EI. Kuruliai, seni 
“Laisvės? skaitytojai, buvo 
išsikėlę gyventi į Canton, 
Mass. Ten pagyvenę pus
antrų metų sugrįžo atgal į 
Norwoodą, gavo čia butą 
(71 Morse St.) ir patys sa
vo lėšomis, gražiai įsirengė 
kambarius.

Linkime jiems ilgai, lai-

SEASON’S GREETINGS

į S
MARY E. CARR g

FUNERAL HOME 3
Successor to S

Thomas E. Rairdon §
1401 West Third St. g

Chester, Fa. 8

TR. 2^3102 M

įsteigta 1902
MURRAY

FUNERAL HOME 
408 Cooper St, 
Camden, N. J.

Phono WO. 3-1460

Wm. J. Paradec, Mgr.
Richard G. Ward

POTTS ICE CREAM
630 N. 20th Street 
Philadelphia^ Pa.
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mingai sveikiems linksmai 
pagyventi.

Nellie Grybienė jau ke
lintas mėnuo dirba slauge 
pas sergančią Mrs. Rouch. 
Dabar gavo progą su ja nu
važiuoti į šiltąją Floridą. 
Kaip ilgai joms ten teks bū
ti—per visą žiemą ar trum
piau, nežinau. Išvažiuoda
ma Nellie pasimokė jo už 
“Laisvės” prenumeratą $9 
ir $10 paaukojo į penkių 
tūkstančių “L.” fondą.

Linkiu joms| ten linksmai 
praleisti laiką!

M. Uždavinis

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos duos $225,- 
000,000 pagalbos Nigerijos 
respublikai.

PRISIMINIMAS

Katrina Viltrakaite- 
Talandzevičiene

Mirė Gruodžio 27 December, 1941
Dvidešimt metų praėjo kai mirė mūsų mylima 

darbuotoja. Ją prisimena seserys ir jos artimieji 
draugai.

Magdalena Valilioniene, sesuo 
Al Valilionis, švogeris

Ft. Lauderdale, Fla.
A. Talandzevičius, vyras
Marijona Malskaitienė, sesuo

—Canada

HARTFORD, CONN.

žiemos švenčių proga, ypač naujais metais, 
sveikiname “Laisvės” skaitytojus, draugus ir 
pažįstamus, “Laisvės” vedėjus ir visą persona
lą. Linkime sveikatos ir ilgiausių laimingų 
metų.

J. L. Žemaičiai

WG

ST. PETERSBURG, FLA.

Sezoniniai Sveikinimai

Brockton, Mass.
LAUKIMAS NAUJŲ 1962 METŲ 

'Rengia Montellos Vyrų Dailės Grupė
GRUODŽIO 31 DECEMBER

Lietuvių Taut. Namo Žemutinėje Salėje
8 Vine Street —:— Pradžia 8 vai. Vak.

{ėjimas 50 centų
Bus namie gaminta vakarienė ir 

įsigėrimų už prieinamą kainą. 
ŠOKIŲ MUZIKA ir SPORTŲ

— Kviečia visus rengėjai.

Sezoninis Sveikinimas
Su Kalėdų ir Naujųjų metų šventėmis 
sveikiname visus “Laisvės” skaityto
jus, rėmėjus, darbuotojus Amerikoje 
ir Lietuvoje ir šiaip darbininkiškos 

minties žmones.
J. ir M. STRIŽAUSKAI 

Waterbury, Conn.

® Linksmų ir Laimingų Naujųjų Metų!

Sveikiname “Laisvės” personalą, visus draugus ir g* 
drauges ir pažįstamus Amerikoje. įj

Sveikiname gimines Juozą ir Bronių Mockaičius, * 
Salomėją Tarnauskienę ir jos dukterį Reginą, ir pa-
žįstamus Tarybų Lietuvoje. fa

Mudviejų, visiems širdingiausi linkėjimai su Nau
jaisiais 1962 metais.

Juozas ir Elzbieta Bekampiai

147—13th St.
Avalon, N. J.

