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Atmosfera švelnėja.
Argi taip?
Geri darbai padeda taikai.

apie Vilnių.

Nepaisant kai kurių 
trokštančių klikelių šauks- 

bnų, politinė atmosfera pa
saulyje gerėja, ji 
f gerąją pusę.

Tai, be kitko, 
Chruščiovo vizitas Francūzi-
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' Kuba jau apginkluoja savo Chruščiovas ĮspČgO' Maskvoje labai iškilmingai 
darbininkus ir žemdirbius Francuzijos žmones pasitiko keturis jūreivius

Paryžius.: Havana. — Camp Liber-(mai prieš Kubą “nėra ne-
tad orlaukyje, prie sosti-1 lauktas atsitikimas, nes jie Chruščiovas, TSRS premje- 
nės, buvo sužygiavę, v . apie i Kuboje viešpatavo,

•> 100,000 ginkluotų darbiniu-i savo namuose”. Castro ra- spaudos atstovu susirinki-
< D 1 ) K Q . -i i . . . . ___ , v _ . I . _ ................... . 1 c

kalbėjo Francuzijos

kų ir darbininkių. Kalbėjo gino visus kubiečius būti | me, o vėliaiu Francuzijos ir 
i Kubos premjeras ~ ’

Castro ir gynybos minist- laisvę. Tarpe kitko jis sakė: I mzacijos mitinge.
pasirengus apginti savo j TSRS Draugiškumo orga-

J

N i kita |dos. Socialistinės šalys yra ; Maskva. — Tarybų Są- džiai ir Komunistų partijai 
taip galingos, kad'jos pat (jungos sostine labai iskil- už 
pradžioje sudaužytų vokie- ■ mingai pasitiko keturis jū- tik to sėkmėje galėjome tą 
čių militaristų ir jų palai- i reivius (marininkus), kurie | bergyventi”.
kytojų jėgas. i buvo bangų nunešti Į Ra-; Sausio mėnesį jūrininkai

“Aš^jums sakau draugiš-j mųjį vandenyną. Vnukovo buvo nunešti į Ramųjį vąri- 
' ’ 1 . V juos pasitiko denyną 40-ties pėdų ilgio 

militaristai į apie 3,000 žmonių, jų tarpe valtyje. Jie, kentėdami al
tai yra,; delegacijos nuo įvairių or- kj ir troškulį, išgyveno 94 
Prašau Į ganizacijų. ' dienas. Juos išgelbėjo Jung-

Tarpe TSRS jūrinių jė- tiniuų Valstijų karo laivy- 
[ komandos radosi ir no lėktuvas. Jūrininkų gru- 

I Jungtinių Valstijų ambasa- pei vadovavo seržantas A. 
! dorins L. E. Thompson. Jis R. Žiganšinas, 22 metų am-

musų išauklėjimą, nes
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kai, — sakė Chruščiovas,— j orlaukyje 
kad vokiečiai i 
mesis. į Vakarus,

“Mes privalome būti pa
siruošę paversti kiekvieną jos žmones, kad jeigu

fabriką į tvirto- i bus padaryta atitinkamų prieš Francūzija.
Jis sakė, kad viso pa- ( žingsnių prieš Vokietijos i įsitėmyti tą, vėliau jus su-!

, yra pakankama jėga i šaulio progresyviai žmonės I apsiginklavimą ir jos kerš- tiksite, kad aš sakiau tie- į gu
:2!::r_:~wi bent kokio! yra draugiški Kubai, tik to planus, tai Francūzija są”. T"

Chruščiovas pasitaręs su

Jis persergėjo Francūzi- 
ne-Jie’sakė, kad 100,000 ap- 

g’nkluotų darbininkųA ir i cukraus 
žemdirbių, priedui prie ar- vę”. 
mijos, 
sutriuškinimui bent kokio ; yra draugiški 
“priešų įsiveržimo į Kubą”.: JAV komercinė

Premjeras 
f ak ta, kad 
Jungtinių Valstijų kapita- kalbėjo jaunuoliai ir

įlįstai, priešakyje su United kai, ragindami kubiečius I kitas
Fruit Co., suorganizavo įsi- aukoti i lėktuvų ir ginklų ! ii pasibaigs, nes i tą pusę 
veržima į Guatemalos res-1 fondą, kad apsigynus nuo ■ vokiečių militaristams ke- 
publiką ir nuvertė liaudies1 invazijos. Atsiliepdami į 
išrinktą valdžią priešakyje! jaunuolių raginimą, kubie-

I su Jacob Arbenz. Castro ! čiai nėr norą dienu suauko-

j o.) e.
Francuzijos liaudis Chruš

čiovą priėmė tokiu entuziaz
mu, kokį retai kam ligi šiol 
ji buvo parodžiusi! Pasitiko 
jį francūzai kaip artimą bi
čiulį, kaip didį kovotoją už 
taiką pasaulyje, kaip narsų 
taikos apaštalą.

Britų ministrų pirmininko 
Macmillano vizitas JAV taip
gi turi nemaža politinės svar
bos visam pasauliui!

Atsiminki m e, M ac m i 11 a n as 
buvo atvykęs čia tam, k a d 
padėtų prezidentui Eisenho-. , . _ .
weriui apsiginti nuo jo paties i su Jacob Arbenz. Castro ciai per porą dienų suauko-

sake, kad toks pasikėsini- jo $1,000,000 pinigais ir 
mas prieš Kubą nepavyks, auksiniais daiktais. Daugy-

Toliau jis sakė, kad JAV bė žmonių aukoja net ve- 
kapitalistų pikti užpuoli- dybinius žiedus.

Kubai, 
spauda 

priminė tą'skleidžia propagandą.
1954 metais' Per radiją ir televiziją 

vai-

ii vėl nukentės.
Jis sakė, kad Adenauerio Francuzijos prezidentu De pasveikino visus jūrininkus žiaus. Su juomi buvo A. F.

ir jo 
prieš

sėbrų pikti šūkavimai 
Tarybų Sąjungą ir 
socialistines šalis tuo

lias jau uždarytas ant visa-

! Gaulle, ir įteikęs TSRS pa
siūlymus, išvyko į Francu
zijos didmiesčius. Po savai
tės Įis sugrįš į Paryžių ir i tėvynę... 
vėl tarsis su De Gaulle ir | pasitarnaus 
kitais šalies vadais. I

bičiulių, kurie priešinasi Ta
rybų Sąjungos pasiūlymui per 
tam tikrą laiką sustabdyti vi
sokių atominių ginklų bandy
mus.

Kaip TSRS pažiūrės į 
senhowerio - Macmillano 
reikalu siūlymą, liekasi 
Jaukti ir pamatj|tįZ

Brooklyno lietuyiškų pran-. 
'Ų ciškonų laikraštis rašo:

“Amerika atmeta siūlymus, 
kai jie ateina iš Londono;, kai 
tie patys ateina iš Maskvos, 
tada priima.”

Jei būtų tiesa, ką pranciš
konų laikraštis rašo, tai rei
kėtų tik pasidžiaugti, nes 
tuomet mes nejaustume jokio 
karo pavojaus.

Deja, taip nėra !
Washingtone sėdi aršių re

akcionierių, kurie, kaip pran
ciškonai, smala spiaudo į 
cialistinių šalių siūlymus 
kos pasaulyje išlaikymo 
kalu.

JAV ir Anglija susitarė dėl 
atominių ginklų bandymų

ir tarp kitko pareiškė: Kriučkovskis. F. G. Pap- 
“Malonu sutikti jus, jaunus i lavskis ir ,1. L. Fedotovas, 
vyrus, sugrįžusius į savo Jiems atvykus visa tary-

Jūsų išgelbėjimas bmė spauda plačiai aprašė 
; sutvirtinimui įvykį redakciniuose ir 

.JAV ir TSRS draugišku- straipsniuose. Buvo atitin- 
I mo”. : karnų piešinių ir eilių. At-

Iš sugrįžusių kalbėjo ser- žymėta, kad išeis knyga, 
žantas A. R. žiganšinas. Jis ■ kurioje bus aprašyta ši ody- 
tarp kitko sakė: “Mes nori-1 sėja. Bus pagamintas ir fil
me padėkoti Tarybų val- mas.

Ei- 
tuo 
pa-

so- 
tai- 
rei-

Negrų laimėjimas - 
aplaistytas krauju

Pretorija, Afrika. — 
Jungtinė Pietų Afrikos val
džia , nusileido masiniam 
negrų reikalavimui, pasau
lyje protestui ir atšaukė 
pasportų sistemą.

Per 151-ius metus negrai 
turėjo su savimi neštis 
pasportus ir kitokius doku
mentus.

Prieš kelias dienas 
masiniai demonstravo, 
kalaudami panaikinti
pasportų sistemą. Baltųjų 
valdžia nužudė 80 
apie 400 sužeidė.

Brutališkumas 
visame pasaulyje protestus.
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba šaukė specialų po
sėdį. To sėkmėje ir panai
kintas tas įstatymas.

jie 
rei-

Tarpvalstybinių santykių 
gerėjimui neretai pasitarnau
ja ir atsitktini humaniški įvy
kiai.

Štai prieš kiek laiko ame
rikinis laivas Ramiajame van
denyne išgelbėjo keturis tary
binius karius, per 
blaškytus okeano 
Tais jaunais vyrais

A. Žiganšinas 
F. Poplavskis 
I, Fedotovas 
A. Kriučkovskis

• Visi keturi buvo 
vargę, išbadėję, 
merikinio laivo jguia juos 
draugiškai priėmė; gydytojai 
suteikė jiems greitą medicini
nę pagalbą. O kai tarybiniai 
kariai buvo išsodinti San 
Franciske, žmones juos broliš
kai pasitiko ir iš ten draugiš
kai išlydėjo..

Esant jiems Niujorke, buvo 
tas pats.

Jauni vyrai, atgavę savo 
jėgas, pasilsėję, grįžo atgal į 
Tarybų Sąjungą.—grįžo kaip 
didvyriai.

Ne visi skaitytojai gal su
pras, kiek visa tai reikš gerė
jimui santykių tarp Tarybų 
Sąjungos ir JAV.

negrų ir

išša ūkė

Chruščiovas smerkė 
vokiečiy teorijas

Rheimsas, Francūzija. — 
Chruščiovas aplankė Ver- 
duno sritį, kur. Ii915 metais 
žuvo 400,000 francūzų ir. 
600,000 vokiečių. Jis sakė, 
kad ir dabar Vakarų Vo
kietija vėl ruošia karą.

Chruščiovas pasmerkė 
Vakarų Vokietijos kancle
rį, kuris neseniai pareiškė: 
“Dievas yra davęs specialią 
misiją vokiečių 
vėti V a k a r u 
prieš tas jėgas, 
žiasi iš Rytų”.

Chruščiovas
Adenaueris atgaivina nacių 
teorijas apie kokias tai 
jiems “dievo misijas”.

tautai sto- 
sargyboje 

kurios ver-

sakė, kad

49 dienas 
platybėse.
buvo :

baisiai 
vos gyvi, 

laivo įgula

iš-

Beje, lietuviškų pranciško
nų laikraštis spausdina ir to
kius dalykus: girdi, Vilniuje 
lankėsi keletas užsieniečių 

' žurnalistų. Pranciškonai ne
pasako jų pavardžių, o vieną 

net ir. cituoja I Tas gi pa- 
^.sakęs, jog Vilniuje negalį būti 

<, “nė kalbos apie tikrą pasikal
bėjimą su žmonėmis...”

Būtų įdomu sužinoti, tai su 
(Tąsa 5-tam pusi.)

Riaušės Afrikoje 
dar nepasibaigė

Johannesburgas. — Kovo 
29 dieną negrai buvo pa
skelbę gedulio diena, nes 
šiame mieste buvo laidoja
ma 72 negrai, prieš kelias 
dienas policijos nušauti, 

trukdė laidotuvių 
tai ir vėl prasidėjo 
Policininkai vėl nu- 
negrų. Minia, pasi-

NAUJIEMS LĖKTUVAMS 
SKIRIA $130,000,000

Washingtonas. — Karo 
orlaivyno viršininkai pa
sirašė kontraktą su 
craft Engineer i n g 
Bethpage, L. 
naujų lėktuvų
Lėktuvai taikomi karo lai
vynui kovai prieš submari- 
nus. Ju pagaminimui bus 
išleista $130,000,000.

Air-
Co., 

, statybai 
ori”

Gettysburg,■ Pa. -r- Angli
jos premjeras Macmillanas 
ir Jungtinių Valstijų prezi
dentas Eisjenhow-eris baigė 
pasitarimą^ėl Ženevoje ei
nančių - / dėrybų . uždrausti 
atominių! ginklų bandymus. 
Kaip žinia, iš pradžių Ta
rybų S ą j u n g a reikalavo 
griežtai u ž d r a u sti visus 
bandymus "visur. Gi Jung
tinės Valstijos sąlyginiai 
sutiko su uždraudimu ban
dymų ore ir ant žemės, bet 
atsisakė priimti uždraudi
mą “smulkių” bandymų po 
žeme. Tada Tarybų Sąjun
ga sutiko priimti bandymų 
uždraudimą ant žemės ir 
ore, tai įrašant į sutartį ir 
įvedant kontrolę, bet reika
lavo, kad Anglija, Amerika 
ir Tarybų Sąjunga pasiža
dėtų per ketverius metus 
nedaryti jokių bandymų ir 
po žeme. Tuo tarpu lai 
mokslininkai studijuos ga
limybes uždraudimui ban
dymų ir po žeme. .

Anglija, matyt, laikosi 
vidurio, ir Anglijos prem
jeras atvyko Amerikon pa
veikti Eisenhowerį, kad bū
tų bandoma susikalbėti su 
Tarybų Sąjunga ir šiuo rei
kalu. Ir štai rezultatai: su
sitarimo deklaracijoje tei
giama, kad Anglija ir Ame
rika sutiks padaryti pasi-

žadėjimą per tam tikrą lai
ką nedaryti jokių ir pože
minių bandymų po to, kai 
bus sudaryta ir pasirašytą 
sutartis uždrausti bandy
mus ore ir ant žemės, ir 
kai bus įvesta inspekcija ir 
kontrolė.

Kaip atrodo, tai dabar 
lieka klausimas tik to mo
ratoriumo (pasižad ė j i m o 
nedaryti požeminių nedide
lio pajėgumo bandymų) lai
ko. Macmillanas ir Eisen
howeris savo pareiškime 
sako, kad moratoriumo lai
kas turi būti nustatytas su
sitarimu. K o n f e rencijos 
stebetajai teigia, kad Ame
rikai ir Anglijai pasilieka 
nepriimtinas k e t v erių ar 
penkerių metų moratoriu
mas, kaip kad siūlo Tary
bų Sąjunga. Jos Ženevoje 
pasiūlysiančios tik vienų 
arba dviejų metų moratori
umą, v

Kaip ten bebūtų, atrodo, 
kad Ženevos konferencija 
gali dabar išlyginti dar 
esamus skirtumus ir duoti 
pasauliui atominių ginklų 
bandymų uždraudimą, kas 
paskui turėtų vesti prie pil
no tų ginklų vartojimo už
draudimo ir sunaikinimo. 
Bent jau randasi tokių per
spektyvų.

Kuba jau atsisako 
nuo Rio sutarties

Havana. — Per radijo irHavana. — rer radijo ir baltim 
televizijos tinklus ’ kalbėjo’ 'k&tbėjim

Generolas šneka ir 
audry vėjus gaudo
Baltimore, Md

> ' U.

-r - Paši
le su radijo atsto? 

vais atsistatydinęs genero-Kubos premjeras F. Cast- ’
ro. Jis sakė, kad pradžioje f ląs' Albert Wcdemeyer štai
i - »• t a tt ir i £ Ln i 'i • kkovo mėnesio JAV Valsty
bės sekretorius Herteris 
sakė, kad prieš-; Kubą bus 
pavartota Amerikos vals
tybių Rio sutartis prieš ko 
munizmą.

Ta sutartis buvo pasira
šyta prieš 13—ką metų. 
Castro sakė, kad JAV nori 
prieš Kubą pavartoti kitas 
Lotynų šalis, ir tarpe kitko 
pareiškė:

“Kuba nesijaučia, kad ji 
privalo laikytis Rio sutar
ties, nes mūsų revoliucinė 
valdžia jos nepasirašė”.

kokią politiką pasiūlė mūsų 
šaliai: Arba išvaryti iš 
Jungtinių Tautų Tarybų 
Sąjungą ir kitas socialisti
nes šalis, arba lai Jungtinės 
Valstijos iš ten pasitraukia.

Toliau jis posmojo, kad 
Jungtinės Valstijos turėtų 
paskelbti Tarybų Sąjungai 
ir kitoms socialistinėms ša
lims blokadą.

Matyti, gen. pamiršo, kad 
socialistinis pasaulis jau 
per didelis, užblokaduoti. Šis 
generolas nuo 1944 iki 1946 
metų gelbėjo Čiang Kai-še-

t

eisenas, 
riaušės, 
šovė 15 
piktinus, padegė kelias val
diškas įstaigas, bažnyčias 
ir tris geležinkelio stotis.

Negrų masiniai protestai 
įvyko beveik visoje Jungti
nėje Pietų Afrikos valsty
bėje.

JAV STATO DAUGIAU 
KARINIŲ LAIVŲ

Washington. — Karo lai
vynas vėl užsakė statyti 
tris moderninius naikintu
vus. Kiekvienas jų bus po 
3,370 tonų įtalpos ir po 430 
pėdų ilgio, šių laivų pasta
tymui bus išleista $47,100,- 
000.

KUR DAUGIAUSIAI 
ŽMONIŲ NUSIŽUDO?
Stockholmas. — Propor- 

cionaliai daugiausia žmo
nių nusižudo Japonijoje, 
būtent iš kiekvienos 100,- 
000 skaitlinės—24 žmonės. 
Iš tokios pat skaitlinės 
Austrijoje nusižudo 23, Da
nijoje 22, Suomijoje 22, 
Šveicarijoje 22, Jungtinėse 
Valstijose 10, ir Kanado
je 8.

