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METAI 49-ji

Kuba užstoja savo 
žmones JAV bazėje

ti n įjos 
Curran 

įyks Tarybų Sąjungon į sve
čius pas tarybinius jūrininkus. 
Su juo važiuos kiti du tos uni
jos veikėjai.

Geras reiškinys. Iki šiol nė 
vienas mūsų darbo unijų ly
deris nė kojos įkelti j Tarybų 
Sąjungą nenorėjo. Brolis Cur
ran pralaužė ledus. Laikui bė
gant susipras ir kiti vadai. 
Gyvenimas privers juos savo 
kvailo užsispyrimo atsisakyti.

Mūsų šalies darbo unijos 
jau turi septyniolika milijonų 
narių. Paimkime jų žmonas ir 
suaugusius vaikus, ir susida
rys keli desėtkai milijonų bal
suotojų. Jų vienų užtektų iš
rinkimui Amerikos preziden
to.

O ką dabar turime? Ogi 
nieko. Tos milžiniškos organi
zuotų piliečių armijos vadovai 
dar ir šiandien sakosi nežiną, 
ką jie patarsią savo armijai 
daryti, atėjus lapkričio rinki
mams !

Ar begalima įsivaizduoti di
desnius begalvius ? Turi savo 
rankose didelę jėgą, bet ne
moka ją išmintingai panau
doti.

Havana. — Augusto M. 
Sanchez, Kubos darbo rei
kalų ministras, pareiškė, 
kad jo šalis imsis žingsnių 
apsaugojimui kubiečių, dir
bančių Jungtinių Valstijų 
karo laivyno bazėje.

Gvantanamo įla n k o j e 
JAV įsitaisė karo laivyno 
bazę nuo 1903 metų. Laivy
no viršininkai iki dabar el
gėsi su kubiečiais, kaip 
jiems patiko. Bazė užima 
40 ketvirtainiškų mylių plo
tą, o ioje dirba apie 3,000 
kubiečių.. Prieš savaitę lai
ko JAV karininkai išvarė 
iš darbo kubietį mechani
ka Federica F. Larrazaba- 
lį už tai, kad jis protestavo

prieš sunkias darbo sąly
gas. Larrazabalis Gvanta- 
namo mieste yra Kubos 
Darbo Konfederacijos sek
retorius. Aišku, kad jis bū
damas unijos vadu privalo 
saugoti darbininkų reika-

Prasidėjo naujas JAV ir 
Kubos nesusip r a t i m a s. 
JAV vyriausybė, o ypatin
gai karo laivyno viršinin
kai sako, kad bazėje jie 
yra viršininkai ir ant ku
biečiu darbininku. Kubos 
vyriausybė sako, kad JAV 
bazė yra Kuboje, darbinin
kai kubiečiai, tai kaip civi
liai, jie nepaeina po JAV 
karininku komanda, v

Ar sulaikys lėktuvą Marokas kariauja 
puolimus ant Kubos? į prieš sukilėlius

Washingtonas. — Fede
ral Aviation Agency įsteigs ralus Muhamedas Penkta- 
savo biurą Miami mieste.
Jo vedėjai sako, kad tai da
roma sulaikymui lėktuvų 
užpuolimų, ant Kubos. Kąr-

Rabatas. — Maroko

tu praneša, kad' kiekvienas Sąj 
privatinis orlaukis ir lėktų-Kin!

ka

sis bijosi liaudies sukilimo. 
Jo policija susekė, kad ne
mažai karininkų veikia iš- 

iaudies Tautine 
ai kurie kari-

Kinija ir Nepalis 
gražiai susitarė v

Po 11-kos jų, per pastaruosius 10 me- 
Nepalio i tų atlikusi milžinišką pfo- 

abidvi ' gresą visose gyvenimo sri-

“Washingtonan atkeliamas 
iš Paryžiaus dr. S. A. Bačkis,’’ 
skaitau klerikalinėje spaudo
je pranešimą. Jis būsiąs Ka- 
jecko patarėju. Tai reiškia, 
kad susilauksime dar vieno 
parazito. Tiek Kajeckas, tiek 
Bačkis, tiek Lozoraitis maiti
nasi Lietuvos iždu, kurį jie 
bėgdami iš Lietuvos apiplėšė.

Anksčiau ar vėliau mūsų 
Valstybės departamentas tuos 
parazitus išmes laukan. Tai 
neišvengiama. Atminkime, kad 
ko pirmojo pasaulinio karo 
mūsų Valstybės departmentas 
panašiai per eilę metų šėrė 
senosios Rusijos iždo nuotru
pomis caristinius “diploma
tus.’’ šiandien tų parazitų 
niekas niekur nebemato.

Ateis kaleina ir Kajeckui su 
Bačkiu. Klausimas tik laiko.

vo savininkas raginamas 
liuesą valia pranešti į biurą 
iš Alabama, Georgia ir Flo
rida valstijų apie išskridi
mus į pietus.

Kartu prašo pranešti la
kūno vardą, pavardę ar turi 
keleivių, kas jie yra, kur 
skrenda ir tikslą.

Visa tai skamba gerai, 
bet nieko nepasako, kokie 
žingsniai bus imami prieš 
tuos, kurie to nepraneš?

vien su .
ąjunga.
inkai net pabėgo pas liau

dies i partizanus į Atlaso 
kalnus.

Karališkos armijos Mali
niai buvo susikirtę su 200 
partizanų pakalnėje, netoli 
Bin el Quidano. Karaliaus 
įsakymu yra areštuota ka
rininkų ir Liaudies Tauti
nės Sąjungos narių.

Kas kliudo susitarimui del 
. . .- . . o ; tarptautinių jurų teisių r

Geneva. — Į konferenci-1 gyvenus. Tarybų Sąjungos j 
ją jūrų teisių reikalais su-1 profesorius Tunkina 
sirinko atstovai nuo 87-ių ko, kad tie, kurie 
šalių. Ilgai kalbėjo Tarybų už 3-ių mylių i 
Sąjungos atstovas profeso-! vandenis, nesiskaito su pa-ilsis. Tarp Kinijos ir Nepa- kalnų valstybe, 
rius Tunkinas. Jis sekamai sikeitusiu gyvenimu, ir no-'1’ 
apibūdino TSRS nusistaty- ri. kad jų lėktuvnešiai ir 
mą: | karo laivai galėtų arti prie

Jūrų reikaluose nėra tar-. krantų privažiuoti, 
pe delegatų didelio skirtu-! Jis nurodė į lindimą žve- 
mo, apart teritorinių van-: joti prie silpnų šalių kran-i pasibaigė, 
denų. 1958 metais Anglija, į tų, kaip daro anglai, 
Jungtinės Valstijos ir eilė'skriausdami islandus. Ko-; 
kitų Vakarų valstybių lai-j dėl jie negali žvejoti toliau! 
kėši už 3-ių mylių nuo! nuo krantų? Kodėl jie turi! 
kranto teritorinius vande-' apiplėšti silpnos šalies pa- 
nis. ikraščius?—sakė Tunkinas.

Tarybų Sąjunga, Kinija/ Ir po išdėstymo jūrų 
Meksika ir eilė kitų valsty- j teisių reikalų, TSRS atsto- 
bių laikosi už teritorinius! vas pareiškė, kad reikia

1 ---- 12-ką mylių' priimti 12-kos mylių terito-l
Suprantama rinių vandenų teisę, o kur 

galingos valstybės tą savo yra sąsiauriai, reikalingi 
nusistatymą praveda gyve- visų šalių laivų praplauki- 
niman. Kitaip yra su tokio- mui, tai tuo reikalu priva- 
mis. mažomis valstybėlėmis, 
kaip Islandija.

• Per tris mylias nuo kran
to tertoriniai vandenys bu
vo tik “tradicija”, bet ne 
teisė. Ją pasiūlė danas 1625 
metais, nes tuo laiku ka- 
nuolėsh negalėjo •toliaiL1 nu
šauti.

■ Pekinas.
=, sa- dienų viešėjimo 
laikosi premjero Kairala,

teritorinius i šalys susitarė sienų reika- tyse. Nepalis yra Himalajų ' i _ • m__  rz: •• „ Ah,_  1.^1^.. I-,-...:, kuri uži
ma 54,000 ketv. mylių plo- 

per tą ir turi 8,500,000 gyvento- 
60 pastarųjų metų, nes jos jų. Nepalis ekonominiai dar 
nebuvo tiksliai nustatytos, labai atsilikęs.
Dabar tie nesusipratimai

lio karalystės sienų reika
le kildavo nesutikimų

vandenis per 
nuo kranto.

lo būti padaryti specialūs 
nutarimai.

Konferencijos pasiseki
mas priklauso nuo to, kaip 
bus susitarta reikale teri
torinių vandenų. 1930 me
tais Hagoje, 1958 m.;Gene- 
voje įvykusios konferenci

jos labai mažai nuveikė,
Prie ‘dabartinės karo nes didžiosios valstybės ne- 

technikos ta “tradicija” at- susitakė.

Kinijos sostinėje Pekine 
į ir Nepalio—Katmandu kar- 
' tu buvo paskelbta du pa
reiškimai, vienas šienui 
reikale, o kitas Kinijos eko
nominės pagalbos Nepalio 
karalystei reikale.

Kinija yra milžiniška ša
lk, su 700,000,000 gyvento-

Tai jau antroji Kinijos 
I sutartis su kaimynais sie
nų reikalais. Prieš kiek lai
ko panašiai sienų reikalais 
susitarė Burma ir Kinija. 
Dabar jau beliko tik Kini- 

: ios ir Indijos sienas sutvar
kyti, kad pasibaigtų kai
myniški nesutikimai. Tuo 
reikalu Kinijos premjeras 
Chou En-lai vyks į Indiją 
ir tarsis su Nehru.

Vytautas Sirvydas, buvusio 
“Vienybės“ redaktoriaus Juo
zo Sirvydo sūnus, klerikalinė
je spaudoje garsinasi dviemis 
Išt^ądimais. Vienas, jis tikrai 
žinąs, kad ir Chruščiovas ka
da nors, mirsiąs, antras — jis 
esąs įsitikinęs, kad šiandien 
visame pasaulyje nesiranda 
“pei gryno kapitalizmo, nei 
gryno socializmo.“

Vytautui labai tinka ameri
kiečių posakis “ignorance is 
bliss.’ Jis nežino nė tiek, kad 
niekas jo patarimo nesiklaus, 
kas turės Chruščiovo vieta už
imti.

TSRS stoja už tikrą i 
nusiginklavimą

Geneva. — V. Zorinas, 
pirmininkas TSRS delega
cijos nusiginklavimo konfe
rencijoje, pareiškė, kad jo 
šalis stovi už tvirtą nusi
ginklavimo kontroliavimą.

Jis sakė, kad kai tik bus 
nusiginkluojama, tai turės 
būti visagalė kontrolės ko
misija, kuri prižiūrės, kad 
nei viena šalis sutarties ne
laužytų.

New

ti. Pastebėjau, kad jie 
rengia net dviejų dienų 
zikos ir dainų festivalį.

Labai gražiai plaukia 
raščiui jubiliejaus proga 
širdūs sveikinimai 
finansine parama,
neabejoju, jog ir mes, brook- 
lyniečiai, vilniečius pasveikin
sime ne tuščia dešine.

tam
mu-

lai k- 
nuo- 

su gražia 
Aš dabar

Tuo tarpu Chruščiovas vie
ši senosios Francūzijos sosti
nėje Paryžiuje. Jis ten buvo 
priimtas šiltai ir draugiškai.

Jo viešnagė 
• daug gjero duos, 

kad Frančūzijos 
Sąjungos žmonės
ni kitus geriau pažintų, 
dviejuose pasauliniuose 
ruošė jie petys petin 
prieš bendrąjį priešą. Pran
cūzai, matyt, to tebėra nepa- 

įhiršę. Todėl Chručiovas jiems
Vtylimas svečias.

Francūzijoje 
Svarbu, 
ir Tarybų 

ir vadai vie- 
Net 
ka- 
ėjo

čikagiečiai uoliai ruošiasi ; 
savo dienraščio “Vilnies“ gar-__

bingą sukaktį gražiai atžymė- me.

Juo toliau, tuo daugiau laiš
kų ateina iš Tarybų Lietuvos. 
Jie ateina iš visų Lietuvos 
kampų. Kai kurie jų be as
meniškų dalykėlių patiekia 
mums labai įdomų tenykščio 
Lietuvos g y v e n imo vaizdą. 
Kai kas iš tų laiškų telpa ir 
“Laisvėje.”

Deja, ne visus mes galime 
sudėti. Jie užpildytų visą laik
raštį. Tas gi negalima. To
dėl prašome mūsų skaitytojus 
nesupykti ant mūsų, jei jūsų 
prisiųstiems laiškams kartais 
“Laisvėje” vietos nesuranda-

Už Kinijos įleidimą 
į į Jungtines Tautas

Trenton, N. J. —
Jersey valstijos gubernato
rius Robert B. Meyner kri
tikavo Jungtinių Valstijų 
Valstybės deartamento po
litiką Kinijos reikalais. Jis 
sakė, kad JAV protestas 
vyskupo Walsh reikale per 
savo atstovą Varšuvoje, 
tai yra “ėjirnąs pro užpa
kalines duris”.

Meyner sako, kad reikia 
Kiniją priimti į Jungtines 
Tautas, su ja skaitytis, kaip 
su valstybe, nes be jos ne
gali būti tvirti tarptauti
niai susitarimai, o ypatin
gai nusiginklavimo klausi
mu.

MIRĖ TSRS RAŠYTOJA 
KLAVDIJA SVERDLOVA

Maskva. — Sulaukus 84 
metų amžiaus mirė rašyto
ja Klavdija Sverdlova-No- 
vogorocova. Ji yra parašius 
knygų ir dirbus-knygų lei
dykloje. Iš profesijos buvo 
mokytoja. Bolševikų parti
joje veikė nuo 1900 m. 
Klavdija buvo žmona Jo
kūbo \Sverdlovo, pirmojo 
TSRS prezidento, kuris mi
rė 1919 metais.

Long Islande, netoli nuo 
New Yorko, Franklin 
Square miestelyje, sudegė 
Mrs. L. Gottart ir keturi 
jos maži vaikai.

Japonų militaristų 
bauginimo pasakos
Tokio. — Japonijos Gy

nybos Taryba skelbia, kad 
ji sužinojusi apie TSRS ir 
kitų socialistinių šalių pasi
kėsinimus prieš Tolimųjų 
Rytų “demokratiją”.

Ji skelbia, kad Tarybų 
Sąjunga Tolimuose rytuose 
turi 450,000 vyrų armiją, 
4,200 “jet” rūšies lėktuvų ir 
600 karo laivų. Kinija būk 
turi 2,500,00 vyrų armiją, 
3,000 karo lėktuvų, 150,000 
tonų įtalpos karo laivyną, 
kuriame yra 20 submarinų. 
Šiaurinė Korėja turi 550,- 
vyrų armiją, 850 “jet” lėk
tuvų ir 100 karo laivų. 
Šiaurinis Vietnamas turi 
200,000 vyrų armijoje, šim-

tus lėktuvu ir nemažai ka
ro laivų.

Ji tvirtina, kad TSRS 
nauji submarinai “W” rū
šies. gali išplaukioti po 13,- 
000 mylių, nesinaudodami 
prieplaukomis.

Ji šaukia, kad “Komu
nistų valstybės sudaro pa
vojų”, nes jos yra labai ga
lingos. Bet japonų komu
nistų ir unijų laikraščiai 
rašo, kad militaristų bau- 
ginimasis neturi pamato, 
nes TSRS visada stoja už 
nusiginklavimą, “tai kodėl 
nepriimti tą pasiūlymą ir 
nebaigti to pavojaus”, nu
rodo komunistų dienraštis 
“Raudonoji vėliava”.

Vėliausios žinios
Washingtonas. —Missou

ri valstijos senatorius Stu
art Symington pareiškė, 
kad jis kandidatuos į JAV 
prezidentus. Suprantama, 
jeigu jį statys Demokratų 
partija.

Londonas. —Anglijos ka
rininkai pasigamino mag
netinį prietaisu, kuris ir 
miglų laiku galės nutupdy
ti lėktuvus.

Maskva. — SRST Dubno 
laboratorijoje veikia d i- 
džiausias pasaulyje atomų 
skaldytojas, 10,000,000,000 
voltų jėgos.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia suėmė 500 po
litinių priešų.

Washingtonas. — Atsto
vų Butas 311 balsų prieš 
109 priėmė Civil Rights bi- 
lių ir pasiuntė į Senatą.

Darbi-Leningradas.
ninkai ardo kruiserį. Nese
niai Chruščiovas sakė, kad 
karo laivai, kurie nepritai
kinti šaudyti raketomis, 
jau yra pasenę.

Peikinas. — Kinijoje po 
darbo mokosi 65,000,000 
žmonių, kūriė pirmiau bu
vo beraščiais.

Pekinas. — Pagal sutar
tį Kinija suteiks Nepalo 
karalystei už $12,500,000 
ekonominės pagallbos.

Kubos radijas ir 
priešą teismas

Havana. — Iš M i a m i 
miesto jau veikia Jungtinių 
Valstijų radijo stotis “The 
Voice of America’”, per ku
rią vedapropaganda prieš 
Kubos dabartinę santvar
ką. Kubos vyriausybė atsa-tota' išradėjus 
kymui į “The Voice of ’ n' ” 
America” kampaniją įsteigs 
savo stotį, iš kurios' trans
liuos aštuoniomis kalbomis, dintos: Cu-čung-čino, Gior-

Kubos teismas pasiuntė i dano Bruno, J. C. Maxwell, 
asmenis Thomas Edison, 

me-j Hertz, L. Pasteur, 
šuo- Skladowska-Curie, 
Ca- ric Curie, Jules Verne, M.

i Lomonosovo, A. Popovo 
Igor Kurčariino, D. Mende
lejevo, K. Celkovskio ir ki
tu vardais.

Įamžina mokslininkus 
2-je Mėnulio pusėje

Maskva. — 1959 m. spa
lio mėnesį TSRS raketa nu
traukė antrosios Mėnulio 
pusės paveikslus. “Pravdą” 
patalpino atvaizdą, kuria
me TSRS įamžino pasauli- 

matemati
kus, fizikus ir kitokius 
mokslininkus.