24
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LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1962 METŲ!
Linkiu visiems mano kostumeriams ir draugams 
geriausios sėkmės 1962 metuose. Taipgi sveikinu 

“Laisvės” personalą ir visus laisviečius.
CHARLES " 

Up-To-Date Barber Shop ' 
Phone TU. 8-9242

Kazys Degutis 554 Hialeah Drive
Hialeah, Fla.Savininkas

Nykstanti gyvūnai
Virš šimto įvairių gyvū

nų rūšių sparčiai nyksta. 
Kai kurių dar yra daugiau, 
kitų jau. visai mažai. Bai
gia išnykti didieji želviai 
G a 1 a p a gos saloje, panda 
meškutės Kinijoje, nosara- 
giai Indijoje ir Afrikoje, 
stručiai Afrikoje, kupranu
gariai Azijoje, drambliai 
Geylone, elniai Indijoje, go
rilos Afrikoje, mažieji hip- 
popotarnai Afrikoje ir daug 
kitų.

Pietų Tarybų Sąjungoje, 
Afganistane ir Pakistane 
veisėsi elniai plokš jiara- 
giai, kurių ragai buvo pa
našūs į iškarpytą lentą. Jų 

> jau labai maža beliko.

a
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Antanas ir Agnė Jurevičiai

Nuoširdžiai sveikiname mūsų sesutes Margaretą 
ir Liliją Kavaliauskaitės, H. Kudirkienę ir jos šei
mą, gimines, draugus, “Laisves” personalą ir pa
žįstamus. Linkime sveikų ir laimingų 1962 metų 
visiems.

H

5 p.-Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 26, 1961
7 i‘J 4. 3 U j (J ji j J ? \ / J JJ 1 ♦/1 n h •< l į i • ,<41

Proga žiemos švenčių, sveikinu visus 
geros valios Los Angeliečius, “Laisvės” 
personalą ir skaitytojus, Tarybų Lietu
vos, liaudį ir visus taiką mylinčius pa
saulyje.

S. F. SMITH
Los Angeles, Calif.

I

Geriausių linkėjimų 1962 metams 
visam “Laisves” štabui.

Už taiką ir gerbūvį!
JOHN BAKER

Vallejo, Calif.



Iš Moterų klubo 
susirinkimo

Gruodžio 20 d. vietos Mo
terų Klubas laikė paskutinį 
šių metų susirinkimą. Oras 
pasitaikė geras, tad klubie- 
tės, iš toliau ir arčiau, 
skaitlingai atvyko. Pasiges
ta draugių iš Maspetho ko
lonijos. Žinant, kad jų dvi 
draugės — Cibulskienė ir 
Kunevičienė — serga, tad 
susirinkusios tik palinkėjo 
joms sėkmingai stiprėti.

Nedalyvavo susirinkime 
ir Suzana Kazokytė. Ją ir 
jos mamytę žiemos laiku 
dažnai pasitaikančios slogos 
prilaikė namuose.

Susirinkimo vedėja iš
rinkta Nastė Buknienė. Iš
klausius valdybos raportus, 
išsamiai tartasi paminėji
mui Moterų Tarptautinės— 
Kovo A š t u n tosios. Visų 
kalbėjusiųjų mintys buvo: 
turi būti rūpestingai pa
ruošta kultūrinė - meninė 
pramoga. Planui sudalyti 
išrinkta komisija iš keturių 
draugių. Svetainė pramo
gai užregistruota kovo 4-a i 
dienai.

Užgirtas Klubo valdybos 
pranešimas, kad planuotąjį 
Klubo parengimui vakarą 
valdyba perleido vietos 
ALDLD kuopų bendram pa
rengimui.

Renkantį Klubo naują val
dybą, susirinkusios prašė, 
kad valdyba pasiliktų savo 
pareigose ir tolesniam lai
kui. Buvo nurodyta, kad 
pakaitos dažnai duoda ge
ras pasekėmes, bet palikta 
senoji valdyba: K. Petrikie- 
nė pirm. S. Petkienė užra
šų sekr., Zuzana Kazokytė 
fin. raštininke, T. Mizarie- 
nė iždininke. Koresponden
tė — pasikeičiant.

