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KRISLAI

šiemet 
suvažia-

Džiugios naujienos. 
Susirūpinę amerikiečiai. 
Su naujomis apgavystėmis. 
Puikios knygos. 
Dar sunkesnė našta. 
Salomėjos pamokslas. 
Ir vėl vaina.

Rašo A. Bimba

Viskas rodo, kad 
“Laisvės“ dalininkų
vimas vasario 4 dieną bus vie
nas iš gražiausių. Laisviečių 
ūpas visur pakilęs.

štai mūsų mielieji Wore es
terio laisviečiai suruošė ban
ketą suvažiavimui pasveikinti. 
^Puikiai pavyko. Jau prisiun
tė suvažiavimui sveikinimą 
su $110.

Mačiau, kad ir Los Angeles 
LLD kuopa nutarė suvažiavi
mą pasveikinti su dešimtine. 
Mūsų Richmond Hill 185 kuo
pa sveikins suvažiavimą su 
dvidešimt penkine.

O prieš porą dienų vienas 
bruklynietis man sako: mūsų 
“Laisvė” turi gyvuoti. Aš ža
du suvažiavimą pasveikinti su 
pusantro šimto dolerių!

Tai matote, kaip dalykai 
dėstosi. Negalima jais nesi
džiaugti.

šiomis dienomis įsikūrė ir 
plačiai pradėjo darbuotis Ci
tizens Committee for Consti
tutional Liberties (Konstituci
nėms Laisvėms Ginti Piliečių 
Komitetas). Jį sudaro įžymūs 
visuomenininkai..* •-< . , ,

• Komitetas jau išleido kele
tą atsišaukimų į visuomenę. 
Ragina ginti persekiojamus 
komunistus ir visus pažangie
čius. Reikalauja mesti į gur
bą McCarran įstatymą. Ragi
na prezidentą Kenedį pastoti 
reakcijai kelią.

Komunistų partija patrauk
ta teisman už nesiregistravi- 
mą. Teismas bus kovo 5 die
ną. Minėtas komitetas sako: 
reikia visai Amerikai šita by
la susirūpinti. Ji pavojinga. 
Ji dvokia fašizmu. Panašios 
bylos Amerika dar nebuvo 
mačiusi.

Tuo tarpu valstybės proku
roras Robert Kenedis prane
ša, kad jis dar neturi pas jį 
užsiregistravusio nė vieno ko
munisto. Sėdi žmogus ir lau
kia . . .

Gerai, kad prezidentas Ke
nedis darbuojasi už laimėji
mą Kongrese praplėtimo So
cial Security sistemos, įvedant 
į>ją medicininį seniems žmo- 
flems aptarnavimą. Reikia jį 
paremti.

IŠ Miami, Fla., mūsą kores
pondentas rašo, kad ten įvy
ko milžiniška senų žmonių 
demonstracija už tokį bilių. 
Prezidentas Kenedis prisiun
tė jiems pasveikinimą.

Bet išlenda reakcinis Ame
rikinis Gydytojų Susivienji- 
mas su nauja apgavyste. Sa
ko: Blue Shield ir kitos pana
šios įstaigos turi planą visus 
senus žmones apdrausti tik už 
3 dolerius per mėnesį. Nori, 
kad Kongresas šitą planą už
girių.

Su giliausiu susidomėjimu 
perskaičiau dvi iš Lietuvos 
gautas knygas—A. Žmuidzi
navičiaus “Paletė ir gyveni
mas” ir J. Lankučio “V. Mi- 
kolaičio-Putino kūryba“.

Ypač mane nepaprastai su
žavėjo to įžymiojo seno daili
ninko Žmuidzinavičiaus apra
šymai kelionių, kurių viena 
buvo po mūsų plačiosios Ame- 
riKos tolimuosius vakarus. 
įį Šio dailininko ilgas kūry
bingas gyvenimas turėtų būti

/Tąsa 6-tam pusi.)

Brazilijoje žymiai paaugo Jungtinės Valstijos Dominikos liaudis nugalėjo
liaudies jėgos už taiką

Brazilija. — Žymiai su

lumo politika. Jungtinės 
Valstijos, su pagalba “Alli
ance for Progress” progra
mos, bando pasukti Brazili
ją, kad ji laikytųsi Wash- 
ingtono politikos, bet ne
vyksta.

Brazilijos darbo žmonių 
padėtis sunki, nes senes
niais laikais Brazilijos val
džios bendravo su Jungti
nių Valstijų kapitalistais 
jų naudai.

Brazilija užima 3,286,270 
ketvirtainių mylių plotą, 
turi apie 70,000,000 gyven
tojų, tai didelė ir gamtiniai 
turtinga šalis. Bet žmonių 
neraštingumas yra didelis, 
stoka gerų susisiekimo ke
lių, industrija didelėje dau- lygus 480 braziliškų kruzei- 
gumoje randasi užsienio rų, o dabar aju tik 320.

daugiau ginkluosis
kapitalistų rankose. Tik 
praėjusiais metais, Brazili
jai pradėjus daugiau bend-■ Kenedis pasiūlė Kongresui 
rauti su Tarybų Sąjunga,!sekamiems metams biudže- 
Kinija, Bulgarija ir kitomis 
socialistinėmis šalimis, bu
vo padidinta industrija 14%, 
— pastatyta daugiau savų 
fabriku.

Ateinantį spalio mėnesį 
bus renkami deputatai į 
parlamentą. Bus išrinkti 
visi deputatai į Atstovų bu
tą ir vienas trečdalis į Se
natą. Numatoma, kad 
daug neutrališkos politikos 
deputatų praeis į parlamen-

Washingtonas. — Praė
jusią savaitę prezidentas

militarinę diktatūrą
Santo Domingo. — Tru

jillo pasekėjai, priešakyje

Brazilijai pagerinus-santy- 
kius su socialistinėmis ša
limis, pagerėjo ir jos fi
nansai. Prieš metus vieno 
JAV dolerio kursas buvo

Berlyne mažėja 
karo pavojus

Berlynas. — Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų .Sąjun
gos tankai pasitraukė nuo 
sienos. Jie sugrįžo į pir
mesnes savo stovyklas. Ži
noma, turint mintyje spar
tą jų judėjimo, tai nedide
lis reiškinys, nes iškilus rei
kalui, jie vėl gali būti prie 
sienos.

Vienok diplomatai numa
to, kad tai yra sumažėji
mas karo pavojaus, tai re
zultatai pasitarimu tarp 
JAV ir TSRS diplomatų, 
taipgi naujų instrukcijų 
JAV generolui L. Clay.

KOMUNISTAI IMA 
VIRŠŲ

Saigonas. — Pietų Viet
namo Ngo Dinh Diemo val
džia prisipažino, nors ji 
gaudama iš Jungtinių Vals
tijų militarinę ir ekonomi
nę pagalbą ir sutvirtėjo, 
bet tarp žemdirbių komu
nistų įtaka padidėjo. Žem
dirbiai kalba: “Amerikos 
kapitalistai remia Pietų 
Vietnamo turčius, kad 
dar turtingesni būtų.”

šie

SUMAŽĖJO JOHN 
DULLESO ĮTAKA

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas Eisenho w e r i s 
buvo patvarkęs, kad naują 
didelį orlaukį, Gfhantilly, 
Va., pavadinti John Foster 
Dulleso vardu. Dabar JAV 
valstybės sekretoriaus pa
galbininkas pranešė, 
tas orlaukis vadinsis 
shington International 
port.

kad
Wa- 
Air-

Washingtonas. — Buvęs 
JAV prezidentas H?. Truma- 
nas užgiria Kenedžio pa
siūlytą biudžetą ir teisina 
skolų lubų pakėlimą.

Washingtonas. — Atvyks
ta C. Adoula, Kongo res
publikos premjeras.

17 mėty nuo Varšuvos 
išlaisvinimo

Varšuva. — Lenkijos sos
tinė Varšuva dabar jau tu-, 
ri 1,150,000 gyventojų. Sau
sio 17 dieną minėjo 17-kos 
metų išsilaisvinimą iš na
cių pavergimįo. Išsilaisvini
mas įvyko 1945 metais, ka
da Tarybų Sąjungos armi
ja, o kartu ir Lenkų Pir
moji armija, kuri buvo su
organizuota Tarybų Sąjun
goje, pradėjo didelį puolimą 
link Berlyno.

Hitlerininkai Varšuvą la
bai sunaikino, daugiau kaip 
85% pastatų buvo paversti 
griuvėsiais. Dabar Varšu
va jau atsistatęs miestas.

tą, kuris sudarytų $192,537,- 
0000,000 pajamų ir $93,000,- 
000,000 išlaidų.

Prezidentas siūlo, kad 
atskirų asmenų. taksais bū
tų sukelta 53 procentai pa
jamų, o nuo įvairių turčių 
korporacijų — tik 28 pro
centai. Likusius 19 pro
centų sukelti | taksais už 
“prabangos” pirkinius ir 
važiuotę.

Kenedis siūlo, kad apsi
ginklavimui būtų paskirta 
63 centai iš kiekvieno pa
jamų dolerio, tai yra net 
$51,212,000,000. Bet tai dar 
nėra visos išlaidos apsigink
lavimui, nes prezidentas 
siūlo, kad užsienio valsty
bių pagalbai būtų skiriama 
dar $4,897,000,000, o tą pa
galba daugumoje yra tei
kiama ginklais ir amunici
ja JAV talkininkėms.

Gyvenamųjų;namų staty
bai jis siūlo tik,320 milijonų 
dolerių, o bendrai sveikatos, 
apšvietos ir labdarybės rei
kalams — tik $4,244,000,000.

BALTARUSIJOJE ĮVYKO 
SUVAŽIAVIMAS

Minskas. — Čionai įvyko 
žemdirbių suvaži avimas, 
kuriame dalyvavo apie 1,400 
kolūkiečių. Dalyvavo Niki
ta Chruščiovas, iš Lietuvos 
buvo atvykęs A. Sniečkus.

Suvažiavime buvo kriti
kuojami baltarusiai už ne- 
pra vedimą gyveniman už
brėžto plano bulvių, linų 
pagaminime ir už netinka
mą prižiūrėjimą kiaulių ir 
galvijų.

yra

Indija dar turi 
daug rūpesčių

New Dehli. — Indija
milžiniška šalis. Ji užima 
1,259,990 ketvirtainių mylių 
plotą. Dą 
dasi 438,01 
o už penkerių metų jau bus 
500 milijonų.

Indija nepasigamina pa
kankamai maisto. 1961 m. 
iš kitų šalių buvo įvežta 3 
milijonai tonų miltų ir grū- 
dų.

lijoje ran- 
gyventojų,

Prie kitų rūpesčių prisi
deda ir nedarbas; praėju
siais metais buvo 9,000,000 
bedarbių.

UŽDARĖ ŽYMŲ NEGRŲ 
UNIVERSITETĄ

Baton Rouge, La. — Čio
nai buvo vienas iš didžiau
sių negrų Southern univer
sitetas, kuriame mokėsi 4,- 
340 negrų studentų. Da
bar Louisiana valstijos vir
šininkai uždarė jį, nes, sa
ko, dėl jo “prasidėjo rasi
nės demonstracijos.”

Sulau-South Bend, Ill.
kęs 78 metų amžiaus čionai 
mirė jugoslavas skulptorius 
Ivanas Mesterovič.

ėad suimtas gen. Echavar
ria ir jo tarybos nariai. Ša
lies tvarkymą perėmė tary
ba, kuri buvo prieš tris sa
vaites susidarius iš civili- 
linių ir militarinių žmonių 
priešakyje su d-ru Rafael

karo veteranų .pagal- 
ir padengimui- skolų 
net po 79 centus iš

riu, 
mui, 
bai 
siūlo 
kiekvieno pajamų dolerio.

Prezidento biudžeto pa
siūlymą kritikavo net kai 
kurie demokratai kongres- 
manai ir senatoriai, nes 
taip žymus padidinimas iš
laidų apsiginklavimui stu
mia mūsų šalį į didesnes 
skolas, mažina dolerio ver
tę, apsunkina žmonių gyve
nimą ir atima viltį, kad bus 
sumažinti taksai nuo paja
mų. Kai kurie kritikų sa
kė: “Gaminimas tankų, ka- 
nuolių, karo lėktuvų, laivų 
ir raketų atima nuo žmonių 
šviestą ir mėsą.”

Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra TASS pareiškė: 
“Kenedžio administracija, 
kaip ir pirmesnė, nusisuko 
nuo liaudies socialių, ekono
minių ir kultūrinių reikalų. 
Biudžeto pasiūlymas rodo 
aiškų Amerikos imperialis
tų siekimą.”

ATIDĖJO KOMUNISTŲ 
PARTIJOS TEISMĄ

Washingtonas. — Komu
nistų partijai prašant, kad 
ji turėtų daugiau laiko pri
sirengti, JAV Generalinis 
prokuroras suteikė, jai dar 
30 dienų. z

Pagal pirmesnį patvar
kymą teismas turėjo įvyk
ti vasario 1 d., o dabar jis 
nukeltas į kovo 5 d. Teisme 
Komunistų partija įrodi
nės: kodėl ji neprivalo re
gistruotis.

Vėliausios žinios
Gape Canaveral, Filą.— 

Dėl technikinių trūkumų J. 
H. Glenno iššovimas skridi
mui aplink Žemę atidėtas. 
Jei viskas bus tvarkoje, jis 
bus iššautas ketvirtadienį, 
sausio 25 d.

Roma. — Netoli Bari 
miesto susikūlė Bulgarijos 
karo lėktuvas su “MIG-17.” 
Bulgarai sako, kad migloje 
lakūnas paklydo.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga kviečia į svečius 
JAV generalinį prokurorą 
Robertą Kenedį.

Akrą. — Ganos respubli
kos vyriausybė nuėmė 
draudimą komunistų spau* 
dos platinimo.

Melbourne, Australija. — 
Įvyko dideli miškų gaisrai, 
žuvo 4 žmonės.

Pekinas. — Kinijos spau
da vis kritikuoja JAV sie
kimą persekiotai Komunistų 
partiją.

Ke- 
pre- 
pro-

Washingtonas. — J. 
nedžio vienerių metų 
zidentavimo sukakties 
ga Demokratų partija su
rengė banketą, kuriame da
lyvavo 6,000 žmonių. Kiek
vienas pasimokėjo po $100.

Jakarta. — Indonezija su
tinka, kad Jungtinės Tau
tos tarpininkautų Vakarų 
Gvinėjos reikalais.

Rabatas. — Grįždamas iš 
Gvinėjos, Ganos ir Mali res
publikų čia buvo sustojęs 
Anastazas Mikojanas.

Cape May, N. J. — Nu
skendo laivelis “Delaware 
Bay” ir žuvo trys žmonės.

Sidney. — Australijos vy
riausybei nepatinka Hlollan- 
dijos užsispyrimas nesi
traukti iš Vakaru Naujo
sios Gvinėjos. \

Bagdadas. — Irakas ir 
TSRS pasirašė technikinės 
pagalbos sutartį.

Sveikatds, mokslo ir lab
darybės reikalams prezi
dentas siūlo tik 6 centus su generolu Raphael Ro- 
iš kiekvieno pajamų dole- man Regriguez Echavarria, 

kuomet apsiginklavi- buvo pagrobę į savo rankas 
galią ir paskelbę militaristų 
diktatūrą.

Bet jų diktatūrai padarė Bonnelly. Ši taryba yra pa- 
galą masinis liaudies išsto- reiškus, kad ji likviduos • 
jimas. Militaristai buvo už- Trujillo palikimą, prav.es 
draudę susirinkimus, skait- demokratinius parlamento 
tingesnį žmonių pasirodymą rinkimus ir 1963 metais 
gatvėse ir įsteigę savo ta- perduos galią naujai iš- 
rybą priešakyje su genero
lu Echavarria.

Dominikos liaudis masi
niai išstojo prieš militaris- 
tus: Santo Domingo ir ki
tuose miestuose prasidėjo 
masinės demonstracijos ir 
kova prieš militarjstus. 
Liaudį palaikė karo aviaci
ja.

Vėliausi pranešimai sako,

rinktam parlamentui.

Washingtonas. — Yra da
vinių, kad JAV vyriausybė 
ruošiasi reikalauti griežtų 
sankcijų prieš Kubą.

kad suimtas gen. Echavar- skaičiumi.

Washingtonas. — Bėgyje 
trijų mėnesių JAV padidi
no karo orlaivyno jėgas 9,- 
000 lakūnų ir mechanikų

Floridoje jau dirba. 
dalis Kubos bėglių

Miami, Fla. ■— Į Floridą 
subėgo apie 75,000 pabėgė
lių iš Kubos. Dauguma jų 
kilę iš turtingųjų, bet bu
vo paviliota ir darbo žmo
nių. Pabėgėliais rūpinasi 
JAV vyriausybė ir įvairios 
organizacijos — juos užlai
ko.

Bet visus ir amžinai už
laikyti nebus galima. Todėl 
Everglades raistų srityje 
įsteigta cukrinių nendrių 
auginimo “Talismano ’’plan
tacijos. Jos užima 18,800 
akrų plotą, šimtai pabėgė
lių jau dirba tose planta
cijose.

Amerikos ministrų 
konferencija

Montevideo.— Pirmadienį 
Punta del Este atsidarė A- 
merikos valstybių užsienio 
ministrų konferencija. Per 
ilgą laiką ji buvo atidėlio
jama, nes Jungtinių Vals
tijų diplomatai mobilizavo 
Amerikos valstybes, kad jos 
išstotų prieš Kubą.

Konferencijos išvakarėse 
JAV politiką rėmė tik ma
žos valstybėlės, tokios, kaip 
Salvadoras, Panama, Costa 
Rica, Haiti ir panašios. Tai 
politikai priešinosi Meksi
ka, Brazilija, Ekvadoras, 
Čilė, Argentina ir kitos 
valstybės.

LAOSE BUS PIRMAS 
GELEŽINKELIS

Pekinas. —- Kinijos vy
riausybė ir Laoso premje
ras Phoumas susitarė, kad 
kinai nutiestų geležinkelį iš 
Kinijos į Laoso Phongso 
provindiją. Geležinkelis bus 
apie 300 mylių ilgio. Tai 
bus pirmas geležinkelis La
oso valstybėje.

Pensacola, Fla. — Susi
daužė karo laivyno lėktuvas 
ir žuvo 3 lakūnai.

