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LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

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

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

KRISLAI
ALDLD 45 metai. 
Sveikinu vajininkus!

Ar jie streikuos?
Rašo R. Mizara

Drg. S. Vėžys praneša, kad 
AI.DLD Loji apskritis ruošia

mi iškilmingai atžymėti Litera
tūros Draugijos 15-metinę su- 
kaktį.

** Taip, šiemet sukanka 45 
metai, kai Amerikos lietuvių

ros Draugija — buvo įkurta.
Turime dar nemaža čarte- 

riuotų narių. Jie gyvi, sveiki 
ir darbuojasi organizacijos 
naudai.

Draugijos pirmutinis orga
nizatorius ir pirmininkas, L. 
Prūseika, tebėra gyvas ir dir
ba.

Pirmoji Draugijos Centro 
Komiteto sekretorė J. Benese- 
vičiūtė _ Šukienė, tebegyvena 
Papilėje, Lietuvoje.

Atžymint ši garbingą jubi
liejų, tenka visomis jėgomis 
darbuotis, kad būtų gauta 
daugiau naujų Draugijai na
rių.

Tam laikas dabar geras!

Sveikinu “Laisves” vajinin- 
kus, laimėjusius dovanas!

Įdomu, kad Waterburio va- 
I 'jininkai atsistojo i pirmą vie

tą.
Aišku, jie darbavosi ir ki

etuose Connecticuto miestuose, 
ę/;. Suprantama ir tai, kad ma

žų lietuvių kolonijų vajinin- 
kams, nežiūrint, kiek daug jie 
dąrbuotųsi, nėra progų pra
lenkti didžiųjų kolonijų vaji- 
ninkus.

Taigi
siems, visiems 
draugėms, 
juje!

tenka padėkoti 
draugams 

kurie dalyvavo

vi- 
ir 

va-

d. MetropolitanKovo
Opera House teatre, Niujor
ke, bus pastatyta Verdi ope
ra “Aida.”

Pastatyme bus tiek naujo: 
V dainuos ir vaidins Didžiojo 

Maskvos Teatro solistas'Pa
velas Lisitsianas, kuris šiuo 
metu gastroliuoja Amerikoje.

P. Lisitsianas — armėnų 
tautos sūnus, įžymus daininin
kas, vienas geriausių baritonų 
pasaulyje. “Aidoje” jis dai
nuos Amonasro partiją rusų 
kalba, nors visa opera bus at“ 
likta italų kalba.

Turėkime kantrybės, anks
čiau ar vėliau Metropolitan 
Operos teatre girdėsime ir iš 
Tarybų Lietuvos atvykusius 

^solistus, dainuojančius lietu- 
■*Vių kalba vienoje ar kitoje 

operoje.
Tarybų Lietuvoje bręsta di

džiulės menininkų jėgos, sto
ja į priekį keletas labai pui
kių solistų!

Kalbant apie menininkus: 
ar jūs žinote, kad Hollywoo- 
do filmų aktoriai nutarė eiti 
streikam jei samdytojai ne
išklausys jų reikalavimų?

Neseniai ten buvo praves
tas balsavimas. 5,899 aktoriai 

. pasisakė už streikavimą, o 
1,199 prieš. Streiko paskelbi
mas buvo paliktas unijos va
dovams.

Sakoma, . streikas prasidės 
' kovo 7 d.

Filmų aktoriai priklauso 
Screen Actors Gildijai.

Nūdieninė Amerikos filmų 
aktorių būklė yra nepavydė
tina. Tiesa, rinktiniai aktoriai 
gauna gerus pinigus už savo 
darbą, bet dauguma “mažės- 

*.nių aktorių” iŠ savo algų vos 
jtsuduria galą su galu.

S. J. Jokubka mano, kad 
Lietuvos “vaduotojai” šiemet, 
žmonių kišenių apkraustymo
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! Apie Žieminę Olimpiadą ii
sportininkų žaismes

Squaw Valley, Calif. — 20 mylių), kiti arenoje fi- 
Per savaitę laiko pasaulio guruoja gražiausiose pozo- 

atkreiptos į! se, o dar kiti parodo grei-, 
sportininkų tumą ir savo vikrumą.

Štai keletas pavyzdžių: 
kalnuose, tarpe Tahoe eže- i 15-kos kilometrų slidinėji- 
ro ir paskilbusio Renomies- me pirmoje vietoje buvo I 
to. Iš 30 šalių ten suvažiavo ■ Tarybų Sąjungos sportiniu-1 
750 sportininkų 
•savo išsilavinimą 
mą.

Pasirodo, kad 
Olimpiada yra 
žmonių susidomėjimas, ne-1 
gu buvo laukta. Buvo f 1 
matyta, kad kiekvieną die-! 
na bus apie 12,000 žmonių j 
— žingeidautojų, o per pir-; 
mąsias šešias dienas daly
vavo po 16,000. Gi norin
tiems matyti žaismes bran-' 
giai atsieina. Įžangos bilie
to kaina nuo $7.50 iki $35, 
o už visas 11 dienų $200. 
Automobilio 
$2. Brangus maistas ir gė
rimas. Žaismių apylinkėje 
biznieriai numato pasida
ryti apie $11,000,000 pelno.

Žaismės atliekamos pri
silaikant tvarkos ir sporto 
taisyklių:, Vieni. >atlieka sli- punkto ir. 6 medalius.. Jung^ 
dinėjimus nuo 500 metrų tinęs Valstijos buvo trečio- 
(metras3 pėdos ir 3 ęoliai), ie vietoje su 39 punktais ir 
iki 35 kilometrų tolio (apie laimėję 6 medalius.

akys buvo
tarptautines
žaidynes Sierra Nevada

parodyti I kas Nikalojus Gusakovas, 
ir gabu-: antrą dieną kitiems lenkty

niaujant, laimėjo norvegas 
i Hakan Brussveen. Greitu- 

Ziemine : me laimetgjQg buvo TSRS 
di esms, Sportininkės: Lidija Skon- 

; likova per 3,000 metrų, o 
nu-’ Klara Guseva per 1,000 

i metrų. Trysdešimt kilomet- 
- ■ rų tolio slidinėjime laimė

jo švedas S. Jenberg, o per 
500 metrų greitume laimė
jo vokietė Helga Haase.

Slidinėjimo grožio var
žybose laimėjo amerikietė 
Carol Heiss, iš Ozone Park,

pastaty m a s

Kinija jau statosi 
savus laivus

Dairenas. — Šį miestą 
pastatė caristinė Rusija, 
kaipo Tolimųjų Rytų karo 
laivyno bazę. Ji pastatė ir 
fabrikus laivų statybai. Da
bar miestas vadinasi Lusa- 
no vardu ir turi 3,000,0000 
gyventojų. .

Čionai Kinija jau stato 
savus laivus po 10,000 tonų 
įtalpos, o greitoje ateityje 
statys ir po 20,000 tonų. 
Dairene yra metalo fabrikų 
ir gamina laivams motorus 
po 4,500 arklių jėgos. Prie 
laivų statybos 
15,000 žmonių.

Dabar Kinija 
apie 200 laivų 
kapitalistų, nes 
užtenka. Ji jau 
vus ir keliuose kituose 
miestuose.

jau dirba

nuomojasi 
iš užsienio 
savųjų ne
stato lai-

Po 108-ių

Francūzija parduoda 
“Velnią salą”

Paryžius.
metų valdymo Francūzija 
jau parduoda “Velnių sa
lą”. Ji randasi prie Pieti
nės Amerikos. Senovėje ant 
tos salos rasdavo slėptu
ves jūrų piratai ir vagys. 
Francūzijai ten įsigalėjus, 
ja buvo pavertusi į politi
nių prasikaltėlių kalėjimą. 
Tarp 1894 ir 1899 metų ten 
kalėjo ir Alfredas Dreyfu- 
sas.

metu, labai mažai grobio lai
mėjo.

O aš manau, kad jie per 
daug gavo; per daug, mano 
nuomone, dar yra tokių, kurie 
duodasi apvagiami.
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“Laisvės” vajaus pasekmės
Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų, atnaujini

mui išsibaigusių prenumeratų ir biudžeto sukėlimui 
I960 m. užsibaigė, čia paduodame paskutinius rezulta
tus.

Premijas laimėjo šie kontestantai:
Punktai

1- mą doyaną -- $50.00 laimėjo:
Water kurio vajininkai ..................................
2- rą dovaną — $40.00 laimėjo:
New Jersey vajininkai ...............................
3- čią dovaną — $35.00 laimėjo:
Brooklyn© vajininkai ....................................
4- tą dovaną — $30.00 laimėjo:
Philadelphijos vajininkai ...............................
5- tą. dovaną — $25.00 laimėjo:
R-ka, Los Angeles, Calif................................
6- tą dovjaną — $20.00 laimėjo:
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.....................
7- tą dovaną — $15.00 laimėjo:
Baltimoiės vajininkai ....................................
8- tą dovaną — $12.00 laimėjo:
Pittsbuiįgho vajininkai ..........................................
9- tą doVaną — $10.00 laimėjo:
K. Kasulis, Worcester, Mass...........................
10- tą dcivaną — $5.00 laimėjo:
S. Penkauskas-J. Blažonis, Lawrence-Lowell, « 7 7

9887

7806

7142

4696

4682

4388

3255

3073

2954

2920

Lėktuvai iš Floridos ir vėl| 
bombardavo Kubos fabrikus:

Trečiadieni, vasario 24 
d., Tarybų Sąjungos spor
tininkai turėjo 104 ir pusę 
punkto ir buvo laimėję 12 
medalių, Vokietijos sporti
ninkai (abiejų Vokietijų 
kartu) turėjo 49 ir pusę 

'14'.'

B. Senkevičienė, Chicago, Ill. 1716 
So. Bostono vajininkai ....... 1638
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1588 
Rochesterįo . vajininkai ......... 1434
New Britain, Conh.................... 1316
J. Patkus, New1 Haven, Conn. 1296 
LLI> Moterų kuopą,

Bingharnįon, N. Y. ...... 
Great Neekonwttfininkai; 
S. Puidokas, Rumford, Me.......
Scrantono vajininkai 
V. Žilinskas, -Plymouth, Pa. 
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio
K. Naravas, Shenandoah, Pa.
Bridgeport, Conn.......................
Vera Smalstis, Detroit, Mich.
L. Tilwick, Easton, P<j...........
Chester, Pa..................................
Stamford, Conh........1................

1250 
.1244; 

. 996
878
636
624
602 
546 
542 
540

, 474 
444

A.
P.

V.

ZJ. K. Alvinas,
San Francisco, Calif, 

Navickas, Haverhill, Mass. 
V. Gasper,

Grand Rapids, Mich........
Vilkausiąs, Nashua, N. H. 
Kralikauskas,

Lawrence, Mass............ .
A. Valinchus, Pittston, Pa........
Ci K. 'Urbhrt, 'Hudson, Mass:- 
V, Kvetkas, Cambridge, Mass. 
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass. .............
A. Kuzmickas, Girardville, Pa.
P. J. Anderson, Rochester, N. Y. 152 
V. Ramanauskas,

Minersville, Pa.............. 158
M. Aranuk, Detroit, Mich........ 86
J. Adams, Grand Rapids, Mich. 78

eidamas į 
sienų

J. Nehru stoja už 
derybas su Kinija

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru piktai at
metė socialisto Kripalani 
užmetimus, būk “Nehru iš
duoda Indiją”,
derybas su Kinija 
reikale.

Nehru sakė, kad “socia
listo” užmetimai neturi jo
kio pamato, kad jo nusista
tymas prieštarauja 
istorijos praktikai.

Indijos socialistai 
nešvarią propagandą
Kiniją ir kitas socialistines 
šalis. Jie laikosi išvien 
karo kurstytojais.

visos

varo 
prieš

su

Indonezija ir TSRS 
bus draugiškos

Jakarta. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruš
čiovas lankosi į didžius 
miestus ir istorinius cent
rus. Indonezijoje jis išbus 
per 10 dienų.

Indonezijos prezidentas 
Sukamo i r Chruščiovas 
plačiai diskusavo tarptau
tinius ir Indonezijos reika
lus. Abu išreiškė pasitenki
nimą Tarybų Sąjungos ir 
Indonezijos draugiškumu.

Sukamo priminė, kad 
Rytų ir Vakarų konferen
cija, kuri įvyks Paryžiuje, 
nebus pilna, jeigu ten nesi- 
ras Indijos, Indonezijos ir 
Kinijos atstovų.

Berlynas. — Prie Zwis- 
kau ' anglies kasylų sprogi
me 15 žmonių 
100 užgriuvo.

užmušė ir

441 
384

366
316

305
268

250

204
162

prisiuntė šie vajininkai: R—ka,
6 naujas pren.; Geo. Shimaitis, 

ATxwMK,., a. ... rx., "V. Juškevičius, Woodhaven, 
., 2 n. pr.; K. Kasulis, Worcester, Mass., 2 n. pr.; S.

Naujų prenumeratų 
Los Angeles, Calif., 
Brockton, Mass., 4 n. pr.; W. 
N.Y.,! -
Penkauskas, Lawrence, Mass., P. Gasparienė, Grand 
Rapids, Mich., J. Purtik, Pittsburgh, Pa., ir M. Strižaus- 
kienė, Waterbury, Conn., po vieną naują prenumeratą. 
Aišku, suminėti vajininkai prisiuntė ir atnaujinimų.

Atnaujinimais pakilo punktais: Pittsburghui pasi
darbavo J. Mažeika ir Rakita; Brooklynui J. Kalvaitis 
ir J. Grybas; T. Kaškiaučius, E. Orange, N. J.; P. Pa- 
serskis ir A.Žemaitis, Baltimore, Md.; W.xShapran, Phi
ladelphia, Pa.; Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio; A. Valin - 
čius, Pittston, Pa.; V. J. Valley, New Britain, Conn.; L. 
Tilwick, Easton, Pa.; Scrantonietis; L. Bekešienė, Ro
chester, N. Y.; A. Kuzmickas, Girardville, Pa.; J. 
kaitis, Bridgeport, Conn.; P. Šlajus, Eddystone, 
Antanas ir S. Liutkus, Elizabeth, N. J.

Moc- 
Pa.;

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1960 METAMS
A. Dillis, Hawthorne, N. J. .. . ....................... $11.00
V. ir M*. Staugaitis, W. Suffield, Conn............ 10.00

, (Tąsa 4-tame pusi.)

Vėliausios žinios
Berlynas. — Demokrati

nė Vokiečiu Respublika teis 
vyskupą Otto Dibellius^ už 
jo kurstymus prieš liaudies 
valdžią.

87-tas toks JAV pasielgi
mas.

Maskva. — Mirė ukrai
niečių operos basas-profe- 
sorius Ivanas Patoržinskis.

Z • ............ iii ,<—■■■■■»

Omaha, Neb. — Senas. St. 
James viešbutis užsidegė ir 
gaisre žuvo 7 žmonnės.

/• <■* -.............. .

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė sako, kad du Jung
tinių Vąlstijiį karo laivai 
plaukiojo joį\vandenyse, o 
lėktuvaivirš jos 
teritoHjbraO>»' * kad tai

wviWSnnbta

New Delhi. — TSRS in
žinierių pastatytame plieno 
fabrike įvyko ' nelaimė 
užmušė vyriausią rusų 
žinierių M. Petrenko.

ir 
in-

Maskva. — 1955 metais 
buvo atidarytas publikai 
Kremlius. Nuo to laiko jį 
jau aplankė 30,000,000 žmo
nių.

Washingtonas. — Vy
riausybės žmonės tyrinės 
lūpų dažymo medžiagą, nes 
kai kuri yra pavojinga svei
katai.

’i- 'V

Havana. — Kubos prem
jeras Fidel Castro kalbėjo 
per radiją ir pranešė apie 
lėktuvų užpuolimus iš Flo
ridos. Jis sakė, kad lėktu
vas pakilęs iš Tamiami or- 
laukio, netoli Miami, su 
bombų kroviniu buvo at
skridęs į Kubą bombarduo
ti Espana Sugar fabriką. 
Tas lėktuvas susidaužė ir 
jame užsimušė Robert El
lis Frost, iš Portland, Ore., 
ir Robert Kelly, JAV .Civi
linių Apsąugos lakūnas.

Faktai apie šį puolimą iš 
Jungtinių Valstijų teritori
jos buvo taip aiškūs, kad 
JAV Valstybės departa
mentas pareiškė Kubai at
siprašymą. Bet tuo pat kar
tu JAV valdininkai sakė, 
kad jie “negali sukontro
liuoti lakūnų ir lėktuvų pa
kilimus iš orlaukių”.

Castro po to sakė, kad 
“kai kurie JAV žmonės su
sidėjo su 1 
kriminalistais, o Jungtinių 
Valstijų vyriausybė paver
tė Floridą į bazę IhĮqU- 
mams ant Kubos”. L ‘

Tuojau po to atskrido iš 
Floridos kitas lėktuvas, bū
tent botnbihinkas “B-25”, 
ir numetė keturias bombas 
į Esso Standard Oil fabri-

ka, Regia miestelyje, Ha
vanos priemiestyje. Castro. ’ 
pareiškė: “Štai ką reiškią 
JAV atsiprašymai... Jie 
vėl atskrido.”

Kubos valdžios diėnrpš- / 
tis “Revoliucion” rašė, kad 
lėktuvų puolimai yra tole
ruojami JAV vyriausybės. 
Jis nurodinėjo, kad “JAXA < 
vyriausybė nėra taip silp
na, kad negalėtų sukontro
liuoti skraidymus iš orlain*. 
kių”.