Susirinkimą baigus, Mar
celė Yakštienė, K. Čeikaus
kienei gelbstint, patiekė 
klubietėms skanėstais gau
singą banketėlį. Tai buvo 
Yakštienės gyvenimo keli 
žymesni prisiminimai: gim
tadienis, 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktis ir tiek 
pat išgyventų metų Brook
lyne. Ilgų metų laikotarpis 
sukaupė daug reikšmingų 
prisiminimų. Yakščiai išau
gino du gražius sūnus, ku- 

' rių pasirodymai menininkų 
eilėse ir kituose užsiėmi
muose pasiliko daugelio 
mint yse ilgiems laikams. 
Draugė Yakštienė visą lai
ką buvo akyva savo unijos 
reikaluose. Nepasyvi ji bu
vo visuomeniniuose reika
luose. Turbūt nebuvo tokio 
parengimo, kur reikėjo pa
ruošti maisto. Mažesniuose 
ir didžiuosiuose banketuose 
ji, kartu su kitomis draugė
mis, triūsė. Tai neišsemia
mos energijos moteris; be 
jokių pretenzijų, be pasidi
džiavimo ji niekuomet neat
sisakė nuo bile darbo. Tai 
viena iš mūsų darbščiųjų, 
nepavaduojamų, bitelių.

Buknienei meistriškai ve
dant vakaro programą, pa
kviesta kelios susirinkimo 
dalyvės pakalbėti. Apart 
nuoširdžių linkėjimų, kalbė
jusios priminė vieną iš dau
gelio Yakštienės gerų dar
bų, tai, pasikeičiant su ki
tomis klubietėmis, lankymą 
sunkiai sergančios velionės 
Mikalauskienės, kuriai bu
vo reikalinga nuolatinė pa
galba.

Sukakties atžymėji m u i, 
įKlubo vardu įteikta celeb- 
rantei kukli dovanėlė. Dė
kodama už dovaną ir linkė
jimus, Yakštienė žadėjo ir 
toliau, kiek jėgos leis, vi
suomet būti savo vienmin
čių eilėse.

Kad prieššventinėje pra

mogoje nieko nestokuotų, d. 
Valmusienė pagamino ska
nių ausiukių, o d. Malinaus
kienė padovanojo dvi bon- 
kas saldaus vyno. Ausiukės 
tinkamai sudorotos, o ka
dangi gėrybių buvo su kau
pu, vynas paliktas kitai 
pramogai. Veikiausiai tai 
bus didžiajai klubiečių pra
mogai.

Draugė Zeidat, mokėdama 
narines duokles, Klubo rei
kalams pridėjo tris doleriu- 
kus. Po dolerį davė kelios 
kitos draugės ir draugai 
svečiai.

Susirinkime d. Bagdonie
nė turėjo baigti knygos ra- 
portažą, bet į susirinkimą ji 
negalėjo atvykti. Bagdo
nienei padaryta bu r n o j e 
skubi operacija. Kiek teko 
patirti, žaizda sėkmingai 
gyja.

Klubiečių vardu linkiu vi
soms brangioms draugėms 
sėkmingai nugalėti prisišlie
jusius sunegalavimus ir su 
pradžia ateinančių metų 
neapleisti nė vieno susirin
kimo. Klubietė

Iškilminga siuvėjų 
unijos lokalo sukaktis

Ąmalgameitų kriaučių 
unijos 54 lokalas. gražiai 
atžymėjo šešiasdešimtmeti- 
nį savo gyvavimo jubiliejų.

Atžymėjimą surengė 54 
lokalo valdyba. Jis įvyko 
šeštadienį., gruodžio 16 d., 
Atletų klubo patalpose, Ir
ving Ave. ir Halsey Street, 
Brooklyne.

