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KRISLAI
— Rašo R. Mizara —

Hillerininkai yra ’Arabyirizheiio
mimcfam naujas triukšmas

Geria, ką išspjovė. 
Ką rašyti?
Domėjosi įspūdžiais.

, Septynių didžiulių 
kompanijų aktoriai 
streiką. Apie 5,000 jų stojo 
kovon lygiai taip pat, kaip 
fabrikų darbininkai. Tai pir
mas toks streikas JAV istori
joj e.

Daugelis žmonių galvoja, 
būk visi filmų aktoriai labai 
daug uždirba. Bet tai netiesa. 
Tik maža dalis yra tokių lai
mingųjų, tik taip vadinami 
“filmų žvaigždės” gali di
džiuotis savo algomis, o dau
guma aktorių verčiasi labai 
sunkiai.

Tai ir paskatino juos skelbti 
streiką. Spėjama, streikas bus 
ilgas: samdytojai nenori iš
pildyti streikierių reikalavi
mų.

ministrą vietose
filmų i 

paskelbė

New Yorkas. — “The 
New York Times” laidoje 
iš kovo 8 d. rašytojas Kay 
Boyle atsako tiems, kurie 
bando teisinti nacius minis
trus Vakarų Vokietijoje.

Boyle rašo, kad ne visais 
nacių dokumentais galima 
remtis, nes jie buvo “patai
syti” jų naudai. Boyle ilgai

Gi dabartinis Išvietintų mi
nistras Theodor Oberlaen- 
der buvo nacių partijos na
riu nuo 1933 m., ir Hitlerio 
gvardijoje ėjo kapitono pa
reigas.

Kas dėl Hans Globke, tai D. Ben-Guripno. 
nėra svarbu, ar jis oficia
liai buvo nacių partijos na
riu, bet jis nuo 1933 metų 
dirbo Hitlerio Vidaus mi
nisterijoje. Jis išvien su mi
nistru Stuckhardtu prave
dė puolimus ant žydų ir or
ganizacijų. Jis sugalvojo 

der buvo nacių partijos na-j atspausdinti didelę raidę 
riti nuo 1933 metų, veikė' “J” žydų pasportuose, kad 
tarpe rudmarškinių ir smo-ijie negalėtų nuslėpti savo 
gininkų (Storm Troops), i tautybę.

patyrimo.
Jis rašo, kad dabartinis 

Vakarų Vokietijos vidaus 
ministras Gerhard Schroe-

Kubos žemdirbiai jau 
jungiasi į sąjungas

Washingtonas. — Amba-į Havana. — Pinar del Rio 
sadoriai nuoj dešimts arabų i provincijoje žemdirbiai jau 
valstybių lanįkėsi pas JAV ■ suorganizavo virš 200 koo- 
Valstybės. sekretorių Her- i peratyvų. Vienur jie dirba 
t e rį'i r bendrai įteikė protes-1 prie auginimo pomidorų 
ta prieš atv|kmą į Wash-j (tomatų), kitur—vištų, o 
ingtoną Izraelio premjero dar kitur — kiaulių.

Kuba dės pastangas kuo 
Washingtojne kalba, kadi daugiau užauginti kiaulių, 

Bęn-Gurion prašys iš JAV j kad pasigamininus sau pa- 
ginklų ir amunicijos, nes ' kankamai mėsos ir taukų, 
būk arabai -grūmoja užpul-1 Dabartiniu laiku ji per me
ti Izraelį. Todėl arabų vals- tu s įveža iš Jungtinių Vals
tybių atstovai jau iš anks- tijų 180,000,000 svarų tau
to protestuoja. 1 kų.

TSRS protestas prieš 
karo ba^ii| steigimą
Maskva. — Tarybų Są-, valstybių konferencija, ir 

junga pasiuntė protestą į jau artėja viršūnių konfe- 
Vakaru Vokietijai prieš jos Į rencija, tai tuo pat laiku 
planus‘steigti karines ba-1 Xa^arų Vokietija, besigink- 
zes Ispanijoje Protesto tj karineg bazeg Ispanijoj^ 
kopijos yra įteiktos ir Ang- suĮau^0 tas sąlygas, po ku- 
lijos, Francūzijos ir Jung-1 rjomįs vokiečiai pasirašė 
tmių Valstijų valdžioms. pabaigoje Antrojo pasauli

nio karo.

ti karines bazes Ispanijoje

Andai J. Tysliava rašė, 
kad atvykęs iš Lietuvos 11 
metų amžiaus A. Trečioko sū
nus puikiai kalba lietuviškai. 
Dėl to tūlas asmuo šitaip ra-j 
šo “Vienybėje”: i

“Ir mes Chicagoje išgyve-1 
nome tokį džiaugsmą, kai per 
Sophie Barčus radiją kalbėjo 
15 metų išbuvę Lietuvoje be 

> 2t»vu našlaičiais Leonų vaikai 
'/-—.Regina ir Tomas.
h* “Prie radijo laukėme svars- 
;*itydami, kokia gi kalba kalbės 

tie du lietuviški ‘ruskučiai’... 
Na, ir prabilo... gražia, taisyk
linga lietuvių kalba! Išsižio
jome iš džiaugsmo ir pradėjo-! 
me svarstyti, kad... prieš 10 
metų atvykusiu į šią... šalį, 
daugelio vaikai su savo tėvais 

> tesusikalba tik angliškai — 
lietuvių kalbos žodžius panau
dodami...”

Tai ką gi šitie faktai pa
rodo? Jie būtent’ parodo, 
kad ligi šiol priešiškų Tarybų 
Lietuvai laikraščių pasakoji
mas, būk Lietuvos žmonės esą 
rusinami, būk lietuvių kalba 
neigiama, buvo biaurus melas.

Niekad lietuvių kalba, lie
tuviška kultūra Lietuvoje taip 
nežydėjo, kaip šiandien.

Net ir Vilnius, kuriame gy
vena daug visokių tautų, nie
kad nebuvo toks lietuviškas, 
kaip šiandien.

JAV išgelbėjo 4-is 
I T. Sąjungos karius

Washingtonas. — Ramia-j xvxcton.va. — ± u
; jame vandenyne Jungtinių nų viešėjimo pietrytų Azi- 
| Valstijų lėktuvas išgelbėjo i joje sugrįžo TSRS premje- 
keturis Tarybų Sąjungos'ras Chruščiovas. Jis kalbė- 
karius. Išgelbėti yra: ser- jo Leinino 
žantas V. Zygonskis, ka
riai — A. Kručovskig, P. 
Poplavskis ir F. Ivanovas.

Jiems manevruojant Ku
rilų salų srityje sugedo val-

i ties vairas ir ją nunešė jū- Į 
j rų bangos. Valtis tik 40 pė
dų ilgio. Bangos per 49 die
nas nunešė valtį 1,000 my
lių į Ramųjį vandenyną.

Juos, blaškė virš 70-ties 
mylių, vėjas. Jie kentėjo 
šaltį ir alkį. Per 49 dienas 
kiekvienas sumenko ir ne
teko po 30 svarų.

Jie neturėjo radijo ir ne
galėjo pasišaukti pagalbos. 
Atsitiktinai amerikieč i a i 
juos pamatė ir išgelbėjo.

Chruščiovas kreipėsi 
į visas šalis

Maskva. — Po 24-ių die-

L. Prūseika “Vilnyje” rašo, 
kad mūsų spauda per daug 
raš(tų deda apie Lietuvą, o 
per mažai apie Ameriką.

Galimas daiktas, kad mes 
tus.- visuomet pajėgiame rea
guoti į didžius amerikinius 
klausimus. Bet geri raštai 
apie Lietuvą taipgi labai rei
kalingi ir naudingi.

Štai, pavyzdžiui, Jono Deks- 
nio straipsnis, numaskuojąs 
Vliko kavalierius, šis straips
nis juk daugiau liečia Ame
riką, o ne Lietuvą, kadangi 
pats Vlikas čia veikia, kadan
gi Vliko politikieriai minta 
aukomis, iškaulytomis iš Ame
rikos lietuvių. Vliko ritieriai, 
misdami žmonių sudėtais do
leriais, skelbia melus api^ 
Lietuvą, klaidina žmones.

Sukilimas portugalų 
kolonijoje Angola

Luanda, Afrika. — Suki
lo Angolos gyventojai prieš 
portugalų kolonial i z m ą. 
Bet apie sukilimą portuga
lai bando sulaikyti žinias.

Portugalija yra maža 
Europos valstybė, bet ji 
dar nuo 1575 metų yra pa
vergus milžinišką Afrikos 
plotą..

Angola randasi pietvaka
rinėje Afrikos dalyje, prie 
Atlanto vandenyno. Ji už
ima 481,350 ketv. mylių 
plotą ir turi apie 6,000,000 
gyventojų. Europiečių ten 
randasi tik apie 120,000 
žmonių, o kiti gyventojai 
negrai.

vardo Sporti
ninkų Paločiuje, kur buvo 
susirinkę apie 10,000 žmo
nių.

Chruščiovas sakė, kad jo 
vizitas gerai pavykęs. Vi- 

, sur žmonių masės trokšta 
taikos.. Jis ragino visas 
valstybes, kaip didžiąsias, 
taip ir mažąsias, nedaryti 
jokių paaštrinimų iki vir
šūnių konferencijos. Viršū
nių konferencija prasidės 
gegužės 16 dieną Paryžiu
je.

Naujos pasakos apie 
TSRS submarinus

Londonas. — Lordas 
Ian Orar-Ewing, kuris 
pinasi Anglijos karo laivy
no reikalais, pasakoja, būk 
Tarybų Sąjunga didina sub- 
marinų kiekį viduržemio 
jūroje ir “gali užpulti 
NATO jėgas”.

Jis tvirtina, kad TSRS tu
ri 8 submarinus Albanijoje, 
o 9 Jungtinėje Arabų Res
publikoje.

Priskaitymas Tarybų Są
jungai ir arabų respubli
kos submarinų rodo, kad 
čia yra panaši “antis”, 
kaip buvo Argentinos van
denyse.

Ch. 
rū-

Kobos ir
Valstiją santykiai '

Washingtonas. — Jungti-1 Herterio protestas yra iš-j 
nių Valstijų Valstybę sek- šauktas ne tiek dėl Castro , 
retorius.Herteris pasisaukė kalbos, kiek bandymas pri- 
Kubos atstovą Enrique Pat- versti Kubą susilaikyti nuo 
tersoną ir piktai pareiškė 
protestą. Jis sakė, kad Ku
bos premjero Castro kalba, 
po įvykusio sprogimo ant 
laivo, blogina abiejų šalių 
santykius.

Castro sal^ę, kad jis turi 
pamato mahyti, • jog prie 
to sprogimo bus prisidėję 
tie, kurie ‘nenori, kad Ku
ba apsigynimui gautų iš 
kitur ginklų .ir amunicijos”. 
Jis neįvardirlo Jungtines 
Valstijas. Bet prieš kiek 
laiko JAV atsisakė parduo
ti Kubai ginklų ir paveikė 
į Angliją, kad ir ji nepar
duotų karinių lėktuvų. Da
bar Herteris sakė, kad toks 
Castro pareiškimas yra “be 
pamato, klaidingas ir kitus 
klaidinąs”.

Kubos ambasadorius iš
klausė Herterio protestą ir 
sakė: “Mana valdžia turės 
ką tuo reikalu pasakyti”.

Washingtone korespon
dentai daro išvadą, kad

tolimesnių atėmimų iš 
Jungtinių Valstijų kapita
listų žemių plotų, fabrikų 
ir kitokių įmonių. Ypatin
gai griežto veikimo reika
lauja Freeport Sulphur Co., 
kuri Kuboje turi nikelio ir 
kobalto dideles kasyklas 
po vardu Moa Bay Mining 
Co., Oriente provincijoje, 
kur sakosi įdėjus $75,000,- 
000.

Kubos dienraštis “Revo- 
liucion” lygina šį įvyki 
prie 1898 metų. Tada Jung
tinės Valstijos prisiuntė į 
Havaną savo šarvuotlaivį 
“Maine”, ant kurio vasario 
15 d. įvyko sprogimas. Po 
to JAV paskelbė karą Is
panijai ir nuo jos atėmė 
Kubą, Filipinus, Puerto Ri
co ir daugelį kitų teritori
jų. “Revoliucion” rašo, kad 
ir dabar JAV agresyviai 
sluoksniai siekia panaudoti 
sprogimą tokiems pat tiks
lams.

Vėliausios žinios
Paryžius. — Anglijos, 

Kanados, Francūzijos. Ita
lijos ir JAV delegatai lai
ko pasitarimą ginkluotės 
klausimu. IŠ čia jie vyks į 
Genevą, kur tarsis su Rytų 
šalių delegatais.

Hollywood, Calif. — Pa- 
skilbę juokdariai Lucille 
Ball ir Dėsi Arnaz, kurie 
televizijoje vaidina ‘T Love 
Lucy”, šeimyniškai skiria
si.

tinių Valstijų valdžioms.
Tarybų Sąjunga nurodo, 

kad kada visame pasaulyje 
žmonių masės trokšta tai
kos, kuomet Jungtinių Tau
tų pastaroji Asamblėja 
vienbalsiai užgyrė nusi
ginklavimo planus, kuometi baltiesiems. Kiekvienas pa
jau greitai prasidės Gene- leistas tik po $1,000 kauci- 
voje tuo reikalu dešimties jos.

Petersburg, Va. — Areš
tavo 11 negrų bibliotekoje 
už tai, kad jie skaitė kny
gas ten, kur vieta skiriama

Kubos valdžia atmetė , Kubos tabakas, kava,
J, Valstiją protestą

Havana. —Kubos vyriau- 
svbė atmetė Jungtinių Vals- Pinar del Rio prov’neroje .. 
tijų protestą prieš Castro amerikiečiai turčiai įs^e’gė 
kalbą, kurioje buvo prilei- “Corona” cigaru gaminimo 
ūžiama, kad JAV prisidėjo' Cuban l and & Leaf Tobac- 
prie laivo susprogdinimo. .[ co Co.. Tabaką augmo ant

Tuo pat kartu Kubos vy- dečimčiu tūkstančių akrų - 
riausybė užprotestavo prieš i šimtai ^kubie- •
JAV Valstybės sekreto-7 Turtą krovėsi JAV ka
riaus Herterio protesto no
tos toną. Kuba sako, kad ta I .
nota buvo agresyvio tono, j nausvbė^ paėmė .
įžeidžianti ir be valstybinės i Panl10S 120 daržinių

I tabako džiovinimui, jrengi- 
mus ir sutinka buvusiems 
savininkams atmokėti1* $2,- 
600,000 už 20-ties metų, o 
nėr 20 metų mokėti po ke
turis ir puse nuošimčio.

Tokia Kubos pozicija lin
kui visų JAV kapitalistų, 
kurie ten turėjo tabako, 
kavos, cukraus plantacijas 
ir kitas įmones. Bet JAV 
vra daug tokiu, kurie rei
kalauja nutraukti biznį su 
Kuba.

! cukrus ir JAV biznis
Havana.. — 1920 me^ais

Tuo pat kartu Kubos vy-

pagarbos.
Kuba reikalauja, kad at

eityje Jungtinės. Valstijos 
kalbėtu su Kuba, kaip su 
nepriklausoma valstybe — 
prisilaikant valstybinės 
garbos.

pa-

vy-

pitalistai.
Dabar nauiop Kubos vy- ' 

nuo kom-

Justas Paleckis yra uolus 
mūsų spaudos stebėtojas ir 
skaitytojas. Jis man sakė:

— Jūsų “Laisvę” aš per
skaitau nuo pradžios iki pa
baigos; perskaitau net ir tuos 
straipsnius, kuriuos jūs kai 
kada paimate iš Lietuvos 
spaudos. Jeigu jūs matote rei
kalo tą ar kitą straipsnį per- 
ftjppausdinti, tai, aš galvoju, 
•ian jį verta antrą kartą per
skaityti.

Maskva. — TSRS pagar
bai amerikiečių lakūnų C. 
Eielson ir E. Borland pava
dino jų varu vieną šiaurių 
iškyšulį. Lakūnai prieš 81 
metus toje srityje žuvo.

Didžiuliu susidomėjimu Lie
tuvos žmonės skaitė mūsų tu
ristų, grįžusių iŠ Lietuvos,

įspūdžius, pasirodžiusius 
“Laisvėje” ir “Vilnyje.” Jiems 
svarbu, mat, žinoti, ką mes 
galvojame apie Tarybų Lietu
vą, kaip ji mums atrodo.

Lietuvos vyriausybės ir par
tijos pareigūnai yra jautrūs 
dėl mūsų požiūrio į Lietuvą.

KALNŲ ANANASAS 
40 PĖDŲ AUKŠČIO

New Yorkas. — Dr. Bas
sett Maguire, New York 
Botanical Garden vedėjas, 
lankėsi Bolivijoje ir Ande- 
sų kalnuose, 13,000 pėdų 
aukštumoje rado ananasų 
rūšies vaisių puya raimon- 
dii. Tas vaisius išaugęs iš 
didelių spyglių galvos. Jis 
yra virš 40 pėdų aukščio. 
Dr. Maguire parsivežė jo 
sėklų ir bandys New Yor
ke auginti.

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika paskelbė 
l90-jį protestą prieš Jungti
nes Valstijas. Sako, kad 
JAV karo laivas buvo Kini
jos teritoriniuose vandeny
se.

Kalkutta, Indija. — Ta
rybų Sąjungos atominės 
energijos profesorius V. S. 
Jemelejanovas sakė, kad jo 
šalis duos atominės jėgos 
Indijai.

■ Barbora Ar-Maskva.
monas ir jos sūnus Jonas 
išvyko iš Lietuvos į Jung
tines Valstijas.

Washingtonas. — Ketu
rioms savaitėms vyksta į 
Tarybų Sąjungą ameriki
niai kompozitoriai Aaron 
Copland ir Lukas Fosse.

Catanzaro, Italija. —Už
sidegė Jungtinių Valstijų 
karinis lėktuvas “C-119” ir 
nukrito. Jo įgulos 19 narių 
nusileido su parašiutais.

Rytų Vo -Leipzigas.
kietija ir Anglija susitarė 
reikale “jet$'lėktuvų gamy
bos. . -

Kabulas. — Afganistanui 
stoka kviečių, tai Tarybų 
Sąjunga pažadėjo jam su
teikti 50,000 tonų.

Havana.
Kubos premjeras 
vyks į Venezuelą.

Kovo 21 d.
Castro

Angli j a
A. M.

Londonas. — 
teis savo lakūną 
Wright, kuris išbuvo TSRS 
trejis metus.

Kas yra kaltas už 
susprogimą laivo?

Havana. — Kubos
riausybė atlieka tyrimo 
darbą: kas yra kaltas už 
susprogdinimą fran c ū z ų 
laivo “Le Couvre”. Laivas 
atgabeno iš Belgijos ginklų 
ir amunicijos Kubos armi
jai.

