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Rašo R. Mizara

Jonas Gašlūnas jau

\<> nuvykęs

Jonas ten daugiau 
mėnesi u. Besisvcč i uo- 

; nepamiršo ir lais- 
parašė iš ten keletą

ll a m as, j 
\iečių — 
įdomių laiškų, tilpusiu laikras-

Buenos Aires lietiniu

“Gašlūno pas mus kad ir ne

Valdžia siūlo plėsti Rhodesijoje negrų
masės prie sukilimo virto $30,000,000

Blantyrę. — Negrų maiš- Washingtonas. — 
Nyasalando plečiasi1 ginklavimas ne tik 

clraudos. Jis nurodo, Kad tie, j metįnp Rhodesiia Angli-'P1’^ ^aro, bet ir baisiai nai-įgos premjeras 
darbininkai ir darbininkės . u- ’ - '’ ' ‘ ’ ’ 1 ’ ‘ 1dirba tokius pat darbus, -los vynausybe pasm n t e 
kaip stenografistčs, rašti-’ •ie*: karimus lėktuvus n 

sumobilizavo' armijos jėgas. 
Gwelo, Salisbury, Bulawajo 
ir Urntali miestuose pa
skelbtas karo stovis.

Rhodesiją yra piet-ryti 
nėję Afrikos dalyje, prie 
Indijos di'djūrio. Tai milži
niška .šalis, kuri užima virš 
400,000 ketvirtainių mylių 
ir turi apije 10,000,000 negrų 
gyventojų'. Baltųjų ten yra 
tik pora desėtkų tūkstančių. 
Anglai, kįd sėkmingiau ga-

nedarbo apdrauda^fe

Washingtonas. — Newell nedarbo laiku negauna ap- įas į

pagalbininkas, paruošė pa
siūlymą Kongresui prapies

nurodo, kad dabar yra 
1,3(10,000 ligoninių, mokyklų 
ir kitų visuomeniškų Įstaigų 
darbininkų, nepaeinan e i n

nių darbuinkčs, keltuvų 
operatoriai, namų prižiūrė
tojai ir kitų šakų, o nepaei
na po nedarbo apdrauda.

siūną pagarbiai ten priėmė ir

abejojimo, J. (laši Cinas, 
smulkiau'

Kaip $700,000,000 ' TSRS wl reikalauja
I vadtg konferencijos

kiną šalies turtą. Štai
rinis laivynas jau parduoda, dėstė savo šalies užsienio

vus, jų tarpe penkis šarvuo-; tautinė padėtis yra nesvei- 
čius, 23 kruizerius ir 15 ne-ika, 
dideliu lėktuve’iu. Tai lai-i skaitytis su kitu šalių v c l •' v c

Chruščiovas nijimo ir Berlyno reikalais, 
kalboje iš- Jis nurodė, kad tokia kon

ferencija nieko gero nepa
darytų, dar daugiau pablo-

Brown sako, kad 40 pro
centų ligoninių, didelis skai-

Kongres '.u, 
ir įtrauktų

kad jį priimtų 
tuos darbinin-

darbu in ku

Baisi vėžio liga 
ir kova prieš ją

Anglai jau šaudo 
į negru minias no į Šiaurinę ir Pietinę 

Rhodesiją ir Nyasalandą.

nenori 
rei- 

atsakomingi 
, už“itenw- 

tarpt.au tinę padėtį”. 
$700,000,000. Laivyno vadai;TSRS premjeras sakė: 
sako: bus gerai, ‘jeigu už į (]) Ta b ?ąi„nga ne. 
metalą \ aidžia gaus $30,-;Vakaru siūlymo lai- 
000,000. Jau per 11 metų šie j Rvti užsie.,io ministru kan- 
laivai stovi prieplaukose.___________________
Kasmet iu užlaikymas atsi-' ——— - -
eina $3,000,009. “Moderni-TSRS raiIi’SU 01111610 
zuoti juos, tai daugiau atsi-i . ..
eitų, negu naujus pusraty-; gynybos jėgą dieną 
ti”, sako laivyno vadai. i

jame pasauliniame kare. už

iti jus pastaty-'gynybos jėgą dieną 
vno vadai. i

Vokietijos apvienijimo rei-

kiečių reikalas, tai yra Vo-‘ 
kiečiu Demokratinės Kes

(2) Chruščiovas pakarto
jo pirmesni Tarybų Sąjun-

prieš hitlerinę Vokie- 
v i i 'š ū n i ų konferenciją,

American Cancer Society 
paskelbė, kad žymiai ’dau
giau žmonių serga vėžio li- ja šaudė į negrų demon

strantus. Mat, negrai nori
iisiws jos ir kitų gynybos jėgų die-

ko, ištraukti iš Vokietijos , 
svetimas armiias ir leisti 
patiems vokiečiams tvarky
tis. Vakaru Vokietija turi

Londonas. — Virš 40 my- jos, pametė vieną 
lių nuo Londono, kada buvorių “jet” motorų.

m i n i m u m o n u s i g i n k lu o ti.
(3) Jeigu Vakarai ir to

kui jis buvo susti 
juje ir Brazilijoje.

ir D.
Johns
sako,

? • Pereitais metais buvo87,000
iŠ Buenos Aires, trumpam lai- xeZ10 1-KOS aukų.

Dr. Martin Levin
Saxon Graham iš»

. 4irp. . , Hopkins universitetoVUmaus l iesoje ’ (s. m. va-vifĮul.ių ]iga sel.g.( 
s^nio •> <.) . aivų Svaria- ^ ... .. į,įgc|ntj įmo-
so straipsni apie Joną Jokub-l . . v -ii

Ika, viena Vilnies redaktorių. ktn ių mažos ip au OS..
■' ‘‘Gimęs Amerikoje, matęs I P.lal>c”l vėZ!U serga tie, ku- 

pirmąją proletarinę revoliuci-1 rie daug ruko, O krūtų | 
ją Lietuvoje, pažinęs Brazili-J nCVedusiOS motei yS.
jos feodalų vergovę, darbinin- Į
kų kovas, žvalgybos karcerius, • Jrj 4||»Lq

J. Jokubka 1947 metais grįžta i nUUJOJ“ Ud |
j JAV, kaip tos i
ir visą savo energiją paskiria;
pažangiajam judėjimui...

Jono Jokubkos nueitas ke-| 
lias — šviesus, kovotojo už; 
darbo žmonių reikalus kelias. Į 
Linkėtina, kad til 
sveikas, 
pristigtų energijos Į

S;s5±!trimis Pakaitomis
įėjimui...” _ Pekinas. — Ki"ij

militarinių 
? ir Sąjun- 

sostinūse,. su vokiečiais, tai socialisti- 
miesTiose' nes alys padarys taika su 

1 eningrnde. Sevastopolyje, Demokratine Vokiečiu Res- 
Stalingrade ir Odesoje saliu- publika (Rytų Vokietija), 

uolūs. i Tarybų Sąjunga pasitrauks.
- - - liš Berlyno, kaip ji pirmiau^...

išleido TareišktaaJ»aj-eiškė, nepaisant, 'ar 
itas Vakarams patinka, ar 
i ne.

(4) Kada scc;alistinės šū- 
Ivs padarys taika su Rvtų 
Vokietiia, tai Vokiečių De
mokratinė Respublika bus 
pilnai nepriklausomu. Va
karai lai nebando kėsintis 

ROMA NETURI VIETOS I ant šios vokiečiu valstybės, 
MUSSOLINIO STULPUI ! nes ii priklauso Varšuvos 
Roma. - Romoje fašis-!y’aigyniny Sąjungai. Bent 

tams- valdant buvo pastaty-' ,’lasl^??inlnlds .a _ 
tas 56-iu pėdu iš balto mar-■ Y°uV.' Damo i atmes 
muro stulpas,'i kuri įkirstas ResĮ’.ubldvos sausumoje ore 
•>AdU “Tlnv” nnanrhni Mus. ar JUlOje, reliktų DaSlkeSl- 

visos Varšuvos 
sakė Chruščio-

kai mė'cė ašarų bombas į de- i iškraunama iš sunkvežimio do į New Yorką, bet buvo !g°s Respublikų 
monstrantus, bet negalėjo j atominė medžiaga, įvyko priverstas nusileisti lamdo-. taipgi Didvyriu 
juos išsklaidyti. Ttida anglų Isprogimas'. Yra užmuštų ir ne.
kareiviai pradė jo šaudyti, o i sužeistų zinonių. Radioakci-
lėktuvai iš oro mėtyti ašarų;ja sudaro pavojų apylinkes: Washingtonas. — Kada
bombas. į gyventojams: demokratai siūlė paskirti

Yra užmuštų ir sužeistų.; —-------  kitą žmogų į Valstybės sek-
Laikinai minia išsiskirstė.: Washingtonas. — Prezi-1 retoriaus vietą, nes Dulles

‘1 Dabar miesto gatves patru- dentas Eisenhoweris sako, serga,
šarvuoti automobi- kad NATO nariai palaikys j senhoweris piktai atsake:

ryšius su; Berlynu. “Jeigu į “Tai mano reikalas”.
dėl to kils karas, tai kas ---------

' nors kitaš bus kaltas, o ne Maskva. — A n g 1 i j o s
Jungtinės; Valstijos”, jis sa- i premjeras Macmillanas la-

i • • . 1 • XN 1 v

?stcr, N. Y. — Čio-;
edžiavo karinio lai-i

IR BIJOSI IR VIS 
NORI NAUJO KARO

Įjos Liau- 1 
dies Respublikoje ne tik fa-inai 

į brikų ir dirbtuvių, bet ir vyno ir civiliniai

tai prezidentas

Gynybos ministras Mali- 
novskis i
kuriame sako, jog TSRS pi
liečiai gali ramiai nrogre-j 
suoti prie nauio laimingoj c I 
gyvenimo, nes jų apsaugoje 
s t o v i T S R S n en u ga 1 i mos į 
gynybos jėgos.

i---------  čiovo kalba, kad “Vakarai
Roma. —■ Didžiuma laik-: atsakomingi už karo pavo- 

''TTN’ldaup-elio kitu saku darbas tai, kurie svarstė kovos bū-į^^ų rašo, kad Italija ne- I.BJ
< Jonas butu i UdU&L11(; * L. Lld M v . . A . , nrnms eėne’sterio kranki ----------ii- -ii l nesustoja nėr 24 va andas dus pries submarinus. Ad-'įęinuę gciig.cyiu i a „„„.ii-ini :ekad jam niekad ne- yesusioja pu -i \aiamws.; . Costello, jeigu Amerika no- BiiusH.s. Amei ikietis

Darbininkai dirba trimis mnolas John ihach diM<i-i J denortuoti. Tik dainininkas Frank Eckart,
pakaitomis. 1 jn ie ^ submarinus unauju fa£istu” organas ra- 46 metų amžiaus, mirė Ant-

Fabrikai ir dirbtuves, taip; k< j u To Va A 11 a n t e bus “mielai KU‘ vel'po nlieste> kada daillavf’

diibdami ti įgubai paganu-; |<arjnių Įajyų komandierius tiktas . .
.• na , laike karo prieš hitleriniu-:

iiimis pakaitomis dirba Admirolas kritikavo, Paryžii 
geležinkelių j tuos, kurie pasakoja, būk pi^zident

jau Amerika “E.K ___ ,
nes kovai prieš submari-'ias Adenąueris 

.nuš”. Thach sakė, kad sub- pasimatymą.
marinai galėtų, šaudydami _ _ . ~ T .
raketomis, sunaikinti 70 i Mexico Cit). — San Liūs

Maskva. — Koresiponden- procentų Amerikos indust- mi^te fesuvahs baigėsi ti ei
tas Drew Middleton rašo,; rijos.

Esu minėjęs, jog kovo
Tarybų Lietuvoje įvyks rinki
mai į Lietuvos parlamentą ir 
savivaldybes — į miestų. į ra
jonų tarybas.

Vilniaus “Tiesos” redakci
jos kolektyvas pasiūlė kandi
datais 
tą N. 
Zoką,

A.
jnetus grįžo iš Pietų Amerikos 
v Lietuvą. Pirmiau jis buvo

į respublikos parlamen-

Zokas tik pries trejus

Trimis pakaitomis dirba |<us 
ir 
tiesimo, kanalų prakasimo 
ir "amų statymo.

MASKVA NUSTEBINO
SAVO GRAŽUMU

Urugvajuje, kurį laiką rodą-j kad jį labai nustebino Mask- 
gavo “Darbą.” Brazilijoje A. i va savo gražumu, šviesomis., 
Zokui teko paragauti kalėji-i plačiomis gatvėmis, dide- 
mo ir karcerio duonos. Bet jo-|liais namais ir švarumu. Jis 
kie reakcijos ] '
traukė jo iš darbininkų judė-1 
jimo 1

Paryžius. — Francūzijos, 
;as de * Gaulle ir 

turi priemo-' Vakarų Vokietijos kancle- 
’> vėl turės:

Bonna. — Vakaru Vokie-

dirba pilnai ir 
kurie bendrai turės 3,500,- 
000 tonų įtalpos.

solinio. Jie prie s.i 
jungė lenteles, atžymėdami; 
Romos imperijos ii* fašistų 
atmintinas datas. 1960 me-; 
tai

"ima ant

dėl Anglijos, tai 
R^olViūd^Pasauli-JSRS l"'emieras sakė, kad 

stato laivus,,hė Olvmpijada.“ Progresy- el^ama g.'^s keliu ža
viai miesto tarvbos nariai letl-' daug laimėti Anglijos 

ir socialistiniu salių preky
ba padidėtų. Tarybų Sajun-

Londonas. — Nauji anglų 
ivai plaukios iš Londono

i gėdija. Sugriuvo platforma. I'*61* Lawrence upe į Di- 
111 vaikų Užmušta, 23 vaikai' tuosius ežerus. Jie bus po 
ir suaugę sužeista. 4,000 tonų Įtalpos.

pą. Klausimas perdu o t a 
parlamentui apsvarstyti. 

—t-----------

“PABAIGA AMERIKOS 
DIKTAVIMO KUBAI”
Havana. — Kubos nauja-'

sis premjeras. Fidel Castro 
sako, kad “Jungtinės Vals
tijos per 50 metų kišosi, į 
Kubos vidaus reikalus ir ne
leido jai, piogiesuoti^ n mainė laiškais su Tarybų.

Sąjungos premjeru Chruš
čiovu. Abidvi šalys užtikri
no, kad jos ir ant toliau bus 
draugiškos ir viena kitai 
padės. Vakarų diplomatai 
dėjo pastangų, idant pasu
kus Nasser j prieš socialisti
nes

Anglija nekariavimo sutar
ti mio 25 iki 50 metu. *. c

SAKO. KAD NASSERIS 
NEKLAUSO VAKARŲDINGO 300 ČIGONŲ

V. VOKIETIJOJE
nuolir^i neiš Ik?" i Bon-a. — Lenkijos ir Če-(jung0S ambasadorius N. Be-> visų auk Tųjų
pE.n. / . buvo Maskvoje piles 12 me- koslovakijos liaudiškos vy- p’ovas užginčijo būk TSRS I studentai turės i

.....  ........ tl-'- Dabartinė Maskva visai Gausybės pareikalavo, kad S^ZKoti J

................lj?!lmesn? — J’i čigonai su pegužės 1 diena šiaurines I provincijas, 
didele n graži. apsistotų vietose ir gyven- Sako:

Virš: its Į”’

Teheranas. — Tarybų Są-'
mokyklų 

po vieną 
Iranoj^’enQ i savaitę dirbti fabri- 

jjg; kuose.
“Tai amerikiečių me- ----------

San Juan, Puerto Rico — 
_______ AFL-CIO Pildomosios Ta- 

|glėbį žinių iš Vilniaus praei-'ko į Vakarų Vokietiją, kur Woodbridge,N.J.—New!rybosposėdvjesmarkiaisu- 
I ties, dabarties ir ateities. Daug vokiečiai pažadėjo-“čigoniš- Yorko maršalas L. Kasper, siikirto unijų prezidentas 
skaitytojų man gyre ši raštų. laisvę”. Bet nespėjo jie j0 žmona jr tėvai sustojo j George Mea”v su viee-pre-

O kurie jo neskaitė, pasaky- pasirodyti Bonnoje, kaip; Bronxvillėįje pietauti. Tuoizidentu Walteriu Reuthe- 
įvykusiame vasario 22įsiu atvirai, tie save labai nu- dingo visi ir nežinia, kur jie; kartu vagys atidarė Cadil-' 1‘itL

lac autombbilio dėžę ir pa- -------- -
čiupo $20,000 vertės dei- Maskva. — Tarybinis led- 

> “Lenin”, kuris veiks 
jėga, jau

tas j Lietuvos parlamentą de
putatu, tai tuo bus gražiai pa
gerbtas ne tik jis pats, o ir vi
si is emigracijos grįžusieji lie
tuvių tautos sūnūs ir dukros.

apsistotų vietose i“
i tų. kaip kiti gyvena.

skaitė ir skaitydami pasisėmė 300 čigonų iš Lenkijos atvy- 
glėbį žinių iš Vilniaus praei-'ko į Vakarų Vokietiją, kur

tvarkytis”. Jis* sako, kad 
dabar jau atėjo tam pabai
ga. Nuo dabar Kuba turės 
savo politika ir ekonomiko
je cukrų ir kitas reikmenis

tinės Arabų Respublikos 
prezidentas, i'leido pareiš
kimą. Jis sako, kad apsi-

Vilnis praneša, kad jos kon
certe, 
d., be kitų svečių, dalyvavo ir! siskriaude! 
TSRS ambasados Washingto-j 
ne Il-asis sekretorius Laurynas 
Kapočius. Matyt, jis ten bu
vo nuvykęs tarnybiniais reika
lais, tai užsuko ir į vilniečių 
kultūrinę šventę.

O kurie jo neskaitė, pasaky- pasirodyti Bonnoje, 
i nu

mokės pinigus.

