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KRISLAI
Mirė Dr. S. Matulaitis 
Iškilmingai palaidotas. 
Jo nuveikti
Susitikimas su juo.

Rašo R. Mizara

darbai.

SOVIETŲ-BRITŲ SUTARTIS TAIKOS PALAIKYMO LABUI
Grįžusieji Pietų Amerikos Išlaikymui Laisves Dienraščiu

Vilniuje mirė Dr. Stasys 
Matulaitis, sulaukęs 90 me-1 
tų amžiaus.

Jis buvo ikilmmgai pa- ! 
laidotas balandžio 12 d. 1 
Antakalnio kapinėse Vii- Rios”, atvežęs 700 lietuvių, 
niuje. ; bielorusių ir ukrainiečių,

Apie jo gyvenimą, mirtį kurie sugrįžo iš Argentinos 
ir laidotuves, be abejojimo, ■ ir kitų Pietų Amerikos 
parašys mums vilniečiai. i kraštų. Odesos uoste jiems

I buvo surengtas iškilmingas 
sutikimas. Kalbėjo Odesos 
miesto sovieto, 
valdžios ir kiti atstovai. 
Jiems atsakė sugrįžėlių at
stovai — lietuvis, bieloru- 
sas ir ukrainietis. Jie dė
kojo už brolišką sutikimą 
ir išreiškė- savo dideli 
džiaugsmą, kad galį po ilgų 
metų svetur grįžti į savo 
tėvynes.

Trumpas laikas po to at
vykėliai sėdo į traukinius, 
kurie juos išvežė į savo

Dr. S. Matulaitis — vie
nas įžymiausių lietuvių tau
tos sūnų. Jis buvo rašyto
jas ir kovotojas už lietuvių 
tautos laisvę ir šviesesnį 

^rytojų. Prieš pat jo mirtį, 
Tarybų Sąjungos vyriausy-; 
bė apdovanojo D r. Matu
laitį D a r b o Raudonosios 
Vėliavos ordinu už jo nuo
pelnus, atliktus 1905-1907 
metų revoliucijoje.

ninkas, vėliau social-demo- 
k ratas, gi po 1917 mčtų jis 
patapo komunistu ir juo 
buvo iki mirties. Vėliausiu 
laiku jis jau nebegalėjo nie
ko didesnių dirbti, gyveno 
kaip pensininkas.

S. Matulaitis parakė ne
maža knygų bei brošiūrų 
visokiais mokslo klausi-
mais.

Jo veikalas “Lietuvių tau
tos istorija,” išleistas , Lie
tuvoje tuojau po Pirmojo 
pasaulinio karo, buvo pla
čiai pasklidęs ir tarp Ame
rikos lietuvių.

Jis parašė didelį ir svar
bų veikalą “Religija ir jos 
socialė reikšmė,” kurį iš
leido mūsų Literatūros 
Draugija 1931-1932 metais 
dvejuose tomuose.

Pirmo tomo buvo at
spausdinta 5,000 egzemplio
rių ir knyga kaip bematant 
buvo išplatinta. Antrojo 
tomo buvo spausdinta dau
giau egzempliorių. ų

Jis parašė ir daugiau 
svarbiu veikalu. *• v

ii e t ii v i a i specialiu j i e m s 
skirtu traukiniu -- i Vilnių k

Odesa. — čia atplaukė, tėvynes. Specialus trauki- 
Argentinos laivas “Entre nys išvežė lietuvius 

tuviu * Vilni:

$15,000 Fondas
Fondo reikalas žygiuoja pirmyn, tačiau palengva. 

Nematyt kolonijų susidomėjimo ruošti pramogas tam 
reikalui. O • pramogos yra pats gausingiausias šaltinis 

Imk sukėlimui finansų.
Vilniaus, kur jų laukė ki
tas, lietuviškas.

(Rašant
sutikimas.

šiuos žodžius
$25 Prietelių Klubas

Į Klubą šį sykį gavome keletą narių. Vieni užsimo-
specialusis traukinys jau kėjo pilnai, kiti, kurie neišgali antsyk, įstojo su dalimi 

yra pasiekęs mokesčio:greičiausiai
Vilnių. Iš žinių agentūrų 
pranešimų aišku, kad lie- 

Ukrainos i tuviai sudarė gerą dalį tų

turime tikslaus skaičiaus, 
kiek lietuvių šiuo kartu 
grįžo. Be abejo, vėliau apie 
tai bus sužinota iš Lietu
vos spaudos).

Eks-Baltimorįetis .............................
Iš Prospect, Conn................................
B. Tuškevičius, Scranton, Pa. . ..
A. P. V. Gasper, Grand Rapids, Mich

. $40,00
.. 25.00
.. 25.00
... 7.00

New Yorke

Edenas priėmė pakvietimą 
aplankyti Maskvą; Sovietų 
vadovai jau plaukia namo

Policija pratinosi kaip 
mušti kitus,—ir sužeidė 
bei sumušė 20 saviškių...

Tokyo.— Pirmajai Gegu
žės artinantis, Tokyo poli
cija pravedė pratimus, kaip 
vaikyti demonstr a c i j a s, 
mušti demonstrantus. Pra
timai buvo gan realistiniai: 
apie šimtas policininkų lošė 
“riaušininku” roles. Jiems, 
buvo įsakyta mesti akmenis 
lyg į policiją, bet bent kiek 
nuošaliu.

Vienok, “riaušininkai” 
taip įsigyveno į savo roles, 
kad pradėjo tikrai akmeni
mis bombarduoti policinin
kus. Anie, pamatę, kad jų 
kolegos ne juokais juos ata
kuoja, paleido darban gu
mines ir medines lazdas.

Veronika Mineikiene, So. Boston, Mass. 
Wm. Janowski, McDonald, Pa..............
J. Cibirka, Far Rockaway, N. Y.........
D. Gabaliene, Brooklyn, N. Y..............
T. Laucius, Brooklyn, N. Y..................
D. Burba, Stamford, Conn....................
P. Aniskevičius, Newark, N. J..............
Stanley Urbonas, Philadelphia, Pa. ... 
Vincent Stroll, Freehold, N. J..............
Julia Werner. So. Euclid, Ohio ...........

Londonas. — Prieš pat 
išvykdami namo, Bulgani
nas ir Chruščiovas davė 
spaudos konferenciją, ku
rioje dalyvayo 450 žurna
listų. Bulganinas paskelbė, 
kad premjeras Edenas pri
ėmė pakvietimą aplankyti 
Maskvą, nors data, kuomet 
tas bus padaryta, dar nenu
statyta.

Bulganinas ir Chruščio
vas bei kiti delegatai išvy
ko traukiniu iš Victoria 
stoties Londone link uosto, 
iš kur jie kariniu laivu

“Ordzonikidze” išplauks 
link Karaliaučiaus.

Prieš apleisdami Brita
niją, tarybiniai vadai dar 
atliko sekamus dalykus:

1. Ant greitųjų aplankė 
Edinburghą, Škotijos sos
tinę, kur jie buvo sutikti 
gan šiltai.

2. Priėmė darbiečiu va
dų delegaciją, kuri atvyko 
atsisveikinti su jais.

3. Padėjo vainiką ant 
Karolio MaHtso kapo High-

darbininkij

Mini 1 Gegužes 
šį pirmadienį
New Yorkas. — šio did

miesčio darbo žmones švęs 
tarptautinę
šventę, Pirmą Gegužės, šį 
pirmadienį, balandžio 30 ą, | 
masiniu mitingu-demon- j 
stracija tradicinėje vieto
je, Union Skvere. Mitingas 
vyks tarp penktos ir sep
tintos Valand. popiet.

Lima, Peru. — Streikuoja 
geležinkeliečiai, aut o b u s ų 
vairuotojai ir kitų susisie
kimų priemonių darbinin
kai.

Pasėkoje to viso 20 polici
ninkų buvo nuvežta ligo
ninėn — vieni tik sumušti, 
kiti sužeisti, su suskaldyto
mis galvomis.

Grįžę jūreiviai Maskvoje padare 
pareiškimą apie savo sugrįžimą

1931 metais man teko su 
Dr. S. Matulaičiu praleisti 
nemaža smagių valandų 
Minske.

Jis tuomet buvo Baltaru
sijos Mokslų Akademijos 
tikrasis narys.

Atsimenu, vieną popietį 
nuvykau į jo raštinę ir ra
dau jį rašant vienam bal
tarusių žurnalui kažkokį 
mokslinį traktatą.

Tuomet jis man atrodė 
jau labai senas — pražilęs, 
bet gražus ir dar vikrus. 
Daug įdomių dalykų jis 
man pasakojo iš praeities.

Įdomiausia man tačiau 
buvo tai, kad Dr. Matulai-|mo’ 
tis sakė, jog jis laisvu lai
ku studijuoja vokiečių kal
bą. Jis sakė, kad pirmiau 
neturėjęs progos ta kalbą 
gerai užvaldyti, todėl da
bar einąs pas vieną vokie-

(Tąsa 3-čiame pusi.)

Maskva. — Penki tarybi
niai jūreiviai, kurie sugrį
žo tėvynėn po to, kai apie 
pusmetį pagyveno Ameri
koje, padarė pareiškimą 
spaudos konferencijoje. Jų 
klausėsi apie šimtas laik
raštininkų iš pačios Tary
bų Sąjungos ir iš užsienio, 
jų tarpe ir keli amerikie
čiai.

Tie jūrininkai, šiškinas, 
Lukašnovas, Širinas, Ria- 
benko ir Vaganovas, pa
neigė Amerikoje daromus 
kaltinimus, kad jie buvę 
jėga išvežti. Kaip tik at
virkščiai, sakė tie jūrinin
kai — jie jau ilgokas lai
kas atgal bandė išvykti na- 

bet amerikiečiai jiems 
vis darė kliūtis. Jie sakė, 
kad jie atvyko Amerikon 
tik tam, kad galėtų grįžti 
namo, į Tarybų Sąjungą.

praeitais metais 
tankerį 
suėmė,

Mat, 
čiangininkai jų 
“Tuapse” Pacifike

internavo juos ir grupę ki
tų jūrininkų, čiangininkai 
paskui paskelbė, kad jū
rininkai nenori grįžti na
mo. Bet tai buvo prieš jų 
norą ir jie buvo laikomi 
kaip kaliniai. Jie tada su
prato, 'kad pabėgti iš 
čiangininkų nagu bus labai 
sunku, bet gal bus .leng
viau išvažiuoti iš Ameri
kos.. Jie tada padavė pra
šymą rasti prieglaudą A- 
merikoje, bet jau tada, a- 
pie pusmetis atgal, jie pri
siekė viens kitam, kad dės 
visas pastangas grįžti na-, 
mo.

Nuo to laiko jie vis ban
dė susisiekti su Tarybų Są
jungos pareigūnais New 
Yorke, bet vis buvo ap
supti anti-tarybinių emi
grantų ir kitokiu agentų, 
kurie jiems kliudė, iki pa
galiau pasisekė susisiekti ir 
gauti pagalbą grįžimui na
mo.

