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KRISLAI
“Būkime, kaip žydai...”
Žydai remia savo tautą, 

klerikalai savo—plūsta.
Ragina plėšyti.
Apie Lietuvos gyventojus.

Rąžo R. Mizara

Kurijozų netrūksta. štai 
šikagiškis klerikalų Draugas 
aną dieną sušuko: ‘Būkime, 

-♦kaip žydai...”
' ■ Kodėl marijonų laikraštis, 
pilnas prieš žydus pagiežos, 
dabar užsimanė agituoti savo 
pasekėjus, kad jie būtų tokie 
kaip žydai?

“žydai amerikiečiai,—rašo 
Draugas, — kasmet milijonus 
dolerių sudeda Izraelio vals
tybei stiprinti ir savo kultūrai 
bei tautybei puoselėti...’’

Jeigu žydai duoda Izraeliui, 
tai Amerikos lietuviai, rėkia 
klerikalai, turį duoti pinigus 
politiniams raketieriams.

Nesiimsime čia aiškinti to, 
ar žydai gerai ar blogai da
ro, remdami Izraelį. Užteks 
pasakyti, ir tai klerikalų or
ganas pripažįsta, kad jie re
mia Izraelį, savo tautos vals
tybę.

Betgi lietuviškieji klerikalai, 
nors ir reikalauja, kad jų pa
sekėjai būtų tokie, kaip žy
dai, žydų neseka. Jei jie žy- 
dus sektų, jei iš jų mokytųsi, 
tai^Jie remtų tarybinę Lietu- 
vos respubliką, remtų saVo

; -....... -
’D * Klerikalų Draugas pripa

žįsta, kad žydai stiprina sa- 
yo* tautos kultūrą, o jie, kle
rikalai, tą kultūrą visaip nie
kina; jie niekina lietuvių vals
tybę, jie spiaudo į lietuvių 
tautos kultūrinius pasiekimus, 
jie visaip žemina tą žemę, ku
rioje bujoja lietuviškas me
nas, lietuviška kultūra ir 
mokslas!

Žydai renka pinigus savo 
tautai remti, o lietuviški kle
rikalai ir kiti išgamos renka 
pinigus lietuvių tautai dergti!

Daugiau: žydai, rinkdami 
iš savo tautiečių pinigus, aiš
kiai pasako, kur juos dės, ką 
ąžpuos pirks, ką su jais da
rys.' x

O liėtuviškieji “vaduotojai,” 
kraustydami žmonėms kiše- 
nesrsdko: mes “Lietuvą va
duosime,” o kai pinigus pasi
ima, juos prašvilpia visokiems 
baliams, kelionėms ir viešbu
čiams!

Matote, koks skirtumas tarp 
.žydų ir tokių katalikų, kaip 
-L. šimutis ir jo kamarotai!

Dipukų leidžiamoje enci
klopedijoje buvo įdėti straips
niai apie mane, taipgi ir apie 

> 'Molotovą.
Dabar vienas kytruolis per 

Cleveland© smetonininkų laik- 
raštį ragina savo vieros sėb
rus išplėšti tuos puslapius, 
kuriuose rašoma apie mane 
ir Molotovą.

O kodėl nesudeginti ištiso 
tomo ?

Tai fašistams tik juokas.

Gyventojų Lietuvoje iš vi
so yra 2,711,000 Į tautybes 
jife skirstosi sekamai:

lietuvių ............. 2,151,000
rusų .................... 231,000
lenkų ................... 230,000
baltarusių ............. 30,000

įį; žydų ‘...................... 25,000
ukrainiečių ........... 18,000
Kai kurie žmonės, man 

esant Lietuvoje, dėl žydų 
**'^skaičiaus vedė ginčus: tūli sa_ 
ąfe, -jog žydų Lietuvoje būsią 

arti 40.000. Dabar jau aiš
ku; viršminėti skaičiai yra 
paimti iš oficialaus gyevntojų 
surašinėjimo, atlikto pereitais 
metah

Kubos ir Tarybų Sąjungos 
labai svarbi sutartis

Havana. — Fidel Castro 
ir A. Mikojanas pasirašė 
svarbią sutartį. Kuba yra 
turtingiausia šalis cukraus 
gamininme. Susitarta, kad 
per penkeris metus Tarybų 
Sąjunga pirks Kuboje po 
1,000,000 tonų cukraus. 
Mikojanas pažadėjo už 200,- 
000 tonų iš anksto užmokė
ti Jungtinių Valstijų dole
riais, o už likusį cukrų Ku
ba gaus mašinerijos iš 
TSRS.

Susitarta, kad Tarybų 
Sąjunga suteiks Kubai 
$100,000,000 kredito dvyli
kai metų tik po du ir pusę 
procento.

Pasirašant sutartį Cast
ro ir Mikojanas sakė kal
bas. Numatoma, kad netru
kus bus atsteigta diploma
tiniai ryšiai tarpe Kubos ir

Baltieji užpuolė 
negru jaunuolius

High Point, N. C. —Apie 
30 negrų jaunuolių susėdo 
prie ilgo valdomojo stalo 
F. W. Woolworth krautu
vėje ir paskelbė “sitdown” 
streiką laukdami patarna
vimo.

Krautuvės užveizda pa
skelbė, kad jis uždaro 
krautuvę. Kada negrai jau
nuoliai išėjo į lauko pusę, 
juos užpuolė apie 75 baltie
ji. Policija' pradžioje nesi
kišo, nes muštynės ėjo pri
vatiniame Woolworth že
mės plote. Vėliau areštavo 
du negrus jaunuolius ir 
vieną baltąjį.

BURMOJE PASITIKO 
N. CHRUŠČIOVĄ

Rangūnas. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruš
čiovas gražiai buvo sutik
tas orlaukyje. Burmoje jis 
sustojo tik porai dienų, o 
iš čia vyks į Indoneziją, 
kur viešės per dešimt die
nų.

Belgradas. —• Kardinolo 
Stepinac palaikai palaidoti 
Zagrebo katedroje.

Kaip žinia, iš viso Tarybų 
Sąjungoje lietuvių yra 2,326,- 
000. Tik Latvijoje jų gyvena 
apie 32,000

įdomu tai, kad Tarybų Lat
vijoje yra daugiau rusų ne
gu Lietuvoje, daugiau gyvena 
ten ir žydų: rusų 556,000, 
baltarusių—61,000, žydų—37,- 
000, o lenkų 60,000.

Pačių latvių Latvijoje yra 
1,298,000.

Iš viso lenkų Tarybų Sąjun
goje gyvenaz 1,380,000.

Kalbant apie Tarybų Lie
tuvos gyventojus: gyvena jo-* 
je visokių tautybių žmonių, 
bet kai kurių labai maža; jie 
nesudaro jokios didesnės 
reikšmės.

Yra dar vienas kitas'ir vo
kietis, Klaipėdos krašte.

Mačiau vieną korėjietį, pui
kiai lietuviškai kalbantį, su
tapusį su lietuvių gyvenimu, 
su jų papročiais.

TSRS, kuriuos 1952 metais 
nutraukė diktatorius Ba
tista.

Kai tik pasiekė žinia Ni
karagvą (Nicaragua) apie 
Kubos ir TSRS sutartį, tai 
prezidentas Somoza Debyle 
pasisakė už tuojautinį pa
skyrimą savo šalies amba
sadoriaus į Kubą.

Iš Washingtono praneša, 
kad ten buvo laukta TSRS 

Į ir Kubos sutarties cukraus 
reikale, nes Tarybų Sąjun
ga 1959 m. pirko Kuboje 
300,000 tonų cukraus. Bet 
Washingtone sukėlė sąjū
dį Mikojano pareiškimas, 
kad TSRS parduos Kubai 
karinių lėktuvų, jeigu pas
taroji norės jų pirkti. Kaip 
žinia, Kuba norėjo pirkti 
karinių lėktuvų, jeigu pas- 
Valstijose ir Anglijoje, bet 
šios šalys atsisakė parduoti.

AFL-C10 unijų 
pareiškimas

Bal Harbour, Fla. — 
AFL-CIO unijų Taryba lai
kė žieminį suširinkimą( 'ir. 
išleido pareiškimą

Unijų vadai kritikuoja 
■ Eisenhowerio administra
cijos pareiškimą, būk da
bar JAV yra “gerlaikis”. 
Unijų viršininkai sako, kad 
ir dabar šalyje dar yra 
4,100,000 bedarbių. Jie nu
rodo, kad prie respubliko
nų valdžios išlaidos padidė
jo, o nacionalės įplaukos 
sumažėjo.

AFL-CIO vadai sako, kad 
Eisenhowerio administra
cija taksus laiko per dide
lius ant tų, kurie turi ma
žas ir vidutines įplaukas, o 
per mažus ant turčiu įplau
kų.

Submarinas ar dėl 
pinigų triukšmas?

Buenos Aires. Per tris 
savaites Argentinos 30 ka
ro laivų ir desėtkai lėktu- 

|Vų “gaudė svetimą subma- 
riną Nuevo įlankoje”. .Net 
Jungtinės Valstijos pasiun
tė savo laivyno specialistus 
ir geriausius įrengimus 
submarinų naikinimui

Nuevo įlanka yra tarpe 
Argentinos sausumos ir į 
Atlanto vandenyną įsikišu- 
sio Valdes pussalio. Kai 
kurie korespondentai ma
no, kad “gaudymas subma- 
rino” susieina su karinin-j 
kų agitacija už dar didesnį 
apsiginklavimą ir reikala
vimą daugiau pinigų.

TSRS IR INDIJOS 
PAREIŠKIMAS

New Delhi. — Nehru ir 
Chruščiovas, Indi jos ir 
TSRS premjerai, išleido 
bendrą pareiškimą. Pareiš
kime sako, kad tarpe Indi
jos ir TSRS buvo ir bus ge
ri ir draugiški santykiai.;

Sukako 232 metai nuo Washingtono gimimo

Vasario 22 d. sukaks 232 
metai, kai gimė Jurgis

Maskva. -ATarybų Sąjun
ga ir Kinijos Liaudies Res
publika mihėjo, dešimties, 
metų sukaktį nuo pasirašy
mo sutarties bendrajam ap
sigynimui. :

Tarybų Sąjungos spauda 
atžymėjo, kad ši sutartis 
išgelbėjo pasaulį nuo naujo 
baisaus karo. Imperialistai 
kelis kartus kėsinosi užpul
ti Kiniją, bet suprasdami, 
kad Tarybų Sąjunga nebus 
nuošalyje, susilaikė.

Pekine* Kinijos sostinėje, 
įvyko masiniai 'susirihki-

Kinija ir T. Sąjunga 
tvirtos vienybėje 

.1 ' •

■f

Afganistano viltis 
elektros jėgoje

Kabulas. — Afganistano 
liaudies viltis nugalėti atsi
likimą ir vargą yra elekt
ros jėgoje. Tarybų Sąjun
ga jau davė Afganistanui 
$300,000,000 paramos įvai
riomis mašinomis ir pini
gais. Apie 2,000 jos tech
nikų. nutiesė daug nau
jų , kelių, pastatė narrių, 
įrengė orlaukių ir atliko 
kitų darbų.

Dabar TSRS .inžinieriai 
stato elektros jėgaines Ja- 
laląbado slėnyj# ir arti Ka
bulo. Gi amerikiečiai inži
nieriai stato jėgainę Kel
mando srityje. ' mus.

Vėliausios žinios
Jakarta. —Virš pusė 'mi

lijono indoneziečių entuzi
astiškai pąsitiko Tarybų 
Sąjungos 'premjerą Chruš
čiovą.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris piktai 
atsakė demokratams, kurie 
kaltina jį,> būk jis “sąmo
ningai apgąvinėja ameri
kiečius gynybos reikaluo
se”. A' '

Portsmouth/; Va. — Virš 
500 negrų ir'baltųjų susi
mušė miesto centre. Polici
ja areštavo 25 žmones.

Washingtonas. — Atsto
vų Buto komitetas sutiko, 
ka civilinių teisių bilius-. bū
tų svastomas. z

Maskva. — TSRS išdavė
Armo-

nas ir jos sūnui Jonui iš

Washingtonas. Revoliuci
nio karo metu, kai Ameri 
kos žjnonės kovojo prieš 
anglus imperialistus, Jur
gis Washingtonas jiems va
dovavo — buvo visu ameri
kinių karo jėgų komandie- 
rius. Po karo jis buvo iš- 

I rinktas pirmuoju JAV pre- 
j zidentu ir išbuvo juo aš- 
! tuonerius metus. Washing
tonas mirė 1799 m. gruo
džio mėn. 14 d., sulaukęs 
67 metų amžiaus.

mai. Kinijos spauda dėkojo 
Tarybų Sąjungos žmonėms 
ir vyriausybei už draugiš
kumą ir visokią pagalbą.

Mme Soong Ching-lig, 
Dr. Sun Yat-seno našlė, Ki
nijos prezidento pavaduo
toja, savo straipsnyje nu- j 
rodo, kad nors “Amerikos j 
imperializmo politika su- { 
minkštėjo, bet jo siekiai ne
pasikeitė”. Ji rašo, kad tą 
įrodo ir tas, jog Amerikos 
imperialistai stengiasi su
ardyti TSRS ir Kinijos vie- 
nybę.-

Baltųjų teroras 
prieš negrus

Portsmouth, Va. —Aukš
tesnės mokyklos mokiniai 
negrai buvo nuėję valgyti į 
baltųjų valgyklą. Ten juos 
užpuolė baltieji mokiniai.

Įvykį valgykloje sekė di
delės muštynės mokyklos 
kieme. Iš abiejų pusių daly
vavo apie 250 mokinių.

Po muštynių vienas bal
tasis mokinys buvo paimtas 
į ligoninę. Policija arešta
vo kelis negrus mokinius.

Raleigh mieste,
Carolina sostinėje, negrai 
suruošė masines demonst
racijas prieš jų persekioji- 

vykti iš Lietuvos. Jie va
žiuos pas jos dukrą į Cle-1 
velandą, Ohio.

Geneva. —-Tarybų Sąjun
gos delegatas Carapkinas 
sako, kad Vakarai ieško 
priekabių pradėjimui ban
dymų atominių bombų.

Buenos Aires. — Argen
tinos karo laivai ir lėktu
vai veikia Noevo užlajoje. 
Sakoma, būk teų yra sveti
mos valstybės submarinas.

Kairas. — Nasseris kal
bėjo Sirijoje. Jis sakė, kad 
dabar jau Jungtinė Arabų 
Respublika yra galinga ir 
lengvai atmuštų Izraelį.

Tel Avivas. — G. Meir, 
Izraelio užsienio ministras, 
pareiškė, kad Izraelis ; tol 
reikalaus lygių teisių plau
kimui Suezo kanalu, kol jas 
gaus.

Indija jau kviečia Kiniją 
tartis sienų reikalais

Pekinas. — Indijos am
basadorius įteikė Kinijos 
užsienio ministrui pakvie
timą tartis sienų reikalais. 
Nehru, Indijos premjeras, 
atsako į Kinijos pasiūlymą 
iš 1959 m. gruodžio 26 die
nos.

Kaip žinia, Kinija kelis 
kartus kvietė Indiją tartis 
sienų reikalais, bet tada
Nehru atsisakė. Dabar 
Nehru savo pareiškime sa
ko, kad nors yra dideli 
skirtumai tarpe Indijos ir 
Kinijos pozicijų, bet reikia 
tartis ir ieškoti išeities.

Nehru jau pripažino, kad 
nesutikimai sienų reikalais 
veda prie “tragedijos Indi
ją ir Kiniją” ir drumsčia 
tarptautinius santy k i u s. Į 
Jis sutinka, kad Indijos ir j

Kubos cukrus ir jo 
pasaulinės rinkos

Havana. — Cepero Bo
nilla, Kubos prekybos .mi
nistras, sakė, kad šalis pa
gaminą per metus apie 5,*' 
500,00() tonų cukraus. Jūng- 
tinės Valstijos turi kontr
aktą kiekvieneriais metais 
pirkti po 3,000,000 tonų 
cukraus.

Dabar Tarybų Sąjunga 
kasmet pirks po 1,000,000 
tonų. Jau yra susitarta 
parduoti Japonijai po 700,- 
000 tonų, —Marokui 200,- 
000 tonų, Kinijai — 500,000 
tonų, tai Kubos visas cuk
rus jau turi rinkas.

Bonilla sakė, nors JAV 
moka po 5 ir pusę centus 
už cukraus svarą, bet bend
roji abiejų šalių prekyba 
Kubai neša nuostolius.

North v • • ♦
Vėl siūlo užsieniui 
$4,200,000,000

Washingtonas. — Prezi-
dentas Eisenhoweris siūlo, 
kad Kongresas nutartų su
teikti JAV užsienio talki
ninkėms pagalbos už $4,- 
175,000,000

Jis reikalauja, kad Jung
tinių Valstijų talkininkėms 
būtų duota už du bilijonus 
dolerių karinių įrengimų, o 
už $2,175,000,000 įvairios 
mašinerijos, maisto ir kito 
kių dalykų.

SIAUČIA AUDROS IR 
ŽŪVA ŽMONIŲ

Washingtonas. —Lietaus, 
sniego ir vėjų audros jau 
padarė daug žalos. Texas 
ir Virginia valstijose per 
kelias dienas siautė audros 
Ir žuvo 28 žmonės.

Pennsylvania, Mississip
pi, New Yorko ir Naujo
sios Anglijos valstijose žu
vo 31 žmogus.

Accra, Ghana. —šios ša
lies vyriausybė užšaldė vi
sus Francūzijos turtus už 
taj, kad pastaroji Afrikoje 
bandė atominę bombą.

Kinijos vyriausybių atsto-. 
vai peržiūrėtų sienų reikaL 
lą. išilgai 2,500 mylių ilgio, 
“kuri niekados tikrai nebu- ? 
vo nužymėta”.

Nehru atsiprašo, kad jis 
negalįs vykti į Kiniją, -tai 
prašo, kad Chou En-lai at
vyktų į Indiją antroje da*y 
lyje kovo mėnesio, kur jis 
bus priimtas, kaip garbin*
giausias svečias.