* Na, tai baigiasi Laisvėje įdo
minus J. Jurginio ir V. Mikučia- 

nio raštas “Vilnius — Tarybų 
Lietuvos sostine.“

žinau, daugelis žmonių jį

POPIEŽIUS NELEIDŽIA 
TEKETI Už KARALIAUS

Roina. — Paaiškėjo, iog 
l--------  ; atomine jėga, jau daro > popiežius Jonas nesutiko,

Washingtonas. — Biznio;bandymus. Jis yra 16,000 to- kad jauna princesa Maria 
įminės jie buvo išduoti vasario specialistai sako, kad fabri-.nų įtaupos, io varomoji jė- Gabriella tekėtų už Irano 

šventadieny- kantai daūgiau skolina pi-į ga yra 44,000 arklių. karaliaus (sako) Riza Pah- XX * • V 1 1 Y 1 * Tj • V • 1 T

Mes duosime skaitytojams iri Detroitas. — Teisėjas J. I mantų'ir kitu braneenvbiu !laužis 
daug.au Įdomn, raštu ateity. D W;)tts išmet§ 4>500 trafi- J .....
Ka> rastas dgas, spausdina-. R() ikiet ]<aj (J netikusil 
mas tęsimais, jei skaitytojas. -- ■ - -

.negali kasdien jo skaityti, 1 
kiam nuoširdžiai patariu: iš-j tal .Vi d, 
sikirpkite ir atkarpas laikyki-! Je Wąshingtono dieną, 
tės. Kai turėsite laisvo laiko,į 
tada viską kartu perskaityki-,

kas ant Quemoy salų tebe- can lėktuvas “Boeing-707
skrisdamas virš Francūzi- sudegė keturi jo vaikai.

— Čiang Kai-šė

šalis.

. nigų iš bankų.

te.
Bet skaitykite! lai ko 80,000 armiją.

Londonas. — Pan Ameri-į sidegė 
H ' »

Btianchville, N. J. — Už-• gražioji princesa yra du 
“traileris” prie R.; kartus. jaunesnė už karalių, 

Hendersono automobilio ir, o antra, jis jau du kartus 
i divorsavęs.

IR PRANCŪZAI IŠŠAUS 
RAKETĄ I ERDVES 
Paryžius. — Apie kovo 6 

dieną Prancūzijos moksli
ninkai išmaus i erdves rake
tą. Jie tą atliks Saharoje, 
Afrikoje. 1957 metais fran- 
cūzai iššovė raketa, kuri c y

Dabar jie mano pasiekti 
i aukščiau.

tarpt.au
daug.au
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Kas Ką Rašo ir Sako
JAU MASKVA 
IR KAIRAS

Dar labai n-eseniai už vi 
sas kapit 
negeroves 
Maskva.

laisvina.” Tai ar ne juokiu-; 
ga pasakoti svietui, jog dar 

• ir šiandien jie vieni 
[veido nepažįsta, vieni 

I iniiinnm.. nesupranta?!buvo kaltinama ...' . .. , Dalykas veikiausiaiŠuki o kur zmo-.. ū 7 ... . ... • tame, kad jie nenori
$9.00 

per 6 months $5.00 
. $10.00 per year 

.... $5 50 per six months

Workeriu i

Cllll

Canada and Brazil, per year $10.00
Canada and Brazil, 6 months
Foreign countries, per year
Foreign countries, G montlis

$5.50
112.00
$6.50

‘Daily Workerio”, pradėto leisti 1924 metais Chi

er”, kuris vėliau lapo pavadintas tik “The Workeriu”.

ėjęs. Tai turiningas, kovingas laikraštis, kurį t 
numeruoti ir skaityti kiekvienas darbininkas,

ll 0 St., Manhattane, 2 v. popiet) įvyks didžiulis mitingas 
su kalbomis ir menine Programa. Ten bus atžymėta “The 
Workerio” 35-oji metinė sukaktis.

Minint šia. s turi

vo dienraštį anglų kalba. Tiesiog gėda, kad /Amerikos 
darbininkai, kurių yra apie 18 milijonų organizuotų į 
unijas, neturi savo kovingo gero dienraščio! Darbo uni
jos turi juk milijonus doleriui savo* ižduose, rodosi, jos

apie tai

<iais būdais remti tai, kas yra — 
kuris anksčiau ar vėliau turės

būti dienraščiu.

Win. Z. FOSTER H I, JAV komunistų vadovui,

už darbo

Kas nežino Kosteriu vaidmens, atlikto darbininku

ninku streiku 1919 metais?'.
Šiuo metu Kostcris dar vis tebėra ligos prirakintas 

jis. rūpinasi 
ir ] 

dai straipsnį vienu ar kitu svarbiu klausimu.
Minint Tosterio 78-ąją metinę sukaktį, jam buvo pri-

darbininkų judėjimo reikalais, kai. kada v>et

spaudą ir jau Maskva kak įenįa 1 " 1 - - •
'puikiai talkauja labai pel-į

Dabar mūsų šalies komer-.
cine s p a u d a prikergia ir

ir Afrikoje

sa didžioji Afrika. Juodieji 
žmonės visur bruzda prieš 
imperialistus. Kas už tai 
atsako? Ne tie prispaudė
jai, ne tie plėšikai iš Bri-

I

I

>

Žymus Lietuvos muzikas
Minint 10-ąsiais J. Tallat- 
Kclpšos mirties metines
Talentingas kompozito-

ius, puikus dirigentas, suki tų j
įmanus pedagogas ir ak 

. cvus visuomenės veikėjas
taip galima apibūdinti įžy-,
mųjį lietuvių muziką Juozą

‘^J^g'^UV^BTŪlat-Kelpšą.

. ningame rakete, vadinama- J- Tallat-Kelpša gimė: 
me' “Lietuvos laisvinimu.” U^89 metais. Pirmąsias ži- 

- t nias apie muziką jis gavo iš
tėvo. Dar vaiku būdamas,

zijos, bet kas nors kitas. 
“The New York Herald 
Tribune” kaltina Maskvą ir 
Kaira. Girdi, šitos dvi sos-' 
tinęs kursto Afrikos žmones 
sukilti prieš 
a. ll rita n i j o s ,

O kas, girdi, blogiausia, 
kad vienai kolonijai sutei
kus laisvę ir nepriklauso
mybę, kitos kolonijos įgau
na tokius pat' laisvės ir ne-

tam galo nesi-
mato!

kos žemyno nebus išvaryti 
visi imperialistiniai plėši
kai. Tai turėtų būti aišku

PROTINGI KUNIGO 
SVEIKINIMAI

buriai” į
v ič i a us sveikinimą

Iš Lietuvos
.. . KAZLŲ RŪDA. Rajono 

gontas vadovavęs muziki-, cenįr() gatvėmis vyko ne-< 
nei spektaklių ruošimo da-.- astos eitynės. Sekdami 
liai, mokęs dainininkus u 'senomjs lietuvių liaudies 
oi kęsti antus. į tradicijomis, Kazlų Rūdos,

Pagrindinė J. 1 a 11 <i t-1 rajono saviveiklininkai , su-į
L. Kelpšos kūrybos sritis— vo- r(?ngč yjemos šventės - už- 

kalinė muzika. Jis vykusiai [ gavėnių karnevalą. Pasi- 
harmonizavo nemaža lietu- r0(lė įmantriai apsirengę 
vių liaudies dainų, plačiai' ju()kda‘riai, tradiciniai šven- 

_ naudojo liaudies melodijas i t^s personažai — “Kanapi- 
su “Lašininiu,” ‘Tlet- 

ir kitos kaukės.
šimtu miesto darbo žmo- v

savo kūryboje. Kompozito-i njs” 
rius darbavosi taip pat ir. kinįnkės 
kamerinės muzikos žanre— <
parašė pirmąją lietuvių i nju lyjipji, karnevalo daly- 
muzikoje siuitą mediniams! viai aplankė kai kurias blo- 
pučiamiesiems instrumen- ,,.ai aji-bančias ištaigas.

idėio Kan Stanke-! i.'.i.i • m - 'Ldn,b, ° LtUP PaL "
ąvMkdnima 1958 mokykloje. laciau vargom- kvartetą. Simfoninės muzi-

rMpdn nrrmn Tie l)ro^eskja negalėjo pa-, ]<os srityje jis sukūrė melo-

Vilniaus be jokių paaiški-L 
nimų. Kan. Stankevičius'- 
pasirašo “Kauno arkivysku
pijos ir Vilkaviškio vysku
pijos valdytoju.”

Mums labąi įdomi šio
sveikinimo pabaiga. Kan., raidžią. Būdamas 
Stankevičius sįko:

“Atlaidumas, taika, darbas, 
kūryba, blaivumas ir vieni 
tiems tarnavimas taikos ir 
mybes sąlygose visus mus 
suburia j vienybę ir tęlydi 
sus mūšy gyvenimo žingsnius

lemtinu ganaus jaunuolio. dinga ir spaivingą “Uver- 
Jis stojo į Peterburgo kon- tiurą” lietuvių liaudies te- 
servatoriją ir 1916 metais! mumis, “Marša Įlietu viškais 

ir “Liūdna dai-

kandžiais kupletais kritika
vo nesąžiningus pardavė
jų.^ brokdarius ir kt. Ei
sena- truko daugiau kaip 
dvi valandas. Geriausios 
kaukės buvo pažymėtos pri
zais.

Vakare vidurinės mokyk-
baigė jo kompozicijos klasę. į motyvais” i 

Jaunasis muzikas akty-:11^”- Didžiai ____  _______  __
viai pasireiškė 1918 metais, Daus kūrinys tai Salome- salėje įvyko blynų ba- 
paškelbus Lietuvoje Tarybų i jo^ Nelies tekstu piliašyta. jj^s, kurio metu pasirodė 
------... ----------- ; Tarybų Kantata apie Staliną , už' inį,es^0 saviveiklininkai.
valdžios įsteigtos muzikinės i kurią jam 1947 metais buvo 
kolegijos' narys, J. Tallat-ipaskirta_ pirmojo laipsniui 
Kelpša buvo komandiruotas i Stalininė premija.
į Maskvą susipažinti su mu-' jUOzas Tallat-Kelpša mi-. 
zikinio švietimo orgamzavi-,re 1949 m. vasario 5 d. dar
niu Rusijoje. Tačiau organi-; į)0 poste — diriguod;
zuoti plačių jų darbo žmonių . radij0 komiteto stud 

Q v. ... . masių muzikinio švietimo! simfoniniam koncertui.
Su siais šio dvasininko,jje|-uvoje nGpaVyko. Lietu-;kūriniai •

linkėjimais sutiks kiekvie- vjš|<(lji buržuazija, užsienio■ muzikine kūryba pagr 
muzikos pavyzdys, jo muzi-i 
kine ir visuomeninė veikla

ki-
ra- 
te- 
vi-

žinia, kan. Stankevičius yra 
karštas taikos šalininkas ir 
aktyviškai dalyvauja Lietu
vos žmonių kovoje už taikos

remiama,
l.š kitos pusės, Kanados 

“Tėviškės žiburiai” yra kle
rikalu laikraštis. Na, o mū- 
su klerikalai be-. perstojo 

tinęs spaudos trumparegiai.. d r u m s č i a tarptautinius 
--------- vandenis ir ištroškusiai Įau

publiką. J. Tallat-Kelpša — gražus pavyzdys tarybi- 
c i z a v i i 11\ ietį nei meno inteligentijai.

ją ir kurį laiką tobulino sa
vo muzikines žinias Berlyno 
valstybinėje meno akademi
joje.'

Vengrų knygų parodos 
pasisekimas

VILNIUS. Aštuoniolika 
į dienų prie Vilniaus valsty-* 
ibinio dailės muziejaus ple- 
i vėsavo Lietuvos TSR ir 

jo! Vengrijos Liaudies Respub- 
-gražus liaudies’į*08 valstybinės vėliavos, 

rer tą laikotarpį parodą 
aplankė tūkstančiai žmonių. 
Lankytojai atsiliepimų kny
goje paliko įrašus, kalban
čius apie jų susižavėjimą 
v e n g r ų liaudies pasieki
mais. “Paroda palieka pui-

su v aidi n o

go jo Kauno operos teatrą

gerai apipavidalintos. Lin
kime vengrų poligrafijos 
darbuotojams dar didesnių 
laimėjimų,” — rašo K. Po
žėlos vardo spaustuvės dar

ai. Vilniaus preky- 
technikumo mokslei

viams, ' aplankiusiems paro- 
i dą, patiko gera vaikų lita-

SVARUS BALSAS PRIEŠ kia naujo karo.
RASINIUS PRIETARUS kad tik'per nai

Dienraštis “Vilnis”.
singai pastebi. ,, ^nY^ratų.ifhšįstų vieš^ Kurį5 laiką kompozitorius, S. Wortui. — Norint vyk- į natūros .išleidimo kokybe, i

Amerikos diplomatą tarpe ■ pakavimą.‘ ’ L buvo' vienintelis, teatro diri- ti pamatyti parodos Mask-; Jie pažymėjo, kad knygos^

Redakcijos Atsakymai
A. I)., Scranton, Pa. — 

Paieškojimo, kurį jūs pri- 
siuntėte, nespausdin o m e, 
kadangi to paties asmens 
paieškojimas tilpo Laisvėje
už vasario 17 d. Jis buvoJ 

i “išvaduos” Lietuva ir' šu-'.?UTVO. P>™aJam 7ram-■ prisiųstas tiesiog mums 
1 v. t • . i \ w. tos spektakliui.i grąžins Lietuvon ,krikscio- \ 
| nių dęnTokratų$fašįstų vieš* Kurį’laiką kompozitorius.

parašo i-vra Lik vienas negras — Ralph 
Bunche, šiuo tarpu jis yra

ko, Mao Tse-tungas sako:
“Kinijos liaudis, žino, jog JAV imperializmas padare 

daug blogų dalykų Kinijai ir visam pasauliui; — mūsų 
liaudis supranta, kad tik JAV valdančioji grupė yra blo
ga, — Amerikos žmonės yra labai geri. Tarp Amerikos 
žmonių, nors daug jų dar nepabudo iš letargio, tik maža 
Helio /» vv'i i I *■/ i >> i. * L- m

Mao Tse-tungas pripažįsta, jog šiuo metu JAV Ko-

os yra reikšmingos ir jos ilgainiui duos gerų vaisių. 
Tamsioji naktis baigsis,” toliau sako Kinijos liaudies

uolą visur, o tai parodo, kad jos ilgai nebevaldys.”
Mao Tse-tungas pranašauja Amerikos darbininkams 

skaisčią ateitį. Savo sveikinime, jis, beje, kviečia Wm. Z. 
Kosteri, jei sąlygos leidžia, atvykti i Kinijos. Liaudies

Kita reikšmingą Tosteriui sveikinimą prisiuntė Ku-

SU KOVO MĖNESIO pradžia prasideda Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vajus už sukėlimą $95,000,000fondo, 
iš kurio būtų galima padėti žmonėms, nelaimės ištiktiems.

Kovo mėnesį Raudonojo Kryžiaus darbuotojai ap

niukai, tai laiškais, prašydami aukų, kad devyniasdešimt 
penkių milijonų dolerių fondas būtų sukeltas.

. . Darbo žmonės, kaip kas metai, tai])' ir šiemet, aišku, 
parems šią organizaciją. Bet labai svarbu, kad ARK dar-

grobia milžiniškus pelnus, kurie galėtų paaukoti po kele
tą dešimtų tūkstančių dolerių kiekvienas.

PORTUGALIJĄ valdo diktatorius Antonio de Oli-

nę priespaudą ir baisų skurdą per pastaruosius 30 metų.
Dabar pranešama iš tos šalies sostinės Lisabona, kad 

Portugalijos katalikų bažnyčia jau pradeda “krypti į 
kairę” ir reikalauja daugiau žmonėms laisvių. Matyt, 
masės baisaus skurdo prispaustų žmonių pradeda bruz
dėti. Anksčiau ar vėliau ir Portugalijoje turės įvykti 
permainų. Visuomet taip ink nebus, kaip yra: Salazaro 
diktatūra bus nušluota šalin.

politiniams Kada

klausosi ir visi politiniai ak
tyvūs žmonės.

Kalbėdamas Birmingham A- 
labamoj R. Bunch e smarkiai 
įskaudino rasistus, priminda
mas ir pabrėždamas, kad du 
trečdaliai pasaulio žmonijos

Darbininkų Sveikata
i J. J. Kaškiaiičius, M. D.

