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KRISLAI j Clintono rasistai
, Atnaujintos kalbos.
Ginklavimosi šaknys.
Įdomu ir svarbu.
Paduokite jiems.
Raketieriu balsas.
Būtų sveikiau.
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Pastebėjote? Turėjote pa
stebėti : visur atsinaujino kal
bos apie infliaciją ii- ekonomi
nę krizę. Jaučiama ir Wall 
<Stryto šėru biržoje. Apie tai 
Aalbėjo ir pats prezidentas.

Visko gali būti, visko gali
ma tikėtis.

Mūsų šalies ekonomika pa
remta ginklavimosi. Tokia pa
dėtis jau sen4i. Ji prasidėjo su 
pradžia Antrojo pasaulinio 
karo.

Bilijonai ir bilijonai daleriu 
kasmet suverčiama i ginklavi
mosi gamybą. Tai visi mato ir 
žino.

Kas atsitiktu, jeigu šitokiai 
beprotiškai gamybai būtų pa
darytas galas? Daleiskime: 
susitariama nebegaminti ato
miniu militarinių pabūklu. 
Daleiskime: susitariama su
mažinti armijas.'

Kur atsidurtų mūsų ekono
mija ?

Apie tai bijo ir pagalvoti mū
sų smarkiosios valstybės gal
vos. Už tai a ir prezidentas ir 
sekretorius vis daugiau ir dau
giau ' pinigų reikalauja gink
lavimosi reikalams.

Chicagos dienraščio Vilnies 
(vas, 12) paskutiniame pusla
pyje kalbama apie praėjusi 
vajų. J. Mažeika pasakęs, kad 
“praėjusia vajus buvo geriau
sias iš pastarų desėtko metų.”

Man tai labai įdomu. Argi 
tas neparodo, kad mūsų spau
dos pasilaikymui šaltiniai te
bėra neišsisėmę?

Puikiai pavyko Laisvės va
jus. Tuo patim dabar džiau
giasi ir vilniečiai.

Paduokite mūsų lietuviš
kiems menševikams nesąmo
nes ir melus kepti, štai, pra
šau :

“Lazaris KaganoviČius per
šautas, guli prie mirties; spė
liojama, kad Chruščiovas ir 
Bulganinas norėjo atsikratyti 
konkurento ir žydo savo eilė
se.” .— Keleivis (vas. 6 d.), 
pirmas puslapis.
* O nė krislelio tiesos!

Taip Keleivi^ šveičia savo 
nelaimingus skaitytojus.

, Raketieriai iš Amerikos Lie-1 
tuvių Tarybos vėl * pasileido Į 
tuštinti Amerikos lietuvių ki
šenes. Ir rėkia, ir prašo duoti 
Tukų.

Niekam kitam, žinoma,
kaip “Lietuvos laisvinimui.”

Vienas Tarybos agentas 
Chicagos kunigų Drauge 
(vas. 6 d.) skundžiasi, kad 
“man asmeniškai priminė ati
tinkami asmenys, kad šventės 
metu su aukomis .jų ‘nelies- 
čiau’.” Bet jis jiems ramybės 
neduosiąs.

Nes, girdi, “aukų prašo ne 
Taryba”. Tai kas? Ogi, Lie
tuva!

Daugelis, matyt, to paties 
Draugo skaitytojų nebepasiti- 
fci Taryba. Tai minėtas agen-

* tas šaukia: “Vadinami ‘trys 
didieji’ (Šimutis, Grigaitis ir 
Vaidyla) nepasistatė nei na-

(Tąsa 4-tam pusi.)

išsprogdino bombą 
sužeidė du negrus

Clinton, Tenn. — Didelis 
sprogimas įvyko vietiniame 
negrų kvartale — sprogo 
rasistinių chuliganų padėta 
bomba. Sprogimas buvo 
toks didelis, kad sunaikino 
arba dalinai sunaikino 30 
namų, jų tarpe vieną resto
raną, kur bomba tapo nu- 

Į mesta. Laimei niekas nežu
vo, nes sprogimo metu ma
žai žmonių radosi namuose. 
Sužeista viena moteris ir 
jauna mergaitė.

Clintone negrų tarpe 
viešpatauja didžiausias pa
sipiktinimas prieš policiją 
ir miesto pareigūnus, ku
rie nesiima žingsnių prieš 
rasistini terorą. Šis sprogi
mas, didžiausias visų, yra 
jau 14-as iš eilės paskutinių 
kelių mėnesių bėgyje. Kaip 
žinia, rasistai baisiai nepa
tenkinti faktu; kad Clinto- 
no negrai išsikovojo teigę 
mokinti savo vaikus bend
roje vidurinėje mokykloje

Jugoslavijos laikraštis apie 
TSRS ir Jugoslavų santykius

Belgradas. — Jugoslavi
jos Komunistų lygos orga
nas “Borba” komentavo a- 
pie Šepilovo kalbą Aukš
čiausioje taryboje. Toje kal
boje Šepilovas apsistojo ir 
prie TSRS - Jugoslavijos 
santykių. Jis sakė,, kad san
tykiai paskutiniu laiku pa
blogėjo, nes Jugoslavija 
skleidžia anti-sovietinę pro
pagandą.

“Borba” sako, kad Šepilo
vo kaltinimas neteisingas.

Sekretoriaus asistentas Ross 
pasitraukė iš savo tarnybos

Thomasville, Ga. — Pre
zidentas Eisenhoweris priė
mė apgynos sekretoriaus a- 
sistento R. T. Ross rezigna
ciją. Prieš Rossą paskuti
niu laiku buvo kelta nema
žai kaltinimų, kad jis yra 
įsivėlęs į privatinio pelniji- 
mosi operacijas. Iškelta, 
kad kompanija, kurios prie
šakyje stovi Rosso žmona ir 
švogeris, gavo didelius kon
traktus nuo armijos kari
nėms uniformoms.

Ross dabar sako, kad jis

Washingtonas. — Secret 
Service vadovybė priėjo iš
vados, kad Baltasis namas 
nėra pakankamai saugus, 
kad prezidentas turėtų ap
sigyventi kur nors privati
niame name, kuris būtų la
biau nutolęs nuo- kitų gy
venviečių. Bet abejotina, ar 
prezidentas to patarimo pa
klausyt.

Thomasville, Ga. — Ei* 
senhoweris nutarė pratęsti 
savo atostogas čia iki šio 
menesio 28 dienos.

kartu su baltais vaikais.
Iš Washingtono praneša

ma, kad NAACP centras 
telegrafavo Eisenhoweriui, 
kuris golfuoja Georgijoje, 
kad jis ką nors darytų prieš 
rasistini terorą. Panaši te
legrama posiųsta ir genera
liniam prokurorui Brow- 
nell’iui.

Clintono negrai kalba a- 
pie savisaugos būrių orga
nizavimą, apie sargybas, 
kurios nakties metu patru
liuotų negriškas apylinkes, 
kad neleisti rasistiniams 
chuliganams dėti bombas.

Ši paskutinė bomba buvo 
dinamitinė, palikta čemoda
ne, kurį išmetė pravažiuo
jantis automobilis.

Washingtonas. — Gene
ralinis prokuroras Brow- 
nell’is sako, kad *nereikia 
specialių anti-linčinių įst^a- 

i tymų.

Tas'laikraštis sako, kad So
vietai gerus santykius tarp 
socialistinių kraštų supran
ta tik vienoje prasmėje, — 
kad kitos socialistinės šalys 
priimtų jų ideologinę vado^ 
vybę. “Borba” sako, kad 
jugoslavai stoją už gerus 
santykius su socialistiniais 
kraštais, ypatingai su Ta
rybų Sąjunga, bet rezer
vuoja sau teisę aiškinti į- 
vykius ir klausimus kaip 
patys supranta.

visai nekaltas, bet jis trau
kiasi todėl, kad šmeižtai 
“sugadino jo efektingumą”, 
tai yra, jo tinkamumą eiti 
aukštas pareigas. Preziden
tas Eisenhoweris priėmė 
rezignaciją be komentarų, 
be apgailestavimo. . .

Redaktoriai už 
teisę keliauti

Tulsa,. Okla. — Amerikos 
dienraščių redaktorių są
jungos prezidentas Jenkin 
Llloyd Jones savo, organiza
cijos vardu atsikreipė į se
kretorių Dullesą, raginda
mas jį nuimti draudimą 
nuo keliavimo Liaudies Ki- 
nijon. Jones savo laiške 
Dullęsui sako, kad “Ameri
kos žmonės turi teisę žinoti 
iš savo reporterių praneši
mų apie padėtį Kinijoje”.

Jones pats yra “Tulsa 
Tribune” redaktorius. Jis 
sakė, kad pažįsta šimtus 
Amerikos žurnalistų, kurie 
norėtų vykti Kinijon. Jis 
pats vyktų, jeigu gautų 
progą.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Washingtonas. — Iš Clin
tono, Birmingham o, Mont
gomery, Atlantos ir kitų 
punktų ateina žinios, kad 
tenykštės negrų organizaci
jos planuoja suorganizuoti 
masinį maršą( Washingto- 
nan, kad reikalauti iš pre 
zidento Eisenhowerio bent 
pasmerkti rasistinį terorą. 
Tokio maršo priešakyje sto
vėtų protestantų dvasiš
kiai, kaip pastorius Martin 
Luther King iš Montgome
ry ir NAACP veikėjai.

Jungi in eis Tautos. — Iš 
Izraelio pranešama, kad 
valdžios kabinetas posė
džiavo visą ketvirtadienį ir 
nepriėjo lišvados, kokį atsa
kymą duoti Jungtinėms

Darbietis atėmė nuo torio 
vietą parlamente; laimėję 
darbiečiai numato pergalę
Londonas. — Pirmu kar

ti!’ po to, kuomet jie prara
do rinkimus, darbiečiai at
ėmė vietą parlamente nuo 
konservatorių. Specialūs 
rinkimai įvyko Londono 
priemiestyje ' North Lewi- 
s.hame, kurį parlamente il
gai atstovavo konservato
rius. Šiuo kartu buvo tikė
tasi, kad konservatorių 
dauguma sumažės, bet 
jiems išėjo daug blogiau — 
darbietis kandidatas N. Mc- 
Dermot sumušė konserva- 
rių N. Farmerį su 1,110 bal
sų dauguma.

Pats MacDermot tuojau 
po laimėjimo pareiškė, kad 
rezultatas yraxnepas.itikėji
mo balsas konservatyvei 
vyriausybei. Jis sakė, kad 
Macmillano valdžia turėtų 
.apsigalvoti ir leisti surengti 
Bendrus parlamentinius 
rinkimus. Darbo partijos 
pirmininkas H. Gaits.kell’is

Socialistai ir komunistai 
bendradarbiauja Indijoje, 
sudaro ir bendrus sąrašus

Deli. — Indijos Socialistų 
(Pražos) partijos centrali- 
nis komitetas priėmė nuta
rimą leisti savo federaci
joms atskirose šalies dalyse 
bendradarbiauti su komu
nistais, sudaryti rinkimines 
sutartis ir t. t. Nacionali
nis komitetas havo nutari
mą padarė tam, kad patvir
tinti dalykus, kurie jau 
vyksta gyvenime. Mat, rin
kimams artinantis, vis dau
giau socialistų grupių su
daro bendros akcijos sutar
tis su komunistais.

Bombėjuje socialistai ir 
komunistai susitarė nesta
tyti kandidatų rinkiminėsę 
apygardose, kur kitos par
tijos kandidatas turi san-

Tautoms apie pasitraukimą 
iš Gazos ir Akabos. Bet bu
vo manoma, kad atsakymas 
ateis penktadienio popieti 
arha vakare.

Nicosia. — Britai nuteisė 
mirti vieną kiprietį nacio
nalistą, 18i metų jaunuolį.