Įvairios vietos už v ar-

kalėjimą 28-nis 
nuo šešeriu iki 12-kos. 
tų. Juos rado kaltais 
kalbyje nužudyti Raul 
stro, premjero brolį.

Pasaulis piktinasi 
negrų žudynėmis

Londonas. —Sujudo ang
lai unijistai protestuoti 
prieš megrų žudynes Jung
tinėje Pietų Afrikoje.

Sujudimas pasireiškė vi
same pasaulyje. Indijos 
premjeras Nehru sakė, kad 
tie įvykiai sukrėtė pašau

Ghanoje, Liberijoje ir ki
tose Afrikos šalyse masi
niai protestuoja prieš bal
tųjų žiaurumą. Australijo
je išreiškė apgailestavimą 
dėl įvykių, o Kanadoje rei
kalauja, kad būtų sušaukta 
Britanijos dominijų konfe
rencija.

ADENAUER1S IR 
SVASTIKOS

Washingtonas. — Vaka
rų Vokietijos kancler i s 
Adenaueris kur tik ėjo, vi
sur kalbėjo apie “laisvą va
karinį Berlyną”. Taipgi jis 
teisino nacius savo valdžio
je. Kada apsilankė Natio
nal Gallery of Art ir ten 
jis pasirašė vizitorių kny
goje, tai ties jo parašu ras
ta du svastikos ženklai. Kas 
juos įrašė/tai nežinia.

Washingtonas. — Penta
gono aukšti karininkai su
sirūpino, kad Turkijoje ne 
tik JAV kareiviai, lakūnai, 
bet ir karininkai užsiima 
juodąja rinka.

Marie 
Frede-

I Ekstra
Roma. — Krikdė m a s 

j Tambroni sudarė Italijos 
j ministrų kabinetą. Tai jau 
25-ji valdžia po karo.

Havana. — Kubos vald
žia reikalauja, kad unijų 
vadas Larrazabal būtų pri
imtas atgal į darbą JAV 
karo laivyno bazėje.

Washingtonas. — atvyko 
Anglijos premjeras Mac- 
millanas. Jis tariasi su Ei- 
senhoweriu atominių gink
lu uždraudimo reikalais, i.

Paryžius. — Chruščiovas 
važinėja po Francūzijos 
didmiesčius. Visur jį ma
siniai pasitinka.

Bagdadas. —Musui mies
te įvyko susirėmimai tarpe 
komunistų ir jų priešų. Ko- * 
voje penki žuvo.

Gadsden, Ala. — H. S. 
Jackson, 16-kos metų, per
sigėręs nacių propagandos, 
pasiryžo išnaikinti visus 
žydus. Jis metė penkias sa
vadarbes bombas į sinago
gą, šaudė į žydus ir žmones 
sužeidė.

Albuquerque, N. M.-—Ku 
KIuks-Klano nariai degina 
kryžius.
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Kas ką rašo ir sako Kas daugiau tada vogė:
APIE LENKIJOS
TAUTINES MAŽUMAS

M. Krupavičius čikagis-

Y♦ _ J 1 •J krikdemai ar tautininkai?Valiulyte. Ji paduoda iš
trauką iš Klaros Cetkinos;
•. • • i i i '<

ir apie buvusio 1 užsienio 
reikalų ministro Zauniaus 
išeikvojimus. Šio aukšto

t

»

“Aš ne vienas, anas ir- 
iX(.i-/iziSwiniioiai

bes iždo grobstyme mažai 
kam nusileido ir atsidūrė 
pirmajame stamb i a u s i ų s 
grobstytųjų pen k e t u k e. 
Rūmuose, kuriuos puošė 
skambi lotyniška iškaba, 
pavogta 67,739 litai.

Savo lenteles A. Povilai
tis papildo atskiromis ' ži
niomis apie didžiausius 
vagis. Jų tarpe buvęs krik
demų ministras Petrulis. 
Finansų ministerijoje iš
eikvojęs 93,709 litų, tos pa-

metais susidomėjo ir jas 
tikrino speciali Ministenų 
kabineto sudaryta komisi- ,\ 
ja, kuri, be kita ko, nusta-y

>¥!• iki ULUciVJLCl Ub i * • *

kiame klerikalų laikrašty aiškinasi vagišius. Tokia
lės klausimų; Leninas savol k*gika vadovavosi ir vy- 
______ ę buvo pareiškęs Hausiasis smetaiims zval- 
pasikalbėjime su K. Getki- gybinmkas Augustinas Po-

rašo, būk “Gumulkai jau 
mažumos užkliuvo.” Kaip 
gi jos “užkliuvo”? M. Kru
pavičius aiškina, jog “už
kliuvo” taip, kad vyriausy
bės organe “Trybuna Hu
du” buvo įdėtas straipsnis, 
kuriame nurodoma, kaip 
tautiniu mažumu dvasinin
kija skleidžia žmonėse prie
šingą vyriausybės politikai 
propagandą. Dvasininkija 
daro visa, kad pakenktų 
socializmo statybai, kuri, 
nors ir lėtai, Lenkijoje pra
vedama.

Kova prieš dvasininkijos 
žalingą liaudžiai politiką 
nėra kova prieš tautines 
mažumas, prieš jų kultūrą.

Paimkime, p a v y z džiui, 
lietuvius, kurių Lenkijoje 
yra 20-25 tūkstančiai. Bur
žuazijai Lenkiją valdant, 
Lenkijos lietuviai neturėjo 

praktiškus savo mokyklų, neturėjo sa- 
pravesti, vo kultūrinių’ organizacijų.

kol kas dar neaišku. Gal būt, taikos su Vokietija klausi- Šiandien, liaudiškoje Len- mas —- ne vergovė; jie būtini 
■ mo sprendimas bus paliktas viršūnių konferencijai, kuri Ikijoje, jie palaiko savo mo- 
' įvyks gegužės mėnesį Paryžiuje. i kyklas, turi savo gimnaziją

! (Punske), turi savo kultū- 
■ rinę draugiją su skyriais, 
na, ir neužilgo lietuviai su- 
____  ir savo laikraščio

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .....   $9.0G
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co. . ........... $10.00 per year
Queens Co........ $5 50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50, 
Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

nuomonę

Chruščiovas Francūzijoje
TARYBŲ SĄJUNGOS premjeras Chruščiovas Pary

žiuje buvo pasitiktas didelės masės žmonių. Paryžiaus 
aerouoste buvo atvykęs ir prezidentas de Gaulle sutikti

Chruščiovas nesvyruodamas pasakė, kad jo misijos 
vyriausias tikslas yra tartis su Francūzijos vyriaūsybe, 
kad nebūtų leista4 “Vokietijos militarizmui atgimti.” 
Svečias pareiškė ir tai, kad jau laikas panaikinti viso
kius Antrojo pasaulinio karo “likučius”; laikas sudaryti 
taikos sutartį su Vokietija.

Chruščiovas žino, tai žino kiekvienas galvojąs poli
tikas., kad Vokietijos militarizmas pavojingiaūsias 
Francdzijai, kuri jau ne kartą buvo vokiečių militariz- 
mo parblokšta. Netenka nei sakyti, kad Chruščiovo siū
lymai susilauks Francūzijos liaudyje karšto pritarimo.

Ar de Gaulle valdžia darys kokius nors 
žingsnius Chruščiovo siūlymams gyveniman

Baisūs žiaurumai
NORS KAI KURIE amerikiečiai smarkiai didžiuo-1 silauks i: 

jasi mūsų krašto kultūra ir krikščioniška.dorove, tačiau Lenkijoje.
įvykstantieji žiaurumai-žmogžudystės, vaikų grobimai, Ukrainiečiai ir baltaru-
ir kitos piktadarybės, parodo, kad dar toli stovime nuo | sįaj sav0 spaudą, savas mo- 
tikros kultūros. i kyklas jau seniai turi.

Štai, neseniai Illinojaus valstijoje, viename parke, !----------------- -
buvo žiauriai išprievartautos ir nužudytos trys čikagie-j TAIP, JIE GRIOVIKAI! 
tės moterys, nuvykusios ten poilsio.

Arba va, tik šiomis dienomis Niujorke du vaikėzai 
pririšo prie stulpo, gatvėje, 14 metų berniuką ir jį pa
degė !

Ar tai nebąįsu? !
Turbūt nei jokioje kitoje šalyje neįvyksta tokių 

riškų darbelių, kaip JAV.

“Verkiančioji madona”

žvė

na. Jis sakė; į
I

Revoliucija reikalauja iš1 
masių, iš asmenų sukaupimo, 
įtempimo jėgų. Ji nepaken
čia orgiji'nių būsenų, kaip tos, 
kurios įprastos d e k a d e uti
niams D’Anuncijaus herojams 
ir herojėms. Nesantūrumas 
lytiniame gyvenime — buržu
azinis: tai. puvimo požymis. 
Proletariatas — kylanti klasė. 
Jam nereikalingas svaiginima
sis, kuris pritrenktų ' jį arba 
įaudrintų. Jam nereikalingas 
nei lytinis nesantūrumas, nei 
svaiginimasis alkoholiu. Jis 
nedrįsta ir nenori užmiršti ka
pitalizmo niekšiškumo, purvo 
ir barbariškumo. Jis semia 
stipriausias paskatas kovai iš 
savo klasės padėties, iš komu
nistinio idealo. Jam reikalin
gas aiškumas ir dar kartą— 
aiškumas . Dėl to neturi būti 
jokio silpnumo, jokio jėgų 
eikvojimo ir naikinimo. Susi
valdymas, savęs disciplinavi-

vilai tis. 1936 metais jis pa
sišovė ištirti aktualiu tuo
metinę problemą* — kas di
desni vagys; tautininkai er 
krikdemai? Žinoma, Vals
tybes saugumo departa
mento direktorius savo 
“moksliniame darbe” ginčą

j j £ X.. * -B » V I B Ą.— A JL Af

1 21 V * tuometinės ^os ministerijos valdinin-
valdžios naudai — isteism- kai Volkovas

; pavogę 86,507 litų. VarŽai- 
mųms tįs (Susisiekimo ministeri- 

teisinda- ja)—56,875 litų. O “Kietu
mas tautininkus^ Povilaitis vos” draudimo draugijoje 
nepateiktų įdomių skaičių Marcinkevičius pavogė net

ti tautininkus.
Ta jo “studija” 

nerūpėtų, jeigu, 1

ir Slavskis,

“...1) 1926—1927 m. Dr. 
Zaunius, esant jam Nepa
prastu pasiuntiniu ir Įga
liotu Ministeriu Šveicarijo
je ir Čekoslovakijoje, gavo 
115,429.61 litų avanso pa
siuntinybės šveicari joje 
reikalams. Iš šios sumos 
Dr. Zaunius ligi šiam lai
kui neatsiskaitė...

2) 1927 m. Dr. Zaunius 
gavo iš Lietuvos pasiunti
nybės Čekoslovakijoje ka
sos 13,747-92 litus avanso, 
kurio dar negrąžino.

bei faktų ir apie vienus, ir 
apie kitus.

Autoritetingai n u rody
damas, jog remiasi Kauno 
apygardos teismo bylomis, 
vagių advokatas ponas Po
vilaitis sudarė tokią išva-

ir meilėje. Mūsų jaunuome
nės ateitis mane giliai jaudi
na. Ji—dalis revoliucijos. Ir 
jei žalingi1 buržuazinės visuo
menės reiškiniai ima plisti ir 
revoliucijos pasaulyje, tary
tum plačiai išsišakojančios 
šaknys kai kurių piktžolių, tai 
geriau stoti prieš šitai iš anks
to. Paliestieji klausimai, be 
to, sudaro moters problemos

J. Valiulytė cituoja ir žy
mųjį rusų pedagogą, A. 

Dienraštis “Vilnis” rašo:'Makarenko 
Keh metai atgal dipukai ir meiles klausimu rašė,

, kuris taipgi 
mo

kydamas jaunus . žmones, 
kad jie į mėilę, į šeihiyhinį 
gyvenimą žiūrėtų blaiviai, 
kad būdami per jauni ne-

1 kiti. ■ atžagareiviški elementai 
padarė ablavą ant Ęrooklyno 
Piliečiu klubo. Jie nutarė pa
grobti kontrolę į savo rankas 
ir apvalyti Piliečių klubą nuo 
“raudonųjų.S u o k aibiniu- ^ituoktų, kad'* gęrai, visa-

, tanjs .pritarę. i.i¥ a^fifgtų

laikraščiai ‘'‘Vienybė” ir “Dar- Skaitome .- ’
LIGI ŠIQL stebuklingos panelės švenčiausios daž

niausiai atsirasdavo pas katalikus—gudrios dvasininki
jos išmislai. Bet štai, va, jau ir graikų stačiatikių fana
tikai surado pas save “stebuklą”.

Paskelbta, kad pas vieną graiką, Island Parke, 
Long Islande, pradėjo verkti panelės švenčiausios abroz- 
das, kabąs ant sienos! Stebuklas! Tuoj pradėjo rinktis 
silpnavalių, stebėti “stebuklo”. Abrozdas buvo parkeltas 

• į bažnyčią. Vežant jį, lydėjo apie 30 automobilių, kurių 
viršuje atsirado “trys šventi balandžiai”.

Na, ir prasidės naujas biznis! Kaip ilgai jis tęsis, 
nieks kol kas negali pasakyti, bet popai nemaža pasišie
naus dolerių.

Ką dėl to sakys katalikų dvasininkija, liekasi pa
laukti ir pamatyti. Mes manome, katalikų dvasininkija 
to ortodoksiško “stebuklo” nepripažins, kadangi tai ga
dintų jiems patiems gešeftą.

Sako, varžys KiiIjos priešus x
Iš WASHINGTONO pranešama, kad vyriausybė 

imsis griežtesnių priemonių suvaržymui lėktuvų, lekian
čių į Kubą.

Kaip žinia, Kubos priešai dažnai pasisamdė lėktu
vus Floridoje, Georgia arba Alabamos valstijose, pasii
ma bombų, na, pasiekę Kubą, svaido jas ten.

Kai revoliucinė Kubos valdžia dėl tokių biaurių 
“svečių” smerkdavo JAV politiką, tai Washingtonas at
sakydavo, kad ji tik be reikalo ieško visokių priekabių 
prie savo “gerojo kaimyno”. Bet štai neseniai kubiečiai 
pagavo amerikinį lėktuvą, atlėkusį iš Floridos, na, ir tai 

'/'aiškiausiai parodė, kad Kubos valdžia ne priekabių ieš
ko, o tikrus faktus atidengia apie savo priešų siautėji- 
mą iš JAV.

Mes sakėme ir sakome, kad jei tik mūsų šalies val
džia imtųsi griežtų priemonių suvaldyti priešams, tai 
jie ir būtų suvaldyti.

O suvaldyti juos reikia!

Viešbutis “Turistas”
Iš LIETUVOS pranešama, kad Druskininkuose jau 

1 -baigtas statyti moderniškas viešbutis “Turistas”. Vieš
butis turi 100 vietų. Prie jo veiks valgykla ir kepykla. 

' Greta viešbučio pastatyti garažai automobiliams, kad 
'atvykę svečiai iš kitur, turėtų kur pasistatyti savo ma- 
j'šinas.

* Druskininkai—vienas gražiausių Lietuvos miestų. 
'• Tai žmonių sveikatos fabrikas. Per apskritus metus ten 
'veikia sanatorijos, kuriose poilsiauja ir gydosi žmonės, 

' suVykę iš įvairių Lietuvos kampų, taipgi ir iš kitų tary
binių respublikų.

į p.-Laisve (Liberty)— Antr., kovo (March) 29, 1960

bininkas.” Savaime suprantama, kad
Atžagareiviai atsiekė savo meilė septyniolikos metų am-

Savaime suprantama, kad

žiu.j e—nesąmonė, ypač vyrui, 
i negu 

Su įsimylėjusiu

tikslą. Klubo nariams jie ža
dėjo > visokių gerovių, žadėjo kurisišsivysto vėliau 
paversti klubą kultūros cent- moteris.
ru. ,j septyniolikos mėtų

Ir kokios to viso pasėkos? | čiu moteris neturi net kalbėti. 
Brooklyn© spaudoj skaitome Bet ir septyniolikametės mer- 
pranešimus, kad Piliečių klu
bo namas ir biznis parduoda
mas. Pereitais metais klubas baigtis nelaimingai, 
negavo nei vieno naujo nario. 
Dipukiška inteligentija išsi
kraustė į privatinius klubus, 
moderniškas karčiamas.

Tai taip pasibaigė atžagar
eivių viešpatavimas Brookly- 
no Piliečių klube.

Tenka priminti, kad 
Brooklyno Lietuvių piliečių 
klubo griovikai ne tik namą 
ruošiasi parduoti, jie ruo
šiasi panaikinti ir ligoje 
pašalpų išmokėjimą.

Prie šio klubo griovimo, 
beje, prisidėjo ir kai kurie 
kunigai.

DISKUSIJOS
APIE MEILĘ

Kadaise Lietuvos spaudo
je išstojo prof. Daukšas su 
straipsniu apie meilę. Jis, 
mums atrodė, per daug 
lengvai meilę traktavo, na, 
ir tai sukėlė nemaža disku
sijų. Kai kurie gal būt net 
ir per smarkiai prof. Dauk
šą “kedeno” spaudoje.

Vėliausiame žurnalo “Ta
rybinė moteris” numeryje

ginos irgi, žinote, kokia mei
lė... Gavusi laisvę, ji gali

Aš bent 
nežinau atvejo, kad ankstyva 
meilė, atvedusi į santuoką, ne
būtų baigusis kokia nors “dra
ma”...

Dar toliau:
Be to, aš manau, kad to

kiais atvejais naudinga atvi
rai pakalbėti apie meilę su 
jaunuoliu1! atskirai ir su mer
gina atskirai. Pasikalbėti at
virai, be jokių pagražįnimų, 
su 17-18 metų jaunimu ne tik 
galima, bet ir reikia, reikia 
mokyti meilės. Kad ir kaip 
keistai tat skambėtų, o yra 
toks mokslas... Merginas rei
kia mokyti daugiau gerbti sa
ve, savo moterišką orumą. 
Merginą reikia mokyti, kad ji 
net jai malonius jaunuolius su
tiktų su.tam tikra pipirų por
cija...
■ Ir merginoms, ir jaunuo
liams reikia papasakoti apie 
atsakomybę už .kiekvieną iš-/ 
gyventą dreną, už kiekvieną 
jausmo trupinį/ nes už visa 
tenka mokėti gyvenimu; ir 
tai reikia pasakoti ne du tris 
kartus, bet auklėti kasdien.