150 metų amžiaus.
jaučiasi pasenę, daroptimizmas

Daktaras Karte r i s su 
žmona buvo Maskvoje žem-

nesu-

Įvoje, reikia visų pirmiausia i yra patogaus dydžio, gra- 
igauti amerikinį pasportą, oįžiai iliustruotos.'
[po to kreiptis Tarybų Są-• Kai kurie atsiliepimai 
[jungos ambasadą Washing-,baigiami vengrų kalba pa- 
tone, kad duotų vizą. rašytais žodžiais Vengrijos

—-------------- liaudies darbo žmonėms.
Uždarant parodą, įvyko

tone, kad duotu viza.' c *•

Praga. — Čekoslovakijoje .
virš 2,000,000 mokinių lan-;platus aptarimas, ku- 

pirmalaike senatve. Kas tik g() 12,000 mokyklų/ Į)ar, riame dalyvavo Tarybų Lie- 
dirbystės' parodoj Veizdė->serRa šita mišria: ne™al,°- trūksta 3,000 naujų mokyk- ituvos poligrafijos įmonių ir 

.“ " u’’daugybę paviljonu, stebė- ma saly£^ pnmalaike jų ■ leidyklų darbuotojai.
k • "rlviA rr rnr n SCliatVC ---- tlC VISI yiTl tlklT '----------------------------------------------------- -------------------------------------------

nos spalvos, o baltaveidžiu tik .1^6 gClCJOSl, džiūgavo, 
trečdalis. Pasaulis dabar‘visai: Tarp kitko matė nedidukės 

Gruzijos paviljoną. Vartė, 
žiūrinėjo be galo įdomų tos 
Kaukazo respublikos šimta
mečių albumą. Šimtai jų — 
jaunų, gaivalingų šimtame
čių. Dešimtys šimtų, tūks
tančiai, jei tik albume susi- ■ 
ras daugiau vietos. Ir kas nervų galybė, tvirtas noras, 
ypač nuostabu: visi tie šim- ryžtas, viltis ir visagalis op- 
tamečiai jaunuoliai tebėra timizmas slypi kiekvieno 
vikrūs, darbingi! žmogaus organizme. Slypi, i

Reikalingoji ilgam gyve- snūduriuoja šitos puikios' 
nimui esminė sąlyga — dar- žmogaus galimybės. Reikia 

kad jis turėjo omenyje. bas, net ir sunkus darbas, tik jas išjudint, prikelt gy-.
tebesitęsia visą gražų ilgą-veniman, ir tau atsivers,ansamblio koncertinė grupė atlieka liaudies šokį “Rezgi- 
tų šimtamečių gyvenimą, nauji rožiniai horizontai, [ n<siė”t 
Daugelis iš jų prašoko ir i nauja vilionė gyvent bent;
120, 140 metu — ir tebežen-’ 100 metų — ir ne tuščia vi- 
gia pirmyn. Nė vieno nebu-.lionė, ne apgaulė. Mokslas 

;vo dykūno, apsileidėlio tar-i išrado ryšius, grandis tarp 
pe šimtamečių gruzinų. Visi i fizinės sveikatos ir beribės. 

! darbštūs, Marbingi. Tiesa, ■ žmogaus proto moralinės; 
Tarybų Tajungoje, pats!jėgos. Viską pergalintis op- 
darbas visai kitaip traktuo- i timizmas teikia 

žmonėms įstabią viltį ir pa
reiga, privilegija, garbina-! sitikėjimą savimi ir viso pa

saulio žmonėmis, kad ir 
jiems geresnė dienelė brėkš
ta. Blanksta patamsio še ė-

■ leidyklų darbuotojai.

ir su tuo nesiskaito, 
žlibakiai, desperat;

ti e yra 
stumią

Baltaveidžiu jėga pasauly
je mažėja. Kolonialės praei
ties jiems nebesugrąžint. Rei
kia atsisakyti ir pasmerkti ra
sinius prietarus.

Prie to, ką Bunch e sakė apie 
baltaveidžius, jisai galėjo pri

Mes ma-
n ome, 
Amerikos rasistus, tuos rasis
tus, kurie sėja neapykantą 
pries negrus.

kia gydyti. Kaip ir kitas li
gas, taip ir pirmalaikę se
natvę galima prašalinti, ga-

išgydyti.

Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto

DAR IR ŠIANDIEN 
JŲ NESUPRANTA 

t

Klerikalas M. Mockus ra
šo apie sroves, kurios suda
ro Amerikos Lietuvių Tary
ba. Tarpe ju pamini ir man-: . „ . .
ševikus. Bet ir po šiai die-9^. lal v.suome-me pa-

• vmrvn HPHH no’iin f v o vni n .

SVEČIAI Iš LENKIJOS
Vilniuje viešėjo grupė Lenkijos Liaudies Respubli

kos architektų — Varšuvos, Krokuvos, Gdansko ir Kato- 
3 vicų projektavimo organizacijų darbuotojų. Lenkų archi

tektai apžiūrėjo respublikos sostinės architektūros pa
minklus ir naująsias statybas, susipažino su miesto išVys- 

Tar y'bu ^ymo l^anu lietuvių architektų kūrybiniu darbu.

Diplomatiškai traktu o d a - 
mas savo karna rotus, jis sa
ko: “jeigu reikėtų spec i a-

ma, šlovinama, guodžiama, 
įvertinama.

Medicinos autoritetai šil

tuvių socialistų srovinį

Kodėl? Juk per visą pas
kutini dešimtmeti šimutis

retas aiškus. Tik sek moks- 
lininis, fiziologiniais sveiko 

’ gyvenimo principais, pildyk 
juos. Kelias Į šimtamečių 
galeriją visiems atdaras, 
miliukams tarybinių vyrų ir 
moterų.

Energingoji šimtametė

įvairios $169,000,000 .

Indonezijos'kelia, o tame pačiame South
Bostone pats Mockus su ke
leiviniais socialistais kartu tas, lekcijas. Žmonės priva-1 to Sukamo siūlomą denio-. 

Lietuvą Jo gyventi ikį. normalaus | kratijai planą. N uoli aukoj c; lenkų architektai Trakuose.



I iš skydo pusės (dešinėje ran
koje karys laikydavo ietį arba 
kardą). ši taisyklė taip pat 

, buvo panaudota transporto ju- 
I dėjimui.siu-, J v. . v ..1 Dėl tos pačios priežasties šo
ferio vieta mūsų mašinose yra 
kairėje, tuo tarpu angliškose-— 
dešinėje pusėje.

Pripučiamieji namai į Vilniuje jau siuva 
ši namu konstrukcija la- dfabuZIUS be Stilių 

bai paprastaiš dirbtinio ceęhas Jamp
šilko arba nadono audeklo;vamog vyl.iškos eilutės. 
suklijuojamas noi įmos lOl -, (j,;jag.os sukirpimas ir paruo-j 
mos bei dydžio namas, ku- ą)mas atliekamas visiškai taip' 
rio pagrindas hermetiškai pag kaip siuvant pagal seną i 
tvirtinamas prie žemės. Be-, technologiją. Tačiau sudaranti . ..
lieka atsukti suslėgto oro rankogalio skeltoką, išsmaigs-i Būgnų greita kalba 
baliono čiauplį arba įjungti tant švarko priekį ir atvariusi 
elektrinį oro siurblį, ir na-! visiškai nebenaudojami siūlai.; Pirmojo pasaulinio karo mc- 
rnas įgauna reikiamą for- Panaši Į siuvamąją mašiną, I tu baisi žinia apie .tai, kad vo- 
mą. Panašiu būdu palaiko-: ku,į^-i^. a^a^. vatoje 
mas pastovus oro slėgimas 

.viduje. Durys bei langai 
gamybos mašinos hermetiškai uždaromi.

oras ir; Portalinio krano viršų-' Nėra abejonės, kad pana- džiaga 
Čia pina-itinėje dalyje įrengti du pa- si statyba netolimoje ateity- .mo-stek

laikas, gaunama pagalbinių 
medžiagų bei įrengimų eko
nomija. Pastoliai ir kiti pa
galbiniai įrengimai tampa 
nebereikalingi. Keturių 
aukštų pastatą galima pa
statyti dirbant dviem pa
mainomis maždaug per 72 
darbo dienas. Visą darbą 
atlieka 12 darbininkų, o 
blokų bei panelių atveju — 

u1Wu..» au-iplntt ls palmiy cn,p, ,apų, KU.; vos 8 darbininkai. Mašinos 
daugybe jutimo i-ios auga Jukatane ir tropiku 1sudaro portalinis

>■>* V'~ .v J * - k . ■. Y -......... ................ X. . k ...... - V. ........ ... . . .

Jeigu liemenyje netoli vidurio li-!plaišomi į plonus, siaurus plau-iS^is.

veik 5 kartus greičiau negu I Meksikoje, Jukatano pusiasa- 
()1.e 1 i lyje, gyvena majų genties indė-

Zuvys panaudoja garsus na’’ . , . , ., J 1 \ i. • ■ Kai kuriuose kaimo rajonuo-ir ultragarsus nuotoliui nu-!išsivystę naminės gamybos 
statyti nakties metu, dug-1 V(,rs]aj) ]<urių tarpe žymią vietą 
nui justi ir pan. Jos junta kepurių “panamų” dir- 
savo garso aidą. Žuvys gir- į Girnas. Indėnai šias kepures: 

panaudoti pušiai- di savo nesudėtingomis au-|pina js palmių chipi lapu, ku-i
prietaisai, ku- simis ir d.......... llwo ............. . ......... v.

organu, kurie yra išsidėstę Į Amerikoje. Palmių lapai' iš-1 klanas, kuns vązmeja be- 
Mašinos prototipas:

šus, kurie paskui išbalinami į svėrė 130 tonų, tačiau se-i 
saulėje. Kad plaušai neišdžiū-1 rijinės į
tų, jie laikomi požeminėse pa- svers 90 tonų. ;
talpose, kur drėgnas oras ir; Portalinio krano viršų-!
žema temperatūra. < 
mos ir kepurės. įsukamieji greiferiniai blo- je bus plačiai panaudojama

Kai kuriuose kaimuose ke-j<a- “rankOs.” Jos kilnoja1 liaudies ūkyje. Pavyzdžiui, 
pures pina visi j
Toks yra ir Begalė su 1,500 

čia. nėra ūkininkei 
šinėti magnetofono juos-; namo, kuriame nebūtų įėjimo į į 
telėje žuvų, ruonių ir kitų 
gyvių sukeliamus garsus.

Televizorius be 
lempų (lubų)

Maskvos televizijos labo
ratorija pagamino televizo-

je lempų
dininkiniai
rio sumažino elektros sro
vės sunaudojimą.
šiuolaikinis tobulas televizo- nijos. Silkėse, kurios netu- 
rius reikalingas apie 100'ri vidurio linijos, tų organų 
W galingumo, tai puslaidi- daugiausia susitelkę galvo- 
ninkinis televizorius tesu- je.

Daba r j ū rų laivini nkys- 
tėje garsams gaudyti van-' 
denyje vartojamas specialus 
aparatas— hidrofonas. Juo 
galima klausytis bei užra- gyventojų.

strukcijos televizorius dir
ba žymiai g e r i a u negu 
Įprastinis televizorius,

girnai laikosi 10 kartų il
giau negu lempos. Televi
zorių maitina standartinio 
trpo 12 voltų akumuliato
rius. Televizorius sveria 
tik 6 kg. Ekranas yra 180 
mm skersmens. Dabartiniu 
metu • siekiama padidinti 
ekrano matmenis.

> Įrengtas į kiečių povandeninis laivas nu- 
nedidelis ratelis, tirpinant spi- skandino didžiausią keleivinį 
ritui, prie medžiagos pritvirti- garlaivi “Luzitaniją, ’ pasiekė 
na siaurą 3-4 milimetrų spec)- centrinius Afrikos rajonus bc- 
alią klijų juostelę. Toliau me-, veik vienu metu, kaip ir Du

su pritvirtinta klijų ! ropos kraštus. Pas mus žinia 
? patenka po specialiu ! Pasklido paprastu elektriniu, o 

'presu. Čia 1.5 iki :> minučių ; kai kur jau bevieliu telegrafu, 
T , . ,. r -v • šildant 100-200 laipsnių tempe- <> Afrikos gyventojams ji buvoJos kilnojai liaudies ūkyje. Pavyzdžiui,■ me(h.iaga galutinai perduota “būgnų kalba,” t. y.

suklijuojama. savotišku būgnų telegrafu.
Medžiagos klijavimas vietoje i “Būgnų kalba” plačiai pa

siuvimo žymiai paspartina at- plitusi ne vien tik Afrikoje, 
___j “siuvimo” operacijas ir bet ii' Pietų Amerikoje, Mala

jų archipelage bei kitur. Pa
našiai i kiniečių ieroglifus, ji 
suprantama gentims, kalban
čioms visiškai skirtingai.

Tačiau ne kiekvienas vietinis 
! gyventojas supranta visus būg
nų signalus. Net paprasčiau
siu kasdieninių, “buitinių” sig
nalų Įsisavinimas atima daug 
laiko. Signalų perdavimu, bei 
jų šifru gentyse užsiima spe- 

’ cialistai.

gyventojai, bunkerius su betono skiedi-į per vieną-dvi valandas bus 
plytų dėžes ir įvairias i galima pastatyti visą geolo- 

i............ irIgų miestelį,

sų pobūdis keičiasi priklau
somai nuo jų paskirties: i bes rp)lL 
vieni garsai girdimi maiti-:  
nimosi metu, kiti — judant, v nall:a mašina 
treti — neršto metu, kada'””' liduja llkloUld, 
žyvys ypatingai būna “kal-lb,.^ ęfafn namilC 
bios.” Manoma, kad žuvys KUI1 dltUU ,,<U1IUJ> 
turi ir specialius pavojaus: 
signalus, kuriuos i” 
sios greitai išsisklaido.

Iš garsų pobūdžio galima 1 
dažnai nustatyti, 1 
veislės žuvys yra netoli lai- :yas' j/ jį” Čiaikovičius. 
ve, o iš garsų stiprumo 
spręsti apie jų kiekį.

jmu, ‘
; i statybines detales, kurias 

požemį. Požemyje ištisas die-[ montuoja.
nas dirba visa šeima. , AAA AAA ~

Majų kaimuos nupintos ke-; 4,000,000 miegant 
purės vežamos ne tik į įviarius ! 7 M • °
Meksikos miestus, bet ir už

igų miestelį, pionierių sto
vyklą, sandėlius mašinoms, jskiras
grūdams, angarus, kilnoja-Į pagerina atlikimo kokybę.
muosius paviljonus ir t. t.

.Sakysim, geologų miestelį
■ ar paviljoną reikia perkelti i Vilniaus 
' į kitą vietą. ' ' ” !

mie-1 suvynioti šiuos namus ir
vaikšto (sleepwalk-1 pakrauti į sunkvežini ar

Coronet,” • 1958 metų: lėktuvą ir pristatyti nori-
laidoje, D. Wilkes i mon vieton.

4,000,000 miegant 
Sa vaikštančiyjy j

Amerikoje daug .žmonių 
' godami 
Į ing). “ 
i lapkričio

Tiesa, dar nė vienoje Lietu
vos Įmonėje šito nėra. Tačiau 

; “Lelijos” siuvimo fab- 
Pakanka tiki rike ,yiu pradėti pirmieji ban-;

dymai. Keletas siuvimo opera
cijų čia pakeista klijavimu.

___ O kokios atsi- 
i rašė, kad yra virš 4,000,000 to- j veria. perspektyvos turis- 

Maskvoje sukurta origi-jkių- kurie mie«°da-mi vaikšt0-i tams bei poilsiautojams!
išgirdu- na|į mašina, kuri gali pa-: Bet iš visų “miegalių, 

įstatyti keturių aukštų na- didžiausią “šposą’’ 
I mus. '

Žuvy “kalba”
Įdomi mokslo šaka—hidro- 

akustika atskleidžia mums 
vis naujus ir naujus duome
nis apie garsų reikšmę van
dens gyvūnijos gyvenime.

Povandeninis pasaulis, 
dar taip neseniai laikomas 
nebyliu, pasirodė esąs pil
nas įvairiausių garsų, ku
riuos skleidžia jūrų bei gė
lųjų vandenų gyventojai. 
Jie ne tik sugeba tuos gar
sus skleisti, bet ir puikiai , tais jie pagavo ir išsiuntė j kurių svoris siekia iki pen-' 

Tam, žinoma, Į rinką 2,000,000 dėžių sar- kių tonų, 
jog dinių. Bet jie sako, kad 

vandenyje garsas plinta be- 1957 metais 120,000 dėžių binę mašiną šutau p o m a s; bet vargiai sirgo automobilis. I ventojams.

tai
iškirto

____ Tokią mašiną supro- i Marcia Wollner, 33 metų mo- J 
kokios i j,gatavo inžinieriai V. Popo-Įteris’ Berkeley, Calif. — * ~

1-' ji i tį telefono skambėjimas prikė-jsaios teatrus, baseinus, cir-

Panašiu principu numato
ma apdengti ir stambius 

Nak- įrenginius — stadionus, va-

juos girdi, 
padeda ir tas faktas,

Iš kairės ar iš 
dešinės važiuoti

-.galinti mechanizuoti visas i16 jos vyrą- Saukd j i žmona, j ko arenas ir panašiai Ta- 
transportacijos ir montavi-i Pasirodė, kad per miegus ji nekenks futbolo

mo operacijas statant mūri- atsik61e’ atslsSd° b auto n-, ne-; > ygiui, negadins 
Vniim numins n tain not i mokėdama vairuoti, nuvažiavo; ūpo gausiems sporto mege-
. stambiu blokų bei jšmeHų 123, myliats nuo ^mų, o kada | jams bei teatro žiūrovams. 

J pabudo, tai nemokėjo auto vai-į . .
I ruoti, negalėjo namo grįžti, tai! Netolimoje ateityje pnpu- 

i čiamuoju gaubtu galima 
ste- bus apdengti ištisus nedide- 
gal liūs miestelius, sudarant 

Panaudojant tokią staty-jr sirgo miegvaikščiojimo liga,! pageidaujamą klimą jų gy-taip

PAGAMINO 2,000,000
DĖŽIŲ SARDINIŲ

Maine Sardine Industry1 pastatus. Mašina gali mon-
vedėjai sako, kad 1958 me- į tuoti statybinius elementus,. ir šaukė vyro pagalbos.

šių žodžių rašėjas į šį
buklą” netiki. Moteriškė

* Kas darosi Konge, kurio žmonės sukilo prieš helgus
Sausio I dienos rytą Belgų 

Kongo sostinės Leopoldvilio 
gyventojų - afrikiečių masės 
po įvykusio mitingo, garsiai 
sau kdami: “Nepriklausomy
bė!” “Laisvė!,” iš negriškų 
kvartalų audringa banga siūb-l 
tolėjo i europiečių gyvenamus 
kvartalus. Daugtūkstantinė mi
nia, įveikusi spygliuotų vielų 
užtvaras, skiriančias juodųjų 
ir baltųjų rajonus, o taip pat 
stiprius policijos kordonus, ata
kavo daugelį kolonijinės admi
nistracijos įstaigų ir blokavo 
labiausiai nekenčiamų valdi- 
ninkų-europiečių namus.

