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KRISLAI
“Garbės raštai.”
Tai kur dabar ta siena?
Ten sėdi begėdžiai.
Jie gudresni.
Turi kuo džiaugtis
Visiems atsirūgsta.

Rašo A. Bimba

Trys labai didelės 
lėktuvu nelaimės

Rio de Janeiro, Brazilija., imtuvėse. Brazilijos lėktu- 
[ keliautojais, 

buvo 70

Vakarų vokiečių ir ispanų 
f ašistų4karo pasiruošimai

Kubos gyventojai b 
ir TSRS paroda 'B

ii

* Vilniaus “Tiesoje” skaitau 
ilgiausią sąrašą kolūkiečių, 

.Lietuvos vyriausybės apdova
notų “Garbės raštais” t" 
rą, šaunų pasidarbavimą, uz 
gerai, teisingai atliktas parei
gas. Be žemės ūkio specia
listų, kdlūkių pirmininkų, ag
ronomų, gražiai skamba var
dai karvių melžėjų, karvių ir 
kiaulių šėrėjų, brigadininkų 
ir kitų darbo pirmūnų.

Ar girdėjote ką nors pana
šaus kurioje kapitalistinėje

—Iškilmes pasitikimui pre- į vas vyko su 
zidento Eisenhowerio ap- Per abu lėktuvus 
temdė įvykusi baisi lėktu
vų nelaimė. Prie pat šio 
miesto, virš Guanabara 
įlankos susidūrė Jungtinių

llz Valstijų karo laivyno‘R6D’

Kaip tik šis darbo gerbi
mas, d a r b o išaukštinimas, 
darbo įvertinimas užtikrina 
mūsų seną.jai tėvynei šviesią, 
laimingą ateitį, pilną socializ
mo laimėjimą.

Štai ir kita labai svarbi ži
nia iš Lietuvos. šio mėnesio • , 
pradžioje Vilniuje įvyko Lie
tuvos Komunistinės jaunimo 
sąjungos XI suvažiav imas. 
Teisingai “Tiesa” teigia, kad 
mūsų “jaunajai kartai lemta 
gyventi nuostabiu laiku.” Lie- 

( tuvos jaunimui priklauso di-
) dygis istorinis vaidmuo. Visi
; iš Lietuvos sugrįžę turistai pa-
a*;sakcjo mums ir džiaugėsi Lie

tuvos jaunimo veikla, verži
musi į mokslą, atsidavimu
naujajam gyvenimui. Tą sto
rai pabrėžė savo pranešime ir 
Rojus M i žara.

Lietuvos Komjaunimo są- 
sąunga jau turinti 131,000 na
rių. Ji susideda iš veikliau
siųjų jaunuolių ir merginų. 
Jos gretos kasmet augo, kas
met augs.

Mūsų Valstybės departa
mentas užtrenkė duris Ryti
nės Vokietijos koresponden
tams į žieminę olimpiadą. 
Neįsileido nė vieno. Tuo tar
pu paaiški, kad į Rytinę Vo
kietiją Amerikos komercinės 
spaudos korespondentai verž
te veržiasi, lįste lenda, ir jie 
ten įleidžiami. Jau net 124 
amerikiečiai koresponden t a i 
yra buvę ir dirbę Rytinėje 
Vokietijoje.

Tai kas ir kaip dabar yra 
pastatę geležinę sieną?!

Kas per žmonės sudaro tą 
mūsų federalinę “parolės” 
ta?ybą ? Ji vėl atsisakė pa

keisti iš kalėjimo darbininkų 
vadą Henry Winston, labai 
sunkiai sergantį. Jie nori jį 
numarinti kalėjime. Tai dar
bas didžiausių beširdžių, re
akcinių kerštelninkų !

Klevelando smetonininkų 
savaitraštyje (vas. 22 d.) vie
nas čikagietis piktai bara 
^menševikus, ypač ALT sekre
torių Pijų Grigaitį. Jie esą 
baisūs šykštuoliai, jie ir jų 
valdomos įstaigos neaukoją 
“laisvinimo” ra k etų i.

Bet tas tik parodo, kad 
menševikiški raketieriai daug 
gūdresni už klerikališkus ir 

’smetoniškus. Kam jie patys 
aukos, kuomet tiek daug ran
dasi anos rūšies kvailių, ku-

• rie kasmet suaukoja tūkstan
čius dolerių? Jie įeina į fa
šistinį bendrą frontą ne tam,

• kad jam aukotų, bet kad per 
jį surinktas aukas padėtų 
prašvilpti. Pijus Grigaitis,

\ kaip ALT sekretorius, tame
* I senas specialistas.

Chicagos klerikalų “Drau
gas’’ didžiuojasi ir džiaugiasi 
tuo, kad francūzai sėkmingai 
išbandė atominę bombą. Kai 
visas padorusis pasaulis tuo

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės de- to vokiečių-ispanų susitari- 
partameintiįs sužinojo, kad me naujus vokiečių kėslus 
Vakarų Vokietijos karo mi- karo agresijoms,- i 

lėktuvai nistras Fraūz J. Strauss ta- sukuopti jėgas, 
vandenį, i riasi su Ispanijos valdžia ir padiktuoti kitiems 

teigimui ten vokiečių valią.
ginklu sandėliu ir karo or- T ... . ...

‘ Jungtiniu .Jungimų Valstijų
; riausybe reikalauja,

žmonių.
Susimušę, abu 

nukrito į įlankos 
Išgelbėta tik trys žmonės, įs 
o 67 žuvo. Po nelaimės, iš
kilmių banketas ųeįvyko. j laivyno bazių. Jungtinių

Kita baisi nelaimė įvyko ■ Valstijų vyriausybė infor- 
Airijoje. Ten atskrido ita-lmavo Vakarų Vokietiją, 
lų lėktuvas su 52 žmonė- j kad ji tokiems planams yra ! 
mis. Jis besileisdamas į or-1 priešinga. |
lauki atsimušė į kapų mū- • Toks Vakarų Vokietijos

' ir Ispanijos susitarimas iš-

lėktuvas su Brazilijos lėk
tuvu.

Jungtinių Valstijų lėktu
vas atskrido iš Buenos Ai
res, Argentinos sostinės. 
Jame buvo specialistai, ku
rie argentmiečiams gelbėjo į ro sieną ir įvyko eksplozi-’ 
gaudyti sub'mariną Nuevo j ja. Nelaimėje žuvo 32 žmo-išaukg'NATOeiiėsepašida- 
įlankoje, taipgi laivyno be-į nes. i tinimą. Vieni numato, kad
nas, kuris turėjo groti pre-1 Visuose lėktuvuose buvo į yaRarų Vokietijos genero- 
zidento Eisenhowerio pri-, žymių žmonių. |iaj, kurie užima svarbias

I vietas NATO ginkluotų jė- 
i gų komandoje, daro išva- 
| dą, kad karui kilus, NATO 

i sunkus veikimas i j®?08 tiy®u apleisti yokie- 
tiją ir Francuziją ir trauk- 

Washingtonas. — Antark-' tis į Ispaniją už Pirinėjų 
tikoje tyrinėjimai susidūrė | (Pyrenees) kalnų. Toks 
su gamtos kliūtimis. Prieš | planas rodytų Vakarų silp- 
kiek laiko į ledų nelaisvę 
pateko japonų ledlaužis. 
Kiek vėliau septyni argen- 
tiniečiai pateko į keblumą. 
Argentinos ledlaužis “Ge
neral San Martin” plaukė 
jų pagalbon, bet ir' patsai 
pateko į ledus.

Dabar argentiniečių pa
galbon išplaukė Jungtinių 
Valstijų ledlaužis “G 1 a- 
cier”. Bet ir jis yra nedide
lis ir dar gali būti visko.

Baimė turi labai Į Antarktikoje yra 
dideles akis

Washingtonas. —Jau ke- 
i tintoji savaitė per radiją, 
televiziją ir spaudą aiškina 
apie naują “pasižymėjimą” 
karinio orlaivyno vadų. Jie 
paruošė brošiūrą “Guide 
for Security Indoctrina
tion”. Brošiūroje aiškina, 
būk komunistai yra įsigalė
ję krikščionių bažnyčiose, 
o ypatingai protestantų 
tarpe. Jie pasakoja, būk ir 
kunigų yra komunistų.

Keista tas, kad tą “slap
tybę” atidengė karo orlai
vyno vadai. Kai kurie ko
respondentai stebisi, kad 
su jais susikalbėjo ir gyny
bos sekretorius Gates.

Ronkonkoma, L. I. — 
Ties Po^d Road traukinys 
sudaužė automobilį ir už
mušė tris žmones.

Maskva. — TSRS ir Va
karų Vokietija pasirašė 
prekybos sutartį.

žygiu piktinasi, mūsų kunigai 
džiaugiasi! Naujos atominės 
bombos padidina naujo 
pavojų, apsunkina visą 
ginklavimo reikalą.

Mūsų klerikalams tas 
patinka.

karo 
nusi-

labai

Sužinota, kad Vakarinė 
Vokietija slaptai tariasi ir ieš
ko bendro fronto su fašistine 
Ispanija.

Mūsų užsispyrimas Adenau
erio kliką apgink luoti jau 
pradeda skaudžiai atsirūgti. 
Nėra užtikrinimo, kad mūsų 
riebiai penimas Japonijos Hi
rohito tame slaptame suokal
byje atgaivinti fašistinę ašį 
nedalyvauja.

Kanadiškiame Jono Karde
lio savaitraštyje Al. Giman- 
tas muša trivogą. Jis ‘suži
nojęs, kad tūlos žydų orga
nizacijos renka medžiagą apie 
lietuviškuosius žydų ir tarybi
nių žmonių skerdikus Lietuvo
je karo metu. Jis tiesiog šau
kia : “Jei tas būtų tiesa, kai kas 
mūsiškių, o gal net ir organi
zacijų, galėtų 
nemallonumų” 
10 d.).

žinoma, tik
kos suteptos nekaltų žmonių 
krauju, gali tikėtis nemalonu
mų dėl kieno nors pastangų 
iššifruoti kriminalistus.

susilaukti

tie, kurių

Kiti NATO nariai numa-

tai yra, 
pasiruošti 

savo

tūly
vas.

ran-

Indonezija vėl gaus 
pagalbos iš TSRS

Jakarta. — Indonezija 
jau yra gavus $118,000,000 
paskolos po du ir pusę pro
cento iš Tarybų Sąjungos. 
Bet greta to šimtai tarybi
nių technikų, inžinierių ir 
specialistų gelbėja Indone
zijos statyboje. Jie vado
vauja ir statybai didelio 
stadiumo Jakartos mieste.

Pirm Chruščiovas išvyks, 
bus pasirašyta kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartis 
tarp TSRS ir Indonezijos. 
Numatoma, kad TSRS su
teiks Indonezijai kreditų.

nybę prieš socialistines ša
lis. Jis yrajlabai nepagei
daujamas išvakarėse viršū
nių konferencijos.

Indija pasigamins 
aliuminio

New Delhi. — Aliuminis 
yra būtinai reikalingas me
talas šalies industrijoje. 
1938 metais Indijoje įsistei
gė Indian Alumnium, Ltd., 
kompanija jo gaminimui. 
Šią kompaiją valdo Kana
dos kapitalistai, nes jie tu
ri 65 procentus Šerų.

Dabartiniu laiku Indijoje 
per metus laiko pagamina 
22,500 tonų aliuminio. Bus 
dedama pastangų dar ga
mybą padidinti 12,000 tonų, 
kad patenkinus šalies po
reikius.

vy- 
kad 

tas klausimas būtų aptar
imas NATO komandos.

Vakarų Vokietijoje vieni 
valdininkai sutinka su JAV 
reikalavimu, bet kiti prieš
tarauja. Jie sako, kad Ispa
nija nėra NATO nariu, tai. 
Vokietija neturi reikalo 
ir klausti leidimo pas 
NATO komanda, o ypatin
gai todėl, kad pačios JAV 
turi savo karines bazes Is
panijoje.

Tarybų Sąjungos spauda 
ir radijo komentatorius Le
onidas Vetrovas sakė, kad 
Vakarų Vokietijos agreso- 
riški planai yra daug 
dėsni, negu jos vadai 
dengia kitiems NATO 
warns.

Havana. —Tarybų Sąjun
gos paroda padarė didžiau
sios. įtakos į Kubos gyven
tojus. Kubiečių susidomė
jimas buvo labai didelis. Iš 
visos šalies traukiniais, bu- 

; sais, automobiliais darbi
ninkai, žemdirbiai ir uni
versitetu studentai važia
vo pamatyti šią parodą.

Vasario 26 d. TSRS pa
roda užsidarė, bet visu 
sluoksnių gyventojai tik ir 
kalba apie ją.' Parodoje iš
statytos žemės ūkio maši
nos, eksponuoti industri
niai įrengimai, jų dirbiniai, 

i medicinos ir kultūros pa- 
! siekimai įtikino kubiečius,

kad Tarybų Sąjunga jau 
labai toli nužengus prieša
kyje kitų šalių. Modeliai 
sputnikų, moderniškiausios 
mašinos., visa tai pakėlė 
Tarybų šalies vardą.

— Aš pirma nežinojau, k 
kad Rusija yra taip galin
ga industrinė šalis, — sakė 
kubietis, apžiūrėjęs ekspo
natus ir nusipirkęs už $9 
tarybinį rankinį laikrodėlį

Atominio ledlaužio “Le- 
jnino” ir sputnikų modeliai 
ir laboratorijos, pasieku
sios Mėnulį ir nutrauku
sios jo antrąją pusę, nuola
tos buvo masių dėmesyje. . *

di- 
ati- 
na-

TSRS gerins radiją 
ir televiziją

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė imasi 
priemonių pagerinti radijo 
ir televizijos perdavimo 
sistemą. Bus pritaikoma ir 
amerikinės technikos bū
das.

Dabartiniu laiku 
yra 28,000,000 
namų, kuriuose
radijo arba televizijos im
tuvai. Nuo 1945 metų žmo
nės išpirko 25.000,000 radi
jo imtuvų. Šalyje jau ran
dasi virš 4,000,000 televizo
rių.

TSRS 
gyvenimo 

randasi

Vėliausios žinios

SUBMARINAS ‘PABĖGO’
Buenos Aires. — Argen

tinos karo laivyno viršinin
kai paskelbė, kad “sveti
mas sub’marinas pabėgo”. 
Jų karo laivai ir lėktuvai 
per 24 dienas “gaudė” sub
marine Nuevo įlankoje.

JAPONAI DARBININKAI 
PRIEŠ JAV SUTARTĮ
Tokio. — Apie milijonas 

Japonijos darbininkų, To
kio ir kituose miestuose, 
protestavo prieš Jungtinių 
Valstijų ir Japonijos sutar
tį. Prieš kiek laiko sutartis 
buvo pasirašyta Washing
tone. Pagal ją JAV pasilai
kys karines bazes Japoni
joje.

Gletn Ridge, N. J. —Mirė 
inžinierius Wm. Hamjtęn.

Buenos Aires. — Argen
tinos vyriausybė suruošė 
masinį pasitikimą prezi
dentui Eisenhoweriui. Bet 
tuo patim laiku įvyki ir 
rrotesto demonstra c i j ų. 
Kokie tai elementai metė 
kelias bombas į Jungtinių 
Valstijų biznio įstaigas.

Nigita, Japonija. — Du 
tarybiniai laivai “Tobolsk” 
ir “Krilion” vėl išvežė 1,026 
korėjiečius į Šiaurinę Korė
jų.

Varšuva. — Tarybų 
junga užsakė Lenkijoje 
statyti jai 122 laivus.

pa-

Miami Beach, Fla. — Bu
vęs prezidentas Trumanas 
ragina Jungtines valstijas, 
kad jos peveiktų sutvirtini
mui taikos reikalų Arti
muose Rytuose.

Kainas. — Jungtinė Ara
bų Respublika pasitiki, kad 
jos ir Izraelio ginčai bus 
taikiai \ išrišti.,

Miami Beach, 
J. J. Schwartz, 
nizacijų vadas, 
nuo 1951 metų 
Valstijų žydai sukėlė Izra
eliui pagalbos aukomis virš 
$424,000,000 ir pardavė už 
$500,000,000 Izraelio bonu- 
sų.

Fla. — Dr. 
žydų orga- 
sako, kad 

Jungtinių

Buenos Aires. — Prezi
dentas Eisenhoweris jau iš
skrido į Čilės respubliką;

Roma. —Sugriuvo prem
jero Antonio Segni minist
rų kabinetas.

Leningradas. — Virš 
tarybinių mokslininkų 
vyko į Nova ja Zemlia 
Franz Josef salas tyrimo 
reikalais.

100 
iš- 
ir

Richmond, Via. — Polici
ja areštavo 34 negrus už 
“sitdown” streiką.

Richmond, Ky. — Pašli
jus busui užsimušė jo vai
ruotojas L. S. Cumfmins.

j Kuba apribos visus 
užsienio įdėlius

Havana. — Kubos prem
jeras Castro kalbėjo masi
niame darbininku susirin
kime. Jis sakė, kad Kubos 
vyriausybė neleis užsienio 
kapitalistams įdėti tiek ka
pitalo, kiek jie norėtų.