Reutheris sako

... $15.00 

.... 12.40 

.. . 12.00 

.... 10.00 
... 10.00 
.. 10.00 

.... 7.00 

.... 5.00 

.... 2.00 

....... 2.00
Po $1: J. Stagg, Brooklyn, N. Y.; Vincas Sodaitis 

Brooklyn, N. Y.; B. Ivanauskas, Brooklyn, N. Y.
(Tąsa 4—tame puslap.)

Nori jo ar nenori — 
Nixon kandidatuoja
Washingtonas. — Trečia

dienį prez. Eisenhoweris 
savo spaudos konferenci
joje pasakė, kad dar netik
ra, ar Nixonas kandida
tuos į vice-perzidentus. Jis 
sakė, kad Nixonas turės 
nuspręsti.

Iš prezidento tono dau- 
gima stebėtojų susidarė į- 
spūdį, kad jis arba jo pa
tarėjai nelabai norėtų Ni
xono. Jau kelintas, mėnuo, 
kai kalbama apie tai, kad 
Eisenhowerio štabas sten
giasi įkalbėti Nixonui, kad i nutarimo kandidatuoti.

jis nekandidatuotų, o pri
imtų vietą kabinete, jei re- 
publikonai laimės rinkimus.

Prezidento pareiškimas 
trečiadienį, kaip matyt, iš
judino Nixoną. Jis pajuto, 
kad jis turi greit pasisaky
ti, arba bus pervėlu. Tad 
ketvirtadienį jis atsiskubi
no pas Eisenhowerį ir jį 
informavo, kad jis skaitys 
sau už garbę, jeigu vėl 
bus nominuotas. Eisenhow- 
eris, negalėdamas sakyti 
ne, pareiškė, kad jis “pil
nas džiaugsmo” dėl Nixono

Demokratai 
kryžkelėje

Washingtonas. — AFL- 
CIO Industrinių unijų de- 
partmento galva Walter 
Reutheris sako, kad Demo
kratų partija stovi kryžke
lėje. Demokratai, sako jis, 
turi pasirinkti: ginti civi
lines teises, arba išnykti 
kaip partija. Jis sakė, kad 
demokratai ilgai negali 
tęsti savo dvejopo veido 
rolę, negali turėti du taip 
priešingus sparnus, — libe
raliniai prounijinį Šiaurės 
pakraščiuose, ir ultra-re- 
akcinį diksikratinį pietinė
se valstijose.

Reutheris sakė, kad jis 
pats prisidėtų prie Demo
kratų partijos palaidojimo 
kaip politinės jėgos, jeigu 
jis neužims tvirtos pozici
jos prieš rasinę segregaci
ja.

Spaudos konferencijoje 
Bulganinas sakė, kad jis 
prašė Edeno tarpininkauti, 
kad Tarybų Sąjunga galė
tų pagerinti santykius su 
Amerika.

Bendras komunikatas, po 
kuriuomi pasirašė Edenas 
ir Bulganinas, sako, kad 
taikos užtikrinimas Arti
muose Rytuose yra vienas, 
svarbiausiu tikslu, c v

Britanijos spauda sako, 
kad tarybinių vadų viešna
gė, bendrai kalbant, sukė
lė ‘ribotą optimizmą,” tai 
yra, pasiekta nemažai, nors • 
gal ne tiek, kiek buvo ti
kėtasi.

Washingtonas. —Komer
cijos sekretorius S. Weeks 
paskelbė, kad Amerika 
švelnins draudimą pre
kiauti su Sovietais. Drau
dimas nuimtas nuo 700 pre
kių rūšių, kurių iki šiol ne
leista eksportuoti į socia
listinius kraštus.

Nixono sėbras
Washingtonas. — Senati- 

ma» tyrinėtojai sako, kad 
artimas vice-prezidento Ni
xono, sėbras ir jo politinių 
kampanijų vedėjas Murray 
A. Chotiner yra įveltas į

sukčių draugas
nešvarias suktybes. Jis ga
vęs $5,000 nup Hermano 
Kravitzo, uniformų fabri
kanto, kuris kaltinamas 
valdžios apgaudinėjime.

Paskutiniai pranešimai
Priinceton, N. J. — Alger 

Hiss skaitė paskaitą vie
tiniame universitete, kur 
jį pakvietė studentų orga
nizacija. Jis kalbėjo apie 
Ženevos reikšmę ir atsaki
nėjo į klausimus. Reakci
ninkai bandė sukiršinti 
riaušes prieš jį, bet tas 
jiems nepasisekė.

• Washingtonas. — AFL- 
CIO elektristų unija (IUE) 
atmetė nepriklausomos pa
žangiečių vadovaujamos e- 
lektristų unijos HE pasiū
lymą susilieti.

Washingtonas. — Senato 
taip vadinamas vidujinio 
saugumo komitetas ištrau
kė iš kalėjimo du šnipus, 
Harry Gold ir David 
Greenglass, ir juos vėl vie
šose sesijose klausinėjo a- 
pie tai, ką jie jau keleri me
tai atgal pasakojo teismuo
se. Gold ir Greenglass tai 
tie, kurie prisidėjo prie 
Rosenbergų nuteisimo. 
Greenglass yra Rosenber- 
gienės-brolis;

Zonguldak, Turkija. — 
Anglies kasyklos sprogi
me žuvo 8 mainieriai.

Hammarskjoldas ragino sudaryti 
maišytus patrulius pasieniuose

savo jaunus sūnus, kad tie 
apsigyventų Izraelio pa
sienio sodybose kaip pio
nieriai. Izraelis ypatingai 
pageidauja, sakė delega
tai, jaunų žmonių, kurie 

maišytus patrulius pasie- | tarnavo karinėse pajėgo-

Beirutas. — Jungt. Taii- 
I tų generalinis sekretorius 
Dag Hammarskjoldas pa
siūlė egiptiečiams, izrae
liečiams, sirijiečiams ir 
jordaniečiams sudaryti

• V k , ,

niuose. Jis norėtų, kad pir
miausia tokie patruliai bū
tų sudaryti Egipto-Izraelio 
pasienyje, kur padėtis la
biausiai įtempta. Maišyti 
būreliai Egipto ir Izraelio 
karių, pagal HammarskjoL 
do planą, patruliuotų pa
sienius.

Sionistų suvažiavimas
Jeruzalėje vyksta pa

saulinis sionistų suvažiavi
mas, kuriame dalyvauja 
keli tūkstančiai delegatų, 
jų tarpe keli šimtai iš Ame
rikos. Izraelio delegatai 
suvažiavime kritikavo a- 
merikiečius. sionistus. Jie 
sakė, kad verčiau negu pa
galbos pinigais, amerikie
čiai sionistai turėtų siųsti

se.

Dienos šviesos 
taupymo laikas

Dienos šviesos taupy?no 
laikas Įeina galion šį sek
madienį, balandžio 29 die
ną, antrą valandą ryto ir 
tęsis iki spalio 28 dienos. 
Tad šeštadienio vakare, 
prieš einant miegoti, pas
tumkite laikrodžio rodyklę 
viena valanda pirmyn.

ORAS NEW YORKE 
t

Apsiniaukę, protarpiais
lietus
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DARBININKAI IR 
DEMOKRATŲ PARTIJA

NIEKAM NĖRA PASLAPTIS, kad demokratų 
partija labai daug remiasi organizuotų darbininkų ju
dėjimu.

Daugelis demokratų kongresmanų, senatorių ir 
valstijimų seimelių narių bei valdininkų esti išrenkami 
tik dėl to. kad juos remia darbo unijos, organizuoti dar
bininkai, kurie savo partijos neturi.

Roosevelto laikais organizuoti darbininkai turėjo ne
maža draugų valdinėse įstaigose. Rooseveltas kreipė 
didžiulį dėmesį į darbo unijas, klausdavo jų vadovų pa
tarimų, su jais dažnai tardavosi.

Šiemet rinkiminiai metai. Bus renkamas šalies pre
zidentas, bus renkami visi Atstovų Buto nariai, bus ren
kamas trečdalis senatorių, etc.

Demokratų vadovai ir šiemet, taigi, kreipsis pas or
ganizuotus darbiuinkus paspirties, norės gauti jų balsus.

Bet demokratų partijoje neina viskas gerai. Demo
kratų partijon įeina pietinių valstijų baltieji šovinistai- 
rasistai. Kai kurie ių Kongrese turi užėmę žymias ko
mitetuose vietas — pavyzdžiui, senatorius Eastlandas, 
aršus rasistas.

Dėl to Reutheris padarė aštrią pastabą demokratų 
partijos vadovams. Kalbėdamas įvykusioie automobilių 
pramonės darbininkų-unijistų švietimo klausimais su
šauktoje konfprencijoje Washingtone (dalyvavo apie 3,- 
000 delegatų), Reutheris sakė demokratams: Jei jūs 
darysite nusileidimus tokiems rasistams, kaip Eastlan- 
das, tai negalite tikėtis iš organizuotų darbininkų pa
ramos !

Iš tikrųjų, jau labai laikas, kad demokratų partija, 
jei ji nori gauti organizuotų darbininkų balsus, apsivaly
tų, kad ii bandytų suvaldyti rasistus, reakcininkus. Ta
sai “vidurio kelias,” kuriuo bando eiti Stevensonas, Ame
rikos žmonėms nėra priimtinas.

DEL dideliu algų MAŽINIMO 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

TARYBŲ SĄJUNGOS vvriausybė paskelbė, kad vi
sai eilei žmonių tampa sumažintos algos. Pareiškimas 
liečia t. v. baltakalnierius: rašytojus, aktorius, dailinin
kus, administratorius, ir tt.

feakoma, šis pareiškimas palies šimtus tūkstančių 
individualų. Kai kuriems tų kategorijų žmonėms algos 
sumažintos apie 50 procentų.

TSKP 20-ajame suvažiavime, atsimename, Chruš
čiovas sakė, kąd prie to bus eita. Jis minėjo, kad tiems, 
kurie gauna labai aukštas algas, jos bus sumažintos, o 
eiliniams darbo žmonėms algos Ims palaipsniui didi
namos. Tas'pats ir su pensijomis. Chruščiovas sakė, 
kad kai kurie pensininkai gauna perdideles pinigų su
mas, o kai kurie — permažas. Visa tai, sakė jis, bus pa
taisyta.

Taigi dabar šis tarybinės vyriausybės pareiškimas, 
atrodo, ir yra bandymas sulyginti apmokėjimą žmonėms 
už jų darbą. Aišku, pilno sulyginimo nebus padaryta, 
tai dar nėra galima, kadangi žmonės dirba ne vienodą 
darbą.

Komercinė spauda dažnai prikaišiojo Tarybų Są
jungai daug maž taip: Girdi, ten atsirado “nauja, bur
žuazija” — aktoriai, rašytojai, dailininkai, inžinieriai, 
administratoriai gauna perdaug aukštas algas, palyginti 
su fizinio darbo darbininkais. Įdomu, ką dabar toji 
spauda pagiedos?