Kubos premjeras F. Cas
tro tarpe kitko sakė: “Mes 
turime pamato manyti, kad 
tai darbas tų, kurie nori, 
kad mes negautume ginklų 
apsigynimui”. Nors jis ne
įvardino Jungtines Valsti
jas, bet Washingtonas už
protestavo.

-------- ¥
ĮGĄSDINTI ŽMONĖS 
ĮPUOLĖ Į PANIKĄ

Santa Barbara, Calif. — 
Iš radijo stoties KIST inži
nierius per kokį ten savo 
apsirikimą sušuko: “Priešo 
užpuolimas neišvengia
mas... čia nėra tik bandy
mas... ir radijas nutrūko. . 
Žmonės manė, kad tikrai 
karas prasidėjo. Vieni bė- 
go į slėptuves, kiti telefo
nais šaukė įvairias įstaigas 
klausdami patarimo.

Ekstra
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris per 
radijo ir televizijos tinklus 
kalbėjo apie savo vizitą Lo
tynų Amerikoje.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretorius Her- 
teris sako, kad dabartiniu 
laiku dar nebus nutraukta 
diplomatiniai ryšiai su Ku
ba.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris gaVo 
pietinių valstijų negrų va
dų prašymą suvaldyti bal
tuosius teroristus. Negrai 
sako, kad baltųjų teroras 
gali iššaukti rasines riau
šes.

Portland,Ore. — Mirė / 
senatorius R. L. Neuberger.

TSRS 
Menšikovas

Washingtonas. 
ambasadorius 
įteikė prezidentui Eisenho- 
vveriui Chruščiovo laišką.

Ottawa. —Kanados 
čiu biznieriai bijosi, 
TSRS ir Japonijos prekyba 
pakenks jų bizniui. 1960 m. 
Japonija pirks TSRS 15,000 
tonų kviečių.

kvie- 
kad

Berlynas. Cann. — FJew 
Haven traukinvs 
mokyklos 
ie žuvo 1 
kai.

busuka. 
moteris

sudaužė 
Nelaimė- 
ir 7 vai-

Atėnai.
teiks $11,200.000 natralbos 
septvnioms dešimtims tūks
tančių tabako augintojų. ...

— Graikija su-
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Eisenhowerio ir
Chruščiovo keliones

DU PAČIŲ TVIRČIAUSIŲ pasaulyje valstybių — 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos — vadovai neseniai grįžo 
iš svarbių kelionių.

Pirmiausia, lai būva leista mums pasakyti, kad mes 
džiaugiamės, kuomet stiprių valstybių vadovai lankosi 
kitose šalyse. Visa tai padeda jiems suprasti kitų šalių 
žmonių gyvenimą ir jų poreikius. Visa tai padeda pa
saulinei taikai.

Prezidentas D. Eisenhoweris lankėsi Brazilijoje, 
Argentinoje, Čilėje, Urugvajuje ir Puerto Rike .

N. Chruščiovas lankėsi Indijoje, Burmoje, Indone
zijoje ir Afganistane.

Prezidentas Eisenhoweris, tenka priminti, lankyda
masis Lotynų Amerikoje, visą savo įtaką bandė pasukti 
kovai prieš komunizmą, kuris, pasak tūlų, grūmojąs 
daugeliui Lotynų Amerikos kraštų.

Premjeras Chruščiovas visą savo įtaką panaudojo 
propagandai už taikos išlaikymą pasaulyje.

Prezidentui Eisenhoweriui daugelis Lotynų Ameri- j 
kos žmonių ciarė pastabų už tai, kad JAV kapitalas per i 
daug mnauuoja Lotynų Amerikos žmones. Kai kuriose ■ 

. šalyse prieš prezidentą buvo suruošta didelės demonst- j 
racijos — pavyzdžiui, Urugvajaus sostinėje, Montevideo 
mieste. Policija ginklu ir ‘'ašarų bombomis” Montevi
deo universiteto studentus turėjo “nutildyti”. Paragavo 
tų dujų ir pats svečias, prezidentas Eisenhoweris... Bue
nos Aires mieste taipgi įvyko demonstracija prieš pre
zidentą.

lik Brazilijoje buvo “išmintingai” pasielgta: val
džia, bijodama, kad gali kas nors demonstruoti, dar prieš 
prezidento atvykimą, į kalėjimus subruko tūkstančius 
“nenuoramų”. Bet tai savaime buvo demonstracija prieš 
prezidentą I 

. ; Bet reikia pripažinti ir tą faktą, kad visose keturio
se respublikose prezidentą sutiko didelės žmonių minios.

Mums atrodo, prezidentas darė klaidą, kad už visas 
• nesėkmės suvertė kaltę ant komunistų.

Skurdą, vargą, nelaimes Lotynų šalyse, gerai žino
me, sudaro ne komunistai, o vietos kapitalistai, taipgi 
kitų kraštų (įskaitant ir JAV) imperialistai. Lotynų 
•kraštų komunistai tik rodo kelią, kuriuo eidama, liau
dis gali nusikratyti išnaudotojais ir pagerinti savo gy
venimą.

Dar ne vienoje Lotynų respublikoje įvyks tai, kas 
praėjusių metų pradžioje įvyko Kuboje. Tai turėtų kiek
vienas žinoti.

Chruščiovo kelionė, kaip minėjome, turėjo kitokį 
pobūdį Jis visur kalbėjo už taikos pasaulyje išlaikymą. 
Jis kalbėjo užtai, kad juo greičiau būtų išspręstas “Ber
lyno klausimas”. Jis kalbėjo už tai, kad tarp valstybių 
ir tautų būtų taikus sambūvis, kad visos žmonijos jėgos 
būtų nukreiptos už gerinimą liaudies būvio.

Kur Chruščiovas lankėsi, visur buvo sutiktas šim
tų tūkstančių žmonių, sveikinančių jį. Jokių demonstra
cijų prieš Chruščiovą niekur nebuvo.

Grįžęs Maskvon, Chruščiovas teisingai priminė, kad 
dabar, laukiant viršūnių konferencijos, reikia susival
dyti; tenka kalbėtis švelniai, gražiai, kad nebūtų suterš
ta atmosfera , kenkianti konferencijai.

Pilnai sutinkame su Chruščiovo nuomone, bet mes 
abejojome, ar Amerikos reakcininkai galės susivaldyti, 
ar jie nepradės dar labiau šmeižti ir biauroti Tarybų Są
jungą ir jos vadovus?!

KODĖL AMBRAZIEJUS 
AKSTINAS METĖ 

KUNIGYSTĘ
Vilniaus “Tiesoje” (š. m.

> vasario 14 d.) randame 
buvusio kunigo Ambrazie-

» jaus Akstino atvirą laišką, 
kuriame jis pasakoja, ko
dėl metė kunigystę.

“Gyvenimą pradedu iš 
naujo,” rašo jis. Kitais žo
džiais: metęs kunigystę, jis 
įsijungia į -eiles Tarybų 
Lietuvos piliečių, atliekan
čių naudingą visuomeniš
kai darbą. Paduosime mes 
ištraukas.

Gimiau 
Mano tėvai—valstiečiai, 
labai dėkingas savo tėveliams 
kad jie leido mane mokytis. 
Baigęs Vilniuje pradžios mo- 

i kyklą, įstojau čia į Vytauto 
i Didžiojo gimnaziją. Gyvenau 
i bendrabutyje, kuriam vadova- 
' vo ištikimi bažnyčios tarnai, 
i Bendrabučio auklėtiniai kiek- 
i vieną sekmadienį buvo orga
nizuotai vedami į bažnyčią, 
dauguma iš jų buvo bažnyti
nių draugijų nariai, kiekvieną 
mėnesį turėjo eiti išpažinties. 
Kadangi iš mažens buvau ti- 

; kintis, visos šios pareigos lie- 
į tė ir mane.

1945 metais gimnaziją bai- 
■ giau. Sąlygos buvo visos sto
ti į bet kokią aukštąją mokyk
lą. Kaip ir kiekvienam abi
turientui. kilo klausimas; kuo 
būti, kokią profesiją pasirink
ti ? Ir čia mano žvilgsnis nu
krypo į Kauno kunigų semina
riją. Ruošdamasis stoti į se
minariją, aš tikėjau ten rasti 
autoritetingus profe s o r i u s , 
idealių draugų būrį. Čia turė
jau galutinai įsisąmoninti sa
vo gyvenimo prasmę, iš-

I spręsti mano besiformuojan- 
i čios pasaulėžiūros klausimus. 
1 Tačiau jau pirmosiomis gyve
nimo seminarijoje dienomis

, mano viltys ėmė byrėti. At
sivėrė tikrasis gyvenimo semi-, 
narijbje veidas.'

Pirmajame filosofijos kurse 
buvome 105 klausytojai. Kas Tr . . -
tai per jaunuoliai? Dauguma Kaip vehau sužinojau, hgone 
žmonės, kurie, vengdami at-: kreipėsi į gydytojus, ir jie pa
likti karinę tarnybą, seminari
joje rado saugų prieglobstį. 
Nemaža buvo ir 
kunigystėje matė lengvą ir 
pelningą amatą. ’___ ______
giliai įsitikinęs, kad kunigu į kalingas, bet žalingas. _ 
galima būti tik iš pašaukimo. | tau, kad pradeda drebėti pas-

Akstinas rašo:
Dzūkijos kaime.

Esu
i

ir žmonės, kylant mokslui ir 
kultūrai, jomis nebetiki.

Mūsų darbo netikslingumą 
vis labiau ryškino susitikimai 
su žmonėmis.'Aiškiai teko pa
matyti, kad ir didelė dalis ti
kinčiųjų religines apeigas at
lieka iš įpratimo, pagal tra
dicijas, o tikėjimas į dievą, 
kaip į idealą, yra labai ribo
tas, nerealus, o kartais jo ir 
visai nėra.

Tapęs kunigu; buvau pa
skirtas vikaru į Adutiškio pa
rapiją, kur tuo metu klebonu 
buvo kun. J. Steponavičius, 
dabartinis Vilniaus arkivysku
pijos ir Panevėžio vyskupijos 
a p a š fališkasis administrato
rius.

Tuometinis klebonas vėl 
man savo vadovavimu primi
nė seminarijos sienas, o gal 
dar net baisiau. Gyvenau vie
name bute su juo. Kaip ne 
keista, mes gyvenome XX-jo 
amžiaus viduryje be radijo 
aparato. Neleido jo ir man 
įsigyti, kiek aš supratau, taip 
buvo elgiamasi, kad nedarytų 
mums įtakos dabartinio gyve
nimo tikrovė.

Mane giliai paveikė vienas 
jo pasielgimas. Vieną kartą 
atėjo moteris kviesti kunigą 
pas ligonį, gyvenantį mieste
lio pakraštyje. Klebonas at
sisakė vykti pas ligonį tik to
dėl, kad apie kilometrą kelio 
reikia eiti pėsčiam, nes mote
ris neturėjo galimybės kunigą 
nuvežti. Ne tik jis pats nėjo 
pas ligonį, bet uždraudė ir 
man tai daryti. Jo įsitikinimu 
—nedera pėsčiam eiti pas li
gonį.

Atsitiko dar ir taip, kad 
kun. A. Akstinui teko vie
ną mergaitę gydyti šv. Bla
žio jaus žvakėmis. Paskai
tykite :

Štai vienas fpąvyzdys. Su
sirgusią gerklės liga mergaitę 
atvežė į bažnyčią. Prašė ją 
pagydyti šv. BJažiejaus žva
kių pagalba ir maldomis. At
sisakyti •' negalėjau; ■ būčiau 
ėjęs priėji baž'byčięš nustatytą 
tvarką, žinon)^ nei žvakės, 

I nei aš mergaitei nepadėjom.

! gydė. ■/.
Tai tik vienas ■ pavyzdys iš 

r tokių7 kurie mūsų kunigiško darbo, kuris 
•- - L’ kaskart man vis darėsi toks

Tada buvau I beprasmiškas ir 'ne tik nerei- 
Paju-

kutiniai mano įsi t i k i n i m o 
ramsčiai. Dirbant Vilniuje tas 

i vis didėjo. Čia 
pamačiau naujojo gyvenimo 
didingumą, veržlumą, kūry- 

I biškumą.
Kun. A. Akstinas pradė

jo skaityti pažangiąją lite- 
I11U UlUUZ>ad. Al Lai, naip VC- _ - - • J • 1
liau įsitikinau. nebuvo atsitik- raturą, eme Šviestis, galvo- 
tina. šie žmonės neatsinešė ti, o kai kada jau ir susiti- 
šių bruožų iš šeimų, iš mokyk- kęs su parapijonimis dėstė 

”, Bet

Todėl pradžioje panašios min
tys man buvo baisios, bet gy-
venimas įrodė, kad jos teisiu- drebėjimas
gos.

Ar čia radau idealių drau
gų? Deja, ne. Išdidumas, pa
lydas, nepasitikėjimas — štai, 
daugelio seminarijos auklėti-' 
nių bruožas. Ir tai, kaip vė-

Lietuvos KP suvažiavimas
PAčIOMIS KOVO pirmomis dienomis Vilniuje įvy

ko eilinis Lietuvos Komunistų partijos (XH-asis) suva
žiavimas. Jame buvo apsvarstyti patys svarbiausieji 
klausimai, liečią Tarybų Lietuvos dabartį ir ateitį.

Ilgą, išsamų pranešimą padarė LKP pirmasis sekre
torius A. Sniečkus. Po plačių diskusijų suvažiavimas jo 
pranešimą patvirtino.

Suvažiavimas išrinko Centro Komitetan 119 žmo
nių, taipgi 49 kandidatus. Revizijos komisijon išrinkti 
.33 asmenys. —

Tuojau po suvažiavimo uždarymo įvyko Centro Ko
miteto plenumas, kuris išrinko pačius svarbiausius par
eigūnus.

Partijos CK pirmuoju sekretorium išrinktas tas 
pąts—A. Sniečkus, antruoju sekretorium—B. Šarkovas. 
Kiti CK sekretoriai: VI. Niunka, J. Maniušis, A. Baraus-

Į partijos CK politinį biurą išrinkti: A. Barauskas, 
F. Bieliauskas, K. Kairys, J. Maniušis. V. Niunka, J. 
Novickas, J. Paleckis, A. Sniečkus, B. Šarkovas, M. Šu- 
.manskas, G. Zimanas. Į politinio biuro kandidatus įeina: 
JU Diržinskaitė-Piliusenko, V. MesČeriakovas ir A. čes- 
navičius.

CK. plenumas patvirtino “Tiesos” laikraščio (vy- 
rausvbes ir partijos organo) redaktorium G. Zimaną, 

.laikraščio (rusu kalba) “Sovietskaja Litva” redakto
rium—V.Mecčeriakovą, “Valstiečių laikraščio” redakto
rium—J. Karosą, lenkų laikraščio “Červony Standar”

lų. Pats seminarijos režimas jjems sav0 “erezijas, 
luošina jaunuolius, skiepija §tai , ig to išgj0: 
jiems tokius netikusius bruo-j ’ 
žus. Štai, pavyzdžiui, į indi-' Tai sužinojo ir Vilniaus ar- 
vidualią draugystę seminari- • kiyyskupijos ir Pa n e v ė ž i o 
joje žiūrima kaip į regulos j vyskupijos apaštališkasis ad- 
(seminarijos gyvenimo taisyk- : - — T
lės) pažeidimą. Be palydovo 
draudžiama išeiti už seminari
jos ribų : pas gydytoją, į par
duotuvę ar panašiai. Semina
rijos auklėtiniams ir iš viso 
draudžiama pažinti gyveni
mą, kuris vyksta už jos sienų. 
Griežtai prižiūrima, kad klie
rikai neitų į teatrą, kiną, kon
certus. Dvasinių pratybų ir 
vergiško paklusnumo atmos
feroje seminarijos auklėtiniai 
priversti nutraukti visus ry
šius su tikruoju pasauliu.

Pagaliau A. Akstinas bai
gia kunigų seminariją. Bet 
kai tik pradėjo eiti kunigo 
pareigas, jį kankino ta min
tis, kad jis padarė klaidą! 
Jo žodžiais:

Kaskart vis labiau ėmiau 
suprasti, kad naudos žmo
nėms, apie kurią anksčiau 
galvojau, kunigai visai nene
ša, o mūsų skelbiamos “tie
sos” tokios yra neįtikimos ir 
miglotos, jog jomis ir patys 
kunigai vis labiau abejoja, o

ministratorius J. Steponavi
čius. šių metų sausio mėn. 
pabaigoje gavau iš jo raštą, 
kad atvykčiau pas jį rimtam 
pokalbiui. Bet jau buvo per 
vėlu. Aš jau buvau apsispren
dęs mesti kunigavimą. Sekan
čią dieną aš išvykau iš Riešės 
parapijos, kur paskutiniuoju 
metu kunigavau.

Ji ,
Na, tai kas toliau? A. 

Akstinas jaučia, kad tam
sybės jėgos, davatkos, ku
rių, deja, Lietuvoje dar 
yra, jį dabar puls, niekins. 
Bet jis į tai'< nekreipia dė
mesio; pasirengęs viską iš
gyventi, kad tik sąžinė bū
tų tyra, kad jo darbas būtų 
naudingas lietuvių Jautai. 
Buvęs kunigas, atsisakęs 
tos profesijos, šitaip dėsto:

Atsisakiau kunigystės, žino
damas, kokią reakciją sukel
siu šiuo žingsniu dvasinės vy
riausybės, reakcingai nusitei
kusių kunigų beį’ tikinčiųjų 
tarpe. Remiuosi patyrimu. Sa-

Ii

redaktorium—A. Fedorovičių, o marksistiūiodenminio 
žurnalo “Komunistas” redaktorium J. Karosą.

Partijos revizijos komisijos pirmininku ’ išrinktas 
K. Liaudis.

, ----
vo metuHnjietė kunigystę buvęs 
seminarijoje vienas iš dvasios 
tėvų, du mano kurso draugai. 
Kunigavimo metu jie buvo 
laikomi gerais dvasiškiais. Gi 
nutraukę ryšius su kunigyste, 
labai greit buvo iškoneveikti 
tų, kurie neseniai juos gyrė. 
Ir su manim gali taip būti.

Tačiau tai laikau mažu ne
malonumu, palyginus su 
džiaugsmu, kurį patyriau vien 
nuo to, kad mečiau klaidingą 
gyvenimą, turėdamas vilties, 
kad galėsiu įsijungti į naudin
gą darbą, į naują gyvenimą.

Svarbiausiu žmogaus gyve
nimo dalyku laikau jo įsitiki
nimus. Dabar aš esu visiškai 
įsitikinęs, kad klydau. Gi bū
ti kunigu-amatininku, apgau
dinėti žmones neleidžia sąži
nė.