Pasirodo, kad Kubos dar
bininkų algos padidėjo. Jie 
mielai aukoja į savo šalies 
industrializacijos fondą. 
Šiame susirinkime darbi
ninkai sukėlė tam reikalui 
$250,000. Unijų vadas D. 
Salvador sakė, kad jie su
kels $40,000,000.

Išprotėjęs šaudė į 
pravažiuojančius

Chalkhill, Pa. — Daniel 
Raymonds, 42 metų a'm- 
žiaus, gyvenęs prie vieške
lio No. 40, netekęs proto, 
pradėjo šaudyti į prava- 

i žiuojančius/žmones. Jis nu
šovė vieną vyrą ir tris mo
teris ir penkis pašovė.

Policija negalėjo jo įveik
ti. Tada buvo pašauktas 
Nacionalės Gvardijos bū
rys. Gvardiečiai su pagal
ba “M-41” rūšies tanko pa
degė jo namą. Iš degančio 
namo Raymonds bandė pa
bėgti, bet buvo nušautas.

EGIPTAS IR IZRAELIS 
YRA ARTI KARO

Kairas. — Jungtinės A- 
rabų Respublikos pasienio 
sargai praneša, kad Izrae
lis koncentruoja savo armi
jos dalinius pasienyje.

Tuo pat kartu Izraelio 
vyriausybė kaltina arabus, 
būk egiptiečiai sutraukė 
karo jėgas Sinajaus dyku
moje, prie Izraelio sienos.

NĖRA ROCKEFELLERIO 
“BŪDOMS” PRITARIMO
Albany, N. Y. — Guber

natorius Rockefellers karš
tai agitavo valstijos seime
lio narius, kad jie pasisaky
tų už “apsaugos būdas nuo 
radioakcijos”. Bet iš daly
vavusių virš 200 seimelio 
narių tik keli jo plan$ pa
laikė.

Tymsteriai ir kitos 4 
darbo unijos

1
Bal Harbour, Fla. — 

James R. Hoffa, tymsterių 
' unijos prezidentas, pareiš
kė, kad jo vadovaujama 

i unija tarsis su R etaig; 
Clerks International AbS., 
Retail, Wholesale & De- 

įpartment Store... ir Amai-. 
Jgamated Meat Cutters, 
j Butcher Workmen unijb- 
1 mis organizavimui neorga- . 
' nizuotų darbininkų.

AFL-CIO vadai 1957 me
tais išmetė tymsterių uni
ją laukan. Jiems Hoffa pla- 

1 nas nepatinka, nes jie ne
nori, kad tymsteriai turėtų 
reikalus su AFL-CIO uni
jomis.

Jau turi ir obalsj x 
karui prieš Kubą

New Yorkas. — JAV ko
mercinė spauda puola Ku? <■ 
bą ir rašo, kad “negalima 
pakęsti komunistų tvar
kos”. “The N. Y. Timese” 
jau ir obalsį surado karui \ 
prieš Kubą, tai “Amerikos* 
saugumo sistemos apgyni
mas”. Mat, Amerikos res- \ > 
publikos savo tarpe turi vi
są eilę sutarčių.

Tik jie bijosi, kad karas 
sukeltų Lotynų Amerikos 
žmones prieš Jungtines 
Valstijas, kuri o s turėtų ■ 
vienos vesti karą prieš Ku
bą, kaip jos vedė jį prieš 
Šiaurinę Korėją.

DAR DAUGIAU IšMISLŲ 
PRIEŠ EISENHOWEBI..
Washingtonas.-----Nese-

niai kai kurie demokratė" 
vadai sakė, būk prezidentas 
Eisenhoweris sąmoningai 
apgaudinėjąs amerikiečius 
gynybos klausime. Dabar 
Bostono bankininkas ir in-V-j 
dustrialistas B. C. Sprague 
pasakoja, kad arba Eisep->k 
howeris “nesupranta” arba 
“nežino TSRS galybes”, ir 
tik todėl “permažai” Jung*' . 
tines Valstijas ginkluoja. ?

____________ ■ ųįyfll
New Delhi. — Kerata 

provincijoje jau sudarytą ■ 
valdžia, bet neįsileista Mu* y 
sulmonų Lygos narių.
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Paremkime Forando Biliij!
JAV KONGRESE YRA įneštas sumanymas-bilius, 

' kuris, jei bus padarytas įstatymu, galėtų suteikti seno 
‘ amžiaus žmonėms nemaža pagalbos, jiems susirgus. Tuo 
sumanymu yra Forando bilius, H. R. 4700.

Ko šis bilius (sumanymas) siekia?
Biliuje sakoma, kad kiekvienas asmuo, gaunąs se

natvės pensiją, turėtų:
- ‘ Bėgyje vienerių metų, jei yra reikalo, būti 60 dienų 

ligoninėje nemokamai;
120 dienų per metus jis turėtų teisę būti poilsio na

muose (nursing home) nemokamai;
Gauti nemokamą chirurgiškų aptarnavimą.
Asmenys, kurie to reikalingi, turėtų teisę patys pa

sirinkti ligoninę bei poilsio namus.
Iš kur būtų gaunamos tam lėšos? Sumanyme skel

biama: turėtų būti pakelti mokesčiai už pajamas darbf- 
ninka'ms, uždirbantiems $4,800 per metus ir daugiau, 
taipgi tiek pat turėtų pridėti ir samdytojai; taipgi turė
tų į tai mokėti ir biznieriai, kurie pareina po Social Se
curity.

Neisime į visas šio sumanymo smulkmenas, tačiau 
pasakysime, kad, nežiūrint visų trūkumų ir silpnybių, 
jis visvien yra didelis žingsnis į priekį. Reikia ką nors 
daryti, reikia padėti seno amžiaus žmonėms, gyvenan
tiems iš menkos pensijos, taisyti savo sveikatą.

Prie šiandieninio ligoninių brangumo, esant taip 
brangiams vaistams, nepigiam gydytojų patarnavimui, 
seno amžiaus žmogui, gyvenančiam iš senatvės pensijos, 
joks medicininis gydymasis neįmanomas.

Šis bilius, šis kongresmano Forando sumanymas 
šiuo tarpu yra atstovų Buto įnešimų komiteto (House 
Ways and Means Committee) rankose. Bilių remia dar
bo unijos, slaugių grupės, socialinės organizacijos ir ki
tos žmonių draugijos, kurioms rūpi liaudies sveikata.

Dėl Forando biliaus buvo pareikšta visokių nuomo
nių pereitą pavdšarį, kai Kongreso įnešimų komitete 
žmonės buvo apklausinėti.

Galimas daiktas, kad kovo mėnesį Forando bilius- 
sumanymas bus balsuojamas.

T Bet prieš šį sumanymą yra atsuktos kanuolės iš 
turčių organizacijų. Prieš jį garsiai rėkia: Chamber of 
Commerce of The United States, National Association 
of Manufacturers, Life Insurance Association of Ameri
ca ir kitos apdraudos kompanijos; prieš šį bilių išstojo ir 
American Medical Association, ir American Dental As

sociation, ir American Pharmaceutical Association, ir 
y-'kt. organizacijos, esamos reakcininkų vadovybėje.

Tačiau daug gydytojų, gilesnio proto ir geresnės
- širdies žmonių, entuziastiškai stoja už šį bilių.

Fabrikantai ir jų agentai skelbia, būk, girdi, šis bi- 
įjus vedąs prie socializmo.

Išnaudotojams visuomet akyse matosi socializmas, 
kuomet kyla žmonių sveikatos saugojimo klausimas. Fa
brikantai nesigaili pinigų propagandai prieš Forando bi-

- ,'lių. Siuntinėjami kongresmanams laiškai ir telegramos,
reikalaujant, kad jie balsuotų prieš jį.

u Jeigu taip, tai kiekvienas padorus pilietis, kuriam 
rūpi senų žmonių sveikatos apsauga, kuriam rūpi mū
sų šalies gerbūvis ir ateitis, turėtų rašyti laiškus savo 
kongresmanams, kad jie balsuotų už šį bilių*

Reikia siųsti ir House Ways and Means (įnešimų) 
komitetų nariams ragininmuS, kad jie pasisakytų už bi
lių H. R. 4700. Štai to komiteto nariai:

Wilbur J. Mills (D-Ark.), pirmininkas; Aime J. Fo- 
, “r&nd (R.I.), Cecil R. King (Calif.), Thomas J. O’Brien 

(Ill.), Hale Boggs (La.), Eugene J. Keog (N.Y.), Burt 
F Harrison (Va.), Frank M* Karsten (Mo.), A. Sydney 

.. Herlong, Jr. (Fla.), Frank Ikard (Texas), T. M. Mach- 
Fowicz (Mich.), James B. Frazier, Jr. (Tenn.), Willia'm 

4 J. Gleen, Jr. (Pa.), John C Watts (Ky.), Lee Metcalf 
J (Mont.), Noah M. Mason (Ill.), John W. Byrnes (Wis.), 

Howard H. Baker ( Tenn.), Thomas B. Curtis (Mo.), 
'/Victor A. Knox (Mich.), James B. Utt (Calif.), Jackson 
"JIS, Betts (Ohio), Bruce Alger (Texas), Albert H. Bosch

’ (N, Y.), John A. La Fore, Jr. (Pa.).

MIRĖ ANTANS 
LALIS-LELYS

Šių metų vasario 17 d. 
Panevėžyje mirė buvęs 
amerikietis Antanas Lalis, 
autorius Lietuviškai - ang
liško ir Angliškai-lietuviško 
žodynų.

A. Vaivutskas, kuris šią 
žinią pranešė mūsų spaudai 
telegrama, apie velionį pa
duoda tiek biografinių duo
menų :

A. Lėlys gimė 187.3 m. Pu
šaloto valsčiuje, Panevėžio 
apskrityje. Nebaigęs viduri
niojo mokslo Mintaujoje jis 
1895 metais emigravo į JAV. 
Dirbo anglies kasyklose, vė
liau savaitraščio “Lietuva” 
korektorium ir redaktoriaus 
J. Adomaičio-Šerno pavaduo
toju.

1905-1908 metais jis gyve
no Šveicarijoje ir studijavo 
Berno Universitete. Ameri
koje gyvendamas A. Lėlys iš
vertė į lietuvių kalbą keletą 
Gorkio apsakymų ir juos iš
leido. Tai buvo pirmasis Gor
kio kūrinių rinkinėlis lietuvių 
kalba.

Svarbiausias A. Lėlio dar
bas yra dviejų dalių Lietuviš
kos ir Angliškos kalbos žody
nas.

19.31 metais A. Lėlys grįž
ta į Lietuvą. Renka medžiagą 
lietuvių ir anglų kalbų žody
nui, kurį nori papildyti ir iš
leisti.

Paskutiniais metais A. Lė
lys gyveno Panevėžyje. Nors 
ir turėdamas 86 metus domė
josi literatūra ir ruošė spau
dai lietuvių ir anglų kalbų žo
dyną.

Tenka priminti, kad A. 
Lalis-Lėlys, gyvendamas 
Amerikoje, suvaidino ne
mažą vaidmenį kultūrinia
me bare. Didžiausias jo 
darbas, aišku, ir buvo žo
dyno sutaisymas.

J. DEKSNYS ( /
SUPROTĖJO

• «

“Laisvintojams” ir vėl 
smūgis. Štai, iš Vliko pasi
traukė J. Deksnys ir “lais
vinto jus” pasmerkė. A. 
Vaivutskas praneša iš Vil
niaus :

Vasario 20 dienos “Tiesoje” 
vieno puslapio apimties 
spausdinamas buvusio vado
vaujančių buržuazinių nacio
nalistų organizacijų, VLIK’o 
aktyvaus nario Jono Deksnio 
laiškas “Tiesos” redakcijai. 
Savo laiške J. Deksnys smul
kiai papasakoja apie savo 
“vadavimo” veiklą Lietuvoje 
ir Užsienyje. Laiškas išspaus
dintas po antrašte ‘Kodėl aš 
su jais nutraukiau santykius.”

Neužilgo mes paduosime 
iš J. Deksnio straipsnio il
gesnes ištraukas; kad skai
tytojai matytų, kokie pri
gavikai yra tie “vaduoto- 
jai.’

Liaudies universitetas Maskvoje
■■ DAR ŠIAIS METAIS Tarybų Sąjunga Maskvoje 

■'atidarys Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos studen-- 
tams universitetą, rašo Niujork “Times” koresponden- 
tas Maskvoje, Max Frankelis.

7 XL. Iš karto ta'me Universitete mokysis apis 500 studen- 
tų,bet ilgainiui jų skaičius pakils: bus tarp 3,000—5,000.

Universitete bus paruošiami jauni specialistai: mo
kytojai, gydytojai, inžinieriai, agronomai. Jie bus pa- 

■ rinkti iš biednų kraštų ir iš neturtingų šeimų, kurios ne
gali savo sūnų ir dukrų leisti į aukštesnius mokslus.

• --Studentams bus duodami butai, bus mokamos ir stipen- 
-'dijos, sakoma, net didesnės už stipendijas, mokamas ta
rybiniams studentams. Mokslo laikas bus ketveri metai.

\ Kokie pareikalavimai bus aplikantams statomi, kol 
•"kas nėra žinių. Šiuo tarpu pranešama, kd kiekvienas stu-

NELINKSMAI 
KUNIGĖLIUI BAIGĖSI 
LINKSMYBE

Š. m. vasario 16 d. Vil
niaus “Tiesoje” skaitome:

Traukinys Kaunas-Mažeikiai 
tolokai paliko Jonavos gele
žinkelio žiburius. Staiga vago
ne Nr. 1 kelios moterėlės pra
dėjo klykti, stengėsi pra

smukti į kitą vagoną. Pra
ėjime stovėjo jaunas, gražiai 
apsirengęs vyriškis. Vos be
silaikydamas ant kojų, jis 
rankose turėjo nedidelį juodą 
pistoletą ir kažką murmėjo.

—Jis gali praduti šaudyti, 
reikia pranešti milicijai,—ne
rimo keleiviai.

Pagaliau Kėdainiai. Į va
goną įlipo milicijos darbuoto
jai ir girtą vyriškį išvedė.

Kas gi jis? Kaip paaiškė
jo, tai buvęs Jonavos1 rajono 
Upninkų parapijos klebonas

dentas, norįs į šį universitetą įstoti, turi būti nė senes
nis, kaip 35 metų amžiaus.

Kaip ten bus toliau, sunku pasakyti. Užtenka pri
minti, jog šis tarybinės vyriausybės žygis bus karštai 
pasveikintas, tiek Lotynų Amerikos, tiek .^frikes, tiek 
Azijos žmonių! ' ; ’

Antanas Račkauskas, kuris 
vyko į naują paskyrimo vietą 
—į Radviliškį. Tai jis, kont
rolieriaus paprašytas parody
ti bilietą, išsitraukė pist,olėtą, 
kuriuo sportinėse 1 varžybose 
duodamas ženklas, gąsdino 
keleivius.

Jonavos rajono liaudies teis
mas svarstė A. Račkausko by
lą ir nuteisė už smulkų chu
liganizmą 7 paroms arešto.

KAS KITUS RAGINA 
DUOTI, O PATS 
NEDUODA?

Smetonininkų “Dirvoje” 
tūlas VI. M. klausia, kodėl 
P. Grigaitis ir jo štabas ra
gina kitus aukoti “laisvin
to jams,” o pats nieko ne
duoda. Girdi, “Naujienų 
štabas, su P. Grigaičiu 
priešaky, Altui neaukoja, 
tik iš kitų kaulyja. Grigai
čio, Gudelio, Augusto, 
Pronskaus, Morkaus ir kitų 
pavardžių aukotojų sąra
šuose nematyti . . .

VI. M. turėtų žinoti, kad 
P. Grigaitis—mokytas vy
ras. Mokytas imti, o ne 
duoti!

Labai vertinga 
knygų kolekcija

TSRS Mokslų akademi
jos bibliotekos retųjų ir 
rankraštinių knygų fondai 
papildvti labai vertinga 
kolekcija. Ją rinko ilgą lai
kotarpį vienas Petro epo
chos veikėjas, labiausiai iš
silavinęs savo laikų žmogus 
Feofilaktas Lopatinskis.

Kolekcijoje yra apie 1,000 
tomų, išleistų pradedant 
nuo X amžiaus , iki XVIII 
amžiaus pirmojo ketvirčio. 
Jie buvOj išleisti 120,beveik 
visų Europos šąlįų / miestų. 
Čia yra knygų Europos kal
bomis, taip pat 'senovės 
kalbomis: lotynų, graikų, 
sirų, chaldėjų įkalbomis ir 
kitomis. Rinkinyje d a u g 
“pasaulietiškos literatūros” 
—literatūrinio ir mokslinio 
pobūdžio knygų.

Žymią vietą kolekcijoje 
užima Romos literatūros 
klasikų, senovės oratorių 
veikalai, filosofijos veikalai 
—nuo visų Aristotelio raš
tų iki Dekarto bei Leibnico 
kūrinių.