KAS TEN IŠ TIKRŲJŲ BUVO?
BULGANINAS IR CHRUŠČIOVAS Londone pa- 

ruošė anglams priėmimą. Tai įvyko didžiojoje Claridge 
hotelio salėje.

Priėmime buto atsilankę patys žymiausieji Angli
jos vyrai ir moterys: valdžios pareigūnai, mokslinin
kai, švietėjai, visuomenininkai. Buvo ten ir garsusis 
aktorius Charles Chaplin. Ant stalų buvo pridėta vi
sokių užkandžių ir gėralų, kad svečiai galėtų pasivai
sinti — išgerti ir užkąsti. Tokius parengimus-pobūvius 
vyriausybės nariai rengia visur, visuose kraštuose.

Bet čia, sako korespondentai, įvyko kas tokio nepa
prasto: susirinko tiek daug svečių, kad spūstis buvo 
labai didelė. Ir toje spūstyje vienas stalas buvo apvers
tas su viskuo, kas ant jo buvo!

Sakoma, apie 1,500 žmonių buvo susirinkę pama
tyti, pasveikinti tarybinius'svečius.

jei toks dalykas būtų įvykęs Maskvoje, tai komer
cinės spaudos rašeivos būtų šaukę: žiūrėkite, ką “ne
kultūringi ruskiai” padarė! Betgi šis įvykis atsitiko 
“kultūringiaušiame mieste,” Londone!

Na, kaip ten bebūtų, šis Chruščiovo ir Bulganino 
suruoštas pažmonys ilgai bus atmintinas.

2 pusi. Laisvė (Liberty), Šestad. Bal. (April) 28, 1956

60 metip kai gimė poetas . Julius Janonis
Šių metų balandžio 5 d. 

| sukako lygiai 60 metų, kai 
l gimė lietuvių proletarinis 
! poetas Julius Janonis. Ta
sai įvykis Lietuvoje buvo 
labai plačiai ir įspūdingai 

j atžymėtas. Mes čia spaus- 
i diname vieno žymiausiųjų 
i Lietuvos rašytojų A. Gu- 
■ daičio-Guzevičiaus straips- 
, nį, paimtą iš Vilniaus 
i “Tiesos,” apie įžymųjį po
etą. — Red. v

Mūsų šalies žmonės ypa
tingai šiltai mini be laiko 
žuvusį kovotoją už socialis
tinę revoliuciją, liepsningą 
poetą-bolševiką Julių Jano
nį. €

caro priespaudos metais, jis 
sugebėjo pro gaubiančias 

I aplinką miglas įžiūrėti atei

pasirodo lietuvių socialde- valstiečiai niekuomet jo ne- 
mokratų bolševikinės orien
tacijos laikraštis “Vilnis.” 
J. Janonio vadovaujama, 
moksleivių grupė karštai 
sveikina laikraštį ir viso
mis. jėgomis stengiasi jį pa
remti.

Kai 1914 m. J. Janonis at
siunčia į “Vilnies” redakci
ją savo rašinius, jis pasi
reiškia ne tik kaip nuosta
baus talento revoliucijos 
dainius, bet kartu ir kaip 
visai subrendęs proletarinis 
veikėjas. Viename savo ra
šinių, po Šiaulių darbininkų 
laimėto streiko, J. Janonis 
nuodugniai išna g r i n ė j a 
sėkminga kova ir aprašo ja 
“Vilnyje.”

Karo metais prasidėjusi 
evakuacija nubloškia J. Ja
nonį į Voronežą, kur jis

.y..-

JULIUS JANONIS

Pakilusio į ko: ties
vą prieš carizmą ir kapita
lizmą proletaro asmenyje 
jis sugebėjo įžiūrėti nau- i 
jos, socialistinės visuome
nes kūrėją ir skelbė jo per
galę! Dėl to ir šiandien J. 
Janonis tebegyvena tarp I 
mūsų, o jo proletarinės re- j 

i voliucinės kūrybos 
1 jas tęsia 
į poetai ir prozininkai.

J. Janonis gimė 1896 me- 
Itų balandžio 5 dieną Biržų 
; rajone, Beržinių kaime. Iš 
i pat vaikystės J. Janoniui 
teko skursti, badauti, teko 
tarnauti buožynėse. Ir net 

• pradžios mokslą Julius išė- 
ijo tik pripuldamas prie 
i knygų žiemos mėnesiais, 
pasibaigus d a r b a m s pas

tuojau susiriša su marksis
tinėmis moksleivių grupė
mis. Netrukus jis suburia 
apie save keliasdešimt jau
nuolių, kurie palaiko ryšius 
su pogrindine V o r p n e ž o 
bolševikų partine organiza-

užniirš,” — rašė V. Kapsu
kas.

Pasaulinio imperialistinio 
karo metais Petrograde bu
vo labai daug karo pabė
gėlių iš Lietuvos. Daugelis 
tų pabėgėlių jau dirbo stam
biose to miesto karinėse 
įmonėse. Julius Janonis 
persikelia į Petrogradą ir 
imasi propagandisto darbo 
tose įmonėse. Jo pastango
mis buvo sudaryta visa ei
le lietuvių bolševikų kuope
lių fabrikuose. Kada susi
darė “Lietuvių Petrogrado 
RSDRP bolševikų rajonas,” 
vadovaujamas atskiro ko
miteto, J. Janonis liko žy
mus to komiteto aktyvistas, 
organizatorius ir propagan
distas, nuolatinis pranešė
jas susirinkimuose.

Daug kartų nesėkmin
gai mėginę patraukti į savo 
pusę J. Janonį, primaginti 
jį buržuazijos teikiamomis 
gėrybėmis, nacionalistai 
klerikalai ir liberalai ryž
tasi pagaliau jį likviduoti 
ir deda pastangų, kad caro 
žandarmerija ji suimtų. 
Kunigų Laukaičio ir Olšau
sko keliskart įskųstas caro 
och rankai, J. Janonis nuo
latos sekamas.

Caro ochranka J. Janonį 
suima, uždaro į Petrogrado 
“Kresty” kalėjimą, tačiau 
šį kartą greit paleidžia. J. 
Janonis pasitraukia į Tartu 
(Dorpatą). Ten jį priima 
vietiniu, lietuvių revoliucio
nierių būrelis. Bet šnipų se- 
kiojamas, Janonis turi pa
sitraukti toliau — į Jeka- 
terinoslavą. Pakeliui perse
kiotojai pasiryžta jį suim
ti. Jis mėgina bėgti, šoka 
pro vagono langą, visas 
sipiausto į stiklo šukes, 
vis tiek negali ištrūkti 
žandarų, — jį suima ir
daro j Vitebsko kalėjimą;

Tik 1917 metais, po vasa
rio revoliucijos, sugriuvus 
carizmui, J. Janonis išeina 
iš kalėjimo. Nuolatinis bas
tymasis, badavimas, nemi
go naktys, žiaurios kalėji
mo sąlygos palaužė jo jau 
iš mažens silpną sveikatą, 
jis suserga džiova. Bet, su
grįžęs į Petrogradą, jis vėl 
pasineria revoliucinės, par
tinės veiklos sūkuryje, ima
si aktyvaus organizacinio 
darbo, daug skaito, rašo ir

su- 
bet 

iš 
už-

mes l v-j Nepaisydamas silpnos 
tradici-1 sveikatos, J. Janonis Voro- 

Tarybų Lietuvos I neže pasireiškia kaip karš-

Reakcijos metai, kurie se< 
I kė po 1905 m. revoliucijos 
į nuslopinimo, negalėjo išdil- 
| dyti jaunoje kartoje gilių 
| revoliucijos įspūdžių. Vos 
; tik atgijo darbininkų judė
jimas Lietuvoje, J. Janonis

I leiviai ima ieškoti ryšių su
II o judėjimo organizato- 
‘ riais. Janonio įkvepiamas, 
j moksleivių ratelis rūpina
si ne vien savišvieta,— jo
nariai skaito

nę darbininkų 
spaudą.

1913 metais,

ir Karlo 
ir revoliuci- 

pogrindžio

persikėlęs į
'' Šiaulių gimnazijos penktą- 
I ją klasę, J. Janonis padarė 
' perversmą pažan g i o s i o s 
i moksleivių oi ’gan i z aci j o s 
nusistatymuose. Ligi šiol 
tesidomėję atitrauk t o m i s 

i teorijomis ir vengę plates
nio darbo tiesiog darbinin
kų tarpe, J. Janonio ragi
nami, moksleiviai įsitrau
kia i konkretų, aktyvų vei
kimą — dalyvauja darbi- 

i ninku švietimo rateliuose, 
'streikų komitetuose, akty
viai padeda partijos orga
nizatoriams įvairiuose dar
buose. Netrukus Rygoje

čiau žengti prie galutinio į jus, kovą už socializmo per- 
tikslo realizavimo — sočia- j galę.
lės revoliucijos...

Tegyvuoja socializmas!
Tegyvuoja

revoliucinė *
jo vykintoja 

socialdemo-

Visa dvasia su jąja bu
vęs jūsų draugas Juk Jano
nis”. ,

Tik nepaprasto talento ir 
nepaprastos dvasinės jėgos 
jaunuolis galėjo nueiti tokį 
sunkų ir mokslo, ir darbo, 
ir griežtos, principinės, bol
ševikinės kovos kelią, kokį 
per tą trumpą savo gyveni
mo laiką nuėjo Julius Jano
nis.

Širdį veržantieji, neteisy
bės, skriaudų, išnaudojimo 
paveikslai, nuo kurių poe
tas niekur negali paspruk
ti, stumia jį į kovą, verčia 
jį dainuoti kovos dainas.

Juliaus Janonio kūriniai 
ypač liaudies mylimi dėl to, 
kad lietuvių literatūroje 
niekas iki jo nėra taip ga
lingai atskleidęs proletarų 
kovos poezijos prado, ir 
dar dėl to, kad niekas iki jo 
nėra taip žavingai parodęs

MARIJONA JANONIENĖ 
poeto motina 

mums patiems mūsų
: sielos lobiu

čiausias kovotojas. Daug 
jo energijos atima nuolati
nė konkreti kova prieš ca
ro batlaižius buržuazinius 
nacionalistus, kleri kalus, 
buržuazinius demokratus ir 
parsidavėlius menševikus, 
veikiančius karo pabėgėlių 
šalpos organizacijose, prieš 
klerikalinį - policini Olšaus
kų ir Yčų įvestą režimą mo
kyklose ir moksleivių ben
drabučiuose.

Jis ragina stiprinti drau
gystę su rusų tauta, su dar
bo žmonėmis rusais prieš 
visokių spalvų buržuazinius 
nacionalistus.

