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K RIS LA I
Pažangiečiams dėl 

pagalvojimo.
Stoka Įsitikinimo.
Juokdariai.
Be principų ir be gėdos.

Rašo A. Bimba

Kai dabar eina Laisvės fi
nansinis vajus. noriu visų 
draugų atkreipti dėmesį į ;«>- 
karna pavyzdi

Chicagoje, Marquette Parka 
balyje, šv. P. Marijos Gimimo 
bažnyčios parąpijonai pasi
statė naujutėlę bažnyčią.

Apie ją duomenis mačiau 
Cfiicagos kunigų Drauge 
(geg. 11 d.).

Tam bažnyčios statymui 
parapijonai sudėjo $700.000' 
Vien tik penki altoriai, daryti 
Italijoje ir is Italijoj impor
tuoti, lėbavo $75.000! Suolai 
kainavo 20.000 dolerių. Var
gonai — 20.ooo dolerių !

Parapijomis K a z i m ievas 
Aleksandravičius p a aukojo 
$5,200. A. Petkus ir J. Evans 
paklojo $5.000! Ir taip toliau.

v Dabar, savo duosnumą paly
ginkime su duosnumu šv. Ma
rijos Gimimo parapijos para
pijom!! Negalime pasilyginti.

, Ir, dar, su pasididžiavimu 
Draugas praneša, kad tie pa
lys parapijonai tuojau pradės 
statyti milžinišką naują kle
bonams ir jų gaspadinems 
kleboniją. Gal vėl kaštuos 
keletas šimtų tūkstančiu dole
rių! «.

Todėl, sakau, draugai, jei
gu mes, pažangiečiai, įsitiki
nimo ir idėjos žmonės, paro
dytume nors dešimtadalį to 
duosnumo, kokį parodė Chi- 
ęagos parapijonai. mūsų de
šimties tūkstančų dolerių fon
do vajus būtų vieni niekai!

Labai atidžiai klausiausi 
prezidento Eisenhowerio kal
bos, mums visiems jo per radi
ją patiektos praėjusį antra
dienį. Užsispyręs jis reikalavo 
milžiniškojo jo biudžeto ne 
doleriu nekarpyti!

Bet man atrodo, kad jis 
kalbėjo be jokio įsitikinimo. 
Atrodė, jo kalba keno nors ki
to parašyta. Beveik kiekvie
name sakinyje žodžiai gerklėj 
užsikirsdavo.
* O tai buvo todėl, kad jis 
gynė imapginamą. nepateisi
namą val’estybinių išlaidų po
etiką.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
kavalieriai (šimutis ir Grigai
tis) vėl pradėsią rinkti para
dus ant ilgos peticijos. Peticija 
būsianti pasiųsta prezidentui 
į Washington^, su prašymu 
jiems “išlaisvinti” Lietuvą. 
Prieš porą metų pasiųstoji pe
ticija nieko nemačijusi.

Tam žygiui karštai pritaria 
kanadietis J. Kardelis. Bet jis 
siūlo pataisymą: Kam, girdi, 
tesurinkti tiktai vieną
parašų? Parašus, sako, reikia 
rinkti po visą pasaulį. Tada 
“ne vieną milijoną parašų 
vežtų vienas sunkvežimis, bet 
visa sunkvežimių vilkstine, 
gal keli šimtai, gal tūkstan
čiai!” (Neprik. Lietuva, geg. 
Ši d.).

Duokite Kardeliui progą 
pasirodyti juokdariu ir .jis jū
sų nesu vi Is!

Mirė Povilas ž a d e i ki s, 
“Smetonos ministras Wash
ingtone”. Tai buvo žmogus, 
kuris per septyniolika metų

Haiti valstybėlėje 
vystosi sukilimai

Por-au-Prince. — Fran- 
cūziškai kalbančioje negrų 
valstybėje Haiti, kuri ran
dasi Vakarų Indi jose ir tu
ri apie 3 milijonus gyven
tojų, vėl neramu. Sukili
mai išsivystė St. Marc uos- 

j te ir ten įsisteigė adminis- 
jtracija, kuri neklauso cen- 
| tralinės valdžios. Šis uos
tas randasi apie 40 mylių 
i nuo sostinės Port-au-Prin- 
| c ė.

Sukilėliai pastatė barika
das vieškelyje, kuris, jun
gia tuodu miestu ir nelei
džia valdžios jėgoms prisi
artinti.

