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Urugvajuje ir Kuboje. 
Komunistai ir pasportai. 
“Dešinieji radikalai...” 
Los Angeles miste.

Rašo R. Mizara

Sausio 22 d. Urugvajuje 
prasidės amerikinių valsty
bių atstovų konferencija. Mū
sų šalies vyriausybė siūlys, 
kad amerikinės respublikos 
nutrauktų diplomatinius ry
šius su revoliucine Kuba, kad 
paskelbtų jai griežtas sank
cijas — boikotą.

Nejaugi šį nedorą sumany
mą konferencija užgirs? Ne
jaugi Argentina, Brazilija, 
Meksika, Urugvajus su .tuo 
sutiks?!..

Tuo pačiu laiku, beje, Ku
boje taipgi įvyks konferenci
ja, kurioje dalyvaus Lotynų 
Amerikos respublikų pažan
giosios visuomenės atstovai. 
Čia tai jau bus kita giesmė.

Valstybės departamentas 
paskelbė, jog daugiau nebe
duos JAV komunistams pa- 
sportų, be kurių negalima bus 
išvykti į užsienį.

Dar Trumano prezidentavi
mo laikais JAV pažangie
čiams buvo uždarytos į užsie
nį durys. 1958 metais, einant 
Aukščiausiojo teismo nuo
sprendžiu, durys į užsienį bu
vo atidarytos ir komunistams.

Dabar, einant McCarrano 
įstatymu, valstybės departa
mentas komunistams duris į 
užsienį ir vėl užtrenkė. Vėl 
prasidės, be kitko, teisminė 

* kova — gal būt dalykas ir 
vėl pasieks Aukščiausiąjį teis
mą. '

Per trejetą metų nemaža 
JAV pažangiečių ir komunis
tų, pasinaudodami “atverži- 
mu”, buvo išvykę į užsienį. 
Na, ir kas: ar dėl to sugriuvo 
Jericho sienos?!

Dabar būsią taip: žmogus, 
sakysim, pareikalauja paspor- 
to vykimui į užsienį. Valsty
bės departamentas atsako: 
jums pasporto neduosime, nes 
esate komunistas. Aplikantas 
netyli, bet reikalauja, kad 
valstybės departamentas savo 
kaltinimą paremtų faktais. 
Tuomet: FBI prisistato tipą, 
“liudijantį”, kad aplikantas 
iš tikrųjų JAV komunistų par
tijai priklauso. O jei tokio 
“liudininko” nepristato, bijo 
šnipą numaskuoti, tai aplikan- 

Atas gaunąs pasportą.

Praeityje tokių “liudinin
kų” prieš pažangiuosius FBI 
ištraukdavo pagal reikalą. 
Antai, L. Prūseikos teisme bu
vo pristatytas elementas, nie
kad anksčiau Prūseikos nebu
vo matęs, o Prūseika jo, bet 
“liudijo”, būk Prūseika da
lyvavęs tokiame ir tokiame 
JAV KP suvažiavime Niujor
ke! Iš tikrųjų, kai minėtas su
važiavimas vyko, L. Prūseika 
buvo Čikagoje.

Tuomet, kai valdančioji 
klasė gamina visokius spąstus 
pažangiečiams, įvairaus plau
ko reakcionieriai kelia savo 
galvą. Jie laisvi. Jų nieks ne
varžo. Komercinė spauda ir 
valdžios pareigūnai tų reak
cionierių net nevadina tikruo
ju vardu, bet švelniai — “de
šiniaisiais radikalais...”

Visa tai mūsų kraštą stumia 
į didelį pavojų.

Argi to nemato prezidentas 
Kenedis? Ar nemato jo bro
lis Robertas, justicijos depar

tamento ministras? Ką apie 
Ui galvoja besivadinąs libe
ralu valstybės sekretorius Mr. 
Rusk ?!..

Vakarų N. Gvinėjos? 'LAISVES' VAJUS
TSRS mokslas eina 

priešakyje JAV
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

U Thantas, Jungtinių Tau
tų sekretorius, kreipėsi į 
Indoneziją ir Hollandiją, 
kad jos susilaikytų nuo ka
ro dėl Vakarų Naujosios 
Gvinėjos. *

Tuo pat kartu iš ten at
ėjo pavojingi pranešimai. 
Hollandai sako, kad jų ka
ro laivai užpuolė tris Indo
nezijos karinius laivelius 
“hollandų vandenyse, du iš 
jų nuskandino, o tretįjį iš
vijo.”

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo sušau-

me- 
bu-

Švedija daug laimi 
būdama neutrališka

Stockholmas. — 1961 
tais Švedijos išvežimas
vo 74,000 milijonai kronų 
vertės (kronas—20 centų), 
tai žymiai pralenkė 1960 m. 
išvežimą.

Švedija laikosi neutrališ- 
kos politikos, tai todėl jos 
kelias yra “rožėmis klotas.” 
Ji veda prekybą su socialis
tinėmis ir kapitalistinėmis 
šalimis —• visiems parduo
da, ką turi pardavimui.

Švedija randasi prie Bal
tijos jūros. Ji užima 173,- 
622 ketvirtainių mylių plo
tą ir turi 7,500,000 gyven
tojų.

Manila. — Filipinų šalyje 
nuo choleros jau mirė 1,500 
žmonių.

KUBAI JAU STOKA 
DARBININKŲ

Havana. — Kubos prem
jeras F. Kastro, atsakyda
mas į užsienio užsipuoli
mus, sakė, kad tik Kubos 
priešai gali pasakoti, jog 
Kuboje darbo žmonių rei
kalai nepa gerėjo. Kada 
liaudis laimėjo, tai Kuboje 
buvo 600,000 bedarbių, o da
bar prie žemės ūkio ir cuk
rinių nendrių darbų darbi
ninkų jau neužtenka.

laiką gyvavo 
komerciniai 

rytiniai, du

VAJUS PRAILGINTAS IKI SAUSIO 28 D.kė gynybos komitetą ir pra
nešė, kad hollandai tarptau
tiniuose vandenyse užpuolė 
Indonezijos sargybos laive-1 
liūs. Indonezijos laiveliai Connecticut valstijos vajininkai 
gynėsi, bet būdami mažės- Brooklyn, N. Y............................_
ni, silpniau ginkluoti ir ma-|^ew j,ersey valstijos vajininkai 
žesniame skaičiuje, negalė-! 
jo užpuolimo atmušti.

Vakarų Naujoji Gvinėja 
randasi prie .Indonezijos ir 
indonezų tautu apgyventa. 
Ji užima 151,000 ketvirtai
nių mylių plotą. Hollandai 
ten įsigalėjo dar 1602 me
tais ir nenori pasitraukti.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI 

. 8884 
. 7132 

. 5226 
4194 
3900 

. 2574 
. 2326 
.. 2324 
. 2280 

2128

George Shimaitis, Brockton, Mass. 
Philadelphijosj vajininkai ....... .. . . .
K. Kasulis, Worcester, Mass...........
A. žemaitis, Baltimore, Md..............
So. Boston, Mass.................. ..............
Lawrence-Lowell, Mass....................
Great Neck, N. Y......................... . .

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų National Aca
demy of Science, National 
Research Council ir Har
vardo universiteto Russian 
Research Center išleido pa
lyginimą mokslus pasie
kiančių žmonių Tarybų Są
jungoje ir mūsų šalyje.

Jie žymi faktą, kad Tary
bų Sąjunga jau eina prieš
akyje JAV. Dar 1959 m. 
Tarybų Sąjungoje aukšto 
mokslo mokyklas, be tų, 
kurias darbininkai lankė

576 po darbo valandų, lankė 2,- 
432 2 00,000 studentų, o tuo tar- 

.. 348 j .... ■■ .................— ...... —

i Dominikoje kova 
dar nesibaigė

Santo Domingo. — Tru
jillo paliktasis prezidentas 
Balagueris, vietoje pasi
traukti, kaip buvo pirma 
sutarta, tai suorganizavęs 
militaristus bandė panai
kinti Laikinąją tarybą.

Masės žmonių demonst
ravo prieš jį ir reikalavo 
tuojau pasitraukti. Bala- 
guerio šalininkai šaudė1 į 
demonstrantus. Yra užmuš
tų ir sužeistų, Po to Ba
lagueris ir jo ministrai pa
sitraukė.

DĖL PLIENININKŲ 
KONTRAKTO

Washingtonas. —• Plieno 
darbininkų unijos ir plieno 
gaminimo kompanijų kon
traktas baigiasi su sausio 
30 diena. Prezidentas Ke
nedis ragina kompanijas ir 
uniją susitarti. 1959 me
tais darbininkai buvo pri
versti streikuoti, pirm kom
panijos sutiko pasirašyti 
naująjį kontraktą.

AR KLAUSYS ANGLAI?
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos sužinojo, kad 
Anglijos lėktuvų gaminto
jai nemažai jų pagamina 
Kinijai. Washingtonas yra 
priešingas tokių dalykų 
pardavimui komunistinėms 
šalims ir reikalauja, kad 
anglai sulaikytų lėktuvų 
pardavimą kinams.

A. Lipčius—P. Šlajus, 
Eddystone, Pa............. .

Rochester, N. Y......................
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa. 
Los Angeles, Calif. ................
Pittsburgh© vajininkai ...........
LLD 20 kp.-Mot. Skyr.

Binghamton, N. Y...........
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Miami, Fla................ ,..............
J. Žebrys, Cleveland, Ohio .... 
L. Tilvikas. Easton, Pa...........
Scranton, Pa.............................
Ursula Paich, Bridgeville, Pa. .. 576

1704
1668
1592
1488
1428

1412
1204
1044
1000
638
612

Chicagos vajininkai ...............
A. Navickas, Haverhill, Mass. 
V. Taraškienč,

San Francisco, Calif.........
Veronika Kvetkas, Cambridge, 

Mass.......................
Vera Smalstis, Livonia, Mich. 
Shenandoah, Pa........................ ..
M. Aranuk, Detroit, Mich......
C. Belunas. Detroit, Mich. .....
J. Patkus, New Haven, Conn. 
Lewiston, Me......................... .

pu Jungtinėse Valstijose — 
3,600,000.

Dabar į TSRS universite
tus jau lankosi virš 4,000,- 
000 studentų, jų tarpe inži
nierių mokslus ima 2,500,- 
000. TSRS per 1962 metus 
inžinierių mokslus baigs 
250,000 studentų, o Jungti
nėse Valstijose — tik 90,- 
000.

Minėtos įstaigos pateikė 
davinius, kad TSRS pro- 
porcionaliai dėl kiekvieno 
1,000 gyventojų gydytojų 
turi dvigubai tiek, kiek 
Jungtinės Valstijos.

T. Sąjunga suradoSako, kad areštavo
Kongo vicepremjerą naują naftos sritį

Maskva. — Tarybiniai ge-

252
244
228
220
216
180
180

C. K. Urban, Hudson, Mass...... 180
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass.................. 72
A. Valinčius, Pittston, Pa........ 70

St. Yurkįn, New Britain, Conn., prisiuntė naują 
prenumeratą ir •atnaujinimų, o M. Strižauskienė pluoštą 

«(Tąsa 5-tame puslapyje)

^Tūkstančiaiįjungt. Valstijų 
moterų demonstravo už taiką

Los Angeles—didelis mies
tas. Su priemiesčiais, jis tu
rk apie 6,000,000 gyvenetojų. 
Ten per ilgoką 
keturi angliški 
dienraščiai: du 
popietiniai.

Bet štai, prieš porą savai
čių du dienraščiai — rytinis 
“Examiner” ir popietinis, 
“Mirror” tampa sulaikyti. į

Tokiame didmiesty, kaip 
Los Angeles, pasilieka tik du 
dienraščiai.

JAV dienraščiai miršta, bet 
smarkiai plečiasi savaitraščiai. 
Toks reakcinis savaitraštis kaip 
“Time”, sakoma, turi daugiau 
kaip 5,000,000 egz. tiražą.

Kodėl taip? Matyt todėl, 
kai televizija ir radijas dau
geliui žmonių pavaduoja dien- ■ 
raščius.

Maskva.—Komunistų par
tijos vadai susirinko į spe- 

•‘Ncialų posėdį.

Havana. — Į Amerikos 
valstybių konferenciją, ku
ri įvyks Urugvajuje, vyks
ta Kubos prezidentas Os
valdo Dorticos Torrado.

Saugokime mūsų spaudu, 
kaip savo aki!

Laisviečiai, atsiminkime sa
vo metini suvažiavimą, įvyk
siant} vasario 4 dieną Man- 
hattane.

Siųskite jam pasveikinimus 
ir sumanymus.

Santo Domingo. — Domi
nikoje militaristai pagrobė 
galią į savo rankas. Liau
dis protestuoja ir demonst
ruoja prieš militaristų pu
čą.

Washingtonas.-JAV trans
porto lėktuvas skubiai ga
bena į Vakarų Vokietiją 
dar 6,000 karininkų ir ka
rių.

Washingtonas. — Sausio 
15 dieną į Washingtoną su
važiavo tūkstančiai moterų 
iš Rytinių Amerikos valsti
jų. Vien iš New Yorko, 
Trentono ir Philadelphijos 
specialiais traukiniais atvy
ko virš 2,000 moterų.

Kada moterys atvyko, tai 
labai lijo. Nepaisant to, jos 
maršavo prie Baltojo na
mo, kur gyvena JAV pre
zidentas, ir jį pikietavo. 
Kai kurios turėjo lietsar
gius, tai po kelias moteris 
glaudėsi po vienu lietsar
giu, bet galingas vėjas 
blaškė ir draskė lietsargius. 
Viena motina buvo su tri
mis savo vaikučiais: vienas 
10 mėnesių amžiaus, antras 
2 metų, o trečias ketverių 
metu, c.

Virš moterų galvų siū
bavo tūkstančiai balionukų, 
ant kurių buvo obalsiai: 
“Moterys streikuoja už tai
ką... Leiskite mūsų vai
kams užaugti... Lai gyvuo
ja taika ir žmoniškumas, o 
ne raketų ruošimas... Mes 
reikalaujame pieno vietoje 
nuodų... Vienatinės saugios 
slėptuves—taika... Sulaiky
kite atominių bombų ban
dymus”, ir dar daugelis ki
tų obalsių:

Sušalusios ir suvargusios 
moterys buvo pakviestos į 
negrų bažnyčią, kur joms 
suteikė karštos kavos. Jos 
ten išklausė vadovių ir ki
tų asmenų kalbų. Kalbėjo 
Dagmara Wilson, “Women 
Strike for Peace” judėji
mo sumanytoja ir pir
moji organizatorė. Kalbė
jo New Yorko ir apylinkės 
moterų vadovę Ruth Gage- 
Colby, rabinas^ Dovydas

Ben-Amis, kuris sakė: “Ko
vokime prieš krintančius 
atominių bombų nuodus, 
kurie krinta iš oro vieto
je lietaus.” Kalbėjo ir dr. 
Carl Kaysen, JAV specialus 
prezidento Kenedžio asmuo 
tautinio saugumo reikalais.

Po to moterys pasisklai
dė. Jos įteikė savo laišką 
Jungtinių Valstijų prezi
dentui Kenedžiui. Lankėsi 
Tarybų Sąjungos ambasa
doje, kur įteikė savo pa
reiškimą. Pasiuntė telegra
mas Anglijos, Prancūzijos. 
Italijos, Rytų ir Vakarų 
Vokietijų, Tarybų Sąjun
gos ir daugelio kitų šalių 
valdžioms. Pasiuntė tele
gramą ir į Vieną, kur eina 
pasitarimai Atominės ener
gijos komisijoms, į Gene- 
vą, kur yra centras pasi
tarimams kontroli a v i m u i 
atominių bandymų.

Kitur pikietavimai
Moterys pikietavo JAV 

Atominės Energijos komi
sijos centrą, lankėsi Pran
cūzijos ambasadoje ir pro
testavo prieš francūzų ato
minių bombų bandymus Sa
charoje. Šimtai moterų nu
vyko į Kapitolių, kur jos 
matėsi su savo valstijų se
natoriais ir kongresmanais 
ir reikalavo jų veikti už 
taiką.

Tuo pat kartu New Yor
ke, kur taip pat lijo, virš 
500 moterų pikietavo Jung
tinių Tautų buveinę. Virš 
jų galvų, su tokiais pat 
obalsiais, siūbavo balionu- 
kai. Apie 20 moterų apsi
lankė į buveinę TSRS de
legacijos į Jungtines Tau- 
įtas ir įteikė savo pasisaky
mą už taiką.

Leopoldville. — Kongo 
premjeras C. Adoula sako, ologai surado turtingas 
kad Antoinį Gizengą paša- naftos sritis į rytus nuo 
lino iš Kongo pirmojo vice- Kaspijos jūros, Mangišlako 
prezidento vietos ir laiko jį pusiasalyje, Kazachų res- 
namuose areštuotą.

Tuo kartu Vakarų spau
da ir diplomatai skleidžia 
paskalus apie Gizengos “te
rorą,” būk Rytų provincijo
je jo šalininkai žudė katali
ku zokoninkus. V

Gizenga buvo artimas vei
kėjas nužudytojo Lumum- 
bos. Socialistinių šalių dip
lomatai nurodo, kad prieš 
jį veikia Vakarų kolonistai.

publikoje.
Pirmieji naftos šaltiniai 

ten buvo pramušti 1957 m., 
bet tik dabar užtikti plotai, 
Kurte yra turtingi naftai ..

Taigi dabartiniu laiku 
Tarybų Sąjunga gauna naf
tą iš daugelio sričių: Pa- 
volgio, Uralo, Baku, Groz
ny ji, Užbaikalio, Sachalino 
ir kitų.

Pasveikinimas iš 
Tarybų Sąjungos

Washing to ne ir New 
Yorke Tarybų Sąjungos at
stovybė perdavė mūsų ša
lies moterims pareiškimą 
nuo Tarybų Sąjungos - 
Jungtinių Valstijų Institu
to, kuriame tarp kitko pa
sakyta:

“Mes džiaugiamės, kad 
Tarybų Sąjungos moterų 
kovą už taiką nuoširdžiai 
remia ir Amerikos mote
rys.”

