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KRISLAI
Besiruošiant.
Ir vėl ta pati bėda. 
Lietuviškas vyskupas. 
Keisti sutvėrimai.
Daugiau šviesos.
Nėra įstatymo, tai nėra 

ir bausmės.
» Rašo A. Bimba

Jau visai arti “Laisvės” da
lininkų suvažiavimas. Reikia 
susirūpinti. Prie jo reikia 
ruoštis. Kuriems Niujorkas 
yra nesunkiai pasiekiamas, 
prašomi jame asmeniškai da
lyvauti. Toliau gyvenantieji 
laisviečiai labai gražiai gali 
suvažiavime dalyvauti prisiųs- 

• darni pasveikinimui. Gražu, 
kai suplaukia daug sveikini
mų. Susidaro ir medžiagi
nės laikraščiui paramos.

Visi apie tai pagalvokite.
Suvažiavimas įvyks vasario 

4 dieną.
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Kai 1958 metais Tarybų 
Sąjunga sulaikė atominių gin
klų bandymus, mūsų Jungti
nės Valstijos atsisakė sekti jų 
pavyzdį ir dar paskui per ke
letą mėnesių bandymus tęsė.

Dabar vėl: Tarybų Sąjunga 
jau sulaikė bandymus, o mū
sų vyriausybė juos tebelaiko.

Reikėtų juos baigti, nes jei 
jie nebus sulaikyti, Tarybų 
Sąjunga vėl turės rimtą pasi
teisinimą bandymus atnaujin
ti. Ir taip nebus galo.

' Pagaliau, girdi, gavome lie
tuvišką vyskupą. “Laimėji
mas” didelis, istorinis. Iki 

A šiol mus už nosies vedžiodavo 
visokių kitokių tautybių vys
kupai, dabar turėsime savąjį.

Juomi yra koks ten K. Sa- 
latka.

Kol kas jis pastovios vietos 
dar neturįs, tai tarnausiąs tik 
kito vyskupo pagalbininku.

žinoma, geriau, negu nieko.
Kodėl visos kitos tautinės 

grupės turėjo savo vyskupus, 
o lietuviams tų šiltų vietų bu
vo gailimasi ? Kuo jie, pavyz
džiui, prastesni už lenkus, ai
rius, italus?

Diskriminacija yra diskri
minacija, prieš ją reikia vi
sur kovoti.

Bažnyčios hierachija, žino
ma, Salatką pakėlė į vysku
pus grynai bizniškais sumeti
mais. Dabar jai dar geriau 
seksis tikinčių lietuvių kiše
nes kraustyti ir galvas tuštin
ti.

Kas per sutvėrimai valdo 
^Mississippi valstiją? štai jie 
nusitarė juodųjų žmonių (ne
grų) nebeįsileisti net kaip žiū
rovų į valstijos seimelio pa
talpas! Dar ir šiandien jiems 
negrai ne žmonės.

Juk tai baisus nužmogėji
mas.

Kaip dar ilgai tokie žmo
niškumo prievartautojai vieš
pataus Mississippi ir kitose 
pietinėse valstijose ?!

Daugelis žmonių negalėda
vo suprasti šių laikų socialis
tų nusistatymo. Juk jie skel
biasi marksistais ir darbo 
žmonių draugais, bet savo są
skrydžiuose savo rezoliucijo
mis ir nutarimais tik pakarto
ja buržuazinę propagandą 
prieš komunistus ir daugiau 
nieko neduoda.

Dabar viskas aišku. Pasiro
do, kad sąskridžiai (suvažia
vimai) yra—bent per paskuti
nius dešimt metų buvo—ruo
šiami ir finansuojami Jungti
nių Valstijų Centrinės žvalgy
bos Agentūros.
I Taip pasakė naujasis tos 
gentūros direktorius ponas 
IcCone.

Tąsa 5-tame pusi.

Kinija daugiau gamins žemės 
ūkio įrankių ir maisto

l . .
Pekinas. — Kinija žymiai 

i pagerino savo sunkiąją in-, 
i dustriją. Ji dabar jau ke
lis kartus tiek pagamina 
anglies, plieno, geležies, 
elektros jėgos, kaip pirmai
siais metais po įsteigimo 
liaudies santvarkos. Plieno 
1961 m. buvo pagaminta 
apie 20,000,000 tonų.

Pagerinus sunkiąją in
dustriją susidarė tinkamos 
sąlygos daugiau gaminti 

' mašinų ir įrankių, kurie 
reikalingi žmonių kasdieni- ■ 
niame gyvenime. Todėl da- i 
bar bus daugiau gaminama
sunkvežimių, traktorių
akėčių, plūgų, statoma gy- j prekybą, o ypatingai su Ja- 
venamųjų namų, parūpina-1 ponija, kuri butų naudinga 
ma drabužių, apavų ir kt. I abiems šalims.

Numato ilgą karą 
Pietą Vietname

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karininkai ir 
ambasadorius F. E. Noltin- 
gas raportavo, kad, jų su
pratimu, nebus galima grei
tai nugalėti komunistinius 
partizanus Pietų Vietname.

Prieš^ešis mėnesius par
tizanų buvo tik apie 6,000, 
o dabar jau yra bent ketu
ris kartus tiek. Prie to, jiįe 
turi masinį žemdirbių pri
tarimą. Partizanai, su vie
tos gyventojų pagalba, įsi
galėjo derlingose Mekong 
upės ryžių srityse. Jiems

Rumunams buvo labai 
geri 1961 metai

Bukareštas.—1961 metai 
buvo laimingi rumunų liau
džiai. Industrija 17 pro
centų pakilo lyginant su 
1960 m., o plieno, chemika
lų ir mašinerijos gamyba— 
beveik dvigubai.

Užsienio prekyba padidė
jo 33 procentais. Daug pa
statyta naujų fabrikų, elek
tros gaminimo jėgainių ir 
nutiesta vieškelių. Suimta 
4,00,000 tonų kviečių, 6,000,- 
000 tonų kukurūzų ir ne
mažai kitų javų. Gerai už
derėjo vaisiai. Pakilo dar
bininkų algos. Rumunija 
užima 91,600 ketv. mylių 
plotą ir turi 20,000,000 gy
ventojų.

KANADA DAUGIAU 
GAMINS GRŪDŲ

Ottawa. — Kanados žem
dirbystės ministerija, kuri 
pirmiau kontroliavo kvie
čių auginimą, dabar atsi
kreipė į žemdirbius, kad jie. 
tiek daug javų augintų, 
kiek tik gali. Mat, 1961 m. 
Kanada daug grūdų parda
vė kitoms šalims. Numato
ma, kad iš kitų šalių grū
dų r pareikalavimas nesuma
žės.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos industrijoje randasi 
550,000 dirbančių svetimša
lių.

reikmenų.
1960 metai Kinijai buvo 

sunkūs, nes didelius laukų 
plotus nuteriojo sausra. To
dėl 1961 metais prisiėjo už
sienyje pirkti kviečių, ku
kurūzų, ryžių ir kitų mais
tui grūdų už $340,000,000. 
1961 metais daugiau suimta 
grūdų, bet vis tiek maisto 
dar nepakaks — teks iš už
sienio dasipirkti.

Mokslo srityje Kinija jau 
toli nužengė pirmyn. Žvejy
ba yra pastatyta gerai. Ge
ležinkelių ir plentų žymiai 
padauginta. 1962 m. bus 
siekiama praplėsti užsienio 

maisto nestokuoja, o Viet
namo valdžia jau pirko In
dijoje. 50,000 tonų ryžių.

Vietnamo žemdirbiai ko
voja prieš baudžiavizmo lie
kanas. Pietų Vietnamas 
randasi prie Pietinių Kini
jos jūros sausumoje rube- 
žiuojasi su Kambodža, Lao
su ir šiaurės Vietnamu. 
Pietų Vietnamas užima 65,- 
000 ketvirtainių mylių plo
tą ir turi 13,000,000 gyven
tojų, daugumoje kinų kil
mės.

Pery respublikoje 
Įvyko baisi nelaimė
Lima.—Andų kalnų sri

tyje, nuo Huaskarano kal
no, iš 22,200 pėdų aukščio 
nuvirto į pakalnę milžiniš
ka ledų, sniego ir akmenų 
masė.

Pakalnėje užvertė šešis 
miestelius ir kaimus, ku
riuose gyveno virš 4,000 
žmonių. Ant daugelio na
mų užgriuvo virš 50 pėdų 
storio ledų ir sniego.

Vyriausybė mano, kad ne
laimėjo žuvo apie 4,000 
žmonių. Tie, kurie spėjo 
pabėgti, pasakoja, kad 
griūvanti masė smuko že
myn su baisiausiu ūžimu.

ANGLIES KASYKLLOJE 
ŽUVO 11 ŽMONIŲ

Herrin, Ill.—Blue Blaze 
Mine anglies kasykloje įvy
ko gazo sprogimas. Apie 
500 pėdų požemyje buvo 
užmušta 11 angliakasių.

NAUJOS TURKIJOS 
BĖDOS

Ankara. — Nepavyko pa
gerinti Turkijos vidaus rei
kalus, kaio žadėjo genero
lo Camel Gurselio ir prem
jero L Inonu vyriausybė. 
Finansinė krizė padidėjo. 
Kviečių suimta tik 6,000,- 
000 tonų, tai yra mažiau, 
kaip prieš metus laiko.

Iš p re z. Kenedžio 
kalbos Kongrese

J AV išleido 50 bilijonų 
dolerių apsiginklavimui

Washingtonas. — Ketvir
tadienį ,sausio’,11 d., Jung
tinių Valstijų. Kongrese 
kalbėjo prezidentas J. Ke
nedis. Savo kąlboje jis da
rė pasiūlymus,įkąip tvarky
ti šalies reikalus 1962 m.

Prezidentas sakė, kad 
bendrai “JAV ekonominiai 
reikalai yra geri.” Bet jis 
reikalavo, kad Kongresas 
jam suteiktų teisę, “jei bus 
reikalo,” sumažinti taksus 
nuo įplaukų, idant žmonės 
galėtų daugiau pirkti reik
menų.

Užsienio prekybos reika
lais Kenedis ragino Kon
gresą, kad prezidentui bū
tų suteikta galia sumažin
ti muitus tiems, kam jis ma
tys reikalą.

Prezidentas pasisakė už 
didesnį valstybės reikalą 
rūpintis mokslo, žmonių 
sveikatos ir seniems medi- 
kalės pagalbos teikimui.

Kenedis sakė, kad 1961 
JAV sutvirtėjo apsiginkla
vimas, ir ragino tęsti jį to
liau.

Kalbėdamas apie vakari
nio Berlyno ręi-kalus, Kene
dis sakė, kad Jungtinės

1,000 TSRS TECHNIKŲ 
ATVYKO R. VOKIETIJON 
^Bonna. — Dienraštis “Die 
Welt” rašo, kad iš Tarybų 
Sąjungos į Rytų Vokietiją 
atvyko apie 1,000 įvairiau
sių technikų. Sakoma, kad 
tai rezultatai to, jog Va
karai daug technikų pavi
liojo iš Rytų Vokietijos.

Vėliausios žinios
Vilnius. — Sausio 15 d. 

prasidėjo teismas grupes 
katalikų kunigų, kurie už
siėmė finansine spekuliaci
ja. Jie slaptai gaudavo iš 
JAV dolerių ir juos keitė 
aukštomis kainomis į rub
lius. Teisiamų vadas buvo 
kunigas Povilionis, iš Klai
pėdos.

Londonas. — Anglų Ka
nale Jugoslavijos laivas 
“Sabac” susidūrė su anglų 
laivu ir nuskendo. Nelai
mėje žuvo 17 jugoslavų.

Akrą. — A. Mikojanas, 
TSRS veikėjas, ilgai kalbė
josi su Ghanos preziden
tu Kwame Nkrumahu.

Philadelphia, Pa. — Poli
cija užpuolė streikierių pi- 
kietą prie Yale & Towne 
Ko. fabriko ir areštavo 24 
pikietininkus .

Bagdadas. — Irano res
publikos vyriausybė rengia
si pareikalauti daugiau už 
naftą iš užsienio aliejaus 
kompanijų.

Bonna. — TSRS laiko ir 
Vakarų Vokietiją atsakin
ga už įkaitusią atmosferą 
vakarinio Berlyno srityje.

Valstijos bando rasti kelius 
susitarimui, ir dėl susitari
mo nenustoja vilties, bet 
jeigu reikės, tai “jos yra 
pasirengę kariauti.”

Kalbėdamas apie Jungti
nes Tautas, pre z i d e n t a s 
įvertino jų rolę ir ragino 
Kongresą, kad užgirtų JAV 
valdžios planą pirkti Jung
tinių Tautų paskolos už 
šimtą milijonų dolerių, 
kad ta organizaciia galėtų 
finansuoti savo veiklą.

Prezidentas plačiai kalbė
jo apie farmerių, federali
nės valdžios darbininkų rei
kalus ir paramą užsienio 
valstybėms.

Kadangi Kenedis ragino 
Kongresą suteikti jam galią 
sumažinti pajamų taksus ir 
prekių muitus, tai tuojau 
po jo kalbos respublikonai 
ėmė tvirtinti, kad “Kenedis 
reikalauja sau diktatoriaus 
teisių.”

Užsienyje didžiųjų valsty
bių spauda plačiai aprašė 
JAV prezidento kalbos tu
rinį. Tarybų Sąjungoje 
dienraščiai išspausdino ilgą 
savo žinių agentūros pra-
nešimą.

AUSTRALIJAI STATO 
KARO LAIVUS

Washingtonas. — Defoe 
Shipbuilding Co., Bay City, 
Mich., pradėjo statyti Aust
ralijai du raketinius karo 
laivus. Laivai bus po 4,500 
tonų įtalpos ir 431 pėdos il
gio. Už jų pastatymą su
tarta sumokėti $29,000,000.

Leopoldville.— Kongo ry
tinių provincijų vadas An
toine Gizenga pareiškė, kad 
jis bendradarbiaus su cent
rine vyriausybe. Kiti pra
nešimai sako, kad jis yra 
areštuotas.

Havana. — Havanos uni
versiteto rektoriaus parei
gas eis Juan Marinellio, bu
vęs Komunistų partijos pir
mininkas.

Madridas. — Čionai nu
sileido JAV karinis lėktu
vas “B-52-Hį” kuris atskri
do iš Okinawos. Jis be su
stojimo atliko 12,51|9 mylių 
kelionę.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos sutiko suteik
ti Brazilijai 40,000 tonų 
džiovinto pieno.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos skuba su pa
galba Dominikos respubli
kai.

Paryžius. — 1916 metais 
Francūzijoje lankėsi apie 
4,600,000 turistų, tai 10% 
mažiau, kaip 1960 metais.

Damaskas. — Sirija pirks 
iš Jungtinių Valstijų 50,000 
tonų kvietinių miltų.

Washingtonas. — 1961 m. 
Kongresas buvo paskyręs 
JAV ginkluotei virš 42 bili
jonų dolerių. Vėliau Kon
gresas tą sumą kelis kartus 
padidino. Bet apsiginklavi
mui buvo išleista apie tris 
bilijonus dolerių virš ski
riamos sumos, viso išleido 
apie 50 bilijonų.

1961 m. armija buvo žy
miai padidinta, padidintas 
skaičius marininkų korpu
sų, daug statyta naujos rū
šies lėktuvų, buvo masiniai 
gaminamos raketos, kaip 
apsiginklavimui, taip ir erd
viu užkariavimui, užlaiko- 
ma virš 800 karo laivų, vi
sa tai pareikalavo daug 
daugiau pinigų, negu buvo 
Kongreso skirta.

1931 metais Lenkija 
turėjo pasisekimo

Varšuva. — 1961 metais 
Lenkijoje buvo vykdomi 
pirmieji Penkmečio plano 
metai. Kai kuriose šakose 
planas įvykdįptas gyvėni- 
man, o kai kuriose jis atsi
liko.

Industrija virš 10 procen
tų pralenkė 1960 metų ga
mybą. Bet nebuvo pilnai 
pravestas planas statyboje 
naujų fabrikų ir elektros 
gaminimo jėgainių.

Žemdirbystėje nemažai lai
mėta, grūdų suimta beveik 
15,000,000 tonų, tai 500,000

Anglija mažins savo 
jėgas užsienyje

Londonas. — Anglija pa
sinaudoja tuo, kad Jungti
nės Valstijos didina savo 
militarines jėgas Vakarų 
Vokietijoje ir kitose užsie
nio bazėse. Gibraltare ir 
Viduržemio jūros bazėse ji 
sumažins savo jėgas, nes 
toje jūroje randasi JAV 
galingas šeštasis karo lai
vynas.

Tolimuosiuose Rytuose 
anglai sumažins savo jogas, 
nes ten randasi JAV Sep
tintasis karo laivynas. Va
karų Vokietijoje anglai tu
ri 55,000 vyrų jėgą; jie ke
tina ir ten ją sumažinti.

NEPALYJE PRASIDĖJO 
SUKILIMAI

Patna, Indija. — Nepa- 
lio karalystėje prasidėjo 
žemdirbių ir kitų darbo 
žmonių sukilimai. Jau nuo 
pirmiau kalnuose kuopėsi 
partizanų jėgos.

Nepalio karalystė randa
si Himalajų kalnuose, tarp 
Indijos ir Kinijos. Ten dar
bo liaudis dar yra pusiau- 
baudžiavizmo padėtyje.

Belgradas. — Splito mies
to srityje buvo nedidelis 
žemės drebėjimas. Du žmo
nės žuvo, 10 tapo sužeistų 
ir 400 liko benamių.

Vien gaminimui naujų, iki 
šiol dar negamintų, ginklų 
ir jų išbandymui buvo iš
leista virš septynių bilijo
nų dolerių.

Philadelphia, Pa. — Čio
nai laivyno bazėje buvo 
baigtas statyti JAV naujas 
naikintuvas “Lawrence.”

Washingtonas.—JAV vy
riausybė pasiuntė naujas 

; instrukcijas savo ambasa- 
I doriui L. Thompsonui tar- 
I tis vakarinio Berlyno Rei
kalais.

Washingtonas.— Kanada 
užsakė Jungtinėse Valstijo- 

i se statyti jai karinių laivų.

4

tonų daugiau, kaip 1960 m.
Išvežimai į užsienį 13% 

pralenkė 1960 metus, bet įr 
įvežimai padidėjo.

Darbininkams algos pa
keltos 4.%, o pragyvenimo 
reikmenys pakilo tik 1.5%.

Varšuva. — Automobilio 
nelaimėje užsimušė Mongo
lijos ambasadorius O. Bat- 
Ociras ir dar trys asmenys.