Pittsburg has. — Pilni 
plieno unijos valdybos rin
kimų rezultatai nebus žino
mi iki po kokios savaitės 
bet jau yrą aOšku, kad eili
nis kandidatas D. C. Ra- 
rick gaus bent trečdalį bal
sų į prezidentus. Ra riek 
yra eilinis darbininkas, ku
ris neseniai! pradėjo vado
vauti kovai už mažesnes 
unijines duokles.

irgi išreiškė panašią nuo
monę. Jis- -sakė: '< •' > * • 1

“Ko toriai laukia? Ar jie 
nori, kad pralaimėtų vienus 
specialius rinkimus, po kitų 
ir tik tada leis surengti 
bendrus rinkimus? Juk aiš
ku, kad nuotaikos šalyje 
pasikeitusios. Jie pralaimės 
anksčiau ar vėliau. Šalis no
ri naujų rinkimų. . .”

Darbiečių organas “Dai
ly Herald” sako, kad dar
biečiai tikriausiai laimėtų 
parlamentinius rinkimus, 
jeigu jie dabar įvyktų.

Konservatorių spauda 
bando pralaimėjimą men
kinti. “Daily Mail” sako, 
kad šiais metais turės įvyk
ti specialūs pridėtiniai rin
kimai dar šešiose apylinkė
se. Reikia laukti jų rezulta
tų, sako toriu organas, ir 
tik tada bus žinoma, ar rei
kia laikyti naujus rinkimus.

randasi 
didmiestis. Čia 
ir komunistai

sus būti išrinktam. Tokiu 
būdu . kai kuriose Bombė
jaus dalyse socialistai re
mia komunistinius kandi
datus., o kitose komunistai 
remia socialistinius.

. r
Dar glaudesnis, bendra

darbiavimas vystosi Vaka
rų Bengale, kur 
Kalkutos 
socialistai 
vietomis sudarė bendrus są
rašus. Bengale Komunistų 
partija yra stipriausia ir 
abiem kairiom partijom ei
nant kartu, .tikimasi sumuš
ti Kongreso partiją.

Socialistų spaudoje be
veik sustojo kritika prieš 
komunistus ir Tarybų Są
jungos puolimas.

Uostininkų streikas 
Atlanto pakraštyje 
dar gali užsitęsti

iNep Yorkas. — ILA va
dovybė ir tos unijos algų 
komisija, susidedanti iš 100 
narių, penktadienį priėjo 
išvados, kad laivų kompani
jų! savininkų siūlymai dar 
to i nepatenkinanti. 45^)00 
krovikų uostininkų strei
kuoja visuose Atlanto pa
kraščio uostuose nuo Maine 
iki Virginijos.

Kuomet unijos preziden
tas kapitonas Bradley per
žiūrėjo naujus kompanijų 
siūlymus, jis sakė:

“Man atrodo, kad tie siū
lymai nekokie”.

Tuo tarpu Kanados uosto 
Halifaxo krovikai paskelbė, 
kad iie neiškraus britų lai
vo “Queen Elizabeth”. Tas 
didis transatlantinis gar
laivis turėjo atplaukti iš
Londono New Yorkan, bet • narnos kanala tiesiai i New 
nutarė į vietoje to plaukti ( Yorką arba kitus Atlanto
Halifaxan, kad jie ten gale-1 uostus, bet dabar, dėl strei- 
tų būti iškrautas. Bet ka-|ko, planuoja užsukti į San 
nadiečiai krovikai pareiškė,; Francisco.

“Pravda” pasisakė apie J, A. V. 
Koįriunistiy partijos konvenciją
Maskva. — Tarybinis ko

munistų laikraštis “Prav
da” komentavo apie Ameri
kos Komunistu partijos su
važiavimą. “Pravda” pa
davė “Tass” pranešimą apie 
suvažiavimą, kuriame sako
ma, kad partijos, suvažiavi
mas buvo didelis smūgis 
prieš reakciją. Suvažiavi
mas parodė, sako “Prav

Bretanijos nacionalistai jau 
irgi nori nepriklausomybės...
Paryžius. — Bretanijos 

pusiasalyje (Brittany) vys
tosi judėjimas už naciona
linę /nepriklausomybę nuo 
Francūzijos. Bretanijos gy
ventojai yra palikuonys 
senų keltų-galų ir apie treč
dalis Bretanijos gyventojų, 
ypatingai kaimuose, dar te
bevartoja tą kalbą, likusie
ji ją moka daugiau ar ma
žiau. Ši kalba panaši į airių 

i J. T. nesvarstys 
JAV kaltinimo

{ Jungtinės Tautos.. — Ge
neralines asamblėjos dieno
tvarkės komisija nutarė 
nesvarstyti kaltinimo, ku
rį prieš Jungtines Valsti
jas iškėlė Tarybų Sąjungą. 
Kaltinimas sakė, kad Ame
rika praveda agresingus 
aktus Artimuose Rvtuose 
ir kitose pasaulio dalyse.

Prieš to klausimo svars
tymą balsavo čianginė de
legacija, Danija. Dominin
kų respublika, EI Salvado
ras, Francūzija, Italija, Pe- 
ruvija'ir Turkija. Tai dele
gacijos, kurios skaitomos 
esančios po stipria Ameri
kos įtaka.

Pati Amerika, betgi, bal-,

kad tai būtų kaip ir streik- 
laužiavimas ir jie nutarė 
būti solidarūs su Amerikos 
krovikais.

Federalinis tarpininkas 
J. Finnegan, kuris dalyvau
ja derybose tarp ILA ir lai
vų kompanijų savininkų, 
ketvirtadienį padarė opti
mistišką pranešimą, kad 
jau beveik prieita prie susi
tarimo. Bet penktadienį jis/ 
buvo labiau abejingas, nors 
sakė, kad dar vis vien yra 
galimybių susitarti šį sa
vaitgalį.

Vakarų krašto uostinin
kai irgi solidarizuojasi su 
streikieriais. Bridgeso va
dovauja krovikų unija pra
neša, kad neiškraus tu Fili- 
pinų ir Hawaii laivų, kurie 
paprastai plaukia per Pa- 

da”, kad po ilgo smarkaus 
persekiojimo reakcija nega
lėjo pasiekti savo tikslo, už
gniaužti Amerikos Komu
nistų partiją.

Suvažiavimas nutarė, sa
ko “Pravda”. palaikyti, 
stiprinti partiją ir jos. vie
nybę, paliekant jos mark- 
sistiniai-leninistinius pa
matus. 

■ 4-.     -..... ...............— — . ■■■ ..

senąją kalbą.
Bretanijojb <įabar įsistei

gė Bretanijos Išlaisvinimo 
komitetas (Bodadeg Fran- 
kiz Breizh), kuris šiuo rei
kalu jau atsikreipė į Jung
tines Tautas.

Bretanijos nacionalistų 
judėjimas sako, kad yra 
pasirengęs kovoti ir ginklu, . 
panašiai, kaip tai daroma 
Šiaurinėj^ Airijoje, Kipre 
ir t. t.

Bretani j a 
Francūzijos 
Miestai 
francūzinti. 
daus reikalų 
pareigūnas 
nacionalistai 
turi tik mažos gyventojų 
dalies paramą.

priklauso prie 
jau 400 metų, 

beveik pilnai su-
Paryžiuje vi- 

ministerijos 
pareiškė, kad 

Bretanijoje

savo už svarstymą, nes de
legatas Lodge sakė, kad A- 
męrika nebijo tokių disku
siją. Už svarstymą taipgi 
bąlsavo Čekoslovakija, E- • 
giptas, Indija, Britanija ir 
Tarybų Sąjunga. Pakista
nas susilaikė nuo balsavi-
mo.

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, šalta 
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OPOZICIJA YRA
UNITED STEELWORKERS of America unija (na- 

riai) šia savaitę referendumu pravedė balsavimus už u- 
' nijos prezidentą.

Pirmą kartą tos unijos istorijoje, renkant prezidentą, 
buvo išstatytas prieš esamąjį prezidentą oponentas. Va
dinasi, unijos nariai dabar galėjo balsuoti už vieną iš 
dviejų, o seniau balsavimuose tegalėdavo balsuoti tik už 
vieną ir tą patį savo prezidentą.

Kandidatavo senasis prezidentas David J. MeDonaldas 
ir Donald Rarick. Vyriausias klausimas balsavimo metu 
buvo: unijos nariams duoklių pakėlimas. Kaip žinia, pa
starasis plieno pramonės darbininkų unijos suvažiavi
mas, paveiktas McDonaldo, nutarė pakelti unijos na
riams mėnesines mokestis: nuo $3 iki $5.

Nariuose kilo protestai. Vienu kartu pakelti du dole
riu per mėnesį mokesčių — skandalas, jie sakė. Bruzdė
jimas unijistuose kili) didelis.

Donald Rarick griežtai išstojo prieš nariams mokes
čių pakėlimą. Todėl balsuojant dabar už prezidentą, dau
gelis narių balsavo už Raricką.

Tiesa, oficialinės balsavimo pasekmės dar nėra žino
mos, tik žinoma jau tai: MeDonaldas išrinktas didele 
balsų dauguma. Bet tai nėra stebuklas. Tai buvo žino
mas Taktas. Savotiškas stebuklas, yra tai, kad Raric- 
kas, sakoma, gaus apie ketvirtdalį visų paduotų balsavi
muose balsų! Tai didelis dalykas.

Turime sprąsti, jog darbo unijose pabalinti balsavimu 
tą ar kitą viršininką nėra lengva. Tai tiesiog labai sun
kus darbas, sunki pareiga. Unijos viršininkai turi susukę 
tvirtą mašineriją ir ją sulaužyti balsavimais beveik ne
galima, Atsimename, kai}) angliakasiai bandė išversti iš 
prezidento vietos Lewisa. Kiek, jie jėgų tam dėjo, — 
nieko negelbėjo. Teko net uniją suskaldyti kaip tik dėl 
to.’

IITEDATIIDA URKI AC Ka\P Lie?uv?^ostl»e Y11"1'18 
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įžymus dainų kūrėjas 
kompoz. Stasys Šimkus

GEORGIA RASISTAI DŪKSTA
TURIME PRIPAŽINTI, jog pietinių’ valstijų rasistai 

yra labai veiklūs gaivalai. Nesigaili jie jėgų, nesigaili 
turto tam, kad tik galėtų palaikyti negrus segreguotus, 
atskirtus, pažemintus.

Imkime štai Georgia valstijos rasistus. Įkvėpti tos val
stijos gubernatoriaus Mąrvino Griffino, tos valstijos sei
melio nariai priėmė rezoliuciją, reikalaujant, kad iš 
Jungtinių Valstijų Aukščiausio Teismo būtų išmesti še
ši teisėjai. Rezoliucija byloja, idant Georgia valstijos 
kongresmanai Jungt. Valstijų Kongrese pradėtų tą “žy
gį”, siūlant ir kovojant, kad Kongresas impyčytų (at
statytų) iŠ Teismo sekamus teisėjus: vyriausiąjį teisėją 
Earl Warren ir teisėjus: Hugo Black, Tom Clark, Felix 
Frankfurter, William 0. Douglas ir Stanley F. Reed.

Prie to visko yra dar ir pridėčkas, kuris sako: teisė
jai Douglas ir Black yra ėmę dovanų, pinigais ir kitkuo, 
iš “komunistinio fronto ir subversyvių organizacijų, ku
rių tikslas nuversti konstitucinę JAV vyriausybę netei
sėtais būdais”.

Ar jūs, gerbiamas skaitytojau, girdėjote tokį skandalą, 
kokį dabar pradėjo kelti rasistai?! I

Ir dėl ko, už ką jie taip ėmė dūkti ?
Dėl to, kad Aukščiausias Teismas yra padaręs.eilę 

sprendimų, pagal kuriuos panaikinama negrų segregaci- Į 
ja mokyklose, viešose vietose ir važiuotėje!

Galime būti tikri, rasistams nepavyks savo tikslą pa
siekti, bet skandalą jie sukels.