Argentinos turtai 
ir jos gamyba

Buenos Aires. — Argen
tina- užima 1,554,326 ketvitr.: 
tainių mylių plotą ir turi ' 
21,000,000 gyventojų. ‘ 1961 
metais turėjo 42 milijonus 
raguočių galvijų, 48 milijo
nus avių, po 5 milijonus*’ 
arklių ir ožkų.

1961 metais Argentinoje 
buvo suimta 4,000,000 tonų 
kviečių, 4,(900,000 tonų ku
kurūzų, virš 2 milijonų to
nų vynuogių ir 1,000,000 
tonų avižų.

Argentina turtinga ir me
talais, kurių tarpe yra -si
dabro, vario, aukso.

SUOMIŲ KOMUNISTŲ 
ĮTAKA AUGA

Nelsinkis. — Laike prezi
dento rinkėjų rinkimų Ko
munistų partijos kandidatai 
gavo 423,242 balsus, tai yra 
20.3 procento balsavusių, 
Socialistų partija gavo 274,- 
095, tai 13.1 proiento, Kek- 
koneno rėmėjai gavo 935,- 
273 basus, tai 45.1 procen
to, o kitos partijos po ma
žiau.

LENKAI TEISIA
ANGLŲ ŠNIPŲ

Varšuva.— Praėjusią va
sarą iš Anglijos į Lenkiją 
atvyko Lucia Jordan-Roz- 
wadowska, lenkų bėglio ka
rininko žmona, kuris gyve
na Anglijoje. Lucia kilus iš 
turtingųjų lenkų. Ji atvy
ko neva dukrą aplankyti, 
bet buvo suimta šnipinėjant 
anglų naudai. Dabar Var
šuvoje ją teisia.

Center Ridge, Ark.—Su
degė Paladinų Black Ąnguą/ 
veršių auginimo f a r m a. 
Gaisre žuvo abu Paladinai 
ir 8 jų vaikai.

Pchenjanas. — šiaurinė 
Korėja protestuoja prieš 
Pietų Korėjos ir JAV ar
mijos manevrus pasienyje.•

prav.es
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Suomijos rinkimu rezultatai
' ŠIOMIS DIENOMIS Suomijoje įvykę prezidentiniai 

rinkimai nustebino ir ptritrenke visus “ekspertus.” Jais 
labai nepasitenkinę naujo karo kurstytojai. Jie skau
džiai nusivylę rinkimų rezultatais. r Bet taikaus sugy
venimo šalininkai turi kuo džiaugtis.

Pasirodo, kad Suomijoje viršų ima taikos jėgos. 
Šiuose rinkimuose prezidentas Urho Kekkonen, kuris 
energingai iki šiol darbavosi ir žada darbuotis už tai
kų, draugišką sugyvenimą ir bendradarbiavimą su sa
vo didžiuoju kaimynu Tarybų Sąjunga, laimėjo 145 rin
kikus. Kadangi jį renka kelios kitos mažesnės partijos, 
tai jis turės daugumą balsų ir bus išrinktas prezidentu 
dar šešeriems metams. Tenka manyti, kad už jį rinki
kų susirinkime balsuos ir komunistai, kurių yra 64. Už 
Kekkoneną jie balsavo ir 1956 metais, paduodami 50 
balsu.

Patys aršiausi taikaus su Tarybų Sąjunga sugyve
nimo priešai yra socialdemokratai, bet jie teišrinko tik 
36 rinkikus.

Paaštrėjusi tarptautinė padėtis iš naujo stato Suo
mijai klausim/ą: kuriuo keliu? Mums atrodo, kad ji 
pasirinko teisingą kelią. Reikia tikėtis, kad tuo keliu 
ji eis ir ateinančiuose parlamentiniuose rinkimuose, ku
rie įvyks vasario 4 ir 5 dienomis. Ir tuose rinkimuose 
Dimes taikos jėgos. Suomiai neklausys socialdemokratų 

•• kitų karo kurstytojų balso.

Mūsų krašto vadovybei
ANĄ DIENĄ viename komerciniame laikraštyje 

buvo padaryta tokia pastaba: Tarybų Sąjunga nebijo, 
gali ir moka taikoje sugyventi su savo kapitalistiniais 
kaimynais Suomija, Turkija, Iranu, Afganistanu ir ki
tais, tuo tarpu mūsų didžioji šalis išsigandusi ir bijo 
kaimynystėje vienos mažutės socialistinės Kubos. Ko
dėl? Verta pagalvoti.

Mūsų šauniosios moterys
NĖ AUDRINGAS LIETUS joms nepastojo kelio. 

Du tūkstančiai jų suvažiavo į šalies sostinę Washingto- 
ną ir ten prie Baltųjų Rūmų su taiką skelbiančiomis 

rbomis ištisas valandas demonstravo. Jos sakė, kad 
jos bijo ir nenori naujo karo. Jos yra ištroškusios tai- 
aOs ir ramybės. Jos reikalauja pilno ir visuotinio nusi
ginklavimo. Jos stoja už visų tautų ir žmonių* taikų 
sugyvenimą. Jos reikalauja visų tautų bendradarbia
vimo. )'

Reikia tikėtis, kad šita mūsų šauniųjų moterų- tai
kos demonstracija Washingtone sausio 15 dieną nebus 
paskutinė. Reikia tikėtis, kad tasai moterų taikos ju
dėjimas kils vis aukščiau. Būtų gerai, kad panašios 
taikos demonestracijos įvyktų visų valstijų sostinėse ir 
visuose miestuose. Reikia atsiminti, kad kovo mėnesį 
Ženevoje susirinks Jungtinių Tautų sudaryta nusigink
lavimo komisija. Reikia, kad ji išgirstų Amerikos mo
terų ir visų žmonių balsą už visuotinį nusiginklavimą.

Netenka abejoti, jog savo balsą už nusiginklavimą 
pakels ir kitų kraštų moterys. Amerikietės Įnoterys 
duoda puikų pavyzdį visoms moterims visuose pasaulio 
kampuose.

Katalikai tėvai ir jų vaikai
KATALIKŲ BAŽNYČIOS “įstatymai” griežtai 

draudžia katalikams tėvams leisti savo vaikus į viešą
sias mokyklas. Tikintieji tėvai neturi pasirinkimo: ne
klausys bažnyčios ir leis vaikus į viešąją mokyklą, bus 
bažnyčios nubausti!

Daugelis tėvų mato, kad viešos, laisvos mokyklos 
daug pranašesnės už parapijines mokyklas, tačiau bijo 
pasipriešinti kunigams ir davatkoms. Jų vaikai nu
kenčia. Lr

Šiuo reikalu pasigirsta balsų ir komercinėje spau
doje. Mr. C. S. Lowell laiške “N. Y. Timesui” sausio 
10 dieną rašo susirūpinusiai. Vertimą vaikų lankyti 
katalikų parapijines mokyklas jis teisingai laiko nu
sidėjimu prieš vaikus. 
., ... f—- ....... . — 1

NORVEGAI PAGAVOATSIGAVO ANGLŲ
lėktuvų gamyba
Londonas. — Per porą 

pastarųjų metų “merdėjo” 
Anglijos lėktuvų gamybos 
industrija. Bet 1961 me
tais ji atsigavo. Anglijos 

‘valdžia davė užsakymų už 
8560,000,00$ ant karo lėktu
vų, o už civilinių lėktuvų 
gaminimą kompanijos tūrė
jo dar $434,000,000 pajamų.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

DAUG ŽUVIES
Oslo. — Norvegijos kraš

tas tęsiasi 1,100 mylių prie 
Atlanto vandenyno. Jos gy
ventojai plačiai užsiima 
žvejyba — pagauna daug 
žuvies. Ji turi apie 2,000 
laivų ir kita tiek žvejų lai
velių. Norvegijos prekybos 
laivynas yra trečias pasau
lyje savo dydžiu' — po Ang
lijos ir JAV.

KĄ PARODO TARYBŲ 
SĄJUNGOS IR JAV 
PRAMONĖS 
VYSTYMASIS?

Vilniaus “Tiesa” (sausio 
9 d.) daro įdomų palygini
mą tarp Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir Tarybų Są
jungos pramonės vystymo
si tempų. Skirtumas ste
bėtinai didelis. Kaip tik 
tas, matyt, ir duoda tary
biniams žmonėms, viltį Ame
riką pasivyti ir pralenkti.

Skaitome:
Jau tada, kai dar Tary

bų šalis nebuvo gimusi, 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos turėjo galingą ekonomi
ką, didžiai išvystytą pramo
nę.

Štai kaip tada atrodė ca
rinės Rusijos ekonomika, 
lyginant ją su Jungtinių 
Amerikos Valstijų ekono
mika. 1913 metais JAV 
pagal bendrą pramonės pro
dukcijos apimtį užėmė pir
mąją vietą pasaulyje, kai 
tuo tarpu carinė Rusija už
ėmė tik penktąją ir nuo J. 
A.V. atsiliko 8 kartus, o 
skaičiuojant produkcijos iš
leidimą vidutiniškai vienam 
gyventojui, čia tada buvo 
gaminama 13—14 kartų 
mažiau, negu J ungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Ekonominio lenktyniavi
mo starte stovėjo dviejų ka
rų ir vidaus kontrrevoliuci- 
jos nuvarginta, sugriauta 
jauna Tarybų respublika ir 
galinga kapitalistinė'valsty
bė. Lenktyniavimo sąlygos 
buvo nelygios. Tarybų ša
lis savo ekonomikos išvysty
mo diagramas pradėjo be
veik nuo nulio. ;

Šiandien Tarybų Sąjunga 
— galinga sobidlistinė vals
tybė. Bagal • pramonės pro
duktai jos apimtį ji iškopė į 
pirmąją vietą Europoje ir 
antrąją — pasaulyje. Da
bai’ ji atsilieka nuo JAV ne 
8 kartus*, kaip kad carinė 
Rusija, o mažiau negu du 
kartus. O pagal pramonės 
produkcijos išleidimą vidu
tiniškai vienam gyventojui 
atstumas sumažėjo nuo 13 
—14 iki 2-2.5 karto.

Sskirtumas tarp TSRS ir 
JAV bendrosios produkcijos 
išleidimo smarkiai pasikei
tė Tarybų šalies naudai. 
Mūsų vystymosi tempai to
kie spartūs, kad jau nebe
toli tas laikas, kai mūsų ša
lis aplenks JAV. Spręskite 
patys, pasižiūrėję į diagra
mas. Bendras pramonės 
produkcijos išleidimas Ta
rybų Sąjungoje 1960 metais 
palyginti su 1913 metais iš
augo daugiau kaip 40 kar
tų, kai tuo tarpu JAV —
5.5 karto. Pramonės pro
dukcijos išleidimas per tą 
laiką vidutiniškai vienam 
gyventojui mūsų šalyje iš
augo 20 kartų, o JAV —
5.5 karto.

Kokios yra ateities per
spektyvos?

Amerikos e k o n omistai 
spėlioja, kad geriausiu at
veju JAV pramonės pro
dukcijos išleidimas kasmet 
padidės 2 procentais.

Tuo tarpu Tarybų šalis, 
kaip numato TSKP Progra
ma, per artimiausius 10 
metų padidins pramonės 
produkcijos apimtį maž
daug 2,5 karto ir pralenks 
dabartinį JAV pramonės 
gamybos' lygį, o per 20 metų 
ji padidins pramonės pro
dukcijos apimtį ne mažiau 
kaip 6 kartus ir toli pra
lenks galingiausią kapita^ 
listinę valstybę pasaulyje. 
1980 metais Tarybų Sąjun
ga gamins beveik du kar
tus daugiau’ pramonės pro
dukcijos, negu dabar gami

na visos kapitalistinės šalys 
kartu.

Tačiau aj^ėftktl Jungti^ 
nes Amerikos Valstijas eko
nominiame •’ lenktyniavime 
— tai ne pagrindini^ mūsų 
Uždavinys. Mūsų pagrindi
nis tikslas' — pastatyti ko
munizmą. Laimėjusi eko
nominiame lenktyniavime 
su JAV, Tarybų šalis už
baigs tik pirmąjį komuniz
mo statybos etapą. Po to 
milžino žingsniu Tarybų ša
lis žygiuos toliau pasitikti 
komunizmo rytdienos.

STEPONAS STRAZDAS: 
IDĖJIINIIO 
NEPASTOVUMO 
PAVYZDYS

Šių metų sausio 8 d. Bos
tone mirė Steponas Straz
das. Mirė sulaukęs 78 me
tu amžiaus..

Strazdas buvo plačiai ži
nomas ir tarp Amerikos 
pažangiųjų lietuvių, nors 
paskutinius • keliolika metų 
buvo fanatiškas keleivinis 
menševikas, nepermaldau
jamas niekintojas ir plūdi- 
kas pažangiečių.

Tie, kuriems teko garbė 
aktyviškai dalyvauti darbi
ninkų judėjime per ilgus 
metus, gerai atsimename ir 
pažįstame Strazdo karjerą. 
O tai buvo karjera, kuriai 
lygios gal net nesurastume 
visuose Amerikos lietuviuo
se.

Iš “Keleivio” sužinome, 
Steponas Strazdas gimė 
1884 metų1 gruodžio 15 d. 
Joniškio “padangėje,” dva
ro1 kumečio šeimoje. Į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas atvyko' 1906 metais. 
Sakbma, kad dar Lietuvoje 
bėgdamas, Strgždas jau tu
rėjo'šiokių; tokių ryšių su 
socialdemokratihiu judėji
mu. Tuo būdu ir čia atvy
kęs greitai įsitraukė į lie
tuvių socialistų gretas, ir 
e n e r g i n g ai dalyvavo tų 
ankstyvų l^ikų labai veik
lioje Lietuvių Soc i a 1 i s t ų 
Sąjungoje. Gabumų jis bu
vo nemažų. Nors jokios 
mokyklos nebuvo lankęs, 
bet tuoj gerai pramoko lie
tuvių rašybos ir pradėjo ra
šinėti laikraščiams — “Ko
vai,” “Keleiviui.” Be ko
respondencijų ir straipsnių, 
rašinėdavo ir eilėraščių, 
kartais ir ne visai prastų.

Su 1915 metais Strazdas 
pradėjo dirbti “Naujienų” 
redakcijoje ir tapo grigai- 
tinio menševizmo karščiau
siu “pranašu.” Kurį laiką 
dirbo “Laisvėje,” o paskui 
perėjo dirbti j “Vilnį.” Iš 
“Vilnies jis be pasigailėji
mo bombardavo Grigaitį ir 
“Naujienas.” “Vilnyje” jis 
dirbo iki 1930 metų. Pa
žangiajam judėjimui suski
lus ir atsiradus “sklokai,” 
Strazdas tapo karščiausiu 
sklokiniiikū, ir “sklokai” 
suskilus- dirbo sklokos lei
džiamoj o j e: '“N au jo je Gady
nėje.” , Sklokai galutinai 
subyrėjus iir “NG” užsida
rius, Strazdas atsivertė 
prie menševikų ir nuėjo 
dirbti į “Kėleivį.” Iš ten jis 
visas savo šmeižtų ir prasi
manymų “kanuoles” paleido 
prieš komunistus 'ir visus 
pažangiuosius lietuvius.

Šitoje savo “karjeroje”' 
jis parodė' baisų idėjinį 
supuvimą ir išsigimi
mą. Sunku pasakyti,- ar 
formaliai jis buvo tapęs 
šnipu, ar ne—gal ir nebu
vo, — bet kad jis tiesiog 
šnipiškai tarnavo makartis- 
tinei reakcijai, tai aiškiai 
parodo jo “liudijimas” prieš 
Leoną Prūseiką. Kai pra
sidėjo to įžymiojo veikėjo ir

Žemaičiai mušė 
vokiečius

1314 metais kryžiuočių 
viršininkas Glokas, surin
kęs būrį\ kareivių, išsiuntė* 
į Žemaičius, į Varnių ap
skritį. Ties šios dienos Tau
rage persikėlė kareiviai per 
upę Jūrą ir krūmais traukė 
į Šilalę. Žemaičių visai ne
užkabinti, atėjo jie pas eže
rą Lukštą. Nakčiai užšo
kus, vokiečiai apsistojo, su
kūrė ugnį, išsivirė valgius, 
pastatė sau palapines ir su
gulė. Žemaičių nematydami, 
sargybas pastatė prie kelio, 
bet nuo krūmų nepastatė. 
Miegojo be baimės, it savo 
krašte. Bet jauni ir drąsūs 
žemaičiai nemiegojo. Naktį 
susirinko jų į du šimtus, 
paėmė kirvius, baslius, dal
gius ir išėjo naktovidžiu 
priešų smaugti.

Naktis buvo mėnesiena. 
Vieni žemaičiai per krūmus 
prilindę stebėjosi, kurios 
palapinės yra gražiausios, 
puolė į tas, kirto ir piovė 
pačius viršininkus. Kiti, 
matydami šeriamus arklius, 
skubėjo prie tų, vadžias pa
plovę, sėdo ir jojo šalin.

Treti grobstė brangius 
daiktus, palapinėse padėtus. 
Ketvirti, susėdę į valtis, lei
dosi lig tęvojo ežero Lukš
to galo. Išsėdę griovė til
tus ir perkasė keliose vieto
se skersai kelią griovius, iš 
kurių negalėjo priešas išsi
sukti, nes visur buvo balos.

Pakilo klegesys vokiečių 
stovykloje. Viršininkai pa
šokę iškojo savo vadų, bet 
tų rasti negalėjo. Kiti gro
bė ginklus, stojo į eiles, no
rėjo muštis, tačiau niekur 
nematė žemaičių, kurie, pa
gavę ką galėdami, sulindo į 
mišką. Beregint sargyba 
nuo paežerės pranešė ,vokier 
čiams žemaičius jau uži
mant užpakalį. Persigandę 
atėjūnai tarėsi jau esą ap
supti, todėl, pametę savo 
numirėlius, skubiai grįžo į 
Prūsus. Pakeliui kame-ne- 
kame grobstė žmonių gyvu
lius, maistui reikalingus. 
Sugrįžę, kai savo magistrui 
viską papasakojo, tas tarė:

—Argi ne mulkiai esate? 
Nežinojote žemaičius visa
dos pasalius esant! Sveti
mame krašte sumigote sar
gybų nepastatę! Kad jūs 
prapultumėt ir vokiečiais 
nebuvę! Mano riterių pra- 
puldėte keturias dešimtis ir 
šešis, o žemaičio nė vieno 
neužmušėte.

Šią visą nelaimę dėjo ant 
papjautų viršininkų.