Kalbink užsirašyti Laisve 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Druskininkai prieš Antrąjį pasaulinį' karų buvo 
okupuoti lenkiškų ponų. Miestas buvo gan apleistas. Ne
turėjo nė vieno daro viešbučio. Tik tarybiniais laikais 
Druskininkai smarkiai pakilo: pastatyta daug gyvena
mųjų namų, pagerinta gydykla, sanatorijos. Na, o dabar 
jau yra ir naujas, puikus viešbutis! J

BALANDŽIO MĖNESIO pradžioje • “Laisvė” 
įžengs į 50-uosius savo gyvavimo metus. Savo auksinį 
jubiliejų mūsų laikraštis žada švęsti iškilmingai. Prašo
me skaitytojus nepamiršti to.,

O čikagiečių “Vilnis” balandžio mėnesįo pradžioje 
minės savo 40 metų jubiliejų. Laikraštis» --gauna daug 
sveikinimų. ; •

giliautų sumų lentelę: •
Metai 
1922 .........

Litų
.... 105206

1923 ......... .... 266226
1924 ...... .... 134 894
1925 ......... .... 107360
1926 ......... ....... 77365
1927 ......... ....... 33275
1928 ......... ....... 42122
1928 ......... ....... 64 370
1930 ......... ....... 71127
1931 ......... .... 128304
1932 ......... .... 104079
11933 ......... .... 128448
Pats jos sudarytojas Po-

vilaitis nurodo, , jog 1S SIU
j t it • 1skaičių gaunamas tik ‘ ...a- 

pytikris išeikvojimų vMzš 
das.” L' ’ '
i Mat, ne visiems iždo va
gims buvo; -keliamos i bau
džiamosios bylošv Iš; Povi
laičio sudarytas r:; lenteles 
matyti, kad 1926 metais iš-, 
eikvojimai sumažėjo. ko
dėl? Ar vaidininkai staiga 
pasidarė doresni? Ne. Pa
prasčiausiai, liaudininkai 
ir socialdemokratai, laimė
ję rinkimus, nevykdė savų 
pažadų ir nepatraukė bau
džiamoj on atsakom y b ė n 
dar krikdemų laikais apsi
vogusių ministrų.

Povilaitis gardžiuodama
sis išvedžioja, esą, mažiau
sia išeikvojimo' bylų būta 
pirmaisiais tautininkų dik
tatūros metais. Čia reikia 
prisiminti; jog pirmaisiais 
savo valdymo metais tauti
ninkai iš viso nekėlė bylų 
dėl išeikvojumų. Bet vis 
tiek Povilaitis 
kad tautininkų valdymo 
metais “...didesnieji išeik
vojimai pasitaikydavo cent
rinėse įstaigose”. Visiškai 
dėsninga: kur sėdėjo dides
ni vagys, ten ir buvo dau
giau grobstoma.

Iš antrosios Povilaičio pa
teiktos lentelės matyti, kad 
1922—-1933 metų laikotar
piu pirmų vielų valstybes 
iždo grobstymo lenktynėse? 
laimėjo Finansų ministeri
ja. Ji išeikvojo 282,715 litų. 
Nenuostabu, didžiausi suk
čiai darbavosi prie' pat iž
do. Antroji vieta atiteko 
susisiekimo minister! j a i. 
Ten pasisavinta 161,306 li
tų. Užsienio reikalų minis
terija, reprezentavusi fa
šistų valdžią įvairiuose pa
saulio kraštuose, 'turėjo pa
sitenkinti trečiąja vieta. Iš
eikvota 134,940 litų,

Tustitia ėst fundamen- 
tum regndrum” — skelbė 
žodžiai ant puikių Teisin
gumo ministerijos rūmų. 
Tačiau valdininkai juodo
mis togomis /nagrinėjo tik 
smulkias vagystes/ “p.a- 
miršdami” patys save. Tei
singumo ministerija valsty-

pripažįsta,

111,165 litūs.
Povilaitis stengėsi išgar

sinti kitų partijų suktybes 
ir visaip užmaskuoti tauti
ninkų vagystes. Bet ką 
žvalgybos viršininkas mė
gino nuslėpti, mes sužino
me iš archyvuose saugomų 
slaptų fašistines valdžios 
pareigūnų susirašinėjimų. 
Vienas jų, Šiaulių apygar
dos teismo prokuroras, pa
siryžo apie paplitusį kyši
ninkavimą ir liaudies pasi
piktinimą valdininkų va
gystėmis slaptai pateikti 
"Ponui Teisingumo Minis- 
teriui Pristatymą”.

Gal skaitytojams bus 
įdomu sižinoti, kas rašoma 
šiame dukumente:

“Turiu .garbės panešti 
Tamstai, įkad‘ plačios1 vįšuę- 
ibenės Wpe daug įvairių 
kalbiį, f riėpasitėhjkiiiinią 
kelia’ sekantieji reiškiniai: 
. 1) (1933; lųetų pabaigoje 
buvo pradėtas tardymą^ a- 
pįe Taųragėą apskrities vir
šininką DRAUGELIrkąd 
jis, prižiūrėdamas,,'tTaurą-; 
ges ligoninei: statybą, r susi
taręs su rangovu, pats da
lyvavo šitoje statyboje ir 
gerai uždirbo. Prasidėjus 
tardymui Draugelis* buvo 
atstatytas iš vietos, bet š. 
m. balandžio mėn., kada 
jau byla su kaltinimo aktu 
atsidūrė teisme, jis vėl bu
vo paskirtas Raseinių apsk. 
Policijos Vadu. Noife Drau
gelį Šiaulių Apygardos 
Teismas vėliau už šitą nu
sikaltimą nubaudė 3 m. 
paprasto kalėjimo, bet pa
starasis vis dar tebėra po
licijos vadu. Apie jo pa
traukimą atsakomybėn sa
vo laiku buvo pranešta Vi
daus reikalų Ministerijai”.

Šiame “pristatyme” kal
bama ir apie kitus veikėjus 
—“patriotus”.

Visus paminėtus nusikal
timus pavadinęs “nenor
malumais, kurių tikrumas 
paremtas faktais”, proku- 

'roras nurodė ir kitus “reiš
kinius”, sukėlusius visuo
menės pasipiktinimą.

Savo yPris ta tyme” kiau
lių apygardos teismo pro
kuroras atskleidė palyginti 
nedaug faktų apie aukštų 
valdininkų kyšininkavimą 
bei sukčiavimą. Visų va
gysčių Lietuvoje jis ir ne
galėjo žinoti. Tačiau sau* 
gurno departamento virši
ninkas Povilaitis apie viską 
biivo puikiai informuotas. ’ 
Bęt savo spaudai priruoš
toje medžiagoje jis ne apie 
viską norėjo pranešti. Jam 
neapsimokėjo išsiplepėti, 
jog tautininkai ne mažesni 
sukčiai už krikdemus. ’Po
vilaitis neužsimena a£ie 
gerai žinomo tautininkų 
šulo, “Maisto” bendrovės 
buvusio direktoriaus J. La~ 
pėno suktybes, kuris išeik
vojo daugiau kaip 800,000 
litų. Saugumo dępąrtamen- 
to viršininkas nieko nerašė

. ‘m z. L h

t

Zauniaus gautų avansų pa
liko neatsiskaityta 41,747.- 
76 litų. --‘WC:

buvo išduota iš Lietuvoj 
pasiuntinybes Berlyne ka
sos 8,188.36 litai avanso, 
kurie taip pat dar negrą
žinti. '

5) Lietuvos pasiuntinybę 
prie Kvirinalo (Italijoje *— 
E. J.) yra paskolinusi iš pa-’ ' 
siuntinybės kasos p. Jonuš- 
kaitei-Zaunienei 22,000 lirų • 
(11,495.36 litų) 
skolos grąžinimas 
sutvarkytas...”

1935 metų kovo 
šistinio ministrų 
posėdyje šią Zauniaus., .iš
eikvojimų bylą taip /‘su
tvarkė”, kad ministras liko 
"švarūs”. *

Štai ikaip paprastai bū
davo tvarkomos tokių iš
eikvotojų bylos. Ištrauka iš 
ministrų kabineto protoko-

‘Cpupildyti Užsieniu ^eį- 
kalų . iįinfeterijos 1937 
nepaįOktų išlaidų "• “štįtiiįftą 
108'361.24 litų sumos ‘ Lie
tuvos konsulate Čikagoje 
išeikvotoms sumoms pa
dengti.” ' ' ' / V

Tokių faktų per visą 
buržuazijos viešpatavimo 
laikotarpį buvo nesuskai
čiuojama daugybė. Bet kas 
daugiau vogė: tautininkai 
ar krikdemai? \

Į šį klausimą norisi atsa
kyti didžiojo vokiečių poe
to Heinricho žodžiais: ;
"Kurs laimėjo, nežinau, 
Betgi man beveik atrodo,

ir šitos
dar he-

kabineto

Smarvė abiejų vienoda”,-
E. Jacovskis 

"Švyturys” (1959, nr. 24).

JAPONIJA ĮRENGIA
NAUJUS VIEŠKELIU^

Tokio. Tarpe Osaka prie- 
piadkos ir Kyoto miešto 
yra tiesiamas 45-ių mylių 
naujas vieškelis. Jo nuti^F 
mas atsieis apie $130;
000. Japonijai stoka pinigų, 
tai ji gavo $106,000,000 iš 
International banko, kuris 
įsteigtas prie Jungtinių 
Tautų.

NORI: AVIES ČIELOS 
IR VILKO SOTAUS

Washingtonas. — Pfet- 
nėse valstijose siaučia baL 
tųjų teroras. Ten paneigia
mos JAV Konstitucijos ga
rantuotos teisės. Bet rinki- 
mai jau artinasi, tai valdi
ninkai pataikauja pieti- • 
nems valstijoms. • Prefciden- < 
tas Eisenhoweris pataria, ■■ 
kad ant vietos baltieji ir 
negrai laikytų konferenci
jas ir susitaikytų.

Ciudad. — “ 
diktatorius Trujillo 
kad jis negali JAV grąžin
ti karo lėkt 
jie buk sue 
laužą. \
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ASVANO UŽTVANKA IR 
ISTORINIAI PAMINKLAI
Tarybų Sąjungos inžinie

riai stato skersai Nilo upę 
milžinišką užtvanką. Ji bus 
baigta tik už kelerių metų.; 
Pastatymas ūžt v a n k o s, 
įrengimas prie jos elektrL 
kos gaminimo jėgainių ir 
fabrikų pareikalaus apie 
biliono dolerių.

Bet tie įrengimai suteiks 
naudos milijonams žmonių, 
o ypatingai Egipto. Nilo 
upė per šimtus mylių pa 
virs į jūrą, iš jos vanduo 
apdrėkins plačiausius lau
kus, kuriems dafyar stoka 
vandens. Elektros šviesa 
apšvies gyventojų namus ir 
suks mašinas fabrikuose.

abiejomis Nilo upes pusė
mis istorinius paminklus.

Dėl paminklų /
Senovės istoriniai pa

minklai yra milžinai. Ties 
Kartassi yra kalne palo- 
cius, kuriame daug visokių 
istorinių dalykų. Durys į 
palečių yra kelių dešimtų 
pėdų aukščio. Ant jų įrašy
ta graikų ir kitokiomis kal
bomis istoriniai obalsmi.

Šalimai Nilo yra Abu 
Simbel dievnamis. Jis 210 
pėdų aukščio. Jo šonuose į 
akmenis iškaltos milžiniš
kos figūros ir įrašyti (iš
kalti akmenyje) istoriniai 
faktai.

tas. Yra nemažai pasiūly
mų. ’

Inžinieriai sako, kad ga
lima tuos paminklus ati
tverti nuo vandens storo
mis ir galingomis sienomis. 
Pagal jų dėstymą, tai pa
minklai būtų “sausuose šu
liniuose” apsupti jūromis. 
Bet jų planų pravedimui 
yra reikalinga apie $100,- 
000,000. Žinoma, tai nedi
delė suma, jeigu ją lyginti 
su didžiųjų valstybių tik 
metinėmis karo reikalaams 
išlaidomis.

dija pastaba, įrašyta jo die- I ai o L u c w I iphivnc noraštyje jau po metų lai- tcdlSKdS 1S LlCLUYUb 
ko: “Operacijos metinių

| proga nunešiau klebonui 2 tis gavo laišką iš Šakių, 
svarus “Prima” ' 1
sidėkodamas už 
operuotis. Kitus 2 svarus 
pipirų pasiunčiau gerbia
mam chirurgui Bilot į Li-

Bet Nilo paupiais yra se-1 Pakilęs upes vanduo tik 
niausiu istorinių žmonijos Egipte apsemtu C. 
paminklų. Jų yra šimtai ir istorinių .paminklų, jų tar- 
daugybė jų tikri milžinai/pe. 20 įvairiu dievnamiu ir 

tkurių perkelti kitur jokiu | apie 1,200 akmenyse įkal- 
. būdu negalima. i tų obalsių. Gi Sudano vals

tybė ie paskandintų 4 
ramius, 14 tvirtovių, 
deliuskapus ir virš 
krikščioniškų bažnyčių.

Suprantama, kad mažes
nius paminklus galima iš-

daugybė jų tikri

būdu negalima.
Nilo jūra

Kai bus baigta 
Aswano (Aswan) 
ka ir sulaikys upės vande
nų plaukimą į Viduržemio

statyti 
užtvan-

desetkus

diev-
7 di-

20

v . | IllUb ĮJcUIHIlrUUb gclIUIld, 1S“
jurą, tai Nilo ^aukštupio į kitas vietas, bet di- 
pusėj susidarys jūra. Egip- džiųjų
te vanduo pakils išilgai 180 
mylių, o Sudane per 100

paminklų, dievna- 
mių, tvirtovių ir kitokių 
dalykų negalima. Gi jie tu-

Nehru už Kinijos 
įleidimą į J. Tautas

New Delhi. — žurnalo 
“Newsweek” atstovas R. S. 
Elegant tarėsi su Indijos 
premjeru Nehru. Kas dėl 
Kinijos ir Indijos ginčo sie
nų reikalo, tai Nehru sakė, 
kad tas klausimas, nieko 
neturi su komunizmu, o 
yra senas valstybinis reika
las.

Nehru sakė, kad Indija 
stovi už Kinijos priėmimą 
i Jungtines Tautas. Jis bu
vo paklaustas: “O kaip su 
Formoza?” Nehru atsakė: 
“Formoza dabar yra tik 
Jungtinių Valstijų proble
ma”.

Kaip senovėje “ėmė” 
akmenis iš galvos t

Galvos skausmai žmones 
kankino ir žiloje senovėje. 
Šalia įvairių augalinės kil
mės vaistų viduramžiais 
vaistinėse būdavo pardavi
nėjami magnetiniai galvos seveghe. 
lankai, kurie ramindavę, xyl h, xv„ a Flandri. 
jkynus skausmus stei, pa- j()je buvo ypač madingos 
vyzcknui, iki siu dienų yra |/eracijos nu‘o galvosskaus- 

mų. Tuo metu į jas buvo 
žiūrima gana rimtai. Ta
čiau ano rųeto chirurgijoje 
vyravo bemoksliai šarlata- 

| nai, kartais net ūru^dasku- 
Čiai, kurie apie tikrą ligų 
gydymą, neturėjo nė men
kiausio supratimo. Jie tik 
praplaudavo galvos odą ir, 
išėmę iš savo rankovės ak
menuką, parodydavo paci
entui. Sugestijos dėka dau
guma ligonių po to nebe- 
jausdavo skausmų, f— ” - - -
neiišsinarpliojusi iš religi- ^e^žia apie 30 jaunuolių ir i

Brocktoni-etis G. Shimai- žinoma, 
kad aš 
Sekma-

mylių. Arti užtvankos jūra žmonijai istorinės vertės.
bus 330 pėdų gylio, o plotis 
vietomis apie 16 myliu.

Toks vandens pakilimas 
ir išsiliejimas paskandins

Susirūpinta jų išgelbėji
mu. Tuo reikalu buvo atsi
kreipta į Jungtines Tautas. 
Susidarė specialus komite-

Karakas, Venezuela.

pipirų, at-i Laišką rašo Šimaičio gimi- 
patarimąinaitis Stasys Povilaitis. 

Dedame svarbesnes laiško 
vietas.
Brangus dėde!

Pas mus pradžia žiemos 
buvo gana šaltoka ir nebu
vo sniego. Tai, žinoma, me
deliams truputį pakenkė. 
Dabar pas mus šąla ma- i 
žai, o sniego labai daug.

Aš mokausi devintoje | 
klasėje. Mūsų mokykla ga
na didelė. Pernai jai su
teikė revoliucionieriaus Z. 
Angariečio vardą. Dabar 
“Šakių Zigmo' Angariečio 
vardo vidurinė mokykla.” 
Mūsų mokykloje mokosi 
apie 600 mokinių. Prie 
mokyklos yra bendrabutis 
kaimo mokiniams. Kiek-

To laiko medicina, d a r > yiePvais meta\s mokykįą *«- j HertdlO pardŠklIlldS 
------ ----- -1(]urjnju i§sj_ I nesiūlo nieko gero 
lavinimu. Darbinink a m s , i ' I 
kurie nori mokytis, veikia ■ 
“Vakarinė darbininkų 
dūrinė mokykla, 
met išleidžia apie 15 moki-! 
nių. Viso : 
kasmet Lietuvai duoda apie 
40-50 Jaunų abiturientų. 
Šakiuose yra didelė ligoni-. 
nė, kurioje nemokamai gy-Į 
doma daug ligonių. Gydy 
tojų skaičius kasmet didė 
ja.

išlikę Flandrijos pirklio van 
Kapele, gyvenusio Oudenar- 
do mieste 1650 m., dieno
raščiai. Ištisi jų puslapiai 
yra nuolat besikartojančios 
dejonės dėl jį kankinusiųi 
galvos skausmų. Jis išban
dęs visokiausius vaistus, 
netgi už floreną buvo įsi
giję magnetinį lanką, o gal
vos skausmų taip ir ne
įstengė atšikratyti. Paga
liau atėjo palaimingas pa
tarimas iš vietinio klebono. 
Štai ką jis pažymi savo die
noraštyje:

“Gerbiamas kunigas Ad- nių. prietarų bei tamsybių merginų su vi • • i t i • 1 1 n t vi t t i Tin v*rianas Rysvickas, Notre 
Dame de Pamele parapijos 
klebonas, garbės žodžiu už
tikrino mane/kad jis išsi
ėdęs nuo galvos skausmų, 
tiktai pašalinus iš smegenų i 
akmenį. Tą operaciją atli-1 išgalėmis kovojo, 
ko žymus chirurgas Bilot 
Lisevegghe mieste. Žmona galvo;
su ašaromis maldauja, kad šiandien laikomos komišku 

epizodu medicinos mokslo_ i vykčiau pas jį.”

pinklių, buvo miklių ver
telgų rankose. Bukaprotiš
ka dvasininkija rėmė tokių 
vertelgų apgaules, 
mokslo pagrindais 
medicinos mokslą

o prieš 
paremtą 
visomis

.XVI-XVII a.
C

tariamos
smegenų operacijos

XXII U-HUOj ▼ vrvua* I

Tūkstančiai žmonių protas-1 Kaip gaila, kad pirklio istoi įjoję.
tavo prieš Jungtines Vals- ; van. Kapele dienoraštyje nė- 
tijas ir reikalavo nesikišti i ra. tos operacijos aprašymo, 
į Kubos vidaus reikalus. '

R. Vidmantienė
Daugiau Įvairiu parengi

I O kad ji buvo Įvykdyta, liu- mu Laisvos naudai.

