
Telephone Michigan 1-6887

PRICE 10c A COPY

No. 14 METAI 49-ji

LAISVE—LIBERTY
Semi-Weekly

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

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
— .. ...4- ..... .............r— . ......x,,... ........j-------

Ozone Park 17, N. JY. Antr., vasario (Feb.) 16,1960 * * ♦ *

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

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

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

KRISLAI
Entuziastiška pradžia.
Negarbingoje Volėje.
Pirmas pranešimas.
Kopūstai ar kukurūzai?
Juokdarys ar raketierius?

Rašo A. Bimba

' Jungt. Valstijų darbininkų 
unijos ir jų uždaviniai

Lietuvių Literatūros Drau
gijos naujasis sekretorius Jo- 

| nas Grybas raportuoja, o pir- 
^kmininkč K. Petrikienė rašo, 

Tkad šių metų pradžia labai 
graži. Visur pagyvėjimas, ūpo 
pakilimas. Tai atsispindi na
rinių duoklių mokėjime. Sau
sio mėnuo buvo labai geras, 
daug geresnis negu pernai, ar 
užpernai.

Didelė garbė kuopų veikė
jams. Žiūrėkime, kad gražiai, 
entuziastiškai pradėti metai 
būtų gražūs, entuziastiški iki 
pabaigos.

Kas pasidarė su tuo Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentu George Meany? Jo 
reakcioniškumas padarė j į 
baltuoju šovinistu, ar kas?

Aną dieną jis neteisingai už
sipuolė ant vienintelio Fede
racijos negro viceprezidento 
A. Philip Randolpho, o dabar 

l' užsisėdo ant negro kongres- 
s mano Adam Clayton Powell.

Jis nenorįs, labai nenorįs, 
< kad Powell taptų Kongreso 

J V . Atstovų butų darbo komisijos 
’ I pirmininku. Jis prieš tai ko- 
f l vesiąs visomis keturiomis.
-__ K^ngresmapas .Powell gi

yri fiėnas ”15 ŽiffdraRiausių, 
' fiUkalbamiausių ir darbinin

kais ; palankiausių kongres- 
B • ( manų. Jau kuo kuo, bet juomi 

darbo unijų judėjimas turėtų 
kuo daugiausiai pasitikėti.

Turėkite mintyje, kad vasa- 
rjo 20 d. yra rengiamas ma-

; sinis susirinkimas, kuriame 
; pranešimą padarys Rojus MI

S': # žara,, neseniai sugrįžęs iš Ta-
fc . <rybų Lietuvos. Tai bus svar

bus ir įdomus pranešimas. Jo 
g 4 pasiklausyti turėtų susirinkti 

visi Didžiojo New Yorko lie- 
[T / tuviai.
|T ' Susirinkimas įvyks Schwa- 
I ben salėje, Brooklyne.
i. , *Beje, Rojus lankėsi ir Len

kijoje pas lietuvius. Apie 
juos munts išgirsti irgi svar- 

B" / bu. ,

Viename lietuviškų kryžio
kų laikraštyje skaitau didelė- 

; mis raidėmis antraštę “Kuku
rūzai davė 186 milijonus do- 
ienų nuostolių.” Kalba eina 

, -apie Lietuvą. Stebiuosi.
• ’ 4 Tik vėliau viskas išryški.

j^ors, girdi, tiesa, kad Lietu- 
j voje kukurūzai pusėtinai ge

rai užderėjo, bet toks pat plo
tas, apsodintas kopūstais, bū
tų davės daugiau naudos.

i Mdžab tenusimanau apie tų
P dviejų augmenų pelningąją 

vertę, todėl negaliu duoti pa- 
tarimo nei Lietuvai, nei visai 
Tarybų Sąjungai.

Bet aš puikiai žinau, pa
vyzdžiui, kad pas mus Ame
rikoje kukurūzais kasmet ap- 

,■*', sėjami milžiniški plotai, o tų 
kopūstų tik kur-ne-kur užtik
si vieną kitą tuziną galvų. 
Pagal to laikraščio smegenis, 
tai ir čia kukurūzai neša bi
lijonus dolerių nuostolių. Mū- 

I sų farmeriai tuoj turėtų mes
ti kukurūzus ir eiti prie ko
pūstų. Kodėl/jie to nedaro?

Mes turime Joniką, Leoną 
Joniją, vieną iš “Vilnies” re- 

I. ;>■ pusėtinai gudrų ir
smarkų vyrą, žinau kitą Jo
niką, berods menšęvikiškos 
vietos# kalbininką, kurio irgi 

. "negalima priskaityti prie kvai
lu- .

Bet štai atsirado dar ir tre
čias Jonikas, V. Jonikas, ku
ris garsinasi jau turįs įkū
ręs Britų Honduraso džiung
lėse “atsarginę Lietuvą.”

Bal Harbour, Fla.—AFL- 
; CIO Pildomoji Taryba iš
klausė John W. Livingsto- 
no, organizacinio direkto
riaus, pranešimą apie uni- 

I jų narių stovį. Iš raporto 
pasirodo, kad AFL-CIO 
unijos turi 17,000,000 na
rių, kaip jos turėjo 1955 
metais, kada susivienijo. 
Tuo pat laiku šalyje darbi
ninkų skaičius padidėjo 
2,000,000, tai organizuotų 
darbininkų yra mažesnis 
procentas, kaip buvo 1955 

į metais.
Livingston sakė, kad or

ganizavimui darbininkų į 
unijas pakenkė nuolatiniai 
turčių užpuolimai ir stoka

organizatorių. Seniau buvo 
339 specialūs- organizato
riai, o dabar beliko, tik 160 
ir tik pusė jų užsiima unijų 
organizavimu.

Jis raportavo, kad dar 
27,000,000 chemikalų, teks
tilės, ofisų ir kitų šakų 
darbininkų neprik 1 a u s o 
prie unijų.

George Meany, AFL-CIO 
prezidentas, sakė, kad su
sitarė su JAV Darbo sekre
torium James P. Mitchell, 
kad ateinančią vasarą turė
ti unijų ir fabrikantų pasi
tarimą. Baltąjame Name. 
Dalyvaus prezidentas Ei
senhoweris. Bus svarstoma, 
kaip sumažinti nedarbą.

! Indijoje gražiai 
priėmėChruščiovą

■’į' • >

New Delhi. — Didžiuliu 
tarybiniu lėktuvu “TU- 
114” atskrido TSRS prem
jeras Chruščiovas, jo duk
ros ir visa £ilė veikėjų. Or- 
laukyje juos pasitiko diplo
matai, Indijos . vyriausybė 
ir organizacijų atstovai.

Mieste Chruščiovą svei
kino apie 400,000 susirinku
sių žmonių.

Vėliau TSRS premjeras 
kalbėjo Indijos parlamen
te. Jis kalbėjo už nusigink
lavimą ir taikų visų šalių 
sugyvenimą.

JAV ir T. Sąjunga 
išlygina skolas

Washingtonas. — Tary
bų Sąjunga užmokėjo $1,- 
100,000 z Jungtinėms Valsti
joms už kai kurią pagalbą 
Antrojo pasaulinio karo 
laiku, tuo gi kartu Jungti
nės Valstijos panaikino $7,- 
700,000“ pirmiau darytą rei
kalavimą atsiteisti.

'Tarybų Sąjunga reikala
vo iš Jungtinių Valstijų 
$750,000 užmokėti už jai 
padarytą nuostolį 1941 m. 
Amtorgo prekyboje, bet 
dabar priėmė tik $34,800 
atlyginimo. Reiškia, abidvi 
pusės padarė nusileidimų

Po TSRS turistai 
važinės “karais”

New Yorkas. — Cosmos 
Travel Bureau, Inc., turis
tų agentūra, paskelbė, kad 
1959 metais Tarybų Sąjun
goje turistai galės važinėti 
savais automobjliais. Prie 
jų nebus jokių patarėjų' r

Turistai galės į Tarybų 
Sąjungą įvažiuoti keturiais 
vieškeliais: iš Suomijos, 
LenkijoSj Vengrijos ir Ru
munijos. Jie, važiuodami' 
Tarybų Sąjungos gilyn, pa
sieks vieškelį, einantį nuo 
Leningrado per Maskvą, 
Charkovą į Jaltą Kryme. 
Turistai gaus leidimus mė
nesiui laiko, bet norėdami 
galės prailginti iki 60 die
nų.

NUO “FLU” JAU MIRĖ 
5,000 ŽMONIŲ

Washingtonas. —Per pir
mąsias šešias savaites 1900 
metų nuo “flu” jau mirė 
arti 5,000 žmonių. Bet ši 
skaitlinė yra paimta tik iš 
108 miestų, gi nuo šios li
gos daug žmonių mirė 
miesteliuose ir ant. farmų.

AREŠTAVO MERGINĄ 
Už JOS KLAIDĄ

Catskill, N. Y. — Polici
ja areštavo 17-kos metų 
merginą Neldą Ann. Sako, 
kad ji dalyvavo užpuolime 
ant auksinių daiktų krau
tuvės Newarke, kur buvo 
jų paimta virš $11,000 ver
tės. Mergina ten paliko sa
vo piniginę. Policija joje 
surado merginos vardą ir 
adresą.

Brooklyno smetonininkų laik
raštyje jis sušilęs ieško pini
gingų begalvių jam padėti.

O kad su ta V. Joniko 
vargše “atsargine Lietuvėle” 
nesusidorotų Honduraso 
-džiunglių beždžionės ir kro- 
kodiliai, jam būgnai esą rei
kalingi šeši žmonės—bent vie
nas medikas ar bent slaugė, 
vienas virėjas, vienas mati
ninkas,. vienas elektrikierius, 
vienas auto mechanikas ir 
vienas šaltkalvis, kurie sutik
tų nemokamai džiunglėse pa
dirbėti!

Kas gi sakė,- kad mes ne
turime' raketietių?'

JAV gynybai per maža 
kelią ir žemi tiltai

Washingtonas. — Ei. L. 
Erickson, Bureau of Public 
Roads viršininkas, pareiš
kė, kad JAV gynybai yra 
per mažai kelių, o tiltai 
per žemąi. Jįs sako, kad
1957 metais btiyo ■ manoma, 
jog 15-kos pėdų spraga tar
pe kelio ir tilto yra pakan
kama. Bet gaminimas di
desnių raketij jau reikalau
ja 17-kos pėdų tarpo.

Jo apskaitliavimu virš 
8,000 tiltų yra per žemi. 
Jų pakėlimas sudarys išlai
dų $875,000,000. Taipgi JAV 
vyriausybė planuoja nu
tiesti 41,000 mylių strategi
nių gynybos kėlių. Jų nu
tiesimas pareikalaus $40,- 
000,000,000,' bet šis /darbas 
bus baigtas tik 1975 metais.

MICH. VALSTIJOJE 
DARBAI PAGERĖJO
Detroitas. — Michigano 

valstijoje pagerėjo darbai.
1958 metais buvo 485,000 
bedarbių, o dabar yra tik 
190,000. Tais pat metais 
Detroite buvo 300,000 
darbių, o dabar tėra 
95,000.

Automobilių 'gamyba
ba pilnai. Pas General Mo
tors Co. dirba 355,000, Ford 
tors Co. dirba Š55.000, Ford 
ler Corp. — 83,000, p pas 
kitas kompanijas po ma
žiau.

TSRS PIRKS KUBOJE 
345,000 TONŲ CUKRAUS

Havana. — Kubos preky
bos ministras Raul Cepero 
Bonilla ir Miko janas susi
tarė cukraus reikale. Pra
nešta, kad TSRS pirks Ku
boje 345,000 tonų' cukraus 
biąkį pigiau, kaip po 3 cen
tus, už, svarą.

be
tik

dir-

1959 METAIS GERAI 
užderėjo tabakas 
New Yorkas. — Jungti

nių Tautų organizacijos ži
niomis, 1959 metais pasau
lyje • buVo suimta 2,935,200 
tonu - tabako. Bet į šią 
skaitlinę neįeina Tarybų 
Sąjungos tabakas,/ nes ji 
neraportavo. j- \

i ■ • ' • -.-vA

Francūzų A-bombos 
sukėlė protestus

Paryžius. į— Francūzijos 
karininkai išsprogdino ato
minę bombį Saharoje. Tai 
jau ketvirtoji valstybė pa
saulyje turi atomines bom
bas.

Maskva, 
jungos žif 
TASS pareiškė, kad TSRS 
yyrian^yW’ri' .Apgailestauja, 
jog Francūzija' išsprogdino 
atominę bombą tuo 'laiku, 
kada jau ''nuo 1958 ; metų' 

i Anglija, - Tarybų ^Sąjunga 
ir Jungtinės ^Valstijos susi
laiko nūo ją bandyrpų.

Tass pareiškė, kad Fran- 
cuzija vietoje prisidėti prie 
atominių ginklų uždraudi
mo, tai atgaivina jų bandy
mus ir lenktyniavimą.

Londonas. — Anglijos ir

— Tarybų Są- 
i ų agentūra

I

Vakarų Vokietijos vyriau
sybės įteikė protestus Fran- 
cūzijai prieš atominių bom
bų bandymą.

Washingtonas. — Vals
tybės departamentas pa
reiškė, kad jis nesitikėjo, 
jog Francūzija* eis prie

tuo'ląik’ų, kada Genevoje 
eina derybos jų uždraudi
mui. ’

. . ■ ■ i ■ į

Tokio. — Japonijos už
sienio ministerija pareiškė 
Francūzijai protestą prieš 
atominių bombų bandymą.

Roma. — Italijoje nepa
sitenkinimas. Francūzijos 
atominių bombų išsprogdi
nimu. Bijosi, kad pasireikš 
radioakcija.

Vėliausios žinios
Maskva. —- Italijos pre

zidentas Gronchi kalbėjo 
per Maskvos televizijos ir 
radiję tinkjus.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija užprotestavo prieš 
Jungtines' Valstijas dėl ne- 
įsileidimo jos koresponden
tų aprašymui žieminės 
Olympijados, kuri vyksta 
Kalifornijoje.

Kubos teis-^Havana.
mas pasiuntė nuo trejų iki 
30 metų į kalėjimu 104 liau
dies priešus.

Teheranas. — Po Persi
jos užlają, nuo Khargo sa
los į sąųsžeUį, nutiesė 23-ių 
mylių ilgio aliejaus vamzd
žius.

Paryžius, Prezidentas 
De Gaulle įsąkė panaikinti 
“Alžirijos Naminę G vardi
ją^, kuri palaikė sukilėlius.

Roma.
priimtas Italijos preziden
tas Gronchi, kada jis -su
grįžo viš Tarybų Sąjungos.

San Frąhcisco, Calif. — 
Audrai aprimus/ trys lai
veliai priplaukė prie vyną 
gabenančio laivo
Petri” ir iiU vilko į prie- 
•plaųk^ v '

7 Gražiai buvo
■ ’ L. ’ . >

“Angelo
‘ ■ v

s
•J

Bonna. Adenaueris 
vis puldinėja Tarybų Są
jungą.

Madridas. — Ispanijoje 
manevravo 200 JAV bom- 
binių lėktuvų.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė sutiko parduoti 
Lenkijai 22,000,000 bušelių 
kviečių. . ’ -

, —*

Washingtonas. — Jungti
nėse Valstijose yra 190,000 
mylių ilgio aliejaus- perlei
dimui vamzdžių.

■ Derby, N. H. — Surado 
sniege negyvą 18-kos- metų 
merginą Sandrą Valedę.

Londonas. —Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Selwyn Lloyd remia Vaka
rų Vokietijos apginklavi
mą.

Daytori, III. — Sausio 21 
d. Fox upė išsiliejo/ iš va
gos. Vanduo vietomis už
liejo po 700 pėdų šalimis 
upės. Jis sunaikino dauge
lio žmonių gyvenimo na
mus, sulamdė metalinį tiltą, 
kurio pastatymui išleista 
$300,000. Upės šalimais su
sidarė iki 40 pėjdų aukęčio 
ledų kalnai, kurie išsilai
kys iki oras gerįi sušils.

J. Valstijos pateikė sąlyga® 

 

atominių ginklų draudi)nni

Geneva. — Konferencljo-į Korespondentai raišo, kad 
je uždraudimui atominių 
ginklų Jungtinių * Valstijų 
atstovas pateikė sąlygas^ 
Siūloma, kad nedaryti ato
minių ginklų bandymų sau
sumoje, jūrose ir ore. Kas 
dėl bandymų požemyje, tai 
pasiūlyme mažesnių ne
draudžia.

Tarybų Sąjungos delega
cija, kuri tik pirm pasiūly
mo susitarė kontrolės rei
kale, pareiškė, kad . JAV 
pasiūlymas nepriimtina^. 
Bet jo neatmetė, nes sakė, 
kad pasiūlymą aptars Ta
rybų Sąjungos vyriausybės 
vadai ir mokslininkai.

dabartiniu laiku Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjun
ga yra arčiausiai suėję prie 
susitarifno atominių ginklų 
reikale, kaip bent kada pir
miau. Anglijos delegaciją;, 
suprantama, remia JAy 
pasiūlymą.

Washin g tone prezidentas 
Eisenhoweris pasitarime SU 
spaudos atstovais, sak£ > 
kad nereikia stebėtis, jog 
TSRS delegacija tuojau ne
priėmė ^pasiūlymo. Atomi
nių ginklų uždraudimo - 
apsiginklavimo mažinimo 
klausimai yra labai svar
būs ir ims laiko, kol bus j 
pilnai susitarta. J C'

. ■ • ■ i i

Karininkai vėl ardo 
taikos susitarimą

Washingtonas. — Kores
pondentas T. J. Hamilton ir 
eilė kitų numato, kad Jung
tinių Valstijų generolai ir 
admirolai, liudydami Kon
greso į komitetuose, siekia 
neprileisti; prie nusiginki^ 
viūio susitarimo/'

iPo Chruščiovo apsilan
kymo mūsų šalyje^ pasita
rimo su prezidentu Eisen- 
howe.riu, Tarybų Sąjungos 
paskelbimo, kad ji mažina 
gynybos jėgas, -buvo atslū
go, si tarptautinė padėtis.

