
LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

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

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

LAISVE—LIBERTY
Semi-Weekly

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

Telephone Michigan 1-6887

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY PRICE 10c A COPY

No. 22 Ozone Park 17, N. Y, Antr., kovo (March) 15, 1960 METAI 49-ji

r

KRISLAI
— Rašo A. Bimba —

Mūsų pietuose.
Gerai padarė. \
Palaimintas vagis.
Gražus sumanymas.
Reikėtų ištesėti.
Ilgas amžius, sugedęs protas.

Tai, kas dedasi mūsų šalies 
pietinėse valstijose, džiugina 
kiekvieną žmogų, kovojantį 
wž teisybę ir laisvę. Paga
liau išsijudino juodjų žmonių 

■ masės. Jų priešakiu atsistojo 
jaunimas, moksleiviai - studen
tai.

Tai žmonių sukilimas prieš 
baisiausią beteis iškurną ir 
žiaurumą.

Gerai, kad patys negrai nu
sprendė nebelaukti iš niekur 
išganymo, o patys savo laisvės 
reikalą ima į savo rankas.

Nei teroras, nei kalėjimai 
jiems kelio nebepastos. O 
baltieji visur turime jiems pa
dėti šią istorinę kovą pilnai 
laimėti.

Tenka dar kartą nuoširdžiai 
pasveiknti mūsų preziden
tą Eisenhovverį. Jo patvarky
mas vengti Berlyne provokaci
jos, neleidžiant Amerikos lėk
tuvams skraidyti virš 10,000 
pėdų ore, yra protingas žygis. 
Tie, kurie buvo sugalvoję ne
silaikyti tos įsigyvenusios tai
syklės, gavo per nosį.

, Labai išmintingas ir prem
jero Chruščiovo patarimas vi- 
* stems vengti išsišoklrtią, be

laukiant viršūnių konferenci
jos. Visa tai stiprina taikos 
viltis.

Iš Tibeto bėgdamas Da
lai Lama gražiai apsivogė. Jis 
pats giriasi, kad bėgdamas į 
Indiją išsinešęs $1,600,000. 
Tokiam biednam kraštui di
džiausia skriauda.

Kad tas sutvėrimas bėgda
mas apsivogė, tai nė nekeista. 
Keista tas, kad atsiranda 
žmonių, kurie jo šią vagystę 
pateisina ir jį tebelaiko Tibe
te “dievu.”

Labai galimas daiktas, kad 
neužilgo bus sukurta opera 
apie Sacco ir Vanzettį. Dar
bą finansuoja Fordo fondaci- 
ja. Ją suvaidinti yra pasi
žadėjęs Metropolitan Opera 
House kolektyvas.

Dramatiškesnės operai temos 
negalima įsivaizduoti. Nekant
riai laukiame jos pasirodymo.

\ ’ — .—
L Rodos, d. V. Andrulis primi
nė mums, kad mes, Brooklyn© 
ir j priemiesčių pažangiečiai, 
su pasveikinimais “Vilnies” 
40 metų sukakčiai turėtume 

'Sudėti nors ketvertą šimtų do
lerių.

Ar per daug? Nemanau.
Pradžią jau turime. Ban

dysime kvotą išpildyti. Labai 
įprašau šių pastabų skaitytojus 

a-prisidėti prie to gražaus dar
bo.

Gelbėkime Brooklyn© pa
žangiųjų lietuvių šaunų var
dą!

i “Keleivis” minėjo savo 55 
metų gyvavimo sukaktį. , Gra
ži metų krūvelė. Kadaise ir 
“Keleivis” skaitėsi pažangiu 
laikraščiu. Ypač daugelis mū
sų anais senais laikais mokė
mės iš jo bedievybės.

Bet tai buvo labai labai se
niai. Šiais laikais '“Keleivis” 
yra beviltiškai sureakcionėjęs. 
Jei pasaulyje nebūtų komu
nistų* ir Tarybų Lietuvos, 

JjKeleivio” redaktoriai ir ben
dradarbiai neturėtų darbo, 

nes neturėtų ant ko savo men- 
šeidkiškus šunis karti.

Gavau iš Lietuvos šių me-

Kuba vis konfiskuoja 
JAV turčių įmones

Havana. — Kubos vy-! 
musybė konfiskavo Moa 
Bay Mining Co. nikelio ir 
kobalto kasyklas ir fabri
kus, Nuosavybės priklausė 
JAV Freeport ir Sulphur 
Co. Konfiskavimą paskubi
no kompanijos grasinimas 
uždaryti kasyklas ir fabri
kus su balandžio 1 diena.

Konfiskavo Bethlehem 
Cuban Iron Co. plieno fab
rikus, kurie priklausė JAV 
tos kompanijos kapitalis
tams, ju vertė apie $4,000,- 
000.

Konfiskavo turčiaus! 
Hedges 22 fabrikus ir kito
kias įmones. Fabrikai verti 
$35,000,000. Jie paimti Ku- i

! bos nuosavybėn be jokio at
lyginimo, nes jų savininkas 
F. Burke Hedges yra Ku
bos pilietis. Jis rėmė Batis
tus režimą, o dabar yra pa
bėgęs į Jungtines Valstijas.

Kubos valdžia įvedė 5 
procentus taksų už parduo
damas prekes Kuboje, o 25 
procentus už į užsienį iš
vežamas. Kasyklų savinin
kams nustatė taksus po $10 
už kiekvieną 2 ir pusės ak
rų žemės plotą.

Havanos orlaukyje areš
tavo 6 vyrus ir moterį, ka- 

I da jie bandė pabėgti į Flo
ridą. Pas juos rado $17,000 
JAV pinigais ir du revolve- 

i rius.

Civilinių teisių 
kilius ir debatai

Washingtonas. — Kon
greso nariai ilgai atidėlio
jo svarstymą civilinių tei
sių biliaus. Ypatingai prie
šinosi senatoriai ir kongres- 
manai iš pietinių valstijų, 
kurie nenori suteikti lygių 
teisių negrų rasei.

Dabar bilius yra disku- 
suojamas Senate ir Atsto
vų Bute. Kokie bus to re
zultatai, tai dabar dar nėra 
žinoma.

1959 TSRS užsienio 
prekyba pelninga

Maskva. — 1959 metais 
Tarybų Sąjungos prekyba 
su užsieniu žymiai buvo 
didesnė, kaip pirmesniais 
metais. Ji paaugo ne tik su 
socialistinėmis šalimis, bet 
ir su kapitalistinėmis.

Tarybų Sąjunga į užsie
nį išvežė prekių už 21,700,- 
000,000 rublių, o iš kitur 
parsivežė už 30,300,000,000 
rublių.

Sofija, Bulgarija. — Pa
daugėjo Jungtinių Valstijų 
turistų atsilankymai.

Pekinas. —- Kinijos spau
da sako, kad prezidento 
Fisenhowerio vizitas Loty
nu Amerikoje ' nepataisys 
“JAV imperialistų reikalų”.

tų žurnalo “Mūsų sodai” pir
mą numerį. Jį man prisiun
tė A. Bauža. širdingai jam 
ačiū.

Lietuvos prezidentas Justas 
Paleckis turi patiekęs veda
mąjį straipsnį “Gėlėms ir me
džiams daugiau meilės ir šir
dies.” Jis primena poeto A. 
Vienažindžio dainos posmą, 
“kaip gi gražus gražus rūtelių 
darželis -— pilnas jau prisėtas 
žalių žolynų.”

Man labai patinka straips
nis apie bites. Neabejoju, jog 
daugelis pasinaudos receptais 
apie valgius iš svogūnų. Na, 
o tarpe šių dviejų “kraštuti- 
nybių” žurnalas kupinas 
straipsnių ir straipsnelių, gra
žių, naudingų pasiskaitymų. 
Tačiau “Mūsų soduose” pasi
gendu poezijos. Eilėraščiai 
apie gražią Lietuvos gamtą 
žurnalą paįvairintų.

Lakūno pikti kėslai 
prieš Sukamo

Jakarta. — Indonezijos 
lakūnas D. Maykar iš karo 
lėktuvo šaudė į Merdeka 
palocių Jakartoje, o vėliau 
į prezidento Sukarno palo
cių Bogore. Jis 14 žmonių 

. sužeidė. Sukarno išliko 
sveikas, nes užpuolimo me
tu buvo kitame palociuje.

Lakūnas skraidė karo 
lėktuvu “MIG-17”. Po už
puolimo jis sukūlė lėktuvą 
ties Lėlės, kur randasi In
donezijos priešų. Valdžios 
kariai jį suėmė.

T. SĄJUNGA MINĖJO 
MOTERŲ DIENĄ

z Maskva. — Tarybų Są
jungoje buvo paminėta 50 
metų nuo įsteigimo Tarp
tautinės moterų dienos. 
/Spaudoje buvo daug rašo
ma apie moterų reikalus. 
Įvyko daug masinių susi
rinkimų.

Moterys TSRS sudaro 55 
procentus gyventojų, pusę 
mokslo įstaigų veikėjų, 70 
procentų mokytojų ir 75 
procentus daktarų.

AMERIKIEČIAI GI JAU 
VEDĖ 30,000 ANGLIŲ
Londonas. — Nuo 1949 

metų Jungtinių Valstijų 
kariai Anglijoje jau apsi
vedė 30,000 anglių mergi
nų. Jie buvo klausiami: ko
dėl apsi veda su Anglijos 
merginomis? Dauguma at
sakė, kad jos darbštesnės, 
drugiškesnės ir mažiau rei
kalaujančios, kaip JAV 
merginos.

TIESA APIE KUBĄ 
AR PROPAGANDA?
Washingtonas. — R. S. 

Allen ir Paul Scott rašo, 
kad dabar Čekoslovakijoje 
randasi Kubos kapitonas 
Victor Penza. Sakoma, jis 
ten nusipirko 100 TSRS iš- 
dirbystės mūšio lėktuvų 
“Mig-17”

“MIG-17” sprūsmi n i a i 
(“jet”) lėktuvai yra moder
niški. Jie daro virš 600 my
lių per valandą ir yra stip
riai apginkluoti.

Ar vėl pasikartos vokiečių 
apsiginklavimo istorija?

New Yorkas. — Iškilus miejinuo to nukentėjo. Va- 
viešumon faktams, 
karų Vokietija tariasi 
įsteigti karo bazes Ispani
joje, susirūpino visos vals
tybės. Iš valstybinių parei
gūnų pareiškimų jau išaiš
kėjo, kad tau nėra naujas 
klausimas.

Iš Madrido rašo B. Wel
les, kad Ispanija jau seniai 
tuo reikalu susitarus su 
vakarų Vokietija ir pain
formavus savo talkininkę 
Portugaliją. Jis rašo, kad 
1959 m. gruodžio 21 d., ka
da Madride lankėsi prezi
dentas Eisęnhoweris, tai 
Ispanijos vaįldžia jį pain
formavo apie tuos planus 
ir Valstybės; departamentui 
perdavė dokumentus.

Vakarų Vokietijos gene
rolai arguihentuoja, kad 
jeigu kiltų kuras, tai Tary
bų Sąjunga raketomis su-' 
naikintų Vok i e t i j o s ir 
Francūzijos prieplaukas, o 
Ispanijos,' už Pirinėjų kal- 
nų> pasiliktų saugios.

Iš Londdnp,-D. Middle ton 
•rašo, kadi'Ariglijos liaudis 
bijosi 7 Vakarų Vokietijos 
^apsiginklavimo. Ji pamena 
faktą, kad po Pirmojo pa
saulinio karo Vakarai at
gaivino Vokietijos milita- 
rizmą, o paskui patys pir-

Vėliausios žinios
Maskva. — San Francis

co miesto majoras G. Chris
topher ilgai kalbėjosi su 
Chruščiovu. TSRS premje
ras sakė, kad TSRS sutin
ka tuojau panaikinti visus 
atominius ginklus, jeigu tą 
patį padarys kitos valsty
bės.

Havana. — 161-no cuk
raus fabriko sirenos kaukė 
per vieną valandą. Tai bu
vo kaip protesto ženklas 
prieš Jungtinių Valstijų 
bandymą sumažinti cuk
raus kvotą į§ Kubos.

> ............................

‘ Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga pirko už $2,000,000 
keturis mąlun s p a r n i u s 
(helikopterius) ir jiems 
dalių.

Maskva. — San Francis
co majoras Geo. Christo
pher jau išvyko į Ameriką. 
Jis Tarybų Sąjungoje sve
čiavosi per dvi savaites.

» ...........
Rabatas, Maro kas. — 

Agadiro griuvėsiuose dar 
suranda gyvų žmonių. Vie
noje vietoje po 10 dienų su
rado 15 vyrų, moterų ir 
vaikų.

—f—m.......

Lagos. J ;Nigeriją at
vyko Japonijos ekonomi
niai specialistai.

Pea Ridge, Ark. — 1862 
m. kovo Trr# dd. čionai įvy
ko mūšis JAV val
džios jėgų ir’pietiečių. Mū-

kad karų Vokietijos kancleris
_ i Adenaueris pareiškė:

“Dievas yra davęs speci
alią misiją vokiečių tautai 
stovėti Vakarų sargyboje 
prieš tas jėgas, kurios ver
žiasi iš Rytų”. Bet anglai 
atsimena, kad taip kalbėjo 
ir Hitleris.

Maskvoje radijas kelia 
viešumon pavojų, kokį su
daro Vakarų Vokietijos 
suokalbiai. Radijas įrodinė
ja, kad jau seniai vokiečiai 
įsteigė ginklų ir amunicijos 
fabrikų Ispanijoje, Švedijo
je ir dar eilėje kitų šalių.

Washingtone yra pasida
linimas, kaip rašo W. S. 
White. Yra žmonių, kurie 
sako, kad nereikia pamirš
ti, jog hitlerininkai krau
juose paskandino pasaulį ir 
vien tik žydų išžudė apie 
6;000,000. Dabartinių Va
karų Vokietijos valdininkų 
kalbos yra kopijos Hitlerio 
ir jo buvusių ministrų kal
bų.

Bet tuo pat laiku yra to
kių, kurie sako, kad iš 
NATO 15 valstybių jėgų, 
tai Vakarų Vokietija yra 
tvirčiausia “atrama prieš 
komunizmą”. Jie sako, kad 
tai ji yra “tikras NATO 
skydas išgelbėjumui Vaka
rų civilizacijos”.

šio vieta paverčiama į isto
rinį parką. Ji užima 4,400 
akrų plotą.

Maskva. — Mirė TSRS 
generolas Jonas P. Grave, 
86-ių metų amžiaus. Gene
rolas Grave buvo artileri
jos ir raketų specialistas.

Maskva. —TSRS irFran- 
cūzija pasirašė sutartį rei
kale laivų plaukiojimo. Po 
gegužės 1 d. francūzų lai
vai plauks į Baltijos prie
plaukas.

Washingtonas. — Kentu
cky ir Tennessee valstijose 
pravesta nauja Rytų ir 
Centralinio laiko linija.

Bukareštas. — Neužilgo 
įvyks Rumunijos Komunis
tų partijos suvažiavimas.

Ottawa. — Italų artistė 
Gina Lollobrigida taps Ka
nados piliete.

Sofija, Bulgarija. — At
vyko Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Ed. Page.

. z
/ 

Londonas. — Karalienės 
sesuo Margareta apsives 
gegužės 6 dieną.

Paryžius. — Sulaukęs 84 
metų amžiaus mirė piešė
jas Jean Puy.

Kairas. — Egiptas sulai
kė Liberijos laivą “Cari- 
bean Wave”.

Reikalauja teisti 
vokiečius nacius

Londonas. — čekoslova-< generolai ir kiti kriminalis-
kijos ambasadorius M. Ga- 
luska sakė spaudos atsto
vams, kad čekų Antifašis
tų Sąjunga įteikė Vakarų 
Vokietijos teisių ministeri
jai reikalavimą teisti 37 na
cius kriminalistus, ku r i e 
dabar eina teisėjų pareigas.

Galuska sakė, kad mini
mos sąjungos prezidentas 
Jan Vodicka yra surinkęs 
faktus apie 230 vokiečių^ 
kurie pereitojo karo laiku 
Čekoslovakijoje atliko 
žmogžudystes, o dabar Va
karų Vokietijoje yra teisė
jų vietose.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Anglijoje pasisa
kė, kad jeigu jau Hitlerio

Jūrų reikalais jau 
įvyks konferencija

Geneva. —Kovo 17 dieną 
čionai prasidės tarptautinė 
konferencija jūrų reikalais. 
Dalyvaus 90 šalių. Ir vėl 
bus svarstomas teritorinių 
vandenų klausimas.

Pereitoje > kūnferencijojiŲmūr ? 
JAV, Anglija ir eilė kitų 
laikėsi už 3-ių mylių terito
rinius vandenis. Tarybų Są
junga ir daug kitų valsty
bių jau seniai paskelbė, kad 
teritoriniai vandenys yra 
perl2-ką mylių nuo kranto.

SAKO: HUSSEIN AS YRA
ARABŲ PRIEŠAS

Damaskas, Sirija. —Kal
bėjo Gamal Abdel Nasseris, 
Jungtinės Arabų Respubli
kos prezidentas. Tarpe kit
ko jis sakė:

“Jordanijos karalius 
Husseinas yra arabų tautos 
priešas. Jis parsidavęs Ang
lijos ir Amerikos imperia
listams ir dirba prieš ara
bų tautą”.

ELVIS PRESLEY JAU 
ATSITARNAVO

Fort Dix, N. J. —- Sugrį
žo iš Vakarų Vokietijos El
vis Presley, jaunų mergai
čių “mylimasis”. Jis baigė 
karinę tarnybą seržanto 
laipsnyje. Jo biznio gaspa- 
dorius T. Parker sako, kad 
1959 m. Presley plokštelių 
buvo parduota už $1,600,- 
000, bet |91 procentas įplau
kų buvo išmokėta JAV tak
sais.