Teheranas.—I ranas pra
šys iš JAV daugiau pagal
bos.

Vėl džiaugiasi dėl 
komunisty “skilimo”
Londonas.— Vakarų dip

lomatai džiaugiasi dėl ko
munistų skirtumų. Apie Al
banijos nukrypimą visi jau 
žino, bet nėra paslaptis, kad 
yra skirtumų tarp TSRS ir 
Kinijos komunistų.

Atsargesni dipl o hi a t a i 
mano, kad Anglijos ir JAV 
apžvalgininkai perdeda 
tuos skirtumus tarp komu
nistų.

Praga. — 11961 metais Če
koslovakijos industrija be
veik 10 procentų pralenkė 
1960 metų gamybą. Šalis 
nemažai industrinių dirbi
nių išvežė į kitus kraštus.

Mirė
Newarke, N. J., penkta

dienį, sausio 13 dieną, mirė 
Charles Arlaus - Arlauskas, 
80 metų amžiaus, gyvenęs 4 
Sheffield Dr., Newarke. 
Laidotuvių direktorius M. 
A. Buyus, 426 Lafayette 
St., Newarke. Bus palaido
tas antradienį, sausio 16 d., 
10 vai. ryto.

Paliko liūdinčius žmoną 
Anną, du sūnus Edwardą ir 
Charles, dvi dukteris Flo
rence ir Natly, šešis anūkus 
ir du proanūkius.

Šią žinią telefonu prane
šė Mrs. Buyus.
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Visur tas piktasis rasizmas
KAIP GILIAI piktasis rasizmas yra suleidęs šaknis 

į visą Amerikos žmonių visuomeninį gyvenimą, turime 
dar vieną ryškų pavyzdį. Štai šiomis dienomis aukštas 
valdininkas, vienas iš Valstybės departamento pareigū
nų, Mr. Carl T. Rowan, bandė įstoti į “Cosmos Ciubą,” 
kurį, matyt, sudaro aukšti ir įtakingi politikai, Bet ap
likacija tapo atmesta. Pasirodo, kad į Cosmos klubą jis 
neįleidžiamas tik todėl, kad jis negras, kad jo odos spal
va yra juoda. Koks žmogaus pažeminimas, koks iš
niekinimas! Kilo skandalas, išsiliejo pasipiktinimo srau
tas. Keletas klubo narių pasipiktinę išstojo iš klubo.

Cosmos klubas veikia šalies sostinėje, Washingtone, 
bet prie jo priklauso aukšti politikieriai iš visos Ame
rikos. Prie jo, pasirodo, priklauso ir didžiosios New 
Yorko valstijos gubernatorius Nelsonas Rockefelleris.

Į ką tai panašu! Kaip galima pateisinti faktą, kad 
šitokios organizacijos veikia šalies sostinėje? Kaip 
suprasti, kad iki šiol buvo tokia padėtis šiame garsia
me klube toleruojama? Atsakymas tėra vienas: visos 
kalbos apie kovą prieš rasinę diskriminaciją mūsų vi
suomeniniame gyvenime daugumoje pasilieka tuščio
mis frazėmis. Rasiniai prietarai, rasinis šovinizmas, 
rasinė diskriminacija vešliai tebebujoja ir tose vietose, 
kur mažiausia tikimasi.

Šis įvykis su Cosmos klubu dar kartą atkreipia vi
sų Amerikos žmonių dėmesį į tą mūsų visuomeninio 
gyvenimo blogį, kuriam neturėtų būti vietos civilizuo
toje visuomenėje ir kurį reikia mest laukan su visomis 
jo šaknimis.

Ir turės būti ir bus susitarta
• ANGLUOS UŽSIENIO REIKALŲ ministras Lor- 

das Home-šiomis dienomis lankėsi Vakariniame Ber
lyne. Iš ten sugrįžęs jis spaudos korespondentams iš
sireiškė gana optimistiškai Vak. Berlyno reikalais. Jis 
manąs, kad galima ir būtinai reikės tuo klausimu taip 
susitarti, jog iš to abiems pusėms būtų lygios naudos. 
Jis mano, kad negalima ir kalbėti apie karą. i :

' Pilnai sutinkame. ‘Mums atrodo, kad apie karą dėl 
Berlyno kalba tik tokie žmonės, kurie yra praradę vi
sokį supratimą, ką toks karas reikštų ne tik Vokietijai, 
ne tik Vakarams ir Rytams, bet visam pasauliui. Susita
rimas turės būti pasiektas per derybas, nusileidimus,' 
kofnpromisus. Tos derybos gal nebus lengvos, jos bus gal 
net labai ilgos, bet jos yra vienintelis kelias protingam 
išsprendimui šios sudėtingos problemos.

Prezidento žodis šalies Kongresui
PRAĖJUSI KETVIRTADIENĮ (sausio 11 d.) prezi- 

dentas Kenedis padarė pranešimą apie šalies padėtį 
abiejų Kongreso butų bendrai sesijai. Kongreso nariai 
prezidentą pasitiko ir sveikino ilgais ir smarkiais ap
lodismentais. Taipgi tokiais pat smarkiais svekinimais 
keletą kartų pranešimo eigoje jį pertraukė, tuo parody
dami, kad jie ypač karštai pritaria tam prezidento su
manymui bei pasiūlymui. Nesuprantančiam politinės 
tiek šalyje, tiek Kongrese situacijos, sprendžiant tik 
aplodismentais, atrodytų, kad Kongresas beveik vienu 
balsu visais klausimais sutinka su prezidentu. Deja, 
kaip žinia, dažnai delnų plojimas prezidentui pasiro
džius Kongrese su pranešimu, dar nieko neparodo. Pa
matysime, bus taip ir ant rytojaus po šio pranešimo. 
Ilgai nelaukus pamatysime griežtą nuomonių pasidaliji
mą įvairiais ypač naminės-vidinės politikos reikalais.

Dar viena pastaba bus vietoje, tai ta, jog pranešimo 
klausantis susidarė įspūdis, jog už devyniaasdešimt de
vynis prezidento pasiūlymų procentus mums reikėtų 
padėkoti Tarybų Sąjungos premjerui Chruščiovui. Be- 
Vėik pačiais pirmutiniais savo pranešimo žodžiais Ke
nedis citavo kadaise Chruščiovo išsitarimą, jog mū
šų Amerikos kapitalistinė ekonomika esanti vos kojas 
pavelkantis valstiečio kuinas. Girdi, mes turime Chruš
čiovui parodyti ir įrodyti, jog mūsų ekonomika yra gy
va, sveika ir veikli, kad ji tvirtai stovi ant visų keturiu 
kojų.

’ Daugelis prezidento ^pasiūlymų, tenka pasakyti, yra 
geri, praktiški, naudingi, remtini Kongreso ir Ame
rikos žmonių. Pavyzdžiui, jo siūlymas rim
tai rūpintis nedarbo klausimu, kelių milijonų bedar
bių likimu, jo pasiūlymas išlavinti bedarbius įvairių 
kitų užsiėmimų, nes senuosiuose užsiėmimuose jiems 
vietos nebeliko, jo siūlymas susirūpinti mūsų jaunimo 
švietimu-mokslu jo storas pabrėžimas, kad jokiu būdu 
nebegalima delsti ir atidėlioti įvedimo prie socialinio sau
gumo sistemos senyvo amžiaus žmonėms sveikatos ap- 
draudimO) parūpinimo medicininio aptarnavimo,—šitie 
ir dar kiti keli vidiniais reikalais pasiūlymai naudingi, 
geri.

Bet kaip į tuos gerus pasiūlymus pažiūrės Kongreso 
dauguma? Čia jau kitas klausimas. Jau žinoma, kad 

□tisos reakcinės jėgos tiek Kongrese, tiek šalyje kaustosi 
'kovai prieš visuomenei naudingus pasiūlymus. Jos jiems 
priešinsis, jos prieš juos visomis keturiomis kovos. Kon

LAIVU ATGAL Į 
TARYBŲ LIETUVĄ

Kaip žinia, gruodžio mė
nesio pradžioje anglų lai
vu “Karaliene Elžbieta” iš 
Niujorko uosto grįžo Lie
tuvon čionai porą metų dar
bavęsis žurnalistas Albertas 
Laurinčiukas su žmona Iz- 
olde ir dukryte Izoldute. 
Sausio 3 d. Vilniaus “Tie
soje” skaitome jo straipsnį 
“Tolstant nuo svetimų 
krantų”, kuriame, tarp 
kitko, rašoma:

Kaip ir visuose pasaulio uo
stuose, taip ir Niujorke išti
kimiausi dideliems laivams 
yra paukščiai. Maži ir judrūs 
locmanų laiveliai, prisišlieję 
prie plieninio “Karalienės El
žbietos” korpuso, ; nustūmė 
milžiną į atviresnius vande
nis, sušvilpė ir. nupūkšėjo pa
dėti kitiems transantlanti- 
niams galiūnams, kurie ga
lingi tik vandenyne, bet bejė
giai prieplaukose. Toliau “Ka
ralienę Elžbietą” lydėjo tik 
iš dviejų pakreiptų kaminų 
kylančios dūmų juostos ir, ži
noma, žuvėdros. Klykauda
mos jor dar keletą valandų 
lenktyniavo su šiuo laivu po 
to, kai jau buvo dingę iš ho
rizonto Manheteno dangorai
žių siluetai. žvelgiant nuo 
šešto “Karalienės Elžbietos” 
denio į rytus, širdžiai džiau
giantis, kad- tolstu nuo sveti
mų krantų, paukščiai tarsi 
kam davus komandą, pasuko 
atgal, šios žuvėdros, matyt, 
negali gyvent,, nematydamos 
Volstrito dangoraižių, tigro 
šuolyje sustingusių tiltų, am
žinai prie uolos prikaltos Lais
vės statulos.

Dar minutė, ir į taškus pa
virtę paukščiai dingsta hori
zonte. Netrukus .jie bils vėl 
Niujorko uoste- ir džiaugsis^ 
kad gaji gyvent. ant vąpdens^ 
nes žę.mė čia' pąsajųšĮcaji 
brangi.. ,1626 metais ūž/yjsą 
šią' salą olandai jhdėnįms;'Už
mokėjo' tik’ 6(1” sidabrinių gul
denų; (apie 24jxlolerius>ii.'Bot 
dabar Manhetpne vieną kvad
ratinė pėda kainuoja 9£. do
lerius. Argi Amerika ne ster 
buklų šalis? Po to gal jos pa
žvelgs pro' SNO rūmų langus, 
kur svarstomas .nusiginklavi
mo klausimas. Nuo 1946' me
tų čia šia tema .jau pasaky
ta .15 milijonų žodžių, bet dar 
nesulaužytas nė vienas šau
tuvas, nesulydyta nė viena 
patranka.

žuvėdra žino savo pareigas, 
ir todėl jos, laužydamos vė
jyje sparnus, grįžta į vaka
rus. žino savo pareigas ir At
lanto gražuolė “Karalienė 
Elžbieta” — ji per 6 dienas 
privalo perkelti 2,900 kelei
vių iš Niujorko pasaulio j Se
nąjį ir todėl, plieniniu korpu
su piaudama šiurpaus šiaurio 
įsiutintas vandenyno bangas, 
23 jūros mazgų greičiu net 
pasilinguodama skrieja į ry
tus.

Dar laivas neišplaukė į pla
čius vandenis, kai keleivius 
pradėjo mokyti naudotis gel
bėjimosi juostomis. Tai ddvė 
pagrindą bare susirinku
siems džentelmenams pasako
ti vieni kitiems viską, ką tik 
žinojo ir ką tik galėjo sugal
voti apie “Titaniko” žuyimą. 
O tai savo ruožtu sukėlė no
rą išmokti plaukti, ir dauge

lis skubėjo į baseinus, kurių 
laive yra net tfyh. ,rBet, pabū
gę šaltoko vandens, nusirami
no, kad radiolokaciniai įren
gimai padės “Karalienei Elž
bietai” išvengti. “Titaniko” li
kimo?1'ir užsisakė dar “viski” 
su soda. ’

Didžiausias pasaulyje Ang
lijos keleivinis laivas “Kara
lienė Elžbieta” suteikia kelei
viui viską, ko tik jo širdis 
trokšta, išskyrus viena — še
šias dienas jis neturi galimy
bės po savo kojomis jausti 
tvirtą pagrindą. Tris kartus 
per dieną keleivis gali žiūrė
ti filmus, iš ryto prie kajutės 
durų randa dienraštį “Okea
no žinios”, spausdinamą čia 
pat laive, po vakarienės gali 
nueiti į varjetę, o iš ryto iš
klausyti koplyčioje mišias. 
Keleiviai kviečiami dalyvauti 
stalo teniso, šachmatų, muzi
kos, šokių, skrybėlių demon
stravimo konkurse. Ir visa 
tai veltui. Net jūros liga, ku
ri sugriebė daugelį važiuojan
čių, taip taip pat veltui. Mo
kėti reikia tik ypatingais at
vejais: jeigu užsisakysi ant 
denio kėdę ir jūreivis apvytu
riuos tau kojas vilnoniu ple
du, jeigu norėsi telefonu pa
sikalbėti su Niujorku, Maskva 
ar Tokio, jei^U per pietus už
sisakysi pas varinę grandinę 
nešiojantį vyno, kelnerį šam
pano butelį. Šis gėrimas lai
vuose visuomet turi simbolinę 
prasmę. Ne atsitiktinai mū
sų bendrastalis Niuheiveno 
banko direktorius, sužinojęs, 
kad mes iš Tarybų Sąjungos, 
paprašė paduoti šampano, ku
ris ne tik putojo, bet ir atrišo 
finansų tūzui, liežuvį. “Ma
no žmona, — kalbėjo jis — 
sužinojusi, kad kelionės metu 
teks maitintis prie vieno sta
lo su tarybiniais žmonėmis, 

/labai persigando, ir tik jūsų 
dukters juoka^ ją nuramino”. 
“Laikraščiai rąšb? (— teisinosi 
amerikiė'tė, —■ T<ad tarybiniai 
žmonės nori muš’ palaidoti”.' 
’’ Trečiąją'kelionės dieną ap- 
ftnlr Tžūvą V į)6i4 ’ A’atą Apsu ko 
anglą' ketUrfttldtoriAis bomba- 
hešis. DrąSeĮspi-Į^elęiviai tvir
tino, kad “ lėktuvas šaukiasi 
laivė' pagalbūs,’’’mažiau drą
sūs’ kad ’ lėktuvas gelbės 
laivą,' bet karininkas nurami
no, .kad viękąg; .Vokei” — ka
rinis lėktuvas tik atidavė pa
garbą “khraliėPei”.

O laivas mus vis artina prie 
Anglijos krantų. 1961 metais 
ji tapo dar silpnesnė. Jeigu 
dar prieš ketvirtį šimtmečio 
Londono įsakymus vykdė ket
virtadalis viso; pasaulio žmo
nių, tai 1961 ,metais Anglijos 
vyriausybė buvo priversta nu
sižeminusi paprašyti priimti 
ją partneriu J Vakarų Euro
pos “bendrąją rinką”. Taip 
ji pasielgė, norėdama bent 
laikinai pagerinti smunkančią 
savo šalies ekonomiką, bet re
zultatas yra tas, kad dar la
biau skęsta neišvengiamoje 
ekonominių sunkumų baloje, 
kartu prarasdama bet kokį 
e k o n o mi n į saVara nk i š k u mą.

Pasaulis keitėsi ne tik 1961 
metais. Jis niekuomet nebuvo 
pastovus. Prįęš tris šimtus 
metų, kai anglas Vatas išra
do garo variklį, niekas ir ųe- 
įsivaizdavo, kad pasaulis gali 
egzistuoti, be ^monarchų. Da
bar .jie -jau ' tapo beveik mu
ziejine retenybe. . Garo maši
na skausminguose ir audrin
guose procesuose pagimdė ir

grese, kaip žinia, jau yra susidaręs iš respublikonų ir 
pietinių diksikratų bendras frontas prieš progresą.

Pagaliau daug kas priklausys nuo paties prezidem 
to: kaip rimtai ir tvirtai jis tiki tais savo sumanymais, 
kiek laiko ir jėgų jis pasiryžęs pašvęsti tiek Kongrese, 
tiek visuomenėje sukaupimui tiems savo sumanymams 
paramos? Jau priimta prezidentams Kongrese pasi
rodyti smarkiai, deja, beveik ant rytojaus daug pa
sižadėjimų ir pažadėjimų būna pamirštami. Tikėkime, 
kad taip neatsitiks su prezidentu Kenedžiu po šio pra
nešimo.

Antroje savo pranešimo dalyje prezidentas kalbėjo 
apie tarptautinius reikalus ir apie Amerikos užsienio 
politiką. Tačiau nieko naujo nepasakė. Pasigyrė, kad 
jo vadovaujama vyriausybė jau gerokai sutvirtino Ame
rikos militarinį pajėgumą, kad militarizmo reikalams 
praėjusiais metais išleista 15 procentų daugiau dolerių, 
negu užpernai, kad mes atominį ginkląvimąsi keliame 
ir keliame, kad mes nuoširdžiai remiame Jungtines Tau
tas ir tt. Visa tai jau buvo ir pirmiau nę kartą girdėta. 
Gaila, kad savo pranešimu prezidentas taikos išlaikymo 
reikalų nesustiprino. ' ' f '

Urugvajiečių laikrašty 
“Darbe’’ skaitome:

Iš Pirmojo Pietų Ameri
kos Lietuvių Jaunimo Kul
tūros ir Sporto Suvažiavi
mo įvykusio Montevidėjaus 
mieste 1961 metais, spalio 
21 d. JAUNIMAS, be kitų 
įvykdytų darbų — kultūros 
ir sportinių — priėmė šiuos 
nutarimus:

Išlaikyti dirbamą vyresniųjų 
kultūrinį darbą.

Neužmiršti tėvų kalbos, ir 
jos mokytis.

Būti artimais tėvų šaliai, 
Tarybų Lietuvai.

Pasiųsti Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimą Tarybų Lietu
von mokytis meno ir kultūros.

Išleisti suvažiavimo ilius
truotą knygą.

iškėlė' į-Valdžią Anglijos bur- 
#U&M0ą<uWuri,> vežiodama po 
pasaulį kblqnializmo grandi
nes, neužmiršo jų nuvežti ir 
į šiaurinę Ameriką. Elektros 
ir atomo amžiuje kiek kito
kias, bet nė kiek ne lengves
nes grandines po pasaulį ban
do vežioti jankiai. Būdami 
anglosaksiškai mandagūs, ne
aplenkia jie ir Anglijos. Šian
dieninė Anglija, į kurią neša 
mus laivas, jau tvirtai visokios 
spalvos pančiais yra pririšta 
prie Volstrito monopolijų ve
žimo.

