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KRISLAI
^Baigiame.
Aristotelio žodis.
Pranas Balevičius.
Be laiko krites talentas.

Rašo R. Mizara

Baigiame Laisvėje spaus
dinti V. Mykolaičio-Putino 
“Sukilėlius’’. Nemaža mūsų 
skaitytojų apgailės tai, ka
dangi jie buvo taip “įpratę“ 
romaną skaityti, jog kasdien 
‘nekantriai laukdavo Laisvės.

Tai pirmas “Sukilėlių’’ to
mas, kuris greit Lietuvoje bus 
išleistas knyga.

" v Rašytojas dabar kuria ant
rąjį tomą ir gal būt šiemet 
baigs. Antrasis tomas, mums 
atrodo, bus dar įdomesnis, nes 
jis lies patį sukilimą, mūšius 
ir tuos asmenis bei jų likimą, 
kurie sukilimui vadovavo.

“Sukilėliai“ — istorinis ro
manas. J u o s skaitydamas, 
skaitytojas susipažįsta su la
bai svarbiu mūsų tautos pra
eities laikotarpiu.

Esama, žinoma, ir tokių 
. žmonių, kurie mano, jog ro- 
m’anas nėra istorija dėl to, 
kad grožinės literatūros vei
kale autorius daug ką “išmis- 
Tija”, net ir kai kurių antraei- 
finių personažų vardus.

Tokie žmonės klysta, žymu
sis senovės Graikijos mąstyto
jas Aristotelis yra pasakęs:

“Meniškas istorijos aiškini
mas yra moksliškesnis ir rim
tesnis dėstymas negu šiaip 
sau istorijos rašymas.' Belet
ristinis istorijos aiškinimas, pa
siekia daiktų širdį, o faktinis 
rašymas tesukaupi.a tik 
smulkmenas.“ 

v
Skaitydamas 'istorinius ro

manus, asmuo giliau supras 
aprašomųjų laikotarpių žmo
nių gyvenimą, negu skaityda
mas “sausą“ istoriją.

Labai gaila Prano Balevi
čiaus!
$ Jaunas, aukštai prasisiekęs 
muzikoje žmogus, ir štai tra
giškai, rodosi be jokios rimtos 
priežasties, miršta!

Pr. Balevičius buvo ne tik 
talentingas pianistas, — jis 
jau buvo bepradedąs rimtai 
dirbti ir muzikos kompozicijo
je; jis apvilko muzika nema
ža dainų, dainuojamų mūsų, 
solistų. Tarp kitko, Pr. Bale-j 
vičius davė muziką A. Straz-' 
do-Strazdelio eilėraščiui “Ei 
tu, Dominykai!“

Kaip talentingą pianistą,. 
Velionį jau gerai buvo pažinu-/ 
si (ir pamilusi) daugelicĮ 
Amerikos miestų pažangioji 
lietuvių visuomenė. Į
’ Kiek Pr. Balevičius buvo' 
prasisiekęs kompozicijoje, aš 
iš tikrųjų negaliu spręsti. Bet 
vienas asmuo, girdėjau, buvo 
susitikęs kompozitorių Juozą 
Žilevičių, su juo kalbėjosi ir 
jam. rodė Pr.- Balevičiaus kū
rybą.

— Komp. J. Žilevičius, — 
sakė man tasai asmuo, — 
gražiai įvertino Balevičiaus 
muziką.

? Pr. Balevičius buvo plieno 
pramonės darbininko sūnus. 
Jis mokėsi Pittsburghe; buvo 
labai gabus ir troško būti pia
nistu.

Baigęs vidurinę mokyklą, 
Pranas lankė muzikos mokyk
lą. Kai ją baigė, per kai kurį 

4-tame puslapyje

Naujas valdžios kabinetas 
tapo sudarytas Lenkijoje

Kanada patiekė savo siūlymų 
Gazos ir Akabos sprendimui

Varšuva. — Lenkijoje re
organizuotas valdžios ka
binetas ir jis perstatytas 
parlamentui-seimui. Mano
ma, kad seimas pakaitas 
valdžioje patvirtins. Pakai
tos kabinete ne tokios nuo
dugnios, kaip daugelis pra
našavo. Užsienio spaudoje 
buvo sakoma,( kad iš val
džios bus pašalinti visi taip 
vadinamos Nutolino frak
cijos žmonės. Tai frakcija, 
kuri priešinga kai kurioms 
Gomulkos politikos dalims 
ir kuri kartais vadinama 
“stalinistinė”.

Buvo pranašauta, kad iš 
kabineto bus pašalintas 
Z. Nowakas, vice-premje- 
ras, kuris skaitomas vy
riausiu tos frakcijos vadu. 
Bet Nowakas įjungtas ir 'į 
naująjį kabinetą. To pagei
davęs pats Gomulka, sako 
spaudos pranešimai^ nes 
Gomulka nori palaikyti vie
nybę PPR eilėse.

Vienok du kiti ministrai, 
kurie skaitomi tai frakcijai 
palankiais, K. Mižalis ir B. 
Ruminiskis, nenuominuoti į 
naująjį kabinetą.

Premjeru lieka Cyrinke- 
vičius. Jis, kaip dauguma 
kitų ministrų, yra PPR

Prano Balevičiaus 
laidotuvių reikalu

New Yorkas. — Vakar, 
trečiadienį iš Pittsburgh© 
čia atvyko mirusio kompo
zitoriaus Prano Balwood- 
Balevičiaus brolis Ben Bal- 
wood ir sesuo Margaret 
Carter, kad kartu su vie- 
tiniialis meno judejįimo vei
kėjais rūpintis velionio Lai
dotuvėmis. Laikraščiui ei
nant spaudon pranešta, 
kad velionis pašarvotas Ja
linsko šermeninėje, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven, 
N. Y.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, kovo 1 d., kaip ;2 vai. 
po pietų. Bus palaidotas 
Cypres Hills kapinėse.

Papildomai pranešama, 
kad Balevičiaus staigi mir
tis atėjo saužudysiesi pavi
dale — velionis pasikorė. 
"Jis paliko lališką, kuriame 
sako, kad baigia gyvenimą, 
nes sveikata yra pašlijusi 
ir gyvenimo našta jį per
daug slegia.

Prano Balevičiaus mirtis 
iššaukė gilų liūdesį plačiuo
se lietuvių tuoksimuose, 
kuriuose jis buvo populia
rus.

Daktaras J. F. Mahoney 
' buvo komisijonierium

šiomis dienomis miręs dak
taras J. F . Mahoney buvo pe
nicilino prieš sifilį atradėjas 
ir bendrai svarbus medikai. 
Jis taipgi buvo New Yorko 
miesto sveikatos reikalų ko
misijonierium nuo 1949 metų 
iki 1954.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

(Komunistų) partijos žmo
gus. Bet yra keli ministrai,1 
kurie atstovauja kitas par
tijas. Vienas vice-premje- 
ras, S. Tgnaras, yra Valstie
čių partijos žmogus, susi
siekimo ministras Raba- 
nowskis — Demokratų par
tijos narys ir t. t.

Taipgi yra keli ministrai, 
kurie nepriklauso jokiai 
partijai.

Metalurgijos ministru y-: 
ra lietuvių kilmės Kiejstutj 
Zemajtis (Kęstutis Žemai
tis).

Gyvenimas•/ 
Lietuvoje

Atstato Trakų pilį
Vilnius. — Jau netoli lai

kas, kuomet senieji Trakai, 
pilis, kurioje viešpatavo 
Kęstutis, bus pilnai atsta
tyta. Remiantis istorikų 
kruopščiais surastais da
viniais, senoviniais aprašy
mais ir braižiniais, Lietu
vos valdžia dabar atstato 
piliį su visomis senoviško
mis smulkmenomis. Net 
stengiamasi naudoti lygiai 
tas pačias medžiagas, ku
rios, geriausiomis istorikų 
žiniomis, buvo naudotos se
novės Lietuvoje.

Trakų pilis, esanti saloje 
ežere, statyta 14-o‘šimtme
čio pabaigoje ir 15-o šimt
mečio pradžioje.

Dabar jau atstatyta dide
lė dalis kunigaikščių rūmų, 
esančių už tvirtovės sienų. 
Atstatyt? du aukštai kai
riojo rūmu , sparno, kuria
me yra erdvi salė ir du 
kambariai.

Šiemet bus atstatytas rū
mų trečias aukštas, išmūry
ti dešiniojo sparno sienojai 
ligi atbrailų, padarytos 
šaudymo angos, pro kurias 
senovės lietuviai gynėsi ak
menimis, degančia derva 
ir 1.1.

Tai tik pradža atstatymo. 
Darbas negali būti varomas 
pirmyn pergreitai, nes tai 
ne paprasta statyba, o mok
slinis tyrinėjimas, — kiek
viena statybos smulkmena 
yra istorikų ir architektų 
aptariama. Bet puiki pra
džia jau padaryta ir ateis 
laikas, kai lietuviai galės 
pamatyti visame pilnume 
savo sena Trakų pilį, kokią 
ją matė Kęstutis ii* Vytau
tas. i

“Darbas ne našta”
Mažeikių apylinkėje kol

ūkyje dirba 77 metų senu
kas Pranas Balys. Nors Ba
lys jau seniai gali gyventi 
iš pensijos^ jis sako, kad 
darbas ne našta — jis dar 
toli nepasirengęs ilsėtis. 
Negalėdamas dirbti ' lau
kuose su jaunaisiais, jis 
paprašė kolūkio valdybos 
kito darbo, ir dabar pradė
jo vyti virves. O Juozas

Pasitarimuose Kaire
Egiptas ir Sirija
priešinasi Sandui

Kairas. — Iš Wa*shintono 
sugrįžęs Saudi-Arabi jos
karalius Saudas bandė įti
kinti Egiptą ir Siriją bei 
Jordaną, kad būtų išleistas 
bendras stiprus pareiški
mas prieš komunizmą Ar
timuose Rytuose. Bet E- 
gipto prezidentas Nasseris 
ir Sirijos prezidentas Su
kris tam planui pasiprieši
no. Jordano karaliukas 
Husseinas svyravo. .

Manoma, kad darydamas 
tokį siūlymą Saudas vykdė 
pažadą, kurį jis. sudėjo 
Washingtone: bandyti pa
kreipti arabiškas šalis anti

Jis her eik raudonas...
McCarthy puldinėja 
teisėją W. Brennaną
Washingtonas. *— Senato

rius Joe McCarthy senati- 
niame juridiniame komite
te ’smarkiai puldinėjo Auk
ščiausiojo teismo teisėją 
William J. Brennaną. Sena
tas dabar turi šį teisėją pa
tvirtinti.

Vyriausias McCarthy’o 
iškeltas kaltinimas prieš 
Brennaną yra, tai kad jis 
nepakankamai ragangau- 
diškai nusiteikęs. McCarthy 
kaip didžiausią nusikalti
mą Brennanui primeta, kad 
jis vadino kongresinius ty
rinėjimus “Salemo raganų 
gaudymu”. Brennanąs, sa
kė McCarthy, visai bandy

Jugoslavai sako, kad TSRS dabar 
bando juos politiniai izoliuoti
Belgradas. — Jugoslavi

jos užsienio reikalų minis
tras Popovicas pasakė kal
bą parlamente apie Jugo
slavijos santykius su ki
tais kraštais. Pirmu kartu 
Jugoslavijoje pripažinta, 
kad tarp Jugoslavijos ir Ta
rybų Sąjungos viešpatauja 
ne tik ideologiniai nesuti
kimai, bet ir valstybinių 
santykių pablogėjimas.

Popovicas sakė, kad Ta
rybų ■ Sąjunga bando 
izoliuoti Jugoslaviją politi
niai nuo’ kitų socialistinių 
Rytų Europos kraštų. Jis 
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
neduos $250,000,0000 kre
dito Jugoslavijai, kaip’ bu
vo žadėta.

Povovicas sakė, kad Ta
rybų Sąjunga kartoja klai
dą, kurią ji darė keletas 
metii atgal, kai leido ideolo
giniams \ nesutikimams tu
rėti įtakos ant valstybinių 
santykių. Jis sakė, kad 
Bulganinas visai neseniai 
kriepėsi į Vakarų Vokieti
jos .Adenauerį su raginimu

Andriuška, turįs net 86 
metus amžiaus, daHrgi te
bedirba.