TUŠČIAS PASIGYRIMAS
New Yorkas. — Dr. Roy 

G. Ross, The National 
Council of Churches sekre
torius, sako, kad ’’bažnyčia 
visada buvo prieš komuniz
mą”. Bet kokia iš to garbė? 
Ar bažnyčia nebuvo su ca
rais ir kaizeriais prieš dar
bo žmones? Ar ji nebuvo 
prieš mokslą.

AKTORIŲ STREIKAS 
JAU PRIE PABAIGOS
Hollywood, Calif. — Ko

vo 7 d. sustreikavo virš 
500 aktorių-filmų gaminto
jų. Jų streikas sulaikė nuo 
darbo 6,000 darbininkų. 
Dabar jau filmų gaminto
jai daro aktoriams nusilei
dimų. Numatoma, 
streikas baigsis.

Bavarijoje laimėjo 
Socialistų partija

Bonna. — Bavarijoje, ku
ri yra dalimi Vakarų Vo
kietijos, miestų viršininkų 
rinkimuose laimėjo Socia
listų partija. Jos kandidatai 
gavo beveik 40 procentų, o 
Krikščionių partija tik apie 
35 procentus.

Iki dabar laimė d a v o 
krikščionys, kurie remia 
Adenauerio politiką. Socia
listų partija priešinga Va
karų Vokietijos paruoši
mui prie naujo karo.

gino, bet jis nieko nepasi
mokė.

Ekstra
Johannesburgas, 

—Jungtinės Pietų 
valdžia paskelbė 
stovį. Po to, kai

Afrika.
Afrikos 
apgulas 

areštavo 
,250 negrų vadų, tai visoje 
šalyje prasidėjo masiniai 
protestai. Linkui Capetown 
miesto maršuoja 30,000 
negrų.

Havana. — Astuoni Ro-j 
mos vyskupai ruošia pa- ; 
reiškimą prieš Kubos vy
riausybę.

kad

Fremont, Neb. — Prasi
dėjo potvyniai. Iš Sioux Ci
ty jau iškraustyta 3,000 
žmonių. Numatoma, kad 
patvyniai bus devyniose 
valstijose, nes yra daug 
sniego.

New Delhi. — Japonija 
pastatys Indijai fabriką 
laikrodėlių gaminimui. Per 
metus fabrikas pagamins 
300,000 laikrodėlių.

Damaskas. — Arabų ša
lys plės biznį su Indija.

Paryžius. — Chruščiovas 
sakė, kad TSRS pirks iš 
Francuzijos 20 “jet” rūšies 
keleivinių “Caravell” lėk
tuvų.

Perth. — Audra padarė 
Australijai daug nuostolių.

18 UGNIAGESIŲ ŽUVO 
DEGTINĖS GAISRE

Glasgow, Škotija. — Iški
lo gaisras degtinės sandė
lyje, kur buvo 400,000 ga
lionų “Scotch whisky”. Al
koholis degė nesuvaldomai. 
Gesinant žuvo 18 ugniage
sių ir 40 buvo sužeista.

Washingtonas — Prezi
dentas Eisenhoweris spau
dos atstovams reiškė didelį^ * 
nepasitenkinimą Kubos vi
daus įvykiais.

Framingham, Mass. — 
Trys seserys bendragimės 
(triplets) Annie, Ellen ir 
Nora paminėjo savo 92-jų 
metų gimtadienį. Visos jos 
jau našlės.

Berlynas. — TSRS sar- J 
gyba buvo sulaikius JAV 
karini traukinį, nes ant jo į 
šono buvo svastikos ženk- , i 
las. .

Maskva. — 1959 metais 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
Liaudies Respublikos pre
kyba siekė už $2,050,000,000.
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Popiežius ir kardinolai
POPIEŽIUS JONAS XXIII -iasis neseniai paskyrė 

dar dešimt kardinolų. Septyni iš jų “vieši”, o trys — 
“slapti”. Pastarųjų trijų pavardžių jis neskelbia.

Buržuazinė* spauda tai pasigavo ir kartoja: “Trijų 
naujų kardinolų vardai neskelbiami dėl to, kad jie gy
vena‘anapus uždangos’!” Galimas daiktas, kad taip, tie 
trys gyvena “anapus uždangos”. Bet kodėl gi jų pavar
džių nepaskelbti? “Anapus uždangos” gyvena daug dva
rininkijos: kunigų, prelatų, vyskupų ir net kardinolų. 
Ir kurie jų nenusižengia valstybių įstatymams, gyvena 
taip, kaip ir “šioje uždangos pusėje” gyvena jiems to
lygūs.

Gal būt popiežius neskelbia tų trijų, naujai iškeptų, 
kardinolų vardų dėl to, kad jie jau yra nusižengę socia
listinių valstybių įstatymams ir laukia teismo. O gal ne
skelbia jų pavardžių tik “šiaip sau”, kad sudarytų sen
saciją buržuazinei publikai.

“Šventoji kolegija”, taigi, šiuo metu jau turi 88 
■ kardinolus, iš kurių esą 33 italai. Kai kurie spėja, kad 
neužiįgo bus padaryta dar daugiau naujų kardinolų—“Šv. 
kolegijos” narių skaičius, sakoma, sieksiąs virš šimtą.

Matydamas, kaip pasaulyje žmonės bedievėja, Vati
kanas stengiasi visokiais būdais sutvirtinti klerikališ- 
kas pozicijas.

PASITAIKO IR TAIP
Kai kurie mūsų skaity

tojai nusiskundžia, jog kai 
kada jie negauna laiku 
/‘Laisvės.” Bet štai šio
mis dienomis mes gavome 
Urugvajaus lietuvių laik
raštį “Darbą,” išleistą dar 
1959 m. spalio 23 d. Va
dinasi, gavome tą laikraš
čio numerį tik po apie pen
kių mėnesių po to, kai jis 
buvo išspausdintas ir išleis
tas!

Šis “Darbo” numeris pa
didintas, nes tai numeris, 
skirtas savo 24 metų gyva
vimui paminėti. Jame yra 
atsišaukimas į visus pasau
lio pažangiuosius lietuvius, 
kad jie sveikintų “Darbą” 
su jo sidabriniu jubilieju
mi, kuris įvyks š. m. spa
lio mėnesį.

Kur ir kaip šis “Darbo” 
numeris buvo užkliuvęs, 
nesiimame spręsti.

TAIP, DEKSNYS 
JUOS NUMASKAVO!

“Tėvynės balsas” rašo, 
kad J. Deksnio atviras laiš
kas (kuris, beje, neseniai 
tilpo ir “Laisvėje”) “kaip 
kortų namelį sugriauna vi
sas ‘veiksnių’ sektas pasa
kas apie VLIK’ą, nuplėšia 
visas skraistes ir ištempia 
jį į dienos šviesą tokį, koks 
/is yra.”

Kas gi buvo Vliko vado
vai hitlerinės okupacijos 
Lietuvoje metu? Laikraštis 
suglaustai pabrėžia:

Patys aukščiausi okupacinės 
vokiečių valdžios sukurtos 
“lietuviškos savivaldos” par
eigūnai, ištikimiausi okupantų 
bernai, dalyvavo įvairiose 
buržuazinėse “pogrindinėse” 
grupuotėse. Kaip pabrėžia J. 
Deksnys,1 net patys kruviniau
si tarybinių žmonių ' ’ žudikai 
buvo nesmerkiami ir toleruo
jami. Vienas iš buvusių VLI- 
K’o pirmininkų J. Matulionis 
dirbo tarėju finansų reika
lams prie komisaro fon Ren- 
tėlno. Dabartinis VLlK’o pir
mininkas Trimakas okupacijos 
metais buvo Tiekimo ir pa
skirstymo įstaigos, tvarkiusios 
visos “savival dines” Lietuvos 

! ekonomiką, viršininkas ir kar- 
! tu dirbo VLIK’e. Jis buvo ar- 
j timiausias hitlerinio komisaro 
I Kaune Kramerio draugas. 
; Apie VLIK’ą spietėsi pagarsė
ję žudikai, tokie, kaip leite- 
I nantas Žukas’, žinomi gestapi- 
I ninkai Pyragius, A u š r o t as, 
! Reivytis ir kiti.

Kiekviena VLlK’o organ i- 
| zacija pagrindiniu savo tiks
lu ir uždaviniu kėlė sudaryti 
kuo glaudžiausius kontaktus 
ir ryšius su aukščiausiaisiais 
hitlerininkų organais Lietuvo
je. Ne be VLlK’o Plechavi
čius ėmėsi vykdyti okupantų 
užduotį organizuoti “Vietinę 
rinktinę”...

VLIK’as aktyviai palaikė ir 
.rėmė hitlerininkų vykdytą te
roro ir masinio žmonių naiki
nimo politiką. Tuo būdu 
jam kartu su hitlerininkais 
tenka atsakomybė už šimtų 
tūkstančių Lietuvos gyventojų 
sunaikinimą.

O tuojau po karo vilki
niai gaivalai visaip rėmė 
banditizmą Lietuvoje, pa- 

; dėjo žudyti ištikimus mūsų 
tautos sūnus ir dukras. 
Dabar Vliko kavalierių už
daviniai:

1) parinkti iš emigrantų 
tarpo svetimoms žvalgyboms : 
kandidatus šnipinėjimui Tary
bų Sąjungoje vykdyti; 2) va
ryti šlykščiausią savo tautos ir * 
krašto šmeižimo ir juodinimo 
propagandos kampaniją; 3) 
laikyti visą emigrantinę ma- i 

i sę priešiškose savo tėvynei ir ■ 
tautai ' pozicijose. Dirbdami 
šį šlykštų darbą, VLlK’o ir

Reikety remti visomis jėgomis
DABAR, KAI PIETINĖSE valstijose prasidėjo di

džiulis negrų studentų judėjimas už lygias negrams tei
ses, tai amerikinės darbo unijos, jų vadovybė, turėtų vi
somis jėgomis paremti tą judėjimą. Nes reikia atsimin
ti, kad, kol pietinių valstijų negrai neturės ten lygių 
teisių su baltaisiais, -tol nebus galima daugumos -dar
bininkų suorganizuoti į darbo unijas.

Tiesa, kai kur net ir šiaurrytinėse valstijose tūlų 
darbo unijų nariai moraliai stoja talkon pietinių valsti
jų negrams. Šen ir ten organizuojami’ pikietavimai ties 

; Woolworth ir kitų kompanijų krautuvėmis/ reikalau
jant, kad jų savininkai pietinėse valstijose prisileistų 
negrus prie barų (lunch countrs) užkandinėse.

Tiesa ir tai, kad neseniai North Carolina valstijos 
AFL-CIO suvažiavimas užgyrė negrų kovą už savo tei
ses ir pasmerkė policijos ant ramių negrų pikietuotojų 
užpuolimus. Suvažiavime dalyvavo 200 delegatų, atsto
vaujančių 35,000 organizuotų darbininkų.

Bet kur kitų valstijų unijos? Kur AFL-CIO vado
vybė? Kodėl ji neorganizuoja pietinių valstijų negrams 
talkos.? Kodėl ji viešai nesmerkia rasistų, tų, kurie neg
rus žiauriai puola?! 

4 ■ , t ' —————————

Keista filosofija
AMERIKINIS ŽURNALISTAS Harrison E. Šalis- 

.bury kadaise (1949—1954) buvo New York “Timeso” 
korespondentas Maskvoje. Grįžęs iš ten jis prirašė nela- 
. bai gražių pasakų apie Tarybų Sąjungą.

• Bet pagyvenęs Amerikoje, Salisbury nusitarė (pra- 
, ėjusiais metais) dar kartą nuvykti į Tarybų Sąjungą— 
kaip turistas. Buvo jis Tarybų Sąjungoje, buvo Mongo
lijos Liaudies Respublikoje, buvo kitose liaudiškose res
publikose. \

Grįžęs namo, šis korespondentas parašė įspūdžių 
’.knygą—“To Moscow—And Beyond: A Reporter’s Nar- 
' Fative.” Aišku, jis pripažįsta, jog Tarybų Sąjunga da- 
’ bar jau ne ta, kokią jis buvo palikęs 1954 metais. Per 
t4 laikotarpį ji padarė milžinišką progresą tiek ekono
mikoje, tiek moksle, tiek kultūroje.

Šioje savo knygoje Salisbury bando būti ir politiniu 
"pranašu, numatytoji!, kas ir kaip susiklostys tarptauti- 
•nėše sferose. Štai, kokios jo “esminės pranašystės”:

Neužilga Kinijos Liaudies Respublika bus labai ga
linga — ji turės ii' savo atominę bombą.

Tarp Tarybų Sąjungos ir Kinijos “kilsią nesutiki- 
-ttiai”—vyriausiai dėl Mongolijos Liaudies Respublikos. 
-’LL- Amerika taipgi bijosis Kinijos ir bus prieš ją nusi
stačiusi.

Tada JAV ir Tarybų Sąjunga būsiančios geruose 
-santykiuose, kaip natūralūs talkininkai.

Ir Salisbury siūlo, kad Amerika iškeltų savo kari
ones bazes iš daugelio vietų, kurios ir taip jau esą pase
nusios, bereikšmės. Kita: Centrinė Europa turėtų būti 

..paskelbta neutralia zona.
. , O kai bus pasiekta Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų sąjunga, tuomet likusis pasaulis galės turėti 
pasirinkimą: kuri šalis norės, laisvai atsistos TSRS į ta- kitų reakcinių organinei,jų va- 
kųn, kuri norės—atsistos JAV įtakon.

Kaip matome, H. E. Salisburio filosofija įdomi, nors 
kai kuriais atžvilgiais ji keista. Pavyzdžiui: kodėl kada . . 1 1 J 4 Vi t • • • • i * U-1IXI A C4>XX Vili 1CV1 V X XY V'J CV1 1Y C V X
.neturėtų kilti aštresni nesusipratimai tarp Kinijos ir Krupavičius, Sidikauskas, Ža

Iš griuvėsių prikeltasis 
miestas

(Laiškas iš Lietuvos)
Kai'pirmą kartą, bene jų aukštų, bet vietomis 

1947 metais, nuvažiavau į 
Šakius, ten jokio miesto ne
radau, Buvo ten akmenimis 
grįstos gatvės, buvo šaly- v ~
gatviai, bet namų tose gat- j žia alėja, kuri veda į pui- 
vės-e nebuvo. Riogsojo išli-j 
kę buvusių namų pamatai, 
griūvėsiu krūvos, kai kur 
stypsojo kaminai. Vaizdas 
toks, kokį mačiau tuoj po 
karo pabaigos Karaliaučiu
je, kurs beveik visas buvo 
taip pat sugriautas, kad 
vietomis sunku atpažinti 
buvus miestą.

Ties Šakiais keletą piėne- 
sių vyko karo veiksmai. Jie 
tęsėsi ligi 1945 metų sau
sio, kada Tarybinė .Armija, 
pralaužusi paskutinį hitle
rininkų pasipriešinimą prie 
Vokietijos vartų, visiškai 
išvarė juos iš tarybinės že
mės ir įsiveržė į Rytprū
sius, kad galutinai sutriuš
kinti hitlerinę galybę ir iš
vaduoti pavergtąsias tau
tas.

Tų karo veiksmų metu 
Šakiai buvo sulyginti su 
žeme ir šio gražaus Suval
kijos miesto neliko. Buvu
sioje turgaus aikštėje riog
sojo dar vienas kitas ne vi
sai 'sugriautas namas. Pu
siau sugriauta išliko kiek 

(nuošaliau nuo centro buvu- j 
laivas “Poliaris” kainavo tiek i sį mokykla, o taip pat liūte- Į 
(loo milijonų dolerių), kiek rony bažnyčia. Ligi karo 

Šakiuose gyventojų buvo 
daugiau kaip 4,000, o po, 
karo liko mažiau 300 žmo
nių.

Nors Šakiai buvo apskri
ties centras, bet atkuriant 
tarybų valdžią ten negąlė- 
jo surasti vietoj jokioms-

grantinę karjerą” padaryti ir 
materialiai neblogai susitvar
kyti galėjo tik tarnaudami 
svetimoms ž v a 1 g y b o ms ir 
šmeiždami kraštą.

KIEK GALIMA BŪTŲ 
PASTATYTI!..

Lietuvos rašytojų savait
raštis “Literatūra ir me
nas” (vas. mėn. 20 d.) ra
šo sekamą:

Vienas iš paskutinių žurna
lo “Bulletin of Washing-ton,” 
leidžiamo Amerikos kvakerių 
organiacijos, numeris buvo iš
tisai paskirtas JAV 1950-1960 
finansinių metų valstybinio 
biudžeto analizei. Iš tos ana
lizės matyti, kokios milžiniš
kos sumos skiriamos JAV ka
rinėms išlaidoms, štai ką, žur
nalo duomenimis, naudingu 
galima būtų padaryti už tas 
lėšas, kurios išleidžiamos ap
siginklavimui :

1. Tarpkontinentinių rake
tų paleidimo aikštelė Omaho- 
je atsiėjo 250 milijonų dole
rių . Tiek pinigų buvo išleis
ta 1743 tūkstančių kilovatų 
galingumo hidroelektrinės Niu- 
Dalase (Oregono 
statybai. 2400 m. 
elektrinės užtvanka
upę tinkamą laivybai ir įga
lino apdrėkinti didelius žemės 
plotus.

2. Už 150 milijonų dole
rių, kurie buvo išleisti naujo 
reaktyvinio bombonešio B-70 
“Valkirija” statybai, galima 
būtų pastatyti ir įrengti 37 
modernias mokyklas, kurių 
kiekviena kainuotų po 4 mili
jonus dolerių.

3. Atominis povandeninis.
Poliaris” kainavo tiek

valstija) 
ilgio tos 

padarė

kainuotų pastatyti ir moder
niausiai įrengti 25 ligonines 
po 100 lovų kiekviena.