“Tiek klerikalai, tiek li
beralai atlieka labai svar
bų žygį: jie “sprendžia Lie
tuvos likimą,” — rašė jis.— 
Nesigaili nei laiko, nei svei
katos. Dienas ir naktis ka
la darbininkams — neprisi
dėti prie betaučių Rusijos

o eiti su jais, patriotais, iš
vien. Bet, matyt, darbinin
kai labiau linksta prie ru
sų proletarų, negu prie sa
vų tautiečių” (t. y. — lie-

Vinco Kapsuko įvertini
mu, “Julius Janonis... be 
abejojimo, buvo veikliau
sias iš lietuvių revoliucinių 
socialdemokratų Rusi j o j e 
karo metais.” Subrendęs

na! stojęs į marksizmo-leni
nizmo kelią, į bolševikų ke
lią, Janonis nenukrypda
mas žengė tuo keliu ligi 
paskutinės savo gyvenimo 
valandos. “Jau dėl to vieno 
Lietuvos darbininkai ir

O liga vis smarkiau ple
čiasi, jau nebelieka jokios 
vilties pasveikti. Pajutęs 
staigų nusilpimą, J. Jano
nis dar mėgina gydytis — 
gauna vietą vienoje ligoni
nėje, ir kurį laiką jo niekas 
iš artimųjų nemato. Tačiau 
katastrofa artėja diena po 
dienos. Ir štai 1917 metų 
gegužės 30 dieną jo drau
gus pasiekia šiurpi žinia: 
pusiaukelėje tarp Petro
grado ir Carskoje Selo po 
traukinio ratais baigėsi Ju
liaus Janonio gyvenimas.

Mirties dieną Janonis pa- į katekizmo, 
rašė laišką - testamentą: Ir a n k o m s, 
“Sveikat a i nebeleidžiant * 
tinkamai gyventi, nenoriu 
būti niekam sunkenybe ir 
išbraukiu save iš gyvenan
čių tarpo....”.

“Esu dirbęs, ką galėjau, 
—rašė jis kjtame savo laiš
ke draugams. Gal dar bū
čiau* jūsų tarpe ir daugiau 
padirbęs, bet nelemtas liki
mas sulaužė sveikatą ir 
neleido toliau dirbti. Persi
skirdamas su • gyvenimu, 
nieko kito negaliu jums pa
linkėti, kaip tik dirbti, 
dirbti ir dirbti revoliucinės 
socialdemokratijos darbą, 
neįsileisti į organizaciją 
oportunizmo ir juo grei-

į Reakcijos siautėjimo lai
kotarpiu, smulkučio buržu- 
azin. individualizmo, deka
danso, atgimusios viduram
žių mistikos vyravimo lite
ratūroje metais, J. Janonis 
nukreipia savo žvilgsnį į 
socialistinio realizmo pra
dininką —•' M. Gorki. Poe
to rankraščiuose yra užtik
ta pradžia vieno iš M. Gor
kiui rašytų laiškų, kuris 
prasideda žodžiais:

“Didžiai gerbiamas Alek
siejau Maksimovičiau!

Jūsų veikalai šiais idėji
nio pakrikimo laikais įgau
na ypatingą vertę...”

J. Janonis daug skaitė M. 
Gorkio raštų, žavėjosi jais.

J. Janonį — proletarinį 
kovotoją suformavo didie
ji rusų tautos proletariato 
revoliuciniai žygiai, jį kaip 
marksistą - k o v o t o j ą su
brandino didžioji bolševikų 
partija. J. Janonis vienas 
iš pirmųjų ėmėsi skleisti 
tarp lietuvių darbininkų 
kovingąjį proletarinį inter
nacionalizmą, jis negailes
tingai demaskavo naciona
listinę lietuviškąją buržua
ziją.

pia bukaprotiškus buržua- 1 
žinių nacionalistų siekimus, 
kurie yra skirti apgauti 
liaudžiai.

Savi tautiečiai darbinin
kai būdavo “savos” buržu
azijos šaudomi ir vokiškais, 
ir prancūziškais, ir angliš
kais, ir amerikoniškais šo
viniais dėl to, kad nepaso
tinamas buvo buržuazijos 
plėšrumas. Nesu ta i k o m i 

■ prieštaravimai vertė dar- 
j bininkus stoti į kovą, — 
' kasmet ir kasmet skelbti

pačių | streikus, nuolat veržtis i s 
niekas iki jo i demonstracijas. Juliaus Ja- > 

i nėra taip apdainavęs ifiūsų | nonio dainų žodžiai skam- 
i literatūroje proletari n i o i bėjo kaip granatų sprogi- 
i humanizmo! ! mai “savosios” tautinės

i buržuazijos ausyse.
Janonio nupieštas satyri

nis amerikono Traškaus — 
“tautos šulo” paveikslas te- 

i bėra aktualus ir šiandien.
Juliaus Janonio kūrybi

nis gyvenimas buvo nepap
rastai sukauptas. J. Jano- 
nio-poeto neįmanoma at
skirti nuo J. Janonio-politi- 
nio proletarų veikėjo-bol- 
ševiko. J. Janonio poetinis 
talentas vystėsi tiesiog au
dringai. Janonis statė sau 
kas karta vis didesnius už
davinius, siekė vis aukštes
nio meninio lygio. Ir nors 
jis mirė pačioje jaunystėje, ♦ 
jo kūrybinis palikimas yra 
labai didelis ir jo poveikis 
mūsų literatūrai yra nepa
prastai galingas.

Kad ir kokį bepaimtu- 
mėm jo eilėraštį, — jis su
kelia jausmus, kurie niekad 
neišblės! Visas pluoštas 
nuostabių, J. Janonio vai
kystę piešiančių eilėraščių 
įeina į vertingiausią mūsų 
vaikų literatūros fondą, nes 
jų šviesus, giedras optimis
tinis jumoras, jų nuostabus 
lyrizmas, jų nepaprastas 
nuoširdumas pamažu at
skleidžia vaikui gilų socia
linį turinį, deda kertinius 
akmenis socialistinės visuo
menės naujų kartų sielos 
pastatui.

“Atžalose” J. Janonis pa
vaizduoja proletariato re
voliucinės kovos pakilimą, 
pavaizduoja jaunąją prole
taru karta, besiveržiančia i c- 4- z v v
revoliucinę kovą.

O “Naujajame Ryte” jis 
iškilmingai, aukštu skelbė- 
jo-pranašo patosu skelbia 
artimą revoliucijos atėji
mą.

Tokių kovingų, liepsnin
gų, nuostabiai pakeliančių 
kovos dvasią J. Janonio kū-» 

. rinių yra daug. Visiems ži- 
• nomi yra jo “Iš darbininką 

” “Pūslėtosioms 
“Paralelės,” 

“Klounas,” “Tyli, drama,” 
“Ar tu matei?” — ir visa 
eilė kitokių kūrinių: tai jo 
kovos emocijų prisotinti ir 
klasinės sąmonės įprasmin
ti piešinėliai “Iš gyveni
mo,” taip pat jo revoliuci
niai publicistiniai straips
niai.

skausmo paliestas, kad ir 
kaip skaudžiai išgyventi! 
darbo žmogaus skriaudas, 
J. Janonis niekad nenusi
mena, jis niekada nepasi
duoda nevilčiai, aiškiai 
skelbdamas darbo žmonėms 
vieną išeitį — revoliucinę 
kovą, kovą prieš išnaudoto-

jpsi visa tolesnė lietuvių re
voliucinė literatūra, kuriai 
teko augti jau buržuazijos 
viešpatavimo sąlygose.

J. Janonio poezijos dva
sios buvo pagauti ir Salo
mėja Nėris, ir Petras Cvir
ka, ir Vytautas Montvila.

Iki jo niekas mūsų litera
tūroje nepavaizdave tokio
mis skaidriomis emocinėm 
priemonėmis darbo žmonių 
kovingumo. Jautriai ir nuo
širdžiai jis apdainavo hau-1 
dies vargus, liepsningai ža
dino kovos dvasią ir nepa
liaujamą tikėjimą pergale, 
nepalūžtamą kovotojų ryž
tingumą mūsų šalies darbui 
žmonėse.

J. Janonis buvo pirmasis 
poetas bolševikas, lietuvių 
proletari nes literatūros 
pradininkas. Ilgus metus 
atmins jį Tarybų Lietuvos 
darbo žmonės. Ilgus ir ilgus 
metus mūsų dėkingos liau
dies meilė bus jam nevys
tančiu vainiku už jo nuo-' 
stabią kovingą partinę po-^ 
etinę ^kūrybą.



JUOZO MIKUCKIO POEZIJA
*

Pernai Chikagos knygų leidykla “Ter
ra” išleido Juozo Mikuckio eilėraščių to
melį, pavadintą “Lyrikos Kraičiu99. Kny
gos tiražas labai mažas, tik 500 egz. 
Kaina nepažymėta. Išleista gražiai: po- 
pieris geras, kietais viršeliais, technika 
pavyzdinga.

Juozas Mikuckis šiame krašte yra 
^-naujakuris, bet poezijos dirvoje — jau 

“senas vilkas.” Pinnasai jo eilėraščių
rinkinys, “Pirmosios Dainos”, išėjo 1910 
m., o 1915 m. išėjo “Didvyriai ir Smulk
menos”. Taigi šis leidinys yra jau tre
čias iš eilės, apimąs 1910-1954 m. kūry
bą. Tačiau ir čia nėra sutalpinti visi jo 
eilėraščiai, kurių nemaža yra išspaus
dinta Lietuvos ir Vokieti jos-Amerikos 
lietuvių periodinėje spaudoje.

Juozas Mikuckis yra gana spalvinga 
asmenybė! Jis savo gyvenime yra val
gęs iš daugelio puodų, katilų ir kubilų. 
Todėl ne stebėtina, kad visa tai atsispin
di jo kūryboje, stiliuje, tematikoj ir 
kompozicijoj. Ne be kartėlio jis prisi
mena tuos audringus jaunatvės metus, 
aistringas avantiūras, žygius ir klaidas 
savo ketureilyje:

Praėjo daug metu. 
Praslinko jaunyste, 
Daug sukos verpetų, 
Daug teko suklysti.

Kai]) lyrikas, ponia iron i nėję eroje, ga
lima sakyti, — Mikuckis yra vienas 
stipriausių poetų. Jo poezija tryška gy- 

S’umu. jausmo gausumu, spalvų įvairu
mu ir gyvenimiškos tikrovės pajautimu. 
Jo forma veik perdėm klasikinė, supran- 
tama; ritmas skambus, išlaikytas, -eilu
čių pėdos skrupulingai išmatuotos, žo
džiu, junti, jog skaitai sodrų dalyką, 
gyvo žmogaus darbą, o ne kokį abraka- 
dabrišką rezginį, nieko bendra neturi n-

* tį su žmogum ir gyvenimu. Juozo Mi- 
kuckio poeziją negalima sieti su “Ge
nies” ar “Literatūros Lankų” grynai 
farmalistine kūryba, kurią gal supran
ta tik patys jos autoriai ir kuri skaity
tojo suvis nešildo. Mikuckis tai katego
rijai nepriklauso, jis abiem kojom stip
riai įsispyręs Į žemę!