Laiškas iš Lietuvos
Gyvenantieji Rockville, 

Conn., Petkaičiai gavo laiš
ką iš P. Kruelskio, gyv. II 
Kumečių kaime, Vilkaviš
kio rajone. P. Kruelskis bu
vo dipukas, gyveno JAV 
devynerius metus, o po to 
grįžo atgal į Lietuvą. Da
bar Kruelskis rašo:

“Gyvename gerai, 
me gerą karvę, du 
du meitėlius. Mėsos
karnai. Dar turime tris ke
turių mėnesių paršus, tuos 
auginame taipgi mėsai. Gy
vename geriau kaip Ameri-

Turi- 
veršiu, 
užten-

“Dabar parašysiu apie 
savo kelionę, grįžtant atgal 
į Tarybų Lietuva. Iš Ame
rikos į Daniją lėkiau 12 
vai. Ten palaukiau 4 valan
das, o tada sėdau į Suomi-

Tokiuo pavadinimu Mo- 
Šumauskas parašė 

kalba brošiūrą, tai-
tie jus 
anglų 
komą angliškai skaitantie
siems.
ta ^Londone, Anglijoje, iš
leista 1960 metais, 24 pus
lapių, didoko formato. 
Iliustruota.

Šiuo metu, kai Tarybų 
Lietuvą aplanko vis dau
giau ir daugiau svetimša
lių, kai susidomėjimas mū
sų tėvų kraštu visame pa
saulyje didėja, būtinai rei
kia svetimšalius giliau su
pažindinti su pačia respub
lika. Tenka priminti, kad 
anglų kalba literatūros apie 
Tarybų Lietuvą yra visai 
nedaug, ir toji, kuri yra, 
toli gražu nepatenkina no
rinčiųjų daugiau pasisemti 
žinių aye Lietuvą. ,

Labai gerai padarė LTSR 
ministrų tarybos pirminin
kas, kad jis, padėjęs viską Į 
šalį, sėdosi ir parašė įdomią 
ir turiningą brošiūrą sve
timšaliams.. (Galimas daik
tas, kad ši pati brošiūra 
bus išversta ir į kitas “di
desnes” kalbas, o gal jau 
yra išversta.)

M. Šumausko “Lithua
nia” labai bus naudinga ir 
JAV lietuvių jau n i m u i, 
menkai (arba visai ne) var
tojančiam lietuvių kalbą. 
Gerai žinome, kad mūsų 
jaunimas labai trokšta ži
nių apie savo tėvų kraštą, 
apie Tarybų Lietuvą, o tų 
žinių jiems prieinama kal
ba labai maža.

Brošiūrą autoriuj prade
da trumpu braižiniu apie

Brošiūra spausdin-

jos lėktuvą ir už trijų va- Tarybų Lietuvos geografi- 
landų buvąu Suomijoj. Ma- nę padėtį, jos, dydį ir grožį, 
ne ten pasitiko Sovietų vy
riausybės parei£ųnai ir nu-, 
vedė į viešbutį. Teri gerai 
užkandome, na, ir po čier- 
kelę dar išgėrėme. Nakvy
nė buvo puiki. Po to nuve
žė mane į kitą namą, kur 
buvau dvi dienas. Po to 
lėktuvu nugabeno į Lenin
gradą. Tai labai gražus 
miestas. Visur visko pilna. 
Čia nėra taip bloga, kaip 
kalbama Amerikoj. Tarybų 
vyriausybė davė man $500 
rublių kelionei. Iš Lenin
grado laimingai pasiekiau 
Kybartus...”

“Mes , neturime aukštu 
kalnų, gilių „prarajų, neigi 
gęizęrįų ar vulkanų,” raišo 
M. Šumauskas, “tačiau mū* 
sų ežerai, kurių yra dau
giau kaip 4,000, apsupti 
ąžuolėlių ir pušių giraitė
mis, ir Baltijos jūros kopos 
pralinksmintų netgi plačiai 
keliavusio turisto akis...”

Gražiai pasakyta, ar ne?

Trumpai nušvietęs Ljjv** 
tuvos politinę ir ekonominę ' 
praeitį, buržuazijai Lietu
vą valdant, priminęs, jog 
Lietuva pradėjo gyventi 
naują gyvenimą 1940 me
tais ir per tą laiką, nežiū- * 
rint į baisius, karo pada
rytus nuostolius, Lietuva 
iš agrarinės, atsilikusios ša- 4 
lies, kai ji turėjo importuo
ti net žirkles ir plunksna
kočius, patapo aukštai pra
moninga šalimi.

“Šiandien,” rašo M. Šu- 
mauskas, k “kur tik jūs pasi
suksite, matysite naujus 
fabrikus ir dirbtuves... Ta
rybiniais metais Lietuvoje 
buvo pastatyta 102 didžiu
lės pramonės įstaigos” (fab
rikai bei dirbtuvės).

Kėdainiuose, pavyzdžiui, 
statomas didžiulis cheminių 
trąšų kombinatas, kur .-bus 
gaminamas superfosfatas 
ir kt. trąšos, labai reikalin- 
gos Lietuvos žemei. ' *

Autorius nurodo, kad jau 
nemaža pramoninių pro
duktų Lietuva šiandien eks
portuoja į kitas šalis.

Brošiūroje patei k i a m a 
nemaža faktų apie daromą 
žemės ūkio progresą, sužy
mima svarbesnė^ mokslo 
įstaigos, taipgi kultūros plė
tojimasis kaime. >_• > 

Šiuo metu Lietuvoje, nu
rodo autorius, veikia 623 
dideli Kultūros klubai, taip
gi 1,655 kaimų klubai su 
bibliotekomis. Žmonės pla
čiai skaito knygas, o leidyk
los juos knygomis aprūpi
na.

Jeigu 1939 metais, pažy
mi M. Šumauskas, Lietuvo
je buvo išleista 130,000 
egz. knygų, tai 1957 me- 
itais buvo išleista 13 Tnilijo- i 
nu egzempliorių. . i Dj J 

i 'i žodžiu; M. Aumaųshpbro V 
žiūra ; '“Lithuania” • kupina 
labai svarbios medžiagos, 
apie mūsų tėvų kraštą. Bū
tų gerai, kad brošiūra l su
rastų platų kelią ypatingai' 
pas Amerikos lietuvį jau
nuolį, angliškai skaitantį.

R. Mizara
Y

s 
i

Agurkas - Indijos 
liana

Agurkai, kaip daržovinis 
augalas, žinomi maždaug 6 
tūkstančius metų. Jų tėvy
nė—Indija.

Indijoje laukiniai agur
kai auga miške, apsisukda
mi aplink medžių kamie
nus. Agurkais apip i n t o s 
tvoros kaimuose. Tankiai 
pasodinus kultūrinius agur
kus jie stiebiasi į viršų, 
kibdami už š i a m tikslui 
skirtų paramsčių. Kinijoje 
įvairių daržovių derlius nu- 
imams tris kartus per me
tus. Agurkai pradžioj au
ginami pastogėse dėžėse, o 
paskui —• daržuose. Ant 
š p a 1 e r ių kybo didžiuliai 
agurkų vaisiai -—1.5 m. il
gumo. Ši . kiniškų agurkų 
rūšis Europoje auginama 
šiltanamiuose.

Rusijoje agurkai augina
mi nuo senų laikų. XVIII 
amžiuje pasklidusiame žem
dirbystės vadove buvo ra
šoma: “Kadangi Rusijoje... 
agurkai geriau auga negu 
kitose Europos vietose, tai 
čia apie juos daug ir never
ta rašyti.”

Montevideo, — Kada čio
nai lankėsi JAV preziden
tas Eisenhoweris, tai Uru
gvajaus valdžia prašė $137,- 
000,000 paramos.

. : • .i" ' ’ ■ . ' V ■■ ■: ' -

Waterbury, Conn.
Naujas kapas

Vasario 26 d. mirė Pet
ras Digimas, gyvenęs 87 
Burr St. Jis gimė ir augo 
Lietuvoje. Prieš 52 metus 
atvyko į Baltimore, Md. Po 
dviejų metų iš ten atvyko į 
Waterbury ir čia gyveno 
iki mirties.

Buvo pavienis. Jis gyve- 
: no kartu su broliu Augus

tu. Brolis mirė 1954 m.
Po Augusto mirties įr

Baltimore, Md.
11960 m. kovo 1 d. mirė 

progresyvių žmonių myli
mas draugas, Vincas Jeke- 
vičia. Velionis buvo geras 
Literatūros Draugijos na
rys ir pažangios spaudos ir 
viso pažangaus judėjimo 
rėmėjas. Buvo jis ir pavyz
dingas šeimos narys, duk
ros Virginijos ir sūnaus 
Alfredo (jau miręs) tėvas. 
Jo žmona Emilija taipgi 
pažangaus darbininkų ju- į 
dėjimo veikėja, buvo pasi- peįro sveikata pablogėjo ir 
šventusį Vinco sankeleive. ° T‘
Ji rūpestingai prižiūrėjo 
savo draugą jo sunkioj li
goj.

Prieš mirdamas Vincas i 
prašė, kad jo palaikai būtų 
sukremuoti, kad jis būtų 
palaidotas be religinių ce
remonijų. Žmona ir dukra 
taip ir padarė.

Laidotuvės turėjo būti 
kovo 3 d., bet užėjo pūga, 
sniego privertė aštuonius 
colius, keliai užversti, į ka
pines nebuvo galima nuva
žiuoti. . Kūnas buvo palik
tas pas graborių, kad seka
mą dieną būtų nuvežtas į 
krematoriją.

Visa tai liūdnoje valan
doje blogai atsiliepė į žmo
ną, į dukrą ir visus velio
nio artimuosius.

Mes, Literatūros Draugi
jose kuopos nariai, kurie 
buvome prašyti pasakyti 
krematorijoje po kelis atsi
sveikinimo žodžius, atsi
prašome draugės Emilijos

nuolatos ėjo prastyn; ;Va-. 
isario 28 d. palaidotas iJe- 
tuvių kapinėse, kaip jis pa-" 
geidavo. Jis ten turėjo ir ;

1 sklypą žemės.
Ilsėkis, Petrai, amžinai. 

J. Striiauskas

10,900,000 NARIŲ
Atlanta. — K. K. Klano 

vadas H. J. Jones, kuris • į 
yra pramintas driežu, sake, 
kad bus suorganizuota f K. 
K. Klaną dešimt s milijonų 1 
žmonių. .

Dabar jie turi 42,000 n$K 
rių. Bet stoja darban šim
tai organizatorių, kurie 
veiks ne vien pietinėšę 
valstijose, bet pasieks New 
Jersey ir New York vate*

ir dukros Virginijos, taiojį 
visų giminių, kad negalėjo
me to padaryti.

J. Balsys

2 p.--Laisvė (Liberty)—Benk t., kovo (March) 11, 19(
n
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Neapsigaudinėkite
okupaciją” — tai 

Įvairiuose teat- 
pakibo tarp j ruošė, eina jo pjesės, lygiai 

kaip ir geriausiuose užsie
nio teatruose, lygiai kaip ir 
visur ten, kur suprantamas 
ir įvertinamas šio didžiojo 
menininko talentas. Ir, pa
tikėkite man, naujas Tary
bų Lietuvos teatro žiūrovas 
tokia “okupacija” nepa
prastai patenkintas. Mat, 
ir mes turime laisvę džiaug
tis pasaulinio meno laimė
jimais.

NEBESUSIKALBA 
PATI SU SAVIMI

Kalbėdama, kad Tarybų 
Lietuvoje nėra jokios lais
vės ir vargšai aktoriai turi 
kartoti tik frazes, persunk
tas bolševikinės propagan
dos, autorė čia pat prade
da sau prieštarauti, nuro
dydama jai pačiai kenks
mingą J. Grušo pjesės 
“Herkus Mantas” pastaty
mą Kauno teatre. Girdi, 

I jai patikęs kažkieno pabrėž
tas sakinys apie laisvės 
minties nemirtingumą. At
seit, vien dėl tos vienos fra
zės žiūrovai plūdo Kaunan 
iš visos Lietuvos. Čia kaž
kas pačiai straipsnio auto
rei miglota. Kad žiūrovai 
Lietuvoje plūsta į teatrus— 
tiesa. Bet kaip gi čia at
sitiko, kad iš viso galėjo 
būti pastatytas toks veika
las ten, kur anot B. Pūke
levičiūtės, nėra pagrindinių 
tautinių bei meninių lais
vių, kur repertuaras suvar
žytas ir aprėžtas tematine 
bei formaline prasme ? Kaip 
šitai reikia aiškinti? Man 
rodos, kad tik vienu: gyve
nimas Tarybų Lietuvoje ei
na ir vystosi sava vaga, ne
bodamas B. Pūkelevičiūtės 
norų, kuriuos ji stengiasi 
pavaizduoti už esamą pa
dėtį.

Abiejų B. Pūkelevičiūtės 
rašinių tikslas, atrodo, glū
di dar ir pastangose su
graudinti taukais ir bejin- 
gumu apaugusias įvairių 
“Vlikų” vadeivų širdis, su
graudinti juos klaikia pa
bėgusių iš Lietuvos teatra
lų padėtimi ir rimtesnio iš
eivijos teatro reikalingumu. 
Tuščios pastangos.

JIEMS TIK PINIGAI 
TERŪPI

Konstatavusi, kad anoj 
pusėj (emigracijoj, išeivi
joj, t. y. pabėgėlių lagery
je) liaudies nėra, o yra tik 
“galutinai bankru t a v u s i 
minia,” straipsnio autorė 
nesupranta, kad nei tai 
“miniai,” nei tiems jos “va
dams” nereikalingas joks 
teatras. Jie patenkinti do
leriu ir sočiai prikimštu 
pilvu. Tai jų idealai ir jie 
to pasiekė. Ir tai, atrodo, 
gerai suprato visokie Serei
kos, toleiniai, vimbarai ir 
kitokie gaurai, gamindami 
jiems paviršutinišką plepa
lą ir tuo po sočių pietų at
sargiai kutendami ponams 
ir ponioms papades. Juk 
tai sena buržuazinė Lietu
vos teatro tradicija ir ki
taip tokiame jūsų pasauly
je ir būti negali. Tad kaip 
suprasti B.. Pūkelevičiūtės 
žodžius, kad: “...šiandien 
mes alkstame visuotinesnių 
ir skausmingesnių proble
mų...” Kokios tai gali būti 
problemos? Nebent kliedė
jimas apie atominį karą 
šaukimas dangun.

KAM DEGINTI 
PASKUTINIUS 

LAIPTUS?
“...tiltai į praeitį sude

ginti, o prieky tėra likęs 
vienas kelias “beatodairiš
kas ir beviltiškas,” — vie-r 
no j e savo straipsnio vietoje 

f

s i

kagoje išeinančiame 
raštyje “Draugas 

-dviejuose numeriuose iš ei- i 
lės pasišovė “painformuo
ti” tikinčiuosius apie lietu
viško teatro kelius Tarybų 
Lietuvoje. Pasiskai č i u s i 
pripuolamai jai į rankas 
patekusių Lietuvos teatrų 
programų straipsnio auto
rė stengiasi Lietuvos teat
rą apšmeižti bei apdrabsty
ti purvais. Ir visa tai da
roma visai rimtu ir net iš- ■ 
kilmingu tonu. Tik gaila,, 
kad autorė absoliučiai ne-( 
jaučia savo minčių ir savo 
padėties komiškumo.

Koliodama Tarybų Lietu
vos teatrą B. Pūkelevičiūtė 
nenoromis atidengė pabė-i 
gūsių jų teatralų dvasines : 
žaizdas, jų padėties tragiš
kumą ir ateities beviltišku- 
mą. Šį faktą rimtai atžy
mėjo T a r y b ų Lietuvos 
spauda.

Bet man norisi paliesti 
keletą kitų B. Pūkelevičiū- 
tės straipsnio vietų, kurios 
gali būti įdomios teatru be
sidomintiems, bet “Drau
go” suklaidintiems šiandien 
J A V - se tebegyvenantiems 
lietuviams. Mintis parašyti 
kilo gal dar ir dėl to, kad 
B. Pūkelevičiūtė, pati to 
nežinodama, klaidingai pa
minėjo ir mano pavardę, 
kas žinantiems sukėlė gar
daus juoko dėl straipsnio 
autoriaus paviršutinišku
mo teigiant tai, ko ji pati 
gerai nežino. Bet apie 
vėliau.

MŪSŲ JAUNIMAS 
IR TEATRAS

Prisišnekėjusi apie Ta
rybų. Lietuvos teatro taria

nt mą pavergimą ir. jo . kry- 
■ * žiaus kelius, straipsnio au

torė pati sau prieštarauda
ma teigia, kad jaunimas 
Lietuvoje į sceninį darbą 
veržte veržiasi. Šios tiesos 
jau net ir didžiausi mela
giai nebegali nugi n č y t i . 
Reikia nepamiršti, kad be 
šešių B. Pūkelevičiūtės ži
nomų teatrų Tarybų Lietu
voje, yra ir daugiau teatrų. 
Veikia 2 lėlių teatrai, da
bar jau šeši liaudies teatrai 
(numatoma, kad jų skai
čius išaugs iki dešimties) 
ir apie du su puse tūkstan
čio dramos saviveiklos bū
relių. Ir, aišku, kad di
džiausias teatrinio meno 
entuziastas Lietuvoje yra 

, jaunimas. O kur jaunimas, 
ten ateitis, ten gyvenimo 
tąsa, ten viltys ir nauji lai
mėjimai.
t Talentingo jaunimo gru
pė. Maskvoje baigusi aukš- 
tąją teatrinę mokyklą šian

dien sėkmingai dirba Kau
ne, siekdama vis didesnių 
kūrybinių laimėjimų. Iš jų 
meno šiandien mokosi ir 
jais seka tie tūkstančiai 
lietuviškojo kaimo ir mies
tų pramonės kolektyvų7 sce
ninio meno entuziastų. Te
atrinį jaunimą Lietuvos 
scenai ruošia Vilniaus kon
servatorija ir daugelis bro
liškų respublikų aukštųjų 
mokyklų. Ir visiems bus 
darbo, visų laukia ne pabė
gėlio merdėjimas svetimoje 
šalyje, o kūrybingas darbas 
savo tėvynėje. Aktorius 
Lietuvoje nemažiau reika
lingas kaip gydytojas ar in
žinierius, nes šiandien Lie
tuvoje teatras giliai įleido 
šaknis į darbo žmogaus 
buitį ir pasidarė būtinas 

j-, kaip oras, kaip duona. O 
ten, kur liaudis, ten ateitis.