AKADEMIKAS VLADAS LAŠAS
VILNIAUS “Tiesoje” skaitome:

“Sausio 4 d. Kauno visuomenė iškilmingai paminėjo Lie
tuvos Mokslų akademijos tikrojo nario, TSRS Medicinos 
mokslų akademijos nario-korespondento profesoriaus, 
medicinos mokslų daktaro Vlado Lašo 65-ąsias gimimo 
ir 40-ąsias mokslinės veiklos metines.

“Prof. Lašas organizavo fiziologijos ir fiziologinės 
chemijos laboratorijas Kaune, išleido eilę mokslinių vei
kalų. V. Lašas parašė stambius vertingus darbus raume
nų ir nervų sistemos fiziologijos, virškinimo fiziologijom, 
o taip pat.kitais medicinos mokslų klausimais.

“Ypač daug jo veikalų išleista pokario metais. Tarybų 
valdžia aukštai įvertino prof. Lašo nuopelnus medicinos, 
mokslų srityje. Jam suteiktas Lietuvos, nusipelnusio 
mokslo veikėjo vardas, jis apdovanotas LTSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiunio Garbės raštais.

“Prof. Lašo moksliniame darbe aktyvi pagalbininkė ir j 
bendradarbė yra jo žmona Ęauno medicinos instįtuto 
ptofešorius J. LaŠienė”. , ' -

Vargu ar įmanoma būtų šiandien įsi
vaizduoti lietuvių liaudies' buitį be jos 
ištikimos palydoves — dainos. Ne veltui 
sakoma, kad mūsų liaudis į savo dainą 
šimtmečiais įpynė kasdieninius savo 
vargus ir rūpesčius, džiaugsmus ir sie
kimus.

Visų žymiųjų lietuvių muzikos klasi
kų kūryba yra glaudžiai susijusi su sa
vąja liaudies daina. Poetiški liaudies 
muzikinių vaizdų motyvai sudarė ir St. 
Šimkaus kūrybos pagrindą.

St. Šimkus pasaulį išvydo prieš 70 
metų, 1887 m. sausio men. 23 d., skur
džioje Motiškių kaimo kalvio lūšnoje, 
netoli Seredžiaus. Jo ankstyva vaikystė 
niekuo nesiskyrė nuo daugelio neturin- 
gųjų jo bendraamžių vaikystės. Būsi- 
mieji piemenys, vėliau—bernai tuo tar
pu nerūpestingai virtinėmis lakstydavo 
dulkėtomis kaimų gatvėmis, karstyda
vosi vaizdingomis Dubysos pakrantėmis. 
Vėliau Stasiuko tėtis išvyko į Ameriką 
lengvesnės duonos kąsnio ieškoti. Skur
das pasibeldė į kalvienės pirkelės duris, 
ir Stasys išėjo piemenauti. Senio ker
džiaus sekamos “baisios” pasakos stip
riai veikė jautrią vaiko vaizduotę. Liau
dies dainų, legendų ir padavimų grožis, 
naktigonės naktų romantika žymia da
limi apsprendė lyrinį būsimo kompozito
riaus veidą. >

Stasio motina, svajodama pamatyti 
kada nors savo sūnų kunigu, išsiuntė jį 
mokytis į Kauną. Dešimtmetis Stasys 
patenka į J. Naujelio chorą. Čia paaiš
kėja jo muzikiniai gabumai; jis prade
da mokytis . groti vargonais. Trylikos 
metų būdamas St. Šimkus baigia J. 
Naujelio vargonų mokyklą ir įgyja ga
limybę savarankiškai užsidirbti duonos 
kąsni.

Šimkaus ankstyvos jaunystes metai 
sutapo su tuo reikšmingu mūsų muziki
nės kultūros vystymosi laikotarpiu, ka
da lietuvių profesionaline muzika ėmė 
laužyti ankštus vargoninkąvimo rėmus. 
Čia didelės reikšmės turėjo 1905 metų 
revoliucijos įvykiai, plačiai išjudinę pa
žangiąsias visuomenės jėgas kovoti prieš 
socialinę ir nacionalinę “ priespaudą. 
Grąžinus spaudą gimtąja kalba, daug 
kur greta parapijinių chorų pradėjo 
steigtis liaudies chorai, vadovaujami 
vietos vargoninko, mokytojo ar šiaip 
muzikos mėgėjo, kurių entuziazmas ir 
liaudies dainos.meilė su kaupu išpirkda
vo dažnai gana ribotą muzikinį išsilavi
nimą. Neturėdami specialių patalpų, 
tokie chorai ‘dažnai ruošdavo koncertus 
stambesnėse daržinėse, klojimuose, ga
ilučiuose sutalpinti šimtus žiūrovų ir 
klausytojų. Neretai prieš choro pasiro
dymą buvo mėgėjų jegonds suvaidina
mas lietuviškos draniUs veikalas. Aš
tuoniolikmetis Stasys su užsidegimu įsi
jungia į darbą “klojimų vakarų gadynė
je” : organizuoja chorus ir jiems vado
vauja, stato drabnos veikalus, pats juose 
vaidindamas.

Draugų remiamas 1906 m. St. Šim
kus atvyksta į Vilnių ir įstoja, į muzi
kos mokyklą, kartu vadovaudamas M. 
Petrausko ’įsteigtam “Kanklių” draugi
jos chorui. Vasaros metu jis Važinėja po 
kaimus ir miestelius, steigdamas naujus 
choyus ir organizuodamas lietuviškus 
vakarus. Vienas iš tokių vakarų turėjo 
jauno muziko ateičiai lemiamos reikš
mes. Netoli Seredžiaus esančio Burbų 
dvaro didžiulėje daržinėje buvo suruoš
tas lietuviškas vakaras su vaidinimu ir 
choro pasirodymu; Gausios klausytojų 
minios tarpe buvęs Varšuvos 'Konserva
torijos dii'elctoriūs E, Mlynarskis at
kreipė dėmesį į jauną choro dirigentą. 
St. Šimkui buvo pasiūlyta tęsti studijas 
V aršu vos konservą tori j o j e direktoriaus 
lėšomis. Studijuodamas vargonų klasė
je pas prof. J. Sužįnškį,/Šimkus neati
trūksta ir nuo jo mėgstamo' ghoTvedžįo 
darbo; 1907 m. M. K. Čiurlioniui išvy
kus iš Varšuvos, Šimkus imasi vadovau
ti jo chorui. Čia pasirodo ir pirmieji 
Šimkaus kūrybiniai bandymai—jų tarpo 
plačiai paplitusi' daina “Kur bakūžė sa
manota.” ■ , / z

Baigęs Varšuvos konservatoriją,, gt. 
Šimkus gilina studijas Peterburgo kon- 

. servatbrij6s >.komįcizičįjc«<^^ / \ ; ,
Pirmasis' pasaųlffl^

Vilnius, sausio 11d. —Ligi 
traukinio- atėjimo dar buvo li
kusi gera valanda, o Vilniaus 
stoties aikštė ir vestibulis bu
vo pilni žmonių. Darbininkai, 
studentai, moksleiviai ir dar
bo inteligentai, nepaisydami 
Įkyriai krapnojančio lietaus, 
atėjo pasveikinti olimpiečių.

Stoties rūmų, vestibulis. . . 
Čia susirinko mūsų vyriausy
bės atstovai, olimpiečių gimi
nės, sportininkai, draugai, 
sporto organizacijų vadovai. 
Staiga minia pagyvėjo. Į ves- 
tibulį triukšmingu būriui įsi
veržė kauniečiai, atvykę pa
sitikti savo draugų. Atvyku
sių tarpe A. Sočikas, J. Lagu- 
navičius, S. Butautas. Prie jų 
prieina V. Kulakauskas, ir 
keturi nusipelnę sporto meist
rai, daugelio karštų mūsą 
tėvynės sportinių kovų daly-' 
viai ir liudininkai, paskęsta į- 
domaus pokalbio peripetijose. 
Prie pašnekovų prisijungia ir 
lt. Juškėnas.

<

” “Mo-
Oį liūdnas, liūdnas,”

neseniai baigusį Peterburgo konserva
toriją Stasį Šimkų į Jungtines Ameri
kos Valstybes, kur jis išvyksta, rinkti 
aukų nukentėjusiems nuo karo šelpti. 
Čia jis išvysto plačią muzikinę-visuome- 
ninę veiklą: organizuoja chorus, rengia 
koncertus, vadovauja dar M. Petrausko 
įsteigtam “Birutės” chorui ir 1917 m. 
įsteigia mėnesinį “Muzikos” žurnalą.

Tačiau tolimi užjūriai nepajėgė pa
vaduoti kompozitoriui Jo tėviškės kalvų, 
girių ir ežerų. Ilgėdamasis gimtojo 
krašto, jis sukuria kantatą “Atsisveiki
nimas su tėvyne” pagal A. Baranausko 
eiles. “Aš Amerikoje jaučiuosi kaip iš
trėmime, — ra£ė Šimkus viename savo 
laiške,—neturiu ir nesurandu sau drau
gų nei prietelių. Kenčiu, šį tą rašinėju 
ir laukiu dienos, kada galėsiu grįžti tė
vynėn.”

Vykdydamas savo didįjį užmojį, St. 
Šimkus 1923 m. įsteigia Klaipėdoje mu
zikos mokyklą ir paskelbia atsišaukimą, 
kviesdamas “...pastoti visus jaunuolius 
be skirtumo tautos ir tikybos, norinčius 
atsiduoti vien muzikai...” į steigiamą 
prie mokyklos simfoninį orkestrą, o 
1925 m. jau surengia pirmąjį simfoninį 
koncertą. Vėliau su savo simfoniniu or
kestru jis važinėjo po visą Lietuvą, ne
aplenkdamas net mažti miestelių.

St. Šimkus, buržuazijos valdymo Lie
tuvoje metu visą savo nenuilstamą mu- 
zikinę-visuomeninę veiklą skyręs krašto 
muzikinės kultūros pakėlimui, nesulau
kė valdančių viršūnių paramos.

Svarbiausiu St. Šimkaus nuopelnu 
mūsų muzikinei kultūrai tenka laikyti 
gausią jo vokaline kūrybą, kurioje jis 
su dideliu kompoziciniu meistriškumu 
atskleidžia poetiškus,* lyrinius gamtos 
ir liaudies buities vaizdus. Surinkęs 
kelis tūkstančius liaudies dainų, daugelį 
iš jų Šimkus harmonizavo. Jo harmoni
zuotos liaudies dainos “Bijūnėlis, 
čiutė širdelė,”
“Vai žydėk” ir ištisa eilė kitų—šiandien 
plačiai skamba mūsų saviveiklos ir pro
fesinių choru koncertuose.

Kai kurias iš savo užrašytų liaudies- 
dainų St. Šimkus pritaikė atlikti balsui 
solo su fortepijonu. Jų tarpe randame 
ir populiariškąsias “Anoj pusėj Dūnojė- 
lio,” “Aš augau pas tėvelį,” “Palaužta 
rūtelė.” Geriausiuose Šimkaus vokali
nės lyrikos puslapiuose išnyksta ribos 
tarp liaudies dainų ir jo originaliosios 
kūrybos. Iš pastarosios rūšies jo kūri
nių ne mažiau už liaudies dainas yra 
paplitusios “Kas ant žirgelio,” “Oi grei
čiau, greičiau,” “Mergužėle brangi.”

St. Šimkaus vokalinėje kūryboje ran
dame ne tik lyrinius gamtos ir liaudies 
buities vaizdus. Nuo pat mažens susi
dūręs su karčiosiomis tos buities pusė
mis, pats pa j utys gyvą jos pulsą, kom
pozitorius savo dainose sukuria ryžtin
gos, kovojančios dėl savo teisių liaudies 
paveikslą, pvz., savo paties žodžiais pa
rašytoje “Darbininko dainoje,” dainoje 
“I ateiti šviesia” J. Janonio žodžiais, su- 
kurtoje 1940 m., atkūrus Lietuvoje Ta
rybų valdžią—ir ypač paskutiniame bei 
stambiausiame savo kūriny — keturių 

, veiksnių operoje “Kaimas prie dvaro,” 
apibendrinusioje visą autoriaus 34 me
tų kūrybinį patyrimą.