Korespondentai numato, 
kad nors tarpe Indijos ii 
Kinijos pareiškimų yra di
delis skirtumas, bet abiejų 
šalių premjerų derybos 
duos gerų rezultatų. Y pa* 
tingai po to, kai jau Burma 
ir Kinija per derybas išri
šo sienų reikalus ir susita
rė draugiškai viena antrai . 
pagelbėti.

V • .
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Jie sako: “Per daug 
dėmesio į TSRS”

Washingtonas. — Sena* 
tinis Užsienio Santykių Ko* 
mitetas buvo paskyręs tris 
profesorius paruošti rapor
tą Tarybų Sąjungos įr 
socialistinių šalių reikalais.

Komitete buvo: M. Dv 
Shulman iš Harvardo ' uni
versiteto, H. L. Roberts ir . 
A. Dallin — Columbia uni- v 
versite to.

Minimi profesoriai pateį-K 
kė Senato komitetui rapor^ 
tą. Jie sako, kad Jungtinė
se Valstijose “per daug,,\- 
kreipiama dėmesio į Tary- 
bų Sąjungos ir kitų socia
listinių šalių gyvenimą.

LENKIJA DAR VIS 
NEATSIGAUNA ’ N •

Varšuva. — Dienraštis 
“Trybuna Ludu” paskelbi 
1959 metų industrijos ir 
žemdirbystės rezulta t u s. 
Grūdų gamybai pakenkė 
sausra. Audinių gamyboje 
nepasiekta planas, nes dar'
daug yra atsilikusios senos 
mašinerijos.

Galvijų ir arklių jau kie
kis padidėjo, bet kiaulių 
sumažėjo. Anglies iškastą 
virš 90,000,000 tonų, o plie- 
no pagaminta per 6,000,0d0 
tonu. Uįy*v , V .'K

FLA. INDĖNAI NORI .u 
“BAIGTI KARĄ” ■ ;

Washingtonas. —< Ątsi* 
lankė iš Floridos valstijos 
indėnų delegacija ir nori ' 
baigti šimto metų karą su 
baltaisiais. Po to, kai bal*; 
tieji įsigalėjo Floridoje, tai 
indėnai sulindo i raistus ir 
ten gyvena. Kalbėjo micco* 
sukees ir seminolės indėnų 
vadai. Sakoma, kad federa* 
line valdžia nori jiems pa» 
likti 200,000 akrų plotą 
Everglades raistų, kur jie 
gyventų senu papratimu. ' ■ »- V . č/

Atlanta, Ga. — Valstijos 
seimelis 107 balsais prieš 
du nutarė, kad baltiesiem^ 
nebūtų dafoma negrų 
jo transfuzija.
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Jau ir Francūzija turi!
TAIGI JAU IR FRANCŪZIJA eksplodavo savo 

atominę bombą—eksplodavo ją Saharos tyruose, Afri
koje . Jau ir ten, vadinasi, pradėta nuodinti atmosfera.

Seniai Francūzijoš žmonės sakė, kad ir jie turės 
atomo bombą. Reikia suprasti, jog francūzų tauta turi 
mokslininkų, kurie nėra nė kiek menkesni už kitų šalių 
mokslininkus. Ir tie mokslininkai dirbo, galvojo, darė 
bandymus, užtikrindami pasaulį, jog jie atomo bombą 
padarys.

Na, ir padarė!
Kiek toji bomba “tvirta”, sunku pasakyti. Negi pa

tys francūzai tikrai pasakys. Bet jau tas faktas, kad 
Francūzija tokią bombą turi, reiškia didžiulį dalyką. 
Pirmiausia: tai reiškia, kad šiandien jokioj pasaulio ša
ly negali būti mokslinių sekretų, kurių nežinotų kitų ša
lių mokslininkai. Tiesa, ne visų šalių mokslininkai pajė
gia vienu ir tuo pačiu kartu atlikti tam tikrus išradi
mus. Kai kuriems ima laiko daugiau negu kitiems. Bet 
“paslaptį” jie suranda.

Tuo būdu kvailiais pasilieka tie pramuštgalviai, ku- 
.rie skelbė, būk Tarybų Sąjunga “pasivogė atominius sek
retus” iš JAV. Nei Tarybų Sąjunga, nei Amerika, nei 
Anglija, neigi Francūzija jokių sekretų iš niekur nepa
sivogė; šitų šalių mokslininkai patys surado paslaptis, 
kaip pajungti atominę jėgą.

A. MIKO JANAS ANĄ DIENĄ pasakė Kubos žmo- 
'hėms, kad neužilgo ir Kinija gali turėti atomo bombą. 
"Taip lygiai, kaip Francūzija, vieną kurią dieną Pekinas 
"paskelbs, kad buvo eksploduota tokia bomba, ir viskas! 
. * ’ Po Kinijos atsiras kuri kita, mažesnė, šalis ir pa
skelbs, kad ir ji jau moka tokią bombą pasidaryti.

žodžiu, “didžioji paslaptis” taps paprastu reiškimu.
■ ' ‘py

Galima įsivaizduoti, kas būtų, jei šiandien daugelis 
šalių atominę, o paskui ir vandenilinę bombą turėtų, jei 
jas imtų ir pradėtų bandyti! O tai gali būti, jei bandy
mams nebus padarytas galas., 1 - . ’ ••• ' ; ’

Mūsų nuomone, būtinaiTeikia, kad didžiosios valsty
bės, kurios jau turi tokias bombas, kurios priklauso“ato- 
miniam klubui”, nusitartų niekad nebandyti, nei atomi
nės, nei vandenilinės bombos.

Nereikia bandyti nei mažų, nei didelių, nei žemės 
paviršiuje, neigi giliai žemėje.

Juo greičiau tai bus nutarta ir įvykdyta, tuo pasau
lis bus ramesnis, tuo žmonijos sveikata ir ateitis bus už- 
tikrintęsnė!
I. X. .. — ■ ■ ■      .......................

'40-metine “Vilnies” sukaktis
VILNIEČIAI RIMTAI ruošiasi minėti savo laikraš- 

čio 40-metį.
“Vilnis” buvo pradėta leisti 1920' metų balandžio 

mėnesį—pirmas numeris išėjo balandžio- 8 dieną.
Dėl to Čicagos pažangioji lietuvių visuomenė, susi

spietusi apie savo laikraštį, žada jubiliejų atžymėti di- 
„džįai, iškilmingai.

Mums rašo iš Chicagos, kad balandžio 8—|9 dd. (Jhi- 
cagoje bus tikra šventė: meno ir kultūros festivalis. 
.Bus dainų, bus spektaklių, bus kalbų, bus pobūvių, ko
kių vilniečiai ligi šiol nebuvo turėję.

Balandžio 8 ir 9 dd. “Vilnis” išeis padidinta, iliust
ruota, įvairi.

Aišku, čikagiečiai prašo ir talkos iš visų savo bičiu
lių,. nežiūrint, kur jie begyventų. Jie prašo, kad pažan
gioji Visuomenė siųstų “Vilniai” sveikinimus. Jie nori, 
kad visi, galį rašyti veikėjai, prisiųstų straipsnių.

Taip, dabar laikas kiekvienam apie tai gerai pagal
ioti ir stoti vilniečiams talkon.

Mūsų laikraščio “Laisvės” didysis jubiliejus bus 
taipgi balandžio mėnesį, bet tai bus kitais metais. Tuo
met “Laisvei” sukaks 50 metų.

Bet apie tai rūpinsimės vėliau, o dabar padėkime 
.vjhuečiams.

Po penkiolikos metų pra
leistų emigracijoje dabar 
jau astuoni mėnesiai esu 
Lietuvoje. Ėsū parašęs ne
maža laiškų į užsienį, ir jei 
kas ypatingai domisi mano 
likimu, mano sav i j a u t a 
grįžus Lietuvon, nėt mano 
materialine būklė ar pan., 
galėtų atsiklausti mano 
vaikų, likusių Australijoje, 
ar mano draugų Ameriko
je, ar, pagaliau, paklaustų 
netarpiškai mane. Apie 
save spaudoje neketinu ra
šyti, nes turiu perdaug ar
chitektūros reikalų, apie 
kuriuos man tenka rašyti, 
kalbėti, daryti pranešimus 
ir tt. Tik gavęs pasiskai
tyti iškarpą iš lietuviškos 
spaudos Amerikoje, atsiųs
tą vienam iš mano dauge
lio prietelių Vilniuje, esu 
priverstas atsiliepti.

Perskaičiau ir nustebau 
dėl tų nesąmonių, melo ir 
šmeižimo tų įstaigų, kurios 
sudarė man galimybę grįž
ti Lietuvon ir sąlygas 
reikštis toje srityje, ^kuriai 
ištikimai dirbu jau nuo 
1913 metų, atseit... tik 47 
metus!.. Jau iš ankstyves
niųjų laiškų žinojau, kad 
kai kurie lietuvių spaudos 
organai Amerikoje piktino
si mano grįžimu į tėvynę, o 
kai kas net norėjo bei lin
kėjo, kad mano gyvenimas 
čia būtų kuo nesėkmingiau
sias ir net kuo tragiškiau
sias. Žinomą, taip galvoja 
ne visi, ir aš tikiuosi, kad 
tokių fanatikų yra labai 
maža.

Visų pirmiausia, turiu pa
reikšti/ kad absoliučiai 
nieks, išskyrus mano sūnų 
Vilniuje, o ir mano šeimą 
Australijoje, neragino ma
nęs . grįžti .namų, 'Ąš..gą- 
vau sutikimą ir leidimą 
grįžti Lietuvon “bet kada,” 
nieks man nestatė jokių są
lyginių terminų: galėjau 
važiuoti tuojaus, po metų, 
po penkių ir L t., vienu žo
džiu, bet kada . . .

Atvažiavęs į Vilnių bu
vau labai šiltai sutiktas ne 
vien tik savo giminių bei 
artimųjų, bet ir šiaip drau
gų, pažįstamų. Grįžęs, ne
trukus pūjutau, kad mano 
kontaktas su Lietuva nie
kad nebuvo nutrūkęs,, o tai, 
be abejo, žino ir kiti, ypa
tingai spaudos žmonės 
Amerikoje, Australijoje, 
Kanadoje ir daug kur ki
tur.

Dabar aš jaučiuosi, lyg 
ir nebuvau iš viso iš Lietu
vos išvažiavęs. Neseniai, 
pav., Skaičiau Architektų 
Sąjungoje paskaitą apie 
naujoviškumus vakarų ar
chitektūroje. Jaučiausi 
draugų tarpe, kaip ir anais 
laikais, gal tik su .tuo skir
tumu, kad salė buvo pilnu

-*• r- ............... . . .» .....L ... ........., į.;*....,

Zenei Cijūnaitei nėra dar nė šešiolikos’metų. 
Tačiau melžėjos patyrimą ji turi gana didelį. 
Prieš trejus metus, dar tebesimokydama: šeštoje 
klasėje, Nemenčinės rajono “Gegužės pirmosios” 
kolūkyje Zehė jau melžė 13 karvių, po . metų jos 
prižiūrimų kąrVįų skaičius padidėjo iki 16. Dabar 
ji mokosi Švenčionių rajono Cirkliškio. žemės 
ūkio technikume. Z. Cijūnaltė beveik. kasdien Už
suka .į “Cirkliškio” tarybinio ūkio fermas. Čia ji 
mokosi iš pirmaujančių melžėjų. W >.•Vasario 19 d. Niujorke

ų;. PENKTADIENĮ, Vasario 19 d., Carnegie Hali salė
ja Niujorke, įvyks didžiulis mitingas, kuriame sakys 
kalbas tokie veikėjai, kaip Dr. W.EJB. DuBois, Gus 
jjąll, James Jackson, Joseph North ir kiti.

Mitingas ruošiamas savaitraščio “The Worker” 
9^-idms mėtinėms atžymėti, kartu ten pat bus atžymė- 
$Ąr. Negrų istorijos savaitė.

'Rašydamas apie šį mitingą, . savaitraštis “The 
pažymi, jog Šis mitingas bus istorinis ir ta 

«,prašmė, kad tai būs paskutinis pažangių žmonių mitin
gas Carnegie Hall salėje., šis istorinis pastatas, kuriame 
y’yko tiek daug visokių kultūrinių ir politinių sambūrių 
bgi festivalių, sakoma, gegužės 1 d. bus pradėtas griauti.

Kuriems tik laikas leidžia; dalyvaukite vasario 19 d. 
Oskarą Carnegie Hall salėje.

tėlė mūsų jaunimo, mūsų 
architektų atžalyno, gabių, 
gerai išmokslintų mūšų 
mokyklose špėčialistų. Sum 
kus buvo pokarinis laikom 
tarpis mūsų architektams. 
Labai maža m U n o kartos 
architektų likti krašte, 
dauguma, pabūgę kabo 
šmėklos, pakėlė sparnus ir 
apleido savo mylimą kraš
tą.

Dabar didieji sunkumai 
jau praeityje, p darbo, 
svarbaus, naudingo darbo 
—begalės. Ne; vienas ir 
mano pažįstama^ architek
tas gyvenąs Amerikoje ar
ba Australijoje^ būtų čio
nai labai reikalingas ir 
naudingas; bet. tai, žinoma, 
jų pačių reikalas. Aš gi 
darau ir elgiuosi taip, 
kaip, mano išmanymu, bū
tų naudingiau mano my
limam krašteliui, krašte
liui, kuris manė užaugino, 
kuris išmokė mane dirbti ir 
žmogų gerbti, ir nieks ma
no tikslams kelio nepastos, 
išskyrus amžiną kapų ty
lą, kuri mpsų visų laukia. 
Rods imčiau ir aprašyčiau 
visus savo įspūdžius, bet 
vis susilaikau, nes gerai ži
nau, kad mano pasakojimai 
bus laikomi kaip kažin kie
no inspiruoti, ar net ver
čiant rašyti. Šiandien lie
tuviai Amerikoje verčia 
mane rašyti.

Amerikos “Draugas” Sa
turday, Dec. 12, 1959 m. 
numeryje rašo: “Architek
tas Vytautas Žemkalnis 
Lietuvai nenaudingas.” At
sakysiu į tą absurdišką in
formaciją papunkčiui:

“Draugas” rašo:
1) “...Lietuvos pareigū

nu btivo vilikjjatoš....” — į 
tai; j au atšakiau J ū f J<,.

2) “...grįžęs, kaip rei
kalaujama (hi.’: p.) pagyrė 
šeimininku^,' pūpeikė kapi
talistines šaliė,..” •— nie
kas iš manęyolhėreikalavo 
ką nors girti, ar peikti, ir 
nei anksčiau, nei dabar.

3) “...kalbėjo ne tik Lie
tuvos žmonėms, bet ir 
Maskvai.”... — jei aš bu
vau pasakęs keletą sakinių 
per radiją, tai tuos saki
nius galėjo girdėti ir girdė
jo ne vien tik Maskva, bet 
ir Amerika, nes mano pasi
sakymas buvo transliuoja
mas. Tai buvo mano pir
mieji įspūdžiai Lietuvoje. 
Jie- buvo išreikšti, nepra
šant “Draugo leidimo.

4) “...kai viešnagė baigė
si ir architektas ėmė pra
šytis Vilniuje šaVO darbo, 
ne tik negavo nei vieno nei 
kito” (Vilniąus planavimo 
ar Universiteto dėstytojo), 
bet nė apsigyventi Vilniu
je jam nebuvo 'leista...” — 

Iš karto buvau ne tik ap
gyvendintas Vilniuje, bet 
tuoj man’ buvo pasiūlyta 
bet kurioje stištinės archi
tektūros įstaigoje įsidar
binti. Tačiau aš neskubė
jau, nes norėjau pailsėti po 
kelionės, išgydyti savo Aus
trališką bronchitą ir apsi
dairyti po visokias įstaigas 
ir dirbtuves, kad suradus 
tokį darbą, kuriuo būčiau 
kuo naudingesnis savo kraš
tui. Netrukus ir susitvar- 
k i a u, pradėdamas dirbti 
Mokslinėse Restauracinėse 
Dirbtuvėse Vilniuje ir 
Miestų ir Kaimų Projekta
vimo Instituto Kauno Fili
ale. Kaip tik čia radau tą 
darbą, apie kurį, būdamas 
Australijoje, svajojau, bū
tent:

a) projektavimo konsul
tavimas,

b) Vilniaus ir Kauno se
namiesčių projektavi
mas ir tyrimas.

Vilnius ir Kaunas šian
dieną “čia pat,” susisiekti 
ne problema, todėl ir gyve
namąja vieta pasirinkau 
savo buvusius namus Kau
ne, kur gyvena mano sū
nus su dukrele, mano sesuo 
ir kiti giminės.

Namuose radau visiškoje 
tvarkoje > savo dhrbų ar
chyvą, biblioteką, brai
žyklą, fortepioną ir t. t. 
Tai kam rašyti tokias nesą
mones, būk man neleista 
gyventi nei Vilniuje, nei 
Kaune, ir tik Maskva (?!) 
sutiko man leisti gyventi 
savo namuko vienam kam
bary, bet ir to kambario aš 
negavau? O ką čia Maskva 
gali turėti bendro su mano 
namuku ar kambariu?., Ir 
kam taip kvailai, įrašyti? !.* 
Jėi kam/įdon|u.---'tai ^aliu 
prarieŠti, kad’as turiu savo 
žinioje tris kambarius savo 
buvusiuose namuose.

Jokių namukų “naujie- 
s i ę rti s buržujams” m a n 
projektuoti netenka ir dir
bu tai, apie ką čia para
šiau.
' Kyla klausimas — kam 
naudingi tokie davatkiški 
“Draugo” melai? Gal ko
kiai parapijinei politikai, 
bet'' Lietuvai tikrai ne.

Iš savo pusės užsienio lie
tuviams galiu pakartoti tą 
patį, ką sakydavau visą 
laiką: emigracija tautiškai 
laikysis, tik mes tašiusi gy
vą kontaktą su Lietuva. 
Jei yra galimybės, reikia to 
siekti, nekreipiant dėmesio 
į “Draugo” krapylą.

O kai dėl Žemkalnio, tai 
tikėkite:

Žemkalnis jaučiasi tikrai 
naudingas, būdamas ir dirb
damas Lietuvoje; Žemkal
nis viską darys, kad grąžin
tų Lietuvai skolą, kurią šis 
brangus kraštas jam davė, 
kad būtų žmogumi.

Dixi.

