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Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $10.00
Kanadoje .................    $10.00
Kitur užsienyje .......................... $12.00
Jungtinėse Valstijose ....................... $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

KRISLAI
Dar vis ky*la, dar vis brangsta. ' 
Plėšikai!
Malonus balsas.
Poeto patarimas.
Gerai sekasi.
Po maska.

Rašo A. Bimba

Maskva. — Varšuvos ap
sigynimo sąjungos valsty
bių vadai atlaikė konferen
ciją ir išleido pareiškimą. 

Saldžia leidžia geležinke-' Jie užgyrė Tarybų Sąjun- 
, y kainų. 1 gos mažinimą gynybos je

igu ir prie to kvietimą Va- 
! karų valstybių.

Socialistinių šalių vadai 
pasisakė už Anglijos, Fran-

Socialistines šalys darys 
taiką su Ryty Vokietija

X

liams kelti važiuotės 1
Sįfokį leidimą laimėjo Pennsyl- 
vanijos ir New Haveno gele- j 
žinkeliai. Viskas tebebrangs- i 

.ta, viskas tebekyla. Maistas 
irgi pabrango.

Pensininkams sunkiausia iš-; cūzijos, Tarybų Sąjungos 
siversti. Jų įeigos pastovios, į jr Jungtinių Valstijų viršū- 
ir be galo žemos. Aukščiau- -
šia pensija tik šimtinė su ke- „ v. .
Kais doleriais per mėnesį. Ar- . Sides Paryžiuje 
gi gali žmogus iš tiek pragy- 1 16 d.
venti?! Jie pareiškė, kad neleis

tina ant toliau atidėlioti
i taikos padarymą su Vokie- 
i tijomis, nes būtinai reika
linga baigti, tą nenormališ- 
ką padėtį. Deklaracijoje sa
ko, kad būtų geriausia, jei
gu visos valstybės, kurios 
kariavo prieš hitlerišką 
Vokietiją, padarytų taiką 
su abie jomis Vokieti jomis,

Vaistų išdrbystės kmpa- 
nijos pasidarė nebeprisotina- 
mais plėšikais. Jų pelnai 

" milžiniški. Pavyzdžiui, kokio 
ten raminančio vaisto, “res- 
perinu” vadinamo, pagamini- 

■ mas labai pigus. Tūkstantis 
piliukių atsieina apie $2.50. 
Gal dar mažiau. O kompa
nija, kuri juos gamina, iš vais
tinių už tūkstantį piliukių at
plėšia $39.50. Na, o vaistinės. 

’ tau parduodamos, dar 
nori pasipelnyti. Tave, 
lau, aplupa ir apskuta iš 
pusių J t
. A'4* ’ '—•—'
j Karts nuo ..karto Tarybų 

’r?Ltetttvos ėpaūdoj^' ^pasigirsta 
balsas už meilę gamtai, žmo
nas karštai raginami my
lėti miškus ir jų gyventojus. 
Negražu, nepadoru, pikta 
naikinti paukštelius ir žvėre
lius.

Mano ausiai tas balsas la
bai malonus. Gamtos prie
vartavimas, jos apiplėšimas 
neturi jokio pateisinimo. Lau
kai be miškų pavirsta dyk- 

Iflaukiais. Miškai be paukšte
lių ir žvėrelių kaip namai be 
gyventojų. '

* Pasiimu į rankas jau se
noką, dar praėjusių metų 
“Literatūra ir menas” nume
rį ir skaitau eilėraštį “Jei tu 
mano draugas.
to Eduardo Selelionio 
patarimas draugui: 

' ,, “Nelauk manęs,
Jei aš kely sustosiu
Ar nuovargiu

" Tau skųsiuos per anksti.
_ Nelauk manęs...

Nes jeigu aš žinosiu, 
Kad tu manęs nelauksi,— 
AŠ eisiu 
Nesusto d am as 

^Pirmyn.”

ir g i 
bro
viau

Puikus poe- 
širdies

Džiau
ti žiau- 
Mums

Tegu

Ten, kur jau buvo paveiks
lai bei filmai iš Lietuvos ro- 
doipi, pavyko gerai, 
giasi ’ Stanislovaičiai, 
gia$i Jonas Grybas, 
visiems labai linksma. 
• Tik reikia darbuotis,
neliks kolonijos, kurios žmo
nės. nepamatytų tų paveikslų 
ir filmų 1

Subruskite, kolonijų veikė
jai I

. Išgarsėjusio radijo komen
tatoriaus Lowell Thomas sū
nus Lowell irgi eina tėvo pė
domis.
Tibetą, 
parašė, 
piją ir

’ Apie jį ir jo knygą įžymioji 
i žurnalistė. Anna Louise Strong 
’ davė įdomų straipsnį. Straips

nis tilpo savaitrašty e j “Na-
* tional Guardian” (vas. 8 d.).

Pasirodo, kad abudu Tho-
1 lasai buvo nuvykę į Tibetą jį 

ųj^kurštyti prieš Kiniją. Jie 
bandė įsteigti šnipų tinklą. Jų 
misija buvo remiama mūsų 
valdžios. f

Bet visos jų pastangos bu
vo veltoL Štai kodėl dabar

Jis buvo pasiekęs net 
ir apie jį net knygą 
Joje jis išplūsta Ki- 
naująjį Tibetą.

102-02 Liberty

Ozone Park 17. Pi

tai yra, Rytų ir Vakarų. 
Bet jeigu Vakarų valstybės 
prie to neis, tai tada socia
listines šalys padarys at
skirą taiką su Vokiečių 
(Rytine Vokietija) ir tuo- 
mi baigs tą nepakenčiamą 
padėtį.

Po deklaracija pasirašė 
už Tarybų Sąjungą — N. 
Chruščiovas, Albaniją — 
Enver Hoxha ir M. Shelu, 

inių konferenciją, kuri pra- ] Bulgariją — Fodor Živkov 
ir Anton Jugov, Vengriją 
— Janos Kadar ir Franc 
Muennich, Rytų Vokietiją 
— Walter Ulbricht ir Otto 
Grotewohl, Lenkiją — W. 
Gomulka ir Juzef Cyran- 
kiewicz, Rumuniją — G. 
Gheorgiu-Dji ir Chivu Stoi
ką ir už Čekoslovakiją — 
Antonin Novotny ir Viliem 
Siroki, tai yra, partijų ge
neraliniai sekretoriai ir ša
lių premjerai.

gegu.ies

■ Katrina Fur-

T. Sąjungoj moterys 
jau pralenkė vyrus
. Maskvą

ceva raportavo, kad mote
rys jau daugelyje sričių 
pralenkė vyrus. Industrijo
je dirba 45 procentai mote
rų, medicinos srityje mote
rys sudaro 85 procentus, 
mokslo įstaigose — 53proc. 
Ji raportavo, kad aukštes
nius mokslus ir universite
tus lankė virš 29,000,000 
moterų. Iš moterų tarpo 
yra: 233,000 inžinie r i ų, 
110,000 mokslininkių, 300,- 
000 daktarų, 1,283.000 pro
vincijose mokytoju. Tik 
vien Maskvoje, Lomono
sovo vardo universitete, 
yra virš 1,000 moterų pro
fesorių.

Kinijos kariai daug 
gelbėja šaliai

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublikos gynybos 
jėgos ne tik lavinasi atrem
ti priešų užpuolimą, bet ir 
padeda civiliniuose darbuo- 
se.1959 metais kariai išdir
bo 40,000,000 valandų, arba 
kiekvienas po 16 dienų.

Jie dirbo prie upių už
tvankų ir kitokių darbų, 
prie fabrikų, dirbtuvių, gy
venimo namų statybos, pa
ruošimo maisto ir pravedi- 
mo kelių.

Kinijos kariai prie savo 
stovyklų augina daržoves 
ir vaismedžius. Kai kurios 
kareivinės jau jų pasiga
mina pakankamai. Jie au
gina kiaules, avis ir kito
kius mėsai gyvūnus.

1959Albany, N. Y.
metais N. Y. valstijoje at
imta 60,729 auto vairavimo 
leidimai (“laisnės”), jų tar
pe 3,251 už girtumą.

iš Lowell Thomaso, jaunojo, 
širdies taip gausiai trykšta to
kia neapykanta naujajam Ti
betui* '

Vakarai skaitysis 
su Ryty Vokietija

Bonna. — Anglijos,Fran
cūzijos ir Jungtinių Vals
tijų militarinęs jėgos pri
ims. Rytų Vokietijos kont
rolę ant kelių( su Vakariniu 
Berlynu, jeigu Rytai pada
rys atskirą t^iką su Rytų 
Vokietija.

Iki dabar Rytų Vokieti
ja ant tų keilų kontroliavo 
civilinių reikalus, kaip tai 
žmonių judėjimą, maisto ir 
kitokių medžiagų gabeni
mą. Bet Vakarų valstybių 
militarinių jėgų judėjimą 
kontroliavo Tarybų Sąjun
ga.

Kuboje iškilmingai 
pasitiko Mikojaną

Havana. — Ketvirtadie
nį, vasario 4 d., iš Maskvos 
atskrido A. Miko j anas, 
TSRS premjero pavaduoto
jas. Jis atvyko atidarymui 
Tarybų Sąjungos industri
nės parodos.

Orlaukyje jį pasitiko Ku
bos vyriausybė, su Castro 
priešakyje ir visos eilės už
sienio valstybių diplomatai. 
Ten pat Mikojano pagar
bai buvo karių sargyba. Jį 
sveikino Kubos įvairios or
ganizacijos ir organizaci
jos iš Centrinės ir Pietinės 
Amerikos.

................................................... ............... ....................................................... ............... ... ............■■■■■■----------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------ -------------------------------------

Washingtonas ir 
taikos reikalai

Washigtonas. — Spaudos 
konferencijoje prezidentas 
Eisenhoweris. sakė, kad 
Jungtinės Valstijos nepri
valo žiūrėti >(į kitus NATO 
narius, kaip “menkesnius 
dalyvius apgynimui laisvo
jo pasaulio”, j

i . ,’.y ' ’
t

Jis; sakė;; Itad JAV. turėtų 
pasidalinti su kitais NATO 
nariais atominių ginklų ži
nojimu ir ginklais. Išeina, 
kad jeigu iki dabar iš

Sako: JAV unijos 
sumažėjo nariais

Washingtonas. — Darbo 
departamentas skelbia, kad 
per metus darbo unijos su
mažėjo 400,000 narių. Pa
gal jo apskaičiavimą visoms
JAV unijoms priklauso 18,- NATO narių atominius 
100,000 žmonių, bet 1,2.00,-1 ginklus turėjo tik JAV ir 
000 yra Kanados ir kitų Anglija, tai ateityje juos 
šalių gyventojai.

Prie AFL-CIO unijų pri
klauso apie 15,000,000, 
įskaitant ir užsieniečius, o 
kiti priklauso prie kitų uni
jų.

Ar ne per anksti jie 
džiaugiasi Keraloje

New Delhi.—Kerala pro
vincijoje trys partijos su
darę bendrą frontą laimė
jo 89 vietas seimelyje iš 
126. Komunistai gavo 28, o 
kitos mažos partijos—tris.

Prieš komunistų kandi
datus buvo vedama pikta 
propaganda. Bet komunis
tų kandidatai gavo 2,890,- 
000 balsų, tai 700,000 balsų 
daugiau, kaip 1957 metais. 
Reiškia, komunistų įtaka 
paaugo. Dabar Kerala pro
vincijoje komunistai turi 
250,000 narių, tai yra, du 
kartus tiek, kaip ' turėjo 
1957 m.

FRANC. KOMUNISTAI 
Už NAUJUS RINKIMUS

Paryžius. — Francūzijos 
Komunistų partija išleido 
pareiškimą ir( reikalauja 
naujų parlamento rinkimų. 
Ji sako, kad dabartinis par
lamentas neatstovauja liau
dies reikalų.

Izmiras, Turkija. — Tur
kų teismas pasiuntė 20-čiai 
menesių į kalėjimą Jungti
nių Valstijų seržantą J. 
Proiettį už juokiąją rinką.

Londonas. — Mirė admi 
rolas M. F. Sueter. ■

i Tarybų Sąjungos gyventojų 
skaičiai ir jų tautybė

t

I turėtu visi penkiolika na
rių. Iki dabar tais žinoji
mais ir ginklais pasidalin
ti draudė Atominės Ener
gijos įstatymas.

Ir dabar yra, kurie sako, 
kai, jeigu visi NATO nariai 
turės tas žinias, tai “slap-

tybės pateks Tarybų Sąjun
gai”. Bet Eisenhowerio ša
lininkai tvirtina, kad “slap
tybės” pasibaigė”, nes Ta
rybų Sąjunga turi atomi
nius ginklus.

Kai kurie koresponden
tai į Eisenhowerio siūlymą 
žiūri, kaip Į priešingą tai
kos reikalams. Pasaulis su 
viltimis laukia atomipių 
ginklų panaikinimo ir jų 
gaminimo uždraudimo. Ei
senhowerio nusistatymas 
žada dar didesni ansig'nk- 
lavimą ir taikai pavoju.

Tuo kartu generolai 
admirolai reikalą u j a
Kongreso daugiau pinigų 
apsiginklavimui. Ypatingai 
už didesnį apsiginklavimą 
šūkauja karo orlaivyno 
viršininkai generolai T. S.( 
Power, D. S. Sharpe ir T.
D. White.'

Maskva. — TSRS vyriau- 
syėb paskelbė smulkmenas 
gyventojų surašinėj i m o, 
kuris įvyko 1|959 m. birže
lio mėnesį. Tada buvo 208,- 

' 826,650 gyventojų, o dabar 
jau yra virš 212,0000,000.

Gyventojų surašinėjimas 
parodo aukštą TSRS žmo
nių kultūrinį stovį. Aukš
tus mokslus baigusių buvo 
3,778,000, besilankančių ir 
lankiusių, bet nebaigusių— 
1,738,000. Vidutinius moks
lus baigusių buvo 17,230,- 
000, tebelankančių ir lan
kiusių, bet nebaigusių — 
35.386,000.

Tarp aukštus mokslus 
baigusių buvo 1,845,000 mo- 

j terų, arba 49 procentai. 
Tarp 9-ių ir 50 metų be
raščių buvo tik 3,778,000. 
To amžiaus virš 99 procen
tų vyrų ir 98 procentai mo
terų moka skaityti ir rašy
ti.

Pagal tautas gyventojų 
buvo: rusų 114,588,000; uk
rainiečių 36,981,000; balta- x 
rusių 7,829,'000; uzbekų •
6,004,000; totorių 4,969,- 
000; kazakų 3,581,000; 
azerbadžaniečių 2,929,000; 
armėnų 2,787,000; gruzinų 
2.650,000; lietuvių 2,326,- 
000; žydų 2,268,000; vokie
čių 1,619,000; čigonų 132,- 
000; suomių 93,000; kinų 
26,000, ir arabu 8,000. < ■ ?

Kai dėl amžiaus, tai iki 
19-kos metų buvo 78,000,- F 
000, nuo 19-kos iki 6l9-ių— 
132,000,000, o virš 70-tų 
metų dar buvo 7,972,000 
gyventojų.

Lietuvių tautybės yra 2,- 
326 žmonių, bet Lietuvoje.’ 
yra gyventojų-virš 2,700,- ; t 
000, nes ten gyvena ir ki- 
tų tautybių žmonių, jų tar«: ■ 
pe 25,000 žydų.

JAV jau rodo savoJAV daugiau duos 
užsieniui pagalbos

Washingtonas. :—
— •“ .1 v ~ ~* v r* ' 4 ’'e**7'''

duos pagalbos Čiang Kai-!vo jėgos kumečius Karim- 
šokui, Pakfetanui ir Indijai, jos jūroje”, rašo R. S. Ąfc 

čiang Kai-šeko režimas
na, kad negali Formo-’ 
gyventojų išmaitinti, 

taipgi turi dar daugiau - 
ginkluotis prieš Kiniją. Pa-1 
kistanasyra nariu karo są-l 
jungos. Gi Indijai norima 
padidinti pagalbą iki $300,- 
000,000, kad ją patraukus į 
Vakarų pusę.

Jung
tinės Valstijos dar daugiau

ir,zos 
iš

Vėliausios žinios
La Paz, Bolivija. — An- 

desų kalnuose susidaužė 
lėktuvas ir žuvo 56 žmonės.

Springfield, III. — Tary
binių respublikų preziden
tai padėjo vainiką prieAb- 
rahomo Lincolno grabo. Jie 
sakė, kad7 TSRS žmonės vi
sada gerbia Lincolną.

Bonma. — Vakarų Vokie
tijoje Jungtinių Valstijų 
armija pradėjo manevrus. 
Dalyvauja 65,000 vyrų, šim
tai tankų ir lėktuvų.

Londonas. — Britains 
National Gallery už $386,- 
000 nuiprko Rembrandto 
piešinį “Žmogus ant ark
lio”.

Washingtonas.1 — “Jung 
tinės Valstijos jau rodo sa-

Roswell, N. M. — Susi
daužė karo orlaivyno dide
lis KC-135” transporto 
lėktuvas ir žuvo 5 lakūnai.

- TSRS žiniųMaskva
agentūra TASS sako, kad 
raketų šaudymas į Ramųjį 
vandenyną pasekmingas ir 
pasitarnaus mokslo reika
lams.

Morristown, Tenn. — Mi
rė rašytoja Helen Topping- 
Miler, sulaukus 75 metų 
amžiaus. Ji parašė 46 kny
gas. '

MirėFort Pierce, Fla.
negrė rašytoja Zora Nealą 
Hurston, 57-ių metų am
žiaus. ' ?

- 'SusimušėHonolulu.
karo laivyno lėktuvas ir

‘M
/

r

Maskva. — TSRS lakū
nas lėktuvu “IL-18”, su 10 
tonų krovinių, skrido 3,100 
mylių, darydamas po 430 
mylių per valandą. Tai 
naujas pasaulinis rekordas.

Londonas. — šiemet An
glija skiria karo reikalams 
$4,536,000,000. tai daugiau, 
kaip bent kada taikos lai
ku.

Cape Canaveral, Fla. — 
98-ių pėdų ilgio “Titan” ra
keta, kurios pagaminimas 
kainavo $32,000,000. iššau
ta, už 57-ių sekundžių su
sprogo.

