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KRISLAI
Juozas Šukys. 
Fašistai ji pakorė. 
Apie A. Vadapalą.
Kazys Liutkus.
14 naujų kunigų.

RasoR. Mizara

Gavau Įdomų laišką iš Vii- i 
niaus. Rašo buvęs amerikietis 
Antanas Vadapalas. i Tarybų 
Sąjungą išvykęs 1921 metais, 
o dabar gyvenąs su šeima Vii- ‘ 

Vi u j e.
Jis rašo ir apie Juozą Šūki, i 

senosios kartos amerikiečiams' 
J’etuviams gerai žinomą liga- ' 
Meti veikėją, kuris su žmona, 
rodosi, 1933 metais išvyko į 
Tarybą Sąjungą ir gyvenoj 
Minske.

Vadapalas sako:
— Laike karo vokiškieji fa- II 

šistai Juozą Šūki nužudė, pa- | 
kardami...

Šukienė gyveno kaž kur;
Lietuvoje, bet laiško rašytojas, 
su ja ryšių nepalaikė, tad nie
ko apie ją negali pasakyti.

O buvęs chicagietis F. Žal- 
pis yra miręs.

Apie Juozą suki, kovojusi 
prieš vokiškuosius fašistus, 
galimas daiktas, smulkiau l.u- 
tų galima , surasti baltarusių 
literatūroje, kurių sostinėje 
jis gyveno, kurią jis gynė.

’Deja, baltarusių literatūros 
mes nesekame. Tačiau ilgai
niui kaip nors gausime apie tą 
buvusi labai darbštų, nuošir
dų mūsų veikėją ir jo mirtį 
smulkesnių žinių.

Pats A. Vadapalas gyvena 
78-uosius metus, bot jaučiasi 
jaunas, sveikata jam dar te
betarnauja.

1956 metais A. Vadapalas, 
kartu su daugeliu kitų senes
niosios kartos veikėjų, dalyva
vusių 1905—1907 metų revo
liucijoje, buvo apdovanotas 
Darbo Raudonosios Vėliavos 
qrdinu.

“Galite už tąi pasveikinti 
mane,’* rašo jis. “Kaip mato
te, praėjo virš 50 metų fino to 
laiko, kai jaunystėje užsižie
busi kibirkštis, šiandien ap
švietė mano krūtinę../’

Vadapalas siunčia visiems 
savo pažįstamiems, draugams 
ir prieteliams geriausiu linkė
jimų.

Chicagoje mirė Kazys Liut
kus, sulaukęs 85 metų am
žiaus.

Velionis kadaise gyveno 
Brooklyne, Grand stryte, turė
jo savo drabužių krautuvę, 
vėliau išsikėlė į Baltimore, o 
iš ten — Chicagon.
* K. Liutkus buvo karštas P. 

Grigaičio pasekėjas. Kai po 
Pirmojo pasaulinio karo įvyko 
socialistiniame judėjime sky- 
limas, Liutkus nuėjo su grigai- 
tiniais.

Kalbėdamas K. Liutkaus 
laidotuvėse, kaip rašo Naujie
nos, P. Grigaitis ir ten neiš
kentė nepuolęs komunistų — 
tokia jau to žmogaus prigim
tis? Girdi, komunistai Liutkų 
boikotavo Brooklyne, boikota
vo ir Baltimorėje, todėl Liut
ikus “buvo priverstas“ užda
ryti savo biznį.

Ir ko tas žmogus neprasi- 
4n?ano !...

Marijonų Draugas rašo, jog 
“šiomis dienomis Lietuvoje 
Įšventinta keturiolika naujų 
kunigų...“ Jie buvo įšvjpntinti

t agerholmas pasitraukė; valdžiai 
^vadovaus deš. socialdemokratas 
[Leskinenas, Taimerio šalininkas

Rooseveltiene pasisakė pa nasi a 
prasme kaip Schweitzeris,—prieš 
atom, ir vandenilinius bandymus

Helsinkis. — Socialdemo
kratinis Suomijos premje
ras Fagerholmas atsistaty
dino. Jis tą padarė vieną 
dieną po to, kai partijos 
pildomoji taryba jį atstatė' 
iš pirmininko vietos ir iš
rinko Tanneri, dešinu so- 
cialdemokratą, kuris ka
ro metu buvo nacinės Vo
kietijos šalininkas.

Manoma, kad prezidentas 
Kekkonenas dabar Įgalios 
dešinu socialdemokratu ir 
Tannerio šalininką- sudaryti 
kabinetą. Mat, pats Taime
ris turi 78 metus amžiaus 
ir skaitomas persenu tap
ti premjeru.

Po Tannerio išrinkimo 

Vengrija nuteisė kalėti 16 metų
Buvusį Rakošio policijos vadovą

Budapeštas. — Vengrijos
spauda pranešal kad še
šiolikai metų kalėjiman nu
teistas gen. M. Farkas, ku
ris Rakošio valdymo metu
buvo apgynus reikalų mi
nistras ir politines polici
jos galva. Farkas senosios 
valdžios metu btivo žymiai Į 
atsakingas už Ra(iko ir kitų 1

6 komunistų 
vadai greit 
bus išleišti

Nep Yorkas. t— Sužinota, 
kad keturi komunistų va- 
daC^m^urie buko kalinami 
įvairiuose kalėjimuose, da
bar lakomi federalinėje 
daboklėje New Yorke, iš 
kurios, jie greit bus išleis-, 
ti.. V. J. Jerome, rašytojas 
ir žymus komunistinis 
kultūrininkas, išeis iš kalė
jimo gegužės 17\id. Arnold 
Johnson išeis kantu su Pet-

Louis Weinstock gegužės 

Elizabeth Giįrley Flynn, 
kuri yra viena žymiausių 
Amerikos komunistų, dabar 
sėdi kalėjime Andersene, 
West Virginijmę. Ji išeis 
laisvėn gegužėse 7 d. Dieną 
prieš tai iš. kalę] m Lewis-

Alexand- 
5, žymus 
etikas.

burge, Pa., išėiš 
ras BittelmaM 
komunistinis t|o

Visi minimieji j tapo nu
teisti 1953 melais ir. po a- 
peliacijų pradėjo atsėdėti 
bausmes 1955 mį sausio 11 
dieną. - ;

“Kauno bazilikoje.“
Būtų įdomu' išgirsti naujus 

kunigus, ėjusius mokslus Ta
rybų Lietuvoje, sakant “pa
mokslus“. Nejaugi ir naujieji 
k unigai gązdina žmones pek
la, amžinai verdančia smala 
ir velniais? „

Beje, būtų labai gera, jei
Jonas Kaškaitis Laisvei para
šytų kiek tiek savo atsiminimų 
apie tai, kaip jis mokėsi Kati
no kunigų seminarijoje. J 

visi pildomosios tarybos na
riai, kurie remia Fagerhol- 
mą, pasitraukė iš tarybos. 
Vadovybė palikta pilnai 
dešin ių j ų social demok ratų 
rankose, Kairesnieji ir cen
tristiniai socialdemokratai 
dar nenusprendė, ką jie 
darys.

Suomijos Komunistų par
tija sako, kad Tannerio iš
rinkimas yra didelė klai
da ir socialdemokratai tą 
žingsni vėliau apgailės. 
Tanner is yra dabar, kai]) 
praeityje, griežtai anti-so- 
vietiniai nusistatęs. Jo ša
lininko tapimas premjeru 
kenks Suomijos ir Tarybų 
Sąjungos santykiams.

komunistu suėmimą ir. nu
teisimą mirtimi. Jo įsaky
mu tada taipgi tapo suim
tas ir kankintas, dabartinis 
premjeras —Janošas Kada
ras. Kaltinimas prieš Ka? 
darą tada buvo, kad jis yra' 
titoistas.

■ Farkas yra 53 metų am
žiaus. Prieš karą jią veikė 
pogrindiniame komunisti
niame judėjime ir po Veng
rijos pavirtimo liaudies 
respublika pasižymėjo auk
štose tarnybose, laipsniš
kai pasiekdamas ministro 
vietą ir generolo rangą. Bet 
jis tuo pačiu laiku taipgi 
pagarsėjo kaip žiaurių pa
linkimų biurokratas.

Iš pranešimų atrodo, kad 
jį dabar nuteisė kokia nors 
specialė teismo įstaiga.

Chicagoje teis 
tris jaunuoli us

Chicago. — Keletas, mė • 
nešiu atgal grupė jaunų 
baltų vaikinų nei iš šio, nei 
iš to užpuolė ir užmušė jau
ną negrą. Jie dabar laikomi 
kalėjime ir bus teisiami. Ir 
štai dabar kitas toks atsi
tikimas.: du jauni balti vy
rukai ir jų draugė, viduri
nės mokyklos mokinė, iš 
au tomobi lio pravaž iuo da
rni šovė į negrų jaunuolių 
būrelį. Jie neva norėjo neg
rus “išgąsdinti”, bet kulka 
pataikė į 17 metų negrą 
Curtis Bevins, kuris po va
landos mirė.

Suimtas David Vander- 
steeg, Dennis Moffitt ir 
Eunice Miller. Visi trys 
jaunesni negu 20 metų.

Prokuroras sako, kad rei
kalaus juos teisti kaip žu
dikus. Jis sako, kad jau
nuoliai turi suprasti, kad 
jie visi lygiai atsakingi, kąi 
būrių atlieka kokį nors nu
sikaltimą, nors tiesioginiai 
fiziniai ,prie to neprisideda, 
kaip neprisidėjo Moffitt ir 
yiergina Miller, nes šovė 
tik Vandersteeg.

4

J. 17®. diplomatai
apleidžia Jordaną

Tarybų Sąjunga smerkia J.A.V. 
maišymąsi Jordano reikaluose
Jeruzale. — Visi Ameri

kos piliečiai, įskaitant di
plomatinį personalą, aplei
do Jordaną. Dauguma jų 
atvyko į Jeruzalės izraelie- 
tišką dalį. Iš to sprendžia
ma, kad Amerika tikis: 
Jordano dar rimtesnių ne
ramumų. Ant kiek tai aiš
ku iš visokių pranešimų, 
tai įvykiai Jordane vystosi 
taip;

Krašte karo stovis dar 
labiau sugriežtintas. Net 
uždrausta žmonėms susi
rinkti melstis mečetėse, nes 
Husseino valdžia bijo, kad 
ten susidariusios minios ga
li pravesti demonstracijas.

Sakoma, kad eks-premje- 
ras ir paskui užsienio rei
kalu ministru buvęs Nabul- 
sis dabar slapstosi nuo Hu
sseino policijos, kuri jo 
ieško.

Husseinas ir dabartinis 
premjeras Hašemas per ra
diją oficiališkai pasmerkė 
Egiptą ir jo prezidentą Na
sser į, sakydami, kad jis 
“veikia prieš geriausius 
Jordano interesus”.