KLAIDOS ATITAISYMAS
7 Pereitame “L.” num. po 

straipsniu “Apie revoliu
cionierę ir, rašytoją Euge
niją Taųtkąitę” buvo pra
leistas aūtoriaus Rojaus 
Mizaros parašas.

• JAPONŲ LEDLAUŽIS 
Ife Vėl ĖėDOJK

Tokio. Japonijos led
laužis “Soya” . jau 3-čią kar
tą pakliūva į bėdą Antark
tie. Priėš dvejus metus jis 
buvo iėdų' ąpsūptas, tai 
JAV ledlaužis “Būrton Is
land” išgėlbejo. Prieš me- 
tūš jį vėl ledai buvo paga
vę į nelaisvę, tai TSRS led- 
laUžįs “Obi” išlaisvino. “So
ya” yra tik 2,700 tolių įtal-

Du progresyviai laikraš
čiai, du žymūs paminėji
mai. “Vilnis” 40-ties metų 
senumo. “Laisvė” bus 50-tų 
metų.

Vakarai ir rytai imsis at-
sakomingo darbo, kad vie
nas ir kitas jubiliejus būtų 
tinkamai paminėtas. Turiu 
priminti, kad abiejų laik
raščių vajuose teko daly
vauti ir laimėti pirmą bei 
antrą dovaną. “Vilniai”, 
kuomet ji buvo savaitinė, 
man gyvenant Brooklyne, 
teko gauti 113 naujų skai
tytojų. Tais laikais trans- 
portacija nebuvo tokia pa
ranki, kokia yra šiandieną.

Bet esant jaunų metų ir 
turint geras kojas, drau
gams pagelbstint, sunku
mai buvo nugalėti. Tais lai
kais “’Vilnies” pirmą dova
ną laimėjo Smithas, gyve
nantis Montello, Mass., irgi 
iš rytinių valstijų. Chicaga 
likosi trečioje vietoje, jei 
neklystu.

Na, dar ir dabar, kuo
met susitinku porą draugų, 
jie man primena, kad aš 
jiems užrašiau “Vilnį”, 
ačiuodami pasisako, jog ir 
dabar jie esą laikraščio 
skaitytojai, nors gyvena 
rytuose.

Su “Laisve” ir su drg. 
Prūseika teko susipažinti 
1912-tais metais, kuomet 
jisai rinko savaitraščiui 
skaitytojus. mažame Mass, 
valstijos miestelyje. Tai bu
vo jaunas, dailus vyras su 
gera • iškalba. Aišku, tais 
laikais mes buvome žalia 
medžiaga, ką tik iš Lietu
vos atvykę, jauni, padykę, 
ir ne labai linkę prie skai
tymo. Du doleriai irgi buvo 
nemažas pinigas. Lietuvoje 
iš j aūnų' • dienų • gyvenant 
kaime, i neteko matyti lietui 
viškos spaudos, bet tik mal
daknygę. čia nekurie drau
gai “Kovą” suteikė pasi
skaityti. Na ir teko užsira
šyti mūsų lakraščius įr 
likti jų skaitytoju, su maža 
pertrauka, iki šių dienų.

1919 metai buvo persilau
žimo metai. Skilimas socia
listų partijoje suteikė sun
kų, sprendimą. Turiu pri
minti, kad jau tais metais 
buvau socialistų kuopos na
rys ir kartu “Keleivio” 
skaitytojas. Skaitant “Ko
vą”, “Laisvę” ir “Keleivį”, 
nebuvo lengva apsispręsti,
bet buvo padarytas galuti
nis nuosprendis: atsisvei
kinti su “Keleiviu”.

Dalyvaujant ‘Laisvės va
juose per keleris metus, bu
vo geriausias mano pagel- 
bininkas drg. L. Prūseika. 
Pagelbėjo ir kiti. Tai buvo 
tvirta parama nuo pagar-
sėjusio žmogaus.

Well, “Laisvės” krausty
masis, iš vietos į vietą su
darė netik “Laisvės” per
sonalui, bet ir skaitytojams 
didelę atsakomybę. •

Smetonos ! Vieš p a t a V Si
mo laikais r— 
“Vilniai” nebuvo 
Lietuvoje. Šiandien 
laisviečiaii turime

“Laisvei” if 
vietos 

mes, 
laisviečiaii turime p a s i- 
džiaugti, kad abu laikraš
čiui mylimi Lietuvoje ir gy
vendami čionai, savo gimi
nes atmindami, juos užpre- 
numeruojame.
laikais, būnant 
jeigu neklystu, 
mos nesuteikėm 
raščiams, kiek 

Senesniais 
jauniems, 

tiek pafa- 
mūšų laik- 
su teikiam 

sehesnio amžiaus sulaukę^ 
gyvendami iš" senatvės 
pensijos.

Jauni būdami, rengdami 
pramogas, z- spausdino me 
plakatus parengimų išgar-

Ankara. -— Į-Tufkiją at 
skrido 80 JAV bombiĄu 
lėktuvų.

r,,- ...•„■„V—.—

2 p.-Laisve (Liberty)Penkt., vasario (Feb.) 19,' M.
\ ■ 'y.-.

sinimui. Tais laikais netin-*? 
gėjome juos išnešioti po/^ 
krautuves, svetaines bei ki
tų srovių parengimus. 'Gi 
dabartiniu laiku dalykai 
pasikeitė. Kitų srovių pa-
rengimuose tokių plakatų 
negalima skleisti. Didžiu
moje svetainės naujų atei- ; 
vių rankose, šiandieną la-.. 
pelius paliksi, gali būt ry- ‘ 
toj jie bus išmesti.

Mes savo parengimus iš-> 
garsiname be plakatų, vien 
tik per “laisvę” ir “Vilnį”, 
sutaupydami laiką, energi- 4 
ją, per spaudą pasiekiame 
parengimų lankytojus.

Taip, mes neturime savo ; į 
tarpe daug jaunų žmonių. 
Tačiau senimas rimtai su
sidomėjęs palaikymu pa
žangios spaudos šioje šaly
je. Tebeiti mūsų spaudos va
jai tai pasako. 4G auta įtoū- 
jų .skaitytojų ir sukelta~p$ 
nigų biudžeto reikalams, 
nepaisant, kad tik ptiešf y; 
vajų buvo sukelta virš pen- \ 
kių tūkstančių d o 1 e r i ų 
.“Laisvės” perkraustymo 
reikalams.

Pilietis

Dr. IVIargeris atsako- ' 
šmeižikams iš “N.”^ \

1959 m. Naujienų Nl** V 
275 parašyta, kad Margei 
ris kurį laiką net suabejo
jęs, leisti okupantams •■iš- 
leisti “Šliuptarnius” be, y 
Šliupo, ar neleisti. ;

Margeris niekad “nosua* 
bejojo” apie “Šliuptarnių” 
knygos išleidimą Lietuvoje. 
Jis seniai galvojo apie kny
gos sutrump i n i m ą, X y. 
publicistikos ir didaktikos 
iš jos pašalinimą. O Imjr* Į 
ga iš tikrųjų buvb perkrjtu*- v

džiagos. Šita medžiaga, s 
paisant, kaip gera ir teisin
ga bebūtų, vis dėlto romą- ■' 
n ui netiko, ir knyga romą- ' 
nu pavadinta tik per didėlę . / 
klaidą, kurią atitaisyti jos 
autorius seniai troško. Kai 
tik pasitaikė gera proga tai 
padaryti, jis tuoj ir padare. 
Niekas jo knygos nebrukė, 
nes jis pats viską išbrau* 
kė.

Dėl Cvirkos plagijato
Tame pačiame N. nume

ryje pasakyta, kad Cvirkos 
“Frank Krukas” yra Mat-
gerio Lietuvon pasiųstos 
novelės plagijatas, • ir kad 
Margeris bandęs šį^klausia
mą aiškinti.

Aiškinti šito klausinio 
Margeris niekad nebandė. 
O kai buvo klausiamas, tai 
jis pasakė, kad Cvirka ga
lėjo pasinaudoti vienū kitu • 
lietuviškai anglišku žodžiui
ar net ir fraze iš novelės 
“Prohibicija,”' kurią jis bu
vo pasiuntęs Lietuvon., Bėt 
čia nebuvo joks aiškiiiiniaš, 
o tik teigimas, kad Cvirka

Autdrius vėl perskaitę ‘ 
Cvirkos r o m aną “Frame 
Kruką” ir Margerio apsa-* 
kymą “Prohibicija,” pri
mygtinai ieškodama^ dva
sinių nuosavybių, kuriai 
Cvirka galėjo pasisavinti, 
pavogti, nuplagijuoti, kaip 
jo kritikai vis dar bebeša- 
ko. Jis nieko nesuradę, ką 
būtų galima pavadinti dva
sinėmis Margerio nuosavy
bėmis, kurias Cvirka pasi
savino. Teigimai, kad Cvir
ka nuplagijavo Margerio 
novelę, yra neteisingi.

Dr. Alg. M ar geri#

£



Lietuvišk y jų pab a i s ų siautė j imas 
Panemunėlio apylinkėje

Bet tai buvo tik pradžia.. Vilniaus ‘Tiesos’’ vasario 3' buožvaikiai, buvę šauliai, 
dienos laidoje skaičiau straips- ; tautminkai nuėję tarnauti 
nj apie hetuviskųjy best,JM hitbrininknms’ siautėjimą Panemunėlio mies- ! HltleiininKamS .
telyje ir apylinkėje. Jį pasi
rašė S. Jakutis ir F. Uldukis. j
Minimi žmogžudžių vardai ir syti į išlakias šituos du?— gaujos skubus pasitarimas. 

Kairėje, mokytojo vietoje,

—Kas pageidauja šian-j durį 
; dien pasidarbuoti ir nura- meti l y. . • • ____ ____

Apic liepos mėnesio vi- 
štabe” ankstyvą ryt- 
įvyko galvažudžių

pavardės. Jiems
Henrikas Dūda, kuris _____
gyvena Amerikoje. Straipsnis 
ir pavadintas: “Henrikas Dū-i 
da persikėlė į Detroitą.” ir šmurkštelėjo už bičiulių

vadovavęs kreipesi Dūda i savo paval- 
ir»s dabar iv.dinius. įsėdėjo pats jų vadeiva

Jonas Kreiza krūptelėjo 1 Henrikas Dūda, — išsipus
tęs, susiveržęs vokišku dir-

Panemunėlio miestelis man į nugarų — jis bijojo krau- žu, ant kurio girgždėjo pis-
puikiai žinomas, nes jis 
dasi tik už ketvreto verstų 
nuo Užusienių (Valaikiškių) , 
kaimelio, kuriame gimiau ir 
augau. Panemunėlio mieste, ’ 
lis būdavo vadinamas Pane
munėlio vagzalu, arba Pane
munėlio geležinkelio stotimi.

Kaip ten bebūtų, man lan
kantis Lietuvoje 1945-1946 ėjo prie, pasmerktųjų. Juo- 
metų žiemą Panemunė!io ge- zas pažino jllOS VISUS. Tai 
ležinkelio stoties miestelį ma
čiau baisiai karo sužalotą. 
Tik dabar iš minėto S. Ja
kučio ir F. Uldukio straiosnio 

'sužinojau apie toje a

ran-1 jo. Tačiau Dūda pastebė
jo tai ir nusišaipė:

i

—Ech, tu, kareiva..
i pripratint tave prie šito
1 darbo.
; šešetas banditų užsimetė 
ant pečių šautuvus ir pr‘-

toleto dėklas. aKriškai Dū
da išsimankštino dar tar- 

Teks ' nauc^amas smetoninėje pa-

buržuaziniu nacionalistų, kru
viniausių žmogžudžių t.

buvo Petras ir Vytautas 
Bitinai, Vytautas Samulis, 
Kazys Baniukas, Jonas 

pylinkė- Kiškis *r Tavoras.
Netrukus vežimas su 

šešiaisU va * Y , # e

- ! siautė- pasmerktaisiais ir
jimą. Tegu amžiais juos keiks banditais pradingo Skapa-

Žemiau patiekiu plačias iš 
minėto straipsnio i
Tikiu, jog jos bus įdomios vi
siems “Laisvės”' skaitytojams 
ypač tiems, kurie Lietuvoj* 
paeina iš

girio m’ške
Daugiau niekas niekad 

„ > ne
bematė savo pirmininko

istraukas. | panemun§]i0 valsčiuje
y

B Juozo Bieliūno ir Užumiš- 
iš Panemunėlio mies- kių kaimo valstiečio Stepo

telio apylinkės.—A. Bimba. KriaUČionio...
0 | ...Daug juodų dienų savo

Mokykloje pirmosiomis i gyvenime matė Panemunė- 
fašistinės okupaciijos die- I lio miestelio gyventojas 
nomis įsikūrė vadinamojo Vladas Jurėnas, tačiau tokį 
“baudžiamojo būrio” šta- siaubą, kokį sukėlė H. Du
bas ... 1 dos kraugeriai, pergyveno

Tokjų siaubingu dienų pirmąsyk. Bet koks darbas 
niekad nematė net ir patys žmogui krito iš rankų, ir 
seniausi Panemunėlio gele- jis vaikščiojo iš kampo į 
žinkelio stoties gyventojai. | kampą kaip apdujęs...

Kiekvieną vakarą, kai: . Pagaliau ir į jo trobą at- 
“štabas” susirinkdavo į sa- i ėjo nelaimė...
vo pasitar'mus, žmonės su-1 Užs’rišęs 
prasdavo. kad ryt vėl pra
sidės žudynės. Niekas ne
galėjo įspėti, viršum kieno 
galvos dabar pakibs kruvi
na žudikų ranka. Mokykla 
tapo prakeikta vieta..

Sename gaisrinės pa
state buvo sugrūsta apie 
50 aplinkinių kaimų vals
tiečių, naujakurių, kom
jaunuolių, aktyvistų . . .

Tris paras čia praleido 
Panemunėlio valsčiaus vyk
domojo komiteto pirminin
kas Juozas B'eliūnas. Bal
taraiščiai Jonas Peksys, 
Vytautas Legas ir kiti su
čiupo jį namuose, Vaičiū
nų kaime, ir atvarė į stotį. 

Niekas nesirūpino suim
taisiais, nedavė jiems nei 
valgyti, nei gerti ... Iš
kankinti, leisgyviai žmonės 
gulėjo viens ant kito, deja
vo, prašė vandens, bet grei
čiau ju skundą galėjo iš
girsti šaltos gaisrinės sie
nos, negu už durų pasi
šiaušę buožvaikiai . . .
į Kasdien dalį žmonių iš

veždavo. Ir nespėdavo dar 
nut’lti Skapagirio pusėje 
šautuvų papliūpos, kai į 
sušaudytųjų draugų vietą 
gaisrinės pastate ginkluoti 
banditai atitempdavo nau
jas aukas...

; .Pagaliau atėjo ir Juozo 
Bieliūno eilė.
< Prasivėrė durys, ir sau
les spindulys nuslydo iš
kankintų, išbadėjusių žmo
nių veidais. -

—Gerti! Vandens! — 
pasigirdo labiausiai nusil
pusių balsai.
/į —Pakentėk, lydytu švi- 

'nu pagirdysiu! — nusišai
pė Henrikas Dūda ir gar
sai riktelėjo:

‘. —Juozas Bieliūnas! Ste
pas Kriaučionis! Išeikite! 

Prie mokyklos būriavosi 
•ginkluoti baltaraiščiai. Juo
zas B’eliunas pažvelgė į 
jubs, .ir jo sudaužytas, 
krauju aptekęs veidas nu
švito: nė vieno doro žmo
gaus , nepamatė jis šioje 
dvikojų vilkų gaujoje, Tik

ant rankovės 
baltą raištį, trinktelėjęs 
šautuvu į duris, trobon 
įvirto gerokai įkaušęs Juo
zas Vilimas. Akimis išma
tavo sunykusį, persimai
niusį Jurėną, kyštelėjo jam1 
ranką, nusišaipė:

—Tai ko lauki, Vladai? 
Eik pas mus. Darbo turi
me per akis, o rankų—ma
žoka. Pats ponas Dūda pa
siuntė mus daugiau vyrų 
parinkti.

Ilgai kaupės’ Jurėno šir
dyje neapykanta, ir dabar, 
kai girtas žudikas savo pa
siūlymu perpildė taurę, 
pratrūko piktais žodžiais: 

—Žmonių skersti neisiu! 
Nešdinkis iš čia, nevidone!

Vilimas kilstelėjo šautu
vą, pajuodo.

—Nu, nu... klausykis, ką 
kalbi! — pagrasino. — Da
bar mūsų teismas trumpas 
— spustelsiu gaiduką ir 
amen!

O rytojaus dieną atėjo 
keliese. Vladas Jurėnas 
suprato: viskas baigta : 
Jam užlaužė už nugaros 
rankas, suveržė pančiu.

—Nenorėjai mums padė
ti, tai dabar kartu su bol
ševikais raiste kirmysi! — 
iškošė pro dantis Dūda. 
Tai ir buvo budelių teis
mas — Vladą Jurėną, kaip 
ir daugelį kitų nekaltų 
žmonių, sušaudė . . .

Kasdien Skapagirio mišj 
ko ir Mieštehškių pelkės ty
lą trikdė šautuvų salvės.

Panemunėlio miestelio 
gyventojai Dručiūnas ir 
Pranas Vaštaka, Kavolių 
kaimo komjaunuolis Pov’las 
Šepeka, Rdblių kaimo vals
tiečiai Jurkštas ir Čepelis, 
vilnietis Antanas Bružas, 
šešelgis Romas iš Jurku- 
pių kaimo, Jonas Viduolis, 
Stepas Bieliūnas, Povilas 
Pasarčius, Petras Tūska, ‘ 
Panemunėlio parduotuvės i 
vedėjas Pocevičius, Vigelis, 
broliai Kostas ir Terenti- : 
jus KarnašnikoVai iš Le- 
giškių kaimo ir daugelis 
kitų.u ..

• sienio policijoje Sudarge, 
iš kur, atkūrus Lietuvoje 
Tarybų valdžią, išsinešdino 
į fašistinę Vokietiją.

