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KRISLAI '
— D. M. Šolomskas — i

Raketos aukštyn,
o vardas žemyn.

Liaudis sujudo.
“Žmonių karalius.”
Islandija ir anglų žvejai.

Prieš porą savaičių kores
pondentai rašė, kad mūsų >a-

” i premjero Adnanokuriomis pasai 
ką mes galimi1.

m(>,

(sputniką). kad jm pirmieji 
iššovė raketą “Mečią,’’ 
keliauja aplinkui Saulę su 
tomis planetomis, ir dar 
jie nušo'.'ė raketą į Mėnulį, 
kita., kuri net nutraukė jo a

nuo

\r

Žemę

Turkijos žmonės 
sukilo už laisvę

Turkijos' Stanbulyje demonstravo 
stu-! virš 10,000 studentų ir dar- 

, Izmire 
Erzarume 

tūkstan
iai žmonių. Jie metė svei- 

obalsius Pietinės

; Istanbulis.
! miestuose prasidėjo
'dentų ir demokratinių žmo-1 bininkų, Ankaroje, 
įnių masinės demonstraci-! (Smirnoje) ir L 
įjos prieš diktatorišką gatves užtvenkė

Mande-
i res rėži m ą. Istanbulyje,. kinimo
i Ankaroje, Izmire, Erzaru-; Korėjos žmonėms, kurie pa
lme ir kituose miestuose ■ varė iš valdžios diktatorių 
I tūkstančiai studentų ir dar-'Syngman Rhee.

Turkijos režimas laikosi 
Menderes... tik Jungtinių Valstijų pa-

:atelit;i bininkų demonstravo šauk-'

tarybinis “Sputnik III,“ kuris 
yra beveik 3,000 svarų. Jung
tinių Valstijų pirmasis sateli
tas buvo tik biskį virš trijų 
svarų, kiti virš 30 svarų, o vė
lesniu laiku iššautas jau 
svarų. Reiškia, lyginant 
tarybiniais, jie labai maži.

darni:
'"'Į Šalin diktatūra! Mes reika-jgalba. Jis smaugia bent ko- 
tik | km jame laisvės!

i, o| Menderes pasiuntė prieš; Nepaiso liaudies sunkaus 
mt-j demonstrantus policiją ir Į gyvenimo, o milžiniškas pi- 

! kareivius. Prasidėjo krūvi-, nigų sumas išleidžia apsi-l 
ginklavimui. Turkijos vals
tiečiai žemę dirba dar seno
viškais įrankiais. Darbinin-i 
kai dirba ilgas valandas už- 
mažas algas. Kultūros rei
kalai apleisti. Iš 25,000,000 
gyventojų universi t e t u s 
lanko tik 

Turkija 
: Juodosios 
agresyvės

kj liaudies pasijudinimą.
Menderes pasiuntė prieš Į Nepaiso

SU

( > Wa ujos raketos, nauji sate
litai dažnai pakyla į erdvę.

■ni susirėmimai. Yra užmuš
tu studentu, darbininku ir 
policininkų.

Demonstracijos prasidė
jo po to, kai seimas, paklus
nus premjerui Mendere- 
sui, išmetė iš savo narių įs
iliet Inonų, opozicijos vadą, 
ir nutarė pravesti visoje 
šalyje opozicijonierių areš-; 
tus. Inonu pareiškė: “Tai 
bus užpuolimas ant turkų socialistines šalis. Laike 

į liaudies, armijos ir kiekvie- Antrojo pasaulinio karo ji 
i no asmens, laisvės”.

34,000 studentų, 
yra į pietus nuo 
jūros ir

politikos prieš
laikosi

rėmė Hitlerį ir Mussolinį.

Su bažnyčios antspaudu I JAV tyrinės Klibos 
ir kunigo parašu išeivius Floridojeir kunigo parašu i

I

7 J nepaskelbtų dokumentų
I

• Kada į Lietuvą įsiveržė fašistiniai grobikai, lietuvis-1 
kieji buržuaziniai nacionalistai pakėlė galvas. Kr 
ištroškę išgamos galvojo apie kerštą, apie žudynes, 
tarpe buvo nemažai katalikų bažnyčios kunigų.

M
gali pasiektiMiami, Fla. — Kubą nuo tas laivelis

■ _ i Floridos skiria tik apie 100 ! Kubą ir ten iškelti diver- 
.Jo mylių pločio jūrinis sąsiau- i santų, 
ju ris. Todėl tarpe Floridos ir ’ amunicijos.

c į Kubos buvo didelis susisie- | lėktuvams pasiekti Kubą 
Archyvuose yra išlikęs dokumentas, papuoštas Vii- kimas. Nemažai turistų, . pakanka 10 arba 20 minu- 

kurie vyko į Floridą, aplan- ičių.
; kydavo ir Kubą.
| Dabartiniu laiku Florido- 
: je yra apie 30,000 kubiečių.
11960 m. sausio 1 d. jų buvo 
i 26,918, bet po to jų skaičius 
padidėjo, nes Į Floridą pri
važiavo dabartinės Kubos 
priešų.

Kubiečiai Floridoje pasi- leidimo skraidymai į Kubą 
dalinę į tris grupes. Darbi-' neleistini. Bet patvarkymo 

į ninkai yra simpatikai da- ■ laužytojų atsiranda pakan- 
bartinei santvarkai, bet jie'karnai. Kovo 21 d. Kubos 
nesudaro judėjimo, 
tos i.
tai” pabėgėliai sudaro

nuvežti ginklų ir
Dabartiniams

Bet jie negali pavaduoti poli- VH UUlljOnaS klUU 
tikos. Na, o musų diplomatų J 4

(sveikino korėjiečius
Pekinas. — Virš tnilijo- 
,s kiniečių susirinko į aik- 

D an gaus. Vartų 
ir entuziastiškai

Dar bus viena nauja 
valstybė Afrikoje

Lome, Togo. — Jau pasi
baigė Francūzijos valdy
mas Togo plotų. Nuo dabar 
Togo bus nepriklausoma

politikai šiomis dienomis 
skaudžiausią srąfigį Pietinėje 
Korė,joje kirto liaudis, sukilti-: 
si prieš Wall stryto paklusnų | 
Syngman Rhee. O antrą smū-J 
gį jai sudavė masinės de-!stę pries 
monstracijos Turkijoje prieš i Palocių 
diktatorišką režimą. | Sveikino

'liaudį, kuri išvijo diktato-; mų buvo susirinkusi 100,-
Pietinės Korėjos I valstybe. Prie valdiškų rū-

• • v • • l’iii 1 1 • _ • 1 • “1 AA

Jungtinių Valstijų politika Į 
gauna smūgių todėl, kad ji ei-> 
na prieš liaudį, prieš kolonijų; 
žmones, todėl, kad ji remia 
tokius sutvėrimus, kaip: f'iang 
Kai-šekas. Rhee, Menderes,' 
Franko, Adenaueris ir kiti.

; į rių Syngman Rhee ir jo 
; šalininkus iš valdžios 

Demonstrantai 
“Tegul gyvuoja 
etai!.. Lai įvyksta abiejų 
Korėjų vienybė!..

£ Amerikos imperialistus išWashingtone lankėsi Aea-' _. ,,,
polio karalius Mahendra. . 01 . ,v .

l<0_ ' Aikštė jau išdabinta Ge- 
o iš-į gūžės Pirmosios parodai, 
liau- Tarpe piešinių yra dideli;

portretai: Markso, Engei-1 
so, Mao Tse-tungo, Lenino 
ir Stalino.

respondentas aprašė vi 
kilmes ir jį pavadino 
dies karaliumi.”

Koks .jis gali būti “liaudies 
karalius.” kuomet Neapolio 
karalystėje dar tebeviešpa
tauja baudžiavizmas ?

Asmeniškai man baisiai ne
patinka komercinė spauda, 

< ’Kuri skaitytojus mulkina apie 
karalius, karalienes, jų sese-j 
ris, jų vestuves ir būsimus į 
sostų įpėdinius.

Tos
“pamiršta 
liucijos dvasią.
įjungta į mūsų šalies Nepri-į 
klausomybės Deklaraciją, kur ; 
kalbama apie Anglijos , 
liaus santvarką, kaip 
roniją, paneigiančią 
laisvę.

000 minia ir šaukė: “Lais-

są u k e: 
korėjie-

Laukan

Togo randasi vakarinėje 
Arfikoje, prie Atlanto van
denyno. Tai buvusi Prancū
zijos kolonija. Togo užima 
21,500 ketvirtainių mylių 
plotą ir turi virš milijono 
gyventojų.

Chou En-iai jau 
išsklaido melus

Katmandu. — Kinijos

kijos RK bažnyčios antspaudu ir kunigo P. Galkaus pa
rašu. Ką rašė fašistams kunigas? Gal jis prašė vo
kiečius būti gailestingais, elgtis pagal evangelijos nuro
dymus?

Perskaitykite šio dokumento vertimą iš vokiečių 
kalbos:

“Didžiai gerbiamam komendantui
Mes pateikiame jums Vilkijoje gyvenančių komu

nistų: ir šnipių surašą. Visus šiuos vyrus prašome ne
delsiant sulaikyti ir be pasigailėjimo sušaudyti (ohne 
Mitleid erschiessen):

MARMA KAZYS—komisaras
ZAGŽECKIS ADAM—komisaras
KUPRIŠAUSKAS ANTON—kompartijos sekretorius 
MAČIULAITIS STANISLAV—komunistu vadas 
LINGIUS PETER—milicininkas
BARUTIS—milicininkas
PUSTELNIKAS ANTON—komunistas
KALNAITIS—Raudonosios Armijos šnipas 
DAPKUS A.—komunistas ir šnipas 
DAPKUS V.—komunistas ir šnipas
DANILA STASYS—slaptasis milicininkas, šnipas 
VAIDOTAS ERIC—slaptasis milicininkas, šnipas 
LIUTKUS—šnipas, gyvena Lygainių kaime 
KOVALIAUSKAS—kompartijos sekretorius 
ADOMAITIS—kompartijos sekretorius 
PRANAITIS—Šnipas
KATAUŠčNIKAS—žydas ir šnipas
JUŠKA ANTON—šnipas ir komjaunimo vadovas 
KARNAUSKAS—žydas ir šnipas 
KIRTIKLIS JOHAN—komunistas
JASUNSKIS—milicininkas
ZOKAS ANTON—komunistas, gyvena Ringoveje.

Visus šiuos asmenis jūs turite sulaikyti i r sušaudyti. 
Vilkijos klebonas (pasirašė P. Galkus) 
Mano pavardė tegul lieka paslaptyje.“

Šis sąrašas buvo įteiktas vokiškajam Vilkijos ko
mendantui oberleitenantui Šulcui. Šulcas, savame kraš
te buvęs mokytoju, neskubėjo vykdyti klebono nurody
mus. Gal dėl to kai kurie saraše įrašyti asmenys like 
gyvi. / ' “ i

Štai koks buvusio Vilkijos klebono P. Galkaus mo
ralinis veidas. O juk ir jis iš sakyklos skelbdavo artimo 
meilę, kiekvieną dieną kalbėdavo maldą “Tėve mūsų,” 
užsibaigiančią žodžiais:

“Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atlei
džiam savo kaltininkams.”

Ar galėjo būti didesnis veidmainis?
P. S. Apie šį siaubingą įvykį skaityk šios dieno 

3-čiam pusi. Adomo Zagžeckio straipsnį “Kaip, šiandie 
atsimenu.’ ’—Reda kcija.

Kubos vyriausybė prane
ša, kad apie 50 buvo lėktu
vų užpuolimų, kurie bom
bardavo fabrikus, miestus, 
Įvairias Įmones ir šaudė į 
civilinius žmones.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė patvarkė, kad be

Batis-, kariai nušovė lėktuvą, ku- 
alininkai ir “demokra- riame buvo 2 amerikiečiai, 

dvi.W. L. Schergales ir H. L. 
aktyvias grupes. Kol kas Rundquist.

1................... ' bet Dabar JAV federalinė
nu-' vyriausybė sako, kad pra- 
vy-' dės tyrinėti kubiečių veik- 

komite- ią ir pasiruošimus Florido-

jie veikia dar atskirai, 
turi bendrus tikslus: 
versti dabartinę Kubos 
riausybę. Jie turi

jtetus, organizuotas grupes je. Koks ir prieš ką bus tas 
ir pakankamai pinigų.

Per pusnaktį ir papras-1 palaukti.
tyrinėjimas, tai tenka dar

33S

Washingtone didelis liaudis džiaugiasi
susirūpinimas

Washingtonas. — Jungti- 
,nių Valstijų Valstybės de
partamente ir kitose val
diškose įstaigose yra dide
lis susirūpinimas. Ką tik 
Pietines Korėjos žmonės iš
vijo Rhee ir jo šalininkus iš 
valdžios, kai atėjo kita ži
nia apie sukilimą Turkijoje.

Pietuose Turkija yra stip
riausias narys karinės są
jungos prieš socialistines 

! šalis. Tą sąjungą sudaro 
I Turkija, Iranas ir Pakista-

o S. Rhee verkia

Albany, N. Y. Guberna
torius Rockefelleris pasira
šė bilius, kurie suvaržys 
motorinių laiveliu vairuo
tojus.

spaudos redaktoriai i Philadelphia, Pa. — Lai- 
Amerikos Revo-■ Vų statėjai mano, kadgami- 

Fa dvasia yra j nįmas prekybinių laivų su 
J atomine energija per bran- 

kara- i giai atsieitų.
apie ti- 
li au dies

metus laiko.

liau dies 
sujudino 
solid aru- 

Džiaugiasi žmonės viso- 
šalyse.

Pietinės Korėjos 
pradžia laimėjimų 
tarptautinį žmonių 
mą.
se socialistinėse šalyse. Jos 
laimėjimais džiaugiasi darbo 
žmonės ir kapitalistinėse ša
lyse.

sispyrė kankinti Islandiją, sa
vo karinę talkininkę (NATO 
narę), nes Islandija negali 
apsiginti.

Islandija turi tik apie 200,- 
000 gyventojų. Jos 
labai menka.

gynyba

mas iš Indijos, sustojo Ne- 
palio karalystės sostinėje. 
Jis kalbėjo parlamento na
riams.

Kinijos premjeras sakė, 
kad Everesto kalno, aukš
čiausio pasaulyje, teritori
nis klausimas niekados ne
buvo nustatytas.

Kalnas randasi ant Ki
nijos ir Nepalio sienos. 
Chou En-lai sakė, kad Ki
nija nesisavina jo, ji sutin
ka bendrai su Nepalio ka
ralyste tą kalną skaityti 
abiejų šalių teritorija.

Laike jūrų teisių reikalais 
konferencijos anglų žvejai 
buvo susilaikę nuo žūklės Is
landijos pakraščiais. Bet da- 

iš Hull prieplaukos vėl 
Išplaukė 120 anglų žvejų lai
vų, kurie gaudys žuvis Islan
dijos pakraščiuose.

Jūros yra plačios ir visur 
pilnos žuvų, bet anglai už-

Tarybų Sąjunga, 
Meksika ir eilė kitų 
šalių jau prieš daug metų pa
skelbė, kad jūros per 12-ką 
mylių nuo kranto yra jų te
ritoriniai vandenys. Ir kas su 
tuo nesiskaito, tą ūmai suval
do. TSRS karo laivai jau ke
lis kartus suėmė ir konfiska
vo japonų žvejų laivus, žino
ma, to negali padaryti mažoji 
Islandija su Anglijos laivais, 
todėl anglai su jos teisėmis ir 
nesiskaito.

Kinija, 
didelių

Albany, N. Y. — Bureau 
of Motor Vehicles pra
neša, kad už padėvėtas lei
dimų plates (lenteles) ne
bus grąžinami pinigai. Mat, 
kai kurie parduoda auto
mobilius ir nori atsiimti pi
nigus už nenaudotą laiką.

Washingtonas. —Gal bū
ti į viršūnių konferencijų 
su Eisenhoweriu vyks ir 
viceprezidentas Niksonas.

Seulas. — Kada diktato
rius Syngman Rhee pasi
traukė iš prezidento palo- 
ciaus, tai tūkstančiai žmo
nių švilpė ir plojo. Tatai 
reiškė, kad Pietinės Korė
jos žmonės, kurie po sun
kių ir kruvinų kovų išvijo 
imperializmo agentą, džiau
gėsi. z

Rhee braukė ašaras. Jam 
pataikaujanti e leme n t a i 
bandė iškraipyti tiesą, tvir
tindami, būk minia plojo jį 
“sveikindama”. Bet jie ne
gali nuslėpti fakto, kad mi
nioje motinos, kurių sūnūs 
žuvo, šaukė “Atiduok mūsų 
sūnus!” ’

Žydai ir protestantai 
gimdymo kontrolę
e$ Moines, Iowa. — Pa

renthood Federation of 
America komitetas, varde 
žydų ir protestantų religi
nių veikėjų, pasisakė už 
gimdymų kontrolę. Jų tar
pe yra vyskupų ir kitų, 
aukštų religinių veikėjų. 
Jie sako, kad mokslinis su 
medicinos pagalba gimdy
mų kontroliavimas “nėra 
prasikaltimas dievui”.