Rojus Mizara

PASKUTINES DIENOS 
LIETUVOJE

(Tąsa)
i Redaktorius supažindino 

* mane su kai kuriais linoti
pininkais ir- su. tūlais laik
raščių bei knygų laužy
tojais, pasižymėjusiais sa
vo profesijose. Kai kurie 
linotipininkai savo amate 
jau dirba po 20 metų, buvę 
man sakyta.

Aš jiems priminiau:
—Pas mus, Amerikoje, 

yra lietuvių linotipininkų, 
dirbančių savo amate per 
50 metų.

—Bene juos spaustuvės 
dulkės užkerėjo, ar kas?— 
klausė manęs.

—Jeigu ir užkerėjo, — 
atsakiau, — tai mes tuo 
tik džiaugi a m ė s. Džiau
giasi visa pažangioji mūsų 
visuomenė.

Yra daug nedidelių kny
ginių ir plakatinių presų: 
prie vienų dirba vyrai, prie 
kitų merginos. Spausdina
mos brošiūros, didesni ir 
mažesni plakatai ir visokie 
kitokie darbai, kaip blan
kai, -etc. Yra automatiškų

urcsų. veikiančių didžiulia 
paskuba. ' • •

Man labai smagu buvo 
paspausti ranką daugeliui 
darbininkų, nežiūrint to, 
kad tai truputėlį juos truk
dė. Atsimenu, kai prieš 
apie 45 metus man teko 
nuolat dirbti tokį pat dar
bą, tik, žinoma, ne tokiose 
spaustuvėse: įdomu būdavo 
sutikti asmenį, kuris su
prato, ką aš dirbu.

Išėjus gatvėn, tariau:
—Jūs čia turite puikią 

spaustuvę!
—Taip, — atsakė redak

torius. — Bet aš jums ati
dengsiu paslaptį: į naują 
spaustuvę statysime visas 
visiškai naujas - naujutėles 
mašinas!..

—Ką veiksite su šitom? 
—stebėjausi.--Jos visos dar 
gerai veikia.

—Kai kurias atiduosime 
rajoninėm spaustuvėm, ki
tas kitur sunaudosime.

Tiesa, beveik kiekvienas 
rajonas Lietuvoje šiuo me
tu leidžia savo laikraštį.

Vieni jų kartą per savaitę 
išeina, kitL dažniau.

■ Džiaugiuosi, kad mano 
tėvų kraštas. ,jturi tai, ką 
turi!

“Paskutine diena”
Bloga, kai viską palieki 

j “paskutinei dienai.” Aš 
kaip tik panašiai ir pada
riau: visą smulkų “pakavi
mo” darbą kaip tik ir bu- 

!vau palikęs “tai dienai.”
Visokių dovanų - dovanė

lių buvau gavęs daug ir iš 
giminių ir iš mielų bičiulių 
bei draugų. Kai kurias jų 
anksčiau buvau paštu iš
siuntęs, bet gerą dalį pa
silikau parsivežti su savi
mi. Dabar teko jas susidė
lioti į čemodanus, reikėjo 
viską suderinti taip, kad 

(bagažas nebūtų labai per 
įsunkus, kadangi, vykstant 
lėktuvu, tenka brangiai už 
bagažo normos perviršį mo
kėti.

Čia aš ruošiuosi, o vis 
(daugiau ir daugiau bičiulių 
ir draugų užeina atsisvei
kinti. Keletą mėnesių gy-

IŠLEISTUVIŲ VAKAR IF. N i?.IF.

Nuotraukoje: (sėdi, iš kairės) rašytoja Halina Korsakienė, 
Rojus Mizara, žurnalistas Antanas'Vaivutskas, rašytojas Juo
zas Baltušis. Stovi, iš'kairės: poetas Eduardas Mieželaitis, 
poetas Justinas Marcinkevičius, rašytojas Antanas Venclova, 

rašytojas ir mokslininkas Kostas Korsakas.

vendamas Vilniuje, gerų 
draugų įsigijau nemaža!

Atvyko iš Alytaus ir ma
no brolis Vincas su žmona. 
Atvyko iš Kauno neseniai 
grįžęs iš Argentinos senas 
pažįstamas J. Staškauskas 
prašyti mažos paslaugėlės. 
DeJa, riegąlęjau aš jos atlik
ti — nebuvo laiko/ .

Man pranešė, kad vakare 
I įvyks “išleistuvių vakarie
nė.”

Ir šiandien nežinau, kas 
ją suruošė.' Turbūt kai ku
rie rašytojai, kai. kurie kul
tūros veikėjai, kai kurie 
visuomenininkai—visi kar
tu.

Dalyvavo gęrokas /būrys 
visokių profesijų žfmonių: 
mokslininkų, visuomeninin
kų, menininkų. P^v., iš 
Kauno buvo atvykę akade
mikas prof. K. Baršauskas 
ir J. Mikalauskas. Buvo ir 
Vytautas Mizara, mano 
brolio sūnus, gyvenąs su 
šeima Vilniuje.

Nei nebandysiu čia visus 
dalyvius išvardyti. Užten
ka priminti, jog pobūvis 
buvo jaukus, smagus, mie
las.

Pirmininkaujantis porė
tas Mieželaitis pakvietė ei
lę kalbėtojų; buvo pasaky
ta neilgų, bet svarbių kal- 
!bų.

Kalbėjusieji, aišku, pir
miausia linkėjo man ge
riausios kelionės, laimingai 
sugrįžti. Prašė pasveikinti, 
visus JAV lietuvius, kovo
jančius už taiką, už švie
sesnį liaudžiai rytojų. Kai 
kurie gyrė pažangiuosius 
Amerikos lietuvius už tai, 
kad net sunkiausiomis są
lygomis jie pajėgė palaiky
ti savo spaudą ir kultūrines 
organizacijas.

Padėkojęs už linkėjimus 
ir už viską, sakiau, kad 
mes, Amerikoje, tiesa, dar
buojamės, kiek galime, bet 
nieko stebuklingo neatlie
kame. Sakiau, jei jums tek
tų būti mūsų vietoje, tai ir 
jūs dirbtumėte taip lygiai, 
kaip ir mes.

Priminiau:
—Jūsų tarpe, žinau, čia

antireliginio turinio kngų. 
Tai perskaitęs aš labai nu
džiugau. Mama, 
tuo nepatenkinta, 
einu nauju keliu.
dieniais ji mane varo į baž
nyčią, bet aš retai einu. 
Dabartinis jaunimas mažai 
tiki į dievą, nes daug įta
kos daro antirel i g i n i a i 
s t r a i psniai laikrašičuose,- 
žurnaluose, paskaitos, ki
nai. Daugelio mokinių, ku
rie eina į bažnyčią, man 

j teko klausti, kodėl jie eina, 
i Jie atsakė, kad eina tik dėl 
to, kad tėvai varo. Tik dėl 
to einu ir aš. Žmonės, kur 
rie gyvena kaime, neskai
to laikraščiu ir žurnalu, ne- 
klauso paskaitų (tokių tar
pe yra ir Jūsų sesuo su vy
ru), tiki į dievą ir kuni
gus, ir smarkiai pyksta ant 
netikinčiųjų...

Stasys Povilaitis

Washingtonas. — Vals- 
I tybės sekretorius Herteris, 

Ji kas-' kalbėdamas Senato komite
te, pareiškė, kad busimoji 

šakių’ miestas/ršūl/ konferencija yra 
j gembleryste ir jis nesiti- 
i ki, kad joje bus daug at- 
i siekta.

Jo pareiškimą tuojau pa
rsigavo tie elementai, kurie 

į vra priešingi viršūnių kon- 
; ftrencijai, o karo kurstyto- 
I jai tai naudoja reikalavimui' 

Aukščiau gautame laiške . dar daugiau pinigų apsi- 
Jūs rašėte, kad atsiusite ' ginklavimui.

yra žmonių, kurie perėjo 
per tokią ugnį, kokios mes 
nesame matę. Žinau, ne 
vienas čia jūsų ilgai kalėjo
te, ragavote duonelės ir 
IX-ajame forte...

Buvo ir koncertinė pro-i' 
grama: dainavo operos so
listai: Virgilijus Noreika, 
Regina Tumalevičiūtė, Ire
na Jūsiūnaitė ir Eduardas 
Kaniava. Jiems pianu 
akompanavo operos teatro 
dirigentas H. Patašinskas.

Skiepi j uosi
Ank rytojaus, anksti, 

vykstu į Vilniaus aerouos
tą, iš kur lėktuvas turėjo 
išskristi į Maskvą. Ligi 
Maskvos ‘ mane ryžosi paly
dėsi žurnalistas V. Zenke
vičius.

Ir čia suvyko geras'skai
čius mielų bičiulių palinkė
ti man gero vėjo.

Vos pasiekęs aerouostą, 
sužinau, kad man reikia 
skiepytis nuo raupų, kitaip 
į Maskvą kojos nebus gali
ma įkelti!

—Koks per dalykas?! — 
stebiuosi.

Man aiškina: Maskva pa
bijojo raupų epidemijos, 
tad skiepija visus gyvento-: 
jus ir reikalauja, kad dary
tų tą patį tie, kurie į Mask
vą atvyksta.

—Kodėl? Kaip visa tai 
atsitiko?..

Neoficialiai man buvo pa
sakyta: Prieš keletą dienų 
į Maskvą buvo atvykęs iš 
Indijos vienas dailininkas, 
sirgęs raupais. Tuojau jam 
buvo duotas gydytojas, bet 
jau buvo per vėlu: mirė 
dailininkas, mirė ir gydyto
jas, jį gydęs. Ta liga susir
go dar vienas ar du Mask
vos piliečiai. Na, tai ir bu
vo duotas signalas, kad 
miesto gyventojai ir tie, 
kurie į Maskvą įvažiuoja, 
skiepytųsi.

Tai parodo, kaip socialis
tinė Maskva saugoja žmo
nių sveikatą!

Čia pat, aerouoste, buvo 
ir gydytoja su visais pre
paratais. Nuvykau pas^ ją 
ir, rodydamas niujorkiškio

sveikatos biuro kortelę, sa
kau-

—Tik prieš šešis mėne
sius, matote, aš įsiskiepijau 
Niujorke. Kortelė rodo, jog 
nuo raupų saugus per tre- 

ijus metus, tai argi man 
reikia dabar dar kartą 
skiepytis?

Metus žvilgsnį į 
k u m e n tėlį,” pagalvojusi, 
gydytoja atsakė:

—Nekenks, jei įsiskiepy
site ir šiandien; būsite sau
gesnis. O kadangi neseniai 
esate įsiskiepijęs, tai ma
niškis skiepas jums nesu
darys jokio nesmagumo. 
Prašau, pasiraitokite ran
kovę.

Ir akimirksnyje gydyto
ja atliko tai, ką reikėjo 
atlikti. Ten pat buvo ir 
daugiau žmonių, laukian
čių savo eilės. (Gydytoja 
buvo teisi: jos įskiepijimas 
man nesudarė jokio nema
lonumo.)

Lėktuvas nelekia
Padangė tamsi, labai 

miglota — lėktuvus iš Vil
niaus aerouosto vadovybė 
atsisakė išleisti. Buvo sa
kyta: jei oras pasitaisys, 
tai už keleto valandų at
skris lėktuvas iš Kijevo,' 
čia sustos ir pasiims pasa- 
žierius, vykstančius Mask
von. Kitas lėktuvas vėliau 
atskris iš Berlyno ir jis 
Vilniuje sustos, bet tik su 
ta sąlyga, jei oras pasitai
sys, pragiedrės, jei Vilnius 
lėktuvą priims. Patarė į 
Maskvą lekiantiems pa
laukti aerodrome arba grįž
ti į miestą, būti prie tele
fono, kad galėtų gauti in
formaciją.

Gaila man buvo gerųjų 
bičiulių, giminių1 ir draugų, 
kurie, nutraukę saldų j į 
miegą, atsikėlė anksti ir at
vyko mane išlydėti. Dabar 
jie turį grįžti savais ke
liais. O ką man daryti? J. 
Paleckio sumanymas:

—Vykime pas mus. Pa
pusryčiausime, pasišnekėsi
me. Aš turiu namie darbo- 
straipsnį spaudai parašy

siu, o jūs pasilsėsite. Na, 
ir lauksime giedresnės va
landėlės.

Taip ir padarėme.
Pas draugus Paleckius ‘ 

nuobodžiauti netenka. Jis 
pats—draugiškas vyras, jo 
žmona, Genovaitė, šneki ir 
maloni. Vaikai — inteli
gentiški. . •

Štai, sūnus Justas—žur
nalisto profesijos siekiasi, 
dirba dienrašičui “Komjau
nimo tiesai.”’ Atrodo, jis eis 
tėvo pėdomis. Ir dabar, va, 
jis nori, kad aš parašyčiau 
jo laikraščiui kelis žodžius 
apie Tarybų Lietuvos jau
nimą. Klausinėja jis ma
ne, kaip man patiko buvi
mas Lietuvoj, ką aš manau 
daryti, sugrįžęs į JAV.

Tolydžio vis laukiame ge
resnio oro, nekantriai klau
some, ar nesuskambins te
lefonas, ar nep a s a k y s : 
“Skubėkit į aerouostą.”

Namas, kuriame Paleckių 
šeima gyvena, stovi ant 
kalno: pro langą matyti 
Vilnius. Nuolat žvelgiame į 
miestą, bet jis vis tebėra 
paskendęs rūkuose ir gana!

Pagaliau mums praneša, 
kad lėktuvai, kurie turėjo 
sustoti Vilniuje, tą dieną 
čia nesustos dėl nepalan
kaus oro.

Tarybų Sąjungoje, pasi
rodo, su žmonių gyvybėmis 
nežaidžiama: jei tik oras 
kiek tiek nėra palankus, 
lėktuvine kelione nerizikuo
jama. Taip ir turi būti!

(Bus daugiau) • .

ŠVEDŲ LAIVAS 
PRAMUŠĖ JAV 
KARO LAIVĄ . .

Norfolk, Va. —Čionai at-; 
plaukė Jungtinių Valstijų 
naikintuvas “Darby” ir at
sivežė du jūrininkus už
muštus ir 15 sužeistų. Jū- • 
roję į jo šoną įvažiavo šve
dų didelis prekinis laivas 
“Soya Atlantic”. Amerikos, 
karo laivo šone išlaužė di
delę skylę, o švedų laivas 
beveik visai nenukentėjo.

3 pusi. Laisvė (Liberty). Antr., kovo (March) 29, 1960



“Ernest Hemingway

SENIS I
.(Tąsa)

Netrukus pasirodė žuvies uodega, bet 
ji pati tebebuvo tolokai nuo laivelio. Ji 
apiplaukė dar vieną ratą, tačiau pakan
kamai nepriartėjo prie laivelio, nors da
bar buvo iškilus virš vandens kur kas 
daugiau, ir senis žinojo, kad, įtraukęs di
desnį valo gabalą, galėtų ją pritempti 
prie pat laivelio krašto.

Jis jau seniai buvo paruošęs žeberklą, 
—plono lyno ritinys, kurio galą jis priri
šo prie bitengo laivelio prieky, gulėjo ap
skritame krepšyje.

žuvis, graži ir rami, sukosi ratu, vos 
judindama savo didžiulę uodegą. Senis 
iš visų jėgų tempė žuvį, stengdamasis 
pritraukti ją kiek galint arčiau. Aki
mirksnį žuvis buvo pasivertus ant šono. 
Paskiau ji atsitiesė ir pradėjo naują 
ratą.

—Aš išjudinau ją,—tarė senis. — Aš 
vię dėlto priverčiau ją pasiversti ant 
šono.

Jį vėl apėmė silpnumas, tačiau jis lai
kė didžiąją žuvį, sukaupęs visas savo jė
gas. “Vis dėlto aš ją paguldžiau ant šo
no,—galvojo jis.—Gal būt, šį kartą man 
pavyks žuvį apversti ant nugaros. Trau
kite, mano rankos, — komandavo jis. — 
Laikykite mane, kojos. Pasitarnauk man, 
galva. Pasitarnauk. Tu juk niekuomet 
neatsisakydavai. Dabar aš ją apversiu 
ant nugaros.”

Žuvis dar nebuvo priartėjus prie lai
velio krašto, kai jis, įtempęs visas savo 
jėgas, ėmė iš paskutiniųjų traukti^alą; 
bet ji tiktai nežymiai pasviro ant šonū>o 
paskiau atsitiesė ir nuplaukė tolyn.

—Žuvie,—kreipėsi senis į ją.—Žuvie, 
juk tau vis tiek lemta mirti, nejaugi tu 
nori, kad ir aš mirčiau?

“Taip aš meko nepasieksiu,”—pagal
vojo jis. Senio burna buvo tiek išdžiūvus, 
kad jis nebegalėjo kalbėti, bet daoar jam 
jau trūko jėgų pasiekti butelį su vande
niu. “Sį kartą as turiu ją pritraukti 
prie laivelio,—pagalvojo jis, — Ilgai aš 
nebeištversiu.—JNe, ištversi,— tarė jis 
sau.—Kad ir amžinai.”