' Prezidento Kenedžio 
pareiškimas

Tą pat dieną Baltajame 
name įvyko prezidento Ke
nedžio pasitarimas su 
spaudos atstovais. Kene
dis tarp kitko sakė:

“Aš mačiau pro langą 
moterų susirinkimą. Aš su
prantu, kodėl jos čionai at
vyko. Jų susirinkimas bu
vo labai skaitlingas. Ir tai 
įvyko lietuje. Aš supran
tu, ką jos bandė pasakyti, 
ir aš manau, kad jų pagei
davimas bus priimtas.

Aš manau, kad tos mo
terys supranta, kaip ir mes 
visi, ką reikštų atominis ka
ras. Moterys kalbėjosi su 
Adrian Fisher, kuris yra 
JAV nusiginklavimo agen- 
cijos direktorius. Mes pa
reiškėme, kad jų pageidavi
mai bus iškelti nusiginkla
vimo konferencijoje, kuri 
įvyks ateinantį kovo mė
nesį.”

JUNGIASI DVI KELIŲ 
KOMPANIJOS

New Yorkas. — Pennsyl
vania ir New York Cent
ral geležinkelių kompanijos 
susitarė susijungti. Tai dvi 
didelės kompanijos, kurių 
geležinkeliai viršija 20,000 
mylių ilgi, o jos turi 5,400 
milijonų dolerių turto.

Transporto darb i n i n 
unijos susirūpino; nu 
tomą, kad bus dalis darbi 
ninku . atleista, nes kompa
nijos uždarys vieną liniją 
kelio, kur jų abiejų gele
žinkeliai buvo greta.

ALBANIJA IR ITALIJA
Roma. — Italijos vyriau

sybė areštavo kapitoną L. 
Spadą ir kaltina, kad jis 
šnipinėjo Albanijos naudai. 
Tuo pat kartu italų spau
doje prasidėjo kampanija^ 
prieš Albaniją. Mussolinis 
buvo užpuolęs ir pagrobęs 
Albaniją Antrojo pasauli
nio karo išvakarėse.

Visą nepiliečių dėmesiui
Kiekvieną sausio mėnesį 

visi nepiliečiaį gyvenanti 
Jungtinių Valstijų teritori
joje, privalo atlikti užsire
gistravimą. To nepadarę 
paeina po bausme.

Užsiregistravimo kortą 
galima gauti kiekvienoje 
JAV pašto įstaigoje. Ją iš
pildžius reikia nunešti at
gal į paštą ir atiduoti.

Užsiregistravimas yra pa
prastas: jį gali atlikti kiek
vienas ir kiekviena, kurie 
tik pajėgia angliškai per
skaityti.
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Kur link Brazilija?
ft-. .MŪSŲ ŠALIES komercinėje spaudoje vėl plačiai 

kalbama apie padėtį Brazilijoje. Pasirodo, kad naujoji 
vyriausybė su prezidentu Goulartu priešakyje iki šiol 
nepajėgė pastoti kelio reikalų blogėjimui. Nesvietiškas 
kainų kilimas, infliacija ir su tuomi masių skurdas te
bedidėja dienomis.

Vyriausybė nepajėgia ar nenori griebtis griežtų re
formų. Pav., nieko nepadaryta žemės ūkio reikalais. 
Krašto žemės 75 procentus kontroliuoja tik 8 procentai 
gyventojų. Iš apie 12,000,000 darbo valstiečių 10,000,000 
yra bežemiai, šešiasdešimt trys procentai gyventojų 
yra beraščiai. Verkiančiai reikalinga kubietiško po
būdžio revoliucija žemės klausimo išsprendimui. Bet 
vyriausybė juk tokiam žygiui nesiryžta.

Tai kas gali atsitikti? Mūsų komercinė spauda su
sirūpinusi. Ateinantį rudenį įvyks naujo parlamento 
rinkimai. Ji labai bijo, kad tuose rinkimuose laimės 
“kairiasparniai.” Viskas pasikeistų. Gal ir būtų pra
džia revoliucijos, kuri vargiai besustotų vidurkelyje.

Randasi dar ir tokia nuomonė, kad kas nors gali 
prasidėti net nesulaukus rudeninių rinkimų. Vargas 
gali išsemti liaudies kantrybę dar prieš rinkimus. Rei
kia žinoti, sako, kad fidelizmo dvasios Brazilijos liaudies 
masėse netrūksta. Girdi, Brazilijos komunistai nemiega.

Pavojus Amerikos ekonomikai
TIEK WASHINGTONE, tiek už jo sienų nebesle

piamas susirūpinimas šalies ekonominiais reikalais ry
šium su atsiradimu Vakarų Europos “bendrojo man
keto.” Pusė bėdos dar buvo, kai buvo kalbama tik apie 
Vakarų Europos kraštų susivienijimą pramoninės ga
mybos pagrindais. Dabar, pasirodo, jie susitarė iščieri 
veikti prieš Ameriką ir žemės ūkio produkcijos rei
kalais. Iki šiol, kaip žinia, Vakarų Europa buvo svar
biausia Amerikos tiek pramonės, tiek žemės ūkio dirbi
niams lįnka. .Tasai taip vadinamas “bendrasis inarke- 
tas” turi tikslą toliau pakelti Vakarų Europos pramoni
nę ir žemės ūkio gamybą. Tuojau turės sumažėti įve
žimai iš Amerikos. Tuojau neigiamai veiks Amerikos 
ekonomiką.

Prezidentas Kenedis sušilęs darbuojasi laimėti Kon
gresą savo programai sumažinti muitus ant įvežimų iš 
V. Europos. Tik taip, girdi, nebus nutrauktas arba 
labai sumažintas Vakarų Europos prekiavimas siu Jung
tinėmis Valstijomis. Kitaip, žinoma, galvoja aukštų 
muitų šalininkai. Jie mato daugiau pavojaus iš muitų 
nūmušimo, negu iš sumažėjimo eksportų. Todėl Kon
grese tarp vyriausybės programos šalininkų ir jos opo
nentų jau vystosi viena iš smarkiausių kovų.

Ateinanti keli mėnesiai bus rimtas išbandymas 
Amerikos ekonomikai. Kaip ji pasitiks ir atsilaikys prieš 
Europos “bendrojo marketo” spaudimą? Galima ir tas, 
kad Vakarų Europos ekonominis spaudimas vers Ame
riką praplėsti prekybą su socialistiniais kraštais. Gali 
vesti, ir prie pakeitimo nusistatymo linkui didžiosios 
Kinijos. Sakoma, kad šios nuomonės Washingtone pra
deda labai plačiai reikštis.

Atsinaujinus Asamblėjos sesijai
PRAeJUSI PIRMADIENI atsinaujino per šventes 

nutrauktoji Jungtinių Tautų šešioliktosios Asamblė
jos- sesija. Tęsiama senoji neužbaigta dienotvarkė. Pir
moje vietoje stovi kolonializmo reikalai. Tebeverda ko
va Kong:e, tebesilieja kraujas Alžyre, tebeina Angolos 
žmonių kovos už nepriklausomybę. Belgai tebelaiko ko
ja primygę Afrikos kolonijas Ruanda ir Urungi. In
dijos išvarymas iš savo žemės portugalų, Indonezijos 
pažadėjimas panašiai susidoroti su h olandais Gvinėjoje 
ir visa eilė kitų problemų jaudina susirinkusius diplo- 
ipatus.

• • • Fašistinė Portugalija taip įtūžusi, kad net žada iš 
Jungtinių Tautų pasitraukti. Jeigu Jungtinės Tautos 
.nutartų rimtai paremti Angolos žmlones jų kovoje už 
nepriklausomybę, veikiausia Portugalija taip ir pada
lytų. Iš to, žinoma, tarptautinei organizacijai kažin 
kokių nuostolių nebūtų. Mūsų šalies diplomatai sten
giasi portugalus nuraminti.

Negalės Asamblėjos sesijoje neatsiliepti padidėjęs 
kraujo liejimasis Alžyrę. Visos šnektos, kad Francū- 
zija ir alžyriečių laikinoji vyriausybė jau baigią susi
tarti, tik šnektomis ir pasilieka.

Manoma, kad revoliucinė Kuba spirsis už jos skun
do prieš Jungtines Valstijas svarstymą šioje sesijoje, 
kubiečiai tebėra tos nuomonės, kad jų kraštui pavojus 
iš naujosios agresijos tebėra nepraėjęs. Priešingai, pa
vojus dar padidėjo ta prasme, kad Amerikos valstybių 
užsienio ministrų konferencija šio mėnesio 22 dieną 
Urugvajuje bus panaudota Jungtinių Valstijų sumobili- 
žhvimukfafržejų Amerikų visų kraštų prieš Kubos ne
priklausomybę. Jeigu kubiečiai ir negautų Asamb
lėjos daugumos pritarimo savo skundui, bet pats skun
do svarstymas atkreiptų viso pasaulio dėmesį į esamą

H M"______ * M

RIMTAS PROTESTAS 
PRIEŠ VARŽYMUS

Vienas iš rimčiausių ko
mitetų, kurie-7 gina Ameri
kos žmonių/Civilines laisves, 
yra Citizens ^Committee for 
Constitutional Liberties. Ir 
dabar jis pakėlė protesto 
balsą prieš Valstybės pro
kuroro naujus patvarky
mus dėl davimo pasportų. 
Kaip žinia, einant McCar- 
ran įstatymu, vyriausybė 
žada nebeduoti pasportų 
komunistams.

Minėtas Piliečių komite
tas savo proteste nurodo, 
kad vykdymas McCarran 
įstatymo ir atsisakymas iš
duoti pasportus komunis
tams ir kitiems žmonėms, 
kurie apšaukiami komunis
tais, nesuderinama su Tei
sių Biliumi. Be to, šitas 
naujas atsisakyamĮs komu
nistams duoti pasportus 
prieštarauja Aukščiausiojo 
Teismo nutarimui, kuris 
buvo padarytas 1958 me
tais., Tada, kaip žinia, teis
mas privertė Valstybės de
partamentą išmesti iš pas
portų aplikacijos punktą 
apie komunistus. Teismas 
nurodė, kad davimas ar ne
davimus kam nors pasporto 
nieko bendro neturi su 
žmogaus politiniais įsitiki
nimais bei priklausymais.

Komitetas savo proteste 
nurodo, kad pasirhojimas 
komunistams neduoti pas
portų prieštarauja Pirma
jam ir Penktajam konstitu
cijos pataisymūmš. Toks 
žygis taipgi priestarūtijū 
Jungtinių, Tautų ’Gehferįti- 
neš Asamblėjos 194&1 me
tais priimtai“ intogauš1 ‘tei
sių deklaracijai/1 ’ •*’

Mūšų Valstybės-prokuro
ras Robert Kėhedis.’tūrėtų 
rimtai apsvarstyti minėto 
Piliečių Komiteto protestą.

IRGI “ISTORIKAI* 
i

“Keleivio” redaktoriai, be 
kitų gudrybių, dar esą ir 
smarkūs “istorikai”. , Jie 
tikrai žiną, kad Anglijos 
imperialistai savo kolonijas 
su 600,000,000 žmonių ge
ruoju ir gražiuoju išleido iš 
savo nagų. Tie “nelaimin
gi” žmonės visai nė nekovo
ję už savo nepriklausomy
bę. Girdi, Anglijos socia
listai, patekę valdžion, “be 
jokių sukilimų ir be jokios 
baimės suteikė nepriklauso
mybę Indijai, Burmai, Cei- 
lonui, Pakistanui, Malajų 
Federacijai. Jokio sukilimo 
tuose kraštuose nebuvo” ir1 
tt.

Matote, kokie šaunūs ir 
geraširdiški tie anglai im
perialistai. Tik vieną daly
ką “K.” pamiršo, būtent, 
kodėl tie patys broliai soj 
cialistai pamiršo dar 3 5 AŽ$ 
glijos kolonijomis “be jokių 
sukilimų ir be jokios bai
mės” suteiktu nepriklauso^ 
mybę? Kaip tai galėjo at
sitikti? Tiek milijonų žmo- 
nių. kolonijinėje vergijoje 
pamiršti juk nesuderinama 
nei su socializmu, nei su 
žmoniškumu. Argi tas ne
parodo, kad nors šiek tiek 
ir baimės prisidėjo prie “su
minkštinimo” Anglijos im
perialistų širdies linkui In
dijos, Ceilono ir Burmos.

Kad mes esame teisūs, 
gali “K.” redaktoriams pa
pasakoti ir Nehru, kuris 
daug metelių praelido kalė-

Wi W an nW „„ag
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jimuose, ir Gandhi prisikė
lęs iš numirusių, i.r tūks
tančiai kitų indusų, kurie 
savo kaulus supūdė Angli
jos imperialistinių plėšikų 
sukišti į kalėjimus tik už 
tai, kad jie reikalavo savo 
kraštui 
Nejaugi 
rašeivos 
gu nėra 
istorikai

nepriklausomybės, 
tai menševikiški 

nėra girdėję? Jei- 
girdėję, tai iš jų 
be galo mizerni.

Chicagos menševikų dien
raščio redaktorius net visą 
ištisą editorialą pašventė 
“vargšo” Molotovo reika
lams. Stebisi, kaip tai ga
lėję atsitikti, kad Moloto
vas “prisikėlė ' iš numiru
sių”. Mat, Grigaitis buvo 
jį jau seniai “likvidavęs”. 
Dar blogiau: Molotovas net 
iš vietos nesąs pašalintas!

: Tas tik parodo, kad “Nau
jienų” redaktorius buvo per 
daug anksti su Molotovu 
susidorojęs. .

“KRISTAUS DVASIA” 
IR KALĖDŲ BIZNIS

Mums patinka šios kana
diečių “Liaudies balso” pa
stabos :

Vyskupas Brizgys, kuris pa
likęs savo aveles atlėkė į A- 
meriką, kalėdiniame žodyje 
sako: “Koks taikus būtų 
žmonių gyvenimas, jeigu vi
sur žmonių širdyse būtų tiek 
Kristaus dvasios, kiek šiomis 
dienomis gatvėse matoma Jo 
gimimo prisiminimo ženklų“.

Ir kas iš to būtų? Juk tie 
visi prisiminimo ženklai yra 
biznio propaganda. Didžiosios 
krautuvės turėjo įrengusios 
prakartėles ir...kitus Kristaus 
'gimimo priminimus tik tam, 
kad' bjitraųkų^jd.ąugiau pįrkė- 
jų. PasaiinK bįznp iš kalėdų 
švenčių ir -n^į^matysi nieko 
ant gatvių ^^ptfraubtuyių lan- 
gų04ėi, •; j '• : , / ;

Krikščionybė gyvuoja jau 
arti ■ /dvįejų , tūkstančių metų, 
bet'kas'iš to. ' Krikšioniškiau- 
sios tautos ‘turėjo’ daugiau 
karą, negu ^krikščioniško
sios. Krikščioniškosios tautos 
ne tik ■ tarpusavyje kariavo, 
bet ir didžiausius plotus sve
timų žemių savinosi, jų žmo
nes išnaudojo. Kodėl gi kol'o- 
riijbse dabar toks skurdas, to
kia tamsa ? ;

Beje, ar gi Kristaus vieti
ninkai nelaimino armijų pra
ėjusiuose karuose? Vieni lai
mino vienos pūsės, kiti kitos. 
O ar šiandien katalikų dvasiš
kų a neagituoja už ginklo var
tojimą prieš tuos, kurie jai 
nepatinka ? Kiti net atominį 
ginklą teisina.

Krikščionybė niekad nebuvo 
taikos puoselėtoja, nėra ir ne
bus. Ji pati vedė kryžiaus ka
rus, ugnyje degino tariamus 
eretikus. O kas degino moks
lininkus, kurie sakė, kad ne 
Saulė sukasi apie žemę, o xže- 
mė sukasi apie Saulę ?

JAU IR JĖZUS KRISTUS 
ESĄS PAVOJUJE

Smietoniniųkų “Dirvoje” 
koks ten J. Nendrė skun
džiasi, kad rhūsų Ameriko
je ; seniai einanti kova už 
pašalinimą Jėzaus Kristaus. 
Jis rašo: t •

“Amerikięcių visuomenė, 
greičiausia,' bus nepastebė
jusi, kad lygiai prieš metus 
laiko John F. Kennėdžio in
auguracijos iškilmėse nei 
vienoj invokacijoj ar mal
doj nebuvo ' paminėtas Jė
zaus Kristaus vardas, iš
skyrus1 Vienį Kristaus var
do paminėjimą (žiūr. 1961. 
1. 20. Congressional Re
cord). •

Tik' kardinolas Richard 
Cushing invokacijoj pasi
reiškė kaip krikščionis ir

•mažytei revoliucinei Kubai -pavojų iš josios didžiojo 
kaimyno pusės. * ;

Kaip ten bebūtų, ir Šioji Asarhiblejoį/sesijos dalis 
nežada būti ramesne už pirmąją dalį. Dirva labai der
linga dideliems, rimtiems konfliktams.’

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Į.. . "' ...... . .........
!tuė)pparode, >kad JAV yra 
krikščioniškas kraštas.”

Prieš Jėzų Kristų vainą 
pradėjęs 1897 metais kali- 
fornietis senatorius Wolfe. 
Girdi:; ■

“Wolf o pradėtas karas 
prieš Jėzų Kristų San 
Franciske 1897 m. persikė
lė į Washingtoną. Ir ten 
vėliau atsirado jėgų, kurios 
pradėjo reikalauti ir šian
dien reikalauja vengti Jė
zaus Kristaus vardo minė
jimo Kongreso maldose.

Paminėtinos pastangos 
prieš Kristų Amerikos Le
gione. 1954 m. Washingto
ne įvykusioje Amerikos Le
giono konvencijoje buvo pa
siūlyta rezoliucija vengti 
žodžio “Jėzus Kristus” Le
giono maldose.”

Paskutiniais keleriais me
tais prasidėjęs krikščionių 
ir žydų bendradarbiavimas 
taipgi galįs prisidėti prie 
pašalinimo Jėzaus Kristaus 
iš Amerikos. Nendrė pata
ria krikščionims apsižiūrė
ti, kad “tas bendradarbia
vimas nebūtų tik vienai pu
sei naudingas.”