Žmonių buvo pilna sve
tainė, kuriuos rengėjai vai
šino skaniais valgiais ir gė
rimais.

Programa buvo tik iš kal
bų.

Programos v e d ė j a s P. 
Averka gabiai, su p įtai
kytais anekdotais., iššau
kė keletą senesnių loka
lo veikėjų: J. Mackevičių, 
J. Buivydą, Ch. Nečiunską, 
J. Palionį, V. Zavecką, F. 
Milašauską ir kitus, kurie 
nurodė, kaip buvo sunku 
suorganizuoti siuvėjus į 
uniją, kaip žiauriai darbda
vių pasamdyti mušeikos ir 
policija daužė, trypė ir ka
lino streikuojančius kriau- 
čius ir kriaučkas. Tačiau, 
nepaisant sunkių ir žiaurių 
kovų, kriaučiai laimėjo ir 
suorganizavo uniją, su ku
ria darbdaviai pri versti 
skaitytis. Lokale 54-ame 
priklauso beveik tik lietu
viai kriaučiai, vyrai ir mo
terys. Šis lokalas suorga
nizuotas 1901 metais ir bu
vo išaugęs iki virš 2,000 
narių. Nors dabartiniu lai
ku nariais lokalas. sumažė
jęs, bet yra vilties, kad dar 
ilgai gyvuos, nes valdyboj 
yra jauni, energingi, veik
lūs lietuviai kriaučiai.

Buvo prisiųsta kelios 
sveikinimo telegramos: nuo 
vyriausių Am ai g a m e i t ų 
unijos viršininkų ir nuo A. 
Jankausko iš Hawaii saly
no.

Parengimas užs i b a i g ė 
gražioje nuotaikoje, nepai
sant, kad buvo susirinkę 
įvairių pakraipų žmonės.

Ch. Nečiunskas

Ant Grand Central auto
mobilių vieškelio susidūrė 
du automobiliai. Viename 
buvo Julius English, o ant
rame Eric Svenningsenas, 
pastarasis Danijos atstovo 
į Jungtines Tautas sekreto
rius. Julius, nežinodamas, 
kad turi reikalą su diplo
matu, tam užvažiavo į akį. 
Tas nepasiliko skolingas. 
Pribuvo policija, abu suė
mė, pirma nugabeno į ligo
ninę, o paskui tik užstačius 
kaucijas abu paleido.

lyiirė Frances Valentis, 
Jono Valenčio motina

Gruodžio 22 d. anksti 
mirė Frances (Pranciška) 
Valentis, gyvenusi po num. 
91-49—115th St., Richmond 
Hjllyje. Buvo pašarvota 
Šalinskų šermeninėje, Woocl- 
haverie, o palaidota gruo
džio 26 d. St. Charles kapi
nėse, Farmingdale, N. Y. 7 7

Velionė buvo gimusi 1881 
metais Kupreliškio mieste
ly, Biržų apskrity. Į Ame
riką atvyko 1910 metais ir 
per visą laiką gyveno Niu
jorke. Vėliau parsitraukė 
iš Lietuvos ir savo sūnų, 
dabartinį aktorių-režisierių 
Joną Valentį.
Atvykusi i JAV dirbo siu

vykloje — marškinius siu
vo. Anuo metu priklaussė 
Garment Workers unijai, o 
kai susiorganizavo dabarti
nė Amalgameitų siuvėjų 
unija, priklausė jai. Ka
daise kriaučiai pergyveno 
daug sunkumų: dažnai vyk
davo streikai, kovos už ge
resnes darbo sąlygas, už di
desnes algas, už uniją. Ve
lionė tose kovose daylvavo; 
teko jai už tai būti ir įkalin-

Sūnus Jonas mėgo meną. 
dalyvaudavo saviveiklinin
kų rateliuose, vaidindavo, 
dainuodavo choruose. Pa
galiau Jonas įstojo į dramos 
mokyklą, ir ją baigė. Moti
na jam visaip padėjo moks
lą baigti. Vėliau Jonas Va
lentis per keletą metų vai
dino angliškuose teatruose, 
bet niekad nepamiršo savo 
motinos.