Žuviai sukant ratą, nedaug trūko, kad 
senis ją pasieKtų, bet ji vėl issTiesė ir. lė
tai nuplaukė šalin.

“Tu mane žudai, žuvie, — pagalvojo 
senis.—Tai, žinoma, tavo teisė. Nieka
da aš dar nemačiau didesnio, gražesnio, 
ramesnio ir kiltesnio sutvėrimo kaip tu. 
Ką gi, prisiartink ir užmušk mane. Man 
jau vis tiek, kas ką užmuš.”

“Tau vėl maišosi galvoje,—dingtelėjo 
jam.—O juk tavo galva turi būti aiški. 
Sutramdyk savo mintis ir stenkis kaip 
vyras pakelti kančias. Arba kaip žuvis,” 
—pridūrė jis mintyse.

— Atsipeikėk, galva, — tarė jis tokiu 
tykiu balsu, kad vos išgirdo jį.—-Atsi
peikėk.

Dar du ratai be jokio pasikeitimo.
“Aš nebežinau, ką dalyti,—pagalvojo 

senis. Kai žuvis vėl nutoldavo, jam at
rodė, kad jis praranda sąmonę.—Nebe
žinau. Pamėginsiu dar kartą.”

Jis pamėgino dar kartą, jausdamas, 
kad netenka sąmonės, bet jam vis dėlto 
pasisekė apversti žuvį ant nugaros. De
ja, žuvis atsitiesė ir vėl nuplaukė šalin, 
mojuodama ore savo didžiule uodega.

“Pabandyk iš naujo,”—pasiryžo senis, 
nors rankos visai atsisakė jo klausyti ir 
akyse aptemo.

Jis pabandė iš naujo, ir vėl jam nepa
sisekė. “Ach, taip—pagalvojo jis ir tuo
jau pajuto, kad skiriasi su gyvenimu.— 
Aš pamėginsiu dar kartą.” '

Jis sukaupė visą savo skausmą, visas 
savo jėgas ir višą savo seniai prarastą 
išdidumą, mesdamas iššūkį žuvies kan
čioms, ir tuomet žuvis pakrypo ir tylu
tėliai praplaukė šonu, vos vos neužkliu- 
džiusi laivelio; ji ėmė slinkti pro jį—il
ga, stambi, plati, žvilganti sidabru, iš
marginta violetiniais ruožais ir atrodė, 
kad jai nebus galo.

Senis numetė valą, užmynė jį koja, 
pakele žeberklą taip aukštai, kaip įsten
gė pakelti, ir iš visos jėgos, .kurią tu
rėjo ir kurią galėjo sukaupti, smoge že
berklu į žuvies šoną, taikydamas tiesiai 
UŽ didžiulio krūtininio peleko, iškilusio 

' Ore sulig senio krūtine. Jis juto, kaip 
geležis sminga į žuvį, ir, užgulęs žeberk
lą visu savo kūno svoriu, smeigė jį vis 
giliau ir giliau.

; Tada žuvis, kuri jau buvo paženklinta 
mirties, atgijo ir aukštai pakilo virš

vandens, tarsi didžiuodamasi visu savo 
ilgumu ir platumu, visa savo jėga ir 
grožiu. Atrodė, kad ji pakibo ore virš 
senio- laivelio. Paskiau ji su trenksmu 
krito į vandenį, aptėkšdama ir senį, ir 
visą jo laivelį.

Seniui pasidarė bloga ir silpna. Jis 
beveik nieko nematė. Tačiau jis atleido 
žeberklo virvę, kuri iš lėto slydo per jo 
sužeistas rankas, o kai jam vėl prašvie
sėjo akyse, jis pamatė, kad žuvis guli 
ant nugaros, atstačiusi savo sidabrinį 
pilvą. Žeberklo kotas kyšojo iš žuvies pa
šonės, o jūra dažėsi raudonu jos širdi-es 
krauju. Iš pradžių dėmė buvo tamsi, lyg 
visą mėlyno vandens mylią, nuo viršaus 
žemyn, būtų užplūdęs žuvų būrys. Pas
kiau dėmė ėmė sklaidytis kaip debesis, 
žuvis buvo sidabrinė, rami, ir bangos ją 
sūpavo.

Senis žvelgė į ją, kol jo akis vėl už
dengė migla. Tada jis du kartus apvy
niojo žeberklo virvę apie bitengą ir nu
leido galvą ant rankų.

—Kas tai mano galvai,—tarė jis, at
sirėmęs į laivelio lentas. — Aš senas, iš
vargęs žmogus.. Tačiau aš vis dėlto už
mušiau šią žuvį, kuri man buvo lyg 
brolis, o dabar belieka atlikti juodą 
darbą.

“Dabar aš privalau paruošti virvę ir 
padaryti iš jos kilpą, kad galėčiau žu
vį pritvirtinti prie laivelio,—pagalvojo 
jis.—Net jeigu mes būtume dviese ir 
panardintume laivelį, norėdami įversti į 
ji žuvį, o paskiau išpiltume vandenį, — 
laivelis vis tiek jos neišlaikytų. Aš pir
ma privalau viską paruošti, o paskiau 
pritraukti arčiau žuvį, gerai ją priristi, 
pakelti burę ir plaukti namo.”

Jis ėmė traukti žuvį prie borto, kad, 
pravėręs virvę pro žiaunas ir žiomenis, 
pririštų jos galvą prie laivelio priekio. 
“Aš noriu pamatyti ją,—pagalvojo jis, 
—paliesti ir pajusti, kokia ji. Juk tai 
mano turtas. Bet ne todėl noriu ją pa
nešti. Man atrodo, kad aš jau pasiekiau 
jos širdį,—pagalvojo jis. —Tada, kai aš 
iki galo įsmeigiau į ją žeberklą. O da
bar prisitrauk ją, pririšk, užnerk vieną 
kilpą ant uodegos, kita apjuosk kūną ir 
pritvirtink prie laivelio.

—Na, seni,—pasijudink,—tarė jis ir 
nugėrė gurkšnelį vandens.—Dabar, kai 
kova baigta, uar nko daugybė visokiau
sio juodo darbo.

Senis pažvelgė į dangų, o paskiau į 
savo žuvį. Jis žiūrėjo į saulę labai ati
džiai. “Dabar tik po vidudienio,—pa
galvojo jis.—O pasatas stiprėja. Taisyti 
virves kol kas neverta. Mudu su berniu
ku sudurstysim jas namuose.”

—Eik šen, žuvie,—tarė jis.—Tačiau 
žuvis nė nekrustelėjo. Ji tyliai vartėsi 
ant jūros bangų, ii’ senis pats priplaukė 
prie jos.

Kada jis taip priartėjo, kad žuvies 
galva atsidūrė sulig laivelio priekiu, jį 
vėl apstulbino jos dydis. Bet jis atrišo 
nuo bitengo žeberklo virvę, pravėrė ją 
pro žuvies žiomenis, apsuko apie kardą, 
paskiau pravėrė pro kitą žiauną, vėl ap
vyniojo apie kardą ir, surišęs dvigubu 
mazgu, pririšo prie bitengo. Tada jis 
perpiovė virvę ir perėjo į laivelio užpa
kalį, kad užnertų ant uodegos kilpą. Na
tūrali violetiniai sidabrinė žuvies spal
va pasikeitė vien sidabrine, o dryžiai 
buvo tokie pat blyškiai alyviniai, kaip ir 
uodega. Jie buvo platesni už išskėstą se
nio ranką, o žuvies akis atrodė bešališ
ka lyg periskopo veidrodis arba lyg 
šventojo veidas procesijos metu.

—Tai buvo vienintelis būdas ją už
mušti, —tarė senis.

Atsigėręs vandens, jis pasijuto žymiai 
geriau. Dabar žinojo, kad nepraras są
monės, ir jo galva prašviesėjo. “Ji sve
ria daugiau, negu penkis šimtus svarų, 
—'pagalvojo senis. — Gal būt, dar dau
giau. Kiek jis gaus už ją, jeigu mėsos 
bus du trečdaliai šito / svorio, skaitant 
po trisdešimt centų už svarą?”

—Be pieštuko nesuskaičiuosi, — tarė 
jis.—Be to, ir mano galva nepakanka
mai pasilsėjusi. Tačiau aš manau, kad 
didysis Di Madžio galėtų šiandien ma
nim didžiuotis. Tiesa, man nepritrynė 
nuospaudos ant kaulo. Bet rankas ir nu
garą pasiutusiai skaudėjo. Kažin, kas ta 
nuospetTda ant kaulo? Galimas dalykas, 
ir mes ją turime, tiktai to nežinome.

Senis pririšo žuvį prie laivelio smai
galio, prie užpakalio ir vidurinio suoliu
ko. Ji buvo tokia stambi, kad Jam pasi-

rodė, jog jis pritvirtino ją prie didelio 
laivo borto. Jis atpioVe gabalą virvės ir 
pririšo apatinį žuvies žandikaulį prie 
kardo, kad jos burna neprasižiotų ir 
būtų lengviau plaukti. Paskiau se
nis pastatė stiebą, pritaisę pagalį vie
toj gafelio ir įtempė škotą; užlopys... - 
ta burė išsipūtė, laivelis pajudėjo į prie
kį ir, pusiau gulėdamas laivelio prie
kyje, jis ėmė plaukti į pietvakarius.

Seniui nebuvo reikalingas kompasas 
nustatyti, kur pietvakariai. Jam paka
ko justi, kaip pučia pasatas ir kaip iš
sitempia burė. “Vertėtų užmesti blizgę 
ir pabandyti ką nors pasigauti maistui. 
Ne pro šalį būtų sudrėkinti ir gerklę.” 
Tačiau jis nerado blizgės, o sardinės pa
švinko. Tuomet jis, plaukdamas pro ša
lį, užkabino žeberklu geltonų Golfo sro
vės jūržolių ir taip jas pakratė, kad iš 
jų į laivelį pasipylė smulkios krevetės. 
Jų buvo daugiau negu tuzinas, ir jos 
šokinėjo bei krutino kojytes, nelyginant 
žemės blakės. Senis dviem pirštais nu
traukė joms galvutes ir subaigė jas, iš- 
kramtydamas kiautą ir uodegą. Kreve
tės buvo visiškai mažytės, bet jis žinojo, 
kad jos labai maistingos, ir jų skonis bu
vo pakenčiamas.

(Bus dauriau)

PRIEKAIŠTAS
Viesulą man pro akis prabėgja 
Darganoj paskendus praeitis.
Praeity mana jaunystė dega, 
O aplinkui klaidžioja naktis.
Bet jaunystė slogią tamsą skrodžia...
Ir mio jos kaitriųjų spindulių 
švinta žemė,
Samanoti sodžiai,
Švinta vingiai dulkinų kelių.
O dabar,
Kai visad laikas dega,
Kai visur nepaprastai šviesu,
Vėl jaunyste tekina atbėga
Ir prabyla priekaišto balsu:
—Užgesai. 1
Ataušai.
SurambejaL
Apsvaigai nuo didelės šviesos.
Užmiršai,
Kai, staugiant vėjui,
Ėjo
Milijonai gint manęs basos.
Nekovingai skamba tavo rimas, 
Kai nėra manosios kibirkšties.
O be jos gyvenimas—smilkimas.
Taip, smilįdmas!
Iki pat mirties . . . Pranas Raščius
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KAUKĖS IR TEATRAS
Daugelio mūsų teatrų fa-, tus (tai buvo įvairūs meta- 

sadus, žiūrovų sales, scenos 
uždangas, fojė puošia barel
jefai ir piešiniai, vaizduo
jantieji kaukes. Tokias kau
kes galime pamatyti ant
Vilniaus Valstybinio aka-, -“‘° atlikdavo “kdetą
deminio dramos teatro ir Į antrojo plano vaidmenų, o 
Rusų dramos teatro fasa-1 trečiasis—epizodinius vaid- 
dų. Vienos iš šių, kaukių, at- menis? Choras stovėdavo 
rodo, juokiasi, kitos — ver- nejudėdamas ir girdavo ar- 
kia. Tai tragiškos ir komis- ba peikdavo herojus, ko
kos kaukės, simbolizuojan- mentuodamas jų poelgius 
čios teatro meną.

Šios kaukės atsirado la
bai seniai. Senovės Graiki- ,. ,. ... ,, „ .
joje dievo Dionizo garbei l^udį,pietoje.“mes” šaky- 
kiekvienais metais būdavo as ‘ t 
ruošiamos didelės šventės, Aktoriai galėdavo atlikti 
kurių metu liaudis šokdavo tiek daug > vaidmenų todėl 
ir dainuodavo. Atais laikais kad vaidindavo su kaukė- 
graikai buvo ne! tik žemdir- mis, kurios paslėpdavo ne 
biai, bet ir pirmieji Euro- tik jų veidus, bet ir galvas, 
po j e vyndariai. Pagal jų mi- Kadangi, aktoriai būdavo to- 
tologiją žemdirbystę globo- Ii nuo žiūrovų, kdukės su- 
jo deivė Demetra, o vynda- teikdavo jiems didelį išraiš- 
rystę — Dionizas. Per šią kingumą. Giliai įdubusios 
šventę žmonės išrinkdavo akys, plačiai atverta burna, 
geriausią ožį ir, papuošę jį 
vynuogių kekėmis, aukoda
vo Dionizui. Senovės grai
kai tikėjo, kad vyndarystės 
dievas mirdavo ir vėl at
gimdavo. Tas, kas turėdavo 
gražiausią ir stipriausią 
balsą, giedodavo Dionizo 
garbei ditirambus. Be to, 
šventėje dalyvaudavo taip 
vadinami satyrai. Užsimetę 
ant savęs ožių odas ir išsi
tepę veidus, jauni vyrai dai
nuodavo linksmas dainas.
Satyrų apsirengimas^r “gri
mas” padėjo vėliau atsiras
ti būsimos tragedijos ir 
komedijos kaukėms. Papuo
štas ožys buvo šių apeigų 
simbolis. Iš čia ir kilo, iš 
pirmo žvilgsnio keistas, šių 
apeigų pavadinimas-— “tra
gedija”, kas reiškia “ožio 
giesmė” (iš graikiško žo
džio “tragos” — “ožys”).

Vėliau tragedija tapo val
stybės organizuojamais vi
saliaudiniais žaidltaais, o 
dar vėliau — teatro menu. 
534 m. pr. m. e. kažkoks 
Fespinas Dionizo švenčių 
metu pirmą kartą AtėnuOj 
se pastatė šias apeigas kaip 
teatro vaidinimą. O 500 me
tais pr. m. e. Graikija suži
no apie tragedijos tėvą Es- 
chilą. Greitai atsiranda ge
nialūs tragedijų kūrėjai So- 
foklas, Euripidas ir kome
dijos tėvas Aristofanas. 
Prasideda milžiniškų teatrų 
atvirame ore statyba. Tuo
se teatruose vykstančius 
spektaklius stebėdavo dešim 
tys tūkstančių žiūrovų. Įdo
mu pažymėti, kad ’į' Šiuos 
spektaklius taip pat, kaip 
ir dabar, pardavinėjo bilie-'

liniai žetonai).
Graikijos teatre vaidinda

vo tik trys aktoriai ir cho
ras. Pirmasis aktorius iš
pildydavo svarbiau sius 
vaidmenis: vyrų ir moterų,

[bei pasakodamas apie tai, 
’kas vyksta už scenos. Cho
ras, kuris simbolizuodavo

ryškios raukšlės ir aukštai 
pakelta šukuosena darė ak
torius visai nepanašius į pa
prastus žmones, į kaukės 
burną įdėdavo metalinę 
plokštelę, primenančią gar
sintuvą, kurios pagalba bu
vo sustiprinamas balso 
skambėjimas.

Kiekvienas vaidmuo turė
davo savo kaukę, pagal ku
rią žiūrovai atskirdavo, kas 
prieš juos stovi: karalius 
ar žynys, vyras ar moteris. 
Moterų vaidmenis atlikda
vo vyrai. Veiksmo metu vie
na kaukė galėjo būti pakei
sta kita.

Aktoriai vaidindavo su 
kaukėmis dėl įvairių prie-

Hos uždengdavo. dalį arba 
visą veidą. Kąukes daugiau- .• 
šia nešiodavo komiški per- 
sonalai; jų tarpe buvo irto- p 
k^ kurie vietoje kaukių a- $ 
pibarstydavo savo veidą 
miltais ir anglimis, nupieš- ' 
davo ūsus ir barzdą. Įsimy
lėjėliai kaukių visai nene
šiodavo.
Išsirinkęs vieną kaukę, ak* - 

torius paprastai niekad sce
noje su ja nesiskirdavo. 
Kaukių skaičius komedijo

je del arte buvo labai dide
lis: jų buvo daugiau kaip
šimtas. Tačiau didžiulė jų 
dauguma buvo kilusi iš ke
lių pagrindinių kaukių. 
Tuo metu buvo du kaukių 
kvartetai šiaurės —Veneci
jos ir pietų—Neapolio. Šiau
rės kvartetą sudarė Pauta- 
lonė, Daktaras, Brigela ir 
Arlekinas; pietų —Kovjelo, 
Pulčinela, Skaramuča ir 
Tartalja. Abiejuose kvarte
tuose dažnai dalyvaudavo 
Kapitonas, Serveta ir Įsyį 
mylejėliai.

Pietų kaukės buvo komišĄfc 
kesnės už šiaurės. Neapolio jį 
aktoriai Jabiau juokaudavo,'; 
iškrėsdavo daugiau pokštų..

Komedija del arte turėjo 
didelės įtakos vėlesniems i- 
talų dramaturgams. Jų kū
rinių herojai dažnai turi 
daug bendrų bruožų su ko
medijos del arte kaukėmis. 
Taip, pavyzdžiui, didysis į* 
talų dramaturgas Goldoni, 
sukūręs XVIII amž. realis
tinę charakterių komediją, 
paveldėjo geriausias kaukių 

na, turėjusi pastovias kari- komedijos puses, žiūrėda- 
x mi Goldoni komediją “Dvie

jų ponų tarnas”, mes sVsi-. 
tinkame su Pan talone, Dak
taru, Brigela ir kitais kau
kių komedi jos personažais..