Laikraštis “Miami News” 
praneša, kad ten Jungtinių 
Valstijų vyriausybė įsteigė 
radijo stotį, kuri veiks pa-A 
našiai, kaip veikia “Voice ¥ 
of America” Europoje. Iš 
šios stoties bus siunčiamos 
tikuojama Castro valdžia”, 
“žinios” į Kubą ir bus“kri-

New Yorke prie Jungti
nių Tautų buvainės 
susirinkę keli šimtai 
čių. Jie protestavo

buvo 
kubiė- 
prieš

Kubos priešais; “Jungtiniu Valstijų puoli 
y- T-i i vi y-—4-^ »-» L i I r-i 1-1 4- TZ 11 l-i zi ri D

Arabai, Izraelis ir 
Tarybą Sąjunga

Kąiras. —Tarybų Sąjun
gos diplomatai dirba, kad 
pagerinus santykius tarpe 
trabų valstybių ir Izraelio. 
TSRS ambasadorius Vladi
miras Erofejevas tarėsi su 
Jungtinės Arabų Respubli
kos užsienio ministru Dr. 
Fawzi, o Izraelyje kitas 
TSRS ambasadorius — su 
tos šalies užsienio ministru 
golda Meir.

Tarybų Sąjunga nori pa
šalinti jų tarpe nesutiki
mus ir sutvirtinti tame pa
saulio kampe taikos reika
lus. H

TSRS pirko Amerikoje 
tekstilės fabriką

Washin’gtonas. — Jung
tinių Valstijų prekybos sek
retorius Muelleris pranešė, 
kad Tarybų Sąjunga nupir
ko už $17,000,000 tekstilės 
fabriką. Jis sakė, kad Ta
rybų- Sąjungai yra paran
kiau pirkti fabriką, nęgu 
tekstilės fabrikų dirbinius.

Tuo pat kartu jis prane
šė, kad JAV vyriausybė su
tiko parduoti Lenkijai už 
$7,800,000 civilinių lėktuvų, 
Čekoslovakijai, Vengrijai, 
Rumunijai ir Rytų Vokie
tijai mašinų, sieros ir kito
kių dalykų.

AnglijosLondonas.
karo laiyynas statysis du 
atominės jėgos ,submarinų 
naikintojus. Jų past a t y- 
mas ir įrengimas atsieis 
$112,000,000.

mus ant Kubos”.
Iš Kubos į Maskvą su

grįžęs Mikojanąs 
spaudos atstovams, ka<į jo 
-supratimu. Jungtinės Vals
tijos grasirta Kubos vy* 
riausybėi.

Kubos vyriausybė, norė
dama palaikyti normalius 
ryšius su Jungtinėmis Vals
tijomis, siūlo sudaryti abiė- 
jų šalių komisiją, kuri tar- 
tųsi sunormalizavimui jų 
santykių. lįfy

Naciai ir K. K Klanas Ų 
veikia iš vieno t

Viena. — Austrijos vy-? 
riausybė areštavo penkis 
nacįus, jų tarpe vadūs Le
opoldą Windisch ir Fredą 
Borth. Pas juos surado 
daug hitleriškos literatū? 
ros, o ypatingai prieš žy- fį 
dus. ' >

Brošiūros spausdi n t O / 
Jungtinėse Valstijose, su 
įžymėjimais “K u K lux ’ 
Klan of America”. Jos iš
leistos “ 
hood” — 
Europoje.

Taipgi daug rasta bro*? 
šiūrų, kurios spausdintos / 
nacių centre Malmo, Švedi* ‘ * 
joje. ■

White Brother-
- KKK skyriaus

k • ' • 1 M

šių metų vasario 17 d.
Panevėžyje mirė buvęs 
amerikietis Antanas Lalis— 
Lietuviškakanglrško žody
no autorius. Smulkiau apie 
jį skaitytojas ras sekama
me “Laisvės” num.

JAU LAVINA DeL i 
“PARTIZANŲ” VADUS ųš į
Okinawa. — Korespon

dentas Robert Trumbull ra- . 
šo, kad Jungtinių Valstijų 
karininkai lavina būsimus 
“partizanų vadus”.' Parink
tieji į “partizanų vadus” 
yra aršūs komunistų prie
šai, daugumoje' pabėgėliai

‘T
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Prezidento kelione 
. I

PREZIDENTAS EISENHOWERIS šiuo metu lan
kosi Lotynų Amerikoje. Sustojęs Puerto Rike, preziden- 

-tas nuvyko į Braziliją. Iš Brazilijos vyks į Argentiną, 
••^paskui į Čilę, į Urugvajų, u iš ten atgal į Argentiną. Po 

to perPuertoRiką grįš Washingtonan.
Lotynų Amerika—milžiniškas kraštas, turįs arti 

200,000,000 gyventojų. Ten yra respublika, geogra
finiu atžvilgiu, didesnė už Jungtines Valstijas—Brazi- 

...lija.. Bet kaip Brazilija, kaip Argentina, taip ir dauge
lis kitų Lotynų respublikų gyvena ekonominėje krizėje. 
Milijonai Lotynų Amerikos žmonių skęsta didžiausiame 
skurde, nežiūrint į tai, kad šalys turtingos, kad jos turi 
neišnaudotus ir dar neapskaičiuotus gamtinių turtų šal- 

» tūlius.
Lotynų Amerika skursta vyriausiai dėl to, kad im

perialistai ją išnaudoja, kacb svetimas kapitalas apvagia 
žmones.

Jei Lotynų Amerikos kraštai turėtų savo pramonę, 
jei turėtų priemones savo gamtiniams turtams apdoroti, 
darbo žmonių gyvenimas ten pagerėtų.

Tos šalys reikalingos pagalbos, reikalingos draugiš
kos, kaimyniškos talkos. Deja, JAV joms tos talkos ne
suteikė. Atžagariai: JAV kapitalas tas šalis išnaudoja, 
kiek tik begalėdamas. Tą patį daro ir kitų šalių kapita- 

' lis tai.
Dėl to Lotynų Amerikos respublikose nuolat ii’ nuo

lat vyksta liaudies bruzdėjimas prieš JAV imperializ
mą. Nepasitenkinimas Washingtono ir Wallstryto politi
ka ten vis didėja. Jankiams neapykanta reiškiasi ne tik 
darbo žmonėse, o net ir turtingesniuose sluoksniuose.

Vyksta visuomeniniai perversmai.
Štai tik neseniai Kuboje liaudis nuvertė kruviną 

Batistos valdžią, kuri tarnavo JAV imperialistams, ir 
dgbar Kuba siekiasi pakirpti imperializmui sparnus; ji 
nori gyventi nepriklausomu gyvenimu.

Bijomasi, k^d’tui, kas atsitiko Kuboje, neatsitiktų 
kitose Lotynų Amerikos respublikose.
,4, Be abejonės, šitie įvykiai ir vertė' prėzidentą Eisen- 

.,howerį padaryti šią kelionę. , ‘ / I
f Savo vizitu prezidentas mano atitaisyti tą; žalą, ku- 

Xią padarė prieš porą mėtų ten pet įvykusi Niksono ke-, 
lionėr Prezidentas mano, kad jo vizitas padės atsteigti 
draugiškus ryšius tarp Washingtono ir Lotynų Ameri- 

"’ 'kos kraštų.

BET ŠTAI, PREZIDENTO kelionės išvakarėse iš 
"’■'Kubos pranešama, kad “nežinomas lėktuvas bombardavo 

Havanos industrinį rajoną...” Sakoma, jis-sudaužė alie
jaus valytuvę (refinery). Kas tas lėktuvas? Kam jis 

7'priklauso?!
‘7;' Tik neseniai “nežinomas lėktuvas” bombardavo cuk- 
Jjines plantacijas, ten jis nukrito, galą gavo, o kadangi 
□nukrito, tai Kubos valdžiai buvo tuojau aišku: “nežinfo- 
□mas lėktuvas” buvo atlėkęs iš JAV!..

Kai jau tiek buvo aišku, tai JAV Valstybės depart- 
..„ftlentas buvo priverstas viešai Kubos vyriausybės atsi- 
□prašyti.

Revoliucinę Kubą nuolat puola “nežinomi lėktuvai”.
* AMums rodosi, kad JAV vyriausybė galėtų, jei iš tikrųjų 
.„.norėtų, užkirsti tiems lėktuvams kelią, neleisti jiems ža- 
Lloti savo kaimyną Kubą, nepaisant to, kad ji pasiryžo

gyventi nepriklausomu gyvenimu, O jei tai nebus pada
lyta, tai santykiai tarp JAV ir Lotynų Amerikos res
publikų ne tik negerės, bet blogės.

Atsiminkime: kiekviena bomba, paleista ant Kubos, 
girdima ir Buenos Aires, ir Santiago, ir Rio de Janeiro, 

' “ir kitose respublikų sostinėse. Tų kraštų žmonės labai 
piktinasi tokiais šposais, kaip “nežinomų lėktuvų” nuo- 

A'mtinis puolimas ant Kubos!..
- -- į * - r

__Iš BRAZILIJOS pranešta, kad prieš prezidento Ei- 
$ęnhowerio vizitą, ten buvo suareštuota tūkstančiai 

^Žmonių, Suimti jie be jokio nusikaltimo, na, ir sukišti į 
^kalėjimus. Iš kalėjimo būsią paleisti po to, kai prezideri- 
.^tas iš ten išvyks.

Toks dalykas nedaro garbės nei Brazilijos vyriausy- 
£cbei neigi svečiui.
77;^.’Kaip ten bebūtų, mes linkime prezidentui Eisenho- 
^r:weriui laimingai baigti savo svarbią kelionę!

' . I
——T—"‘■ ■■-y.Įl|t ,,,, 
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jie pasitenkins?
■; PREZIDENTAS EISENHOWERIS, praėjusį sek- 

'/madienį, išstojo su kalba apie JAV apsiginklavimą. Jo 
‘ kalba buvo transliuota per radiją ir televizuota.

Kas Eisenhowerj privertė tą kalbą šakyti? Jį pri- 
7/vėrtė kalbėti tie jo kritikai, kurie per tūlą laiką bliovė. 

i> Wiove, būk mūsų šalis nėra užtenkamai apsiginklavu- 
□ji' Daugiausiai prieš Eisenhowerio valdžią (dėl “neuž- 

teškamo apsiginklavimo”) rėkė kai kurie demokratų 
□Partijos palitikierlai. Mat, šie metai—rinkiminiai metai,
* -iMir bandoma dabar rinkimams “tręšti dirvą” kalbomis

apie ginklavijnąsi.
Keisti Amerikos politikieriai: atsimename, prieš 

*Wpį laiką buvo skelbtą, jog Amerika yra taip ginkluo-

BAIMĖ TURI 
DIDELES AKIS

Aną dieną, pasikalbėjime 
su spaudos' korespondentais 
Niujorke, buvęs šalies pre
zidentas Herbert Hoover 
sakė, jog marksizmas šian
dien yra suleidęs šaknis vi
sose amerikinės valdžios ša
kose!

Girdi, komunistinės šalys 
siekiasi užvaldyti “laisvąjį 
pasaulį,” o Amerikoje esąs 
“moralinis atkritimas.”

Hooveris nervinasi dėl 
marksizmo įsigalėjimo ame
rikinės valdžios įstaigose, 
bet nervinasi be reikalo, 
nes jo ten nėra. Šis jo 
nervinimasis tik parodo, 
kad jis, sulaukęs 85 me
tų amžiaus, smarkiai vai
kė j a.

POEZIJA NEMIRS, SAKO 
E. MIEŽELAITIS

Šių metų žurnalo “Per
galės” num. 1-ajame įžy
musis Lietuvos poetas E. 
Mieželaitis rašo:

Poezija visais laikais kovo
jo už žmogaus sielos taurumą, 
už žmoniškumą, už žmogų, už 
kilniausius ir gražiausius ide
alus. Todėl vertelgų pasauly
je niekada netrūko žmonių, 
kurie ciniškai pasityčiodavo 
iš šių idealų, nešvariom kojom 
stengdavosi sutrypti poetiškus 
polėkius. Poetiškos svajonės, 
su panieka būdavo sakoma 
kitais žodžiais, nerealios, ne
pasiekiamos svajonės, keis
tuolių kuriami pasauliai. Bet 
tie pasauliai buvo tokie gra
žūs, kad traukte traukė, vilio
jo į save gražesnio idealo iš
siilgusį žmogų.

Ir vis dėlto savo juodą dar
bą pinigo valdovams, ciniš
kiems vertelgoms kai kur pa
vyko padaryti, pavyko sutryp
ti, kojomis ppeziją. Raug, kur 
ji, n.eajtlaikė pito cįąizmo, re
zignavo, . pasitraukė į įnjivi- 
dūįlištinj kiautą,' įiatekb į' pe
simizmo ratą,' bejėgiškai kapi
tuliavo prieš aukso veršį ir jo 
ištikimus pagalbininkus—gel- 
geltonąją spaudą, bulvarinį 
skaitalą, radijo reklamas. 
Daugelyje valstybių ir net 
kontinentų poezijos, tokios, 
kaip mes ją suprantame pa
čia plačiausia prasme, jau nė
ra, ji degraduoja į dekadan
są. Sunku skaityti kai ku
riuos poetus. Ir nedaug kas 
juos skaito. Tai mirštančios 
poezijos agonija. Ją kerštin
gai trypia po kojomis pini
gingas vertelga ir džiaugiasi: 
“Aha, tu pagaliau pralaimė
jai. Nereikia tavo svajonių ir 
idealų...” Na, ką gi, vertelga 
pagaliau savo padarė. Nors 
džiaugtis jam dar per anksti. 
Per anksti. Yra ir ten dar ne
maža didelio talento žmonių, 
kurie herojiškai grumiasi su 
šiuo likimu. Kas gali žinoti, 
gal įsilies į poeziją naujos jė
gos, dideli idealai, įtekės 
naujo sveiko kraujo, ir ji 
staiga pradės pulsuoti visai 
nauju gyvenimu.

Gal niekur poezija (kal
bame apie tikrą poeziją) 
nėra šiandien taip paneig
ta kaip JAV. Tai gerai ži
no kiekvienas, kuris nori 
žinoti. Pasirodo ii’ buržu
azinėje spaudoje straips
nių, dejuojančių dėl poezi
jos “traukimosi iš kelio?’ 
Pamiršta čia ir Whitma- 
nas, ir Longfellow, ir Poe, 
ir kiti klasikai. O šių die
nų amerikiniai poetai la
bai džiaugiasi, jei kuri lei
dykla, dyg iš gailesčio, su
tinka išlęiąti jų rinkinius, 
po 3,Q00 egzempliorių.

B-et taip visuomet nebus

ta, turi tokias priemones karui, kad “Tarybų Sąjungą 
galėtų nušluoti per keletą dienų”. Dabar rėkia, jog 
Amerika—-“labai silpnutė”. , ;;

Generolai ir admirolai, skųsdamiesi apsiginklavimo 
stoka, aišku,.nori gauti daugiau pinigų.

Domokratų partijos politikieriai, rėkdami, kad 
“Amerika neužtenkamai ginkluota”, tikisi užduoti smū
gį respublikonams. r t

Kaip ten bebūtų, prezidentas Eisenhweris savo 
kalboje užtikrino visus, kad JAV yra “labaintvirtai apsi
ginklavusios”. . ; ;

ir pas mus. Gera poezija, 
bendrai gera literatūra su
ras sau vietą ir JAV. Tai 
pripažįsta ir Ę. ’ Mieželai
tis, sakydamas:

Poezijos mūšis dar nepralai
mėtas. Dar yra žemės rutu
lyje dideli plotai, kur poe
zija gyvena pilnakraujį gy
venimą, kur dideli jos idealai 
sutampa su viso gyvenimo 
idealais. Aš turiu galvoje so
cialistinį gyvenimą gyvenan
čių tautų poeziją. Neseniai 
praėjo rusų poezijos dienos 
Lietuvoje. Ir šia proga labai 
daug minčių atėjo į galvą.

O tos mintys tokios:
Tuo metu, kai kitur didieji 

praeities poetai ; modernaus 
gyvenimo sąlygdmis apšaukia
mi pasenusiais, praeities šešė
liais, rusų tautoje išliko gyva 
visa geriausioji, rusų genijaus 
sukurta poezija,. . Iki šiol čia 
skamba ir jaudina širdį skam
bi, blaiva, pakili A. Puškino 
lyra ir elegiškai maištingo 
M. Lermontovo posmai. Kriš
tolo skambėjimu mus žavi 
grakšti F. TiutČevo lyrika. Iki 
šiol tebejaudina žmogiškos 
kančios, skausmo ir didelių 
vilčių kupinas N. Nekrasovo 
savo liaudies poetinis etapas, 
žavi rusų poezija, gimusi re
voliucinių mūšių ribose, griū
vant senajam ir gimstant nau
jajam teisingesniam pasau
liui; šiaurietiškų spalvų, di
delių minčių ir revoliucinės 
nuojautos kupina A. Bloko 
poezija, žmogiška, rusiškai 
spalvinga, emocionali S. Je
senino lyrika, tebejaudina ko
munistiškas kovingas Vladimi
ro Majakovskio revoliucinis 
patosas.

' Mes nuo savęs galime 
pridėti, kad Lietuvoje taip
gi poezija yrb populiari. 
Janonis, Maironis, Nėris, 
Valsiūnienė tebėra gerai 
žinomi Lietuvos liaudžiai. 
Žiiiomi ir myliųii ir gyvieji 
poetai: ir Tilvytis, ir Mieže
laitis, ir Venclova, i į* Mo
zūriūnas,: dr Reinyeris,' ir 
talentingieji jaunosios < kar
tos dainiai./ - i • Jl

Mieželaitis š^vo1. Straipsnį 
baigia:

Mes tikime, kad poezija že
mės rutulyje nemirs. Poezija 
žmonijai reikalinga šiandien 
gal daugiau, negu bet kada. 
Kada kitur poezija pradėjo 
nebepasitikėti savo jėgomis, 
žmonijos progresu, šviesių jė
gų pergale prieš tamsiąsias 
jėgas, praėjo nebetikėti žmo
gumi ir iš palengvo tyčiotis iš 
žmogaus silpnumo, rusų poe
zija, o drauge ir kitų mūsų tau
tų poezija, liko ištikima kil
niausiam savo idealui ir įnir
tingai kovoja dėl žmogaus. Jos 
balsas skamba plačiai pasau
lyje, žadindamas didelę viltį, 
keldamas pasitikėjimą žmo
gaus kūrybinėmis jėgomis.