Per pastaruosius kelerius 
metus velionė sunkiai sirgo, 
galima sakyti nebesikėlė iš 
lovos. Į nugarkaulį buvo 
įsimetęs artritis, be to, su
kietėjo gyslos, o prieš pat 
mirtį gavo ir plaučių užde
gimą. Bet per visą sirgimo 
laiką ji turėjo pilną sąmo
nę.

Prieš mirdama velionė sa
kė Jonui:

—Mano liga sutrukdė ta
vo veiklą meno srityje; tu 
mane prižiūrėjai, dabojai, 
slaugiai. Kai numirsiu, bū
si laisvas, tai dalyvauk me
ninėje veikloje, kaip seniau 
dalyvavai. Darbuokis, mie
las sūnau!..

Velionė buvo draugiška, 
maloni ir kukli moteris, 
netrumpą ir nelengvą savo 
gyvenimą praleidusi pilnai 
kultūriškai, naudingai. Mie
la būdavo su ja pasikalbėti 
apie viską. Labai domėjosi 
nauju Lietuvos žmonių gy
venimu; ten dar gyvena jos 
giminių. Amerikoje (ypa
tingai Chicagoje) liko ne
maža jos tolimesnių gimi
nių.

Tegu Frances ilsisi ra
miai, o jos sūnui Jonui, ku
ris ją taip mylėjo ir gerbė, 
liūdesio valandoje — visų 
mūsų nuoširdi, draugiška 
užuojauta! R. Mizara

TREČIASIS SNIEGAS
Per tris savaitgalius New 

Yorke'jau iškrito sniego. 
Du kartus buvo po porą co
lių, sniegą sekė lietus ir 
greitai jį išvarė. Kalėdų sa
vaitgalyje iškrito apie 4 co
liai. Naktį žaibavo ir griau
dė.

$ Mr. E. W. Casper, pres. S 
g GRAND FLORIST SHOP g 
g 65-37 Grand Ave., Maspeth, L. I. » 
« Siunčia sezoninius sveikini- $ 
g mus visiems jo geriesiems lie- $ 
K tuviškiems draugams. Visiems » 
g linki taikingo gyvenimo. “Peace s 
S on Earth." sS
a Turime Įvairiausių gėlių, puo- $ 
R duose, atskirai, ir Kalėdų de- g 
ft koracijom. Mes specialistai su- g 
w daryme gėlių vestuvėms. » 
S Klauskite Mr. E. W. Casper S 
« KALBAME LIETUVIŠKAI g 
g Pristatome visur. Esame nariai n 
» Florist Telegraph Delivery Ass’n g 
§ Tel. DA. 6-1090. g

Po miestą pasidairius
Sulaukęs 76 metų am

žiaus mirė Louis Tartikoff, 
buvęs Royal Novelty Ko. 
prezidentas, kuri gamina 
vaikams drabužius. Tarti
koff buvo žymus žydų na
cionalistų asmuo.

Su naujais metais gali 
įvykti eilė streikų. Trans
porto darbininkų reikalavi
mai dar nepatenkinti. In
ternational Brotherhood of 
Electrical Workers unija 
grasina skelbti streiką su 1 
d. sausio. Building Service 
Employes Intėrnati o n a 1 
unija pasisakė, kad ji re
mia elektrikierių reikalavi
mą.

Atplaukė naujas Izraelio 
laivas “Har Gilead”, 5,000 
tonų įtalpos.

Miesto apšvietos taryba 
paskyrė universitetams ir 
kolegijoms $66,900,000.

Ford fondacija paskyrė 
mokslo ir laboratorijų rei
kalams $5,000,000.