^komunistiniu ir anti-tary- 
biniu keliu. Bet egiptiečiai 
ir sirijiečiai jam sakę, kad 
toks anti-komunistinis. pa
reiškimas būtų tik dėmesio 
atitraukimas nuo ’tikro 
klausimo, nuo kovos prieš 
kolonializmą, už pilną tau
tinę nepriklausomybę.

Kuomi pasitarimai tarp 
Egipto, Sirijos, Arabijos ir 
Jordano atstovų baigsis, 
dar nežinia. Sakoma, kad 
Saudas buvo tikras, kad jo 
nusistatymas bus parem
tas, ir jis dabar labai su
pykęs prieš Nasserį ir Šuk- 

tų stoti kelyje komunistų 
tyrinėjimams.

Iš McCarthy’o kalbos su
sidarė įspūdis, kad jis Bre- 
nnaną skaito beveik rau
donu arba bent bendrake
leiviu.

Jis pats balsuos prieš 
Brennano patvirtinimą, sa
kė McCarthy, ir jis ragina 
kitus senatorius daryti tą 
patį. Nors McCarthy pats 
nėra juridinio komiteto 
narys, Eastlando vadovau
jamas komitetas jam davė 
progą statyti klausimus 
Brennanui. McCarthy tokiu 
būdų buvo ne tik liudinin
kas, bet ir tyrinėtojas.

gerinti valstybinius santy
kius,- nepaisant ideologijos. 
“Mes norime, kad bent toks 
pat standartas vyrautų ir 
link mūsų”, sakė Popovicas.

Kaip žinia, jugoslavų 
prekybos delegacija dabar 
lankosi Maskvoje. Jos de
rybos su tarybiniais parei
gūnais, neina taip sklan
džiai, kaip iš anksto tikėta
si. ‘ .

Londonas. — Britanijos 
karalienė, kuri, kaip maty
ti, labai dėkinga savo vy
rui, kad jis sugrįžo na
mo, i į vėl paaukštino — 
savaitė atgal jis/ iš kuni
gaikščio tapo pakeltas į 
princus, o dabar karalienė 
patvarkė^ kad jo akyvaiz- 
doje reikia sugriežti pilną 
himną, 'kaip prieš pačią 
karalienę.

Kampala, Uganda. — Čia 
įvyko „ vietinių negrų de
monstracija prieš britų 
jungą.

Madridas. — Franco nu
tarė atsteigti Ispanijoje 
premjero postą.

Jungtinės Tautos. — Ka
nada patiekė Jungt. Tau
toms savotišką siūlymą, 
kaip galima būtų išrišti 
konfliktą tarp Egipto ir Iz
raelio. ir sutvarkyti Gazos 
bei Akabos klausimus. Ka- 
nadiškas . siūlymas kiek 
skirtingesnis, bet esminiai 
panašus į amerikietišką.

Kanada siūlo, kad Gazos 
sričiai būtų paskirtas aukš
tas Jungt. Tautų komisijo- 
nierius, kad palei Izraelio- 
Egipto sieną būtų pastaty
tos J. T. policinės jėgos, kad

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Paryžius. — Francūzijos 
Socialistų partija trims me
tams suspendavo iš bet ko
kių atsakingų pareigų va
dovą Andre Philip, kuris 
vienu metu buvo partijos 
generaliniu sekretoriumi. 
Jis supenduotas? nes kriti
kavo Molleto politiką Al
žyre.

Washingtonas. — Fran
cūzijos premjeras. Mollet 
sakė Eisenhoweriui, kad 
Francūzija pilnai remia 
Izraelio nusistatymą.

Washingtonas. — Izrae
lio ambasadorius vėl tarėsi 
virš valandos su Dullesu, o 
paskui išsiskubino New 
Yorkan.

Budapeštas. — Vengrijos 
užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnas sako, kad 
nebus, trauktas teisman bu
vęs premjeras Nagy. Če
koslovakijos spaudoje ne
seniai buvo pranešta, kad 
Nagy bus teisiamas. Nagy 
šiuo laiku randasi Rumu
nijoje.

Pristatydavo . 
prostitutes j 
suvažiavimus

c

New Yorkas. — Nelda 
Bogart, prostitucijoš namų 
vedėja, federaliniame teis
me prisipažino, kad ji pri
statydavo’ 1 jaunas1 “links
mintojas” į biznierių su- 
važiavirhusl

Vienas.' Gėnėral Electric 
tarnautojas liudijo, kad jo 
bosai jam įsakė paskambin
ti Neldai Bogart ir užsaky
ti linksmintojas dalininkų- 

‘akcininkų konvencijai. Nel
da turėjo pas save daugelio 
biznio firmų adresus ir jų 
konvencijų datas ir siūly
davo savo patarnavimą 
prieš konvencijas.

Nelda Bogart yra pabė
gėlė iš Lenkijos. Jos tikro
ji pavardė yra Bogacki.

Hong Kongas. —Dar vie
nas amerikietis eks-belais- 
vis, kuris iš Korėjos nuvy
ko. Kinijon, grįžta namo, 
jis yra Samuel Howkins 
iš“ Montanos.

tokios jėgos būtų pastaty
tos ir Akabos srityje prie 
Tiranos sąsiaurio. Kana
dos užsienio reikalų minis
tras Pearsonas siūlo, kad 
izraeliečiai ištrauktų savo 
civilinę ir karinę adminis
traciją iš Gazos, kad Izra
elis ir Egiptas tvirtai pasi
žadėtų laikytis 1949 metais 
pasirašytų paliaubų, taip
gi, kad Egiptas garantuotų 
laisvą navigaciją pro Aka- 
bą.

Kaip žinia, izraeliečiai 
labai nori, kad jų laivai iš 
Elatho trtfsto galėtų plauk
ti pro Akabos įlanką ir Ti
ranos sąsiaurį į Azijos kraš
tus, bet kuomet egiptiečiai 
valdė Akabą, kuri yra Si-
najaus pusiasalio dalis, jų 
patrankos pakraštyje ne
leido izraeliečių laivams 
praplaukti. Izraeliečiai sa- 1 
ko, kad jie turi “istorinę 
teisę/ ten plaukinėti”, nes 
jų laivai ten plaukinėjo 
“dar karaliaus Saliamono j, 
laikais”.

Tarybinis delegatas Kuz
necovas sakė, kad atrodo, 
jog bus reikalingos t sank
cijos. Jis sakė, kad izrae- 

I liečiai taip užsispyrę, nes 
j juos remia Amerikos val
dantieji rateliai, kurie nori 
padaryti iš Artimųjų Rytų, 
savo karinę bazę.

DuBois norėtu, 
lankyti Ghana, 
nori pasporto

New Yorkas. — Žinomas 
Amerikos mokslininkas is
torikas ir rašytojas profe
sorius W. E. B. DuBois no
ri vykti Afrikon, kad daly
vauti Ghanos (Gold Coast) 
nepriklausomybės paskel
bimo ceremonijose sekan
čio mėnesio pradžioje. Būsi
mas Ghanos premjeras 
Nkrumah yra artimas Dur * 
Boiso draugas. •

Bet labai abejotina, ar 
mūsų Valstybės departmen- 
tas duos prof. DuBoisui 
pasportą. Kaip kairietis jis 
jau praeityje negavo pas
porto, kai norėjo vykti už
sienin.

Nkrumah, Ghanos prem
jeras, per kelerius metus 
lankė universitetus Ameri
koje. Jis gerai pažįsta A- 
merikos negrų vadus ir 

’kartu su DuBoisu darbavo
si Pan-Afrikos sąjungoje, 
organizacijoje, kuri kovoja 
už negrų lygias teises visa
me pasaulyje.

Washingtonas. — Nacio
nalinė gvardija (National 
Guard) nusileido armijai 
ir apgynos sekretoriui Wil- 
sonui ir paskelbė, kad tre
niruos per pusmetį tikrose 
karinėse mokyklose savo 
naujokus. Ikį Šiol gvardis- 
tai treniravosi! savaitgaliuo
se kareivinėse, o vasaros 
metu tik dvi savaites pra
leisdavo stovyklose.
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MUZIKAS - ŠNIPAS
ĮDOMŲ ATIDENGIMĄ valdžia padarė ryšium su 

Jack Soble, jo žmona ir Jacob Albamo ruošiama byla.
Kai suimtųjų asmenų (kaltinamų šnipinėjime) advo

katas užklausė valdžios atstovų, kokius vyriausius liu
dininkus ji mano išstatyti prieš suimtuosius, tai jam bu
vo atsakyta: Boris Morros.

Kas tas Boris Morros?
Smulkių žinių apie jo praeitį ir dabartį neduodama, 

tačiau yra žinoma, kad šis būtent Boris Morros yra 
muzikas. Jis atvyko į Amerika, (1922 metais) su vienu 
veikalu iš Paryžiaus, čia jis vėliau statė daugiau veikalų, 
tarp kitko jis pagamino du filmus, “Carnegie Hall” ir 
“Tales of Manhattan”.

Morros, sakoma, esąs geras muzikas, kadaise, prieš 
revoliuciją, Peterburge studijavęs muziką pas bene žy
miausią rusų kompozitorių Rimsky-Korsakovą!

Dabar šis asmuo, valdžios duomenimis, liudys prieš a- 
nuos tris suimtuosius, kurių teismas prasidės kovo 11 d. 
Valdžios atstovai sako, kad šis Morros yra palaikęs 
kontaktą su kaltinamaisiais, kad jis veikęs slapta, veikęs 
šnipijadoje, tik nežinia, ar jis ten buvo pradėjęs veikti 
su valdžios žinia ar be jos.

Užtenka priminti tai: nežiūrint, kaip jis “veikė”, su 
kieno žinia ir pritarimu jis tai darė, Morros labai paže
mina muzikų vardą. Tik pagalvokite, ką dabar ameriki
nė visuomenė, dora visuomenė, pamanys: štai, žymus 
muzikas ir “produceris” atvirai pasisako, kad jis buvo 
šnipa§, kad jam muzika ir menas buvo tik antraeilis da
lykas, (ik priedanga. Jis, Morros, atsisėdęs į liudininko 
suolą sakys: aš šnipinėjau, aš gyvenau požemio gyveni
mą, aš liudiju prieš šiuos tris!. . . Visuomenė, kuri 
yra įpratusi žymius muzikus ir menininkus gerbti, neži
nia, ką pasakys, kai pasirodys spaudoje šio asmens, rolė!

ADVOKATŲ GILDIJOS-BALSAS
NESENIAI NEW YORKE National Lawyers Guild 

(Nacionalė Advokatų Gildija) laikė savo suvažiavimą.
Šiai Gildijai priklauso daug žymių mūsų šalies advoka

tų, daugiau mažiau pažangių advokatų. Kai kurie tų ad
vokatų yra profesoriai universitetuose, kiti užima žy
mias vietas teisdarystėje. „

šią Gildiją Justicijos departmentas prieš keletą metų 
apskelbė subversyvine organizacija. Ji kreipėsi į teismą, 
reikalaujant, kad toks jos pakrikštijimas būtų atšauk
tas. Byla dar nesibaigė.

Ką gi suvažiavimas riutarė?
Nekreipdami dėmesio į tai, kad juos Justicijos depart

mentas skelbia subversyviniais, advokatai ir šiame su
važiavime pareiškė savo balsą prieš negeroves, kurios 
reiškiasi mūsų šalyje. Be kitko, suvažiavimas pasisakė 
už tai, kad būtų atšauktas Smitho (galvojimo kontrolės) 
įstatymas; suvažiavimas pasisakė už lygias negrams 
teises, už tai, kad juo greičiau būtų baigta segregacija, 
kad tie asmenys, kurie kovoja už segregacijos panai
kinimą, būtų apsaugoti federalinių įstatymų.

Žodžiu, Gildijos suvažiavimas griežtai ryžtasi kovoti 
prieš kiekvieną negerovę, prieš kiekvieną antpuolį ant 
civilinių teisių, garantuojamų konstitucijoje.