4. Už pinigus, kurie išlei
džiami vienai ‘Jupiter” rake
tai’’ pagaminti (1 milijonas 
200 tūkstančių dolerių),< gali
ma pastatyti 60 gyvenamųjų 
namų, kainuojančių po 20,000 
dolerių. • ■ ’ ' ' <

Pranešimu iš Japonijos!, A- 
merikos vąldžios p^gąnąį .pa
skelbė, kad 1959-60 finąąsi- 
niais metais is . JAV'sausu
mos,' jūrų ir oro karinių pa
jėgų apginklavimo bus išimta 
pasenusių ginklų ir, amunici
jos bendrai 5590 milijonų do
lerių. sumai. Ta. ^umą lygi 
ketvirtadaliui metinių Japoni
jos nacionalinių pajamų (Ja
ponijoje gyvena 90 milijonų 
žmonių).

Už lėšas, kurias visos šalys 
per paskutinius dešimt metų 
išleido kariniams reikalams, 
galima būtų pastatyti 150 mi
lijonų gerai įrengtų gyvena
mųjų namų.

ir
trijų.

Einu iš centro aikštės vi
durinės mokyklos linkui. Iš 
čia į dešinę pasisuku gra

.Tarybų Sąjungos?!
-.^-Mes manome, jog šiuo klausimu knygos autorius 

įtarta!

deivos sugeba susikurti sau 
neblogą materialinę padėtį. 
J. Deksnys nurodo, kad tokie 
emigrantiniai veikėjai, kaip

kevičius, Ambrazevičius, Kar
velis, Kairys-Kaminskas ir į 
juos panašūs “politinę emi-

“KRIKŠČIONIŠKOS 
KULTŪROS” VAISIAI

L. Prūseika rašo “Vilny
je”:

Net ramusis Lippmanas pri
trūko kantrybės, rašydamas 
apie kongreso debatus negrų 
teisių klausimu. Jis pavarto
jo žodį degeneracija, kas reiš
kia išsigimimą. Jis nori bent 
šiokių tokių rezultatų. Bet 
kokių rezultatų galimd laukti, 
jei net tokie neva liberalai, 
kaip Celler ir Douglas, įlin
do į diksikratų slą'stas.

Tuo tarpu negrai studentai 
šimtais areštuojami ir bau
džiami ne tik už lankymąsi 
restoranuose, bet ir knygy
nuose ir uz religines giesmes.

Net kapitalistinė spauda 
kiekvieną dieną turi regist
ruoti masinio pasyvaus prieši
nimosi faktus.

O Pietų Afrikos Sąjungoje 
rasistiniai maniakai kaip lau
kiniai žvėrys žudo negrus, 
masiniai juos skel’sdami. Ir 
tik už ramias protesto de- 
monstracijas. Pasibaisė tina 
degeneracija, pasibaisėtinas 
išsigimimas. Tik vieną dieną 
Pietų Afrikos policija išžudė 
šimtą negrų ir aritra tiek su
žeidė. Net hitlerinis tempas 
pralenktas.

Ot jums ir tas laisvasis 
krikščioniškas pasaulis, kurio 
vardu kalba tokie tipai, kaip 
Billy Graliam. į

Jo misija A Afrikoje buvo 
“pasekminga.” jįsai atvertęs 
prie Kristaus tiek ir tiek neg
rų. O, taip, jie masiniai siun
čiami pas Abraomą!

Tas pats Billy’ Graham

kų trijų aukštų pastatą. 
Tai Tarybų rūmai — rajo
no valdžios centras. Čia-su- 
tinku energingą rajono 
Darbo žmonių deputatų ta
rybos pirmininką A. Vėb
rą. Jis patiekia konkrečius 
duomenis apie Šakių atsta
tymą.

Tie duomens rodo, kad po 
karo Šakiuose buvo likę tik 
5 apysveiki mūriniai na
mai centre ir 22 mediniai 
namai pakračiuose- Dabar 
Šakiuoi.: 87 komunaliniai, 
t. y. Vykdomojo komiteto 
žinioje esą namai gyvento
jams ir 8 žinybiniai įstaigų 
namai, daugiausia mūri
niai, o, be to, 292 individu
aliniai namai, mediniai ir 
mūriniai.

Atstatyta arba naujai 
pastatyta šie pastatai—Ta
rybų Rūmai, mokykla, ligo
ninė, kepykla, pirtis, uni
versalinė parduotuvė, vieš
butis, kino teatras. Atsta
tyta ir katalikų bažnyčia, 
kurios buvo likusios tik sie
nos. Greta Tarybų Rūmų 
dabar baigiami statyti erd- 

' vūs mūriniai kultūros na
mai, taip pat . statomi gV-! 
ventojų buitinio* aptarhavi- 
mo namai. < ; į ’ ’ L ’ * • ’ (

GyventojųŠakįūosę j da-, 
bar apie 3,200 žmonių. Per
nai prekių buvo' parduota 
beveik už; 30 milijonų rub
lių. Yra kaį kurios vieti
nės pramonės ; kombih^to' 

Ntaie-oms Todėl anskrities Wbttlv& * %aip< i»t
statybog vkldyUįW Vyk-: 

■ do mieste^ rajone staty
bos darbus*; 1 , y • ■ ■■• : j
, šakiuose veikia yįdurinė 
mokykla, be , to\ vakarinė 
darbo jaunimo mokykla ir 
septynklasė m u z i k os mo
kykla. Viso mokinių Ša
kiuose yra 906. Miesto bib
liotekoje yra apie 25,000 
knygų, o skaitytojų—1,863.

Šakių gatvės naujai iš
grįstos, nutiesti nauji šaly- 
gatviai, įvestas vandentie
kis, skveruose ir šalygat- 
viuose pasodinta apie 7,000 
medelių. Vietoj balos, kuri 
buvo išsidriekusi už miesto, 
dabar įrengtas plaukiojimo 
baseinas, nedidelis ežerėlis, 
kuriame šakiečiai dabar 
vasarą gali pasimaudyti.

Rodos, tokie paprasti duo
mens, tokie paprasti skai
čiai čia patiekti. Bet juo
se slypi atkaklus Lietuvos 
žmonių darbas, įdėtos dide
lės lėšos, įdėtos tam, vie- 
vienam daugelio sugriautų
jų mūsų Tėvynės miestų 
atstatyti. Ir kaip malonu 
po keleto metų pamatyti ne 
griuvėsių krūvas, o atgi
musį miestą, gražų žmonių 
gerovės ir kultūros centrą.

J- Paliukonis 
1960. 111:15. Kaunas

centras buvo. l^įl^įnai per
keltas į Griškabūdį, o Luk
šiuose, buvusiame Potockio 
dvare įsikūrė apskrities li
goninė ir Mašinų-Traktorįų 
stotis. Tačiau respublikos 
vyriausybė patarė apskri
ties vadovybei greičiau kel
tis į Šakius, laikinai nors ir 
palapinėse ar greitomis su
kaltuose namukuose pagy
venti- Tai todėl, kad vietos 
valdžiai įsikūrus kitur, ša
kių atstatymo reikalas ga
lėtų būti apleistas ir už
delstas. Ir tikrai, kartu su 
vietos valdžios — Darbo 
žmonių deputatų tarybos, 
jos Vykdomojo Komiteto su 
jo skyriaus ir kitų valdžios 
organų, o taip pat partinio 
komiteto—persikėlimu pra
sidėjo spartus miesto atsta
tymas.

Paskui teko būti kelis 
kartus Šakiuose ir stebėti, 
kaip miestas pamažu kyla 
iš griuvėsių, kaskart išau
ga vis nauji namai. Po ke
lių metų vėl teko ten būti 
šių metų sausio’mėnesį. Pa
mačiau jau visai atgimusį, 
atsist'ačiusį miestą. Šian
dien sunku net įsivaizduoti, 
kad ne taip seniai čia būta 
vienų griuvėsių. Žinoma, 
tai ne koks didmiestis, ko
kiu Šakiai niekada nebuvo 
ir tur būt nebus. Bet tvar
kingas ir gražus rajono 
centras. Aplink centrinę 
aikštę gražūs mūriniai bal
ti namai, daugiausia dvie-

- . -j—-- r—į- r.'- — -  f1-

kadaise ilgai plepėjo Niu
jorke, atversdamas “iškry
pėlius nuo dvasios šven
tos” į “krikščionišką kultū
rą.” Šiandien Niujorke kri- 
minalysčių daugiau negu 
kada nors jų buvo!

Rasistai, žmonijos prie
šai, taipgi yra “krikščioniš
kos kultūros” ritieriai. Na, 
matome, kas daroma su 
negrais!..

TSRS PASIGAMINO 
DEIMANTŲ IEŠKOTOJĄ

Maskva. — Tarybų Są
jungos inžinieriai - fizikai 
pagamino prietaisą, kurio 
pagalba surandama, kur po 
žeme yra deimantų arba ki
tų panašių* dalykų, šis įran
kis žymiai palengvins sura
dimui deimantų. Jis veikia 
panašiai, kaip armijos mi
nų ieškotojai.

Pekinas. — Kovo 30 ■ d. 
susirinko Kinijos parla
mentas .

Waterbury, Conn, j
Apie filmus, kurie 

bus rodomi čia I
Jau arti ta diena, kurią 

matysime filmus iš Lietu
vos — sekmadienį balan
džio 3 d., 2-rą vai. popiet, 
103 Green St.

Mačiau, kad tarp tų fil
mų yra du, kuriuos pirmo
ji ekskursantų grupė matė 
Vilniuj, Lietuvoj. Visa gru
pė buvo užkviesta į filmų 
studiją vieną vakarą ir ten 
matėm “Neringą” ir “Ne
muno žiotys”. Tie filmai 
spalvoti ir su garsiakalbiu. 
Jie vaizduoja dvi Lietuvos 
įspūdingiausias gamtos vie
tas.

Filmas apie Nemuną pa
aiškina svarbą šios vienati
nės didžiulės upės .Lietu
voje. Matysite,kaip šita li
pė išnaudojama dabar. O 
tuo tarpu bus rodoma jos 
grožis gamtos atkaltose^ 
Tikrai meniško pobūdžio.

“Neringa” jums parodyk 
tas smėlio kopas, kurias vė
jas supusto ant'žemės išky
šulio tarp Klaipėdos ir Ry
tinės Prūsijos krašto. Ant 
šito iškyšulio nevien plikas 
smėlis, nors to smėlio ko
pos yra charakteringos, bet 
ant jo daug žvejų gyvena ir 
ant jo daug vasarviečių. 
Tos vasarvietės, kai kurios, 
priklauso įvairioms darbo 
unijoms, o kitos tai stovyk
los (camps) vaikučiams^ 
kurie ten siunčiami1 vasaro
ti. Neringoj abiejose pusėse 
iškyšulio yra gražūs plia
žai. Vienoj pusėj prie Kur
šių marių, o kitoj pufcej 
prie Baltijos, jūros. Čia 
daug yra vasarojančių Lie
tuvos žmonių, nors nę,tiek, 
kiek Palangoj. Kai mūsų 
grdpČ 'lanke Palangą, tai 
atrodė kafiį> .CdnŽy 
Island" - ’daūg pikdi- 

in n

I

Island"- 
kos aptipUažOy.žr

Kitų filmų s mums neteko 
matyti; Tar. Lietuvoje,vital 
Muksime juos pamatyti čia. 
Bus y p a t i n g ą i įdomu 
matyti filmą “Viėnąiųe 
kolūkyje”. M u s ų ; gruęė 
aplaikeme keletą kolu-

i

ma imti laiko viską ati
džiai apžiūrėti. Kad viską 
Lietuvoj pamatyti, būtų 
reikėję daug daugiau lai
ko, negu 25 dienų. Todėl 
bus įdomu matyti tą, kas 
filme bus rodoma. O filmas 
“Yra šalis” parodys. įvai
rias turistų grupes, kurios 
lankėsi, Lietuvoj pereitą 
vasarą.

Tiems, kurie nemano tu
rėti išgalės aplankyti savo 
gimtąją žemę, šis filmų ro
dymas bus arčiausiai prie 
tikro vizito. Prašome atsir 
lankyti ir filmus pamatyti.

K. Stanislovaitienp^

Šypsenos
MĮSLĖS

Juoda meška be kojų bė
ga per lanką riaumodama.

(Traktorius)
Žemės hektarų gal mili

jonas, tačiau gyvena ne 
buožė ir ne ponas.

(Kolūkis)

PATARLĖS IR 
PRIEŽODŽIAI

Į kolūkį susirašėm—buo
žių duonos nebeprašom.

Traktorėliai atbildėjo — 
visos ežios išdulkėjo.

Varyk vagį iš kolūkio, 
kaip kiaulę iš pupų.

Tada ponai dvarus at
gaus, kai kibiru Nemuną5 
išsems.

(“Šluota”)

2 p.-Laisve (Liberty)—Penk t., baland. < April) 1, 1960 > *8



Geltligė—Botkin o liga
Infekcinę geltą, papras

tai vadinamą geltligę, leng
va atskirti nuo kitų susir
gimų, nes ligonio akių 
obuoliai >r visa kūno oda 
pagelsta. Garsus rusų 
mokslininkas prof. Botki
nas išaiškino, kad šią ligą 
sukelia filtruojamasis viru
sas. Tokiu būdu paaiškėjo, 
kad geltligė yra užkrečia- 
ma- Mokslininko garbei in
fekcinė gelta buvo pavadin
ta Botkino liga.

Gelta atsiranda dažniau
siai dėl kepenų veiklos su
trikimo. Kepenys organiz
me atlieka gana sudėtingas 
funkcijas. Jos, pavyzdžiui, 
be paliovos gamina tulžį, ku
ri renkasi į tulžies pūslę, o

i bet kuriuo metų laiku. Ta- 
jčiau daugiausia susirgimų 
s pasitaiko žiemos ir rudens! 
I mėnesiais, kada žmonės 
daugiau laiko praleidžia 
kambariuose, arčiau vieni 
kitų, nes šios ligos infekci
jos šaltinis ir yra sergąs 

i žmogus. Šiuo laikotarpiu 
įgali pasireikšti net geltligės 
epidemijos.

Į organizmą patekusiems 
šios ligos virusams daugin
tis palankias sąlygas suda-

I ro nenormali žarnyno veik- 
! la, opinė liga, tulžies pūs- 
i lės bei takų užd e g i m a i , 
į įvairūs kitos kilmės kepenų 
susirgimai, nėštumas, kūdi
kio maitinimo laikotarpis.

Geltligę galima skirstyti

sloga, kosulys, o po 5-6 die
nų pradeda gelsti oda, glei
vinės. Tiek vienu, tiek kitu 
atveju . charaktęringas šio 
laikotarpi reiškinys — pa
tamsėjęs šlapumas (pana
šus į alų) ir šviesios spal
vos išmatos.

Sergant gelta, pagelsta 
akių obuoliai, gomurys, vė
liau visa kūno oda. Skaus
mai po dešiniuoju šonkau
liu sustiprėja, padidėja ke
penys. Esant tokiems reiš
kiniams, ligonis būtinai tu
ri kreiptis į gydytoją.

Geltligė gydoma gulėji
mu, dieta ir vitaminais. 
Rūpestingai gydantis, pa- 
geltimas po 2-4 savaičų iš-

iš pūslės patenka į žarny
ną. Žarnyne tulžis virškina 
riebalus.

Susirgus Botkino liga, 
^tulžis kepenų latakėliais 

nebenuteka į žarnyną, bet 
patenka į kraujagysles, ku
ries ir išnešioja tulžį po vi
są kūną. Tulžyje esanti 
dažomoji medžiaga biliru
binas ir nuspalvina žmo
gaus kūną geltonai. Gi į 
žarnyną tulžies patenką 
mažai, todėl sutrinka rie
balų virškinimas, pasirodo 
liguisti reiškiniai.

Botkino liga gali sirgti 
įvairaus amžiaus žmonės

į du pagrindinius perio
dus: priešgeltinį ir geltos 
periodą.

Priešgeltinis p e r i o d as 
trunka 2-7 dienas, rečiau 
2-3 savaites. Šiame periode 
pasireiškia bendras negala
vimas, apetito mažėjimas, 
širdies pykinimas, sunku
mas krūtinės duobu tėję, 
skausmai po deši n i u o j u 
šonkauliu, vidurių užkietė
jimai, rečiau viduriavimai-

Būna atsi tikimu, kad 
priešgeltinis periodas pasi
reiškia panašiai kaip ir gri
pas — skauda galva, sąna
riai, krečia šaltis, kankina

nyksta. Nesilaikant gydyto
jo nurodymų, liga gali pa
sikartoti daug sun k e s n e 

! forma ir užsitęsti žymiai il
giau. Persirgę Botkino li
ga, dar bent pusmetį turi 

i laikytis nustatyto režimo ir 
dietos, kartas nuo karto 

i pasitikrinti sveikatą. Ne- 
Isilaikant dietos, girtaujant, 
peršalus ar per ilgai kaiti
nantis saulėje, galima su
sirgti pakartotinai. Nepa
geidautinas sunkus fizinis 

j darbas, intensyvus sporta- 
ivimas, važinėjimas dvira
čiu.

Ligonio maiste turi būti

kiek galima mažiau rieba
lų, ekstraktyvinių medžia
gų, d r u s k o s ; nevalgyti 
kiaulienos, avienos ir iš jų 
virtos sriubos. Galima val
gyti neriebią vištieną ar 
jautieną, geriausia ją mal
ti ir virti arba troškinti, 
bet ne kepti riebaluose. Vi
sai atsisakyti mėsos nėra 
reikalo ir net nenaudinga, 
nes liesa mėsa — geras bal
tyminis produktas.

Pagrindinis maistas, ser
gant geltlige, yra pieno 
produktai, kiaušiniai, vai
siai, daržovės, miltų ir 
kruopų valgiai. Varškė yra 
netgi gydomoji priemonė.

Sergančiam reikia duoti 
j saldžių kompotų, kisielių, 
putėsių, nes cukrų ir gliu
kozę organizmas lengvai 
įsisavina. Ypač, patartina 
naudoti daugiau medaus, 
kuris puikiausiai pakeičia 
gliukošės ampules. Per 
daug angliavandenių nerei
kia, nes angliavan denių 
perteklių kepenų ląstelės 
paverčia riebalais, o rieba
lų susikaupimas sunkina 
gydymą.

Visai neduoti ligoniui rie
balų beveik neįmanoma, nes 
su riebalais į organizmą 
patenka A ir D vitaminai. 
Todėl nesunkiai sergan
čiam ligoniui leidžiama su
valgyti per parą 20-40 g. 
sviesto, truputį grietinės ir

šviežio, ' nękaitinto saulėgrą
žų aliejaus.