Bet JAV generolai ir ad
mirolai, reikaludami dau
giau gynybai pinigų, -tuo 
pat laiku grąsina Tarybų 
Sąjungai. Tas gali pakenk
ti viršūnių konferencijoje 
susitarti nusiginklavi m o 
reikaluose.

Indonezija uždraudė 
“Hock-n-roll” šokius

Jakarta. Indonezijos vy
riausybė pasmerkė kaipp • 
nieko bendro neturinčius su 
daile “rock’n’roll”, ‘o-cha- 
ch<a” ir “boogie^Woojgį^Br 
kiąs“. .

,i tghkarno sakė: “Mes turi
me, gražių savb EautoS šd- 
kių. Mums ųereikia nieko 
bendro turėti su užsienio 
kvailu triukšmu, kurį jife 
vadina muzika”.

Jakarta komandieriusr , 
uždraudė groti ir Šokti * 
“o-cha-cha” ir patVsferkė, 
kad už grojiiną beno vadas 
bus baudžiamas metais ka
lėjimo ir piniginiai.

TARYBŲ SĄJUNGA VĖL 
ĮSPĖJA JAPONIJĄ

Maskva. — Tarybų Są
junga atmetė Japonijos 
protestą. Japonija sakė, 
būk TSRS “kišasi į jos rei
kalus” reikalaudama panai
kinti sutartį su JAV.

TSRS pareiškė, kad Ja
ponija bus pati atsakomin- 
ga už žalingus įvykius, nes 
ji savo teritoriją paveda 
karo agresoriams ir padarė 
karo sutartį, atkr e i p t ą 

‘prieš TSRS, Kiniją ir kitas’ 
Azijos šalis.

RAMUSIS VANDENY
NAS BUVO LABAI 

NERAMUS
San Francisco, Calif. — 

Per kelias dienas Ramiojo 
Vandenyno . pakrašč i ai s 
siautė galingi vėjai ir aud
ros. Fort Bragge nugriovė 
švyturį ir sudaužė nema
žai laivelių. Vyno kompani
jos laivas “Angelo Petri”," 
21,800 tonų įtalpos, neteko 
kontrolės ir buvo bangų at- 

' grūstas į Golden Gate už
lają. Ant; laivo yra 7,000 to
nų vyno, ?,500 tonų alie
jaus ir 1,000. tonų kitokio 
Skysčio.

Buffalo, N .Y. —Policija, 
areštavo 12 narkotikų.

Vietnamo respublika 
daro progreso

Hanojus. — Po Antrojįo M 
pasaulinio karo Vietnatnę 
dar ilgai ėjo karas prieš 
Francūzijos imperializmą. 
Il954 m., pagal sjisitariiųų 
Genevoje, iŠ šiaurinio Viet
namo pasitraukė Francūzb

4

plotą ir turi 15,000,000 gy- 
ventojų.

Šalis buvo baisiai sunai
kinta. Liaudies vyriausyb# 
ėmėsi Trejų metų piano' 
karo žaizdų užgydymui. Po 
ro sekė Penkerių metų pla* 
nas‘ • J
' 1959 metais planas buvo J 
pralenktas. Daugiau gauta 
žuvies, cukraus, ryžių ii 
kitko. Darbininku algos pa
kelta nuo 10 iki 30 procen- < ; 
tų. ' ‘

ANGLAI YRA PRIE 
VOKIEČIŲ GINKLUO 
. r ‘ J ' -Londonas. ,— 

F.isenhowerio ‘ pareiškiu 
kad JAY privalo su 
atominius ginklus ir žini 
kitiems NATO pariams, iš
šaukė aglų Sujudimą. Ar 
Ii jos liaudis negali pamirš
ti to, kiek ji nukentėjomis™ 
vokiečių imperialistų. Jį bi
josi, kad įsigalėję vokiečiu 
vėl uždegs karą Europoje 
ir puls Angliją. /'"

A

Prezide
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Ką amerikietis sužinojo 
tarp vokiečiu naciu?

1959 METŲ PABAIGOJE hitlerininkai sujudo Va
karų Vokietijoje ir kitose kapitalistinėse šalyse. Todėl 
nacių veikla susidomėjo spauda ir demokratiniai žmonės.

Vokiečių kilmės amerikietis korespondentas Serge 
Fliegers vakariniame Berlyne įstojo į naujų nacių Vo
kiečių Studentų Bundą. Ten susipažinęs su nacių veikla, 
išvyko į Vakarinę Vokietiją, kur yra jaunuolių ir suau
gusių vokiečių hitlerininkų veiklos centrai.

Vokiečių Studentų Bundo organizatorius Rudolf 
Kemmerich jam sakė, kad iš buvusių 10,000,000 Hitlerio 
laikais nacių partijos narių desėtkai tūkstančių gyvena 
kapitalistinėse šalyse. Kai kurie, jų gyvena po išgalvoto
mis svetimomis pavardėmis, arba net po hitlerininkij 

‘aukų pavardėmis. Tai daro, suprantama, paslėpimui sa
vo kriminalysčių.

Kemmerich jam sakė, kad visuose, apart vieno, Va- 
-karų Vokietijos 25-se universitetuose, jaunieji naciai tu
ri savo skyrius.

Serge Fliegers su jaunųjų nacių organizatoriais 
’’'plačiai važinėjo Vakarų Vokietijoje. Jis daug laiko pra

leido Frankfurte, Nuernberge, Heidelberge, Bpnnoje ir 
' kitur. Virur jaunieji naciai skaito Hitlerio knygą “Mein 
Kampf”, kaip kokią bibliją. Jie garbina Hitlerį, dainuo
ja hitlerininkų dainas, rengiasi panašiai, kaip rengėsi 
Hitlerio gvardiečiai (S.S.). Jaunųjų vokiečių nacių or

ganizacija turi apie 40,000 narių.
Jie veikia viešai, kitur neva su atsarga. Jie nesibijo 

'-Veikti, nes Vakarų Vokietijos vidaus ministras G. 
’’Schroeder yra žinomas hitlerininkas, o pabėgėlių minist- 
'rasT. Oberlaender yra vienas iš Hitlerio žmogžudžių 
*'“Nightingale bataliono” organizatorių, kuris 1941 me
stais Lvovo mieste išžudė 2,300 žmonių.

S. Fliegers klausinėjo nacių: kaip jie žiūri į Hitle
riu. Jie atsakinėjo. k;ad jie gerbia Hitlerį kaip didelį vo-. 

‘kiečių patriotą; Jie mšto tik vieną Hitleric>“prasikalti- 
-mą”, tai kad jis pradėjo karą prieš Tarybų Sąjungą ir 

ji pralaimėjo. , i , ; i , i i
Kalbant apie nacių Jcriminalysteš, vienas iš hitlėri-’ 

''-ninku dienraščio “Sdldūtėn Zeitung” redaktorių>sakė: 
**** “Nacių kriminalystės tai tikri juokai. Ką jūs, ąme- 
rikiečiai, suprantate po vardu “kriminalystės”? Juk 
amerikiečiai jau seniai pripažinote, kad buvę aukšti Hit
lerio sandraugai nebuvo kriminalistai, o tik vokiečiai 

> /patriotai. Kas gi, jeigu ne amerikiečiai, paleido Ilse 
f ;.Koch, buvusią koncentracijos moterų stovyklos viršinin- 
\kę, Sepp Dietrich ir Joachim Feiffer, kurie Malmedų 

stovykloje žudė amerikiečius karius, taipgi Alfriedą 
JįCruppą, Hitlerio armijai gamintoją'ginklų ir amunici
jos? O kaip gi su fieldmaršalo Goeringo pavaduotoju 
fieldmaršalu Erich Milch, arba su Dr. Herta Oberhau- 

^šer, kurie kankino žmones koncentracijos stovyklose?
?Kas juos paleido iŠ kalėjimų, jeigu ne jūs, amerikiečiai?”

Korespondentui Fliegers besikalbant su jaunųjų' 
nacių viršininku Wiesbadene, tas sakė, kad ije yra “pir- 

-.■■masis naujosios Vokiečių Nacionalistų partijos” avari- 
s gardas ir pridėjo: 

k r- ’

“Mes esame dar tik organizacinėje padėtyje, laiko- 
įie susirinkimus, sakome kalbas, bet netoli jau tas lai- 

, y kas, kada mes turėsime netik kinžalus. Greitoje ateityje 
gausime revolverius ir kanuoles”.

f • Mat, dabartiniai pačiai nešioja prie diržo kinžalus, 
fai yra, dviašmeninius durklus, kaip ir Hitlerio laikais!

PRAŠAUTA PRO ŠALĮ
Chicagos marijonų orga

nas giriasi:
Katalikiškoji spauda skirias 

nuo kitos, pasaulietiškos spar
dos, didžiųjų dienra&Sių ir 
kitų, tuo, kad ji yra leidžiama 
ne bizniui, bet mokymui re
liginių tiesų, teisingai infor
macijai, atitaisymui visuomenę 
klaidinančių žinių apie Dievą, 
Bažnyčią ir tikėjimą.

Argi? (Mes nieko pana
šaus nematome ir neranda
me toje spaudoje. Iš joje 
telpančių bizniškų reklamų 
nesimato, kad jai biznis ne
rūpėtų. Iš jos raštų ir žinių 
niekas negalėtų atspėti, 
kad jai rūpi kokios nors 
tiesos bei teisinga informa
cija. Pavyzdžiui, šmeižime 
ir niekinime Lietuvos žmo
nių pastangų susikurti 
gerbūvingą gyvenimą ka
talikiškoji spauda nenusi
leidžia menševikiškai spau
dai.

TA PATI ŽULIKIŠKA 
ISTORIJA IR SU 
KOMERCINE SPAUDA

Jau visi esate skaitę bei 
girdėję apie tai, koks ne
švarus raketas yra veda
mas per televiziją ir radi
ją. Visur žydi kyšiai ir žu- 
likystės.

Bet kaip su komercine 
spauda? Ten esama dar 
platesnių ir didesnių apga
vysčių. Be algos, kurią 
gauna komercinių laikraš
čių reporteriai, korespon
dentai, kolumnistąi ir re
daktoriai, jie tunka ky
šiais. Kyšius gauna iš biz
nierių ir politikierių. Kai 
reporteris išgiria kurį nors 
politikierių bei biznierių, 
tai reikia žinoti, kad jis. už 
tai gavo* kyši, buvo papirk-

plačiai praktikuojama^; jog« 
teisingam žodžiui komerci
nėje spaudo je nebelieka 
vietos. >' '

/Gai nereiketij skubintis
' 7 ; PASTEBĖJOME, KAD KAI KURIE net mūsų vien- 

minčiai pilnai patenkinti De Gaulle programa dėl Aiži- 
rijos. Ji esanti “išmintinga” ir turėsianti “laimėti”.

Kaip žinia De Gaulle yra pažadėjęs Alžirijos žmo- 
nįriis apsisprendimo teisę. Bet tą teisę alžyriečiai 

/’ttaūs ne tuojau, ne dabar, bet kada nors ateityje, gaus 
^tiktai su tam tikra sąlyga, būtent: ; jie tučtuojau turi 
■liautis reikalavę nepriklausomybės., pilno asiskyrimo 

^~nuo Prancūzijos; jie tučtuojau turi nutraukti ginkluotą 
kęvą prieš francūzus ir atsiduoti pilnai, De Gaullės va- 

'liai ir-malonei. Tiktai tada, tiktai neaiškioje ateityje, 
uJis Įeisiąs jiems apsispręsti, ką jie nori daryti, Į3et Jis 
/Atvirai ir griežtai teigia, kad tada alžyriečiūi be jokios 
•abejonės nubalsuosią pasilikti su Francūzija, pasilikti 

t Jos dalimi! Dar nėra žinios ir nėra jokio užtikrinimo, 
; ką pagalvotų pats De Gaulle, jei alžyriečiai nubalsuotų 
Už visišką ir pilną atsiskyrimą nuo Francūzijos, už pil- 

4ną nepriklausomybę. Ar jis paleistų juos iš francūzų 
rankų? •. ... \

Vadinasi; daug kas - toje De Gaulle pozicijoje yra 
-neaišku. Gal nereikėtų mums jau taip besąlyginiai visu 
išimtu procentų tą jo poziciją užgirti. Neigi nesimato to- 

-kio jau būtino reikalo jos užgyrimui. /
Tiesa, kaip viskas rodo, ypač kai De Gaulle pavar- 

, -tojo kumštį prieš reakcinių francūzų Alžirijoje sukili- 
" mą,(, jo nusistatymą palaiko Francūzijos žmonių daugu- 
"'ma, didelė daugutpa. Bet argi "mums ' tąs svarbiausia?

YRA KUO 
PASIDIDŽIUOTI

Įdomiose informacijose 
apie Tarybų Lietuvos pre
kybą skaitome: >

Amžinai nugrimzdo į pra
eitį tie laikai, kai Lietuva, 
neturėdama savos statybinių 
medžiagų pramonės, impor
tuodavo savo statybos reika
lams ne tik ęementą, o ir ne
apdirbtą klintį, gipsą, poli
ruotą akmenį ,’ir net žvyrą. 
Dabar respublikoje sudarytas 
ištisas statybinės industrijos 
įmonių kompleksas, ir šios 
įmonės pilnutinai aprūpina 
visokiausiomis medžiago m i s 
statybos' darbus, vykdomus 
tokiu mastu, apie jciirį ikika
rinėje Lietuvoje sunku buvo 
ir svajoti.

Įdomi ir kitą informaci
ja apie Lietuvos prekybą. 
Štai ką sužinome:

. Tarybų ; Lietuvos užsienio 
prekybą yra organinė T.. Są
jungos užsienio prękybos da
lis. ' Todėl savo užsienio pre
kybos operacijas respublika 
vykdo per TS Užsienio preky- 
b6s susivienijimus, kurie ir 
sudaro. prekybos santoiius pa-' 
gal tam tikrą jiems priskirtą 
prekių nomenklatūrą.

. Be to, prekybą su užsieniu 
respublikoje vykdo Lietuvos 
vartotojų kooperacija (per 
Centrosąjungą), kuri pasta
raisiais-metais ypač suaktyvi
no savo prekybinę" .vėiklą, 
Lietuvos vartotojų kooperaci
jos užsie.nio prekybos apyvar
ta' šiemet,' pavyzdžiui, paly
ginti šu T957 metais padidė
jo 4 kartus. ’ 'Padidėja' ir ša
lių skaičius, kur ^Lietuvos ko- 
opdratoriai. parduuda ir ,pęr^

-> PASTABOS
. Šių mėtų “Laisvės” re
dakcijos raportas šėrinin- 
kų suvažiavimui buvo 
ilgas ir .reikšmingas. 
Skaičiau jį su įdomumu ir 
pakartojau kitą kartą. Ra
portas apima visų metų ne 
tik “Laisvos” pergyventus 
įvykius, bet ir visus 1959- 
tų metų svarbesnius įvy
kius.

Taip, suvažiavę šėrinin- 
kai, ne tik brooklyniečiai, 
bet ir iš toliau gali įsigyti 
ir pasimokyti daug gražių 
ir kilnių minčių iš 1959- 
tais metais pergyventų įvy
kių. šis raportas,1 kuris 
tilpo “Laisvės” 11-tame 
numeryje už vasario' 5-tą 
dieną, gali būti istorinis, 
nes jis nušviečia ne tįk šios 
šalies, bet ir pasaulinius 
politinius bei taikos reiški
nius. Lietuvos klausimu 
geras pasisakymas, ' remti
nas visos pažan g i o s i o s 
amerikiečių lietuvių visuo
menės.

Ir reikia sutikti, kad bu
vo sunkumų keltis į naują 
vietą, kuomet mūsų spėkos 
retėja, o ir likusieji nėra 
tokie lankstūs prie įvairių 
darbų.

Rezoliucija, kuri suside
da iš septynių punktų, 
trumpa, bet aiški. Mažai 
parašyta, bet daug kas pa
sakytą.

Administracijos raporto 
dar neteko matyti, bet, 
manau, bus įdomus, ir gal 
skaitytojų skaičiumi eina
me pirmyn. Aukų sąrašas 
tęsiasi, grąžus atsiliepimas 
iš laisviecių pusės.

. * mt MMHm'-W!' W

ča prekes. Ypač glaudūs pi’e- 
kybiniai kontaktai, palaikomi 
su Čekoslovakija,- kuriai Lie
tuvos ' vartotpjij'. kooperaci
jos eksporte tenka pirma vie
ta. ■ f :

Su Lietuvos* gamina
mų prekių pavyždžiaisjmpor- 
teriai galėjo susipažinti mu
gėse ir paroiose Leipcige, 
Poznanėje, Budapešte, Kpsa- 
blankoje, Damaske, Salonikuo
se, -Kolombe,. Izmįre ir kituo
se miestuose. Tarybų Lietuvos 
produkcija buvo taip pat eks
ponuota Pasaulinėje Briuselio 
parodoje, kur Lįętuyos f‘I>ro^ 
bes” ir “Verpsto” fabrikų 
dirbiniai buvo demonstruoja
mi Niujorko ii’ Meksikos pa
rodose. • į Į

Spartus ekonomikos kilimas, 
numatytas septynmetin i a m e 
Lietuvos TSR Jiaudies ūkio 
vystymo plane, atveria palan
kiausias p e r s p e ktyvas jos 
prekybiniams ryšiams toliau 
visokeriopai plėsti..

KAS Iš TIESŲ
STREIKĄ LAIMĖJO?

Gavome vasario mėnesių 
laidos didžiosioš plieno 
darbininkų unijos (United 
Steelworkers of America) 
organą “Steel Labor.” Ja
me labai ir, žinoma, teisin
gai džiaugiamasi streiko 
laimėjimu. Vedamasis 
straipsnis skamba:

Bandydami išnagrinėti plie
no pramonėje 1959-1,960 me
tų sutartį, redaktoriai ir ko- 
lumnistai labai iškalbingai 
didelėmis dozėmis už gerai 
atliktą darbą kreditu apdali
jo beveik visus didžiuosius 
vardus Washingtone ir kituo
se punktuose. -

Bet bile kokiame rimtame 
apibūdinime to. visiško sam
dytojų supliekimo, išvada te
gali būti viena. ,

Jungtinės . Darbinin
kų Unijos 500,JbO narių, ku
rie ' dirba i pamatinėje ' šalies, 
plįepo, praiiipnėįe, >{tą;pj pat 
jvjų. ai-ąsįos $$108 vai- 

ne tik (sau, pat-visam 
Amerikos (Orgąn^įotųr darbi
ninkų judėjimui...