Gubernatorius tuojau pat iš
kvietė iš gretimų bazių kari
nes dalis, į Leopoldvilį atsku-

gei'okai nustebino Vakarų im
perialistus, sukėlė jų gretose 
didžiausią sąmyšį. Londono 
laikraštis “Taims” neramumus 
Belgų Konge pavadino net 
“staigmena,” “sensacija.”

Kodėl gi Įvykiai Belgų Kon
ge taip nustebino Vakarų im
perialistus? Priežastis labai 
paprasta. Buržuazinių rašeivų 
teigimu, mažytė Belgija sura
dusi “idealias” priemones di
deliam Kongui sumaningai val- 

: dyti, ir vietiniai gyventojai bu- 
! vę labai patenkinti savo “glo- 
i bejais.” Tos priemonės įgali- 
: nusios paversti Kongą “šalimi, 
kurioje nieko nevyksta,” “rim
ties oaze” “kunkuliuojančiame

1 žemyne.”
bėjo tankai, šarvuočiai, para
šiutininkų būriai. Tarp de
monstrantų ir kariuomenės bei

Kaipo kraštas
Kas gi iš tikrųjų darosi Bel-

policijos kilo tikros kautynės. Į gų Konge? /
Jau pirmą dieną, “Frans pres” I Belgijos valdomas Kongas— 
agentūros duomenimis, nuo po- I didelis agrarinis kraštas su iš-
Mcininkų ir kareivių šūvių žu- 

daugiau kaip 50 ir buvo su
žeista daugiau kaip 300 de
monstrantų.

vystyta gavybine pramone Ek
vatorinėje Afrikoje. Jame gy
vena 13,000,000 čialbuvių neg
rų ir apie 100,000 europiečių.

Ilgą laiką “būgnų kalbos” 
Eu- europiečiai nesuprato. Tik XX 

pradžioje profesoriui J. 
kai-i s m i d t u i pasisekė iššifruoti 

šiuos gana sudėtingus signalus.

Ar žinote, kodėl vienose 
ropos šalyse, pavyzdžiui, Ang-j amž. 
Ii joje, transportas juda 
r iii j a puse, o kitose, pavyzdžiui, ' 
pas mus,—dešiniąja? To prie- 
Žastys glūdi žiloje senovėje. IPJrmwii akiniai

Anglijoje XV amžiuje buvo 1111 <UUI,,<U 
laivų prasilenkimo taisykle. ' Mes gyvename civilizacijos 
Vienas prieš kitą plaukią bu-1 gadynėje ir jau mažai žmonių 
riniai laivai, kad nesusidurtų, Į yra, kurie gali apsieiti be aki- 
turėdavo laikytis tik kairiosios Į nių. Bet gi akiniai nebuvo 
pusės — prasilenkti pagal va- i amžinai.
dinamąjį saulės judėjimo dės-> Istorijoje yra žinoma, kad 
nį. ši taisyklė per šimtmečius Italijoje Rogero Bacano pir-

i Įsigalėjo, kad, prireikus miuosius akinius pasigamino 
reguliuoti gatvių j u d ė j i m ą 1266 metais. Ant nosies už- 
miestuose, ji buvo panaudota I kabinamus pirmas pradėjo ne-

Tačiau nei sausio 4 d., nei 
vėlesnėmis dienomis kruvinos 
riaušės nesiliovė. Subruzdo ir 
kitų Kongo miestų gyventojai. 
Iš viso per kelias dienas, “Aso- 
šieited Pres” agentūros žinio
mis, buvo nukauta ne mažiau 
kaip 175 negrai. Šimtai vieti
nių gyventojų sužeista ir su
imta. Suimtųjų tarpe — dau
gelis patriotinių Kongo organi
zacijų vadovų. Kaip matyti iš 
naujausių informacijų, visa
me Konge tęsiamos masinės 
kratos ir gaudynės. Belgijos 
vyriausybė siunčia į Kongą vis 
naujus karinius dalinius, tan
kus, aviaciją.

“Maištuojantis žemynas”
Tai, kas dabar vyksta Kon

ge, yra dėsningas reiškinys, tu
rint galvoje tai, kas mūsų die
nomis vyksta visoje Afrikoje,

Pastaruosius čia atviliojo di
džiuliai. krašto turtai: deiman
tai, varis, auksas, uranas, ko
baltas, litis, tantalas, germa
nis, volframas, manganas, ak
mens anglis.

Svarbių strateginių medžia
gų—urano atsargos čia siekia 
80 procentų ir kobalto atsar
gos 70 procentų visų kapita
listinio pasaulio urano ir ko
balto atsargų. Pagal pramoni
nių deimantų gavybą Kongui 
tenka pirmoji vieta kapitalisti
niame pasaulyje.

Pagrindinės politinės ir eko
nominės pozicijos Konge pri
klauso Belgijos kapitalui. Ta
čiau pastaraisiais metais čia 
gerokai įsigalėjo ir amerikiečių 
bei anglų kapitalas. 1955 me
tų gale Belgija pasirašė su 
Jungtinėmis Amerikos Valsti
jomis ir Anglija sutartis, pagal

kurią net Vaakrų spauda su 
kartėliu praminė “maištuojan- 
čiu žemynu.”

Ir vis dėlto įvykiai Konge

kurias beveik visas Konge iš
kasamas uranas tiekiamas vien 
tik šioms šalims. Jomis atiten
ka ir didesnė dalis kitų Kon

ge iškasamų strateginių žalia
vų.

Kokį pelną Vakarų monopoli
jos turi iš ‘plėšikavimo Konge, 
galima matyti kad ir iš šio pa
vyzdžio.

I *

Vienas didžiausiu užsienio i *
į koncernų Konge yra “Aukštu
tinės Katangos rūdų kasimo 
bendrovių sąjunga.” šis belgų, 
amerikiečių ir anglų koncernas 
laiko pasiglemžęs Konge du mi
lijonus hektarų žemės. Jo ži
nioje yra Kongo uranas, kobal
tas, varis ir daugelis kito gel
mių turto. Koncerno kapitalų 
investicijos Kongo gavybinėje 
pramonėje 1956 metais siekė 
penkis milijardus belgų fran
kų. Vien per pastaruosius sep
tynerius metus koncernas susi
krovė gryno pelno apie 23 mi
lijardus belgų frankų, tai yra 
beveik penkis kartus daugiau 
už koncerno investuotą kapitar 
lą. O vien 1956 metais kon
cerno pelnas siekė apie 7 mi
lijardus frankų: beveik pus
antro karto daugiau už įdėtą 
kapitalą.

“Tais metais,”—nurodė laik
raštis “Drapo Ruž,” — kon
cerno įmonėse dirbo 26,000 af
rikiečių, kurie savo triūsu ir 
sukrovė koncernui tuos 7 mili
jardus frankų pelno. Tuo tar
pu darbininkams-negrams kon
cernas tais metais teišmokėjo 
sumą, kuri sudarė tik apie 4 
procentus turėto pelno.”

Skirtumai uždarbiuose
Panašiai kraštą ir jo gyven

tojus plėšia ir kitos užsieninės 
monopolijos.

Negrai baltųjų įmonėse vi
dutiniškai uždirba 3 0 0-3 50 
frankų per mėnesL Negras, 
gaudamas per dieną 10-12 
frankų, nedaug ką gali už juos 
nusipirkti, jeigu kilogramas 
sviesto čia kainuoja 88 fran
kus, kiflogramas margarino — 
60 frankų, kilogramas pupų — 
10 frankų, miltų—6 frankus, 
ir taip toliau.

(Belgų pinigų kursas, lygi
nant su Amerikos doleriu, yra 
50 frankų už vieną dolerį.

Kilogramas yra du svarai ir 
vienas penktadalis. Belgija 
yra 11,775 ketvirtainiškų my
lių šalis, o Kongas — 905,757 
ketv. mylių, tai yta 50 kartų 
didesnis už Belgiją.)

Oficialiuose kolonizatorių 
leidžiamuose prekybos biuleti- 
niuose išsiskiria dvi skiltys: 
vienoje jų pažymėta “Prekės 
europiečiams,” antroje —‘Pre
kes čiabuviams.”' Ir pagal 
asortimentą, ir pagal kokybę 
prekės “čiabuviams” yra to
kios, kurių nederą siūlyti bal
tiesiems... . 1

To negana. Kolonizatoriai 
Konge plačiai naudoja privers
tinį darbą. Negrai čia samdo
mi pagal kontraktus tam tik
ram laiko tarpui,; ir, kol ter
minas nesibaigia, darbininkai 
neturi teisės jo nutraukti. Už 
tokius veiksmus jiems gresia 
kalėjimas ir katorga tose pačio
se įmonėse. Tuo'tarpu kapi
talistai gali nevaržomai didin
ti negrams darbo dieną ir ma
žinti atlyginimą.

Darbininkai, parsisamdę ka
pitalistui, įkurdinami tam tik
rose stovyklose, is kur jie ne
turi teisės pasišalinti. Stovyk
los aptvertos spygliuota tvora.

Sveikatingumo reikalais
Baltieji, siekdami apsisaugo

ti nuo įvairių ligų, savo gyve
namus rajonus atitveria nuo 
negrų gyvenamų kvartalų 
spygliuota viela ir plačiomis 
“žaliosiomis” juostomis. Jie 
visaip vengia sąlyčio su čiabu
viais.

Konge leidžiamo kolonizato
rių laikraščio “De vek” duo
menimis, krašte iš viso dirba 
700 gydytojų, maždaug po vie
ną . gydytoją 18 tūkstančių gy
ventojų. Kadangi pusė visų 
gydytojų praktikuoja baltųjų 
kvartaluose, daugiau kaip 75 
procentai negrų [negauna jo
kios medicininės 'pagalbos, ir 
mirtingumas jų tarpe labai di
delis. Daugiau kaip 95 pro
centai Kongo Čiabuvių — be
raščiai.

Taip gyvena pusantro mili

jono Kongo pramonės proleta
rų, taip gyvena, milijonas Kon
go žemės ūkio proletarų, išvy- [ 
tų iš gimtųjų žemių ir pavers-, 
tų vergais kolonistų medvilnės 
bei kaučiuko plantacijose. Ne 
geriau gyvena ir smulkieji že-Į 
mes savininkai negrai, kurių [ 
produkciją pusvelčiui sugraibs-1 
to monopolijos.

Taigi, Kongo negrų gyveni
mas niekuo nesiskiria nuo kitų 
engiamų Juodosios Afrikos tau
tų gyvenimo. Ir tai yra svar
biausia priežastis, verčianti 
kongiečius nekęsti kolonizato
rių ir stengtis nusimesti ver
govės pančius.

Jų “geraširdyste”
Bet vaizdas bus ne visiškai 

aiškus, jei nepaminėsime ir va
dinamųjų “civilizacijos prie
monių,” kuriomis iaip mėgsta 
didžiuotis belgiškieji koloniza
toriai ir dėl kurių jie nė ne
laukė dabartinių įvykių.

Be abejo, didžiausiu savo 
pelnu belgai laiko vadinamą
sias pašalpas vedusioms darbi
ninkams. Jei darbininkas-neg- 
ras turi žmoną, jam suteikta 
teisė gauti tam tikrą uždarbio 
priedą. Jei darbininkas-negras 
turi ir vaikų, tai už kiekvieną 
vaiką jis taip pat gali gauti 
tam tikrą uždarbio priedą. Iš 
pirmo žvilgsnio, atrodo, tikrai 
sveikintina priemonė — rūpi
nimasis “globojamais” darbo 
žmonėmis. Tačiau iš tiesų rei
kalai yra visai kitokie. Pir
miausia — miestuose nemoka
mas žmonos priedas, jei šeimo
je nėra vaikų, o kaimuose — 
vaikų priedas mokamas tik 
tiems darbininkams, kurie turi 
ne mažiau kaip po trejetą vak 
kų. Antra vertus — kartu su 
visais priedais darbininkai ne
gauna nė pusės to, kiek reikia, 
norint bent kukliai prasimai
tinti. Trečia —■ pašalpas turi 
mokėti įmonininkai; bet pasta
rieji, vengdami mokėti pašal
pas, paprastai, stengiasi ne
samdyti vedusių darbininkų ir 
stumia šiuos į bedarbių gretas 
arba verčia kratytis savo vai
kais.

’be jokių pakeitimų.
Sauskelių šalyse jau tuo me

tu, kai atsirado karinė rikiuo
tė, susitikus atskiriems ka
riams ar daliniams, buvo lai
komasi dešinės — taip, kad su
tiktasis likdavo kairėje, tai yra

šioti kardinolas Ugone 1352 m.
Europoje plačiau akinius 

pradėjo vartoti 16-tame am
žiuje. Anglijos karalius Charles 
I leido akinius gaminti 1629 m. 
Vėliau jie prasiplatino ir ki
tose šalyse.

ĮDOMYBES
Van Line kompanijos ra-į 

kandų perkėlimo sunkveži-i 
mio vairuotojas apleido Los! 
Angeles, Calif., gruodžio 9-| 
tą ir pasiekė Secaucus, N. 
J., apie vidurį sausio mėne-| 
šio. Atidaręs troko duris 
nustebo ,rasdamas jame ka-i 
tę. Katė draugiško pobū-i 
džio, bet išalkusi. Jie nega
li išsiaiškinti, kaip katė ga
lėjo jų kare patekti.

Kitas visų, nuostabai da-i 
lykas, kaip katė galėjo virš 
mėnesio išbūti ir pašilai-; 
kyti neėdus? ' Kompanija' 
ieško Los Angeles mieste! 
katės savininkės, kad ją i 
grąžinus atgal.

ant kiaušinių. Jisai turi 
daug darbo ir vaikus augin
damas, juos maitindamas. 
Bet kuomet vaikai paauga, 
jų lizde ilgai nelaiko, nes 
patelė tuojau kitus kiauši
nius deda.

Mano kaimynas, norėda
mas karvelių lizdus išnai
kinti, apkalė dratais vietą, 
kur jie vaikus peri. Karve
liai, netekę vietos lizdam 
vyti, pasileido dratus ardy
ti, ir, mano nuostabai, į ke
lias savaites jie pasidarė 
skylę ir sulindo. Bet jau 
vaikų ten nebeperėjo, nes 
vieta pasidarė per ankšta...

Anglijoje arklys vardu 
Charlie buvo paimtas nuo 
ūkio Mountain i Wales du 
šimtu mylių atstui ir ati
duotas Mrs. Anne Tomkin.
Tačiau Charlie nauja savi-i 
ninkė nepatiko, ir jisai, ga-: 
vęs progą, pasileido atgal į 
pas savo s-eną savininką,! 
padarydamas po 20 mylių į: 
dieną. Policija, ugniagesiai 
ir kitos vartojamos sugavi-1 
mui priemonės arklio nepa-1 
gavo. Charlie parbėgo ke
lis kelius, perplaukė kelias 
upes eidamas namų link, j 
bet jo niekam nepasisekė 
pagauti. Stebėtinas gyvu
lys. .

Turintieji karvelius žino, 
kad jie peri vaikus kiekvie
ną mėnesį, išskiriant sausio 
mėnesį. Jų patinėlis turi 
pusėtinai darbo patelę mai
tindamas, kuomet ji sėdi

Turėdamas prisirišimą 
prie gyvulių, laikau namuo
se šunį kaip namų sargą. 
Šuo išmoko sekamų dalykų. 
Kuomet moteris pareina iš 
krautuvės su vežimėliu, o 
mes gyvename antrame 
aukšte, tai mano Rinti bė
ga manęs ieškoti, duodamas 
ženklą, kad pagelbėčiau jai 
vežimėlį į viršų užvežti. Ieš
kodamas manęs, loja ir ki
tus ženklus duoda.

Rinti visada tėmyja bu- 
są, kuriuo parvykstu iš dar
bo. Daugelis busų ir kelių 
kompanijų pareina tuo ke
liu. Bet kuomet 99-tas bu- 
sas pareina, tai Rinti ant 
gatvės kampo laukia.

Tad, tėmydamas gyvulių 
elgesį, surandi, kad jie gan 
protingi. Gyvulius, ypatin
gai šunis, gali išmokyti, 
bet reikia darbo ir kantry
bės. Pilietis

3 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., vasario (Feb.) 27, 1959



IŠ ANTANO VENCLOVOS PRANEŠIMO TREČIAJAM 
TARYBŲ LIETUVOS RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMUI

■ poetinio braižo išugdymu,
• tai davė gerų rezultatų.

(Pabaiga) mu. Deja, mes dar ne vi- tais, deja, ii’ gana pasyviai.;
Čia dar kartą norisi pa- sada galime pasigirti giliai Mūsų poezijos baruose tvir-i ii 

sisakyti prieš per ankstyvą; marksistiškai suprantą įvy 
rašytojų profesionalizacija.! kius, kuriuos 1 
Labai pavojinga, kai tik vos l savo kūriniuose, 
baigęs mokslą jaunuolis, I 
dar neturėdamas jokio gy-' 
veninio patyrimo, jau virs-Į 
ta rašytoju profesionalu.1 
Labai naudinga jaunam ra-1 
šytojui pamokytojauti ar! 
pagydytojauti, pa di r b ė t i 
fabrike, kolūkyje, geologių 
nėję ekspedicijoje, o gal ir 
visą gyvenimą šalia rašyto- ; 
jo darbo turėti kitą profe
siją. Kai kas iš jaunųjų 
rašytojų, kiek girdėti, eina

v,t~....../ į. y-! čiau s u s k a m b ė j o jau iš Mūsų poezija pasidavė įvai-
vaizduojame I anksčiau pažįstami ir nau- resnė ne tik temų, bet ir po-

'ji, anksčiau negirdėti, 
, . itiniai balsai.Inetai ...