Reikia 9,500,000 
tony cukraus

Washing tonas. -— 1959 
metais Jungtinių Valstijų 
gyventojai suvartojo 9,- 
000,000 tonų cukraus. 1960 
metais reikalinga 9,500,000 
tonų. Mes savo šalyje pa
sigaminame virš 2,000,000 
tonų cukraus. r

Beveik keturis penktada
lius suvartojatno cukraus 
reikalinga įvežti./ iš kitų 
šalių. Daugiausiai jo įveža
ma iš Kubos. 1960 metais 
numatoma iš Kubos įvežti 
3,200,000 tonų. Iš Havajų, 
Filipinų ir Rųęi’to Rico po 
milijoną tonų, o iš kitur po 
mažiau.

Lietuviški gintaro dirbiniai 
— tarybinei parodai 

Adis - Abeboje
KLAIPĖDA; — “Dailės” 

kombinato gintaro meistrų 
darbai buvo -eksponuojami 
pasaulinėje parodoje Briu
selyje, tarptautinėse paro
dose ir mugėse Japonijoje, 
Vokietijoje, Italijoje ir ki
tose šalyse.

Įvyksiančiai Tarybinei 
parodai Adis-Abeboje Lie
tuvos gintaro meistrai pa
ruošė naujus savo darbus. 
Dailininkė Genė Gontienė 
pagamino ažūrines mozai
kas “Peizažas” ir “Miškas.” 
Originali yra dailininkės 
Birutės Mikule v i č i e n ė s 
skulptūrėlė “Mergaitė po 
beržu.” Parodai taip pat 
išsiųsta gintarinių karolių, 
sagių, apyrankių ir kito
kių papuošalų.

Ekspres - informacija 
apie naujas knygas

VILNIUS.—Siekiant pa
gerinti bibliografinę infor
maciją apie naujas knygas, 
Lietuvos Knygų rūmai pra
dėjo leisti biul-etinį “Eks
pres’ — informacija apie 
naujus spaudinius, išėju
sius Tarybų Lietuvoje.” 
Jis leidžiamas kas savaitę 
2000 egzempliorių tiražu. 
Biuletinyje pranešama apie 
knygas, brošiūras ir kitus 
spaudinius, išėjusius Lie
tuvoje per savaitę. Be to, 
biuletinyje bus skelbiami 
naujai pradėję eiti periodi
niai leidiniai.

Naujas Liaudies kultūros 
universitetas

ALYTUS “Daugiau Ipip 
20Dį ;klausytojsųširįn^o į į 
pirmąjį ‘ Alytaus ‘ Liaudies 
kultūros, |pniver§įteto < -uŽsię-< 
.nąimą. Kįąusytojų tarpe1-—; 
“Ūkjnašinos” gamyklos^ 
Siuvimo fabriko darbinin
kai, medicinos, švietimo 
darbuotojai.

Pirmasis užsiėmimas bu
vo pavadintas “Daina—gy
venimo palydovas.” Jam 
vadovavo Lietuvos liaudies 
artistė Aleksandra Staške- 
vičiūtė.

Artimiausiu laiku liau
dies kultūros universiteto 
klausytojai vėl susitiks su 
įžymiais respublikos litera
tūros ir meno meistrais.

Šiuo metu Alytuje vei
kia Liaudies teatras ir 
Liaudies kultūros universi
tetas.

1,550 neakivaizdininkų
KAUNAS. — Pasibaigė 

studentų priėmimas į Lie
tuvos žemės ūkio akademi
jos n e a k i vaizdinį skyrių. 
Stojamuosius egza minus 
gerai išlaikė Kaišiadorių 
rajono “Darsūniškio” kolū
kio sodininkė Regina Kau- 
paitytė, Kavarsko rajono 
Mičiurino vardo kolūkio 
brigadininkas Juozas Abra
movas, to pat rajono Gil- 
vyčių tarybinio ūkio briga
dininkas Alyzas Jucius ir 
kiti.

Į neakivaizdinį skyrių 
priimta 19 kolūkių pirmi
ninkų, 100 agronomų. Da
bar žemės ūkio akademijom 
je studijuoja 1,550 neakL 
vaizdininkų.

n--- ----
Apylinkės muziejus
PANDĖLYS.—Panemu

nio apylinkės tarybos depu
tatų iniciatyva vietos kul
tūros namuose atidarytas 
'liaudies muziejus. Renkant 
i eksponatus daug pasidar
bavo. apylinkės pirmininkas 
Gagiškis, vietos, septynme
tės mokyklos mok y t o j a s 

i Margevičius, kultūros na

mų direktorė Genienė ir ki
ti apylinkės Tarybos depu
tatai.

Gausūs muziejaus lanky
tojai susidomėję apžiūri jo 
ekspozicijoje surinktas ar
cheologines iškasenas, liau
dies menininkų išdirbinius, 
dokumentus iš apylinkės 
revoliucinės praeities.

Panemuniečių pavyzdžiu 
liaudies muziejus numatyta 
įsteigti Kupreliškio, Ska
piškio ir kitose rajono apy
linkėse.

Sėkminga širdies operacija
KAUNAS. — Respubli

kinė klinikinė ligoninė pa
laiko glaudžius ryšius su 
Maskvos Gydytojų pasito
bulinimo institutu. Kau
niečiai gydytojai ne kartą 
lankėsi' Maskvoje, konsulta
vosi.

Naudojant maskviečių 
pasiūlytus metodus kliniki
nėje ligoninėje buvo tirti 
ligoniai, turintieji , įgimtas 
širdies ydas. Reikėjo pa
daryti sudėtingas operaci
jas.

Į pagalbą vėl atėjo Mask
vos institutas. Į Kauną at
vyko krūtinės ląstos chi
rurgijos katedros docentas 
Igoris Medvedevas. Vasa
rio 1-2 dienomis kartu su 
medicinos mokslų kandida
tu Jurgiu Bredikiu jis pa
darė penkias širdies opera
cijas. Visos operacijos pra
ėjo sėkmingai.

Dabar ligoninėje tokios 
operacijos bus plačiai prak
tikuojamos.

“Tarybų Lietuva” 
išplaukė į pirmąjį reisą
KLAIPĖDĄ. — Įi žūklės 

fajęn^ ^iuiį’^LAtląnte Hšr 
plaukė plaukiojanti bazė 
“Tarybų.Lietuya.” -šis <16,- 
00(f tonų talpos . garlaivis 
yra stambiausias < respubli
kos žvejybiniame laivyne. 
Vienu reisu jis galės pri
statyti į krantą iki 50,000 
statinių silkių. Šaldomi lai
vo triumai įgalins iššaugo- 
ti pervežimo metu aukštą 
silkių kokybę

Žvejų aptarnavimui laive 
yra šimto vietų kino salė, 
gerai įrengta ligoninė.

“Tarybų Lietuva” savo 
pirmuoju reisu į Šiaurės 
Atlantą pristatys žvejams 
maisto produktų, žūklės 
įrankių, druskos, statinių, 
degalų, laikraščius, artimų
jų laiškus.

Už aukštos kultūros žmogų
VILNIUS. — Įvyko res

publikinis kultūros darbuo
tojų pasitarimas, kuriame 
buvo apsvarstytos tarybinio 
žmogaus estetinio auklėji
mo problemos.

Pranešėjas — Lietuvos 
TSR kultūros ministras J. 
Banaitis ir diskusijose kal
bėję partiniai, tarybiniai, 
kultūros ---Švietimo įstaigų 
darbuotojai, meito' saviveik
los kolektyvų vadovai, rašy
tojai, kompozitoriai,' daili
ninkai, teatrinio meno 
meistrai plačiai nagrinėjo 
tarybinio žmogaus buities 
kultūrą, jaunimo auklėji-

2 p.-Laisve (liberty)— Ponkt., vasario (Feb.) 26, 196(

. Lietuvos statybine 
industrija 1960 metais
Gegužės- mėnesį pradės K 

veikti pirmasis Tarybų Są- 
jungoj silikato dirbinių 
kombinatas, kuris statomas 
Gargžduose. Jis gamins 
stambias plokštes iš silika
to ir putų silikato surenka
miesiems namams. Nau
jasis kombinatas yra viena 
iš vienuolikos statybinės in
dustrijos įmonių bei cechų, 
kurie dabar statomi res
publikoje.

Stambiausiomis Pabalti
jyje bus Vilniaus akytųjų 
betono ir Kuršėnų drenažo 
vamzdžių gamyklos. Kuršė
nų įmonėje bus visiškai me- " 
chanizuotas dirbinių for
mavimas ir automatizuotas 
degimo režimas.

Vietinės mergelių gamto- 
vietės bazėje Motuizuose 
statoma hidraulinių kalkių 
bei priemaišų cementui ga
mykla. Hidraulinių kalkių 
gamybos iš pigios žaliavos 
technologiją pirmą kartąK* 
šalyje paruošė Kauno poli-,- 
technikos instituto docen
tas Julius Mitūzas.

Šimtą tūkstančių kubinių 
metrų naujos efektyvios 
statybinės medžiagos — ke- / 
ramzito gamins naujas Pa* /, 
lemono plytinės cechas.

Dirbinius iš mineralinės 
vatos pradės gaminti nau
jas Vilniaus silikatinių 
plytų gamyklos cechas.

Akmenės cemento gamyk
loje statoma ketvirtoji tech
nologinė linija leis beveik 
dvigubai padidinti šios įmo
nės galingumą.

Antraisiais septynmečio ' 
metais statybinių medžiagų 
gamyba padidės vienuolika 
procentu > Stambių plokš
čių’hhmų gamybos1 įmonių 
pajėgumai^ pądidės 8 kar«. 
tus, o šlako betono*-•dvigu*- 
bai.'

Naujos gamyklos statyboje
UKMERGĖ.-—Vakarinia

me miesto pakraštyje sta
toma stambi įrengimų pra
moniniams saldy t u va m $ 
gamykla. Šiomis dienomis 
buvo išbandytas pirmasis 
įmonės liejimo cechas. Čia 
visi darbai mechanizuoti.

Artimiaus i o m i s dieno
mis cechas duos pirmąją., 
produkciją. Laikinai Čia 
bus gaminamos detalės že
mės ūkio mašinoms, kros
nies liejiniai. Antrame šių 
metų ketvirtyje bus pradė
ta lieti detales šaldytuvams. 
Sparčiai vyksta įmonės pa
grindinio gamybinio cecho 
statyba. Jis užims 14 tūks
tančių kvadratinių metrij 
plotą.
——-.-r— ■■■ r .

mą, literatūros, teatro, dair
ies vaidmenį formuojant 
naują, komunistinės visuo
menės žmogų, numatę 
tolesnius uždavinius spmi* 
džiant estetinio auklėjime— 
klausimus. '

NUOTDAUKOJE mato^ 
me pasitarimo dalyvius (iŠ 
kairės į dešinę) J. DaščiO- 
rą (žarasai), V. Kvedara
vičienę (Šeduva) ir S. Sin* 
kevičių (Varėna).



LAIŠKAS IŠ
Niujorkiete K. Rušins- 

kienė gavo įdomų laišką 
nuo savo giminaičio iš Vil
niaus, kurį mes čia ir 
spausdiname:

, Brangi Teta,
Nutariau šį kartą atimti 

iš Reginos privilegiją rašy
ti Jums laiškus ir pats pa
rašysiu Jums keletą žo
džių. Sveikiname Jūsų pa
stangas sekančiais metais 
aplankyti Lietuvą — tėvų 
žemę, kurią Jūs, kaip žiau
rią pamotę, palikote beveik 
prieš 50 metų ir iškeliavo
te svetur laimės ieškoti. 
Tokiu būdu svetur atsidūrė 
apie trečdalis mūsų tautos, 
keliavo iš Lietuvos darbo 
žmonės ne tik carizmo, bet 
ir buržuazijos valdymo me
tais.

Istorijoje valstybės gyve
nimo 50 metų, tai labai ma
žas laikotarpis, tačiau per 
tą laikotarpį mūsų tėvynė 
Lietuva labai daug pergy
veno: du pasaulinius karus, 
dvi vokiškas okupacijas ir 
ilgametį savo ponų jungą, 
kol pagaliau galutinai nu
sikračiusi išnaudotojų pra
dėjo naują pilnakraujį kū
rybišką gyvenimą.

Sunku bus Jums atpa
žinti savo gimtąją žemę, 
nes tarybinio gyvenimo me
tais ji labai pasikeitė. Tuo 
metu, kai Jūs palikote Lie
tuvą, ji buvo carinės Rusi
jos užkampiu, o vėliau bur
žuazijos valdymo metais at
silikusiu Europos užkam
piu. O dabar ji tapo išvys
tyta pramonine respublika. 
Kur nepažvelgsi — mieste,

LIETI VOS
kolūkyje, visur džiugina 
akį naujos statybos, buvęs 
medinių lūšnynų kraštas 
tapo mūrine šalimi. Dar 
ryškesnės ir didingesnės 
perspektyvos atsiveria jai 
artimiausioje ateityje. Kur 
mes šiandien per Lietuvą 
bekeliausim, visur naujos 
statybos, visur nauji stam
būs fabrikai ir gamyklos. 
Iš viso tarybiniais metais 
Lietuvoje past a t y t a 102 
stambios pramonės įmonės. 
Dabar Tarybų Lietuvos 
pramonė per pusantro mė
nesio pagamina tiek pro
dukcijos, kiek jos buržua
zinėje Lietuvoje buvo pa
gaminama per ištisus me
tus.

Tuo metu, kai Jūs iš
vykote iš Lietuvos, joje dar 
viešpatavo “balanos” gady
nė. Ši gadynė nenustojo sa
vo teisių ir valdant Lietuvą 
“savajai” buržuazijai. Da
bar pas mus pagaminama 
elektros 10 kartų daugiau 
negu valdant Lietuvą išnau
dotojams. Ilgą laiką Lietu
vos liaudis svajojo apie pa
jungimą Nemuno vandens 
elektros energijos gamybai. 
Apie tai daug plepėjo bur
žuaziniai vadeivos, kuomet 
jie valdė Lietuvą. Jie stei
gė įvairiais pavadinimais 
įvairias bendroves, rinko 
pinigus hidroelektrinės sta
tybai prie Nemuno ne tik 
Lietuvoje, bet medžiojo do
lerius ir pas Jus Ameriko
je. Visa tai, žinoma, buvo 
daroma tik dėl apgaulės, 
pasipelnijimo. Tik Tarybų 
valdžios metais įsikūnijo 
lietuvių tautos svajonė, 

jau šiais metais Nemuno 
vandenys pradėjo*'sukti 
antrą hidroelektrinės tur
biną. Kauno hidroelektri
nės paleidimas tai buvo di
džiulis įvykis Tarybų Lie
tuvos gyvenime, todėl ne- 
nuostabu, kad į jos pa
leidimą, kaip į didžiausią 
šventę, suplaukė tūkstanti
nės minios iš įvairių Lietu
vos miestų ir kaimų.

Septynmečio planu nu
matyta ne tiktai užbaigti 
Kauno hidroelektrinės sta
tybą, jau baigiama projek
tuoti antrosios hidroelektri
nės statyba prie Nemuno 
ties Jurbarku.

Jau šiais metais visuose 
didesniuose respublikos mies
tuose pradėta statyti išti
sus daugiabučių gyvenamų
jų namų kvartalus. Dau
giabučių namų masyvai iš
kils Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose ir kituose šalies 
miestuose.

Buržuazijos valdymo me
tais mūsų respublika buvo 
vienas “tamsiausių” Euro
pos -užkampių su, didžiausiu 
skaičiumi beraščių. Pokario 
metais paruošta 28,000 
specialistų su aukštuoju 
mokslu. Respublikos aukš
tosios mokyklos paruošia 
dabar tik per vienus metus 
du su viršum karto dau
giau specialistų negu jų 
išleista per visą buržuazi
jos valdymo dvidešimtmetį. 
Dešimčiai tūkstančių gy
ventojų mūsų respublikoje 
tenka studentų beveik 3 
kartus daugiau negu aukš
tai išsivysčiusioje kapitalis
tinėje šalyje Švedijoje. Da
bar respublikoje mokosi kas 
penktas žmogus.

Sekančiais metais mūsų 
respublika švęs 20 metų ta
rybų valdžios atkūrimo su
kaktuves. Tai bus didžiulė 
mūsų tautos šventė, todėl, 
žinoma, būtų labai gera, 
kad Jūsų ekskursijos atvy
kimas sutaptų su šia lietu
viu tautos švente. Tuo me
tu bus kaip tik vasara, pats 
geriausias metų laikas.

Jūs rašote, kad Jūsų 
duktė sekančias metais 
ruošiasi aplankyti Tarybų 
Sąjungą, kad ji nori atvyk
ti ne su ekskursija, bet 
viena. Nepatarčiau jai va
žiuoti atskirai, be ekskursi
jos, ir štai dėl ko. Sveti
mame krašte, nemokant 
kalbos, nežiūrint ten esan
čios tvarkos, labai sunku 
susigaudyti be pašalinės 
pagalbos ką nors sužinoti, 
pamatyti. Tai aš patyriau 
iš savo asmeniško patyri
mo, besilankant ne tik so
cialistinėse, bet ir kapita
listiniuose kraštuose. Man 
atrodo, kad individualinė 
kelionė pareikalaus nema
ža vargo, lėšų ir duos maža 
naudos, tačiau jeigu ji jau 
pasiryš viena leistis į tokią 
kelionę, tuomet prašau 
apie tai pranešti mums, 
apie atvykimą, tuomet Re
gina atvyks ir, jeigu ji ne
prieštaraus, galės būti jai 
palydovu.