ĮVYKO BAISI NELAIMĖ 
ANGLIES KASYKLOSE
Logan, W. Va. — Island 

Creek Coal Co. anglies ka
syklose įvyko nelaimė. Ga
zai užsidegė keturios my
lios požemyje nuo kasyklų 
atvaros. Ten randasi 18-ka 
angliakasių.

NewConcord, N. H.
Hampshire valstijoje pir
miniuose balsavimuose 
Niksonae gavo 65,077 bal
sus, o demokratų kandida
tas Kennedy 42,969. 

tai dabar laisvi, tai “abe
jotina, ar Vakarų Vokietija 
imsis žingsnių prieš tuos 
teisėjus”.

Bet jis. labai susirūpino, 
kad anglų spauda aštriai 
kritikuoja Jungtines Vals
tijas už apginklavimą Va
karų Vokietijos. “The Lon
don Daily Express” kasdien 
talpina daug laiškų, kriti
kuojančių NATO, o ypatin
gai JAV už apginklavimą 
atominiais ginklais, lėktu
vais ir raketomis vokiečių.

Geneva. — Atom i n i ų 
ginklų reikale konferencija 
padarė progreso. Gal būti 
bus rinitų susitarimų.

Bulgarija, kaimynai 
ir taikos reikalai

Sofija. — Bulgarijos vy
riausybės nariai sakė, kad 
jie ragino Graikiją ir Tur- . 
kiją vengti didesnio apsiJ 
ginklavimo ir darbuotis vi
sų šalių ramiatn sugyveni* .

. • - - V*. '

Bulgarija randasi Balka* 
nų pussalyje. Jos kaimy-y 
nais yra Turkija, Graikija, 
Jugoslavija ir Rumunija. 
Pirmosios dvi šalys pri
klauso prie NATO ir pa- 
skubiai ginkluojasi.

Ekstra A
Los Angeles, Calif.—“Ju- & 

ry” nesusitaikė Dr. Jean 
Finch ir Miss Carole Tre- 
goff kaltinime ir ji paleis
ta. Prokuroras sako, kačį 
kaltinamieji bus iš naujo 
teisiami. \

Havana. —Kubos vyriau
sybė areštavo du amerikie
čius. R. Sha'rf ir J. Tavlor, 
kurie traukė paveikslus' 
valdiškų įstaigų.

Mantgomery, Ala— Nu
teisė 32 negrus studentus 
už demonstravimą. Jie de
monstravo r»rie City Hali, 
nrotestuodami prieš negrų 
persekiojimus.

Cape Canaveral, Fla. — 
Karo orlaivynas iššovė .ra
keta i saulės erdves. Apie 
rezultatus bus parašyta va
liau.

Maskva. — TSRS prenj 
jeras N. Chruščiovas susir
go influenza. Todėl jo vizi
tas į Paryžių atidėtas.

Iš L.L. DRAUGUOS p 
CENTRO RAŠTINĖS v

Mums reikalingų knygų 
jau aplaikeme užtenkamai, 
Daugiau prašome nesiųsti, 
nes mūsų patalpa maža, tai 
neturime vietos. U bai <Ie-
kingi esame tiems, kurie 
pr isiuntote. \ $

J. Grybas,
LLD Centro sekretorius 1

u
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Reikalauja pasitraukti
YOUNGSTOWN, OHIO, organizuoti darbininkai 

pareikalavo, kad AFL-CIO prezidentas George Meany 
pasitrauktų iš prezidento vietos. Rezoliucija buvo priim
ta neseniai sudarytoje AFL-CIO unijų taryboje. Tiesa, 
rezoliucija nebuvo vienbalsiai priimta—37 balsais prieš 
•21,—bet priimta!

Rezoliucija kaltina G. Meany už tai, kam jis aštriai 
virbe jokio reikalo užpuolė du negrų judėjimo veikėjus 
—A. Philip Randolphą ir kongresmaną Adam C.Powell.

George Meany politika yra žalinga darbininkų judė
jimui, todėl, mūsų nuomone, gerai daro unijistai pakel- 

- darni prieš tą politiką protestą.

Agadiro tragedija
DU SIAUBINGI ŽEMĖS drebėjimai, 45,000 gyven- 

tojų miestą, esantį šiaurinėje Afrikoje, palei Atlantą, 
'.' pavertė į griuvėsius.

Tasai miestas,—Agadiras, su neblogu uostu, taipgi 
„garsiu kurortu, kuriame nemaža europiečių vykdavo 
. poilsiui. Nemaža pastatų, išlikusių nuo žemės drebeji- 
r. mo, sudegė, o kitus sunaikino Atlanto bangos, išsilieju- 

... sios į miestą per apie 300 jardų.
Dar ir šiandien nieks tikrai nežino, kiek iš viso žmo

nių žuvo katastrofoje, tik žinoma, jog žuvo daug: apie 
4—5 tūkstančių žuvusiųjų lavonai buvo surasti, dauge
lio dar nesurasta, o tūlų gal ir bus nesurasti.

žodžiu, gamtinė katastrofa Agadirą visiškai sunaiki- 
-Zno. Dabar, išvalius griuvėsius, sugriautojo vieton bus 
.^pastatytas naujas miestas.

Tragedija Agadire parodo, jog žmogus dar vis ne
pajėgia apsisaugoti nuo tokių nelaimių, kaip žemės 
bėjimas.

dre-

i

Ot, ko nori Ben-Gurionas!
.... v Į JAV ATVYKO Izraelio premjeras D?Ben-Gurio- 

nas. Pasikalbėjime su spaudos korespondentais; jis pa- 
, reiškė norą, kad Izraelis būtų priimtas į NATO. Girdi, 

jei Izraelis būtų toje sąjungoje, tai arabai nedrįstų jo 
- liesti.

Mums rodosi, kad Izraelio priėmimas į NATO į Ar
timuosius rytus atneštų ne taiką, o nuolatinius dar ašt
resnius tarp Izraelio ir arabiškų tautų susirėmimus. Iz
raelis, turėdamas už savo nugaros NATO, galėtų ne 
vieną provokacinį išstojimą prieš arabiškus kraštuse pa
dalyti.

Geras sumanymas
. .. NIUJORKO MIESTO TARYBA priėmė rezoliuci- 

r jąr raginant federalinę ir valstijinę valdžias, kad įvestų 
-patvarkymą, pagal kurį būtų darbininkų ir tarnautojų 
'• algų minimumas nustatytas $1.25 valandai.

• Prieš kiek laiko miesto majoras Wagneris taipgi už 
tai buvo pasisakęs.

Einant taip vadinamu Federal Fair Labar Standards 
"‘•Aktu šiuo metu JAV yra nustatytas algų minimumas 
"$i valandai. Bet kaip visiems jau gerai žinoma, tas įsta- 

4 tymas neapima daugelio darbininkų ir tarnautojų. La- 
" bai daug darbininkų ir tarnautojų gauna mažiau negu 

.. ■$1 valandai mokėti.
Niujorkiškė miesto taryba siūlo, kad algų minimu- 

~>mas apimtų visus, dirbančius už algas darbininkus bei 
•' tarnautojus. Atkreiptas specialus dėmesis į Niujorko li- 

e*-- goninių tarnautojų būklę: jų algos visiškai mažytės, ir 
— dėlto neseniai kai kurių ligoninių tarnauto jar buvo išėję 

į streiką.
Taip, mes pilnai sutinkame su šiuo miesto tarybos 

z sumanymu. Reikėtų jį vykdyti gyveniman visur.

įjglaisvinti Winstonę!
KAI ŠIE ŽODŽIAI rašomi, Henry Winstonas tebė

ra Montefiore ligoninėje, Bronkse. Jis visiškai nieko ne- 
— mato ir nevaldo kojų. Bet Winstonas yra po kalėjimišku 
^režimu; iš nelaisvės jis neišleidžiamas.

Winstonas buvo nuteistas kalėjiman, einant Smitho 
^.įstatymo dėsniu, kurį Aukščiausias Teismas pripažino 
_.jpeįstatymišku. Bet jis tebelaikomas kalėjime, kalėjime' 

jįs ir kritiškai susirgo. Padarius ant smegenų operaciją, 
v jisbeveik visiškai neteko regėjimo.

Antrojo pasaulinio karo metu Winstonas savanoriš
kai stojo į armiją, kad galėtų padėti sumušti fašizmą;

, dyeiUs metus jis garbingai ištarnavo.
Winstonas neišleidžiamas iš kalėjimo tik dėl to, kad 

yra komunistas. Tie, kurie jį laiko nelaisvėje, atrodo, 
~rĮ5ūs praradę visokį žmoniškumą.

Reikia reikalauti, kad Winstonas tuojau būtų iš
laisvintas, kad jis laisvai galėtų gydytis!

2 p.-Laisve (Liberty)— Antr., kovo < (March) 15, 1960

Stalino prospekte, netoli 
Liudo Giros gatves, stovi tri
jų aukštų namas, kuriame vei
kia Partijos istorijos institu
tas.

Apie šį Institutą buvau gir
dėjęs jau senokai, skaičiau ir 
kai kuriuos jo išleistus veika
lus, bet su jo darbų apimti
mi plačiau susipažinau tik bū
damas Vilniuje; teko ten už
eiti keletą kartų ir pasišnekė
ti su Instituto darbuotojais.

Tik pasikalbėjus, apsidai
rius, pavarčius daugelį do
kumentų, saugojamų Institute, 
pilniau patyriau tą svarbią ro
lę, kokią Institutas atlieka 
lietuvių tautos kultūriniame 
įr politiniame gyvenime.

Instituto direktoriaus parei
gas eina malonus, kuklus vy
ras, Romas šarmaitis, 1959 
metais atšventęs savo 50 metų 
amžiaus sukaktį. Amžiumi, 
kaip matome, jis dar jaunas, 
bet visuomeniniais darbais 
jau senas. Ilgametis jis kovo
tojas. Smetonos laikais sėdė
jęs kalėjime. Visa tai, aišku, 
nepalaužė jo valios, jo ryžto 
kovoje už darbo žmonių rei
kalus.

Man teko ilgokai su. R. šar
maičiu kalbėtis apie jo vado
vaujamos įstaigos vaidmenį, 
taipgi ir apie mus, pažangiuo
sius Amerikos, lietuvius.

Plačiai apsišvietęs, giliai 
įsisavinęs marksistinį - lenininį 
mokslą, šarmaitis gerai su
pranta Amerikos lietuvių dar
bininkų būklę ir siekimus.

Aš prašiau, kad R. Šarmai
tis duotų spaudai išsamesnių 
žinių apie Partijos Istorijos 
instituto nuveiktus ir veikia-; 
mus darbus. Na, ir jis tai | 
smulkiai pasakoja žemiau tel
pančiam rašte. — R. Mizara.

Pradžia
Viena iš jaunų mokslinio j 

tyrimo įstaigų, suku r t ų! 
Tarybų Lietuvoje pokario 
metais, yra Partijos istori
jos institutas prie Lietuvos 
Komunistų (partijos ;.jCentro 
Komiteto. insįįtųįąs, pra
dėjo veikti Vilniuje 1948 
metais, turėdamas, vos kelis 
b e n d r a>darbius. Kadangi 
mokslinių kadrų — istori
kų specialistų,, vertėjų kal
bininkų —' nebuvo, teko 
juos ugdyti darbo eigoje. Į 
institutą buvo priimti vie- 
nas kitas revoliucinio judė
jimo dalyvis, iš praktikos 
žinąs revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje istoriją. Tačiau 
daugiausia kadrų institu
tui davė Vilniaus valstybi
nis V. Kapsuko vardo uni
versitetas. Daugelis dabar
tinių bendradarbių atėjo į 
institutą dar būdami stu
dentais, bedirbdami baigė 
universitetą, dabar mokosi 
aspirantūroje. Kiti bend
radarbiai baigė aukštąsias 
mokyklas neakivaiz d i n i u 
būdu: dirbo ir mokėsi. Šiuo 
metu institute dirba apie 
30 mokslinių ir bibliotekos 
darbuotojų, jų tarpe du 
mokslų kandidatai.

Institute veikia trys sek
toriai:, marksizmo - leniniz
mo klasikų veikalų vertimų 
sektorius, partijos istorijos 
sektorius ir instituto archy
vas, be to visus šiuos sekto
rius- aptarnaujanti moksli
nė biblioteka.

Vertimų sektoriaus dar
buotojai verčia į lietuvių 
kalbą, redaguoja ir prižiū-* 
ri spausdinimą K. Markso, 
F. Engelso ir V. Lenino 
veikalų.

Iš viso 1948-1959 metų 
laikotarpiu vertimų sekto
riaus darbuotojai parengė 
70 knygų bendros 2,188 
spaudos lankų apimties.

Išleista gimtąja lietuvių, 
kalba K. Marksų ir F. En
gelso rinktinių raštų du to
mai/ jų straipsnių rinkinys 
“Apie religiją,” K. Markso 
įžymaus veikalo “Kapitalo” 
trys toniai, F. Engelso filo
sofiniai veikalą! “Anti-Diu-

ringas,” “Socializmo išsi
vystymas iš utopijos į moks
lą” kt. Išleista taip pat lie
tuvių kalba V. Lenino raš
tų 37 tomai —- beveik visas 
jo didžiulis literatūrinis pa
likimas, o taip pat informa
cinio tomo dvi dalys prie 
lietuviškojo V. Lenino raš
tų 35 tomų leidimo.

(1918-1932 m.), “Balsas” 
(1928-193^ m..), “Komuna- 
ras” (1921-1623), “Kibirkš
tis” (1924-1926 m.), “Prie
kalas” (1931-1938 m.), 
“Darbininkų atstovas” 
(1921 -1922 ir 1926 m.), 
“Partijos d a rbas” (1931- 
1933 m.), “Darbininkų ir 
valstiečių jaunimas” (1934-

Išėjo iš spaudos lietuvių 
kalba vertimų sektoriaus 
bendradarbių parengti J. 
Stalino raštų- 13>tomų ,1959 
metais pasirodžiusi “Tary
bų Sąjungos į Komu nistų

1940 m.) ir daugelis kitų. 
Iš viso pogrindžio sąlygo
mis komunistinės organiza
cijos Lietuvoje išleido apie 
300' pavadinimų periodinių 
leidinių.

ti mokslinio pobūdžio , ^ank-,. dėta. irašyti .Lietuvės Komu- 
raščiai (apie 26 tūkst. la- nistų partijos istorijos pir- 
pų). Instituto bendradar- mąją dalį, pradedant nuo 
biai rengia mokslines eks
pedicijas, kurių metu nu
statomos vietovės, susiju
sios su revoliuciniu ir par
tizaniniu judėjimu Lietu
voje, sustatomi tokias vie
toves ' pažymintieji aktai, 
fotografuojami namai, re
voliucinio judėjimo dalyviai 
ir t. t. Iki 1959 metų pra
džios nustatyta apie 20 
tūkst. fotonuotraukų, lie
čiančių revoliucinio judėji
mo ir socialistinės statybos 
Lietuvoje istorijų.

Visa šį surinkta ir tebe
renkama istorinė medžiaga 
leido partijos istorijos sek
toriaus darbuotojams pra-

pirmųjų marksistinių ratejj^ 
lių susikūrimo Vilniuje 
1886-1887 metais iki Lietu
vos Komunistų partijos už
gimimo 1918 metais. Ši 
istorijos dalis rankraštyje 
jau yra iš esmės penkių au
torių grupės parašyta — ji 
reikalinga dar redagavimo. 
1960 metais bus pradėtas 
darbas prie LKP istorijos 
po 1918 metų.

Instituto bendradarbiai 
iki 1959 metų yra išleidę iš 
LKP istorijos 13 knygų ir 
brošiūrų 115 spaudos lan- • 
kų apimties. Išleistų kny
gų tarpe yra LKP atsišau- 

(Tąsa 4-tame pusi.)’ • ,partijos istorija” ir kitos 
verstinės knygos.

Bendradarbiai
Išleidžiant visą šią litera

tūrą instituto vertimų sek
toriui talkininkavo daugiau 
kaip 30 neetatinių bendra
darbių, dirbančių kitose 
mokslinėse įstaigose (Lie
tuvos TSR Mokslų aka
demijoje, Vilniaus valsty
biniame universitete, Vil
niaus valstbiniame pedago
giniame institute, Vilniaus 
aukštojoje partinėje mo
kykloje, o taip pat Valsty
binėje politinės ir moksli
nės literatūros leidykloje, 
laikraščių redakcijose).

Pagrindinių marksizmo- 
leninizmo klasikų veikalų 
paskelbimas lietuvių kalba 
padarė marks i zmo-leniniz- 
mo idėjas labiau prieina
mas platiesiems Liet u v o s 
darbo žmonių, jos inteligen
tijos sluoksniams, praturti
no lietuvių kalbą, padėjo 
nustatyti kolektyvinėmis jė
gomis daugelį; politinės eko
nomijos, filosofijos ir -kitų 
terminų, kurių ligi šiol lie
tuvių; kalboje -nebuvo arba 
jų vartosena ųebuvo nusi
stovėjusia nįTU ' 1

Istoriniai šaltiniai 7
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Svarbiąusįas f partijos, is
torijos sektoriaus bendra
darbių uždavinys yra pa
rengtį mokslipę Lietuvos 
Komunistų .partijos istori
ją. Šis didžiulės svarbos už
davinys negalėjo būti iš-, 
spręstas nesurįnkus parti
jos istoriją liečiančių doku
mentų, spaudoj leidinių, iš
leistų nuo pat Lietuvos dar- 
inkų judėjimo ..pradžios, ne
išstudijavus yalstybiniame 
archyve susikąupusios ati
tinkamo laikotarpio doku
mentinės medžiagos. Užtat 
sektoriaus darbuotojai ir 
pradėjo darbą 'nuo istorinių 
šaltinių rinkimo.