Neseniai anglų istorikas 
Toinbis žurnale “Niujork ta- 
ims magazin” išspausdino 
straipsnį, kuriame rašo: “Vi
so pasaulio valstybės šian
dien turi pasirinkti arba Ta
rybų Sąjungos, arba JAV ke
lią, nes trečio kelio nėra”. 
Nesustojant ties jo filosofija, 
norisi tik paklausti, kur din
go ta šovinistinė britiška mis
terio Toinbio dvasia, kurią 
XVI amžiuje skleidė karalienė 
Elžbieta, XIX amžiuje —her
cogas Velingtonas, XX amžiu
je premjeras Čerčilis, įrodi
nėdami, kad pasaulis turi tik 
vieną kelia — britiškąjį ke
lią?

K. Marksas, kuris palaido
tas Londone, pabrėžė, kad ka
pitalizmas gimė ir išaugo ko
lonijinių karų epochoje, negai
lestingai plėšiant Azijos, Af
rikos ir Amerikos šalis. 1961 
metai dar kartą patvirtino 
Lenino žodžius, kad kapita
lizmo žuvimo valandą pasku
bina pavergtų kolonijinių tau
tų išsivadavimo kova. Impe
rialistai 1962 metų laukia tik 
todėl, kad jie ir nelaukiami 
ateina. Vakarų imperialistai 
bijo laiko žingsnių.

Kaip ir visuose pasaulio 
uostuose, taip ir Anglijoje iš
tikimiausi laivams^ yra paukš
čiai. Jie dar toli vandenyne 
pasitiko laivą, ir, tik praėjus 
kelioms valandoms, • Atlanto 
gražuolę švilpukais pasveikins 
maži maži locmanų laivukai...

Lietuvių Literatūros Dr-jos 
nariams ir kuopų valdyboms

Draugės ir draugai!
Jūsų naujai išrinktasis Lietuvių Literatūros Drau

gijos Centro Pildomasis Komitetas laikė savo pirmąjį 
šių metų posėdį sausio 6 dieną, kuriame buvo plačiai ap
tarti organizacijos reikalai. Džiugu pranešti, kad iš 
valdybos raportų sužinojome, jog praėjusieji metai mū
sų organizacijos gyvenime buvo gražios veiklos metai. 
Pasirodo, kad ne tik išlaikėme seną narių skaičių, bet 
dar keletu desėtkų paaugome. Taipgi gražiai išsivertė- 
me ir finansiškai.

Tik labai gaila, kad, dėl ne nuo mūsų priklausančios 
priežasties, 1961 metais negavote nė vienos knygos, nors 
buvo numatyta duoti net dvi. Bet būkite tikri, kad šiais 
metais bus draugijos nariams pilnai knygomis atsiteis
ta už abejus metus. Nutarėme didžiulę d-ro Margerio 
knygą “150 dienų Tarybų Lietuvoje” duoti už 1961 m. 
Ir ją gausite taip greitai, kaip greitai ji bus baigta 
spausdinti.

Nutarėme toliau leisti ir žurnalą “Šviesą.” Atro
do, kad su jūsų rūpestinga pagalba finansiškai ištesėsi
me. Tikimės, kad tiek asmeniškai, tiek iš kuopų mūsų 
žurnalo ir ’mygu leidimo fondą, prie progos, paremsite 
ir aukomis. i

Centro Pildomasis Komitetas kviečia visus narius, o 
ypač visų kuopų valdybas ir veikėjus stoti darban. La
bai svarbu, kad narių duoklės būtų mokamos ir renka
mos anksti, pradžioje metų. Svarbu, kad kuopos laiky
tų susirinkimus ir bendrai padidintų savo veiklumą. 
Nepamirškime padorius lietuvius kalbinti stoti į mūsų 
LLD. Stengkimės laimėti atgal tuos lietuvius, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties yra iš draugijos pasitraukę. 
Įtikinkime juos, kad jų vieta yra mūsų garbingose kul- > 
tūrinėse gretose.

Taipgi labai svarbu savo veikloje nepamiršti mūsų 
lietuviškos darbininkiškos spaudos, kuri taip gražiai 
visados mums mūsų veikloje patarnauja. Ruoškime — 
kultūrinius parengimus, visados būkime budrūs, visados 
veiklūs. Darbuokimės kartu su visais Amerikos žmo
nėmis taikos išlaikymui. Darbuokimės už tampresnį ir 
platesnį kultūrinį bendradarbiavimą su mūsų senąja 
tėvyne. Visiems linkime geros sveikatos!

LLD CENTRO PILD. KOMITETAS:
K. Petrikiene, pirm
E. T. Mizariene, vice pirm. 
Jonas Grybas, sekr.

LIETUVIAI LENININIŲ 
PREMIJŲ KANDIDATAI

Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos organas, savaitraštis 
“Literatūra ir menas” (š. 
m sausio 6 d.) praneša įdo
mią naujieną:

Laikraštyje “Izvestija” iš
spausdintas sąrašas kandida
tų, kurių darbai siūlomi pa
žymėti 1962 metų Lenininė
mis premijomis.

šiame Lenininių premijų li
teratūros ir meno srityje Ko
mitetui pristatytame sąraše, 
šalia broliškų respublikų me
nininkų, randame ir Tarybų 
respublikų atstovus. Tai—po
etas Eduardas Mieželaitis, 
pristatytas kandidatu Lenini
nei premijai gauti už rusų kal
ba išėjusį eilėraščių rinkinį 
“žmogus” (pristatė TSRS ir 
Lietuvos TSR Rašytojų sąjun
gos), skulptorius Juozas Mi
kėnas — už skulptūrinę kom
poziciją “Taika” (pristatė 
Lietuvos TSR Dailininkų są
junga), tapytojas Antanas 
Žmuidzinavičius, pristatytas už 
paveikslų ciklą “Tarybų Lie
tuva” (pristatė Lietuvos TSR 
Dailininkų sąjunga ir Kauno 
Politechnikos Instituto moks
linė taryba).

PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ JAUNIMO 
NUTARIMAI

Nesusitarę meluoja
■f

Prieš Padėkų Dieną — 
Thanksgiving Day, tūlas 
kunigužis,. rodos, protes
tantas, per televiziją bega
liniai gyrė visko perteklin
gą Ameriką, kad visi Ame
rikos žmonės padėkų dieno
je perteklingai baliavosią 
ir dievui dėkavosią už gau
sias gėrybes, kuomet komu
nistinėje Rusijoje žmonės 
to neturėsią ir 1.1.

(Matyt tas kunigužis ne
žino nei to, kad Rusija dar 
nėra komunistinė, o tik so
cialistinė, ir tik per socia
lizmą žygiuoja į komuniz
mą).

Vis dar randasi tokių 
kunigužių ir jiems panašių, 
kurie pliurpia tokias nesą
mones, manydami, kad, ot, 
svietas nieko nežino ir jų 
melams patikės. Bet aš 
manau, kad ir ne visi pava
pi jonai tokių kunigužių 
plepalams tiki, nes visi ži
no, kas nori žinoti, kad 
šiandien socialistinių kraš
tų žmonės gerai pavalgę ir 
gerai apsirengę, moksliniai 
pralenkę amerikonus, in- 
dustrijiniai, techniniai ir 
ekonominiai, Amerikai lipa 
ant kulnų.

Taip pat mes žinome be 
minėto kunigužio, kad A- 
merika yra turtingiausia ir 
perteklingiausia šalis, bet

Dalyvauti ir išlaikyti savo 
spaudą.

Už viso pasaulio būsimą jau
nimo suvažiavimą.

Už taiką ir lietuviško jauni-
mo vienybę.

Tebūna, šis pirmasis lie
tuvių Pietų Amerikos Jau
nimo Suvažiavimas kelias į 
būsimą kiekvieno jaunuolio 
(ės) pareigą, kad šis tikslas 
ateityje būtų įgyvendintas!

. Beeis, ižd.
, Bimba, “Šviesos” red.

Keršulienė
Buknys

.-ai .. L„<.■ i. . ,... . , ? ,į , „

ir melo nepakavoja
ar visi tais turtais ir per- . 
tekliais naudojasi? Dabar-A 
tinis mūsų prezidentas lai
ke rinkinių kampanijos sa
kė, kad Amerikoje yra dau
giau 17,000,000 žmonių ne- 
davalgiusių, kad milijonai 
vaikų yra apdriskę ir nega
li eiti į mokyklą ar bažny
čią. Bet minėtas kunigas 
apie šiuos ir kitus trūku
mus visai nė neprisiminė.

Bet už poros valandų ir 
vėl atidariau televizorių ir, 
mano nuostabai, žmogus 
kokios tai pašalpinės orga
nizacijos kreipiasi į geros 
širdies bei geros valios 
žmones, bažnytines bei pa
rapijines organiza c i j a s, 
kad jos sukėltų pinigų už 
kuriuos būtų galima nu
pirkti valgių, patingai ka
lakutienos, o taip pat iyį 
drabužių, dėl biednuomenes 
Padėkų dienos proga. Ir 
pridūrė: tegul ir jie žino, 
kad Amerika yra turtin
giausia ir perteklingiausia 
šalis pasaulyje. Na, argi 
ne juokinga, tik pora va
landų pirmiau koks tai 
dvasiškis įtikinančiai pasa
kojo, kad visi Amerikos 
žmonės perteklingai gyve
na; o šitas atsišaukia į ge
ros valios žmones ir orga
nizacijas išmaldų dėl bied
nuomenes papenėjimo! Ar 
gi tas neparodo, kad tas 
dvasiškis labai smarkiai 
apsi melavo? v. ž.

Atėnai.—Sulaukęs 71 me
tų amžiaus mirė graikų ar
kivyskupas Theoklidas.

Paryžius. — Sulaukęs 84 
metų amžiaus mirė skulp
torius Herbertas Haseltinej^ 

2 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 16, 1962* mr v
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Žiūrini pro mano akinius
> ĮDOMUS F. BONOSKIO 

ROMANAS
Amerikoje gimęs lietuvis 

rašytojas Filipas Bonoskis 
(Baranauskas) parašė ro
maną, pavadintą “Magiš
kasis papartis” (The Magic 
Fern). Romano siužetas im
tas iš gyvenimo Pennsylva- 
nijos miesto Tuboiso, kuria
me yra apie 100,000 žmonių, 
dauguma kurių dirba Tur- 
pino plieno liejyklose. 1950- 
60 metų dekadoje ten kyla 
visuotinis liejyklų darbi
ninkų streikas, kurį aukš
tesnieji unijos viršinin
kai parduoda T u r p i n o 
kompanijai. Liejyklose 
įvesta automacija (auto
matizacija) ir dėl to daugy
bė žmonių netenka darbo. 
Mat, mašinų pagalba ma
žesnis darbininkų skaičius 
gali pagaminti daugiau 
plieno, negu senosios (ran
kinės) sistemos metu. Strei
kininkų armiją sudaro vi
sokių tautų bei rasių dar
bininkai: rusai, lenkai, sla
vai. italai, lietuviai, negrai 

į. ir kiti.
Romano herojus yra lie

tuvis Leonas Jomaitis: jau
nas, energingas ir pažan
gus plieno darbininkas, ne
seniai su šeima grįžęs iš 
Niujorko. Jisai yra ten gi
męs ir prieš keletą metų 
toj pačioj liejykloj dirbęs, 
unijos kūrimo dalyvis. Jo 
tėvai gimę Lietuvoje, turį 
praskolintą lūšnelę, kurio
je išaugino savo šeimą. Tė
vas, Juozas Jomaitis, bu
vęs vienas iš originaliųjų 
unijos tvėrėjų, dirbąs lie- 
ivkloje iau suvirš 40 metu. 
Jis nusilpęs, persidirbęs ir 
nesveikas: turi kojos blauz
doje piktvotę (ulcer), kuri 
neužgyja, ji vargina ir kliu
do jam dirbti. Tačiau jis į 
gydytoją nesikreipia, bijo, 

4 kad Turpino kompanija ne
sužinotu ir. kaip netinka
mą, iš darbo neišvarytų. 
Streiką pralaimėjus, jis ne
tenka darbo ir iš nusilpimo 
ūmai miršta; jo žmona jau 
mirus seniau.

Leonas širdyje komunis
tas, bet ir stiprus individu
alistas, nenorįs pasiduoti 
organizacijos drausmei; jis 
kitus kritikuoja ir nori va
ryti savo vagą patsai vie
nas. Dėl tos priežasties jis 
turi nesusipratimų ir su 
unijos streiko komitetu: jis 
lieka liejykloje su skebais 
dirbti, kai kiti streikuoja, 
kad galėtų su jais kalbėtis 
ir juos įtikinėti streiklau- 
žiavimo žalingumu. Jam pa
vyksta juos perkalbėti ir 
iš liejyklos išvesti. Tačiau 

*kai kurie unijos nariai, ne
suprasdami jo tikslų, vis 
dėl to vadina skebu, kas jį, 
kaip nuoširdų unijistą, la
bai nervina.

Pagaliau Leoną Jomaitį 
FBI agentai, kartu su ki
tais komunistais (nors jis 
ir nebuvo Partijos narys), 
areštuoja ir įmeta kalėji- 
man. Mat, tarp kuopos na
rių buvo vienas policijos 
apmokamas provokatorius- 
šnipas, kuris juos išdavė, o 
jie buvo veiklūs streiko va
dovybės gretose. Suimama 
ir jo žmona Rūta, Partijos 
narė. Jų vaikutis Tomas 
lieka be globėjų. Leono se
suo Adelė, kunigo Petrai
čio paveikta, varo juos iš 
buto, bijodama pati praras
ti slaugės darbą ligoninėje. 
Po streiko pralaimėjimo, 
Tuboiso gyventojai įkrinta 
į dar didesnį vargą, nes 

<daugelis senesniųjų neten- 
rka darbo.

Tarp streiko vadų žymų 
vaidmenį vaidina ir negras 

Kalvinas Bunas, kurį, kaip 
komunistą ir streiko vadą, 
policija areštuoja ir įkali
na; streikininkams talkina 
jo žmona Leona. Vyriausias 
Partijos vadas, ir kandida
tas į miesto taiybą, yra Jo
nas Stinneris, kuris irgi su
imamas.

Išversta į lietuvių kalbą
“Magiškasis papai* tis” 

yra didelė 625 pusi, knyga. 
Ji išversta į lietuvių kalbą 
ir Vilniuje Grožinės litera
tūros leidyklos išleista 
dviem nemažais tomais, pa
vadinta “Stebuklingasis pa
partis“. Vertėjas, J. Suba- 
tavičius, atliko didelį dar
bą. Tik jam kai kur buvo 
sunkoka susivokti su ame
rikiečių tarme bei tartimi 
ir įsigyvenusiu vietos žar
gonu. Neraštingi Tuboiso 
negrai ir kiti europiečiai, 

I tarp kurių yra ir Leono tė
vas Juozas, kalba taip: 
“them numbers, them slips, 
we was poor, he duno no
thin’, I eint seen nothin’ ” 
ir panašiai.’ Originale tok
sai žargonas romanui duoda 
įvairumo, vietos kolorito, 
naturalunlo. Gi vertime vi
sa to pasigendama, o gal 
Lietuvos įfškaitytojams tai 
būtų ir npfeuprantama. Ori
ginale yra gana daug keiks
mažodžiu ir necenzūrišku 
vulgarizmų. Autorius rašė 
taip, kaip jo personažai kal
ba, be jokių puošmenų ar 
cenzūros. ’ Lietuvos skaity
tojams, padėties ir vietos 
sąlygų nežinantiems, gal 
visa tai būtų neigiamybė, 
jie tokią “liaudies kalbą” 
palaikytų pornografija, ku
ri ten literatūroje smerkia
ma. Dėl to vertėjas, kur tik 
galėjo, tuos vulgarizmus 
“suliteratūrino”, o kur ne
galėjo — visai išbraukė. 
Kai kur išleista ne tik at
skiri sakiniai, bet net išti
si paragrafai. Pav. pusi. 
141-42 (originalo) pasigen
dama net kelių paragrafų. 
Nesakyčiau, kad dėl to ver
timas daug nukentėjo, bet 
pilnumo ir spalvingumo po
žiūriu vis tik jis buvo su
žalotas. Vertėjas “benkar- 
tą” vadina “nenaudėliu”, 
“kalės vaiką” — “šunsnu
kiu” ir pan. “Bait” (jauk
tas, masalas) išversta — 
“kąsnelis” (bite), kas su
vis pakeičia sakinio pras
mę.

Kai kurie kiti pavyzdžiai
Kai dėl “vulgarizmų” li

teratūroje, tai verta paci
tuoti žinomą prancūzų ra
šytoją Pjerą. Deksą, kuris, 
kalbėdamas apie Pablo Pi
kaso kūrybą, sako, jog mi
nėtasis tapytojas kovoja, be 
kita ko, “ir už tai, kad bū
tų parodyta tikrovė tokia, 
kokia ji yra, net jeigu ji 
atrodo kai kam perdaug 
vulgari, kad būtų verta 
dailininko teptuko”. Tik, 
žinoma, teptuko vietoje — 
rašytojas vartoja plunksną.

Bėdos kai kur vertėjas 
turi ir su amerikiečių idio
momis: “Nobody ever wip
ed his dogs on me” (Niekas 
niekad nevalė kojų į mane, 
kitaip sakant — aš niekad 
nebuvau po durimis numes
tu skuduru), išversta — 
“Nekas į mane snarglių ne
šluostė”. “Your big bro
ther, Andrew” (Tavo vy
resnysis brolis, Andrius), 
išversta — “Tavo nepėsčias 
brolis, Endis”, ir pan. Apie 
vieną Turpino kompanijos 
oficialą liejyklos darbinin
kas pasakė: “Tai senas 
šlapimo (vulgaria prasme) 
ir acto mišinys tasai pa- 
mokslininkaujantis genero

las”, išversta — “Pasajclįp- 
tu actu leidžia : i Tas dievo* 
baimingas generbias”. “Fa
ther Abraham”, išversta— 
“Prezidentas Linkolnas”. 
Pusi. 576 (originalo) pasa
kyta: “Tommy went around 
the side of the horse to 
watch the huge droppings 
from like blossoms from the 
horse and fill the night 
with its hot steaming odor”. 
Išversta — “Tomis apėjo 
arklį iš šono pasižiūrėti, 
kaip iš jo nasrų krinta bal
ti dribsniai it žiedų kekės, 
skleisdamos naktyje garuo
jantį kvapą”. Gi didysis 
Websterio žodynas sako, 
kad “droppings”, tai “the 
dung of animal” (gyvulio 
mėšlas), o V. Baravyko 
“Anglų-lietuvių kalbų žo
dynas” (pusi. 152) irgi ro
do, kad “droppings”, < tai 
“gyvulių mėšlas”. Jei taip, 
tai tie “dribsniai” negalė
jo kristi iš arklio “nasrų”...