Apie mūsų šeimą aš nie
ko nerašysiu, apie tai Jūs 
žinote iš Reginos laiškų. 
Kaip jau Jums rašė Regi
na, mama po padarytos jai 
apendikso operacijos pa
sveiko ir, kaip ji man pati 
pasakojo, jaučiasi neblogai. 
Sekančiais metais kartu su 
dukra ji ruošiasi persikelti

Vargonai sveria 
20 toną

Maskvoje, Čaikovskio var
do salėje, baigiami įrengti 
nauji vargonai. Tai bus 
didžiausias šalyje muzikos 
instrumentas. Jo aukštis 
beveik lygus dviejų aukštų 
namui ir siekia 8 metrus. 
7,800 vargonų vamzdžių 
sveria daugiau kaip 20 to
nų.

Šie vargonai tobulesni už 
ankstesnius pavyz džius. 
Speciali mašina automatiš
kai pakeičia registrus, to
kiu būdu, vargonininkas 
gali groti be padėjėjo.

Unikalus instrumentas 
pagamintas pagal TSRS 
Kultūros ministerijos užsa
kymą Krnovo mieste se
niausioje čekų įmonėje, ku
ri per 82 savo gyvavimo 
metus pagamino daugiau 
kaip 3,000 vargonų.

gyventi į Vilnių. Kur ji 
apsispręs gyventi, nežinau, 
greičiausia gyvens ir vie
nur ir kitur.

Būtų galima, žinoma, 
dar daug Jums rašyti apie 
tuos pakitimus, kurie 
įvyksta Lietuvos gyvenim-e, 
apie tuos ats i e k i m u s ir 
sunkumus, su kuriais ten-! 
ka susidurti mūsų socialis
tinės statybos procese. Ma
nau, kad bus geriausia, 
kuomet visa tai atvykę Jūs 
pamatysite savo akimis.

Iki pasimatymo, 
Justas

Prieš išsiunčiant į mūsų 
šalį, instrumentą išbandė 
žymūs vargonų muzikos 
meistrai L Reinbergeris ir 
M. Šlechta. Jie labai ge
rai įvertino jį. ,

Įdomu, kad kiti tokie var
gonai, tik kiek mažesni, 
prieš dvejus metus buvo 
įrengti didžiausioje Čeko
slovakijos sostinės salėje— 
“Rudolfino,” kur paprastai 
rengiami “Pragos pavasa
rio” koncertai.

Maskviečiai, gavę puikią 
Čekoslovakijos meistrų do
vaną, išgirs naujuosius 
vargonus Čaikovskio vardo 
salėje šių metų koncertinio 
sezono atidarymo dieną.

Skaičiai ir faktai 
apie Ispaniją

Ispanijoje, kurioje yra 
30 milijonų gyventojų, 10,- 
548,561 žmogus niekad ne
lankė mokyklos. Tik 165,- 
403 žmonės išėjo aukštuo
sius mokslus. Paskutiniais 
mokslo metais diplomus ga
vo 12 geologijos ir kalnų 
pramonės inžinierių ir 42 
agronomai. Šalyje yra tik 
415 viešųjų bibliotekų.

★ Dabar Ispanijoje yra 
milijono bežemių ku

mečių. Kasmet vidutiniš
kai 80 tūkstančių ispanų 
emigruoja iš šalies, dau
giausia į Lotynų Ameriką. 
Laikraštis “Ja” vadina 
emigraciją “kraujo čiurkš
le, tekančia iš šalies kūno!”

Bambukai labai 
greitai auga

Iš daugiamečių augalų^ 
gana savotiškas yra bam
bukas. Jis išsiskiria savo 
aukščiau. Tropikuose per 
du mėnesius bambukas iš-I 
auga iki 30-40 metrų. Per 
parą kartais išsitempia.wt 
visą metrą. Dargi žinoma 
legenda. Kartą keleivis, 
ilsėdamasis prie bambuko, 
pakabino ant jo skrybėlę ir 
užsnūdo. Kai p r a b u d o, 
skrybėlės negalėjo pasiek
ti — taip bambukas išau
go.

Pietų gyventojai jau -se
niai pastebėjo šio augąlo 
tvirtumą. Savo stiprumu 
bambukas pralenkia kai 
kuriuos medžius. Jis nau
dojamas baldams, popie
riui, vandentiekio vamz
džiams gaminti, o taip pat 
vasarnamiams ir tflta'mš 
statyti.

Reikia pažymėti dar vie
ną įdomią bambuko savy
bę. Jis žydi labai retai—* 
kartą per kelias dešimtie 
metų. Dauginasi' šaknia
stiebiais. Kur ben u m e s i 
šakniastiebį — jis išleidžia < 
atžala. 'v

Washingtonas. — Angli
ja, Kanada, Francūzija, 
Italija ir Jungtinės Valsti
jos nesusitaiko nusiginkla
vimo reikaluose. Kovą 15 
d. jos turės susitikti ir 
tartis su penkiomis socia
listinėmis šalimis.

Washingtonas. — Numa
toma, kad 11960 metais pa^ 
brangs maistas.

Rojus Mizara

Pusdienis Lukiškių kalėjime
(Pabaiga) \

• —Duonos mes kalėjime 
nekepame, — buvo atsaky
ta. — Ją gauname iš mies
to kepyklų.

Duona gera, tokia pat, 
kaip Vilniaus valgyklose.

Viename katile virė gri
kių košė. Ji bus išdalinta 
tiems kaliniams, kuriems 
gydytojas paskyrė dietinį 
maistą.

Kiekvieną dieną atvyks
ta g y d y t o jas patikrinti, 
koks ruošiamas kaliniams 
maistas, kaip jis atrodo. 
Viskas čia atliekama griež
toje gydytojų priežiūroje.

Kaliniams yra nedidelės 
salės, kur jie žiūri kino ar
ba televiziją.

Kiekvienoje kameroje yra 
radijo priimtuvas.

Beje, vyriausioji virėja 
labai prašė, kad už poros 
valandų laiko atvykčiau į 
Virtuvę, ji mane pavaišin
sianti pietumis, kokius val
go kaliniai. Pažadėjau, bet 
neištesėjau, kažkaip tą lai
ką pražiopsojau, vaikščio
damas po kameras, kalbė
damasis su kaliniais.

Kalinių yra visokių: lie- 
5uvių, /lenkų, rusų, žydų, 
tet ir'čigonų. Žinoma, aš 

kalbėjausi tik su tais, kurie 
Šneka lietuviškai. Neno
rėjau jokių vertėjų. Kali
niai buvo atviri, ir jie man 
viską pasakojo, ko aš tik 
juos klausiau. Vienas ar 
du jų pasakojo apie sąvo 
nusižengimus netgi su kaž
kokiu pasididžiavimu. Man 
tų labiausiai buvo gaila.

Ligoninėje
Nepamirštamą įspūdį ma

nyje paliko kalėjimo ligoni
nė. Ji nepaprastai švari, 
visur .tvarka. Ji atrodė man 
pavyždingesnė už kai ku- 

• rias amerikines ligonines 
(pe kalėjimuose). Visi li
goniai, kiek jų radau ir 

/mačiau, užlaikomi gerai: 

švariai aprengti, švariose, 
baltuojančiose lovose guli.

Aprodinėjo man jauna 
gydytoja. Supažindino su 
savo “štabu.” Čia nuolat 
budi chirurgė, čia yra vi
sas ligoninės kolektyvas.

Pirimausia klausiau gy
dytoją:

—Tamsta .čia, kalėjime, 
ir gyvenate?

—Ne, ne, ne,—atsako ji. 
— Aš ir kiti gydytojai ir 
medicinos seselės gyvename 
mieste. Čia tik dirbame po 
šešias valandas per dieną, 
kaip ir visi kiti Lietuvos 
gydytojai.

Bet ligonipė buvo beveik 
tuščia. Tuštėja kalėjimo 
kameros, tuštėja ir ligoni
nė.

Vyrų skyriuje buvo tik 
keli. Vienas buvo su suža
lotomis kojomis. Šoferis. 
Važiuodamas v užmušė kitą 
žmogų, na, ir pats susižei
dė. Už žmogaus užmušimą 
gavo 12 metų kalėjimo. 
Matyt, važiavo išgėręs.

“Už varažijimą...”
Gydytoja nuvedė mane j 

nėščių moterų skyrių. Bu
vo ten trys moterys. Viena, 
jau pabuvusi, guli lovoje, 
gerai nusiteikusi. Gydyto
ja sako:

—Rytoj, tur būt, ji gim
dys.

—Kaip jaučiatės ?—klau
siu gulinčiosios.

—Gerai.
—Už ką jūs čia pakliu- 

vote?
—Už varažijimą (burti

ninkavimą), — ramiai at
sako ji.—Aš esu čigonė.

—Kiekui metų nuteista?
—Vieneriems.
—Pirmas nusižengimas?
—Ne, ne, jau kelintas iš 

eilės.
—Ar, manote, jis bus 

paskutinis? -
—Nežinau.
Kitame kambario šone 

stovi jauna, gal 18 ar 19 
metų amžiaus, smulkaus 
Veido, moterukė. O greta 
jos vygė, kurioje ramiai 
miega kūdikis, smulkutis, 
kaip sagutė.

—Jis—jūsų? — rodyda
mas į kūdikį klausiu.

—Taip, mano. Bet ne 
jis, o ji—dukrelė.

—Kaip seniai pagimdė- 
te?

—Prieš tris savaites.
—Už ką čia jūs atsidūrė

te?
—Už grobstymą svetimo 

turto.
—Ilgam?
— Vieneriems metams. 

Aš esu čigonkaitė.
—Gražiai lietuviškai kal

bate.
—Tai kaip kitaip kalbė

siu !..
—Kuo vardu dukrelė?
—Dar nežinau.
Paspaudęs ranką gydy

tojai, chirurgei ir jų padė
jėjoms, ėjau toliau. x

Įeinu į susitikimų kam
barį. Trys moterys kalba
si su trimis kaliniais, gal 
su savo vyrais, gal giminai
čiais, neklausinėjau. Ilgas, 
per visą kambarį, platokas 
stalas. Skersai jo lankyto
jos lėtai kalbasi su lanko
maisiais. Leidžiama kalbė
tis vieną valandą. Gale 
stalo sėdi kalėjimo tarnau
toja ir stebi, kad lankyto
jos nepaduotų lankomie
siems to, kas neleidžiama. 
Klausiu viršininką:

—• Leidžiama kaliniams 
atnešti iš laisvės dovanų?

—Taip, leidžiama, Bet 
jas griežtai patikriname. 
Kai kurie bando įšmuge- 
liuoti alkoholinių gėralų. 
Žinoma, tokių dalykų ne- 
praleidžiameĮ

Kalėjime i yra ir krautu
vė. Čia galima pirktis vi
sokių produktų, net ir ei* 
garečių.

Kur sėdėjo Vincas 
Kapsukas?

Eidamas į Lukiškių ka
lėjimą, aš tikėjausi, kad 
surasiu tas kameras, ku
riose sėdėjo V. Kapsukas ir 
Z. Angarietis, įžymieji Lie
tuvos darbininkų vadovai, 
revoliucionieriai. Po marš
ruto per kameras -r- jų la
bai daug, '— klausiau vir
šininką:

—Pasakykite man tams
ta, kurioje kameroje buvo 
kalintas Vincas Kapsukas?

J. Pučkys nusišypsojo.
—Aš pats . taipgi labai 

norėčiau tai sužinoti, bet 
negaliu.

—Nėra1 jokių dokumen
tų, pagal kuriuos būtų ga
lima sužinoti?

—Nėra! Atsiminkite: ši
tame kalėjime sėdėjo ne tik 
lietuvių tautos įžymieji sū
nūs, kaip V. Kapsukas bei 
Angarietis ir kt. Čia gi 
buvo kalinta carizmo' lai
kais, daug baltarusių, ru
sų ir lenkų įžymiųjų tau
tos sūnų, revoliucionierių. 
Lenkmečio laikais pilsuds- 
kininkai kalino čia lenkus, 
baltarusius ir kitus revoliu- 
cionierius-komunistus. Pa
sakyti dabar, kurioje ka
meroje kuris jų buvo, nėra 
galima, nes nežinome.

J, Pučkys man pasakojo 
tokį įdomų epizodą: Prieš 
kurį laiką į kalėjimą atvy
ko iš Baltarusijos du seni 
revoliucionieriai, car i z m o 
laikais ilgokai čia buvę ka
linami. Jie sąkė: būdami 
vienoje kameroje, jie į jos 
sieną įdėjo kai kuriuos sa
vo raštus, kai kuriuos svar
bius dokumentus. Dabar 
jie norėjo juos atgauti.

Sakė: sėdėjome, va, ši
toje kameroje. Parodė ir 
sieną, kur turėjo būti do
kumentai; Siena buvo at
plėšta, bet ’ dokumentų ne
buvo. Eita į kitą panašią 
kamerą, daryta tas pats, o 
dokumentų vis nęrasta. Ei
ta i trečią ir ketvirtą, bet 
viš hieKO u^ešlirasta. Pa

galiau, jie patys prisipaži
no, kad neatsimena, kurio
je kameroje jie buvo kalin
tį. Jos visos panašios, jų 
tiek daug. O tuomet, kai jie 
čia buvo, nekreipė mažiau
sio dėmesio į kalėjimo “ge
ografiją.”

Buvusioje cerkvėje
Statydama Lukiškių ka

lėjimą, carienės Ekaterinos 
valdžia čia pat pastatė ir 
didžiulę cerkvę, į kurią 
versdavo kalinius eiti mels
tis. Cerkvės architektūra 
—imponuojanti ir iš lauko, 
ir iš vidaus. Bet dabar ji 
jau nebe cerkvė, o klubas. 
Čia kalėjimo tarnautojai 
susirenka visokiems posė

džiams, čia demonstruoja
mi filmai. Ten, kur buvo 
didysis altorius, dabar yra 
ekranas ir nedidelė estra
da meninei saviveiklai.

Ant vienos sienos kabo 
didelis, įdomus aliejinis 
paveikslas, vaizduojąs za
porožiečiu mitingą, kuria
me jie rašė laišką Turkijos 
sultonui. Klausiu viršinin
ką:

—Ar nebus dailininkas 
paėmęs mintį iš Gogolio ro
mano “Taras Bulba”?

—Veikiausia, — atsakė 
J. Pučkys.

Ką daryti su pustuščiu 
kalėjimu?

Įdomu tai, kad pats, ka
lėjimas yra apš i 1 d o m a s 
centriniu šildymu, o kalė
jimo administracijos patal
pos šildomos krosnimis — 
anglimi.

Aš klausiau viršininką:.
' —Kadangi kalinių skai

čius mažėja ir mažėja, tai 
kam jį pustuštį laikote? 
Ką manote su kalėjimu da
ryti? 5

Atsakymas buvo toks:
—Mes šį klausimą irgi 

svarstome. Reikės ką nors 
daryti, bet kok kas nieks 
nežino, ką daryti. Gal bū
tų galima paversti šį pa
statą viešbučiu, bet tai lą- 

bai daug kainuotų. Atsi
minkite, kad pastatas buvo 
statytas kalėjimui. O gal 
teks jį nugriauti ir jo vie
toje. pastatyti gyvenaipųp^ 
sius namus.

—Ar nebūtų galima ka
lėjimą paversti, sakysime, 
dailininkų dirbtuvėmis?

—Tam tikslui pastatas 
per didelis, — buvo atsa
kyta.

Padėkojęs viršininkui J. 
Pučkiui už paslaugą, už 
draugišką priėmimą, vykau 
laisvėn. Geležinės durys 
užsitrankė, ir aš jau buvau 
gatvėje.

Eidamas atsiminiau vy
riausios virėjos prašymą 
ateiti pietų, paragauti ma
karonų sriubos su lašiniais.

Būtų buvę labai įdomu, 
su kaliniais kartu papie
tauti. Bet grįžti atgal jau 
nedrįsau.
“Gyvenimas — mokykla”

Praėjusiais metais buvo 
pradėtas leisti kaliniams 
laikraštis — “Gyvenimas— 
mokykla y Laikraštis ketu
rių puslapių, gerame po
pieriuje. Jame telpa dau
giausia pataisos darbų ko
lonijose esančiųjų arba iš 
jų jau išėjusiųjų — raši
niai. Štai R. Dobiliūtės. 
laiškutis:

“Aš grįžau iš kolonijos 
ir pradėjau dirbti. Labai 
apsidžiaugė mano senoji 
mamytė, o kartu ir aš. Dir
bu plytų fabrike. Sten
giuosi dirbti kaip galima 
geriau.

“Aš prašau mano laišką 
pers kaityti visiems kali
niams ir priminti jiems, 
kad tik sąžiningu darbu ir 
geru elgesiu jie gali išpirk
ti savų kaltę... Šiandien aš 
pasiryžusi eiti dirbti ten, 
kur būsiu reikalinga, nebi
jodama jokių sunkumų...”

.. Laikraštis iliustruotas 
paveikslais pavyzdingai už
silaikančių kalinių. Telpa- 
jame ir karikatūra, pašie-
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pianti tuos, kurie nenori 
teisingai dirbti.