Šimkaus opera išsiskyrė iš negausius 
lietuvių kompoitorių operinės kūrybos 
tarpo tiek savo socialiniu siužetu, tiek 
ir naujais • ieškojimhis. operos muzikinėje 
kalboje. Veiksmo vieta’—jo jaunystės 
metų Lietuvos kaimas. Keturi operos / 
veiksmai atskleidžia nesudėtingą, bet 
įtikinančią kelių asmenų dramą, kurios 
pagrindą sucĮaro dviejii visuomeninių 
klasių — valstietijos ir dvarininkijos 
atstovų konfliktas.

‘Ypač vykusios ir spalvingos šioje ope
roje yra liaudies buitines bei žanrinės 
scenos su skambiais chorais, šokiais ir - 
.žaismais, su kandžiu humoru, nukreiptu 
prieš išnaudotojus-dvarponius ir jų pa

( Niūrioje hitlerinės okupacijos aplin
koje slinko paskutinės kompozitoriaus 
'gyvenimo dienos. ' Tačiau liaudis neuž- 
nih’šo žinomos jo dainos “Vai greičiau, 
greičiau,” kurios žodžiai kviėte greičiau 
pakilti audrųžę ir išlaisvinti /Lietuvos

no ir Tarybų Lietuvos vardą. « 
žodis suteikiamas nusipel

no šiam sporto meistrui An-* 
tanui Mikėnui. Jis sveikina 
(gimtąją žemę, dėkoja jai už 
motinišką rūpestį, kurio jie 
nepasigedo net tolimame Mel
burne, ir pasižada pradžiu
ginti dar ne viena pergale.

Dzeržinskio vardo klube o- 
limpiečių pagerbti t susirinko 
patys aktyviausi sostinės spor-1* 
to mėgėjai, visuomeninių or
ganizacijų atstovai, sportinin
kai.

Grįžusius olimpiečius svei
kina Lietuvos RPST pirminin
kas B. Baranauskas, LLKJS' 
CK sekretorius A, Ferensas, 
Vilniaus kūno 
sporto komiteto 
B. Gružauskas,

ku 1 tūros ir 
pirmininkas 

nusipelnęs 
sporto meistras V. Kulakaus
kas. OlimpieČiams įteikiamos 
dovanos, Garbės raštai.

Susirinkusieji ilgais aplo
dismentais sutinka Lietuvos , 
Aukščiausios Tarybos 

" ‘ , kuriui 
raštais apdovanojami 
ritėnas, A. 
uauskas, K. 
Stonkus — 
prizininkai.

— Net ten, tolimajame Mel
burne, mes jautėme savo 
tėvynes globą ir ji mums nie
kados nebuvo toli. Nuoširdus 
ačiū jums už tai, draugai — 
kalba įžymusis krepšininkas 
S. Stonkus.

Romualdas Murauskas 
trumpai papasakojo apie bok
sininku kovas, apgailestauda
mas, kad tarybinio bokso ne
galėjo atstovauti A. Sočikas ir 
R. 'Juškėnas.

Gyva žmonių alėja palydi .* 
olimpiečius į gatvę, 
laukia mašinos.

' Vilniečiai palydi 
į didvyrius prie jų 
i darbo.

— Sveiki sugrįžę, nugalė- 
akimi mirktels ja gar-į tojai!

Daugelio sutinkančiųjų aky- įsaką,
sc — ilgesys. Tai olimpiečių 
artimieji. Ir nenuostabu — su 
savo broliu, sūnum, vyru ar 
draugais jie išsiskyrė daugiau 
Kaip prieš tris mėnesius- ir iš
leido juos už jūrų-marių, už 
vandenėlių, į penktąjį žemy
ną, \

Kažkurį draugė juokais pa
siūlo didžiulę nosinę Laimai 
Petkevičienei, bet ši taip pat 
juokais jos atsisako,—džiaugs
mo ašarų nosine nenušluostysi. *• f

Iš lauko girdisi tūkstantinės 
vilniečių minios gaudesys. 
Suplūkę dirba fotokorespon
dentai.

Laikrodžio rodyklės artėja 
prie 21.45 vai.

— Traukinys Nr. 67 — 
Maskva—Kalingrądas atvyks
ta prię pirmo kelio! —skel
bia garsintuvai.

Netrukus tolumoje viena di
džiule 
vėžys. Nekantresnieji bėga iš
ilgai perono pasitikti trauki
nio.

Ir štai lange pasirodė tokia 
pažįstama šypsena.

— Romualdai-— neišlaiko 
kažkuris prisiekęs bokso mė
gėjas. Romualdas Murauskas, 
nieko negalvodamas, drąsiai 
puola ant ištiestų rankų miš
ko.

Kiek lenkdamasis, lyg bai
mindamasis dėl savo neeilinio 
ūgio, į peroną išlipa Aligman- 
tas La u ritėnas. Jo, tiesa, nie
kas nedrįsta kelti į viršų, bet 
ir jis pranyksta draugų glėby.

Fotoreporteriai “gaudo mo
mentą” —susitinka Laima ir 
Kazys Petkevičiai. Šito buči
nio jie neslepia nuo žmonių.

Gi. Pipynės beveik atpažin-i 
ti neglimaj įdegęs ir visai su- 
apvalėjęs lieknasis Jonas. Kai 
kas iš karto ima dėl to pergy
venti.

Antanas Mikėnas ilgai del
sia vagono koridoriuje. Jis,, 
lyg Hamletas, mąstė: “eiti ar 
neiti”? Kukliajam ir drovia
jam Antanui aiškiai lengviau 
buvo pergalingai nueiti Mel
burne 20 km. negu čia tuos 
kelis metrus.

Bet jį išgelbsti nusipelnęs 
sporto meistras Stasys Ston
kus, kuris apkabina Anta
ną ir abu jie nulipa į peroną.

Ir štai jie visi šeši pasirodo 
ant stoties rūmų laiptų. . . Jie 
merkiasi nuo stiprios prožek
torių šviesos. Toli palike Mei
li u r nasp d vi d e ši mt i e s d ienų 
kelionė “Gruzija”, ilga Toli
mųjų Rytų — Maskvos gele
žinkelio trasa, ir štai nugalė
tojus sveikina gimtoji žemė.

Gėlės gyva eile plaukia iš 
minios ir patenka į olimpiečių

Prezi-
Garbčš

Petkevičius ir S. 
visi olimpiados 4

kur lų

Melburno 
kasdienio

P. KEIDOSIUS 1

SAVIVEIKLININKŲ 
KONKURSO 
LAIMĖTOJAI

, Vilniuje neseniai įvyko res
publikinis saviveiklos dramos 
kolektyvų konkursas, kuriame 
dalyvavo geriausi Tarybų Lie
tuvos saviveiklininkų kolekty
vai. Apžiūros žiu/ri ■ komisija, 
šiomis dienomis suvedusi kon
kurso rezultatus, už geriausią 
daugiaveiksmės pjesės pasta
tymą pirmąją premiją pasky
rė Kauno tarpsąjunginio klu
bo saviveiklininkams, parod
žiusiom K. Binkio “Atžalyną”, 
Kauno Politechnikos inscitut® 
dramos mėgėjams, pastačiu- 
siems J. žemaitės “Klampy
nę”, ir Vilniaus profsąjungų 
klubo kolektyvui, -apžiūroj^ 
parodžiusiam A. Korneičiuko 
pjesę “Platonas Krečėtas”, 
paskirtos antrosios premijos.

Pirmąją vietą skaitovų kon
kurse užėmė Kauno Kūno kut-- ’’ 
tūros instituto dėstytoja V. - 
Stakionienė. Gero įvertinimo 
susilaukė Politechnikos hist?- 
luto studentų ' Jokūbausko ir 
Juodelio pasirodymas. Antro
ji premija už intermedijas pri
pažinta Kauno “Nemuno” ga^ 
myklos darbininkams Balčiū
nui ir Pociupai

•

S. Krivickas,
J. Lukoševičius

“Būkime pažįstam?’
Kaišiadorys. — Neseniai 

Kaišiadorių rajono Moloto
vo vardo kolūkio valdybas * 
kieme pasirodė įstiklinta 
lenta su’ užrašu “Būkime 
pažįstami”. Tai -satyroj 
langas, kur aštriu žodžiu, • 
taiklia karikatūra pliekia-, ' 
mi tinginiai, apsileidėliai ir ' *rankas, kurie, savo ruožtu, mi tingimai, apsileidehai JT 

kaip padėkos ženklą, grąžina į kiti SU įvairiausiomis blĄ-
jas atgal.

Vilniaus vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas 
J. Abyša sveikina šauniuosius 
olimpiečius, kurie kartu su 
tarybinio spdrto šlove išgarsi

m

< (Tąsa 3-eiam pusi./
v- ‘ ’ ...'V 1 •

•. i •, H ‘

. X ■ ’ 1 , . ' ’ Į 1 * ' « ‘ t

■' t \
j • ■ ii..; .A • • • •

{gybėmis susigyvenę asme* 
nys.
' Satyros langas turi . 

aktyvą,'
J, R<audeliūna&

■ .. . ------------ -------------------------------------------------------------—* ,

Vyžius!.'LafrvS '(LSbeity). ’šežtad., vasario (Feb.) 1957
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V. MYKOLAITIS-PUTINAS--------------------------

SUKILĖLIAI
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Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais JUOZAS Mlastauskas-klastow HUDSON, MASS.

» (Tąsa)

* Jddvyga nebesitveria džiaugsmu dėl 
tokių derybų su tėvu pasėkų. Ją ima 
pagunda derėtis ir dėl šilėniečių žemės. 
Bet ji apdairiai susilaiko. Žemes klau
simu tėvas taip lengvai nenusileis. Įsi
kiš Jurkevičius. Tas tėvą taip apipai
niojęs, kaip voras musę. Juk jis iš to 
minta. Na, bojt, ateis ir tam eilė! O kol 
kas tegu šilėniečius gina Viktoras Sur
vila juridinėmis priemonėmis. Jis žadė
jo tai padaryti ir, be abejo, padarys. »
* Dukters patariamas ponas Skrodskis 
•išsitiesia, sofoje pasilsėti. Ji apkamšo 
chalatą, ant kojų užmeta pledą, pabu
čiuoja į skruostą ir išeina. Jai rūpi kuo 
greičiausiai pranešti linksmą žinią Kat
rytei.

Likęs vienas, ponas Skrodskis mąsto 
apie dukterį ir apie visą šį gana ne
įprastą su ja pasikalbėjimą. Jo savi
jauta gera, nuotaika giedra. Jis jaučia
si padaręs gražų gestą, humanišką dar
bą. Gerai Jadzė sakė, kad. smagu esą 
padaryti nors vieną žmogų laimingą. O 
jis padarė du! Bernas to nevertas, liet 
jnergina—tegu sau! Net keista ponui
Skrodskiui, kad jis nejaučia jokios pa
giežos bernui ir jokio pavydo nė gailesio 
dėl merginos. Ir jis net bando save pa

liepti ironiuodamas: štai ligi ko prisigy
venai, pone Skrodski, išpuikėli dvarinin
ke, gražių moterų ėdike! Į humanišku
mą, filantropiją meteisi ... Ko gero, 
chįopomanu pasidarysi... Jis pasitempia 
višu kūnu ir staiga skausmingai susi
traukia: aštrus dieglys kaip yla nuvėrė 
strėnas. Och, och... sensti, pone Skrods
ki ...

Tuo tarpu Jadvyga ieškojo savo kam
barinės. Rado ją sode su Grigeliu belan
kančią obuolius. Dideli raudoni rudeni
niai obuoliai net lenkė obelų šakas. So
dininkas ilga kartimi skynė vaisius taip, 
kad jie nekrito žemėn, bet laikėsi įstri
gę į balanas suskaldytame karties gale. 
•Katrytė, pasilipė jusi ant suolelio, skynė 
obuolius nuo žemutinių šakų. Grigelis 
kažką kalbėjo, o ji juokėsi skambiu juo> 
ku, jam atsikirsdama.
1 —Katryte! — šūktelėjo Jadvyga. — 
Eik šen pas mane.