BLOGAS ORAS DAUG 
PAKENKĖ AVIACIJAI

Washingtonas.—Civil Ae- 
roonautics Board ir Air 
Transport A'ss’n sako, jog. 
1961 metais orlaivių kom
panijos turėjo daug nuo- 
nuostolių dėl blogo oro. 
1961 metais JAV orlaivių 
kompanijos naudojo jau 
virš 500 sprūsminių (“jet”) 
lėktuvų.

kovotojo persekiojimas, 
Strazdas iš Bostono nuvyko 
į Ghicagą ir “liudijo” prieš 
Prūseiką, ir “liudijo” biau- 
riai, šlykščiai, melagingai, 
su tikslu .Prūseiką išde- 
portuoti iš Amerikos!

Kaip baisiai politiniai 
Strazdas savo gyvenimo 
saulėleidyje buvo sugedęs, 
jis įrodė ir tuomi, jog nie
kados ne tik nesigailėjo to 
“žygio,” o dar gyrėsi tuo sa
vo poelgiu.

Tai toks buvo tasai Ste
ponas Strazdas. Gaila, 
kad tas kumečio sūnus, su 
nemažais gabumais, taip su- 
koneveikė, taip sužalojo sa
vo politinę praeitį.

Kathryn Lewis
Šių metų sausio mėnesį 

?New Yorke mirė Kathryn 
‘Lewis, turėdama tik 50 me
tų amžiaus. Jos palaikai 
buvo išvežti į tėvų namus, 
Arlington, Va., ir ten palai
doti.

Kathryn Lewis buvo pa
garsėjusi visuomenininke ir 
energingai veikianti uniji
niame judėjime. Ėathryn 
— duktė . John L. Lewis, 
Jungtinės mainierių unijos 
buvusio ilgamečio preziden
to ir dabar garbės prezi
dento. Kathryn beveik vi
są savo gyvenimą pašventė 
dirbdama drauge su savo 
tėvu Jungtinėje mainierių 
unijoje ir kitose unijose.

Miss Lewis prieš 50 me
tų gimė angliakasyklų mies
telyje Panama, III. Tuo me
tu jos tėvas dirbo kasyklo
se. Netrukus jie parsikėlė 
į Springfield, Ill., ir ten ji
nai augo. Tuo metu buvo 
sunkus mainierių gyveni
mas. Ji tai stebėjo ir su
prato, kaip ir jos tėvas, kad 
be tvirtos unijos mainie- 
riamS nėra jokių progų pa
gerinti darbo sąlygas.

Jai aukštų mokslų neteko 
pasiekti. Pabuvusi porą 
metų kolegijoje, ji nuspren
dė, kad jau laikas jai dar
ban stoti. Tada jos tėvas 
ją paskyrė savo raštinės 
sekretore Washingtone. 
Nuo to ir prasidėjo jos ak
tyvus unijinis darbas, ne 
ne tik Jungtinėje mainierių 
unijoje, bet ir Amerikos 

* Darbo Federacijoje. Ji bu
vo išrinkta Jungtinės mai
nierių unijos 50-to jo dis- 
trikto sekretore - iždinin
ke. Mirimam distriktui bu
vo pavesta organizūotf ne
organizuotus darbininkus, 
dirbančius ne kasyklų pra
monėse.

Kai Lewiso vadovybėje 
kūrėsi Industrinių Organi
zacijų Kongresas (CIO), 
Kathryn tėvui daug padė
jo, organizaciniuose susi
rinkimuose ji pirmininkau
davo, įvairius patarimus or
ganizatoriams suteikdavo. 
Buvo ji atvykusi ir darba
vosi New Yorko valsti
jos Westchester apskrity
je, kad Dairy Farmers 
uniją įtraukti į CIO.

Ji buvo *QIO moterų pa
galbinio koordinacijos ko
miteto pirmininkė. Mini
mas komitetas daug padė
jo CIO| išaugti į galingą 
Amerikos industrinių unijų 
centrą.

Kaip linijų atstovei, jai 
teko daugelyje tarptautinių 
unijų suvažiavimų dalyvau
ti, daug kraštų apkeliauti, 
daug pasaulio matyti.

Mirtis per anksti pakir
to energingą moterį. Liū
desyje liko jos tėvas John 
L. Lewis ir jos brolis d-ras 
John L. Lewis, Jr., Balti
more, Md. _ i_

Po 99 metų
Š. m. sausio 1 d. sukako ly

giai 99 metai nuo paskelbi
mo lišsilaisvinimo prokla
macijos.

1863 metų sausio 1 dieną 
prezidentas Abraomas Lin- 
kolnas pasirašė Emancipa
cijos proklamaciją, kuri pa
skelbė, kad Jungtinėse A- 
merįkos Valstijose negrų 
vergija v panaikinima, sykiu 
užginama ir rasinė dis
kriminacija. Proklamacija 
pripažįsta, kad visi žmonės, 
visų rasių ir tikėjimų, turi 
lygias teises ir progas siek- 
tis geresnio gyvenimo.

199 metai jau prabėgo nuo 
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vergijos panaikinimo. Bet 
rasinės diskrimin a c i j a h* 
po šiai dienai Jungtinėse 
Valstijose viešpatauja. Tie
sa, jau daug laimėta. Bet 
kova prieš rasinę diskrimi
naciją, prieš vergovines lie
kanas dar toli gražu nėra 
baigta. Šiais metais ji gali 
dar daugiau paaštrėti.

Visose Amerikos valsti
jose gyvuoja tam; tikra rasi
nė diskriminacija. Bet pieti
nėse valstijose tebėra ver
go viška diskriminacija, už
silikusi’ nuo vergijos laikų. 
Nepaisant, kad vergija ofi
cialiai buvo panaikinta 
prieš 99 metus, šiandien jos 
liekanos tebėra žymios. .

Florida yra viena tų vals
tijų, kur praktikuojama ra
sinė diskriminacija. Į Mi
ami Beach dabar suvažiavo 
tūkstančiai ir tūkstantiai 
baltųjų atostogautojų, bet 
nė vieno negro. Negrai, 
tiesa, gali patarnauti bal
tiesiems valgyklose, krautu
vėse, viešbučiuose, bet ne
gali drauge su baltaisiais 
atsisėsti prie vieno stalo, 
net negali bendroje išvietėj 
je atlikti gamtinių reikalų. ' 
Negrams vieta visur atski
ra nuo baltųjų, kaip buvo 
vergijos laikais. Skirtumas 
tik tame, kad jie gauna šio
kią tokią algą, nors žemes
nę už baltojo darbininko al
gą.

Tokia barbariška diskri
minacija negrams dasiėdė 
iki gyvo kaulo. Gali maty
ti, kaip negrai patarnauto
jai neapkenčia baltųjų, ver- 
goviškų sąlygų palaikytojų. 
Iš šiaurrytinių valstijų at
vykusius 'jie draugiškiau 
pasitinka,'nes žino, kad to
se valstijose daug mažiau 
rasinės diskriminacijos* ir 
dangų mažiau tokių, kurie 
negrus diskriminuoja. . Bet 
vietinius baltuosius jie gb- 
rai pažįsta ir neapkenčiu 
tų, kuriex rasinę diskrimina
ciją palaiko, negrus visaip 
persekioja.

Pažangiam .žmogui rasinė 
diskriminacija nepakenčia
ma. Todėl nejauku darosi 
matant, kaip tavo brolis 
darbininkas nemielaširdin- 
gai persekiojamas tik todėl, 
kad jis yra kitokios spal
vos. Nesuprantama, kaip 
mūsų civilizuotas kraštas 
gali toleruoti tokią barba
rišką padėtį. ’ .

Tarybiniai mokslininkai 
mus pralenkė

Amerikos Nacio n a 1 i n ė 
Mokslo Fondacija paskelbė 
savo raportą, kuriame pa
rodo, kad Tarybų-Sąjunga 
kasmet dabar išmokslina 
po du ir tris kartus dau
giau mokslininkų, negu 
Jungtinėse Valstijose iš
mokslinama. ’ .

Raporte taipgi nurodoma, 
kad Tarybų Sąjungos vy
riausybė mokslui teikia 
daug daugiau dėmesio, ne
gu mūsų vyriausybė Ame
rikoje. ’Ji skiria didžiules 
tam tikslui pinigų sumas ir 
turi aiškų planą, kaip tiks
lą pasiekti. O, mes Ameri
koje neturime jokio plano 
ir jaunuolių mokslinimui lė
šų. Dėl to mūsų krašto 
moksliniai reikalai gerokai 
atsilieka nuo Tarybų Sąjun- 
ogs. .

Kehedžio administracija, 
nors ir rimtai šį klausimą 
svarsto, dar nesurado būcjų, 
kaip Tarybų Sąjungą moks
lo srityje pasivyti. J. G.

... %.

Hot Springs, Ark. —> Ne
krito lėktuvas ir žuvo^l 
žmonės.



Vokietijos Demokratinės 
Respublikos archyvuose 
randasi nemažai medžiagos 
iš nacių veiklos ne tik ka
ro metu, bet ir prieškari
niais laikais. Juose yra nu
žymėti jų siekiai, darbai ir, 
žinoma, su pasididžiavimu 
įrašyti ir vardai tų, kūne 
ir kokius “garbingus” dar
bus yra Atlikę. Bet dabar 
jiems nelabai jauku, kuo
met Tarybų Sąjungos, o 
kartu ir Lietuvos spaudoje 
iškeliami aikštėn jų vardai 
ir žmonių krauju sutepti jų 
atlikti darbeliai. Neperse
niai Lietuvos spaudoje tapo 
iškelta 18-os nacistų vardai 
ir jų nešvarūs hitleriniai 
darbeliai, ir kartu nurody
ta. kokias žymias vietas jie 
užima dabartinėje Adenau
erio valdžioje.

Šiomis dienomis tapo iš
vilktas viešon Adolfas Hou- 
singeris, kuris savo darbe
liais prilygsta Adolfui Eich- 
manui. Be to, šis paukšte
lis vadovauja NATO kari
nėms jėgoms ir turi šiltą 
prieglaudą Washingto
me. Tarybų valdžia reika
lauja, kad jis būtų teisia
mas už jo krimin a 1 i š k u s 
darbus, kaip buvo teisiami 
kiti panašūs nusikaltėliai.

Abejotina, ar jis bus iš
duotas tokiam teismui, ne
žiūrint tų priimtų taisyk
lių. kad tokie kriminalistai 
būtų išduoti ir teisiami ten, 
kur jie nusikaltę. Bet spau
dimas tam dar tik praside
da. o jis, matomai, tęsis, 
nežiūrint kokia kaina, nes 
reikalaujant jį teisti turi 
nėr daug aiškius jo nusi
kaltimų įrodymus. Toki kri
minalistą pasirinkti už va
dovą visoms NATO šalims 
garbės nedaro.

Kad Vakaru Vokietiją 
’dominuoja hitleriniai na
ciai, abejoti netenka. Štai 
riar vienas įdomus laiškas,

Ligą įspėja... mašina!
Įsivaizduokime tokį epi

zodą. Ligoninėje stovi did
žiulis į spintą panašus apa
ratas. Šalia — kėdė • su 
daugybe išraizgytų vielelių. 
Pacientas į ją pasodinamas, 
paspaudžiamas jungiklis ir 
po kelių minučių iš aparato 
iškrenta kortelė su dešimti
mis netvarkingai “išmėty
tų’1 skylučių. Atidžiai ją 
peržiūrėjusi, gydytoja pra
neša ligoniui, kad... po 4— 
5 metų jis gali susirgti in
farktu...

— Neįtikėtina, — pasa
kysite, perskaitę šias eilu- 
.tes. — Kurgi rasite tokią 
mašiną, mokančią net prieš 
ketverius metus įspėti apie 
žmogui gresiantį ligos pa
voju?

Taip, tokios mašinos kol 
kas dar nėra. Tačiau pra
eis kiek laiko, ir šios pro
tingos mašinos, kurioms su
kurti jau dabar įtemptai 
ruošiamasi, taps geriausiu 
gydytojo pagalbininku. Tuo 
dar kartą įsitikiname, klau
sydamiesi Medicinos insti
tuto rektoriaus ir centrinės 
mokslinės-tiriamosios labo
ratorijos vadovo, TSRS Me
dicinos mokslų akademijos 
nario-korespondento prof. 
Z. Januškevičiaus pasakoji
mo. j

— Tikriausiai jus domi
na, kaip bus sukurta tokia 
mašina? — kalba profeso
rius. — Ką gi, trumpai at
sakyti sunku, bet pamėgin
siu... Kaip žinoma, šiuome- 

mūsų šalyje didžiausią 
mirtingumą sukelia Širdies 
kraujagyslių susirgimai. 
Todėl pagrindinė mūsų la

Nacistų bėdos Ar egzistuoja sniego žmogus^
paimtas iš minėtų archyvų 
ir paskelbtas Vilniaus “Tie
sos” gruodžio 23 d. laidoje. 
Laiškas rašytas 1934 me
tais, adresuotas vidaus rei
kalu ministrui Frikui. Laiš
ko autorius — buvęs Kelno 
o b e rburmistras. Autorius 
rašo, kad jis, būdamas ober- 
burmistru, visą laiką buvęs 
“nacių partijai ištikimas” 
ir netggi nekreipdavęs dė
mesio į Veimaro respubli
kos vyriausybės nurody
mus. “Ilgus metus aš leis
davau nacių partijai kelti 
savo vėliavas su svastika,' 
priešingai vidaus ’ reikalų 
ministro direktyvoms... Aš 
teigiau, kad tokia didelė 
partija, kaip Nacionalsocia
listų partija, būtinai turi 
būti atstovaujama vyriau
sybėje kaip vadovaujanti 
jos dalis.”

Dar iki nacistams užgro
biant valdžią šis oberbur- 
mistras maloniai leisdavo 
jiems kabinti mieste savo 
vėliavas, rengti susirinki
mus miesto sporto aikštė
se. Išskaičiuodamas savo 
nuopelnus naciams buvęs 
Kelno obermeistras prašė 
grąžinti jam pensiją. Pen
sija Mvo sugrąžinta — 
12,000 markių per metus. 
Bet Trečiojo reicho vado
vai, matomai, įvertino jo 
darbus ir pastangas, tai 
1938 metais jam sumokėjo 
280,000 markių!

Labai nenorėtų minėto 
laiško autorius, kad būtų 
plačiai visuomenei žinomi 
jo ryšiai su naciais, juo 
labiau, kad jis dabai^yra 
Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos kancleris Kon
radas Adenaueris. Ar ten
ka stebėtis, kad Vakarų 
Vokietijai vadovauja nacis
tai? Tai ką reiškia jo už- 
sigynimai, kad jis su na
ciais nieko bendro neturi?

J.. Rąstas

boratorijoje sprendžiama 
problema yra širdies krau
jagyslių funkcijų studija
vimas normaliomis ir pa
tologinėmis sąlygomis.

Kadangi kraujo apytakos 
organų veikla susijusi su 
centrinės nervų sistemos 
aktyvumu ir jos reguliavi
mo procesais, laboratorijo
je ir atliekami darbai, na- 
grinėjantieji centrinės ner
vų sistemos veiklos pasireiš
kimus.

Štai širdies kraujagyslių 
patologijos skyrius visapu
siškai tiria sergančius šir
dį maitinančių kraujagys
lių susirgimais. Jie nagri
nėjami epidemiologiniu po
žiūriu, stebimi įvairūs bio
cheminiai poslinkiai, elekt- 
rof iziologiniai rodi kliai. 
Toks kompleksiškas vienos 
kategorijos asmenų ištyri
mas, jų tyrimo duomenų 
matematinis apdorojimas, 
panaudojant skaičiavimo 
mašinas, įgalins sudaryti 
specialias ligų požymių len
teles.

Paruošus daugybę tokių 
kiekvienai ligai, kiekvie
nam atvejui pritaikytų po
žymių lentelių, jas galima 
bus įvesti į specialios ma
šinos “atmintį”. Gavusi pa
ciento tyrimo duomenis, to
kia mašina juos momenta
liai “perleis” per savo “at- 
mintį”, sugretins su joje 
esančiais “požymiais” ir 
nurodys, kaip pasielgti vie
nu ar kitu atveju, koks gy
dymo būdas ligoniui tinka
miausias, arba net prieš 
kelerius metus įspės gali
mą susirgimą. R. Čėsna

ar tai tik
Visas pasaulis buvoostw 

domėjęs sniego žmogumi' 
Radijas laikraščiai, žurna
lai pasakojo legendas apie 
šį aukščiausiųjų Azijos kal
nų šeimininką, nurodydami 
net jo gyvenamąsias vietas. 
Greitai pasirodė ir knygos, 
kurių autoriai buvo keliau
tojai, medžiotojai, nuoty
kių. sensacijų, o gaKbūt 
ir honorarų mėgėjai. )Pa- 
slaptingąja būtybe susido
mėjo ir mokslininkai. 
susijaudinimu buvo laukia
ma telegramų iš Pamiro, 
Tibeto, Kunlunio, Himalajų 
ir Karakorumo.

Slinko metai. Ginčas dėl 
sniego žmogaus tebevyko, o 
jis liko nepagaunamas. Spe
cialios ekspedicijos į Pami- 
rą nedavė laukiamų rezul
tatų. Buvo nutarta, kad Pa- 
mire sniego žmogus išny
kęs ir jo reikia ieškoti į ry
tus nuo Pamiro, aukštuose 
negyvenamuose Kunlunio 
kalnuose.

Kaip tik į tas vietas ren
gėsi išvykti eilinė tarybinė, 
ekspedicija. Sniego žmo
gaus šalininkai įprašė eks
pedicijos dalyvius pasido
mėti jous jaudinančia pro
blema.

Bet Kunlunio kalnai bu
vo tokie tušti, kad paslap
tingoji būtybė neturėtų 
ten kuo misti.

Aplenkusi Muztasato ma
syvą su jo ledynais, ekspe
dicija atvyko į tadžikų-sa- 
rikolų sostinę Taškurganą. 
Sniego žmogaus ir čia nie
kas nebuvo matęs, nors kai 
kurie vietiniai medžiotojai 
ir tvirtino Kinijos, Tarybų 
Sąjungos ir Indijos pasie
nyje sutikę jabalyk-adamą 
(adam — daugeliu Azijos 
kalbų reiškia “žmogų”). 
Pastarasis visada būdavęs 
vienišas, neprisileisdavęs ar
tyn žmonių. Į juos metęs 
amkenimis. Paklausti, ko
dėl jie jo nenušovę, juk ir 
lavonas būtų išsprendęs vi
sus ginčus, jie atsakė, kad, 
pamatęs juos, jabalyk-ada- 
mas tuojau perbėgdavęs 
valstybinę sieną — į Indiją 
arba Tarybų Sąjungą. O 
kaipgi šaudysi svetimoje te
ritorijoje? Įstatymai drau
džia. O kai tarybiniai arba 
indų pasieniečiai prisiartin
davę, jis sprukdavęs atgal 
į Kiniją. Šis pasakojimas, 
žinoma, skambėjo anekdo
tiškai.