Didelę vertę turi veikalai 
apie Vakarų Europos vals
tybių ir senovės Rytų šalių 
senovės istoriją. Yra daug 
kelionių aprašymų, inžine
rijos, karo mokslo, hidro- 
statikos, medicinos veikalų. 
Yra apie 40 Petro I laikų 
leidinių, taip pat informa
cinės literatūros.

Įdomus šios nuostabios 
bibliotekos likimas. Kai Bi- 
rono valdymo metu Feofi
laktas Lopatinskis buvo su
imtas, visos šios knygos bu
vo pervežtos iš Tvėrės į 
Sankt-Peterburgą. Po Spa
lio revoliucijos; jos buvo 
pervežtos į Kalinino miesto 
Pedagogikos institutą.

Atsiveždamas į mokslinę 
šios įžymios kolekcijos ver
tę, Kalinino Pedagogikos 
institutas- perdavė nuolati
nį F. Lopatinskio knygų 
kolekcijos saugojimą TSRS 
Mokslų akademijos biblio
tekai Leningrade* Šiuo me
tu pradėtas ' detaliai tirti 
šių knygų rinkinys, į kurį 
vėliau taįp pat buvo įtrauk
ta daugiau kaip 300 tomų 
iš kitų XVIII amžiaus lite
ratūros rinkėjų bibliotekų.

Taip atrodys jubiliejinės dainų šventės estrada.

Vilnius. — Skaisti vidur
vasario saulė, gėlės, džiaug
smas visų akyse ir daina, 
galingai skambanti iš dvi
dešimties tūkstančių krūti
nių... Pušų viršūnėmis iš 
Vingio parko ji nuplaukia į 
senąjį Vilnių, atsimuša Ai
du jo žydinčiose gatvėse, 
radijo bangomis pasklinda 
po visą pasaulį, pasakoda
ma jam apie laimę, kurią 
Lietuva surado tarybinių 
tautų šeimoje.

Kaip tik tokį mes įsivaiz
duojame prie sostinės pri
gludusį, Neries kilpos ap
juostą Vingio parką liepos 
21d., kada čia vyks Tarybų 
Lietuvos 20-mečio garbei 
skirta Jubiliejinė dainų 
šventė.

O dabar parke viešpatau
ja žiema, pusnynuose ilsi
si pušys. Bet daina jau 
skamba, mes patys ją gir
dėjome. Pritariant kelia
mojo krano ūžesiui, nebo
damos pūgos, dainavo vie
nas iš 70 darbininkų, sta
tančių šią milžinišką estra
dą. Nuo aukštų pastolių 
jam puikiai matėsi visa 
miško laukymėje nusidrie
kusi statyba su jos gelžbe
toninėmis konstrukcijomis, 
kolonomis, laiptais. Tik
riausiai, darbininkas min
tyse jau matė, kaip atrodys 
šis pastatas vasarą, ir 
džiaugėsi, kad jis — pirma
sis iš dvidešimties tūkstan
čių dainų šventės daininin
kų.

Sutikę statybos aikštelės 
viršininką G. Bonderevą ir 
darbų vykdytoją V. Ben- 
dinską, mes pirmiausiai ir 
pasiteiravome jų apie “pir
mąjį dainų šventės daini
ninką”.

— Tai mūsų dailidė Al
binas Virbickas, gabus dar
bininkas, — pasakė darbų 
vykdytojas. Linksmas vy
ras, sakote? Pas mus visi 
linksmi — liūdėti nėra ka
da. Štai pradėjome darbus 
pernai birželio mėnesį, o nė 
nepajutom, kaip atėjo žie
ma. Tiesa, padaryta jau 
daug. Baigti visi žemės 
darbai, sudėti pamatai, pa
statytos kolonos, dabai’ 
montuojame pakopas, ruo
šiamės betonavimo d a r- 
bams. Bet kiek darbų dar 
priešakyje! Šiuo metu Klai
pėdos laivų statykla mums 
gamina 82 .metrų ilgio plie
ninę kabančių arka —- visos 
estrados viršaus atramą. 
Šią, apie Šimtą tonų sve
riančią, lanko pavidalo 
sunkenybę, reikės sumon
tuoti ir iškelti jos viršų į 
35 metrų aukštį. Na, o pas
kiau jaū prie jos tvirtinsi
me stogą, sudėšime langus, 
po tribūnomis įrengsime 
patalpas būsimosioms paro
doms, abipus estrados pa
statysime bokštus, kurių 
viename degs amžina ug
nis. Taip pat reikės paruoš
ti šokių aikštę, vietas 40 
tūkstančių žiūrovų, įrengti 

! fontanus. Taigi, rūpesčių 
daug. Juk iki liepos pra- 
džios statyba turi būti 
baigta.

Estrada t bus! Mes tikime * 

statybininkais. Juk šios 
statybos avangarde dirban
ti didelė, 40 žmonių kom
pleksinė brigada, vadovau
jama komunisto P. Zda- 
nausko, kovoja už komu
nistinio darbo kolektyvo 
vardą. Ji puikiai pasirodė 
statant Vilniaus šiluminę 
elektrinę. Viši jos nariai— 
armuotejai, dailidės, 'mon
tuotojai, suvirintojai, beto- 
nuotojai, mūrininkai už
duotis kasdien įvykdo apie 
150 procentų. Neatsilieka 
ir antroji kompleksinė bri
gada, vadovaujama J. Tu- 
ganausko.

Į dainų šventės estrados 
statybą nemažą indėlį įdė
jo sostinės jaunimas. Pase
kę Vilniaus suvirinimo ga
myklos ddrbininkų inicia
tyva, į talką statybinin
kams atėjo miesto komjau
nuoliai, miškų, prekybos, 
lengvosios pramonės tech
nikumų moksleiviai. Ypač 
daug pasidarbavo universi
teto studentai — jie ištisus 
du mėnesius vakarais dirbo 
statyboje.

Nepastebėta prabėgs, žie
ma, nutirps sniegas, ir ta
da darbai Vingio parke iš-
siplės dar plačiau. Ateis 

I nauji statybininkai, nauji 
būriąi talkininkų. Pavasarį 
pakeis vasara, ir baltutėlė 
lyg gulbė estrada bus pasi
rengusi sutikti svečius iš 
visos Tarybų Lietuvos.

Z. Serapinas
■ i, ..L', i i,-■ " T ■"r.. e..r.r ■■■ ■>.t..» i ■■111 ■■ ■ ■■■■■■ ..L .t.i \

ŠVENČIONĖLIŲ MOKYKLOJE

Švenčionėlių mokykloje - internate mokosi daugiau kaip 
200 mokinių. Visus darbus—pradedant klasių sutvarkymu ir 
baigiant drabužių siuvimu—atlieka patys mokiniai. Beveik 
pusė internato moksleivių vasarą dalyvavo mokyklos darbo 
stovykloje:’ remontavo patalpas, taisė inventorių, tvarki 
sporto aikšteles.

Daug darbų laukia moksleivių pavasarį ir vasarą: jie 
baigs įrengti lauko teniso aikštelę, dirbs 40 hektarų pagal
biniame ūkyje, talkininkaus naujo bendrabučio statyboje. \

NUOTRAUKOJE: V. Žilinskaite siuva uniformoms apy
kaklaites.

LIETUVOS LKJS XI SUVAŽIAVIMAS

NUOTRAUKOJE: suvažiavimo delegatai (iš kairės į de
šinę) Ortute Andrijauskaitė (iKalvarija), Regimantas Kaš- 
kauskas (ŠakiąiJ, Antanina Pilipenkirta (Klaipėda), Aleksas^ 
Budrikas (Pasvalys), Juzefą Palmoriaitė (Pandėlys) ir Gedi-' 
minas Danelevičius (Kalvarija) Vilniuje, Gedimino aikštėje.
........................................................................................................................................................ I 1*1 1 14 mi . j .................  > IHHf «■ t MlHaHii.H 1
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2 p.-LaiBve (Liberty)-— Antrad., kovo (March) 1, 1960

Lietuviški elektros 
elementai — į užsienį
KLAIPĖDA.—“Syrians” 

sausųjų -elektros elementų 
gamykla gavo užsakymą 
pagaminti partiją elektros 
•elementų FBS-0.25 Iranui, 
Irakui ir Afganistanui. Šio 
tipo elementai skiriami 
įvairiems matavimo prie-' 
taisams maitinti. Į užsienį 
lietuviški elektros -elemen
tai siunčiami pirmą kartą?

Pirmoji produkcija f
MAŽEIKIAI. — Pradėjo . 

veikti elektros motorų ga
myklos pirmoji eilė. Šio
mis dienomis į gatavos pro- ( 
dukcijos sandėlį atiduotas 
pirmasis tūkstantis mažo 
gabarito elektros motorų.

Pradėta įrengti dar du 
gamybinius cechus. Netru
kus prasidės pagrindinio 
gamyklos korpuso statyba. 
Įmonei plėsti skirta dau
giau kaip 3 milijonai rub
lių. Dar šiais metais čia 
numatyta pradėti gaminti 
elektros motorus skalbimo 
mašinoms, hidraulin i a m s 

i pakėlimams ir skaičiavimo . 
mašinoms.

1,200 naujų butų !
KAUNAS. — -Šiais me

tais Kauno mi-esto gyveAa- 
masiš foffdas padidės 3Q 
tūkstančių kva d r a t i n f ų 
metrų — pusantro .karto 
daugiau, negu 1958 metais. 
Darbo žmonės gaus 1,200 
naujų butų.
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ta apie buvusio buržuazinės 
Lietuvos prezidento K. Gri- 

j niaus archyvą. Grinius ii 
I buvo paslėpęs—apkasė kaž- 
! kur į žemę ir ten paliko, 
i Man sakė:

—Mes jautėme, mes, iš 
; tikrųjų, žinojome, k a d K. 
Griniaus archyvas yra 
įkastas į žemę, paslėptas, 

i bet kur, nežinojome. Žino-

Rojus Mizara

Lituanistinio mokslo citadelėje
Nemanau, kad bent vie-; Kaip Institutas susitvarkęs | 

nas žmogus, eidamas ar va-! 
žinodamas Antakalnio gat-( 
ve, Vilniuje, nepastebėtų 
ypatingos architect ū r o s 
ornamentuoto mūro namo, 
stovinčio netoli Neries. ' 19-2 metų> to ]aj]<0 j bą, kiekvienas susi kaupęs, j jomc^l^

Pastatas jau senokas ir A’eikė du atskiri institutai. ; užsiėmęs. Kiekvieno dalbas i Įjmųjų — Lietuvoje ir A-Į 
institu-. re ikalingas_ žinojimo ii ne- merikoje,— kurie žino, kur į

■ tas archyvas paslėptas, bet 
i jie mums nesakė. Pagaliau 
i atsitiko taip: vienas geras

?U Pa“ i valstietis, numoklinęs, apie 
1 ’ taiP kurią vietą Grinius savo 

. popierius paslėpė, m u m s 
Msidu-; pranešė. Buvo pasiųsti žmo- 

riame kambaryje, kur sau- RgS archyvo ieškoti. Na, ir 
rasYto-ĮU: pavyko jiems tai surasti.

rankraščiai. Kai kurie jų ■ Bet kas iš to! Rado jį su-1 
išdėti ant didžiulio stalo. į gGdusį, vandens sunaikin-i 

: tą, neturintį jokios vertės!.. Į
■ Pirmą kartą aš šį dalykai
! išgirdau. |
i jBet man čia pat papasa
kota apie kitą analogišką, 

Įtik laimingesnį, atsitikimą: 
Tr . , . . . _ , , | —Vienos įstaigos Vilniu-
Kaip, kokiuo aidu, kur je puvo dingęs archyvas — 

jį globojo klerikalai. Kur , 
jis? Niekas nežinojo, nors į

jo fasadas daro itin įspū-! “Lietuvių 
dingą vaizdą: du balkonai, i tas 
o iš stogo kyšoja dvi lyg i ros institutas.

Pirmiau negu pradėjome 1 K. Korsakas pradėjo ma- j 
po šį stebuklingą namą’nc vedžioti po Instituto sa-į 

-maršrutą, direktorius K. les ir kambarius. Visur 
’ Korsakas man aiškino: i žmonių, kai]) avily bičių.

—Institutas veikia nuo į Kiekvienas turi savo dar-
1952 metų. Ligi to laiko į bą, kiekvienas :

■ užsiėmęs. Kiekvieno darbas i Įjmųjų — Lietuvoj1
kalbos i

ir “Lietuvių literatu- ■ paprasto dėmesio..
Direktorius supažindina 

mane su darbuotojais. Bet: 
kas gi galėtų visų 
va r dės atsimint 
trumpai susitikęs?!

Pirmiausia mes

Abudu su- 
bonios, su besistiebiančiais i jungėme į vieną tam, kad 
savitais kn-želiais viršuje, būtų apjungtos filologų je- 
Aplink jį medžiai, o erdvus gos ir sustiprintas jų dar

bas. Reforma pilnai save 
pateisino.

Ir man atrodo, jog gerai
nes i go m i seni

kiemas platoku toliu jį ski
ria nuo gatvės.

Kas gi jis, šis pastatas?
Kadaise tai buvo Petro 

Vileišio palocius, apie kurį, 
atmenu, 
tas, sakydamas, 
įvykdavo dideli, 
baliai, kuriuose dalyvauda-’ 
vo ir generolai, ir guberna
toriai, ir general-guberna- 
toriai. Ne . v iena klasta (jo moksliniu darbuo-1 niais metais!..
pries liaudį ir lietuvių tau-;toj Q kitį _ a{
tą čia buto užmesta. i ir administraciniai. jūs jį radote?

Pastatas kai o me u is i-1 Kacj (kll.kas s.ekmjngiau —Ilga istorija, — man
ko nesužalotas. Turbut na-1 eifų> lnstitutas paflalytas j1 atsako> 
cių lakūnams us a i o ( e ; sekįorjus kuriu iš viso yra i K. 
bažnyčia, del to netaikė ant Jie seka:‘
jo bombos. j

Šiandien šiame pastate L Dabartines 
veikia Lietuvių kalbos ir Ii-Į kalbos sektorius 
teratūros institutas, kuria-|vas Ulvydas. 
me ir man teko laimė pra- 2. Lietuvių kalbos žody- , 
leisti keletą valandų. ' i nu sektorius — vadovas J.

Puvo taip: akademikas' Kruopas. 
K. Korsakas, Instituto di-' 

kvietė mane už- i 
tais 

darbais, kuriuos jis ir Ins
tituto darbuotojai atlieka— 
su lituanistinio mokslo ir 
lietuviškos kultūros 1 . 
mo, puoselėjimo darbais.

Be kitų didžiulių darbų, 
Institutas leidžia:

Lietuvių literatūros isto-

ir Vaižgan- 
kad čia 

ištaigingi

rektorius, 
eiti ir susipažinti su

padaryta, suvienijus, 
kalba ir literatūra — 
to paties kūno dalys.

—Apie kiek iš viso
veikia darbuotojų? — klau- čio “Metų 
siau profesorių. ; Kas kac

—Apie devyniasdešimt. ji savo akimis matyti?! 
—Ir visi mokyti, ar ne? Į Bet jis čia prieš tavo akis! 
—Tame skaičiuje yra j Ir atsirado jis tik tarybi-

Donelaičio rankraščiai 
buvo surasti tuojau po ka- 

lietuviu n) Karaliaučiuje. Surado 
_  vado-‘Juos mūsų moksliniai dar

buotojai, ten nuvykę. Je; 
mūsiškiai nebūtų laiku t(1 
pribuvę, šitie rankraščio? 
būtų amžinai žuvę. Jie, i' 
tikrųjų, jau buvo pražučėi'

Lietuvių kalbos isto-' jr pasmerkti.
; rijos ir dialektologijos sek- Įdomūs Žemaitės, Mai- 
torius —vadovas E. Grina- ;ronio, Krėvės, Sruogos, 
veckiene. . Gvirkos, S. Nėries, Montvi-

4. Ikitarybinės lietuvių ' rankraščiai..
vyst v-1 literatūros sektorius —va-i Lietuvių literatu r os|

i man, — Institute turi dau- 
jgiau nei 30,000 vienetų. Ir 
į daugumas tų rankraščių 
i buvo surankiota tarybiniais
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š kairės i dešinę: J. Kruopas,, iK. Ulvydas, K. Korsakas, R. Mizara, J. Žitkaitė, Šešelgis. 
Antroj eilėj iš dešinės: J. Lankutis, L. Gineitis, K. Grigas, V. Kubilius ir kiti.

DRĄSIŲJŲ KARTA
(Iš Lietuvos partizanų kovų Dzūkijoje)

1943 metų spalio mėnesio i — Gult! — sušuko jis.— 'Gavau žinių, kad šiandien 
pabaigoje partizanų būrio i Priešas priešakyje ir deši- ■ į Vilnių pravažiuos keletas 

! “Laisvoji Lietuva” komisą-į nėję. Pasiruoškite 
! ras ir komjaunimo apskri- ■ ataką. 
: ties komiteto pirmasis sek- i

atremti i mašinų, ir visos jos — pil
nos hitlerininkų. Surenki- 

žodžius me fašistams pasalą! Tai 
kulkosvaidžių ir j bus jiems atpildas už Kase- 

;, granatų!tą ir Skinderi. Sutinkate?
— žinoma! — atsiliepe 

organizacij o m s ! nį atsakė ugnimi, į grana-; visi kaip vienas.
Arti Vievio prie plento 

nėra nei miško, nei girai
tės, tačiau komjaunuoliai 
taip sugebėjo užsimaskuo
ti rudeninėje žolėje, kad 
jų niekas negalėtų paste
bėti, o jie matytų viską. > . 

s Ilgai teko gulėti ir laukti. 
Buvo šalta.

