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KRISLAI
Džiaugiamės! ASTRONAUTAS GLENNAS TRIS KARTUS APSKRIDO ŽEME& M
Renė Diktoraitė rašo...
Maištas.
Dėl “veiksnių” misijos.
Ką jie laimėjo?

<3

— Rašo R. Mizara —
Visa Amerika, visas pašau-i

lis džiaugiasi, kad pulkininkui 
John Glenn pavyko iškilti Į 
kosmosą ir tris kartus apskris- 
ti aplink žemę.

Taip, John Glenn nebuvo 
pirmas, toki žygi atlikęs—Ju
rijus Gagarinas ir Germanas 
Titovas “pramynė jam takus.” 
Bet pulk. Glenn buvo pirmas 
amerikietis, pamatęs mūsų 
žemę iš toli, iš erdvių!

John Glenno laimėjimas— 
amerikinio mokslo laimėji
mas! Ir nieks šiandien nepri
meta, kad amerikiečiai pasi
vogė iš tarybinių mokslininkų 
žinias, kaip erdves užkariau
ti.

Štai tik ką gavau iš Urugva
jaus laiškutį, kurio autorė — 
Renė Diktoraitė, buvusi atsa- 
kominga laikraščio “Darbas” 
redaktorė. Pacituoju pora sa
kinių :

“Noriu Jums pranešti štai 
kokią žinutę, ir aš žinau, kad 
Jūs mano žygį smerksite. Pa-
siryžau važiuoti į Lietuvą su 
tėveliais gyventi; išvažiuoju 
1962 metų kovo 6 dieną...”

Ne, mieloji- Rene, u£ tai, 
*kad Jūs su tėveliais vykstate į 
Tarybų Lietuvą gyventi, ne- 

» smerkiu. Bet pakritikuoti Jus 
už tai reikia. Jūs Urugvaju
je augote, sutapote su pažan
giuoju lietuvių judėjimu—Jūs 
ten esate labai reikalinga, to
dėl nereikėtų Jums važiuoti 
Tarybų Lietuvon gyventi, o 
reikėtų gyventi ir veikti čia 
pat.

Tokias pastabas dariau (ir 
darysiu) ir kitiems veikėjams, 
pradedant su A. Vaivutsku, 
kuris pirmas iš Pietų Ameri
kos lietuvių į išvyko į Lietuvą. 

Esu įsitikinęs, kad taip, kaip 
aš, galvoja ir Tarybų Lietuvos 
veikėjai.

Gyvenkime ir darbuokimės 
ten, kur esame. Lietuva nie
kur nepabėgs.

Ypatingai svarbu, kad jau
ni žmonės, tokie kaip Renė, 
tai suprastų!

Tai, kas prieš keletą dienų 
įvyko Britų Gvianoje, buvo ne 
streikas, o maištas, sukursty- 
tas kitų šalių kapitalistų. Bu
vo norėta nuversti d-ro Jage- 
no vadovaujamą vyriausybę.

Bet maištininkams savo kės- 
, lų pasiekti nepavyko, nors jie 

pridarė kraštui baisių nuosto
lių.

Jagano valdžia, aišku, iš tų 
įvykių pasimokys, ir ateityje 
fašistams nepavyks padaryti 
tai, ką šiuo kartu jie padarė.

P. Grigaitis džiaugiasi “lie
tuvių dienomis Washingtone.” 
Aišku, didžiuojasi jis vyriau
siai tuo, kad apie 20 “vaduo
tojų” sunešė savo klumpes į 
Baltuosius rūmus. Po to, J. 
Rajeckas juos gerai patrakta- 
vo.

Waterburio veršis, kuris su
organizavo “misiją” pas šalies 
prezidentą, tragiškai prakišo: 
Grigaitis su šimučiu išplėšė iš 
jo “iniciatyvą.”

Prezidentas Kenedis pasakė 
“veiksniams”: Lietuvos atžvil
giu nieko jums nepažadu, nes 
būtų tušti pažadai.

žinoma!
. Jei prezidentas galėtų, aiš- 
Aku, jis Šiandien grąžintų ka- 

Ą pitalizmą ne tik į Lietuvą, o 
ir į visas socialistines šalis.

P. Grigaitis atsisakė į “mi-

Brazilija konfiskavo JAV
kompanijos nuosavybes

Rio de Janeiro. — Rio 
'Grande do Sul gubernato- 
: riiis Leonei Brizola konfis- 
i kavo Telefonica Nacional 
i kompanijos Įmones. Kom- 
ipanija yra dalimi JAV In- 
i ternational Telep h o ne & 
: Telegraph Corp. Valstijos 
i gubernatorius tą padarė 
'naudai savo žmonių. Jis su- I v\ tiko kompanijai atmokėti 
I $400,000.

H. S. Gennen, Internatio- 
Inal Telephone & Telegraph 
corp, prezidentas, pareiš
kė, kad gubernatoriaus Bri
zola “elgęsis pana šus į 
Kastro”, kad kompanijos 
nuosavybė verta nuo šešių 
iki aštuonių milijonų dole
rių, ir kreipėsi į JAV vals
tybės departamentą užtari
mo.

Įsitempė santykiai 
dėl V. Berlyno

Washing ton a s. — L. 
White, JAV valstybės de
partamento spaudos direk
torius, sako, kad galia įvyk
ti ore susirėmimų reikale 
Vakarų skrajojimo į vaka
rinį Berlyną.

Tarybų Sąjunga sako, 
kad yra nustatytas aukštis, 
kuriame Vakarų lėktuvai 
privalo skrajoti. Buvo atsi
tikimu, kada Vakaru lėktų-V z v

vai to rięsilaikė, tai TSRS 
karo lėktuvai juos privertė.

Dabar Vakarų valdinin
kai ir militaristai sako, kad 
jie “skrajos tokiame aukš
tyje, kaip jie norės”, o jeigu 
TSRS karo lėktuvai truk
dys, tai Vakarai pasiųs savo 

Ikaro lėktuvus transportinių 
apsaugai.

SUKILIMAI NEPALIO 
KARALYSTĖJE

Katmandu. — Indijos pa
sienyje, kalnuose, sukilo 
žemdirbiai. Susirėmime su 
policija ir kareiviais du su
kilėliai užmušti ir keli su
žeisti.

Priešvaldiški išstojimai 
kartojasi visoje šalyje. Ne- 
palio karalystė yra aukš
tuose kalnuose, tarp Kini
jos ir Indijos. Ji užima 54,- 
000 ketv. mylių plotą ir tu
ri apie 9,000,000 gyventojų.

Bangkokas. —Pietų Viet
namo pakraštyje manev
ruoja SEATO (Pietry tų 
Azijos sąjungos) karo lai
vynas.

siją” įsileisti net ir “Vieny
bės” moteris, nežiūrint to, kad 
kadaise Juozas Tysliava su 
Kenedžiu buvo nusifotografa
vę !

Bet už tai į “misiją” įkergė 
tūlą M. Kižytę. •

Atrodo, kad ilgainiui ši “mi
sija” kai kam negardžiai at
sirūgs !!

Astronautas sveikas
grįžo ant Žemės

Chruščioviene atsišaukė 
į J. Valstijų moteris

Jungtinių Valstijų valsty
bės departamentas išleido 
pareiškimą, kuriame smer- 
gia gubernatorių Brizola ir 
sako, kad tatai pakenks 
Jungtinių Valstijų preziden
to Kenedžio “Progreso pro
gramai”, pagal kurią yra 
siūloma pagalba ir Brazili
jai. •

Brazilijoje JAV ambasa
dorius L. Gordonas kreipė
si į centralinę Brazilijos vy
riausybę, protestuodam a s 
prieš konfiskaciją JAV 
kompanijos įmonių. Jis sa
ko, kad jeigu gubernatorius 
Brizola konfiskuoja tas te
lefonų ir telegrafų įmones, 
tai turi kompanijai atmokė
ti tiek, kiek kompanija jas 
įvertina, v

Ruošia slėptuvių 
įrengimus

Washingtonas. — JAV 
valdantieji rateliai ruošiasi 
ne prie susitarimo ir nusi
ginklavimo, bet prie dar di
desnio apsiginklavimo ir 
slėptuvių statymo. Tą rodo 
augantis apsiginkla v i m o 
biudžetas.

S. L. Puttman, JAV gyny
bos sekretoriaus pagalbi
ninkas, kuris rūpinasi civili
nių gynyba, sako, kad 1967 
m. JAV jau turės slėptuvių 
dėl 233 milijonų žmonių. Jų 
pastatymui bus išleista šeši 
bilijonai dolerių, šios sumos 
pusę padengs federalinė vy
riausybė.

S. L. Puttman šių metų 
slėptuvių statyba? reikalau
ja $450,000,000.

Britų Gvinėjoje jau 
atsteigta tvarka

Georgetown. —Piktos va
lios elementai buvo sukurs
tę chuliganus prieš kairiųjų 
Ch. B. Jagano vyriausybę. 
Kurstytojams prad ž i o j e 
pavyko įtraukti dalį darbo 
žmonių.

Bet kada kurstytojai 
pradėjo deginti namus, plėš
ti krautuves, viską daužyti, 
tai jie nusimaskavo.

Pribuvo 2,000 anglų mari- 
ninkų, atplaukė penki karo 
laivai ir grąžino tvarką. 
Penki padegėjai ir plėšikai 
nušauti, apie 20 buvo pa
šauta, virš 400 suareštuota. 
Bet nuostolių jie padarė 
apie $30,000,000.

Pekinas. — Kinija pro
testavo prieš Indiją, kurios 
lėktuvas skraidė virš kinų 
Sinkiango provincijos.

Leysen, Šveicarija. — še
ši čiuožinėtojai žuvo Alpių 
kalnuose.

Cape Canaveral, Fla.. — 
1962 m. vasario 20 diena bus 
istorinė Jungtinių Valstijų 
žmonių istorijoje, nes tą die
ną pirmas mūsų šalies žmo
gus apskrido beorėje erdvė
je (kosmose) aplinkui Že
mę.

Tatai atsiekta po trejų 
metu mokslininku ir kari
ninkų pasiruošimų. Ryto 
9:47 valandą “Atlas” rake
ta, 360,000 svarų jėgos, iš
šauta į erdvę. Apie 100 my
lių nuo Žemės aukštyje nuo 
jos paskutinės dalies atsi
palaidavo prietaisas (kap
sulė) su pulkininku John 
H. Glennu ir įgavus apskri
timine orbita leidosi suktis 
aplinkui Žemę.

Ji skrido nuo 99 iki 162 
mylių nuo Žemės atstoję, 
darydama po .17,545 mylias 
per valandą. Kapsulė skrido 
į Rytus, tai yra, prieš že
mės sukimąsi,kas jai didi
no; greitį. Po trijų apskri- 
dimų, išbuvusi 4 vai ir 56 
minutes, kapsulė buvo nu
leista ant Žemės.

Ji nusileido į- šiaurę nuo 
Puerto Rico Atlanto vande
nyne, apie 700 mylių nuo 
Gape Canaveral, iššovimo 
vietos. Šioje vandenyno 
apylinkėje jos laukė daug 
Jungtinių Valstijų karinių 
laivų, jū tarpe lėktuvnešis 
“Randolph”, su daugybe 
malūnsparnių, bendrai apie 
15,000 žmonių. Tuojau kap
sulė buvo ištraukta iš van
dens ir ant karinio laivo 
daktarų apžiūrėtas pulki
ninkas Glenn’as. Jis buvo 
pavargęs, bet jautėsi gerai 
ir džiaugėsi atlikęs šį žygį. 
Po pirmo apžiūrėjimo pul
kininkas buvo pasiųstas į 
ligoninę platesniam jo svei
katos patikrinimui.

JAV vyriausybė stropiai 
ruošėsi prie šio žygio. Ruož
te, kurio kapsulė skrido ap
linkui Žemę, buvo šešiolika 
punktų, kur kapsulė galė
jo nusileisti, jeigu astronau
tas Glennas būtų pasijau
tęs blagąi, iš tų punktų še
ši buvo įrengti su radijo 
prietaisais, kurie, reikalui 
esant, galėjo kapsulę nu
leisti ant žemės.

Kapsulė buvo taip įreng
ta, kad ji galėjo būti nuleis
ta paties Glenno — įjungus 
tam tikrus aparatus, arba 
nuo Žemes radijo bangomis.

Tai trečiojo žmogaus 
žemės apskridimas

Pirmas žmogus beore er
dve (kosmosu) Žemę ap
skrido Tarybų Sąjungos 
karininkas Juris Gagarinas 
196.1 m. balandžio 12 d. Jis 
skrido oro laivu “Vostok-I”, 
darydamas po 17,400 mylių 
į valandą, nuo 109i iki 188 
mylių aukštyje* nuo žemės.

Kelionę atliko aplinkui Že
mę per 89 minutes.

Antras Žemę apskrido 
septynioliką kartų, tai 
TSRS karininkas Hv Tito
vas 1961 m. rugpiūčio 6 die
ną. Jis skrido oro laivu 
“Vostok II” 17,750 mylių 
greičiu per valandą, Ore iš
buvo 25 valandas ir 18 mi
nučių, atliko 437,500 mylių 
kelionę. Pulkininko John 
Glenno buvo trečio žmo
gaus kelionė aplinkui Žemę.

1961 m. Jungtinės Valsti
jos raketomis buvo iššovę 
į erdvę trajektorijos formo
je, kaip iš kanuolės sviedi
nius, karininkus Shepardą 
ir Grissomą, bet jie tik bu
vo iššauti į 100 mylių aukš
tį ir po 15 minučių nusileido 
į jūrą už 300 mylių nuo iš
šovimo vietos.

Pinu žmonės buvo šauna
mi į beorę erdvę skridimui 
aplinkui Ž'ėrnę, TSRS moks
lininkai kelis kartus tą iš
bandė iššaudami šunis, gi 
JAV buvo iššovę bezdžion- 
kaitę.

žygio atgarsiai 
ir sveikinimai

Jungtinių Valstijų prezi
dentas Kenedis pasiuntė 
pasveikinimą puikiniu k u i 
Glennui, pasižadėjo penkta
dienį, vasario 23 d., asme
niniai jį atlankyti, o vėliau 
surengti jo pagarbai priim
tuves ir paradą Washingto
ne. Prezidentas sveikino 
technikus ir karininkus, ku
rie paruošė šį žygį.

N. Chruščiovas proga pa
vykusio Glenno žygio pri
siuntė Kenedžiui pasveiki
nimą. Maskvoje žmonės se
kė Glenno žygį ir linkėjo 
jam pasis e k i m o. TSRS 
spauda ir radijas informa
vo žmones apie Glenno žy
gį-

Jungtinėse Tautose. TSRS 
atstovas Leonidas A. Goule- 
vas pareiškė: “Vardu TSRS 
žmonių sveikinu Amerikos 
liaudį ir mokslininkus ir 
linkiu po' Glenno žygio ki
tų pasisekimų”.

Jugoslavijoje ir Kanado
je laikraščiai plačiai apra
šė JAV astronauto žygį.

Anglijoje laikraščiai rašė: 
“Jankis orbitoje,.. Sveiki
name JAV astronautą”. Sir 
Bernard Lowell, britų radi
jo direktorius, plačiai aiški
no Glenno žygio reikšmę, 
kartu nurodydam.as, kad 
pirmieji žmonės Žemę ap
skrido, tai Juris Gagarinas 
ir H. Titovas.

Anglijos karalienė pa
siuntė prezidentui Kene
džiui pasveikinimą.

Pasauliniai sveikinimai; 
Wshingtonas gavo sveikini
mus iš Francūzijos, Austri
jos, Italijos, Belgijos, Švedi-

Maskva. — Nina Chruš-'šį TSRS pasiūlymą atmeta, 
čiovienė, TSRS premjero i Chruščioviene, tarp kitko, 
žmona, atsišaukė į Jungti-,sakė: “Aš žinanau, kad 
nių Valstijų moteris, Kvies-; Jungtinių Valstijų moterys 
dama jas kovoti už taiką ir | nenori karo, kaip ir mes 
ramų sugyvenimą. Sekma-[jo nenorime... Mes norime
dieni ji kalbėjo per radiją' taikos, gražaus ir ramaus 
keturis kartus. i sugyvenimo, draugiškumo,

Ji sakė, kad Tarybų Są-lkoks buvo tarp TSRS ir 
junga jau daug kartų kvie-'JAV moterų laike preziden
tė Jungtines Valstijas ir ki-jtavimo F. Roosevelto...
tas Vakarų valstybes P1]6 j Susitarkime taikiai gy- 
pilno nusiginklavimo — prie . ventf_ Nuskandinkime ato- 
panaikinimo atominių ii ki- mįnes bombas įr kitokius 

ę bet Yalaiai[ ginklus giliausioje didjūrio 
JSRS kvietimą paneigė. ; vietoje, o nusiginklavę gy- 

Dabar Tarybų Sąjunga ven^įme — ^aįp gerį kai- 
siulo, kad aštuoniolikos mynai „ 
valstybių vadai vyktų į Ge-[ v 
neva, kur atsidarys misi-: , mo-oc i r
ginklavimo konferencija,) MasAva. TSRS pakelia 
dalyvautų joje ir susitartų į kainą ant naftos, išveža- 
nusiginklavimui. Vakarai ir mos i užsienį.

Sako, kad susitarė 
dėl Laoso

Bangkokas. — Čionai lan
kėsi JAV 'generalinis pro
kuroras Robertas Kenedis. 
Jis susitarė su Thailand©, 
maršalu Sari t Th ana r a tu 
Laoso reikalais. Kokia ta 
sutartis? Juk Laoso reikalą 
išsprendė 14-kos valstybių 
konferencija Genevoje, bet 
sudarymui koalicinės vy
riausybės vis prieštarauja 
JAV remiamas Bounas Gu
mas. Thailandas boikotavo 
14-kos valstybių konferenci
ja-

jos, Danijos, Airijos, Japo
nijos ir kitų šalių. Vatikane 
popiežius Jonas XXIII buvo 
informuojamas apie skridi
mą. Kuboje radijas teikė 
žinias, kaip vyksta skridi
mas.

Pasiruošimas ir “poilsis”
Jungtinės Valstijos prie 

iššovimo žmogaus ruošėsi 
apie trejus metus. Vien pa
ruošimui kapsulės dirbo 
virš 500 geriausių specialis
tu ir tam reikalui išleido 
$60,000,000.

Po pavykusio žygio erd
vių užkariavimo specialis
tai ir militaristai pareiškė, 
kad “dabar galės lengviau 
atsidusti: ir pailsėti”, nes 
“priartėjo pasivijimą Tary
bų Sąjungos”.