Aplink Dūdą spietėsi ki
ti “baudžiamojo būrio” va
deivos: iš Rokiškio atsiųs
tas okupantų įgaliotinis 
Juozas Janiūnas, Dūdos 
pavaduotojas “politiniams 
reikalams,” tautininkų par
tijos narys ir aktyvus šau
lių veikėjas Panemunėlyje 
mokytojas Jonas Semeno- 
nis, eigų Ii s Zinkevičius ir 
“štabo” raštvedys Albinas 
Pivoriūnas.

Mokykliniuose suoluose, 
apžergę vokiškus šautuvus, 
susispaudė buožės ir šau
liai Dūdos “baudžiamo
jo būrio” : 
žioję gaudė kiekvieną “va
do” žodį.

—Gautas vokiečių vado
vybės įsakymas — suimti 
visus žydus miestelyje ir 
gelež'nkelio stotyje, — in
formavo sėbrus H. Dūda.
— Jį įvykdyti būtina kuo 
greičiau ir organizuočiau. 
Atlyginimas toks — visas 
suimtųjų turtas atitenka 
mums. Bet žiūrėkit, vyrai, 
kad nė vienas žydas nepa
spruktų. Kas bandys bėgti 
ar ginčytis —- šaudyti vie
toje. Vokiečių ; sadovybė 
atsiuntė pas mus savo įga- 

| liotinį poną Janiūną, kuris 
dabar smulkiai paaiškins, 
ką turime veikti.

Ir vėl liejosi kraujas.

sišaipe jis, metęs žvilgsnį Į 
sėdinčius vežime suimtuo
sius. — Galės šiek tiek su
sispausti. Čiupkit kastu
vus, vyra1!

Rudokas, Jonas Rimša, 
Bronius Baleisis, Romas ir 
Vytautas Samuliai griebėsi 
darbo. Netgi senis Jolias 
Dūda ir tas kr’oguodamas 
jiems padėjo. Pasmerktuo
sius saugojo Jonas Kreiza 
ir Edvardas Pivoriūnas. 
Henrikas Dūda švilpauda
mas slankiojo aplinkui.

Netrukus po medžais žio
jėjo pusantro metro gylio 
keturkampė duobė. Dūda 
įsakė sėbrams numesti kas
tuvus ir užtaisyti ginklus. 
Banditai šautuvų buožėmis 
ragino žmones lipti iš ve
žimo.

Miško tylą perplėšė iš
gąsdintų vaikų verksmas. 
Spausdamos prie krūtinių 
kūdikius, aimanavo mote
rys. Didesni vaikai plačiai 
išplėstorąis akimis žiūrėjo į 
žudikus.

—Už ką gi... vaikus? — 
tyliai pratarė, žengdamas 
prie duobės vaistininkas 
Jofė.

Šautuvo buožės smūgis 
nutrenkė jį į duobę.

Salvė tarsi nušlavė žmo
nes nuo duobės krašto. Ir 
tik viena moteris, prispau
dus prie savęs vaikutį,

žudikai — išsi- į kaip kraupus vaiduoklis te
bestovėjo parako dūmais 

• apgaubtoje aikštelėje. Vė
jas kedeno jos palaidus 
plaukus^ Moteris tylėdama 
ištiesė ranką į žudikus, lyg 
siųsdama jiems nebylų pra
keikimą . . .

—Ko žiopsai tu . . . vėp
la! —• užrėkė Dūda ant ar
čiausiai moters stovinčio 
Kreizos ir, prišokęs prie 
jos, šautuvo buože trenkė 
jai per galvą. Nė neaikte
lėjusi, moteris paleido iš 
rankų verkiantį kūdikį ir 
krito ant ^lavonų. Dūda 
batu paspyrė kūdikį . . .

žmonės duobėje dar buvo 
gyvi . . . Bet storas žemės 
sluoksnis, užpiltas ant jų, 
greit užslopino sužeistųjų 
dejones, tik žvaigždės matė, 
kaip judėjo kapo kauburė
lis .. .

Žudikai su daina lėkė 
apmirusio Panem u n e 1 i o 
gatvėmis.

Skambčiodamas žvangu- 
l’ais, į Panemunėlio mieste
lį įriedėjo lengvas vežimas, 
sukėlė dulkių stulpą ir su
stojo prie Jono Rudoko 
krautuvės.

Henrikas Dūda numetė 
vadžias snūduriuojančiam 
su. šautuvu glėbyje tėvui ir 
įbėgo į krautuvę.

—Uždaryk savo kromelį,
— įsakė susikūprinusiam 
už prekystalio Jono Rudo
ko sūnui Juozui, kuris irgi 
skaitėsi “baudžiamojo bū
rio” nariu. -— Važiuosi su 
mumis. Pasiimk šautuvą 
ir kastuvą. Vikriau!

Po kelių minučių Rudo
kas įšoko į vežimą.

—«Kur važiuosim ?
• —Pamatysi! — nusikva

tojo vadeiva ir, mirktelėjęs 
bendrakeleiviams, pridūrė: būrio
— Su tavo konkurentais, 
Juozai,, kalbėsime. — Ir, 
paėmęs iš tėvo vadžias, su
ragino arklį.

Iš paskos sekė pora ark
lių pakinkytas vežimas, 
kurį lydėjo keli ginkluoti 
baltaraiščiai. Vežime, su
versti vienas ant kito, sė
dėjo dešimt žmonių — se
nių, moterų ir vaikų. Tik 
dabar Rudokas suprato, ką 
turėjo galvojė Dūda, kalbė
damas apie konkurentus: 
suimtieji buvo vaistininkas 
Jofė, Dobrėnas ir jų šei
mos.

Pasiekę Kavoliškio miš
ką, abu vežimai pasuko iš 
kelio. Dūda liepė sustab
dyti arklius, parinko vietų, 
žingsniais atmatavo žemes 
plotelį.'

—Dviejų metrų ilgio ir 
tiek pat pločio užteks,-—nu-

Buržuazinio nacionalisto 
Henriko Dūdos vadovauja
mų lietuvių tautos išgamų 
gaujos piktadarybės tuo 
nesibaigė: aštuoniasdešimt 
senių, moterų ir vaikų visą 
savaitę buvo priversti kas
ti durpes durpyne, esančia
me greta Panemunėlio 
miestelio. Išgamos elgėsi 
su žmonėmis šimtą kartų 
blogiau, negu su darbo gy
vuliais, po to, daužydami 
moteris ir vaikus šautuvų 
buožėmis, etapu nuvarė 
juos į Rokiškį. Savanoriai 
iš H. Dūdos “baudžiamojo

A” išvažiavo į Rokiškį 
šaudyti žmonių . . .

Tuojau už Rokiškio, Ba
jorų kaimo palaukėje, ke
leivio dėmesį patraukia me
morialinė lenta ir rodyklė į 
pušynėlyje;, esančias kapi
nes. Rūstus paminklas stie
piasi viršum jaunų pušai
čių atžalyno. Dešimt tūks
tančių rajono darbo žmo
nių čia pirmaisiais fašisti
nės okupacijos metais krito 
nuo hitlerininkų ir jų lietu-, 
viškųjų pakalikų rankos. 
Šitų dešimties tūkstančių 
darbo žmonių krauju sutep
tos Henriko Dūdos ir jo 
sėbrų, savo noru pasišovu
sių ' talkininkauti fašistams 
žudynėse,— Petro Levaske- 
viciaus, Vytauto Levanda- 
vičiaus, Antano Kubiliaus 
ir \ AnJano. Marcijono, — 
rankęs..

Šimtai Apterų, senelių.

dar nemokėjusių ištarti'sa
va pirmojo žodžio “mama” 
vaikučių krito nuo jų ran
kos Obeliuose.

Sunkiai pakrauti veži
mai riedėjo į žudikų “šta
bą” Panemunėlio geležinke
lio stoties mokykloje. Čia 
Dūdos pavaduotojas “poli
tiniams reikalams” Jonas 
Semenonis dalino nužudy
tųjų turtą skerdikams...

Hitlerininkai įve r t i n o 
Henriko Dūdos ir jo sėbrų 
“nuopelnus” fiureriui. Po 
to, kai “baudžiamieji bū
riai” buvo išformuoti, Dū
da ilgą laiką buvo vokiečių 
policininku Baltar u s i j o s 
TSR Smorgonės rajono So- 
lonų miestelyje, o vėliau 
tarnavo žandarmerijoje Se
nojoje Rudnioje, asmeniš
kai sušaudė penkis Smorgo
nės rajono Vasiukų kaimo 
gyventojus.

Paskutiniaisiais fašisti
nės okupacijos metais Dū
da vėl pasirodė Panemunė
lyje, kur buvo paskirtas 
policijos viršininku. Poli
cijoje tarnavo ir kiti jo 
sėbrai iš “baudžiamojo bū
rio.”

Dabar nekaltų žmonių 
žudikas Henrikas Dūda ra
do prieglobstį JAV.

Prisiplėšęs nekaltai nu
kankintų žmonių turto, iš
sinešdino į užjūrį ir H. Dū
dos bendras Romas Samur 
lis.

S. Jakutis, E. Uldukis

ĮDOMYBES
Kada ir kas išrado šakutes, 
kurios prie valgių šiandien 
yra vartojamos visame 
civilizuotame pasaulyje?

Francūzijos karalius Henry 
III (1551-1589), kad apsau
goti savo baltą kalnierių, ku
rį jis visuomet nešiodavo, nuo 
susitepimo, paėmė paprastos 
blėkos šmotelį, grubiai iškirpo 
šakučių pavidalo modelį ir, 
užrašęs kelis žodžius, pasiun
tė Paryžiun geriausiai žino
mam restaurančikui, kad šis 
vartotų šakutes bankete, kurį 
karalius rengė aristokratams.

Restaurančikas padavė už
sakymą šaltkalviui pagaminti 
keletą panašių šakučių. Ka
ralius buvo pirmutinis, kuris 
naudojo šakutes viešoje val
gykloje 1582 m. Tas resto
ranas ir dabar tebėra toje pa
čioje vietoje ir po tuo pačiu 
vardu.

Penkių dienų karalius

Francūzijos karalius Jean I 
valdė šalį nuo pirmos dienos 
užgimimo iki grabo lentos. 
Tačiau jo patvaldystė tęsėsi 
tik penkias dienas. Jis buvo 
sūnus karaliaus Louis X, ku
ris mirė 1316 m. birželio 5 d. 
Jean gimė lapkričio 5 d. ir 
patapo karalium su pirmu 
kvapo paleidimų. Tačiau jis 
mirė po 5 dienų ir jo karalia
vimai pasibaigė po 120 valan
dų.

Jo dėdė ir paveldėtojas 
Philip V buvo kaltinamas jo 
išmainyme ant kito mirusio 
vaiko. Tačiau faktiškai nebu
vo įrodyta.

Aristarchos iš Samos

Graikas astronomas, kuris 
gyveno 310 iki 230 pirm mū
sų eros, jau tada sakė, kad 
žemė skrenda aplink Saulę. 
Jis taipgi .tvirtino, kad žemė 
taipgi sukasi aplink savo ašį. 
Šios teorijos jam asmeniškai 
buvo pavojingos, nes valdonai 
grasino jį nubausti už jų 
skleidimą.

Tas tik parodo, koks buvo 
tų laikų valdininkų ignoran- 
tiškumas ir Aristarchos gam
tos veiksmų pažinimas.

Neužmrštanti savo tėvo duktė

Tai-lo buvo kinietė, kuri 
Kinijos istorijoje yra žinoma 
kaip neatskiriama nuo jos tė
vo palaikų.

Buvę taip: Ji patapo naš
laitė, būdama 28 metų am
žiaus. Ji manė, kad ji ne
gali atsipalaiduoti nuo tėvo 
jokiame atsitikime, kad ji tu
ri sekti paskui tėvą kaip, be
būtų. Bet kaip tai padaryti? 
Juk tėvas miręs ir palaidotas. 
Tačiau ji surado priemonę. Ji

ĮVAIRUMAI
Bus parkas jūrų Skaičiai ir faktai 

vandenyje apie Kiniją
Jungtinių Valstijų ir 

Anglijos bendromis pastan
gomis yra užlaikomas ir 
didinamas Exma Cays Na
tional Land & Sea Parkas. 
Jis yra Bahama salų srity
je, i rytus nuo Miami, 
Fla.

Parkas užima 176 ketvir- 
tainiškas mylias. Dalis jo 
įrengimų — 95 procentai— 
bus po vandeniu, arba že
miau jūrų paviršiaus.

Dabar Exuma Cays tik 
dalis įrengimų yra. Grei
toje ateityje jų bus labai 
daug. Ten bus galima ma
tyti įvairiausių žuvų, jūrų 
augmenų, iškasenų, kora
lu ir tt. v

Kinų enciklopedinis 
žodynas

Kinijoje ruošiamas spau
dai naujas enciklopedinio 
žodyno “Junlė Dadian” lei
dimas.

XV amžiuje Kinijoje bu
vo pirmą kartą sudarytas 
encikopedinis žodynas 
“Junlė Dadian” (dadįan— 
žodynas, junlė — tuomet 
viešpatavusio imperato
riaus devizas). Kinų moks
lininkai daug pasidarbavo, 

! rinkdami duomenis apie 
įvairias senovės Kinijos gy
venimo šakas. Jie turėjo 
ištirti apie 8 tūkstančius 
senovinių r a n k r a ščių ir 
knygų. Po kelių dešimtme
čių kruopštaus darbo buvo 
sudaryti 11,095 tomai.

Vėliau žodyno originalas 
buvo sunaikintas. Liko ori
ginalo dublikatas, nukopijuo
tas XVI amžiaus viduryje/ 
Kai į Kinijos žemę įsibrovė' 
užsienio imperialistai, daug 
šio vertingo kinų kultūros 
paminklo tomų buvo iš-! 
grobstyta arba išvežta į 
Angliją, JAV, Prancūziją 
ir Japoniją.

Išvadavus šalį, kinų moks
lininkai nutarė atkurti žo
dyną. Jie nukopijavo 215 
žodyno tomų, kurie yra Pe
kino bibliotekoje, išanaliza
vo šimtus senovės moksli
ninkų veikalų filosofijos, 
istorijos, meno, technikos, 
astronomijos, chemijos ir 
medicinos klausimais.

Artimiausiu metu bus iš
leista 200 žodyno tomų. Jo
720 skyrių skaitytojai ras 
įdomių duomenų, bylojan
čių apie turtingą kultūri
nį palikimą, *apie mokslo, 
technikos ir medicinos iš
sivystymą senovės Kinijoje.

Naujojoj enciklopedinio 
žodyno leidimo pratarmę 
parašė Kinijos Mokslų aka
demijos prezi d e n t a s Go 
Mo-žo.

MILTAI Iš SPYGLIŲ 
i

Puikus spyglių kvapas. 
Nenuostabu, kad pušyne 
taip lengva ir gera kvė
puoti. Pasirodo, spyglių 
cheminė sudėtis labai įvai
ri : baltymai, angliavande
niai, vitaminai, rūgštys, 
karotinas, mikroelementai. 
Mokslininkai rekomenduo
ja gaminti iš spyglių mil
tus ir jais šertK^gyvulius. 
Jie ypač naudingi verše
liams, paršeliams ir paukš
čiams.

pasigaminb tėvo galvos pavi
dalo lempą ir žibino ją prie
šais save dieną ir naktį per 
likusius savo gyvenimo 40 
metų*.

Ji mirė būdama 68 metų.
J. Bimba

3 pusi. Laisvė (Liberty). Pd

★ Kietosios anglies, hid- 
■ roenergijos, geležies rūdos, 
i spalvuotųjų ir retųjų me
ntalų ištekliais Kinija <uži- 
jma vieną iš pirmųjų vietų 
pasaulyje, pagal naftos re
sursus — trečią vietą pa
saulyje. šalis taip pat tur
tinga boksitais, grafitu, 
valgomąja druska, siera, 
salietra, fosforu, žėručių, 
asbestu, gipsu ir kitomis 
inaud ingosiomis iškaseno
mis.

Ryšium su tuo, kad 
eilėje KLR rajonų nuima
mas derlius po 2-3 kartus 
į metus, pasėlių plotas di
desnis už ariamąją žemę 

■maždaug 30 procentų.
Pradinių mokyklų 

iškaičius nuo 346.7 tūkstan- 
Ičio 1949 metais padidėjo 
iki 600 tūkstančių 1859 m., 

i vidurinių bendrojo lavini
mo mokyklų skaičius nuo 

i 4,045 1949 m. padidėjo iki 
16,120 1959 m. Šalyje pri- 
; skaitoma apie 1,700 viduri
nių specialiųjų mokyklų ir 
daugiau kaip 200 aukštųjų 
mokyklų. Daugiau kaip 10 
tūkstančių studentų moko
si Tarybų Sąjungos ir Eu
ropos socialistinių š a 1 i ų 

I aukštosiose mokyklose.
★ ašlyje yra 4,068 vals

tybinės ligoninės, daugiau 
kaip 27 tūkstančiai polikli
nikų, apie 2 dūkstančius 
sanatorijų ir poilsio namų.

★ Kinijoje leidžiama 307
laikraščiai, neskaitant dau- 
giatiražinių laikraščių, lei
džiamų apskrityse, įmonė
se, mokyklose ir Liaudies 
išsivadavimo armijos kari
niuose daliniuose. Bendras 
vienkartinis laikraščių^tL 
ražas siekia 12 milijonų 
egzempliorių (6 kart U's 
daugiau, negu iki liaudies 
revoliucijos). . • v V

Nosaragio “sargai” ;
Dabartiniu laiku pasau

lyje jau mažai beliko nosa- 
ragių (rhinoceros). Kiek 
daugiau dar jų yra Indi
joje. Jie dideli ir labai 
pikti gyvūnai.