JAV JAU PARDAVINĖS 
TSRS AUTOMOBILIUS 
Maskva. — Amerikos au

tomobilių pardavimo firma 
padarė su TSRS vyriausy
be kontraktą ir pardavinės 
tarybinius “Moskvič” auto
mobilius. 1959 metais į A- 
meriką jų bus išvežta5,000. 
Tai keturių keleivių auto
mobiliai. Amerikoje bus 
pardavinėjami po $1,400.

GENEROLAI STOVI Už 
APSIGINKLAVIMU

Washingtonas. — Apsi
ginklavimo šalininkus pa
rėmė ir pasitraukęs iš ka
ro tarnybos generolas M. 
D. Taylor. Jis atvyko ir 
liudijo Kongreso nariams, 
kad Jungtines 
privalo daugiau 
tis. Generolas sakė 
karo reikalams reikia skir 
ti bent $55,000,000,000.

”, rašo R. S. Al-
I’aul Scott. Ateiv.ąn- 

• i kovo mėnesi Kubos, Pa- 
n'V'm~ r 
rinės ir 1 
pakraščio. 
Jungtinių 
laivyno, 
marininkų ir armijos dali
nių manevrai.

Apie 18,000 prasiūtinin- 
kų nusileis į JAV valdo
mas salas ir bazes. Pėsti
ninkai bus iškeliami į sau
sumą. Lėktuvai uždengs 
padangę. Kodėl tas daro
ma? Korespondentai sako, 
kad davus “suprasti Cast
ro, Panamos nacionalis
tams ir kitiems”, kad JAV 
nesirengia trauktis iš savo 
pozicijų.

o
r A’ eFkos 

s.'ruošta, 
i u karą

i

v 
a-’mirpr inkų, ;

Ekstra
Maskva. — Sulaukęs tik 

57 metų amžiaus mirė Dr. : < 
Igor Kurčatovas. Jis būvą 
vienas iš tų, kurie Tarybų ; 
Sąjungoje pagamino 
mines bombas ir raketai

Valstijos 
ginkluo- 

, kad

FORD MOTOR CO. GAVO 
DIDELIŲ PELNŲ

Detroitas. —Ford Motor 
Co. 1959 metais keturis 
kartus tiek turėjo įplaukų, 
kaip 1958 m. 1958 metais 
Šeras, davė $2.12 pelno, o 
19519 metais jau net $8.24.

Sn Juan, Puerto Rico. —- 
Dominikonų respublikoje 
diktatoriaus Trujillo Moli
na policija suareštavo 150 
žmonių.

Maskva. — atsilankė Ita
lijos prezidentas Giovanni. ' 
Gronchi. Jis Tarybų Sąjun
goje svečiuosis šešias die- Ą 
nas.

MikojanasHavana.
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
yra galinga. Tarpe kitko 
jis pareiškė: “Tie, kurie 
nori karo, lai atsimena, 
kad Tarybų Sąjunga

perdeda kalbędami apie už- pagalbos viešosioms mo- pataiko raketomis į Menu- A-'

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris mano, 
kad orlaivyno viršininkai

Washingtonas. — Sena
tas užgyrė $1,800,000,000

puolimo pavojų. kykloms.
;4
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Generolai ne savo vietoje
' PREZIDENTAS EISENHOWERIS SKUNDŽIASI, 

kad jis nebegali patenkinti kai kurių generolų apetitus. 
Jie per daug nori ir reikalauja. Vienas jų net pasiūlė, 
kad Amerikos oro jėgos nuolatos būtij karo stovyje, 
nuolatos lėktuvai kabotų ore ir “saugotų mūsų kraštą”. 
Girdi, Sovietai gali mus iš pasalų užpulti ir per pusę 
valandos mus gražiai nušluoti nuo žemės paviršiaus.

Tai gryna, pikta nesąmonė. Tai gąsdinimas Ameri
kos žmonių nesamu baubu. Gerai, kad prezidentas ta ne- 

:. sąmone netiki. Jis pabarė tuos generolus, kad jie per 
daug plepa, ir plepa ne laiku ir ne vietoje. Bet, žinoma, 

. tie generolai nėra vieni. Jie faktinai yra karo kursty
tojų ir šalininkų trubadūrai. Jie jiems tarnauja.

Gerai, žinoma, kad prezidentas tiems generolams 
• patarė nesikišti į ne savo reikalus. Bet to toli gražu ne
užtenka. Niekur nesimato, kad pats prezidentas kur 

- nors rimtai ir griežtai būtų išstojęs prieš kurstytojus 
.'už didesnį ginklavimąsi. Jo paties išsireiškimai dėl Va- 

>■ karinio Berlyno padėties kaip tiktai dar labiau pakurs
to karo šalininkus.

Laikas jiems rimtai pagalvoti
DARBO DEPARTMENTO PRANEŠIMU turėtų 

kuo greičiausia susirūpinti visos darbo unijos (profesi
nes sąjungos). Net sunku tikėti, kad pastaraisiais, lai
kais Amerikos darbo unijų narystė žymiai sumažėjo, 

..nukrito. Raportas parodo, kad 1958 metų pabaigoje te
buvo 18,100,000 unijistų, arba 400,000 mažiau negu 1956 

J. metais. Už 1959 metus davinių dar neturime. Bet labai 
.galimas daiktas, kad praėjusiais metais unijistų skai
čius buvo dar mažesnis.

Net jau ir valdiškoji įstaiga pastebi didelį persilau
žimą. Per dvidešimt, metų darbo unijų narystė kilo * ir 

yrkilo, bet su 1956 metais staiga pradėjo kristi. Kieno kal- 
°tė? Kas pasidarė? Kodėl visos šnekos AFL-CIO suva

rą žiavime apie organizavimą neorganizuotų darbininkų, 
apie “įsiveržimą” į pietus iy suorganizavimą ‘ mažiau- 
šia apmokamų darbininkų pietinėse valstijose pasiliko 

^tuščiomis šnektomis ?
Visa kaltė ir atsakomybė krinta ant dąrbo unijų 

- vadovybės galvos. Ypač kaltas Federacijos prezidentas 
L.George Meany. Jis tiek užsiėmęs kurstymu prie dides- 
Zmio ginklavimosi ir gąsdinimu Amerikos “raudonuoju 
J. baubu”, jog visiškai pamiršta savo pareigas.

Organizavimui neorganizuotų darbininkų sąlygos 
'’■-prielankios, geros. Tiesa, kad federalinė valdžia nėraor- 
*-;'ganizuotų darbininkų draugas, tačiau nesimatė, kad 
U7kur nors jinai būtų griežtai pasipriešinusi unijų pastan- 
7‘"goms įtraukti į savo gretas neorganizuotus darbinin- 
~*’kus. Visa bėda tame, kad tų pastangų iš darbo unijų 

pusės nesimatė, nesigirdėjo, tiesiog nebuvo. Didžiosios 
''unijos milijonus krauna į savo iždus, o nesuranda lėšų 

’"pravedimui plačiausios kampanijos tarpe neorganizuotų 
A.'darbininkų.
JL . Tai baisus apsileidimas. Tai didelis skandalas. Jei 

. : šiam unijų narystės kritimui nebus pastotas kelias, tai 
'/.'nebetoli ta diena, kada visai eilei silpnesnių unijų teks 
J kovoti už savo gyvybę. Kaip niekas kitas, taip darbo 

unijų judėjimas nestovi vietoje, negali stovėti vietoje. 
.„Jis arba kils, arba puls. Tai paliudija visa Amerikos 
f darbininkų judėjimo istorija. Gaila, kad mūsų darbo 

unijų vadai nesimoko iš tos istorijos. Jie gerai apsirūpi- 
, nę pastoviomis didžiulėmis įplaukomis ir nebesiskaito 

m su plačiųjų darbo masių poreikiais.

AUTOMATIZACIJOS 
TARYBŲ LIETUVA 
NEBIJO

Iš Lietuvos; pranešama, 
kad Lietuvos vyriausybė 
jau priėmė ir paskelbė di
delius I960 metams staty
bos projektus. - Pranešime 
sakoma:

Antrasiais septynmečio 
metais bus paleisti į darbą 
nauji gamybiniai pajėgumai 
Klaipėdos “Trinyčių” fabrike, 
Kauno pliušo ir šilko kombi
nate, Panevėžio linų kombi
nate ir t. t. Numatyta dalinai 
paleisti veikti ketvirtą techno
loginę liniją Akmenės cemen
to fabrike.

žymias lėšas numatyta 
asignuoti chemijos pramonės 
pirmgimiams respublikoje su
kurti. Kėdainiuose bus toliau 
statomas perfosfato fabrikas. 
Vilniuje bus pradėtas statyti 
plastmasinių dirbinių fabri
kas, kurio pirmoji eilė pradės 
gaminti produkciją 1961 me
tais. Statybinių medžiagų pra
monė gaus naują įmonę Vil
niuje, kurioje bus gaminamas 
akytas betonas — labai efek
tyvi statybinė medžiaga, įga
linanti žymiai sumažinti pa
statų svorį; Ukmergėje ku
riama pramoninių šaldytuvų 
partija.

Kai kurie iš naujai statomų 
įmonių ir cechų bus unikali- 
niai šalyje. Kapsuke stato
ma maisto pramonės mašinų 
gamykla. Ji tieks mėsos, pie
no ir žuvies pramonės įvai
rius fasavimo automatus, au
tomatizuotas ir srovines me
chanizuotas linijas, įtaisus 
pienui fermose atšaldyti, 
įrengimus mechanizu o t o m s 
k o m u n alinėms skalbykloms 
pradės gaminti Alytaus fabri
kas “ūkmašina.”

Didelį vaidmenį vystant 
Lietuvoje mašinų gamybą tu
rės suvaidinti stambus liejimo 
cechas, kuris statomas Kauno 
“Pergalės” turbinų gamyklo
je. Įrengiant šį cechą, bus 
panaudoti visi naujausi Tary
bų Sąjungos ir užsienio pasie
kimai liejybos srityje.
. Kuriant, natijąsi jiųones ir 
techniškai perginkluojant esa
mąsias, bus atsižvelgiama į 
reikalavimus pereiti., nuo at
skirų gamybos procesų auto
matizavimo prie visiško tech
nologinių procesų automati
zavimo.

B-ėt taip tik atrodo iš pa
viršiaus. New York Times 
(vas. 4 d.) pataria iš to 
“perdaug nesidžiaugti.” 
Pasirodo, girdi,, kas už ko
munistus šį kartą -datų? 
daugiau žmonių balsavo, 
negu 1957 metų rinkimuo
se — gerokai daugiau, net 
700,000 balsų daugiau 
komunistai laimėjo. Be to, 
per šiuos dvęjus metus Ke- 
ralos Komunistų partija 
savo narių skaičių tiesiog 
p a d v i g u bino. Šiandien 
partija jau turinti 250,000 
narių! Komunistų priešai 
laimėjo daugiau vietų par
lamente tik . todėl, kad vi
sos jų partijos susivienijo 
ir išstatė tik vieną sąrašą. 
Reikia atsiminti, kad ir 
1957 metų rinkimuose ko
munistai nebuvo gavę ab- 
soliutės balsuotojų daugu
mos. Už jų kandidatus ir 
tada balsavo tiktai 35 .pro
centai, balsuotojų.

Kokias išvadas iš to vis
ko dabar Keralos komunis
tai pasidarys, dar nežinia. 
Pradiniai pranešimai ne
rodo jų nusivylimo šiais 
rinkimais.

Po mūsų suvažiavimo
MUMS LABAI, LABAI NORISI pasveikinti visus 

laisviečius. Ne kas kitas, kaip tik jie “Laisvės” dalinin- 
’ 4cų suvažiavimą padarė didžiai sėkmingu. Tai buvo vie

nas iš geriausių, vienas iš gausiausių suvažiavimų. Su 
sveikinimais suplaukė gražios laikraščiui medžiaginės 
paramos. Iš administracijoj pranešimų pasirodė, kad 
.Laisvės” vajus buvo geras ir kad šiandien mūsų 

; laikraščio reikalai tvarkosi gražiai, sklandžiai. Visiems 
.,('huvo džiugu, kad persikraustymas į naujas patalpas at
liktas kuo geriausiai. Tiesa, dar ir šiandien tebeina nau
jose patalpose įsitvirtinimas, bet didieji darbai jau baigti.

• Dabar reikia, gad šio gražaus suvažiavimo darbai 
Air nuotaikos pereitų į kolonijas ir pasiektų visus lais

viečius. Suvažiavimas nutarė, kad. šių metų rudeninis 
—.vajus atžymėjimui “Laisvės” 50 metų gyvavimo sukak- 

vajus atžymėjimui “Laisvės” 50 metų gyvevimo sukak- 
^tįes. Prie jo reikia gerai iš anksto ruoštis. Visi skaityto

je jai prašomi pagalvoti apie priemones ir būdus to vajaus 
^^elaningiausiam pravedimui. )

4 Visi turėkime mintyje tą tiesą, jog laikraščiui para
šoma visuomet, reikalinga. Vien tiktai įplaukomis iš pre

numeratų pažangus laikraštis negali išsilaikyti. Todėl ir 
gero suvažiavimo finansinis rėmimas laikraščio ne

privalo sustoti.

AMERIKIEČIAMS 
REIKĖTŲ GERIAU 
PAŽINTI KUBĄ

Dienraštis “Vilnis” (vas. 
2 d.) vedamajame labai ge
rai išnagrinėja Kubos sun
kią praeitį ir naujosios val
džios daromus žygius tą 
padėtį pakeisti. Labai tei
singai dienraštis pastebi:

Didžiuma Amerikos žmo
nių, kurie “šviečiasi” iš ko
mercinės. spaudos, neturi jo
kio. supratimo, koks iš tikrų
jų buvo Kubos liaudies gyve
nimas. O dabar, kada kubie
čiai atvertė naują savo isto
rijos puslapį, ta pati spauda 
ir prasimelavę politikieriai 
ant jų Jjunis karia ir perstato 
juos, kaipo necivil i z u o t u s 
žmones, kaip kokius barba
rus, kurie nori sunaikinti ci
vilizaciją.

Kuomet prezidentas Eisen- 
howeris tarėsi su savo štabu, 
ką daryti su Kuba ir kaip ją 
sudrausti, pažaboti, pradėti 
intervenciją, ar dar palaukti, 
jie turėjo omenyje tik pini- 
giškus interesus tų siaurų 
grupių, kuriems Batistos. reži
mas buvo kaip koks rojusA 
Tik tas jiems rūpi.

Amerikos demokratijai tu
ri rūpėti Kubos darbo žmonių 
reikalai, jų ekonominė ir po
litinė laisvė. Kuba įžengė į 
kelkį, kuris veda prie tikros 
nepriklausomybės.

Apie Amerikos 
daktarus

Dr. Shamsuddin, 
Knickerbocker ligoninės, ir 
Dr. B. Fine, “L.' I? Press” 
redakcijos narys, pateikė 
žinių apie Jungtinių Vals
tijų daktarus.

Dabartiniu laiku Jungti
nėse Valstijose yra 249,- 
000 gydytojų. Virš 100 
tūkstančių daktarų turi sa
vus ofisus. Kitą didelė da
lis. dirba ligųninėse, apie 
25,000 užsiimą tyrimais, o 
apie i 10,000 jyra gynybos. 
tarny^e^;;Ar>tj;rr;..../.<.;j-'... t ’■

Jie kreipia daug dėmesio 
į tai, kad > didelis kiekis 
Jungtinių Valstijų daktarų 
yra mokslus baigę užsieny
je < arba užsieniečiai. Jų 
daviniais 17 procentų dak
tarų, kurie baigė mokslą 
1959 m., tai baigę užsieny
je. Tuo kartu 846-ose ligo
ninėse buvo 10,500 dakta
rų, kurie arba buvo atei
viai, arba amerikečiai, už
sienyje mokslą baigę.

1959 metais 85-ose gydy
tojų mokyklose daktarų 
mokslą baigė 7,400 studen
tų; tai labai mažai dėl mū
sų šalies.

New Yorko ligoninėse 
dirba 5,200 daktarų. Iš to 
skaičiaus 2,700 daktarų 
yra baigę mokslą Jungtinė
se Valstijose arba Kanado
je, virš 500 amerikiečių 
gydytojų mokslą baigė už
sienyje, o 2,000 yra svetur- 
gimiai — ateiviai.

TSRS laivai-keltai
Tarybų Sąjungoje

narys

IR DŽIAUGIASI
IR VERKIA

Indijos Kerala valstijoje 
rinkimai labai pradžiugino 
reakcines jėgas visame pa
saulyje. Girdi, komunistai 
tapo “supliekti.” Rinki
mus. laimėjo susivienijusios 
trys partijos, kurių rinki* 
minę kampaniją rėmė fe
deralinė Nehru valdžia ir 
katalikų bažnyčia,,

stato 
milžiniško dydžio laivus- 

;keltus (ferry: boats), ku
riais skersai ‘ plačius van- 

! denis kelia t'rau kinius. 
Tarpe Krymo ir Kaukazo 
toki laivai-keltai kelia trau
kinius per Kerčio sąsiaurį.

Dabar pradėjo kursuoti 
; laivai-keltai Kaspijos jū
roje tarp Baku ir Krasno- 
vodsko prieplaukų, 270 my
lių per jūrą.

Ten veikią laivai-keltai 
po 440 pėdų ilgio ir 60 pė
dų pločio, kurie vienu kar
tu perkelia traukinius po 
56 vagonus.

Baltimore.; Atvilko 
kruzerį “Savannah”, 10,000 
tonų įtalpos, į' . Patapso 
Scrap Go. fabriką, kur jis 
bus paverstas į metalo lau-

metais. Jis jąu paseno

Žudikas su profesoriaus 
kauke

Gyvendamas Europoje, i 
Žymantas - žymantavičius 
spėjo šiek .tięk pagarsėti 
savo šmeižikiškomis kalbo
mis prieš lietuvių tautą, 
prieš darbo žmones. Poka- 
irio metais jis bastėsi Va
karų Vokietijoje, Anglijo
je, Švedijoje. Sunku buvo 
surasti šiltą vietelę ir grei- ‘ 
tai iškilti. O iškilti Žyman
tas - Žymantavičius nepa
prastai norėjo. Šiaip taip 
jam pasisekė įsitaisyti Ang
lijoje, Birminghamo' uni
versitete. Bet iš čia jį greit 
išvijo. Nepasisekus kopti 
mokslininko laiptais, jis vėl 
atsidūrė Vakarų Vokietijo
je.