Haiti dabar valdoma tam

Beckasbando ant greitųjų 
atsimokėti skolas- grąžino 
vežikų unijai dar $100,000
Washingtonas. — Vežikų 

(Tymsterių) unijos prezi
dentas Dave Beck, kuris 
dar tebekamantinėjamas 
semitiniame komitete apie 
jo- finansines machinacijas 
ir didelių sumų “skolinimą
si” iš unijos fondų, dabar 
bando desperatiškai atsi
griebti, atmokėti tas sumas., 
kurias jis pasiėmė. Prane
šama, kad dar šiomis savai
tėmis jis sugrąžino unijai 
$100,000. Iš viso jis jau su
grąžino $370,000, bet yra 
pakankamai pamato many- 
tt, kad jis pasisavino dau
giau, ypatingai visokiais 
aplinkiniais keliais.

Tuo tarpu ACLU (Ame
rikos civilinių laisvių są
junga) paskelbė, kad Bec- 
ko tyrinėjimuose senatinis 
komitetas laiks nuo laiko 
nusižengia ir paneigia jo 
civilines teises. Bet ACLU 
sako, kad tyrinėjimai, ku
riuos tuo pačiu ‘laiku pra
veda AFL-CIO vadovybė, 
yra pilnai korektiški.

Senatiniame komitete
demokratinis senatorius
Kennedy (Iš Mass.) sakė, 
kad neteisinga tyrinėti ir 
kamantinėti tik unijos vadą 
Becką, o palikti ramybėje

buvo sveti mos į rankos maitina
mas iš Lietuvos pagrobtais 
ton dais.

Jį maitino mūsų Valstybės 
departmentas. Jį maitino tais 
pingais, kuriuos Smetona bu
vo iš Lietuvos išvežęs ir pasi
dėjęs Washingtone, bet ku- 

mil.jouą 11 juos mūsų vyriausybė “užšal-
dė”.

Kokia žmogaus sąžinė iš 
svetimos rankos imti ir sveti
mus pinigus naudoti! Tik pa
galvok, mielas skaitytojau.

Tokiu pat parazitu yra Lo
zoraitis ir dar keletas kitų 
žmonių be jokių principu i r 
be .jokios gėdos!

Pagaliau, kur sąžinė, jau 
nekalbant apie politinį protą, 
mūsų Valstybės departmento 
pareigūnų, kuomet jie tuos 
parazitus užlaiko svetiniais 
fondai^ ?

tikros egzekutyvės tarybos, 
po to, kai prezidentas Ma- 
gloire, bandęs tapti dikta
toriumi, tapo ištrenktas ir 
po jo net du prezidento pa
reigas einą ministrai viens 
po kito taipgi tapo išstumti.

Kokio plauko yra tie su
kilėliai St. Mare uoste, ne
žinia, nes pranešimai spau
doje ir per radiją čia gana 
migloti. Ar įvyko karinių 
susirėmimų tarp sukilėlių 
ir valdžios kariuomenės, 
dar nežiną.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

savininkus, ir direktorius tų 
korporacijų, kurie surišti 
su Becko suktybėmis. Jis 
nurodė, kad senatinis ko
mitetas turėtų pašaukti An
heuser-Busch, Freuayf 
Trailer Co., Associated 
Transport Co. ir kelių kitų 
firmų savininkus.

Laikraštininkams Ken
nedy sakė, kad kaip dabar 
tyrinėjimas vedamas, jis y- 
ra vienpusiškas, nes tyrinė
jant tiktai unijos vadą, 
žmonėse susidaro įspūdis, 
kad unijos yra suktingos, o 
privatinės firmos nekaltos.

Saudas vyksta 
•/ 

pas Husseiną
Ammanas. — ’ Saudi-Arū- 

bijos karalius Saudas, ku
ris lankėsi Irako sostinėje 
Bagdade, dabar atvyksta 
čia, į Ammaną. Jordano ka
ralius Husseinas buvo 
kviestas vykti Bagdadan, 
bet jis to nenorėjo. Jis vie
toje to pakvietė Saudą at
vykti čia.

Arabiškame pasaulyje 
sakoma, kad dabar susida
rė kaip ir du frontai: trys 
karalijos (Arabija, Jorda
nas ir Irakas) prieš dvi 
respublikas: Egiptą ir Siri-J 
ją. Karalijos pro-vakąrie- 
tiškos, respublikos neutra- 
listinės. Tik viena respub
lika, Libanas, lieka svyruo
jančioje padėtyje ir dar ne
žinia, prie kurio bloko ji 
prisidės, nors šiuo metu ji 
bent kiek artimesnė pro- 
vakarietiškam blokui.