“/ darbą žiūri jie iš aukš
to, o prie pietą—sudidžiau- 
siu šaukštu,9' sako parašas 
po viena karikatūra, nu
piešta vieno iš kalinių.;

Galvojau kalėjime, galvo
ju ir šiuos žodžius rašyda
mas : smagu, kad daug ka
lė j i mo kamerų stovi tuščios. 
Dar smagiau bus, kai jos 
visos ištuštės, kai visi, mū
sų tautos sūnūs ir dukros 
išsiauklės taip, kad apie 
kalėjimus tik knygose skai* 
tys, tik kartos kartoms pa
sakos, jog kadaise buvo.ka
lėjimai, buvo pataisos dar
bų kolonijos, kuriose prie
varta laikė žmones, pada
riusius dideles klaidas, iš
krypimus iš doro, teisingo 
kelio. ' .

Be abejonės, toks laikas 
ateis, nes prie to socialisti
nis pasaulis žengia. ;

Vorą tinklai
Pasaulyje, yra daug vorų, 

didelių ir mažų. Beveik vi
si jie turi nuodų, bet jtios 
naudoja tik savo aukų pri- 
baigimui, kurios pakliūva į 
tinklus. Žmonėms pavojin
gas voras—tik taip vadina
moji “Juodoji našle.” Kitų 
įkandimas tik tiek žalin
gas, kaip ir kitokių vabz-

Ypatumas yra tas, kad 
vorai labai gražiai moka 
pasidaryti tinklus. Dar
niausiai jų tinklai yra ap* 
vali, kai kurie pasidaro ir 
dėžučių formoje. Visi tink
lai gražiai, įdomiai ir me* 
niškai padaryti. Dažnai ga
lima pasižiūrėti į juos ir 
pasigėrėti.

Voras turi net aštuonias 
akis. Dauguma jų turi po 
keturias kaktos pri 
ir po keturias iš šalių. Be 
vorai, nors ir labai 
prastai mato, nes jų akys 
nejuda.
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SENIS I
(Tąsa)
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Nė viena skraidanti žuvis nedrums
tė vandens paviršiaus, nesimatė aplin
kui ir smulkių žuvų. Tačiau senis stai
ga pastebėjo, kaip pakilo nedidelis tu
nas, persivertė ore ir nukrito galva že
myn į vandenį. Tunas blykstelėjo sau
lėje sidabru, o, jam nukritus, ėmė šo
kinėti kiti tunai, taškydami vandenį ir 
ilgais šuoliais persekiodami smulkias 
žuvis. Jie nardė aplink, vydami žuvytes 
priešaky savęs.

“Jeigu jie per greit neplauks, aš juos 
pavysiu,”—pagalvojo senis, stebėdamas, 
kaip tunai iki baltumo suplakė vandenį, 
o fregatpaukštis vėl nardė, gaudydamas 
žuvytes, kurias baimė pakliūti tunams 
išvijo į vandens paviršių.

—Paukštis—didelis žvejo pagalbinin
kas,—tarė senis.

Tuo metu išsitempė valas laivelio už
pakaly, kurio galą senis laikė primynęs 
koja; jis metė irklus ir, stipriai nutvė
ręs virvę, ėmė ją traukti, jausdamas ne
didelį tuną, kuris pašėlusiai blaškėsi ant 
kabliuko. Virvė trūkčiojo vis stipriau, 

g ir jis pamatė melsvą žuvies nugarėlę ir 
auksu tviskančius jos šonus d a r prieš 
tai, kai pritraukė ją prie laivelio ir per
metė per bortą. Tunas gulėjo prieš sau
lę laivelio gale—sunkus ir apvalus tar
si nulieta kulka ir, išsproginęs dideles 
beprasmiškas akis, plakė dailia, lanks
čia uodega į valties dugną, atsisveikin
damas su gyvenimu. Senis iš gailesčio 

' -■ąžmušė jį, suduodamas per galvą, o pas
kiau, dar tebevirpantį visu kūnu, nu
bloškė koja į laivugalio perdangos še
šėlį.

džiojo kojos piršto. Tačiau šiandien yra 
aštuoniasdešimt penktoji diena, ir man 
reikia nesnausti.”

Kaip tik tą akimirką jis pastebėjo, 
kad vienas iš žaliųjų meškerkočių smar
kiai palinko prie vandens.

—Pagaliau,—tarė jis. — Pagaliau. — 
Ir ištraukė iš vandens irklus, kad nepa
judintų laivelio.

Senis siekė valo ir atsargiai nutvėrė 
jį didžiuoju dešinės rankos pirštu ir 
smiliumi. Jis nejautė nei įtampos, nei 
svario, ir laikė valą nesuspaustą. Bet 
štai jį vėl trūktelėjo. Šį kartą trūkte
lėjimas buvo nedrąsus ir nestiprus, ir 
senis puikiai žinojo, ką tai reiškia. Šim
to sieksnių gelmėje marlinas rijo sardi
nes, suvertas ant namų darbo kabliuko 
ašmenų ir išlenkimo toje vietoje, k u r 
jis buvo išlindęs iš nedidelio tuno galvos.

/

Senis švelniai laikė virvelę, o kaire 
ranka atsargiai atrišo ją nuo meškerko- 
čio. Dabar ji galėjo laisvai slysti tarp 
jo pirštų, nesukeldamas žuvies įtarimo.

“Taip toli nuo kranto ir dar tokiu me
tų laiku ji turėtų būti didelė,—pagal
vojo jis.—Valgyk, žuvie. Valgyk, pra
šau. Sardinės tokios šviežios, o tau taip 
šalta, taip tamsu šešių šimtų pėdų gel
mėje. Padaryk dar vieną ratą tamsoje, 
______OT.:xi. .... m
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ĮVAIRIOSLŽINIOS

Pas mus daug lietuvių 
serga. Apie pusę tuzino 
atviručių pasiunčiau į ligo
nines savo draugams. LLD 
kuopos serga du nariai — 
J. Baranauskas ir C. M. 
Bakšas. Baranauskas ser-• 
ga namie: 9 Navojo Rd., 
Somerdale, P. O., Hi-Nella, 
N. J. Bakšas buvo ligoni
nėje, bet dabar jau sveiks
ta namie 1622 Fillmore St., 
Camden, N. J.

Serga “Laisvės” skaityto
jas L. Lutvinskas. Randa
si namuose 1815 So. 6th 
Camden, N. J. Jų draugai • 
ir pažįstami raginami .ser^. 
gančius aplankyti ir pasi
kalbėti, nes tatai padaro ne 
taip didelį nuobodulį.

Jis pajuto lengvą švelnų trūktelėjimą, 
o paskiau ir stipresnį,—matyt, vieną iš 
sardinių sunkiau buvo nuplėšti nuo 
kabliuko. Po to viskas nurimo.

—Nagi,—garsiai tarė senis. — Prisi
artink dar kartelį. Pauostyk. Argi jos 
ne puikios? Paragauk jų 
met gausi ir tuną. Kietą, 
džią. Nesivaržyk, žuvie.

gerai, o

—Albakoro,—garsiai jis tarė.—Iš jos 
išeis puikus jaukas. Ji svertų kokia 

j dešimt svarų.

I
’1 Senis negalėjo prisiminti, kada jis

pirmą kartą pradėjo garsiai kalbėtis su 
savimi. Anksčiau jis dainuodavo, būda
mas vienas, o kartais dainuodavo ir nak
tį, stovėdamas sargyboje ant burlaivio 
arba gaudydamas vėžlius. Galimas da- 

' F lykas, kad jis tuomet pradėjo vienas. 
J ; garsiai kalbėti, kai jį 'paliko berniukas. 
i Bet jis to neprisiminė. O žvejodami 

‘ drauge, jie kalbėjo tiktai tada, kai reikė
jo kalbėti. Jie šnekėdavosi naktį arba 
esant blogam orui, nes buvo priversti 
nieko neveikti. Jūroje neįprasta daug

1 kalbėti be svarbaus reikalo, ir senis taip 
pat laikėsi tokio įsitikinimo. Tačiau da
bar jis dažnai garsiai ištardavo savo 
mintis, nes nieko jos negalėjo apsun
kinti.

—Jeigu kas nors išgirstų mane gar- 
O šiai kalbant, tikriausiai pagalvotų, kad 

aš pamišau,—tarė jis.—Bet aš neišpro
tėjau ir todėl nesibijau. Bepigu turtin
giesiems,—jie laivuose turi radiją, kuris 
gali kalbėti su jais ir pasakoti apie beis- 

. bolą.
1 i “Deja, dabar ne laikas galvoti apie 

beisbolą,”—tarė sau senis.—Dabar lai
kas galvoti tik apie vieną dalyką. Apie 
tai, dėl ko aš gimiau. Gal būt, netoli 
šitų tunų būrio plaukioja didžioji ma
nę žuvis,—pagalvojo jis.—Juk aš suga
vau tiktai vieną nuo būrio nuklydusią 
albakorę. O jos ieško maisto toli nuo 
kranto ir plaukia labai greitai. Visa, 

■ ‘ kas šiandien pasirodo jūros paviršiuje, 
keliauja labai greitai ir į šiaurės lytus.

' i Kažin, ar visuomet taip būna šiuo die- 
tfį nos laiku? O, gal būt, tai nežinomas 

man oro permainos ženklas?”
, Jis nebematė žalios kranto juostos; jo 
akys įžiūrėjo tiktai melsvų kalnagūb- 

| rių viršūnes, kurios atrodė baltos, tarsi 
r ? padengtos sniegu, o debesys virš jų pri- 

minė* aukštus sniego kalnus. Jūra buvo 
į nepaprastai tamsi, ir šviesos spinduliai 

lūždavo vandeny. Zenito saulė užgesino 
j miriadus planktono žiežirbų; tamsiam

Vandeny senis matė tiktai dideles vaivo- 
J rykštės spalvų dėmes nuo lūžtančių ja- 

jjje saulės spindulių ir virves, tiesiai, nu- 
tr įeinančias į gelmę, kuri čia siekė visą

z Tunai— žvejai visas šios rūšies žuvis 
i Vadindavo tunais, skirdami tikruosius 
į Į- vardus tik tuomet, kai nešdavo jas

parduoti arba iškišdavo už jauką,—vėl 
Jį Jienėrė į gilumą. Saulė kepino, ir se- 

nis juto, kaip ji degina jam sprandą; 
|| prakaitas, seniui irkluojant, čiurkšlėmis 

.žliaugė jo nugara.
y’-^Aš galėčiau dreifuoti, — pagalvojo 

? ji8,*-ir numigti, užkabinęs valą už di-

Valgyk,

tuo- 
gar- 
pra-

sau.
Jis laukė, laikydamas virvelę tarp 

smiliaus ir didžiojo piršto, stebėdamas 
ją ir kitas meškeres, nes žuvis galėjo 
pakilti aukštyn arba nerti giliau. Stai
ga valas vėl ėmė virpčioti.

—Ji užkibs, — garsiai tarė senis. — 
Duok, dieve, jai sveikatos.

Deja, ji neužkibo. Ji pasitraukė, ir 
senis nebejuto valo trūkčiojimo.

—Ji negalėjo pabėgti, — tarė jis. — 
Kristus liudininkas—ji negalėjo pabėg
ti. Ji sukinėjosi netoliese. Gal būt, ji 
kartą jau buvo užsikabinus ant kabliu
ko ir tai prisimena.

Bet štai jis vėl pajuto lengvą virve
lės timpčiojimą, ir jam pasidąrė links
miau.

—Ji tik padarė vingį,—tarė jis.—Da
bar ji tikrai praris kabliuką.

Senis buvo laimingas, jausdamas, 
kaip žuvis pamažu timpčioja valą, bet 
staiga jis pajuto kažką neapsakomai 
sunkaus. Tai buvo žuvies svoris, ir 
jis leido valui slysti žemyn, žemyn, 
žemyn, išvyniojant vieną iš at
sarginių ritinių. Nors valas, vos vos 
prilaikomas, lengvai slydo tarp senio 
pirštų, jis vis dėlto juto didžiulį svorį, 
kuris tempė jį žemyn.

—Tai bent žuvis!—tarė jis.—Užsika
bino žiomenų kraštu už kabliuko ir nori 
pasprukti kartu su juo.

“Ji vis tiek apsigrįš ir praris kabliu
ką,”— pagalvojo senis. Jis nepasakė 
garsiai savo ' minties, nes žinojo, kad 
tuomet jo žodžiai galį neišsipildyti. Jis 
žinojo, kokia tai didelė žuvis, ir mintyse 
įsivaizdavo, kaip ji neria vis-gillyn į tam
sumą 'su tunu skersai žiomenų. Aki
mirksniui valas ūpmirė, bet žuuvies svo
ris tebebuvo juntamas. Paskiau svoris 
padidėjo, ir jis vėl atleido virvelę. Se
kundę jis prilaikė ją pirštais, o paskiau 
trauka sustiprėjo, ir virvelę patempė 
tiesai žemyn.

—Prarijo,—tarė senis. — Dabar jis 
buvo pasiruošęs. Jis turėjo ritinius, po 
keturiasdešimt metrų kiekviename, ne
skaitant to, kuriuo jau naudojosi.

—Na, valgyk dar,:—tarė jis.—Valgyk 
iki soties.

“Valgyk taip, kad kabliuko smaigalys 
pataikytų tau į širdį ir užmuštų tave 
vietoje,—pagalvojo jis.—Iškilk į pavir
šių ir leisk man įsmeigti į tave žeberk
lą. Ar tu jau pasiruošus? Ar pakan
kamai pasmaguriavai?”

— Jau! — garsiai tarė jis ir, stipriai 
trūktelėjęs abiem rankom virvelę, iš
traukė kokį jardą, o paskiau vėl ir vėl 
trūkčiojo ją, traukdamas virvę čia vie
na, čia kita ranka, kiekvieną kartą 
įtempdamas visą rankų ir kūno jėgą.

(Bus daugiau}

“Laisves” vajaus iiasekmes _ __ __ ’»..................... --- —>—«
;(Tąsa iš J-ma nusi.)

J. Stasevich, beuiienem, ra................
A. Misevick, Yonkers, New York ....
S. M. Meison, Miami, Florida .. ..........
E. Morkevicii, Montreal;' Canada . .ū . 
Mary Tamelis, blushing, jN ew York . 
Daul Jay, Brooklyn, New York.........
K. Lopatta, Baltimore, Maryland .... 
M. Sprainiene, Brooklyn, New York .
A. B., Brooklyn,( New York...............
Rozalija Budraitis, Girardville, Pa. ..
B. juraitis, Montreal, Canada .. .........
Chas. Visbara, Worcester, Mass..........
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y. 
J. Bernadys, Gardner, Massachusetts 
Fort Lauderdalietis, Florida.............
M. Yakštienė, Ozone Park, New York 
A. Purvinis, Trumbull, Connecticut ..
P. V. Gasper, Grand Rapids, Mich. .., 
Va. Baltušis/Roslindale, Mass............
J. Labanaitis, Pittsburgh, Pa..............
U. Paich, Bridgeville, Pennsylvania .
A. Venskevich, Stoughton, Mass.........
J. Alonis, Brooklyn, New York.......
Julia Mockus, McKees Rocks, Pa. ....
Po $1: C. Matakas, Jackson Hts., N. Y.; J. Bujavi- 

čius, Manchester, Conn.; M. Gedmin, Cleveland, Ohio; 
V. Saudargas, Pittston, Pa.; Joe Austin,, Torrance, Ca
lif.; J. Shagas, Oakdale, Pa.; J. Banaitis, Flushing, L. 
I.; J. P. Koch, Miami Beach, Fla.; A. Ramanauskiene, 
Kingston, Pa.; J. Karosas, Hudson, N. H.; R. E., Pitts
burgh, Pa.;A. Sadasky, W. Hartford, Conn.; L. Zigman, 
Philadelphia, Pa.; P. Zeikus, Brooklyn, N. Y.; W. Svetli- 
kas; Elizabeth, N. J.; A. P. Miller, Fairfield, Conn.; 
Adam Olson, Kulpmont, Pa.; W. Young, Cleveland, 
Ohio; J. Gedeminas, Hartford, Conn.;Jacob Tenis, Lin
den, N. J.; A. Vertelis, Pt. Pleasant, N. J.; J. Zulis, 
Hyde Park, Mass.; Frank Mikantas, Pittsburgh, Pa.; G. 
Kairūkštis, Brooklyn, N. Y.; Frank Obrekes, Paxinos, 
Pa.; K. K., iš N. J.; J. Patašius, Brooklyn, N. Y.; Ch. 
Juška, So. Boston, Mass.; Chas. Lusas, WaterbUry,
C, onn.; M. A. Wenzlow, Arlington, Mass.; Ch. Masaitis, 
Leicester, Mass.; J. Lietuvninkas, Viešas Knyg. L.S ir
D. Drg., J. M. Lukas, V. Pačėsas, K. Kasulis, Worcester, 
Mass.; P. Grenevich, Spencer, Mass.; E. Chaponis, M. C. 
Chiras, Shrewsbury, Mass.

šie miestai su aukomis stovi sekamai:
Waterbury, Connecticut .............
Brooklyn, New York, .............
New Jersey Valstija ......................
Philadelphia, Pa........... . . . . ............
Cleveland, Ohio ..............................
Brockton, Mass.

. San Franciscd, Calif. .....................
Baltimore, ;. ..i............ 
Hartford; Conn:
Pittsburgh, Pa.:...............................
Chicago, Illinois ........................... .
Binghamton, N. Y...........................
So. Boston, Mass...............................
Worcester, Mass...............................
Scranton, Pa-..................................
Los Angeles, Calif...........................
Detroit, Michk .. .................. . ...........
Haverhilll, Mass...............................
Great Neck, New York .................
Rochester, New York......... ...........
Lawrence-L-Lpwell, Mass................
New Haven, Conn............................
Plymouth, Pa-Wilkes-Barre, Pa. .. 
New Britain, Conn. .. . . ............ . .
Norwood,/.Massachusetts .........
Rumford, Maine .......................    <
Bridgeport, Conn........................
Easton, Pennsylvania ....................
Cambridge, Mass.............................
Na/shua, New ’ Hampshire .............
Shenandoah, Pa.'............................
Stamford, Conn................................

