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KRISLAI
Pasaulis laukia.
Kaip tas reikalinga? 
Milžiniškas nykštukas. 
Ir popiežius.
Šaunioji Della. 
Nesuprantu, 

t
' — Rašo A. Bimba —

Pranešama, kad Ženevoje 
kovo 14 dieną prasidės dery
bos dėl visuotinio nusiginklavi
mo. Kaip žinia, nusiginklavi
mo komisiją sudaro aštuonio
lika narių: po penkis nuo Ry
tų ir Vakarų ir astuoni nuo 
neutrališkų šalių.

Tai bus didžiulės istorinės 
žvarbos konferencija. Visas 
pasaulis nekantriai lauks tei
giamų rezultatų.

Washingtonas praneša, kad 
mūsų krašto pastovioji armija 
bus padidinta dar dviemis di
vizijomis. Keista, kai visi kal
ba apie nusiginklavimą, mūsų 
vyriausybė apsiginklavimą di
dina. Kam tas reikalinga? Iš 
kur tas pavojus?

Kai Amerika didina apsi
ginklavimą, negalės miegoti 
kitos šalys. Pamatysite. Pa
didės ginklavimosi lenktynės. 
Kaltas neapgalvotas mūsų vy
riausybės žygis.

Kuba teturi septynis milijo
nus gyventojų. Ji randasi ant 
salos. Dideli vandenys skalau
ja jos krantus.

Juk, palyginus su mūsų 
Jungtinėmis Valstijomis, ji tik 
mažytis nykštukas, ar ne?

Bet štai ilgas, grūstus, oficia
lus mūsų vyriausybės pareiš
kimas (“N. Y. Times,” sausio 
4 d.). Skaitai žmogus tą do
kumentą ir galvoji: tasai ma
žas nykštukas nuo tos mažos 
salos pakils ir sudoros ne tik 
mūsų Jungtines Valstijas, bet 
ir visą Lotynų Ameriką—vi
sas dvidešimt valstybių abie
jose Amerikose.

Kam tas abiejų Ameriką 
gąsdinimas? “Times” kores
pondentas Tad Szulc atsako: 
sausio 22 dieną Punta Del Es
te, Urugvajuje, įvyks minėtų 
kraštų užsienio ministrų kon
ferencija. Joje bus kalbama 
apie Kubos revoliucijos pa
smaugimą. Reikia tuos minist
rus iš anksto smarkiai pagąs
dinti baisiausiu pavojumi.

Matote, kokiu milžinu pavir
to revoliucinis nykštukas, pa
gal mūsų Valstybės departa- 
lę-snto įsakymą. Dabar tik 
klausimas, ar tie susirinkę už
sienio ministrai šiuo iškeptu 
pavojumi patikės?

Ant vargšės Kubos užsisė
do, kaip tik išvakarėse Punta 
Del Este konferencijos, ir ka
talikų bažnyčios galva, popie
žius Jonas XXIII. Ir jis beveik 
mirtinai išsigandęs.

Kaip senaisiais Inkvizicijos 
laikais, Jonas oficiališkai pra
keikė (ekskomunikavo) Fidel 
Kastro ir visus Kubos vadus. 
Tik laimė, kad Vatikano gal
va nebeturi jėgos juos ant lau
žo sudeginti, kaip kad su he- 
retikais padarydavo jojo pirm- 
takūnai baisiosios Inkvizicijos 
laikais.

Aną dieną ir vėl lietuviškieji 
“veiksniai” išgūrino Chicagos 
dienraščio “Vilnies” namo lan
gus. Padarė nemažai žalos.

Dabar skaitau “Vilnyje”: 
aną dieną ateina į raštinę už
sirūstinus ir pasipiktinus šiaip 
nepapasrtai linksmo būdo Del
la rReuther ir sako:

dešimkę užlopymui iš
muštą langą. Jei “Lietuvos 
laisvintojai” ir ateityje nesi
liaus daužę “Vilnies” langus,

Pasaulio akys atkreiptos 
į Berlyną ir Albaniją

T. Sąjungos liaudis 
už taikos reikalus

Atsidarys konferencija 
nusiginklavimo reikalais

Paryžius. — “1961 metais 
Vakarai sudarė įtemptą at
mosferą vakariniame Ber
lyne”, rašo amerikietis ko- 
lumnistas C. L. Sulzberge- 
ris.

Jis nurodo, nors vakari
nio Berlyno klausimas neiš
rištas, jis bus pasaulio dė
mesyje ir 1962 metais, bet 
Vakarų diplomatai deda 
pastangų, kad “Balkanų pu
siasalio parako bačka” ir 
Viduržemio jūros baseinas 
nebūtų pamirštas.

Kolumnistas nurodo, kad 
1961 metais Nasseris pra
laimėjo, nes iš Jungtinės 
Arabų Respublikos išstojo 
Sirija ir Jamenas. Nasserio 
įtaka sumažėjo. Jis dabar 
nori pakelti savo vardą 
tarp arabų, tai daro nusilei
dimų dėl Tito ir Nehru, — 
kiečiau pasisakydamas už 
taikų visų valstybių sugy
venimą. Tuo pat kartu Nas
seris sumažino propagandą 
prieš Tarybų Sąjungą ir 
rengiasi iš jos pirkti med
vilnę, vietoje iš Jungtinių 
Valstijų.

Iš viso pasaulio
Rabatas. — Čionai buvo 

sustojęs Anastazas Mikoja
nas, TSRS premjero pava
duotojas. Pasitaręs su Ma-| 
roko vyriausybe jis išvyko | stolių. 
į Gvinėją tartis su prezi-’
dentu Toure.

Jackson, Miss. — Missis
sippi Valstijos seimelis pri
ėmė rezoliuciją — n e į s i- 
leisti negrų į seimelio gale
rijas.

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybė sako, kad nebus 
karo dėl Vakarų Naujosios 
Gvinėjos, jei Hollandija iš- 
ten pasitrauks.

Havana. — Sušaudytas 
M. L. Flores, kuris nužudė 
tris milicininkus.

Port-au-Prince. — Haiti 
respublikos pareigūnai kal
tina Jungtines Valstijas, 
kad jos neduoda respubli
kai pakankamos pagalbos.

tai kiekvienu kartu duosiu po 
dešimkę. Tfu, bestijos.”

Gaunu iš Lietuvos ir paskai
tau “Sportą” ir “Lietuvos pio
nierių.”

“Sportas” leidžiamas jauni
mui. “L. pionierius” — vai
kams.

Jaunimo laikraštyje veltui 
su žiburiu ieškotum politinės 
bei mokslinės šviesos. Tuo tar
pu vaikų įdomiame leidinyje 
visuomet rasi gražiai apdoro
tos, tam reikalui pritaikytos' 
politinės ir mokslinės apšvie- 
tos.

Skirtumas didelis, skirtumas 
svarbus. Aš jo nesuprantu. 
Man atrodo, turėtų būti at
bulai, bent jau nereikėtų gai
lėtis tokios pat gražios ap- 
švietos ir paaugliams.

Graikijos imperialistai, 
pasidrąsinę Albanijos su 
TSRS nesutikimais, prakal
bėjo apie Šiaurės Epirą, tai 
yra, atplėšimą nuo Albani
jos 2,000 ketvirtainių mylių 
ploto. Graikija su Albanija 
neturi taikos nuo 1949 me
tų. Bet Graikijos nuramini
mui jau prabilo Jugoslavi
jos spauda apie graikų te
rorą prieš slavų žmones 
Makedonijoje. Paryži u j e 
tatai supranta persergėji
mu Graikijai, kad ji be su
sitarimo su Jugoslavija ne
darytų jokių žingsnių prieš 
Albaniją.

Vakarų diplomatai daug 
spekuliuoja apie įvykius 
Balkanų pusiasalyje. Kai 
kurie sako: “Albanija—ma
žas akmuo, bet gali apvers
ti didelį vežimą”. Dauguma 
jų atvirai išreiškia pageida
vimą, kad Graikija ir Jugo
slavija pultų Alban ją, nes 
jie tikisi, kad tatai įveltų 
Bulgariją, o gal paaštrintų 
nesutikimus tarp Kinijos ir 
TSRS................

Chicago. — Žydų sinago
ga buvo ištepliota svastikų 
ženklais ir joje sprogo dvi 
bombos. Padarė daug nuo-

Lisabonas. — Portugali
jos diktatorius Salazaras 
grąsina pasitraukti iš Jung
tinių Tautų, jeigu kiti 
NATO nariai nerems jo 
kolonialės politikos.

Maskva. — “Pravdoje” 
tilpo ilgas raštas Kubos 
premjero Fidelio Kastro. 
Straipsnis parašytas proga 
trejų metų sukakties nuo 
laimėjimo revoliucijos.

Manila. — Filipinų res
publikoje jau mirė 1,00 
žmonių nuo choleros.

Kuboje kritikavo 
JAV pareiškimą

Havana. — Kaip žinia, 
JAV valstybės departamen
tas išleido pareiškimą Ku
bos klausimu. Kubos spau
da, o ypatingai dienraštis 
“Hoy” smarkiai jį kritika
vo. Dienraštis nurodė, kad 
JAV.kaltinimai, būk “Kuba 
yra komunistinių valstybių 
bazė nuvertimui Ameriko
je esamųjų valdžių”, neturi 
pamato.

“Hoy” rašo, kad ne, Ku
ba suokalbiauja nuversti 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybę, bet tą daro JAV. Dien
raštis rašo, kad nei vienas 
Kubos karo lėktuvas ne
skraidė virš JAV teritori
jos, gi JAV karo lėktuvai 
tik 1961 metais virš 100 
kartų skraidė virš Kubos 
teritorijos.

Maskva. — Tarybų Są
jungos liaudis ir jos vy
riausybė su viltimi pasitiko 
1962 metus. Spauda žymėjo, 
jog visur darbo žmonės, 
studentija ir mokslininkai 
vis daugiau pasisako prieš 
atominius ginklus, už nusi
ginklavimą ir visų žmonių 
taikų sugyvenimą.

Pereitasis Komu n i s t ų 
partijos suvažiav imas ir 
TSRS Aukščiausioji Tary
ba skyrė milžiniškas pini
gų sumas gamybai reikme
nų civiliniams žmonėms, tai 
yra, kasdieninio gyvenimo 
reikmenų. TSRS paskyrė 
gynybos reikalams beveik 
keturis kartus mažiau pini

Sako, kad musę Žeme 
jau labai sena

Denveris. —• Amerikos 
mokslininkų sUvažiavi m e 
buvo plačiai svarsty tas 
klausimas: Kaip seniai eg
zistuoja mūsų planeta—Že
mė.

Mokslininkai, pasiremda
mi iškasenomis, žemės 
sluoksniais ir kitais patyri
mais, daro išvadą, kad ji 
jau egzistuoja virš tris bili
jonus metų.

Jungtinių Valstijų uolie
nose rasta augmenijos 
ženklų, kuri augusi prieš 
bilijoną metų. Afrikoje ras
ta ženklų prieš 2,800,000,- 
000 metų buvusios augme
nijos.

LAIBORISTAI SMERKĖ 
Už PATAIKAVIMĄ

Londonas. —Harold Wil
son, darbiečių partijos va
das ir kiti darbiečiai parla
mento nariai smarkiai kri
tikavo Anglijos užsienio 
ministrą Hbmę už tai, kad 
jis pataikavo Portugalijos 
imperialistams. Home iš
stojo prieš Indijos veiks
mus išlaisvinimui Goa ir 
kitų kolonijų.

JAPONAI KAIRĖJA
Tokio.—Po to, kai Japo

nijoje apsilankė Anastazas 
Mikojanas, TSRS premjero 
pavaduotojas, tai žymiai 
pakairėjo darbininkai, žem
dirbiai ir žvejai. Socialistų 
partija suskilo. Jos dalis 
stoja už bendradarbiavimą 
su komunistais ir už diplo
matinius ryšius su Kinija, 
o dešinieji tam prieštarau
ja.

KINIJOS GENEROLO 
PAREIŠKIMAS

Pekinas. — Užsienio 
spaudos korespondentai už
klausė kinų nuomonės apie 
Indijos pasielgimą — išviji
mą portugalų iš Goa ir ki
tų kolonijų. Generolas Či-yi, 
Kinijos užsienio ministras, 
pareiškė: “Imperialis t a i 
niekur geruoju nepasitrau
kia — juos reikia jėga iš
vyti”.

gų, kaip skiria JAV.
Šiemet bus stengiamasi 

pastatyti daugiau gyveni
mo namų, pagaminti dau
giau drabužių, apavų ir to
kių dalykų, kaip šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, televizo
riai ir radijo imtuvai. Ypa
tingos svarbos bus dedama 
į žemdirbystę.

Spauda žymėjo, kad Ber
lyno klausimas buvo ir yra 
vienas iš svarbiausių tarp
tautinių nesusitaikymų, bet 
jis turės būti išspręstas, nes 
socialistinių valstybių gy
nybos jėgos yra galingos, o 
taikos nori ir kapitalistinių 
valstybių liaudis.

Ar paskirs raketoms 
$3,000,000.000?

Washingtonas. — Senati
ms komitetas ginkluotės 
klausime svarsto apie sky
rimą raketų stovų įrengi
mams $3,000,000,000 (trijų 
bilijonų dolerių).

Nepaisant korporac i j ų 
propagandos už lėktuvus, 
kurios gamina sprūsminius 
lėktuvus, darosi aiškiau, 
kad jeigu iškiltų karas, tai 
pirmenybę turėtų raketos. 
Jos skrenda greičiau ir 
prieš jas JAV dar neturi 
ginklo.

Aviacijos generolai reika
lauja, kad JAV daugiau ga
mintų raketų. Jie vis dar 
netiki, kad TSRS turi prieš 
jas ginklus.

BALAGUERIO ŽALINGI 
ELGESIAI

Santo Domingo. — Nors 
jau sudaryta nauja Domi
nikos laikinoji valdžia, bet 
diktatoriaus Trujillo lieka
na - “prezidentas” Balague- 
ris imasi kenkimo. Jis pa
skyrė Darbo departamento 
sekretoriumi narį iš buvu
sios Trujillo partijos, kuri 
neįeina į Dominikos naują 
vyriausybę. Darbini n k a i 
užprotestava.

PERU PANAIKINO 
ANTIKOMUNISTINĮ 

įstatymą
Lima. — Peni respubli

kos Kongresas vienbalsiai 
nutarė panaikinti antiko
munistinį įstatymą, kuris 
prieš metus laiko buvo pri
imtas. Pagal jį Komunistų 
partija buvo paskelbta ne- 
legališka. Birželio m ė n. 
įvyks Kongreso narių rin
kimai.

PAKISTANAS BIJOSI
Rawalpindis. — Pakista

no vyriausybė bijosi, kad 
Indija nepavartotų jėgos 
Kašmiro klausime. Indija 
ir Pakistanas nesusitaiko 
Kašmiro reikale: ir viena 
ir antra pusė jo nori. Kaš- 
mire gyvena apie 4,000,000 
žmonių.

Washingtonas. Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjun
ga susitarė, kad nusiginkla
vimo reikalais konferencija 
atsidarytų Genevoje kovo 
14 dieną.

Pirmiaiu nusiginklavimo 
klausime konferenciją su
darė atstovai penkių vals
tybių iš Vakarų pusės ir 
penkių iš Rytų. Jie tarėsi 
per 18-ką mėnesių, bet ne
galėjo susitarti: Tada so
cialistinių valstybių atsto
vai, priešakyje su Tarybų 
Sąjungos, pareiškė, kad iš 
tokių pasitarimų nėra nau
dos ir reikalavo, kad kon
ferencijoje dalyvautų ir iš 
neutrališkų valstybių at- 
atstovai.

Po ilgų pasitarimų JAV 
ir TSRįS susitarė ir gruo
džio 13 d. pateikė Jungtinių 
Tautų Asamblėjai rezoliu
ciją, kad nusiginklavimo 
reikalais tartasi penkios 
valstybės iš Vakarų, pen
kios iš Rytų ir astuonios 
neutrališkos. Jungtinių 
Tautų Asamblėja pasiūly 
mą vienbalsiai priėmė.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Trečia

dienį, sausio 10 d., atsidarys 
Jungtinių Valstijų 87-tojo 
Kongreso Antroji sesija..

Jakarta. — Priešai metė 
bombą į Indonezijos prezi
dentą Sukamo, bet jis iš
liko sveikas.. Bomba už
mušė tris asmenis.

Santa Monica, Calif.—Pa
daryta operacija daininin
kui Bing Crosby. Dakta
rai sako, kad operacija pa
vykus.

Kanakry. — Atvyko A. 
Mikojanas į Gvinėjos res
publiką.

“Sit-Down” streikas 
700 pėdų požemyje 
Paryžius.. — Jau dvi sa

vaitės, kai streikuoja 850 
angliakasių 700 pėdų pože
myje. Tai gal pirmas darbi
ninkų sėdėjimo streikas ka
sykloje.

Angliakasiai reikalauja, 
kad netekus darbo, jiems 
būtų mokama per tris mė
nesius pilna alga, per dve
jus metus 90 procentų al
gos, o senatvės pensija nuo 
50 metų amžiaus.

Alžyras. — Alžyriečiai 
padidino kovą prieš Fran- 
cūzijos okupaciją. Visoje 
eilėje miestų ir miestelių 
įvyko didelių susirėmimų. 
Orano prieplaukoje kova 
ėjo ištisą valandą. Iš abie
jų pusių buvo užmušta apie 
80 žmonių ir virš 200 su
žeista. Kovų buvo Kons
tantino, Alžyro, Bone ir ei
lėje kitų miestų.

Dabar nusiginkla v i m o 
reikalais tarsis iš Vakarų 
pusės: Anglija, Prancūzi
ja, Italija, Jungtinės Vals
tijos ir Kanada. Iš Rytų: 
Bulgarija. Čekoslovaki j a, 
Lenkija, Rumunija ir Tary
bų Sąjunga. Nuo neutrališ
kų valstybių bus atstovai: 
Brazilijos, Burmos, Ethio- 
pijos, Indijos, Jungtinės 
Arabų Respublikos (Egip
to), Meksikos, Nigerijos ir 
Švedijos.

Washingtonas. — Nors 
su pabaiga 1961 metų pasi
baigė JAV ir TSRS ketve
rtų metų sutartis reikale 
kultūrinių ryšių, bet, ma
noma, kad jie nebus nu
traukti. Apsikeitimai dele- 
gaci j omis, techniki n i a i s 
įrengimais ir mioksliniais 
patyrimais abiejoms šalims 
daug davė.