Jordanas ir Irakas, taip
gi Arabija, tuo tarpu pra
dėjo deportuoti egiptiškus 
mokytojus ir valdininkus. 
Mat, iš Egipto, kaip iš la
biausiai civilizuotos ir ap- 
sišvietusios arabiškos ša
lies, kitos šalys visuomet 
skolinosi mokytojų, admi
nistratorių ir tarnautojų. 
Dabar Irakas ir Jordanas 
juos deportuoja, nes kaltina 
juos pro-egiptiškoje pra- 
pagandoje.

Kaip moterys gyveno 
Lietuvoje po Smetona
Vilnius. — Lietuvos spau

doje dabar iškeltas rapor
tas,7 kurį Smetonos režimo 
laikais sudarė Dotnuvos, že
mės ūkio akademija. Tas 
raportas tuo laiku nebuvo 
skelbtas spaudoje, nes jis 
rodė, kokioje pasibaisėtino
je padėtyje gyveno Lietu
vos darbo moterys. Rapor
tą sudarė studentė K. Ken- 
stavičiutė. Štai ką ji iškėlė 
(1936 metais):

Viename kambary asme
nų 4.5. . . Miega virtuvėje 
27% asmenų. . . Viena lova, 
teisingiau, guolis (suoluose, 
šalipečiuje), tenka 1.7 as
menims.

Apšvietimas butų langais 
menkas, dirbtinis apšvieti
mas žibalinėmis lempomis 
nepakankamas, apie 12% 
lempų be stiklų, o 1%- butii 
apsieina balanų žibinimu.

Lovos skalbinius keičia: 
kas 2 savaites 37%-, kas me
nuo 35%ų kas 3 mėnesius 
22%, rečiau 9% . Klumpes 
nešioja 76%, batus tik 2%, 
kitos — vyžas.

Apie 19% moterų visai 
nevartoja muilo.

Kaimo moteris yra per
daug užversta darbais, ypač 
vasarą, kai darbo diena 
siekia 16 valandų per parą, 
žiemą moters darbo diena 
nusileidžia iki 12 valandų. .. 
Tik 18%; moterų turi paly
ginti laisvą šventadienį, ki
tos ir šventomis dienomis 
turi dirbti beveik taip, kaip 
ir šiokiomis dienomis.

Mėsos valgo kasdien tik 
2%? moterų, per savaitę 4 
kartus gauna mėsos 22%>, 
retai 37%, o labai retai val
go mėsos 39%.

Pomidorai vartojami re
tai; salotos, ’ ridikėliai ne- 
madoje. . . Pasitaiko mote
rų, kurios ir vasarą žalu
mynų nevartoja. Vitaminų,’ 
matomai, per maža gauna, 
ypač žiemos ir pavasario 
metu. Nėra ko stebėtis, jei 
rachitas taip labai viešpa
tauja ir deformuoja mūsų 
vaikus.

Apie 83%; moterų nė ko
kių darbo ir kitokių lengva
tų'neturi nėštumo metu. . '. 
Tik 1.9%> ginmdė su akuše
rės pagalba, o be jokios ar
ba su pripuolama pagalba 
9.7%. Nenormalių gimdy
mų būta 1390. Negyvų pa
gimdytą 2.1 %>.

Apie 19.3% kūdikių pasi
miršta nesulaukę 12 mėne
sių amžiaus.

Tik 33%> moterų pasisakė 
sveikos esančios. . . Po gim
dymų sirgo 40.6%. Džiova 
sergančių moterų pasitaiko, 
bet jos nė savęs nesaugo ir 
nieko nedaro, kad kitų ne- 
apkrėstų.

Racionalinė mokslinė me
dicina kaimo moterį labai 
mažai yra tepalietusi. Apsi
einama be kokio mokyto 
gydytojo naminėmis žolė
mis, nužadėtojais, šundak-

Molleio valdžia jau 
esanti arti krizės

♦

vėliausios 
žinios

Paryžius. — Francūzija 
vėl randasi arti kabineto 
krizės. Spauda jau kalba a- 
pie premjero Mollet pasi
traukimą. Krizė sukelta ne 
vieno kurio pamatinio klau
simo, o keliolikos, bet tie 
visi klausimai kartu suda
ro, sako “Le Monde”, “be
veik nepakeliamą naštą”.