Žmogaus iššovimas ap- 
skridimui Žemės buvo uoliai 
paruoštas pakėlimui JAV 
prestižo. Vos kapsulė ėmė 
suktis aplinkui Žemę, kaip 
pašto įstaigose jau pradėjo 
pardavinėti ženklelį su jos 
atvaizdu — “Project Mer
cury”.

Stambūs laikraščiai, ap
rašydami .Glenno žygį tuo 
pat kartu reikalauja dar 
didesnių pastangų tarppla- 
netinių erdvių užkariavi
mui.

Jau gali naikinti 
. priešo raketas

4 , ■ t i . ui

Varšuva. — Lenkų miiitą- 
rinis apžvalgininkas Tade
usz Pioro, kuris tik grįžo iš 
Tarybų Sąjungos, rašo, kad 
TSRS jau turi priemones 
sunaikinimui ore atskren- 
dančių priešo raketų.

Neseniai TSRS gynybos 
ministras R. Malinowskis 
sakė: “TSRS jau išsprendė 
problemą apsigynimui nuo 
atskrendančių priešo rake
tų”.

Pioro rašo, kad TSkS da
rė bandymus: kaip sustab
dyti priešo raketų varomąją, 
jėgą, naudojo raketų sunai
kinimui priešrak etinius 
sviedinius — raketas prieš 
raketas, elektromagnito jė
gą ir kitokius būdus.

Ekstra
Washingtonas. — Tarybų 

Sąjungos premjeras Chruš
čiovas, pasveik i n d a m a s 
JAV prezidentą Kenedį 
proga pavykusio Glenno 
žygio, pareiškė, kad kaip 
būtų gerai, jeigu žmonių 
aukšto mokslo patyrimai 
būtų vartojami ne “šalta
jam karui” ir apsiginklavi
mui, bet žmonių naudai. 
Kartu jis pasiūlė, kad Jung
tinės Valstijos ir Tarybų 
Sąjunga bendromis jėjgomis 
dirbtų beorių erdvių užka
riavimui.

Prezidentas Kenedis pa
dėkojo Chruščiovui už pa
sveikinimą ir pareiškė, kad 
pasiūlymas bendrai dirbti 
beorių erdvių užkariavimui 
yra labai padrąsinantis. 
Kenedis pareiškė, kad jis 
instruktavo JAV valdžios 
įstaigas paruošti sąlygas 
tokiam bendradarbiavimui.

Roma. —Sulaukęs 73 me
tų amžiaus mirė kardinolas 
Joseph Muench.
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Ką jie ten laimėjo?
PAS JAV PREZIDENTĄ Kenedį buvo nuvykusi 

“veiksnių” “delegacija”, kurią sudarė A. šimutis, P. 
Grigaitis, E. Bartkus, M. Vaidyla, kaž koks Jasaitis, V. 
Adamkevičius, tūlas Rėželis, Z. Dailida, Barzdukas, Na- 
svytis, A. J. Rudis, V. T. Kvetkus, P. Dargis, V. Abrai- 
tis, St. Briedis, St. Gegužis, M. Kižytė, J. Grigalius, 
J. Sonda ir A. Varnas. Viso 20.

Šitie asmenys prašė prezidentą Kenedį, kad jis pa
dėtų jiems sugrąžinti Lietuvon kapitalizmą—dvarinin
kų, fabrikantų ir kunigų viešpatavimą. Bet prez. Kene
dis, kuris, tiesa, su vizitoriais nusifotografavo,, juos la
bai nuvylė, brėždamas (anot “Naujienų”), “kad jis ne
galįs pasakyti, kada ir kas bus padaryta, ..nes tai .būtų 
suvedžiojimas...”

Mums rodosi, prezidentas Kenedis labai gerai “veiks
niams”’ atsakė, bet, iš kitos pusės, kitaip jis ir negalėjo 
atsakyti.

Kiekvienam juk yr.a aišku, kad Lietuva yra Tarybų 
Sąjungos tautų sudėtyje, kad ji yra tarybinė respubli
ka. Tarybine respublika Lietuvą 1940 metais paskelbė 
Liaudies seimas, išrinktas Lietuvos žmonių ..visuotiniu 
ir slaptu balsavimu! Jokia išorinė jėga šiandien negali 
pasakyti Lietuvos žmonėms, lietuvių tautai, kad ji pil
dytų nusišpicavusių “veiksnių” norus, kad grąžintų ten 
kapitalizmą su fašizmu. Lietuvių tauta užtenkamai su
brendusi ir žino, ko ji nori—ji pasirinko socialistinį ke
lią į ateitį ir juo eina. Eina kartu su kitomis tarybinė
mis respublikomis.

Ir prezidentas Kenedis, ne tais žodžiais, bet pana
šia prasme, matyt, bus “veiksniams” ir pasakęs.

T. MATULIONIS — 
ARKIVYSKUPAS

Chicagos klerikalų laik
raštis pranešk, kad vysk. 
Teofilius Matulionis tapo 
įšventintas arkivyskupu.

T. Matulionis jau senas— 
baigęs 90-uosius metus. Ka
daise jis buvo baustas už 
tai, kad padėjo miškiniams 
(banditams), tuojau po ka
ro siautėjusiems Lietuvoje, 
žudžiusiems nekaltus žmo
nes.

Nuo 1956 metų T. Matu
lionis gyvena Šeduvoje, 
vyskupijos valdyti Lietu
vos vyriausybė jam , nelei
džia dėl jo pirmesnių nu
sikaltimų.

Marijonų organas sako, 
kad popiežius Jonas XXIII- 
čiasis pasiuntė T. Matulio
niui į Šeduvą telegramą ir 
pakėlė jį į arkivyskupus.

Kadaise, prieš antrąjį pa
saulinį karą T. Matulionis 
buvo atvykęs į JAV, bet Ta
rybų Sąjungos viešai nekei
kė, nežiūrint to, kad jis ten 
ir tuomet buvo baustas.

Viešai T. Matulionis čiul
bėdavo kaip paukštelis, o 
slapta prieš sočia 1 i s t i n ę 
santvarką dirbo kaip vilke
lis.

— o —
DELEG/YCIJĄ pas prezidentą Kenedį organizavo 

kaž koks Vileišis iš Waterburio, ir jau kad kiek jis ten 
pats būtų nuvykęs, Bet užgirsta apie tai “amžinieji lais
vinto jai”—Grigaitis su Šimučiu, na, ir davai “darbuo
tis”, kad atimtų iš Vileišio “misiją.” Ir pavyko. Abudu 
—Šimutis su Grigaičiu—nusišpicavę politikieriukai. L. 
Šimutis, kaip žinia, 1926 jnetais, būdamas Seimo nariu, 
balsavo už fašistinį smurtą Lietuvoje. P. Grigaitis— 
amžinai susikompromitavęs politikieriukas, menševi
kas, bet generolas be armijos. Abudu šitiedu liūdno pa- 
veikso ricieriai buvo pas Kenedį “veiksnių” delegacijos 
spokesmanai!..

Ir jie ten tiek laimėjo, kaip ans Zablackas ant mui
lo.

125 METAI NUO
A. PUŠKINO MIRTIES

Vasario 10 d. visoje Ta
rybų Sąjungoje buvo iškil
mingai paminėtos A. Puški
no 125-osios mirties meti
nės.

Tarybinė spauda, radijas 
ir televizija plačiai dėstė 
apie genijaus gyvenimą ir 
kūrybą. \

APIE TAUTINES 
MAŽUMAS LIAUDIES
LENKIJOJ

Lenkijos Liaudies Respub
likoje, kaip žinia, yra tau
tiniu mažumu — ukrainie
čių, baltarusių, lietuvių, 
vokiečiu, etc. Tautinės ma-
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žumos veikia kultūros sri

Žygiai už taiką
ALBANY MIESTAS, Niujorko valstijos sostinė, 

ilgai atsimins demonstraciją, kurią suruošė taikos šali
ninkai vasario 12 d.

Tarp 2—3 tūkstančių žmonių pikietavo valstijinj 
kapitelių (seimelio rūmus), reikalaudami, kad seimelis 
(Assembly) darbuotųsi ne slėptuvėms statyti, o taikai
pasauly palaikyti.

“Taika!” “Taika!” skambėjo šūkiai. Daug demon
strantų buvo moterys, suvykusios iš visos valstijos, bet 
daugiausiai iš Niujorko miesto. Kai kurie nešėsi išskės
tus lietsargius su užrašais: “Tai rankinės nuo bombų 
slėptuvės!” Kiti obalsiai-šūkiai: “Gubernatoriau Rocke
feller!, išeikite iš savo rūsio ir pamatykite šviesą!” 
“Mes norime mokyklų mokslui pasiekti, o ne slėptuvių 
mirčiai!” etc. Demonstrantai apsilankė pas asemblima-

tyje, neišsižadėdamos savo 
kalbos, savo tradicijų.

Lenkijos lietuvių leidžia
mas laik r a š t i s “Aušra” 
(num. 3) išspausdino savo 
bendradarbio P. D. straips
nį, tarytum apžvalgą vise
to, kas daroma, kas veikia
ma. P. D. rašo :

šalia Lietuvių Visuomenines 
Kultūros Draugijos, kuri sėk
mingai dirba Seinų apskrities 
lietuvių tarpe, yra dar Lenki
joje tokios pat baltarusių, uk
rainiečių, žydų, rusų, čekų, 
slovakų ir vokiečių Draugi
jos. Jų pasiekimus pravartu 
pailiustruoti konkrečiais skai
čiais, nes jie geriausiai skai- 

nus ir pareiškė savo reikalavimus, kad atšauktų tą nu- tytoją įtikins. Baltarusių Drau- 
tarimą, kuriuo skiriama $100,000,000 slėptuvėms staty- :turi 
ti.

Šią demonstraciją suruošė Committee for ; 
Nuclear Policy ir Americans for Democratic Action.

i suorganizavusi 75 
meninius ansamblius, be to, 
turi 6 skaityklas ir kelias bib- 

a Sane , liotekas. Ukrainiečių Visuome- 
. nines Kultūros Draugija suor-

Prie jų prisidėjo Conference of Greater New York 
Peace Groups, vadovaujama Henry Abramso.

DAUG DIDESNĖS REIKŠMĖS turėjo demonstra
cija Washingtone, kurią suruošė šalies kolegijų ir uni
versitetų studentai praėjusį savaitgalį. Iš viso jų buvo 
keletas tūkstančių, suvokusių iš visos šalies kampų.

Studentai demonstravo už taikos Išlaikymą, prieš 
branduolinių ginklų bandymą. “Slėptuvės mūs neišgel
bės!” “Duokite progą mūsų vaikams gyventi!” skelbė 
šūkiai nešamose iškabose.

Studentai demonstravo prie Baltųjų rūmų, taipgi 
prie kapitoliaus—Kongreso rūmų. Studentai kalbėjosi 
su apie 60 senatorių ir su šimtais kongresmanų, pareikš- 
dami jiems savo reikalavimus. Jų delegacija buvo priim
ta Baltuosiuose rūmuose ir kalbėjosi su prezidento Ke
nedžio padėjėjais.

Studentų demonstraciją organizuoti moraliai padė
jo, tarp kitų: istorikas Henry Steele Commager, Nor- 

• man Cousins, Mrs. Rooseveltienė, Norman Thomas ir 
kiti.

Subruzdo jauni ir seni amerikiečiai veiklai už tai
kos išlaikymą, už žmonijos ir civilizacijos išgelbėjimą!

- ■ —------------ ------------------------------------------------------------------------------...............

ganizavo 61 ansamblį, jų tar
pe yra keli tautinių šokių bū
reliai, 19 muzikos būrelių, o 
likusieji — tai scenos mėgė
jų rateliai. Kitos draugijos 
turi mažiau tokių ansamblių, 
bet juk ne skaičius dalyką le
mia, tik lygis ir veikla. Vien 
1961 m. Rusų Teatras, veikiąs 
prie Kultūros Draugijos “Zve
lija,” pastatė 3 veikąlus “Ka- 
satko,” iš viso duodamas 29 
spektaklius Olštyno ir Balsto
gės vaivadijų apskričių mies
tuose.

Autorius primena, jog 
“tautinių draugijų veikla 
nesiriboja vien dainom ir 
šokiais.” Vyksta paskaitos- 
i^eferatai, diskusijos, litera
tūriniai vakarai, tačiau me
ninis judėjimas yra pdts 
g y v i a usias ir apčiuopia
miausias. Toliau:

žinoma, tautinių draugijų 
veikla nesiriboja vien dainom 
ir šokiais. Tos draugijos ran- 

2 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.) 23, 1962 da daug kitų formų prieiti

prie savo tautybės gyventojų. 
Didelį pasisekimą turi, pav., 
įvairios paskaitos;' p&šneki&Hi,’ 
kraštotyrinės eksku'i’šijbs, li
teratūros vakarai bei bendrojo 
ir tautinio pobūdžio minėji
mai. Broliškosios Ukrainie
čių Draugijos aktyvas šiais me
tais suruošė kelias dešimtis 
minėjimų, skirtų didžiojo sa
vo dainiaus Taraso Ševčenkos 
100-osioms metinėms pagerbti, 
dalyvaujant taip pat lenkams. 
Baltarusių, Ukrainiečių ir žy
dų Draugijos jungė į savo veik
los planą problematiką, kuri 
siejasi su Jungtinės Įrenkų 
Darbininkų Partijos 20-osiomis 
metinėmis, nes juk tos Parti
jos kovose prieš hitlerinį oku
pantą dalyvavo nemažai kitų 
tautybių žmonių. Daugelis lie
tuvių, 1960 m. dalyvavusių 
tautinių mažumų muzikos ir 
šokių festivalyje, įvykusiame 
Varšuvos Nacionaliniame Te
atre, turėjo progos akivaiz
džiai įsitikinti, kad Liaudies 
Valstybė duoda visas galimy
bes tautinių mažumų kultūros- 
švietimo gyvenimui tarpti.

Toli neieškodami, galime 
įsitikinti, kad socialistinė san
tvarka praktikoje realizuoja 
lygiatei s i š k u m o principus. 
Liaudies Lenkijoje daugelis 
lietuvių, baltarusių, ukrainie
čių ir kitų tautybių žmonių 
baigė aukštąsias mokyklas, 
daugelis valstiečių rado darbą 
socialistinėje pramonėje. Au
ga ir bręsta naujoji karta, be 
kompleksų ir liguisto nusista
tymo prieš kitas tautybes. Ta
čiau, kad šį naudingą interna
cionalinio auklėjimo procesą 
pagilinti ir pagreitinti, reikia 
patiems auklėtis, skaityti ir 
nenuilstamai mokytis. Juk kas 
kitas gali sėkmingiau kovoti 
prieš šen bei ten pasireiškian
tį ar tai lietuvišką, ar ukrai- 
nietišką nacionalizmą, jei ne 
patys lietuviai ar ukrainie
čiai?

Kultūros - švietimo darbas 
turi būti n a u j o j o žmogaus 
auklėjimo tarnyboje.

Dabar artėja žiema su jos 
ilgais vakarais, šis laikotarpis 
labai tinka kaimo švietimo bei 
kultūrinio' gyvenimo organi
zavimui. Kaimas laukia pagal
bos. Nuo Seinų iki lietuviško 
kaimo šiuolaikinės technikos 
laikais kelias ne taip jau to
limas. Jaunimas ir vyresnieji 
patys noriai imtųsi organizuoti 
scenos mėgėjų ratelius, chorus 
ir pan., bet jiems reikia padė
ti, patarti, o dažnai ir paska
tinti. Lietuvių mažuma Seinų 
krašte niekuo juk neblogesnė 
už ukrainiečius Mozūrų Bailė
se. O štai, kaip tik Mozūrų 
Bailėse, artimuose žvirbliuose 
Goldapės apskr. ir kitur kul
tūrinis gyvenimas tiesiog vir
te verda. Tas pat Hainovkos 
ir Balstogės apskrityse, kurio
se labai aktyviai veikia balta
rusių meniniai ansambliai, sa
vo tarpan pritraukę nemaža 
lenkų jaunimo. Balt arusių 
“Liavonichos” estrada yra jau 
labai pagarsėjusi kaime. O 
gal taip baltarusių estrada ap
lankytų Seinus? Po to lietu
viai šokėjai ir dainininkai pa
važinėtų po lenkų ir baltaru
sių kaimus?

NE TUO ADRESU
Čikagos mfenševikų laik

raštis rašo, kad JAV Vals
tybės s e k r e t o r ius Dean 
Ruskas “pasiuntė linkėji
mus lietuvių tautai.” Skai
tome, žiūrime, kur, “kokiai 
tautai” jis pasiuntė linkėji
mus. Pasirodo, kad Rusk 
savo linkėjijnus pasiuntė 
tūlam J. Rajeckui, kuris su 
lietuvių tauta neturi nieko 
bendro!

Jei iš tikrųjų Valstybės 
sekretorius norėjo lietuvių 
tautai “palinkėti,” tai jis 
turėjo pasiųsti savo telegra
mą per TSRS ambasadą į 
Lietuvą.

J. Rajeckas nėra joks Ta
rybų Lietuvos atstovas, jis 
jokios tautos čia neatsto
vauja !

Sacramento^ Calif. —Bu
vęs JAV viceprezidentas R. 
Niksonas remia Jungtinių 
Valstijų kišimąsi į Pietų 
Vietnamo vidaus reikalus.

Vatikanas nepatenkintas Į 
valdžios politika

Į - '• J > J. .; J i j ..

; i; Įtąhj^s. y. Krikščionių de
mokratų partijos suvažia
vimas užgyrė prem j e r o 
Amintore Fanfani progra
mą. Didžiulė dauguma de
legatų pasisakė už kairiųjų 
krikščionių palinkimą koo
peruoti su Pietro Nenni va
dovaujamais kairiaisiais so
cialistais, kurie pirmiau, 
veikė bendrame fronte su 
komunistais.

Dešinioji ir centro vado
vybė Krikščionių demokra
tų partijoje,, atrodo, neteko 
pagrindo vadovauti valdan
čiajai partijai. Dabartinis 
premjeras Fanfani, mato
mai, pasiliks valdžios vado
vybėje ir bandys kooperuoti 
su kairiaisiais socialistais.

Vatikanui, matyt, tokia 
katalikiškos partijos politi
ka visai nepatinka. Vatika
no organas “L’Osservatore 
Romano” ir Romos katali
kų veiklos organas “H Quo- 
tidiano” išstojo su smarkia 
kritika. Jie priminė popie
žiaus Pijaus XI pareiški
mą: “nei vienas negali būti 
geras socialistas ir tuo pa
čiu metu tikras katalikas”. 
Tuomi tie laikraščiai įspėjo 
katalikus partijos vadus ir 
narius, kad jie būtų atsar
gūs draugauti su socialis
tais ir komunistais, nes ga
li užsitraukti “dievo koro- 
nę”.