Washingtonas. —Iš Ber
lyno parskrido prezidento 
Kenedžio pasiuntinys gene
rolas Lucius Cląy. ..A.,.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis tarėsi su 
generolu Clay. Sakoma, kad 
tarp JAV politikos ir gene
rolo Clay nėra skirtingų 
nuomonių vakarinio Berly
no reikalais.

Maskva. — Sunkiai susir
go komunistų teoretinis var 
das Michailas Suslovas. /

Cape Canaveral, Fla. — 
JAV astronauto iššovimas 
atidėtas iki sausio 23 dienos.

Paryžius. — Mirė Diego 
M. Barrio, buvęs Ispanijos 
respublikos prezi d e n t a s 
pirm 11936 m. fašistų sukili
mo.

Berlyne nesulaukė 
TSRS generoly

Berlynas. — Pabaigoje 
1961 metų, Berlyne, JAV 
militarinė policija pareika
lavo iš TSRS generolo A.I. 
Solovjovo ir jo pagalbinin
ko gen. A. Aleksėjevo, kad 
jie parodytų savo asmens 
dukumentus (Iki tol nei vie
na pusė iš militaristų to ne
reikalavo, kada jie vykdavo 
į kitą Berlyno pusę.)

TSRS generolai atsisakė 
parodyti dokumentus ir 
grįžo į rytinį Berlyną. Po 
to JAV komandierius lau
kė kad jie panaujintų at
vykimą, bet nesulaukė.

Washingtonas. — Ameri
kos valstybių organizacija 
panaikino sankcijas prieš 
Dominikos yespubliką.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos organizuos 
dar dvi armijos divizijas.
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Aukšta papirkimo kaina
MŪSŲ VyRIAUSYBĖ praneša, kad ji pagaliau su

klinka Jugoslavijai parduoti kviečių už $45,000,000, už 
kuriuos kada nors vėliau jugoslavai užmokėsią savo va

liuta. Taipgi paaiški, kad iki. šiol, nuo to laiko, kai Ju
goslavija išsibrauke iš komunistinių tautų šeimos, Ame
rika jai suteikė net dviejų bilijonų dolerių ekonominės 

. paramos.
Kas įdomu, tai kad iš mūsų vyriausybės pusės nė 

neslepiama tokios milžiniškos paramos tikslai’. Girdi, 
tiktai papirkdami mes galime Jugoslaviją sulaikyti nuo 
sugrįžimo j komunistinių kraštų bloką.

Panaši istorija su Lenkija. Lenkijai irgi sutinkama 
parduoti žemės ūkio produktų dar už $44,000,000. Viso 
iki šiol Lenkija nuo 1956 metų bus gavusi $700,000,000 
ekonominės paramos. Ir čia neslepiami tikslai. Girdi, 

. gal papirkimu mums pavyks Lenkiją išmušti iš socia
listinio pasaulio gretų.

Gerai žinoma, kad mūsų kraštas parduoda kviečių 
• Jugoslavijai ir Lenkijai. Iš to naudos yra visoms ša

lims. Bet šitos prekybos tikslai, švelniausia pasakius, iš 
mūsų pusės nėra labai garbingi. Jie net kvaili. Bent jau 
dabar mūsų krašto valdovams turėtų būti aišku, kad 
papirkimu laimėtais draugais niekas ilgai nesidžiaugia.

BEGĖDIŠKOS AKYS
Įžymusis Tarybų Lietuvos 

skulptorius J. Mikėnas buvo 
nuvykęs į Paryžių ir sugrį
žęs parašė gražų. įspūdžių 
setraipsnį. Ypač jam buvę 
džiugu aplankyti/ Paryžių, 
nes kadaise jis ten studija
vo dailę, mokėsi.

Ir štai dabar Kanados 
“Nepriklausomos Lietuvos” 
redaktorius J. Kardelis, net 
visiškai dailininko neatsi
klausęs, nutarė tą Mikėno 
reportažą “Meno išpardavi
mas” pateikti savo skaityto
jams. Nieko tokio, jeigu 
straipsnį būtų persispausdi
nęs ir dailininkui padėkojęs. 
Deja, Kardelis pirmiausia 
dailininką negražiai išnieki
na, o paskui į straipsnį pri
kaišioja visokių piktų pa
stabu.

Šitaip chuliganiškai su 
kito raštais elgtis joks kitas 
redaktorius neišdrįstų.

NUSIMINIMAS IR 
BEVILTĖ

Kastro ruošiasi atsakyti
SAKOMA, kad Kubos sostinėje Havanoje sausio 2 

dieną buvo susirinkę pusė milijono kubiečių. Į juos kal
bėjo Fidel Kastro. Kaip ir paprastai, jis kalbėjo entuzi
astiškai ir kovingai. Niekados Kubos žmonės nebeišsi- 
žadėsią savo revoliucijos laimėjimų.

' J ♦Kastro pasmerkė naujas intrigas prieš Kubą. Kaip 
žinia, Jungtinių Valstijų vyriausybės užsispyrimu šau
kiamas Amerikinių Valstybių Organizacijos užsienio 
reikalų ministrų susirinkimas sausio 22 dieną aiškini 
nukreiptas prieš revoliucinę Kubą. Tai visiems, aišku. 

r Tai viešai skelbiama; Ten' bus bandyta įtraukti visas 
Lotynų Amerikos šalis į naujas pastangas nub'aūšti Ku
bos liaudį. Pernai ginkluotas įsiveržimas nepavyko. Da-' 
bas bus stengiamasi politinėmis ir ekonominėmis baus
mėmis nuversti revoliucinę vyriausybę.

• Pavojus didelis. To neslepia nei pats Kastro. Todėl 
jis mobilizuoja Kubos liaudį to naujo puolimo atmuši
mui. Tą pačią, sausio 22 dieną šaukiamas milžiniškas 

:: sostinėj e susirinkimas. Tegu susirinkę užsienio reikalų 
• ministrai mato, sako Kastro, kad Kubos liaudis savo 

. ••pasiryžimo susikurti naują gyvenimą yra nepajudina- 
-ma. Jokios konspiracijos jos nebeišmuš iš jos pasirink- 

to kelio į socializmą.

Taigi kuris meluoja?
GUATEMALOS prezidentas Fuentes naujų metų 

susitikimo proga pasakė ilgą ir piktą prakalbą. Supykęs 
jis esąs ant Jungtinių Valstijų vyriausybės, nes ji nesi- 

. laikanti pasižadėjimo. Pernai ji buvus iškilmingai paža
dėjus Guatemalos vyriausybei, kad ji jai padės laimėti 

.. iš, Anglijos koloniją British Honduras, jei ji, Guatema
los vyriausybė, leis Amerikai panaudoti jos teritoriją 

. paruošimui ginkluoto užpuolimo ant Kubos. Kaip žinia, 
„toks užpuolimas buvo pravestas su Guatemalos pagalba.

< Dabar prezidentas Fuentes reikalauja už tą pa- 
-• slaugą atlyginimo. Jis reikalauja, kad mūsų vyriausy- 

- .be padėtų jam iš Anglijos atimti British Houdurasą.
Aišku, kad mūsų vyriausybė pastatoma pasaulio 

akyse labai negarbingoje šviesoje. Tadėl ji griežtai nu- 
: ginčija prezidento Fuentės kaltinimus. Ji sako, kad ji 

jokių panašių pažadų bei sutarčių su Guatemala nėra 
/"padariusi. Tai esąs gryniausias melas.
o- / Dabar visas pasaulis norės žinoti, kuris iš jų me- 

.. luoja: Guatemalos prezidentas Fuentes, ar mūsų prezi
dentas Kenedis?

Turėtų būti atnaujinta
z flK DABAR sužinome iš pranešimų, kad su pabai- 
/ ga praėjusių metų pasibaigė ir Amerikos-Tarybų Są

jungos kultūrinio bendradarbiavimo sutartis. O tai bu
vo abiėms šalims labai naudinga sutartis.

Mums nesuprantama: tiek Tarybų Sąjungos, tiek 
Amerikos vyriausybininkai yra nekartą išreiškę gilų 

. < pasitenkinimą kultūriniu abiejų-kraštų bendradarbiavi
mu, tačiau jie leido sutarčiai numirti be pastangų ją lai- 

/ ku atnaujinti?
Kaip bebūtų, mes manome, kad toji sutartis turėtų 

'/./būti tuoj atnaujinta, ir dar žymiai praplėsta.
> - Tegu gražiai užsimezgęs kultūrinis bendradarbiavi

mas eina pirmyn.! v
_______________ ;___________ ............................. • " ■ ......... I...........- ■ • - ..........................■'* *■ -
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Dar vieni meteliai prabė
go ir nė viena “veiksnių” 
viltis neišsipildė. .

“Mums nejauku taip il
gai laukti tos valandos,” de
juoja Chicagos menševikų 
laikraščio redaktorius, už
baigdamas 1961 m. “No
rime, kad Amerika ir ki
tos Vakarų valstybės imtų
si žingsnių tai valandai pri
artinti. Pasigendame drą
sos ir agresingumo.iš demo
kratijų puses.’’

Bloga, baisiai bloga: kad 
kaip! tai “vadavimų” kro- 
męlį reikės. uždaryti.

Beviltį', didiną ir t^s, fak
tas, kad jokių prągiedrųlių 
nebesimato.,,/ v įsi’ ženklai 
kalba, už tai, kad tos varg
šes Vakarų “dėinOkfatijos^ 
vargiai kada nors panorės 
visą pasaulį uždegti ’niukli- 
niu gaisru tam,’kad ton mū
sų Lietuvėlėn sugrąž i n t ų 
parazitus. Šie metai nežada 
“veiksniams” būti geresni, 
nes nesimato, kad demokra
tijų “drąsa” padidėtų^ ne
bent joms “dievas” protą 
atimtu, v

•

Ne su geresniu ūpu iš 
senųjų metų į naujuosius 
įžengė ir mūsų “broliai” či- 
kagiškiai klerikalai. Beveik 
per ašaras jie rašo:

“Žengdami per Naujųjų 
Metų slenkstį, mes turėtu
me palikti už durų senas 
dulkes ir švariomis kojomis 
įžengti į naujo gyvenimo 
laikotarpį. „Naują istorijos 
lapą turime prirašyti nau
jomis raidėmis, kurios pa
rodytų ne tik mūsų pastan
gas, bet ir laimėjimus.”

Pripažinimas, kad praėju
siais metais buvo klampota 
nešvari omis kojomis ir 
kapstytas! dulkėse, nemažas 
progresas. Bet mės esame 
pesimistai: netikime, kad 
marijonams iš “Draugo” 
pavyktų tas senas dulkes ir 
nešvarias kojas palikti už 
durų. Politine ir moraline 
prasme jie švarių kojų dar 
nėra turėję. Argi po purvą 
klampodamas žmogus gali 
turėti švarias kojas? Fiziš
kai neįmanoma.

. ' --------------- -At

būna IR TAIP.U
Smetonininkų “Dirvoje” 

F. Čeki-enė prabilo mažai te- 
liečiama tema. Ji nugirdusi 
vieną vyrą nusiskundžiant, 
kad jo žmona draudžianti 
jam laikraštį užsiprenume
ruoti. Tokią žmoną gražiai 
ir teisingai išbarus, ji pa
abejoja ir tuo nelaimingu 
VyHi.'^JT neftorihtk ^tikėti’/ 

kad šių laikų išeivės lietu
vės yra tik atunkančips i fi
ziniai ir dvasiniai tingines^! 
apsileidėlės, grobuonės,” ar
ba tik “čaižančios vyrelį lie
žuvio botagu.”

Gerai, kad ..Čekienė tuo 
netiki; < Neteisinga būtų vi
sas mūsų' sesutes paversti 
ano nelaimingo vyrelio žmo
nele. Tačiau iš praktikos ži
nome, kad tokių žmonų dar 
vis pasitaiko. Tai. gaila.

Bet kaip su vyrais? Pa
sitaiko tokių tamsūnų ir 
vyrų. Jie užsispyrusiai izo
liuoja savo žmonas nuo 
kultūrinės šviesos. Dar ir 
šiandien, net 'ir jaunesnėje 
kartoje, rasime vyrų, kurie 
tebesilaiko senos kvailos 
“filosofijos,” • kad moters 
vieta tik prie pečiaus, tai 
yra tik virtuvėje. O jei dar 
randasi ir vaikų, tai jau 
pilnai žmonai užtenka vie
tos virtuvėj. Apie jokį laik
raštį bei knygą, organiza
ciją bei susirinkimą jai ne
reikia nė sapnuoti. Kiekvie
nas esame liudininkai ir to
kių atsitikimų. Tai vis se
nojo gyvenimo likučiai. Jie 
nei žmonelei, nei vyreliui 
neteikia jokios garbės.

PARTIJA ATLIKO SAVO 
UŽDUOTĮ IR TADA

Kai Tarybų Sąjungos Ko
munistų partija paskelbė 
kovą asmenybės kultui, at
sirado užsienyje balsų, ku
rie dūrė išvadą: girdi, ir 
pati partija Stalino laikais 
negalėjo savo istorinio vaid
mens atlikti.

Kaip tik atokius pesimis
tus, matytu turėjo mintyje 
L. Iljičiovąs, kalbėdamas 
nešę.niąi Maskvoje įvykm 
stoję partįnęjp ideologinio 
darbo kUušiinais konferen- 
'etjOjį ■' Jfe1 įihšake;!

“Asmenybes kultas turė
jo žalingų padarinių ir vai
dino neigiamą vai d m e n į 
partijos, rii.ųšų šalies gyve
nime. Bet! riet asmenybės 
kulto sąlygomis partija vei
kė kaip gyVas kūrybinis or
ganizmas. Joks asmenybės 
kultas negalėjo sustabdyti 
spartaus tarybinės visuo
menės vystymosi, pakeisti 
socialistinės santvarkos pri
gimties, nes lemiama, varo
moji šios , santvarkos jėga 
visuomet buvo, yra ir bus 
d a u gi a milijoninės darbo 
žmonių masės. Joks asme
nybės kultas negalėjo pa
keisti revoliucinės pasaulė
žiūros esmės, pakirsti orga
nizacinių, politinių ir teori
nių pagrindų mūsų partijo
je, kurią sukūrė ir revoliu
cine dvasia išauklėjo didy
sis Leninas.”

't ..I

FOLKLORISTINĖS 
EKSPEDICIJOS

Kiekvienais metais Lietu
vos Valstybinės konserva
torijos liaudies muzikos ka
binetas organizuoja folklo-. 
rištines ekspedicijas. Bir
želio mėnesį Vievio ir Laz
dijų rajonuose studentai 
užrašė apie' 800 dainų ir 
raudą. Prieš- keletą dienų 
iš Lazdijų rajono vėl sugrį
žo 7 studentų grupė, surin
kusi apie 600 dainų.

Neseniai Pakruojo rajo
ne, kompozitoriaus Juozo 
Pakalnio gimtinėje, pabu
vojo dar viena V kurso stu
dentų grupė. Šios išvykos 
metu buvo užrašytos liau
dies dainos, prisimin i m a i 
apie J. Pakalnį. , Surinkta 
medžiaga bus panaudota 
studentų moksliniuose dar
buose.

New Delhi. — Rumunai 
pastatė Indijai pirmąjį naf- 

^;tOS ;#valymeiifebrikąr>č;

Mes didžiuojamės tuo, 
kad “Laisvė” turi daug ir 
gerų i Respondentų, nuolat 
mums apraišančių tai, kas 
vyksta ten, kur jie gyvena.

Bet atsitinka, kad vienas 
kitas korespondentas daro 
redakcijai priekaištų dėl to, 
kad kai kada kai kurias ko
respondencijas trumpiname 
—nespausdiname visko, ką 
korespondentai parašo.

Norime draugų korespon
dentų paklausti: ar, jūsų 
nuomone, kai kurios kores
pondencijos nėra per ilgos 
ir per nuobodžios? Mums 
rodosi, taip. Kai kurios ko
respondencijos galėtų būti 
trumpesnės, o tuomet jos 
būtų gyvesnės, įdomesnės.

Mes džiaugiamės, kad 
mūsų korespondentai para
šo ne tik aipe organizaci
nius veiksmus, o ir apie 
mūsų žmonių susirgimus ir 
mirtis, kurių pastaruoju 
metu vis daugiau ir dau
giau vyksta. Ir štai, ką re
dakcija norėtų tuo reikalu 
prasitarti:

1. Susirgus asmeniui, jį 
aplanko giminės ir draugai; 
kai kurie atneša jam ir 
dovanėlių. Kai asmuo pa
sveiksta, prašo korespon
dento, kad parašytų per 
spaudą jo ar jos padėką 
tiems, kurie jį ar ją ap
lankė. Tuomet korespon
dentas paleidžia visą litani
ją: surašo pavardes kiek
vieno, kuris sergantįjį ap
lankė ar apdovanojo; dėko
ja per laikraštį net ir ser
gančio jo. žmonai, vyrui, vai
kams už tai, kad jį ar ją 
sergantį aplanke!.. To jau 
per daug! Pagaliau ir ne-' 
etiška. t Užtenką trumpai, 
pareikšti padėką.

Žmogus suserga, jam da
roma operacija, na, tai tū
li korespondentai ir rašo: 
buvo padaryta operacija, 
jam ar jaį išpiovė tokią ar 
kitokią kūno dalį. Ar tai 
reikia viešai skelbti, ypa
tingai rašant apie moteris? 
Užtenka pasakyti, kad buvo 
operuota.

2. Žmogus numirė—arti
mieji bei bičiuliai nuperka 
gėlių vainikų. Ar reikia 
per spaudą dėkoti kiekvie
nam (įvardijant), kas pri
siuntė į šermeninę gėlių vai
niką? Ne! Užtenka padė
koti visiems bendrai. Tai 
bus gražu ir etiška. Paga
liau, mes manome, kad 
daug sveikiau visam reika
lui būtų, jei tie, kurie įver
tina mirusįjį, jam savo pa
garbą ir jo artimiesiems už
uojautą pareikštų ne gėlė
mis, o žodžiu per laikraštį. 
Gėlės už keleto dienų nu
vys, jų nebeliks, o laikrašty 
pareikštas žodis ilgai gy
vens ir jį skaitys tūkstan
čiai žmonių.

3. Skaitytojai mato, kad 
mes turime korespondentų, 
kurie rašo gyvai ir trumpai 
—tokios korespondenc i j o s 
geros. Geriau būtų, jei visi 
mūsų korespondentai rašy
tų dažniau, bet trumpiau.