Nosaragiai prastai matų, 
gal todėl jie taip yra pifc 
ti. Bet tigrui arba kitam 
draskūnui nelengva nosara- 
gį užklupti iš pasalų. Ant 
kiekvieno nosaragio nugaros
nuolatos randasi po keliš 
paukštelius. Jie, pamatę 
besiartinantį priešą, prade
da skrajoti ir rėkti. Tada 
nosaragis pasiruošia apsi
gynimui. , ;

Nosaragio “sargai” tupi
nėja ant jd nugaros, nes4 jie 
ten suranda sau pakanka
mai maisto. NosaragUi 
mėgsta gulėti upėse, eže
ruose ir balose. Jie, išeida
mi iš vandens, išsineša ant 
nugaros mažų gyvūnėlių.___________ f ' i

LAIVAS SKRENDA
1957 metais Volgoje bu

vo išbandytas motorinis lai
vas su povandeniniais spar
nais. Tai pirmtakas tokjų 
laivų, apie kuriuos galilftą 
sakyti, kad jie ne plaiikia, 
bet skrenda vandens pavir
šiumi. Šiais metais ( “Rat|- 
donojo Sormovo” fabrikas 
ruošiasi išleisti dar didesnį 
ir greitesnį naujos konąį- 
r ūkei jos laivą. Panašūs lai
vai jau gaminami ir užsie- 
nyje-

Neseniai aviacinė Grųm- 
mano korporacija (JAV) 
pranešė, kad galima pa$tū- 
tyti ir,okeaninius sparniW 
tus laivus./' ’p

&t., vasario (Feb.) 19, 1M0



Ernest Hemingway

SENIS IRJORA
(Tąsa)

Berniukas davė jam du mažus švie
žius tunus, kuriuos senis tarsi grimz
dą užkabino ant ilgiausių valų; ant ki
tų dviejų jis užmovė didelę mėlyną 
skumbrę ir geltoną umbrę; jomis senis 
naudojosi praėjusį kartą, tačiau žuvys 
tebebuvo geros, o puikios sardinės sutei
kė joms aromatą ir patrauklumą. Kiek
vienas valas, storumo sulig pieštuku, 
buvo užnertas ant lankstaus koto; to
kiu būdu, nors menkiausias žuvies pri
silietimas prie jauko turėjo palenkti ko
tą. Valai buvo pririšti prie dviejų, ke
turiasdešimties sieksnių ilgio ritinių, o 
jie, savo ruožtu, sujungti su kitais at
sarginiais ritiniais, kuriuos, reikalui 
esant, buvo galima atleisti iki trijų šim
tų sieksnių.

Dabar senis stebėjo, ar nelinksta už 
borto trejeto kotų smaigaliai, ir pama
žu irklavo, stengdamasis, kad virvės 
nusileistų į vandenį tiesiai ir į tinkamą 
gylį. Visiškai išaušo; dar akimirka, ir 
saulė patekės.

Saulės kraštelis pasirodė virš jūros, 
ir senis pamatė kitus laivelius, žemai 
prigludusius prie vandens; jie buvo pla
čiai pasklidę srovėje, tačiau laikėsi ar
čiau kranto. Paskiau švyst-elėjo ryškes
nė saulės šviesa, sutvisko vanduo, o kai 
saulė šoktelėjo aukštyn, jos spinduliai, 
atsispindėję nuo lygaus jūros pavir
šiaus, tviskė į akis, ir senis irklavo, 
vengdamas žiūrėti į vandenį. Jis žvel
gė į tamsią gelmę, kur buvo nuleistos jo 
virvės. Senis buvo nuleidęs jas tiesiau, 
negu kiti žvejai, todėl jaukas masino 
žuvį toje srovės vietoje, kuri buvo jo nu
matyta. Tuo tarpu kiti žvejai paleisda
vo savo virves pasroviui, ir kartais jos 
nusitiesdavo tik šešiasdešimt sieksnių, 
nors jie tikėjosi jas esant šimto sieksnių 
gylyje.

~“O aš, — pagalvojo senis, — visada 
tiksliai užmetu virves. Man tiesiog ne
siseka. Tačiau kas žino? Gal būt šian
dien ir man laimė nusišypsos. * Nauja 
diena—nauja viltis. Gerai, kai žmogui 
sekasi, tačiau man pirmiausia rūpi tiks
lumas, Kai laimė aĮeis, ąš būsiu pasi
ruošęs ją sutikti.”

Saulė jau buvo gerokai pakilusi ir, 
žiūrint į rytus, neberėžė akių. Dabar 
matėsi tik trys laiveliai, kurie atrodė 
labai giliai nugrimzdę į vandenį ir be
veik nenutolę nuo kranto.

“Visą gyvenimą ryto saulė man rėžė 
akis,—pagalvojo jis.—Tačiau iki šiol aš 
matau gerai. Vakare aš galiu žiūrėti 
ti-ėsiai į saulę, ir juodi ratilai man ne- 
šmekščioja akyse. O juk saulė vakare 
šviečia nepalyginamai stipriau. Tačiau 
rytą ji skaudžiai plieskia.”

Tuo momentu jis pastebėjo fregat- 
pąukštį, kuris, ištiesęs savo ilgus spar
nus, suko ratus danguje. Suglaudęs juos 
užpakalin, paukštis žaibiškai smigo že
myn, o pakilęs vėl ėmė suktis ratu.

—Matyt, jis kažką pagauna,—garsiai 
tarė senis.—Veltui čia nesisukiotų. '

Jis ramiai ir iš lėto irklavo į tą pusę, 
kur sukosi paukštis. Jis neskubėjo, ati
džiai žiūrėdamas, kad jo virvės statme
nai gulėtų vandeny. Tačiau laivelis jau 
pamažu lenkė srovę, ir senio judesiai, 
nops jis tebežvejojo su pirmykščiu tiks
lumu, buvo greitesni, negu anksčiau.

Paukštis pakilo aukščiau ir vėl pra
dėjo suktis ratu, nejudindamas išskės
tų sparnų. Staiga jis nėrė, ir senis pa
matė, kaip šoktelėjo iš vandens skrai
danti žuvis ir beviltiškai nuplasnojo ly
giu jūros paviršiumi.

—Skumbrė, — garsiai tarė senis. — 
Stambi skumbrė.

Jis ištraukė iš vandens irklus ir s ne
rado laivugaly nestorą valą. Prie jo ga
lo buvo pritaisyta viela su kabliuku, 
ant kurio jis užkabino vieną sardinę. 
Senis pro laivelio kraštą nuleido valą į 
vandenį ir pritvirtino j<į prie žiedo lai
velio gale. Paskiau jis užmovė jauką 
arit kito valo ir1 paliko jį suvyniotą lai
velio smaigalio šešėlyje. - Sėdęs prie irk
lai jis vėl ėmė sekti akimis juodą ilga
snapį paukštį, kuris dabar žvejojo že-

P*Uėi vandenį. - 1
>5<Tam bežiūrint, fregatpaukštis, suglau
dęs Už nugaros sparnus, vėl smigo į 

• vahdėnį, o paskiau pasiutusiu greičiu, 
tačiau nesėkmingai nusivijo skraidan-

•žuvį. Senis pamatė, kaip pakilo 
vanduo,—tai skumbrė persekiojo nuo’ jos 
bėgančią žuvį. Skumbrė greitai bandė 
AĮŽ^iMi >jai kelią, kad. atsidurtų po ja

tuo akimirksniu, kai žuvis ners žemyn. 
“Tenai, matyt, didelis skumbrių būrys, 
—pagalvojo senis.

—Jos plačiai pasklidusios, ir skrai
dančiai žuviai maža vilties išsigelbėti. 
Paukštis neturi jokių šansų. Skraidan
ti žuvis per stambi ir skrenda per 
greit.”
• Jis stebėjo skraidančią žuvį, kuri ir 
vėl pakildavo iš vandens, ir fregat- 
paukštį, v-eltui besistengiantį ją pagau
ti. “Skumbrė nuplaukė tolyn,—pagalvo
jo senis.—Ji plaukia perdaug greitai ir 
perdaug toli. Tačiau, galimas dalykas, 
netoliese klaidžioja manoji didelė žuvis. 
Juk kažkur turi ji būti.”

Debesys virš žemės dabar kyšojo tar
si kalnagūbriai, o krantas pavirto ilga 
žaiįa linija su pilkai melsvomis kalvomis 
už jos. Vanduo nusidažė tamsiai mėly
na spalva, tokia tamsia, kad ji atrodė 
beveik violetinė. Kai senis žvelgė žemyn, 
jis matė rausvus planktono ruožus tam
siame vandeny ir keistą saulės atspindį 
jame. Jis sekė, xar jo virvės statmenai 
leidžiasi į gelmę, ir džiaugėsi, matyda
mas tiek daug planktono, nes tai reiškė, 
kad čia esama žuvies. Karšti saulės at
spindžiai vandeny, dabar, kai saulė pa
kilo aukščiau, o taip pat debesų forma 
virš žemyno žadėjo gerą orą. Tačiau 
fregatpaukštis jau beveik dingo iš akių, 
o vandens paviršiuje nieko nešimatė, iš
skyrus keletą geltonų, saulės nusvilintų 
sargasiškų jūržolių ir violetinę, šaltoką, 
keičiančią atspalvius pūslę, portugališ
ką fizaliją, kuri plaukė greta laivelio. 
Ji pasivertė ant šono,'bet paskiau atsi
tiesė. Ji plaukė linksmai tarsi muilo 
burbulas, vilkdama paskui save tarsi vi
są jardą ilgus, violetinius, mirtį nešan
čius čiuptuvus.

—Agua mala,—tarė senis.—Tai bes
tija.

Lengvai užguldamas irklus, jis pa
žvelgė į gelmę ir pamatė smulkias ju
dančių čiuptuvų spalvos žuvytes, kurios 
plaukė tarp jų mažąme tolstančio bur
bulo šešėlyje. Nuodai negalėjo joms pa
kenkti. Bet žmogui jie buvo pavojingi. 
Kai, seniui traukiant žuvį, glitūs viole- 
tiniar čiuptuvai' užsikabindavo už 'vir
vės, jo rankose iki alkūnių atsirasdamo 
žaizdos, tarsi nuo nuodingos gebenės ar 
vijoklio. Šitie apsinuodijimai pasireikš
davo greitai, ir skausmas nutvilkydavo 
nelyginant botago kirtis.

Įvairiomis spalvomis mirguliuojan
tieji burbulai nepaprastai gražūs. Ta
čiau tai patys klastingiausi jūros gyvū
nai, ir senis mėgdavo žiūrėti, kaip juos 
ryja didieji jūros vėžliai. Pastebėję fi- 
zalijas, vėžliai priartėdavo iš priekio, 
užmerkdavo akis, tokiu būdu apsisau
godami nuo bet kokio pavojaus,, ir su- 
ėsdavo jas kartu su visais Čiuptuvais. 
Seniui patiko stebėti vėžlius, ryjančius 
burbulus; jis pats mėgo po audros traiš
kyti juos ant kranto, užmindamas kietu 
padu ir klausydamas jų sproginėjimo.

I
Jis mėgo žaliuosius vėžlius, nes jie 

buvo dailūs ir vikrūs, o taip pat bran
giai vertinami, ir su atlaidžia panieka 
žvelgė į nerangius, kvailus, bet meilės 
reikaluose išmoningus geltonuosius, ku
rie su užmerktomis akimis rydavo por
tugališkas fizalijas.

Jis nejautė vėžliams prietaringos bai
mės, nors ilgus metus plaukiojo sų vėž
lių gaudytojais. Jam buvo gaila jų, 
netgi milžiniškų, laivelio ilgumo, storao
džių vėžlių, kurie sverdavo iki topos. 
Daugelis žmonių yra negailestingi jų at
žvilgiu, nes vėžlio širdis dar ilgai plaka 
po to, kai jis užmušamas ir supjausto
mas. “Tačiau mano širdis yra tokia į>at, 
o rankos ir kojos panašios į jų,”—gal
vodavo senis. Jis valgydavo baltus Vėž
lių kiaušinius, stiprindamas savo jėgas. 
Jis valgydavo juos visą gegužį,, kad bū
tų stiprus rugsėjo ir spalio mėnesį, kai 
teks gaudyti "iš tikrųjų stambias žuvis.

’ .... • '

Kiekvieną dieną jis taip pat išgerdavo 
po puodelį ryklio kepenų taukų iš sta
tinės, stovėjusios daržinėje, kur žvejai 
laikė žūklės prietaisus. Taukų galėjo 
pasisemti1 bet kuris ‘ žvejys. Daugeliui 
žvejų jų skonis buvo biauVus. Tačiau 
juos gerti vis tik buvo maloniau, negu 
keltis su tamsa, o, be to, jie puikiai pa- 
dėdavo nuo peršalimo, gripo ir stiprin
davo akis. •

Senis pažvelgė aukštyn ir pamatė, kad 
fregatpaukštis'vėl sukinėjasi virš.jūifpš.

—Surado žuvį,—-garsia}tarė ’ senis? j,

(Bus daugiau), <

IŠ Laisvės serininkų 
suvažiavimo

X

Šių metų laisviečių su
važiavimas buvo jaukus; 
malonu buvo jame dalyvau
ti, Suvažiavę laisviečiai 
kažkaip jautėsi savitai,' vei
kiausiai jautė, kad; dabar 
jau gyvensimes savo name. 
Ir reikia pasakyti, jog vie
ta neperdidelė, bet patogi, 
geroje vietoje.

Pats suvažiavimas buvo 
gerame ūpe. Administraci
jos ir redakcijos raportai 
buvo platūs ir aiškūs. Bet 
vis dėlto atsirado kritikų, 
kuriems laikraščio ' kores
pondencijos “pilnos kumpių 
ir kilbasų.”

Tūli draugai visai pa
miršta, jog mes gyvename 
kapitalistinėje Santvarkoje, 
o Lietuvos spauda — soci
alistinėje. Lietuvos kores
pondentų kiekviena eilutė 
yra apmokama, o kaip su 
mūsų korespon d e n t a i s ? 
Mes, korespondentai, ne tik 
negauname užmokėti, bet- 
dar turime pirkti savo po
pierių ir apmokėti pašto 
išlaidas. Kitais žodžiais, 
mūsų spauda pasilaiko tik 
todėl, kad korespondentai 
rašo nemokamai, o draugės 
ir draugai aukoja kumpius 
ir kilbasas. Kitaip ir būti 
negali.

Tūli draugai turi maniją 
suvažiavimuose daug kal
bėti; jie visai negalvoja, 
kad jų kalba ne vietoje. 
Pavyzdžiui, iškilo klausi
mas, ar šiemet daryti du 
vajus, ar vieną? Draugė 
Petrikienė labai smulkmer 
niškai išdėstė, , kad vieno 
vajaus užteks, l fpes Laisvė 
dabartiniu laikų stipriai 
stovi ir reikia ę duoti lais- 
vieęiamą atskvėpti, o po to 
padaryti stiprų; penkiasde
šimt metų Laiąyės/gyvavi
mo vajų.

Ar žinote, kad po jos 
kalbos kalbėjo apie 10 ir 
visi kalbėjo, kad’būtų vie
nas vajus!.. ; r>

Sausio 30 d., 9 vai. ryto, 
Kandraška, Skirmontas ir 
aš apleidome Montello ir 
pasileidome N ew Y o r k o 
link? Kelionė visai nenubo
do, nes Skirmontas pradė
jo išvažiuėdamas kalbėti ir 
pabaigė, kuomet pasiekė
me vietą. (Skirpiontas la- 
baį malonus draugas; prie 
progos atskirai apie jį pa
kalbėsiu.)

Išvažiuodamas aš turė
jau šaltį ir nosis buvo sly
vomis apaugusi. Na, o čia 
sutikome Joną Grybą, kuris 
norėjo parėdyti, koks New 
Yorkas didelis, ir jis tai pa
darė. Tačiau vidurnaktį 
jau mane pradėjo šaltis 
purtyt. Draugas B i m b a 
davė man porą J pilelių, ku
rios sustabdė krėtimą. Na, 
ant lytoj aus tai, kai tik už
eina krėtimas, išgeriu bran- 
dės, ir apsistoję.

Pirmadienį Kalva i č i a i 
buvo užprašę ant pietų, bet 
aš Kąndraškai: sakiau: at
siprašykime Kalvaičius ir 
tu mane vežk kuo greičiau
siai namo. Taip ii’ padarė
me. Grybas dar; įd&vė bon- 
ką brandos ant kelio, tai 
taip ir pasiekiau namus. 
Namie guliau į lovą ir dvi 
dienas išgulėjau be sąmo
nės, ir tik geto ' daktaro 
priežiūroj po dešimties die
nų išlipau iš lovos ir para
šiau šiuos žodžius. Į plau
čius buvo įsibriovnsi azija
tiška influenza. Jaunutis
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Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris siūlo 
pakelti p a š t o ' siuntinius 
vienu centu, taiyra, kad už 
laiškus būtų 5 centai, atvi
rukus — 4 c. h’ tt

Mūsų nuotrupos
Jau nuo 1958 metų dega 

Marvine kasykloj anglių 
sluoksnis. Nors pati kasyk
la jau keliolika metų, kai 
nedirba, bet anglių laužyk
la dirba, jai anglį atgabena 
iš kitų kasyklų prirengti 
rinkai.

♦

Kad anglis dega, ponams 
viršininkams buvo gerai ži
noma; taipgi ir valdiškiems
kasyklų inspektoriams, vie
nok visi tylėjo, kaip kįaut- 
varlės, nepaisant, kad arti 
gyvenantiems grėsė mir
ties pavojus nuo nuodingų 
dujų, besiskverbiančių pro 
žemes plyšius. Bet kada 
gaisras ėmė artėti link ka
talikiškos mergaičių kolegi
jos— Marywood College— 
ir prie nebyliams prieglau
dos namų, tik dabar paaiš-
kėjo ir tik dabar ėmė kal
bėti apie pavojų. Bet nieks 
ir prisiminti neprisimena 
apie to gaisro kaltininkus, 
nors visiems jie yra gerai 
žinomi, tai Hudson Čoal Co. 
Nors, žinoma, kompanija 
to tyčia nepadarė, bet pa
darė privatiškos nuosavy
bės šventumas/ir pelnas.

Marvine kabyklos anglių 
laužykla viena iŠ moder
niausių, ir pastatyta po 
Pirmojo pasaulinio karo. 
Joje anglį paruošia rinkai 
ne) tik iš Marvine kasyklos^ 
bet atveŽą ir iš kitų kasyk
lų. Sortuojant ir valant 
anglį susidaro ir šiek tiek 
atniatų-jovalo, kurį kompa
nija vertė Į platų lauką. Ne*

Los Angeles, Calif.
Mūsų gretos retėja

Per trumpą laiką neteko
me dviejų draugų ir vienos 
draugės. Sausio 25 d. buvo 
palaidotas 1 ‘ Balaveiči kas. 
Apie jo gyvenimą ir mirtį 
jau buvo “L” rašyta.