Ta nušoko nuo suolelio, parinko gra
žiausią obuolį ir nešė panelei. Kai abi 
susėdo užuvėjoj, Jadvyga pranešė jai 
linksmą žinią.

— 6, dieve, nejaugi tai teisybė?!—
• Ašaros pasirodė Katrytės akyse. Ji su

gavo panelės ranką, norėjo ją pabučiuo
ti, bet Jadvyga pati' pabučiavo savo 
kambarinę, ir abidvi ėmė tartis, kaip 
•-palaužti Kedulio užsispyrimą neleisti 
dukters už Balsių Petro. Jadvyga, su
žinojusi iš Katrytės, kad Petras ketino 
prašyti Mackevičiaus pagalbos, nutarė 
ir pati susižinoti su kunigu. Dėl pase
nku nebuvo jokios abejonės. Padėkojusi 
panelei, Katryte nuskubėjo pas Grigelį 
pasigirti savo laime.

i Jadvyga, pasilikusi viena, paskendo 
savo mintyse—svajonėse. Ji džiaugėsi 
šios dienos laimėjimu. Tėvo padarytas 

• skriaudas žmonėms ji pamažu atitaiso.
Kaimiečiams lažas palengvėjo, skaudžios 
bausmės ir plakimai išnyko ar bent su-

• mažėjo, o štai dabar apginta ir asmeni
nė dviejų žmonių laimė.

* Ogi jos pačios, Jadvygos, asmeninė 
laimė? Ar ji turi teisės apie ją svajoti, 
kol aplinkui skurdas ir kentėjimai, o 
prieš akis dideli visuomeniniai patrioti-

'niai uždaviniai?
Turi ar neturi teisės, bet Jadvyga, 

sėdėdama sode, užvėjoj, svajoja.' Tokia 
7jau šiandien romantiškų atsiminimi], 
įvykių diena. Ir rudenio gamta šian
dien žadina tuos ilgesius ir svajingas 
nuotaikas. Artėja vakaras. Parko lie
pose ir alėjos jovaruose ošia vėjas. Ka
da-ne-kada atskrenda vienas kitas dide
lis geltonas klevo ar kaštono lapas. Pro 
medžių kamienus, tolumoje, kaista sau
lėlydžio dangus. Sode kvepia prinokę 
vaisiai. Nulinkę obelų šakos vos atlai- 

.. ko tamsiai raudonų ir auksu spindinčių 
obuoliu pynes. Rudeninės kriaušės, vos 

✓įžiūrimos tamsiai žaliuose lapuose, ir 
■.mėlynu matiniu dažu apsinešę slyvos i 
žadina sodininko Grigelio. džiaugsmą ir 

^asidią^iavimą.
4 Jadvyga atsimena, kad ii' Survilos so

das gražiai atrodė, kai aną vakarą jiedu 
SutViktoru išėjo pasivaikštinėti. Vikto-

,ras tą vakarą jai buvo labai geras, Tū-‘ 
pestingas, atlaidus. Jiedu nuoširdžiai 
pasikalbėjo, daug ką paspėliojd—užuo
minom, aliuzijom . . . Nieko lemiamo 
nebuvo pasakyta, bet išsiskyrė jiedu vie
nas kitarū nebesvetimi.

Jadvyga dažnai prisimena tą vakarą. 
Ji laukia Viktoro atsilankant. Bet tarp 
jųdviejų—Jadvygos tėvas, b tarp tėvo ir 
Viktoro ta byla dėl Šilėnų kaimo žemės.

Temsta. Pro Jadvygą taku Grigelis 
su Katryte tempia pintinę didelių, rau
donų obuolių.

Staigus vėjo gūsis čežėdamas nuriti
na smulkių, geltonų lapų sūkurį.

XXXIV: j . •
Vieną sekmadienį, po pamokslo, kuni

gas Mackevičius paskelbė užsakus, 
kad “į stoną moterystės eina Petras 
Balsys ir Katerina Kedulytė, abudu iš 
Šilėnų kaimo.” Kaime visi jau žinojo 
apie būsimas Petro ir Katrytės vedybas, 
tačiau šis užsakąs vėl sukėlė įvairių kal
bų ir spėliojimų. Ypač Kedulis kliuvo 
visiems už liežuvio: vieni stebėjosi, kiti 
šaipėsi.

Tą patį sekmadienį Stasys, taip pat 
neprimėgstąs Balsių, susitikęs Kedulį, 
kalbėjo: Į.

—Tai nusileidai, kaimyne? Sutikai, 
kad Katrė eitų už Balsių Petro? Uvėrų 
turėsi žentą...

Kedulis, čirkštelėjęs seilėmis pro pyp
kės kandiklį, nenoromis burbtelėjo:

—Tesižinie . . . kaip pasiklos, taip iš
simiegos.

—Sako, kunigas ir panelė už juodu 
užsistojo?—nesiliovė Stašys. 1

—Tai jau užsistojo... Jei nebūtų už
sistoję, pantį būčiau paėmęs.

—Jei panelė ir dar kunigas, tai ką 
tu čia žmogus atsispirs!, — ramino jį 
Stašys. — Gerai padarei, kaimyne, kad 
nesispyrei. Ponų valioj esame.

Tačiau Kedulis nebuvo toks nuolai
dus. ■

—Ponų tai ponų... Bet kad tėvas sa
vo tikros dukters negalėtų pakreipti 
kur nori, tai dar nebuvo girdėta. Vis 
tos valnastys, metėžai, uždrausti .raštai 
prieš valdžią... Et, ką jau čia!..

Jis piktai mostelėjo .lazdele ir nuėjo, 
palikęs Stašį vieną. -

Kitą sekmadienį, kai buvo paskelbti 
antrieji užsakai, Kedulis slampinėjo 
kaip nesavas, vengdamas ir nosį iškišti 
iš kiemo. Jam labai knietė nueiti į kar- 
čiamą ir prasiblaivinti bent puskvorte 
degtinės, bet bijojo, kad ten ras kurį 
pažįstamą ir tas užves šneką apie duk
ters vestuves. Labiausiai krimtosi Ke
dulis, kad duktė išteka už daržininko— 
babyliaus. x šitokia sarmata! Veltui an
dai Noreika ir Miknius jį įtikinėjo, kad 
ten, prie Dubysos, kelios dešimtinės 
daugiau vertos, negu jo pusantro vala
ko, kuriuos ketino gauti iš pono. Kedu-> 
Lis laikėsi savo. , '

Artėjant tretiesiems užsakams, par
vyko pas tėvus Petras, nes po savaitės 
jau vestuvėm Džiaugėsi Petras, kad jam 
pavyko . pakenčiamai susitvarkyti dėdės 
karčiaminėje. Namas ten visai neblo
gas. Viena pusė, buvusi khrčiama, tinka 
sandėliui, kitoj pusėj du kambarėliai ir 
virtuvė. Kieme pašiūrė ir tvartelis. Bus 
kur laikyti kalvutė. Čia pat daržas ir 
dvi dešimtinės geros žemės. . Dėdė pasi
rodė sukalbamas. Ypačiai pusbrolis Jur
gis paėmė į širdį Petro reikalą ir net be 
tėvo žinios daug kuomi jį sušelpė.-

(Daugiau bus)

ĮžYMUkS dainų KŪRĖJAS ;
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

žemele. Su užsidegimu sutikdavo šią 
dainą lietuviškojo dalinio kariai, kuo
met juos fronte aplankydavo koncerti- 

*n ės brigados.
1943 m. spalio 15 d. St. Šimkus mirė, 

nesulaukęs išvadavimo.
St. Širnkaus kūriniai — nenuilstamo 

kovotojo už platų liaudies muzikinės 
kultūros suklestėjimą, įžymaus mūsų 
kompozitoriaus-klasiko kūrybinis paliki
mas — šiandien plačiai skamba kaimo 
ir miešto jaunimo tąrpe. Jis turi žymią 
reikšmę lietuvių tarybines dainos, cho
rinės muzikos bei romansų vystymuisi. 
Nuoširdžos, jausmingos, meile savajai 
liaudžiai persunktos Šimkaus dainos vi
suomet paliks nemariomis liaudies lū
pose.

Vyt. Karpa,vicius\

3 puti. Laisvė" (Liberty) šeštad., vasario (Feb.) 16, 1957
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Mire vasario 17 dieną, 1956 m.
Chicago, Ill.

Jau vieneri metai,, kai mirė Juozas. Paliko 
6 brolius Amerikoje, sesutę Bartkus Lietuvoje,

Taipgi žmoną Emiliją, dvi dukteris, anū
kus ir‘žentus.

Mes visi liūdim jo. Jis buvo pavyzdingas 
visuomenės veikloje, progreso idėjų skleidėjas- 

,rėmė jas. Mielas Juozai, tu jau atsigulęs amži
nai užšalusiam pasaulyje, be vargo! Ramybė 
tau amžina. Pasilieki mūsų širdyse amžinai.

Broliai: Vladas, Julijonas, Pranas, 
Feliksas, Stasys, Kazys.

Žmona: Emilija. ’
Dukterys: Julia, Bernice.
Žentai: B. Dargys, J. Colder.
Anūkai: Ronaldas, Elaine- 
ir Brolienės.

Binghamton, N. Y.
Nepaminėti ligoniai

Buvo susirgusi Valerija 
Venskūnienė ir virš mėne
sio laiko gydėsi namie. Da
bar jau sveikesnė. Sutikau 
ją LDS 6 kuopos susirin
kime.

Taipgi serga Eva Okule- 
vičienė. Yra po gydytojo 
priežiūra.

Serga Jonas Kavaliaus
kas. Randasi namie.

Paul Grinius vis dar ne- 
sveikuoja.
’ Linkiu visiems pasveikti.

Klaidos pataisymas Į
T . - , . - . \ LLaisves laidoj uz vasario 
d., kur buvo aprašyti li

goniai, pasakyta: serga Pe
tras Mamionis, o turėjo bū
ti Mainionis. Antanas IVfa- 
nionis turėjo būti Mainio
nis. Atsiprašau draugų luž 
iškraipymą pavardžių. N 
visados, nuo korespondento 
priklauso tokios klaidos

6
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Dėkoju širdingai jums, dfau

STANLEY JANKUS
Mire Vasario 5, 1957

Išreiškiame gilią užuojautą velionio našlei 
Domicėlei Jankus, sūnui Broniui, dukrelei 

Mrs. Mildred Lambert, trim anūkam, 
giminėms ir pažįstamiems.

Stanley Rumšą
Anne> Urban

' J. Sabanskas

C. K. Urban
Anna Vazbicnė

vardu. Tie visi Lietuvos lais- 
Vintojai- kiek tiktai jų yra, 
Lietuvą laisvina apie 17 metų. 
O dar “neišlaisvino” Lietuvos 
žemės nei vieno bei;tainio co- 

V1SU‘ narių mo- | Uo. Reiškia, dar ne prirengė 
ten reakcijai nei fašizmui dir
bos nei ant vieno bertanio co
lio. O išeikvojo visuomenės su
dėtų pinigų šimtus tūkstančių 
dolerių bevažinėdami po 
VVashingtoną ir kitus miestus 
ir bobaiiavo-dami po Kotelius 
ii įvairias sueigeles. O iš tos 
didelės sumos j Lietuvą Lietu
vos liaudžiai jie nepasiuntė 
nei vieno cento!. Tai ve, kam 
\ erti šitie didžiausi Lietuvos 
priešai!

Radijo Klausytojas

čius suima -- —-
kesčius ir pasiunčia Cent
rui, o antrasis šiaip kuopos 
įplaukas ir išlaidas tvarko. 
Bet nariai savo duokles 
gali užsimokėti bet kuriam 
sekr etori u i. Tin ka m i ausi a, 
žinoma, duokles užsimokėti 
kįiopos susirinkime ir 
mėtis jo eiga, — juk 
kultūringas dalykas.