Beveik kiekviena tauta- 
naudojo' ar naudoja kaukes. 
Kaukės padėjo atsirasti į- ' 
vairioms naujoms teatri
nėms formoms, Jtj dėka. gi-y> 
me lėlių teatras ir šešėlių--* 

šiuo metu yra plačiai papli- • 
tęs visame pasaulyje, o ant
rasis ir dabar gerai žino
mas Kinijoje, Japonijoje bei 
kituose Rytų Azijos kraš
tuose. -

Daugelis senovinių šven
čių ir žaidimų bruožų išliko 
iki šių dienų. Pas muš ir 
Vakarų Europoje yra daž
nai rengiami karnavalai, 
kuriuose gausu 
kaukių. Mūsų 
darbo žmonės 
metais rengia 
kurių metu galime pamaty
ti daug įdomių kaukių.

Kaip matome, kaukės ne 
tik simbolizuoja teatro me
ną, pagrindinius dramatur
gijos žanrus, bet ir padeda 
sukurti naujas teatrines 
formas bei paįvairina visa
liaudines šventes.

Vyt. Mažeika

t

žasČių. Pirmiausia buvo rei-1 
kalaujama, kad scenoje bū* 
tų ne paprastas žmogus, o 
mitologijos didvyris. Todėl 
į aktorius priimdavo tik sti
prius, gražiai nuaugusius 
turinčius galingus balsus 
vyrus. Bet nors aktorius pa
sitaikydavo ir labai aukš
tas, jo ūgio nepakakdavo. 
Mat, žiūrovai turėjo jį iŠ 
visur gerai matyti, o be to, 
aktorius privalėjo Išsiskirti 
ir iš choro. Tuo tikslu akto
riai užsidėdavo labai Ilgus 
apsiaustus ir apsiaudavo 
storapadžiais batais.

Kaukes naudojo dar ir. 
dėl bendro tragedijų ir ko
medijų stiliaus ypatybių bei 
Jų atlikimo technikos, j

Komedijų aktoriai užsidė
davo labai dideles kaukes, o 
po apsiaustais prisitvirtin
davo milžiniškus dirbtinius 
pilvus. Jų storos figūros, 
ant kurių styrojo didelės 
galvos, plonytės rankos ir

kojos, atrodydavo labai ko
miškai.

Senovės Romoje įvairių 
švenčių metu pasirodydavo 
įdomiai apsirėdžiusių žmo
nių procesijos, kur išsiskir
davo kalbančios su minia 
linksmos kaukės.

Ypatingą populiarumą į- 
gijo nedidele drama—atela-

katūrines kaukes. Šioje dra
moje svarbiausios buvo ke
turios kaukės; ėdrus, ir 
kvailas Makas, tuščiažo- 
džiautojas ir pagyrūnas Bu- 
Konas, juokingas senis Po
pas ir išsimokslinęs šarla
tanas—piktas kuprys Dose^ 
nas. Atelana buvo liaudies 
drama, kurią atlikdavo mė
gėjai' > -

Vėliau, k;
rado tragedija ir komedija, 
aktoriai apsirengdavo tais 
pačiais drabužiais ir užsi
dėdavo tas pačias kaukes, 
kaip ir graikai. Tai įvyko 
todėl, kad senovės Romos 
teatro istorijos pradžioje 
dar nebuvo savos origina
lios dramaturgijos. O kai 
atsirado taip vadinama “to
gos komedija”, pasirodė ir 
savo kaukės bei drabužiai.

Žlugus Romos imperijai ir 
pasibaigus antikinei kultū
rai, prasideda viduramžių, 
o vėliau Renesanso epochos 
teatro istorija. Ir per visą 
šį laikotarpį daugiau ar ma
žiau kaukės buvo naudoja
mos.

Šiuo atžvilgiu ypatingai 
idomi yra italų liaudies 
kaukių komedija (komedia 
del arte), kurią 'sukūrė pa
tys aktoriai. Ši komedija 
atsirado XVI amžiaus ant
roje pusėje Venecijoje.

Kadangi tuo metu litera
tūrinė drama buvo labai at
silikusi, tai kaip tik pačių 
aktorių kūryboje pasireiškė 
ryški ir kandi satyra, nu
kreipta prieš feodalizmą bei 
katalikų bažnyčios reakciją.

Žiūrovai labai mėgo kau
kių komedijos spektaklius, 
kuriuose pamatydavo, kaip 
jausmų paprastumas ir liau
dies gudrumas nugalėdavo 
turtuolių gobšumą, garbė
troškų išdidumą ir perdėtą 
netikrų mokslininkų “iš
mintingumą”*

Komedijos del arte kau
kėtas didelės įtakos turėjo 
liaudies karnavalai. Šiuose 
karnavaluose mėtų bėgyje 
nusistovėdavo viena ar kita 
komiška kaukė, kuri išreik
šdavo liaudies jumorą ir pa
sižymėdavo savo kandumu.

ai Romoje atsi- siluetų teatras, b Pirmasis

įvairiausių 
respublikos 
kiekvienais 
užgavėnes, >

ANGLUA PASISTAT&f 
DIDELĮ LAIVĄ

Londonas. — Belfaste, 
šiaurinėje Airijoje, Anglija 
pastatė didelį laivą “Can
berra”. Jis yra 45,000 tonų 
įtalpos ir turi 85,000 arklių 
jėgą. Galės vežti iki 2,400 
keliauninkų. Laivo įgula’ 
bus 1,000 žmonių. Laivas 
modemiškas. Tai pirmą to- 
kį laivą anglai pasistatė * 
nuo 1938 metų.

Adelphi Hall, Manhatta- 
ne, įvyko masinių organi
zacijų ir darbo unijų at
stovų konferencija reikale 
paminėjimo Gegužės Pir
mosios. Suorganiz uotas 
1960 m. Darb i n i n k ų ir' 
Liaudies Komitetas Gegu- i 
žes Pirmajai. Nutarta Ų 
nion , Square laikyti susirik

komedijos del arte daly- ikitaą gegužės 2 d., nuo 4 
viai užsidėdavo kaukes, ku-1 iki 8 vai popiet.
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šešiametė sukaktis, kai mirė

JONAS PUODŽIŪNAS

Kovo dvidešimt devintoji—gilaus prisiminimo diena.

Jonas Puodžiūnas mirė, 
bet jo šiltas draugiškumas 
gyvena ir šiandien. Mirtis 
nors užgesino jo gyvybę, 
bet atmintis jo pasiliko 
tarpe tų. kurie pasiruošę 
vykdyti jo pageidavimus.

Lai tavo tauri siela būna mums amžina atmintis, 
įkvėpimas dirbti—vykdyti tavo idealą.

BROLIS

BINGHAMTON, N. Y
metų gyvavimo sukaktimi.

Pabaigus svarstyti reika
lus, drg. Ona Wellus skaitė 
paskaitą, apibūd i n d a m a 
moterų veiklą per 50 metų. 
Dalinai nupiešė moterų ko
vas ne vien tik už moterų 
teises, bet ir už darbinin-

Kovo 8-tą dieną pas drau
gę Marybę Kazlauskienę 
atsibuvo LLD 20-tos kuo
pos moterų skyriaus su
sirinkimas, kaip atžymėji- 
mas Tarptautinės Moterų 
dienos 50 metų gyvavimo 
sukakties. Susirinkimas ne
buvo toks skaitlingas daly-|kų klasės reikalus abelnai. 
vėmis, kaip kad buvo tikė
tasi. Lauktos draugės dėl 
šalto oro ar dėl savo ne
sveikatos nedalyvavo. La
bai apgailėtina, kad (pasi- 
taikė šaltas oras. / i

Moterų skyriaus koipiteto 
raportai išklausyti ir^ pri
imtai. Žymėtinas draugės 
M. Kazlauskienės rapbrtas 
iš pasidarbavimo pažangiai 
jai spaudai — “Laisvei” ir 
“Vilniai.” “Laisvei” auko
mis ir prenumeratomis su
kelta $221.50; “Vilniai”— 
$120. Ir pardavė 17 eg
zempliorių “Vilnies” kalen
doriaus už 1960 metus. Ir 
$5 kaip nuošimtį pridavė į 
moterų skyriaus iždą. Jos 
raportas priimtas su pagy
rimu, Draugė Žemaitienė 
pridavė nuošimtį draugės 
J. Navalinskienės $2 ir sa
vo 70c. Jos raportas taipgi 
priimtas su pagyrimu.

Per pasidarbavimą d-gės 
Žemaitienės atnaujino na
rystę į moterų skyrių: An
na S. Bakas, Anna J. Ba
kas ir Marcelė Mikolai ū- 
nienė. Tai gražus ir pagir
tinas dalykas, kad drauges 
grįžta į organizaciją. Taip
gi ji paėmė mokestį iš drau
gių, kurios negalėjo daly
vauti susirinkime: N. Stro- 
liehės, V. Milleri-enės, P. 
Baksienės ir L. Mainionie- 
nės. Didelis ačiū d-gei A. 
Žemaitienei už šį gražų pa
sidarbavimą.

Draugė N. Strolienė pa
kėlė mintį', kad yra reika
las pagyvinti veikimą vie
tos moterų tarpe ir daž
niau f lankyti susirinkimus 
su kokiais paįvairinimais. 
Visos draugės sutiko, kad 
būtų paskirta iš moterų 
skyriaus iždo $5 dėl pasvei
kinimo “Vilnies” su jos 40

Prie to dar (savo paskaito
je) prisiminė ir tai, kad 
šiemet sukanka 44 metai 
vietos darbininkių moterų 
veiklos darbininkiškame-vi- 
s u o m e n iniame judėjime. 
Buvo laikai, kada vietos 
moterų j u d ė j i m a s savo 
žvarbiais, prakilniais dar
bais buvo iškilęs ghna aukš
tai ir atliko daug svarbių 
darbų ' visuomenėj labui. 
Vienok, susidėjus 
kioms sąlygoms, 
daug susilpnėjo, 
visoms draugėms

Po paskaitos drg. M. Kaz
lauskienė pakvietė drauges 
prie gražiai parengto sta
lo ir draugiškai, maloniai 
pavaišino karšta kavute ir 
įvairiais pyragaičiais. 
Draugės užbaigė vakarą 
gerame ūpe, draugiškais 
pasikalbėjimais ir linksmo- 
mos grįžo į namus. Drg. 
M. Kazleuskienei išreiškė 
širdingą padėką už vaišes 
ir draugišką, malonų priė
mimą. Tai taip vaakras ir 
pasibaigė.

Onytė S. Wellus

nepalan- 
veikimas 
Paskaita 
patiko.

Atvyko Lenkijos 
vice-premjeras

Į Ameriką atvyko Lenki
jos Liaudies Respublikos 
premjero padėjėjas^ Piotras 
Jaroševičius. Jis čia nori 
susipažinti su amerikine 
pramone, su pramonės cent
rais.

Piaryžius. — Čionai eina 
girdai, kad Eisenhoweris 
pavarys Alleną Dullesą iš 
užsienio šnipų vadovybės, 
o jo vieton paskirs genero
lą A. J. Goodpasterį.

Worcester, Mass.

Sukako treji metai, kai mirė

Jurgis Kanapkis
* Jis mirė 1957 metų kovo 30: dieną Worcesteryje. 

Teilsisi jis ramiai, o aš jo niekad neužmiršiu.
ELZBIETA KANAPKIENĖ

Baltimore, Md
Jaunas socialistas

Buvęs pradinės vaikų 
mokyklos mokytojas A. R. 
Kaufman drąsiai platina 
jaunų socialistų laikraštu
ką “Young Socialist”. Jis 
eina prie miesto aukštes
nių mokyklų ir jį pardavi
nėja mokiniams studen
tams. Per kelis mėnesius 
savo veiklos sukėlė didelį 
susidomėjimą ir triukšmą.

Kelis kartus jis buvo Už
pultas, apmėtytas sniego 
gumuliais, vietomis pravar
džiuojamas ir išklausė “ka
čių balsų”. Būna atsitiki
mų, kad reakcinio nusista- 

i tymo mokiniai nuperka jo 
laikraštuką ir čia pat su
drasko. Bet yra ir tokių, 
kurie nešasi į namus.

Jau du kartus jis buvo 
areštuotas ir nubaustas po 
$50 už “netvarkos kėlimą”. 
Keista, seniau galima buvo 
pardavinėti kas ką norėjo. 
Bet Kaufman nenusilei
džia, jis tęsia savo darbą. 
Žinoma, ateitis pakeis nu
sistatymą ir tų, kurie da
bar yra pasidavę reakcijai.

Filmai iš Lietuvos
Kovo 20 dieną, finų sve

tainėje, įvyko rodymas iš 
Lietuvos filmų. Buvo labai 
įdomu matyti naują Lietu
vos žmonių gyvenimą. Tai 
ne toks, koks buvo prieš 50 
metų. Tada žmonės žemę 
are su arklu, kurį traukė 
suvargęs arklys. Dabar 
traktoriai, mašinos, buldo
zeriai. Tuojau gali matyti 
geresnį žmonių gyvenimą 
ir darbe, ir iš jų veidų. Fil
mus rodė Jonas Grybas, iš 
New Yorko.

Po filmų turėjome užkan- 
| džių. Viskas užsibaigė ge
rai ir gražiai. Duosnūs bal- 
timor.iečiai . lietuviai suau
kojo $92. Didelis ačiū ! Ačiū 
ir komisijai, kuri pabūvį 
surengė, o moterims už pa
gaminimą "skanaus valgio.j

John Balsys

Laiškas redakcijai
1960 m. kovo 23 d. i

Gerbiamoji redakcija:
Leiskite man jus pain- 

f or m u o t i, kad mano 
straipsnis “Joroslav skis 
apie religiją”, tilpęs “Lais
vės” nr. 24, išėjo vietomis 
taip sujauktas, kad nei su
prasti negalima. Atrodytų, 
lyg kad jis visai nebūtų bu
vęs korektuotas. Pav. saki
nys “Koks niekingas tai 
bus išsisukinę j imas”, iš
spausdinta — “išsiauklėji
mas”, kas visai prie šio sa
kinio netinka. Dar blogiau 
išėjo, kai iš dviejų sakinių 
buvo išleista 12 žodžių ir 
padaryta tik vienas saki
nys, kuriame nėra jokio 
senso. Buvo parašyta: Ja- 
roslavskis tokių “racionali- 
zuotojų” neglosto, jis pasa
ko tiesą stačiai į akis: “Bet 
tai juk pasigailėtinas išsi
sukinėjimas! Ar man priei
ti cerkvėje prie popo, pa
prašyti palaiminimo ir pa- 
bučįūoti jam ranką”? 
Išspausdinta gi tikras kra
tinys! .

Pikta ir bjaurų, kai ko
rektiškai paruoštą raštą 
spaustuvėje taip sudarko, 
kad nei pažinti negalima!

Jūsų,
< Mikromegas

Labai, labai atsiprašome 
gerbiamą autorių už “pra- 
slydusias” klaidas. — Red.

Washing tonas. — čionai 
nėra pritarimo Adenauerio 
pasiūlymui, kad leisti Va-’ 
kariniam Berlynui nusibal-' 
suoti, kaip jis nori tvarky
tis ateityje.'

Scranton, Pa. Darbininkų sveikata
■Nors jau Laisvėj tilpo 

pranešimas apie Vlado Me
delio mirtį, vienok aš dar 
nuo savęs noriu kaip ką pa
žymėti apie velionio gyve
nimą.

Kadangi velionį pažino
jau per daugelį metų ir 
kartu tekdavo darbuotis 
įvairiuose parengimuo s e, 
kurių Scrantone ir apylin
kėje praeityje gana daug 
įvykdavo, tai ir reikia pa
sakyti, kad Vladas buvo ty
kaus būdo ir rimtas žmo
gus. Kokius tik parengi
mus pažangiečiai turėdavo, 
jis visuomet prisidėdavo su 
savo darbu.

Prie to dar buvo ir dai
lės mylėtojas ir kelis kartus 
dalyvavo lošime, kuomet 
būdavo statomi spektakliai. 
Sulyg savo išgalės prisidė
davo ir pinigiškai parėmi- 
m u i spaudos, išleidimui 
knygų ar šiaip naudin
giems reikalams. Paskutinį 
kartą Vladą teko matyti 
plymouthiečių surengtame 
išvažiavime vasarą, 1958 m. 
Jis smagiai praleido popie
tį, besikalbėdamas su drau
gais. Neužilgo po to susir
go ir ilgai kamuojamas li
gos mirė 1960 m. kovo 5 d.

■Gilią užuojautą reiškiu 
jo žmonai ir dukrai.

Draugas
KLAIDOS ATITAISYMAS

Išreiškime užuojau tos 
Vlado Medelio šeimai, til- 
pusiame “Laisvėje” kovo 
18 d., per klaidą buvo pra
leista sekantys vardai: J. 
Kandracko, B. Tuškevi- 
čiaus ir J. Stanyno. Atitai
sau klaidą ir atsiprašau.

K. Genys

ŽINIOS IS LIETUVOS
Elektringai muzikos 

instrumentai
KAUNAS. — Technikos 

mokyklos moksleiviai Jonas 
Ribačiauskas ir Rimantas 
Kunigėlis, meistro ' Vytau
to Birgėlos vadovaujami, 
pagamino elektroliną. Tai 
fortepijono išvaizdos mini- 
atūrinis eletkrinis instru
mentas. Paspaudus vieną 
registrą pasigirsta triūbos 
garsai, paspaudus kitą — 
varpų." muzika, trečią—pa
sigirsta garsai, primenan
tys smuiko tembrą.

Šis instrumentas bus de
monstruojamas Tarybų 
Lietuvos dvidešimt m -e č i o 
progai Vilniuje rengiamoje 
moksleivių kūrybos parodo
je.

Rasta medžiagos apie 
rašytoją Šatrijos Raganą

TELŠIAI.—-Vietos kraš
totyros muziejuje saugoma 
portretinė nuotrauka, ku
rios antroje pusėje įrašyta, 
kad tai Anupro Pečkausko 
— Marijos (Šatrijos Raga
nos) ir Zofijos Pečkauskai- 
čių tėvo atvaizdas. Toliau 
rašoma, kad A. Pėčkauskas 
buvo vedęs šukštaitę,1 Ksa
vero šakštos dukterį.