Juozo Mikuckio, kaip ir daugelio po
etų, kūrybą ryškiai nudažo jo amžiaus 
metu koloritas. Jaunystės metu baladės 
kvėpuoja meilės aistrom, pasižadėji
mais, prisiminimais, nusivylimais ir nu- 

' ‘ siminimais. Einant tolyn gyvenimo ke
liu. ir poezija “rimtėja”, kol galiau ji 
virsta di-enos išgyvenimų bei kovų reiš
kėją. Dabar, kai jau poetas gali įžiūrė
ti savo varomojo baro galą, jisai vaiz
duojasi “memento mori”, kur

Sulinkusios dienų verpėjos 
Vienodai -sukasi ratelis, 
įverpti siūlau visą spėjus, 
Mūs amžiaus baigia ji kuodelį.

Tačiau poetas nenusimena, nors ir 
kapas jam kartais pasivaidena. Jo vil
ties. žvaigždė jam dar šviečia, nors ir 
nešildo. Jam nebaisūs žaibai ir audros, 

t jei ir
Artėja žengt karstai) diena— 
širdis gi, rodos, vis jauna.

Bet tai tik iliuzija, tai tik akimirkos 
valandėlė; tai apgaulė, kuri išnyksta, 
kaip ryto rūkas, pirmam tikrovės vėj-e- 
liui papūtus. “Starostj ne radostj” (se
natvė—ne džiugesys), pasakytų rusas:

Nors ugnys dar širdy rusena, 
Bet girdime kapų šaukimą.... 
Tai grįžta žemėsn, kas paseno, 
Nuvytusiu balsai tai kimūs.

Poeto amžius vis dažniau ir dažniau 
atsispindi jo kūiyboje, kai “aistrom nau
jieji vyliai daugiau jau nebegundo”. Jis 
grožį mato jau ne “akių aistroj” ir rau
doniu degančiuos skruostuos, ar vasaros 

r kaitroj, jį žavi “rudenio grožybė... raus- 
vuma prinokusių vaisių... saulėleidžio 
ramumas”:

šiandien graži, kaip lapkrityje girios, 
Rausvai-gelsvai kad pasipuošia sodai,

I Kada prinoksta vaisiai.

Kai jau širdyje ruduo, kai išnyksta 
“jaunystės miražai”, tuomet ir meilė ne
glosto širdies. Prie gęstančio žaizdro 
norago nenukalsi! Ir poetas, prisiminęs 
savo motiną, savo “Lyrikos Kraitį” bai
gia gana patetišku, beviltišku posmeliu:

Nutils gyvenimo verpetai širdę, 
Mirtis atslinkaus nelaba— 
Paguoskit gęstančiąją širdį 
Man motinos kalba ...

~ 3 pusi. Į^isvė (Liberty), šeštad. Bal. (April) 28, 
jį...

Savo alegorinėje poemoje, “Rojaus 
Angoje”, Juozas Mikuckis patiekia vaiz
delį, kur dvi mirusiųjų vėlės prašosi įlei
džiamos i rojų. Rojaus vartininkui vie
na jų giriasi, jog gyvenime ji krovėsi 
turtus, skriaudė ir išnaudojo kitus, len
kėsi didžiūnams, troško galios ir garbės, 
gerbė visokias šventenybes ir dažnai 
meldėsi. Antroji gi, kovotojo vėlė, sar
gui drąsiai drožia-

Nenurimau aš visą amžių, 
Ir gimęs skurdžioje pirkelėje, 
Ėjau su tais, kur audros glamžė, 
Kur darbu -skynėsi sau kelią. 
Nors mano žemėj daugel kęsta, 
Bet ten, sužėlus vasarojui, 
Kad pievos žieduose paskęsta,— 
Gražu! Gražiau galbūt kaip rojui!
Močiutė gi po beržo linge 
Mane darbams ir vargui supo, 
Tik man į širdį stebuklinga 
Daina įsmigo iš jos lūpų.

Ir laisvę, erdvę, aš pamilęs, 
Ten puldavau, kur audros ūžė! 
Naujų kelių man švito mylios, 
Kada vergijos pančiai dužo. 
Nesilenkiau tamsos pasauliui, — 
Mirtis mane kovojant rado! 
Sukruvinti gi mano kaulai 
Paliko ten . . . ant barikadų, 
Ir laisvės vėliavą sustingus 
Ranka dar laiko, kad maištingas 
Iškeltų kitas ją herojus!

Tai gražus kovotojo atsirekomendavi
mas! Gaila tik, kad tokių kovingų po
emų nedaug Mikuckis sukūrė! Nors re
tais momentais, bet jis kartais pakyla 
virš kasdienybės, kai sako:

Mani keliai—kur audros gema, 
Nerasi ten gėlių, 
Vien kovą rasi tu!
Tai likis, neik kartu!

Taip, pavandeniui ir mėšlas plaukia!
Poetas mato kovotojų gretas; jos eina- 

Gal būt, nevisai jis jas supranta, gal 
jo koja nekyla jų būgno taktui ir jų per
galės varpų gaudesys jam svetimas, bet 
jis jas mato:

Ir eilės, kitos eilės
Dabar pasaulin eina!
Ar keršto kupinos, ar meilės,
Ar jų daina prilygs mūs dainai?

Taip jų daina nauja. Gaida gali bū
ti, kad ir pažįstama, bet jos žodžiai nau
ji, jų prasmė kita!

Poetas nėra koks lepūnėlis, jis vargo 
nebijo ir savo draugą ramina:

Nusiramink, drauge, 
Kad mums vargų nestoka! 
Juk ir varguos išaugę, 
Dainuot ii- juoktis moka.'

1912 m., kuomet jo poetiniai polėkiai 
plačiai buvo išskėtę sparnus; kuomet 
“žydrioji mėlynė” jį viliojo labjau, nei 
pilkoji žemė, Juozas Mikuckis gana jau
triais posmais dainavo apie Lietuvą, sa
vo tėvynę:

Ai1 žinot tą šalį, kur girios ir gojai,
Kur paslaptį saugo miškai,
Kur Nemunas jūron tarp pievų banguoja
JĮ lydi upelių pulkai?
Ar žinot tą šalį, derlingąjį kraštą,
Kur buvo nekartą kova
Dėl laisvės, dėl žemės gimtosios, dėl rašto— 
Po jungu nelinko galva?!
Ai’ žinot tą šalį? Tai mano tėvynė,
Tai Lietuva—rūtų šalis!
Kvėpuoja lengviau ten mano krūtinė, 
Gyviau tenai plaka širdis.

Prisiminęs tą žavųjį kraštą, poetas 
nerimsta, sielojasi jo netekęs! Ne jis 
vienas šiandien rauda:

Ak, neviltis ta begalo slegia,
Kad jau tėvynės gal neregėsimi

Tais pačiais (1812) metais Juozas Mi
kuckis, kuomet jo širdy dar žydėjo pa
vasaris, parašė ir kitą poemą, skirtą 
Lietuvos išeiviams, būtent amerikie
čiams, pavadintą “Draugui už Okeano”. 
Kokia skaudi gyvenimo ironija! Šian
dien patsai to eilėraščio autorius yra iš
eivis “už okeano” ir jam pačiam nūnai 
tinka jautrūs to eilėraščio šūkiai:

Gal liūdna tau, drauguži mano, 
Toli už juodo okeano ’

Galbūt verki?
Atminęs savo kaimą seną,
Kur tavo broliai bandą gano, 

Kur taip puiki
Mergaite puošias, kaip išmano, —

1956

Galbūt už juodo okeano 
Dabar verki?

Sapnuoji dažnai tėvynę, 
Sapne galbūt regi kaip gynė 

Ją milžinai?...
Sugrįžk, atplauk per okeaną, 

Rasi čionai
Tėvynę žinomą iš seno,
Kur tavo sentėviai gyveno,

Kur ’jų kapai!
Galbūt už juodo okeano 

Verki nūnai ? ...

Perskaičius šį jautrų kvietimą grįžti 
į tėvynę, nevienam pabėgusiam iš jos 
gaili ašara suvilgins blakstieną, o pir
miausia — pačiam poemos autoriui! 
Daug ką gyvenime galima, ir reikia, už
miršti. Tačiau visko užmiršti negalima. 
Kaikas amžinai sąmonėje ir širdyje lie
ka, neišdildoma! Jei kurį ir suvilioja 
jūrų toliai, svetimi kalnai ar tolimieji 
horizontai, bet jis vistiek negali užmirš
ti “samanoto stogo,” “girgždančių var
tų”, “svirno vyšnių sode”, “svirties prie 
šulinio” ar sesės lankomo rūtų darželio! 
Kad ten ir buvo sunkus lauko darbas, 
prastas maistas ir'skurdus apdaras, bet

Julius Janonis ir
Amerikos lietiniai

Minint poeto Juliaus Ja
nonio 60-ą jį gimtadienį, 
gyvenęs Pietų Amerikoje 
žurnalistas Antanas Vai- 
vutskas — dabar gyvenąs 
Lietuvoje — rašo Vilniaus 
“Tiesoje:”

Kalnais, pakalnėmis drie
kiasi beribiai kavos medeliu 
plotai. Tropikų saulė spi
ginto spigina ir palinkusias 
žmonių nugaras, ir parudu
sią žalumą, ir išdžiūvusią 
žemę. Raudonomis dulkėmis 
apneštais žmonių skruos
tais žliaukia sūrus prakai
tas. Netoliese skubiai mede
lius bekaupiančių darbi
ninkų stovi ginkluotas prie
vaizdas ir vis raginą: 
“Greičiau, greičiau!” .

Staiga kavyne pasigirs
ta:

“Trauk, bėruti, 
Trauk greičiau, 
Poną einant 
Pamačiau”.

Tai dainuoja lietuviai e- 
migrantai, patekę į Brazi
lijos “fazendas”, ir šiam J. 
Janonio eilėraščiui suradę 
paprastą, graudžią dainos 
melodiją.

Ne kartą man teko girdė
ti Janonio deklamuojamus 
bei dainuojamus eilėraš
čius lietuvių darbo žmonių, 
kurie, prieš keliasdešimt 
metų nuplaukę laimės ieš
koti Pietų Amerikos džiun
glėse, susirado tiktai dar 
klaikesnę nedalią. Aistringi 
poeto žodžiai guodė švie
sesnio rytojaus patekėji
mu ir lietuvius emigran
tus, juose puoselėjo neapy
kantą visokiems skriaudi
kams, darbininkų prakaito 
ir kraujo siurbėlėms.

Dar ir šiandien užsienio 
pažangieji lietuviai mini 
Janonio gimimo ir mirties 
metines. Pirmieji jas pra
dėjo minėti JAV pažangie
ji lietuviai. Prieš 30 metų 
Baltimore j e suruoštame
minėjime pranešėju apie 
Janonio gyvenimą ir kūry
bą buvo Rojus Mizara. 1924 
metais Čikagoje buvo išleis
tas darbininkų lėšomis Ju
liaus Janonio eilėraščių 
rinkinys.