Ir štai nuo Žiežmarių pa
sigirdo mašinų dūzgimas. 
Greitai pasirodė viena po 
kitos dvi lengvosios maši
nos, o po to keletas sunkve
žimių, visi pilni kareivių. 

, Mašinos greitai .artėjo. 
Jau jos susilygino su gulin
čiais partizanais. Tada Sui

ma. Tada jis nutarė trauk-!cas sušuko: . -A -
tis. kol dar nevėlu.

Bet trauktis reikėjo la
bai organizuotai, nes ant
raip grėsė pražūtis. Viena 
grupės dalis turėjo dengti 
kitus pasitrauki ančių s. 
Šulcas norėjo įsakyti prieš
akinei grupei dengti pasi
traukimą, bet iš ten išgirdo 
Kašėtos balsą:

— Komisare, traukitės, 
mes su Skinderiu dengsi
me!

Pasirodo, ir 
singas suprato 
šia padėtį.

Šulcas Įsakė atsišaudantj 
trauktis. Fašistai negalėjo 
jų persekioti nes Skinderis 
su Kašėta prispaudė juos 
prie žemės kulkosvaidžio 
ir automato ugnimi.

Grupė ištrūko iš mirtino 
pavojaus, bet kovos, lauke [ jaunuolių didvyrišką mirtį 
liko Kašėta ir Skinderis. j užtemdė didi džiaugsmą, 
Jie didvyriškai žuvo, žuvo ! bet ką padarysi — kova 
gelbėdami visą grupę. j lieka kova, ji neapsieiname 

Kašėta ir Skinderis kovė- < aukų... Ilgiausiai jų liūdėjo 
si iki paskutinio atodūsio, Į dėdė Steponas, ypač Prąho 
nesigailėdami savo gyvy- Kašėtos. Jie buvo susidrau- 
bės. Jie mirė, kad gyventų gavę nuo pat pirmojo ^isi- 
kiti! tikimo. Senasis partizanas

Partizanai kartu su vals-! pamilo Praną kaip savo'tik- 
tiečiais palaid o j o s a v o j rą sūnų.
draugus didvyrius. ’ —Nepavyko vargšui įgy-r

Šulcas su grupe apsilan- i vendinti savo svaiones j— 
kė visose numatytose vie- pasimatyti su saviškiais, —• 
tose: Semeliškių, žiežma- apgailestavo dėdė Stepo
nu, Kaišiadorių, Žaslių ir nas. — Kruvinomis ašąpo- 
Vievio valsčiuose. ! mis mokės man fašistahuž

Ir štai daugiadienis rei-: Prana.
das baigtas! Visi Šulco va
dovaujami kom jaunuoliai 
susirinko Kaugonių miške. 
Ir čia Šulcas jiems nasakė:

— Draugai! Partijos ap
skrities komiteto uždavinį 
ivvkdėme. Bet liko vienas 
uždavinys '— neatkeršyta 
priešams už mūsų draugus!

bet labai įdomi. ųuvo ]abai rūpintasi jį su
rasti. Visai atsitiktinai, ta
čiau, jiį- buvo surastas.

i Kur? Vilniaus katedroje, 
i už “didžiojo altori aus,’’ 
! kažkur aukštai buvo užkiš
tas —■ gudriai paslėptas! 
Kas ten jį slėpė? Kuriais ! 
tikslais? Šiandien nieks 
negali pasakyti. Bet sma

igu, kad buvo surastas.
K. Korsakas ir kiti rank

raštyno globotojai apie 
senų rankraščių atradimą 

Į kalba su tokiu patosu, su 
l tokiu entuziazmu, it nely
ginant astronomas, atradęs 
visatoje naują žvaigždę ar 

■ kokį kitą “dangišką kūną,” 
arba kaip chemikas, sura
dęs naują elementą.

—Mūsų Institutas atkak
liai globoja kiekvieną lape
lį, kiekvieną raštelį, turin
tį bet kokią filologinę bei 
literatūrinę reikšmę! — jie 
sako man.

Miela ir smagu buvo pa
vartyti lietuvių literatūros 
k c r i f ė j ų , mūsų kalbos 
meistrų rankraščius, sura
dusius amžiną globą ir pa
garbą lituanistinio mokslo 
citadelėje!

Ką gi “apčiuopiamo” 
šio1! Institutas jau 

nuveikė ?
Į šį klausimą man buvo 

atsakyta:
—Lietuvių kalbos ir lite

ratūros instituto darbuoto
jai jau paruošė ir išleido: 
Didžiojo “Lietuvių kalbos 
žodyno” penkis tomus ir 
ruošia spaudai tolimesnius 
jo tomus. Viso, atrodo, bus 
daugiau kaip 15 tomų. Iš
leido “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyną” (nemaža jo 
egzempliorių pasiekė ir A- 
merikos lietuvius). Jau iš
leido du “Lietuvių literatū
ros istorijos” tomus, o ne
trukus, šiais metais, išeis 
iš spaudos ir III-iasis. Iš
leido “Lietuvių literatūros 
c h r e stomatiją,” “Lietuvių 
tautosakos- rinktinę.” Lei
džia serijinius leidinius — 
“Literatūra ir kalba”; išėjo 
jau keturi tomai. Išleido 
“Kai b o t y r o' s klausimai” 
dviejuose tomuose. Iš viso 
jau išleista keliasdešimt 
leidinių, kurie visi sudaro 
kelioliką tūkstančių pusla
pių. .

Ir Instituto darbuotojai 
vis dirba, vis ruošia spau
dai naujus tomus mokslinės 
lituanistinės literatūros!

Pats didžiausias šiuo me
tu darbas bene bus didysis 
žodynas, nors labai svarbus 
ir kitas: Lietuvių literatū
ros istorija.

(Bus daugiau)

_________  x._________  I Paskutinius jo 
! retoriuns Šulcas su septy-| nustelbė 1 
■ niolika ginkluotų jaunuo- automatų serijos, 
j lių išvyko nurodyti kom-' sprogimai. Partizanai į ug- < 
i jaunimo <
j naujų kovinių uždavinių. Į tas — granatomis. Bet! 

Pogrindžio sąlygomis ne-iUiešas’. Pasirodę buvo 
j Įmanoma buvo rengti par-; '
Itinių, komjaunimo aktyvis- Partlzanai ats)dure dlde’ 
■tu pasitarimų, organizuoti ihame Pavo™e’. "<*.pne- 
į instruktažų, todėl partijos; sas saude ]s PUS11P 
ir komjaunimo apskrities i Slėpdamiesi po neaukštu, 
komitetų nariai buvo pri-Į stačiu ežero krantu, pir- 

i ėmė šaudyti Kašėta 
! su Skinderiu. Paskui — ir 
, kiti.

Šulcas greitai susiorien
tavo, kad padėtis susidarė 

jog reikėjo 
Bet fa-

versti patys eiti pas kiek-! mieji 
i vieną aktyvistą.

Šulcui buvo leista 
j rinkti komjaunuolius savo 
į nuožiūra. Grupę • sudarė 
komjaunuoliai Pranas Ka
šėta, Rytas, Vytenis, Dulkė 
ir daugelis kitų. Kulkosvai
dininku buvo jaunuolis, pa
bėgęs iš fašistų nelaisvės 
azerbaidžanietis Skin de
nis.

Buvo dar gana šilta, be 
sniego. Debesys uždengė 
mėnulį ir dar labiau sutirš
tino nakties tamsą. Tokią 
naktį Šulcas gavo uždavinį 
aplankyti Rūdiškių, Trakų, 
Semeliškių, Žiežmarių ir 
Vievio valstiečių komjauni- 

iki i organizacijų ryšinin-

pasi-
5. Tarybinės lietuvių Ii- ’ 

teratūros sektorius — va
į dovas J. Lankutis.

6. Lietuvių tautos a k o s ! metais. 
kalbos sektorius — vadovas Amb.

Jonynas.
. , . Visi sektorių vadovai tu-

mie ai pne . fp0]0gjj0s mokslų kandi- 
j dato laipsnius.

Iš viso 25 Instituto dar
buotojai yra apgynę diser
tacijas mokslo laipsniams 
gauti.

Visa tai mane suįdomino. 
Seniau dažnai pagalvoda
vau: kurgi dedasi tie žmo
nės, tie visi lituanistai, 
kurie baigia universitetą, 
kas juos “sugeria”? Da
bar pamačiau.

ra-

Didįjį U tuvių 
žodyną.

Kvietimą 
miau.

Pirmiausia direktorius 
įsivedė mane į savo darbo 
kabinetą.

—Toks mažytis — nuste
bau aš.—Asketiškas.

—Vietą taupome,—aiški
no jis. — Pastatas darosi 
mums per ankštas. O man 
vienam čia užtenka.

Kabinete — nedidelis
šomasis stalas ir trys kė
dės.

Supratau, kad “užtenka,” 
betgi esu matęs Vilniuje 
mažesnių už šią įstaigų su 
kur kas erdvesniais direk
torių kabinetais.

Stebėjausi pastato puoš
numu, nors iš vidaus jis 
neatrodė toks ištaigingas, 
kaip iš lauko.

—Matote, kaip kadaise 
kai kurie žmonės gyveno!— 
juokavo Korsakas. — Ten
ka priminti, kad P. Vilei
šis buvo įžymus inžinierius. 
Nemaža tiltų jis pastatė 
visoje Rusijoje. Jis pats 
darė tiltams braižinius, 
samdė darbininkus ir statė 
tiltus; anot ameriki e č i ų , 
darė biznį.

Direktorius rodė kitą pa
statą, stovintį palei gatvę:

—Ten, ana, dabar yra 
Istorijos institutas, kurio 
direktorius — akademikas 
J. Žiugžda. O 1905-1906 
metais to pastato rūsyje 
buvo spaustuvė, kur buvo 
spausdintas pirmas lietu
vių kalba dienraštis, “Vil
niaus žinios.” Laik r a š t į 
tuomet leido P. Vileišis.

Dabar atsiminiau tą 
spaustuvę. Kažkur skai
čiau, kaip ten, rodosi, 1906 
metų pradžioje, buvo su
streikavę zeceriai-spaustu
vininkai, reikalaudami di
desnių algų ir žmoniškes
nių darbo sąlygų.

Čia pat K. Korsakas ir 
kiti darbuotojai prašė ma
nęs, kad aš priminčiau vi
siems geriems žmonėms Ame
rikoje: jei kas turi kokių 
senu įžymių žmonių rank
raščių, lai siunčia juos Lie
tuvių Kalbos ir literatūros 
institutui Vilniuje. Čia jie 
niekad nežus. Čia jie bus 
saugiai užlaikomi ir pasi- 
t a r n a u s lietuvių tautos 
kultūrai.
Apie K. Griniaus archyvą

Man čia buvo papasako-

tokia sunki,
ryžtis prasiveržti.
šistai pradėjo taip urągą- 
niškai šaudyti, kad prasi
veržti pasidarė nebeįmano-

— T fašistų mašinas 
ugnis! v’.;.

Sutartinai pradėjo .ka
lenti partizanų kulkosvai- 

automatai,

,hu0*WHN

-

komjaunuo- 
pradėjo juo-

komisaras: 
Šiose vietose

H. f*'*

Lietuviy kalbos ir literatūros institutas Vilniuje. Balkone 
stovi Instituto direktorius akademikas K. Korsakas 

ir rašytojas R. MižarA.

Vidurnaktį grupė perėjo 
i Trakų — Semeliškių plen
tą. Aplink nė vieno žiburio. 
Staiga kažkur pasigirdo du 
sprogimai, o po to ir šau
tuvų salvės, sutratėjo kul
kosvaidžiai. Greitai viskas 
aprimo.

Komisaras sustabdė gru
pę-

—Girdite, vyručiai? Tai 
mūsų partizanai darbuoja
si... Mes irgi įrodysime, kad 
esame gabūs, juk tiesa?

— Įrodysime, — vienbal
siai pritarė visi.

Atsidūrę miške, partiza
nų stichijoje, 
liai pagyvėjo, 
kauti.

Ęet įsiterpė
— Tyliau.

galima visko tikėtis. Kašė
ta ir Skinderi, eikite į prie
kį, į Žvalgybą. Gerai stebė
kite abi kelio puses.

Tuo metu grupė išėjo iš 
miško. Nakties tamsoje vos 
įžiūrimas buvo Daugirdiš- 
kių ežeras, palei kurį vin
giavo kelias.

Nors dangų buvo užtem- 
dę debesys, tačiau lauke 
buvo šviesiau negu miške.

Tik nedaug paėjėjus nuo 
miško — dar ir Kašėta su 
Skinderiu nebuvo spėję nu- 
pastebėjo judančius šešė
lius. Jis suprato, kad arti, 
visai arti sėlina fašistai. 
Šulcas nesumišo.

Kašeta tei
sus! dariu-

džiai, tratėti 
šautuvai.

Šulcas įsakė trauktis į 
Kaugonių mišką. Fašistai 
ėmė šaudyti, bet partizanų 
nepasiekė. Šie gerai jiems 
žinomais takais greitai dfin- 
go miško tankmėje. Kelias
dešimt fašistų lavonų ir,nė 
vieno saviškio sužeisto,''— 
štai šios trumpos, bet ar
šios kovos rezultatai.

— Dabar,
cas i partizanus, 
sius pailsėti, 
viską, galime grįžti i bazę.

Komjaunuolius džiaugs
mingai sutiko draugai. Tie
sa, žinia anie dviejų kom-

kreipėsi ŠuL
susėdu-'

— atlikome

Dėdė Steponas ne tik kaip 
relikvija saugojo savo nu
mylėtinio drabužius, daik
tus. bet ir stovykloje Vaka
rais galima buvo išgirsti io 
naujai sudėtą liūdną dainą 
apie sakala. dainą., kurią 
namėgo ir dainavo visi par
tizanai. T. Mončinskas
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Ernest Hemingway

SENIS I
(Tąęa)

«•

Viskas veltui. Žuvis palengva plaukė 
tolyn, ir senis negalėjo pritraukti jos nė 
pen diuimą. Valas buvo stiprus, pritai
kytas didelėms žuvims, ir senis laikė jį, 
permetęs per nugarą, kol jis įsitempė 
taip smarkiai, kad nuo jo ėmė šokinėti 
vartdens lašeliukai. Tada valas negar
siai sušnypštė vandenyje, o jis vis tebe
laikė jį, įsirėmęs į suoliuką ir lenkdama
sis atgal visu kūnu. Laivelį pamažu 
pradėjo nešti į šiaurės vakarus.

Žuvis plaukė nesustodama, ir laivelis 
iš lėto judėjo lygiu kaip veidrodis van
dens paviršiumi. Kiti jaukai tebebuvo 
užmesti jūroje, tačiau senis nieko nega
lėjo su jais padaryti.

—Ach, jeigu su manim būtų berniu
kas!—garsiai tarė jis. — Mane tempia 
žuvis, o aš pats atstoju buksirinį biten- 
gą. (Bitengas—metalinis stulpelis laive 
lynui užmauti.) Galėčiau pririšti valą 
prie laivelio, bet tada žuvis, ko gero, nu
trauks jį. Aš turiu jį stipriai laikyti ir 
atleisti tik -esant reikalui. Ačiū dievui, 
kad ji plaukia, o ne leidžiasi žemyn. Ne
žinau, ką aš darysiu, jeigu ji sugalvos 
nerti žemyn. Nežinau, ką darysiu ir 
tada, jeigu sprogs jos pūslė ir ji nueis į 
dugną. Tačiau aš kažką darysiu. Ar 
mažai ką aš galiu padaryti?

Jis buvo nugara įsirėžęs į virvę, ste
bėdamas, kaip ji leidžiasi į vandenį ir 
kaip laivelis nenukrypstamai plaukia 
šiaurės vakarų kryptimi.

“Tai greitai ją pribaigs,—pagalvojo 
senis.—Juk negali ji plaukti amžinai.” 
Tačiau praėjo keturios valandos, o žuvis 
su pirmykščiu atkaklumu plaukė vis to
lyn į jūrą, vilkdama paskui save laivelį,' 
ir senis tebelaikė stipriai už pečių 
įtemptą valą.

— Buvo vidudienis, kai aš ją suga
vau,—tarė senis.—Bet iki šiol dar ne
mačiau, kaip ji atrodo.