Per 116 dieniu pasiaukojimo 
ir sunkumų ^fpbr tą visą il
giausią plieno ' pramonės pri
verstą uždarymą — plieno 
darbininkai nėpašitraukė iš 
pikieto linijos.ZTai nebuvo 
tik paprastas įvykis, nes. Jung
tinė Plieno Darbininkų Uni
ja ir visas darbo unijų judė
jimas tuojau patyrė, jog čia 
eina “kova už gyvybę.”

šitie pamatiniai plieno dar
bininkai buvo pervaryti per 
žiauriausią didžiojo biznio 
interesų, kokius tik j įe p a j ėgė 
sumobilizuoti Visoje dalyje, 
smegenų plovimb kampanijos 
šerengą. :

Kai šios apgavingos propa
gandos ūkanos išsisklaidė, 
kovos lauke matėme plieno 
darbininkus, suvargusius, bet 
nenugalėtus,, šąha jų stovė
jo jų žmonos, jų. vaikai ir jų 
draugai darbininkų judėjime, 
kurie padrąsino juos, kovoti 
už visą organizuotų darbi
ninkų judėjimą, t

Dar kartą Jungtinė Plieno 
Darbininkų Uniją įrodė, kad 
ji visuomet pasiryžusi kovoti 
už teisybę iį / teisingumą. 
Šios drąsios eilinių darbinin
kų pastangos ąįįdatO duris 
industrinei raįąybėi ilgiems 
metams. ..."' ?• X/: '■ '■

’ .L 1 ' Vi ~

, Šis didėlis
ninku unijos organo opti
mizmus apie industrinę ra
mybę ilgiems metams gali 
pasirodyti p ® d e tu , per 
daug optimištįskU. Tiėš.ą,

Perskaičiau A. Margęęio 
knygą “Šliųp tarpiai,” kuri 
susideda iš virš 600 pųsla-' 
pįų. Turįnt Jąiko-ąaĮĮc ipa- 
skaitytv įpo.t,kelią puslapius 
kiekvieną dieną. " Beveik 
pusėje knygos* rašoma5 apie 
pirmus ’ atvykusius lietu
vius ir dirbančius anglių 
kasyklose Pennsylvan i j o s 
valstijoje, apie darbo sąly
gas, nelaimingus įvykius, 
užmušimus ir laisvą jų. lai
dojimą. Na, ir seka baž
nytinių kova su laisvama
niais, Šliupu bei jo prakal
bų ardymas. Knygoje mini- 

’ ma ir LSS organas “Ko
va.” *’

Bet pradžioje knygos ra
šoma apie Lietuvą ir vyks
tančius iš, Lietuvos žmones 
į šią šalį, ir apie tais lai
kais lietuvių "gilų įsitikini
mą, į tikėjimą, bęi apie 
kovą su tamsos prie
tarais. Aš manau, k ą d 
A. Margeris negaus grie
ti ų atleidimo iš kunigi
jos pusės./ Jie knygoje pie
šiami- nepasigailėtinai ir 
aiškiai nušviečiamas jų el
gesys. ■ ■

Peržiūrėjęs knygų archy
vą, įsitėmijau 1936-tų me
tų Literatūros Draugijos 
žurnalą “Šviesą.” Gražiai 
apdaryta su daug gerų 
strdipsnių. Peržiūrėjęs ben
dradarbius ir jų parašytus 
straipsnius, surandi/ k a d 
daug jų jau gyvųjų tarpe 
nėra. Nėra F. Ąbeko, nėra 
St Jasilionio, nėra p. Bal- 
sįo ir jau nesimato -bendra
darbio B1 Porino, nors jL 
sM tebėra . gyvąš,.

PąlygiO' rąštūs 1936- 
tų metų su šia gadyne, su-

ir jų parašytus
suralidi; k a d

■ka /Ukėti; kaifejjs'' nuleis 
rankas ir ? nębebandys iš 
naujo, pulti f^rganizuotus 
darbininkus^fūi-as nau
ją priekabe i^naūjus bū
dui tam pupOui; Didžiaų-

Mums svątbmU8ia, kąįp į j^i žiBi- kokio
yra didėlė alžirįečių dauginą, šiuo tarpu ne Francūzi- 
joą žmonės kovoja prįęš wetinius paveMOei > ūž savo 
ląisvę ir nepriklausomybę; bet alžiriečiai, Gaulle te
bevedą ir tebetęsia kruviną kąra prieš w f
kia, kąd tpjj akerdĮynė tuojau liautai;/>

I: ■'

iosjžmones.’Rei-f
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šią ’ Amerikos darbininkų 
nelaimė bus,jei jie, beši- 
dįiąugdami šiuoplienodąr- 
bi|Įįnktį laimėjimu, pamirš 
nuolatos budėti savo reika- 
lų sargyboje. Unijų lyde
riai, ;ramindąmi dąrbinin- 
kus ilgų metų industrine 
r ą -M.:? Įę^ia tiesiai. į 

į OmbioįBrankM

f

randi dilelį skirtumą. 1936 
metų straipsniai mušanti 
į tašką, gilūs, įspūdingi, su 
daugeliu paveikslų iš rusų 
revoliucijos, užmuštų Lie
tuvos valstiečių Smetonos 
valdymo laikais, Ispanijos 
kovotoju su Franko režimu. 
Nėra gyvųjų tarpe Eremi- 
no bei Miko Petrausko, bet 
jų atvaizdai ir apie juos 
aprašymai iš jų praeities 
nuveiktų darbų. Tai vis 
įdomūs p r i s i m inimai iš 
pergyventų laikų.

^Wft^ir 4nan<K patarimas: 
Jeigu kurie turite 1936-tų 
metų “Šviesos’’ komplek- / 
tus, tai turėdami laiko par 7 
sižiūrėkite, perskaitykite ■ 
joje telpančius raštus. Tai 
bus jums gražus prisimi
nimas ir geras pasimoky- 
mas. Aš nesigailiu tai pa
daręs.

Reikia priminti ir tab ( 
kad 1936-tais metais meš 
buvome jauni ir gal dėl iš
dykumo nesame perskaitę 
“Šviesoje” tilpušių rastų. 
Tad nebus vėlu nors senų 
metų sulaukus tai padary
ti*

na-

pa-

; ...... ■ 11 1 ■ ------------- ----- - ----------------------r——

Pasilsėti dar nelaikąs!..
Šių metų sausio 8 dienos 

“Laisvėje” tilpo du svarbūs 
raštai.

L* “Kreipimasis į LLD 
narius,” kurį parašė naujai 
išrinktasis > tos ofganizaci- 
jos pildomasis centro komi
tetas — sąstate septyni 
riai, septynios visiems 
rai nuo seno žinomos 
vardes;

Tame savo į narius krei
pimesi komitetas teisingai 
pastebi, kad yra apsileidi
mo . ir nepaisymo. Tai ne
gerai. Prieš tūlą laiką 
“Laisvėje” Jonas Kaškai- 
tis, rašydamas apie Juozą 
Šukį, prisiminė L. Eremi- 
ną,_ Brooklyno Ąido choro 
vadovą — jis buvo nebe- 
jauniklis, o, kaip gabiai jis 
vadovavo Aidui. Reiškia, 
Ereminas netingėjo. Kada 
prieš 47 metus atvykęs 
Ęrooklynąn f pamačiau, Ere- 
mirią diriguojant Aido cho
rą, viena dainelė ypač 
įstrigo mano at m i n t i ii: 
:“PąsilšetĮ', dar ' nę laikąs,. 
Žar tiktai darM jjfądžįa..?’ 

>ąžnjai. priąimenu tą dąį^. 
nėlę ir EremiUą, bet ir dąį- 

prąsme tinka die- 
*nų padėliai. ;';Tup$et žmo
nija * stovėjo’ prie? šlėnkscio 
pirmojo pasaulinio ‘4 karo, 
kurio f eigoje įvyko’ neapsa
komai svarbus'z ■ įvykis, — 
įvykis, per dešimtį dienų 
sukrėtęs visą pasaulį. O 
nuo to nėtikėtai staigaus 
sukrėtimo dar ir dabar 
daugelio šalių valdovams, 
■liaūdięs eksploatatoriams, 
kinkos tebedreba, jų nervai 
nebenusiramina. O čia dar 
vis nauji įvykiai, nauji 
sukrėtimai: sputnikai iški
lo į niekam negirdėtas aukš
tumas: net Mėnulį pasiekė; 
pačioje žemėje —jos socia
listinėje dalyje * žmonių 
gyvenimo būvfo gerėjimas; 
Nikitos Chruščiovo apsilan
kymas Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir jo garsus 
šauksmas, kad vįsos tautos 
nusiginkluotu, net ir pačius 
“ramiuosius” ir “neutra
liuosius” sujudino ir pri
traukė arčiau prie taikos 
ir taikaus sugyvenimo šali
ninkų. Todėl ir prisieina 
k a r t o t ■ tą seną’ dainelę: 
^Pasilsėt dar ne laikas, dar 
tik 'darbo . pradžia...” O 
darbo 4ar vis yra daUg.

Spauda ir organizacijos 
prąšosi stiprinamo; avetur- 
glmių gynimo reikalas dar 
vis' negali būti pamirštas.

2.. Tarybų Lietuvos prezi
dento Justo Paleckio laiš
kas A. Bimbai apie dabar
tinę padėtį senojoje tėvynė
je ir pastabos ten atsilan
kiusių iš Jj^V lietuvių tu
ristų. Tame savo laiške 
Tarybų Lietuvos gerbiamas 
prezidentas' labai trumpai 
apibūdina liaudies pasieki
mus statyboje, apšvietoje, 
kultūroje ir t. t. Iš to laiš
ko matome, kad Tar. Lietu
vos prezidentas didžiai už
imtas i įvairiais darbais-dar- 
beliais, dalyvavimais įvai-

fl

riuose posėdžiuose savo ša- 
lies valdžioj, bet jam tenka 
išvykti ir į' kitas šalis, bu
vęs net taip toli, kaip Bra
zilija, kur įvyko posėdžiai 
kitų šalių atstovų. Bet jis 
neišvengė pasimatyti, pasfy 
kalbėti su amerikiečiais Jie- /. 
tuviais turistais,. praėjusią* 
vasarą aplankiusiais savo1 
senąją tėvynę. O taą pa* // 
rodo, koks didelis kontras
tas tarpe buvusių burzda#^ 
nių valdžių vyriausių val
džios pareigūnų ir dabartį* 
nes tarybinės valdžios J; 
dies išrinktųjų atstovų. \jįį

Seniau, buržuazijos lai- įį 
kais, neprisiartinęs prie A 
“jo didenybės,” “eksceįęi\- ’ 
cijos,” kokio minisįro ar 
policijos viršininkėlio muži
kėlis privalėjo nusilenkti 
labai žemai... Sveikutis, 
mielas drauge prezidente / 
Palecki! Nuoširdžiai malo- , 
niai paspaudžiu Jūsų . 
darbščią ranką! t

' ’ H artintis'- ž

Sypsepos
1 vištV fiureris ’
M 111

JerihĮak^ Užsuka į ' 
sodybą ir pamatė ten bfrį 
rištų. Vištos geros; 
penėjusios.

—Kuo jas lesinate? — 
paklausė vyrės nysįs. 
Grūdais?! O ar žinai, kad 
tai normuoti produktai? 
Suimti reicho kenkėjas!

Hitlerininkai puolė prie 
vištų ir sugaudė “kenkė
jas” į maišą. Eina toliau. 
Pamatęs rištas kitanjg kie
me, r vyresnysis vėl klau
sia: r

—O kuo jas lepinate? 
Bulvėmis? O ar žinai, kad 
bulvės išduodamos tik pa
gal korteles? Suimti ken-/ 
kojas!

Ir vėl kelios vištos pate
ko į maišą. Traukia “mo 
džiotojai” į trečią kiemąjB 
Ten šeimininkas gudresnis, 

—Kuo lesinate vištąsj 
—Niekuo!—atkirto gud

ruolis. ,
.—Kaip niekuo?—-nuste

bo vyresnysis.—Jos tokios 
riebios.*. x ?

' šeimininkas paaiškinę: 
' —Mano vištos, mat, tu
ri g»erą, fiureiį^gaidį. Jis 
vedžioja jas po svetimus 
kiemus ir ten1 vagiliauja. 

-Tpdėl jos tokios |r riebios. 
, —-Tikrai geras fiureris! 
—•sušuko hitlerininkas, nes 
nieko kito sakyti jam ne
beliko. — Toks pat kaip 
mūsų...

Gudruolio vištos liko 
sveikos.

Kai palieja—katęs laką, 
Kai surūgsta-muŠa, plaka. 
Pon^i sienas juo dabina, 
Darbininkai kart ketina.

(Smetona)
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Apie re vol i u cio nierę ir rašytoją 
Eugeniją Tautkaitę

įvyks 1959 metų 
d. 19 vai. LTSR 
Konservatorijos ,

LTSR Rašytojų i

1959 m. gruodžio 18 d. 
laiškanešys atnešė man to
kį laišką:

KVIETIMAS
“Gerbiamas drauge! Kvie

čiame Jus dalyvauti iškilmin
game vakare, skirtame Lie
tuvos darbo žmonių revoliuci
nio judėjimo dalyvės, vienos 
pirmųjų komjaunuolių, rašy
tojos Eugenijos Tautkaitės 
60-sioms gimimo metinėms 
paminėti.

“Vakaras 
gruodžio 20 
Valstybinės 
salėje...“

Pasirašė 
Sąjunga.

Kartu su “oficialiniu” 
kvietimu buvo įdėtas toks 

^raštelis:
“Kviečiu Tamstą š. m. gruo

džio 20 d. po iškilmingo mi
nėjimo atvykti vakarienei, 
kuri įvyks Pionierių patalpo
se. E. Tautkaitė.”

Kvietimas mane gerai nu
teikė. Su Eugenija Taut- 
kaite buvau susipažinęs jau 
prieš 28 metus. 0 jei ir 
nebūčiau su ja tuomet as
meniškai susipažinęs, tai 
visvien apie ją būčiau ne
maža žinojęs iš jos raštų, iš 
knygų, bylojančių apie 
Lietuvos darbininkų revo
liucinį judėjimą, kuriam 
E. Tautkaitė atidavė visą 
savo subrendusį gyvenimą.

Susipažinau su ja 1931 
metais, kai lankiausi Ta
rybų Sąjungoje. Tuomet ji 

'jau buvo pradėjusi rašyti 
\vaizdelius - apsakymėlius; 
jau buvo Eugenija pradėju
si bendradarbiauti ir mū- 
sų laikraštyje L a i s v ėję. 
Kaip visuomet, taip ir ta- 
da, ųji buvo labai maloni, 
draugiška, miela bičiulė. 
Rodėsi, ji tau atiduos vis
ką, ką turi, kad tik tau pa
dėtų.

Ši miela bičiulė ir man 
' padėjo nemaža.

• Tuomet E. Tautkaitė gy
veno Maskvoje su nedideliu 
sūneliu Juru Požėla; ji bu
vo pirmoji Karolio Požėlos 
žmona *ir Elenos Tautkai- 
tės (V. Mickevičiaus-Kap
suko žmonos) sesuo.

Ne kartą man teko vie
šėti jos namuose.
į Kai .atvykau dabar į Vil

nių, teko su rašytoja kele
tą kartų susitikti ir pasi
kalbėti: aš jai pasakojau 
apie savo praeitį, ji—apie 
save. O jai per tuos 28 me
tus teko paragauti visko, 
karšto ir šalto.

Jpsios sūnus Juras—jau 
sujaugęs vyras, dirba moks
linį darbą; vedęs, turi duk
relę ir, prieš pat man iš
vykstant iš Vilniaus, žmo
na pagimdė sūnelį, kuriam 
davė Karolio vardą.

4 Vilnių rašytoja grįžo 
tuojau po to, kąi Lietuva 
buvo išlaisvinta. Kurį’ laiką 
Ji buvo Pionierių rūmų di
rektorė Vjlniuje. Jaunimas 
ją labai gerbia, kadangi ji 
ne tik kaip pionierių rūmų 

.direktorė, o ir kaip rašyto
ja, kreipė didžiausią dėme
sį į jaunimą. Parašė Eu- 

1 genija nemaža apsakymų 
iš* Lietuvos jaunimo , gyve
nimo. , \ ;

' Per keletą pastarųjų me
tų E. Tautkaitė, atsipalai- 
dojusi nuo visokių kitų 
darbų, visą laiką paaukojo 
tik kūrybiniam rašymui. 
Ji, beje, buvo personalinė 
pensininkė. z

Konservatorijos salėje
Paskirtu laiku pasiekiau 

Konservatorijos salę. Ji jau 
buvo kupina žmonių, su-

(Laiškas iš Vilniaus)

! vykusių rašytojai pagerbti.
Pirmą kartą man teko 

i tokiame iškilmingame po- 
I būvyje dalyvauti. Pasaky
siu, Amerikoje mes tokių 
pobūvių nesurengiame.

Lietuvos Rašytojų sąjun- 
gos pirmininkas poetas E. 

i Mieželaitis atidarė vakarą 
trumpa kalba; suglaustai 
nušvietė revoliucionierės ir 

• rašytojos nueitą kelią, gar
bingą kelią. Tuomet jis 
šaukė įvairių visuomeni
nių organizacijų atstovus, 
a t v y k u sius rašytoją pa
sveikinti. Kiekviena orga
nizacija su savo atstovais 
prisiuntė ir vertingų jubili
atei dovanų, kurios užėmė 
pusę estrados.

Gėlių buketai, dovanos, 
sukrautos estradoje, darė 
įspūdingą vaizdą!