; buvo mūsų žymaus poezijos j , J 
i idėjinio augimo, tematinio! 
jplatėjimo ir formos įvairė- 
ijimo laikotarpis, — toliau 
pasakė Antanas Venclo
va. — Mūsų poezijos garbei

poe- etinių formų atžvilgiu. Po-
I etų kuriamas mūsų epochos

p()e. | vaizdas tapo platesnis, gi- 
vy 'i Jesnis ir spalvingesnis, o ly- 

jrinis herojus — turtingo?
,: psichikos tarybinis žmogus , kai t1 

šuva-: Poezijos laimėjimai
ir trūkumai

reikia tik pritarti.
Politinis sąmoningumas 

ir rašytojas
Toliau Ant. Venclova pa

brėžia, kad tarybinio rašy
tojo kūrybinis augimas 
glaudžiai susijęs su jo poli
tinio sąmoningumo išaugi-

ge be jo užkariauti ne tik 
skaitytojų susidomė j i m ą , 
bet ir jų meilę. Savo apim
timi poezija, ypačiai būda
ma daug operatyvesne negu 
proza, greitai ir aktyviai 
gali reaguoti į gyvenimo ke
liamus klausimus. Naujoji 
mūsų 1 y r i k a dažniausiai 
dainavo šių dienu tarvbinio 
žmogaus jausmus, susimąs
tymą, svajones, dainavo pa
kiliai ir su patosu, subtilia' 
ir intymiai, kovingai, o kar-

iriausios kartos poetai.
Ant. Venclova sako 

no Antrojo rašytojų 
žiavimo mūsų poezijai buvo 
būdingas tematinis išsišako
jimas ir 
formos 
poetai prabilo nuoširdžiau! trūkumus, 
ir intymiau. Greta visuo-,Ant. Venclova, 
meninių temų, kurios įgavo*poetai žymiai 
įvairesnį, ne tokį tiesioginį, 
kaip anksčiau, traktavimu, o.idingumą, kad jie dar la-

žmonių ir be naujo gyveni
mo žymių. Su stambiais 
idėjinio pobūdžio trūkumais 
paruoštas Vilniaus univer
siteto studentų almanachas 
“Kūryba.” Jaunųjų poezi
joje kada-ne - k a d a vėl at- 
atgimsta, rodos seniai išgy
ventų dekadentizmo, simbo
lizmo ir kitokių izmų atru- 
gos. Poezijai kenksminga 
siaurinti jos temų ratą, jos 
priemonių įvairumą, bet ly
giai kenksminga ir nutolti

• nuo liaudies siekinių ir sva
jonių, užsidarant savo kiau-

i te ir imituojant knyginiu 
Greta neabejotinų mūsų jau į praeitį nuėjusių lite- 

ir naujos poetines I poezijos laimėjimų, reikia ratūrinių srovių pavyz- 
it'škojiinai. Mūsiį I nurodyti ir kai kuriuos jos 

Norėtųsj, sako
L„„. _ J /

giliau negu šyti tekstų 
,'dabar jaustų mūsų -epochos noms. Jų reikia 
/didingumą, kad jie dar la- 1

plačia srove į mūsų poeziją) biau atsigręžtų Į šią dieną! minga proga, kaip besiarti- 
įsiliejo visos tos temos, ku-Jr į ateitį. ! nančios Tarybų Lietuvos'
rios visais laikais rūpėjo Norėtųsi, kad mūsų poe-120-osios metines.

Musu

d ra ūgy

m

SKAITYTOJŲ BALSAI

Mūsų poetai turi žymiai 
kad mūsų daugiau negu ligi šiol ra- 

masinėms dai- 
, kiekviena mylėtoju, 

proga ir ypač tokia reik

I)r. Jono Kaškaicio proto t tą, mokąs kelias kalbas, bu- 
ir valios didybė

Perskaičiau Jono Kaškai- 
čio knygą “Iš atsiminimų” 
ir skaitau jau antrą kartą. 
Nes juo daugiau skaitai, 
tuo daugiau darosi įdomes
nė, patraukianti. Juo dau
giau į ją giliniesi, tuo la
biau jaudina skaitytoją. 
Jaudina, kad mūs mielą 
prietelių ir nuoširdingiau- 
sią sveikatos patarėją ir! 
mokytoją, nuo pat gimimo! 
dienos visur lydėjo var
gelis ir nedateklius. Užtad, 
gal bus visiems aišku, kad 
tik toks rūstus gyvenimas 
žmogų padaro geraširdžiu 
ir kitu savo broliu ir sesių v V 4.

vęs kunigo sutonoj, revo
liucionierius, ir galėjo nu
tylėti, kada jį koks ten fa
natikas mušė?” Taigi, tai
gi, drauguti Žavy, iš šito 
nuotykio tai ir pasirodo 
mūs D r. Kaškaicio proto, 
valios ir pasiryžimo didybė! 
Jo valios stiprumas, gaju
mas ir pasiryžimas pasiekti 
ir baigti medicinos mokslą 

j nugalėjo visas kliūtis, visus 
sunkumus. Už tad jam nebu
vo skaudūs ir to niekšo fa
natiko smūgiai. Arbatovai- 
kogalio, kaip tik atvyko 
Amerikon dviejų dolerių 
nunešimas, nor tada jam tie 
du doleriai buvo daug dau
giau negu kitiems tūkstan-

I tu sukurtas komunistinėsi t . r
ateities vaizdas kaip vilio-

J. Jurginis, V. Mikučianis

VILNIUS-

poetams — mc 
tęs, gyvenimo 
mos. Poetai 
rūpino savito 'balso, savito 'mas nuolat stovėtu pries 
.......................... _--------------- i mūsų darbo liaudies akis. .. .... ----- ■ - .  — -_r-.--- - ū - - - _ ..r_____ *■ I

Norėtųsi, kad mūsų poe
zija būtų žymiai kbvinges- 
nė, negu ji yra dabaįr. Ypač 
kai kurie jaunieji mūsų po-Tarvbu Lietuvos sostine

Dramaturgija ir 
revoliucines tradicijos

Per ataskaitinį laikotarpį 
toliau vystėsi mūsų drama
turgija ir kino dramaturgi-

(Pabaiga)
Baigiama užstatyti Komunarų ir P. 

Cvirkos gatves. Čia pastatyti Statybi
nių medžiagų pramonės ir miško pramo
nės ministerijų darbuotojų gyvenamieji 
namai, Kaštonų gatvės kampe — parti
nio švietimo biblioteka. Pastačius gy
venamuosius namus Komunarų gatvės 
porinių numerių pusėje ir Gogolio gatvė
je, bus užbaigta tvarkyti “Pergalės” ki- 
noteatro aikštė.

P. Cvirkos ir Komjaunimo gatvių 
kampe kalno atšlaitėje projektuojamas 
skveras su laiptais ir terasomis. Aukš
tutinėje terasoje bus pastatytas pamink
las Petrui Cvirkai. Ant šviesaus granito 
postamento iškils bronzinė rašytojo fi
gūra. ■

Savo topografinėmis sąlygomis miesto 
plane ryškiai išsiskiria didelė teritorija, 
kuri iš šiaurės ir vakarų prieina iki Tau
ro kalno atšlaięių ir Neries kranto, iš ry
tų—iki Komjaunimo gatvės ir iš pietų—■ 
iki geležinkelio, ši miesto dalis yra ly
guma, iškilusi virš centrinės miesto da
lies ir senojo miesto 35-40 metrų.

Šiame rajone veikia eilė pramonės 
įmonių, kurių didelė dalis susitelkusi 
tarp Kauno ir Panerių gatvių, o taip 
pat čia yra nemaža sandėlių, šaldytuvas 
ir geležinkelio stotis. Rajonas, nors pa
lyginti ir aiškiai suplanuotas, bet buvo 
chaotiškai ir atsitiktinai užstatytas.

Šis rajonas pagal generalinį planą yra 
pagrindinis masinės daugiaaukštės gy
venamųjų namų statybos rajonas — čia 
gyvens trečdalis visų miesto gyventojų. 
Šalia pastatytų studentų bendrabučių 
Čiurlionio gatvėje toliau bus statomi 
universiteto pastatai.

Toje vietoje, kur Basanavičiaus gatvė 
arčiausiai prieina prie Čiurlionio ir Ka
linausko gatvių, bus įrengta aikštė, į ku
rią sueis miesto dalis jungiančios ma

vieno aukšto negyvenamus pastatus, ir 
sukuriamas sporto parkas. Čia bus 
įrengtas plaukymo baseinas ir sporto pa-

Žvėrynas—gyvenamasis rajonas deši
niame Neries kilpos krante—palyginti, 

' neseniai užstatytas ir yra tiksliai išpla
nuotas. Tačiau greta gerai sutvarkytų 
namų, ypač šiaurinėje rajono dalyje, 
daug vienaaukščių, medinių, senų namų. 
Jau pokario metais šio rajono vaizdas 
žymiai pasikeitė. Pastatytos kelios stam
bios pramonės įmonės, pieninė, kolūkių 
darbuotojų mokykla, dvi didelės mokyk
los. Ateityje laisvi sklypai bus užsta
tyti kapitaliniais namais, o mediniai na- 

i mai pakeisti mūriniais. Mickevičiaus 
gatvės gale projektuojama pastatyti per 
Nerį tiltą pėstiesiems. Šis tiltas jungs 

’ centrinę miesto dalį ir žvėryną su Cent
riniu kultūros ir poilsio parku Vingio 
miške.

Projekte numatyta dideli pakeitimai 
Dzeržinškio rajono užstatyme. Čia bus 
pastatyta eilė keturių-penkių aukštų na- 

, mų. Keletas naujų tiltų sujungs šią 
miesto dalį su kairiojo kranto rajonais. 
Šiame rajone pastatytas didžiausias res- 

i publikoje “Spartako” stadionas, skirtas 
i 20 tūkstančių žiūrovų. Stadiono terito

rija praplečiama iki upės, nugriaunant

to pavėsingoje parko juostoje bus išdės
tyti vandens sportui ir gyventojų poilsiui 
skirti įrengimai ir aikštės.

Artimiausiais metais per Neri bus pa
statytas naujas tiltas pėstiesiems, jun
giąs Eidukevičiaus ir Vrublevskio gat
ves. Tai sudarys patogų stadiono komp
lekso ryšį su miesto centru.

Priešais Lenino aikštę Ukmergės gat
vėje numatyta įrengti aikštę, kuri bus 
Dzeržinskio ir Verkių gatvių sankryžoje.

Antakalnis, Užūpis, Belmontas ir 
Markučiai yra smarkiai raižytame rel
jefe. Šiose vietose labai daug natūralių 
miško-parko masyvų. Pagal miesto pla
ną šiuose rajonuose bus ir toliau stato
mi vilų tipo namai.

Gražiame Antakalnio rajone užstato
mos Kosciuškos ir Antakalnio gatvės, o 
taip pat naujai pertvarkoma Neries pa
krantė. Naujas kvartalas užstatytas 
dviejų aukštų namais; šių namų butuo
se, skirtuose darbininkams statybinin
kams, įrengti visi patogumai. Čia stato
ma stambiausia respublikoje' klinikinė. 
Jos fasadas nukreiptas į Antakalnio gat
vę. Kosciuškos gatvėje statoma muzikos 
mokykla ir mokinių bendrabutis.

Miesto dalis, esanti į pietus nuo Vil
niaus geležinkelio stoties, prieš karą 
daugiausia buvo užstatyta vieno aukšto 
namais. Ji smarkiai nukentėjo karo me
tu. Generaliniame plane numatyta re
konstruoti rajoną, užstatant jį kapitali
niais namais, apželdinant ir sutvarkant 
stačias aukštumų atšlaites. Šiame rajo
ne išskirti dideli plotai naujų gyvena
mųjų namų statybai.

Pavilnio ir Tupatiškių rajonai, Vala
kampiai ir Jeruzalė'yra priemiesčio ra
jonai, išsidėstę gražiame reljefe su tur
tingais žaliųjų sodinių masyvais ir vais
medžių sodais. Tu pališkėse planas nu
mato Vilnelės upėje padaryti užtvanką 
ir Įrengti vandens baseiną. Tai bus van
dens sporto ir gyventojų poilsio vieta.

Toliau užstatomas Pavilnys, ypatin
gai toji dalis, kuri yra aukštumoje. 
Nors Pavilnio rajonas ir yra tolokai nuo 
miesto, bet geležinkeliu iš jo lengva su
sisiekti su miestu ir dėl to jis turi pla
čias perspektyvas plėstis.

Ypatingas dėmesys plane kreipiamas 
į miesto pakraščių užstatymą, visišką 
šių rajonų aprūpinimą visomis būtino
mis aptarnavimo įstaigomis ir į jų su
tvarkymo lygio pakėlimą. “Miesto pa
kraščio” sąvoka socialistiniame mieste 
išnyksta — šie rajonai gali skirtis nuo 
centrinės dalies tik užstatymo tipu.

Ateities Vilniuje bus išsaugotas per 
šimtmečius susiklostęs savitas miesto ar
chitektūrinis veidas, bet miestas įgis ir 
visai naujų bruožų. Naujieji pastatai 
ir įrengimai taps centriniais, dominuo
jančiais. Jie bus paminklas tiems, kurie 
šiame mieste gyveno ir kovojo už s'avo ir 
už būsimų jų kartų ateitį.

Kalbėdamas apie mūsų 
dramaturgijos trūku m u s , 
pranešėjas sako, kad ypač 

I per p a s t a r uosius dvejus 
■metus sumažėjo pjesių šių 
! dienų gyvenimo temomis, o 
,1958 metais, berods, iš vi

jau rašo apie nuovargį, liū-;?° nepasirodė naujų pjesių 
riesi. Mes no orios meile iii^ių dienų tematika. Svai- 

‘ , to priežastis bene 
bus ta, kad susilpnėjo dra
maturgų ryšys su gyvu gy
venimu, to gyvenimo studi- 

; javiniu.
Labai trūksta mums pjo

tartum visos kovos )jau bu

nuoti tik meilės svajones. 
Kiti, sulaukę 18-19 metų, • v • I • 1 • —

1 ne prieš gamtos grožį, bet hiausia 
mūsų gyvenimas toks įvai
rus ir turtingas, jog dai- 

. nuojant tik minėtas temas, 
ilgainiui mūsų poezija bai-l 
šiai nuskurstų ir darytųsi.
reikalinga gal tik poetui ir : siu, keliančių mūsų revoliu- 

;jo mylimajai. Liūdesio po
eziją palikime tiems, kurie, 

i istorijos išmesti į šiukšlyną, 
; vis labiau jaučia sajvo neiš- 
i vengiamą žuvimą. '

Vyresnieji mūsųj poetai,
• pabrėžia pranešėjas^ turėtų 
: atkreipti žymiai didesnį dė- 
i mesi į jaunųjų savo drau- 
igų auklėjimą. Dabar jau- 
; nu jų poetų kūryboj ė, kad ir
• įiasklaidžius “Jaunųjų” ai- 
■manacho XI knygos me
ld ž i a g ą , į akis labai jau
krinta jos apolitiškumas, 

į polinkis į estetizmd, į kaž- 
|kokį įkvėpintą peizažą be

Jau net keletas draugų 
pareiškė savo mintis, ir vi
siems knyga patinka, visi 
giria. Tad ir aš noriu savo 
pridėti: Negaliu praleisti 
šitokio mielo gražaus au
toriaus parašyto punktelio 
pat pradžioje knygos, įva
de, kur jis rašo apie savo 
šeimelę, dar labai religingą 
šeimelę. 0 13-me puslapy Jo
nas rašo: “Tie religiniai 
garai, migiotynai apkvaiši
na, primuša, atbukina žmo
gų, nuo pat žalutės kūdikys
tės apipainioja, surakina 
protą, sudarko, suglumina 
visą galvoseną! Tu tik mels
kis, ‘griešnas’ žmogel, juo
das žemės vabale, dirbk 
kantriai, cit! tylėk 
skųsk, nedejuok,

Bet jeigu Jonas tam fa
natikui būtų rėžęs atgal, tai 
kas būtų atsitikę? Jeigu jis 
būtų buvęs toks karštako
šis, tai galimas daiktas, mes 
šiandien nebūtume turėję 
tokio mylimo rašytojo kaip 
Jonas Kaškaitis. Nebūtume 
turėję nei taip labai mylimų. 
ir brangintinų jo sveikatos* 
patarimų mums. Nebūtume 
turėję jo parašytų daugy
bės knygų, knygelių, bro
šiūrų, straipsnių, ir viso
kiausių ir brangiausių pata
rimu mūsų sveikatos reika
luose. Betgi, dėka jo valios 
stiprumo, mes šiandien tą 
viską turime ir dėkui, labai 
dėkui jam! O kas link religi- 

ar ne taipnesi- jos monų, tai
nesiprie- mus baugino motinėlės, ar 

šink nei kunigui, nei ponui, ne taip strošino pragaro 
nei valdininkui, valdžios bi- kančiomis?
zūnui. Tegul jie tave išnau
doja, lupa, engia, varinėja, 
spaudžia: tu anei pypt! Ty
lėk, kentėk, dirbk, nesiprie-Į 
šink, tai gausi už tai ‘na-1 
gradą’, atlygą,

Susitinku Jurgis

Miami, Fla.
Čia Amerikos lietuvių ta-

cines tradicijas, negrinėjan- 
čias tautų draugystės ir in
ternacionalizmo idėjas. Ar 
nevertėtų ryšium su artė
jančiomis Tarybų Lietuvos 
20 metų sukaktuvėmis pa
skelbti respublikinį konkur
są geriausiai pjesei šių die-Į 
nu ir revoliucinės praeities i kankins, spirgins, badys be j į’ kalbetojai. 
temomis parašyti? ArtimuIkrašto, be galo... Ai, ai, ai!”;
laiku reikėtų taip pat orga-l 
nizuoti valdybos plenumą | 
ar seminarą dramat u r g u! -i ne . ...darbui sunktwinti -įteikia, piajuokina. tas n;tik paskutinius žodžius:cm Du suaktyvinti. manim atsitiko “Nenuleiskime ranku—mū-Reikia imtis taip pat vi-J • iNcnuieibKiiiie laimų mu
sų priemonių suaktyvinti i O draugas Mikromegas j slĮ balsas, mūsų aukos su
plosiu saviveiklai rašymą. 'sako, kad Kaškaitis per 'triuškins geležinę uždangą 
----------- --- . i daug rašo apie savo jaunys-^1’ Lietuva bus laisva. Vy- 

i tę. Kiek vėliau bislkutį kri- riausiu kalbėtoju buvo M. 
Į tiškai jam atsakė draugas i Vaidyla. Prastas iš jo kal-

L mvv jv bėtojas. Nesukėlė jis čia jo-
Tarybų Lietuvoj 1958 m.'.skelbia pažangiąsias idėjas.1pastabomis. 6 jis rašė:'kio entuziazmo . Tik dziau- 
............. .  * - ’• >- 1 - - - - — * • - gesi, kad Washingtone dar

i plevėsuoja lietuviška vėlia
va.” Girdi, Lietuva bus 
“išlaisvinta,” kai Dėdė Sa

. . atpildą po rybos skyrius turėjo suren-
mirties daugaus karalystėj. gęS mĮtingą. “vasario 16-aiY 
O jei ne, tai pragaro lieps- pamįnėti. ■ žmonių susirin- L 
nos® _ de£si nesudegdamas, i k0 apįe pOrą šimtų. Dai-
pleškėsi, kankinsies amži-1 navo tryS moterys — lietu- 
nai! Velniai tave koneveiks, g latv'ė ir stg. B h.