Prieš užkirsdamas žuvį, jis smarkiai 
užsitempė ant kaktos šiaudinę skrybėlę, 
ir dabar ji skaudžiai jam spaudė odą. 
Jį troškino ir, atsargiai atsiklaupęs ant 
kelių, vengdamas truktelėti • virvę, jis 

‘ prišliaužė kiek galint arčiau laivelio 
priekio ir viena ranka nutvėrė butelį su 
vandeniu. Senis atkimšo jį ir truputį 
nugėrė. Paskiau pasilsėjo, atsirėmęs į 
laivelio priekį. Jis ilsėjosi sėdėdamas 
ant stiebo su užvyniota bure, stengda
masis negalvoti, o tiktai taupyti jėgas.

Paskiau jis pažvelgė atgal ir įsitikino, 
kad žemės jau nebematyti. “Maža bė
da, — pagalvojo. — Aš visada sugebėsiu 
grįžti pagal Havanos žiburius. Iki sau
lės laidos daugiau negu dvi valandos ir, 
gal būt, ji iškils į viršų per tą laiką. 
Jeigu ne, tai, galimas dalykas, ji iš
plauks, pasirodžius mėnuliui. O, gal 
būt, saulei tekant. Mėšlungis manęs 
netampo, ir aš jaučiuosi esąs stiprus. 
Pagaliau juk ji prarijo kabliuką, o ne 
aš. Bet kokia tai turi būti žuvis, jeigu 
ji taip tempia! Matyt, ji gerokai įsi
kando vielą. Aš norėčiau pamatyti ją. 
Aš norėčiau nors vieną vienintelį kartą 
žvilgtelėti į ją, kad žinočiau, su kuo tu
riu reikalą.”

Kiek senis galėjo spręsti iš žvaigždžių, 
žuvis visą naktį plaukė, nek-eisdama 
krypties. Saulei nusileidus, padvelkė 
šalčiu, prakaitas nudžiūvo ant jo nuga
ros, ant rankų, ant senų kojų, ir seniui 
pasidarė šalta. Dienos metu jis ištraukė 
maišą, kuriuo buvo uždengta dėžė su 
jauku, ir ištiesė jį prieš saulę, kad iš- 
džiūtų. Kai saulė nusileido, jis užsirišo 
maišą ant kaklo ir, atsargiai pakišęs po 
valų, uždengė juo nugarą. Valas per 
maišą rėžė žymiai mažiau, ir jis surado 

/ būdą, kaip pasilenkti į laivelio priekį, 
kad pasijustų kiek patogiau. Iš tikrųjų 
tokia padėtis buvo vos pakenčiama; bet 
jis įtikinėjo save, kad įsitaisė visai pato
giai.

N */'

y ‘fAs nieko negaliu padaryti, tačiau ir 
• ji'negali su manim nieko padalyti,—pa

galvojo jis,—Sakysim, nors iki tol, kol ji 
taip plaukia.”
/•’Vienu metu jis atsistojo, nusišlapino 
per laivelio kraštą ir pažvelgė į žvaigž- 
des$ norėdamas patikrinti kursą. Valas 
atrodė lyg ploųas spindulys, smingantis 
nuo jo paties tiesiai į vandenį. Dabar 
Jie ;, plaukė lėčiau, • smarkiai nublanko 
Havanos žiburiai, ir jis žinojo, kad sro
ve* neša juos į rytus.- x
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“Kadangi Havanos žiburiai nyksta, 

vadinasi, mes plaukiam vis labiau į ry
tus, — pagalvojo senis. — Jeigu žuvis 
nebūtų pakeitusi savo kurso, aš juos ma
tyčiau dar daugelį valandų. Kažih, kaip 
šiandien pasibaigė beisbolo mačai,—pa
galvojo jis.—Su kokiu malonumu aš da
bar paklausyčiau radijo!” Paskiau jis 
tarė sau: “Galvok apie tai visuomet. 
Galvok, ką darai. Tu neprivalai daryti 
kvailysčių.”

O garsiai jis tarė:
—Gaila, kad su manim nėra berniu

ko. Jis padėtų man ir visa tai pamatytų 
savo akimis.

“Žmgus senatvėje negali likti vienas, 
—pagalvojo jis.—Bet tai neišvenigama. 
Tiktai kad neužmirščiau suvalgyti tu
no, kol jis nesugedo, nes aš privalau 
tausoti jėgas. Neužmiršk, kad rytą rei
kia jį suvalgyti, nors ir nenorėtum. Ne 
užmiršk,”—tarė jis sau.

Naktį prie laivelio priplaukė dvi jū
ros kiaulės, ir senis girdėjo, kaip jos 
vartosi ir pūkščia. Jis galėjo atskirti 
garsų patino šnypštimą ir prislopintą 
patelės atodūsį.

—Jos geros, — tarė jis. žaidžia sau, 
išdykauja ir mylisi. Jos yra mums arti
mos kaip ir skraidanti žuvis.

Paskiau jam pagailo didžiosios žuvies, 
kuri buvo prarijusi kabliuką. “Ji yra 
didelė, puiki, ir vienas dievas težino, 
kiek jai metų,—pagalvojo jis.—Niekada 
man nebuvo pasitaikiusi tokia stipri žu
vis, kuri dar taip keistai elgtųsi. Gal 
būt, ji perdaug protinga ,kad imtų blaš
kytis. Juk ji galėtų mane pražudyti, 
jeigu pašoktų arba lyg pašėlusi pultų 
pirmyn. Tačiau, galimas dalykas, ji 
kartą jau buvo užsikabinusi už kabliuko 
ir žino, kaip geriausia jai priešintis. Iš 
kur jai žinoti, kad prieš ją tiktai vienas 
žmogus ir tas pats senas. Bet kokia tai 
didelė žuvis ir kiek už ją gaučiau pini
gų, jeigu jos mėsa gardi. Ji prarijo jau
ką lyg patinas, tempia lyg patinas ir 
kovoja su manim be jokios baimės. Įdo
mu, žino ji, ką jai daryti, ar taip pat 
sutrikus, kaip ir aš?”

Jis prisiminė kartą sugavęs marlino 
patelę. Patinas visuomet prileidžia 
prie maisto pirma patelę; ji, užsikabinus 
už kabliuko, pradėjo smarkią, beviltiš
ką kovą, kuri greit ją išvargino, o pa
tinas, nepasitraukdamas nuo jos, nardė 
aplink valą, nardė ir kartu su ja sukio
josi jūros paviršiuje. Jis plaukiojo 
taip arti, kad senis būkštavo, jog jis gali 
perkirsti lyną savo uodega, kuri buvo 
aštri lyg pjautuvas ir panaši į jį savo 
dydžiu ir forma. Kai senis užkabino 
ją kobiniu ir tvojo basliu, prilaikydamas 
aštrius kaip rapira žiomenis su šiurkš
čiais kraštais, kai jis tol talžė ją basliu 
per kiaušą, kol jos spalva nepasidarė 
panaši į veidrodžio amalgamos spalvą ir 
kai paskiau jis, padedamas berniuko, 
įevrtė ją į laivelį,—patinas vis dar su
kiojosi šalia. Paskiau, kai senis ėmė vy
nioti valą ir ruošti žeberklą, patinas 
aukštai pašoko į orą šalia laivelio, kad 
paskutinį kartą pamatytų patelę, o po 
tęs krūtininius levendros spalvos pele
kus, ir visi jo platūs violetiniai dryžiai 
buvo aiškiai matomi. Senis prisiminė, 
koks jis buvo gražus ir atsidavęs.

“Tai buvo pats liūdniausias reginys, 
kurį aš kada nors mačiau,—pagalvojo 
senis. — Berniukui taip pat pasidarė 
liūdna, ir mes atsiprašėme patelės ir 
greitai ją išskrodėme.”

—Gaila, kad su manim nėra berniu
ko,—tarė jis garsiai ir patogiau atsi
rėmė į apvalainas laivelio priekio lentas, 
jausdamas per valą, kuris spaudė jam 
petį, jėgą didžiulės žuvies, be perstojo 
plaukiančios į kažkokį tikslą.

“Štai tau! Dėka mano klastos jai teko 
pakeisti savo likimą, — pagalvojo senis. 
—Tuo tarpu ji turėjo pasilikti giliam 
tamsiam vandeny, toli nuo visokių spąs
tų, žabangų ir klastos. O man likimas 
lėmė atplaukti ir surasti ją tenai, kur 
nebuvo nė vienas žmogus. Ne vienas 
žmogus pasaulyje. Dabar mes pririšti 
vienas prie kito nuo pat vidudienio. Ir 
niekas nė vienam iš mūšų nepadeda.' Gal 
būt, man nereikėjo būti žveju,—pagal
vojo jis.—Tačiau juk tam aš ir gimiau. 
Kad tiktai neužmirščiau išaušus suval
gyti tuną.”

(Bus daugiąuj

tr ■. i V #_• i, • •AKada išeiti j pensiją?
Svetimšaliai ,yizitoriai Jeigu žmogus išeina į pen- 

dažnai nustemba išgirdę, siją, jis Urėtų tam pasi- 
kad. JAV-ėse paprastai iš
einama į pensiją sulaukus 
65 metų amžiaus. Jiems at
rodo, kad išėjimo į pensiją
amžius turėtų būti žemes
nis ir žmogus, išdirbęs ilgą 
savo gyvenimo laikotarpį, 
turėtų anksčiau pradėti 
džiaugtis savo darbo Vai
siais. Kiti turistai klausia, 
kodėl pasitraukimo į pensi
ją amžius yra būtinai nu
statytas Q5 metų, — argi 
šis amžius neturėtų būti 
daugiau diskretiškas.

Patirtis su Sociali nes 
Apsaugos sistema (pagal ją 
yra apie 70 milijonų dir
bančių žmonių visokiausio
se profesijose) duoda dau
gybę įvairių atsakymų į 
klausimą, kada dirbą žmo
nės turėtų išeiti į pensiją, 
ir į klausimą apie privers
tiną ar savanorišką į pen
siją išėjimą. Nei vienas at
sakymas negali būti pri
taikytas visoms profesi
joms.

Pailiustravimui paimki-
me du kraštutinumus. Dar
bininkas, kuris operuoja 
jėgos reikalingą kūjį ang
lių kasykloje, turi labai 
sunkų darbą, reikalaujantį 
daug fizinės jėgos. Jam. 
gal būt nebereikėtų dirbti, 
sulaukus 55 metų amžiaus. 
Iš kitos pusės, inžinierius, 
advokatas ar egzekutyvinis 
tarnautojas, kurių darbas 
nereikalauja fizinės jėgos, 
galėtų dirbti ilgiau, negu 
tik ligi 55 metų amžiaus. 
Yra šimtai tūkstančių skir
tingų situacijų su skirtin
gais atsakymais tarp šių 
dviejų kraštutinumų.

Darbo unijos ir Darbo 
Departamentas padarė 
daug apžvalgų apie , tai, ką 
patys darbininkai galvoja 
apie išėjimo į pensiją am
žių. šios apžvalgos nurodo, 
kad yra pažiūrų' skirtumų 
pagal profesijas ir net tarp 
šeimos narių.

Tarptautinė Moterų Ap- J 
rangos Darbininkų Unijaj 
turėjo unijos į pensiją išė-I 
jimo programą ilgesniam 
laikui, negu bet kokia kita 
unija. Ji apklausinėjusi 
darbininkus, dirbančius 
drabužių gamyboje, rado, 
kad 90 procentų darbinin
kų, sulaukusių 55 metų am
žiaus, su džiaugsmu žvel
gia į išėjimą į pensiją už 
10-ties mėtų. Tačiau ap
klausinė jus <

ruošti. Taip, kaip jis išmo
ko savo amato, jis turi iš
mokti, kaip ilsėtis seno am
žiaus sulaukus ir kaip pasi
džiaugti pensininko gyve
nimu.

Be tokio pasiruošimo 
štaiga išėjęs į pensiją žmo
gus. pasidaro dažnai tragiš
ka figūra, jaučiasi nenau
dingu, nelaimingu savo na
muose ir negalinčiu prisi
taikyti. Dažnai tokio psi
chologinio būvio rezulta
tas yra protinė liga.

Išėjimo į pensiją proble
mų ekspertai rado, kad se
nesniems žmonėms reikia 
specialių laiko praleidįmui 
užsiėmimų. Jie nurodo, kad 
į pensiją pasitraukęs as
muo turi turėti savo mė
giamą užsiėmimą, kuris 
atneša kokios nors naudos. 
Jam reikia išmokti daly
vauti bendruomenės gyve
nime ar politikoje, kam jis 
anksčiau neturėjo laiko.

American Council
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LOUIS ŠIMOLIŪNAS
Vasario 28 d. suėjo vieneri metai, kai nelaukta 

mirtis išskyrė nuo savųjų mylimą Šeimos narį ir paliko 
neužgydomą širdies skausmą ir liūdesį man ir vaikams.

Louis šimoliūnas gyven
damas rodė gerą pavyzdį 
ir kitiems, kaip mielai, ma
loniai ir draugiškai sugy
venti ne tik su šeima, bet 
ir su draugais, kaimynais, 
pažįstamais ir visa žmonija. 
Tai buvo jo siekis ir idealas' 
ir gausus troškimas laisvės 
ir laimės darbininkų klasei. 
Ir jis darbavosi toje link
mėje, kiek jam laikas lei
do. Rėmė darbininkiškas 
organizacijas ir pažangiąją 
spaudą. Rodosi, tik vakar 
dar buvo gyvas, darė pla
nus ateities gyvenimui ir vis laukė geresnio, laimingesnio 
gyvenimo darbininkų klasei.

Mes, minėdami jo praeitį, reiškiame: Lai būna ra
mybė tau, mūsų mylimasis, lengvai ilsėtis amžinai.

URŠULĖ, žmona 
ARTHUR, sūnus 
ALICIA, duktė.

RUMFORD, ME
Jam vakar saulė nusileido, 
Sustingo lūpos 
Mirtis užspaudė akis...

ir judesiai veido—
Nežadink... nieko

neatsakys...
Ilsėkis .. dirbai, kiek galėjai
Antkapis darbų

gražus tau bus.
Bet, kiek žmonijai

duot nespėjai
Nešies su savim į kapus...

1960 m. sausio 29 d. Rum- 
fordo Community ligoninė
je po sunkios ilgos ligos vi
rė Walter Padgalskas (Pa- 
gany), 65 metų amžiaus. 
Nesveikavo per paskutinius 
dvejus metus. praeitųBet

Walter Padgalskas
ap-darbininkus metų rugp. mėn. rimtai 

beveik jau sulaukusius 65 sirgo, taip, kad buvo pri
metu amžiaus, unija rado verstas pasiduoti gydytojų
visai priešingas .nuomones 
—90 procentų norėjo tęsti 
savo darbą industrijoje.

Kitos apžvalgos parodo, 
kad darbininkas, sulaukęs 
50 ar 55 metų amžiaus, ti
kisi, jog pasitraukęs į pen
siją jis galės ^žuvauti, lai
pioti po kalnus, ir kad kiek
viena diena bus kaip atos
togom. Tačiau, kai jam su
eina 65 metai, jis randa, 
kad nėra taip paprasta 
pakeisti /savo priprastą gy
venimo būdą. Jis, jau nebė
ra nei jauno, nei vidutinio 
amžiaus, jo gyvenimo cent
ram buvo darbas įmonėje, 
ktir jo amžius,patirtis ir iš
mintis buvo gerbiami ir jis 
jautėsi svarbiu, žuvavimas 
ar laipiojimas po kalnus 
jam nebeatrodo pakanka
mais užpildyti laikui. Be 
darbo jis nuobodžiauja.

Jau nuo senai; yra žino
ma, kad' joks žmogus netu
rėtų pradėti produktyvių 
savo gyvenimo metų be 
atitinkamo pasiruošimo ar 
išsilavinimo. Tačiau dabar 
mes žinom, kad', ši gyveni
mo dalis neturėtu būti pra
dėta be jokio pasiruošimo.

globai. Atvežtas į Lewisto- 
no General Hospital, kur 
nelaukiamai buvo padaryta 
operacija. Iš karto atrodė, 
kad ligonis sveiksta ir ei
na geryn. Specialūs gydyto
jai darė viską, kad ligą pa- 
gydyti. Bet laipsniškai 
sveikata ėjo menkyn, nebe
išlaikė ir prieš laiką turėjo 
žengti į kapus...

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje 1894 m. gegužės 16 
d., sūnus Povilo ir Teklės 
Padgalskų. Rumforde-Me- 
xico, Me., išgyveno apie 40 
metų. Išdirbo Oxfordo Pa
per Co. 25 metus. Taipgi 
buvo nariu Oxford Paper 
Co. 25 m. klubo. Priklausė 
vietinei Šv. Roko pašalpi- 
nei draugystei, buvo narys 
ir Piliečių Klubo.

Walter' Padgalskas buvo 
rimto būdo, draugiškas . ir 
laisvų pažiūrų, žmogus. Su 
visais bandė gražiai sugy
venti. Buvo nuolatinis 
“Laisvės” skaitytojas ir 
vajininkas. Savu laiku yra 
daug parašęs ir korespon
dencijų, po kuriomis pasi-

Gaila gerų žmonių, nelai
mės ištiktų!