Bet, kaip jau žinia, kata-1 
Ūkiškos bažnyčios vadai pa
sisakė prieš gimdymų kont
rolę. Jų pozicija: “Kiek 
dievas duoda, tiek ir turi 
būti vaikų”.

Gegužės 1-je liaudis masiniai 
demonstravo už taiką

uz

Lo
to

Gegužės Pirmąją liaudis 
masiniai demonstravo 
taiką.

Kuboje pirmu kartu 
tynų Amerikoje buvo
klos masinės demonstraci
jos. Havanoje į Plaza Civi- 
ca (Liaudies Aikštę) susi
rinko apie 300,000 kubie
čių. Jie išklausė premjero 
Fidel Castro kalbą. Laike 
prakalbos minia šaukė: 
“Tegul gyvuoja Kubos re
voliucija !.. Šalin jankių 
imperialistus.”

Castro sakė, kad 
apginkluos 1,500,000 
ninku ir žemdirbių 
laisvės apgynimui.

Po Castro kalbos marša- 
vo apie 10,000 kareivių ir 
60,000 ginkluotų darbinin
kų ir žemdirbių.

Tarybų Sąjungoje visur 
įvyko masinės parodos už 
taikų visų žmonių sugyve-

Kuba 
darbi- 

savo

n$ną. Maskvoje, Raudono
joje Aikštėje, įvyko milži
niškas žmonių paradas.

Gynybos ministras mar
šalas Malinovskis sakė kal
bą. Jis nurodė, kad TSRS 
trokšta taikos, bet kol ka
pitalistinės šalys neina prie 
nusiginklavimo, tai ir 
TSRS turi būti pasirengus 
gynybai. Militarinis para
das parodė TSRS gynybos 
naują techniką. Traktoriai 
vilko milžiniškos pajėgos 
atomines kanuoles ir kito
kius naujoviškus ginklus.

Kinijoje šimtai tūkstan
čių žmonių paradavo gatvė
mis, dainavo, šoko ir nešė 
plakatus, rodančius dide
lius liaudies pasiekimus.

Berlyne' įvyko abiejose 
pusėse paradai. Vakarinia
me Berlyne Adenauerio ša
lininkai reikalavo, kad ir 
toliau jis būtų Vakarų ar
mijų okupuotas. Rytų Ber-

Lstanbulis. — Turkijoje 
studentai nenusira mina. 
Šiame mieste demonstravo 
virš 5,000 ir šaukė: “Šalin 
diktator i u s Menderes!”. 
Sostinėje, Ankaroje, k ar 
susirinko Turkijos, Iranodr 
Pakistano (karinės sąjun
gos) vadai, virš 3,000 stų.-- 
dentų demonstravo ir šau
kė: “Mes norime laisvės, o 
ne karo!”.

Melbourne, Australija — 
Mirė generolas C. H. Hugh 
Robertsonas.

X

lyne buvo apie 250,000 žmo
nių ir militarinių jėgų pa
radas.

Socialistinėse ir kapita
listinėse šalyse įvyko ma
siniai paradai ir demons
tracijos už taiką, bet laik
raščiui einant į spaudą dar 
neturime smulkmeniškų ži
nių.

Sveikinimai iš Lietuvos 
su Pirmąją Gegužės 
Visa eilė Lietuvos veikė

jų prisiuntė Laisves kolek
tyvui ir visiems laisvie- 
čia 
m 
šuo 
nes darbininkų 
proga.

Mus sveikina: 
Zenkevičius 
Zimanas 
Bieliauskiene 
Bistrikas 
Mikalauskas 
Kučinskas

visiems
nuoširdžius linkeji- 

veikatos ir sėkmes vi- 
arbuose Tarptauti- 

š ventės

f
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LLD suvažiavimas ir LDS seimas
Š1EMET LIEPOS MĖNESIO PRADŽIOJE turėsi

me du svarbius visuomeninius įvykius. Jau paskelbta, 
kad Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos suvažia
vimas įvyks liepos 3 d. Philadelphijoje. O prieš tai tame 
pačiame mieste bus laikomas Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo seimas.

Abidvi organizacijos yra visašališkos. Abidvi turi 
kuopų visose didesnėse lietuvių kolonijose. Abidvi yra 
svarbios organizacijos. Literatūros Draugija yra sena, 
jau nuo 1915 metų gyvuojanti veikli kultūrinė organiza
cija. Ji yra 
Amerikos 1 
nijimas yru 
nizacija. Joje tūkstančiai lietuvių turi protekciją ligoje. 
Jokia komercinė apdraudos organizacija negali jos vaid
mens Amerikos lietuvių gyvenime pavaduoti.

Taigi, abiejų organizacijų sąskrydžiai bus svarbūs 
ir verti plačiausios visuomenės susidomėjimo. Mes nori
me, kad abudu suvažiavimai būtų didžiai sėkmingi. Ir 
jie bus sėkmingi, jei ne tik minėtų organizacijų nariai 
ir kuopos, bet ir šiaip pažangūs Amerikos lietuviai pa-

atlikusi milžiniškų švietimo darbų tarpe 
?tuvių. Na, o Lietuvių Darbininkų Susivie-

I Kas ka rašo ir sako LENINAS IR MUZIKA | IŠ laišku redakcijai
PRAŠO SVEIKINTI 
SU NAUJAIS 
SKAITYTOJAIS

Chicagos dienraščio “Vil
nies” bendrovės dalininkų 
suvažiavimas įvyks gegužės 
8 dieną, 
siunčia suvažiavimui svei- i klausimą. Apie savo kelionę tai mylėjo, 
kinimus. Dienraščio redak-.jis iš anksto nepainformavo 
cija nuo savęs primena, kad i ne Tarybos, bet ir Sanda- 
reikėtų stengtis bendrovės 108 glupgs> 
suvažiavimą šiemet pirmo- Tai dar kartą parodo, 
je vietoje sveikinti naujais! kad joks kiek švaresnis 
skaitytojais. Redakcija sa-: žmogus, joks žmogus, ku- 
ko: 1 ris atsisako biauroti savo

Artėjant “Vilnies” bendro-: senąją tėvynę, negali rasti 
dalininkų suvažiavimui, i vietos Amerikos Lietuvių 

visus uoliausius vii-: Taryboje ir jos skyriuose, 
pasveikintu suvaziavi- rp^ užkietėjęs ir prisiekęs

Lietuvos šmeižikas ir plū- 
; raketieriams 

i priimamas. Antanas Var
nas, matyt, atsisakė tokiu 

’ * i kjutį, n vwivi jio nu-
Vilnis taip-, vainikuotas.” 

skaitoma ne vien ,
Valstijose, bet ir Mums atrodo, jog tai yra 

| kitur. Naujo skaitytojo ga-j A. Varno ne pažeminimas, 
i vimas dėlto yra .juo svarbiau, i o pagerbimas. 
I

Patarimas labai geras. 
[ Laisviečiai prašomi vilnie- 
' čiams padėti.

Varnas, 
pasitraukė ir 
rių. Tarybai iki metų galo 
pirmininkaus 
delegatas 
pas.

Pirmadienio posėdy Antano 
Varno kelionė į okupuotąją

protestuodamas, 
iš Tarybos na-

kitas Šandaroš

Kaip ir įžymieji marksiz
mo mokslo kūrėjai Marksas 
ir Engelsas, taip ir didysis 
Leninas labai aukštai verti-

galvoju: štai kokius stebuk
lus gali daryti žmonės!”

Muzika, daina lydėjo V. 
I. Leniną per visą jo gyve
nimą ir kovą. Jį palydėjo jį 
ir į paskutinę kelionę 1924 
metų sausio mėnesyje.

Jo iškeltas šūkis — lo- 
įzungas: “Menas priklauso 

Tv .v,. , ,. . [liaudžiai” pilnai tapo įgy-L‘^±ngJm:.,Jt?blfl0|vendintaS Tarybų šalyje.
J. Dausa

, advokatas A. Ošia- no muziką,' kaip vieną iš
teigiamųjų priemonių žmo
nių auklėjimui. Jis ją ne tik

Daug . kas jau i Lietuvą sudarė pagrindinį vertino, bet ir pats ją karš-

vės
prašome
niečius
mą su nauju skaitytoju. Tas 
bus geriausias sveikinimas.;
Kaip matėte iš sveikinimų 40 dlkas tiems 
jubiliejaus laidoje, “Vilnis” j priimamas.
dideliai vertinama ir Lietuvo
je, ir Pietų Amerikoje, talpinti, ir todėl jis tapo

I pat ir Kanadoje.
. gi plačiai
! Jungtinėse
| kitur.

PASTABA LABAI 
VIETOJ

“KELEIVIUI” IRGI 
LABAI NEPATIKO

j Menševikų “Keleiviui” 
; irgi labai nepatiko A. Var- 
! no įspūdžiai iš Vilniaus. Ir 
ypač nepatiko tas, kad p.

Mums labai patinka drg. Varnas, sugrįžęs, pasakė, 
V. Andrulio sveikas darbi- jog Vilniuje jis visur gir- 
ninkiškas optimizmas. Jam dėjo lietuviškai kalbant, 
ne pakeliui su tais, kurie Prašome: 
gyvi būdami pasilaidoja. 
Savo kolumnoje “Kasdien” 
jis rašo:

pora mėnesių. Tai gana trumpas laikas. Jau prasideda 
delegatų rinkimas į suvažiavimus. Reikia, kad būtų iš
rinkti ir suvažiavimuose dalyvautų patys veikliausi or
ganizacijų nariai. Reikia, kad j suvažiavimus suvyktų 
kuo daugiausia veikėjų.

Kiekvienos organizacijos gyvenime suvažiavimas 
yra svarbus įvyks. Ypačiai šiais laikais, kuomet mūsų 
organizacijų ir įstaigų nariai ir darbuotojai jau, taip
sakant, daugumoje, toli palikę savo jaunystę ir jaunys- • š 

tęs ryžtą ir energiją, svarbu p ra talka, susiklausymas,[ negaliu 
bendradarbiavimas, palaikymas gero ūpo. Jei minėtų j m*:” 
organizacijų suvažiavimai bus skaitlingi dalyviais ir i 
brandūs savo nutarimais, jie visuose lietuviuose pakels j 
ūpą, sustiprins lietuvybės tvirtoves, prisidės prie paju
dinimo net jau ir senų “kaulų” visuose mūsų veiklos ba
ruose.

Iš savo buvimo Vilniuje A. 
Varnas irgi padarė apibend- 

i rinimų, kurie yra aiškiai ne- 
... - -i teisingi. Jis nuėjo i Neringosenas arsiuju musu prie- . . . , , , , . f. .... ‘ . kavine ir sako, kad toje kąrą įsitikinimas, kad as . ‘ r ,

'ar “pas mus negali- v"le'c vakarą) Visi kal-

Daug mūsų žmonių taip įsi
tikinę. Jiems rodosi, kad ki
tur sunkumai yra lengvesni ir 
veikti ir spaudai skaitytojų 
gauti.

Prie tokio įsitikinimo prisi
deda pateisinimas savo ne
veiklumo, ar baimės. Dažnai 
tai daroma nesužiniai.

—Ten gera, kur mūsų 
ra—patarlė kilus iš to.

j Labai nesinori tą tiesą 
! pripažinti, bet tai faktas, 
; jog labai daugelis mūsų pa- 
[ žangiečių Taip ir
[ Jau bloga su tais, kurie pa- 
i tys tapo gyvais lavonais, 
; bet dar blogiau su tais, ku- 
, rie ta liga stengiasi užkrės- 
; ti ir kitus. Mums patinka 
į tie draugai, kurie stengiasi 

Atrodytų, kad toji viršūnių konferencija šaukiama | visus sunkumus nugalėti ir 
laiko aukštai iškėlę darbi- 
nikiškos lietuviškos 
los vėliavą.

Laikas pakeisti gaires!
TURIME PRISIPAŽINTI, kad mes nesidžiaugia-1 

me tomis nuotaikomis, kurios šiomis dienomis pradėjo [ 
įsivyrauti mūsų didžiosios šalies sostinėje. Iš jos plau
kia keistos, kartais sunkiai suprantamos kalbos. Pavyz
džiui, nei šį nei tą aną dieną spaudos korespondentų 
susirinkime nukalbėjo ir pats mūsų prezidentas Eisen- 

, kad jis nevažiuos ar- 
kurioje kas 

ir “reikala- 
. Valstybės sekretorius Herteris irgi apie vir-

howeris. Jis pakartotinai “gyiėsi 
ba nevyks į jokią viršūnių konferenciją, 
nors bandytų pasirodyti su “ultimatumais 
vimais 
šūnių konferenciją šneka be jokio ūpo.

keno nors kito naudai, o ne Amerikos, ne viso pasaulio. 
Iš komercinės spaudos išvedžiojimų susidarė nuomonė, 
kad mūsų valdovai yra varu varomi į konferenciją. Tai 
bloga, tai nesveika.

• Mes žinome, kad buvęs Valstybės sekretorius Dul
les spardėsi prieš bile kokias socialistinio ir kapitalisti
nio pasaulio viršūnių konferencijas. Jis priešinosi todėl, 
kad jis netikėjo taikaus sambūvio galimybėmis. Visas 
pasaulis manė, kad naujasis valstybės sekretorius pa
suks nauju keliu. Visi manė, kad ir pats prezidentas 
Eisenhoweris, pasiliuosavęs iš Dulleso kreivos įtakos, 
iškels naujas tarptautiniuose santykiuose gaires. Tail) 
iš karto ir atrodė, ir ta nauja kryptimi džiaugėsi visa 
žmonija. Visi nuoširdžiai sveikino sumanymą didžiųjų 
valstybių vadams susirinkti ir spręsti santykius tarpe 
Rytų ir Vakarų, ieškoti kelio pastovios taikos užtikri
nimui.

Deja, paskutinių dienų įvykiai persisunkę pesimiz
mu. Jau girdisi balsų prieš pačią viršūnių konferenciją. 
Ji turinti būti Jikviduota. Jos pasisekimui nebelikę jo
kios vilties ir tt.

Mūsų prezidentas ir sekretorius turėtų suprasti, 
kad viršūnių konferencija ir ieškojimas kelių pašalini
mui atominio karo grėsmės yra reikalas ne vieno Chruš
čiovo, ne vienos Tarybų Sąjungos, bet visos žmonijos, 
lygiai ir mūsų Jungtinių Valstijų. Amerika nebėra izo
liuota sala, kurios niekas negali pasiekti. Jai naujo ka
rę pašalinimo reikalas turėtų rūpėti ne mažiau, kaip 
Tarybų Sąjungai, Anglijai, Kinijai, Francūzijai, ar ku
riai kitai tautai bei valstybei. Tik tokiuo įsitikinimu 
jiedu vedini galėtų padėti būsimajai viršūnių konferen
cijai nugalėti visus, sunkumus ir pagerinti tarptautinę 
padėtį. Laikas jiems pakeisti savo kalbų gaidas ir turi
nį. Laikas pradėti nuoširdžiai kalbėti ir darbuotis už 
'konferencijos pasisekimą, o pamiršti nesamus “ultima
tumus”.

Geneva. —Sumažėjo pri
tarimas JAV ir Kanados 

atsilankymas su- pasiūlymui Jūrų konferen
cijoje.

1 ,,Bagdadas. — A. Mikoja- 
no, TSRS premjero pava
duotojo

^•tvirtino Trako respubliką.

nė-

Į ba lietuviškai. Nei lenkiškai, 
nei rusiškai neteko girdėti.” 
Toliau jis dar drąsiau tvir
tink, kad “Vilniuje visi kal
ba lietuviškai ir niekas iš lie
tuvių savo kasdieninėje kal
boje nevartoja , rusiškų žo
džių.”

Tai, girdi, “yra stačiai 
nesąmonė.” Oi, jeigu Var
nas būtų melavęs taip, kaip 
iš Vilniaus sugrįžęs kleri
kalas “radijušas” Jokūbas 
Stukas melavo, sakydamas, 
jog jis Vilniuje niekur lie-

elgiasi, tuviškai kalbant negirdejo

veik-

j ŽIŪRĖKITE, KIEK 
PAS JUOS TOS 
DEMOKRATIJOS!

Dabar patys raketieriai 
i iš Amerikos Lietuvių Ta
rybos labai gražiai demas- 
kavosi. Tąi įrodo jų pasi
elgimas su "Tarybos brokly- 
niškio skyriaus pirmininku 
architektu Antanu Varnu, 

j kuris šiomis dienomis buvo 
nuvykęs į Vilnių ir sugrį
žęs savo tėvynės pilnai ne
prakeikė. Kaip praneša 
ALTo bosas ir sekretorius 
Pijus Grigaitis, tik dėl to ir 

į tik už tai Varnas buvo pa
imtas už ausų ir be jokių 
ceremonijų išmestas iš tos 
vietos. B a 1 a n d žio 27 d. 
“Naujienos” pirm a j a m e 
puslapyje pranešė:

New Yorko Lietuviu 
bos posėdy pirmadienį 
ta vienbalsiai pašalinti
tektą Antaną Varną iš Tary
bos pirmininkų.