Radikalai-socialistaį su 
Mendes-Franče priešakyje 
paaštrino kovą prieš val
džia, reikalaudami keistiV 7

politiką Alžyre. Mendes- 
France sako, kad dabartinė 
Molleto politika padaro su
sitarimą su alžyriečiais vis 
labiau negalimu. Pačioje

Stassenas grįžta pranešti 
apie nusiginklavimą; esąs 

labai viltingai nusiteikęs
Washingtonas. — Iš Lon

dono sugrįžta Harold Stas
senas, specialus prez. Ei
senhowerio padėjėjas nusi
ginklavimo reikalams. Jis 
ten per kelis mėnesius daly
vavo nusiginklavimo dery
bose, kurios buvo vedamos 
po Jungt. Tautų globa. 
Stassenas, sako gerai infor
muoti šaltiniai, yra labai 
viltingai nusiteikęs. Jis lai
kosi nuomonės, kad pas
kiausieji tarybiniai pasiūly
mai nusiginklavimo klausi
mais yra priimtini, kad juos _____ ;_______ ___ ___  X___

Finikas išėjo 
iš kalėjimo

Berlynas. — Spandau ka
lėjime, kurį kartu tvarko 
Amerika, Tarybų, Sąjunga, 
Britanija ir Francūzija, li
ko tik trys žymūs naciniai 
karo z kriminalistai, kurie 
buvo nuteisti didžioje Niu- 
renbergo byloje: Hitlerio 
padėjėjas Rudolf Hess, na
cinio jaunimo vadas Šira- 
chas. ir amunicijos minist
ras Speer, kuris taipgi 
tvarkė vengrų darbininkų 
verbavimą Vokietijai.

Visa eilė kitų kriminalis
tų jau paleista dėl senatvės 
arba negalavimo. Dabar ke
turių valstybių nutarimu 
paleistas buvęs ekonomijos 
ministras Walter Funk. 
Jam kalėjime padarytos ke
lios operacijos. Jis. turi 66 
metus amžiaus.

Funkas 'jau išvyko Va
karų Vokietijon, kur dabar 
randasi ligoninėje.

Funkas gimė Trakhenen 
miestelyje (Trakėnuose), 
Rytprūsiuose, netoli Lie
tuvos pasienio.

I 

tariais, bobutėmis. . *.
Dirba moteris tol, kol dėl 

ligos arba apsilpimo atsigu
la į lovą. . . Geresnėms hi
gienos sąlygoms esant kai
mietės moters ne taip greit 
pasentų ir nebūtų tokios, li
gūstos.

Socialistų partijoje auga 
nepasitenkinimas karu Al
žyre. Atvirai sakoma socia
listų mitinguose, kad šis 
karas dar bjauresnis, negu 
buvo Indokinijos, o rezulta
tai bus tokie patys — Fran
cūzija turės pasitraukti.

Nuo Mendes-France at
skilę radikalai, kurie eina 
su konservatoriais ir kata
likišku centru, iš kitos up- 
sės atakuoja Molletą už per- 
didelius mokesčius. Premje
ras pasakęs savo partijos 
vadovybei, kad jis nepla
nuoja likti prie vairo dau
giau, kaip kokias dvi savai
tes.

galima imti pagrindu toli
mesnėms diskusijoms. Jis 
toje prasmėje raportuos 
prezidentui Eisenhoweriui 
ir sekr. Dullesui.

Tuo pačiu laiku, kai Stas
senas išskrido Washingto- 
nan, tarybinės delegacijos 
galva Zorinas išskrido 
Maskvon. t

Stassenas turėjo pribūti 
Washington an penktadie
nio rytą ir popiet rapor
tuoti Dullesui. Gerai infor
muoti Valstybės depart
mento šaltiniai sako, kad 
tarp Stasseno ir Dulleso 
viešpatauja gan griežtas 
nuomonių skirtumas, nes 
Dulles nesutinka, kad tiek 
gero atsiekta Londone. Ma
noma, kad Stassenas ir Dul
les abu bandys pakreipti 
prezidentą Eisenhoweri sa
vo pusėn.

Derybose dalyvavo Ame
rikos J. V., Tarybų Sąjun
ga, Britanija, Francūzija ir 
Kanada. Tai vis valstybės, 
kurios turi atominiai-van- 
denilinius ginklus ir dery
bos vyriausiai sukėsi apie 
tų termobranduolinių gink
lų uždraudimą, apie orines 
inspekcijas ir panašius da
lykus.