Vienu svarbiausių darbi
ninkų judėjimo istorijos 
šaltinių yra socialdemokra
tinių ir komunistinių orga
nizacijų leisti ^aikraščiai ir 
žurnalai. Instituto moksli
nėje bibliotekoje jau yra 
surinkta Lietuvos socialde- 
mokratų partijos leistų 
“Lietuvos d a y b i n i n k o ” 
(1896-1898 “Aido Lie
tuvos dąrbinipko gyveni
mo” i 
balso” (lt 
go” (1904 
bininko”. (1905 -1906 m.), 
“Naujosios Gądynės” (1906 
m.), “Skardo” (1907 m.), 
“Žarijos” (1Ū07-1908 m.) 
beveik pilni komplektai. Su
rinkti taip paį kitų social
demokratinių organizacijų 
-—Lietuvos darbininkų są
jungos, RSDI)P Lietuvoje 
veikusių organizacijų ir kt. 
—leisti leidiniai.

Pogrindine spauda
Šukorųplektųota bibliote

koje taip pat Lietuvos Ko
munistų partijos pogrindy
je leista spauda, ' jų tarpe 
“Tiesa” (19W940,: 1942- 
1944 m;), t ^Komunistas”

Svarbų istorinių žinių 
šaltinį sudaro socialdemo
kratinių ir komunistinių 
orgainizacijų atsišaukimai. 
Instituto atsišaukimų ko
lekcijoje 1959 m. pradžioje 
buvo 6,700 atsišaukimų, 
išleistų. įvairių organizacijų 
nuo 1860 iki 1958 metų. 
Kolekcijoje yra apie 3,000 
atsišaukimų, išleistų komu
nistinių organizacijų 1918- 
1940 ir 1941 - 1944 metų 
laikotarpiu. Socialdemokra
tinių ir komunistinių orga
nizacijų išleistų knygų ir 
brošiūrų instituto bibliote
koje yra 861.

Apie archyvus
Neįkai n u o j a m ą vertę 

partijos istorijai turi LKP 
CK 1918-1940 metų archy
vas: Lietuvos Komunistų 
partijos suvažiavimų, kon
ferencijų, Centro Komiteto 
plenumų, CK posėdžių pro
tokolai, nutarimai; rezoliu
cijos, direktyviniai laiškai, 
su^irašinėjiųias su vietinė
mis organizacijomis ir t. t. 
Visas Šis archyvas; dabar 
yra Partijos istorijos instį-., 
tuto žinioje.

ALDLD REIKALAI
Šiemet mes minim L.L.D. 

kultūrinės veiklos 45 me
tus. Centro Komitetas de
da tam pastangas. Bus 
duodama nariams dvi labai 
svarbios knygos.

Aišku, dėl dviejų knygų 
vien duoklių neužteks, to
dėl mes kreipiamės į visus 
narius, į visas kuopas, kad 
pagyvintumėt savo veiklą. 
Rengkite įvairias pramo
gas ir dalį pelno skirkit 
L.L.D. Centro knygų leidi
mo fondan.

Aukojo knygų fondan:
45 kp., St. Petersburg, 

Fla., sekrt. Joseph Daviuo- 
nis, $100.00.

185 kp., Richmond Hill, 
N. Y., sekrt. C. B ready, fil
mų ekranui $46.35.

75 kp., Miami, Fla., ižd. 
J.; W. Thamson, $25.00

19 kp., Chicago, Ill., per 
narius ir kp., • sekrt. J. M. 
Kaminskas,, $13.00

Kp.; ' ~
v - T.. . nario auką,'sekrt. P. Pa- Svarbią'reikmę Lietuvos- ■

*187 'P kp., :' Chicago, Ilk, 
sekrt? J/ Stulgis," $5Ž'

145 kp., Los Angeles, 
lif., kuępos ’ narių • ’ auka, 
sekrt. J. A: Dementis, $4.

52 kp.,' Detroit, Mich., na
rio auka, sekrt. St. Rusai- 
fis, $2.’ ’ 1 • ’z

6 kp., Brockton, Mass., 
narių auka, sekrt. G. Shi- 
maitis, $3.

106 kp., Aliquippa, Pa., 
narių auka, sekrt. P. Kava
liauskas, $2.

188 kp., Detroit, Mich., 
nario auka, sekrt. A. Vara- 
neckas, $2.

26 kp., Collinsville, Ill., 
sekrt.’ M. Girdžiuvienė, 50c.

Pavieniai nariai, mokė
dami savo duokles, aukojo 
po $1: J. Gataveckas, C. 
Jasęlun, V. Grazon, A. Ka
marauskas, G. Murnik.

Širdinga padėka už au
kas. . 1
Gražiai nuokasi duokles 

šios kuopos jau , 
garbes sąraše C-

Kuopos, kurios pasiekė
pernykštį skaičių narių, 
arba daugiau:

185 kp., Richmond Hill,
N. Y., sekrt. C. B ready.

24 kp., Brooklyn, N. Y., 
sekrt. K. Bender.

37 kp., Lawrence, Mass.,C .
sekrt. S. Penkauskas.

44 kp., Lowell, Mass., 
sekrt. J. Blažonis. ’ ' i

74 kp., New Kensington,
Pa., sekrt. Kc Thomas. ! 7

218 kp., Scottville, Mich., 
sekrt. F. Žukas.

Kurios kuopos bus sekan
čios garbės sąraše? ' '

FILMŲ RODYMAS i
PO KOLONIJAS :.

Su filmų rodymo reika
lais einasi neblogai.

^altiSdre', Md./aplankysiu apie 30
Berods d 
lietusių f 
iki hr Itt&r

(1899), /“Darbininku 
1906), “Drau- 
t m.), “Dar-

darbinirikų <judėjimo;»istori
jai nušviesti turėtų Lietu
vos socialdemokrątų parti
jos ir kitų socialistinių or
ganizacijų, veikusių Lietu
voje iki 1918 metų, archy
vai.

Deja, yra išlikęs tik Al
fonso Moravskio XIX a. pa
baigoje rinktas kelių metų 
archyvas, saugomas dabar 
Vilniuje Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos bibliote
koje. Visų kitų organiza
cijų archyvai, o taip pat 
LSDP archyvas nuo XX a. 
pradžios, yra dingę (jeigu 
jie iš viso buvo kur nors 
telkiami). Tai trukdo su- 
tikslinti, pvz., kad ir LSDP 
suvažiavimų, konferencijų 
datas, nustatyti dalyvių 
skaičių ir jų pavardes, 
svarstytus klausimus, ne
duoda galimybės konkre
čiau atskleisti LSDP santy
kius su kitomis socialdemo
kratinėmis organizacijomis, 
vykusią šioje partijoje re
voliucinių ir reformištinių- 
nacionalistinių' ei e m e n t ų 
kovą, atvedusią vienu į ko
votojų už socialistinę revo
liuciją ir proletariato dik
tatūrą gretas, o kitus į 
kontrrevoliucinės buržuazi
jos talkininkų eiles.

■ i * "i • ' i

Atsiminimai
Greta archyvinės ir 

spausdintinės medži ago s 
Lietuvos Komunistų parti
jos istorijai labai reikalin
ga męmuarinė medžiaga. 
Instituto partijos istorijos 
sektorius turi surinkęs dau
giau kaip 1,500 revoliucinio 
ir partizaninio jud ėjimo 
dalyvių atsiminimus, užra
šytus apie 20 tūkstančių 
mašinraščio lapų. Atsimi
nimus" papildo archyvinių 
dokumentų apie revoliucinį 
judėjimą Lietuvoje kopijos 
(apie 25 tūkst. lapų); Jcan- 

I didatinės disertacijos ir ki-

Ca-

filAią* rodymiį Kūpf jai! bu
vo surengę, visur -pavyko 
gana, gerai, ir visur publi
koj pasiliko gražus upas, 
puikus atsinešįmas linkjfil- 
mų. -

Reikia būtinai visose ko
lonijose rūpestingai rinkti 
medžiagą istorijai.

Taipgi turim pradėti rū
pintis, kad L.L.D. suvažia
vimas būtų skaitlingas,1: ir 
su gausingais sveikinimais. „G

Visais reikalais rašykit:
LLD Centras,
102-02 Liberty Ave^
Ozone Park 17, N. Y.

Sekrt. J. Grybas

Redakcijos Atsakymai
A. R—KAI. — Dėkojame 

už rašinėlį, bet mes juo ne
pasinaudosime.

JIE RUOŠIAMI (JYVENIMUI
Ignalinos vidurinėje mokykloje plačiai taikomas 

litechninis mokymas. Mokiniai, vadovaujami mokytojo4 
N. Černiaus,: suprojektavo šiltnamį ir dar rudenį padėjo 
pamatus. Pavasarį papuoš miesto skverus ir rajoho ko
lūkių valdybų darželius. Prie šiltnamio numatoma už
veisti sodą, bityną. Jau dabar mokykla turi dvi bičių 
šeimas, t

Medžio ir metalo apdirbimo dirbtuvėse moksleiviai 
gamina vaizdines mokymo priemones, taiso mokyklos 
inventorių.

Nuotmukoje; (Iš kairės) moksleiviai x Vygantas 
Medeišis> Zigmas šipkaųskas ir Vytautas Meidus dirb
tuvėse. < / . /

f



Reikia būti atsargiems, 
perkant išsimokejimui

Operos solisto Virgili j aus 
Noreikos Žodis

Daugelis susirūpinu s i ų I kenčia didelius nuostolius, 
Amerikos gyvenimo stebė-1 jeigu gėrybės yra atgal at- 
tojų mato rimtą pavojų,siimamos. 
praktikuojant gėrybių pir
kimą pagal išsimokėjimo
planus, kurie dabar yra 
normali priemonė, perkant 
reikalingas gėrybes. Pagal 
observatorių nuomonę, su 
lengvo išsimokėjimo kredi
tais daug amerikiečių yra 
nuolat paskendusių skolo
se, ir jie perka daugiau, ne
gu reikia. Įsiskolini m a s 
šiandien, jie nurodo, yra 
taisyklė, o ne išimtis.

Kiek šeimų Amerikoje 
turi skolų? Kokie yra pa
vojai, perkant išsimokėji- 
mui? Kaip tie pavojai gali 
būti pašalinti?

Prieš keletą metų Fede
ralinės Rezervų Valdybos 

, (Federal Reserve Board) 
padaryta studija parodė, 
kad 56 procentai amerikie
čių turėjo bet kokios rū
šies asmeninių skolų. Dau-j 
giau kaip 25 procentai šei-| 
mų žemesnių pajamų lygy-1 
je išmokėjo apie 20 procen- j 
tu savo pajamų, pirkdami 
gėrybes pagal išsimokėjimo 
planus.

Tačiau daugumas biznio 
ekspertu sako, kad nėra 
nieko blogo su pirkimu iš
simokė] imui. jei oru pirkėias 
žino, ka daro. Nelaimei, ta
čiau daugelis darbininkų, 
ir ypač naujai atvykusių i 
Amerika žmonių, neturi 
pakankamai žinių apie tokį 
pirkimo būdą. Tuo būdu jie 
nraranda dau? pinigų, mo
ka nėr didelius intereso' 
(palūkanų) mokesčius,

.....,... BUKAREŠTAN
VAKAR IR ŠIANDIEN

“Aplankykite Bukareštą 
pavasarį, — mėgsta sakyti 
rumunai, — ir jūs pamil
site jį, vos tik pamatę...”

Bet iš tikrųjų šis miestas 
keri lankytoją bet kuriuo 
metų laiku. Atvykėlis nu
stemba, vos tik peržengęs 
miesto ribą — po plačios 
užmiesčio juostos, skendin
čios žaliuose parkuose, kur 
prie ežerų įrengtos puikios 
maudyklės ir vandens spor
to bazės, miestas prasideda 
iš karto plačiomis, moder
niomis, medžiais ir krūmais 
apsodintomis magi stralė- 
mis. Čia nematai nei ma
žyčių namelių, nei apleistų 
gatvių, dykviečių.

Gal tai visai jaunas mies
tas, statytas jau mūsų lai
škais, griežtai pagal archi
tektų projektus? Ne. Bu
kareštas dar prieš 500 me- 

*tų tapo Valachijos sostine. 
O istorikai žino, kad mies
tas prie Dymbovicos kran
tų atsirado dar žymiai 
anksčiau.

Nemažai vargo matė jis 
p r a e i tyje — svetimšaliai 
grobikai, gaisrai ir karai 
ne kartą buvo pavertę jį 
pelenais ir griuvėsiais. Bet 
miestas vis labiau augo, 
įgaudamas kaskart didesnę 
ekonominę reikšmę, o prieš 
šimtą metų, susivienijus 
R u m u n ijos kunigaikštys
tėms, tapo visos šalies sos
tine.

Turi Bukareštas vieną 
puikų bruožą: įvairių -epo
chų, įvairių stilių pastatai 
čia netrukdo vienas ki
tam, nepažeidžia bendros 
harmonijos. Pastatai, ku
riuos . dar XVII amžiuje, 
griežtai laikydamasis tipiš
kai rumuniško stiliaus, 
statė didikas Brynkovianu, 
ir cerkvės, pastatytos dar

Pavojus būti apgautiems 
yra ypač didelis automobi
lių pirkėjams, kurių yra 
pats didžiausias skaičius, 
naudoją kredito pirkimo 
būdą. Tai yra todėl, kad au
tomobilių kontraktai yra 
labai komplikuoti. Vienas 
būdas, kuriuo automobilių 
pirkėjai yra apgaunami, 
yra ekstra aukštos apdrau
dimo kainos, aukštesnės, 
negu standartiniai nustaty
tos. Pirkėjai turėtų kelis 
kartus patikrinti šias kai
nas ir visa auomobilio kai
na, o ne vien tik mėnesi
nius išmokėjimus, įgalinan
čius automobilio įsigijimą.

Žmonės, pirkdami išsi- 
mokėjimui. turi taip pat 
mokėti interesus, paden
giančius kredito kainą. 
Daugelyje valstybių nėra 
įstatymų, apsaugojau č i ų 
pirkėjus nuo neteisingų in
teresų. Todėl yra svarbu 
perskaityti sutartį ir suži
noti. ant kiek mėnesiniai iš
mokėjimai gali sumažinti 
pagrindinę skola ir kas yra 
parašyta apie "ėrybiu įtai
symo kainas. Yra taip pat 
svarbu patikrinti, kas yra 
parašyta smulkiomis raidė
mis sutartyje apie gėrybių 
atp-al atsiėmima. Sakvsim. 
nirkėias sumokėjo 2.550 do
leriu iš 2,600 dolerių už au
tomobilį. Jam liko tik 50 
doleriu dar įmokėti. Dau- 
p-umoie valstybių, kontrak- 

nu-' te yra parašyta, kad auto

Iš kelionės po Rumuniją
šimtmečiu anksčiau, vieto
mis stovi tarp modernių, 
beveik mūsų dienomis pa
statytų namų ir darniai 
įsilieja į bendrą didmiesčio 
ansamblį, suteikdami jam 
visiškai nepaka r t o j a m ų 
bruožų.

Praėjo tie laikai, kai Ru
munija buvo laikoma Eu
ropos užkampiu, o Buka
reštas — atsilikusiu mies
tu. Šiuo metu šis miestas 
turi daugiau kaip 1.2 mili
jono gyventojų, o jo užima
mas plotas nemažesnis už 
P a r y ž iaus teritoriją. Jo 
ekonominiame gy v e n i m e 
vyrauja stambios pramo
nės, įmonės, gaminančios 
naftos pramonės įrengimus, 
šilumvežius, vagonus, teks
tilę ir drabužius.

1953 metais, pakvietę į 
savo miestą viso pasaulio 
jaunimo atstovus į festiva
lį, Bukarešto darbo žmonės 
per trumpą laiką pastatė 
ištisą eilę puikių pastatų, 
jų tarpe gražų operos ir 
baleto teatrą, didžiulį Rug
pjūčio 23-osios vardo stadi
oną ir daug kitų. Nuo to 
laiko statybininkai nenuils
tamai dirba toliau visose 
miesto dalyse. Moderniais 
daugiaaukščiais pastatais 
pasipuošė centrinės miesto 
magi stralės, iškilo ištisi 
nauji gyvenamųjų namų 
rajonai. O praėjusiais me
tais statybos darbai įgavo 
neregėtą užmojį. Daugelis 
Bukarešto senbuvių praėju
sią vasarą kas vakarą lan
kydavosi Respublikos Rū
mų aikštėje. “Čia gali tie
siog savo akimis matyti, 
kaip tartum grybai auga 
nauji namai,” — sakydavo 
jie. Ir tai nebuvo perdėta. 
Didžiuliame gyvena m ų j ų 
namų kvartale darbai vyko 
naujausiais metodais. Sta
tybininkai kas dvi valandos 
baigdavo butą, kas savai

mobilis gali būti atsiimtas 
atgal net-ir tada, jei -pirkė
jas dėl savo kaltės nesumo
ka paskutinio įmokėjimo. 
Tuo būdu jis praranda ne 
tik automobilį, bet ir 2,550 
dolerių. ,,(i>

Pirkėjai turėtų^ taip pat 
pasitikrinti, kas yra kon
trakte parašyta tuo atveju, 
jeigu jie išsi'moka anks
čiau, negu buvo pirkimo 
metu numatyta. Kai kurie 
blogi kontraktai reikalauja 
iš pirkėjų ir toliau mokėti 
mėnesinius išmokėjimus ir 
kredito interesą ligi pirki
mo metu nustatyto laiko 
net ir tuo atveju, kai skola 
jau išmokėta.

Daugelis pirkėjų nežino, 
kad pasirašius sutartį, ji 
yra normaliai parduodama 
bankams arba finansų 
kompanijoms.