Vėliausios
Pasauli® naujienos

Londonas. — Britanijos 
valdžia remianti Amerikos 
intervencinius žingsnius 
Jordano įvykiuose, įskai- 

I tant Amerikos karinio lai- 
I vyno veiklą Viduržemio 
jūros rytinėje dalyje. Ame
rikos žingsnius remianti ir 
Francūzija.

Salzburgas. — Austrijoje 
viešintis Tarybų Sąjungos 
vice-premjeras A. Mikoja- 
nas čia sakė, kad neutra
lumas garantuotų taiką 
Austrijai, kad kaip neutra- 
liška valstybė, karas jos 
nepaliestų, kaip nepaltęs

Dienos šviesos 
taupymo laikas

Dienos šviesos taupymo 
laikas (Daylight Saving Ti- 

į me) prasideda New Yorke 
ir 14-oje kitų valstijų bei 
Columbia (listrikte, sosti
nėje Washingtone, sekma- 
drniė. ryto antrą valandą, 

įkas reiškia, kad laikrodžius 
reikės pastumti valandą 
pirmyn? šeštadienio vaka
re, prieš einant miegoti. 
Apart New Yorko valsti
jos įsek anuose veikia dienos 
šviesos taupymo laikas: 
Maine, New Hampshire, 
Vermont, Massachusetts, 
Rhode Island, Connecticut, 
New Jersey, Pentisylviania, 
Delaware, Nevada, Cali
fornia, Maryland, Illinois, 
Virginia.

Dienos šviesos taupymo 
laikas pasibaigs spalio 27 
dieną.

Kaire Sirijos prezidentas 
Kuwatly ilgai tarėsi su Na- 
sseriu apie susidariusią pa
dėtį.

Iš Neapolio, Italijos, pra
nešama, kad tarp Ameri
kos karinių laivų, kurie 
skubinasi link Viduržemio 
jūros rytinės dalies, kad 
būti arti Jordano, randasi 
didžiulis lėktuvnešis. For- 
restal. Tas laivas taip stai
ga tapo išsiųstas, kad 150 
jūreivių, kurie radosi Pa
ryžiuje, pasiliko jo nepasie
kę.

Washingtone L. White, 
V alstybės department© 
spaudos reikalų sekreto
rius, pakartojo kaltinimą, 
kad įvykiai Jordane yra 
“komunistų įkvėpti”. Mas
kvos radijas tuo tarpu sa
kė, kad Amerikos maišy- 
masis vidujiniuose Jordano 
reikaluose yra neleistinas. 
Maskvos radijas ■ taipgi 
smerkė karalių Husseiną 
ir demagagiską kaltinimą, 
kad tarptautinis, komuniz
mas nori sunaikinti Jorda-.
ną.

davo praeities karuose Šve
dijos ir Šveicarijos.

Jungtines Tautos. — Gen. 
sekr. Hammarkjoldas ^pa
siūlė, kad Izraelio laivų 
plaukiojimo pro Suezo ka
nalą reikalas būtų perduo
tas tarptautiniam teismui 
Hagoje. Tas teismas, veikia 
po Jungtinių Tautų globa.

Bagdadas. —Irakas sklei
džia gandus, kad į Siriją 
atvyksta daug savanorių iš 
Tarybų Sąjungos., kurie, e- 
są, padėtų Sirijai, jeigu ji 
įsiveltų į karą prieš bend
ras Jordano-Irako jėgas.

Darbo unijų 
kovos lauke
Detro-’tais. — Automobiliu 

darbininkų unijos lokalus 
1166 sako, kad Michigan 
Stove Works kompanija 
perkelia savo fabriką iš De
troito į Long Islandą (prie 
New Yorko), nes ten tiki
si gauti pigiau apmokamų 
darbininkų. Detroite ta 
kompanija turėjo mokėti 
$1.75 per valandą minimu
mą, bet New Yorke tikisi 
gauti tokius., kurie dirbtų 
tik už $1.07. Pigiai apmoka
mus darbininkus New Yor
ko apylinkėje firmos gau
na vyriausiai puertorikie- 
čių tarpe. Bet unijos dabar 
smarkiai puertorikiečius 
organizuoja ir ta padėtis 
ilgai nesitęs.

New Yorkas. — Eleanor 
Roosevelt savo kasdieninė
je laikraštinėje skiltyje, ku
ri vadinasi “My Day”, ra
šo apie atomnnius ir vande
nilinius sprogdinę j imus. Ji 
pasisako panašioje pras
mėje kaip prof. Schweitzer 
— kad tie bandymai-sprog- 
dinėjimai turi būti sulaiky
ti- , '

Roos.eveltienė kritikuoja 
nuomonę, kad negalima su
sitarti baigti tuos sprog- 
dinėjimus nesusitarus pil
niau dėl tarptautinės in
spekcijos. Ji sako, kad tokia 
inspekcija ne būtinai reika
linga, nes. moderniški moks
liniai aparatai gali susekti

Amerikos valdžios mokslininkui
nepatinka Schweitzerio nuomonė

Washingtonas. — Valdiš
kos Amerikos. Atominės jė
gos 'komisijos narys dakta
ras W. F. Libby sako, kad 
Nobelio pryzo laimėtojas ir 
pasaulinio garso moksli
ninkas Schweitzeris perde
da pavojų, kurį žmonijai 
sudaro atominiai ir vande
niliniai sprogdinėjimai. 
Kaip žinia, prof. Schweit
zeris įspėjo pasaulį, kad 
tie sprogdinėjimai pavojin
gi ne tik dabar gyvenan
tiems žmonėms, bet ir atei
ties kartoms.

Schweitzerio kalba buvo 
perduoda 60-yje kalbų per 
įvairias pasaulio radijo sto
tis, bet Amerikos radijo 
stotys atsisakė ją perduoti. 
Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad Valstybės de-

Įtempimas auga 
Haiti sostinėje

Port au Prince, Haiti. — 
Haiti respublikos sostinėje 
vėl neramu. Šioje francū- 
ziškai kalbančioje Vakarų 
Indijos negrų respublikoje 
netoli Kubos paskutiniais 
mėnesiais vyko daug nera
mumų, keitėsi valdžios, 
vyko demonstracijos, sukili
mai. Dabar numatyta tu
rėti prezidentinius rinki
mus birželio mėnesį.

Bet šalyje neramu. Sos
tinėje policija naudojo a- 
šarines bombas prieš de
monstrantus. Pravesta a- 
reštų. Yra pavojaus, kad 
karininkai sudarys savo 
juntą ir bandys perimti 
valdžią. Demokratinės lais
vės kol kas paneigtos.

Hati turi apie tris mili
jonus gyventojų.

Maskva. — Laikraštis 
“Sovietskaja Rosija” sako, 
kad Amerika dabar pla
nuoja organizuoti “Vidur
žemio sąjungą”, kurion 
bandys įtraukti Italiją^ 
Francūziją, Ispaniją, Ma
roką, Alžyrą, Libiją, Tuni- 
siją. \ 

kiekvieną atominiai - van
denilinį sprogimą bet kokia
me pasaulio kampe. Ame
rikos ekspertai susekė kiek
vieną sprogimą Tarybų Są
jungoje ir tarybiniai eks
pertai ' žinojo apie kiekvie
ną sprogimą, kurį pravedė 
Pacifike amerikiečiai.

Rooseveltienė sako, kad 
ją aplankė japonų moksli
ninkas Matsušita, kuris, da
bar keliaus po pasaulį ra
gindamas valstybininkus, 
mokslininkus ir kitus įta
kingus asmenis veikti prieš 
tuos pavojingus s.progdinė- 
jimus. Matsušita yra spe
cialus Japonijos premje
ro Kišio pasiuntinys.

partmentas labai nepaten
kintas Schweitzerio įspėji
mu, ypatingai dėl to, kad 
Schweitzeris yra konserva
tyvių nusistatymų ir jo ne
galima apkaltinti buvime 
“komunistų įnagiu.”

Gomulka įspėję..-

Klasių kova 
negali būti 
ignoruojama

Varšuva. — Socialistinio 
jaunimo sąjungos, suvažia
vime kalbėjo PPR (Jungti
nės darbininkų partijos, 
komunistų) pirmas sekre
torius Gomulka. Jis sakė, 
kad praplatintos demokra
tinės laisvės nereiškia, kad 
galima ignoruoti ir pamirš
ti klasių kovą. Tos lais
vės tam tikra prasme lei
do reakcijai labiau pakel
ti galvą, bet komunistai 
turi stiprinti ideologinę ir 
klasinę kovą, kad reakciją 
nugalėti.

Demagogai ir reakcinin
kai stengiasi naudoti da
bartinę padėtį savo tiks
lams. Bet jie apsirinka, sa
kė jis, jeigu jie mano, kad 
jie gali laimėti, nes darbo 
žmonės dabar labiau sąmo
ningai ir savanoriai mo
kės savo reikalus, ginti ir 
socializmą statyti. Kairioji 
jaunimo organizacija, ku
rios suvažiavime Gomulka 
kalbėjo, dabar turi kelis 
kartus mažiau narių, 4ie- 
gu turėjo prieš spalio įvy
kius. Bet suvažiavime sa
koma, kad geriau turėti 
mažiau sąmoningų ir ideo
loginiai susipratusių narių, 
kurie su laiku platins įta
ką. negu sutraukti mecha
niškai šimtus tūkstančių, 
kurie nariai tik iš vardo, 
tik . popieryje, bet kurie 
faktinai lieka migloti, 
kaip pasirodė per įvykius 
Vengrijoje.

Uiraftykite L&Uvę savo draugui
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ŠIŲ METŲ GEGUŽES PIRMOSIOS 
OBALSIAI PAS MUS

GEGUŽĖS PIRMOJI tik už trejeto dienų. Ne visuo
se Amerikos miestuose įvyks darbininkų mitingai tarp
tautinei darbo žmonių šventei atžymėti. Neįvyks jie vi
sur dėl to, kad darbo unijų vadovybė tam nepritaria, ji 
“pamiršo”, kad Gegužės Pirmoji gimė Amerikoje, ji gi
mė aštriose darbininkų kovose prieš išnaudotojus.

Kokie gi vyriausi šūkiai-obalsiai turėtų būti keliami 
šių metų Gegužės Pirmąją? v

Sekami:
Kova už taikos išlaikymą, kova už civilines teises, kova 

už sutrumpinimą darbo savaitės! • ,
Kova .už taiką apima visą eilę klausimų, kurių svar

biausias: sulaikyti atominių ir hydrogeninių bombų ban
dymus. Sulaikymas atominių bombų eksplodavimų būtų 
pirmas žingsnis į sumažinimą ginklavimosi; tai būtų 
•pirmas žingsnis prie sudarymo kitų sutarčių,' užtikri
nančių mūsų šaliai ir visai žmonijai taiką.

Kova už civilines teises taipgi apima visą eilę klausi
mų, bet svarbiausias: suvaldyti rasistus pietinėse valsti
jose, užtikrinant negrams lygias teises mokyklose, va- 
žiuotėje ir darbuose.

Kova už sutrumpinimą darbo savaitės — milžiniškos 
reikšmės dalykas kiekvienam dirbančiajam. Norint iš
vengti nedarbo, krizės, būtinai reikia, kad’ darbininkai 
dirbtų trumpesnes valandas, — 30 valandų, sako ekono
mistai, pilnai užtektų prie esamos ištobulintos technikos.

Kaip matome, visi šitie dalykai yra labai svarbūs, 
gyvybiniai kiekvienam darbo žmogui dalykai. Bet jie sa
vaime neateis, už juos tenka kovoti.

Nieko niekad darbininkai nelaimėjo be kovos, be pasi
ryžimo. Šių metų Gegužės Pirmąją kaip tik ir tenka 
šiuos obalsius-šūkius skelbti garsiai, kad jie pasiektų 
milijonu darbo žmonių ausis.

GYVENIMO PRODUKTAI-TEBEKYLA
VALDIŠKAIS DUOMENIMIS, pragyvenimo produktų 

kainos ir vėl pakilo.
Jos kyla, kaip sako valdžia, labai mažai, bet kyla 

kiekvieną mėnesį.
Praėjusį kovo mėnesį gyvenimas pabrango 3.7 procen

to, palyginti su tuo, kas tą patį mėnesį buvo 1956 metais.
Bet darbininkų algos lygiagrečiai nekyla su pragy

venimo kainofnis. Tiesa, ten, kur darbininkai išeina ko- 
von-streikan, jie šiek tiek laimi algų pakėlimą. Bet už 
tai jie nusiskriaudžia streikuodami, streiko metu negau
dami algų.

Kodėl pragyvenimo produktai kyla? Kas del * to kal
tas? Argi nereikėtų, kad valdžia susirūpintų, ištirtų ir 
paskelbtų kilimo priežastis? Argi negalima jau pelna- 
grobių sukontroliuoti?’

APIE JŲ GEISMUS IR TIKROVŲ
ČIA IR TEN atsiranda ekspertų (beje, kada gi jų ne

buvo?), eikvojančių energiją ir rašalą pranašystėms 
apie “neišvengiamą Tarybų Sąjungos žlugimą”.

Tuo klausimu kanadiškis savaitraštis “Liaudies Bal
sas” šitaip rašo:

“Mes dažnai skaitome ir girdime ant radio, kad Tary
bų Sąjunga nuolatos smunka. Yra net socialistų, ku
rie pranašauja greitą sovietizmo ‘sugriuvimą’. Rodos 
Dr. Ancevičius net paskaitas laiko šia tema. Bet ką gi 
rodo faktai? Žemiau mes paduosime keletą iš jų.

“Šiomis dienomis N. Chruščiovas savo kalboje Gorkio 
darbininkams patiekė keletą davinių apie salies pa
žangą. Pavyzdžiui, pramonės produkcijos apimtis,, paly
ginus su 1913 metais, padidėjo 30 kartų. Lyginant su 
1940 metais, ir tai pramonės produkcija padidėjo 4 kar
tus. Imant mašinų ir metalo produkciją atskirai, ji pa
didėjo, lyginant su 1913 metais, 180 kartų, elektros — 
100 kartų. Praėjusiais metais, rezultate įsisavinimo 
naujų plotų, buvo gauta 1 milijardas pūdų grūdų dau
giau, negu 1955 metais.

“Imant žmonių pajamas, jos padidėjo, lyginant su 1913 
metais, 13 kartų. Per tą pat laiką1 Jungtinėse Valsti
jose padidėjo daug mažiau. Faktinai, kelis kartus ma
žiau. O Anglijoje ir Francūzijoje, vos pusantro karto.

“Labai didelis progresas padarytas mokslo ir kultū
ros srityse. Pavyzdžiui, pirm revoliucijos nebuvo nei 
200,000 specialistų, baigusių aukštąjį ir vidurinį specia
lųjį mokslą. Dabar Tarybų Sąjungoje dirba virš 6 
milijonų tokių specialistų. Dabartiniu laiku Tarybų Są
jungoje įvairiais būdais mokosi 50 milijonų žmonių.

“Tai tik keli faktai, kurie rodo, kad socialistinė šalis 
eina pirmyn, o ne atgal. Tai kaip ji gali subyrėti? Tie 
žmonės, kurie kalba apie socialistinėj šalies sugriuvi
mą, jie kalba, kaip tie žmonės sako, iš kepurės.

“Jeigu Tarybų Sąjungoje vis dar yra trūkumų ir 
taisytinų dalykų, tai tik dėl to, kad sykiu su tuo auga 
-ii' > ... " * —- - -- 1 ■
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JUOZAS POŽĖRA

S Ą Ž IBV mN £
(Apsakymas)

Jaunavedžius stotin išly
dėjo visi vestuvininkai. Va
žiavo keliomis rogėmis, vis 
ristute, vis zovada, saky
tum lenktyniuodami su vė
ju, kuris išilgai kelio, paže
me žėrė smulkutį sniegą.

Jiedu sėdėjo pirmose ro
gėse, apmuturiuoti, apkam
šyti, kaip kokie naujagi
miai. Važnyčiojo jos jau
nesnysis broliukas Mykolė- 
lis, šauniai sėdintis ant 
priekinės pasostės. Jis be 
atvangos suko botagą ap
link didžiulę, ant ausų nu
smukusią avikailio kepurę. 
Sušalęs, plonučiu s n i e g o 
sluoksneliu padengtas vieš
kelis, po arklio kanopomis 
skambėjo kaip sauso klevo 
grindinys. Ir nuo šio gar
so, ir nuo skardaus žvan
gučio, parišto arkliui po 
kaklu, ir nuo to, kad šį žie
mos rytą dangus buvo toks 
vaiskus, gilus ir melsvas, 
kaip pavasario dienomis, 
ir todėl, kad šalimais glau
dėsi jauna žmona — Artū
rui norėjosi taip skrieti be 
galo, be sustojimo, kad tik 
nepabėgtų, nepradingtų ta
sai palaimingasai jausmas, 
kuris, rodos, netilps krūti
nėje ir staiga prasiverš dai
nos žodžiais... Bet ką žo
džiai?! Argi gali jie bent 
trupučiuką, bent dalelytę 
perteikti tos didžiulės lai
mės, to neišm a t u o j a m o 
džiaugsmo, kurie štai jau 
kelinta diena laiko jį sa
vo svaiginančiame glėbyje... 
Jis tik šypsojosi ir tvir
čiau spaudė žmonelę, jaus
damas po pažastimi mielą 
šilumą, jos krūtinės iškilu
mo kraštelį ir lengvus, at
sakančius rankos spūsnius. 
Ach, kaip jis troško bučiuo
ti, be perstojimo bučiuoti 
tas spindinčias, lyg lietaus 
nuplauti, juodi serbentu- 
kai, akis, tuos šalčio įraus
vintus skruostus! Bet jį 
sulaikydavo jos atsargus, 
tik pro akių kamputį mes- 

| tas žvilgsnis į Mykolėlį ir 
I atgal, į paskui juos varpe
liais žvangančią palydą.
’ Maža, snieguotoje lygu
moje įklimpusi stotelė, vie- 
nišuojanti tarp kelių ap
šerkšnijusių beržų, bere
gint atgijo, sujudo prie jos 
duru. Nedidukame, šiltai

i prikūrentame kambarėlyje 
kilo alasas, cmaksėjo buč
kiai, kelis sykius rezgės!, 
bet pasirodžius raudonke- 
puriu! budėtoju1’, tuoj pat 
nutrūkdavo daina. Visi ne
šykštėjo jauniesiems pata
rimų ir pagyrų. Tik uošvis 
mitriai dairėsi į didelę spy
ną ant bufeto durų ir jau 
kelintą sykį kartojo savo 
mėgiamą priežodį:

—Triukšmo daug, o vil
nos maža, pasakė velnias 
kirpdamas katę.

—Dar neužtenka?.. Pa
kentėk, namie pasiliko, — 
ramino jį uošvienė, prie
kaištingai linguodama gal
va, ii* vėl tuoj pat sukosi į 
jaunuosius, godžiai ir su 
grauduliu žiūrėjo į dukrą, 
tarsi norėdama atsižiūrėti 
ilgam, ilgam laikui.

Uždusęs, kone springda
mas garais, aprasojęs, sa
kytum nuo skubėjimo su
prakaitavęs, atpuškavo sto- 
teįėn traukinys. Vėl, šį 
kartą garsiau ir skubočiau, 
pasipylė bučiniai ir pamo
kymai, laimės iy visokiaur 
šių gėrybių linkėjimai. O 
po akimirkos jaunavedžiai

jau mojo perone likusiems 
artimiesiems, kurie būreliu 
ėjo paskui tolstančius, vis 
greičiau įsi riedanči us vago
nus.

Štai ir atšoktos, atidai- 
nuotos vestuvės!

Arturas, nešinąs dovano
mis ir lauktuvėmis, nusekė 
siauru koridorėliu paskui 
savąją. Žmonių buvo daug, 
o jaunavedžiams rūpėjo su
sirasti kuo nuošalesne, ra
mesnę vietukę: per tas ke
lias dienas prisirinko, susi
kaupė daugybė šnekos, ne
išlietų minčių, nes vis ap
link zujo, šoko, dainavo,, 
ragino, skubino, mokė ir 
lindo į akis, įrodinėdami 
savo atsidavimą, pagarbą, 
meilę.

Vagono gale vienas sky
relis pasitaikė apytuštis. 
Tik prie lango, vienas prie
šais kitą, padėję galvas ant 
nediduko staliuko, snaudė 
du vyriškiai. Prie jų ir pri
sėdo jaunavedžiai. Nuty
kojęs progą, Arturas pa
skubomis, vogčiomis pabu
čiavo žmonelę kažkur į pa
ausį, o po to, kaip smulk
mė per retą tinklą, pasipy
lė kalba. Apšnekėjo viską: 
vaišes ir dovanas, dainas ir 
šokius, visus ligi vieno sve
čius, jų linksmąsias, gerą
sias ir blogąsias puses. Vy
riškiai snaudė, o jiedu pa
tyliukais, pašnibždomis, tik 
karts nuo karto garsiau 
nusijuokdami, vis šnekėjo, 
šnekėjo, džiaugėsi savąja 
laime... Bet vienoje stotelė
je plūstelėjo į vagoną žmo
nės. Keletas moterėlių, su 
pintinėmis ir krepšeliais 
ant kelių, prisiglaudė prie 
jaunavedžių. Arturas išsi
traukė knygutę, savajai pa
siūlė žurnalą, ir abu įniko 
skaityti. Tačiau, perveiku
si kelis lapus, žmonelė ati-i 
dėjo, žurnalą į šalį ir merk-į 
damasi prigludo galva prie| 
vyro peties. Ji dar kelis 
sykius savo kumštukąis pa
trynė limpančias blakstie
nas ir tuoj ėmė alsuoti ly
giai, vienodai. Arturas pa
juto, kaip pamažu atsilei
džia, sakytum tirpsta visas 
jos kūnas, vis labiau svy
rantis jo pusėn, vis labiau 
sunkėjantis.

Vagono siūbavimas ir 
trūkčiojimas šokdino kny
gos eilutes, draikė, mėtė 
žodžius bei raides. Akys, 
jas besigainiodamos, pa
vargo, suskaudo, lyg dulkių 
pripūstos. Arturas nuleido 
ant keliu knygą ir atsilošė. 
Priešais, gretimame kupė, 
prisiglaudusi prie palanges, 
sėdėjo pagyvenusi moteris 
ir įdėmiai žiūrėjo į jį. Ju
dviejų žvilgsniai susidūrė. 
Po akimirkos Arturas pa
juto, kad į akis plūsta aša
ros ir užsimerkė. Mintyse 
nusijuokė: “Sena, o velnių 
priėdus... Įsispoksojo, kaip 
i skolininką...”

(Bus daugiąu)

Satyrinis E^ra^as
Daugai. — Ekrane vienas 

po kito keičiami satyriniai 
piešiniai. Juos palydi eiliuoti 
tekstai, muzika. Viršum ekra
no — užrašas '’Kinas be pini
gu”. Taip ’ pavadintą kilnoja
mąjį ekraną leidžia komjau
nimo Daugą rajono komitetas.

Išėjo kelios šio “kino” lai
dos. Dauguose buvo parodyta 
laida "Ne mūsą laiką d id vy
liai”. Apsilankęs ‘‘Tarybinio 
artojo” kolūkyje, satyrinis ek
ranas kritikavo., tinginius ir 
nerūpestingus vadovus.-

Laidos rodomos ir kitose ra
jono žemės ūkio artelėse.

■ i
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’ Mav Day 
J »

(A SONG)
“Good morning,” my neighbor 
Leaned out of her window to say, 
“I’m happy to notice
The weather is perfect today.”
But you know and I know
Whatever the weather-men say,
All over the world
It’s a beautiful day
For this is the first day of May.
“It’s May Day! It’s May Day!” 
The children so joyfully sing. 
On May Day, on May Day 
The little ones dance in a ring.
With slogans, with banners,
With ribbons and flowers so gay,
With music and song
Folks go marching along 
For this is their own holiday.
In Warsaw, in Moscow,
In Leipzig, in Prague and Peiping 
The workers are marching;
They lift happy voices and sing.
And here in our country
The women and children and men,
Who still honor May Day,
Declare to the world:
“The American people
Shall march once again!”

. Grace M. Nowacki ♦

žmonių poreikiai. Žmonės nesitenkina tuo, ką jie jau 
pasiekė. Jie, nori visko daugiau ir daugiau. Jie nori to
bulesnės ir tobulesnės tvarkos. Jie niekad nesustos siekę 
aukštesnio gyvenimo”. (

JONAS KAŠKAITIS

Ir vardo kaimo 
nebeliko

Dažnai man ežeras vaidenas, 
Pakriaušes, skardžiai ir slėniai, 

Pirkia dūminė, kaimas senas,
Kurių nematęs taip seniai!...

kaimiečiai, piemenys, kaimynai—
Tai naginėti, tai basi— 

Krūtinėj man takus pramynė:
Jų pėdsakus visad rasi...

Gimtasis tu Viedarių kaime, 
Kas nūn beliko iš tavęs?

Ne gaisras nusiaubė savaime...
Kas tiek metelių išstovės?...

Menu—kolūkiu susitelkęs,
Varai pirmyn nauju baru: 

Išdžiūvo balos, liūnai, pelkės,
Užgijo pažaidos karų...

Gigantai žemsemės ir kranai 
Nugnaibė skiauteres kalnų,

Smarkuoliai traktoriai, kombainai 
Doroją pasėlius anų...

Kur duso-tempė, stūmė kuinas 
Pakalnėn, kalnan vežimus,

Ten autas-sunkvežimis luįnas
Lakioja urgzdamas kimus...

Nebėr klampių, lipnių purvynų, 
Nebėr šaltažemių šykščių,—

Puri plačių laukų krūtinė
Net kvepia derliumi apsčiu...

Senutės dūmų lūšnos dingo,—
Erdvi kolūkio pastatai 

Fasono plastiškai madingo
Saulutėj blyksčioja antai...

Ir vardo kaimo nebeliko:
Kolūkis šypsosi tenai, 

Užaugęs ant dirvono pliko,
Užsukt mus moja būtinai.

Visa apylinkė Viedarių,
Visa senoji Lietuva 

Naujai atgimus susidarė— 
Jauna, gražidr vis sava!...
Bet man sena pirkia gimtoji

Vaidenas dieną ir sapne:
It plaštakėlė suplasnoja, 

Vilioja, masina mane...
Ai, mylimiausioji tėvyne,— 

Našlaitis aš čia be tavęs...
Vainiką liaudis tau nupynė— 

Gerovės, laimės ir garbės!
Sesutės broliškų Tarybų— 

Plačiaisiais sambūvio keliais-—
Pasauliui rodo naują ribą:

Naujus akiračius atskleis...
. Žygiuok pirmyn, brangi tėvyne,.

Su'žemės posūniais kartu, 
Kur .Leninas takus pramynė,—

Visiem ten sukt bus pravartu...
Kovo 26, 1957. <. ' . . ~ ,

Henry Wadsworth * t!
Longfellow

Š. m. vasario 27 d. sukako 150 metų, 
kai gimė vienas iš žymiausių Amerikos 
poetų — Henry Wadsworth Longfellow. 
Apie tai mes esame rašę trumpai; čia 
padu odame A. Jelistratovos straipsnį 
(pirmiausia tilpusį “Pravdoje”), nuo* 
dugniau aprašantį to poeto kūrybą. Šis 
straipsnis tilpo ir “Literatūra ir Menas” 
savaitrašty. Kadangi Lietuvoje visų 
žmonių vardus ir pavardes rašo fonetiš
kai, tai taip pat rašo ir šio amerikinio 
poeto—Longfelo. Mes taip ir paliekame. 
—Redakcija. " •

•
Visų pasaulio šalių pažangioji visuo

menė vasario 27 dieną pažymėjo įžymaus 
Amerikos poeto Henri Uodsuorto Long
felo 150-ąsias gimimo metines.

Rusų rašytojas IvanasBuninas, 1898 
m. išleidęs geriausiojo Longfelo kūrinio 
“Hiavatos giesmės” vertimą, to leidinio 
įžangoje pacitavo rašytojo pasakytus žo
džius apie poetus: “Tik tie poetai apvai* 
nikuoti, tik tų vardai šventi, kurie pa
darė tautas kilnesnes ir doresnes.” “Tuos 
žodžius,—toliau rašė vertėjas,— galimą^ 
pritaikyti jam pačiam. Jis ragino žmo
nes gyventi taikoje, mokė meilės ir bro
lybės, dirbti artimo naudai. Jo poemo
se ir eilėraščiuose visada “neregimai su
lieti gėris ir grožis.”

Aukščiausio kūrybinio subrendimo 
Longfelo pasiekė 40-50-aisiais pereito 
šimtmečio metais. Pirmą kartį visu bal
su kaip poetas Longfelo prabilo puikia
me lyriniame cikle “Dainos apie vergiją” 
(1842 m.), Tie astuoni eilėraščiai, skir
ti tragiškam Amerikos negrų-vergų li
kimui, liudija, kad poetas ėjo kartu su 
demokratiniu t anti vergoviniu judėjimu, 
kuris Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
XIX amž. viduryje buvo Įgavęs visa
liaudinį pobūdį. “Dainose apie vergiją*” 
vietomis praskamba susitaikstymo, sen- 
timentalinės-filantropinės gaidelės, ta
čiau jos nenulemia to ciklo reikšmės. 
Longfelo parodo negrus-vergus ne tik 
kaip kankinius, bet ir kaip herojines fi
gūras.

“Dainos apie vergiją” iškart išpopu
liarėjo Amerikoje bemaž tiek pat, kaip 
garsioji Bičer Stou “Dėdės Tomo trobe
lė.” Rusijos skaitytojai susipažino su

(Tąsa ant 3 puslapio)

LMS VEIKLA
Jau girdisi atgarsiai nuo tolimų jr 

artimų kolonijų, kad menininkai stro
piai rengiasi prie Meno Sąjungos Suva
žiavimo.

Tas, žinoma, paakstina Cbntro Komi
tetą paruošti ir paskelbti visus planus, 
kas rišasi su suvažiavimu ir parengi
mais, kad visiems delegatams, artistams 
ir svečiams būtų aišku.

KONFERENCIJA VYKSTA * 
šešt, gegužės 18 — nuo 1 vai. popiet 

iki 5 vai. popiet.
Sekmad., gegužės 19—nuo 10 vai. ryte 

iki 1 vai. popiet
PARENGIMAI

šeštadienį, gegužės 18 — KONCERTAS 
Sekmadienį, gegužė 19 — BANKETAS 

Pagerbimas P. Balevičiaus 
1 vai. popiet. Įžanga $2»50.

NAKVYNĖS: Jonas Juška ir V. 
Kazlauskas rūpinasi nakvynėmis ir de
legatų priėmimu. Jie kreipiasi į new- 
ybrkiečius, kurie galėtų priimti svečius, 
kad praneštų tuojau. Visi bus mielai 
priimti privatiniai.

O delegatai bei artistai irgi prašomi 
pranešt nakvynes komitetui per Centro 
raštinę anksčiau, jeigu nori užsisakyt 
vietą iš anksto. Arti prie salės viešbu
čių (hotels) nėra, bet prie La Guardia 
Ai r porto yra naujas moderniškas Motei, 
kur galima ir su karais pasiimt vietą. 
Būtų geriausiai, kad būtų užsakyta, ži
noma, iš anksto.

Taipgi,’ jeigu kurie mano atvažiuot 
penktadienį, tai praneškite, kad bū^jį 
galima parūpint priėmimą, šeštadienio 
vakare, 5 vai., bus duodama vakarienė 
delegatams, artistams ir svečiams, i

Suvažiavimas ib parengimai bus Li
berty Auditorijoje (Lietuvių Kultūri
niame Centre), 110-06 Atlantic Avė.,- 
Richmond Hill, N. Y.



Jonas Kaškaitis

Fssjsrakau AmerikoBi
®A

Žinios iš
ATSIMINIMAI

Privargę, prisitąsę, bevažinėdami, 
kad ir nepatogu, gavome neblogai pra- 
migt. Keltis nesiskubinom, nėra reika
lo. Tai taip ir visą dieną gulinėjom, sė- 
dinejom. Buvo ir trejetas merginu ar 
moterų, kartu su savo žmogum. Vien- 
sėdėlio šeimininkas irgi, matyt, tokiu 

.pabėgėlių reikalais pratęs rūpintis, da
vė kokio šilto viralo, duonos. Tai ir 
lūkuriojam, šnekamės su Sabaliauckioku 

* pusbalsiai. Taip su keleiviais nesileidom 
•į ilgesnius pokalbius. Visų veiduose ma
tei įtempimą, nerimastį. . .

4 Atėjo vakaras, atėjo ir naktis. Kažin- 
gi, ar teks šiąi naktį bėgt per sieną? 
Šemininkas pagaliau pranešė, kad ne: 
jis matęsis su vadu, tai anas sakęs., kad 
naktis nėra pakankamai tamsi. Teks 
panuobodžiaut. Pernakvojom ir antrą 
naktį. Daugiausiai vis gulinėdami, per
leidom ir antrą dieną. Galvą nuo aslos 
ištiesęs, pamatai, kad čia lygi vieta. 
Kelios tik nedidelės trobelės, keli mede
liai. Sniego nelabai gilu ir neperdaug šal- 

,.ta.
Sekam:] vakarą atrodo, kad naktis 

bus tamsi, šeimininkas sakė būt “ant 
pagatavo” del viso ko.
• Laukiam, kaip ant adatų. Pagaliau, 
apie vidunakti štai įeina ir mūsų va
das. Paragino visus sekti paskui jį, ir 
vis eit tik po vieną, žąselr, taikyt kojas 
dėt vis į ta pačią pėdą. Ėjom taip vingu
riuotu taku, gal varstą, gal du. Priė
jom ir pačia siena: upelis, krūmeliai, 
medeliai nutįso visa eile. Gana tamsu. 
Vadas uždraudė rūkyt ar degtuką žieb
ti. Užgynė ir šnekėlis. Kuo ramiausiai, 
kuo tyliausiai! Liepė pabėgot ir per
šokt per tą upeli bei griovelį. Tai ir ga
vom poeilui šokinėt. . .

Kai visas būrelis atsirado jau anapus 
"sienos, tai vėl jis mus vedė taino pat at
sargiai, žąsele ir labai tvliai, be kalbų, 

« be kosėjimo. Vėl koki varstą ar du ga
ivom taip žingsniuot, vis gana gyvai ir 
skubiai. Dabar jau galėjom ir truputį 
laisviau atsikvept. Dar vėl už varsto 
'kito priariėjopi prie kokio miesto ar 
priemiesčio. Tai iati prasidedanti Tilžė.

• _
Įvedė mus i kokią smuklę. Čia gausi

me apsistot tam kartui, o paskui —

jūs sau žinokitės. Vado pareiga baigta. 
Ir praleidom toj Prūsų smuklėj keletą 
valandų, iki išaušo diena. Praleidom 
triukšmingai! Po tiekos dienų tylėjimo, 
įtempimo, baimės, nerimo, reikia juk 
žmogui atsileis.t. Kas norėjo, gavo čia 
nusipirkt ko ir užkąst ir išgert.

Tai ir kandom, stiprinomės ir truputį 
gėrėm alaus, vokiško juodojo alaus, 
saldžiojo alaus. Kiti tai ir visai gerai 
įsikatišė. Ėmė balabaikas dainuot, šokt, 
dračytis. Apie guolį, apie miegą nie
kam nė galvoj. Džiaugies, jei gauni kur 
atsisėst ar prisišliet. . .

Rytojaus dieną ir išsiskirstė, išvaikš
čiojo visas mūsų bėglių būrys. Beje, 
to mūsų vado būta visai nekvailo. Jis 
prie tos sienos, prie to upelio suvedė 
gal ir dar kita tiek: kitas koks žmogus 
atvedė, kitais takais ir iš kitos slėptu
vės, gerą zuikelių būrį, ir mūsiškis .va
das visus dabar bėgdino ir šokdino per 
tąi upeliuką. . . o

Gerai, tai jau ir Prūsijoje. Jau sauges
ni jaučiamės mudu su Sabaliaucku Ta
du, tačiau rūpesčiai dar tebėra visi prie
ky. Kurgi dabar ir kaip dabar? Sliūk- 
nam gatvelėmis. Pasiklausiau vokiškai, 
kur čia geležinkelio stotis. Suradom. 
Stočiukė nedidelė, mat, čia tik priemies
tis, “Tilsit”, suambryta vokiškai. Pri
ėjom prie langiuko, prašau bilieto į 
Lozaną, Šveicarijon. . . Į Lozaną? 0 ar 
turiii gubernatoriaus leidimą ir pas- 
portą? Ne, neturiu. Atsako, bilieto už
sienin negalėsiu gaut! Tik Amerikon, 
girdi, be to visko galima išvažiuot. . .

Štai tau, kad norėjai. Ir pasidžiauk 
tu dabar su tuo Lozanos adresu ir su 
tom svajonėm paregėt Šveicariją. Nu
leidę nosis, bindzinam nuo stotelės. Pa- 
siėjėjom palei geležinkelio bėgius. Štai 
ir vėl kokia stotelė, dar mažesnė. Ir 
vardas koks keistas: “Pillkallen”. . . 
Kad tave paraižai! Tai jau drąsiai ir čia 
vokiškai suambryta, iš lietuviško Pilia
kalnio. Maniau, gal ko gera, gausime 
užsienio bilietą šitoj stočiukėj: paban
dyt juk galima. Sabaliauckiokas irgi 
taip sako: Klabenu duris. Kas čiagi da
bar? Užrakinta, Tai tau ir Vokietija, 
ir Prūsija, su tokiom geležinkelio stotim.

(Bus daugiau)

TEN, KUR GYVENO 
IR KŪRĖ PRANAS

SMUGLEVIČIUS

I lenrv Longfellow
V K 7

' (Tąsa nuo 2 puslapio)
tuo lyriniu ciklu 1861 m., kai jis, jau
kiai išverstas revoliucinio demokratinio 

' poeto M. Michailovo, buvo išspausdintas 
žurnale “So\ remennik.”

Visame pasaulyje Longfelo daugiau
sia išgarsėjo savo “Hiavatos giesme.” Ši 
poema teisingai laikoma jo šedevru.

Autoriaus sumanymu “Hiavatos gies
mės” sutelktiniu herojum turėjo būti vi
sa indėnę, tauta. Indėnu priešistorinei 

• praeičiai poetiškai nušviesti panaudoda
mas jų milus ir padavimus, Longfelo 
karti: norėjo išspręsti savo poemoje ir 
indėnu genčių istorinio likimo bei jų 
kultūros klausima. A •

Ten, kur jis išėjo is legendų srities į 
realios istorijos sritį, jo sumanyme iš
ryškėjo tam tikras romantinis naivumas. 
Tai ypač pasakytina apie paskutinį 
“GiesmU” skyrių, kuriame Hiavata visų 
raudonodžių vardu meilingai ir džiaugs
mingai sveikina “baltaveidžius” koloni- 

' atorius su kataliku misionierium prieš
akyje ir paveda jiems rūpintis savo tau
tos ateitimi. Visiškai aišku, kad tas 

f finalas griežtai prieštarauja istorinei ir 
meninei tiesai. Bet, laimei, tas klaidin
gas mėginimas sentimentaliai-krikščio- 
niškai pavaiduoti naikinamus ir išmirš
tančius indėnus, kaip buržuazinių kolo
nizatorių “mažuosius brolius,” Longfelo 
poemoje vaidino grynai šalutinį, trečia- 
eilinį vaidmenį. “Hiavatos giesmės” 
pagrindu buvo paimti, — nors ir per
kurti, — tikri, gyvi indėnų liaudies kū
rybos herojiniai paveikslai ir siužetai. 
Čia ir glūdi šio Longfelo kūrinio ypatin
go poetiškumo ir šviežumo paslaptis.

“Hiavatos giesmės” herojus — pasa- 
kų galiūnas Hiavata, mėnulio palikuo
nis, vakarų vėjo sūnus, lygiomis teisė- 

♦mis bendrauja ir su žmonėmis, ir su 
gamtos jėgomis. Apsuptas savo bičiulių 
—galingo stipruolio Kvasindo, Hiavata 
iškyla poemoje kaip tikras epinis hero-

3 pusk Laisvė (Liberty) šeštad., haland.

jus, kaip gyVas indėnų tautos narsumo, 
darbštumo ir išminties įsikūnijimas.

Poemoje gausu pasakų simbolikos: 
"pagal Longfelo sumanymą Hiavatos žyg
darbiai sudaro indėnų kultūros vysty
mosi pakopas. Jis stoja i sunkias grum
tynes su dangaus pasiuntiniu Mondami- 
nu, jaunu gražuoliu, apsirengusiu žaliai 
geltonu drabužiu, pasipuošusiu plunks
nomis; ant nugalėto Mondamino kapo 
išdygsta labai brangūs kukurūzai. Jis, 
išsiprašęs iš balto beržo jo baltos žievės, 
padirbdina pirmąjį luotą ir, Kvasindo 
padedamas, išvalo iš upės šiekštas, pa
šalina seklumas ir atidaro liaudžiai ke
lią į Didžiųjų Marių vandenis — į oke
ano plotus. Mūšyje jis nugali žuvų ka
ralių — eršketą Miše-Namą, kad galėtų 
apšviesti žuvų taukais trobeles tamsio
mis žiemos naktimis. Jis moko savo 
gentiečlus naudotis stebuklingomis gy
domosiomis žolėmis, o paskiau išranda 
rašmenis.

Žvalumo ir'gyvenimo džiaugsmo kupi- 
na, vaizduojanti kovą su gamta, darbą 
ir kūrybą, “Hiavatos giesmė” kartu yra 
persunkta lyrinio liūdesio: poetas su
pranta, jog jis atgaivina gražios, hero
jiškos, taeiaus jau negrįžtamos indėnų 
tautos praeities puslapius. Simbolišką 
prasmę turi herojaus bičiulių—stipruo
lio Kvasindo (buvusios indėnų galybės 
pabaiga) ir dainininko Čaibajabos (in
dėnų meno žuvimas) mirties epizodai, 
ir, pagaliau, Hiavatos išėjimas į Nusilei
džiančios Saulės šalį.

“Hiavatos giesme,” puikiai išversta 
į rusų kalbą Ivano Būni no, labai popu
liari tarybinių skaitytojų tarpe. Tai vie
na iš tų knygų, kurios džiugina poeti
nio jausmo šviežumu, žavi vientisų ir 
stiprių charakterių bei gražios pirmykš
tės gamtos vaizdavimu. Pospaliniu lai
kotarpiu “Hiavatos giesmė” rusų kalba 
buvo išleista kelias dešimtis kartų. Ji 

* yra išversta į armėnų, gruzinų, lietuvių 
ir kitų Tarybų Sąjungos tautų kalbas.

A. Jelistratova

Vilnius. — Tarybų Lietu
vos Visuomenė ruošiasi pa
žymėti šiemet sukankančias 
vieno žymaus XVIII šimt
mečio dailininko Prano 
S m u g levičiaus 150-ąsias 
mirties metines.

Smuglevičiaus pavardė 
tampriai susijusi su Lietu
vos sostine. Įsteigęs Vil
niaus dailės mokyklą, kuri 
davė lietuvių ir lenkų tau
toms eilę puikių tapytojų, 
Smuglevičius čia sukūrė ne
mažai paveikslų, atspindin
čių jo laikų tikrovę. Vil
niaus Valstybiniame dailės 
muziejuje išliko apie 40 
dailininko darbų. Būdin
giausieji šios kolekcijos ori
ginalai eksponuojami Lie
tuvos Kultūros ministerijos 
paveikslų galerijoje. Paro
doje yra akvareliniai Vil
niaus vaizdai, k u r i u o s 
Smuglevičius nutapė 1785- 
1786 metais, keletas etiu
dų, paveikslas “Lie t u v o s 
valstiečiai,” o taip pat — 
“Judita,” “Didvyrio laido
tuvės,” “Romėnės meilė tė
vui” ir kitos drobės istori- 
nėmos temomis. Smuglevi
čiaus tapyba papuoštas kai 
kurių Vilniaus pastatų vi
dus, skyrium imant, jis nu
tapė freskas vienoje univer
siteto bibliotekos salėje, ku
ri dabar vadinama dailinin
ko vardu. Iš Lietuvos Smu
glevičius buvo pakviestas į 
Peterburgą atlikti dekora
vimo darbų Michailo pily
je. Paskutines savo dienas 
dailininkas praleido Vilniu
je, kur ir palaidotas Rasų 
kapinėse.

Smuglevičiaus kūryba la
bai domisi tyrinėtojai. Me
no tyrinėtojas Vladas Drė
ma ruošia apie jį monogra
fiją, panaudodamas kai ku
riuos dokumentus, atsiųs
tus iš Liaudies Lenkijos. 
R a š ydamas monografiją, 
jis rado archyvuose daili
ninko 1798 metų autografą 
ir biografinio pobūdžio do
kumentus, kurie padeda 
pilniau nušviesti Smuglevi
čiaus gyvenimą ir kūrybą.

VERTINGA ISTORINĖ 
MEDŽIAGA

Kaunas. — Artėjant Di
džiojo Spali o keturiasde
šimtmečiui, vertingą istori
nę medžiagą paskelbė Lie
tuvos Žemės ūkio akademi
jos dauginti ražinis laikraš
tis “Žemės ūkio specia
listas.” Po rubrika “Taip 
gyveno ir dirbo tavo ben
dramoksliai, kai Lietuvoje 
šeimininkavo buožės ir iš
naudotojai,” laikraštis pa
sakoja, kad per penkiolika 
akademijos gyvavimo metų 
esant buržuazinei' santvar
kai .iš priimtų į šią aukštą
ją mokyklą 876 studentų 
diplominius darbus apgynė 
ir įgijo aukštąjį mokslą 
tik 125. Daugelis studen
tų dėl nepakenčiamų gyve
nimo sąlygų būdavo pri
versti mesti studijas ir eiti 
ieškoti darbo. Ir tai buvo

Lietuvos
tuo metu, kada, kaip rašė 
1937 m. “žemės ūkio aka
demijos metraštis,” Lietu
voje vienam agronomui vi
dutiniškai tekdavo 6 3 5 
ūkiai. Daugelis buvusių 
studentų dar ir dabar, pra
slinkus 15-20 metų, naudo
jasi galimybe baigti aukš
tąjį mokslą neakivaizdiniu 
būdu. Vien tik šiais metais 
gauta daugiau kaip 90 pa
reiškimų iš norinčių moky
tis neakivaizdiniame fakul
tete.

Laikraštyje skelbiama 
vertinga istorinė medžiaga 
iš akademijos pogrindinių 
partinės ir komjanimo or
ganizacijų veiklos, iš pa
žangiųjų studentų revoliu
cinės kovos epizodų.

Čia taij) pat parodytas 
studentų skaičiaus išaugi
mas akademijoje tarybi
niais metais, šiemet stacio

nariniu ir neakivaizdiniu 
būdu čia mokosi apie 3,000 
žmonių. Per pokarinių me
tų respublikos žemės ūkiui 
akademija paruošė 1780 še
šių šakų specialistų.

no patyrimu, sukauptu kovo
jant su žemės ūkio traumaiiz- 
mu.

Elta

(April) 27, 1957

MEDŪS
Jeigu dar neparsitraukėte Natū

raliu ) Raudonų Dobilų Medaus iš 
Thomsono, tai skubiai siųskite už
sakymų. Medus yra sveikiau val
gyti negu baltas cukrus.

Medus ir citrine sultys, arba Sage 
Tea ir medus, pagelbsti nuo šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Naturalio medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

5 svarai, pusė galiono, $2.50.
10 svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas
J. W. THOMSON

RFD 1, Rt. 32, N, Franklin, Conn.

LIETUVOS CHIRURGŲ 
PASITARIMAS

Kaunas. — Respublikinėje 
klinikinėje ligoninėje pasibai
gė dvi dienas vykęs respubli
kos chirurgų pasitarimas. Jo 
darbe dalyvavo apie 100 res
publikos specialistų, svečiai iš 
Latvijos. Pasitarimas išklausė 
ir apsvarstė 15 pranešimų 
svarbiausiais šiuolaikinės chi
rurgijos klausimais.

Daug dėmesio pasitarimo 
dalyviai skyrė apsvarstyti do
cento J. Jeržemskio ir medici
nos mokslų kandidato J. Ka-, 
raliūno pranešimams apie chi
rurgo taktiką gydant, aštrius 
tulžies pūslės uždegimus, per- 
foracines skilvio ir dvylika
pirštės žarnos opas. Rygos 
traumatologijos instituto pro
fesorius O. Rudenko pasidali

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng- 
kite Laisves naudai.

; AR BIBLIJOS
;■ PASAKA
!; apie Samsono spėką i 

turi kokią reikšmę?
i Kranas Bitautas, išradėjas Nau- 1 
; jos Gadynės “New Era’' mišinio!;
galvai mazgoti, sako: Stiprūs b 

įplaukai duoda energijos, daro j 
asmenį jaunu. Pats išradėjas > 
ir daugelis kitų jj vartoja jau [ 
per 40 metų ir jie turi jaunus ; 
plaukus ir nepaprastą energiją.! 
Išradėjas pataria visiems naudo-!; 
ti Naujos Gadynės mišinį. Pri-n 

; siųskite $2.00 .už 8 uncijų bonką.!; 
!; . F. BITAUTAS ;!
;! 303 So. Pearl St.

Denver, Colorado !;

Brooklyn, N. Y. ir Brockton, Mass.
Bus Suvaidinta Labai Juokinga Dviejų Aktų Operetė

“TEISMO KOMEDIJA”
Abiejose Vietose Suvaidins Brooklyno Aido Choras

Operetes režiserč ir muzikos dirigentė Mildred Stmsler

Brooklyne Įvvks Sekmadienį

Gegiažės 5 May Popieti
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.,
Pradžia 3:30 vai. popiet — Bilietas $1-50. — Prašome nesivėlinti.
Aido Choras kviečia visuomenę iš plačiosios New Yorko apylinkės 

suvažiuoti ir pasigrožėti muzika ir gražiu vaidinimu. '
______________,_____________________________________ u________ ____

Brockton, Mass. Jvyks šeštadienį

Gegužes 11 W57
Lietuvių Tautiško Namo Salėje

668 No. Main St., kamp. Vine St., Montello, Mass.
Vaidinimas lygiai 7 vai. vakare Įžanga $1.50 asmeniui

PO VAIDINIMO BUS KONCERTAS — SOLAI IR DUETAI
Kviečiame, iš visos Naujosios Anglijos visuomenę atsilankyti ir pamatyti 

gražų vaidinimą ir išgirsti malonių dainelių.
Liet urną Tautiško. Kamo Draugovė

Mokytoja-dirigentė Advokates rolėje Skundėjos rolėje

Jonas Grybas Petras Giabauskas Tadas Kaskiaucius
Gynėjo rolėje Sargo rolėje Teisėjo rolėje
\ 
■mkmmmmmmmm* msmm
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Motinų dieną ir vakarie
nę rengia Wilkes - Barrės 
Lietuvių Piliečių Klubas, 
kuri įvyks gegužės 19 d., 
Lietuvių svetainėje, 206 
Parrish St., Wilkes-Barre j. 
Bus duodami praisai, mu
zika ir šokiai. Svetainė bus 
atdara 4 vai. popiet. Va
karienė prasidės 5 vai. va
kare. įžangos bilietas — 
$1.25 asmeniui.

Taigi, Piliečių Klubo val
dyba ir rengimo komisija 
kviečia visus ir visas Wil
kes-Ba rrės ir visos apylin
kės lietuvius dalyvauti 
viršminėtame parengime. 
O rengimo komisija sakė, 
jog ji stengsis svečius pa
tenkinti, kaip geriausiai 
galės. Tad, manau, atsi- 
lankiusieji nesigailės.

Na, o Plymouth© progre
syviai piliečiai šiemet sau 
miegame. Žiemos sezonas 
jau praėjo ir pavasaris 
jau Įpusėjo, o mes gi nė 
krust.

Guodžiamės, kad jau se
ni ir jėgų nėra. Tiesa, se
natvė, o kai kuriuos dar ir 
apyjaunius ligos ir visokie 
negalavimai mums šįkart 
labai trukdo. Antai mūsų 
dar neperseni draugai Jer- 
viai: draugą Jervį jau ke- 
leri metai labai kamuoja 
mainų dusulys, ir dėl to jis 
nieko negali veikti, o dar 
prisideda ir jo žmonos liga, 
kuri jau suvirs metai kai 
serga ir tenka ją prižiūrė
ti. J. Liutackas, dar ne- 
persenas vyras, bet irgi 
mainų dusulio kamuoja
mas.

Praeitais metais daugiau
sia remdavomės draugais 
Navickais, kurie pasiryžu
siai ir teisingai dirbdavo 
kiekviename par e n g i m e. 
Bet draugą B. Navicką tas 
nelemtas mainų dusulys ir
gi kankina, o ypatingai šią 
žiemą draugas pagavo dar 
ir taip vadinamą šaltį, tad 
jis priverstas lankyti gydy
tojų, o gydytojas įsakė vis
ką “imti lengvai.”

Taigi draugas Navickas, 
tokių aplinkybių verčiamas, 
irgi atsisako parengimuose 
kiek smarkiau darbuotis. 
Kai tokio neskaitlingo bū
relio draugus paliečia viso
kie negalavimai, tai aišku, 
kad tai kenkia veiklai. Tai 
karti tiesa: kietosios ang
lies kasyklose po 10-15 me
tų išdirbusių vyrų tarpe 
beveik jau nerasi sveiko. 
Tačiau yra išdirbusių ir po 
30-40 metų mainose; tokie 
vyrai, jei sulaukė 60 metų 
amžiaus, tai jau mažai gali 
pavaikščioti. Tenka daly
vauti parengimuose, ir tuo
jau patėmiji, kokia tragedi
ja tarpe vyrų: užgroja mu
zikantai polką, žiūrėk, mo
teraitės ir dairosi, ar neiš
ves koks vyriškis patrepsė
ti, tačiau iš vyriškių tik 
vienas kitas atsiranda, ku
ris išveda moteraitę pasi
sukti kokiai porai minučių; 
gi didelė dauguma tik ap
link barą arba pasieniais 
sėdinėja, — o tai vis buvę 
smarkūs šokėjai.

Viename parengime, la
bai gerai atsimenu, viena 
smarki leiduke, o gal dar 
paėmus ant drąsos, kad jau 
užklupo sėdinčius vyrelius 
šokinti, o kadangi apyjau
nė, didelė ir stipri moterai
tė, tai kurį jau nutvėrė, tai 
ne kad loska, turėjo naba
gas šokti iki paskutinio 
kvapo, o vistiek tąso ir 
tiek. Tik kai jau tas varg
šas, visai netekęs jėgų, su
stojo ir pro ašaras ėmė 
prašytis, kad paleistų, na, 
paleido. Bet ji apsidairius 
griebėsi prie kitų, tačiau jie 
matė, kas dėjosi su anuo, 

tai jie šalinosi nuo tos 
smarkios leidukės, kas kur 
galėjo. O ji supykus kad 
jau užrėkė: tai ko jūs čia 
atėjote, drypsoji kaip lep
šės pasieniais?! Na, argi 
tai ne tragedija?

Taigi, kai visa tai perma
to i, senstelėję vyrai mai- 
nieriai jau daug ko nuveik
ti negali.

Bet, man rodosi, yra iš
eitis: jei vyrai mainieriai 
jau nėra pajėgūs, tai jų 
moterys daugumoj yra svei
kos ir pajėgios ir jos, vy
rams padedant, galėtų veik
lą gražiai palaikyti. Pav., 
kad ir mūsų grupelėje: po
ra moterų yra dar apyjau
nės, kitos kelios kad ir se
nesnės, bet dar gana tvir
tos ir jos, jei tik norėtų, 
galėtų gerai parengimuose 
pasidarbuoti. Marga reta 
Navickienė nekartą pareiš
kė: “Aš visuomet apsiim- 
siu organizacijų labui dirb
ti, jei kitos ir kiti apsiims 
man padėti; juk žinote, kad 
viena ar vienas nieko nega
li nuveikti.” Na, o iš vyrų 
turime porą Vincų, su ku
riais, kad ir senyvi, bet dar 
nesukliurę, moterims gali 
padėti: o gamtai atgijus, 
orui atšilus, gal ir mūšų 
jaunesni vyrai mainieriai 
sutvirtės taip, kad rengia
mame piknike ar kitokiame 
parengime jie irgi jau ga
lės darbuotis.

Taigi sekančiame susirin
kime turėtume pakelti klau
simą apie reikalingumą ko
kio parengimo, ypatingai 
mūsų spaudos išlaikymo 
reikalui.

Manau, jei tik tikrai no
rėsime, tai surasime ir ga
limybę. V. ž.

Brockton, Mass.
' Mirė lietuviai, seni 

Montellos gyventojai

Antanas Putvinskas iš dirb
tuvės buvo nuvežtas Į ligoni
nę. Ant greitųjų buvo padary
ta operacija. Mirė balandžio 
13 d. Palaidotas laisvai, Mel
rose kapinyne. Daug turėjo 
pažįstamų, tad laidotuvėse 
dalyvavo daug palydėtojo. .

Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių Klubo ir St. Roko pašai
piuos draugystės.

Paliko nuliūdime savo žmo
ną Julia (Pikelis); dukterį 
Phyllis, žentą Alfred Biliūną 
ii- anūką Antaną, taipgi sese
rį Veroniką Belkus.

i t • - n

Po ilgo sirgimo mirė Stasys 
Klimavičius balandžio 19 d. 
Paliko savo žmona Matildą, 
sūnų, dukterį ir anūkus; vie
ną seserį ir brolį. Priklausė 
prie Franklin ir Sandaros klu
bų ir St. Roko pašaipiuos 
draugystės.

Simon Chirokas mirė hošpi- 
ialy balandžio 21 d. Priklausė 
prie Franklin Klubo. Paliko 
žmoną Rose, sūnų ir seserį, 
Helen Adomaitis.

Abudu priklausė prie St. 
Kazimiero parapijos,. todėl 
palaidoti Kalvarijos kapinėse.

•

Neseniai turėjo operaciją 
Ona Vaitiekūnienė, kuri da
bar gydosi namuose.

Ona Kelley, Vaito žmona, 
buvo hospitaly, .dabar vėl 
parvežta į namus.

G. Shimaitis

Geriausias studentas
Brooklynietis Mark Press 

laimėjo pirmą vietą visos N. 
Y. valstijos aukštesniųjų mo
kyklų studentų konteste.

Mokyklų perdėtiniai pripa
žino, kad jis padarė 368 taš
kus iš galimų 420 taškų. Se
kantis studentas padarė 360 
taškų.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Sveikinimai Vilniai Teatruose
Vilnies šėrinmkų metinį su

važiavimą sveikina su dovane
lėmis :

M. E. Liepai .............. $8.00
J. Grybas ..................... 5 00
Chas. Balčiūnas ......... 5.00
Viso kol kas sudėta $66.00.
Kas daugiau ?
Iki suvažiavimo tepasiliko

tik viena savaite.
R. M.

SER(;\
K. Šimkus pasidavė ligoninėn

Kazys Šimkus, gyvenantis 
31-02 92nd St., Jackson 
Heights, vėl ligoninėj’.

Jis jau senokai serga. Jis 
anksčiau buvo liganinėj ir po 
sustiprėjimo lapo parvežtas 
namo. Gydėsi namuose. Bot 
laikui bėgant jo sveikata pra
dėjo eiti silpnyn ir Velykų 
dieną jį išvežė į Queens Ge
neral Hospital, 164th St., Ja
maica. Jis randasi ■l-tamo 
aukšte, E4.

Kazys yra iš amato kriau- 
čius-prescris. Jo žmona Ve
ronika sako, būtų labai gerai, 
kad jį aplankytų jo pažįsta
mi. Tas daug pagelbėtų ligo
niui. Kazys taipgi yra LDS na
rys.

MIRĖ
Mateušas Endrikis 
palaidotas bal. 25

Balandžių 21 d (Velykų 
dieną) mirė Mateušas Endri
kis - Hendrick, 65 metų am
žiaus, gyvenęs 185 Wyckoff 
St., Brooklyne.

Gimęs Ylakių parapijoje, 
Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 
1911 m., »apsigyveno Stough
ton, Mass. Iš amato Endrikis 
buvo siuvėjas. Į Ameriką at
vyko jaunas berniukas, pirmą 
darbą gavo Stoughton Rub
ber Co., prie nuo lietaus paltų 
siuvimo. Vėliau Brockton, 
Mass., jis buvo užsidėjęs sa
vo dirbtuviukę siuvimui nuo 
lietaus paltų.

Dar Stoughtone gyvenda
mas Mateušas Endrikis vedė 
Bronislava (jos pavardes po 
tėvais neteko sužinoti). Susi
tuokė abtr labai jauni, šeimy
nos d asi gyveno dvi dukteris 
Valeriją ir Helen, taipgi sūnų 
Valerijoną. Visi vaikai dabar 
suaugę, gyvena Brooklyne.

Vėliau per daugelį motų 
Endrikis gyveno Brooklyne, 
dirbo adatos pramonėje. Vie
nu tarpu buvo ir čia įsisteigęs 
Fur Shop — futrų siuvimo ir 
taisymo dirbtuviukę, tačiau 
neilgai jis ją išlaikė, grįžo 
vėl Į dirbtuvę siuvimo pramo
nėje.

Prieš metus laiko Mateušas 
Endrikis pradėjo jausti skaus
mus nugaroje. Atsikreipus 
pas gydytoją,’ padarius diag- 
nozą, surasta, kad jis turi vė
žį nugarkaulyje. Per apie še- 
šius mėnesius prieš mirtį bu
vo guldomas tik ant nugaros, 
kentėjo baisius skausmus, ne
galėjo nė kiek pasisukinėti 
bei pasivartyti.

Mateušas buvo konservaty
vus, tikintis . žmogus, bet no 
fanatikas. Jis skaitydavo 
Laisvę ir atsilankydavo į jos 
parengimus. Apšvietus reika
lams jis teikdavo finansines 
paramos.

Jo kūnas ■ buvo palaidotas 
balandžio 25 d., šv. Kazimie
ro kapinėse, Brooklyne. šer
menų pareigas atliko M. P. 
Bieliausko laidotuvių Įstaiga, 
660 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

įjudinti liko žmona Bronis
lava, dukterys ir sūnus.

Likusiai šeimai nuoširdi 
užuojauta. 

_:___
Už akį laimėjo $75,000

Hackensack, N( J., gyven
tojas Nat Randolph teisme 
laimėjo $75,000 už* auto ne
laimėje praradimą kairėsėš 
akies.

W ag n e r i s ragino policiją 
raportuotu kaip kankinimu 

ji išgavo prisipažinimus
Miesto majoras R. Wagner 

kreipėsi į policijos komisijo- 
nieri’u Kennedy - su raginimu, 
kad būtų išduotas raportas, 
kaip jėgos vartojimu, tai yra, 
kankinimu, “ p risi pa ž in i m a i ’ ’ 
buvo išgauti iš nekaltu žmo

ni i ų.

Kaip žinia, dabar spaudoje 
.’skelta sensacija, kad policija 
privertė R. Ericksoną ir jo su
žadėtinę . Barbarą Campbell 
prisipažinti, kad jie užmušė 
jos motiną, taipgi, kad Erick
son as užpuolė tūlą Mary 
Rasmussen.

Dabar iškelta, kad Mad'.y 
Rasmussen atakavo Higgins, 
tas pats, kuris neseniai tapo 
suimtas už dviejų moterų už
mušimą, o Barbara Campbell, 
įdrąsinta fakto, kad jos drau
gas dabar išteisintas, atšaukė 
savo prisipažinimą. J i sako, 
kad ji buvo taip ilgai ir bru- 
tališkai policijos klausinėta,

Geležinkelio ekspreso 
vairuotoju streikas
Now Yorke dabar streikuo

ja geležinkelio ekspreso 
(Railway Express) sunkveži
miai vairuoto jai. Railway Ex
press tai kompanija, kuri iš 
vieno miesto į kitą pristato 
dalykus geležinkeliais, o vie
tose išvežioja savo sunkveži
miais.

Dar praeita savaitę sustrei
kavo Railway Express vaivuo- 
to.jai Chicago je, Newarke, 
Philadclphijoje ir eilėje kitų 
miestų, šią savaitę prie strei
ko. prisidėjo New Yorko vai
ruotojai.

Dujos aptroškino
33 žmones

Bronxe 33 šeimų apartmen- 
tinis namas prisirinko pilnas 
anglies dujų T aptroškino 33 
žmones. 16 žmonių reikėjo 
nuvesti ligoninėn.

Nuodingos dujos prasiveržė 
iš skiepo nuo pečiaus ir pasi
skleidė po visus apartmmen- 
tus. Sakoma, tai atsitiko dėl 
netinkamų anglių deginimo. ’ 

FIRMA

PARCELS TO RUSSIA, INC.
Yra Pati Atsakomingiausia

Persiuntime Siuntinių į Tarybų Sąjungą 
(Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitas)

Siunčiame su muito apmokėjimu čia ant vietos

Garantuojame pristatyt paliudymą su gavėjo parašu 
ir pareiškiame:

Mūsų prezidentas Mr. Johin Feigner šiomis dieno
mis tik grįžo iš Maskvos, kur jis susitarė su Inturistų 
įstaiga gana patenkintomis sąlygomis įdaryti siun
tini u s kas del muito.

Mūsų firma yra įgaliota apkainuoti dėvėtus dalykus pagal jos 
pačios nuožiūra, ir iš savo pusės užtikrina teisingą ir nuoširdų, 
įkainavimą, kas patenkintų siuntėją ir Inturistų įstaiga.

Mes taipgi lesame Inturistų įstaigos įgalioti ruošti 
turistų kelionę iš Jungtinių Amerikos Valstijų į 
Tarybų JSąpuingą, kaip individualių! žmonių, taip ir 
grupių.

Jeigu norite apsilankyti Tarybų Sąjungoje 
tai kreipkitės pas mus:

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Tel.: Ingersol 7-6465 _ Jngersol 7-7272

ir tardyta, kad ji įpuolė istori
jon ir pasirašė po prisipažini
mu, kurį policija jau buvo pri
rengusi.

Policija tame “prisipažini
me”. surašė, kad Ericksonas 
užmušė Barbaros motiną, o ji
nai jam tame padėjo. Dabar 
policija priversta ieškoti tikrų 
nusikaltėlių;

Spauda sako, kad tos iš
spaustos išpažintys ne vienin
telės, kad policija, kuomet nei- 
steįagul greit surasti tikro kal
tininko - kriminalisto, deda 
pastangas kaip nors išgauti iš
pažintį iš Įtariamų asmenų.

Policijos komisijonierius ža
dėjo Wagneriui pravesti nuo
dugnų tyrinėjimą, iškelti, ko
kie policijos pareigūnai yra 
atsakingi už tokios rūšies tar
dymus ir juos nubausti.

Bet spauda nurodo, kad tai 
ne pirmu kartu policijos komi- 
sijonieriai daro tokius paža
dus.

Polic. pašovė žmoną, 
užmušė jos advokatą
Policistas Ed. Pegram revol

verio šūviais sužeidė savo 
žmoną Beryl, o jos advokatą 
J. A. Smith ant vietos užmušė.

Jis buvo su žmona atsisky
ręs ir jai alimoniją mokėjo, 
bet dabar ji pareikalavo di
desnės alimonijos už vaiko 
užlaikymą.

Jis norėjo sūnelį pats au
ginti, bet nelaimėjo. Perpykęs 
paleido šūvius darban.

Dabar jis kalėjime, žmona 
ligoninėje, advokatas šerme
ninėje, o sūnelis be tėvelių.

DOVANA GĖLYNUI
Paskiausiai šį pavasarį 

LKC gėlyną apdovanojo K. 
Balčiūnas—$2.00. Dėkui!

Gėlynas yra jau viskuo 
šiam sezonui aprūpintas. 
Tik pievutei trąšos neduo
ta, ir gėlininkas nemano ją 
šiemet tręšt. S. V.

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

City Center teatras atnauji
no populiaraus muzikalio vei
kalo “South Pacific” persta-1 
tyjną. Tas jnuzikalis veikalas 
praeityje net per kelerius me
tus buvo vaidinamas be per
stojo New Yorke.

Little Carnegie teatras Man- 
hattane rodo francūzų filmą 
“Nanna”. šis filmas parem
tas klasiniu francūzų literatū
ros kūriniu.

World teatras Manhattan c 
rodo vokišką filmą “Velnio 
generolas”’ (“The Devil’s Ge
neral”).

Linksmoji operetė jau 
tik už savaitės

Operetę “Teismo komediją” 
Aido Choras suvaidins už sa
vaitės sekmadienį, gegužės 5, 
Liberty Auditorijoje, Atlan
tic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 3:30 
\al. po pietų. Biletas $1.50.

Operetės pastatymui, dai
noms ii*, vaidybai, vadovauja 
Mildred Stensler. Vadovau- 
čiose rolėse geriausieji choro 
solistai. Ir visas choras sten
giasi atlikti savąją užduotį, 
kaip geriausia gali. Gegužės 
5-ą turėsime Įdomų popieti.

Choras kviečia visus dainos 
ir vaidybos mėgėjus pažiūrė- 
reti choriečių kelių mėnesių 
darbir sukurtos operetės.

C-tė

Žymus advokatas bus 
kalbėtoju Pirmosios 
Gegužės mas. mitinge

I Komitetas už socialistinę i 
vienybę, kuris rengia šių metų 
bendrą kairių grupių Gegužės 
Pirmosios paminėjimą, skel
bia, kad prisidėjo dar vienas 
kalbėtojas ■— negras advoka
tas Coprad Lynn, žymus ko
votojas už civilines teises. Jis 
yrą socialistams artimas libe
ralas.

Komiteto už socialistinę 
vienybę pirmininkas McAvoy, 
kuris pirmininkaus mitingui, 
sako, kad mitingo obalsiai bus 
tokie:

“Tuojau uždrausti atomi
niai vandenilinius ginklus ir 
baigti bandomuosius sprogdi
nimus; ištraukti visų šalių ka
rines jėgas iš užsienio teritori
jų, kur jos nesirastų; civilinės 
teisės ir civilinės laisves vi
siems.”

McAvoy sako, kad tai yra 
plataus pobūdžio programa, 
aplink kurią gali vienytis visi.

Kaip jau buvo pranešta, 
mitinge kalbės komunistas 
Charney, kuris sėdėjo kalėji
me poį Smitho aktu, profeso
rius DuBois, “American So
cialist” redaktorius Bert 
Cochran, Socialistų darbinin
kų partijos veikėja Moyra T. 
Weiss, pacifistas Mušte ir kiti.

Mitingas Įvyks Gegužės Pir
mosios vakare Plaza , Hall, 
2nd Ave. ir 7th St., New Yor
ke.

Užrašykite Laisvę savo draugui

• I . , ‘

iiMATTHEWAj
BUYUS

:: (buyauskas) ;
Cl •

; LAIDQTUVIU
DIREKTORIUS

•ac—ac-

:: 426 Lafayette St. ;
• Newark 5, N. J. '

MArket 2-517211 , '

Ahclnai Cn f et prijos Darbininkai

Visiems Šiframs *
Kreipkitės Asmeniškai •

AL. GREEN ENTERPRISES 
c/o FORD MOTOR CO. 

’ CAFETERIA
Rout 17, Mahwah, N. J.

(80-86)

Cunninghamas turi ir ’ 
kitą bėdą: nedamokėtą » 
didoką mokesčių sumą’

Miesto tarybos narys Cun-* 
ningham turi nemažai bėdų, 
— jis ne tik įveltas į visokias 
pinigines machinacijas. už 
kurias, kaip atrodo, jam reiks 
nešdintis iš tarybos, bet ju.-m 
dabar susidomėjo ir valstybės 
mokesčių departmentas. Mat, 
vienas dalykas veda prie kito. 
Iškelta, kad Cunninghamas 
turėjo tam tikrų ryšių su grin
dimo ir asfaltavimo kompani
ja, kuriai žarstė kontraktus^* 
Jeigu jis taip darė, tai turėjo 
ir pelno sau. Klausimas dabar 
keliamas mokesčių biure: ar 
jis mokėjo taksus? , 4

Taigi, Cunninghamo padė
tis daba)*, sakoma, nepavydė- 
tipa. Tuo tarpu miesto majo
ras Wagneris susitiko su mies
to tarybos pirmininku Shar-^ 
key ir abu tarėsi, ką daryti, 
kad nepasikartotų tokie daly
kai, kaip su Cunninghamu ir 
Quinn’u. Sakoma, kad miesto 
taryboje yra daugiau . tokių * 
skandalų, nors jie dar neiški
lo paviršiun.

AREŠTAVO 23 JAUNUKUS
Policija suėmė Prospect 

Parke 23 jaunamečius ir kal-^ 
tina juos prigulėjime muštuku** 
gengėje. Tėvai turėjo užsta
tyti kaucijos po $50 kiekvie
nam. .

Subvėj užmušta jauna moteris

Einant traukiniui Edith Jo
seph nukrito nuo stoties plat
formos ir pakliuvo po trauki
nių ratais. Kol jos kūnas buvo 
išimtas, grafikas buvo sulaiky
tas 35 minutes.

. PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH. ‘

Žiemos Sezono užbaigimui, LDS 
21 kp. ruošia banketą, sekmadienį, 
balandžio 28 d. Draugijų salėje, 
4097 Porter. Pradžia 5 v. v. įžan
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)s

Mes išnuomuojame Tuxedos, ‘ 
Frakus ir kitus vakarinius kos
tiumus.

JAMAICA 
FORMAL WEAR CO.

• Mr. S. Cohen, sav.
166-21 Jamaica Ave.

Jamaica, L. I. — OL. 8-6418.
“Puikūs kostiumai 
pagražina vyrą"

Harveys’ Mens Dress Suit Shop 
of Queens Village. 

Complete line of latest models. 
TuxCttos, Full Dress. 

Open to 9 P. M. 
HARVEY’S FORMAL WEAR 

212-35 Jamaica Avenue 
Queens Village, L. I. 

HOlIis 4-0720.

Išrodykite gražiai tose vestu
vėse ar parengime. Mes patar
naujame visiems Queens gyven
tojams. Turime tuxedos, frakų 
ir kitų vakarinių kostiumų. Kai
nos prieinamos.

GRAND TAILORS
88-05 Grand Ave., Elmhurst, L. I. 

HA. 9-8266.

In its radiant promise of life ?
I everlasting, may each of us for; I f 
Easter find the inspiration of ' 
hope and faith fulfilled. J

MRS. BLANCHE WITEK .i
I Lie. Undertaker ’ I k
; 209 Avenue A, N.Y.C.—AL. 4-9826. ’ 
; Air cond.—2 chapels—OR.7-9791. ;
1 (76-83); I?

4 pusi. LaIbtB (Liberty} šeštad., baland. (April) 27, 1957
< " r ■ . /