Valgyti 4-5 kartus per 
dieną ir ne po daug, kad 
nebūtų apsunkintas virški
nimas. Duoną ir pyragą 
valgyti ne visai šviežius.

Botkino liga labiausiai už
krečiama priešgeltin i a m e 
periode. Kadangi geltligę 
sukeliantieji virusai atspa
rūs temperatūrai ir ilgai 
išsilaiko aplinkoje, todėl šia. 
liga ir už k r e č i a m a per 
maisto produktus, pieną, 
rečiau per vandenį. Todėl 
geltlige dažnai serga na
mų šeimininkės, kurios tur
guje perka maisto produk
tus ir pieną.

Laikantis griežtos švaros 
ir tvarkos, susergama re
tai. Prieš valgį būtina šva
riai su muilu nuplauti ran
kas, gerti tik virintą vande- Į 
nį, vaisius ir daržoves taipjcolnas įsakė 
pat nuplauti virintu vande-! būti 
niu. Užsikrėtimo šaltinis! 

būti sergančio išma- 
šlapumas, naudoti, in- 
Todėl išvietes, klozetus 

reikia

tos,
dai.
ar naudotus indus
išbarstyti chloro kalkėmis, 
išplauti chloro tirpalu ar 
verdančiu vandeniu. '

Gyd. J. Rudiene 
(Iš “Tar. moteris“)

Paryžius. — Francūzija 
pa didins prekybą su Tary
bų Sąjunga.

PASTABOS
1959 metais orlaivių ne-1 buvo pašautas 1901 m. lai- 

laimėse žuvo 294 žmonės, o ■ ke pokylio Temple of Music 
257 sužeisti, iš jų 37 dir-Į salėje, Buffalo, N. Y. Po 
bantieji orlaiviuose. Tai'aštuonių dienų jis mirė.
metai, blogiausi lėktuvų! Amerikoje prezidentais 
nelaimių istorijoje. ! buvo tėvas ir sūnus. Tai

Naujas patvarkymas or-| Adams ir jo sūnus 
laiviais važiuojant. Oriai-! J°hn QuineyAdams. : 
vio įgula negali duoti ke- ■ Khachaturian, sakoma, 
liaujantiems svaiginančių> g anįras savo gabumais 
gėrimų. Jeigu keliauninkas j kompozitorius Tarybų ,Sa. 
jsinesa savo, tai tun P®’'įjungOje po šostakovičiaus. ri i i n r i I n 1 x t i n W o i o O 1 1 r ZV į M x

j Jis yra 56 metų.duoti orlaivio patarnauto
jai, kuri duos jam gerti 
pagal savo nuožiūrą. Bet 
jeigu keliauninkas atsisa
kys perduoti savo degtinę I 
orlaivio patarnautojai, tai1 
jisai gali būt nubaustas iki Į 
tūkstančio dolerių.

Pilietis

1862 m. prezidentas Lin- 
kariuomenei 

pasiruošusiai karui 
ne vėliau vasario 22 d.

1943 m.
padarė pirmą užpuolimą 
ant Vokietijos.

1880 m. Thomas Ediso
nui buvo suteiktas paten
tas elektrinei lempai. Šie 
įvykiai įvyko sausio mėne
sį.

1881 m. liepos 2 d. gele
žinkelio stotyje Baltimore, 
M d., buvo nušautas prezi
dentas Garfield.

Prezidentas McKinley i

U. S. orlaiviai nugalėti.

Islington, Mass.
Padėka

Sunkios ligos suspaustas 
turėjau pasiduoti į ligoninę

I operacijai. Išbuvau tris ga- 
| vaites. Būnant ligoninėje 
1 yra labai malonu, kada 
jauti draugų užuojautą. 
Tas priduoda jėgų ir ligą

Širdingai dėkoju visiems 
draugams ir draugėms už 
užuojautą, laiškus ir atvi
rukus, o labiausiai už lan
kymą ligoninėje ir namie! 
Priimkite didelį ačiū!

Charles ir Petrone 
Žukauskai

Londonas. —1959 metais 
Anglijoje darbininkai strei
kavo 5,250,000 dienas.

Rojus Mizara

PASKUTINES DIENOS 
LIETUVOJE

(Pabaiga)

Traukiniu
Geri bičiuliai parūpino 

snan vietą diseliniame trau
kinyje Vilnius-Maskva..

Geležinkelio štotyje susi
rinko nemažas draugų ir 
draugių būrys atsisveikinti 
ir palinkėti laimingo kelio,

St. Mieželaitienė ‘įteikia 
man puokštę gėlių, o ryt- 
metį puokšte mane buvo ap
dovanojusi geroji Tamara 
Rotomskienė. .

Gėlės — miela dovana. 
Bet jau tik tas faktas, kad 
jas gauni, spaudžia ašarą 
iš akių: susi tinkant — 
džiaugsmo, atsiskiriant — 
liūdesio.

Mes jau perone. Jaučiu, 
kad traukipys lyg nerimas- 
tauja, panašiai kaip žmo
gus prieš ilgą kelionę.

Keleiviai skubiai lipa į 
vagonus, o aš dar vis sto
viu mielų draugų būryje ir 
nežinau, ką sakyti. O jie 
man: “Nepamirškite mus 

^aplankyti s e k a m a is me
tais “Pasveikinkite nuo 
mūs visus pažangius Ame
rikos lietuvius!”

Mieloji Mieželaitienė sa
ko:

—Tai jūs—laimingas!
—'Kodėl ?—klausiu.
—Keliaujate ir keliauja

te... Aš taip mėgstu keliau
ti...

Galvoju: jei tik būtų ga
lima, aš šią laimę nors ir 
šią sekundę z mainyčiau su 
taviške, draugužėle.

Atsisveikinu. Karštai at
sibučiuoju su giminėmis, su 
mielais draugais, su bran
giais bičiuliais. Jau trau
kiny: Jis lėtai sujuda, pra
deda smagintis ilgai kelio
nei — iki Baltarusijos sto
ties Maskvoje. Draugai mo
ja man, aš jiems. Bučiuo
ju gėles, o per jas visus 
draugus, senąjį’Vilnių, ta
rybinę Lietuvą, žemę gim
tąją, motiną mūsų.

—Sudie, draugai ir bi
čiuliai! Sudie, šlovingoji 
Tarybų Lietuvos sostine!

Sudie, miela gimtoji že
me!.. Sudie, sudie!..

Dar vis žiūriu pro vagono 
langą į mięlus “Vilniaus 
kalnelius,” apdengtus stora 
sniego pluta,> ir galvoju: 
teks man . juos dar nors 
kartą matyti, ar ne?!..

Mudu su V. Zenkevičium 
tik du vienu kūpėję. Pa
rūpino jis ir užkandžių. 
Karšta arbata aprūpino va
gono budinčioji.

Tuo pačiu traukiniu 
Maskvon vyko du man pa
žįstami vilniečiai: Partijos 
istorijos instituto direkto
rius R. Šarmaitis ir to pa
ties instituto darbuotojas 
Vaitkevičius. Sakė, jiedu 
dalyvaus kažkokioje konfe
rencijoje. Turėjau su jais 
įdomių pokalbių.

Maskvoje

Baltarusijos stotyje pasi
tiko mus grupė lietuvių su 
K. Gabdanku priešakyje. 
Apsidairiau stotyje. Prieš 
28 metus iš jos aš išvykau, 
grįždamas atgal į JAV. 
Tuomet ji, rodosi,^ buvo 
mažesnė ir ne taip išdabin
ta, kaip dabar.

Žmonių judėjimas tirš
tas, bet taip Tarybų Sąjun
goje yra visose geležinkelių 
stotyse ir aerouostuose.

—Kur mums teks apsi
stoti? — klausiame.

—Didžiuliame Pekino 
viešbutyje,— atsako mums,

Taip, Pekino viešbutis— 
vienas didžiausių Maskvo
je: , Dailiai išpuoštas. Vi
sur pavyzdinga švara ir 
tvarka. Kai įėjome į mums 
paskirtą kambarį, draugai 
man pastebėjo:

— Ar matote, ši rūbinė 
spinta yra gaminta Lietu
vos meistrų — Jonavoj?

— Iš tikrųjų? — stebė
jausi.

—Taip, taip! štai dury
se mūsų tautinis ornamen
tas.

Prisistebiu iš arčiau: ji 
padirbta iš plonyčių, bet 
tvirtų lentų; dailiai nupa- 
liruota.

Viešbuty didelis restora
nas, tik gal būt net per 
daug perkrautas kinų dai
lininkų darbų — ypatingai 
lubos. Čia galima gauti,Ar 
kiniškų “chop suey”; jų 
skonis toks pat ‘ kaip J A V 
kinų restoranuose, tik čia 
šis patiekalas truputėlį ki
taip pagamintas, tamses
nis. (Neatsimenu, kaip jis 
rusiškai vadinasi.) Čia 
parduoda ir kiniškas ciga
retes.

Pekino viešbuty yra dar 
viena savybė: jei’ vienas 
vyras turi nusisamdęs kam
barį, į jį neleis jokios bu- 
dinčiajai nepažįstamos mo
ters; į moters kambarį ne
įleis jokio nepažįstamo vy
ro. Truputį panašu vie
nuolynų tvarkai.

Man už vis labiausiai rū
pėjo juo greičiau gauti lėk
tuvą, skriejantį į Londoną. 
Deja, oras ir čia buvo ne
dėkingas: lėktuvai ten ne
lėkė. Taip ir teko išbūti 
Maskvoje daugiau kaip dvi 
paras, belaukiant lėktuvo. 
Pagaliau sužinau, kad 

• penktadienio popietį belgų 
! kompanijos Sabena lėktu
vas išskris į Briuselį. De
du visas pastangas gauti 
jame vietą.

Į Vnukovo aerouostą ma
ne palydi V. Zenkevičius, 
K. Gabdankas, R. Šarmai
tis ir Vaitkevičius. Po to, 
kai viskas buvo kelionei su
tvarkyta, įeiname visi pen
ki į užsieniečiams skirtą 
laukiamąjį, kur 1959 m. 
liepos 25 d. pirmoji Ame
rikos lietuvių turistų gru
pė buvo priimta ir laukė 
lėktuvo į Vilnių skristi.

—Vyrai, — tariau, — 
praėjusią vasarą, karštyje, 
mes čia kai kurie išgėrėme 
po butelį skanaus maskviš
ke alučio. Ar nebūtų gali
ma ir dabar tai pakartoti, 
padarant tai kaip “tradici- 
ją?”

Kaip bematant Vytautas 
pastatė ant stalo putojan
čio alučio stiklines. Bet vos 
prikišome jas prie lūpų,

i kai tarnautojas pranešė, 
kad jau laikas sėsti lėktu
vą n.

Didžiulis keturmotorinis 
belgų milžinas neužilgo, su
kaupęs visas jėgas, išdi
džiai kilo į tarybinę pa
dangę.

Pro langą ilgokai stebė
jau socialistinę žemę, apsi- i 
siautusią balta antklode.

Lėktuvas buvo apytuštis 
—iš viso,f> berods, tik apie 
20 žmonių-pasažierių. Vy
ko aštuoni arabai, tarp sa- 

ivęs garsiai šnekėję; links
mi, dažnai kvatojosi. Jų 
misijos tikslo man nete
ko sužinoti. Kiti keleiviai 
snūduriavo arba skaitė 
laikrašiĄus bei žurnalus. 
Aš šį’ tą užsiraši nėjau į 
bloknotą.

M-es skridome pro Rygą, 
viršuje Baltijos jūros; kliu
dėme ir Vokietijos žemę. 
Pagaliau pasiekėme Belgi
jos sostinę.

Neramios dvi valandos
Briuselyje oras šiltas. 

Lašnojo menkutis lietus.
Skubiu į raštinę pasitei

rauti, kada lėktuvas išskris 
į Niujorką.

—Už dviejų valandų, — 
atsako patarnautojas.— Jis 
pirmiau' sustos Montrealy, 
o iš ten lėks Niujorkan.

—Ar aš galėsiu, gauti 
jame vietą? — nekantrau
damas klausiu.

—Visos rezervuotos. Ta
čiau, kaip taisyklė, visuo

met pasitaiko, kad vienas 
kitas asmuo, rezervavęs 
vietą, neatvyksta, tad gali 
būti panašiai ir šiandien. 
Palaukite iki paskutinės 
minutės: jei kuris iš rezer
vavusiųjų neatsiras, tamsta 
galėsite užimti jo vietą.

Aš jam aiškinu:
—Turiu pasiųsti žmonai 

telegramą, kad žinotų, ku
riuo laiku ir kur parvyk- 
siU;'

—-Tuo nesirūpinkite.
Briuselio aerodromo pa

statas didelis, erdvus ir 
įspūdingas. Įdomi architek
tūra/ Viena siena, nuo ae
rouosto, visa stiklinė, lyg 
pavirtusi, moder n i š k a . 
Smagu buvo porą valandų 
pasižvalgyti. Yra puošnus 
restoranas, kuriame kelne
riai (padavėjai) vilki 
“prince albert” kostiumą. 
Išgėriau aš ten puodelį ka
vos, suvalgiau belgišką py
ragaitį. •

Artinasi toji “paskutinė 
minutė.” Darosi neramu: 
nežinau, ar bus lėktuve vie
ta, ar nebus? Pagaliau:

—Vieta lėktuve yra, ga
lite sėsti, — sako man tar
nautojas.

Paduodu jam žmonos ad
resą ir telefoną, prašyda
mas, kad jis praneštų jai 
apie mano parvykimo lai
ką. Vyrukas nusišypsojo.

Galvojau: jis gali raštelį 
suglamžyti ir numesti ša
lin.

SlįDIE, BRANGIOS DRAUGAI IR BIČIULIAI!

Bet taip nedarė!
Dar lėktuvui skrendant 

viršuje Airijos, žmona jau 
žinojo, kurią valandą aš 
būsiu International aero
drome; telefonu jai buvo 
apie tai pasakyta.

Tai parodo Sabena lini
jos tarnautojų bizniškumą, 
sąžiningumą ir padorumą. 
Parodo ir tai, kad žmogus 
žmogumi dar gali pasitikė
ti, .nežiūrint,, kur esi. ;

Ir tą rūkuotą, tamsią 
naktį lėktuvas laimingai 
pakilo iš belgų aerouosto. 
Stiuvardesė aiškino pasa- 
žieriams, kokia linkme ir 
kaip aukštai mūsų oro lai
vas skris. Kalbėjo trimis 
kalbomis: belgų, anglų ir 
francūzų. Pavaišino mus 
skaniais užkandžiais, taip
gi siūlė ir likerio, ir kavos, 
ir arbatos; viskas, žinoma, 
nemokamai.

O kai jau buvome viršuje 
Atlanto, jaunas, dailus pa
tarnautojas, taipgi trimis 
kalbomis, iškėlęs į viršų 
gelbėjimosi juostą (life 
preserver), sakė:

—Prašau visų dėmesio! 
Žinau, mūsų lėktuvas ne
bus priverstas ant vandens 
nutūpti, bet įstatymas rei
kalauja, kad pasakyčiau 
tamstoms sekamą: Jei, 
atsitiksime, lėktuvas būtų 
priverstas n u s i 1 eisti ant 
vandens, jei atsitiktų nelai
mė, tai, prašau atsiminti, 
kad po jūsų kėde yra štai 
šis padaras. Užsidėkite, 
va, taip, gelbėjimosi juostą, 
ir susiriškite, kaip rodau. 
Gelbėjimosi juosta prisipil
dys oro — galite ją, va, 
taip ir pripūesti, ir jūs, at-
sidūrę vandenin, galėsite 
ilgai laikytis paviršiuje. 
Bet pirmiau turite išmušti 
lango stiklą ir išlįsti į van-
denį...

Jaunas vyras atsargiai, 
tiksliai pademo n s t r a v o , 
kaip gelbėjimosi juostą už
sidėti, kaip susirišti, jei at
sitiktų katastrofa, jei lėk
tuvas būtų priverstas nusi
leisti ant banguojančio, am
žinai siautėjančio Atlanto 
vandens.

Nežinau, kaip jautėsi, ką 
galvojo mano sankeleiviai,

bet aš, atidžiai prisistebė
jęs tarnautojo gelbėjimosi 

[juostos pademonstravimui, 
pažvelgęs į langą, pro ku
rį turėčiau smukti į okea
no bangų šokį, mislijau: 
abejoju, ar aš “turbacy- 
čiausi” ką nors panašaus 
daryti! Jeigu jau įvyktų 
katastrofa, tegu, esu pasi- j 
rengęs ją sutikti drąsiai, 
be baimės.
.... Naktis labai ilga. Tęųjti 
pradėjo dar mums esant 
viršuje Rygos; mes lekia
me ir lekiame ir vis tam
su, vis toji pati naktužė. 
Dalykas toks: mes lekiame' 
“su saule,’’ “su laiku.” 
Tarp Maskvos' ir Niujorko 
įsikergia aštuonių valandų 
“pridėčkas.”

Lėktuve patarnavimas ge
ras. Stiuvardesė ir jos pa
dėjėjas tik vaikštinėja ir 
klausinėja pasažierių, ar 
kas ko nori: gal kavutes, 
gal arbatos, gal užkandžių. į 
Jie jaučia, kad ilgas lėki
mas tamsoje sudaro nuobo
dulį.

Prisiminiau, kai mūšų 
pirmoji lietuvių amerikie
čių turistų grupė skrido--į t 
Europą, kokia trumpa tuo
met buvo naktis!.. •

Montrealį p-a s i e k ė'ttlte 
prieš aušrą. Čia oras šal
tas, visur laukai baltuoja 
—tikra žiema. Montrealio j 
aerouoste išbuvome ištisą 
valandą. Tuomet ir vėl ky
lame — paskutiniam eta
pui.

Saulė patekėjo, kai mūsų 
lėktuvas skrido virš Adi- 
rondacks kalnų. Keistą 
įspūdį sudaro kalnų viršū
nės, apsivilk usios balta 
marškone. O kai prisiartL
nome prie Niujorko mies
to, sniego visiškai nebuvo, 
gamta atrodė pavasariška.