Šie ir kiti galimi pavojai, 
perkant išsimokėjimo ke
liu, yra tokie dideli, kad 
žmonės yra prašomi sekti 
šias tris taisykles: Pirk tik 
iš žinomo pardavėjo. Žiū
rėk skeptiškai į skelbimus, 
skelbiančius lengvus kredi
tus, o ne pardavėjo siūlo
mą prekių kokybę. Perskai
tyk išmokėjimo sutarti 
prieš ją pasirašydamas. Pa
sitikrink, kokia pinigų su
ma yra reikalaujama pa
dengti interesams, kas at
sitiks, jeigu neišgalėsi išsi-' 
mokėti ir apie kitas išsimo 
kėjimo sąlygas. Atsargia’! 
reržiūrėk manuf aktoriau^ 
ir pardavėjo garantiją, ži
nok, kokiu keliu turėsi 
grįžti po “10-ties. dienų iš
mėginimo perijodo”, jei
gu mėginamoji gėrybė pa
rodys defektų.

American Council

tė—aukštą..., Buvo viršytas 
Rumunijos Darbininkų 
partijos Centro Komiteto 
plenumo priimtas nutari
mas 1959 metais Bukareš
te vietoj anksčiau užplanuo
tų pusšešto tūkstančio nau
jų butų pastatyti ir įreng
ti beveik septynis tūkstan
čius.

Naujasis, augantis Buka
reštas puikus savo jaunat
viškumu, gyvumu. Taiky
dami pažangiausius indust
rinės statybos metodus, ar
chitektai čia dirba labai iš
radingai: kiekvienas naujų 
namų -masyvas, kiekvienas 
rajonas turi savitų bruo
žų. Tačiau visur vyrauja 
šviesios, optimistiškos spal
vos, visur daug šviesos, 
daug kuklių, bet skoningų 
puošmenų.

“Kas atsigers Dymbovi
cos vandens, — sako buka- 
reštiečiai, — būtinai pano
rės vėl aplankyti mūsų 
miestą.” O tas, kuris čia 
atvyks dar už kelerių metų, 
norisi pridurti prie jų po
sakio, Bukareštą pamatys 
dar gražesnį, dar jaunes
nį, dar labiau klestintį.

K. Nainys

Nuotraukoje statomi 
nauji namai Respublikos 
Rūmų aikštėje.

Jau prabėgo daugiau 
kaip pusmetis, o Vienos 
Festivalyje patirti įspū
džiai iki šiol tebėra gyvi. 
Tebus leista prisiminti ir 
trumpai papasakoti apie 
Tarybų Lietuvos pasiunti
nių pasirodymą šioje pa
saulinėje jaunimo šventėje.

Tarybų Lietuvos meną 
Vienos Festivalyje atstova
vo Vilniaus jaunimo liau
dies instrumentų sekstetas 
ir dainininkas, šių eilučių 
autorius.

Tarybų Sąjungoje labai 
vertinami lietuviu liaudies 
muzikos atlikėjai, jiems jau 
ne kartą buvo pavesta at
stovauti Tarybinę valstybę 
užsienyje.

Mūsų visuomenė atidžiai 
sekė Vilniaus miesto jau
nimo liaudies instrumentų 
seksteto pasirodymus Vie
noje. Juk nepaslaptis, kad 
tokio tipo ansamblis į Fes
tivalio atlikėjų konkursą iš 
visos Tarybų Sąjungos vy
ko tik vienas. Uždavinys, 
aišku, buvo labai atsakin
gas.

Mūsų sekstetas jaunas, 
tačiau jau pasiekęs aukštą 
meistriškumą. Jo pasirody
mus reikli Vienos publika 
klausydavo dėmesingai ir 
nuoširdžiai, o par u o š t o s 
orogramos atlikimas kon
kurse tapo įvertintas auk
so medaliu. Konkurse da
lyvavo daugiau kaip 90 ko
lektyvų ir vis tik teko auk
so medalis. Jau pats fak
tas kalba už save!

Vienoje mes daug kon
certavome (2-3 kartus į 
dieną). Mums teko koncer
tuoti ir miesto halėje, Mu
zikos Draugijos Rūmų sa
lėse, Koncertų Namų salo
se. Mūsų lietuviška daina 
skambėjo ir ant Dunojaus 
kranto, ir miesto parke, ir 
Vienos miške. Ir visur mus 
lydėjo nauji draugai ir ger
bėjai.

Važiuodami į Vieną mes, 
aišku, tikėjomės susitikti 
ten ir lietuvių. Be abejo
nės, daug savo tautiečių ir 
sutikome. Sutikome lietu
vių— gerų draugų, pasiil- 
g u ,s i ų Tėvynės, norinčių 
kaip galima daugiau teisin
gų žodžių išgirsti apie ją. 
Su jais mes draugiškai esa
me praleidę ne vieną laisva
laikio valandėlę.

Miela svetur sutikti žmo
gų, kalbantį ta pačia kalba. 
Neteisus yra. lietuvių išei
vių, laikraščio “Draugas” 
(JAV, Čikaga 1959. VIII. 
21) bendradarbis, rašęs ta
me laikraštyje, jog mes bu
vę labai suvaržyti, jog su 
mumis nebuvę galima susi
tikti ir pasikalbėti, argi 
taip? Juk mes bendravome, 
kalbėjome, tik bendrą kalbą 
ne su visais pasisekdavo 
rasti. Ne visi mūsų tautie
čiai tikėdavo mūsų žodžiais. 
Tiesa, tokių mes sutikome 
mažai, o gyvenimo tiesa "Jų 
skaičių dar sumažins.

Didelį būrį lietuvių teko 
matyti koncerto uždarymo 
metu miešto halėje, čia 
mums pavyko pasikalbėti ir 
pasikeisti suvenyrais bei 
dovanėlėmis. s

Skambiausiai lietuviška 
daina Nuaidėjo manifesta
cijos “Už taiką ir draugys
tę” metu, kada, belaukiant 
m a n i f e s tacijos pradžios, 
Tarybą Sąjungos delegaci
jos nariai lietuviai, studen
tai, turistai, ir mes septy
niese traukėme lietuvių 
liaudies dainas. Neprisime
nu, ar kada nors esu dar 
jautęs tokį didelį džiaugs
mą savo tauta, jos kultūra, 
jos daina, ;kaip tada. Mums 

buvo smagu, jog dainų prie
dainius, čia pat išmokę, 
dainavo kitataučiai. Man 
ir dabar dar atrodo, jog tą 
vakarą mūsų daina buvo 
smagiausia, gražiausia ir 
skambiausia iš visų. Tai 
buvo manifestacija “Už tai
ką ir draugystę.” Visa Vie
na buvo gatvėse ir pritarė 
šio žygio dalyviams, visų 
veiduose spindėjo džiaugs
mas ir ryžtas nugalėti tas 
jėgas, kurios stumia žmoni
ją į nelaimes ir skausmus. 
Festivalis nugalėjo — pa
vergė Vieną savo jaunat
viškumu, savo meile žmo
gui, meile žmogaus kūri
niams. Nėra pasaulyje ga
lios, kuri nugalėtų tautų 
veržimąsi į taiką, jis nu
galėjo Vienoje — jis nuga
lės visur. Tarybų Lietu
vos pasiuntiniai- koja kojon 
žengė kartu su kitų šalių 
atstovais toje taikos, drau
gystės ir jaunystės šven
tėje,

Tegu ir ateityje vis 
garsiau aidės liet u v i š k a 
daina už mūsų tėviškės ri
bų, tepasakos ji visiems 
apie Nemuno šalį, jos darbš
čią ir taikią liaudį.

Virgilijus Noreika 
Operos solistas, VI-jo

Pasaulinio jaunimo 
festivalio konkursų 

laureatas

Kanalas jau nešąlą
Artėjant žiemai, jūrų ir 

upių laivai skuba į savo 
uostus. Užverda darbas re
monto dokuose. Tačiau di
delei daliai laivų remonto 
nereikia; jie puikiai galėtų 
kursuoti upių ir jūrų tra
sose, bet tai daryti neįma
noma :— trukdo ledas.

• Kaip ’pasiekti, kad “dar
bingi” laivai nestovėtų vi
są žiemą uostuose? Ar tai 
galima? Pasirodo, galima.

Švedijoje neseniai įreng
tas 1 neužšąlantis kanalas. 
Jo plotis — 10 metrų, il
gis — kilometras. Kai lau
ke dideli šalčiai, įsižiūrėjus 
į vandenį matyti, jog jis ta
rytum verda, putoja. Ar 
kanalas apšildomas? Ne.

Yra žinoma, jog apatiniai 
vandens sluoksniai šiltesni 
už viršutinius, dėl to upės 
neužšąla iki dugno. Moksli
ninkai ir sugalvojo sukliu
dyti susidaryti ledui pasi
naudojant apatiniais van
dens sluoksniais. Bet kaip 
pakelti šiltą vandenį į pa
viršių? Pasirodo, kad pa- 
tikimiausiąs “domkratas”- 
suspaustas oras.

Kanalo dugnu nutiestas 
plonas plastmasinis vamz
dis su dešimtimis tūkstan
čių anglų. Kompresoriais į 
vamzdį padųodamaš oras. 
Išeidamas per angas, oras 
sumažina apatinių vandens 
sluoksnių tankumą; šiltas 
vanduo kyla aukštyn.

Atliktas ir toks bandy- 
dymas. Buvo sustabdytas 
kompresorius ir kanalą už
dengė storas ledo sluoksnis. 
Vėl įjungus oro kompreso
rių, po kelių valandų ledas 
ištirpo.

JAU PRASIDĖJO NUO 
{ LEDŲ APSAUGA

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Krašto .Ap
saugos laivai jau pradėjo 
Newfoundland© srityje lai
vų apsaugą. Pavasarį ledų 
kairiai plaukia nuo „Green- 
landijos į Atlanto, vandeny
ną. 1912 m. į tokį ledų kal
ną susidaužė didelis laivas 
“Titanic”, po tos nelaimės 
JAV atlieka laivių nuo ledų 
apsaugojimą.

Didysis lenkų kompozitorius 
ir pianistas Fred. Šopenas
F. Šopenas — vienas iš 

labiausiai mylimų ir popu
liariausių* kompozitorių Ta
rybų šalyje. Neperdėjus 
galima pasakyti, kad jis 
artimas ir brangus visiems 
paprastiems žmonėms—vi
siems, kurie siekia tiesos ir 
taikos.

F. Šopenas —Uenkų me
no ir lenkų liaudies garbė 
ir pasididžiavimas, paliko 
gilų pėdsaką meninės kul
tūros istorijoje. Šopeno kū
rybą aukštai vertino rusų 
meno atstovai: Glinka, Se
rovas, Stasovas ir kiti. 
Puikiai apie Šopeno muzi
ką atsiliepė įžymusis rusų 
kompozitorius ir pianistas 
A. G. Rubinšteinas išreikš
damas, kad “kiekviena na
ta pas Šopeną — grynas 
auksas,” o įžymus vokiečių 
poetas H. Heinė jį pavadi
no “fortepiono poetu.”

F. Šopeno muzikiniai gabu
mai pasireiškė labai anks
ti: būdamas 7 metų am
žiaus jis ne tik puikiai 
skambino fortepionu tech
niškai sunkias pjeses, bet 
sukūrė ir pirmąjį savo kū
rinį fortepionui “Polone
zą,” kuris buvo atspausdin
tas ir jis jam suteikė didelį 
populiarumą jo tėvynainių 
tarpe.

Baigęs Varšuvos aukštą
ją muzikos mokyklą jis iš
vyko į pirmąją koncertinę 
kelionę — Vieną, kuri tuo 
metu buvo Europos muzi
kinio gyvenimo centru. 
1830 m. Šopenas išvyksta 
vėl į užsienį ir šį kartą vi
sam laikui išsiskiria su sa
vo tėvyne Lenkija (ryšium 
su nepasisekusiu lenkų su
kilimu, jis nebegalėjo su
grįžti į Lenkiją ir liko gy
venti emigracijoje —• Pran* 
cūzijoje ir Anglijoje). Šo
penas labai karštai mylėjo 
savo tėvynę Lenkiją ir sun
kiai pergyveno išsiskyrimą 
su jąja. “Aš prakeikiu sa

“Zipperio” arba 
užtraukto istorija
, Greta paprastų daiktų 
kuriuos mes įpratę naudoti 
buitye, yra vienas, kurį 
neperdedant galima pava
dinti X X amžiaus techni
kos kūdikiu. Tai užtrauk
tas.

Pirmieji tokio užtraukto 
patentai buvo išduoti X X 
amžiaus pabaigoje. Juos be
veik vienu metu gavo išra
dėjai Poduška Vienoje ir 
Maksas Maskvoje.

Poduškos užtrauktas—tai 
du odiniai dirželiai, kurie 
keliose vietose buvo sujung
ti vienas su kitu metalinė
mis sąvaržėlėmis. Volfas 
nusyrendė sujungti dvi spi
rales įstatęs vienos spiralės 
apvijas į kitos. *

1915 metais prie šių iš
radimu prisijungė dar vie
nas. Buvo surasta dabarti
nė užtraukto forma.

Tačiau net gabiausi ama
tininkai negalėjo pakanka
mai - pagaminti užtrauktų. 
Juk reikėdavo padaryti 
daugybę detaliųlių kurios 
turėjo būti šimtosios mili
metro. dalies tikslumo.

Tik 1929 metais atsira
dusios mašinos - ■ automatai 
galėjo įrašyti paskutinį 
puslapį beveik į pusę am
žiaus trukusią nedidelio už
traukto istoriją. - \

Londonas. —• Anglai jau 
turės policininkų ir ant 
motorciklų.

3 pusi. Laisve (Liberty). Ant

vo išvykimo valandas,”^ — 
rašė F. Šopenas. Aukštos 
p a t r i o tinės, nacionalisti
niai - išsivaduojamos idėjos 
vadovavo visame Šopeno 
kūrybos procese. Savo kū
ryboje Šopenas — novato
rius ir karštas demokrati
nių idėjų muzikoje šalinin- 

! kas. “Aš stengiausi pa
jausti mūsų liaudies muzi
ką ir dalinai to aš pasie
kiau.” Šis Šopeno pareiš
kimas dar kartą vaizdžiai 
parodo jo kūrybos tamprų 
ryšį su liaudies muzika.

Jo puikiuose kūriniuose 
fortepionui: polonezu ase, 
mazurkose, baladėse, nok
tiurnuose, preliudijose, val
suose, sonatose, koncertuo
se fortepionui ir orkestrui, 
pagal A. Rubinšteino pasi
sakymą, giliai išreikštas: 
“tragizmas, romantizmas, 
lyrika, herojika, dramatiš
kumas, fantas tiškumas, 
n u o š irdumas, jausmingu
mas, puikumas, didingu-, 
mas, paprastumas, bendrai 
—visi galimi išreiškimai 
randasi jo parašytuose kū
riniuose fortepionui ir jie 
skamba pačiame pilniausia- 
me vaizde.” Be fortepioni- 
nių kūrinių, Šopenui pri
klauso 7 vokalinių kūrinių 
balsai, iš kurių populia
riausia yra daina “Troški
mas.”

Šopeno kūrybą labai ver
tino didysis rusų rašytojas 
L. Tolstojus. Eilę moksli
nių darbų Šopeno kūrybai 
pašventė tarybinis akade
mikas ir kompozitorius B. 
Arafjevas. Tarybiniai pia
nistai laikomi vieni iš ge
riausių Šopeno kūrinių in
terpretatoriai ir yra laimė
ję Šopeno vardo konkursuo
se pirmąsias ir antrąsias 

f vietas.
Šopeno muzika pas mus 

tapo neišardomos lenkų ir 
tarybinės liaudies draugys
tės simboliu.

V., Liškiava

Miškų gaisrai 
pasaulyje jį

Suvienytųjų Nacijų Or
ganizacija mitybos ir že
mės ūkio klausimais 
(FAO paskelbė, statistikos 
duomenis apie miškų gais
rus įvairiose Žemės rutulio 
šalyse. Kaip nuroddma pra
nešime, vien Europoje..per 
pastaruosius penkerius me
tus ugnis sunaikino 400 
tūkstančių hektarų miško. 
Daugiausia miško gaisrų 
būna Italijoje, Prancūzijo
je, Ispanijoje ir Graikijoje/ 
nors Italijoje ir Ispanijoje, 
pavyzdžiui, miškų užima
mas plotas palyginti nedi
delis. Nors žymią Švedijos 
ir Norvegijos teritorijos 
dalį užima miškas, šiose1 da
lyse būna mažiausia miško 
gaisrų. y

1 7,300 metry (23,700 
pėdų) jūry gylį

Paryžius, sausio 11 d.-— 
Agentūros Frans Pres pra
nešimu, mokslininko Žako 
Pikaro vadovaujamas ame
rikiečių batiskafas “Tries
tas” sausio 9 d. prie Gųa- ' 
mo salos (Marianos salos) 
buvo nusileidęs į 7,300 met
rų gylį.

Agentūra nurodo, kad 
batiskafo nusileidimas ir 
iškilimas, iš viso'trukę apie 
5.5 valandos, praėjo sėk
mingai.
m n ■mm—Į m .įiįfflMM 
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SENIS I
(Tąsa)

R JŪRA Susipažinkite su Partijos istorijos 
institutu Vilniuje

rijęs institutui arba ki- I 
toms Tarybų Lietuvos 
mokslinėms įstaigoms.

Partijos istorijos institu- 
tas jau įnešė tam tikrą in-

“Sveika Marija, malonės pilnoji, mels
kis už mus. Pagirta tu tarp moterų ir 
pagirtas vaisius tavo, Jėzus Kristus. 
Sveika Marija, dievo motina, melskis už 
mus nusidėjėlius dabar ir mirties valan
doje. Amen.” Po to jis pridūrė: “Šven
toji mergele, pasimelsk, kad žuvis nu
mirtų. Nežiūrint į tai, Jog ji tokia nuo
stabi.”

Sukalbėjęs maldų ir pasijutęs žymiai 
geriau, nors skausmas nė trupučio ne
nurimo, o, gal būt, netgi padidėjo, jis 
atsirėmė į laivelio priekio perdangą ir 
ėmė mechaniškai judinti kairiosios ran
kos pirštus.

Saulė smarkiai kepino, nors vėjelis 
pamažu vis stiprėjo.