Krautuvių darbininkų 
25 procentai gauna 
mažiau negu dolerį

Washingtonas. — Darbo 
departmentas sako, kad A- 
merikoje yra 6,033,000 dar
bininkų, kurie dirba krau
tuvėse. Ketvirtadalis jų, sa
ko Darbo departmentas, ne
uždirba nei dolerio valan
doje. Kitaip sakant, jie yra 
tarp žemiausiai apmokamų 
darbininkų šioje šalyje. 
Didžiulė dauguma krautu
vių darbininkų’ dar nepri
klauso unijoms.

. _______ &—
Naujas N. Y. Medikales 
draugijos prezidentas

Dr. T. B. Givan, brooklynie- 
tis, išrinktas prezidentu New 
York o valstijos medikales 
draugijos.

Washingtonas. — Penk
tadienį vidudienį pranešta, 
kad didysis sąskrydys-pil- 
grimiada prieš rasizmą čia 
pilnai pasisekęs, kad šū
vy ko kiek daugiau žmonių, 
negu tikėtasi. Oras masi
niam mitingui buvo palan
kus ir visa sostine radosi 
po šios pilgrimiados įspū
džiu. *

Tokyo. — Tūkstančiai ja
ponų demonstravo prie Bri
tanijos ambasados ir pro
testavo prieš vandenilinės 
bombos sprogdinimą. .

Washingtonas. —Visiems 
kalbant apie Becko rezigna- 
vimą, jis. pats pareiškė, kad 
nieko panašaus nebus, —. 
jis nepasitrauks, — ir tiek.

Londonas. — Parlamen
tas 308 balsais prieš 259 at- 

įmetė darbiečių pasiūlymą 
išreikšti nepasitikėjimą 
Macmillano valdžia. Dar- 
biečiai reikalavo nepasiti
kėjimo išreiškimo, kaltinda
mi, kad toriu valdžia ivėlė 
Britaniją į nereikalingą ir 
klastingą "karą prieš Egip
tą. Prieš siūlymą balsavo 
visi konservatoriai, kurie 
parlamente turi daugumą. 

Į Grupė dešinių torių, kurie 
atsimetė nuo Konservatorių 
partijos, balsavo kartu su 
savo draugais konservato
riais.

Silverton, Texas. — Jau 
surasta, kad tornadas už- 
mlušė ne 14, o 20 žmonių 
Texaso Panhandle srityje. 
Žalos pridaryta labai daug.

Croton, Conn. — Vande
nin nuleistas t/ečias Ameri
kos atominis submarinas.

Sovietai jau nelaiko 
giminių atsakomingais
Maskva. — Tarybų Są

jungos generalinio proku
roro padėjėjas Kundriance- 
vas pasakė amerikiečiui ju
ristui prof. Bermanui, kad 
panaikintas tam tikras įsta
tymas, pagal kurį giminės 
tam tikruose atsitikimuose \ 
buvo laikomi atsakingais t 
nusikaltimuose. Taip, pav., 
dezertyrų giltinės galėjo 
būti administraciniu būdu 
nubausti ištrėmimui pėn^^ 
keriems metams. Kundria- 
cevas sakė, kad jau kelinti 
metai, kaip tas įstatymas 
nenaudojamas gyvenime, ir 
dabar jis bus oficiališkai 
panaikintas. Žmonės nega
lės būti baudžiami už jo
kius nusikaltimus, kuriuos 
atlieka kitas asmuo, būtų 
jis šeimos narys arba arti
ma giminė.

Jakarta. — Vorošilovas 
kalbėjo didžiulei beveik pu
sės milijono žnmnių mi
niai Sumatroje. Su juom 
ant platformos radosi pre
zidentas Sukamo. Voroši
lovas ragino indonezus prie 
vienybės savo į krašto sta
tybos labui.
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PREZIDENTAS APIE BIUDŽETĄ
PRAĖJUSĮ antradienį prezidentas Eisenhoweris sa

kė kalbą apie biudžetą, pasiūlytą Kongresui. Jo kalba 
buvo transliuota per radiją ir televiziją.

Kaip žinia,, prezidentas pasiūlė ir reikalavo, kad 
Kongresas užgirtų daugiau kaip 70,000,000,000 dolerių 
biudžetą. ’ Tai didžiausias taikos metu biudžetas mūsų 
šalies istorijoje.

Prieš tokias dideles išlaidas sukilo daug Kongreso 
narių, sukilo net ir kai kurie republikonai, prezidento 
partijos nariai-veikėjai. Jie sako, jog biudžetas yra per 
didelis, išlaidos baisios — ginklavimosi reikalams išlai
dos, kitoms šalims dovanos, administracijos ir t. t., pi
nigų sumos pernelyg didelės.

Prezidentas kadaise siūlė, kad Kongresas jo biudže
tinį projektą apsvarstytų ir, kur būtinai reikia, apkar
pytų jį.

Kai Kongresas (komitetuose) pradėjo tai svarstyti, 
prezidentas ir jo visa administracija pamanė, kad eina
ma per daug toli, kad norima per daug “karpyti”. To
dėl jis, prezidentas, sako, negalima per daug mažinti 
projektuojamas išlaidas.

Tuo tikslu prezidentas Eisenhoweris ir kalbą sakė. 
Dar vieną kalbą jis sakys sekamą savaitę, — vis tuo pa
čiu klausimu.

Atrodo, kad Kongreso nariai nerodo palinkimo pre
zidento kalbos klausyti. Kongresmanai ir senatoriai, 
mat, gauna iš savo rinkėjų reikalavimus, idant biudže
tas būtų sumažintas. Kongresmanai. žinodami, kad seka
mais rhetais bus rinkimai, nenori nusidėti savo rinkė
jams, todėl linkę ir jų balso klausyti.

Kalbėdamas apie milžiniškas sumas — apie 40 bili
jonų dolerių — skiriamas, gynybos reikalams, preziden
tas, be kitko, priminė ir tai, kiek dabar daug gynybos 
reikalai lėŠuoja.

Jis sakė: kadaise lėktuvinis bombonešis pastatyti 
kaštavo $3,500,000, o šiandien, naujesnis, geresnis bom
bonešis kaštuoja $8,000,000. Submarinų statymas šian
dien kaštuoja du kartu tiek, kiek seniau, etc.

Žinoma, kaštuoja daug, nes kompanijos, kurios tai 
atlieka, imasi milžiniškus pelnus.

Prezidento kalbos klausytojuose, be abejonės, kilo 
ir tokia mintis: kodėl gi nesumažinti ginklavimosi? Ko
dėl gi neiti prie konkretaus susitarimo su kitomis' ša
limis'ir nereikalauti, kad ginklaVimasis būtų sumažin
tas visur? Ginkluojasi Amerika, ginkluojasi kitos ša
lys. Visoms tenka panešti milžiniškus sunkumus tik 
dėl to, kad vyksta lenktynės ginklavimesi — ypatingai 
lenktyniuojama atominėje srityje.

Kuo ir kaip šis biudžeto sudarymo klausimas užsi
baigs, matysime neužilgo. Vieną dalyką eilinis pilietis 
turi žinoti: prezidentas ir Kongresas, svarstydami biu
džeto reikalus, svarsto jo pinigus. Na, o eiliniuose pilie
čiuose, darbo žmonėse, jau seniai reiškiasi pageidavi
mas, kad būtų sumažinti taksai už pajamas, nes jie dar
bo žmonėms labai gyvenimą sunkina.

Keistas piešinys ant gai
dų viršelio: puošniai apsi
rengęs vyras laiko įbedęs į 
smilkinį pistoletą. L ___ .,
vingrių raštu parašyta 
“L’adieu de la patrie (“At
sisveikinimas su tėvyne”).

Seni žmonės pasakoja, 
kad tas piešinys ant Ogins
kio polonezo viršelio atsira
dęs štai kaip: prancūzų 
gaidų leidėjas, prieš pusan
tro šimto metų išleidęs 
Oginskio polonezą, norėda
mas greičiau jį išparduoti, 
paleidęs gandą, kad polone
zas buvęs parašytas kompo
zitoriaus mylimajai ir kad 
autorius, žinojęs, jog ji ište
ka už kito, atvedęs prie jos 
langų orkestrą ir, polonezui 
skambinant, nusišovęs... E- 
sama ir labiau tikėtinų, 
taip pat romantiškų yersi- 
jų apie šio kūrinio istoriją, 
tačiau, ar kuri nors iš jų 
atitinka tikrovę, sunku pa
sakyti.