Pagaliau Europoje Žy
mantui - Žymantą v i č i u i, 
matyti, pasidarė per ankš
ta. O gal taip pageidauja jo 
dabartiniai šeimininkai, — ' 
žodžiu, kaip ten bebūtų — 
Žymantas iškeliavo į Jung
tines Amerikos Valstijas.

Jau minėjome, kad Žy- i 
mantą Eūropoje daug kas 
pažįsta, tačiau dar geriau 
šį nekaltų žmonių kraujuje 
permirkusį budelį prisime
na lietuvių tauta ir ypač 
vilniečiai. Po Žymanto pa
varde slepiasi tautos išda
vikas, žudikas Stasys Žake
vičius, buvęs Vilniaus uni
versiteto Teisės mokslų fa
kulteto dekanas, apie kurio 
“veiklą” vokiečių okupaci
jos metais archyvuose liko 
daug medžiagos.

...Ėjo antroji karo diena. 
Vokiškieji fašistai ir jų pa
kalikai lietuviškieji buržu
aziniai nacionalistai pradė
jo maudytis Lietuvos’ gy
ventojų kraujuje. Himlerio 
agentas, vadinamojo lietu
vių'/aktyvistų f rimto Vil- 
niaūs vadbVaš/Stasys Žake
vičius, tomis dienomis plu
šėjo prie rotatoriaus: jis 
spausdino savo parašytą 
atsišaukimą, kuriame ra
gino “tinkamai sutikti 
draugišką vokiečių kariuo
menę, padėti jos garbinga
me žygyje visomis galimo
mis priemonėmis... Kiekvie
nas pasipriešinimas bus nu
malšintas visu griežtumu” 
— rašė Žakevičius.

Kai hitleriniai okupantai 
įžengė į Vilnių, Stasys Ža
kevičius nusprendė, kad 
jau galima nusimesti kau
kę. 1941 m. birželio 28' d. 
jis viešai pareiškė: “Mes 

i dėkojame nenugalimai vo- 
• kiečių armijai ir jos fiure
riui Adolfui Hitleriui. Da
bar mes. dalyvausime kraš
to išvalyme”. Ir prasidėjo 

, Lietuvos “valymas”. Susi
doroti su liaudimi okupan- 

' tams reikėjo talkininkų. 
Vilniuje fašistai nerado 
geresnės kandidatūros už 
Stasį Žakevičių: jis greit 
buvo paskirtas vadinamojo 
Vilniaus miesto komiteto 
pirmininku. ’

Dabar šiam budeliui at
sivėrė plačios perspekty
vos. Jau- pirmajaame savo 

i įsakyme, išleistame 1941 m. 
I birželio 24 dieną,. Žakevi- 
'čius ėmė grasinti mirties 
bausme. Tačiau, vilniečiai 
nei okupantų, nei, jų mario
nečių įsakymais nenorėjo 
paklusti. Todėl naujasis vo
kiečių statytinis nepasiten-; 
kino sušaudymu vien nusi
kaltusių jo įsakymams. Se-t 
kančią dieną -’Žakevičius5 

1paskelbė> kad suimti įkai-. 
tai. Šie įkaitai bus sušau
dyti, jeigu jo įsakymai bus 
nevykdomi. Maža to, Žake- 
ivičius ėmė grasinti: “Aš 
; pasilieku sau teisę įkaitų 

didinti, /jeigu mano 
nebus vykdo- i

mas

i Žakevičius netik grasino 
— prasidėjo masinis nekal
tų žmonių naikinimas.

“Tegul nesudreba brau
ningas rankoje”, — reika
lavo Stasys Žakevičius, ra
gindamas tokius pat kaip 
ir jis lietuvių tautos išda
vikus. Nuo- ankstyvo ryto 
iki vėlyvos nakties poškėjo 
šūviai Paneriuose. Kartu 
su vokiškaisiais okupantais 
čia taikius tarybinius žmo
nes šaudė ir lietuvių tautos 
iągamos, Žakevičiaus vado
vaujami “aktyvistai”. Čia 
dvidešimtojo amžiaus kani
balai nužudė daugiau kaip 
100 tūkstančių žmonių. 
Siunčiant vilniečius į mirtį, 
svarbiausią vaidmenį atli
ko Sia*‘rs Žakevičius. Juk 
ne veltui lauko komendan-; 

i tas Cenpfeningis 1941 m.' 
'rugpjūčio 30 d. rašė Žake-; 
vičiui: “Už darbą...' ver-l 
machtui... reiškiu jums ir 
komiteto nariams padėką”.

O Žakevičiaus darbas bu
vo įvairus. Juk jis tūkstan
čiams žmonių atėmė na
mus/jis žudė lietuvius, žy
dus, lenkus, rusus, baltaru
sius! Ir tai buvo daroma ne 
vien politiniais sumetimais, 
o norint pralobti svetimu 
turtu. Apie tai vaizdžiai 
kalba buvusio Vilniaus sri
ties vidaus reikalų valdyto-' 
jo Kalendros 1941 m. liepos 
22 dienos raštas, rašytas 
Žakevičiuiui. Šiame rašte 
žudikai susirūpinę, kaip 
paskirstyti sušaudytų ta
rybinių žmonių turtą.

Žinoma, dalis užgrobto 
turto atiteko hitleriniams 
okupantams. Tačiau Žake
vičius, su, savo sėbrais ne- 
pražio^ęjo . palaųkįęs. pro,- 
gos pralobti. :

Bet Žakevičiaus veikla 
tuo neapsiribojo. Jis paruo
šė pasižadėjimą, kurį vertė, 
pasirašyti- visus Vilniaus 
komiteto narius, šiame do
kumente uolus okupantų 
tarnas skelbė: “Kaip komi
teto darbuotojas... aš pil
nas ryžto visomis jėgomis 
tarnauti vokiečių tautai 
kovoje prieš mirtiną Euro
pos priešą — bolševizmą ir 
laisvanoriškai duodu vokie
čių kariuomenei šį raštišką 
pasižadėjimą...

Pasižadėjime Žakevičius 
uždraudžia kelti politinius 
Liausimus. Bet iš to nieko 
neišėjo: lietuvių tauta nuo 

; pat pirmos okupacijos die
nos pradeda kovoti prieš 

' vokiškuosius, grobikus. 
> Miestuose kuriasi pogrindi- 
! nės antifašistinės tarybinių 
patriotų grupės, organi
zuojasi liaudies karių bū- 

| riai.
N orėdami kontrolių o t i 

lietuvių tautos kovą, 1 oku
pantai inspiruoja visą eilę 

1 “pogrindinių” organizaci
jų. Joms vadovauti ima pa
tikimi gestapo šnipai, ku- 
,rie liaudies troškimą kovo
ti su okupantais bando nu
kreipti hitlerininkams pa
geidaujama linkme. Žake
vičius taip pat tampa to
kios organizacijos vadeiva 
Vilųiuįe. čia netenka kal
bėti- apie šios“pogrindinės” 

i organizacijos tikslus bei 
'uždavinius, jeigu jai vado
vavo Himlerio agentas Sta
sys Žakevičius.

! Įdomu pažymėti, kad bū
damas šioje organizacijoje, 
Žakevičius turėjo “Žyman
to” slapyvardį. Ar tik ne- 
uiori šiandien jis, pasivadi
nęs Žymanto pavarde, vai
dinti kovotojo pridš fašiz
mą vaidmenį. O koks jis iš- 
tikrųjų yra ' “kovotojas”,

i apie tai. daųg.t pasako jau 
vien tas faktas, kad hitle-. j 
riniai okupantai, atsidėko-. į 
darni Žakevičiui už “nuo*f^‘*5 
pelnus”,' suteikė jam pro- * 
fesoriaus titulą, kurį jis ir . įį; 
šiuo metu, tik ne prie Ža
kevičiaus, o prie Žymanto 1
pavardės su pasididžiavi
mu prikergia. Iš tikrųjų, 
sunku rasti kitą tokį žmo
gų, kuris nužudytų tiek 
daug senelių ir paauglių, 
vaikų ir moterų, ir už tai 
gautų profesoriaus vardą...

Lietuvių tauta žino, kas 
slepiasi po Žymanto pavar
de. Šiam budeliui ir vokie- v 
čių šnipui vieta kaltinamų
jų suole. Reikia tikėtis, kad 
šį budelį amerikiečiai' tin
kamai sutiks.
Feliksas Laurinaitis 
“Tiesa” (1959 rn.gr.13d.).

Taip atrodo Šven
čionėlių N bažnyčia, ku
rios statyba buvo 
baigta 1959 metais.

Nuotraukoje mėto
me liaudies menininkę . 
savamokslę skulptorę, / 
Kapsuko vidurinės 
mokyklos Nr. 2 litera
tūros mokytoją Ireną 
Rutkauskaitę. Jos , 
darbai daug kartų bu
vo išstatyti liaudies 
meno parodose Kap- / 
sukę, Vilniuje ir ki
tur. Talentingos skulp
torės rankose papras
tas suvalkietiškas mo
lis tampa puikiais me
no kūriniais, puošian
čiais Lietuvos gyven
tojų buitį. j*

V arnių
namu

Nuotraukoje 
rajono kultūros 
meninės agitbrigados na
riai mokytoja E. Norei- .• f 
kienė ir švietimo sky
riaus vedėjas V. Norei
ka koncerto metu.

PRIEKULĖ. Tarybi- ' 
niame ūkyje perduotos nau
jos mechaninės dirbtuvės. 
Jose įrengtas variklių ban
dymo stendas, yra tekini
mo staklės ir daug kitų^ - 
įrengimų. Naujose dirbtiP 
vėse veikia centrinis apšiP 
dymas ,įrengti dušai, poil
sio kambarys.
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Nauji archeologinių tyrinėjimų metodai
Pastaruoju metu Italijo-Įvo surastas puošnus dar 

je archeologiniai tyrinėji-1 neapiplėštas kapas, pa- 
mai atliekami be kasinėji-1 puoštas nuostabiais olim- 
mų. Tokiu metodu tik peripinių žaidynių vaizdas. 
4 mėnesius buvo surasta ir i -----------------
ištyrinėta daugiau kaip 

’ 450 ligi šiol nežinomų V 
amžiaus prieš mūsų erą se
novės etruskų kapų.

Kaip visa tai daroma? 
Savotiško echoloto pagalba 
tam tikroje vietoje nusta
tomos tuštumos po žeme 
buvumas. Grąžtu toje vie
toje išgręžiama nedidelė 
anga, į kurią su šviesos 
šaltiniu įstatomas perisko
pas. Archeologas juo gali 
apžvelgti visą aiškiai ap
šviestą požeminę kamerą ir 
netgi, pritaisęs prie peris

kopo specialų fotoaparatą, 
nufotografuoti požemio vi- 
dų.

Tokiu metodu archeolo
gams pavyko nufotogra
fuoti daugiau kaip 3,000 
etruskų kapų. Didžioji jų 
dauguma, pasirodė, buvo 
apiplėšta dar senovės lai
kais. Bet Tarkvinijoje ar
cheologė laukė staigmena. 
Tyrinėjant Nekropolį, bu-

i Kas atskiria spalvas?
I

i Mokslininkai tvirtina,' kad 
iš pienžindžių tik žmonės 

j ir beždžionės atskiria spal
vas, o kiti pienžindžiai ne. 

•Kai kurie mano, kad are- 
; noje, kada prieš veršio akis 
‘mosuoja raudoną audinio 
iškąrą, tai už tai jis puola.
1 Nieko panašaus. Veršis 
įpuola, kad “žaislų” rengė
jai įšauna jam į nugarą vi
lyčių, kurios veršiui bėgio-! 
jant supasi ir skaudina. Jis 

įpuola ir be vilyčių, kada jį 
i perdaug žmogus erzina su 
skara.

Mokslininkai tvirtina, kad 
šunes, katės negali spalvų 

: atskirti. Bet tie gyvūnai 
’ turi gerą uoslę.

Californijos valstijoje, 
sename Monterey forte, 

I yra užsilikusi ispanų ka- 
i nuolė. Metale, iš kurio ji 
i pagaminta, yra $5,200 ver- 
I tės sidabro.

Kova prieš lėktuvų 
apledėjimų

Šiauriniuose rajonuose 
skraidantieji lėktuvai anks
čiau susidurdavo su pavo
jingu priešu — apledėjimu. 
Lėktuvo sparnai, liemuo, 
uode g a, važiuoklės pasi
dengdavo plonu ledo adatė
lių sluoksniu, kuris greitai 
storėdavo. Lėktuvas pa
sunkėdavo ir dėl to kartais 
jis negalėdavo skristi, bū
davo priverstas nutūpti le
dynuose.

Pastaruoju metu sugal
vota daug įvairių būdų ko
vai su lėktuvų apledėjimu. 
Vienas paprasčiausių yra 
lėktuvo paviršiaus šildy
mas. Tačiau reikia atsi
minti, kad šildyti lėktuvo 
paviršių yra taip pat sudė
tingas uždavinys, nes aplin
kinė oro temperatūra sie
kia 30 iki 50GC šalčio.

Vienas naujausių būdų 
lėktuvui apsaugoti nuo ap
ledėjimo, tai ant lėktuvo 
variklio apsauginio gaubo 
uždedamas šablonas, kurio 
plyšiai atitinka šildymui 
skirtų elektros laidų išdės
tymą- Toks šablonas api
purškiamas elektrai laidžia 
bronza. Jį nuėmus, ant lėk
tuvo detalės paviršiaus lie
ka piešinys elektros laidai.

Padengus šiuos laidus, spe- 
cialia medžiaga, apsaugan
čia juos nuo išorės povei
kių, lėktuvo paviršius gali 
būti apšildomas elektra, 
lėktuvui pasidaro nebaisus 
apledėjimas.

Garsas ir šviesa
Visi žinome, kad pirma 

sužaibuoja, zo jau tik vėliau 
girdime “perkūno garsą.” 
Jeigu kas matėte, kaip nak
tį šaudo, tai turite patyri
mo, kad pirma matėte pa
rako ugnį, o tik paskiau at
sirito šūvio garsas.

Dalykas yra tame, kad 
šviesa neišpasakytai grei
tai eina, o gasras — lėtai. 
Per vieną sekundę šviesa 
daro 186,000 mylių, o gar
sas ore—tik 1,100 pėdų.

Tiesa, garso greitis pri
klauso nuo šilumos ir kitų 
sąlygų. Kada oras yra prie 
šalimo, tai per sekundę 
garsas daro 1,100 pėdų. 
Sausesniame ore jis eina 
greičiau. Vandenyje dar 
greičiau, plienu per vieną 
valandą eina 11,160 mylių.

John A. Todd, 41 metų 
amžiaus, gyvenąs San Die
go, Calif., turi ilgiausius 
pasaulyje ūsus. Nuo vieno 
galo iki kito yra 20 colių, 
bet jo galva jau beveik 
plika.

-r-.....——..... ..........■;.................. , /........./
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. . . Ciklonai, taifūnai 
ir uraganai

Ciklonas, taifūnas ir ura
ganas—tai beveik tas pats 
—galingas vėjas su lietu
mi. Dažnai vėjas būna 125 
mylių per valandą.

Skirtumas yra tas, kad 
tie žalingi viesulai įvyks
ta skirtingu laiku ir skir
tingose žemės dalyse. Ura
ganai yra rudens viesulai, 
kurie įvyksta nuo Ekvato
riaus (Žemės pusi a u j o ) 
šiaurinėje dalyje. Jie pra
sideda vandenyse ir eina 
šiaurės, link, besisukdami 
ratu į dešiniąją pusę.

Ciklonai yra labai lietin
gi su dideliais vėjais. Jie 
siaučia tropikų plotuose.

Taifūnai siaučia į pieti
nę pusę nuo Ekvatoriaus, 
dažniausiai pietrytinėje A- 
zijos dalyje. Jų vėjai su
kasi priešingai, kaip ura
ganų—jie sukasi į kairiąją 
pusę.

KAIP SENAS MUILAS?
Muilas jau yra virš 2,000 

metų amžiaus. Kasinėda
mi Pompėjaus griuvėsius 
surado ir muilo gabalų. 
Žinoma, senovėje muilo ne
buvo tiek daug rūšių, kaip 
jo yra dabartiniais laikais.

Kartūnų satyra
Satyros piešėjai—kartū- 

nistai — paveikslų pagalba 
dalyvauja žmonijos gyveni
me. Kai kurie labai tin
kamai pasirodo politikoje. 
Tarybų Sąjungoje Efimo
vas, trys piešėjai Kukrini- 
sai ir kiti daug padėjo ma
ses mobilizuoti kovai prieš 
hitlerininkus.

Jungtinėse Valstijose, 
komercinėje spaudoje, poli
tiniai kartūnistai savo ta
lentus eikvoja, niekindami 
socialistinį pasaulį ir dar
bininkų judėjimą. Bet pas 
mus d a u g i a usia jų yra 
“juokams,” nors dažnai tie 
“juokai” verčia verkti.

1912 m. prasidėjo “juo
kai” — “Bringing up fa
ther,” kuriuose Magė nuo
latos muša savo vyrą Dži- 
ką. Bet kapitalistinėje san
tvarkoje jie paplito, nes 
trumpą laiką buvo išversti 
į 27 skirtingas kalbas ir 
išleisti 71-oje šalyje.

Washingtonas. —UPI ži
nių agentūros korespon
dentai rašo, būk Eisenho- 
weris paruošdinėja visuo
menę prie to, kad viršūnių 
konferencija neduos gerų 
rezultatų.