—Atrodo, vertėtų iš naujo užmesti 
mažąją m-eškerę,—tarė jis.—Jeigu žuvis 
neišplauks dar vieną naktį, man reikės 
vėl užvalgyti, o vandens nebedaug liko 
butelyje. Nemanau, kad aš galiu čia 
sugauti ką nors kitą, išskyrus skumbrę. 
Tačiau, Jeigu ją visą iš karto su valgy
čiau, ji ne tokia jau šlykšti. Kad taip 
skraidanti žuvis naktį papultų į laivelį. 
Deja, aš neturiu šviesos, su kuria galė
čiau ją prisivilioti. Skraidanti žuvis— 
puikiausias žalias maistas, ir man ne
tektų ją išdarinėti. Dabar aš privalau 
taupyti visas savo jėgas. Mielaširdin- 
gasis Jėzau, juk aš nežinojau, kad ji to
kia didelė.

—Vis tiek aš ją nugalabysiu,—tarė 
jis.—Nežiūrint visos jos didybės ir pui
kumo.

“Nors tai neteisinga,—pagalvojo jis, 
—tačiau aš parodysiu, ką sugeba žmo
gus ir ką gali jis iškęsti.”

—Juk aš sakiau berniukui, kad aš ne
paprastas senis.—Dabar atėjo laikas tai 
įrodyti.

Tūkstančiai atvejų, kai jis tai įrodė, 
jam nieko nereiškė. Dabar reikėjo iš 
naujo viską įrodyti. Kiekvieną kartą 
skaičių tenka pradėti nuo pradžios, to
dėl, ką nors darydamas, jis niekuomet 
negalvodavo apie praeitį.

“Aš norėčiau, kad ji užsnūstų, tuo
met ir aš galėčiau užsnūsti,,ir man pri
sisapnuotų liūtai,—pagalvojo jis. — Ko
dėl gi liūtai—tai brangiausia, kas man 
liko?”

—Negalvok, seni, — tarė jis sau. — 
Pasilsėk trupučiuką, atsirėmęs į lentas, 
ir apie nieką negalvok. Ji dabar pluša. 
O tu kol kas dirbk kiek galint mažiau.

Artinosi vakaras, ir laivelis vis plau
kė ir plaukė, lėtai ir vienodai. Rytų 
vėjas varė jį į priekį, ir senis pamažėle 
suposi ant nedidelių bangų, lengvai ir 
kantriai pakęsdamas skausmą, sukeltą į 
nugarą įsirėžusios virvės.

Kartą pavakarėje virvė vėl ėmė lįsti 
iš vandens. Tačiau žuvis tik plaukė 
kiek mažesnėje gelmėje. Saulė dabar 
Šildė kairiąją senio ranką, pečius ir nu
garą.

Iš to jis suprato, kad žuvis pasuko į 
šiaurės i-ytus.

Dabar, kada senis kartą jau buvo ma
tęs žuvį, jis galėjo įsivaizduoti, kaip ji 
plaukia vandeny, plačiai tarsi sparnus 
išskėtusi violetinius , krūtinės pelekus, 
skrosdama tamsą saVo didžiule uodega' 
<cKažin, ar daug ji mato tokioje gelmė
je?—pagalvojo senis. — Jos akys milži
niškos, o arldys, kurio akys žymiai ma
žesnės, mato tamsoje. Kažkada ir aš 
gana gerai mačiau tamsoje. Žinoma, ne 
visiškoje tamsoje. Bet, kaip ten bebūtų, 
mačiau ne blogiau už kitus.”
"-Saulė ir nuolatinis pirštų krutinimas 

visiškai/atpalaidavo jo kairiąją, mėšlun
gio sutrauktą, ranką, ir, judindamas nu
garos raumenis, jis ėmė palaipsniui 
perkelti ant jos žuvies svorį, kad nors 
kiek susilpnėtų skausmas nuo virvės.

:—Jeigu tu dar nepavargai, žuvie, — 
tarė jis, — vadinasi, tu iš tiesų nepa
prasta.

’.Dabar jis jautėsi labai išvargęs ir, 
žinodamas, kad greitai ateis naktis, 
stengėsi galvoti apie pašalinius daly
kus. Jis galvojo apie žinomas beisbolo 
lygas, kurios jam buvo Gran Ligas, ir 
apie tai, kad šiandieną Niujorko “Jan
kiai” turėjo lošti su Detroito /'Tigrais.” 
/’■“Štai jau dvi dienos, kaip aš nieko 
nežinau apie juegos (isp. — sportiniai 
žaidimai) rezultatus, — pagalvojo jis. 
^Tačiau aš privalau tikėti savo jėgomis

būti vertas didžiojo Di Madžio, kuris 
taip puikiai su viskuo susidoroja, net
gi-tada, kai jis kenčia nuo nuospaudos

ant pėdos kaulo. Kas tai yra nuospauda 
ant kaulo?—klausė jis savęs. Un espue- 
la de liueso. Mes, žvejai, jų neturime. 
Nejaugi toks skausmas prilygsta smū
giui į pėdą peštuko gaidžio pentinu? 
Man atrodo, kad aš negalėčiau pakelti 
nei tokio smūgio, nei akies arba abiejų 
akių netekimo, nei pajėgčiau kęsti peš
tynes, kaip tai daro gaidžiai peštukai. 
Žmogus ne kažin ką reiškia, palyginus 
jį su nuostabiais paukščiais ir žvėrimis. 
Vis dėlto aš norėčiau būti tuo žvėrimi, 
kuris dabar plaukia tenai, jūros gelmė
je-” ,! i '

—Kad tik neužpultų rykliai,—tarė jis 
garsiai.—Jeigu užpuls rykliai, pasigai
lėk, dieve, ir jos, ir manęs.

“Argi tu tiki, kad didysis Di Madžio 
taip ilgai kovotų su žuvimi, kaip tu?— 
dingtelėjo jam mintis.—Taip, aš tuo ti
kiu; jis pasielgtų, gal būt net šauniau, 
kadangi jis yra jaunas ir stiprus. Juk 
jo tėvas buvo žvejys. Kažin, ar jam la
bai skauda nuospaudą ant kaulo?”

—Nežinau, — tarė jis garsiai. — Aš 
niekada neturėjau ant kaulo nuospau
dos.

Kai saulė nusileido, senis, norėdamas 
padrąsinti save, prisiminė, kaip kartą 
Kasablankos tavernoje jis bandė jėgas 
su galiūnu negru iš Sjenfuegos, pačiu 
stipriausiu uosto vyru. Jie grūmėsi visą 
dieną ir visą naktį, įrėmę alkūnes, į li
niją, nubrėžtą kreida ant stalo, nesu
lenkdami rankų ir nepaleisdami tvirtai 
suspaustų delnų. Kiekvienas iš jų sten
gėsi prilenkti kito ranką prie stalo. Dau
gelis kirtosi lažybų, žmonės įeidavo ir 
išeidavo iš kambario, apšviesto žibali
nių lempų šviesa, o jis nenuleido akių 
nuo negro rankos, alkūnės ir jo veido. 
Praėjus aštuonioms valandoms, teisėjai 
keitėsi kas keturias valandas, kad galė
tų pamiegoti. Kraujas sunkėsi tiek iš 
jo, tiek iš negro panagių, o jie vis žvel
gė vienas kitam į akis, į rankas ir į al
kūnes; lažybininkai įeidavo ir išeidav’o 
iš kambario arba sėsdavosi prie sienos 
ant aukštų kėdžių ir stebėdavo varžy
bas. Medinės sienos buvo išdažytos ryš
kiai mėlyna spalva, ir lempos mesdąvo 
ant jų šešėlius. Negro šešėlis buvo mil-‘ 
žiniškas, ir jis judėjo ant sienos, kai 
brizas pasūpuodavo lempas.

Per visą naktį persvara krypdavo čia 
į vieną, čia į kitą pusę; negrą girdė 
romu ir uždegdavo jam cigaretes. Pa
traukęs romo, negras tiesiog nerdavosi 
iš kailio, ir kartą jam pavyko prilenkti 
senio ranką—jis tuomet buvo ne senis, 
o vadinosi Santjago El Campeon (isp.— 
čempionas) — beveik tris colius. Ta
čiau senis vėl atitiesė ranką kovai. Da
bar jis jau nebeabejojo, kad nugalėjo 
negrą, kuris buvo šaunus Vaikinas — 
puikus atletas ir imtyninkas. Aušant, 
'kai lažybininkai pradėjo reikalauti, kad 
būtų paskelbtos lygiosios, o teisėjas tik 
purtė galvą, jis įtempė visas savo jėgas 
ir ėmė vis ž-emiau ir žemiau lenkti neg
ro ranką, kol ją paguldė ant stalo. Var
žybos prasidėjo sekmadienio rytą, o' bai
gėsi pirmadienio rytą. Daugelis iš lažy- 
bininkų reikalavo paskelbti lygiąsias, 
nes jiems buvo laikas pradėti darbą 
uoste, kur jie krovė cukraus maišus ar
ba anglį Havanos anglies kompanijai. 
Jeigu ne tai, ’kiekvienas būtų norėjęs 
pratęsti varžybas iki galo. Bet jis nu
galėjo ir nugalėjo, dar prieš krovikams 
išeinant į darbą. ' 7

Po to ilgą laiką visi vadino jį Čempi
onu, o pavasarį įvyko pakartotinos var
žybos. Tačiau ' dabar vyrai lažinosi iš 
mažesnių sumų, . ir jis nugalėjo visai 
lengvai, nes negro iš Sjenfuegęs pasiti
kėjimas savo jėgomis jau buvo palauž
tas per pirmas varžybas. Paskiau jis 
dalyvavo tik keleto j e varžybų ir paga
liau visai jų atsisakė. Jis nusprendė, 
kad gali nugalėti kiekvieną, jeigu tiktai 
labai norės, ir priėjo išvadą, jog tai ken
kia jo dešinei rankai, kuri jam reika
linga žvejybai. Keletą kartų jis paban
dė varžytis kairiąja ranka. Bet kairioji 
ranka visuomet pasielgdavo išdavikiš
kai, atsisakydama jam. paklusti, ir jis 
nepasitikėjo ja.

“Saulė gerokai, ją pakepins,—pagal
vojo jis.—Ji daugiau neturėtų man už
tirpti, nebent naktį būtų labai šalta. 
Kažin, ką man lems šitoji naktis?’V

Virš'jo galvos praskrido lėktuvas Mi- 
amos kryptimi, ir jis pastebėjo, kaip jo 
šešėlis išgąsdino ir pakėlė į orą skrai
dančių-žuvų būrį. , ' ;
' ; , (Bus daugiau) x

\ \

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
kimų iš Didžiojo Tėvynės 
karo laikotarpio rinkinys 
“Kovoje prieš hitlerinę oku
paciją” (1948m.), C. Frad- 
kinos brošiūra “Lenininė 
Tskra’ Lietuvoje 1900-1903 
m.’ (1951 m.), kartu su 
Lietuvos TSR Knygų rū
mais išleistas bibliografinis 
leidinys “Didžiojo Tėvynės 
karo laikotarpio Lietuvos 
TSR spauda. 1941-1944 m. 
(iki Lietuvos TSR išvada
vimo)” (1955 m.), straips
nių rinkinys “Revoliucinis 
judėjimas Lietuvoje” (1957 
m.) ir kt. Pradėtas skelbti 
V. Kapsuko literatūrinis 
palikimas išleidžiant jo ži
nomą veikalą “Pirmoji Lie
tuvos proletarinė revoliuci
ja ir Tarybų valdžia” 
(1958 m.).

Mokslinio - tiriamojo dar
bo iš LKP istorijos apibend
rinimus, revoliucinio judė
jimo tradicijų populiarini
mą instituto darbuotojai 
atlieka skelbdami savo 
straipsnius laikraščiuose ir 
žurnaluose. 1948-1958 me
tų laikotarpiu i n st i t u t o 
bendrada rbiai paskelbė 
straipsnių, daugiausia iš 
revoliucinio judėjimo isto
rijos, apie 200 autorinių 
lankų.

Instituto sienose šiuo me
tu vyksta tolimesniskruopš- 
tus mokslinis - tiriamasis 
darbas: rašomi LKP istori
jos skyriai, rengiami spau
dai partinių doku m e n t ū 
rinkiniai, sudaromos įvai
rios informacinio pobūdžio 
kartotekos, renkama me
džiaga V. Kapsuko, Z. An- 
gariečio ir kitų revoliucinio 
judėjimo dalyvių, raštams 
paskelbti, dirb'aiO prie V. 
Kapsuko raštų, o taip pat 
prie visos komuni s t i n ė s 
spaudos bibliografijos. Ins
tituto bendradarbiai akty
viai talkininkauja paren
giant medžiagą Lietuviška
jai Tarybinei Enciklopedi
jai. Artimiausiais metais 
visa ši mokslinė produkcija 
pradės rodytis knygų rin
koje ir sudarys reikšmingą 
bazę tolimesniam moksli
niam - tiriamajaim darbui 
visuomeninių mokslų srity
je.

Svarbią vietą instituto 
darbe užima archyvinės-do- 
kumentinės medžiagos tvar
kymas. Instituto archyve 
telkiama partinių ir kom
jaunimo organų medžiaga 
pradedant nuo 1918 metų. 
1959 metų pradžioje archy
ve buvo jau, apie 300 tūkst. 
bylų. Instituto archyvo ty
rinėjimu užsiima visi moks
liniai darbuotojai, rašan
tieji kandidatines, disertaci
jas, monografijas ir kt. iš 
Lietuvos TSR istorijos.

Periodiniai leidiniai
Instituto moksline biblio

teka sukomplektavo didelį 
kiekį istorinės, ekonominės, 
statistinės, informacinės ir 
kitokios literatūros. Nema
ža literatūros institutui 
perdavė iš savo atsarginių 
fondų Maskvos, / Leningra
do, o taip pat Kauno biblio
tekos, Lietuvos TSR Cent
rinis valstybihiš archyvas, 
atskiri darbininkų-judėjimo 
dalyviai / "/;>"■• • : ■

Biblioteka surinko daug 
buržuazinių periodinių lei
dinių, tiesa, dar nevisai pil
nų komplektų ; 1 pradedant' 
“Aušra,” “Varpu,” “Lietu
vių • laikraščiu,“Vilniaus 
žiniomis,” “Lietuvos aidu,” 
“Lietuva,” “Rytu,” “Lietu
vos žiniomis”'1 h? baigiant 
užsienyje daW?l išeinančia

lietuviška periodika. Lietu
vių visuomeninės minties 
vystymosi istorija, buržua
zinės ir socialistinės ideolo
gijų kova yra instituto dė
mesio objektas. Užsienio 
lietuvių pažangios spaudos, 
kaip “Laisvės,” “Vilnies” 
ir kitų laikraščių pilni 
komplektai nuo pat pirmų
jų numerių išėjimo pra
džios institutui ypač reika
lingi, nes juose buvo iš
spausdinta daug medžiagos 
apie revoliucinį judėjimą 
Lietuvoje. Deja, institutui 
trūksta daugelio metų “Vil
nies,” nemaža “Laisvės” 
komplektų. Neturime “Ko
vos,” ėjusios iki 1917 metų 
JAV, “Rankpelnio,” ėjusio 
iki 1923 metų Anglijoje, 
daugelio Lietuvių Socialis
tų Sąjungos, Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos išleistų kny
gų. Ligišiol negauname ka
nadiečių “Liaudies balso,” 
JAV “Šviesos” ir kitose A- 
merikos šalyse išeinančių 
periodinių leidinių.

Metai iš metų auganti in
stituto mokslinė biblioteka 
1959 metų pradžioje jau 
turėjo apie 70 tūkst. kny
gų ir keliasdešimt tūkstan
čių periodikos komplektų.

Artimiausioje ateity
Kokie yra instituto arti

miausių metų darbo pla
nai?

Visų pirma, ins t i t u t o 
moksliniams darbuotojams 
teks toliau kelti savo moks
linę kvalifikaciją: baigti 
aspirantūrą, parašyti /kan
didatines disertacijas, įsi
gyti istorijos mokslų kan
didatų laipsnius.

Instituto septynmečio pla
ne mumatyta toliau versti į 
lietuvių, kalbą K. Markso, 
F/ Engelso ir V. Lenino 
raštus, o taip pat kitus 
svarbius marksizmo-leniniz
mo teorinius veikalus.

Partijos istorijos sekto
riaus darbuotojai, talkinin
kaujami kitų mok s 1 i n i ų 
įstaigų bendradarbių, nu
mato pabaigti parašyti Lie
tuvos Komunistų partijos 
mokslinę istoriją, išleisti 
LKP suvažiavimų, konfe
rencijų/ Centro Komiteto 
plenumų rezoliucijas iš 
1918-1940 m. laikotarpio ir 
LKP suvažiavimų išklausy
tus ataskaitinius praneši
mus ir priimtas rezoliuci
jas iš 1941-1959 metų lai
kotarpio. Be to, numatoma, 
išleisti 5 tomai, LKP atsi
šaukimų, pasirodžiusių po
grindyje 1918-1944 metais. 
Baigiama drauge su Lietu
vos TSR Knygų rūmų ben
dradarbiais parengti spau
dai/V. Kapsuko raštų bib
liografija. Toliau bus ręn- 
giama visos komunistinės 
spaudos bibliografija. Jau 
surinkti, iš periodinės spau
dos ir perrašyti V. Kapsu
ko raštai. Artimiausiais 
metais, bendradarbiaujant 
su Grožinės literatūros lei
dyklos darbuotojais, bus 
pradėti leisti jo rinktiniai 
raštai, kurių susidarys ke- 
lioliką tomų; Tokių > pat 
būdu rengiama medžiaga 
išleisti Z. Angariečio, K, 
Požėlos, K. Didžiulio ir ki
tų Lietuvos revoliucinio ju
dėjimo dalyvių rinktiniams 
raštams.