Tačiau profesoriui E. 
Murzajevui kinai pranešė iš 
vieno seno medžiotojo nu
pirkę sniego žmogaus kailį 
Kinijos Mokslų akademijai. 
Sunku buvo suprasti, ar jie 
juokauja, ar tiesą kalba. Ir 
iš tiesų profesorius pamatė 
Ęilką tankų kailį. Meška!— 
tokia buvo pirmoji mintis, 
nors kailis ir nebuvo pana
šus į rudosios kreivakojės 
gaurus. Profesorius apčiu
pinėjo kailį, ieškodamas ga
lūnių ir galvos. Krūtinėje 
švietė balta dėmė. Ir štai, 
trumpos lokio ausys. Tai 
buvo rudosios meškos ne
gausaus Pamiro, Sarikolo 
ir Vakarų Kunlunio, taip 
pat Viduriniųjų Rytų kal
nų porūšio atstovas.

Šis įvykis priminė kitą 
ekspediciją, kuri 1943 m. 
keliavo dykuminiais ir ne
gyvenamais Gobio kalny
nais pietvakarine Mongoli
jos Liaudies Respublikos 
dalimi. Su šiomis sietomis 
siejosi legenda apie plau
kuotus žmones alamasus. 
Iš literatūros buvo žinoma, 
kad čia veisiasi meškos. Tai 
patvirtino ir Gobio gyven
tojai. Mongolai pasakojo, 
kad Gobio meška protinga,

Egipte pakyla dar”- 
vienas “stebuklas”

Apie Asuano užtvankos 
istorinę statybą

Ilgametė Egipto istorija 
paliko didingus paminklus, 
kuriais iki šiol žavisi visa 
žmonija. Garsiosios Gizos 
piramidės, sfinksos, Karna- 
ko šventykla, Abu Simbelo 
šventykla ir daugelis kitų 
vietų yra lankomos dešim
čių tūkstančių turistų iš vi
sų pasaulio šalių.

Tačiau šio šimtmečio sep
tintasis dešimtmetis įeis į 
Egipto istoriją kaip metai, 
kuriais sukurtas dar didin
gesnis įrenginys, negu visi 
ankstesni, bet kada pasta
tyti Egipto žemėje ir vi
same Afrikos žemyne.

Šis įrenginys — Sad al- 
Ali — aukštybinė Asuano 
užtvanka, kuri ne tik įam
žins didvyrišką arabų dar
bą ir kovą už ekonominį iš
sivadavimą, bet ir atneš 
daug gėrybių busimosioms 
kartoms. Pakanka prisi
minti, jog, teikdama pigią 
elektros energiją, aukšty
binė užtvanka kartu įgalins 
įsavinti daugiau kaip du 

I milijonu fedanų (1 feda- 
| nas lygus 0.2 hektaro) nau
jų žemių, kas sudarys dau
giau kaip 30 procentų vi
sos dabar dirbamos žemės 
Egipte.

Sausio 9-ą dieną sukan
ka dveji metai* kai bu
vo padėtas pirmasis ak
muo aukštybinės užtvankos 
statyboje. Jau dabar pra
deda ryškėti jos milžiniški 
kontūrai. Užtvankos ir jos 
pagalbinių įrenginių staty
ba nusidriekė apie 50 kvad
ratinių kilometrų plote 
abiejuose Nilo krantuose. 
Statyboje dirba apįe 9,000 
darbinijikų,'. •. tarnautojų ir 
specialistų, jų tarpe 342 ta
rybiniai secialistai. Prive
damojo ir nuleidžiamojo 
kanalųcTrasoje 11961 metais 
buvo iŠKasta daugiau kaip 
pusantro milijono kubinių 
metrų uolėnų.

Iš Tarybų Sąjungos į Ei- 
giptą apie 100 garlaivių at
gabeno daugiau 30,000 tonų 
įvairių įrengimų bei me
džiagų, reikalingų užtvan- 

Į kos statybai. Statyboje ir 
pagalbinėse įmonėse jau 
dirba daugiau kaip 30 ga
lingų Uralo ir kitų ekska
vatorių, apie 200 metalo 
pjovimo staklių, apie 100 
įvairaus galingumo gręžimo 
staklių. Pro Asuano uolas 
daugeliu krypčių einančiais 
asfaltuotais keliais ir pri
važiavimo keliais dieną ir 
naktį juda galingi Minsko 
25 tonų savivarčiai.

Įvedant rikiuotėn naujas 
pagalbines įmones, spartė
ja ir statybos tempai. Gy
venimas statyboje nesusto
ja nė valandai, ir, kaip 
vaizdingai yra pareiškęs 
laikraštis “Al ahram,” dar
bas verda kaip didžiuliame 
avilyje, kurio bites yra ku
pini kuriamojo entuziazmo 
žmonės.

Puikus pavyzdys, kaip 
praktikoje gali bendradar
biauti šalys, turinčios skir
tingas socialines sistemas, 
pasireiškiąs aukštybinės 
Asuano užtvankos statybo
je, patraukia didžiulį viso 
pasaulio dėmesį. Nėra to
kių turistų, nėra tokių ofi
cialių asmenų, buvo pa
reikšta mums Egipto infor
macijos departamente, ku- 

fantazija? [ 
atsargi, suprantanti žmo
gaus kalbą, vaikščiojanti 
užpakalinėmis kojomis, gy
venanti neprieinamose uo
lose, kuriose įsirenga pato
gius būstus. Prietaringi 
klajokliai tvirtino, tai esant 
ne gyvulius, o plaukuotą 
žmogų — alamasą. Nedidelį 
ruda loki teko stebėti ir 
ekspedicijos dalyviams.

Sniego žmogaus klausimą 
tiriančios komisijos infor- 

'macinėje medžiagoje 1958 
m. buvo rašyta, kad Vaka
rų Kinijoje užmuštas “žmo
gus-lokys”, ėjęs dviem ko
jomis. Kailis buvo pasiųs
tas Kinijos Mokslų akade
mijai, kurioje nustatyta, 
kad tai lokio kailis. Ir vėl 
lokys.

Meška — mėgstama pa
sakų herojė tiek Europos, 
tiek ir Azijos tautų folklo
re. Sniego žmogus, jabalyk- 
adamas, aamasas, jetis — 
tai tie- patys liaudies kūry
bos herojai, susiję su meš
ka. Kaip miškuose “gyve
na” girinis, vandenyje—un
dinė, name — aitvaras, 
aukštuose sniego kalnuose 
— laukinis žmogus, įvai
riais vardais įvairių Azijos 
tautų vadinamas. Yra juk 
žmonių, kurie tvirtina matę 
raganą, undinę ar aitvarą! 
Kažin ar labiau į tiesą pa
našūs neraštingų vienuolių- 
lamų, prietaringų medžio- 
toiu. dievobaimingų kla
joklių - gyvulių augintojų, 
užmirštų Azijos dykumų 
platybėse, pasakojimai?

Yra manančių, kad nepa
siekiamose Himalajų aukš
tumose galėtų būti išlikusių 
antropoidiniu .beždžionių. 
Tačiau mokslui nežinomos 
ppe šalto Himalajų aukšti
kalnių klimato prisitaikiu
sios beždžionės. Antropoidi- 
nės beždžionės — tropikų 
sąlygose jos greitai žūva.

Kuo gi rėmėsi sniego 
žmogaus egzistavimo hipo
tezės šalininkai? Svarbiau
sias jų įrodymas buvo pėdos 
sniege. Tačiau pėdos snie
ge bematant keičia savo 
formą vos tik suspindus 
ryškiai kalnų saulei. Daž
nai remiamasi ir vietinių 
gyve n t o j ų pasakojimais, 
apie kurių patikimumą jau 
'kalbėjome.-

Daug pasaulio šalių siun
tė mokslininkus ir medžio
tojus į Aziją. Tačiau be jo
kių rezultatu.

Ne taip seniai išaiškėjo 
dar vienas įdomus sios 
keistos istorijos puslapis. 
Žymus Himalajų alpinistas 
naujazelandietis E. Hilaris 
viename Nepalo vienuolyne 
aptiko ječio skalpą, kuris 
buvo laikomas šventu. Hila- 
riui “šventenybė” nebuvo 
patikėta. Ją tegalėjo išvež
ti vienas seniausių kaimo 
gyventojų. Ir štai skalpą ti
ria Čikagos, Paryžiaus ir 
Londono mokslininkai. Visi 
ekspertai skalpą vieningai 
priskyrė lapei ar ožkai. Ži
nomas biologas L. Stounas, 
Hilario ekspedicijos daly
vis. tyręs laukinio žmogaus 
pėdas sniege, pareiškė: “Aš 
tikėjau, kad tai “sniego 
žmogaus” pėdos iki tol, kol 
neturėjau aiškių įrodymų, 
kad tai keturios lapės pė
dos, susiliejusios aptirpus 
sniegui... Legenda apie 
“sniego žmogų” — įdomi is
torija, ir man gaila ją su
naikinti... Tačiau laikas tei-
singai aiškinti faktus — 
“sniego žmogus” niekada 
neegzistavo”. Štai ir pabai
ga!

Bet ar tai pabaiga? Ar 
dar nebus bandoma šį 
mitą paversti realybe? Pa-

galiau kaip pateisinti be
vaisį daug laiko pareikala
vusį darbą? Juk buvo su
gaišinti metai, kurių niekas 
nebesugrąžins...

T. N-—nas

. rie, . apsilankę.^ Jungtinėje 
Arabų Respublikoje, nepra
šytų suorganizuoti jiems! 
kelionės, įgalinančios susi
pažinti su Sad ai-Alio sta
tyba.

Sausio 9-oji, kurią 1960 
metais buvo padėtas pirma
sis akumo užtvankos staty
boje, Egipte pažymima kaip 
“Asuano pramonės diena.” 
Šis simboliškas pavadinimas 
susijęs su perspektyvomis 
vystyti šalies pramonę ir 
visą ekonomiką remiantis 
galinga hidroelektrine, kiM1 
duos 10 milijardų kilovąt-, 
valandžių elektros energijos 
per metus. Tą dieną Asua- 
ne įvyko masiniai liaudies 
pasilinksminimai, paradas 
ir demonstracija, skirti sta
tybos pradžios metinėms. 
Kartu su asuaniečiais — 
Sad al-Alio statytojais — 
šią dieną šventė visa šalis.

F. Nosovas

Duos televiziją 
iš erdvių

Daug nematomų magist
ralių nutiesė kosmose dirb
tiniai Žemės palydovąį. (Jų 
pagalba dabar siūloma—vi
sus Žemės rutulio kontinen
tus sujungti pastoviu tele
vizijos tinklu. Dabar, ry
šium su 1964 metais Tokio 
mieste įvyksiančia olimpia
da, šiuo klausimu ypač pla
čiai ?diskusuojama J^pcmk 
joje? * Dėmesį patrauki a k e- 
turi televizijos ryšių projek
tai pasaulio šalims.
, Daugiausia žadantis, aL 
rodo, yra pirmasis projek
tas. Į keliolikos tūkstan
čių kilometrų aukštį .siūlo
ma paleisti 12 palydovų. Jie 
iš Žemės turi priimti tele
vizijos signalus ir, juos at
spindėję, perduoti vaizdus 
už keliolikos tūkstančių ki
lometrų.

Pagal antrąjį projektą 3 
palydovai su siųstuvais ir 
priėmimo aparatūra turi 
pakilti į 36 tūkstančių ki
lometrų ąukštį. Jų kam
pinis greitis turi būti lygus 
Žemės sukimosi kampiniam 
grečiui. Tokiu būdu jie tar
si prisitvirtintų prie atitin
kamo Žemės rutulio taško. 
Jų aparatūra priiminės iš 
Žemės juos ir nukreips į 
atitinkamas Žemės terito
rijas.

Trečiajame variante siūlo
ma 20 kilometrų aukštyje 
grandine išdėstyti palydo- 
vus-balionus. Telesigna 1 a i 
nuo vieno tokio baliono bus 
perduodami į kitą ir atsi
spindės Žemėje.

Ketvirtasis projektas gry
nai “žemiškas.” Jame nu
matoma jūros dugnu nu
tiesti kabelį ir per jį per
duoti televizijos laidas iš 
vieno kontinento į kitą.

! Jeigu bent vienas iš čia 
pateiktų projektų bus įgy
vendintas, žmonės, gyvenan
tieji net už tūkstančių ki
lometrų nuo Japonijos, 1964 
metais galės stebėti XVII 
Olimpines žaidynes.

(Veik trys kilometrai su
daro 2 amerikoniškas my
lias.)

Iš laiškų
Drauge Bimba!

Kadangi Jūs esate visuo
meninis darbininkų klasės 
bei pažangiosios visuome
nės judėjimo veikėjas, tai, 
be abejo, esate susipažinęs 
su Baltųjų rūmų darbuoto
jų sąstatu. Todėl aš krei
piuosi į Jus klausimu, ku
ris mane labai sudomino. 
Būtent: Kenedžio specialaus 
prezidento patarėjo sau
gumo klausimais Bandžiaus 
biografinė kilmė bei inicia
lai, o taip pat gyvenama
sis antrašas. Matote, aš 
skaitydamas laikraštį ra
dau straipsnį, kuriame yra 
minima pavardė, kurią ne
šioju ir aš, o mano tėvas 
yra dingęs ir apie jį neži
nome nieko jau daugiau 
kaip 15 metų. Tad kreip
damasis į Jus tikiuosi, jog 
Jūs man padėsite išaiškin
ti manyje kilusius įtarimus.

Dėl aiškumo aš įdedu kar
tu su laišku ir iškarpą su 
straipsniu, kuris buvo iš
spausdintas “Tiesoje.”

Mano adresas:
USSR, Lithuania 
Vilnius 5
Šilutės g-vė Nr. 25-3 
Bandžius Algimantas

Atsakymas
Jums, mielasis, teks nu

sivilti. “Tiesoje” minimas 
specialus prezidento pa
tarėjas yra McGeorge Bun
dy. Aišku, jis nieko ben
dro neturi su jokiu “Ban
džium.”

A. Bimba

200,000 kartų
Tarybiniai mokslininkai 

sukonstravo naują elektro
ninį mikroskopą, kuris pa
didina 200 tūkstančių kar
tų. Jo linzės duoda labai 
aukštos kokybės atvaizdą, ir 
ne paprastą, o trijų matavi
mų. Naujasis mikroskopas 
turi dar vieną svarbų pri
valumą. Kaip žinoma, viru
sai ir bakterijos, tiriamos 
paprastu mikroskopu, šilu
mos spindulių veikiamos, 
greitai žūsta. Norint to iš
vengti, elektroninio piikro- 
skopo apšvietimo sistema 
yra taip įrengta, kad šilu
minių spindulių poveikis la
bai ribotas. . Dėl to bakte
rijos lieka gyvos.

Naujasis elektroninis mik
roskopas įgalino tarybinius 
mokslininkus pirmu o s i u s 
pasaulyje pradėti tirti pro
cesus, kurie vyksta gyvose 
ląstelėse — stebėti organiz
mų dauginimosi procesą.

, Kinai apie puolimą 
JAV komunistų

Pekinas. — Kinijos spau
da smarkiai kritikavo JAV 
vyriausybę už puolimą Ko- 
mūnistų partijos. Kinų 
spauda rašė, jog ji visada 
daro skirtumą tarp JAV 
žmonių ir valdžios ir sako: 
“JAV liaudis visada buvo 
draugiška link Kinijos liau
dies.”

Poliklinika ant ratų
'Šiauliai (“Tiesos” koresp.). 

Kartą į Kairių aštuonmetės 
mokyklos kiemą įsuko ne
matytas ilgas autobusas su 
priekaba. Tai atvyko “sto
matologinis kabinetas ant 
ratų,” kaip šią mašiną da
bar vadina Šiaulių respubli
kinės ligoninės gydytojai. 
Autobusą, antrą tokį res
publikoje, šiauliečiai gavo 
iš Čekoslovakijos socialisti
nės respublikos. Keliaujan
tis stomatologinis kabinetas 
aprūpintas naujausiais 
įrengimais: sausu stereliza- 
toriumi, elektriniu rank
šluosčiu, specialiu rentgeno 
aparatu dantų nuotrau
koms daryti ir ryškinti, j 
Taip pat čia yra laborato
rija dantų protezams ga
minti, laukiamasis pacien
tams, poilsio kambarys gy
dytojams. Kilnojamasis ka
binetas aprūpinamas joni
zuotu oru. Autobuso prie
kaboje sumontuota elektros 
stotis.

“Stomatologinis kabinetas 
ant ratų” aplankys toli
miausius rajono kolūkius.

3 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) Į 23, 1962



A. JUODELIS

BRAZILIJOS LIETUVIAI KARO 
LAIKU IR POKARIO METAIS

IŠ laiškų iš Lietuvos

. ’ STRAIPSNIS IX'
-i

1940 metais, sužlugus fa
šistu santvarkai Lietuvoje, 
Brazilijos pažangiems lietu
viams suteikė nepaprastą 
džiaugsmą ir entuziazmą. 
Daug jų pakėlė “sparnus”, 
norėdami tuč tuojau.^ su
grįžti į tėviškę, bet t karui, 
prasidėjus, šis troškimas 

. buvo sutrukdytas. Kuomet 
hitlerininkų purvini batai 
mindžiojo Tarybų Lietuvos 
žemę, Brazilijos lietuviai 
liūdėjo ir sielojosi dėl jos 
nelaimės.

Brazilijos lietuvių komu
nistų frakcija San Pauly 
skubiai išleidžia*pogrindinį 
laikraštuką “Tiesa” tam, 
kad galima būtų teisingai 
informuoti lietuvių koloni
ją apie karo eigą ir bend
rai apie tarptautinę padė
tį. Tas buvo reikalinga, 
nes tuo metu už mažiausią 
viešai pareikštą pritarimą 
ir simpatiją Tarybų Sąjun
gai ir Raudonajai Armijai, 
Gėtulio Vargo f asistuojan
čios vyriausybės žmonės bu
vo terorizuojami ir kalina
mi.