“TARP DANGAUS 
IR ŽEMĖS”

Pabėgėliai iš Lietuvos to-

Pabėgusi iš Lietuvos (di-'dėl džiūsta ir nyksta, kad naują 
F W pukė) Birutė Pūkelevičiūtė jie patys atplėšė save nuo, Čechovo, 

pereitų metų pabaigoje Či- į kamieno ir 
laik- dangaus ir žemės.

n I* •Pagalvojus tikrai darosi 
klaiku: koks nelaimingas 
turi būtį žmogus, kai savie- 

i siems esi nebereikalingas, o 
svetimiesiems tuo labiau... 
Ar ne čia ta priežastis, kai 
vietoj smegenų veikia tul
žis, ir kai vietoj kūrybingo 
darbo tenka imtis plunks
nos, kad savo šmeižtais ir 
purvo d r a b s t y m u įtikti 
tiems, kurie gerai apmoka- 

; m i sėdi viename ar kitame 
pačių sugalvotame komite

te, ir nuo kuriu stalo ret
karčiais nukrenta vienas 
kitas trupinėlis.. Tik aš ne
manau, kad visi sveikai 
galvojantieji lietuviai akto- 

1 riai išeivijoj galvotų taip, 
1 kaip B. Pūkelevičiūtė. Juk 
i Čikagoje gyvena nemažas 
būrys lietuvių teatralų, o 
panašių straipsnių rašyti 
jie noro neturi. Atrodo,, 
kad tikrieji teatro meno 
mylėtojai ir entuziastai 
daugiausiai galvoja apie te
atrą, kurio nėra Čikagoje, 
nes teatralas be teatro, 
kaip paukštis be sparnų. Gi 
B. Pūkelevičiūtei, tikriau
siai, daugiau rūpi ne teat
ras, o politinė agitacija 
prieš Tarybų Lietuvą.

MŪSŲ TEATRŲ 
REPERTUARAS

Įdomiausia, kai B. Pūke
levičiūtė ima kalbėti apie 
Tarybų Lietuvos teatrų re
pertuarą. Ji tendencingai 
mini tik rusų tarybinės 
dramaturgijos veikalus, pa
statytus lietuvių teatrų 
scenoje, ir klykia apie oku
pacija, apie rusiškąjį im
perializmą. Jeigu tos pa
sakos nebūtų jau seniai nu
sibodusios ir perdaug kvai
los, jos būtų iuokingos.

i
B. Pūkelevičiūtė, paėmu

si teatro programos lape
lius, surašė visus jai įtarti
nai atrodančius dramatur
gus ir, tikriausiai, jų pasi
rodė mažoka. Tada ji tei
kėsi pridėti ir mano pavar
dę. . . Ką gi. Nesu toks 
populiarus ir plačiai žino
mas ir man tik garbė bū
ti greta su kai kuriais ta
lentingais ir populiariais 
tarybiniais rusų dramatur
gais. Tačiau B. Pūkelevi
čiūtė, kaip kovotoja už di
desnius tautinės formos 
procentus, turėtų žinoti, 
kad mano pavardės šaknis 
turi daugiau lenkiško kva
po, kaip rusiško. O juk sa
vo laiku (labai brangiu ir 
idealizuojamu autorės) vi
sokie “chodovski” ir pana
šūs buvo laikomi nepapras
tais lietuvių tautos patrio
tais? Kaip čia dabar su
prasti ?

Išeina, kad aš pagal B. 
Pūkelevičiūtės užgaidas ta
pau lietuviškos scenos oku
pantu. Prisipažinsiu, bū
čiau nieko prieš, bet apie 
tai dar tik svajoju. Vienok 
jeigu jau kalbėti apie oku
paciją, tai kodėl būti viena
šališkai ir nepaminėti Šek
spyro, Ibseno, Šilerio, He- 
jermano, Milerio, Kohonto, 
Fejer, Eduardo de Filipo ir 
kitų, kurie nemažiau aku- 
pavę įvairių Tarybų Lietu- 
ovs teatrų scenas? Rašyki
te tada ir apie tų tautų, 
kuriems priklausė viršmi- 
nėti dramaturgai, okupaci
ją Tarybų Lietuvai. Nuo 
to tik baisiau bus jūsų 
skaitytojams, o, be to, nors 
šiek tiek objektyvesnė būtų 
autorė. Jeigu, žinoma, pa
starasis terminas turi jai 
kokios nors reikšmės.

Dar ne viskas, šiomis 
dienomis mes pergyvename

tai

ir

Biznis iš balandžių
Nepaisant to, kad labai 

smarkiai išsivystęs sausu
mos, jūrų ir oro transpor
tas, kad plačiai naudojamas 
telegrafas ir radijas, kai 
kur ligi šiol neišnyksta, at
rodytų, a r c h a j i n ė ryšio 
priemonė — balandžių paš
tas.

Antai 350 pašto balan
džių aptarnauja labai stam- 

I bius japonų laikraščius, 
traipsnius pavaizduoja pa-1 B a 1 a n d ž i ų laikymas ir 

bėgusių iš tėvų žemės inte- treniravimas rei k a 1 a u j a į 
ligentų tragediją. Iš tikrų- daug sąnaudų, bet jos savi- 
jų klaiku: J* 
nauti nesinorėjo, širdis ne- Juk dažnai 
leido, 1 
stangų, nereikia. Kur dėtis? diruotam fotokoresponden-

rašo B. P ū k -e 1 e v i č i ūtė. 
Skaudūs žodžiai. Kad tiltai 
į buržuazinį viešpatavimą 
liaudžiai sudeginti, faktas. 
Bet kam deginti paskuti
nius laiptus į Tarybų Lie-

rytdienos... lavonai. Nors, 
tiesa, argi šiandien nėra iš 
tikrųjų mirę tie, kui’ie ryt
dienoj temato vien beviltiš
kumą? Tokie žodžiai ir to
kios mintys geriau už di
džiausius ir pilnus tulžies

Į Did. vokiečių kompozitorius 
i Georgas Hendelis

> (275 metų gimimo sukaktuvėms pažymėti) -
Kaip ir daugelis įžymių i dviems smuikams, violinče- 

praeito laikotarpio žmonių,1 lei ir orkestrui, 
taip ir Hendelis, buvo kilęs 

i iš paprastų to meto vokie
čiu visuomenės

Hendelis gimė 1685 m.
vasario mėn. 2 d. Hendelis 

’ pagal kilmę — saksonietis.
Muzikinį išsimokslin i m ą 

i Hendelis gavo savo gimta-

Kompozitorius daugiau
sia dėmesio skyrė monu-

s uo snių. mentaliniams žanrams
operai, ypatingai, oratori
jai. Jo oratorijos, parašy
tos istoriniais ir 1 
nių sakmių siužetais, 
mus savo jėga, giliu turi- * 
niu, herojiniai epinių vaiz
dų ryškumu. Genialus Hen-., 

___ delio talentas pasireiškė 
| lis davė savo pirmą viešą j oratorijose — “Samsonas”, 
koncertą Berlyne. Kompo ' “Mesijas”, “Juda Makabė- 
zitorius. savo veiklą pradėjo | jas”. Pagal tarybinio muzi-r 
Hamburgo mieste, kur jis! kos istoriko*T. N. Livano- 
dirbo teatro orkestro muzi- vos charakteristiką šios 
kininku (čia buvo pastaty- oratorijos perduoda “dide- 
ta ir jo pirmoji opera — liūs, paprastus ir stiprius. 
“Almira”), vėliau, gyveno jausmus, troškimą mylėti 
ir dirbo Italijoje, o 1710 ir pergalės džiaugsmą, he-/

bibliji-
, žavi

liaudžiai tar- ninkams grįžta su kaupu. Jame Hales mieste, pas įžy- 
' ' J-l. ™.._i reikalingos iš- mųjį vargonininką Kahau. 

buržuazijai jų pa- tisos valandos, kol koman- Turėdamas 12 metų Hende-

Viena charakteringiau
sių, lyg ir vainikuojančių 
visas Birutės Pūkelevičiū- 
tės pastangas apšmeižti ta
rybinį Lietuvos teatrą, vie
tų yra pačioje straipsnio

reikalingos iš-

tui pavyksta grįžti į' redak
ciją. O palšto balandžiai 
filmą pristato per keletą 
minučių, leisdami leidėjams 
pralenkti konkurentus.

Jungtinėse Amerikos Vals-
pabaigoje išspausdinta sen- tijose plunksnuočių kurje-
tencija: “Gamta mums yra 
davusi vieną ]
dvi ausis, kad mes galėtu
me dvigubai tiek išgirsti iš 
kitų, negu patys pasakyti.” 
Atrodo, čia nebereikia jo
kių komentarų. Jei su šio
mis mintimis straipsnio au
torė būtų susipažinusi prieš 
rašydama savo padrikus 
kliedėjimus, gal jai būtų 
išėję tik į sveikatą. Nes iš 
tikrųjų sunku žmogui tu
rint dvi ausis laikyti jas vi-1 
są laiką užkimštas vata. į 
Neįmanoma turint dvi akis 
sėdėti tyčia užsimerkus ir

rų paslaugomis naudojasi.

mųjį vargonininką Kahau.

liežuvi bet narktotikų pardavėjai. An- metais jis persikėlė į Lon-i rojaus šlovinimą ir šviesų IieZUVĮ, oei Į. _YJ _ , •> ,v,._ V,,,. ir. o-ar^TlMdona, kur jis ir pergyvenoI skausmą apie jo garbingą' 
didžiąją savo kūrybinio gy-1 mirtį, pasaulio palaimingu- 
venimo dalį. |mą ir poilsį po sunkių ko 

vų, puikią gamtos poeziją’^ 
Apie savo kūrybos tikslą ir ' . 
paskirtį Hendelis pasakė:’. 
“Man būtų labai gaila, jei
gu aš teikčiau žmonėms tik > 
pasitenkinimą. Aš norė- 
<( u juos padaryti gėrės-’ 
n y .is”. Hendelio kūrinius', 
ir^’o kūrybini talentą aukš
tai vertino didieji rusų 
kompozitoriai ir muzikos 
kritikai. įžymus rusų meno 
kritikas V. V. Stasovas taip’* 

“Kokia

tai vienos pašto balandžių 
veisimo įmonės savininkas 
daug metų gaudavo oro

Hendelio kūryba pasižy
mi savo giliu demokratiš
kumu paprastumu ir liau
diškumu. Charakterizuoda
mas Hendelio kūrybą įžy
mus prancūzų rašytojas 
L.Ldenas išsireiškė, kad “jo 
kūrybos šaltiniu tarnavo 
ne tik mokslinė ir atšlifuo- 

' ta ‘muzikantų muzika’, — 
i jis mielai sėmėsi iš papras
tos ir kaimiškos liaudies 
muzikos šaltinių”.

Pripažindamas

kanalu k c. n trabandinius 
siuntinius iš užsienio. Šis 
“laisvo verslo” būdas “ba
landžių” verteivai atnešė 
nemažas pajamas.

Gardner, Mass.
Rode paveikslus 

iš Lenkijos
Vasario 10 d. Lenkų 

liečiu Klubo salėje, vakare,
Pi-

dirbti tik vienu vieninteliu, ^uvo rodomi spalvoti pa
savo burnos organu, visą 
savo produkciją atmiežiant 
ko didesne doze neapykan- 

•tos ir . . . karčiomis bejė
giškomis ašaromis.

JI NIEKO NENORI 
MATYTI

Tiesa, cįar yra dvi akys. 
Jomis reikia žiūrėti ir ma
tyti. Bet-Birutė Pūkelevi- 
čiūtė nenori nieko matyti. 
Tiems, kurie iš JAV, Ka
nados, Urugvajaus ir kitur 
buvo atvykę tėvų žemėn ir 
savo akimis pamatė lietu
vių tautos kultūros (tame 
tarpe ir teatro) suklestėji
mą, “Draugo” leidėjai ir 
jų aktyvas nenori tikėti. 
Jiems geriau tūnoti savo 
neapykantos liaudžiai kiau
te, mirkti pagiežoje Lietu
vos darbo žmonėms ir... 
kasdien laukti savo indivi
dualybės, savo intelekto 
mirties.

Tiesa, tik “laisvame pa
saulyje” inteligentija ir te
turi laisvę būti niekam ne
reikalingais. Kur bėgote, 
tą ir radote. Arba, kaip 
sakome: nenori praustis — 
vaikščiok murzinas.

Juozas Chlivickas

Jis ten 
paveiks-

istorinės 
Varšuvo-

Žuvis-barometras
Ar jūs žinote, kad vietoj 

barometro galima naudoti 
žuvį-gružlį? Esant gied
ram orui, gružlys guli ne
judėdamas akvariumo dug
ne, primindamas zoologijos 
muziejaus eksponatą. Ta
čiau štai žuvis ima/rodyti 
gyvybės požymius. Vingu
riuodamas ilgu kūnu, gruž
lys plauko palei akvariumo 
sienutes, ir po kurio laiko 
dangų aptraukia debesys.

O štai gružlys jau blaš
kosi akvariume, aukštyn- 
žemyn,. dešinėn-kairėn. At“ 
rodo, kad ištisas gumulas 
tamsių ilgų kūnų būtų už
pildę akvariumą. Taigi, 
netrukus į lango stiklus su
barbens lietaus lašai. To
kius gyvus baro m e t r u s 
valstiečiai (naudoja kai ku
riuose Kinijos rajonuose. 
Reikia pasakyti, kad gruž
lys labai tiksliai nuspėja 
orą: jis Nuklysta tik 3-4 
kartus iš šimto.

veikslai. Pereitą vasarą 
Lenkijoje lankėsi agentas 
Alfred Richards, kuris pa
rūpina turistams reikalin
gus dokumentus, vykstan
tiems į kitas šalis, 
ir nutraukė tuos 
lūs.

Buvo rodoma 
vietos ir miestai,
je jau nemažai matėsi au
tomobilių. Rinkoje apsčiai 
prekių, žmonės perkasi, 
kas kam reikalinga. Rodė 
Krokuvą, Ojcow, Nowa Hu
tą. Krokuvoje istor i n e s 
įstaigas, Čenstachavą, Jas- 
ną Gorą, Oswiecimą, kur 
naciai turėjo baisią koncen
tracijos stovyklą ir žudė 
žmones. Agentas patarė 
apsilankyti Lenkijoje ir pa
matyti, kaip ji atsisteigia 
po baisaus karo sunaikini
mo.

Taipgi rodė kompozito
riaus Šopeno gimimo apy
linkes. Šiemet sukanka 150 
metų nuo jo gimimo. Šie
met yra minimas jo gimta
dienis.

Taipgi 1960 metais su
kanka 1,000 metų nuo len
kų valstybės įsistei g i m o . 
Šiemet Lenkija mini šią su
kaktį. Tiesa,- yra manoma, 
kad lenkai dar anksčiau, 
negu 960 m., įsteigė valsty
bę, bet tam nėra istorinių 
dokumentų.

Gardner mieste nėra len
kų progresyvių organizaci
jų, kurios ruoštų pritarian
čius dabartinei Lenkijai 
parengimus. Jie dar laikosi 
su kunigu. Bet gerai nors 
tai, kad agentui davė sve
tainę parengimui. Žmonių 
buvo apie 100.

Mūsų mieste yra išvietin- 
tų lenkų, lietuvių ir rusų. 
Bet jie rūpinasi savais kas
dieniniais reikalais.

P. Kuliaskas

SUSITARIMAS GINKLŲ 
GAMYBAI

Bonna. —Vakarų Vokie
tija, Belgija ir Hollandija 
susitarė bendrai gaminti 
ginklus dėl NATO. Pir
miausiai jos gamins 570 
karinių lėktuvų, kurių pa
gaminimui bus išleista 
$300,000,000. /

Pripažindamas didelį apibūdina Hendelį: 
Hendelio, kaip kompozito- tai titaniška natūra buvo 
riaus, talentą L. Bethove
nas rašė: “Hendelis — ne
pralenkiamas meistras; 
mokykitės, iš jo kaip pa
prastomis priemonėmis pa
siekti tokio didingumo.” 
Didžiuliame, Hendelio kūry
biniame palikime ,— įvai
raus žanro kūriniai: 40 
operų, suvirš 30 oratorijų, 
12 “didžiųjų koncertų” 
(“koncerto gross o”) —

Hendelis!”
Menininkas - demokra

tas Hendelis sukūrė kūri
nius, kurie buvo skirti at
likti atvirame ore, liaudies 
švenčių metu (“Muzika-ant 
vandens”, “Fejerverko mu
zika””). Jis savo kūrybą 

:skyrė ne saujelei išrinktų
jų, o plačiajai liaudžiai, iŠ 
kurios jis pats buvo kilęs.

I J. Berželis

Graži Obero opera “Fra Djavolo”
“Negalima be pasitenki- Kritikai ir žiūrovai tin- 

nimo šypsenos ir pasigėrė- karnai įvertino tik Obero 
jimo klausytis šios nuosta- operą 
bics muzikos... Gyva, puoš- na, 
ni, melodinga, lengva... tai 
bravūriška, tai švelniai ly
riška, tai aptraukta perma
tomu liūdesio rūkeliu, ji 
sudaro visą garsiosios Obe
ro operos “Fra Djavolo”— 
šio pranūzų komiš k o s i o s 
operos perlo — žavesį,” — 
rašė muzikos kritikas M.
Sokolskis.

“Fra Djavoli” autorius 
prancūzų kompozitorius 
Danielis Oberas gimė 1782 
m. Normandijoje. Ji tėvas 
neblogai piešė, dainavo ir 
grojo smuiku. Busimasis 
kompozitorius nuo pat ma
žens pasižymėjo nepapras
tais muzikiniais gabumais. 
Vienuolikmetis Oberas pa
rašė pirmuosius romansus, 
kurie salonuose turėjo pa
sisekimą. ' Tėvas nenorėjo, 
kad jo sūnus būtų muzikas, 
todėl išsiuntė jį į Angliją 
eiti prekybos mokslų, tačiau 
Danielis grįžo atgal dar la
biau susidomėjęs muzika 
negu anksčiau. 1811 metais 
Oberas parašė pirmąją ope
rą “Julija.” Pasiklausęs 
jos, įžymusis K e r u b i n i 
aukštai įvertino jaunojo 
kompozitoriaus talentą ir 
pasisiūlė jam duoti muzi
kos pamokas. Oberas, ži
noma, sutiko ir stropiai 
studijavo kompozicijos me
ną. 1813 m. buvo viešai pa
statyta jo opera “Sinjoras 
kariškis,” tačiau nei ji, nei 
sekanti—“Testamentas” —- 
pasisekimo nesusilaukė.

Piemenaitė Šatelė- 
” kuri buvo pastatyta 

1820 m. Nuo to laiko-Jo 
populiarumas ir meistriš
kumas augo su kiekviena 
opera. Dauguma Obero ope
rų parašyta pagal žinomo 
prancūzų dram aturgo E.T 
Skribo libretus.

Oberas smarkiai iškėlė’ 
muzikos vaidmenį 19-ojo 
amžiaus prancūzų komiško
je operoje. Šalia tradicinio _ 
kupleto ir romanso, jis įve
dė įvairias arijas, ansamb
lius. Didelį poveikį Obero 
kūryba turėjo ir vadinama
jai Didžiąjai operai. Jo 
opera “Nebylė ir PortiČi” 
kartu su Rosini “Viliu Te* 
liu” ir Mejerberio “RobeiS 
tu-Velniu” padarė ištisą? ? 
perversmą Didžiojoje ope
roje.