Nutolimų nuo originalo 
bei nekorektiškumų yra ir 
daugiau.

Vertimas vistiek lieka 
vertimu, nežiūrint, kaip to
bulai jis būtų atliktas. To
dėl patartina visiems, kas 
tik supranta anglų kalbą,
— skaityti originalą. J. Su- 
batavičaius vertimas, nors, 
bendrai imant, ir gana pe
ras, nėra visai tikslus ar 
pilnas. Jis yra stropiai 
“apgrynintas” (exp urgat- 
ed) ir kiek sutrumpintas; 
knygos pilnumo bei tikslu
mo .požiūriu — tai nėra 
pliusas.

Kitos pastabos
Knygos autoriui būtų ga

lima irgi kai ką primesti 
dėl perdaug ilgų, kartais 
net nuobodžių, monologų 
pradžioje, o perdidelio sku
botumo pabaigoje, kai kny
ga tapo itin įdomi. Jis pa
lieka daug klausimų, ku
rie prašosi atsakymo. Pav., 
nepasako, kaip neunijiniai 
darbininkai (ne visi buvo 
organizuoti) sutiko reakci
nių unijos vadu patiektas 
jiems nepalankias streiko 
likvidavimo sąlygas, kas ti
kėsi su darbo netekusiais, 
kaip į tai pažiūrėjo eiliniai 
unijos nariai, kaip į tai rea
gavo deklasuoti negrai dar
bininkai, koks buvo likimas 
išardytos Leono Jomaičio 
šeimos ir kt.'?

Kai kurie psichologiniai 
personažų momentai irgi 
keistokai išspręsti. Pav. 
Leono žmona Rūta, tokio 
neapsakomai sunkaus skur
do bei streiko akivaizdoje,
— už paskutinius pinigus 
perkasi išmokėtinai piani
ną. Ji duoda penkis dole
rius rankpinigių ir liepia 
jai tą pabūklą atvežti, ge
rai žinodama, kad jos svai
nė juos iš buto varo, o išsi- 
nuomuoti kitą — neturi pi
nigų. Kai atveža pianiną, 
ji ir Leonas jau kalėjime 
sėdi. Tai gana vėjavaikiš
kas gestas, o Rūta juk są
moninga darbininkė, pra
silavinusi moteris! Pats Le
onas, netikintis, atiduoda 
paskutinius penkis dolerius 
kunigui Petraičiui, kurį 
pasikvietė jo sudavatkėjusi 
sesuo Adelė butą pašven
tinti.

Būtų galima sužymėti ir 
daugiau romano schematiš- 
kumų, netikslumų bei neį
tikinamumų, bet pakaks ir 
išvardintųjų. Tačiau vis 
tai atleistini liapsusai. Ne
žiūrint kai kurių romano 
silpnybių, jį vistik skaityti 
verta ir reikia, nes jis ga
na plačiai pavaizduoja A- 
merikos darbininkų, ypa
tingai nelavintų plieno lie-

ĮVAIRIAIS klausimais
Fašistine Birch draugija

kovoja unijas 
.•..Hfi'A'j-' •

Kaip'ir tikėtasi, fašisti
nė John Birch draugija at
sisuko ir prieš unijas. Ak
tyviai priešunijiniu veiki
mu jos skyriai pasirodė y- 
pač Michigano, Indianos ir 
Oklahomos valstijose.

Geležinkeliečių darbinin
kų unijų leidžiamas savait
raštis “Labor” parodo, 
kaip minima draugija yra 
pasimojusi ardyti unijų ir 
dirbtuvių kolektyvias su
tartis, pravedant valstijose 
“teisės į darbą’’ įstatymus. 
O “teisės į darbą” įstaty
mas reiškia tai, kad dirb
tuvėje darbininkų mažuma 
gali visai nepaisyti daugu
mos, pasisakiusios už savo 
uniją. Mažuma gali visai 
nesiskaityti su unija ir jos 
sutartimi su kompanija. 
Streiko metu mažuma gali 
pasilikti dirbtuvėje dirbti, 
streiklaužiauti.

Michigano valstijos kon- 
stitucinėn konvencijon jau 
įneštas “teisės į darbą” bi- 
lius. Tuo pasirūpino res
publikonas Don F. Seyferth. 
Jeigu šis bilius būtų inkor
poruotas į valstijos konsti
tuciją, tai sudarytų didžiu-į 
Ij. pavojų organizuotiems] 
darbininkams. Michigano ! 
valstijos darbininkų unijos 
pasimojo smarkiai prieš tą 
bilių kovoti, kad pastoti re
akcininkams kelią pulti uni
jas iš visų pusių

Oklahomos valstijos dar
bo unijoms taipgi sudaro 
paveju tas pats fašistinis 
elementas. Valstijinis AFL- 
CIO prezidentas Roy Til
man nurodo, , kad Birch 
draugija veda kampaniją 
ir renka pilięčių parašus 
padėti ant baloto “teisės į 
darbą” propoziciją

John Birch draugijos in
spiruotas “Nacionalinis tei
sės į darbą komitetas” Ok
lahomos valstijoje gavo 
prielankų atsiliepimą iš 
dviejų stambių kapitalisti
nių laikraščių, “Daily Ok
lahoma and Times” ir “Tul
sa Tribune” Atsiras ir 
daugiau tokių laikraščių, 
palaikančių fašistus, pasi
nio jusius daužyti unijinį 
veikimą, skaldyti darbinin
kų vienybę

Matomai, John Birch 
draugija veikia plačiu mas
tu Smarkiausiai ji puola 
progresyvius ir liberalinius 
žmones Jos vadai kalba 
apie reikalą pakeisti da
bartinę valdžią Washingto
ne, geriau sakant, įsteigti 
fašistinę diktatūrą. Prezi
dentą Kenedį ir buvusį pre
zidentą Trumaną jie skel
bia esant komunistų šali
ninkais.

Rimtą pavojų sudaro to
sios draugijos veikimas, ku
rį buvo priverstas prez. Ke
nedis pasmerkti.

jyklos vergų, sunkią buitį.
Filipo Bonoskio novelė 

“Liepsnojantis slėnis“ (The 
Burning Valley) jau seniai 
išleista Lietuvoje. Ji iš
versta ir į kitas kalbas. 
Reikia tikėti, jog šis roma- 
nas susilauks dar geresnio 
įvertinimo. Stebėtis reikia 
tik iš elgsenos lietuvių di
pukų (literatų ir “veiks
nių”), kurie sakosi norį vi
sur kelti lietuvius ir lietu
viškumą,—kad jie šį gabų 
angliškai rašantį lietuvį boi
kotuoja ir ignoruoja. Jie 
žavisi tokiais premijuotais 
“šedevrais”, kaip Jurgio 
Gliaudos “šikšnosparnių 
sostas” ir jam panašiais. 
Jie gali, jei nori, Bonoskį 
kritikuoti, bet neturi igno
ruoti!

Karti tiesa pasakyta
Įtakingo negrų laikraščio 

“Cleveland Call-Post” ko- 
lumnistas Charles Loeb sa
vo laikraštyje pareiškė:

“Jeigu karas kiltų... dėl 
Berlyno, tai būtų nereika
lingas karas ir, nors ame
rikiečiai vengia tai sakyti, 
jis įvyktų dėlto, kad Ame
rikos vadovai dasileidžia 
įtraukiami nelaimėn dėl 
simpatijos vakarų vokie
čiams, kurie nieku neužsi
tarnavo tokiam iš mūsų* pu
sės pasiaukojimui, apart to, 
kad jie valgo mūsų paramą 
ir nusisukę nuo mūs gali 
vadinti mus kvailiais.

Ar mes eisime karan, 
kad civilizaciją sunaikinti, 
tik dėlto, kad “davėme sa
vo pažadą” dviem milijo
nams buvusių nacių, kuo
met mes mažai ką nors da
rėme, kad suteikti laisvę 
18 milijonų mūsų pačių 
negrų piliečių, kuriems mes 
žadame lygybę jau arti 
šimto metų?”

Storai ir teisingai pasa
kyta. Mūsų vyriausybė 
duoda pažadus buvusiems 
hitlerininkams ir kitiems 
vokiečiams reakcininkams, 
kad Amerika kariaus už jų 
siekius vėl maršuoti į ry
tus. Tam žygiui jie ruošia
si, o mes amerikiečiai jiems 
padedame.

Socialistine prekyba 
naudinga Kanadai

Kanadietis pramonininkas 
H. G. DeYoung, antai kal
bėdamas Detroito 500 biz
nierių, aiškino, kad preky
ba Kanados su Tarybų Są
junga, Liaudies Kinija ir 
Kuba pagelbsti Kanadą ap
saugoti nuo bankrūto.

H. G. DeYoung labai pa
tenkintas socialistine preky
ba; tik bijo, kad Amerika 
kartais tą biznį nepaveržtų 
iš Kanados. Kanados pre
kyba su Kuba 1960 m. sie
kė 13 milijonų dolerių, 
1961 m. pakilo iki 15 mili
jonų dolerių, kuomet Jung
tinių Valstijų, prekyba su 
Kuba smarkiai nupuolė 
nuo 222 milijonų dolerių 
iki 12 milijonų dolerių.

Plačią prekybą Kuba tu
ri’ su socialistiniais kraš
tais. Bet ji prekiauja ir 
su daugeliu kapitalistinių 
kraštų.

Jaunimas domisi ir 
pasauliniais 

reikalais
Nuomonėms tirti korpo

racija, Princeton, N. J., 
pravedė tyrimą tarp dide
lio Amerikos jaunimo skai
čiaus, kuo jis daugiausia 
domisi.

Pasirodo, kad apie 36 
procentai jaunuolių, tarp 
15 ir 20 metų amžiaus, 
.tarp kitų klausimų, disku- 
suoja ir svarsto tarptauti
nes žinias. Prieš du metus 
tik 23 procentai tuo klausi
mu domėjosi.

Pirmą vietą, žinoma, 
amerikiečiams jaunuoliams 
užima sportas. Tokių susi
daro net 65 procentai. Ma
žiausia jie domisi unijomis 
(tik 7 procentai). Prie kny
gų skaitymo taipgi jie ma
žai linkę — skaito tik būti
nai reikalingas mokslo lek
cijoms paruošti knygas. 
Mergaitės daugiau linku
sios prie skaitymo ir studi
jų, negu berniukai.

Sakoma, kad 33 procen
tai amerikinio jaunimo vi
sai nenori skaityti nei laik
raščių, nei knygų.

Bet dabar, pakilus ato
minio karo pavojui, dau
giau ir daugiau jaunimo 
pasisako prieš atominį ka-

ĮVAIRUMAI
Vieno Lietuvos 
bokšto istorija

Šiauriniame Kelmės mies
to pakraštyje, ant kalnelio, 
iš toli baltuoja sena buvu
sio dvaro sodyba..

Baudžiauninkų rankos 18 
amžiuje pastatė šiuos rū
mus, iškasė tvenkinį^ paso
dino parką. Bet visa tai 
priklausė dvari n inkams 
Gruževskiams. Valdydami 
milžiniškus žemės plotus, 
dvarininkai, kaip įmanyday 
mi, išn a u d o j o ir niekino 
valstiečius.

Štai ką sako masyvaus 
dviaukščio dvaro ^bokšto, 
kuris išliko iki mūsų "die
nų, istorija.

Dvaro bokštas priklausė 
vieningam rūmų ansamb
liui ir mūro sienom jungė
si su gyvenamu pastatu. Jis 
saugojo pagrindinį įvažia
vimą ir simbolizavo dvari
ninkų didybę.

19 amžiuje dvarininkas 
Jurgis Gruževskis, norėda
mas pasirodyti apsišvietu
siu ir kultūringu žmogumi, 
bokšto antrame aukšte įsi
rengė biblioteką ir laikė 
senovinį pinigų rinkinį. Gi 
bokšto apačioje, pusrūsiuo
se, būdavo plakami ponui 
“nusikaltę” baudžiauninkai.

Plakdavo šeštadieniais, 
žmogų paguldę į specialų 
plakimo lovį, tokia jau 
dvipusė, kaip ir pats bokš
tas, buvo dvarininko “kul
tūra.”

Mažai pasikeitė sunki 
valstiečiu dalia ir buržuazi
nės diktatūros Lietuvoje 
metais. Apylinkėse ir to
liau viešpatavo Gruževs- 
kiai, Putvinskiai bei buožės.

Tarybų valdžios metais 
naujas gyvenimas atėjo ir 
į tolimą Žemaitijos kampeli. 
Buvusio dvaro žemėse įsi
kūrė kolūkiai. Rūmuose ku
rį laiką buvo vidurinė mo
kykla, bet, išaugus moks
leivių skaičiui, jai buvo pa
statyti nauji keturaukščiai 
rūami. Dabar buvusio dva
ro pastate įsikūrė Kelmės 
rajono kraštotyros muzie
jus, o senajame bokšte 
įrengta tarybinio ūkio bib
lioteka.

—Mūsų bokštas šviečia, 
kaip švyturys, — sako kai
miečiai.. Ir ne vien todėl,, 
kad pro langus trykšta 
elektros šviesa. Svarbiau
sia — iš čia sklinda tary
binė knyga — o tai didžiau
sias kontrastas tolimai ir 
skaudžiai praeičiai.

H. Paulauskas

Druskos istorija - 
ji buvo pinigais

Druska buvo žinoma žmo
nėms dar priešistoriniais 
laikais. Ilgainiui ji įgijo ir 
sibmbolinės prasmės. Ro
mos mokslininknas Plinijus 
Vyresnysis įtikinėjo, kad 
aukojant aukas, negali bū
ti apsieita be druskos. Egip
te ir kituose Afrikos konti
nento kraštuose druska bu
vo naudojama kaip amule
tas, turintis apsaugoti žmo
nes nuo nelaimių. Senega- 
liečiai galvojo, kad nelaimė 
iš tolo aplenkia tą žmogų, 
kuris ištaria žodžius “mes 
valgome druską.” Rusijo- 

rą, nemažas studentų skai
čius įsitraukia net ir į 
prieškarinį veikimą, gina 
kolegijų ir universitetų 
laisvę nuo reakcionierių 
pasimojimo. ' J. G. 

je “duona ir druska” tapo 
svetingumo simboliu, ripjip- 
širdžiu pasveikinimu, isli- 
kusiu iki šių dienų.

žiloje senovėje druska bu
vo visur labai branginama. 
Savaime aišku, kad valdžia 
paskubėjo apdėti ją mokes
čiais. Kada šis druskos 
mokestis tapdavo nebepaką* 
liamu, liaudis, ypač Pran
cūzijoje ir Rusijoje, kelda
vo, “druskos maištus.”’

Lotyniškas žodis “sal” 
(druska) davė pradžią visai 
eilei plačiai naudojamų žo
džių, kaip kareivis (rusiš
kai, vokiškai “soldat,” ang
liškai — “soldier”), atlygi
nimas (angliškai — “sala
ry,” prancūziškai “salire”) 
ir t. t. Tai paaiškinama 
tuo, kad Romos kareiviams 
vietoj atlyginimo pinigais 
dažnai būdavo apmokama 
druska. Vėliau, nors buvo 
pereita prie piniginio atly
ginimo, žodis “užmokestis” 
išlaikė seną pavad i n i m ą 
“salarium.”

Vienas seniausiu kelių 
Italijoje, kuriuo gabendavo 
druską, ir šiandien tebe
vadinamas “via salaria” 
(“druskos kelias”). Dar ir 
šiuo metu druska tarnauja 
Sacharos gyventojams mai
nų priemone, ji dažnai pa
vaduoja pinigus.

Žmogaus kūnas karštame 
ore su prakaitu praranda 
daug druskos. Todėl labai 
svarbu papildyti organiz
mą druska, kuri suaktyvina 
širdies veiklą, saugo nuo 
saulės smūgių. Organizmui 
trūkstant druskos, žmogus 
suserga.

Yra nustatyta, kad visa
me pasaulyje per metus su* 
naudojamą 22 milijonnai 
tonų valgomosios druskos. 
Vienam gyventojui per me
tus jos tenka vidutiniškai 
apie 20 svarų. Druskos iš
tekliai žemės gelmėse yra 
didžiuliai, tačiau ne neišse
miami. Tuo tarpu vandeny
nai yra neišsenkami valgo
mosios d r u s kos šaltiniai. 
Vandenyse natrio chlorido 
kiekis siekia 38 trilijonus 
tonų. Naudojant šias drus
kos atsargas daba r t i n i u 
mastu, jų užteks dar 1.7 
milijardo metų.

Iš laiškų
Gerbiama redakcija,

Jūsų siunčiamą “Laisvę” 
visada gaunu laiku. Skai
tau apie užsienio lietuvių 
gyvenimą ir todėl esu Jums 
labai dėkingas už tokį gerą 
darbą.

Prašau Jūsų malonės iš
spausdinti “Laisvėje” šį 
naujametinį pasveikinimą:

Miela teta Julija Werner, 
gyvenanti Clevelande, svei
kinu Tamstą su Naujais 
Metais ir linkiu, kad jie at
neštų daug laimės, sveika
tos ir pasisekimų visuose 
reikaluose.

Dėkoju Tamstai už užsa
kymą “Laisvės” ir už kitas 
dovanas. ;

Jurkšas Pranas 
1961—1—1.
Klauseikiai

Bonna. — Vakarų Vokie
tija veda su TSRS derybas 
naftos reikalais. Dabar 
TSRS nafta jau plaukia į 
Čekoslovakiją, tai vakarų 
vokiečiai norėtų, kad TSRS 
pratęstų vamzdžius ir į V. 
Vokietiją. '

Maskva. — TSRS laikraš
tininkai, jų tarpe ir Alek
sejus Adžubejus, išvyko į 
Kubą. i

3 p.-Laisve (Liberty)—Antra d., sausio (Jan.) 16, 1962
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Pažangiesiems Brazilijos lietuviams 
teko pergyventi sunkius laikus
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Po kelių mėnesių “Dar
bininkų žodžio” išdavystės, 
irgi su J. Gerulaičio pagal
ba, policija užpuola ir su- 
likviduoja ir Artistų Klu- 
.b^ < Bet lietuviai komunis
tai ilgšio smūgio nenusigan
do. Po amnestijos 1933 m. 
pradeda leisti antrą, pa Lepi- . 
nį laikraštį—“Mūsų žodis.”'