4. Yra mūsų draugų, ku
rie linkę aprašyti net ir tai, 
kur, pas ką jie valgė pie
tus — tai, draugai, neturi 
jokios visuomeninės ' reikš
mės. Už pietus geriems bi
čiuliams padėkoti reikia 
ne pe^ laikraštį, o laišku
čiais arba gyvu žodžiu. Jei
gu kiekvienas mūsų pradė
tume per laikraštį dėkoti 
savo vaišingiems draugams 
Už pietus, tai kas jau ir be
būtų!

p 5. Ar ne per daug, drau
gai korespondentai, m es, 

ragindami žmones ateiti į 
mūsų pramogas, giriame 
maistą, vaisius, kokie ten 
bus duodami. Valgiai šian
dien JAV yra maždaug su- 
standarziduoti—kumpis vi
sur toks pat; net ir lietuviš
kos dešros panašios. Kvie
čiant publiką ateiti į pra
mogas, reikėtų ją masinti 
ne kažkokiu “ge r i a u s i u 
m a i s t u,” o visuomeniniu 
reikalu.

6. Nerašykite, draugai 
korespondentai, tokių daly
kų, kaip kad koks nors daik
tas pramogose buvo “išleis
tas ant laimėjimo.” Paštas 
griežtai draudžia tokius 
dalykus per spaudą minėti; 
mes negalime jų praleisti.

7. Rašant datas, visuo
met' turk*m atsiminti, kad 
lietuvių kalboje pirmiau ra
šomas mėnesio vardas, o po 
jo data — pav.: turi būti 
sausio 5 dieną, o ne “5 die
ną sausio.” Kitas dalykas: 
minint metus, reikia rašyti, 
pav., 1961 metų gruodžio 
31 dieną, o ne “sausio 31 
d., 1961 metais.”

7. Jei žmogus davė mū
sų spaudai, sakysime $5, tai 
reikia sakyti aukojo, o ne 

(“aukavo.” Aukavo tas, ku-

Miškas skundžiasi... poetas 
neteko kantrybes, prabilo

Kartu su girininku vaikš
čiojome, viename iš aplinki
nių Vilniaus piiškų. Snie
gas buvo purus, švarutėlių,; 
ir dėl to miškas atrodė 
šventiškas, pakilus.. Džiau
gėmės grožiu/ gausybe (žvė
rių pėdsakų, vešlių porais-’ 
kiti — jaunais " bosiukais; 
berželiais! drebulaitėmis ir 
eglutėmis;, kurie po dešim
ties kitos metų turi pakeis
ti senuosius medžius. Staiga 
matome —- viena labai gra
ži eglaitė guli nukirsta iš 
pašaknų. Dar likusios žy
mes, kaip kirtėjas ' sniego 
pusnyje kapstėsi.

—Neišsaugojome, — tar
tum teisindamasis, tarė gi
rininkas. — Sunku—miškai 
nemaži, o nukirsti mažą 
medelį paprasta. Bet kodėl 
jis nepaėmė eglutės?

Ach, štai kas! Bekertant 
buvo nulaužta viena šakutė. 
Vadinasi, brokas. Už tokią 
eglutę didelio pinigo negau
si. O kirtėjas nori kiek ga
lima daugiau p i n i g ų ir 
kruopščiai renkasi eglutes. 
Randame dar vieną, trecią, 
dešimtą nukirstą ir palik
tą medelį. Mat, nukirtus, 
nupurčius sniegą, ir pakė
lus, geriau matyti visi trū
kumai. Šiame kvartalo 
kampe gražių eglaičių ne
bėra. Tuščia, šviesu, ir tik 
laibos lapuočių vyteles stie
biasi aukštyn. Busimasis 
eglynas iškeliavo j miestą.

Mes kasmet Naujiems 
metams papuošiame apie 
du šimtus tūkstančių -eglu
čių. Kas būtų, jeigu jas 
visas iškirstų šitaip, negal
vojant apie gamtos grožį ir 
turtą, rūpinantis vien tik 
pasipelnyti? Du šimtai 
tūkstančių eglučių—tai ke
turi šimtai hektarų būsimo 
miško. Kasmet laik i n a m 
džiaugsmui iškirsti šitiek 
miško būtų didelis nusikal
timas ir visuomenei, ir gam
tai;

Naujų metų eglutę pri
simenu nuo pat vaikystės. 
Ji mane, kaip ir daugelį 
kitų, lydėjo iš metų į me
tus. Pirmą kartą šventinę 
nuotaiką suagdino maža 
knygutė, kurioje. buvo ap
rašyta Ipngvabūdiškospgrar

8. Pas k u t i n i s ir pats 
svarbiausias dalykas: ra-*
šant gatvių pavadinimus, 
žmonių vardus ir pavardes, 
draugai, rašykite kiek ga
lint aiškiau. Dėl to, kad 
kai kurie korespondentai 
neaiškiai minimų žmonių 
pavardes parašo, įvyksta 
nesusipratimų. Redakcija 
juk negali atspėti visų žmo
nių pavardes, tai dažnai 
praleidžia taip, kaip jai jos 
atrodo, o vėliau, žiūrėk, ko
respondentas jau atitaiso. 
Kieno kaltė? Aišku, ne re
dakcijos! Korespondentas, 
matyti, galvoja, jeigu jis 
žino' minimo žmogaus pa
vardę, tai turi žinoti ir re
dakcija, todėl jis parašo bet 
kaip! Jeigu koresponden
tas žmogaus pavardės gerai 
nežino, tai geriau jos nemi-

i nėti. Tiesa, visiems pasi
taiko padaryti klaidų, bet 
jų venkime.

Mes manome, kad šitie 
vieši mūsų koresponden
tams patarimai pašalins 
visą eilę nemalonių nesusi
pratimų; padės patiems ko
respondentams, redakcijai, . 
na, ir skaitytojams.

Dėkoju, draugai kores
pondentai, už rašinėjimą!

“L.” Redakcijos vardu 
Rojus Mizara

žios eglutės istorija — kaip 
ji norėjo būti dar gražes
nė, papuošta blizgučiais ir 
kaip', nubarsčiusi spyglius, 
buvo išmesta j kiemą. Tada 
pirmą kartą pagalvojau — 
ar turime teisę. mažo, ‘ feiki- 
nd 'grėžid • va’rdan ' naikinti 
dičteip/grožį Ir tuttį? “žino
ma, ne. Tačihu bė Jši6 ‘gy
venimą tegiančib gi^)žid da
lelės, be papuoštos eglutės^ 
tradicijos Naujų metų' šven
tes sunku įsivaizduoti. Tad 
ką daryti?

Yra nemaža b'alsų, kurie 
sako — gaminkime dirbti
nes eglutes — plastmasines 
ir kitokias. Šios eglutės 
gražios, tačiau ne visiems 
patinka... Jos neturi to nuo
stabaus miško, gyvos gam
tos kvapo ir betarpiškumo.

Tikrų, natūralių eglučių 
pakankamai paruošti gali 
miškų ūkiai.

Kai kas gali paklausti — 
o kuo skiriasi miškininkų 
paruoštos eglutės nuo tų, 
kurios iškirstos savavališ
kai?

Visų pirma tuo, kad ant
ruoju atveju grobstoma vi
sos liaudies nuosavybė, kad 
vienas žmųgus pelnosi vislį 
darbo sąskaita. Antra, miš
kininkai kerta eglutes ten, 
kur jos nereikalingos, kur 
kliudo tinkamai tvarkyti 
miškų ūkį! o privatininkas 
braunasi į pačius gražiau
sius, vertingiausius medy
nus, niokoja gamtą, naikina 
puikius didelio darbo rezul
tatus. Tai jis, privatinin
kas, iškirtęs du šimtus tūks
tančių eglučių, sunakina 
keturis šimtus hektarų bū
simo miško!

Štai kuo skiriasi eglutės. 
Štai dėl ko skaudu žiūrėti, 
kai neretas mūsų skatina 
piktavalį gamtos žalotoją, 
tamsiose pakampėse perka 
iš pačios miško širdies iš- / 
plėštas jo dukras—eglutes.

Mes negalime būti šio nu
sikaltimo bendrininkai. Pir
kime eglutes tik iš tų, ku
rie parduoda jas viešai, tu
rėdami tam leidimą. Teįu 
nuo spekulianto ir mišįįp 
naikintojo visi, nusuka vei
dą. . y ' ..
u JŠditąrdas.. Mtez$j$įs
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ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Kasmet nusižudo apie 

60,000 žmonių
Denverio mieste įvykusia

me Amerikos M«edikalinio 
Susivienijimo suvažiavime 
raportuota, kad Jungtinėse 
Valstijose kasmet nusižudo 
apie 60,000 žmonių. Šis 
raportas, tačiau, neapima 
tų, kurių mirties pasekmė 
pasilieka neįrodyta. O tokių 
saužudžių taipgi yra nema
žai.

Gydytojai aiškina, kad 
daugiausia saužudžių pasi
daro galą sirgdami protinė
mis ligomis. Tačiau yra la
bai daug ir tokių saužu
džių, kurie žudosi dėl kito
kių, daugiausia nepagydo
mų ligų. Taipgi kiti žudo
si dėl šeimyninių nesutiki
mų ir dėl sunkių ekonomi
nių gyvenimo sąlygų.

Suvažiavime gydytojai 
priėjo išvadą, kad pusė sau
žudžių būtų išgelbėti, jeigu 
laiku jiems būtų suteikti 
patarimai, pagalba, jų gy
venimo vaga būtų pasukta 
i gerąją pusę. Bet kadangi 
jais niekas nesirūpina, tai 
saužudžių skaičius kasmet 
ir didėja.

Tarybų Sąjungoje 
neranda slėptuvių

Užsienio laikraščių kores
pondentai ir diplomatai, ke
liaudami po Tarybų Sąjun
gą, bandė kur nors užtikti 
nuo atominių bombų slėptu
ves. Bet jiems tai nepasise
kė. Niekur jie nerado nė 
vienos slėptuvės.

Kai kurie užsieniečiai tei
gia, kad Maskvos, Lenin
grado ir Kievo požeminiai 
keliai (subvės) taip giliai 
įrengti, kad galėtų daugelį 
žmonių- nuo atominių bom
bų juose paslėpti. Tačiau jie 
patys pripažįsta, kad nėra 
tam įrengtos ir jos-e pasi
slėpti tegalėtų mažytis žmo
nių skaičius .

Tiesa,- Tarybų Sąjunga 
turi savo civilinio apsisau
gojimo programa, bet slėp
tuvių nestato. Tarybų Są

jungos vyriausybė ir moks
lininkai įrodinėja, kad slėp
tuvės negali apsaugoti žmo
nių nuo naujosios rūšies 
atominiu bombų. Geriausia v v
apsauga, .jie sako, yra pil
nas nusiginklavimas ir vi
sų ginklų sunaikinimas.

Denverio mieste įvykęs 
mokslininkų suvažiavimas 
irgi priėjo panašią išvadą, 
kad sulindus į žemę nebus 
galima žmoniją apsaugoti 
nuo atominio sunaikinimo.

• 
Profesorius Dondog 

Tsebegmid
Spalio 22 d. į New Yorką 

atvyko aštuoni Mongolijos 
Liaudies Respublikos atsto
vai. Kai Mongolijos Liau
dies Respublika buvo priim
ta į Jungtines Tautas, tai 
šie atstovai užėmė Jungti
nėse Tautose jiems skirtą 
vietą.

Minimos respublikos dele
gacijai vadovauja 46 metų 
amžiaus diplomatas Dondog 
Tsebegmid. Prieš metus lai
ko jis buvo universiteto pre- 
zidentas^ vėliau užsienio rei- 
kaųl ministro pavaduotojas. 
Jis yra žymus literatas, po
etas.

Atvykęs New Yorkan, jis 
ėmėsi plataus ir energingo 
darbo, kad pilnai susipažin- 
dinti amerikiečius ir kitų 
šalių žmones su Mongolijos 
Liaudies R e s p ublika, jos 
žmonėmis, istorija ir jų gy
venimu. Ir atrodo, kad jam 
tai vyksta. Daug sueigų jis 
tam tikslui suruošė, bet ir 
kiti jį noriai kviečia daly
vauti jų sueigose. Jis skai
tomas veikliausiu diploma
tu.

Laimėjusi vietą Jungtinė
se Tautose, dabar Mongoli
jos Liaudies Respublika si-e- 
kiasi užųiegsti diplomati
nius ir komercinius ryšius 
su Jungtinėmis Valstijomis 
ir kitomis šalimis, kurios 
iki šiol šios respublikos ne
pripažino.

Mongolijos Liaudies Res
publika įsikūrė 1921 metais. 
Ji turi arti pusantro mili

jono gyventojų. Ji visą lai
ką glaudžiai bendradarbia
vo su Tarybų Sąjunga ir iš 
jos gavo nemažai visokios 
pagalbos.

Jungtinės IVąfetijOfeoy iki 
šiol nepripažino Mongolijos 
Liaudies Respublikos, bet 
dabar jau kalbama apie 
pripažinimą. Prcfes orius 
Dondog Tsebigmid lankėsi 
Washington^ ir tuo reikalu 
tarėsi su tam tikrais Jung
tinių Valstijų pareigūnais.

Išrūgos — maistas 
ir vaistas

Seniau Lietuvoje pieno iš
rūgų žmonės nenore d a v o 
gerti ar su valgiais maišyti. 
Kiaulėms jos buvo skiria
mos. Dabar Lietuvos gydy
tojai aiškina, kad išrūgos 
yra maistas ir vaistas.

Vilniuje išeinantis žurna
las • “Tarybinė moteris” ra- 

1 šo: “Išrūgos turi vertingų 
mineralinių druskų, balty
mų ir pieno cukraus. Jos 
sužadina skrandžio liauku 
veiklą žarnyne ir skrandy
je; skaidrina kraują. Įdėjus 
citrinos sunkos į išrūgas, 
galima gauti gaivinantį 
citrinį gėrimą. Išrūgas gali
ma naudoti sriubai ir pada
žams, taip pat ruošiant dar
žovių ir mėsos patiekalus. 
Žuvys, troškintos išrūgose, 

| būna maistingos, pikantiš
ko skonio.”

Amerikietės lietuvaites, 
kurios raugina pieną, spau
džia sūrius, dabar galės ir 

I išrūgas naudingai suvarto
ti.

•

Tikėdama burtams 
pražudė $23,450

Angela Belmonte, Flush
ing, N. Y., gyvtntoja, bandė 
burtais savo paralyžiuotą 
vyrą išgydyti.

Kas tai, jai patarė nueiti 
pas čigonę, kuri sutiko vyrą 
išgydyti, jeigu ji klausys či
gonės patarimų. Na, ji ir 
klausė.

Čigonė pirmiausia patarė 
atnešti jai visus pinigus. 
Išėmusi iš banko $23,450 
perdavė čigonei. Bet to dar 
nepakako. Burtininkė pa-

-> PASTABOS
“Laisvėje” ir “Vilnyje” 

tilpo, ištraukos iš knygos 
“150 dienų Lietuvoje,” ku
rią LLD nariai gaus už 1962 
metus. Ištraukos skaitymui 
idomios. Dainų šventės 
aprašymas -—'skaityk ir 
džiaukis. Lietuvos jauni
mas žengia pirmyn su pro
gresu, su skambančiomis 
dainomis, su pakilusiu pasi
ryžimu. Senimas — tėvai, 
motinos — gėrisi savo vai
kų gražiomis dainomis, mu
zika, šokiais. Tai bus svar
bi ir patraukli knyga skai
tymui.

“Liaudies balse” apy
saka “Pušis, kuri juokė
si,” J. Mareinkevič i a u s 
įdomi. Skaitai ir mąs
tai, kad Tarybų Lie
tuva turi gerų rašytojų. 
Lietuvos išeiviai, gyvenda
mi toli, neturi asmeniškų 
pažinčių su jais, bet juos 
pažįsta iš jų raštų.

ties proga), tai vis puikūs 
straipsniai.

LLD nariai turime būti 
dėkingi mūsų rašytojams ir 
“Šviesos” redaktoriui An
tanui Bimbai. “Šviesa” ne- 
pavaduojamąs; gerų pasi
skaitymų žurnalas.

“Vilnyje” patėmijau, kad 
Mildos namas jau pilnai iš
mokėtas. Tai didelis kredi
tas chikagiečiams, kad į 
taip trumpą laikotarpį atli
ko milžinišką darbą. Bet 
aiškiai nepasakyta, ar tik 
pirmas morgičius atmokė
tas?

IŠ LAIŠKŲ

MIKROMEGAS

Žiūrint pro mano akinius
ASMENYBĖS KULTAS IR HIMNAI

Kaip toli, Stalino diktatūros metu, 
buvo nuėjęs asmens garbinimo kultas, 
galima spręsti iš to, kiek įmonių, mies
tų, gatvių, skverų, parkų ir šiaip svar
bių vietų bei pastatų buvo pavadinta 
Stalino “didžiojo” vardu! Tasai asmens 
šlovinimo azartas buvo įsiskverbęs net į 
krašto himną. Tarybų Sąjungos viena 
himno strofa (punktas) buvo skirta

< Stalinui. Lietuviškame vertime skaito
me:

Per audrą mums laisvė lyg saule žėrėjo, 
Didysis mums Leninas švietė kelius.
Mus Stalinas liaudžiai tarnaut išaugino, 
Ir darbui, ir žvgiams jis įkvėpė mus.

Nuo visasąjunginio himno neatsiliko 
ir Tarybų Lietuvos himnas, kuriam žo
džius parašė A. Venclova, o muziką kom
ponavo B. Dvarionas ir J. Švedas. Ant
roji strofa, po priedainio (refreno), 
skamba panašiai kaip viršuje pacituoto- ♦ • f
J1*

' Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią, 
Padėjo kovoj didi rusų tauta.
Mus Stalinas veda j laimę ir galią,
Tautų mūs draugystė kaip plienas .tvirta.

Gaila, kad tokios gražios eilutės tik dėl 
vieno žodžio turi būti nulifikuotos! Ir 
himnai liks tik iš dviejų strofų...

Tanta la vita (toks jau gyvenimas) 
pasakytų italas.

B-et himnai, kaip ir meilė, nėra am- 
* žini; jie keičiasi, sulyg reikalo. Rusijos 

y carųjaikais piliečiai giedojo “Bože ca- 
ria ęhrani.” Vėliau buvo kerenskinis 
himnas, kurį pakeitė tarybinis. Revoliu
cijos metu vyravo Internacionalas.