Darbininkų sveikata
KRISLELINIAI 

MINERALAI
Stambieji mineralai — 

kalcis (kalkis), fosforas,, 
geležis, jodas, natris padę- 
da sudaryti mūsų kūno au
dinius, — kaulus, kremz
les, sąnarius, kraują. Apie 

|juos dažniau girdime ir 
i bandome jų gauti su mais
tu. '

Bet mes dažnai užmirš
tame apie krislelinius mi
neralus, — apie tokius, ku
rių žmogui reikia nors ir 
po krislelį, po menką kie
kį. Jei ne, tai nebūsi svei
kas ir patvarus. Imkite 
magneziją, magnį. Jis ma
žina nervingumą, nervų 

I irzlumą, ramina nervus ir 
į protą. Daug padeda pa
lengvinti net ir tokią ner
vų gedimo ligą, kaip Park- 
insono liga (paralysis agi- 
tans, drebantysis paraly
žius). Magnis mažina mo
terims ir mėnesinių skaus
mus, mažina spazmingas 
mėnesines. Protligių ligo
ninėse ir kurortuose mag
nis padeda suraminti įna
mius, padeda net ir išgydy
ti lengvesnius pamišimus. 
Greta magnio, naudingas 
esti ir vitaminas B6—piri
doksinas, dalis vitamino B 
komplekso — stiprina ner
vus.

Rojus Mizara

Kaip Vilnius sutiko Naujuosius Metus
Pažymėtina ir tai: kelio

mis dienomis prieš Nau
juosius Metus, fabrikų 
klubuose, salėse vyko spe
cialūs koncertai. Kiekvie-

Kaip visur, taip ir Vil
niuj, taip ir Visoje Tarybų 
Lietuvoje, taip ir visose 
tarybinėse respu b 1 i k o s e 
žmonės Naujuosius Metus 
sutinka iškilmingai, labai i nos mokyklos moksleiviai 
šventiškai.

Keliomis dienomis prieš 
šyentes Lietuvos sostinėje 
judėjimas padidėjo. Stalino 
prosyektas, kur visuomet 
.žmonių esti daug, buvo tie
siog užsikimšęs pub 1 i k a . 
Parduotuvės kupinos pir
kėjų dienomis ir vakarais. 
Vilniečiai didžiuliais pun
dais vilko į namus ne tik 
maistą, o ir šampaną, ir 
saldainius, ir kitokius 
“ekstravus” dalykus, kad 
galėtų pavaišinti savo bi
čiulius ir draugus, kad 
smagiau būtų sutikti 1960- 
uosius metus.

Ties mano kambario lan
gu, kitoje gatvės pusėje, 
yra didelė saldainių par
duotuvė—konditerija. Per
keletą dienų prieš šventes 
ji buvo kupina žmonių. 
Mane stebino, kokiais di
džiuliais našuliais nešini 

' žmonės iš jos ėjo. Pasirok- 
do, vilniečiai mėgsta gerą 
šokoladą, mėgsta saldai
nius.

Tomis dienomis gerokai 
P0 miestą pavaikščiojau ir 
visur mačiau tą patį.

Žiemos šventės Vilniuje 
šiemet sniego beveik netu
rėjo, oras buvo nešaltas.

“Matysi, ko nebuvai 
matęs...”

Man buvo tūlų sakyta:
* Pamatysi; ko nebuvai ma

tęs—matysi, kiek bus gat
vėse išgėrusių, net ir gir
tų.
1, Taigi aš ir stebėjau. Ste- 

y bėjau Naujųjų Metų išva
karėse, stebėjau sausio 1 

) . dieną ir sausio 2 dieną.
' - .Pasakysiu, kad tos “pra- 

n a š y š t ė s” nepasitvirtino: 
feU Niujorko gatvėse bet ku- 

riuo penktadienio ar šešta- 
Kį dienio vakarą galima am
is > (tyti daugiau “išgėrusiųjų,” 
I , negu Vilniuje mačiau Nau- 

Metų išvakarėse.
Dauguma vilniečių nau- 

juosius metus sutiko na- 
11 .< muose. Ėjo vieni pas kitus, 

■ pabaliavojo, palinkėjo vieni 
. kitiems didesnės laimės.

kandžiavo, dainavo, links
minosi. Visiems buvo 
įteikti preze utėliai nuo 
“Senelio šalčio.” Gavau ir 
aš kai ką.

Štai ir 12 valanda.
Čia nėra mados sutin

kant naujuosius metus bu
čiuotis, kaip A m e r i koje. 
Kurie buvo su žmonomis, 
tik su jomis ir tesibučiavo 
(kurie norėjo).

Na, ir apie antrą valan-

k

I
pabaliavojo, palinkėjo vieni

! iš anksto ruošėsi tokiems 
įvykiams.

Kitais žodžiais, vilniečiai 
Naujuosius Metus sutiko 
gražiai, kultūriškai.

Mano nuotykiai
i Ir man teko laimė 1960-jja ag jau bUVau savo kam- 
uosius metus sutikti Tary-( 
bų Lietuvos sostinėje. Su
tikau juos linksmai. Pir
miausia nuvykau į teatrą 
pamatyti “Traviatos” — 
tradicinės operos, kas me
tai tuo laiku statomos. Te
atras buvo kupinas publi
kos, šventiškai nusiteiku
sios. Niekad pirmiau šia
me teatre nemačiau mote
rų ir merginų taip dailiai 
pasipuošusių, kaip gruo
džio 31 dienos vakarą!

Pirmą kartą išgirdau 
dainuojant E. čuda kovą 
(Violetos rolėje). Koks bal
sas! Koks talentas! Lakš
tingala ji ant lakštingalų! 
Ir vaidyba puiki.

E. Čudakova—rusų kil
mės .vilnietė. Ji yra buvusi 
eiline darbininke, bet kaž 
kas su geru muzikiniu sko
niu suprato ją turint puikų 
koloraturo sopraną, na, ir 
paskatino mergaitę lavinti 
balsą. Ir šiandien Čudako
va—operos žvaigždė. Spė
ju, nedaug pasąuly tokių 
randasi. Paminėtina ir tai: 
ji rusų kilmės, bet dikcijos, 
lietuviškos tarmės daug jai 
kas galėtų pavydėti.

“Traviatos” pastatymas 
buvo meistriškas.

Dirigentas— R. Geniu
šas.

Po “Traviatos” vykau 
pas H. F. Zimanus vaka
rienės. Ten radau Vyt. ir 
Adą Bieliauskus. Užkan
dę, visi skubėjome į laik
raščio “Tiesos” leidyklą, 
kur redakciojs kolektyvas 
kolektyviškai pasiryžo su
tikti 1 9 6 0- uosius metus. 
Salė buvo kupina tiesiečių. 
Stąlai buvo apkrauti mais
tu; buvo ir alučio. Tarp 
žurnalistų jaučiausi kaip 
namie. Jie tikrai turėjo 
šaunų pokylėlį: šoko, už-

Pas prezidentą J. Paleckį
Ant rytojaus prezidentas 

J. Paleckis pakvietė mane 
pietų. Trumpam laikui bu
vo ten užėjęs ir švietimo 
ministras M. Gedvilas, 
taipgi Vyt. Zenkevičius.

Aš jiems padariau savo
tišką surprizėlį, t u r i n t į 
įdomią istoriją.

Praėjusiais metais, kaip 
žinia, Lietuvoje lankėsi ar
gentiniečių trijų žmonių 
delegacija, kurion įėjo ir 
buenosairietis Balys Šnio- 
ka.

Apie tą laiką, kai dele
gacija grįžo namo, Argen
tinoje turistu lankėsi Lie
tuvos Kino studijos reži
sierius Vytautas Mikalaus
kas. Na, B. šnioka įteikė 
jam butelį argentiniškos, 
kad jis parvežtų man, kaip 
buvusiam argentinieč i u i, 
bet su įsakymu: ragauti 
jos turime trise: J. Palec
kis, V. Zenkevičius ir aš. 
Taigi aš ir nuvykau su tuo 
prezentu. Visi paragavome. 
Likusią dalį 
padėjo į šalį, 
kad B. Šniokos 
duos paragauti 
vilniečiams.

Pas E. M. Meškauskus
Skambina M. Meškaus

kienė. Kviečia atvykti pas 
juos “ant kavutės.” Su
tinkame.

Meškauskai gyvena Žvė
ryne ir mes neužilgo ten 
nuvykome. Abudu Meš
kauskai įdomūs žmonės. 
Eugenijus yra profesorius, 
universitete dėsto filosofi
ją. Jo žmona Mikasė—Lie
tuvos kultūros ministro pa
vaduotoja. Tik> nese n i a i 
Meškauskai įsikėlė į naują

Į ,

p rezidentas 
sakydamas, 
dovanos jis 
ir kitiems

' c
>. y
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įsi- 
Bu-

buvo 
akto-

butą, tad buvo lyg ir 
kur tuvių paminėjimas, 
vo čia ir artistė N. Vosy
liūtė - Dauguvietienė.

Pokalbiai buvo įdomūs. 
Bet jie dar įdomesniais ta
po, kai neužilgo atvyko dar 
dvi viešnios — abidvi ak
torės - artistės: T. Vaičiū
nienė ir Elena Zalinkevi- 
čiūtė-Petrauskienė.

Taigi mūsų tarpe 
trys žymios Lietuvos 
rėš, dabar jau visos 
pensininkės, tačiau kurios 
jų dar kai kada savo ta
lentą panaudoja Kino stu
dijoje. ’

—'Labai dėkoju už puikų 
nekrologą, — paduodama 
man ranką tarė E. Zalinke- 
vičiūtė-Petrauskienė. Sma
gu buvo skaityti savo nek
rologą!..

Su tuo “nekrologu” buvo 
taip. Kadaise J. Tysliava 
savo laikrašty paskelbė, jog 
'“iš tikrų šaltinių patyręs,” 
kad E. Zalinkevičiūtė-Pet- 
rauskienė mirė. Aš ta “ži
nia” patikėjau ir “Laisvė
je” parašiau apie artistę 
porą krislų. Tai pamačiu
si, “mirusioji” Zalinke- 
vičiūtė - Petrauskienė tu
rėjo daug juoko.

—Atsiprašau, da u g i a u 
taip nepadarysiu, — teisi- 
naus'i prieš “mirusiąją” 
aktorę.

—Nepykstu, nepykstu!— 
juokėsi ji.

E. Zalinkevičiūtė - Pet
rauskienė atrodo puikiai: 
sveika, žvali, judri, pilna 
energijos.

Skambina Marytė Zen- 
kevičienė, kviesdama pas 
save “ant kavutės.” Kai 
kurie mūsų vykstame pas 
Zenkevičius, ten pasisve
čiuojame, ir vis naujų me
tų proga!

Išlydime L. Kapočių
Sužinome, kad vidurnak

tį iš Vilniaus išvyksta A- 
m e r i k o n L. Kapočius, 
TSRS ambasados Washing
tone antrasis sekretorius. 
Jis su šeima buvo mėnesiui 
parvykęs į Lietuvą atosto
gų. Vykstame į geležinke
lio stotį palinkėti jam ge
ro vėjo. V

Atprunkščia traukinys ir

L. Kapočius su žmona ir 
dukryte Rūtele tuojau jin 
sėda.

—Laimingos kelionės! Iki 
pasimatymo ir vėl Vilniu
je! — sako jam bičiuliai 
vilniečiai.

O aš tariau:
—Laimingos kelionės! 

Iki pasimatymo Washing
tone ar Niujorke!..

Matote, kaip!..
L. Kapočius išvyko į 

Maskvą traukiniu, o iš ten 
lėktuvu nuskriejo į Niujor-

Pas T. Vaičiūnienę
Sausio 2 d. Lietuvoje bu

vo švenčiama. Ta proga 
artistė T. Vačiūnienė pasi
kvietė mane pietų.

Teofilė Vaičiūnienė — 
mirusio poeto ir dramatur
go Petro Vaičiūno našlė. Ji 
gyvena tame pačiame bute, 
kur gyveno ir, po ilgos li
gos mirė, poetas. Vaičiū
nai čia apsigyveno prieš 20 
metų. Didokas kambarys, 
kur poetas kūrė ir mirė, 
šiuo tarpu yra it muzie
jus. Čia išstatyti poeto dro
bėje įamžinti port retai, 
biustas; čia jo rankraščiai; 
čia daug ir kitokių svar
bių ir brangių daiktų, su
sijusių su P. Vaičiūno gy
venimu ir kūryba. Dabar 
norime šį kambarį padaryti 
lyg muziejumi — “Petro 
Vaičiūno kambariu,” kad 
žmonės galėtų jį lankyti.

Pas T. Vaičiūnienę radau 
rašytoją V. Putiną - Myko
laitį su jo malonia žmona 
Emilija.

Prie užkandžių turėjome 
įdomių pokalbių.

Rašytojąs Šiuo metu ku
ria antrąją “Sukilėlių” da
lį ir pasiryžęs ją dar šiemet 
baigti. Taipgi verčia į lie
tuvių kalbą A. Mickevi
čiaus “Poną Tadą.”

Opera “Frank Kruk”
J. Paleckiui priminiau, 

kad, pirmiau negu išvyksiu 
iš Lietuvos, norėčiau pama
tyti operą “Frank Kruk.”

—Ir aš pats jos dar ne
mačiau,—tarė jis. — Ban
dysime kaip nors pama
tyti. . .

Sausio 3 d. J. Paleckis 
skambina man, kad 
ną K a u n e bus '
Kruk” opera statoma. 
Kviečia kartu vykti* Man 

. die- 
rank

nieko geresnio ir nereikėjo. 
Su mumis važiuoja ir P. 
Rotomskis.

Atvyksta “Frank Kruko” 
pamatyti ir A. Sniečkus su 
dukrele Maryte, ir M. Šu- 
mauskas su žmona ir duk
rele Sigita, taipgi Olga Zi- 
manaitė. Pasirodo, ir jie 
dar nebuvo tos operos ma
tę.

Opera “Frank Kruk” su
kurta pagal Petro Cvirkos 
tuo pačiu pavadinimu ro
maną. Libretą paruošė V. 
G ri viekas ir P. Raščius, o 
muziką davė B. Gorbulskis. 
Tai keturių veiksmų su 
prologu satyrinė opera.

Muzika įdomi, dekoraci
jos gražios. Vaidyba taip 
pat jau puiki, ypatingai 
gerai pasižymėjo vyriau
sios rolės, Frank Kruko, 
atlikėjas V. Riškus.

Dirigentas buvo J. Ind
ra, o režisierius — V. Gri
vickas.

Opera juokinga, o kai 
kurios scenos ir įspūdingos 
( p a v . , ‘Išganymo armi
jos” darbuotojų” pavaiz
davimas). Tačiau, man ro
dosi, operoje Petro Cvirkos 
veikalas per daug “su
lengvintas.” Taip, juoko 
čia užtenka, bet jis netoks, 
koks yra Cvirkos romane.

Aš sakiau draugams tuo
met ir dabar galvoju: man 
rodosi, būtų buvę kur kas 
geriau, . jei pagal Cvirkos 
“Frank Kruką” būtų buvu
si parašyta operetė, o ne 
opera. Per operetę galima 
būtų daugiau parodyti P. 
Cvirkos sąmojaus, sveikos 
pašaipos. O gal dar būtų 
buvę geriau, jei pirmiausia 
būtų kas parašęs pagal 
“Frank Kruk” romaną 
komediją.

Tiesa, visam tam atlikti 
niekad nėra per vėlu.
Pas K. ir D. Baršauskus

Kauno Politechnikos Ins
tituto profesorius K. Bar
šauskas, po pastatymo, pa
kvietė pas save vakarienės. 
Nuvykome mūsų ten kele
tas: J. Paleckis, P. Ro
tomskis, aš — iš Vilniaus, 
taipgi kauniečiai: J. Mika
lauskas, V. Kučinskas ir 
Janina Narkevičiūtė. Ma
lonioji šeimininkė D. Bar
šauskienė mus vaišingai

3 pu»l. Laisvi (Liberty). Antrad., vasario (Feb.) 9, 1960

Manganas labai svarbus 
mineralas. Veikia lyties 
organus, stiprina, normina 
jų veiksmą. Kai esti per- 
mažai mangano organizme, e 
tai sėklos esti silpnos. Mo
teriai nyksta motinystės 
instinktas, vyksta persilei
dimai, pasigadinimai. Mo
teris nepaiso savo vaiko, ir 
apsiveisia retai.

Vario reikia raudonųjų' 
kraujo skritulėlių (eritro- 
citų) patvarumui, taipgi 
plaukų gražumui. Jei: per* 
mažai gauni vario, tai tau 
bus silpnas kraujas, maža
kraujystė. Cinkas padeda' 
formuotis raugalams (fermen*‘ 
tams, enzimams) — kasai, f 
insulinui. Fluoro r e i k i a v 
vandeny, kad dantys būtų 
stipresni, ne taip labai pu
tų. Jodo reikia vandeny 
ir dirvožemy, kad mūsų 
skydliaukė veiktų norma
liai, kad nebūtų gužo. Nau
dinga yra juoduota druską 
(iodized salt), padeda sa
lint gūžį. Gerai imti ir jodo 
tinktūros, po lašą į vande
nį kasdien ar bent dukart 
per savaitę. Arseniko irgi 
reikia žmogui po krislelį, 
po kruopelę—kraujui foi^ 
muotis. Reikia po menką 
krislelį ir chloro, bromą, 
skardies (blėkos), nikelio 
sidabro, gyvsidabrio, aliu
minio. šitokių krislelinių 
mineralų turi geras dirvo
žemis. Tada jų turi ir ja
vai ir daržovės, uogos, vai
siai. Daug padeda dirvai 
mėšlas, kompostas, puvimo 
bakterijos, pelėsiai, grybe
liai.

J. J. Kaškiaučius, M. D.

TSRS DAR PASKOLINS 
PINIGŲ EGIPTUI

Kairas. —Tarybų Sąjun
gos inžinieriai ir specialise 
tai dirba prie Aswano^-A 
tvankinio ir elektros jėgai
nės. Tarybų Sąjunga pir
miems darbams buvo pa
skolinus $100,000,000. Da
bar sutiko antrai eilei dar- '.N 
bų paskolinti dar $287,OQ0;- 
000. 
" ....

priėmė.
Į Vilnių grįžome vėlokai; j
Ant rytojaus kiekvienas 

stojo prie darbo kasdieni
nio ; aš sėdau prie savo 
varstoto, prie rašomosios 
mašinėlės.
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Ėmėsi tiemingway W’

SENIS IR JŪRA
APYSAKA

“Senio ir jūros" autorius Ernestas 
Hemingvėjus (Hemingway) — vienas 
iŠ didžiausiu šiuolaikinės Amerikos 
rašytojų, plačiai žinomas pasaulyje 
savo apysakomis ir romanais “Fiesta” 
“Sitdie, ginklai,” “Turėti ir neturėti,” 
“Kam išmušė valanda.” 1953 metais 
E. Hemingvėjui už apysaką “Senis ir 
jūra”, buvo suteikta Nobelio premija. 
Pagal žymiausius rašytojo kūrinius pa
statyti meniniai jilmai.