“Mūsų žodžio” pasirody
mas nustelbė visus ditbL 
ninku priešus; daugiausia 
nustebo DOPS (San Paulo 
Politinė Policija) ir jos 
viršininkas, italų kilmės fa
šistas Apolonio, kuris Itali
joj buvo baigęs ypatingus 
kursus komunistų persekio
jimui ir San Paulo Politinėj 
Policijoj užėmė svarbią vie
tą, kurią jis užima iki šių 
dienų.

Apolonio buvo įsitikinęs, 
kad po užduotų smūgių lie
tuvių komunistams 1932 
metais, jie nedrįs daugiau 
pakelti galvos. Įdomiausia 
tai, kad “Mūsų žodis išei
davo pusėtinai reguliariai, 
kartais net trys numeriai 
per mėnesį, techniškai buvo 
atspausdintas ant gero po
pieriaus, ir kas svarbiausia: 
jo buvo išplatinama lietu
vių kolonijojee keli šimtai 
egzempliorių. Beveik per 5 
metus, t. y. iki 1938 metų, 
“Mūsų žodžio gyvavimo A- 
polonijaus žvalgybininkams 
nepasisekė suuostyti, kur 
jis yra spausdinamas, bei 
sučiupti nors vieną jo pla
tintoją. “Mūsų žodžio” re
daktoriais buvo: Albinas 
Kynas, Antanas Zokas ir 
Alfonsas Marma# Prį& .lie
tuvių frakcijos veikė ir 
komjaunimo aktyvūs būre
liai, kurie, apart “Mūsų žo
džio” platinimo, atlikdavo 
ir garbingą agitacinį užda
vinį.

1933 m. lapkričio mėn. 7 
d. Vila Belos ir Vila Žoli
nos komjaunuoliai 16 metų 
proletarinės revol i u c i j o s 
Rusijoj paminėjimui nuta
rė: išplatinti atsišaukimus 
ir iškabinti raudoną vėlia
vas Vila Prudentėj, Ipiran- 
goj ir San Caetane.

Nepamirštamas Vlado 
Bauzevičiaus žygis

Šitame žygyje paaukojo 
savo gyvybę vienas jaunas 
ir drąsus komjaunuolis — 
Vladas Bauzevičius. Nors 
kiti draugai jį ir perspėjo, 
kad šioje vietojee tokią už
duotį atlikti yra pavojinga, 
bet jis norėjo, kad raudona 
vėliava kuo ilgiausiai ple
vėsuotų čia; ir dar ryžosi 
lipti į stulpą, kur buvo pra
vesta elektros energijos lai
dai 40,000 kilovatų.

Įlipęs į stulpą, mostelėjo 
ranka permetimui šniūro 
per laidus vėliavai pakabinti, 
ti, ir staigiai švystelėjo aki
nanti šviesa, po jos lyg per
kūno trenksmas — ir Vlado 
Bauzevičiaus kūnas, pavir
tęs į anglį, nukrito ant ap
saugos vielų tinklo, ištemp
to virš skersgatvio.

Vlado kūnas su raudona 
vėliava rankoje išgulėjo ant 
tinklo apie 10 valandų, iki 
policija jį iš ten nuėmė.

Kad pagerbti Vladą ir at
likti jo žygį, 1934 m. sau
sio mėn. 24 d. minint V. 
Lenino 10-ies metų mirties 
sukaktį, skaitlingas kom
jaunuolių būrys toj pačioj 
vietoj pakabino raudoną vė
liavą ir prie jos kartu — 
“bombą.”

Tą dieną visa San Paulo 
buržuazinė spauda rašė : 
“Ten, kur pernai žuvo lietu-

, kabindamasvis komunistes, kabindamas 
raudoną vėliavą, šią naktį 
jo .draugai sp&ygį atliko toj 
pačioj vietoj: iškabino ko
munistinę vėliavą ir prie 
jos—bombą, tam, kad poli
cijai būtų pavojaus ją grei
tį nukabinti...”
: Vėliava buvo nukabinta 
tik tuomet, kuomet į “bom- 

‘bą” buvo paleisti keli šūviai 
ir P
nikinė policija $er žiūronus 
įsitikrino, kad tai nėra jo
kia bomba, o tik bombos 
modelis, išdrožtas iš medžio.

Ir kuomet, vakare, laik
raščių korespondentai ap
gulė policijos kabinetą, no
rėdami sužinoti “bombos” 
potenciališkumą, tai polici
jos šefas pravėręs duris pa
sakė: ‘A bomba era nao e 
bomba, nos fomos engana- 
dos.” (Bomba nėra jokia 
bomba, mes buvome apgau-

ji nesprogo. Tuomet tech
ninė policija p

Fašizmas kelia galvą
1933 metais visame pa

saulyje fašizmo smakas pra
deda kelti galvą. Brazilijos 
valdžia skubinasi fašistizuo- 
tis ir paskelbti fašis(uojan- 
čią “konstituciją.”

Brazilijos uniformuoti fa
šistų smogikai (integralis- 
tai), įsidrąsinę, veik kas 
sekmadienį šturmuoja San 
Paulo gatvėmis po policijos 
apsauga. Bet, neatbojant 
ginkluotų fašistų ir polici
jos, Brazilijos organizuota 
darbo liaudis po “Tautos 
Išlaisvinimo Vėliava” (Ali- 
anca Nacional Libertadora) 
visur ištaško fašistų de
monstracijas. šioje kovoje 
prieš fašizmą aktyviai da
lyvavo ir lietuviai.

1934 m. susirėmime su 
fašistais per jų demonstra
cijas ant Avenida Paulista 
tapo nušautas ir vienas lie
tuvis darbininkas.

1935 metų lapkričio 27 d., 
kad sustabdyti fašistų žygį 
Brazilijoj, .Alianca Nacio
nal Libertadora, vadovau
jant Brazilijos Komunistų 
partijai ir jos vadui Luiz 
Carlos Prestės, pradėjo su
kilimą prieš Getulio Vargo 
f ašistuojančią vyriausybę. 
Sukilimas, dėl netinkamo 
pasiruošimo, nepasi seka, 
provokatorius išduoda jos 
vadą Luiz Carlos Prestesą, 
kuris suimamas ir nuteisia
mas 30 metų kalėti. Prasi
deda teroras prieš liaudį ir 
ypatingai prieš svetimtau
čius antifašistus. San Paulo 
policija visu žiaurumu puo
la lietuvius ir jų organizaci
jas.

1935 m., kaip komunistų 
organizacijas, uždaro Vila 
Zelinos lietuvių jaunimo są
jungą “Kultūrą” ir Bom 
Retiro sporto sąjungą “Ži
burį” ; areštuoja ir ištre
mia iš Brazilijos 1936 m. už 
revoliucinę veiklą šiuos lie
tuvius : Albiną Kyną, Alber
tą Grimžą, Joną Grinevičių, 
Juozą Žvirblį, Virbicką, 
Petrą Genevičių, Stasį Ke
penį ir Konstanciją Kietytę.

Minint šaunių kovotojų ir 
revol iucionierių, buvusių 
Brazilijoj, vardus — Alber
to Grimžos ir Albino Ky- 
no, — tenka apie juos pri
siminti daugiau, — kas jie 
buvo ir kur jie yra šian
dien. i

Albertas Grimža 
A ‘

Albertas Grimža buvo 
plačiai pažįstamas Brazili
jos lietuvių kolonijoj kaip 
energingas ir nepaprastai 
drąsus jaunuolis, buvo pu
sėtinai prasilavinęs , politi
koj ir turėjo gerą oratoriką 
(iškalbą). Buvo gabus agi-

tatorius ir propagandinin
kas Brazilijos Komunistų 
partijos ir Lietuvių frakci
jos veikime ir kaip toks bu
vo baisiai neapkenčiamas 
konsulo Petro Mačiulio, jo 
agentų ir San Paulo politi
nės policijos. A. Grimžai 
teko daug kartų tupėti Bra
zilijos kalėjimuose, bet su
čiupto 1936 metais policija 
jau nebepaleidžia ir depor
tuoja į Lietuvą.

Prancūzų laivas, kuriuo 
A. Grimža buvo vežamas, 
sustoja viename Ispanijos 
uoste, kur iš jo Albertas 
pasprunka, galvodamas pa
dėti Ispanijos respublikie- 
čiams kovoti prieš sukilu
sius frankistus.

Vos tik jam spėjus iškelti 
koją į sausumą, jį pačiumpa 
frankistai ir įtaria savano
riu į Tarptautinę Brigadą. 
Nutarimas trumpas ir aiš
kus: sušaudyti, jeigu Alber
tui, kokiu nors būdu nepa
sisektų pasprukti iš paties 
mirties lauko ir atsidurti 
fašistų užnugary ir prisi
jungti prie liaudiečių par
tizanų, ir jam pavyko pa
sprukti.

Apie 2 metus Albertui te
ko kovoti su ispanų parti
zanais prieš frankistus. Pa
sibaigus pilietiniam karui 
Ispanijoj, jis patenka į Por
tugaliją ir ilgą laiką gyvena 
kaip zuikis prie portugalų 
valstiečių, kol policija jo ne
susekė. Suėmus jį, jis buvo 
laikomas portugalų kalėji
muose, o vėliau išdeportuo- 
tas į Afriką, į Cabo verde 
koncentracijos stovyklą.

Po keliolikos metų kator
ginio gyvenimo, 1948-1949 
m. Cabo verde sustojo Tary
bų Latvijos prekinis laivas, 
ir jūrininkams padedant, 
Albertui pasisekė į jį įsi
gauti ir laimingai atplaukti 
iki Latvijos, o iš ten — į 
Tarybų Lietuvą. Ir taip po 
12-13 metų odisėjos, Alber
tas šiandien gyvena Tarybų 
Letuvoje, Panevėžio mieste, 
sukūręs šeimyninį gyveni
mą. Nors ir sveikata gero
kai pašlijus, nes yra 2-ojo 
laipsnio invalidas, bet jau
čiasi laimingas. Taip jis 
rašo laiškuose iš Tąrybų 
Lietuvos į Braziliją savo gi
minaičiams ir draugams. 
Brazilijoj liko Alberto tė
vai, brolis ir dvi seserys. 
Tėvas, nepernešdamas sū
naus likimo, po jo išdepor- 
tavimo, paguodos ir susira
minimo pradėjo ieškoti deg
tinėje, kas jį privedė net 
prie ^avižudystės. Brazili
joj likę pažangieji lietuviai 
Alberto Grimžos kovingumo 
ir ištikimumo darbininkų 
klasei niekuomet neužmirš.

Albinas Kynas
Pasirodžius antram lietu

vių komunistų laikraščiui 
“Mūsų žodžiui,” policija ne
abejoja, kad jo redaktorius 
yra Albinas Kynas kaip 
daugiau prasilavinęs komu
nistas tore tikas. Po trejų 
metų medžioklės, policijai 
pasisekė jį sučiupti 1936 m. 
ir deportuoti j Lietuvą. Bet 
A. Kynas, kaip ir A. Grim
ža, Prancūzijoj, Marselio 
mieste, sustojus laivui, iš 
jo pasprunka ir pataiko į 
darbininkų mitingą, kuria
me priiminėjo savanorius 
Ispanijos liaudiečiams. Al
binas nesvyruodamas tuoj 
įstoja į savanorių eiles ir po 
kelių savaičių per Pirenė- 
jaus kalnus pasiekia saulė
tą Ispaniją, kur ir kovėsi 
prieš fašistus Tarptautinėj 
Brigadoj iki pilitinio karo 
pabaigos.

Karą laimėjus fašistams, 
A. Kynas su kitais atsidu
ria vėl Prancūzijon. Pran
cūzų valdžia juos nugink
luoja ir suvaro Įjjkųncentra- 
cijos stovyklą, iš kurios A. 
Kynui teko išsilaisvinti dė-

gerų dainininkų, bet ir ga
bių vaidybos artistų, kurie 
sugebėdavo' atlikti sunkiau
sias roles scenoje tokių 
Veikalų,’' kurių nė viena iki 

' §161 ‘ buthisių organizaci j ų 
pastatyti nesuge b ė d a v o ,

ka Tarybinės atstovybės kaip kad “Prieš srovę, 
Prancūzijoj 1940-ais metais “Kova už idėjas, 
ir pasiekti Tarybų Lietuvą, ' 
kur ir gyvena po šiai die
nai. Brazilijoj liko Albino 
Kyno žmona ir dvejų me
tų dukrelė. Jo žmona prieš . 
trejetą metų mirė, o duktė - 
sukūrė šeimyninį gyvenimą 
ir gyvena San Paulo mieste.
A. Kynas Brazilijos lietuvių 
kolonijoj irgi palieka neuž
mirštas kaip taurus kovoto
jas už darbininkų reikalus.

Bet į Lietuvą buvo išde- 
portuoti 1936 m. ir tokie 
“komunistai,” kaip, pavyz
džiui, Virbickas, kuris 1948 
m. sugrįžta į Braziliją kaip 
tremtini s-dipukas, kurį 
Brazilijos valdžia priėmė su 
išskėstomis rankomis kaip 
Tarybų Sąjungos priešą. Ši
tas renegatas šiandien gy
vena San Paulyje ir šmei
žia tarybinę sant v a r k ą , 
ir komunistus, ir vengia su- 
lietuviais susitikti.

Veikimas nesustoja
Po uždarymo Vila Zelinos 

“Kultūros” ir “žiburio,” 
San Paulo pažangūs lietu
viai, ypač jaunimas, pradė
jo rūpintis, kaip ir vėl su
burti išsklaidytus lietuvius 
į kultūrinę organizaciją. Ir 
štai, 1935 m. lapkričio 15 d. 
po kelių pasitarimų gimsta 
nauja pažangių lietuvių 
kultūrinė ir meninė orga
nizacija — lietuvių meno 
mėgėjų ratelis “Rytas.”

“Ryto”' pirmieji iniciato
riai ir valdybos nariai buvo 
šie lietuviai jaunu o 1 i a i : 
Juozas Pelakauskas, Jonas 
Šukys, Vincas Palubinskas, 
Domininkas Tamkus ir Al
fonsas Urbonas.

“Ryto” organizacija per 
daug nepasižymėjo narių 
skaitlingumti, kaip kad jos 
pirmtakūnės — “Kultūra” 
ir “Žiburys,” bet meno veik
loj tai buvo vienintelė orga
nizacija, kuri turėjo stiprų 
saviveiklininkų meno kolek
tyvą, kuris apie 12 metų 
San Paulo lietuvius žavėjo 
vaidinimais, pastatęs apie 
50 vairaus turinio veikalų: 
dramų, operečių, komedijų 
ir kitokių parengimų, tarp 
kurių buvo keliolika puikių 
dainų ir muzikos koncertų.

“Ryto” choras San Pau
lo' mieste lietuviams buvo 
tikra pažįba, kaip savo Su
dėtingumu, taip ir balsų su
derinimu. Chorą ilgą laiką 
mokė ir jam vadovavo kle
rikalinis chorvedys Juozas 
Stankūnas. Nors jis ir ne
apkęsdavo pažangiečių, bet 
kelios dešimtys milereisų 
per mėnesį jam buvo reika- 
lilngi, tat turėjo ir nusi
leisti.

J. Stankūnas daug metų 
buvo L. R. K. Šv. Juozapo 
Bendruomenės chorvedžiu 
ir vargonininku. Tai gali
ma sakyti, kad buvo vienin
telis Brazilijos lietuvių ko
lonijoj gabus chorvedis ir 
muzikas, pasišventęs savo 
profesijai žmogus, kuriam 
verta atiduoti kreditą, nors 
turėjo šovinistinę pasaulė
žiūrą. J. Stankūnas prieš 
desėtką metų paliko Brazi
lijoj lietuvišką dainą ir 
emigravosi į Dėdės Šamo 
šalį.

J. Stankūnui pasitraukus, 
nekurį laiką “Ryto” chcorui 
vadovavo Klevas Gudavi
čius, ir vėliau latvių ir žy
dų tautybės -chorvedžiai.

Turėjome įgerų talentų
Kadangi “Rytas” turėjo 

stiprų menininkų kolekty
vą, tai jame buvo ne tik

” “Trys 
broliai,” “Tadas Blinda,” 
“Pirmieji žingsniai,” “Žmo
nės,” “Nuodėmingas ange
las,” “Tamyla,” “Sparta- Į 
kas,” “Vergijos griuvėsiuo
se,” ir daug kitų veikalų, 
kurie yra sunkiai pastato
mi paprastose estradose, 
kur nėra tinkamų dekoraci
jų, bet gabių “Ryto” reži
sierių ir artistų tas viskas 
buvo įveikiama.

Negalima nepaminėti tų 
“Ryto” menininkų - artis
tų vardų, kurie beveik per 
12 metų, kaip jau minėjau, 
žavėjo San Paulo lietuvius 
savo pasirodymais scenose.

“Ryto” menininkus reži
savo: Petras Blauzdys, Kos
tas Mickevičius, Alfonsas 
Marma, Anzelmas Čer
niauskas, Albinas Varža, 
Julius Bubnys. Pagrindines 
roles atlikdavo šie artistai 
(mėgėjai): Juozas Petruše
vičius - Ažuolionis, Jonas 
Petrauskas, Juozas Dulskis, 
Felomena Dulskienė, Kostas 
Mickevičius, Albinas Varža, 
Anzelmas Černiauskas, Ra
polas V a i k š n orą, Kazys 
Mackevičius, Kostantas Ja
nuška, Klementina Tijūnė
ly te, Julius Bubnys, Stefa
nija Miliūnaitė, Kazys Ra
dzevičius ir kiti.

“Rytas” taipgi turėjo 
skaitlingą ir stygų orkestrą, 
kuriam vadovavo Alfonsas 
Banys, ir sporto sekciją, 
stalo tenisą ir futbolo Spor
tą, kuriam vadovavo jauni 
“Ryto” sportininkai: Adol
fas Degesys, Pranas Šukys, 
Jonas Aleksandrav i č i u s , 
Izidorius Malinauskas, Pra
nas Petraitis ir kiti.

“Ryto’’ organizacija 1939 
metų liepos mėnesį išleido 
ir savo organą — mėnesinį 
žurnalą “Rytą,” kurį reda
gavo gabus jaunuolis žurna
listas ir poetas Pijus Stor
pirštis.

P. Storpirštis
P. Storpirštis, vos tik 

laukęs 25 metus amžiaus, 
pakirstas džiovos, 1937 m. 
lapkričio 14 d. mirė. Jam 
mirus, nekurį laiką žurna
las “Rytas” buvo sustojęs. 
Bet po trumpos ^pertraukos 
jis vėl pradedamas leisti, 
sudarant spaudos komisiją 
iš Alfonso Marmos, Albino 
Varžos, Antano Zoko, Jono 
Jokubkos, Jono Butausko, 
Anzelmo Černiausko ir Bro
nės Kemeklytės. Redagavo 
A. Varža. Jam pasitrau
kus — A. Marma ir A. "Zo- 
kas.