“Fra Djavolo” — pati 
geriausia Obero komiška^ 
opera. K o m p ozitorius ją 
specialiai parašė žinomam 
Paryžiaus tenorui Žanui 
Šolė, kuris premjero j'$,? 
(1830 m.) atliko pagrindi
nį vaidmenį. Po metų “Fra > 
Djavolo” jau buvo pastaty- Y 
ta Peterburge, o paskui ^su
skambo viso pasaulio teat* 
rų scenose. Linksma, me
lodinga, liaudiška šios Ope- 
ros muzika žavi ir musų? 
dienų klausytojus.

, Paryžius. — 1959 Alėtais 
Paryžiuje lankėsi 1,694,000^ 
svetimšalių. Daugiausiai 
buvo iš* Jungtinių Valstijų, 
būtent 385,000. i . rįtf

Mi
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Ernest Hemingway

SENIS IR JORA
(Tąsa)

Jis atsiklaupė ant kelių, užčiuopė su 
žeberklu tun laivugalyje ir prisitraukė 
jį prie savęs, stengdamasis nepajudinti 
valo ritinių. Vėl perkėlęs visą žuvies 
svorį ant kairiojo peties ir, atsiremda
mas į bortą kaire ranka, jis nuėmė nuo 
žeberklu tuną laivugalyje ir prisitraukė 
Jis prispaudė tuną keliu ir ėmė nuo vir
šugalvio iki uodegos piaustyti jį pail
gais tamsios mėsos gabaliukais. Pleiš
to pavidalo gabalus jis rėžė žemyn nuo 
žuvies nugaros iki pat papilvės krašto. 
Atplovęs šešis gabalus, jis išdėliojo juos 
ant lentų laivelio priešakyje, nubraukė 
į kelnes peilį, pakėlė už uodegos tuno 
griaučius ir išmetė juos per bortą.

—Viso gabalo, tur būt, aš neįveiksiu, 
—tarė jis ir perplovė pusiau vieną ga
balą.

Jis jautė, su kokia pasiutusia jėga 
traukia žuvis, o kairę ranką jam visai 
susuko. Ji laikė mėšlungiškai suspau
dus sunkią virvę, ir senis žvelgė į ją su 
pasibjaurėjimu.

—Na, ir ranka,—-tarė jis.—Sustink, 
jeigu jau taip nori. Pavirsk į paukš
čio leteną. Tai vis vien nepadės tau.

“Pradėk,— pagalvojo jis, pažvelgda
mas į tamsų vandenį ir į nuožulnią valo 
liniją. Užvalgyk, ir tavo ranka sustip
rės. Ranka nekalta, nes tu jau daug 
valandų iš eilės laikai žuvį. Tačiau tu 
neišsiskirsi su ja iki galo. Dabar val
gyk.”

—Jis paėmė žuvies gabaliuką, įsidėjo 
jį į burną ir ėmė iš lėto kramtyti. Sko
nis nebuvo nepakenčiamas.

“Kramtyk gerai, — pagalvojo jis, — 
kad visos sultys tektų tau. Būtų ne pro 
šalį valgyti tai su citrina arba su drus
ka.”

—Na, kaip tu jautiesi, ranka?—pa
klausė jis užtirpusios rankos, kuri bu
vo sustingusi tarsi negyvėlio.—Dė tavęs 
aš suvalgysiu dar gabaliuką.

Jis suvalgė kitą pusiau perplauto ga
bale pusę. Jis rūpestingai jį sukramtė, 
o paskui išspiovė odą.

*4*Šakyk, ranka, ar tau nepasidarė 
lengviau? O, gal būt, tu nespėjai dar 
nieko pajusti?

• Jis paėmė dar vieną gabaliuką ir taip 
pat jį sukramtė.

“Tai mėsinga, pilna kraujo žuvis,— 
pagalvojo jis.—Gerai, kad man užkibo 
tunas, o ne skumbrė. Skumbrė perdaug 
saldi. Gi šitoji žuvis beveik neturi sal
dumo, ir ji išlaikė visą savo maistingu
mą. Tačiau neverta pasiduoti pašali
nėms mintims,—pagalvojo jis. — Kaip 
gaila, kad neturiu nė žiupsnelio drus
kos. Ir aš žinau, idžiovins saulė žuvies 
likučius ar jie pasmirs, todėl geriau aš 
juos suvalgysiu, nors ir nesu alkanas. 
Didžioji žuvis laikosi ramiai. Aš suval
gysiu viską ir tuomet būsiu pasiruošęs.”

—Būk kantri, ranka,—tarė jis.—Juk 
aš stengiuosi dėl tavęs.

“Aš norėčiau pamaitinti ir žuvį, — 
pagalvojo jis.—Ji man artima. Bet aš 
privalau ją užmuštų o tam reikia jėgų.” 
Iš lėto, sąžiningai jis suvalgė visus pail
gai supiaustyto tuno gabaliukus.

Jis pakilo, šluostydamas ranką į kel
nes.

—Dabar, ranka, tu gali atleisti vir
vę,—tarė jis,—o aš susitvarkysiu su ja 
viena dešiniąja, kol tu neperstosi kvai- 
lio£. , . . .

Kaire koja Jis prispaudė storą virvę, 
kurią anksčiau laikė jo kairioji ranka, 
ir atsilošė atgal, visą žuvies svorį per
keldamas ant nugaros.
-L—‘•Dieve, atgaivink mano ranką, — 
tarė jis.—Iš kur man žinoti, kas gali 
šauti į galvą tai žuviai.

' , “Ji atrodo rami,—pagalvojo jis,—ir 
elgiasi apgalvotai. Tačiau kokie jos ke-

• tinimai?—pagalvojo jis?—O koks mano 
planas? Aš tučtuojau turiu prisitaikyti 
prie jos, nes ji Velniškai didelė. Jeigu ji 
iŠlierš, aš galėsiu jĄ Užmušti. Bet jeigu 
ji; ilgam pasilkiš gelmėje? Tada ir aš 
pfisiliksiu su j a. °
'įJis patryiilė mėšlungio sutrauktą ran
ką'.į kelftėš ir pamėgino iškėsti pirštus.

* Bėt ranka nesilankstė. “Gal būt, ji iš- 
įltiėk nuo saulės,—pagalvojo jis. — Gal 
būt, ji išsities, kai skilvis suvirškins ža
lią tūną. Jeigu man jog labai prireiks, 
Wištiesiu ją, nežiūrint kokia kaina. 
Tačiau dabar aš nenoriu per jėgą išties
ti'ranką. Tegu ji pati išsitiesia ir at
gauna gyvybę. , Ką ir sakyti, juk naktį 

aš gerokai ją prikankinau, kai reikėjo 
atpalaiduoti ir sujungti įvairias virves.”

Senis pažvelgė į jūros tolumą ir su
prato, koks jis dabar vienišas. Tačiau 
jis matė įvairiaspalvius saulės spindu
lius, lūžtančius tamsioje gelmėje, įtemp
tą, žemyn smingantį valą ir keistą ra
maus jūros paviršiaus virpėjimą. Dan
guje grūdosi debesys, pranašaudami pa
satą, ir, pažvelgęs į priekį, jis pastebė
jo virš vandens laukinių ančių būrelį, 
tarsi išgraviruotą dangaus fone; štai jis 
išskydo, paskiau pasimatė dar ryškiau, 
ir senis suprato, kad žmogus jūroje nie
kada nebūna vienišas.

Jis galvoo apie tai, kaip kai kurie 
žmonės bijosi pasilikti mažame laively
je atviroje jūroje, ir priėjo išvadą, kad 
jie yra teisūs tais mėnesiais, kada stai
giai sugenda oras. Dabar juk uraganų 
metas, o kol uragano nėra, tai pats ge
riausias laikas. Jeigu uraganas artėja, 
visada prieš daugelį dienų galima pa
stebėti jo ženklus danguje. “Sausumo-' 
je jų nemato, nes nežino, į ką žiūrėti,— 
pagalvojo jis. Suprantama, sausumoje 
ir debesų forma kitokia. Bet dabar ura
gano nebus.”

Jis pažvelgė į dangų ir pamatė bal
tus kamuolinius debesis, primenančius 
jo mėgstamus ledus, o virš jų, aukšta
me rugsėjo danguje siauras plunksninių 
debesų kuokštes.

—Greitai pakils lengvas brizas,—ta
rė jis.—O jis daug palankesnis man, ne
gu tau, žuvie.

Jo kairioji ranka tebebvo sutraukta, 
tačiau jis jau galėjo truputį ją paju
dinti.

“Nepakenčiu mėšllungio, — pagalvojo 
jis.—Tai nuosavo kūno išdavystė. Ka
da žmonių akivaizdoje tave kamuoja vi
duriavimas ar vėmimas nuo apsinuodi
jimo žuvimi—tai veikia pažeminančiai. 
Tačiau mėšlungis, kurį jis mintyse va
dindavo calambre, ypač pažemina tave, 
kai tu esi vienas.”

“Jėigu su manim būtų berniukas, jis 
ištrintų man ranką nuo alkūnės iki apa
čios,—pagalvojo jis.—Bet ji ir taip at
sigaus.”

Staiga, jam dar nespėjus pastebėti, 
kaip pasikeitė valo nuožulnumas, deši
nioji jo ranka pajuto įtampos susilpnė
jimą. Paskiau jis atsilošė atgal, iš visų 
jėgų ėmė plakti ranką į šlaunį ir ūmai 
pamatė, kad valas iš lėto slenka į pavir
šių.

—Ji kyla aukštyn,—tarė jis. — Na, 
pasijudink, ranka. Pasijudink.

Valas vis traukėsi, o paskiau prieša
ky laivelio sujudėjo okeano paviršius ir 
žuvis iškilo iš vandens. Ji kilo ir kilo, o 
vanduo srovėmis tekėjo nuo jos šonų. 
Ji visa blizgėjo saulėje, jos galva ir nu
gara buvo tamsiai violetinės spalvos, o 
dryžiai ant šonų saulės šviesoje atrodė 
platūs ir šviesiai melsvi. Jos kardo pa
vidalo nosis buvo ilgumo sulig beisbolo 
kuoka ir aštri lyg rapira; ji iškilo iš 
vandens visu ilgiu, o paskiau be garso, 
tarsi plaukikas, vėl pasinėrė į jį, ir vos 
spėjo dingti didžiulė, panaši į piautuvą 
žuvies uodega, kaip valas ėmė vyniotis 
pašėlusiu greičiu.

—Ji dviem pėdom ilgesnė už laivelį,— 
tarė senis.

Valas vyniojosi greitai, tačiau su 
vienodu įtempimu, ir žuvis, matyt, nebu
vo persigandus. Senis, sukaupęs visas 
jėgas, bandė sulaikyti valą. Jis žino
jo,—jeigu jam nepasiseks sustabdyti žu
vies tokiu-pat nuosaikiu pasipriešinimu, 
ji ištemps Visą virbę ir nusitrauks.

“Tai milžiniška žuvis, ir aš privalau 
jai įrodyti savo jėgą,—galvojo jis.—Aš 
negaliu leisti, kad ji pajustų mano silp
numą ir suprastų, jog viską gali pada
ryti su manim, jeigu ims veržtis tolyn. 
Jos vietoje aš spiaučiau į viską ir tol 
nerčiau į priekį, kol kas nors netrūktų. 
Tačiau, dėkui dievui, žuvys nėra tokios 
protingos, kaip žmonės, kurie jas užmu
ša; nors jose kur kas daugiau vikrumo 
ir kilnumo.”

Senis būvo matęs daug didelių žuvų. 
Per savo amželį jis regėjo nemažai žu
vų, kurios sverdavo daugiau negu du 
tūkstančius svarų, ir pats kažkada suga
vo dvi tokias žūVis, bet he akrto jam ne
teko tai padaryti vienui vienam. O da
bar vienas, atviroje jūroj ė, jis buvo tvir
tai pririštas prie tokios didelės žuvies, 
kokios jam niekada dar neteko nei ma
tyti, nei girdėti, o jo kairioji ranka te
bebuvo sutraukta mėšlungio, nelyginant 
sūspaUsti erelio nagai.

“Ji vis tiek turės išsitiesti,—pagalvo
jo jis.—Žinoma, išsities, nors tam, kad 
padėtų mano dešiniajai rankai. Trys 
dalykai susibroliavo: žuvis ir dvi mano 
rankos. Būtinai išsities. Tiesiog pikta, 
kad ją sutraukė.” Žuvis apsiramino ir 
dabar plaukė pirmykšiu greičiu.

“Kažin, kodėl ji staiga išnėrė,—svars
tė senis.—Galima pagalvoti, kad žuvis 
išnėrė, norėama pasirodyti man, kokia 
ji didelė. Ką gi, dabar aš žinau,—pa
galvojo jis.—Gaila,' kad negaliu jai pa
rodyti, kas aš per žmogus. Tačiau ta
da ji pamatytų mano sutrauktą ranką. 
Tegu ji sau galvoja apie mane geriau, 
negu iš tikrųjų yra, ir tada aš iš tikrų
jų būsiu toks. Aš norėčiau būti žuvi
mi,—pagalvojo jis,—tokia, kaip ji, ta
čiau kad turėčiau ne tik valią, bet ir 
sumanumą.”

Jis patogiai atsisėdo, atsirėmęs į me
dinę perdangą, kantriai kęsdamas skaus
mą, o žuvis vis taip pat atkakliai plaukė 
pirmyn, ir laivelis iš lėto judėjo tamsiu 
vandeniu. Jūra ėmė švelniai banguoti 
nuo rytų vėjo, ir apie vidudienį senio 
ranka visai atgijo.

—Dabar tau bus striuka, žuvie,—ta
rė jis, perkeldamas virvę į kitą maišo 
vietą, kuris dengė jo pečius.

—Aš nesu religingas,—tarė jis.—Ta
čiau aš sukalbėsiu dešimt kartų “Tėve 
mūsų” ir tiek pat “Sveika Marija,” 
kad sugaučiau šitą žuvį. Aš taip pat 
pasižadu su maldomis aplankyti Kobros 
švenčiausiąją dievo motiną, jeigu aš ją 
iš tikrųjų pagausiu. Pasižadu.

Jis pradėjo mechaniškai kartoti mal
dą. Kartais Jis pasijusdavo toks išvar
gęs, kad nebegalėjo prisiminti maldos 
žodžių, ir stengėsi melstis kiek galint 
greičiau, nes tuomet žodžiai liejosi sa
vaime. “Seika Mariją” lengviau sukal
bėti, negu “Tėve mūsų,”—pagalvojo jis.

(Bus daugiau)

Mūsų pamainai
Kažkas šakas nurudino 
Tokių gražių beržų.
Į rudenj, į rudenį 
Mes linkstam pamažu.

Ar verksi, ar dainuosi ką— 
Nepasikeis dalia.
Kažkur už kelio posūkio 
žiema visai žila.

žiema... Bet šalto kvapo jos, 
Jos balso negirdžiu, 
Nes mūsų biografijos 
Kartojas nuo pradžių.

žiūrėk, vaikystę gainiojas 
Dainuojantys takai.
žiūrėk, mokyklon eina jais 
Naujų laikų vaikai.

Jie sės į suolą lygų mūs
Ten, klases pakrašty, 
Ir atsivers jiems knygomis 
Pasauliai atrasti.
Lyg žvaigždėmis padangė jų 
Sušvis skaidriais vardais.
Rašys eiles jie brangiajai...
Visai kaip mes kadais.
Tik nematys to rudenio
Ir tų vargų klaikių, 
Kurie visus mus grūdino 
Laiku ir nelaiku.
Nesmilks, nerūks spingsulėmis 
Jų ramūs vakarai.
Nebus skausmų didžiulių mūs.
Ir tai—labai gerai.
Neplėšys šūviais juoko jų 
Rudens naktis juoda...
Bet jeigu augs trapoki jie,— 
Prabilsimi mes tada.
Priminsime, kaip ėjome 
Už juos kovon kadais.
...Mums vien nuo jų žydėjimo 
žiema kvepės žiedais.

Bronius Mackevičius

Stoughton, Mass.
Vasario 29 d. Montellos 

Vyrų Dailės Grupė davėsi* 
Stoughtono Moterų Klubui 
koncertą. Pirmiausia Vyrų 
Choras atidarė programą 
su trimis dainomis. Rožė 
Stripinis irgi sudainavo 3 
dainas. Liavas ir Stepo- 
nauskas sulošė dialogą 
“Laismės ieškotojas.” Yuo- 
deikis ir Stripinis sudaina- 
vo trejetą dainelių. Ustu- 
pas ir Steponauskas sulošė 
“Laivakorčių kontore.” Šis 
perstatymas pr i j u o k i n o 
publiką iki ašarų. Reikia 
atiduoti didelį kreditą Us- 
tupui, kuris taip natūrališ- 
kai vaidino. Kiekvienas jo 
žodis pasiekė k 1 a u s o v ų 
ausį. Tą turėtų įsitėmyit 
kiekvienas, kuris kalba ar 
dainuoja, kad visi jo žo
džiai būtų aiškūs ir pa
siektų klausovus. Vyrų 
Choras koncertą užbaigė. 
Viskas sklandžiai išėjo.

Po koncerto klubietės ska- 
niais pietumis pava i š i n o‘w 
programos atlikėjus. Gi A ' 
choristai, sočiai pavalgę, 
atsimokėjo dainomis.

•
Per daugelį metų pažinau 

stoughtoniečius. Jie visi 
gražiai, vieningai pasistatė 
gražią svetainę irjoje-bend- 
rai atliko daug kultūrinių 
darbų.

Nuo seniai mes tai žino
me, kur nėra kunigo, ten 
visi draugiškai sugyvena, o 
kur tik pasimaišo kunigas^ 
tai brolis prieš brolį pra--

1960 metų JAV gyventojų
surašymas (cenzas)

Pradedant balandžio mėn. 
1 d., per dvi saivaites, apie 
160,000 gyventojų surašy
to jų (censoriųS aplankys 
kiekvieną šeimą? Amerikoje. 
Toks surašymaą bus jau 
daromas apie 18-tą kartą. 
Kas dešimt metų, prade
dant nuo 1790 m., pagal 
Konstituciją i'^ Kongreso 
Aktus, JAV-jų gyventojai 
buvo. Federalinės valdžios 
surašyti. 1790 m. valstybės 
ir teritorijos turėjo 3,929,- 
214 gyventojų, neskaitant 
indėnų. 1960 metų censas 
sukaups faktus apie 180 
milijonų žmonių.

Šiais metais pirmą kartą 
JAV-jų Censo Valdyba su
sitarė su pašto įstaigomis, 
kad jos kiekvienai šeimai 
ir butui paliktų censo anke
tą, kuri turėtų būti išpildy
ta ir gatavai paruošta, kai 
censo valdininkas atvyks 
balandžio 1 d. v

Informacija, kurią reikės 
įrašyti toje formoje, liečia 
vardą, adresą, giminę, ra
sę, gimimo datą, vedybų 
stovį, kiekviėho asmens gi
minystės ryšį su šeimos 
galva. Toje formoje taip 
pat randasi keli klausimai 
apie namo tipą ir patogu
mus.