Fanfani ir kiti kairesnie
ji katalikiškos partijos va
dai, matydami Italijos žmo
nių krypimą kairėn ir savo 
partijos daugelio narių bro- 
liavimąsi su sucialistais ir 
komunistais, matomai, ne
paklausys Vatikano per
spėjimo. Dar nežinia, kaip 
toli jie eis į kairę, Jeigu jie 
norės kairiųjų socialistų 
paramos, tai turės sudaryti 
plačią socialinių reformų 
programą, kairiesiems so
cialistams priimtiną, Kaip 
atrodė, jie neieškos kokios 
nors komunistų paramos.

Italijos prezidentas Gio
vanni Gronchi esąs paten
kintas naująja Krikščionių 
demokratų partijos politi
ka. Jis mielu noru pakvies 
Fanfani sudaryti kabinetą 
iš kairesniųjų vadų. Ar kai
riųjų socialistų vadai reika
laus vietų kabinete, dar ne
žinia.

SAVO AUKŠTOSE PAREIGOSE

Maskvoje viešėjo Tarpparlamentines Sąjungos Tarybos Pre
zidentas D. Kodačči-Pizanelli. D. Kodacci-PizaneMi informa
vo TSRS Ministrų Tarybų Pirmininką N. Chruščiovą apie 50- 
osios Tarpparlamentines Sąjungos sesiją. Prezidentą D. Pi- 
zanellį Maskvoje pasitiko Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininkas J. Paleckis.

NUOTRAUKOJE: D. Kodačči -Pizanelli (kairėjeJ ir J. 
Paleckis Maskvos Šerementjevo aerodrome.

Pasirodo, kad Ita 1 i j a 
krypsta kairėn. O tai bai
siai nepatinka tiek Vatika
nui, tiek Jungtinėms Valsti
joms. Manoma, kad ir mili- 
tariniai su NATO Italija 
gali mažiau kooperuoti, nes 
kairieji socialistai tam ne
pritaria.

Skandalinga mokyklose 
padėtis

Jungtinių Vaslsijų mo
kyklinio amžiaus vaikai 
pergyvena nemažus sunku
mus pasiekti reikiamo mok
slo. Visur stoka mokytojų 
ir mokyklų. Mokiniams ten
ka kaitaliotis: vieni e m s 
anksčiau mokyklon ateiti, 
kitiems tik nuo pietų, o kai 
kuriems dar vėliau.

Bet tai dar ne viskas. Da
bar jau žiluma, kad ir rei
kalingų vaaėvėlių ir skai
tymui knygų pradeda sto- 
kuoti.

New York o Apšvietos 
Tarybos prezidentas Max 
J. Rubin pareiškė, kad apie 
171,000 N. Y. mokinių “jau 
per du metus yra atsilikę 
su skaitymu”. Tai skanda
linga padėtis. Daugelyje 
mokyklų neturi pilno rei
kiamu vadovėliu seto, v

Daugiausia apleistos mo
kyklos biednuomenės ap
gyventuose rajonuose, neg
rų ir puertorikiečių apgy
ventuose.

Jungtinė Tėvų Draugija, 
kuri rūpinasi mokinių pa- 
2—Įvairiais klausimais 
dėtimi, nurodo, kad tokia 
skaudi mokyklose padėtis 
nepaeina iš mokytojų ar 
mokyklų prižiūrėtojų apsi
leidimo, bet dėl finansinio 
mokykloms trūkumo. Ka
dangi apšvietos reikalams 
biudžetas yra“ visai suma
žintas, tai ir suprantama, 
kodėl mūsų mokyklos turi 
nukentėti.

Hanzos tautos žmones 
ilgai gyvena

Hįunza — nedidelė taute
lė, turinti apie 30,000 gy
ventojų, karaliaus valdo
ma. Ji rubežiuojasi su Kini
jos Liaudies Respublika.

Prieš trejetą metų ten 
buvo nuvykęs Dr. Arthur 
Banik tyrinėti Hunzos žmo
nių gyvenimą. Girdė j ę s 
gandus, kad tos tautelės 

žmonės gyveną ilgą amžių, 
kuris siekiąs virš 100 metų. 
Dr. Banik vykdamas kelio
nėn labai abejojo, ar taip 
gali būti. Bet atvykęs Hun- 
zon tikrai patyrė, kad ten 
daugelis žmonių gyvena 
net iki 120 metų aųižiaus.

Kad daugiau patyrus, 
kaip ten žmonės gyvena, 
N acionalinė Geriatrics 
Draugija pasiuntė ten Dr. 
J. M. Hoffman.

Hįoffman, su žmona pa
buvęs tris savaites Hun- 
zoje, sako: “Met persitik
rinome, kad 30,000 Hunzos 
gyventojų gyvena nepa
prastai ilgą gyvenimą. 
Jungtinėse Valstijose tik 9 
proc. gyventojų viršina 65 
metus amžiaus, bet Hunzo- 
je tokių žmonių procentas 
pasirodo dvigubai dides
nis.”

DI*. Hoffman kalbėjosi 
su daugeliu turinčių nuo 
100 iki 120 metu amžiaus. 
Pasirodo, kad jie yra svei
ki ir veiklūs.

Svarbu žinoti, kodėl jie 
ilgiau gyvena negu Ameri
kos žmonės. Pasirodo, kad 
Himalajaus kalnynų slėnys 
yra labai derlingas. Žemė ir y 
vanduo turi daug mineralų. 
Žmonių maistas susidada iš 
vaisių, riešutų, daržovių ir 
grūdų. Mėsos jie mažai te
naudoja maistui, daug val
go apricots, kurie labai 
maistingi ir sveikatai nau
dingi.

Kitas svarbus dalykas: 
kasdienis darbas laukuose, 
laipiojimas po kalnus. Vai
kai, jauini ir seni — visi 
turi naudingą užsiėmimą.

Trečias dalykas, tai ty
ras oras, neturįs jokių au
tomobilių, fabrikų ir kito
kių dujų. Žmonės gyveną 
ramiai. Jiems nereikią po-., 
licistų bei kalėjimų. Sute
mus’ tuūj visi eina gulti,, 
prašvitus rytui visi keliasi, j

Hunzos žmonės gyvena 
primityviai. Dr. ’ Banik ' Hr 
Dr. Hoffman sako, kad jie 
pasigamina naturalio mais
to pakankamai, tai niekam 
netenka badauti.

J. G.

Easthampton, Mass.
Mire J. A. Kunca

Sulaukęs 74 metų amžiaus 
mirė J. A. Kunca, mano 
pusbrolis. Jis visą laiką gy
veno šiame miestelyje. Pa
liko nuliūdime žmoną—Oną, 
du sūnus, vieną dukrą ir 4 
anūkus.

Buvo nuoširdus ir geras 
darbininkas, bet prie ap
švietos ir judėjimo nesiekė. 
Buvo laisvas, nelankė baž
nyčios, bet šeima jį palaido
jo religiniai. Ilsėkis ramiai, y 
reiškiu užuojautą.

Čia būdamas susitikau 
“Laisvės” skaitytoją J. Aliu- * 
kevičių. Pasikalbėjome apie 
Easthamptono lietuvius. Sa
kė, kad viskas stovi ant vie
tos — nėra veikimo. Klau
siau, kaip jam patinka 
“Laisvė”, sakė, kad patinka, 
nes per daugelį metų skai
to.

Sutikau keletą Vytauto 
draugijos narių. Pasakojo, 
kad draugija turi pinigų, 
bet nariais mažėja, Sakė, 
kad nelengva net valdybą 
sudaryti.

Draugija buvo prisiimtus 
mano pusbroliui šešis grab- 
nešius. Vyrai dar stiprūs, 
bet jau turi metų.

J. S. Kunca

Bonna. — Vakarų Vokie- < 
tijoje siautė baisios sniego 
audros su galingu vėju*. Žu-jV 
vo virš 20 žmonių. Vėjas 
išvartė ir sulaužė apie 100,- 
000 medžių.



Įdomus rašytojo straipsnis Iš laiškų
“Laisvėje” vasario 2

tilpo Tarybinės Lietuvos 
rašytojo Albino Žukausko 
labai įdomus raštas, pava
dintas “Pasikalbėjimas su 
Lietuvos miestais.” Rašy
tojas labai įdomiai kritikuo
ja miestuose, kai m u o s e , 
kolūkiuose vienaaukščių na
mų statybų. Ir jis ragina 
ir nurodo, kad miestai ir 
kolūkiai turi kilti ir kilti į 
aukštį. O tai labai, labai 
gražūs, puikūs rašytojo pa
tarimai, pasiūlymai. Mano 
supratimu, jie labai sužavė
jo daug žmonių ne tik Lie
tuvoje, bet ir kitose šalyse, 
kur tik yra apsigyvenę lie
tuviai.

Ir Amerikoje tebeplintą 
tų žemučių namelių staty
mo manija. Ir čia per pa
staruosius 10 metų beveik 
visuose, ypač didesniuose 
miestuose vienaaukščiai na
meliai dygsta it grybai po 
lietaus. Daro nekokį įspū
dį. Kai kuriuose miestuose, 
it ančių pulkai, jau gan to
li į užmiesčius mylių my
lias nusidriekę ir prie že- 

d mės prilipę net ir pelkėtose 
vietose mažyčiai žemučiai 
nameliai. Tokius dabar A- 
merikoje žmonės statosi na
melius.

Tiesa, darbo žmonėms to
kie nameliai pigiau kainuo
ja negu dviaukščiai. Tad 
juos galima pateisinti. Juk 
jie žiūri, kad tik būtų pi
giau, kad tik turėtų nuo
savą namelį, kad tik nerei
kėtų didesnės pusės uždar
bio skirti nuomai.

Bet Tarybinėje Lietuvoje 
tokių žemučių namelių sta
tymas tikrai nepateisina
mas. Anot rašytojo, tai be
reikalingas jėgų eikvojimas.

Man net pikta ir gaila, 
kad draugas Žukauskas tiek

d. daug miestų paminėjo rašy-
damas straipsnį, bet nė žo
deliu neprisiminė man taip 
mielos Suv. Kalvarijos. O 
juk Kalvarija buvo garsus 
ir nevisai mažytis miestelis 
dar tada, kai Lietuvą valdė 
caras Mikė. Joje jau buvo 
dviaukščių namų.

Kalvarija buvo garsi ir 
tuo, kad joje stovėjo daug 
caro kariuomenės. Ulonų 
pulkas stovėjo prie plento, 
ateinančio nuo Marijampo
lės, dabar Kapsuko. Jų ka- 
zarmės buvo gan didelės. O 
pėstininkų pulkas, o gal ir 
keli, s t o v ė j o trikampyje 
tarp dviejų plentų. Prieš 
man vykstant į A m e r i k ą 
1909 m., caro valdžia tik 
ką buvo baigus statyti mil
žinišką keturių aukštų pa- 
statą-kazarmę vien tik iš 
plytų. Ir tai buvo gan gra
žus pastatas. O kitos kazar- 
mės buvo jau senos, irgi ne
mažos. Būdavo kai išvarys 
pulkus kareivėlių ir kai jie 
maršuodami užtrauks dainą 
“Ras, dva, triliulia, char- 
nabraluška moja!,” tai net 
visas miestas skambėdavo. 
Išgirdę kareivėlius dainuo
jant, ir mes vaikai dainuo
davome “Ras, dva, triliulia, 
charnabraluška moja!” Bet 
ką tie žodžiai reiškia, mums 
nerūpėjo.

Kalvarijoje, rodosi, 1906 
m., per Marijos vardo at- 
pųskus tarp lenkų ir lietu
vių įvyko didelis mūšis pa
čioje bažnyčioje. Jie mušė
si už tai, kad bažnyčioje bū
tų legalizuotos tik lietuviš
kos giesmės. Na, o lenkai, 
kurių buvo maža mažuma, 
stojo už lenkiškas giesmes. 
Bažnyčioje buvo daug krau
jo pralieta.

Susninkų Jurgis
. ____-......   .v:- - . . --..

Kaip rašyti savo senatoriui 
arba kongresmanui

Kodėl, kada ir ką jūs tu
rėtumėte rašyti savo atsto
vui K o n g r e se? Tai yra 
svarbūs ir praktiški klau
simai, kurie kyla galvojan
čiam piliečiui, prasidėjus 
antrai 87-to Kongreso sesi
jai.

J A V-jų Kongresas yra 
įstatymų leidimo kūnas. Jū
sų atstovas ir senatoriai

ir jus turite įsitėmyti, ko

Gerbiamoji redakcija,
Aš dažnai skaitau, .laik

raštį “Laisvė.” " Mah'idklai 
patinka šis laikraštis, ir aš 
norėčiau jame bendradar
biauti.

Linkiu visam redakcijos 
kolektyvui kuo geriausios 
sėkmės ir toliau sėkmingai 
dirbant kilnų ir reikalingą 
darbą.

Norėčiau šį laikraštį gau
ti pastoviai. Jei kas sutik
tų užprenumeruoti šį laik
raštį mano adresu, tam aš 
būčiau labai dėkingas ir at
silygindamas ats i ų s č i a u 
Lietuvoje išleidžiamų laik
raščių, žurnalų bei knygų.

Mano didelis troškimas— 
susirašinėti, pasi dalinti 
mintimis su Amerikoje gy
venančiais lietuviais. To
dėl prašau Jūsų, jei yra ga
limybės, paskelbti mano ad
resą laikraštyje.

Man 21 metai. Studijuo
ju Vilniaus valstybiniame 
universitete.

Man įdomiausia būtų su
sirašinėti su 18-25 metu 
amžiaus lietuviais bei lietu
vaitėmis. Jei sunku rašyti 
lietuviškai, galima rašyti ir 
angliškai.

Baigdamas noriu dar kar
tą palinkėti “Laisvės” re
dakcijai bei visiems laikraš
čio skaitytojams didelės lai
mės darbe ir gvenime.

O dabar pateikiu savo ad
resą :

Lipskis Stanislovas 
Universiteto ’/j—65 
Vilnius—C > 
Lithuania, USSR

greitu laiku vienu iš jų 
plaukti į Europą.

Sveikinu jus su šeimyniš
ko gyvenimo auksiniu jubi
liejum įpjįpkiu tąja proga 
atsiekti savo tikslą—aplan
kyti gimtąjį kraštą. Tačiau 
ant tų laivų nedėkite daug 
vilties, nes veikiausia bus 
sunku pradžioje į juos įsi
veržti.

Draugiškai, 
Pr. Buknys

Cleveland, Ohio
Iš C.L.M. Klubo 

susirinkimo
Vasario 8 d. įvyko Cleve- 

lando Lietuvių Moterų klu
bo susirinkimas. Jis buvo 
skaitlingas. Pirmininkė A. 
Palton paprašė nares atsi
stojimu pagerbti mirusią 
Zosią Stripeikienę.

Buvo skaitytas laiškas 
nuo J. Stripeikos su padė
ka klubo narėms už patar
navimą laike jo žmonos lai
dotuvių ir už gėlių vainiką.

Buvo laiškas iš “Vilnies” 
prašant paramos bazarui. 
Nutarta iš iždo paaukoti 
$10. Buvo padėkos laiškai 
ir pakvitavimai už aukas 
nuo Raudonojo Kryžiaus ir 
organizacijos kovai prieš 
džiovą.

Komisija raportavo, kad 
parengimas gerai pavyko. 
Komitetas dėkoja visi-ems 
už dovanėles ir visiems ir 
visoms už skaitlingą atsi
lankymą.

Ligonių aplankymo komi
sija raportavo, kad serga

Philadelphia, Pa.
ko nepagelbsti, bet turiu vil
tį, kad, orui atšilus, švėika- 
ta pasitaisys, skausmai su- 
mažėsj ir galėsiu prisidėti 
prie naudingo visuomeninio

Tariu padėkos žodį drau
gui R. M. už pri siųstas 
vertingas knygas. Esant 
pensininku, tai vertinga do- 

i vana turinčiam laiko skai
tyti.

Naujas miesto majoras 
Tate vasario 13 d. buvo 
įvesdintas baigti pasitrau
kusio Dilwortho terminą. 
Miesto čarteris nusako, kad 
į pasitraukusio vietą pilie
čiai turi rnkti kitą. Res
publikonai ir tūli demokra
tai su tuo nesutiko-. Daly
kas pasiekė teismus. Že
mesnysis teismas pasisakė, 
kad įvyktų šiais metais rin
kimai. Aukščiausias vals
tijos teismas nuspr e n d ė , 
kad rinkimai įvyktų 1963 
metų lapkričio mėnesį.

Pasitraukusiam Dilwor- 
thui, sakoma, bus mokama 
$8,000 į metus pensijos.

Valdininkai save apsirū
pina!

Arti tūkstančio valandų 
42 mokyklų jaunuooliai be 
atlyginimo dirbo ligoninėse, 
p a t a r naudami ligoniams, 
padėdami slaugėms. Gražus 
pasišventimas!

darbo.
Drauge Bekampi! Turė

kite viltį, kad sunkumus 
nugalėsite, , ir, pavasariui 
atėjus, būsite sveikųjų bū
ryje. Visi jūsų d r a u g a i 
jums to linki!

Atvirutė drg. P. iš Spring
field, Mass., mane sujaudi
no. Drg. P. senas New Jer
sey gyventojas, dirbtuvės, 
išsiųstas ten dirbančiuosius 
mokyti, sakosi grįš už kelių 
savaičių. Gerų pasekmių 
jums, drauge!

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks vasario 23 d. se
noje vietoje — 1150 N. 4 
St., 7:30 vai. vakare. Pra
šome visus narius dalyvau
ti. Yra svarbių reikalų 
svarstymui.

230 presbiterionų bažny
čių pasiuntė prezi d e n t u i 
Kenedžiui prašymą nepra
dėti branduolinių ginklų 
bandymų atmosferoje. Jie 
ragina ne tik savo pasekė
jus, bet visus taikai prita
riančius žmones tą patį da-

Akių specialistų suva
žiavime Philadelphijoje dal- 
vavo keturi šimtai gydyto
jų. Dr. Levick sako, kad su
rasta gyduolė vėžio gydy
mui. Sakė, vienam turin
čiam akyje vėžį pasisekė 
pagydyti, pasikar t o j i m o 
žymių nėra. Tačiau jisai 
pasakė ir tai, kad ims laiko 
iki bus surastos priemonės 
šios ligos pagydymui vi
siems ja sergantiems.