Žurnalas “Rytas” ėjo iki 
1941 metų gegužės mėne
sio, nes Brazilijos valdžia 
tais metais išleido įstatymą 
suspenduoti visoj Brazilijos 
teritorijoj svetimtaučių kal
bomis leidžiamus laikraš
čius bei kitokią spaudą.

Žurnalas “Rytas” savo 
turiniu galėjo patenkinti ne 
vien tik kultūros, meno, li- 
t-eratūro, bet ir politiniai 
pažangią lietuvių koloniją. 
1938 metais ir lietuvių ko
munistų frakcija sulaikė 
savo “Mūsų žodį.”7

Lietuvių jaunimo ratelis 
“Rytas” ir jo veikėjai per 
12 ' metų sugebėjo atlaikyt 
priešo puolimus ir visokius 
donosus, ypač iš klerikali
nio elemento. 1937 m. “Ry
tas” buvo bandomas su
sprogdinti ir iš vidaus kelių 
savanaudžių karjeristų, tai 
Sabaliausko, K. Mickevi
čiaus ir kitų, kurie pasi
traukė iš “Ryto” ir suorga
nizavo kitą meno organiza-

ciją — “Aušrą.” 
lėto viešo “Aušros” pasiro
dymų ji pranyko. Po “Auš
ros” išnykimo rimtesni auš- 
riečiai vėl grįžo į “Rytą,” 
palikdami Sabaliauską tarp 
keturių salės sienų kalbėti 
vieną.

1943 m. nauju Brazilijos 
valdžios dekretu visos sve
timtaučių organizacijos, ku
rios neturėjo braziliškų 

Į v a r d ų , turėjo krikštytis. 
“Rytas krikštijosti į Soci- 
edade dos Amadores Dra- 
maticos “Estrela da Man- 
ha” vardu. Negana to, 1945 
metais dar kartą turėjo 
persikrikštyti į Sociedade 
dos Amadores Dramaticos 
‘Cruzeiro do Sul.’’

Bet, prasidėjus “šaltojo 
karo” laikotarpiui, turėjo 

1 būti pastatytas kryžius ir 
lietuvių “Pietų Kryžiui” — 

; “Cruzeiro do Sul” organiza
cijai. Ir taip 1947 metais 
San Paulo policija uždaro 
paskutinę pažangiųjų lietu
vių legalią organizaciją.

Negaliu n e p a m inėti ir 
šios organizacijos gabių, 
energingų ir pagarbos užsi
tarnavusių vadovų, ilgus 
metus buvusių valdybos na
rių : J uozas Pelakauskas, 
Kazys Kirilauskas, Juozas 
Niaura, Petras Siniauskas, 
Kazys Tirvydis, Edvardas 
Miškinis, Vaclovas Talans- 
kas, Adolfas Speičys, B. 
Petraitis ir Jonas Vajevods- 
kis.

Be po ke- LAISVOJI SAKYKLA

Visokios mintys
Drg. R. Mizara rašo sa- 

vo Krisluose “Laisvėje” apie 
moterų skyrių “Vilnyje ir 
pataria ne ta Įpint ilgų 
straipsnių, pridėdamas, kad 
jei jis būtų to skyriaus re
daktorium, tai jis nedėtų il
gų straipsnių. Gaila, kad 
drg. Mizara turi tokią nuo
monę. Jei netalpins ilgesnių 
s t r a i p s nių, tai nebus ir 
trumpesnių bei pranešimų 
apie moterų veiklą, nes mo
terų skyriaus bendradar
biai, p a s i p iktinę, kad jų 
straipsnių netalpino, gali 
nieko neberašyti. Nereikėtų 
daryt pastabų dėl moterų 
skyriaus. Tegu jos darbuo
jasi kaip jos geriausiai su
pranta.

(Kodėl si jūs, Mikai, ki- 
šate savo dvylekį į šį rei
kalą?—Redakcija.)

Konstancija Menkeliūnai- 
tė atvažiavus iš Italijos pa
koncertavo pas mus ir net 
parašė savo įspūdžius. Apie 
Detroitą ji rašo, kad reikia 
palaikyt tą jaunuolių cho- 
rą-grupę, kurie patiekė tą^ 
šauną programą, bet dėl ko- * 
kių nors priežasčių ji vengė 
pasakyt, kas yra tos meno 
veiklos Detroite vadovė. O 
vadovė-darbuotoja yra Stel
la Smith, kuri ir sutaisė to 
koncerto programą, kiti jau
nuoliai jai pagelbėjo.

su-

Naujame priemiestyje
Aš staiga užmirštu, 
kad statybos aikštelė čionai,— 
kad po kojomis glaistas, 
smėlis
ir stingstąs betonas,— 
šaukia juodos žirafos— 
Uralo kranai, 
skamba auksu
Daugelių plytos geltonos.

Ir pats namas— 
lyg laivas, 
kuris neužilgo išplauks 
su žmonėm į gyvenimo— 
pilno audrų— 
vandenyną...
Noriu -šaukti jam kelio 
žydrai atkaklaus, 
noriu šaukti: lai balos 
jo niekados neskandina.

Virš krantų, tartum burė 
plazda saulė ramiai.
Jos šviesa įsigėrę 
į keturias sienas geltonas. 
Stovi plytų klojėjas 
padangių gelmėj, 
lyg ant savo tiltelio 
kelionių drąsių 
kapitonas.

Vacys Reimeris

Neris ir Vilnelė
Ta pati žvaigždė 
virš mūsų žėri, 
nors, lyg tyčia, 
po skliautais brangiais,— 
mano durys— 
iškirstos į Nerį;
tau —Vilnelė 
alma po langais.

Bet žinau, 
kad geras mūsų Vilnius 
savo vingiais 
mus tikrai suves...
Ir sode, 
ar kur kolonos, kilnios— 
as sulauksiu į 
laukiamos tavęs.

Kai laimingas, 
lyg pamiršęs kelią, 
aš klajosiu 
skersgatvy pilies,— 
lyg svajonė, 
nerami Vilnelė 
su Nerim

’ prie kalno susilies.
Ta pati aušra 
stiebe žėruoja, 
skamba bokšto dūžiai

Mano miela, [pakiliai. . . 
pasaka geroji,— 
susilieja 
ir žmonių keliai.

Vacys Reimeris

Jei Komunistų Partija 
yra verčiama užsiregistruo
ti kaip svetimos šalies agen
tūra, tai kodėl demokratų 
partija neverčiama regist
ruotis kaip svetimų šalių ir 
valdžių agentūra? Komu
nistų Partija, man rodosi, 
nieko nedarė ir nedaro pa
ramai Maskvos valdžįos, o 
tuo patim sykiu demokratų 
administracija, tai yra de
mokratų partijos pareigū
nai, taip lygiai ir demokra^ 
tų partija, visais galimais 
būdais remia svetimų vals
tybių ir valdžių diktato
rius. Tai reiškia, kad de
mokratų aprtija yra sveti
mų valstybių ir valdžių 
agentūra, taip lygiai ir res
publikonų partija, kad jie 
registruotųsi kaip svetimų 
šalių ir valdžių agentai.

Dar daugiau. Komunis
tus (Kom. partiją) verčia 
registruotis ir grasina di
delėmis bausmėmis už nesi- 
registravimą. O tuo patim 
sykiu tikri agentai kitokių 
šalių ir valdžių yra laisvi, 
niekas jų netrukdo. Pa v., 
komunistai niekad nesivadi- 
no ir nesivadina Maskvos 
agentais, nes jie nėra to
kiais. O kaip yra su katali
kais? Visi dvasiškiai lyde
riai ir visi katalikai yra 
Romos- Vatikano piliečiai, 
jie darbuojasi, renka pini
gus ir siunčia Vatikano 
(dabar popiežiaus Jono) 
valdžiai. Patys vyskupai, 
kunigai ir paprasti katali
kai vadina save Romos ka
talikais, o ne Amerikos pi
liečiais.

Taigi, jie yra Vatikano- 
Romos agentūra. Bet kodėl 
mūsų Amerikos valdžia ne
reikalauja, kad tokie agen- 
t a i užsiregistruotų kaip 
svetimų valstybių agentai?

Didžiausia nelygybė, ne- 
demokratija!

Jei registruotis, tai su
minėtieji tegu pirmiausia 
užsiregistruoja.

Mikas Detroitietis

Washingtonas.—JAV- ka
ro lėktuvas, skridęs iš Azo
res salų, dingo Atlanto vairf ‘ 
denyne. Žuvo 9 lakūnai. 
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Lietuvos prekes į 50 įvairių 
pasaulio šalių!

Kasmet stiprėja ir vysto
si Lietuvos prekybiniai ry
šiai su užsieniu. Vis dau
giau pramonės įmonių eks
portuoja savo produkciją, 
plečiasi išvežimų į užsienį 
prekių apimti s. EL
TOS korespondentas krei
pėsi į Lietuvos Liaudies 
ūkio tarybos ryšių su už
sieniu skyriaus viršininką 
O. Lukoševičių, prašyda
mas papasakoti apie res
publikos eksporto operaci
jas.

— Prieš metus, — pareiš
kė O. Lukoševičius, — mū
sų pramonė eksportavo sa
vo gaminius į 44 pasaulio 
šalis. Dabar šių valstybių 
skaičius išaugo iki 50. Pir
mą kartą mūsų gaminiai 
išvežami į Malio respubli
ką, Togą, Sudaną, Libiją ir 
kitas šalis.

Daugiau kaip 60 įmonių 
vykdo užsienio užsakymus. 
Įvairių šalių firmoms siun- 
čami šimto su viršum pava
dinimų gaminiai. Įrengi
mų eksportas į sauso ir 
drėgno tropinio klimato ša
lis per pastaruosius trejus 
m^tus išaugo penkis kar
tus. Tropinių šalių tarpe 
stambus Lietuvos pramonės 
gaminių užsakovas yra In
dija. Kuba perka frezavi- 
mo stakles, kurias gamina 
Vilniaus “Žalgirio” gamy
kla, ir stalines gręžimo sta
kles, gaminamas Vilniaus 
“Komunaro” gamykloje.

Į 24 užsienio valstybes 
savo gaminius eksportuoja 
Vilniaus elektrinio suviri

Užsienio filmai apie Lietuvą
Lietuviškoji nacionalinė 

kinematografija — Tarybų 
valdžios kūdikis — jau pri
skaito virš dešimties pilna- 

** metražinių savo gamybos 
filmų. Šių filmų kūrėjai 
pasistengą įvairiapusiškai 
atskleisti lietuvišką buitį, 
įvairius istorinius ar visuo
meninio gyvenimo reiški
nius. Bet tikriausiai ne 
kiekvienas žino, jog Lietu
va ne kartą yra patraukusi 
ir užsienio kinematografi
ninkų dėmesį.

Dar 1933 metais ameri
kinė kino firma “Para- 
maunt” išleido vidutinio 
metražo dokumentinį filmą 
“Lietuva”. Beje, “doku
mentinis” — tai ne tas žo
dis. Šis filmas, turėjęs kuk
lius turistinės propagandos 
tikslus, taip ir nepakilo virš 
įprastinio glazūruotų rek
laminių paveikslėlių lygio. 

JtBe galo tolimi tikrajai* tų 
laikų Lietuvai buvo vyriau
sybiniai priėmimai, kuror
tai, kelionės ištaikingais au
tomobiliais — visa ši lietu
viška “egzotika”, pama
tyta filmo autorių. Netoli 
nužengė ir vokiečių kino 
firmos “Ufa’’ atstovai, iš
leidę 1938 metais melodra
mą “Sugrįžimas į gyveni
mą” su kino žvaigžde* fašis
te Kristina Soderbaum pa
grindinėje rolėje. Banalus 
meilės siužetas čia vystėsi 
ne mažiau egzotiškoje ap
linkoje. Buyp čia ir audra 
jūroje, ir efektingi lietuviš
kų kopų peizažai, ir grubių, 
“primityvių” žmonių pa
veikslai.

Jau žymiai brandesni sa
vo meniniu-idėjiniu lygiu 
pokariniai užsienio filmai 
lietuviška tematika. ' Pagal 
^udermano novelę, žinomą 

* lietuvių skaitytojui, pasta
tytas filmas “Jonas ir Erd- 
mė” (1959 m.) — tai jau 
*gana rimtas bandymas per-
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nimo įrengimų gamykla. 
Šių šalių tarpe — Iranas, 
Graikija, Kambodža. Dažy
mo aparatus mūsų respub
lika siunčia į keturiolika 
šalių, kompresorius — į aš- 
tuonias, apšildymo katilus 
į ketuęias, emaliuotas ke 
taus vonias — į penkias ša
lis.

Paaugliams skirti dvira
čiai “Ereliukas” ir “Kreg
ždutė”, kuriuos gamina 
Šiaulių dviračių gamykla, 
turi paklausą Suomijoje, 
Turkijoje, Jugoslavijoje, 
Švedijoje.

Savaime suprantama, kad 
glaudžiausius prekybinius 
ryšius Tarybų Lietuva pa
laiko su socialistinės stovy
klos šalimis. Liaudies Ki
nija perka Lietuvoje elekt
ros variklius, suvirinimo 
įrengimus, šlifavimo stak
les, dūmų siurblius, tepalo 
šaldytuvus, dažymo apara
tus, garo turbinas ir kt. 
Įvairios paskirties staklės 
eksportuojamos į Vengriją 
ir Bulgariją, dulkių siurb
liai “Venta” — į Vengriją 
ir Rumuniją. Čekoslovaki
ja 1961 metais pradėjo im
portuoti Lietuvoje gamina
mas frezavimo stakles, o 
Vietnamas — apvalaus šli- 
pavimo stakles.

Į užsienį taip pat ekspor
tuojami žuvies, mėsos, pie
no ir kitų pramonės šakų 
gaminiai. Mūsų prekės pa
saulinėje rinkoje susilau
kia vis platesnio pripažini
mo ir didesnės paklausos.

Altą

teikti šio amžiaus pradžios 
lietuvių valstiečių buitį. 
Į d o m us internacionalinis 
kinematografininkų kolek
tyvas kūrė šį filmą. Čia. ir 
amerikiečiai — režisierius 
Viktoras Vikaras, aktorius 
Richardas Beishartas, ir vo
kiečių aktoriai Karlas Ra- 
datcas, Karin Bal, ir švedų 
tautybės operatorius Strin- 
bergas, ir pagaliau garsio
ji italų aktorė Džiuljeta 
Mažina, kuriai ir priklauso 
filmo sukūrimo idėja.

Prancūzų filmas “Panta- 
laskas”, gavęs 1960 metų 
Prancūzijos kino akademi
jos premiją, yra žinomo do
kumentalisto Polio Pavjo 
debiutas meniniame kine. 
Tai liūdnas pasakojimas 
apie bedarbį lietuvį (jį var
dina Karlas Študeris), vos 
nepražuvusį dideliame Pa
ryžiuje. Vaizduodamas pa
prastų darbo žmonių, nelei
dusių PantalaskuL nusižu
dyti, solidarumą, režisierius 
Pavjo suteikia savo filmui 
tam tikrą socialinį atspalvį.

Plati socialinė tema vy
rauja ir naujame lenkų fil
me “Tikrovė” (režisierius A. 
Bogdzevičius), pasakojan- 
čiame apie grupę Vilniaus 
universiteto studentų, spau
sdinusių 1937 metais pa
žangios krypties leidinį “Ti
krovė”. Šis filmas, įver
tintas lenkų spaudos kaip 
naujas nacionalinio Idno 
laimėjimas, buvo demon
struojamas II Tarptauti
niame kino festivalyje Mas
kvoje.

S. Macaitis
Visasąjunginio valstybinio 
kinematografijos instituto

studentas

Roma.—1961 metais Ita
lijoje viešbučiai turėjo 488,- 
000 kambarių, 800,000 lovų 
ir 160,000 vonių.

Viešnia iš Bulgarijos 
Tarybų Lietuvoje

VILNIUS, -a Mūsų ope- 
ros ir baleto teafroj^ęnpję- 
Dž. Pučinio opegp/je'“Bohe
ma” Mimi partiją dainavo 
viešnia iš Bulgarijos — So
fijos operos teatro solistė 
Dmitrovo premijos laurea
tė Katia Popova. Jauna, bet 
jau spėjusi pagarsėti tėvy
nėje ir užsieny talentinga 
aktorė ir puiki dainininkė 
jau pačioje spektaklio pra
džioje patraukė žiūrovų- 
klausytojų dėmesį, o netru
kus įsigijo ir gilias jų sim
patijas.

K. Popova Tarybų Lietu
voje jau nebe pirmą kartą. 
Ji yra dainavusi Maskvoje, 
Leningrade ir daugelyje ki
tų miestų. K. Popova mūr 
sų sostinėje svečiuojasi pir) 
mą kartą. Todėl jos gastro
lės sukėlė operos mėgėjų 
susidomėjimą. Viešnia pub
likos lūkesčių neapvylė. Jos 
Mimi — švelni, grakšti, ko
ketiška — mūsų žiūrovui 
buvo nauja, skirtinga nuo 
visų iki šiol mūsų scenoje 
matytų Mimi (jų tarpe ir 
gastrolierių iš įvairių de
mokratinių respublikų). Jei 
Paryžiaus laikraštis “Juma- 
nite” rašė, kad ji geriausia 
Manon (Ž. Masne operoje 
“Manon”) iš visų paryžie
čių girdėtųjų šios partijos 
atlikėjų per pastaruosius 20 
metų, tai mes galime tvir
tinti, kad tokio traktavimo 
Mimi mes taip pat nesame 
matę: jis-žavus, patrauk
lus, nors ir neįprastai ko
ketiškas.

K. Popovos švelnus lyri
nis sopranas skamba lygiai, 
maloniai, be jokio forsavi
mo. Visa tai dainininkei 
leidžia laisvai kurti sceni
nį vaizdą, kuriuo ir žavi 
žiūrovus. Viešnios balsas 
žaviai skambėjo tiek pirmo
jo veiksmo žinomojoje ari
joje ir duete su Rudolfu, 
tiek trečiajame ir paskuti
niajame veiksmuose — mir
ties scenoje.

Be Mimi ir Manon, K. Po
pova dainuoja Jolantą to 
paties vardo P. Čaikovskio 
operoje, Dezdemoną — Dž. 
Verdžio operoje “Otelo,” 
Margaritą — Š. Guno ope
roje “Faustas,” Mašenką -— 
B. Smetanos operoje “Par
duotoji nuotaka,” Natašą— 
O. Prokofjevo operoje “Ka
ras ir taika” (Dmitrovo 
vardo premija) ir kt. Su 
šiais vaidmenimis K. Popo
va sėkmingai gastroliavo 
Paryžiuje, Pragoję, Belgra
de ir kituose užsienio mies
tuose.