• Girardville, Pa.................................
Chester, Pennsylvania ...................
Pittston, Pennsylvania ..................
Minersville, Pa......... ......... ..............
Hudson, Massachusetts .. ...............
Grand Rapid’s, Mich......... ........ ....

"Padėlca Vaįininkams
Paskelbdami vajaus rezultatus, < širdingiausia dėko

jame visiems vajfninkams uia puikų pasidarbavimą laike 
vajaus gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnauji
nimui jau išsibaigusių pretiumeratų.

Su dideliu džiaugsmu/ pranešame vajininįams ir 
plačiajai lietuvių visuomenei, kad vajus, dėka vajininkų 
pasiryžimo ir triūso, buvo labąi sėkmingas. Gauta gra
žus kiekis naujųskaityti jų ir arti šimtu nuošimčių at
naujintos išsibaigusios /prenumeratos. Sukelta $3,345,00 
aukomis į biudžetą196*0 metams. Tai labai puikus daly
kas. Laikraščio įŠleidiyhas materialiai 1960 metais, atro^ 
do, bus galimas be didelių keblumų. \ <

Dėkodami už gražų išvedimą vajaus, prašome visų 
pasidarbavusių vajoje, kartu ir visos pažangiosios \ vi
suomenės turėti mintyje, kad jūsų pagalba “Laisvės”,iš- 
laikymui yra: reikalinga pfer ištisus metus. Visur sueigo
se rūpinkimės pakalbinti tuos, kurie nąpfčnumerūcŲa' 
“Laisvės”, kad i&įsakytų ją. Vasaros, sulaukę, pasirū
pinkite, kur tikAgalima, surengti pramogas “Laisvėj” 
paramai. Svarbų yra užšakytŲ “Laisvę” į Lietuvą savo 
giminėms. Lietuvos žmonės labai myli “Laisvę”. Rūpin
kimės, visi, ka/p galėdami, kaip išmanydami, kad “Lais-
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BrocBon, Mass.
Koncertas labai sklandžiai 

praėjo 
/

Vasario 21 d. montellie- 
čių koncertas pilnai pavy- 
kOk Oras pasitaikė gražus, 
tai apylinkės meno mylėto
jai gausiai atstovavo savo 
kolonijas;, ypatingai bosto
niečiai > gražiai pasirodė, 
tai ir dainininkai buvo ge
rame ūpe, tik daugelis 
skundėsi šalčiu.

i Patsai koncertas buvo 
spalvingas: susidėjo iš vie
nuolikos numerių. Dainos, 
kurias dainavo vyrų choras 
ir niujorkietės didžiumoje 
buvo naujos, pirmų kartą 
sudainuotos. Ir labai gerai, 
kai chorai ir dainininkai 
dainuoja dabartinių poetų 
dainas. Klausovas turi 
įtempti visą savo energiją, 
kad pagauti dainininko ta
riamus žodžius, kitais žo
džiais, kuomet dainininkas 
dainuoja, tai ir klausovas i vėjai ir lietūs, tai vargina, 
nesnaudžia. O antra ver
tus, reikia turėti omenyje, 
kad viskas gyvenime pasi
keitė, tai ir turime dainuo
ti: “Tai ne pasaka, bičiuli, 
tai tiesa, tiesa šventa, į 
Mėnulį, į Mėnulį, lekia, le
kia raketa”. Šiuos žodžius 
paėmiau iš dainos “nuosta
busis kelias”.

I

Atskirai programos pil- 
dytojų nekomentuosiu, nes 
užimtų laikraštyje daug 
vietos. Betgi reikia atiduo
ti didelis kreditas niujor
kietėms, kad jos, atlikę to
kią ilgą kelionę ir tik išli
pę iš mašinos, taip puikiai 
Pasirodė.

Tiesa,. Naujosios Angli
jos meno mylėtojai labai 
gražiai priėmė jų dainas, 
kurios ilgai pasiliks jų vai
dentuvėje. Dar kartą ačiū 
joms, o ypatingai jų moky
tojai Mildred Stensler už: 
taip puikų šumokymą.' 
Kvartete dainuoja sopranai 
Nelė Ventienė ir Nastė 
Buknienė, altai Ona Čepu
lienė ir Koste Rušinskienė.

Vyrų choro, Aldonos 
Wallen ir jos draugo 
Downing, Yuodeikio-Rožės 
Stripinis duetai sklandžiai 
išėjo; publika pamylėjo ir 
naujas meno žvaigždutes: 

‘Audrey Potsus, pianistę, ir 
Lindą Hudson, akordeonis
tę.

Po koncerto, turėjome 
vakarienę ir didesnė pusė 
publikos pasiliko vakarie
niauti, ilgai jie užkandžia
vo ir turėjo progą su drau
gais pasikalbėti, apsikeisti 
žodžiu.. Valgių buvo įvai
riausių, nes draugės mote
rys gausiai suaukojo namie 

“gaminto maisto,, o tas. labai 
[pastiprino vyrų grupės gy
vavimą.
'; Po koncerto ir vakarie
nės visi skirstėsi gerame 1 
ūp'e ir pageidavo daugiau 
tokių koncertų.

į Vaįrde Vyrų Choro* Gra
pes, tariu ačiū programos 
pildyto jams, maisto auko
tojams ir publikai ųž gausų 
atsilankymą.

Lai gyvuoja menas!
Jaunutis

i

Oras pas mus nėra šal
tas. Kelis kartus po trupu- 
tį pasnigo, bet saulei išėjus 
sniegas nutirpo . Tik dideli <<

“Laisvės” No. 14 d. Pi- 
lietis patarė perskaityti Y 
“Šviesos” numerius iš 1936 
m. Paakstintas jo patari
mo savo knygynėlyje sura
dau visus žurnalo numerius 
nuo 1934 metų iki dabar. 
Ot, kiek ten gerų raštų — 
atsiminimų ir kitokių Į Esu . 
dėkingas Piliečiui už pata
rimą.

Pažangūs Philadelphijos 
draugai , džiaugiasi susilau
kę taip darbštaus draugo 
Piliečio. Jiems bus didelė 
pagalba.

Pilietis kviečia lietuvius^ 
atsilankyti kovo 18 d., 7:30 
vaL vakare, į Rusų svetai
nę, 1150 No. 4th St., ir pa
matyti'filmus iš Lietuvos.

Taip, drauge, mes laukia^ 
me tos progos pamatyti fil* 
mus, gamintus Lietuvoje. 
Girdėjau, kad daugelis ti- 
•kiši ten pamatyti ir Rojų ■ 
Mizarą, kuris Lietuvoje iš~ 
buvo pusmetį. Suprantama, > 
jeigu jis tą dieną nebus 
kur kitur, tai susitiksi- 
me šiame parengime.

Aš tikiuosi, kad gal bus 
proga susitikti su Piliečiu 

t ir susipažinti.
Į Camdenietis

i

vė” gyvuotų;/ ■•&/ v

■

/V O £$oL.,

“Laisves” Administracija

V fc',

ROCKEFBLLERIS IR JO 
SLĖPTUVIŲ LIGA

/ \ '■

Albany,, N/Y. New 
Yorko gubernatorius serga 
slėptuvių liga. Jis nori prar 
varyti bilių, kad kiekviena 
šeima pasigąmintų nuo ra- 
dioakeijos slėptuvę.

Jis taipgi siūlo valstijos 
sostinėje7 įrengti tris dide
les'slėptuves. i>vi po vals
tijos kapiteliam, \ o vieną 
toliau. Jų Įrengimui reikė
tų $4,000,000. ’ \

New Haven, Conn, /'
1 Vasario 19 d. The Neigh- < 
borhood Club buvo suren
gęs prakalbas. Žmonių at- U 
silankė apie 300. Kalbėjo 

’jauna negrė mokytoja, ku- • 
ri. gimė, augo ir mokslūs j 
ėjo pietinėse valstijose. To- 

!dėl ji gerai žino tų vals
tijų negrų sunkų gyveni
mą. ' v;

Jį kalbėjo jautriai, apie 
i negrųx gyvenimą, tą neteį-' 
sybę, kurią jiems tenka pa-; , 
kęsti nuo baltųjų šovinistų, 
kaip jiems sunku gauti dar
bo,. vien todėl, kad esą neg- V 
rai. Baigdama ragino vi- 

“sus baltuosius ir negrus 
bendrai kovoti už žmonių 
lygybę, tame ir negrų ra- 
.SČS. • Zj, ’

Antra kalbėjo Dr. Ųp-' 
haus žmona. Dr.. Ųp- 
haus jau treęias mėnesis 
yra kalėjime, kaip, reakci“ 

fjos auka. Ji dėkojo Dr. 
Uphaus vardu už jam pri
jautimą. ir pagalbą. : 

i Sakė,, kad Dr. Uphaua ir 
galėjime' nenusiminęs, nors 
jau yra 69 metų amžiaus. 
Jis ten daug skaito ir rašo 
knygą. ' • 

; Pasibaigus, prakalboms 
f publika buvo pavaišinta ar
bata ir užkandžiais. M V.

,.*/ ■ ‘V

Essex Falls, N. J. — Mi-J 
re tunelių inžinierius R. f 
Smiltie.
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Iš Pennsylvanijos valstijos
i; Valstijos aukščiausias 
teismas sutiko svarstyti 
bylą 4,000. darbininkų, dir
bančių Hershey Chocolate
dirbtuvėje, kurie priklauso 
prie American Bakery ir 
Confectionery unijos lokalo 
464. Pereitų metų lapkričio 
mėnesį žemesnis teismas 
patvarkė, kad jie negalį 
gauti bedarbių pašalpos, 
kadangi, jų pasakymu, jie 
1957 metais nelegaliai išė
jo į streiką, nepasibaigus 
sutarčiai. Unijos lokalas 
dalykus aiškino kita pras
me. Kuo šis dalykas pasi
baigs, ateitis parodys.

Philadelphijos ugniage
sių kapitonas, kurio ko
mandoje yra 300 ugniage
sių, kaltinamas, kad jisai 
padeginėjo namus, kuriuo
se buvo padaryta nuostolių 
už tris šimtus tūkstančių 
dolerių. Robert L. Miller 
prisipažino padegęs septy- 

Tnis namus. Jisai yra vedęs, 
28 metų amžiaus ir turi du 
vaikus. Jis laikomas kalė
jime be kaucijos.

Vasario 19 d. Pennsylva
nijos valstijoje lietus su 
dideliu vėju ir sniegu pada
rė daug nuostolių. Pennsyl
vanijos Turnpike per 200 
mylių buvo uždarytas; 
daug medžių, stogų nuneš
ta. Šaltis didelis. Sniego 
vietomis daug ir bijomasi, 
kuomet sniegas pradės 
tirpti, bus vėl nuostolių.

Prieš kurį laiką Phila- 
delphijoje mokiniai vyko 
busu iš mokyklos. Įėjus į 
busą vienai mokinei, ji bu
vo apstumdyta, jos drabu
žiai vietomis nuplėšti. Kilo 
sąmišys. Tik pribuvus poli

Philadelphia, Pa.
“LAISVINTŲJŲ”

' SUEIGOJE
I / Vasario 26 dieną susirin-
| kę į lietuvių Muzikalę salę,
I nekantriai laukėme, kuo-
X. met ponai “vaduotojai” pa-

1. skelbs mums, kiek jau yra
/\ f išvaduota Lietuvos. Tokios
’v ’ sueigos čia įvyksta sykį į

metus apie vidurį vasario. 
Jąsias rengia taip vadina
ma “Bendruomenė.” Tai 
vis kadaise buvę tituluoti 

į s m e t o n i n iai viršylos ir
y aukščiausio laipsnio ponai.

Čia jie veikia sykiu su ku
nigais. Kunigai čia “vaduo
ja” tūlus lietuvius išeivius 
per ištisus metus nuo vel
niuko žabangų. Jie juos ir 
vadina “avelėmis,” o save 
piemenimis ir tėveliais. A- 
veĮės — pelningi gyvulė
liai, augina vilnas, kurias 

Mgalima kirpti bent porą sy
kių į metus, ir dar kailiu
kas lieka naudingas. Taigi 
toji jų “bendruomenė” — 
patobulinta kirpykla, į ku
rią įsivilioja nemaža ir bu
vusių laisvamanių; juosius 
taipgi apkerpa ir apskuta...

Šiuo sykiu ceremonijos 
buvo paprastos, kaip ir vi

ii suomet. Kunigų maldos, 
, šioks toks koncertėlis, poli
tikierių pamokslėliai. Kaip- 
gi čia galima apsieiti tik 
su klebonu ar kokiu se
nu ponu kaulyti pinigėlių, 
— reikia ir amerikoniškų 
pilitikierių. Šiuo sykiu bu
vo' parūpintas vienas iš šio 
miesto, o kitas iš valstijos. 
Politikieriai gerai infor- 

į A ’ muoti, žino, ką pagirti, ką 
v nupeikti ir kiek prižadėti 

^“vaduotojams”. Jau per 
^^fį&Ugelį metų jie prižadų 

.:V daug pateikė, o tas “išlais- 
K vinimas” nė iš vietos nepa- 

judintas. .
Svarbiausiu kalbėtoju šį

cijai tvarka buvo atsteigta. 
Keli vaikėzai areštuoti.

Kokią jie bausmę teisme 
gavo, neteko patėmyti. Bet 
mokyklų taryba patvarkė, 
kad 8-ni kaltininkai negali 
važiuoti busais į mokyklą 
ar iš mokyklos, bet turi tu
rėti savus busus, arba au
tomobilius mokyklai pa
siekti.

Šioje apylinkėje, kurioje 
gyvenu, plaukų nukirpimhs 
pakilo iki $1.75. Kilo pro
testų audra iš kostumerių 
pusės, bet protestai nieko 
nepagelbėjo. Barbenai sa
ko, kad pradžioje jiems 
biznis sumažės, bet žmonės 
apsipras. Tačiau kirpimo 
mašinėlės padarė gerą biz
nį.

Ačiū draugam už laišku
čius, per kuriuos prisimena 
mane, ir aš jiem atsimoku 

I irgi su laiškučiais. Drg. J. 
Stanelis iš Short Hill, N., 
J., susirūpinęs LDS 8-tos 
kuopos reikalais. Kuopos 
sekr. Anushkis išvyko į 
Floridą, ir jisai bijosi, kad 
gali kokia našliuke jį ten 
pavilioti ir jisai negrįžtų 
atgal; tuomet kuopa netu
rėtų finansų sekretoriaus.

K. Churlis su šeima, gy
venantys Pattenburg, N. 
J., irgi išvyko į Floridą ir 
savo atviruke pažymi, jog 
sugrįš tik pabaigoje kovo 
mėnesio. Laimingų vakaci- 
jų!

Drg. J. Weiss, brookly- 
nietis, rašo, kad gavo tris 
narius į LDS, ir penkis na
nus į Literatūros Draugi
jos kuopą. Gražus darbas, 
drauge! Pažįstu daug 
brooklyniečių, bet mažai jų 
tarpe tokių yra, kaip Jūs.

Pilietis

sykį buvo iššauktas koks 
tai “ekscelencija,” dauge
lio univers i t e t ų profeso
rius, kelių laikraščių ir 
žurnalų r e d a k t o rius — 
daktaras Antanas Trima
kas. Tai apsukrus veidmai
nys. Jis klastingai “aiški
no” Lietuvos praeitį ir da
bartinę padėtį. Jis daug 
kalbėjo apie kokią ten di- 
d ž i ą j ą žmonių laisvę ir 
kaip jie kovoja dėl jos. Ir 
jie jąja geriausiai naudoja
si tik per Madrido ir Vati
kano radijo stotis, kur 
jiems leidžiama laisvai 
skelbti jų “laisvės” idėjas į 
Lietuvą. Stotį teikia veltui, 
tik jiems pinigų daug rei
kia “skelbėjų” palaikymui. 
Vadinasi, tik fašistas 
Franko ir Vatikanas yra 
aukščiausi jų “laisvės prie- 
teliai.”

Visa Trimako kalba —- 
tai skundimasis, o gal mo
kymas vakarų, kad jie sku
bintus! jėga “išlaisvinti” 
jiems Lietuvą. Vakarai, 
esą, blogiausiai daro derė
dami esi su Chruščiovu, ir 
tt. Tai atviras reikalavi
mas atominio karo, kuris 
sudegintų ne tik Lietuvą, 
bet ir juos pačius.

Ir nežiūrint tų bendruo- 
menininkų su klebonais su
sijungimo, jų pin i g i n i s 
maišas kasmet mažėja. Šie
met dar mažiau surinko. 
Keista, kad paskelbė vieną 
geradėją, davusį šimtinę, 
bet prašiusį neskelbti jo 
vardo. Tai kam ta baimė? 
Juk į subversyvų sąrašą už 
tai nepaklius!

Mūrininko sūnus

Kam reikalingas lietuviš-? 
kai-anglišgas ir angliškai- 
lietuviškas žodynas, kreip
kitės į Laisvės knygyną ir 
gausite. Kaina $3.50. '■ :

Waterbury, Conn.
VISŲ DĖMESIUI

LLD 28 kuopa laikys su
sirinkimą kovo 5 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Pilie
čių Klubo žemutinėje patal
poje, 103 Green St. Po su
sirinkimo bus minėjimas 
Tarptautinės Moterų die
nos.