Centennial Jait mokyklos

Worcester, Mass.
Iš Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

moterų veikimo
Gruodžio mėnesio susi

rinkime buvo komiteto 
teiktas raportas iš 61-šiais- 
metais pravestų darbų. Bė
gyje 10 mėnesių įvyko 12 . 
parengimų, kurie davė pel-' 
no $1,500. Visi pinigai pa- ... 
naudoti Namo reikalams. 
Raportą išklausius, net pa
čios draugės nustebo, kad,T 

trumpu laikų lie*tc 
,dąug^atlikta gražaus, dar
bo/ Komitetas širdingai jdę-- 
koja skyriaus narėms ir ly-j 
giai visoms - visiems rėmu-Ą 
siems mūsų parengimus, dė-,/ 
kui prisidėjusiems su darbų?, 
ir dovanomis. ?

Pranešta, kad nupirkimas 
stalų viršutinei salei suda- 
re iždui trūkumą porą šim
tų dolerių. Nutarta tuojau 
sukelti reikalingą sumą iš
lyginimui trūkumo.

Jubiliejiniai pietūs
Su pradžia kovo sukanka 

metai laiko, kai suorgani- * 
zuotas L.S.D. Moterų veiki
mo komitetas. Vienerių me
tų gyvavimo ir veiklos at- . 
žymėjimui rengiamas ban- • 
ketas kovo 4-tą, 29 Endicott '■ 
St., 1-mą valandą dieną. Me-- 
ninę programą sudarys 
Muzikale apysaka. Rengė- • 
jos kviečia visus dalyvauti 
bankete. /?’

Gerb. Pr. Bukny!
Man rodosi, jūs rašėte 

prieš apie metus laiko, kad 
Mr. Hyman Cantor t Vaka
rinėje Vokietijoje statydi
nasi du didelius laivus, ku- 

■ rie bus užbaigti 1962 metais, 
j Aš noriu žinoti, ar tie lai- 
!vai bus pastatyti, ir ar jie 
veš pasažierius šiais metais 
už $50 į Europą.

Jei taip būtų, tai aš norė
čiau pamatyti tą dzūkišką 
kampelį, iš kurio aš atvy
kau į Ameriką prieš 57 me
tus. Maniau čia rasti daug 

.visokių laimių, bet radau

M. Nikas ir J. Kazeliūnie- 
nė. Pastarosios antrašas 
446 Bishop Rd., Clevelande. 
Patartina narėms draugę 
aplankyti. Susirgo Bert 
Butkus, 7711 Lockyear 
Avė., N. E., Clevelandė. Į 
ligonių lankylio komisiją 
dar įėjo M. Karson ir Lidei- 
kienė.

Į klubą įstojo M. Garbin- 
Čienė. Po susirinkimo tu
rėjome vaišes, nes M. Ty- 
zenhaus minėjo savo 71 me
tų sukaktį. Šeimininkėmis 
jau kelintu kartu buvo O. 
Žemaitienė ir O. Mičiulie- 
nė. Širdingai joms ačiū!

ryt.

Transporto darbininkų 
lokalas 282 sutiko su beša
lišku tarpininku, kad prie 
vieno unijos ir Pennsbury 
mokyklos sprendimo nekva
lifikuotų; dubininkų klau
simo turėtų teisę balsuoti 
už uniją ar prieš ją. Lo
kalas organizuoja Pennsbu
ry mokyklos turinčiuosius 
specialybę darbe.

PATAISOS
Brockton, Mass. — “Lais

vas” No. 13 buvo pasakyta, 
kad vasario 5 d. mirė And-

kiam komitetui bilius buvo 
paskirtas.

Jeigu jūsų atstovas ar 
senatorius yra komiteto na
rys, jūsų laiškas bus ypač
efektingas, kadangi komite-jtik vieną, būtent susitikau 
tai daugiausia darbo daro | geltonplaukę dzūkaitę irva- 
legislacijoje. Jeigu jis nė-jsario 18 d., 1912 m., mudu 
ra komiteto narys, papra- i sukūrėme šeimynišką gyve- 
šykit jo perduoti jūsų laiš-lnimą. Ot, dabar mudviem

yra jūsų atstovai. Jūs jiems 
mokate. Jūsų balsai nule
mia jų išrinkimą. Per juos 
jūs galite perduoti savo 
nuomonę, kuri gali nulem
ti legislaciją. Jūsų pagal
ba jų darbe — įstatymų da
ryme — yra reikalinga ir 

’pageidaujama. Papra štai 
jie savo nuomones apie le
gislaciją sudaro pasirem- 

»darni tuo, ko, jų manymu, 
nori jų atstovaujamieji — 
jūs..

Ką Kongresas daro, lie
čia asmeniškai jus ir visą 
tautą. Jūsų, kaipo piliečių, 
mokesčių mokėtojų ir var
totojų, atsakomybė reika
lauja daugiau negu vien tik 
balsavimo. Reikia būti in
formuotiems apie legislaci
ją per spaudą, radiją ir te
leviziją, patariant savo at
stovams Kongrese ir pare
miant jų nuomones.

Daleiskim, jums yra įdo
mus kuris nors bilius, kada 
tad turėtumėte rašyti sa
vo atstovui Kongrese? Lai
ko parinkimas yra svarbus.. 
Yra maža naudos rašant po 
to, kai jis jau yra balsa

vęs, nebent jūsų laiškas tik 
, komentuotų apie jo veiklą, 
f ar jis turėtų kitą progą 

balsuoti. Jūsų pirmas laiš
kas tada turėtų būti para
šytas, kai bilius yra įneštas,

ką komitetui su prašymu, 
kad laiškas būtų uždoku- 
mentuotas komiteto bylose 
ir apie jo gavimą pranešta. 
Kitas jūsų laiškas, kai ar
tėja balsavimo laikas už bi- 
lių Atstovų Rūmuose ar 
Senate, gali padėti jūsų at
stovui nuspręsti jo palaiky
mą ar jam pasipriešinimą.

Ką gi jūs turėtumėt ra
šyti savo atstovui Kongre
se? Parašykit jam, kokia 
jūsų nuomonė apie ruošia
mą bilių ir kodėl. Jums 
nereikia duoti smulkios ar
gumentacijos. Jūs galite 
dal-eisti, kad jūsų atstovas 
Kongrese žino daugumą ar
gumentų už ar prieš svar
bų bilių. Bet jis nežino jū
sų nuomonės, nebent jūs 
jam ją parašysi t. Jūsų 
laiškas nebūtinai turi būti 
parašytas mašinėle. Ranka 
rašytas laiškas kartais giliau 
pagauna. Forminiai laiškai 
yra beveik be naudos Jie 
tik parodo, kad jūs pasi- 
rašėt po gatavai sudaryta 
kieno nors nuomone.

Kaip laiškai atstovams 
Kongrese turėtų būti adre
suojami? Žemesniojo bu
to atstovams—
Honorable (pilnas vardas ir 

pavardė)
House of Rrepresentatives 

Washington 25, D. C..

sukanka 50 metų šeimyniš
ko gyvenimo. Užauginome 
šešetą vaikučių. Girdėjo
me, kad jie ką tai mums 
rengia. Dabar ir jie jau tu
ri šeimas, tai ir turi savo 
reikalus.

Malonėkite suteikti mums 
prašomas informacijas.

Su pagarba,
A. Vaitkevičius 

Norfolk, Mass.
Mielas drauge 
A. Vaitkevičiau!

Mr. Hyman Cantor per
nai paskelbė, kad jis staty
dina du laivus 6,000 pasa- 
žierių kiekiveną, ir kad kai
na į Europą būsianti tik 
$50 asmeniui. Taipgi minė
jo, kad tie laivai bus gata
vi apie vidurį 1962 metų. 
Dabar apie tuos laivus nie
ko negirdėti. Beje, buvo ra
šyta, kad užsisakymų tais 
laivais važiuoti esama labai 
daug. Kai jie bus pastaty
ti, vargiai jūs gausite progą

Sekamas klubo susirinki
mas įvyks kovo 8 d. Tai 
bus kartu ir minėjimas Mo
terų dienos. Įvyks žinomoje 
vietoje ir tuo pat laiku. 
Prašome ne tik nares, bet 
ir simpatikes, taipgi vyrus 
dalyvauti. A. S.

Roma. — Popiežius Jonas 
XXIII paskyrė 10 naujų 
kardinolu.

Oro biuro pranešimu, va
sario 11 diena čia buvo šal
čiausia šiais metais. Vasa
rio 12 d. buvo gražiai at
žymėtas Lincolno gimtadie
nis.

Laiškutis iš drg. J. A. Be
it a m p i o . Jis skundžiasi 
sveikatos blogumu. Sako: 
Naktį miegoti negaliu. Die
ną skausmai kankina, ran
kos, kojos reumatizmo suka
mos. Rašyti negaliu, ran
kos dreba. Pasiryžimą vei
kime turiu, bet esu bespė- 
kis. Daktarai, gyduolės nie-

NAUJA MEDŽIAGA APMUŠALAMS

Vilniuje pradėjo veikti medžio plokščią dirbinių gamyklos
cechas, kuriame pirmą kartą Lietuvoje gaminama dekoraty
vinė sluoksniuote plastikai. Dervoje išmirkytas popierius su
dedamas j vieną sluoksnį ir aukštoje temperatūroje supresuo
jamas. Tokia sluoksniuote puikiai imituoja ąžuolą, raudon
medį, marmurų!. Jis bus plačiai panaudojama baldų pramb- 
medį, m’armurą. Ji bus plačiai panaudojama baldų pramo
nėje, automobilių, lėktuvų vidaus apmušalams.

Praeitais metais gamykla išleido 2 tūkstančius kvadratinių 
metrų plastikų.

NUOTRAUKOJE: inžinierė-technologė V. Stepančiko

Laiškai senatoriams tu
rėtų būti adresuoti sekan
čiai:

Honorable (pilnas vardas 
ir pavardė)

United States Senate 
Washington 25, D. C.

American Council
(kairėje) ir laboratorijos vedėja IZ. Navickaitė tikrina sluoks
niuoto popiriaus plastiką.

taryba norėjo vaikams įduo
ti 3,000 biblijos knygučių. 
Nesutinkanti su bib 1 i j o s1 
mokymu- tėvai sukėlė pro
testą. Prie jų prisidėjo.pro
testantų ir žydų tikybų va
dovai. Abi pusės turi advo
katus, pasiekė teismą, ir 3 
teisėjai uždraudė bibliją 
vaikams duoti. Galutinas 
sprendimas bus artimoje 

I ateityje. Nesutinkantieji su 
biblijos mokymu viešosiose 
mokyklose laikosi šalies ir 
valstijos konstitucijų.

Pilietis

Wilkes-Barre, Pa.
Dvi SLA apskritys 

indorsavo Nelę Bajoras 
į SLA iždo globėjus

SLA 1-ma apskritis She
nandoah, Pa., apylinkėj, lai
kytame savo metiniame su
važiavime rugsėjo mėnesį, 
ir SLA 7-ta apskritis Wil
kes-Bare, Pa., apylinkėj lai
kytame metiniame suvažia
vime lapkričio mėnesį, vien
balsiai indorsavo Nelę Ba
joras, 7-tos apskrities sek
retorę, p SLA iždo globėjus. 
Nelė Bajoras yra jauna, ga
bi ir darbšti, neseniai pradė
jusi reikštis lietuviškoj 
veikloj.

SLA 7-ta apskritis yra 
didžiausia ir veikliausia vi
sam susivienijime, o neturi 

. nei vieno nario Pildančio
jo j Taryboj, kuomet kai ku
rios kitos apskritys turi po 
du ir tris.

Kitas dalykas. Pildančioji 
Taryba rašo ir prašo “Susi
mildami rašykit jaunuolius 
į susivienijimą”, o kai atei
na rinkimai, išstato savo kli
ką, o jaunuoliu neįsileidžia 
į Pildančiąja Tarybą. Tai 
kaip galima jaunuolius įva
šyti, jeigu seniai, išbuvę
Pild. Taryboj po keliolika 
metų, nenori pasitraukti.

Mes norime atkreipti kuo
pų dėmesį į tai ir prašome 
balsuoti už Nelę Bajoras į 
SLA iždo globėjus. Užtikri- 
nam, kad nepadarysite klai
dos. SLA 7-tos apskrities

Valdyba

rius Jankelis, turėjo būti 
Andrius Lankelis. • • M

Stoughton, Mass.—“Lais- • 
vės” No. 14, kur buvo apra-, 
šyta Lietuvių Namo Bend-* 
rovės susirinkimas, buvo pa-.; 
sakyta, kad manadžeriumi*. 
išrinktas J. Uzgotis, tūrėjo’*' 
būti J. Jurgutis. Klaidas. 
atitaisau ir atsiprašau.

George ShimaiCis*

Yucaipa, Calif.
Vieša padėka

Brangūs mano draugai ir’ 
prięteliai, priimkite mano 
širdingą padėką už jūsų to
kį prielankų patarnavimą' 
man, kuri-e atėjote į pagal
bą laike, mirties mano myli
mo vyro Kazimiero Širvius- 
ko (Charles Sherwin) sau
sio 27 d. ir laidotuvių die
noje, sausio 30 d.

Jūsų pagalba labai mane 
suramino, nes aš viena bu
vau bejėgė bet ką dalyti iš 
gailesčio dėl staigios mano 
vyro mirties. .

Dėkoju visiems už sKait- 
lingą atsilankymą į laido-* 
tuves, Mikui Pukiui už pa
sakytą jausmingą kalbą 
koplyčioje ir prie kapo. LDS ‘ 
38 kp., LLD 78 kp. ir vi
siems simpatijos draugams 
ir draugėms už gėles, ir 
grabnešiams už patarnavi
mą. J. P. Richardams, A. S. 
Kielpinskams ir M. Alvinie- 
nei už sunkų darbą paruo
šime užkandžių. Labai dė.- 
kinga J. Alvinui už para
šymą į laikraščius ir Los 
Angeles draugams ir drau
gėms už užuojautą ir daly
vavimą laidotuvėse.

Iš gilumos širdies visiems 
didžiai ačiū.

Onutė Širvinskiene
žmona

Viktoras, sūnus

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos Centro komi
tetas laikė posėdį. Partija 
turi 1,700,000 geram stovy-. 
je narių. Centro komitetas 
pareiškė/kad Italijos žmo
nės kairėja.

3 p.-Laisvė (Libęrty)—Penkt., vasario (Feb.) 23, 1962
' w > •. * 4 K. * » * I
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V. Sidenka

ANGOLA
‘ 4c. i ». (Tąsa)

■ i/H t c Baramatola ir Kavalmari
IIP K!',. <

Baramatola — trumpa rankena dis
kas, panašus j stalo teniso raketę, kurio
je išgręžtos skylės. Sudavus šiuo disku, 
kūne atsiranda ilgai neužgyjančios rup
lės., Kavalmari, — raganosio odos bota
gas. Nuo jo smūgių išsilieja kraujas or
ganizmo viduje. '

Kiekvienas angolietis gerai žino, kas 
yra baramatola ir kavalmari^' daugelis 
iš jų savo kailiu gavo pajusti jų smū
gius. Angoliečiai baudžiami net už pa
lyginti smulkius nusižengi mus: už laiku 
nesumokėtus mokesčius, visoje šalyje 
įvestos komendanto valandos (draudi
mo vaikščioti po 9 valandos vakaro, pa
žeidimą. Už rimtus kolonijos įstatymų 
pažeidimus “nusikaltėlio” laukia žiau
resnė bausmė: įkalinimas arba ištrėmi
mas.

Tapti “nusikaltėliu” Angoloje nesun
ku. Pavyzdžiui, pakanka tik afrikiečiui 
pasirodyti miesto gatvėje be leidimo, ku
rį pagal Portugalijos įstatymus jis turi 
nuolat turėti su savimi. Šie leidimai yra 
skirti ngi įvairioms afrikiečių kategori
joms. Pavyzdžiui, kiekvienas europiečio 
name dirbąs tarnas afrikietis, išeidamas 
į gatvę, turi su savimi turėti jo asmeny
bę ir padėtį paliudijantį dokumentą, be 
to, šį dokumentą šeimininkas turi kas
dien tvirtinti. “Jeigu samdytojas, — 
rašo amerikečiu žurnalistas Džonas Gan- 
teris knygoje “Afrikoje,”—užmiršta tai 
padaryti, policija nedelsiant suima tar
ną. Jam nukerpa plaukus ir pasiunčia 
tiesti kelius arba uždaro į kalėjimą. Bal
tasis šeimininkas apie tai neinformuoja
mas, bet, jeigu jo tarnas iš ryto nepa
sirodo, šeimininkas puikiai supranta, 
kas atsitiko, ir gali nueiti į policiją ir 
laiduoti už nelaimingąjį, jeigu tiktai kas 
nors galės jį surasti...”

Valdžios organai ypatingai žiauriai 
susidoroja su afrikiečiais, išdrįsusiais 
pakelti protesto balsą prieš kolonijinę sa
vivalę. Toks afrikietis paprastai įmeta
mas į kalėjimą arba ištremiamas j klai-’ 
kią San Tomės “mirties salą,” esančią 
Gvinėjos įlankoje; iš tos salos niekas ne
grįžta gyvas. Kažkoks Pereira, atsakin
gas pareigas einąs Portugalijos valdi
ninkas, vadovavęs vietinių gyventojų 
reikalų departamentui, pareiškė, kad į 
San Tomės salą “ištremiami tiktai poli
tiniai nusikaltėliai,” be to, “pavojingiau
si,” užsikrėtę žalingomis politinėmis idė
jomis.”

Angoloje viešpatauja griežtas cenzū
ros režimas, miestuose knibždėte knibž
da šnipų ir provokatorių, kiekvienas už
sienietis yra policijos sekamas, o tie, ku
rie išdrįsta nepagarbiai atsiliepti apie 
valdžios organus, įmetami į kalėjimą 
arba per dvidešimt keturias valandas iš
tremiami iš šalies.

1960 metų viduryje Angoloje lankėsi 
anglų laikraščio “Guardian” korespon
dentas. Jis pastebėjo, kad vietiniai laik
raščiai labai mažai rašo apie einamuo
sius politinius įvykius. Jų skiltyse gau
su stropiai iš knygų perrašytų istorinių 
tyrinėjimų. Kai anglų žurnalistas pa
reiškė nusistebėjimą vietinio laikraščio 
redaktoriui, pastarasis šią aplinkybę 
jam paaiškino:
—Matote, šios medžiagos cenzūra pa

prastai neišbraukia. Manoma, kad ji 
prisideda prie gyventojų patriotinių 
jausmų kėlimo. Sutikite, kad geriau iš
leisti laikraįtjį su istoriniais straips
niais, negu duoti tuščias skiltis...