Amerikiečiai gali padėti

JAV išėjusios spaudos ko
lekciją pradedant nuo J- 
Šliupo “Lietuviškojo bal
so,” “Vienybės Lietuvnin
kų” ir baigiant dabar išei
nančia spauda. Telkiant šią 
medžiagą gali daug prisidė
ti ir užsienyje gyveną lie
tuviai — mokslo draugai: 
rinkti visokią lietu v i š k ą 
spaudą — knygas, brošiū
ras, atsišaukimus, laikraš
čių ir žurnalų komplektus, 
visokią medžiagą apie Lie
tuvą, o taip pat darbininkų 
judėjimo dalyvių ir kitų 
visuomenininkų laiškus, at
siminimus, fotonuotraukas 
ir kitokius dokumentus ir 
persiųsti juos Partijos isto-

dėlį į lietuvių tautos kultū
ros kėlimą, padėdamas Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nėms susipažinti su mark
sizmo - leninizmo idėjomis, 
surinko ir rūpestingai sau
go daug Lietuvos darbinin
kų judėjimo istorijos doku
mentų. Besiplečiant moksli-, 
niam tiriamajam darbui 
visuomeninių mokslų srity
je instituto įnašas į svar
bios medžiagos rinkimą ir 
publikavimą, Lietuvos dar
bo žmonių išsivadavimo is
torijos marksistinį nušvie
timą, į Tarybų Lietuvos 
darbo žmonių ideologinį 
auklėjimą ir toliau didės.

R. Šarmaitis

Atradimai Kauno pilyje
Lietuvoje tarybinės san

tvarkos metais didelis dė
mesys skiriamas architek
tūros, storinių, archeologi
nių ir etnografinių pamin
klų globai, saugojimui ir 
moksliniams tyrinėjimams. 
Šiuo metu didelius restau
ravimo ir konserv avimo 
darbus Trakų, Kauno, Me
dininkų ir Gelgaudų pilyse 
vykdo Valstybinis statybos 
ir architektūros r e į k a 1 ų 
komitetas.- Ypač daug pa
daryta Trakų salos pilyje. 
Čia jau konservuuoti bokš
tai, atstatytos sienos, bai
giami restauruoti gyvena
mieji rūmai. Šia^ metais 
visiškai atstatytas donžonas 
ir gyvenamieji rūmai. Juos 
visai užbaigus, rūmuose 
galės būti įrengtas Trakų 
miesto ir pilių istorijos bei 
kraštotyros muziejai.

Atlikus pagrindinius Kau
no pilies bokštų ir pUies 
sienų konservavimo bei res
tauravimo v darbus, pilies 
teritorijoje jau eilė ’metų 
vykdomi gana plataus mas
to archeologiniai tyrinėji
mai. Tyrinėjimų metu bu
vo aptikti įdomūs gynybi
niai XVl amžiaus statiniai. 
Kaip yra žinoma, Kauno 
pilis stovėjo svarbiausiame 
kelyje, kuriuo kryžiuočiai 
vykdė savo puolimus į ryti
nes feodalinės Lietuvos te
ritorijas. 1362 m. kryžiuo
čiai pirmą kartą sugriau
na Kauno pilį. Po to ji vėl 
daug kartų puolama. Su
prantama, piPs buvo re
montuojama, atst a t o m a , 
naujai tvirtinama. Pasekti 
Kauno pilies istoriją, jos 
statybos eigą, planą, buvu
sius . sugriovimus ir atsta
tymus ir yra archeologinių 
tyrinėjimų uždaviniai. Ži
noma, kad Kauno pilis bu
vo gana didelė, jos didesnę 
dalį nuplovė Neries potvy
niai ir. iki njūsų dienų te

išliko rytinis ir vakarinis * 
bokštas, pietinė siena ir ry- 
tinęs bei vakarinės sienos ' 
dalis. Ar neišliko Kauno 
pilyje senesniųjų statybos 
liekanų ir kur jos galėtų 
būti? Šį klausimą ir ėmė v 
aiškinti mūsų archeologai. 
Tuo tJkslu pradėti kasinė- , 
jimai aplink rytinį bokštą 
prie pietinės sienos ir va-~ 
karinio bokšto. Pasirodo, 
kad archeologų spėjimai 
buvo pagrįsti. Kasinėjamų 
metu surasti seniausieji 
Kauno pilies mūrai ir pilies : ‘ 
teritorijos apgyvendinimo 
pėdsakai. Čia labai svarbių 
duomenų davė perkasas, 
pravestas nuo vakarinio į
bokšto išorinės sienos Ne-;
ries link. Čia kel’ų metrų 
gilusioje atsidengė seniau-' 
šieji pilies apgyvendinti 
sluoksniai, kurie s^kia V- 
VI a., ir seniausioji .mūro 
siena. Pasirodo, kad s&' ?
niaurioji. f Jgwo siena jap| 
buvo pastatyta, greičiausia, 
XIII a. viduryje. y/v

Dabar galima drąsiai 
tvirtinti, kad pilis mūro/ 
sienas jau turėjo XIII-’ 
ame amžiuje. Tuo ir gali
ma paaiškinti, kad kryžiuos 
čiai ilgą laiką jos nedrįso 
pulti. Be to, iki šiol buvo 
tvirtinama, kad mūrinė 
statyba Lietuvoje tepasL 
rodė XIV amžiuje ir pla- 
čiau paplinta tik XV a. i 
pradžioje. Padaryti atra
dimai Kauno pilyje įrodo, 
kad mūrinė statyba Lietu- . j 
voje jau buvo žinoma ^III 
amžiuje.

Tyrinėjimų metu suras
ta daug įdomių radinių, 
kaip, pavyzdžiui, geležinių 
strėlių, ietigalių, peilių, 
pentinų, sviedinių, puodų,.* 
koklių, suanglėjusių grūdų, 
drabužių ir kt. (Archeologių 
riiai tyrinėjimai Kauno pi
lyje tebevyksta.

P. Kulikauskas^^> |

, 'Instituto archyvas ir 
mokslinė biblioteka toliau 
tėlks dokumentinę ir litera
tūrinę medžiagą. Institu
tui rūpi surinkti kiek ga
lima pilnesnę ne tik Lietu
voje/ bet ir užsienyje," ypač 4 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., kovo (March) 15, 1960



LAISVOJI 
SAKYKLA

Daugelis sutikę mane 
klausia, kodėl aš neberodau 
judamų paveikslų. Noriu 

. visiems pranešti, kad aš 
filmus teberodau. kas ma
ne kviečia ir sutinka užmo
kėti tam tikrą kainą, mie
lu noru patarnauju.

Bet dabar aš esu keblio
je padėtyje. Kaip žinia, aš- 
tunu pagaminęs daug lie-' 
tuviskų mmų, Kurių paga-!

Waterbury, Conn.
Parengimas ir aukos

Kovo 5 d. turėjome gerą 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kuopos susirinki
mą ir kartu atžymėjome 
Tarptautinę Moterų uieną. 
Nors oras pasitaikė pras
tas, bet žmonių susirinko 
pusėtinai gerai.

K. Stanisiovaitienė kalbė
jo apie moterų kovas. K. 
Krasnickas dar tuo reikalu 
pridėjo ir pakalbėjo apie

minimas man kaštavo daug 
pimgų. Buvau pradėjęs; 
piacų maršrutą, susisiekiau 
su klubais, užėmiau jų sve
taines. Buvau paėmęs Lie-' 
tuvių Piliečių biubo svetai-1 
nę 280 Union Ave., Wil-1 

Tiamsburge vasario 12 d.,| 
vasario 14 d. buvau paė-j 
męs Maspetho klubo sve-! 
tainę 69-61 Grand Ave.,' 
vasario 19 d. Švento Jurgio 
^Vetainę, 180 New York 
Ave., Newark, N. J., ir va- 

'ftario 21 d. Lietuvių svetai
nę ant 2nd Avė. Elizabethe. 
Padaviau Juozui Tysliavai 
garsinimą, kad paskelbtų 
“Vienybėje”, ir J. Stukui, 
kad pagarsintų per radiją. 
Bet mano skelbimas nepa
sirodė nei “Vienybėje”, nei 
per radiją. Paklausus Tys- 
liavos, kodėl jis filmų rody-1 
mo nepagarsino, atsakė, 
kad dipukai , protestuoja, i 
Paklausus Stuką, atsakė, I 
kad jam Valaitis užprotes
tavo.

Po tam pradėjau gauti 
atsakyčius iš svetainių sa
vininkų, kad jie svetainių 
man nebeduos. Taip atsakė j 
Williamsburge, Newarke ir 
Elizabethe. Maspetho klu
bas svetainės neatsakė, bet 
kadangi niekur nebuvo fil
mų rodymas pagarsintas, 
tąhniekas nesusirinko.

Dabar aš, sužinojau, kad 
ne dipukai tame kalti, bet 
toji traicė — Tysliava, Stu- 
kas ir Valaitis. Jie padarė ( 
suokalbį prieš mane, o kai--

savo įspūdžius Lietuvoje, 
kurioje lankėsi praėjusią 
vasarą.

Po to moterys pateikė 
skanių valgių. Pavalgėme, 
pasikalbėjome ir nuspren
dėme paremti dienraštį 
“Vilnį” jo 40-ties metų su
kakties proga. Aukų sukėlė- 
me $40. Aukavo sekamai:

Petras Bokas $11, Dr. J. 
Stanislovaitis ir K. Stanis
iovaitienė $5.

Po $2: J. Kutelis, Ida Ab- 
lozienė, M. Svinkūnienė, W. 
Jakubonis, Br. Marcenionis 
ir Klem Jankeliūnienė. J. ir 
M. Ulozai —$1.50.

Po $1: J. Zelenekas, J. 
Strižauskas, J. Dvilinskas, 
V. Krasnickas, Vincas Ru
ginis, A. Antanavičius, J. 
Vaitonis, J. Bartkus, Ant. 
Mockaitienė, K. Krasnic
kas ir E. Buzienė. 
..Visiems ir visoms auko
jusiems ačiū!

J. Strižauskas

New Haven, Conn.
LDS 16 kuopa rengiasi 

prie pietų, kurie bus Kovo 
20 d. Pietų metu susitiksi
me daug gerų draugų ir 
pasišnekėsime apie ateities 
reikalus. Pietūs, prasidės 1 
vai. pietų metu. Rengėjai 
prašo visus būti laiku.

Sužinota, kad mūsų geri 
draugai Tumosai žada iš
vykti į Kaliforniją ir ten 
apsigyventi pas savo sūnų.

tę verčia ant dipukų.
Mano gaminti filmai yra 

Amerikoje gaminti ir nepo
litiniai. Taigi, kai jie atsi
sako filmus garsinti ir ne
duoda svetainių, jie prie
šingi lietuvybei, kuriai aš 
darbuojuosi per daugiau 
kaip trisdešimt penkis me
tus. Daug dolerių ant lietu
vybės aukuro sudėjau, pa
gamindamas šešis lietuviš
kus kalbančius filmus.

Dipukai, kurie jau yra 
matę mano filmus, džiau
giasi ir giria mane kaipo 
filmininką.

Jurgis Klimas

ELIZABETH, N. J.
*Ch. Anuškis atostogas 

geidžia Floridoje. Ignas Be- j 
city taipgi buvo nuvažiavęs! 
į Floridą, bet jam ten ne-* 
patiko, tai paršovė atgal.

Reporteris

į Mūsų kolonijos susipratę 
! lietuviai turi d&ug juoko iš 
: tų ponų, kurie ruošėsi čia 
-pasipinigauti “Lietuvos 
laisvinimo” vardan. Bet 
nieko iš to neišėjo. Nieks 
jiems nepritarė; jų paren
gimas sulindo į skylę, o 
dabar vieni kitus kaltina.

Miesto “šunų tvarkyto
jai” yra bėdoje. Mat, jie 
gaudydavo benamius šunis 
ir pardavinėjo juos Yale 
universitetui, gaudami po 
$7 už šunį. O pilietis, norė
damas savo susirgusį arba 
seną šunį sunaikinti, pri
mokėdavo jiems po $4 už 
šunį, kad tik jį paimtų.

Sakoma, su apie 400 šu
nų jie taip pasielgė; pini
gus turėjo atiduoti mies
tui, bet taip nepadarė. Tai 
dabar ir yra bėdoje.

JSK

Worcester, Mass

Pittston, Pa.
Mano įspūdžiai

Prieš daugelį metų man 
teko Pittstone ir apylinkė
je gyventi. Tais' ’laikais 
lietuvių tarpe buvo veiki
mas, turėjo organizacijas, 
teatrališką kuopą, knygy
nėlį, bet vėlesniu laiku ži
nių iš ten nesimatė.

Bet dalyvaudamas “Lais
vės” dalininkų suvažiavi
me, Ozone Park, N. Y., su
ėjau iš Pittstono ir Wilkes- 

! Barrės dalyvius/ Pasikal
bėjus pasirodė, kad > veiki
mo ten yra, tik niekas ne
parašo, vis atidėlioja, o ka
da jau atsitolina nuo pa
rengimo, tai ir nerašo.

Turėdamas reikalų Wil
kes-Barre je, nuvykau ir į 
Pittstoną. Na, ir peržiūrė
jau “Laisvės” skaitytojų 
listą. Pasirodo, gerai, visi 
pasimokėję iki 1961 m., iš
skiriant tuos du pažangie
čius, kuriuos sutikau “L.” 
dalininkų suvažiavime. Pa
tarčiau V. Žilinskui juos 
aplankyti ir iškolektuoti už
vilktas prenumeratas.

Taip miestai daro blogą 
įspūdį. Wilkes-Barre se
niau buvo gražus miestas. 
Dabar kitaip atrodo. Daug 
namų yra pardavimui. Tas 
pats ir su W. Pittstonu.

Anglies kasyklos užsida- 
?ę, tai yra cigarų ir dra
bužių fabrikėlių. Bet tai 
maži, dirba po tuziną kitą 
moterų ir merginų. Gi vy
rai daugumoje gyvena iš 
pensijos, o jaunesni išvaži
nėjo. Pasirodo, kad čia mo
terys daug mažiau gauna 
mokėti, kaip didmiesčių. 
Sukirptą medžiagą atveža, 
čia pasiuva ir tada išsive
ža.

Beje, vasario 14 d. Pitts
tono kunigas K a s a k a itis 
rengė parengimą, kaip jis 
sakė, “Lietuvos išpirkimo, 
ar nupirkimo” reikalais. 
Pasitaikė daug sniego, tai 
parengimas buvo menkas. 
Aukų labai mažai gavo, tai 
nei negarsino. Ten buvęs

Binghamton, N. Y.
Paveikslai iš Tarybų 

Lietuvos
Dr. Jonas S. Stanislovai

tis ir jo žmona Kristyna 
atvyksta į Binghamtoną. 
šeštadienį, balandžio 9 d., 7 
valandą vakare, Sokplaune 
Hali, 226 Clinton St., . jie 
rodys paveikslus iš Lietu
vos.

Jie, būdami Tarybų Lie- 
tnuvoje, nutraukė tas vie
tas, į kurias buvo nuvažia
vę. Viso turi apie 500 spal
votų paveikslų. Kristina 
Stanisiovaitienė duos paaiš
kinimus apie paveikslus. 
Todėl nei vienas nepraleis
kite progos nepamatę mi
nėtų paveikslų iš Lietuvos. 
Įžanga tiktai $1 asmeniui.

Mes visi, su nekantrumu, 
laukėme žinių iš mūsų gim
tosios tėvynės ir tankiai 
bandome persistatyti min
tyse ių dabartini gyvenimą. 
Tai dabar kiekvienas, kUr

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia ALDLD 11 kuopa

Kalbės Rojus Mizara
X

Jis tik k<\grįžo iš ilgos kelionės po Lietuvą. Daug 
ųiatė /'daug girdėjo ir tą viską pasakys mums

\ SEKMADIENĮ

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

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

Rengiftio Komisija

riamtik degą Lietuvos mei
lės ugnelė Širdyje, turės 
progą pamatyti tuos vaiz
dus — paveikslus ir išgirs
ti paaiškinimus apie juos.

Šį paveikslų rodymo va
karą rengia LDS 6-ta ir 
LLD 20-ta kuopos ir širdin
giausia užprašo ir artimes
nių miestų lietuvius atvyk
ti pas mus ir pamatyti tuos 
puikius vaizdus. Būtų labai 
malonu šiame vakare pasi
matyti su mūsų gerais kai
mynais, draugais: seranto- 
niečiais, pittstoniečiais, wil- 
kesbarriečiais, ročesterie- 
čiais ir kitais.

Pabaigus rodyti paveiks
lus, turėsime ir užkandžių 
ir šiltų ir šaltų gėrimų. Bus 
proga visiems sykiu links
mai laiką praleisti, drau
giškai pasikalbėti ir sueiti 
į artimesnį draugiškumą. 
Užkandžiams kaina tiktai 
$1. Laukiame draugiško 
pasimatymo su visais.

Rengimo Komisija

Cleveland, Ohio
LLD 22 kuopos susirinki

me narių dalyvavo mažai. 
Tai peiktinas dalykas, kad 
neatsilankė, o kito susirin
kimo greitai nebus. Buvo 
renkamas delegatas į atei
nančią konferenciją. Taip
gi reikia prisirengti ir prie 
“margučių” parengimo, ku
ris įvyks balandžio 23 d.- 
Gautas naujas narys, tai la
bai smagu. Reikėtų, kad ir 
kiti nariai pasistengtų gau
ti naujų narių. Duoklė ne
didelė, nariai gauna po ge
rą knygą ir žurnalą “Švie
są”.

Nutarta '* pas v e i k i n t i 
dienraštį “Vilnį” 40-ties 
metų sukakties proga su 
$20, ir paaukota LLD cent
rui knygų reikalams $20.