Lėktuvas laimingai nusi-
leidžia International aero
uoste. Išlipęs, skubiu savais 
keliais, bet, štai, išgirstu 
nuo tilto it pažįstanius 
balsus. Kilsteliu galvą ir 
matau moja man Ieva, 
Pranas ir Nastė Bukniai, 
Antanas ir Ilsa Bimbai.

Aš laimingai pasiekiau
namus.

Kaip miela, kaip sma
gu!..

3 pusi. Laisvė (Liberty). Penkt., haland. (April) 1, 1964 į



‘Ernest Hemingway .'(14)’

SENIS IR JORA
ĮTąsa)

Butelyje buvo likę keletas gurkšnių 
vandens ir, užvalgęs krevečių, senis nu
gėrė ketvirtadalį. Laivelis plaukė gerai, 
įveikdamas pasipriešinimą, ir senis val
dė jį, prilaikydamas vairą alkūne. Jis 
galėjo matyti žuvį, o pakako seniui pa
žvelgti į savo rankas aroa prisiliesti nu
gara prie laivelio, — ir jis žinojo, kad 
tai nepnsisapnavo jam, bet iš tikrųjų 
buvo įvykę. Vienu metu, kai Jis į pa
baigą pasijuto labai blogai, jam dingte
lėjo mintis, kad visa tai, gal but, tik sap
nas. .Netgi paskiau, kai jis pamatė, kaip 
žuvis pašoko iš vandens ir, prieš nukris- 
dama į jį, pakibo danguje, jam pasivai
deno visame tame kažkas nepaprastai 
keisto, ir jis nepatikėjo savo akimis. 
Tiesa, tada jis matė gana ne kaip, nors 
daoar jo regėjimas vėl buvo toksai ge
ras, kaip ir anksčiau.

Dabar senis 'žinojo, kad žuvis iš tik
rųjų egzistuoja, o jo sužalotos rankos ir 
skausmas nugaroje — taip pat ne sap
nas. “Rankos užgis greitai,—pagalvojo 
jis.—Aš leidau nubėgu kraujui, kad ne- 
užsiterštų žaizdos, o druskingas vanduo 
jas užgydys. Tamsus įlankos vanduo— 
geriausias vaistas pasaulyje. Svarbiau
sia, neprarasti sveiko proto. Rankos sa
vo darbą padarė, ir laivelis plaukia ge
rai. Žuvies burna sučiaupta, uodega 
guli tiesiai, mes plaukiame tarsi bro
liai.” Jam vėl truputį pasimaišė galvo
je, ir jis pagalvojo, kas pagaliau ką ve
ža namo,—jis žuvį ar žuvis jį? “Jeigu 

, aš ją tempčiau ant buksiro, viskas būtų 
aišku. Arba jeigu ji gulėtų laivelyje, 
praradus visą savo didingumą, taip pat 
viskas būtų aišku. Tačiau mes plaukia
me kartu, tvirtai pririšti vienas prie ki
to; tegu ji tempia mane, jeigu tai patin
ka jai. Juk aš įveikiau ją tiktai gudru
mu; Ji nė neketino ką nors blogo man 
padaryti.”

Jie plaukė ir plaukė, ir senis šlakstė 
savo rankas sūriu vandeniu, stengda
masis neprarasti aiškios nuovokos. Aukš
tai danguje slinko kamuoliniai debesys, 
o po jais plaukė plunksniniai, todėl seiiis 
žinojo, kad vėjas pūs visą naktį. Senis 
nuolat žvilgčiojo į žuvį, kad įsitikintų, ’ 
ar iš tikrųjų jos esama. Praėjo visa va
landa, kol Jį užpuolė pirmasis ryklys.

Ryklys pasirodė ne atsitiktinai. Jis 
iškilo iš okeano gelmių, kada sutirštėjo 
tamsaus žuvies kraujo debesis, o pas
kiau nusidriekė žemyn kokią mylią į jū
rą. Jis išplaukė taip greitai ir drąsiai, 
kad perskrodė ramų mėlyno vandens pa
viršių ir sublizgo saulėje Po to jis vėl 
pasinėrė į vandenį, vėl pajuto kraujo 
kvapą ir ėmė plaukti paskui laivelį su 
žuvimi.

Kartais ryklys atsilikdavo nuo laive
lio. Tačiau jis arba vėl jį surasdavo, ar
ba užuosdavo vos Juntamą žuvies kvapą 
ir sekdavo įkandin jo. Tai buvo labai 
didelis mako rūšies ryklys, sutvertas 
plaukioti taip greitai, kaip plaukia pati 
greičiausia žuvis jūroje, ir visas jis bu
vo gražus, išskyrus nasrus. Jo nugara 
buvo tokia pat mėlyna, kaip kardžuvės, 
pilvas sidabrinis, oda lygį ir graži. Jis 
buvo panašus į kardžuvę, atmetus mil
žiniškus nasrus, kurie dabar buvo smar
kiai sučiaupti, nes ryklys greitai plaukė 
arti jūros paviršiaus, lengvai rėždamas 
vandenį savo nugariniu peleku. Už su
čiauptų dvigubų ryklio lūpų kyšojo aš- 
•tuonios kreivų dantų eilės. Dantys sky
rėsi nuo įprastinių piramidės formos 
dantų, kuriuos turi daugelis ryklių. Jie 
priminė žmogaus pirštus, užlenktus kaip 
žvėries nagai. Dantys, ilgumo sulig se
nio pirštais, kraštuose buvo aštrūs tarsi 
skustuvo ašmenys. Tokia žuvis sutverta 
maitintis visomis jūros žuvimis, netgi 
tomis greitomis, stipriomis ir gerai ap
ginkluotomis, kurios nesibijo jokio prie
šo. Dabar, užuodęs stipresnį kvapą, 
ryklys skubėjo, ir mėlynas nugarinis 
pelekas skrodė vandenį.

'Kada senis pamatė prisiartinantį ryk- 
lį, jis suprato, kad šis nieko nebijo ir 
elgsis taip, kaip jam patiks. Jis paruo
šė žeberklą ir pritvirtino prie jo virvę, 
laukdamas prisiartinant ryklio. Virvė 
buvo trumpoka, kadangi jis buvo atplo
vęs nuo jos gabalą žuviai pririšti.

Senio galva išsyk praskaidrėjo, ir jis 
buvo kupinas pasiryžimo, nors menkai 
teguodė save viltimi. “Taip ilgai nega
lėjo tęstis, nes per daug viskas gerai 

sekėsi, —- pagalvojo jis. — Senis metė 
žvilgsnį į didžiąją žuvį, stebėdamas, 
kaip artinasi ryKlys. “Jau geriau bū
tų paaiškėję, kad visa tai buyo tik sap
nas. As negaliu jam sukliudyti mane už
pulti, tačiau, gal būt, man pasiseks jį 
nugalabyti. Uentuso (ispaniškai—ryk
lių rusis), — pagalvojo jis.—Tebūnie 
prakeikta tavo motina!”

Ryklys prisiartino prie pat laivelio 
galo, ir kai jis puolė žuvį, senis pamatė 
pražiotus nasrus, keistas akis ir išgir
do, kaip sugriksėjo jo dantys, kai jis 
suleido juos į mėsą truputį aukščiau 
žuvies uodegos. Ryklio galva buvo iški
lus virš vandens, o nugara netruko pa
sirodyti, ir senis, girdėdamas, kaip gro
buonies dantys garsiai plėšia didžiosios 
žuvies odą ir mėsą, smogė žeberklu į 
gaivą toje vietoje, kur linija, jungianti 
jo akis, kryžiuojasi su linija, einančia 
aukštyn nuo Jo snukio, iš tikrųjų tokių 
linijų neouvo. Buvo tiktai sunki, smai
lėjanti į priekį mėlyna gaiva, didelės 
akys ir taukšnojantys, rajus nasrai. Ta
čiau šitoje vietoje yra ryklio smegenys, 
ir sems dūrė į juos savo žeberklu. Jis 
is visų jėgų smogė žeberklu, laikydamas 
jį iki kraujo suraižytose rankose. Jis 
smogė jam, nieko nesitikėdamas, tačiau 
su pasiryžimu ir baisia neapykanta.

Ryklys apsivertė, ir senis pamatė jo 
pastėrusią akį, o paskiau jis vėl apsi
vertė, dukart apvyniodamas aplink save 
virvę. Senis suprato, kad ryklys mirti
nai sužeistas, bet jis nenorėjo su tuo su
tikti. Gulėdamas ant nuagros, jis plakė 
uodega ir čiaušKino nasrais, sujaukdamas 
vandenį lyg motorlaivis. Vanduo, kur 
jis suplakė jį savo uodega, buvo baltas 
nuo putų; ryklio kūnas trim ketvirta
daliais iškilo virš vandens, virvė įsitem
pė, suvirpėjo ir pagaliau nutrūko. Ryk
lys valandėlę gulėjo jūros paviršiuje, o 
senis vis žiūrėjo į jį. Paskiau jis labai 
lėtai nugrimzdo į vandenį.

—Jis nusinešė su savim apie ketu- 
riasdšimt svarų žuvies, — garsiai tarė 
senis.

“Ryklys nusitempė į dugną ir mano 
žeberklą, ir visa, kas buvo likę iš vir
vės,—nusmelkė jį skaudi mintis,—o iš 
žuvies vėl bėga kraujas, ir kiti rykliai 
netruks pasirodyti.”

Po to, kai žuvis buvo taip sužalota, 
seniui nebesinorėjo žiūrėti į ją. Kada 
ryklys suleido į žuvį dantis, jam pasiro
dė, kad užpultas ne kas kitas, o jis pats.

“Tačiau aš vis dėlto užmušiau ryklį, 
kuris užpuolė mano žuvį, — pagalvojo 
jis.—Ir tai buvo pats didžiausias den
tino, kokį aš kada nors mačiau. O man, 
dievaži, teko matyti nemažų ryklių.

Ką gi, perdaug sklandžiai viskas klo
josi; ilgai taip negalėjo tęstis. Jau ge
riau tai būtų tik sapnas ir aš nebūčiau 
sugavęs jokios'žuvies, o gulėčiau sau lo
voje, pasiklojęs laikraščius.”

—Bet žmogus sutvertas ne pralaimė
jimams,—tarė jis. — Žmogų galima su
naikinti, tačiau nugalėti jo neįmanoma.

“Gaila, kad aš vis tik užmušiau žu
vį,—pagalvojo jis.—'Lemiamoji valanda 
artėja, o aš netekau net žeberklo. Den
tils o — žiaurus, vikrus, stiprus ir pro
tingas. Tačiau aš buvau protingesnis už 
jį. O, gal būt, ir ne protingesnis,—ding
telėjo jam mintis. —- Gal būt, aš tiesiog 
buvau geriau ginkluotas.” '

—Negalvok apie nieką, seni,—tarė jis 
'garsiai. — Paimk šituo kursu ir pasitik 
bėdą, kai ji ateis.

“Ne, aš privalau galvoti,—atšovė jis 
sau mintyse,—nes tai viskas, kas mąn 
beliko. Tai ir beisbolas. Kažin, ar di
dysis DiMadžio būtų patenkintas, pama
tęs, kaip aš smogiau rykliui į smegenis?/ 
Žinoma, tai nebuvo kažkas ypatinga,— 
pagalvojo jis. — Kiekvienas tikras vyras 
tai sugebėtų. Tačiau gal tu manai, kad 
tavo sužeistos rankos kliudė tau mažiau, 
negu nuospauda ant kaulo? /Iš kur man 
žinoti. Mano pėdai nėra nieko blogo nu
tikę ; tiktai vieną kartą į kulną įgėlė ra
ja, kada aš užmyniau ant jote besimau
dydamas; tuomet man sutraukė iki kelio 
koją, o skausmas buvo tiesiog nepaken
čiamas.”

—Geriau pagalvotum apie ką nors 
linksmesnio, seni, — tarė jis 'garsiai..— 
Kiekviena minutė tave vis labiau priar
tina prie namų. Dabar ir plaukti leng
viau, kai tu netekai keturiasdešimties 
svarų.

Jis puikiai žinojo, kas jo laukia, kai 

jis įplauks į sroves vidurį- Tačiau dabar 
nebebuvo kas veikti,

—Nenusimink, dar yra išeitis,—tarė 
jis.—Aš galiu pririšti peilį prie vieno 
irklo rankenos.

Jis taip ir padarė, laikydamas po ran
ka vairą ir užmynęs koja škotą.

—Štai, tarė jis.—Aš nors senas, bet 
ne beginklis.

Pūtė stiprus vėjas, ir laivelis greitai 
plaukė pirmyn. Senis žiūrėjo tiktai į 
žuvies priekį, ir jis atgavo dalį pasiten
kinimo.

“Kvaila prarasti viltį,—galvojo jis.— 
Mano supratimu, tai nuodėmė. Bet ne
kvaršink sau galvos nuodėmėmis. Da
bar ir taip yra apie ką pagalvoti. Be to, 
aš menkai tenusimanau nuodėmėse.

Nesuprantu jų ir tikriausiai jomis ne
tikiu. Gal būt, aš nusidėjau, užmušda
mas žuvį. • Sutinku, tai nuodėminga, 
nors aš užmušiau ją tik todėl, kad ne
mirčiau badu ir pamatyčiau daugybę 
žmonių. Tuomet * išeina, kad viskas, ką 
bedarytum, nuodėminga. Negalvok apie 
nuodėmes. Dabar jau per vėlu apie jas 
galvoti, pagaliau tegu jomis rūpinasi tie, 
kurie gauna už tai pinigus. Tegu jie sau 
galvoja. Tu gimei būti žveju, kaip žu
vis gimė būti žuvimi. Šventasis Petras 
taip pat buvo žvejys, kaip ir didžiojo Di 
Madžio tėvas.”

Tačiau jis mėgo pagalvoti apie viską, 
kas jį supo; kadangi senis neturėjo ko 
skaityti, nei galėjo klausytis radijo, jis 
daug galvojo, tame tarpe ir apie nuodė
mes. “Tu užmušei žuvį ne tik dėl to, 
kad pats apsisaugotumei nuo bado ir 
parduotum ją kitiems kaip maistą, — 
galvojo jis.—Tu užmušei ją iš puikybes 
ir dar todėl, kad esi žvejys. Tu mylėjai 
žuvį, kol ji buvo gyva, mylėjai ir pas
kiau. Jeigu tu ką nors myli, tuomet ne 
nuodėmė jį užmušti. O, gal būt, tai ne
palyginamai didesnis nusikaltimas?”

(Bus daugiau)

LAIŠKAS iŠ UETLVOS
F. D. Mažiliai, Brooklyn, 

N .Y., gavo du laiškus nuo 
saviškių iš Kurklių.' Laiš
kai įdomūs, itai/ praleidus 
tas vietas,'kur kalbama tik 
apie gimines, talpiname:

Brangi ’ sęs^'¥yogeri if- 
visa Jūsų šeima! Sveiki* 
nam mes Jus visus ir linki
me daug daug laimės ir ge
ros sveikatos. Mes kol kas 
esame visi syeiki ir prade
dam dirbti pralėidę 1959 
metus. Dirbam jau 1960 
metų sąskaiton kolų k y j e 
“Stalino keliu.” Mūsų kolū
kyje yra apie 450 kiemų ir 
dirbame visi viename ko: 
lektyve. Pas mus Tarybų 
Lietuvoje dabar nėra tokių/ 
kaip buvo caro ir Smetonos 
laikais, dvarponių ar di- 
džiažemių, kurie ' išnaudo
davo ir išsiurbdavo iš dar
bininkų visas darbo jėgas 
ir laikydavo darbininką 
žmogų be vertės.

Dabar pas mus Tarybų 
Lietuvoje žemė, miškai ir 
vandenys yra valstybės. 
Mes, kolūkiečiai, kas tik 
dirbame kolūkyje, gauname 
po šešiasdešimt arų žemės 
prie gyvenamo namo dėl 
bulvių ir daržovių pasisodi- 
nimo. Laikome po karvę ir 
gauname vasarą ganyklą* o 
žiemos laiku pašaro karvei 
išlaikyti. O kas nedirbo, tas 
nieko negauna. Brangi se
se ir švogeri, Jums atrodys, 
kad pas mus po vieną karvę 
laiko, tai blogai.. Pas mus 
laiko po karvę kiekviena 
šeimą. Kiaulių, avių ir 
paukščių tai kiek tik nori. 
Prievolės valstybei -duoti 
nereikia jokios, yra laisvas 
kooperatyvų supirkimas.

Pas mus Lietuvoje Sme
tonos - laikais tai val
gydavo iįs meninės parsi
neštą - vli-esą; jpieną ir žiūrė* 
davo, kad tik daugiau pini
gų gauti. Nešiodavo ant 
kojų medinius batus. Taip
gi ir gerų rūbu. neapsreng- 
davo, vis kraudavo litą, kad 
nusipirkti kelis hektarus 
žemės. Bet dabar žemės 
pas mus neperku tik žiūri,

kad nusipirkti gerą kostiu
mą. Dviračių pas mus jau 
nelabai nori pirkti, ; .dau
giausia perka motociklu^ ir 
lengvas mašinas. Kolūkie
čiai retas kuris neturi ra
dijo; dauguma kolūkiečių 
turi elektrą po kaimus, o 
miesteliuke Kurkliuose tai 
Visi turi elektrą ir gatvėje, 
bent po kelis stulpus ap-, 
šviestus.

Brangi sese ir švogepi/ 
Jūs galite suprasti, kad 
Smetonos valdymo metais 
aukštesnį mokslą pasiekda
vo tik bagočių vaikai. Bet 
dabar Tarybų Lietuvoje vi
sų mokyklų durys atdaros 
visiems. Pas mus dabar 
mokslo prievolė yra kiek
vienam iki 7 klasių. Kurk
liuose dabar yra pradinė ir 
vidurinė mokykla. Yra vai
kams, kurie toliau, bend
rabutis ir duoda jiems 
maistą. Tiktai, sese, su
prask, ar būtų galėjusi A- 
niutė savo vaikus mokyti 
Smetonos laikais, biedna 
būdama? O dabar Jinai iš
mokė dukteris — Danutėj 
akušerė, o sūnus Alfonsas j 
mokos Kaune jau antri me-1 
tai bąleto ir šokių muzikos1 
mokykloje, Pas mus moki
niai gauna stipendiją kož- 
ną menesį ir kožną dieną 
valgykloje pietus nemoka
mai. -

Dabar parašysiu apie sa
ve. Mes kol kas esame svei
ki, b.et sveikata, tai tokią: 
vieną dieną taip, o kitą vi
sai kitaip...