Tariau ir aš keletą žo
džių, pažymėdamas jubili
atės nuopelnus Amerikos 
lietuviams, kaip bendra
darbės mūsų spaudai. Sa
kiau, jog Amerikos pažan
gioji lietuvių visuomenė su 
E. Tautkaitė, su jos praei
timi, gerai susipažino iš jos 
veikalo “Takais takeliais į 
did[ kelią” kurį mes per
spausdinome Laisvėje. A- 
merikos lietuvių pažangio
sios visuomenės vardu lin
kėjau Eugenijai geros svei
katos, ilgų metų ir sėkmės 
kūrybiniame darbe.

Po daugelio sveikinimų 
trumpą žodį tarė pati Eu
genija. Ji nuoširdžiai pa
dėkojo už dovanas ir už 
atsilankymą į jos pagerbtu- 
vių vakarą, ir žadėjo nepa
dėti plunksnos į šalį, bet 
dirbti ir dirbti, kol jėgos 
leis.

Tuomet sekė jos garbei 
koncertas, kurio programą 
atliko Konservatorijos auk
lėtiniai ir šaunusis savi
veiklininkų vyrų choras.

Seni draugai
Vakarienė įvyko Pionie

rių rūmuose, esančiuose 
palei Gedimino kalną. Čia 
dalyvavo artimiausieji ju
biliatės kovos laikų drau
gai, artimiausieji bičiuliai 
ir giminės.

Vakarienės proga buvo 
pasakyta įdomių kalbų tų, 
su kuriais . E. Tautkaitė, 
su ginklu rankose, prieš 40 
metų gynė Vilnių nuo “bal
tųjų lenkų”; sakė kalbas 
tie ir tos, su kuriais Euge
nija veikė buržuazinėje 
Lietuvoje, organizavo kom
jaunimą, paskui sėdėjo 
kartu Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjime. Ši vakaro da
lis man buvo pati įdomiau
sia ir įspūdingiausia.

Vakaras baigėsi. Visi 
mes skir s t ė m ė s kas sau 
šviežiai apdengtomis snie
gu gatvėmis. Kiekvienas 
buvome didžiai pasitenki
nę, kad rašytoja ir kovoto
ja taip iškilmingai pagerb
ta.

Mirtis ir laidotuves
I960 m. sausio mėnesio 

pradžioje prof. B. Prans- 
kus - Žalioms skambina 
man į viešbutį:

— Staiga susirgo rašyto
ja Eugenija Tautkaitė.

—Susirgo?! v v
—N u v e ž t a į ligoninę, 

operuota. 'Nežinia, kaip 
čia bus...

Trečią dieną po to išgirs
tu, kad Eugenijos jau ne-, 
bėra; ji jau mirė. Prane
šama, kad laidotuvės bus 
sausio 6 d. 2 vai. popiet

' Viskas taip netikėtai, 
taip greit!

Liįidna žinia sukrėtė Vil
niaus visuomenę, Daugiau: 

ne tik Vilniaus, o ir visos 
Lietuvos, kadangi rašytoja 
ir kovot oja buvo plačiai 
Lietuvos žmonėms žinoma, 
jų gerbiama.

Toje pačioje salėje >
Rašytojos palaikai buvo 

pašarvoti toje pačioje Kon- 
s e r v a t orijos salėje, kur 
prieš porą savaičių ji 
buvo pagerbta, kur buvo 
iškilmingai atžymėta jos 
60 mėtų sukaktis.

Salės gale, ant aukštai 
iškelto postamento, apdeng
to juodu aksomu, — kars
tas, o jame ramiai ilsisi 
Eugenija Tautkaitė, tarsi 
gyva.

Karstas skendi gelese, ir 
tų gėlių vis daugiau ir dau
giau atsiranda, žmonės ne
ša jas ir neša. Nuolat 
aidi liūdni muzikos garsai; 
Ties raytojos karstu, iš 
abiejų pusių, stovi garbės 
sargyba, po keturis asme
nis. Ji nuolat keičiasi. 
Garbės sargybon stoja ve
lionės kovos draugai, seni 
revoliucionieriai, komjau
nuoliai, rašytojai, darbi
ninkai, tarnautojai, vyriau
sybės ir partijos vadovai.

Atvyko didžiulė delegaci
ja iš Kauno, kur E. Taut
kaitė kadaise gyveno, dir
bo, kovojo už darbo žmonių 
reikalus. Atvyko ir iš kai 
kurių rajoninių miestų de
legacijos, nešinos gėlėmis.

Artinasi valanda, kurią 
velionės palaikai bus iš sa
lės išnešti. Vis daugiau ir 
daugiau žmonių atvyksta. 
Salė ir platūs, ilgi Konser
vatorijos koridoriai užsi
kimšo publika. Gatvėje — 
tūkstančiai žmonių;

Ties Konservatorijos du
rimis stovi automašina, 
apdengta raudonu audek
lu, apjuostu gedulo kaspi
nu. Orkestrui grojant ge
dulo maršą, karstas išne
šamas ir padedamas ant 
mašinos. Aplink karstą 
dedamos gėlės.

Pagaliau, išsirikiuoja pa
lydovai.

Priekyje karsto eina žmo
nės, nešini vainikais ir gy
vų gėlių puokštė mis — 
daug jų! Paskui juos au
tomašina, su rašytojos pa
laikais, su karstu. Ją ly
di vyriausybės, parti jos, 
mokslo, kultūros, rašytojų 
ir kitų organizacijų atsto
vai.. Juos sęka orkestras, 
nuolat grojąs gedulingas 
melodijas.

Šlapdriba. Iš dangaus 
krenta nei tai lietus, nei 
tai sniegas.

Tūkstančiai žmonių pęs- 
ti lydi Eugeniją Tautkaitę 
į Antalieptės papines, kur 
ilsisi daug kovotojų-didvy- 
rių, kur dega amžina ug
nis, tarytum sakanti kiek
vienam, jog -čia ilsisi žmo
nės, atidavę lietuvių tautai 
visa, ką turėjo geriausio.

Automašinų judėjimas 
Stalino , prospekte sulaiky
tas,-o, tūkstančiai žmonių 
lėtai žygiuoja paskui kars
tą. ■ . ”

O kai pasiekia kapines, 
palei duobę, pirmas žodį ta
ria K. Preikšas, Lietuvos 
ministrų tarybos pirminin
ko pavaduotojas.

—Šiandien mes, — kalba 
K.. Preikšas, — atsisveiki
name su brangia mums vi
siems Lietuvos revoliuci
nio judėjimo dalyve, rašy
toja Eugenija Tautkaibe. 
Negailestinga mirtis išplė-? 
še iš mūsų tarpo ištikimą 
kovotoją, - jautrią draugu 
kuri dar taip neseniai buvo 

pilna energijas- ir kūrybi
nių' planų?;

Kalba Rašytojų Sąjungos 
valdybos pirmini n k a s E. 
Mieželaitis:
—Smėlingoji Vilniaus kal

vų žemelė priima įštikimą 
savo dukrą, kuri per visą' 
savo gyvenimą praėjo tyra 
širdimi, plakančia darbo 
žmonių laimei. Vilniuje ji 
pažino sunkiausią beteisio 
žmogaus dalią, Vilniuje ji 
žengė pirmuosius revoliuci
onierės kovotojos žings
nius...

Partijos istorijos institu
to direktorius R. Šarmai
tis sako:

—1919 metų pradžioje 
įstojusi į Lietuvos Komu
nistinio Jaunimo Sąjungą 
Vilniuje, E. Tautkaitė pali
ko ištikima komunizmo idė
joms visą savo gyvenimą...

Dar kalba Vilniaus KP 
miesto komiteto sekretorius 
P. Griškevičius, LKJS Cen
tro Komiteto sekretorius 
J. Petkevičius.

Gedulo maršo aidams ly
dint, karstas leidžiamas į' 
duobę. Draugai jį užkasa,- 
supildami naują kapą, ant 
kurio sudedamos gėlės, — 
kalnas jų.

Jau temsta. Skirstomės.
Pirmą kartą mano gyve

nime man teko dalyvauti 
tokiose didelėse, tokiose 
įspūdingose laidotuvėse!..

Po laidotuvių
Vincas Mickevičius ir 

Lena Mickevičiūtė (V. Kap- 
suko vaikai) pasikvietė pas 
save į butą eilę savo tetos 
artimų kovos draugų ir bi

LAIŠKUČIAI
Mieli draugai,

Štai jums labai įdomi ir naudinga staigmena. Visai 
natūrali, be jokių pozavimų padaryta fotonuotrauka. 
Tai buvo Naujųjų metų švenčių proga. Aukščiausiosios 
Tarybos? pįęzidįumo pirmininkas mielasis Draugas 
Justas Paleckis padarė man didelę garbę ir privilegiją, 
Užkviėsdamas mane pietų.

Paskiau maloniai kalbėjomės Draugo Paleckio pri
vačiam kabinete, kur mudu be niekur nieko ėmė ir nu
traukė miklusis fatonuotraukų mėgėjas.

Netrukus kelios nuotraukos jau išbaigtos ir jas 
parsivežiau namo, kaipo mielą gyvenimo momentą. Tuo 
ir noriu pasidalyti su jumis^ mielieji draugai.

Po kelių dienų — dar vienas papildomasis siurpri
zas— laiškas nuo mielojo draugo Paleckio.

Mielas priaugę Kaškaiti,
Siunčiu dar kelias nuotraukas iš mūsų susitikimo 

š. m. sausio 2 d. Kaip tamsta minėjai, gera būtų pasiųs
ti po vieną egzempliorių tų nuotraukų, kur skaitome 
“Laisvę” ir matyti ant stalo “Vilnis”, tų laikraščių 
redakcijoms. Tikrai, draugams bus įdomu jas pamatyti. 
Tamstai tai patogiausia jas /psiųsti, todėl jų keletą ir 
pridedu. •

Linkiu tamstai sėkmihgo darbo, nes matau, kad vis’ 
rašai “Laisvei” ir “Vilniai” kaip tikras jų nuolatinis 
draugas ir korespondentas. Bet linkiu ne tik dirbti, bet 
ir pasilsėti, nes Tamstos jau daug gyvenime padirbėta, 
reikia ir atsikvėpti į Tėvynę atvažiavus. \

Su pagarba
' v Justas Paleckis

Tai dar vienas stambus faktas, kad mūsų ameriki
nius laikraščius pasimėgėdami skaito šimtai T. Lietu
vos piliečių ir pats jos galva draugas Justas Palęckis. 
Lai tai bus paraginimas dar plačiau paskleisti mūsų pa
žangiąją spaudą tarpe savo tėvynės brolių ir draugų. 
Visi godžiai ją skaito ir laukia ateinant daugiau. Ir pats 
aš tebesu tos spaudos mėgėjas. Visuomet su jumis, mie
lieji draugai.

Jonas Kaškaitis

tojas ir visuomenės veikėjas Jonas Kaškaitis ir 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo Pirmininkas Justas Paleckis.

’ . ■ • I •

čiulių užkandžiams. Čia bu- 
vo ir Juras Pozeja su žmo
na, buvo A. Sniečkus, I. 
Gaška, M. Šumauskas, K. 
Preikšas, J. Paleckis ir ki
ti.

Pasakyta gražių kalbų, 
giliau apibūdinančių velio
nės nueitą kelią. Tiek ve
lionės sūnus,, tiek' V. Mic
kevičius ir L. Mickevičiū
tė pažadėjo tęsti savo mo
tinos ir tetos darbus, — 
eiti šviesiu kovos keliu, ku
riuo ji ėjo, darbuotis už 
komunistinį rytojų.

Visa tai manyje paliko 
nepamirštamą, neišdildomą 
įspūdį.

Studentų kino studija
KAUNAS.—Kauno Po

litechnikos instituto stu
dentų klube veikia mėgė
jiška kino studija. Per 
dvejus savo veiklos metus 
ši studija pagamino šešis 
kino žurnalus. Įdomus bu
vo šeštasis numeris. Jame 
pasakojama apie studentų 
darbo stovyklą Panevėžio 
rajono “Pašuojo” kolūkyje, 
kur studentai statė kultū
ros namus.

Nors dabar egzaminų 
sesija, tačiau mėgėjiškos 
kino studijos darbas nenu
trūksta. Studentai Kutas, 
Bielinis ir kiti baigia mon
tuoti septintą kino žurna
lo numerį. Jis skirtas stu
dentų mokymuisi, egzami
nų sesijai, poilsiui.

Dideli mėgėjiški kino 
studijos planai. Šiemet ji 
numato pagaminti penkis 
kino žurnalus ir tiek pat 
trumpametražinių filmų.

ĮVAIRUMAI
Beždžionė piešia 

paveikslus
1954 m. sausio 3 d. Mr. 

R. Skirwood padovanojo 
beždžionę (šimpanzę) 
Drud Hill žvėrinčiui. Žvė- 
rinčiaus prižiūrėtojas pa
st e b ė j o , kad beždžionė, 
vardu B a t s e y , pasiima 
ką nors iš savo ėdalo ir 
tėplioja klėtkos langus bei 
grindis. Jis susiinteresavo. 
Davė beždžionei maliavos 
ir popieriaus. Jo nuostabai* 
Batsey pradėjo piešti ant 
popieriaus kaip ir “moder
niškus paveikslus.”

Baltimorės komercinis 
dienraštis “The Sun” pla
čiai aprašė tą nepaprastą 
“artistę.” 1957 m. kovo 11 
d. zoologijos sodo vedėjas 
A. R. Walson surengė bež
džionės piešinių parodą 
Drud Hill patalpose. Susi
rinko apie 500 žmonių, jų 
tarpe ir aš stebėjau jos 
meną. Batsey pasiima ma
liavą, paragauja ir ant po
pieriaus tėplioja. Ir ji nu
piešė apie 10 paveikslų.

Zoologijos daržo savinin
kai net pardavinėja tuos 
“moderninius” beždžionės 
nutepliotus paveikslus po 
$25 arba .$50. Norinti 
d a u g i ^/u informacijų jų 
gali gauti ant Cathedral 
gatvės 5 knygyne, Baltimore, 
Md. ' J. Balsys

Liūtai ir katės
Tyrimas rodo, kad egip

tiečiai jau turėjo naminių 
kačių prieš 5,000 metų. 
Anglijoję atrasta žymių, 
kad gyventojai turėjo ka
čių beveik prieš 3,000 me
tų. Reiškia,. katės' jau yra 
seniai prie namų prijaukih-' 
tos.

Suprantama, kad gilioje 
senovėje jos buvo laukiniai 
žvėreliai. Prie katininės gi
minės yra priskaitomi liū
tai, tigrai, leopardai, oke- 
lotai, jaguarai ir daugelis 
kitų draskančių ir galingų 
žvėrių.

Jautri dramblio 
/ “rankovė”
•Dabar drambliai (slo- 

niai) veisiasi jau tik Afri
koje ir pietų Azijoje. Bet 
senovėje jų protėviai veisė
si Europoje ir Sibire. Dar 
ten randami mamutų kau
lai.

Dramblys didelis, nepa
slankus gyvūnas. Bet turi 
nuostabiai jautrią “ranko
vę” /straublį). Jos pagal
ba jis pasiima maistą ir 
semiasi vandenį. Jo straub
lys yra taip jautrus, kad 
gali jausti mažyčius daik
telius ir nedideles vynutes.

Kaip gi maitinasi 
austrė-“oyster”?

Austrės (“oysters”) yra 
moliuskai — gyvūnai užsi
darę lukšte. Austrė, atro
do, neturi nei gerklės, nei 
kitų maitinimosi organų. 
Tikrumoje taip nėra, Tai 
sudėtingas gyvūnėlis, kuris 
turi nervus, kraują, gerk
lę, pilvą ir kitus organus.

Tiesa, tą gali atskirti tik 
specialistai ir su pagalba 
prietaisų; Austrė maitina
si labai smulkiais maisto 
gabaliukais, kurie į jos kū
ną patenka, kada lukšto 
kraštelis pravertas.

Austrė savo maistą pa
sirenka. Kas jai nepatin

3 pusi. LauvS (Liberty). Antr., vasario (Feb.) 16, INO I

ka, arba būna per šiurkš
tus, tai išleidžia su vande
niu iš kūno ir lukšto.

Prisimenu vieną įvykį. 
Pas mus apsilankė svečias 
iš šalies gilumos. Pas juos 
austrių ir kitų moliuskų 
nevalgo. Man valgant ąUst- 
res, ir jis jų panoro. Po 
kelių austrių pažingeidavo:

—O kaip su jų viduriu
kais, kaip juos atskiri? *

—Viduriukai?.. Nežinau? 
kur jų viduriukai irt kur' 
kiti organai, čia yra vis
kas, — atsakiau.

Mano svečias atsisakė 
austres valgyti, nes aš ne
moku jų vidurių surasti ir 
išimti.

Ar sniegas baltas? | ’■
Daugelis kalbos posakių 

neatitinka tikrovės. Taip 
pat klaidingas ir pasaky
mas “Baltas kaip sniegas”. 
Sniego baltumas yra tik 
tariamas. Iš pradžių tapy
tojai pastebėjo, kad snie
gas turi melsvą, į violetipį 
pereinantį atspalvį. Tada 
fizikai nustatė sniego at
mušamų spindulių bangų 
ilgį. Iš to paaiškėjo, kad ta
pytojai teisūs. Tačiau tai 
buvo tik šios istorijos pra
džia. Jeigu anksčiau koks 
medžiotojas papasakoda
vo, kad kalnų viršuje, di
džiuliame aukštyje, sniegas 
esąs raudonas, iš jo- atlai
džiai pasišaipydavo, laiky
dami tai prasimanymu. Ir 
vis dėlto paaiškėjo, kad 
“kruvinas sniegas” — tik
ras dalykas. Pirmiausia jį 
atrado Sankt - Bernarde, 
Kąrpatuose, Pietų Ameri
kos Anduose ir arktinėse 
srityse. ‘'r-i"

. Retkarčiais ant sniego 
dangos apsigyvena ihikfcb-" 
skopiškai maži gyvūnėliai 
—infuzorijos. Dėl to ir at
sirandą tarsi krauju aptaš
kytos vietos. ■'<

Tyrinėjant Antarktiką, 
netoli Pietų poliaus buvo 
rasta žalio sniego. . Šios 
spalvos priežastimi yra 
dumbliai.