Worcester, Mass.
Kovo 4 d. naktį buvo su

areštuotas Julius Tamošių-! 
nas, L. D. Klubo gaspado- 
rius, kuris vasario 21 d. 
buvo pabėgęs su nemaža 
suma pinigų ir dokumen
tais. Kovo 5 d. apie 5 vai. 
po pietų, jo broliui uždėjus! 
kaucijos $1,000, liko paleis
tas iš kalėjimo iki teismo.

Dabar jau nori vesti de-j 
rybas su Klubo Komitetu 
dėl susitaikymo, jau sugrą
žino paimtus dokumentus.! 
Aišku, Klubas taikysis, jei 
jis atlygins skriaudą.

D. J.

Brockton, Mass.
Padėka

Širdingiausiai dėkojame 
visoms giminėms, drau- 

! gėms ir draugams, kurie 
išreiškė užuojautą arba su 
pagalba prisidėjo laike mir
ties Kenneth Andrulis, 6-ių 
metų amžiaus berniuko.

Tariame didelį ačiū už 
atsilankymą į šermeninę, 
gėles, palydėjimą į kapines. 
Dėkui W. Yuodeikiui ir 
Geo. Steponauskui už pa
ruošimą užkandžių sugrį- 
žusiems nuo kapinių į L.T. 
Namo patalpas.

Visiems ir visoms nuo
širdžiausia mūsų padėka!

Ai iii j a ir Charles, 
berniuko tėvai;

Antanas ir Petronė, 
Afilijos tėvai.

Philadelphia, Pa.
IŠ ALDLD 10 KUOPOS 

DARBUOTĖS
Paskiausiai įvykęs susi-: 

rinkimas nariais buvo ne- 
! skaitlingas, bet pas narius

Pataisa . yra nemažas susirūpinimas
Laisvės’’iNo. 19, kur bu- tuo, ką'mes čia turime da- 

ryti dėl sutikimo ALDLD 
suvažiavimo ir LDS seimo. 
Jau seniai čia įvykdavo 
darbininkiškų organizacijų

vo paskelbta aukos, surink
tos J. Daraškos mirties pa
minėjime yra pral e i s t a 
aukavusių vardai. Aukojo 
po $2 J. Webra ir C. Kana- 
pickas, E. Gabriūnienė— 
$1.50, o ne $1. V. M. Gauri- 
lius aukojo ne $3, o $4. At
siprašau !

- A. R.

Hudson. Mass.
Piešimai

Mūsų miestelyje priviso 
plėšikų. Per dvi savaites 
apiplėšė kelias krautuves 
ir Lietuvių P. Klubą. Kol 
kas plėšikai dar nesugauti. 
L. P. klubui padarė daug 
nuostolių.

Nors klubas jau parduo
tas, galutinas pardavimo 
reikalas eina per valdiškas 
įstaigas, bet visi klubo na
riai bus šaukiami į susirin
kimą aptarimui tų dalykų.

Klaidų atitaisymas
“Laisvėje”; iš kovo 1 d. 

pasakyta, kad mirė Navic
kienė, o turėjo . būtL Navi- 
cionienė.

P. Vaitekūnas

suvažiavimai.
Negeistinas prietykis, kad 

pora darbščių kuopos narių 
.sunkiai susirgo. Protokolų 
raštininkas J. Kazlauskas 
turėjo didelę operaciją, 
randasi ligoninėje ir, žino
ma, ims laiko, kol atgaus 
sveikatą. Iždininkė drg. O. 
Žalnieraitienė taipgi ligo
ninėje išbuvo keletą savai
čių, ir josios sveikatėlė la
bai silpna. O kaip šie drau
gai norėtų pamatyti pa
veikslus iš Lietuvos, ku
riuos čia parodys J. Gry
bas penktadienio vakare, 
kovo 18 d., Rusu svetainė
je, 1150 N. 4 th St.

Susirinkimas nutarė pa
sveikinti “Vilnį” su 10 do
lerių josios 40 metų sukak
ties proga. Kalbėjo, kad 
sveikinsime ir “Laisvę” su 
josios 50 metų sukaktimi.

Taigi svarbių įvykiii yra, 
tik reikia geros sveikatos 
darbštiems draugams.

R. M,

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 W. 14th St., New York 11, N. Y. 

Tel. CHdsea 3-2583
Praneša atidarymą naujo Skyriaus Los AngeleSj Cal., .iš kurio galite siųsti dovanų pakus i visas dalis USSR.

GENERAL PARCEL, <K TRAVEL CO., INC.
3216 Sunset Blvd.,' Los Angeles, Calif. 

Tel. Normandy 5-9887
MANAGER: I. tROSTIANETSKII

Mūsų firma yra jsisteigusi reputaciją pasitikėjimo ir greito užsakymų išpildymo. Tūkstančiai mūsų 
patenkintų klientų yra įrodymas šio konfidėntiškumo.

Mes esame tikri, jog. Los Angeles gyventojai malųpi ai sutiks šio naujo skyriaus mūsų mieste atidarymų.
. kuris užtikrina greitą ir akuratną dovanų siuntinių pristatymą į visas USSR dalis. 

Prašykite katalogo nemokamai. Sekite mū šų reguliarius pasiskelbimus dėl smulkmenų.

į.......... .......
I Baltimore, Md.

Mirus

Vincui Jekeičiui (Ekwise)
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 
Amilijai, dukrelei Virginia!, žentui Peter 
Katich, marčiai Eleanorai ir 3 anūkams.

F. J. Pivariūnai
P. K. Kupriai
S. Raymond
O. Kučiauskaitė
K. V. Lopattai
Mr. & Mrs. Sijavičiai
Mr. & Mrs. Braziai 
Mr. & Mrs. Mack 
Mr. & Mrs. Astle 
A. ir Anna Žemaičiai
P. ir O. Paserskiai

F. J. Deltuvai
M. Seimis
J. Deltuva
J. H. Balsiai
J. U. Staniai
Mrs. Anna Jacobs
Mrs. H. Cwon
Mrs. C. Vitkus
Mary McDonald 
Mr. & Mrs. Petraičiai

St. Petersburg, Ha.
Pranešimas, užkvietimas
Mums pavyko gaut du 

filmus iš Lietuvos “Tiltas” 
ir “Chernikovo” kolūkis”. 
Šiuos du filmus pirmu kar
tu rodys LLD 45 kp. kovo- 
March 21 d., pirmadienį, 
7:30 vai. vakare, Letter 
Carriers svetainėj e, 314 
15th Avė. S., St. Peters
burg, Fla.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus lietuvius, vietinius ir 
turistus, pamatyti, kaip gy
vena mūsų broliai ir seses 
Lietuvoje.

Pasinaudokite šia reta 
proga, nes kitos tokios gal 
nepasitaikys.

Nes/graudinsite pamatę 
virš minėtus filmus iš Lie
tuvos.

Dar kartą nuoširdžiai 
kvi'eč’ame visus atsilanky
ti.

LLD 45 kp. Komisija

Pittsburgh, Pa.
Kreipimasis

Gerbiami lietuviai! Jūs 
jau matėte spaudoje, kad 
šiemet balandžio 9-10 dd. 
sukanka dienraščiui “Vil
nis” 40 metų. Visur darbi
ninkiškos spaudos rėmėjai 
ir geros valios lietuviai ren
ka aukas pasveikinimui 
“Vilnies” j o s sukakties 
proga.

Nepasilikime nuo kitų ir 
mes, pittsburghiečiai! Tam 
reikalui esame išrinkti pa
rinkti aukų. Kada pas ju
mis lankysimos, tai žinoki
te reikalą ir paaukokite 
pagal išgalę. Galite mus 
pašaukti ir telefonu: P. A. 
1-0808 arba F. E> 1-8550, 
tai mes pribusime ir jūsų 
auką priimsime. Iš_toliau 
prašome aukas - siųsti: J. 
Mažeika, 127 Camp Horne 
Rd., Pittsburgh 2, Pa.

J. Mažeika
J. Portikas

Hartford, Conn.
Įvairios žinios S . f, 

“Laisvės” choras moko ~ 
si gražių naujų dainų ir*' 
pakartoja senas, kad gerai 
pasirodyti pavasariniame: 
parengime. Diena paskelb- \ 
sime. Chorą moko Vilmą*' 
Hollis, kuri jau per 15-ką'i 
metų jam vadovauja.

Smagu, kad jau pasveiko'* 
F Roman ir sugrįžo į chorą - 
dainuoti, tai jis užpildė** 
spragą beisų tarpe.

Chorietė A. Kicienė' ne?.” 
sveikuoja ir ketina pasi-** 
duoti į ligoninę sveikatos 
pataisymui. Linkime j a i 
kuo greičiausiai pasveikti^ 

O. Giraitienė neteko myli
mo brolio Medelio. Reiškia-^ 
me jai gilią užuojautą.

L. Žemaitienė yra links
ma, nes susirašė su J. Gry-* 
bu Lietuvos filmų reikale.' 
J. Grybas sutiko atvykti ir ‘ 
filmus parodyti. Filmų, ro-’ 
dymas bus balandžio 8 d., 
5 vai. vakare, 155 Hunger
ford St. Visi ir visos įsitėį: ’ 
mykite ir dalyvaukite.

Kovo 21 d. Moterų Klųę; 
bas turės svarbų susirinki; " 
mą. Visos draugės prašo*! 
mos atsilankyti.

Klubietė M. Barnett tu
rėjo operaciją. Jau sveiks
ta. Linkime pilnai susveiks 
ti. ^5"

V.

Rumford, Me. ?
Pataisa

“Laisvės” No. 18-tam a$£.’ 
rašyme W. Padgalskio mirįį’ 
ties įvyko klaidų. Ten pasą?: 
kyta, kad velionis buvo pą* 
laidotas vasario 16 o tu- ' 
rėjo būti vasario 1 d.. Pa
dėkos žodžiuose pasakyta ’ 
“mūsų vyro ir tėvo”, o tu- J 
rėjo būti “Mano vyro ir tė
vo”. •

A. Apšegien? /

Daugiau įvairių parengi
mu laisves naudai
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Kunigas apsiriko
(ŽIUPSNELIS ATSIMINIMŲ)

Kada Lietuvą valdė po
nai, visi moksleiviai turėjo 
mokytis tikybos, ir eiti į 
bažnyčią. Kunigai, mokyk
lų kapelionai mokinius į 
bažnyčią viliojo ir raginte 
ragino, nevengdami baugi
nimų. Mus, Ukmergės gim
nazijos moksleivius, li928 
metais kunigas išmetė iš 
bažnyčios. Kodėl?

Visų pirma turiu pasa
kyti, kad išmetė iš kalėji
mo bažnyčios, o ne iš cerk
vės, paverstos bažnyčia ir 
skirtos moksleiviams.

Nuo 1925 metų Ukmer
gės gimnazijoje veikė slap
tos komjaunimo kuopelės. 
1926 metais komjaunuoliai 
įsteigė gimnazijoje viešą 
pažangiųjų moksleivių or
ganizaciją, pavadinta Kul
tūros būreliu. Man teko va
dovauti to būrelio Dramos 
sekcijai, ruošti mieste vai
dinimus. Iš gaunamų paja
mų rėmėme Raudonais Pa-1 
galbą. šelpusią politinius ' (Liet, pionierius,
kalinius, revoliucinio judė
jimo dalyvius.

Fašistams užgrobus val
džią, vieną sekmadienį Į 
Kultūros būrelio narių su
sirinkimą, vykusį gimnazi
jos rūmuose, Įsibrovė poli
cijos viršininko pavaduo
tojas. Jis paskelbė, kad val
džia mūsų būrelį uždariusi, 
pagrobė protokolų knygą, 
gulėjusią ant stalo, ir lie
pė išsiskirstyti. Kultūros 
bėreli uždarius, Dramos 
sekcija veikė toliau: šaukė 
susirinkimus,, koncertus ir 
1927 metu rudenį pradėjo 
leisti šapirografuotą laik
raštėlį “Jaunystės akor
dai”. Man. kaip sekei ios 
pirmininkui, teko jį reda- 
guoti. ,

Laikraštėlis išgąs d i H b 
gimnazijos direktorių ir 
kapelioną, nes' jame buvo 
skelbiamos bedieviškos ir 
socialistinės mintys. Jiems 
pareikalavus, mokytojų ta
ryba nutarė Dramos sekci
ją panaikinti ir sulaikyti 
laikraštėlio platinimą. Tai 
buvo 1927 metais, prieš pat 
žiemos atostogas.

Po atostogų, 1928 metų 
sausio 9 dieną, atsitiko tai, 
ko mes nelaukėme. Naktį 
į kambarį, kuriame aš gv- 
venau su Romu Šarmaičiu 
ir Augustu Tamašausku, 
įsiveržė policija. Ji padarė 
kratą ir mus visus tris 
gatvės viduriu nuvarė į da
boklę. Daboklę radome pus
pilne. Ir vis dar naujus ve
dė. Susirinkome visas Kul
tūros būrelio aktyvas, kurį 
sudarė daugiausia komjau
nuoliai.

Po kelių dienų mus pra
dėjo tardyti, o no to siusti 
į kalėjimą. Kalėjime nebe
galėjome susitikti. Tyčia 
išmėtė no atskiras kame
ras, kad negalėtume susi
mokyti, kaip laikytis tar
dymo metu. Nei nežinojo
me, kas iš suimtuių atvary
tas į kalėjimą, o kas paleis
tas. Kalbėtis “telegrafu” 
nėr siena dar nemokėjome 
ir, apskritai, kalėjime jau
tėmės nekaip. Kunigas pa
siryžo atvesti mus i “teisin
gą kelia” ir pasiruošė pa
mokslui. Jis turėjo paska
tinti mus prašyti pasigailė
jimo. v
-U Kalėjime buvo bažnvčia, 
j kuria atvesdavo kalinius 
namaldu klausyti. Atvedė 
if mus. uniformuotus gim
nazistus. Mes tuojau, sar
gams nepastebint, susime
tėme i kamna ir pašnibždo
mis ėmėme tartis mums rū
pimais klausimais. Paaiš
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kėjo, kad apie slaptą mūsų 
veiklą policija nieko neži
no, kad išdavikų mūsų tar
pe nėra. Pašnekesys tiek 
mus pagavo, kad mes pa
miršome atsargumą: ne
bekreipėme dėmesio į mi
šių skambučius bei sargų 
komandą klauptis ir stotis.

Rėksmingu, piktu balsu 
kunigas kreipėsi į bažny
čioje budėjusius sargus ir 
liepė jėga išmesti iš bažny
čios tris moksleivius, dievo 
nebijančius bolševikus.

Apie atsivertimą prie 
dievo, nors ir kaip baisus 
atrodė kalėjimas, mums nė 
vienam net mintis nekilo. 
Kunigas apsiriko. Komjau
nuoliai nebuvo minkštakū
niai lepūnėliai. Tada dva
siškam tėveliui nieko dau
giau ir neliko, kaip tik iš
mesti mus iš bažnyčios.

J. JURGINIS, 
istorijos mokslų 

kandidatas
1959.XI.1)

Kongresmano A. C. 
Powell bėdos

Šiuo tarpu Niujorke, fe- 
deraliniame teisme, tęsiasi 
Harlemo kongresmano 
Adam Clayton Powell Jr., 
teismas. Jis kaltinamas už 
tai, kad nesumokėjo val
džiai taksų už pajamas.

Valdžios prokuroras, sa
ko, būk Powell “nusukęs 
nuo valdžios” tūkstančius 
dolerių taksais už savo ir 
savo žmonos, pianistės Ha
zel Scott, pajamas.

Primetama jam daug 
“suktybių”, tik nežinia, ar 
tie primetimai pasitvirtins.

Mat, A. C. Powell yra 
negras, taipgi negrų kuni
gas, na, ir jis turi labai 
daug įtakos savo rajone; 
žmonės, jį myli ir gerbia už 
tai, kad jis kovoja už jų rei
kalus, ypatingai už negrų 
išsilaisvinimo reikalus.

Dėl to Powell susilaukė 
daug priešų. Jis puolamas 
ir per komercinę spaudą ir 
per radiją. Jam, be to, pri
metama ir tai, kad jis per 
daug ištaigingai gyvenąs; 
sakoma, turįs net tris au
tomobilius ir dvejus na
mus; dažnai, girdi, uliojąs
brangiausiuose restoranuo
se.

Bet visa tai tenka imti 
“su druskos kruopa”, kaip 
sako amerikonai. Teismo 
eiga parodys tikrą padėtį.

Powell teisiamas prie 
džiūrės, kurią sudaro visi 
baltieji.

Sako, taksio 
vainiotojas-vagis

Suimtas taksio vairuoto
jas Irving Cole, 40 metų 
amžiaus, gyvenąs po num. 
2942 W. 36th St., Brookly
ne. Policija kaltina šį vyrą, 
sveriantį 260 svarų, apiplė
šime ginkluoto vežimo, ga
benusio $23j937. Vežimas 
buvo apiplėštas sausio 29 
d. ir jame buvę du sargai 
buvo pašauti.

Policijos tvirtinimu, Ir
ving Cole buvęs “smegeni
mis” ir kitų apiplėšimų.

Kaipgi jis buvo suimtas?
Išdavyste! Išdavę polici

jai tie, “kurie visą Cole 
darbelį žinoję”.

Bronx upėje prigėrė Mike 
Vena, 10-ties metų berniu
kas. Jis žaidė ant ledo, le
das sulūžo ir vaikas nu
skendo.

Laiškas iš Lietuvos
Pažangi-etė draugė Ona 

Dobinienė gavo nuo savo 
brolio laišką iš Lietuvos, 
kuriame, be asmeniškų da
lykėlių, randame keletą žo
džių apie kai kuriuos pabė
gėlius iš Lietuvos. Skaito
me:

“Daug pas jus yra buvu
sių Lietuvos parazitų, iš
gamų, kurie kankino ir 
šaudė mūsų žmones. Pra
keikti išgamos sušaudė mū
sų pusbrolį iš mamytės pu
sės Bronių Gedvilą. Kai jau 
frontas atėjo prie Lietuvos, 
tai visi jie, kaip žalčiai, 
traukėsi į vakarus su visais 
prisiplėštais turtais, ku
riuos ir dabar tebelaiko. Ir 
dabar jie vėl nori karo. Te
gu jie nemėgina savo snukį 
kišti, nes nieko nebepada
rys. Mūsų šalis galinga, ji 
padalys, kad būtų taika, 
kad karo nebebūtų. Ir mes 
būsime laimingi, ir mūsų 
kaulai nebesimėtys po lau
kus, kaip buvo per praėjusį 
karą. Mes turėjome keltis 
kaip iš numirusių ir vėl 
statyti savo sug r i a u t u s
miestus ir kaimus, kol pra
sigyvenome...”

