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METAI 51-ji

KRISLAI
Laukiame!
Apie “dangų ant Žemės.” 
Nervų išbandymas. 
Italijos krikščionys.
Ir žiurkės padeda 

komunistams?!
Militaristiniai pasiutėKai. 
Teisybė ar išdavystė?
Pikto apaštalas.

— Rašo A. Bimba —

Dar vis nepasirodo d-ro A. 
Margerio knyga “150 dienų 
Tarybų Lietuvoje.” Ji spaus
dinama Chicagoje. Ją Lietu
vių Literatūros Draugijos na

triai gaus už 1961 metus.
Knygos labai laukiame, či- 

kagiečiai prašomi paskubėti.

Krikščioniškų Amerikos Baž
nyčių Taryba išleido “Krikš
čionišką vadovėlį apie komu
nizmą.” Mačiau apie jį tik 
spaudoje. Sako, jame dėstomi 
skirtumai tarp komunizmo ir 
krikščionybės.

Koks vyriausias argumentas 
prieš komunizmą? įdomus.

Kadangi komunizmas skel
bia dangų ant žemės, sako 
brošiūros autoriai, tai žmonės 
nebenori tikėti į dievą ir lauk
ti dangaus karalystės po mir
ties!

Todėl komunizmas esąs pa
vojingas. Todėl prieš jį rei
kią kovoti.

Bet ta kova veltui. Vis dau
giau ir daugiau žmonių rei
kalauja' dangaus čia, ant že
mės. Pomirtine dangaus ka
ralystę tiki vis mažiau ir ma

išiau žmonių.

Vis tiek labai gaila astro
nauto John H. Glenn, žmo
gus turi būti labai stiprių 
nervų. Jo būklė labai pana
ši nuteisto mirtin būklei.

Tikėkime, kad vasario 13 
dieną jo žygis į erdves bus 
sėkmingas. Pasisekimo jis pil
nai užsitarnauja.

Italijos krikščionys demo
kratai nutarė pasukti į “kai
rę.” Jie jų koalicijai su res
publikonais ir dešiniaisiais so
cialistais ieškos kairiųjų soci
alistų, Nennio vadovaujamų, 
talkos.

Valdžion Nennio pasekėjų 
neįsileis, o tik parlamente pra
šys jų paramos.

Nežinia, ar socialistai sutiks 
su tokios antrosios klasės po
litine pilietybe. Greitai paaiš
kės.
v Už priėmimą Nennio soci
alistų krikščionys iš jų reika
lausią tik vieno dalyko, bū
tent, kad visiškai, pilnai 
ir galutinai sutraukytų visus 
ryšius su komunistais.

įdomi situacija.

Skaitėte laikraščiuose apie 
tai, kaip iš Amerikos lėktuvų 
amerikoniški nuodingi chemi
kalai Pietiniame Vietname 
purkščiami ant džiunglių. Nuo 
jų sudžiūsta ir nubyra medžių 
lapai, tai partizanams nebe
būna kur pasislėpti.

Bet štai dabar “New York 
Timeso” korespond e n t o Bi- 
gart pranešimas (vas. 2 d.) iš 
Vietnamo. Staiga, girdi, net 
šešiose provincijose išstipo ka
tės. Valstiečius apniko milži
niškos žiurkės (kai kurios 
šveria po 4 svarus!) ir suėdė 
javus, žmonės badauja. Jie 
keikia savo reakcinę valdžią i 
ir amerikonus, kad jie išnuo-j 
dyję ją kates ir atnešę jiems 
badą. Jie masiniai dedasi prie 
’komunistų!
j Nieko, girdi, nereiškia, kad 
^atės išstipo nuo DDT nuodų, 

kurie buvo vartojami prieš 
maleriją nešiojančius uodus.

Tąsa 5-tame pusi.

Bilijonus dolerių įdėjo į 
“strateginį taupymą”

"Tikjafteiiis parodys, 
kas laimėjo,"-- Kuba

Gerai pavyko “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimas

Washingtonas. — Prezi- 
i dentas Kenedis pareiškė, 
i kad Jungtinės Valstijos 
I perdaug persistengė taupy- 
! damos strategines medžia
gas, kurios būtų reikalin
gos atsitikime karo. Jis 
pareiškė, kad tokių taupi
nių yra 7,700 milijonų dole
rių vertės, arba ant 3.400 
milijonų dolerių daugiau, 
kaip to reikalinga.

Sujudo įvairūs Senato 
komitetai tyrinėti. Senato
riaus Symingtono vadovau
jamas komitetas mano, kad 
tokių taupinių yra už $8,- 
600,000,000. Gi senatoriaus 
Harry F. Byrdo komitetas 
mano, kad jų yra supirkta 
net už .$14,000,000,000.

“Strategi n ė s atsargos” 
yra laikomos 214-koje pa
talpų. Medžiagos sudaro 75 
rūšių reikmenis. Sakoma, 
kad vien medvilnės, kuri 
reikalinga gaminimui dina
mito, yra,, atsargose 219 
pundų, po 500 svarų kiek
vienas. Nikelio supirkta iš 
M. A. Hąnna ir Internatio
nal Nickel kompanijų už 
virš du bilijonus dolerių, 
Pirmosios prezidentu yra 
senatorius Humphrey. Gu
mos yra supirkta 470,000 • 
tonų, už kuria sumokėtai 
$400,000,000.

Užlaikymui ir prižiūrėji
mui medžiagų Jungtinių 
Valstijų vyriausybė kiek-i nizmą”.

Rado slaptą tunelį 
Berlyno požemyje

Berlynas. —E. Krameris, 
Vokiečių Demokratinės 
Respublikos transporto mi
nistras, sako: “Vakarai bu
vo išsikasę slaptą tunelį po 
Wollankstrasse genežinke- 
lio stotimi, per kur’ siunti
nėjo savo šnipus”.

Minima stotis randasi 
ties padalinimo siena ryti
nio ir vakarinio Berlyno. 
Tunelis atsidengė, kada į jį 
įkrito gatvės grindinys.

Vakarų diplomatai sako, 
kad būk tunelis buvo iškas
tas tik bėgdinimui vokiečių 
iš rytinio Berlyno į vakari
nį.

KINIJA GINKLUOJA IR 
LAVINA JAUNIMĄ

Honkongas. —čionai grį
žo iš Kinijos trys anglų ko
respondentai. Jie parsivežė 
daug paveikslų, jų tarpe 
jaunuolių, apginkluotų ir 
lavinamų karinių veiksmų.

Jie sako, kad visi vaiki
nai nuo 16 metų iki 20, ir 
merginos nuo 17 iki 22 lavi
nami gynybos pratimo.

“Mes nesibijome savo 
jaunimą ginkluoti, — sakė 
kinai valdininkai, — bet to 
negali padaryti kapitalisti
nės šalys”.

Jakarta. — Indonezija 
turi 92,600,000 gyventojų.

vieneriais metais išleidžia 
$25,000,000. Maisto taupi- 
niai, kaipfeviestas ir kitoki, 
tenka dažnai keisti: jau pa
laikytus pigiai parduoti 
maisto kompanijoms, o į 
taupas šviežius sudėti.

Prezidentas sakė, kad 
“strateginių taupinių” yra 
dvigubai tiek, kiek reikia. 
Kai kurie senatoriai ir kon- 
gresmanai kaltina vieni ki
tus už perdidelį persisten
gimą. Mat, daugelis jų, bū
dami įvairių kompanijų da
lininkais^, arba net viršinin
kais, rūpinosi ne tik “šalies 
gerove”, bet ir savo kom
panijų gaminių pardavimu.

Dabar prasidės tyrinėji
mai. Senato trys komitetai 
imasi to darbo.

Havana. — Kubos.liaudis 
masiniai protestavo * prieš 
Amerikos valstybių konfe
rencijoje rezoliuciją. Dien
raštis “Revalucion” rašė: 
“Tai pasimojimas prieš Ku
bos liaudies laisvę... Bet tik 
ateitis parodys kas konfe
rencijoje laimėjo”.

Washingtonas. —Iš Ame
rikos valstybių konferen
cijos grįžo valstybės sekre
torius Dean Ruskas. Jis sa
ko. kad JAV laimėjo, nes 
“Amerikos valstybės pasi
sakė prieš marksizmą-leni-

JAV ir TSRS tariasi 
kultūros reikalais

Washingtonas. — Pabai
goje 1961 metų pasibaigė 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos sutarties lai
kas reikale kultūrinių ry
šių. Bendravimas buvo nau
dingas abiejoms šalims.

Dabar Washingtone pra
sidėjo pasitarimai dėl nau
jos sutarties. Numatoma, 
kad greta apsikeitimo fil
mais, moksliniais žurnalais, 
menininkais, bus siekiama 
susitarti, kad Tarybų Są
jungoje per televiziją būtų 
leidžiama prezidento Kene
džio kalbos, o Jungt. Vals
tijose — Chruščiovo.

Jungtinės Valstijos siūlo, 
kad TSRjS atstovybė Wash- 
ihgtone savo žurnalo 
“U.S.S’.R.” leistu 100,000 
kopijų, o tuo pat kartu 
JAV ambasada tiek pat ko
pijų žurnalo “Amerika” 
Maskvoje.

karališkailaidojo
NARKOTIKĄ LUCIANO
Neapolis, Italija. —Kara

liškai buvo palaidotas Char
les Luciano (Lucky), ita
las narkotikų platintojas, 
kurį 1946 metais Jungtinės 
Valstijos ištrėmė.

Už Luciano dūšią laikė 
pamaldas kunigai šventos 
Trejybės bažnyčioje. Į ka
pus jo karstą vežė šeši juo
di arkliai.

Punta del Este. — “Ten
ka pasakyti, kad priėmi
mas rezoliucijos prieš Kubą 
14 balsų prie 6 susilaikiu
sių ir 1 prieš yra abejotinas 
JAV laimėjimas, — raštf 
Tad Szulc. — Susilaikė mi
nistrai tų šalių, kurios tu
ri tris kartus tiek gyvento
jų, kaip balsavusiosios Lo
tynų Amerikos valstybės už 
tą rezoliuciją. Vien tik Bra-
zilija ir Meksika turi du leidimą jų laivų į Kubą.

Kritikuoja Jungtinių Valstijų Į 
nusistatymą link Kinijos

New Yorkas. — Vėlesniu gos ir Kinijos “eksplozijos”.
laiku “The New Y o r k Skirtumų jų tarpe yra, bet
eilės skaitytojų laiškai, ku-1 skirtumų yra ir tarp pačių 
riuose kritikuoja Jungtinių | kapitalistinių valstybių.
Valstijų nusistatymą link Kas dėl Čiang Kai-šeko, 
Kinijos. tai jis rašo, jog yratik“sva-

Heinrich Meyer rašo, kad i jone, kad jis kada nors vėl 
JAV nepripažindamos Ki- K i n i j o j e vi ešpatautų... 
nijos, -neturėdafnos su ja! Čiang Kai-šekas laikosi
diplomatinių ir prekybos 
ryšių,-tai tik “pačios sau 
susiriša rankąs”. Jis sako, 
kad' tuščios viiiyŠ- tų,. kurie 
laukia tarpiTarybų Sąjun-

Žymiai; padidėjo Liaudies 
šalių plieno gamyba

Jungtinės Tautos, N. —. 
—Iš raportų paaiškėjo, kad 
li961 metais socialistinių 
šalių padidėjo plieno gamy
ba. Jų gamyba paaugo apie 
10,500,000 tonų lyginant su
1960 metų. 1961 m. kapita
lo šalių gamyba padidėjo 
11,000,000 tonų, o Jung
tinių Valstijų nupuolė.

1960 m. JAV pagamino 
99,282,000 tonų plieno, gi
1961 metais tik 98,000,000 
tonų. Suprantama, tatai ne
reiškia, kad jos tik tiek te
gali pagaminti, JAV plieno 

INDONEZIJA ĮSPĖJO 
HOLLANDIJĄ

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybė įspėjo Hollandi- 
ją, kad jeigu jos karo lai
vai pasirodys Indonezijos 
vandenyse, tai bus . sunai
kinti. Indonezijos vyriausy
bė sako, kad sausio 15 d. 
keturi hollandų karo laivai 
įplaukė į indonezų vande
nis ir nuskandino vieną sar
gybinį laivelį, antrą suga
dino.

AFRIKOJE SUSIDARĖ 
VTLSTYBIŲ SĄJUNGA
Lagos, Nigerija. • čio

nai įvyko dvidešimties Af
rikos valstybių vadų pasi
tarimas ir jie suorganiza
vo Afrikos valstybių sąjun
gą. Konferencijoje nedaly
vavo: Gana, Gvinėja, Mali, 
Maroko ir Jungtinė Arabų 
Respublika.

Bloomfield, Colo. — Du 
lėktuvai susikūlė ore ir žu
vo 4 žmonės.

kartus tiek gyventojų”.
Tad Szulc rašo, kad Bra

zilijos ir Meksikos minist
rai griežtai pasipriešino 
sankcijoms prieš Kubą, nes 
^tas galėjo atvesti prie ka
ro. Aišku, kad nei Tarybų 
Sąjunga, nei bent kuri kita 
socialistinė šalis nebūtu to- c 

taravusios blokados kišimo
si atviroje jūroje, ir nepra-

Formozoje tik su JAV pa
galba, o Kinijoje šimtai mi
lijonų žmonių plečia inteli
gentijos, technikų kadrus 
ir vysto savąją industriją”.

pagaminimo pajėgumas yra 
apie 155 milijonai tonų.

Tarybų Sąjunga yra ant
roji valstybė pasaulyje plie
no pagaminime, tai yra, 
pirmoji po JAV. 1960 me
tais ji pasigamino 71,959,- 
000 tonų, gi 1961 metais 
jau 78,100,000 tonų.

Plienas yra tvirtas meta
las, kuris reikalingas gami
nime mašinerijos, apsigink
lavimo reikmenų, statyboje 
ir pasigaminime kasdieni
nio žmonių gyvenimo reik
menų.

ITALIJOJE GAL BUS 
PAKAITŲ VALDŽIOJE
Roma. — Krikščionių de

mokratų partijos suvažia
vimo delegatai nubalsavo 
kviesti į bendrą parlamen
tinį veikimą kairiuosius so
cialistus, vadovau j a m u s 
Pietro Nenni. Krikščionys 
neketina socialistus priimti 
į valdžią, bet be to, vargiai 
jie gaus Nenni sutikimą.

BUVO PAVOGĘ SENAT. 
SMALLEY DUKRĄ

Kansas City. — Prieš ke
lias dienas dingo New Me
xico valstijos senatoriaus 
Smalley graži dukra Wand- 
ra, 23 metų amžiaus. Dabar 
ją čia surado su buvusiu 
kaliniu R. C. Banish, 24 
metų amžiaus.

Ji sako, kad Banish ir ki
tas jaunas vyras ją pavogė 
ir bandė išprievartauti. Vė
liau buvo suimtas irt Henry 
Runge, 23 metų amžiaus, 
taip pat buvęs kalinys.

New Yorkas. — Sekma
dienį, vasario 4 d., Russian- 
American Center svetainė
je, New Yorke, įvyko Lie
tuvių Kooperatyvės Spau
dos bendrovės ir “Laisvės” 
dalininku šaunus metinis 
suvažiavimas. Dalini n k u 
dalyvavo virš šimtas kurie 
atstovavo savo Šerus, ir 
apie desėtkas — organiza
cijas.

Suvažiavimą atidarė di
rektorių pirmininkas Povi
las Venta ir paskyrė balsų 
skaitytojus. Pirmininku iš
rinktas J. Žebrys, pagalbi
ninku — J, Skliutas. Į rezo
liucijų ir įnešimų komisiją 
išrinkti P. Beeis, A. Matu
lis ir K. Nečiunskas.

Po perskaitymo protoko
lo ir sutvarkymo kitų suva
žiavimo reikalų sekė rapor
tai. Gaspadorius Pranas 
Buknys ir Administracijos 
raštininkė L. Kavaliauskai
tė smulkmeniškai ir aiškiai 
išdavė raportus, kaip vie
nos, taip ir kitos kooperaci- • • *4 4
JU. ■; ■
, Už “Laisvės redakciją 
raštišką raportą davė atsa- 
komingasis redaktorius Ro
jus Mizara (raportas tilps 
“L.”). Redakcijos raporto 
ir laikraščio turinio reikale 
buvo plačios ir konstrukty
vūs diskusijos.

Kalbėjo A. Matulis, J. 
Kunca, A. Patkus, J. Bim
ba, M. Klimas, J. Rušins- 
kas, J. Žebrys, J. Skliutas,

Vilniuje prasidėjo 
svarbus teisinas

Vilnius. — Sausio 30 d. 
čia prasidėjo nusikaltėlių 
valiutininkų teismas.

Kaltinamųjų suole sėdi B. 
Reznickienė, A. Reznickas. 
F. Kamineris, j M. Rabino- 
vičius, M. Melamedas, M. 
Kamineris, R. Vidris ir Z.
Zismanovič. Pastaroji da
lyvavo ir ką tik pasibaigu
sioje byloje teisiant nusi
kaltėlius spekuliavusius su 
Klaipėdos bažnyčios staty
ba.

Visus juos slegia sunkūs 
valstybiniai nusikaltim a i. 
Šios valiutininkų grupės 
nusikalstama apyvarta sie
kia daugiau kaip 13 milijo
nų rublių. Daugiausia stam
biems grobstyto jams šie 
spekuliantai pardavin ė j o 
užsienio valiutą — dole
rius, svarus, sterlingus ir k. 
Didelė dalis aukso buvo iš
vežta į užsienį.

A. Vaivutskas 

ŠVEIČIA ŠV. PETRO 
BAZILIKOS DURIS

Roma. — Pirmu kartu 
per virš 500 metų šv. Petro 
bazilikos išimtos dvejos du
rys nušveitimui. Jos yra 
6 pėdų pločio ir 25 pėdų 
aukščio. Jas iš bronzo pa
gamino tarp 1431 ir 1447 
metų.

J. Stasiukaitis, Ig. Beeis, J. 
Grybas. EI. Sungailienė, J. 
Juška, J. Kalvaitis, M. Sta- 
kovas, P. Beeis, K. Ne
čiunskas, o R. Mizara pada
rė kalbų sutrauką.

Pasveikinimus skaitė L. 
Kavaliauskaitė. Su pasvei
kinimais “Laisvei” aukų 
gauta virš $2,400.