E. Hemingvėjaus kūrybai būdingas 
gilus humaniškumas, novatoriškumas, 
meilė gyvenimui, pagarba paprastam 
žmogui, jo drąsai ir ištvermei- “Senis 
ir jūra” — tai jaudinanti poema apie 
seno žvejo kovą už savo egzistenciją ka
pitalistinė j e san tvarko je.

Aštuoniasdešimt keturias dienas se
nis vienui vienas žvejojo su savo laive
liu Golfo srovėje ir nieko nepagavo. 
Pradžioje keturiasdešimt dienų berniu
kas buvo kartu su juo. Bet po ketu
riasdešimt dienų, kai seniui vis tiek ne
pasisekė sužvejoti jokios žuvies, berniu
ko tėvai pasakė jam, kad senis yra vi
siškas salao, kas reiškia didžiausią ne
vykėlį, ir berniukas jų paliepimu perėjo 
į kitą laivelį, kuris jau pirmą savaitę at
gabeno tris puikias žuvis. Berniukui 
buvo gaila žiūrėti, kaip senis kasdien

bėgdavo į pajūrį, kad padėtų jam par
nešti arba susuktas virves, arba žeberk
lą ir burę ,užvyniotą ant stiebo. Burė 
buvo užlopyta miltų maišais ir suvynio
ta atrodė tarsi amžino pralaimėjimo vė
liava.

Senis buvo liesas ir palinkęs, su gi
liomis raukšlėmis kakle. Rudos dėmės 
nekenksmingo odos vėžio, kurį sukelia 
saulė, atsisispindėdama nuo tropikų jū
ros, matėsi ant jo skruostų, dėmės išpli
to veidu iki pat kaklo. Jo rankos buvo iš
raižytos baisiais randais, kuriuos paliko 
virvės, traukiant didelę žuvį. Tačiau 
nė vienas iš šių randų nebuvo naujas. 
Jie priminė senus plyšius išdžiūvusioje 
dykumoje.

Viskas jame buvo sena, išskyrus links
mas ir drąsias jūros spalvos akis.

—Santjago,—kreipėsi į jį berniukas, 
kai/jie kopė krantu, ant kurio buvo iš
trauktas senio laivelis. — Aš vėl galiu 
su tavim eiti į jūrą. Mes jau uždirbome 
truputį pinigų.

Senis išmokė berniuką žvejoti, ir ber
niukas už tai mylėjo jį.

—Ne, — tarė senis. — Tu pataikei į 
laimingą laivelį. Pasilik jame-
; —Nejaugi tu neprisimeni, kaip aš
tuoniasdešimt septynias dienas nieko ne- 
pagavai jūroje, o paskiau ištisas tris sa
vaites mes kasdien atsiveždavome po di
delę žuvį?

—Prisimenu, — tarė senis. — Aš ži
nau, tu ne todėl palikai mane, kad ne
tikėjai.

—Mane tėvas privertė. Aš dar mažas 
ir privalau jo klausyti.

—Žinau,—tarė senis.—Tai visai su
prantama.

<o ant jų- 
su užuo-

—Taigi, — tarė senis. — Tačiau mes 
tikime. Ar ne?
7 —Žinoma, — tarė berniukas. — Ar 

x galiu aš tave pavaišinti alumi Teraso
je? O paskiau mes nunešim stiebą na
mo.

—Kodėl ne?—tarė senis. — Juk mes 
abu žvejai.
• Jie atsisėdo Terasoje, ir daugelis žve
jų šaipėsi iš senio, t

• Senesni amžiumi ž
jauta, nors ir stengėsi to neparodyti. Jie 
mandagiai šnekėjosi apie srovę, prisi
mindami, į kokį gylį buvo užmetę tink
lus, o taip pat apie nusistovėjusį gerą

• Orą ir viską, ką matė jūroje. Tie, ku
rtėms tą dieną pasisekė, jau buvo sugrį
žę iš žūklės. Išskrodę savo marlinus 
(kardžuvės rūšis), jie užvertė juos 
Skersai dviejų lentų ir, dviese laikydami 
kiekvieną lentos galą, nunešė į žuvų san
dėlį. Iš čia žuvį šaldytuvuose turėjo nu
gabenti į Havanos turgų. Žvejai, paga- 
Vusieji ryklius, pristatė juos į ryklių 
apdirbimo įmonę kitoje įlankos pusėje. 
Tenai juos pakabino ant blokų ir virvių, 
išėmė kėpenis, nupiovė pelekus, nelupo

. odą ir mėsą supjaustė pailgais gabalais 
į pūdymui.

Rytų vėjas nešiodavo po visą uostą 
ryklių perdirbimo įmonės smarvę; ta- 

01 .' ' . .

čiau šiandien kvapas beveik nebuvo 
juntamas, nes vėjas pasikeitė, o paskiau 
visai nutilo. Terasoje buvo malonu ir 
saulėta.
—Santjago, — tarė berniukas.

—Ką?—atsiliepė senis. Jis laikė ran
koje savo stiklinę, galvodamas apie se
niai prabėgusias dienas.

—Nori, aš tau prigaudysiu sardinų 
rytdienai?

—Ne. Geriau pažaisk beisbolą. Aš 
dar galiu irkluoti, o Rodželio trauks 
tinklą.

—'Paimk mane. Jeigu aš negaliu žve
joti, tai šiaip kuo nors tau padėsiu-

—»Tu pavaišinai mane alumi, — tarė 
senis.—Tu jau tikras vyras.

—Kiek metų aš turėjau, kai tu mane 
pirmą kartą paėmei į jūrą?
—Penkerius, ir tu tik tik nežuvai, kai 
aš įverčiau į laivelį dar gyvą žuvį; ji 
vos nesuskaldė jo į šipulius. Prisimeni?

—Prisimenu, kaip ji daužėsi ir pla
kė uodega, kaip sutraiškė kaušą; prisi
menu ir tą garsą, kai tu mušei ją bas
liu. Tu nubloškei mane į laivelio priekį, 
kur gulėjo susuktos šlapios virvės; visas 
laivelis drebėjo, o tu kapojai ją lyg ker
tamą medį, ir salstelėjęs kraujo kvapas 
sklido aplinkui.

—Ar tu iš tikrųjų tai prisimeni, o 
gal aš tau vėliau papasakojau?

—Aš prisimenu viską nuo tada, kai 
mes pirmą kartą drauge išplaukėm į 
jūrą.

Senis su meile pažvelgė į jį paraudu
siomis nuo saulės akimis.
—Jeigu tu būtum mano sūnus, aš rizi
kuočiau paimti tave,—tarė jis.—Bet tu 
turi tėvą ir motiną, o svarbiausia-—pa
taikei į laimingą laivelį.

—Prigaudyti tau sardinių? Aš taip 
pat žinau, kur galima gauti jauko.

—Dar liko jo nuo šiandien. Aš padė
jau jį į druską dėžėje.

—Geriau aš tau atnešiu keturias švie
žias žuvis.

—-Vieną,—tarė senis. Jis niekada ne- 
prarasdavo nei vilties, nei tikėjimo at
eitimi, ir dabar jie stiprėjo, tarsi vėjui 
papūtus nuo jūros.

—Dvi,—tarė berniukas.
—Tebūnie dvi,—sutiko senis. — Sa

kyk, tu kartais jų nenudžiovei?
—Aš galėjau tai padaryti,—-tarė ber

niukas.—Tačiau aš jas pirkau.
—Ačiū,—tarė senis. Jis buvo perdaug 

paprastas, kad galvotų apie tai, kada 
pasidavė nuolankumui. Tačiau jis pasi
davė jam, jausdamas nepraradęs nei 
garbės, nei žmogiško išdiumo.

Jeigu srovė nepasikeis, rytoj bus 
geras oras,—tarė jis.

—Kur tu žvejosi?—paklausė berniu
kas.
—Toli nuo kranto, o grįšiu, vėjui pa

sikeitus. Aš noriu išplaukti prieš švin
tant.

—Aš pasistengsiu jį prikalbėti, kad 
jis taip pat žvejotų toli nuo kranto, — 
tarė berniukas,—nes tuomet mes galė
sime tau padėti, jeigu užkibs didelė žu
vis.

—Tavasis nemėgsta toli plaukti.
—Taip, — tarė berniukas. —- Bet aš 

būtinai ką nors pastebėsiu, ko jis negali 
matyti, pavyzdžiui, žuvėdras, o tada jį 
prikalbėsiu plaukti paskui marlinus.

—Argi jo akys tokios blogos?
—Jis jau beveik apako.
—Keista,—-tarė senis.—Juk jis nie

kada negaudė vėžlių, o nuo jų ir apanka.
—Bet tu tiek metų gaudei vėžlius 

prie Moskito kranto ir matai kuo pui
kiausiai.

—Aš—nepaprastas senis.
—Ir tau užteks jėgų iŠtaukti didelę 

žuvį? ’ , .
—Manau, kad užteks. Viską nulemia 

gudimas-
—Nuneškime namo stiebą,—tarė ber

niukas.—O aš paimsiu tinklą ir prigau
dysiu sardinių.

Jie ištraukė iš laivelio virves. Senis 
ant peties nešėsi stiebą,- o berniukas— 
medinę dėžę su stipriai susuktomis ru
domis virvėmis, kobinį ir žeberklą. su 
rankena. Dėžė su j atiku buvo palikta už
pakalinėje laivelio dalyje kartu su bas
liu, kuris naudojamas stambiai žuviai 
apsvaiginti, kai ją pritraukia prie laive
lio. Vargu ar kas būtų apvogęs senį, ta
čiau burę ir virves vertėjo nunešti na
mo, nes rasa galėjo juos sudrėkinti; 
nors senis buvo tikras, jog niekas iŠ vie* 
tinių gyventojų jo neapvogs, Vis' dėlto 
pagalvojo, kad - laivelyje; paliktas kobi\

nys ir žeberklas sukels bereikalingą pa
gundą. ’ 'y......

Jie užkopė keliu iki senio lūšnelės ir 
įžengė į vidų pro atvertas duris. Senis 
atrėmė stiebą su užvyniota bure į sieną, 
o berniukas šalia padėjo dėžę ir virves. 
Stiebas buvo tokio pat. ilgio, kaip lūš
nelė. Lūšnelė buvo padaryta iš kietų 
karališkosios palmės guano lapų; joje 
buvo lova, stalas, kėdė ir plūktose grin
dyse ugniakuras, ant kurio senis vir
davo su medžio anglimis.

Ant rudų sienų iš stipriai supresuotų 
guano lapų kabojo spalvoti viešpaties 
Jėzaus Širdies ir nekaltosios mergelės 
paveikslėliai. Tai buvo jo žmonos relik
vijos. Kažkada čia kabojo ir dažyta 
žmonos fotografija, bet jis nuėmė ją, 
nes ji tik didindavo jo vienatvę. Nuo
trauka buvo padėta kampe ant lentynos 
ir uždengta švariais senio marškiniais.

—Ką tu turi vakarienei?—paklausė 
berniukas.

—Puodą geltonų ryžių sū žuvimi. 
Nori?

—Ne. Aš. pavalgysiu namuose- Už
kurti tau ugnį?

—Ne. Aš užsikursiu vėliau. O gal 
valgysiu ryžius nepašildytus.

—Ar galiu aš paimti tinklą?
—Žinoma.
Jokio tinklo seniai nebuvo; berniukas 

prisiminė, kada jį pardavė. Tačiau juo
du kiekvieną dieną jį įsivaizduodavo. 
Nebuvo nei puodo su geltonaisiais ry
žiais, nei žuvies, ir berniukas tai žinojo.

—Aštuoniasdešimt penki—laimingas 
skaičius,—tarė senis.—O ką, jeigu ry
toj tu pamatytum, kaip man užkibo 
tūkstančio svarų žuvis?

—Aš susirasiu tinklą ir prigaudysiu 
sardinių. Sėdėsi ant slenksčio prieš sau
lutę?

—Taip. Aš turtų vakarykštį laikraš
tį ; paskaitysiu apie beisbolą.

Berniukas nežinojo, ar vakarykštis 
laikraštis taip pat nėra tik prasimany
mas. Tačiau senis ištraukė jį iš po pa
galvės.

—Periko davė jį man vyno krautuvė
je,—paaiškino jis.

-—Aš prigaudysiu sardinių ir sugrį
šiu. Padėsiu jas kartu ant ledo, o rytą 
pasidalysime. Kai aš sugrįšiu, tu papa
sakosi man apie beisbolą.

—“Jankiai” negali pralošti-
—Kad tiktai jų neįveiktų Klivlendo 

“Indėnai.”
—'Pasitikėk “Jankiais,” mano sūnau. 

Prisimink didįjį Di Madžio.
—AŠ bijau ne tik Detroito “Tigrų,” 

bet ir Klivelendo “Indėnų.”
—Būk ramus. Nejaugi tu pradėsi bi

joti ir Cincinačio “Raudonųjų,” ir Či
kagos'“Baltųjų kojinių”?

—Išstudijuok viską-*—turėsi pasakyti 
man, kai aš grįšiu..

—Ar tau neatrodo, kad mums reikė
tų nusipirkti loterijos bilietą su skai
čiumi aštuoniasdešimt penki? Rytoj bus 
aštuoniasdešimt penkta diena.

—Mes galime tai padaryti, — tarė 
berniukas. —, Bet gal geriau pirkti su 
skaičiumi aštuoniasdešimt septyni? Juk 
praėjusį kartą buvo aštuoniasdešimt 
septynios dienos.

—Niekas dukart nesikartoja. Tu ma
nai, kad galėsiu gauti aštuoniasdešimt 
penktą?

—Aš užsakiau.
-—Vienatinį. Už du su puse dolerio. 

Iš ko mums juos pasiskolinti?
—Niekai. Aš visada galiu pasisko

linti du su puse dolerio.
(Bus daugiau)

Izymns tarybini
Komg. K.uueras.

<00 iii^uų giuumo 
suKoKLuveius
įžymus laryoims Kompo- 

zuorius Kemnoiaas Mori- 
cevicius Gueras, didžiųjų 
rusų Kompozitorių— jo oro- 
amo, KimsKio-Jhuorsakovo, 
Giazunovo, muzikinių tra
dicijų tęsėjas gimė Kijeve, 
pučiamųjų msor u m e n t ų 
meistro šeimoje. Glieras 
baigia Maskvos konserva
toriją auKso medaliu. JNuo 
to laiko prasideda jo kaip, 
pedagogo, Kompozitoriaus 
veikia, inuo 1920 m. jis dir
ba Kijevo konservatorijoje 
—proresonaus ir direkto
riaus pareigose, o nuo 1U26 
metų — iki JU941 m.—Mask
vos konservatorijos profe
sorius. Pas jį ruošėsi tokie 
Įžymūs taryoimai kompo
zitoriai, kaip MiaskovSKis, 
Čhačatiurjanas, Prokofje-^ 
vas ir kt.

Kompozitoriaus kūrybi- ’F 
niame palikime — keletas 
operų, baletų, simfoninių 
poemų ir uvertiūrų, 3 sim
fonijos (iš kurių 
Trečioji — “Uja 
cas”), koncertai 
orkestrui, arfai,
lei, voltonei, įžymus kiekis 
kamerinių - instrumentinių 
pjesių, daugiau kaip 100 
romanų. Jo kūriniuose 
jaučiamas tiesioginis ryšys ’ 

: su Glinkos, Borodino, Čai- 
kovskio tradicijomis; jo 

' i muzika intonaciniai artima

išsiskiria ’ 
Murovie- 
balsui ir 
violence-

SVEIKINIMAI “LAISVĖS” 
SUVAŽIAVIMUI

(Tąsa)
Pavieniai ir organizacijos

LDS 3 Apskritis, Eliza
beth, N. J., $25.

V. ir V. Bunkaį, Jamai-

Aido Choras, Ozone Park,

A. ir W. Juįrkev iciai, 
Woodhaven, N. Y., $15.

Lukšių Antanas, $12.
ALDLD 185 kp., Rich

mond Hill, N. Y., $10.
S. Večkys, Richmond Hill,

K. ir V. Karlonai, Mas-

V. ir B. Keršuliai, Brook-

K. MilinkeviČius, Brook
lyn, N. Y, $10.

ALDLD 1 kp., Brooklyn,

A. Skirmontas, Brockton, 
Mass., $10.

Lietuvių Moterų Klubas, 
Brockton, Mass., $10.

Anna Dobilas, Brooklyn,

S. ir K. Radušiai, Ba
yonne, N. J., $10.

Juozas N. Žajankauskas, 
$10.

Jonas, Jr., $10.
Ig. Urbonas, Cutchogue, 

L. L, $10.
B. Ivanauskas, Brooklyn,

M. Klimas, Fairlawn, N. 
J., $10.

ALDLD 6 Apskr., Phila
delphia, Pa., $10.

A. Philipse, Stamford, 
Conn., $10.

Geo. Stasiukaitis, Cliff
side, K J., $10.

P. Petrauskas, N. Y. C., 
$8. •

W. Baltrušaitis, Brook
lyn, N. Y., $?•. v.

Antanas Metelionis, St. 
Petersburgh, Fla., $6.

J. Pocius, Paterson, N.

port, Conn 
Jonas

mond Hill, 
Michael

Brooklyn,

Levitt-A. S. Matuliai 
own, Pa., $5.

Susninkų Jurgis, Wor
cester, Mass., $5.
- J. V., Binghamton, N.

LLD 133 kp., Camden, 
N. J., $5. • >■ •••<'

Kazys Dzevečka, 
relton, N. J., $5.

Lau-

Sudegusio teatro akto- y $5 
rius, Richmond Hill, N. Y., j ”

B. ir K. Briedžiai, Fo
rest Hills, N. Y., $5.

Sophie Petkus, Brooklyn,

K. Karpavičiene, Brook-

. Repšys, Brooklyn, N.

Maspethiete, $5.
R. ir G. Laukaičiai, Mas-

J, ir K. RuŠinskai, Jack- 
son Heights, N. Y., $5.