Mums gi atrodo, kad 
aukštieji valdininkai gerai 
daro, kai jie į savo praneši
mus nevelia religinių prie
tarų.
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LIETUVIŲ DIPUKŲ 
VAIKAI AMERIKOJE

Chicagoje kunigų “Drau
gas” paduoda iš “Aidų” 
duomenų apie iš - Lietuvos 
pabėgėlių Amerikoje jauni
mą. Tie du’omenys įdomūs. 
Iš jų • sužinome, kad:

Liet. Stud, sąjunga turi 650' 
narių iš arti 1,000 lietuvių stu
dentų. s• Pagal (I960 nu^anke-' 
tos davinius, studijuojančiųjų 
tarpe 41% moterų ir 59% vy
rų. Iki 20 metų amžiaus tu
rima 21.2% studentų, vyresnių 
kaip 30 m. — tik 2.6%. Dau
giausia yra tarp 20 ir 24 m. 
amžiaus: net 59.-%. Didžiau
sias liet, studentų skaičius — 
300 — viename mieste yra 
Chicagoje.

O r gan i z a c i j o m s priklausan
čių studentų procentas ne ma
žas. Pagal 1960 m. anketą, 
32% studentų buvo skautai, 
30% studentų — ateitininkai 
(veikia keturios stud, ateiti
ninkų korporacijos, daugiau 
kaip 20 draugovių); 12% — 
santariečiai; neolituanai suda
ro 7%.

Pagal studijuojamus daly
kus lietuviai skirstosi:

— Studijuoja inžineriją ir 
architectūrą — 27%, humani
tarinius bei socialinius moks
lus — 24%, mediciną — 7%, 
ekonominius ir prekybinius 
mokslus — 5%, biologiją, bak
teriologiją, fiziologiją — 2%, 
fiziką, chemiją ir farmakolo
giją — 10%. Stipendijas gau
na 16.5% studentų. Studentų 
amžiaus vidurkis — 23 m.

Politiniu pasiskirstymu 
7% lietuvių studentų yra 
lankūs demokratams, 42.7 
publikonams. Apie 97% 
dentų nepriklauso jokiai 
tuvių partijai.

...jau yra tokių studentų, 
naujųjų ateivių vaikų, kurie 
lietuviškai nebemoka kalbėti. 
Skaitybos atžvilgiu, pagal an
ketą: — 28.7% neperskaitė 
nė vienos lietuviškos knygos 
per metus, 24.8% perskaitė i 
—2 knygas, 30.7% perskaitė 
3—5 liet, knygas, 15.8% per
skaitė po 6 ir daugiau lietu
viškų knygų. Palyginus su 
1956 m. anketa, domėjimasis 
lietuviškų knygų skaitymu 
mažėja.

26.- 
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MALAJIEČIAI SERGA 
KARŠTLIGE

Kaula Lumpur. —A JAV 
armijos daktarai sako, kad 
tarp malajiečių labai daug 
žmonių serga t r o p i š k a 
'karštlige. Kai kur, tarp at
silikusių* žemdirbių, kasmet 
serga net iki 30 procentų 
gyventojų. •

Anglų mokytoja apie 
Liaudies Kiniją

Neseniai iš Liaudies Ki
nijos grįžo Londonan aukš
tesniosios mokyklos moky
toja Miss Margaret F. Ad
ams. Po tos kelionės ji lan
kėsi Detroite pas savo gi
mines. Detroite ją apspito 
reporteriai klausinėti apie 
Kinijos padėtį. Jinai pasa
kė:

“Aš nemačiau jokių regi- 
mentacijos bei masinio ba
davimo ženklų. Buvau la
bai nustebinta matydama, 
kaip jie atsidavusiai moko
si ir apšvietą įvertina. Šiuo 
metu arti 80 procentų visų 
vaikų lanko mokyklas”.

Miss Adams dvi savaites 
išbuvo Pekine, taipgi lan
kėsi Nan/nge, Šangajuje, 
Hangčiove, Kantone ir ki
tuose keliuose miestuose. 
Jinai buvo aprūpinta vertė
ju ir lankėsi ten, kur tik 
norėjo. Jinai niekur nema
čiusi militarinio veikimo. 
Ji parsivežė 200 fotografi
nių slidžių, kurios daug ką 
parodo apie Kinijos žmonių 
gyvenimą.

“Aplankiau keletą depart- 
mentinių krautuvių, kurios 
pripildytos prekėmis ir pir
kėjais”, sako Miss Adams. 
“Reikalingiausių prekių 
kainos yra žemos, bet liuk
susiniai dalykai yra gana 
brangūs”.

Margareta Adams yra 
Jungtinių Tautų apšvietos 
narė ir su .paskaitomis yra 
aplankiusi daugelį pasaulio 
kraštų. Dabar jinai aiški
na ir nuotraukomis porodo, 
kaip Liaudies Kinija pro
gresuoja. u. ‘ .

Išlaidus arabų nioriarchas
■•■'i. • ‘i.« . u» t j < i . , ■ ■ •;

Nuo pereitų metu lapkri
čio 22 d. Bostone gyvena ir 
gydosi Saudi Arabijos ka
ralius Saud. Jam buvo akis 
operuota ir viduriai gydo
mi. o jo 8 metu sūnaus pa
ralyžiuota dešinioji ranka 
taipgi gydoma.

Peter Bent Brigham- ligo
ninėje karalius Saud nau
dojo keturis kambarius ir 
kasdien ligoninei mokėjo 
200 dolerių nuomos. Dabar 
jis persikėlė į Sheraton Pla
za viešbutį, nusinuomavo 
40 kambarių, už kuriuos 
kasdien moka apie tūkstan
tį 'dolerių. Jam patarnauja 
10 automobilių. Su juo ran
dasi keturios žmonos ir ki
tos pagalbininkės. Išeida
mas iš ligoninės jis ligoni
nės personalą apdovanojo 
a u k s i niais laikrodėliais, 
taipgi tekot dovanų ir ten 
esantiems ligoniams.

Kaip matote, pinigus jis 
švaisto abiem rankom į vi
sas puses. Milijonai jam 
mažai ką reiškia. Mat, jis 
gauna daug pelno iš alie
jaus šaltinių.

Bet kaip Saudi Arabijos 
žmonės verčiasi? Ekonomi
nis gyvenimo lygis ten yra 
labai žemas. Daugumas 
žmonių pusbadžiai gyvena, 
neturi tinkamų pastogių, 
neturi tinkamos medikali- 
nės apsaugos, mirtingumas 
labai didelis.

Betgi karaliui Saud juk 
neapeina, kaip jo žmonės, 
vargsta, bile tik jis yra tur
tais apipiltas. Tačiau, ar 
ilgai pavergta ir prispaus
ta liaudis galės ramiai sun
kią naštą hešti?

Pranciškonai aprauda 
Portugaliją

Pranciškonų “Darbinin
kas” lieja graudžias ašaras 
dėl “nuskriaustos” Portu

galijos. Nepatinka pranciš
konams, kam Indija atsiė
mė savo žemes, kurias Por
tugalija valdė ir išnaudojo 
per virš 400 metų. Taipgi 
jiems nepatinka Jungtinių 
Valstijų vyriausybės pasi
sakymas prieš kolonializmą 
ir už Angolos nepriklauso
mybę.

“Darbininkas” dabar sta
to klausimą: “Kaip Ameri
kos diplomatija pasuko vie
nu keliu su Maskva dėl 
Angolos?”' O tai baisus 
pranciškonams dal y k a s, 
kad Amerika balsavo Jung
tinių Tautų asamblėjoje su 
Tarybų Sąjunga prieš Por
tugaliją.

Na, ir kaipgi čia nesigai
lėti Portugalijos, kurios 
diktatorius yra geras pran
ciškonų prie telis Antonio 
Oliveira Salazar. Už tai 
“Darbininke” telpa didžiu
lis paveikslas, parodantis 
diktatorių Salazarą bažny
čioje ant kelių klūpantį ir 
rankas susinėrusį nuobaž- 
niai prašant dievo pagalbos 
apsaugoti kruvinąjį dikta
toriaus sostą nuo sukilėlių, 
taipgi apsaugoti kelis kar
tus už pačią Portugaliją 
didesnes kolonijas.

Pranciškonai pasikviečia 
talkon net kelis Portugali
jos pataikūnus, kurie irgi 
aiškina, kad Amerika, bal
suodama su Tarybų Sąjun
ga kolonializmo klausimu, 
padedanti komunizmui įsi
galėti Afrikoje.

Galima tik pasigailėti lie
tuviškų pranciškonų ir jų 
gero draugo Salazaro, kad 
nei ašaros, ųei nuolankus 
dievo prašymas nieko jiems 
nepadeda. Kolonializmas 
jau atgyveno savo diedas. 
Jis* tūri' užleisti vietą -visų 
,tabtiį‘:hkjpriklaūšomam gy-’ 
venimui. Toje dvasioje bii- 
vo priimta Jungtinių asam
blėjoje rezoliucija, už ku
rią Amerika balsavo drau
ge su Tarybų Sąjunga.

Spauda ir skaitytojai
Mark F. Ethridge, “Cou

rier-Journal and .Louisville 
Times” leidėjas, mato Ame
rikos komercinei v spaudai 
pavojų. Naujas skonominis 
ir technologinis vystymasis 
veda prie to, girdi, kad ne
mažai didžiųjų laikraščių 
gali mirti, taipgi kai kurie 
gali pavirsti pusiau žurna
lais.

Kaip Ethridge aiškina, 
tai atrodo, kad komercinė 
spauda mažai tepaiso savo 
laikraščių turinio ir skaity
tojams suteikia “žemos ska
lės informacijas” pinti
niais, ekonominiais, sociali
niais ir apšvietos klausiu 
mais. Spaudos leidėjai tik • 
žiūri, kaip gauti daugiau 
stambiojo biznio skelbimų, 
todėl stambiajam bizniui 
visaip pataikauja.

Dėlto laikraščiai išsigema, 
skaitytojų nebesudomina, ir 
tokiu būdu laikraščių cir
kuliacija eina žemyn. To 
pasėkoje / kai kuriems ir 
stambiems laikraš Č i a m s 
tenka užsidaryti, kitiems 
persiorganizuoti į mažes
nius leidinius.

Žinoma, čia kalbama apie 
kapitalistinę spaudą. Dar
bininkiškai spaudai, negau
nant stambių skelbimų, dar 
sunkiau verstis.

J. G.

Roma. — Romoje jau yra 
293,000 automobilių.

Lisabonas. — Portugalija 
statys ilgiausią pakabina? 
mą tiltą Europoje. Jis bus 
statoams skersai Teguį 
upę, bus 6,420 pėdų ilgio.
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Tai ką gi patys vokiečiai 
galvoja apie V. Berlyną?

Neseniai amerikine tele
vizijos kompanija “Colum
bia Broadcasting System” 
pasiuntė patį žymiausią sa
vo korespon d e n t ą Daniel 
Shore į Rytų Berlyną gau
ti pasikalbėjimą su Rytų 
Vokietijos Valstybės tary
bos pirmininku Walter Ul- 
brichtu. Tuo norėta gauti 
pačių vokiečių nuomonę 
apie klausimus, susietus su 
Vakarinio Berlyno reika
lais. Pasikalbėjimas buvo 
įdomus ir svarbus.

Korespondento Shore pir
mas klausimas Ulbrichtui 
lietė Vokiečių Demokrati
nės Respublikos (Rytų Vo
kietijos)) pasiruošimus ap
sigynimui. Ulbrichtas pa
reiškė:

* Jeigu antrojo pasaulinio 
karo liekanos bus greitai 
likviduotos, jeigu bus suda
ryta taikos sutartis, o Va
karų Berlynas taps demili
tarizuotu laisvuoju miestu, 
tai tuomet mums nereikės 
jokių tolesnių apsaugos 
priemonių. O jeigu toliau 

* vykdoma “šaltojo karo” po
litika, JAV ir VFR provo
kacijos bei priešiška veikla 
prieš Vokietijos Demokra- 
ti Respubliką privers imtis 
tolesnių priemonių, tai VDR 
vyriausybė suder i n t a i su 
Varšuvos sutarties valsty
bėmis nedelsdama imsis rei
kalingų priemonių, čia 
svarbiausia yra ne sienos 
klausimas, o klausimas, kad 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos atžvilgiu būtų 
laikomasi tarptautinės tei
sės normų.

Į pastabą, kad, nors yra 
nustatyta VDR valstybinė 
siena, jis, Shore, sugebėjo 
patekti į Rytų Berlyną be 
atitinkamos vizos, V. Ulb
richtas atsakė: tai netvar
ka. Lygiai taip, kaip man 

1 reikalinga viza įvažiuoti į 
Jungtines Valstijas, taip 
JAV pilietis turi gauti vizą 
įvažiuoti į VDR arba jos 
sostinę, žodžiu, aš esu už 
tai, kad, pavyzdžiui, jūs 
gautumėte leidimą atvykti į 
VDR ir susipažintumėte su 
čia vykdoma statyba.

Prieš provokacijas
Kitokie reikalai su Ame

rikos kariuomene, kuri nau
dojasi mūsų autostrada, to
liau pasakė V. Ulbrichtas. 
Ši provokacinė demonstra
cija aiškiai nukreipta prieš 
taikų klausimų sprendimą. 
Nejaugi jūs iš tikrųjų tiki
te, kad tuo JAV ko nors 
pasieks? Juk JAV pačios 
sukelia VDR gyventojams 
antiamerikines n u o t aikas. 

i-Toks yra vienintelis rezul
tatas. O kam to reikia 
Jungtinėms Valstijoms? 
Mes norime gyventi su 
amerikiečiais taikiai, lygiai 
taip pat, kaip su kitomis 
tautomis.
Apie Vokietijos suvienijimą

Dėl realių Vokietijos su
vienijimo galimybių VDR 
Valstybės tarybos pirminin
kas pareiškė-
\ Mlums, vokiečiams, savai
me suprantama, kad Vokie
tija bus suvienyta. Bet, de
ja, A J V, Anglijos, Prancū- 

' zijos vyriausybės, o taip 
pat Bonos vyriausybė pui
kiai supranta, kad jos su
tartis dėl Amerikos okupa
cinės kariuomenės disloka
vimo Vakarų Vokietijoje 
iki 2005 metų ir Vakarų 
Vokietijos įjungimą į NA
TO suskaldė Vokietiją, ku
tu liks suskaldyta tol, kol 

^Sutartis nebus anuliuota.
Kelias Vokietijai suvieny

ti gali būti išlaisvintas tik 
tuomet, kai Amerikos ka

riuomenė paliks Vakarų 
Vokietijos terit o r i j ą , kai 
Vakarų Vokietija išstos iš 
NATO ir kai pati liaudis 
įveiks .militaristų viešpata
vimą. Tuomet vokiečių 
tauta ras būdų ir priemo
nių abiejų Vokietijos vals
tybių savitarpio supratimui 
pasiektai.

Ką nurodė Potsdamo 
susitarimas

JAV vyriausybė, toliau 
pasakė V. Ulbrichtas, re
miasi LPotstdamo susitari
mu. Bet juk pagrindinė šio 
susitarimo idėja — tai vi
siškai likviduoti vokiškųjų 
militaristų ir fašistų įtaką. 
JAV pačios pažeidė šiuos 
Potsdamo susitarimus, ir 
dėl to jie neteko savo ga
lios. Kiekvienas turi su
prasti, kad apie susivieniji
mą mes galime kalbėti tik 
tuomet, jeigu bus visiškai 
pašalinta galimybė suvie
nytai Vokietijai vėl sukelti 
agresyvų karą prieš bet ku
rią pasaulio valstybę.

Todėl mes norime kaip 
galima greičiau sudaryti 
Vokietijos valstybių visuo
tinio ir visiško nusiginkla
vimo ir dėl visos užsienio 
kariuomenės išvedimo iš jų 
teritorijos.

Jeigu JAV ir kitos Va
karų valstybės nenori š i o 
vienintelio galimo suregu
liavimo, pridūrė V. Ul
brichtas, tai tuomet taikos 
sutartį pasirašys Tarybų 
Sąjunga ir valstybės, kurios 
to panorės, iš vienos pusės, 
ir Vokietijos Demokratinė 
Respublika— iš antros.
Santykiai su Vak. Berlynu

Atsakydamas į klausimus, j 
liečiančius padėties Vakarų j 
B e rl y n e normalizavimą, | 
Valt. Ulbrichtas pareiškė:: 
atsižvelgiant į realią padė
tį ir pažvelgus į žemėlapį, 
nesunku įsitikinti, kad Va
karų Berlynas yra Vokie
tijos Demokratinė Respsub- 
likos centre.

Pagal visų priimtas tarp
tautinės teisės normas Va
karų Berlynas privalo turė
ti normalius sutartinius 
santykius su VDR. Vaka
rų Berlyno gyventojai, jei
gu jie nori atvažiuoti arba 
atskristi į VD(R, turi gauti 
vizas, o pasienyje, kaip pa
prastai daroma visur, turi 
būti vykdoma kontrolė.

Mes tenorime, kad tarp
tautinių teisinių normų 
taip pat būtų laikomasi ir 
VDRatžvilgiu.

Bėt tai tik viena klausi- 
m©\pusė. Kita pusė yra 
tas\ia£tas, kad Vakarų 
Berlynas šiuo metu naudo
jamas kaip JAV ir NATO 
karinė bazė. Dėl to iš Va
karų Berlyno kyla nuolati
nė grėsmė VDR ir kitų 
socialistinių šalių saugu
mui, grėsmė taikai Europo
je. Karinė bazė, kuria pa
verstas Vakarų Berlynas, 
neturi nieko bendro su JAV 
saugumu, ir mes norime, 
kad būtų likviduotas oku
pacinis statutas Vakarų 
Berlyne ir nutraukta Va
karų Berlyno centrų ardo
moji veikla prieš V|DR. Mes 
norime, kad derybomis Va
karų Berlynas būtų pavers
tas laisvu, demilitarizuotu, 
neutraliu miestu.

Pokalbio pabaigoje Valte
ris Ulbrichtas perdavė vi
siems JAV piliečiams ge
riausius linkėjimus prasidė
jusiais naujaisiais metais.

Geneva. — Atvyko W. A. 
Harrimanas, specialus Ke
nedžio atstovas, tartis La
oso reikalais.

ŠYPSENOS Philadelphia, Pa.
Išradėjas tvirtina būk iš

radęs būdą gydymui už
miršties (angliškai—“am
nesia”), vienok .i’ŠvažiuodaP 
mas į gydytojų konferenci
ją pamiršo pasiimti išradi
mą, v

Kai kurios merginos ren
kasi ženybai vyrą, kuris at
rodo nuolaidus kaip avinas; 
gi po kelių mėnesių ženybi- 
nio gyvenimo daro vyrui 
užmetimus, kad jis nėra 
kaip liūtas.