“Tiesa” savo pirmam nu
mery patalpino atsišauki
mą: kreipėsi į visus lietu
vius ir dorus anti-fašistus 
prisidėti prie paramos “Ta
rybų Raudon. Kryžiaus.” 
Po kelių mėnesių po atsi
šaukimo San Paulyje ir 
Santos mieste gyvenantys 
lietuviai aukų lapais ir pa
aukotais darbadienio uždar
biai surinko apie 9000 kru- 
£eirų. Kad pasekmingiau 
eitų rinkliavos darbas, bu
vo sudarytas organizmas 
(palėpinis) “Lietuvių Dar
bininkų Draugija”, bet su- 
sidėj tįsiomis aplinkybėmis 
palėpyje šį darbą tęsti il
gai neteko.

Brazilija paskelbia 
“ašiai” karą

Vokiečių ir italų piratiš
ki submarinai Brazilijos te
ritorijos vandenyse, ir net 
pakraščiuose, pradėjo tor
peduoti ir skandinti jos 'pre
kinius ir keleivinius laivus. 
(Buvo paskandinta, rodos, 
31 laivas ir žuvo apie 800 
keleivių ir įgulos). Visoj 
Brazilijoj kilo protestai ir 
demon stracijos, reikalau
jant Brazilijos vyriausybės 
paskelbti karą “ašiai”. Vo
kiečių ir italų konsulatų 
bei kitokių fašistuojančių 
įstaigų langų daužymas bu
vo kasdieninis visos Brazi
lijos liaudies protestas prieš 
fašizmą.

Nors Brazilijos vyriausy
bė buvo ir fašistuojanti, 
bet liaudies spaudžiama, 
turėjo “ašiai’’ paskelbti ka
rą ir turėjo stoti “Sąjungi
ninkų” pusėn. Atslūgus re
akcijai ir papūtus švelnes
niam vėjeliui, atsirado ga
limybių ir pažangiems lie
tuviams išeiti iš pogrindžio 
ir laisviau atsikvėpti.

Tuo laiku San Pauly su
sikuria “Rusų komitetas 
remti nuo karo nukentėju- 
siems Tarybų Sąjungoj.” 
Lietuviai irgi prisidėjo prie 
šio komiteto. Pradžioje vei
kia prisidengę jo vardu, bet 
per pavyzdingą darbą, gavo 
pasitikėjimą ir tuomet jau 
galėjo pasirodyti viešai, ga
lėjo sušaukti lietuvių susi
rinkimą, išrinkti vadovau
jamus organus, organizuoti 
įvairius parengimus ir tt.

Šioje kompanijoje ypatin
gai pasižymėjo lietuviai siu
vėjai ir siuvėjos, ant kurių 
pečių buvo užgulusi pati 
sunkiausioji darbo naštos 

dalis. Taipgi energijos ir 
sugabumų parodė lietuvės 
moterys, organizuodamos 
festivalius, parodas, auko
damos meniškai pagamintus 
rankdarbius ir kitą ką. Lie
tuvių departamentas per vi
są savo egzistenciją įteikė 
į rusų komiteto bendrą ka
są apie 200,000 kruzeirų.

1943 metų kovo mėn. Ru
sų Sub-komitetas surengė 
didžiulį festivalį garsiaja
me Pacaembu Stadijone, 
kuriame dalyvavo apie 11 
tūkstančių žmonių ir davė 
apie 500,000 kruzeirų pel
no. Jame be rusų, žydų, če
kų, jugoslavų ir kitų, tau
tų, lietuviai aktyviai daly
vavo su “Ryto” choru prie
šakyje.

1945 metais gegužės mėn. 
Berlyno paėmimo ir Vokie
tijos kapituilacijos metu, 
vienas milijonas sanpaulie- 
čių išėjo į gatves pergalės 
ir džiaugsmo demonstraci
joms. Tūkstančiai ir lietu
vių prisidėjo prie demon
strantų. Po sutriuškinimo 
fašizmo karo lauke, Brazi
lijos reakcija buvo sukrės
ta iki pačių pamatų.
BKP išeina iš pogrindžio

Po daugelio metų pogrin
dinio gyvenimo, Brazilijos 
Komunistų partija išeina 
viešumon. Jos vadas Luiz 
Karlos Prestes, 1936 me
tais nuteistas 30 metų ka
lėjimo, liaudies buvo išplėš
tas iš reakcijos nagų ir ant 
rankų išneštas iš kalėjimo. 
Demokratinio judėjimo 
banga išsilieja visoj Brazi
lijoj. Pažangieji lietuviai 
irgi neatsilieka, visur akty
viai dalyvauja bendroj Bra
zilijos liaudies kovoj už to
limesnius laimėjimus.

1946 m. Urugvajaus de
mokratinių lietuvių koloni
joj kilo sumanymas: sušauk
ti Pirmąjį P. Amerikos Lie
tuvių Kongresą. Brazilijos 
lietuviai su entuziazmu pri
tarė šitam sumanymui ir 
pradėjo ruoštis kongrese 
dalyvauti.

San Paulyje per trumpą 
laiką buvo sukelta atitinka
ma suma pinigų delegatų 
kelionei apmokėti ir išrink
ti delegatai. Nuo “Ryto”, 
Lietuvių Departamento,, iš 
Vila Belos, V. Zelinos, San
to Andre ir bendrai nuo 
pažangiosios lietuvių kolo
nijos. Iš Brailijos į P.P.A. 
L. Kongresą buvo išrinkti 
šie delegatai: Jeronimas 
Bubenas, Alfonsas Kučins
kas, Vladas Bukas, Juozas 
Liaugaudas, Magdalena 
Valentienė - Šumauska i t ė, 
Paulina Černiauskienė, ir iš 
Porto Alegre lietuviai pa
siuntė nuo savo Draugijos 
“Šviesos” du delegatu: Vy
tautą Savicką-Šviesą ir M. 
Kuzmickienę.

Kongresas įvyko 1946 ni
tais Montevidejaus mieste, 
Urugvajaus sostinėje. Apie 
Kongreso eigą ir jame visas 
priimtas rezoliucijas čia ne
minėsiu, nes apie tai yra 
išleista knyga c “Pirmo jo 
Pietų Amerika* Lietuviu 
Kongreso Leidinys”.

Po Kongreso
• A

Sugrįžę iš Kongreso Bra
zilijos lietuvių delegatai pa
siėmė sau už pareigą pir
moj vietoj sukelti Brazilijos 
lietuvių kolonijoj 100,000 
kruzeirų sumą nukentėju
siai nuo karo T. Lietuvai 
paremti ir prašyti Brazili
jos vyriausybės pripažinti 
Tarybų Lietuvą ir tokiu 
būdu atšaukti Brazilijoj 
esantį neegzistuojančios 

smetoninės valdžios konsulą 
Aleksandrą Polišaitį.*

Šį nutarimą Brazilijos 
lietuvių dauguma priėmė. 
Tai buvo; įrodymas, nes per 
šaukiamus susirinkimus, 
festivalius, arbatėles ir ker
mošius, atsilankydavo tūk
stančiai lietuvių. Pažymė
tina, kad tik per vieną to
kią arbatėlę, 1946 m. rug
sėjo mėn. 25 d., “Aukso 
Knygoj” buvo surinkta au
kų apie 70,000 kruzeirų. Ir 
bendrai 100,000 kruzeirų 
kampanija per S^mįėnesius 
buvo sukelta 160 procentų.

Po peticijomis, kurios bu
vo pasiųstos Brazilijos res
publikos ^prezidentui, sena
tui ir parlamentui, reika
laujant nutraukimo ryšių 
su diplomatiniais atstovais, 
jau šeši metai nesančios 
smetoninės santvarkos, per 
tokį pat laikotarpį buvo su
rinkta San Pauly virš 4,000 
parašų.

Vėl reakcija
Bet štai, 1947 m. atomi

nių bombų “monopolistai” 
ir naujo karo kurstytojai 
atsigauna, vėl pakėlė gal
vas, — prasideda šaltojo 
karo laikotarpis. Š. Ameri
kos imperialistų ir finansi
nio kapitalo agentai Brazi
lijoj išvysto dar negirdėtą 
terorą ir persekiojimą prieš 
visą liaudį, mylinčią taiką 
ir progresus, o ypatingai 
prieš pažangius svetimtau
čius ir jų organizacijas.

Per tą laikotarpį į Brazi
liją jau suspėjo emigruotis 
keletas šimtų ir lietuviškų 
“dipukų” ir buvusių gene
rolo Plechavičiaus balta- 
raikščių. Jie, pasinaudoda
mi esama padėtimi, ano
nimų laiškais ir kitomis 
priemonėmis, pradėjo gra
sinti ir provokuoti labiau 
pasižymėjusius pažangius 
lietuvius.

Žinomas diversantas ir 
provokatorius “dipukas” 
Meldutis Laupinaitis-Lauri- 
naitis, Aleksandro Polišai- 
čib ir kun. Ragažinsko re
komenduojamas, atsiduria 
San Paulo politinėj polici
joj šnipu. Sudaromas sąra
šas pažangių lietuvių veikė
jų, kaipo Sov. Sąjungos “te
roristų”, “šnipų” ir “agen
tų” sąrašai ir prasideda 
areštai.

Areštai
1947 m. spalio mėn. areš

tuojamas. Alfonsas Marma, 
gruodžio mėn. areštuojami 
visi buvę P.P.A.L. Kongreso 
delegatai: Jeronimas Bube
nas, Vladas Bukas, Alfon
sas Kučinskas, Magdalena 
Š. Valentienė, Paulina Čer
niauskienė ir dar kiti: An
drius Plentas, Kostantas. 
Debesys, lefremas Sevele- 
vas, Feliksas Lekavičius, 
Antanas Zokas, Antanas 
Černiauskas. Taipgi Porto 
Alegro areštuojamas Vy
tautas Savickas-šviesa (P. 
P.A.L. Kongr. delegatas). 
Reikia pastebėti, kad du 
buvę P.P.A. Kongreso dele
gatai, kurie nusigando ir 
nusilenkė prieš reakciją ir 
vėliau visai renegavo nuo 
viso pažangaus judėjimo, 
buvo reakcijos nepaliesti, 
tai Juozas Liaugaudas ir 
Marija Kuzmickienė.

Nežiūrint, kad reakcija 
siautėjo vis labiau ir la
biau,7 bet pažangūs lietuviai 
nenusigando ir rankų nenu
leido. Tuč-tuojau suorgani
zavo Solidarumo Komitetą 
kaliniams . ir jų šeimoms 
remti.

(Bus daugiau)

Plymouthietis V. Žilins
kas gavo laišką/Savo girnių 
naitės Stanelienės, mokyto
jos, iš Vievio. Tarp kitko 
ji rašo:

“Pasisakysiu atvirai, man 
norisi parašyti Jums laišką 
ir tuo pačiu sykiu pasi
džiaugti tais laimėjimais, 
kuriuos mes jau turime ir 
dar jų daugiau turėsime, 
tai yra žengiame dideliais 
žingsniais į komunizmo 
pergalę.

“TSKP XXII suvažiavi
mas dar labiau paskatino 
mus dirbti ir negailėti lai
ko nei sveikatos, auklėjant 
jaunąją kartą kommunisti- 
ne dvasia...”

A. Kiškiūnas, iš New
ington, Conn., gavo laišką 
savo giminaitės Monikos 
.Turevičienės (nuo Lazdi
jų), kur tarp kitko rašo:
Brangus dėde ir diedėne:

Pirmiausiai leiskit padė
koti jums už knygas, kurias 
mums prisiuntėt, ir už laik
raščius.

Labai įdomu paskaityti, 
kada randi jūs laikraštyje 
parašyta apie Lietuvą, o 
ypač viename laikraščio 
numery radau apie Lazdi
jų ligoninę, apie gerą atsi- 
nešimą daktarų, čia yra 
tikra tiesa.

Tarybų šalyje dėl ligų 
ir gydymų tarybinis žmo
gus turi nemokamai li
goninę ir gydymus. Moks
leivis mokslą, ir jaunimas 
šokių salę,' ir kinus, viso
kius pasilinksminimus.

Pavyzdžiui ir aš pereitą 
vasarą buvau susirgus, rei
kėjo daryti operaciją. Nors 
ir padarė; svarbią vidurių 
operaciją, ir po dviejų sa
vaičių grįžau namo jau 
sveika, ir tik išeinant iš li
goninės padėkojau už gy- 
dymą.

Šis dalykas žmogaus 
sveikatai yra didelis daly
kas. Gali' būt sveikas ir 
tik už ačiū. Jums tėtė bu
vo rašęs laišką, bet jau se
niai iš pavasario, Jūs jo, 
turbūt, negavote, tai aš da
bar noriu jums parašyti ir 
padėkoti už jūsų visas pa
stangas dėl mūs, kad siun
čiat knygas ir laikraščius.

Monika

Laiškas Jonui Smalenskui
Mūsų mielas Bičiuli,

Širdingiausiai sveikina
me Jus su Naujaisiais Me
tais ir linkime Jums daug 
sveikatos, geros kloties ir 
ilgų, ilgų gyvenimo metų.

Labai dėkojame Jums už 
laikraščius “Vilnį” ir “Lais
vę,” kuriuos reguliariai 
gauname. Labai įdomūs 
laikraščiai ir daug gerų ži

IX-asis fortas
Skaitau įvykius kruvinam IX forte, 
Krūtinėje šiurpu, šlykštu, skaudu; 
Neklausiant tautos, amžiaus, — žudyta... 
Nekaltai krito daug brangių žiedų.

Skaitau įvykius juodžiausiame IX forte, 
Sukrečia iki kauloxsmegenų, 
Civilizuotam pasaulyj tai vykdyta,— 
Lietuviuose būta žvėrių alkanų...

Ar hitleriiHai žmogėdros ant jų veikė?
Ar baimė ašvrios klasių kovos?
Ar artimo meilė likus bevertė?
Ar vardan Kristaus velnias vedė gaujas?

Nekalti kūdikiai, motinos, seneliai 
Buvo žudomji žiauriausiu būdu.
Į šiltus kūhus žvėrys leido iltis, 
Žvėrys, išsigimę,—pamąstyti baugu...

Aplihk mirtis, ašaros, klyksmas, 
Kūnus degino, guldė eilėmis, 
Lyg nebūtų galo piktiems tikslams...

.0, visgi, liaudis nugalėjo siurbėles!
Jau sutrinta galva siaubo,
Lietuvės žemės kryžiuočiai nepuls...
Negailė't niekšams lentos grabo...
Teisti juos Už nekalto kraujo klanus.

Dzūkelis

nučių bei naujienų parašo. 
Dųędaiųe juos paskaityti 
visiems * ųiūsų pažįstamiems.

Po m(ūsų šalies suvažia
vimo dabar visose gyveni
mo srityse virte verda dar
bas. Visi stengiasi dirbti 
kuo geriau. Labai sparčiai 
statomi gyvenamieji namai. 
Dabar Stalino prospektas 
(centrinė gatvė) vadinasi 
Laisvės alėja.

Šiuo metu yra žiemos 
atostogos mokiniams, tai ir 
mums truputį daugiau lais
vo laiko. Rytoj prasideda 
visos Lietuvos Švietimo 
darbu otojų suvažiavimas. 
Jis vyks Sporto halėje, 
Ąžuolyne. Dalyvaus virš 
2,500 žmonių. Dvi dienas 
bus tariamasi įvairiais 
švietimo klausimais.

Žiema pas mus šilta, 
sniego nėra, bet lyja.

Parašykite mumis, kaip 
Jums sekasi darbuotis pa
žangos labui. Kaip sveika
ta? Gal šiais metais vėl 
aplankysite Lietuvą? La
bai lauktumėm.

Prašome pasveikinti nuo 
mūsų ir savo draugus.

Su geriausiais pasveiki
nimais ir linkėjimais, bu
čiuojame Jus.

Stasė ir Onutė
Kelpšaitės ir mamė

1962. 1. 3. Kaunas

Jonui Grybui
Mielas Dėde!

Sveikiname ir siunčiame 
širdingiausius link ėjimus 
visa mūsų šeima.

Mes gavome iš dėdės at
viruką, kur sveikinot su 
žiemos šventėmis, už kurį 
labai dėkojame. Gauname! 
laikraštį “Laisvę,” kurį 
skaitome su malonumu. Tu
riu surinkęs visus numerius. 
Aš dabar jį labai pamėgau 
skaityti. Nors žinios ir vė
lesnės, bet aš ten randu 
daug įvairių straipsnių, ku
riuos pats skaitau ir dar 
kaimynams duodu pasiskai
tyti.

Mes gyvename gerai. Mat, 
viskas eina į priekį, tai ir 
mūsų buitinis pragyveni
mas nestovi vietoje, kas
kart darosi lengvesnis ir 
šviesesnis.

Nors neilgas laiko tarpas 
praėjo nuo dėdės apsilanky
mo Lietuvoje, bet daug pa
sikeitė mūsų miestas Pane
vėžys. Išaugo fabrikų kor
pusai, gyvenamų namų 
kavrtalai taip, kad atvažia
vus dėdei būtų geras vaiz
das. Tad aš galvoju, kad 
laikui bėgant mes tikrai 
dar susitiksime.

Sudie, būkit sveikas ir 
laimingas.

Sūnėnas Jonas 
10. I. 62 m.

Latvijos menininkų šaunus 
pasirodymas Lietuvoje

VILNIUS.— Visą savai
tę Latvijos TSR Valstybi
nis akademinis choras kon
certavo Tarybų Lietuvoje. 
Jo koncertų klausėsi Vil
niaus, Kauno ir Šiaulių 
miestų dainos mylėtojai. 
Šių neužmirštamų koncertų 
metu mes dar kartą gėrėjo
mės melodingomis latvių 
dainomis, dar arčiau susi
pažinome su latvių muziki
ne kultūra.

Ilgam atminty išliks Bet
hoveno Devintosios simfoni
jos atlikimas ir nuoširdus 
dainavimas choro koncer
tuose.

Chore yra apie 70 daini
ninkų. Bendrame choro 
skambesy atrodo stipresnė 
vyrų balsų grupė. Sopranai 
ir altai taip pat gražiai ir 
lygiai intonuoti. Nors jų 
skaičius didesnis, bet savo 
skambesiu jie ne visada iš
laiko reikiamą balsų lyg
svarą.

Chorui vadovauja Dau
mantas Gailis, o jam pade
da dirigentai Ansis Alber- 
ingas ir ligonis Bumbieris. 
Choras nepaprastai gražiai 
ir lanksčiai frazuoja. Gra
žiai nuskambėjo choro at
liktos J. Soloducho “Snai
gės”, kuriose apdainuoja
ma didžiojo Lenino pasku
tinė kelionė iš Gorkų į Mas
kvą.