Vokiečiams okupavus Lie
tuvą 1941 metų birželio 
mėnesį, buvau areštuotas ir 
pasodintas į kalėjimą. Man 
prisiėjo pamatyti, kaip 
šaudydavo Lietuvos vokiš
kieji nacionalistai nekaltus 
darbininkus, jų vaikus ir 
senelius. Aš irgi buvau 
pastatytas prieš automatą, 
tik pasisekė pasprukti. Kol 
vokiečiai buvo Lietuvoje, 
tai prisiėjo ir lauke ir ap-; 
kąsuose nakvoti ir vienam 
ir visąi šeimai. Dabar mū
sų “Lietuvos patriotų,^

“VeiksniŲ^-rėksnių 
daina

Mes prieš dolerį suklupę
Kramtome nervingai lūpas
Ir į rašalą dervos
Pilame be atvangos,
Kad tamsesnis
Ir juodesnis
Būtų vaizdas Lietuvos.

Žydi sodai prie Šešupės,
Prie kožnos gimtinės upės . . .
Nepatinka mums laisva 
Ir žieduota Lietuva.
Tad nesvarstę, negalvoję
Sodus plunksnom kertam, guldom...
Ir—“oi rait!”—rami galva—

“Nebežydi” Lietuva,
Nors dėl to dažnai mums būna 
Prakeiktų nemalonumų.— 
Kartais “mirusius seniai” 
Reik “prikelti” būtinai.
Reik “prikelti”—“šiur!” Sukaitę
Ir rankoves atsiraitę
Griebiam plunksnas, pieštukus— 
“Keliam” iš kapų sveikus.

Kai tautiečiai mūsų važiavo 
Aplankyt žemelės savo,— 
Kaukėm, šaukėm 
“Be galvos 
Grįšite iš Lietuvos!
Ten negausite, vyručiai, 
Anei peilių, nei šakučių— 
Badmiriauja Lietuva!..
Te iš viso—velniava!”

Taigi, sąžinės — nė lašo
(Nors čia nieks jos ir neprašo), 
Pilame statines dervos, 
Kad juodesnis 
Ir nykesnis
Būtų vaizdas Lietuvos.

Pranas Raselus

kaip jie patys save vadino, 
pilna užsienyje, ir Ameri
koje yra daug pabėgusių, 
kurie šaudė žydus ir darbi
ninkus įr prisiplėšė nuo 
rankų žiedų, auksinių dan
tų, žiaunų ,bei laikrodžių ir 
kitokių brangenybių. Įr, vis 
įąukįą> būk tai jie dar grįš 
Lietuvon ir vėl jie bus 
“karžygiai.” To tai jau ne
bebus. Visa liaudis jų “dar
bus” įkainuoja visai kitaip, 
negu jie mano...

Dar, brangi sese, para
šysiu, kad pas mus kožną 
vakarą būną Kultūros na
mų salėje kinas. Vieną va
karą buvo rodomas filmas 
“Chruščiovas Amerikoje,” 
tai mano žmona vis norėjo 
pamatyti; daug Amerikos 
miestų ir amerikiečių ma
tė, bet Jūsų negalėjo nu
žiūrėti.

Mūsų brangioji, gal jums 
ir nusibos skaityti mano 
laiškus, ar nepatiks kas 
nors,—prirašyta tiek daug. 
Aš rašau, kaip mes visi gy- 
vienąm ir kaip yra pas mus 
Lietuvoje. „Vaikai nuo 7 ar 
6 metų lanko mokyklą, ap
auti ir aprengti gražiai ir 
šiltai. O buržuaziniais Sme
tonos laikais tai vaikai be
žemių ir mažažemių tik na
gines nešiojo, aprengti pa
kuliniais arba trinyčiais, 
kaip vadindavo pas mus, 
sermėgėle aprengti ir gany
davo buožių ar didžiąžemių 
gyvulius iki 16 ar 17 metų.

Iš ANTRO LAIŠKO
Dąbar dar parašysiu apie 

pergyventus ankstesnius ir
T1,.' .

IW—>

dabartinius metus. .Card ir ; 
Smetonos valdymo metais 
Lietuvoje valstietis, turėda
mas 25 hektarus žemės, . ‘ 
dirbdavo iš anksčiausio ry- 
to iki sutemos ir nieko gero • į 
neturėdavo; nešiodavo dra- i 
bužius namų darbo, batus 
mediniais padais, o valgyt 
tai bekonus anglai suvalgy
davo, pieną tai tekdavo val
gyti iš pieninės—liesą. O 
kaip apie mažažemius, tai 
nei paleistas, nei pakartas, 
mazgą su mazgu rišdavo; 
anot lietuviškos patarlės.

Dabar Tarybų Lietuvoj 
gyvenimas kitoks. Kas dir
ba, tai ir turi iš ko pragy
venti, bet kuris nedirba. ir 
nenori dirbti, tai tokio visi 
nekenčia.

Būdavo žmonių didelis 
mirtingumas; varpai tik 
skambindavo ir skambinda
vo už dūšias. O maži var
peliai už vaikų dūšeles tai 
beveik ir nesustodavo. Bet 
dabar Jeigu užgirsti, kadi/, 
skambina ar pasako, kad , 
mažas vaikas mirė, tai la-*> 
bai didelę retenybė. Būda
vo priez>gimdymo atves ko
kią bobutę ir gydo su savo 
poteriais arba burtais. Da
bar Tarybų Lietuvoje kož- 
name rajone yra gimdymo 
namai ir vaikų lopšeliai. 
Pas mus dabar apie nėščias 
moteris jau iš anksto, už- 
mėnesio laiko prieš gimdy
mą, Jau akušerės ir visas 
sveikatos punktas rūpinasi, 
ir viskas nemokamai. Ato
stogos taip pat duodamos 
joms prieš gimdymą 1 mę- 
nuo, o po gimdymo 3 mė
nesiai, ir atostogos būna 
apmokamos. ’ .

Su pagarba, Jūsų 
Brolis K. Šapas

Brockton, Mass.
. • . ’ v I-Montello Moterų Apsyię-,.<j 

tos Klųį)aąU surengė; T#Pt- f 
Moterų .dienos paminėjimų/ 
kovo 19 d., LT N mokyklos , 
kambaryje. Svečių Ipuvo he- 
perdaugiausia. Musų ga- 
bios gaspadinės A. Kukai- 
tienė ir O. Chestnut paga
mino skanių užkandžių. 
Vakarą praleidome kultū
riškai ir gražiai.

Viena iš komisijos narių z 
paaiškino parengimo tiks
lą. Prisiminė ir sergančias 
T. Kaminskienę, E. Rand- 
zevičienę, ir E. Čerkasienę. 
Buvo jos aplankytos ir nu
nešta užkandžių.

Kovo 1 d. klubietės buvo 
surengusios “žemaiti š k ų 
pompuškų” vakarą. Pom- 
puškas kepė M. Gutauskie- 
nė, P. Sinkevičienė ir M. 
Masteikienė. Svečiai gar
džiai valgė ir gyrė. ,

Būtų galimą dažniau su
rengti tokių vakarų, kad 
tik draugės norėtų padir
bėti. Bet vis tos pačios dir^jk 
ba, tai jos ir pavargsta. Pa* 
geidautina, kad ir kitos / 
draugės pagelbėtų . ‘ '

K. čereškienė
•

Washijngtonas. — TSRS : 
pirko iš Westinghouse Elec
tric Co. 1,500 motorų audi-. , 
nyčįoms ųž $1,000$00. .

APGAULE DIEVŲ GARBEI
LYTIES GARGIMAS. psj. Kuiną $1,50. • ’

.Istoriški, faktai dievo sūnų, nekaltų mergelių ir Joyžiaus 
išyystymas iš lyties meilės.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE (Nunjaskuotą Biblija). 156 p»l. $1.50 <
Nurodo biblijos dievo platinimą karų, nemoralybę, apgaulę, 

„ apiplėšųną ir t. t.
KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ. 204 pusi. $1.50.

, . IsJorUki. įrodymai, kunigai vedė po kelias moteris ir 
priedui turėjo suguloves dėl pasigeririimo Dievui.

Imąnt visas knyga# sykiu ........................................../...........  $8.00.
•• Gaunama pas autorių: •

• T, KWINSKAS, ?40 W. 34th St., diiango I«, 111.
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Philadelphia, Pa
tai nariai ateina, pasimoka 
savo duokles ir apleidžia 
susirinkimą. Tai tiesa. To
kių dalykų įvyksta ir kito
se kolonijose.

Bet mano patarimas: ar 
nebūtų gerai šaukti Litera
tūros Draugijos ir LDS 
kuopų susirinkimus kartu? 
Ar nebūtų gerai, kad, kuo
met įvyksta Literatūros 

kiekvienas su da- Draugijos šeštos Apskri-
Darbo yra ir jo ties metinė konferencija,

tai kartu šaukti ir šios 
kiok- apylinkės kuopų bendrą pa- 

vieno pareiga parinkti skel- si tarimą Atlaikytume yie- 
bimų į seimo programą.'nos. lr. kitos organizacijos 
Prisiminkime, kad kiekvie- j pasitarimus. >_ LDS konfe- 
nas turime savų vertelgų, i ?’venclį^Je Gulėtų dalyvauti 
kurių paprašius, jie duos!1^ centro seki, ai 
savo skelbimų. Prisiminki-i l3rezl^en^?s- ^ra neaiškių 
me ir tą, kad kiekvieno' narl^ms aa^ykų, kas 
LDS ir Literatūros Draugi-! ^ec^aS1 pačioje organizacijo- 
jos nario bei simpatiko j je- I1/.kaip man atrodo, tai 
prievolė pasveikinti seimąlr 
sjtelbimų programoje su 
doleriu ar daugiau. Ir čia 
Mera vieno ar dviejų dar
bas, bet visų atsakomybė.

Ir Philadelphijos kaimy
nai, Camden, Chester ir 
Baltimorės draugai, pagel- 
bėkite baltimoriečiams. Į 
New Jersey valstijų ir 
Brooklyną bus 
laiškais.

Philadelphiečiai, įsitėmy- 
*Tkite, kad šie metai yra 

mūsų darbymeties metai. 
Įsitėmykite, kad mūsų mies
te įvyks mūsų organizacijų 
suvažiavimai ir prie jų 
reikia prisirengti. Įsitėmy
kite, LDS ir Literatūros 
Draugijos nariai, nedėti vi
sos vilties ant kelių drau- 
gų-draugių, bet patys pri
sidėkime 
le darbo, 
bus.

Na, ir visų pirma

ne visi nariai seka “Tieso
je” centro pranešimus. Pa
galvokite apie tai ir pasisa
kykite per organą “Tiesą” 
ar “Laisvę”.

Pilietis

Norwood, Mass.
Mūsų LDS 3 kuopa turė

jo šaunų parengimą — pie- 
tus-banketą. Jis buvo kovo

kesi Lietuvoje ir dabar 
mums pasakojo savo įspū
džius. Ji gražiai pakalbėjo 
apie šiandieninį gyvenimą 
Lietuvoje. Ji pasakė, kad 
jau dabar Lietuvoje nebėra 
nei' ubagų, nei ponų. Visur 
matosi pažanga.

J. Liminskas

Santa Ana, Calif.
Truputis iš mūsų keliones
Worcester, Mass., pali

kom W60 m. sausio 27 d. 
Washingtone sustojom pas 
mano sūnėną ir buvome 
tris dienas. O Santą Aną 
pasiekėm vasario 10 d.

Važiavom pietvaka r i ų 
keliais, kur nėra žiemos. 
Oras buvo gražus, tempe
ratūra siekė nuo 40 iki virš 1 
60 laipsnių, tik vieną dieną I 
turėjom lietaus.

Kai tik pasiekėm Alaba-1 
ma valstiją, laukai buvo su-, 
žaliavę, bandos laukuose 
ganėsi, ūkininkai trakto
riais arė laukus. Tikras pa
vasario vaizdas!

Keliai kai kur galėjo bū-; 
tidaug geresni. Važiamom 
iš lengvo, neskubėdami, už 
tai turėjom daug laiko pri
siminti iš eilės metų veiklą ■ 
su worcesterieciais.

Daug gražių darbų atlik-
■ ■ ta, daug gražaus laiko pra- n ... . . T. . .

- ‘ ’ leista. Tie visi praėję laikai i J<uo jL-S t

Kovo mėnesį mus apian-1X.ra. brang> atmintis. Ypač į «... —- « I i oi Ai nil i iri 11 x y O IT* O o 11 rl
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Miami, Fla
Šių metų balandžio 2 dieną sukanka 

ketveri metai, kai mirė

Vincas Paukštys (Čibiras)
palikdamas mums liūdną prisiminimą.

Vincas buvo brangi asmenybė ne tik šeimos židiny, 
bet ir visiems tiems, kurie jį arčiau pažino.

Mes, likusieji, minime Tavo vardą 
. su pagarba ir meile.

George Avė.
Apart vietinės publikos, 

turėjom ir svečių iš kitų 
miestų, kaip tai So. Bosto
no, Cambridge, Dorcheste- 
rio, Lowellio ir Can tono.

Buvo atvykęs mūsų ger-j 
biamas LDS Centro Valdy
bos narys, Dr. J. Repshis.

Pietų pabaigoje vietinis 
kuopos pirmininkas J. 
Budrevičius atidarė pro
gramą. Trumpoj savo kal
boj apibūdino LDS 3 kuo
pos stovį ir jos veiklą. Pa
reiškė, kad kuopos stovis 
nėra blogas, bet su naujų 
narių gavimu, tai sunki 
problema.

Sekantis kalbėti buvo 
perstatytas Dr. J. Rephis. 
Jo kalbos turinys bpvo 
LDS reikalais. Baigus jam 
kalbėti, publika suteikė 
daktarui šiltų aplodismen
tų.

Taip pat buvo perstaty
ta Elzbieta Repšienė (Vil
kaitė), S. Rainardas, J. 
Blažonis, J. Daugirdas, ir ki
ti. Visi reiškė savo gražias 
mintis organizacijų renka- 
luose.

Varde LDS 3 kuopos ten
ka tarti padėkos žodį mūsų 
darbščiosioms gaspadinėms 
už paruošimą skanių pietų.

B. Sarapienei tenka di
džiausias ačiū dėl to, kad 
jai teko atlikti daugiausia 
darbo pietų ruošime. Taip 
pat teko nelengvai dirbti ir 
kitoms, tai yra, Evon Niau- 
rienei, M. Trakimavičienei, 
N. Grybienei, S. Budrevi- 
čienei. Jos visos gražiai ir 
vieningai .dirbo, kad tik 
viskas išeitų tvarkoj

M. ?Uždavinis joms daug 
padėjo visokiuose reikaluo
se

Miami, Fla.
Vietinės žinios

Kalendoriuje pažymėta^ 
kad kovo 20 diena yra pir- 
hia diena pavasario. Tačiau 
per tą visą savaitę pas 
mus, Miamės mieste, buvo 
pusėtinai šaltas oras! O ki
tuose Floridos miestuose, 
kaip tai Tampo j, Orlando j 
siautė tornadai su galin
gais vėjais ir lietumis, su 
potvyniais, kur nukentėjo 
keli šimtai šeimų. Taipgi 
turėta ir sniego tūlose šau
tų valstijose. J£ol kas mes, 
Miamės gyventojai, esame 
laimingi; kad taip būtų ir 
visados.

ANASTAZIJA PAUKŠTIENĖ 
IR ŠEIMA

So. Boston, Mass.
Moterų parengimas

Tarptautinės Moterų
Dienos minėjimas pavyko

Baltimore, Md.
Mūsų parengimai

Kovo 20 d. matėme fil
mus iš Lietuvos. Rodė Jo- • 
nas Grybas iš New Yorko.' 
Rengė LLD 25 kp.

Kitas filmų rodymas ; 
įvyks sekmadienį, gegužės 
22 d., Lietuvių svetainėje. 
Svetainę pasirandavo Jo
nas Grybas, kada čionai bu
vo.

|kovo 20 d. Rengė LLD 
Moterų skyrius. Turėjome 
svečių iš Norwoodo, Cam
bridge ir kitur. Norwoo- 
diškės Trakimą v i č i e n ė, 
Budrevičienė ir E. Niau- 
rienė atvežė namie prikep-

Į išleistuvių vakaras mud
viem su Domicėle, kurį su
ruošė Aido choras, bus 
graži atmintis visam gyve
nimui.

Ačiū visiems aidiečiams . v. .
už tokį gražu mūsų išlydė- PYraSU ir kiaušinių.

kė tolimos viešnios iš Ply
mouth, i r Wilkes-Barre, 
Pa. Tai yra M. Navickienė, 
A. Krutulienė, A. Globičie- 
nė ir E. Kairienė/ kurios 
buvo apsistojusios porai sa
vaičių pas Oną Martin, tai 
yra pas chicagietės Daratė- 
les Yuden mamytę. M. Na
vickienė yra Onos Martin 
sesutė. Jos visos labai pa
tenkintos savo atostogomis. 
Taipgi atvežė mums daug 
labų dienų nuo Vinco Ži
linsko, ir Lucės Rauduvie- 
nės iš Pittstono.