Vienintelis geltonai Žė
rintis sniegas yra Kanados 
provincijoje New Bruris- 
wicke. Šitas spalvos tonas 
atsirado dėl sniego drutib- 
lių, po kurių oda susikau
pė aliejiniai sluoksniai..

Yra netgi juodo sniego. 
Aukštuosiuose Tatr u o s e 
sniegas yra tamsiai nuda
žytas įvairių uolienų dul
kių. Tokio sniego rasta ir 
Islandijoje. Nustatyta, kad 
jame yra suodžių ir ugni
kalnių pelenų, kuriuos at
pūtė nuo Vezuvijaus pietų 
vėjas. Taip pat ir rudas 
sniegas prie Šiaurės jūros 
pakraščių ir Skandinavijos 
pusiasalyje yra atmieštas 
lavos dalelių. į•* |

Be raudono, žalio, gelto
no, rudo /ir juodo sniego 
yra dar normalus, mūsų 
pažįstamas sniegas. Tačiau 
ir jis negali būti visiškai 
baltas. Pirmiausia, tai atsi
tinka dėl to, kad šviesą lūž
ta, per briaunas kristalinių 
dalelyčių, iš kurių susidarė., 
sniegas. Atsiranda nuolati-^ 
nis melsvas atspalvis. Be to, 
kiekviename sniegeyra kos
minių dulkiu, atsirandan
čių ir yrančiu dangaus kū
nų. Tai patvirtino bandy
mai su tirpinamu iš didelių 
aukščių iškritusiu sniegu,

Briuselis. -—Belgijos spe
cialus komitetas išdirbo są
lygas, kuriomis birželio 30 
d. suteiks kolonijai Kongo 
(Congo) nepriklausomybę.

■ .... .  n *.... .............. ......



Ėmėsi Hemingway (8)

SENIS IV R JŪRA
SVEČIUOSE PAS MEŠKAUSKUS .

Daugybę susitikimų turėjo rašytojas Rojus Mizara 
savo gimtojoje žemėje. Viešėdamas Lietuvoje jis užmez
gė aibę naujų pažinčių, įgijo begalę draugų.

V' (Tąsa)
ir todėl senis, nusimovęs kelnes, atsigulė 
tamsoje. Jis suvyniojo jas kartu su 
laikraščiu į ritinį, atstojusį jam pagal
vę. Susisupęs į antklodę, jis atsigulė 
ant senų laikraščių, kurie dengė plikas 
lovJs spyruokles.

—Jis greitai užmigo ir sapnavo savo 
vaikystę, toli besidriekiančią auksinę 
Afrikos pakrantę, baltas seklumas,—to
kias baltas, kad skaudėdavo akis, į jas 
žiūrint, — o taip pat aukštas uolas ir 
milžiniškus rusvus kalnagūbrius. Kiek
vieną naktį, girdėdamas pašėlusį mūšos 
kriokimą, jis artėdavo prie tų krantų ir 
matydavo per b a n g a s šokinėjančius 
čiabuvių laivelius. Sapne jis vėl užuos
davo ant denio smalos ir pakulų kvapą 
ir pajusdavo Afrikos dvelkimą, kurį nuo 
kranto atnešdavo rytmečio brizas.

Paprastai, pajutęs rytmečio vėją, jis 
nubusdavo, apsirengdavo ir eidavo ža
dinti berniuko. Tačiau šią naktį vėjo 
atneštas žemyno kvapas jį pakėlė labai 
anksti, todėl stengėsi dar užmigti, tikė
damasis susapnuoti baltas uolų viršū
nes, iškilusias virš jūros, Kanarų salų 
uostus ir laivus reide.

Jis daugiau nebesapnuodavo nei aud
rų, nei moterų, nei didelių įvykių, nei 
didelių žuvų, nei muštynių, nei galėty- 
nių, nei savo žmonos. Dabar jis sapnuo
davo tik tolimus kraštus ir liūtus van
denyno pakrantėje. Jie žaisdavo prie
blandoje tarsi kačiukai, ir jis mylėjo 
juos, kaip mylėjo berniuką. Berniukas 
jam niekada neprisisapnuodavo.

Staiga senis nubudo, pažvelgė pro at
vertas duris į mėnulį, išsivyniojo kel
nes ir užsimovė jas. Išėjęs iš lūšnelės, 
jis nusišlapino ir nužingsniavo aukštyn 
kylančiu keliu žadinti berniuko. Nuo 
rytmetinės vėsumos jį krėtė drebulys. 
Tačiau jis žinojo, kad drebulys praeis, 
ir jis greitai sušils irkluodamas.

Namo, kuriame gyveno berniukas, du
rys buvo neužrakintos; jis atidarė jas 
ir įžengė į vidų, tyliai statydamas ba
sas kojas. Berniukas miegojo ant love
lės pirmame kambaryje, ir senis aiškiai 
galėjo jį matyti, apšviestą blyškios mė
nulio šviesos. Jis švelniai nutvėrė jį 
už-kojos ir laikė ją, kol berniukas nubu
do ir atsisukęs pažvelgė į jį. Senis link
telėjo jam, berniukas pastvėrė nuo kė
dės; stovėjusios šalia lovos, savo kelnes 
ir užsitraukė jas.

Senis išėjo į lauką, ir berniukas nuse
kė paskui jį. . Jis niekaip negalėjo pa
busti, ir senis, apglėbęs jo pečius, tarė 
jam:
~ •—Atleisk man.

-—Que va,—tarė berniukas. — Tokia 
jau vyrų dalia.

—Jie nusileido prie senio lūšnelės, pa
keliui sutikdami basus vyrus, kurie žen
gė tamsoje, nešini savo laivelių stiebais.

Kai jie pasiekė senio lūšnelę, berniu
kas paėmė krepšį su valo rytiniais, že
berklą, ir kobinį, o senis užsivertė ant 
peties stiebą su užvyniota ant jo bure.

—Nori kavos?—paklausė berniukas.
—'Pirmiausia padėsim burę ir virves 

į laivelį, o paskiau išgersim kavos. '
Jie gėrė kavą iš kondensuoto pieno 

skardinių užkandinėje, kuri aptarnavo 
Žvejus ir būdavo atidaroma labai anksti.

' —Kaip tu miegojai? — paklausė ber
niukas. Jis beveik visiškai nubudo, nors 
jam nelengva buyo nusikratyti miego.

---Kuo puikiausiai, Manoline,— tarė 
sapis.-—Aš šiandien pasitikiu savimi.

bar aš atnešiu mūsų sardines ir tavo 
jauką.- Manasis pats nusigabena savo 
virves. Jam- nepatinka, kai jo daiktus 
neša kiti —

-—Mums kitaip išeina,—tarė senis.— 
Tu buvai vos penkerių metų, kai aš jau 

ijau tau nešti daiktus. > .
Prisimenu,—tarė berniukas. — Aš

uojau sugrįšiu. Gerk dar kavos. Mums 
duoda į skolą..
s išėjo iš užkandinės ir basas nu- 

ravo per koralų rifus link šaudy- 
, kur buvo laikomas jaukas.

S Senis iš lėto gėrė savo kavą. Jis žino- 
■ ! kad reikia prisigerti kavos, nes dau- 

au šiandien jis nieko nevalgys. Per 
gelį metų jam nusibodo kramtyti, ir 
niekada nebeimdavo pusryčių į jūrą, 

ivfcgatyje jis laikė butelį su vande-

niu, kurio jam pakakdavo visai dienai.
Berniukas sugrįžo su sardinėmis ir 

jauku, suvyniotu į laikraštį; Jausdami 
po kojomis šiugždantį žvyrą, jie nusi
leido takeliu prie laivelio, kilstelėjo jį ir 

' nustūmė į vandenį.
—Gero vėjo, seni.
—Ir tau,—tarė senis? Jis užmovė vir

vines irklų kilpas ant įkabų ir, pasilen
kęs į priekį, tamsoje pradėjo irkluoti iš 
uosto. Iš visų užutekių plaukė į jūrą 
laiveliai; senis jų negalėjo matyti, nes 
mėnuo buvo pasislėpęs už kalvų, tačiau 
jis girdėjo krentančių į vandenį irklų 
pliuškenimą.

Kartais kas nors prabildavo laively
je. Bet daugumoje laivelių viešpatavo 
tyla, kurią trikdė tiktai irklų smūgiai. 
Išplaukę iš uosto, laiveliai pasklido į ša
lis, nes kiekvienas žvejas rinkosi sau vie
tą okeane, kur jis tikėjosi pagauti žu
vies. Senis buvo nusprendęs žvejoti toli 
nuo kranto; jis paliko užpakaly savęs 
žemyno kvapą ir irklavo tiesiai į gaiviu 
rytmečiu kvepiantį okeaną. Plaukda
mas 'ta ’okeano dalimį, kurią žvejai pa
vadino “didžiuoju šuliniu,” jis matė 
šviečiančius dumblius; toje vietoje dug
nas staigiai nusileidžia iki septynių šim
tų sieksnių gylio; va'ndens srovės, atsi- 
mušusios į povandeninius kauburius, 
sudaro sūkurį, kuriame visada būna 
įvairiausios žuvies. Čia susirenka di
džiuliai būriai krevečių ir smulkių žu
vyčių, o kartais gelmėje daugybė galva
kojų; naktį jie iškyla į paviršių ir juos 
puola klajojančios žuvys.

Tamsoje senis jautė lyto artėjimą; 
irkluodamas jis girdėjo virpantį garsą; 
tai skraidanti žuvis pakildavo iš van
dens ir, su švilpesiu mojuodamas savo 
kietais sparnais, nuplasnodavo į tamsu
mą. Jis mėgo skraidančias žuvis, nes 
jos buvo jo geriausi draugai okeane. Jis 
gailėdavosi paukščių, ypač silpnų jūros 
kregždžių, kurios nuolat ieško maisto, 
tačiau beveik niekada neranda, ir daž
nai pagalvodavo: “Paukščių gyvenimas, 
išskyrus grobuonis ir stipriuosius, sun
kesnis už mūsų. Kodėl paukščius sutve
rė tokius dailius ir silpnučius, štai kaip 
šitas ‘jūros kregždes, kada okeanas ne
retai būna toks žiaurus? Jis yra geras 
ir gražus. Tačiau kartais jis staiga pa
sišiaušia, o paukščiai, kurie, pasinerda
mi ir klykdami savo liūdnais balsais, 
skraido virš jo, per silpni, kad stotų į 
kovą.” ...

—Jis visada mintyse vadino jūrą la kalbėsiant, Punsko Vidurinės lietuvių mokyklos 
mar, kaip vadina ją žmonės Ispanijoje, 
kurie myli ją. Kartais, mylėdami jūrą, 
jie blogai atsiliepia apie ją, tačiau vi
suomet kalba taip, tarsi ji būtų moteriš
kos giminės. Kai kurie jaunesniųjų 
žvejų, kurie vietoje plūdžių naudoja bu- 
jus ir turi motorlaivius, pirktus tada, 
kai gerai mokėdavo už ryklių kepenis, 
vadina jūrą el mar, priskirdami ją vy
riškai giminei. Jis kalba apie ją, kaip 
apie beribę platybę, kaip apie varžovą, 
o kartais netgi vadindami priešu. Ta-

* čiau zsenis visuomet galvojo apie jūrą 
kaip apie moterį, kuri gali būti ir ma
loni, ir ne, o jeigu elgiasi nedorai ir 
būna baisi—nieko nepadarysi, tokia jau 
jos prigimti^. “Mėnuo jaudina jūrą tar
si moterį,”—galvojo jis. .

Jis irklavo,, neįtempdamas jėgų, nes 
okeano paviršius buvo lygus, išskyrus 
tas vietas, kur srovė sudarydavo sūku- 

' rius. Srovė'atliko už jį trečdalį darbo, 
’ ir kai pradėjo aušti, jis pamatu jog nu

plaukė daug toliau, negu tikėjosi nu
plaukti iki to laiko. /‘ -

“Visą savaitę aš' žvejojau gelmėse, ir 
nieko nepagavau,—galvojo jis. -— šian
dien ąŠ pamėginsiu užmesti ten, kur ■ su
sirenka bonitos ir albakorės būriai J-ko 
gero; tenai pasimaišys ir didelė žuvis.”

...

kitas—-septyniasdešimt penkhį, o trečias 
ir ketvirtas—šimto iv, simto - dvidešihit 
penkių sieksnių gelmėje*.. Jaukas pabo
jo galva žemyn,; stipriui pritvirtinąs

'kabliuko kotas buvo žuvies viduHtto^ 
o ant išlenkimo ir ašmenų^bųvo suveftos 
šviežios sardinės. Jos buvo suvertos pro 
abi akis, tokiu būdu sudardamos gir
liandą ant plieninio kabliuko puslankio 
Didelė žuvis neišvengiamai . turėjo už” 
uosti, kaip 'viliojančiai kvepia; kiekvie
nas jauko' gabaliukas.. «' j ' ' v ' ■''

\ ; (Bus daugiau)-

Čia matome Rojų.Mizarą Meškauskų bute. Iš kai
rės: dramaturgo Vaičiūno našlė T. Vaičiūnienė, studen
tas A. Meškauskas, rašytojas R. Mizara, Lietuvos Kul
tūros ministro pavaduotoja M. Meškauskiene, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo Pirmininkas 
Justas Paleckis, žurnalistų sąjungos valdybos prezidiumo 
narys V. Zenkevičius ir filosofijos mokslų, kandidatas 
docentas E. Meškauskas.

JUBILIEJINEI DAINŲ ŠVENTEI ARTĖJANT 
čia myli dainą, muziką, šokį

Vilniaus Vitenbergo var
do kailių siuvimo fabrike 
yra 12 meno saviveiklos 
kolektyvų >— choras, liau
dies šokių ratelis, agitme- 
ninė brigada, styginis, dū
dų bei estradinis orkestrai, 
ir kt. Juose dalyvauja 170 
darbininkų, in ž i n i e r i ų, 
technikų, tarnautojų. Kas 
trečias 
meno

Vien praėjusiais metais jie 
suruošė apie 70 koncertų ne 
tik Vilniuje, bet ir Kaune, 
Klaipėdoje, Nidoje.

Pernai gruodžio mėnesį 
vykusioje Vilniaus miesto 
liaudies meno dėka d o j e 
fabriko saviveiklininkai iš
kovojo pirmąją vietą. Da
bar jie ruošiasi jubiliejinei 
dainų šventei.

Brockton, Mass.-
Mirė berniukas

Sausio 30 d. netikėtai mi
rė Kenneth Andriulis, 6-ių 
metų berniukas. Tai A. ir 
P. Orintų dukters Of iii jos 
ir jų žento Charles An
driulis sūnus.

Berniukas buvo labai pa
vyzdingas, gražiai augo, iš
mintingas ir daugelio at
kreipė dėmesį pereitą vasa
rą L. T. Namo parke laike 
piknikų.

Jiš parėjęs iš mokyklos 
nusiskundė, kad jam sunku 
kvėpuoti. Pašauktas gydy
tojas, kuris berniuką pa
siuntė į ligoninę. Bet nieko 
negelbėjo, nes ‘ jis tuojau 
mirė nuo plaučių uždegimo.

Pradžioje laikraštis “En
terprise” rašė, kad bus/tik 
privatinės laidotuvės, bet 
vėliau sužinota, kad gali 
lankytis ir pašaliniai. Į šer- ( 

žmonių ir skaitlingai paly
dėjo berniuko palaikus į 
Melrose kapines.

Reiškiu jo tėvams, sene
liams ir giminėms gilią 
užuojautą!

Geo. Shimaitis

žmonių gyvenimą,. Gyventi 
ten‘nelabai norėtųsi. .

Floridoje" yra įdomių vie
tų, kaip Miami mieste, taip 
ir kitur. Man patiko nuty- 'O 
kimas į Key West miestelį. 
Nuo Miami iki Key West 
yra 175 mylios. Beveik visą 
laiką * važiuoji tarp vande
nų nuo vienos iki "'kitos 
siauros salaitės. Viso yra 
apie 40 salaičių ir apie tiek 
tarp jų tiltų. Vanduo ir vie
noje ir antroje pusėje. Key ’■ 
West salų juosta tiesiasi* / 
linkui Kubos.

Įdomu pamatyti ir taip 
vadinamą “Singing Tow
er”, kuris randasi apie 100 
mylių nuo Miami. Jis baig
tas statyti 19219 metais. 
Atidaryme dalyvavo’ JAV 
prezidentas Calvin Coo
lidge. N. Yudy

KINAI ĮKALINO JAV 1 
KORESPONDENTĄ

Pekinas. — Kinijos teis-- v’

t

J. ,■ V

kolektyvo narys — 
saviveiklos dalyvis.

H 
> !

meninę susirinko daug mas pasiuntė metams laikoj 
•x • - ’ • ’ į kalėjimą Bill Yimą, ZUPI?<>J

‘ korespondentą. Laikraštis
“Ta Kung Pao” rašo, kad ” 
teisme jis prisipažino, jog 
būdamas korespondentu 
tuo pat kartu šnipavo apie . 
Kinijos industriją, gynybą . 
ir perdavinėjo užsienio 
valstybei. <

Washingtonas.,— Aviaci- * 
jos generolai kaltina Alle- 
ną Dullesą, kad jis išsikal
bėjo apie JAV karo orlai- 
vyno slaptybes.

Johnson City, N. Y.
Patyrimai Floridoje

Apsilankiau Floridoje. Ir 
ten biednų žmonių gyveni
mas vargingas, kaip ir ki
tur. Tik gal ten biskelį pra
gyvenimas pigesnis ir ne- 
reikio kuro šilumai.

Teko kalbėtis su mergi
nomis, kurios viešbučiuose 
dirba prie lovų ir kitus dar
bus. Sakė, kad jų uždarbiai 
labai maži. Gi dirbtuvių lietuviai ar lenkai? Taįp- 
Miami mieste dar nedąug, gi, kas dabar valdo Kara
tas pats ir kituose miestiio- liaųčių? Aš tuose miestuo
se. Laukai, apsodint; Grąper se buvau, abudu labai grą- 
frutų įr: orąnžįų medžiais.' žūs. Norėčiau jjąrąšyti.