Šiame susirinkime, 
apsvarstymo kuopos reika
lų, buvo diskusijos temoje: 
“Arabijos poligamisto i ka
raliaus Saudo atsilanky
mas i šia šąli,—kokia nau
da?”*' v Į

Sekanti mėnesi bus ; dis- 
kusuojama: “Kodėl lietu
viški ‘vaduotojai’ ‘vaduoja’ 
Lietuvą čia būdami?” Į J.

Kiaušinienė ant vieškelio
I t ’ •

Jersey Turnpike važiuoda
mas pilnas šviežių kiaušinių 
trokas išėjo iš kontrolės ir iš
vertė visus savo kiaušinius ant 
vieškelio.

do- 
tai

Gaisras penkis apdegino
Manhattane ant 137 3rd 

Avė. ištikęs gaisras penkis 
žmones smarkiai apdegino ir 
aptroškino, 35 žmonės buvo 
išgelbėti.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

PHILADELPHIA, PA.

0

sa

Redakcijos Atsakymai
Progresui. — Apsakymas 

“Nesėkmės rykštė” gautas, 
bet jį išspausdinsime tik 
kada nors vėliau. Ačiuoja- 
me!

Stulgiškiui. — Klausiate, 
kodėl š..m. Laisvės akcinin
kų suvažiavime nebuvo pri
imta rezoliucija “kas link 
Stalino brutališkų darbų”, 

laisviečių su-

HELP WANTED—FEMALE

i čia smetonininkaį, kurio 
ve vadinasi Lietuvos laisvinto-, 
jais, buvo sukėlę didelį triukš-, Atsakysime,: 
imą, kurį užbaigė vasario 10 d.; važiavimas juk nebuvo ko- 
Tai vadinamą 
paminėjimą, su 
ikierių riksmu ir

gės ir draugai, Laisvės skLity- v,ctų Sąjungos.

Clerk-Typists. Rec. high school 
grads. We have penu, position 
with a natl. org. Pleasant work
ing cond., paid vacation, free hos
pitalization. We are located with
in one block of Broad & Olney. 
Call Mr. Kilty, LI. 8 -8208. Write 
Box Mr 7, 711 Jefferson Bldg.,
Philadelphia, Pa. 434-40)

Operatorės. Tuoj rekalihgos. 
Dienom ar naktim. Patyrusios prie 
vienos ar dviejų adatų. Turime 
ant ilgo laiko valdžios kontraktas. 
Nuolatinis darbas su visom apdrau- 
dom. Skambinkite, telegrafuokite 
ar kreipkitės pas: I. Foster Sports- 
wearI Kensington Ave. & Ontario 
St. GA. 5-1020. (31-37)

vasario i6-os kjos nors politinės partijos 
suvažiavimas; tai buvo 
bendrovės, kuri leidžia 
laikraštį, akcininkų suva
žiavimas, tai kodėl jis tu
rėjo priimti rezoliucijas a- 
pie Staliną? Jūsų rašinėlio 
apie lietuvių kalbą taipgi 
nespausdinsime,- nes jis hie- 
ko nepataiso, nieko naujo 
neįneša. Kam kartoti tai, 
kas jau ne kartą buvo kar
tota?

įvairių politi-l 
niekinimu So-

HELP WANTED MALE

Šita nykštukinė grupelė 
ir

tojai ir rėmėjai, kurie atsinau
jinote prenumeratas per ma- mano vėl valdyti Lietuvą 
ne, ir paaukojote pagal išgalę ' vėl diktuoti trims milijonams

Ypač tiems Lietiuvos darbo žmonių. Tai 
esu labai dėkinga, kurie batys .neblaivų klegėjimas, žinoma, 

jiems toks triukšmas užsimo
ka, nes jie iš mažai protaujan
čių žmonių prisižvejoja dole
rių, paskui gali pasivažinėti ir 
pabaliavoti už tuos pinigus. P. 
Dargis, Pittsburgho ir apylin
kės ' smetonininkų vyriausias 
Lietuvos laisvintojas. per du 
mėnesiu per savo radiją kėlė 
didelį riksmą už Lietuvos iš
laisvinimą.

M. VinikAs, P. Grigaitis, 
P. Dargis ir kiti jiems panašūs 
nėra Lietuvos piliečiai, neš jie 
Lietuvos pilietybės išsižadėjo, 
o priėmė kitos valstybės pilie
tybę. Kaipo tokie, jie yra dėl 
Lietuvos visiškai svetimas ele
mentas. O vienok jie turi drą
sos visuomet kalbėti Lietuvos

i Laisvės fondą, t *■

man -į namus, Ima n 
po kelis 

kurio už- 
knygą ir 
gausime

atnešėte i 
nereikėjo vaikščioti 
nykius. Taipgi tiems, 
s i rašėte Seno Vinco 
paaukojote. Manau, 
knygą greitu laiku.

Dėkoju drg. Antanui Ir jo 
žmonai L. Mainioniams ujs pa-, 
vežiojimą, kada rinkau aukas 
Laisvės šėčininkų suvažiavi
mui pasveikinti. Pasitai’ėme su 
Marijona Kazlauskiene, | kad 
paklausinėtutne, kurie libretų 
prisidėti su doleriu kitu dėl to 
svarbaus įvykio, žinoma, labai 
maža auka, vos iš mūsų
miesto, > palyginus su 1 kitų 
mieštų Laisvės rėmėjų dubsnu- 
mu|. Bet geriau negu nieko. 
Vistiek, • esame dėkingos, vi
siems tfž koopėravimą.

Personnel Inspector. Trainees, 
veterans. Imm. openings with a 
National Concern seeking full time 
insurance & personnel inspector 
trainees.- Must have a car. Mar
ried men pref., but ' will accept 
single dependable men. Knowledge 
of typing to work in Delaware Co. 
$280 starting sal., plus mileage and 
bonus. Exc. opp. for ambitious men 
for adv. Call Mr. Cope, Jr. Ktags- 
wood 3-9100. (33-35)

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

INDUSTRIAL TRUST CO. 
1518 Wanut St. PE. 5-9212

Kensington Avenue & 
Huntingdon St.

Broad St. & Nedro Ave.
1944 N. Front St.

136-138 W. Girąrd Ave. 
3173 Richmond St.
(Philadelphia, Pa.)

(33-39)

ENGINEERS 
and

SCIENTISTS

Ifxyou are interested in solving 
difficult problems in:

RADAR 
MISSILĘ GUIDANCE 

SYSTEMS !
ANALOG AND DIGITAL 

COMPUTERS 
NUCLEAR REACTORS 

AVIONICS
Find out for yourself in person what

FORD 
INSTRUMENT CO.

offers to men of talent and ability 
in electronics, servomechanisms, 
nucleonics and physical sciences.

LLD moterų k-pos Laisvės į 
va j in ink ė

J. K. N a Valinskienė

WORCESTER, MASS
Vasario 11 d. ątsi 

LLD 11 kuopos mene: 
susirinkimas. Šį sykį __
giau moterų atsilankė ne
gu vyrų; jos nebijo : 
oro.

Naujas finansų sek: 
rius Petras P' 
teikė kuopos metinę fi 
sinę -atskaitą ir knygų 
žiūrėtojai j ą patvii 
Kuopos iždas gana g 
stovy—virš $100.

Dabar nariai mokas: 
tines duokles po $2.

> Mokęsčiai visi siunčiami 
į Centrą leidimui knygų ir 
žurnalo “Šviesos.”

11 kuopa turi du f

buvo 
sinis 
dau-

šalto

reto-
Skrolskis pa- 

nan- 
per- 
tino, 
sram

me-.

%ų sekretorius: "J. Jes
maiv 
kevi-

LYTIES GARBINIMAS
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS. pilsi. 142 — Kaina $1.50
Knygoje rasite juodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kryžius, 

dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip Romos 
kunigai pardavinėjo lytięs simbolius, kaipo dieviį stabus. Skaitydami 
sužinosite dievų kilmes istoriją. Yra dievo Falus ir jo motinos pa
veikslai. Knyga garinama pas —

T. KUČINSKAS, 740 W. 84th St., Chicago 16, Ill.
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LAISVES SKAITYTOJAI!
Remkime Moderniška Lietuviška Vaistinę 

IDEAL PHARMACY 
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

. ; j /

mūsų vaistinį galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu j
Lietuvą ir- j visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, 
kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycin, 
valįdolo ir nuo reumato antpuolių, ir vaistus J 
del širdies ligų ir aukšto kraujo spaudimo. Per p X
mūsų vaistinę ^vaistai 
dienų, o 
siuntėjai 
valdžios.

pasjekia Lietuvą i 10 
j Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi 
per mumis gaunat’garantiją iš rusų 
Rašykite mums sveikatos reikalais.

VYTAUTAS SKRINSKA REG. PHARM.

fE^Si

PHILADELPHIA 
INTERVIEWS

will give you the opportunity of 
talking with Engineers from Ford 

Instrument Company.

PENN SHERWOOD HOTEL
3900 Chestnut St., or call EV. 6-0000 

Room '245. Interviews at your eon- 
veriience beginning 3 P. M. Wednes
day and all day and eve. Thurs. and 
Fri. Must have proof of U. S. 
citizenship.

FORD INSTRUMENT CO.
Div. of Sperry Rand Corp., 

81-10 Thomson Ave., L. I. Otty, N. V. 
Write, call or apply. Stfiwdli 4-0000.

t (33-34)

AUTOMOBILE SALESMEN. Im
mediate opening. Fbr New and 
used cars. Exp., if not, we wfll 
train you. Earn while you learn. 
Classes every day to fit < your 
schedule. Highest pay in Bhila. 
Factory trained instructor. Steady 
year round employment for those 
who qualify and excellent opportu
nity to make top earnings if you 
are ambitious and willing. Apply 
in person to: 
TRIO !
Ave.j GR. 8*56800. 
center. .

\ •• H ■

V. E. DOONAN, 
MOTORS, 6l(įV LanfcMter 
R. 8*58800. A FoM training 

. (30-36)

i
- - -------
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Brockton, Mass
Sausio 20 d. So. Bostone 

mudu su Rainadu kalbėjo
mės apie LLD ir LDS ap
skričių reikalus.
'šaukti

ŽINIOS IS UETUVOS
TARPMIESTINIAI 

SUSITIKIMAI

Nutarėm 
apskričių komitetų 

susirinkimą kovo 24 d. So. 
Bostone. Visos kuopos tu
rėtų atsiųsti savo atstovus, 
nes pavasaris jau netoli, 
turime gerai prisirengti

nikų.

Liuosvbės choras, vado
vybėj Alb. Potsiaus skubiai 
rengiasi prie savo metinio 
parengimo — vakarienės, 
koncerto ir šokiu, kurie 
ivvks vasario 23 d. Lietu- fe

vakare.
Manoma turėti daug sve

čių — vietinių ir iš visos 
apylinkės. .,

apie Antaną Vasarį, kuris 
turėjo fur coat krautuvę. 
Galima pasakyt tiek: pasi
keitus madoms, viskam pa
brangus, jis savo biznį lik
vidavo. Dabai’, girdėjau, 
gyvena pas uošvį Detroite.

Vasario 4 d. LLD 6 kuo
pos mėnesiniame susirin
kime buvo išduotas Laisvės 
šėrininku suvažiavimo ra
portas, kuris tapo užgintas. 
Dauguma narių pasi mokė
jo savo metines duokles. 
Taipgi buvo apkalbėta apie 
kokį nors parengimą kuo
pos naudai, bet palikta ant 
toliau.