Prie to, Gildija yra pasiryžusi nusimesti tą dėmę, ku
rią ant jos uždėjo Justicijos departmentas; ji yra pasi
rengusi kovoti už tai, kad valdžia nuimtų nuo jos “sub- 
versyvumą”.

Prieš 50 metų Vilniuje buvo atidaryta •
pirmoji lietuvių dailės paroda

Praėjo 50 metų nuo to lai
ko, kai keletas jaunų lietuvių 
dailininkų, remiami visuoine- 
menės ir padedami pažangios i 
inteligentijos, su didžiausiu | 
entuziazmu organizavo Vil
niuje pirmąją lietuvių dailės 
parodą. Jos atidarymas — 
1907 m. sausio mėn. 9 d. buvo 
tikra nacionilinės kultūros 
šventė. Joje dalyvavo įžymūs 
lietuviu dailės meistrai M. K. 
Čiurlionis, P. Kalpokas, J. 
Zikaras, A. Žmuidzinavičius, 
K. Stabrovskis ir kiti.

1905—1907 m.m. revoliuci
nio pakilimo metu buvo iško
vota lietuvių spaudos laisvė 
(1904 m.). Didelį arganizaci- 
nį laikotarpį pergyveno lietu
vių mokyklos. Istoriniai 1905 
—1907 metų įvykiai turėjo 
didelę įtaką tolesniam -lietu
vių realistinės ir demokrati
nės kultūros vystymuisi.

Pirmosios nacionalinės dai
lės parodos iniciatoriai buvo 
besimokantis lietuvių jauni
mas. 1905 m. pavasarį Kroku
vos Dailės akademijos stu
dentų - lietuvių grupė iškėlė 
idėją sukulti lietuvių dailės 
draugiją tam, kad būtų gali
ma 'pakelti, jų žodžiais ta
riant, “originališką - tautišką

reikalus: “...gęstanti sukrypu
si lemputė, pro* langą mėly
nuoja jau aušra, o raštininko

I veidas nusiminęs,' liūdnomis 
[ mintimis prislėgtas daro man 
įspūdį atstovo visos su pri
spaudimu kovojančios Lietu
vos j'aunuomenės”, — pasako
ja že,mąitę apie šį kūrinį.

“Išitrėmįme” matome žan
darų vedamą areštuotąjį. Y- 
pač išraiškingas šio paveiks
lo fonas — peizažas, apie ku
rį su. jausmu atsiliepia vienas 
iš parodos recenzentų K. .Tą
siu kaitis.

Kiti A. Žmuidzinavičiaus 
siužetiniai paveikslai, daugy
bė peizažų rodė dailininko 
meilę gimtai liaudžiai ir tėviš
kės gamtai.

Didelio talento dailininkas 
Kazys Stabrovskis prisiuntė 
į parodą iš Varšuvos, vos kelis 
paveikslus.

Kelis lyrinius peizažus at- rodoje 
siuntė iš Miuncheno Petras Į skulptūrų, 
Kalpokas, žymesni iš jų: “Pa-' veikslų. ' 
vasario pradžia”, “Sidabrinė jaunų,- pradedančių 
naktis”, “Apsiausti vir’šūkal- 
kalniai’\ “Auksiniai berže
liai”.

Dėmesį į save kreipė M. K. 
Čiurlionio 'kūriniai. Pusę metų 
prieš parodą jo darbai Iturčjo 
didžiulį pasisekimą Peterbur
ge. Pirmoje parodoje buvo 
eksponuoti M. K. čiurlinio 
“Audros ciklas”, “Ramybė”, 
“Pasaulio sutvėrimo” ciklas, 
“Rex” ir kt. '■

VI. LešČinskis ir*jo mokinys 
J. Piaseckas atsiuntė savo kū
rinius iš 
Pi lynojo 
jumoro:

Cleveland, Ohio

MIRE PROF. L. GUTMANAS
LIETUVA NETEKO dar vieno žymaus mokslo vyro, 

profesoriaus L. Gutmano. Vilniaus “Tiesoje” (vas. 6 d.) 
skaitome:

“li?57 m. vasario mėn. 4 d. po ilgos ir sunkios ligos 
mirė medicinos mokslų daktaras, profesorius L. Gut
manas. '

“L. Gutmanas gimė 1875 m. Palangoje, 1902 m. jis bai
gė Maskvos universiteto medicinos fakultetą. 1910 m. L. 
Gutmanas, įžymaus neuropatologe prof. V. M. Bechte- 
revo vadovaujamas, parašė ir apgynė medicinos mokslų 
daktaro disertaciją ir pradėjo, dirbti Saratovo universi
tete. Pirmojo pasaulinio karo metu L. Gutmanas dirbo 
gydytoju veikiančioje armijoje. 1922 m. grįžo į Lietuvą 
ir dirbo gydytoju Palangoje ir Kaune. Nuo 1933 metų L. 
CĮutmanas dirbo Kauno Universiteto medicinos fakultete, 
1945 m, jis. buvo paskirtas nervų ir psichikos, ligų kated
ros vedėju. 1948 m. jam buvo suteiktas profesoriaus var
das. 1954 m. dėl pablogėjusios sveikatos prof. Gutmanas 
išėjo į pensiją.

“Prof. Gutmanas buvo labai darbštus. Jis parašė apie 
50 mokslinių darbų, jii tarpe pirmąjį lietuvių kalba ner
vų ligų vadovėlį.

“L. Gutmanas. buvo jautrus ligoniams, nuoširdus bend
radarbiams, labai pareigingas. Net sunkiai sirgdamas, 
jis dar kurį laiką ėjo savo pareigas ir bet kuriuo laiku 
suteikdavo medicininę pagalbą.

“Prof. L. Gūtrūanui mirus, mūsų respublika neteko 
įžymaus gydytojo, mokslininko ir pedagogo”.

Be visuomeninio demokrati
nio vaidmens, kurį turėjo at- 
/tikti kuriamoji lietuvių daile 
ir jos parodos, —• ji turėjo bū
ti ir lietuvių dailininkų organi
zatoriumi. Carinės reakcijos 
metu dailės vystymosi sąlygos 
Lietuvoje buvo nepalankios. 
Pradedant .kovą už lietuvių 
nacionalinę dailę, būtina buvo 
“suvienyti išsimėčiusius lietu
vius dailininkus”, suartinti 
juos su Lietuvos liaudimi.

Kovos už tautinę dailę idė
jos buvo populiarinamos 
spaudoje, kurios bendradar
biai,, kaip rašytojas K. Puida, 
J. Jablonskis ir kiti palaikė 
jaunų dailininkų sumanymą.

Iš karto suburti lietuvių 
dailininkus į draugiją buvo 
gana sunku. Kaip žinia, drau
gija buvo įsteigta 1907 motų 
pabaigoje. Todėl pi?'ma buvo 
sumanyta organizuoti dailės Į 
parodą. Šią mintį iškėlė Pet
ras Rimša 1906 m.

J Rimšos straipsnį 
atsiliepė Peterburgo 
akademijos studentas 
tektas- A. Vatkevičius. Peter
io u r g o studentai - lietuviai 
siuntė 
zuoti.
Rimšos 
čius iš 
čius iš Kazanės.

Kaip tik. tuo metu grįžo į 
Lietuvą. A. Žmuidzinavičius, 
kuris daug pasidarbavo orga
nizuojant pirmąją lietuvių 
dailės parodą.

1906 m. spalio mėn. ,vidury
je buvo sukurtas parodos ko
mitetas.

Į pirmąją lietuvių dailės 
parodą buvo surinkta daugiau 
kaip 200 dailininkų kūrinių, o 
taip pat daug ir įvairių liau
dies meno eksponatų.

Atidaryme dalyvavo

TURČIŲ VAIKAI, 
NETURĖDAMI KUO 
UŽSIIMTI, VOGĖ

Shaker Hightse susiorga
nizavęs būrys iš vienuoli
kos jaunamečių, nuo 14 iki 
17 metų amžiaus, pradėjo 
nejuokais organizuotai vog
ti.- Ekonominė aplinka jų 
nevertė prie tokio užsiėmi
mo, nes jie buvo visko pil
ni turčių vaikai, ir daugu
ma jų turėjo savo automo
bilius, kuriuos jų tėvai bu
vo jiems nupirkę. Clevelan- 
do p r i e m i e s t y Shaker 
Hights, kurio dalis yra ap
gyventa stambiais turčiais, 
kaip vėliau paaiškėjo, iš 
tarpo tų vaikų tėvų vjenas 
buvo geležinkelio kompani
jos žmogus, kitas tūlos plie
no kompanijos, n e k u r i e- 
stambių įmonių savininkai 
ir stambūs profesionalai.

Tų jaunų vagišių specia
lybė buvo vogti automobi
lius ir, nusivežus kur nuo
šaliai, nuimti viską, kas tik 
galima: padangas, daugu
moje su ratais, ir visą kL 
ta įrengimą iš lauko ir iš 
vidaus. Kita jų specialybė 
buvo vogti kuomažiausia 
vartotų automobilių^
parduodami jų dalis gau
davo brangesnę kainą. Va
giliai turėjo susiradę 
tamsių godišių garadžinin- 
kų, kurie supirkinėdavo iš 
tų nepilnamečių vagių vog
tus daiktus. Tik vėliau, ka
da tie vagys buvo pagauti 
ir tie tamsūs godišiai atsi
dūrė teisman, patirta, ant 
kiek jų godumas buvo juos 
aptamsinęs. Šis organizuo
tas jaunų vagių būrys ne
pasitenkino .vien auto dali
mis, jie laužėsi į namus ir

dės ir nuotraukos yra pa- * 
kartotinai talpinamos vie-* 
šai spaudoje. Pabaudos, 
galima sakyti, žmonišku- *' 
mo sumetimais išrištos ge-> 
rai. Bet darbo žmonėms ne 
visada galima tikėtis tokio 
išrišimo.

Shaker Hights jauname
čių teismo teisėjas Albert 
A. Woldman vaikus pa
siuntė į pataisos kalėjimą. 
Bet praėjus kelioms die- • - 
noms po nuteisimo teisęjas*. 
Woldman patarė tėvams, 
kad tų vaiku pataisymo, 
darbą patys tėvai galėtų, 
atlikti geriau negu pataisos 
namai (Boys’ Industrial, 
School), nes pataisos na
muose, kokie jie yra, vaikų 
nepataiso., Tik pirmiau ne
gu vaikus pąrdavė į tėvų 
rankas, isakė tėvams: tuo- 
jau atlyginti vaikų padary
tu^ 'nuostolius, kurių bus 
apie keliolika tūkstančių 
dolerių, tuojau parduoti 
vaikų automobilius, nes 
jiems bus uždrausta juos 
vairuoti, iki jie pataps ga
rais piliečiais; kad vaikai 
neturi būti išleidžiami išei
ti vieni iš namų vėliau 9-< 
tos valandos vakaro, ir kati 
vaikai privalo būti plačiai 
išskirstyti, p a v y z džiui, į ' 
privatiškas mokyklas, ir 
,kad jiems ' turi būti už
drausta susieiti su savo 
buvusiais sėbrais. Teisėjas 
Woldnian pei’spėjo tėvus, 
kad su nekuriais iš jų vai
kų būsianti sunki proble
ma. Teisėjo įspėjimas bu
vo vietoje. Kai tik vaikai 
buvo grąžinti į tėvų ran- 

, kas, vienas iš jų tėvų vaka
re kur tai išvažiavo, o vai
kas, pasiėmęs savo auto, iš-

žės”. Jo darbai pasižymėjo re
alizmu,giliu gyvenimo alsavi
mu. Skulptūrėlėje “Bedarbis” 
įmatomo išmestą į gatvę prole
tarą; “Mergaitė su žolynais” 
vaizdavo elgetaujančią gatvė
je našlaitę; “Iš Tilžės” — vaj- 
stietį, nešantį caro valdžias 
uždraustas knygas. . 1

Labai įdomius darbus pri
siuntė į parodą liaudies skulp
toriai. Ypač džiugino liaudies 
skulptoriaus P .Virbicko dar
bai iš medžio. “Kiekvienas pa
matęs nusistebi jų turiniu, ir iš
baigimu, Oi dar daugiau nu
stemba, kad tai tamsaus pie
menėlio savamokslio darbai” 
(žemaitė). Daugumas kitų 
liaudies meno pavyzdžių — 
audinių, juostų, žiurstų atsiųs- 

Į ta iš Suvalkijos. Jie stebino 
ornamentikos orinalumu, spal
viniu; turtintugumu.