1904-05 metų revoliucijos laiku Lietu
voje buvo populiari iš prancūzų pasisko
linta Marselietė. Veikiausiai, ir šią erą 
gims naujas Tarybinis himnas, atitinkąs 
gadynės dvasią. Tai natūralu ir reika
linga.

DAILININKAS IR ŽIŪROVAS
Tarp Lietuvos dailininkų įsižiebė gana 

įdomios diskusijos klausimu: ar žiūrovas 
turi teisę kritikuoti mėninę kūrybą? Sa
vaitraštyje “Literatūra ir menas” dai
lininkė A. Griciūnaitė smarkiai puola 
žiūrovus, ir net rašytojus, kurie drįsta 
neigiamai pasisakyti apie tapybą. Ji 
mano, jog ta išimtina teisė priklauso 
vien teptuko ir paletės specialistams. 
Savo straipsnyje “Dailininkas, kūrinys, 
“žiūrovas,” tilpusiame minėtojo laikraš
čio š. m. lapkričio 18 d., ji skundžiasi, 
kad parodų recenzijas rašo diletantai, 
t. y. ne tapytojai, bet prozininkai bei 
poetai, kurie nieko nenusimano apie dro
bėje pateikiamą kūrybą. Ji norėtų, kad 
“kiekviena paroda mūsų spaudoje susi
lauktų objektyvaus, nuoširdaus ir profe
sionalaus įvertinimo, iš kurio ir dailinin
kai, ir skaitytojai padarytų atitinkamas 
išvadas.” Deja, taip nesą ir kad “į šią 
aplinkybę mūsų respublikinėje spaudoje 
žiūrima gana paviršutiniškai. Vietoje 
rimtų, kritiškų pastabų, nukreipiančių 
dailininkus teisinga linkme, dailės paro
dos neretai sutinkamos arba šaltu abe
jingu tylėjimu, arba primityviu analiza
vimu, neturinčiu jokios auklėjamosios 
reikšmės.” Ji kaltina laikraščių redakci
jas, kad jų kolektyvuose nėra profesio
nalų dailininkų, kurie galėtų spręsti re
cenzijų tikslumo ar korektiškumo reika
lu ■ •• -j u.' .

“Šviesa” už paskutinį 
1961 metų bertainį be ga
lo svarbi raštais. Vienas 
įdomus, kitas įdomesnis. 
Šiame numeryje yra 10-ies 
autorių raštai, eilės apie 
Lietuvos gražias girias, lau
kus. Šimkaus ilgas raštas 
apie velionį Žukauską, A. 
Bimbos apie mirusį William 
Z. Fcsterį, gydytojos D. 
Gurkauskienės “Mūsų šir
dis ir jos apsauga,” Mizaros 
apie Čiurlionį (jo pasakyta 
kalba Brooklyne 50-ties me-
tų Čiurlionio mirties sukak-

tarė ir stubą parduoti ir pi
nigus jai perduoti.

Laimė, kad giminės, suži
noję, jog burtininkės pata
rimu ji jį^Ūuoda namą, 
pranešė policijai, tai namas 
pasiliko neparduotas, bet 
burtininkė dingo su visais 
pinigais.

Mrs. Belmpnte, tačiau, iš 
to nepasimokė. Jinai vistiek 
tiki burtams ir gana. Ji dar 
vis mano geriausia burtais 
gydyti sergantį vyrą. J. G.

“Laisvės” vajuje susikir
to dvi valstijos — Connecti
cut ir New Jersey. Iš Con
necticut valstijos atskirų 
miestų nesimato. Visi muša 
į vieną tašką, kad palaikius Į 
savo valstijos garbę.. Perei
tais metais jiems iškirto 
šposą Baltimorės Žemaitis, 
nusinešdamas laimėj imą.
Nemanau, kad šiais metais 

baltimoriečiams pavyks. 
Brooklynas laikosi prieš abi 
valstijas. Laimingo pasi- 
sekimo geriems vajinin- 
kams!

Nesmagu, kad 1961 metų 
LLD knyga suvėluota. Ne
reikia kaltinti Centro ko
miteto, bet sąlygas, kuriose 
gyvename. Centro komite
tas būtų pilnai pasitenki
nęs, kad nariai knygas gau
tų laiku. Apskričių konfe-
rencijose Centro komiteto 
atstovas pasakė sąlygas. 
Nors kuopų delegatai, duo
dami raportus iš konferen
cijų, apie tai pranešė, bet 
kuopų susirinkimuose būna 
paklausimų.

Ch.icagiečių LDS Antroji 
apskritis veikli. Veikiantis 
komitetas laiko susirinki
mus. rašo spaudoje, gelbsti 
čiagimius plėsti veikimą. 
Savo laiku veikime pasižy
mėjo Trečioji apskritis, bet 
dabar nutilo. Antroji ap
skritis turi metines konfe-

Dailininkė smarkiai puola rašytoją A. 
Baltrūną, kad jis nesupranta vaizduoja
mojo meno specifikos, kad jo straipsnyje 
pastebima “jau baigiamo iš mūsų tary
binės tapybos išgyvendinti literatūrinio 
pasakojimo ilgesys,” kad jis nori į dro
bę įvesti “grynai literatūrinį - epizodinį 
elementą, kas ne tik nepadėtų išryškinti ) 
paveikslo idėjos, bet paverstų jį šimtą-/ 
procentine iliustracija” ir pan.

A. Griciūnaitė ypatingai pyksta ant 
tų parodos lankytojų, kurie, nieko nenu
simanydami apie dailę, “Atsiliepimų 
knygoje” prirašo labai drąsių mėgėjiškų 
pastabų, kurios “daugeliu atvejų kom
promituoja pačius žiūrovus,” t. y.—ati
dengia jų nemokšiškumą.

Minėtojo laikraščio redakcija, nesutik
dama su dailininkės A. Griciūnaitės tei
gimais, pasikvietė talkon dailės kritiką 
V. Ulozą, kuris ten pat gina žiūrovo tei
sę pasisakyti tapybos klausimais, kad ir 
neigiama prasme. Jis teisina rašytoją 
A. Baltrūną, kurio straipsnyje “šalę mė
gėjiškų samprotavimų, keliama nemaža 
teisingų minčių dėl žmogaus, jo darbo 
vaizdavimo kompozicijose, kad autorius 
ieško tapyboje gilaus meninio vaizdo, ku
riame ne tik tema, siužetas, bet ir idėja 
būtų aiškiai, meniškai išreikšta, kad kū
rinys būtų suprantamas ir emocionaliai 
veiktų žiūrovą.” Ir jis stato visai perti- 
nentišką klausimą: “O kuris dailininkas 
to nenori? Ar ne to paties pageidauja 
parodų lankytojai?”

Ieškodamas nesusipratimų priežasties 
tarp dailininko ir žiūrovo, V. Uloza kal
tina ne tik meno nesuprantančią publiką, 
bet ir dailininkus. Jis sako: “Ar never
tėtų tapytojams pagalvoti, kad pagrin
dinė nesusipratimų tarp tapytojų ir žiū
rovų priežastis, glūdi ne tiek ribotame 
plačiosios, visuomenės meniniame išprųsiy

Tėviška meilė ir ’■ ‘ J*1'* 
džiaugsmas : z j

Vilnius, 1961, ’XII.25 
Mielas Drauge Antanai! .

Malonu pasveikinimu dar 
vienais mūsų gyve na m o 
Naujais Metais ir palinkėti 
toliau sveikatos, ištvermės 
ir energijos bei sekinės Jū
sų darbuose ir žygiuose. 
Nuoširdžiai sveikinu įinielą 
žmonelę ir taip" 
laisviečius.

Mano gyvenime kaip tik 
prieš Naujus Metus maloni 
naujiena — susil a u k i a u 
penktojo anūko, kuris gimė 
XII. 23. Jau turiu keturias 
anūkes ir jau maniau, kad 
lemta bus dar ir penktą 
anūkę turėti, bet nustebo
me, kad gimė berniukas, 
taigi penktas išėjo anūkas. 
Jį pagimdė mano vyriausio
ji duktė Sigita. Tai viena tų 
mano dviejų dukrelių, ku
rios patį išlydint 1946 m. 
rišo juostą. Ji tada turėjo 
18 metų. Ji gyvena Kaune 
ir dėsto Politechnikos Insti
tute, o jos vyras Laimonas 
Noreika yra Kauno Dramos 
Teatro artistas. Jiedu turė
jo dvi dukrelts — Rūtą ir 
Sigitą, o dabar susilaukė 
sūnelio.

Tai tokia turiu šeimyninę 
naujieną. O pasauliniu mas
tu žiūrint tikimės, kad nau
ji metai bus taikos metai ir 
gal jie atneš painių proble
mų išsprendimą!

Jūsų Justas

'' Laisviečiai Ona ir Jurgis 
Šilkai, iš Wether s f i e 1 d , 
Conn., buvo į Lietuvą^savo 
giminėms pasiuntę ppj^nu- 
merių “Laisvės.” DabaK-ga- 
vo padėkos laišką, kuriame, 
tarp kitko, rašoma:

“Dėkojame už laišką ir 
laikraščius. Labai įdomūs 
laikraščiai, juose daug ^vis
ko prirašyta. Tik dar ne- 
djįUg teko skaityti. Kąį^juos 
gavome, Birutė buvo atvy
kusi iš Klaipėdos, į? jai rei
kėjo tuoj išvažiuoti .atgal. 
Vieną laikraštį pasiėmė ir 
išsivežė į Klaipėdą pasiskai
tyti ir savo draugams mo
kytojams parodyti. Nes Bi
rutė dabar mokyt o j a u j a 
muzikos mokykloje. Antrą 
pradėjau skaityti ir per
skaičiau du lapus. Atėjo 
Aldutė ir išsinešė parodyti 
savo vyrui. Perskaitę visi 
grąžins, tada aš, perskaitęs, 
noriu duoti pasiskaityti sa
vo viršininkui sanatorijos 
direktoriui, paskui pava
duotojui ir kitiems. Aš ma
nau, kad visiems bus įdo
mu skaityti.

“Brangūs dėdės, jeigu ne
sudaro daug sunkumų ir di
delių išlaidų, labai prašau 
ir daugiau prisiųsti. Daug 
ką sužinome. Radau, kad ir 
brangioji dėdienė dalyvau
jate vajuje. Kaip smagu, 
kad dirbate organizacinį 
darbą. Iš tikrųjų, “Laisvė” 
labai įdomus laikraštis.”

Visame pasaulyj

Gerbiamieji laisviečiai!
Sezoninių švenčių proga 

sveikinu jus: Redakcijos, 
Administracijos narius ir 
spaustuvės darbin inkus. 
Sveikinu ir “Laisvės” skai
tytojus ir linkiu visiems ge
riausios sveikatos ir sėkmes 
1962 metais. Visi ir visos 
darbuokimės už taika ir 
žmonijos laisvę. L. Bekis

susipratę žmonės 
Linki Naujais Metais , 

visiems vienybės, 
Kad iš šiaurės, pietų, 

rytų ir vakarų
Visoms tautoms eitų 

taika ir ramybė.
Ona Arlauskiene-Arlaus

rencijas. Trečioji apskritis
1961 metais konferencijos 
neturėjo, — o gal nepatėmi- 
jau. Pilietis

me, kiek nepakankamai subrandintuose 
tapybos kūrinių meninės-idėjinės visu
mos sprendimuose.”

V Yra dailininkų, sako V. Uloza, kurie 
mano, jog net dailės kritikai (kadangi 
jie nėra tapytojai) neturi teisės jų kūry
bos kritikuoti, kad tik jie vieni savo tar
pe gali tapybos klausimus diskusuoti: 
“Nejučiomis prašosi mintis, kad tapyto
jai, atrodo, norėtų mus įtiki 
kūrybos beveik neįmanoma sup 
tai grynai jų reikalas, jų sfera, ir gerai 
būtų, kad niekas į ją nesikištų. Tenden
cija užsidaryti, atsiriboti, užsiskleisti 
siaurame specifinių tapybos interesų ra
te, sukurti vos ne uždarą kastą,—pagrįs
tai kelia susirūpinimą.”

Geriausias vaistas nuo tokio uždarumo 
ligos, bei priemonė jos išvengti, tai glau
dus kontaktas, stiprus meno ryšys su 
liaudimi, su žmonėmis, su gyvenimu. Vi
sai teisingai kritikas V. Uloza sako, kad: 
“Tarybinė dailė teisėtai didžiuojasi sa
vo neatsiejamais ryšiais su liaudimi, su 
jos gyvenimu. Vyksta kova už dar glau
desnį ryšį su plačiosiomis darbo žmonių 
masėmis. Dailininkų kūriniai vis daž
niau ir plačiau pasklinda buityje, jie 
auklėja, ugdo žmones; darbo žmonės, vi
suomenė, savo ruožtu kelia dailininkams 
savo pageidavimus, pasiūlymus, pagiria 
ir pakritikuoja.”

Teisingesnės išvados ir tikėtis negali
ma. Jeigu jo nutapytą paveikslą negali
ma atpažinti, jei jis nesuprantamas, ja
me nėra prasmės, siužeto, idėjos, o tik da
žų krūva drobėje,—tokis dailininkas ne
gali ir neturi tikėtis liaudies įvertini
mo ar pagyrimo. Menas privalo tarnauti 
žmonėms ir jų gyvenimui, o ne kieno 
nors išlepintai estetiniam ar iškreiptai 
formalistiniam skoniui.

Mielas drauge Mizara!
Tur būt žinote, čia vis

kas — kas “Laisvėj” palie
čiama apie mūsų Lietuvą— 
domina.

Grožinės leidyklos katalo
ge skelbiama apie Jūsų bu
simąją iš Lietuvos įspūdžių 
knygą—“Apie tave, gimtoji 
žeme.”. Rašoma: “Šioje 
knygoje pažangus Ameri
kos lietuvių rašytojas pa
sakoja, ką matė, ką pergy
veno, ką sužinojo, viešėda
mas Tarybų Lietuvoje. Sa
vo kelionės įspūdžius jis ski
ria pirmiausia JAV lietu
viams, bet pažvelgti į mūsų 
šalį pažangaus Amerikos 
lietuvio akimis įdomu ir 
mūsų skaitytojui.”

Pranešu ir kitą naujieną.
Tarybų Lietuvos jau dvie

juose laikraščiuose buvo at
spausdinti labai nuoširdūs 
straipsniai apie įžymųjį Pi
lietinio karo vadą, gynybos 
viršininko pavaduotoją, ar
mijos generolą, uteniškį lie
tuvį, Jeronimą Uborevičių, 
Politinė Vilniaus leidykla 
savo kataloge jau paskel
bė—išleis knygą apie Ubo- 
revičių. Tai irgi galite pra
nešti savo spaudoje.

Pas mane dvi ligos. Ki
ta — inkste akmuo. Siūlė 
operuotis. Delsiu.

1962 m. bus Akademijos 
Literatūros instituto knyga 
apie Montvilą, — joje daly
vauju atsiminimais.

A. Liepsnomis 
Kaunas, 1961-XII-25

Budapeštas. — J. Kissas 
nuteistas 26 mėnesiams į 
kalėjimą už melagingų laiš
kų rašymą j Kanadą. Laiš
kuose jis niekino dabartinę 
santvarką ir Vengri jos 
liaudį.
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JONAS MAČIULIS .

VIENO ŽMOGAUS LIKIMAS
A. JUODELIS

A

Parko, taku vaikščiojo seneliai. Stebėda
mas nuvytusius jų veidus, atsargią eiseną, 
mąsčiąų;.kaip gyvybe į amžiaus pabaigą vis 
sunkiau bevaldo kūną. Ateina karšaties 
metas, ir žmogui pasidaro reikalinga globa. 
Šitie seneliai, matyt, neturėjo savo šeimos, 
tos paskutiniųjų savo gyvenimo metų užo- 
vėjos, todėl jais ir pasirūpino valstybė. O 
gal jų vaikai padėjo galvas už laisvę, revo
liuciją? Atidžiai stebėjau senelių veidus.

Staiga vienas senis iš galvos, j pakreipimo, 
iš eisenos pasirodė man lyg pažįstamas.. Ėjo 
jis pasiramsčiuodamas lazda, žvalgydama
sis į parko žolynus, medžius. Pašokęs nu
žingsniavau priešais. Bet senis ėjo ir pra
ėjo. Raukšlėtas jo veidas nieko aiškaus man 
nepasakė. Ar tai jis?! Seniai buvau jį 
matęs. Tik vaikystėje. Per tiek laiko, pa
sitaiko, netgi sūnus neatpžįsta tėvo.

— Greičiūnai! — pašaukiau pusbalsiu at
sisukęs.

Senis kniostelėjo ir atsigręžė. Lazdos pa
sirėmęs, žiūrėjo jis, pakreipęs galvą, bet 
manęs nepažino. Taip. Tai buvo Greičiū
nas. Susenęs, pražilęs visiškai, kad sunku 
buvo patikėti akimis.

— Iš Pageluvio ? — pasitikrinau artinda
masis.
— Iš ten. O kas pats būsi ?

Buvau visai pamiršęs jo balsą. Veidą 
prisiminiau gerai, tik laikas buvo jį visiš
kai jau sumukdęs. Nematęs šio žmogaus 
beveik trisdešimt metų ir staiga čia jį at
pažinęs, rankos jam vis dėlto nedaviau. Se
nį Greičiūną laikiau seniai mirusiu. Kaž
kas buvo sakęs, kažkas spėliojęs panašiai. 
Sutikęs šį tariamą velionį, pasijutau pri- 
priblokštas. Senis, man taip pat pasirodė, 
buvo labai sujaudintas ir griebė mane į glė
bį, lyg seniai matytą sūnų.

— Kur gyveni? — ėmiau klausinėti, išsi
laisvinęs iš jo šaltų rankų glėbio.

—• Čia! Prieglaudoje laikaus.
— Tai kur vaikai ?
—• Kur... kur mano vaikai?..
Senis kukeno. Iš susijaudinimo negalėjo 

sudėti žodžių. Klausimu, matyt, paliečiau 
jautrią jo širdies vietą. Sunku buvo žiūrė
ti, kaip nerangiai ištraukė didelę raudonais 
dryžais nosinę ir prispaudė ją prie savo gi
lių pamėlusių akiduobių. Ašarų nebuvo. 
Mačiau, koks sunkus kartais^ gali būti senio 
širdies skausmas. Svarsčiau, koks likimas 
atvedė tokį stambų buožę į senelių namus? 
Kurgi pasidėjo poniškai auklėti jo vaikai? 
Spėliojau, ar tik nebu jie pabėgę į vakarus? 
Senas tėvas, paliktas be duonos ir priežiū
ros, taip ir bus atitekęs valstybės globon. 
Ir aš ėmiau abejoti, ar teisingai padarė vals
tybė, suteikdama Greičiūnui tokią puikią 
prieglaudą.