Laisvę 'skaitau ir hekh 
riai laukiu jos ateihant.

Stanley Poškytis_ 
Brooklyn, N. Y.

(Suvalkų miestas yra 
Lenkijos Liaudies Rešpub- 
likoje, o Karaliaučius, šiuo 
metu Kaliningradas, pri
klauso Rusijos Tarybinei 
Federatyvinei Socialistinei 
Respublikai. : •

Gerbiamas R. Mizara:
Aš jūs prašau, kad pasa

kytumėte man apie Suval
kų miestą: kas jį valdo *—■

Mano supratimu, tai/ge
rai kartą nuvąžiuotį į Flo
ridą ir pamatyti tenykštį

'Brangiajam likimo broliui
1959 m. gruodžio 8 d. R. Mizara lankėsi Punske, 

Seinų apskrity, Lenkijos liaudies Respublikoje. 
Vakare jis ten sakė' lietuvių mitinge kalbą. Prieš 

mokytojas Jonas Kančiauskas skaitė savo eilėraštį 
“Brangiajam likimd broliui.“ Po juo' jis pridėjo 
tokį raštelį R. Mizarąi: “Parėjęs iš pamokų, lauk
damas ’ Jūs atvažiuojant, bevalgydamas pietus, su
dėjau šias eiles, nes man taip lengviau reikšti jaus
mus...’’—Redakcija >'

Neramus Atlantas ūžia. 
Bangos daužosi metrinės. 
Pasiilgę skvo guštos, 
Plaukiat aplankyt tėvynės, 

j
Lietuvoj sena močiutė
Džiaugsmo, ašąrėles liejo, 
Sužinojus, kad jos sūnūs 
Per Atlantą p^s ją skrieja. 

: .
“■>?...( ■ ■ A

Tavo, mielas sūnau, broli, 
Žvilgsnis Smelkės į mėlynę...
Tik greičiau, greičiau namolei, 
Pas močiutę, j tėvynę.

I r štai pi.rmą kart kaip gyvas - 
Maskvą išvydai auksinę. . \.
Nors lig Vilniaus Šimtai mylių,

■ Bet ir čią.yąBii ’tčvynę: ?■. . z •
, Maskva—lygių sesių sostas— 

Priglaudė tąye, sušildė;
IrjraųkŠĮėtūš tavo skruostus 
Džiaugsmo ašaros suvilgė.

Čia, Maskvoj, malonu, gera, 
Vėjas, rods, laisviau ųlioja.

Vnųkove pakyla paukštis, 
Pietvakariuosna plasnoja. 
Nebereikia it beklaušti— 

. Tu į'EiėtUvą .
‘{/''I .. •' ‘ ‘ J .’ (J / ’

Žeme gaubiąs juodą skarą, 
Vasaros naktis užstoja.
Žvilgt į žemę... Kas čia daros?— 

' Tūkstančiai žvaigždžių mirkčioja,.
. ............ ... 'II IRI.! M

' Lyg.pašautas žemėn krinta 
Plieno./paukštis į žvaigždyną, 
Atgabenęs Vilniaus žemėn z 
Ir ne

Iš anapus brolį, sūnų 
Bočių žemėj išlaipino. 
Toks momentas ir galiūną 
Lig širdies gelmių graudina.

/ — ■ *

Ak tu, žeme mylimoji, 
Tėviškės kertele tu!
Aš tave jaučiu po kojom— 
Tu ir aš dabar kartu!

Kaip pasveikint, nesųmoju.1;. 
Gal bučiuot, bučiuot karštai?
Gal priglust kūnu savuoju
Ir... užmigti amžinai?.^

Nėra žodžių, trūksta jausmo, 
Viskas maišosi kartu,

/ O per skruostus tyra, skaisti 
Ašarėlė ritasi.

Ir tų ašarų negaila;
Ir ne geda, kai verki. 
Tėviškėlei tyrą meilę 
Ašarėlėmis reiški k

O tėvynė lyg motutė, 
Už rankutės vėdina, 
Tau aprodė visą ūkį, 
Lyg stiklinę sklidiną. .

Lietuva—Tarybų žemė, 
Ji turtinga kaip niekad.

' Lygi tarp lygių .gyvena, . 
Komunizmą kurdama.

Mielas broli sūnau žemes, 
Tu jaunos, laisvos! ' 
Sveikiname atkeliavus 
.1 š Tarybų Lietuvos!

Grįši, broli, į žemelę, , ,
Vytautę, Nęfcfe$< r
Išbučiuokit' birelius, seses 
Nuo mūs iš širdies!

Gero vėjo, svety brangus, 
Grįžtant per marias. , 
Tegu'visą kelią lydi 
VėjąsLietųvos! • .

Jonas Karčiauskas
Punskas, Liaudies Lenkiją 
1959 m. , ..

..i'

Gerbiamas drauge Rojau!
Labai džiugu, kad dūs 

sveikutis sugrįžote iš tokio 
ilgo vizito po socialistinės 
respublikas. Tai puiku! 
Bet dabar jūs, drauguti, 
neapsigaukite, nevažiuokite 
niekur taip greit iš namų. 
Teko girdėti, ja jums ruo
šia prakalbų maršrutą, bet 
jums reikia gero poilsio... -

Su meile, j .
J, Žilinskas^ > 

Worcester,- Mass. v
(Atrodo, kad nebus ga-' 

Įima draugiško Jūsų pata- 
rimo paklausyti, nors .ji 
labai malonus. Teks įletii

M

■•/Os

ilgo šen ir ten išvykti su 
pranešimais apie Lietuvą 
ir!^ Lenki jos lietuvius. — 
RįM.r t -*•

11 1 '  '

Gęrb. Rrauge:
Sveikas, kad sugrįžote. 

Aš Jums buvau pasiuntęs 
į Viįnių laiškelį su iškarpa 
iš vieno klerikalų . laikraš- 1 
čio; ten buvo rašyta apie • 
jus. Dabar kaą dėl tos mo
tel’s, A. Novicjdenės,/' ku
rią minėjote savo rašte 
apie Lenkiją: ji jau mirų- , 
si ; miręs 'ir jos vyras. Na
shua mieste J>uvo ir jos 
brolis.* Tie Novickai parė
jo iš Marcinkonių kaimo, 
minėtoji moteris (mirusi) 
buvo kilusi iš Puvočių kai-w 
mo,..” J. Gaidys, ‘ 

4-.. Maynard, Mass.

Antr., Yaaario CEteb.) 16,
CA ... • • ...................................



SveturgimiŲi gynimo komiteto 
konferencijos raportas

Metinė 27-ji konferencija Išrinkta visi konferenci 
įvyko 1959 nx gruodžio 19 jos komitetai ir sesijų už 
d. Belmont Plaza viešbuty
je, New Yorke. Konf. ati
darė komiteto pirmininkė 
prof. Smith, dalyvaujant 
apie 100 delegatų.

Po. trumpos įžanginės 
kalbos perstatė Rose Cher- 
nįn, L. A. .Komiteto atsto
vę, perskaityti metinį vei
kimo raportų. Iš raporto 
paaiškėjo, kad makarti?- 
mas yra šiemet stipresnis, 
negu pernai, atakos prieš 
Komitetų, jo narius, ir sve- 
turgimius abelnai, yra pa
aštrėjęs.

Komitetas prašo visų de
legatų bei draugų atidžiai 
raportus išduoti savo drau
gijoms, paaiškinant, kad 
komitetas veikia netaįp ge- 
rįse sąlygose. Abner Green 
netikėta ir staigi mirtis 
l^bai apsunkino komiteto 
veikimų, moraliai ir finan
siniai, kadangi Komitetas 
paėmė apmokėt A. Greeno 
ligoninės bilų, kuri siekė 
virš $4,000. Negana to, 
Alec Jones, retkarčiais 
Abnerio Green pavaduoto-

- jas, dabartiniu laiku taipgi 
randasi ligoninėj. Suruoši
mas šios konferencijos te
ko mažai grupei komiteto 
narių bei draugų.

Antra sesija ėjo vadovy
bėje Jean Kramer iš San 
Francisco. Prof Smith per
skaitė raportus iš Oregon 
ir Washington valstijų; de
legatai negalėjo atvykt, 
nebuvo galima orlaivyje 
gauti vietų švenčių metu. *

Los Angeles Komiteto 
•, pirm. Frank Lopez kalbėjo 
\ apie, meksikiečius, kurie 

f - gyvena Amerikoj arba

Tikiu darbus
išnaudojami, be teisių, ir 
visuomet puolami arba ru- 
bežių sargybos, arba tam
pa aukomis imigracijos po
licijos. Praėjusį metų turė
jo 35 bylas. Per vietinio ko
miteto pasidarbavimų val
džia panaikino didžiumų 
bylų, išdeportavo tik 1 ir 
toliau tardo 3. Visi buvo 
kaltinami už politinį nusi- 

/ statymų. Vienas iš'jų bu
vo svarbus laimėjimas, nes 
kova ėjo per 8 metus.

Mūsų (meksikonų) Ko-< 
mite tas yra mažas, ir na
riai sunkiai dirba, bet se
kasi, pasiekia publikų, gau
na paramos. Peticija Jung
tinėms Tautoms nors neat
siėmė pikio tikslo, bet daug 
pagelbėjo. Pasėka to Mek
sikos ministeris 
Jungtinėse Tautose padarė 
tyrinėjimų, na, ir gavo ųž-

imdami atvažiuoti dirbti PanijT dėl 5 /metu Statute

atstovas

Iš Pennsylvanijos valstijos

apie tai rašė, pa>si- 
dayė- svarbus dalyk as, 
svarstomas ne tik mūsų 
Komiteto, bet net Lotynų 
Amerikoje ir Eurdpojė. 
Męs turim vilties, kad vis
kas išeis gerai, bet iki da
lykai pasikeis,: prieš mus 
stovi Amerikos atakos ant 
meksikiečių, ęįagimių, pi- 
liečiu'imigraritų ir darbo

Sesijos pirmininke vi- 
sietu priminė, kad Abneriui 
Green mirus, mes visi tu
rim dirbti sunkiau, kad 
užlopyt tų spragų. Komite
to darbas yra svarbus mū
sų visai ateivi jai ir visos 
mūsų tautos gerovei. /

RęSę Chemin išdavė LŪS 
Angęlęs Komiteto raportu, 
atvežę sveikinimus nuę vaf- 
j^rbosir 70 ‘deportęes”. Dos 
Angeles Komitetas suside
da iš 8 komitetų.

........ .................- ----------------------  
g 5 p^-Ea:-

'skyrių-
jbkiįi" pagerinimo hepada- 

įėjusiųjų / mietų'/-pra<- 
džioje vienas jaunas ispa^ 
nų .taUty^ėš advokatas , ai> 

?šimėtęs /migrantu, ten • dir- 
bo Ir Vištyti ■gyvehimthpadė-- 
tį' "$ade County.1 migrato
ry labo^ campi”: ’ Viename 

• viikarmiamė, Miamės dįdla-
„■■-y.. 7,y. ;,w Z- V'
isve (Ulwrty)^ĄutrMr^vaį^r^(FeU),;^Į6,'U9wvg^

VARGAS LAUKŲ \ 
DARBININKAMS

Į šių apylinke sausio pra
džioje suplaukė ^,000 mi
grantų su šeimynomis iš 
Porto Rikor iš Meksikos ir 
iš kitų pietinių valstybėlių, 
taip pat ir iš kai kurių 
Amerikos, valstijų juodvei- 
džiai. čionai randasi Pade 
County milžiniški daržo
vių laukai. Šie migruojantį 
vargšai suplaukia čion kas
met suimti tas daržoves, o 
plantacijų savininkai siun
čia jas į vakarines Ame
rikos valstijas, kur tuo me
tu gauna aukštas kainas. 
O šie vargšai, apgyvęndin- 
ti tuose laukuose pastaty
tose lūšnelėse, dirba pus
dykiai. Bet šiemet juos dar 
ir gamta skaudžiai nubau
dė. Visų Floridos valstijų 
užgulė šalčiai taip, kad bu
vę vietomis net ledo. Dar
žoves šaltis sunaikino, ir 
vargšai migrantai neteko 
darbo. O kadangi jie ne
atsivežė šiltų Irabųžių, o 
tos. jų lūšnelės neturi jokių 
apšildymo: įtaisų, tai šie ne-: 
laimingi vargdieniai atsi
dūrę neapsakomai žiaurioj 
padėty. Plantacijų savinin
kai x suvis jais nesirūpina, 
nežiūrint, kad šie darbo 
skruzdės su mažais vaiku
čiais atsidūrė šalčio, alkio 
ir mirties nasruose.

Pagaliau miesto valdžia 
ir vietinė milijonierių spau
da s u r i k o gvoltu gelbėt 
šiuos nelaimingus žmones, 
bet pridūrė, jog labdarybės, 
iždas tuščias. Tad didelė
mis raidėmis šaukė visus 
gyventojus nešti drabužius 
įr maistų į nurodytas vie
tas šiems vargdieniams.
; šie nelaimingi • "laisvos” 

pasaulio puses aukos neturi 
gųMmybės grįžti ten, iš 
kur atkeliavę, tad turi 
pusbadžiai gyventi ir lauk
ti, iki Šąlęio > sunaikintus 
daržovių laukus apars ir 
prirengs dirvų. antram so
dinimui.. ’ Tada šie darbo 
skruzdės vėl bus pašaukti 
[ darbų, o užsidirbę ant ke
lionės,, migruos kitur, kur 
tam tikri išnaudotojų agen
tai, jiems nurodo. ;

Dabar L. rašau šiuos žo
džius ir galvoju: Koks iča 
ekonominis surėd y m a s ? 
Pasižvalgau po Miami 
Beach. Ten šimtamilijoni
niai viešbučiai puošia gra
žiausių Atlantiko pakraštį. 
Turčiai suvažiavę iš (vaka
rinių ir šiaurinių valstijų 
puotauja, šildosi saulės 
spinduliuose, vartydamiesi 
ant; smėlio ir maudydamie- 
si. / švariausiame Atlantiko 

\ pakraščių vandenyje. Bet 
štai, už kokių dešimties 
mylių nuo šių neaųskaito-i 
mų turtų 7,000 bedarbių 
su šeimomis kenčiu alkį - ir 
Uūkiąį kad gal koks gera- 
šifdiš . ūMšė gaišlį duo-.

ap. kokį nudėvėtų, sku
durėlį A ir alkanų 

Jų: par 
: uipW;^dtųyi ųei ;čiito vari- ■ 
dens apšipraUsti ar ■ indus 

../y'.
> ,• ’z . k - ; z t ‘

■ ? ' Apie < tokį i y nęsaųitariškų

baigta su prašymu dąly- 
vaut koncerto.' Jo progra
mų išpildė solistė Beatrice 
Rippey, ųkomponu o j a n t 
Carroll Hollister.

Kalbėtojais buvo: Prof. 
Louise Pettybone Smith, 
Rose Chernin, Joseph For- 
er, Harry Carlisle, James 
Aronson, Blanch Friedman, 
Elizabeth Gurley Flynn, 
Hon. Stanley Novai?, Mar
cus Goldman.

Sukelta apie 16 šimtų 
dolerių. New Yorko ir apy
linkės Lietuvių komitetas 
prisidėjo su šimtine toje 
sumoje ir $20 iš Clevelando,

Paskutinę sesijų vedė C. 
Komorowsky. Mandatų ko
misijos raportų išdavė 
Amos Scarborough: 116de
legatų sudaro 6 iš Calif., 2 
iš Penn., ’4 iš Mich„ 2 iš 
Ohio, 2 iš Washington, D.C., 
2 iš Chicagos, 1 iš Conn.,1 
iš Mass.,, ' ir 80 iš N. Y. 
valstijos ir miesto. Daly
vauja 7 laikraščių atsto-: 
vai, 10 tautinu grupių, 7 
apsigynimo komitetai, 3 
unijistai ir 8 advokatai.

Rezoliucijas persk a i t ė 
Frank Lopezj rezoliucijų 
komit. pirmininkas.

Pasveikinimai: Abnerio 
Green šeimynai, Alec Jo-: 
nesui, kad gięit pasveiktų, 
Dr. Willard Uphaus, kuris 
yra arešthotas ir įkalin
tas N. Hampshire kalėji-Į 
me už idėjas.’

Pareikštas p r o t e s t a s 
prieš meksikiečių deporta
cijas,

Užgyrimas. A. Committee 
for Protection of Foreign 
Born siekinių — tęsti kam-

of Limitations depbriacijo^ 
se ir nupiliėtihimuose:,

Už kampanijų ’panaikini
mui metinių svėturgimiams 
registracijų. ' ;‘

Apginti /Komitetų nuo? 
visų atakų.

Apginti West Indian1 
Workers ir. Latin Ameri
cans nuo persekiojimo dėb 
politinių idėjų. (1 balsas; 
prieš).

Užgyrimas Komiteto vi
suotinio darbo raporto, iš
duoto Rose Chernin.

Užgyrimas H. Carlisle 
gero darbo, redaguojant 
Abnerio Green memorial 
Journal. '

Finansų raportų išdavė 
Chas. x Musil. W60 metų 
darbui biudžetas: ■ Chicaga 
turi sukelt $750; Ohio 300, 
lietuviai 500.

Lietuvių kolonijos turėtų 
Sparčiau jiasidarbuoti su
kėlime mūšų kvotos.

Nominacijų raportų išda
vė Stanley Navak. Garbes 
pirmininkaįs: Rev. Fritch- 
nian, Rev. Arthur W. Moul
ton, Pi-of., ?Loūise Petty- 
bone Smith.

Pirm. Rev, Chas A. HW, 
Dr. WillardLUphaus.' ,
r Vykdoriipib šėįsretoriaųš 
vieta liko be - rekomendaci
jos. ■ </•' J; /■'. : '

A Išrinktus komitetas riš ’5 
—•Rose Čhei*nih, ’: Stanley 
Novak, pri)f.;’ .Smith;
Carlisle ir vienus i^N. Xh 
Chas. jMĘūęil, ■kuris buVo įį*’ 
Snktas; kasierium, taipgi

. Carlisle /apsiėmė'‘ veątf 
sekretoriaus daįrbųdaikina^ 
su pagalba patarėjų kohiL 
sijos, iki tinkamas, Žmogūs 
būs surastas Užimti- Abner 
Green'vietų.• >-kn-.;

' r Delegatais

Daugiau įvairių parengi 
vės uaudaį z.