. . . . - - * i 7

Kadangi pavėlavau nuei-
Šitoks gražus punktelis mg į.aį pjrmo kalbėtojo visos 

j skaitytoją labai gražiai nu-įkalbos negirdėjau; girdėjau
Tas iritik paskutinius

i Eilėraščiai apie svetima padangei'“ ■|;i!11 avteak®. draugasiĮ 1 < I • isilenas. Ir as sutinku su jo i

pabaigoj išėjo Amerikos lie- Jis savo veikloje prisilaiko I “Jaunyste tai yra žmogaus 
i tuviu pažangiųjų poetu eilešra- 
ičių rinkinys “Svetimoj pa-
1 dangėj”. Per trumpą laiką . x. o ...
rinkinį išpirko. Tai liudija,!i 

' kad rinkiny dalyvaują poe- \ v -,v, - . _
! tai J. Kaškaitis, B. Klimavi-) dell žmoniškumą, maiu ku
čius, Senas Vincas, S. Jasi- 
1 i on is ir kt. sugebėjo savo 
kūryba suįdominti tarybinį 
skaitytoją. Poetai apdainuo- j 
ja sunkią darbo žmogaus! 
dalią svetimoj 'padangėj, jų 
kovą prieš reakciją, už lais-

I vę.
Rinkiny pateikti J. Kaš- 

kaičio 1923—1947 m. para
šyti eilėraščiai: Kiekviena
me sayo kūrinyje autorius 
aiškiai, ugningai skėlbia tie
są, žavisi laisvės idėja ir 
rūsčiai smerkia dai’bo žmo
nių išnaudojimą.

Kaškaitis prisimęna savo 
gimtąjį kaimą, kai;jį slėgė 
tamsi priespaudos naktis. 
Dabar gi poetas labai džiau
giasi, kad jo gimtieji laukai 
jau laisvi, kad viršuje jų 
šviečia naujo gyvenimo 
saule.'

Kaškaicio eilėraščiai pa
rašyti ne tik nuoširdžiai, 
bet ir kovingai. Iš jo eilė
raščių dvelkia meilęs ugnis 
darbo žmogui.Toks i Kaškai- 
čio kovingumas ne atsitikti
nis. Nes Kaškaitis ,1 ne t’1-

šių kovingų principų. I svarbiausias laikotarpis jo;
" .x. j • • i gyvenime.” Tai tikra tiesa.'Kaskaitis ne tik dainuoja Juk ka£ gi žmogaus g eni.

.. me yra svarbesnio už pra- mas kada nors pasijudins;
1933 m., jis man parodė di-Įleistą jaunystę? . -..... " ’ - ' ’ "

Į tai yra žmogaus niekad ne
pamirštamas peri j odas. 
Kaškaitis
žiai aprašė savo atsimini- tino Tarybų Lietuvą už t^| 
mų knygoje. Juk kiekvienas kad ten žmonės mokosi ru- 
žmogus tiktai savo jaunose 
dienose pasirenka karjerą, 
nustato gaires ateičiai. Tik 
savo jaunose dienose 
žmogus iš tikros širdies pa
milsta gyvenimą. Jaunystė
je pasireiškia pirmoji ir 
karščiausia meilė kitai ly
čiai... Ką žmogus pergyve
na jaunystėje, tai tas ir pa-' džius pakeitė, nes,

rinius perduodamas į “Lais
vę”, prisiųsdamas man ma
no kūrinių iškarpas, para
šydamas man apie 15 labai 

i šiltų ir kovingų laiškų. Už 
tai žvalgyba jo laiškus, sekė 
ir man kliudė su juo susira
šinėti.

Visus šio rinkinio poetus 
riša bendra idėja — kovos 
idėja, nors kiekvienas jų šią 
idėją reiškia savaip.

Tarybų Lietuvoj 
vertinami rašytojai, jų tei
singas žodis. Tokio aukšto 
įvertinimo susilaukė ir 
Amerikos lietuvių pažangie
ji poetai.

Jaunystė,' supraskit, kai Amerika pra
dės atominį karą!..

Tą Trumpai kalbėjo teisėjas 
gražiai, yaizd- žiuris iš Chicagos. Jis kak

labai

4 JK-Laisvč (Liberty)—Lenkt., vasario (Feb.) 27, 1959

sų kalbos! Pamiršta teisė
jas, kad Smetonos laikais 
beveik visi valdininkai kal
bėdavo rusiškai arba len
kiškai.

Dainininkė, prieš daina
vimą “Kur bakūžė samano
ta,” sakė, kad dainos žo- 

_________ ____‘ ‘ , esą, iš 
silieka amžinai jo atminty-Į bakūžių samanotų žmonės į 
je. Mes visi .esame mylėję ir j Sibirą išvežti. Nežino ta 
gerai žinome, kaip jaunuo-! moteriškė, kad jei ką vežė 

lliai abu gerai žino, kad myli)į Sibirą, tai ne iš bakūžių,
■ "Y“, ’ ' [ "v - 1 ’Tarybų Lie

ta pasakyti. Nedrįsta pa-;tuvoje bakūžės nyksta, jų 
i liesti viens kito lūpų. — Ar-' vietas užima nauji, puikūs 
Į gi tai neįdomu? Argi tai j gyvenamieji namai, 
kada nors galima pamiršti?) sudgta $50?

T . 'Sakė, 95 asmenys sudėjo
O už vasario 10-tą Pais- ^QQ^ rpaj parof|o> kacĮ ma- 

vėje apie Kaškaicio knygą lžunia aukojo. Prašė ir pas 
savo mintis pasisakė drau-)mane( aš sakiaUi kad 
gas Frank Žavys. Jis rašo: j doleriais jūs nieko ncpasiek-V 
“Aš negahu suprasti, kaip)site Tada man sakė: “Tu 
gi mūsų mylimas Dr. J. J.jesj iš „ 
Kaskaitis, kuris, jau buvo i 
lankęs Dorpato universite- Svečias iš Norių

A. LIEPSNONIS viens kita. Myli, bet nedrįs- i o iš palocių.
1959—1—4 d. - k - ------ • ’ ’ -

_  Pie.ti- Ne, niekados!

JAV KARINIAI 
PRATIMAI

Washi'ngtonas.
je Alaskoje, tarpe Matanuš-
ka ir Tolkotne Amerikos ar
mijos daliniai laiko karinius 
pratimus.

Kiti pratimai vyksta Pa
namos kanalo srityje. Kaip 

; tik vienur, taip ir kitur daly- 
dainuoja apie laisvę, ne tik vauja parašiutininkai.



Philadelphia, Pa
ū|AR “NEIšLAISVINTA” balso radijas informuo- 

TĖVYNĖ , ja ž m ones, “veikiančius
pogrindi/,” apie veikimą 
............  ‘ ir jie gauną 

» "pogrindinių veikėjų” 
atsiliepimus ir širdingiau- 

sveikinimus,” kad čia 
"gerai veikiama jų išlaisvi
nimui...”

Toks kongresui a no pasa- 
jkojimas gali būti tik pa- 
| tvirtinimas, kad mūsų vy
riausybė remia priešvalsty
binį judėjimą šalyje, su ka

iria palaiko diplomatinius 
;; i ryšius. '

I 1 -- ....

Vasario 22 dieną oras čia . .
buvo labai malonus, saulėtai sl0^e 
diena. Per ilgą laiką bu-Į™?. 
vom kviečiami atvykti į| . ’ 
Lietuvių Muzikalę Salę. Tas 
daroma kas metai. Vis šau
kiama, kad sueitume išgirs
ti naujienas, kiek jau išlais-' 
vintą tėvynės Lietuvos ir 
ko dar trūksta. Suėjom, su- 
gūžėjom, buvo veik pilna 
svetainė. Čia turime tris; °.1 
parapijas, ir k 1 e b o n a m s ( 
įsakius, turėjome eiti i 
“apierą” atnešti. Dipukų 
kasmet mažiau beatsilanko,!
nors visas to pokylio suren- jeckas savo kalbą skaitė iš|

Bet tai apsukraus

ir bus 
kasyklos 
Bet tas

klausinėta daug per tas dvi 
dienas, bet užbaiga to tyri
nėjimo bus tada, kada van
duo bus išsiurbtas 
galima įeiti į patį 
vidų ir ten ištirti, 
užims daug laiko.

Čionai tęsiasi ir kitas ty
rinėjimas, ir, dalinai, ban
doma suvesti su ta kasykla, 
nors gal ne su pačia trage
dija. FBI ir raketo tyrinė
tojai, atsekė vieną iš daly
vių kuris dalyvavo li957 m. 
gengsterių konve n c i j o j, 
New Yorko valstijoj, Apa
lachin kalnyne. Jis yra na
riu UMWA lokalo 8005 ir 

Tokius dalykus se- dar kokiu ten viršininku, 
niau laikydavo neleistinais, čia ieškoma, knisamasi po 

“Jo ekscelencija” J. Ka-i"?liH uni^. ir iešfoma 
- - -v raketierių anglies indusri-

joj. Pasirodo, kad Pittstono 
apylinkėje randasi nevienas 
iš tų Apalachin dalyvių; 
vienas jau paruoštas išde- 
portavimui į gimtąją Itali-

DETROIT, MICH.

Kazimieras Staniulis po|Visi pasirūpinkime būti, 
'ilgos vakacijos, praleistos Lauksime!

Sekr. Anna Wellus

jų rankose, po'rašto. Bet tai apsukraus 
A. V. Lietuviui veidmainio pasakojimai. Jis 

i garbino Kosciušką, Jurgį 
!Washingtoną ir Abrahomą 
I Linkolną kaipo kovotojus
už laisvę. Bet ką bendrai 
Lincolno kovos turi su Sme-j 
tonos diktatūra, s m u r t u Į 
pagrobusį valdžią? Jis net j 

(paskaitė Lincolno posakį:i 
(“Jūs galite mulkinti tam! 
(tikrą dalį žmonių per neku-i 

na,(rį laiką, ........ 1
kinti visų žmonių per 
laiką...” Taip Lincolnas 
rūsčiai pasakė toki e m s , 
kaip smetonininkai ir viso- , . . . .
kie “vaduotojai,” kad jūs nępasakyta, apie k ą 
negalėsit mulkinti nei tų ^us diskusuojama. Taigi 
senuku per visa laika. ;-----7 ----- -y - -; atvyks 1 pobūvį svečias, ku- 

Gudresnijei dipukai smar-; Ns lankėsi Sovietų Sąjun-

l ilgos vakacijos, praleistos 
saulėtoje Floridoje, grįžo 

, namo. Susirinkimui perda
vė nuoširdžius linkėjimus 
nuo M. Kazlauskienės, dar 

i pasiliktfšios Floridoje. Drg. 
! Staniulis gražiai atrodo ir 
(sakė, kad jam “Florida la
bai patinka”. Sakė, praleido 

(ten smagiai laiką, susitiko 
; su daug lietuvių iš skirtin
gų miestų.

LDS 6 kuopos finansų 
1 sekretorius L. Šimoliūnas 
: buvo susirgęs ir paimtas į 
Į ligoninę patikrinimui svei- 

.. _ . ! katos. Po kelių dienų vėl
; mus mokyklos visiems vėl-; grįžo namo ir sako, jaučiasi 
įtui, ligoninėse gydo taip ;gerai. Buvo linksma girdėti, 
;pat veltui. Visi dirbame, Radj0 sveikata grįžta atgal. 
(valdžia iš darbo žmonių, i 

Vytauto Klubas buvo ^su-(Gyvename gerai, ne taip,;
rengęs neva Lietuvos “nc-j;ajp Smetonos laikais var-

Mirus

Stanislovui Tvarijonui
Reiškianie nuoširdžią užuojautą 

giminėms Tarybų Lietuvoj ir 
visiems jo artimiesiems.

LLD 188 KUOPOS
VALDYBA ir NARIAI

Lowell, Mass.
JŲ PRAKALBOS 

Vasario 22 d. D. I

Į priespaudos. Dabar

STATO LAIVELĮ, KURIS 
PLAUKS PO 100 MYLIŲ

Bethpage, L. L, N. Y. — 
Jūrininkystės viršininkai 
susitarė su Grumman Air
craft Engineering Corp, pa
statyti apie 100 tonų įtalpos 
laivelį. Korporacijos inži
nieriai pagamino planą, pa
gal kurį laivelis galės plauk
ti 100 mylių greičiu per va
landą. Jeigu bandymai pa
vyks gerai, tai tada statys 
laivelius po 500 tonų įtalpos.

vardu “J. A. 
bendruomenės.

Kadangi tikslas tas pats, 
kaip ir seniau, — pasirinkti 
piniįgų, na, ir paverkšlenti 
apie prarastą rojų Lietuvo-’ 
je, tai ir šiemet programėlė 
buvo panaši: klebono mal
da, politikierių ir bėglių ne
va “sveikinimai,” šiokia to- 
kilz dainų programėlė, 
ir “duokite pinigų...”

Prakalbininkais šiemet! 
buvo dvi “didenybės”: kon-| 
gresmanas Daniel J. Flood,' 
ir, kaip sakė, jo ekscelencija! 
J. E. Juozas Rajeckas ,ne
paprastas pasiuntinys ir; 
įgaliotas ministras!

Kongresmanas J. Flood,! 
kaip politikierius, ........ ......... ----------- .v .
lyg į mažus verkiančius vai-'“vaduotojų,” pradeda ;rą, o daugiausia teiravosi įs yva-terburio. Ji pasako- 
kus, 1 
ir pažadais, 
gali, neigi

Sekantis LDS 6 kuopos 
j susirinkimas. įvyks pirma- 

priklausomybės” minėj i mą. i gome. Mes linksmi ir lai- dienb kovo 2 d., A. Klimo 
Pirmininkavo Peslijkas. Pa-; būngi. 
tartina jam pirmoj išmokti i sį t ‘ 
lietuvių kalbos, o jąu tik ta- Norėjau,

Eks-mainierysjda pirmininkauti. ; . 'leistų jos’laišką
i Pirmas buvo vietinis Irę-'‘‘Laisvėje,” bet ji sutiko, i 
tuvių kunigas. Jiss sukalbę- į|<acĮ atžymėčiau svar-1 

i jo poterius lietuviškai, bu- j besnius, faktus, o laiško ne-' 
nes; 

užrūstinti.' 
kad daugiau

Mūsu vaikai moko-; Gudijoje. Pradžia 7:30 vai.
, vakare. Visi nariai kviečia- 

kad moteriškė mi dalyvauti nes turėsime 
patalpinti; apsvarstyti filmų vakarą.

Boston, Mass
Dar pora žodžiu .
L. P Klubo rengiamą' smerkiančią dabartinę Lie-'bijosi kunigą 

..(/.....„..upv, ‘‘''''"Ubanketą' Anart kalakutieJtuvos liaudies valdžią. Sa-'Bet. ii sakė., bet negalite mul-*uan ,1’ , l naumuuL .
'nos, dešrų ir kitokių pie-ū. . TTr , . ~

- turns patiekalu kaip skelbi- slMsta j Washingtona JAV; pinigų neduos. Nenori kenk- 
S me pasakyta, turėsimo įr valdininkams. Keli vietinės' ti savo sesutei ir kitiems 
(įdomias diskusijas, bet skel- P^iapijos naiiai, pianu pi i-1 giminėms Lietuvoje. , 

tariant, sugiedojo šeną Lie- —;—.
Mtxo uwn«o«ujttu.u. - tuvos Jauna mer- Mirė Steponas Pajarskis.

(dabar tikrai sužinota, kad^a^e Norkaitė sudainavo; Buvo iš Svėdasų kaimo, Lie- 
porą dainelių. tuvoje. Paliko nuliūdime

Tada pirmininkas persta- žmoną, dukrą, žentą, anū- 
kalbėjo kini traukiasi nuo tų po- go j, pervažiavo išilgai Šibi- kalbėti ponią Devenienę kus ir du brolius Lietuve-!

! “-ų “vaduotojų,” pradeda rą, o daugiausia teiravosi įš Waterburio. Ji pasako- 
beverčiais pagyrimais' rūpintis savo reikalais. į apie Liaudies Kiniją, po ku- -i0’ kad labai sunku Lietu- 

kurių jis nei Juk reikia nepamiršti; pją jis su kitais amerikie- 
mano vykinti, I klebonų galybės šiame va-|čiais plačiai važinėjo, 
rinkinius viskoj^ayimo rakete, jie giliai;

prižada! Pavyzdžiui, j i s įleido saknis. Veik visi di-: . ..
tikrino, kad Amerikos vy-H,ukaiJ. ši^ šal* Pateko 
riausybė niekuomet nepri-(Pel’ko®ti per i 
pažins, kad Lietuva, Latvi- -

apieiV0 Pasirašęs jr rezoliuciją,' norėjo duoti į spaudą,

(tuvos liaudies valdžią. Sa- Bet ji sakė, 
kė, kad rezoliucija bus pa-1 jau‘‘Lietuvos vaduotojams” j

vos žmonėms gyventi,” kad 
mes turime “Lietuvą gelbė
ti” ir 

Vieną jo prakalbų girdė-;nųja
Todėl verkiančiai įkaitinus publi-į

H 
“išlaisvinti iš raudo-1 
jungo.” Jai beveik

je. Reiškiu užuojautą jo' 
šeimai ir giminėms, o miru
siam lai būna amžina ra
mybe.