Airiška patarlė:
“Arklys lenktynėse yra 

labai tvirtas gyvūnas, ant 
kurio joja keli tūkstančiai 
žmonių tuo pačiu laiku, ir 
kuris iškrato visų kišenes”.

Moteriškė, vairuodama 
forduką, įlindo į kito užpa
kalį ir sužalojo. Palicijan- 
tas duoda moteriškei val
diškų pipirų ir prašo paro
dyti laisnį (vairavimo lei
dimą).

Moteriškė pasipūtusiai 
atsikerta: “Jaunas vyre, 
šis nėra mano fordukas; 
jis yra mano vyro; ir mano 
vairavimo leidimas užsibai
gė šeši mėnesiai atgal, to
kiu būdu aš neturiu jokios 
atsakomybės už^ šių karų 
susidaužymą.”

Tėvas: Sūnau, pasakyk 
man, kodėl žmonės sklei
džia melus?

Sūnus: Todėl, kad leng
viau tikėti į tūkstančius 
kartų pasakytus melus, ne
gu į tiesą, kuri nebuvo pir
miau girdėta.

Kai tu susitikai su mei
luže, kurią paskiau apsiže- 
nijai, ar ji nesigyrė, kad 
ji turi didžiausią aruodą 
dar neatidarytos' meilės?

Niekad nėra verta disku- 
suoti su neišmanėliu, nes 
klausytojai nežinos, kurio 
smegenys sudžiūvę.

Dviejų rūšių pardavėjai 
pasakoja žmonėms, jog ki
tur bus daug geriau gy
venti; tai naujų stubų bū
davote jai priemiesčiuose ir 
kunigai.

Daugybė žmonių prisi
mindami senus laikus, pa
sakoja, kad dalykai nėra 
tokie geri, kokie buvo pir
miau, bet pamiršta pasa
kyti, kad ir jie patys nėra 
tokie geri, kokie -buvo pir
miau.

Saudi Arabijos karalius 
Saud atvažiavo į Bostono 
ligoninę su pilvo liga. Nors 
jis yra didelis vyras — 6 
pėdų ir 2 colių aukščio ir 
sunkaus svorio, bet 94 pa
čios sugadino jam pilvą!..

Jeigu tu turėtum 94 pa
čias, 36 sūnus ir nerokuo- 
tum dukterų, tau ne tik 
pilvą skaudėtų, bet ir nu
garkaulis būtų kai frank- 
furtė...

Kuomet asmuo nepataiko 
tinkamai į kokį dalyką, 
tuojau kas nors atidaro 
“vargonus”, girdi, “seną 
šunį x neišmokiusi naujų 
triksų”. O gal jų kalbamas 
šuo neturėjo gabumo ir jau
nas būdamas?

Gydytojas savo , pacien
tui: “Pranešk man, kaip 
išrašyti vaistai veiks ant 
jūs, nes aš turiu tokią pat

Kai mano vyras dirbo fa
brike, turėjau daug liuosy- 
bės. Kai išėjo ant pensi
jos, negaliu vienui viena 
nė lėkštelių išplauti.

Vyras:— Tu būtum gera 
mano žmona, jei tu iškep
tum-duoną',^kokią mano mo
tina iškepdavo.

Moteris:— Tu būtum ne
blogas vyras, jei tu uždirb
tum tiek pinigų, kiek ma
no tėvas uždirba.

Filmų aktoriai turi dide
lę silpnybę dažnai valgyti 
ženybinius pyragus.

Kai kurios šeimos turi po 
du automobiliu, dvi televi
zijas, du telefonu, ir ant 
visų po dvi paskolas.

Jungtinių Amerikos Val
stijų biudžetas, atrodo, vei
kia taip, kaip moteriškas 
gorsetas — vienoje vietoje 
suveržia, kitoje išsipučia.

Spartakas

Iš laiškų
Patinka “Laisve” Lietuvoje

Brooklyniškiai O. ir M. 
Dobiniai gavo laišką nuo 
savo giminaičio iš Virbalio. 
Laiškas rašytas 1961 metų 
gruodžio 22 d.

Jų giminaitis tarp kitko 
rašo: “Dėkojame jums už 
laiškus ir už ‘Laisvę.’ Gau
name ją normaliai. Įdo
mus laikraštis, kurį skaito
me mes, skaito mūsų įmo
nės bendradarbiai ir visi 
kaimynai. Tikrai labai įdo
mus laikraštis, daug būna 
gerų straipsnių ir žinių. 
Tik galvojame apie tai, kad 
prenumeratos laikas baigia>- 
si. Onute ir švogeri, pra
šau jus ‘Laisvę’ prailginti 
ir 1962 metams, žinoma, jei 
išgalite.”

Koks paukštis peri 
ir žiemą

Lietuvoje veisiasi nedide
li paukšteliai, kurie yra va
dinami kryžiasnapiais. Mat, 
jų snapelis, kąip du kabliu
kai, sukeisti viens ant kito.

Kryžiasnapiai ištraukia 
iš eglių kankorėžių sėklas ir 
jomis maitinasi. Ir žiemos 
laiku neaukštoje eglaitėje 
galima rasti kryžiasnapio 
lizdelį. Kryžiasnapiai peri 
visais metų laikais, o daž
niausiai žiemą: sausio, va
sario, kovo mėnesiais. Ir 
per didžiausius šalčius pate
lė iš sausų šakučių, kerpių, 
samanų susuka lizdą ir de
da kiaušinius. Patelei dir- 
b a n t, patinėlis ją akylai 
saugoja. O kai patelė, tū
pia perėti, patinėlis lekia 
jai maisto atnešti. Išsiritę 
jaunikliai, paaugę, jau 
drauge su seniais išskrenda 
į mišką. Jie dar nemoka 
aižyti kankorėžių, todėl, 
garsiai šaukdami, reikalau
ja iš tėvų maisto.

Libanas randasi Azijoje, 
prie Viduržemio jūros. Uži
ma 4,000 ketv. mylių plotą 
ir turi 1,700,000 gyventojų.

PATAISA
Praėjusiame “Laisvės” nu

meryje Mikromego straips
ny apie F. Bįonoskio knygą 
įvyko nemaloni klaidelė. 
Trečioje kolumnoje, iš vir
šaus, angliškoji citata turi 
skambėti šitaip:

“Tommy went around the 
side of the horse to watch 
the huge droppings FORM 
like blossoms from the 
horse and fill the might 
with its hot steaming 
odor...”

Vietoj FORM, buvo iš
spausdinta “from,” ir šis 
mažas žodelytis sugadino 
sakinio prasmę! Gerbiamo 
autoriaus atsiprašome.

Redakcija

Sausio 12 d., nepaisant 
šalto oro, LLD 10-tos kuo
pos susirinkimas buvo skait
lingas. Padiskusuota įvai
rūs organizacijos ir vieti
niai dalykai. Pasveikinta 
“Laisvės” suvažiavimas iš
renkant delegatą atstovau
ti kuopą. Nusitarta rengti 
parengimą viduryje kovo 
mėnesio. Įstojo trys nauji 
nariai,— tai atpildas išsi
kėlusių į Camdeno kuopą. 
Nusitarta seniau buvusių 
LLD kuopų Philadelphijoje 
esančius šėrus perduoti 
'‘Laisvei”.

Padalyta “Laisvės” va
jaus eigos peržvalga.

Na, ir nariai pasižadėjo 
šiais metais kuopą narių 
skaičium pididinti.

Yale Towne kompanijos 
darbininkų 20-ties savaičių 
kova eina didyn. Kompani
jai paneigus teisme pada
rytą pasižadėjimą, kad ne
ims streiklaužių, unijos vi
si lokalai Philadelphijoje 
pažadėjo lokalui 1717 ma- 
terialę ir masiniu pikietu 
paramą. Kompanija sakosi 
turinti iki 300 streiklaužių. 
Penki šimtai policistų sau
goja streiklaužius.

Valstijos gubernatorius, 
majoras Dilworth deda pa
stangas abi puses sutaikin
ti. Lokalas sutinka, bet 
kompanija sako nesutik
sianti, bet paskutinis Dil- 
wortho pranešimas sako, 
kad kompanija sutinka per 
porą savaičių neimti streik
laužių, kolei eis derybos, 
jeigu unijos per tą laiką 
atsisakys masinio pikieta- 
vimo. Šiuos žodžius rašant 
lokalo atsakymo nėra: su
tiks ar nesutiks.

Įdomus Dilwortho pasa
kymas,' k$4(. policija nevar
tos ašarinių dujų bei, kitų 
įrankių prieš streikierius. 
Pirmame masiniame pikie- 
te policijos lazdos buvo su
dėtos vežime. Lokalas sako 
eis i teismą prieš streik
laužių ėmimą.

Well, valdininkai visą 
laiką tylėjo, nedėdami pa
stangų abi puses sutaikinti, 
bet kompanijos griežtas nu
sistatymas streiką sulaužyti 
ir unijos streiką laimėti, 
atkreipė ir valdininkų dė
mesį. Koya sunki ir ilga. 
Kuomi pasbags, tai klausi
mas.

Oro biuro pranešimu pe
reitais metais Philadelphi
joje ir apylinkėje buvo 128 
dienos lietingos. 27-ios die
nos buvo su griaustiniu ir 
vėju. 15 dienų su 93 laips
niais karščio. Sniego — 40 
colių. Šalčiausios dienos — 
sausio 21 ir vasario 2-ra.

Camdeno laivų statykla 
atleidžia darbininkus, netu
ri užsakymų, bet sakoma, 
laivų statymas atiduotas 
Kanados kompanijoms. Mie
sto ir unijos pareigūnai 
kaltina Washingtoną. Cam
deno kongresmanas tyrinė
ja, kodėl taip įvyko, kuomet 
vietiniai fabrikai neturi 
darbų.

Chesterio keltuvas per 
Dele wane upę į New Jersey 
valstiją nesulaikytas. Sa
koma, Pennsylvanijos ir 
New Jersey valstijos duos 
šimtą tūkstančių dolerių iki 
1963 metų. Tuomet Dela
ware River Port Authority, 
paims savo kontrolėm

Naujų metų išvakarėse 
įvyko 39 neteisingi ugnia
gesių iššaukimai. Valdinin
kai daro planus, kad ne
įvyktų panašūs pasikartoji-
mai.
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joje, trafiko nelaimėse' žu
vo 143 žmonės,— mažiausia 
per paskutinius 41 m. Pra
eityje kiekvienais metais 
įvykdavo po 265 nelaimių. 
Nė vienas einantis skersai: 
gatvę nebuvo automobilio 
užmuštas, bet sužeidimų | 
buvo. ■ -M.

Philadelphijos ir apylin
kės orkestrų vadovai krei
pėsi į U. S. District tėisajilii 
prieš muzikantų lokalą 77, 
kad sulaikytų vieno nuošim
čio ėmimą-nuo jų ir jų sam
domų muzikantų ir 10 nuo
šimčių, kuomet jie groja 
nepriklausomam unijai dis- 
trikte. Jie sako, kad jiem 
atsisakius mokėti, gręsia jų 
suspendavimas arba išmeti
mas iš unijos.

Su sausio 15-ta pakeltas 
važiuotės fėras iki 23 cen- 
tų< Darbininkai gavo pakė
limą 12 centų valandai. Da
bar jų uždarbis $2.55 va
landai. Vaikam einant į 
mokyklą ir perkant “toke- 
nus”, kaina pasilieka ta pa
ti. Pilietis

San Francisco, Calif.
Džiugu, kad mūsų ligo

niai taisosi. B. Sutkaus 
sveikata žymiai pasitaisė. 
Dešinysis jo šonas, kuris 
buvo paralyžiaus pažeis
tas, žymiai pagerėjo. Ypa
tingai ranka, kurią iš karto 
vargiai galėjo pajudinti, 
dabar jis jau galės gerai 
draugų rankas paspausti.

Mūsų. Karosienės mamy
tė, Balčiūnienė, buvo sun
kiai susirgusi gruodžio mė
nesį. Jinai turinti silpną 
širdį. Be to, pasigavo ją 
nelemtą' “flu” bei didelis 
šaltis, kuris išsivystė net iki 
plaučių uždegimo. Dėka la
bai širdingo gydytojo triū
sui, šiandien Balčiūnienė 
vėl truputį juda ir eina 
geryn.

Sausio 7 d. įvyko sanfran- 
sickiečių susirinkimai. Pa
girtina, kad metų pradžioje 
susirinkimuose dalyvavo di
džiuma narių, tai yra Su
sivienijimo ir ALDLD kuo
pų. Tarp kitko nutarta tu
rėti parengimą Tarptauti
nės moterų dienos minėji
mui bendrai su Oaklan- 
do ir San Leandro drau
gais. Tai bus kovo 4 die
ną, Berkeley, Finų svetai
nėj, 1089 10th St. Pradžia 
1 vai. Bus gera programa 
ir su užkandžiais. Visiems 
patartina įsitėmyti virš- 
minėta dieną, tai bus svar
bi, visiems įdomi dierfa.

Kalėdų ir Naujų metų 
pasitikimo parengimai
Kalėdų ir Naujų metų pa- 

rengimėlį suruošė Oaklan- 
do ir San Leandro draugai 
pas širdingus, gerus žmo
nes Al ir V. Taraškus jų 
gražioje sodyboje. Žmonių 
atsilankė nemažai. Buvo ir 
svečių net iš toli, tai geri 
žmonės Janukaičiai iš Port
land, Oregon, su savo šei
ma. Dabartinė Janukaitie- 
nė — buvusi Lucija Jazels- 
kienė, ilgametė progresy- 
viško judėjimo veikėja ir 
rėmėja. Net ir šiuo tarpu 
svečiuose Jonikaičiai ne 
vien už pietus užsimokėjo, 
bet ir nemažą auką paliko 
vietinei kuopai.

Neteisingas žodis
Gruodžio 20-os dienos “Vil

nyje” Reporteris rašė vei
kiausiai klaidingai infor
muotas. Ten pasakyta, 
kad “praėjo jau keletas

metų, kai šiame pasauliniai
garsiame mieste gyvenanti 
pažangiečiai lietuviai nepa
jėgia sudoroti savo jėgas 
parengimų ruošai. Jie pasi
tenkino ir pasiliko rjuoląt^- 
niais lankytojais sųruosj^ 
sąskrydžių Oaklando -/San.
Leandro pažangiečių.”

Toks išsireiškimas yra la
bai klaidingas ir niekad 
naudos neneš. Mano galvo
jimu, veikiausia kur nors
įvyko klaida. IIgus ’metus 
gyvenantieji San Franciskę 
&WM. Alvinai, Sutkal,T& 
da King daug daug dirbda
vo sąskrydžių ruošai.’v Kjti 
gelbėdavo, reikalui esant/ 
Tai argi galima sakyti, kad 
jie buvo tik nuolatiniais 
lankytojais suruoštų są
skrydžių? Tai ne ir dar 
kartą ne! Ypatingai Alvi- 
nienė, Sutkienė — kiek jos. 
prisirūpindavo apie tuos vi
sus mūsų bendrus parengi
mus, kad tik jie būtų pel
ningi !

Sanfranciskietis

Norwood, Mass.
Serga

Sausio 8 d. staigiai susir
go J. Budrevičius, gyvenan
tis 35 Austin St. Pašauk
tas gydytojas. Jam apžiū
rėjus, ligonis išvežtas į 
Norwoodo ligoninę. Sausio 
13 d. jį aplankiau; atrodo 
sunkiai sergąs.

V. Navickas, gyvenantis 
38 Austin St., jau ilgas lai
kas serga. Skauda jam ko
jas, tai mažai gali vaikš
čioti.

Abu ligoniai yra “Lais
vės” skaitytojai ir pažan
gaus judėjimo rėmėjai. Lin
kiu jiems greitai pasveikti.

M. Uždavinis.

s Baltimore, Md. :
Įvairios žinios

Bethlehem Steel Ko. kai 
I stato kokį naują fabriką ar 
skyrių, tai pasigiria, kad 
bus daug darbų. Bet kada 
pastato, įrengia naujas ma
šinas, tai šimltus darbinin
kų dar atleidžia.

Bendrai mūsų mieste yra 
daug bedarbių. Gi jų gy
venimas nelengvas.

CIO unijos skyrius 2609 
buvo surengęs banketą pen
sininkams. Banketas geras, 
buvo tinkamo maisto, bet 
rengėjai pasikvietė kunigą 
kalbėti. Tas kalbėjo apie 
savo “biznį.” Buvo ir kitas 
kalbėtojas, tai jis jau šaukė 
apie “komunistinį pavojų” 
Amerikai.

Gerai, kad “Laisvė” pra
ilgino vajaus laiką. Bet 
reikia visiems darbuotis. 
“Laisvės” platinimas, — tai 
nėra tik vieno < Žemaičio 
reikalais, visi padėkime.

1923-1924 metais aš ge
rai pasidarbavau “Vilnį” 
platindamas Ohio valstijo
je. Tada net pagyrimą ga
vau nuo Leono Prūseikos.

Bet jau tada patyriau, 
kad laikraštis geriau plati
nasi, jei jame iš kolonijos 
yra dažniau korespondenci
jų. Tada aš rašiau į “Vil
nį.” Dabar visi ir visos pa
rašykime iš mūsų kolonijos 
į “Laisvę” — apie įvykius 
tarp lietuvių, svarbesnius 
įvykius mieste, na, ir iš 
darbo sričių. Tiesa, dauge
lis lietuvių jau pensininkai, 
betgi jų sūnūs ir dukros 
dirba.

Galima. “Laisvę” užrašyti 
savo giminėms ir į Lietuvą. 
Lietuvoje žmonės nori ži
noti apie ’tai, kaip gyvena 
Amerikos lietuviai, kas yra 
naujo. Jonas



A. JUODELIS

Peštynės del litų tarp 
Brazilijos smetoinninkų

•i '"STRAIPSNIS VIII ■ kų valiutą, tai buvo didelė
1933 metais Brazilijoj 

tarpe tautininkų ir klerika
linių smetonininkų prasidė
jo pirmos peštynės dėl litų 
nepasidalinimo.