Pirmoje lietuvių dailės pa- 
nebuvo nei didelių 

; nei didelių pa- 
Tai buvo daugiausia 

dailinin
kų darbai. Didesnius kūrinius 
siųsti parodai buvo sunku. Be 
to, mūsų dailininkai 
nepaprastai sunkiojmis 
rialinėmis sąlygomis, 
sios lietuvių dailės parodos 
kūriniuose, o taip pat ir kito
se parodose, atsispindėjo lie
tuvių dailės parodos kūri
niuose, o taip pat ir kitose pa
rodose, atsispindėjo lietuviu 
liaudies gyvenimas ir kovos. 
Parodoje, išaugo ir sustiprėjo 
nacionalinė lietuvių/ dailė. Tai 
liudijo A. Žmuidzinavičiaus, 
P. Rimšos, J. Zikaro, M. K. 
Čiurlionio, K. Stabrovskio ir 
kt. kūriniai.

Lietuvių tarybiniai meninin
kai tęsia ir kūrybiškai socia
listinio realizmo metodu to
liau vysto realistines ir demo
kratines lietuviu dailės tra
dicijas. Nūdienė tarybinė 
lietuvių dailė, nuėjusi penkias
dešimt metų kelią nuo pirmo
sios nacionalinės parodos, 
šiandien yra pasiekusi dide
les kūrybines pergales. Kai 
kurie šių parodų dalyvių -— 
A. Žmuidzinavičius, P. Rimša 
— sėkmingai tebedirba tary
binėje dailėje. Pirmųjų lietu
vių dailės parodų laikotarpis 
laukia gilaus ir kritinio mūsų 
meno istorikų nagrinėjimo.

St. Budrys

pa- 
pat

ra-

gyveno 
mate-

Pirmo-

nes

porą

karštai
Dailės 
archi-

lėšas parodai organi- 
Karštai atsiliepė į P. 
mihtį A. žmuidzinavi- 
Paryžiaus ir Jaroševi-

Rostovo prie Dono, 
paveiksluose daug 
“žemiečių viršinin- 

mugę” ir kiti.
Parodoje buvo daug A. Ja

roševičiaus grafikos darbų. 
Ypač gražios jo vinjetės “Du 
Lietuvos žiemos paveikslelai” 
ir kt.

Pirmoje lietuvių dailės 
rodoje pasirodė taip 
skulptoriai P. Rimša ir J. 
karas. Pirmasis davė eilę 
šytojų biustų ir bareljefų,
sų dėmesio centre buvo vienas 
iš įdomiausių parodos ekspo
natų — P. Rimšos “Vargo mo
kykla”, vaizduojantis lietuvių 
“mokyklą” carinės reakcijos 
metu.

Neseniai pradėjęs mokytis 
dailės J. Zikaras atsiuntė tris 
darbelius: “Bedarbis”, “Mer
gaite su žolynais”, ir “Iš Til

Lawrence. Mass
APIE BUVUSĮ 
“LAISVĖS” VAJŲ ',

Nors vajus jau praėjo, 
bet tenka pasakyti kelis žo
džius apie jį. Man atrodo, 
kad praėjęs vajus buvo pa
sekmingas Lawrencuje ir 
apylinkėje. Aš tariu ačiū 
draugams, kurie prisidėjo 
su punktais. Jais yra: P. 
Karpičius, Lynn, Mass.; J. 
Gaidis, Maynard, Mass.; 

' W. Vilkauskas, Nashua, N. 
, H.; vietinis V. Kralikaus- 

Vii- kas taipgi gerai darbavosi, 
niaus “Kanklių” choras, vado- ir mano partnerys J. Blą-
vaujamas J. Tall at-Kelpšos; 
ta proga įvyko spktaklis ir 
koncertas.,

šiandieną gana sunku kal
bėti apie eksponuotus pirmo
joje lietuvių dailės parodoje, 
kūrinius, nes daugelis jų žuvo' 
karų laikū arbą išblaškyti ne-, 
žinia kur. Būtų gera, kad mū
sų dailės muziejai, pažymėda
mi parodos jubiliejų, surinktų1 
kiek galint daugiau to laiko
tarpio lietuvių dailininkų dar-

žonis.
Aš manau, kad 

nenustos, darbavęsi 
lįau.

Ateina vasara, daug lie
tuvių bus gailina sutikti 
parengimuose, ten reikės 
pakalbinti juos, kad užsisa
kytų Laisvę, kurie jos dar 
neskaito, taipgi-ir aukų jai 
parinkti, kad sustiprintu-'

draugiai
ir to-

kunigo Bakūno kalba, ku
ris sakė: Aš nebuvau^Lie
tuvoj ir nežinau, tai ir ne
kalbėsiu. Aš atlaikiau mi
šias, pasimeldžiau, ir tegu 
lietuviai sau gyvena Lietu
voj. O ponas Michelsonas, 
Keleivio Maikio tėvas, iš
drožė spyčių. Jis pasakė: 
Netikėkite, kad laiškai at
eina ‘ iš Lietuvos; laiškai, 
kuriuos jūs gaunate, yra 
neteisingi.

Aš patarčiau jam atvyk
ti pas mane, tai pamtytų 
ne tik laiškus“ o ir nuotrau
kas, kurias gaunu nuo bro
lio ir sesers.

Lawrencaus lietuviai 
gauna šimtus laiškų iš Lie
tuvos nuo savo giminių ir 
pažįstamų.

Atkurti paro/los vaizdą pa
deda gana gausūs atsiliepimai 
apie ją to meto spaudoje. 
Atpie parodą rašė savo atsilie
pimus Julija žemaite, K. Ja- 
siukaįtis,/ J. Tumas-Vaižgan
tas ir kt. , z

Daug paveikslų parodai da
vė A. Žmuidzinavičius. Jų tar
pe išsiskyrė “Per kiaurą', nak
tį”, “Ištrėmimas”, “Vyrą pa-; 
ėmė į karą”. Pirmame pa
veiksle dailininkas ’ pąvaiz4.a-' 

i vo jauną kovotoją už liaudies^

• Kaip smagu, p a ė m u s 
Laisvę į rankas ją skaityti. 
Skaitai , žinias iš viso pa
saulio kampų, ypač iš Lie
tuvos. Žinios teisingos ir 
įdomios..

Kurie dar neturite Lais
vės, tai užsirašykite, lai ji 
aplanko jūsų namus.

Vagiliai buvo įsilaužę į 
auksinių daiktų krautuvę 
ir išsinešė už $500 vertės 
daiktų. Krautuvė randasi 
po1 num. 481 Broadway.

Niekas tikrai nežino, ku
riuo laiku apiplėšimas įvy
ko.

Du neregiai, abudu po 50 
metų, apsivedė. Jaunavedė 
Frances Linnie per visą 
gyvenimą nieko nematė. 
Jos vyrūs Hubert M. Gre- 
gy. Abudu atrodo1 gerai.

Lawrencu Lietuvos' kup- 
čiai Jau apvažinėjo. O abi 
parapijos atlaike mišiąs. 
Man tai geriausia > patiko

Miestų darbininkai gavo 
algų pakėlimą įš viso 5%. 
Darbininkai nelabai užsi-

bažnyčias, iš kurių vogė pi- važiavo merginų pavežioti, 
nigus ir viską, ką jie tikė- nepaisydamas, kad ^teisej^s 
josi parduoti.

Jie įsilaužė į Šv. Onos 
bažnyčią, rado $45 ir išsi
nešė. Taipgi į R. H. Mac- 
Cuchson namus, 4š ten pa
siėmė $8, kitokio lobio ir 
butelį vodkos, bet, tuo ne
pasitenkinę, sužalojo ra
kandus, o vodką susimaišę 
su pamidorų sunka išgėrė 
naujų metų parėję. '

Tai taip tie turčių vai
kai ir siautėjo per suvirš 3 
mėnesius. Shaker Hights 
policija per tą laiką dėjo 
pastangas, bet negalėjo jų 
sučiupti, iki vagys tiek įsi
drąsino, kad vietoje auto
mobilį nusivežti nuošaliu, 
vėlai vakare radę sau tin
kamą 
nyčios 
jiems 
vietoj, 
nužiūrėję pašaukė policiją 
ir ši du jų sučiupo. O nuo 
tū dviejų jau nebuvo sunku 
susektu kitus, nes jie vieni 
kitus išdavinėjo.

’ Teismas, negalima saky
ti, kad buvo toks, kaip yra 
sakoma: “prieš teismą visi 
žmonės yra lygūs.” Pirmtb 
čiausia buvo uždarytos 
burnos policijai, teismui ii\ 
spaudai, kad niekur viešai 
vagių pavardžių neišduotų,/ 
neva žmoniškumo sumeti
mais. Darbo žmonių, ypa
tingai tokiuose skandalin
guose atsitikimuose, pavar-

automobilį prie baž- 
pradėjo nuiminėti 
naudingus daiktus
Bet kaimynai juos

ganėdinę tuomi, bet visgi 
geriau negu nieko.

jam uždraudė vartoti au
tomobili ir išeiti iš namų 
po 9 vai. vakaro.
r TAI TĖVŲ KALTĖ

Kada policija suareštavo 
visus prasikaltėlius ir su
žinojo, kad jie visi paeiria 
iš turčių šeimų, nustebę 
klausė vaikų, kas juos pa
stūmėjo link tokio negar
bingo užsiėmimo? Prasikal
tėliai vienbalsiai atsakė: 
“kad mes neturėjome kuo 
daugiau užsiimti.” Tai kie
no gi čia kaltė, jeigu ne tė
vų, kurie nuolatos, besirū
pindami didesnėmis {eigo
mis iš savo biznių, pamir
šo savo svarbiausią užduo
tį—patarti, suplanuoti vai
kams naudingą užsiėmimą, 
kad užpildyti tą jų gyveni
mo tuštumą. O vaikai, bū
dami visko pilni ir negau
dami sau iš tėvų patarimo, 
surado sau gyvenimo pa
įvairinimus detektyvų pa
sakose, knygpalaikėse ir te
levizijoje.

Tą privalo kiekvienas tfe- 
vas ir motina giliai įsidėti į 
savo mintis. J. N. S.

Mirė ir tapo palaidota 
Malvina Paulauskienė. Ji 
buvo našlė, vyras mirė jau 
prieš kelerius metus. Tu
rėjo sūnų, bet jis žuvo kare 
su hitlerininkais. Paliko 
liūdesy dukterį. Užuojau
ta dukteriai, o jai pačiai— 
amžinai ilsėtis!

S. Penkauskas '

Surado didžią pušį • '
Mokslininkas A. Garunk- 

štis praneša, kad šiaurinėje 
Dubingių ežero pakrantėje, / 
netoli Meironių kaimo už
tikta viena storiausių bet 
kada Lietuvoje matytų pu
šų. Ji turi virš keturių met
rų apimtį, o skersmuo be
veik metro su puse.

Švenčionėlių rajone, Var
niškių kaime, prie Alsetos 
ežero rastas nepaprastai di- , 
delis kadugis — 15 metrų 
aukščio, 27 
skersmuo. . ™

Mokslininkas Garunkstis 
siūlo, kad šie nepaprasto 
dydžio medžiai būtų įsta
tymu apsaugoti kaip mdks-‘ 
lines retenybės.

centimetrų
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vaizdai 1861-1864 metais

MONTREAL, CANADA rinti meno organizacijos 
veikimą. ,

Kad meno vienetai ir 
broliškos organizacijos vi
sos bendrai galėtų pasiųsti 
daugiau delegatų į LMS na- 
cionalį suvažiavimą ir su
kelti finansų dėl delegatų 
lėšų padengimo, tai LMS 
1-mos Apskrities ribose yra 
šaukiamas chorų ir Liau
dies Teatro vienetų valdybų 
ir meno veikėjų praplėstas 
susirinkimas vasario 28 d., 
7:30 vai. vakare.