S. Penkauskas I

Sofija. — Bulgari joje 
steigiasi komunaliai žemės 
ūkiai.

Admi-Washingtonas. .
rolas A. A. Burke sako, kad 
Tarybų Sąjunga turi 250 
submarinų, kurie po mėne
sį gali išbūti jūroje.

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčiu po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kabia $2.

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 psl. Kaina 82.

ŠLIUI’TARNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir‘ kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir. 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos 1 knygos sykiu tik ui $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia tai jau tikrinusiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus.

ja ir Estonija būtų Tarybų 0 (^ar vieno colio 
Sąjungoj! Na, o jei jos ten Lietuvos j 
yra ir bus gal per šimtine- tokio,
eitis, ir visai neprašys pono 
kongresmano pripažinimo, I 
tai ką tuomet jis

klebonu rėti įPataiau visiems ateiti į pa- ką buvo pradėta rinkti au-! 
Pinigų kolektos kasmet ma? žmo"’- sck‘- kas. I

■■ vieno colio madlenl> 318 W-_ Broadway, Klubas aukojo $50 ir ku- 
rr.,; So. Bostone. Pietus valgy- nieas sakė, kad iis aukoianeišvadavo. Tai 

, kad ponas ' 
Dullesas ir kongresmanas( 
J. Flood jos nepripažins!

sime pirmą valandą.
nigas sakė, kad jis aukoja 
$50. Publika suaukojo 
$100, tai viso surinko $200./’

Binghamton, M. Y.
Iš LDS 6 kuopos 

susirinkimo
Vasario 2 d. įvykęs LDS 
kuopos susirinkimas buvo

366 psl. Kaina $5.
Visos 5 knygos drauge tik už $8. 

išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo- 
Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių

iau šimtai šitų knygų 
širdžių laiškų, rodančių 
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Savaitgaliais beveik vi- Taip ir baigėsi jų “Lietuvos gana skaitlingas. Nariai rū- fe™,
pinosi duoklių mokėjimu. Ir 
dalis jų užsimokėjo narines 
duokles po kelis mėnesius į ■ 
priekį. Tai labai geras daly-i

ISuomet būna daugiau suei-, laisvinimas.”
- - ; Vietos lietuviai sako, kad

Į vieną tokių su-(veltui tie ponai .“Lietuvąi 
laisvina,” nes ji yra laisva. | 

nuvykę, žmonės daugiau laiškų gau-j 
A. Wal niė T .intiivna <riminn« įsru- *

G- ’‘i T’,----- j'S daiysYl Beje, kažin kodėl jau ne-gų, kaip kad paprastomis!
Kitą. dalyką, daug įdomės-, bekalbėjo Marija, Marija. įienomis. į

kad eigų Montelloj pereitą sek-!nį, jis nukalbėjo. Nežinia,’Juk neseniai skelbė, .... v 4
fu apgalvotai, ai pei klaidą Lietuvą pavede M!arijai is—j ma.dienį buvo m 
pasakojo, kad Amerikos vaduoti. M. Sūnus I Tautiškame name

llan sūnus spalvotais pa- 
I veikslais ir bekalbiais fil
ialais rodė per Ameriką ke

So. Boston, Mass

na iš Lietuvos, gimines pra
v • • I J • J • 1

SCRANTON, PA
Vasario 16-17 dienomis,kad tai gal mašina paslydo | ^.onip i_sl)ūdzi^s- paugiau- 
Istijos ir federalės vai- (mašina, su kuria daro že- ^ia P v.a k a nvalstijos

džios kasyklų biuro inspek
toriai vedė apklausinėjimą 
Knox kasyklos, Pittston, 
Pa., užvaizdų ir kitų parei
gūnų, dėlei tos baisios tra
gedijos, kurioje žuvo 12 
mainierių šių metų sausio 
22 d. Beklausinėjant kasyk
los užvaizdas ir valstijos in- 
skektorius, pasirodė, kad 
minėtoj kasykloj buvo dide
lė betvarkė; kad buvo žiūri
ma tik pelno, o ne bent ko- 
kuW saugumo dirbantiems 
mmnieriams ir pavojaus 
kasykloms. Pasirodė, kad i storis tik nuo 8 iki 12 pėdų 
dvi darbovietės (places) bu-1

mėlapių braižinius)'. Jei tas 
šūvis į mėnulį nebūt patai
kęs į tašką per 260 pėdų, tai

Jungtinių Valstijų dalį — 
Texas, Oklahoma, New Me
xico ir Colorado valstijas,

Finansų sekret. L. šimo- 
neša apie gyvenimą, tai tik | liūnas pranešė, kad J. Tin- 
juokai klausant “laisvinto-1 kūnas dar vis serga. Taipgi 
jų” pasakų 
žm o n i ų “ pave rgi m ą. ”

Prakalbose buvęs

apie iLietuvos j dd. V. Vinskuniene ir

i A. L. P. KLUBAS RENGIA

būt galima buvę pilnai tike- laipgi kel^ įdomesnių sce- 
ti, bet ne ant kasyklos že- n£ 18 cdo emozynių (ice 
melapio. Svarbiausias liūdi- skatmg).
ninkas buvo kasyklos inži-i
nierius William Recesky,;
kuris žinojo visus pavojus, 
betgi, matyti, nekr e i p ė 
i tai domės. *» I

Anglies sluoksnis pats pa
viršutinis ir gana aukštas,
(pagal Receskio liūdymą)

ti, bet ne ant kasyklos že- nu iš ledo čiuožynių (ice

Žiūrėdamas į įspūdingas 
'kelių valstijų vetoves, pasi
gedau vaizdų iš realaus 
žmonių gyvenimo. Nors pa- 

; veikslai labai gražūs, tačiau 
nedaug buvo matyti gyvo
sios gamtos. Tikiu, kad fo- 
tografuotojas ateity pasi
suks nuo didžiųjų vieškelių 
ir nutraukęs parodys fabri-

------------------------ ----------------------m-------- / — f gi dar toliau nuo nelaimiu-; kus, kuriuose gaminami gy-, 
vo po upės tėkmė net po 260I g0S vietos tik viena pėda ir venimui reikmenys, užsuks 
pėdų tolumoj. Tai krimina-|7 coliai. Gi, pagal nuosta- į ’ 
hškas prasižengimas! !tus, turi būti ne mažiau 351 masliškas prasižengimas!

Pasirodė, kad vienas iš;pėdų storio sluoksnis. Ki 
valstijos inspektorių, tik sa- i taip sakant, minėtos kasyk-

į farmas, kuriose augina- 
žmonėms maistas, ir

Lawrence, Mass.i 7 i
I ,............... iĮvairios žinios

Taip vadinami “Lietuvos 
vaduotojai” vėl tupėjo savo 
jomarkėlį. Jų kalbos tos 
pačios — niekinimas lietu
vių tautos ir pažadai “Lie
tuvą išlaisvinti,” tik tam 
“laisvinimui” reikią dau
giau ir daugiau pinigų.

Nesiskaito jie su jokia tie
sa, su gyvenimo i faktais. 
Visas svietas žino, kokį 

i progresą Lietuvos Į žmonės 
daro, o jie pasakoja visokius 
šmeižtus. ■ ,

Gaila, labai gaila tų lie
tuvių, kurie vis dajr duoda 
jiems savo sunkiai uždirb
tų pinigų. Tie ponai už 
tuos pinigus nuvažiuoja į 
W a s h i ngtoną, sūsirengia 
banketą, paūžia, ir tuo jų 
“Lietuvos vadavimas” bai-

i Kapičiauskienė nors jaučia
is! daug geriau, bet dar vis 
! sužeistos rankos nesiduoda 
liuosai valdyti. Linkime ser- 

: gautiems greitai susveikti! i
Dalis LDS 6 kuopos na

rių, taipgi ir vietos lietu
viai pageidauja, kad būtų 
surengtas vakaras rodymui 
filmų iš Lietuvos. Tad ir 
šiame susirinkime vėl buvo 
svarstytas tas klausimas. 
Norint surengti filmų vaka
rą, laikas pradėti darbuo
tis. Į komisiją apsiėmė A. 
Žemaitienė, S. Dainys ir O. 
Wellus. Geriausių pasek-; 
mių gražiai pasidarbuoti; 
prakilniam sumanymui!

BANKETĄ
Įvyks Sekmadienį

Kovo 1 March
Pradžia 1-iną Valandą Dieną

Valgysime skanius pietus, turėsime įdomias diskusijas, 
o vėliau bus klubo susirinkimas.

Klubo Patalpoje
318 Broadway, So. Bostone

Kviečiame visus atsilankjli.
Rengimo Komisija

■

i 
i

i

valstijos inspektorių, tik sa- i taip sakant, minėtos kasyk- Apart matymo gražių pa- 
vaite prieš tą baisų įvykį,,;los užvaizdos nepaisė jokių:veiksluose vaizdų, gavome 
buvo minėtoj kasykloj ir!pavojų, tik griebė, plėšė,'skanių dešrų su kopūstais 
matė įrengimus ėmimui-vogė anglį iš uždraustų vie- Į ir kitokio gaspadinių paga- 
anglies, nes vienas darbi-* tų. Gi pati Pennsylvania į minto valgio, o kiti ištroš- 
ninkas buvo sužeistas. Bet'Coal Co., išrendavojusi mi-lkusius aprūpino gėrimais 
kodėl tas valdžios pareigu- pėtą kasyklą, i J x ‘ ____ .
nas nepažiūrėjo į tas darbo-,kas toje kasykloje dedasi;!Bostoną atstovavo keturi, 
vietes? Jis tik pasitenkino kaip ten yra kasama anglis, j Tikimės, kad monteliškiai 
užvaizdos paaiškinimu, kad,O tie keli plėšikai lupo, gro-.skaitlingiau atsilankys šį 

sai nė nepaklausė parodyti, pelno, nepaisydami, kad jielčių :
Gi žemėlapiai parodo, kad griovė, gadino žmonių na-j^es jų Tautiškų parxa va-|Sesuo sveikinimįi ir lin- 
anglis iškasta uz raudono mus, gatves ir viską. Netoli; saros metu dažnai ir skait- ur,.,.„5n mažrlano- biin 
bruožo net po 260 pėdų; nuo tos kasyklos tapo uždą-(lingai lankome. A. K-a \ vL ‘Uė
reiškia po upės tėkmė. O' ryta viena pradinė mokyk-! -------------- --- !
kada kompanijos kasyklų a, nes sutruko fundamen-, _ Au- “Lietuvos vadavimui.” Tai
^inienus tapo paklaustas: tas ir paliko pavojinga vai- Vrancūzijos pre- labai negerai, kadiremiatei
kodėl taip buvo, tai inzinie-(kucius joje mokyti. • riuncu j r . . . !
riaus buvo “paaiškinta”.' Vienok, nors ir tyrinėta,!Židenta

javuju.>i nu- kusius aprūpino gėrimais, o-įasi 
irgi nepaisė Tame monteliškių pobūvy r c

Sutikau gatvėje' pažįsta
mą religinę lietuvę.! Ji tuo
jau papasakojo, kad gavusviskas gerai, o žemėlapių vi- be, kad tik turėti daugiau | sekmadienį į southbostonie- nuo sesers iš Lietuvos laiš- 

i engiamus pietus, nes jr jį c]avg man iškaityti? 
iu Tautiška parka va-Iq" d

is, rezignavo 
'cialistų patrijos, nes

5 p.-Laisvė (Liberty)-I’cnkt., vasario (Feb.) 27, 1959 j tinka su Mollcto politika.

is So-i tą komitetą. Mumš jokių; 
nesu- “vadavimų” nereikia,

1 jau išsivadavome iš
mes 

ponų i

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
| LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE VELYKINIŲ DOVANŲ PAKUS DABAR
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-1.
MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINftS: 

308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass.
Tel. ANdrevv 8-5040

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

Dėl platesnių informacijų reikale išsiuntimo paketų giminėms
i . ,

Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.
Mūsti didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.
Adresatų pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų.

mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas jvdirių pirmos ruses valgų. Taipgi 
išdirbystes dalykų:* batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir lt., už labai žemas kainams.

Klauskit* pilių katalogo rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.
Atsiminkite: mes esamo specialistai reikale išsiuntimo paketų.

332 Filmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2671

632 W. Girard Ave.
Philadelphia 28, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878 

ir draugams, susisiekite su 
mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais skyriuje jūsų mieste.

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
Cllapel 6-1721

39 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461



Detroit, Mich.
Mire S. Tvarijonas

Vasario 15 d. mirė Sta
sys Tvarijonas, sulaukęs 76 
metų amžiaus. Buvo pašar
votas D. Brazo koplyčioje, o. 
palaidotas vasario 18 dieną, 
Woodniirės kapinėse.

Velionis visa laika buvo) 
pažangus žmogus. Gyveno) 
pavieniu. Priklausė prie 
LLD 188 kuopos, L. D. Klu-I 
bo ir skaitė darbininkišką) 
spaudą, rašė į ją korespon-'

DIDYSIS NEW YORKAS girdėsim Įdomiu dalyku
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MIRUS

JUOZUI SPRAINIUI

Numatomi siuvėjams 
darbingesni metai

Vyriškų drabužių išdir- 
bystė jautė smūgį dėl suma
žėjimo darbų pereitais me
tais. Parduotų rūbų pelnas

Moterų Klubo ruošiama
me Moterų Dienos minėjime:

susirgo ir greitai mirė. Jis) 
turėjo labai daug pažįsta-į 
mu, tai i laidotuves susirin-! 
ko daug draugų ir draugių.!

Reiškiame giliausią užuojautą jo liūdinčiai 
žmonai Marijonai Sprainienei, 

giminėms ir prieteliams:
A. Bimba J. M. Spitliai
C. Briedis M. Krunglienė
K. I. Levanai C. Anskis
V. Baltrušaičiai A. Lučkauskas
G. Varesonas J. Grybas
J. M. Kalvaičiai S. Večkys

tomobilių. Du kalbėtojai!
apibūdino velionio gyveni-) v • ■ i Ii*“-
na Galvoja, ką daryti, kad butų

suvaldyti gengsteriai ‘
gengsteriams suvaldyti, 
dėl neapsaugoja unijos 
kėjų. Policijos atstovai 
sako: gerai, parodykite;

Nuo kapinių palydovai) 
buvo užkviesti Į D. L. Klu
bą, kur tinkamai priimti ir) 
pavaišinti.

Ilsėkis, Stasv, ramiai ir y v ’
amžinai 1

ko- 
vei- 
at-

Pirmadienį oficialinėje 
i majoro Wagnerio rezidenci- 
Įjoje (Gracie Mansion) įvy
ko pasitarimas tarp majoro 
Wagnerio, policijos komisi-1 mums, kas Greeną-sumušė 
jonieriaus Kennedy, iš vie-!tai mes juos suimsime, 
nos pusės, ir ILGWU (mo-i ... - •

tėviškų rūbų siuvėjų uni- 10,000 dolerių dovanų tam,!
Gloucester, N. J.

NELAIMĖ
Mary Patten ką tik 

sveiko. Ji nuėjo į krautuvę ivo tartasi, kaip 
parsinešti mėsos, duonos ir i gengsterius, puolančius dar- 
kitų reikmenų. Iš krautu-' bo unijų veikėjus.
vės išėjus gerai apsidairė,) Prieš savaitę buvo gengs- 
kad pereiti gatvę, kad ne-iterių užpultas ir smarkiai 
parmuštų automobilis. apmuštas ILGW unijos or-

Bet štai, kada ji ėjo per Iganizatorius Sol Greece, ku- 
gatvę, tai atbėgo didelis šuo 
ir šoko ant jos atiminėti 
daiktus . Šuo parmušė ją 
ant kelio, sudaužė jos aki- 
n i us, sudraskė suknelę ir 
sulaužė rankos kaulą.

J mų užjūrio kraštų. Juos pa- 
I rodys Dr. Jonas Stanislo- 
vaitis iš Waterbury, Conn. 
Tai jiaveikslai iš Ramiojo 

, m u • i vandenybo srities, tų vieto-
buvo tik t)i9 procentai, paly- kuriose daktaras Sta- 

į nislovaitis ir jo žmona K riš

bužiu Išdirbystės

Unija net paskyrė, rodosi,- ‘ Tikimasi, kad 
’igamyba pagerės, 
:; liariz u o j a s

ginti su 1957 metais.
Drabužių išdirbystč veikė tyria lankėsi, kai jie pernai 

tik 65-kis procentus kieky- buvo ten nuvykę ryšium 
bes bėgyje pirmutinių devy-|su moksline gydytojų kon- 
nių mėnesių praeitų metų,)vencija. Jis ir aiškins, pa- 
sulyginus su 79 procentais!veiksluose rodomus vaizdus. 
1957 metų periodu. Biednasl Rristyna Stanislovaitie- 
pardavimo kiekis paakstino įžymi profesijonale, vi- 
tulus fabrikantus ; numušti* Stiomenininkė ir kalbėtoja, 
kainas. i tai.<

Su pagerėjimu ekob.omi-) pje 
jos, pagerėjo ir biznis T'” 
riškų rūbų lauke. Bėgyje) 
praeito lapkričio mėnesio, 
pirmutinis sukirpimas 1959 
m. pavasario modelių pašo
ko pirmyn 13 procentų, ly
ginant su 1957 metų tuo pa- 

ejčiu mėnesiu; taip sako Dra- 
Associaci-

i si kūrimą ir 
v<V-i reikšme šiandien.• c

JOS

i PRANEŠIMAI Trys seimelio nariai
BROOKLYN. N. Y. j SUŽClStl

LDS 1-os kuopos susirinkimas * 
įvyks trečiadienį, kovo J d.. 7:30 v. 
vakare. Liberty Auditorium, 110-06 

.Atlantic Ave., Richmond Hill. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 

i duokles neuž.moketos, malonėkite 
užsimokėti, kad nesiisispenduolu- 
• net. Valdvba < 17-18)

i vadovybėje savo mokytojos 
Mildred Stensler, dainomis 
puoš mūsų šventę.