Šie klausimai1 būš patiek
ti kiekvienai šeimai. Ta
čiau tik kiekviena ketvir
ta šeima, aplankyta censo- 
riaus, gaus namų klausimų 
anketą. Joję šeimos gal- 
bus klausiama apie šeimos 
narius, gyveninio lygį ir 
apie patį namą. Ši anketa 
turėtų būti išpildyta per 
tris dienas, įdėta į specialų 
voką šU jau įrašytu adresu, 
be pašto ženkliuko, ir pa
siųsta į vietini Censo įstai
gą. šie pridėtiiiiai klausi
mai bus klausimai kas ket
virtos šeimos he dėl niažeš- 
nių išlaidų, bet dėl to, kad 
turint reikalą Šu milijonais 
žmoųių statistinės klaidos 
paprastai yra labai mažos.

Visa informacija^ suteik
ta censo žmonėms asmeniš
kai ar rastų, tiagal įstaty

mą bus laikoma slaptai. 
Jokia kita valdinė agentūra 
negali gauti šios informaci
jos iš censo valdybos. Bet 
kuris censo tarnaut o j a S, 
suteikęs kurią nors infor
maciją, yra kandidatu į i 
bausmę pinigais ar kalėji
mu.

Censui atlikus informa
cijų surinkimo darbą, preli
minariniai skaičiai bus pa
skelbti balandžio mėn. gale 
ir gegužės mėn. vietovėms, 
apgyvendintoms su daugiau 
kaip 10,000 gyventojų. Ru
denį bus pradėti skelbti 
oficialūs skaičiai visoms 
JAV-jų vietovėms, mies
tams, miesteliams ir kai
mams.

Galutinas gyventojų skais
čius kiekvienai valstybei 
bus įteiktas prezidentui ne 
vėliau kaip 1960 m. gruo
džio 1 d. Valstybių gyven
tojų dydis nustatys kon- 
gresmanų skaičių kiekvie
nai valstybei.

Censas reiškia daug dau
giau negu tik JAV-jų gy
ventojų / surašymą ir ap
skaičiavimą. Jis surenka 
milžiniškas informa c i j a s 
apie Amerikos žmones ir 
apie kiekvieną jos ekonomi
nio ir socialinio gyvenimo 
fazę. Ši informacija yra 
plačiai vartojama valdžios, 
biznio, industrijos, darbo, 
civilinių grupių ir privačių 
agentūrų.

Valdžia, planuodama ke
lius, namų statybą, mokyk
las, ligonines ir kitas viešas 
įstaigas, turi atsižvelgti į 
censo suteiktus skaitmenis. 
Federalinė valdžia duoda 
dideles pinigų sumas vals
tybėms ir per jas vietinėms 
bendruomenėms, ir žmonių 
skaičius šiame pinigų pa
skirstyme vaidina svarbų 
vaidmenį. Privačios indus
trijos taip pat išstudijuoja 
censo raportus ir daro pa
grindinės biznio išvadas.

Cenzo daviniai atsakys į 
sekančius klausimu: kiek 
afnerikiečių gimė Užsieny* 
je? Ar tūrį tėvus, gimu

duos platų vaizdą, kas įvy
ko JAV-ėse nuo pereito 
censo prieš 10 metų. Kiek
vienos amerikiečių šeimos 
kooperacija yra gyvybiška, 
norint censą padaryti pilną 
ir, kiek įmanoma, tikslų.

American Council

“Raganos žiedas”
Miško aikštėje žiedu išsi

rikiavę grybai. Seniau žmo
nės sakydavo, kad tai ra
gana apibrėžusi magišką 
apskritimą. Jo vid u r y j e 
blogai auga žolė—taigi, čia 
ji užkasusi lobį.

Kas iš tikrųjų pasodino 
grybus teisingu apskriti
mu? Ogi niekas. Patys 
išaugo. Pradžioje čia išdy
go grybų gemalai—šporas. 
Į visas šalis jie išleido plo
nas grybienos šakneles, o 
ant jų išaugo grybai. Šak
nelės skleidėsi nuo sporų 
spindulių ir todėl, kai gry
bai išaugo, pasirodė, kad jie 
išsirikiavę žiedu.. Žiedo 
centre žolė blogai auga: 
grybiena sunaudoja mais
tingas medžiagas ir vande
nį. f ;

“Raganų žiedas” dažnai 
pastebimas tenai, kur auga 
pieviniai kelmučiai šampi- 
nionai, kai kurie pumpo- 
taukšliai, kaŠlėkai ir kiti 
grybai.

. .......

VVashingtonas. Admi
rolas R. L. Dennison, Nato 
kabo laivyno koihandiėrius, 
sakot “Aš valdau Atlanto 
vandenyną”. „Toks tvirtini
mas neatitinka nei teisybei, 
nei tarptautinėms vandeny
nų teisėms.

-- -f - -y - _ ....

Maskva. — Vasarą 
Chruščiovas Vyks į Liberi
ją-
■ iUnu. -.y. ......

4 p.-Laisvė (Liberty) AM

deda karą. Tas kaip tik ir 
įvyko Stoughtone. Su di
pukais atsibaladojo ir dipu
kas kunigas. Nuo čia pra- / 
įsidėjo vaidai tarp vietos 
lietuvių, o ypatingai dėl už
kariavimo Lietuvių salės. 
Tik pagalvokite, patys sa
lės steigėjai neturi teisės 
savo name, turėti parengi-;, 
mo.

Kai dabar iš Lietuvos at
eina daug filmų, rodančių 
dabartinį gyvenimą, tai ir 
stoughtoniečiai tuos fil
mus norėtų pamatyti, bet 
salės valdytojai atsisakė 
salę išnuomoti. Dabar ky
la klausimas, kodėl dipukai
bijosi matyti iš Lietuvos 
paveikslus? Todėl, kad tuo
se paveiksluose vaizduoja
mas naujas Lietuvos gyve
nimas.

Nesvarbu, ką jie darys, 
visvien žeme iš po jų kojų 
slysta. Jaunutis

Rasistų užpuoliai
Užsienio sporto spauda 

pastaruoju metu praneša 
apie naujus rasinės diskri
minacijos pasireiškimus P. 
Afrikos Sąjungos sporte. į

Neseniai šios šalies \vy
riausybė uždraudė rengtu 
bokso susitikimus tarp bal
tųjų ir negrų. Baltiesiems 
m e n e d ž eriams ir rango
vams net uždrausta daly
vauti rengiant bokso susiti
kimus tarp negrų sporti
ninkų.

Ryšium su šiuo įvykiu 
sportinėje visuomenėje gir
dėti balsų, kurie primenu, 
kad 1959 m. į vykusiame 
Tarptautinio olimpinio ko
miteto kongrese Miunchehe. 
Pietų Afrikos Sąjungos at-
stovas Hornis tvirtino, jog 
Pietų Afrikos sporte nėra 
rasinės diskrimin a c i j O S. . 
Hornis buvo priverstas taip 
tvirtinti, nes kongreso da
lyviai reikalavo aktyvių. - 
priemonių. BUVO net Siūlo-, V 
ma pašalinti Pietų Afriką 
iš TOK.

Gyvenimas dar kaitą pa 
tvirtina, kad Pietų Afrikoj! ■ 
atstovui pateikti kaltinimai7 
buvo pagrįsti._________

ktą koVo (March) H, I960

sius užsienyje? Kaip grei
tai auga “Vakarai”? Ant 
kiek padidėjo senesnio am
žiaus žmonių skaičius ? Kiek 
šeimų turi telefonus, auto
mobilius, televizijos apara
tus, radijus, skalbimo ma
šinas ir šaldytuvus? Kiek 
žmonių dirba, kokius dar
bus ir kiek uždirba?

1960 m. censas tuo būdu



-> PASTABOS -> Binghamton, N. Y. PITTSBURGH, PA. Iš Pennsylvamjos valstijos
Waterburio vajininkai pasveikinti “Vilnį” su $400, 

antri metai iš eilės laimi ir jeigu brooklyniečiai tai 
p a d a r ys, tai chicagiečiai 
“Laisvės” 50-ties metų mi
nėjimo proga atsimokės 
dvigubai.

Na, žinant brookly mečių 
duosnumą, jie gali tai pa
daryti. Bet tuo pačiu ry
tai neatsiliks, ir “Vilnis,” 
esu tikras, gaus dvigubą 
dovaną. Bet toliau gyve
nanti už Chicagos ribų ne
pamirškite ir “Laisvės”!

pirmą dovaną “Laisvės” 
vajuje. Matomai, jie turi 
gerą organizuotą vajininkų 
būrį. Gauti 9,887 punktus 
—tai nelengvas darbas!

Prisimenu, kai prieš tre
jus metus New Jersey va- 
jininkai laimėjo pirmą do
vaną, pralenkdami water- 
buriečius. Wat erburi-ečiai 
tą pamoką prisimena ir jau 
nepasiduoda būti nugalimi.

New Jersey teko antra 
dovana. Pereitais metais 
jie laimėjo trečią.

Pereitais metais brookly- 
niečiai laimėjo antrą dova
ną, o šiemet pasiliko su tre
čia.

Bet man džiugu, kad Phi- į 
ladelphijos vajininkai lai-j 
mėjo ketvirta dovana. Phi-' . x . . . -. .
l&delphiją pakaitome ry- i Yajų’ nuskirti kvotą, 
tams! Philadelphijoje ir “'.U'0 Šautų narių kvotos
apylinkėje gyvena gražus laimėjusiems dovanas. Va- 
lietuviu skaičius. ; Us, lkJ. suvažiavimo, kuris

Kitais metais, sudarius l Igks liepos menesi Phila- 
gerą talka su apylinke, ma- U ph'JOje’ ~trUmpa.S 
nau bus ‘ galima pasiekti įtarpis Galime pa laukti 
didesnes dovanas. !ir Pakalbėti tuo reikalu su-

; važiavime.

Yra atsiliepimų, kad Li
teratūros Draugijos cent
ras paskelbtų vajų naujų 
narių gavimui. Geras su- 
manyams ir remtinas dar
bas. Literatūros Draugija 
neturėjo vajaus naujų na- 

j rių gavimui per eile metų.

Iš mūsų veiklas
Vasario 18 d. įvyko LLD 

20 kuopos susirinkimas. Fi
nansų sekretorė A. Žemai
tienė raportavo, kad yra 28 
nariai ir visi užsimokėję 
duokles už 1960 m. Kuopa 
neteko dviejų narių. P. Gri
nius mirė, o B. Zmitraitė- 
Keršulienė persikėlė į Ozone 
Park, N. Y., kuopą. K o 1 
kas dar jų vieton naujų na
rių negauta.

Iždininkė H. Žukienė ra
portavo, kad ižde yra $41.- 
57. Parduota “Vilnies” 
1960 m. 25 kalendoriai. 
Pardavė Žukienė, J. K. Na- 
valinskienė, Kazlauskienė ir 
Žemaitienė.

J. K. Navalinskienė išda
vė platų raportą iš spau
dos vajaus ir finansinės

Bet centras, skelbdamas' veiklos spaudos paramai.
“Vilniai” gauta 3 nauji 
skaitytojai, du gavo A. Že
maitienė ir vieną — J. K. 
Nava linskienė. “Laisvei” 
gautas 1, gavo V. Zmitrai- 
tė-Miller. “Laisvei” už pre
numeratas, sveikinimus ir 
aukas pasiųsta- $282,00, o 
“Vilniai”—$161.50. Įskai-

Bostone, kur “L.” 
mažai punktų gauta, 
menu laikus, kuomet 
tonas buvo visos pažangios 
Massachusetts valstijos lie
tuvių centru. Dabartiniu 
laiku Brocktonas vajuje 
pralenkia Bostoną. Pasiro
do, kad nors senatvė mūsų 
išeivijoje ta pati, bet veiki
mas nevienodas.

Detroitas tik su 632 punk
tais. Chicagos sąraše nėra. 
Mat, jie turi savo dienraš
tį. Į vakarus nuo Chicagos 
laisviečiai pamiršti. Juos 
lanko “Vilnis.” Aišku, 

, “Laisvė” turi skaitytojų ir 
^^vakaruose, bet žymiai ma

žiau negu “Vilnis.”
Mūsų broliškas dienraštis

gimė, j .. *.. . ,i Esu patemijęs, kad vie- 
P 1 noj kolonijoj buvo svarsty-

6 ta, kad “Laisvei” reikia
: mažiau aukoti, nes ji du- 
■ kartsavaitinė ir dirbantieji 
! dirbą tik penkias dienas 
I savaitėje, kuomet “Vilnis” 
! einą kasdien ir joje dirbą 
į šešias dienas savaitėje.

Taip, bet ir “Laisvės” 
įplaukos, esu tikras, daug 

I mažesnės. “Laisvė” suren- 
' gi a tik vieną koncertą į me- 
i tus ir vieną vakarienę ^o 
suvažiavimo. “Laisvė” ne
gali surengti pikniko. Vil
niečiai surengia po du kon
certus ir po du piknikus. 
Taip, buvo laikai, kuomet ir 
“Laisvė” suruošdavo pikni-

“Vilnis” savo vajuje su į 
punktais daugiau laimėjo 
negu “Laisvė.” Bet, manau, 
neklysiu pasakęs, kad rytai 
irgi geriau pasirodė vilnie
čiams, negu vakarai “Lais
vei.”

Vilniečiai ruošiasi smar
kiai atžymėti “Vilnies” 40 
metų sukaktį. V. Andru
lis kviečia brooklyniečius

kus, bet dabar sąlygos pa
sikeitė. Pilietis

Maskva. ' — Tarybų Są
jungos inžinieriai stato 
Gvinėjos sostinėje stadiju- 
mą, kurio įtalpa bus 25,000 
žmonių.

Daugiau /vairių parengi 
-IUI naudai

tant ir kitus svarbius rei
kalus viso sukelta $483.50.

J. Vaičekauskas pranešė, 
kad jis ir K. įstojo į “Vil
nies” 40-ties metų klubą ir 
pasimokėjo po $40.

Sukėlimui finansinės pa
ramos su vajininke dirbo 
A. Žemaitienė, K. Juoza- 
paitienė, N. Strolienė, E. 
Čekanauskienė ir P. Jasilio- 
nienė. Žemaitienei pasidar
bavus buvo surinkta “Lais
vės” dalininkų suvažiavimo 
pasveikinimui $26. Kuopai 
priduotas nuošimtis $6.50, 
o kita dalis $6.50 liko Mo
terų klubui. Vajininkės ra
portas priimtas su užgyni
mu.

Nutarta paaukoti $5 į 
“Vilnies” fondą, ir $5—at
eivių gynimui. Taigi, mū
sų mažoji kolonija gražiai 
pasidarbavo spaudos para
mai. Suprantama, ji nega
li susilyginti su didelėmis 
kolonijomis, bet mes dirba
me pagal mūsų jėgas ir są
lygas.

Tariu didelį ačiū visiems 
ir visoms, kas tik prisidė-

Iš gražios ir svaigios 
sueigos

Vasario 28 d. buvo su
kviestas pažangiečių susi
rinkimas pagerbimui Pitts
burgh o spaudos vajininkų 
ir apkalbėjimui Liet. Lite
ratūros Draugijos reikalų. 
Įvyko LDS 160 kp. name, 
1024 Beaver Ave.

J. Mažeika atidarė posė
dį 2 vai., paskelbdamas die
notvarkę. Susirinkusiej pa
prašė jį patį pirmininkauti

P. J. Martin išdavė ra
portą iš spaudos vajaus 
darbuotės, apgailestaujant, 
kad jo baigti negalėjo, nes 
jam prisiėjo gulti į ligoninę 
ir spaudos vajaus darbą 
baigė J. Purtikas ir J. Ma
žeika. Pastarieji išdavė pla
tų raportą apie“Vilnięs” ir 
“Laisvės” prenumeratų at
naujinimą, gavimą nauju 
skaitytojų ir paramos 
spaudai.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
skaitytojų šeima nesumažė
jo ir net paaugo. Vajininkų 
raportai buvo linksmai pri
imti ir jų sunkus darbas 
pagerbtas aplodismentais.

Onutė Remeikienė pasa
kė gražią kalbą apie savo 
darbuotę Čikagoje. Ji pri
minė, kad dienraštis “Vil
nis” rengiasi prie 40 metų 
jubiliejaus. Reik alas ir 
pittsburghieciams pasidar
buoti, sveikinimų sukelti. Ji 
padarė pradžią su dešimke. 
Kiti dalyvavę draugai ir 
draugės pasekė ją su de
šimkėmis, penkinėmis — 
doleriais. Padaryta graži 
pradžia.

Išrinkti dų draugai pa
rinkti sveikinimų daugiau,

kad iš 
niai”

ramos

rei-

ir

Valstijos tėvai kelia pro
testą prieš federalės val
džios elgesį reikale /gabe
nimo iš užsienio plieno ir 
cemento. Jie sako, kad 
Pennsylvanijos valstijoje ir 
kitose valstijose kelių taisy
mui bus išleista milijonai 
dolerių.

Na, valstijos tėvai sako, 
jeigu bus plienas ir cemen
tas įgabenamas iš užsienio, 
tai Pennsylvanijos valstija 
nukentės, nedarbas padi
dės. Sakoma, kad federalės 
valdžios pareigūnai sutiko 
šį skundą pasvarstyti.

12-tos dienos rugsėjo iki 
lapkričio pirmos mirė try
lika tūkstančių žmonių. O 
per visą šalį—450,000. '

Su pradžia balandžio mė
nesio Philadelphijoj ir apy
linkėj bus gyventojų sura
šinėjimas. Dirbs virš 2,000 
žmonių.

r

..   ■ 1 ....■ —■ jote su darbu ir pagalba
ANT SARTŲ EŽERO — NAUJI NUGALĖTOJAI

Zarasai. — Ant Sartų ežero vykusiose tradicinėse 
respublikinėse žirgų lenktynėse dėl prizinių vietų šie
met rungėsi net 70 važiuotojų iš Zarasų, Utenos, Rokiš
kio, Molėtų, Anykščių, Švenčionių ir Akmenės rajonų. 
Stebėti varžybų į Dusetas suvažiavo daugiau kaip 10 
tūkstančių svečių.

-Šių metų lenktynės žirginio sporto mėgėjams atne
šė nemaža netikėtumų. Daugkartiniai lenktynių nugalė
tojai—Zarasų rajoho “Pirmūno” kolūkio narys Juozas 
Likša su vietiniu mišrūnų veislės žirgu “Sakalas” ir Za
rasų rajono “Tarybinio artojo” žemės ūkio artelės kol- 
ūldetis Eduardas Minkevičius su Orlovo ristūnų veislės 
žirgu “Liūtis” nebebuvo pirmieji. Nugalėtojų vainikus 
šį kartą iškovojo kiti. Orlovo ristūnų veislės žirgų kate
gorijoje nugalėjo Rokiškio rajono Jūžintų tarybinio 
ūkio darbuotojo Juozo Tarvydavičiaus “Boksanas”. Jis 
anglų mylią—1609 metrus nubėgo beveik septyniom se
kundėm greičiau, negu pernai ją įveikė daugkartinio 
lenktynių nugalėtojo Eduardo Minkevičiaus žirgas 
“Tambūras”.