Iš šių pareigų jis buvo su
spenduotas balandžio 12 die
ną, irgi vienbalsiai, tik vie
nam Tarybos nariui nuo bal
savimo susilaikius.. Pranas 
Dulevičius, priklausąs Sanda
ros grupei, kaip ir Abtanas 
Varnas, kalbėjo posėdy, jog 
jokių protestų dėl Varno su
spendavimo, negauta. Tuo re
miantis tenka Varnui iš pir
mininkų pasitraukti

niekur lietuvių nematė ir 
nesutiko, jei šitaip būtų 
Lietuvos sostinę Varnas iš
niekinęs ir apmelavęs, tai 
“Keleivio” redaktorius jam 
būtų ir į petį paplojęs il
gai tiesiai į barzclą pabu
čiavęs. Jei nori, kad tave 
“Keleivis” pagirtų, tai be 
jokios atodairos niekink, 
šmeižk, plūsk tą mūsų Lie
tuvėlę. Niekino jis ketu
riasdešimt turistų, kurie 
pernai aplankė Lietuvą, 
puola ir niekina dabar ar
chitektą Varną, kam jis ne
šoka pagal menševikišką | 
melo muziką.

dailininko N. Žukovo pa-I 
veiksle “Appassionata” mes1 

Y’ matome Vladimirą Iljičių' 
atsirėmusį ant minkštasuo-[ 
lio atramos ir su atidai 
klausantis atliekamos Beth- 
hoveno sonatos. Nesugau
namai švelni šviesa apgau
bus jo veidą, žvilgsnis užsi
svajojęs... Toks, buvo Leni
nas. Jį pavergdavo papras
ta daina, juokdavosi iš vi
sos širdies klausydamas 
linksmų, aštrių kupletų ir 
giliai įsijausdavo didie
siems muzikos kūriniams.

Artimųjų ir draugų atsi
minimai, artimai pažinusių 
Leniną, atveria mums jo 
puikų sielos bruožą — di
delę meilę muzikai. Gimna
zistas Volodia Uljanovas su 
įkarščiu dainuoja pogrindi
nes revoliucines dainas ir 
nuoširdžias volgiškas dai
nas. Kazanėje studentas 
Uljanovas, tik ką atlikęs 
pirmojo ištrėmimo bausmę, 
veržiasi į teatrą, kad pa 
klausyti operos. Sibire Ilji- 
čius pirmasis užveda savo 
draugų būryje žvalią, kovi
nę dainą. Londone, toli nuo 
savo tėvynės — Rusijos, jis 
susijaudinęs klausosi geni
alios P. Čaikovskio 6-sios 
simfonijos. Muzika praeina 
per visą Lenino gyvenimą, 
padeda jam kovoje, sutei
kia gilaus pasitenkinimo 
minutes. Leninas mylėjo 
muziką, giliai ir jautriai'ją 
priėmė. Turėdamas gerą 
klausą, jis ištrėmimo me
tais su entuziazmu dalyva
vo chore, kuris atlikdavo 
revoliucines dainas. “Inter
nacionalas”, 
“Varšuvietė 
vėliava”, ‘ 
sunkios vergijos 
no piliakalnio” ir kt. 
mylimiausios Lenino 
nos.

Būdamas užsienyje 
nas žavėjosi lenkų revoliu
cinėmis dainomis ir girdė
tomis Paryžiuje tuo metu 
darbininkų tarpe 
riomis Montegjuso 
mis.

Dažnai Leninas

Marseljete”, 
“Raudonoji

‘Užkan ki n t a s 
“Ant se- 

buvo 
dai-

Leni-

populia- 
daino-

niūniuo
davo dar iš vaikystės metų 
jo atmintyje užsilikusius 
dainų motyvus, kuriuos dai
nuodavo jo motina, k. t. iš 

| Verstovskia operos “As- 
koldo kapai”, o taipgi Va
lentino ariją iš Guno ope-

Kokia mirčia baudžia | ros “Faustas”. Kartu su sa-

Tary- 
nutar- 
archi-

žmogžudžius?
Jungtinėse Valstijose 

viešpatauja senas paprotys 
pirmojo laipsnio žmogžu
džius bausti mirtimi: “už 
galvą galva”. Bet |9 valstijų 
žmogžudžius nežudo, o tik 
baudžia visam gyvenimui 
kalėjimu. Tai sekamos vals
tijos: Alaska, Delaware, 
Hawaii, Maine, Michigan, 
No. Dakota; Rhode Island, 
Wisconsin ir Minnesota.

Elektros kėdėje žudo 24- 
se valstijose, karia — 5, ga- 
zu užtroškina 11 valstijų, o 
Utah valstijoje karia arba 
sušaudo.

Bet visvien kriminalys- 
čfų skaičius auga. 1958 me
tais^ šalyje buvo 2,340,004 
areštai. Kriminalihių prasi
kaltimų įvyko Ų553,922, ir 
8,182 įyyko žttięgžudystės. 
Tais, pąt metdl^ kalėjimuo
se sėdėjo 205,643 asmenyse

1 vo seserimi Olga Iljična jis 
dainuodavo populiarią Vil- 
boa duetą “Plaukikai”. Su 
dideliu pasitenkinimu Leni
nas klausydavosi Dargo- 
myžskio “Vestuvės”, Čai
kovskio “Barkarolę”, ir jo 
romansus‘Naktis’, “Triukš
mingame baliuje”,, “Mes 
sėdėjom drauge”. Aukštai 
Leninas vertino klasikinės 
muzikos šedevrus— Mejer- 
bero operą “Žydė”, Šopeno 
preliudus, Šuberto “Girių 
karalius”, Čaikovskio “Pa
telius” (6-ją) simfoniją, he
rojines Bethhoveno 
tiūras: “Kariolan” ir “ 
montas”, 
natas — “Patėtinė”

Savo laiške A. Bimbai 
įžymusis Lietuvos rašyto- * 
jas ir veikėjas Antanas 
Venclova, be kitko, rašo:

“Pastaruoju laiku turėjo
me daug įvairių pasitari
mų. Praėjo Mokslų Akade
mijos sesija, kuri parodė, 
kaip išaugo mūsų mokslo 
jėgos, kiek dabar mes turi
me įvairioms sritims nau
jų mokslo jėgų, kiek moks
lo darbu kasmet išeina iš 
spaudos. Turėjome Knygų 
rūmuose pasitarimą mūsų 
nacionalinės bibliografijos 
klausimais. Galvojame per 
eilę metų išleisti daugiato
mį (apie 55 tomus) veika
lą, kuriame būtų suregist
ruoti išleisti visi lietuviški 
leidiniai ir leidiniai apie 
Lietuvą, išėję bet' kur pa

žo santaupas palik- šaulyje. Čia turėtų būti 
taip pat sužymėti visi peri-

GAILA!
Žmonėms pinigų, o 

žmonių labai gaila. Kodėl?
Sykį bekeliaujant išsi

kalbėjau su viena porele. 
Jis man sakė: “Prūseika 
susitikęs prašė, — duok do
lerį. Aš jam atsakiau — ne
turiu”.

Ji man sakė: prieš mir
siant 
siu geriems tikslams.

Žmonės buvo darbingi, odfkoj paskelbti straipsniai 
turėjo santaupų, nuosavą [ ir kūriniai. Darbas didžiu? 
namelį, vieną kitą doleriu- 
ką paaukodavo darbininkų 
reikalams.

Po keleto metu taikėsi 
susitikt jau tik vieną tos 
porelės narį, nes antroji 
pusė jau buvo atgulus po 
velėna. Gyvoji pusė dejavo 
dėlei mirties savo partne
rio, kuris prieš mirtį buvo 
dar antrą namelį nusipir
kęs: Gyvoji ypata sako: 
Gaunu socialę apdraudą, 
gaunu nuomą, turiu apsčiai 
pinigų, o sveikata jau eina

man

lis, bet jį reikia pradėti 
dirbti, ir ne šiandien-, ne 
ryt, bet jis bus padarytas. 
Pirmieji nac. bibliografijos 
tomai turės pradėti eiti jau 
ateinančiais metais. Speci
aliai tam paskirti žmonės 
darbą jau dirba. Mane pa
skyrė šio leidinio redakci
nės komisijos pirmininku. 
Sutikau tik dėl to, kad no
riu, jog šis didelis darbas 
tikrai būtų sėkmingai pra
dėtas ir tęsiamas.

žemyn ir nežinau, kam pa- Jūs teisingai rašote, kad 
likt visą ta užgyventa sa-' kurios musų mokslinės 
vastį. Sakau: būtų labai! knygos rašomos per daug 
gerai, gražu, jeigu paliktu- Jau moksliškai, taip, jog, ne 
mei jei ne keletą tūks- visi ąalj jas suprasti. Tie- 
tantelių, tai norš po ;keletą 
šimtelių darbininkiškai 
spaudai, bet man atrodė, 
kad ji mano patarimo netu
ri noro pąklausyt, tai taip 
ir išsiskyrėme.

Kitoje ■ .vietoje išsišneko
me su negaluojančia ypata. 
Prisiminiau, kad pakol dar 
akys neužmerktos, kad pa
liktų nors po tūkstantinę 
darb. spaudai. Bet tik gal
vą papurtė... Greit mirė. 
Liko apie 20 tūkstančių do
lerių. Paveldėtojai : 
jog yra likusi nemaža : 
ma, bet kur ji? Negalėjo! 
surast.

Didžiausios anglies 
kasyklų nelaimės

1942 m. balandžio : 
Honkeiko kasyklose, 
džurijoje, žuvo 1,549 
nės. , Tai didžiausia kasyk-! 
lų nelaimė pasaulyje. 1906 
m. kovo 10 d. Courrieres 
kasyklose, Francūzijoje, žu-! 
vo 1,060 žmonių.

Jungtinėse Vai s t i j o s e 
daugiausia žmonių žuvo1 
laike sekamų nelaimių.

1907" m. gruodžio 6 die
ną Monongah, W. Va., žu
vo 361 mainierys; 1909 m. 
lapkričio 13 d. Cherry, Ill., 
žuvo 259; 1907 m. gruodžio 
19 d. Jacobs Creek, Pa. — 
239; 1913 m. spalių 22 d. 
Wawson, Texas — 263, 
ir 1900 m. gegužės 1 dieną 
Scofield, Utah, žuvo 2 0 0 
mainieriu. v

*

sa, dabar daug. jaunįrtio 
mokosi aukštosiose mokyk
lose, ir iš jo reikia 'reika
lauti, kad jis išmoktų su
virškinti ir sunkesnį tets^ 
tą, bet aš. visai su Junįis 
sutinku, kada rašote, kad 
reikia rašyti paprasčiau, 
suprantamesne kalba.

Ateinančio mėnesio pra
džioj važiuosiu į Aukščiau
siosios Tarybos sesiją 
Maskvoj, o po to Maskvoje 
ir kituose Rusijos miestuo-
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žinojo,; se įvyks mūsų poetų savai- 
“ su- į kur 

drauge 
i bendro ieJ. Ličiūnietis j šventgį Aplankysime Jas- 
• nają Polianą ir mūšių lau
kus ties Oriolu, kur kovėsi 

i karo metu lietuviai ir kur 
dabar norima pastatyti di- 

į džiulis paminklas. Man tai 
Į labai įdomu, nes aš čia bu- 
i vau karo metu, ir šiuos- 
! laukus aš noriu aprašyti 
savo naujame romane.

Štai, rodos, dar nieko ne- 
l parašiau, o laiškas jau išė
jo ilgokas. Visi Jūsų pa-.

■ žįstam i gyvena gerai, dir
ba, visi laukiame Tarybų/ 
Lietuvos dvidešimtine č i o . 
Šiandien paleidžiama Kau
no HES paskutinė turbina. 
Vakar buvau prie Kauno 
jūros — vandens lygis, fo- 
dos, jau pasiekė reikiamą 
lygį. Vaizdas įdomus ir 
gražus. Per kelerius metu§ 
ant jūros krantų, atrodo, 
išaugs gražus kurortas.

Prašau perduoti mano 
žmonos ir mano geriausius 
linkėjimui visiems Tarybų 
Lietuvos bičiuliams ir pir
miausia mielajam Rojui.” 
Vilnius

mes dalyvausime 
su rusų poetais 

mūsų literatūros

26 d
Man-!
žmo-

m■

*

PER PENKERIS METUS 
1,139,620 GAISRŲ

Jungtinėse Valstijose per 
uver- penkerius metus (1953 - 

Eg- 1957) buvo 1,139,620 gais- 
fortepionines so- rų. Jų priežastys sekamos: 

ir “Ap-1 nuo cigarečių 
passionata”. Atmintini Le- buvo 287546 gaisrai, 
nino pasakyti žodžiai: elektros susijungimų-235,- 
“Nieko geresnio nežinau už 482, nuo žaibo — 145,301, 
‘Appassioh^tą’, pasirengęs nuo įvairių pečių — 223,- 
jos klausytis kiekvieną die- 438, o kiti nuo deginimų 
ną. Puiki, nežmogiška mu- lauke arba kitų priežasčių, 
zika. Aš visada su pasidi- —— 
džiaviinu, gat būt, naiviu, !

ir degtukų 
nuo

Londonas. — Anglijos 
vyriausybė sako, kad ang
lai vėl pradės žvejoti tik 
4-rios mylios atstoję nuo > 
Islandijos krantų. Žvejus > 
apsaugos anglų karo laivai^ 

-------- <7
Johannesburg's. —Jung-, 

tinės Pietų Afrikos valdžisl 
jrvėl suareštavo 500 negrų.

$
'A

2 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., gegužės (May) 3, 1&60 '
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APIE MŪSŲ ŽEMĘ
w Giliausia vieta Žemės ru- m.). Sekliausi iš didesnių 

tūlio paviršiuje yra Maria-Į žemės ežerų —Lago de Po
nų gelmė Ramiajame van-: po (Bolivija) — 3 m. Nei- 
denyne. Jos gylis, kaip nu-’ zidleris (Austrija) 4 m. gy- 
statė tarybinis ekspedicinis ; lio.
laivas “Vitiazis”, siekia 10-j Aukščiausoje vietoje 
990 m., o ne 10 860 m., kaip! (6900 m. aukštyje) yra Ti
te i gė anglų tyrinėtojai, tikakos ežeras 
(Žiūrėk apačioje pastabą.) žemiausioje —

“Slapiausia” vieta Žemėje j 
yra Havajuose, Vajamalos! 
kalno apylinkėse. Metinis j 
kritulių kiekis šioje vietoje į Nilas (6671 kilometrų). Po 
siekia 12.5 m., 
pakyla net iki 
tarpu esančio 
metrų nuo šio 
jimso miesto 
per metus iškrinta 
m. kritulių.

Stambiausias ka 
syvas Žemėje — Himalajai.

Bolivijoje, 
Negyvoji jū- 
us yra 394 

žemiau vandeninio lygio.
Ilgiausia pasaulio upė —

o kai kada j jos seka Misisipė—Misūris 
15.84 m. Tuo j (6418 km.) ir Amazone 

už 24 kilo- Į (6280 km.). Vandeningiau- 
kalno Va-1 šia pasaulyje upė — Ama- 
apylinkėse į zonė.

menis vienodai ant viso Že- ■ 
mės rutulio, jo paviršius 
pakiltu 18—20 m.

0.5 į Siauriausiu sasma u k u 
’ pločiai: Perekopo — 6 kilo- 
, metrai. Korinto — 6.3 
;Kra (Tailande) — 42

„i. Panamos — 55 km. ir 
so — 160 km.

Šiauriausieji Žemėje

km.,
km., 
Sue- ■'

knl. bei Hardanger fiordas! salas, sujungtas 207 tiltais, 
172 km. (abu Norvegijoje).

Ilgą laiką šalčiausia vie
ta Žemėje buvo laikoma Ja
kutija: Verchojanske buvo 
užregistruota temperatūra 
—67.6 laipsnio,' Oimiakone 
71. Tačiau tikrasis šalčio tyję 
kraštas — Antarktida. 1958 
m. joje buvo nustatytas 
87.4 laipsnio šaltis. Tačiau 
visų stipriausias šaltis ta
rybinių mokslininkų skai
čiavimais negali siekti dau
giau kaip — 92 laipsnis.

Didžiausias žemėje karš
tis užregistruotas 1913 m. 
Mirties slėnyje, Kaliforni
joje. Termometras 
56.6 karščio.

Sniego riba nusitęsia nuo 
arktinių rajonų į pietus 
gana nevienodai.