įminu—imi  i mmiwwm—«i« mu —  

MIAMI, FLA.
mo. Perskaičius mane 
šiurpuliai supurtė. Aš nie
kaip/ negalėjau suprasti, 
kad mūsų demokratinėje ir 
turi ingiausioje pasaulyje 
Šalyje tokia hežmo n i š k a 
darbo žmonių padėtis yra 
palaikoma. Mūsų šalies 
spauda labai daug kal
ba apie kitų jiems nepatin
kamų šalių darbininkų blo
gų'padėtį, bet ji nieko ne
mato, kas dedasi savo šaly-

Lietuvių šiame mieste ir 
apylinkės miesteliuose yra 
gerokas skaičius. Žinoma, 
kaip, visur, taip ir čia jie 
pasiskirstę į keletu grupių 
sulyg savo įsitikinimu. 
Progresyviškai įsitikinusių 
lietuvių randasi nemažas 
skaičius, kurie susigrupavę 
į Lithuanian Social Club. 
Teko dalyvauti keliuose 
minėto klubo parengimuo
se ir sutikti daug lietuvių 
iš visų Amerikos kraštų. 
Nors daug jų jau žili, bal
tagalviai, kai kurie plika
galviai, bet visi linksmi, 
šnekučiuojasi, diskusuoja 
mūsų progresyvių spaudų 
r—"Laisvę” ir “Vilnį.” Vie
tiniai draugai, pamatę nau
jų pensininkų, tuoj priėję 
sveikina ir pirmam pasi
kalbėjime klausia: ar pre- 
n u m e r u o j i “Laisvę” ar 
“Vilnį.” O jei ne, ar my- 
lėtumėt užsiprenumeruoti ?

Parengimuose visuomet 
būna patiekti gausūs ir 
skanūs pietūs už labai pri
einamų atlyginimų. Pietų 
pagamintojai ir patarnau
tojai irgi jau nebe jaunuo
liai. Matantejuos taip dar
buojantis, Sgvis nesinori 
tikėti, kad -jfe' jau artinasi 
prie šimtinės: Garbė jums, 
mano drąugąi! Taip judė
dami nlekuQ$iėt nepasensi- 
te! t \ * MigrantasMigrantas

Kairas. — Arabų Lygos 
vadai tariasi Reikale jų san
tykių su Izfaeliumi.

■ | i.■■iimi.w—.y..................... w■■■ .......... l;‘||
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Brockton - Montello, Mass.

i n n c s: i M s ii ii? is a w hi i 1/>, 3
Rengia Montello Vyrų Dailės Grupė

’ '> Montello Vyrį Dailės Grupė, vadovaujama Al. Patsus

; Selonadienį, Vasario-Fetoiaryi 21 d
Pradžia 2-rą valandą popiet

National Hal i, 668No. Muin St., Montello, Mass.
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V PROGRAMA J
MOTERŲ kvartetas 

, ? iš New Yprko
Nellie Ventieiie, Nastė Buknienė, Ona

Čepulienė ii- Koste Rušinsfkiene.
Mokytoja Mildred Stenslef.

ALDONA WALLEN—SOPRANAS

ELDON DOWNING—BARITONAS

ROŽĖ STRIPINI^-SOPRANAS 
AUDREY POTSUS-PIAN O 30LQ 
r: STRIPINIS ® W. YUQP1EIKIS 

Duetas
ED ir BENNY SAUKAI 

Accordionir smuiko duetas

VYRŲ DAILĖS GRUPĖ
1 ,r,<>Įi!,*yiiy 'u.... ..  ■■

PO KONCERTO BANKETAS

Philadelphijoje ir apylin
kėje dirbančiųjų skaičius 
siekia daugiau negu pus
antro milijono. 1 Gruodžio 
mėnesį, sakoma, dirbančių 
padaugėję 17,500, bet 
taipgi gruodžio mėnesį bu
vo virš šimto tūkstančių 
bedarbių, ir plieno darbi
ninkų streikas valstijai lė- 
šavo daugiau negu pusę 
bilijono dolerių, ir 235,000 
bedarbių.

Valstija traukia atsako
mybėn ant virš trijų mili
jonų dolerių dvi anglies 
kompanijas už įvykusių ne
laimę 1950 metų sausio 22- 
rų, Pittstone, kurioje žuvo 
12 žmonių. Tai nėra tolima 
praeitis ir spaudoje buvo 
apie tai plačiai, rašoma. 
Traukiami atsako m y b ė n 
Penns y vųnia Coal Co. ir 
Knox Coal Co. savininkai. 
Lavonai žuvusiųjų iki šiai 
dienai nėra surasti.

Valstija ieško atlyginimo 
lėšų, kurios pasidarė dir
bant, kad pasiekus ištiktus 
nelaimėje mainierius už- 
semtose mamose, už nuva
lymų • vietos, kuomet van
duo buvo sulaikytas, ir už 
atlyginimų žuvusiems. .Kuo 
ši byla pasibaigs, tai at
eitis parodys. Bet gerai, 
kad valstijos "tėvai” ima 
kompanijas, kaip prokuro
ras sako, už apsileidimų, 
neprižiūrėjimų mainų sau
gumo.

Philadelphijos mieste bus 
nugriauta šeši tūkstančiai 
namų, kuriuos savininkai 
visiškai apleido. Apleisti 
namai sudarė pavojų ypa
tingai 'Vaikams;1 kurie po 
apleistus namus landžioja. 
Kiekvienų mėnesį bus nu
versta po penkis šimtus pa- 
statų.A‘J - .‘Y ? ■

Sakoma, kad trys tūks
tančiai' darbininkų neteks 
darbo dėl išsikėlimo Dyeing 
and Finishing Establish
ments iš Philadelphijos.

Savininkai sako, kad nepa
keliami taksai juos verčia 
tai daryti. Apie unijų nie
ko neminima. Tačiau mies
to "tėvus” kaltina, kad jie 
norį kelių aukštų ,namų ir 
pasididinti sau algas. Da
lis gali būt tiesos. Pennsyl- 
vanijoje už kiekvienų7 da
lykėlį turi mokėti taksus.

Philadelphijos ir apylin
kės Lietuvos mylėtojai, pa
sižymėkite, kad kovo 18 d,, 
7:30 vai. vakare, Rusų Klu
bo svetainėje, 1150 N. 4 th 
St., bus. rodomi judami pa
veikslai iš Lietuvos. Nega
liu. tikrai pasakyti, bet Pk 
galiu spėti, kad gal bus ga
lima matyti tuos, kurie 
pereitų vasarų buvo turis
tai. Jonas Grybas su K. 
Briedžiu man rašo, kad pa
veikslai bus įdomūs, ir bū
site visi, kurie atsilankysi
te, pasitenkinę.

Philadelphiečia1 ir visa 
apylinkė pasidėkite kitus 
naminius reikalus kitam 
vakarui. Atsilanky k i m e, 
pasižiūrėkime ir padaryki
me savus sprendimus apie 
paveikslų gerumų.

Nesu pranašas, ir nesu 
gerai susipažinęs su philar 
delphieČjais, bet spaudoje 
matau, kad drg. Merkys 
gražiai rinko "Laisvei” 
skaitytojus. Manau, kad 
jis gavo ir naujų.

Esu tikras, jog drg. Mer
kys turėjo ir pagalbininkų, 
na,. ir kuomet "Laisvės” 
administrac^a paskelbs pa
sekmes, tuomet teks maty: 
ti, kokia dovana teks PhL 
ladelphijai. Jūs, draugai 
ir draugės, kurie dirbote 
šiame vajuje, užsitarnau
jate visos pažangios lietu- < 
vių /visuomenės didelį ačių. 
Philadelphia yra plati • ir 
lietuviai irgi gyvena pasi- 
sklaidę, sunku su jais susi
siekti, bet dedant pastari- 
ags, sunkumai nugarmi. /

■ , Pilietis

Mirė

Sausio 30 anksti rytų 
Maęsacnusetts General 11- a 
goninėje išsiskyrė is gyvų
jų tarpe musų mylima : 
draugę Darata ituplėnienė. 
Jį buvo viena iš darbščiau
sių mūsų LLD kp. gaspa- 
dmių, kuri dirbo visuose 
mūsų parengimuose. Ji vi
sados rūpinosi, planavo, > 

maistų, kad parengimas 
butų sėkmingu. N ors velio
nė ir nebuvo labai tvirta 
sveikatoje, bet ji' niekados v 
nesiskundė, nedejavo,

Darata Rupiėnienė dirbo 

atsibuvo sausio 24 d.). Be
dirbdama sunegalavo ir ui J 
kelių dienų mirė.

Velionė buvo rimto, ra
maus būdo, pažangi mote- ; 
ris. Ji mokėjo draugiškai 
sugyventi su visais pažįsta 
mais ir kaimynais.

Paėjo iš Galentiškių kai- . 
mo, Papilės parapijos, Bir- • . 
žų Apskrities.

Į šių šalį atvyko 1910 me- ,, 
tais. Didžiųjų savo gyveni
mo dalį praleido Se. Bosto- 
ne. >

Darata priklausė LLD 
kuopoje. Buvo "Laisvės” 4 
skaitytoja, taipgi- mylėjo.; 
skaityti knygas.

Paliko didėliame liūdesy- '■ 
j e duktėrį Mildred ir žen
tų Adams, tris sūnus -r- - 
Robertų, Johų ir Petrų, 
tris marčias ir 5 anūkus, ų 
taipgi daug giminių - ir “ 
draugų. '

Pašarvota buvo Juozo ‘ 
Casparo laidotuvių name. ” 
Jos karstų puošę daug gy
vų gėlių vainikų nuo šei-,,.. 
mos, giminių ir draugų, 
nuoc LLD2-roš kp. ir nuo „ 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo. Nors velięmž ir 
buvo Piliečių Klubo nar^-X 
bet savo darbais ji pilnai-- 
užsitarnavo tos pagarbos. 
Palaidota vasario 2 d. ?- 
Mount Hope kapinėse šalia 
savo gyvenimo draugo Jo- , 
no Ruplėno. Į kapines pa-. 
lydėjo didęlių būrys 
nių. Po laidotuvių visa ; 
publika buvo pakviesta į 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubų, 318 Broadway, kur z 
visi buvo skaniai pavaišin-., 
ti.

Ilsėkis, drauge, ramiai : 
šios šalies žemelėje! Mes 
ilgai tave minėsime.

O tavo liūdinčiai šeimai 
ir tavo artimiesiems reiŠ- ' 
kiu giliausių užuojautų.

H. Tamašauskiene

TSRS išsprogdino 
nuo anglies kalną

Sibire, netoli NerįngrF 
no, tarybiniai mokslininkai 
išsprogdino kalnų, kad atį- 
dęhgus' didelius anglies 
klojus..

Jie kalne padarė skyleę, 
į jas patalpino 55,588 to- 
nūs sprogstančios medžia- 

mi

iaptoį

- Hebtakfe.

kį kad JAV pw.

šliaukyti • Suomijoje;

< : Šuo;
užsienio: ministras pi 
kė, kad < JAV pręzidi 
Disenhpweris atsisakė 
sihankytr Suomijoje,* š 
joje,4 Norvegijoje ir Į

t * CVf jt 'ft' .y'



Šis tas iš šen ir ten
Ruošiamasi lietuvių 

simfoniniam koncertui I
Iš Clevelando, Ohio, pra-;. 

nešama, kad po sėkmingo Į Ial^į 
koncerto su i__ ______
simfoniniu orkestru, iš .. . 
Kauno kilęs Andrius Kup-1 
revičius, pianistas-virtuo-i 
zas, įtemptai ruošiasi kovo I 
6 dienos koncertui Niujor
ko Town Hall. Toscanini 
(Simphony of the Air) 
simfoniniam orkestrui diri
guos Vytautas Marijošius, 
kitas buvęs kaunietis. Pro
gramoje numatomi aukštos 
klasės kūriniai — Bartoko 
ir Rachmaninovo 
koncertai, Bacho Siute or
kestrui ir J. Gai d e 1 i o 
“Scherzo”. J. Gaidelis gy
vena Bostone, M'ass., pelno 
pragyvenimą

Liūdna žinia
Vasario 12 d., 7:30 ryto, 

nuo širdies smūgio mirė 39 
metų Dorothy Karpavich, 
po tėvais Puzuniūtė. Pašar
vota Walks šermeninėje, 
Main St., Bagodo miestely-

(pasaulyje, negali būti kla- 
(sifikuojama “nesuprantan- 
jtanti”, norinti sau specia- 

’ , “lietuviško meno”.
Člevėiandoi, Toliau Jonynas kalbėjo, 

| kad jokia problema nega- 
I linti būti išspręsta be užda
vinio”, kad menu negali bū- 

; “senų anekdo
tų pasakojimas”. Toks me
nas neturi ir nesprendžia 
problemų. Jonyno žodžiais: 
“Mokėt rašyt, tai nereiš
kia, kad jau rašytojas”, 
“dailydė — dar ne dailinin
kas”.

Pakeltu balsu Jony- rys ir kitos giminės, 
i a n o !nas reikalavo, kad lietuvis 

kūrėjas menininkas tiek tė
vynėj, tiek išeivijoj jaustus 
esąs išstatytas prieš sve
timtaučius, rūpintųsi įro- 

pragyvenimą'’ fS^a^ dyti lietuviu tautos dvasinį 
bu, o sugeba ne tik kompo-! turtingumą, išradingumą, 
nuoti, bet taip pat vado- j meniškumą. _ Lietuvio kure- 

io kurmiai negali būti 
! “dvasinio ubagyno iliustra- 
i cijomis”, bet turi dvelkti 

■ tautine šiluma ir šviesa 
n j tiems, kurie ieško 
Ozone | pa£įntį ^aį nauj0 ir di- 

(dingo.
i Vytautas K.

Laidotuvės įvyks vasario 
16 d. ryte. Velionė bus pa
laidota Lietuvių Tautiško
se kapinėse, Waterbury, 
Conn.

Nuliūdime pasiliko jos 
vyras Edwardas Karpavich 
ir 14 metų sūnus Ronaldas, 
velionės motina, dvi sese-

Edwardas yra sūnus ge
rai žinomų K. J. Karpavi
čių, gyv. 110 Wyona St., 
Brooklyn, N. Y. Jų sūnaus 
Edward Karpavich rezi
dencija: 50 Elmswood Ave., 
Bagodo, N. J.

vauja didžiuliui chorui.

V. K. Jonyno paskaita 
Bostone

(Spec. “Laisvei””,
ir nori

JonynasBostone, Mass., veikia, Vytautas K. <—v-----
įdomus kultūros klubas. Jis šiais metais buvo pakvies- 
neturi narių, nei mokesčio, tas amerikiečių meno drau- 
Kas mėnesis klubas ruošia gijos “Audubon Artists” 
kultūrines paskaitas. Jos būti grafikos jury komisi- 
turi būti geros, nes kitaip jos nariu, 
žmonės nesusirenka ir nie
ko neišeina. Po paskaitų su
sirinkusieji pavaiši narni 
kava. Klubas neturi rinktos 
valdybos, pirmininko. Pas- “Oi, Žeme, Žeme”, 
kutinis pirmininkas savo 
įpėdinį po metų skiria—at
sisakyti nuo šių garbingi^ 
pareigų negali, jei šio klu-. 
bo parengimus lankai.

Sausio 30 šis klubas, ku
riam dabar pirmininkauja 
etnografas Antanas Mažiu
lis, paruošė paskaitą “Me
no ir Lietuvių kūrėjų prob
lemos”. Paskaitą laikė ..iš 
Niujorko specialiai atva
žiavęs Vytautas K. Jony
nas, žinomas Amerikos lie
tuvių dailininkas - grafikas, 
akvarelistas, ir pedagogas. 
Gausiausiai iki šiol susirin
kusiems “Tarptautin i a m 
Institute” Bostono lietu
viams Jonynas paskaitą su
skirstė į tris dalis: Kas yra 
kūryba; šių dienų menas; 
lietuvio kūrėjo problema. 
Jonynas populiariai kūry
bą vadino ‘Nekartojimu ir 
nesikartojimu; svarstymu, 
ne kas padaryta, bet kaip 
padaryta”. Jonynas teigė, 
kad ne turinys, bet turinio 
išpildymas lemia kūrinio 
vertę.

Būdinga, kad 
; ši komisija paskyrė lito
grafijos 1960 metų premiją 
lietuviui dailininkui Romui 
Viesului už jo litografiją

Lietuviškos liaudies dai
nos temomis litografijų 
rinkinį “Dainos” iki šiol 
įsigijo, be kitų, Niujorko 
Didžioji biblioteka, Čikagos 
Meno Institutas, Nebras- 
kos valstijos universitetas. 
‘ Ruošiamasi “Dainas” 
pasiųsti susipažinimui Vil
niaus Dailės Muziejui, taip 
pat Maskvos Dailės Muzie
jaus grafikos skyriui. P

Tūlus Rbjaus Mizaros, 
Laisvės redaktoriaus, ne
seniai apsilankiusio Lietu
voj,, įspūdžius, spausdintus 
“Laisvėj”, “Tėvynės Bal
se”, ir kitur, beveik- ištisai 
atpasakojo arba net ir per
sispausdino kai kurie bur
žuazinės ideologijos išeivi
jos laikraščiai. Straipsniai 
buvo išeivijos veikėjų pla- 

skaitomi ir diskutuoja-čiai 
mi.

Naujas pilietis

Puiki prigą išgirsti po miestą pasidairius

Izabelė Sutkienė silpna
Vasario 8 d. d. Izabelė 

Sutkienė buvo operuota ant 
tumoro. Daktarai sako, 
kad operacija buvusi sėk
minga, tačiau ligonė jau
čiasi silpnai. Ji vis dar 
Manhattan General ligoni
nėje, New Yorke, neturi 
apetito, mažai ką valgo. 
Duktė iš namų neša jos mė
giamo maisto, nes ligo
ninėj ne viskas jai patinka. 
Daktarai mano, kad pavo
jaus nėra, palengva sustip
rės.