A. ir D. Veličkai, Rego

B. Makutėnienė, Cran
ford, N. J., $5.

P. ir N. Ventai, Forest 
Hills, N. Y., $5.

Anskiai, Brooklyn, N.

F. Kazokienė ir duktė 
Suzanna, Jamaica, N. Y., 
$5.

A. Mikalaus, Bi’ooklyn,

D. Galinauskienė, Queens 
Village, K Y., $5.

M. Stakoff, Brooklyn, N.

J. Stanelis, Short Hills, 
N. J., $5.

V. ir O. Čepuliai, Brook-

P. Babarskas, Hollis, N.

V* Žilinskas, Plymouth, 
Pa., $5.

Paūlina Jasil i o n i e n ė, 
Binghamton, N. Yi, $5.

M. ir E. Liepai, Wood- 
haven, K Y., $5»

D. ir F. Mažiiiai, Brook-

Bridge

Rich Mary /Witkus, Kearny, 
KJ., $&

X Tumosa, New Haven, 
Conn., $5<

Mrs. Mureika,' Milford,
Conn., $5. |xuu^ą nruuxiavxxxiai .

J. Bimba, Hawthorne, rusii .liaudies damai Ypa-;
N J $5 z | tingai vaisingą praeitį y .jo y *

Geo. Bernotas, Woodha- kūryba turėjo Azerbaidža- -į 
ven N. Y. $5. ;no Uzbekistano muziki-

K. Balčiūnas, Richmond ^ės kultūros išsivystymui..
Hill, N. Y., $5. i Didele rolė tarybinio muzi-

L ir K. Levanai, Brook-' kinio-choreografinio meno'7 ™ 
lyn, N. Y., $5. i istorijoje priklauso jo bale* 'fa|

3. Wiksriene, New Ha-, tams “Raudonoji gėlelė”
ven, Conn,, $5.,,

ALDLD 32 kp,, New Ha
ven, Conn., $5.

St. Rumšą, Brooklyn, N.

V. Petraitis, Woodhaven,
7 «

M. ir A, Aleksėjai, Wood
haven, N. Y./ $5.

Wm. Skodis, Woodhaven,

R. Merkis, Philadelphia, 
Pa., $5.

Geo. Wareson, Brooklyn,

S. J., Brooklyn, N. Y., 
$5.

J. Patkus, New Haven, 
Conn., $5.

Brooklyno m u z i kantas, 
$5.

M. F> Krungliai, Wood
haven, K Y., $5.

L. Gavril, Brooklyn, N.

jonas Grybas, Richmond

P. Višniauskas, Brook-

Caroline Remeitis, Ber
lin, Conn., $3.

P. Bieliauskas, Richmond

G; ir O. Šilkai, Wethers
field, Conn., $2.

Povilas Šiušąs, Holden, 
Mass., $2. ■

Frank Žavūs, Bethlehem, 
Pa. , $2.

A. Bepirštis, Brooklyn,

J. Balaika, Brooklyn, N.

J. ir W. Danilev i č i a i 
Brooklyn, K Y., $2.

jonas Kalvaitis, 
peth, N.. Y., $2.

A. ir J. Bakūnai, Cliff
side, KJ., $2. < 

. A 'Kalakauskienė, Brook-

Mas-

- Po $1: K. D e r e nčius, 
Cliffside, N. J.,; V. Lisa-

| “Varipis raitelis”. Už ypa-k | 
tingus nuopelnus muzikais' 
meno srityje Glierui su- v 
teiktas TSRS, Azerbaidža
no ir Uzbekistano TSR 
liaudies artisto vardai, ap- 
dovanotas trimis Lenino, 
“Darbo Raudonosios Vėlia
vos”, “Garbės ženklo” ordi
nais ir trimis medaliais. * 

R. Glieras mirė Maskvo
je 1956 m. birželio mėn. 23 d.

F. Sirgaila

Hart, Mich.
Pavasaris artinasi

Šiandien, sausio 29-ji, 
atodrėkis. Prieš porą savai
čių per kelias dienas krito 
sniegas, buvb uždengęs že
mę apie 10 colių storio bal
tu užklodu, bet tas užklo- 
das kasdien žymiai plonė
ja, tirpsta; diena darosi 
gesnė, ženklas 
artėjimo.

Pavasaris veikiausia 
neš pakaitų, tai 
ma. Medžiai sulapuos, 
dirbiai ars-akes žemę, 
sodins; sodininkai 
naikinti nuo medžių 
susias bakterijas.

Progresyviai žmonės pra
dės rengti gegužines, į miš
kus, kalnus išvažiavimus— 
rūpinsis sukelt kuo daugiau 
pinigų stiprinimui savo 
spaudos, organizacijų, 
rios irgi veda 
įvairiausias 
rios apnikę 
Nors mūsų gretos 
praretėjo, vienok 
ketis, kad 
stos vilties ir
kėtis, kad likusieji* nenu- 
stos vilties ir pasitikėjimo, 
^r-tęs darbą^ dėlei taikos ir 
^yjes^ntf” rtftbjaufe < ?

HaHtetfe

giminėms i Lietuvą. Kuri 
ten jau gauna Laisvę, rašc 
kad ji jiems patinka.



kiai. Nes visuose fabri- 
labai 

smarkiai plinta. Ir nepra-

Klausimas, kurio dar 
niekas nepakėlė

Rodosi, jau labai laikas
būtų mūsų šalies Kongrese kuose automacija
bei Senate pakelti balsą
prieš tą neteisybę. O tam eis nei keleri metai, kaip 
jau labai pribrendęs laikas.! milijonai darbininkų, kurie 
Kongresmanams, bei sena-! jau dabar išmesti ir būsimi 
toriams, vietoje ruošti be-j išmesti iš fabrikų, nesėdės 
verčius bilius, kaip ir ko-1 taip sau rankas susidėję, 
kiu būdu susilpninti ar vi-j Jie ieškos būdų kaip ša
šai sunaikinti darbo uni-|vo būvį pagerinti. Jie orga- 
jas, kad jos negalėtų taip I nizuosis ir kovos organi- 
griežtai pasipriešinti fab- zuotai. Kovos už trumpes- 
rikantams, kaip ir kiek į nes valandas, už nuolati- 
Amerikos žmonėms turės pius darbus, butus, laisvę 
būti pakelti taksai, kur ir žodžio ir rašto. O savaime 
kiek milijonu dolerių skir-laišku, kad turtuoliai tam 
ti, išdalyti tokiems “demo-1 viskam priešinsis. Sunkios, 
kratams”, kaip čiangas ir j labai sunkios kovos Jaukia 
Rhee, jau labai laikas pa
galvoti apie kitokius bilius. 
Reikia biliaus suvalstybinti 
Rockefellerių, Melonų, For
dų ir kitų stambiausių tur
tuolių turtus, paliekant sa
vininkams ne daugiau po 

*^$L00,000, ir tai būtų labai
žmoniška... Laikas tuomi

Amerikos žmones. Už tai ir 
visokie fašistukai, Hitlerio 
išperos, visose šalyse ne 
juokais pradėjo siausti... O 
multimilijonieriai tą jų pa
sirodymą su svastikimis, 
kryžiais labai nuolankiai 
pasitinka.

Labai įdomu ir tas, kad
susirūpinti ir visiems Ame- šitos aukščiausios civiliza- 
rikos piliečiams, jei jų pa-i'cijos gadynėje mokslinin-
siųsti atstovai šalies Kon
grese tuo nesirūpina! Nes 
patys Rockefelleriai nei 
kiti turtuoliai, būkite tik
ri, savo valia turtų neišda
lys liaudžiai. Tą turės at
likti patys Amerikos žmo
nės, išrinkdami į šalies 
Kongresą tokius žmones, 
kurie rūpintųsi visos liau
dies reikalais, o ne vien 
tik turtuolių, kaip kad da
bar yra.

Argi ne įdomu, kad šita
me aukščiausios civilizaci
jos 20-tame amžiuje iš arti 
penkių šimtų atstovų dar 
iki šiol neatsirado nei vie
nas, kuris būtų pakėlęs šį 
taip opų, bet būtiną klau- 
simą. Taip pat jau labai 

J būtų laikas pakeisti, iš- 
braukti ir tą nelemtą sky
rių, paragrafą mūsų kons^ 
titucijos, kuris nusako, kad 
privatinė nuosavybė turi 
būti šventa ir nepaliečia
ma... Tai labai kvailas ir 
jau savo dienas atgyvenęs 
įstatymas. Ir labai žalingas 
didžiumai Amerikos 
nių.

Dabar artinantis 
dento, kongresmanų, 
senatorių ir daugelio 
bernatorių rinkimai, 
liečiai turėtų iigai ir gerai 
pagalvoti, už kokius žmo
nes savo balsą turės ati
duoti. Taip pat žmonės tu
rėtų pagalvoti, kodėl vienas 
žmogus, kuris niekuo nesi
skiria nuo kitų, turi pilnus 
bankus dolerių — milijo
nus ir bilijonus, o kitas, ku
ris viską padaro, neturi 

h nieko! Bet dar iki šiol iš 
arti dviejų šimtų milijonų 

, "^įmonių neatsirado nei vie-

! mokslinin
kai, kurie jau su raketomis 
sugebėjo net mėnulį pasiek- 
•ti, pakol kas, dar nesugeba 
iš tabako išskirti tą biau- 
rų nuodą nikotiną, kurį jau 
veik visi mokslininkai, gy
dytojai yra pripažinę nuo
du, kuris labai žaloja žmo
nių sveikata.

Susninkų Jurgis

se-

zmo-

prezi- 
dalies

gu
pi-

Tarybu Sąjungos 
'aklini’ rekordai

1959 metais Tarybų 
iungos lakūnai pasiekė
karnų pasaulinių rekordų:

Aukščio rekordai
Lakūnas V. Iliušinas, 

lėktuve “T-431,” pasiekė 
28,852 metru (93,769 pė
das.

Lakūnas V. Simonovas 
' “RV” lėktuvu ir su vienos 
tonos kroviniu pakilo 20,- 
456 metrus, o su dviem to
nomis—20,174 metrus.

Lakūnas J. Alašė javas 
lėktuvu “TU-104B,” su 25 
tonomis krovinio, pakilo iki 
13,000 metrų. (Metras yra 
3 pėdos ir 3 coliai ilgio.)

Greičio rekordai
Lakūnas V. Kovaliovas, 

su kroviniu 15 tonų, ratu 
atlikdamas 1,000 kilometrų 
kelionę, skrido po 1,016 ki
lometrų per valandą.

Lakūnas V. Kokkinaki,

Kur “darbas ieško žmogaus”
LATVIŲ TAUTA !

NAUJAME GYVENIME ' rų.
Tarybų valdžia ... atnešė 

latviams laimę, įkvėpė 
jiems tikėjimo į šviesią ir 
puikią ateitį. Naujoji vi
suomeninė santvarka vi
siems laikams likvidavo 
nedarbą Tarybų Latvijoje, 
sudarė visas, prielaidas 
sparčiai vystyti respubli
kos ekonomiką, kultūrą ir 
mokslą, kelti darbo žmonių 
materialinę gerovę.

Latvjoje leidžiama daug 
laikraščių. Didžiausi ir po
puliariausi jų tarpe yra 
“Cinia” (“Kova”), “Rigas 
Balss” (“Rygos Balsas”) 
ir “Sovietskaja Latvija” 
(“Tarybų Latvija”). Šiuo
se perodiniuose leidiniuose 
yra skelbimų skyriai. Pa
teiksime keletą skelbimų, 
kurie vaizdžiai rodo, kad 
Tarybų Sąjungoje ne žmo
gus ieško darbo, o darbas 
ieško žmogaus.

Antai “Cinios” šių metų 
spalio 24 dienos numeryje 
galima buvo paskaityti 
štai ką: “Latvijos TSR 
Liaudės ūkio tarybos Cent
riniam k o n struktavimo- 
technologijos biurui reika
lingi :

Inžinieriai ir technikai,
Konstruktoriai,
Mašinų mokslo inžinierai,
Technologai,
Statybos inžinieriai,
Inžinieriai - termotechni- 

kai.
Kreiptis šiuo adr'esu : 

Ryga, Krišjano Barono 
gatvė, Nr. 2, III aukštas, 
kadrų skyrius.”

Toliau seka daug kitų 
skelbimų, kuriuose darbo 
žmonėms siūlomas įvai
riausias darbas.

Beveik kiekvieno “Rygos 
Balso” numerio skyriuje 
“REIKALINGI” galima 
rasti darbą įvairiausių 
specialybių žmonėms. Vien 
tik 1959 metų spalio 19-os 
dienos numeryje kombina
tas “Rigas Audums,” Ry
gos elektros mašinų gamyk
la, Rygos autobusų parkas 
ir Rygos miesto Lenino ra
jono Buitinio aptarnavimo imkite atostogų ir gerai 
kombinatas kviečia į darbą pailsėkite.
skardininkus, poliruotojus, r- 2 ‘ 2 U 7' ’ 
formuotojus, tekin t o j u s, buvo atvažiavęs d. V. And-

jkalauja ' kvalifikuotų kad- 
Pagal skelbimus, ku- 

: riuos mes spaus d i n-a m e 
respublikiniuose laikraščiuo
se, į gamyklą kasdien atei
na šimtai įvairiausių speci
alybių žmoriių ir siūlo savo 
paslaugas .; Geri uždarbiai 
juos pilnutinai patenkina.

O kai m-es Rygos elek- 
troteenikos gamykloje 
“VEF” .— vienoje didžiau
sių respublikos įmonių — 
norėjome patekti pas kadrų 
skyriaus viršininką, pri
imamajame buvo tie, kurioj 
pagal skelbimus atėjo įsi
taisyti į darbą. Atėjo į 
kadrų skyrių ir Vikenti jus 
Okružnovas. Šį rudenį jau
nuolis baigė elektrotechni
kos technikumą, ir jam bu
vo pasiūlyta stoti dirbti į 
radijo imtuvų gamybos ce
chą. Jis mielu noru sutiko

Norwood, Mass.
I

Sausio 16 d. 10 v. ryto 
girdžiu birbia telefono 
skambutis. Manau sau, kas 
čia dabar taip anksti gale- 
tų šaukti. Pakeliu telefono 
ragelį, pasakau “alau”, atsi
liepė malonus moteriškas 
balsas. Tai buvo Evan Niau- 
rienė iš Islington, Mass. 
Klausia manęs, ką veiksiu 
šį vakarą. Girdi, jeigu ne
turi jokio užsiėmįmo, tai 
važiuokim į Montellą atlan
kyt mums gerai žinomą ge
rą draugą, Laisvės skaity
toją J. Masteiką, kurį jau 
tema seniai buvo ištikus 
skaudi ligos nelaimė. Nors 
jau dabar yra pasveikęs, 
bet netekęs vienos kojos.

Sutinku. Bet ji sako, gir
di, nevažiuok vienas, turi 
paimti L. ir M. Trakimavi
čius ir N. Grybienę, o aš su 

1 Bob paimsim S. ir E. Ka-
eiti kontrolieriaus pareigas i ra]s. jr j. jr s. Budrevičius. 
techninės kontrolės skyrių-I 
je.

—Čia aš galėsiu gerai 
susipažinti su gamybos! 
technologija, o tai man po

6 v. vakaro nuvažiuoju 
i pas d.d. Trakimavičius. Jie 

j manęs jau laukė. Iš ten už
sukom pas Grybienę. Susė- 

mokslo labai reikalinga,— c^m keturiese į f ordų ką ir 
—O paskui stosiu į aukštą- leidomės važiuoti. Oras ^tą 
ją mokyklą ir mokysiuos 
nenutraukdamas darbo.

Dirbti ir mokytis! — tai 
dabar tapo tarybinio jau
nimo devizu. Kurdamas 
materialines gėrybes, jau
nimas godžiai veržiasi į 
mokslą, kuris taip reikalin
gas tarybiniams žmonėms, 
statantiems komunizmą.

...Kasdien Tarybų Latvi
joje šimtų tūkstančių eg
zempliorių tiražu išeina 
respublikiniai laikraščiai. 
Juose visada galima rasti 
skelbimus/-siūlančius darbą 
beveik visų, sp-ec i a 1 y b i ų 
žmonėms.

Tarybų Sąjungoje ne 
žmogus ieško darbo, o, 
priešingai, darbas ieško 
žmogaus.; y). ■

Iš laiški; redakcijai
A. BIMBAI
Gerbiamas drauge:

Mačiau, kad d. R. Mizara 
jau sugrįžo. Tai dabar pa-

Sausio 24 d. iš Chicagos

Iš Pennsylvanijos valstijos
Philadelphijos ir apylin-| Kalbėdamas 300 univer- 

į kės lietuviai.18-tą dieną ko-, siteto studentų Polyansky 
vo, Rusų Klubo svetainėje, pasakė: Mus visur vadina 
1150 N. 4th St., turės pro
gą matyti gražius iš Lietu
vos judamus paveikslus. 
Philadelphijoje yra gražių 
senosios kartos ir naujai 
atvykusių lietuvių, kurie 
yra pasiilgę savo gimtinės. 
Tie, kurie gyvena 40 ar 50 
metų šioje šalyje, 'turės 
progą prisiminti Lietuvą. 
GaL nekurie matys tas vie
tas, kuriose gimė ir augo.

Taip, per tokią eilę metų 
daug kas įvyko gyvenime. 
Gyvenimas eina pirmyn su 
progresu, ir čia bus proga 
pamatyti, kas pasikeitė 
Lietuvos gyvenime. Camde- 
no, Philadelphijos kaimy
nų, ir kitų artimų Philadel
phijos priemiesčių lietu
viai kviečiami. Prisiminki
te ir tai, kad mažai yra'to
kių progų matyti judamus 
paveikslus iš Lietuvos. Ren
gėjai sako, kad rodymas 
prasidės 7:30 v. vakare. 
Paveikslus rodys Jonas 
Grybas iš Brooklyn, N. Y.