Visus, kuriems rūpi me
no ir kultūros darbas ir jo 
veikla, kviečiame dalyvauti 
susirinkime. *

Sekr. J. D. B.

Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.Vieningom. jėgom 

reikalauja sveikatos 
apdraudos

Užbaigus galutiną susi
vienijimo darbą tarp dvie
jų unijų — Quebec Federa
tion of Labor-AFL ir Que
bec Federation of Industri
al Unions-CIO — Qubeko 
provincijoje, šis unijų Cen
tras, susitaręs su katalikiš
kų unijų centru — Canadi
an and Catholic Confeder
ation of Labor, bendromis 
jėgomis išstatė Kvebeko 
provincijos valdžiai reika
lavimus, kad būtų įvesta 
darbininkams sveikatos ap- 
draudos įstatymas.

Ar Duplesio valdžia skai
tysis su šiuo unijistų rei
kalavimu, sunku pasakyti. 
Tačiau visiškai negalės jo 
ignoruoti. Visos unijos at
stovauja 300,000 organi
zuotų į unijas darbininkų 
Kvębeko ■ provinęijoje. O ka
da i jos visos vieningai ta
ria | žodį, vistik yra svar
bus ir reikšmingas balsas.
Rendu kontroles komisija 

praneša
•Stubos išrendavimo su

tartys, pasibaigiančios š. 
m. balandžio 30 d., ar po to, 
automatiškai prasi,ilgina 
iki 1958 m. balandžio 30 d., 
jei nebent nuomininkas ar 
savininkas tam pasipriešin
tų.

sėjas Roland Paquette ba
landžio 20 d., priėjo išva
dos ir pranešė, kad jis dau
giau nuolatinių girtuoklių, 
kurie būna areštuoti nie
kuo kitu neprasižengę, o 
tik valkiojimusi. gatvėje, į 
kalėjimą nesodins. Jis^ sa
ko, kai kada perleidžiąs 40 
tokių bylų į savaitę, ir 
praktika parodžiusi, kad 
kalėjimas jiems nieko ne
gelbsti. Atsėdi bausmę, iš
eina iš kalėjimo ir vėl gir
tuokliauja. Todėl jis pri
ėjo išvados, nuo dabar to
kius girtuoklius siųsti ne į 
kalėjimą, bet į taip vadina
mus pataisymui nuo ’ gir
tuoklystės namus — Mour- 
ling Rehabilitation, ant Ra
chel Street. Ten juos laikys, 
prižiūrės ir maitins'specia
liai tam paruošti žmonės,

PHILADELPHIA, PA.# (Pabaiga)
. ‘ Vyskupas ilgai jį barė,

' liepė tris dienas rekolekcijas laikyti, be 
to, pagrasė iškelsiąs į pakuršę, jei nesi
liaus ir toliau žmones kurstęs. General
gubernatoriaus kanceliarijoje esą dau
gybė skundų ir raportų dėl jo prakalbų 
Panevėžyje ir kitose vietose ir dalyvavi
mo patriotinėse politinėse manifestaci
jose.

♦ Mackevičius turėjo prisipažinti ir da
bar neneigia, kad tie skundai ir rapor
tai gakr gale teisingi. Taip, jis žmones 
leurstę, bet kaip jis kurstė? Jis vien ro
dė žmonėms jų skriaudas, kurias jie pa
tiria iš ponų ir ciesoriaus vyriausybės. 
Matydamas tas skriaudas, jis netylėjo ir 
netylės. Nukels į pakuršę? Tegu! Ir ten 
žmonės kenčia ir ten jis bus reikalingas.

Taip, o vis dėlto keltis iš Paberžės jis 
nenorėtu. Paberžė, Surviliškis, Kreke- 
nava, Panevėžys — tai jo veiklos ir ko
vos arena. Čia jis visus pažįsta, čia ir 
jį visi pažįsta, juo pasitiki, jo klauso.

Malonu jam prisiminti žmonių pasiti
kėjimą ir juomi pasiguosti šį vėlyvą, vė
juotą rudens vakarą, sugrįžus namo po 
atliktos bausmės už tų pačių žmonių 
kurstymą.

Mackevičiaus atmintyje atgyja visas 
\įo aštuonerių metų šioje apylinkėje vei
kimas — pasisekimai ir pralaimėjimai. 
Kai jis čia atsikėlė, rado žmones tam
sius, užguitus, nuolankius, ponų sauva
lei ir dievo malonei atsidavusius. Bau
džiavos jungą jie tempė kantriai, kartu 
su savo jaučiais, skriaudų nematydami 
ir geresnio gyvenimo nesitikėdami.

Iv štai jis pamažu, iš pradžių labai at
sargiai, ėmė juos judinti iš to abejingu
mo, iš tos nevilties. Jis stengėsi kuo daž
niausiai su jais susitikti, juos prakalbin
ti, pasiklausinėti apie jų gyvenimą. Jo 
klausimai dažnai juos nustebindavo. Jie 
net atsakyti jam nemokėdavo, Bet tokie 
klausimai juos, užguitus žmones, svars-

- tyti ir vertinti atpratusius, labiausiai 
paveikdavo.

Jo paties pamokymai ir aiškinimai 
greitai pasidarydavo žinovui visoje apy
linkėje. Žmonės veikiai suprato, kad jis 
jų draugas, kad jis tik teisybę sako, kad 
jųjų neapgaudinėja, jokios naudos sau 
neieško, priešingai, gali ir pats ant sa
vo galvos užsitraukti nelaimę.

Ilgainiui jo žodžiai pasidarė aiškesni 
ii* griežtesni. Jis atvirai ėmė kalbėti 
prieš ponus, prieš valdžią, prieš baud
žiavą. Čia esanti visų vargų ir nelaimių 
priežastis. Ciesoriaus manifestas su pai
niais nuostatais davė jam naujų pro- 
>gų aiškinti žmonėms valdžios ir ponų 
sandėrį naujomis priemonėmis pajungti 
juos tolimesniam išnaudojimui.

Pagaliau pagyvėjęs revoliucinis judė
jimas Lenkijoje,, kruvinos manifestacijos 
Varšuvoje, valstiečių maištai Rusijoje 
paskatino jį vis atviriau kalbėti apie ne
trukus prasidėsiantį sukilimą, apie jo 
reikalingumą ir būtinumą.

Patriotinėse manifestacijose Panevė
žy jis dalyvauja jau nuo balandžio mė
nesio. Kartu šu Montvydu ir Kareiva jis 
daugelį kartų skatino žmones geidotį re
voliucines giesmes. Ypačiai grėsminga 

‘ nuotaika susidarė Panevėžy rugsėjo 8, 
9 ir 10 dienomis, kai jis pasakė kurstantį 
pamokslą prieš vyriausybę ir sū žmonė
mis giedojo Akelaičio išverstą giesmę. 
Panevėžio karinis viršininkas pulkinin
kas Dobrovolskis rugsėjo 8 dieną pamal- 

. »du metu buvo įsibrovęs į bažnyčią su 
ginkluotais kareiviais suimti giesminin
kų. Dėl to kilo neapsakomas sumišimas 

zir triukšmas.
Prisimindamas visa tai, Mackevičius 

jaučia pasitenkinimą, kad jis dirbo, ko
vojo ir bausmę užsitraukė, stodamas už 
teisybę, už geresnį žmonių gyvenimą. Jis 

. žino, kad laimėjo žmonių pasitikėjimą. 
: Jei jis pašauks, žmonės eis ten, kur jis 

jtįos ves, nebijodami nei vargo, nei mir
ties.

, . . Jei jis juos pašauks. . . Mackevi
čius sulėtina žingsnius ir susimąsto. 
Taip, ateis diena, kada jis juos pašauks.

% Jis pats eis ir vesis juos su savimi. Lai- 
Tnėti ar žūti? šitas baisus klausimas jau 
kąe sykį yra kilęs jo mintyse, bet šiandien 
kažkodėl jis dar ryškiau įsibrėžė jo są
monėje.

-Kunigas sėda užustalėje į sofą, alku- - 
nėmis atsiremia į stalą, suspaudžia del
nais smilkinius ir susimąsto, akis įsmei
gęs į svirduliuojančią žvakės liepsnelę.

Staiga Mackevičius prisimena Pranai
tį. Prieš kurį laiką jį palaidojo kartu 
su Rubikių. Graudžios buvo laidotuvės. 
Mirtis sutaikė abudu nenumaldomus 
priešus. Nedaug ko bereikėjo, kad Pra
naičio vietoje būtų atsigulęs Skrodskis. 
Taip būtų buvę logiškiau ir teisingiau. 
Bet gyvenimas, matyt, rieda pagal kaž
kokius kitokius teisybės dėsnius.

Per metus Paberžės kapinėse, šalia 
kitų, eilinių, supilti keturi nepaprasti, ne 
sava mirtimi mirusių žmonių^ kapai: 
Bagdonų Ievutės, Daubaro, Pranaičio ir 
Rubikio. O vis dėlto kažkoks dėsningu
mas jungia tuos keturis kapūs! Macke
vičius jaučia, kad ir jis pats yra viena 
iš to dėsningumo grandžių. Jo .žodžiai ir 
veiksmai, jo poveikis, kartu su šių dienų 
gyvenimo sriautu, stumia žmones galvo
ti ir veikti kitap, negu lig šiol buvo įpra
tę. Daugelis iš jų žūva ir kitus žudo be 
naudos, be prasmės. O reikia, kad jie 

. žūtų, net ir kitus žudytų prasmingai, dėl 
aukštęsnio gėrio. Kad taip būtų, (reikia 
juos vesti, jiems vadovauti.

Mackevičius žiūri į plevenančią žvakės 
liepsnelę, ir vėl ta pati mintis grįžta į jo 
galvą: jei jis pašauks, žmonės eis ten, 
kur jis juos ves, nebijodami nei vargo, 
nei mirties. Ir tikrai ateis diena, kada 
jis juos pašauks. Nerimastis ir baimė su
spaudžia Mackevičiaus štedį. Didelė at
sakomybė krinta ant jo galvos. Ar jis iš
tesės? Ar jis duos žmonėms tai, ko jie 
laukia — geresnį gyvenimą? Ar jis ir 
visi sukilimo kurstytojai pajėgs sukelti 
tokias pajėgas, kurios nuverstų didžiu
lės imperijos nuožmaus valdovo sostą?

Taip, jei pajudės apačios, jei pajudės 
tos imperijos liaudis. O ji tikrai pajudės, 
nes ilgiau kęsti nebegali. Reikia tik pa
daryti pradžią, išskelti pirmą žiežirbą, 
ir suliepsnos revoliucijos gaisras. Tą 
pradžią padarys lenkai. Su jais 
sukilsime ir mes, ir baltarusiai, ir ukrai
niečiai ir visos Rusijos liaudis. Pergalė 
bus iškovota, imperatoriaus valdžia nu
versta.

O paskui? Pačios tautos tars savo žo
dį, kaip joms valdytis, su kuo dėtis. Vik
toras Survila pasakojo, kad Kostas Ka
linauskas svajoja atskirti Lietuvą ir Bal
tarusiją nuo Lenkijos ir įsteigti laisvą 
respubliką, kurioje visa žeiįhė ir valdžia 
priklausytų valstiečiams.

Tačiau politiniai klausimai, Lietuvos 
ir Lenkijos tarpusavinių santykių klausi
mas Mackevičiui šiuo metu mažiau rūpi. 
Svarbiausia jam valstiečių buitis, žeme.

Ir Štai laki Mackevičiaus vaizduotė 
jau rodo jam tuos sukilusius milijonus. 
Jie eina kaip išsiliejusios* jūros bangos 
tokią štai, kaip dabar, naktį su dalgiais, 
kirviais ir šautuvais prieš šėlstantį štai 
kaip dabar vėją!

Toje sukilusių valstięčių jūroje jis ma
to'* ir save patį, vedantį savo krašto vy
rus. Štai augalotas stipruolis Petras Bal
sys, atkaklusis Lukošiūnas, mažiukas 
gudrusis Adomas Bitė, išdykėlis Jan
kauskų Kazys, narsuolis Dzidas Morkus 
ir daugybė kitų pažįstamų ir nepažįsta
mų veidų.