Ji tik prieš penkis mėne
sius turėjo tokią pat dide
lę op-eaciją ir, aišku, dar 
nebuvo pilnai sustiprėjusi, 
kai ir vėl reikėjo pasiduo
ti operacijai.

pranešimą žodžiu iš 
Tarybą Lietuvos į

Mes manome, kad atei- į 
nantį šeštadienį, vasario 20 
d., visi Didžiojo New Yorko 
ir apylinkės lietuviai turės 
auksinę progą susipažinti 
su? šių dienų, mūsų senosios 
tėvynės gyvenimu ir kūry
ba. Po pusmečio viešnagės 
iš Lietuvos sugrįžo “Lais- j 
vės” redaktorius Rojus Mi-I 
žara. Dar daugiau: jis lan
kėsi ir demokratinėje Len
kijoje pas lietuvius Punsko 
ir Seinų apylinkėje ir iš 
ten parvežė įdomių žinių.

Dabar jis padarys platų 
pranešimą apie tai, ką ma
tė ir patyrė ne tik Lietuvo
je,, bet ir Lenkijoje. Tai 
bus ir įdomu, ir svarbu jo 
pranešimą išgirsti. Tai juk 
bus pirmas tos rūšies pra
nešimas. Šia nepaprasta 
proga patartina visiems pa
sinaudoti.

Prakalbų garsinime rasi
te . Schwaben salės adresą.

Svarbu ir tas, kad šios 
prakalbos bus gražiai pa
margintos mūsų šauniojo 
Aido Choro dainomis. Tai
gi visas ateinančio šeštadie
nio vakaras bus praleistas 
naudingai ir kultūriškai.

Koresp.

L. Wright, Columbia Ar- 
1 tists Management vice-pre- 
! zidentas, paskelbė, kad 
j 1960 metais į New .Yorką 
atvyks* Danijos Karališkas 
Baletas.

The Douglas Aircraft 
Co. parduos Francūzijai 
dvyliką “jet” “Caravelle” 
lėktuvų.

F. L. Starbuck, 61-ių me
tų amžiaus, iššoko nuo tre
čio aukšto ir užsimušė. 
Gyveno 93 Puritan Ave., 
Forest Hills, Queens. Se
niau jis buvęs audyklų vedė
jas. Pastaraisiais laikais 
nesveikavo. . •

Sulaukęs 82 metų am
žiaus mirė vengrų kompo
zitorius Ernst von Dohna- 
nyi.

Kovo mėnesį bus pradėti 
darbai Suffolk county teri
torijoje prailginimui di
džiojo automobilių Long 
Island Expressway vieške
lio. -

C. Netroski puolė į East 
upę ties Charles St. Aidi
mai buvo policininkas M. 
Augustine ir ją ištraukė. 
Moteris atsisakė pasakyti 
savo elgesio priežastį.

to centre. Kol kas policijai 
dar ne tik nepavyko jį su
gauti, bet net išaiškinti ar 
jis šaudo iš šautuvo ar re
volverio.

Generolas Dougląs Mac- 
Arthur, kuris randasi Le
nox Hill ligoninėje, jau yra 
sveikesnis. Neseniai jis ap
vaikščiojo savo 80-ties me
tu gimtadienį.

Iš Ehrlich - Newman 
Trucking Co. garažo Man
hattan vagys pačiupo 
sunkvežimį su drabužiais, 
kurių buvo $100,000 vertės. 
Vėliau sunkvežimį rado 
tuščią Long Island saloje.

Gaisrui iškilus medinia
me name ant Manhattan 
St., Roosevelt miesto daly
je, sudegė Rosallie Taylor, 
33 metų amžiaus moteris.

Gaisrui iškilus 119 San
ford St., Brooklyne, sude
gė William Terty, jo žmona 
Etta, jo brolis ir 74-ių me
tų Anna Maloney. 

• •
. Valstijos , Apšvietos Ta
ryba reikalauja iš polici
jos, kad ji daugiau prižiū
rėtų mokyklų srityje jauni
mą, v

Nepaprastai svarbus ; 
parengimas

Ateinantį penktadie n į,
į 

vasario 19 d., didžioje Car
negie salėje, Manhattane 
įvyks didelės istorinės svąr-f 
bos parengimas. Tai busąt- 
žymejimas angliškojo sa- / 
vaitraščio “The Worker” ( 
36-tų metų gyvavimo su- f 
kakties. Be dainų, ir muzi
kos parengime kalbės įžy- 
mūs pažangiečiai Dr. Duiįy 
bois, Gus Hali, James F. 
Jackson, Paul Novick ir ki-

Parengimas pra/sides 8 
vai. vakare. Visi pažangos 
mylėtojai kviečiami šiame 
parengime dalyvauti. Išgir- . 1 
site svarbių prakalbų ir pa- 
remsite vpažangų anglišką 
laikraštį.

' ' PRANEŠMAS'v if
STOUGHTON, MASS.

Koncertas ir vakarienė. Rengia 
Stoughtono Moterų Klaidas. Jvyksf- • 
sekmadieni, vasario (Feb.) 28 d.,' 
Lietuvių Namo salėje, 24 Morton 
St. Pradžia 2 vai. popiet. Koncer
tą atliks Montello Vyrų Dailės 
Grupė, vadovybėje Al. Potsus. Taip
gi Rožė Stripinis su Wm. Yuod^kiu^ 
dainuos duetus. Bus ir daugiau , 
įdomumų. . ■■ ‘

Taipgi bus jvairių namie gan 
tų valgių., tad nepamirškite ą 
lankyti. Rengimo komitetas.

Sezono ligos vargina 
ir laisviečius

Jau kuris laikas skaity
davome pranešimus, apie 
sergančius ažijine influen-

Kardinolas Spellmanas 
labai apgailestavo, kad Ju
goslavijoje mirė kardinolas 
Stepinąc, buvęs nuteistas 
už bendravimą su naciais 
karo metu.

Paveikslai negali būti 
produkuojiaipi *

Jonynas pasisakė prieš 
paveikslų “produkciją” — 
tokie paveikslai tesą “nie
ko nereiškianti pilkuma”. 
Lietuvis kūrėjas modernis
tas savo pagrindiniu tikslu 
ir turi laikyti savo lietuviš
ko/“aš” išsakymą, origina- 

•liai, nepakartojant ir nepa- 
sikartojant. Jonynas atme
tė meno iki šiol nesidomė
jusių žmonių drąsą pa
smerkti lietuvių kūr ė j ą 
“nesuprantamu”. Girdi, me
nas yra intelektualinė sri
tis, kuriam suprasti būti
nas apsiskaitymas, galeri
jų lankymas, lygiai kaip 
simfoninės muzikos negali 
Suprasti iš pirmo karto ją 
išgirdęs asmuo. Jonynas 
palaikęs “įžeidimu”, kai jis 
buvęs paprašytas kurti 
“lietuviams” — įžeidimu 

' savo tautos mentaliteto ir 
kultūros laipsnio. Jonynas 

' užtikrino, kad tauta, davusi 
pasauliui Čiurlionį, vieną 
dabartinio moderninio me
no pionierių, Milašių, pran
cūziškai rašiusį poetą, eilę 
kitų žmonių, kurie pradėjo 
naujas kultūrines sroves

Pittsburgh, Pa.
Susirinkimas

Y ra šaukiamas Pitts
burgh ir apylinkės visų pa
žangiečių labai svarbus su
sirinkimas. Jįs įvyks sek
madienį, vasario 28 d., 2 
vai. po jpietų, LDS 160 
kuopos ‘svetainėje, 
Beaver AVe., N. S 
burgh.

Dalyvaukite visi.
Martin' išduos smulkme
nišką raportą iš spaudos 
vajaus. Bus padaryta ap
žvalga mūsų veiklos 1959 
metais ir išdirbti nauji 
planai dėl šių metų veiki
mo.

Po susirinkimo turėsime 
skanių valgių. Gaspadinės 
rūpinasi paruošti kuo ska
nesnių ir įvairesnių. Taigi 
visi ir visos ateikite, daly
vaukite!

1024 
Pitts-

J. Mažeika

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

Mirusio J. Daraškos 4 metų mir
ties sukakties paminėjimas yra pers
keltas į vasario 21 d. (sekmadienj), 
1-mą valandą popiet.

Taigi, gerbiamieji, prašome 
lingai susirinkti, šeimynos 
gaminkite namie pietų, čia 
papietausite. Paminėjimas 
LDS salėje, 9305 St' Clair Ave.

V. Daraškiene (11-13)

skait- 
nesi- 
gerai 
bus

RODYMAS FII.MU 
GERAI PAVYKO

’• ^rąėjusFpehkthclieAį bu- < - . v. .
vo parodyti fcėii filriiai iš P«ra savaičių užklupo i 
Lietuvės r Maspėthb Lietu- pačius, laisvieciuš.-. r: , 
vių Paliečių KĮūbę salėje, o 
sekmadienį Willianisburge 
Ukrinų D?ėmokr^tį! Klubo 
patalpose. Filmai gražūs, 
įspūdingi ir parodymas bu
vo aiškus. Tenka, pasi
džiaugti, kad mūsų Jonui 
Grybui aparatas dirba ge
rai ir parodymas puikiai 
vyksta.

Sekmadienio oras ,buvo 
šaltas ir keliai slidūs, tai 
daugelis susilaikė nuo atė- 
imo pamatyti filmus. Ta
čiau ir čia susirinko nema
žas susipratusių lietuvių 
būrelis pasidžiaugti vaiz
dais iš savo senosios tėvy
nės. Buvo parodyti net 
penki filmai—du visai nau- 
jį, mums dar nematyti, tai 
“Yra šalis,” kuriame kal
bama apie praėjusios vasa
ros amerikiečius turistus 
Lietuvoje, ir “Vestuvės.”

Pakartoti filmai “Viena
me kolūkyje,-’ “geringa” ir 
“Žydėk, jaunyste!” <

Pastebėjau, kad Grybui 
gražiai talkauja Klemen
sas Briedis.

Beje, pranešta, kad pik
tos valios elementai Wil- 
liamsburge norėjo pakišti 
koją. Salės šeimininkas sa
kė, kad pas jį buvo atėję 
Lietuvos priešai ir reikala
vo, kad jis neleistų film'us 
rodyti. Bet salės šeiminin
kas, matyt, yra žmogus 
blaivaus proto ir lietuvių 
tautos simpatikas, tad tuos 
skundėjus , išvarė laukan. 
Taip jiems ir nepavyko fil
mų rodymą sutrukdyti.

Dar ir štai kas paaiškė
jo. Prelatas Balkųnas per 
pamokslą raginęs parapi- 
jonųs neiti filmų pamatyti. 
Bet ir jam nesisekė, nes 
publikoje matėsi gera dalis 
jojo parapijonų. Gerai, 
kad tikintieji žmonės atsi
sako piktos prelato agitaci
jos klausyti.

J. Oleskewich, 72 metų 
ža ar jai giminingomis slo- amžiaus, per keliąs saVai- 
gomis. Simpatižavome ser- tęs išbuvęs, Bellevue ligoni- 
gahtiems. ,Sykiu džiaugė- nes prbto ligonių skyriuje 

' ~ ' ' t ■ i LU ,. ’ ' i „ nvn 1 nn rrn i n Paimli.
_ t uziauge- Hv&.piuw oxxjiAujc,
rrjės, kad niūs aplenks. Bet ĮĮsoko prp langą ir užsimu-
kur tau. Paskiausiomis 

ir

Liga stipriausia' sučiupo 
administračijbs sekretorę 
ir knygvedę’ h Liliją1 Kava
liauskaitę. i Liga neleidžia 
pakilti, o rūpestis apie kal
ną susikrovus i ų darbų 
spaudžia. O darbų baigian
tis vajui ruošiantis suvažia
vimui ir po w jo' susikrovė 
daug. Šią savaitę Lilija jau 
sugrįžo į darbą, bet dar il
gai užtruks iki išbaigs užsi- 
likusį darhą. Vajininkai ir 
skaitytojai prašomi kant
riai palaukti iki Lilija vėl 
galės jum patarnauti greit, 
kaip visada.

Visi kiti laisviečiai, atro
do, taipgi baigia nugalėti 
šią nesvėikatą. S.

Li)S 1 kuopęs banketas 
įvyks vasario 27

‘ Z.’
LDŠ 1 kuopa rengia šau

nų banketą šeštadienio va
karą, vasarię (Feb.) 27 d.„ 
Kultūriniame Centre, 102- 
Q2 Liberty ‘ Avė., kampas 
102nd St., .Ozone Parke. 
Pradžia 7 • vai. Vakare. 
Įžanga tik $2.50 ypatai.

LDS 1 kuopa yra pagar
sėjus gerų banketų surengi
mu. Julius Kalvaitis, Geo 
Waresonas,. Valys Bunkus 
ir kiti kuopęs veikėjai, ku
rie įeina į banketo rengimo 
komisiją, davė žodį, kad jie 
surengs labai gerą ir se
kantį banketą.

Taigi, nepamirškite at
vykti į Kultūrinio Centro 
salę vasario 27 d., 7 vai va
kare. Žinoma, būtų dar ge
riau, jeigu iš anksto įsigy- 
tumėte banketo bilietus. 
Juos galite gauti pas komi
sijos ' narius ir taipgi pas 
daugelį LDS 1 kuopos na
rių.

se; ,;..
J.;, ;; j ■ <; .
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Jungtinės Tautos atžy
mės 150-tą lenkų kompozi
toriaus Ė. Šopeno gimta
dienį. Vasario Ž3 d. bus su
ruoštas koncertas, kuria
me skambins iš Varšuvos 
atvykęs pianistas Adam 
Harasiewicz i r akompa
nuos Stanislaw Skzowa- 
czewski.

Vasario 11 d. New Yorke 
buvo virš 63 laipsniai šilu
mos. Smarkiai palijo, 
bavo irx griaudė.

zai

Manhattan centre 
Times Square aikštė, 
tai sugalvojo dalyje 
ant 43rd St., keisti vardus 
Dabar pavadinta: “Times 
Square — Health Careers 
Square”. Bet neseniai tas 
kampas turėjo: Gold Star, 
Ort, Elks, Civil Defense, 
Hhdassah, ’Truman, Nutri
tion, Care, Senior, Citizen, 
Clean'City, Millinery, Miss 
Transit. Freedom, Light- 
hąųse,: Doput Square ir ki
tus vardus. Firm 1872m. 
jis turėjo, Lohgacre vardą, 
pąiptą is . vienoj Londono 
gatvės.'J ‘( • 4 1 ; 1

■ Prie Jungtinių Tautų- bu- 
vainės buvo 200 žmonių pi- 
kietas prieš : Dęminikonų 
respublikos Trujillo; Molina 
diktatūrą. J ‘
: < » .. . . ; < • • .

New Yorkas pagarsėjo 
visokiais'reketais. Buvo su
sekta mėšos' raketieriai, 
svorio, vištų, gazolino, o 
dabar jau Surasti ir namų 
statyboje. Ir visi jie skriau
džia paprastus gyventojus.

yra 
Kas 
jos, Motery Klubo narėms s

Trečiadienio vakare, va 
sario 17 d. Kultūriniam! 
Centre, ‘------- —r __
Avė., Ozone Park, bus vie

Bt* j 
JOr

101-02 Liberty

tos Moterų Klubo susitink 
kimas. f Svarbu, kad visę§ 
narės dalyvautų, nes 
galutinai aptarta pasiruoši^ 
mas Moterų Tarptautinį 
paminėjimui. - įį- L

“ ‘ ' zVaWybi
‘l'H > 'I >'"■!»< ■ I .

į MATTHEW A.
BUYUS j

(BUYAUSKAS) ' y ■ 
;; LAIDOTUVIŲ |
:: DIREKTORIUS 1

I Newark 5, N. J. r j
• MArket 2-5172 , ' !

• 426 Lafayette St. •
»♦♦♦♦♦»♦»»♦»»♦«*« M11MTrys ginkluoti plėšikai 

pačiupo $2,800 pinigais iš 
Almor Market, ant 20th 
Avė., Brooklyne.

Vasario 13 d. laivyno ba^ 
zėje, Brooklyne, buvo į van
denį nuleistas naujas lėk
tų vneš i s “Constellation”. 
Jis yra 40,000 tonų įtalpos^ 
Statybos darbas pradėtas 
1957 metais. Laivo pasta
tymui vyriausybė išleido 
virš $150,000,000. 1

Važiuotės. vitšin inkai 
praneša, kad bus pagamin
ta 300 naujų busų. Jy pa-, 
gaminimas atsieis $8,235,- 
000 Jie veiks Brooklyne.

Metodistų vyskupui Dr. 
Herbert Welch jau sukako 
97-ri metai amžiaus. Jb par 
garbai buvo suruoštas ban
ketas Biltmore viešbutyje.

Brooklyne, prie kampo 
Hinsdale ir Dumoht gat
vių, policija suėmė kelis 
desetkus jaunuoliu, Ten bū
vą susirinkę dvi grupes 
muštis. Pasmos rasta ge
ležgalių, didelių peilių ir 
keli ^revolveriai;

Jau apie dvi savaitės po

Kuopos Valdyba I kelį žmones sužeidė ttiiė*

PRAKAL B O S
Su Koncrtine Programa

Kalbės
Laisves redaktorius

ROJUS MIZARA.;
Jis tik ką sugrįžo iš Lietuvos, 

taipgi lankėsi ir Lenkijoje

Prakalbos įvyks šeštadienį

Vasario 20 February
'v ' ’ A" i

' Pradžia 7-tą valandą vakare

Schwaben Hall
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn,, N. Y.

Aido Chofas, vadovaujamas Mildred Stensler,, atliks

žiniįjį įįpie Lietuvą, nes jis ten išbuvo šešis mgnesiUs. 
Daug važinėj o,.daug ką matė ir girdėjo. Jis taipgi lan
kėsi Lenki j oje ir ten aplankė lietuvių kaimus. Jis turi 
įdomių įspūdžių iš Lenkijos abelnai. Atsilankykite hyj 
išgirskite svarbių dalykų.