— Kur mano vaikai, klausi. Išsibarstę 
pašaliais. Nė neprisipažįstu čia jų.

— Kodėl? Ar jie pabėgę?
— Ne visi pasitraukę. Prisipažinęs čia 

likusius, turėčiau pas juos gyvent. Bet ko
kia iš jų man priegloba?

— Ar seniai prieglaudoje?
— Jau dvylikti metai. Tiek, kiek prie

glauda čia gyvuoja. Prižiūriu parką, sten
giuos būt naudingas.

Sugriebęs už rankos, vedėsi jis mane 
prie suolo.

— Tvarkiau, rikiavau gyvenimą, kad vis
kas būtų pagal mano norą, bet ne taip išė
jo. Tyliu dabar sau vienas. Kas gyvenimas, 
tas pamoka. Tik mano —• labai skaudi.

Prisiminiau, kaip, devintus metus eida
mas, patekau pas Greičiūną piemeniu. Ve
žėsi jis mane bene dvylika kilometrų, “čia 
jau mano parapija... Antai, ir Pageluvio 
dvaras!” — rodinėjo man Greičiūnas. Ki
toje ežero pusėje matėsi nemaža sadyba, 
apsodinta jovarais. Ežero link tęsėsi sodas. 
Abipus sodo — alėjos. “Mano dvaras! Jo 
vardas nuo ežero. Prasti žmonės jį Greičy- 
nės dvaru vadina”. Mačiau, kiek didybės 
ir pasitenkinimo teikė jam šis pasirodymas, 
nors aš tebuvau žioplas vaikelis. Ir kalbė
jo jis tada ne man, pasodintam tiesiog ant 
dugninės vežimėlio gale. Savimeilis kalbė
jo su savim.

Dar pačią pirmąją dieną sužinojau, kad 
Pageluvyje tą vasarą buvau jau trečias pie
muo. Pirmasis pabėgo netgi/neišginęs, an
trasis — palikęs gyvulius vasarojuje. Iš 
keršto. Už sulupimą lazda. Tą lazdą grei
tai pažinau ir aš. Netgi pirmąją savaitę. 
Priėjęs iš pasalų, šeimininkas sumušė mane, 
iš nuovargio užmigusį ganykloje prie ban
dos. Biaurus buvo jo įprotis mušti lazda. 
Bet ir nekenčiau paskui šito Greičiūno. Vi
sa širdimi. Pavydėjau jam turto, neribotos 
laisvės, šimtąsyk žadėjau atkeršyti už laz
dos smūgius. Tačiau, pamatęs jo platų 
snukį, kiekvieną kartą jo vis pabūgdavau.

Trejetą metų iš eilės mokė jis mane bijoti 
lazdos ir klausyti vyresnių, nes smiltynę 
varčiusiems mano tėvams šito buožės kvie
čių pūrai atrodė kaip dangaus dovana, il
gai kovojau paskum su savimų kol nugalė

jau šitą lazda įdiegtą baimės jausmą, žemi
nusį mane kaip žmogų.

Visko nepapasakosi. Ir kam?- Visų sam
dinių dalia buvo panaši, ypač piemenų — 
buožės stumdymai, alkis, šaltis, tėviškės il
gesys. “Nėr blogiau, kaip per darbymetį 
neturėt piemens. Rodos, piemuo — vienas, 
o kaip be jo gaišta darbas”, — prisiminiau 
Greičiūno žodžius, pasakytus tėvams mano 
samdymo dieną, šituos trejus metus aš*ir 
buvau Greičiūnui tik niekas.

— Juk tu man kaip sūnus. Aš tave tre
jus metus auginau Pageluvyje. Sakyk, kaip 
gyveni? Sunku, tur būt, dabar jauniems? 
žemės turėt neduoda.

— Kam reikalinga man žeme ? Turiu dar
bą, butą, trejetą vaikų. Niekuo negaliu 
skųstis.

Vaikų, sakai, turi. O ar geri?
— Auklėjam, kad būt geri. Jau mokosi, 

dirbt padeda.
— Sekasi, kad geri. O aš, matyt, nepri

lupau, kiek reikia.
Greičiūnas pasakojo, kaip jis augino ir 

rūpinosi vaikais. Palaidojęs vaikų motiną, 
vyriausias dukteris išsiuntė į Ameriką, kad 
atpultų jų dalys. Kitus išmokinęs, suradęs 
jiems turtingas nuotakas iš dvarų.

Tuo tarpti aš galvojau apie patį Greičiū
ną, jo nepasitikėjimą, žmonėmis. Jis neti
kėdavo ne tik kaimynais, samdiniais, bet ir 
giminėmis, netgi vaikais, kuriems iš eilės 
žadėdavo užrašyti Pageluvį, stengdamasis 
iš vaiko išsilygti ko didesnę išimtinę. Di
džiavosi jis tik savo Pageluviu, o šiaip jis 
visiems kartodavo neturįs tikrų giminių, tik
rų draugų, nesusidėjęs dar tikro kapitalo. 
Restorane, sėdėdamas su viršaičiu, jis mėg
davo pabrėžti: “Tikrų kaimynų neturiu. 
Kad būtų keturi, jausčiaus kaip tarpe lygių, 
o dabar tik apsėstas ubagų”. Ir šiandien 
Greičiūnas atrodė nepametęs savo šneku
mo, nors pirmykštės didystės jo kalboje jau 
nebuvo.

—• Stojus tarybų valdžiai, tyliai pramo
čiau turtą po gimines, kaimynus ir žiūrėjau, 
kas bus toliau, — tyliai tarė senis, prisiki
šęs man prie ausies. — Visi pasinaudojo 
tada mano geru. Ir vaikai, ir kaimynai. 
Pradėjus kurtis kolūkiui, nakčia pasišalinau 
iš savo Pageluvio. Į kolūkį neįsileido. Išsi
krausčiau pas Duobą. Tu gal prisimeni Ša- 
pausko seserėną?

— Pamenu. Augintinis jo.
— Mano žentas dabar. Malvinos vyras.
Prisiminiau šviesiaplaukę Greičiūnaitę. 

Melždama karves, ji leisdavo man gerti pie
no, kiek noriu. Liepdavo saugotis tik tėvo. 
Atsisėdęs šalia kibirų, per šiaudą traukda
vau pieną lig soties.

Man pasidarė gaila, kad Malvina ištekė
jo ne už Nausėduko iš Meištų, kurio laišku
čius aš nunešdavau jai slapta nuo tėvo. 
Greičiūnui patiko Duoba, amerikono šapaus- 
ko įsūnis. Kviesdavo jį užsukti Pagėluvin, 
norėdamas parodyti jam savo dukterį iš ar
čiau, bet Duoba su motociklu važinėjo ta
da pas klebono seserėčią. Mėnesienoje kar
tais matydavau jų valtį ežere, girdėdavau 
seserėčios kikenimą ir Greičiūno bambamus 
mergaitės adresu šmeižtus. Jis norėjo Duo
bą verčiau matyti su savo Malvina, kuri pa
vakariais skalbdavo prie ežero žlugtą ir 
tyliai juokaudavo su Nausėduku.

Aš tuo tarpu saugodavau, ką veikia tė
vas. Mano šūktelėjimas jaunuoliams buvo 
sutartas pavojaus ženklas. Iš Pageluvio 
gaila man buvo tik vienos Malvinos, jos už
draustos meilės mažažemio Nausėdos sūnui, 
jos gerų akių, balso, kai siūlydavo man at
sigerti pieno. Iš visų Greičiūno vaikų tė
vui nepataikavo tik ji viena.

— Norėjau pabaigti savo amžių pas duk
terį. Bet žentas toks mandrapypkis. Nespė
jau įprast, į kurią pusę varstos jų namų du
rys, ir išgirdau: “Jei prisiimi tėvą, gyvenk 
su juo. Savo motinos nelaikau, kam reikia 
man uošvio ?” Anūkai mane pamilo, o žen
tas ėmė nekęsti. Mačiau, kaip duktė ken
čia nuo jo. Nenorėjau tarp jų kelti bar
nio, ardyti šeimos ir pasitraukiau.

— O ar nežinai, kur Jurgis Nausėda?
— Hm! Jurgis? Jis buvo Pageluvyje. 

Kolūkio pirmininkas.
žiūrėjau į drebančias iš senatvės Greičiūno 

rankas ir galvojau, kad jeigu jis būtų nors 
ką sužinojęs apie slaptus Malvinos ir Jur
gio laiškus, nuo Greičiūno lazdos aš būčiau 
vos leisgyvis išsivilkęs iš Pageluvio. Bet ko
kios gražios būdavo Malvinos akys, kai ji 
skaitydavo Jurgio laiškus! Ir Jurgis atrody
davo man kaip pasakų didvyris, kai jiedu 
su Malvina, pečius surėmę, nueidavo jau rū
kais besiklostančia paežere. Meilė darė 
juos gerais, tikrai nuostabiais žmonėmis.

—. Apsigyvenau pas Bolesą, — pasakojo 
senis. — Jo žmona mokytoja. Suradau ją 
sūnui. Graži dvarininko duktė, tik ūmaus, 
nesugyvenamo būdo. Mano Boksas,irgi vė
jų gaudytas ir maudytas — švaistūnas nuo 
mažens. Šeimos neturi, tai pas juos tik ba
liai ir baliai — labai išdidžiai gyvena. Tu 
žinai mano Bolesą?!

(Bus daugiau) \ l

Pradžia Brazilijos lietuvių 
veiklos pogrindyje

STRAIPSNIS VI jį tvarkyti. Bet susirinku- tokiems pasilinksminimams
Apsidirbę su Susivieniji

mu Lietuvių Brazilijoj ir 
“Garsu,” konsulas P. Ma
čiulis ir kun. J. Valaitis 
su savo pataikūnais atsidu
so lengviau, bet, žinoma, 
ne ilgam. Buvę garsiečiai ir 
kiti pažangūs lietuviai tuo
jau perėjo į pogrindinį, vi
suomeninį - kultūrinį ir net 
politinį veikimą. Tapo pa- 
akstinimo būreliai visuose 
San Paulo rajonuose.

Šios Draugijos nenuilsta
mi darbuotojai buvo: Linas 
Valbasys—sekretorius, An
tanas Zokas—iždininkas ir 
Juozas Lekavičius, k u r i e 
šiandien randasi Tarybų 
Lietuvoje.

Pažangios lietuvės mote
rys darbininkės, nenorėda
mos atsilikti nuo vyrų, su
organizavo Amerikos Lie
tuvių Moterų Darbininkių 
Draugiją, kurios taipgi la
vinosi ir platino pažangią 
lietuvių spaudą.

Kovingesni ir sąmonin
gesni lietuviai darbininkai 
S. Pauly, susirišę su Brazi
lijos Komunistų Partijos 
daliniais, kurių veikla tuo
met buvo irgi giliame po
grindy. Susiorganizuoja ir 
Braz. Kom. Partijos lietu
vių frakcija, kuri 1931 m. 
išleidžia ir pirmą pogrindi
nį laikraštuką “Darbininkų 
žodis,” kurį redagavo Albi
nas Kynas.

Kiek anksčiau, 1930 m. 
liepos mėnesį “Birutės” 
spaustuvės savininkas Kos
tas Uckus, pasinaudodamas 
“Garso” sustojimu, išleidžia 
laikraštį “Lietuvių aidas 
Brazilijoj,” kdriam' reda
guoti pakviečia Antaną 
Dutkų.

“Lietuvių aido Brazilijoj” 
leidėjai iš pradžių tikėjosi 
gauti finansinės paramos 
laikraščiui iš konsulo P. 
Mačiulio, bet jos negavę, 
stojo į griežtą kovą prieš 
konsulą, jo laikraštį “Lietu
vis Brazilijoj” ir kitus Sme
tonos grabintojus Brazili
joj.

P. Mačiulis, kad atsilygin
ti “L. aidui Brazilijoj’’ lei
dėjams, traktavo juos kaip 
komunistus. Bet sąmoningi 
lietuviai, komunistų frakci
jos vadovaujami, gerai at
skirdavo tų rietenų priežas
tį, ir per “Darbininkų žodį” 
demaskavo “Liet, aido Bra
zilijoj” “sočia 1 i s t u s ’ ’ ir 
“Lietuvio Brazilijoj” “pat
riotus.”

Apie vieną paminėjimą
1931 m. gruodžio mėn. 

“Lietuvių aido Brazilijoj” 
leidėjai sumanė paminėti 5- 
erių metų sukaktį fašistinio 
perversmo Lietuvoje 1926 
m., na, ir, suprantama, pa
teisinti buvusią valstiečių 
liaudininkų nuverstą val
džią. Susirinko apie 500 
žmonių.

Laikas bėga, susirinkusie
ji pradeda nerimauti, bet 
rengėjai, pamatę daugumą 
kom. frakcijos aktyvistų 
veidų, nusigąsta ir kažko
dėl nedrįsta pradėti pami
nėjimo. Tuomet vienas ak
tyvesnis frakcijos narys — 
Albertas Grinlža — kreipia
si į susirinkusius ir siūlo, 
kad jie išrinktų stalo pre
zidiumą, kuris ir praves šio 
susirinkimo aktą. Čia An
tanas Dutkus ir Kostas Uc- 
kūs prOtestupja ir nenori 
leisti rinkti prezidiumo, nes 
buvo suprantama, kad jie 
yra šių paminėjimo inicia- 
tbriąį ir kąęt tik jie turį tei
sę susirinkimą pravesti ir 

šieji neklauso. Švilpimas ir 
baubimas pasodina iniciato
rius ir reikalauja rinkti 
prezidiumą.

Išrinkus prezidiumą, Al
bertui Grimžai tenka pirmi
ninkauti, kuris ir pasako 
pagrindinę kalbą, nuplėšda
mas kaukę liaudininkams - 
socialistams, kurie 1926 m. 
Lietuvoje turėdami valdžią 
savo rankose, be pasiprieši
nimo atidavė ją lietuviš
kiems fašistams, tuomi pa
pildydami begėdišką išda
vystę prieš Lietuvos liaudį, 
kuri juos išrinko.

A. Grimža paminėjo dar 
ir tą faktą, kad per pervers
mą ir po perversmo liaudi
ninkams - socialistams nė 
plaukas nuo galvos nenukri
to, dargi prezidentui K. Gri
niui paskyrė 12,000 litų 
pensiją. Tuo tarpu likusieji 
Lietuvos liaudies gynėjai ir 
fašistų priešai komunistai 
buvo sušaudyti: K. Požėla, 
J. Giedrys, R. Čarnis, J. 
Greifenbergeris.

Pasmerkė smetoninį 
terorą

Buvo priimta rezoliucija 
prieš A. Smetonos teroris
tinę valdžią Lietuv oje, o 
taipgi ir prieš liaudininkų - 
socialistų veidmainiavimą 
ir išdavystę. Po šio viešo 
“Lietuvių aido Brazilijoj” 
demaskavimo, jie smarkiai 
pradėjo pulti kom. frakcijos 
aktyvistus ir “Darbininkų 
žodį,” grąsindami išduoti 
policijai. Bet frakcijos vei
kėjai, nenusigąsta ir dar 
daugiau išvysto savo veiklą, 
—pradeda vėl pasirodyti le
galios ir pusiau legalios or
ganizacijos ir kultūriniai 
bei sporto klubai.

1931 metų antrojoj pusėj 
gimsta šios organizacijos: 
lietuvių artistų ir sporto 
klubas “Žiburys,” sportinin
kų organizacija Vila Zelinos 
lietuvių jaunimo' sąjunga 
“Kultūra,” Komjaunuolių 
organ izacija ir politkali
niams organizacija “Mop- 
ras.”

“Artistų klubas”, kuriam 
daugiausia vadovavo Linas 
Valbasys ir Antanas Zokas, 
didesnę dalį per savo pa
rengimus surinkto pelno 
skirdavo “Darbininkų žod
žiui” išlaikyti. Sportininkų 
organizacija “Žiburys” už- 
siimdinėjo sportu ir nuo 
politikos laikėsi nuošaliai. 
Vila Zelinos lietuvių jauni
mo sąjunga “Kultūra,” ku
riai pamatus padėjo ir jos 
pirmieji iniciatoriai buvo 
Kazys Kupčiūnas, Vladas 
Bauzevičius, Antanas Nag- 
rockis, Kazys Mockevičius, 
Zigmas Matakas, Robertas 
Vaitiekaitis, laikui bėgant 
išaugo į didžiulę lietuvių 
kultūrinę organizaciją, ku
ri San Paulo mieste turėjo 
keturis skyrius. Centras Vi
la Zelinoj, skyriai: Bom Re- 
tiro (Mooka), Lapa ir auto
nominį skyrių provincijoj— 
Baretos mieste.

Plati veikla
Šios organizacijos istori

ja yra gana įdomi, apie ku
rią verta pakalbėti biskį 
plačiau.

1931 metais Vila Belą ir 
Vila Zelinoj, kurios yra gre
ta viena kitos, jau gyveno 
šimtai įsikūrusių lietuvių 
šeimų. Lietuvių jaunimas, 
neturėdamas organizacijų 
ir negalėdamas pasilinks
minti bendrai didesnėse sa
lėse, puošdavo vakarjukus 
mibsavuose namuose/ Bet 

policija leidimo neduodavo, 
rengėjus nugabendavo 
“nakvynėn” į centrinę po
liciją. Tad minėtiems jau
nuoliams ir kilo mintis: su
organizuoti klubą, kur, ga
vus leidimą, būtų galima 
drąsiai pasišokti.

Avenida Zelna Nr. 61 iš
nuomotame bute šeštadie
niais ir sekmadieniais jau
nimas pradeda linksmintis, 
bet į “salę” tiek prisirenka 
jaunimo, kad nėra kur nė 
apsisukti. Namo savininkas 
verčia dviejų kambarių per
tvaros sieną ir didina salę, 
o vėliau iš keturių kamba
rių pada romas vienas ir 
įrengiama estrada..

Kadangi “Kultūros” or
ganizatoriai nesitikėjo to
kios organizacijos vystymo
si eigos, tai net ir nesku
bėjo valdžios įstaigose nė 
statutų registruoti.