Kai po kelių mėnesių kitas žurnalistas 
—šį kartą Vakarų Vokietijos laikraščio 
“Ziuddoiče ceitung” korespondentas Jor- 
gas Eltenas — atvyko į Luandą, jis ga
vo iš vienos Vakarų valstybės konsulo 
instrukcijas, kaip elgtis šiame mieste. 
Štai tos instrukcijos: “Niekad nekalbė
kite telefonu, nes šių pasikalbėjimų slap
tai klausomasi. Nesamdykite taksi prie 
viešbučio, nes prie vairo visuomet sėdės 
slaptas agentas. Nekalbėkite garsiai ba
re, nes policija yra per dešimt žingsnių 
nuo jūsų. Nepalikite viešbučio numery
je savo užrašų knygelės ir būkite atsar
gūs, kai kalbate su graikais...

—Su kokiais graikais?
—Beje, susigriebia konsulas,—užmir

šau pasakyti, kad atsargumo dėlei mes 
visi vadiname graikais portugalus — 
kiekivenas iš mūsų tuojau spėja, kad 
kalbama kaip tik apie juos...”

Angolos “saugumo” klausimais rūpi-

UGNYJE
naši Portugalijos “gestapas” — PIDE, 
turįs Angoloje specialią sekciją—infor
macijos ir saugumo policiją. Šios sek
cijos vadovas Anibalas Lopesas—vienas 
iš labiausiai nepakenčiamų' figūrų po
litiniame Angolos horizonte.... Ant jo 
sąžinės — šimtai nukankintų kovotojų 
už laisvę.

Kas yra ‘“asimiliados”?
Jeigu tikėtume oficialia Salazaro val

džios organų propaganda, tai Portugali
ja neturi kolonijų. “Mes neturime kolo
nijų, mes su užjūrio teritorijų gyvento
jais sudarome vieningą naciją...”—kaip 
lakštingala suokė Portugalijos parlamen
te Miguelis Bastosas. 1951 metais por
tugalų valdžios organai konstitucijoje 
netgi padarė pataisą, pagal kurią Ango
la, Mozambikas ir kitos kolonijos buvo 
paskelbtos “Portugalijos užjūrio provin
cijomis.” Kolonizatoriai priversti skai
tytis su tam tikru pasaulio visuomenės, 
nuotaikų pasikeitimu. Kolonij i n i a m 
viešpatavimui išlaikyti jiems teko pa
keisti etiketę, griebtis naujos terminolo
gijos.

Portugalijos vadeivoms šio juridinio 
triuko prireikė dėl to, kad galėtų apeiti 
Suvienytųjų Nacijų Organizacijos Įsta
tų paragrafą, įpareigojantį kiekvieną 
organizacijos narį teikti SNO žinias apie 
nesavavaldes teritorijas, kurios yra jo 
valdomos. Neteisingu pretekstu, esą, 
Angola ir kitos Portugalijos valdos “tu
rinčios tokį pat statutą, kaip ir šios ša
lies Europos provincijos,” kolonizatoriai 
atsisako informuoti pasaulio viešąją 
nuomonę apie padėtį šiose teritorijose. 
Tai, girdi, mūsų vidaus reikalas!

Ar iš tikrųjų Portugalijos valdos nau
dojasi tokiu pat statutu?

Panagrinėkime faktus. Iš 120 deputa
tų Portugalijos parlamente tiktai 7 pri
klauso užjūrio teritorijų atstovams, nors 
jose yra per 2 milijonus daugiau gyven
tojų, negu metropolijoje. Šių deputatų 
tarpe nėra nė vieno afrikiečio. 99.7 pro
cento Angolos ir kitų kolonijų vietinės 
kilmės gyventojų iš viso neturi balsavi
mo teisės. Kaip matome, padėtis Ango
loje ir kitose Portugalijos valdose—ne 
tik ne geresnė, bet netgi blogesnė, kaip 
Anglijos ir Prancūzijos kolonijose.

Diplomuotieji Salazaro režimo gynė
jai, giriantys portugališkosios civilizaci
jos malonumus kolonijose, paprastai už
miršta apie 99.7 procento “čiabuvių,” 
neturinčių elementarių teisių. Užtat 
apie kitus gyventojus, kurie sudaro 0.3 
procento, jie rašo ir kalba labai daug. 
Šie žmonės atleisti nuo priverčiamųjų 
darbų, jiems teikiamos mokestinės leng
vatos, o jų vaikai turi teisę mokytis vi
durinėse mokyklose. Kas yra tie “lai
mingieji”?

Oficialus jų vardas — “asimiliados” 
(“asimiliuotieji”). Norėdamas gauti 
“asimiliados” teises, afrikietis turi lais
vai kalbėti ir rašyti portugliškai, išpa
žinti katalikų tikėjimą, turėti tam tikrą 
kapitalą, pasižymėti “geru elgesiu,” gy
venti visiškai sutinkamai su portugalų 
teise. “Asimiliados” Angoloje — tai 
smulkūs prekybininkai, kolonijinės ad
ministracijos tarnautojai ir pan. Šį mik- 
roskipinį afrikiečių gyventojų tarp
sluoksnį Portugalijos įstatymų leidėjai 
laiko savo “didžiai humaniškos” veiklos 
Angoloje įrodymu. O afrikiečiai yra Įos 
nuomonės, kad asimiliacijos sistema sie
kiama atitraukti viešosios nuomonės dė
mesį nuo kitų, 99.7 procento vergų pa
dėtyje esančių/ Angolos vietinės kilmės 
gyventojų, likimo.

Iš tikrųjų. Ar galima tapti ‘asimilia
dos” šalyje, kur tiktai 5 procentai mo
kyklinio amžiaus vaikų gali lankyti pra
džios mokyklą, kur. nėra nė vieno uni
versiteto, kur už pasirodymą miesto gat
vėje be leidimo siunčiama į katorgą?

Pagrindinis kolonizatorių “asimiliato- 
rinės” politikos tikslas—sudaryti labai 
mažą tarpsluoksnį iš privilegijuotų as
menų, kurie ištikimai tarnautų portu
galams, būtų jų agentūra afrikiečių tar
pe ir padėtų jiems išnaudoti gyventojus 
afrikiečius ir slopinti nacionalinį išsiva- . 
davimo judėjimą.

Tačiau portugališkųjų kolonizatorių 
viltys nepasiteisina. Netgi “asimiliuotų
jų” tarpe vis dažniau atbunda patrioti
niai jausmai, ir ji'e vis aktyviau pradeda 
dalyvauti įsiliepsnojaučiame pavergtos 
angoliečių tautos išsivadavimo judėjime.

(Bus daugiau) :

BOSTON, MASS
! Kas girdėti Bostone

Bostonas pilnas ‘-vagių. 
Valdžia nepajėgia jų išnai
kinti. Pereitą sekmadienį 
(vasario 11 d.) 11 metų 
berniukas, Philip Baynor, 
pardavinėjo laikraščius prie 
Holly Cross Cathedral. Ei
nant jam namo, trys vai
kėzai nuo 14 iki 16 metų jį 
užpuolė, primušė, prispardė 
ir $11 iš jo atėmė.-

Vasario 12 d. į 90 minu
čių iš šešių moterų du vai
kėzai pagriebė pinig i n e s , 
joms einant skirtingomis 
gatvėmis. Iš visų jie gavo 
$723.30. Moterys buvo nuo 
47 iki 70 metų. Viena tu
rėjo tik $4. O kitos turėjo 

: nuo $20 iki $300. Paskuti- 
i nė moteris matė, kaip jie 
įšoko į automobilį, bet ne- 

! spėjo pamatyti automobilio 
i (numerį.

Prieš dvi savaites So. Bos
tone lietuvę moterį — Mrs. 
j A. Pikialis — parmušė gat
vėje dienos laiku, atėmė pi- 

įniginę ir pabėgo. Kaimynai 
-'pašaukė gydytoją. Ją išeg- 
‘.zaminavus rado ranką su
daužytą. Turėjo siųsti į li
goninę, kad į gipsą įdėtų.

Vasario 11 d. vagys pavo
gė $2,200, kuriuos šeimyna 
taupė dėl laidotuvių. Mat, 
Bartholomew Ferrari prieš 
metus laiko sunkiai apsirgo 
ir buvo žinoma, kad jis jau 
nebepagys. Visi, kurie dir
bo, po dolerį ir daugiau dė
jo į vieną vietą. Ir per me
tus laiko jau buvo $2,200. 
Sekmadienio rytą atėjo ži- 
^ia, kad Ferrari jau mirė. 
Visa šeimyna išėjo iš namų 
jo pažiūrėti, o kai vakare 
sugrįžo, rado stubą iškrės- 

j tą, pinigai ir geresni drabu- 
; žiai paimti, paimtas ir karo 
■ šautuvas, kurį jie laikė kaip 
1 suvenyrą.

Vasario 13 d. “Boston 
Globe” rašo:' “Daugelis pa
sišventusių vyrų ir moterų 
norėtų dirbti visuomeninį 
darbą arba valdžioje, bet jie 
nenori, kad apie juos many
tų kaip apie sukčius ir ne
teisingus žmones.” Mat, 
Bostone yra daug sukčių, 
gemblerių ir tiesiog vagių 
tarp policijos ir miesto vir
šininkų. Dabar jau juos 

’pradėjo kaburkštyti iš vi
sų pusių.

Gubernatorius pradėjo va
lyti State Housę. Nekuria 
darbininkai ir valdininkai 
vedė gemblerystę pačioje 
State Housėje.

Volpe mandagiai verčia 
Bostono miesto policijos ko- 
misionierių rezignuoti, bet 
jis priešinasi. Volpe sako, 
kad jis jį išmes, jei geruo- 
u nepasitrauks.

Mūsų garsusis kardino- 
as Cushingas policistų ba- 
iuje užtarė gemblerius ir 
ar kuriuos valdininkus, kū
le dabar yra surasti di
liausiais sukčiais. Dabar 
r kardinolas nutilo, tyli 

t :aip nieko nesakęs.
So. Boston Lietuvių 

Piliečių Klubas
Klubo valdyba išsiunti- 

lėjo visiems savo nariams 
netinę atskaitą, finansų ir 
narių mirimo. Praėjusiais 
metais mirė 30 narių. Šiam 
klubui vadovauja bažnyti
niai žmonės; nors jame 
priklauso ir kitokių pa
žiūrų žmonės. Klubas au
koja pinigus daugi a u s i a 
b a ž n y t iniams reikalams. 
Kitų pažiūrų nariai nė ne- 
bando kalbėti susirinki
muose. Jeigu kokia moterė
lė ir pradeda kalbėti, tai 
niekas į ją nekreipia dėme
sio. Pirmininkas per gar
siakalbį pradeda kitą ką 
aiškinti. t
~ ww***"*'*

Cambridge lietuvių 
i;; , piečių Klubas

Šis klūb'as turi mažiau 
narių, bet yra pusėtnai 
turtingas. Praėjusiais me
tais mirė 7 jo nariai. Jame 
priklauso visokių pažiūrų 
žmonės. Jis yra pusėtinai 
demokratiškas. Stambiomis kad nariai susirinkimuose 

Paau- ne tik aptartų be barnių 
klubo reikalus, bet ir tuo 
pačiu sykiu turėtų smagų 
laiką pasikalbėti vienas su 
kitu ir išsigerti, kurie nori.

aukomis neužsiima.
koja tik Raudonajam Kry
žiui ir kitoms organizaci
joms po nedidelę sumą, Di
džiausią sumą, $1,000, duo
da kiekvienais metais ko-

Philadelphia, Pa
J. Smetoniokas ir 

čia atsilankė
Vasario 18 dienelė čia bu

vo labai skaisti. Per ilgoką 
laiką prieš tai visur buvo 
garsinama kaip rengtis da
lyvauti minėjime “Lietuvos 
nepriklausomybės” sykiu ir 
“išlaisvinime.” Pirma vyk
ti į Lietuvių Muzikalę salę, 
užprašė atsilankyti į Švento 
Andriejaus bažnyčią, kur 
būsią atlaikytos iškilmin
gos mišios dėl “išlaisvinimo 
Lietuvos.” Aš ten nebuvau, 
nežinau, kiek tas kam pa
gelbės...

Mūsų miesto majoras at
sisakė nuo tarnybos, kad 
galėtų kandidatuoti šiemet 
į gubernatoriaus vietą. Jam 
labai reikalinga gauti bal
sų. Mūsų “laisvių to j ai” ta 
pasinaudoję paprašė jį, kad 
pasirodytų šiame pokylyje. 
Majoras Dilworth skaito
mas pažangiu, jam sunkoka 
buvo bent ką rimtesnio pa
sakyti. Pagyrė lietuvių tau
tą už darbštumą ir palin
kėjo, kad įsigytų “nepri
klausomybę.”

Šiemet svetimtaučių pa
bėgėlių delegacijų kaip ir 
nebuvo, tik vienas 
skriaustas” vengras 
tiek pasiskundė.

Meninė programėlė kas 
metai eina menkyn ir pras
tyn.

Svarbiuoju kalbėtoju bu
vo Julius Smetona. Vyru
kas nedidelio ūgio ir visiš
kai be oratoriško talento, 
sakytum, tik paprastas pa
sakorius. Gal dėl to jis tik 
“filozofavo” apie savo ir vi
sų “laisvintoojų” troškimus. 
Įdomu, kad jis, besididžiuo
damas savo tėtušio ir kitų 
tokių patriotizmu, aiškiai 
pasakė, ko kiti niekuomet 
nesako, kad jų iš Lietuvos 
niekas nevarė. 
bijojome, ' kad 
nukentėti, tai 
Kiti bėgę dėl 
gerbūvio, tikslu Amerikoje 
praturtėti. Šios tiesos kol 
kas čia niekas neminėdavo. 
Bet Smetoniokas savose iš
vadose reiškė visai nepatri
otiškas mintis. Jis kalbėjo, 
kaip jis susidomėjęs įmato
mu atominiu karu. Ir jis 
teiravęsis pas tos jėgos spe
cialistus ir suradęs, kad 
Lietuvai nėra iš to jokio 
pavojaus, nes nei Kaunas, 
nei Vilnius nebūsią palies
ti tų bombų! Taigi, jei taip, 
tai ir Paleckio ir kitų tary
binių administratorių nie
kas nesunaikins. O jie leng
vai apsidirbs su pabėgėliais 
“laisvintojais.”

Pagal Smetonioko išve
džiojimus, matyt, jis nebe
turi vilties, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė eitų į 
karą su-Tarybų šalimi dėl 
“smetonuotos Lietuvos.” Jis 
kreipia “išlaisvinimo” viltį 
į Vakarų Vokietiją. Jo di
džiausias prašymas, tai kad 
lietuviai darbu otųsi kuo 
daugiausia, dėdamiesi su 
kitataučių prieškomunisti- 
niu judėjimu, nes kitaip ko

“nu- 
šiek

Sakė: mes 
neprisieitų 

ir bėgome. 
ekonominio

kiam nors gabiam klubo 
nariui studentui, kuris mo
kosi kolegijoj — merginai 
ar vaikinui, neatsižvelgiant 
į pažiūras.

šio klubo nuomonė yra to
kia: Kadangi visokių pa
žiūrų žmonės priklauso, tai 
ir neaukoja nė vienai gru
pei ar organizacijai. Tik 
taiso klubą kuo geriausiai, 

munizmas plintąs nesulai
komai...

Dipukų bėdos
Kad jie daug mažiau be- 

surenka pinigų “laisvini
mui,” tai rodo, kad lietu
viai mažiau besiduoda būti 
apgaunami. Bet jų darbuo
tės raporte štai kas pažymė
ta: “Gegužės mėn. 14 die
ną Philadelphijos apylinkė
je įvyko rinkimai į IlI-čią 
Lietuvių Bendruomenės Ta
rybą. Visos Philadeplhijos 
apylinkėje balsavo 109 as
menys (1955 metais balsa
vo 212, 1958 metais—120). 
O juk čia tų bėglių yra la
bai daug.

Kitas pavyzdys: “Spalio 
27 dieną Lietuvių Banke iš 
14 užkviestų organizacijų, 
klubų, parapijų ir paskirų 
asmenų, teatvyko tik 4 as
menys iš 4 ogranizacijų ir 
Bendruomenės valdybos 
pirmininkas p. Jonas Stik- Stephen Young. Nors abie- 
liorius jų tų “svečių” siekiai tie pa-

Kad d a u g e 1 i s dipukų ’tys-kovoti komunizmą, bet
traukiasi nuo “laisvinimo” 
raketo, tai seniai žymu. 
Bet kad dar daugelis senų
jų ateivių duodasi būti ap
gaunami, tai faktas. Jų pi
nigais ne kas nors laisvina
ma, bet Lietuvos žmonės 
skriaudžiami. Seniau jais 
remdavo banditų veiklą, 
kuria jie didžiuodavosi. Da
bar veda kontrobandą dole
riais ir siuntiniais. Manau, 
būtų labai verta skelbti var
dus ir “Laisvėje,” ir “Vil
ny je’’ tų, kurie aukoja di
desnes sumas “laisvinto- 
jams.” Gal jų giminės, pa
matę Lietuvoje, jiems para
šytų, kad, broliukai, jūsų 
aukos mums daro daug 
skriaudos.

Južinti^kis
PASTABA. Julius Sme

toniokas didžiai garbino 
kaip didžiausius Lietuvos 
patriotus d-rą J. Basanavi
čių ir kunigą Tumą ir savo 
tėvą, redagavusį “Viltį.” 
Bet juk mums žinoma, kad 
kun. Tumas ir kun. Laukai
tis buvo didžiausi caro če- 
b a 11 a ižiai ir “kramolos” 
naikintojai. Dėka to ir aš 
buvau patekęs į geležinius 
nagus vieno jų bendramin
čio kunigo Duokiškyje 1908 
metais. J.

“PO SŪDUVĄ”
KAUNAS. — Dar vieną 

leidinį turistams baigė 
spausdinti K. Požėlos var
do spaustuvės kolektyvas. 
Tai A. Medonio “Po Sūdu
vą.” Leidinyje skyriai — 
“Į sūduvių kraštą,” “Ką pa
sakoja Orija ir Vištytis,” 
“Nuo Šemenos iki Siesar- 
ties,” “Ant Nemuno kran
to” ir kt. Jame pasakoja
ma apie įdomias vietoves ir 
gamtovaizdžius, kuriuos pa
matys turistai, keliaujan
tieji po Sūduvą, apie naują, 
kunkuliuojantį šio gražaus 
krašto gyvenimą.

S. Liobys .

4 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt, vasario (Feb.) 23, 1962

Cleveland, Ohio
Nepaprastas supuolimas .
Vasario 10—11 dienomis 

mūsų miestą aplankė du 
“žymūs” fašistinių idėjų 
skelbėjai, būtent Robert H. 
Welch, galva John Birch So
ciety, ir J. Kajeckas, sme
toninės Lietuvos valdžios 
atstovas, kuris, kaip žino
ma, dabar Washingtone tik 
save atstovauja.