Janonio gimimo ir mir
ties datų minėjimai būdavo 
ruošiami ir kitose lietuvių 
kolonijose - Brazilijoje, Ar
gentinoje, Urugvajuje, — 
kur saviveiklininkai de
klamuodavo poeto eilėraš
čius, dainuodavo Janonio 
dainas, kurioms muziką 
sukūrė kompozitorius Mi
kas Petrauskas.

Myli Janonio poeziją ir 
šventai saugo jo šviesų at

iminimą Amerikos lietuviai 
I darbininkai. Gyvos poeto 

kūrybos trdicijos ir Ameri
kos pažangiųjų rašytojų 
kūryboje. Galima netgi pa
sakyti, kad Janonio poezija 
juos.paskatino kurti, apdai
nuoti darbo žmonių vargus, 
nelaimes, šaukti į kovą, pa
skirti savo plunksną darbo 
liaudies gyvenimui apdai
nuoti.

Gyvenant Pietų Ame
rikoje, man teko artimai 
pažinti, kartu dirbti ir ben
dradarbiauti s u keliais 
Pietų Amerikos lietuvių po
etais, kurių eilėraščiuose 
dvelkia Janonio dvasia. Jie 
tęsia Janonio pradėtas ka- 
pital i z m o demaskavimo 
tradicijas. Čia noriu pami- 

! nėti jau mirusį Brazilijos 
lietuvį poetą Pijų Storpirš- 

į tį. Jo eilėraščiuose - ir ne
pakeliamai sunkaus darbo 
vaizdai, ir ryžtingas'kvieti
mas numesti kapitalistų-iš- 
naudotojų jungą.

“Dėl vargšų, dėl liaudies 
mylimos” kuria dainas ir 
argentinietis poetas Bro
nius Klimavičius, pasira
šydamas savo eilėraščius 
Biedno slapyvardžiu. Jo 
eilėraščiuose daug karčios 
teisybės apie darbo žmonių 
vargus, apie išnaudotojų 
gobšumą. .

Plačiai skaitomas Bra
zilijoje lietuvių emigran
tų tarpe poetas Kapso sū
nus. Jo poezijoje skamba 
kovos už taiką motyvai, 
džiaugsmingi yra posmai 
apie laisvą Tarybų Lietu
vą. Eilėraštyje “Gyvent 
mes norim” jis ragina už 
taiką kovoti vyrus, moti
nas, vaikus, užkirsti kelią 
agresyvioms jėgoms. Kap
so Sūnus ragina “nulaužti 
aštrias iltis” tiems, . kurie 
grūmoja atominiu karu. 
Šviesūs vaizdai atsiveria 
Kapso sūnaus eilėraštyje, 
skirtame Tarybų Lietuvos 
dešimtmečiui. “Toli pali
ko . dienos luošos — naujas 
gyvenimas skleidžiasi”, — 
rašo poetas, džiaugdama
sis, kad Lietuva “laisva 
tarp laisvų”, todėl “ženk 
pirmyn, laisva, plati! Ne 
dešimtimis, bet šimtais 
metų...”

Pietų Amerikos pažan
giųjų lietuvių poetų pavyz- 
dis liudija, kaip vaisingos 
yra Janonio poezijos tradi
cijos, kaip jos veikia pažąn- 
giosios lietuvių emigrantų 
pozijos vystymąsi.

Janonio poezija visuomet 
jaudina paprastus darbo 
žmones, gyvenančius toli 
nuo laisvos Tarybų Lietu
vos, bet trokštančius į ją 
sugrįžti ir dirbti jos labui.

A. VA1VUTSKAS

visa tai buvo sava, kaip marškiniai prie 
kūno :

Ir~ pasibaigus darbo dienai—
Prie svirties vakaras tylutėlis, 
Ir kvapas diendaržio bei šieno, 
Ir šviežio pieno ąsotėlis...

Juozas Mikuckis moka jautriais pos
mais prabilti į širdį bei sielą ir verčia 
pajusti tai, ką jautė kurdamas patsai 
poetas. Jo poezija (žinoma, ne visa) ke
lia skaitytojo ūpą. Jeigu tik jo nostal
gija, tėvynės ilgesys, yra nuoširdus — 
nematau kliūčių, kurios jam pastotų ke
lią savo širdies troškulį pasotinti! Jei 
jis padarė klaidą iš tėvynės bėgdamas, 
tai jam suvis nesunku tatai atitaisyti. 
Ypačiai dabar, kai jau visos “nuodėmės” 
dovanotos ir “metavonė” panaikinta — 
kelias atdaras! Jį Lietuvos žmonės pri
imtų geriau, nei legendinis šventraščio 
tėvas savo “paklydusį sūnų”. Putinas, 
Vienuolis, Karolis Vairas ir kiti jo 
plunksnos kolegos — nesigraudina tėvy
nėje likę!

Mislincius

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

iš Lietuvos
Kolūkio šiltnamyje

KAUNAS. Nors žemė dar 
padengta sniegu ir naktimis 
dar stiprokai pašąla, Kauno 
rajono Mičiurino vardo kolū
kio šiltnamyje jau pavasaris. 
Teirmometras rodo daugiau 
kaip 20 laipsnių šilumos. Jau 
žaliuoja salotos, ridikėliai, 
svogūnai. Pradeda skleisti 
pirmuosius lapelius agurkai ir 
pomidorai. Jau ir biteles šilt
namyje linksmai skraidyda
mos dūzgia, ieškodamos žie
dų. čia iš anksto bitės ruošia
mos agurkų ir pomidorų ap
vaisinimui, derlingumo padi
dinimui, nes agurkai šiltna
miuose be vabzdžių visai ma
žą derlių duoda. 

' /

Visi kolūkiai ir tarybiniai 
ūkiai, kurie šiltnamiuose au
gina agurkus, turėtų pasta
tyti juose bent po vieną bičių 
šeimą. Tada agurkų derlius 
dešimteriopai padidėtų.

Akademikas J. Kriščiūnas
Kauno rajono Mičiurino 
vardo kolūkio pirmininkas

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Skubėkite su dovanų paklotais Velykoms. Jūs dabar galite siųsti 

per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus.

PARCELS TO RUSSIA, Ine- 
Licensed by U. S. S. R.

391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y.
Tcl. INgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272

Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams 
įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.

įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. ryto iki 4 vai. popiet 
Dėl didelio pageidavimo mes taipgi laikome ofisą atdarą 

sekmadieniais nuo 9 A. M. Iki 6 P. M.
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| šį šeštadienį Visa Naujoji Anglija Trauks j

BROCKTON, MASS.

Ii Čia I .•
I BROOKLYN O AIDO CHORAS SUVAIDINS

Operetę “Grigu t is”
j Vaidinimas bus gražioje Tautiško Namo Salėje, 
ij kur per daugelį metų buvo rodomi judamieji 
j paveikslai, dabar vėl salė naudojama parengi- 
| mams. Antrašas: 668 N. Main St., Montello.

5 Vaidinimas įvyks šį šeštadienį, balandžio-Ap- 
I ril 28 d., prasidės 7-tą vai. vakare. Prašome ne- 
1 si vėlinti, nes prasidės paskirtu laiku.

( ŠIUO SEZONU PO STOGU PASKUTINIS

POKILIS SO. BOSTONE
Rengia LL.D. 2-ros Kuopos Moterų Skyrius

r įvyks Sekmadienį

Gegužes 6 May
Pradžia 4-tą valandą popiet

318 Broadway, So. Boston, Mass.
Kviečiame visus atsilankyti. Kiekvienas būsite 
skaniai pavaišintas, suviltų nebus. Po vaišių 
seks graži programa, ir vienas iš netolimos apy
linkės svečias pasakys prakalbą Laisvės reika
luose ir kodėl'Laisvei reikalinga finansinė pa
rama.

Rengėjai

Operetė “GRIGUTIS” labai gražus veikalas, 20
puikių dainų, kurias atliks choras ir solistai. O 
pati drama yra jaudinančiai tragiška. Sukasi 
meilės romansai, pavydo intrigos ir baigiasi žu
dynėmis ir saužudystėmis. Tik matydamas te
gali tikrai suprasti veikalo šiurpulingą turinį.



$15,000 Fondas
Išlaikymui Laisvės Dienraščiu

I I lUiTU I l > NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE a

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
P. Vizbarą, iš Lewiston, Me., prisiuntė $7 nuo: Be

vardė, $2; po $1: Eva Naujokienė, Emilė Martinkienė, 
Eva Kazlauskienė, Lovutė Selemonienė j r Petras Viz
barą.

K. Čiurlis praneša, kad vieton A. Matulis, turėjo 
būti A. ir S. Matuliai, Jersey City, N. J. ($25 Prietelių 
Klubo sąraše), jis atsiprašo už klaidą.

Beje, čia norime pažymėti, kad A. Matulis, per 
“Grigučio” perstatymą pereitą sekmadienį, pridavė nau
ją prenumeratą. Didelis jam ačiū.

Iš anksčiau gauta $1,917.24. Dabar įplaukė $192.40. 
Viso gauta $2,109.64. Dar reikia $12,890.36.

Dėkojame visiems už dovanas fondui, taipgi dėkoja
me tiems, kurie rūpinasi rinkimu aukų ir ruošimu pra
mogų fondo sukėlimui.

Yra vietų, kur gyvena gerų Laisvės patriotų, bet 
taip mažose koloniiose, kur nėra, kam rūpintis aukų 
rinkimu. Tų kolonijų Laisvės skaitytojų prašome pačių 
prisiųsti savo dovaną fondui.

Prašome nesivėlinti j darbą fondo sukėlimui. Ne
laukime iki oras atšils ir aplinkybės pablogės. Dirbki
me dabar, kol vėsu ir patogu.

Laisvės Administracija

Pirmosios Gegužes mitingas-demonstracija įvyks 
Union Skvere pirmadienį, balandžio 30,5-7 vai. p.p.

angelu” ir 
visus. Kuomet 
tapo nuvesti i 
pas juos buvo

poli-

Įvairūs atsitikimai
Vieną vakarą šią savaitę 

apie 25 policininkai Brookly- 
ne s irt i k o 4 0 
me .juos 
“angelai” 
c i jos stoti,
ta ___ geležinių pirštinių, peilių 
ir panašių ginklų. Tie angelai, 
mat, tai nariai jaunuolių gau
jos, kurie save vadino *“Tlie 
Angels”.