1931 m. gruodžio mėnesį 
K. Uckus ir Tulutis (“Žibu
rio” pirmininkas) atvyksta 
į visuotinį “Kultūros” na
rių susirinkimą ir siūlo 
“Kultūrai” priimti “Žibu
rio” jau užregistruotus sta
tutus. Bet susirinkimas šį 
pasiūlymą atmeta ir po kiek 
laiko visai legalizuojasi ir 
užsiregistruoja savo statu
tus. \

Sukūrus Bom Retire 
“Kultūros” skyrių, “Žibu
rio” sportininkai įsijungia 
į “Kultūrą.” Vila Zelinos- 
kultūriečiai vien tiktai šo
kiais pasitenkinti jau nega
lėjo. Ir 1932 m. vasario 
mėn. “Lega Lombardą” sa
lėje surengia pirmą viešą 
vakarą.' Režisuojant J. Ma- 
čiulaičiui, “Kultūros” jau
nuoliai - menininkai suvai
dina komediją “Kunigų 
naudą velniai gaudo.”

Po šio pirmo kultūriečių 
pasirodymo, į kurį atsilan
kė keli šimtai lietuvių, 
“Kultūra”' ir pradėjo aug
ti,'kaip jau minėjau, į dide
lę kultūrinę ir meninę or
ganizaciją.

Spektakliai, spauda
“Kultūros,” ypatingai Vi

la Zelinos, Bom Retiro ir 
Mookos skyrių menininkai 
buvo veiklūs ir lietuviams 
pastatė nemažai vertingų 
veikalų, kaip “Spartakas,” 
“Į Rytų šalį,” “Mes ir jie,” 
“Už dievą ir tėvynę,” “Ma- 
ratas” ir kitus.

“Kultūros” skyriai turėjo 
savo knygynėlius, sporto 
sekciją ir stygų orkestrą,, 
kuriam vadovavo gabus 
smuikininkas jaunuolis Sta
sys Steponkevičius. “Kultū
ros” organizacijoje jaunuo
liai brendo ir politiniai, 
prenumeravosi laikraščius 
“Laisvę,” “Vilnį” ir kitus; 
platino “Darbininkų žodį” 
ir vėliau . “Mūsų žodį”; o 
taipgi turėjo ir ranka ra
šomąjį savo vidaus auklėji
mo ir kritikos laikraštuką.

“Kultūros” organizacijo
je išsiauklėjo nemažas skai
čius jaunuolių, kurie vėliau 
pasižymėjo gabiais visuome
nininkais. Šioje organizaci
joje pirmus visuomeninius 
bandymus padarė jaunuolis 
Antanas Vaivutskas, Bro
nius Rudokas, kuris išbuvo 
per visą “Kultūros” egzis
tavimą Centro Kom. pir
mininku, drąsus ir kovin
gas jaunuolis Vladas Bau
zevičius, apie kurį dar teks 
pakalbėti atskirai, irgi ga
vo pirmą organizacinį pa
tyrimą “Kultūroje.”

4 p.~Laisv5 (Liberty)'-Ah

Ir štai šitam visam vi-
suomeniniam - kultūriniam 
ir politiniam jud ė j i m u i 
Brazilijos lietuvių kolonijoj, 
kuriam vadovavo Lietuvių 
komunistų frakcija, buvo 
duotas skaudus smūgis.

,. Išdavikas
Brazilijos lietuvių kolo

nijos istorijoj atsirado Jono 
Gerulaičio asmeny pirmas 
išgama ir išdavikas, kuris 
1932 m. kovo mėn. 1 d. iš
duoda San Paulo policijai 
“Darbininkų žodžio” redak
ciją ir apie 30 aktyvesnių 
frakcijos narių. Kiek pri
simenu, tuomet buvo įkalin
ti šie lietuviai: Albinas Ky
nas, Albertas Grimža, An
zelmas Černiauskas, Bro
nius Šabrinskas, Jonas Gri
nevičius, Juozas Lekavičius, 
Jonas Lekavičius, Sta
sys Lekavičius, Feliksas 
Lekavičius, Bronius Kasteč-" 
ka, Vaclovas Kastečka, Ka
zys Kepenis, Povilas Kepe
nis, Abromas Kovalskis, Sa
ra Kovalskienė, Maižis Gar
ba, Juozas Miliauskas, Juo
zas Mūrininkas, Juozas 
Žvirblis, Stasys Pelenis^ 
Pranas Jašiskis, Jeronimas 
Bubėnas, Juozas Armonas,' 
Liudvikas Dudzevičius, Si
monas Pasaulis, Petras Či- 
čilis, Jonas Nadalskis ir dar 
keli iš Baretos miesto, ku
rių vardų neprisimenu. Šie 
lietuviai buvo kalinami: 
San Paulo — Liberdade ka
lėjime, Rio de Janeiro — 
Casa Detencao (Detensao) 
kalėjime, ir katorginiame 
kalėjime Ilha Grande saloje.

Daugumai jų buvo jau pa
skelbti dekretai deportuoti 
į Lietuvą, bet revoliucinis 
Brazilijos darbininkų judė
jimas ir 1932 m. liepos 9 d. 
Steigiamojo Seimo (konsti- 
tučionalistą) šalininką su
kilimas''prieš Getulio Var- 
gaso diktatūrą suteikia am
nestiją visiems politkali
niams. 1932 m. gruodžio 
mėn. 10 d. buvo paleisti ir 
lietuviai politkaliniai.

Worcester, Mass.
Kas link pensijų

Sausio 1 d. vietinis laik
raštis “Daily Telegram/’ 
dėvi n t a m e puslapyje, iš
spausdino nepageidaujamą 
tarybiniams priešams žinią. 
Iš Maskvos ekonominio ana
lizuotojo Vasilevo duomenų 
skelbia, kad Sovietų Sąjun
goje 1 iš 10 gauna pensiją, 
tai yra, 22 milijonai žmo
nių. JAV tik 1 iš 13 ją te
gauna, tai yra 14,261,828 
piliečiai. Be to, TSRS pen
ki milijonai vaikučių auk- 
lėtuvėse gauna veltui užlai
kymą ir 42 milijonai vaikų 
ir studentų mokosi veltui. 
TSRS medikamentiniai pa
tarnavimai yra veltui ir ki
tokį palengvinimai suteikia
mi mokslus einantiems. Va
silevas žymi, kad tas gali
ma tik šalyje, einančioje 
pirmyn su komunistiniais 
principais: iš kiekvieno su- 
lyg jo išgalės, kiekvienam 
pagal jo poreikius, D. J.

ETHIOPIJOS KARALIUS 
IR LIAUDIES VARGAI
Addis Ababa. — Ethiopi- 

jos imperatorius Haile Se
lassie, kuris save skelbiasi 
“Karalių karaliumi”, sako, 
kad darys reformų.' Ethio- 
pija didelė šalis, ten gyve
na apie 18,000,000 žmonių, 
bet darbo liaudis kenčia 
didelį vargą ir skurdą. Ša
lyj e viešpatau j a v i s o k i 
“princai” ir “karaliukai”, o 
darbo žmonės randasi dar 
beveik baudžiavizmo padė
tyje. e ,, v^. .. ...

brad., sausio (Jan.) 9,' 1962



Camden, N. J.
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v Draugijos kuopa
Gruodžio 31 d., išvaka

rėse Naujų metų, 133 kuo
pa, d. E. Liaudanskienės 
name, laikė metinį susirin
kimą. Iš raportų paaiškėjo, 
kad nors kuopa nėra skait
linga nariais, bet gyvuoja 
gerai. Snaudalių, atsilikėlių 
kuopoj nesiranda. Nariai 
lanko kuopos susirinkimus, 
visi dalyvauja viešam vei
kime. Visi nariai užsimokė
jo savo duokles »į draugiją 
už sekančius metus. Prisi
rašė į kuopą Sofija Vaišvi
lienė. Trys nariai persikėlė 
iš Philadalphijos kuopos, 
jais yra Benediktas Banis 
ir Bekampiai. Dabar kuo
poj randasi 14 narių.

A. J. Pranaitis ir W. Pat
ten raportavo iš kuopos ir 
VI apskrities veiklos. Na
riai sukėlė aukomis $12 pa
statymui draugo Prūseikos 
paminklo.

Susirinkimas nutarė su
grąžint kuopos 2 šėrus Liet. 
Namo Bendrovei.

Draugas Patten pranešė 
susirinkimui, kad jis savo 
darže rengia pikniką apie 
vidurį birželio mėnesio, tai 
pagelbėt jam surengt tą 
pikniką išrinko Pranaitį ir 
Liaudanskienę.

Nariai pasidalino minti
mis, kad kam tik bus pro
ga, reikia dalyvaut Laisvės 
šėrininkų suvažiavime, ku
ris įvyks New Yorke vasa
rio 4 dieną.
Laisvės koncertas ir vaišės

Pasibaigus kuopos susi
rinkimui, nariai turėjo vai
šes, kurias parūpino Liau- 
danskienė, Patten, Guzonie- 
nė ir Pranaitis. Draugas J 
Stasiukaitis, svečias iš Phi- 
ladelphijos, užfundijo taip 
labai išgarsinto caviar.

Nariai, prie užkandžio ir 
arbatėlės, išgėrę po keletą 

, stipriosios, vėlino vieni ki
tiems linksmų ir laimingų 
Naujų metų.

Baigiantis vaišėms, B. 
Banis pradėjo Laisvės kon
certą, kurį jis, dalyvauda
mas koncerte, Brookl,yne, 
lapkričio 11-tą dieną, įre- 
kordavo. Koncertas buvo 
vienas iš geriausių bu
vusių per daugelį me
tų. Bet ant rekordo jis 
išeina kur kas aiškiau ir 
geriau ir draugas Banis ga
li ’’Laisvės” koncertą pade
monstruoti daugeliui kolo
nijų. Banis atliko labai pui
kų darbą jį užrekorduoda- 
mas.

Naujų metų išvakarės 
pas kamdeniečius paliko ge
rą įspūdį. Našus buvo kuo
pos mitingas, linksmos vai- 

* šės ir gražus koncertas. Vi- 
' si išsiskirstė puikiausioj 
nuotaikoj.

Jos. A. Bekampis

Philadelphia, Pa.
Ligoniai

Gruodžio 10 d. užsukau 
pas- Oną Zalner, ją radau 
ligos parblokštą. Kamuoja 
ją širdis. Naujų metų šven
tėmis pašaukiau Oną tele
fonu. Pasirodo, kad jos šir
delė vis dar šlubuoja. Pate
lefonuoju H. Mattis. Atsi
šaukė jos duktė Frances ir 
sako, kad jos motina išbuvo 
ligoninėje 5 savaites ir bile 
dieną grįžta į namus. Link
sma girdėt.

Mudviejų su Elzbieta šir
dingiausias jums linkėji
mas greit sutvirtėt ir būt 
sveikom. Juk gyvenimui 
jūs taip labai reikalingos.

J. A. Bekampis

' Harburg, N. Y. — Sude
gė 18 arklių, kurie priklau
sė Buffalo miesto lenktynių 
ruųaęjapis. , r,

New Haven, Conn.
Naujienos

Areštavo Yale universi
teto studentą Bobertą. Jį 
kaltina už 17 vagysčių. Pas 
jį surado vogtų daiktų virš 
$1,000 vertės. Iki teismo pa
leistas po $1,200 užstatu.

Peter Kasperavič su au
tomobiliu suvažinėjo 14-kos 
metų berniuką ir, jį pali
kęs, pabėgo. Bet policija pa
sekė ir Kasperavičą arešta
vo. Už sužeistų palikimą 
gatvėje skaudžiai baudžia, 
bet tokių ir negaila.

F. Bradley, 45 metų am
žiaus, religinis žmogus, 
bandė sunaikinti šv. Fran
cis bažnyčios vidų. Jis ap
taškė sienas, altorių ir kit
ką. Sakoma, z- kad padarė 
$1,000 nuostolų.

Aną kartą susitikau san- 
darietį. Pasikalbėjome. Jis 
sakė, kad darė klaidą klau
sydamas visokių melų apie 
Lietuvą. Dabar gaunąs laiš
kų nuo savo giminių iš Lie
tuvos, kurie rašo, kad jie 
daug geriau gyvena, negu 
gyveno Smetonos režimo 
laikais. Atsiras ir daugelis 
kitų, kurie supras savo 
klaidą.

“Laisvės” ir “Vilnies” va- 
jininkai džiaugiasi, kad va
jaus laikas yra pratęstas. 
Nors mūsų valstijos vaji- 
ninkai gerai stovi, bet da
bar yra daugiau laiko dar 
geriau pasidarbuoti.

J. Kunca

Lawrence, Mass.
Naujieji metai, nauji 

reikalai
Tai jau pradėjome 1962 

metus. Su Naujaisiais me
tais visi gavome daug lin
kėjimų. Darbo žmonės jatf 
ir mūsų šalyje, kai kurie, 
studentai ir mokslininkai 
linkėjo gražaus ir taikaus
visų sugyvenimo.

Žinoma, kitaip yra su ka
ro kurstytojų spauda, su 
tais, kurie iš apsiginklavi
mo kraunasi pelnus, kurie 
bijosi naujos, tai yra liau
dies santvarkos. Eilė net 
JAV valdininkų kalbėjo 
grasinančiai socialistinėms 
šalims, siuntė vakarinio 
Berlyno gyventojams pa
reiškimus, kad jų “nepa
mirš,” kad jeigu reikės, tai 
“už juos kariaus.”

Spauda praneša iš Vaka
rų Europos, kad ten nėra 
masių simpatijų vakarų vo
kiečiams. Anglijoje žmonės 
bijosi vakarinių vokiečių 
įsigalėjimo. Ir mūsų šaly
je vokiečiai neturi simpati
jų, nei tų tėvų, motinų, ku
rių sūnūs žuvo Pirmajame 
ir Antrajame pasauliniuo
se karuose. Neturi jie pri
tarimo ir pas tuos, kurie iš 
karo grįžo sužeisti: be ran
kų, be kojų, be sveikatos.

Suprantama, kad nors 
komercinė spauda ir valdi
ninkai kalba “visų žmonių 
vardu,” bet ne visi taip ma
no. Geriausiai tą parodė 
studentų išstojimai, profe
sorių pareiškimai, na, ir A- 
merikos moterų kova prieš 
karą.

•

Nauji metai, nauji gyven
tojams vargai. Ginkluotė 
reikalauja labai daug pini
gų. Todėl vėl keliami taksai. 
Kelia juos ant gyvenimo 
namų, kelia ant gazolino ir 
daugelio kitų reik menų. 
Massac husetts valstijoje 
žymiai pakėlė taksus ant 
ant išrandavojamų butų. Gi 
tas apsunkina visus. Namų 
savininkams didesni taksai, 
.daugiau jie ima ^pjos^i^

tų, kurie nuomoja butus.
•

Gruodžio 30 dieną įvyko 
didelė automobilių nelaimė. 
Išsigėręs vairu2iįgja^ha^į 
mušė į trisA^®mOmS^r 
Nelaimėje užmušė kunigą 
S. E. Dany-elo, kuris važia
vo aplankyti savo tėvų. Ki
ti pateko į ligoninę. Nelai
mės kaltninkas paleistas po 
$2,500 užstatu iki teismo.

S. Penkauskas

Worcester, Mass.
Ištrauka iš laiško 

iš Lietuvos
Groodžio 20 d. gavau laiš

ką nuo brolio Povilo Jusiaus 
iš Pandėlio rajono kolūkio 
/‘Tarybinė žemė.” Buvau 
paklausęs jį, kaip didelis jų 
kolūkis, tai brolis štai kaip 
pažymi:

“Kadangi sunkesnio dar
bo dirbti negaliu, tai paė
miau paštą po kolūkį ne
šioti. Kiekvieną darbo die
ną paimu iš pašto ir išne
šioja kolūkiečiams. Man 
skirta apnešti šie kaimai: 
Radaikiai, Lebedžiai, Su- 
vaidiškiai, Naniškiai, Spie- 
gai, Inslova, Inčiūros, Baro- 
ninė ir Martinonys. Viso 60 
kiemų. Didesnė pusė kol
ūkio.

Mūsų kolūkis—apie 100 
kiemų. Mažesnei pusei ne
ša kitas laiškininkas. Jam: 
Šiaudinė, Ponava, Čeponiš- 
kis, Lailiūnai ir keli kiemai 
Lebedžių, tai jums ir bus 
aišku, iš kokių kaimų 
susideda mūsų kolūkis. 
Duoda arklį. Atlyginimas 
—per mėnesį 35 darbadie
niai.

Turėjom savo brigadoj 
laidotuves: mirė Lebedžių 
kaimo Romualdas Keršulis, 
turėjo 90 metų, gal ir jūs 
prisiminsit. Jis dar prie 
caro valdžios buvo Virbališ
kių valsčiau staršina. Dar1 
buvo stiprus, gero proto, tik 
akimis nebematė, prieš ke
lias dienas nustojo valgyti 
ir be jokių skausmų mirė.

Birutė (mano brolio duk
tė) baigė Pedagoginį Instit- 
tutą. Dabar jau dirba antri 
metai Šilutės rajone, Šilu
tės priemiesty, Lietuvos pa
kraštyje, prie Vokietijos. Iš 
sykio dirbo mokytoja, dėstė 
lietuvių kalbą. Dabar pa
skirta dailės mokymo vedė
ja, tai pamokų mažiau be
turi, tik klapato daugiau.”

Trys “majorai”
Nepaprastas yra noras ir 

užsispyrimas būti miesto 
gaspadoriumi. Pagal E pla
ną piliečiai praeitą rudenį 
išrinko devynis konsulme- 
nus dvejų metų terminui. 
Tie konsulmenai išsirenka 
majorą. Seniau būdavo ma
jorą išrenka piliečiai rinki
muose. Praeityje jau buvo 
jiems sunku išsirinkti ma
jorą, betgi šį sykį jokiu bū
du negalėjo paskirti majo
ro, tai susitarė net trys bū
ti majorais po 8 mėnesius 
kiekvienas per 2 metus.

To pasekmėje sausio 2 d. 
inauguracijų ceremonijose 
nedalyvavo J. D. O’Brien, 
George A. Wells ir Israel 
Katz, jie boikotavo inaugu
racijas. Kiti šeši buvo pri
siekdinti, iš jų trys bus 
majorais. . Pirmutinis bus 
John M. Shea, antras Jo
seph C. Casdin, o Paul V. 
Mullaney užbaigs.