Šiame suvažiavime turė
jome iš toli dalininkų: J. 
Žebrys buvo iš Olevelando, 
tai iš toliausia dalyvis. Da- 
lyvavao: J. Skliutas iš Bos
tono, M. Sukackienė—Wor
cester, A. Žemaitis — Bal
timore, J. Kunca ir A. Pat- 
kus — New Haven, A. Ma
tulis — Levittown (Phila 
srities), Kl. Jankeliūnienė iš 
Waterbury, Anna Philipse, 
Amelia ir Walter Juškevi- 
čiai —Stamford, B. Maku- 
tėnienė, Ig. Bečys, A. Stri- 
peika, A. Skairius ir K. Po
ciūnas —Elizabeth. S. ir O. 
Radušiai — Bayonne, J, 
Bimba — Paterson, J.‘Sta
siukaitis — Cliffside, P. Be
eis, J. Klaston, Adomonis, 
Ą, Lideikienė, M. Kupchins- 
kasir H. Smaidžas iš Great 
Neck. Gal buvo ir daugiau 
dalyvių iš toliau, kurių ne
pastebėjau, tai teiksis at
leisti.

t

Šėrininkus registravo B. 
Makutėnienė, o ženklelius 
prisegė I. Levanienė.

Po suvažiavimo įvyko 
“L.” banketas.

Koresp.

Egiptas vykdo 
žemės reformas

Kairas. — Egipte yra dy
kumų, bet yra ir labai der
lingos žemės, ypatingai Ni
lo upės srityje. Nuo senų 
laikų žemė priklausė dide
liems žemvaldžiams.

Dabartinė Egipto vyriau
sybė vykdo žemės reformą. 
1961 metais 500,000 akrų 
išdalino dėl 150,000 buvusių 
bedarbių žemdirbių. Refor
ma vykdoma išpirkimo ke
liu: žemdirbiai turi sumo
kėti tam tikrą sumą pinigų 
vyriausybei, o vyriausybė 
atmoka buvusiems žemės 
savininkams.

LAOSO LIAUDIEČIAI 
ATMUŠĖ PUOLIMĄ

Hanojus. —Vakarų kurs
tomas princas Oumas truk
do sudarymą koalicinės vy
riausybės, jo generolas No- 
sovanas buvo užpuolęs La
oso liaudiečius. Reakcinin
kai manė iš pasalų puldami 
nugalėti liaudiečius ir visa
me Laose įsteigti savo val
džią. Bet liaudiečiai sumušė 
Nosovano dalinius ir nu
grūdo iki Nam Thano mies
telio.

Maskva. — Varšuvos ap
sigynimo sąjungos minist
rai ir komandieriai turėjo 
pasitarimą.
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Pilnai užsitarnauta bausme
VILNIUJE BAIGĖSI BYLA prieš du klaipėdiečius 

kunigus ir kelis pašaliečius kyšininkus, spekuliantus ir 
sukčius. Ją susidomėjusiai sekė Lietuvos žmonės ir 
Amerikos lietuviai. Nubausti penki: kunigas Liudas Po
vilonis, kaip vyriausias nusikaltėlis, gavo 8 metų kalė
jimo, kunigas Bronius Burneikis — 4 m., B. Alsys ir J. 
Mikalauskas gavo po 5 metus, o A. Paškevičius tik 1 
metus. Jų nusikaltimas, jų pačių prisipažinimais ir liu
dininkų parodymais, buvo pilnai įrodytas. Visi jie pilnai 

• užsitarnavo tos bausmės.
Reikia tikėtis, kad šita klaipėdiečių byla patarnaus 

Lietuvoje persergėjimu kitiems, kurie pagalvotų apie 
panaudojimą kunigo sutanos bei garbingos kokios nors 
įstaigos bei įmonės vedėjo vietos piktiems, kriminališ- 
kiems, savanaudiškiems darbeliams. Gerai, kad Lietuvos 
vyriausybė ima nagan savanaudėlius ir sukčius. Jie 
yra žmonių priešai. Jie kenkia socialistinei statybai ir 
trukdo darbo liaudies pastangas vis aukščiiau ir aukš
čiau kelti savo gyvenimo lygį.

Įdomu, kad čia, Jungtinėse Valstijose, buržuazinių 
nacionalistų — klerikalų, menševikų ir smetonininkų— 
bendras frontas tuos liaudies priešus puolėsi visomis ke
turiomis teisinti ir ginti. Jų spauda ir šiandien tuos 
sukčius ir spekuliantus bando paversti socialinio teisin
gumo kankiniais bei aukomis. Ypač vienu balsu toji 
spauda smerkia tarybinę vyriausybę ir tarybinį teismą 
už nepaglostymą sutanuotų sukčių ir vagių.

Bet plačioji Amerikos lietuvių visuomenė, kuri su 
giliausia meile ir didžiausiu pasididžiavimu stebi lietu
vių tautos ryžtą ir pastangas susikurti gražų, šviesų, 
švarų rytojų, karštai sveikina Lietuvos žmonių susido
rojimą su sutanuotais ir kitokiais savanaudžiais.

Ar bus plieno darbininkų 
streikas?

TAI LABAI svarbus klausimas. Jis jau plačiai dis- 
kusuojamas. Jau prasidėję pasitarimai tarp plieno dar
bininkų unijos ir plieno kompanijų.

Vienas dalykas aiškus: plieno kompanijos, spaudos 
pranešimais, rimtai ruošiasi. Šiuos ateinančius kelis 
mėnesius jos panaudos perpildymui plieno sandėlių. Sa
ko: jeigu streikas ir kiltų, per keletą mėnesių plieno 
trusto įplaukos ir pelnai nenukentėtų, nes plieno užtek
tų visiems greitiesiems poreikiams.

Ką daro didžioji plieno darbininkų unija (United 
Steelworkers of America), nežinia. Jos ruošimosi viešai 
nesimato. Veikiausia tikisi susitarimo su kompanijomis 
be streiko.

Remtinas vyriausybės pasiūlymas
FEDERALINIO Sveikatos, Apšvietos ir Gerovės 

departamento sekretorius Ribicoff siūlo pakeisti nusi
statymą linkui valdžios šelpiamų šeimų. Jis mano, kad 
reikėtų leisti iš pašalpos gyvenančioms motinoms, ku
rios gali, pašaliai užsidirbinėti ir tas pridedamąsias 
įplaukas panaudoti savo vaiku švietimo bei mokslo rei
kalams. Iki šiol toks uždarbiavimas draudžiamas. Jei 
progai pasitaikius motina užsidirba dolerį kitą, tuojau 
ant tiek sumažinama šeimai pašalpa. Tai neteisinga.

Vien tik iš gaunamos pašalpos daugeliui šeimų tin
kamai išsiversti yra sunku. Kad ir menkas norinčios ir 
galinčios dirbti motinos uždarbis padėtų vaikams, o 
niekam nepakenktų.

Klaidingos politikos 
pralaimėjimas

AMERIKOS VALSTYBIŲ ORGANIZACIJOS už- 
sienio ministrų konferencija baigėsi. Dabar vertinami 
jos “laimėjimai”. Iš Punta del Este sugrįžęs Valstybės 
sekretorius Rusk labai džiaugiasi. Mūsų vyriausybės 
politika linkui Kubos laimėjusi.

Biet tai tik savęs apsigaudinėjimas. Visų pirma. 
Rusk vyko j konferenciją su reikalavimu, kad Kuba bū
tų išmesta iš Amerikos Valstybių Organizacijos ir nu
bausta sankcijomis, sutraukiant su ja visus tiek politi
nius, tiek prekybinius, ryšius. Betgi Punta del Este kon
ferencija nepriėmė jokių sankcijų. Viskas, ką ji padarė, 
tai Kubą išmetė iš organizacijos. Bet dar ir tas išmeti
mas pasiektas tiktai didžiausiomis pastangomis.

Už baudimą sankcijomis pasisakė tik mažiausios ir 
mažiausiai reiškiančios valstybėlės, tik su apie 61 mili
jonu gyventojų. Tuo tarpu baudimui pasipriešino di
džiausios valstybės — Brazilija, Argentina, Meksika ir 
kitos net su 150 milijonų gyventojų.

Mums atrodo, kad Punta del Este konferencijoje 
mūsų vyriausybės klaidinga politika linkui Kubos ap
turėjo gana didelį smūgį. Ji turėtų būti pakeista. Mūsų 
kraštui reikėtų mokytis taikoje sugyventi su savo ma
žuoju socialistiniu kaimynu.
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•mo miestų Jr rajonų komite-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
APIE BĖGIMĄ, KURĮ 
SPAUDA UŽTYLI

Amerikos komercin ė j e 
spaudoje kasdien pilna ap
rašymų ąpįe pabėgimus iš 
Rytų Vokietijos į Vakarų 
Vokietiją. Bet joje nė žo
deliu neprisimenama apie 
tai, kaip žmonės iš V. Vo
kietijos bėga į R. Vokieti
ją. Faktas gi yra, kad to
kių bėgimų yra daug ir 
kad jie kasdien didėja.,

Apie tai skaitome Lietu
vos spaudoje koresponden
cijose iš Rytų Vokietijos. 
Štai viena1 tokių korespon
dencijų:

“Tą sekmadienio vakarą 
demokratinio ir Vakarų 
Berlyno pasienyje vieno 
kontrolės punkto rajone bu- 
^o ramu. VDR liaudies po
licijos tarn a u t o j a i ėjo 
įprastines tarnybines par
eigas. Jau temo. Staiga ty
lą sutrikdė automobilio mo
toro ūžimas, ir iš Vakarų 
Berlyno pasirodė labai grei
tai važiuojantis sunkveži
mis. Kai jis sustojo prie 
kontrolės punkto, buvę ja
me trys jaunuoliai pareiškė 
esą Vakarų Berlyno gyven
tojai ir prašą suteikti jiems 
prieglobstį Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje. 
Pabėgėliai papasakojo liau
dies policijos tarnautojams, 
kaip tamsos priedangoje 
jie nepastebimai privažiavo 
prie kontrolės punkto, kuris 
yra sienos Vakarų Berlyno 
pusėje, ir, parinkę patogų 
momentą, dideliu greičiu 
pervažiavo į VDR teritori-

Tai tik vienas epizodas, 
susijęs su' VDR ir'Vakarų' 
Berlyno piliečių perėjimu 
nuolat gyventi į Vokietijos 
Demokratinę Respubliką. Į 
specialias įvairiose ' šalies 
apygardose įrengtas priė
mimo stovyklas kasdien at
vyksta vis naujų ir naujų 
pabėgėlių. Jie pasitraukė iš 
Vakarų Vokietijos dėl įvai
rių priežasčių. Dažniausiai 
todėl, kad Vakarų vokiečiai 
nenori dalyvauti kariniuo
se VFR vyriausybės pasi
rengimuose ir tuo padėti 
įgyvendinti revanšo ir ruo
šimosi naujam karui politi
ką.

Pabėgėlių tarpe įvairių 
profesijų žmonės: kvalifi
kuoti darbininkai — kaina-, 
kasiai ir metalistai, gydyto
jai, inžinieriai, studentai. 
Ypatingą kategoriją suda
ro jaunieji Vakarų Vokieti
jos piliečiai, pašaukti tar
nauti į bundesverą. Jie da- 
maskuoja plepalus apie ta
riamą naujojo Vakarų Vo
kietijos vermachto “demo- 

i kratiškumą”. Vienas iš pa
bėgėlių — buvęs 131-ojo 
motošaulių pulko kareivis 
Volfgangai Kleinas pareiš
kė, kad bundesvere yra to
kie pat žiaurūs muštravi
mo metodai, kaip ir senąją-; 
me hitleriniame Vermach
te. Nuo pat pirmos tarny
bos dienos, pasakė jis, ma
ne norėjo priversti negalvo
ti apie tai, kas dedasi ap
linkui. Tam mes būdavome 
muštruojami iki didžiausio 
nuovargio.

Kitas pabėgėlis — 22 me
tų šaltkalvis Rudis Šortas 
—papasakojo, kad už atsi
sakymą užsivilkti bundesve
ro kareivio uniformą, jis 
buvo kelis mėnesius' laiko
mas kimšte prikimštoje ka
ro kalėjimo karjeroje.

Su kartėliu paša koja 
žmonės, kurie, patekę ant; 
Vakarų Vokietijos propa
gandos meškerės, paliko

1j i f* ' t

Vokietijos Dėm'oki’ a t i n ę 
Respubliką, o dabar atgai
laudami grįžta į gimtąsias 
vietas.”

Į KĄ GI TAI PANAŠU!
Sausio 28 d. didlapyje 

“N. Y. Times” korespon
dencijoje iš Saigon, Pietinio 
Vietnamo sostinės, Homer 
Bigart rašo:

“Kadangi Vietnamas už
pildytas amerikiečių milita- 
riniu personalu, tai jiems 
yra įsakyta dėvėti civilinius 
drabužius, kai jie bedirba, 
kad Tarptautinė Kontrolės 
Komisija nesužinotų, kiek 
jų čia randasi.”

Vadinasi, mūsų vyriausy
bė yra į Pietų Vietnamą 
pasiuntusi labai daug ka
reivių ir karininkų j reakci
nei valdžiai išsilaikyti ga
lioje. Bijoma, kad Tarptau
tinė Kntrolės Komisija su
žinos ir pasmerks.

Tai ne tik labai nerimta, 
bet pavojinga politika. Tai 
kišimasis į tolimos šalies vi
dinius reikalus.

Iš LIETUVOS JAUNIMO 
SUIVAŽIAVOMO

Š. m. sausio 25 d. Vilniu
je įvyko Lietuvos Komunis
tinio Jaunimo Sąjungos su
važiavimas. Tai buvo labai 
entuziastiškas jaunimo są
skrydis. Jame dalyvavo 525 
delegatai iš visų respublikos 
miestų ir rajonų. Jame da
lyvavo visa eilė senosios 
kartos veikėjų, jų tarpe J. 
Paleckis, Mąniušis, G. Zi
manas, J. Banaitis, F. Bie- 
Jiauskąs, J. Jautulis ir kiti. 
Suvąžiaviiųą atidarė ir ata
skaitinį pranešimą padarė 
.Sąjungos sekretorius ir A- 
merikos lietuviams pažįsta
mas (nes ęja lankėsi) A. 
česnavičius.

Jis savo pranešime, tarp 
kitko, sakė:

“Per praėjusius dvejus me
tus Lietuvos komjaunimo 
gretos žymiai išaugo. Į jas 
įsijungė 55 tūkstančiai jau
nuolių ir merginų. Dabar 
respublikos komjaunimo ei
lėse 160 tūkstančių žmonių. 
Per ataskaitinį laikotarpį 
buvo baigtos steigti pirmi
nės komjaunimo organizaci
jos visuose respublikos kol
ūkiuose, atliktas darbas jas 
stiprinant organizaciniu - 
politiniu atžvilgiu ir keliant 
jų vaidmenį ūkinėje ir kul
tūrinėje statyboje. Visas sa
vo jėgas, žinias, visą savo 
energiją jaunieji patriotai 
skiria TSKP XXII suvažia
vimo priimtai didingai ko
munistinės visuomenės su
kūrimo programai įgyven
dinti. .

Lietuvos ( komjaunuoliai 
aktyviai dalyvauja svar
biausių septynmečio objek
tų statyboje, padeda toliau 
industrializuoti respubliką. 
Įmonėse ir statybose per 
pastaruosius dvejus metus 
įkurtos 102 naujos pirmi
nės komjaunimo organizaci
jos. Visas savo pastangas 
komjaunuoliai skiria tam, 
kad būtų išnaudoti rezervai 
darbo našumui kelti, kad 
būtų gerinama įmonių veik
la.”

Savo pranešime jaunimo 
sekretorius nepasiga i 1 ė j o 
k r i t i k o s dar pasitaikan
tiems trūkumams.

“Būtina imtis priemo
nių,” sakė A. česnavičius, 
“tokiems trūkumams ryž
tingai pašalinti, atkreipti 
ypatingą ęlėmęįį į (Įarbo. 
našumo kėlimą. Komjauni- 

tai, pirminės organizacijos 
turi skirti daugiau dėmesio 
racionalizatorių judėjimui 
jaunimo tarpe plėsti. Rei
kia visokeriopai remti no
vatorių ir išradėjų sumany
mus, įdiegti pažangius dar
bo metodus, apmokyti jau
nus darbininkus gretutinių 
specialybių, kelti darbo kul
tūrą. Tik panaudojus visus 
darbo našumo didinimo re
zervus, sutelkus jaunus dar
bininkus, bus galima užtik
rinti sparčius gamybos vys
tymo ir tobulinimo tem
pus.”

Ypatingo dėmesio savo 
pranešime A. česnavičius- 
atkreipė į mokyklas ir jų 
vaidmenį švietime ir auklė
jime tarybinio žmo gaus. 
Čia jau daug kas pasiekta, 
bet dar daug darbo laukia 
visus švietimo dirvoje vei
kėjus. Sekretorius neabejo
ja, kad Lietuvos jaunimas 
nesulaikomai žengs pirmyn 
į naujus laimėjimus.

NEI PROTO, 
NEI LOGIKOS

Kaip žinia, klaipėdiškių • 
kunigų sukčių byloje buvo 
įvelti ir nubausti kalėjimu 
ir trys tų įstaigų pareigū
nai. Todėl Chicagos men
ševikų “Naujienos,” ilgais 
straipsniais teisinusios ir 
gynusios tuos sukčius ir va
gis, dabar dar viename il
game straipsnyje sausio 31 
d. šaukia:

“Taigi ta byla atskleidė 
supuvimo (kor u p c i j o s ) 
vaizdą visame okupantų 
(Lietuvos) režime, nuo apa
čios iki viršūnių.” >

Kur protas, kur logika? 
Tik todėl, kad tame “reži
me” pasitaikė vienas kitas 
sukčius, vagis, spekulian
tas, kyšininkas, tai prakeik
tas visas “režimas”! Vie
toje pasmerkti tuos sukčius, 
tai menševikų laikrątis dar 
kartą prakeikė visą vyriau
sybę, visą santvarką. Ir 
pasmerkė pamatiniai todėl, 
kad toji vyriausybė < tuos 
sukčius sugavo ir nubaudė.

Toliau. Paimkime val
džias, santvarkas ir korup
cijas. Štai šiandien pat, kai 
šitie žodžiai rašomi, mūsų 
didžiosios New Yorko vals
tijos sostinėje Albany pra
sidėjo viešas tyrinėjimas. 
Kaltinamas, kad papildęs 
korupciją įžymusis res
publikonų šulas ir Niu- 
j o r k o valstijos seimelio 
pirmininkas (o ne tik šiaip 
kokios įstaigos pareigū
nas) Mr. Carlino. Kal
tinamas, kad jis, būda
mas vienos korporacijos, 
kuri užsiima slėptuvių sta
tybą, direktorium, sušilęs 
darbavosi ir pravarė vals
tijos seimelyje slėptuvėms 
statyti paskyrimą 100 mili
jonų dolerių. Per tą firmą, 
sakoma, jis tikėjosi dole
riais užpildyti savo kišenes.