Taipgi sunkiai tebeserga 
U. Malinauskienė, nes ke
linti metai nepasikelia iš lo
vos.
Miršta Patersono senosios 

kartos lituviai
Pora mėnesių atgal mirė 

šešis anū- Osipauskienė. Ji buvo ma- 
‘ • su visais 

ku_' gražiai sugyveno. Ji buvo 
progresyviam 

veikimui.
Paliko nuliūdime gyveni- 

du sūnus ir

rašydavo “Mexicos Vaclo
vas”.

Velionis nuliūdime pali
ko savo moterį Mary Venc- 
kaitę-Padgalskas, du sūnus 
—Stanley Pagany, Buffa
lo, N. Y., ir Walter Jr., 
Whittier, Calif., «_______
kus. Taipgi Lietuvoje pali- lomius. budo ir 
ko brolį ir seserį, su L„ 
riais tankiai susirašinėda-, simpatinga 
vo.

Vasario 16 d. palaidotas! 
lietuviškose kapinėse Mexi-1 mo diaugą, 
co, Me. Palaidotas laisvai, u,.erb 
nes taip velionis pageidavo. Sniečkuvieng_ Paliko nuliQ.

„i me gyvenimo draugą. “' 
Sniečkų.'

Vasario 23 d. mirė 69 me
tų amžiaus Maikis Tacio- 
nis. Paliko nuliūdime gy
venimo draugę Anelę Ta- 
cionis, dukterį — Julią, 
broli Juozą Tacionis. Visi 
gyvena Patersone, o se
suo Koste Vasiliauskas gy
vena Detroit, Mich.

Visi buvo tikinti žmonės.
Lai būna amžina ramybė 

įnirusiems, o gili užuojau
ta pasilikusiems ir neteku
siems mylimųjų.

J. Bimba

Šiomis dienomis mirė
Prie kapo tik sūnus pasakė 1 . 
trumpą atsisveikinimo kai-! 
bą. Į kapines palydėjo apie 
20 automašinų.

Tebūna tau, drauge am
žina atmintis!..

O liūdinčiai šeimai reiš
kiame gilią, užuojautą’/

A. Apšegiene !
MŪSŲ ŠIRDINGA į 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame vi- Į 

siems gim i n ė m s, mūsų 
draugams ir drau g ė m s, 
taipgi ir tiems, kurie tik 
kuomi nors prisidėjo su 
pagalba ir užuojauta, kada 
mūsų vyras ir tėvas sun
kiai sirgo.

Ačiū visiems už simpati-. 
ją, gėlių vainikus, atsilan-j 
kymą į šermeninę ir paly
dėjimą į kapines!

Binghamton, N. Y.
Užuojauta Gendrenų 

šeimai
Šiuomi pranešu, kad dėl 

užuojautos skelbimo aukas
Žmona Mary Padgalskas surinko $18 Jonas ir Nellie

sūnūs Stanley ir 
Walter, Jr.

Paterson, N. J.
Senas LLD 84 kp narys 

ir Patersono lietuvių veikė
jas P. Sakatauskas jau ke
lintas mėnuo sunkiai serga. 
Ligoje permainų nesimaty
ti, kaip atrodo, dar ilgai 
turės pasikankinti. Tačiau 
d. P. S. dvasioje nenupuo- 
lęs ir turi viltį orui atšilus 

; sustiprėti. Visi jam velinam 
greitai pasveikti.

Neužtenka, kad jis pat
sai serga, bet nelaimė išti
ko ir jo žmoną: ji eidama į 
krautuvę parnešti maisto 
sergančiam vyrui puolė ant 
apledijusio šaligatvio ir la
bai užsigavo. Ji negalėjo 
pasikelti, ją praeiviai pakČ- 
jė. Parėjus- namo išgulėjo 
lovoje dvi dienas. Abu bu
vo nevalgę, kol kaimynus, 
skersai gatvę, pravėrę lan- 

,gą, prisišaukė pagalbai.

Stroliai, ir patys aukojo $2. 
i Kiti po $2: Juozas ir Edna 
Stroliai, J. ir A. Kireiliai, 
A. ir H. Pagėgalai, J. ir A. - 
Žemaičiai, J. ir M. Kazlaus
kai

Po $1: Ona Wellus, K. 
Staniulis, P. Yasilionienė, 
A. ir J. Navalinskai, P. ir 
K. Juozapaičiai, J. ir K. 
V aičekauskai.

Geiidrenų šeimą kai ku
rie draugai ir draugės ir 
mūsų mieste gerai pažino 
ir yra buvę pas juos sve
čiuose. Abu broliai Jonas ir 
Juozas Stroliai yra artimi . 
giminės Simonui Gendre- 
nui. Reiškiu užuojautą ve
lionės Anelės Gendrėnienės 
giminėms.

Nors pavėluotai, bet ge
riau negu niekad. 7

Josephine

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą, 
ten jau gauna Laisvę, 

į kad ji jiems patinka.

4 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., kovo (March) 1,



Rochester, N. Y.
Mirus

ANELEI GENDRENIENEI
Mes, binghamtoniečiai, reiškiame širdingą užuojautą 
liūdesio valandoj jos vyrui Simonui Gendrėnui, duk
terims Amilijai Bakunas, Frances Hali, r.ūnui J. ši- 
manauskui, anūkams ir žentams. Taipgi giminėms 

ir visiems draugams.
Jonas ir N. Stroliai
J. ir A. Kireiliai
J. ir A. žemaičiai
Ona Wellus
A. ir J. Navalinskai
P. ir K. Juozapaičiai

Juoazs ir Edna Stroliai
A. ir H. Pagiegalai
J. ir M. Kazlauskai
K. Staniulis
P. Yasilionienė
J. ir K. Vaičekauskai

San Francisco, Cal.
Mūsų t likimas ir 

kitos žinutes
LLD kuopa vasario mėn. 

susirinkime padarė keletą 
gerų tarimų.

Raportai rode, kad kuo
pas finansinis stovis yra 
geras, tai neskūpavo pa- 

% emti svarbius reikalus.
Skaityti ir priimti laiš

kai su atsišaukimais finan
sinės paramos. Nutarta au
koti $40 Vilnies klubui, su
mokėti Lietuvių Meno są
jungai metinę mokesti, 
duoti Moterų Tarptautinės 
dienos sveikinimui ir atei
vių gynimui.

Verta pagirti kuopos na
rius už tai, kad visi nariai 
pilnai užsimėkėję mokes
čius, kurie nusiųsti LLD

yra žinoma", streikas prasi
dėjo dėl algų pakėlimo. Ka
dangi tekstiiiečių unijos va
dovė yra S. Karosienė, tad 
ji kiekvieną darbo dieną 
anksti ryte turi vykti apie 
25 mylias į San Francisco 
žiūrėti, kad viskas būtų 
tvarkoj, o vakare dažnai 
esti streikierių susirinki
mai ir pasitarimai, kaip 
streiko dalykai einasi. Ka
dangi kompanijos nesutiko 
pakelti algas tiek, kiek dar
bininkai reikalavo, tai pa
starieji ir išėjo streikam 
Kompanijos daro visokias 
kliūtis streikieriams, kad 
streikas būtų pralaimėtas. 
Kova labai sunki. Streik
laužiai veržiasi per pikietų 
eiles.

Apie ligonius

arba' ledėja; gatves sli
džios, kaip stiklas. O mūsų 
žmonės jau nebetokie vik
rūs, kad drįstų kovoti su 
sniegu ir ledu į mitingą at
eiti. Todėl dabar, kuomet 
pavasaris jau už kampo, 
tikimės sulaukti geros gru
pės narių. Yra daug nuta
rimų, kuriuos reikės spręs
ti ir reikia, kad skaitlingai 
nariai susirinktų.

Dabar laikas užsimokėti 
metines duokles. Kai reikė
jo Literatūros Draugijos 
centrą perkelti sykiu su 
“Laisvės” persikėlimu, tai, 
aišku, kad centrui susidarė 
daug iškaščių, ir jei nariai 
neužsimoka duoklių, tai su
sidaro sunkumų.

Dar yra keletas egzem
pliorių Vilnies kalendo
riaus, kurį bus galima čia 
įsigyti, taipgi bus išstatyta 
nemaža knygų iš Lietuvos. 
Čia gera proga susipažinti 
su dabartine Lietuvos lite
ratūra.

Neužmirškite, kad kovo 
5 d. 8 vai. vakare pasima
tysime.

Kuopos korespondentė

Hudson, Mass.
Miršta lietuviai

Mūsų miestelio lietu
viai yra suvažiavę dar 
prieš'Pirmąjį pasaulinį ka
rą, tai amžiumi jau ne jau
ni. Ir štai tik per vieną sa
vaitę mirė net trys mote
rys.

Lietuvos gyvenimo kronika
Turistinis žygis slidėmis
JIEZNAS. -—Į 10 dienų 

turistinį žygį slidėmis išvy
ko Jiezno rajono Aukšta
dvario vidurinės mokyklos 
moksleiviai. Žygio metu jie 
renka medžiagą apie kovas 
dėl Tarybų valdžios, užra
šinėja darbo žmonių pasa
kojimus apie hitlerinės oku
pacijos žiaurumus, renka 

tautosaką.
Žygio metu mokiniai nu

keliaus 180 kilometrų.

Centram
Pranešta, kad bus su-! 

rengti du parengimai, vie
nas kovo, kitas balandžio 
mėn. Abu parengimai 1__
ruošiami bendrai su Oak
land© kp.

Kaip matom, dar tik pra- 
\ džia metų, o darbo vaisiai 
1 makosi gana geri, nes kuo- 
jį pos va

*-•* sutartinai veikia.

BINGHAMTON, N. Y.

Šių metų vasario mėnesio 28 dieną 
sukanka vieneri metai kai mirė

LOUIS ŠIMOLIUNAS
Prisimindami šią liūdną sukaktį, reiškiame gilią • y * 

užuojautą velionio žmonai Uršulei, dukrai Alicei,
sūnui Arthurui ir visiems jo giminėms. L.

Sophie Putrimas ir 
mano trys sūnūs 
Brooklyn, N. Y. 14*’

Auga laikraščių ir 
žurnalų tiražai i

VILNIUS. — Šių metų 
sausio mėnesį Lietuvoje iš
platinta daugiau kaip vie
nas milijonas 875 tūkstan
čiai egzempliorių laikraščių 
ir žurnalų. Smarkiai iš
augo indiyidualių prenume
ratorių skaičius. Dabar 
tūkstančiui respublikos gy
ventojų tenka 603 egzemp
liorių laikraščių ir žurna
lų. Kartu su mažmeniniu 
pardavimu sausio mėnesį 
tūkstančiui gyventojų iš
platinta 691 egzempliorius 
periodinės spaudos — 88 
egzemplioriais daugiau, ne
gu pernai tą patį mėnesį.

Naujos telefono stotys
VILNIUS.—Besiplečian

ti respublikos sostinės pra
monės ir naujų namų sta
tyba jau šiemet pareikalaus 
žymiai išplėsti telefonų taš
kų. skaičių. Šiuo metu Vil
niuje veikiančios dvi auto
matinės telefono stotys ne
galės aptarnauti tokį didelį 
abonentų tinklą.

Vilniaus septynmečio pla
ne numatyta pastatyti nau
jas automatines telefono 
stotis. Viena tokia stotis 

Ijau baigiama įrengti. Šie
met ji galės įjungti į mies
to telefono tinklą 2,000 A- '
naujų abonentų, o ateityje 
jos pajėgumas padidės iki 
6,000. Ateinančiais metais 
bus pradėtos statyti auto- 

' matinės stotys Antakalnyje 
ir Dzeržinskio gatvės rajo- 

! ne. Numatoma papildomai 
įrengti kelias nedidelio pa
jėgumo automatines pasto
tes.

Per septynmetį Vilniaus 
automatinių telefono stočių

Iš ALDLD Centro raštinėsSurašytas gyvenamasis 
fondas

VILNIUS. — Sausio 2 d. 
Tarybų Lietuvos miestų ti
po gyvenvietėse prasidėjo 
gyventojams priklausančių 
gyvenamųjų namų surašy
mas. Kartu buvo surašo
mas visas visuomeninis gy
venamasis fondas miestuo
se ir kaimo vietovėse. Su
rašymo tikslas—gauti pil- 
nesnius duomenis apie 
miestų gyvenamąjį fondą, 
jo padėtį ir pobūdį. Šie 
duomenys padės teisingai 
planuoti naujų. gyvenamų
jų namų statybą ir aprū
pinti gyventojus gyvena
muoju plotu.
, Kaip pranešė Lietuvos 
TSR Statistikos valdyboje, 
gyvenamojo fondo surašy
mo Lietuvoje darbą atliko 
apie 900 specialių regist
ratorių.

Organizuotai buvo sura
šomas gyvenamasis fondas 
Vilniuje. Čia dirbo 55 re
gistratoriai. R ū p e s t ingai 
surašinėjo gyvenamąjį fon
dą tarnautojas E. Ivanaus
kienė ir A. Griškina, inži
nierius I. Kačiaraus k a s , 
komjaunuolis' V. Antanavi-

Lietuvoje rengiama suda
ryti visų Lietuvoje išėjusių 
ir lietuviškų kitose šalyse 
išleistų knygų bibliigrafi- 
ja. Daugelio Amerikoje iš- 
išleistų knygų bibliografi- 
Gera dalis sužymėtų, trūks
tamų, knygų yra LLD 
Centre, bet kitos išsibaigu
sios. Kas turite sekamas 
knygas ir galite jas pado
vanoti, prašom prisiųsti 
LLD Centro sekretoriui 
J. Grybui, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Už gautas senas knygas, 
kurie pageidaus, bus iš Lie
tuvos prisiųsta jiems dabar 
Lietuvoje išleistų knygų.

Prašom LLD narius ko
operuoti šiame reikale.

LLD pirmininkė 
K. PeMkienė

TRŪKSTA ŠIŲ KNYGŲ:
I. Darbininkų sveikata. 

Dr. J. J. Kaškiaučiaus.
2. Ugnyje. Henry Bar- 

busse.
3. Argentina ir ten gy

venanti lietuviai. R. Miza- 
ra.

4. Vytautas Mažasis. L. 
Prūseika.

5. Aliejus. Upton Sinc
lair.

6. Naujo karo gaisras.
D. M. Šolomskas.

7. Bedarbę ir visuoti
nas kapitalizmo krizis. V. 
Tauras.

8. Istorija VKP.
9. Sovietų moterys ir pa

saulinis karas.
10. Viduramžių istorija.

E. A. Kosminskis.
II. Socialdem o k r a t ų 

mokslo pamatai.
12. Prasikaltimai ir pra

sikaltėliai.
13. Penktas prisakymas. 

Vargšo B r.
14. Otec K o n s t a n t i-n 

(kun. Olšauskas).
15. Komunistų manifes

tas.
16. Stabmeldis;
17. Nekaltas.
18. Kaut^kis ir kelias į 

galybę.
19. Ką kiekviena motina 

privalo žinoti.
20. Šeimyna socialistinė

je darbininkų valstybėje.
21. Rusijos revoliucijos 

istorija.
22. Jaunuoliams skaity

mai.
23. Jaunuolių švyturėlis.

24. Kūdikių vergija lais
voje Amerikoje.

25. Valstybė ir socializ
mas.

27. “šviesos” 1939 metų 
Nr. 2, 3, 4.

Ugninė “ietis”, jau 
rėžia betoną

Rekonstruojant gamyklų 
pastatus, remontuojant už
tvankas, tiltus ir kai ku- 
riais kitais atvejais dažnai • 
tenka pašalinti betono ma-•••• 
syvus — sienas, pamatus, 
atskiras užtvankos dalis. 
Gerai, jeigu galima su- 
s p r o g d i nti nereikalingą 
masyvą, tačiau labai daž
nai tai būna neįmanoma 
padaryti. Ką tokiu atveju 
daryti? Juk betonas labai ” 
kietas ir nepasiduoda pio- ’ 
vimui. Tenka pamažu tru
pinti betoną perforatorių 
pagalba. 

'f

Dabar, kaip praneša vie
nas prancūzų žurnalas, iš- - 
rastas “ugnies peilis,” ku- v 
ris rėžia betoną, kaip svies- 
tą ar vašką. Šis įrankis.* v 
turi rankeną - maišytuvąį 
į kurią patenka suslėgtas A 
deguonis ir aliuminiorbėl ’" 
geiėžies ’ miltelių 
IŠ čia mišinys jėga išleki®* 
ilgu plieno vamzdžiu ir 
sidega. Išeina tokios karfc*'* 
tos liepsnos liežuvis, kai*1” 
jos įtakoje betonas (yra 
monolite susidaryo plyšys 
Vamzdis turi būti užtenkti^”' 
nai ilgas, kad piovėjas būf, 
tų saugiame nuotolyje nW.^. 
baisios liepsnos ir šokinė- K ri
jančių betono purslų. VĄ-v

“Ugnies peiliu” arbį -u 
kaip jis dar vadinamas, 
“ietimi” jau buvo pjaunami -■ 
3.5 metro storumo luitai, --r.

Vasario 11 d. mirė Ona 
Janulienė, senutė. Ji jau 
gyveno prieglaudos namuo
se. Palaidota vasario 13 d. 
Paliko nuliūdime keturis 
sūnus ir dvi dukteris.