.Nebuvo niekam paslaptis, 
kad per vadinamą Emigra
cijos Referentūrą ir Drau- 
giją “Užsienio Lietuviams 
Remti”, iš Lietuvos Valsty
bės iždo plaukė litai per 
Atlantą į Braziliją, Argen
tiną, Urugvajų ir kitur, ne 
vien tik mokykloms bei kul
tūrinėms ir labdaringoms 
draugijoms, bet ir bažny
čioms, kunigų algoms, net 
“misijų” kelionės kunigams 
iš to iždo buvo apmokamos. 
Kiekvienas lietuviškas laik
raštis, kuris Lietuvoje gar
bino fašizmą ir Smetoną, 
buvo subsidijuojamas lietu
viškų atstovybių.

“Nepriklausomų rašytojų 
ir žurnalistų” leidinyj No. 
2—1933 m. Kaunas. Juo
zas Daugėla rašo: “Lietu
viai Brazilijoj” pusi. 13-14 
“Kreditų Paskirstymas E- 
migracijos reikalams”:

1929 m. gcn. T. Daukantui 
pašalpa studijos reikalams į 
Braziliją 6000 lit.

Kun. Janulioniui pašalpa 
kelionei pas lietuvius Pietų 
Amerikoje ir Argentinoje — 
8000 litų.

Socialiniams reikalams Bra
zilijoj 5000 lt.

Darbininkų bibliotekai Pa
ryžiuje 2000 lt.

Lietuvių mokykloms Brazi
lijoj 9000 lt. Viso 30000 litų.

1930 m. Lietu v. mykykloms 
ir socialiniams reikalams Bra
zilijoj 17000 litų.

Generolui T. Daukantui Bra
zilijoj 1,211 lt.

Kun. J. Valaičiui pašalpa 
Brazilijoj 1800 litų.

Prof. Pakštui pašalpa stu
dijų reikalams Brazil. 3000 lt.

Spaudai palaikyti Brazili
joj 3000 lt.

Spaudai palaikyti Argenti
noje 3000 lt.

Viso 29011 litų.
1931 m. Lietuvių trims mo

kykloms išlaikyti Brazilijoj— 
18,000 litų.

Pašalpa dviems kunigams 
išlaikyti Brazilijoj: San Pau
lo mieste ir Urugvajuje 800 
litų.

Socialiniams reikalams Bra
zilijoj 11600 litų.

Pašalpa nuosavai mokyklai 
pastatyti Brazilijoj S. Paulo, 
Vila Belą 1500 litų.

Spaudai palaikyti Brazili
joj 36000 litų.

Pašalpa dviems kunigams 
išlaikyti Argentinoje 19200 lt.

Socialiniams reikalams Ar
gentinoje 12800 lt.

Pašalpa lietuvių namams iš
laikyti Argentinoje 8600 lt.

Pašalpa lietu/ vakariniams 
kursams Argentinoje 3000 lt.

Spaudai palaikyti Argenti
noje 8000 litų.

Pašalpa tripns chorvedžiams 
Argentinoje 6000 litų.
' Kelionpinigiai kunigams į 
tolimesnius provincijos cent
rus Argentinoje 2000 litų.

Viso 120,000 litų.
■ 1932 m. “Sąmatoje buvo 
humatyta 110,000 litų ir pas
kirta pusiau: Argentinai ir 
Brazilijai, sunaudoti lietuvių 
minties gerinimo reikalams“.

Įdomu, kad ministerija
1931 m. pasiuntė j Brazili
ją 11,600 litų “Globos Ko
miteto” reikalams, tokia 
pat suma buvo paskirta ir
1932 m., bet komitetas bu
vo likviduotas jau 1930 m. 
Netenka abejoti, kad konsu
las P. Mačiulis su kun. J. 

■Valaičiu virš 20,000 litų 
sunaudojo kitiem^ tikslams, 
būtent smetoninei propa
gandai. Reiškia, tik per 2-3 
metus be konsulų ir kitų 
diplomatų algų Pietų Ame
rikoje lietuviškai fašistinei 
propagandai iš Lietuvos iž
do buvo išimta virš 300,000 
litų. Ir turint omeny tų lai- 

suma pinigų.
Taigi del tų litų peštynės 

ir prasidėjo maž-daug taip: 
1932 • m. senas, suirusia 
sveikata ir be energijos ku
nigas-J. Valaitis grįžta į 
Lietuvą. Ir kad pavaduoti 
jo vietą, atvyksta kun. B. 
Sugintas.

Kadangi B. Sugintas bu- 
vo savotiškas kunigas, ku
lis mokėjo visai nuo kata
likų nesislėpdamas naudo
tis visais gyvenimo malonu
mais, kurie kunigams 
“draudžiami,” tai jis grei
tai patapo Brazilijos lietu
vių kolonijoj “popuilaru” 
kunigu. Būdamas demago
gu ir veidmainiu, mokėjo 
prieiti ir prie bedievių ir 
tikinčiųjų. Atsilankęs pas 
bedievius, mokėjo gerai pa
šiepti davatkas ir katalikus, 
aplankęs katalikus — keik
davo bedievius ir komunis
tus.

Turėjo dar ir kitą ypaty
bę: buvo gana stiprios svei
katos ir energijos kunigas. 
Neretai galima buvo Sugin
tą sutikti net ir vidurnak
ty, Vila Belo j, Vila Alpinoj, 
Vila Anastasijoj, Bom 
Retire arba Caninde pel
kėtam rajone: pasikėlęs 
sutoną klampiodamas pur
vą traukdavo prie tramva
jų sustojimo vietos. Visi ge
rai žinojo priežastį tokių 
Suginto “kalėdojimų”, jų 
buvo visokių: rinkliavų baž
nyčiai, meilės romanai, šni
pinėjimas lietuvių ir kito
kių.

1936 m. kun. B. Sugintas 
buvo atšauktas ir grįžo į 
Lietuvą. Kuomet 1940 m. 
įsikūrė Tarybų santvarka 
Lietuvoje, tai apie kun. Su
gintą Brazilijoj buvo pasa
kojama įdomių anekdotų. 
Vieni teigė, kad Sugintas 
kunigišką savo sutaną pa
kabino ant tvoros ir nuėjo 
tarnauti bolševikams, kiti 
pasakojo, kad Sugintas 
“komunistų buvo žiauriai 
nukankintas.” Paskutinį 
teigimą pranašavo tuomet 
ir kun. Pijaus Ragažinsko 
leidžiamas laikraštis “Švie
sa”. Tiems gandams daug 
Brazilijoj lietuvių katalikų 
patikėdavo ir pas kun. P. 
Ragažinską užpirkdavo mi
šias, ekzekvijas už Suginto 
dūšią.

Bet štai, 1957 m. į Rio 
de Janeirą į Eukaristinį 
Kongresą iš Š. Amerikos 
atvyksta ir kun. Sugintas. 
Šių žodžių autoriui teko jį 
sutikti gyvą ir sveiką, tik 
šiek-tiek pasenusį ir pasto- 
rėjusį. Kun. B. Sugintas 
įeina į Brazilijos lietuvių 
kolonijos istoriją todėl, kad 
buvo įkūrėjas pirmos lietu
vių katalikų bažnyčios Bra
zilijoj.

Kunigai šu įžulimu ir ne
apykanta tuo metu per sa
vo leidžiamą laikraštį “Švie
są” puolė visus tuos, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu 
reiškė savo džiaugsmą ir 
pasitenkinimą 1940 m. bir
želio mėnesį Lietuvoje pa- 
sikeičiusia santvarka. Ypa
tingai kunigai smarkiai 
atakavo “Rytą.”

1941 m. birželio 21 d., 
kuomet fašistinė Vokietija 
užpuolė TSRS ir okupavo 
Lietuvą, tai kunigai džiaug
damiesi per “Šviesą” šūka
vo: “Ačiū dievui, mes lais
vi”. “Vokiečių nenugalima 
armija artinasi prie Mas
kvos... Stalinas šaukiasi 
anglų žydelių paaglbos, bet 
jau per vėlu...” Šitokiais 
šlykščiais lozungais buvo 
perpildyti “Šviesos” pusią-

J. KaŠkaičio laiškas 
iš Lietuvos

Draugės ir Draugai! Ga
vau iš Amerikos keletą la
bai ilgų laiškų, atsiminimų, 
aprašymų apie savo gyveni
mą ir darbus. Tokie raši
niai galėtų būti medžiaga 
JAV pažangiųjų lietuvių 
istorijai, kada ir kur ji be
būtų gaminama. Bet enci
klopedijai šito visai nerei
kia. Lietuviškosios tarybi
nės enciklopedijos istorijos 
skyrius talpina tik trumpu- 
čiutes biografines pasižy
mėjusio veikėjo žinias, tik 
pačius esminius pažangaus 
veikimo faktus. Pad ėda 
darbuotojo pavardę vardą, 
gimimo datą ir vietą, kilk 
mą.

Sakysim, kad ir šitaip: 
Kilęs iš vargingųjų valstie
čių, vertėsi siuvėjo amatu 
(ar ėjo laukų darbus). Da
lyvavo 1905 m. revoliucijo
je. Išvyko į JAV... metais, 
dirbo fabrikuose tame ir ta
me mieste, išmoko... amato. 
Dalyvavo darbininkų prof
sąjunginiame judėjime, bu
vo aktyvus ALDLD narys, 
dalyvavo ir kitų pažangių
jų lietuvių organizacijų 
veikloje (LMS, LDS, Tarp- 
tutinis darbininkų apsigy
nimas, T. Lietuvos pagalbos 
teikimo komitetas, ...choras, 
teatrinė grupė, bendradar
biavo pažangioje JAV lie
tuvių spaudoje — “Laisvė
je,” “Vilnyje,” “Darb. bal
se,” platino ją. Rašinėjo ko
respondencijas, knygų bei 
teatrų apžvalgas, seimų, ke
lionių įspūdžius. Mirė (jei 
jau miręs)... mieste ...me
tais. Kitam gal dar pami
nėta, kad už pažangų vei
kimą areštuotas ir kalina
mas.

Tai beveik ir visa muzi
ka. Užima gal puslapį ar 
mažiau. Tai matot, Drau
gai. Nesinervinkit, nesi- 
baiminkit veltui. Išsišako
jusių, ilgų biografijų ne
reikia: enciklopedijoj vietos 
nebūtų.

Ir atsi minkite : net ir 
įteiktieji raštai toli gražu 
ne visi tilps enciklopedijo
je. Galutinai tik bus nu
tarta, ką dėt ir ko nedėt. 
Pagal savo asmeninę nuo
žiūrą ir turimąs žinias, aš 
gal rekomenduočiau enci
klopedijai ir didesnį veikė
jų skaičių, tai ir tiek. O 
kas toliau vyks, tai jau ne 
mano žinioj. Kolektyvus 
sprendimas dalykus vykdo.

Man buvo padaryta užuo
mina ar įtaiga, kad nusi
pelniusiam draugui parašy
čiau laišką dėl biografinių 
informacijų, o ne viešai ieš
kočiau per spaudą. Deja, 
aš gi adresų neturiu. Jei 
“Laisvės” bei “Vilnies” re
dakcija ir prisiųstų man 
adresų krūvą, tai man Susi
darytų nepakeliamas dar
bas. Laikas, energija, oro 

piai, kurią redagavo “de
mokratas” kun. A. Armi
nas.

Kun. A. Arminas yra vo
kiečių kilmės, ir kaip vė
liau paaiškėjo, tai buvo ir 
Hitlerio šnipas Brazilijoj. 
1942 m. šv. Antano bažny
čioje, kur gyveno barzdoti 
vokiečių vienuoliai, už alto
riaus gerai užmaskuotas 
buvo surastas radio siųstu
vas ir priimtuvas, per ku
rį vienuoliai šnipai gauda
vo tiesioginius pranešimus 
iš Berlyno ir persiųsdavo 
reikalingas informacijas 
Vokietijai. Šitame šnipų 
tinkle buvo ir lietuvių ku
nigas A. Arminas, kuris vi
sas Goebelso maldeles sku
bėdavo perspaūsdinti lietu
vių katalikų “Šviesoj”.

pašto lėšos... Gal lengviau 
ir patogiau bus šitaip. Aš 
parašysiu kelioliką trumpu
čių laiškelių ir oro paštu 
pasiųsiu “L.” ar “V.” re
dakcijai, prašydamas, kad 
gautus laiškelius kas nors 
malonėtų persiųsti kam kur 
reikia. Aišku, čia reikės 
geros valios ir nuoširdaus 
draugiškumo, kad kas pa
talkintų šitame pažangios 
kultūros darbe. Iš anksto 
tokiam mielam talkininkui 
tariu iš visos širdies didžiu
lį ačiū! Kartotekoj esu pa
žymėjęs alfabetiškai gražų 
būrį darbštesniųjų pažan
gos veikėjų, skiriamų en
ciklopedijai. ’

Bet turiu ir vedu ir kitą 
kartoteką, ne enciklopedi
jai, bet šiaip bendrai infor
macijai. * Čia ypač svarbu 
iššifruot slapyvardžius, ku
rių pilna visur ir ne taip jau 
lengva susiorientuoti. Gal 
kelis slapyvardžius aš pa
kartojau dukart ar tris
kart. Nevertėtų už tai įsk 
žeisti. Errare humanum’ 
ėst. , ■ <

Ir vėl — kuo čia dėta en
ciklopedijos redakcija? 
Kam čia ją įžeidinėti ir 
priekaištus daryti, girdi, 
apie tai “turėtų žinoti kiek
vienas vidurinės mokyklos 
moksleivis”... Arba “lai re
dakcija apie tuos žmones 
pasiteiraus pas literatūros 
mokslo darbuotojus.” Juk 
iššifruot slapyvardžius pra
šė ne enciklopedijos redak
cija, bet aš, pagal partijos 
istorijos instituto direkto
riaus patvarkymą: institute 
turi būti kiek galima pil
nesnė kartoteka apie visus 
užsienių darbuotojus, net ir 
apie atsiriietėlius, renega
tus, buvusids senesnių lai
kų veikime.; Čia jau visai 
kitas reikalas, nesusijęs su 
lietuviškąja; encikloped i j a. 
Tik šiaip, dėl bendros in
formacijos kultūros klau
simais, tokia kartoteka bū
tinai reikalinga. Ir aš ją 
turiu atlikti kaip reikiant.

Apie V. Taurą (Kązį Vi- 
diką) — labai gražiai jai 
ačiū — atsiuntė man žinių 
viena miela Draugė, E. 
Repšienė, ir tuoj aš jai pa
siunčiau padėkos laišką. Čia 
vėl visai be reikalo buvo 
padarytas priekaištas enci
klopedijai. Ne liet, enciklo
pedija, bet Vilniaus “Tie
sos” vienas žymus bendra
darbis klausinėjo mane apie 
V. Taurą. Taip mano ir bu
vo pažymėta.

Kas daugiau? Enciklope
dijos darbai vyksta nuola- 
tai. Pirmasis didžiulis to
mas štai jau pasirodys. Ei
nant alfabetiškai, rengiami 
kiti tomai. Gal ir dešimt
mečio reikės, kol išeis pas
kutinis tomas.

O su slapyvardžiaiss dar 
teks “palinksniuoti.” Ką gi 
padarysi. Todėl kreipiuos į 
geros valios draugus patal- 
kinkit, padėkit man iššif
ruoti slapyvardžius, ku
riuos surankiojau pirmes- 
niame rašiny. Laukiu. Lau
kia dar labiau Partijos is
torijos institutas. Už pa
stangas didžiulis ačiū!

Adresuokite:
Vilnius 13
Klinikų 3-11
J. Kaškaitis
Lithuania, USSR
Dėkojam vgerb. J. Kaškai- 

čiui už paaiškinimą. Dabar, 
atrodo, visiems bus jo lie
čiami dalykai suprantami.

Redakcija

Balbo, Panama. — Pa
namos kanalo pagilinimui ir 
paplatipimui bus išleista 
$70,000,000.

New Hayen, Conn
LLD 32 kp. fin. sekretorė 

M. Valinčienė pranešė, kad 
jtttU Visi'’kuopos nariai pa- 
simokėjo duokles už 1962 
metus. Dabar mūsų reika
las pasidarbuoti ir gauti 
naujų narių.

“Laisvės” dalininkų suva
žiavimas įvyks vasario 4 d., 
New Yorke. Iš mūsų kolo
nijos nemažai lietuvių ren
giasi važiuoti į suvažiavi
mą ir dalyvauti “L” banke
te.

Mūsų kolonijos draugai 
taria didelį ačiū Rojui Mi- 
zarai už patarimą kores
pondentams, kaip rašyti. 
Tikrai, jau daugelis paste
bėjo, kad kai kurių kores
pondencijos labai smulkme
niškos — liečiančios tik sa
vo koloniją ir neįdomios ki
tų kolonijų skaitytojams.

Apsčiai buvome parsi
traukę “Vilnies” .1962 m. 
kalendoriaus. Jau visus iš
platinome. Gal dar reikės 
antru kartu parsitraukti.

‘Laisvės” No. 3 tilpo LLD 
Centro Komiteto praneši
mas. Smagu, kad organiza
cija auga. Reikia visiems 
ir visoms pasidarbuoti ug
dyme lietuvių kultūros ir 
apšvietos organizacijos.

J. Kunca

St. Petersburg, Fla
Iš šio miesto žinių kaip 

ir nesimato “Laisvėje”, o 
jų yra gana daug ir svar
bių. Čia gerai gyvuoja L. 
L.D. 45 kuopa, ir apie ją 
sukasi čia visas vietos pro- 
gresyvis veikimas: rengia
mos sueigos, pažmoniai, į 
kuriuos susirenka gana 
daug publikos. LLD 45-ta 
kuopa turi eilę gerų dar
buotojų, kaip vyrų, taip ir 
moterų; ypatingai draugės 
moterys atsižymi rengimuo
se pokylių, kas neša geras 
įplaukas, o turint įplaukų, 
jau galima paremti įvairias 
svarbias įstaigas.

Šią žiemą, kaip atrodo, 
tai mažiau šiauriečių čia 
atvažiuoja?Gal mūsų drau
gai jau truputį nuseno, gal 
jiems trumpiau su dole
riais, gal dar vėliau atva
žiuos.