Palanga—Telšiai

Palangos “Žalgirio” sporti
ninkai neseniai lankėsi pas 
telšiečius. įvykusiose' draugiš
kose rungtynėse1 su Telšių

ii'sinink ų susitikimas, 
te'intos kovos sve'čiams

A. Andrijauskas

Lazdijai—Kaunas

nuoširdi draugystė, 
č i a m s pakvietus,

u ir Kauno S. 
viduriniu mo
kų užsimezgė

Kaunie- 
Lazdi jų

rungtyniavo draugiškose var
žybose. Krepšininkių susitiki
mas pasibaigė lazdijiečių per
gale (33:29); krepšininkų — 
kauniečių (44:31). Lazdijų 
tinklininkės nugalėjo kaunie
tes rezultatu 3:0.

M. Valukonyte

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Įmų, nei pilių”, iš aukų, sudėtų 
Tarybai.

Gal tiesa. Bet nereikia nei 
■ namų, nei pilių. Faktas yra, 
j kad “trys didieji” ir jų pagel- 
į bininkai ir agentai yra desėt- 
i kus tūkstančių dolerių iškauli- 
Į je; iš Amerikos lietuvių. Kur 
! jie juos padėjo? Prašvilpė!

Dar geriau būtų, jeigu būtu 
pasistatę namus arba pilis. Gal 
dar būtų galima tokius pasta-

Liet. Tautiško Namo tus iš jų atimti ir panaudoti 
draugovė vasario 5 dienos 
susirinkime kalbėjo apie 
kokį nors parengimą. Nu
tarta susižinoti su Rich
mond Hillio Aido choru, 
gal jis susimokys kokią 
operetę ir pa vasarį pas mus 
suvaidins.

kokiems nors lietuviškiems 
kultūriniams reikalams.

Bet paimkite ką nors iš jų 
pilvų, iš jų gerklių, ir iš pilvų 
ir gerklių tų politikierių, ku
riems “trys didieji” yra suver
to paskutiniu desėtku motu 
vardan “Lietuvos laisvinimo!”

Laiškai iš Lietuvos

laišką iš Panevėžio. Rašo 
jo, sesers Anastazijos Sku- 
kauskienės sūnus Jonas: 
Mielas dėde:

Kokia šiandien yra bran
gi ir džiaugsmingą diena, 
nes gavome nuo Jūsų laiš
ką ir galime pasikalbėti 
nors per tą margą popie
riaus lapelį.

Visų labiausiai dėkoja
me už paveikslą todėl, kad 
mes dabar galime įsivaiz
duoti, kaip atrodote.

Mes dabartiniu laiku gy
vename gerai, esame trys 
vaikai: vyriausioji sesutė 
Ona, brolis Petras ir pats 
jauniausias aš, Jonas. E- 
same visi ženoti. 
žmonos vardas Vera, 
rime vieną įpėdinį 
vardu Vytas, kuriam dabar | 
jau suėjo 1 metai ir 4 mė
nesiai. Mama gyvena prie 
mūsų, nes mes su žmona • 
abu dirbame spaustuvėje, o 
mama būva prie vaiko. Gy
vename, palyginti prieš 
ankstyvesnį laiką, karališ
kai,- nes viskas per tą lai
kotarpį virto kitaip, ir dė
dei gal sunku suprasti, ko
kia pas mus dabar santvar
ka. Visi gyvename valdiš
kuose butuose. Sesuo Ona

• praeitais metais pirko nuo
savą namą, tai reikia re
monto, 
gyvena, 
me. Ji 
gyvena 
pose.

* ^Parašykit, dėde, kur dir
bat, kiek uždirbate ir šiaip 
daugiau ką nors iš savo gy
venimo, už ką mes būsime 
|abai dėkingi.

Skukauskas Jonas

Mano
T il

simu c

todėl jame dar ne- 
0 gyvena valdiška- 
dirba pašte, tai ir 
tose pačiose patal-

NewWte^^a^ZIntoi
LDS 1 kp. banketas jau 
šiandien, vasario 16

16 d., Įvyks L. D.S. l-mos kuo
pos banketas. Bus Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond, Hill, N. Y.

HELP WANTED MALE

78 laivai stovėjo uoste 
nepajudinti dėl streiko

Wagner gauna pagyrų 
iš tolimos Jeruzalės...

1LA i 
unijos. 
sakė, k 

susitarta

(uosti- 
advoi- 

a d su
“ant 
Kaip

u ošti- 
Bridges 

Jis siūlo 
uostinin-

liktai tokią 
kompanijomis,

Pacifiko pakraščio 
! n inkų vadas Harry 
Lyra protingas vyras, 
i Atlanto pakraščio 
kam s pasirašyti 
sutarti su laivu
kuri pasibaigs tomis pačiomis 

i dienomis, kuriomis pasibaigia 
1 Pacifiko pakraščio sutartis.

Tai bus vienas visų uosti
ninkų fronfas. Streikai bus 
trumpesni. Greičiau laivų 
kompanijos bus priverstos su
sitaikyti, darbininkų reikala
vimus patenkinti.

PRANEŠIMAS

Liet, 
vasario 
7:30 v.

HARTFORD, CONN.
Moterų Klubo susirinkimas 
18 d., 157 Hungerford St., 
v. Bandykim visos dalyvau

ti susirinkime. Praeito susirinkimo 
išrinkta komisija praneš apie pa
rengimą. ’

Moterų Klubo parengimas. Įvyks- 
kovo 10 d. Bus nepaprastas ban
ketas su įvairia programa, taipgi 
skanių valgių. Užkvietimas tik 
$1.50. Dalyvaukime visi pas mote
ris, jos visuomet suruošia gerus 
pokilius. L. Z. (33-34)

ls praeities žinoma, kad 
1-moj‘i kuopa visada duoda 
gerus banketus. Bet šiuom 
kartui yra pasirengusi dar ge
riau pasirodyti. Aprašyti — 
perpintus dalykas, turite atei
ti ir persitikrinti. Kviečiame j 
visą Brooklyną atsilankyti. 
Vietos daug, valgių bus užten- 

visiems. Bilietas tikkarnai
£2.50.

. Rengėjai

Mokytojos, užmušėjas bus 
numarintas kovo pabaigoje

Ed. F. Eck worth, nužudęs 
mokytoją Rosemary Spezzo, 
dabar laukia savo mirties. 
Teisėjas nuskyrė, kad jis ko
vo 24 d. savaitėje bus elekt
ros kėdėje numarintas.

Šios vestuves tikrai bus
nepaprastai šaunios
Kovo 10-osios susidomėju

siai laukia ne viena šeima, no 
kelios, bet šimtai žmonių, li
tam yra visa eilė gorų prie
žasčių. štai bent kelios iš svar
biausių :

tą dieną mines savo vedybinio 
gyvenimo I5 metu sukakti 
šauniame bankete.

svečiu, 
klubie- 
moterų

ty Auditorijojo, kur taip gra
žu, erdvu ir smagu , susieiti, 
nes čia susitinki ne tik savo 

j visų dienų draugus, bet ir šve
ičiu iš tolimų miestų.

Taj^Ye' bankete net ir pyra
gai bus namų dai’bo, juos pa
gamins viena jaunosios gent- 
kaitės šeimininke. Tai bent, 
kepėja! Ne bile La; 
taip pavaišinti šimttįs

Gavusios kvietimą; 
tęs nusitarė atskiros
šventės kovo mėnesį nerengti, 
visos dalyvaus Yakšęių vestu
vėse.

Mildred Stensler ir m.otei’ys 
jau turinčios kokį suokalbi, o 
tai rodytų, kad bus dainų.

Jau girdėta, kad ir šoksime.
Vyrams auksinė prbga savą

sias šeimininkes pagerbti ir 
suteikti bent vieną dipną atos
togų, nes banketas bus pietų 
laiku, 1 valandą. Bet] privalo
te iš anksto įsigyti kvietimą. 
Rengėjos ?(Mrs. M. Kalvaitis 
V Mrs. K. Petrick’) sako, jog 

e vočių galės priimti tik tiek,

nelaukę paskutinės dienos už
sisakykite vietą pas rengėjas, 
kvietimų taipgi turi Auditori
jos vedėjas Brazauskas ir 
daugelis klubiečių.

E. D. S. 1-ma kuopa kviečia visus

BANK E T A
kuris įvyks šeštadienio vakarą

Vasario 16 February j

gerai

B-tė

Linksmas laiko praleidimas su gražiu būriu 
pažįstamų, proga įsigyti naujų pažinčių ir nepa
prastai gera vakarienė.

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

Prašome įsitėmyti, kad nepaprastai žema kainą.

Tik $2.50 Asmeniui. Pradžia 6 P. M.
Iš praeities žinote, kad L. D. S. 1-ma kuopa visada 
duoda geras vakarienes, o šiuom kartu tai nuste
bins visus. Ateikite, pasinaudokite gera proga!

Ketvirtadieni 
ninku krovikų) 
natas patarėjas 

.‘•aviniukais jau
beveik 93 nuošimčių”, 
lai galima nustatyti, am 
nuošimčiu 
ta, Waldmanas nesakė 
jis turėtų žinoti — šiuo 
jis derybose lošė 
žymesnę rolę, negu unijo 
zidentas kapitonas Bradley.

Vienaip ar kitaip, susitarta 
ant 93 procentų ar ne 
ketvirtadieni dar buve 
paralyžuotas; 79 laivai štovė-

taip tiksliai si.isitai- 
bet 

kartui 
kaip atrodo, 

s pr.e-

iostas 
pilnai

Gaisrininkas ir du 
vaikučiai žuvo, ries 
nebuvo cen. šildymo

-aras-Dar kelios gyvastys pr 
tos, nes lūšnynai - apartįmeti- 
niai namai neturi gero cėntra- 
linio' apšildymo ii' gyventojai 
turi naudotis pavojingais 
jiniais pečiukais.- 
Brook lyne, < kur 
a pai-tm elitiniame 
Pacific i Street, 
negrai 
kuris bandė .iuos išgelbėt 
vo gaisj-e. Vaikai 
Miller, 
jos 13 mėnesių 
Ann.

Gaisrininkas 
bandė gelbėti 
pats žuvo.

- Tai jau keliolika 
Yorke 
kurio

Tai
kilo

2291

alie- 
ivyko 

gaisras 
name

Du vaikučiai, 
ir vienas gaisrininkas,

yra Mary 
9 metų mergaitė 

sesutė Pat
, ir 
ricia

Peter 
vaik učius,

?iela 
bet

asmenų 
šią žiemą 
prasi leda 

aliejiniams pečiukams sprogs
tant.

žuvo New 
gaisruose,

Dirbo 5savaites,-ir 
gaus nuolatinę pensijų
Hugo Rogers per ilgus 

tus buvo, Tammany demo 
tų mašinos žmogus ir v

me- 
kr'a- 
enu 

metu Mąnhattano prezidentas.
Praeito sausio 10 dieną jisĮ bu
vo tyliai pristatytas prie 
prasto 
n i i esto 
menka
Kodėl ? Spaudą, dabar visą 
lyką iškėlė. Pasirodė, kad 
politikierius dirbo tik pen'

pa
dirbo 

įu 
Iga. 
da- 
šįs 

das 
savaites ir dabai- jam bus pra
dėta duoti nuolatinę pensiją. 
Mat, taisyklės tą prileidžia ir 
jis dabai'- gaus apie $2,000 į 
metus nedirbdamas.’ I * ~

Spauda, sako, kad nėra mą- 
žiausios abejonės, jog jo poli
tiniai sėbrai jam surado tą 
menką vietelę pensijos apskai
čiavimais. Faktas, kad visas 
dalykas dabar iškeltas spau1- 
don gal prives prie tyrinėjimo.

raštininkėlio
i administracijoje .
$2,750 metine a

mą-

ta

NTKAIP TRAFIKĄ SUMAŽI
Miesto Valdyba Įgalino sįivo 

Board or Estimate pravesti, . - v? 
rmėjimą, kaip galima būtųps? 

-dblemas» New
je,

rišti trafiko pr 
Yorko siuvyklų apylinkė;", 
žemutiniame Man hattane. 
Ten esąs toks didelis sunkve-į 
žirnių, automobilių ir jaun 
lių stumiamu vežimėlių silsi* 
kimšimas, k ad pravažiuoti, 
kartais ten beveik neįmanoma', 
ir tenka laukti ilgiausius lai
kotarpius. Į -Į

.10-,

T

jo savo priepiįukose nepaju-» 
dinti, vieni laukdami krovimo, 
kiti iškrovimo.