Rinkimų laiku, po antro 
suskaičiavimo balsų, Casdin 
gavo kelis balsus daugiau 
negu O’Brien* Tas ir pa
gimdė “Trojką”. Majoras 
pirmininkauja visuose kon- 
sulmenų posėdžiuose ir mo
kyklų komiteto posėdžiuose. 
Visuotinai miesto tvarkai 
pravesti yra pastovus “me
nedžeris*’ (gaspad'o r i u s) 
Mjpfath. D. J.
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Viktoras “Lavrinaitis

Atsitikimas taigoje
Rašytojas Viktoras Lav- 

rinaitis gyvena Užbaikalė- 
je, Mozgono geležin kelio 
stoties gyvenvietėje. Jo se
neliai išvyko iš Li c t u v o s 
daugiau kaip prieš 70 me
tų. Rašytojas ilgą laiką 
dirbo miškininku, daug me
džiojo ir puikiai pažino Už- 
baikalės taigą. Jo pirmoji 
knyga “Miškininkai” išėjo 
Čitoje 1951 metais. Šis ap
sakymėlis, paimtas iš jo ap
sakymų rinkinio “Medžioto
jų susitikimai,” irgi pasa
koja apie žmones tolimoje 
Sibiro taigoje. 

■ •

Tai atsitiko maždaug už 
septyniasdešimt kilometrų 
nuo artimiausios gyvenvie
tės. Mes, miškininkai, kir
tome proskynas -— plačias 
trijų metrų juostas, kurios 
dalijo taigą į atskiras bir
žas. Mūsų stovykla buvo 
įsikūrusi pamiškėje. Vieno
je pusėje buvo bekraštis 
miškas, o kitoje — tęsėsi 
plati dauba. Už daubos vėl 
prasidėjo kalnai ir miškas.

Jau apie savaitę mes gy
venome pusbadžiu. Vyres
nysis eigulys išvyko maisto 
produktų ir užtruko. Tur 
būt, su juo kas nors atsi
tiko. Grįždami iš miško, 
alkani, išvargę, mes tikėjo-

San Francisco, Calif.
Moterų balsas prieš 

niuklinį karą
Džiugu, linksma rašyti 

apie tokias naujienas, ku
rios buvo jau nuo seniai 
laukiamos. Gruodžio 3 d., 
šeštadienį, tarptauti n i a i 
susiorgani z a v u s i o s šio 
miesto moterys išsiliejo į 
gatves ir atmaršavo į patį 
miesto centrą — Union 
Square. Čia jos išreiškė 
bendrą protestą prieš ato
minį karą. Be skirtumo sa
vo odos spalvos, baltos ir 
juodos motinos su kūdikiais 
ant rankų iš savo širdies 
gelmių rodė žiūrėtojams, 
kad jos, jų vaikai bei vyrai 
nori santaikoje, ramybėje 
gyventi, o ne mirti nuo ato
minės bombos. Matant to
kias gilias sielos jausmo iš
raiškas, ne vienam iš žiūrė- 
tdjų ašara nuriedėjo per 
skruostus.

Naujų metų dieną pana
šaus pabūdžio demonstraci
ja įvyko Oaklando mieste.

Didžiausia garbė toms 
taip didžiai pasišventu- 
sioms moterims! Tai šitos 
narsuolės - didvyrės pirmos 
pramynė taikos taką ir 
pravedė kelią savo sesu
tėms, kad jau laikas pakelti 
savo balsą prieš karo pavo
jų, — balsą, kuris nuskam
bėtų per visą pasaulį už 
taiką, ramybę ir gerbūvį 
visiems šioje “ašarų pakal
nėje”.

Nėra gražesnio, garbin
gesnio žodžio bile kalboje 
už motiną. Motina yra gy
vybės davėja, jos augintoja 
ir saugotoja. Ji šiandien 
prašo visa širdžia savo vy
rą, savo sūnų, kad jie susi
mylėtų ir netrauktų gyvy
bės siūlo prieš laiką.

Kalifornijos gubernato
rius Brown visiems auto
mobilių vairuotojams su 
registracija kartu išsiunti
nėjo civilinio apsigynimo 
korteles su patarimais, kaip 
išsigelbėti nuo bombos mir
ties. Daugelis žada korte
les grąžinti atgal, o kiti su 
neapykanta jas meta į gur
bą. Jie sako: nuo atominės 
bombos iššigėlbėjimo nėra, 
j . John Baker
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mės, kad jis jau parvyko, 
ir mūsų laukia soti vakarie
nė. Bet jis neparvažiavo. 
Mes valgėme skystą putrą, 
keikėmės ir nusprendėme, 
kad rytoj eisime medžioti. O 
ryte, apskaičiavę savo at
sargas, suveržėme diržus, 
pasiėmėme pjūklus, kirvius, 
ir išėjome į darbą. Mums 
buvo gaila gaišti laiką, no
rėjosi kuo greičiau prakirs
ti proskynas.

Pagaliau visos atsargos 
baigėsi. Vakare grįžome į 
stovyklą vos gyvi iš nuovar
gio. Virėjas padavė vaka
rienę ir niūriai pasakė, kad 
daugiau nieko nebeliko. 
Kiekvienam teko pusė sau
jos duonos trupinių ir keli 
šaukštai skystos sorų košės. 
Mes tiktai sužadinome ape
titą ir paniurę gulė j o m e 
prie laužo. Nenorėjome nei 
judėti, nei keiktis.

—Kad taip nušovus ko
kią nors jerubę,— išsiėmęs 
pypkę iš burnos, sumurmėjo 
eigulys Semionovas ir čep
sėjo plonomis, suskirdusio
mis lūpomis. — Arba teter
viną... — sunkiai atsiduso 
jis.

—Neblogai būtų ir kurti
nys, — tariau aš ir taip pat 
atsidusau, o burnoje paju
tau seiles.

Kad taip kitu metu būtų 
užsimezgęs toks pokalbis, 
tai virėjas — kaip ir visi 
virėjai, baisus mėgėjas ska
niai pavalgyti — būtų pra
dėjęs saldžiai šypsotis ir 
postringauti, kokia skani 
kepta jerubė su kopūstais ir 
bruknėmis, koks padažas 
labiausiai tinka prie teter
vino arba kurtinio. Jis ir 
dabar buvo bepradedąs šyp
sotis, bet staiga griebėsi už 
didžiulio pilvo.

—Velniop padažas! Vel
niop kepsniai! Aš sušveis- 
čiau kurtinį žalią! Ir teter
viną, ir jerubę! — Jis nuož
miai pajudino žandikaulius, 
tartum jerubė arba tetervi
nas jau būtų buvęs burnoje.

—Dar geriau meškienos 
šašlykas...

—Galėtų būti ir zuikie
nos...

—Kad ir šunienos!—šūk
telėjo ^virėjas ir vėl pajudi
no žandikaulius.

Ne, toks pokalbis negalė
jo ilgiau trukti. Mums at
rodė, kad jau daugiau kaip 
metai nesame sočiai paval
gę-

—Tfu! — nusispiovė vi
rėjas. Jis įpykęs pašoko, su
rinko katiliukus ir, įnir
tingai jais barškindamas, 
pasileido į upelį vandens. 
Jis buvo žemutis, storas, 
smulkiai smulkiai mynė ko
jomis, ir, atrodė, ne ėjo, o 
ritosi žole.

Mes ėmėme ruošti guo
lius, pradėjome kalbėti apie 
reikalus ir nusprendėme, 
jog ilgiau 'delsti negalima. 
Rytoj eisime medžioti.

Staiga pamatėme, kad vi
rėjui darosi kažkas negero. 
Ištiesęs trumpą, storą kak
lą, pasistiepęs ant galų pirš
tų, jis kažką apžiūrinėjo. 
Atsitūpė keturpėsčias, pa
liko katiliukus ir, prisiglau
dęs prie žemės, pasislėpė 
paupio karklyne. Paskui 
vėl jį pamatėme. Jis paki
lo įš krūmų ir vis tiesė 
kaklą, stengdamasis kažką 
įžiūrėti. Paskui vėl šoktelė
jo1, dingo ir po kelių aki
mirksnių pasirodė prie pa
liktų katiliukų. Greitai, ant 
keturių, nurisnojo apie de
šimt metrų, pakilų, užsi
maukšlino kepurę ir, kas 
akimirka apsidairydamas, 
pasileido bėgti mūsų link.

,—Mėsa, — sunkiai dus- 
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damas ir čiupdamas šautu
vą, sušnibždėjo jis.—Mėsa!

-—Mėsa? Kur? -r- akies 
mirksniu mes pašę^o^* it 
paip pat čiupome šautuvus.

—Čia... Čia... Pavaka
rį e n i a u s ime, vyručiai... 
Tiktai tyliai, nepabaidyki- 
te!

Mes dar aštriau pajuto
me alkį. Mėsa! Maistas! 
Karštligiškai s k u b ė darni, 
užtaisėme šautuvus patiki
miausiais šoviniais. §ią va
landėlę mes buvome pasi
ruošę nudėti visa, kas 'gy^' 
va, kas paklius po ranka. 
Badas, vyručiai, ne teta.

Ant galų pirštų, pasiruo
šę šauti, ėjome paskui virė
ją. Atsargiai praėjome pro 
jaunų paupio karklų atža
lyną. Pasirodė didelė lau
kymė. Virėjas pakėlė šau
tuvą. Mes taip pat. Už ke
lių žingsnių nuo mūsų, tarp 
retos žolės, tupėjo ant že
mės didžiulis paukštis. Tai 
buvo einio patelė.

Laukymėje be tvarkos vo
liojosi visų spalvų graniti
niai rieduliai. Nejudantis 
paukštis buvo nuostabiai 
panašus į vieną iš tų akme
nų. Nevikriai perkreipęs 
kaklą, jis žiūrėjo į mus.

Jeigu paukštis būtų pa
mėginęs slėptis, jis, be abe
jonės, būtų buvęs tučtuo- 
jaus nušautas. Mes visi bu
vome geri šauliai, o į tokį 
taikinį sunku nepataikyti. 
Bet paukštis nejudėjo. Jis 
puikiai mus matė, jo akys 
tarsi šokinėjo, žvelgdamos 
tai į vieną, tai į kitą. Einė, 
žinoma, jautė, koks mirties 
pavojus pakibo viršum jos. 
Gyvybės instinktas įsak
miai liepė jai bent pamė
ginti išsigelbėti. O ji tik
tai stipriau prisis p a u d ė

LIETUVIŲ KOOPERACINeS,SPAUDOS BENDROVĖS 
DALININKAMS (ŠĖRININKAMS)

Šiuo pranešame, kad sekamas Lietuvių Kooperacipės 
Spaudos Bendrovės Metinis Suvažiavimas įvyks 1962 m. 
Vasario-Feb. 4 d., Rusų salėje, 61 Rivington Street, Man- 
hattane (New Yorke). Posėdžio pradžia 10 vai. ryto. 
Visi Bendrovės dalininkai yra kviečiami Suvžiavime da
lyvauti.

Suvažiavimai! vykstantieji dalininkai prašomi su savi
mi turėti savo narystės Certifikatą.

Stephen Vetchkis, Sekr.

t WORCESTER, MASS.

Banketas pasveikinimui 
“Laisves” suvažiavimo

■Rengia L.L.D. 11 kuopa-,
Sekmadienį,

Sausio 14 January
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St.

Pradžia 1 vai. dieną.
Apart skanių valgių bus ir dainų

1 programa. Dainuos

Jonas Sabaliauskas ir Ona Dirveliene
* * 4* . . ** *

VlKi;apšvietę 'branginanti žmonėm prašorįii*.atsil^ikyt4. 
į ši .gi'až^p'afongimą te paremti lai.lp’aštįJfLaisvę/’

Kviečia Rengėjai

5 p.--Laisve (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 9, 1962

prie žemės. Čia mes išgirdo
me tyliai ciepsint.

—Perekšlė... — sušnibž
dėjo* virėjas, iš lėto nulo
damas šautuvą.

Mes priėjom dar arčiau. 
Dabar einę beveik buvo^ga-; 
Įima pasiekti vamzdžiais* -n 
Mes matėme, kaip iš bai
mės virpa kiekviena jos 
plunksnelė. Jai buvo sunku 
kvėpuoti. Ji išžiojo snapą 
ir, godžiai, švo g ž d a m a , 
traukė orą. Virpuliai krė
tė jos kūną. Matėme, kaip 

; balta plėvelė pridengia jos 
akis. Ir ta plėvelė taip pat 
virpa.

Visa paukščio išvaizda 
mums sakė: “Man labai 
baisu. Bet po manimi 
paukščiukai. Darykite su 
manimi, ką norite, aš jų ne
paliksiu.”

Ne, vyručiai, alkis mums 
nepraėjo. Mes vis tebenorė
jome valgyti. Labai norėjo
me. Bet mes, eidami ata
tupsti, tyliai pasitraukėme, 
tylėdami parėjome į stovyk
lą ir atsigulėme miegoti.

Vertė K. Papcckys 
(“Švyturys”)

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

PARDAVIMAI
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. Įvesta kanalizacija. Lietu
viais apgyventa. Kaina $10,500, 
lengvais išmokėjimais. Pardavimo 
priežastis — turiu du namus. Dėl 
pasimatymo rašykite: W. Z., 1818 
Quincy St., So., St. Petersburg, 
Fla. (1-9)



Laiškas iš Tarybų Lietuvos
Mūsų senas ir veiklus 

laisvietis Jurgis Waresonas 
gavo iš Tarybų Lietuvos 
nuo sūnėno laišką, kuriame 
randame daug Įdomių žinių 
apie šių dienų gyvenimą 
mūsų senojoje tėvynėje. Y- 
pač jis plačiai rašo apie 
Linkuvos miestelį, apie kurį 
tik labai retai “Laisvėje” 
pasitaiko žinių. Sutrumpin-i 
tai laiškas seka:

1961. XII. 22.\ 
Gerbiamas Dėde!

Labai dėkoju Tamstai už: 
laišką, kurį šiandien ga
vau. Labai smagu, kad 
Tamsta esi sveikas ir gali 
darbuotis. Aš, žinote, jau 
parvažiavau į namus iš li
goninės, grįžau gruodžio 16 
diena. Sveikata mano tai 
nekokia, bet temperatūros 
dabar beveik nebūna. Toje 
ligoninėje labai nusibodo, 
nes nėra nei radijo, nei te
levizijos, nei kino, taigi Ii-1 
Joniams labai nusibosta. 
Taigi, kai tik geriau jau
čiuosi, tai važiuoju į namus, 
nes namuose daug smagiau.

Ta ligoninė, kur mes gu
lime, randasi sename sme
toninio karininko name. 
Nedidelis, dviejų aukštų na
mas, vietos jame yra tik 
25-ioms lovoms, bet dabar 
jau guli 31 ligonis, tai dau
giau jau nebėra kur pagul
dyti. Ten, žinote, guli dau
giausia senesni žmonės. 
Taigi, kaip žadėjote nusiųs
ti tai ligoninei knygų, tai 
žinote, kad čia nėra jokios 
bibliotekos, nes prie tokių 
mažų ligoninių valstybei 
neapsimoka bibliotekos lai
kyti. .Be to, pas mus iš 
kaimiečių, ypač iš senesnių, 
knygas labai mažai kas 
skaito, nes jie daugiausia 
tamsūs ir tikinti žmonės. 
Jie gerų knygų vis $ąr 
nekenčia, nors dauguma 
gyvena daug geriau, ne
gu gyveno dirbdami savo 
žemes. Nors juos susirgu
sius tarybinė valdžia nemo
kamai gydo ir daugumos jų 
vaikai nemokamai eina 
mokslus, bet daugelis dar iš 
senesnių žmonių pas mus 
klauso kunigų pasakų.

Žinoma, tai vis senovės 
įpratimas ir kvailas žmonių 
tamsumas; jie nemato, kas 
dabar yra daroma gera, ir 
tik renka visokias dar pasi
taikančias blogybes ir jas 
garsina. Tai visos arba 
nors didžioji dalis blogybių, 
kurios dar yra mūsų gyve
nime, irgi daugiausia atlie
kamos tokių žmonių, kurie 
įsispraudę į valdžią sten
giasi tik “pakrauti savo be
sotes k i š e n e s ’ ’ ir kartu 
stengiasi nenusidėti kuni
gams ir įvairiems senovės 
palikuoniams.
- Na, bet pas mus auga jau 
daug gana puikaus jaunimo 
ir kasmet vis daugiau stoja 
į atsakingas vietas jauni, 
sąžiningi ir išsimok s 1 i n ę 
tikri tarybiniai žmonės, ir 
neužilgo ateis laikas, kad 
visi kunigų padlaižiai turės 
užleisti vietas doriems žmo
nėms.

Kaip Tamsta klausėte 
apie Linkuvos miestelį, tai, 
žinote, Linkuvoj naujų sta
tybų nedaug. Yra pastaty
ta keletas namų, bet ne
daug. Šiemet užbaigė staty
ti ligoninės pastatą, bet ne
didelį tik 50 lovų. Ten 
guli ligoniai su įvairiomis 
vidurių ligomis ir kuriem 
reikia operacijų. Dar yra 
atskira ligoninė gimdyvėms. 
Taip pat atskira ligoninė, 
kur mes gulime, tai senuo
se namuose.

Pastatytas ir šiemet jau 
vis žada paleisti vandentie
kį, bet dar vis kaip rei
kiant neveikia.

Šiaip visas miestelis elek
trifikuotas, į jį ateina pre
kiniai ir keleiviniai trauki
niai, pro miestelį eina visais 
keliais nemažai autobusų. 
Kelionė iš Pakruojo autobu
su į Linkuvą kainuoja į vie
ną galą 28 kapeikas.

Linkuvoje yra didelė pie
ninė, sviesto gamykla. Yra 
vidurinė ir septynmetė mo
kyklos ir vaikų internatas— 
.tai kaip ir vaikų bendrabu
tis; jame vaikai gyvena iš 
tolimų kaimų, turi butą ir 
gauna maistą. Miestelyje 
yra keletas maisto ir pra
moninių prekių krautuvių.

Kai dėl tilto ties Bučiū- 
nais, tai aš Tamstai nega
liu tikrai parašyti, nes ne
žinau, ar ten yra tiesiai ke
lias nuo Bučiūnų į Linku
vą ar nėra. Jeigu yra ke
lias, tai, aišku, yra ir til
tas, nes dabar ne tie laikai, 
kad tiltą reikėtų statyti ke
lis metus—dabar tokį tiltą,

! kaip per Mušą, pastato per 
kelis mėnesius.