Šiuo metu dainininkė ruo
šia Čio-Čio-San partiją Dž. 
Pučinio operoje “Madam 
Baterflai.” Palinkėsime 
mielajai viešniai sėkmės ir 
lauksime jos su naujuoju 
vaidmeniu pasirodant ir 
mūsų operos mėgėjams/

I. Ylienė
LTSR nusipelniusi 
artistė

Šokiai
Šokiai — tai labai .senas 

menas. Net gyvuliai ir tai 
bėgioja, šokinėja, kada jie 
jaučiasi smagiai. Kur tik 
atvyko kultūriški žmonės 
ir surado atsilikusių gyven
tojų, tai surado ir pas juos 
šokius.

Vienur tie šokiai sujung
ti su mirusių laidojimu, ki
tur su karu, dar kitur su 
religinėmis arba pagarbų 
apeigomis.

Jau gilioje senovėje įvai
rios tautos turėjo pasigami
nę įvairiausių grojimo in
strumentų. Gilioje senovėje 
Graikijoje buvo muzikaliai 
orkestrai, teatrai, vaidini
mai ir šokiai.

So. Boston, Mass.
Iš LP Klubo susirinkimo, 

, kuris įvyko sarusio 7 d.
Susirinkimas buvo labai 

skaitling*aš ° ir draugiškas. 
Jau bus trys metai kai gy
venu Bostone, bet dar pir
mą kartą teko matyti tokį 
skaitlingą susirinkimą. Pa
girtina, kad ir mūsų mote
rys skaitilngai dalyvauja 
susirinkimuose. Tas paro
do, kad mūsų klubo nariai 
ir narės domisi klubo reika
lais.

Iš komiteto raportų pasi
rodė, kad pereitais metais 
klubas padengė išlaidas, tuo 
būdu nereikėjo pinigų imti 
iš baUko. Na, o išlaidos yra 
didelės, nes reikia aukštą 
nuomą mokėti. Mat, turime 
klubo kambarius ir viršuje 
svetainę, kur ruošiame pa
rengimus, žaislų pares. Ko
misija raportavo,, kad parės 
įvyksta kiekvieną šeštadie
nio vakarą sėkmingai.

Aš, kaip kliubo pirminin
kas, prašau visus lankyti 
visus klubo susirinkimus 
skaitlingai, taip pat remti 
visus parengimus. Taip mū
sų klubo gyvavimas bus už
tikrintas dar ilgus metus. 
Taipgi prašau visus narius 
dalyvauti pietuose sausio 21 
dieną, 1 vai., kuriuos ren
gia LLD 2 kuopa “Laisvės” 
paramai. Mūsų visų parei
ga paremti “Laisvę”, nes 
tai mūsų visų mylimas laik
raštis.

J. Skliutas

Chester, Pa.
Mirė 16 lietuvių

Maža mūsų lietuvių'kolo
nija, bet ir toji dar labiau 
mažėja. 1961 metais čia 
mirė šešiolika lietuvių—vy
rų ir moterų. ; Tai labai di
delis nuostolis , mūsų koloni
jai.

Čia paminėsiu tik kelis. 
J. Jansonas, J, Paznokaitis, 
Petras Grigaliūnas ir Anna 
Martinienė. Gi 1962 metais 
jau mirė A. Babelienė. Jos 
vyras mirė prieš 19 metų. 
Tarp mirusių netekome ke
lių ir “Laisvės” skaitytojų.

Mirę, jau buvo pagyvenę 
žmonės, paliko gaile s t y j e 
savo šeimas ir giminių.

Parengimas
V. L. Pašalpinis klubas 

buvo surengęs vakarėlį pa- 
sitikimui Naujųjų metų. 
Prisirinko daug žmonių, 
ypatingai jaunimo. Visi 
linksmai laiką praleido.

Sausio 7 d. klubas turėjo 
metinį susirinkimą. Po ki
tų reikalų buvo perrinkta 
valdyba 1962 metajms. Klu
bas gerai stovi finansiniai 
ir nariais. Narių yra arti 
200. Smagu, kad organiza
cija gerai gyvuoja.

Užrašykite “Laisvę”
Kurie išgalite, o tą beveik 

visi galime, tai užrašykite 
“Laisvę” į Lietuvą savo gi
minėms. Pamatvsite, kad 
jūsų giminės bus labai jums 
dėkingi. Būdamas Lietuvo
je su kitais turistais paty
riau, kad Lietuvoss gyven
tojai labai mėgsta skaityti 
“Laisvę.” Kas neturite pa
tyrimo, kaip tą atlikti, tai 
kreipkitės į mane, o aš pa
tarnausiu. A. Liucius

PARDAVIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

Namas Pardavimui
2-jU motų 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. žemes, 32 me
džiai. įvesta kanalizacija. Lietu
viais apgyventa. Kaina $10,500, 
lengvais išmokėjimais. Pardavimo 
priežastis — turiu du namus. Dėl 
pasimatymo pašykite: W. Z., 1818 
Quincy St., So., ;St. Petersburg, 
Fla. . 1 ‘ " (1-9)

Shenandoah, Pa.
Mirė P. Eidukevičius

Sausio 3 d. Temple uni
versiteto ligoninėje, Phila- 
delphijoje, mirė P. Eiduke
vičius, nuoširdus laisvietis 
ir darbo žmonių kovų rė
mėjas.

P. Eidukevičius sulaukė 
70 metų amžiaus. Pirm 
mirties ilgai sirgo vėžio li
ga.

Iš Lietuvos į Jungtines 
Valstijas atvyko 1909 me
tais. Iš amato buvo situvė- 
jas ir visą laiką kriaučiavo. 
Turėjo gerą vardą lietuvių 
tarpe, nes buvo draugiškas 
ir geras siuvėjas.

Priklausė prie darbinin
kiškų organizacijų, buvo 
pirmininku LDS vietinės 
kuopos. Skaitė “Laisvę,” 
mylėjo skaityti knygas.

Buvo palaidotas laisvai 
Kalvarijos kalnelyje. Ilsė
kis, Petrai, ramiai! Tu jau 
pabaigiai savo vargus.

Kalnietė

Worcester, Mass.
Iš veiklos

Sausio 2 d. įvyko Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų klubo ir 
Apšvietos Bendrovės meti
nis susirinkimas. Valdyba 
ir komisijos išdavė rapor
tus. Pasirodė, kad buvo de
dama pastangų bizniui pa
gerinti. J. Bakšys prižiū
rėjo klubą 29 Endicott St., 
gi D.Jusius ir J. Pauliukai- 
tis — Olympia parką. Mo
terų komisija M. Meškus, 
M. Sukackienė ir M. Petkū- 
nienė rūpinosi sukėlimu fi
nansų svetainės pagražini
mui.

Buvo surengtas parengi
mas sutikimui Kalėdų ir 
Naujųjų metų. Dirbo A. 
Motiejaitienė, M. Meškus, 
M. Sukackienė, M. Petkū- 
nienė, Kūlišienė, Račienė, 
Dudienė, Jasiūniene ir Šiu- 
pėnienė. Kituose parengi
muose daug dirbo Žalimie- 
nė, Vosylienė ir Bakšienė.

Dabar apatinė svetainė 
gražiai nudažyta, apatinė
je ir viršutinėje salėse prie 
langų įtaisytos naujos “ve- 
netiškos” užtraukos. Pada
ryta ir kitų pageriniinų. 
Moterų komisija sukėlė 
įplaukų virš $1,400, už pa
gražinimus išmokėjo $734, 
tai dar liko ir pelno. Klu
bo moterų komisijos ir O- 
limpijos parko veikla davė 
virš $5,000 pelno. Draugi
jos nariai dėkingi komisi
joms už gerą pasidarbavi
mą.

Čia tenka priminti 1956- 
1959 metus, kurie mūsų 
draugijai buvo nelaimingi. 
Tai buvo J. Tamošiūno ir 
Paulausko laikai, kuomet 
draugijai buvo padaryta 
tūkstančiai dolerių nuosto
lių.

To pasėkoje 1960 metais 
buvo daug nesusipratimų, 
užmetimų, ypatingai valdy
bai. Tas apsunkino ir vei
kimą. 1961 metų veikla pa
taisė draugijos reikalus ir 
pašalino nesusipratimus.

Valdyba
1962 metams valdybą su

daro : J. Petkūnas — pirmi
ninkas, D. Žemeikis — vi
ce pirmininkas, J. Kižys — 
protokolų raštininkas, J. 
Janulis — finansų raštinin
kas, D. Juslus — kasinin
kas. Direktoriais yra: J. 
Norvaiša, M. Petkūnienė, 
Kūlišienė, Sadauskas .ir F. 
Petkūnas. Iždo globėjais: 
J. Pauliukaitis ir J. Raulu- 
šaitis. Maršalka — V. Žit
kus. Moterų komitetas: M. 
Meškus, M. Sukackienė ir 
M. Petkūnienė.

Mirė
Gruodžio 30 d. mirė Ka

zimiera Mikeliūnienė, su

laukus 68 metų amžiaus. 
Jos vyras mirė prieš kele
rius metus. Abu buvo pa
žangūs, dalyvavo pažangia
me judėjime. Velionė pri
klausė ir prie L. S. ir D. 
Draugijos, mylėjo spaudą ir 
skaitė “Laisvę.”

Paliko liūdesy sūnų Al
fonsą, dukrą Nataliją, gi
minių, draugų ir draugių. 
L. S. ir D', draugija išreiš
kė giminėms užuojautą, pa

i < • ’1

Miami, Florida ! '
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Spaudos Paramai Piknikas
Rengia ALDLD 75 Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Sausio 21 January
ŽEKONIO SODE

Tikimės, kad šis piknikas bus didelis ir žingeidus, nes 
bus daug svečių iš kitų valstijų, kurie suvažiavo į Flori
dą vakacijoms. Bus malonu su jais pasimatyti.

Šiame piknike turėsime ir programą. Bus svečių ir iš 
Št. Petersburg. Mūsų gaspadinės rengiasi pagaminti 
daug skanių valgių patenkinimui visų svečių.

Įžanga Dykai Kviečia Rengėjai

So. Boston, Mass.

Laisvės” Naudai Metinis
BANKETAS

Rengia ALDLD 2-ra kuopa 

o Sekmadienį, Sausio-Jan. 21 
II Pradžia 1 valandą dieną

318 W. Broadway, So. Bostone
Gabios gaspadinės pagamins skanių valgių, 

duos ir “burnutę”.
Bus Muzikinė Programa su Dainomis 

q Kviečiame ne tik Southbostoniečius, bet ir iš D apylinkės dalyvauti šiame tradicijiniame “Lais
vės” bankete.

Q13OC3OI

Susipažinkite su Gyvenimu

Leono Prūseikos
Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 

sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 
caro Mikes Rusijoje iki makartizmo 

siautėjimo Amerikoje.

Leonas Prūseika
buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas. Ištisą savo 
amžių dirbęs idėjai už šviesesnę ateitį dirbančiajai žmo
nijai. Daug nukentėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą, socialistinių idėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu dėl veiklos už laisvę iš
naudojamai darbo žmonių klasei.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar-

rasite įspūdingų
istorinių įvykių.
bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje.

Knyga iš 303 puslapių. Kaina $2.00. 
Gaunama “Laisves” Knygyne 

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

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 16, 1962- 
m . - y?

puošė jos karstą gėlių vai
niku. Ilsėkis, drauge, anb 
žinai.

1 Banketas
LL. S. ir D. Draugijos 

metinis banketas įvyks šeš
tadienį, sausio 27 (}., savoje 
svetainėje, 29 Endicott St, 
Pradžia 7 vai. vakare. Vi
sus ir visas kviečiame daly
vauti. Bus skanaus maisto 
ir tinkamo išsigėrimo. Rp.
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Nusišaipo
Vytautas Sirvydas stebi

si, kad išeivių pabėgėlių 
spaudoj dar vis įtikinėja
ma, jog Vilnius “surusin
tas, kad ten lietuvių tik 
trečdalis...” Sirvydas “Vie
nybėj” ir klausia: “Tegul 
mūsų istorikai pasako, kiek 
metų turime atagl istorijon 
žingsniuoti iki vėl rasime 
tarpsnį, kada Vilniuje gy
ventojų trečdalis buvo lie
tuviai?” Gi “Vienybės” re
dakcija paantrina: “Prieš 
Lietuvai 1939 m. rudenį aU 
gaunant Vilnių mieste lje= 
tuvių buvo vienas procen
tas.”
Lietuvis dailininkas gavo 

Niujorko premiją
Kaip rašo “Vienybė,” Al

binas Elskus, tapytojas ir 
vitražistas, šiomis dienomis 
laimėjo žinomo amerikiečio 
dailės klubo “National Art 
Club” 1961 m. aliejinio pa
veikslo trečiąją premiją. 
Konkursan buvo susiųsti vi
sos Amerikos dail i n i n k ų 
darbai. Tai reikšmingas lai
mėjimas. Elskus buvo iš
statęs vieną paveikslą iš 
paskutiniosios darbų seri
jos “Maine valstijos pa
krantės uolos.”

Rezistencija “Vienybėje”
Mirus Juozui Tysliavai, jo 

redaguota “Vienybė” blaš
kosi. “Laisvės” redaktorius 
R. Mizara kvietė “Vieny
bę” įsijungti į eiles tų, ku
rie plėstų su savo tauta tė
vynėj platesnį ryšį. Dėl to 
užriko Clevelando tautinin
kų laikraštis. O “Vienybės” 
leidėja V. Tysliavienė da
bar sutarė su “Vyriausiu 
Lietuvių rezistencijos san
tarvės komiteto pirminin
ku” B. Bieliuku steigti 
“Vienybėje” šios grupelės 
skyrių. Skyrių vesiąs H. 
žemelis...

Automatišaks požeminis 
traukinys Niujorke

Mes, niujorkiečiai, mėgs
tam pasigirti, kad pas mus 
visko yra, visos naujienos 
pirmiausia ateina. Tiesa, 
su sputniku maskviečiai 
pralenkė, bet štai, praėju
sią savaitę Niujorkas ir vėl 
pirmavo. Tarp dviejų sto
čių, skersai Niujorko cent
rą Manhattaną, pradėjo 
kursuoti robotinis trauki
nys. Robotas — skaičiavi
mo mašina — uždaro duris, 
pradeda važiuoti, išlaiko 
greitį, sulėtina, sustabdo, 
atidaro duris. Pastovi ir 
panašiai grįžta atgal. Dėl 
šito automati žavimo va- 
žiuotės darbininkai net gra
sino streiku. Jie užsispyrė, 
kad šiame automatiškame 
traukiny vistiek būtų šofe- 
ris-mašinistas. Girdi, “ne
saugu.” Tikrumoje, darbo 
unijos bijo, akd automati
zavimu dar padįdės bedar
bių skaičius.

Sunku suprasti
Amerikos lietuviui nelen

gva suprasti šitokios statis
tikos: Vašingtone Žemės 
ūkio ministeris aną savaitę 
nusiskundė, kad amerikie
čiai dar mažiau praėjusiais 
metais išgėrė pieno. Dėl to 
vyriausybė pieno produktų 
pertekliaus supirkimui, per
dirbimui ir sukonservavi- 
mui turės paskirti nei ma
žiau nei daugiau $500,000,- 
000!

Į šią sumą įskaitomos iš
laidos laikymo šių produk
tų sandėliuose. Bijomasi, 
kad daeis iki to, kuomet 
ūkininnkams turės būti mo
kama už tai, kad jie pieno 
negamintų! ūkininkas už 
kvortą (pusę litro, apytik

riai) gauna 9 centus, kai 
tuo tarpu vartotojas Niu
jorke moka 27-30 centų. 
Skirtumą pasiima tarpinin
kai. Gi daugiavaikės šei
mos, nepriskai t o m o s prie 
vargšų, dažnai turi bonkos 
pieno atsisakyti.

Veidmainiškas rūpestis
Praėjusią savaitę “The 

New York Times” televizi
jos programos kritikas 
Jąck Gould išgyrė JAV-jų 
ambasadorių Jungtinėse 
Tautose Adlajų Stevensoną 
(nesėkmingą kandidatą į 
prezidentus), kad jis “ele
gantiškai palyginęs tarybi
nę santvarką su Vakarais: 
kaip kas respektuoja žmo
gaus kilningumą.” Girdi, 
tai buvo “inspiracijos mo
mentas.” Ir lietuviui ame
rikiečiui turėjo būti įdomi 
ši programa-žaidimas, kurį 
amerikiečiai valstybininkai 
veda ryšium su Lietuvos 
padėtimi. Stevensonas mi
nėjo “Latviją, Lietuvą ir 
Estiją,” kurios esančios 
“pavergtos.” Žemei a p y j e 
už jo gi šios valstybės buvo 
įtrauktos j TSRS sienas, 
rūpinosi, kad “ten tos ša
lys esančios “kolonizuotos,” 
kad individai neturi dieviš
ko kilmingumo.”

Noroms nenoroms imi ly
ginti: Alžyre — prancūzų 
“dievišką kilmingumą,” 
Konge — belgų katalikų, 
Pietų Amerikoj — ispanų- 
portugalų katalikų kultūros 
valstybininkų ir kapitalistų 
įtaką, ir t. t.

Stevensonas mėgsta daž
nai važinėti po pasaulį “ty
rinėdamas padėti.” Jis ne
seniai lankėsi Pietų Ame
rikoj ir ne be jo įtakos 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės staiga panūdo rū
pintis gerbūviu tenai. Ki
taip, “komunistai nusineš 
kain Kubą”!..

Atseit, panaši “krikščio- 
niška artimo meilė”, kaip 
ir Pabaltijo respublikoms. 
Tarybų Sąjunga “nusikalto 
žmoniškumuį,” kai ji 1939 
metais įsteigė Pabaltijy ka
rines bazes (apsisaugoti 
nuo Hitlerio)), bet tik dėl 
“artimo meilės” vakarie
čiai dar ir 'šiandien laiko 
didžiulę karinę baze toj pa
čioj “komunistinėj” Kuboj. 
Visą šitą įkyrėjusią politinę 
demagogiją mažų valstybių 
sąskaita gražiai aptarė tas 
pats JAV-jų prezidentas 
katalikas Kenedis. Jis esąs 
pasiruošęs bet kada pripa
žinti “Tarybinės valstybės 
gyvvbinius interesus.”