Vasario 5 d. rytą užmigo 
amžinai Viktoras E. Qk- 
sas, sulaukęs 76 metų am
žiaus. Gyveno pavieniai, 
-nevedęs. Gimęs Raguvos 
rajone, seniau Panevėžio, 
Genėtinų kaime. Los Ange
les mieste išgyveno apie 
40 m. Prieš tai gyveno Chi- 
cagoje.

Buvo klasiniai susipra
tęs ir apsiskaitęs asmuo. 
Skaitė “Vilnį”, prigulėjo 
prie LLD 145 ir LDS 35 
kuopų. Šių kuopų vainikai, 
greta kitų, dabino jo kars
tą. Per penkeris metus jis 
ėjo LDS kuopos finansų 
sekretoriaus pareigas.
. Jis gyveno kukliai, bet 
lankėsi į parengimus ir 
karts nuo karto padirbėjo. 
Buvo draugiškas, su visais 
gražiai sugyveno. Iš amato 
buvo mėsininkas.

Prieš keturis mėnesius 
sunkiai susirgo. Daktarai 
pripažino, kad apgedus ke
penims trūkusi tulžis. Buvo 
aišku, kad gyventi negalės, 
bet jis nenusigando...

Savo testamente dalį tur
to paskyrė savo broliui 
Juozui, gyvenančiam Chi
cago je ir sesutei Katrinai, 
gyvenančiai * Lietuvoje, taip
gi paskyrė ir svarbioms 
įstaigoms. Neturėda m a s 
čionai giminių, tai laidotu
vių ir kitus reikalus su
tvarkyti pavedė graboriui 
A. Caspar.

Vasario 9 d. prisipildė 
šermeninė jo draugų ir pa
žįstamų. M. Pūkis ir B. 
Salaveičikaš, . iš Chichgos, 
pasakė atsisveikinimo kal
bas apibūdindami velionio 
gyvenimą. Pagal velionio 
pageidavimą jo kūnas buvo 
sukremuotas. Susi rinkę 
visi buvo užkviesti į Danų1

svetainę ir atitinkamai pa
vaišinti.

Ilsėkis, Viktorai, nuga- 
ėjęs buities audras ir už
baigęs gyvenimo kelionę!

Vasario .10 d., sulau
kus 71 metų amžiaus, mi
rė sena šio miesto gyvento
ja Uršulė Deivienė, po tė
vais Liutkevičiūtė. Gimus 
Liutkų kaime. Prieš 1920 
m. atvyko į Los Angeles ir 
apsivedė su Kazimieru Dai- 
ves. Kazimieras jau mirė 
prieš penkeris metus.

Savosios šeimos neturėjo. 
Paliko nuliūdime seserį O- 
na Chesnovich, gyvenančią 
Edwardsville, Pa., dvi se
serėčias — U. Koscinsky, 
Los Angeles, ir H. Francis, 
Brighton, Mich, — ir sese
rėną G. Chesnovich, gyve
nantį čia.

Per ilgus metus ji daly
vavo progresyvių veiklo
je. Lankė susirinkimus ir 
parenghnus, prisidėjo su 
darbu, skaitė darbininkišką 
spaudą, prigulėjo prie 
LLD ir LDS kuopų, Lietu
vių Laisvės ir Lietuvių 
Tautiško pašalpinių klubų. 
Pastaraisiais laikais kaž
kodėl nusivylė ir pasitrau
kė iš progresyvių veiklos, 
kultūros ir apšvietos orga
nizacijų, , pasiliko tik savi
šalpos organizacijose...

Gyveno kukliai. Paliko 
nejudinamo ir kitokio tur
to. Prieš mirtį susitarė su 
graboriumi ir pagal jos nu
rodymus buvo palaidota 
laisvai...

Išlydint iš A. Caspar šer
meninės, vasario 10 d., M. 
Pūkis pasakė atitinkamą 
atsisveikinimo kalbą. Apie 
28-se automobiliuose paly
dovai ją palydėjo _ į Ingle
wood Memorial Parko ka-, 
pūs ir palaidota greta jos 
vyro.

Lai jai būna amžinai ra
mu ilsėtis! Giminėms ir 
draugams reiškiu užuojau-

šakalių žemaitis

SCRANTON, PA.
gana, kad vertė iš laužyk
los, bet gabeno ir iš kasyk
los uolos gabalus susimai
šiusius su anglimi, šlynu, 
sulaužytus balkius ir kitus 

■medgalius — viską vertė į 
vieną vietą, iš ko susidarė 
keliolikos milijonų tonų at
matų kalnąs. Tose atmato
se radosi nemažai anglinių 
dulkių irsieros-sulferio mi
šinio, iš ko susidaro degan
čios dujos, ir dažnai užsi
dega kalnas pats per save, 
ąrba darbininkui palankia- 
mę ore numetus neužgesin
tą cigaretės nuorūką^

Taip ir čionai, šis supil
tas atmatų kalnas užsidegė 
jau prieš apie 20 metų.
Kompanija, vieton su bul
dozeriais kalną griauti ir 
pilti vandeniu, pradėjo to- 
liau^pilti kitą tokį kalną. 
Gesinant, kompanijai ne
mažos išlaidos, o kad aplin
kui gyvenantiems per de- 
sėtkus kvartalų plinta ne
pakenčiama smarvė, tab ar
gi dėl to kompanijai skau
da galvą?.

Laikui bėgant užsidegė ir 
antrasis Jkąlnąs, irgi nema
žesnis už pirmąjį. Aišku, 
degant tokiam dideliam 
kalnui, įdegė ir žemė ir per 
sųtrūkimus pasiekė ir ang
lies sluoksnį, kur likę sie
nos — pillars ■— užsidegė. 
Bet nieks apie tai nė gugu 
iki paskutinių dienų, kada 
virš minėtos kolegijos vir
šytos tuo susirūpino. Dabar 
visi kalba, .kaip reiks užge
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sinti ir kur reiks gauti iš
laidoms pinigų.

Mūsų lįetuviškas monsin-^. 
joras, tai lyg tas barsukas/ 
sykį išlenda iš savo guolio, 
kad pamatyti savo šešėlį., 
Taip ir šis “dievo atstovas”. 
Kasmet jis rengia jau se
niai atgyvenusią “Lietuvos 
neprigulmybės” šventę. 
Kitados rengdavo didelėj 4 
progimnazijos auditorijoje, 
bet dabar pasitenkina tik 
savajame bažnytužės skie
pe. Taip buvo ir šiemet. 
Mat, vis mažiau susirenka 
avelių. Šiemet net nubirbi- 
no pas valstijos guberna
torių su savo zakristijonu 
ir pora palūžisių jojo rams
čių prašyti, kad nors guber
natorius apskelbtų “Lietu
vos neprigulmybę”. Čia, ži
noma, ne tiek jau svarbu 
toji -“šventė”, kiek daugiau 
susikviesti ištikimųjų ir 
gauti po du dolerius už 
monsinjoro pašventint^ 
bliūdelį kopūstų.

Šių metų sausio 31 d. mi
rė senas “Laisvės” skaity
tojas Petras Mičiulis-Mit- 
chull. Mirė nuo anglinių 
dulkių dusulio. Petras bu
vo laisvas ir skaitė “Lais
vę” per ilgus metus, bet ka
dangi jojo žmona yra ti
kinti moteriškė, tai Petrą 
palaidojo su bažnytinėmis 
apeigomis.

Lai tau, drauge, būva 
lengva ilsėtis šaltojoj že
melėj, o tavo likusiai šei
mynai — širdinga užuojau
ta!

Jau bus daugiau metai,. : 
kai sunkios ligos kankina
mas, irgi ilgametis “Lais
vės” skaitytojas, Vladas 
Medelis. širdingiausi 
linkėjimai, kad susveiktų * 
draugas Vladas ir dar pa
gyventą ir paęidžiaugtiįr 
gyveninio' 'skaisčiomis ‘ pro- • 
švaistėmis.

Dzūkų patrijotas

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Du vaikėzai, po 15-ką » 
metų, pateko į policijos ran
kas už vagystę. Policija 
tvirtina, būk jie jau atlikę 
18 vagystes. Dabar ne tik 
jų tėvai nusiminę'T^bet ir 
tie, kurie iš vaikėzų pirko 
vogtus daiktus.

Vasario 14 d. “Lietuvos 
laisvintojai” rengė savo 
prakalbas. Nepavyko. Vie
nas tautietis man sakė, kad 
tai buvo melų parengimas.

Liet. Socialis Klubas tu
rėjo susirinkimą. Buvo at
ėję prašyti aukų. Vierias 
įnešė aukoti $10, kitas pa^ 
taisė — $25. Bet nariai nu
balsavo nieko neaukoti. . ' ..

Bronius ir Barbora Med
ley išvyko keletui savaičių 
į Floridą. Mano apsistoti 
Miami mieste, bet aplanky
ti ir kitus miestus. Linki
me jiems laimingos kelio- ' 
nes ir smagių vakacijų.

LDS 16 kuopa rengia -. 
pietus. Jie įvyks sekmadie
nį, kovo 20 d. Pradžia 1 va
landą dieną. Pietų suruoši
mui yra gabios gaspadinės, 
tai tikrai jie bus skanūs. 
Prašome visus ir visas da
lyvauti.

• .................... > ' ‘ l’v rt .■

Ir pas mus lietuviai nori • 
pamatyti Lietuvoje paga- >; 
mintus filmus. Laukiame 
susirinkimų. Kai tik bųsW, 
nutarta, tai tuojau pranešt 
Šime dieną ir vietą.

U.
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MIAMI, FLA.
nėra reikalo vandėns vamz
džius leisti giliai į žemę. 
Skiepų ir centrinio apšildy
mo irgi nereikia. Cemento 
“blyną” paliejo ir ant jo 
stato namą. Apšildymė 
įtaisus kad ir įdeda^ bet; 
palyginus su šaltų kraštų, 
kur kas pigesnės rūšies. O 
už kainą, kurią perkant 
reikia mokėti, N. Anglijoj 
kur kas gražesnį ir pato
gesnį namuką galėtum gau
ti.

Daug yra suvažiavusių 
senelių - pensininkų iš visų 
vidurvakarinių ir šiaurinią 
valstijų baigti paskutines 
gyvenimo dienas. Daugu
ma jų priversti elgetiškai 
gyventi, nes mizernos pen
sijos neužtenka žmoniškam 
pragyvenimui, o iš to dar 
turi ir medikališkai apsi
rūpinti. Daugelis neištesė
dami kreipiasi į labdarybės 
įstaigas. Miesto valdžia 
skundžiasi, kad tai jos iždą 
išsemia. Per vietinę spau
da tuo klausimu buvo ve
damos plačios diskusijos,- 
net iš Washingtono vienas 
valdžios žmogus buvo atvy
kęs; pripažino blogą sene
lių padėtį ir žadėjo duoti“ 
Kongresan įnešimą, kad se
neliams būtų padidintos 
pensijos ir kad valdžia riię- 
dikališkai juos aprūpintų". ’

Kada tas sumanymas bus 
įneštas ir kada jis taps 
įstatymu, nežinia. Gal tuo-' 
met, kai daugelis senelių 
jau bus iškeliavę pas šven
tą Petrą ant loskavos duo
nos.

Kai jie buvo jauni, dirbb: 
ir mokėjo valdžiai taksuš, 
turtuoliai krovė turtus. Jie; 
sukrovė aukso kalnus. Pa
sauly išstatę • didžiausius 
namus. Surado jie anglį, 
išdirbo ir plieną, ntigafą 
jįnJiŠ prie darbo kasdieną. 
O-šiandien, baigdami savo 
paskutines gyvegįmo die
nas, priversti elgetiškai gy
venti; Migrantas -

V “SNIEGO PAUKŠČIAI”
Tuo vardu vadina tuos 

žmones, kurie suplaukė į 
šią apylinkę iš šaltų šiau- 
r i n i ų Amerikos valstijų 
žiemos metu darbų ieškoti. 
Šie “sniego paukščiai” dau
gumoje jaunuoliai abiejų 
lyčių. Daugelis yra pabė
gėliai nuo tėvų, o kiti čion 
atkeliauja visokiais būdais. 
Mat, kadangi Miami ir jos 
apylinkė plačiai išsigarsi- 
nusi visoj Amerikos šaly su 
visokiomis laimėmis ir pa
togumais, tad daugelis jau
nuolių iš biednųjų klasės ir 
suplaukia čion laimės ieš
koti. ,Ne visi laimę - darbą 
čia randa. Daugelis jų dar
bo nesuranda ir pinigus iš
baigę atsiduria labai blogoj 
padėty. Kai kurie, netekę 
vilties darbą gauti, krei
piasi į labdarybės įstaigas. 
Būna atsitikimų, kad lab
darybės stoty pasirodo, jog 
kai kurie yra nepilname
čiai. Tokius miesto valdžia 
paima į savo priežiūrą ir 
bando susisiekti su jų tė
vais, kad prisiųstų pinigų 
kelionei atgal, jei išgali. 
O pilnamečiai gauna kiek 
pinigų ir įsakoma jiems 
darbą gauti ir negrįžti į 
.abdarybės stotį.

Daug tokių “snow birds” 
keliauja toliau į šios valsti
jos pakraščius ir, žinoma, 
kai kurie pakliūva į kilpas 
—bado verčiami papildyti 
vagystę, na, o to pasėka: 
atsiduria kalėjiman. Kar
tais atsitinka ir ginkluotų 
apiplėšimų ir žmogžudys
čių.

Pragyvenimas čia taip 
pat brangus, kaip vidurva- 
karinėse ar šiaurinėse vals
tijose. Randos už kamba
rius^ aukštesnės negu šiaur 
rįnėse valstijose. Geresnėm 
lūšies maisto reikmenys ii?* 
gi brangesni.

Kas pigiau čia, tai kani* 
barių apšildymas, nes tas 
retai kada reikalinga. Ap- 
rėdalų krautuvėse kainos 
aukštos, bet paprastam 
darbininkui mažai jų rei
kalinga, tai su tuo, galima 
sakyti, pigiau apsieini ne
gu šaltose valstijose.

Gyvenamų namų būda
vo j imas eina visais garais^ 
Kur tik nevažiuosi, neuž
matomi laukai užimti sta
tyba. Nežirint, kad namo 
pastatymas kur kas pigiau 
atsieina negū šaltuose kraš- Jųngt. Arabų Respublikai, 
tuose, bet pirkėjams kainos Jamenui, Burmąi, Nepa* 
statomos gana aukštos. Fa- liui, Ceilonui, Ethiopijai ir 
vyzdžiui, čia n£mą Statant —......... I ilIlAil ■!!—,1

TSRS DIDEJ,® PAGALBA 
KITOMS? ŠALIMS 

f .

Praga. **■* Tarybą Sąjun*' 
ga finansavo ir jos specia-’ 
listai pagelbėjo jau pasta
tyti ir įrengti Virš 200 fab-. 
tiku ir kitokią įmonių vie-’ 
huolikoje kitų šalių. Ji pa
gelbėjo: Afganistanui, Iri- 
jai, Indonezijai, Irakui*.

Jamenui, Burinei, Nepa-

Gvinėjai.
■ ..jfiiuTnn ., „ .-.i fĮii’iii

... m'—a-iM.įža.utu.d.i.hu.i

PASIKLAUSKITE SAVES
4 . SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firiną, į Kurią Kreipsitės,
pirih Negu Siąsitė

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
Ar fiirnia patikima? 

, Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

i&httįtimą it priruoŠimą dokumentą?
/ ,4. At hftūdoja geriausias dėžes? ' ,

5.. Ar ši firma biznyje daugiau 25. metų?
6. Ar yra dfldaiiai autorizuota firma? \

Atsakymas yra TAIP į visus viršihinėtus klausimus, 
jeigU Jusi siųsite savė . dovahų pakus per 

biiė sekantį skyrių, prikldušdntį \

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer, Ave. 
CHICAdd to, ILt. 
FRttrtier 0-6399 
IMS AddisM fcctad 
C&r. Superior & 71 St. 
OlteVELAND 8, OHIO 
UTah 1-0807
” 851 Hollins St., HAVriMORB 1, MH// Tel.: MUlberry 5-5787

r t GreitM SaV6 Pakus Mutns PfllStVSKITE,
, > O Mes Greitai iŠŠlfjŠttyĖ! , J

2

1991 Broadway; ( 263 Market St.
NEW YORK 28, Nt Y. įb9.
LYėeUm 5-0900 MArkfct 3-1968

M Avė. 346 Third Aye.. .
ROOHEftBTft# 21; N.t. 22, PA.
BAkci* 5-5923 •_ GRdrtt 1-8712

p.-Laisvė (Liberty)—/Penkti, vasario (Feb,); 19,l 1960
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BINGHAMTON N. T.
Iš Ll)S 6 ki>. HUsirinkiMo klauso prie ftiūsų moterų 

Vasario 1 d. įvyko LDS skyriaus, lai ir jos susipa- 
- * ’ ■ žįsta su lietuvių darbinin

kių moterų atliktais gra
žiais visuomeniniais dar
bais. Laukšiihe skaitlingo 
moterų atsilankymo.

LLD 20 kuopos moterų 
skyriauš sekretorė

M. Rulbiene

6 kuopos susirinkimąš, ku
riame narių dalyvavo ne
mažai it kėli01ika fftirią pa* 
slmokėjo mokesčius Už vi- 
šUš 1960 metų 12 mėnesių. 
Filiarisų sekretorė prane
šė* kad įdaVė pašalpos Čekį 
Helėn Blėiikevičienei, kuri 
buvo didžiai patenkinta 
gauta pašalpa; Pasveiko 
draugės Teklė Bagdonas ir 
Viktorija S adonis. Tai 
linksmos Naujienos, kad 
sergančios draugės atgavo 
Sveikatų* ir atsisakė nuo 
pašalpos. Bet dar serga 
Peter Kastravickas ir He
leri Horsky, bet pagal Cent
ro pranešimą, kad jųjų pa
šalpos laikas pasibaigė, tai 
patarta jiems išpildyti No. 
3 blankas, ir linkime jiems 
kuo greičiausiai pasveikti.

Buvo kilusi mintis su
rengti filmų rodymo vaka
rą. Dalis narių pageidavo, 
kad pasiteirauti pas J. Gr/-

nišlovaitį. Mintys buvo ge
ros, bet pasidarbuoti tapie.- 
svarbiame reikale niekas 
neapsiėmė. Tai sudarė blo- 
giį įspūdį.