Zarasiškio Juozo Likšos “Sakalas”—visų lenktynių 
nugalėtojas, pradedant nuo 1955 metų. Tačiau ir jam 
šiemet teko patirti pralaimėjimą. Vietinių mišrūnų veis
lės žirgų tarpe jį pralenkė eržilas “Tarzanas”, kurį važ
nyčiojo Rokiškio rajono Sartų tarybinio ūkio darbinin
kas Jonas Ževeliauskas.

Jaunų žirgų grupėje pirmąją vietą užėmė Zarasų 
rajono Petro Cvirkos vardo kolūkio kolūkiečio Vlado 
Skvarčinsko eržilas “Aras”.

vajaus metu! Taipgi dėkui 
visiems skaitytojams, kurie 
itsinaujino prenumeratas 
ir dar pagal išgalę aukojo!

Mes darbuosimės ir vėl 
pel’ visus metus. Kieno tik 
oaigsis prenumerata, arba 
norėtumėte laikraščius už
rašyti savo giminėms į Lier 
cuvą, tai matykite Moterų 
klubo ir LLD 20 kuopos 
agentą, o mielai visiems pa
tarnausiu.

J. K. Navalinskiene

Lawrence. Mass

Baltimore, Md.
Baltimorės ir apylinkės 

lietuviams svarbi naujiena: 
kovo 20 d., 2 v. popiet, tu
rėsime progą pamatyti du 
gražius filmus, gamintus 
Lietuvoj.

Kurie domitės Lietuvos 
žmonių gyvenimu, ateikite 
kovo 20 d. į Suomių-Finų 
salę pamatyti šių filmų. 
Privažiavimas iš visur:nuo 
4901 bloko Eastern Ave du 
blokai iki salės — 703 So. 
Ponce St. Dundalk busas iš 
W. Baltimore St. priveža 
prie pat salės durų. Filmus 
rodys J, Grybas iš Niujor
ko.

Kviečia visus.
Rengėjai

Maskva. — Tarybų Są
junga steigia daugiau 
mokslinių stočių šiaurinia
me didjūryje. ,

Pittsburgh o “Vil- 
40 metų sukakties 

proga susidarytų graži pa
su m a laikraščiui 

tarpti ir gyvuoti.
Toliau draugai ir drau

gės kalbėjo apie LLD 
kalus; silpnas kuopas. Po 
vieno draugo gražios 
rimtos kalbos, priimtas pa
siūlymas, kad silpnosios 
kuopos prisidėtų prie LLD 
87-tos kuopos North Side. 
Nutarta laikyti susirinki
mą kovo 27 d., 2 vai. popiet, 
1024 Beaver Ave., Pittsbur- 
gho ir apylinkės LLD na
riams užsimokėti duokles į 
vieną LLD 87-tą kuopą.

Tad, draugai, nepamirš
kite ir nepatingėkite daly
vauti. Po susirinkimo būsi
te pavaidinti skaniais už
kandžiais ir kavute.

Baigus^ susirinkimą, pra
sidėjo vakarienė, kurią pri- 

1 rengė draugės Paich ir Ku-1 
dienė. Maistas buvo įvai
rus, skanus ir dalyviai so
čiai pasivalgė už vieną do
lerį. Kad tokių parengimė- 
lių ir sueigų dažniau būtų!

Baigiant valgyti J. K. 
Mažukna paaiškino, kad 
clevelandiečiai rengia kon
certą gegužės 15 d. ir pittsv- 
burgiečiams būt gražu nu
vykti į Clevelandą ir daly
vauti jų koncerte. Reika
linga paorganizuoti, kad 
susidarytų geras skaičius, 
paimti busą ir būryje būtų 
smagiau važiuoti. Susirin
kusieji J. K. Mažuknos pra
nešimą entuziastiškai suti
ko ir pasižadėjo rengtis pa
tys ir kitus raginti prie va- i Į klausimą, ar gali mūsų! 
žiavimo į Cleveland© pa- vyriausybė pakviesti Chini- 
žangiečių koncertą. jos Čou Enlaijų, 55 nuošim-

Frank Imbra's. čiai—už, 36 prieš, o devyni 
1 ■■■•. -—...........   I nuošimčiai neturi jokios

nuomonės tuo klausimu.
Jaunuoliai pasisakė, kad 

ir Tolimųjų Rytų valstybių 
galvos turi būti kviečiamos. 
Jie pageidauja, kad ir Ti
to atvyktų.

tie unijų va^ai nusirito! 
Viso pasaulio 1 žmonės nori 
taikos, tautų sugyvenimo, o 
Amerikos unijų vadai prieš 
viršūnių konferenciją!

Taip, jie kalba už darbi
ninkus, iš darbininkų mo
kesčių gyvena, o nori apsi 
ginklavimo ir karo! Manau, 
kad unijų nariai neturėtų 

Jau paaiškėjo, lead miesto I tylėti. Jie galėtų kelti bal
są už taiką, pasisakyti už 
viršūnių konferenciją ir 
protestuoti prieš tokį unijų

Mūsų ifiieste pradėjo 
daug namų griauti ir įreng
ti automobilių pastatymui 
vietas. -Taipgi didesnėse 
gatvėse įrengia “my torius,” 
kad pastatant automobilį jo 
savininkas įdėtų pinigų. Iš
eina, kad daro “biznį” iš 
žmonių, nes viršininkams 
vis negana pinigų.

gaspadorius nori pakelti 
taksus ant nuosavybių, o 
valstijos guber n a t o r i u s 
Furcola rėkia už įvedimą 
ant perkamų daiktų taksų 
(sales tax).
Kada ateina rinkimai, tai 

jie viską prižada balsuoto
jams, bet kai jau atsiduria 
valdžioje, tai tik ir galvoja, 
kaip žmones apkrauti mo
kesčiais.

Mirė Stasys Milečka, LLD 
37 ir LDS 125 kuopų na-

S. Penkauskas

^Washington, D. C.
Vasario 25 d. sukako trys 

metai nuo mirties įžymaus 
darbininkų klasės veikėjo 
ir kovotojo Mayer šulsma- 
no. Washingtono pažangio- 

jji visuomenė tą liūdną su
kaktį atžymėjo masiniu su-

rys. . Buvo Laisvės skai- sirinkimu. Vyriausiu kal- 
- - ? „us,x £?.ras betoj ūmi buvo iš New Yor-

_ ___  ’ rėmėjas, ko atvykęs laikraščio“Frei-
tytojas, : 
draugas iW “L.” :
Paliko dideliame liūdesyje 
savo žmoną, dukterį ir žen
tą. Reiškiu jiems užuojau
tą. Lai būną Stasiui leng
va žemelėje ilsėtis.

šeštadienį, balandžio 9 d., 
7 vai. vakare, Rusų svetai
nėje, 287 Erving Avė., bus 
rodomi spalviniai ir kalbi
niai filmai iŠ Lietuvos. At
eikite, tai pąpiatysite Lie
tuvos -miestus, kaimus, fab
rikus ir žmones, o gal savo 
gimines. Filmus rodys Jo
nas Grybas, ą (

Dalyvaus įr LDS prezi
dentas Gasiūnas, kuris per
eitą vasarą kartu su mani
mi lankėsi Lietuvoje. Per
traukose jis jiaaiškins daug 
svarbių dalykų.

Skaičiau spaudoje, kad 
AFL-CIO vądai pdsisakė 
prieš viršūni į; Konferenci
ją. Net baisų darosi, k u r

Philadelphijoje areštuoti 
10-to wardo 6 viršininkai. 
Jie kaltinami, kad 1958- 
tais metais pradiniuose bal
savimuose jų warde balsa
vo jau mirę ir kalėjime 

' esantieji. Daugelis balsavo 
po du kartu. Tyrinėjimas 
eina, bet nepasakoma, ku
riai partijai nusikaltėliai 
priklauso. Su laiku tai pa
aiškės.

Philadelphijoje patekus į 
ligoninę už pirmą dieną tu
ri mokėti $30 už kambarį, 
vėliau $10 už kiekvieną die
ną. Už Ex-ray $50 ir dau
giau. O pridėjus gyduoles 
ir maistą, tai biednam žmo
gui ligoninė baisiai bran-

Richmond, Va., eina ko
va už tai, kad valgyklose 
negrai valgytų bendrai su 
baltaisiais. Viena valgyk
la sutiko duoti valgyti bend-, 
rai negrams ir baltiesiems, 
bet negrai turėjo mokėti 
$1 už puoduką kavos. Už 
dešrukę $1.45, už barbekiū 
$1.50. Graži kaina!

Pasėk-

“Philadelphia Inquirer” 
apklausinėjo 800 jaunuolių, 
ką jie mano apie Chruščio
vo vizitą šioje šalyje, ir ar 
gerai darys prezidentas Ei- 
senhoweris, kuomet jis vyks 
į Sovietų Sąjungą.
mes sekamos: 82 nuošim
čiai pasisakė už ir tik 14 
prieš. 88 nuošimčiai vaiki
nų, . 72 nuošimčiai merginų 
pasisakė, kad, nepaisant 
šaltojo karo, abiejų šalių 
vyriausybių vadai turi ap
lankyti vieni kitų šalis.

Fed. teisėjas J. Collion 
Ganey instruktavo Imigra
cijos viršininkus panaikinti 
Guerino DiBacco deportaci
ją. Imigracijos viršininkai 
jį kaltino, kad 1954-tais 
metais jis atvyko į šią šalį 
pagal nuskirtą kvotą, bro
lio kviečiamas, bet jis užslė
pė tai, kad jo brolis mirė 
5 mėnesiais pirmiau, negu 
jis atvyko.

DiBacco advokatas įrodė, 
kad jisai tarnavo Italijos 
kariuomenėje Indonezijoje 
ir buvo amerikiečių paim
tas j nelaisvę. Būdamas 
amerikiečių nelaisvėje, jisai 
vairavo kariuomenės sunk
vežimį, padėdamas laimėti

Siaučiant influenzai 1918 
metais, Philadelphijoje nuo

Visi pasižymėkite kovo 18 
ir būkite Rusų klubo sve-, 
tainėje, 1150 N. 4th St., 
7:30 vai. vakare. Atsilan
kę matysite gražius iš Lie
tuvos pąveikslus.

“Laisvės” skaitytojai bū
kite patys ir atsisve^kite 
savo pažįstamus. Nesigai-: 
lėsite. Matysite Lietuvą 
ekrane. Pilietis

PAKINKYS DARBUI 
IN DUSO VANDENIS
Washingtonas.

tinės Valstijos, Australija/ 
Anglija ir dar eilė mažės-- 
nių valstybių siekia pakiny 
kyti darbui Indus upės! 
vandenis. . ’ j , m

Indus upe plaukia" per, 
Šiaurinį Pakistaną į Indi-: 
jos didjūrį. Ji yra 1,7*00 my-' 
lių ilgio, vandeninga ir ;į 
ją įteka daug ' kitų upių. 
Ant jos galima įrengti daug 
elektrai gaminti jėgainių.

Jung

Atvyko P.:Pekinas.
Koirala, Nepalo karalystės 
premjeras.

4

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Paraše L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas i Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga U 304 puslapių 
Kaina tik $2-00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

heit” atstovas d. Freed.
Drg. M. Šulsmanas buvo 1 

pavyzdingas kovotojas už 
darbo liaudies reikalus, jis! 
rėmė darbininkiškas orga-! 
nizacijas ir darbininkišką 
spaudą.

Visi pažangūs žmonės ir 
susipratę darbininkai per 
daug metų nuoširdžiai re
mia dienraštį “Morgen 
Freiheit”. Tam reikalui yra 
suaukoję dideles sumas pi
nigų, nes pažangų laikraš-, 
tį išlaikyti yra labai sunku. 
Kalbėtojas nurodė, kad 
šiandien progresyvei spau
dai dar sunkiau verstis. To
dėl labai reikalinga šiam, 
dienraščiui parama. Susi
rinkusi publika reikalą ge
rai suprato ir sudėjo $600.

Steponas Yoniškietis

Kąlbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

/

... So. Boston, Mass-
PAMINĖJIMAS TARPTAUTINĖS MOTERŲ 
DIENOS, KOVO 8-tos, ĮVYKS SEKMADIENĮ

Kovo (March) 20,1 vai. dieną
LLD Moterų Skyrius rengia

Skanius Pietus su šaunia Programa

VIETA - 318 BROADWAY
Gražių dainų programą atliks 

Robertas Niaura su Julia Rainardiene
Apvaikščiojiniui atitinkamą kalbą pasakys

ELZBIETA VILKAITĖ
Taipgi'bus ir kitokių pamarginimų

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti vietinius 
ir iš apylinkes MĮ įspūdingą parehgimą.

LLD 2 Kp. Motery Skyrius

................. i i .............. , ..... . |" ....................... >" i t
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Lietuvos gyvenimo kronika
TARYBŲ LIETUVOS 

METINĖMS PAŽYMĖTI P
Kaunas. — Kauno- prof

sąjungų kultūros rūmuose 
pradėjo darbą du lektoriu
mai, skirti Tarybų Lietu- 
vs atkūrimo dvidešimto
sioms metinėms pažymėti. 
Lektoriume “Tarybų Lie
tuvos dvidešimtmetis” iki 
liepos mėnesio pradžios bus ' 
perskaityta eilė paskaitų tuvos. Tai rašo buvę 
—“Ka davė Tarybų valdžia ' 
Lietuvos darbo žmonėms”,! dainininkai. 
“Kultūros ir meno sukies- dalyvausią 
tėjimas Tarybų valdžios metinių 
metais”, “Kauno miesto at- j 
eitis” ir kt. 
žmogaus tarnyboje 
pavadintas antrasis lekto- kų 
ritimas.

Po paskaitų demonstruo
jami dokumentiniai ir me
niniai kinofilmai.

Rekonstruojami linų
fabrikai

■ tais R. Stasio, P. Ragaišio, 
. Dundulio, A. Armakavi-

, čiaus šeimos : 
naujuose, erdviuose 
muose.

Susitiks universiteto 
choristai

Vilnius.

Elizabeth, N. J.
Matėme gražius vaizdus 

Iš Lietuvos
Vasario 27 d., klubo sa- 

turėjo 
i gražius vaizdus iš savo 
i gimtos šalies- Lietuvos. Bu- 
i vo parodyta viso penki 
i spalviniai ir kalbiniai ju-

apsigyvens i
’___ > na-1 ičje, elizabethiečiai

vaizdus

Valstybinio tižiai. Matėme, kaip dabar
V. Kapsuko vardo univer- dirbama kolūkiuose; matė-
siteto kultūros, klubas gau- atvaizduotas
na daug laiškų iš visos Lie- kur L _

j uni- smarkiai šokant polkas;

vestuves, 
buvo daug jaunimo

versiteto akademinio choi o matėme Neringos 
praneša, nus

LMS VEIKLA Ultimatumas “Vilnies” 
klubo prezidentui 
L. Jonikui Chicagoje

čius dar labiau įtikino savo 
technišku brandumu ir to-Iš pianisto A

Kuprevičiaus koncerto sPalvineumo p]ačiA
Kovo 6 d. Niujorko Town i 

Hali salėje įvyko pianisto į “Scherzo 
A. Kuprevičiaus koncertas, liaus C a: 
kurį organizavo V. Tyslia- 
vienė. Žmonių susirinko išpildytos Jugtinėse Ameri-,^ 
koncertan visokių, bet apie I kos Valstybėse. “Scherzo”® 
trečdalis salės buvo tuščias. | pasirodė besąs guvus kuri-

“New York Times” mu- nys, parašytas balsingam 
zikos kritikas ant rytojaus orkestrui, sukėlęs kiaušy-*.^ 
gan palankiai atsiliepė| tojui smalsumą išgirsti vi-'^ 
apie šį koncertą. Jo žo-!są simfoniją.
džiais: \ : “F. Marijošius ir orkest-

Andrius Kuprevičius, pią-|ras programą pradėjo Ba-' 
nistas, kuris rečitaliniu de- icho Siuita No. 3 in D.” 
biutu pasirodė čia Ii953 me-1 A. Zienius :
tais, vakar popiet koncertą-' 
vo, akompanuojant Sym-Į 
phony of the Air orkestro : Ladies Garment 
daliai, Vadovaujamai Vy
tauto Marijošiaus.

Lietuvoj gimęs p. Kupre
vičius šiuo metu dėsto Cle
veland© Muzikos mokykloj. 
P. Marijošius,- taip pat lie
tuvis, yra Hartt Muzikos 
Mokyklos Hartforde dėsty
tojas jau nuo 1950 metų.

Solo partijai p. Kuprevi
čius pasirinko “B a r t o k 
Koncertą No. 3 Fortepio- 
nui su Orkestru”. Paskam
bino jis šį tikrai sunkų kū
rinį tarytum su džiaugs
mingu pasitenkinimu, leng
vai galėdamas įveikti vei
kalo techniškas ir muziki
nes problemas.. Tas išpildy
mas aiškiai parodo, kad p. 
Kuprevičiaus talentas yra 
aukščiau vidurkio.

“Su tikru užsidegimu N- 
pildydamas (kiek tai įma
noma išpildyt šį kompozito
rių) “Rachmaninoffo Kon
certą Nr. 2”, p. Kuprevi-

Lietuvių Meno Sąjunga 
ir visas 
taipgi persikėlė į naująjį 
Lietuvių Kultūrinį Centrą Didžiai gerbiamas Leonai! 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park 17, N. Y. Kad vėl pa
laikyti ryšius su M'eno 
Centro Komitetu ir su me
džiaga jo globoje, komite
tas rengia susitikimo po
pietę kovo 20 d., 3 vai.

Programa šio parengimo 
bus pilnai meninė. Pirmiau
sia — susipažinimas su 
Vinco Kazlausko tapyba. 
Kazlauskas eilė metų veik
lus LMS Centro Komiteto 
narys ir Aido choro daini
ninkas. Be to, jis yra meno 
mėgėjas, ne vięn tik mylėto
jas. Jis dažnai rašo laikraš
čiui korespondencijų ir ban
do rašyti eiles, ir jau turi 
sukūręs vieną pilną veikalą 
“Bovėrės bomai”. Prieš ko
kius dvejus metus Kazlaus
kas sumanė bandyt ir pieš
ti. Pradėjo labai kukliai— 
maliavoti ant savo skiepo 
sienos gamtos, miškų vaiz
dą. Tas jam taip sklandžiai 
pavyko, kad tuoj pradėjo ir 
ant drobės (canvas) piešti 
aliejais.