Tai kam šis veidmainiš
kas Stevensono, Valstybės 
Departamento pare i g ū n ų 
plepėjimas apie “Lietuvos 
laisvę”? Gerai daro, kad 
lietuvių tauta nekreipia dė
mesio į šiuos begėdžių ple
palus.
Lietuviški faktai iš tėvynes

Vytautas Širvydas “Vie
nybėje” neseniai rašė: “A- 
merikos lietuviai aistringai 
nori patirti, kas gi iš tik
rųjų Lietuvoje dedasi, kas 
tiesa, kas propaganda — 
mūsiški ir aniškė.” Negi 
jis neskaito pranciškonų 
“Darbininko,” Marijonų 
“Draugo”? Lietuvoj vien 
tik rusai, vis tik meldžia
si dievui, “Sibire” malda
knyges rašo, badauja, nelei
džia mokytis, mokyklos už
darytos (kaip kad jas buvo 
uždarę “krikščioniškos, va
karietiškos Europos” atne
šė jai—naciai), ir t. t. O gal 
Vytautas Širvydas ims ir 
paskelbs Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Septin
tosios Sesijos darbų proto
kolus?..

Pasiskaitykit, p. Sirvydai, 
šiuos “tarybinės propagan
dos” skaičius ir faktus^ 
“Pajamos iš Lietuvos ūkio 
bus 537,100,000 rublių (do
lerių). Tai trečdaliu dau
giau nei 1961 m. 1961 me
tais darbininkų naujovės ir 
patobulinimai sutaupė 10 
milijonų rubliu. Ūkio kėli
mui ir kultūrai bus išleis
ta 93.5% arba 37,000,000 
daugiau nei praėjusiais me
tais. Mažinant mokesčius 
darbo žmonių pajamos pa
didės 11,000,000 rublių. 
1962 m. visos mokyklos 
persireformuos i 8 metų 
mokslą. Tiesa, šalia šių duo
damų impozantiškų skaičių 
biudžeto komisijos pirmi
ninkas S. Juozapavičius 
skundžiasi dėl kolūkių įstai
gų vedėjų ir biurokratų 
Lietuvoj liurbiškumo.

Tačiau bendras įspūdis iš 
ten geras—jau vien iš spau
dos ir pasakojimų: Lietu
vos liaudis ryžtingai sten
giasi koja kojon žengti ir 
prisivyti, istorijos visuoti
nio gerbūvio kėnmo tempą. 
Prieš Lietuvą pokario me
tu buvo išstatytos be galo 
radikalios ir sunkios prob
lemos, ir smagu, kad tėvy
nėje jos sprendžiamos ra
dikaliomis programomis.

Vaičaitis nugalėjo 
Amerikos čempioną

Prieš dvejus metus pas 
tėvus iš Lietuvos atvykęs 
Rimas Vaičaitis gruodžio 
pabaigoj iškirto Amerikos 
sportiniam pasauliui staig
meną, nugalėdamas JAV-jų 
ėjimo meisterį Ron Zinn iš 
West Point Karo Akademi-
jos. 1 mylios ėjime jo lai
kas buvo 6:27.9 min. Jo 
nuotrauką įsidėjo, didžiausi 
Amerikos sportiniai žurna
lai, pažymėdami, kad jis ne
seniai iš Lietuvos.

Ginčijasi dėl senosios ’ 
’ Lietutos •

Išeivių> spaudoje tebesi
ginčijama dėl adv. V. Rau- 
linaičio !
kinti, kaip svetimose kalbo
se vadinti senąją Lietuvos 
valstybę. Toks P. K. “Drau
ge” išveda, kad tiksliausia 
būtų vadinti Lietuvą ne ku
nigaikštija, bet “karaliją.” 
O A. Vadaoolas “Dirvoj” ši
taip rašo: “...Lietuvos isto
rinius laikus po karaliaus 
Mindaugo iki unijos su len
kais reikia vadinti Lietuvos 
“imperijos laikais”...

Lietuvos viešpačiai — Ge
diminas, Algirdas ir Kęstu
tis — tituluodavosi laiškuo
se į Vakarus — rex, reges, 
karalius; laiškuose į Rytus 
—gospodarj, viešpats...”

Lietuvos laikus po unijos 
galima vadinti Respublikos 
arba Viešės Santvarkos lai
kais. Valstybės reikalus 
spręsdavo ne rinktieji kara
liai, bet Seimai.”

vo Viktoras Simankevičiųs. 
Malėnas jį .rašė nuo 1930 
metų. Jam paruošti jis iš
studijavęs daugybės tautų 
134 elementorius. Rado, kad 
Mažosios Azijos tautos tu
ri bene kūryMngįąųsią fąjp 
taziją šioj srity. Elejneų- 
torius buvo užbaigtas, pa
bėgus iš Lietuvos Vokieti
jos pabėgėlių stovyklose. 
Manė baigti atvykus Ame
rikon. Bet čia šis lituanis
tas pedagogas čiupo ne 
plunksną, bet piūklą, oblių, 
plaktuką, tapo stalium, sta
tant laisvėje vilas turtingie
siems ir “Dievo namus.” 
Statė iki prastatė sveikatą. 
Susirgęs, grįžo prie elemen- 
t o r i a u s. Išleido dviem 
naujai iškilusiems lietu
viams turtuoliams pade
dant. Stasys Yla r a š o 2 
kad I. Malenas elemento
riaus sėkmingumą išbandęs 
savo vaikais. Bet Malėno 
duktė neseniai ištekėjo už 
svetimtaučio, pašalind a m a 
iš savo šeimos lietuvių kal
bą. Argi tai iš tikro ele- 
m e n t o rius “lietuviukams, 
netekusiems tėvynės”? Gal 
“lietuviukams, išrautiems iš 
tėvynės... negrįžtamai”?

Gintarėlė angliškai
Prieš kiek laiko J. Naru

tavičienė - Narūne išleido 
lietuvišką pasaką “Gintarė- 
lė” ispanų kalba, šiomis 
dienomis ši pasaka “Ginta- 
rėlė - Ambarita - Amberel- 
la” pasirodė anglų kalba. 
Janina Narūne gyvena Mi
ami, Floridoj.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

Arba paimkime kad ir to
kį dalyką. Šiandien Chicagos 
lietuvių mėiisevikų dienraščio 
redaktorius tiesiog galvą gul
do už ‘nacį Jgeherolą Heusin- 
gerį, tą baisųkaro krimina
listą. t‘iNaUįji’feridŠ<e”l'jiš- bėVeik 
į aniuolus įkeliamas.

•Iš Grigaičio argumentų'atro
do; kad rtė'”Heuširigeris patei- 

nius •' plahus,( 'kad ne jis tuo 
būdu nusikalto,, kad ne jis yra 
karo kriminalistas, o A. Bim- 
ba, kurio nusidėjimas suside
da tik iš tęį- kad jis patarė 
mūsų vyriausybei Heusingerį, 
pagal Tarybą Sąjungos reika
lavimą ir pagal sutartį, kuri 
buvo 1948 metais iškilmingai 
pasirašyta, atiduoti Tarybų 
Sąjungai.

Kaip tą išaiškinti?
Dar daugiau. Begindamas 

Heusingerį menševikų laikraš
čio redaktorius pateikę dar 
vieną ir visiškai naują argu
mentą. Girdi, “plėšimas yra 
piktadarybė,.draudžiama vals
tybei įstatymais, o įstatymo, 
kuris draustų karus, nėra*’ 
(“N.”, sausio 5 d.), tuo būdu 
Heusingeris jokio įstatymo 
nesulaužė ir‘jokios piktadary
bės nepapildo! Tai už ką jis 
turėtų būtį baudžiamas? Kad 
su savo strateginiais planais 
jis galėjo išžudyti (ir išžudė) 
milijonus nekaltų žmonių, tai 
Grigaičiui nieko nereiškia. Pa

sugestijos išsiaiš-1 ke Hitlerfė afariijoms stratęgi-

Kralikauskas gavo premiją t
Spaudos pranešimu, Juo

zas Kralikauskas laimėjo 
“Draugo” dienraščio 11 ro
mano premiją — $1,000 su
mai. Romano pavadinimas 
“Titnago ugnis,” vaizduoja 
Mindaugo laikus. Jury ko
misijos pirmininkas B. Beb- 
rauskas sako, kad “roma
nas esąs parašytas sodriai, 
vaizdingai, taikliu žodžiu, 
skambia fraze, gražia sti
liaus kultūra.” Esą, pirmas 
toks vykęs istorinis roma
nas lietuvių literatūroje.
Malėnas išleido naujovišką 

elementorių
Stasys Yla aprašo litua

nisto pedagogo Igno Malė
no - Malinausko neseniai iš
leistą lietuvių, kalbos ele
mentorių “Lietuviukui-Lie- 
viukei, netekusiai tėvynės.” 
Elementoriaus pavadinimas 
“Ė.” Elementorių iliustra-

prastas apiplėšimas, kadangi 
jis draudžiamas valstybės įs
tatymais, daug sunkesnis nu
sidėjimas, negu masinis, žmo
nių žudymas, jei tas žudymas 
atliekamas Tiesulaužant jokio 
įstatymo I

Matote, iki ko Grigaitis da- 
siargumentavo.

Jis pamiršo tik vieną daly
kėlį, būtent, kad Goeringas, 
Ribintropas, Goebelsas ir ke
letas kitų kriminalistų “nesu- 
laužusių jokio valstybės įsta
tymo”, buvo gražiai pakarti 
kaipo karo kriminalistai. Pats 
Hitleris irgi nesulaužė nesa
mo įstatymo, tuo būdu be jo
kio reikalo, Grigaičio suprati
mu, vargšas sau smegenis iš
taškė revolverio kulka. Pana
šiai pakorimui nuteistasis 
Eichmanas nesulaužė jokio įs
tatymo, ir tt., ir tt. '

Iš gilumos širdies siūlau Gri
gaičiui prisidėti prie marijonų 
iš “Draugo” ir karštai pasi
melsti už visų “nekaltai” nu
baustų nac^ų sielas, kurios juk, 
be abejones,. randasi pragare.

Ankstyvosios vedybos 
drumsčia ramumą
Šiandien vyrai tuokiasi 

trejais metais anksčiau, o 
ųipto'ys dvejais. Toliau, 
amžiaus spragą tarpe vyro 
ir žmonos sumažėjo nuo 
daugiau 4-rių metų iki dvie
jų ir pusės nuo 1890 metų.

Pagal birželio mėn., 1961 
m. Gyventojų Buletiną, pra
eitais metais daugiausia vy
rų tuokėsi 2JL metų amžiaus, 
o moterų 18-kos metų.

Informacijos nuo Gyven
tojų Biuro Washington e— 
sieja ankstyvas vedybas 
su žemu ekonominiu stoviu 
ir ankstyvu vaikų augini
mu, rezultatas — didelės 
šeimos. Biuras sako, kad 
ankstyvos vedybos baigiasi 
atsiskyrimais ir persiskyri
mais (divorsais).

Dr. Margaret Mead, pasi
žymėjusi anthropologists, 
yra pasakiusi, jog anksty
vos vedybos'yra blogas reiš
kinys.

Praeitų mętų birželio mė
nesio nuotakos ir jaunikiai, 
gal būt, vidutiniai, yra jau
niausi mūsų šalies istorijoj, 
pagal ekspertų pranašavi
mą, ir jauniausi pasaulyje. 
1960 m. pusė iš 1,660,000 
Amerikos nuotakų buvo 
jaunutės, 400,000 buvo 18 
metų ar jaunesnės. Dau
giau kaip 20,000 berniukų ir 
mergaičių buvo apvesdinti 
tarpe 12-kos ir 15-kos me
tų.

Tik tada jaunuoliams iš 
nuskurdintų namų atsida
rys durys į. aukštesnį mok
slą,, jei jie jo norės, kuomet 
valstybė aprūpins juos vi
sais reikalingumais siekti 
aukštesnio mokšto, kaip kad 
dabar jau yra .daroma so- 
ciallstihėsė valstybėse. Prie
šingai, jaunimas, neturėda
mas ką veikti, griebsis vi
sokių j gyvenimo netikslumų. 
Grąudįngi ąpgaįlėstavimai 
jam nieko negelbės.

■ . ,.,... J.n.

Ar reikalinga žiemą 
kepurė?

Jei žmogus fiziškai už
sigrūdinęs, nuo mąžens už- 
siima fizkultūra, tai jis, 
gyvendamas vidutinio kli
mato juostoje, gali, visiš
kai nepakenkdamas savo 
sveikatai, apsieiti be kepu
rės.

Žmonės, kurię žiemą ne
dėvi kepurės, turi visada 
judėti. Nepatartina vaikš
čioti be kepurės tada, kai 
pučia stiprus arba drėgnas 
vėjas, šlapdraba, nors šal
tis ir nedidelis.

Jei žmomus niekad nėra 
sportavęs, jei jis bijosi šal
to vandens, lengvai apsi
rengęs šąla, dažnai peršąla 
ir suserga, jam nepatartina 
vaikščioti be kepurės. Rei
kia būti atsargiems ir ser
gantiems hipertonija, šir
dies - kraujagyslių ligomis 
bei vyresniems kaip pen
kiasdešimt metų.

Tiems, kurie nenori žie
mą dėvėti kepurės, prime
name: pradėkite grūdintis, 
įpraskite rytais atlikti bent 
keletą fizinių pratimų, o 
paskui apsiplauti šaltu van
deniu. Darykite tai regulia
riai. Tada bus galima nedė
vėti kepurės.

SERGA
Jau buvo pranešta, kad 

Anna Cibulskienė pasidavė 
operacijai Greenpointo ligo
ninėj. Praėjusį ketvirta
dienį maspethietė Kalvai- 
tienė pranešė, kad kai tik 
ligonė buvo paruošta opera
cijai, ją ištiko širdies smū
gis. Padėtis buvo taip blo
ga, kad net neleista lanky
tojų. Gi vėliausiai Jonas 
Kalvaitis pranešė, kad sek
madienį ligonė jautėsi gana 
linksma ir turėjo daug lan
kytojų. Lankymo valandos: 
sekmadienį ir trečiadienį 
nuo 2 iki 4, pirmadienį ir 
penktadienį nuo 7 iki 8. 
Kambarys ketvirtam aukš
te 4 A.

Huntingtoniečiai Kauli
niai pranešė, kad vėl susir
go “L” skaitytoja Gaškaus- 
kienė. Nuvežta į Hunting- 
tono ligoninę.

Lauksime gerų apie ligo
nes žinių.

Padaugėjo pabėgimai 
nuo užsienio laivą

New Yorkas. — Jūrinin
kų pabėgimai nuo laivų, tai 
jau sena “liga.” New Yor- 
ko prieplaukoje, antroje 
dalyje 1961 metų pusme
čio, pabėgo 2l94 jūrininkai 
ir laivų darbininkai. 1960 
metais per tą patį laiką bu
vo pabėgę tik 246.

Šiemet pabėgo nuo ang
lų, danų, ispanų, vakarinių 
vokiečių, italų ir kai kurių 
Pietų Amerikos šalių laivų.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų šešiolikto
sios sesijos antroji dalis 
prasidėjo sausio 15 d. Bus 
svarstomas Kubos skundas 
prieš JAV, Angolos laisvės 
ir eilės kitų klausimų.

PERUKAI VĖL MADOJE
Niujorke vėl įeina ,į ina- 

dą perukai. Moderni niu
jorkietė užsimauna peruką, 
nudažytą ir sušukuotą pa
gal savo pageidavimą. Pe
rukai “made in USA” ga
minami iš itališkos žalia
vos. Apulijos ir Kalabri
jos valstietės parduoda su
pirkėjams savo plaukus. 
Speciali konservavimo pro
cedūra prailgina perukų 
naudojimo laiką iki šešerių 
metų. Tačiau dėl.savo 
aukštos kainos iš tikrų 
plaukų perukai mažai kam 
prieinami.

Dovanos “Laisvei”
H. Thomas, Hingham, 

Mass., dovanojo “Laisvei” 
vieną Lietuvių Namo Ben
drovės šėrą. JP

John Mechal, Brooklyn, 
I N. Y., dovanojo vieną Lie
tuvių Namo Bendrovės šė
rą.

Theodora Bačanskienė, 
Philadelphia, Pa., dovanojo 
vieną Lietuvių Namo Ben
drovės šėrą.

J. Yaskevich, Worcester, 
Mass., dovanojo vieną Liet. 
Namo Bendrovės šėrą.

“Laisvės” personalas už 
tai jiems nuoširdžiai dėko
ja.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
PAGALBOS PLANAI
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Jungtinių Tautų komisija, 
kuri rūpinasi teikimu pa-' 
galbos kitoms šalims, sajko, 
kad ji turi 50 pagalbos pro
jektų. Bet tik dalį jų ga
lės įvykinti, nes stoka fi
nansų. Komisija sako^ kad 
atsilikusioms šalimš reika
linga mokslo, technikos, 
sveikatos ir susisiekimo sri
tyse pagalbos.

LLD 1 kp. nariams *
SUSIRINKIMAS

LLD 1 -os kuopos susirinki
mas įvyks sausio 19-tą, 7:30 
vai. vakaro, Laisvės patalpo
je. Reikia pasitarti svarbiais 
reikalais. Visi nariai prašo
mi dalyvauti.

Valdyba
(4—5)

lisabonas. — Čionai eina 
girdai, kad gal Portugalija 
užmegs diplomatinius ry
šius su Kinija.

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH. .

Sausio 21-mą d. yra rengiamas 
banketas Leono Prūseikos paminklo 
fondui. (Pranešimas gautas telefo
nu, nepasakyta banketo pradžia, nei 
svetaine.) (103-104)

P A1EŠK0J1MA$
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PaieSkojimąs ifi Lietuvos
Paieškau Kazio Cėsnos, s. Kazio, 

kilusio iš Tauragės apskr., Kviedar jb 
nos valsčiaus, Luomos kaimo; Vo- 
kiečių okupacijos metu išvežtas 1 
Vokietiją darbams. Po karo rašė 
laiškus tėvams. iš Anglijos. Kas ži
no apie jį, prašau pranešti Šiuo ad
resu:

Lithuania — U.S.S.R.
Šilutės rajonas, 
Jonaičių paštas. 
Šilmeižių kaimas. 
Kabarauskas Stasys, Petro. 

, ‘ * .i..... .

PARDAVIMAI
GERI NAUDOTI MINK PALTAI 

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

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

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

Kitom dienom iki 6 v. v.
(3-6)

' j-

1

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

SUVAŽIAVIMAS
Po suvažiavimo, 6-tą vai. vakare, 

bus “Laisvės” Konvencijinis

BANKETAS
Suvažiavimas ir Banketas Bus

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

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

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

iš anksto žinoti, kiek žmonių bus bankete.

RENGĖJAI
r 
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6 p.—Laisvė (Liberty)— Antrad., sausio (Jau.) 16, 1962
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