Taigi, angelai buvo sulaiky
ti ginkluoti ir beveik visa jų 
grupe, nes policija buvo gavu-

Teis. Medina “neatsakomingas,” 
“neteisingas.” sako kiti teisei a i

Žmoniškumas laimėjo 
W. Z. Fosterio byloje

Teisėjo Ryan patvarkymas, 
kad W. Z. Fosteris negali bū
ti teisiamas, skaitoma dideliu 
žmoniškumo laimėjimu. Ne
paisant to, kad Fosterio svei
kata labai prastoje padėtyje, 
valdžia buvo užsispyrus jo by
lą pradėti. Prokuroras pri
pasakojo visokių nesąmonių, 
kad tik laimėti teisėjo prita
rimą bylą pradėti. Gerai, kad 
teisėjas Ryan nepaklausė ir 
nepastatė Fosterio gyvybės i 
pavojų.

Kaip žinia, Fosteris nori
mas teisti pasiremiant Smitho 
aktu. Dabar dar sunku pasa
kyti, ar vėl kada nors valdžios 
prokuroras bandys Fosterio 
bylą iškelti, ar paliks ji ra
mybėje.

Fosteris 
ligą. Visi 
ta, kad jo
lėtų jį užmušti.

Daugiau sveikinimų 
vilniečiams

šiomis dienomis Vilnies še- 
pasvei-rininkų suvažiavimui 

kinti įteikė dovanų:
A. P.
Senas Juozas
M. Liepa
A. Balčiūnas

Kas daugiau?

13.00
8.00
5.00

R. M.

REIKALAUS IŠTYRIMO
Miesto tarybos narys Isaacs 

reikalaus, kad būtų ištirtas 
parkų komisijonieriaus Moscs 
ir majoro užsispyrimas prie 
Central Parko vaikų žaisla- 
vietę paversti auto pastatymų 
vieta.

seniai turi širdies 
gydytojai pripažįs- 
teisimas dabar ga

COLISEUM JAU ATIDARO
MAS

šiandien, šeštadienį, jau ati
daromas didžiulis Coliseumas 
Manhattane, kurio pastatymas 
kaštavo apie $35,000,000. Apart 
kitų, atidaryme kalbės miesto 
majoras Wagner is.

$150,000,000 NAMAMS
Jau sudarytas planas pa

naikinti lūšnyną prie Lincoln 
aikštės Manhattane. Bus pa
statyta naujų namų už $150,- 
000,000į Manoma, kad staty
ba galės prasidėti neužilgo.

Teismas patvarkė, kad buvęs 
gembleris Costello negali sava
noriai grįžti Italijon, kad išsi
sukus is bausmės. Jis laukia 
vierierių metu kalėjimo, ir $20,- 
000 bausmės.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
čių tautos profesorių Mins
ke ir ten imąs vokiečių 
kalbos lekcijas.

Nubaustas už nužudymąi
James Watkins gavo nuo 

; 20 iki 40 metu už pasmaugi- 
, mą Bronx Cunty kalėjimo ka- 
i linio F. Monje. žmogžudystė 
į įvyko praėjusio spalio mėn.

na ątakuoti kitą gaują, 
žinoma kaip “Flderee 1

tą vakarą neteko 
su bopsais, ir bep
laukė savo priešinin-

kuri

Brooklyn o .policija

susiremti 
sai veltui 
k ų.

Dabar
daboja, kad angeių-bopsų ka
ras neatsinaujintų.

Teisėjas Medina keleri me
tai atgal, kuomet jis teisė ko
munistų vadus, vis švaistėsi 
prieš kaltinamuosius ir jų pa
žangius advokatus tokiais epi
tetais kaip “neatsakomingi,” 
“melagingi” ir tt. Jis vėl ir 
vėl baudė advokatus, kukio 
atsisakė jam pataikauti, jis 
vėl ir vėl įsakinėjo sargams 
ištempti tą ar kitą apkaltintą 
iš teismo salės.

Dabar 15 New Yorko vals
tijos Aukščiausio teismo teisė
jų Brooklyno - Staten Islando 
distrikte pareiškė, kad Medi
na “neatsakomingas.” Tai yra 
lygiai tas pats kaltinimas, ku- 
riuomi Medina 1949-ais me
tais švaistėsi prieš pažangius 
advokatus. KuoYnet toks ter
minas vartojamas prieš teisė
ją, tai yra lyg pasakyti, kad

jis netinka, nevertas teisėju 
būti. G

15 teisėjų taipgi vadino 
Mediną melagingu, nors 
tojo siek tiek švelnesnį 
reiškimą: “neteisingas” 
truthful).

var
ies i- 
(un-

Vienaip ar kitaip, Medina 
gavo pipirų nuo savo kolegų 
teisėjų. Kodėl? Nes jis padarė 
smarkią ataką prieš visą teis
mų sistemą New Yorke ir toje 
atakoje, sako teisėjai, nesilai
kė nei faktų, nei padorumo, 
demagogiškai k ra! py d amas 
faktus ir niekindamas eilę žy
mių teisininkų.

Medina, kaip yra žinoma, 
yra gavęs medalius nuo visos 
eilės anti-komunistinių organi
zacijų už savo rolę komunistų 
vadui byloje.

Vaikai galės žaisti 
Pirmos Geg. mitinge

Pirmosios Gegužės šventimo 
komitetas praneša, kad atei
nantį pirmadieni, kuomet 
tūkstančiai New Yorko darbo 
žmonių susirinks į Union 
Skverą mitinguoti, vaikams 
bus atskira aikštelė. Atsive
rtę vaikus tėvai juos galės pa
likti ten po patyrusių mokyto
jų globa. Ten pat Petty San
ders, Earl Robinson ir Juani
ta Casone dainuos vaikams ir 
bendrai duos jiems tinkamą 
menišką programą.

Mitingas įvyks, kaip sakyta, 
pirmadienį, balandžio 30, tarp 

ir 7 valandos prievakaryje.r

IR VeL ATMETĖ
Majoras Wagner is ir vėl 

griežtai atsisakė mokytojams 
algas pakelti.

kaip ir Didžiojo 
bendrai, policija 
bedu su visokio-

Brook lyno, 
New Yorko 
turi nemažai 
mis jaunuoliškomis gaujomis.
Pasirodo, kad gaujų (gengių) 
jaunuoliai ir jaunuolės terori
zuoja kitus jaunuolius, kurie 
dalyvauja bažnyčių parengi
muose. Kai kurios protestan
tiškos ir katlikiškos Brooklyno 
bažnyčios savo parapijinėse 
salėse rengia vakarais šokius 
ii* kitokius pobūvius, kad ati
traukti jaunuolius nuo gauji- 
nio gyvenimo, bet dažnai gau
jų nariai sutinka tuos 
d avė liūs

bažnyčios 
tokius.
perdaug
liam.-

parsi- 
po šokių ir .juos 
sumuša. Kai kurios 

net nustojo rengti 
parengimus, nes jie 

pavojingi jaunuo-

Teatruose
KARAS IR TAIKA”

KARALIŠKOJI GULBĖ”

Nmų Darbininkė. Valymas, visi 
įtaisymai, kartais prižiūrėii du vai-

kiščius. Nėra virimo. G<-r:
ES. 6-7531

(83-86)

Narnų Darbininkė. Guolis•
valymo aparatai, prižiūrėti 
vasarą atostogos su šeima, 
savas kambarys ir gera alj

vietoje, 
vaikutį, 

Nuo- 
;a.

CL. 6-4498
(83-86)

Narnų Darbininkė. Guolis violoje, 
nuosavas kambarys, visi įtaisymai. 
Mažai paprasto virimo. Mylinti vai
kus; gori namai. $35 į savaitę, keli’ 
virtadieniais laisva, ir kas 2-rą sek
madienį. SP. 9-6444.

(80-83)

Namų Darbininkė. Guolis vietoje, 
biskį paprasto virimo; visi įtaisy
mai. 1 kūdikis. 1 mokyklą lankan
tis vaikutis. Geri namai tinkamai 
moteriškei. G L. 4-5347.

(81-84)

Namų Darbininkė. Švari, patikima; 
nuosavas kambarys ir vonia. Guolis 
vietoje, moderniniai įtaisymai; gera 
alga. Kalbanti angliškai.

Manhasset 7-4975
(81-83)

Anksčiau Leningrade bu
vau sutikęs jo dukrą, Ka
trę Matulaitytę, kuri sakė:

—Kai būsite Minske, bū
tinai užeikite pas mano tė
velį, o pamatysite, koks jis 
stebuklingas žmogus: mo
kosi ir mokosi, tarytum 
'jam neužtenka to, ką žino...

Katrė Matulaitytė buvo 
našlė Karolio Požėlos, ku
rį Lietuvos fašistai 
dė 1926 metais.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, gegužės 1 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes 
bus rinkimai Centro Valdybos ir 
Seimo delegatu. Kurių duoklės ne
mokėtos, malonėkite ateiti ir užsi
mokėti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba
(82-83)

susau-

Andai Vilnyje 
kome n t u o d a m a s 
Krislus apie Laisvės praei
tį, rašė:

“Iš pirmųjų Laisvės 
kūrėjų ir redaktorių, gyvų
jų tarpe dar randasi gyvi 
ir kruta viso labo tik du, 
būtent: L. Prūseika ir Dr. 
A. Montvidas.”

Aš biskelį kitaip rašiau, 
negu gerb. R. Š. komentuo
ja. Laisvę įkūrė šeši part
neriai, iš kurių gyvi tebė
ra du: A. Neviackas ir J. 
Naudžius. Dr. Montvidas 
ir L. Prūseika buvo pir
mieji Laisvės redaktoriai, 
bet jie nebuvo originalūs 
mūsų laikraščio kūrėjai. 
L. Prūseika atvyko į Ame
riką tuomet, kai Laisvė bu
vo įkurta, ir tuojau jis pa
tapo jos redaktorium.

t rė
vai.

mano

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 46 kp. mitingas įvyks 

ciadienį, gegužės 2-rą d., 7:30 
vak., Liberty Auditorium, 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi kuopos nariai kviečiami daly
vauti, nes turėsime L.D.S. Centro 
Valdybos balsavimus ir L.D.S. Sei
man delegatus išrinkti: prie tam rei- 

ir kiti kuopos reikalai atlikti.
Kuopos Valdyba 

(82-84)

kės

RICHHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienio vakare, gegužes 3, 
Liberty Auditorijoje. Bus Centro 
Valdybos ir Seimo delegatų linki
mai. Svarbu visiems nariams da
lyvauti. . Valdyba

(82-85)

Didysis Ferenc Molnar’io veikalas, dabar 
matomas ekrane kaipo jaudinanti filmą.

0N STAGE:“MERRY MINSTRELS’’- Brilliant new revue, produced 
by Leonidoff, with the Rockettes, Corps de Ballet, Choral Ensemble .,, 
Symphony Orchestra directed by Raymond Paige.