International Broth e r- 
hood of Electrical Workers 
unijos kontraktas baigiasi 
su paskutine diena gruo
džio. Elektrikieriai dirba 
penkias dienas po 6 valan
das dienai, gauna po $4.40 
per valandą. Dabar reika
lauja 20-ti es valandų 
darbo savaitės ir pakelti 
algas po 40 centų į valan
dą.

PERSIKĖLĖ Į
NAUJĄ VIETĄ

Penktad i e n į “Laisvės” 
raštinėn buvo užėjęs Ale- 
kas Veliška. Pasveikino 
dirbančius ilaisviečius nuo 
žmonos Domicėlės ir šei
mos. Jis ptanešė, kad ■ su 
šeima įsigijo naują namą ir 
prieš naujus metus persi
kels gyventi' Albertson, L. 
I. Anksčiau gyveno Middle 
Village, ’

Alekas' gerai atrodo po. 
operacijos. Jis palinkėjo 
mums laimingų 1962 metu 
ir, šia proga, nori to paties 
palinkėti savo draugams ir 
pažįstamiems, vietiniams ir 
toliau gyvenantiems. Po 
trumpo pasisveči avimo, 
Alekas įteikė $10 nuo savęs 
ir šeimos.

Linkime Alekui, Domicė
lei ir jų šeimai daug laimės 
naujame name, o svarbiau
sia tvirtos sveikatos.

LK

MATYKITE TSRS 
GAMINTĄ FILMĄ

Pradedant su gruodžio 
25 diena ir baigiant 31-ma 
televizijoje, Kanalas 9, yra 
rodomas Tarybų Sąjungoje 
gamintas • filmas “Sward 
and the Dragon”. Darbo 
dienomis rodo du kartus 
nuo 7:30 ir 10:30 vakarais. 
Šeštadienį ir sekmadienį 
kelis kartus per dieną.

“Sword and the Dragon” 
filmas gamintas 1960 me
tais. Pagamintas pasire
miant legenda “Ilija Muro- 
mec”: kaip prieš septynis 
šimtus metų mongolai įsi
veržė į rusų valstybes, juos 
pavergė ir kaip rusų tauta 
nugalėjo mongolus. Dau
giagalvis slibinas (“dra
gon”) atstovauja mongolų 
kelias valstybes, kurioms 
Ilija Muromec galvas nuka
pojo, tai yra rusų tauta jas 
vieną po kitos nugalėjo.

Rodymas trunka apie po
rą valandų.

I

Madridas. —Sakoma, kad 
medžioklinis šautuvas spro
go fašistų diktatori aus 
Franco rankose ir jam su
žeidė kairės rankos pirštą.

Kur pasitiksi šiemet 
Naujus metus?

Šitaip mane pakalausė 
naujakurys mano draugas.

Aš jam atsakiau, kad ei
siu pas aidiečius.

“Pas aidiečius?!”
“Taip. Kodėl taip nu

stebai?”
“Man sakė, kad jie tik 

sau rengia, kitų nepriima.”
“Klausai kitų, kurie to 

nežino. Aš einu pas juos 
kas metai, ir man pas juos 
geriausiai patinka.”

“O ką pas juos gauni? 
Oh, gauni visokių pagraži
nimų, tai ir viskas!”

“Oh, ne, gauni gero val
gio ir gėrimų; būna ir šo
kiai, gali pasišokti su ai- 
dietėmis, arba gali atsivesti 
ir savąją.”

“O kiek yra įžangos už tą 
visą?”

“Labai mažai, tik keturi 
doleriukai.”

“Tai kur galima užsisa
kyti vietą?”

“Pas visus aidiečius ir jų 
rėmėjus.”

“Bet kad aš jų nė vieno 
nepažįstu!”

“Jei nepažįsti, tai gali 
paskambinti ML 7-5958.”

“Na, tai gerai, aš taip ir 
padalysiu.”

“Bet ilgai nelauk, jiems 
reikia žinoti, kiek jie turės 
svečių, kad galėtų visiems 
užtenkamai visko paruošti.