Bus prakalbų. Čionai su
žinosite, kaip seniai mote
rys jau dalyvauja• visuome
niškame veikime, kokią 
svarbią rolę vaidina. Nuo 
1871 m. Paryžiaus Komu
nos moterys energingai 
stojo kovon už savo ir vi
sų darbo žmonių teises. 
Nors ta kova joms yra sun
ki, nes ant jų pečių gula 
šeimos auklėjimo reikalai, 
namų darbai ir kiti, bet jos 
nenuilstančiai kovojo ir ko
voja.

Dabartiniu laiku socia
listinėse šalyse moterys jau | 
vaidina labai svarbią rolę 
visuomenės gyvenime. Jos 
ir kapitalo šalyse vis dau
giau iškovoja teisių. Tai
gi, visos ir visi kviečiami 
ateiti ir išgirsti prakalbas.

K. Krasnickas kalbės apie 
savo patyrimus Lietuvoje, 
nes jis ten lankėsi pereitą
ją vasarą. Nemažas

Miami, Fla.
Šios apylinkės darbda

viai buvo nusukę darbinin
kams (pereitais metais) 
$280,509. Federalės valdžios 
departmentas tyrinėjo ir 
surado, kad 225 darbdaviai 
nusuko tą sumą, nemokė
dami viršlaikio, nemokėda
mi valdžios nustatytos $1 į 
valandą algos..

Valžios tyrinėjimo pasek
mė: visi (Įarbininkai atga
vo jiems nusuktą užmokes
tį.

Ųž federalės valdžios 
įstatymų laužymą yra 
skaudi bausmė. Šie 225 dar
bininkų išnaudotojai - suk
čiai sulaužė ne vieną, bet 
keletą virš minėtų įstaty
mų, bet nei už vieną nebu
vo nubausti. Bet tegu su
laužo įstatymą darbinin
kas, matytum, kas su juo 
atsitiktų!

South Dade farmeriai, 
daržovių augintojai, publi
kos atakuojami už blogas 
darbo sąlygas migrantams 
laukų darbininkams, krei
pėsi į valstijos gubernato
rių, kad išgirstų jų pusės 
istoriją.

Girdi, viskas yra netiesa, 
kuo žmonės juos-kaltina.

Skriaudžiami migrantai 
irgi turėtų pasiųsti savo 
delegaciją, bet abejoju, ar 
jie turi nors mažiausį su
pratimą, kad tai galima pa
daryti.

Migrantas

Daugiau įvairių parengi
mu Laisvės naudai

I » II! I

Dabar jūs galite aplankyti 
SAVO GIMINES 

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

PAVIENIAI ar GRUPĖMIS.
Tukstanėiaį pasitenkinusių 

lankytojų sa^o apie darbingumą 
CQSM0S ^ĄVEi; BUREAU, 

Inc., New Yorke, 
kurią tvarkė jų keliones i 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 5-1711
COSMOS... padeda keliautojams 

jau nuo 1898.

Bridgewater, Mass.
Iš BLDS »UTOŽjavim°
Sąųsio 3Q ,d. įvyko 

Darominkų Kooperatyvo 
sėrmmkų sųvažia v i m a s 
Citizen Club salėje, 60 
Halė St. Sėrįninkų dalyva
vo daug. Nemažai buvo iš 
kitur.

Kooperatyvo viršininkai 
išdavė plačius raportus iš 
biznio stovio. Pasiro d o, 
kad 1950 metai buvo geri 
biznyje,nes pelno padaryta 
netoli $28,000. Boarddirek- 
toriai taipgi išdavė rapor
tus. Visi raportai priimti.

Buvo pakeltas klausimas 
šėrininkams išmokėti divi
dendus. Po plataus apdis- 
kusavimo nutarta dividen
dų nemokėti, nes pinigai 
reikalingi biznio vedimui.

Biznio manadžęris - R. 
Stitilis raportavo, kad vi
siems šėrininkams buvo iš
siuntinėti laiškai apie šėri- 
ninkų suvažiavimą ir perei
tųjų metų finansinė apy
skaita, kurią sutaisė “ac- 
counteris”. Daug laiškų su
grįžo, nes šėrininkai, persi
kėlę gyventi į kitą vietą, 
naujo adreso nepridavė. 
Negavusieji atskaitų už 
195i9< metus, gali atsikreip
ti į Kooperatyvą ir gaus. 
Gali rašyti lietuvių ar 
anglų kalba.

Į valdybą išrinkti tie pa
tys, kurie buvo ir pereitais 
metais.

Šiuo kartu čeverykų 
dirbtuvė dirba pilnai, ran
dasi apie 200 darbininkų. 
Kooperatyvo valdybos ir 
direktorių b susirinkimai į- 
vyksta kiekvieno mėnesio 
pirmo penktadienio vaka
rą.. Dirbtuvės ofisas yra 42 
Spring St.

Į Valdybą dauguma įeina 
montellieČįų — pirmosios 
kartos amerikiečių, tai yra, 
čionai gimusių ir mokslus 
ėjusių lietuvių. Iš senesnės 
kartos esame tik keturi. Su
sirinkimuose yra susitari
mas. Dirbtuvė gerai tvar
koma. Senoji ir • jaunoji 
karta draugiškai bendra
darbiauja Kooperatyvo ge
rovei.

Vienas iŠ direktorių

Worcester, Mass.
Bus suvaidinta “Išeivis”
Vietinis Aido Choras ruo

šiasi dar syk^ atlikti didelį 
kultūrinį žygį: perstatyti 
muzikalę dviejų; aktų dra
mą <<Išėivis,.n Stasio Šim
kaus parašytą. Tai didelis, 
daug spėkų ir talentų rei
kalaujantis veikalas. Vie
nok didelis pasiryžimas ir 
pastangos (surenkant savi
veiklininkus, seno sios ir 
naujosios kartos talentus) 
sudaro galimybę perstatyti 
tą nepaprastai gražų vei
kalą. Tai didelė dėka ne
nuilstančiam muzikui 
kompozitoriui Jonui Dir
velių!, kuris mokytojau
ja Aido Chore. Veika
le yra daug dainų su augkš- 
ta muzika. Solistai, duetai 
ir visas choras dainuoja ir 
dainuoja.: Birma scena per
statė, kaip Lietuvoje, pra
džioje šio dvidešimto šimt
mečio, daug jaunų vyrų 
vyko į Ameriką. Persta to 
Jono graudingas išleistu
ves su daina l

Sudie, Lietuva, 
Man linksma buvo 
Gyvent tavo'šalelėj. 
Širdį man skauda, 
Skaudu ir graudu 
SvetiiĄojob važiuojant. 
Sudie, Anykščiams, 
Sudie, Utėnams,
Sudie, Lietuvos kalnams, 
Sudie, sūneli, 
. . ‘ y sudie, ir 1.1.
Antrasėęha parodo Ame

rikoj gyvenančius lietuvius

rW&i‘.u 

taĮs laikais. Yra nemažai 
juokų. Trečioji scena: lie
tuvių karžygiškos kovos su 
Lietuvos priešais, kaizeri- 
niniais okupantais. Jonas 
atskrenda lyg erelis į tų 
kovų sūkurį. Lietuvių per
galė ir džiaugsmas, kad 
nauja gadynė švinta. Tai 
tikra Lietuvos istorinė dra
ma, kupina juokų, liūdesio, 
ašarų ir džiaugsmo. Kiek
vienas žiūrovas galės turė
ti didelį pasitenkinimą.

Perstatymas įvyks balan
džio mėnesį. Visi tėmyki- 
te skelbimus ir nepraleis
kite progos pamatyti tą 
įdomų veikalą. D. J.

Grand Rapids, Mich.
Veikėjų stoka

Vasario 8 d. buvo graži 
saulėta diena, žemė baltuo
ja. O pasitaikė taip: jaunąs 
studentas vardu Bob vežė 
savo bobutę (grandma) į šį 
miestą pas jos dukrą-žentą, 
o pats Bob po 10 dienų 
atostogų turėjo vykti mo
kyklon į Kalamazoo. Taigi 
ir man buvo proga čia at
vykti, pasimatyti su gerais 
draugais.

Vakare kaip 9 vai. jau 
buvome priemiesty ir aš iš
lipau Scribner gatvėje, o 
anūkas su grandma nuva
žiavo, kur jiems reikia.

Nors gatvė tamsoka, nu
meriai ant namų ne visur 
įžiūrimi, vienok susiradau, 
kur gyvena P. Rakštis, ku
ris sausio 5 d. palaidojo sa
vo mylimą žmoną Zuzaną 
šio miesto laisvose kapinė
se. Zuzana buvo operuota 
porą sykių ir dideliuose 
skausmuose užbaigė savo 
gyvenimą, išgyvenusi su 
savo Povilu 45 metus, palik
dama jį vieną vargti. Povi
las jau per eilę metų turi 
silpną regėjimą.

Prieš eilę metų Povilas 
ir Zuzana gyveno Muske- 
gane ir smarkiai darbavosi 
organizacijose.

Mano čia atvykimo tiks
las buvo matytis sų pir
maujančiais žmonėmis ir 
pasikalbėti apie veikimą. 
Spėjau pasimatyt su Rim- 
kevičiais, labai malonūs ir 
supratlyvi draugai. Sutikau 
Labunskienę. ' Mačiau Ži
linskienę ir jos sūnų, kurie 
užsiima batų taisymu. Pla
navau dar su kai kuriais, 
ypač su d. Gaspariene, pa
simatyt. Užėjo sniego ir lie
taus šturmas, gatvės buvo 
storai sniegu ir ledu užklo
tos. Tai mano plano reali
zavimą ir sutrukdė. Lydi
mas sniego pūgos, vykau 
namų link, apie 80—90 my
lių. Mačiau Sūnų-Dukterų 
Draugijos mitingą, kuria
me buvo apie 40 ypatų.

Vėlinu šio miesto progre- 
syviams geriausios kloties..

J. K.

Baltimore, Md.
FILMAI IŠ LIETUVOS

Niujorkiškis J. Grybas 
atvyks pas mus su filmais 
iš Lietuvos. Tai bus kovo 
20 d., 2 vai. popiet, Finų 
salėje,' 703 So. Ponca St., 
Baltimore, Md.

Rodys spalvotus-kalbamus 
filmus: “Viename kolūky,” 
“Nemuno žiotyse,” “Nerin
ga” ir kt.

Visi, kurie domitės da
bartiniu Lietuvos žmonių 
gyvenimu, prašomi įsitė- 
myti paminėtą dieną, laiką 
ir vietą, ir ateiti.

Kuopos Komitetas
Richmond, Vd. —Negrai 

protestavo prieš jų teisių 
paneigimą. Apie 200 stu
dentų buvo paskelbę vaL 
gyklose ir krautuvėse “sit- 
down” streiką.

Iš viso pasaulio
BUENOS AIRES, 

ARGENTINA
Valdžia nepaprastai pa

kėlė mokestį už nuosavy
bes, o ypatingai už tuščius 
žemės sklypus. 1958 me
tais buvo pakeltas mokestis 
dvigubai, o 1959 metais pa
kėlė penkis kartus daugiau, 
kaip ji buvo 1958 m., o aš
tuonis kartus daugiau, ne
gu buvo 1957 m.

“La Prensa” iš gruodžio 
27 dienos rašė, kad toji 
našta užkraunama ant ma
žų savininkų, o ne ant tų, 
kurie yra turtingi .

Prieš tokį pakėlimą su
judo visi paprasti gyven
tojai. D. Y.

Afro-Azijos ir Lotynų 
universitetas

Maskva. ' — Tarybų • Są
jungos sostinėje bus atida
rytas Azijos, Afrikos ir Lo
tynų Amerikps tautų uni-! 
versi te tas. Pradžioje jame 
mokysis apie 500 studentų, 
o vėliau bus iki 4,000.

Jis bus žinomas kaip 
Tautų Draugiškumo uni
versitetas. Užsienio studen
tus finansuos TSRS vyriau
sybė. Numatoma, kad bus 
daug studentų iš Azijos, 
Afrikos ir Lotynų Ameri
kos.

SIRIJOJE TIESIA 
GELEŽINKELĮ

Damaskas. — Jungtinė 
Arabų Respublika pradėjo 
darbus nutiesimui naujo 
geležinkelio iš Aleppo 
miesto į La takią. Jis bus 
145 mylių ilgio. Jo nutiesi
mui bus reikalinga apie 
$45,000,000.
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Vajus tarp tekstilės 
darbininkų

Miami, Fla. — Keturios 
unijos: Amalgamated 
Clothing Workers of Ame
rica, International Ladies 
Garment Workers, Textile 
Workers ir United Hatters 
& Millinery Workers imsis 
organizuoti neorganizuotus 
tekstilės darbininkus.

Unijų vadai, sako, kad 
galima įunijas įtraukti dar 
500,000 naujų narių. Bus 
specialiai kreipiamas, dėme
sys į pietines valstijas, kur 
beveik visi darbininkai dar 
neorganizuoti.

Parašė x
T. J. Kučinskas

740 W. 34th St,

platino laisvąją 
kunigai platino

ATIDŽIOS!
Baltimorės, Washington© ir 

Apylinkės Piliečiai!

Romos kunigai, skelbia, laisvamaniai, socialistai, bolševikai yra 
materialistai ir laisvos meilės platintojai. Rasite istorijos faktus:, 
popiežiai, kardinolai, vyskupai, kunigai buvo vedę po kelias moteris,, 
priedui turėjo suguloves. Materialistai kunigai 
meilę. O politikieriai skelbė ir tebeskelbia, jog 
aukštą moralybę.

Knyga: 204 p., kaina $1.50.
T. J. KUČINSKAS ?

5 p.^Laisve (Liberty)— Penkt.,z vasario (Ęeb.) 26, 196

Package Express and Travel Agency, Inc. kreipia jūsų 
atidžią į tai. kad ji šeštadienį, vasario 20 d., atidaro < 
naują savo skyriaus ofisą jūsų patogumui Baltimorėje

1900 FLEET ST., KAMP. S. WOLFE ST. ~
šiame ofise jūs rasite didelę daugybę daiktų, 
taipgi skirtingų medžiagų žemomis kainomis.

Dovanų siuntiniai yra siunčiami į visas dalis USSR 
tiesiai iš Baltimorės.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1900 Fleet St.; kampas S. Wolfe St, Baltimore 31, jvid.

Telefonas* Dickens 2-4240
Atdara kasdien nuo 10 iki 12zir nuo 3 iki 9.

Šeštadieniais nuo 10 iki 9. Sekmadieniais nuo 10 A. M. iki 4 P. M.

■ ■     ► r        i ■ 
KUNIGŲ KOVA Už DAUGPATYSTĘ

PASAULYJE JAU YRA 
30,000 LAIKRAŠČIŲ

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Kultūrinis sky
rius praneša, kad dabartį- 
niu laiku pasaulyje yra" 
virš 30,000 laikraščių su 
450,000,000 kopijų cirkulia
cija.

PIETŲ AMERIKA IR 
KUBUS REIKALAI

Brasilia. — Brazilijos" 
studentai įteikė preziden
tui Eisenhoweriui laiškąį 
reikalaudami, kad JAV ne— 
sikištų į Kubos reikalus.** 
Taipgi jie pareiškė: “Meš 
nenorime JAV mi Ii tarinė^ 'T.' 
pagalbos, bet tik ekonomi-T 
nes”.

Argentinos sostinėje-. 
Buenos Aires įvyko masi
nis mitingas. Kalbėtojai iš- a/. 
stojo prieš JAV imperialism- - 
mą.

RYTŲ VOKIETIJA ‘
PROTESTUOJA *

Berlynas. — Vokiečiu T. 
Demokratinė Respublika- 
pasiuntė Jungtinėms Vals
tijoms protestą dėl neįsilei- 
dimo jos korespondentų >! 
aprašymui žieminės olim
piados, vykstančios Kali
fornijoje. Vokiečiai sako/ 
kad jų šalyje jau lankėsi 
124 Jungtinių Valstijų ko- t 
respondentai, o JAV dar . 
neįsileido nei vieno VDR* 
korespondento.

Jakarta. — Chruščiovas Ų 
gyrė gabumą žmonių, ku
rie pagamina rankdarbius. 
Bet jis sakė, kad tokia ga
myba jau atgyvenusi. Ji.; 
per dag brangiai, atsieina. 
Reikia įvesti kuo plačiau-J 
šią mašinų gamybą. -

, JBudapeštas. -r Vengrijos 
respublikos vyriausybė sa
ko, kad nuo 1956 m. rudelis 
ji gavo pagalbos iš Tary- 
bų Sąjungos7 $293,750,000f 
vertės.

Ammanas, Jordanija.
Vestuvių sueigoje maistu 
užsinuodijo 50 žmonių. L/*-

Bloomington, Ind. — Mi
rė astronomas D r. S. A. 
Mitchell.

Tokio. —Graikijos laivas^ 
“Niobe” susimušė su japo- ' 
nų laivu ir nuskendo. “Nid- 
be” buvo 7,250 tonų įtalpos.
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Sukako treji metai, kai mirė

Pranas Balevičius (Frank Balwood)
Jis mirė 1957 metų vasario 25 dieną. 

Palaidotas Cypress Hills kapinėse Niujorke.

Tai buvo daug žadanitis Amerikoje gimęs ir augęs 
lietuvis muzikas—pianistas ir kompozitorius.

Jc tragiška mirtis paliko didžiulę 
spragą mūsų kultūriniame bare. 

Tegu ji.s ilsisi ramybėje.