‘’reds”, tačiau nemaža da
lis čia susirinkusių nešioja 
raudonus kaklaraiščius. /

“ Philadelphia Inquirer” 
editorialų rašytojas agituo
ja už atšaukimą student 
tams saugumo priesaikom. 
Editorialų rašytojas rėme 
prezidento obalsį, jog dau- 
geliui mokinių toks įstaty
mas esąs kenksmingas. Ro
dosi, tame pačiame laikraš
tyje ir tūli profesoriai ir 
ir studentas kelia tokį pat 
obalsį. Geras apsireiškimas,

Well, kiek tenka patėmyr 
ti spaudoje apie Philadel- 
phijos ir apylinkės organi
zacijų veikimą, visai nie
ko nesigirdi apie LDS veik
lą! Kartą teko kalbėtis sų 
LDS sekr. J. Siurba ir jisai 
pažymėjo, kad šioje apylin
kėje gyvuoja trys LDS 
kuopos. Liepos mėnuo ne 
per toliausia. LDS 14-tas 
seimas įvyks Philadelphia 
joj. Reikia subendrinti vei
kimą, darbo bus, ir jo bus 
daug. Aš nors gyvendamas 
nuošaliai, bandysiu prisidė
ti

; vakarą buvo gražus, bet 
pusėtinai šaltas.

Nei nejutom, kai -pasie
kėm Montellą. Sustojom 
prie Musteikų vienos šei
mos namelio, kurį jis ciane 

j perdaug metų įsigijo. Vi- 
' du j e radom netik Niaurūs 
ir su jais atvykusius, bet ir 
draugus S. ir J. Reinardus 
iš Dorchester, ir daugiau 
Musteikų draugių Po trum
po pas:kalhėjimo, prasidėjo 
vaišės. Pasirodė, kad mūsų 
moterys iš Norwoodo ir iš 
kitur atvažiavo dd. Mustei- 
kas atlankyti ne tuščiomis 
rankomis. Tuoj pasirodė, 
kad jos turi įvairios rūšies 
užkandžių: kugelio, 
go, sūrio, kavos 
kų skanėstų.

Po užkandžių, 
kai buvo įteikta 
draugų kukli dovanėlė — 
checker board, labai gražiai 
padaryta. Gavęs draugą, 
galės lošti, neteks 
džiauti.

J. Musteikai teko 
venti dvi skaudžios 
mes. Prieš kelerius 
per nelaimingą atsitikimą 
jis nusilaužė vieną koją; 
teko ilgai jam būti ligoni
nėje, vienok koją sugydė. 
Nors šlubuodamas, bet apie 
namus galėjo po biskį dir
binėti. Prabėga keleri me
tai nuo pirmos jo nelaimės, 
štai ir vėl ištinka Juozą 
tokia pat nelaimė, nusilau- 
žia iš naujo tą pačią koją. 
Šį kartą teko ją gydyti per 
daug mėnesių, bet pagydyt 
jos nebuvo galima, turėjo 
koją aukščiau kelio nuplau
ti. Žinant gerai, kiek daug 
Juozui teko pergyventi 
skausmo ir panešti vargo, 
tai net šiurpas ima. Bet 
šiandien iš Juozo veido ne- 
nesimato jokio nusimini
mo. Rodos, kad tuos skaus
mus pergyveno kiti, bet ne 
jis.

J. Musteika buvo ener
gingas ir darbštus žmogus. 
Atsimenu, keleri metai at
gal per Laisvės piknikus, 
kurie vykdavo liepos 4 d., 
Tautiškame Parke, Mpntel- 
lloj, Juozas būdavo atsive
ža iš namų savo pečiuką ir 
kepdavo hamburg~ steikus, 
šutindavo kernus. Vieną 
kartą kepė čielą avelę, dir
bo visą dieną, net sušilęs, 
vaišindamas atvykusius į 
pikniką, kad tik daugiau 
pelno padaryt spaudos rei
kalams.

Linkiu J. Musteikai ge
riausios laimės! ' v

M. Uždavinio

Vienose valstijose moka
ma taksai nuo įplaukų, kito
se valstijose nemokama, bet 
Philadelphijoje dirbantieji i 
turi mokėti taksus, ir darb
daviai turi juos išskaityti.

Na, ir federalės valdžios 
tarnautojai nenori mokėti 
miestui taksų, ir, sakoma, 
miestas gali nustoti geros 
dalies įplaukų. Ir kaip visi 
duomenys rodo, gal dalyką 
bus sunku gražiuoju iš
spręsti. Abi pusės 
savo nusistatymo.

Pilietis

laikosi

pyra- 
ir kitoniš-

J. Mustei- 
nuo visų

nuobo-

pergy- 
nelai- 
metus

Rumford, Me. <
Mirė V. Padgalskis

Tai ir vėl Lietuvių kapi- 
nėse supylėme naują kapą.. 
Palaidojome Vaclovą Pad* 
galskį, vasario 1 d.

Diena buvo graži. Paly
dovų daug susirinko ne 
vien vietinių. Iš Lewiston 
buvo Vaitonis ir kelios mo
terys. -į U'

Palaidojome laisvai, nes 
jis tokiu buvo. Ilsėkis, Vae- 7 
lovai, ramiai! " įk' ri

Jau daug lietuvių/ ilsisi 
šioje Amerikos žemelėje.

Sovietų inžinieriai, ku
rie lankėsi Amerikoje, ap-: 
lankė Fairless Hills plieno 
išdirbystę. Svečiam suruoš
ta priimtuvės, pietūs, su 
gražia dirbtuvės inspekcija. 
Sovietiniai svečiai kalbė
josi su dirbtuvės viršinin
kais ir darbininkais. Sve
čiai įteikė Ą. Bilyk, kuris 
sukalba rusų kalba, dova
ną—Bakų Oil Fields meda
lius, tai buvo maža auksinė 
knygutė su paveikslais So
vietų žibalo laukų.

Svečiai aplankė ir Phila- 
delphiją. Surengtame po
būvyje dalyvavo valstijos 
gubernatorius. Svečiai, kal
bėjo universitete studen
tams. Svečiams įteikta 
kiekvienam po Laisvės var
pą. Polyansky, vadas So
vietų delegatų, paačiavo už 
jiems vertingas dovanas. 
Polyansky užkvietė plieno 
darbininkus aplankyti So
vietus.

Na, ir keli dipukai de
monstravo savo žioplumą 
su nelemtais šūkiais prie 
miesto rotušės, bet polici
jos kapitono įsaku jie buvo 
pašalinti iki penktos gatvės.

Washingtonas. — PrezL’ 
dentas Eisenhoweris viešai 
neužgiria Niksono į prezi
dentų kandidatus. Jis sakoj 
kad Respublikonų partijo
je yra daug vyrų, tinkamu 
būti kandidatais.

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Paraše L. Prūseika

sandėlininkus, šaltkalvius, Į 
šoferus, krovikus, siuvė
jus, sukirpėjus.

Diegiant gamyboje šiuo
laikinę techniką, plečiamos 
esamosios įmonės, statomos 
naujos. Latvijos respubli
koje per septynmetį numa
tyta p a s t a t y ti dirbtinio 
p 1 u ošto, -elektroizoliacinių 
medžiagų, plastinių masių 
ir mineralinės vatos fabri
kus. Kadangi bendroji pro
dukcijos gamyba respubli
koje per septynmetį bus pa
didinta 60 procentų, pri
reiks naujų darbo rankų.

— Respublikos laikraš
čiai, — pasakoja laikraščio 
“Rigas Balss” redaktorius 
Janis Balodis, — nespėja 
išspausdinti visų skelbimų 
apie priėmimą į darbą. Jų 
daug. Tai reiškia, kad dar
bo jėgos pareikalavimas 
diena iš dienos didėja.

Apie tai kalba ir įmonių temoje”. Tema svarbi.

rulis į Floridą, ir tą pačią 
dieną lankėsi Socialio Klu
bo piknike. Jis'iš Miamės 
išsivežė “Vilniai” suvirš 
$300, aukomis, pasveikini
mais ir prenumeratomis.

Taip pat Miamės Lietu
vių Liter atūroą Draugijos 
175 kuopa turėjome didelį 
pikniką, naudos buvo gra
žios. Paaukojome “Vilniai” 
$100, “Laisvei” $25, “Liau
dies Balsui” $25, Urugva
jaus “Darbui” $25, apsigy- 
n i m o reikalams $25 ir 
Draugijos Centrui $25. Tai 
graži parama.

Drg. V. Andrulis išvažia
vo į St. Petersburgą ir apy
linkę, Sužinota, kad jam ir 
ten puikiai pavyko ir gavo 
“Vilniai“ apie $400.

Aš turiu parašęs pusėti
nai ilgą, straipsnį- “Maisto 
gamyba kapitalistinėje sis- 

. Jei 
jūs manote, kad galėsite su
naudoti, tai praneškite 
aš

Tai gyvi bruožai iš jo gyve- 
nitno, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu 
venimai kalėjimuose, ištrėmi-

v' 
pergy- -«1

mas j Sibirą ir kiti erškėčiuoti
su 15 tonų kroviniu,, lėktu
vu
tu, 2,000 kilometrų ilgio 
kelionę, darė po 719 ir pu
sę kilometro per valandą.

Lakūnas A. Lipko lėktu
vu “103M,” su 10 tonų kro- 

, skrisdamas 1,000 
kilometrų ilgio kelionę, da
rė po 1,029 kilometrus per 
valandą.

1959 metais Tarybų Są
jungos lakūnai laimėjo 2:4 
pasaulinius rekordus aukš
čio ir tolio.

11-18,” skrisdamas ra-

no, kuris būtų parašęs laiš-j vinių, 
ką tuo klausimu į šalies 
Kongresą... Visi tik aima
nuoja, tik dejuoja, kad vis

ikas brangsta ir brangsta 
įr kad tam nesimato jokio 
galo! Net ir paty^ valdžios 
Žmonės Washingtone nuo
lat skundžiasi: stoka pini
gų mokykloms, labai stoka 
mokytojų, stoka ligoninių, 

mielaširdingų sese-1

takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iš 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 16, N. Y.

SENOVeS kinų 
MIESTAI 

daįii" j “"į,
Į Kasinėjimus, o n a n a a n o 
mieste ir Jo apylinkėse 
( C h -e b ė jaus provincija), 
atrasti du senovės miestai. 
Jų benras plotas 25.5 kvad
ratinio kilometro. Laikraš
tis “Ganmin žibao” prane
ša, kad šių miestų kasinė
jimo rezultatai, taip pat 
netooliese rastos didikų lai
dojimo vietos iš Čžango 
epochos (V-III amžiaus pr. 
mūsų erą kariaujančių ka
ralysčių epochos) yra labai 
vertingi materialinei Kini
jos kultūrai tirti.

stoka, stoka, stoka vis-;
Tik vienam militariz- 
tai pinigų yra! Na, o 

Rockefellerių, Fordų 
turčių bilijoninės 

ne p a judina- 
Saugok — perkūne! 

kas drįstų tuos jų bili- 
paliesti... !

betgi jau artinasi tas 
kada tie jų .turtai ne 

bus paliesti, bet ir 
l Jau jei ne kas ki- 
automacija juos pa
pacies labai smar

nuosavybės

vadovai.' Štai ką pareiškė, 
pavyzdžiui, Rygos vagonų 
gamyklos direktorius And
rejus Eismontas:

—Musų gamykla žymiai 
išplečiama. Septy n m e č i o 
pabaigoje bus paleisti į 
darbą nauji gamybos! barai. 
Bus pradėti gaminti nau- 
jaūsų konstrukcijų elektri
niai traukiniai, nauji mo
toriniai tramvajaus vago
nai. Įmonė gaus labai na
šius automatinius ir pu
siau autom^tinus įrengi- 

Visi šie darbai rei-

ir
prisiųsiu.
Draugiškai,

, J. W. Thomsonas,
Miami, Fla. "

Nuo Redakcijos: Straips
nį prašome tuojau prisiųs
ti. Neabejojame, jog galė
sime sunaudoti.

Laisvė, 
102-02 Liberty Avenue 
Ozone Park 17, N. Y.

mus.

Jei Tamsta. neg« 
Laisvei naujo ; skaityt 
nors stambesne auka 
biudžete’

.Jei 
Laisvei

negali gauti 
o jo, tai 
paremk

KNYGA Iš 283 PUSLAPIŲ, KAINA $2.00
Gaunama ’’Laisvės” Knygyne. Reikalaudami rašykite

!l, , 111,11, ......... .......■«••———••—••R*—
5 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., vasario (Febu) 9,

Antano Metelionio Raštai

Apie Dievus ir Žmones
Autorius suteikia daug rimtų mokslinių įrodymų apie 
tai, kaip atsirado tikėjimai, kaip pagaliau išmislijami 

patys dievai ir jų garbinimai.
/ '

Duoda daug aiškių istorinių išvadų apie religinius 
prietarus, kurie kaip saulė ledą tirpina mintį 

' įkalbamojo užgrabinio gyvenimo. ,



GRAŽŪS FMAI IŠ LIETUVOSKaip atsirado akmenys, 
“rieduliais” vadinami?

Mūsų krašto laukuose ir i juose, kitur 
pamiškėse, kalvose ir slė
niuose — daug kur aptin
kami akmenys, kurių vieto
mis taip gausu, jog atrodo ' 
tartum kas būtų jų prisė- 
jęs. Nemuno, šventosios, 
Dubysos žaliaisiais šlaitais 
kopdami, braidydami gra
žiose upių ir ežerų pakran-, 
tėse,.taip pat matome ™g" liais. Šis procesas vyko la- Jonas Grybas, 

bai lėtai, nuolat tirpstant 
ir stumdantis ledo tek-;
mėms. Todėl vietomis buvo mirštamus vaizdus iš mūsų senosios tėvynės, 
suklota labai stora moreni-1 
nė danga, siekianti, pavyz-1 

BT^e‘įdžiui, Baltijos aukštumui 
i srityje iki 250 metrų ir. 
daugiau. Ir visoje toje sto-■ 

irymėje galima rasti daug 
rieduliu.

Skirtingi ledynmečiai su-

Žmonės prieš nacių 
užtarėjus

Pasirodžius nacių svasti-

Visiems Brooklyno ir apylinkės lietuviams nepa- 
i prasta proga pamatyti naujai gautus ir nepaprastai | 

išjudindamas! gražius filmus iš Lietuvos. Jų rodymas įvyks jau šį sek- 1 
gilesniuosius, o nešamos madienį, vasario 14 d., Ukrainą Demokratų Klubo sale-! kų bangai atsirado tokių, 
kietos granitinės bei kitų 0e> 216 Grand St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 7val. vakarė. ..... ............ .. ''
uolienų skeveldros buvo Bus rodomi:
nuolat zulinamos, smulki- “Yra šalis” (apie amerikiečių lietuvių' ekskursiją
narnos, trupinamos ikismė- Lietuvoje), 
lio ir netgi akmens “miltų”.

Ledynas Lietuvą ne iš 
karto padengė moreninė- į 
mis nuogulomis su riedu-

“Lietuviškos vestuvės”
“Tėvynė”
“Viename kolūkyje”
Filmų rodymą rengia LLD Antroji apskritis. Rodys

sančius akmenis, vadina
muosius riedulius. Vieni iš 
jų tik kumščio didumo ar 
mažesni, o kitų ir iš vietos 
pajudinti negalima. Labai 
akmeningos Molėtų, 
nos apylinkės, gausu mar-i 
gaspalvių riedulių apie N. 
Vilnią, 
Aukštadvarį, Alytaus rajo
ne, žemaičių aukštumoje ir 
daugelyje Kitų respublikos paUpg Lietuvoje ir skirtin- 
vietų. ‘gos sudėties riedulius.

Velnias ir akmuo Kokia Lietuvos riedulių
Nuo seno žmonės savaip, reikšmė

aiškino riedulių kilmę, kui-! Moksliniu atžvilgiu jie 
darni padavimus ir legen- jabaį svarbūs tyrinėjant le
das apie velnią, nešusį ak- ■ dvnrnetinį laikotarpį. Rie- 
menis ir, prakiurus , ’ dūlių tyrimai padeda nu-
šui, pabėrusį juos į dirvas,; statyti morenų sluoksnius, 
apie tai, kad akmenys nuo- ap]edėjimų skaičių, jų cent- 
lat augą, keliaują iš vienos: rus, |edyno slinkimo kryp- 
vietos į kitą. Iš kartos į’tis 
kartą perduodami pasako- ■ 
jimai apie verčiamą už ne-i 
mylimo tekėti mergaitę, iš i 
sielvarto į akmenį pavirtu-' 
šią, apie šimtus drąsių vy- i j^ogus'^ akmens' 
rų, kopusių į au stą ai'inago — ugnį įskeldavo, ga
mes žiburio kalną 11 ŲŲ°, mjndavo kauptukus žemei 
šimtų akmenimis nedeju-i įjjpįtj kirvukus, iečių ant- 
sių, Tačiau visa tai tėra lius ir iais užmušdavo 
gražus tautosakos, lobis. ! žv-fis maisįui ar gindav?.

Riedulių Kelionė | si nuo priešų, o švytinčiais 
Dabar niekas neabejoja, I akmenėliais pasipuošdavo, 

kad rieduliai į Lietuvą yra į Senovėje ant akmeninių 
atkeliavę iš svetur — iš aukurų smilko musų prosej 
Šiaurės ‘ aukos Perkūno garbei,

Kvartero, jauniausio geo-j 
loginio periodo, kuris prasi
dėjo maždaug prieš 610,000

Trakus

Įėjimas—auka $1.
Nepraleiskite šios gražios progos pamatyti nepa-

; kurie tvirkino, kad tai tik 
I “pramuštagalvių” darbas, 
arba svastikas tėplioja tik 
“norėdami pasigarsinti”.

Visa eilė žmonių parašė 
protesto laiškus prieš to- 

' kius nacių veiklos užtarė
jus. Vasario 4 d. “Long Is
land Press” išspausdino 
'keletą laiškų.

Kurt Obernbreit, iš Fo
rest Hills, rašo, kad tai 
žmogžudžių ženklai, kurie

Po miestą pasidairius
Per pusantro mėnesio 

New Yorke automobilistai 
užmušė 13-ką žmonių, ku
rie buvo be pagalbos palik
ti gatvėje. Tryliktasis bu
vo C. Moore, 65 metų vyras.

Tarp lietuvių
Pirmadienį, vasario 8 d., 

j Manhattan General ligoni- 
u_ į nėję p a d a r y ta operacija

Nepaprastai didelę svar
bą rieduliai turi žmonių 

’buityje. Tai jau rodo sena
sis akmens amžius. Tada

Rengėjai iššaukė Antrąjį pasaulinį 
ikarą ir pražudė 20'milijonų 
■ žmonių.