Arba štai tuo pačiu lai
ku sulaikyta New Yorko 
mieste daugelio namų sta
tyba, nes miesto valdžia su
čiupo sukčius, kurie apiplė
šinėja žmones. Pasirodo, 
kad papirkti valdžios in
spektoriai pastatytus na
mus užgyrė-priėmė. Gi tie 
namai pradėjo griūti dar 
žmonėms į juos nespėjus su- 
sikr austyti.

Matote, kas čia, mūsų 
“režime,” mūsų santvarko
je ^dedasi. Korupcija viso
se tvorose žydi. Tačiau nie
kur ir niekados negirdėjo-

AFL-CIO “organizuoja” 
organizuotus

AFL-CIO organizatorius 
John P. McGivern paskel
bė, kad jis Miami mieste 
pradėjo vajų taxių vairuo
tojų įtraukimui į AFL-CIO 
uniją. Atsišaukimai jau 
platinami ir parašai ren
kami. Jeigu tik pasiseks 
30 procentų vairuotojų pa
rašų gauti, tai tada AFL- 
CIO reikalaus Nacionalinės 
Darbo Santykių Tarybos, 
kad būtų paskelbtas tarp 
taxių vairuotojų balsavimas 
pasisakymui, kuriai unijai 
jie norėtų priklausyti.

Taxių vairuotojai yra ir 
dabar organizuoti. Jie pri
klauso prie Tymsterių uni
jos lokalo 390. Jie nerei
kalauja kitos unijos, nes jų 
reikalus energingai gina 
Tymsterių unija ir jos pre
zidentas Jimmy Hoffa.

Kaip matyt, AFL - CIO 
prezidentas Meany ir jo or
ganizatoriai pasiryžo dau
žyti kovingą Tym s t e r i ų 
uniją ir kitas panašias uni
jas. Vietoje organizuoti ne
organizuotus darbininkus, 
kurių JAV yra apie 50 mi
lijonų, Meany pasimojo “or
ganizuoti” organi z u o t u s 
darbininkus. Argi reikia 
didesnio darbdaviams pasi- 
tarnavimo?

Pranašauja diktatoriams 
galą

“Miami Herald” kolum- 
nistas Jack Kofoed prana
šauja, kad diktat o r i a m s 
dienos jau suska i t y t o s . 
Kaip Lotynų Amerikos 
“galingi vyrai” — Peronas, 
Perez Jiminez, Batista ir 
Trujillo—nusirito nuo savo 
sostų, taip netrukus bus ir 
Ispanijos diktatoriui Fran
ko bei Portugalijos diktato
riui Salazariui. Abudu jau
čia po kojomis “žemės dre
bėjimą” — didėjantį revo
liucinį judėjimą.

Indija, atsiimdama savo 
žemes, uždavė didžiulį Por
tugalijos diktatoriui smū
gį, nuo kurio jis ir dabar 
apsvaigęs. Angolos liaudies 
sukilimai taipgi drebina 
Portugaliją. Neramu ir pa
čioje Portugalijoje. Ten ir
gi opozicija didėja. Keli 
ginkluoti išstojimai nors 
nepavyko, bet tai jau bu
vo išbandymas ir pasiruo
šimas generaliniam sukili
mui.

Ispanijoje irgi neramu. 
Darbininkai reikalauja di
desnių algų ir darbo sąly
gų pagerinimo, o Streikai 
ginklais malšinami. Bet ar 
ilgai Franko gali pasitikėti 
karinėmis jėgomis, kuriose 
taipgi jaučiamas nepasiten
kinimas?

Abu diktatoriai 1940 me
tais pasirašė apsigynimo 
sutartį, pagal kurią vienas 
kitam reikale pasižada pa
dėti. Atrodo, kad Portuga
lijos Salazaras tikisi kritiš
kame momente gauti iš 
Franko ginkluotos pagal
bos. Bet vargiai jų griū
vančius sostus toji sutartis 
galės išgelbėti.

Liūdnos karališkos 
vestuvės

Bulgarijos ex-karalius Si
meonas II apsivedė su Is
panijos aristokrato dukteri
mi Margarita Gomez Aceb 
y Cejuela. Vestuvės įvyko 

baltųjų rusų ort o d o k s ų^ 
cerkvėje, mažame Šveicari
jos miestelyje Vevey.

Bandyta vestuves praves
ti tikrai karališkai. Susi
rinko apie 400 rojalistų ir 
kitų aristokratiško kraujo z
asabų. Dalyvavo Bulgarijos 
ex-karalienė lonna, Egipto ■ ;
ex-karalius Faroukas, Hit
lerio finansų mi n i s t r a s 
Hjalmar Schacht ir dauge
lis kitų ex-karaliukų ir 
ex-ministrų.

Kiekvienas vestuvių da
lyvis liūdnai prisiminė sa
vo praeitį. Sukilusi liaudis 
nustūmė juos į sąšlavyną, 
kaip niekam nebetinkamus į 
atmatas. Jauna v e d ž i a i 
taipgi liūdnai žiūri į ateitį. 
Sako, laikinai prisiglausią 
Ispanijos sostinėje Madri
de. Vargu jie beturi viltį 
užimti Bulgarijos sostą.

Nebedaug pasaulyje beli- . 
ko karalių ir karalienių, 
sėdinčių sostuose. Bet ir jų 
viešpatavimas nebei 1 g a s . 
Ateis laikas, kad ir jie pa
siliks ex-karaliais. :_< .___

Krikščionių ir žydų 
tikėjimas

Lietuvoje, atsimenu, bu
vo aiškinama, kad katalikų 
tikėjimą sukūręs pats die- ; 
vo sūnus Jėzus Kristus. * 
Buvo kalbama, kad katali
kų tikėjimas nėra žydiškas 
tikėjimas.

Tokį aiškinimą dabar .t 
sugriovė Romos katalikų 
teologas kunigas Robert W. 
Gleason, katalikiško Ford
ham universiteto New Yor
ke teologijos departamento 
pirmininkas.

Rob. Gleasan paskelbė, 
kad krikščioniškas tikėji
mas, yra kartu ir žydiškas 
tikėjimas. Juk Kristus bu
vęs žydas, jo motina Mari* 
ja buvo žydė, jos vyras Juo
zapas buvo žydas, jo. apaš- W . 
talai taipgi buvo žydai. 
Kun. Gleason todėl ir sa
ko, kad jis pats esąs kata- 
Ūkiškas žydas.

Krikščioniškasis tikėji
mas pamatiniai yra žydų 
tikėjimas, tik kiek refor
muotas, iš kitų tikėjimų, 
dar senesnių už žydų tikėji
mą, taipgi turi ką nors pa
siskolinęs. Kai krikščioniš
kasis tikėjimas susikūrė, 
tada prie jo spietėsi tie, ku
riems patiko šis reformuo
tas tikėjimas. Bet laikui 
bėgant atsirado ir krikš
čioniškame tikėjime. įvairių ; 
skirtumų. Suskilo jis į dau
gelį sektų, į daugelį įsitiki-.., 
nimų. Vyriausioji krikščio- 
niškojo tikėjimo sekta yrą 
Romos katalikų tikėjimas. . 
Po jo- seka protestantų ti< 
kėjimas, kuris yra išsidali
nęs į daugelį sektų.

Senasis žydų tikėjimas, ■ 
kuriam principus patiekęs 
patriarkas Abraomas (ne- 
va paties dievo įkvėpimu ir 
su juo kontakte ant Sino- 
jaus kalno), taipgi dabar 
išsidalinęs į kelias sektas. . •

Pasaulyje yra šimtai tikę- . 
jimų. Visi jie paeina pa- ” 
matiniai iš nežinystės, ne- . 
supratimo, kas gamtoje de
dasi. Gaila, kad šioje civi
lizuotoje g ^ d y n ė j e, kur 
mokslas atidengia gamtines 
slaptybes, išaiškina įvai
rius stebuklus, įvairūs ti
kėjimai dar vis gerai bu jo- ' 
ja, turi pakankamai sekė
jų ir gero iš jų biznio.

J. G. .
me“Naujienas” apsiputojus 
šaukiant: “Supuvimas vi
same Amerikos režime nuo 
apačios iki viršūnių!” Ko
dėl?

Belgradas. — Jugoslavia 
jos prezidentas Tito vyks f 
Kairą pasitarti su Nasse-4”

2 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., vasario (Feb.) 6, 1962



Bur-
1959- 1960 metais

JŲ DIEVAS-DOLERIS!
> Iš baudižamosios bylos del 

piktnaudžiavimų statant 
bažnyčią Klaipėdoje

VILNIUS. — Sausio 23 kunigai Povilonis ir 
dienos rytiniame posėdyje, neikis
žodis suteikiamas valstybi- spekuliavo šiomis medžiago- 
niam kaltintojui, Lietuvos Imis ir iš to pelnėsi.
TSR prokurorui V. Galinai-' Kaip matėme iš Povilonio, 
čiui. Jis kalba: i Zdančiaus ir kitų apklaus-

Teisėjai! i tų asmenų paaiškinimų, iš
Ši byla kelia platų v i šuo- viso nebuvo statybinių me

menęs susidomėjimą j a u 
vien todėl, kad teisiamųjų mo apskaitos bei kontrolės, 
suole sėdi du kunigai, kal
tinami ypač sunkiais nusi
kaltimais. Į teisiamųjų suo
lą pateko ir tie, kurie sava
naudiškais tikslais užmezgė 
su kunigais nusikalstamus 
ryšius.

Piktnaudžiaudami mūsų 
šalyje visiems piliečiams 
garantuota sąžinės laisve ir 
bažnyčiai suteiktomis teisė
mis, sukčiai ir spekuliantai 
švaistė iš tikinčiųjų surink
tas aukas, pelnėsi jomis ir 
turtėjo. Po bažnyčios sta
tybos priedanga pelnėsi spe
kuliantai užsienio valiuta.

Religinės bendr u o m e n ė s 
vykdomasis organas veikė 
tik formaliai. Apklaustas 
teisme šios bendruomenės 
vykdomojo organo pirmi
ninkas Zdančius parodė, 
jog pats Povilonis paskyrė 
jį pirmininku ir liepė pa
sirašinėti dokumentus, kur 
reikės. Zdančius net neži
no kitų bažnytinio komiteto 
narių.

Kunigai Povilonis ir Bur
neikis gerai žinojo, kad ge
ra apskaita kliudys jų spe
kuliacinei veiklai. Drums- 

.—~----- - tame vandenyje sėkminges-
Tikinčiųjų akivaizdoje jie j nė žūklė. Telšių vyskupijos 

dėjosi esą taikos šalininkai, j kurija i tai dėmesio nekrei- 
o už akių, savo rašiniuose pasitikėdama neregulia- 
tyčiojosi iš taikos šalininkų į rja jr įjk dėl formos suda- 
judėjimo, šmeižė Tarybų j 
Lietuvos darbo žmones.

Daug kas stebisi, kaip to-, jos kancleris Barauskas 
kie sunkūs nusikaltimai bu-[‘nnv.piA mntvt;
vo derinami su bažnytinė-!pidos"kunigai,’nes 1959 me
nus dogmomis ir kanonais. [tajs jiems pristatytoje Klai- 
Kodėl aukštesnieji dvasi- pėdos bažnyičos statybos 
ninkai laiku neisnėio ir ne-L^^v^u^,-^ninkai laiku neįspėjo ir ne- apyskaitoje nurodyta, kad 
siėmė priemonių sukčiams gauta už parduotas medžia

gas 7,349.60 rb. Aišku, ši 
suma keliskart sumažinta.

sudrausti?
Darbo žmonės savo laiš

kuose piktinasi tokiais_tei- ^ik tardymo nustatyta, kad
siamųju kunigų ir jų sėbrų 
darbais.

Valstybinis kaltintojas ci
tuoja bažnyčios statyboje 
dirbusiu žmonių laišką, ku
riame jie rašo, jog kunigai 
nusuko jiems darbo užmo

kesti.
Piliečių sąžinės laisvei 

užtikrinti Tarybų Sąjungo
je bažnyčia atskirta nuo 
valstybės. Religinių kultų 
atlikimo laisvė pripažįsta
ma visiems piliečiams. Baž
nytinių organizacijų ir dva
sininku teises saugo įstaty
mas. Bet už įstatymų pa
žeidimą dvasininkas turi 
atsakyti kain ir kiekvienas 
tarybinis pilietis.

Kyšininkavimas
Toliau valstybinis kaltin

tojas sako, kad teisiamieji 
Povilonis ir Burneikis, no
rėdami kuo daugiau su
kaupti savo rankose staty
binių medžiagų, davė ky
šius kai kurių ūkinių orga
nizacijų d a r b uotojams, o 
3fe taip pat stojo į nusikal
timų kelią.

Antai, 1959 metų rudenį 
Povilonis už trijų tonų 
skardos neteisėtą išskyrimą 
davė Klaipėdos tiekimo 
kontoros viršininkui Alsiui 
10 tūkstančių rublių kyšį.

1959 metų gruodžio mė
nesį kunigai Povilonis ir 
Burneikis davė kyšį Klaipė
dos faneros fabriko direkto
riaus pavaduotojui Paške
vičiui už tai, kad šis be pa
skyrų ir papiginta kaina 
pardavė 1,100 kvadratinių 
metru parketo.

Teisiamsis Alsys kurį lai
ką bandė išsisukinėti, bet 
pagaliau prisinažino gavės 
iš Povilonio 10,000 rublių, 

’ kaip “draugiškumo įrody
mą.”

Bačnyčios antspaudas 
ant grobstymo 

\ dokumentų
* Neteisėtais būdais gavę 
žymiai daugiau statybinių 
medžiagų, negu buvo reika
linga bažnyčios statybai, 

džiagų įsigijimo ir išlaidavi-

pė, pasitikėdama neregulia- 

ryta apyskaita.
Vyskupas Maželis ir kuri- 

; ne- 
! norėjo matyti, kądaroKlai- 

Štai 
ant-

kunigai už parduotą me
džiagą gavo 24,381 rb. 16,- 
000 rubliu nuo apskaitos 
nuslėpta. Šie pinigai nuby
rėjo į Povilonio ir Burnei- 
kio kišenes. Povilonis įsi
gijo lengvąją automašiną 
“Pobi-eda” (jau ketvirta — 
tris mašinas jis pardavė), 
pasistatė namus Vilniuje 
savo šeimininkės Valantie- 
jūtės vardu. Ten gyvena 
gera klebono pažįstama Be- 
lazarienė. Iš Povilonio laiš
kų Belazarienei aiškėja na
mu įgijimo paslaptis.

Prie bylos prijungta daug 
sąskaitų, pasirašytų Povilo
nio ir Burneikio, yra są
skaitų, pasirašytų ir vieno 
Burneikio. Visos jos ant
spauduotos Romos katalikų 
bažnyčios Klaipėdos miesto 
parapijos antspaudu, 
kam buvo naudojamas 
spaudas su kryžiumi.

Valstybinių lėšų 
grobstymas

Klaipėdos miesto namų 
valdybos Nr. 8 inžinierius 
Juozas Mikalauskas teisme 
sausio 16 dieną tik iš dalies 
prisipažino, kad neteisėtai 
pervedė religinei bendruo
menei daugiau kaip 13 
tūkstančių rublių, bet kate
goriškai neigė gavęs iš Po
vilonio 8,000 rb. Kitą die
ną Mikalauskas, matyti, 
pergalvojęs savo nevykusį 
pasiaiškinimą, prieštarau
jantį visai bylos medžiagai, 
raštu ir žodžiu patvirtino, 
kad kartu su Povilopiu ir 
Klovai te grobstė valstybės 
lėšas.

Teisiamoji A. Klovai te 
kalta neprisipažino, aiškin
damas!, kad ji valstybės lė
šų grobstyme nedalyvavo. 
Tačiau Klovaitės kaltė 
siškai įrodyta.

Piktnaudžiavimas 
tarnybine padėtimi

Buvęs Klaipėdos miško 
prekybos sandėlio direkto
rius Krivickas, pik t n a u - 
džiaudamas tarnybine pa
dėtimi, 1959 -1960 metais 

vi-

neteisėtai—pardavė-b ažny- 
čios (statybai įvairių staty
binių medžiagų, jų tarpe 
fondinių, už 78,749 rublius.

Prekybos sandėlis turėjo 
aprūpinti statybinėmis' 'mė« 
džiagomis individualius sta
tytojus.

Tačiau Krivickas grubiai 
pažeidinėjo nustatytą me
džiagų pardavimo tvarką ir 
pats pripažino, kad be jo
kių paskyrų per kunigą 
Burneikį išskyrė religinei 
bendruomenei staty b i n i ų 
medžiagų.

Buvęs Klaipėdos tiekimo 
kontoros viršininkas Alsys 
taip pat piktnaudžiavo tar
nybine padėtimi.

Kunigų ir valiutos 
spekuliantų sandėris

Kai kurie Klaipėdos kuni
gai, jų tarpe Povilonis ir 
Burneikis, užmezgė ryšius 
su pabėgusiais į JAV hitle
rinių fašistų tarnais — ku
nigais Vaclovu Martinku- 
mi, Antanu Račkausku ir 
Juozu Pragulbicku. Kuni
gas Martinkus, buvęs Židi
kų parapijos klebonas, kilus 
karui, tapo buržuazinių na
cionalistų gaujos vadeiva. 
Jis sprendė daugelio tary
binių piliečių mirties ar 
gyvenimo klausimus. Suė
mimai ir žudymai buvo 
vykdomi jo įsakymais ir 
nurodymais, o nužudytųjų 
turtą jis pasisavi n d a v c 
Taip šis kunigas staigiai 
pralobo. Jis rado prie
globstį JAV. Apgaudinėda
mas tikinčiuosius, jis pasi
statė vilą ir vertelgiškais 
tikslais varo antitarybinę' 
propagandą.

Drauge su JAV kunigais 
Povilonis ir Burneikis spe
kuliavo užsienio valiuta. 
Siuntiniuose Martinkus ir 
jo bendrai persiųsdavo už
sienio valiutą.