Vietos spauda, televizija 
ir reporteriai į R.H. Welch 
atkreipė daug dėmesio, jį 
keliais atvejais apklausinė- 
jo ir gavo aiškius atsaky
mu kaip reikia kovoti ko
munizmą. Jo manymu, ko- 
munismas ir krikščionims 
pasaulis yra mirtinoje ko
voje už galią. Jokio kom
promiso - koegzistencijos jis 
nepripažįsta. Ir jeigu tik 
pasaulis sektų jo vadovybę, 
tai komunizmas greitu lai
ku būtų nugalėtas. Bet kitu 
atsikvėpimu pasako, kad tų 
komunistų tiek priviso, kad 
jų pilna ne tik valdžioje, 
unijose ir visose organiza
cijose, bet jų prilindę net 
palovėse. Tai kaip juos taip 
greit išnaikinsi.?

Klausant tokio “vadovo 
sapaliojimų, nenoromis siū
losi mintis: ar negeriau jam 
būtų pasiduoti geron ligoni
nėn protą patikrinti?! /

Su J. Kajecku visai kita 
istorija. Vietos spauda apie 
jo čia buvimą tik keletu ei
lučių parašė, ir gali būti tik 
todėl, kad į tą minėjimą va
sario 11 dieną buvo pakvies
ti Ohio gubernatorius Mi
chael Di Salle ir senatorius 

jų tų “svečių” siekiai tie pa- 

; įvertinimas kaip tai skirtin
gas. Net nei vietos “vaduo
tojai” šį kartą Kajecko čion 
atsilankymo, • matomai, neį
vertino, neišgarbino.

Clevelande apsigy v e n ę 
nemažai Vengrijos bėglių. 
Šiomis dienomis bemaž visi 
jie gavo Budapešte spaus
dintą komunistinį laikraštį. 
Vietos atžagareiviai suriko 
nesavu balsu. Negali išrišti, 
kokiu būdu jie ten gavo jų 
visų antrašus? Mojosi, kad 
toks jiems negeistinų laik
raščių siuntinėjimas būtų 
sulaikytas. Reikalas pasiekė 
net vietos teisėją Louis Pet
rash, kuris jiems pasakė, 
jog gavimas laikraščių iš 
komunistinių šalių yra lega- 
liškas ir paprastas dalykas, 
ir kartu nurodė, kad 1961 
m. kovo 17 dieną preziden
tas F. J. Kennedy panaikino 
per 11 metų besitęsusią to
kių siuntinių sulaikymo 
programą.

Apskaičiuota, jog priešu 
1961 metus susikaupdavo^ 
apie 15 milijonų tokių siun

tinių. Gerai atmename, jog 
ir iš Lietuvos siunčiami- ' 
laikraščiai būdavo sulaiko
mi, adresatams būdavo 
siuntinėjamos tam tikros 
kortos su klausimais, ar su
tinki priimti tokį ir tokį 
siuntinį. Dabar tas viskas 
panaikinta, siuntiniai gau
nami be jokių klausimų! 
Kas tuos vengrų bėglių ant
rašus redakcijai suteikė, at
liko vertingą darbą, ir jiems 
bus proga šį tą sužinoti 
apie savo tėvynę. Kaip ir 
lietuviai skaitydami Lietu
vos spaudą daug ką sužino
me apie Lietuvą.

J. Rąstas

Mobile, Ala. — Wester
man Steamship korporaci
jos laivas “Chickasow”, 
6,100 tonų įtalpos, užplauk 
kė ant uolų. Kompaniją u, 
mažai turi vilties laivo iš
gelbėjimui.



MIAMI. FLA
y Panlenu rusų priežodį: 
“Nors žiemą saulutė ir švie
čia, bet ji nešildo”. Taip, va, 
ir mūsų Jungtinių Valstijų 
plotuose, kad žiemą saulutė 
ir šviečia, bet ji ne visur 
vienodai šildo. O tą faktą 
patvirtina visi Miamės lie
tuviški sambūriai, gi vasa
rio 18 dienos piknikas žeko- 
nių viloje tą užakcentavo. 
Diena pasitaikė gana karš
ta, tad ir svietelio priplau
kė kiek tik toji vietelė galė
jo savyje sutalpinti. Vis tai, 
matote, pabėgėliai nuo šiau
rės šalčių ir pūgų.

Va, pažymėsiu tik keletą 
vėliausių atvykėlių, su ku
riais teko ypatiškai susi
durti, ir tai bus tik maža 
dalelė jų. Iš chicagrečių te
ka sutikti: draugus Miles, 
Čepulius, V. Andrulį su 
žmonele, ristiką, gryna- 
kraujį lietuvišką . indijoną 
Charles Lewis ir jo draugą 
Jonaitį. Iš Kanados: toron- 
tieti Šutą ir montrealiečius 
—Papurėlį ir Liką su žmo
na. Bostoniečius: Matuzie- 
nę, Savicką ir Skerstonų 
visa šeima iš šešių asmenų. 
Iš New Yorko: Naudžiuvie- 
nę ir Grubienę, o iš tolesnių 
New Yorko vietovių, žinau, 
kad buvo, bet kas ir iš kur, 
neteko patirti. Iš Detroito: 
Astrauskienę, Zigmantienę, 
Krakaitienę ir dar kai ką. 
Iš New Jersey: Anuškį, Ja- 
mesonienę, Stočkų, Žukaus
kienę ir Adams. Iš Pennsyl- 
vanijos: Globičienę, Kairai
tienę, Helen Klostin, ir 
Pittsburghiečius Kairius.

Va, susitinki nematytus 
žmones, pažįstamieji persta- 
to ir tuojau išgirsti girdė
tas pavardes ir atsimeni, 
kad nuo seno spaudoje esi 
skatęs apie jų darbus ir vi
suomeninę veiklą. Ir jie pa-

PLYMOUTH, PA
Iš LDS 60 kp. ir LLD 97 kp. 
metinių susirinkimų, kurie 

įvyko vasario 11 d.
LDS 60 kp. pirm. J. Liu- 

tackas vedė susirinkimą. M. 
Navickienė skaitė protoko
lą iš praeito susirinkimo, 
kuris buvo vienbalsiai pri
imtas.

Iš komiteto raportų pasi
rodė, kad viskas tvarkoj, ir 
raportai vienbalsiai priim
ti.

Skaitytas Brooklyno Aido 
choro laiškas jo 50 metų ju
biliejaus reikalu. Nutarta 
jį pasveikinti su $5

Renkant 1962 metams ko
mitetą, pirmininkas J. Liu- 

-ftackas nusiskundė sveikata 
ir pageidavo, kad jo vietai 
būtų išrinktas kitas asmuo. 

fVienbalsiai išrinktas S. Mi- 
kionis. Visi kiti senieji ta
po vienbalsiai užgirti. Tai
gi šiems metams LDS 60 
kuopos komitetas yra: pir
mininkas — S. Mikio n i s , 
protokolų sekretorė — M. 
Navickienė, finansų sekre
torė — O. Krutulienė, iždi
ninkė — O. Žilinskienė, vi
ce pirmininkė O. Globičienė.

LLD 97 kuopos susirin
kime valdybos raportai:

Organizatorius V. ž. pra
nešė, kad praėjusiais me
tais centrui užsimokėjo 22 
nariai. Bet vienas narys— 
R. Jarvis — sunkiai serga 
dusuliu ir išvažiavo į Mas
sachusetts valstiją pas brolį 
ant farmos ir pasakė, kad 

4 jis jau niekur nepriklausy- 
siąs. Už šiuos metus jau 
yra užsimokėję 19 narių. 
Tikimasi, kad ir kiti greitai 
užsimokės.

‘‘Laisvės’’ vajus pavyko

sidaro “tokie artimi ir mieli, 
rodos, kad jie būtų buvę ta
vo ilgamečiai geri ypatiški 
draugai.

Kaip matote, visus juos 
sukvietė į čia šilta Floridos 
saulutė, nes senstantiems 
kaulams jos šiluma yra gy
venimo eliksyras. Be to, ir 
jaja glostomi nervai atsipa- 
laidoja nuo įtempimo ir tei
kia malonumą ir poilsį.

Vieni atskridę su paukš
teliais į Floridą pabūna po 
tris ir daugiau mėnesius, 
kiti po mėnesį, o kiti tik po 
savaitę ar dvi. Atvykę 
trumpam laikui tankiai es
ti nusivylę iš priežasties 
retkarčiais pasitaikau č i o 
blogo oro.

Nors mūsų veikliosioms 
gaspadinėms visada tenka 
sunkiai padirbėti, kad pa
darytų mūsų parengimus 
pasekmingais, bet šį kartą 
joms teko dar ekstra sun
kiau dirbti, kad nors dali
nai pasotintų svečius. Po 
valgių ir vaišių privertė 
“Vilnies” redaktorių V. An
drulį papasakoti kai ką apie 
vėliausius įvykius ir jų po
veikius į mūsų nūdienio gy
venimo buitį

Dabartinio žiemos sezono 
laiku pas mus būtų galima 
tokius piknikus laikyti kas 
sekmadienis, tik bėda tame, 
kad visas darbas gaminimo 
valgių ir kitko krinta ant 
neskaitlingo būrelio vieti
nių lietuvių, kurie nors ir 
turi gerus norus, bet ne vi
si pajėgūs tuos darbus at
likti. O kiekvienas parengi
mas reikalauja nemažai 
darbo. Todėl ir tenka ten
kintis dviem ar trimis pa
rengimais per mėnesį. Bet i 
mes vis tik tiek gyvenam ir Į 
turim vilčių ateičiai.

Arėjas

vidutiniškai gerai. Gauti 2 
nauji skaitytojai, bet vienas 
jų, Anupras Ketvirtis, jau 
mirė ir palaidotas vasario 
14 d.

Protokolų sekretorė M. 
Navickienė davė gerą meti
nį raportą, kuris parodė, 
kad mūsų kuopelė pagal iš-

Raportai priimti su pagy
rimu.

Perskaičius Broklyno Ai
do choro laišką jo jubilie
jaus reikalu, nutarta jį pa
sveikinti su $5 iš iždo. M. 
Sinkevičienė kuopos vardu 
taipgi sveikina Aidą su $5, 
V. ir O. Žilinskai — su $2 
ir E. Kasparienė —su $1. 
Linkime Aidui, sulauku
siam 50 metų, dainuoti dar 
ir kitus 50 metų.

Kuopos komitetas palik
tas tas pats ir šiems me
tams.

Nelaimė patiko d-gę E. 
Kasparienę. Vasario 2 d. ji 
ėjo namo iš krautuvės su 
pirkiniais ir jau arti na
mų puolė ir išsilaužė koją. 
Šiaip taip dasigavo į stu- 
bą ir pasišaukė dukterį Al
doną Grigaitienę. Duktė 
greitai pašaukė gydytoją. 
Gydytojas ją apžiūrėjęs nu
vežė į ligoninę, smulkiau 
apžiūrėjo ir surado kojos 
kaulą trukusį ir lūžusį, bet 
neiškrypusį iš vietos. Surai
šiojo, sugipsavo ir parvežė 
namo. Gi namie draugė E. 
Kasparienė ratukuose važi
nėja ir po priežiūra dukte
rų — Mildos ir Aldonos —- 
gydosi.

Kasparienė yra “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytoja ir 
progresyvaus judėjimo ir 
spaudos uoli, rėipėją. Taip

St Petersburg, Fla
Klumpių sunešimas

Vasario 17 dieną, š. m., 
Lietuvos “vaduotojai” čia 
susirinko iš pl.ąęįps apylin
kės ir ruošėsi “šturmuoti” 
Lietuvą. Jtį vyriausias ge
nerolas buvo advokatas J. 
Zuris iš Chicagos. Susirin
kimui pirmininkavo L. Če
pulis, vietinis. Giedota him
nai, muzikalę programą pil
dė vietinis Dailės choras, 
vadovystėje K. Štaupo. Kal
bėjo ir ką tai skaitė (apie 
Lietuvą) iš kokio tai lapo 
tūlas Al. Karnius. Publikos 
galėjo būti iki 200. Parink
ta aukų ir surinkta $220.- 
50.

Kalbant apie programą ir 
kalbėtojus, galima pasakyti 
sekamai: Nei vienas iš jų 
nedergė - neplūdo progresy- 
vio judėjimo čia Amerikoje 
nei kur kitur. Al. Karnius, 
jau keletą kartų buvo pra
dėjęs karščiuotis ir buvo ti
kėtasi, kad jau dabar... bet 
ir vėl nieko, tik verkė, de
javo, prašė, kad publika su
prastų jų sukią padėtį ir 
paremtų finansiniai. Sako, 
“mums vieno laiško parašy
mas senatoriams kaštuoja 
virš $500 (reikią daug ko
pijų išsiuntinėti). Dideli 
brangininkai jie yra...

Adv. J. Zuris kalbėjo pa
krikusiai, negalėdamas su
rišti minčių, rodosi, jam ir 
drąsos, ir iškalbumo, ir lie
tuviškos sintaksės stoka. 
Būdamas advokatu (ir bu
vęs teisėju) visgi turėjo 
daugiau gabumų parodyti. 
Ne už dyką tokems žmo
nėms vadovaujant, tiek kaš
tuoja jau tik laiškų para
šymas. O visgi dar sugebė
jo ir apsimeluoti, sakyda
mas, kad rusai užėmė Lie- 
suvą, o tikrenybėje, tai Lie
tuva, kada išrinko naują' 
valdžią, nutarė prisidėti 
prie Tarybų Sąjungos ir 
pasiuntė savo įgaliotus dele
gatus į Maskvą, kad įteikti 
prašymą priimti Lietuvą į 
broliškų valstybių sąjungą. 
Jei J. Zuris būtų truputį 
didesnis politikas, jis tą 
pats žinotų ir nenorėtų da
ryti sau gėdos apsimeluoda- 
mas..

Žodis apie vietos Dailės 
chorą... Šis choras susideda 
iš pensininkų. Jei ir ran
dasi vienas kitas kiek jau
nesnis, tai tik gal 2%, ne 
daugiau. Dainuoja silpnai.

Buvo matyt žymus skai
čius ir tų žmonių, kurie 
lankosi ir progresyvių pa
rengimuose. Ar jie yra tik 
tokie žmonės, kurie nemato 
skirtumo idėjose, ar jei 
“lietuviška,” tai ir gerai, 
reikia eiti ir dalyvauti kar
tu, ar gal čia atvykę sve
čiai įdomauja lietuv i a i s , 
miestu, aplinka? Ar iš tik
rųjų didesnę dalį publikos 
galėjo sudaryti svečiai? Ne. 
Vadinasi, pas mus yra žmo
nių, kurie pergyveno ilgą 
amžių ir dar nesurado sa
vęs... nesurado, kur jiems 
sustoti, kur yra jų princi
pas ir idėja. Ar pavyks ka
da nors tokius žmones įti
kinti?

Įsteigtas studentų spaudos 
ir radijo klubas

KAUNAS. — Į Politech- 
' nikos instituto centrinius 

rūmus susirinko visų mies
to aukštųjų mokyklų atsto
vai. Čia įvyko studentų 

■ spaudos ir radijo klubo stei
giamasis susirinkimas. Šio 
pirmojo respublikoje visuo
meninio studentų klubo na
riai spaudoje ir per radiją 
pasakos plačiajai visuome
nei apie pulsuojantį miesto 
studentų gyvenimą, apie 
studentų mokslo ir darbo 
laimėjimus, apie jų planus 
bei užmojus.

Pirmuoju klubo pirminin
ku išrinktas Politechnikos 

Instituto technologijos fa
kulteto III kurso studentas 
V. Daugėla.

Dzūkelis

Bangkokas. — Thailando 
karališka valdžia pasiuntė 
savo armijos dalinius prie 
Laoso sienos.

pat ji priklauso prie LLD 
ir LDS organizacijų.

E. Kasparienė gyvena su 
duktere Milda po sekamu 
adresu: 81 Dana Street, 
Wilkes-Barre. Pa.

Aš ir visi draugai ir drau
gės rėiškistme tau, mieloji 
drauge, nuoširdžią užuojau
tą ir linkime ištvermės ir 
greito susveikimo! ‘

V. Žilinskas

Žinios iš Lietuvos
AUGA PRAMONINĖ 

NAUJOJI VILNIA
Daug 'naujo įvyks šiemet 

pramoninėje N. Vilnioje. 
Dabartiniu metu plečiama 
ir remontuojama daug ra
jono įmonių. Pirmajame 
ketvirtyje turi būti atiduo
tas “Žalgirio’ staklių ga
myklos liejimo cechas. Di
deli darbai vykdomi Spalio 
40-mečio vardo- ir “Neries” 
gamyklose. Čia taip pat sta
tomi naujicechai. Pradėtas 
rekonstruoti ir kartonažo 
fabrikas. Čia taip pat iš
kils nauji gamybiniai kor
pusai.

Bus pastatyta nemažai ir 
kitų pastatų. Naujosios Vil
nios gyventojai gaus du 
naujus 48 butų gyvenamuo
sius namus. Iki naujų mok
slo metų turi atverti savo 
duris 920 vietų vidurinė 
mokykla. Numatyta pasta
tyti vaikų darželį ir lopšelį, 
parduotuvę ir kt.

Koresp.

tavimo prietaisų gamykla, 
naujas Vilniaus baldų kom
binatas, Klaipėdos silkių 
apdirbirtio gamykla, Vil
niaus kuro aparatūros ga
myklos tiksliųjų liejinių ce
chas. Bus užbaigta Radvi
liškio žemės ūkio mašinų 
g a m y k los statyba. Prie 
Šiaulių pradės veikti Reky- 
vos padangų remonto ga
mykla.

Nemaža naujų gamybinių 
pajėgumų stos rikiuotėn 
veikiančiose įmonėse, kaip 
Akmenės ir Šiaulių statybi
nių medžiagų, Šiaulių ‘‘El
nio,” Tauragės ir Šiaulių 
mėsos kombinatuose, Kau
no J. Greifenbergerio var
do, Vilniaus “Komunaro,” 
Spalio keturiasdešimtmečio 
vardo gamyklose bei kitose 
įmonėse.

KADRAI ŽEMĖS 
ŪKIUI

Tar. Lietuvos rajonuose 
vis platesniu mastu ruošia
mi žemės ūkio kadrai, ke
liama jų kvalifikacija. 10 ir 
14 dienų kursai, atsitrau
kiant nuo gamybos, organi
zuoti specialiose' bazėse, 
žemės ūkio mokyklose, me
lioravimo mašinų stotyse, 
linų fabrikuose, pieninėse. 
Čia mokosi kolūkių ir tary
binių ūkių laukininkystės 

4 brigadininkai, gyvuli n i n- 
kystės fermų vedėjai, me
chanizuoto kukurūzų, cuk
rinių runkelių auginimo 
grandininkai, traktorinin
kai, augalų apsaugos tech
nikai, revizijos komisijų 
pirmininkai, buhalteriai ir 
sąskaitininkai, pieno priė
mėjai, paukščių augintojai. 
Vien tik mechaninio melži
mo meistrų numatyta pa
ruošti 2,800.