Rose Lippman, iš Ozone 
i Park, rašo, kad svastikų 
; tepliojimai, tai “nėra pus-

Ezabelei Sutkienei, žmonai 
Igno Sutkaus, kuris turi 
taverno biznį 492 Grand 
St., Brooklyne.

Prieš 5 mėnesius Ezabelė 
Sutkienė turėjo operaciją. 
Jai buvo iš vidurių išimtas 
navikas (tumoras). Dabar 
vėl jai augo kitas navikau- 
lis ir vėl turėjo pasiduoti 
operacijai. Laikraščiui ei
nant į spaudą, dar nebuvo 
galima spręsti operacijos

Šauni pasitikimo« pare
į JI’ V ~ ’ 7 A

Praėjusio penktadienio Į galvių darbas ir ^negalima į 
vakaras mūsų Kultūrinia
me Centre buvo labai įdo
mus irr džiugus. Dvi smar
kios aidi-etės, Eva Mizarie- 

; nė ir Nastė Buknienė, nu
sitarė surengti Rojui ML 
žarai pasitikimo “parę.” O 
geriausia tai padaryti, gir
di, bus Aido Choro pamo
kose, pasikviečiant dar visą 
eilę ir pašalinių. Taip ir 
buvo padaryta ir sueigėlė 
įvyko. Po choro trumpų 
pamokų įvyko vaišės. Iš

i tai lengvai žiūrėti”. Hitle
riui atėjus prie galios irgi 
daugelis taip nacius teisi
no.

S. Niedelman, iš Kew 
Garden, rašo, kad svastikų 
tepliojimai yra rimtas pa
vojus. Jas tėplioja daugelis 
tų, kuriuos Vakarų demo
kratai išteisino už krimina- 
lystes.

Policija suėmė tris vy
rus ir vieną merginą. Jie 
ant Bussing Ave., Bronx, 
atėmė nuo gatve einančio 
$35. Bet tuo kartu pasitai
kė policija, kuri ir suėmė 
piktadarius.

Policijai buvo pranešta, 
kad ant 56th St., Manhat
tan^, gyvena merginos, ku
rias priimta vadinti “Call- 
girls”. Vienas policininkas 
nudavė “kostumerį” ir jam 
buvo iššaukta mergina, ku
ri už $50 parduodavo “mei
lę”. Po to policija areštavo 
dvi raudonplaukes pussese

res Nadinę ir Heleną Ree
ves.

Paieškojimas ;
Ieškau brolio Navicko Antano, 

sūnaus Antano, gimusio Vilkaviš- 
kio apskrityje, Gražiškių valsčiuje, 
Siškinių kaime. Jis randasi Ar- 
gentinoje; išvyko ten 1926 m. iš 
Bartininkų valsčiaus, Pagernavės f; 
kaimo.

Kvaselienč Elzbieta, d. Mykolo 
Kaunas

Dzeržinskio g-vė, Nr. 3, butas 4 
Lithuania, USSR ’ .-f'

PRANEŠIMAI į
C LEVELAND, OHIO

Klubiečių Atydai. Esate visos 
kviečiamos dalyvauti klubo susirin
kime, vasario 11 d., 11 vai. ryto, 
klubo salėje. Bandykite gauti nau
jų narių, pakalbinkite pažįstamas, 
kurios dar nenarės. A. R. (10-12)

EAST NEW YORK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, vasario 10 dieną, y 
7.30 vai. vakare, 102-02 Liberty Avė., 
Kultūriniame Centre. Visi kuopos 
nariai prašomi dalyvauti. Kurie 
dar nemokėjote duoklių už šiuos 
metus, prašomi tuoj užsimokėti*

Sekr. K. Briedis

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus ALDLD 10-os kuopęs 

susirinkimas įvyks vasario (Feb.L^ 
12 d., 7.30 v. vak., 1150 N. 5th SU 
Nors mūsų sekretorius drg. JMt: , 
Kazlauskas susirgo, randasi ligoni-^ 
nėję, iždininkė drg. A. Žalnierai- 
tienė taipgi ligoninėj, bet mes tu
rime keletą labai svarbių reikalų, • 
neužilgo turėsime filmų iš Lietuvos 
vakarą, tai nepatingėkite atsilan
kyti į šį susirinkimą. Kuopos ko
mitetas. (11-12)

New Yorkas. — Didžiu
lis Tarybų Sąjungos lėktu
vas “Tu-114” per dvyliką 
valandų atskrido iš Mask
vos į New Yorką. Pirm nu
sileidimo lėktuvas padarė 
tris lankus, ant Internatio
nal orlaukio kaipo pasvei
kinimo ženklą.

Mrs. Hayes apskundė 
Queers General ligonine 
ant $100,000. 1958 meta;s 
toje ligoninėje mirė jos 
dukra Christine nuo du 
kartus daugiau ite i k t ų 
vaistų, kaip jų galima per 
dieną duoti.

CLEVELAND, OIHO
Mirusio J. Daraškos 4 metų mir-.>* 

ties sukakties paminėjimas yra per
keltas j vasario 21 d. (sekmadienį)^ 
1-mą valandą popiet.

Perkellta todėl, kad kai kurie 
draugai pageidavo, kad paminėji- 
ams būtų laikomas sekmadienį, nes 
daugiau susirinks svečių ir vieš
nių.

Taigi, gerbiamieji, prašome skaitą 
lingai susirinkti, šeimynos nesi- 
gaminkite namie pietų, čia gerai 
papietausite. Paminėjimas bus 
LDS salėje, 9305 St. Clair Ave.

V. Daraškienė (11-12)

Policija areštavo A. de 
Angelis, H. G. Andrepjevą 
ir W. Morganą. Sako, buk 
jie prieš penkis mėnesius 
yra pavogę $200,000 vertės 
žiedų, laikrodėlių ir kito
kių dalykų.

pasekmių, nes ligonė buvo, ti]<rųjų, £aį buvo pilnai to 
tik ką operuota. . žodžio prasme vakarienė.

’ Spėju, jog toms geroms
Senas brooklynietis Juo- draugėms tas viskas nema

žas Steponaitis, geras, pa- žai lėšavo. 
žangus žmogus, neteko 
abiejų kojų. Prieš metus 
laiko Steponaičiui buvo nu
pjauta viena koja, dabar 
jam nupiovė ir antrą. 

t

Juozas Steponaitis yra 
Kings County ’ ligoninėje, 
ant antrų lubų, Ward“ 11.

Steponaitis serga cukrine

tik ką operuota.

. Bet jos norėjo 
kartu su visais draugais 
pasidžiaugti d. Mizaros su
grįžimu iš Tarybų Lietu
vos, ir todėl išlaidų nepai
sė. • .

Valgius' paruošė -Mary, 
Wilsohi'ene, oujai padėjo 
Nelė Ventienė. ^ Viskas • bu
vo ? kuo ’skaniausia.' Ačiū

KAS NORI APLANKYTI 
VILNIŲ?

Skaitytojai pastebėjo 
mūsų laikraštyje garsini
mą, kad galima važiuoti 
apsilankyti Vilniuje. Tai 
mūsų senosios tėvynės sos
tinė ir daugelis nori ją ap-

akmenimis buvo išklojami liga.^ Jis Jau 7,4 . met.ų am
i ‘ i f v • t ri ' J ' X '*1 —ir kapai.

Labai daug riedulių su-1 
m. ir tebetrunka dabar, — naudojama statyboms, nes 
pačioje pradžioje pakito jie pasižymi atsparumu slė- 
klimatas šiauriniame Že-jgimui ir ardomosioms jė- 
mėš pusrutulyje. Dėl to įvy- ; goms. Jais kadaise būdavo 
ko laippsniškas atšalimas ! sutvirtinami piliaka 1 n i ų 
ir milžiniško masto aplėdė-į šlaitai. Pavyzdžiui, Migo- 
jimas, trukęs su pertrauko-į nių (Jiezno raj.), statomos 
mis apie 600,000 m. Kalnuo- tvirtos pilys (Kauno, Vil
tose Skandinavijos, Suomi- niaus, Trakų, Lydos ir kt.)i, 
jos, Kolos, Naujosios Že- tiesiamos kūlgrindos per 
mės, šiaurinio Uralo ir ki- pelkes. Vėlesniais 
tose šalyse ėmė kristi gau- akmenys buvo panaudoja- 
siai sniego. Per šimtų šim- mi bažnyčių, dvarų, pasta
tus metų jo tiek susikaupė, tų statybai. O kiek akmenų 
kad dėl slėgio susiformavo dabar sukiojama į statomų 
net ištisi ledynai. Kokie ko- pastatų pamatus, elektrinių 
losališki sniego kiekiai pa-1 užtvankas, tiltus, kiek jais 
dengė žemę, galima įsivaiz-1 išgrindžiama gatvių, plen- IT X 4* 1 r rl J * X . ____ - - J . •_ _  * _ — . 

žibaus. Visu savo Ameriko- 
• J 1

je buvimo laiku gyveno 
Brooklyne, dirbo vyriškų 
rūbų siuvimo pramonėje, 
priklausė Amalą a ni a t e d 
Rūbsiuvių unijoje, lietuvių 
54 lokale.' ’ ’

Linkime abiem ligoniam 
laimingai susveikti.

sueigėlėg. rengtoms,. ačiū lankti, Kaip su kiekviena 
gaspaįfcSms.'' )p-«i ' ' kelione, taip ir su tokia 
* < .■’•K?’! f r t v* i.r <1 *r r\ • • • •• /»7'. ■«) •<

amžiais

Susirinkimas
LLD I-ios kp. mitingas 

įvyks vasario 12-tą, 7:30 v. 
v., 102-02 Li’erty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Visi na
riai dalyvauki t?, turime 
svarbių pasitarimų. Mokė
kime laiku duokles.

Valdyba
duoti, iš to, kad, pavyzd
žiui, vienam metrui ledo 
sudaryti reikia apie* 11 
metrą sniego! Nuolat 'kau
piantis vis naujam 

. jie nebepajėgė 
viršukalnėse ir 
liežuviais ėmė 
šliaužti i gilias 
nes, o užpildę jas. toliau į 
prieškalnines sritis, Čia at
sidūrę, jie susiliejo į vieną 
ištisą žemynini ledyną, pa
našų į baltus ledo kalnus, 
kurių aukštis galėjo siekti 
vieną—du ir netgi tris ki
lometrus.

Slegiantis storas ledy
nas be didelio vargo nu
gremžė aukštų kalnų kete- 

>ras, aštrias uolų atbrailas 
ir visa tai vilko su savimi.

Apie ledynus
■ ; Turimomis žiniomis, Lie
tuvą buvo pasiekę trys le
dynai: mindelis, risas ir 
yiurmas. Jie atslinko vie- 
has po kito, prieš tai per
šliaužę Estijos, Latvijos ir 
dabartinės • Baltijos jūros 
sritis. Pakelėje ledynas la
bai pakeitė žemės paviršių, 
genur nuardydąmas vir

tinius sluoksnius, tartum 
plūgu išardamas sau kelią

ledui, 
išsilaikyti 
atskirais 

pamažu 
tarpukal-

tų, sunaudojama girnoms, 
paminklams, antkapiams, 
smulkiems apdailos 
niams!

Didesnieji rieduliai 
pat savotiškai puošia 
tą. Prisiminkime legendari- 
nį Puntuką, Sedos rajono 
Barstyčių apylinkėje nese
niai atrastą dvigubai dides
nį akmenį už Anykščių 
puošnųjį riedulį, Verknės 
žiotyse, netoli Birštono, iš 
įvairaus dydžio akmenų 
kalkine medžiaga sucemen
tuotą “Ožkų pečiu” ir dau
gelį kitų. Ir upeliai savo 
vaga čiurlendami, mažiau 
“šnekėtu” ir putotų, jei ne
jaustų dugne gulinčių ak
menų.

Rieduliai — mūsų krašto 
geologinės praeities paliki
mas. Jie padeda suvokti 
gamtos, jėgas, kurios for
mavo Lietuvos kalvotą rel
jefą, tyvuliuojančius eže
rus, išrėžė ūpų vagas.

A. UNČIUS

dirbi-

kraš-

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos suvažiavimas 
vėl išrinko generaliniu sek
retoriumi Palmiro Togliat-

Elizabeth, N. J.
Elizabethiečiai matys 

filmus iš Lietuvos
Teko sužinot, kad LDS 

3-čios apskrities komitetas 
Padarė sutartį su Jonu 
Grybu parodyt elizabethie- 
čiams paveikslus iš Lietu
vos. Kai jau žinoma i š 
prane Šimų laikraščiuose, 
kur tik buvo- rodomi tie 
paveikslai, visur publika 
buvo pasitenkinusi, tai ma
nau, kad ir šios apylinkės 
lietuviai pasistengs pama
tyt juos.

Paveikslai bus rodomi 
šeštadienio vakare, vasa
rio 27, klubo salėje, 4 0 8 

. Court St. Š.

:« Sueigaiupdrmin i n k a y o 
Nastė jBuknib^. -'Pirmu 
sykių' Nastę1 mačiau “toast 
masterio” rolėje/ Ji, matyt, 
buvo gerai apgalvojus, kaip 
viską pravesti’ n<Perstatinė
jo dalyvius žodį kitą ištar
ti ir pati gabiai- įterpė pa
stabėlių. Jai viskas puikiai 
e-kėsi. - ; ■

Visi dalyviai labai laukė
me Rojaus žodžio. Jis gi 
mums kalbėjo labai trum
pai, suglaustai, priminda
mas, kad greitoje ateityje 
jis padarys viešą praneši
mą apie ’ savo patyrimus 
Tarybų Lietuvoje didesnia
me masiniame susirinki
me. Dabar tiktai pažymėjo, 
kaip per tą viešnagės pus
metį mūsų senojoje tėvynė
je jis stengėsi kuo dau
giausia pamatyti, kuo dau
giausia sukuopti įspūdžių, 
kad jis sugrįžęs galėtų pa
sidalyti su mumis. Mūsų 
aidiečiai padainavo “Il
giausių metų” ir dar vieną 
kitą gražią dainelę.

Išsiskirstėme labai pasi
tenkinę turėję garbę suei
goje dalyvautu-Dabar lauk
sime. .masinio susirinkimo, 
kuriame d. Mizara padarys 
platų pranešimų iš lanky
mosi Tarybų Lietuvoje, ir 
Lenkijoje pas lietuvius.

Svečias

Klaidos atitaisymas
MIAMI, FLA.

“Laisvėje” iš sausio 26 
d., No. 8, J. Skliuto kores
pondencijoje iš Miami, 
Fla., kur buvo minimi vei
kėjų vardai, buvo pasakyta 
Jonas Zeivis, o turėjo būti 
Zeiviai. Taipgi ■> praleista 
vardai Paukštienės ir J. ir 
M. Koch. Atsiprašome!

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

___•w**oc*
Newark' 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

j

yrą įvairių formalumų ir 
kad kelionė gerai pavyktų, 

l reikįa ją gerai suplanuoti, 
tinkamai sutvarkyti doku
mentus.

Mūsų laikraštyje garsi
nasi' COSMOS TRAVEL 
Bureau, Inc., ir siūlosi vi
sits kelionės į Vilnių reika
lus ir formalumus sutvar
kyti. Tos firmos adresas 45 
West 45 Street, New York 
36, N. Y. Šis kelionių biu
ras organizuoja keliones į 
viso pasaulio kraštus, turi 
didelį patyrimą ir kiekvie
nam mielai patarnaus. Tad 
kas iš mūsų skaitytojų turi 
noro aplankyti Lietuvos 
sostinę Vilnių, turi į tą ke
lionių biurą ir kreiptis.

Cosmos Travel Bureau, 
Inc., savininkas ir vedėjas 
yra gerai žinomas Gabriel 
Reiner, jis gimęs Lietuvoje 
ir mielai kiekvienam pa
tars ir padės.

Artėja vasara — atosto
gų ir kelionių laikas, tai 
dabar laikas apie tokias 
keliones pagalvoti, o kas 
jei ne aplankymas Vilniaus 
būtų geresnis. Todėl jau 
dabar laikas tuo reikalu 
susirūpinti ir kreiptis į 
Cosmos Travel Bureau, 
Inc., aukščiau ir skelbime 
nurodytu adresu.

Amerikiečiai mėgsta ke
liauti, todėl vasarą vietos 
orlaivuose ir laivuose būna 
užimtos, jos būna užsaky
tos iš anksto. Taip ir lietu
vis, jei nori padaryti ilges
nę kelionę, jąja turi susi
rūpinti dabar ir pradėti 
tinkamus žygius.

Cosinos Travel Bureau, 
lite., jums padės sutvarky
ti visus dokumentklinius 
reikalus, išrūpins vizas ir 
taip toliau, ši firma turi 
didelį patyrimą kelionių 
organizavime, tad gerai 
kiekvienam patarnaus.

FILMAI
IŠ LIETUVOS

“TARYBINĖ LIETUVA” — “^ĖRINGA”
“VIENAME KOLŪKYJE”—“TĖVYNĖJE” 

“NEMUNO ŽIOTYSE”
KALBANTI ir SPALVOTI — BUS RODOMI

Vasario 12 Feb., 7 P. M.,
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALĖJE 

69-61 Grand Ave.
Maspeth, L. L, N. Y.

Kurie įdomaujate dabartiniu Lietuvos gyvenimu, 
esate maloniai kviečiami ateiti ir pamatyti 

šiuos labai įdomius filmus.

RODYS JONAS GRYBAS
Dovana—$1.00

“VILNIES”
KALENDORIUS

1960 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, Ill.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas

Svarbus kūrinys, gilus 
informacijų; dailiosios

4

“Laisvės” knygyne

šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
literatūros prozoje ir poezijoje

Iliustruotas labai įspūdingais paveikslais iš Lietuvos žmo
nių gyvenimo ir jų meninės veiklos. Daug gražių pa
veikslų iš susitikimų Amerikos lietuvių turistų su Lie
tuvos menininkais, mokslo vyrais, valdžios pareigūnais 

ir su plačiąja darbo žmonių liaudimi.

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu. 
Užsisakydami adresuokite:

4

102 - 02 Liberty Avenue 
Ozone Park 17, N. Y.

L (.j? 
$

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antrad, vasario (Feb.) 9, 19$