Aukščiausias pasaulyj e 
i krioklys —Utigardas (Nor
vegijoje) — 610 m. Garsio-

rodė

su n ės: 
blana •

Europoje —Mon- 
(4810 metru auks-

(8882 m.). Afrikoje —Kibo 
Amerikoje — 

(6958 m.).
kalnai Ant- 
6100 m.aukš-

(6010 m.).
Akon k a g u a

arktidoje turi 
čio.

Aukščiausioje vietoje 
esantis ugniakalnis —Koto- 
paksi. Jis vra Ekvadore 
(5943 m. aukštyje.

Giliausieii pasaulio eze- 
m. 

gylio) ir Tanganika (1435

! tis — 60 m.
Viduržemio jūroje esanti 

Korsikos sala, veikiama 
tektoniniu jėgų, per pasta- 
.....— on

ie) tarp kontinento ir Eu- 
bėjes salos(0.04 km. pločio) : 
šimenoseki . (Japonijoje) į ruosjus 30 m<t “pasislinko" 
5 n P N\S1 V °nT i ■> ’-vtus 10-12 kilometru,
lų (0.6 km.). Mažasis. Bel-1c 1 ........................
tas (Danijoie) — tarp Jut-i* Aukščiausioje vietoje iš 
landi jos ir* Fiuno (0.66 km.), i žymesniųjų pasaulio mi.es- 
Bosforas —- tarp europinės • tų yra La Pasas (Bolivija) 
ir azijinės Turkijos daliui—3694 m. aukštyje, žemiau- 
(0.7 km.). Po iii seka Dar-j šioje — Tiberijas (Izraelis) 
danelai — 
nos sąsiauris — 3.5 km.

L

Ilgiausias pasaulyje fior
das
Hamiltono inletas. 
siekia 240 km.

Kas vadovauja Kanados 
lietuvių bendruomenei?

Nors mažai kas besusi-1 lietuviai vyrai. Dėmesio! 
renka į visus tuos “veiks-i Dėmesio! Hitlerinis jauni
mų” šaukiamus Susirinki-imas ruošia susiartinimo va
rnus, o vis tik 1959 metų ga-1 karus. Visi atsilankykite į... 

seime-'kino sales. Ten jūs gražiai 
išrinko valdybą. Tos j praleisite laiką, būsite ap- 

valdybos pirmininku vieto-1 dovanoti ir patirsite daug 
; " -idžiaugsmo, (pas.) St. Kens- 

Vyt. Meilaus “išrink-1 tavičius, Kauno miesto bur
sa v o tas” Stepas Kęsgailą. Nei i mistras”.
Netoli išstatant kandidatūrą, nei i Susirinkusius- jaunuolius 

anglių išsiskiria išrinkus, apie poną Stepą žandarmerija paimdavo sa- 
- - - — •’ - • ; laik-jvo “globon” ir išgabendavo

» 
kad vi-j viliotojai į karinę tarnybą,

Be perstojo jau dega 
gaisras 3,000 metų

Jagnobo upės slėnyje, 
Kuch-i-Malek gyvenvietėje 
(viduriniame Tadžikista
ne), netoli valstybinės sie
nos, nuolat rūksta tiršti 
balti dūmai. Čia giliai po de Kanados lietuvių 
žeme jau 3,000 metų dega lis 
akmens anglys. Jos užsi- 1 
liepsnojo pačios. Dalį išsi- jc užėmusio aukštesnį “sos- 
veržiančių dujų panaudoja , tą 
vietiniai gyventojai 
krosnims kūrenti, 
degančių ; 
kristalinė siera, kuri lydosi i Kęsgailą nė viename 1 _
ir garuoja. Todėl netoli. raštyje nebuvo nieko rašy-iį Reichą. Ko nepadarydavo 
esančiose uolose atsiranda ta. Mes manome, kad vi- * viliotojai j_ karinę-tarnybą, 
medžiagų, primenančių kai- siems tautiečiams verta su-1 tai apgaules būdu atlikda- 
kių stalagmitus bei stalak-! sipažinti su naujuoju Kana- į vo Kauno miesto burmis- 

_ __  ________  ’ ; lietuvių bendruomenes t] as”. Tokį atsišaukimą St.
I Kenstavičius paskelbė “At- 

1319 metai. Dar teberuse-; cities” 135 nr. —1944.VI.7, 
‘ i Ii- i kai jau visiškai artėjo tary- 

kučiai. Žemaitijoje tebe-■ bmė Armija.
siautėjo budelio 'piechavi-! Su okupantais, lyg tos 
čiaus gaujos. Į Mažeikių' žiurkės iš skęstančio laivo, 

7 000 000 MpyUo 7ifv ! PASIRODĖ SKORPIONAI ! keturklasę mokyklą barz-' išbėgo ir aršiausi jų pakali- 
7.000,000. Mexico City <<bajoras«> Kenstavi-!kai. Kauno miestoJ/burmis-

atvežė savo sūneli Ste-'Das St. Kenstavičius, pri- 
bematant i sikrovęs sunkvežimį prisi- 
mokytoja,! Plėšto turto, atsidūrė Ber- 

tarp kitko jo sesutė, paša- i lyne. Ten jis, gestapo globo- -

ir Amsterdamas — taip pat 
26 salos, sujungtos ne ma
žesniu tiltų skaičiumi.

vietoje 
Azijoje, 
m. aukš-

Aukščiausioje 
esantis kelias yra 
Karakorume (5580

(Pastaba: Prie aukščio 
saiko raidė m reiškia met
rus. Vienas metras yra 3 
pėdos ir 3 coliai ilgio.

Prie ilgio saikų raidės 
km reiškia kilometrus. Trys 
kilometrai beveik dvi 
lakoniškos mylios).

ame-

Dvylika didžiausių 
miestu pasaulyje

1959 metais dvylika 
džiausiu pasaulyje miestų
turėjo po sekamą skaičių 
gyventojų: Tokio, Japoni
jos sostinė — 9,100,600,

di-
titus. Vietiniai kolūkiečiai | d°3 
gauna iš jų alūnus, kuriuos į pirmininku, 
naudoja daugelis Vidurinės
Azijos odos perdirbimo fab- ■ no karo sukeltų gaisrų

Londonas—8,222,500, New I viM-
Yorkas — 8.034,000, Shan-, -------- ~------- '
o-ajus _ 7,100.000, Mask-! ČEKOSLOVAKIJOJE

Čekų mokslininkams Sla-! ?°^as 
me- pio apylinkėje, netoli Pra- Moksle 

, .l įklimpo. Viena kurių ilgis į

—4,500,000, Pekinas, Kini-1 
jos sostinė — (1957 r 
tais) 4.200,000, Buenos Ai-/hos, pavyko sugauti 
res—3,700,000, Chicaga — ' 20 skorpionų, I 
3,620,000, Berlynas — 3,- siekė net iki 30 milimetrų. 
345,000, Sao Paulo — 3,- j nesugabesnio mokinio jamas, dar “burmistravo”

! iki buvo sunaikintas XX 
beko- i amžiaus dvikojų žvėrių hit-

■ lerinis lizdas.
jamos žąsys Stepuką stūmė! Ko kopituliacijos “bur- 

j klasių laiptais. Jei kada irimistrą” matome Uchtės 
■nutūpdavo vienoje klasėje ’“perkeltųjų asmenų” sto- 
■ porai metų, bet Mažeikių vykioje ^einantį stovyklos 
gimnaziją jis baigė.

O po to abiturientas, pa
minęs pluoštą litų, užsire-'

. , Iki šiol Čekoslovakijos te- į ncmačiau->.
420.000 ir Leningradas — ( ritorijoje skorpionų niekad | Tačiau I
3,300,000. . . nebuvo aptikta. Labiausiai nai V mokyto jams 'dovano- i3,300,000. : ‘ ----- -

Kalkuta, Tientsinas, Rio | į šiaurę nutolusios vietovės, 
de Janeiro, Paryžius, Bom-! kuriose iki šiol pasitaiky-1.3 km. ir Mesi-i 200 m. žemiau jūros lygio.

keletą ’, bėjus, Jakarta, Kairas,' davo skorpionų, buvo Pie 
kuriuo0"' 
kanala’.

išdėstvt*’ nila ir New Delhi turėjo:
Po jo seka'lS-je salų, sujungtų 378 til- nuo 2,000,000 iki 3,000,000 Nepalio karalius Mahendra 

Limfiordas Danijoje — 180 tais. Gentas, užimantis 26 gyventojų. ir jo žmona.

Europoje y r a 
stambių miestų, 

Labradore. Tai; gatves pakeičia 
Jo ilgis. Tai — Venecija,

Hong Kongas, Osaka, Los , tų Alpės.
Angeles, Philadelphia, Ma- i ----- ------------

Washingtonas. — Atvyko

ir jo žmona.

j
r -

ūkio vedėjo pareigas. Tik 
čia jis jau nebe Kenstavi- 

'čius, bet Stepas Kęsgailą.
i Clllyo pJuvoLc* iiuu, u/jciit . v* i - •
[gistruoja Kauno universite-; Kai mažiau galėjo naudo
jo teisių fakultete. tis-.lis nletė ūkio vedėjoVie-

ADOMAS ZAGŽECKIS

KAIP ŠIANDIEN ATSIMENUv MM

baisių žudynių, aš mačiau 
tekantį žeme karštą kraują 
nekaltų žmonių. Jo nebe
spėjo sugerti žemė, nė bu-

Ne mokslas rūpėjo 
prakutusiam Stepui, 
užsidėjęs žalią švarką 
įvairiomis žvaigždutėmis ir 
akselbantais bei itališką pi-

tą ii’ tapo plačiai žinomu 
KanadiŠkus 

su miltus jis pardavinėjo to
kiomis. Auksą ir kitas bran
genybes jam atveždavo net

jaujjs spekuliantu.
’i -ii. ~ ;

Perskaičiau rajoniniame ’ duos. Sekančią dieną mus 
laikraštyje vieno dokumen- visus, tarybinius aktyvis
to vertimą iš vokiečių kai- tus, nespėjusius pasitrauk- 
bos su redakcijos prierašu, ti kartu sū Tarybine Armi- 
pavadintu “Su bažnyičos ; ja, suėmė. Uždarė šaltame 
antspaudu.” Mačiau aš ka-' rūsyje, suskirstė į dvi gru- 
daise to dokumento origi- pes, kuriuos šaudyti, ku- 
nalą, su kunigo P. Galkio ' riuos palikti. Mane paliko 
parašu, bažnyčios antspau-: pasmerktų mirti grupėje, 
du. Tik jis buvo parašytas* Rytojaus dieną mūsų ne
vokiškai, o tos kalbos aš ne-; varė šaudyti, tik po vieną 
mokėjau. Tai pasmerktųjų iškviesdavo policijon ir at
minti sąrašas, kuriame ant- gal nebesugrąžindavo. Iš-

! vedė ir mane. Sugriaudė
jo pirmas įsakymas:

—Prisipažink, kad komu-

roji iš eilės—mano pavai

Mano džiaugsmui aš šian
dien gyvas ir noriu pasida- nistu buvai! 
linti su skaitytojais savo 
pergyvenimais, savo patir
tomis kančiomis.

Kaip šiandien atsimenu 
karštą 1941 metų vasaros 
pavakarę. Ėjau žalia lan
ka, kurioje ganėsi mano 
karvė, toliau... klebono P. 
Galkaus ištisa banda. Nei 
iš šio, nei iš to, žiūriu, at
eina klebonas. Dar nepriė- 

' jęs iki manęs, jis pragydo 
saldžiu 
prastai, 
mas:

—Na

balseliu, kaip pa- 
greitai kalbėda-

Adomėli, šaudysim 
tave, šaudysim. Galėsi sau 
keliauti į rojų pas Ievutę...

Aš negalėjau ištarti jam 
nė vieno žodžio. Stipriai 
sunėriau rankas už nuga
ros, nes bijojau... neiškęsiu, 
smogsiu. Į mus skubiai ar
tėjo Kavaliauskas su savo 
žmona. Su ta pačia gies
mele klebonas atsisuko į jį. 
Tik Kavaliauskas netylė
jo... Puolė ant kelių, bu
čiavo klebonui rankas, dre
bančiomis rankomis lietė 
ant kaklo kabojusį rožan
čių...

—Aš nekaltas, nenorėjau, 
kiti prikalbino... Klebonėli, 

Y| pasigailėkit...
V Negalėjau žiūrėti... Su

kandau dantis ir, skubiai 
apsisukęs nuėjau. Galvoje 

( ūžė, spengė. Kokių dvivei
džiu patikėjo draugai... iš-

Aš tylėjau. Policininkas 
■ dar kartą pakartojo tą pa- 
| tį, tik dar labiau rėkdamas 
ir išversdamas akis. Pykčio 
raukšlės susimetė paakiuo
se, kaktoje, panosėje... Ty
lėjau. Man išrengė. Nesu
skaičiuojamą kartų bizū
nas, valdomas stiprių Mi- 
kelionio rankų, vyniojosi 
aplink kūną, iki aš nejau
čiau, muša mane, ar nemu
ša. Skausmas1 buvo visą lai
ką vienodas.

—Pasakysi?! — pertrau
komis, braukdamas pra
kaitą, sušvokšdavo pro dan
tis Mikelionis. Aš vis tylė
jau.

—Ot šuva! Še tau, Vy
tai.. aš nebegaliu, — ati
davė savo bendrui bizūną, 
o pats sudribo kėdėje. Šitos 
rankos mane čaižė kur kas 
stipriau ir mikliau. Galų 
gale... nusibodo. Nesulauk
dami jokio atsakymo, jie 
patys atsakė už mane. At
vertė storą bylą, kurioje 
buvo ir mano draugų reko
mendacijos, rengiantis man 
stoti į šlovingosios Komu
nistų partijos eiles.

—Kas čia?! Ne apie ta
ve rašyta? Mes žinom, su 
kuo reikalą turim! Paka
likas!.. Žemę naujakuriams 
dalinai! Dabar mes tau jos 
duosim!

Man ir toliau beliko ty
lėti.

girdę bombų sprogimą, už- 
1 dainavo internacionalą. Bu- 
I dėlių įsiutimas viršijo ri
bas. Visus sušaudyti!

Vakare, po darbo, kalėji-
Šalta izoliacijos kamera, mo prižiūrėtojai mus grąži- 

Pro mažą langelį matyti no vėl į IX forto kameras. 
Kameroje mes du: Perkėlė į antrąjį aukštą. 

Persi- Eidamas pro šalį kameros, 
pro virbus atpažinau kelis 
veidus. Jų tarpe ir Pustel- 
nika. t-

—Mus rytoj sušaudys . . . 
Adomai, perduok atsisvei
kinimo laišką—štai jis. To
kių laiškų mano rankose 
atsirado daug... Aš žiūrė
jau į juos ir negalėjau su
sivokti. Piktas prižiūrėto
jo balsas ir smūgis į nuga
rą mane pastūmė priekin. 
Gerklę kažkas smaugė, aky
se darėsi pilka... Mirtis, 
mirtis... Šios šaltos, drėg
nos sienos persisunkusios 
tūkstančių nu k a n k i n t ų 
žmonių krauju...

Paskui mane užsida
rė sunkios kameros du
rys, pasisuko raktas. 
Aš visą naktį nesudėjau 
akių. Rytą visus vėl išva
rė prie darbo, tik liepė man 
pasilikti. “Sušaudys kar
tu su visais” — beliko vie
na mintis. Suburzgė ma* 
šinos, atvežė sušaudyti 
apie šimtą žmonių. Jų tar
pe jaunos merginos, moti
nos su vaikais ant rankų. 
Aš viską mačiau... pro ma
žą langelį, slapčia. Išvarė 
ir mano draugus su suriš
tomis rankomis už nuga
ros... šaudė... Ruošiausi 
mirti ir aš. Ant narų iš- 
piausčiau: “Adomas Zag- 
žeckis iš Vilkijos—žuvau.”

Bet manęs nesušaudė. 
Paskendo žudikai naujose 
orgijose. Po šaudymo jie sė
do už valgiais ir gėrimais 
lūžtančių stalų, dainavo, 
šlovino savo drąsą. Ryto
jaus dieną aš vėl išėjau 
prie darbų. Aplinkui tra
tėjo šūviai, netilo sunkve
žimių, atvežančių vis nau
jas ir naujas aukas, burzgi
mas. Netilo moterų klyks
mas, prakeikimai.

gatvė, 
aš ir Rudžianskas. 
metam vienu kitu žodžiu 
ir vėl tylime... vaikštom tai 
greta, tai prasilenkdami.