Kursuose ■ prie mokslinio 
tyrimo įstaigų, mokyklų, 
valstybinių veislininkystės 
stočių, veterinarijos gydyk
lų, melioravimo mašinų sto
čių pakels savo kvalifikaci
ją ir susipažins su nauja 
technika apie 3,500 atrami
nių parodomųjų ūkių vy
riausiųjų ir'vyresniųjų ag
ronomų, zootechnikų, inži
nierių ir mechanikų, 
kių ir tarybinių ūkių 
ninku, veterinarijos 
tojų, vadovaujančių 
buotojų.

1962 M. PRAMONINĖS 
STATYBOS

Kapitaliniai-,įdėjimai T. 
Lietuvos pramonei vystyti 
ketvirtaisiais septynmečio 
metais palyginti su šiais 
metais padidėja maždaug 
penkiais milijonais rublių. 
Siekiant efektyviai panau
doti šias lėšas, pagrindinė 
jų dalis skiriama paleidžia- 
miemsiems objektams už
baigti ir darbams paspar
tinti svarbiausiose septyn
mečio statybose. Ryšium su 
tuo statomų objektų skai
čius sumažės, užtat į eksplo
ataciją bus atiduota dau
giau naujų gamybinių pajė
gumų.

Lietuvos šiluminėje elekt
rinėje numatyta sumontuo
ti pirmąją 150 tūkstančių 
kilovatų galingumo genera
torių. Pradės gaminti pro
dukciją Kėdainių chemijos 
kombinatas, Kauno ketaus 
liejykla, Telšių elektros ma-

kolu- 
darži- 
gydy- 

dar-

TAUTOSAKOS

Baltimore, Md.
Rengsime “Laisves” 

naudai pikniką
Ir šiais metais mūsų LLD 

35-ta kp. rengia “Laisvės” 
naudai pikniką, sekmadienį, 
birželio 24 d., National Slo
vak Home Park, 6526 Hola- 
bird Avė.

Turėta platus ir gyvas 
komisijos susirinkimas, kad 
aptarti reikalus, idant pa
darius pikniką įdomiu ir 
linksmu publikai.

Kaip ' vietinių draugijų, 
taip ir apylinkės, prašome 
pasilikti šią dieną liuesą, 
kad galėtumėte visi ir visos 
dalyvauti mūsų parengime. 
Kaip visuomet, taip ir šiais 
metais mes, baltimoriečiai, 
maloniai svečius priimsime.

Vinco Duktė

darbui 
rinkti,

- kom- 
studen-

Vilnius. — Seniai praęjb 

 

vasara. Jau ir nebe pirmas 

 

sniegas iškrito... Valstybi
nės konservatorijos en- 
tai ruošiasi egzaminams. 
Atrodo, visas mūsų laikas 
prabėga auditorijose, skai
tyklose. Tačiau ir dabar 
randame laisvą valandėlę 
kitam naudingam 
—liaudies dainoms 
užrašinėti.

Neseniai Teorijos 
pozicijos fakulteto 
tų būrys grįžo iš tautosaki
nės ekspedicijos į Lazdijų 
ir Panevėžio rajonus, kur 
užrašė daugiau kaip 660 
liaudies dainų. Spalio šven
čių dienomis kita studentų 
grupė rinko liaudies dainas 
prie žaliųjų Druskininkų.

Daugelį Lietuvos kampe
lių aplankome su magneto
fonais. Susitinkame su liau
dies , dainininkais, kaimo 
muzikantais, užrašome liau
dies dainas, sutartines, pa
sakas, šokius.

Tautosakinių ekspedicijų 
įspūdžiai ilgai išlieka mūsų 
atmintyje, atsispindi muzi
kologų diplominiuose dar
buose, O jaunieji kompozi
toriai, grįžę iš tautosakinių 
ekspėdicijų, sukuria naujų 
kūrinių. B. Alekna, V. Mdn- 

tvila, t. Povilaitis ir kiti 
parašė instrumentines pje
ses ir dainas, kuriose pa
naudotos tautosakinėse eks
pedicijose užrašytos liau
dies dainos.

Dideliam, nau dingam 
liaudies muzikos rinkimo, 
propagavimo darbui kon
servatorijoje vad o v a u j a 
liaudies muzikos kabinetas, 
kuris įsteigtas 1947 metais 
doc. J. Čiurlionytės inicia
tyva. Nuo 1950 metų buvo 
pradėtas aktyvius tautosa
kos rinkimo darbas, organi
zuojamos išvykos į įvairius 
Tarybų Lietuvos kampelius. 
Studentų grupės vyko į 
Šiaulius, Telšius, Druski
ninkus ir kitas respublikos 
vietoves.

Šiauliuose pirmą kartą 
lietuvių folkloristikos isto
rijoje buvo renkamos mies
to darbininkų dainos, užra
šytos pas “Elnio” odos ir 
avalynės kombinato, “Rū
tos” konditerijos fabriko ir 
kitų Šiaulių įmonių darbi
ninkus. Šios ekspedicijos 
rezultatas — darbininkų 
dainų rinkinys.

1953 metais grupė kon
servatorijos tautosakinin
kų nuvyko į trijų broliškų 
respublikų statomą “Tautų 
draugystės” hidroelektrinę. 
Čia buvo užrašytos seno
sios ir tarybinės baltarusių, 
lietuvių, latvių liaudies dai
nos, taip pat pačių hidroe
lektrinės statytojų kūryba.

Išaugus liaudies muzikos 
kabineto materialinei bazei 
ir studentų domėjimuisi 
liaudies menu, kasmet or
ganizuojama po kelias tau
tosakininkų ekspedici j a s. 
Dainos buvo užrašomos pas 
Kuršių Neringos žvejus, 
Rietavo, Telšių, Ignalinos, 

(Baltarusijos kad kiekvienas darbininkas, 
baigęs vidurinę mokyklą, 
toliau gilintų savo specialy-

Astravo
TSR,) ir kitų rajonų kolū
kiečius bei darbininkus.

Liaudies muzikos kabine
to fondai nuolat papildomi 
dainomis- ir instrumentine 
liaudies muzika, kurią už
rašyti padeda liaudies dai
nininkai bei muzikantai,

Savo egzistavimo metu 
liaudies muzikos kabinetas 
nuveikė nemažą darbą. Jo 
fonduose priskaičiuoja m a 
apie 8,000 liaudies muzikos 
kūrinių, kurių daugiau kaip 
5,000 užrašyta magnetofo
no juostose.

J. ANTANAVIČIUS
LTSR Valstybinės 

konservatorijos studentas

PAGAMINTA JUROJE
Vidutinio žvejybos tralerio- 

refrižeratoriaus Nr. 9028 
įgula, kuriai vadovauja 
kapitonas Socialistinio Dar
bo Didvyris Vytautas Ma- 
čiukynas, pastarojo reiso

STATYBA ALYTUJE

Neatpažįstamai pasikeitė Dzūkijos sostinė Alytus pokario 
metais. Čia išaugo ištisi kvartalai naujų gyvenamųjų namų, 
kino teatras “Dainava,’* buitinio aptarnAvimb kombinatai. 
Didelės statybos Alytuje vyksta ir šiandieną: auga nauji 
“Ūk mašinos” gamyklos korpusai; statomas ketono mazgas, 
mechaninis technikumas.

NUOTRAUKOJE: nauji gyvenamieji namai Dariaus ir Gi
rėno gatvėje Alytuje.

5 p.-Laisvė (Liberty)—Perikt., vasario (Feb.) 23, 1962

metu įsisavino naujų rūsių 
žuvies produkcijos gamybą. 
Pagal konstruktorių ekspe
rimentinio biuro pasiūlytą 
receptūrą, tiesiog jūroje bu
vo gaminama “Lietuviška 
silkė,” “Silkė ypatingo sū
dymo” ir “Silkė sūdyta su 
prieskoniais.”

Gatava produkcijai jūfd- 
je gaminama ir kituose vi
dutiniuose žvejybos trale
riuose - refrižeratoriuose. 
Šiemet šio tipo laivai paga
mino žūklės rajonuose 19į- 
000 trijų kilo'gramų talpos 
dėžučių įvairios žuvies. r

■ ■ ■■■ —< į j

LITERATŲ SEKCIJOS; 
DEŠIMTMETIS

ŠIAULIAI.—Šiaulių mies
to literatų sekcija priėmė į 
savo gretas jauną prozaiką 
automašinos vairuotoją Juo
zą Bražiūną ir pirmosios 
masinės bobliotekos skai
tyklos vedėją poetę Mariją 
Berensevičiūtę. Dabar sek
cija jungia trisdešimt įvai
riausių profesijų žmonių. 
Mokytojo E. Skerstono, Pe
dagoginio instituto dėstyto
jo J. Sakalausko, namų šei
mininkės J. Jovaišaitės ir 
daugelio kitų sekcijos narių 
kūriniai sistemingai spaus
dinami miesto laikraštyje 
“Raudonoji vėliava” ir 
respublikiniuose leidiniuose. 
Sekcijoje pradėję literatūri
nę veiklą Paulius Širvys ir 
Algirdas Pocius tapo žino
mais rašytojais.

Literatai surengė vakarą, 
skirtą sekcijos įkūrimo de
šimtmečiui. K. J.

Atidaromas darbininkų 
fakultetas

Vilnius. —TSKP XXII su
važiavime buvo kalbama, 

bes žinias. Be abejo, šie žo
džiai privertė susimąstyti 
daugelį jaunųjų darbininkų. 
Tačiau kai kurie jų, seniau 
baigę vidurines mokyklas, 
primiršo matematiką ar ki
tus sunkesnius mokslus. 
Mes, busimieji pedagogai, 
nutarėme padėti jiems ruoš
tis stojamiesiems egzami
nams į aukštąsias mokyk
las.

Šiais metais prie Vilniaus 
valstybinio pedagoginio ins
tituto komjaunimo komite
to visuomeniniais pagrin
dais steigiame darbininkų 
fakultetą. Užsiėmimų pra
džia vasario 20 d.

Alb. Klizas

Tokio. —Japonja nesusi
taiko su Jungtinėmis Vals
tijomis medvilnės prekybo
je. . . . ..........



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Klasikinė muzika Vilniuje
Kartu su kompozitorium 

A. Kalinausku išeivijos lie
tuviai muzikos mėgėjai pra
džiugo sužinoję, kad Johan 
Sebastian Bach, pasaulinis 
kompozitorius, įsistiprino 
Vilniuje. Šis kompozitorius | 
iki šiol retai buvo girdimas . „

kyla

lietuviškuose parengimuo
se, tiek išeivijoje, tiek tė
vynėje.

Rašo Kalinauskas: 
“Kuklus skelbimas prie 
konservatorijos durų subū
rė tiek muzikos mėgėjų, 
kad jie vos begalėjo sutilp
ti Konservatorijos salėj.”

Koncerto programoj da
lyvavo: pianistė E. Dinei
kai te, E. Paulauskas, B. 
Dvarionas, solistas V. 
Adamkevičius, o koncerto 
pabaigoj buvo pirmu kartu 
išpildytas J. S. Bacho per
dirbtas Vivaldi . koncertas 
keturiems fortepijonams ir 
orkestrui. Taipgi dalyvavo 
konservatorijos sty g i n i s 
kvartetas, diriguojamas S. 
Sondeckio.
Kada baigsis ši 
baisi nesąmonė?!

Visame pasaulyje 
kartu su civilizacija ir ry
šio technika, masių neapy
kanta karui ir jp kurstyto
jams, neapykanta skurdui 
ir vargui, neapykanta nea
pykantai. Išeivijos lietuvis 
kartu su tėvynainiu protes
tuoja ir šaukia pabusti sa
vo brolius lietuvius išei
vius, kurie tyli ir viešai ne- 
pašisako pi’ieš bet kokį ban
dymą kurstyti žmonių sker
dynes. “Tyla nėra gera by
la”. Kas tyli, daro ir save 
atsal$omingą už bet kokias 
provokacijas. • - '

Kodėl ši mūsų rhtidh? 
Ogi pasiskaičius “The New 
York Times”;, kad vien 
Amerika vien šiais metais 
karo reikalams skiria 10 
miliardų dolerių daugiau 
nei praėjusiais metais, iš 
viso 52 miliardus dolerių!

Ar tai ne siaubas?
Amerika karo niekad 
nepradėsianti

Mane ramina seni ameri
kiečiai, kurie sako: “Ne
imk į galvą. Tos neapma
tuojamos išlaidos tai tik 
dėlto,kad dirbtų Amerikos 
sunkioji pramonė, kad dar
bininkai gautų savo algas, 
o kapitalistai savo milijo
nus...”

Bet 52 miliardai dolerių, 
—tai juk reiškia, kad 5 na
rių šeima per tuos metus 
vietoj karo biudžeto, gautų 
dovanų iš savo vyriausybės 
net $1,200 į rankas... O jų 
kiekvienai darbininko šei
mai taip reikėtų. O dabar 
ką ji gaus — tik pasiskai
tykite — suaugę vaikai 
gausime šitokius atominius 
žaislus: 16 eskadrilių su 
800 “Minutemen” raketų; 
13 eskadrilių su 126 “Atla
so” raketomis; 12 eskadri
lių su 180 “Thor” raketo
mis; karo aviaciją — su 
1,200 lėktuvų. Ir šių laikų 
žmogus dar drįsta vadinti 
ankstyvesnių laikų amžius 
“barbarizmo amžiais”! Pa
buskime, žmonės!
“Jazz” muzika Lietuvoj

Kompozitorius V. Bau
milas “Tiesoj” rašo, kad 
lietuviškoji “jazz” muzika 
tėvynėj per kelis metus pa
siekusi nemažų laimėjimų. 
Vienu iŠ geriausių šio žan
ro orkestrų esąs Vilniaus 
TV centro orkestras, vado
vaujamas R. Racevičiaus. 
Neseniai žymiausi lietu
viai kompozitoriai stoję 
talkon užpildyti lengvosios

debutavusiu novelių rinki
niu “Septyni kalavijai”. 
Kralikauskas sakosi pasi
rinkęs tryliktą amžių iš 
Lietuvos istorijos, nes tai 
buvęs lemtingiausias am
žius lietuvių istorijoj. Gir
di, tai buvęs ištisas krikš
čionių kryžiuočių skerdynių 
amžius.

Kralikauskas cituoja pa
čių kryžiuočių 
kaip jie teriojo 
Lietuvius, pagal 
ugnies” autorių, 
karalius Mindaugas. Roma
nas paremtas ilgomis stu
dijomis. Bradūnas užklau
sė Kralikausko, kodėl tiek 
išeivių rašytojų dom i s i 
prieškrikščioniškais laikais, 
girdi, ar tai nesą “lietuviš
kojo pagonizmo garbini
mas”. Kralikauskas išvedė;

metrikas, 
Livoniją. 
“Titnago 

išgelbėjęs

’ kad priešistorinių lietuvių 
■ religija ir kultūra juk buvo 
1 vienas ir tas pats. Jis ran- 
i da, kad pagonių lietuvių ti- 

lietuviškos muzikos kūrinių! kėjimo nepažinimas esanti
stoka. Pažymėtinais leng-' didelė spraga lituanistikoj, 
vosios muzikos kūriniais V.! Jis griežtai pasisako prieš 
Baumilas laiko B. Gorbuls-! perdėtus krikščionis, kurie 
kio “Ekspromtą”, “Keturi ’ dar ir šiandien niekina vis- 
muzikiniai momentai”, “Ke-i ką, kas susiję su priešisto- 
lionės serenada” ir “Inter-1 rėš lietuvių tikėjimu. Bra- i ,, - - ■ i— ... _ ~ .• meco , dainas “Žvaigždėtai dūnas net klausė rašytojo 

“Nemuno žibu- i Kralikausko, ar jis esąs at
idai”,”, “Sningant”. Komp. i kritėlis į pagonybę. Krali- 
Baumilo nuomone, šie kū-1 kauskas’sutiko, kad gal jo 
riniai gali tinkamai atsto-i tikėjimas esąs sumaišytas 
vauti šio žanro muziką bet j su lietuviškojo kaimo savo- 
kur. R. žigaitis esąs para-itišku misticizmu.
šęs keletą nuotaikingų kū-! Bradūnas norėjo žinoti, ar 
rinėlių — “Baltos 
jos”, “Ant žirgelio”, 
tinis vakaras”.
Lietuviai mokslinėj
literatūroj

akaci-' geriau butų rašyti apie ato- 
“Šven-! minius laikus nei akmeni-

' nius kirvukus. Kralikaus
kas užtikrino, kad “rašyto
jas negalįs bėgti nuo įkvė
pimo”. Girdi: “ar ledlaikio 

Nereta Amerikos moksli-! epochą vaizduosi, ar atomi- 
lie-įnį amžių: kūrybos centre 

turi būti žmogus. O jeigu 
gi žmogus, tai ir meilė, ir 
mirtis, laimės ieškojimas, 
pavydas, gailestis, nusimi
nimas, baimė, etc.”
“Kuom jaučiasi rašytojas— 
kanadiečiu ar europiečiu?”

Business”.
pasirodė.

Invin,

pa-

nėj literatūroj sutikti 
tuvišką pavardę — bet juo
se tiek lietuviškumo ir tė
ra. Tai “nuopelnas” dauge- 

’ lio mūsų vyresnių ateivių, 
kurie, atradę Amerikoje 
“rojų”, lengvai užmiršo 
gimtąjį kraštą. Be lietuviš
ko išauklėjimo jie negalėjo, 
nei pajėgė perduoti savo 
vaikams lietuvių kultūrinį 
paveldėjimą. Kaip doku
mentą pateikiame čia vie
ną tokių sąrašų iš lietuviš
kos spaudos išeivijoj.

Helen Simkatis parašė 
“Salt-Water Fishes for the 
Home Aquarium”, išleido J. 
Lippincott Co. Knyga turi 
264 pusi, ir kainuoja $6.

M. J. Jucius ir G. R. Ter
ry yra autoriai knygos “In
troduction to 
Knyga neseniai 
Išleido Richard D. 
Inc, Homewood, Ill. Knyga 
turi 724 pusi, ir kainuoja 
$10.60. j

Albert T. Milauskas yra 
koautorium straipsnio “He
patic production of serum 
alpha .and beta globulins in 
rats after injury”. Straips
nis telpa naujausiame nu
mery “The American Jour
nal of Physiology”. Šis dar
bas buvo skaitytas Ameri
kos fiziologų suvažiavime. 
Jo santrauka buvo atspaus
dinta “Federation 
ceedings”. Darbas 
ruoštas Wayne valstybinio 
universiteto Medicinos mo
kykloje, Detroite.