Mackevičius greitai pakyla iš vietos ir 
dideliais žingsniais vėl ima vaikščoti iš 
kampo į kampą. Viltingas pasiryžimas 
dega jo krūtinėje. Jis jaučia savo galią. 
Jis turi įtikinantį žodį, uždegantį žvilgs
nį, pavergiančią valią..

Žmonės juo pasitiki, jis negali jų už
vilti!

Jis suspaudžia kumštis ir pakuždomis,‘ 
bet įsakmiai ima kalbėti pats sau:

— Man nevalia abejoti!
— Aš savo žmonių nepaliksiu!
— Aš juos vesiu įz pergalę, į geresnį 

gyvenimą! \
— Visas savo jėgas aš aukoju tėvynei. 

, Lietuvai!
Ūmai lauke siūbtelėjo toks, galingas 

vėjo smūgis, kad langinė atsikabino, 
barkštelėjo į sieną ir vėl trenkė į langą.' 
Pabiro žvangėdami stiklai, žvakė užgęso.

Mackevičius apgraibomis susiranda 
duris į lauką ir staigiu mostu jas plačiai 
atidaro. Smarkus vėjo pūstelėjimas stū
mė jį atgal. Jis išeina laukan ir giliai į- 
traukia į krūtinę šalto, gaivinančio, oro' 
srovę.

Kaip erdvu, kaip drąsu toj audringoj 
nakty, tuose šėlstančio vėjo verpetuose!.

Jis padaro įprastą mostą rankomis, 
tartum minioms kalbėdamas:

— Mums nevalia abejoti!
— Mes atgal nesitrauksime!

Pirmojo tomo pabaiga

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. .Už pa
skelbimą kaina žema.

PHILADELPHIA, PA.
iki jie atpras gerti. Kurie Į_____________________

turės savo ištekliaus, turėsi HELP WANTED-MALE 
patys užsimokėti. Neturin
čius pinigų valdžia gelbės. 

Taigi, geriau patiems pa
sitaisyti . nuo girtuokliavi
mo, negu pakliūti į patai
sos

FOREMAN
With Forge shop experience. Good 
opportunity. Progressive company.

Write or apply 
PHILA STEEL & IRON CORP. 

Washington & Walnut St.
’ CONSHOHOCKEN . į 
Or call Lawer CH. 7-4921

(41-43) I

MALE and FEMALE

RECEPTIONISTS 
TYPISTS 

STENOGRAPHERS 
Excellent Opportunity 

for Advancement 
have openings for stengraphersWe

or graduating seniors to take dicta
tion from managers & other execu
tives, . other pleasant reception-type 
duties of greeting customers . & 
answering telephone keep job in
teresting. Pleasan 
health coverage plan & life inis. 
Paid vacation.

HOUSEHOLD FINANCE, INC. 
5200 Chestnut St., 7 N. 52nd St. 
4607 Paul St., 1405 W. Erie Ave. 
5543 N. 5th St., 101 S. 11th St.

(41-44)

SECRETARY
If you are an excusive secretary 
looking for a position of respon
sibility give uS a call. • We are a 
rapidly expanding electronic^ en
gineering company & require the 
service of a competent secretary, 
for one o four chief engineers. The 
duties are varied and interesting. 
Accurate stenography & typing es
sential as well as ability to handle . 
some figure work. 5-day. 40-hour 
wk. Salary depending on ability & 
ex. plus liberal company benefits. 
Must be U. S. citizen.

Call Mr. Cox, WA. 5-8780
1 AMERICAN

ELECTRONIC LAB., INC.
(41-43)

surroundings,

TAVO ŠIRDIS SAKO
/
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USNYNE — Istorija Poezijoje

Ūkanos

HELP WANTED—FEMALE

3

$

4

sulaukęs 66 
Paliko liūde-

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapių 160, kabina $1.50, DABAR TIK $1.00. *

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, . 
136 puslapių, kaina tik $1.00

Laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Prošvaistės
I

Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus j’audinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-» 
veniniu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.
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N. Y., gegužes 
š. m.

Suvažiavimas, 
spręsti svarbias

1. Nuomininkas, kuris 
nori išeiti, sutarčiai pasi
baigus, turi įteikti savinin
kui (raštišką pranešimą, ne 
vėliau, kaip kovo 31 d., ar
ba, jei jo sutartis baigiasi 
po balandžio 30 d., tai ne 
vėliąu, kaip 30 dienų prieš 
sutarties pasibaigimą.

2. Jei nuomininkas ne
nori atnaujinti savo sutar
ties į ant tų, pačių sąlygų 
(pav., dėl rendos kainos ar 
kitų' dalykų), turi kreiptis 
pries 30 dienų pas rendų 
administraciją (Rental Ad
ministration), kuri nuspręs 
jo reikalavimus.

3. i Taipgi savininkas, jei 
nenori sutarties prailginti 
ant tų pačių sąlygų (pav., 
pakelti rendą ar nustatyti 
kitokias rendavimui sąly
gas) jis turi pasiųsti raš
tišką pranešimą nuominin
kui, irgi ne vėliau kaip 30 
dienų prieš nutarties pasi
baigimą.

4. Nuomininkas, gavęs 
tokį pranešimą, kaip aukš
čiau minėta, jei nemano 
priimti savininko statomų 
sąlygų, turi kreiptis pas 
rendų administraciją, kuri 
nustatys rendos kainą ir 
kitas sąlygas.

Prašymas prailginimui 
sutarties ar nustatymui 
rendos, turi būti įteiktas 

•pirmiau 'ar vėliausiai kovo 
31 d., jei pranešimas nuo 
savininko gautas prieš ko
vo 20 d. ir ne vėliau, kaip 
bėgyje 10 dienų, jei prane
šimas gautas po kovo 20 d.

Šios visos viršminėtos 
sąlygos neliečia savininkų 
nei nuomininkų, jei stubos 
budavotos po balandžio 3Q 
d., 1951 metu.
Bandys girtuoklius taisyti, 

o ne kalėjiman sodinti
Savivaldybinis miesto tei-

namus... j
Pager bta laukian L i

naujagimio 1
Juozas ir Elena Monsta- 

vičiai laukiasi padidėjant 
šeimos. Ta proga Elenos 
geros draugės ir kaimynės 
vasario 16 d. jos pagerbi
mui suruošė gražią “Baby 
Shower” parę.

Serga.
Juozas Urbanavičius ap

teikė operaciją? Ligonis 
randasi Royal Victoria li
goninėje.

Veronika Ivaškevičienė 
sunkiai susirgusi. Gydyto
jo priežiūroj gydosi namie. I

Juozas Stravinskas, tik; 
dabar pavyko sužinoti, ap- 
laikė sunkią operaciją, bet' 
dabar jau namie, sveiksta.

Mirė
Vasario 18 d., po ilgos ir 

sunkios ligos, mirė Andrius 
Palubinskas, 
m. amžiaus.
syje žmoną Oną (Anskitu- 
tę), vieną dukterį ir du 
sūnų. Velionis iš Lietuvos 
į- Kanadą buvo atvykęs 
prieš pirmąjį pasaulinį ką
rą. J.

V

Chicago, 111.
LMS reikalai 1-mo’j Aps.

Artinantis LMS suvažia
vimui randasi vis .daugiau 
reikalų bei klausimų. Pa
vyzdžiui, ką vienetai ir me
no veikėjai turi daryti, 
kad pakeltų kultūrinį vei
kimą. LMS suvažiavimas, 
kaip skelbia centro komite
tas, įvyks Lietuvių Kultū
ros Centre, Richmond Hill, 

18-19 dd.,

riHLADELFHIA,
Immediate positions 

availąble »for 
ACCOUNTING

GEN. LEDGER POSTING 
& ACCTS. RECEIVABLE

Burroughs machine operation.
Experience required. Also 

BILLER
Experience on Burroughs ma

chine or wo will train good typ
ist, willing to , learn machine 
operation. Center City. 5 days.

PHONE MISS SPANIER, 
RI. 6-7837

(36-42)

turės ap- 
problęmas, 

kaip tai: palaikymas, chorų, 
liaudies teatrališkų grupių; 
organizavimas naujų vie
netų ir, auklėjimas naujų 
chorvedžių, nes, be chorve
džių daugelyje vietų prog
resyviai chorai turėjo likvi
duotis.

Kad geriau prie suva
žiavimo prisirengti, laiky
tame 1-mos Apskrities ir 
Liaudies Teatro valdybos 
bendrame susirinkime tapo 
nutarta, kad kaip tik bus 
paskelbtas LMS Centro Ko
miteto suvažiavimas, grei
tai šaukti LMS 1-mos Ap
skrities gyvuojančių cho
rų valdybų ir visų kitų vie
netų veikėjus į bendrą susi
rinkimą, pasitarimui kaip 
geriau būtų galima page

ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNY- 
G ypač tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kai
ną ir kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, •• 
kol pabaigsi. $13.00 VERTĖS-’KNYGŲ DABAR TIKTAI 
Už $5.00! Tuoj kišk penkinukę į voką ir siųsk, nes tokia . 
proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusla
pių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų kny
ga, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo iyra daugiau, ne
gu mariose vandens ir druskos. Iliustruma, 316 psl., kai
na $3.. 00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaiJ 
lysi. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota. ,

ŠLIUPTARN1AI (Amerikos‘.lietuvių gyvenimo kny
ga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos ‘ 
trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, 
kultūra ir tautinį išlikimą. 652 psl,, kieti viršeliai, kaina 
tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 
ar 2, ar 3, knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 
tik $4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite: 
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S? Halsted St., Chicago 8, III

i ..

P asi n audokite 
Grožine literatūra

Pavasario Godos
* • , ■ 1
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR .TIK 75c.



MIAMI, FLA

tropiški vaisiniai 
Grandžiai, greip- 
mangos ir kitokie 
kuriu' nei 

atminti.
žydinčių gėlių, tai

TTW III milIIHIIII................... mil, mill HM ------------------Ml |*S«U
HELP WANTED MALE

Visi pastatai šviesios 
spalvos. Pačiame miesto 
centre yra ir aukštesnių 
pastatų, bet iš centro išėjus, 
jau aukštų apart, ir kitų 
pastatų nėra. Apartmentai 
daugiausiai 2—3 aukštų ir 
aplinkui juos prisodinta į- 
vairiausių medžių ir gėlių. 
Taipgi aplinkui apart, ža
liuoja žolė. O jau dar toliau 
iš miesto, tai jau tik vienos 
šeimos šviesiai numaliavoti 
namukai ir daug

MIRE
MIRĖ HELEN KERŠULIENĖ

Trečiadienį, vasario 27 d., 
1 30 valanda ryto mirė Hele
na Keršulierė, Walter Keršu- 
lio žmona. Pašarvota 
šermeninėje, 84-02 
Ave., Woodhaven, N. 
dienos laidoje bus 
apie tai pranešta.

*Walteris Keršulis yra Lietu
viu Namo Bendroves prezi
dentas, plačiai žinomas veikė-

Šalinsko 
Jamaica 
Y. Ryt 
plačiau

Kas girdėti lietuvių tarpe
tik 

teko 
kalbėtis, 

jis jau

su Pranu Lie-
D r a u g i j o s

anūkus ir brolį. Lietuvoje pa
liko'du broliai ir trys seserys.

SERGA

MOULD MAKER
Exp'd filling, planning and finish
ing bronze moulds. Permanent Pro
ducts, 1780 Broadway, N. Y.

CI. 7-2133
(40?42>V

persikėlusi gyventi N. J., 
pasidavė ligoninėn. Tai

Mašinistai.' Marmuro iŠdirbystė. 
Puiki proga išmokti rankų darbą. 
Duosime ir gyvenimui vietą. Rei
kalingi paliudijimai. ABC MARBLE 
CO., 1100 Prospect Ave., Bronx, 
N. Y. Skambinkite tik paprastom 
dien’om. DA. 8-9060.

May Merk ligoninėj

May Merk, ilgą laiką gyve
nusi Brooklyne ir tik virš me
tai 
vėl
bus, rodos’, iš eilės 4-as ėjimas 
ligoninėn, kai gyvena N. J.

Josios draugas dar vis po 
kiek dirbinėja, tai nėra kam 
ligonę prižiūrėti. Nors ligoni
nėj priežiūra ir gera, bet, pa
sirodo, sveikata ir ligoninėj 
neina geryn.

Būtų gerai, kad brooklynie- 
čiai, ypatingai josios draugai, 
kuriems laikas pavėlina, ser
gančią draugę atlankytų.

Namų adresas: Mrs. May 
Merk, 77 Allen St., Netcong, 
N. J.

Ligoninės adresas: St. 
Clare’s Hospital,

TILE SUDfiTOJAS
Susipažinęs su marmuru, geras 

nuolatinis darbas tinkamam — pil-M 
nai darbą žinančiam ■»- vyrui. ABC* 
MARBLE CO., 1100 Stebbins Ave., 
tarp 166 ir 167 Sts., BrWix DA. 
3-9060 r

ap- 
nie-visokiu 

maisto 
krautuvių, bet tik daugiau
siai vieno aukšto.

Miestas ir jo apylinkes iš
raižytos daugybe kanalų, 
kurie visi teka į jūra. Pa
čiame mieste yra dvi ge
ležinkelio stotys, ti'ys busų 
stotys., o jau orlaivių sto
čių, tai tikrai negalima pa
sakyti kiek 

Pačiame 
' yra ivesta 
tam tikros 
n inkai nori 
gatvę, turi 
jiems, signalą. Kada pasi
rodo žodis “Walk”, tai eik 
skersai gatvę, o žodis 
’’Stop”, tai stovėk, iki pa
sirodys žodis “Walk”. ' Ku
rie nepaiso ir pereina per 
signalą, kada sakoma 
“Stop”, tai policija tokius redaktorius, 
.pėstininkus, sulaiko ir įtei
kia tikietą, turi užsimokėti 
$5. Sakoma, kad tokią 
tvarką padarė, kad išveng
ti nelaimių ir sužeidimų. Iš 
Miami miesto važiuoti i Mi
ami Beach maudynes be ka
ro yra geblus važinėjimas, 
nes Miami busai į 
maudynes neina.
mainytis i kita busą, kuris! 
priklauso jau kitai kompa
nijai. O kurie gyvena pačia
me Miamės miesto centre, 
tai tie keleiviai pasiima Mi: 
ami Beach busą ir be jokio 
mainymosi nuvažiuoja 

- ..i maudytis.
\)rT"| Yra ir daugiau maudy- sąraše į miesto ma.ioyu 
.aiP|mosi vietų. Yra State Park sniego!

Rciškiame Walteriui Keršu- 
nžuo-

jautą 
py j C.

sunui 
šiame

Yorką ar 
kur yra daugiau 

ir daugiau įvairių

tas

vardų i

Miami ir čia gyventieji 
lietuviai

Jau apie du mėnesiai, kai 
gyvename Miamėje. Jau te
ko susipažinti - su čit> apsi
gyvenusiais demokratiniais 
lietuviais. Čia apsigyvnę 
lietuviai didelėje daugumo
je yra jau pagyvenusio am
žiaus žmonės, kaip sako
ma, “pensijonierai”, bet dar 
tvirti, vikrūs, žvalūs, kaip 
vyrai, taip ir moterys. Kiek 
teko su kuriais kalbėtis, tai 
visi turi savo namukus, o 
kai kuriuos ir aplankėm,tai 
matėme ir jų gražias vietas, 
stubas, prie stubų erdvius 
jardus, kiemus.

Daugumoje jie turi ma
žesnius bei didesnius, sode
lius, o tuose sodeliuose au
ga tik 
medžiai, 
f rūtai, 
vaisiai, 
negaliu

O jau
kiekviename ir pas kiekvie
na lietuvį daugybė ir įvai
riausių spalvų. Yra čia lie
tuvių, kuriuos susitikome, 
ir dirbančiųjų, bet nesis
kundžia čionykštėmis sąly
gomis. kaip dirbantieji, taip 
ir nedirbantieji.

Kadangi apsistojome pas 
savo gerus draugus, kurie 
jau Miamėje apsigyvenę 
virš dešimt metų, tai jau 
jie turi plačią pažinti su 
daug progresyvių-demokra- 
tiniu lietuvių ir su jais 
gražiai sugyvena. Tai ku
rie juos užkviečia i kokios 
rūšies puota, tai jiedu pa
vadina ir nusiveža ir mudu.

Buvome ant puotos pak
viesti, kartu su šeiminin
kais, kur buvo surengtas 
pagerbimui ka tik vedusių 
dd: P. Skiberdžių. O antro
je puotoje dalyvavome, tai 
buvo šaunus 
atžymėjimas. 
sambūviuose 
viesta daug 
vietinių, 
paukštelių. (Taip turistus 
čia miamiečiai vadina). 
Linksma matyti tokius gra
žius suėjimus ir malonius 
draugus ir drauges. Puoto
se dirba visi labai sutarti
nai ir pasiryžusiai. Atro
do, kaip tikros, vienos šei
mos vaikai.

Darbštesnieji sumdno. su
žino kam puota turi būti 
surengta, tai surengia ir 
jiems talkon stoia dirbt, 
kas tik kiek gali ir kuo ga-

gimtadienio
Abiejuose 

buvo ‘ 
svečių, 

taip ir

čia lietuviai ansi- 
tai jau pusėtinai 
Suvažiuoja įsans.- 

brangiausiais. ir 
karais—auto-

Kurie 
gyvenę, 
prigiję, 
kridį su 
naujausiais
mobiliais; buvo matyti kė-. 
lėtas Cadillec, Chrysler, 
New Yorker, Buick, Olds
mobile ir kt.

Atrodo, kad didžiausi 
turčiai, bet kaip išsikalbi su 
tais “turčiais”, tai surandi, 
kad tai yra proletarai. Tie
sa, yra ir tokių, kurie yra 
buvę šiokie ar tokie biznie
riai.

Nors ir yra pasiturinčių 
lietuvių, bet nesididžiuoja 
savimi, parengimuose pa
tys dirba ir kviečia prie 
darbo kitus. Todėl j paren
gimą, nors ir privatinį, su
kviečia daug publikos; sa
ko, dirbam sulyg savo noro 
ir supratimo, todėl, ka$ čia 
pas mus nėra vadų, kurie 
įsakytų, kas. ir kaip mums 
veikti.

Apie Miami miestą
Tai yra visai skirtingas 

miestas, kitokio stiliaus ir 
skiriasi visu savo panašu
mu nuo šiauriečių.

Miesto centre yra labai 
stropiai palaikoma švara.

yra.
miesto centre 

pėstininkams 
šviesos. Pėsti- 
pereiti skersai 
saugoti duotą

Miami
Reikia

Lumis

ir maudynės, vadinasi 
Crandon Park. Miamės cen
tre yra Bayfront Park, ten 
įvairios programos vyksta 
kas
Park, ten šokiai ir kitokie 
pasilinksminimai
Tame parke daug susitinka 
ir įeina j draugystę pavie
niai, kaip vyrai, taip mo
terys.

Apie Miami Beach mies
tą ir tuos brangius viešbu
čius, kur turčiai užlaiko, 
tai nekalbėsiu, nes būtų sa
vos rūšies reklama.

A. ir F. černeyičiai ...

vyksta.

Užmušė jūreivį dėl mergi.nos
Ayres kaltinamas už-

Joseph Clark kalbėjo 
Columbia universitete

Daily Workerio’’ rcdakci-

buvo, tiesa, net 
Vieni jų kalbėjo, 
kito raštą skaitė.

(39-43-46),

HELP WANTED—FEMALE 
■--------------------- •— --------------------- - ♦

ramus 
pasiryžęs

tą antradienį kalbėjo Colum
bia universiteto forume. Foru
mas buvo apie paskutinius Į- 
vyk i u s I lytų Eu ro po j e.

| kas pakviestas tame 
a tst o va u t i k o m u n i st i n Į 
t egi. Taipgi pakviestas 
don Haskell, “Labar Action”

Labor Action” 
, kurį leidžia

taip vadinama .Nepriklausoma 
so c i a 1 i st i i 1 y ga (1 n d e p e n d e n t
Socialist League), nuo orto
doksinių trockistų atskilusi or-

pianu paskambinti, 
muziką sukomponuoti.

gabus muzikas, bet

forumo

Klausytis šių dviejų kalnie
čių susirinko didelis studentų

C, McAvoy įsteigė
kairiŲjy grupių 
vienybės centrą

Buvęs ALP vadovas New 
Yorke Clifford McAvoy, ku
lis keletą kartu kandidatavo

dabar vadovauja kitai politi
nei grupei. Jis ii- keletas kitų 
Įsteigė taip vadinamą socialis
tines vienybės centrą. Jie sa
ko, kad tai nėra kita politine 
grupe, o tiktai užuomazga, 
aplink kurią, jie tikisi, spiesis 
daugiau socialistinių ir kairių

McAvoy buvo vienas tų, ku
rie praeitais metais pradėjo 
organizuoti New Yorke foru
mus, kuriuose įvairių kairių 
grupių atstovai čiiskusavo 
klausimus. Dabartinis vieny
bės ce ntrasx > Pan d o pritraukti 
kuo daugiau grupių, bet kol 
kas dar neturi didelio pasise
kimo.

Pats McAvoy yra darbietis, 
kuris artimai bendradarbiavo 
su velioniu Vito Marcaųtonio.

Vienybės centras sako, kad
mušimu jūreivio dėl merginos prie bendro darbo reikia pri- 
Reeves muštynėse. įtraukti ir komunistus.įtraukti ir komunistus.

Elizabeth. N. .1.

BANKETAS
Pagerbimui K. Čiurlio

Rengia L. D. S. 3-čioji Apskritis

Įvyks šeštadieni

Kovo 2 Mareli
Rusų Svetainėje

408 Court St, Elizabeth, N. J.

Bus graži menine programa 
Prašome nesivėlinti, būkite laiku.

Pradžia lygiai 7-tą vai. vakaro

Kviečia L. D. S. 3-čioji Apskritis

Nesmagi žinia mus visus 
smarkiai pritrenkė. Dar 
prieš kelias valandas 
si: Pranu Balevičiu 
gailiname žinią, k a 
miręs.

Susipažinau 
tu vos S ū n ų
(dabar LDS 37 kuopos) salė
je, Wilmerding; Pa. Mylėjo 
jis gražiai lietuviškai pasikal
bėti. Priminiau jam, kad Wil- 
merdingas yra jam, kaip mu
zikui, per mažas. Reikėtų jam 
persikelti Į. Now 
Chicagą, 
lietuvių
meno srityje progų.

Už metų kitų .jis persikėlė 
i New Yorką. Ir nuo to laiko 
mes tankiai susitikdavome, 
pasikalbėdavome. O jis buvo 

ir mandagus žmogus, 
visada pažangiems

lietuviams padėti, jų parengi
muose 
jiems

Buvo
turėjo silpnoką sveikatą, kuri 
laipsniškai ėjo blogyn ir pa
galiau privedė prie mirties.

Gaila netekti dar metais 
neseno Amerikoje gimusio 
lietuvio, kuris visą savo gra
žiąją gyvenimo dalį pašventė 
lietuviškai muzikai.

Vasario 16 d. vietiniai tau
tininkai - smųtbnininkai turė
jo Lietuvos nepriklausomybės 
rhinejimą.

Iš “Vienybėje” tilpusi© 
rašymo atrodo, kad jame 
ko naujo nebuvo.

Reikia pasakyti, kad
minėjimas buvo mizernas. Pa
kak©' jiems nedidelės Wil
liamsburg© Lietuvių Piliečių 
Klubo salės.

Kalbėtojų 
visi aštuoni. 
kiti savo ar
Solistė V. Jonuškaiė padaina
vo keletą dainelių. Aukas rin
ko savam “Lietuvos nepri
klausomybės fondui”.

Pas kalbėtojus ir dalyvius 
jautėsi nemaža nusiminimo, 
kad Lietuvos “laisvinimai” 
nesijudina iš vietos ir kad 
tarp pačių “laisvintoji)” nesi
mato vienybės. “Laisvina” jie 
Lietuvą jau per visą 17 metų 
ir iki šiol dar nei vieno Lietu
vos .kampelio jie neišlaisvino. 
Ateitis jiems tamsi.

NAMU DARBININKE
Žemiau 40 metų, Forest Hill, L.* I., 
namuose. Turi kabėti angliškai ir 
būti linksma. 5 dienos, guolis kitur. 
Šaukite:

DO. 3-8997
(40-42)

Denville, N.

Šią žinią gavo 
A. Tamm.

iš ligoninės

* Koresp.

Vasario 4 d. mirė Antanas 
Teleiša, gyvenęs Newark, N. 
J. Mirė būdamas 64 metų. Su 
bažnytinėmis apeigomis buvo 
palaidotas Šv. Kazimiero ka-

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, dvi dukteris, šešis

šį šeštadienį šausime tiesiog 
į Elizabethą, kur įvyks K. 
čiurliui pagerbti banketas.. Ti
kimės bankete turėti skaitlin
gą lNew Yorko apylinkės at
stovybę.

O Ritą sekmadienį, kovo 10, 
visi traukime į Liberty Audi
toriją, Richmond Hill, N. Y. 
Tame Yakščių vedybiniame 
bankete tikimės matyti nema
žai New Jersey lietuvių.

Rep.

Kriminalybės pakilo 9.3 proc.

N. Y. policijos komisijonie- 
rius Kennedy raportuoja, kad 
1956 metais įvairios 
mieste papildytos 
bes viršijo 1955 
proc.

OPERATORES
Morrow. Kalnierių prisiuvėjos 

ant Polo Shirts,
CHICKIE GARMENTS

124 Wooster St., N. Y. C.
WA. 5-0103 <

(38-40F

BUSINESS OPPORTUNITIES

New Yorko spaudoje
“Times” pasku/tinėmis die

nomis spausdino plačius re
portažus iš Kubos. Tuose re
portažuose 'iškelta, plačiau, 
negu tai buvo žinota šioje ša
lyje iki šiol, kad Kuboje suki
limas prieš Ęatistos valdžią 
toli nėra numalšintas. Nors 
Kubos cenzūra stengiasi sulai
kyti visas žinias apie sukili
mą, “Times” korespondentai 
sako, kad rytinėje salos daly
je, Sierra kalnuose, laikosi di
deli sukilėlių būriai.

“Times”, taipgi atspausdino 
vedamą straipsnį šiuo klausi
mu. Tas laikraštis sako, kad 
Fulgencio Batiscbs diktatūrinė 
valdžia jau senokai laikosi 
“ant vištinių kojų”, bet spau
dos cenzūros Įvedimas dar la
biau ją susilpnino, nes režimo 
diktatūriškas pobūdis dar la
biau paaiškėjo žmonėms.

“Herald - Tribune” anądien 
savo pastovius “perlus” patie
kė eks-informeris Philbrick. 
Jis vėl, kaip paprastai, kalba 
apie visokias nebūtas konspi
racijas, šiuo kartu įveldamas 
žinomą pažangią žurnalistę 
Virginia Gardner.

Virginia Gardner, kuri yra 
keleto knygų autorė ir nuolat 
atvirų atviriausiai reiškia savo 
nuomones 
je, jo yra 
baisiausia 
tore”.
«- Kaip žinia, Philbrick pradė
jo spausdinti savo atsimini
mus “Herald - Tribune”, pas
kui tapo nuolatinin bendra
darbiu. Matyti, kad jis vis- 
pristinga temų rašymui, nes 
jis tikrai krapšto patį dugną, 
kad iškrapštyti kokią nors ne
būtą, sensaciją.

Abner W. Berry, “Daily 
Workerio” redakcijos narys, 
kuris rašo tame laikraštyje 
pastovią skiltį “On The Way” 
šiomis dienomis išsireiškė 
įdomiu klausimu: kaip Ame
rikos negrai žiūri Į arabų-Izra
eli o konfliktą. Berry sako, kad 
negrų tarpe jausmai šiuo 
klausimu maišyti.

Negrai, sako jis, iš vienos 
pusės jaučia simpatijos arabų 
anti - kolonialei kovai kaip 
daliai viso pasaulio ne-baltų 
tautų kovos prieš imperializ
mą. Bet, iš kitos pusės, negrai 
nelygina Izraelio su Britanija 
arba Francūziją, aiškiai impe
rialistinėmis šalimis su kolo- 
nialistinemis tradicijoms. Jis 
sako, kad Amerikoje negrai ir 
žydai, kaip dvi prispaustos 
grupės, yra išvystę tam tikrus 
tarpusavės simpatijos jaus
mus. Jis nurodo, kad žydų or
ganizacijos, įskaitant 
konservatyves, nuolat 
remia NAACP ir t.t.

Jis sako, kad tokių
laikraščių, kaip “Amsterdam 
News” (Harlemo) ir “Pitts
burgh Courier” koresponden
tai randasi Izraelyje ir palan
kiai rašo apie šį kraštą.

Berry baigia savo straipsnį 
išvada, kad Amerikos negrai 
nori matyti arabus ir izraelie
čius susitaikant.

gan 
tvirtai

negrų

kairiojoje spaudo- 
vaizduojama kaip 
“spaudos konspira-

Jau Rendavoja Rūmus 
Arrow Farmoje

Arrow Farmos Administraci
ja praneša visiems nariams ir 
svečiams, kad jau darome sąrašą 
norintiems rendavoti rūmus atei
nančiam sezonui, Savaitei laiko 
ar tik savaitgaliais.

ARROW FARM
P. O. Box 465, Monroe, N. Y.

Tel. Monroe 8-7721

šiame 
k rim in ai y- 
metus 9.3 

Pey visus 1956-uosius
metus buvo papildyta 3,22,149 
kriminalybės. ’ -

KNYGYNĄ SUNIOKOJO

Įsiveržę per užpakalinį lan
gą į Uniondale viešąjį knygy
ną, vandalai viską ten išdras
kė, suniokojo.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

6 kuopos mėnesinis susi- 
jvyks pirmadienį, kovo

4 d., pradžia. 7 vai. vakare, 
Taut. Namo kambariuose, 
visi nariai dalyvauti, nes

LLD 
rinkimas 
(March) 
Lietuvių 
Prašomi 
yra svarbių reikalų, kuriuos turė
sime aptarti. Pavasaris 
keletos savaičių, turime 
piknikams.

Geo. Shhnaitis,

jau tik už 
prisirengti

Fin. Rast.
(40-41 >

nu-

BROCKTON, MASS.

LLD Aspkritles Reikalai
Mudu su Rainardu buvome 

skyrę dieną dėl 7-tosios Apskrities
konferencijos kovo 24, So. Bostone. 
Dabar gavome laišką nuo J. Jaske- 
vičiaus Worcesterio, kur rašo, 
jog jie nori, kad konferencija būtų 
šaukiama 
sutinkame 
cija įvyks 
vai. ryte.

LLD Askrities komiteto narys 
Geo. Šilimaitis (40-43)

kovo 17 d. Taigi mes 
su jais ir tegu konferen- 
kovo (March) 17 d., 10

ASTORIA. QUEENS. Naujai išdet 
koruotas Stationery ir Luncheon
ette, dabar uždarytas iš priežasties 
staigmenos. Tik y/z bloko nuo Mil
lion Dollar Boys Club. Gross $400 
.iki $450. Gera proga patyrusiam as
meniui. Pamatymas sulyg jūsų pa
togumu. RA. 6-3569. . (41-48)

IŠNUOMAVIMUI, ARBA ILGAM 
LYSUI patalpa, ideališka mašynša- 
pei, elektra, dalinai įrengta, su 
driveway. Tame pačiame name 2 
apartmentai: 1-3 rūmų ir 1-4 rūmų, 
kiekvienas turi 2 tile maudynes, ga
ru šildoma ir dalinai išfornišiuoti. 
1100 Stebbins Ave., tarp 166 ir 167 
Sts., Bronx. DA. 3-9060.

(39-43-46)

RESTAURANTAS ant 5th Avė., 
modeminiai rakandai (fixtures), 
alaus laisniai. Jeigos $200 j dieną. 
Pardavimo priežastis mirtis šeimoje. 
Prašoma $42,000 arba bet kokį tin-* 
karną pasiūlymą imsime atydon* 

5th Ave. Realty. BE. 8-0711
(37-43)

Sheet Metai dirbtuvė pardavimui. 
Pilnai įrengta — geras biznis. 57 
Dodge trokas. Apleidžiame miestą. 
Parduodame žemu aprokavimu.

(37-43)

Bergen Co„ N. J. 9 šeimų na
mas ir krautuvė. $6,000 į metus 
įeigų. Kaina $45,000.

Wallington, N. J. Mėsinyčia ir 
grosernė. leigos $750 į savaitę. Su 
4 rūmų apt. ir vonia.- 2 karams 
garadžius, 50 x 100 plotas. Savinin
kas atsistato. Kaina nužeminta ikį 
$15,500. Geros sąlygos. D’Agostino

290 Market St., E. Pa- 
Fairlawn 6-1130.

(40-46)

Rlty Co 
terson, N. J.

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

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*0C«*06*

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

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, kovo (March) 10 d., 
įvyks Aido Choro metinis banketas, 
bus Lietuvių salėje, 29 Endicott St. 
Pradžia 5-tą valandą vakare.

Visiems yra žinoma, kad Aido 
Choras, , apart geros vakarienės, 
visuomet’ duoda gražią dainų pro
gramą. Taigi ir šiame bankete ai- 
diečiai tradiciniai linksmins svečius 
su gražiom dainom.

Širdingai kviečiame Visus meną 
mylinčius dalyvauti šiame bankete.

Aldo Choras (39-42)

ASTORIA RESTAURANT
Parsiduoda restaurantas, labai ge> 
ras biznis, įjali būti dar geresnis. 
Geras lysas. Patvarkysimu ant leng
vų išmokesčių. Pardavimo priežas
tis—nesveikata. AS. 8-9772.

(40-42)

BEAL ESTATE

MEDUS
KODĖL TURIME VALGYTI 

MEDŲ
1 Natūralia ir tikras medus 

bitelių surinktas iš įvairių 
medžių ir žolynų žiedų.

? Meduje randasi įvairių mi- 
nevalių druskų ir vitaminų, 
kas yra būtinai reikalinga 
atbūdavo j imųi žmogaus kū 
no
Medus yra daug saldesnis ir 
sveikesnis už cukrų.
Medus, šiltas vanduo ir cit- 
rino (lemon) sultis daug 
pagelbsti nuo gerklės skau
dėjimo ir šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro bi
čių medaus. Prisiųskite $1.35 
už kvortą; arba $2.50 už pš 
galiono, $4.70’ už galioną.

Už persiuintimą pirkėjas ap
simoka. Rašykite:

J. W. Thomson
R. F. D. 1, RT. 32,
N. Franklin, Conn.

4

DUTCH COLONIAL. 7 rūmų, ant 
72 x 100 gražaus kiemo. Visas cus
tom wood built, užima 15x23. Gy
venamasis rūmas, graži ugniavietė, 
valgymas virtuvėje, malonus, §ce- 
niškomis sienomis valgomasis kam
barys. Den ir uždari porčiai. 3 eks* 
tra dideli miegrūmiai. 
matyti, kad įvertinti, 
pas A. Juergens, 167 
St., Hempstead. Tel.

o

Turite pa- 
Kreipkitės 

Dyckerman 
IV. 1-0388.

(40-46),

KRISLAI
laiką mokė kitus muzikos. .« 

Bet Pittsburghas jam atro
dė per mažas. Jis norėjo'gy
venai didžiajame New Yorke, 
čion atvyko, rodosi, prieš apie 
dvyliką metų, tikėdamasis Čia 
įsikurti ir dirbti savo profesi
joje.'

Bet vis nevyko. Per kai ku
rį laiką dirbo jis visokius dar
belius visokiose darbovietėse.

/Neseniai įvyko nelaimėj 
sunkiai susižeidė ranką. Ran
ka pagijo, tačiau Pranas jai^ 
tė, kad jau ne ta ranka, kur^ 
galėtų po piano klevišą laisvai 
lekioti, kaip lekiojo. Tai varė 
jį desperacijon.

Na„ ir tai, matyt, paskatino 
Praną atsiimti sau gyvybę!...

4 gusi. Laisvi (Liberty) Ketvirtu vasario (Feb.) 28, 1857