Gatvėje, prie izoliacijos 
kameros, sustojo moteris. 
Su baltu ryšulėliu rankose, 
pakėlusi galvą aukštyn, ji 
stengėsi kažką pamatyti, 
išgirsti. Juk tai mano žmo
na! Aš ją gerai matau, bet 
ji manęs negalėjo matyti. 
Aš galėjau šaukti iš visų 
jėgų — ji niekaip manęs 
nebūtų išgirdusi. Jos veidu 
tekėjo karčios ašaros, gal
va sviro žemyn. Ji verkė, 
verkė... Man atrodė, kad 
aš išgriausiu tą baisią per
tvarą, kad nors žodį galė
čiau jai pasakyti. Juk da
bar tie, kurie jaučia sim
patiją okupantams, gali ją 
užgaulioti, keršyti. Dažnai 
kaimynas J. Jasunskis su 
pasigardžiavimu prikišda
vo žmonai, arba vaikams: 
“Komunistams čia ne vieta, 
juos reikia sutvarkyti.”

Izoliacijos kameroje kas 
valanda daugėjo žmonių. 
Bematant ji buvo prigrūs
ta pilna pilnutėlė. Ir kuo
ne visi—mano likimo drau
gai. Netrukus prasivėrė 
kameros durys. Buvo skai
tomas nutarimas: “Adomas 
Zagžeckis už komunistinę 
veiklą buvo nuteistas su
šaudyti. Bet bausmė pa- 
keista. Kaip pavojingas 
reichui, nuteistas dirbti pri
verstinų darbų stovykloje 
iki karo pabaigos.”

Kitą dieną mus išvežė į IX 
fortą. Taip, aš buvau IX 
tame forte — žudynių pra
gare... Uždarė mus į nu
teistų mirti kamerą pirma
me aukšte. Rytojaus dieną 
išvarė dirbti prie statybos.

...Pirmą kartą bombarda
vo Kauną. Mano draugai, 
jų tarpe J. Pustelnikas, bū- 
darni Kauno kalėjime, iš-l Ir aš buvau liudininku tų

deliai. Aš mačiau, kaip ko-j j kuteliu, pagal tuo-iis amerikiečių ir francūzų vnin mnrprvd nntjknrinom ’ 1 ■vojo moterys paskutinėmis 
savo gvenimo akimirkomis, 
varomos budelių iš IX for
to kamerų sušaudyti. Jos 
beginklės užpuldavo žudi
kus, draskydamos vaidus, 
antpečius, spiaudy d a v o į 
akis. Jei šautuvo I 
partrenkdavo vieną, jos vie
toje stodavo dešimtys . . .

Žudynės tęsėsi diena iš 
dienos be jokio pertrūkio. 
Liepsnojo benzinu apipiltos 
lavonų krūvos — žudikai 
norėjo paslėpti savo darbus 
pelenuose.

-- Arba mirti kartu su 
jais, arba iš čia kuo toliau, 
—buvo troškimas. Aš ne
galėjau žiūrėti į tokius pa
kalikus, kaip Kazys Kalet- 
ka, kuris buvo tąsyk IX 
forte, teistas už vagystę. 
Jis dažnai sakydavo: “Jei 
nori įtikti viršininkams, 
mušk žydus, mušk nuteis
tus sušaudyti, kiek tik ga
li.” Taip jis ir darė. Spar
dė nieko blogo jam nepa
dariusius žmones, padėjo 
prižiūrėtojams atiminėti iš 
nuteigtųjų auksinius daik
tus, nemaža jų pasiimda
mas ir sau.

Pusę metu išsikankinau 
IX forte. Ta pusė metų 
man pavirto ištisu šimtme
čiu,- kurtinančiu mane ne
sibaigiančiomis žudynėmis.

Keturis metus aš buvau 
mėtomas iš kalėjimo į ka
lėjimą. Paskutinė mano vie
ta—Pravieniškiai.

Buvo 1944 metų vasara. 
Išvarė vokiečiai mus į miš
ką kasti apkasų. Vos pra
dėjus darbą, vokiečiams bu
vo duotas įsakyams—'bėgti. 
Girdėjosi artilerijos gaudi
mas, artėjo Tarybinė Ar
mija, nešdama išvadavimą 
Lietuvai. Pasinaudod a m i 
šia suirute, pabėgome ir 
mes... Kuone kartu su Ta
rybinės Armijos daliniais 
grįžau j gimtąją Vilkiją, į 
savo šeimą. •

laikinę madą garsiai sušu- z°uų. 
ko: “Aš jaunalietuvių va- . ■ .Pradžioje jis buvo Kusto
das!” Uniforma jam atida- -K55 Anglijoje. Bet ten buvo— 
re duris į Kauno miesto in-|^er siaura dirva buyusj^n 
spektoriaus ir vyr. inspek- j burmistrui . Kaip jis su- 

|toriaus kabinetus. isitvarkė” Kanadoje,' kaip ,
1940 metai. Stenąs pra-ps pirko sklypą, kaip state-

buozė DUOiė. Paviršiun išplaukusį!^ namus, dalyvauja kredi- 
jj matome tik 1941 metais.^0 bendrovėse ir kitose sri-' / 
Tada jis klūpojo ant abiejų l^vSe’ J?ve.^.ere^^a ne.s 
kelių prieš Kauno gebiets- kanadiskiams lietuviams vi-
komisarą Kramerį ir pa
sveikino:

— Heil Hitler! Aš, kaip
buvęs Kauno miesto inspek- Kęsgailą

sa tai yra žinoma.
Toks šakotas “veikėjas” 

yra Stepas Kenstavičius-

torius, nesant burmistro, 
noriu būti Kauno burmist
ru.

— Ką tu man “dumhei- 
tus” apie kokius ten bur
mistrus vapalioji. Aš esu 
fiurerio paskirtas komisa
ras, ir man nereikalingi 
“šėmaičių” burmistrai, — 
šėliodamas stora cigarą, 
kalbėjo Kauno gebietskomi- 
saras Krameris.

— Bet, ponas komisare! 
Heil Hitler! Jūs ne taip su
pratote. Lietuvą valdys fiu-

A. VARDUVIŠKIS
“Tėvynės Balsas”, 
1960 m., nr. 24.

JAV žmonių gimimai, 
mirimai, vedybos ir 

persiskyrimai
1958 metais gimė 4,204,- 

000 vaikų, o 1959 m. 4 per 
6 mėnesius—2,056,000.

1958 m. mirė 1,647,000 
žmonių, jų tarpe 936,820

į I

reris ir jo paskirti komisą- vyriškos ir 711,800 moto
rai, o Kauną jūs, ponas ko- riškos lyties. . _
misare. Tačiau jėga valdyti | 1958 m. apsivedė .1,445,- 
sunku, ypatingai kai tebeei-1900, tai mažiau, kaip fe e t 
na karas. Aš siūlau savo I kuriais metais.nuo 19^4 m.' 
paslaugas lietuviams su-!Tais pat metais buvo 167,- 
tramdyti ir, kaip žinantis 787 perskyros. -
vietines sąlygas, daugiau Įdomu tai, kad kai jku-

1958 m. apsivedė 1,445,

Įdomu tai, kad kai ku-

j

i

materialiniu gėrybių ir dar- riose valstijose perskyrų 
bo jėgos didžiajam Reichui buvo labai daug. Oregon 
paruošiu. Aš tarnausiu valstijoje apsivedė 9,798, o r 
jums siela ir kūnu. Mes tą persiskyrė 5,260; Alabama ' I 
puslaukiniu kraštu padary- valstijoje apsivedė 24,44ji, 
sime vokišku. Tik leiskite 
būti man Kauno miesto 
burmistru, — vis meldė St. 
Kenstavičiui

Krameris pagaliau 
ko. Taip Kenstavičius 

sKauno “burmistru”.
Nepamiršo jis ir savo pa

žado dėl vergų verbavimo 
didžiajam Reichui. Dažnai 
okupaciniame lah.rašty j e 
“Ateitis” pasirodydavo to
kie skelbimai:

“Jaunieji 15—20 metų

o persiskyrė 10,920; Cali-t 
fornia valstijoje apsivedė u 
96,330, o persiskyrė 43,- j
90. ’• -J

suti- 
tapo Teheranas. — žemės drę- f 

bėjime Lar miesto srityje je 
žuvo apie 500 žmonių. Pir
miau buvo manyta, kad 
apie 3,000.

U

Kairas. — Indonezijos . |h 
prezidentas Sukamo vieši -JI 
Egipte. ” ’ i

y

3 pusi* Laisvė (Liberty). Antrad., gegužes (May) 3, 1960



J. D. SLIEKAS K5)'

Iš Pittsburgho lietuvių gyvenimo
(Iš mano atsiminimų)

(Tąsa)
Tada jie pradėjo aidiečiams kenkti — 

skųsti LMD susirinkimams, būk aidie- 
čiai ilgai degina šviesas, laikydami 
LMD name pratimus, tai langus palieka 
atdarus išeidami, tai daug triukšmo ke
lia, ir taip be pabaigos...

Mes galvojame, kaip jiems už tą visą 
atsimokėti. Mįjįįyne L M D susirinki
me, kada jie pradėjo mus skųsti, grą- 
žon mes padavėm įnešimą, kad Birutės 
choras būtų atjungtas nuo nuo LMD, 
nes jis nieko gero, apart draugijai nuo
stolių ir skundų ant nekaltų draugijos 
narių, nedaro. Tas buvo lyg bomba, 
mesta į juos!

Tą įnešimą bediskusuojant, abi pu
sės taip įsikarščiavo, kad visi sustojo 
ant kojų ir gatavi buvo griebti už atla
pų. Pirmininkas nebegalėjo susirinki
mo sutvarkyti, ir visas komitetas išėjo. 
Susirinkimas iširo. Kitame susirinki
me, priėjus prie nebaigtų reikalų, ir vėl 
chorų klausimas, ir vėl triukšmas, ir vėl 
susirinkimas pakrinka. Tik trečiame 
susirinkime komiteto nariai jau kalbėjo 
minkščiau ir chorų reikalas nuodugniai 
buvo apkalbėtas, ir didžiuma balsų įne
šimas priimtas—Birutės choras atjung- 

i tas nuo LMD. Tokį smūgį birutiečiai 
gavę, suprantama, mums progresy- 
viams kenkė kiek begalėdami.

MŪSŲ CHORO VADAS ŽIŪRONAS 
PASIIMA ATOSTOGAS

1918 metais Žiūronas pas^imA atosto
gas ir važiuoja i Bostoną pas Reti •aus- 
ką. Rudeniop sugrįžo, ir pradėjome 
choro pamokas. Pasirodė, kad mūsib mo
kytojas nebe tas. Jis davė mums daihas 
tokias, kaip Birutės choro arba bažnyti
niam chorui tinkamas^ “Oi, kur buvaiį 
kiškel mano,“ “Aš pasėjau baltą avižą, 
ir tt.,—balades. Mums tas nepatiko ir 
ėmėme protestuoti prieš tokias dainas. 
Mūsų mokytojui tas nepatiko ir jis 
mums pareiškė: “Aš esu mokytojas ir 
žinau, kokios dainos tinka.“ Tada mes 
supratome, kad su Žiūronu nebus gali
ma susitaikinti. Mes išsirinkome dainų 
parūpinimo komisiją. Tada žiūronas 
dar labiau įsižeidė. Išgirdome, kad J. 
Butėnas paliovė mokinęs Brooklyn© Ai
do chorą.. Tuojau susisiekėme 'su juo, 
klausdami, ar jis sutiktų mokyti mūsų 
Aido chorą... Jis atsakė, kad sutiktų. 
Mes tuoj sušaukėme choro narių susi
rinkimą ir perskaitėme Butėno laišką. 
Po apkalbėjimo, veik vienbalsiai nutarė
me kviesti Butėną choro mokytoju, o 
Žiūroną paleidžiame.

Butėnas, kaip ta nauja šluota, gerai 
šlavė—visiems patiko, ypač tuoj turėta
me parengime, kuriame jis pirmu kar
tu sudainavo kelias daineles stipriu ba
ritonu. Po kiek laiko sužinojome, kad 
Žiūronas mokina Cleveland© Mirtos cho
rą, o mes linksmai dainavome Butėno 
vadovybėje...

KOVA PRIEŠ “KELEIVĮ“
Lietuvių Mokslo Draugystės konsti

tucija sako: LMD pasiskiria vieną laik
raštį už organą ir jį užprenumeruoja 
kiekvienam savo nariui. Kadangi nuo 
seno LMD “Keleivį“ laikė savo organu, 
tai sunku būtų buvę jį atmesti tais lai
kais. Būdavo prieini prie sekretoriaus 
mokėti duoklę, jis klausia: “Kur siųsti 
organą?“ “Į klubą,“ atsako narys. Čia 
“Keleivis” ant stalų taip ir stovėdavo 
krūvomis, nes tie nariai daugumoje jo 
nepaisė, o tūli ir skaityti nemokėjo, bet 
kad draugija už jį moka, tai tegul moka.

Galvojome, kaip čia tą “Keleivį“ su
mažinus? Ir sugalvojome. Priešmeti- 
niame susirinkime mes padavėme įneši
mą, kad draugijos organas nebūtų prie
varta nariams brukamas ,o kad būtų 
leista nariams pasirinkti tokį laikraštį, 
koks jiems patinka, o daugeliui “Kelei
vis’’ nepatinka. Komitetas su kitais 
“Keleivio“ šalininkais piestu stojo prieš 
įnešimą: Jie sakė: “Kaipgi mes galime, 
pavyzdžiui, ‘Laisvę’ duoti nariui, kurios 
mėtine prenumerata 6 doleriai, o ‘Ke
leivio’ tik pusantro dolerio?“ Mes 
nurodome: tegul draugija duoda tik 
tiek, kiek už “Keleivį,“ o skirtumą na
rys pats dasimokės. Mus tuojau palai
kė “Keleivio“ priešininkai, ir po ilgų ir 
karštų diskusijų didelė didžiuma nubal

savo imti tokį laikraštį, koks kam pa
tinka. Kadangi tada LMD turėjo apie 
400 narių, tai -“Keleiviui“ buvo labai 
pelninga vietelė čia, gi dabar gerokai jo 
krūvos ant stalų sumažėjo.
PLIENO DARBININKŲ STREIKAS

Rodos, 1919 metų rugsėjo 1 d. prasi
dėjo plieno darbininkų streikas. Visiems 
buvo aišku, kad streikas bus ilgas ir 
sunkus. Per tūlą laiką dar prieš streiką 
eidami per 22-ros gatves tiltą matyda
vome, kaip National Tube Vvorks Co. 
kieme buvo remontuojami net trys seni 
tusti stovėję namai, o kada remontas bu
vo pabaigtas, pasirodė, kad ten gyvena 
žmones, — Paitmeiis, kaip lietuviai jį i 
vadindavo, kompanija, matomai, įsitai- ’ 
sė būsiantiems savo skebams tvirtoves. ! 
Streikas prasidėjo su geru ūpu ir pasi- i 
ryžimu. Atsimenu pirmąjį lietuvių strei- i 
kierių susirinkimą Soutn Sidės vokiečių : 
Turner Hallėj. Jis buvo labai skaitlin
gas ir entuziastiškas. Čia pirmą kar- I 
tą teko girdėti ir garsųjį jų streiko va
dą W. Z. Kosteri. Jis buvo geras kalbė
tojas ir mokėjo uždegti darbininkus ko
vai iki laimėjimo, sukelti ūpą. Bet su
kelti ūpą ir uždegti darbininkus kovai ! 
laimėti streiką yra vienas dalykas, o lai- ■ 
mėti—kitas.

Streikieriai turėjo viltį, o plieno 
trustas spėką. Jį palaikė miesto valdi
ninkai, taip pat vietos didlapiai ir visas 
valstijos aparatas. Vietos didlapiai išei
davo"’kasdien su didelėmis antraštėmis, 
bliaudami visokias nesąmones prieš 
streikierius, kad tik labiau nustatyti 
žmones prieš streiką. Jie visi vienu bal
su šaukė ir šaukė, kad streiką iššaukė 
ne patys plieno darbininkai, bet Mask
vos bolševikai, jų čia, girdi, privažiavo 
slaptai ir suagitavo ateivius į streiką. 
Amerikos darbo žmonės, girdi, geri, ne- 
maištingi, jie nepasiduos tiems Maskvos 
agentams, ir tt., ir tt.

Ir čiagimiai Amerikos žmonės pati
kėjo tam melui. Jie tuojau ir subėgo į 
šerifų raštines, gavo uniformas, žvaigž
des prie krūtinių, ilgas lazdas ir revol
verius. Ir taip apsiginklavę atėjo prie 
pikieto linijų mušti “Maskvos agentų.“

Buvo atsitikimų, kur pikieto linijose 
stovėjo tėvas, o už kelių žingsnių—sū
nūs su ilga lazda tik laukė, kad tėvas 
žengtų dar žingsnį, ir jis, sūnus, smog
tų lazda tėvui į galvą kaip “Maskvos 
agentui“!