Waldmanas sakė, kad uni
ja iškovojo bent vieną svarbų 
punktą — laivų savininkai su
tiko pasirašyti su ILA visuoti
ną kontraktą, j liečianti visus 
Atlanto pakraščio uostus. 
Anksčiau savininkai sakė, kad 
jie nori pasirašyti su kiekvie
no uosto krovikais atskirai. 
Unija teigė, kadi tai yra.“skal
dyk ir valdyk’’ taktika ir at
sisakė tokius atskirus 
traktus sudarinėti.

kon-

Atsinaujino derybos 
tarp spaustuvininkų 
ir spaudos leidyklų
Ketvirtadienį į atsinaujino 

derybos tarp spaustuvininkų- 
tipografistų unijjos šešto loka- 
lo ir New Yorko dienraščių 
leidyklų savininkų. Leidyklos 
jau yra susitarusios su laikraš
tininkų gildija ir su techniško 
personalo unijoimis, apart ti- 
pografistų ir mašinistų. Savi
ninkai jau sutiko pakelti al
gas ant 9 dolerių savaitėje, bet 
nesusitarta dėb tam tikrų 
punktų; apie- darbo sąlygas 
kontrakte.
Tipografistai sako, kad jie ei- 

jtų streikan, jeigu jų reikalavi
mai nebūtų patenkinti, kas ga
lėtų sulaikyti laikraščių išlei
dimą.

Keletas savaičių atgal mies
to Majoras Wagner is atsisakė 
priimti New Yorke Saudi Ara
bijos karalių Saudą. Tącla jis 
gavo ir pagyrų ir kritikos, pri
klausant, kaip kas atsineša į 
Saudi Arabijos valdovą. Pati 
miesto taryba New Yorke šiuo 
klausimu nepasisakė. Bet da
bar Wagneris gavo pagyrų iš 
kitos miesto tarybos, Jeruza
lės, tai yra, Jeruzalės izraelie- 
tiškos dalies (kitą dalį valdo 
jordaniečiai). Jeruzalės mies
to taryba priėmė net formalią 
rezolitičiją su sveikinimu, kuri 
atsiuntė Wagneriui. Ton jis 
sveikinama^ kaip parodęs du-• 
ris “Dykumąs despotui, po ku- 
riuom kenčia beteisiai, jo pa
valdiniai’ , —t karaliui Sandui.

Mašinistai. Marmuro išdirbystė • 
Puiki proga išmokti rankų darbą. 
Duosime ir gyvenimui vietų. Rei
kalingi paliudijimai. ABC > 
MARBLE CO., 1100 Prospect « 
Ave., Bronx, N. Y. Skambinkite 
tik paprastom dienom. DA. 8-908ft*w

Die Maker. 1st class. Patyręs 
prie visokio štampavimo. Įrankių 
išdirbimo rūmas. Puikios sąlygos. 
Atostogos. 10 švenčių. Pilnos uni
jos apdraudos. TUDOR METAL 
PROD. CORP., 176 Johnson St., 
B’klyn. • (34-36)

Kalvis. Užbaigėjas. Patyręs prie* 
kornercijinių trokų.

A. PRAEGER & SON
4'896 Johnson Avo., Brooklyn, N. Y.
♦

, (34-37)

Tool *and Die Makers. Patyrę * 
\p£ię pirmaeilio štampavimo. Aukš
tos algos geriems darbininkams. 
Kreipkitės asmeniškai. 
TOOL AND STAMPING 
Kinkei St.,. Westbury, L.

LAKA 
CO., 62 
I.

(34-36)

MOKYTOJA IR ASTUONI 
MOKINIAI SUŽEISTI

Forest Hills viešojoje mo
kykloje No. 3 kritus lubų 
šmotui buvo sužeisti aštuoni 
mokiniai ir mokytoja. Nuvesti 

Horace Harding ligoninę.I

Sveikina
V. Vilkauskas '■ iš Nashua, 

N. H., buvo New Yorkan at
vykęs į tekstiliečių unijos su
važiavimą ir čia išbuvo tris 
dienas.

Ta proga jis prisiuntė Lais
vės štabui sveikinimą ir nuo
širdžius linkėjimus.

Darbo unijose
Building Service Employes 

International Union lokalas 
32-B pasirašė su Midtown 
Realty Owners Asociacija su
tartį, kuri garantuoja nemažą 
algų pakėlimą ir darbo sąly
gų pagerinimą.

N. Y. valstijos CIO centras 
pasiuntė gub. Hiarrimanui pro
testą prieš komisijonieriaus 
Callahano siūlomą darbininkų 
kompensacijos įstątymo refor
ma, kuri 'sumažintų darbiniu- 
ką,ms apsaugą.

Viešbučių darbininkų- unija 
dalyvaus vasario 27 d. susirin
kime su minimumo algų tary
ba. Unija reikalauja pakelti 
algų minimumą.

BUSAS UŽMUŠĖ SENUTI

N., Y. ant Broadway ir 105 
gatvės autobusas suvažinėjo 
70 metų moterį Minnie Tan- 
nen.

TRAUKINIO UŽMUŠTAS
Dokų darbininkas M. Giblin 

mirė Lackawanna traukinio 
sukeistas. Abi kojas ir vieną 
ranką traukinis nupjovė.

. L r ? 'I ' . .
Pasiskubinkite pasiųsti| savo giminėms ir drau

gais pakietus — Dovanų Velykų šventėmis!

Jeigu norite siųsti pakietus į Tarybų Sąjungą— 
Lietuvą, Estoniją, Latviją, Ukrainą ir tt., kreipki
tės į pakitikimą firmą 4—'

PARCELS TO RUSSIA, INC.
^530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y. ' 

Telefonai: Ingersol 7-6465 — Ingersol 7-7272

Mes esame^ autorizuoti Ir lalsniuotl INTOURIST^ Maskvoj. Pri
statymas garantuotas, muitas apmokama Ūlą. Atdara kasdien, — 
šeštadieniais 9-4; sekmadieniais 9-6. Klauskite mūsų pilno katalogo.

X ... . . L. u ... -.X-...-:

PRIE STALO 
DARBININKAI 

RINKĖJAI
Prie Mills ir Maišymo Mašinų

148 Classon Avė., B’klyn.

(33-35 V ,

New Yorko spaudoje
“Times” ketvirtadienį veda- 

m a j am e str a i p sn y j e p a d arė 
savo išvadas apie komunistų 
suvažiavimą. To laikraščio 
nuomonė yra tokia: komunis
tai negali kalbėti apie ideolo
ginę nepriklausomybę ir apie 
buvimą amerikietiška partija, 
nes pats marksizmas - leniniz
mas yra “ne-amerikietiška ’ 
idėja. Esą, faktas; kad mark
sizmas tapo išvystytas koks 
šimtmetis atgal Vakarų Euro
poje ir leninizmas.apie 40 me
tų atgal Rusijoje, reiškia, kad 
tai “svetimos ideologijos!’; >

“Times” pamiršta primin
ti, kad Amerikos revoliucijos 
metu tokios sąvokos kaip lais
vė ir lygybė buvo reakcionie
rių skaitomos “svetimomis ide
ologijomis”, nes jos pirmiau
sia tapo iškeltos Prancūzijoje.

“Herald - Tribune” sako, 
kad komunistai nebuvo ’-nuo
širdūs savo balsavime už ideo
loginę nepriklausomybę, nes, 
jeigu jie būtų buvę nuoširdūs, 
jie nebūtų išrinkę Į nacionali
nį komitetą Fosterį, kuris 
stojo prieš tą rezoliuciją....

“Daily Worker” nurodo, 
Kad suvažiavimas pasibaigė 
po vienybės ženklu. Tas laik
raštis sako, kad diskusijos bus 
tęsiamos', kad joms dabar yra 
palankesnė i ir sveikesnė at
mosfera, nes abi-pusės dabar 
prieis prie diskusijų su dau
giau pagarbos ir pasitikėjimo 
viena kitai, nes suvažiavime 
suduotas nemenkas smūgis 
pravardžiavimuisi, f r akcio- 
nalizmui; demagogijai.

Atydai visų mūsų lietuviški; 
pažįstamų! '

RAPPAPORTS REST., INC. 
98—2nd Ave., N.Y.C. GR. 7-9888.

* v . . v '.Tai žymi pieno ir daržovių 
maisto valgykla' per daugelį me
tų. • Tūkstančiai patenkintų kosr 
tumerjų. žemos kainos. , Veltui 
kambariai susirinkimams. Patar
naujame visokiems pokiliams.

(31-37)

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*aG*n>6*

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

SPRINGER
Su patyrimu. Nuolatinis darbas. ,

CAPPA UPHOLSTERY \ 
87-15 115th St-, Richmond Hill.

(33-35)

MACHINIST, 1st CLASS, EXP.D 
MILLING MACH. &‘TURRET 
LATHE OPERATORS. ■ AGE NO 
BARRIER. Bxart Machine Co., 1620 
Decatur St., Ridgewood.

< (32-35)

MECHANICS (2)
MUST BE EXPERT 

Nash experience preferred. 
OZONE PARK NASH CO. H 

103-02 Rockaway Blvd.
(32-34)

AUTO MECHANIC '
A-l only.. Must -know Fordomatic. 

Good working conditions. 
Authorized Ford dealer.

DI BLASI MOTORS ‘ 1
112-21 Northern Blvd., Corona

. r HA. 4-8810
(32-34)

HELP WANTED—FEMALE

VIRĖJA—ABELNAS NAMŲ DAR
BAS. Namai už miesto. 1 valandą 
nuo New Yorko. Amžiaus apie 30- 
40 m. Guolis vietoje. $225 į' mė
nesi. Su paliudijimais. Skambin
kite pirmadieni ar antradieni. 'Eli 
5-6522. • (33-35)

NAMŲ DARBININKĖ 
•6 •

Suaugusi; patikima. Guolis vie
toje. Maža šeima. Geros sąlygos.

NEW ROCHELLE 6-4855.

(33-35)

BUSINESS OPPORTUNITIES

VALGYKLA. Nuo 7 v. ryto iki 9 
5. v. v. 5 dienos. Lab.ai . bruzgi 
apylinkė Long Is. City. Prieinamai. 
Maži rankpinigiai. Skambinkite nuo 
pirm, iki penkt. EX. 2-9584.

(33-38)

GROSERNĖ-DELIKATESSEN
Toli nuo marketų. Geras biznis. 

Karštos kavos ir valgio (sandwich
es) išsinešimai.
218 E. 5th St., AL. 4-5652. N.Y.C.

. (33-35)
---------- ,-------------- --------------- -------------X-----
Elmont, L. I. Parsiduoda Bar & 
Grill, puikus pirkinys iš privataus 
savininko. ’ Ideališkas partneriams, 
šeimai arba individualui. Žema ren- 
da, geras lysas. Įsisteigkite Čia,» 
puikūs čia žmonės.

PR. 6-8862 — Elmont, L. I. , 
(32-38)

žaislų Krautuvė. Gera vieta Ja
maica. t $80,000 metinė {eiga. Idea
liška partneriams ar korporacijai, j 
Labai puiki proga, geras biznis. 
Parduodu iš priežasties nesutikimu, 
Privatiški savininkai. RE. 9-4922.

(31-38)

APIPLĖŠĖ BANKĄ
Hiollis, N. Y., banką trys 

maskuoti banditai dienos lai-* 
ku apiplėšė. Pasigrobė apie^ 
$30,000. | Z

TRYS ŽUVO GAISRE
East New Yorke 'ištikuš’* < 

gaisrui du vaikučiai ir vienas 
gaisrągesys jame sudegė. v

fa

: 4 pus!. Laisvi (Liberty) šeštad vasario (Feb.) 16, 1967