Šeimyna, kuri vieneriais 
metais praturtėjo šešiais vai
kais, dabai1 turi tik 4 : du mi
rė dieną po gimimo. Cipriano 
ir Carmenos Medinos keturių 
šią savaitę gimusių kūdikių 
tik du liko - dvi mergaitės. Du 
berniukai, sveria'tik po 3 sva
rus, mirė viens po kito. Medi
nų .šeima turi dar 
nius vaikus, kurie 
mėnesių

Kaip 
Medinai 
visokios 
nes
savaitę. Bet kaip 
nežinia.

du vyres- 
gimė 11

atgal.
ketvertukų tėvai, 
buvo pradėję gauti 
paramos ir pašalpos,

tėvas uždirba tik 
bus

$40 j 
dabar,

smar-Sužinojome, kad 
kiai viduriais susirgo Sta
sys Br.Usokas (Brusak). 
Gal teks pasiduoti operaci
jai. Dar gydytojai tebetyri- 
neja. Jis randasi Presbyte
rian Medical Center ligoni
nėje Manhattane, Ward W, 
ant 14-o aukšto. Lankymo 
valandos kasdien tarp 4 ir 
8 po -pietų. Linkime Stasiui 
greitai ir pilnai sugyli.

' Dėl To Labai Specialaus 
Įvykio —

Vedybos, Pare Ar Bile Kada
AMBASSADOR LIQUORS

Geriausi vynai ir likeriai, 
vietiniai ir importuoti. 

Mes pristatome.
E. 86th St., New York

TR. 6-3000
144

RADIO CITY MUSIC HALL
Showplace of the Nation Rockefeller Center

GRACE KELLY*ALEC GUINNESS*LOUIS JOURDAN

Victinėje spaudoje telpa 
pilno ^puslapio garsinimai nuo 
Paramount studijų, kuriuose 
sakoma, kad greitu laiku1 New 
Yoi’kan bus atvožtas naujas 
didelis filminis šedevras, Tol
stojaus “Karas ir Taika.”

Paramount roles lošia Au
drey Hepburn ir Me] Ferrer, 
taipgi Henry Fonda.

Italijoje tas filmas buvo ga
mintas dėl to, kad ten tas pi
giau apsieina. Jugoslavijoje 
kai kurios dalys buvo fotogra
fuotos, nes ten, sako gaminto
jai, jie galėjo surasti dau
giau “slaviškų tipų” (pačioje 
Rusijoje gaminti tą filmą būtų 
buvę persunku). Jie taipgi 
naudojo Serbijos cerkves “Ru
sijos vaizdams.”

Nors kritikai to filmo 'dar 
nematė, apie jį jau daug ra
šoma ii’ reiškiamos visokios 
nuomonės. Kai kurie kritikai 
nurodo, kad Paramount “nu
kando perdidelį kąsnį,” kad 
užsimoti filmuoti didį Tolsto
jaus kūrinį, ko dar neužsimo
jo tarybiniai filmininkai, 
rie, tikriausiai, tam labiau 
k am i.

Vienaip ar kitaip—kai
mas atvyks Amerikon, pama
tysime.

P. MUNI PASITRAUKS

Priežastis: tai nau-
Kelly filmas, 

ją ištekant užu 
princo, lygiai, 
atsitiko gyveni-

Nors buvo lietinga diena, 
didelė publika ketvirtadienio 
rytą susirinko prie Radio Ci
ty Music Hall Manhattane, 
kur pradėta rodyti filmą “The 
Swan,
jausiąs Grace 
vaizduojantis 
europietiško 
kaip paskui
me. Kadangi apie jos vedy
bas tiek buvo prirašyta ir gar
sinta, tai ir filmas sutraukia 
daug publikos. *

DABAR—-“GODZILLA”!
Ilollywoodas yra pagaminęs 

visokiausių baisenybių, bet da
bar pats save pralenkė su1 di
džiausia ir baisiausia — Go
dzilla, baisenybių karalium! 
Tai yra prieš-istorinis smakas, 
kalnų aukščio, prie kurio žmo
nės ir arkliai atrodo kaip va
balai. Jis apibūdinamas kaip 
“žemę drebinantis, ekraną nu
stelbiantis baimės milžinas, 

naikinimo demo-

tokius dalykus pa- 
film a ras Loew’s

ku- 
tin-

fil-

nąs. ’
Kas nori 

matyti, tą 
State teatre Manhattane. To
je pačioje programoje rodo
mas ir kitas filmas, Walt Dis
ney spalvingasis, romantiška
sis “Sardinia” — gal tam, kad 
nuraminti Godzillos išgąsdin
tos publikos nervus... B.

gauna žemesnes algas, 
bet kokioje kitoje Didž. 
Yorko dalyje, šią sa- 

mokytojams i pagalbą 
patys mokiniai: apie 

einą mokslus 
( II i g h 

ir amatų 
demon-

Yonkers priemiestyje moky
tojai 
negu 
New 
vaitę 
atėjo
250 jaunuolių, 
Yonkerš vidurinėse 
School) mokyklose 
mokyklose surengė
straciją. Jie nešė iškabas, ku
riose'sakė: “Mūsų mokytojai 
turi būti geriau atlyginti!’’

Demonstraciją, kažkodėl, 
lydėjo net keturi policiniai 
automobiliai, lyg vaikai būtų ! 
pavojingiausi riaušininkai. Bet Į 
viskas baigėsi puikiausioje 
tvarkoje.

Join COPE 
i«« eax.UL- ♦

QUICK AGENTŪRA

Ieško namų darbininkių (gulėti ton 
pat), virėjų ir auklėtojų, dirbti gra
žiuose namuose Long Islande. Rei
kalingi paliudijimai, mokėti anglų 
kalbos. Dirbti pas draugiškus žmo
nes. Manhasset, L. I. MA. 7-3900.

NAMŲ DARBININKE — 5’2 die
nos, nuolatinis dieninis darbas 
Jackson Heights, arti naujos ligoni
nės. Turi mokėti prižiūrėjimą jau
no vaiko. Malonūs namai - nuola
tinis darbas, šaukite; TW. 8-8518 
arba ST. 6-5050.

(82-85)

ANN POLOWAN GOWNS ieško 
seamstesses, patyrusios, goresnės 
suknelės. 40 valandų savaitė. Auk*-* 
ta mokestis. ANN POLOWAN > 
GOWNS, 943 Kings Highway, Brook

lyn, N. Y.
(92-88)

HELP WANTED-MALE

Tool ir Die Makers. 1-mos kl., su 
patyrimu. Nuolatinis darbas: ge
ra alga, apdrauda ir ligoje prižiūrė
jimas. 41 Varick Avė., B’klyn.

H Y. 7-5000.

TOOL—DIE—MAKER

(83-89)

Patyręs—Geri Pinigai
L. I. C. AREA

St. 4-6000 Mr. Pegnado

(79-85)

Paul Muni praeitais metais 
per operaciją prarado vieną 
akį, bet paskui sugrįžo vai
dinti veikale, kuriame jis prieš 
apsirgimą vaidino, — “Inherit 
the Wind.”

Dabar pranešama, kad Mu- 
ni’o sveikata nekokia, ir jis 
bent dviem mėnesiam pasi
traukia poilsiui. Veikalo vai
dinimas tęsis, bet turės būti 
rastas aktorius, kuris galėtų 
užimti Muni’o vietą. Galimas 
dalykas, kadi Melvin Douglas, 
kuris pirmu kartu stojo Mu
ni’o rolėn, tą padarys ir da
bar.

MES NEAPGAUNAMI
Apsaugokit Savo Investmentus 

Leiskite mums išegzaminuoti ka
rą, kurį jūs manote pirkti. Kai
po ekspertai mechanikai mes 
GARANTUOJAME $ į $ ant 
pirkinio bet kokio naudoto karo. 
Rockledge Service Station

TE. 4-4321—9-5 P. M.
Vakarais SP. 9-5547

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•W**OGT*

BORRELLI’S
GIFT SHOP

25 m. Sukaktis 
Didelis išpardavimas. Importuotų 

lempų, visokių rakandų.

610 E. 187th St. (Bx) SE. 3-9890

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

■1

MECHANICAL ENGRAVERS CO.
Ine. samdo engravers—.3 U, patyru
sius Job shop production, galinčius^ 
nustatyti masters. Patenkinančios 
pašalpos. Alga pagal sutartį.

Tel. CII. 4-4338 ’
(82-85)

MALE and FEMALE

MES PRISTATOME 
JUS f ĮVAIRIUS 

NAMŲ RUOŠOS DARBUS 
Geros Algos 

EASTERN EMPLOYMENT 
AGENCY

92-11 147 PI., Jamaica 
OL. 7-0800

BUSINESS OPPORTUNITIES

FIFTH AVENUE MOKYKLA 
36 W. 40th ST. 

Vienatinė mokykla vedama
Daktarų ir slaugiu- slaugystes 

mokslo specialistų.
Ligoninės užtikrintas kūdikių 

slaugimo patyrimas. 
Nemokamai aprūpinama darbu— 

dienom—popiečiais—vakarais 
Miš^fRomero

SUCKLING-BABY NURSE
Puiki profesija. Moteris gydy- 

toja-mokytoja. Angliškai ir Vo
kiškai. Lekcijos rytais ar vaka
rais. Bile amžiaus.

The American Training
Center For Baby Care

TR. 8-6659 — 9-11; 5-8.
Mrs. Nathorff, ved.

\

Frank F. Magallanes, D. C.
CHIROPRACTOR

Tel. EVergreen 3-0066 
830 Manhattan Avenue 

Greenpoint, Brooklyn
Valandos pirmadieniais, tre

čiadieniais ir penktadieniais 
9-1, 7-9 P. M., x antradienliais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais 10-1, 2-7 P. M. -
Pirmiau buvęs 576 Leonard St.

TONY’S
Mėsinyčia. Jamaica. Turime 
duoti šią savaitę! $3,500. 
įtaisyta. Geras biznis, kurį 
padidinti.

par-
Pilnai 

galima

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

806 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. T.

Gsrai Patyręs Barbenki

CE. 9-8091
(81-87)

/

PARDAVIMUI. Ideališkas ofisas ar
ba krautuvei patalpa 20x100 pėdų. 
Dideli krautuvės langai. Puikiausias 
pirkinys.
41 W. 35th St. Tel. WI. 7-6240

(82-89)

MR. PEPPE 
Sugestuoju 

THE CONTINENTAL
MASSAGE SALON

Numetimui svarioj pasigrožint-* 
mas ir sveikatos pagerinimas. Dėl 
pasitarimų telefonuokite: LE. 5- 
7780.

115 E. 78th St., 
Tarpe Lexington ir Park

""T 1....  1 i i , ' ,i .............

$2 Priskaitant Dalis
Lengvi Išmokėjimai. Autorizuo

tas Fabriko Patarnavimas.
MARCO TV 

Pardavimai—Pataisymai 
Queens ir Brooklyn 

BA. 9-1933.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Kampinis namas, keturi 4-rių rū

mų apartmentai. Keturios krautu
vės. Nėra lyso, visas mūrinis, oil 
burner su 1,000 galionų tanka. i

6802 Bay Parkway J
šaukite WI. 7-6240 K

(82-88)
------------------------------------------------- *

4 pusi. Laisvi (Liberty), šeštad. Bal. (April) 28, 1956 ’