Tą pačią dieną mirė Ona 
Navickienė, apie 70 metų 
amžiaus. Buvo našle, gyvo 

‘s sūnu
mis. Jos vyras jau senokai 
mirė. Paliko du sūnus—Vi
tą ir Juozą.

! Linksma buvo pirmu syk
; į ketverius, metus matyt
gimtadienio puotoj d. Bal- 
čiūnienę, kuri sirgo per il
gą laiką. Dabar atrodo 
sveikesnė ir linksmesnė.

Sunkiai buvo susirgus
j Katrina Palšienė, gyv. 5111

Desmont St., Oakland. Po
jau | no su savo dviemisvaldyba energingai ir i len?vos operacijos ji

grįžo namo: jos duktė ją
Susirinkimas įvyko drgg. Priziurl-

Ačiū, Trečias ligonis tai Wm.Sutkų apartmente.
jiems už tai! : Senuty, gyvenąs netoli

Trys gimtadieniai
Trys mūsų geros drau

gės ir veikėjos smanė savo 
vyrams suruošti puotą, pa
gerbiant juos su jų gimta- i 

' dieniais. Mat, vasario 25 d.' 
pripuola gimtadienis J. K. 
Alvino, J. Karoso ir F. Bal
čiūno, ir visi yra pensijo- i 
nieriai, pasiliuosavę nuo 
dirbtuvės darbų. Tokia 
draugių moterų pagarba 
savo vyrams pagirtinas 
dalykas.

Puota įvyko drgg. Karo
sų stuboj, ir buvo sukviesta 
apie 20 dalyvių. Visi buvo 

> puikiai pavaišinti, ir pra
leidom linksmai sekmadie
nio popietį. Ant užbaigos 
drapges moterys atsiminė 
Tarptautinę Moterų Dieną, 
id; kad nepraeitų be vertės 
toks gražus suruošimas, su-

Oaklando, mažame mieste
lyje Martinez, Calif. Tam 
draugui prieš keletą metu 
darė operaciją ant akių, ir 
buvo atgavęs regėjimą ge
rai, bet po kelerių metų 
akys vėl apsilpo, kad visai 
negali matyti. Labai gaila 
gero draugo. Kam laikas 
leidžia, aplankykim ji. Jis 
yra gyvenęs San Francisco 
mieste; čia jį gerai daugu
ma pažino.

Rusų kalbos mokykla
Nuo pradžios vasario 

mėn. Lincoln High School, 
esančioj 24 Ave., įvedė rusų 
kalbos mokymą. Teko kal
bėtis su tos apylinkės gy
ventojais. Jie sako, kad ru
sų kalbos pamokos turi ge
ras pasekmes. Jeigu taip ei
sis toliau, tai trumpoje at
eityje daugiau mokyklų

Vasario 15 d. nuo aukšto

čius ir kiti.
Viso respublikos sostinė

je surašyta ąį)ie 5,500 pri
vačių namų. Šis darbas 
baigtas sausio 12 d.

! galingumas padidės dau
giau kaip dvigubai.

kraujo spaudimo netikėtai 
mirė Petronė Staniunienė. 
Buvo pagyvenusi moteris. 
Priklausė prie LRK Susi
vienijimo. Per daug metų 
sekretoriavo. Su visais 
gražiai sugyveno. Išaugino 
keturis sūnus ir išleido 
mokslus. Į šią šalį atvažia
vo 1912 metais. Paliko nu
liūdime sūnus ir sergantį 
vyrą.

Reiškiu visų mirusių gi
minėms užuojautą.

P. Vaitekūnas

20,009 žmonių per 18 
metų statė paminklą

Indijoje, prie Agra mies
to, yra Tai Mahal pamink
las - mauzoliejus. Sakoma, 
kad jis gražiausias pasta-

rinko aukų “Vilnies” ir 
“Laisvė s” laikraščiams, 
taipgi paminėjimui Tarp
tautinės Moterų Dienos. 
Aukojusių vardai bus pa
skelbti vėliau.

Garbė draugėms mote
rims už suruoštą gimtadie
nio pominėjimą. Man la
biausia patinka tas, kad 
draugės ar draugai atsime
na pagerbti artimus drau
gus ar veikėjus ir sueigas 
nepraleidžia veltui.

fe Smagu priminti, kad 
gimtadienio puotoj dalyva
vo ir A. Balčiūnienė. Tai 

’ pirmu syk po įtveriu me
tų ji pakilo iš ligos, ir daly
vavo svėčių sueigoj pas sa
vo žentą įr dukrą Karosus.

Y x Streikus verpinyčiose 
^Vasario pradžioje išėjo 

į streiką trijų tekstilės 
dirbtuvių San Francisco 

šl^ieSte - darbininkai. Kiek

San Francisco mieste pra
dės mokyti rusų kalbą.

Alvinas

Waterbury, Conn.
Na, waterburieciai nariai 

ir draugai, rengkitės būti 
ALDLD 28 kuopos susirin
kime kovo 5 d. Tai šešta
dienio vakaras, ant rytojaus 
nereikės į darbą eiti. Susi
rinkimas įvyks 103 Geen 
St. žemutinės salėj, kaip ir 
visada ir prasidės 8 vai. va
karo. Gaspadinės jau pri
žadėjo skanių užkandžių 
prirengti. Tai bus ir ap- 
vaikščiojimas tarptauti
nės moterų šventės.

Pas mus sausis ir vasa
ris — blogiausi žiemos mė
nesiai, o ypač šiemet. Be
veik kiekvieną šeštadienį 
ar sekmadienį arba sninga,

tas pasaulyje. Pastatas - 
•koplyčia diametriškai turi 
po 60 pėdų. Jis pastatytas 
plote, kuris į visas keturias 
puses turi po 135 pėdas. 
Iki mauzoliejaus bonės vir
šaus yra 210 pėdų. Ant 
kiekvieno kampo yra bonės 
po 135 pėdas aukščio. 
Priešakyje paminklo gražus 
prūdas.

Visas pastatas, bonės ir 
apvadai padaryti iš gra
žiai nušlifuoto oalto mar
muro.

Jis pradėtas statyti 1632 
metais, o baigtas 1650. 
Prie jo statymo per 18-ką 
metų nuolatos dirbo po 20,- 
000 žmonių. Jį state įsa
kymu imperatoriaus Shah 
Jchan patalpinimui jo žmo
nos Muiųtaz Mahal - palai
kų, kuri mirė 1629 metais. 
Kada vėliau mirė ir patsai 
imperatorius Jehan, tai ten 
patalpino ir jo liekanas.

Unikali statybinės 
pramonės įmonė

GARGŽDAI. — Baigia
mi statyti pirmosios šalyje 
stambių silikatinių plokš
čių surenkamies i e m s na
mams įmonė. Išorinės dau
giabučių namų sienos bus 
daromos iš lengvų skytų 
silikatų, o vidinės laikan
čiosios sienos, perdengimai, 
stogas — iš stambių armo- 
silikatinių plokščių. Riša
moji medžiaga plokštėms 
gaminti bus smėlis ir nege
sintos maltos kalkės. Įmo
nė per metus gamins 35-40 
tūkstančių kva d r a t i n i ų 
metrų gyvenamojo ploto, 

_ i. ‘
Nauji neakivaizdiniai 

skyriai
RIETAVAS. — Šiemet 

prie Rietavo žemės ūkio 
technikumo pirmą kartą 
atidaromi trijų ir penkių 
metų neakivaizdiniai sky
riai jauniesiems agrono
mams ruošti. Juose moky
sis 60 žemės ūkio darbuo
tojų iš Rietavo, Varnių, 
Plungės, Tauragės, Šilalės, 
Mažeikių ir kitų kaimyni
nių rajonų.

Naujas pramoninis 
rajonas

KAUNAS.— Miestų ir 
kaimų statybos projektavi
mo institutas’ baigė ruošti ; 
naujo pramoninio rajono 
Kauno projektą. Naujasis 
pramoninis rajonas užims 
Žaliakalnyje šešis kvadra
tinius kilometrus, čia bus 
acetatinio šilkų kombinatas, 
vaisių - daržovių konservų 
fabrikas^ medvilnės verpi
mo fabrikas, pM ta 1 i n i ų 
kcnstnd^ų du-
jotidkio

KURŠĖNAI.—Vaikštinė
damas Ventos pakrante, I 
miškų ūkio tarnautojas B. 
Kriučenkovas vienoje pro
peršoje pastebėjo plaukio- 
jant gulbę. Pamatęs žmo
gų, paukštis pakilo į orą, 
apsuko nedidelį ratą ir vėl 
nusileido į vandenį.

Paprastai gulbės pastebi
mos tik poromis. Kadangi 
gulbė nesužeista ir gerai 
skraido, spėjama, jog vie
na iš jų bus kur nors ne
toliese žuvusi, todėl ir ant
roji liko žiemoti.

Apie radinį B. Kriučen
kovas nedelsiant pranešė 
rajono visuomeniniam gam- 
gamtos apsaugos inspekto
riui V. Kavaliauskui, ku
ris ėmėsi priemonių gulbei 
apsaugoti, pasirūpino, kad į 
paukščiui būtų pristatoma 
maisto.

Paukštis noriai naudoja
si žmonių paslaugomis ir 
niekur nesitraukia iš pro* 
peršos. s

KAUNAS. — “Pergalės” 
turbinų gamyklos klubo ati
darytas mėgėjiškas jauni
mo lėlių teatras. Pirmoji 
premjera — G. Matviejevo 
šešių paveikslų pasaka “Du 
drąsuoliai.” Spekt aklyje 
dalyvauja gamyklos darbi
ninkai ir Juozo Gruodžio 
vardo muzikos mokyklos 
moksleiviai. Jaunieji entu
ziastai patys pasigamino 
lėles, dekoracijas.

Trumpai
★ Kas antras Pasvalio 

miesto gyventojas yra' bib
liotekų knygų skaitytojas. 
Iš viso šio rajono centro 
bibliotekų pas 1 a U g o m i s 
naudojasi 2,200 žmonių;

★ Daugiau kaip dvigu
bai šį\ feeptynmetį padidės 
Vilniaus automatinių tele
fonų stočių , galingumas.

JAU GATAVAS V- 
PIRMASIS RAKETŲ 

NAIKINTUVAS
Camden. — Čionai New 

York Shipbuilding Cotg.; 
jau nuleido į vandenį pir^. •<. 
mąjį raketinį naikintuvą^ - 
“Capt. James Lawrence”., 
Laivas yra 480 pėdų ilgio 
ir z ginkluotas prietaisais “ 
raketas svaidyti. Pirmiau : 
šios rūšies laivai būdavo ' 
ginkluoti patrankomis ir 
torpedų šaudytuvais.

ATIDŽIOS!

Atdara kasdien nuo 10 iki 12 ir AUO.3 iki 9. 
šeštadieniais nuo 10 iki 9. Sekmadieniais tiUO 10 A. M. iki 4 P.

5 p.-Laįsvė (Liberty^-** Antrad., kovo
■ s

Baltimorės, Washingtono ir 
Apylinkės Piliečiai!

Package Express and Travel Agency, Inc. kreipia jūsą 
atidžią į tai. kad ji šeštadieni, Vasario 20 d., atidaro 
naują savo-skyriaus ofisą jŪSŲ patogumui Baltiinorėje

1900 FLEET ST., KAMĖ. S. WOLFE ST.
Šiame ofise jūs rasite didelę daugybę daiktų, 
taipgi skirtingų medžiagų žemomis kainomis.

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

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

Telefonas: Dlčkent 2.4240



KODĖL “DRAUGAS,”
O NE “PONAS”

Ponas tur auksą 
ant kojų ir pirštų

Aš be skatiko
gyvenu ir mirštu,

— rašė D. Poška.
Gilų, nesutaikomą kont 

rastą tarp valstiečių ir “gas 
padorių” ponų-feodalų pa-: 
rodo lietuvių liaudies dai
nius Antanas Strazdas.

— Trauk bėruti,
Trauk greičiau,

Poną einant pamačiau,
— dainavo proletarinis 

lietuvių poetas Julius Jano
nis.

Grožinėje literatūroje 
daug kur matysime, kad darbo žmones, 
ponas visuomet 
darbo žmogų ir 
būti jo užtarėju,

i PALEISTI HENRY 
i WINSTON^

Henry Winstonas, jtAV 
i Komunistų partijos vado
vas, žymus veikėjas Ameri
kos darbininkų judėjime, 
nepaleidžiamas iš kalėjimo 
ir gana! O Winstonas, po 
padarytos operacijos ant 
smagenų, beveik visai pra
rado regėjimą ir beveik 

! prarado galimybę vaikščio- 
„i zo-'Operacija baisiai pavei- 

išreiškia tik-;kė J° k°Jas ir akis-
1 ir gilų' Winstonas kalėjiman

internaciona-1 buvo I)asi^stas pagal Smi_- 
____ pobūdį: kokia kalba1 įstatymą.

'jis bebūtų išreikštas, visuo-: n^eko liekam blogo nepa- 
met suartina įvairių tauty-1 darė. Jis neatliko jokio nusi-

1 ’ • • ’ • v kitus i žengimo, bet laiko’mas ka- Į
dėjime ir tiek. Kalėjime jis Į

visuo-;I marado ir 1.1.) Jie
— j met reikšdavo bičiulystę ir 

1 žmonių artumą. Žodį 
“draugas” vis labiau pra
deda taikyti žmonėms, ar

simiems. pagal minčių ir pa- 
1 žiūrų bendrumą, surištiems 
bendrais idealais ir bend- 

; rais reikalais.
Kreipimasis žo< 

“draugas” priešingai 
džiui “ponas” i__
ra lygybę. Jis turi 

1 proletarinio i___
lizmo 1

bių darbininkus ir

Jis niekad

skriaudė : 
negalėjo 1 
bičiuliu, 

draugu. Ne tiktai socialinė 
nelygybė atskirdavo ponus 
nuo mužikų, valstiečių, dar-. 
bininkų ir kitų vargo žmo
nių 
Įvairiomis 
statė save 
dies masių, visokeriopai 
sisk irdavo nuo jos ir

S. Atamukaspr serga.
Valst. laikraštis Dabar, kai buvo padary-

i ta ant jo smegenų pavojin-
Jau beveik išnaikino S.’E'iK.Si ££•

urvines pelėdas kom „ant paro|e„ Bel
Amerikiečių “sportinin- US Board of Parole nutarė 

kai,” šaudantieji gyvūnus Winstono iš kalėjimo neiš- 
iŠ greitai lekiančių auto- leisti, jis turįs būti kalėji- 
mobilių, iš esmės išnaikino! me aštuonerius metus.

Tai skandalas! Didelis

retų būti iš kalėjimo paleis
tas, paleistas nors, kaip sa- 

; koma, “ant
onai - Fnaudotojai- 

priemo n ė m i s 
aukščiau liau- 

n t- tajbJAV būdingą urvinę pelė-
1 dą — paukštį, labai nau- skandalas! Piliečiai turėtų 

ding žemės ūkiui. | reikalauti, kad Winstonas
Vienas tyrintojų, stebė-‘ būtų išleistas iš kalėjimo 

jęs urvinių pelėdų gyveni-1 tuojau, kad jis galėtų gydy- 
m, kartą suskaičiavo, kiek | tis, gal, jei butų suteiktos 

jam visos sąlygos, jis ir 
galėtu išsigydyti.

Kiekvienam aišku, kad 
baisiai sergančio Winstono 
iš kalėjimo neišleidimas yra 

i reakcionierių kerštavimas 
vedantieji takeliai vi- prieš kalinį tik dėl to, kad 

ponas ne sacja nubarstyti žalingųjų jis yra komunistas.

Pats žodis “ponas” iš
reikšdavo ir dabar buržua
zinėse valstybėse išreiškia 
priklausymą prie priviję- pe]ėda prineša savo jaunik- 
gijuoto luomo, prie jturtin-, puį maisto. Per valandą ir 
gųjų klasių. Darbo žmones z|q minučių rūpesti n g o j i 
visuomet nesąmoningai r" 
sąmoningai jausdavo ir su

. ■ MASPETH, N. Y.

Mirus

Adelei Kalakauskienei
J w .

Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Birutei, 
visiems jos giminėms ir artimiems draugams.