Klausiate, ką žmonės kol- 
| ūkiuose dirba žiemos metu. 
Žinote, darbų yra: trakto
rininkai remontuoja trauk
tomis, o lauku darbininkai 
iki naujų metų dar turi 
kulti javus, paskui vežioja, 
kulia, rūšiuoja linus, ir dar 
turi daug darbo kol išveža 

'linus į fabriką; paskui ku
lia sėklinius dobilus, o jau 
į pavasario pusę tai valo 
sėklas. Be to, per žiemą rei
kia vis iš tvartų išvežti mėš
lą į laukus, tai užima ne
maža laiko.

Žinoma, žiemą kolūkiečiai 
laisvesni ir turi laiko pri
sigaminti žabų ir juos susi
vežti iš miško į namus ir su- 
sikapoti, ir šiaip po namus 
ką reikia apsitvarkyti, nes 
vasarą jau sunku rasti lais
vo laiko. Tai taip ir pra
bėga žiema. -

Šiemet mūsų kolūkį gruo
džio 13 dieną prijungė prie 
Pakruojo buvusiame dvare 
esančio technikumo, tai iki 
gruodžio 20 d. kolūkiečiams 
už darbą apmokėjo kolūkis, 
o po to kas ką dirbs, tai jau 
mokės už darbą technikumo 
vadovybė. Taigi, nežinome 
nei koks bus uždarbis, nei 
kokios darbo sąlygos. Bet, 
žmona savo darbą tebedir
ba, kaip ir anksčiau, nes jei 
•nedirbsi, tai jokio uždarbio 
nelauk, o jeigu dirbsi, tai 
vistiek apmokės.

Už 1961 metų darbadie
nius išmokėjo po 1 rublį pi
nigais ir po pusantro kilo
gramo grūdų. Žmona tu
rėjo virš 800 darbadienių, 
tai gavo nemažai pinigų ir 
grūdų. Dabar jau daugiau 
už darbą grūdais nebemo
kės.

“Laisvę” gaunu pavėluo
tai ir dažnai trūksta nume
rių, bet labai įdomų ir tiek, 
kiek gaunu. Labai įdomu 
paskaityti apie Jūsų gyve
nimą, ir labai nuoširdžiai 
dėkoju Tamstai už visas do
vanas ir už “Laisvę.”

Nors tie kapitalistai ir 
kursto karą, bet gal kaip 
nors pavyks jo išvengti, nes 
mūsų vyriausybė ir visos 
socialistinės šalys yra didelė 
taikos šalininkų stovykla, 
ir nė vienas protingas žmo
gus pasaulyje negali norėti 
karo.

Baigdamas linkiu Tams
tai visko geriausio ir lieku 
laukti kuo plačiausio atsa
kyme. Juozas

Vientiane. — Dešinieji 
trukdo suorganizavimą La
oso koalicinės vyriausybės.

Washingtonas. — Mirė 
William Blaier, karpente- 
rių unijos viceprezidentas.

Iš ALDLDCentro 
Komiteto posėdžio

Sausio 6 d. “Laisvės” sa
lėje įvyko naujai išrinkto 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centro Komiteto pra
plėstas posėdis.

Valdyba pateikė praneši
mus iš praėjusių metų savo 
veiklos, taipgi apie padėtį 
organizacijoje.

Paaišikėjo, kad 1961 me
tais Draugija narių skai
čiumi paaugo, kuopų veiklą 
pagyvėjo ir visa organiza
cijoje .padėtis buvo geresnė 
negu tepraėjusiais metais.

Kuopoms sutvirtinti ir 
pagyvėti, be abejonės, pri
sidėjo ir tai, kad sekretorus 
J. Grybas padarė platų 
maršrutą su lietu v i š k a i s 
filmais.

Šiuo metu Literatūros 
Draugija narių turi arti 3,- 
000, kuopų apie 100, o pini
gu ižde—daugiau kaip $6,- 
000.

Bet praėjusiais metais na
riams nebuvo ęluota po kny
gą, todėl ir pinigų ižde dau
giau liko, šiemet teks su
mokėti už dvi knygas — už 
praėjusius ir už šiuos me
tus. Sumokėjus už knygas, 
aišku, iždas gerokai ap
tirps.

Buvo pranešta, kad d-ro 
A. Margerio knyga “150 
dienų Lietuvoj” jau baigia
ma spausdinti; jei ji bus 
greit baigta, tai ją Draugi
jos nariai gaus už praėju
sius metus. Būtų gerai, 
kad spausdinimas būtų pa
skubintas.

Išrinkta nauja ALDLD 
CK valdyba.

K. Petrikięnė — pirmi
ninkė

L Mizariene — vice-pir- 
mininkė

• J. Grybas 4h ' sekretorius 
P.' Beeis — iždininkas.'- 
Žurnalo “šviesos” redak

torius —A. Bimba. ,i-
Naująjį Literatu r. Drau

gijos CK šiidaro: K. Pet- 
rikienė, J. Grybas, L Miza
riene, P. Ėėciš, B. Keršu- 
lienė, A. Bimba ir P. Buk- 
nys. Ns

Vis tiek gerai pavyko
Praėjusį šeštadienį mūsų 

Niujorke ir jo apylinkėse 
oras buvo vienas iš pačių 
pikčiausių. Visą dieną ir 
visą vakarą taip biauriai 
pylėsi iš dangaus ir gatvė
mis taškėsi vanduo, jog be 
didelio reikalo niekas nė no
sies iškišti iš savo namų 
nenorėjo. O vis gi keletas 
desėtkų žmonių susirinko į 
Schwaben salę pamatyti 
“Tiltą” ir kitus įdomius ir 
gražius filmus iš Tarybų 
Lietuvos, kuriuos rodė Jo
nas Grybas. Reikia pasaky
ti, kad filmai buvo parodyti 
labai gerai. Ypač buvo ner- 
vuotasi dėl didžiojo drama
tinio filmo “Tiltas”. Mat, 
kai anais laikais jis buvo 
rodomas, buvo daug trūku
mų. Vietomis kalba buvo 
labai neaiški. Reikia džiaug
tis, kad šitą kartą mūsų Jo
nui jį parodyti pavyko labai 
gerai, beveik visu šimtu 
procentų. Imant dėmesin 
tą faktą, kad salė nėra sta
tyta filmų rodymui, var
giai ir bebūtų galima tikė
tis geriau.

Kaip žinia, filmas “Til
tas” byloja apie pirmąsias 
karo siaubo dienas Lietuvo
je. Tie vaizdai, kurie paro
domi filme, žiūrovo atmin
tyje pasilieka nebeišdildo
mi. Man atrodo, “Tiltas” 
turėtų būti rodomas kuo 
plačiausiai, net pakartotas 
ir ten, kur jau buvo rody
tas. Aš tikrai džiaugiuosi 
jį pamatęs antru kartu.

Priedui buvo parodyti dar

Iš laiškų
Lietuvoje praleistos 

atostogos vis mintyje
Sveikinu “Laisvės” leidė

jus, darbuotojus, skaityto
jus ir rėmėjus; linkiu vi
siems geriausių metų.

“Laisvės” niekados nepa
miršiu. Daug mums visiems 
suteikė laimės daktaro Kaš- 
kiaučiaus patarimai sveika
tai, taipgi kiti raštai. “Lais
vėje” suradau informacijų 
kaip pradėti ieškoti leidimo 
keliauti į Lietuvą.

Nepamirštamas ir visų 
laisviečių nuoširdumas. Kai 
pribuvau laikraščio įstai
gon kelyje į orlaukį skristi 
Lietuvon, draugai. atvažia
vo nuvežti į orlaukį, paly
dėjo, linkėdami mums lai
mės. Ir mes laimingai skri
dome. Lėktuve sėdime ra
miai ir svajojam, o mėnulis, 
rodos, aplink lėktuvo lange
lį šokinėja, tartum norėda
mas įsiskverbti pas žmones 
ir keliauti sykiu. O tekan
čios saulutės gražumas , ne
apsakomas.

Visi sankeleiviai buvo 
labai malonūs ir ryžtingi 
reikale pagelbėti, patar
nauti, turėjau smagią ke
lionę.

Susitikimas su giminėmis 
Lietuvoje labai, labai džiu
gino.

Turėjau progą išgirsti 
Lietuvos jaunimo dainas, 
muziką, stebėti šokius. Pa
mačiau, susitikau daug 
mielų žmonių. Lietuvoje ne 
vien tik jaunimas ir eiliniai 
darbininkai, bet ir pareigu-! 
nai, net ir vadai, labai 
draugiški žmonės. Sunku 
apsakyti ar aprašyti tą 
nuostabų jausmą, kurį pa
junti, kuomet aukšto moks
lo žmonės elgiasi su tavim 
kaip su kokiu artimiausiu 
gimine. Tai buvo minėtinos 
džiaugsmo dienos..

Kai išgirdau, kad iš mūšų 
miesto rengiasi ateinančią j 
vasarą keliauti Lietuvon 
pora šeimų, man labai pa
gailo savęs, kad aš negaliu 
ir vėl, su jais sykiu, važiuo
ti. Ak, kokie jie bus laimin
gi!

Broncė Kalusis 
Fitchurg, Mass.

Girtuoklis buvo 
užvaldęs autobusą

Linden, N. J. — Public 
Service Coordinated Trans
port autobusas isNewYor- 
ko atvyko į Newarka ir iš
leido visus keleivius. Į auto
busą įėjo tik vienas kelei
vis, nes buvo ryto antra va
landa.

Keleivis išsitraukė revol
verį ir autobuso vairuoto
jui pareiškė: “Tu ten va
žiuosi, kur aš įsakysiu”. Jis 
privertė vairuotoją nuva
žiuoti iki Trentono. Ginklu 
grasindamas atėmė vairuo
tojo piniginę, rankinį laik
rodėlį ir $112 keleivių su
mokėtų pinigų.

Kada autobusas sugrįžo 
į Lindeną, “keleivis” išėjo.

Vairuotojas J. Stamm iš
važinėjo 100 mylių drebėda
mas, nes “keleivis” visu ke
liu gėrė degtinę ir revolve
riu grasino. Bet tai nebūta 
plėšiko, nes policija autobu
se surado numestus pini
gus, laikrodėlį ir piniginę.

MENšIKOVAS JAU 
IŠVYKO į T. SĄJUNGĄ
New Yorkas. — Laivu 

“Queen Elizabeth” išplau
kė Tarybų Sąjungos amba
sadorius Michailas Menši- 
kovas. Jungtinėse Valstijo
se jis buvo ketveris metus. 
Išvykdamas palinkėjo: tai
kaus sugyvenimo ir drau
giškumo tarp JAV ir TSRS 

, žmonių.

du gražūs filmai — “Tary
bų Lietuva” ir “Dainų 
šventė”. Ypač pastarasis 
savo grožių gal neturi ly
gaus visame pasaulyje. Tai 
Tarybų Lietuvos Kinostudi- 
jos pasididžiavimas.

Filmų rodymą suruošė 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopų bendras komi
tetas. Pertraukoje trumpai 
apie civilines laisves Ame
rikoje pakalbėjo įžymi vei
kėja Mrs. Nelson. Pirminin
kavo K. Petrikienė. Ji tru
putį paaiškino filmo “Til
tas” turinį. Tas prisidėjo 
prie geresnio filme parodo
mų vaizdų supratimo.

Rep.

Iš Aido Choro 
susirinkimo

Praėjusį penktadienį įvyko 
Aido Choro metinis susi
rinkimas, kur buvo sudary
ta programa šių metų veik
lai. Komitetas raportavo, 
kad pereitą metą choras at
liko kelis žymėtinus dar
bus: (1) Suvaidino operetę 
“Zaporožietis už Dunojaus” 
ne tik Brooklyn e, bet ir 
Hartforde, ir Worcestery. 
Tas didelis ir gražus darbas 
buvo atliktas vien savo spė
komis. (2) Pasiuntė skait
lingą atstovybę į LMS su
važiavimą Chicagon. Ir čia 
choras atliko didelį ir svar
bų darbą.

Komiteto raportai rodė, 
kad finansiniai choras ver
tėsi neblogiausiai. Nors vi
sų metų pajamos nepaden
gė išlaidų, bet nedaug rei
kės pridėti. Choro rengtas 
Naujų Metų pasitikimo va
karas davė ir finansinės pa
ramos; padengus praėjusių 
metų nedateklių, dar liko ir 
šių metų darbuotei. Rašant 
iš naujų metų pąrengim'o, 
buvo ' nepąžy m ė tai;. mūsų, rė
mėjo dąrljųptojo , Juliaus 
Kalvaičio pą^idarb.avi m ą s, 
suregistruojant daug svečių 
tam vakarui. Taigi, atsį- 
p r ašy d am as, tariu tau, 
drauge, aciu!

Išrinktas choro komite
tas. Pirmininkas J. Gry
bas, vice - pirmininkas W. 
Brazauskas, finansų rašti
ninkė V. Bunkienė, iždinin
kas W. Keršulis, korespon
dentas K. Briedis, choro 
mokytoja M. Stensler.

Kadangi šiais mteais ai
dui sukanka 50 metų, tai, 
kad tinkamai atžymėti su
kaktį, buvo išrinktas speci
alus komitetas, į kurį įeina 
sekanti: S. Sasna, B. Ker- 
šulienė ir J. Juška,—tai Ai
do Choro jubiliejinis komi
tetas. Jo pareiga bus kreip
tis į mūsų organizacijas, 
kviečiant prisidėti prie su
kakties paminėjimo. Jubi
liejaus minėjimas bus gegu
žės 20 d. Apie tai bus pla
čiau pranešta vėliau.

Kad sėkmingai prirengti 
paminėjimą, reikia turėti 
didelį programos ir rekla
mų albumą. Tam buvo iš
rinktą komisija reklamoms 
rinkti; ją sudaro N. Buk- 
nienė, N. Ventienė ir Ch. 
Aleksynas. Komisijos dar
bas bus rinkti reklamas ir 
sveikinimus. Tuo darbu tu
rės rūpintis ir kiekvienas 
choristas — pagelbėti komi
sijai.

O meninės programos su
darymas paliktas mūsų 
mokytojai Mildredai, kuri 
programos reikalu veiks

PzARDAVIMAI
GERI NAUDOTI MINK PĄLTAI

TIKRIEJI MINK STULAS. Kaip 
nauji $110. PERSIAN LAMB PAL
TAI $150. Už visus 5 metų ga
rantija.

ROSALLE FURS
178 North Ave., New Ręcbellę, N. Y.

(sekr. Arnold Constable ) Atdara 
pirm, ir ketv. nuo 9 v. r. iki 6. y. v.

Kitom dienom iki 6 y! y.
(M)

bendrai su choro komitetu.
Chorui sveikinimą Nau

jaisiais metais prisiuntė d. 
J. Dzevečka su penkine pa
ramos. Mildredai linkėji
mus prisiuntė Genovaitė 
Paleckienė iš Vilniaus. Ačiū 
brangiesiems draugams už 
linkėjimus. Aidiečiai linki 
jums to paties.

Paskirta komisija patik
rinti finansines apyskaitas. 
Ją sudaro Valentina Ne
vins ir Stefanija Vinikai- 
tienė.

Dideliam darbui pravesti 
reikalinga visų parama. 
Taigi, draugai, visi į darbą!

Choro koresp.

Syracuse, N. Y. — čionai 
pasiskleidė falsifikuotų $10 
ir $20 “bumažkų”.

Bostonas. — 1961 metais 
Jungtinėse Valstijose laike 
gaisrų žuvo virš 1,000 žmo
nių .

PAIEŠKOJIMAS
Sesuo ieško savo brolio Dalen- 

žinsko Prano, sūnaus Jono. Gimęs 
1920 metų spalio 1 d., Utenos rajo
ne. Dingęs 1944 metais. Atsiliep
kite arba kas žinote praneškite bu
vusiai Lietuvoje turistei praėjusią 
vasarą.

Minnie Zamon
224 Plymouth St.

J

Bridgewater, Mass. (102-103)

VASARIO-FEBRUARY 4-tą DIENĄ, 1962 M. 
ĮVYKS “LAISVĖS” B-VĖS DALININKŲ

SUVAŽIAVIMAS
Po suvažiavimo, 6-tą vai. vakare, 

bus “Laisvės” Konvencijinis

“VILNIES”
KALENDORIUS

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

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

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu. 
Užsisakydami adresuokite:

"I |,n „i U» l I .... ..  I III II II mill i> I II II.............................  J . . .'.U .........-......

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 9, 1962

BANKETAS
Suvažiavimas ir Banketas Bus

Američaii - Russian Cuhter Kali
61 Rivington-St.j New York [City

Visus; * “Laisvės’? ■ dalininkus kviečiame iš-anksto 
pasirupŠfi 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.
RENGĖJAI

TURININGAS RAŠTAIS IŠ ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

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

Įspūdingas pirmasis skyrius apie Leoną Prūseiką, 
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 mokslinių raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje

102 - 02 Liberty Avenue 
Ozone Park 17, N. Y.

D-GĖ O. CIBULSKIENe 
Vė pasidavė 
OPERACIJAI

Neseniai buvo “Laisvėj” 
minėta, kad d-gė Ona Ci- 
bulskienė turėjo operaciją 
burnoj. Tai buvo tik pra
džia. Sausio 8 d. ji išvyko 
į Greenpointo ligoninę ant
rai operacijai. Ši, sako, bus 
gana sunki.

Bus operuota gal trečia
dienį, sausio 10 d.

Geriausių pasekmių!

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopa rengia didelius 
1 pietus šeštadieni, Sausio-Jan. 13 d. 
Vieta—314 — 15th Ave. So. Pietūs 
bus patiekti 12 vai. dieną. Mūsų ge
ros šeimininkės žada paruošti labai 
gerus pietus ir kviečia visus atsi
lankyti. Bus gera muzika šokiams 
ir kiti pasilinksminimai.

Rengimo komisija (2-3)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

jvyks sausio 10 d., 7:30 vai. vakarį, 
“Laisvės" salėje. Bus išduodami 
raportai iš praėjusių metų veiklos.

Visi kuopos nariai būtinai daly-, 
vaukite. Taipgi užsimokėkime duok
les, kad Centras galėtų duoti kny
gų užsakymą ateinantiems metams. 
Ir atsiveskite naujų narių įrašyti.

Valdyba (2-3)

DETROIT, MICH.
Sausio 21-mą d. yra rengiamas 

banketas Leono Prūseikos paminklo 
fondui. (Pranešimas gautas telefo
nu, nepasakyta banketo pradžia, nei 
svetainė.) (103-104)