Atrado merginos 
deimantinį žiedą

Brooklyne įvyko keistas 
deimantinio žiedo pameti
mas, o dar įdomesnis jo su
radimas. Sekmadienį mer
gina Joyce Mullan, gyve
nanti 1682 Nostrand Avė., 
Brooklyne, prie savo namų 
kalbėjosi su savo sužiedoti- 
niu T. McCauley. Staiga jai 
nusmuko deimantinis žie
das, $2,000 vertės, kurį tik 
buvo gavus nuo savo myli
mojo, kaipo susižadėjimo 
ženklą. Abu jaunieji yra po 
21 metų amžiaus.

Žiedas nukrito į didžiulę 
sniego krūvą ir dingo. Bu
vo ieškota, bet kur surasi 
“adatą šieno kupetoje”.

Bet štai antradienį, Mrs. 
Sally Burke, artima kai- 
minka, pastebėjo, kad žie
dukas žvilga požeminio 
traukinio orskylėje už ge
ležinių grotų. Ji tą pranešė 
merginos motinai. Mote
rims į talką atėjo du jau
ni vaikinai ir žiedą išėmė.

Rengiasi paminėki V.
Kapsuko 80-metj

Šių metų balandžio 7 d. 
sukaks 80 metų, kai gimė 
Vincas Kapsukas-Mickevi- 
čius, įžymus Lietuvos dar
bininkų judėjimo vadovas, 
publicistas, rašytojas.

V. Kapsukas Amerikos 
lietuviams tuo brangus, kad 
jis čia, pas mus, išgyveno 
apie metus laiko ir savo 
gyvu žodžiu ir plunksna la
bai daug padėjo revoliuci
niam darbininkų judėjimui 
susikonsoliduoti, sutvirtėti.

Kapsukas mirė 1935 me
tais, bet jo darbai, lietuvių 
tautai atlikti, nemirė ir ne
mirs.

Lietuvių Lite r a t ū r o s 
Draugijos 1 kuopa nutarė 
suruošti pobūvį-jnitingą V. 
Kapsuko 80-jam gimtadie
niui atžymėti.

Mitingas įvyks balandžio 
10 d. 3 vai. Kultūriniame 
Centre, Ozone Park, N. Y. 
Visi prašomi tą dieną pasi
žymėti savo kalendoriuje.

Mitinge bus pasakyta 
apie V. Kapsuką ir jo veik
lą kalba, taipgi bus dekla
macijų ir, galimas daiktas, 
dainų. Smulkmenos bus pa
skelbtos vėliau.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Daugiau sveikinimą 
“Vilniai”

Vienas po kito mūsų žmo
nės pradeda sveikinti či- 
kagiečių “Vilnį” su jos 40 
metų sukaktimi. Sukaktis, 
kaip žinia, bus atžymėta 
balandžio 7,8 ir.9 dienomis.

Šiuo metu dienraštį svei
kina su dovanėlėmis:
LLD 185 kp.___ $40.00
Klemensas Briedis 10.00 
K. Milinkevičius 10.00
R. ir E. Mizarai .. 10.00
M. Liepa ........... $10.00
K. Joneliūnas .... $5.00
A. Wildzius ........... 5.00
Anna Yakštis ....... 5.00
Ign. Urbonas ....... 5.00
P. Petrauskas .... 5.00 
A. Bičiulis ............. 5.00
A. Balčiūnas____  5.00
I. ir K. Levanai 5.00 
P. Beeis ______  5.00
Petras Babarskas 5.00
B. ir W. Keršuliai 5.00 
Viktorija Zmitraitė 5.00
S. ir J. Vinikaičiai 5.00
C. ir J. Anskiai 5.00
P. Gustaitis _______2.00
A. Juška _________ 2.00
V. ir V. Venckūnai 2.00 
Graunas ________ 1.00
Robert Feiferis__ 1.00
Fr. Krunglis ....... 1.00
K. Karpavičienė ... 1.00 
P. Višniauskas .... 1.00
Kas daugiau? Prašome 

laisviečius greičiau atsi
liepti.

Filmai
“Can-Can” Rivoli teatre
Šis naujas Cole Porterio 

muzikališkas ir daugiaspal- 
ivis filmas kovo 9 d. turėjo 
savo premjerą perpildyta
me Rivoli - > i teatre prie 
Broadway ir 49th St., Man- 
hattane. Publikai film as pa
tiko. Matosi, kad jlgai pagy
vens, kaip ;kad ir jo pirm- 
takūnas/: » itųo > pavadinimu 
veikalas, kuris newjorkie- 
čius- linksmino kasdien per 
dvejus me tusų

Pirrpinius vaidmenis at
lieka Frank Sinatra, Shir
ley MacLaine,: , M auric e 
Chevalier, Louis Jourdan ir 
Juliet Prowse.

Filmo vyriausia tema — 
naujovinis akrobati š k a s 
baletas, kuris i prieš apie 
šimtą metų ,, Francūzijos 
eiliniams žmonėms ‘patiko, 
o poniškus “doros sargus” 
sukrėtė. Iš to ir sudaroma 
komedija. Baletas, kova už 
ir prieš jį, dainos ir ypatin
gas romansas sudaro filmo 
branduolį, kurį įdomiai at
skleidžia publikai to viso 
atlikėjai, tad publika čia 
nėr ištisą vakarą būna 
linksma, nežiūrint, kad fil
mo turinys “lengvas”.

Filmą gamino 20th Cen
tury-Fox studijoj. Scenari
jų (iš Abe Burrows scenos 
veikalo) parašė Dorothy 
Kingsley ir Qharles Leder
er. Cole Porterio muzika. 
Gamintojas.” Jack Cum
mings, direktorius Walter 
Lang. S.

TSRS STATYS INDIJAI 
ATOMINĘ; JĖGAINĘ 
New DelhL ■— Tarybų 

Sąjungos inžinieriai ir iš 
jos gautų medžiagų statys 
Indijoje elektrai gaminti 
atominę jėgainę. Dabar In
dijoje randasi, TSRS atomi
nės energijos specialistas 
profespriuš Vasilius Jeme- 
lianovas. Atvyko ir dau
giau^. specialistų.

A LAB AMO J PUOLA IR 
AREšT^OiA NEGRUS 
Montgomery, Ala.' —Virš 

1,000 negrų vyrų, moterų ir 
studentų <dem o n s t r a v o 
prieš jų persekiojimą. Poli
cija užpuolė demonstraciją, 
išsklaidė ir 37 jaunuolius 
areštavo. ; '

Po miestą pasidairius
Valdiškas advokatas R. 

R. Reynolds veikai a u j a 
bausti mirtimi John Cruz, 
18-kos metų vaikiną, kuris 
nušovė Theresa Gee, 15-kos 
metų mergaitę.

Bronkse suareštuotas 18 
metų amžiaus vaikinas Ro
bert Dumphy, sūnus buvu
sio detektyvo, ir padėtas po 
$10,000 kaucija. Sakoma, 
šis vyrukas bėgyje pasta
rųjų dešimties mėnesių už
puolė, apkūlė ir apiplėšė 
net 12 moterų.

Visa praėjusi savaitė 
Niujorke buvo šalta, ne
smagi. Mat, kai užpraeitą 
savaitgalį dievulis privertė 
14 colių sniego, tai dalis to 
sniego ir stovėjo per ištisą 
savaitę. Visa tai padarė 
daug nesmagumų niujor
kiečiams, neįpratus i e m s 
prie tokių “prajovų” gy
venti. Šaltas oras tęsėsi per 
visą savaitę.

Negrai iš NAACP pikie- 
tavo kai kurias įstaigas ir 
New Yorke. Pikietai buvo 
Astorijoje, St. Albans, Flu
shing, Jamaica ir dar kai 
kuriose miesto dalyse. Tai 
buvo daugumoje pikietai 
parėmimui pietinių valstijų 
negrų “sitdown” streikų.

Norma Sklovsky, gyve
nanti Far Rockaway, plak
tuku užmušė savo vienų 
metų sūnelį, o du didesnius 
sužeidė. Po to ji pati pasi
korė.

Jūreivis John Worrell 
parvyko pas saviškius va- 
kacijoms. Jis ir kitas, jo 
draugas, važiuodami auto- 
mobiliumi įvažiavo į sunk
vežimį, apsivertė ir Worrell 
užsimušė. '

: James Mullaney, iš Jack- 
son Heights, įkaitintas pir
mo laipsnio žmogžudystėje. 
Sausio 6 d. vienoje užeigo
je jis nušovė T. O’Brieną, 

(pašovė John Flannaganą ir 
Mrs. Ann Bedros.

Vieni sako, kad jie susi
pyko dėl Mrs. Ann Bedros, 
kiti, būk O’Brien gyręs Ai
rių Respublikos Armiją, 
kuri kovoja prieš Angliją 
šiaurinėje Airijoje. Po įvy
kio J. Mullaney buvo pabė
gęs, bet vėliau pasidavė po
licijai.

Dėkoja už darbą 
ir už dovanas

Moterų Apšvietos Klubo 
valdyba dėkinga sėkmingos 
Tarptautinės moterų dienos 
vaišių gamintojoms Mar
celei Yakštienei, Irenai Le- 
vanięnei, Marijai Wilson, 
taipgi Onai Titanienei ir 
Wilson už dovanotus pyra
gus. Tenka tarti nuoširdų 
ačių ir programos daly
vėms (vardai jau būvo mi
nėti).

Moterų atidai
JGubo susirinkimą šį mė

nesį nukeliąme savaite vė
liau, gal mažiau bebus rizi
kos pakliūti į pavojingus 
sniegus ir ledus. Draugės 
prašomos pastebėti, kad:—

Klubo susirinkimas įvyks 
kovo 23-čios vakarą, Kultū
rinio namo patalpose, 102 
St. ir Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Narės ir klubo 
simpatikėš yra prašomos 
skaitlingai dalyvauti.

Valdyba

Madridas. — Kalnuose 
virš 8,000 pėdų apkš turn oje 
susidaužė JAV karo lėktu
vas, bet pavyko išgelbėti jo 
igulą.

Tai jau ir bamatėme 
filmą "Julius Janonis”

Praėjusį šeštadienį Kul
tūrinio Centro salėje buvo 
parodytas garsusis Vilniaus 
filmų studijos pagamintas 
filmas “Julius Janonis.” 
Publikos prisirinko pilna 
salė, ir vargiai buvo toks 
žiūrovas, kuriam vienu ar 
kitu metu gailiomis ašaro
mis akys neapsipylė, sekant 
to jaunučio lietuvių tautos 
proletarinio poeto skurdų, 
sunkų gyvenimą, didvyriš
ką veiklą ir tragišką mirtį.

Filmo parodymas užima 
porą gerų valandų. Kadan
gi buvo atvykęs Tarybų Są
jungos ambasadoje Wash
ingtone darbuotojas Laury
nas Kapočius, tai pertrau
koje jis buvo perstatytas 
trumpai pakalbėti. Svečias' 
labai suglaustoje formoje 
apsidžiaugė pragiedrėjusia 
tarptautine padėtimi ir di
džiuliais paskutiniais lai
kais taikos jėgų laimėji
mais. Jis išreiškė viltį, kad 
nuo dabar visi tarptauti
niai klausimai bus išspręsti 
taikiomis priemonėmis, te 
karo, be baisiųjų žudynių.

Ypač filmo parodymo 
rengėjams buvo d ž i u g u , 
kad, bendrai paėmus, filmo 
parodymas išėjo labai gra
žiai, nepasitaikė jokių su- 
kliuvimų. Dabar aišku, kad 
šį nepaprasto dramatišku
mo filmą galima ir reikėtų 
parodyti visose lietuvių ko
lonijose. Filmo rodytojas 
Jonas Grybas yra pasiruo
šęs bile kur nuvykti ir pa
tarnauti.

Kaip žinia, filmo rodymą 
surengė Lietuvių Literatū
ros /Draugijos 185 kuopa. 
Kuopos veikėjai 'džiaugiasi, 
kad jiems ir šiame paren
gime pasisekė į kuopą gau
ti keturis naujus narius! 
Na, o susirinkus publika 
sudėjo pakankamai aukų 
parodymo lėšų padengimui.

žodžiu, viskas išėjo kuo 
puikiausiai. Lauksime dau
giau panašių kultūringų 
parengimų. Rep.

Elizabeth, N. J.
Mirė Mary Paulauskienė
Ji mirė 1960 m. vasario 

18 d., savo namuose, 228 
Clark Place. Paliko nuliū
dime vyrą, 4 dukteris, 12 
anūkų ir gimines. Velionė 
iš Lietuvos paėjo iš Suval
kų apskrities, Lazdijų pa
rapijos, Buniškių kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 48 me
tus.

/ S. J. Liutkus

PRANEŠIMAI
BOSTONUI IR APYLINKEI

ALDLD VII Apskrities komiteto 
posėdis {vyks sekmadienį kovo 
(March) 27 d., prasidės 1 vai. po
piet, 316 Broadway. Kviečiame Ap
skrities komite.tą 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.
(21-24)

BROCKTON. MASS.
Šių 1960 metų Vilnies Kalendo

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 raštų. Geo. Shimaitis.

■1 * -*“•—r
BROCKTON, MASS.

Moterų Apšvietos Klubas minės 
Tarptautinę Moterų Dieną kovo 19 
d., LTN mokyklos kambaryje. 
Kviečiame nares,- taipgi ir draugus, 
padėti švęsti Moterų Dieną. Ren
gimo Kom. . ; ♦ . ■ (12-22)

Vinco Kazlausko 
piešimą paroda -įWj

Mes dar ir nežinojom, 
kad mūsų pažangaus dar
bininkų judėjimo veikėjas 
ir Aido Choro narys Vincas 
Kazlauskas yra ir piešėjas, y 
dailininkas. 'O&

Šitų žodžių rašytojui te* U ; 
ko būti V. Kazlausko stu-tįA' 
bojo. Ir kad jūs matytumėt, 'A 
kokių gražių piešinių jisJ?p 
turi nupiešęs. Visos sienos s / 
jo stubos apkabinėtos įvai- .•<’ 
riais piešiniais.

Taigi, Lietuvių Meno Są- .
jungos Centro Komitetas; 
rengia jo piešiniams. paro- - 
dą, kurioje bus išstatyti vi* % 
si jo piešiniai. Parodoj£|U‘ 
taipgi kalbės dailininkas' 
R. Baran ikas, rašytojas, 
Bonosky ir pats V. Kaz
lauskas. Nekurie piešiniai > 
bus rodomi su mašinos pa- 
ga Iba. Bus i r da i nų 
grama. Ir taipgi bus staiaį £ 
nukrauti Tarybų Lietuvą 
knygomis, kurias tik ką ga- X-’"-- 
vome iš Lietuvos. Kurie t 
norės galės jų ir pasipirkti," 
nes bus parduodamos labai- ;• 
pigiai, arba kiek kas duos. 
Mat, jos yra ne dėl pelno, Jį 
bet dėl to, kad Amerikos įy 
lietuviai susipažinti! su Ta- r. 
rybų Lietuva, jos žmonė-' į 
mis ir jų darbais. Prie ta ?■ 
visko bus dar ir užkandžių.! v

Paroda įvyks sekmadienį, 
kovo (March) 20-tą dieną/ \ 
3 vai. popiet, Laisvės sal&Ųd 
je, 102-02 Liberty Avenue^/ 
Ozone Park, N. Y.

Taigi, visus ’ širdingai^ 
prašome dalyvauti šioje pa
rodoje, nes bus gražus, kul- 
turingas meno popietis.

LMS Centro Korn.

TEXAS VALSTIJOJE 
NAIKINA GAVĖNIĄ 
Dalia, Texas. — 1949, ir 

tais popiežius Pijus XII-t
patvarkė, kad Jungtinių' 
Valstijų ir Kanados plotuo
se gavėnios reikalus spręs => 
vyskupai. Texas valstijoje, 
Fort Worth — Dallas vys-, 
kupijoje — vyskupas T. K.'*,’ 
Germanas panaikina gavė
nią. Ten gyvena apie 120,- 
000 katalikų.

PADIDĖJO T. SĄJUNGOS 
IR JAV PREKYBA ?

Washingtonas. —1959 me
tais tarpe Jungtinių Valsti- 
jų ir Tarybų Sąjungoj® 
prekyba žymiai padidėjo. 
Jungtinės Valstijos iš TSRS 
įvežė už $28,300,000 prekių, 
o į Tarybų Sąjūngą išvežė?? 
už $17,600,000. ,

NAUJA SU
210 LOVŲ LIGONINE • ’f

Reikalauja
REGISTRUOTŲ SLAUGIŲ /

MATTHEW AS
BUYUS :

(BUYAUSKAS) }
1 4’

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

: 426 Lafayette St.

Prie visu darbų ir pakaitų. •, 
Gera pradinė alga. Galite pasirinaL? 
ti pareigas vakarais ar nakltfSuS. ~ 
Rašykite:

GOOD SAMARITAN HOSPITAL '
Lebanon, Pa. -

a -M-'* jo f

randavojimulW
KAMBARYS IŠNUOMOJIMUI '

Pasirenduoja apšildomas kambtf- ' 
rys vienam vyrui. Puikiausias- 
važiavimas. . -AyX'-WW'

105 So. Srrf St., Brooklyn, N. y. 
(21-22) v:




