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EISENHOWERIS KALBA APIE INTERVENCIJĄ JORDANE
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v

Vėliausios
Pasaulio naujienosi

Jorda n d vyriausybė krito. Popiežius irgi įspėjo
i. ' ' i I Ii .1. _;| Išvesigkime baisios

Pirmiau buvau ti 
girdėjęs, bet dabar 
viską. Informacijas 
Naujienų redaktorių; 
niu editorialu (bal.

Kalbu apie 
prastą, žiauru 
Pusi C’nicagoje. 
rodo, savo num 
tus yra pridėjt

; Kairas. — Egipto valdžia 
įputi - paskelbė savo, ką ji vadina, 
ojau 'galutiną ir nepamainomą 
eikė ' nuomone apie iSuezo kana- 
ksni- i lą. PareiškimP esmė yra, 
• | kad kan. turi likt Eg. nuo

savybe ir E. kontroliuoja- 
; mas, bet Eg. sutinka, kad 

r x'.'' reikia sudaryti kokią nors 
'k1'.J : tarptautinės arbitracijos

- i komisiją. kuri spręstu 
ginčus, kurie gali iškilti

garių kavaleriją, 
Jordano link.

Ammanas. — 
valdžia uždraudė 
litines partijas, 
nis streikas dai
Jordane, jis pratęstas neri
botam laikui.

Jordano 
visas po- 
G e ne rali-

nota
No-

Hašemas naujasis premjeras atomu katastrofos!

I Tašau pasiklausyti: imm 
metais .Amerikon pribuvo ar
ba buvo atkviesta viena rusų 
šeima. Mrs. ;r Mr. Kozminai. 
.Atsivežė tris vaikus.

čia Kozminams gyvenimas 
nepatiko. Jie sumanė grįžti 
savo gimtinėn. Tar\bų Sąjun- 
gon, su atsivežtais vaikais.

žadėtu 
komisijos 
komisija 
tautinė ir

reiskimą

pasiduoti tokios 
valiai, jeigu ta 

būtų tikrai tarp- 
bešališka.

: padarė savo pa- 
išvakarėse Suezo

junga įteikė protesto 
Amerikos ambasadai.

kad Amerika 
traktuoja ta- 

diplomatinius,

toje sakoma, 
nemandagiai 
rybinius 
konsuliarinius ir Jungtinių 
Tautų pasiuntinius. Ame
rikoje vystoma kampanija 
diskredituoti, ir šmeižti tuos 
pasiuntinius, įskaitant pa
ti ambasadorių Zarubiną, 
sako nota.

dentas Eisenhoweris, kuris 
dabar atostogauja Augus
toje, išleido pareiškimą, 
kad Amerika “gyvai suin
teresuota Jordano laisve ir 
nepriklausomybe”. Tai lai
koma įspėjimu, kad Ameri
ka galvoja apie kokią nors 
intervenciją Jordane kara
liaus Husseino naudai, jei
gu pro-liaudiškos. ir nacio
nalistinės jėgos ten pradė-

Kaio stovis įvestas
Visuose Jordano mies

tuose dabar ivestas kari
nis stovis. Am mane' vyku
sios trečiadienį demonstra
cijos ir susirėmimai su po
licija sustojo. Pati policija'

Vatikanas. — Per savo 
velykinę kalbą popiežius 
nepasisakė aiškiai prieš 
atominiai - vandenilinius 
ginklus ir bandymus, bet 
dabar jis tą pataisė, —- jis 
padarė
me ragina visą 

", kad 
riedėjimą prie

spėkos šeimai pastoti ke 
►ko. nebedarė, kad sul 
Kozminus nuo grįžimo!

ginė organizacija. Abudu tė- 
\;ai. padėti i beprotnami. Svei
ki žmonės Į beprotnami padė

Su laiku turėjo juos paleis
ti ir paleido. B«*t Kozminai ir 
\ėl užsispyrusiai reikalai-ja 
t( isės grįžti namo, grįžti gim
tinėn. Gavo iš • Tarybų val
džios vizą sugrįžimui. Jie ten 
bus priimti.

pradėjo ' darbuotis, 
daroma. Pasileidžia

siutiškiau 
*lr viskas
darban netgi Amerikos leg'jo
no lyderiai. Gal gi tėvus dar 
ir išleistų, bet jų vaikai turi 
Luti atplėšti, šeima turi bū- 

Ai sugriauta! ' •
Tėvai, aišku, nesutinka. Jie 

nori juosvaikus, 
namo!

prie Nau-v Na, ot, ir prieinu 
j ienų redaktoriaus.
kad prie jo kreipėsi legijonas 
ir prašė jo talkos. Ir v'isi jie 

‘nutraukia pas Kozminus. Gri
gaitis sako, kad jis ten ėjo 
tiktai už perkalbėtoją!

• Prašau, įsivaizduokite: 
dienraščio redaktorius, “ad
vokatas”, “d a k t a r a s” už 
perkalbėtoją! Visoje Chica- 
goje legionieriai neberado rii_- 
so, mokančio rusiškai ir ang
liškai kalbėti. Pasirinktas lie
tuviško laikraščio notai p jau 
^mokantis rusiškai kalbėti io- 
daktorius!

Ar ne ai*

Grigaitis, matyt, nusinešė 
visus savo men.ševikiškus trik- 
sus įtikinti Kozminus, kad jie 
nebenorėtų grįžti Tarybų Są
jungom

Bet kokie rezultatai?
Prasti, be galo prasti, visiš

kai mizerni. Beveik per aša
ras Pijus Grigaitis savo Nau
jienose sako, kad iš visų pa
stangų niekas neišėjo. Tie 
žmonės laikosi savo “užsispy
rimo” grįžti. Ir dar priduria, 
girdi, dabar iš šitos mūsų ne
sėkmingos misijos komunistai 
hires daug politinio kapitalo!

Nežinau apie kapitalą, bet

(Tąsa 4-tam pusi.)

nimo, kuris prasideda J. 
Tautų Saugumo taryboje 
šiandien, penktadienį.

Jeruzalė. — Izraelio radi
jas sako, kad Irako skait
lingi daliniai koncentruo
jasi prie Sirijos sienos, o 
Saudi-Arabijos.
daliniai, įskaitant kupranu- Jis turi 81 metus amžiaus., i Jordano.

Sergąs Wil h elnias Pikas
Berlynas.' —Senas komu-

partmento aukštas parei
gūnas sako, kad tokia in
tervencija būtų Eisenhow- 
erio doktrinos Artimiems 
Rytams dvasioje.

Skubina karo laivus
Iš Neapolio, Italijos, pra

nešama, kad keli Amerikos

kariniai
tijos prezidentas Wilhel- 

rimtai serga.

Knowlandas prieš jei orlaivių 
davimą Titui, apie ką kalbama

tuvneši. skubinasi iš Vaka
ru Viduržemio iūųos į ry
tine dali, kad būti arčiau 

Tiesa. Jordanas 
Į neprieina prie Viduržemio 
jūros, bet iš lėktuvnešio 
pakilę orlaiviai per 10 mi
nučių gali perskristi Tzra-

Washingtonas..— Čia vėl 
pradėta, kalbėti apie reakty
vinių (jet) oijlaivių davimą 
Jugoslavijai. , Bet senato
rius Knowland, republiko- 
nų dešiniojo sparno vadas, 
sako, kad jis visomis pa
jėgomis kovos prieš tokį 
žingsnį. Jis šilko, kad A- 
rika “turi pakankamai iš
tikimų sąjungininkų”, ir jis 
nemato, kodėl reikėtų teik- 

7 V
ti karinius lėktuvus “ko
munistiniam diktatoriui”

Swarthnwre, Pa. — 500 
Swarthmore kolegijos stu
dentų klausėsi diskusijų, 
kuriose dalyvavo socialistų 
vadas Norman Thomas, ko-1 
munistų Johų Gates ir 
trockistų Marray Weis. Mi
nima kolegija turi 900 stu
dentų, kas reiškia, kad kai
riose diskusijose kaip pub
lika dalyvavo dauguma stu
dentų.

Oficiališkai, kaip tai vi
suomet daroma, skelbiama, 
kad tie laivai nieko bendru 
neturi su Jordano krize, 
kad jie tik manevruosią.

Khal’dis atsistoto
Ammanas. —Padėtis Jor

dane darosi vis rimtesnė ir 
labiau komplikuota. Pro- 
vakari etiškas premjeras 
Khalidis atsistatydino, nes

Mikoj an įspėjo

būti neuĮrale!
P

Viena. — Tarybinis vice
premjeras Mikojanas kal
bėjo puotoje, : kurią jam 
suruošė Austrijos kancle
ris (premjeras) Raabas. 
Mikojanas sakę, kad Tary
bų Sąjunga dar skaito Aus
trija neutrale valstybe, 
kaip tai Austrija pasižadė
jo būti, kai pasirašė tai
kos sutartį. Bėfr yra žymių, 
sakė MikojąĮrįas, kad tam 
tikros užsienio jėgos, ir 
kai kurios politinės jėgos 
pačioje Austrijoje, stengia
si pasukti Austriją iš neu
tralumo kelio.

Mikojanas (< įspėjo, kad 
toks nukrypimas; nuo paža
dėto neutralizmo būtų pa
vojingas geriems Austrijos 
ir Tarybų Sąjungos santy
kiams, pasaulinei taikai 
ir pačios Austrijos gerovei. 
Mikojanas neslėpė fakto, 
kad Tarybų Sąjunga į Aus
triją žiūri su tam tikru su
sirūpinimu, nes ne viskas

Dulles vyks Vokietijon
Washingtonas. — Valsty

bės sekr. Dulles sekančią 
savaitę išskris Bonnan, kur 
per 3 dienas dalyvaus NA
TO tarybos posėdžiuose.

Washingtonas. — Ameri
ka informavo Laoso kara
lišką valdžią, kad jai pa
dės kovoti prieš komunis
tus. Komunistai, kurie va
dovauja Laoso , liaudies 
frontui, savo rankose laiko 
dalį Laoso teritorijos, kuri 
žinoma kaip Pathet Lao. 
Keli mėnesiai atgal buvo 
skelbimą, kad centralinė 
Laoso valdžia susitarė su 
komunistais ir juos įtrauks 
vyriausybėm Kaip ten da
lykai dabar stovi, neaišku.

Augusta, Ga. — Eisen
hower is dar tebeatostūgau
ja čia golfo klube. Po to jis 
vyks atostogauti ant lėk
tuvnešio arba kreiserio At
lante.

klojasi, kaip buvo numaty
ta pasirašant taikos sutar
tį. t

ką. Nauju premjeru pas
kirtas L Hašemas. dar la
biau pro-vakarietiškas. ku
ris sako, kad jis tvirta 
ranka užgniauš “nenuora
mas”. Nenuoramomis jis 
vadina jaunimą, studentus, 
darbininkus ir miesto gy
ventojus bendrai, kurie 
per paskutines, kelias die
nas demonstruoja ir rei
kalauja gražinti Nąbulsi 
prie vairo ir likti Egipto 
saiungininkais. '

Haremas turįs pasitikėji
mo beduinu gentyse, bet la
biau apsišvietę jordanie- 
čiai jį skaito senovišku fe
odalu.

Nabulsis Jau išstumtas
Nors. Khalidi’o vadovau

jamas kabinetas buvo Hu- 
sseino parinktas ir prova- 
karietiškas, į jį kaip už
sienio reikalu ministras 
buvo įtrauktas ir eks-prem- 
jeras Nabulsis. Tuo žings
niu Husseinas ir jo klika j 
norėjo kaip ir dalinai už- 
gerinti žmonių norus.

Bet Hašemo kabinete 
Nabulsio jau nėra. Nepat
virtinti pranešimai net 
sako, kad jis išvyko arba jį 
deportavo į Siriją.

tas per Vatikano radijai 
Jį taipgi perdavė kitos Eu
ropos radijo stotys, kurios 
tik dieną anksčiau perdavė 
panašų garsaus mokslinin
ko ir Nobelio pryzo laimė
tojo Schweitzerio pareiški
mą

Europos spauda plačiai 
komentuoja apie tai, kad 
Schweitzerio pareiškimą 
perdavė net mažiausios 
Europos, Azijos ir Afrikos 
stotys, kad jis buvo išvers
tas ir perduotas 60-yje kal
bu, bet jį visai ignoravo di
džiųjų- Amerikos radijo 
stočių tinklai, 
kant, šalyje, 
šiai atominiai 
vusi, Schweitzerio 
ignoruota. Net New 
“Times”, nurodoma 
paprastai perduoda 
vieno svarbaus pareiškimo 
pilną tekstą, Schweitzerio 
pareiškimą apkarpė, per
davė tik dalį.

pareiškimą, kuria- 
pasaulį ką 

sulaikyti 
atominės

1 miestą atvežta nors daryti,komanda.
daug ginkluotų beduinų

labiau atsilikusiu katastrofos.
kurie nesiorien-

tuoj a, 
riti os 11 usseinas naudoja 

arabiškai-nacionalis- 
n u s i s t ač i u s i u s m i e s- 

y pa tingai
tinos. arabus, kurie dabar 
Jordane sudaro daugumą.

savo pareisKi- 
pavidale notos, 
specialiam Ja- 

pasiuntiniui Ma- 
Macušita dabar 

sos
tines, ragindamas drausti 
atominiai - vandenilinius 

' sprogdinę j imus.
Popiežius sako, kad jeigu 

dabartiniai bandymai ne
bus sulaikyti, tai pasaulis 
tikrai nusiris i katastrofa.

4 C

Popiežiaus 
italų, lotynų,

Popiežius 
mą padare 
kurią Įteikė 
ponijos i 
cušitai.

Pales- ]<e]iauja p0 pasaulio

Damaskas. — Sirijos 
premjeras išskrido Kairan, 
kad tartis apie Jordane su
sidariusią padėtį. Praneša
ma, kad karalius Hussei
nas pastatė ultimatumą 
Sirijai, reikalaujant,

Amerikos
Kitaip sa- 

kuri stipriail- 
apsiginkla- 

kalba 
York 
kuris 
kiek-

pareiškimas 
francūzu ir c

kad j vokiečių kalbomis perduo-

Jordano
teritorijos. Sirijos keli pul
kai įžengė Jordanan dar 
praeitą savaitę. Bet Sirija 
ir Egiptas laikosi nuomo-
nes, kad Simą ištrauktų 
savo jėgas tik tuo atsitiki
mu, jeigu pro-vakarietiš-

savo

Ammanas. — Ammano ir 
Jeruzalės ligoninės pilnos 
sužeistu žmonių. Tai aukos y
savaites * pradžioje vykusių 
riaušių, c

V. Taimeris vėl 
soedemokfa Iii 
partijos vadas

Helsinkis. — Suomijos 
Socialdemokratų partijos 
pildomoji taryba i96 balsais j 
prieš 94 išrinko Vaino Tan- 
nerį savo pirmininku. Prieš 
jį kandidatavo dabartinis 
p r em j e i ‘a s Eager h o 1 m as.

Taimeris praeito karo 
metu tvirtai stojo Vokieti
jos pusėje ir buvo skaito
mas pro-naciu. Po karo, 
1946 metais, Suomijos teis
mai jį nuteisė kaip kola- 
boratorių penkeriems me
tams kalėjimo. Tanneris 
teisme teigė, kad jis ko
vojo “ne už hitlerinę Vo
kietiją, bet prieš sovietinį 
pavojų”. Vienok nei patys 
dešiniausieji socialdemo
kratai tada nedrįso jo gin
ti.

Jis buvo įkalintas,' bet 
1949 metais išleistas iš ka
lėjimo prezidento įsaky
mu. Jis tada pradėjo laip
sniškai vėl reikštis vieša
me gyvenime ir dabar vėl 
yra partijos vadas. Jis tu
ri 76 rnetu^ amžiaus.

Atominiai suterštas oras gali 
sukelti ir nuolatines sausras

Washingtonas. — Moksli
ninkas daktaras Ross 
Gunn, kuris yra oro biuro 
fizinio tyrinėjimo direkto
rius, padarė 
reiškimą apie 
vandenilinius 
atominiai 
tai yra,

sekamą pa- 
atominiai- 

bandymus: 
suterštas oras, 
radioaktyvumu

perpildytas oras, %ali su 
laiku sumažinti lietaus kie
kį, sukelti nuolatines saus
ras. Prie sausrų taipgi pri-

sideda ir šiaip suterštas ti
ras, suterštas fabrikų ka
minų dulkių ir t. t.

Gunn sako, kad kuo oras 
nešvaresnis, tuo sunkiau 
lašams susiformuoti, ir ta
me glūdi pavojus, kad orui 
darantis nešvariu, mes tu
rėsime vis daugiau ir dau
giau sausrų pasaulyje, ne
bent žmonija ką nors darys 
ir suras būdus oro švarai

Gyvenimas Lietuvoje
Gamins daugiau avalynės,! veikslus išstatė darbinin-

drobės, drabužių žmonėms j kai, tarnauto jai, namų šei- 
Vilnius. - Kaip tai jau j ™i,linkg ir kit’> ,,kurif pe: 

buvo pranešta, Lietuva y.įsja atliekamu laiku, taipgi 
...........  ; isstatyti skulptūros kuri

niai ir medžio drožiniai. Iš 
viso išstatyta 500 kūrinių.

Medžio drožėjas Alfonsas 
Šileikis išstatė puikų kū
rinį “Miškas”, kuriame jis 
naudojo bent 100 įvairių rū
siu ir natūralių spalvų me
džio. Petras Nikolavičius, 
tarnautojas, išstatė vieną 
įdomiausių tapybos paveik
siu, kuris’ beveik gali ly
gintis su profesinių daili
ninkų kūryba.

I ra pasiryžusi padidinti sa
vo industrinę gamybą 1957 
metais ant 12 procentų. 
Daug dėmesio bus kreipta 
į statybos - medžiagų pra
monę, į popieriaus ir kar
tono gamybą. Bet dar la
biau bus susikoncentruota 
ant gerinimo ir platinimo 
avalynės, drobės ir 
žiu industrijos.

Bus plečiama 
drabužių gamyba, 
drabužiai, nusiperkami u- 
niversalinėse arba specialė- 
se drabužių krautuvėse, 
Lietuvoje vis labiau įeina 
madom Daugiau dėmesio 
bus kreipiama į drabužių 
madas, kad jie būtų įvai
resni, kad būtų didesnio 
pasirinkimo. *

Mėgėjai dailininkai ir 
gauna progą eksponUoti
Kaunas. — Čia įvyko mė

gėjų (ne profesinių) daili
ninkų kūrinių paroda. Pa-

drabn

gatavų 
Gatavi

val-Colombo. — Ceilono 
džia, kuri iki visai neseniai 
reikalavo, kad britai be a- 
tideliojimo uždarytų savo 
karines bazes Ceilono teri
torijoje Trincomalėjds uos
te, dabar sutiko, kad bri
tai gali palaikyti tą bazę 
dar trejus metus. Bet ta ba
zė turi būti “ne akty viską”, 
o tik sandėlis amunicijai, 
naudojamai kitur.
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DR. ALBERTO SCHWEITZERIO ŽODIS

DAUG ŽMONIŲ, mokslo žmonių ir eilinių, bet to
liau numatančių piliečių, jau yra pasisakę prieš tuos 
atominių bombų bandymus.

Nemaža apdairesnių žmonių, jei tikrai nežino, tai 
nujaučia, kad tie bandymai gresia žmonijai didžiuliu 
pavojumi.

Tarybų Sąjungos vvriausybė keletą kartų siūlė, kad 
•tie bandymai turėtų būti sulaikyti. Bet mūsų valstybės 
departmentas prieš tai pastato kitą siūlymą: reikia, sa
ko jis, pirmiau sudaryti tam tikrą inspekciją, kad tik
rai žinotum, jog tos bombos nebus eksploduojamos.

Ir šiomis dienomis mūsų valstybės ‘sekretorius 
Dulles pasakė, kad jis nemano, jog bandymas atominių 
ginklų sudarys žmonių sveikatai pavojų.

Kai kurie mūsų vyriausybės pareigūnai galvoja 
šitaip: mes sulaikysime' tuos bandymus, o Tarybų Sąjun
ga gali, po duoto pažado, eksploduoti atomines bombas 
ir gana! <

Bet šiandien jau yra gerai patirta, kad nei jokia ša
lis negali slapta atominių bombų eksploduoti. Atomines 
bombas galima gaminti, galima jas, pagamintas, pa
slėpti, bet negalima jų slapta kur nors eksploduoti. Ne
žiūrint kur atomine arba hydrogenine bomba bus eks- 
ploduota, pasaulis tuojau tai sužinos.

MIELAI PRITARDAMI Dr Sch weitzerio atsišau- 
kimui? mes manome, kad būtinai reikėtų atominių bom
bų bandymus (jas eksploduojant) tuojau sulaikyti.

Iki šiol, kiekvienam aišku, tokias bombas pasigami
na tik trys šalys: Amerika, Tarybų Sąjunga ir Brita
nija. Tegu tik’ ios susitaria, kad bandymų nebūtų ir jų 
nebus.

Jau ir Mr. Dulles kalba apie tai, kad galima būtų 
(jei tik tarybiniai pareigūnai iš tikrųjų norėtų) sušauk
ti specialų pasitarimą Keturių didžiųjų — pasitarimą, 
kuriame būtų apsvarstyti kai kurie labai svarbūs klau
simai, jų tarpe ir sulaikymas atominių bombų bandy
mu. /

Būtų gerai, kad tai iuo greičiau įvyktų!

BRITAI KOMUNISTAI
BRITANIJOS Komunistų partija turėjo trijų dienų 

suvažiavimą, specialų suvažiavimą, kuriame buvo svars
tyti kai kurie svarbūs klausimai, dėbkurių partijoje 
įvyko nemaža “nesusipratimų”.

Vyriausias, klausimas buvo Vengrijoje įvykių 
klausimas, reakcininkų sukilimo klausimas. Suvažiavi
me buvo delegatų, kritikavusių partijos vadovybę už 
tai, kad ji pritarė Tarybų Sąjungas ginkluotoms jė
goms, padėjusioms (po to, kai Vengrijos valdžia jų pra- 
,šė) numalšinti fašistus-reakcininkus.'

Suvažiavime buvo karštų ginčų. Tačiau po debatų, 
486 balsais prieš 31, suvažiavimas užgyrė partijos, va
dovybės politiką.- Partijos generaliniu sekretorium kaip 
buvo taip ir pasiliko John Gollan.

' Tenka priminti, kad britų Komunistų partija dėl ei
lės priežasčių sumažėjo nariais: kadaise turėjo 33,960, 
gi šio suvažiavimo metu — 27,000.

Komercinė spauda plačiai rašė apie šį suvažiavimą 
ir pranašavo Britanijos partijai skilimą. Bet atrodo, 
kad jai teks nusivilti.

2 pu*I. Laisvė (Liberty) Penktad., bal. (April) 26, 1957

82 METŲ AMŽIAUS humanistas, gydytojas ir No
belio premijos už pasidarbavimą taikai gavėjas atsišau
kia į visą pasaulį, reikalaujant, kad būtų sulaikyti ato
minių bombų bandymai..

Jei tai nebus greit padaryta, tų bombų “skeveldros” 
-dulkės, vadinamos radioaktyvumu, pažeis žmoniją, jei 
ne dabartinę kartą, tai busimąsias, sako tasai žmogus. . .........

Dr. Albert Schweitzer gyvena Prancūzų Ekvatori-1 cals’ tinkančiais kiškiui, irn, 
nėję Afrikoje, Lambarene miestely, kur jis, kaip misi-pūd but, lapei, o stambesnio 
jonierius-gydvtojas, padeda to krašto žmones išlaisvinti 1 pūdai ° su Jais nepaguluysi. 
išligų. Jis be to yra ir muzikas. , Pasiguodžiau kehoneš

Jo pareiškimas buvo transliuotas per radiją į 50 ša-1 Draugams. . .
lių įvairiomis kalbomis. i. ' / <0 jaudimes. u

Dr. Schweitzer teisingai žymi: Amerika, Tarybų ■ juk^vien zaukius šaudai. . . 
Sąjunga ir Britanija sako viena kitai, kad reikėtų su
laikyti atominių bombų bandymus, bet kartu pareiškia, 
kad jų negalima tuojau, be susitarimo, sulaikyti. t

Kodėl tos trys šalys, klausia šis humanistas, mįsusi-j]ncclziot’ pradėjome tik a- 
taria sulaikyti atominių bombų eksplodavimus banęįymų ! {•J J lmsJ J”1/110*’ 1710501110 
tikslais ? Ir atsako: Todėl, kad visuomenė miega, todėl, kad į \v U 
visuomenė, nesuprasdama pavojaus, kuris reiškiasi tuo- į varYme 
se eksplodavimuose, neverčia savo valdžių sulaikyti tuos . 
bandymus. Kaip greitai visuomene tai supras, kaip grei- ' 
tai ji pradės prieš tuos bandymus protestuoti, kaip grei- ■ 
tai vers savo valdžias sudaryti sutartį, taip greitai tai' 
ir bus padaryta.

Kitais žodžiais, Dr. Schweitzeris čia kreipiasi .dau
giau į visuomenę, kad ji veiktų, kad ji saugotų saye ir 
busimąsias gentkartes.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, pci’ year ?15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

Noras nušauti vilką ver
te mane dalyvauti visose 
žinomose vilkų medžioklėse.

Vieną speiguotą žiemos 
rytą išsiruošėme į Kovars- 
ko miškus. Laukuose švil
pavo smarkus šiaurys. Pus
tė. Mašinoje buvo šilta ir 
jauku. Susigūžiau kampu
tyje, ėmiau snausti. Ir stai-

— užmiršau šovinius, už
taisytus stambiais šratais. 
Jie liko prieškambaryje ant 
spintelės. Bet grįžti buvo 

jeį vėlu. . . Mano šovinyne te
buvo šoviniai smulkiais šra-

— flegmatiškai vos šypte
lėjo vienas.

Varovai rinkosi lėtai ir

; nušoviau zuikį, o 
agronomas M. — puikią, cli- 
žiulę lapę. Kitiems drau
gams nesisekė. Artėjo va
karas. Varovai, braidžio
dami po gilti sniegą, išvar- 

rnas 
zuikh 
ainis.

:ojas. . . Nušautas 
pasidarė tartum svi

jau, kodėl ilgaausis pasi
rodė taip anksti, o ne 2 me
džioklės pabaigoje.

Nutarėme padaryti pas
kutinį varymą ir po jo ke
liauti namo.

Toli toli šūktelėjo varovų 
vadovas. Silpnas aidas greit 
ištirpo girios ramybėje. 
Pro šakų langelį staiga pa
mačiau lengva ristele per 
krūmynus bėgantį didelį 
šunį. “Na, — pagalvojau, — 
kiškių dabar nebematysime. 
Tas netikėlis varovu šuo 
visus sėriųkauodegius išgai
niojo”. Bet staiga virpte
lėjau, apimtas keisto neri
mo. “Šuva” bėgo visai nešu- 
nišku žingsneliu. Jo pilkas 
snukis buvo nuleistas, ta
čiau nelietė sniego. Ir koks 
jis didelis. . . Vilkas! Min
tys dirbo šmaikščiai — ma
no šautuvas — prakeikimas

užtaisytas kiekiniais 
šrateliais. Net jei šovinyne 
turėčiau vilkinių pertai
syti šautuvą vėlu. . . Ką 
daryti !• Akimirką dvejojau. 
Šauti ar ne? Jei nešausiu, 
— apie vilką nesužinos, kai
mynas iŠ dešinės, tarp ku
rio ir manęs, matyti, buvo 
žvėries pasirinktas takas. 
O argi gali praleisti vilką 
sveiką? Sukandau dantis. 
Nejudėjau. Prisileidai! vil
ką kaip galima arčiau. Jis 
pridzibėno ligi kadagyno... 
Bijodamas jį paleisti į krū
myną, spaustelėjau. Taikiau 
į žvėries, sprandą. . .

Vilkas staiga dūrė nosim 
į sniegą ir pargriuvo kniūp
sčias. Pat netikėdamas tuo, 
kas įvyko, i-lindau iš po eg
lės. Vilkas palengva kilste
lėjo galvą. Jo tamsios akys 
sublizgo — jis pamatė ma
ne. Atsisėdo. Jo šiurkštūs, 
tamsiai pilkos spalvos plau
kai pasišiaušė. Jis prasišie
pė ir kelis kartus kleptelejo 
baltais, aštriais dantimis. 
Boto lėtai atsistojo. Greitai 
pakėliau šautuvą, trumpai 
nusitaikiau ir ištuštinau 
antrą vambzdį, vėl taikyda
mas į sprandą. Vįlkas pa
stovėjo, lyg pagalvojo, ir 
pamažu žnegtelėjo ant že
mės. Ilga, stora uodega 
statmenai ištįso, lyg kaž

kam grasindama. Užpaka
linėmis letenomis jis pa
draikė sniegą ir tuoj nuri? 
mo. Tik dabar supratau, 
kad nušoviau vilką. Norė
jau bėgti prie savo laimi
kio, bet tuoj susitvardžiau. 
Medžoklė dar nepasibaigė. 
Kantriai laukiau. . . Deja 
daugiau nieko nepasirodė. 
Pro medžius sušmėkščiojo 
per gilų sniegą brendą žmo
nės. Artėjo varovai. . . Dar 
sykį atsisukau atgal. Savo 
akimis netikiu!. . .Vilkas 
stovi ir baisiai, išsižiojęs 
žiūri i mane. Puoliau su at
kištu šautuvu artyn prie 
jo. . .

Vėliau buvo nustatyta,

Kaip k 11 s r k o j a i kelia ui a 
raketomis į aukštą visatą

Šiandien viena iš aktua
liausių , j latrai! kila us i ų
mokslinių problemų tampa 
pasaulinės erdvės užkaria
vimo ir tarplanetinio susi
siekimo problema. Daugely
je šalių ją sprendžia, tūk
stančiai mokslininkų ir spe
cialistų.

Ant Visatos slenksčio jau 
buvo dešimtys gyvųjų bū
tybių.

I. e k u < u va m s n e p asieki a - 
mame aukštyje

Pirma karta i dideli aukš
tį su gyvomis būtybėmis 
raketa pakilo Tarybų Są
jungoje 1951 metais.- Pines 
pat patekant saulei, žmo
nes, giliai pasislėpę po že
me', įjungė srovę, ir milži
niška. cigaro pjvidalo rake
ta kurtinančiai ' griaudė
dama iškilo į padanges, pa
likusi akinančiai liepsno
jančią uodegon Po kelių a- 
kimirkų raketa jau pasiekė 
lėktuvams ; neprieinamą 
aukštį. Bet žmonės, kuine 
stebėjo jos skridimą, neiš
leido jos iš akių. Žemėje 
dar viešpatavo priešaušrio 
tamsa, o raketa dideliame 
aukštyje jau apšvietė sau
lės spinduliai., Visą skridi
mo laiką ji. buvo jmikiai 
matoma paprasta,akimi.

Bet štai raketa pasiekė 
160 kilometru aukšti. Ji at
rodė kai]) maža žvaigždė. 
Išsijungė variklis, raketa 
skrido toliau iš inercijos. 
Šiame aukštyje pro prietai
sus galima buvo pastebėti, 
kad nuo jos atsiskyrė kita 
žvaigždė: tai staigiai krito 
hermetinė kabina su kelei
viais — dviem šunimis — 
pirmaisiais gyviais, pasie
kusiais Visatos slenksti. *. €

Kep i via i jaučiasi genp
Šuncs, kurie buvo herme

tiškai visiškai sandariai už
darytoje kabinoje tarp ba- 
lonų su deguonimi, kad ga
lėtų kvėpuoti, ir prietaisų, 
sekančių kiekvieną pakiti
mą jų organizme, padarė 
uždelstą šuolį, per keliasde
šimt kilometrų. Tik per 3 
kilometrus nuo Žemės au
tomatiškai išsiskleidė para
šiutas, ir kabina iš lėto nu
sileido ąnt Žemės.
, Nusileidę šilnes. buvo iš
tirti, ir jų organizme neras
ta jokių pakitimų. Jie? pui
kiai atrodė.

Visatos prlengyje ėmė 
lankytis dešimtys kitų ke
turkojų keleivių.

Šie tyrimai ir bandymai 
v^ko dviem etapais. Iš pra
džių Šunes i.r..yisi aparatai 
buvo hermetinėje kabinoje 
raketos pirmagalyje. Būti- 

iš dvieju — trijų metrų at
stumo“ trenktelėjau trečią 
kartą. Įsikarščiavęs šoviau 
netaikliai. Tik keletas šra
tų kliuvo jam į pasturgalį. 
Bet ir to užteko. Vilkas 
griuvo, šį kartą paskutinį 
syki. . .

Suėjo varovai ir medžio
tojai. Kaip įprasta, kilo vi
suotinas klegesys, dalini
masis įspūdžiais, pėdsakų 
nagrinėjimas. Paaiškėjo, 
kad vilkas, varovų išgąs
dintas, anksti pakilo iš guo
lio ir pasirodė netoli gydy
tojo S. Jis, kaip ir aš, užsi- 
taises šautuvą zuikiniais 
šratais, suabejojo šūvio re
zultatu ir nešovė. Aštuone- 
riu metru atstume vilkas 
apsisuko, parodė gydytojui 
uodegą, iš tolo aplenkė dar 
tris medžiotojus ir ištyki- 
no prie manęs, pasislėpusio 
po tankiomis eglės šako
mis.

J. Rimavičius

uos sąlygos šunų gyvybei 
palaikyti kritimo metu su
sidarydavo oro atnaujinimo 
dėka. Prietasai įgalino au
tomatiškai užrašyti skridi
mo metu temperatūrą ir o- 
ro slėgimą kabinoje, matuo
ti gyvulių odos temperatū
rą), kvėpavimo ir pulso daž
numą. Be to, visą skridimo 
laiką esantieji kabinoje šu
nes buvo automatiškai fil
muojami.
. Gyvulių elgesys ir jų būk
le skridimo metu iš esmės 
nebuvo pakitę. Galima bu
vo pastebėti tik nežymius 
pulso dažnumo ir kvėpavi
mo pobūdžio nukrypimus. 
Kūno teipperatūra nebuvo 
pakitusi. Pakartojus skri
dimą raketoje, jokių pakiti
mų taip pat nepastebėta.

Antras tyrimų etapas bu
vo vykdomas kiek kitokio
mis sąlygomis.

Antrame . tyrimų etape 
dalyvavo dvylika šunų. Jie 
iš ahksta pusantro—du mė
nesius buvo kasdien prati
nami.

Antrame etape didžiau
sias skridimo aukštis siekė 
110 kilometrų. Kai raketa 
paniekdavo aukščiausią 
skridimo ta-ką, nuo jos lie
mens atsiskirdavo priekinė 
dalis su esančiais joje gyvu
liais. Ne vieną kartą nežu
vo gyvuliai dėl išorinės ap
linkos veikimo.

—Pirmieji bandymai
skraidinti šunis i dideles 
aukštumas džiugino moksli
ninkus, sprendžiančius 
tarplanetinio susisiekimo 
problemas. Šių bandymų 
rezultatai įtikinamai rodo, 
kad visiškai įmanoma su
daryti tokias skridimo są- 

! lygas raketoje, kad jos tiks 
ir žmogui.,

Netolimoje ateityje skris 
žmonės

— Žengtas pirmas žings
nis tuo keliu, kuriuo žmo
gus nuskris raketoje. Tai 
nelabai tolimos ateities da
lykas.

Pastaraisiais metais A- 
merikos mokslininkai iškel
davo gyvulius į didelį aukš
ti. Jų raketose keliaudavo 
į Visatą vabzdžiai, pelės, 
mažos beždžiones. Bet pa
starosios buvo siunčamos 
apmarintos narkotikais. Dėl 
to negauta pilno vazdo, 
kaip jų organizmą veikia 
išorine aplinka dideliame 
aukštyje. Bandymai buvo 
vienpusiški. Tarybų Są
jungoje gi pirmaisiais ke- 
leviais pasirinkome šunis 
— aukštesnio vystymosi 
laipsnio ; c gyvulius, kurie

TYTUVĖNUOSE
Prie labiausiai pasižymin

čių savo gamtos grožiu Že
maitijos vietovių teisėtai 
priskiriamas Tytuvėnų mieste- 
telis, tarybinės santvarkos
metais tapęs rajono centru. 
Šiame miestelyje yra vienas 
iš žymiausių respublikos 
architektūrinių paminklų: 
bažnyčios ir vienuolyno an
samblis. Šio ansamblio sta
tyba, buvo pradėta 1614 me
tais. Reformacijai plintant 
Lietuvoje, XVI a. beveik vi
sa Žemaitija nuo kataliky
bės atkrito. Kaip viena iš 
labai svarbių to meto prie-
monių kovai su reformaci
ja buvo steigimas naujų 
katalikų vienuolynų.

Pirmuoju statybos perio
du — 1614-1639 metais — 
buvo pastatyta bažnyčia ir 
vienuolyno korpusai, kurie 
yra sugrupuoti aplink už
darą stačiakampį kiemą. 
Statybos darbams pirmuoju 
laikotarpiu vadovavęs iš 
Vilniaus pakviestas mūro 
darbų meistras Tomas Kas- 
peris.

1736 metais prie Tytuvė
nų vienuolyno buvo įsteigta 
mokykla, bet ji netrukus 
sunyko, nes joje buvo dės
toma gyventojams nesu
prantama lenkų kalba, o 
mokytis tebuvo priimami 
vien bajorų vaikai. Mokyk
la buvo atnaujinta tik pra
ėjus dešimčiai metų, 1746 
metais, 'bet šį kartą ji buvo 
skiriama paruošti kandida
tams stojimui į dvasiškių 
luomą. Tuokart ji įsikūrė 
naujame, specialiai mokyk
lai skirtame pastate, kuris 
buvęs pristatytas prieš baž
nyčią, vienuolyno korpusų 
tąsoje, sudarydamas antrą 
pusiau uždarą stačiakampį. 
Užsidarius mokyklai 1828 
metais, mokyklos pastatas 
netaisomas visai apiro ir 
XIX a. pabaigoje buvo nu
griautas.

XVII a. antroje pusėje ir 
XVIII a. buvo tęsiami baž
nyčios vidaus išbaigiamieji 
darbai. Tuo pat laiku vyko 
tolimesni ansamblio plėti
mo darbai. 1759-1788 m. 
pagrindiniai perstato m a s 
priekinis bažnyčios fasadas, 
kurio buvusi vėlyva-gotiš- 
koji ir renesansinė išvaizda 
pakeičiama vėlyvojo baroko 
formomis. Abipus įėjimo 
pristatomi du bokštai, ku
rių viename įrengiamas 
laikrodis, prieš įėjimą pri
statomas puošnus portalas. 
1771-73 m. priešais bažny
čia sukuriamas uždaras sta
čiakampis kiemas, apsuptas 
arkada, šiame kieme 1771- 
75 m. pastatoma koplyčia. 
Naujai sukurto arkadinio 
kiemo su koplyčia viduryje 
išbaigimo darbai tęsėsi dar 
ligi XIX a. pirmojo trečda
lio. Per ta laika buvo at
likti koplyčios vidaus išbai
gimo darbai, o kieme arka
dų vidujinėje pusėje, ant 
.sienų nutapoma eilė pa
veikslų, vaizduojančių pa
skirus biblijinius siužetus.

Seniausioji ansamblio da
lis — bažnyčia su vienuoly- 

greitai apsipranta su neį
prasta aplinka ir kuriems 
nereikia narkozės. Tai įga
lino stebėti normalią gyvu
lių būseną. -

Todėl neseniai įvykusia
me kongrese Paryžiuje ta
rybinių mokslininkų pra
nešimas apie raketas ir 
valdomus sviedinius buvo 
labai gyvai susidomėta. 
Palyginus šiame kongrese 
tyrimų rezultatus, paaiškė
jo, jog Tarybų Sąjunga 
ne tik nėatsilieka šiame 
mokslo barė, bet kai kuo 
ir pralenkė kitas šalis.

no korpusais, supančiai^ 
uždarą stačiakampį kiemą, 
visoje eilėje bruožų prime* 
na vėlyvosios gotikos for-’ 
mas. ♦

Kalbamuose pastatuose 
sutinkama taipgi visa eilė 
renesansinių elementų, iš 
kurių pažymėtini Valavičių 
antkapis, vienuolyno langų 
apvadai bei atbrailos ir 
ypatingai įdomios buvu
sios vienuolyno valgykloj 
skliautinės lubos, kurių vie
nintelis panašaus tipo pa
vyzdys Lietuvoje tik čia i£ 
išliko. *

Tačiau ansamblio visu
mos sprendime vyrauja ba
rokinės formos, kuriose 
a n k styvesnių laikotarpių 
architektūra tarsi “paskęs
ta.” Tai atsitiko dėl an- ) 
samblio žymių praplėtimų^/ 
bei pakeitimų XVIII am
žiuje, įvykdytų barokinės 
arch itektūros klestėjimo 
periodu Lietuvoje. Tuo me
tu įvykdyti žymūs vienuo
lyno praplėtimo ir bažny* 
čios vidaus puošimo darbai 
dalinai buvo sąlygoti norais 
pritraukti didesnį tikinčių-, 
jų skaičių. Epochoje aršios 
feodalinės bažnytinės reak
cijos prieš pažangias to me
to idėjas bei jų skelbėjus ir 
prieš reformaciją bažnyčia 
įvairiais būdais stengėsi 
kelti savo autoritetą, įvai
riomis priemonėmis veikti 
tikinčiųjų psichiką, sukelti 
gilias religines emocijas, 
ekstazines nuotaikas. Šiems 
tikslams labiausiai galėjo . 
tikti turtingos barokinio 
interjero formos. Todėl jr 
Lietuvos architektūros rai
doje XVII ir XVIII am
žiais barokinės formos y pas
tinga i suklesti bažnyčių iš
orės bei vidaus apipavidali
nime. Meniniu požiūriu 
pačiu vertingiausiu pana
šaus pobūdžio kūriniu ne 
tik Tytuvėnų ansamblyje, 
bet ir visoje Lietuvoje ten
ka laikyti bažnyčios pagrin
dinio altoriaus ansamblį, 
pradėtą kurti apie XVII- 
XVIII amžių ribą, o už
baigtą XVIII a. antroje pu
sėje-

Arkadinio kiemo ir jame 
esančios koplyčios architek
tūra pasižymi visa eile 
bruožų, būdingų lietuvių 
liaudies architektūrai. Nė
ra abejonės, jog šios an
samblio dalies statytojais 
buvę vietiniai liaudies meis
trai.

Tytuvėnų ansamblis visu
moje užima vieną įžymiau
siu vietų Lietuvos architek
tūros vystymesi. Jo meni
nėse formose, kurtose be
veik per du šimtmečius, ga
lima išskaityti formų evo
liuciją, pradedant XVII a. 
pradžios kompozicijomis ir 
baigiant vėlyvojo baroko 
formomis. Ansamblio pla- 
ninio-tūrinio bei konstruk
tyvinio sprendimo raida 
yra pagrįsta vietinėmis sta
tybos tradicijomis. Juk sta
tytojai Tytuvėnuose buvo 
išimtinai vietiniai meistrą*!, 
daugumoje vilniečiai. Tuo 
atžvilgiu šis ansamblis turi 
tam tikrų pranašumų net 
prieš vienaamžius kitus 
Lietuvos baroko paminklu^/ 
kurių statybai eilėje atvejų 
vadovavo architektai, kvies
ti iš svetur, šis ansamblis 
yra visasąjunginės reikš
mės architektūros pamink
lų skaičiuje ir randasi vals
tybės apsaugoje. «

-I"Inžin. architektas
S. A bramau^kflcs

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



Jonas Raškai tis

Pasprukau Amerikon
ATSIMINIMAI

(Tąsa)

Tai ir iššliaužėm rytą mudu su svai
niu Petru. Tą trejetą ketvertą varstų 
žiemos keliu netrukom nuvaryt. staigi 
mes ir Kamajų miestely, šiokia diena, 
tai visa kas. čia ramu, tuščia. Anam gale 
miestelio ir Smalsčių kiemas. Jau įva
žiuodami matom: iš gatves pusės sky
lės pirkios .sienose dūbso. Išėjo iš vidaus 
'Smalsčio motina ir jo sesuo. Mane paži
no. Įėjom vidun. Pirkioj vėjai švilpia 

♦pro skyles. Patrankos šoviniai net ir ka
rminą apgriovė ir net seklyčios sienas su
gadino. Visoj troboj tik viena mažutė 
.kamarėlė išliko be skylių. Nors ir ten 
šalta, pečiaus nėra, bet ios dvi ten ir 
tupėjo susirietę. . .

Smalstienė atrodo suvargus, susigrau
dinus, užverktom akim. Jos duktė irgi 
nuliūdus, s apsiblausus, šitiek baimės tu
rėjo jos perkenfėt ir dabar tebekenčia! 
Tie įsiutę valdžios žvėrys ko iš galvos jų 
neišvarė! Namą visą sugadino, apardė, 
Napalį surišę'išvežė, ką tik pagriebė — 
plėšė, vogė. . . Napalį laiko Rokiškio ka
lėjime, o čia vis laksto, zuja, šnipinėja, 

‘klausinėja, ’Jurgio ieško. . .
Pasisakėm, kokiu mes čia ręfkalu, kad 

aš būsiu, kol kas, pas dėdes Kvedarus: 
gal ten kai]) nors galėtų užsukt ir Jur
gis, tai susitartume apie užsienį. Gerai, 
sutiko, kad reikės taip ir padaryt, nes ir 
Jurgiui besislapstyt ilgiau nebegalima. 
Atsisveikinom, išvažiavom. Važiavom iš
sisukimais, laukais, kad mažiau kas mus 
galėtų pastebėt. Ir pačių Dvirėžių ne- 
siekėm: vis padaržėm traukėm, kol įva
žiavom Kvcderų kieman, iš laukų pusės, 
palei klojimą.

Kaip tik tuo tarpu daržinėje pašarui 
pešiojo dėdė Juozapas. Tai jis mum pa
dėjo nežymiai ir pirkią pasiekti. Niekas 
pasalinis mūsų ir nepastebėjo. Seklyčioj 

'saugiau, tai ten ir pasitarėm. Giedraitis 
man davė, kiek tik jam pasisekė sume
džiot, apie 80 rublių, atsisveikino ir vėl 

‘padaržėm išvažiavo namo. Tai ir buvo 
paskutinis-mano su juo pasimatymas. Ir 
namiškiams į Viedarius parvežė jis mano 
’paskutinį sudieu. . .

Sulaukęs vakaro, kai sutemo, suma
niau dargi nueit Gačionių dvaran: gal, 
dėl senos geros pažinties, ponas Petru- 
sis Ražanas paskolintų man bent kiek 
tai tolimai kelionei kur užsienin, kad ten 
man lengviau būtų kai]) įsikurti, sveti
moj šaly. Su tais 80 rub. nelabai kur te- 

, pasisuki.
ir iškiūtinau aš dvaran. Atsargiai įė

jau į gerai pažįstamą virtuvę. Ten jau 
mato, kad aš visai nebotas: kukliai ap
sivilkęs, kaimiškai, kaip paprastas ber
nas. Dirstelėjo pro stiklines duris “pa- 
kajuvka” (kambarinė), tai žinau, pra
nešė ponam apie “neprašytą ' svečią”. 
Bet, kaipo tokio, šį kartą niekas manęs 
ir nepaisė. Išmūksojau kertelėj, virtuvėj 
gal porą valandų, kurios man pasirodo 
neapsakomai ilgos ir sunkios. Tokia naš
ta krūtinėj, toks slogutis!. . .

Galop kambarinė pašaukė giliau, va
karienes. Pasodino mane šį kartą stalo 
gale. Mažai ir kalbina, mažai ir klausi
nėja manęs ponai. Tik tarp savęs ra
miai, tyliai sau šnekasi. Jei man ką pa
sako, tai vis su priekaištu: kam man rei
kėjo susidėt su anais triukšmadariais. . . 
Dabar visa kas sugadinta. . . Po vakarie
nės vis lūkuriojau, nedrįsau sakytis, ko 
aš čia atėjau, ir klaust manęs niekas da- 
bąr neklausė, kokiu reikalu. . .

Matau, jau ponai išsiskirsto, gult iš
eina, o aš vis tebetųpiu kampe pats vie
nas. Štai ir pats šeimininkas nuėjo laip
tais viršun, įėjo į savo miegamąjį. Bai
siai nedrąsu, baisiai nesmagu, bet pri
siverčiau save nueit paskui jį. Paprašiau 
nužemintai, ar nepaskolintų man ponulis 
kelionei užsienin. . . žiūri Petrusis dide
lėm akim. Ne, sako, aš negaliu, iš kur 
aš? neturiu, neturiu, ii’ gana. Padėkavo- 
jau, atsisveikinau ir išskubėjau namo, 
nieko nepešęs, onei gero žodžio, tik men
kai slepiamą panieką ir pažeminimą. . .
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Vargšas slapukas, su sunkia širdžia, 

pasėdėjau dar kiek Kvedaro seklyčioj ir 
jau rengiuos gult, kaip štai ir įeina . . . 
Jurgis Smalstys!. . . Irgi persivilkęs kai
miškai, kad ir pažint nelengva. Jį kas 
tai čia atvežė, o kas, nemačiau. Pasikal
bėjom su Smalsčiuku. Pasirodo, kad ir 
jis nenusisprendęs, kur jam pasisukt. Su-
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3 pusi. Laisvė (Liberty) Penįctad., bal. (Ap

tiko ir jis kartu su manim važiuot Švei
carijon, pagal tą Radzikauskaitės pri
duotą adresą. Dviem gal bus smagiau ir 
kelionė. Bet pinigų kelionei jis. neturįs 
nė tiek, kiek aš. Tai reikėsią jam smar
kiai pasirūpint. . .

Ir atsigulėm abu vienoj lovoj, dėdžių 
seklyčioj. Besimigdydami kalbamės: 
taigi rizikinga dabar mum abiem vienoj 
vietoj. . ./šiltai . . . lovoj. . . Užkluptų 
kaip valdžios šuneliokai,. taigi apsi
džiaugtų! Aba, balandėliai mielieji, ma
lonu juodu čia rast, taip ramioj vietelėj! 
Nagi, meldžiamieji, krapštykitės, riski- 
tės iš kevalų, — gausite truputį pasiva- 
žinėt dykai. . .

Į parytį Smalsčiukas skubiai apsivilko 
ir jau išeina: pribuvo jo išsivežti tas pats 
vyras, kurs jį čia prieš kelias valandas 
paliko. Smalsčiukas žadėjo sugrįžti šį 
vakarą, jei jam pasisektų susigraibyti 
su pinigais kelionei. Jeigu nepribūsiąs 
vakaro iki kokios sestos ar septintos, 
tai. liepė ilgiau ir nebelaukt. Tuomet 
jis kaip nors kitaip bandysiąs išsisukt. 
Gerai, mielas drauge, — laimingos ke
lionės! Atsisveikinom . . . ir atsisveiki
nom. . . Daugiau ir nebepasimatėm nie
kuomet. . . Matyt, neteko vargšeliui tai]) 
ant greitųjų ko susigriebi. . .

Visą dienelę vienišas paukštelis ištu
pėjau šaltoj dėdžių seklyčioj. Į vakarą 
pribuvo iš Kriaunų miestelio Sabaliauc- 
kiokas Tadas, dėdienės. Jonienės jaunis 
brolis, trejetu metų už mane vyresni.- 
bernaitis, gerokai prasilavinęs. Jis irgi 
slapukas, jo irgi ieško' policija, tai ir 
jis tariasi važiuot užsienin kartu su 
manim. Gerai, kad aš bent šiokį toki 
adreša turiu, v

Pasišnekėjom. Sabaliauckiokas papa
sakojo daugiau šiurpių žinių apie vete
rinarijos studentą, mano gerą draugą, 
Juozą Zakariadčių iš Pakriaunio. Tai 
ten pat, tik pora varstų nuo Kriaunų, tai 
Tadas viską gerai žinojo. Vargšelis Za- 
kariaučiukas, baisiai primuštas, sudau
žytas, kad ir nuvežtas paskiau iš Zara
su kalėjimo Kaunan, į ligoninę, sunkiai 
sirgęs visą mėnesį ir numiręs. . . palik
damas visur apylinkėse šviesų apie sa
ve atsiminimą.. . Krito brangus mano 
mokslo draugas.

Palukė jom iki šešios, iki septintos, iki 
aštuntos ir jau po aštuntos: studento 
Smalsčio vis nėra, tai jo ir nebus. Ką gi 
darysi. Apsivilkau visai skurdžiai 
kaimietiškai, kad kelionėje ne
būtų kokios nuožiūros, kad , kas 
nepažintų. Aš net ir kepurę apibarsčiau 
pelenais ir rudinę taip pat. Daiktų jp- 
kių nepasiėmėm, tik truputį duonos ir 
sūrio. Dėdė Juozapas veža mus gele
žinkelio stotin, ne Rokiškio, bet gero
kai toliau — Panemunėlio. Tai tam, kad 
dar saugiau būtų, bilietą perkant ir 
traukiniu sėdant naktiniu. Rokiškio sto
ty dažnai , pasimaišydavau, tai galėtų 
kas ir pažint. ‘
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Panemunėlio 'stoty nusipirkom bilietus 
iki Radviliškio. Dar su patamsiu pri- 
buvoin. Miestely susiradom vietelę tru
putį numigt, o atsikėlę sužinojom, kad 
toks ir toks vežimas traukia į pasienį. 
Gramozdiškos tokios “razvalinos” prisė
do - pilnos važiuolių. Visi į tą patį punk
tą. Bevažiuodami, po truputį išsišnekė- 
jom: visi ruošiasi perbėgi per sieną 
Prūsijon. Ten, pasienio miestely, jau 
vakarę, atsirado patogus žmogus, “va
das”, kurs mus apsiėmė, už tam tikrą 
atlyginimą, pervest kurią tamsią nakte
lę per sieną. Jis turįs papirkt pasienio 
sargybinius kareivius. Jis parūpinsiąs 
mum ir slėptuvę, dienos metu apsistot, 
kolei pasitaikys tamsi naktis.

Tas vadas, toks riestas žemaitukas, 
mątyt įgudęs šitam darbe; Tamsos prie
dangoj ir vedė jis mūsų būrelį, gal ir 
dvyliką “apaštalų”, kokią porą varstų. 
Atvedė į mažytį vienkiemėlį, o ten, ma-. 
tyt, jau iš anksto, visa kas prirengta 
naktigultui. Pirkioj visa asla išklota 
šiaudais. Be didelių ceremonijų, taip 
kaip stovim, su visais rūbais, su visais 

< galais ir atsigulėm ant tų šiaudų. Va
das išėjo. Žadėjo ateit, kada tik gaus 
sutvarkyt visus dalykus. Persergėjo, 
kad dienos metu, su kokiu reikalu, neitu
me būreliu, bet tik nežymiai, kada vie
nas, kada kitas.'

\(Bus daugiau) 1 .
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Lewiston-Auburn, Me.
VISKO PO BISKĮ

Pas mus audinyčių dar
bai labai sumažėjo. Fabri
kų kompanijos bėdavoja, 
kad nebegali išsiversti, ir 
dėl to daugelį darbininkų 
atleidinėja. Dėl nedarbo 
daugelis apleidžia miestą ir 
važiuoja kitur laimės ieško
ti. Labai gerai, kad darbo 
žmonės nors per sunkią ko- 

Lvą išsikovojo nedarbo ap- 
draudą ir senatvės pensiją, 
tai nors senatvėje turi kuo 
pasiremti.

Bates Manufacturing Co. 
pasimojo nukirsti mokestį 
darbininkams 8l/ž centų va- 
ląndai. Bet Textile Work
ers Union of America savo 
susirinkime nusiba 1 s a v o 
prieš tą kompanijos pasiel
gimą. Dennis A. Blair, 
Unijos direktorius, reika
lauja, kad algos būtų 5 cen
tais valandai pakeltos, o ne 
nukirstos. Tai Bates Co. 
bando grasinimu priversti 
uniją priimti . kompanijos 
reikalavimą. O jei ne,(bū
sią priversta užsidaryti, 
kaip padarė York Division 
Saco, Kanadoje, ir Hill Di
vision, Lewistone. Bates 
visada pasielgia panašiai, 
kai reikia atnaujinti kon
traktą su Textile Workers 
Union of America. Bet, 
iki šie žodžiai pasieks skai
tytojus, gal arbitracijos ke
liu nesusipratimai bus išly
ginti.

PLĖŠIKAS MIRTINAI 
SUMUŠĖ GASOLINO

STOTIES SAVININKĄ
Plėšikas mirtinai sumušė 

Washington gatvės Service 
Station savininką Capano. 
Nežinomasis užpuolė j į, 
reikalaudamas pinigų, bet 
šis atsisakė. Užpuolikas 
smogė į' galvą medžioklinio 
peilio rankena. Primušęs, 
pasiėmė iš registerio pini
gus ir paspruko į artimą 
mišką. Du jauni žmonės— 
Morrell, 20 metų,' ir Ivan 
Chute, 15 metų, abu iš Cas
co, sustojo pasiimti gasoli
ne ir rado Pasųuelo Capa
no kruviną su pramuštu 
viršugalviu. Pašaukta po
licija ir ambulanšas. Su
žeistąjį Capano nugabeno į 
ligoninę, o policija ėmėsi 
ieškoti užpuoliko. ’ Ligoni
nėje. slaugė, policija ir 
daktarai stovėjo sargyboje 
prie sužeistojo lovos per vi
są naktį, laukdami, ar ne
atgaus sąmones, kad galėtų 
gauti iš jo informacijų apie 
užpuoliką.

Policijos pastangomis, 
užpuolikas Reginald Rich
ard, 31 metų amžiaus, ta
po surastas Bangor, Me.,

kalėjime. Ten jiš atsidūrė 
už pašovimą taxi draiverio. 
Richardas padėtas po $35,- 
000 užstatu. O kai sužinojo, 
kad Capano mirė, tai bandė 
ir pats nusižudyti. Regi
nald yra 10 metų išbuvęs 
Bridgewater, Mass., valsti
jos farmoje. Sakoma, jis 
nuo 7 metų amžiaus kaip 
pamestinukas buvo kilnoja
mas iš vienos institucijos į 
kitą. Niekas nežino, kur jo 
tėvai ir kas jie yra. Sako
ma, kad Richardas nėra 
sveiko proto. Kaip toks, tu
rės eiti į proto ligoninę, 
kad ištirti jo protą.

Pasųuelo “Gus” Capano 
gimęs 1914 m. Auburn, 
Me. Sūnus Rocco ir Ca
therine Lempini Capano, 
yra baigęs Edward Little 
High School 1933 metais. 
Kartu su mūsų vaikais 
žaisdavo mūsų kaimynystė
je. Gerai žinomų italų šei
mos sūnus. Buvo Antrojo 
karo veteranas. Vienas ve
lionio brolis, Daniel Capa
no, žuvo praėjusiame kare.

Liūdesyje lieka trys se
serys ir keturi broliai, karo 
veteranai. Jų tėveliai jau 
prieš kelerius metus mirė...
NETEISINGAS TEISMO 

NUOSPRENDIS
Santos Rodriguez netei

singai buvo nuteistas visam 
amžiui kalėjimo už prasi
kaltimą, kurio nepapildo. 
Po 39 mėnesių iš Norfolk' 
Prison Colony paleistas ba
landžio 9 d. Astuoni žymūs 
Bostono advokatai iš nau
jo pernagrinėjo visą teis
mo nuosprendį, kokiu būdu 
policija panaudojo savo 
žiaurumą, priverčiant kali
nį prisipažinti prie kaltės, 
kurios, sakoma, nepapildęs. 
Massachusetts Advok a t ų 
Susivienijimas tuo klausi
mu laikė specialį mitingą..
Reikalauja 60,000 dolerių 

atlyginimo
Santos Rodriguez reika

lauja iš Commonwealth of 
Massachusetts $60,000, ir 
kaltina policiją už žiauru
mą laike arešto ir verstiną 
jos sudiktuoto prie kaltės 
prisipažinimą, už ką jis bu
vo išlaikytas kalėjime '39 
mėnesius. »

MIRĘ LIETUVIAI
Šiomis dienomis palydė

jome dar vieną tautietį Ka
zimierą Sabaliauską pasku
tinėj jo kelionėj. K. Saba7 
liauskas buvo sunkaus dar
bo žmogus, išgyvenęs Lew- 
istoųe ilgus metus. Liūdesy 
liko žmona, sūnus Pranas 
ir dvi dukterys — Lydia 
Markevich, West Lynn, 
Mass., ir Julia Jasutienė, 
Lewistone.

Rumforde (Me.) mirė

Pittsburgh, Pa.
ŠIRDINGAS, DIDELIS 

AČIŪ!

Pagerbimas mūsų spau
dos vaji ninku ir vakarienė 
atsibuvo š. m. kovo 31 d., 
LDS 160 kp. name, N. S. 
Pittsburghe, Pa. Buvo pa
gerbti mūsų spaudos vaji- 
ninkai: J. Mažeika, J. Pur- 
tikas, d. Kauševičius-Kazi- 
mir ir A. Pipiras.

Vakarienė buvo labai ge
ra, skani ir skaitlinga. Va- 
karienės bilietų išleista virš 
70. Pelno pasidarė irgi. 
Pelnas sunaudotas paramai 
mūsų spaudos ir kitiems la
bai geriems tikslams. Pa
sikalbėjime po vakarienės 
daugelis draugų ir draugių 
išreiškė savo pageidavimą, 
kad daugiau panašių pa- 
rengimėlių pas mus įvyktų. 
Tiesa, mes, pittsburghie-

Izabelė Stelmokienė, 64 me
tų, gimusi geg. 13, 1892 m., 
Lietuvoje. Rumforde išgy
veno virš 40 metų. Paliko 
liūdesyje dvi dukteris ir 
trįs seseris Lewistone — 
Heleną Povilaitis, Petronėlę 
Žarskus ir Anna Vito.nienę; 
tris brolius paliko Lietuvo
je. Laidotuvės atsibuvo 
ketvirtadienį, balandžio 18 
d. Rumforde. Koresp.

čiai, su parengimais biskį 
perskūpūs.

Dėl šios pasekmingos va
karienės mes tariame ačiū 
visiems draugams i u drau
gėms, kurie suprato reika
lą, rėmė ir dalyvavo pa
rengime. Mūsų parengimai 
—tai mūsų pažangios, pro- 
gresyvės šeimos susibūri
mas, platesnis susijungi
mas. Prasižengimas yra 
skaityti save pažangiu ir 
nedalyvauti plačiau pažan
gesnėj šeimoj.

Labai tariame ačiū va
karienės surengimo gaspa- 
dinėms: A g 1 i n s k i e nei, 
Monskienei, Paich (Nača- 
jienei), Kudienei.ir Imbra- 
sienei už jų didelį darbą. 
Taipgi ačiū jaunoms mer
gaitėms, kurios prie stalų 
patarnavo. Specialiai rei
kia pasakyti ačiū draugei 
Imbrasienei ir draugui Pr. 
Imbrasui. Jie abudu dau
giausia rūpinosi, ir vaka
rienės pasekmės labai daug 
nuo jų priklausė. Beje, rei
kia dar paačiūoti ir draugei 
Paich (Načajienei) už da
lį maisto, kurio ji prikepė 
ir vakarienei paaukojo.

Vakarienes reng.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves parainaL

BROCKTON, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugove 
Savo 44-rių Metų Sukakties Proga 

Stato Scenoj 2 Aktų Operetę

’’TEISMO KOMEDIJA”
IH
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Šią operetę suvaidins garsusis

Brooklyno Aido Choras
Vadovaujant Mildred Stensler

Įžanga $1.5Q Pradžia 7 v. y,

Vaidinimas Įvyks šeštadienį

Gegužės 11 May, 7 P. M
Lietuvių Tautiško Namo 

Didžiojoje Svetainėje
668 No. Main St., Montello, Mass.

Ši komiška operetė yra sukurta iš ypatingų įvykių 
teismabučiuose. Labai juokinga ir įdomi pamaty
ti. Bus gražių dainų solais, duetais ir viso choro.

i

ELIZABETH, N. J.
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j Lawrence, Mass.
Į Banketas
: i

Įvks Sekmadienį '
Gegužes 19 May

Tai tradicijiniai metinis banketas, susitikimui, 
pasilinksminimui sulaukus pavasario. Banketas 
bus gražiajame

Maple Parke
Lawrence-Methuen, Mass.

Pradžia 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame vietinius ir kaimyniškų kolonijų 
lietuvius atsilankyti į šį banketą, čia gražiai ‘ 
praleisite laiką puikiame ore su seniai matytais

* savo pažįstamais. ’

RENGIMO KOMITETAS

........... ..........i.............. .. ....
I
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Operetiškas Koncertas
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ji Apskritis 1

i

Įvyks šeštadienio vakarą, 7 P. M.

Balandžio 27 April
Durys atdaros visiems įėjimas nemokamai

Rusų Svetdineje
408 Court Street, Elizabeth, N. J.

Programą pildys garsusis

Aidsiėtyilo Kvartetas
Gerbiama Visuomene! .

Iš visos New Jersey valstijos kviečiame atsilanky
ti į šį koncertą ir pasigrožėti Aidsietyno kvarteto 
vaidyba ir dainomis. Nes jis duos ištraukas iš ope
retės “Sudrumsta Širdis” ir daug kitų gražių dainų, 
vadovybėje Mildred Stensler. /
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!wiiĮiiįįiijit ii «>iii i'ijt I**'''1



Cleveland, Ohio
Apie sveturgimiams ginti 

konferenciją

Konfpr. |vyko kovo 31 cl. 
Konferenciją atidąrė Hugh de 
Lacey, buvęs kongresmanas iš 
Washington© valstijos. Daly
vavo apie 40 delegatų iš įvai
rių tautinių grupių Cleveland, 
A krono, Youngstowno ir Can- 
tono. Abner Green/ Svetur- 
gimių Komiteto sekretorius, 
išdavė platų raportą iš komi
teto metinės konferencijos 
(Los Angeles) 1956 metais ir 
iš abelno veikimo..

Ateivių teisės, nurodė jis. 
yra m a k artistų laužomos po 
priedanga Walter - McCarran 
Įstatymo, jie yra persekioja
mi, baudžiami, deportuojami, 
šis Įstatymas prieštarauja J. 
V. Konstitucijai, žmonės, ku
rie sunkiai dirbo, išstatė fab
rikus, kelius ir miestus, pasi
darė neištikimais reakciniam 
režimui, kai jie pasisako už 
žodžio ar Spaudos laisvę. 
Amerika, kuri buvo vilties ša
lis praeity, tapo persekiojimo 
šalimi šiandien. Už laisvę vi
siems mes darbuojamės. Kon
grese yra 24 asmenys su- kon- 
gresmanu Celler priešaky, 
stoją, kad Walter-McCarran 
Įstatymas būtų pakeistas. Pats 
J. V. prez. Eisenhoweris yra 
išsireiškęs, kad tas žiaurusis 
įstatymas būtų peržiūrėtas 
arba pakeistas.

Kngresmano Celler Įneštas 
gresmanu Celler priešaky, 
Kongrese bilius (IIR 3364) 
turi pagerinančias sąlygas 
sveturgimiams ir čiagjmiams, 
mes visi turėtumėm pasidar
buoti, parašant savo kongres- 
manams. kad tas bilius būtų 
priimtas.

Mes ragi n am tautines gru
pes — jų atstovus atlankyti 
vietinius Kongreso narius ir 
prašyt, kad' jie stotų už Celler 
l>ilių, kad panaikinus Walter- 
McCarran Įstatymą, kuris 
prieštarauja krašto, gerovei ir 
laisvei. . • '•

Aplankydami savo kortgres- 
maną, nUsiheskite ir kopiją 
Celler biliaus. Nesibijokitei. at
lankyt savo Kongreso atsto
vą,* j is neišvarys jus, jis bus 
labai patenkintas, kad jus at
lankėte jį.

1941 metais Įvyko Schnei
derman© byla, kuomet valdžia 
Buvo pasiryžus jį nupilietinti. 

.Ji ir jam nenorėjo duoti pro
gos apsiginti, Wendell Wilkie 
apsiėmė apgint Schneiderma- 
ną ir jis laimėjo.

Tie, kurie esate ar būsite 
pašaukti Į Imigracijos depart
ment laišku, tai neikite; jei
gu Imigracijos Departmentas 
nori jus.matyt, tai subpena tu
ri būt atnešta jums į rankas. 
Tada tai jau reikės jums apsi- 
jovyt, bet neeikite be advoka
to. Kartais pasitaiko, k a d 
žmogus, pakviestas, nueina su 
pilietybės popieriais ir duoda 
inspektoriui peržiūrėt, na, ir 
tas valdininkas nesugrąžina 
pilietybės popierių. Tada jau 
įvyksta keblus ir kaštingas 
dalykas juos atgauti.

Kitas klausimas yra teisme, 
tai prievartos — “supervisory 
parole.” Kartą į metus, mene
sį ar savaitę 3,000 žmonių 
turi prisistatyti valdinėms 
įstaigoms kaip valdžios prie
žiūroje esantieji asmenys. Jie 
negali keliaut toliau kaip 50 
mylių nuo jų gyvenimo vietos.

Stanley Novak tapo nupilie- 
tiritas, kuomet jis atsisakė iš
duoti savo draugus bei gimi- 

t nes. Jo byla yra Aukščiausia
me Teisme.

Sam Handlejpan, Ohio Ko
miteto atstovas pranešė, kad 
dabartinė persekiojimų banga 
yra panaši į 1796 metų perse
kiojimus.

Thelma Fury, Komiteto ad
vokatė iš Akron, Ohio, da
bar gina pilietybę Sam Lau- 
renty, kuris yra sunkiai ap
sirgęs, 8 vaikų tėvas. Trys jo 
sūnūs atitarnavo savo laiką J. 
V. kariuomenėj. Jau per dau
gel; . metų Laurenty pats ap
mokėjo savo lėšas advoka
tams, bet dabar serga, bedar
bis. Mrs. Fury dirba veltui, 
net savo prideda, bet ir advo
katui reikia valgyt arba ren- 
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dą mokėt. Ji turi vilties, kad 
proogresyviai žmonės laimės, 
civilės laisvės bus sugrąžintos 
žmonėms. Makartizmas bus 
nugalėtas.

Delegatai priėmė 1956 me
tų konferencijos užgirtą rezo
liuciją komiteto veikimui.

Reikia varyt s kampaniją 
pirmyn už Statute of Limita
tions, pagal kurį asmuo, tapęs 
piliečiu, po 5 metų, kad nebū
tų galima jį išdeportuot ar 
nupilietint, ir tt.

Kita rezoliucija išreiškia 
pagalbą Leon Callow, taipgi 
linkėjimas Sam Laurenty, kad 
jis greitai pasveiktų.

Delegatai buvo užkviesti 
dalyvauti .New Yorke busimoj 
konferencijoj ir. bankete, ku
ris Įvyks 1957 m. gruodžio 
8-9 dienomis.

Visi buvo užkviesti platin
ti komiteto 25 metų sukaktu
vių banketo knygą, kuri išeis 
šią vasarą.

Komiteto metine konferen
cija Įvyks San Francisco, 
Calif.

ši konf. pasibaigė 5 vai. v.
Delegatas

Scranton, Pa.
IR VĖL PEILIS DARBE

Neperseniai “Laisvėj” 
buvo rašyta, kaip jauna 
girta moteriškė, norėdama 
pagązdinti savo vyrą, svie
dė aštrų peili į jį, bet pa
taikė savo 6 metų dukryte, 
kuri nuo padarytos žaizdos 
mirė. Ir dar nesuspėta 
apie tai apmiršti, kaip ir 
vėl peilis darbe.

Balandžio 14 d. Anna 
Sack-Sakalauskaitė, po vy
ru Dunn, susikivirčijo su 
savo vynų ir kad pagąz
dinti tą neklaužadą, pa- 
stvėrusi aštrų mėsininkišką 
(butcher’s) peili, “pagązdi- 
nb,” suvalydama peilį jam 
į ; širdį. Vyras, gavęs tokį 
“p'agązelinimą,”. tik sušuko: 
“Now you’ve done it.” 
Moteriškė, pamačiusi, ką 
padarė, puolėsi prie telefo
no šauktis pagalbos, bet 
kai pagalba (ligoninės am- 
bulansas) pribuvo, ji buvo 
jau nereikalinga — sužeis
tasis-jau buvo miręs. Tai 
ve, prie ko nesusivaldymas 
ir užsikarščiavimas pri
veda ! Vyras jau kape, 

’o jinai -kalėjime “vė
dinasi” nuo to didelio už- 
sikarščiavimo. Mote r i š k ė 
nebuvo girtuoklė ir jau 50 
metų amžiaus. Dabar bro
liai — dantų gydytojas ir 
vaistininkas—rūpinasi iš-- 
gelbėjimu sesers nuo dar 
didesnio “karščio,” nes šei
mynos (vaįkų) neturi.

Skaitęs žinių

GEDIMINO KALNAS 
PRIEŠ 300 METŲ 

Daugelis darbo žmonių, 
aplankę Vilniaus pilį,. ban
do įsivaizduoti, kokia ji bu
vo senovėje. Deja, tam rei
kia ne tik lakios vaizduotės, 
bet ir gerai žinoti istoriją, 
to meto architektūrą.

Vilniaus Kraštotyros mu
ziejaus direktoriui Čipkui 
gimė mintis sukurti miesto 
senamiesčio maketą, kuris 
pavaizduotų senąjį Vilnių. 
Jis susitarė su dailės isto
riku VI. Drėma sukurti 
miniatūrinį Vilniaus sena
miesčio maketą.

Šio maketo projekto au
torius Dailės muziejaus 
mokslinis bendradarbis VI. 
Drėma mums pasakoja:

—Pasiūlymas sukurti 
Vilniaus senamiesčio make- 
ketą iš karto mane sudomi
no. Ėmiau rinkti istorinę 
medžiagą. Tai buvo įvai
riuose archyvuose rasti pla
nai, graviūros, atvaizdai, 
aprašymai. Daug i a u s i a 
naudojausi Brauno ir Ho-
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Stojo Vilniai talkon
Vilnies suvažiavimą 

na su dovanėlėmis:
S. Sasna .................... $5.00
D. M. šolomskas . . . $2.00 
Viso susidaro $4 8.
Kaip matome, dar nei pu

sės šimto nesukėlėme. 
me visus pažangius 
žmones pasveikinti 
Vilnies bendroves 
suvažiavimą, kuris

mūsų 
dienraščio 
a kcininkų

Kaip gimė Aido operetė 
“Teismo komedija”?
Aido Choro gegužės 

rtatysimoji scenon 
“Teismo komedija” 
beveik 90 metu senutė, 
šauni, linksma ir la 

ri senutė. Ji yra 
šiandien tebėra 

kartų,

operetė 
/ra jau

i dal
bų vu s i 

n- šiandien teoera vaidinama 
tūkstančiais kartų, daugelyje 
skirtingų pasaulio vietų..

Pirmu kartir operetę (kaip 
“burleskinę operą”, pavadin
tą “Trial by Jury”, dar be 
muzikos) išleido veikalo auto
rius W. S. Gilbert’as 1868 me
tais. Vėliau teatrininkas 
chard D’Oyly Carte papi . L -i.se

su 
kompozitorių Arthur Sullivan 
iš to veikalo sukurtų jam ope
rą. Tai ii- buvo dabartinė 
“Teismo komedija”, kurią už 
savaitės matysime Liberty Au
ditorijoje. Teatrininkas D’Oy- 
ly Carte pirmu kartu ją pa
statė karališkame teatre Lon
done 1875 metų kovo 25-ą.

Aprašymai sako, kad londo- 
niečiai tomis melodijomis taip 

Igą laiką jas 
švilpaudavo, 
gimė Londo-

dainas pa-
muzikai pri-

susižavėjo, jog 
niūniuodavo ir

Taip operetė 
nui ir asauliui.
siate, kaip ji gimė lietuviams- 
1 ietuvi.šj<ai ir del 
pasirinko Aidas?

Lietuvių kalboj 
ruošė, originaliai
taikė šalinaitė iu Jeskevičiūtė

Aidas šią, o ne 
pasirinko del jos skambiu dai
nelių. Pasirinko dar ir dėl to, 
kad mažai tereikia aktorių.

Reikia atminti, kad nė vie
nas kitas choras rytipėse vals
tijose nestatys mums operetės. 
Tą pajėgė tik vienas Aidas. 
Bet ir jis; šiuo tarpu neišgalė
tų išrinkti iš savo eilių kelioli
ka aktorių ir kad dar 
stipri chorinė grupė.

Dabar statoma operetė 
paįvairinta.
ir mylimas 
Įrašė j on 
kalbamųjų 
sakinių
veikalo paaiškinimo.

Aidas savęs neapsigaudine- 
nesitiki sukirst operų kom- 

kur dainininkai su- 
iš šimtu tūkstančių 

m u z i k o j e prasisi e k u - 
Vienok stengsis

kitą operetę

yra
Plačiai žinomas
Jonas Kaškaitis.

trumpų, Įmantriu
(nedainuojamų)

Tai prisideda if prie

ja 
panijas, 
renkami 
aukštai
šių talentų.
duoti ką jis turi savyje geriau
sio išauklėjęs nežiūrint gyve
namojo laiko sunkumų. Už tai 
lietuvių visuomenė visuomet 
šiltai vertina Aidą ir paremia 
jo darbus.

C-tė

Trokas apvirto, vairuotoją 
užmušė

Howard Beach gyventojas 
19 metų Francis Siviero ant 
vietos užmuštas, kuomet jo 
trokas apvirto.

henbergp 1525 metais da
tuotu Vilniaus miesto pla
nu. Labai vertingas buvo 
jo vaizdinis atskirų objek
tų traktavimas- Daug me
džiagos davė Pr. Smuglevi
čiaus 1785 metų akvarelės 
ir Tomo Makausko 1610 
metu raižiniai. Tiesa, šiuo- 
se dokumentuose radau kai 
ką prieštaringo. Apiben
drinęs visą sukauptąją me
džiagą, padariau šešis pi
lies ir ją supančių pasta
tų ansamblių eskizus.

G. Keršys

HELP WANTED MALE

Ahclnai Cafvterijos Darbininkai

Norman Thomas pritaria 
Pirmos Gegužės mitingui

Socialistu partijos senas ve
teranas ir vadovas Norm.an 
Thomas pritaria bendram Ge
gužės Pirmosios mitingui, ku- 

New Yorke. Tame 
kaip tai jau buvomitinge,

mu nistai 
kištai, pacifistai ir

progresyviai, troc-

Thomas mitinge ne- 
k u r 

t;i

solidarumą su mitingu. Jis tą 
pareiškimą padarė kaip as
muo, o ne kaip savo partijos 
vadovas, nes partija, susivie
nijusi su Socialdemokratų fe
deracija, atsisakė bendrame 
mitinge dalyvauti.

Apie tą Norman Thomaso 
pasisakymą informuoja “Na
tional Guardian”.

Mitingas Įvyks Gegužės 
Pirmosios vakarą Plaza Hali 
salėje, Second Ave. ir 7th SU, 
New Yorke.

Kitas miesto tarybos narys, kaip 
tai jau atrodo, turės eiti lauk...
Miesto tarybos narys Ed

ward lt Cunningham, demo
kratas iš Bronxo, kaip tai at
rodo, turės apleisti savo pos-

pa našiai 
traukęs

bus skaitomi, 
teisėjai priėjo 
C u n ninghamas, 
neseniai

kompanijai, kuri asfaltuoja ir 
grindžia gatves.

Cunninghamas sėdi miesto 
taryboje jau 11 metų. Jis vie
nas Įtakingiausių jos narių.

Miesto tarybos daugumos 
(demokratų frakcijos)

[ ris Sharkey informavo
pasi- teisėjų teigimus tarybos

miesto tarybos narys 
Quinn, • kaltas suktybėse. Kai-! 
tinimas panašus: Cunningha
mas naudojosi 
miesto taryboje' 
t: kontraktus ir pelnus Ferma I j ybojo.

savo postu 
kad žarsty-

rėją Kreutzerj. 
procedūra 
Quinnu. Iš 
d ai- kitas 
baigia savo

N. Y. UNIJOSE
Visiems Šiffams

Kreipkitės Asmeniškai

lyde- 
apie 

pata-
Lygiai tokia 

pravesta ir su 
visko atrodo, kad 
politikierius taip 
k ari erą miesto 1a-

Niekad nesimatę tikri 
broliai dabar susitiko

Berniuko tėvai sako 
$192,000, tai gana..

1907 metais Amerikon atvy
ko graikų ortodoksų kunigas 
Pappas. Jis su savim atsivožė 
sūneli, bet žmoną paliko Grai

ne kurio laiko jam 
Graikijon ir vaiką 
paliko pas dėdę
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Detroite.
Pappas, betgi, dėl Įvairiu 

sumetimų n ('galėjo vėl Ame
rikon atvažiuoti. Jis Atėnuose 
turėjo daugiau vaikų, o sūnus 
liarr.y augo Detroite.

Pappas mirė 1940
Jo sūnus Stefanos i kurį 

tapo kunigu, Stefanos 
nebuvo matęs 1 larry, 

Harry niekad nematė Stefa
no.

Šią
susitiko.

10 metų berniukas genijus 
Robert Strom, kuris laimėjo 
televizijos programose $190,- 
000, daugiau laimėti nebe-. 
1 landys. Jis šią savaitę pro
gramoje “The $64,000 Ques
tion” turėjo progą toliau at
sakinėti i kebliausius klausi
nius ir bandyti laimėti dau
giau, bet -atsisakė
jo tėvai. Jaunasis Robertas 
sakė, kad jis pats norėtų tęs
ti loši, gal ne tik dėl pinigų, 

dėl bendro malonumo, 
jam suteikia atsakinėji- 
į komplikuotus klausi
nėt jo tėvas ir motina 
— no, nes visas reikalas 
perdaug nervina. Be to

jie mano, kad $192,000 tai 
gana.

metais.
Pappas

savaitę jie pirmu kartu 
G raiki jos ortodoksų 

bažnyčia tiksliai paskyrė kun. 
kapelionu laivePappasą

“Queen Frederica”, kuris kur
suoja tarp New York© ir Atė
nų. Taipgi iš Atėnų telegrafi
niai informavo I larry, kad jis 
lauktų; to laivo New Yorke...

r j

mas 
mus.

juos

Mokina, kaip pigiai 
pragyventi

' I
N. Y. Welfare koinisionie-' 

us McCarthy teigia, kad ke
turių žmonių šeima, gaunanti 
:š Welfare Įstaigos $18.90 
savaitėje, galinti gerai prasi
maitinti.

Jis pataria perkant maistą 
žiūrėti ekonomijos ir taip jį 
subalansivoti, kad jo būtų so
čiai visai šeimai. Bet prie šio 
brangumo argi galima už to
kią- sumą sočiai išsimaitinti?

Du prigėrė žuvaujant 
apvirtus valčiai

, Springfield Gardens gyven
tojai James Valentine ir jo 
žmona prigėrė, kai žuvaujant 
apvirto jų valtis. Sūnus Geor
ge išsigelbėjo.

Ligoninėje seniems žmonėms 
skyrius

Swedish Hospital paskyrė 
vieną aukšti vien tik seniems 
žmonėms. Tam tikslui pasky
rė $280,000. Bus ten įrengta 
100 lovų.

beNarkotistai laikomi 
kaucijos

N. Y. Felony teismas pali
ko be kaucijos R. Perrette ir 
1. Greenspuh, kurie kaltinami 
teatrų sekcijoje pardavinėji
mu narkotikų.

The United Hatters, Cap 
and Millinery darbininkų uni
ja nusitarė kovoti prieš John! 
B. Stetson Co. dirbtuvės kėli
mą Į Danbury, .Conn., 
kėlimas 
nemažą 
kuriam 
eiles.

AL. GREEN ENTERPRISES 
c/o FORD MOTOR CO. 

CAFETERIA
Rout 17, Mahwah, N. J.

nes įs
tos dirbtuvės paliečia 
darbininkų 

tektų eiti i
skaičių, 

bedarbių

Manhat-Penkių Hudson & 
tan geležinkelio darbininkų 
unijų atstovai susitarė pasira
šyti kontraktą su kompanijos 
atstovais, jeigu teismas su tuo 
susitarimu sutiktų. Mat toji 
kompanija yra teismo ranko
se kaip bankrutuojanti. Kaip 
greit sutartis bus uzgirta. taip 
greit streikas bus Hudson 
tubes baigtas.

Suteikė 9,754 vaikams 
prieglauda

Brooklyno SPCC (vaikų 
priežiūros įstaiga) 1956 m. 
suteikė prieglaudą 9,754 vai
kams, kurie buvo apleisti dėl 
tėvą ar kitų kaltės.

Teisėjas sako, kad 
Higgins nepamišęs

Brooklyno magistratas Har
ry Serper atsisakė padėti 
Thomasą lligginsą po psichi
atriniu tyrinėjimu. Higgins, 
tai tas; 22 metų jaunas karo 
veteranas, kuris prisipažino 
užmušęs 19 metų Patricia Ru- 
land ir 50 metų Dorothy 
Campbell. Jis jas abi užmušė, 
kai jos romansavo
jo automobilyje, bet “sustojo 
pusiaukelyje”, sakė jis. 
taipgi prisipažino 
kitų moterų ir merginų 
ptiolime.

Higginso advokatas Mark 
teigė, kad jo klientas armijo- 

. Priežastis: į jo radosi beprotnamy je, perė-

su juom

Jis 
keliolikos 

už-

jo smegenų operaciją. Bet 
pats Higgins tą paneigė. Jis 
sakė, kad annijoje nekuri lai
ką radosi po nervų gydytojo 
priežiūra, bet šiaip jis norma
lus. Iš Higginso atsakymų 
magistratas susidarė įspūdį, 
jog jis pakankamai normalus, 
kad būti teistas.

Higginso suėmimas 
laimingu atsitikimu
jaunam vyrui, tūlam R. Erick- 
senui. Jis tapo apkaltintas ke
lios savaitės atgal, kai tūla 
Mrs. Rasmusen jį apkaltino 
jos užpuolime ir bandyme iš
niekinti, 
si pažino 
Pasirodo,
Higgins išvaizdoje labai pa
našūs, ir tai taip Mrs. Rasmu- 
sen “atpažino” Ericksen ą. 
Ericksenas dabar laisvas.

Higginso senyva motina 
dabar ligoninėje. Tragedijos 
parblokšta ji tiek prisigėrė, 
kad parpuolė savo bute ant 
grindų ir susižeidė galvą. k

buvo 
kitam

(80-86)

HELP WANTED—FEMALE

Tėvas ir sūnus (suaugę) turi na* 
mus Long Islande, pageidauja na
mų darbininkės ir virėjos (patieka
lui kartą į dieną). Guolis vietoje* 
5 dienos, gera mokestis, niekas ne- 
simaišo bei nesikiša į jos pareigas* 
Malonūs namai, televizija, visi įren
gimai. YEllowstonc 2-0530 As
toria. (80-82J*

PRANEŠIMAI
f

LLD 1 kuopos nariams
Būtinai ateikite i šį susirin

kimą balandžio -26-os vakarą, 
7:30, Auditorijoje. Dabar ge
riausia proga atlikti draugijai 
pareigą kol karščiai .neiškrik- 
dė po atostogas ir pajūrius.

Valdyba

DETROIT, MICH.
Žiemos Sezono užbaigimui, LDS 

21 kp. ruošia banketą, sekmadienį, 
balandžio 28 d. Draugijų salėje, 
4097 Porter. Pradžia 5 v. v. Ižan; 
ga—iš anksto $1.25, prie durų $1.50. 
Kuopos valdyba ir rengimo komi
sija kviečia vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti, tikimės jog bū
site patenkinti. Kp. Vald. (81-83)

KRISLAI
(Tąsa 

juoko tai 
kos katės!

iš pirmo pusi.) 
turės visos lietuviš-

Sakė jaunasis Robertas :- 
Ką padarysi su tėvais...”

Ragina apsišvarinti
Sanitacijos 

P. Screvane 
yra išduoti 
Jiems New 
jams, , kad 
apvalytų šaligatvius,"lotus ir 
tinkamai sutvarkytų atma
tas. Tai nepadarę iki geg. 15, 
vėliau jie bus patraukti atsa
komybėn ir nubausti.

Brooklyn© tuos persergėji
mus gavo 6,404 gyventojai, 
Manhattan© — 5,379, Bronxe 
3,172, Queens — 2,990, Rich
monde 492. Viso gavo perser
gėjimus 18,437 gyventojai, 
pas kuriuos sanitacijos agen
tai surado nešvarumo.

, ko’misi.įonicrius 
paskelbė, kad 

persergėjimai tū-
Yorko gyvento- 
jie apsišvarintų :

Dabar Higgins piL 
ir tame užpuolime.

kad Ericksenas ir

Daugiau įvairių parengi* 
mų Laisvės naudai

GAVO GERĄ DARBĄ

Dr. J. Sciortino paskirtas 
darbininkų kompensacijos pa- 
gelbiniu gydytoju su $10,500 
metinės algos.

J* Ja Ja J* Ja aL Ja J*J< JU Ja Ja aSaI WWW WWW W'A"i''1' 'F'l' 'I1 W

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•oc-nx?*

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

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦H

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

Parašė R. Mizara
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti
kėtą jo pralobimą, pagaliau 
grįžimą į Lietuvą, ten įsivėli
mą į klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga iš 370 puslapių 
Kaina $1.50

Laisvė
110-12 Atlantic Avė, 

Richmond Hill 19, N. Y.

In its radiant promise of 
everlasting, may each of us 
Easter find the inspiration 
hope and faith fulfilled.

MRS. BLANCHE WITEK 
Lie. Undertaker

209 Avenue A, N.Y.C.—AL. 4-9826. 
Air cond.—2 chapels—OR.7-9791.
• ' (76-83)

life 
for 
of

šitą skandalą 
šeima reikia

visą

visiško pablū-

Kaip gi
su ta Kozminų 
suprasti ?

Tai pavyzd is
dimo ir negirdėto žiaurumo.

Kodėl toks užsispyrimas 
neleisti tai šeimai grįžti na-( 
mo ? Kodėl toks prakeiktas 
užsispyrimas sugriauti šeimą, 
vaikus atplėšti nuo tėvų.’? ♦

Gal pastebėjote, kad pas
kutinėmis dienomis komerci
nėje spaudoje plačiai rašoma 
apie tarybinių vadų pastan
gas prikelti iš numirusių “Že
nevos dvasią”. Girdi, jau pra
dėtas naujas taikos ofensyvas. 
Nauji pasiūlymai Vakarų Vo
kietijai, nauji pasiūlymai Ja-‘ 
ponijai. Naujas pasiūlymas 
didžiosioms valstybėms susi
rinkti ir išspręsti Artimųjų! 
Rytų problemą.

Tiesa, tai smarkus ofensy
vas. Bet tai juk naudingas ir 
geras ofensyvas.

Būtų 'gerai, kad ir mūsų ša
lies vyriausybė nors bent sykį7 
paimtų 
ciatyvą. 
ožiugtų 
žmonės
dentą Ike.

Kodėl bijomasi taikos? Ko
dėl smerkiami tie, kurie kalba 
ir kovoja už taiką? »

taikos ofensyvos ini- 
Visas pasaulis pra- 
ir visi geros valios 

sveikintų mūsų prezi-

Smarkiai garsinamas Lietu
vių Literatūros Draugijos 
Antrosios Apskrities parengi
mas, kuris Įvyks Elizabeth e š| 
šeštadieni, balandžio 27 d. 
Sakoma, kad parengimo kon
certinė programa bus pirmos , 
lūšies. ; Ją duos šaunusis 
Mildred vadovybėje Aidsiety- 
no Kvartetas. Tai garantija, 
kad bus ko pasigrožėti. '

YpacLNew Jersey pažangie
čiai turėtų skaitlingai susi
rinkti. Gera organizacija ruo
šia, geras, smagus parengi
mas. Ko daugiau bereikia!?

Šeši gengsteriukai laukia 
teismo

Brooklyno policija suėmė 
šešis jaunamečius gengsteriu- ' 
kus. Rado pas juos ir ginklų. 
Dabar jie laukia teismo. Jief 
priklausą prie Flatbush Ti
gers gengės, kuri turinti apie 
30 jaunamečių narių.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

........................................................"" i ■
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