O šiaurėje šiuo metu yra 
daug šalčiau nei pirmesnė
mis žiemomis buvo. Atva
žiuokite čia, draugai, nesi
gailėsite tai padarę. Čia 
yra labai daug gerų lietu
vių iš visos plačios Ameri
kos, kilusių iš kiekvieno 
Lietuvos kampelio. Jūs čia 
sueisite savo senus pažįsta
mus, kurių jau seniai nie
kur kitur nesutikotr-^

Čia pensijonieriai lietu
viai tikrai gražiai gyvuoja, 
laukia, kalba apie atvažiuo
jančius savo pažįstamus ir 
juos gražiai pasitinka.

Tik prieš kelias dienas 
čia mirė M. Kairis, LLD 
45 kuopos narys, ir nuola
tinis darbuotojas, spaudos 
rėmėjas. Į jo laidotuves at
silankė labai daug žmonių. 
Kūnas buvo sudegintas kre
matoriume. A. Metelionis 
pasakė tinkamą kalbą.

Atlikus laidotuvių apei
gas, D. Kairienė, velionio 
žmona, pakvietė visus lai
dotuvių dalyvius į Laiška
nešių svetainę pietų.

Velionis M. Kairis buvo 
jau 76 metų amžiaus, bet 
atrodė dar tvirtas žmogus; 
sirgo vėžio liga.

Dzūkelis

Paryžius. — 1961 metais 
Francūzijos civilinė aviaci
ja turėjo 300,000,000', dole
rių pajamų.

Cleveland, Ohio
Kaip tai netikėtai sausio 

mėnuo praėjo be jokių pra
mogų, bet tuo tarpu mato
si, kad eina dideli pasiruo
šimai įvairiems pokyliams 
ateityje. Štai tų būsimų 
pokylių kalendorius:

Vasario 3 d. įvyks Mo
terų klubo, vasario 17 d.— 
Meno choro, kovo 3 d.—L. 
D. Pašalpinės Draugijos, 
kovo 17 d. — LLDS 55 kp., 
bal. 28 d.—LLD 22 kuopos, 
o gegužės 20 d. bus Meno 
choro koncertas. Visos tos 
pramogos, išėmus choro 
koncertą, įvyks LDS Klu
bo svetainėje. Koncerto da
tą paėmiau iš choro kores
pondento pranešimo, svetai
nės antrašą praneš vėliau.

Mūsų veikime chorai vi
suomet lošė ir lošia svarbią 
rolę, todėl reikėtų padary
ti platesnį palyginimą, ko
kie jie buvo, sakysime, prieš 
40 metų ir kokie jie dabar.

Pirmiau choruose būda
vo bent pora desetkų jau
nų merginų ir apie tiek 
pat vaikinų. Gali būti vie
nas kitas atėjo į chorą me
no pojūčių raginamas, bet 
daugumą jaunuolių į cho
rus htvedė viliojimai prie
šingos lyties, ir tai yra na
tūralu. Ir štai jie bedai
nuodami ir vieni kitiems 
akytėmis bemirkčiodami su
kūrė šeimas.

Skirtumas dabartinių 
choristų nuo pirmĮesniųjų 
yra toks-: šie yra ne tik me
ne, bet ir politiniai subren
dę žmonės; jie supranta 
svarbą ir reikalą palaikyti 
chorus, tai ir pašvenčia tam 
laiką ir energiją, o akyčių 
mirkčiojimas jiems gali bū
ti tik malonūs prisiminimai.

Vasario 17 d. turėsime 
Meno choro vaakrienę, o1 
kuomet visas choras sueina 
į pramogą, tai visuomet su
kelia gerą ūpą ir nuotaiką. 
Aišku, nebus išimties ir 
šioje sueigoje: dainos skam
bės iki vėlumuos. Pradžia 
6 vai. vakare, vėliau šokiai.

s J. žebrys

Philadelphia, Pa.
Streikieriai turi sunkią 

kovą
Jau kelis kartus “Lais

vėje” buvo rašyta apie Yale 
ir Towne kompanijos dar
bininkų streiką. Streikas 
tęsiasi nuo 1961 m. rugpiū- 
čio mėnesio. Streikas vado
vaujamas Tarptautinės ma
šinistų unijos (AFL-CJO) 
1717 skyriaus.

Per tuos kelis mėnesius 
kompanija daugelį kartų vi- 
sokiamis priemonėmis kėsi
nosi palaužti darbininkų 
dvasią ir sulaužyti streiką. 
Tačiau nepavyko. Kompa
nija, negalėdami įvykdyti 
savo nelemtų užmojų, įkri
to į desperaciją: pradėjo 
siuntinėti streikuojantiems 
darbininkams vilio jan č i u s 
laiškus, kviečiant grįžti at
gal į darbą. Ta meškerė ir
gi mažai žuvelių tesugavo... 
Pagaliau kompanija spau
doje paskelbė, kad urmu 
priimdinės dar b i n i n k u s. 
nuėjo į teismą prašyti teisė
ją, kad sušvelnintų draudi
mą, kuris leido tik 80 pi- 
kietininkų pikietuofi, ir kad 
leistų masiškai pikietuoti.

Draudimui sušvelninti su
sirinko net trys teisėjai ir 
surado, kad jie neturi teisės 
'‘indžionkšiną” sušvelninti. 
Jie patarė unijai kreiptis į 
Pennsylvanijos: valstijos 
Apeliacijų - teismą, o jo po
sėdžiai prasidės tik kovo 
mėnesį.

Unijos vadai ir darbinin
kai ankstyvą sausio 11 d.
T
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rytą, aukštai iškėlę vėlia
vas, masiškai nužygiavo į 
fabriką. Daugelis streikie-^ 
rių sugulė ant sniegu apklo
to įėjimo į fabriką, 10 laips
nių šaltyje ir pusiau sustin
gusiais nuo šalčio kūnais 
užbarikadavo kelią streik
laužiams.

Penki šimtai policistų 
“sunkiai padirbėjo,” kol sa
vo rankomis kilnodami gy
vą užtvarą, nunešiojo streik
laužiams iš po kojų...

Įvyko darbininkų su 
streiklaužiais ir su policija 
susikirtimų. Daugelis 
streikierių buvo .areš
tuota. Miesto burmistras 
R. Dilworthas prašo strei
kierių užsilaikyti ramiai, 
nekelti muštynių, o Yale 
and Towne kompaniją ragi
na nelaužyti darbininkų 
streiko. ‘O jiei ne, tai jis už
darysiąs fabriką.

Kongresmanas W. Greene 
irgi sakė prašysiąs Kon
gresą streikui ištirti. Yale 
and Towne kompanija turi 
valdiškus užsakymus — ap
sigynimo reikalams.

“Laisves” Reporteris

Elizabeth, N. J.
Trumpos žinios

Diehls, Ko./ Finderne, N. 
J., darbininkai po šešių sa
vaičių streiko dalinai jį lai
mėjo. Jie priklauso prie 
tymsterių unijos. Visi jau 
grįžo į darbą.

Singer Ko., Elizabethport, 
N. J., pardavė savo fabri
ką. Seniau pas Singer Ko. 
dirbo apie 9,000 darbinin
kų, o dabar tedirba jau tik 
apie 3,000.

Tlexion Brothers ligoninė 
laikėsi tam tikrų religinių 
nusistatymų ir moterų ne
priimdavo. Dabar jau su
laužė tą tradiciją, bus net. 
30 slaugių. J

Sausio 7 d. įvyko LDP 
klubo susirinkimas. Iš val
dybos raportų paaiškėjo, 
kad klubas finansiniai sto
vi gerai. Klubas užlaiko 
biblioteką, kurioje randasi 
įvairių knygų, taipgi ateina 
“Laisvė,” “Vilnis,” “Liau
dies balsas” ir kiti laikraš
čiai.

Klubas nutarė surengti 
pramogą sukėlimui;, pinigų 
L. Prūseikos paminklo fon
dui. Atsisakius pirmesniam 
pirmininkui, jo vieton buvo 
išrinktas Ignas Beeis. Klu
bo susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį.

LLD 54 kuopos nariai jalu 
mokasi 1962 metų duokles; 
tai labai gerai. Visi laukia 
sekamos knygos. Paauko
jo $5 į Prūseikos pamink* 
lo fondą.

Albertas ir Thelma Ma- 
kutėnas įsigijo nuosavą na
mą Granford, N. J. Puiki 
rezidencija. Albertas yra 
Bronės Makutėnienės sū
nus. Linkiu jauniems žmo
nėms laimės naujoje vieto
je. Ukrinas

BULGARIJA SKUBIAI 
EINA PIRMYN

Sofija.—Socialistinė Bul
garija daro didelį progresą. 
1961 metais jos industrija 
viršijo 10 procentų 1960 
metų gamybą ir pralenkė 
planą. Darbininkams pa
keltos algos nuo 10 iki 15 
procentų. > ,

Bulgarija randasi Balka
nų pusiasalyje, užima 4ĄT 
800 ketv. mylių plotą ir tu
ri 8,000,000 gyventojų. C • • » 1 »/ ’ • 4 k »<»*• ’•'•4 •



JUBILIEJINIS
LAISVĖS' VAJUS

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
atnaujinimų. Connecticut valstijos vajininkai stipriai 
laikosi pirmoj vietoj.

Julius Kalvaitis, brooklynietis, užėjęs į raštinę pri
davė atnaujinimų.

S. Radusis, Bayonne, N. J., prisiuntė atnaujinimų.
Philadelphiečiai gražiai, pasidarbavo, gauta atnauji

nimų nuo R. Merkio ir P. Walantienes.
M. P., southbostonietė, prisiuntė dvi naujas prenu

meratas.
Nauja prenumerata gauta nuo J. Blažonio, Lowell, 

Mass., o nuo J. Gaidžio, Maynard, Mass., atnaujinimų.
A. žemaitis, Baltimore, Md., prisiuntė atnaujinimų.
Great Neckui su atnaujinimais pagelbėjo F. Klas- 

tauskas, huntingtonietis.
Wm. Patten, Gloucester Hts., N. J., prisiuntė naują 

prenumerata ir atnaujinimų. Jis savo rezultatus skiria 
V. Žilinskui, Plymouth, Pa.

J. Webra, Cleveland, Ohio, pagelbėjo clevelandie- 
čiams su nauja prenumerata.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; M. Uždavinis, 
Norwood, Mass.; M. Aranuk, ir C. Belunas, Detroit, 
Mich., ir C. K. Urban, Hudson, Mass.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla. ... $21.00 
Karl ir Elizabeth Zuk, Seattle, Wash.............. 11.00
J. Stanys, Baltimore, Md..................................  10.00
John Motuzą, Trenton, N. J..............................  10.00

* S. ir A. Titaniai, Woodhaven, N. Y. .. .........,... 10.00
J. Lesevičius. Verdun, Canada. ........... 10.00
R. Strelčiūnienė, Treveskyn, Pa..........................10.00
J. Sinkevičius, Montreal, Canada .................... 10.00
N. ir A. Iešmantai, Jamaica, N. Y................ 8.00
K. Sadauskas, Brooklyn, N. Y............................ 6.00
P. Karpavich, Lynn, Mass................-.............. 6.00
K. Danesevičius, Waterbury, Conn................ 6.00
A. Jakstis, Detroit, Mich. .. . ........................... 6.00
F. Riaubis, Philladelphia, Pa............................ 6.00
A. Grigaitis, Morse, La............................-... 6.00
J. Paukštaitis, Miami, Fla................................. 6.00
B. Samoška, Orlando, Fla......................   5.00
M. Gudas, Verdun, Canada .............................. 5.00
John Gudergis, Glastonbury, Conn................ 5.00
V. Petraitis, Woodhaven, N. Y. ..................... 5.00
V. ir L Pranaičiai, Flushing, L. 1.................... 5.00
J. ir U. Daugirdai, Lowell, Mass.  ........... 5.00
K. Lopatta, Baltimore, Md................................. 4.00
Daržininkas, Montreal, Canada........................ 4:00
K. J. Yenkeliun, Waterbury, Conn.................... 3.00

• R. Kirk, Seattle, Wash...................................... 3.00
A. Waitkevicius, Norfolk, Mass...................... 3.00

i' F. Preibis, Walpole, Mass.................   3.00
A. Kamarahskas, Wilkes-Barre, Pa................ 2.00
Mary Thomas, Windsor, Qonn. .._.................. 2.00
J. Strumskis, Philadelphia, Pa......................... 2.00
Po $1: J. Kairys, J. Patašius, A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.; J. Riklickas, Baltimore, Md.; M. Čižiū
nienė, Lowell, Mass.; F. Lideikis, Largo, Fla.; Eva Lekas, 
Wollaston, Mass.; Mrs. V. Vaškis, Quincy, Mass.; S. 
Kleiza, Huntington, N. Y.; P. Budriūnas, Miami, Fla.; 
E. Vjšniauskienė, Bayonne, N. J.; D. J. Burnett, Canter
bury, Conn.; J. Kindulis, Oakville, Conn.; John Bartush, 
P. Kukenis, Waterbury, Conn.; G. Daukus, Rochester, 
N. Y.; K. Mažeika, Jersey City, N. J.; J. Jatužis, River
side, N. J.; J. Morkūnas, P. Nemunas, 'Philadelphia, 
Pa.; Mary Svetoka, Wilmerding, Pa.; Marytė, So. Bos
ton, Mass.; J. Shaskas, Philadelphia, Pa.; S. Urbon, Sa
lem, Mass.; A. Markūnienė, Hudson, Mass.

Iš anksčiau gauta $4,872.67. Dabar įplaukė $228. 
Viso gauta $5,100.67.

Dėkojame visiems viršminėtiems aukotojams už jų 
^dovanas, ir vajininkams už jų rūpestingą pasidarbavimą. 
'•Liko savaitė laiko iki vajaus pabaigos, dar sykį prane
šime reultatus, o po to paskutiniai reultatai bus pra
nešti po sausio 28-os d. Linkime vajininkams daug sėk
mės iki sausio 28 d. “Laisvės” Administracija
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Saratoviečiai ploja 
Lietuvos artistams

Didelę ir įdomią progra
mą atvežė Lietuvos “Vil
niaus” cirko artistai į Sa
ratovą. Čia jie savo pasi
rodymais pradėjo naują se
zoną.

...Gęsta šviesos. Keturiuo
se ekranuose po cirko 
skliautu žiūrovai mato pui
kią Lietuvos gamtą, naujas 
statybas, Tarybų Lietuvos 
turtus. Šis^nontažas paly
dimas B. Dvariono muzika 
ir S. Nėries eilėmis. Po tra
dicinio parado prasideda 

♦artistų pasirodymai.
4 Didelį meistriškumą ant 

Jynų parodė J. Ramanaus- 
rkienė ir P. Pipiras, ekvilib
ristas A. Gineika. Lengvai 
ir 'gracingai atlieka sudė
tingus pratimus ties pat 
LliCl •' » • . * i <1 

skliautu cirko gimnastai 
K. Kalaševičius, O. Kalaše- 
vičienė ir R. Kalaševičiūtė.

Su dideliu pasisekimu 
pasirodė figūrininkės dvi
račiais J. ir V. Stankutės, 
kurios, tiksliai ir gražiai 
atlikdamos sudėtingus nu
merius, sužavėjo publiką. 
Nudžiugino žiūrovus jauna 
dresiruotoja Aldona Latvy
tė. Daugelis programos nu
merių, kaip antai ekvilibris- 
tės viela A. Gineikienės, at- 
likusios lietuvių liaudies šo
kį “Klumpakojį,” muziki
nio ekscentriko Vladulio ir 
kitų, parodo žiūrovui naci
onalinį liaudies kūrybos sa
vitumą.

Saratovo žiūrovai šiltai 
sutiko Lietuvos artistus, la
bai gerai įvertinę jų meist
riškumą.

T 
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Naujas gyvenimas prie Ventos
Gražioje senosios Ventos 

pakrantėje boluoja..puiki, ,į 
naujus, šiandieninius: miesr 
tus panaši gyvenvietė. Ro
dos, jos dailūs namai savo 
raudonomis ir šviesiomis 
plokščiomis kepurėmis iš 
tolo moja ir sako: “Sustok, 
praeivi! Pasigėrėk augan
čiu nauju komunistinės 
įmonės darbininkų miestu 
su daugiabučiais namais, 
erdvia ir šviesia mokykla, 
moderniu vaikų darželiu - 
lopšeliu ir kitomis kultūri
nėmis - buitinėmis įstaigo
mis.”

Prie Ventos, netoli Akme
nės geležinkelio stoties išau
go ir toliau auga Aknfenės 
statybinių medžiagų kombi
nato darbininkų gyvenvietė. 
Tai komunistinės ateities 
miestas. Jį stato Šiaulių 
statybos valdybos Nr. 30 
statybininkai.

Daug triūso ir rūpesčių į 
šią gyvenvietę įdėjo statybi
ninkai. Ir kiek dar teks įdė
ti! Juk partijos Programo
je nubrėžtas uždavinys per 
artimiausią dvidešimtmetį 
visus gyventojus aprūpinti 
gerais butais. Darbininkų 
mieste šis klausimas turi 
būti išs p r ę s t a s kur kas 
anksčiau. Štai kodėl gyven
vietėje nė minutę nenustoja 
statybų gausmas, ją papuo
šia vis nauji ir nauji sta
tybų pastoliai. Dabar sta
tybininkai, yadov a ujami 
statybos aikštelės viršinin
ko Petro Šukio, triūsia prie 
dviejų triaukščių gyvena
mųjų namų. Vienas jų 24 
butų, o kitas — 12 butų. 
Abiejuose atliekami apdai
los darbai.

—Naujųjų metų išvaka
rėse įkurtuves naujuose bu
tuose švęs dar 36 darbinin
kų šeimos, — sako komp
leksinės bigados brigadinin
kas Antanas Petrikas.

Tai, kas' šiemet gyvenvie
tėje padaryta, — didžiau
sias šios brigados žmonių 
nuopelnas, bet p e r n e 1 y g 
kuklus brigadininkas apie 
tai nutyli. Gerai sucemen
tuota darni brigada dirba 
pralenkdama laiką. Visi 
apie brigadą padeda pasa
koti nuo Antano Petriko...

Atėjo jis į statybą prieš 
dešimt metų. Tuomet dai
lidės amatą mokėjo. Padir
bo metus cemento gamyklos 
statyboje — į brigadininkus 
pakėlė. Vadovavo dailidžių 
brigadai, mokė, ateinančius 
į N. Akmenės statybą žmo
nes mylėti darbą. Kartu jis 
pats atkakliai mokėsi. Pra
ėjo metai kiti, ir Petrikas 
tapo kelių specialybių meis
tras. Dabar jis ne tik geras 
dailidė, bet ir mūrininkas, 
be tonuotoj as, puikus suvi
rintojas.