Kovo 24 d. į mūsų miestą 
atsibaladojo kariuomenėj 
atitarnavęs “Rock n’ roll” 
komedijantaš Elvis Pres
ley, kurį stotyje pasitiko 
apie penki tūkstančiai jau
nimo,, didžiumoj šešioliki
nės mergelkds, kurios rėkė,; 
staugė 7 jr šaukė ne . savo 
balsais. Elvis Presley mano 
čionai kai ką lošti su gar
siuoju Frank Sinatra. Prieš 
porą metų, p pamenu, tūli 
tautininkai šūkavo, būk tas 
Tennessee Moisas yra lie
tuvių kilmės, būtent, Elvi
nas Preslauskas, na ir po
rą žodžių mokąs ir lietuviš
kai kalbėt, nes, sako, “gar
dūs kopūstai”. Savo rolėje 
Elvis Presley yra žvaigždė 
aktorius, nes kitaip nebūtų 
tapęs milijonierium.

Jersey City, N. J.
Viduryje kovo mėnesio 

. . , , netikėtai mirė Kazimieras
atsikieipta paranaUspas> Kiek velionis 

metų turėjo, ir iš kokios 
i vietos Lietuvoje paėjo, ne- 

, K. Bara
nauskas buvo tikintis žmo
gus. Tačiau jis taikėsi ir 

pirmadienį.; p. prje laisvųjų.
ma admi > /cn

Yra daug nusiskundimų, | galįu pasakyti.
kad penktadienio “Laisvė” 
gaunama šeštadienį arba 
kitą savaitę, ] ‘ 
Skaitytojai kaltina ___
nistraciją. Tačiau, kiek 
man žinoma, administraci
ja laikraštį išsiunčia laiku. 
Čia kaltė pašto ar laiškane
šio. Nekaltinkite leidėjų.

Yra pasakymų, kad mane 
išmetė iš LDS. Tai netiesa, 
ir, manau, visiems yra ži
noto', kad toks inšiūrino 
'■Jatverkymas padarytas, ir 
•tattik dėl LDS/Tfetf vi-‘ 
soms fraternalėms organi
zacijoms, kuomet asmuo 
įstojęs vėlesniu laiku ir su
laukęs 65-rių metų nustoja 
pašalpos, bet nenustoja po
mirtinės.

Vasara ne už kalnų, šiais 
metais jau nebus pas Be
kampius sąskridžio. Drau
gai Bekampiai gyvena Phi- 
ladelphijoje, jisai šeiminin
kauja viename klube. Kitos 
vietos nėra.

Baltimoriečių balso nesi
girdi, ar jie ką tokio šiemet 
surengs dėlei “Laisvės”? 
(Jau girdisi, piknikas įvyks 
birželio 12 d. — Red.) Lite
ratūros Draugijos sekret. 
nusiskundė, kad dalykai ne 
visai geri šeštoje apskrity
je. Kodėl? Todėl, mano ma
nymu, kad yra trys nelem- i 
ti dalykai: senatvė, ligos ir 
sįoka naujų veikime spėkų. 
Mirtys mūsų eiles retina.

Pirmu kartu teko būti 
Muzikalėj svetainėje. Esu 

.buvęs ne vienoje lietuvių 
kolonijoje, jų svetainėse, 
bet neteko matyti tokios, 
kokia Muzikalė svetainė. 
Svetainė trijų aukštų, kon
certams, banketams ir gė
rimams. Ši svetainė nėra 
tik viena Philadelphijoje 
tarp lietuvių. Jų yra 
daugiau, ir gal su laiku 
jas teks aplankyti.

Velionis priklausė (su 
žmona, ir, rodosi, vienas 
sūnus) prie LDS 133-čios 
kuopos. Buvo kuopos išdi- 
ninku iki mirties.

Kuomet Laisvės draugi
ja prisidėjo prie LDS, tai 
nemažas skaičius pasitrau
kė, kiti vėliau pasišalino, 
bet velionis to nepadarė. 
Savo laiku skaitė “Laisvę”.

Mirė staigia ■ mirtimi. 
Ryte nuėjęs į darbą, pasi
lenkė paimti ką tokio nu
mesto, kėlėsi, virto aukš
tielninkas, persiskėlė gal
vą ir vietoje mirė. Moteries 
pasakojimu, jisai blogai 
jautėsi jau dvi savaites 
prieš mirtį.

Beje, Baranauskas pali
ko moterį, du sūnus ir anū
kų. Sūnūs negyvena Jersey 
City, bet buvo atvykę į tė
vo šermenis.

Ir parapijos pirmininkas 
K. Marcinka apleido Jersey 
City, išsikeldamas gyventi 
Floridon pas sūnų.

Vietinis

Komisijos narys

Detroit, Mich.
Kovo 27 d. čionai buvo 

rodomi filmai iš Lietuvos. 
Filmus rodė Jokubka, iš 
Chicagos. Publikos buvo 
gerai susirinkę, apie du 
šimtai žmonių. Visi užsi
mokėjo po 75 centus įžan
gos. Truputį tik negerai, 
kad d. Jokubka pribuvo pa
vėluotai. Bet publika pa
laukė kantriai. Filmai mū
sų žmonėms patiko.

Kreditą reikia duoti 

 

draugei Juliai /Urmonienei, 

 

čikagietei, kuri pernai lan

ir
ir

suWell, rimtas dalykas 
LDS kuopomis Philadelphi- 
jos apylinkėje. Veikimo jos 
nesudaro. Įvykusiame kovo 
19 d. susirinkime neteko 

•matyti nei vienos kuopos 
valdybos nario. Organiza
cijos seimas ne už kalnų, ir 
člįi LDS nariai turi būti 
rimtai tuomi susidomėję. 
Bet taip nėra ir tai negerai. 
Buvo išsireikšta, kad kuo- 

; met susirinkimai įvyksta,

W

jimą.
Dabar i š Californijos. 

Oras čia yra saulėtas, šil
tas, temperatūra siekia nuo 
60 iki virš 70 laipsnių. Mat, 
dabar yra žiemos laikas ir 
čia kai kada lyja. Kai kada 
vakare apie 7 vai. užeina 
tiršta migla ir ji būna per 
visą naktį taip, kad negali
ma matyti kelio važiuojant 
mašina. Jai ir man pasitai-

Turėjome ir koncertinę 
programą. Gražiai padai- 

I navo Julia Ramardienė, E. 
Niaurienė ir S. Enengis.

E. Vilkaitė pasakė mo
mentui atitinkamą kalbą. 
Kalbėjo N. Grybienė ir ki
tos.

Publika karštai paplojo 
mū s ų nepavargstančioms 
gaspadinėms, tai yra V. 
Mineikienei, M. -Paurienei,

ke 2 kartus tokia kelione, E. <Jekienei ir kitoms.
*•* - . Tariu širdingą aciu gas- 

Yra''dienų' kad Padinėms, programos pil- 
ifvti visa diena dy to jams, norwoodiškėms

bet ledo, nei sniego čia nie
kad nėra.
saulės. nematyti vis# dieną, 
bet nelyja, tokia čia žiema.

O šiaip gyvenimas eina 
smarkiu tein'pu. Kyla nauji 
gyvenmieji namai ir viso
kios dirbtuvės. Kasdieną 
atvyksjta daug žmonių pa
stoviam apsigyvenimui iš 
kitų valstijų, žodžiu, Cali-

Tariu širdingą ačiū gas-

už dovanas ir publikai už 
atsilankymą. H. T.

LLD 25 kuopa rengia 
“Laisvės” paramai pikniką 
birželio 12 dieną, Slavų 
Parke. Laikas gerai ruoš
tis. Pasitikime, kad visi 
pažangiečiai pagelbės LLD. 
nariams.

LLD narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, balandžio 
9 d., 2219 Pratt St.. Pradžia 
2 vai. po pietų. Visi nariai 
prašomi atsilankyti aptarti 
pikniko reikalus. Turėsime 
ir kitų svarbių reikalų. '

P. Paserskis

KK1SLAI

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės,
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
j-ėigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skvrių, priklausanti
GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399 
1313 Addifion Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

851 Hollins St., BALTIMORE 1, MD., Tel.: MUlberry 5-5787
979 So. Broad St., TRENTON, N./ J. EXport 4-8085 

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

263 Market St. 
NEWARK 2, N. J. 
MArket 3-1968
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 28, N. Y.
LYceum 5-0900 
6446 Michigan Ave.
DETROIT 19, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923 GRant 1-3712

ANdrew 8-8764
346 Third Ave.

5 p.-Laisvė (Liberty)—Penk t., baland. (April) 1, 1960

Kovo 27 d. LDLD 75 kuo
pa turėjo šaunų pikniką 
draugų Žekonių sode. Vie
tinių ir svečių suvažiavo 
apie šimtas. Mūsų gaspadi- 
nių buvo pagaminta šaunūs 
ir skanūs pietūs. Ačiū joms 
visoms už ščyrą darbštumą. 
Pasimatyta, pasikalbėta su 
daug draugų dienos klausi
mais. O taipgi ir su Feliksu 
ir Agnes Bagdonais, iš 
Middle Town, Conn.

Kas čia mano nedarašy- 
ta, tikiu, kiti koresp. dapil- 
dys.

Rašant šiuos žodžius, at
ėjo ir žurnalas “Šviesa” 
(numeris pirmas). Jau bus 
senokas laikas kai vienas 
draugas kritikuoja “Švie
sos” pirmą puslapį. Efeą, tu
rinys turėtų būt talpina
mas antrame puslapy, arba 
paskutiniame puslapyje. O 
ant pirmo puslapio turėtų 
kožną kartą ' tilpti kokie 
nors garsių žmonių atvaiz
dai, kurių yra daug, arba 
piešiniai, nes piešėjų mes 
turime bent kelis.

V. J. Stankus

Melun, Francūzija. —Va
gis su motoriniu vežimėliu 
jau apiplėšė penkias mote
ris. Jis prilekia prie sali-’ 
gatvio, nutveria piniginę ir 
nubii’zgiak tolyn:

Cliffside, N. J.
Serga K. Derenčius

Kazimieras Derenč i u s 
vėl buvo pasidavęs į ligoni-1 

fornija smarkiai auga. Na- nę. Prieš metus ir pusę 
mus budavoja moderniš- jAm buvo padaryta opera- 
kus, su gražiais prūdais 
maudymuisi. Kurie čia yra 
įsikūrę, tai gražiai gyvena.

Maistas ir nuomos
Maistas yra čia branges

nis, negu rytinėse valstijo
se, užtad, kad žmonės 
daugiau uždirba.

Nuomos yra beveik 
kios pat kaip ir kitur: 
moderniškus 4 kambarius 
su maudymosi prūde privi
legija, ir garadžium auto
mobiliui, reikia' mokėti $115 
mėnesiui. O už tris kamba
rius $90.

Automobiliai, benzinas ir 
degtinė yra gerokai bran
gesni čia, negu rytuose. 
Bet žmonių vistiek į' čia 
daug važiuoja, kiti, pabuvę, 
grįžta. Mudu tai vis dar 
svečiuojamės.

ei

to- 
už

ei j a ant galvos. Sugrįžęs 
jautėsi gerai. Bet vėlesniu 
laiku ir vėl pasijuto blogai.

Nuvyko į Memorial ligo
ninę, New Yorke. Ten pa
reikalavo $210 įmo keti 
pirm priėmė. Drg. K. De
renčius jau gyvena iš se
natvės pensijos, tai santau
pų nėra. Sumokėjo, ligoni
nėje buvo i9 dienas, bet il
giau jau negalėjo, nes už 
parą paimdavo po $36. 
Daktarai be operacijos ne
numatė galimybės pagydy
ti, o operacijai nėra pini-

Taigi, K, Derenčius grį
žo į namus ir dabar, gy
vendamas pas J. Bakūną, 
gydosi. Tokia tai padėtis 
paprasto darbo žmogaus..

Linkiu jam pasveikti ir
Juozas ir Domicėlė vėl kartu su mumis veikti.

Lukai

r

Tąsa iš 1-mo pusk) 
kuo tas pranciškonų mena
mas rašeiva, būdamas Vilniu
je, kalbėjosi: su katėmis ar 
su šunimis?.. • ~

Praėjusiais metais ne tik-' 
Vilnių, o visų Lietuvą aplan
kė daugiau kaip 40 amerikie-j - 
čių lietuvių turistų. Jie tu-~. 
rėjo atviriausius pasikalbėji
mus su kuo tik norėjo: vals-“' 
tiečiais, darbininkais, mokslei
viais, inteligentais.

Jei klerikalų laikraštis tik- 
rai,norėtų savo skaitytojus in- • 
formuoti apie Lietuvą ir jos?' 
žmones, tai jis turėtų papra-7: ♦ 
syti tų lietuvių turistų, kurie T 
ten lankėsi, kad duotų jam 
žinių. ■

Deja, tam laikraščiui rūpi ... 
skelbti melą, tai jis taip ir te
bedaro !

Man esant Lietuvoje, į Vii- 'j 
nių buvo atvykusi grupė ja- 
ponų žurnalistų, kurie norėjo 
užeiti pas vilniečius į namus.

—Gerai, —' jiems buvo at- 
sakyta, — eikite. Kur, pas ką'*’', 
norite užeiti? U#

žurnalistai apsilankė pas 
eilę darbininkų ir inteligentų,.. 
su jais kalbėjosi; prisistebėjo, 
kaip gyvena, kaip atrodo jų 
butai, etc. Po to sau ramiai 
Vilnių apleido.

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
' ' (Laisniuotą per U.S.S.R.)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS VELYKINIUS PAKETUS
Į LIETUVA, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

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

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

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6;
MŪSŲ SKYRIŲ RASTINES:

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

900 Literary Rd.
Cleveland 13,0 hi o 
Tel. TOwer 1-1461 

8216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-9887
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas. 
Adresatą pasiekia J 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
Klauskit! pilni katalogo, rodančio kaina® dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

2134 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, Ui. 
Tel.: Dickens 2-8232
39 Haymond Plaza W. 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-3980

sekmadieniais 9-4.

132 Franklin Ave.
Hartford, Conn. \
CHapel 6-4724

632 W. Glrąrd Avė.
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

332 Fllinore Avė.
Buffalo 6, N. >.
Tel. MOhawk 2674



Iš Argentinos lietuvių 
kolonijos judėjimo

Septyni vaikučiai mirė 
Vilto Miseria

BUENOS AIRES.-Dien
raštis “Noticias Graficas” 
sausio 19-os dienos laidoje 
įtalpino žinią, kad vienoje 
baisaus skurdo gyvenvietė
je — Villa Miseria, Villa 
Lugano priemiestyje, mirė 
7 vaikučiai.

Vaikučių mirties priežas
tis — įvairios nuo skurdo 
ir higieniškų sąlygų paei
nančios ligos.

Kaip žinoma, ši gyvenvie
tė randasi žemoje, pelkėto
je vietoje, kur vaikučiai 
braido nešvariame vande
nyje, nes nėra kitos vietos, 
kur jie galėtų žaisti. Ten 
veisiasi visokie kenksmingi 
gyvūnai, k. a. musės, vabz
džiai, žiurkės ir t. t. Ten 
pat išmetamos sąšlavos ir 
atmatos stovi krūvose, is 
kurių kyla ligos.

Skaudu skaityti apie to
kius įvykius mūsų dienose, 
kada žmonija daro bandy
mus nuskristi į kitas pla
netas, kada ieško būdų pra
ilginti žmogaus amžių, o 
čia nuo nešvaros miršta 
vaikučiai vos kel-erių metų 
amžiaus.

Tėvai, ieškodami darbo, 
iš provincijos atvyko į Bu
enos Aires miestą. Kamba
rius gauti sunku, tai daugu
ma jų apsistojo arčiau prie 
fabrikų, pasistatydami pa
stoges iš senų skardų, kar- \ 
tonų ir t. t., be šviesos, van- , 
dens ir kitų būtinų dalykų. | 
Dauguma jų vaikų nelanko ; 
mokyklos dėl mokyklinių 
reikmenų brangumo.

Kaip tokiose sąlygose už
augęs jaunimas gali būti 
kultūringas ir sveikas?!

Marytė

Mirė Jonas Adamonis
1959 m. gruodžio 1 d. Po

liklinikoj mirė nuo tulžies 
išsiliejimo 64 metų amžiaus 
Jonas Adamonis. Velionis 
buvo kilęs iš Rokiškio ap
skrities Kriaunų valsčiaus 
Buniuškių kaimo.

'ir laikraščio “Tėvynė” nuo- 
1 a t i n is ska i ty to j as.

i Draugų būrelio lydimas, 1 
tapo palaidotas Sarandi ka- i 
pinėse. Draugas I

Nepatinka jiems :
Prieš Chruščiovo atvyki-j 

mą į Francūziją, to krašto! 
• policija išrankiojo kai ku
riuos dipukiškus (fašisti
nius) elementus ir juos iš-i 

'vežė i Korsikos salą. Jiems! 
1 sugrįžti atgal į Francūziją 
. leis tik po to, kai N. Chruš
čiovas bus iš Prancūzuos I 

| išvykęs.
Pasirodo, kad tarp kitų 

j dipukų, buvo išvežtas ir 
I“lietuvių d i p 1 omatas” E.j 
i Turauskas. Dėl to priešiš- 
i ka Lietuvai spauda rėkia: 
i kaip čia gali būti, kad “mū
sų diplomatus” veža kartu 

'su visokiais žmogžudžiais 
.ir gengsteri'ais į Korsikos 
i salą?

Mums atrodo, de Gaulle 
valdžia žino, ką daro. Taip, 

į ji žino, kad buvo priėmusi 
' pas save eilę kraugerių, 
žudžiusių žmones, padėju
sius naciams kankinti anti
fašistus. Francūzijos val- 

Llžia, žinodama, su kuo ji 
; turi reikalo, iš anksto su
rankiojo visus “su budeliš

kais palinkimais” dipukus, 
i na, ir išvežė į Korsiką, 
j Taip darydama, Francūzi- 
| jos valdžia gerai pasielgė.

Bet ji negerai pasielgė 
tuo atžvilgiu, kad leido 
leido tiems elementams at
vykti į Francūziją ir ten 
rasti prieglobstį.