Ikf šiol buvo manoma, 
kad Šatrijos Raganos gim- i 
tinę esanti Rietavo rajone, 
Medingėnų dvare. Tačiau 
surasti nauji duomenys lei
džia padaryti kai kurias 
pataisas. Matyt, buvęs 
Ksavero, o vėliau jo sūnaus 
Liudviko šukštos dvaras 
yra Teisių rajono Medin
gėnų kaime. Tai patvirti
na ir rašytojos šeimos met
rikų išrašai. Nustatyta, 
jog Marija Pečkauskaitė, 
Anupro duktė, gimė Medin
gėnų dvare, kuris priklau
sė šukstams. J';

Rašytojos gimtasis na-

J. Kaškiaučius M D
GYDYMAS IR 
MEDICININIS 
APTARNAVIMAS

PRISIMINIMAS

PRANAS ŠIMKUS
MIRĖ KOVO 30, 1959 
ARLINGTON, N. J.

Jau vieneri metai, kai mirė 
mano mylimas vyras.

Jis buvo laikraščio Laisvės 
ir viso pažangaus judėjimo 

rėmėjas

Liūdi jo šeima:
Felicija, žmona 

Eugenas ir Edwardas, sūnūs 
ir jų šeimos.

Iš Panamos Respublikos

Kai Amerikoj tai net su
sidarė toks priežodis: jei 
jau susirgai ir rengies mir
ti, tai geriau mirk namie, 
tai bent tavęs neapiplėš Ii-1 
goninėj, ir taviškiai gaus' 
kiek tavo palikimo. O ligo-1 
ninėj taip tave nugydys, 
kad beveik pliką paleis, kai 
jau nebeturi daugiau iš-. 
teklių...

Tarybų Lietuvoj, kaip ir ; 
kitose broliškose respubli- ’ 
koše, gydymo dalykai suvi
suomeninti. Susirgai ar tau 
teko susižeisti' darbp įmo
nėj, tuoj pribūva greitoji 
medicininė pagalba. Jei
reikia, greit tave nuveža į! Sekmadienio rytas. Ko- tas, lieknas juodveidis. Ki- 
ligoninę ir ten tave gydo ar ( vo mėnesio didesnė dalis: tas blondinas, atrodo vo- 

n. „ioUo -■ n.. ,-X. : X •. „ „ į kiečių kilmės, vidutinio
ūgio, tik ispaniška pavarde 
— Julio Jimenes. Trečias 
jaunuolis čičy Bravo, ruda
plaukis, tipiškas ispanas.- 
Ketvirtas, Ševaria, juodais- 
stambiais, lyg arklio kar- ’ 
čiais, plaukais., aukštais - 
žandikauliais, rusvai tam-. 
sios spalvos veidu; jis tur 
būt yra pusė juodveidžio ir 
pusė indėno. Ir taip iš pa
našių spalvų ir rasių susi- 

i darė mano draugų būrys.
Viešose įstaigose jie kartu 
žaidžia, kartu valgo, kartu 
geria, ir visi nuoširdžiai 
kartu draugauja.

Mūsų pietinių valstijų ra
sistai turėtų daug ko pa- 

[ simokyti iš panamiečių.
Saulutė jau slenka į va-: 

. karus. Oras atvėso. Va- 
I žiuoju Via Ispanija vieškei 
liu pamatyt senąjį Pana-- 
mos Miestą, kuris 1535 m.

operaciją daro, — ir viskas praėjo. Saulutė kaitina 
dykai. Jei sergi namie, tai | daug daugiau nei liepos 
nueini į ambulatoriją, į po- ’ mėnesį New Yorke. Einu 
likliniką, į kliniką. Ten ta-1 į universiteto kalnelį pal- 
ve apžiūri, apklausinėj a to i mes pavėsyje pasėdėti irX- 7 -X « - -----------X-------------------------------------------

ar kito skyriaus gydytojai, tyru oru pakvėpuoti, 
specialistai ir suteikia tau 
atitinkamą gydymą. Kai I
kurių vaistų turi pats nu -į ^-“7^ardo j,1; ^“d

» t • • i 0 1 °’ i garsusis EI Panama Hilton
ceptą.~ Jei esi gydomas h-, vįešbutis, tik ten ne sėme- 
gomnej, tai ir vaistai tau.nįs džiovina, bet iš turčiu 
parūpinami veltui. . ! žalias dolerines su]tis.

Didesnės įmonės turi sa
vo poilsio namus, rezortus, žaislavietėje matosi būrys 

studentų žaidžia beisbolę. 
Ten žaidžia keletas ir ma
no pažįstamų, kurie laisva- 

: laikiu dirba mūsų įstaigoje.
Saulutė pietuose. Ji be

veik virš galvos. Tyku, 
karšta, nyku, net ir nuo- 

! bodu darosi. Laikas nuo 
. Bet I 

Panamos žemelė, kurią su-;

Nuo šio kalnelio į pietry
čius matosi, kaip jau esu

sanatorijoj skyrius. Jei ne, 
tai tūlus ligonius siunčia 
įmonės į tą ar kitą kuror
tą, į Druskininkus, į Birš-į 
toną, į Palangą ar kur ki- I 
tur, net į Krymą, į Kauka
zo mineralines gydyklas.

Kas labai esminga, Tary-

Pakalnėje universiteto

binėse šalyse didelio dėme-1 pūstelėja.
’ 4 , I * zn W"> z\ r* vr zn l'VN zn I zn IZ11 X »

šio dedama orui, asmeninei _ . xxxvo
higienai, mankštai, gim- ^aro .J. . .nU pelenynai, j3UV0 jr įęUr; jūrų
nastikai, sportui, fizkultū- tampnai įpin a į augmenų pj^šikas Maganas 1671 su-

šio dedama orui, asmeninei 
higienai, mankštai, 4

rai. Jau nuo pat mažens 
vaikiukai apmokomi leng
vos gimnastikos, paskiau 
sportų, žaismių. Gryno oro 
ir gilaus kvėpavimo svarba 
ypač pabrėžiama.

Burnos higiena, dantų 
priežiūra — labai svarbus 
punktas. Net ir pradinėse 
mokyklose yra medicininė 
pagalba. Vidurinėse ir pra
dinėse mokyklose yra dar
gi ir dantų gydymo „kam ba
riai. Visai dykai gauna 
mokiniai reikiamą medici
ninį aptarnavimą, taipgi ir 
dentisterijos pagalbą. Su
augusieji piliečiai gauna 
dantų priežiūrą ir taisymą 
poliklinikose, stomatologi
jos klinikose — visai vel
tui, o kai kur už mažytį at
lyginimą, pagal griežtai 
nustatytas kainas. Dantų 
atremontavimas tenai atsi
eina visai pigiai. Tai ne 
taip, kaip Amerikoj, ir pa
lyginti negalima. Kas 
svarbiausia, tose dantų kli
nikose švaru, gražu,- tvar
kinga, kad mi-ela.ir stebėti. 
Ir vis gydo, taiso prityru
sios gydytojos specialistės. 
Beje, Lietuvoje gydytojai 
daugumoje moterys, ir la
bai sąžiniškos, uolios gydy
tojos, tikros humanistės.

Vis tai socialistinės sis
temos pranašumai, toli už
pakaly palieka sutrūnijusį, 
išpendėjusį kapita 1 i z m ą - 
imperializmą.

mas —- mūriniai dvaro rū
mai —r .ir šiandien -tebesto-

nos” žemės ūkio artelės na
riai. Iš gautų metrikų pa
tikslinta dar viena Šatrijos 
Raganos biografijos detalė: 
rašytoja yra gimusi ne 
1878 m. vasario 24 d., o 
metais anksčiau.

šakneles ir vėjas jos dar ne
nešioja. Dabar čia skaito
si vasara. Jau trys mėne- 
šiai, kaip lietaus nė lašo. 
Viskas išdžiūvę, paraudę. 
Jei žemės paviršius būtų 
smėlynas ir nesurakintas i' 
augmenų šaknimis, tai bū- ' 
tu ir čia tikros Sacharos 

' pustynės.
Karštis beveik nepaken

čiamas. Beisbolės lošimas 
užsibaigė, 
savo pažįstamus beisboli-. 
ninkus užeiti į aludę po ■ 
stiklą alaus išgerti. Jie j 
mielu noru sutiko, bet dau
guma jų gėrė tik šaltą van
denį. Po stiklą kitą išgėrę, 
šiek tiek troškilį apmalši
nę, jie mandagiai padėkojo' reikale jis buvo eisingas.

Dabar geležinkelio kompa
nija jam sumokėjo $1,500 

Jhž bereikalingą areštą.

degino. Man sakė, kad ten 
dar tebestovi akmeninės, 
sienos miesto griuvėsių. Jei 
matysiu ką įdomaus, para
šysiu vėliau.

Bevardis

KELEIVIS PAMOKĖ 
GELEŽINKELIO KO.
Mineola, L. L — 1957 m.

Long Island geležinkelio- 
Aš pakviečiau ’stotyje pareikalavo, kad 

.............. 'John B. Pansmith sumokė
tų 3 centus federalinių takį 
sų. Tada jį areštavo ir iš* 
laikė 4 valandas.. Pansmith 
apskundė kompaniją ant 
$50,000 už bereikali n gą 
areštą. Pasirodė, kad taksų

iš išsiskyrė.
Aš esu nustebintas ’ tuo, 

kad čia nėra diskriminaci
jos ir segregacija neprak
tikuojama tarp spalvotų ir 
baltųjų. Vienas iš beisbo-
lininkų, Leslei vardu, aukš- kus.

Maskva. — Bulganinas 
jau pasitraukė į pensinin-

Filmai iš Lietuvos po JAV 
lietuvių kolonijas

Waterbury, Conn. — Balandžio (April) 3 d., 2-rą, 
vai., Lietuvių Klubo salėje, 103 Green St.

Hartford, Conn. — Balandžio 8-tą, 7 vai. vakare,: 
Klubo salėje, 157 Hungerfo'rd St.,

Lawrence, Mass. — Balandžio 19-tą, 
re, Rusų salėje, 287 Erving Avė.

Lowell, Mass. •— Balandžio 10-tą, 
Eagle Hall., Central St.

West Lynn, Mass. — Balandžio 10-tą, 
re,- Lietuvių salėje, 25 Camden St.

Rochester, N. Y. — Gegužės 14 ir 15 dienomis,lietui 
vių Gedemino Salėje, 575 Josėph Avė.

Visur filmus rodys Jonas Grybas iš Ozone Park, 
Y. Visose kolonijose bus parodyta po 5 filmus. Filmai 
kalbanti, su muzika ir dainomis, spalvoti.

Atsilankę į šiuos filmų rodymus, jūs matysite 
dabartinį Lietuvos gyvenimą.

7-tą vai. vaka

7-tą vai. vaka-

5 p.«Laisvė (Liberty)— Antr., kovo (March) 29,



1 HnSeneSi/6iaMnži Gražiai pavykęs darbas
(gyveno iki jo mirties. Abu paSVClkintl ChlCHgOS 
priklausė prie Lietuvos Su- v e

1 nų ir Dukterų Draugyštės. dienrašti Vilni
! Antanas per 23-jis metus
i buvo jos pirmininku, o ve-!

Worcester, Mass.
Kovo 20 d., LLD 11 kuo

pos rūpesniu, buvo suruoš
tos Rojui Mizarai prakal
bas. Pavyko vidutiniai.

R. Mizara savo plačioje }įau — vice-pirmininku.
Velionis buvo ramaus bū

do, gražiai sugyveno su vi-! 
sais. Į jo šermenis ir laido
tuves atvyko daug žmonių. 
Palaidotas St. James kapi- ■ 
nėse. Paliko nuliūdime mo-1 
teri, tris podukras ir dvi 
seseris. Viena sesuo, Marie 
Užupienė, gyvena Manches-1 
toryje, o antra, Magdalena Į 
— Detroit, Mich.

Tebūna Antanui lengva ;
Amerikos ■ 

veikalą, žemėje, o jo šeimai reiškiu: .t 
ir priėmė, gilią užuojautą. | ^lal

kalboje labai gerai apibū-’ 
dino dabartinę padėti Ta
rybų Lietuvoje. Jis papasa
kojo ir apie pasimatymą su 
lietuviais, gyvenančiais 
Lenkijoje. Visi susirinku
sieji buvo patenkinti pra-

Po prakalbų Aido choro 
studijoje ėjo praktikos vei-

besipraktikuojaučius. Išgir
dęs dainavimą, ar neužpra- 
švs, kad nuvyktame i New amžinai ilsėtis 
Yorka sulošti ši 
Nugi choriečiai
kvietimą. Vėliau bus diena; 
nustatyta. Tai atrodo, kad: 
pastangos mokymosi bus; 
ne vienam kartui sulošti tą j 
gražų muzikalį veikalą. 
Worcester bus statomas' 
gegužės 1 d. 230 vai. po 
pietų.

SVEIKINIMAS 
FLORIDOS

“Sveika, Lilija! Pas miįs Y 
šiandien jau gražu, pere|W* 
savaitę labai lijo. Mes bU?\V 
vome du kartus pas tavp^/ 
sesutę Jurevičienę, St. Pe-;<. 
tersburg’e. Ruošiamės ke--7 
lionėn į Miami. Pasveikink 

| ir Laisvės personalą. Julius/ 
1 ir Mary Kalvaičiai”. -Vp

Reikšmingais darbais taikai jos 
pažymėjo Moterų dieną

Didžiojo New Yorko mo- sų šalies moterų begalinį 
terų suruoštas Tarptauti- atsilikimą ne tik nuo Tary- 
nės moterų dienos minėji- bų Sąjungos, bet net ir nuo 
mas kovo 20 d. įvyko įspū- jauniausių liaudies respub- 
dingas ir turtingas reikš-!likų. Ji parodė, kad tik so- 
mingais darbais. Kalbėtojų cialistinėje santvarkoje te
buvo kelios. j galima visų šalies gyvento-

Apie ką jos kalbėjo? į jų lygybė ir pažanga. Viso 
Studentė pasakojo, kaip!to yra būtina pa-

jaunuoliai darbuojasi už! sauline taika. Taika priva- 
taiką. Jie taipgi pikietavi- .vls^_.n?^sV ve<1^s.mil 
mais paremia pietinių vals- vyriausiu sukiu ir siekiu, 
tijų negrų kovą prieš dis
kriminaciją ir persekioji- ka sutiko Elizabethos pra
muš. nešimą, kad jinai jau gavo

Siuvėja nurodė sunku-1 pasą ir dalyvaus amerikie- 
mus veikloje išsaugoti pro-1 čių delegacijoje pasaulinia- 
fesinę sąjungą šapose ir I me moterų suvažiavime Ko- 
demokratiją pačioje sąjun-' 
goję.

Amerikos su Tarybų Są
junga draugingumui Tary
bos darbuotoja Jessica 
Smith pareiškė, kad Ameri
kos moterys turime didelę 
atsakomybę taikos išsaugo
jimui, bet toli atsilikome 
šioje pareigoje nuo kitų ša- 

1 lių moterų.
I. Stojusi tribunon mūsų 
i šalies darbininkų judėjimo 
I veteranė vadovė, kovingoji 
! Elizabeth Gurley Flynn, 
' pasitikta atsistojimu ir ilga 
ovacija. Ji stipriai kritika- 

“Aš manau, kad paremti vo tuos, kurie pagyriškai 
“Laisvę’ niekada nėra vėlu plepa “lygių teisių” ir “ly- 
todėl, kad ‘Laisvei’ parama gių progų” Jungtinių Vals- 
visada yra reikalinga, ne- tij 
žiūrint, kaip ji materialiai 
gerai stovėtų. Gal šiandien! 
• « ♦ , • i i . v • z !

Štai dar gražus pluošte- 
sveikinimų čikagiečių 

I dienraščiui “Vilniai”:
J. P. iš K............. $40.00
Jonas, Jr.............. $40.00
V. ir V. Bunkai . . 10.00
Jonas Grybas .......
Jonas Rušinskas ..

5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Didžiu džiaugsmu publi-D. M. Šolomskas ...
J. Kairys ...............
Juozas Bimba .......
Povilas Rainys.......
Thomas Repšys ...
M. Grigas .............
Šiandie išsiunčiame “Vil- 
i” visus sveikinimus su 

j $520 čekiu. Vadinasi, svei
kinimų rinkime vajus ge- 

1 rai pavyko, mums Vinco 
Andrulio pasiūlytą kvotą 
išpildėme su geroku kaupu. 

'<Dar kartą mes visi linkime 
lie- dienraščiui “Vilniai” ilgiau-

siu metu! v v

Rochester, N. Y.
Apie lietuvius

1960 m. mirė sekami 
tuviai: Kostantas Gervic-j
kas, 63 metų amžiaus, An- į 

Kovo 19 d. vėlai vakare > L'nas Daneika — 67 
mirė Ona Kukauskienė, Eha Gendiėnas 
Bennv Cook žmona, sulau-1 Mrs. Rose Pudzemas 
kus 72 m. amžiaus. Šeimos i Juozas Yokštas 
neturėjo. Palaidota laisvai 
Vilties kapinėse, kovo 22 d., 
iš Petro Karaliaus šerme
ninės.

Velionė 47 metus išgyve
no šiame mieste. Paliko vy-■ ris, Mrs. A. Baltakienė, A. | 
r<> Benny Cook. Pirmasis! Gužauskienė, V. Dirsienė 
jos vyras Lukošiūnas jau-'ir Šneiderienė. O dabar iš
miręs prieš daug metų.! vyko Mrs. G. Norkeliūnie-

Šermeninėj ir ant kapi- ne, A. Avižienienė ii M. Vi
nių atitinkamas kalbas pa- i neikienė. Linkiu laimingai 
sakė M. Sukackienė. Visi praleisti vakacjas ir su- 
palydovai buvo pakviesti į, grlztl-
Lietuvių Salę, kur buvo pa-! Šv. Jurgio pąrap. 1959 m J 
vaišinti užkandžiais ir gė- turėjo pajamų $38,442.28, 
rimais.

.m., Matas Urboną?
Petras Yodviršis, ir Gabri
elis Paplauskas, 71 metų.

Į Floridą yra išvykę: į 
Stančikai, Martynas Bud-!

m., j ------------------
z71 Laiškas “Laisvės”
6-^° Administracijai

“Brangūs laisviečiai:

oterims pasaką. Ji 
ausė:
—Kur mūsų senatorės ir 

jos stovis tvirtas, bet neži/; kongresmanės, kur moterys 
nom, koks bus vėliau.