Povilonis, gavęs savo var
du vieną siuntinį, davė nu
rodymą vikarui Talaišiui 
paieškoti žmonių, pagal ku
rių adresus būtų gaunami 
siuntiniai. Talaišis, daug 
negalvodamas, išsi kvietė 
penkias paklusniausias da
vatkėles, užsirašė jų adre
sus ir pamokė, kaip jos tu
ri pasielgti, gavusios siun
tinius. Povilonis šių da
vatkų adresus pranešė savo 
bendrams užsienyje. Siun
tiniai ėjo klebono šeiminin
kės Valantiejūtės, Raišai- 
tės, Katkienės ir kitu var
du. Jie patekdavo į klebo
no Povilonio rankas, ir jis 
spekuliuodavo iš užsienio 
atsiustais skarmalais ir už
sienio valiuta.

Tik per savo seną pažįs
tama Belazariene Povilonis 
pardavė spekuliantams 250 
doleriu, kurie buvo paslentl 
siuntiniuose. Apklausta Bo- 
lazarienė visas šias aplin
kybes teismui visiškai pa
tvirtino.

Poviloniui maža dar buw 
s p e k u 1 iuoti atsiųstais i 
JAV daiktais ir doleriais 
Jis susirašinėjo su Martin 
kum ir dėl sudėtingesnėf 
spekuliacijos užsienio valiu 
ta. Pagal šį planą Martin
kus turėjęs sukaupti didės 
nes pinigų sumas, jas per
duoti užsienyje gyvenan
tiems Povilonio n u r o d y - 
tiems asmenims. O tokie 
asmenys, kaip žinome iš 
esančios byloje medžiagos, 
buvo M. Zeler, gyvenantis 
Kanadoje (Toronto 10, 
CNT, 85 Brede St.), ir Lina 
Landau,, .gyvenanti JAV, 
Floridoje. Po to, kai šie as
menys gavo dolerius, Lietu
voje gyvenanti spekuliantė 
Zalda Kerelienė-Zismanovič 
per Telšių vyskupijos kuri
ją ir tiesiog jai perduoda
vo Poviloniui tarybinę va
liutą, mokėdama už dolerius 

spekuliatyvinę kainą.- Į šį 
spekuliavimą užsienio va
liuta įsivėlė ir teisiamasis 
Burneikis.
.....Telšių vyskupas Maželis 

,į teismą neatvyko ir atsiun
tė raštą, kuriuo jis patvir
tina savo ankstesnius paro
dymus apie tai, kad gautus 
iš Kerelienės pinigus jis 
perduodavo Poviloniui. Tai 
teisme patvirtino ir speku
liantė Kerelienė - Zismano- 
vič. Ji parodė, kad davė 
vyskupui Maželiui pirmą 
kartą 50,000 rublių ir ant
rą kartą 37,500 rublių.

Povilonis teisme visiškai 
prisipažino spekuliavęs už
sienio valiuta.

Burneikis kaltas neprisi
pažino, aiškindamasis, jog 
apie siuntinius nežinojęs, o 
15,000 rublių gavęs iš Kere
lienės Povilonio pavedimu, 
nežinojęs ir tų pinikų kil
mės.

Tai’ netiesa. Kerelienė- 
Zismanovič teisme pasakė, 
kad ji Burneikį gerai pažįs
tanti, nes visuomet, kai ji 
atvykdavo pas Povilonį į 
Klaipėdą, buvęs ir Burnei
kis.

• •
Visa tai, pareiškė baigda

mas prokuroras, rodo, kad 
teisiamiesiems pateikti kal
tinimai yra visiškai įrodyti. 
Aš, kaip valstybinis kaltin
tojas, laikau tikslingu, kad 
teisiamiesiems už jų pada
rytus nusikaltimus būtų pa
skirtos tokios bausmės:

Liudui Poviloniui—pagal 
Lietuvos TSR Baudžiamojo 
kodekso 94 str. II d. — sep- 
tyn-eri metai laisvės atėmi
mo, pagal 164 str. II d.— 
penkeri metai laisvės atė
mimo, pagal 1958 m. gruo
džio 25 d. Įstatymo “Dėl 
baudžiamosis atsakomybės 
už valstybinius nusikalti
mus” 25 str. Id.2— aštuo- 
neri metais laisvės atėmi
mo. Bausmes subendrinus, 
Poviloniui paskirti galutinę 
bausmę — aštuonerius me
tus laisvės atėmimo, konfis
kuojant turtą.

Broniui Burneikiui — pa
gal Lietuvos TSR Baudžia
mojo kodekso 164 str. II d. 
—šešeri metai laisvės atė
mimo. Bausmes subendri
nus, Burneikiui paskirti 
galutinę bausme — 6 me
tus laisvės atėmimo, konfis
kuojant turtą.

Antonui Paškevičiui—pa
gal Lietuvos TSR Baudžia
mojo kodekso 177 str. II d. 
—3 metai laisvės atėmimo, 
nae'al RTFSR Baudžiamojo 
kodekso 117 str. II d. — 5 
metai laisvės atėmimo. 
Bausmes subendrinus, Paš
kevičiui skirti galutinę 
— 5 metus laisvės atėmimo.

Benediktui Alsiui—pagal 
Lietuvos TSR Baudžiamojo 
kodekso 177 str. II d. — 3 
netai laivės atėmimo, pagal 
RTFSR Baudžiamoo kodek- 
o 117 str. II d. — 5 me- 

'.ai laisvės atėmimo. Baus- 
nes subendrinus, Alsiui pa
skirti galutinę bausmę — 5 
netus laisvės atėmimo.

Juozui Mikalauskui—pa- 
<al Lietuvos TSR Baudžia
mojo kodekso 94 str. II d.— 
5 metus laisvės atėmimo.

Agai KlOvaitei — pagal 
Lietuvos TSR Baudžiamojo 
kodekso 94 str. II d.—3 me
tus laisvės atėmimo.

Jaroslavui Krivickui — 
pagal Lietuvos TSR Bau
džiamojo kodekso 177 str. 
II d. — 3 metus laisvės at
ėmimo, tačiau nuo baus
mės atlikimo jį lygtinai at
leisti.

Prijungtą prie bylos už
sienio valiutą konfiskuoti 
valstybės naudai. Civilinius 
ieškinius palaikau.

: —:
Prokuroro kaltinamojoje

I

l

MIKROMEGAS.— ...--------

Žiūrini pro 
mano akinius
Kultūrinio 

bendradarbiavimo 
klausimu

Kultūrinio bendradarbia
vimo su Lietuva klausimas 
šiuo metu yra gana aktua
lus. Jį kelia ne tik Lietuvos 
kultūrininkai, bet ir sukal
bamesni i užsienį pasitrau
kę inteligentai. Kairiosios 
srovės amerikiečiai lietu
viai seniai tuo reikalu tei
giamai nusistatę. Vis dau
giau ir ryškesnių balsų ky
la net toje mūsų išeivijos 
spaudoje, kuri yra priešiš
kai nusistačiusi Lietuvos 
vyriausybės atžvilgiu. O to
kių balsų bus vis daugiau.

Klausimas tiktai: kaip ir 
su kuo bendradarbi auti? 
Bendradarbiavimo priešai 
graudena, jog kultūrinis 
santykiavimas reikštų Lie
tuvos vyriausybės užgyri
mą, jog tai būtų lygu jų 
(išeivių) politinei kapitu
liacijai. Tačiau kad tokia 
mintis yra absurdiška, ma
to ir liberalesni “dipukai.” 
Žurnalistė S. Narkeliūnaitė 
“Vienybėje” visai gerai at
sako tiems, kurie linkę ma
tyti Lietuvoje vien neigia
mybes, viską niekinti ir 
peikti. Ji ragina savo vien
minčius žiūrėti į Lietu
vos gyvenimą realistiškai, 
abiem akim, o ne viena, ir 
atsisakyti nuo iš anksto pa
sirinkto “wishful thinking” 
nusistatymo .

Kultūriniam bendradar
biavimui laukas platus, ja
me gali sutilpti ir visai 
skirtingų pažiūrų veikėjai. 
Pav., Lietuvoje pradėta 
leisti kalboj mokslus nagri
nėjantis žurnalas “Kalbos 
kultūra.” Pirmas numeris 
jau pasirodė. Manoma kas
met išleisti po du-tris sąsiu
vinius.

Žurnalo redaktorius, kal
bininkas K. "Ulvydas, pra
tarmėje sako, jog leidiny
je “bus svarstoma aktua
lūs literatūrinės kalbos kul
tūros klausimai, aiškinama 
kalbos lyčių daryba, tar
tis, atskirų žodžių bei kon
strukcijų vartojimas, apta
riamos būdingesnės morfo
logijos, sintaksės bei sti
liaus klaidos,” etc. Pirma
me sąsiuvinyje telpa net 27 
straipsniai, tarp kurių yra 
ir K. Ulvydo raštas “Kalbos 
kultūros ugdymo uždavi
niai.” Jame autorius liečia 
taisyklingų mūsų kalbos žo
džių klausimus, žodžių da
rybos ir kaitybos proble
mas, terminologijos bei kir
čiavimo klausimus ir kitus 
kalbos reikalus.

“Kalbos kultūros” žurna
las išėjo Lietuviu kalbos 
ir literatūros instituto bei 
aukštųjų mokyklų dėstyto
ju iniciatyva. Jis bus nau
dingas ne tik kalbininkams, 
bet ir kitiems lietuviams, 
kurie tik domisi savo kalbos 
klausimais.

Naujųjų ateiviu tarne vra 
keletas geru kalbininku, 
kurie spiečiasi anie bertai- 
n i n i’ bhiletinėli’ “Gimtoji 
kalba.” Bet jis toks menku-' 
tis, kad iame jo bendradar
biams nėra kur nė išsitiesti.

/

kalboje buvo pateikta daug 
detalių, kurios išryškina 
kunigų Povilonio ir Burnei- 
kio jėzuitišką šly š t u m ą , 
veidmainiškumą ir gobšu
mą.

Pateikti faktai rodo, kad 
jiems tikrasis dievas buvo 
doleris, kurio vardą, kaip 
ir dievo, jie rašė iš didžio
sios raidės* 

ne tik pasijudinti. Erdvioje 
“Kalbos kultūroje” ąalėtų 
rašyti tokie kalbininkai kaip 
L. Dambriūnas, A. Salys, 
Pr. Skardžius, P. Jonikas 
ir kiti. Dėl skirtingos poli
tinės ideologijos jie neturė
tų šalintis darbo, kurįp yra 
n a u d i n gas visai lietuvei 
tautai, ne kuriai vienai sro
vei. O lietuvių tautos ka
mienas yra ne Čikagoje ar 
Niujorke, bet Lietuvoje!

Be minėtojo žurnalo, nau
jieji ateiviai galėtų bendra
darbiauti ir daugelyje kitų 
švietybos reikalams skiria
mų leidinių—knygose, žur
naluose ir pan. Lietuvoje 
jau išleista penki dideli to
mai “Literatūra ir kalba,” 
trys tomai “Literatūros is
torija,” ruošiama Enciklo
pedija ir kiti leidiniai. Ne
seniai išėjo iš spaudos to
mas “Bibliotekininkystės ir 
b i b liografijos klausimai.” 
Tai aukštųjų mokyklų 
mokslo darbu leidinys, ku
riame telpa dešimt straips
nių. nagrinėjančiu bibliote
kininkystės ir bibliografi
jos teorijos bei ist o r i j o s 
klausimus. Ten yra ir gau
sus “Publikacijų ir infor
macijų” skyrius.

Tokiuose leidiniuose ga
lėtų ir amerikiečiai litera
tai bei kalbininkai laisvai 
reikštis.

Amerikiečių gydytojų Są
junga, kuriai priklauso 
daugiausia iš Lietuvos pa
sitraukę gydytojai, retkar
čiais išleidžia biulet i n ė 1 į 
“Gydytojas.” Bet tai labai 
mažas leidinėlis, kuriame 
telpa veik tik vieni jų or
ganizacijos reikalų apraši
nėjimai. Moksliniams raš
tams vietos nelieka. O tuo 
tarpu Lietuvoje leidžiama 
didelis mėnesinis žurnalas, 
skirtas medicinos bei svei
katos reikalams.

Tarp Amerikoje gyvenan
čių lietuvių gydytojų yra 
mokančių valdyti plunksną 
ir jie galėtų rasti vietos sa
vo raštams Lietuvos medi- 
kaliniuose leidiniuose. Be 
to—naujiena: Lietuvos gy
dytojai ruošia didelį medi
cinos terminu, žodyną, kuris 
pasirodys dar šių metų ga
le. Tai bus pirmas tos rū
šies lietuvių žodynas, kuris 
turėtų sudominti kiekvieną' 
mūsų tautos gydytoją, odon- 
tologą, farmaceutą, slaugę 
ir kitus su gydymo mokslu 
bei menu susietus profesio
nalus. Taipgi Vilniuje iš
leista “Medicinos mokslų is
torijos Lietuvoje klausi- 
mai,” “Iš lietuvių kultūros 
istorijos” (dutomai), “Eks
perimentinės medicinos in
stituto darbai,” “Iš mokslų 
istorijos Lietuvoje,” “Lietu
vių kalbotyros klausimai” 
(du tomai), “Lietuviškos 
knygos 4 0 0 metų kelias,” 
“Literatūra” (du tomai) ir 
daugybė kitų.

Tai vis didelės svarbos 
darbai, kurių negali igno
ruoti ir užsieniuose gyve
nanti lietuviai, ypatingai 
šviesuomenės Išeiviai, atsi
skyrė nuo Lietuvos, tai kaip 
medžio šakos nulūžę nuo ka
mieno. Jie išnyks, jeigu ne- 
atsteigs ryšiu su savo se
nąja tėvyne! O juos atsteig- 
ti galima; reikia tik, anot 
poeto Pr. Vaičaičio,—noro 
ir toškimo!

Belgradas. — Jugoslavi
ja gavo iš Tarybų Sąjungos 
notą, bet jos turinio dar ne
skelbia.

3 p.-Laisve (Liberty)-—Antrad., vasario (Feb.) 6, 1962

Nauji raštai
ŠEKSPYRAS 

LIETUVIŠKAI
Savo jaunystės dienomis 

kai pradėjau giliau domėtis, t 
pasauline literatūra, nesitt-~ 
kejau, kad sulauksiu laimės 
skabyti Šekspyrą lietuviš
kai. Bet šiandien šiuos žo
džius rašau, kai prieš ma
ne ant stalo guli du pirmie
ji Šekspyro-veikalų tomai—,

ir II-asis — mąpor 
gimtąja kalba!

? ‘ Tiesk, kadaise teko skai
tyti labai seniai lietuviu^ 
kalbon netobulai ir turbūt ' 
nepilnai išverstą “Hamle
tą.” 1915 metais Kl. Jur
gelionis išvertė “Makbetą,” 
bet ir tuomet man atrodė, 
jog tai tik bandymai, tik 
atsitiktinumai.

Ateina į Lietuvą tarybi- 
Į nė santvarka. Literatūros 
įvertėjams sudaromos geros 
i buitinės ir darbo sąlygos, 
i Grožinės literatūros leidyk
la užkinko juos, kad verstų 
ne tik šių dienų rašytojų 
veikalus, o ir antikinius, ir 
iš Renesanso laiku — klasi
kinius. Ir jie dirba, verčia, 
leidykla jas leidžia, o žmo
nės godžiai skaito!

Be kitų klasikų, leidžia
ma ir Šekspyro kūryba. Jau 
prieš keletą metų atskiro
mis knygomis buvo išleisti 
“Makbetas,” “Hamletas,” 
“Karalius Lyras,” ir kt., 
kuriuos senokai gavau ir
perskaičiau.

Bet šiomis dienomis su
žinojau, kad Leidykla yra 
pasiryžusi išleisti daug, jei 
ne visus, Šekspyro veikalų 
—tomais, , , į

Pirmuose dvejuose tomuo
se, kuriais Leidykla mane 
apdovanojo, telpa: “Romeo 
ir Džuljeta.” “Hamletas,” 
“Otėlks.” “Karalius Lyras” 
ir “Makbetas.”

Kas gi Šekspyro veikalus 
lietuvių kalbon verčia?

Ats a k y m a s : Aleksys 
Churginas, darbingas ir ta
lentingas literatas, gerai 
valdąs daugelį kalbų vyras.

A. Churginas jau gerai 
lietuviui skaitytojui pažįs
tamas kaip didelis talentas, 
kaip įžymus vertėjas. Jis 
nemaža yra išvertęs anti
kinės poezijos; A. Churgi
nas su Karoliu Vairu-Rač- 
kausku kadaise išvertė lie
tuvių kalbon Longfellow 
“Hiawathą.” Dabar, man 
rodosi, jis pasibrėžęs versti 
visą Šekspyrą.

A. Churginas yra parašęs 
ir originalių eilėraščių, ku
rie prieš keletą metų buvo 
išleisti knyga.

Pirmajame Šekspyro vei
kalų tome D. Judelevičius 
parašė įdomų įvadą apie 
tai, kas Šekspyras buvo, 
kain jo veikalai atsirado; 
nušviečia Šekspyro kūrybos 
prasmę ir reikšmę. Be to, 
Judelevičius duoda platokus 
kiekvieno veikalo paaiškini
mus, kad skaitytojas geriau 
nacius kūrinius sunrastų, 
kad lengviau galėtu Šekspy
ro kūrybą įsisavinti.

Šekspyro raštai leidžiami 
10,000 tiražu.

A. Churginas Šekspyrą 
verčia, Leidykla leidžia, o 
Tarybų Lietuvos teatrai 
juos stato scenon, — stato 
tragedijas ir komedijas!

Visu tuo Tarybų Lietuvos 
žmonės gali pelnytai džiaug
tis ir didžiuotis!

Rojus Mizara

Karačis. — Pakistanas 
nepasitiki Indijos pareiški
mui, kad ji nevartos jėgos 
Kašmyro klausime.



SVEIKINIMAI
“LAISVĖS” B-VĖS” DALININKŲ SUVAŽIAVIMUI 

Rochester, N. Y.
“Sveikiname mūsų mylimo laikraščio ‘Laisvės’ su

važiavimą, visus delegatus ir svečius, linkėdami geriau
sios sėkmės jūsų darbuose ir nutarimuose. Lai gyvuo
ja ‘Laisvė’ ilgiausius metus.

A. ir L. Bekešiai 50 m. sukaktuvių (vedybinių) 
proga sveikina su $50. Antanina Duobienė (randasi li
goninėj), $3. R. Barauskas ir draugai U.R.S., Žemaitie
nė, V. Bullienė, A. Usevičienė, O. Galinat ir geri drau
gai O. V. ir A. L. su $20. Viso randate $70. Draugiškai, — T \ i V • W • f j IL. Bekesiene.

— o —
Philadelphia, Pa.

“Gerbiami Draugai: Nors prievakarėlis jau artina
si daugeliui laisviečių, bet darykite viską, kad jis būtų 
skaistus, tai bus kiek nors dienelė prailginta. Smagu, 
kad mūsų gimtinėje Lietuvoje viskas gerėja, taip smar
kiai žengia pirmyn. O mūsų ‘Laisvė’ mus apie tą viską 
geriausia informuoja. Už tad lai ‘Laisvė’ gyvuoja dar 
daugelį metų, čia rasite dovaną $5 nuo R. Merkių.”

— o — 
Detroit, Mich.

“Sveikinu ‘Laisvės’ šėrininkų suvažiavimą ir jos 
personalą. Tikiu, kad šis laisviečių suvažiavimas rūpes
tingai ir rimtai svarstys kaip stipriai palaikyti mūsų 
mylimą dukartsavaitinį laikraštį, mūsų mokytoją ir 
švietėją ‘Laisvę’. Čia randate $2 aukų. Geo. Urbonas.”

— o —
Nashua, N. H.

“Sveikiname ‘Laisvės’ dalininkų suvažiavimą su 
$20, ir linkime, kad suvažiavimas nutartų daug gerų 
sumanymų laikraščiui ‘Laisvei’, ir kad daug, daug me
tų gyvuotų laikraštis. Aukojo:

M. Virbickienė .............................  $10.00
J. C. Egeriai (Hudson) ........................... 5.00
F. P. Bulevičiai .......................................... 2.00

Po $1: A. M. Večkiai, M. Žiedelis, J. V. Karosai. 
Draugiškai, J. Egeris.”

— o — 
Montello, Mass.

“Sveikiname ‘Laisvės’ šėrininkų suvažiavimą su 
proga 50 metų jubiliejaus sėkmingu atžymėjimu. Linki
me ateityje gyvuoti ilgus metus, ir kad šėrininkai pada
rytų gerus tarimus laikraščiui ‘Laisvei’. Aukoja:

Montello Moterų Apšvietos Klubas .... $10.00 
Marijona Gutauskienė ..................   10.00
Konstancija Kalvelienė .......................... 10.00
Kleofa Sireikienė ........................... ...'.. 10.00
George Shimaitis ................................... 10.00
Frank ir Kazimiera Čereškai .................... 5.00

“Viso čia randate čekį sumoje $55. Draugiškai, 
Geo. Shimaitis.”

, — o —
Essex, Conn.

“Sveikinu ‘Laisvės’ dalininkų suvažiavimą, lin
kiu geriausio pasisekimo. Praveskite gerus sumanymus 
mūsų laikšraščiui, kad jis galėtų ilgus metus tarnauti 
visuomenei. Lai gyvuoja mūsų mylimas laikraštis! Lai 
gyvuoja rašė jai, poetai! Lai gyvuoja visi rašėjai, kurie 
rašo knygas ir straipsnius, savo raštuose nušviečia 
mums gyvenimo taką daug aiškesnį ir šviesesnį. Čia 
randate $10. Joseph Alexaitis.

— o —
Miami, Fla.

“Gerbiamieji draugai ir draugės. Mes, Miamės pro
gresyviai, sveikiname ‘L.’ suvažiavimą ir linkime jums 
geriausių pasekmių tęsti taip prakilnų ir nepavaduoja
mą apšvietos darbą. Mūsų ALDLDj 75 kp. parengime, 
sausio 21 d., dalyviai sumetė aukų:

Milleriai ................................................... $5.00
M. Zlatkus .................................................. 5.00
J. ir M. Krupp .......................................... 5.00
J. ir M. Koch ............................................ 5.00
A. ir M. Valley .......................................... 5.00
J. ir E. Žekonis .......................................... 5.00
J. M. Duba .................................................. 5.00.
N. Grybas ..............  3.00
P. Urban .................................................... 2.00

Po $1: S. Meison, Skerstonai, M. ir J. Vigin, V. J. 
Stankus, U. Butkus, E. Urbon, J. ir M. Sliekai, P. Balt- 
rėnas, G. Mikita, J. Smalenskas, A. Paukštienė, P. 
Johns, Aleksandra, P. Anderson, V. Bovinas. S. Z., 
J. Thompson, G. Danis, Benikaičiai, Po 50 c.: A. Mai
son, A. Grinkevičius ir nežinomas.

“Viso čia rasite $60.50. Su geriausiais linkėjimais, 
J. P. Koch.”

— o — 
Hartford, Conn.

“Sveiki suvažiavę laisviečiai-delegatai! Tvirtinkite 
mūsų ‘Laisvutės’ pastolius dar dėl daug, daug metų.

J. ir L. Žemaičiai .................................   $25.00
Liet. Moterų Klubas ............................... 22.00
M. ir L. Butkevičiai ............................... 10.00
J. ir M. Blernotai ...............................  10.00
O. Vjisockienė (Kensington) .................... 5.00
Marta Johnson ..........    1.00

“Čia randate čekį sumoje $73. Su draugiškais linkė
jimais, L. Žemaitienė.”

f — o — 
Norwood, Mass.

MLDLD 9 kuopa sveikina ‘Laisvės’ B-vės dalininkų 
suvažiavimą su $10. Tegyvuoja ‘Laisvė’ dar daug metų. 
M. Uždavinis.”

Miami, Fla.
“Sveikiname ‘Laisvės’ suvažiavimą ir, kad sveikini

mas nebūtų tuščias, prisiunčiame $50. Draugiškai, 
LDLD 75 kp., A. F. Valilionis, org” . ui.

----  O ----- ’ • ri<r< >•.. . • 1 I ;

Binghamton, N. Y.
“Sveikiname ‘Laisvės’ suvažiavimą, linkime dar il

gus metus gyvuoti. Taipgi sveikiname visus darbuoto
jus, redaktorius, Administraciją, spaustuvės darbinin
kus, rėmėjus ir skaitytojus. Linkime sėkmės kovoje už 
taiką ir demokratiją. Siunčiame kuklią dovanėlę.

Pauline Jasilionienė ................................ $5.00
H. Žukienė .................................... ;......... 5.00
J. ir M. Luzinai ..,.........  2.00

“Viso randate $12. Su geriausiais linkėjimais, Pau
line Jasilioniene.”

— o —
Miami, Fla.

“Malonūs draugai: Prisiunčiu $25, proga mano gim
tadienio ir mudviejų 45 metų vedybinio' gyvenimo. Svei
kiname laikraščio ‘Laisvės9 dalininkų suvažiavimą. Lai 
gyvuoja suvažiavimas! Lai gyvuoja ‘Laisvė’, kuri neša 
švyturį aukštai iškėlus, rodydama darbo žmonijai kelią 
į šviesesnį ir laimingesnį gyvenimą. Draugiškai, Jero
me ir Suzy šukaitis.”

— o —
San Francisco, Calif.

“Sveikiname ‘Laisvės’ B-vės dalininkų suvažiavimą:
LLD 153 kp.............................................. $25.00
M. Balton .....................   5.00
B. V. Sutkai .............................................   5.00
J. Baker ..................  5.00
A. Norkienė ................................   3.00

“Viso rasite $43. Draugiškai, V. Sutkiene.”
— o — 

Eddystone, Pa.
“Sveikinu ‘Laisvės’ dalininkų suvažiavimą, lai ‘lais- 

vutė’ gyvuoja ir šviečia dar daugelį metų, lai skleidžia 
pažangą plačiajai Amerikos lietuvių visuomenei, kaip 
saulė lai apšviečia pasaulį. Čia randate mano auką $5. 
Viso gero. A. Lipčius.”

— o —
Philadelphia, Pa.

“Sveikinu ’Laisvės’ dalininkų suvažiavimą, visą 
‘Laisvės’ kolektyvą su 1962 metais. Kuo geriausios sėk
mės visiems. Čia randate $10. Draugiškai, J.Sfasiukai- 
tis.”

— o — ’
Oakland, Calif (

“Gerbiamieji: ALDLD 198 kp. sveikina ‘Laisvės’ su
važiavimą. Mes linkime ‘Laisvei’ ilgiausių’metų gyvuoti 
ir nešti apšvietą tarpe lietuvių. Čia rasite čekį sumoje 
$50. Draugiškai, Ks. B. Karosiene, seki.”

— o —
Los Angeles, Calif, j

“Brangūs draugai laisviečiai: Čia prisiunčiu $10, 
sveikinu ‘Laisvės’ suvažiavimą. Man linksma gyventi 
šiuo momentu, taip pat linkiu, kad ir ‘Laisvė’ gyvuotų 
ilgai, ilgai. Geriausios sėkmės! Draugiškai, A. A. Buddy.”

— o —
DAUGIAU AUKŲ:

M. Kraujalis. Patterson, N. Y.................. $7.00
Joseph Deltuva, Baltimore, Md.....................5.00
A. Makulis, Miami, Fla............................... 5.00
J. J. Ynamaitis, Naugatuck, Conn.............5.00
V. ir K. Karlonai, Jensen Beach, Fla.........5.00
W. Paulauskas, Elizabeth, N. J.................... 3.00
J. Liminskas, Detroit. Mich........................ 1.00

Širdingai dėkojame organizacijoms ir pavieniams 
už puikią paramą laikraščiui. Bus daugiau.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

Cleveland, Ohio
L. Prūseikos antkapio 

reikalai

Ohio LLD 15-ta apskritis 
bendrai su visomis jos kuo
pomis nutarė surengti ban
ketą ir visą jo pelną skirti 
L. Prūseikos antkapio pa
statymo reikalui.

Visiems gerai žinoma, 
jog velionis Leonas Prūsei- 
ka visą savo brandų gyveni
mą pašventė, pažangiosios 
visuomenės reikalams, to
dėl toji visuomenė ir jau
čia savo pareiga bent da
linai atsilyginti, pastatant 
tokį antkapį, kokio dar nė
ra Chicagos tautinėse kapi
nėse, ir tai bus įvykdyta— 
abejoti netenka.

Banketas įvyks balan
džio 14 dieną Malenkos sve
tainėje, 911 Maud St. (prie 
E. 79 St. ir St. Clair Ave.). 
Adv. S. Masytė iš Detroito 
sutiko atvažiuoti ir parody
ti L. Prūseikos laidotuvių 
filmą, o ta proga ji paro
dys ir daugiau filmų, ku
rias ji turi, gal parodys ir

iš Lietuvos gautų filmų. 
Banketo programa, numa
toma, bus gana plati ir įdo
mi. Meninei daliai atlikti 
bus pakviestas ir mūsų Me
no choras ir vietiniai solis
tai, o galima tikėtis, kad 
turėsime dainininkų ir iš 
kitur. Bet apie visą tą me
ninę programą teks praneš
ei kiek vėliau, kuomet vis
kas bus pilnai paruošta.

Vasario 17 d. įvyks Meno 
choro vakarienė. Ji bus 
kiek skirtinga nauo kitų, 
nežiūrint, kad choras ją 
rengia, bet choristai čia bus 
kaip svečiai. Mat, vėliau
siame menininkų susirinki
me dalyvavo geras skaičius 
choro rėmėjų, kurie ir pasi
ėmė visus choro pramogų 
papuošimo darbus. Reiškia, 
obalsis yra geras: “Jeigu 
nenori eiti į chorą dainuo
ti, tai turi bulves skusti ir 
lėkštes plauti choro paren
gimuose.”

Pradžia 6 vai. vakare, o 
yėlįąĮi vyks šokiai iki vėlu
mos. J. Žebrys

Lietuvos vaikų laiškai
amerikiniams lietuviukams

Baltimore, Md.
Nedarbas t

Apie 20 mylių į šiaurę 
nuo Baltimorės yra didelis 
lėktuvų gaminimo G. L. 
Martin fabrikas. Laike ka
ro ten dirbo apie 6,000 ar 
daugiau darbininkų. Jie or
ganizuoti į uniją.

Bet automatizacija didelį 
jų skaičių išstūmė iš darbo. 
Yra tokių, kurie po dvejus, 
trejus metus jau nedirba. 
Aš su kai kuriais iš jų pa
sikalbėjau. Sakė, kad gyve
na gaudami iš valdžios įvai
raus maisto. Sakė, kad 
daug jo nusenusio ir atsi-* 
duodančio, ypatingai seni 
kiaušiniai. Senas darbinin
kas skundėsi, kad jis negali 
valgyti dirbtinio “sviesto” 
(margarinos), bet į tai ne
kreipia dėmesio. Tas man 
primena senus vargus ^Lie
tuvoje, kada neturėjome 
sviesto, tai žemaitiškai va
dinamą “smolčių” valgėme 
vietoje jo, bet ir to nebuvo 
pakankamai...

Bedarbiai skundžiasi, kad 
gal būti bankas paims jų 
gyvenimo namus. Aš s2r 
kiau, kad kas nors nėra 
kaip reikia, nes mūsų šalis 
turtinga, bilijonus dolerių 
duoda kitur kapitalizmo 
sutvirtinimui, o tuo pat 
kartu mūsų šalyje bedar
biai ir jų šeimos neturi 
žmoniško maisto.

Seniau buvo ramu mūsų 
mieste. Aš gyvenu toliau 
nuo miesto, tai dažnai tek
davo naktį grįžti iš miesto. 
Būdavo rętąi įvykdavo už
puolimų. Dabar per radiją 
kasdien praneša apie nuo
latinius gaisrus, gatvėse ųž-s 
puolimus, apiplėšimus, jau
nų merginų įviliojimuš į 
automobilius ir išprievarta
vimus, į namus įsiveržimus, 
daug yra prasikaltimų.

Man besikalbant su baS 
timoriečiais nemažai jų nu
siskundė, kad iš mūsų mies
to permaža yra žinių 
“Laisvėje”. Aš gi žinau, 
kad yra galinčių parašyti ir 
yra kas parašyti, tai nege
rai, kad nerašo. Man skau
da dešinę ranką, tai sunku 
rašyti, taipgi man sunku 
suslebizuoti, žinau, kad ki
ti geriau gali rašyti. Rašy
kime iš lietuvių gyvenimo 
ir iš bendrų miesto įvykiu.

Jonas
Nuo Red. —IPrašome vi

sus ir visas teikti žinių iš 
jūsų kolonijos. Dėkui drau
gui Jonui, kad pradėjote 
rašyti. Rašykite, mes gau
sime rodą, o jeigu kada pa
taisome už tai prašome ne
pykti. # ?

Lake Nebasamo, Wis. —- 
Ūkininkas E.Matalek dova
nojo Jungtinėms Tautoms 
20 akrų žemės, ant kurios 
J. T. galės apgyvendinti iš- 
vietintus žmones.

’fl j J j / H'!
[Vaikų, <draugiškumo ryšiai
Praėjusią vasarą du Brook- 

lyno berniukai buvo nuvykę 
į Tarybų Lietuvą, tėvų gim
tinę. Buvo priimti į pionie
rių stovyklą Kačerginėje. 
Ten pabuvo daugiau mėne
sio laiko, įsigijo daug drau
gų, su kuriais dabar veda 
pasikeitimus laiškais ir paš
to ženkleliais. Palaiko tuos 
draugiškus ryšius, kurie 
buvo užmegsti pionierių 
stovykloje.

Žemiau perspuasdiname 
keletą tų laiškų. P. V,
Mielas Konradai ir Poli!

Labai didelis Ačiū Jums 
už laiškutį ir gražų pasvei
kinimą. Man labai malonu, 
kad Jūs manęs nepamiršo
te. Kaip Jūs išvažiavote iš 
mūsų stovyklos^ tai kiek 
vėliau įvyko spartakiada. 
Šioje spartakiadoje mes pir
mavome ir užėmę pirmą 
vietą gavom per einamą 
taurę.

Mokslas man sekasi ge
rai. Tik šiandien pasibaigė 
žiemos atostogos. Pažymė
jimus (trimestrus) mes ga
vome jau senokai, gruodžio 
30 di-eną.

Taigi pas mus jau ant
ras trimestras. Iš viso pas 
mus yra trys trimestrai. 
Pirmą trimestrą aš buvau, 
kaip ir visada, pirmoji mo
kinė. Mes mokomės vokie
čių kalbą. Aš susirašinėju 
su Demokratinės Vokietijos 
vaikais vokiečių kalbą, o 
tai padeda man moksle.

Pas mus seniai prisnigo,} 
tik nuo Naujųjų metų oras, 
pradėjo atšilti. Per žiemos 
atostogas aš slidinėjau su 
slidėmis, čiuožinėjau su pa
čiūžomis ant Nemuno. Šiuo 
metu mokykloje daug spor
tuoju. Aš žaidžiu krepši
nį, tinklinį, stalo tenisą. 
Dalyvauju taip pat ir meno 
saviveikloje. Repeti c i j o s 
metu mes šokame lietuvių 
liaudies šokius, bei kitų 
tautų šokius.

Konradai ir Poli, para
šykite Jūs man daugiau 
apie savo klasės draugus, 
apie savo miestą, apie savo 
laisvalaikį Man bus labai 
įdomu. Tiesa, aš Jums ne
parašiau, kokioje klasėje aš 
mokausi. Dabar mokausi 
8-oje klasėje.

Tai tuo ir baigiu savo 
trumpą laiškelį.

Dar kartą dėkoju už pa
sveikinimą. Perduokite sa
vo tėveliams linkėj i m u s . 
Laukiu atsakymo!

Grclct 
Vilkija, 1962. L 11 d.

Sveiki, mano mieli 
bičiuliai!

Pirmiausia sveikinu Jus 
su Naujais metais, linkiu 
daug, daug laimės gyveni
me, geros sėkmės moksle, 
bendrai linkiu viso to, ko 
Jūsų širdelės geidžia.

Atleiskite, bičiuliai, kad 
taip nelaiku sveikinu Jus 
su Naujais metais, ir pavė
luotai rašau atsakymą. Tai 
įvyko dėl to. Praeitų metų 
pabaigoje aš su koncentruo
ta sieros rūgštimi apsidegi
nau pirštus. Taigi va nuo 
praeitų metų iki šių metų 
sausio dešimtos dienos aš 
buvau invalidas — negalė
jau rašyti, bendrai nieko 
negalėjau j rankas paimti. 
Dabar rankos šiaip taip jau 
baigia sugyti ir, visa laimė, 
galiu rašyti. Dar kartą 
prašau atleisti už pavėlavi
mą.

Nepastebimai prabėgo 
žiemos atostogos, ' Nauji 
mėtai, tiesiog nuostabu. 
Naujus“1 įdėtus aš praleidau

namuose su namiškiais. Po 
2—Lietuvos vaikų laiškai 
Naujų metų visas dienas 
praleidau įvairiuose klubuo
se, bei mokyklose fotogra, 
fuodamas karnavalus bei 
moksleivių naujame tines 
eglutes.

Bendrai, kaip matot, dar
bo užteko visoms dienoms. 
O kaip Jūs, mano bičiuliai, 
praleidot Naujus metus? 
Ar daug dovanų gavot nuo 
Naujametinio senelio? Pa
rašykit.

Pas mus dabar žiema, ta
čiau faktiškai pavasaris. 
Lietus lyja, saulutė kartais 
nusišypso, naktimis silpnai 
pašala. Būtų žiema kaip 
žiema, snigtų, šaltų, veiktų 
čiuožyklas, bet Hur tau, da
bar vidurį žiemos braidžiot 
po vandenį, kaip pavasarį!..

Bičiuliai, savo laiškuose 
(jeigu Jūs tai neapsunkins) 
daugiau rašykit apie tai, 
kaip Jūs leidžiate laisva
laikį, kaip praleidot žie
mos atostogas, daugiau ra
šykit apie savo miestą.

Viso gero, draugučiai!
Lauksiu greito atsaky

mo ! •
Virgilijus "R.

Kaunas, 1962. I. 15.

Vaikų stovyklos vadoves 
laiškas

Mieli vaikučiai,
Pirmiausia leiskit padė

koti jums už laišką ir svei
kinimą. Tuo pačiu noriu 
atsiprašyti, kad pati nepą- 
sveikinaU ir nepa rašiau 
laiško, ;|odėl nors pavėluo
tai noriu palinkėti Naujuo
se metuose daug džiaugsmo 
jūsų vaikystėje, sėkmės 
moksle. Tuo pačiu labai 
dėkoju Tėveliams už svei
kinimus ir pati Juos sveiki
nu ir linkiu sėkmės gyve
nime.

Aš labai džiaugiuosi, kad 
jūs nepamiršote manęs, bu
vusios savo vadovės. Juk 
man teko didelė garbė — 
būti vadove kaip tik to bū
rio, kuriame jūs leidot pir
mą savo vasarą tėvų tėvy
nėje. Nežinau, ar viskas 
buvo kaip reikiant, gal kar
tais jus perdaug nuvargin
davome, gal kas nors nepa
tiko mūsų stovykloje, bet 
mes juk labai stengėmės, 
darėm višką, kad vaikams 
būtų gera stovykloje. Na, o 
jei kas nepatiko, tai atsi
prašau už visus.

Sakot, aš turėjau vargo 
su jumis. Netiesa, vaiku
čiai! Juk nuo šio rudens aš 
būsiu jau tikra mokytoja, 
o tai reiškia, kad visą gy
venimą reiks rūpintis vai
kais, tokiais, kaip jūs. * Aš 
myliu vaikus, todėl ir vargo 
su jais' nebijau.

Parašykit, vaikučiai, kaip 
jums sekasi mokslas, ką vei
kiat laisvomis dienomis, ko
kius žaidimus žaidžiat; pa
rašykit, kas įdomaus, gra
žaus yra jūsų mieste. Juk 
man įdomu, kaip gyvena 
mano buvę pionieriai. O ki
tame laiške aš plačiau pa
rašysiu apie save, savo 
miestą, kuriame aš dabar 
mokausi.

Ir dar vienas prašymas į 
Konradą. Tu/paprašyk nuo 
manęs Tėvelių, kad Jie leis
tų atsiųsti man kokią nors 
jūsų nuotrauką. Aš būčiau 
labai patenkinta, kad nusi
fotografuotume! kartu su 
Tėveliais. Man būtų puikus 
prisiminimas, o kartu ir 
atlyginimas už tuos skaito
mus vargus, .nors jie man 
buvo malonūs. Aš labai no-i

rečiau, kad Tėveliai išpildy
tų, mano prašymą.

xVa, tai šiuo kartu ir bai
giu.. Aš norėčiau, kad ir 
toliau nepamirštumėt ma
nęs, ' vaikai, parašytumėt 
laiškučius, nors trumpus, 
bet parašykit. Aš labai 
lauksim Juk įdomu, aš su 
niekuo 5js taip toli nesusi ra
šinėju, nors yra giminių 
Amerikoje, bet mes dabar, 
nebežinom, jų adreso. Tai 
nors jūs parašykit.

Tai dar kartą sveikinu vi
sus: Povilą, Konradą ir abu 
Tėvelius ir lieku laukti ap
sakymo. J t

Jūsų vadovė Aldona 
Šiauliai, 1962 L 17.
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HARTFORD, CONN.

Kiekviena kolonija ture-
tų surengti kokią nors pra- neapykanta savo gimtiniam

t

PHILADELPHIA, PA.

Mirus .

Helen Mattis-Gedvilienei
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Šaunūs rumunų laimėjimai 
kovoje su senatve

Lietuvos gydytojų patyrimai Socialistinėje Rumunijoje
Kai mes, medikai iš Lie

tuvos, šių metų vasarą išvy
kę paklajoti po pasaulį, va
žiavome klestinčia rumunų 
žeme, niekam nelindo gal
von karčios gido pastabos 
apie sveikatos apsaugos tra
gediją karališkoje Rumuni
joje. Tiktai viena jo frazė, 
pusbalsiu ištarta pravažiuo
jant vaikų ligoninę, priver
tė mus sudrebėti: 100,000 
vaikų ir 8,000 gimdyvių 
kasmet sumokėdavo savo 
gyvybėmis už ekonominį ir 
kultūrinį šalies atsilikimą. 
Tuomet tai buvo vienintelė 
sritis, kuria Rumunija pir
mavo Europoje. Kokie bai
sūs skaičiai!

T
... Išleisdami kelionėn, 

bandradarbiai prisakė man 
atidžiai domėtis tuberku
liozės gydymu Rumunijoje. 
Iš draugų rumunų sužino
jome, kad kiekviename res
publikos rajone veikia tu
berkuliozės dispanseris, ku-

S veda didelį Pr °fi]a^tinį i maį veįkianį vienai ar dąu- 
darbą. Ypatingas dėmesys j gepuį endokrininių liaukų.
kreipiamas į pramonės įmo
nes, kurios anksčiau, kai 
buvo ignoruojamos net ele
mentarios higienos bei dar
bo apsaugos taisyklės, gar
sėjo kaip džiovos židiniai. 
Puikus rūpinimasis dabar

Rumunijoje šiuo metu vi
siškai pakanka lovų tuber
kuliozės stacionariuose bei 
sanatorijose. Gydymas an- 
tibakteriniais preparatais 
— ilgalaikis, ligoniai, ypač 
sergantieji aktyvia ir atvi
ra tuberkulioze, gydomi sa
natorijose iki galutinio iš
gijimo.

Yra tuberkuliozės sana
torijų, kuriose vienu metu 
daromas abipusės plaučų 
operacijos, t. y. dalinė abi
pusė tuberkuliozės pakenk
tų plaučių dalių rezekcija 
(pašalinimas). Tai sutrum
pina ligonių hospitalizacijos 
ir gydymo laiką, o taip pat 
sumažina tuberkuliozės pa
aštrėjimo atvejus.

Nuostabus laimėjimas
Mus, medikus, ypač domi

no ilgo amžiaus problemos 
sprendimas R u m u n i j oje. 
Statistika rodo, kad 1.933 
metais vidutiniškas ž m o - 
gaus amžius čia buvo 42 
metai, o 1958 metais — 63 
metai! Šitą nuostabią pa
žangą, visų pirma, reikia 
aiškinti naujomis sąlygo
ms!, kuriose šiandien gyve
na Rumunijos darbo žmo
nės. Tačiau nemažą darbą 

^nuveikė ir šalies mokslinin
kai.

... Prof. Aslan vadovauja
mas heriatorijos institutas 
įsteigtas 1952 metais. Jis 
užima žalumynuose sken
dintį penketo aukštų rūmą.

70 lovų ligoninės skyriu
je hospitalizuojami senesni 
kaip 45 metų amžiaus ligo
niai, kuriems pasireiškia 
priešlaikinis senėjimo arba 
įvairūs susirgimai (hiper
toninė liga, arteriosklerozė, 
nerviniai susirgimai). Čia 
taip pat priimami seniai be 
patologinių reiškinių, esant 
normaliai senatvei.

Senukų bendrabutis
Antrasis skyrius — tai 

110 lovų bendrabutis. Gy
vendami kambariuose po 
du, senukai išpuošia juos 
savo rankų darbais. Kiek 

įleidžia galimybės, jie dirba 
j pagal savo profesiją, daly

vauja saviveikloje, talki- 
ninkauja medicinos perso
nalui. Dažnai čia sukuria- 

šeimos., , Atitinkamas 

darbas stimuliuoja senų 
žmonių vitalinius procesus. 
Jie suskirstyti j grupes pa
gal susirgimų rūšį, kurioms 
skiriamas ilgalaikis gydy
mas hormonais, vitaminais 
ir ekstraktais.

Ambulatoriniame skyriu
je stebimas terapijos efek
tyvumas profilaktikos ir 
gydymo atžvilgiu. Čia at
renkami ligoniai stacionari
niam gydymui.

Paskutinysis ins t i t u t o 
skyrius — milžiniškos labo
ratorijos, aprūpintos šiuo
laikine aparatūra.

Senėjimo problemos
Pagrindinės problemos, 

sprendžiamos heriatr i j o s 
institute — tai fiziologiniai 
amžiaus pakitimai, nusta
tomi kliniškai, biochemi
niais ir kt. laboratoriniais 
tyrimais, senėjimo profilak
tika, senatvės terapija, ty
rimai eksperimentinio senė
jimo kryptim, nepakanka-

Pagrindinė gydymo prie
monė — preparatas “Hero- 
vital H3”.

Betarpiškai įvedus į orga
nizmą (į vieną, arteriją ar 
raumenį) “Herovital H3”, 
sumažėja periferinių choli- 
noreaktyvinių sistemų jau
trumas, sumažėja lygiosios 
muskulatūros (raumenų) 
spązmos, širdies raumenų, 
smegenų žievės motorinių 
zonų jautrumas.

Gydymas preparatu “He
rovital H3” tęsiasi nuo 3 
mėnesių iki 4—5 metų. Jo 
rezultatai pasireiškia po 1 
—1,5 metų. Smarkiai pa
gerėja pacientų aukštosios 
nervų sistemos veikla (grei
tesni sąlyginiai refleksai, 
atminties bei atidumo pa
gerėjimas). Sumažėja ek- 
strapiramidinė hipertonija 
(sergant senatviniu par
kinsonizmu). Pastebimas 
bendros trofikos, jų tarpe 
odos ir odos priedų pagerė
jimas (plaukų pigmentaci
jos, odos spalvos, elastingu
mo atsjstatymas). Sumažė
ja kraujagyslių spazmos. 
Žymiai mažiau skundžiasi 
pacientai, sergą involiucine 
otropatija, senatvine osteo
poroze.

Puikūs rezultatai
Gydymo rezultatus m-es 

matėme savo akimis. Insti
tuto teritorije sutikome 
vaikštinėjantį aštuoniasde
šimties su viršum metų se
nuką, kuris kadaise buvo 
akrobatas. Jis ir mums pa
rodė keletą akrobatinių nu
merių. Senukas energingas 
ir judrus, prieš metus jis 
vedė, tad supažindino su, 
tur būt, ne jaunesne žmona.

Kalbėjome su daugiau 
kaip 80 metų senute, kuri 
(dabar mielai talkininkauja 
šiame institute dirbantiems 
gydytojams. Prieš keilolika 
metų kraujo išsiliejimas 
smegenyse buvo suparaly
žiavęs pusę jos kūno. Da
bar ji pilna jaunatviškos, 
■energijos ir jėgų, ne tik 
vaikšto, bet ir dirba.

Sutikome vieną judrią ir 
iškalbingą senutę, kuri 
prieš keletą metų buvo li
gos prirakinta prie lovos, 
visai negalėjo vaikščiot, o 
dabar pade m on s t r a v o 
mums, kaip greitai gali bė-

Draugiškai pasikalbėjome 
su soliste Stanislava Bočar, 
kuri šiame institute atgavo 
balsą ir mielai padainavo 
mums.

Didžiai buvome nustebin-

Trupiniai
Sausio 28 d. Lietuvių na

mo bendroves1 bąMnirfkai 
atlaikė metinį susirinkimą 
savose patalpose, 157 Hun
gerford St. Iš pranešimo 
sužinota, kad bendrovės na
mas verčiasi gerai. Praėju
siais metais menkai pridėta 
prie pataisymo, tad liko ir 
Ipelno. O namo pagražini
mas iš lauko dar vis atidė
liojamas dėl to, kad atsiran
da naujų medžiagų, negali
ma nuspręsti, kokias pa
naudoti.

Drg. Vasiliauskas 
nešė, kad ir naujų 
pasitikimui rengtas 
ras gerai pavyko. Dėl to ir 
vėl nutarta pasitikti kitus 
naujus metus su banketu. 
Tik iš karto nevyko gauti 
rengimui komisijos, labiau
siai valgio gamintojų. Ta
čiau dvi jaunos' moteriškės 
išgelbėjo iš “bėdos”, apsi- 
imdamos p a g a m inti val
gius.

Jos po susirinkimo pa
rodė, kaip jos moka gaspa- 
diniauti su skaniais jų ran- 
komis gamintais užkan
džiais, lygiai taip, kaip jų 
senyvos mamytės gaminda
vo. Bendrovė savo akcinin
kus traktavo, o šios dvi jau
nuolės paruošė. Tai gražu.

Draugijose ne kartą ten
ka nugirsti, kad senyvos 
moterys nenori apsiimti pa
rengimuose ' gaspadiniauti. 
Tačiau šis pavyzdys paro
dė, kad mes gal nemokame 
paprašyti jaunesnes seny
voms pagelbėti tame darbe.

Laisvės choras nuomoja šį 
pastatą ir verčiasi gerai.

Visi pasigendame A. Kiš- 
kiūno, jo nesimato parengi
muose. Seniau dažnai su 
žmona apsilankydavo ir ži
nučių į laikraštį parašyda
vo. Kai kas suminėjo, jog 
pašlijusi abiejų sveikata. 
Gaila jų!

Kazlovai žiemavoja Flori
doje.

žiemos šalčiai, slogos 
maišosi po žmones, tai daž
nai Laisvės choro dainų pa
mokose menkai mėgėjų at
silanko.

Mūsų visų pamirštas F. 
Repšys (jį vadiname Rep- 
šiuku). Jis jau ilgas laikas 
kai guli Veteranų ligoninė
je Rocky Hill, Conn. Am
putuotos abi jo kojos, sako, 
dabar ir jo regėjimas sušlu
bavęs. Apgailėtina jo pa
dėtis! Ot, kokia toji gamta: 
vienus jaunus kaip dalgis 
žolę nuskina, o štai šis 
draugas pastūmėtas į di
džiausią vargą, bet širdis 
plaka.

New Britaine ir 
Newingtone streikas

Derybos tarp Faf nir Bear
ing korporacijos ir U.A.W. 
133 lokalo nutrūko. Korpo
racija atsisakė priimti dar
bininkų reikalavimus, su
tarčiai išsibaigus darbinin
kai paskelbė streiką.

Streikas šimtu procentų 
sėkmingas, pikietu ,o j ,a m a 
prie visų išsimėčiusių dirb

ti sdnukų energija, gyvu
mu ir darbingumų, jų gera 
nuotaika.

Dar ir dar kartą atsi
gręždami, žiūrėjome j žalu
mynuose skęstantį šviesų 
rūmą —- nuostabų fabriką, 
kuriame gaminama žmonių 
sveikata. Gal būt, ir pas 
mus, Lietuvoje, jau laikas 
medikams plačiau užsiimti 
ankstyvo senėjimo ir žmo
gaus amžiaus prailginimo 
problemomis?

Gyd. B. Kepalienė 
^Respublikinio piieMubenkuliozdnio 

dispanserio rentgeno kabineto
iii;/ ■. • 

tuvių. Šiame streike palies
ti 3,800 darbininkų. Unija 
tikisi streiką laimėti, nes ši 
korporacija iškovotas darbi
ninkų lengvatas nori apkar
pyti. Darbininkai, aišku, 
nepasiduos.

Kaip dalykai kovos lauke 
vėliau susiklostys, bus pra
nešta spaudoje. V.

Binghamton, N. Y.
Iš LLD susirinkimo

Pabaigoje 1961 m. įvyko 
LLD 20 kuopos susirinki
mas. Jį atidarė J. Vaiče
kauskas, jis buvo ir tvarkos 
vedėju. Iš valdybos rapor
tų paaiškėjo, kad buvo vei
kiama pagal išgalę, bet ma
žai pelnyta finansiniai. Ta
čiau kuopa gavo 7 naujus 
narius ir vienas iš seniau 
buvusių grįžo į kuopą, tai 
labai gerai, kad gauname 
naujų narių. Naujus narius 
gavo kuopos finansų rašti
ninkė A. Žemaitienė. Garbė 
jai, linkime 1962 metais dar 
daugiau gauti.

Susirinkime paaišk ė j o, 
kad narė O. W. pasiuntė į 
centrą duokles už penkis 
narius. Buvo diskusijų, kad 
tai negerai, nes susidaro 
kuopoje netvarka. Nutarta 
užklausti centro: kodėl jis 
priėmė duokles, prisiųstas 
ne kuopos valdybos.

H. Žukienė raportavo, 
kad yra likę “Vilnies” ka
lendoriaus (1961 metų) 5 
kopijos. Reiškia kuopai su
sidaro finansinių nuostolių. 
Ateityje kuopa turėtų susi
tarti knygų platinime su 
Moterų skyriumi. Ižrininkė 
raportavo, kad jai “Vilnis” 
jau prisiuntė 15 egzemplio-i 
rių kalendoriaus. > Narė pa
ėmė kalendorių platinimui.

Kuopos komitetas 1962 
metams yra: pirmininkas 
— Jonas Vaičekauskas, fi
nansų raštininkė — A. Že
maitienė, protokolų rašti
ninkė ■*— J. K. Navalinskie- 
nė, iždininkė — H. Žukienė, 
laikraščių vajininkės ir au
kų rinkėjos — J. K. Nava- 
linskienė ir Mary 
kienė. Tai reiškia, 
tys, kurie ėjo tas 
ir 1961 metais.

Ligoniai
Daug sirgo ir serga lie

tuvių. Serga Katrina Juo- 
zapaitienė, randasi ligoni
nėje. Sehga A. Maldakienė, 
buvo ligoninėje, bet jau grį
žo į namus. Serga K. Vai- 
č-e k aus k Lene, Eva Čeka- 
nauskienė, N. Mačiukienė, 
A. Navalinskas, Eiva Sleso- 
raitiene, Nellė Kaminskie
nė, Juozas Kireilis ir Pau
lina Bakšienė. Dauguma iš 
jų buvo ligoninėje, dabar 
randasi namie po daktarų 
priežiūra.

P. Juozapaitis nesveikuo- 
ja, sakė, jeigu sveikata ne
pasitaisys, tai turės pasi
duoti į ligoninę. Grįžo iš 
ligoninės F. Miller, kuris li
goninėje išbuvo 3 savaites. 
1961 metais jis susilaužė abi 
rankas ir skaudžiai sutren
kė nugarą. Visiems ir vi
soms sergantiems linkiu 
kuo greičiausiai pasveikti.

Jonas Norbųtas gavo ži
nią iš'Denver, Colo., kad ten 
mirė jo brolis Petras. Į lai
dotuves išvyko N o r b u t o 
duktė Nellė Balžiene. Reiš
kiame Jonui ir jo šeimai už
uojautą.

Jono ir Emilijos Žemai
čių duktė ir žentas Van 
Berger, ninūjorkiečiai, lei
džia atostogas St. Peters- 
burge, Floridoje. Apsistoję 
pas vyro motiną. Linkiu 
jiems laimingai praleisti 
atostogas.

J. K. Navalinskienė

Boston, Mass.
Serganti draugai

So. Bostone Frank Dam
brauskas turėjo nedidelę, 
bet skaudžią operaciją. Jau 
išėjo iš ligoninės ir dabar 
ilsisi pas draugus Rainar- 
dus.

Gan tone Kazys Radzevi
čius turėjo didelę operaciją. 
Kurie jį aplankė, sakė, jau
čiasi neblogai.

Can tone A. B arčius išbu
vo ligoninėje virš savaitės 
laiko, bet jau grįžo namo ir 
namie turės gydytis.

Iš Lietuvos praneša:
Mirė Ignas Kunigonis, 

mano sesers vyras. Gyveno 
Lebedžių kaime. Sirgo apie 
5 metus ir buvo jau virš 80 
metų amžiaus.

Mirė Morta Vilkienė, 92 
metų amžiaus. Kai ji su
žinojo. kad dukters vyras 
mirė ir jos sesers duktė, O- 
na Baltrūnienė iš Rokiškio 
atvažiavo į pagrabą, tai ji 
apsirengė ir skubinosi eiti 
pėsčia per sniegą kokius 2-3 
kilometrus, bet sūnus jos 
jau neleido pėsčios — pa
kinkė kolūkio arklį ir nu
vežė.

Vilkienei ne tiek rūpėjo 
p a g r a b a s , nes ji galėjo 
laukti ir kitos dienos, bet ji 
labai norėjo pasišnekėti su 
Ona Baltrūniene. Mat, ne
seniai pas ją buvo atvažiavę 
dvi jaunos mokytojos ir 
prašė ją padainuoti seno
viškas dainas, kurias ji at
simena, ir dar prižadėjo ki
tąsyk atvažiuoti.

Kai aš praėjusią vasarą 
buvau pas savo motinytę, 
Morta Vilkienė man padai
navo vieną dainą, kuri užė
mė daugiau kaip 3 minutes. 
Aš stebėjaus, kad ji tebe
turi tokią gerą atmintį.

1 E. Repšiene

Brockton, Mass.
Sausio 25, ligoninėj, mirė 

George Alusow (Alusevi- 
čius). Priklausė prie šv. 
Roko ir Liet. Piliečių pašal- 
pinių draugysčių, LDS 67 
kp. ir Liet. Taut. Namo 
draugovės.

Lietuvoje paėjo iš Sere
džiaus parapijos. Liko jo 
duktė Aldona Regan ir ser
ganti žmona, 4 anūkai, vie
nas posūnis ir dvi poduk
ros.

Po 4 dienų, sausio 28 d., 
ligoninėj mirė ir jo žmona 
Uršulė Alusow (Saulėnie- 
nė). Priklausė prie Biručių 
pašalpinės draugystės. Pa
liko sūnų Bronių Saulėną, 
No. Abbington, Mass., tris 
dukteris: Mrs. Amelia At
kinson, Mrs. Mary Rich
mond, Boston, Mass., ir 
Mrs. Aldona Regan, Brock
ton, Mass. Buvo laisvų pa
žiūrų, niekad neidavo j 
bažnyčią, bet palaidota re
liginiai Melrose Ikapinese, 
—ten, kur nuo seniau buvo 
prirengta vieta.

George Shimaitis

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks Vasario-Feb. 12 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St.

Kviečiame visus narius ir nares 
dalyvauti susirinkime ir pasimokėti 
duokles su pradžia metų, tuo būdu 
mes įdėsime savo kuopą į garbės 
sąrašą. Taipgi finansų sekretoriui 
nereikės kas menuo jus raginti už
simokėti, kai jau būsite užsimokėję.

ALDLD oficialiai metai praside- 
su liepos mėnesio pirma diena, 
turime duokles užsimokėti laiku.

J. Jeskevičinus, sekr. (11-12)

WORCESTER, MASS.

LDS 5.7 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks vasario-Feb. 8 d., 
pradžia 7:30 jval. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St.

Šis susirinkimas bus svarbus, nes 
turėsime nominuoti kandidatus j 
centro valdybą ir yra kitų svarbių 
reikalų aptarimui.. ,J. Jeskęvičiuj

Is Lietuvos
LIETUVIŲ KALBOS 

KOMISIJOJE
Lietuvių literatu r i n ė s 

kalbos terminologijos, rašy
bos, sintaksės bei kitiems 
dalykams spaudoje ir ne
periodiniuose leidiniu o s e 
suvienodinti bei operatyviai 
spręst praktikoje s u d ė- 
tingesnus kalbos ir rašybos 
klausimus Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos prezi
diumas prieš kurį laiką su
darė Lietuvių kalbos komi
siją, pakviečiant į ją ir ki
tų mokslo įstaigų bei žiny
bų darbuotojus. Komisija 
patvirtinta šios sudėties: 
J. Žiugžda (komisijos pir
mininkas), G. Zima
nas (pirminninko pava
duotojas), K. Ambrasas, T. 
Butkus, J. Januitis, J. Ka- 
belka, J. Macevičius, V. 
Niunka, J. Palionis, D. Ro
dą, R. Šarmaitis, K. Ulvy
das, A. Venclova. Komisijos 
moksliniu sekretoriumi pa
skirtas V. Ambrazas.

Lietuvių kalbos komisijos 
posėdyje pradėtas svarsty
ti nelietuviškų tikrin i ų 
vardų rašymas.
• Priimtame darbo plane 
artimiausiu metu numato
ma svarstyti kai kuriuos 
laikraščių kalbos, atskirų 
žodžių rašybos bei vartoji
mo ir kitus klausinius.

Lietuvių kalbos komisija 
numato periodiškai skelbti 
komisijos rekomendacijas 
kalbos klausimais.

mogą Laisves paramai.

CLEVELAND, OHIO

Mirus ' (

ZOSEI STRIPEIKIENEI
Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Jonui 

Stripeikai, sūnui Aleksandrai, dukrai Lillian ir 
visiems artimiems giminėms ir draugams liū
desio ‘valandoj.
S. 0. Saldauskai J. D. Krepai
A. O. Saruliai A. A. Yanuliai
J. V. Vilčinskai A. M. Nikas
C. Plaush S. K. Mažan
A. A. Salin Frank Davidson
J. O. Eitučiai J. K. Vajerai
P. O. Willimai V. Pucevičienė
A. V. Mockaičiai J. Bagdon
P. E. Boikai' V. Daraškienė
J. A. Paltan M. Brazis
A. J. Yuska B. Kirstukas
J. O. Žemaitis J. Vėbra
J. XN. Rudis O. Stam
C. M. Aymanai J. Krosan
J. M. Žebris J- O. Beikin

Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Ch. Mattis, 
dukrai Frances Pamrink ir anūkei Frances, 

giminėms ir draugams.
Mr. C. Mattis J. Vaįtkus
Mrs. F. Pamrink Paukštienė
Miss F. Pamrink Statkus
Grigas , Virbalas
E. Pildis Gabrel
A. Lipčius A. L. Tureikiai
V. Fergiai V. Paliepienė
E. F. Riaubiai N. P. Griciūnai
A. C. Zalner J. Šmitienė
Navickai Behmer
Stasiukaitis St. Rasirek
Bartašiai N. Statkevičienė
Dewey J. Shanin
A. J. Pranaitis Stella Kasiorek
P. Puodis Merkiai
V. Draugė F. P. Walantai

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

Argentinoje pakėlė galvą 
militaristų klika. Ji reikalau
ja valdžią sekti paskui Jung
tines Valstijas prieš Kubą. Ji 
privertė Argentinos užsienio 
reikalų ministrą Carcano pa
sitraukti.

Nežinia, kuo ta krizė pasi
baigs. Prezidentas Frond izi 
esąs baisiai susirūpinęs.

So. Bostono “Keleivis” pik-' 
tai bara tuos, kurie bara St. 
Strazdą už “liudijimą” prieš 
Leoną Prūseiką. Girdi, ten nu
vykęs Strazdas tik švenčiausią 
tiesą pasakė, būtent, kad vie
ną kaitą juodu abudu priklau
sė Komunistų partijai.

Bet tokią pat “teisybę” Sme
tonos laikais sakė niekšai, ku
rie pirštu parodė valdžiai Lie
tuvoje komunistams, ar ne? 
Panašią “teisybę” juk ir caro 
laikais sakė šnipai, provokato
riai ir išdavikai, kurie pirštu 
valdžiai parodė socialdemo
kratus, ar ne?

Bet tai buvo ne teisybė, o 
išdavystė. Tai buvo kraštuti- . 
niausią niekšystė. /

Prūseiką irgi buvo perse
kiojamas politiniai\ Irgi tik 
už revoliucines idėjas, o ne už 
ką kitą. Pirštu jį parodyda
mas Strazdas papildė niekšys- 
tę. Ją ginti ir teisinti gaji 
tik tokie pat sutvėrimai.

Pastarųjų k e 1 e r i ų metų 
įtemptose buržuazinių nacio
nalistų stovykloje lenktynėse, 
kuris jų gali smarkiausiai ap- 
spiaudyti mūsų senąją tėvyn^, 
aiškiai laimi Chicagos menše
vikų dienraščio bendradarbis 
J. Cicėnas. Savo nuobodžio
se “Dienų skeveldrose” jis dar 
nėra pasakęs vieno teisingo 
žodelio apie šių dienų Lietuvą. 
Net baisu pamislyti, kaip gali 
žmogus būti taip pritvinkęs

kraštui ir jo žmonėms.



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ŽIEMIUS

Lietuvis daktaras j Peru
Panevėžietis R. Sidera- 

vįčįus, čikagietis, akių chi
rurgas, išskrenda į Lima, 
Peru, įvykstančią akių chi
rurgų konferenciją. Č i a 
daktarai dalysis naujai
siais atradimais ir patyri
mu, gydant branginus i ą 
žmogaus turtą — akis.
Plačiai paminėjo A. Petriką

Didžiausias dienraštis 
Lietuvoje įsidėjo R. Miza- 
ros reportažą apie niujor
kietį dr. Antaną Petriką, 
pastarajam sulaukus 70 
metų. Jaunesnieji išeiviai, 
daktaro kaimynai, nei ne
žinojo šio kuklaus veikėjo 
tokios turtingos veiklos.
Kaip architektas Vytautas 
Žemkalnis Lietuvoj, tarp 
daugelio kitų, taip dakta
ras Antanas Petriką yra du 
gražūs liudininkai, kad nė
ra tokio žodžio “senatvė”.; 
Jie abu būdami no 70-tį nu-
veikia idžiulius darbus. Štai 
dr. Petriką neseniai baigė 
stambų veikalą apie pa
saulio religijas.
Draugams pasikeitus

Vilniaus “Tiesoje” pas
taruoju laiku gausu litera
tūrinių apybraižų, repor
tažų, kuriais siekiama iš
auklėti naujas žmogus. Kai 
kūne iš jų parašyti pasigė
rėtinai, pasilieka atminty 
ilgą laiką. VI. Dautarto 
“Tujų tvorelė”, keturi bi
čiuliai, buvę klasės drau
gai, skaudžiai pergyveno 
vieno jų tesirūpinimą da
bar tik sau statomu name
liu, teklausinėjančiu savo 
seniai nYatytų draugų, ar 
jie nežiną, kur gauti nike
liuotų rankenų... Bet tai se
nos istorijos. Štai kaip tai 
sueiliavo Jonas Mekas šia 
tema 1959 metais t
Sunku,
kai seni draugai 
linksta su vėju.

O prakalbėjome 
lig išnaktų, 
bevaikštinėdami. 

Idealistai!
Dabar nebepažįstu 
lyg jų —

kai stebiu juos ėdamus 
Amerikos platumų.
’’Kalbos Kultūra” 
pasiekė išeivius

“Rusifikuojomoj” kaip dar 
bando įsitikinėti kaikuri 
išeivių spauda, Lietuvoj ne
seniai pasirodė reikšmin
gas, tikrai kultūringas tau
tos vertas žurnalas “Kalbos 
kultūra.” Jo kelis numerius 
oro paštu prisiuntė keliems 
išeiviams toks architektas, 
neseniai grįžęs Lietuvon, 
pats' gerai žinąs, kokiam 
pavojuj yra atsiradusi lie
tuvių kalba išeivijoje. Žur
nalą leidžia Lietuvos Moks
lų Akademijos Lietuvių 
kalbos ir Literatūros Insti
tutas. “Kalbos kultūra” iš
eisianti neperiodiškai. Ten 
bus svarstomi įvairūs lietu
vių literatūrinės kalbos kul
tūros klausimai, aiškinama 
kalbos lyčių daryba, tartis, 
atskirų žodžių bei konstruk
cijų vartojimas, aptariamos 
būdingesnės morfologijos, 
sintaksės ir stiliaus klaidos. 
Kasmet pasirodys 2—3 žur
nalo nunYeriai Institutas 
kviečia viso pasaulio lietu
vius: profesorius, mokyto
jus, žurnalistus ir spaudos 
darbuotojus žurnale bend
radarbiauti ir aktyviai pa
sisakyti diskusiniais klau
simais. Visas pastabas, pa
geidavimus ir medžiagą 
“Kalbos kultūros” leidiniui 
siųsti: Vilnius; Antakalnio 
g-vė 6, Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros Institutas.

K. Korsakas nurodė 
Instituto darbo gaires

Neseniai “Tiesoje” tilpo 
pasikalbėjimas su Instituto 
direktorium akademiku K. 
Korsaku. Jis nustebino pra
ėjusių metų Instituto jlar- 
bų suma: “Lietuvių Litera
tūros Istorijos” trečiasis 
tomas, dviejų dalių, apimąs 
1917 — 1940 m. Šiuo metu 
dirbama prie šios istorijos 
IV tomo. “Literatūros ir 
kalbos” penktas tomas at
skleidžia kiek daug kalbi
ninkai broliai Juškos, K. 
Jablonskis, K. Būga bend
radarbiavo su rusų kalbi
ninkais.

Knygų rinkoje netrukus 
pasi rodys “Kalbotyros 
klausimu” ketvirtas to
mas, knygos “Dabartinė lie
tuviu kalba” ir “Kalbotyra” 
(3 t.). Stambiausiu veikalu 
praėjusiais metais K. Kor
sakas laiko “Lietuvių kal-
bos Žodyno” 4-tą tomą, ku
ris apimąs raidės K. pabai
gų-

Kruopščiai dirbama prie 
kitu tomu. Leidyklai esąs 
jau atiduotas veikalas “Lie
tuvių Tautosakos apybrai
ža”, gausiai iliustruotas. 
Kartu pradedamas leisti 
penkiatomis rinkinys “Lie
tuvių tautosaka”. Pirmuo
sius jo tomus sudarys 
dainuojamosios, sekančius 
du — pasakojamosios tau
tosakos kūriniai, paskuti
nis tomas — smulkiajai 
(mislėms, patarlėms, prie
žodžiams.). Baigiamas Ins
titute paruošti yra “Lietu
vių Liaudies Dainų rank
raštynas”, kuriame bus su
talpinta anie 200.000 užra
šymų, kuris padės ateityje 
išleisti lietuvių liaudies dai
nyną. Direktorius toliau 
nurodė, jog ateityje pla
nuojama plėsti lyginamąjį 
lietuvių tautosakos nagri
nėjimą. siejant jį su rusų, 
baltrusių, latvių, lenkų ir 
kitų kaimyninių tautų folk
loru.
Numatoma paruošti 
šiais matais

Iš svarbesnių veikalų 
K. Korsakas nurodė tritomį 
’’Lietuvių kalbos gramati
ką”, “Lietuvos v upių ir eže
rų pavadinimų žodynas”, 
“Antireliginės tautosakos 
rinkinys”, “1940—1960 Lie
tuvos literatūrinio gyveni
mo kronika” ir “Literatūri
nių terminų žodynas”.
Tėra amerikiečių tauta...

Kaip praneša UPI agen
tūra iš Kongreso Atstovų 
Rūmų Pennsylvanijos vals
tijos atstovas F. E. Walter, 
susilaukė iš abiejų partijų 
atstovų plojimo, kada sesi
jos metu jis kvietė tiek de
mokratus, tiek respubliko
nus panaikinti tautybių ko
mitetus. Mat, prieš kiekvie
nus rinkimus prie partijų 
centrų • prisiplaka įvairių 
tautybių smulkūs politikie
riai, atstovaudami neva sa
vo “tautas” Amerikoj, tik
rumoje gi tikėdamiesi įvai
rių malonių “už pasidarba^ 
vimą”. Jų niekas nerenka 
ir nepalaiko. Tai greičiau 
biznio sumetimas. Walter 
tarp kita ko pareiškė, kad 
tai skaldo “tautą”. Jeigu 
Tarybų Sąjungoje yra tau
tos, jos pasilaiko, tai Ame
rikoje vyksta-visų pasaulio 
tautybių žmonių “ištirpini-
mas katile”. Visos jos prisi
ima anglų kalbą ir persiima 
anglosaksišku paveldėjimu. 
Už tai Walteriui baigus, de
mokratų centro žmogus pa
reiškė, kad nesą ko čia 
draskytis. Kai tautybės nu-

tautės,- nereikės nei tų 
“tautybių komitetų”...
Ideologiniai skirtumai 
“informacijoj”

Neseniai išeivių spaudoj 
buvo rašyta, jog “tautinin
kai”, viena jų grupė, New- 
arke, N. J., buvo sušaukę 
“rekolekcijas” svarstyti 
“tautininkų santykius su 
kitomis “ideologijomis”. 
Pranešimą apie “Tautinin
kų santykius su marksis
tais” turėjusi padaryti E. 
Čekienė. Bet ji atsisakė. 
O būtų visuomenei gal 
įdomu pasiskaityt, kaip 
tautininkai supranta šian
dienos permainą pasaulyje 
—žmogaus žmogui santykį. 
O skirtingumai jaučiasi. 
Štai “Tiesoje”, sausio 4, ko
respondentas E. Uldukis 
“Praeities šešėliai” rašo: 
... norint patekti pas J. 
Jackų (buvusį generolą) 
reikia stačiais vingiuotais 
laiptais kepurnėtis į rūsį... 
Mažytė, suvargusi senutė 
po kranu plovė anglių dul
kes nuo veido. Paskiau 
šluostydamasi suplyšu s i u 
skuduru, ėmė nenoriai at
sakinėti į mūsų klausimus.

“Rūsyje — daugybė du
relių,” rašo toliau K. Uldu
kis, “ant kurių kabo sva
rios spynos. Ir tik vienos 
durys praviros. Pro jas 
matyti kažkokie skudurai, 
guolis. Tai senutės kampe
lis.” —Kaip, jūs čia gyve
nate? ’’Senelė išsigąsta, 
bailiai dairosi i duris.” 
—Ne, ne, aš čia negyvenu... 
Tik šiaip ateinu...Pasišildy
ti. O gyvenu aš pas kūmą. 
Katilinę pati ponia kūre
na... Aš tik šiaip čia užei
nu...”

Atrodo, kad senutė tiki 
tuo, ką, prieštaraudama 
pati sau, pasakoja. Ji čia, 
šiame drėgname, be langų, 
rūsyje gyvena, kūrena cen
trinio apšildymo katilinę, 
plauna ponų baltinius^ at
neša iš miesto “apgultie
siems” pirmojo aukšto šei
mininkams produktus. O ši
tą pasaką, mano toliau ko
respondentas K. Uldukis, 
“apie kūmą sugalvojo ar 
tai pats generolas, ar “po
nia generolienė”, ar “po
naitis” Artūras, ar visi kar
tu...”

Senelė, rašo toliau “Tie
sa”, dar jaunystėj pradėjo 
tarnauti J. Jackaus šeimoj, 
atidavė ponams ir jėgas, ir 
jaunystę, ir sveikatą, o da
bar senatvėje, gavo už visą 
tai dvokiantį kampą rūsyje, 
teisę nemokamai kūrenti 
katilinėje ir tik retkar
čiais, pripirkus produktų, 
peržengti “ponų” valdos 
slenkstį. Argi didžiuliame 
J. Jackaus name su keliais 
kambariais neatsirado kam
pelio žmogui, kuris visą gy
venimą lenkė nugarą, tar
naudamas Jackų šeima/ ir 
dabar tarnauja jai už ačiū? 
Vietos name daug, bet ne 
senutei, ne šiai senutei. Vie
name kambaryje, kur pri
mena bendrabutį, gyvena 
10 (!) studentų. Bet jie už 
tai moka (Gen. Jackui) pi
nigus... Engdami nukaršu
sią senutę, Jackai kala jai 
į galvą visokias pasakas, 
kuriomis bando prisidengti, 
nežmonišką elgesį sų žmoč 
gum...” < 

“Dirvos” versija
Cleveland© “Dirva” in

formuoja:
“Gen. J. Jackus su žmo

na ir sūnumi tebegyvena 
Kaune, Aušros gatvėj. Apie 
tai sužinom iš “Tiesoje” at
spausto tūlo E.Y. Uldukio 
pikto rašinio, kam jis (Jac
kus) tebeturi pusę namo ir 
generolo šeimai tebetalkina 

sena tarnaitė, pas juos 
daug metų tarnavusi”.

Uldukis vartoja veiksma
žodį “engia”, tautininkai 
“tebetalkina” — štai ir ide
ologiniai skirtumai! Dau
gelio ir vadovaujančių tau
tininkų Amerikoj žmonos 
dirbo ar tebedirba kaip tar
naitės -— talkindamas...
Kodėl užmirštamas 
Vilnius?

Dhžnai skaitome, kad pa
gal JAV-TSRS kultūrinio 
apsikeitimo programą žy
mieji amerikiečių vokalis
tai ir instrumental! štai 
nuolat koncertuoja Mask
voje ir neretai Rygoje. Štai 
šiomis dienomis Dorothy 
Kirsten, sopranas, dainuos 
“Toscą” Rygos operoje. Ko
dėl vis apleidžiamas Vil
nius?

i Nyksta “paminklai”
Iš Lietuvos pabėgę^ kau

niečiai vis dar su ilgesiu 
prisimena Kauno “Konrado 
kavinę”, kur buvo praleis
ta ne viena smagi valanda. 
Koks jiems siaubas bus 
patirti, kad nebeliko Kaune 
nei šio paminklo. Architek
tai A. Mikėnas ir V. Dičius 
patalpą iš pagrindų rekon- 
struktavo ir ji vadinasi da
bar “Tulpė”. Kavinės direk
torius J. Vabalevičius dar
bu labai patenkintas. Rašo
ma “TB”: “Paprastomis 
vietinėmis medžiagomis bu
vo sukurtas šiuolaikinis 
linksmas vidaus išpuošimas, 
kuris kiekvieną nuteikia 
jaukiai. Tik įėjus pro gra
žias stiklines duris, ant sie
nų randamos, iš Aukštaiti
jos kaimo pačių architektų 
atgabenta r. r ankštuos tinę 
(dekoracija),,; ant kurios 
kabo žiloj senovėj austas 
lietuviškais raštais rank
šluostis. Toliau (seka—ba
ras. Ant paprastų pušinių 
lentų.1 išdegintas Kauno se
namiesčio vaizdas. Štai 
Aleksoto tiltas, Jėzuitų ir 
Vytauto bažnyčios, Rotu
šė... . ’

Pačioj kavinės patalpoj 
dominuoja metalinis pano 
—jame atvaizduotos trys 
lietuvaitės, skinančios tul
pes. Šalia — natūralių ak
menų kolona, vaizduojanti 
Kauno pilį. Kavinėj pasto
viai groja J. Tiškaus or
kestras ir jo solistė D. Ma
žeikaitė, dainininko J. Ma
žeikos dukra.
Lietuviai kurta žmonijai

Lietuvių vos trijų milijo
nų tauta visgi gabi. Tik pa
skaitykite, ką vienos savai
tės lietuviškoj informacijoj 
randi apie savo tautiečius: 
—Štai Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademijos dėstytojas dr. 
S. Mastauskis parašė vei
kalą, kurį išleido Pekine 
kinų kalba ir patys kinie
čiai. Štai “The New York 
Times” pranešė, kad New 
Yorko mieto universieto ki
nematografijos Institufas 
1962 metinę premfiją “ge- 
riausiems Amerikos filmo 
kritikams” paskyrė ir Jo
nui Mekui, laikraščio ’’The 
Village Voice” kritikui. 
Premiją taip pat gavo to 
pačio Jono Meko leidžiamo 
ir redaguojamo žurnalo 
“Film Culture” meno kri
tikas.

LLD 1 kp. nariams
Susirinkimas įvyks va

sario 9 d., 7.30 v. vakaro, 
Laisves patalpoje. Turime 
pasitarti keliais svarbiais 
klausimais. Visi nariai da
lyvaukite. Lauksime.

Valdyba
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Buvau mieste 
pasidairyt

Jau gana senokas laikas, 
Kaip Niujorke gyvenu, 
Ir turėdams laisvo laiko, 
Pasidairyti išeinu.

štai ir šiandie, gražus oras, 
Pasivaikščioti buvau, 
Ir dabar jau pasakysiu, 
Ką girdėjau ir mačiau:

Mačiau šerifą beširdį,
Mėtant šeimą iš stubos, 
Už tai, kad ji negalėjo 
Užmokėt laiku nuomos;

Mačiau kaip vaikučiai ver- 
Prie rakandų išmestų, [kia 
Ir kaip motina juos rengia, 
Kad jie šalčio negautų.

Man bežiūrint pasidarė 
Nemalonu ant širdies, 
Kad piliečiai dar taip skursta 
Turtingos mūsų šalies.

Toliau einant, štai prie na- 
Prie šaligatvio tvoros, [mo, 
Guli “valkata” apdriskęs, 
Nepakeldamas galvos.

Policistas gi priėjęs 
Pabaksnojo jį lazda, 
Ir ramiai tolyn nuėjo; 
Tai visa jo atida.

Bet kai vaikščiot nusibodo, 
Autobusu važiavau, 
Ir ilgokai pavažiavęs 
Miesto centre išlipau.

Ogi žiūriu, kad čia sėdi 
Prie pat tako davatka 
Ir pinigų žmones prašo 
Su atkišusią ranka.

Ir čia pat, tik skersai gat- 
Stovi puiki katedra, [vę 
Visa puikiai išrėdyta, 
Milijonų ji verta.

O pačiam gi centre miesto 
Dangoraižiai, pastatai,
Ir tarp jų puikiausios šviesos 
Visur, kur tik užmatai.

Čia gi ir teatrai puikūs 
Ir jų yra įvairių,
Tai buvau jau išsirinkęs
Ir aš vieną gi iš jų.

Bet pamatęs, kad kainuoja 
Net penkinė įžangos, 
Greitai traukiau' nuo teatro 
Ir ėjau gerti kavos.

‘Kavą gerdamas kavinėj, 
Pasėdėjau, sušilau
Ir iš čia, nieko nelaukęs, 
Tuoj namo parvažiavau.

Taigi, šiuo kartu bus viskas, 
Kiek girdėjau ir mačiau, 
Kitą sykį kai išeisiu, 
Parašysiu gi daugiau.

Jonas Juška

Įdomus pobūvys
Lietuvių Lite r a t ū r o s 

Draugijos 1-oji kuopa, kaip 
jau buvo skelbta, rengia 
įdomų kultūrinį pobūvį, ku
ris įvyks sekmadienį, vasa
rio 18 d., 3 v. popiet, “Lais
vės” salėje.

Bus kalbų, bus dainų, 
bus deklamacijų.

'Pranešimą padarys R. 
Mizara apie TS KP XXII- 
ąjį suvažiavimą, įvykusį 
praėjusiais metais Maskvo
je — apie naują Programą.

Mieninę programos dalį 
atliks:

Solistė Elena Brazaus
kiene

Aido Choro Moterų kvar
tetas, vadovaujamas Mild- 
redos Stensler.

Eilėraščius skaitys:
Vera Bunkiene
Valentina Nevinskienė
Visus prašome į pobūvį 

atvykti — nesigailėsite.
1-osios kuopos narys
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OnaCibulskiene 
dar ligoninėje

Buvo tikėtasi matyti Oną 
Cifrulskienę iš Greenpointo 
Hospitalio jau išėjusią pra
ėjusį trečiadienį, bet ligos 
padėtis ją dar sulaikė. Prie
žastis —• žaizda dar nėra 
užgijusi, valosi, kraujuoja.

Laukiame linksmos ži
nios. V.

Graži, linksma buvo 
laisviečių sueiga

Ryšium su įvykusiu “Lais
vės” bendrovės suvažiavimu 
praėjusį sekmadienį įvyko 
ir “Laisvės” metinis banke
tas. Tai buvo viena iš gra
žiausių, jaukiausių ir links
miausių sueigų. Be dali
ninkų, kurie buvo suvažia
vime, į banketą atėjo dar 
desėtkas kitas šiaip Niujor
ko lietuvių, ir tuo būdu 
banketas susidarė gana 
skaitlingas. Valgių ir viso
kių vaišių buvo su didžiuliu 
kaupu. Tos mūsų mielosios 
gaspadinės tikrai puikiai 
pasidarbavo, paruošdamos 
taip gerai ir tiek daug 
maisto.

Banketo nuotaika irgi bu
vo nepaprastai draugiška. 
Dar ir po valgių ir progra
mos ilgai, ilgai sveteliai ne- 
siskirstė į namus.

Programėlė susidėjo tik iš 
prakalbėlių, trumpų, įdo
mių, “į tašką.” Pirminin
kas Povilas Venta iškvietė 
žodį kitą tarti tik svečius iš

Viešnia iš Varšuvos
Praėjusią savaitę į “Lais

vės” leidyklą buvo užėjusi 
S. Dubickienė, neseniai at
vykusi iš Varšuvos. Tai dar 
jauna, moteris, iš profesijos 
—mašininkė.

S. Dubickienė kilusi iš 
Raseinių valsčiaus, Meištų 
kaimo. Augus Lietuvoje ir 
Kaune baigusi gimnaziją. 
Prieš apie porą metų buvo 
nuvykusi į Lenkiją. Gyveno 
Varšuvoje. Paskiausiu me
tu padirbėjo Lenkijos lietu
vių laikraščio “Aušros” lei
dykloje mašininke, priklau
sė Lenkijos Lįetuvįų visuo
meninės kultūros draugijai.
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Atvyko į JAV pas savo 
gimines gyventi. Laikinai 
apsistojo Niujorke, Flush- 
ingo rajone. Viešnia atvežė 
laisviečiams bičiuliškus lin
kėjimus nuo “Aušros” vyr. 
redaktoriaus, rašytojo Z. 
Stoberskio.

—Kaip dabar gi atrodo 
Liaudies Lenkijos sostinė 
Varšuva — klausėme, vieš
nios.

—O, puikus, didelis, gra
žus miestas! — atsako. — 
Varšuva atsistatė ant karo 
paliktų griuvėsių. Kokie 
puikūs nauji namai! Toks 
didelis judėjimas!.. Bet Vil
nius taipgi labai gražus 
miestas, tik jis mažesnis už 
Varšuvą. Gražus ir Kau
nas!..

S. Dubickienė iešk o s i 
darbo, norėtų gauti savo 
profesijoje kur nors lietu
viškoje įstaigoje, gal kur 
laikraščio leidykloje.

Ns.

Pražiūrėtas kreditas 
Mūsų Lilijai

Praėjusiame LKS B-vės 
suvažiavime (rodos,, ir pir- 
mesniuose suvažiavimuose) 
nesąmoningai, bet visgi 
peiktinai pražiūrėtas pa
brėžti faktas, kad mūsų 
knygvedė Lillian Belte (Ka
valiauskaitė) kartu yra ir 
atsakinga iždininkė, ir kad 
už iždininkės pareigų ėjimą 
ji neima jokio užmokesčio. 
Taigi jai priklauso didelė 
mūsų padėka Atsiprašau, 
kad suvažiavime tai buvo 
pražiūrėta.

S. Vetchkis
LKS B-vės sekr.

Dr. Leona Baumgartner 
sako, ka mieste, tarp jauni
mo, labai platinasi narkoti
nių nuodų varto j inYas.

tolimųjų kolonijų, būtent, 
Jurgį Žebrį iš Clevelando, 
Joną Skliutą iš Bostono, 
Mary Sukackienę iš Wor- 
cesterio, ir Antaną Žemai
tį iš Baltimorės.

Bankete turėjome ir nepa
prastą svečią. Su mumis 
dalyvavo ir įdomią kalbą 
pasakė Tarybų Sąjungos 
ambasados darbuotojas 
Laurynas Kapočius. Nuo
širdžiai jis sveikino banketo 
dalyvius “Laisvės” penkias
dešimts metų sukakties pro
ga. Visiems buvo įdomu iš 
svečio išgirsti apie padėtį 
mūsų senojoje tėvynėje. Ir 
papasakojo jis mums apie 
tai, ką šiandien Lietuvos 
darbo liaudis dirba, ko sie
kia, kokiems naujiems žy
giams mojasi ir su kokža 
aukšta viltimi stato sau 
šviesią, laimingą ateitį. 
Priminė ir apie sunkumus, 
dar vis pasitaikančius kely
je į tą ateitį. Bet tie sun
kumai pašalinami, nugali
mi.

Trumpais bruožais jis sa
vo kalboje palietė ir reikš
mę tiek Lietuvai, tiek vi
sai Tarybų Sąjungai parti
jos suvažiavimo priimtos 
naujosios programos. Vi
sas, girdi, mūsų gyvenimas, 
tiek politiniu, tiek sociali
niu bei ekonominiu požiūriu 
kasdien skaistėja, darosi 
laimingesnis.

Baigdamas savo įdomias 
pastabas, svečias išneiškė 
giliausius linkėjimus, kad 
nebus branduolinio • karo, 
kad tautos ir valstybės iš
moks gyventi ramybėje, kad 
taika viešpataus! Ypač sto
rai. jis pabrėžė linkėjiųius, 
kad ^arp Jungtinių Ameri
kos jValstijų ir Tarybų Są
jungos žmonių, ir . vyriausy
bių kasdien didėtų * visoks* 
bendradarbiavimas. Rep.

Pamatykite: puiki, 
nepaprasta proga!

Vietos spaudoje buvo 
plačiai rašoma apie Tary
bų Sąjungos vaikų kūrybos 
parodą, kuri vyksta Brook- 
lyno muziejuje. Tad pereitą 
šeštadienį ir mes keletas 
nuvykome pamatyti. Neap
sirikome ir nenusivylėme. 
Tiesiog susižavėjome. Ne
mažai įdomių kūrinėlių 
matėme ir Tarybų Lietuvos 
vaikučių.

O to svietelio visur prisi
kimšę. Labai daug vaikų, 
moksleivių. Susidomėjusiai 
jie apžiūrinėja eksponatus.

Sakau: būtinai, būtinai 
šią vaikų kūrybos parodą 
pamatykite! Ji tęsis tik iki 
vasario 13 dienos. Tad ne
be daug laiko bepaliko.

Brooklyn Museum randa
si ant Easternparkway, ne
toli Prospect parko.

Vietinis

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 7 d., 7:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Kviečiami visi nariai daly
vauti šiame susirinkime, nes bus no
minacijos Centro Valdybos. Turėsi
me karštos kavos ir užkandžių. Pa
sižiūrėkite į mokesčių knygelę, gal 
jau reikia mokėti. Prot. sekr.

OZONE PARK, N. Y.
LDS l-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, Vąsario-Feb. 6 d., 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., pradžia 7:30 vai. vakare. Pra
šome visus narius atsilankyti ir pa
sirūpinti užsimokėti. Valdyba

- •
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks 14 d. vasario “Laisvės” pa-1 
talpose. Pradžia 7:30 v. vak.

Gerbiami nariai, malonėkite da
lyvauti visi. Pakalbinkite ir naujų 
narių ir pasirūpinkite gerais su
manymais. Valdyba