Svarbi sukaktis, įdomi 
jos minėjimo programa

Prašome visus pažymėti 
savo kalendoriuje balandžio 
10-tos popietę. Ji labai svar
bi:

ši popiete yra skiriama 
Iminėti Vinco Kapsuko-Mic- 
; kevičiaus, Tarybų Lietuvos 
įkūrėjo, gimimo 80 metų 
| sukaktį.
| Įdomią programą pateiks:

LLD 2 Apskr. banketas 
įvyks gegužės 21 d.
Lietuviu Liter a t ū r o s 

Draugijos Antrosios As- 
skrities banketas, kuris bu
vo ruošiamas balandžio 16 
dieną, yra nukeltas į gegu
žės 21 dieną

Banketas įvyks Liet. Kul
tūriniame Centre, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Šiame bankete pa
gerbsime Povilą Bėčį, ilga
metį LLD CK iždiniką.

Prašome kitas organiza
cijas nieko nerengti gegu
žės 21 d., bet dalyvauti šio
je iškilmėje.

Perkėlimas banketo į ki
tą dieną įvyko dėl svarbių 
priežasčių. Parduoti tikie- 
tai dėl balandžio 16 dienos 
bus geri gegužės 21 d.

LLD 2 Apskrities 
Komitetas

Lietuvoje gyven damas 
buvo pogrindininku, už ką 
smetoninės žvalgybos buvo 
areštuotas ir teisiamas 
kriauniečių byloje už slap
tą veiklą. Nepakęsdamas 
tuolaikinio nuolatinio žval
gybos persekiojimo, Jonas 
apleido savo tėvynę ir atvy- i 
ko į Argentiną 1929 me
tais. Nuo pat pirmų savo 
atvykimo dienų prigulėjo 
prie pažangiųjų organizaci
jų ir 1928-9 metais ėjo 
“Rytojaus” iždininko par- 
gas. Nors paskutiniuoju 
laiku buvo nuo organizaci
nio darbo (dėl sveikatos ir 
šeimyninio gyvenimo) pasi
traukęs, bet buvo uolus pa
žangiosios spaudos rėmėjas

Rojus Mizara, kuris Kap
suką asmeniškai pažino.

Ieva Mizarienė, viešėjusi 
pas Kapsukus Europoje 
lankymosi metu.

Nastė Buknienė paskai
tys fragmentą iš Kapsuko 
kūrybos.

Elena Brazauskienė, dai
nininkė solistė.

Aido kvartetas — Nelė 
Ventiene, Nastė Buknienė, 
Ona Čepulienė, Koste Ru- 
šinskienė, ' — vadovybėje 
savo mokytojos Mildred 
Stensler, pateiks dainų.

Rengia ir kviečia visus 
LLD 1-ji kuopa.

N. N.

Graži dovana įstaigoms
A. Bimbai: 
MielasDrauge!

Sveikinu jus visus.
Mano 80-ties metų sukok- 

ties proga, prisiunčiu jums 
čekį $10. Meldžiu padalyti 
sekamai: “Vilniai” ir “Lais
vei” po $3, Aido chorui ir 
ALDLD Centrui po $2.

Su gerais linkėjimais ve
liju Jums ištvermės ir lai
mingų ilgų metų mūsų įstai
gom ir draugijom.

Su pagarba Jūsų,
Kazys Dzevečko

Ačiū už paramą įstai
goms. Mes visi nuoširdžiau
siai sveikiname jus šios jū
sų garbingos suk akties 
proga ir linkime jums dar 
daugeliui metų geros svei
katos ir sėkmės visuose jū
sų darbuose. , A. B.

Apie Kalakauskienę
K'oVo 20; d. mes grįžome 

iš Floridos.
Mums atrodo, kad nepa

kankamai buvo parašyta 
apie Adelės Kalakauskienės 
mirtį, kuri mirė Miami 
mieste.

Mes buvome Miami mies
te, Kalakauskienę sutikome 
piknike, kurį ten rengė So- 
cialis klubas. Mums atro
do, kad tie žmonės, kur ji 
gyveno, galė:o daugiau pa
rašyti, nes jie geriau žino.

Mums pasakojo ta mote
ris, ant kurios rankų Adelė 
mirė, kad vasario 23 d. Ka- 
lakauskienė skundėsi, kad 
jaučia visame kūne skaus
mą. Vasario 24 d. jau visai 
susirgo ir buvo pašauktas 
gydytojas. Jis sakė, kad jos 
kraujo pulsas silpnas ir pa
tarė tuojau vykti į ligoninę 
Velionė labai nusigando. Tą 
dieną po pietų ji ir mirė.

Frank ir Ona 
černiavičiai

Amerikinio Komiteto 
veikimui programa
Amerikinio Kom i t e t o 

Sveturgimiams Ginti nau
dai tautinės grupės ruošia 
pikniką birželio (June) 26 
dieną Camp Midvale, New 
Jersey. Vieta ta pati, kur 
pernai piknikavome.

Komitetas prašo visas 
organizacijas tą dieną ne
rengti savo piknikų, daly
vauti šiame.

Piknikų vieta erdvi ir la
bai graži, apjuosta girio
mis — patogi. Maudynėms 
prūdas ant vietos. Kas 
mėgsta-vandenį, galės mau
dytis už įžangą į pikniką. 
Rengėjai parūpins pakan
kamai įvairių valgių ir gė
rimų.

Sekretorius
Abneriui Green mirus, 

Amerikinio Komiteto rei
kalus tvarkė kolektyvas, 
be pastovaus sekretoriaus. 
Šiomis dienorųis jau užima 
darba pastovus sekretorius. 
Juo yra Miss Jacqueline 
Blum an, jauna advokatė. 
Kvalifikuota tokiam dar
bui. Smagu, kad ši ‘proble
ma sklandžiai tapo išriš
ta. Geriausio pasisekimo 
jaunai darbuotojai nauja
me darbe!

Linkėjimų ne gana. Tuo 
darbas nesisuks. Reikia 
pridėti petį, kad pastūmėti 
i prieki darbą. Kaip? Tal
ka visokeriopa galima. Kas 
kaip galime, padėkime.

Lietuviams šiais metais 
kvota — $500. Ką manote? 
Ištesėsime... Jei taip, tai 
bus mūsų stiprus įnašas.

Kaip tą atsiekti, jau lai
kas pagalvoti; Mes turime 
parengimus, draugiškas su
eigas ar asmeninius pokal
bius, prisiminkime \ šį, rei
kalą. Pritarėjų atsiras, jei 
dirbsime;}-5 (»

Legislative Luncheon
Balandžio (April) 23-čią, 

1 iki 4 val.>(Jięną,; 13 Astor 
PI.,f kaf eteri joje, •; • 10-tame 
aukštyje, New Yorke, įvyks 
svarbus- pasitarimas prie 
užkandžių. - .

Turės kalbėtojus. Jie aiš
kins kaio rinkiminiais me
tais veikti, kad atmušti 
Walter-McCarran Law, kad 
Immigration and Nationa- 
litv Act of 1952 pakeisti.

Kaip atrodo, tai svarbiais 
klausimais sueiga. Kviečia 
publiką. Būkite laiku.

Velykų šventėmis sena
toriai ir kongresmanai bus 
iš Washingtono sugrįžę na
mo. Komitetas organizuos 
delegacijas juos aplankyti. 
Prašys, kad jie darbuotųsi 
panaikinti bei pataisyti mi
nėtus įstatymus. Prašo ir 
organizacijas tuo reikalu 
aplankyti savo , kongresi
nius atstovus.

Kor.

Plėšikai, na, ir plėšia Po miestą pasidairius
Smulkūs plėšikai pradėjo 

smarkiai “darbuotis” api
plėšime, be kitko, telefonų 
būdelių, kaip žinia, nema
žai New Yorke yra (subvė- 
se ir privatinių namų kori- 

| doviuose) telefonų, kur as
muo įmetęs dešimtėlį, gali 
pašaukti tą, su kuo jis no
ri šnekėtis. Kai kur tų de- 
šimtėlių susidaro nemaža. 
Na, tai vagišiai — plėšikė
liai, įsitaisė “geras priemo
nes” ir pasiima tuos dešim- 
tčlius, dažnai ir su pačiu 
telefono rageliu.

Keletas tokių jaunų plė
šikų šiomis dienomis buvo 
suimti.

Bendrai, Niujorke api
plėšimų ir žmogžudysčių 
skaičius ne mažėja, o didė
ja.

Už NIKSONĄ IR

Broliai Anthony ir For-j 
tune Pope, leidėjai italų 
dienraščio “11 Progresso”, 

| nupirko ispanų kalba dien-
• raštį “La Prensa”. “La 
| Prensa” yra leidžiamas pu- 
1 ertorikiečiams.I

Pope broliai rašo “La 
j Prensa” pirmame puslapy- 
- je, kad dienraštis nuo da
bar dar geriau patarnaus! 
puertorikiečių reikalams. 
Jo cirkuliacija yra 16,000 

| kopijų.
“H Progresso”, italų! 

i dienraščio spausdina po 70,-1
■ 000 kopijų.

Į New Yorko prieplauką 
atplaukė armijos laivas

■ “Markham”. Jis įrengtas 
i gilinimui upių ir jūrų pa-
• kraščių. Dabar jis gilina 
I East upės pak r a š č i u s
Brooklyno pusėje.

ROCKEFELLERĮ
Buvęs Niujorko valstijos 

gubernatorius Dewey nese
niai pareiškė, kad, jo nuo
mone, geriausiai būtų, jei 
respublikonai statytų savo 
kandidatais (sekamą rude
nį) sekamus: prezidento 
vietai — Niksoną, vice-pre- 
zidento — Rockefellerį.

Bet kam tai eitų labiau
siai naudon? Ogi monopo
listams!

Muzikos mylėtojai pikie- 
tavo City Hali, reikalauda
mi negriauti Carnegie Hali. 
Pikietui vadovavo Dr. 
Michael Zuekal. Jis sakė, 
kad jau turi 60,000 newyor- 
kiečių parašų, reikalaujan
čių palikti Carnegie Hall.

Dr. Michael Zuekal ne
perseniai net Chruščiovui 
rašė laišką, prašydamas iš
gelbėti istorinę koncertu 
svetainę, kurioje savu lai-

NUŠOVĖ MERGINĄ
Laura Hernandes., 18-kos! 

metų mergina ir Thomas; 
Stabile, 19-kos metų vaiki
nas, sėdėjo automobilyje 
ant Stanley Avė., Brookly- 
ne. Koks tai piktadaris pri
ėjo prie auto ir per stiklą 
nušovė Laurą, o jos myli
mam sužeidė petį.

W. Rezek pasakojo poli-' 
ei jai, kad jis per žiūroną iš 
dviejų .kvartalų atstos’ ma
tė, kaip koks tai vyras il
gai vaikščiojo, aplink auto
mobilį, ir paskui šovė.

- j , ~ i

100 METŲ SUKAKTIS
Manhattane, Downstate 

Medical Center paminėjo 
Center paminėjo 100 metų 
sukaktį. Medikalį Centrą 
įsteigė New Yorko univer
sitetas. 1860 metais. Dabar 
jis susijungęs su Kings 
County ligonine.

Washingtonas. — Numa
toma, kad Respublikonų ir 
Demokratų partijų, kai ku
rie senatoriai dalyvaus 
viršūnių konferencijoje.

Paieškojimas
Gerbiami tautiečiai! Būkite ge

ri ir padėkite man surasti mano se
serį. Ji kadaise gyveno Schenecta
dy, N. Y., ir buvo ištekėjusi už 
Juozo Bagdono. Jos mergautinė pa
vardė Marcelė Pagojūtė. U'uri du 
sūnus ir dukrą, jau apie 20 metų, 
kai begavau nuo jos laišką. Abudu 
jiedu iš Telšių miesto išvyko 1914 
metais.

Telšiai
Respublikos g-ve 11 
Juozas Pagojus, Antano 
Lithuania, USSR

ku grojo Petras Čaikovskis.

Mirė Dr. William Shar-
pe,

New Delhi. — Atvyko 
Abdel Nasseris, Jungtinės 
Arabų Respublikos prezi
dentas.

Siųskite Giminėms Velykinius Dovanų Paketus
| Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją,- Esloniją, Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduoles, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto. 

Kiekvienas pakas apdraudžlainas.
Mūsą klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybčs medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai.
832 N. 7th 8t.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, Ill. 
HUmboldt 6-2818

ryto iki 6 vai. vakaro.
78—2nd Avė. 
New York 3, N. Y. 
ORegon 4-1540

1900 Fleet St., cor. S. Wolfe St. 397A West Broadway 
Baltimore 31, Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164 
11601 Jos. Campa a Ave. 107 S. Vermont St.
Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif.
TOvnsend 8-0298 DUnkirk 5-6550

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVER, N J. Tel. CLiford 7-6320

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., baland. (April) 1, 1960

Kas kaip gina 
sveturgimius

Pirmasis metų ketvirtis 
prabėgo negausus, tačiau 
jis nebuvo visai tuščias., at
sirado keletas geraširdžių 
ir išstojo su stamboka pa
rama gynimui sveturgimių 
ir paties komiteto. Va jie:

Kolektyvas ........ $15.00
LLD 185 kuopa .. 10.00
P. Butkevičia, Saint

Petersburg, Fla. . 5.00
K. Depsas • ............... 1.00
Labai dėkui visiems už 

gausią paramą. Ją šiltai 
įvertinsime ir ateityje. 
Lauksime, kad ir kiti tą 
padarytų.

Money order-perlaidą ra
šykite: M. Stakovas, o siųs
kite Anne Jonės, 345 Lin
den St., Brooklyn 27, N.Y.

S Komitetas |

Mirė Ona Jonikienė j
Brač j u s į ketvirtadienį, ' į

kovo 24 d., nuo širdies pH^^ 
puolio, mirė Ona Jonikienę* * 1 
ilgametė Brooklyno gyven-. J 
toj a. Kovo 28-tą d. palaido-;' ; 
ta Alyvų Kalnelio kapinėse 
pas savo gyvenimo draugą$įį| 
kuris mirė prieš apie 30 
metų. ■ č v;

Velionė priklausė prie ; 
LDS 46 kp. per kelioliką * 
metų. Nors aktyviai veiki- - 
nie nedalyvaudavo, bet 
progresyvių suren g to s e • « 
pramogose dažnai būdavo. 
Tik prieš dvi savaites, kovo 
12 d., buvo atvykusi pama
tyti “Julius Janonis” filmą, 
kuris buvo rodomas Kultu* 
riniame Centre. Atrodė^ . 
gražiai nusiteikusi ir jau
tėsi gerai. Velionė dirt#) 
siuvėjų industrijoje - iki < 
pat mirties. Savo šeimos 
neturėjo. Laidotuvėmis rū
pinosi josios brolio sūnus J, 
Just, einantis Brooklyn^ 
ugniagesio leitenanto pąpį 
eigas.

Brolsūnis J. Just-savo te- r 
tą gražiai palaidojo. Laido
tuvėse dalyvavusius gražia
me Granada Hotel restau- ' 
rane pavaišino.

Laidotuvėms patarnavo 
Ei’icksen & Ericksen laido
tuvių įstaiga 500 State St.

Dalyvis

Dar sveikinimų ‘Vilniai’
82 metų amžiaus. Jis ! Džiugu, kad vis dar atsi-»

vis dirbo Manhattan Gene-į randa gerų . pažangiečių, ; 
ral ligoninėje. 'Buvo smege- • kurie nori prisidėti su pa
nų v

Sulaukęs virš 100 metų 
amžiaus mirė Leo M. Kahn. 
Prieš 50 metų jis pardavi
nėjo smuikus:

Miami, Fla. — Nukrito 
armijos lėktuvas į Atlanto 
vandenyną. Dvylika įgulos 
žmonių išgelbėta, o du din
go. x ■

specialistas sveikinimais Chicagos dien
raščiui “Vilniai” su 40-osio- 
mis metinėmis. Dar >sei 
mi draugai įteikė pasveiki
nimus: f. :

Judita Sadauskienė. 
Charles Devetzko .

15.00
3Į00

A. ir D. Veličkai >t^.00
Ačiū jums.

Doris Day and David Niven find | 
I that love can conquer all, de- j 
spite the seriocomic tribula- ; 
\tions of their four mischievous 
youngsters, in “Please Don't 
Eat the Daisies," Metro- 
Goldwyn - Mayer film version 
of Jean Kerr's hilarious best
seller*. Janis Paige, Spring 
Byington and Richard Haydn 
co-star in the CinemaScope 
and color attraction.

Šis filmas pradėtas rody 
ti Radio City Music Hall.

Klaidos atitaisymas. \. į ■ ■
Antradienio “Laisvėje” 

korespondencijoje iš Mote* 
rų Klubo susirinkimo pasa
kyta, kad narės sudėjo 
’’Vilnies” pasveikinimui $3, 
o turėjo būti $13.

PRANEŠIMAI <
BROOKLYN. N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas^ 
įvyks antradienį, balandžio 5 d., 
7.30 vai. vakare, naujame KultCK 
ros Centre, 102-02 Liberty Avė.? 
(įėjimas iš 102 gatvės), Ozone 
Park. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti, kad nesusispenduotumėt..

Valdyba (25-26)

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

trečiadienį, balandžio 6 d., 7.30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Avė. Pra
šome dalyvauti. Kurių duoklės dar 
nemokėtos, pasirūpinkite ateiti ir 
užsimokėti. Prot. sekr. ( 2)6-27)

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 4 d., L. T. Namo kcjjpi- 
bariuose, 7:30 vai. vak. Prašome 
narius dalyvauti, yra svarbi!? rei- 
kalų apsvarstyti. Geo. Shimaitis. ,

.,. kur jūs galite šokti su bet kuria iš gražiausių merginų 
mie'stei . . . pasižiūrėti kiek TV . . . pažaisti kiek ant 
shuffelboard ... zpasitenkinti maloniais pasikalbėjimais...- 
arba tik pasisėdėti ir pailsėti. Gražiausią būdą jūs rasite 
išėjimui iš nuobodaus vakaro, žmonės visokio amžiaus...
80 ir 18 . . . linksminasi Bluebird’s draugiškoj atmosferoj 
per 21 metus. Kodėl neužeiti šį vakarą pamatyti

BLUEBIRD BALLROOM
Šokiai kasdien 8 P. M. ■ 2 A. M. 888 Broad St., Newark. ■ Uždara pirmadieniais.

JŪS TURITE PASIMATYMĄ ŠĮ VAKARĄ 
BLUEBIRD ŠOKIŲ SALĖJ