Daug gražių ir įdomių 
dainų yra sukūrę latvių 
kompozitoriai. Iš latvių 
klasikos girdėjome J. Vito- 
lio kantatą “Daina”, E. 
Daržinio “Svajonių šalyje,” 
mums gerai pažįstamą liau
dies daina “Vėjeli, pūsk’'. 
Įdomios latvių tarybinių 
konipazitorių dainos. V. Ka- 
minskio “Šlovė Partijai”, 
M. Zarinio “Daina apie ra
ketą”, Madrigalas senovine 
tema, P. Barisono “Mūzai” 
susilaukė šilto žiūrovų pri

Apie senelių namus
Mes girdime, kad vienur 

ar kitur senelis arba sene
lė pasidavė į senatvės na
mus. Mūsų šalyje jų yra 
skirtingų: federalinės ar
ba valstijinės valdžios, or
ganizacijų, arba privačių 
asmenų.

Korespondencijose dau
giausia skaitome apie su
sirgimus, pasidavimą į li
gonines, mirtį, bet mažai ži
nių turime iš tų prieglau
dos (senelių) namų. Gi dau
guma lietuvių jau esame se
no amžiaus, nes atvykome 
prieš 50 metų.

Į senelių namus patenka 
pavieniai, būna atsitikimų, 
kad ir tėvai, kurie išaugino 
šeimas: sūnūs ir dukros iš
siskirstė po šalį, o pasilikę 
seno amžiaus tėvai eina į 
senelių namus.

Aš aplankiau vieną tokią 
senelių prieglaudą, kurioje 
randasi apie 20 vyrų ir mo
terų. Jų tarpe yra keletas 
ir lietuvių.

Namas gražus, gerai už
laikomas. Kada dabar žie
ma, tai šiluma palaikoma 
normali. Kambariai tvar
kingi, įrengti moderniais 
rakandais. Kur didesnis 
kambarys, tai dvi lovelės— 
dviem asmenim; kur mažes
nis, tai tik vienam. Val
giui behdrai kambarys, į 
kurį visi įnamiai susirenka 
skirtu laiku pavalgyti. Yra 
ir poilsio kambarys, kuria
me randasi įvairių kėdžių: 
paprastų ir sūpuojamų. Se

4 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.)) 23, 1962

tarimo. Jos žavėjo klausy
tojus gražia melodija ir 
meistrišku apipavidalini
mu. Su giliu įsijautimu 
choras padainavo A. Dargo- 
myžskio “Audrų miglomis 
aptraukia dangų” ir Aren- 
skio “Ančarą”. Koncertą 
paįvairino liaudies demo
kratijos šalių dainos — če
kų kompozitoriaus I. Fers
terio “Pragos varpai” ir 
lenkų K. Prosnako “Jūra”. 
Tai įdomios ir nuotaikingos 
dainos. Vakarų klasiką at
stovavo neužmirštami savo 
sukauptu grožiu J. Bram
so “Nakties tyloje” ir R. 
Vagnerio “Vestuvinis mar
šas” iš operos “Lohengri- 
nas”. Koncertas buvo baig
tas linksmai padainuot B. 
Smetanos Valstiečių choru 
iš operos “Parduotoji nuo
taka”. Publikai nuošir
džiai plojant, buvo atlikta 
visa eilė dainų viršum pro
gramos, jų tarpe J. Švedo 
subalsuota lietuvių liaudies 
daina “Tykus buvo vakarė
lis” ir bendra latvių ir lie
tuviu daina “Aš mergytė 
kaip rožytė”.

Koncerte dalyvavo solistė 
Ieva Freimanė. Dainininkė 
turi gražų lyrinį sopraną. 
Ji su dideliu įsijautimu per
teikė klausytojams solo dai
nų grožį. Ypač gražiai I. 
Freimanė atliko R. Kalsono 
“Tėvynės miškai” ir Ma
non ariją iš Ž. Masne ope
ros “Manon”. Muzikaliai 
akompanavo jaunas pianis
tas Olgertas Cintynis.

Susitikimai koncertų sa
lėse su šiuo talentingu bro
liškos Latvijos kolektyvu 
chorinės muzikos mėgėjams 
paliko neišdildomą įspūdį. 
Lauksime su juo naujų'su
sitikimų. :

K. Kaveckas 
Lietuvos TSR Liaudies artistas

neliai pasirenka tokias, ko
kių pageidauja.

Vienoje pusėje prie sie
nos yra televizorius. Reiš
kia, gali matyti per tele
viziją transliuojamus pa
veikslus, išgirsti žinias — 
kas vyksta pasaulyje. Prie 
sienos yra laikrodis su la
bai dideliais numeriais, kad 
seneliai galėtų matyti ląi- 
ką, nes daugumos akys jau 
silpnos.

Šios įstaigos — tai senų
jų žmonių jau paskutinė 
gyvenimo vieta. Iš čia jie 
beveik visi “keliauja” įfou 
požemin.

Taip gamtoje yra: žmo
gus gimė, augo, paseno, na, 
ir turi baigti gyvenimą. 
Taip yra su žmonėmis, taip 
su kitais gyvūnais, na, ir su 
augmenija.

Kur yra senelių namai, 
kas gali, suranda laiko, tai 
būtų gerai, kad aplankytų, 
ypatingai tuos, kur randa
si lietuvių. Jie džiaugiasi 
sulaukę lankytojų, tas pa
įvairina jų gyvenimą.

♦ . Aukuras
Haverhill, Mass.

PADIDĖJO KUBOS IR 
ČILĖS PREKYBA

Santiago. — 1961 metais 
padidėjo Kubos ir Čilės pre
kyba. Dabar abidvi šalys 
pasirašė sutartį dar dau
giau jos plėtimui. Čilė su
tiko pristatyti Kubai $),- 
000 tonų pupelių, 30,000 to- 
nų ryžių ir 4,000 tonų ce
liuliozės.
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Yucaipa, California
LLD kuopos veikla

Sausio mėn. LLD 78 kuo
pos susirinkimas buvo 
skaitlingas, ir padaryta ke
letas gerų tarimų. Kuopos 
pirmininkė savo raporte 
pranešė, kad kuopos vardu 
buvo užsakyta 20 “Vilnies” 
1962 metų kalendorių ir jau 
visi išplatinti. Taipgi pri
siminė, kad LLD kuopa 
auga nariais labai gerai.

Pramogų rengėjai rapor
tavo, kad kuopos parengi
mas lapkr. 19 d. buvo labai 
pasekmingas. Publikos at
silankė daugiau negu buvo 
manyta, ir geros valios na
riai prisidėjo su aukomis. 
Parėmė Juoz. Paulukaitis, 
Kastulė Butvilienė, J. ir M. 
Demenčiai, A. ir M. Mack, 
J. ir A. Russ, J. ir M. Al- 
vįnai, ir J. ir P. Richardai.

Kuopos ižde randasi virš 
$50.

Nutarta vasario pradžioje 
vėl turėti didelį parengimą 
su pietumis ir žaismėmis 
kur nors gražioje svetainė
je.

Nutarta, kad kuopos na- 
1 riui mirus bus nuperkamas 

gyvų gėlių vainikas už $10, 
o jeigu kuris narys paliktų 
pareiškimą, kad gėlių vaini
ko nenori, tai ta suma pi
nigų bus panaudota užuo
jautos išraiškai per laikraš
čius.

Pakeltas klausimas, kad 
šiame susirinkime kuopa 
turi perrinkti arba visai 
naują valdybą išrinkti. 
Užgirta visa buvusioji vab 
dyba: pirm. M. Alvinienė, 
fin. sekr. J. K. Alvinas, už
rašų sekr. A. Shultz, ižd. J. 
Marks, korespondentė Ma
rytė Mack.

Susirinkimai bus laikomi 
kas du mėnesiai, pirmą sek
madienį. Sekantis susirin
kimas įvyks kovo 4 d. Apie 
vietą bus pranešta vėliau.

Dabar Yucaipos LLD 
kuopa turi užsimokėjusius 
24 narius.

Jeigu kurie nariai turite 
kokius sunkumus su gavi
mu žurnalo “Šviesos,” ar ki- 
tokių reikalų, kreipkitės 
prie fin. sekr. J. K. Alvino, 
35393 Avė. A.

Serganti nariai
Rodos, sausio 10 d. Mikui 

Pukiui dirbant aplink sa
vo stubą paslydo kopėčiu- 
kės, ir jis skaudžiai užsiga
vo taip, kad po kiek laiko 
turėjo kreiptis prie dakta
ro. Daktaras įsakė laiky
tis labai saugiai nuo darbo, 
jeigu nori susveikti. Gaila 
gero draugo. Jo antrašas: 
34746zCedar St., Yucaipa.

. Petronė Matelienė skun- 
* džiasi silpna sveikata ir 

dabartiniu laiku randasi po 
daktoro priežiūra. Petronė 
visados maloni draugė ir 
yra narė mūsų organizaci
ją

Abu ligoniai verti užuo
jautos. Kam laikas leidžia, 
nepatingėkime juos aplan- 

' kyti.
Sugrįžo iš.vakacijų Jo

nas ir Marytė Radęs, pra
leidę savo atostogas pas gi
mines ir draugus San Fran- 
ciske ir visoje apylinkėje. 
Jonas ten būdamas turėjo 
reikalą patikrinti sveikatą. 
Abu grįžo atgal linksmi ir 
džiaugiasi turėję smagias 
atostogas.

Pažvelgus atgal
Tuo laiku, kad Yucaipoj 

įvyko Lietuvos filmų rody
mas, Yucaipos fašistėliai 
bėgiojo, skleidė visokius 
melus apie pažangiečius ir 

V vadino visokiais žodžiais. 
Primelavo visokių niekų 
angliškame laikraštyje. Ma
nė, kad mes išsigandę bėg

sime iš miesto. Bet kada 
jiems nevyksta mūs išgąz- 
dinti, tai prirašė visokių 
nesąmonių “Naujienose,” 
“Vienybėje” ir kituose laik
raščiuose. Prigązdino, kad 
Yucaipos moterys visus ko
munistus “išdeportuos” iš 
miesto.

Įvyko klaida
Lapkričio pradžioje teko 

mums dalyvauti Los Ange
les lietuvių parengime, ir 
aš trumpai apie tai apra
šiau. Per klaidą buvo pra
leista, kad tame parengime 
buvo graži programa ir 
kad Levišauskienė padek
lamavo labai jausmingas ei
les. Atsiprašau už pralei
dimą.

Metų užbaigoje
Kaip daugelio miestų ir 

miestelių žmonės linksmi
nas laukdami Naujųjų Me
tų, taip ir mes, Yucaipos 
lietuviai, turėjome labai 
labai linksmą parengimą 
pas Kazį ir Onutę Širvins- 
kus. Jie davė labai puikią 
vakarienę ir vaišes. Di
džiai dėkui jiems.

Alvinas

Detroit, Mich.
Prisiminimai apie 

Vladą Norkų
1960 metų gruodžio 4 d. 

mirė Vladas Norkus. Kaip 
našlė buvusio JAV karei
vio, gavau iš vyriausybės 
čekį paminklo pastatymui 
ant velionio kapo. Tas at
naujino liūdesį ir prisimi
nimus.

Vladas Norkus gimė 1893 
metais, Lietuvoje, Šilalės 
miestelyje, Tauragės ap
skrityje. Tėvai Antanas ir 
Anatolija Norkevičiai išau
gino 3 sūnus ir 2 dukras. 
Vladas buvo jauniausias iš 
brolių. Už jį vyresnis bro
lis mirė, gi vyriausias — 
Juozas jau sulaukęs 90 me
tų, bet dar gyvas Lietuvo
je. Seserys abi jau mirę.

1913 m. Vladas atvyko į 
Jungtines Valstijas. Jis 
atvyko pas svetimus žmo
nes, nors turėjo pusbrolius 
Praną ir Stasį Kaštonus, 
bet neturėjo pinigų jų pa
siekimui.

1917 m. Vladas buvo pa
imtas į JAV kariuomenę. 
Laike praktikų, kasimo ap
kasų — sušalo ir apsirgo. 
Sirgo tris mėnesius. Nors 
pasveiko, bet jau sveikata 
buvo pažeista — nuolatos 
jam skaudėjo strėnas ir pe
čiuose. Iš militarinės tar
nybos buvo paleistas 1918 
m., sausio mėnesyje.

1931 m. mudu apsivedė- 
me. Išauginome sūnų Wal- 
terį ir mano dukrą Fran
ces. Sūnus keturis metus 
buvo M A V karo laivyno tar
nyboje, tai Vladas labai 
daug rūpinosi jo likimu. 
Vladas per 32 metus dirbo 
sunkų darbą Fordo fabri
ke.

Velionis sirgdamas nusi
vylė, nes sirgo 9 savaites, 
ir per tą laiką nei giminės, 
nei draugai neaplankė jo. 
Net ir tada, kada R. Miza- 
ra per “Laisvę” rašė apie 
sergantį Vladą ir ragino jį 
aplankyti. Taigi, gerai pa
tyriau, kaip yra svarbu', 
kada ’gimines arba pažįsta
mi aplanko sergantį, nes 
neaplankymas įstumia li
gonį į nusivylimą.

Pirm mirties skundėsi 
Vladas, kad jo vienas gimi
naitis nieko jam neparašė 
nei vykdamas turistu į Lie
tuvą, nei iš jos sugrįžęs.

Anna Norkiene, 
Detroit, Mich.

MIAMI, FLA.
National Council of Se

nior Citizens surengė ma
sinį susirinkimą1*•‘gruodžio 
12 dieną (196$ fli.)kbvai 
už perleidimą prezidento 
Kenedžio biliaus teikti me- 
dikalinę pagalbą iš Social 
Security seniems žmonėms. 
Prisirinko pilnutėlė Miami 
Beach Auditorija, į kurią 
telpa 5,000 žmonių ir dve
ja tiek pasiliko lauke. Ga
lima sakyti, jog buvo susi
rinkę apie 15,000 asmenų. 
Vieni išėjo, o kiti ėjo į vi
dų. Kalbėtojų buvo iš unijų 
ir kitų organizacijų. G. 
Partnoy atstovavo Ameri
can Federation of Senior 
Citizens; Aime J. Forand, 
buvęs kongresmanas, su- 
jungėjas American Federa
tion of Senior Citizens ir 
Golden Ring Klubų į Na
tional Council of Senior Ci
tizens, kad būtų sėkmingiau 
kovoti už perleidimą virš- 
minėto biliaus; David Du
binsky, prezidentas Inter
national Ladies Garment 
Workers unijos; David Sul
livan, prezidentas Building 
Service Employees Unijos; 
Harry Van Arsdale, prezi
dentas N. Y. City Central 
Labor Council; Roy Reu
ther, atstovas iš United 
Automobile Workers Uni
jos ir kiti. Visi kalbėtojai 
karštai rėmė pasiūlymą ir 
prižadėjo tęsti kovą, iki 
Kongresas perleis tą bilių ir 
įvykdys gyveniman.

Prezidentas Kenedis pri
siuntė sveikinimo telegra
mą, kas iššaukė daug ap
lodismentų.

Amerikos Medikalinė A- 
sociacija tam labai priešin
ga ir praėjusiais metais iš
leido 10 milijonų dolerių 
Washingtone kovai prieš tą 
bilių. Ir bilius likosi ati
dėtas iki 1962 metų. Gal 
būt, kad tas bilius buvo 
atidėtas dėl tam tikrų po
litinių išskaičiavimų, nes 
jis turi finansinės ir poli
tinės prasmės. Politinė, kad 
sekantį rudenį baigsis 37 
senatorių laikas ir bus rin
kimai.

Sdcializacija arba 
federalizacija

Amerikos Medikalinė Aso
ciacija bando išgązdinti 
siaurai protaujančius žmo
nes, sakydama, kad perlei
dimas viršminėto biliaus 
būtų pradžia socializmo A- 
mierikoje. Nebuvo ir nebus 
tokio dalyko, kad kapitalis
tinėje sistemoje gyvuotų 
socializmas, nes jie vienas 
kitam griežtai prieštaraija. 
Kur yra vykdomas socializ
mas, ten yra panaikinta 
privati nuosavybė ir žmo
gaus žmogumi išnaudoji
mas. Perleidimas to bi
liaus — federalizacija, o ne 
socializacija, nes U AS fede
ralinė valdžia tą viską 
tvarko. Ar galima pava
dinti socializacija arba so
cializmu pašto, karinių li
goninių ir kitokių valdiškų 
įstaigų tvarkymą? Ne!

Prezidentas Kenedis ne
seniai kalbėjo Columbus, 
Ohio, demokratų bankete. 
Jis sakė, kad medikalinė pa
galba yra du sykius reika
lingesnė 65 metų žmonėms, 
negu jauniems žmonėms. 
Prezidentas taipgi sakė, 
kad trys ketvirtadaliai tų 
žmonių į metus gauna ma
žiau negu $2,000 pajamų ir 
tik pusė iš jų turi ligoninės 
apdraudą.

Kerr-Mills įstatymas
Amerikos Medikalinė A- 

sociacija šį įstatymą rėmė 
ir teberemia todėl, kad jis 
nepaliečia jų plėšikiškų pa-

j amų iš pacientų. Kerr- 
Mills’o įstatymas buvo pri
imtas Kongrese ir įėjo ga
llon 1960 metų rugsėjo mė
nesį Pagal tą įstatymą tik 
tie seneliai gauna veltui 
medikalinę pagalbą iš vals
tijos, kurie nieko neturi ir 
gyvena vien tik iš miesto 
pašalpos.

Kerr-Mills įstatymas jau 
yra bandomas 21’valstijoje: 
Ark., Hawaii, Idaho, Ky., 
La., M'd., Mass., N. H'., N. 
Y., N. D., Okla., Puerto Ri
co, S. C., Tąnn., Utah, Vir
gin Islands, Wash, ir W. 
Va. Šitose valstijose yra 
3,304,963 seneliai, kurie tu
rėtų gauti veltui iš valstijos 
medikalinę pagalbą, o tik 
10,229 jų gavo. Floridoje 
yra 82,487 seneliai, o pašal
pą gauna tik 28,337. Tai 
ve kaip jie šelpia senelius. 
American Federation of
Senior Citizens 
reikalavmiai-platf ormia:

1. Iš Social Security me
dikalinę pagalbą turi gauti 
kiekvienas — vyras ir mo
teris, sulaukęs 60 metų.

2. Mokestis iš Social Se
curity, kad žmogus galėtų 
pragyventi, pagal šių dienų 
reikmenų kainas.

3. Pradžia mokesčio iš 
Social Security turi būti 
sulaukus 60 metų amžiaus.

4. Mažiausias mokestis 
našlėms moterims iš Social 
Security turi būti $100 per 
mėnesį.

5. Turi būti įsteigti na
mai bejėgiams seneliams 
veltui.

6. Turi būti nustatytos 
žemos butų kainos visiems 
piliėčiams seneliams.

J. W. Thomson

Los Angeles, Cal.
Netekome pažangaus 

draugo
Gruodžio 26 d. mirė nuo 

širdies smūgio taurus drau
gas ir ryžtingas kovotojas 
už darbo klasės reikalus 
Valteris Pozeris, pragyve
nęs 70 metų.