John J. Mikuta yra ko- 
koautorium straipsnio 
“Urinary Diversion in Pel- skaita”... 
vic Exenteration” gruodžio aštriai pasisakė Vytautas 
mėn. numeryje “Urological; Sirvydas, 
Survey”. Mikuta yra Penn- moningą visuomenės infor- 
sylvanijos universiteto Me- macijos klastojimą, 
dicinos mokykloj dėstyto- ------------------
jas.
Interview su romano 
“Titnago ugnies” autorium

“Grange” K. Bradūnas iš
spausdino pasikalbėjimą su'Palm Gardens salėje, 
šio laikraščio 11-ju romano W. 52nd St., 
premijos autorium Juozu j įvyks didžiulė ir spalvinga 
Kralikausku, dar Lietuvoj pramoga. Ją ruošia Lincol-

LDS 1 kuopos narys J. 
Siurba sutiko parodyti kuo- 

Bene penkioliktus metus’ po-s parengime spalvotas 
Kanadoje gyvenąs lietuvis1 nuotraukas, kurias parsive- 
rašytojas ir pedagogas J.iže iš Europos. Būdamas 
Kralikauskas šitaip atsakė • Lietuvoje praėjusią vasarą 
į šį klausimą: “Kanadoje į jis nuėmė nemažai spalvotų 
man vis šalta. Ir kada atsi-1 nuotraukų. Grįždamas iš 

Lietuvos jis buvo apsistojęsmenu saulėtekį Alpių kal
nuose, mane apkrinta. kaž- po keletą dienų Maskvoje, 
kas ilgesingo, gražaus ir va- 
sardrungno. Gi tikrai neap
sakomai gera—ligi sopulio 
gera ir magiška .birželio 
mėnesienomis — tėra buvę 
tik ten, kur Piliakalnis ir 
Didelis Akmuo”...
Ir kur lietuvių nėra

Kaip praneša, Hawajuo
se, Honolulu ‘mieste, išeL 
nantis dienraštis “The Sun
day Star”, jų žurnalas “Ha
wa j ietiškas gyvenimas” sa
vo viršelį papuošė lietuvės 
dailininkės. Bronės Jamei- 
kienės vitražu. B. Jameikie- 
nė nuo 1958 metų gyvena 
salose, kur vietiniam uni
versitete dėsto apie Vaka
rų, o pati studijuoja Toli
mųjų Rytų meną.
“Visi kalti, tik ne mes!..”

Vienos dalies lietuviškos 
išeivijos Amerikoj prezi
dento Roosevelto atmini
mas tebėra maišomas su 
purvais, nes jis su “Stalinu 
padarė biznį Lietuvos są- 

. Dėl to neseniai

prikišdamas są-

Svarbi Ispanijos karo 
veteranų pramoga

t Sekmadienį, vasario 25 d., 
306 

Manhattane,

no brigados (Ispanijos ka
ro) veteranai, paminint sa
vo 25 metų sukaktį

Bus įdomus spektaklis. 
Be to, sakys kalbas adv. 
Vincent Hallinan ir d-ras 
Edward K. Barsky.

Programoje, beje, daly
vaus ir įžymus amerikietis 
menininkas - dainininkas 
Pete Seeger.

Programa, prasidės 2 vai. 
popiet.

Įėjimas asmeniui 99 c. 
Studentams ir jaunuoliams 
—49 c.

’Veteranai visus prašo da
lyvauti.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijoje yra 7,435,- 
000 dirbančių vyrų ir mote
rų.

“Workerio” koncertas- 
kova už spaudos laisvę

Š. m. kovo 2 d. (penkta
dienį) įvyks didžiulis kon
certas 'su prakalbomis, ren
giamas angliško laikraščio 
“The Workerio”.

Vieta — Carnegie Hali, 
57th St., ir 7th Avenue, 
Manhattane.

Pradžia 8 v. v.
Bus meninė programa; 

bus ir kalbų, kurias sakys 
laikraščio vyr. redaktorius 
James E. Jackson ir istori
kas Herbert Aptheker.

Kaip žinia, šiuo metu 
“The Workerio” redaktorių 
ir kai kuriuos jo darbuoto
jus pašaukė prie Grand ju
ry, Washingtone, nes,nori
ma šį laikraštį pasmaugti.

Bus rodomos spalvotos 
nuotraukos iš Lietuvos

Stockholme, Copenhagene. 
Londone ir Paryžiuje. Jis 
parsivežė spalvotų nuotrau
kų ir iš tų miestų. Sako, tu-

Komedija “Dėdė 
atvažiavo” ir eilėraščiai

Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriai jau baigia išmoky
ti komediją “Dėdė atvažia
vo” ir jau balandžio 1'd. ją 
statys scenoj " Brooklynė. 
Antrojoje programos dalyje 
bus vaidinanami net ; šeši 
•eilėraščiai. Bet gal skaity
tojams bus .neaiškų, kaip 
eilėraščiai bus ‘ vaidinami. 
Ogi štai kaip: Jeigu eilė
raštis bus “Neliūdėk, žalias 
berželi,” tai ir berželis bus 
scenoje, prie kurio aktorė 
vaidins. O jeigu eilėraštis 
bus “Skrisk, paukšteli ba
landėli,” tai ir balandis bus 
scenoje, su kuriuo aktorė 
vaidins. Taigi panašiai vi
si eilėraščiai bus vaidinami.

Beje, komedija yra nau
jai ištaisyta ir dabar daug 
gražesnė, juokingesnė negu 
kad buvo. Eilėraščiai taip
gi yra tam tikrai surinkti, 
kuriuos galima vaidinti.

Taigi, komedija duos daug 
juoko, o eilėraščiai bus taip
gi įdomūs, nes pirmu kartu 
bus vaizduojami, vaidinami.
" ....... ................................................ . . ....................■>........ „ .... ....... h............ ... ■ ■imMini .......

JAV, NATO, Kuba ir
Tarybų Sąjunga

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos kreipiasi į 
NATO (Šiaurės Atlanto Są
jungą), kurią sudaro 15 val
stybių, kad jos nutrauktų 
prekybą su Kuba. Jeigu 
NATO valtybės tą padarys, 
tai tada JAV valstybės de
partamentas kreipsis į visas 
kitas valstybes, apart socia
listinių, kad ir jos tą patį 
padarytų.

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos vyriausybė pareiškė, 
kad Jungtinių Valstijų poli
tika prieš Kubą sudaro pa
saulinei taikai pavojų. 
TSRS, tarp kitko, sako: 
“Kubos priešai turi atsimin
ti, kad Tarybų Sąjungos pa
darytas pareiškimas 1960 
metais dėl gynimo Kubos 
yra ir dabar galioje.”

Mc-Vis tai daroma sulyg 
Garrano aktu, kurį 1961 m. 
birželio 5 d. užgyrė Aukš
čiausiojo teismo penki tei
sėjai prieš keturis.

J eigų reakcionier i a m s 
pavyks pasmaugti “T h e 
Workerį”, tai jie bandys tą 
patį daryti ir su kita pažan
giąja spauda, o vėliau 
smaugs bet kokią jai nepa
tinkamą spaudą.

“The Workerio” gynimas 
—spaudos laisvės gynimas!

Rengėjai prašo visuome
nę atvykti į šią pramogą, 
perpildyti didžiulę Carne
gie Hall, parodant, 
stovi už spaudos laisvę, 
prieš reakcioniška užmojį!

Ns.

kad ji

ri apie šimtą ar daugiau 
įvairių nuotraukų. J as
parodys per spalvotų nuo
traukų (slides) apar a t ą - 
prožektorių.

LDS 1 kuopa rengia tų 
nuotraukų rodymą kovo 18 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet, 
“Laisvės” salėje.

Bus įdomu pamatyti spal
votas nuotraukas iš įvairių 
vietų, o ypatingai iš Lietu
vos.

Narys

Padėka
Mes, Marijona ir Julius 

Kalvaičiai, dėkojam visiems, 
kurie dalyvavo fmūsų 
pengtame gimtadienio pa- 
jninėjime vasario 10

su-

, . . „ ......... d.,
įMaspe^fio Lietuyių, Klubo 
syeįąinėje. Dėkojam už do
vanas, už laiškus ir telegra
mas, už gerus linkėjimus.

Nuoširdžiai dėkojam Li
lijai Kavaliauskaitei už 
taip gražiai pasakytą kal
bą ir pirmininkavimą laike 
programos, kuri susidėjo iš 
gerų linkėjimų kalbų.

Taipgi dėkojam A. Gilma- 
nui už tokį gražų parašymą 
“Laisvėje” apie mumis, ypa
tingai apie mano (Marijo
nos) gimtadienį.

Marijona ir Julius 
Kalvaičiai

Programa užims porą va
landų laiko, o gal ir ilgiau.

Vaidinimas įvyks balan
džio 1-mą dieną, 3-čią vai. 
popiet, Ukrainą svetainėje, 
Grand St., kampas Driggs 
Ave., Brooklyne.

Širdingai visus kviečia 
Rengimo komitetas

TSRS kaltina, kad JAV 
ne tik pačios kišasi į Kubos 
vidaus reikalus, bet prieš 
Kubą organizavo Lotynų 
Amerikos šalis Punta del 
Este konferencijoje, o da
bar organizuoja ir kitų kon
tinentų.

“Visiems yra žinoma, kad 
JAV doleriais yra užlaiko
ma tuzinai stovyklų, kurio
se organizuojamos ir lavi
namos jėgos naujam užpuo
limui ant Kubos... Toks 
JAV elgęsis nėra suderina
mas su pačiomis elementa- 
rėmis tarptautinėmis teisė
mis ir su Jungtinių Tautų 
čarteriu”, sako TSRS pa
reiškimas.

6 p.—LaisvS (Liberty)—Penkt., vasario (Feb.) 23, 1962

Filmai
SERGEANTS 3

Vaizduoja praėju šioje 
šimtmečio antrosios pusės 
gyventojų buitį mažai teap- 
gyventuose Dakotos kalny
nuose. Ten stovyklauja JAV 
ginkluotosios jėgos kovoti 
prieš indėnus, kurie juos už
kariavusius ir išnaudojan
čius ateivius pasitinka kerš
tingai.

Tūlame kaime įvykus 
žmogžudystei, nužiūrėti in
dėnai. Ištirti padėtį pasiun
čiami 3 saržentai (aktoriai 
Frank Sinatra, Dean Mar
tin ir Peter Lawford). Su
stoję pakelyje poilsio kar- 
čiamoj,jie užtinka vietinius 
įžeidinėjant ir beveik kan
kinant muzikantą negrą. 
Jie įspėja įžeidinėtojus Im
tis, bet tie nepaklauso. 
Įvksta karčiaminė kova, ku
ria laimi saržentai. c-

Apgintasis (aktorius 
Sammy Davis, Jr.) prašo jį 
priimti į kariškius. Saržen- 
tams vaikinas patinka, bet 
militariniai nuostatai nelei
džia negrą priimti. Nežiū
rint atmetimo, negras savo 
šlubu mulu atkrypavo pas
kui saržentus ir visgi šiaip 
taip įsipiršo arklių prižiūrė 
ti. Kai kariai atlikinėjo mi- 
litarinius pratimus, jis go
džiai gaudė instrukcijas už 
tvoros ar sienos veikdamas 
bile kuriuo darbo įrankiu 
vietoj šautuvo, iki pagaliau 
koks geraširdis kariškis 
jam pasuka ir atliekamą 
šautuvą, v

Nuvykę į tiriamąją vietą 
kariai tapo indėnų apsupti 
ir tik didžiausiomis pastan
gomis mūšį laimi. Arklių 
prižiūrovas, nors ir “nele
galiai”, jiems daug gelbsti.

Arklių prižiūrovas šiame 
filme atlieka eilę svarbių 
veiksmų. Jis kaip ir' prieš 
pastatytas’ ’prieš’ tuos fil
mus, kuriuose negrai pasta
tomi juos neigiančiuose 
vaidmenyse^

Filme “Sergeants 3” yra 
šiurpių momentų, įterpta ir 
geros komedijos. Minėti ir 
kiti aktoriai įdpmiai vaidi
na, tarp jų yra gražuolė 
Rūta Lee neilgame, bet pa
stabiame vieno saržentų su
žadėtinės vaidmenyje.

Tarp veteranų aktorių, 
šiame W. R. Burnett’o pa
rašytame, John Sturges’o 
direkcijoje, Sinatros gamin
tame filme mažesnėse rolė
se įvesti ir trys aktoriaus 
Crosby sūnūs, Phillip, Den
nis ir Lindsay. Filmas ro
domas Capitol teatre, Man
hattane. S.

MIRĖ
Vas. 20 d. mirė Kazimie

ras Žala, apie 65 m. amž., 
gyv. 408 So. 2nd St., Brook
lyne. Pašarvotas Bieliausko- 
Ballas šermeninė jie, 660 
Grand St. Bus palaidotas 
pirmadienį, vas. 26 d., 1 vai. 
popiet. Bus sudegintas kre- 
matorijoje, Maspethe.

Mexico City. — Įvyko 
gaisras JAV ambasados na
me. Nuostolių padarė 
$3,000,000.

virš

Paieškojimas
Paieškau Juozo Marcinkevičiaus, 

kilusio iš Butrimiškių kaimo, Ūdri
jos parapijos. Girdėjau, jis yra gy
dytojas, gyvena Vilniuje ir dirba li
goninėje gydytoju.

Aš esu J. Marcinkevičiaus gimi
naitė — Pranė Lugauskaitė. Esu 
kilusi iš Navininką kaimo, Kroke- 
laukio parapijos, Vaiciekaus Lu- 
gausko duktė, po vyru Belskienė. 
Iš Lietuvos į Ameriką išvykau 1913 
metais. Norėčiau susirašinėti su 
J. Marcinkevičium. Prašau atsiliepti.

Pranė Belskienė
' 102 Ridgewood Ave.
Brooklyn 8, N. Y.

(16-18)

Motery Tarptautinė
Šiemet Moterų Apšvietos 

Klubas Tarptautinę moterų^ 
dieną—kovo 8-tąją — minės 
kovo 4 dieną, sekmadienį, 
“Laisvės” salėje. Klubietės 
kruopščiai ruošiasi savo di
džiajai iškilmei.

Programa bus įvairi, įdo
mi, graži. Be momentui ir 
reikalui pritaikytos kalbos, 
programoje dalyvaus Nast- 
tė Buknienė, Vera Bunkie- 

| nė, Aido Moterų Choras, 
! Moterų Kvartetas, solistė 
Į H. Brazauskienė. Meninei 
programai vadovaus Aido 
mokytoja Mildred Stensler. 
Pobūviui pirmininkaus ir 
įžanginę kalbą pasakys Eva 
Mizarienė.

Be to, visus dalyvius klu
bietės gražiai pavaišins ka
va ir savo darbo užkan
džiais. Bus malonu drau- , 
giškai, kultūriškai popietę 
praleisti. Visi ir visos nuo
širdžiai kviečiami dalyvau
ti Klubietė

ORGANIZUOS LONG 
SALOS DARBININKUS
New Yorkas. —AFL-CIO 

unijų viršininkai sako, kad 
Long Island saloje yra virš 
150,000 neorganizuotų dar
bininkų. Nutarta juos orga
nizuoti į Machine Workers, 
Electric Workers ir kitas 
unijas. Sol Malofski pasky
rė organizavimui į Retail, 
Wholesale Department 
Store uniją darbininkus. 
Bus reikalaujama atšaukti 
Taft-Hartley įstatymą ir 
nustatyti algas po $1.50 į 
valandą.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Moterų Pažangos klubo susirinki- ' 
mas jvyks kovo 4 d. Draugijų sve
tainėje’ 4097 Porter . St., ,1 yalfihęfa 
popiet- Praugės, visos dalyvaukite 
susirinkime ir prisirenkite pakalbu 
ti apie Kovo 8-ają, nes tą dieną' bus* 
Moterų Dienos paminėjimas. Po su
sirinkimo bus ,■ užkandžių. ir arba- 
teles. Dar kartą primenu: prisi- * 
rekite pakalbėti; apie Jdotęrų Die
ną, ir naujų nariu ;atsiveąkitt.

Sekretorė N. Astrauskienė
(15-16)

LDS 21 kuopos susirinkimas jvyks 
kovo 4 d. Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St.. 11 vai. ryto. Draugai, 
visi kuopos nariai dalyvaukite susi
rinkime, nes yra daug svarbių rei
kalų, ir naujų narių atsiveskite.

Sekretorė N. Astrauskienė
(16-17)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadienį, vasario 26 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avenue. Ozone Parke. Visi 
direktoriai kviečiami dalyavuti.

Valdyba

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos susirinkimas 

jvyks Kovo-March 1-mą dieną, 7-tą 
vai. vakare, 318 Broadway. Visi na
riai malonėkite atsilankyti, nes tu
rime daug dalykų aptarimui. Tu
rime prisirengti prie rodymo pa
veikslų iš Lietuvos. Rodymas jvyks 
Kovo-March 23 d. Taipgi turime 
prisirengti prip Moterų Dienos pa
minėjimo Kovo-March 11 d. Čia iš
girsite ir delegato raportą iš “Lais- 

Kazlauskienė, pirm. (16-17)

BROCKTON, MASS.
LDS 67 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, Kovo- 
Macrh 1 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 8 Vine St., 7-tą vai. vaka
re. Prašome narius dalyvauti su
sirinkime ir užsimokėti duokles. Iš 
pradžios metų pasirūninkite, kad 
nesusispenduotumėte. Valdyba

(16-17)

LLD 6-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks pirmadienį, Kovo- 

i March 1 d., Liet. Taut. Namo kam-- 
bariuose, 8 Vine St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Prašome narius ateiti 
į šį susirinkimą, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Jau 
laikas rūpintis pavasarine veikla, 
ką surengsime—teatrą ar koncertą.

Geo. Shimaitis (16-17)

Įvyks Vasario 24

BROCKTON, MASS.
Paskutinis pakvietimas j Montel

lo Vyrų Daidės Grupės rengiamą 
“Šurum-Burum.
Feb.. Liet. Taut. Namo žemutinėje 
salėje, 8 Vine St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Bus skanių namie gamintų val
gių, muzika, šiltų ir Šaltų gėrimų. 
Visokios dovanos bus priimamos hz 
Įvertinamos .Visas pelnas paramai k, 
dukart savaitraščio “Laisvės” Kvie- 
čiame vietinius ir iŠ apylinkės skait
lingai atsilankyti.

Rengimo Komitetas (15-16)