Miesto policija, kaip uniformuota, 
taip slapta, valstijos kazokai (“con
stables”) apsupo geležiniu lanku fabri
kų sritį nuo Second Ave. iki 5th Avė. ir 
nuo Jimanville St. iki Lawn St., ir kaip 
pasiutę šunes, draskūnai žvėrys, lakstė 
ir vaike žmones gatvėmis, kad nesusto
tų, nesusiburtų kur nors būrelis pasi
tarti ar ką. Jie jojo raiti tiesiai ant 
žmonių, jų arkliai išmokyti šokti piestu 
ir kirsti žmogų po savimi. Žiūrint iš 
kur nors pasislėpus, atrodė, lyg kad jie 
medžiotų kokius tai didžiausius žmog
žudžius, ar draskūnus žvėris... Jei tik 
pamatė kur žmogų, ypač vyrą, tuojau 
ginkluoti "velniai apipuola ir šaukia: 
“Kur eini? kas tu?..” Jei tik nespėjo 
tuoj atsakyti, tuojau už sprando ir į ve
žimą. Žiūri žmogus į visa tai ir mąstai: 
tai laivsa šalis, kur valia streikuoti, bet 
taip pat valia ginkluotai policijai ir vi
sokiems valkatoms streikieriams galvas 
daužyti...

Vienintelė vieta, kur dabar lietuviai 
dar galėjo susirinkti ir pasikalbėti, tai 
buvo LMD klubas. Čia jie susirinkdavo 
ir kalbėdavosi, kaip jiems sekdavosi, kur 
toliau nuo fabrikų naktį ar parytėj kur 
nugriebus streiklaužį apkulti. Ypatin
gai tuo didžiuodavosi lietuvis ristikas 
Ch. Aleliūnas, kuris sakydavo: “Kad 
daviau s. b., tai tik dinerkė nuskambėjo 
pakalnėn...“ Jo sandraugai patvirtin
davo, kad taip būdavo.

Tuo laiku “Laisvė“ ką tik buvo pra
dėjusi eiti dienraščiu. Aš tada buvau 
6-tos kuopos knygius, tai kasdien imda-' 
vau po 10 kopijų “Laisvės“ pardavi
nėjimui. Iš sykio ėjosi gerai, bežiūrint 
išparduodavau. Bet vėliau, kada jau 
streikieriai pradėjo nusiminti, matyda
mi, kad streiko nelaimės, o kiti jau buvo 
išbaigę ir santaupas,' reikėjo “Laisvės“ 
skaičių mažinti, o dar vėliau ir visiš
kai sulaikyti.

(Bus daugiau)

.......... .—. ........

LDS GALI JUS APRŪPINTI
GERA APDRAUDA IR PAŠAI PA
Jūs gerai žinote, kad dabartiniu laiku ne tik naudinga, bet ir labai 

reikalinga turėti gerą apdraudą ir pašalpą.
Gal būt jūs, kaip ir daugelis kitų žmonių, turite šiokią tokią apdraudą. 
Bet gerai žinoma, kad didelė didžiuma žmonių yra permažai apsidraudę. 
Jeigu jūs vienas iš tų, rimtai pasvarstykite apie įsirašymą į Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimą.
LDS išduoda narystės paliudijimus ant sekamų paprastos apdraudos 

(whole life) sumų: $150, $300, $500, $1,000 ir $2,000. (Ant $2,000 sumos 
priimami asmenys tik iki 50 metų amžiaus.)

Kiek Reikia Mokėti Už Paprastą Apdraudą
Mokestis eina pagal amžių ir apdraudos sumą.
20 meįų amžiaus reikia mokėti tik 76 centus į mėnesį už $500 apdrau- 

clos; $1.29 už $1,000; $2.36 už $2,000.
40 metų amžiaus reikia mokėti tik $1.28 į mėnesį už $500; $2.34 už 

$1,000; $4.46 už $2,000.
60 metų amžiaus reikia mokėti tik $1.83 į mėnesį už $300; $2.90 už 

$500; $5.58 už $1.000.

Nemokant Duoklių Galima Turėti Apdraudą
Paprastą apdraudą galima pakeisti į išmokėtą (paid-up) apdraudą už 

10 ar 20 metų.
Pavyzdys: Įsirašo į LDS 40 metų amžiaus narys ant paprastos ap

draudos $1,000 sumoje. Už 20 metų jis nusprendžia daugiau nebemokėti 
duoklių už tą apdraudą. Ir jis tuomet gali turėti išmokėtą (paid-up) ap
draudą $585 sumoje. Jis daugiau nebemoka jokių duoklių už tą apdraudą.

Bet jeigu tas narys įsirašo ant $2,000 apdraudos, tai už 20 metų lai
ko jis gali gauti išmokėtą (paid-up) viso amžiaus apdraudą $1,170 sumoje.

Yra žmonių, kurie nenori visą amžių mokėti už apdraudą. Nori išmo
kėti apdraudą per 20 metų.

Jie tokią apdraudą gali gauti įsirašydami į LDS. Jūs galite įsirašyti 
ant $2,000 sumos (jeigu dar neturite virš 50 metų amžiaus). Per 20 metų 
jūs būsite apsidraudę $2,000 sumoje. Gal per tą laiką jums ir bus reikalin
giausia tokioje sumoje apdrauda. Bet už 20 metų—jūs galite nebemokėti 
jokių duoklių, ir turėsite apdraudą virš $1,000 sumoje. Čia jums išeis ge
riau, negu kad jūs įsirašytumėte iš pat pradžios ant taip vadinamos per 
20 metų išmokamos (20 year payment life) apdraudos $1,000 sumoje.

Jauniems Naudinga 20 Metų “Endowment’’ Apdrauda
Jūs galite apsidrausti ir ant 20 metų, “endowment” apdraudos. Ta 

apdrauda ypatingai naudinga jauniems žmonėms. Tai pinigų taupymo ap
drauda.

Daleiskime, 20 metų amžiaus jaunuolis įsirašo ant 20 metų “endow
ment” (sutaupą) apdraudos $1,000 sumoje. (Jei nori, gali įsirašyti ir ant 
$2,000.) Jis moka LDS centrui $3.66 į mėnesį Per 20 metų jis viso sumo
ka $878. Po 20 metų LDS jam išmoka $1,000. Tas narys ne tik kad buvo 
apsidraudęs $1,000 sumoje per 20 metų, bet po 20 metų gavo daugiau pi
nigų negu sumokėjo. Tai geras pinigų sutaupymas. Tą labai gerai įverti- 
tina tie nariai, kuriems LDS dabar išmoka po $1,000 “endowment” apdrau- 
clas.

Didelė Pašalpa Už Mažą Mokestį
LDS dabar moka didelę pašalpą už palyginamai mažas duokles.
Už $12 pašalpos į savaitę reikia mokėti tik 65 centus į mėnesį.
Mokant tik $1.20 į mėnesį, susirgus galima gauti pašalpos $19.80 per 

savaitę.
Pavyzdys: Įsirašo narys į LDS pašalpos antrą laipsnį ir moka tik 

65 centus į mėnesį. Už vieno mėnesio laiko po įsirašymo suserga arba būna 
sužeistas ir serga šešis mėnesius laiko ar ilgiau. Per 7 mėnesius jis viso 
sumoka į pašalpos skyrių tik $4.55. Bet iš LDS už savo ligą jis gali gauti 
pašalpos net $216.

Jeigu toks narys įsirašytų į ketvirtą pašalpos laipsnį, tai per 7 mė
nesius jis viso sumokėtų tik $8.40. Gi pašalpos už savo ligą jis galėtų gauti 
$356.40.

Už vieno mėnesio laiko po įsirašymo narys turi teisę prie pašalpos.
Į LDS pašalpos skyrių gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 50 metų am

žiaus.

Įrašykite Savo Vaikus* Savo Anūkus į LDS
Į LDS galima įrašyti vaikus nuo gimimo dienos iki 16 metų amžiaus 

ant paprastos apdraudos arba ant 20 metų “endowment.”
Galima įrašyti ant sekamų apdraudos sumų: $150, $300, $500, $1,000 

arba $2,000 be daktaro egzaminacijos.
Įrašant 10 metų amžiaus vaiką ant $1,000 paprastos apdraudos rei

kia mokėti tik $2.55 už į tris mėnesius. Už $2,000 reikia mokėti tik $4.95.
Už 20 metų galima nebemokėti duoklių, ir tuomet narys gali.turėti iš

mokėtą (paid-up) apdraudą. Dabar įrašytas 10 metų amžiaus vaikas ant 
$1,000 už 20 metų gali turėti išmokėtą apdraudą $436 sumoje.

Džiaugsmas Jaunam Žmogui Gavus $1,000
Labai .naudinga įrašyti vaikus į LDS ant 20 metų “endowment” ap

draudos. . .,
Įrašant 5 metų amžiaus vaiką ant tokios apdraudos reiktų viso (per 

20 metų) sumokėti tik $814. Už 20 metų LDS atmokės tam nariui $1,000. 
Koks tuomet jam bus džiaugsmas! Narys ne tik kad buvo apdraustas 
$1,000 sumoje per 20 metų, bet po 20 metų gavo žymiai daugiau pinigų ne
gu buvo sumokėta duoklėmis. s

* Dėl įsirašymo į LDS ar dėl įrašymo savo vaikų ar anūkų galite kreip
tis prie LDS kuopos savo mieste arba sekamu adresu;

Lietuvią Darbininką Susivienijimas
104-07 102nd Street, Ozone Park 17, New York
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Kauno HES paleista 
pilnu pajėgumu

Kaunas. — Išsipildė ilga
amžė lietuvių tautos svajo
nė: “Žilasis Nemunas galu
tinai tapo pakinkytas teik
ti savo vandens energiją 
Lietuvos liaudies ūkiui. Di
džiojo Lenino gimimo 90- 
tųjų metų išvakarėse Kau
no hidroelektrinės statyto
jai baigė montuoti pamati
nę turbiną. 1960 m. balan
džio 18 d. tapo didelė lietu
vių tautos šventė: iškilmin
gai buvo paleista Kauno 
HES pilnu pajėgumu.

Paleidimo iškilmėse da
lyvavo partijos, vyriausy
bės vadovai ir daugiatūks
tantinė darbo žmonių mi
nia. Vyravo neapsakomas 
džiaugsmas. Mitinge kalbė
jo partijos ir visuomenės 
atstovai, kurie karštai dė
kojo šauniems Kauno hid
roelektrinės statyto j a m s, 
už jų pastangas prieš laiką 
užbaigti hidroelektr i n ė s 
statybą. Tai didelė dovana 
lietuvių tautai Tarptauti
nės darbininkų šventės: 
1-sios Gegužės išvakarėse.

Įdomu, ką dabar kalbės 
ir rašys į užsienį pabėgę 
buvę Lietuvos buržuaziniai 
valdovai, kurie buvo skep
tiškai nusiteikę ir neigė 
Kauna hidroelektrinės sta
tybą. Tačiau prieš jų norą 
Kauno hidroelektrinė tapo 
gyvų faktu: ji veikia, ji su
kasi.

Tokį milžinišką įrenginį 
Lietuvos darbo žmonės ga
lėjo pastatyti tik prie tary
binės santvarkos, esant bro
liškoje Tarybinių tautų šei
moje, jų pagalbos dėka.

Dabar Kauno HES kar
tu su kitomis respublikos 
elektrinėmis gamins elekt
ros energijos 12 kartų dau
giau negu jos buvo gamina
ma ikikaro. . . D 

partija i r vyriausybė 
priėmė nutarimą, baigus 
statyti Kauno hidroelektri
nę, jau šiais metais pradėti 
naują Valstybinę Rajoninę 
šiluminę elektrinę, kurios 
pajėgumas bus 12 kartų di
desnis už Kauno hidroelek
trinės. Jos statyba pavesta 
Kauno hidroelektrinės sta
tytojams. Tai milžiniškas 
septynmečio statinys.

Naujoji šiluminė elektrinė 
jau 1963 m. duos pirmąją 
elektros energiją, vi&škas 
jos užbaigimas numatomas 
1965 m. Ji bus varoma pi
giu kuru: nafta ir natūra
liomis dujomis, kurios bus 
gaunamos vamzdžiais i š 
Dašavos.

Tai tokiais tempais Lie
tuvos darbo žmonės stato 
savo pramonę žengdami į 
komunizmą. Kiekvienas do* 
ras lietuvis, kur jis bebū
tų, kur begyventų, negali 
nesidžiaugti b e i nesidi- 
džiuoti savo mielos Tėvy
nės pramonės klestėjimu.

A. Mileika
1960-IV-21 d.'

STIPRIAUSI NUODAI
Stipriausi nuodai iš visų 

žinomų, amerikiečių moks
lininko Lėpos nuomone, yra 
radioaktyvus stroncis. Tik 
vienu šaukšteliu šios me
džiagos galima nunuodyti 
visą žmoniją! Vienok rei
kia prisiminti, kad radioak
tyvios medžiagos atomi
niuose reaktoriuose gami
namas labai nedidelis kie
kis. To pačio mokslininko 
apskaičiavimais 2000 me
tais visa pasaulio atominė 
pramonė per dieną jų pa
gamins ne daugiau kaip to
ną. Tame tarpe tik mažy
tė dalelė atiteks stronciui. 
Be to, ilgai veikiantieji ra
dioaktyvūs izotopai yra la
bai gerai izoliuoti, todėl 
žmonių gyvybei negresia.



LIETUVA PAVEIKSLUOSE
JUBILIEJINIS KONCERTAS

Vienas seniausią, respublikos meno kolektyvų —• Vilniaus Valsty- * 
binio V. Kapsuko vardo universiteto akademinis choras (meno vado
vas ir dirigentas LTSR nusipelnęs artistas Pr. Sližys) švente savo dvi
dešimtmetį. Jubiliejiniame konccr to Valstybines filharmonijos salėje, 
be studentų choro, dainavo buvę ch oro dainininkai ir jų vaikai. Jiems 
dirigavo buvę vadovai ir dirigentai—K. Kaveckas, A. Ilčiukas, V. Ar- 
nastauskas ir J. Motiekaitis.

tf:

i

NUOTRAUKOJE: Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universite
to akademinis choras koncer to metu. Diriguoja Pr. Sližys.

Toli už Lietuvos ribų žinoma |K. Giedrio vardo 
kailių fabriko produkcija. Už meniškai sutaurintą 
avikailį Lietuvos kailininkai Bruselo parodoje pelnė 
garbės dplomą ir aukso medalį.

Dabar fabrikas gamina pagal naują technologiją 
daugiau kaip dešimt brangių kailių imitacijų. Papras
tas avikailis, meniškai sutaurintas ir apdirbtas, nesiskiria 
nuo ūdros, vebro, ruonio ir kitų žvėrių kailių. įdie
giant naują kailių apdailos metodą daug kūrybinio su
manumo bei išradingumo parodė inžinierė N. Sadaus
kaitė ir technologė F. Aleksandrytė. Jos suprastino 
kailių apdorojimo technologiją, atsisakė nuo kai ku
rių sudėtingų operacijų.

NUOTRAUKOJE: technologė F. Aleksandrytė 
(centre) su rūšiuotojais J. Vaicekauskaite ir J. Gor- 
danu apžiūri naujus kailių imitavimo pavyzdžius iš 
sutaurinto avikailio.

ČEMPIONŲ 
ATŽALYNAS

atKaunas — čempionų 
žalynas. Taip Lietuvoje 

j dažnai sako sporto mėgėjai.

• pos čempionai — boksinin- 
j kas Algirdas Šocikas, šuo- 
i lininkė į vandenį Aldona 
i Kareckaitė, pasaulio rckor- 
I dininkė Birutė Kalėdienė, 
i garsūs krepšininkai Stepas 
i Butautas, Stasys Stonkus. 
' Kaune ypač daug sporto 
| trenerių, sporto aikštelių, 
I salių. Sportuoti jaunimas 
’ pradeda nuo mažų dienų. 
' Pavyzdžiui, Kauno J. Jab
lonskio vardo vidurinėje 

j mokykloje moksleiviai turi 
nuosavą plaukiojimo basei
ną. Kūno kultūros pamo
kos čia specializuotos — jos 
vyksta daugiausia baseine. 
8-9 metu amžiaus berniu
kai ir mergaitės jau drąsiai 
šokinėja nuo tramplino į 
vandenį, mokosi meistriš
kai plaukti.

Šią žiemą J. Jablonskio 
vardo vidurinės mokyklos 
moksleivių komanda daly
vavo respublikinėse jaunių

KOLŪKINIS DAILĖS MUZIEJUS TAURAGNUOSE
/

Lygiai prieš metus—1959 metų balandžio mėnesį 
Zarasų rajono Vinco Kudirkos vardo kolūkyje buvo ati
darytas pirmasis respublikoje kolūkinis dailės muzie
jus. Po jo sekė antrasis—Šakių rajono “Nemuno” kolū
kyje. Ir štai šiomis dienomis puikiuose Utenos rajono 
“Tauragnų” kolūkio kultūros namuose buvo iškilmingai 
atidarytas trečiasis ir stambiausias respublikoje kolūki
nis dailės muziejus.