Didžiuma narių gražiai- 
mokasi narines duokles, bet. 
yra keli bariai* kurie jau 
bus skolingi po tris* mėne
sius, tad patartina drau
gams ateiti į sekamą susi
rinkimą ir užsimokėti, kad 
neliktumėte suspenduoti.

Labai gražu ir malonu, 
kuomet kuopos susirinki
muose dalyvauja daug na- 
Hą. Tuomet burta daugiau 
gerų sumanymų ir galimą 
naudingų tarimų pravesti. 
Tad yra ne tik pageidavL 
maš, bet ir ąuoširdus pra- 
šyihhs, kad visi LDS 6 kuo* 
bos hąriąi nėpralėistumėte 
M ,vW ŠūšiHnki®o.1 Daly
vaudami pagyvinsime kuo
pos veikimą ir, bus lengviau 
naujų nayių gauti, o stip-. 
rinti organizaciją . narių 
skaičiumi yra labai svam
bus reikalas.

Sekantis LDS 6 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 
kovo 7 d., A. Klimo studijo
je. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Prašome visus narius 
dalyvauti. Lauksime.

Ona Wellus
4 - i J-

; Svarbus moterų skyriąus 
Susirinkimas

LLD 20-Ws kuopos mo
terų škyriaUŠ svarbus susi
rinkimas įvyk^ antradienį, 
kovo 8\dieną, , pas draugę 
Mary Kkžlaūškienę, 85 
Grand Blvd. Pradžia 7 v. v. 

yšiemet isUpina 50 metų 
iliiO tos kovo Š-tos dienos, 
kurioje įsikūrė Tarptauti
nė barbiftiiikią Diena. Viso 
pasaulio darbininkės ren
giasi iškilmingai atžymėti 
U. Reikia šią svarbią su* 
kąktį ir mdms, lietuvėms* 
kąįp nprs atžymėti.

Tięša, surengti didelio 
pobūdžio susirinkimą su 
prąkaibbmis ir muzikalia 
programa mums negalima

CLEVELAND, OHIO
LLD 15 Apskrities 

kuopą beikiaiai
Apskritie^ Komitetas nu

tarė šaukti Apskr. konfe
renciją balandžio 3 dieną 
Člevelande. Kad prie jos 
tinkamai pasiruošti ir tu
rėti sėkmingą, jau dabar 
laikas tuomi rūpintis. Ap
skrities sėkr. pareiga ne
vilkinant paraginti kuopas 
išrinkti delegatus į konfe
renciją] todėl bus reikalin
gi ir visą kūąpų susirinki
mai.

Praeities patyrimai 
mums parodę, jog, nežiū
rint, kad didžiuma mūsų 
kuopų narių yra pensionie- 
riai ir, aišku, turi užtekti
nai liuoso laiko, bet persta
tyk juos delegatais į kon- 
ferėnciją Ar taip kokioms 
pareigoms, išgirsi visokių 
išsisukinėjimų, net pasa
kys, jog ir laiko nėturi... O 
tikrenybėje į konferencijas 
turėtų lankytis ne tik dele
gatai, bet ir gera dalis 
kuopos narių. Nejaugi 
jiems nė kiek neapeina 
draugijos gerovė ir ateitis?

Vasario 7 d. “Meet the 
Press” programoje repor
teriai apklaus! nėjo Dr. 
White, žymą? širdies ligų 
specialist^, kuris pagydė ir 
niūsų preziddhtą nuo šir* 
dies priejhlblib; Kiek pui
kių paiarii^'' sveikatos 
klausimais jiš per tą pus
valandį suteikė!.. Jis tarp 
kitko pasakė, kad ne pre
zidento aktyVtimas jo įvai
riose pareigose, jeigu jis 
būtų po toš ligos atsisėdęs 
į supamąją kėdę, tai, dak
taras abejoja, ar jis iki šių 
dieną būtų. dagyvenęs.

Klausant šių vertingų 
patarimų, mąh atėjo min
tis, kaip būtą gerai, kad vi
si mūsų pensionieriai iš- 
klaušytų šias pamokas ir 
bent kiek įsisavintų — ypa
tingai supamosios kėdės 
reikšmę.

Pats gyvenimas ne kar
tą įfūdė, kad, kai tik žmo
gus nustoja dirbęs dirbtu
vėje, o neturi jokio kito Už* 
siėmimū, jo gyvenimas pa
lieka tuščias — monotoniš
kas if tokie žmones ilgai 
negyvena.

Nėra paslaptis, kad dalis 
ir savu laiku buvusių veikė
jų, ėjūsių šiokias tokiaš par
eigas draūgijošė, pateko į 
tas supamąsias kėdės taip, 
kad, rodos, ją jau visi gyve
nimo reikalai' baigti, tik 
graborius dar ? nepašauktas. 
O iš tikrąją dO taip hėfa.

pąsilikti Už tvoros ir žiūrė* 
kąįp' pasate 

116 i^įbihihkes iškilmingai

vtiihd ir Visas gyvenimas 
pagėVės. " feį. • ■

Cbltittibusj Ohio. šim
tas, pėtikiblikaOhio Statė 
tihiVėfsity įakūltėto narių

* šim-

Girardville, Pa.
Miršta lietuviai

Vasario 7 d. mirė Myko* 
las Šaulys (Mitchel Shalis), 
o vas. 11 d. buvo palaido* 

kapuosetas Kalvarijos 
Shenandoah, Pa.

Velionis iš' Lietuvos atva* 
žiavo 191£ m. į Mąhahoy 
City ir ten išgyvehd apie 
30 metų. Vėliau persikėlė 
gyventi į Girardvillę ir už** 
laikė valgomųjų daiktą 
krautuvę.

Buvo vedęs su - Rozalija 
Budraitis. Prieš porą metų 
biznį pardavė posūniui Fil
bert Budraičiui, o pats gy
veno iš senatvės pensijos. 
Sirgo mainą dusuliu, nud 
kurio ir mirė.

Mykolas buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas ir 
nuolatinis jos rėmėjas. Pa
liko dideliame nuliūdime 
žmoną Rozaliją* ketūris po
sūnius, dvi podukras; Fil
bert gyvena Girahdvillėje, 
Antanas — Central, Pa; 
Leonas —N. J. valstijoje,, 
Benjaminas — Delaware, 
valstijoje, viena podukra; 
New Jerąey valstijoje, o 
kita — Hot Springs, Ark. 
Lietuvoje liko trys broliai 
—Jonas, Vincas ir Tadeu
šas.

•

Brockton,
/

Mašš.

KENNETH A. ANDRUTIS
Tik ką pražydus gele; 6 nietą amžiais

MM Sausio 30

Reiškiame niidširtlžią užuojautą tėvams
Chariėš ir OtHa AftdViitift 'taipgi senukams
(gtiandpatėiits) Atitartu! it Onai Orešitams.

F. ir K. Čereškai Nina Potsius
A; ir 0. Orentai A. Mihhlut
P. Sinkevičienė M. Skliutienė
T; Kamiilskieilė K. Ustūpas
A. Kukaitienė M. Valant
M. Gutauskiehė G. Shimaitis
F. Mafkėvičia C; Chestnut
R. Wallant K. Kalvelienė
W; Yuodeikis B. Navickienė
W. Kelley L Glodeniš
J. Skirmont E. Hendzevičienė
M. Potsienė

------------ui. '..u.... ■■> ■■■■ ^.T.

Sausio mėn. mirė J. Sa- 
latka. Taip pat palaidotas ’ 
Kalvarijos kapuose; Velio
nis dar jaunas būdamas at
vyko į Ameriką ir apsigy-/ 
veno Girardvillėje. Dirbo 
ahglieš kasyklose. Pastarai
siais metais jau gyveno iš 
senatvės pensijos. Buvo 
“Laisvės” skaitytojas ir 
nuolatinis rėmėjas.

Paliko nuliūdime žmoną,]
sūnų ir dvi dūktas. Vaikai; 
visi suaugę ir vedę.
. Lai . būpa j ięmš lengva ! 
žemele ilsėtis, 6 jų šeimoms 
ir giminėms reiškiu užuo
jautą. ;

Philadelphia, Pa.
Iš teismo salės

Per tris dienas ėjo teis
mas U. S; District Court 
No. I. Lietuvis dipukas 
Vincas Gruzdys skundė De* 
aware River Vallėy Maint. 
kompaniją. Jis pas ją dirb
damas ant laivo “Ejtanit* 
tab, 1955 m., lapkričio 22 
d., Brooklyn, N. Y., suaižei* 
dė.

Jis turėjo gerus advoka* 
tus Freedman Landy & 
Larry, bet jie nepasirodė, o 
prisiuntė tik jauną savo 
mokinį.

Pirm teismo kompanija 
Siūlė $15,000 Vincui Gruz
džiui, kad taikintąsi, 0 teis
me norėjo taikintis ūž$20,- 
000. Sužeistasis nesutiko. 
Štai “jury” po trijų valau* 
du pasitarimo išnešė spren* 
Hfmą, kad būk jiš patsai 
kaltas dėl sužeidimo. Reiš
kia, V. Gruzdys pralaime* 

?.r ■a.T.'-L'.T.v ~,z X.

MIRUS

WILLIAM ABLAZEY

Reiškiame nuoširdžią Užuojautą Velionio 
artimiesiems: žmonai' Idai, po tėvais Sa
dauskaitė, sūnui Vihėėnt, marčiai; vposū- 
niui Edward Bakutis ir jo žmonai; po
dukrai Alinai Bakutis ir jos vyrui Adam 
Alulis, dviem broliam ir sesutei* kurie gy
vena Mihskė, USSR.

KLEMENTINA YANKELIŪNIĖNĖ 
NELLIE SVAPIENĖ 

Waterbury, Conn.

.(T ,r. 7'H.‘.f. ., r..U-i. =ss~=š
jo. Bet jis sakė, kad kreip- Iš KonFĖRIĖNČUOS ' 
kiš į kukštėšnj teismu, nės j b® L ATOMINIŲ -
čia teisėjas palaikė kompa
nijos pusę; Kuomi tas baig
sis, tai Vėliau pamatysime.

Rašančiam šiuos žodžius 
teko būti GrUzdžiUi už pėf- 
kalbėtoją. čia tenka paste
bėti, kad Phila mieste yra 
ir kitas Vincais Gruzdys, 
inžinierius, kuris nieko 
bendro neturi su šia byla.

Camdeniėtis
___ _ ____ * ' _ ... -4

Bhildi, Indija^ čionai 
kalbėjo Chrūščiovas. Jis 
sakė, kad Vakarų kapita
listai yra didėli saumyliat

GINKLŲ
Geneva. — tarybą Są<’ ' 

jdftgos dęlegačija atsisakę 
priimti Jungtihių Valstiją: 
pateiktą planą atominiiį ' 
gihkįą Leikalė. TŠRŠ dele
gacija laikosi nusistatyftio * 
—- uždrausti atoniihiuŽ 
ginklus ne tik bandyti, bet - 
ir gaminti.

Bad Harzburg, V. Voį 
kietijA. -*-* Mifė generolas - 
Oskar Hinderburgas, buvęs
kieti
OsKar Hinder burgąs, buvęs 
Hitlerio hrhiijdS kėinandier 
riiiš.
į,-,, i.., o i; „U.in

KUNIGŲ KOVA Už DAUGPATYSTĘ

Parašė i
T. J; Kučinskas

tlomos kunigai skelbia, JaisvahiAnižii, socialistai, bolševikai ^ra 
materialistai ir laisvos iheiiės .platintojai. ft&itė .istorijos faktus: 
pdiiiežtjįi, itarflifiolai, Vyskupai, Ktinigai biivo vedę po kėlias moteris, 
priedui turėjo sugulovės. MėteriaHįitai kunigai platino laisvąją 
meilę. O politikieriai skelbė ir teWSkelbia, jog kunigai pWtftb J 

, aukštą moralybę. • ... . . .
Knyga: 204 p., kaina $1.50.

/. -L'- & j. KUClWfcAS .1
740 W. &th St. , • ' ’j—'' .. . Chicago 16, D‘

turėti nors ir šiauresnį suė* 
jimą . apkalbėti,. apdisklį* 
SUŪ.ti • ttįdš giežius,. prąkįį* 
tiiils apsVietos,; kąltųrps ir 
priimi'ėšb.;-.datpiife, v \ 'kuriuos 
męs beveik -per 40 metą 
ryžtingai dirbome. . , >

Draugės, ' tupėkime saū 
pafeigą’ ii’ 'yfeoą-j

vauklme.' /‘Y^a ^’pafeidayi- 
^mąs, ? ka$; į šįsusirinkimą 
;būtą - sūkyįęštair,$os mūšą 
jsesy.tės^k'urios i'dar > nepįri-

' ■ ■ ' ” > . v. S ' ’ ' ' ■

LUtišėliė 'į-$r M. YoUhg, 
^eįkalaujabčią baišUoti už 
atšąukimą /to ] ^L o y a 11 y 
Oath” (prisięgOjš), duodant 
moksleįviamsįfiparišįnę pa* 
ramą baigti ą u k s t e s nį 
mokslą.'

Šis ųštątyihą^. buVo priim* 
tas 195814 nietafe o dabaV 
daUgeĮįuį ftinfeld įštaigų 

> tam? pasipriešiftus, einama 
prie jo atšaukįino;

'•■ihjriįeibi’ys;

[T-

,‘A‘UtJ j

f ’ .

PašIndUfldfcit^ mftšų beitos patiKitftiausiL aWlgf&usrtu irtihUankatishi fcdtaftifcvmtti.

GENERAL PARCEL&TRAVELGO.. Ine
■' SIŲSKITE .SAW).

Į LIETUVĄ UKRAINĄ, bALTARUSIJ4,I.ATVlJĄ, ESTONlJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Atdari kasdien riuFi) ikH^vdl'yakĮ S ėtartddfįiiais W 9 flęi 4 taL HiBną; " 
141 Second Av^į NeW YbHt Clt^l^ GRtfmėrcy 5*7430 •

Arti sUbways -^ Tai’p 6th}V 7th Avės. Afedaiį kasdien M; šėkmadieniais 9-4.
( ■. • į. .....1 ■ ■ ■■'

2184 W; Chicago Avenue 
Ciiicago 22, UI. ~ \ 
Tot: Dickens 2-8282

MOSp SKYRIŲ RASTINES:
b<W. Fourth St., r1 / 1$2 f Aūkllh Ai A 
ftddton 27, Massr, HuttfonL Oatįn.

ANdrcw CHapel 6-H2V.
89 fcaVHbfld Hftka W. 66611839 Jds. įatnpąa \ 682 W,J(MMyd Ave.
Newark; N. J. Cleveland; «K Ohio MįciL; . * ;ghpa^elphhi ^3,
Tel. MArkCt 2-2877 Tel. TOvte^ 1-1461. Tel. TOwnscnd »-3980 Tel. WAlnut fi-8«7«

Mūsų didelė ir patikima tirpią yfa ; tūkslattCiafos įiaMtėhkfnUMU kiijhntų. ’ 100%
garantija, kad kiektHhar paketas bw pristatytas. .Išsiuhčianie !'f 48 valandas.

.. Adf&atų pasiekia JLG-T.savahesi ęrejpaištu i.L v ; -
1 , . Mfllsų raštinėse'' "" “ ~ "

Klauskit! pilnc kataloį
i . i .« ? * > ii; v J \ i ’J

Įin«įfel pilniausias. pas 
rodančio kalnai del 
fe V*-', fl* '

t-.-l \ 9

. 382 fTlnJoFė Avė.

talogas veltui. -



vajinin-

Montello, Mass.
Turėsime įvairų koncertą
Gal niekas tikrai negali 

pasakyti, kiek menas duo
da žmogaus sveikatai, bet 
jeigu jis nieko neduotų, tai 
kiltų klausimas, kam tos

Rytoj, šeštadienį, 7 vai. vakare, R. Mizaros pranešimas apie Lietuvą 
ir Lenkijos lietuvius su Aido Choro dainomis Schwaben salėje

Po miestą pasidairius
t , Pirmadienį, tuojau po 91 Apšvietos. Taryba pripa-

operos, ir tiek daug spėkų vai. ryto, miesto centre, 1-~J XT— - i--
įdėti į meną? Tik pagalve- 42nd St. ir 8th Avė., įvyko 
kime, kiek atsieina palai- susišaudymas. Vos atsida-

žino, kad New Yorke stoka 
mokyklų ir daug yra pase
nusių. Tarpe 1900 ir 1915 

. virškyti meno mokyklas ir iš-! darius Anco teatrui, tarpe! metų buvo pastatyta 
lojfvt; mor>;r>inUn« Ar ai I,nvnmi., bu-j 300 mokyklų, kurių daugu-

Binghamton, N. Y.
Širdinga padėka už talką
“Vilnies” ir “Laisvės” va

jai gražiai pasibaigė, bet 
pažangiosios spaudos plati
nimo darbas neturi sustoti 
ėjęs, žinoma, gal ne tokiu 
įtemptu ryžtu. Draugai va- 
jininkai nepasitrauks nuo 
to svarbaus ir garbingo 
apšvietos skleidimo darbo. 
Jaučiu reikalą širdingai pa
sveikinti “Vilnies
kės drauges Vaičiulionienę 
ir Mockienę, kurios garbin
gai užsitarnavo rožių vai
niką. Kitaip ir būti nega
lėjo! “Vilnies” vajaus pir
menybė pliklauso patiems 
vilniečiams, o širdingas 
sveikinimas priklauso vi
siems vajininkams, nes mes 
visi įdėjome daug ir sun
kaus darbo per šį “Vilnies” 
ir “Laisvės” vajų.