Dalyvis

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Laukimas Naujų 1962 metų, ren
gia Montellos Vyrų Dailės Grupė, 
gruodžio 31 d., Liet. Taut. Namo 
žemutinėje salėje, 8 Vine St., 8 vai. 
vak. Įėjimas tik 50c. Bus namie 
gaminta vakarienė, ir įsigėrimų už 
prieinamą kainą. šokių muzika ir 
sportų; Kviečiame visus dalyvauti.

(102-103) 
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HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro Svarbus Mitingas 

įvyks December 28 Gruodžio, 7:30 
vai. vakaro.1 Svarbu dalyvauti dai
nininkams ir garbės nariams — vi
siems. Per veik apskritus metus 
susirinkimai buvo neskaitlingi, tad 
nors paskutiniame šių metų susi
rinkime visi dalyvaukime. J. ž.

ST. PETERSBURG, FLA. 
Namas Pardavimui

2-jų metų senumo namas, medi
nis- Asbestos tile dengtas/ 6 kam
bariai, tile grindys, aliuminiai langai, 
su rakandais. Elektra-gesas. Virtu
vėj kabinetinis pečius, vonia su 
karštu vandeniu ir tile. Šaldytuvas.

Vieta aukštai, prie Bušų sto
ties, netoli krautuvių ir marių mau
dynių. 6,500 sq. ft. žemės, 32 me
džiai netoli. Lietuvių apgyventa. 
Kaina $10,500, lengvas išmokėji
mas., Pardavimo priežastis—turiu 
du namus. Dėl pasimatymo rašy
kite: W. Z., 1818 Quincy St., So., St. 
Petersburg, Fla. (102-8)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gystė ir Darbininkų Klubas rengiasi 
gražiai sutikti Naujuosius metus.

Liet. Sūnų ir Dukterų Draugija 
kviečia visus dalyvauti šiame pa
rengime ir palydėti senuosius, o 
linksmai pasitikti naujuosius metus. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Taip
gi bus muzika ir šokiai iki vėlu
mos nakčia. Rengėjai (101-102)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks trečiadienį, gruodžio 27 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės" salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti.

Valdyba (01-102)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, sausio 3 d., 7:30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Kviečiame visus narius da
lyvauti šiame susirinkime ir išgirs
ti raportą iš 1961 metų. Atsiveski
te ir naujų narių įsirašyti.

Prot. sekr. (102-103)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, gruodžio 30 d., Lietu

vių svetainėje, 29 Endicott St., LDS 
moterų komitetas rengia priešnau- 
jametinį margą vakarėlį su vaišė
mis ir muzika. Kviečiame visus sma
giai praleisti laiką. Pradžia 6 vai.

(102-103)

BROCKTON, MASS.
Naujųjų Metų pasitikimui vakarą 

rengia Montello Vyrų Dailės Grupė. 
Įvyks Gruodžio-Dec. 31 d., pradžia 
8 vai., Liet. Namo žemutinėje sa
lėje, 8 Vine St. Įėjimas tik 50c. 
Bus visokių namie gamintų valgių 
ir gėrimų už prieinamas kainas. 
Taipgi bus ir muzika šokiams.
Kviečiame visus atsilankyti.

Geo. Shimattis (102-103)

Dovanos "Laisvei” į
Mykolas Arisonas, Strat

ford, Conn., padovanojo du 
Lietuvių Namo Bendrovės 
Šerus $50.000 vertės.

A lex Y onavičius, Balti
more, Md., “Laisvei” pado
vanojo vieną Lietuvių Na
mo Bendrovės šėrą $25 ver
tės.

Magdė Norbut, Chicago, 
Ill., “Laisvei” padovanojo 
vieną Lietuvių Namo Bend
rovės šėrą $25 vertės.

“Laisvės” personalas už 
tai jiems nuoširdžiai dėko- 
ja. J. G.