Žymiausieji Tarybų Lietuvos dailininkai ir Vilniaus 
| Valstybinis dailės muziejus jam įkurti padovanojo šim
tą įvairių tapybos, grafikos, skulptūros darbų.. Šios do
vanos verte—apie 200 tūkstančių rublių.

Daug svečių sulaukė gražieji Tauragnai muziejaus 
j atidarymo dieną. Į iškilmes atvyko ne tik iš kaimyninių 
! žemės ūkio artelių kolūkiečiai, bet ir svečiai iš Vil- 
i niaus. Tauragniškiai šiltai sutiko savo deputatą žemie- 
' tį poetą Teofilį Tilvytį, Lietuvos TSR dailininkų sąjun- 
! gos valdybos pirmininką grafiką J. Kuzminskį, dailinin- 
' kų sąjungos valdybos sekretorių skulptorių K. Bogdaną, 
1 tapytojus I. Trečiokaitę-Žebenkienę, L. Katiną, L. Sur- 
j gailį, Vilniaus Valstybinio dailės muziejaus direktorių 
i P. Gudyną ir kitus svečius.

Kolūkiečiai nuoširdžiai dėkojo muziejaus organizi- 
I toriams ir dailininkams, kurių darbai papuošė paveikslų 
i galerijos ekspoziciją.

SCENOJE SKAMBA PABAIGTUVIŲ DAINOS
Lietuvos valstybiniam nusipelniusiam dainų ir šokių liau

dies ansambliui šiemet sukanka 20 mėty. Šiam jubiliejai pa
žymėti J. švedo vadovaujamas kolektyvas paruošė naują 
programą. Buvo pastatytas linksmas vaidinimas su dainomis 
ir šokiais “Rugiapiūtė jau baigta.” Režisierius S. Nosevičiū- 
tė, ruošdama vaidinimą, panaudojo poety E. Mieželaičio ir 
Marcinkevičiaus kūrinių ištraukas. Žiūrovas scenoje mato 
linksmus lietuvišky pabaigtuviy papročius. Čia ir apeigos 
“Duoną nuėmėm, duoną ir palikom,” ir alučio gėrimas už 
ilgo ilgo stalo, ir meškos išdaigos. Visas vaidinimo linksmy
bes jungia dviejų jaunuolių — kalvio ir melžėjos — meilės 
istorija.

Pavaigtuvių šventę pradeda šios merginos su rugio varpo
mis rankose. Priekyje—ansamblio artistė Gražina Abrasony- 
tė. (Žiūr. nuotrauką.)

Nuotraukoje; dailininkas L. Katinas su poetu T. 
Tilvyčiu tarp kolūkiečių naujajame muziejuje.

AVIACIJA LIETUVOS ŽEMĖS ŪKYJE
Lietuvos žemdirbiams į pagalbą ateina respublikos 

skyriaus žemės ūkio aviatoriai. Vien šį pavasarį iš lėk
tuvų papildomai buvo patręšta apie 19,000 hektarų 
žiemkenčių bei daugiamečių žolių. Greta papildomo 
žiemkenčių, kukurūzų, bulvių, vasarinių grūdinių kultu- s 
rų bei daugiamečių žolių tręšimo, lakūnai chemikalais, 
naikino piktžoles, padėjo kovoti su miškų, linų pasėlių,! 
dobilų, bulvių kenkėjais.

“...Alutį gėriau, raudona buvau’’ — pabaigtuviy vaišių 
sceną atlieka artistės (iš kairės) Rožė Šimkevičiūtė, Rasa 
Valašimaitė, Nijolė iPetrylaitė ir Janina Chrapkavičiūtė. 
(Žiūr. nuotrauką.)

“...Atvažiavo meška su alučio bačka.”—Nei viena lietu
viška pabaigtuviy šventė nepraeina be tradicinės meškos 
pokštų. Šį kartą į jos glėbį pateko vienas linksmas Šokėjas 
(artistas Juozas Petraitis. Žiūr. nuotrauką).
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Per savo dvidešimt metų ansamblis išaugo į pasaulinio 
garso kolektyvą, tokį, kaip, pavyzdžiui, L Moisiejevo an
samblis. Lietuviškasis ansamblis apvažinėjo visą Tarybą 
Sąjungą, Rumuniją, Lenkiją. Lietuvos artistai svajoja atvykti 
su koncertais ir į Ameriką, supažindinti amerikiečius su nuo
stabiomis Nemuno krašto dainomis ir šokiais.

H

Varnių rajono

Varniai, Taip atrodo šiandien Varnių vienos gatvės 
gyvenamieji namai. 

• ............ ...... .. .
Taryby Lietuvos sostinėje pavasarėjant.

Vilniuje džiugiai buvo sutiktas pavasaris, 
įvyko karnivalas, šventinės eisenos, 

saviveiklininkų koncertai.

JIPo®
' \iš

NUOTRAUKOSE: šventės eisenos
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ir laimėjo kelias pirmąsias 
vietas.

Nuotraukoje matome 15- 
metų moksleivę Birutę Ba
rysaitę, besiruošiančią šuo
liui nuo tramplino. Birutė 
iškovojo respublikos* čempi
onės vardą. Kas žino, gal 
po kelerių metų ji taps Ta
rybų Sąjungos ar net Euro
pos čempione, kaip kad jos 
vyresnioji draugė kaunietė 
Aldona Kareckaitė.

KUBA PEx KA SAU 
LAIVŲ ITALIJOJE

Havana. — Kubos vy
riausybė susitarė su indust
rine firma Italijoje ir per
ka: 12 laivų kraštų apsau
gai, 15 laivų karių gabeni
mui, 2 laivus patarnavimui 
prieplaukose ir 6 malūn
sparnius lėktuvus (helicop-l
terius).

Nuotraukoje: Klaipėdos rajono “Pergalės” koluky- 
į lėktuvą pakraunamos trąšos.

Grupei Vilniaus miesto motery Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Justas Paleckis įteikė ordi
nus ir medalius, kuriais jos apdovanotos ryšium su Tarptau
tinės Moters dienos 50-osiomis metinėmis.

NUOTRAUKOJE: Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 'Pre
zidiumo Pirmininkas J. Paleckis įteikia apdovanojimą “Leli
jos’’ fabriko siuvėjai E. Šinkūnaitei.
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kolūkio nauja karvide pa
statyta iš akmens.
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Pavasario saulutės atokaitoje.
Vilnius, Gedimino kalne papėdėje.
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MIAMI, FLA.
Sekmadieni, balandžio 24 yra stropiai ieškomas. Pras- 

d., tuoj po pietų, užvažia-iti yra tie žmonės, kurie lai
vo pas mus Andrius Stad- ko j 
nikas, ukrainietis, ir sako: ros. Tai antra 
Važiuojame į Lenkų pilie- nelaimė prie mūsų miesto 
čių klubą, kuris randasi —'■—

Chicago, III. j Iš L.D.S. 5-tosios
Kultūras ir Mena Klubas lapsliL konferencijos

li941 metais Čikagos pro- 
lietuviai turėjo!šunis be jokios priežiū- gresyviai

tokia vištų ve^ viską, kas reikalinga •

bus priešrinkiminė politi
kierių sueiga ir prakalbos, 
nes ir mano sūnus, John 
Stadnik, aptiekorius, kan
didatuoja į Dade apskrities 
komisijonierius. O ir ki
tokiu visokiu kandidatu 
bus: į valstijos gubernato
rius, teisėjus, prokurorus 
ir į kitokius urėdus po ke
lis kandidatus. Aišku, kož- 
nas norės būti laimėtoju į 
tokias pelningas vietas. O 
balsavimai bus jau gegužės 
3 dieną.

Bet kaip reikės davažiuo-, 
ti iki to klubo, kuris už apie 
10 mylių, kuomet lietus pi-1 
la kaip iš kibiro jau trečia 

ponas Stad-i

sėkmingam veikimui: pla
čiai skaitomas dienraštis

.. .. . . ! “Vilnis”, penki dideli cho-
\ iename piknike Zeko-; }>ak kjauc]jes teatras. Skait- °. 

nių sode teko sueiti su se- |in u D ir LDS ĮalopoSj 
nais laisviečiais Antanu ir - ■
Alena Pagiegalais iš Bing
hamton, N. Y., kurie buvo ! 
apsistoję pas draugus Su-1 . 
vakus. Taipgi sutikau Sta- P^'myn dar buvo galimas, 
neli iš Newark, N. J., ku- tai turėti savo radijo pro-' 
ris'su savo draugu svečiuo-igi’amą. Tos idėjos sekėjai ir 
iasi pas Jce ir Marv Paukš-1suorganizavo Lietuvių Kul- 

! tūros ir Meno K 1 u b ą.
Tikslas: kelti tarpe lietuviu A. v
kultūrą ir skleisti meną,

parengimai sėkm ingi ir 
skaitlingi.

Vienas geras žingsnis

Balandžio 24 d. buvo lai
kyta LDS V Apskrities me
tinė konferencija New Ha- 
vene, Lietuvių svetainėje. 
Delegatų dalyvavo 20 
5 kuopų ir 4 valdybos 
riai. Viso susidarė 24.

Į mandatų komisiją 
skirta 3 draugai — P. 
kas iš Waterburio, J. Pet
kus iš New Haveno, J. Kaz
lauskas iš Hartfordo.

Apskrityje randasi 7 kuo
pos. Dvi kuopos neprisiun-

nuo
na-

pa- 
Bo-

diena? Bt 
nik sako: 
nuvešiu.” 
mesnėmis

Važiuojant že- 
vietomis, mūsų

taičius.
Taipgi apsilankė pas 

mus draugas M. Simanas 
senas broeklynietis, su 
Zlatkiene, chicagiete, ir V. 
Dirsiene iš Rochester, N. 
Y. Apart to, teko pasisve-1 Programas, 
čiuoti pas draugus ” Ske-1 - u.
berdzius, buvusius* ..-nais! • . 
laikais newarkiecius, kurie ! ku|t-na„ fin. 
čia pastoviai . apsigyveno. į . Xya)te;. Rai). 
Su visais siais ir dar kitais Pfanas Kifka> 
buvo labai malonu Pasi ! Vėliau pirmininkui ir 
beti senais ir dabai tiniai.^; S(?kl. ap]ejdus Čikagą, 
dienos klausimais. y vietą išrinkta Leonas

V. J. Stankus sejka Juozas Ruzgą

cl I € c 7j statant scenoje veikalus ir
’ i rengiant koncertus, duo- 

r a d i j o 
klubo

sekan-
Stasys Klas- į 

itauskas, pirm.; Petras Mi-,

! programas. Pirmoji 
j valdyba susidėjo iš

kaip kokia valtis.
Šiaip taip davažiavome, 

geriau sakant, daplaukėme 1 
iki Lenku klubo. Sueiname, 
į erdvią salę, publikos tik 
apie 100, įskaitant ir kan
didatus, o sėdynių — pen-, 
kiems šimtams. Kandida
tų i i’ 
žinai, o priedui,dar atsive- ,24 th St., 11 vai. 
da savo žmonas, dukras ir par( 
sesutes. Visi kloniojasi ir Ryti, nes bus žingeidus ra- 
pavardes pasisako. Po to i p^-tas 
beveik kožnas kiša s—|UauftVVU. 
skelbimus su programomis ( ros sezono veiklos, o svar- 
ir maldaute maldauja, kad ■ blausia: užsimokėti duokles ' 

; svar- 
liečiančius ranikas ir kiti.

mas ir suvažiavimas įvyks 
netoliausia n u o Bostono, 
tuo būdu kelionė bus ne per 
ilgiausia. Gi mes turime 
nemažai pensininkų, kurie 
turės progą turėti geras 
vakacijas ir mūsų kuopas 
atstovauti.

Sekretorius

Cleveland, Ohio
Iš C. L. M. Klubo 

susirinkimo
Nariu ir svečiu atsilankė 

gražus būrelis.
Skaitytas laiškas nuo d.d. 

J. Z. Stripeikų su padėka už 
atlankymą d. Stripeikienės 
sunkioje padėtyje.

Draugės O. Shimkienė ir 
O. Šule dar likosi nelanky
tos, nes juodvi dar sunkiai 
sergančios.

Drg. H. Salen pasidavė

taino ir Stamfordo kuopos.
Kol mandatus sutvarkė, 

kalbėjo LDS Centro Valdy
bos sekretorius Jonas Siur- 
ba.

Vėliau išrinktas konfe
rencijos prezidiumas —pir-i operacijai.

Valaitis, sek- ‘ Linkime draugėms grei-
J. Mockaitis. itai susveikti.

Nutarta pasiųsti linkėji- 
sergančioms, kurios

Iretorius J- 
i Pirmučiausia buvo
dybos raportai, vėliau kuo-, mus

, pų raportai. Kiek iš rapor- negali lankyti susirinkimų

Los Angeles, Cal
Susirinkimai ir 
“demokratija”

Gegužės 8-tą įvyks L. 
.15 ir L.D.S. 35 kp. sus

• politikierių keli tu-• kimai panu salėje, 1359 W. i gramos davė
11 vai. iš ryto, iniems talentams pasireik:-

eiga visų narių atšilau- į ti, už tai buvo labiausia my-,

Fo t0 | portas B Įvykusio velykų 
savo i banketo. Sprendimas vasa-

tik už juos balsuotume. 
Prie pabaigos paprašė visų 
tvarkingai susėsti, o nuo 
estrados per garsia kalbi 
apie tuzinas kandidatų pa
sakė trumpas kalbas. And
rius Stadnikas 10 minučių 
pakalbėjo lenkiškai, prašy
damas mus balsuot už jo j 
sūnų, John Stadnik, 
čiau nuo darbininkų klasės 
ar unijų kandidatų mes 
nepastebėjome.

Iš priežasties tokio nesvie
tiškai gausaus lietaus, šis 
mitingas buvo i 
gas. Ant rytojaus 
spauda paskelbk kad tokie j 
lietūs pridarė už milijonus 
dolerių nuostolių ūkinin
kams, nes vanduo apsėmė 
tūkstančius akrų žemės,! 
kur gausiai auginami po-1 
midorai, agurkai, bulvės, j 
šebelbonai, kopūstai, salo
tos ir kitokios daržovės.

'ir apsvarstyti kitus 
i bins visuomene
1 klausimus.

Prieš apie 2 metus mies
to valdžia panaikino “inci- 

inerators” (kur gyventojai 
(Sudegindavo atmatas), kad 
I sumažinus “smog” — !

Aplankius laisviečius 
ligonis

Praėjusį sekmadienį susi- 
I tarę trise aplankėme net 

j", ----------------- _ . . - ! tris mūsų draugus ligonis,
tyni asmenys. Tai. a sa y-, pjrmiausįa buvome nuvykę 
mo vizitas išbuvusią Biazi-|. ^enox ligoninę Man- 
lijos prekybos delegaciją ^tane pas Rojų Mizara. 
Maskvoje.. Į Radome ii sėdinti lovoje ir

Maskvoje. buvo susi ai a, j skantant jajkrastj. Džiugu, 
kad Brazi įjos n ai y U į kad mūsų Rojus geroje 
Sąjungos pie<y a, pei i inuotajkoje jr skubiai 
Jis metus, s.ektų $100,000,-1 y._
000 vertes. ' - • -

Tarp kitų prekių, 1960 m. 
Tarybų Sąjunga pristatys Į 
Braziliją 150,000 tonų kvie
čių, o iš Brazilijos 
360,000 kavos maišų.

TSRS ir Brazilijos 
prekybos reikalai

Brasilia. — Atvyko Ta
rybų Sąjungos prekybos de- 
lėgacija, kurią sudaro sep-j

są savaitę turėsiąs pabuvo
ti ligoninėje. Sunkiausiai 
liga buvo užgulusi ant jo 
plaučių. Paliesta esanti ir 
širdis, nors, matyt, tik la
bai mažai — susidaręs ma
žas kokių ten plėvių įdegi
mas. Bet viskas taisosi.

“Ti? i Numušimui svorio gydyto-
• - ; Į jai žada padėti jį ant ribo-

- . | tos dietos.
Paskui p a t r a u kerne į 

E^ooklyną pas didžiosios 
nelaimės ištiktus senus 
nuoširdžius laisviečius Juo- 4 
zą Steponaitį ir Stasį Pdš- 

Jiedu randasi Ox-
Tai

pirks

MIRĖ ŠNIPĖ HORVATH Į
Bellevue ligoninėje mirė i 

šnipė Stephanie 
1942 metais ji įstojo į šni
pų eiles, o 1943 metais įėjo 1 
į Komunistų partiją po 
vardu Stephanie Riedel. 
Partijoje buvo įsigavusi į i 
žemesnių vienetų viršūnes ; 
ir šnipinėjo apie narius, i . . 
1944 m. buvo išmesta iš I ,a1^’ T . TT 
partijos, kaipo trockistė. ilorc Nursing Home.