BROCKTON, MASS.

Literatūros Draugijos 6 kuopos 
mėnesinis susi l inkimas įvyks pir
madienį, kovo (March) 2-ą d.. Liet, 
l’aut. .Namo kambariuose* pradžia

sirinkime. nes turime

Maskvoje"

daug

li Imu: “Žydėk, jaunyste!” “U- 
jaus lietuvių delegacija Lietų

jų “Lictuviij meno dekada 
Liet UVOS ) .

seimelio (du asemblimenai 
ir vienas senatorius) tapo 
sužeisti automobilio nelai
mėjo, vykstant jiems į Al
bany, N. Y. Nelaime atsiti
ko ant Thruway.

Sužeisti — senatorius 
Frank J. Pino, taipgi asemb- 
jimenai Bernard Haber ir 
Joseph Kottlicr. Visi trys iš 
Brooklyno. Visi trys demo
kratų partijos nariai. Kott- 
]ierio sūnus Harry taipgi 
buvo tame automobilyje, tai

iš Worcesterio'Kaipgi gavau žinit 
nuo Aido Choro se 
do Choras apsiėmė pas mus Brook 
tone suvaidinti operetę “čigonai. 
Diena paskirta gegužės (May) 17-a 
2-ą vai. popiet.

Aukščiau minėti parengimai at
sibus Lietuvių Tautiško Namo sve
tainėje. George Shimaitis

Visi dabar randasi ligoni
nėse.

Kauno 
worsky. 

Lie-. Butkutė 
ren-

\\ <)R( ESTER, M ASS.

Šeštadienį, kovo (March) 7-ą. 
luvos Sūnų ir Dukterų draugija 
gia Penny sale, prasidės 7-ą vai. va-1 ]924-30 
kare, širdingai kviečiame visus at
silankyti ir linksmai praleisti laiką, paduotu antrašu. 
Bus skanių valgių 
matnumų Būsime 
sinešite ir dovanų, 
būkite.

Parengimas bus

pagamins šventiškų užkan
džių ir jais pavaišins savo 
visus svečius po ’programos. 
Ateikite! Kvieskite savo 
draugus. Įžanga bemoka
ma. Pradžia 7:30 va), vak.

įvairių pras
mingi. jei at-

drabužiu 
bes popu- 

“Wash and- 
Wear” aprėdalas.
and Wear” siūtai busi page
rinti, yuač žemesnės kainos. 
Tas rūbas gali reikšti vy- 

! rams ekstra panuošalą.
“Kontinentalis modelis”! 

jau yra amerikonų) priim-

pa-į jos) atstovų — iš kitos. Bu- kuris nurody
suvaldyti Gal pinigas ir paakstins kai 

kuriuos, kurie gengsterius 
' žino, pasakyti.

Beje, unijos atstovai sa
ko, kad jie iau kreipėsi pas 
‘•patį’ FBI, kuris patalki
ninkaus jai gengsterių su- 
gaudyme.

___ x____.... __ Trečiadienį Manhattane; tas, paeinąs iš italų mados, 
.1. Sol Greene bu- įvyko gatvėje 1LGW narių) glaudžiau pritaikytas žipo-

Iris vadovavo darbininku*
i streikui, besitęsusiam jau
111 mėnesių.
I vo apmuštas Tenafly, N. J., mitingas, kuriame kalbėto-: nas 
kur jis gyvena. Bet visiems jai aiškino,

, a;šku, kad iį apdaužė Niu-Į riams: jūs

Wash- lv.vk-c Kultūriniam Centre.
Kviečia visus,

Moterų Klubas 
v

HARTFORD

79 kp. rengi

Paieškojimai
lešokam Mae Yavvorsky-Biitkic- 

z. d. Simo, kilusi iš Lietuvos, 
miesto, . žmona Roman Ya- 

leško jos sesuo Antanina 
Slekicnė, gyv. Lietuvoje,

Kauno mieste. Olandų g-vė 3-3.;Nuo 
motų gyveno Milwaukee, 

Wis. Kas žinote, rašykite žemiau 
anksto tariu 

i.
Antanina But kutė-šlekieno 
Kaunas, Olandų gvė 3-3 
Lithuania. USSR

Anastazijos Bepirščiūtės - Doj^e

L.S.D.D. (18-19) ieško sesuo Marija Klimavičienė, gy- 
—-------------------- genanti Kaune, Italijos gt. 24-2.' Iki

1948 m. ieškomosios sesers huyo 
inks adresas: E. Doyle, 2869 W. 32 
St.. Brook !\n. N. Y.

kaina

• - su aukštais atlapais,
sakė gengste- kuris pasirodys kai kur šį 

nesulaikysite pavasarį, račiau tūli ga- 
Pravažiuojanti žmonėsLierko gengsteriai, pasamdy-jmūsų nuo organizavimo ne- mintojai mano siūlyti juos 

organizuotų darbininkų. rudens rinkoje.
Bet toks gengsteriams Visi vyrų ir vaikų. siūtų 

pagrūmoiimas mažai tereiš-, gamintojai sutiko “atidarv-

pamatė, kad šuo drasko mo- ti fabrikantų, 
tėviškę, tai jie ją apgynė ir! ;
parvežė i namus.

Jh V

Minėtas streikas tęsiasi, 
Kaimy-jkaip sakėme, 11 mėnesių.

Viskas priklausys 
nuo mūšy veiklos

ViršJObilių įteikta 86-jam 
ongresui, kad Jungtinių 
merikos Valstijų svetur- 

gimiams būtų užtikrintos 
demokratinės teisės, finose 
reikalauja panaikinti” Wal- 
ter-McCarran įstatymą ar 
bent pakeisti jį. Įsatymas,

prieinama. Ne.- 
:;ų užduotis ūži Kom. 

(1 r>-171

1‘IHLADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, va
sario (Feb.) 27 d., pradžia

Prano Fortūnato Saudargo, Juo- 
jo sūnaus, prieš J pasaulinį karą 

7. ieško giminaitis 
gyvenantis Priekulės 
f apyl.. Papilės kai- 
pašto skyrius.

Jonas 
rajone, 
me. V<

Domininko Stončiaus, Domininko 
s., gyvenančio Čikagoje, ieško bro- ę
lis Petras Stončius. gyv. Plungėje,

Kazhnierės Vaišvilai t ės-.JokUhait4e* 
nės, Gyvenusios Čikagoje, ieško ;Bc- 
r.edikias Vaišvilas. gy\. Mažeikių

nai nuvežė ja pas daktara paliečia dešimt dirbtu-|kia. Dalykas yra toks: sam-Ui linijas” anksti pavasarį, . Jvl c | . (-■’-„x---? __ _ i. * __ Un t nokm’rvo m I c J'
kuris sutverė ranką ir nu
traukė X-ray paveikslą. « . ~

Jos draugo Wm. Patten miesto policiją, kodėl ji ne- pastarieji ir muša tuos, ku-jlauia vieningo"
• i 1 *11j y t * * I <-x xsJ I /a 1 I vi

tą dieną nebuvo namie. Jis 
buvo su senų žmonių dele
gacija išvykęs į vi 
sostinę Trentoną.

Linkiu d-gei Mary Patten 
greitai pasveikti! 

Camdenietis

San Francisco, Calif.
Pamatysime judamus 

paveikslus iš Lietuvos 
San Francisco ir Oaklan- 

do Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos bendrai 
ruošiasi parodyti judžius iš 
Lietuvos. Tai bus pirmą 
kartą ir vienintelė proga 
šios apylinkės lietuviams 
pamatyti savo gimtąją šalį,

riekite dalyvauti ir atsives
kite naujų narių, kurie ga-;
lite, o jie bus priimti su pa-;,j 
garbu. Valdyba i įdėt įjoję ir nuo

Į nieko nežinau.
------ --------------- 1927. Gal kas 

apie jį žinote, 
man pranešti, 
dėkinga. ‘ Mano adresas:

Va i enos rajonas 
Marcinkonių paštas 
Musteikos kaimas 
Grigaitė Adelė 

.Lithuania, USSR

rigas Vincas, Zigmo, mapo bro- 
dingęs 1942 metais. Buvo Vo

lo laiko apie jį 
Jo gimimo metai

iš Laisvės skaitytojų 
Nuoširdžiai prašau 

už ką būsiu jums 
•įdrnciK’ •

LOS ANGELES, CALIF.
Dėmesiui visų lietuvių! Sekma- 

die, Kovo - Mareli 1. d., bus pirmu 
kaitų rodomi filmai iš Lietuvos ir 
bus nepaprasti pietūs.

Jvyks Danų salėje. 1359 W. 241h I 
St., puse bloko j rytus nuo Vermont.) 
Pietūs prasidės 1 vai., I 
Bus rodoma 
da Maskvoje” 
“Urugvajaus Lietuvių Delegacija 
Lietuvoje.”

, Rengia LLD 145 kp.
Nepraleiskite progos nepamatę 

Lieluvos žmonių ryžto ir pastangų. 
. Pamatysite, kaip, nežiūrint sunaiki
nimo per du kai'us, palyginus į 

i laiką suklestėjo kultūra, 
I mokslas ir menas; taipgi visa eko- 

, ■ nomija. Pasarga: Pietūs ir rodymas
nesi-

priešams progą 
deportuoti ir nupilietinti 

x.;, '"įjiems nepatinkamus žmo-atidarymo,,;^ Ypač taj pa|iečia vejk_ 

ti rinką ankstyvu reikiamu , • . ,
.. • < l kn-i-i ninku veike us.prekių pristatymu. Tai tiek 

apie siuvėjų darbus.
Marškinių gamyba

Vyriškų marškiniu gamy
ba seka siūtų išdirbystę. 
Buvo geras biznis paskutinį 
metų kvartalą, pakėlęs ga
mybą biskį daugiau 20.000,- 
000 tuzinų.) Tai lyginasi 
1957 m. gamybai. ,

Vyriškos skrybėlės
Praeitais metais -jų buvo 

pagaminta 800,000 tuzinų, 
kas viršija 1957 metų kieki 
(753,000 tuzinų). Tai buvo 
pirmas laimėjimas! bėgyje 
30 metų, viršijąs Įpirmes- 
nius metus. Bet toli gražu 
nuo 1914 m. rekordo 
(2.100,000). i

Dabar jauni ir vįiduram-! nusiu^pihecni. 
žiai geraolaukiai vyrai va
sarą vaikščioja vienplau
kiai, tad ir skrybėliij gamy
ba sumažėjo. Pagerinti jų 
gamybą, padidinti jų skai
čių — reikia daugiau plikių. 
Jie turi nešioti skrybėles, 
nes musės savo .kojomis 
drasko plikes...

viu. jdytojai gengsterius pasam-! tai yra apie pabaigą kovo .V
Unijos pareigūnai kaltina do, gerai apmokėdami, tai mėnesio. Pardavėjai reika-1--

užtenkamai darbuojas rie nusikalsta samdytojams.)kad galėtų lengvai pripildy-!|-us’ unįjistus ir kitus" darb 
_______________________ __________________ __  ______________________________________ . 1’ ■» a *■» va I r VA 1/ O rT Tl 71 i i »m I x t n i i •

aisti jos j Konferencija dėl 
Pirmosios Gegužės

Darbo unijų ir kitokių 
darbininkų organizacijų at- 
'stovų konferencija pasiruo
šimui Gegužės Pirmajai mi
nėti įvyks kovo 7 d. (šešta
dienį), 1 vai. po pietų. Vie
ta: Adelphi Hall, 74 Fifth 

New Yorke. Room

vidu-

•>

Darbininkų organizacijos 
raginamos pasiųsti į konfe
renciją savo atstovus. Ten 

■ x- — n • v 'bus išrinktas komitetas, kilsavo tautiečius likusius uz- _ ’.
jūryje. 'ias rūpinsis suruošimu

Judžių parodymas Įvyks Gegužės Pirmosios paminė- 
sekmadienį, kovo 8 d., 2 vai. jimo. 
po pietų, Suomių (finų) 
Svetainėje, 1819 10th St., 
Berkeley, Cal. Įžanga 90 c.

Bus parodyti trys ju-1 
džiai: Urugvajaus Lietuvių 
Delegacija, Dekada ir Žy
dėk, jaunyste.

Pirmajame judyje pama
tysime Urugvajaus lietuvių 
delegaciją važinėjančią no 
Lietuvą, apžiūrinėja n Č i ą 
Lietuvos miestus, fabrikus, 
ūkius ir tt. Antrajame judy
je matysime pačius geriau
sius lietuvių tautos scenos 
artistus - dainininkus, mu
zikus, akrobatus, duodan
čius programas Maskvos te
atruose, stadijonuose. Tre
čiajame judyje pamatysime 
32,000 Lietuvos jaunimo, 
suvažiavusio iš visos Lietu
vos j šalies sostinę Vilnių, 
paraduojantį, dainuojantį, 
grojantį, šokanti lietuvių 
tautinius kokius ir tt.

Pasibaigus rodymui ju
džių bus užkandžių —kavos 
ir namie gamintų skanėsių.

Visi kviečiami.
Komitetas

Mokytojai nutarė 
grįžti Į darbą

Niujorko vakarinių
rinių mokyklų mokytojai 
nutarė grįžti į darbą, prii
mant miesto pasiūlymus 
pakelti jiems algas. Kaip 
žinia, visų vidurinių (vaka
rinių) mokyklų mokytojai, 
apie 800 jų, buvo nusitarę 
pasitraukti iš vietų dėl ma
žų algų.

Mokytojų susirinkimas 
įvyko Washington Irving 
High School salėje. Balsuo
jant, 795 mokytojai pasisa
kė už grįžimą darban, o 5 
prieš.

Mokytojams algos 
pakeltos palaipsniui.

bus

ŠAUNIU BANKETU
pagerbsime rūpestingu darbu pagarbos 
užsipelniusius Lietuvių Namo Bendrovės 
—Kultūrinio Centro Namo—direktorius

Šeštad., Kovo 14 March
Vakarienę pradedant 6:30 vai.

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

Dainuos Aido Moterų Kvartetas 
ir Elena Brazauskienė.

Rengia Bendrovės suvažiavimo išrinktoji 
komisija. Vaišingų banketų mėgėjai 
esate širdingai kviečiami ir prašomi 
įsigyti bilietus iš anksto pas Bendrovės 
narius organizacijų kuopų susirinkimuo
se arba, kam patogu, “Laisvės” raštinėje.

Bilietas $3.00

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., vasario (Feb.) 27, 1959

J. N.

STATYS NAMUS 
STATEN ISLANDE

Miestas ruošiasi pastaty-
didelius aparthientna-

filmai 3 v. j 
‘Lietuvių Meno Deka- 
“Žydėk, Jaunystę,” ir

jie Kongreso būtų priimti, 
j tam reikia stipraus liaudies’
balso paramos.

Vienas tam tikslui masi
nis mitingas jau ruošiams. ni-'--"'.’! 

Jis jvyks kovo 4-tos vakaro j į'UTU1.
8 vai. Fraternal Clubhouse

'110 W. 48th St., New Yor-lfilmų prasidės paskirtu laiku, 
ii <1*1 t i • vėlinkite. Kviečia Komisija. (Įke. Įžanga 81. Juo daugiau
bus jame dalyviu, tuo sva
resnis jo tartas žodis.

Mitingo rengėjai, —Ame-j 
jrikinis Sveturgimiams Gin-I 
)ti komitetas— iškelia šiuos: 
i reikalavimus:

Įžanga su pietumis $2.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWARKN

MATTHEW Až!
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

f Newark 5, N. J. I
t ’
* MArket 2-5172 J

| 426 Lafayette St. ■
gyvenusius Moję 
metus.

Uždrausti
pe^keris metus ei

O

... . . . : numlietinimą. *
Ha išgyve- :į:

i t
i Sustabdyti meksikiečių
- imigrantų persekiojimą.

Koresp.
❖

Washing t on a s. — 1958 
metais Tarybų Saiunga iš
vežė į kitas šalis 560,000 to
nui popieriaus.

AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav.

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service)

Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi j
Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas

Prašome kreiptis sekamu antrašu:

❖
101-23 112 St., Richmond Hill, 19 N.Y. Tel.. VI. 6-6895 !! • •

Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak. «•

ti
mius Stapletone, Staten Is
lande. Sakoma, bus tam rei
kalui išleista apie $11,660, 
000. Iš1 viso tuose namuose 
bus 693 butai.

PENKI UŽMUŠTI ANT 
BROOKLYNO TILTO
Vasario 23 d. penki asme

nys — keturi vyrai ir viena 
moteriškė — tapo užmušti 
ant Brooklyno tilto. Užmuš
ti, kai automobili 
jie važiavo, atsiminę į tvo
ra. o -i

, kuriuo

j

SIŲSKITE VELYKINIŲ DOVANŲ PAKUS GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: Lietuvą, Ukrainą, 

Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas respublikas.

Package Express & Trave] Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272
NEWARK, N. J. __ 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muilą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdičn nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St.
Pldladelphla 23, Pa.
WAlnut 8-1747

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
Cllapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TO’vnsend 8-0298

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Ill.
HUniboldt 6-2818

107 S. Vermont St.
Los Angeles. Calif. 

DUnklrk 5-6550

i
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