K. Karpavičienė Ona Kvederiūtė
S. Petkienė V. ir V. Bunkai
V. Lisajienė Ch. Nečiunskas
S. Večkys A. Balčiūnas
S. Jasaitis K. Milinkevičia
Anna Cibulsky P. Kolons
Kasmočiai Marcelė Yakstis
Krunglienė Juozas Zajankauskas
John Kalwait Ch. Aleksynas
J. Laukaitis A. Gilman
P. ir N. Ventai F. Krunglis
Janulevičienė K. Petri kienė
V. ir K. Karlonai Juozas Cedronas
Use ir A. Bimbai A. Mikalaus
J. Siurba Emily. Krupski
Frank & Anne Yakstis M. Klimas
W. & A. Yuskevich J. Gužas
Angelo & Carolyn Baratela S. Sasna
A. Velička. Mrs. Purveniene
J. Orman M. Lukšienė
S. Griškus P. Višniauskas
R. ir E. Mizarai J. Weiss
K. Janeliūnas J. Greiviškis
Dr. A. ir M. Petrick M. Mažilis
Pr. ir N. Bukniai Mrs. Kazakevičienė
J. Bernotas P. Gustaitis
Titaniai K. Depsas
V. ir O. Čepuliai J. Kairys
E. ir V. Daniels D. Veličkienė
Ch. Balchunas Mary Wilsoniene
J. & S. Vinikaičiai
P. Rainys

Verutė šibeikienė

Motery iškilminga 
diena jau netoli

Tarptautinei moterų die
nai paminėti moterys klu- 
bietės ruošia šaunią popie
tę. Ji įvyks kovo 6 dieną, 
3 vai., Lietuvių Kultūrinia-

Po miestą
Federation o f 

Philanthropies virš 
skelbia, kad New 
mieste yra 2,114,000
tautybės gyventojų, 
kai kurie mano, jog 
daugiau, nes kai kurie žy

yra

me centre, Liberty Avė ir. dai, dėl įvairių priežasčių, 
102 St., Ozone Park, N. Y. !savo tautybės nepaduoda. 
Ind. linijų Lefferts trauki- _T o .. . ,
nys priveža prie pat salės. | ^assau> Su o k 11 Wes ■ 
Išlipti Oxford Ave. stotyje. vPavlet-UOse
Įžanga nemokama. ; 46a,000 žydų.

Programoje dalyvaus: i __ ? TTr , i Mrs. Doris Hostetter,.
Suzanna Kazokaite, dra- (presbiteriorų kunigo žmo- 

matiškas sopranas, solistė, j na, sako, kad ją išprievar- '
Aido Moterų kvartetas' Uv° požeminėje Ind. stoty-ąį 

(Naste Bukniene, Ona če-pe 8th Avė. ir 50th St. Pra-^n 
puliene, Koste Rušinskiene, 1 sikaltimas įvykęs tik po 
Anelė Ventiene) ta i p g i i vaIandos vakaro 1 r mieste 

! centre.
Aido Moterų choras, va-!

dovybėje Mildred Stensler. * Apie 40-ties metų am-fp 
Į Nastė Bukmenė skaitys ;^aus moteriškė nukrito poi; 
nuostabiai gražią Br. Mac-i į,nd- Laukiniu ties 168tJ|į . 
kevičiaus poemą “Raukšlės' St., Bronkse. Ją vietoje 
veide”. Poemoje, tarsi veid- s muse- 
rodyje, parodo praeities' 
Lietuvos moterų buitį ir 
sunkų kelią į skaisčią atei-

Apie 65 metų amžiaūf^l* 
žmogus nušoko nuo kelto- 
laivo “Gold Star Motherly, 
plaukiant į Staten salą. Po*. z 

pa-: lici ja ieškojo, bet nesuray? 
do — jis nuskendo.

x \J vi Lt 1 UĮJLOvl 11 v J 1 |

ar motina pristatė į urvelį 22 
‘ žiogus, 17 vabalų, 2 drie- 

prasdavo, kad jiems nepa-l-us, j varle ir 1 pelę. Į ur- •
žiogus, 17 vabalų, 2 drie-

Tarp lietuviu
Sekmadienį Šalinsko šer

meninė buvo pilnutėlė žmo
nių. Jie ten susirinko dar 
kartą pamatyti savo ilga-

PRANEŠIMAI

keliui su ponais. Liaudyje 
būdavo sakoma: 
brolis”, “ponu nesidenk, vabzdžių liekanomis, 
vandeniu nesiremk . Žo- Pelėda vadinama urvine,; 
džiu “ponas ’ buvo vadina- arba požemine, todėl, kadi 
mas dykūnas, velt e d is, cavo būstui pasirenka rau-1 
žmogus, nenorintis dirbti, giančiųjų žinduolių palik-' 
mėgstąs gyventi kijų, są- įus urvus. Iki šiol populia- 
skaita. Panašios reikšmės. ia legenda, kurioje pasako- 
yra žodžiai “ponybė”, “po- jama, kad urvinė (arba jai 
nėti”. Tas liečia ne tik lie- gimininga mažoji) -pelėda 
tuvių kalbų ir Lietuva. To- gyvena vienuose urvuose su 
kia padėtis yra ir kitose, barsukais ir net barškuolė- 
kalbose ir valstybėse.

Lietuvos buržuazija mė
gino įtikinti, kad, girdi, 
“visi lietuviai — broliai”, 
nežiūrint to, ar jie kapita
listai, dvarininkai ir buo
žės, ar jie darbininkai, vals
tiečiai, ar šiaip sau vargo 
žmonės. Buržuazijos ideo
logai teigė, esą, Lietuvoje 
nebuvo perdaug turtingų ir 
vargšų. Jie stengėsi užtrin- 
ti priešingų socialinių kla
sių buvimą ir tų klasių 
prieštaravimų augimą. Vie
nais tokių apgaulės ir mul
kinimo priemonių buvo žo
džio “ponas” pavertimas 
oficialiu kreipimusi santy
kiuose tarp visų Lietuvos 
piliečių. Kartu tuo buvo 
skiepijama pagarba išnau
dotojams.

Petras Cvirka, atskleis
damas visų tu triukų ap
gaulingą pobūdį, rašė: “Iš

miš. Tačiau pastarieji ty
rimai to nepativrtino.

Ūkininkai, matydami, kad nūs žmogms. 
pelėda yra jų pagalbininkė, 
ją saugo. Ją naikina tik 
laukinių pramogų mėgėjai. 
Šis paukštis beveik nebijo 
žmonių. Dieną ji nesisle
pia, tupi arba ties savo ur
vu, arba medyje, ant tvo
ros, šieno kupetos. Tose 
vietose pelėda ir būna gun
dančiu taikiniu “medžioto
jams,” šaudantiems iš au
tomobilių.

Dabar JAV urvinė pelėda 
labai retas paukštis.

Los Angeles, Cal.
Kovo 13 d., 11 vai. ryto, 

įvyks LDS 35 kp. ir LLD 
145 kp. susirinkimai, Danų 
salėje, 1359 W. 24th st. 
Geistina, kad visi nariai at
silankytų, nes bus daug

Fairlawn, N. J.
Praėjusį ketvirtadienį 

drg. Motiejus Klimas pui
kia vakariene tik su sąvo 
šeima—dukra Emily, žentų 
Joseph Krupski ir anūke 
Wanda — minėjo 69-sias 
gimimo metines.

Drg. Klimas yra tykus, 
i bet labai darbštus ir suma- 

Jis yra daug 
dirbęs LDS kuopoj ir dar 
daugiau “Laisvės” išlaiky
mui — ir darbu ir pinigine 
parama.

Jis vis dar dirba maka
ronų gamykloj kaip vyriau
sias mechanikas.

Savo išvaizda drg. Kli
mas atrodo jaunesniu negu 
jo amžius. Gal už tai ne
maža kredito tenka puikia
jai šeimininkei jo dukrai 
Emilei, kuri savo sugabu- 
mu gali pralenkti bet kokią 
valgių gaminimo specialis
tę.

Daug linksmų gimtadie
nių ir tvirtos sveikatos ge
ra j a m draugui Motiejui 
Klimui! N. V.

po romantizuotos ‘bendrais Į SVarbių reikalų aptarti. Bus 
tautos idealais apkaišytos 1 lld valdybos praneši- 
kaukės išlenda tikrasis sa-I 
vųjų, lietuviškų, išnaudoto-Į 
iu veidas. ‘Nepriklausomos’Į 

e Lietuvos laikinojoj sostinėjI
Kaune kaip grybai pradėjo' 
dvgti ‘tautos šulų’ rūiųai, 
vilos, magazinai, akcinės 
bendrovės, o visame krašte 
— centriukai, dvariukai, 
idiliški ‘ūkeliai’. Ir kiekvie
na tokio namo, imonės plv- 

: ta. kiekvienas dvaro žemės 
į hektaras igyiamas iš “bro- 
* z lių lietuvių’ išspaustu cen- 
L tu ir ju prakaitu. Kiti gi 

fbroliai lietuviai’ — vailo
kaičiai. norkaičiai, tūbeliai, 
karveliai — perkasi plan ta- 

ir vilas užsieniuose”.
žodžiai “draugas”, “drau- 

”, “draugauti” tain 
seniai buvo vartoiami 

ir kitose kalbose
— tovarišč, vokiečių 

genosse, ispanų — ko-

i mas kaslink Lietuvoje ga- 
' mintų filmų parodymo.

Klaidos pataisymas
“Laisvėje” vasario 19 

mano korespondencijoje 
pie mirusius yra netikslu
mų.

Viktoro Okso mirties ap
rašyme, kur pasakyta: “Sa
vo testamente dalį turto pa
skyrė savo broliui Juozui, 
gyvenančiam Chicagoje ir 
sesutei Katrinai, gyvenan
čiai Lietuvoje”, turėjo būti: 
“Broliui Juozui ir sesutei 
Katrinai, gyvenantiems 
Lietuvoje, ir broliui —Chi
cagoje”.

šakalių žemaitis

d. 
a-

Paryžius. — Sulaukęs 84 
metų amžiaus mirė Leop 
Berard.

JULIJAI VERNER 
CLEVELAND, OHIO

Miela teta,
Sveikinu Gimimo Dienoj

Tamstą širdingai, 
Linkiu gyvent ilgai ir laimingai! 
Tegul įąimė Jums skleidžia lapelius, 
Žiedai gėlių tegul ruošia takelius. 
Tegul draugai džiaugiasi

darbais Jūsų— 
Ant naudos Tėvynės Jūsų.
Idant vienybė turėtumėt drauguose, 
O meilę ir ramumą savo namuose. 
Už vis labiausiai

vasario 19-tą linkiu širdingai, 
Idant tokių sutiktumėt

dar daug ir laimingų. 
Gyvenk t tad.

mano miela teta, linkiu 
Ir taip linksmai

šį pasveikinimą baigiu.
Sūnus Jurkšas Pranas

Tarybų Lietuva, Klauseikiai

CHESSMAN APELIAVO
Los Angeles. — Caryl 

Chessmanas parašė laišką 
valstijos gubernatoriui Ed. 
G. Brown, prašydamas, 
kad jį ištrauktų iš mirtin 
pasmerktųjų.

Gubernatorius Brown 
stoja už panaikinimą mir
ties bausmes Californijos 
valstijoje. Tuo reikalu vals
tijos seimelyje yra irbilius.

Katrina Petrikiene
teiks žinių iš šios dienos is
torijos ir mūsų ryšį su tą; 
56 metų išgyvenusia mote
rų švente.

Ieva Mizarienė — p r o- i
gramos pirmininkė.

Po programos klubietės' 
savo svečius pavaišins leng- Taksi ko vairuotojas,
vais užkandžiais, pyragu jr;' azJ_nėj° 4-ių metų 
k tę R. Joyner, ant 7th

Kviečia visus. i b Manhattane,
pasiėmė ją ir žmonėms 

i kė, kad veš į ligoninę.
1 vėliau kitas žmogus 
negyvos mergaitės 
numestą po autom 
ant 153rd St.

Iškilus gaisrui 370 River* 
side Dr., Julia Ford, 80 
metu moteriškė, skaudžiai 
apdegė.BALTIMORE, MD.

LDS 48 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 4-tą die^ą. 2-rą valandą d. 
(data neaiški — Adm.), 2219 W. 
Pratt St., įėjimas į svetainę, iš šo-

Nariai ma
lonėkite dalyvauti, yra daug svar
bių 
fin.

metę pažangietę s e s u t ę Į no svetaines į skiepą- 
l a o L v Innnl/itn dnlvvmifi vr<

Adelę Kalakauskienę, ku
rios karstas tiesiog skendo 
gyvų gėlių vainikuose. Vie
na iš velionės artimiausių 
draugių buvo Ona Kalvūi- 
tienė, kukli, bet labai malo
ni ir veikli pažangietė. Pa
gerbimui saVo mylimosios 
draugės Adelės Onutė pa
rinko ■ . likusiai dukteriai 
Beatrice Šnai'derieriei ir ki
tiems giminėms užuojautų. 
Surinko jų labai daug. 
Ypač jai tuo ^reikalu pavy
ko pasidarbuoti LDS 1 
kuopos vakarienėje šešta
dienį. Mat, velionė' Adelė, 
gyva būdama, vesdama 
draugišką ir veiklu gvve- 
nimą, buvo įsigijusi labai 
daug draugų ir prietelių. 
Garbė Onai Kalvaitienei už 
gražu pasidarbavima atmi
nimui savo mylimosios 
draugės!

Šermeninėje teko susitik
ti ir kitą labai artimą ilga
metę Adelės draugę, tai 
Oną Cibulskienę. Kaip ži
nia, Ona dar fnelabai seniai 
palaidojo savo gyvenimo 
draugą Petrą, kuris sunkiai 
ir ilgai sirgo. Per visą tą 
laiką, sako Ona, Adelė Ka- 
lakauskienė buvo man di
džiausia parama. Sunkiau
siose valandose ji ne tik 
nuoširdžiai užjautė, bet ir 
kuo tik galėdama gelbėjo 
pergyventi tą 
laikotarpį.

Džiugu, kad 
savo ryžtu < it
tą skaudų laikotarpį lai
mingai pergyveno ir dabar 
vėl gražiai ir veikliai gali 
dalyvauti mūsų pažangio
siose gretoseP Ji sako, kad 
tiktai didžiai/nelaimei išti- 
gus, kokia buvo ją užgriu
vus, kai jos Petras sunkiai 
susirgo, žmogus tikrai ir 
pilnai įvertini draugų 
užuojautą, draugų gerą žo
dį, draugų ištiestą šiltą 
ranką.1 B.

• • \ :
Trys ginkluoti plėšikai 

pačiupo $2,000 iš A&P 
krautuės, z 63-82 W o o d- 
haven Blvd. ffi'L

taip sunkų

mūsų Ona 
susipratimu

Admirolo 
Mduntbątj^^^monos kū
nas įmestas į jūrų gelmes.

'ii,.'-' I;1 r . Iii , . / ■ '

reikalų aptarti. A. Žemaitis, 
sek r.

EAST NEW YORK

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, kovo 9 d., 7:30 
vai. vakare, 102-04 Liberty Avė. ir 
102’ 
čiai

Bet
PADĖKOS ŽODIS
Širdingai dėkavoju drau

gams ir draugėms, kurie 
mane, aplankė, ištiktą ne
laimės, susilaužius man 
ranką, Ačiū už prijautimo 

rių susirinkimas įvyks pirmadienio atvirlaiškius ir laiškus, ku-

St., Ozone Park. Visi kuopic- 
yra kviečiami dalyvauti.

Kuopos vadyba

OZONE PARK, N. Y.
Liet. Namo Bendrovės dįrekto- 

) . ...... 
vakare, kovo 7, 102-94 Liberty Avė. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti.

LNB valdyba

NEWARK, N. J.

Filmai iš Lietuvos 
sekmadienį, kovo

Salė:

3-čią

kūneli

Help Wanted Female

nauja su
210 LOVŲ LIGONINE

Reikalauja i
REGISTRUOTŲ SLAUGIŲ

Prie visų darbų ir pakaitų. 
Gera pradinė alga. Galite 
ti pareigas vakarais ar 
Rašykite:

GOOD SAMARITAN
Lebanon, Pa.

rių daug gavau, bei užuo- 
jautąpertelefoną. širdinga 
padėka draugės klubietėms 

lankymą ir užuojautą!
Elzbieta Kasmočienė

uz
6-tą, 
gražūs fil- 
277 — 17th

Viso bus

šį 
vai. popiet, bus rodomi 
mai iš Lietuvos- 
Avė., kampas 18th St. 
parodyti 5 skirtingi filmai, kalban
ti, su dainomis ir muzika. Kvie
čiame visus lietuvius atsilankyti ir 
pamatyti dabartinį Lietuvos gyve
nimą. Rengia LLD 5 kuopa. Fil
mus

18

HOSPITAL

Rengia LLD 5 kuopa, 
rodys Jonas Grybas.

Nevvarkietis

WORCESTER, MASS.
Pakvietimas

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. Įžan- 
$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- ! 
susispenduotumėte. Valdyba

(17-18)

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

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

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 pąsimokėkite 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.

ga

Mirė Vincas G uoga, 
d. vasario, Kings County li
goninėj. Velionis buvo 77 
m. amžiaus. Paliko nuliū
dime žmoną ir sūnų, 2 duk
teris, 3 anūkus ir giminių.

Paskutinį patarnavimą 
suteikė graborius Šalins- 
kas, 24 d. vasario.

Velionis iš Lietuvos paei
na nuo Kauno apskrities, 
Zapyškio parapijos, Papiš
kių kaimo.

A. Guoglenč

Į Bronx Zoo, Zoologijos 
daržą, iš Bolivijos atvežė 
18 flamingų.

15-19)

MATTHEW A 
B U YUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Newark, N. J.

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

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

kalbanti, su dainomis ir muzika.

Sekmadienį, Kovo 6 March
Pradžia 3 valandą popiet

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

Rengia LDS 5 kuopa

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir 
dabartinį Lietuvos gyvenimą.