Drg . Kazlauskas taip įsi
gyvenęs į tapybą, kad jau 
savo kūrinius esąs ir paro
dęs keliose vietose, kaip tai 
Long Island Art Exibition, 
ir gavęs sveiko pagyrimo 
už jo įdomiai sukurtus 
gamtos vaizdus.

Dabar turėsime

VKoncerto naujiena buvo v, 
>” iš lietuvio Ju- ' 

Gaidelio “Ketvirtosios L 
Simfonijos”, pirmu kartu JMums nepatinka jūsų 

konstitucija. Arba ją patai
syk, arba rezignuok iš klu
bo vietos. Toje savo konsti
tucijoje apie minėjimą “Vil- 
40 metų sukakties nieko ne
sakote, ką turėtų daryti or
ganizacijos ir kuopos, ku
rios turi pinigų ir norėtų 
gražiai prie minėjimo pri
sidėti. Nejaugi jos nepagei
daujamos? Nejaugi jūs jų 
neįsileidžiate?

Šis klausimas smarkiau
siai iškilo mūsų veikliosios 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 185 kuopos susirinki
me1 praėjusį trečiadienį. 
Buvo šitaip: Kaip žinia, 
mūsų kuopos finansų sek
retoriumi yra Klemensas 
Briedis, o užrašų sekreto
riaus pareigas eina draugi
jos Centralinis sekretorius 
Jonas Grybas. Kuopos pir
mininku esame išsirinkę se
ną gilių įsitikinimų pa
žangietį K. Anskį. Jie pra
nešė ir pasigyrė, kad į mū
sų kuopą jau yra gauta net 
keturi nauji nariai. Ir, gir
di, dar tik pradžia!

Na, ir tuojau ten pat kilo 
klausimas apie tą garbingą 
dienraščio “Vilnies” ketu
riasdešimt metų sukaktį. 
Pasiūlyta prisidėti su viso
mis 40 dolerių, įstojant į 

i jūsų plačiai išgarsintą klu- 
ibą. Norite ar nenorite, jūs

smilty- 
gražų jos pajūrį, 

taipgi ir daugiau vaizdų to- 
—— -- ----- ” . ije gamtiškai gražioje salo-
įvyks kovo pabaigoje. Jubi-|je> Įdomu buvo pamatyt 

j amerikiečių lietuvių eks- 
į kursiją keliose vietose.

Ypač susirinkusius pra-
I juokino vaizdas, kur brook- 
lynišjds J. Lazauskas ban
dė pamelžt karvę kolūkyje. 
Karvė, pamačiusi jai nepa
žįstamą amerikoną, nepri
sileido nei pačiupinėt jos 
spenius.

Matėme nemažai ir kitų 
gražių vaizdų. Susirinku
sieji, kaip teko patėmyt, la
bai interesingai ir su dide
liu atidumu tėmijo paveiks
lus.

Laike trumpų pertraukų, 
kol J. Grybas permainyda
vo mašinoje paveikslų ru
tulius, J. Gasiūnas paaiški- 

| no kai ką iš matytų pa
veikslų bei šiaip kai ką pa
sakė iš savo patyrimų, lan
kantis su ekskursija Lietu
voje.

Kiek teko nugirst, publi-l 
ka buvo pilnai patenkinta. 
Žiūrovų suėjo tiek, 1 
galėjo sutilpt toje nedide
lėje svetainėje.

Tarpe susirinkusių matė
si ir iš toliau atvažiavusių, j 
kaip tai: farmerys A. Sta
niulis su sūnum net t nuo 
Hampton, N. J., K. Dzėveč- 
ka iš Laurelton, čiurliai iš 
Pattenburg, Dainius iš 
Three Bridges ir kiti.

Įeinant salėn, įžangos 
nebuvo, tai pertraukoj 
Grybas paprašė susirinku
siųjų sumest kiek kas gali 
lėšų padengimui. Atsiliep
ta gana gerai.

Kurioj kolonijoj bus ro
domi šie ar kiti paveikslai 
iš Lietuvos, patariu nei vie
nam nepraieisti nepama
čius tų gražių vaizdų. Nesi
gailėsite.

Jie ]------
choro 20-ųjų 

minėjime, kuris

Technika —, liejiniame vakare taip pat 
—taip koncertuos “veteranų” vai- 

choras ir dabartinis 
. akademinis choras.

Petro Eže.rkausko 
muziejus

Vilkaviškis. — ‘Vilkaujos’ 
žemės ūkio artelės paukšti- 

i ninkas Petras Ežerkaus-
Vilnius. — Lietuvos linų; kas ne tik rūpestingai pri- 

“• ) pa-įžiūri visuomeninius paukš- 
baigoje kasmet perdirbs po čius, bet ir daro sparnuo- 
90 tūkstančių tonų linų čių iškamšas. Jo kolekciją 
šiaudelių — dvigubai dau-: sudaro vanagų, pelėdų, au
giau, negu pirmaisiais sep- čių, genių, perkūno oželio, 
tynmečio metais. Dabar i siaurės kikilio ir dešimties 
daugelis linų fabriku at-; kitų Uetuvos miškų ir pel- 
naujinami. kių gyventojų iškamšos.

Gauti nauji įrengimai1 Viso joje — 80 sparnuočių 
Kartenos, Panevėžio, Pa- iškamšų.
mūšio ir kituose respubli- ----------------- -

„ fabrikai septynmečio

kos linų fabrikuose. Pakei- į Tarptautinės Moterų manu cnni irononmni K an_ * *
Dienos minėjimas

Niujorke Tarptautinės

čiami seni įrengimai Kap-I 
suko linų fabrike. Paruoš-: 
tas projektas furfurolo ce
cho prie Nemenčinės linų 
fabriko statybai. Prie Vai- Moterų Dienos minėjimas 
kininkų linų fabriko numa-■ įvyks kovo 20 d. Fraternal 
tomą pradėti pragarinimo, I Club House patalpose, 108 
prie panevėžio linų fabriko j W. 48th St. Prasidės 7:30 
—šilto linų mirkymo sechųI vai. vak.
statybą. ' Kaip žinią, šiemet su-

Jau šiais metais Lietuvos ‘ kanka 50 metų, kai Tarp
imų fabrikai galės perdirb- tautinė Moterų Diena gimė, 
ti 20,000 tūkstančių tonų li
nų šiaudelių daugiau, 1 
gu pernai.
Naujas mėsos kombinato į 

cechas

Viršminėtame pobūvyje 
nė- bus žymių kalbėtojų, tarp 

i kurių kalbės Dorothy Burn- 
i ham ir Viola B. Shore. Bus 
i ir dainų programa. Be to, 
: dalyviai bus pavaišinti 

Vilnius. — Sostinės mė- Į vute.
sos Jrombinate pradėjo; į pobūvį įėjimas $1. 
veikti naujas stambus mė-.
sos-riebalų cechas. Paleidus (j i L r 
jį pilnų pajėgumu, čia per į LjuliniĮ ua&dldo 
pamainą bus perdirbama, • « nqi.
apie 600 kiaulių bei 250 I Wd pdl 
galvijų ir pagaminama 65 j Pažangiųjų lenkų spaudos 
tonos įvairių mėsos pro-, parėmimui bazaras prasi- 
duktų. i penktadienį, o baigsis

I sekmadienį, kovo 13 d. Vie
ta Polonia Club, 201 Second 
Ave., netoli 12 gatvės, Niu
jorke. Bazare bus visokių 
papigintomis kainomis 
daiktų. Šeštadienį ir sek
madienį bazaras prasidės 1 
vai. popiet.

Auka prie durų 25 c.

ka-

progą
pilnai pamatyti jo darbus,I 
kai pirmu kartu, ir naujoje? X r - 0^0 k .“J-į mūsų LLD 185 kuopą tu-kiek lietuvių salėje, bus išdėta .. . . . .rite priimti, net jei prisi

eitų savo konstituciją su- 
Piešėjas Rųdolf Barani- laužyti.

kas toliau supažindins pub- _
liką su drg. Į£azlau^o me- Alininkas nuo savęs ir žmo- 
nine , p.ąž’apga. ir kiek nors 
apibūdins tapybos progresą 
ir darbąyjipąs^ Lietuvoje.

Taipgi piritą kartą iš
duos raportąr-savo kelionės 
lietuviams Philip Bonoskis, 
kuris dalyvavo Rašytojų

V. Kazlausko piešiniai.

Be to, ten pat kuopos pir-

nos “Vilnies” sveikinimui 
pridėjo penkinę. Dar dau
giau: susirinkime, kaip ir 
visuomet, dalyvavo mūsų 
senas veikėjas Jonas Gašlū
nas. Jei jums dar nežino
ma, tai jums galiu į ausį

Kongrese ir per 5 mėnesius pakuždėti, kad mūsų Jonas 
keliavo po Lietuvą, Rusiją, irgį kadaise gyveno ir dar- 
Lenkiją ir Čekoslovakiją, bavosi toje jūsų pašvinku-

PRANEŠIMAI
BROCKTON. MASS.

1960 metų Vilnies Kalendo-Šių
rius pas mane jau išsibaigė. Kurie 
dar norėtumėte gauti ‘jį, kreipkitės 
į "Laisvę.'' įdėkite vieną dolerį ir 
pasiųskite "L-vei,” ir ji jums prisius 
Kalendorių. Antrašas: 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Vilnies Kalendorius yra įdomus, 
daug gerų informacijų ir kitokių ge
rų

Apie 1,000 International
Workers 

unijos narių pikietavdM 
Woo] worth krautuves užj 
tai, kad tos kompanijos", 
krautuvės, pietinėse valsti
jose, atsisako patarnauti; 
negrams. įk

RANDAVOJIMUIrI
A- >i'

Išnuomojame 5 kambarius, su voN" 
nia ir visais 
įtaisymais. 
Ronda $66 
vo 15 d. 
3-307.3.

kitais modemiškais 
Ridgowoodo apylinkėj, 

j mčnosj. Bus gatavi ko- 
Prašomc skambinti. HI.

KAMBARYS IŠNUOMOJIMUI

Pasirenduoja apšildomas kamba
rys vienam vyrui. Puikiausias pri- ; 
važiavimas.

105 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.
(21-22)..

Dabar jūs galite aplankyti
SAVO GIMINES M 

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

PAVIENIAI ar GRUPĖMIS.
Tūkstančiai pasitenkinusių 

lankytojų sako apie darbingumą 
COSMOS TRAVEL BUREAU,, 

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

Sovietų Sąjungos dalis. <,4, 
MES PADEDAM JUMS ' ♦ 
SUDARKYTI VIZŲ IR 
KELIONIŲ REIKALUS.

Informacijų dėl vizų reikalavmų 
ir

>

Kolūkio paskola
Biržai. — Rajono “Lie

pų” Kolūkio valdyba iš ko
lūkio fondų išskiria ilgalai
kę paskolą kolūkiečiams, 
kurie keliasi į gyvenvietę. 
Norintiems nusipirkti stan
dartinį trijų kambarių na
mą, kuris kainuoja 22 tūks
tančius rublių, valdyba iš
skiria beveik dvylikos tūk
stančių rublių paskolą. Šia 
lengvata žemdirbiai mielai 
pasinaudojo. Jau šiais me-

New Yorkas. — Miesto 
majoras ir kiti viršininkai 
gražiai pasitiko sportininkę 
Carol Heiss.

Worcester, Mass.

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia ALDLD 11 kuopa

Kalbės Rojus Mizara
\ Jis tik ką grįžo iš ilgos kelionės po Lietuvą. Daug 

matė, daug girdėjo ir tą viską pasakys mums

SEKMADIENI

Kovo 20 March, 2 vai. po pietų
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.

Kviečiame visus atsilankyti ir išgirsti, ką patyrė Mizara 
per šešis mėnesius važinėdamas Lietuvoje.

Rengimo Komisija

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., kovo (March) 11, 1960

š.

net

Apie filmą 
“Julius Janonis”

Man esant Vilniuje,
du kartu teko matyti filmą 
“Julius Janonis”. Tai di
džiulės meninės vertės kū
rinys!

Filmas vaizduoja prole
tarinio poeto Juliaus Jano
nio gyvenimą, kuris buvo 
neilgas, bet labai brandus, 
turtingas.

Janonio vaidmenį pui
kiai atlieka talentingas ak
torius H. Kurauskas, kuris 
už tai buvo premijuotas. 
Bet ir visas filmo aktorių 
kolektyvas yra geras.
' Filmas gamintas Lietu

voje, ir jis skaitomas vie
nu iš geriausiai meniškai 
atliktų filmų.

Labai smagu, kad dabar 
šį filmą galės pamatyti ir 
JAV lietuviai, jų tarpe ir 
niujorkiškiai.

Kaip žinia, “Julius Jano
nis” bus parodytas Kultū
rinio Centro svetainėje ko
vo 12 d., 7 vai. vakare.

Atvykte pamatyti!

Lenkiją i
Susitikdamas, su tų šalių 
nminkais įgijo daug žinių 
ir turės daug ką mums 
naujo pranešti.

Muzikalinę programą su
darys Amelia Young, kuri 
atliks atitinkamą šio pobū
vio dainų programą. Pasta
ruoju metu Amelia per re
tai girdima mūsų koncer
tuose. Čia bus proga arti
mai ją girdėti ir gėrėtis jos 
dainomis.

Ilgiau bus galima tęsti 
vakaro pokalbius prie ar- 
arbatėlės ir ' tinkamų už
kandžių. r

LMS C e n-t r o valdyba 
kviečia visuš vietinius į šį 
nepaprastai ‘'įdomų meno 
popietį kovO'tŽO d.

Mildred Stensler

raštų. Geo. Shimaitis,

IR APYLINKEI
Apskrities komiteto 
sekmadienį, kovo 

prasidės 1 va], po-

R. M.

Mexico City. — Apie 200 
tarybinių studentų ir mo
kytojų lankosi Meksikoje.
* ' . ' t *X .Y N %

S EIGA
Juozas Stfepoinaitis, 

riam nuplautos abi kojos, 
vis dar tebėra Kings Coun
ty ligoninėje. Lankytojai 
sako, kad Steponaitis jau 
sugijęs, stiprėja ir kovo 19 
d. mano apleisti ligoninę. 
Manoma, kad grįžęs iš ligo
ninės, jis apsigyvens Wil- 
liamsburge."

Etzabele Šutkiene jau po
ra savaičių, jkai grįžo iš li
goninės po ' labai' sunkios 
operacijos. Grįžo visai silp
na, tačiau , jduktė geresnė 
slaugė, negu . ligoninės slau
gės. Ji sėkmingai atbūda
vo j a mamytės sveikatą. 
Namie Kzkpelė • Sutkienė 
gražiai stiprėja, jau svory
je pakilusi^ įvarais ir 
raliai jauži^j linksmai

•y;

ku-

mo

šių stokjardų karalystėje. 
Todėl jam teberūpi Chicaga 
ir “Vilnis.” Nors, kaip ži
nia, Jonas buvo Pietų Ame
rikoje ir Tarybų Lietuvoje, 
o neseniai buvo nusidavęs 
net į Kaliforniją, todėl jo 
kišenės yra pusėtinai išsi
tuštinusios, tačiau jis pasa
kė: Aš dar vis sarmatinuo- 
si viešai įstoti į “Vilnies” 
klubą. Juk būtų nejauku 
tame klube būti vienam iš 
Didžiojo New Yorko. Kaip 
greitai atsiras1 daugiau sa
vanorių, taip greitai aš pa
skelbsiu savo narystę.

Tai šitaip dalykai stovi. 
“Vilniai” sveikinimus ren
ka ir priima Rojus Mizara 
ir A. Bimba. Nuo dabar 
turėkite reikalą su jais. ^Ne
žinau, kiek jie tų sveikini
mų jau turi surinkę.

BOSTONUI
ALDLD VII 

posėdis įvyks 
(March) 20 d.,
piet, 316 Broadway. Kviečiame Ap
skrities komitetą ir kuopų atstovus > 
dalyvauti susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarimui, bū
tent, prisirengimas spaudos piknikui , 
ir Apskrities piknikui Lawrencuj. 
Yra ir kitų svarbių reikalų aptari
mui. Turėsime pasitarti ir apie mū
sų ALDLD suvažiavimą.

J. Jaskevičius, Apskr. sekr. 
(21-23)

BROCKTON, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas minės 

Tarptautinę Moterų Dieną kovo 19 
d., LT N mokyklos kambaryje. 
Kviečiame nares, taipgi ir draugus, 
padėti švęsti Moterų Dieną. Ren
gimo Kom. (12-22)

NORWOOD, MASS.
Svarbu^ Pranešimas Norwoods 

ir Apylinkės Visuomenei!
LDS 3 kuopa rengia šaunius ka

lakutienos pietus. Jvyks sekmadie
nį, kovo (March) 13 d., pradžia ly
giai 1-mą valandą dieną, Lietuvių 
bendrovės salėje, 13 St. George Avė.

Kviečiame atsilankyti ne tik nor- 
vvoodiečius,
montelliečius/ir iš kitur, 
pietūs ir linksma nuotaika. Nepra
leiskite šios geros progos, 
name/ kad atsilankę būsite pilnai 
patenkinti. Rengimo komisija.

(11-12)

et -ir bostoniečius, 
Bus geri

Užtikri-

rezervacijų, prašome rašykite' 
arba kreipkitės: < 4

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Inc.

45 West 45th Street
New York 36, N. Y.

Tel. Circle 5-7711 .

COSMOS... padeda keliautojams 
jau nuo 1898.

IšPARDAVIMAS
20% Nuolaida ant Visų
Naujų ir Mažai Vartotų

Vyriškų Žieminių Drabužių. ( 
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

599 W. 187th St. (St. Nicholas Ave.) -
IRT 191st St. J X

fr4.4>4.4.4.į.į.4<.l<4.4.4.4< <■ I11 '14'»

MATTHEW A
BUYUS ' 

(BUYAUSKAS) y* 
LAIDOTUVIŲ %
DIREKTORIUS ,

*OG**OG* '

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St,t•Hl
< > >. ų

-'i
••m

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc|
(Laisniuota per U.S.S.R.) .

SIŲSKITE SAVtf GIMINĖMS VELYKINIUS PAKETUS
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave.. New York City. Tel. GRamercy 5-7430

sekmadieniais 9-4.
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avęs.

2184 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, Iii. 
Tel.: Dickens 2-8282

Atdara kasdien 9-6;
MŪSŲ SKYRIŲ RASTINftS:

859 West Broadway 
South Boston 27, Mass.
Telephone: ANdrew 8-5040

89 Raymond Plaza W. 900 Literary* Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461 z

182 Franklin Avė. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

11839 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980

632 W.

882 FUmore Avė.
Buffalo 6, N. Y;
Tel. MOhawk 2674

Girard Ave.
Philadelphia 23, Pa. 
TeL WAlnut 8-8878 

/ ,

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.

Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.
Mfisų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.

Klauskit* .pilni katalogo, rodančio kalnas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui. .<*

'■ - i