Gerai žinoma, kad kuni
gaikštis Mykolas Kleofas 
Oginskis, 1793-94 metais 
ėjęs Lietuvos iždininko par-, 
eigas, vėliau aktyviai rėmęs 
T. Kosciuškos sukilimą, bu
vo gabus kompozitorius, 
parašęs pluoštą polonezų 
bei kitų kūrinių ir net ope
rą. Kai kas teigia, kad jis 
sukūręs ir lenkų h i m n o 
“Jeszcze Polska nie zginęla” 
melodiją... Šiuo metu popu
liarus tik jo polonezas “At
sisveikinimas su tėvyne,” 
plačiai žinomas stačiai O- 
ginskio polonezo pavadini
mu.

Kažin ar būtu verta da
bar prisiminti kunigaikštį- 
kompozitorių, bet, kad ir 
kaip keista, jo muzikos pa-

ir auksinėmis 
apykaklių, di- 

kuriame jie
lyromis ant 
delis namas, 
gyveno, — viso tai priklau-

O šalia Is® Oginskiui. Jis sakydavo
i “mano orkestras,” didžiuo
damasis, kad greta Ogins
kio polonezo yra žinomas ir 
Oginskio orkestras.

Iš kur gi atsirado Rieta
ve simfoninis orkestras ir 
kas jame grojo?

Bogdanas Oginskis ir jo 
brolis Mykolas užsienyje 
matė pas įvairius didikus 
naminius, nuosavus orkes
trus. Iki 1861 metų bau
džiauninkų orkestrus tu
rėjo ir. stambesnieji Ru
sijos dvarininkai. Tačiau 
įsteigti tokį orkestrą Lietu
voje buvo toli gražu ne
lengva. Juk čia pereito 
amžiaus viduryje nebuvo 
muzikantų profesionalų, ne
buvo paplitęs ir naminis 
muzikavimas.

Tokių pareigų eiti į Rie
tavą atvyko buvęs aktyvus 
1863 metų sukilimo daly
vis Juoz. Kalvaitis, Varšu
vos muzikos instituto di
rekcijos r e k o m e n duotas, 
kaip geras vargonininkas ir 
pianistas, sugebantis orga
nizuoti chorą ir orkestrą.

Per kelerius metus Rie
tavo dvare išaugo būrys 
muzikantų. Be to, kuni
gaikštis pasikvietė dar 
žmonių, tarnavusiu carinės \ V 7 A-
armijos orkestruose. Po 
kurio laiko pakviestas čekų 
dirigentas jau rado čia ne
mažai jaunuolių, pramoku
sių groti įvairiais instru
mentais.

ORKESTRANTAI IR 
AUKLĖTINIAI

Dirigentas L Mašekas,
mėgimas, kuri paveldėjo jo prieš atvykdamas pas O- . - . - _ -a • • 1 * 1_i ____-. ~

LITERATURA-MENAS.

GOMULKOS KALBA
LENKIJOS Apvienytosios darbininkų (komunistų) 

partijos Centro Komitetas sušaukė savo narių plenumą, 
kuriame pirmasis sekretorius Vladislovas Gomulka sa
kė kalbą. Jis kalbėjo per penkias valandas.

Šis plenumas buvo pirmas po to, kuris įvyko praėju
sių, metų spalio mėnesį, kai Gomulka buvo grąžintas 
partijos vadovybėn.

Šiame plenume Gomulka priminė tą jau žinomą 
tiesą, kad kiekviena socialistinė salią turi teisę ir gali 
socializmą vykdinti truputėlį kitokiomis metodomis, ne
gu, sakysime, Tarybų Sąjungoje vykdama. Kodėl? To- 
dės, kad kiekvienoje šalyje yra truputį kitokios sąlygos.

Kinijoje, pavyzdžiui, socializmas vykdomas biskį 
kitaip, negu kad buvo vykdomas, tuojau po Spalio re
voliucijos, Rusijoje. Lenkijoje, Gomulka sakė, taipgi yra 
tam tikrų skirtingų sąlygų, todėl pereiti ’ visus tuos e- 
tapus, kuriuos; perėjo Rusijos ir kitų tarybinių tautų 
gyventojai, netenka.

Tačiau Gomulka pastebėjo: be disciplinuotos, be 
centralizuotos komunistų partijos socializmo vykdyti 
negalima. Daugiau. Jis priminė, kad visos Lenki jos, — 
jos žmonių laisvių ir demokratijos praplėtimas, — atei- • 
tis, remiasi tuo,, kaip tvirta yra komunistų partija. 
Juo partija bus tvirtesne, tuo greičiau bus'galima pra-; 
plėsti demokratines žmonių teises.