Tariu širdingą padėką 
visiems vietos “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojams, ku
rie per mane pasimokėjote i ^ncertaš be jų. 
už laikraščius ir, kai kurie, 
dar prisidėjote su dovano-: 
mis mūsų pažangiajai! 
spaudai. Širdingas ačiū vi
siems! j - c

Laikau sau už garbę ir j Hudson, akordeniste;

laikyti menininkus. Ar gi i pirmųjų “kastumerių 
rasi nors vieną žmogų, ku- j vo trys ginkluoti revolve
ris nemokėtų sudainuoti i riais ir vienas šautuvu. Jie 
bent vieną dainelę? ■ vertė teatro gaspadorių

Vasario 21 d. Bostono Paul Mandelį atidaryti sau- 
apylinkės meno mėgėjai &os sPjntą, o išvedžiotojus 
turės progą išgirsti puikų j suguldė ant grindų, 
koncertą. Jį rengia Montel- į Tuo kartu pribuvo, poli- 
losVyrų Dailės Grupė. Pat- cija. Įvyko susišaudymas 
sai Choras daug spėkų įdė- teatre ir gatvėje. Du plėši- 
jo iki išsimokino naujas Į kai pabėgo, o trečias, James 
dainas. Davenport, suimtas. Suim-

Iš New Yorko atvažiuos tasis jau pirmiau buvo nu- 
pilna mašina dainininkių, teistas nuo 5 iki 10 metų

Gal ir netinka vadinti kalėjimo už užpuolimą te‘- 
vietiniais Aldoną ir jos vy-! atro Broadway ir 72nd St„ 
ra Downing, bet jau nebūtu ! Manhattane. Laike susisau- 

‘ i dymo du žmonės pašauti.

ATVYKS GRUZINŲ 
OPERQS ŠOKĖJAI

S. Hurok padare sutartį 
su Tarybų Sąjunga, kad į 
Jungtines Valstijas atvyk
tų Gruzinų Operos Šokėjų 
Grupė. Jie Kovo 20 dieną 
pirmą pasirodymą turės

Metropolitan Opera House, 
o kovo 27-30 dienomis Ma
dison Square Gardene.

Atvyks šokėjų grupė, ku
ri 1959 m. buvo TSRS Fes
tivalio grupėje, bet bus ir 
daugiau gruzinų tarybinės 
respublikos talentų.

Bus demonstracija.
Mums praneša, kad & 

tadienį, vas. 20 d. 
šalininkai ruošia demonsKU 
raciją ties Francūzijos kpn-A 
sulatu Niujorke. Jie pro-# 
testuos dėl išsprogdinimo? 
atominės bombos Afrikoje. 
Konsulatas randasi ? po.. 
num. 934 Fith Ave., New - 
Yorke. Demonstr a c i j o s 3' 
pradžia 2 vai. popiet.

iI

jau

rytą 
traukinių

IRT 
lini-

ma dabartiniu laiku 
netinkamos.

Pirmadienio 
požeminių 
joje iš Woodlawno vienas
traukinys sugedo. Todėl 
per pusvalandį negalėjo ir 
kiti traukiniai važiuoti. 
Daugelyje stočių buvo di
džiausias susigrūdimas. 
Viena motelis susižeidė ko-

The Blue Cross paskelbė, 
kad duoklės bus pakelta 
nuo 30 iki 35 procentų. Tas 
palies 7,500,000 narių.

Rože Stripinis dainuos Dvi merginos atėjo i 
solo ir duetus su Yuodei-1 krautuvę 200 Seventh Avė/, 

_' km. Saukučiai nedalyvaus,. Manhatane, revolveri a i s 
j tai jų numerį išpildys Lin- gpūmodamos, pačiupo $75 

___  __  .. , - akordeniste; vertės drabužių ir $125 pi- 
pareigą, ir džiaugiuosi, kad ' Audrey Potsus piano sp- į nigais. Savininkas Max 
galiu bent kiek pasidarbuo- 1°; Visą šį meną gausite tik j Fishback priešinosi, tai vie- 
ti mūsų brangiai pažangiai vieną . dolerį įžangos, na iš merginų drožė jam į| 
spaudai ir tuo pačiu sykiu i L’et. Tautiško Namo salėje.! galvą revolverio kotu ir j 
širdingai prašau bei kvie
čiu ir ateityje palaikyti tą | banketas, 
širdingą visų kooperaciją.' 
Tik bendrai dirbant gali
ma atlikti gražų, prakilnų i 
spaudos platinimo darbą, i 
Lai pasilieka energija ir 
ryžtas i)’ ant toliau visiems 
kiek galint prisidėti prie! 
pažangiosios spaudos palai- Į p^'imaty-
kymo ’ ' ti su buvusiais brooklynie-

Su draugų kooperacija ir i čiais. ir kitais draugais, ku- 
Onos Wellus pagalba, atsi
žvelgiant į mūsų mieste 

..gyvenančių lietuvių skai
čių, tai pasėkos 
prasčiausios ir 
įstaigoms pinigų 
taip: “Laisvei” 
meratas 
$82.00. 1 
meratas $95.00

Po koncerto bus puikus • parmušė.
Krautuvėje buvo daug 

Jaunutis žmonių. Panikos metu vie- 
 na iš užpuolikių pametė pi- 

-- - - i niginę. Piniginėje policija 
I rado merginų paveikslus ir 
adresą. Nuvyko į 361 W. 
22nd St. ir areštavo Elainę 
Johnson, 20-ties metų am
žiaus, ir Barborą Dawson, 
18-kos metų. Su-ėmė ir Elai
nes brolį Jamesą, kuris be 
leidimo turėjo, revolverį, o 

" bus J0 sesuo jį panaudojo uz- 
pasinaudoda-

Išvyko Floridon
Aidietė Mary Tamelis ir 

jos draugė Louise Vaiginis 
išvyko Floridon pasišildyti

rių jos ten abi turi apsčiai 
Pirmoji stotis, rodos, 
Miami, bet,

uz
$139.50, 

Vilniai

buvo ne- mos Louisės mašina ir ge- 
spau d o s
pasiųsta‘ dairyti ir kituos miestuose, 

prenu- Linkėdami laimingos ke- 
aovanų ! ||on-s pnLsmos atosto- 
Prenu" i gos., aidiečiai sykiu ir ap-

11 UOVanų : o. •] • Mariinnna

ru vairavimu, tikisi pasi
Policija sako, kad pas 

merginas surado pavogtus 
drabužius < ir pinigus.

New Yorkas. — Nuo šir
dies smūgio mirė artistė 
Jennie Goldstein.

Greitosios pagalbos ka
rieta ir taksikas susidaužė 
ant 44th St. ir 3rd Avė., 
Manhattane. Du žmonės 

Ibuvo sužeisti.

The Sinclair Oil Co. 1959 
metais turėjo $45,500,000 
įplaukų, tai mažiau negu 
1958 metais.

Sulaukęs 62 metų am
žiaus mirė juokdarys Fe
lix Adler — “King of 
Clowns”.

Dar sykį širdingas ačiū 
visiems, kurie kooperavote 
su manim per šį mūsų 
spaudos vajui

Spaudos platintoja
M. Kazlauskiene

PRANEŠIMAS
STOUGHTON, MASS.

Koncertas ir vakarienė. 
Stoughtono Moterų Klubas, 
sekmadienį, vasario (Feb.) 
Lietuvių Namo salėje, 24

Pradžia 2 vai. popiet.
atliks Montello Vyrų

Rengia 
įvyks 

28 d., 
Morton 

St. Pradžia 2 vai. popiet. Koncer
tą atliks Montello Vyrų Dailės 
Grupė, vadovybėje Al. Potsus. Taip
gi Rožė Stripinis su Wm. Yuodeikiu 
dainuos duetus. Bus ir daugiau 
įdomumų.

Taipgi bus įvairių namie gamin
tų valgių., tad nepamirškite atsi- 

• lankyti. Rengimo komitetas.
(14-15)

gailestauja Marijonos nete
kę, nors ir laikinai. Ji—ryž
tinga choristė, pasiruošia 
gražiai atlikti savo dalį ir 
visuomet lanko pamokas, 
nors jai (gyvenančiai 
vienai turint grįžti 
vakarais iš pamokų) 
lengva.

Marijona veikliai 
vauja ir Moterų Apšvietos 
klube, draugės taipgi lauks 
greit ir laimingai sugrįž
tančios. ' D-ė

toli ir 
vėlai 
nėra

daly-

REIKALINGAS VYRAS

Reikalingas jaunas, stiprus, patiki
mas vyras pristatyti alų ir sodę į 
namus. Mokėsime $70, priskaitant 
komisą. Turi užsistatyti $50. Dar
bas nuolatinis. Skambinkite Vir
ginia 9-1670, šeštadieniais ir pir
madieniais. (15-16)

“The Daily News” redak
ciniame antradienį, vasario 
16, šaukia: “How much 
more patience?” Redakto
riai baisiai supykę ant Ku
bos, ypatingai už jos sutar
tį su Tarybų Sąjunga.

Ar jie nori užpuolimo ant 
Kubos? Dabar jau ne 1898 
metai! Rodosi, kad ponai 
redaktoriai g*1 ė'o iau pasi
mokyti, kas ir ė m ’-š Izrae
lio, Anglijos ir Prancūzijos 
užpuolimo ant Eginto 1956 
metais. Turės sutikti, kad 
anksčiau ar vėliau Lotynų 
Amerika tvarkys savo rei
kalus, nepaisydama, ar tas 
patiks ar ne' Wall stryto 
turčiams.

South Jamaica miesto 
dalyje policija .pastojo kelią 
jaunuolių gaujų karui. Nuo 
jąųnuoliū atęUiė keturis' re
volveriui, du Wtnžaluš, tris 
ilgūs ’peilius/ • 'dtf;'rtiažėsniuš 
lenktinius peilius, du ilgus 

i skustuvus ir1; pustuzinį ge
ležgalių ir gUmo dūdų.

Du plėšikai pačiupo $400 
iš Nickel-Plate įstaigos 
Richmond Hill miesto daly
je, o trys irgi apie $400 iš 
Franklin Square drabužių 
krautuvės!

Bird S. Cdjer ligoninėje, 
ant Welfare salos, tarpe 
sergančių $ra seniausia 
moteris negrė Martha 
Coles, kuri jau minėjo 105 
metų gimtadienį.

FILMAI IŠ LIETUVOS!
“Tarybinė Lietuva,” “Viename kolūkyje,” 
“Tėvyne” “Nemuno žiotyse,” “Neringa”

Kalbanti ir spalvoti, bus rodomi

Vasario 27 February
7 vai. vakare

L. D. P. Klubo Salėje, 408 Court St. 
Elizabeth, N. J.

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

šiuos įdomius filmus.

Rodys JONAS GRYBAS iš Ozone Park, N. Y.
iRengia LDS III Apskrities( N. J.< ir N. Y.) Komitetas

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt, vasario (Feb.) 19, 1960
Np - >

Trys ginkluoti plėšikai 
įsiveržė į Čilės atstovo bu
tą, 171 E. 73rdSt., Manhat- 
tane. Jie pačiupo $176 pini
gais, ir, išeidami, . atkišo 
nacių saliuto pozoje rankas 
ir suriko: “Heil, Hitler’?

Brooklyne, 412 Essex 
St., užsidegė namas. Tėvas 
T. Brewer išnešė lauko pu
sėn 4 metų/berniuką ir 2 
metųAnrię. Jis grįžo išneš- 
nešti dar vieną kūdikį, An- 
nė pasekė tėvą į namą ir 
sudegė.

Dabar jūs galite aplankyti 
SAVO GIMINES

LIETUVOJE
ir kitas U.S.S.R. vietas.

PAVIENIAI ar GRUPĖMIS.
Tūkstančiai pasitenkinusių 

lankytojų sako apie darbingumą 
COSMOS TRAVEL BUREAU, 

Inc., New Yorke, 
kuris tvarkė jų keliones į įvairias 

Sovietų Sąjungos dalis.' 
MES PADEDAM JUMS 
SUTVARKYTI VIZŲ IR 
KELIONIŲ REIKALUS.

Informacijų dėl vizų reikalavmų 
ir rezervacijų, prašome rašykite 

arba kreipkitės:
COSMOS

TRAVEL BUREAU, Inc.
45 West 45th Street 
New York 36, N. Y.

Tel. Circle 5-7711
COSMOS... padeda keliautojams 

jau nuo 1898-

Miesto majoras Wagne- 
ris agituoja už, pakeitimą 
New Yorko čarterio. Nau
jasis čarteris bus balsuoja
mas lapkričip 8 dieną.

Motery Klubo narėms
Trečiadienio vakare, va

sario 17 d. Kultūriniame 
Centre, 101-02 Liberty 
Avė., Ozone'‘Park, bus vie
tos Moterų Klubo susirin
kimas. Svarbu, kad visos 
nares dalyvautų^ nes bus 
galutinai aptartą pasiruoši
mas Moterų Tarptautinės 
paminėjimui, y

j y Valdyba
Paieškojimas

Leleikos Sįlv^strįo žmona Leleikie- 
ge Koste iešką^ Leleikos Juozo, iš- 
vykusio iš Padūščio kaimo, Zarasų 
rajono. Išvyko j jis į Čikagą 1918 
metais. Jei yra dar gyvas, tai pra
šau atsiliepti. !

Koste Lelejięienė
Vilnius (
Komjhunimį^ gatvė 65/7, b. 8 
Lithuania, ĄISSR

BROOKLYN, N. Y.

Liūdnas Prisiminimas
Vasario 19 dieną sueis 1 metai kai mirė mano 

mylimas vyras

JUOZAS SPRAINIS 
paliko dideliame liūdesyje mane, dukterį 
Teofilę, podukrą Antcsę ir posūnį Joną.

Ilsėkis ramiai, mano brangusis. Aš tavo kapą visada 
landysiu, gailiomis ašaromis gėles aplaistysiu 

ir niekad, niekad tavęs nepamiršiu.

Juozas Sprainis gimė ir au
go Gelgaudiškiu parapijos 
Norkūnų kaime. Buvo bied- 
nų tėvų sūnus. Tėvas mir
damas paliko jį tik 11 metų 
amžiaus. „Būdamas 11 mo
tut amžiaus, Juozukas išėjo 
tarnauti pas ūkininką. Su
laukęs 17 metų ir mylėda
mas medžio darbą išėjo mo
kytis amato, gelbstimas sa
vo mylimos motinėlės ir 
brolio Antano. Išdirbęs 3 
metus tik už valgį ir guolį, 
išmokęs ratų dirbimo ir sta- 
liorystės, nuvyko į Kauną 
ir £avo darbą Radusių fab
rike. Sulaukęs 21 metų, 
buvo paimtas į caro kariuo
menę ir pateko į dragūnų 
pulką. Ištarnavo 4 metus. 
Sugrįžęs pas saVo mylimą 
motinėlę, apsigalvojo, kad 
Lietuvoje bus sunkus gy
venimas, ir 1911 metais at
vyko į šią šalį, čia gavo 
darbą muilo fabrike. Mo
kestis—tik $7 į savaitę. Po 
kiek laiko,, pramokęs anglų 
kalbos ir rašto, gavo darbą 
pianų dirbtuvėje ir ten iš
dirbo keletą metų., šis dar-, 
bas” jam-labai‘ patiko, nes 
jis mylėjo medžio darbą.

skaitytojas ir rėmėjas per 40

ir

fdJudras Šprainis ;
P jupząš būvd “Laisvės . „ . .
įnettj, nes “jis niyjėjo apšvietą ir darbininkišką judėjimą. 
t jis taipgi b,uvo LDS 1-os kuopos nariu per 20 metų.

- Mudu susituokėm 1914 metais ir gražioje santaikoje 
išgyvenome 46 metus.

Jo liūdinti žmona, MARIJONA SPRAINIENĖ
■ I

POLONIA KLUBE
BUS PRAKALBOS č’y 

šeštadienį, vasario 20 d., 
8 vai. vakare, Polonia Club, 
201 Second Ave., Manhat*, 
tane, įvyks prakalbos. Kai- \ 
bės žurnalistas ir veikėjas 
George Morris, kuris lan* 
kėši Tarybų ’ Sąjungoj^' - 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje 
ir kitose Europos šalyse. 
Jis atsakys į klausimus. - 
Įžanga veltui.

Help Wanted Femaley

NAUJA SU
210 LOVŲ LIGONINĖ

Reikalauja /»•, X
REGISTRUOTU SLAUGIŲ

Prie visų darbų ir pakaitų.
Gera pradinė alga. Galite pasirink
ti pareigas vakarais ar naktimis.. 
Rašykit^:

GOOD SAMARITAN HOSPITAL 
Lebanon, Pa.

(1549)

t

W-fr.fr.}..}..}. 4.4.4.»4.4.4.4. .}■ į. .}■ j. j. j. <■ ■»»»

MATTHEW A.;
«• .,4

BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*D6*»^G*

Newark

426 .Lafayette Si.'

IŠPARDAVIMAS

20% Nuolaida ant VisiK 
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų žieminių Drabužių. 
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING ,v

599 W. 187th St. (St. Nicholas AveĄ’
IRT 191st St <’ V’fe?

________ -- - - ________________ ms'iVA

'b

JŪS TURITE PASIMATYMĄ ŠJ VAKARĄ 
> BLUEBIRD ŠOKIŲ SALĖJ.

.. . kur jūs galite šokti su bet kuria iš gražiausių merginų 
miestei . pasižiūrėti kiek TV . . . pažaisti kiek ant 
shuffelboard ... pasitenkinti maloniais pasikalbėjimais... 
arba tik pasisėdėti ir pailsėti. Gražiausią būdą jūs rasite 
išėjimui iš nuobodaus vakaro, žmonės visokio amžiaus...
80 ir 18 . . . linksminasi Bluebird’s draugiškoj atmosferoj 
per 21 metus. Kodėl neužeiti šį vakarą pamatyti

BLUEBIRD BALLROOM
Šokiai kasdien 8)P. M. - 2 A. yi. 838 Broad St., Newark. Uždara pirmadieniais. 

■__________ . . ■ ■ .................. ........................ i ,

Siųskite Giminėms Velykinius Dovanų Paketus
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc. J
(LAISNIUOTA PER USSR)

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

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas. KytgĮ
Mūsų klientų patogumui; mes turime įvairių aukščiausios kokybes medžiagų prieinamomis kainomis. . 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

'1900 Fleet St., cor. S. Wolfe St. 397A West Broadway
Baltimore 31, Md. S. Boston ,27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ‘ ANdrew 8-2718 ’

78—2nd Avė.
New York 3, N. Y. 
ORegon 4-1540

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164
11601 Jo*. Campan Avė. 107 S. Vermont St.
Detroit 12, Mich, Los Angeles. Calif.
TOwnsend 8-0208 DUnklrk 5-6550

1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, UI. 
HUmboIdt 8-2818