1956 metais Akmenės 
l statybos valdybos vadovai 
Antanui patikėjo jungtinę 
brigadą. Ir čia brigadinin
kas nepadarė gėdos. Visos 
užduotys buvo įvykdomos 
pirma laiko. Iš paprastų 
brigados darbininkų išaugo 
puikūs meistrai. Antai, Juo
zas Misius tapo suvirinto
jų. Augustinas Vilkas iš
moko dailidės amato.

Šių metų pavasarį Anta
nas Petrikas atėjo dirbti į 
Šiaulių statybos valdybos 
N-r. 30 Akmenės statybinių 
medžiagų kombinato gyven
vietės statybos aikštelę, kur 
trūko žmonių, ypač specia
listų. Ir čia jis vadovauja 
jungtinei brigadai. Kas da
bar nepažįsta šios brigados 
dailidžių Petro Gauryliaus, 
Stasio Tumavičiaus, beto
nuoto jos Danutės Tumavi- 
čienės ir kitų? O juk jie į 
statybą atėjo paprasčiau
siais darbininkais.

Kiek atokiau nuo dabar-.
.omnĮj’jĮ ;!'■!

tinęs gyvenvietės į viršų 
kyla 32 metrų aukščio van
dentiekio bokštas. Jį stato 
Akmenės statybos valdybos 
Akmenės aikštelės statybi
ninkai, vadovaujami darbų 
vykdytojo Jono Šoblicko. 
Jie taip pat įrengia gatvę.

Dabar Akmenės statybi
nių medžiagų kom b i n a t o 
darbininkų gyvenvietės sta
tyboje gali sutikti statybi
ninkus iš Šiaulių, Akmenės 
ir Mažeikių statybų valdy
bų.

Gyvenvietės statyba vyks
ta sparčiai. Jau baigti lieti 
pamatai kitam 24 butų gy
venamajam namui. Ketvir
taisiais septynmečio metais 
gyvenvietėje bus pastatyti 
du gyvenamieji namai po 
24 butus ir trys po 12 bu
tų, 100 vietų ligoninė, iš
grįsta nemaža gatvių, at
likta daug kitų darbų.

Nauji dideli darbai lau
kia šauniųjų statybininkų. 
Jų rankos prie Ventos stato 
naują komunistinės įmonės 
darbininkų miestą.

A. Ercupas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
MOTERŲ KLUBAS 

ĮMONĖJE
Grigiškiai. — Grigiškių 

bandomasis popieriaus 
kombinatas vienas pirmųjų 
respublikoje iškovojo gar
bingą komunistinio darbo 
įmonės vardą. Jį kolekty
vas pateisina ne tik savo 
gamybiniais laimėjimais. 
Čia virte verda visuomeni
nis gyvenimas.

Gamybininkės ir namų 
šeimininkės suorganizavo 
moterų klubą. Klube susi
būrė taip pat mokytojos, li
goninės, prekybos , įmonių 
darbuotojos. Klubo inicia
tyva moterims skaitomos 
paskaitos medicinos, higie
nos, vaikų auklėjimo, bui
ties klausimais. Kultūros 
namuose įrengtas kamba
rys su pavyzdiniu baldų iš
dėstymu. čia taip pat buvo 
demonstruojamos žiem o s 
mados.

Klubo narės prižiūri, kad 
darbininkų gy venvie tėję 
būtų švara, organizavo so
cialistinį lenktyniavimą Ry
kantų apylinkės kolūkiečių 
tarpe už pavyzdingą sani
tarinę būklę namuose ir so
dybose.

Lietuviškas gintaras — 
į Braziliją

Klaipėdos “Dailės” kom
binatas išsiuntė į Braziliją 
siuntą meniškų gintaro dir
binių bei papuošalų, kurie 
bus eksponuojami Rio de 
Žaneire įvyksiančioje TSRS 
pramonės - prekybos paro
doje.

Eksponatų tarpe — daili
ninkų Eugenijaus ir Biru
tės Mikulevičių skulptūros 
“Mergaitė” ir “Piemenu
ką^”, dailininkių Genės 
Guntienės ir Liucijos Šul- 
gaitės gintaro mozaikos ir 
moteriški papuošalai.

Be to, parodoje bus eks
ponuojamos ir serijinės ga
mybos produkcija — ginta
rinės sagės, apyrankės, 
kaklo nėriniai, ir kiti pa
puošalai.

“K. Tiesa”

Drabužiai ir avalynė 
1962 metams

Kokius drabužius ir ava
lynę numato gaminti 1962 
metais mūsų respublikos 
pramonės įmonės.

Vilniaus Karininkų na
muose atidaryta respubliki
nė drabužių ii* avalynės pa
gal 1962 metų;pavyzdžius 
didmeninio pardavimo mu- 

" j M )< f l )l JiĄt) * .<

uogienos, sultys, daržovių 
konservai. Įrengta žalių 
žirnelių konservavimo lini
ja. Šios produkcijos bus iš
leidžiama 1—1,5 milijono 
sąlyginių indėlių per me
tus. Numatyta pastatyti 
šaldymo cechą, kuris ga
mins greit atšaldytų vaisių 
ir daržovių konservus. Pra
dėjusi dirbti pilnu pajėgu
mu, įmonė kasmet galės iš
leisti apie 8 milijonus sąly
ginių indėlių konservų.

Naujus fabrikus iki sep
tynmečio pabaigos numato
ma pastatyti Simne ir Jo
niškyje. Kauno konservų 
fabrike bus pastatyti nauji 
korpusai. Įmonės gamybi
nis pajėgumas padidės be
veik dvigubai. Naujųjų me
tų pradžioje dideli statybos 
darbai prasidės Vilniaus 
konservų fabrike. Čia bus 
gamyba respublikos konser
vų pramonės įmonėms.

Mažinamas sezoniškumas 
šios pramonės šakos darbe. 
Ilgainiui įmonės nutrauks 
gamybą tik menesiui laiko, 
kuris reikalingas įrengimų 
remontui atlikti. Pavasarį, 
kai. pasibaigia pagrindinės 
žaliavos atsargos, įmonės 
gamins kitokią produkciją. 
Tauragės fabrikas pradėjo 
gaminti vaisių ir vynuogių 
vyną. Kai kuriuose fabri-

gė. Vienuolika įmonių, jų 
skaičiuje Vilniaus “Leli
jos”, “Aušros”, Kauno 
“Spalio”, “Dubysos”, “Bal
tijos” fabrikai, Vilniaus 
Modelių nam^ir kitos įmo
nės atsiuntė į mugę 1,400 
modelių vyriškų, moteriš
kų ir vaikiškų viršutinių 
drabužių. Mugėje miestų ir 
rajonų prekybinių organi
zacijų darbuotojai pasisa
kys apie eksponuojamus 
drabužius, suderinus dirbi
nių asortimentą. Viso su 
prekybinėmis organizacijo
mis bus sudaryta sutarčių 
64 milijonams rublių — be
veik penkiais milijonais 
rublių daugiau, negu 1961 
metais.

Čia taip pat prekybinių 
organizacijų darbuotojai 
susipažins su naujais ava
lynės modelais, pagal ku
riuos Lietuvos Liaudies 
ūkio tarybos įmonės siūs 
avalynę kitais metais. Sa
vo dirbinius pateikė mugei 
Vilniaus odos-galan tėvijos 
kombinatas. “Inkaro”, 
“Raudonojo Spalio” fabri
kai, Eidukevičiaus vardo 
kombinatas ir kt. Mugėje 
bus sudarytos prekybinės 
sutartys avalynei parduoti 
už 36 milijonus rublių.

Norėtųsi, kad su* drabu
žių ir avalynės 1962 metų 
modeliais galėtų susipažinti 
ir išreikšti savo pageidavi
mus patys pirkėjai.

PUIKUS KONCERTAS
UKMERGĖ. — Švietimo 

darbuotojų klubas pradžiu
gino žiūrovus turiningu est
radiniu koncertu. Didelė 
antrosios vidurinės mokyk
los salė, kur pasirodė savi
veikliniai artistai, buvo pil
nutėlė.

Karštais plojimais žiūro
vai sutiko muzikos mokyk
los mokytojų Instrumentinį 
ansamblį. Vyrų oktetas at
liko ansamblio vadovo P. 
Dikčiaus sukurtą “Studen
tų dainelę,” šokėja G. Po
minova — “Kubanės polką” 
ir “Ispaniškąjį šokį,” dai
nininkas I. Dailidėnas — 
markizo ariją iš operetės 
“Kornevilio varpai.”

Švietimo darbuotojų klu
bas pastaruoju metu suak
tyvino savo veiklą. Pasise
kimo susilaukė pastatyta I. 
Dunajevskio operete “Lais
vasis vėjas.” Artimiausiu 
metu bus parodyta H. Ibse
no drama “Nora.”

Plečiama Lietuvos 
konservų gamyba

VILNIUS.— Respublikos 
Liaudies ūkio tarybos kon
servų pramonė pirma laiko 
įvykdė metinį bendrosios 
produkcijos gamybos planą. 
Iki metų pabaigos vartoto
jai gaus papildomai apie 4 
milijonus sąlyginių indėlių 
konservuotų vaisių ir dar
žovių.

Konservų pramonė respu
blikoje kasmet plečiama. 
Statomi nauji pajėgumai. 
Vilkaviškyje išaugo naujas 
stambus fabrikas, aprūpin
tas tobula technika. Atei
nančiais metais įmonė pra
dės gaminti produkciją. Čia 
bus gaminami kompotai,

PARDAVIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

Namas Pardavimui
2-jų metų senumo namas, medi

nis. Asbestos tile dengtas. 6 kam
bariai, tile grindys, aliuminiai langai, 
su rakandais. Elektra-gesas. Virtu
vėj kabinetinis počiuš, vonia su 
karštu vandeniu ir tile. Šaldytuvas.

Vieta aukštai, prie Bušų sto
ties, netoli krautuvių ir marių mau
dynių. 6,500 sq. ft. žemės, 32 me
džiai. Įvesta kanalizacija. Lietu
viais apgyventa. Kaina $10,500, 
lengvais išmokėjimais. Pardavimo 
priežastis — turiu du' namus. Dėl 
pasimatymo rašykite: W. Z., 1818 
Quincy St., So., St. Petersburg, 
Fla. ■ f -• '•(1-9)
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kuose numatoma organizuo
ti mėsos ir daržovių konser
vų gamybą.

Paskutiniaisiais septyn
mečio metais respublikos 
konservų pramonė išleis 71 
milijoną sąlyginių indėlių 
vaisių ir daržovių konser
vų, 1,6 karto daugiau, negu 
1961 metais,

Jaunųjų kompozitorių 
kūriniai - -

, VILNIUS.—Lietuvos kom
pozitorių sąjungoje įvyko 
naujų kūrinių perklausa ir 
jų aptarimas. Šį kartą nau4 
ji kuriniai — dainos ir ro
manai — pateikti jaunųjų 
kompozitorių. Teig i amai 
buvo įvertintas V. Jurgučio 
6 romansų ciklas “Daina
vos eskizai” (žodžiai A. 
Matučio). Buvo išklausy
tas ir V. Budrevičiaus chi- 
rinis ciklas “Didysis sep
tynmetis” (tekstas T. Kry
ževičiūtės ir VI. Mozūriū-

I no). Įdomų kūrybinį dar
bą — dviejų dalių siuitą 
mišriam chorui “Patetinės 
mintys” (žodžiai A. Maldo
nio) — pateikė Vyt. Bat- 
kauskas.

Svarstyme pasisakė kom
pozitoriai K. Kaveckas, Ą. 
Budriūnas, A. Račiūnas, V. 
Laurušas ir kt. ’»

(“Vak. naujienos”)
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COSMOS TRAVEL BUREAU
PIONIERIUS KELIONIŲ SRITYJE • DAUGIAUSIAI PATYRĘS 

RUOŠIANT IŠVYKAS I
USSR IR RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Mes parūpiname vizas į USSR asmenims, kurie j čia atvyko 
per ar po II Pasaulinio karo ir dabar yra JAV-biy piliečiai

Ar Jūs Norite Atsikviesti Savo Gimines Iš USSR? — 
SUSIŽINOKITE SU COSMOS

COSMOS TRAVEL BUREAU ’
45 WEST 45th ST., NEW YORK 36,, N. Y. —Tel. CI 5-7711

Miami, Florida

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 
St. Petersburg. Mūsų gaspadinės rengiasi pagaminti 
daug skanių valgių patenkinimui visų svečių.

Įžanga Dykai Kviečia Rengėjai

gaoi—iOEJOi"ayiJocarorS
2 So. Boston, Mass. Ū
g “Laisves” Naudai Metinis J 

BANKETAS
Rengia ALDLD 2-ra kuopa Q

o Sekmadienį, Sausio-Jah. 21 y 
įj ' Pradžia 1 valandą dieną ’ j
O 313 W. Broadway, So. Bostone

Gabios gaspadinės pagamins skanių valgių, 
' duos ir “burnutę”.

Btis Muzikinė Programa su Dainomis
Kviečiame fle tik Sbuthbostoniečius, bet ir iš 

apylinkės dalyvauti šiame tradicijiniame “Lais
vės” bankete.

©30
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LMS VEIKLA Į BINGHAMTON, N. Y.
V. Klova ir Ei Balsys

Tęsiant toliau pradėtą uždavinį — susipažinimą su 
Tarybų Lietuvoss muzikais, kompozitoriais,—pasikalbė
sime apie du jaunus, bet jau premijuotus kompozitorius, 
Vytautą Klovą ir Edvardą Balsį. Abu jauni vyrai, tik 
pokariniais m,etais gavę progą domėtis muzika.

V. Klova gimė 1926 m. Mažeikių apskrityje ir kurį 
laiką mokėsi Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės 
institute. 1946 m. jis įsčtojo į Kauno konservatorijos 
kompozicijos klasę. Du žymūs jo mokytojai buvo J. 
Gruodis ir A. Račiūnas. Jo pirmieji kūriniai buvo švel
nūs, lyristiniai, melodingi instrumento ir fortepijono da
lykėliai. Greitai jo kūryba subrendo į dramatišką išsi
reiškimą—simfoninę poemą. “Jūratė ir Kastytis,” dainų 
choram,s ir 1955 m. jo pirma opera “Pilėnai.”

Ši opera (libretas J. Mackonio) vaizduoja vieną iš 
didvyriškos lietuvių tautos praeities epizodų — kovą 
prieš kryžiuočius. Opera yra masinė, panaudoja masi
nius chorus ir spalvingą orkestrą. Vlisą tą jaunas kom
pozitorius sugebėjo perduoti, patraukdamas publikos 
dėmesį. Kitos solo ir ansamblio dainos iš “Pilėnų” jau 
savyje populiariškos ir dainuojam,os plačiosios liaudies. 
Daina “Pasveikinimo choras” pasiekė ir Amerikos kraš
tą, nes ją dainuoja New Yorko ir Qhicagos Aido cho
rai.

Sekamais metais V. Klova jau pasirodė su nauja ope
ra “Vaiva.” Pagrindinė šios operos mintis—parodyti, 
kad nėra pasaulyje jėgos, kuri nugalėtų paprasto žmo
gaus širdį, jo meilės ir ištikimybės jausmus. Liaudies 
pasakos motyvai duoda daug medžiagos tiek libretistui, 
tiek kompozitoriui. Inspiraciją trečiai operai, “Duktė,” 
kompozitorius gavo iš partizanų kovos epizodų. • • •• • •

Visai nauja muzikališka forma įsikūrė, kai pradėjo 
veikti Lietuvoje pirma kinofilmų studija. Jaunas kom
pozitorius Edvardas Balsys pasižymėjo toje srityje iš 
pat pradžios. Jis sukūrė vertingą muziką eilei lietuviš
kų kinofilmų, kaip tai “Tiltas,” “Adomas nori būti žmo
gumi,” “Gyvieji didvyriai” ir “Žydrieji horizontai.” Už 
“Dainą apie tilta” iš filmo “Tiltas” ir “Jūreivių dainą” 
iš “Žydriųjų horizontų” Balsys buvo premijuotas S. Šim
kaus vardo premijomis. (Abi dainos jau dainuojamos 
Amerikoje su gražiais pasisekimais.)

Be šių minėtų darbų, Balsys yra sukūręs simfoninę 
poemą “Vilnius,” stygini kvartetą, du koncertus smui
kui su orkestru, baletą “Eglė, žalčių karalienė,” ir eilę 
mažesnių kūrinių ir chorinių dainų.

Čia aiškiai pasirodo E. Balsio darbštumas, ypatin
gai, kai dar pokario metu jis dėstė vidurinėje mokyk
loje fiziką, chemiją ir matematiką... tik 1945 m. pradėjo 
sistemingai mokytis muzikos. A. Račiūnas buvo ir jo 
kompozicijos teorijos mokytojas. :
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, Kai aš vie^ėjausi Lietuvoje, turėjome vieną dieną 
pokalbį su grupe Lietuvos muzikos darbuotojų, ir trys 
iš tos grupės sutarė mane palydėti į viešbutį. Tai buvo 
juodbrūvis, smulkaus veido Vytautas Klova, aukštas, 
garbanotais šviesiais plaukais Edvardas Balsys ir talen
tingas pianistas Stasys Vainiūnas, kuris jau 1933 m. 
laimėjo viename tarptautiniame pianistų konkurse lau
reato vardą. Vainiūnas dabar dirba profesoriumi Vals
tybinėje konservatorijoje ir taipgi yra sukūręs eilę for
tepijono koncertij ir chorams dainų ir simfoniją.

Mes, keturiese vaikštinėjom po Černiakovskio par
ką Vilniuje, kalbėdamiesi apie muzikos aspirantų kelią 
ir gyvenimą seniau ir dabar Lietuvoje ir Amerikoje. 
Beje, ir nusifotografavome prie Černiakovskio statu
los. Visi trys kompozitoriai pasisakė, kad Tarybinėje 
Lietuvoje smagu kurti ir kad yra tiek medžiagos, noro, 
ir galimybių tam darbui, kad visai nebesinori vienu lau
reatu remtis, bet vis daugiau ir daugiau kurti, dirbti, 
kad išreikšti savo džiaugsmą, pasitenkinimą, ir kitus 
uždegti tuo pačiu entuziazmu.