Po to ji eidavo į parti-1 didžiulė senų n- paliegusių 
ios simnatiku mitine-ns nn žmonių įstaiga. Kai]) žinia,

prot. 
tų pasirodė, tai veikimas 

P.1 °, visur silpnas—kaip apskri- 
4,-U;ties valdyboje, taip ir kuo- 

1U'ipose. Bet reikia pasakyti, 
! kad pas draugus dar nesi- 

. mato per daug nusiminimo.
Radijo progi aruos jiiasi-i p>ar vjsi p0 biski kruta, sa- ( 

dėjo su rugsėjo (Sept.) lCy!kydamk kad ateityje da]y_ i 
1941 m. n ėjo legu lanai, kaj p pagerėti. Kiek te-' rPS atsistoti, 

x a.a 1 a.ls i ko nugirst?, tai beveik visi 
> nusistatę, kad šiemet 
kia rengti parengimus 

atžymėjimui LDS 30 metų ' 
sukakties. Taipgi atrodo, 
kad į LDS seimą delegatai 
bus siunčiamį iš penkių 
kuopų.

Nutarta pasveikinti sei- į 
mą su penkine.

I aukota $5 LDS 
| gui.” 
! Kitą konferenciją nutar- 
ta laikyti Waterbury.

Išrinkta valdyba iš 7 na- 
! rių, kurie pafys pasiskirs 
j vietas. Išrinkti sekami 
j draugai: J, J. Kunca, V. 
i Valley, J. J. Mockaitis, B. 
Madelis, O. Šoliūnicnė, P. 

is taipgi bu-' Kokas, J. Petkus. Ir tuomi 
konferencija baigėsi. Visi 
s k i r s t ė s i gerame ūpo, 
spausdami vieni kitiems de
šinę. J. Striža'uskas

nuo 7:30 iki 8 iki vidurio;
1948 m. Klubo radijo pro- i 

jau-progą

Įima iš visų radijo progra
mų. Programą iš pat pra
džios tvarkė Mikas Batutis, 
pranešėjais (anaunseriais) 
buvo Jonas Kuodis, Juozas

Žinias perdavė “Vilnies” 
red. Leonas Prūseika, jį 
pavaduodavo Vincas And
rulis ir kiti redakcijos na
riai.

t Su pradžia 1945 metų 
su-J skelbimus ir meno progra- 

Ta-1 terštą orą. O miestas įsipa-įma tvarkė 
reigojo išvežti atmatas.! (Stančikas).

i Taksai buvo pakelti, 
| “smog
, svarbiausia, pasirodė ne-
i demokratiška, nes nėra pel- sine organizaciją 

nesėkmin-1 no’ 0 Pe^no> — tai sočia-1 tančiu narių, mokančių me- 
vietinė iIizmas’ Už tai paskutiniu • tines duokles. Prie jo iš- 

i laiku “miesto tėvai” — auklėjimo daug prisidėjo 
kaunsilmanai rengiasi dar du klubo pa-ljotai, Petras' 
daugiau aptaksuoti gyven-! Mikulėnas Gm 1 m 
tojus ir duoti kontraktą ' Leonas Prūseika 
privatiškiems kolektoriams Į Kultūros ir 

į tą darbą atlikti. Tada pasi-lbas ištesėjo s 
j pelnys kolektoriai, pasipel-J kultūros skleidimo

bet;vo ir pranešėjas (anaunse- 
nesumažėjo, o kas ris). Radijo, Kultūros ii 

meno Klubas išaugo į ma- 
su tūks-

Parengimo komisija iš
davė raportą, kad buvo sėk
mingas.

Po viso dienotvarkio tu- 
rėjom mūsų Klubo gimta- i vairiais" vardais^ 
Vienio minėjimą — 21 m. vėl įlindo partijon po vardu

■veiklos. Turėjome vaišes.
Pirmininkė pakvietė na- 

tuo pagerbti 
Į mūsų klubo mirusias nares, 

amžinai, 
nariu €

1 kurios atsiskyrė
i Per 21 metus tokiu 
lyra 24.

Pirmininke pasakė 
į žią kalbą, kad mes,
I rys, esame daug darbų nu- j 
[veikusios dėl visuomenės j 
i labo. Ir kitos draugės kai-! 

T-nno-; na-!bOo. kaip sunku buvo pra- 
C“bowlin-! klubą kurti ir kaip 

i šiandien stovime.
Vardan klubo sukakties 

minėjimo paaukota spau
dai — po $10 “Vilniai” ir 
“Laisvei”.

Sekantis mūsų klubo su
sirinkimas įvyks gegužės 
12-tą d. Mielos draugės, 
malonėkite skaitlingai da- Į 
lyvauti ir naujų narių gau-

gra- 
mote-1

LLD 22 kuopos parengi
mas buvo neskaitlingas, gal 
dėl šilto oro.

Mano ligonis dar neban
do palikti lovos. Kad ir pa
vasaris prašvito, bet jis 
“nepaiso” — jau 6 mene- j 
šiai vargsta ant lovos.

jos simpatikų mitingus po 
, o vėliau

Louise Rader. 1950 buvo; 
susekta ir iš partijos iš- j 
mesta. Priešamerikiniame ! 
komitete ji liudijo prisš! 
daugelį pažangiečių. Mirei 
pasiekus 47 metus amžiaus.!

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuoops susirinkimas 
įvyks gegužės 9 d., 7.30 vai. vak. 
Kviečiame narius dalyvauti šiame 
nepaprastame susirinkime, turėsime 
daug reikalų aptarti, ir prisiruošti 
prie vasarinių parengimų. J. Jas- 
kevičius, Org. (36-37)

OZONE PARK, N. Y.
LLDS 185 kuopos susirinkimas1! 

įvyks trečiadienį, gegužės (May) j 
11 d., “Laisvės" salėj, 102-02 Liber
ty Avė., 7:30 vai. vakare.

Būtinai dalyvaukime, 
mai

ten d. Poškaitis gyvena jau 
kelinti metai, o d. Steponai
tis dar neseniai ten atsi
kraustė. Draugai sako, kad 
įstaiga juos prižiūri gerai. 
Maistu irgi negalima skųs- 
ties. Žinoma, iš karto ne
lengva prie tokio “masinio”

j gyvenimo priprasti. Drau
gai dėkingi tiems, kurie jų 
nepamiršta, kurie juos nors 
retkarčiais aplanko. Kaip 
žinia, d. Poškačiui nuplau
ta viena koja, o Steponai
čiui abidvi. Abudu gali ju
dėti tiktai ratukuose. Be
je, Poškaitis sakėsi nese
niai atšventęs savo 80-tą 
gimtadienį. Pagal amžių n 
abudu draugai labai getai/ 
atrodo. Džiugu, kad jiedu 
nenusiminę, neatitrūkę nuo 
pasaulio ir jo reikalų.

Oxford Nursing Home 
randasi ant So. Oxford St. 
prie pat Fulton St. Prive
ža Independent s u b v ė s 
traukinys. Jiedu randasi 3- 
jame aukšte. Juos aplan- 
kvti galima kasdien bile

Bus rinki- 
delegatų į LLD seimą.

Valdyba (36-37)

OZONE PARK, N. Y. Į
LDS 46 kuopos susirinkimas l 

įvyks trečiadienį, gegužės 4 d., 7:30 
vai. vakare, Kultūriniame Centre, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi nariai dalyvaukite, turėsime 

i svarbių reikalų apsvarstymui.
Kuopos Valdyba

Svarbus LDS 13 kuopos susirin- į 
kimas įvyks trečiadienį, gegužės 4 I 
d., 7:30 vai. vakare. -----
rinkime bus balsavimas 
Komitetą. Pasižiūrėkite 
knygele, gal jau laikas 

Prot. sekr.

laiku.Šiame susi- 
už Centro 

j mokesčių 
užsimokėti. 

(35-36)

So. Boston, Mass.
SVARBŪS 

SUSIRINKIMAI
Gegužės 5 d. yra šaukia

mas svarbus Lietuviu Dar-
• • v Ibin inkų. Susivįeni vj i m o 62 | 

kuopos ir Lietuvių Litera-' 
tūros Draugijos 2 kuopos 
susirinkimas. Šiame LDS 
kuopos susirinkime bus 
renkami Centro valdinin
kai ir delegatai į seimą, 
kuris įvyks liepos 1-2 dd., 
Philadelphia, Pa. Taipgi 
L L D suvažiavimas? įvyks 
liepos 3 d. toje pačioje Phi- 
ladelphijoje. Turėsime iš
rinkti delegatus į suvažia
vimą. Tad svarbu, kad abie
jų orga n i z a c i j ų nariai 
skaitlingai susirinktų.

Reikia pastebėti, kad sei- licijai telefonu: CA-6-1000.

10,000 plienininky 
neteko darbyBROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, gegužės 3 d., 7.30 į 
vai. vakare, naujame Kultūros i 
Centre, 102-02 Liberty Avė. (įėji-l 
mas iš 102 gatvės), Ozone Park. | 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes 
bus rinkimai Centro Komiteto 
Seimo delegatų. ] 
i 
simokėti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba (_ _ _ _.

BROCKTON, MASS.
Liet. Darb. Susivienijimo 67-os

M no Klu-' 
•>vo pažadus ! 

scenoje.!
I

Pirmas veikalas persta-! 
Itytas scenoje, vadovystėje 
;V. Railos, “Valdovo sūnus”,! 
' antras, 3 veiksmu veikalas' 

ii' *■

.'į tragikomedija “Milijonas! 
3 i sielvartų”.

Sekančiais Sezanais su-1 
' rengta sėkmingi koncertai, i

nys miesto “tėveliai”, ir' 
“demokratija” bus atsteig-į 
ta!. Nenuostabu, kad kan-: 
didatai į valdvietes rinki- i 

^Tr . . i I mų eigoje išsieikvoja finan-
West ūkininkas | s;^kak kacĮ užimti nors ir 

f’u mažai apmokamą valdvie-!
tę.

Oras per kiek laiko buvo' Vasnrom.is kl. r 
šiltokas, tačiau paskutinė-!
mis dienomis atvėso iki į programas..
65—70 laipsnių, 
vėjui.

Antroj pusėj miesto, 
South
Frank Langley turi 
ūkius, kuriuose augina viš
tas. Balandžio 25 d. du 
pikti šunes įsibriovė į viš
tidę ir išpiovė 261 jauniklę 
vištelę, kitame ūkvje tie pa
tys šunes papiovė 134 viš
teles. Vienas šuo tano nu
šautas, o antras pabėgo ir

Donald, prezidentas United 
Steelworkers unijos, pa- 

„tro Komiteto iri skelbė, kad per metus 10,- 
Kurių duoklės i^e- j 000 plieno darbininkų nete- 

užmokėtos, malonėkite ateiti ir už- p0 darbo iŠ priežasties aU- 
o;i Izad nnciicicnondi ’Ot UIDČt • 1 '

(35.36) tomatizacijos.
Jis sakė, kad tas patsai 

__________ c? yra kitose industrijose, 
kuopos susirinkimas įvyks gegužės Automatizacija, tai yra įve- 
(May) 5 d„ Liet. Taut. Namo kam- dimaS tobulesnių mašinų, 
bariuose, 7:30 vai. vakare. Prašo- . . .
me narius skaitlingai susirinkti, nes 1 kurių aptarnavimui HiaZiaUj^ 
yra rinkimų biankos dėl centro ko- Į reikalinga darbininkų, 
miteto—turėsime atlikti balsavimą, , 
ir turėsime išrinkti delegatus į LDS i 
14 seimą, kuris įvyks Philadelphi- j 
joje pirmą savaitę liepos mėnesio.

George Shimaitis

POLICIJA GAUDO 
AUTO PIRATUS

Policijos departamentas 
kreipiasi į žmones, kad pa
dėtų sugauti automobilis
tus piratus (“hit and run”). 
Vėlesniu laiku labai dažnai 
automobilistai sužei d ž i a 
žmogų arba užmuša ir pa
lieka gatvėje.

Policija prašo po tokių 
įvykių nužiūrėti vairuotojo 
išvaizdą, paimt “plate” nu
merį, kokios rūšies buvo 
automobilis, jo spalvą ir tt. 
Visą tą tuojau pranešti po-

i kus, kuriuose chorai pildė j 
j-- , Kaip meniški

papučiant I Parengimai, taip ir pikni
kai sutraukė dideles mi
nias žmonių, čikagiečiai 
mylėjo radijo programas ir 
jų naudai parengimus, gau
siai lankė.

Klubas finansiniai gerai 
pasilaikė ir jeigu ne žiauri 
reakcija, būtų išaugęs į la
bai populiarišką Čikagos 
lietuvių įstaigą.

J. P. Stančikas

šakalių žemaitis SUVAŽIAVIMAS
Massachusetts Moterų

(35-36)

Sąryšio 
suvažiavimas įvyks gegužės 15 d., 
11 vai. ryto, Lietuvių Piliečių Klu-

1 be, 823 Main St., Cambridge, Mass. į
11 vai. ryto, Lietuvių Piliečių Klu

REAL ESTATE

Bellport, L. I. Parduodame na
mą (ranch) su dviem miegamai
siais, garadžius, žemės plotas 72 x 
300. Labai gražiai aptaisyta žalu
mynais. $8,750. Prašome skam
binti ATlantic 6-9370. (36-37)

Atsišaukimas | Visus Lietuvius
Tapkite Reguliariu WORKERIO Skaitytoju

Jis yra svarbus darbininkiškas savaitraštis mūsų šalyje anglų kalba. 
Jūsų šeimai reikia ne tik jūsų kalba laikraščio, bet taipgi ir Workerio.

Prenumeratos Kaina $5.00 metams
$3.00 6 mėnesiams, $1.50 3 mėnesiams.

James Jackson
Editor

Louis Weinstock
General Manager

The Worker, 23 West 26th St., New York 10, N. Y.

Enclosed find ................. for ..-•••........... year .... months

Subscription to be sent to

Name

Address

City and State

Cleveland, Ohio
Balandžio 14 d. Clevelan- 

do Lietuvių Moterų Klubas 
turėjo mitingą ir nutarė 
atžymėti klubo 22 metų su
kaktį. Taipgi nutarė paau
koti “Laisvei” ir 
po $10.

Po susirinkimo 
geras vaišes.

Fin.
A. Eitutis

“Vilniai”

turėjome

sekretorė

1.

2.

Kiekvienas 
platinti 
melais.

ŽODY-

3.

4.

5.

LIETUVIŲ GYVENIMAS LIETUVOJ 
IR AMERIKOJ

LIETUVA ŠIANDIEN—tai nedidelė knyga puslapiais, bet labai 
didelė ir stipri savo turiniu, nes joje labai teisingai pasako
ma ir daugybe nuotraukų parodoma, kaip atrodo socialistinė 
Lietuva, jos žmones ir gyvenimas; pasakoma ir parodoma žmo
nių, kurie lankėsi Lietuvoje 1959 m. ir viską matė savo akimis, 
jautė savo širdimi ir patyrė savo objektyviu protu,
lietuvis turi šitą, knygą įsigyti ir platinti — juo labiau 
tarpe tų, kurie yra suklaidinti atžagareivių spaudos 
95 pusi. Kaina $1.00.
AMERIKOS LIETUVIAI ir ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ
NAS—Amerikos lietuvių laikraščių, knygų, mokyklų, parapijų, 
kalbos ir kultūros labai įdomus aprašymas. 366 psl. Kaina $2.00.
ŠIRDIES RŪMAI — pirmasis lietuviškas romanas apie širdį. 
449 psl. Kaina $2.00.
ŠLIUPTARNIAI — didžioji Amerikos lietuvių gyvenimo knyga. 
652 psl. Kaina $2.00.
ČIKAGOS SEšfiLIAI — nuogojo gyvenimo vaizdai. 316 psl.

Visoi« S knygos sykiu tik $5.00 čia arba ir į Lietuvą. 
Persiuntimo kaštus apmokame.

Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

m ui.. jB.w.i.111 .i........... "Ji i

į Prašome išrinkti skaitlingą skaičių 
delegatų. K. čereškienė. (33-36)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•UG**OG*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

: 426 Lafayette St. ■
I <

70 AKRŲ, 
visi įtaisymai, 
luma, kluonas, 
upelis. $8,800, 
kites:
County) Jeffersonville, N. Y.

Help Wanted—Female

7 kambarių namas, 
karštas vanduo, Ši- 
garadžius, bėgantis 
susitarimai. Kreip-

S C HE I DELL, (Sullivan

MERGINOS-MOTERYS
Bus vietų dirbti naujame fabrike, 

su gerom sąlygom. Pradžiai $1.64 
į valandą. Aplikantės turi būti pa
siruošusios dirbti bet pakaitą. Rei
kia kreiptis asmeniškai, 8:30—3:30.< 
vai. dieną, nuo pirmadienio ryto gd * 
penktadienio popietės. Kreipkite 
Personnel Office—NATIONAL b!s- 
CUIT CO., 2211, Route 208, Fair
lawn, N. J. (36-38)

6 p.—LafevS (Liberty)—Antrad., gegužes (May) 3, 1960