“Aš netikiu, kad mes ku 
širdingais sveikinimais bei 
linkėjimais palaikysime

D.
, o išlaidų $43,'273.66. Reiš- 

J.' kia, pajamų mažiau, negu 
išeigų, bet tai todėl, kad 
nupirko naujį namą už $6,-

Jooo. ,
Kungas Jonas Bakšys pa- 

Isitraukė 1955 metais.
Parapija buvo surengus 

vasario 16 d. paminėjimą 
; savoje svetainėje. Smar- 

. Minėjimą ati- 
,___  _____  _,s ir pakvietė

Binghamton, N. Y.
Paveikslai iš Lietuvos

Ne tik LLD 20 ,kp. 
LDS 6 kp. nariai, bet 
daugelis kitų lietuvių lau-! 
kia šeštadienio, balandžio 9 ' kiai ^snigo. 7“ ° " 
dienos. Mat, tą dieną, So-i jarg A. Klimas i” 
kolovna Hali, 226 Clinton , Kalbėti J. Bražaitį. 
St., 7 vai. vakare, bus rodo-j Choras, vadovaujamas 
mos nuotraukos - paveiks- Petro Ašmono, gražiai pa
lai iš Lietuvos. 1 dainavo kelias daineles.

Paveikslus nutraukė Dr. Man choristai skundėsi, sa- 
J. Stanislovaitis ir jo žmo- kydami, kad gal jau pasku- 

iš Wa- tini kartą dainuoja. Jie sa- 
kada pie kė, kad klebonas sako, jog 

pereitą vasarą lankėsi Lie- naudos iš choro nėra, nes 
buvo i Ls niekados parapijai pini- ’ i • :

na K r is t y i 
terbury, Conn

u
ii

tuvoje. Kur tik jie 
ten visų svarbesnių vietų, I 
namų, fabrikų, įstaigų ir I 
kitko nutraukė paveikslus. I 
Balandžio 9 d. jie juos pa
rodys pas mus.

Po paveikslų turėsime ir 
skanių užkandžių. Taigi 

. prašome ne tik vietinius 
lietuvius, bet iš Wilkes-Bar
re, Pittston, Scranton 
Rochester, atsilankyti 
pamatyyti paveikslus.

Tikietai labai gerai plati
nasi. Kaina tik $1. Prašo
me visus nusipirkti iš anks
to.

Širdingai kviečia
Rengėjai

gų nepaskiria.

ir

Hartford, Conn.
Filmai iš Lietuvos

Net 5 filmai, kalbanti
spalvoti, bus rodomi: “Ta
rybinė LietuVia”, “Viename 
kolūkyje”, “Tėvynė”, “Ne- 

ir “Nerin-irimuno žiotyse”, 
ga”.

Išgirsime ir pamatysime 
savo akimis, dabartinę Ta
rybų Lietuvą, iš grivėsių ir 
pelenų prisikėlusią mūsų 
gimtinę. Mes visi esam pa
siilgę tų gražių sodelių, rū
tų ir kitų gražių kvietkelių

Manchester, Conn.< rii ir miPQrPhll Iru vii inc* o

Mirė A. Ignatavičius
Kovo 15 d., sulaukęs 79 

metų amžiaus, mirė Anta
nas Ignatavičius. Į Ameri
ką atvyko prieš 50 metų, į 
Brooklyn, N. Y. Ten dirbo 
prieplaukoje, cukrinėje ir 
kitokį darbą. Brooklyne jisz 
susipažino su Veronika Bu- 
javičiūte ir apsivedė.

Ten darbams sumažėjus, 
jie atvyko į Manchester, 
Conn. Čionai Antanas dirbo 
Chemney Bros šilko išdir- 
bystėje. Čionai mirė jo žmo
na Veronika, tai tada ant-J

tų ir miestelių, kuriuose 
gimėme ir augome.

Daug metų praūžė, kai 
mes ją, likimo priversti, ap
leidome. Dabar bus labai 
žingeidu pamatyti tuos pa
sikeitimus.

Rengimo komisija kvie
čia visus Hartford ir apy
linkės lietuvius atsilankyti 
ir pamatyti Naująją Lietu
vą. .

Atsiminkite! Filmai bus 
rodomi balandžio 8 d., 7 v. 
vakare, 157 Hungerford 
St., Hartford, Conn.

Iš Moterų klubo 
susirinkimo

Kovo 23 d. klubietės vėl 
turėjo labai gražų susirin
kimą. Malonu, kad mūsų 
draugės skaitlingai susirin
ko, nepaisant, kad oras bu
vo gana šaltas.

Į Klubą įsirašė dvi na
rės: O. Zeidat ir O. Mali-Į 
nauskienė. Klubietės links-' j 
mos, kada jų eilės didėja. į -

M

Klausantis valdybos ra- čiai.
portų, ypač iš pranešimo broolyniečiu, M. Simonavi 
Suzannos Kazokaitės, kaip 
ji nepražiūri susirgusios, 
bei klubietės šeimos nelai
mėje, aplankyti narę rašte
liu, , J
niškai, visų buvo graži nuo- j gas, nes a}3U Kalvaičiai yįrA, 
taika. Susirinkusios dėko- gerį darbuotojai, visur lan* ,< 
į0 Suzannai uz Jos utį- kosį, 0 juiius gražiai dat|t >

bavosi Laisvės vajuje gavjeA, 7 
mui naujų skaitytojų ir at?
naujinimų. Jis gavo gerus

J. ir M. Kalvaičiai yi*&ųt 
į plačiai žinomi brooklynię*

Jie sykiu su kitu’į

čiu, nutarė trumpam laikui 
apleisti Brooklyną ir pasi-’* 
važinėti po Floridą. ' 7

Gerai padarė. Poilsis
kada galima, ii^asme- ■ jjems visiems bus naudin-

-i) 
1

E

į

penhagoje balandžio me
nesi, 

c

Stipria ovacija susirinki
mas pasveikino pranešimą 
apie Mrs. Cyrus Eaton žy
gį. Mrs. Eaton, Clevelando 
industrialisto žmona, iškėlė 

' obalsį nerinkti valdžion tų, 
kurie nepasisakys, aiškiai 
ir stipriai, už nusiginklavi
mą ir taikų sugyvenimą 
Jungtinių Valstijų su socia
listinėmis valstybėmis. Ji 
šaukia moteris savo troški
mą taikos, delegacijomis ir 
laiškais, pristatyti visiems 
kandidatams kiekviename 
mieste ir kaime.

Taip pat šiltai sutikta 
pranešimas, kad vadovau
jančių* moterų delegacija 
buvo nuvykusi į Washing- 
toną reikalauti laisvės Win- 
stonui, kuris tebėra kalina
mas už pažangią veiklą, ei
nant makartistiniu Smith 
įstatymu. Susirinkime gru
pė jaunuolių taipgi rinko 
ant atviruko parašus tam 
pačiam tikslui.

geri darbuotojai, visur lan* .
durną.

Gražūs buvo raportai iš 
atsibuvusio Moters Dienos 
minėjimo. Programos pa- rezultatu 
ruošimo komisija ir komi- vį 
siia užkandžių pagamini-i 1T]aignus

us. Jų bendrakele|r 
Simonavičius taiįgįč 

žmogus. Jis nega
niai buvo pergyvenęs kete-f’ 
tą operacijų, tad norėjo ■ 
šaltuoju sezonu pabuvoti 
šiltesniame klimate. Sako* 
kad dabar jaučiasi biskutį;

i geriau. -
i Linkime Kalvaičiams ir- 

Skaitytas. Simonavičiui puikiai, mala*’

mui rūpestingai pasidarba
vo, taip, kad pati pramoga 
buvo labai graži. Ryšium 
su paminėjimu Moterų Die
nos, susirinkimo dalyvės 
turėjo progą išgirsti, kaip 
kitur moterys tą sukaktį 
apvaikščiojo S------v----- j cununaviciui pumiai, maw*
laiškas iš Kanados, nuo B. injaj praleisti atostogas Flo? 
Janauskienės, kur pažymi-' 1-į(į0j
ma, kaip ten moterys, savo; LK
šventę ryžosi minėti. tS. 
Sasna Papasakojo, kaip 
New Yorko mieste moterų 
mitingas vyko. Eva Miza- 
rienė nerskaitė gan i 
rašinį iš “Laisvės”, suglaus-;

Svarbi sukaktis, įdomi 
ngaą jos minėjimo programa! kabineto nariai ? Kur mo- 

i terys gubernatoriai ir mies
tų majorai/* kur teisėjai? 
Kiek mes turime moterų 

ir
I net pačių darbo unijų aukš
taisiais vadais? Ir ji glaus
tais skaičiais paraodė mū-

pciicUA y a in.,v v pmūsų spauda, reikalinga V ūmiausiose profesijose i 
, \ inpr nnpin darhn urmu ank-ęaukoti, kiek galime.

“Čia rasite $10. $5 skiriu 
‘Laisvei’ ir $5 Aido daini
ninkams — chorui. Drau
giškai, Svečias iš Connecti
cut”.

Kovo 25-tos. laidoje 
Aido choro korespondenci
jos kaip nors nusimetė 
choro korespondento Vin
co Kazlausko parašas.. At
siprašome !

iš

iš ka- 
“dievo

“Verkia graikų 
dievo motina”

Įvyko naujas “stebuklas”, 
kuriam pradžioje-nei vieti
nis kunigas netikėjo. Jau
nų graikų Catsounisų šei
moje, Island Parke, 
bančio ant sienos
motinos” paveikslo akies 
pradėjo “kristi ašaros”. Tą 
matė tik namų šeimininkė 
—A. Catsounis.

Anna Catsounis apie tai 
papasakojo savo vyrui, bu
vo pranešta ir graikų Šv. 
Povilo bažnyčios kunigui 
George Papadeas. Kunigas 
išklausė pasakos ir sakė: 
“Atrodo į stebuklą, bet aš 
to dar nesakau”.

Vienok, kada sužinojo ar
kivyskupas lakonos, tai jis, 
senesnis, žino biznį. Atvyk/ 
į Catsounisų namus, atlaikė 
pamaldas ir įsakė “stebuk
lingą paveikslą” perkelti į 
Šv. Povilo bažnyčią, Hemp
stead, L. I.

Sakoma, kad jau prie 
Catsounisų namų buvo su
sirinkę apie 1,000 įdomau
jančių. Suprantama, dabar 
Šv. Povilo bažnyčios lanky
tojų kiekis padidės.

Graikai tą paveikslą ga
vo laike savo vedybų. Jis 
buvo apkabinėtas visokiais 
metaliniais padabinimais ir 
net jaunosios valionu. Ne- 
dyvai, kad “dievo motina 
net apsiverkė”.

Rep. 
——,..........

miestą pasidafrhis
Policija suėmė S. Chol- Kovo 24 d. sukako 60 me- 

mondeley, 17-kos: metų, ir tų nuo pradžios darbo pa- 
Willie Lloyd, 20-ties metų ruošimui požeminių trauki- 
amžiaus. Jie naktį, pusė po nių (subvių) tunelių. Da- 
2-ros valandos įsiveržė į bar New Yorko miestas tu- 
našlės moteriškės namus, ri 237 mylias požeminių ir 
sugraibė jos žiedus, pačiu
po $22 pinigais ir išprie
vartavo ją.

Užpuolimo metu jos 15- 
kos metų sūnus išbėgo gat
vėn ir šaukė pagalbos. Pa
sitaikė artimai policininkai 
J. Lerner ir W. Barry, ku
rie ir atėjo į pagalbą. Pik
tadarius rado vieną lai
kant, o antrą prievartau
jant moteriškę.

iškeltų traukinių kelių.

Jauna mokinė Gail Bart
ley, kuri gavo nuo Chruš
čiovo atsakymą, buvo tele
fonu pašaukta iš Maskvos 
pasikalbėti. Ją šaukė ko
respondentas iš jaunų ko
munistų dienraščio “Kom- 
somolskaja Pravda” redak
cijos. Pasikalbėjimas įvyko 
tuo laiku, kada Bartley bu
vo mokykloje.

, . Prašome visus pažymėti
toje formoje apibūdinant, I savo kalendoriuje balandžio: 
kaip Lietuvoje atžymėta to- 10.tos popietę. Ji labai svar^ 
ji sukaktis. Buvo labai įdo- ki
mu susipažinti su kitų mo
terų veikla.

Pavasariui artėjant, kal
bėta, kaip gražiau atžymė
ti Motinų dieną. Po dauge
lio pasiūlymų, nusitarta tu
rėti vakarienę, kurioje mo
tinos, tėvai ir sveęiai galės 
kartu pasilinksminti. Vaka- 
karienė turės įvykti šešta
dienio vakare. Planuoja
ma tai rengti gegužės 7 d., 
jei tik jr nebus užimta.

Nutarta pasveikinti “Vil
nį su $10 jos 40 metų jubi
liejaus proga. Tam pačiam 
tikslui narės sudėjo $3. Vi-

Klubiete

Sulaukęs 57 metų am
žiaus, mirė admirolas Wal
ter V. P. Vieweg.

Kovo 22 d. Aquaduct hi
podrome atsidarė arklių 
lenktynės. Nors oras buvo 
šaltas, bet dalyvavo 40,022 
žmonės.

Pradžioje savaitės į In
ternational orlaukį atskri
do anglų lėktuvas “Van
guard”, kuris gali vežti 139 
keliauninkus.

, Iš International orlaukio 
pakilo Trans-World Air
lines didelis “B-707” lėktu
vas su 100 keliautojų. Vos 
jam pakilus, atitrūko vie
nos durys 25-ių svarų ir jos 
nukrito ant 76-25 174th St. 
gyvenimo namo stogo. Sa
koma, kad lėktuvas pasie
kė Los Angeles visai įgu
lai nežinant, kad dar New 
Yorke pametė 3 per 10 pė
dų savo duris.

Naiki n t ū v u i “Beale” 
plaukiant į New Yorko 
prieplauką vėjas nuvertė į 
vandenį jūreivį. Bangoj jį 
sumaišė ir jįs dingo; č

Penkerių metu berniu
kas Raymond Basile ir jo 
motina ėjo į miestą pasi
pirkti reikmenų atžymėji- 
mui berniuko gimtadienio, 
kuris turėjo įvykti šešta
dienį, kovo 26 d. Staigiai 
miesto b u s a s užvažiavo 
juos einant per Jamaica 
Ave. ir Crescent St.

Berniuką užmušė, o mo
tiną sužeistą išvežė į Unity 
ligoninę.

Ir ko jie neprasimano!
New Yorko “Timese” bu

vo išspausdinta neva “žine
le”, agituojanti už tai, kad 
žodį “komunizmą” reikėtų 
rašyti su raide “K”, o ne 
su “C”, kaip ligi šiol būda
vo rašyta (Communism).

Tą žodį, esą, taip rašąs 
admirolas A. A. Burke ir’ 
Niujorko valstijos valstybi
nė sekretorė Carolina K. 
Simon.

Koėl gi reikėtų komuniz
mą (angliškai) rašyti

ši popiete yra skiriama' 
minėti Vinco Kapsuko-Miė- , 
kevičiaus, Tarybų. Lietuvos 
kūrėjo, gimimo 80 m&tį 
sukaktį. , .V/*

Įdotnią programą pateiks:
Rojus Mizara, kuris Kąp- 

suką asmeniškai pažino.* ♦
Ieva Mizarienė, viešėjusi 

pas Kapsukus Europoje 
lankymosi metu.

Naste Buku i e ne paskai
tys fragmentą iš Kapsuko 
kūrybos.

Elena Brazauskienė, daį- 
nininkė solistė. /

Aido kvartetas — Nele 
Ventienė, Naste Bukniene, 
Ona Čepulienė, Koste Ru- 
šinskienė, — vadovybėje 
savo mokytojos Mildred* 
Stensler, pateiks dainų.

Rengia ir kviečia 
LLD 1-ji kuopa.

visus

J. Febus, 6-ių metų ber
niukas, ėjo iš nfokyklos 
link savo namų. Einant 
per Sutter Ave., Brookly
ne, sūhgvežimis jį užmušė.

Mirė Ernest von Hartz, 
“The New York Times” ži
nių redaktorius. Jis buvo 
tik 56 metų amžiaus.

Draugijas prašome:
Organizacijas prašo m e 

birželio (June) 26-tą ne
rengti piknikų, o dalyvauti 
mūsų piknike Camp Mid
vale, N. J.

Amerik, Sveturgimiams
*• Ginti Komitetas

v-

su
o ne su “C”? Girdi, 

todėl, kad tai esąs “ameri
kiečiams svetimas žodis, 
kuris JAV niekad neprigy- 
siąs”.

Ar ne juokingi tie žmo
nės?!

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y. .

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
trečiadieni, balandžio 6 d., 7.30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Avė. 
šome dalyvauti, 
nemokėtos, 
užsimokėti.

Pra-
Kurių duoklės dar 

pasirūpinkite ateiti ir 
Prot. sekr. (26-27)

LLD 6 kp. susirinkimas jvyks 
balandžio 4 d., L. T. Namo kam
bariuose, 7:30 vai. vak. Prašome 
narius dalyvauti, yra svarbių rei
kalų apsvarstyti. Geo. Shimaitis.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms j Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Pikietavo! <<
Apie pusė šimto niuj 

kiečių, baltų ir negrų, 
ėjusį trečiadienį pikietavo^ 
Woolworth krautuves Nhj-.J. 
jorke. Po to jie buvo nu*?; 
vykę ties Pietų Afrikos f 
konsulatu,
Avė., ir jį pikietavo.

Wdolwortho krautuve^® 
pikietavo, reikalaud a m įL 
kad ši kompanija, kuri turi t 
daug savo krautuvių pieta*; 
nėse valstijose, prileiątiįf. 
negrus prie savo užkandi^:; 
nių barų (lunch counter^/ 
ir jiems patarnautų taip 
lygiai, kaip baltiesiems. A/į

Na, o Pietų Afrikos. kon*| 
sulatą pikietavo, protestuo-^ 
darni prieš negrų šaudymą V 
toje šalyje. Kaip žinia, ne
seniai ten buvo nušauta 72’ 
afrikiečiai, kurie reiškė 4 
protestą prieš pasų siste
mą. Keli šimtai afrikį 
buvo sužeista.

Pikietavįmas praėjo 
miai.

r
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