Per skaičių metų gyven
damas Los Angeles pasižy
mėjo progresyviai veikla— 
daugiausia tarpta utinėje 
dirvoje. Prigulėjo prie LLD 
145 ir LDS 35 kuopų. Skai
tė “Vilnį” ir kitą darbinin
kišką spaudą.

Nors velionis, sūnaus ir 
dukros patvarkymu, palai
dojimui buvo išvežtas į Či
kagą, kur tautinėse kapinė
se. palaidoti jo sūnus ir 
žmona, vienok gruodžio 27- 
tos vakarą A. Gaspero šer
meninėje susirinko gausus 
būrelis draugų jį atsisvei
kinti.

Amžinos ramybės tau, 
drauge Valterį. Tavo kilni 
praeitis kaip nuoširdaus 
draugo bus neužmirštama. 
O sūnui, dukrai ir kitiems 
giminėms mes, losangelie- 
čiai, reiškiame gilią užuo
jautą.

Iš susirinkimų
Sausio 14 d. įvyko LDS 

35 ir LLD) 145 kuopų su
sirinkimai. Pirmiaušia at
sistojimu pagerbtas velionis 
Valteris Pozeris. Po to 
svarstyti LDĮS uždaviniai.

Išrinkti 1962 metams fi
nansų sekretorius ir rašti
ninkas. finansų sekreto
rius dar jaunas čiagimis J. 
Pečiuk, o raštininkas A. 
Talan. Sėkmės jiems, ypač 
J. Pėčiukūi, taip atsakinga
me darbe.

Iš valdybos raportų pasi
rodė, kad kuopa randasi 
gerame stovyje1.' Tik gaila, 
kad dar serga F. Shilingas,

Mary Peters ir M. Pūkis, 
kuris griūdamas nuo kopė
čių susižeidė.

Nutarta surengti Velykų 
dieną pramogą ir atliktos 
nominacijos į centro valdy
bą.
Sekė LLD 145 kp. posėdis

Apkalbėjus svarbiausius 
organizacijos reikalus, nu
tarta iš iždo paaukoti Sve- 
turgimių gynimo komitetui 
$25. Prie to, J. P esi is, 
Draugas, J. A. Dementis ir 
R—ka aukojo po $5,—viso 
$45.

Taipgi nutarta iš $10 iš 
iždo pasveikinti “Laisvės” 
bendrovės suvažiavimą.

Padengus išlaidas, pasi
rodė, kad iždas susitrau-j

kęs, tad nutarta artimoj 
ateity surengti pramogą su 
pietumis.

Žymfėtina, kad susirinko 
nuostabiai daug narių ir vi
si atidžiai sekė susirinkimo 
eigą. Tik gaila, kad dau
gelis, pasibaigus LDS tari
mams, susirinkimą apleido, 
nelaukdami LLD posėdžio, 
kur gvildenami gyvybiniai 
darbininkų klasės reikalai.

Sekanti susirinkimai 
įvyks kovo 11 d., 11 valan- 
dą. ryto.

Oras ir pas mus pasta
romis dienomis šaltokas, 
ypač naktimis siekia 50 
laipsnių.

šakalių žemaitis

WORCESTER, MASS.

Baltimore, Md.
Svarbus masinis mitingas, 

ruoškitės dalyvauti
Mary lando valstijos De

mokratinėms Teisėms Gin
ti Komitetas šaukia didelį 
masinį mitingą. Jame kal
bės įžymusis advokatas Jo
seph Forer iš Washingtono. 
Jis aiškins McCarran Akto 
žalingumą Amerikos demo
kratijai. Tai bus kartu mi
tingas ir protestui priėŠ pa
žangiųjų žmonių persekio
jimą.

Susirinkimas įvyks '* flšeš
tadienį, sausio 27 dieną,’ 601 
West 40th St. Prasidės 8:30 
v. vakare.

Visi kviečiami ir ragina
mi dalvvauti.

Rep.

Tai buvo gražus banketas 
“Laisvės” naudai

Sausio 14 dieną LLD 11 
kuoops rengtas banketas 
“Laisvės” akcininkų meti
nio suvažiavimo pasveikini
mui gražiai pavyko. Žie
mos oras sausas, Saulėtas, 
publikos prisirinko 'tiek, jog 
du ilgi per visą salę stalai 
buvo pilnutėliai apsėsti. 
Gerbiamas tolimas svečias 
iš Washingtono L. Kapo
čius pirmutinis atvyko ir 
jam neteko nuobodžiauti— 
daug su atskirais asmeni
mis turėjo pasikalbėjimų. 
Southbostoniečiai keturiese 
irgi atvyko. Po 1-mos va
landos mūsų šeimininkių 
pagamintais šiltais valgiais 
vaišės prasidėjo. Visiems 
skaniai pasisotinus, pirmi
ninkaujant LLD 11 kuopos 
pirmininkui D. G.-Jusiui, 
buvo programa: vietiniai 
dainos žvaigždės Ona Dir- 
velienė ir Jonas Sabaliaus
kas, akompanuojant Helen 
Smith pianu ir Aido choro 
mokytojui Jonui Dirveliui 
smuiku, tikrai žavėjančiai 
keturias dainas sudainavo 
duetu ir po vieną solo. Gau
sūs aplodismentai palydėjo 
kiekvieną dainą. Tai buvo, 
poeto Maironio žodžiais ta
riant :

Tėvynės dainos
jūs auksinės, 

Be jūsų šąla
mūsų krūtinės!

Po to tapo pristatytas 
gerbiamas svečias, Tarybų 
Sąjungos ambasados dar
buotojas Laurynas Kapo
čius painformuoti apie Lie
tuvos padėtį. Publika šil
tai jį sutiko .gausiais aplo
dismentais. Laurynas Ka
počius nedidelio ūgio, sim
patingos išvaizdos, pusam
žis lietuvis, pradėdamas sa
vo informacinę kalbą, gra
žiai padėkojo už pakvieti
mą ir suteikimą progos ap
silankyti ir pasidalyti su sa
vo tautiečiais mintimis. Jis 
užėmė apie valandą laiko 
dėstydamas, daugiausia lai
ko pašvęsdamas kaimo ūki
nei padėčiai apibūdinti ir 
abelnai jau iškilusiai Lietu
vos pramonei pavaizduoti. 
Jau netolima ateitis, sakė 
jis, kada visa Lietuva ir 
kaimas turės elektros švie
są ir abelną elektrifikaciją 
ir visokią gerovę visiems 
žmonėms.

Jam kalbą užbaigus, dar 
buvo pora klausimų atsaky
ta. Jis reikšmingai pabrė
žė viltį, kad atominio karo 
nebus, kad taika bus išlai
kyta.

Pirmininkas padėkojo 
svečiui už įdomias informa
cijas ir dainininkamss už 
žavėjančias dainas. Čia tuo
jau Aido choras pradėjo 
dainų pratimus, tai svečias 
turėjo progos pasiklausyti 
ir choro dainavimo, ir bu-
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vo vis tų pavienių pasikal
bėjimų užimftas.

Aukų laisviečių suvažia
vimui pasveikinti sudėta: 
LLD 11 kuopa — $10. Po 
$5: J. ir H. Žilinskai, D. 
ir J. Jusiai, V. Žitkus. Po 
$2: O. Sidarienė, J. Deks- 
nys, W. ir B. Bernotai, J. 
Palionis, Petrauskai, A. Pil
kauskas, J. Jeskevičius, L. 
Ausiejienė, Kazeliūnas. Po 
$1: V. Pačesas, Bostonietis, 
F. Ausiejus, Lietuvis, J. 
Bendorius, J. Skliutas, J. 
Janulis, F. Petkūnas, K. 
Daugėla, P. Šiusas, J. Jo- 
džionienė, M. Green, Kra- 
jauskienė, Draugas, Drau
gas ir Draugas. Smulkių 70 
centų. Viso aukų $59.70. 
Banketo pelnas $50.30. Tai
gi sveikiname laisviečius su 
$110 ir linkime viso geriau
sio.

(Šeimininkės, kurios pa
rengime pasidarbavo veik 
iki pavargimo: A. Vosilienė, 
Skrolskienė, K. Sabaliaus
kienė, L. Ausiejienė, H. Ži
linskienė, J. Jusienė, M. Su
kackienė, 'P. Sadauskas ir 
V. Žitkus. D. J.

Middletown, Conn.
Serga

Feliksas Bagdonas, pa
žangus lietuvis, pasidavė į 
ligoninę ištyrimui jo svei
katos stovio. Daktarai ma
no, kad bus reikalinga jam 
operacija. Jis randasi 
Middletown ligoninėje.

Aš ir kiti New Hlaveno 
pažangūs lietuviai linkime 
jam greitai pasveikti.

J. S. K.

Waterbury, Conn.
Serga

Sausio 14 d. staigiai su
sirgo Motiejus Ciplijaus
kas. Dabar jis randasi] 
Waterburio ligoninėje. Mes 
aplankėme jį ligoninėje. Jis 
skundėsi, kad jaučiasi silp
nai.

Draugai, kuriems leidžia 
aplinkybės, aplankykite ser
gantį draugą. Linkime jam 
greitai pasveikti.

J. ir M. Strižauskai
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PARDAVIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

Namas Pardavimui
2-jų metų senumo namas, medi

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

Vieta aukštai, prie Bušų sto
ties, netoli krautuvių ir marių rriau- 
dynių. 6,500 sq. ft. žemes, 32 me
džiai. įvesta kanalizacija. Lietu
viais apgyveritą. Kaina $10,500, 
lengvais išmokėjimais. Pardavimo 
priežastis — tūrių du namus. Dėl 
pasimatymo rašykite: W. Z., 1818 
Quincy St., So., St. Petersburg, 
Fla. < (1-9)

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

inspiracija mūsų senosios tė
vynės jaunimui.

Lankutis savo veikale kri
tiškai apibūdina Mikolaičio- 
Putino kūrybą, su kurios da
limi esame šiek tiek susipaži
nę ir Amerikos pažangieji lie
tuviai. Jo patys didžiausi du 
veikalai “Altorių šešėlyje” ir 
“Sukilėliai” buvo savo laiku 
a t s p a u sdinti mūsų lai k r aš-, 
čiuose. Juos skaitėme su gi4 
liausiu pamėgimu. Kritikas 
Lankutis savo knygoje nema
žai dėmesio atkreipia į šių 
abiejų veikalų vietą lietuvių 
tautos literatūros lobyne. Ten
ka jį nuoširdžiai pasveikinti!

Su rašytoju V. Mikolaičiu- 
Putinu susipažinau lankyda
masis Tarybų Lietuvoje 1945- 
1946 metų žiemą. Jis manyje 
paliko gilų, malonų įspūdį.

Nustebau Lankučio knygoje 
pamatęs nuotrauką, padarytą 
Vilniuje per Lietuvos rašyto
jų pobūvį, kurios vienoje pu
sėje manęs sėdi Mikolaitis- 
Putinas, o kitoje rašytojas ve
lionis Petras Cvirka. Toji su
eiga niekados neišdils iš ma
no atminties.

Joje, be kitų, teko susitik
ti taipgi su dabar jau miru
siais Sruoga, Dauguviečiu ir 
Valsiūnienė. Dažnai apie juos 
pagalvoju. Per anksti jie mi
rė. Dar daug jie būtų davę 
lietuvių tautai kelyje į naują 
šviesų rytojų.

Jau turime naują preziden
to Kenedžio biudžetą. Baisus 
jis. Beveik keturiais bilijo
nais dolerių aukštesnis už se
nąjį. Militarizmo reikalams 
skiriama $51,640,000,000!

Biudžete nė žodelio apie 
sumažinimą taksų. Tebemo- 
kėsime karo laikų taksus. O 
gyvename taikos laikais!

Salomėja Narkeliūnaitė sa
vo laikraštyje (“Vienybėje”) 
drožiu pamokslą savo kama- 
rotams. Jie klysta, jie nemo
ka šių diėnų gyvenimą Lietu
voje vertinti. Jie tik viską 
neigia ir neigia. Jie bijo tie
sos ir šviesos apie Lietuvą. 
Jie nepripažįsta jokių pasieki
mų, sako Salomėja, jie patys 
sau duobę kasą, jie kenkia 
savo reikalui, kuriam, matyt, 
simpatizuoja ir ji pati.

Gėrai, žinoma, kad Salo
mėja moko savo vienminčius 
objektyviškai vertinti šių die
nų gyvenimą.

Bet kaip tada suderinti jos 
ir Valerijos naujo rekruito 
Ernesto Keturakio j ovalą 
“Lietuva metų lūžyje”? Ta
sai žmogelis nepajėgia nė ma
žiausios žinutės pateikti laik
raščio skaitytojams bfe savo 
piktų komentarų.

Atsinaujino “vaina” tarp 
Šimučio ir Grigaičio. Tą pa
čią sausio 17 dieną menševi
kų “Naujienos” dar kartą su 
purvais sumaišo Kučhel-Limp- 
scomb rezoliuciją ir jos šali- 
■ninkus, o klerikalų “Draugas” 
jų pastangas giria, sveikina, į 
padanges kelia.

Lockport, III. — Sudegė 
■aviacijos Lewis kolegija, 
kurios pastatymas atsiėjo 
$2,000,000.
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Jungtinėse Valstijose lie
tuvių vardas dažniau mini
mas aprašant nelietuvius, 
nei lietuvių tautybės žmo
nes. Žurnale “Life,” sau- 

_sio 10 d. numeryje, tilpo 
reportažas apie rašytoja 
Gary. Jo knygos — “Dan
gaus šaknys,” “Pažadas 
prieš- "aušrą”. Įdomi jo pra
eitis. Gimė Lietuvoj ir ten 
gyveno iki 14metųamž. pa
varde Romanas Kacew. 
1928 metais su motina per
sikėlė Prancūzijon, o praė
jusio karo metais pagarsė
jo triguba karjera: kaip 
vienas iš žymiausių Pran
cūzijos lakūnų, skraidžiusių 
anglų karo aviacijoj (iš čia 
jo slapyvardis “Gary”), 
kaip diplomatas, ir rašyto
jas.

Žurnale surankiotos jo 
mintys:

Apie amerikiečius: Anti- 
amerikonizmas yra vienas 
iš kvailiausių dalykų. Kaip 
ir anti-betkas. Tiesiog siu
tina ironiškas šypsnys, su 
kuriuo europiečiai intelek
tualai diskusuoja Ameriką. 
Jie prisimena Little Rock, 
niekad neprisimindami sa
vųjų Little Rock. O ar ne 
Europa pagimdė Hitlerį?

Apie europiečius: Jie ne
gali pakęsti vienas kito. 
Europoje nebeliko draugiš
kumo. Jie tiki idėjomis bi
le tikėti, ne dėl to, kad pa
dėti žmogui: jie tiki mei
lės teorija, bet ne pačia 
meile.

Apie didvyriškumą: Es
mėje didvyriškumas yra 
vienas iš apsvaigimo mo
mentų, kada tematom tik 
save. Staiga savęs įsivaiz
davimas ir, realybė susiker
ta. Tai gali patapti mo
mentu , didžiausio netikru
mo, nusivylimo.

Apie karą: . Karo tarp 
Vakarų ir Tarybų Sąjungos 
niekad nebus. Ir Tarybų 
Sąjunga yra Vakarai- 
Marksizmas gimė Vakaruo
se.

Apie gyvenimą: Netikiu 
individo išlikimu ; tikiu 
žmogaus paskirtimi. Esu 
visiškas optiniistas. Tikiu 
nuostabiu, pilnutiniu gyve
nimo prasmingumu, bet ne 
su individu centre. Žmogus 
laimės. Prieš jį neaprėžta 
biologinė pažanga. Žmogus 
juk vos tik užgimė!

Žemkalnio užuojauta
Vienas iš ryškiausių lie

tuvių architektų Vytautas 
Landsbergis - Žemkalnis ka
ro metu buvo įveltas į po
litinius sūkurius, buvo iš
vežtas iš tėvynės* Gyveno 
Vokietijoj, vėliau išsikėlė 
Australijon. Bet tėvynės 
ilgesys tikrąjį patriotą nu
veikė. Jis grįžo namo.

Viename “Tėvynės” bal
so” numerių laikraštininkas 
R. Mackonis pateikia su 
Žemkalniu pasikalbėjimą, 
kuris gal suvirpino ne vie
no lietuvio šviesuolio sąži
nę. Žemkalnį Mackonis pir
mu kartu sutiko Operos rū
muose Vilniuje Dvariono 
“Dalios” premjeroje. Mac
konis stebėjo repatriantą iš 
Australijos: kaip jis laikėsi 
“po daugelio metų Vilniaus 
lietuviškam teatre, savo 
tautiečių tarpe.” Praėjo 
dar keli metai. R. Macko
nis vėl susitiko Žemkalnį, 
skubantį su pilnu portfeliu 
visokių statybų projektų. 
Mackonis pasikvietė ke
lioms akimirkoms žemkal
nį “Literatų s v e t a i n ėn” 
Vilniuje.

Ką kalbėjo Žemkalnis? 
Kyvena jis savo projektuo

tuose ir pasistatytuose na
muose Kaune, Donelaičio 
28. Dirba Kaune esančiam 
“Lietuvos miestų projekta
vimo instituto” skyriuje. 
Jis čia vyr. architektas, va
dovauja 86 profesionalams, 
iš kurių 40 architektai, ki
ti inžinieriai, geodezininkai, 
e k o n o m istai, energetikai. 
Skundžiasi Žemkalnis ne 
senatve (jis jau yra įlipęs 
į septintą dešimtį), bet tuo, 
kad diena teturi tik 24 
valandas”!

Žemkalnio šūkis
“Visas mūsų darbas turi 

būti skiriamas žmogui ir jo 
gerovei”—pabrėžė R. Mac
koniui energingasis lietuvis 
architektas savo gyvenimo 
šūkį. Ypač ryškus Žemkal
nio domėjimasis Vilniaus 
architektūros praeitim : 
“Viena iš mano ilgai puose
lėtų svajonių yra Vilniaus 
senamiesčio rekonstrukcija. 
Galvojau apie tai tada, kai 
Vilnius buvo svetimųjų ran
kose, o vėliau gyvendamas 
užsienyje, kada tik pradė
davau ruošti bet kokį pro
jektą — visada prieš akis 
atsistodavo lietuvių sostinės 
senamiestis. “Nežinau, kaip 
jūs galvojate,” tęsė toliau 
pasikalbėjimą tėvynėn grį
žęs lietuvis,” o man aišku 
štai kaš: Vilniaus sena
miestis, tai ne Pompėjos 
griuvėsiai, tai gyavs Lietu
vos sostinės organizmas, 
kuris savo metu sužalotas, 
turi tapti žydinčia, pilna 
gyvybės ir džiaugsmo, spin
dinčia savo švara ir šviesia 
miesto dalimi.”

Žemkalnis rekonstruoja 
Mindaugo miestą

Architektas, kuris “vaka
ruose” buvo pažemintas be
veik į braižytojus, dabar 
dirba istorinės svarbos lie
tuvių praeities atkūrimo 
darbą. Kaip jis pats tai 
aptarė: “Kai prieš keletą 
metų man buvo pavesta pa
ruošti senamiesčio seniau
sio kvartalo (Šv. Mikola- 
jaus bažnyčios rajonas) re- 
konstrukcijos planas — 
ėmiausi šio darbo su di
džiausiu entuziazmu. Juk 
čia, kaip rodo naujausi is
torijos šaltiniai, jau gyven
ta karaliaus Mindaugo 
(XIII amžiuje).^ Ilgų šimt
mečių laikas ir praūžusios 
įvairios stichijos padarė sa
vo. Dabar atėjo laikas visa 
tai rekonstruoti. Rekon
struoti ne paverčiant šį ra
joną muziejumi, bet, kaip 
sakiau, švaria ir šviesia 
miesto dalimi, kurioje iš
liks amžiais susidariusi pa
stovi senamiesčio išvaizda.”

(Svetiirftaučiai amerikie
čiai ir europiečiai, pamatę 
“Vilniaus” albumą, nustem
ba kaip geležėlę radę, iš
vydę Vilniaus miesto archi
tektūrinį grožį. Kai kurie 
jų mano, kad greit ateis 
laikas, kai Vilnius taps vie
nas iš turistų labiausiai lan
komų miestų. A. Z.)
Trijų Vytautų senamiesčio 

projektas
Toliau pasikalbėjime Žem

kalnis nurodė, jog kartu su 
jaunais architektais Vytau
tu Dvariškiu ir Vytautu 
Parčiausku j i e paruošę 
30-ties Vilniaus senamiesčio 
kvartalų projektą. Ir visi 
kiti Lietuvos miestai, baig
damas pridūrė Žemkalnis, 
šiuo metu yra perplanuoja
mi ir paruošiami ateičiai 
gabių, jaunų lietuvių archi
tektų.

“Likite sveiki...,”—archi
tektas Vytautas Žemkalnis

Valdžios sponsoruojama 
studija tikisi plataus 

bendradarbiavimo
Ką gi Amerikos tautinės 

grupės daro savo kalbų iš
laikymui? Kaip gali jų pa
stangos būti padrąsintos ir 
paskatintos?

Kalbų Resursų Projektas, 
finansuojamas J A V-jų val
džios ' ir sponsoruo j a m d s 
JAV-jų Švietimo ' ’įstaigos; 
mėgina rasti atsakymus į 
šiuos klausimus.

Kalbų Resursų Projektui 
vadovauja Dr. Joshua A. 
Fishman su būstine 111 W. 
57th St, New York 19, N. 
Y. Per praėjusias savaites 
Projektas išsiuntinėjo klau
simų anketas per visą kraš
tą, kad gautų reikiamas in
formacijas.

Viena rūšis tokių anketų 
buvo nusiųsta mokyklų vir
šininkams ir kita mokyto
jams į mokyklas, kurios yra 
išlaikomos įvairių etninių 
grupių ir religijų. Viršinin
kai ir mokytojai yra prašo
mi apibūdinti kalbų moky
mą jų mokyklose ir duoti 
informacijų apie sunkumui 
ir lengvumus mokant gim
tųjų kalbų tų tautinių gru
pių, kurios šias mokyklas 
ir išlaiko.

Kitos anketos buvo iš
siuntinėtos į bažnyčias, pa
rapijas ir kitus religinius 
vienetus, kad susiorientuo
ti, ant kiek svetimos kalbos 
yra vartojamos apeigų me
tu, per pamokslus ar kitas 
religines funkcijas.

Specialios anketos buvo 
taip pa£ išsiuntinėtos vi
siems periodiniams laikraš
čiams, visoms radijo ir tele
vizijos programoms, .kurios 
yra išpildomos svetimomis 
kalbomis ar naudojamos 
specialioms etninėms gru
pėms. šiomis anketomis ti
kimasi susiorientuoti, ką 
Amerikos neanglų kalba 
leidžiami laikraščiai ir ra

prašė laikraštininką Mac- 
konį perduoti jo sveikinimą 
po visą pasaulį išsiblaškiu
siems jo pažįstamiems, visų 
pirma architektams, ku
riem Žemkalnis išreiškė 
“gilią užuojautą, kad jie 
dirba ne Lietuvoj.” ,

SVEIKINIMAI
“LAISVĖS” B-VĖS” DALININKŲ SUVAŽIAVIMUI

Jau pradėjo ateiti sveikinimai suvažiavimui, kuris 
įvyks vasario 4 d. Prašome pasiskaityti:

Montreal, Canada
“Gerbiami delegatai! Varde Kanados Lietuvių Lite

ratūros Draugijos Montrealo kuopos, sveikinu jus, 
susirinkusius apsvarstyti ‘Laisvės’ reikalus ir linkiu, kad 
šio suvažiavimo tarimai ir jų įgyvendinimas pasitarnau
tų apšvietos reikalams.

“Mūsų kuopos iniciatyva rengto spaudos naudai pa
rengimo dalį pelno, sumoje $25.00, siunčiame su šiuo pa
sveikinimu. Draugiškai, L. Kisielis, KLLD Montrealo 
kuopos sekretorius.”

Nuo kitų gauta sekamai:
~,Per D. G. Jusiu (korespondencija telpa “Laisvėje”),

Worcester, Mass............................ $110.00
ALDLD 185 kp. (per J. Kairį),

Ozone Park, N. Y......................   25.00
ALDLD 10 kp, (per R. Merkį),

Philadelphia, Pa....................  —..... 24.00
Juozas Cedronas, Brooklyn, N. Y...................  10.00
A. ir J. Kauliniai, Huntington, N. Y. .............  10.00
Susninkų Jurgis, Worcester, Mass. ............. 10.00

Laukiame atsiliepimų iš kitų kolonijų. Labai svar-’.tikrai galėtume turėti im- 
bu finansinė parama laikraščiui suvažiavimo proga, ta- presyvų šios taip garbingos 
čiau svarbiausia dalyvauti suvažiavime. “Laisvės” bend- dienos minėjimą.
rovės dalininkai, pasirūpinkime visi (kuriems neper toli) 
dalyvauti suvažiavime.

Po suvažiavimo, apie 6-tą vai. vakare, bus šaunus 
banketas. Be atidėliojimo įsigykite banketo biliietą ir 
būkite jame.

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto, bus laikomas 
American-Rustian Center, 61 Rivington St, New York 
City. Banketo bilietas $3.50.

“Laisvės” Administracija

Svetimų kalbų išlaikymas 
Jungtinėse Valstijose

Į Literatūros Draugiją 
narės moka duokles už 1962 
metus gana sparčiai — juk 
ir mes norime įeiti į garbės 
kuopų skaičių. Kitos narės, 

i kurios vien tik klubui pri
klauso, taip pat skuba mo
kėti duokles. Mes turime 
tokių narių, kurios jau už
simokėjo už penkerius še
šerius metus iš anksto. 
Apart duoklių mokėjimo, 
be jokios agitacijos, kiek
viename mitinge gauname 
klubui ir aukų, šiame mi-

dijo bei televizijos progra
mos nori atsiekti svetimų 
kalbų išlaikyme.

Galiausiai anketos buvo 
labai plačiai išsiųstos švie
timo, kultūrinėms, brolybi- 
nėms ir religinėms organi
zacijoms, kurios turi ryšį 
su Amerikos etninėmis gru
pėmis, nes tokios organiza- 
cijos! yra!hrbuVb labai Ak
tyviai' suintei-esūo tbš' ■ kalbų 
išlaikymu;

“Yra labąi svarbu, kad 
visi, gauną, mūsų anketas, 
atsakytų į jąs. pilnai ir tiks
liai,” d-ras ’ Fishmanas ko
mentavo, pranešdamas apie 
išspausdinimą 10,000 tokių 
anketų. “Mes turime, jei
gu norime, kad mūsų . stu
dija būtų vertinga, gauti 
atsakymus iš visų mokyklų, 
parapijų, leidyklų, radijo 
stočių ir organizacijų, ku
rios anksčiau ar dabar tu
ri tikslą išlaikyti etninių 
grupių kalbas.”

D-ras Fishmanas nurodė, 
kad visi atsakymai bus lai
komi konfidencialiai ir,bus 
naudojami tik pranešimo 
paruošimui. “Mūsų galuti
nas pranešimas, JAV-jų 
Švietimo įstaigai turės du 
tikslus: tiksliai nusakyti 
kalbų išlaikymo pastangas, 
atsižvelgiant į kiekvieną 
kalbą ir nurodyti, kas at
rodytų turėtų būti daryti
na šias pastangas pastip
rinti. Daugiausia dėl šios 
priežasties mes ypač prašo
me atsakymų iš visų tų, 
kuriems anketos jau yra 
asiųstos, ir iš tų, kuriems 
mes mielai anketas pasiųs
tume, jei tik jų vardus ir 
adresus žinotume.”

“Todėl yra svarbu, kad 
mes pripažintume kalbų 
aukso kasyklas, kurias tu
rime pas ^Lve, ir ypač svar
bu, kad pirmoji, antroji ir 
trečioji amerikiečių karta 
pripažintų šio brangaus iš 
savo tėvų ir senelių pavel
dėjimo vertę. Tai daryda
mi jie padės savo kraštui ir 
tuo pačiu praturtins savo 
gyvenimą. Mūsų Projek
tas nusipelno pilnos koope
racijos ir jo pasisekimui 
reikia jų pagalbos,” pridėjo 
d-ras Fishių^nas.

Atnerican Council

Iš Motery Klubo 
susirinkimo

Kaip ir visuomet, sausio 
17 d. susirinko gražus bū
rys moterų į Klubo mitin
gu.

Pirmininkaujant K. Pet- 
rikienei, mitingas buvo 
produktyvus ir neilgas. 
Svarbiausias reikalas — iš
klausymas komisijos rapor
to prisirengimui prie Mo
terų Dienos, minėjimo.

Minėjimas įvyks kovo 4 
d, 3 vai. popiet. Meninę 
programą duos Aido Cho
ro moterys, kvartetas ir 
solistė Elena Brazauskie
nė. Taipgi bus deklamaci
jų, kalbu, o po viso to bus ir 
vaišės, šiame mitinge vie
nos narės apsiėmė iškepti 
pyragų, kitos prisidėjo jau 
dabar su doleriu kitu, • kad 

tinge aukojo po $1: Bukan- 
tienė ir Karpavičienė, o A. 
Kairienė — 50 c. I. Leva- 
nienė ir M. Laukaitienė 
pridavė po $1.00 kovo 4 d. 
minėjimo mitingui, Karpa
vičienė pridavė dėžutę ka
vos.

Nesmagi žinia tai ta, kad 
serga mūsų narė Ona Ci- 
hūlškienė, kurį r a. n‘ d a i 
G r e e n p d i rito ligoninėje. 
Tikimės, .kad ji greit pa
sveiks ir vėl grįš į mūsų 
veikliųjų narių gretas.' 
Smagu buvo išgįrštJ iš 
Maspetho draugių, kad?;ki
ta. mūsų narė, dradgėsKu- 
nevičienė, jaif gražiai, spar
čiai eina prie galutinio pa
sveikimo. Tikimės greitai 
matyti ją vėl savo tarp e 
greitu laiku.

Po mitingo mūsų sekreto
rė S. Petkienė, prisiminė, 
kad pamiršome apsvarstyti 
“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimą, kuris įvyks vasa
rio 4 d. S. Petkienės inici
atyva valdyba paskirs de
legatę, ir manome, kad na
rės pilnai pritars mūsų ta
rimui įduoti delegatei $10 
auką suvažiavimui pasvei
kinti nuo Moterų Klubo.

Teko nugirsti, kad sekan
čiame Klubo mitinge, kuris 
įvyks vasario 21 d., būsime 
gražiai pavaišintos kelių 
draugių, kurios tą dieną 
minės savo gimtadienius. 
Iš anksto toms draugėms 
tariu “Happy birthday.”

Ieva _

Įvyks kultūrinė popietė
ALDLD 1-moji kuopa nu

tarė suruošti įdomią, kul
tūringą popietę, kurioje 
bus kalbų, deklamacijų ir 
dainų.

Tai įvykęs sekmadienį, 
vasario 18 d. “Laisvės” sa
lėje. Bus padarytas prane
šimas apie praėjusiais me
tais įvykusį TSKP XXII- 
ąjį suvažiavimą, apie jo nu
tarimus, ypatingąjį apie 
naują Programą, kurią dis
kusuoja visas pasaulis.

Smulkiau apie tai bus 
pranešta sekamuose “Lais
vės numeriuose.

Narys

Tarp lietuvių
Jonas Gasiūnas, mūsų 

bendradarbis, šiuo metu lei
džia laiką Floridoje. Bet jis 
ten nusivežė ir rašomąją 
mašinėlę, o tai reiškia, kad 
ir ten būdamas Jonas ne
pamirš “Laisvės” ir jos 
skaitytojų: nuolat mums 
parašys patabų. Į Niujorką 
Jonas grįš vasario mėn. ga
le.

Jonas ir Koste Rušinskai, 
par ilgus metus gyvenę 
Jackson Heights, dabar 
persikėlė gyventi į Coney 
Island. J. Rušinskas, buvęs 
superintendentas, iš tarny
bos pasitraukė; jis jau pen
sininkas. Jiedu įsikėlė į 
naują apartamentinį namą, 
neseniai pastatytą toje vie
toje, kur kadaise buvo Lu
na parkas.

Laimingo jiedviem gyve
nimo naujoje vietoje!

Ns.
Iš Floridos

LDS prezidentas Jonas 
Gasiūnas, kuris šiomis die
nomis išvyko į Floridą ke
leto savaičių poilsiui, rašo:

“Oras šaltas. Šiandien 
apsiniaukę. Dar mažai lie
tuvių sutikau. Sekmadienį 
būsiu piknike.

Visiems geriausius linkė
jimus.”

Aido choras
Aprašant choro susirin

kimą buvo padaryta keletas 
netikslių klaidų. Komiteto 
užrašų raštininko vietai bu
vo išrinktas J. Juška. O re
klamų komisijoj turi būti 
E.f Brazauskienė, vietoj N. 
Ventienės Taipgi vaidinime 
“Zaporožietis” buvo pasa
kyta ’ Hartford, ' turi būt 
Waterbury. •

Taigi atsiprašau visų už 
padarytas mano klaidas.

, b ■ j Choro koresp.

Daugiau įvairių parengi
mu Laisvės naudai.

f f

ROCHESTER, N. Y.
In Loving Memory of my dear Husband

CHARLES GALINAT
Who passed away four years ago, 

January 21, 1958
I was not there to see you die, 
To hold your hand and say good-bye. 
But I’ll remember my whole life thru’, 
The last few words I had with you.

' -— Sadly missed by your
loving wife Anna Galinat

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 unkšto įsigyti bilietą, nes labai svarbu 

iš anksto žinoti, kiek žmonių bus bankete.
RENGĖJAI

6 p.—Laisvė (Liberty)-^- Antrad., sausio (Jan,) 23, 1962
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ĮVYKS “LAISVĖS” B-VĖS DALININKŲ

SUVAŽIAVIMAS

Iš Aido Choro
Sausio 19 d. atsibuvo Ai

do Qhoro dainų pamokos. 
Pasirodė, kad žiemos šaltis 
pasiguldė net keletą choris
tų. Sopranų: N. Ventiene, 
N. Buknienė ir J. Lazaus
kienė. Bosų: K. Briedis ir 
G:. Warpich. Tenorai ir 
altai pasirodė stipriausi, vi
si pribuvo.

Sergantiems linkiu šaltį 
nugalėti ir į sekančias pa
mokas atsilankyti. Pamokų 
pertraukoj pranešta, kad 
Irena Levanienė pasimo
kė jo Aido Choro garbės na
rio duoklę. Ačiū jai!

Taipgi pranešta, kad Ai
do 50 metų veiklos atžymė- 
jimo darbas eina sklan
džiai ir paminėjimo progra
ma įvyks š. m. gegužės 20 
d. Schwaben Hall, Brook- 
lyne. Kviečiame visus iš 
arti ir toli gegužės 20 d. pa
sižymėti savo kalendoriwje 
ir atsilankyti pamatyti Ai
do Choro 50 mietų veiklos 
paminėjimo programą, kuri 
susidės iš dainų ir vaidy
bos. Aidietis

Newark, N. J. — Newar- 
ko orlaukyje prailginami^ 
lėktuvams pakilti i r nusi-' 
leisti keliai iki 10,000 pėdų 
ilgio.

Detroitas. — 1962 metų 
pradžioje daugiau parduo
da naujų automobilių, kaip 
1961 m.

Cape Canaveral, Fla.—Ar
mija išbandė raketines ka- 
nuoles, kurių raketos sieks 
už 400 mylių.

PRANEŠIMAS
BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kuopos pirmas- šių 
1962 metų susirinkimas įvyks - va
sario 3 d., salėje 2219 W. Pratt St. 
Pfrasidės lygiai'2 va. popiet. Daly
vaukite visi ir visos nariai, turė
sime užsimokėti duokles už Šiuos 
metus. Yra ir daugiau svarbių 
re/kalų. Kuriems nepatogu mi
tinge dalyvauti, duokles prisiųski- £ 
te kuopos sekretoriui. i (67)
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