Klausiu jų: Su tokia programa, ir su tiek daug 
nuveiktų darbų, ar jūs turite kiek laiko patiems pa
žaisti, atostogauti? “Žinoma,” visi trys atsakė kartu. 
Edvardas yra aistrus žvejys; Vytautas mėgsta “sukinė
tis” aplink savo mašiną “Pobiedą,” 1958 m. abu su Ed
vardu iškeliavo išbandyti tą mašiną iki Sibiro.

Ar ne visada taip—tas, kuris daugiausia veikia, vis 
randa laiko daugiau nuveikti?

Mildred Stensler

Treveskyn, Pa.
širdinga padėka

Širdingai dėkojame vi- 
siemss draugams ir drau
gėms, kurie laike mūsų my
limo Igno Strelčiūno ligos 
ir laidotuvių mus surami
no ir pagelbėjo.

Dėkui visiems už daly
vavimą šermeninėj ir laike 
laidotuvių, F. Imbrasui ir 
O. Remeikienei už pasaky
tas gražias kalbas, grabne- 
šiams, LLD 87 kuopai ir 
LDS 157 kuopai už gėlių 
vainikus. Dėkui visiems ir 
visoms, kurie lankė sergan
tį ligonbutyje, o John ir 
Mildred Girdavičiams už 
nuvežimą ligonio į ligoninę 
ir jo ten lankymą"

Ačiū J. Miliauskui už ap
rašymą laidotuvių ir “Lais

vei” už vietos suteikimą. 
Dėkui LLD CK pirmininkei
K. Petrikienei už suramini
mo laiškutį. Visieiris ir vi
soms didelis ačiū!

Razalija Strelčiūnienė 
ir gimines

Philadelphia, Pa.
Mirė Hielen Mattis-Gedvi- 

liene, sausio 17 d. Gyveno 
612 Beechwood Ave.

Sekmadienį, sausio 21 d., 
kūnas bus pašarvotas 
Yerkes Funeral Home, 
7031 Woodland Ave.

Laidotuves įvyks pirma
dienį, sausio 22 d., jGlen- 
wood Memorial kapinėse.

Velionė paliko liūdesyje 
vyrą, dukterį Frances, anū
kus ir kitas gimines. Šią 
liūdną žinią pranešė tele
fonu J. Šmitienė.

i Iš LDS 6 kP. susirinkimo
Sausio 1 d. LLDS 6 kuo

pa laikė metinį susirinki
mą. Smagu, kad į susirin
kimą atvyko gražus skai
čius narių ir visi rūpestin
gai mckėjosi duokles, — tai 
graži pradžia duoklių mo
kėjimo.

Kuopos valdybos metiniai 
raportai išklausyti ir pri
imti. Fin. seki*, pranešė, 
kad K. Miceli pasveiko ir 
atsisakė nuo pašalpos, o dar 
serga trys nariai: A. Mas- 
čiukienė, K. Vaicekauskie
nė ir J. Kireilis. Prieš ke
lias dienas J. Kireiliui buvo 
padaryta operacija, kuri 
pavyko ir ilgoms lėtai stip
rėja. Taipgi ir minėtos dvi 
draugės eina stipryn. Lin- 

; ketina visiems ligoniams 
sėkmingai pasveikti. *

Turėjome LDS Centro 
Valdybos nominacijos blan
kas. Būnant skaitlingam 
susirinkimui, tai atlikta ir 
nominacijos. Mūsų kuopos 
nariai yra pilnai pasitenki
nę su dabartine Centro val
dyba, tai veik didžiuma jų
jų padavė savo balsus už 
dabartinę Centro Valdybą.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, vasario 5 dieną, Lie
tuvių svetainėje, 315 Clin
ton St. Pradžia 7:30 valan
dą vakare.

Būtų labai gražu ir pa
girtina, kad visi kuopos na
riai dalyvautų susirinkime 
ir sumokėtų savo duoklę, 
kurie dar nėra mokėję už 
1962 metus. Pradėkime 
duokles mokėti su pradžia 
metų ir laikykimės tos tai
syklės, kad neužvilkti duo
klių nei vieną mėnesį.

Raportas už 1961 metus
Susirinkimų laikėme 11. 

Per , metus i narių duoklių 
sumokėta ir į Centrą pasių
sta $2,592.46. Dėl 6 ligo
nių pašalpomis gauta iš 
Centro $457.03. Su l.-rpa 
diena sausio 1962 metais 
dėl pašalpos yra užsimalda- 
vę keturi ligoniai. Neteko
me trijų narių — mirė: 
Jonas Goštautas, Emilija 
Žvirblienė ir Eva Palilio- 
nienė. Pomirtinėmis Cent
ras išmokėjo $2,600.00. Vi
so pašalpomis ir pomirtinė
mis iš Centro gauta $3,057,- 
03. LDS 6 kuopa iš Centro 
gavo $464.57 daugiau negu 
sumokėjo Centrui. Su 1962 
metais sausio 1 d. mūsų 
kuopa turi 100 narių.

Turėjome vieną iš Tary
bų Lietuvos filmų rodymo 
vakarą, — įvykęs balandžio 
22 dieną. Filmas rodė Jo
nas Grybas iš Brooklyno. 
Pelno liko $30. Kuopos na
riai mokėdami po 10c į mė
nesį per metus sumokėjome 
$119.90, metinių jeigu bu
vo $149.90. Metinių išmo
kėjimų turėjome $187.34. 
Trūkumų buvo $37.44. Ba
lansas 1960 metų $177.02. 
Su 1962 metais sausio 1 d. 
ižde pinigų yra $139.58.

Naujų metų sutikimas
Pasitikimas Naujųjų me

tų—nuolatinė tradicinė iš
kilmė. 1962 m. sutikimo 
pobūvis buvo skirtingesnis 
nuo visų kitų sutikimo po
būvių tuom, kad draugė 
Paulina Jasilionienė pora 
dienų prieš Naujus metus, 
gavo Tarybų Lietuvoje iš
leistą Stasio Jasilionio raš
tų rinkihį “žodžiai iš šir
dies”. Paulina to didelio 
džiaugsmo sujaudinta, kad 
Tarybų Lietuvos žmonės 
taip aukštai pagerbė jos 
buvusį mylimą gyvenimo 
draugą Stasį, išleisdami jo 
raštus, sukvietė būrelį 

draugų, kad parodytų mi
nėtą knygą.

Knygą “žodžiai iš širdies” 
išleido Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla. Didelė 
knyga, kietais viršeliais, 
gražiai papuošta fotografi
jomis. Tikrai brangi dova
na!

Sukviesti draugai buvo 
maloniai priimti" ir pavai
šinti įvairiais ir s k a - 
niais patiekalais, kurių tar
pe buvo ir iš Tarybų Lietu
vos prisiųstų baravykų, ku
riuos prisiuntė poetas A. 
Valbasys ir A. Vaivutskas.

Vakaras praėjo draugiš
kai ir linksmai. 12-tą va
landą vieni kitiems pa
spaudėme dešinę, linkėda
mi sėkmingų Naujųjų 
metų. Draugės Helenutė 
Pagiegalienė ir Onutė Uo- 
g-entienė pagelbėjo Paulinai 
suruošti šį 'malonų pobūvį. 
Širdingai dėkavojame jums 
draugės, už tai.

Besidžiaugdami sutikę 
1962 metus, prisiminėme ir 
buvusį pažangiosios lietu
vių visuomenės nenuilstantį 
darbuotoją ir vadą, kuris 
jau amžinai išsiskyrė iš gy
vųjų ir ilsisi ramiai—drg.
L. Prūseiką. Buvo sudėta 
dovanų paminklui pasta
tyti. Marytė Kulbienė ir 
Onytė Wellus priėmė dova
nas.

Aukojo sekami draugai: 
L ir M. Liužinai __ $7.00 
J. Linionis-------- 5.00
A. ir H. Pagiegalai 5.00 
P. Jasilionienė__ 3.00
H. Žukienė _•___  3.00
O. Wellus ------- 2.50 
Laisvės Draugas _ 2.00 
M, Kulbiepp' 2.00
M. Kazlauskiene _ 2.00 
L. Mainiohienė __ 2.00 
U. Šimoliūnienė __ 1.00 
6. Di^hiėnę,____  Į.0()
L. čeponiėhe____  1.00
E. Tih’kunienė__ ’.5O

‘ ' T ’ ’b: • ■ i-

Viso___ $37.00
Širdingai 4?kavojame Vi

siems draugams už dova
nas! Pinigži pasiųsti “Vil
nies” adresu į Chicagą.

Onytė Wellus 
LDS 6 kp. fin. sekr.

St. Petersburg, Fla.
Klaidos pataisa

“Laisvės” No. 2, 1962 m. 
sausio 5 d. tilpo užuojauta 
draugų ir draugių reikale 
mirties Mikolo Kairio. Ten 
tarp reiškiančių užuojautą 
buvo praleista sekamų var
dai: Ad. ir O. Lukai, A. 
Dulskis ir B. Jankauskas. 
Klaidą pataisau ir atsipra
šau. J. Greblikas

Linden, N. J.
Mirė Juozas Vertelis

Sausio 17 d. mirė Juozas 
Vertelis, gyvenęs po num. 
138 Riviera Drive, Riviera 
Beach, Bricktoll, N. J. Jis 
buvo 74 metų amžiaus.

Pašarvotas Budreckio šer
meninėje, 242 So. Wood 
Ave., Linden, N. J. Bus lai
dojamas šeštadienį, sausio 
20 d., 11 vai. iyto, Rosedale 
kapinėse, Linden, N. J.

Liūdesyje liko žmona, sū
nus Antanas, duktė Anta
nina ir kitų giminių.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų žmogus, “Laisvės” 
skaitytojas.

(Žinią telefonu pranešė 
velionio sūnus.)

“Laisvės” redakcija reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
Vertelienei, velionio vai
kams, giminėms ir visiems 
artimiesiei^s.—Red. .

Mirė Kotr. Širvydienė
" “Vienybė” rašo,, kad sau
sio 8 dieną Lietuvoje, Jū
žintuose, mirė Kotryna Šir
vydienė, kadaise gyvenusi 
Brooklyn^, daugeliui senes
niosios kartos lietuvių pa
žįstama. K. Širvydienė — 
buvusio “Vienybės” redak
toriaus J. O. Sirvydo naš
lė. Abudu Sirvydai dar 
kur kas prieš Il-ąjį pasau
linį karą išvyko į Lietuvą, 
ir ten senis Sirvydas mirė.

Amerikoje liko velionės 
sūnus Vytautas Sirvydas, 
taipgi dvi dukterys — E. 
Molienė ir M. Vismanienė, 
ir brolis Mindaugas, gyve
nąs Detroite.

K. Širvydienė buvo 88 
metų amžiaus.

Prieš apie penkerius me
tus ji rašė “Laisvės” redak
toriui laišką, kla u s d a m a 
apie savo vaikus.

Gal New Yorko miesto 
“nebeatpažinsite”

Mes jau turime naują va
žiuotas (trafiko) komisio- 
nierių. Juomi yra Henry 
A. Barner. Jį miesto majo
ras Wagneris parsitraukė 
iš Baltimorės. Tokio pro
tingo ir gudraus trafiko 
reikalų žinovo nebuvo 
galima surasti tarp visų 
septynių milijonų m ū s ų 
miesto gyventojų! Kaukam 
tas atrodo labai juokingai.

Kaip ten bebūtų, nauja
sis komisionierius išvažinė
jo mūsų didmiestį skersai ir 
išilgai ir surado, kad jo va
žiuotos sistema , pavojinga 
mūsų sveikatai, gerovei, net 
ir gyvybei. Tai irgi nuosta
bus išradimas, ar ne?

Mr. Barner, sakoma, jau 
patvarkė, kad visose gat
vėse, ' kųriosę trafikas eina 
į abi puses, per vidurį ant; 
asfalto,.turi eiti’ perskyrimo 
juostą — ir ne balta, be t 
geltona. Ik}r Šiol buvusi bal
ta perskyrimo juosta esanti 
nepakankamai žymi auto
mobilių vairuotojams.

Taip pat signalinės švie
sos bus nudažytos taipgi 
geltonai. Mr. Barner tie
siog stebisi, kaip tos mūsų 
šviesos yra tiesiog paslėp
tos nuo vairuotojų akių— 
tai už stulpų užkištos, tai 
medžių šakomis apgaubtos. 
Jų spalva juodai rudą, nie
kuo nesiskirianti nuo aplin
kos!

Matote, reikėjo surasti 
žmogų Baltimorėje, kad jis 
čia atvyktų ir šitą bepro
tybę iš mūsų miesto signa
linėmis šviesomis pamaty
tų ! Rep.

PASTABA
Aną dieną koresponden

cijoje iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo buvo pranešta,, 
kad sausio 21d. bus “Lais
vės” salėje pakartota “Lais
vės” koncerto programa. 
Dabar gautas pranešimas 
nuo B. Banio, kuris kon
certą užrekordavo, jog jis 
tą dieną negalės pribūti. 
Tuo būdu sekmadienį pa
rengimas neįvyks. Vėliau 
bus pranešta, kada įvyks

Po įmestą pasidairius
Elektrikierių streikas 

sudavė smūgį namų staty
bos darbams. Sakoma, kad 
iš 200,000 statybos darbi
ninkų apie 80 procentų jau 
nedirba.

Consolidated Edison Ko. 
turėjo didelių įplaukų 11961 
metais, kurių buvo 1,150 
milijonų dolerių. Visokiems 
įrengimams ir pataisymams 
kompanija išleido 120 mili
jonų dolerių.

Iš laiškų
Viename laiške iš Vil

niaus vienam iš redakcijos 
narių rašoma:

“Kaune turėjome didelį 
mokytojų ir kitų švietimo 
darbuotojų pasitarimą. Tai 
buvo įspūdingas susirinki
mas — apie 4,000 žmonių 
užpildė didžiuosius sporto 
rūmįus.

Palyginus su pirmuoju to
kiu dideliu mokytojų susi
būrimu, įvykusiu 1940 me
tais, pagal nuotaikas skir
tumas milžiniškas, kaip 
tarp dangaus ir žemės, kaip 
sakoma. Ir suprantama, ta
da juk tai buvo tautininkų 
parinktoji ir daugiausiai 
jiems patikima mokytojija, 
kurioje, žinoma, nemažai 
buvo ir pažangių žmonių, 
bet jie buvo mažumoje. Gi 
dabar tai daugiausia nau
ja, tarybinę mokyklą'išėju
sioji mokytojija. Užtat pa
sitarimas vyko didelio vie
ningumo ir dalykiškumo 
dvasia.

Būk sveikas, ir visi lai
kykitės sveiki, tvirti. Labų 
dienų visiems, visiems.”

Linksmas pranešimas
Po ilgų atostogų Lietu

vių Liaudies Teatro akto
riai jau mokosi komediją 
“Dėdė atvažiavo.” Komedi
jos vaidinimui yra surink
ti komedijantai aktoriai, 
kuriems vadovauja komi
kas Jonas Juška. Taigi, ga
lima užtikrinti, kad turėsi
me gardaus juoko, kai vai
dins.

Komedija bus vaidinama 
sekmadienį, balandžio 1-mą 
dieną, Ųkrainų svetainėje, 
Brooklyne, o vėliau Brock- 
tone, Mass., kur diena dar 
nenuskirta. . ..; .

Taigi, prašom visus pa
sižymėti savo kalendoriuo
se balandžio 1-mą \ dieną ir 
tą dieną dalyvauti ir pasi
gėrėti saldžiais juokais. Ir 
taipgi, prašom visus jokių 
kitokių pramogų balandžio 
1 d. nerengti.

Toliau bus daugiau pra
nešimų apie tai.

Brooklyne ją< rengia tik 
neseniai susitveręs Lietuvių 
Literatūros Draugijos visų 
Brooklyno kuopų komite
tas.

Rengimo Komisija

Portugalija boikotuoja 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos posėdžius, nes ten 
svarstomas Angolos klausi
mas, tai yra, Portugalijos 
kolonijos.

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

SUVAŽIAVIMAS
Po suvažiavimo, 6-tą vai. vakare, 

bus “Laisvės” Konvencijinis

BANKETAS
Suvažiavimas ir Banketas Bus

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

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

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

iš anksto žinoti, kiek žmonių bus bankete.
RENGĖJAI į-

J
6 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt., sausio (Jan.) 19, 1962

Liepia mokytis 
angly kalbos

Teisėjas Marks patariau 
visiems miesto teisėjams 
sekti jo pavyzdžiu. Kai pas 
jį patenka angliškai nemo
kantis mažas prasikaltėlis, 
jis jį nubaudžia įsakymu, 
kad jis lankytų vakarinius 
kursus ir mokytųsi anglų 
kalbos. Kai kuriems lanky
mas mokyklos vakarais la
bai nepatinka.

POLICIJA AREŠTAVO 
“PRIGĖRUSĮ” ŽMOGŲ

Federalinė policija sua
reštavo brooklynietį Johną 
Pterudisą (Petrakį) už me
lagystę. 1961 m. jis ir B.' 
Cassas žve j o j o Mek s i k o s, 
įlankoje, ties Fort Myersu, 
ir buvo įkritęs į jūrą. Grį
žęs į sausumą jis pranešė 
policijai, kad John Pt^ru- 
dis įkrito į jūrą ir prigėrė.

Kodėl jis pasiskelbė “pri
gėrusiu,” tai tik vėliau pa
aiškės. Jis sako, kad pei* 
25 metus žvejojo, niekados 
nebuvo į jūrą įkritęs, tai 
skaitė, kad gėda prisipa
žinti, jog toks patyręs žu
vininkas buvo į jūrą įkfi-

LLD 1 kp. nariams)
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

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

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

Paieškojimas iš Lietuvos
Paieškau Kazio Čėsnos, s. Kazio^ 

kilusio iš Tauragės apskr., KviedarJT 
nos valsčiaus, Luomos kaimo. Vo
kiečių okupacijos metu išvežtas i 
Vokietiją darbams. Po karo rašė 
laiškus tėvams iš Anglijos. Kas ži
no apie jj, prašau pranešti šiuo ad
resu :

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

PARDAVIMAI
GERI NAUDOTI MINK PALTAI

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

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

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

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