Mirė Adele 
Kalakauskienė

Trečiadienio

LDS 1 kuopęs banketas 
įvyks vasario 27 d. i

LDS 1 kuopa rengia šau-; 
nų banketą šeštadienio va- j 
karą, vasario (^ 1 ' 
Kultūriniame Centre, 102-1 praneša liūdną žinią 
02 Liberty Avė 
102nd St., 
Pradžia 
Įžanga tik $2.50 ypatai. ! te. Mirė,

Kuopos Valdyba i

Po miestą pasidairius
“Journal - American” ke- Michael Gerolamo 

popiety j e I Ha protestą prieš New Yor- nuteistas kalėjiman 30 die- 
i gubernatorių nų už nedavimą pakanka

mai šilumos rendaunin-1
„ j mus telefonu pašaukia Dr. ko valstijos

(Feb.) 27 d., Vytautas Baziliauskas ir ir jo sandraugas, nes. jie
‘ kad I skriaudžia šio miesto gy-jkams jo name, 335-339

Vėlai vakare ketvirtadie
ni, vasario 18 d., New Yor
ke ir jo apylinkėje lietau^ 
audra ir vėjas padarė daug" 
nuostolių, žuvo ir žmonių.

Help Wanted Female

JJetuvią Meno Sąjungos 
Centro Komitetas

Iš muzikinio kalendoriaus
TARYBINIO BALETO 

ŽVAIGŽDE
Galinos Ulanovos 50 metų 

gimimo sukaktuvėms 
atžymėti

Š. m. sausio mėn. 8 d. su
kako 50 metų, kai gimė 
įžymioji mūsų laikų tarybi
nė balerina Galina Ulano
va.

Ne taip seniai, kino teat
re man teko matyti filmą- 
baletą “Žizel” (anglų ki
no studijos pastatymas) — 
muzika Adano, kuriame Ži
zel rolę atlieka G. Ulanova. 
Ir kaip stebėtina, kad šiai 
žymiausiai mūsų epochos 
balerinai sukako jau... 50 
metų. Jos sukurtas Žizel 
vaidmuo žavi mus savo jau
natvišku polėkiu ir energi
ja, lengvais ir gracingais 
judesiais, jų gilia išraiškin
gumo jėga ir išraiškia per
teikianti atliekamojo vaid
mens herojės viduji n i ų 
pergyvenimų pasauli— 
džiaugsmą ir skausmą, (ži
zel rolė laikoma vienu ir 
geriausių Ulanovos sukur
tų vaidmenų).

G. Ulanova savo prisimi
nimuose rašo: “Aš prisi- 
ftlenu nedidelę baletinės 
hiokyklos tėatrėlio Stepą, 
kur aš pirmą karta maža 
mergaitė šokau polką. Mo
kykloje mane juokais pava
dino “palikuoniška baleri
na”, todėl, kad mano tėvas 
Jbuvo baletinės trupės reži
sierius. o motina — praei
tyje klasikinė solistė, o 
^Įnano mokymosi metais — 
puikus pedagogas.
* Mokiausi aš mokykloje 
Su dideliu atkaklumu, pra
džioje motinos vadovybėje, 

paskutinius tris metus to- 
'Ibulinausi A. J. Vaganovos 
klasėje. Egzaminų spektak
lyje 1928 m. aš šokau “Šo- 
■peniavoje” ir atlikau didelį 
klasikinį adagio iš Čaikovs
kio baleto “Spragtukas”. 
.Egzaminas buvo išlaikytas 
?‘labai gerai”. Baigus mo
kyklą, Ulanova paskiriama 
Leningrado Kirovo vardo 
operos ir baleto teatro so
liste!
C “Tada aš dar nežinojau,

— rašo Ulanova, — kad so
listės pažymėjimas pasmer
kia mane visą gyvenimą 
sunkiam darbui”.

Turėdama 19 metų G. 
Ulanova su dideliu pasise
kimu sukuria ir atlieka 
Marijos rolę Anafjevo ba
le “Bachisarajaus fonta
nas”. Po šios rolės atlikimo 
ji apdovanojama “Darbo 
Raudonosios vėliavos ordi
nu”.

G. Ulanova sukūrė daug 
puikių įsimenančių vaidme
nų rusų, vakarų bei tarybi
nių kompozitorių baletuo
se. Savo patyrimą ir žinias 
ji perteikia jaunajai kar
tai. 1956 m. Ulanova su ne
matytu triumfu koncertavo 
Vakarų Europoje ir visi 
žymesnieji meno kritikai ją 
pripažino geriausia pasau
lio balerina.

LTSR nusipelniusi artis
tė G. Sabaliauskaitė pri
mena, kad “man visada bu
vo malonu ir džiugu daly
vauti kartu su G. Ulano
va viename spektaklyje., Šie 
spektakliai uždegdavo ne 
tik žiūrovus, bet, .ir mus— 
jame dalyvaujančius akto
rius”., > , . /•

Ąpie balerinos darbą G. 
Ulanova rašo: “Ęalerinos 
darbas — tai nuolatinis, la
bai didelis, bet žiūrovui ne
pastebimas darbas. Šis. dar
bas sudaro visa tikslą, .visą 
turinį ir patį dįdžiausią ma
no gyvenimo džiaugsmą. 
Niekada, atrodo, aš nenu
stosiu dirbti, mokytis ir vi
sada save jausiu, kad aš 
esu mokinė”.

G. Ulanova— tęsia ge
riausias rusų klasikinio ba
leto mokyklos tradicijas ir 
savo puikiu atlikimo menu 
ji visame pasaulyje išgar
sino tarybinio baleto mo
kyklą.

Už įžymius nuopelnus 
baleto meno sritvie G. Ula- 
novai sutelktas TSRS liau
dies artisto vardas, o 1957 
m. jai paskirta Lenininė 
premija.

J. Slėnys

Paryžius. — Mirė piešė
jas Paul Emile Barduas.

•> 
Ozone 

vai.
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kampas Uos pačios dienos rytą Flo-1 ventojus. Valstija turi dau- į 108th St., Manhattan.
Parke. I Ūdoje staiga mirė Adelė ginusiai įplaku 

Vakare, j Kalakauskienė, jo giminai- miesto, 
matyt, visiškai žiausiai padeda.

I nesirgusi. Nuvyko į Miamį ;;cvv vcu^ja, FvA u
gražiai ir linksmai praleis-į raetus išleidžia $28,000,000 i lr ko.VO 1 d' bus sPren-! 
i • i i v . • i ’i J I r-t t t VAT o Ir i i t ' 1 o I r n I r n n

Parke, i ridoje staiga mirė iš New įsako, kad už tai atsakingas: 
o jam ma-1 namo pusininkas jo brolis!

i Jošephus. Teisėjas nubaus-i
New Yorko valstija per į Pad^° P° $2>000 1

ti atostogas, o š.tai dabar į vajku pristatymui į mokyk-į ažiama’ kurls « kaitas. 
| jos jau nebesiranda gyvųjų , ]as> bet iš tos sumos New į 

Yorko miestas tegauna tik į 
$800,000, gi patsai tam rei-; 
kalui turi išleisti $19,000,- i 
0000. Laikraštis nurodo, i .... , . .
kad valstijos viršininkai!01^1 ]>avyko_juos suimt..

. . . , neteisingai įplaukas skirs-1
skaitytoja ir rėmėja. Kaip i to. i
gaila: netekome geros, ma-i
lonios. draugės! ,

Adelės kūnas šiandien ko miestą. Čia nekalbėsime j 
(penktadienį) yra parveža- apie visokius lūšnynus ar-. 

” mas iš Floridos ir apie 6 
ir kunigų organizacijos ne- vaH vakare jau bus pašar- 
pasiųs protesto rezoliucijos yotas Šalinsko • šermenų 
Italijos valdžiai “už varžy-1 įstaigoje, 84-02 Jamaica 
mą vienuolių laisvės, už | Ave., Woodhaven, N. Y. 
siuntimą daugiau ‘dūšių’ į I ^Us laidojamas pirmadie

nį, vasario 2|9 d., apie 11 
vai. ryto Mount Olivet ka- 

y pinėse, Maspethe, kur jau 
prieš daugelį metų miręs il- 

įsisi jos gyvenimo draugas.

Skaitytojų Balsai
INKVIZICIJA”

GRĮŽO CICILIJON
Keturi Romos katalikų 

vienuoliai — kapucinai — 
areštuoti už dalyvavimą 
plėšimuose, padegimuose ir 
žmogžudystėse Mazzarino 
vienuolyne Cicilijoje.

Pažiūrėsime, ar pranciš
konų “Darbininkas”, mari
jonų “Draugas”, “Garsas

i tarpe!
Adelė Kalakauskienė bu

vo labai plačiai pažįstama 
ir nuoširdi pažangietė, dar
bininkiškų parengimų lan
kytoja, ilgametė “Laisvės”

dangaus karalystę...”

Brooklyn, N.

ĮVAIRIOS ŽINIOS !
Londonas. — Anglijoje į 

jau yra 8,500,000 automo-j
: liūdime paliko duktė Birutė 
; ir žentas, taipgi kiti gimi- 
| nės ir gausus josios drau- 
I gų-draūgių būrys.

Varšuva. —Pianistas Ar 
thur Rubinstein koncertuo-! 
ja Lenkijoje.

210 LOVŲ LIGONINĖ.
Reikalauja

REGISTRUOTU SLAUGIU
U darbų ir pakaitų.

lito pasirink- 
ar naktimis.

Prie \ 
Gera pradinė alga. G;
Ii pareigas vakarais

; Rašykite:

GOOD SAMARITAN
Lebanon, Pa.Prieš porą dienų trys vy- [ 

rai ir mergina, grasindami Į 
revolveriu, atėmė $25 nuo i

‘ H. Pollack. Bet vėliau poli-1 W'****w**********^***

I MATTHEW A
Trys plėšikai atėmė nuo! į;

Shapiro, Forest Hill ;;
Griauna senąjį New Yor-1 miesto dalyje, virš $4,C09 ..

1 algų pinigų. t

ba pasenusius apartmenti- i 
nius gyve n i m o namus/ 
Griauna istoriškas vietas. I

Kaip žinome, bus nu- I 
griauta paskilbusi Carnegie 
Hall, kur tiek daug buvo is
torinių koncertų ir mitin
gų. Eina prie nugriovimo 
senojo Roxy teatro.

Panaikino arklių lenkty
nių Jamaica arena. Ten bus

Miesto majoras Wagne-1 
, ; ris pasisakė už tai, kad 
’i New Yorko valstijoje nebū

tu žemesnė darbininko al
ga, kaip $1.25 per valandą.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Draugė Adelė Kalakaus- į pastatyta gyvenimo namai, 
kienė^ gyveno po , adresu ; Dabar miestas 

, — — — --- -------------------- ~ ■- -------- — ...... .Z 1XV1VV1OUJI XOVS/J-i-’+

I (Brooklyne). Dideliame nu- kų pastatą Ebbets Field. 
Ten už $22,300,000 bus pa
statyta apartmentiniai na
mai, kur sutilps 1,300 šei
mų.

; nusprendė
1938 Linden St., Ridgewood nuversti istorinį sportinin-

Miami Bead,, F la. _! SERGA J. ALEKSYNAS 
Amerikos rūbsiuvių unijos! Mums pranešė, kad jau 
kovos prieš įvežimą gatavų;pora savaičių, kai ligoninė- 
drabužių iš užsienio. he randasi J. Aleksynas. Jis

---------- ------— yra U. S. Veterans ligoni-
Praga. — Čekoslovakija nėję. Linkime pasveikti.

gavo iš Tarybų .Sąjungos 
cyklotųmią skaldymui ato
mų.

Paieškojimas
Ieškau savo giminių — J. Var- 

šavskos ir jos brolio Srednickio, 
kadaise gyvenusių Brooklyn, N. Y. 
Iš Lietuvos išvyko daugmaž prieš 
45 metus, 
šau

Kas apie juos žino, 
pranešti.
Vladas Bernatavičius
Kaišiadorių rajonas
Šaknių kaimas
Lithuania, USSR

PRANEŠIMAI

pra-

WORCESTER, MASS.
Pakvietin s

LDS 57 kuopos banketas-pietūs' 
įvyks kovo 6 d., 1 vai. dieną, 29 
Endicott St. Valgiai bus iš keptų 
vištukų su atitinkamais pridėčkais. 
Taipgi bus koncertinė programa, ją 
atliks jauni talentai.

Kviečiame visus dalyvauti. Jžan- 
$1.50 asmeniui. Kom.

(17-18)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, kovo 1 d., 7.30 v. 
vak., naujame Kultūros Centre, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Kurių duoklės neužmokėtos, malo
nėkite ateiti ir užsimokėti, kad ne- 
sušispenduotumėte. Valdyba

(17-18)

Išvyko j Floridą
Julius ;ir MUrįįjpnąk Kal

vaičiai išvyko į"Miamii, Flo
ridą. M. Simanavičius savo 
automobilium juos išsivežė 
vasario 21 d.

Jie ten ketina pabūti apie 
porą mėnesiu . aplankyti 
ten esančius lietuvius ir 
pasimaudyti. ? Bijau, kad 
Kalvaičiai ir Simanavičius 
neapsigyventų Florid o j e, 
nes be jų broklyniečiams 
būtų nejauku. Linkiu lai
mingos keliones.

Ch. N.

The Port of New York 
Authority viršininkai pra
neša, kad už mėnesio laiko 
jie pasakys: ar galės tarv-1 
biriai lėktuvai “TU-114” 
skrajoti iš Maskvos į New 
Yorką. Jie tyrinės lėktų- 
vds,'ar jie nedaro per didelį 
triukšmą.' ■ .

Mirė profesorius William 
Crane, kuris mokytojavo 
miesto kolegijoje.

Sveikatos skyrius prane
ša, kad New Yorko mieste 
labai užteršia orą automo
biliai. Dabar jis jau dau
giau užterštas, negu buvo 
1958 metais.

ga

Antradienį žemutin ėję 
miesto dalyje “lijo negy
vais karveliais”. Į porą va
landų nukrito apie 100 ne
gyvų karvelių ant Broad
way. Nemažai jų pateko ir 
į automobilius.

die- 
klu-

FILMAI Iš LIETUVOŠl
“Tarybinė Lietuva,” “Viename kolūkyje,” 
“Tėvynė” “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

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas 

kovo 2 d., 102-04 Liberty 
Ozone Park, N. Y., 7:30 vai. vak. 
Visi kuopos nariai kviečiami daly
vauti šiame susirinkime. Nepamirš
kite pasižiūrėti j mokesčių knygelę, 
gal jau laikas užsimokėti. Prot. 
sekr. (17-18)

jvyks 
Avė.,

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks kovo (March) 7 dieną, 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 
pradžia 7:30 vai. vakare. Prašome 
visus narius dalyvauti susirinkime, 
nes jau artinasi pavasaris, turime 
apgalvoti apie vasarinius parengi
mus. Taipgi dar daugelis narių nė
ra užsimokėję duoklių už 1960 me
tus. Prašome ateiti ir užsimokėti, 
nelaukite pabaigos metų.

Geo. Shimaitis, fin, rašt.
(17-18)

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks kovo (March) 3 d., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, pra
džia 7.30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikite ir pasimokėkite duokles. 
Nebūkite ligoniai, kaip pas ligonius 
reikia eiti į namus duokles iško- 
lektuoti. Atėję nebėkite lauk tik 
duokles užsimokėję, bet būkite su
sirinkime, nes tai svarbu.

Geo. Shimaitis, vice-pirm.
(17-18)6 Laisvė (Liberty)—Penkt., vasario (Feb.) 26, 1960

Moterų iškilminga 
diena jau netoli

Tarptautinei moterų 
nai paminėti moterys
bietes ruošia šaunią popie
tę. Ji įvyks kovo 6 dieną, 
3 vai., Lietuvių Kultūrinia
me centre, Liberty Avė ir 
102 St., Ozone Park, N. Y. 
Ind. linijų Lefferts trauki
nys priveža prie pat salės. 
Išlipti Oxford Ave. stotyje. 
Įžanga nemokama.

Programoje dalyvaus:
Suzanna Kazokaitė, dra

matiškas sopranas, solistė.
Aido Moterų kvartetas 

(Naste Bukniene, Ona Če
puliene, Koste Rušinskiene, 
Anele Vehtiene) ta i p g i

Aido Moterų choras, va
dovybėje Mildred Stensler.

Katrina PetrSkiene pa
teiks žinių iš šios dienos is
torijos ir mūsų ryšį su tą 
50 metų išgyvenusia mote
rų - švente.

Ieva Mizariene — pro
gramos pirmininkė.

Po programos klubietės 
Savo svečius pavaišins leng
vais užkandžiais, pyragu ir 
kava. ..iVjgr. ■:

Kviečia visus.
' ■ ;

• L®

American Society for 
Prevention of Cruelty to 
Animals tyrinėja tą atsiti
kimą. Manoma, kad gal 
karvelius užnuodijo tokie 
žmonės, kurie jų nekenčia.

Sulaukęs 62-jų metų am
žiaus mirė aktorius W. 
James Reese.

fe1?!

HOSPITAL

15-19) :

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Rengia LDS 1-ma kuopa

ŠEŠTADIENI

Vasario 27 February, I960
Pradžia 7-tą valandą vakare

Kultūriniame Centre
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Puikiausi valgiai ir draugiška atmosfera

Kviečiame atsilankyti maloniam pasimatymui
RENGĖJAI

Newark, N. J.

FILMAI IŠ LIETUVOS
“Tarybine Lietuva,” “Nemuno žiotyse,” “Viename 

kolūkyje,” “Neringa” ir “Yna šalis”
Viso bus parodyti 5 skirtingi filmai, 

kalbanti, su dainomis ir muzika.

Sekmadienį, Kovo 6 Mareli
Pradžia 3 valandą popiet

Salė: 277——17th Avė., kampas 18th St
Rodys Jonas Grybas iš Ozone Park, N. Y.

Rengia LDS 5 kuopa

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir pamatyti' 
dabartinį Lietuvos gyvenimą.
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JŪS TURITE PASIMATYMĄ ŠĮ 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 vakara pamatyti

BLUEBIRD BALLROOM
šokiai kasdien 8 P. M. - 2 A. M. 888 Broad St., Newark. ’ Uždara pirmadieniais.