KVIEčIAME-PRAšOME
Sausio 6-tos vakarą ruo

šiame Tarybų Lietuvos fil
mų rodymą Schwabe.n salė
je, 474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne. Ten vykdomas 
rodymas teiks progą atvyk
ti ir tiems, kuriems sunku 
toliau keliauti. Tikimės, jog 
šia reta proga pasinaudos 
ridgewoodieciai, o ..ypač 
Maspetho ir plataus .Wil- 
liamsburgo lietuviai.

Skaitančius šią informa
ciją prašome pranešti apie 
filmus kaimynams,

LLD kuopų bendrų 
parengimų Komitetas

“VILNIES”
KALENDORIUS

1962 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, Ill.

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

TURININGAS RAŠTAIS IŠ ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

Įspūdingas pirmasis skyrius apie Leoną, Prūseiką,^| 
Ge|’ų raštų su paveikslais yra iš Lietuvos. N,ujro- 

doma, kaip ten vystosi aukštasis mokslas, kaip ge
rinamas žmonių gyvenimas, tiek daug atsiejimų 
technikoje. Bendrai menas ir kultūra ten žydėte 
žydi.

rašo Alisė Jonikienė apie paskutines dienas Leono 
gyvenimo, jo mirtį ir įspūdingas laidotuves. Išspaus
dinti net penki paveikslai iš Leono Prūseikos šerme
nų ir laidotuvių. ? . ■

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

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu.
Ozone Park 17, N. Y.

Užsisakydami adresuokite:

LA*SVE

102 - 02 Liberty Avenue

- • ? 
VASARIO-FEOBRUARY 4-tą DIENĄ, 1962 M.

ĮVYKS “LAISVĖS” B-VĖS DALININKŲ *

SUVAŽIAVIMAS
Po suvažiavimo, 6-tą vai. vakare, 

bus “Laisvės” Konvencijinis

BANKETAS
Suvažiavimas ir Banketas Bus

American - Russian Center Hall
61 Rivington St., New York City

Visus “Laisvės“ dalininkus kviečiame iš anksto 
pasiruošti dalyvavimui suvažiavime, o po suvažiavi
mo bankete. Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto, o 
banketas — tuojau po suvažiavimo, apie 6-tą vai. 
vakare.

Geri Valgiai ir Gėrimai. Kaina $3.50
Prašome iš anksto įsigyti bilietą, nes labai svarbu 

iš anksto žinoti, kiek žmonių bus bankete.
RENGfiJAI <

6 p.—Laisvi (Liberty)— Antr^ gruodžio (Dec.) 26, 1961

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) y 

pirmutiniai turėtų užsiregist
ruoti buvęs prezidentas Eisen- 
howeris ir dabartinis prezi
dentas Kenedis kaip svetimos 
valstybės agentai. Juk pagal 
tą įstatymą svetimos valstybės 
agentais šiandien yra visi, ku
riuos tokiais paskelbia proto 
netekę reakcionieriai. Eisen
hower} ir Kenedj tokiais pa
skelbė Birch draugijos idiotai.

Tik šiomis dienomis praneš
ta, kad mūsų vyriausybė turi 
Pietiniame Vietname du tūks
tančius uniformuotų kareivių. 
Jie dalyvauja žygiuose prieš 
partizanus. Jiems įsakyta var
toti ginklą, jeigu partizanai 
juos apšaudytų.

Vadinasi, mes jau esame 
įtraukti į ginkluotą konfliktą. 
Nei Kongreso, nei žmonių ne
buvo atsiklausta.

Panašiu keliu anais metais 
prez. Ti-umanas įraukė į karą 
Korėjoje. Kaštavo apie Šimtas 
tūkstančių gyvybių.

šitie mano krislai jąu^aUus 
paskutiniai 1961 metais, kūne, 
pasakysiu, prabėgo sputniko 
greitumu. Visi suti k s i m e , 
kad jie nei vienu požiūriu ne
buvo prasčiausi metai. Mūsų 
bėda tik tame, kad jau vie
nais meteliais esame senesni.

Visiems, visiems laimingų ir 
| sveikų 1962 metų! Tegu jie 
■ visiems bus dar geresni!