Gomulka smarkiai kritikavo tuos, kurie puoselėja, Į 
kurie skelbia, būdami partijoje, buržuazinę ideologiją. : 
Jis tiesiog pasakė: kas nesutinka su partijos principais ■ 
ir tvarka, turi pasitraukti iš jos, o jei ne, tai bus išprašy
ti laukan!

Amerikos komercinei spaudai ši Gomulkos kalba la
bai nepatiko.* Sako, Gomulka krypsta link stalinizmo!

2 pusi. Laisvė (Liberty) šeštadienis, geg. (May) 13, 1957

vaikai ir anūkai, yra susi
jęs su tam tikru Lietuvos 
muzikinio gyvenimo etapu. 
O apie šį dalyką verta pa
kalbėti, ttio labiau, kad mū
sų muzikos istorijos klau
simais mes literatūros, 
ja, beveik neturime.

RIETAVO DVARE
Praėjo 50 metų nuo 

dienos, kai tolimojoje Flo
rencijoje mirė buvęs Lietu
vos iždininkas ir Kosciuškos 
bendražygis. Ir štai iškil
mingas, bet kartu nuspal
vintas švelnaus liūdesio, O- 
ginskio polonezas suskam
bėjo Rietavo dvare. Čia jo 
buvo klausomasi su tikru 
pasididžiavimu, nes dvaras, 
kuriame dabar skambėjo 
muzika, ir orkestras, kuris 
ją grojo, priklausė kompo
zitoriaus anūkui —• kuni
gaikščiui' Bogdanui Ogins
kiui.'

Kas sekmadienį popiet 
keliasdešimt orkestrantų 
sueidavo į r ūmus groti. 
Kunigaikštis buvo tos nuo
monės, kad orkestras turi 
groti tiktai šeimininkui,. 
Kartu su svečiais jis sėdė
davo, didelės salės balkone7 
tarp kibuluose užaugintų 
palmių,’ o apačioje grodavo 
orkestras. Pasibaigus pro
gramai, kuri jam bučiavo 
pateikiama iš anksto, gra
žiai surašyta dideliame po
pieriaus lape, jis galvos 
linktelėjimu pagirdavo diri
gentą ir mostu paleisdavo' 
orkestrą. Surinkę instru
mentus* ir gaidas, orkest
rantai tyliai išeidavo.

Tai buvo 20 metų po bau
džiavos panaikinimo, ir pa
tys muzikantai nebuvo ku
nigaikščio nuosavybė. Ta
čiau instrumentai, gaidos,, 
pilkos orkestrantų unifor
mos su žaliais lampasais

dė

tos

•ginskį, ilgai grojo smuiku 
užsienio orkestruose. Gerai 
žinodamas savo meto orkes
trinį repertuarą, jis, be to, 
mokėjo dirbti su muzikan
tais. Rietave jis pradėjo 
repetuoti tiek su pučiamųjų 
orkestru, tiek ir su simfo
niniu. Jo reikalavimu bu
vo nuolat papildoma orkes
trinės muzikos gaidų biblio
teka.

Kunigaikštis apgyvendino 
muzikantus viename dvaro 
pastate. Jie gaudavo pilną 
išlaikymą, privalėjo giedoti 
bažnyčios chore' ir retkar
čiais padėti dirbti skubius 
1 aukų darbus, 
gaudavo naminės 
gds drabužius ir 
kaip ir kitas smulkmenas. 
Išėję apmokymą ir pradėję 
groti orkestre, gaudavo 
puošnią uniformą su antpe
čiais ir lyromis, geresnį 
maistą ir neblogą algą 
(nuo 3-5 iki 20 rublių per 
mėnesį). Todėl kiekvienas 
mokinys būdavo suintere* 
suotas greičiau išmokti gro
ti savo instrumentu, kad 
dirigentas jį pasodintų į 
orkestrą.

Buvę Rietavo orkestro1 
muzikantai prisimena, kad 
juos mokė pats dirigentas. 
Bet pagrindinį vaidmenį 
vaidino vyresnieji orkes
trantai, kurie kiekvienas 
savaip mokė', jauniausius. 
Laikas nuo laiko Į. Mašekas 
patikrindavo1 mokinius, vie
niems leisdavo iš pradžių 
sėdėti orkestre, bet negroti 
— tik stebėti, kitus pakel
davo į orkestrantus.

Atskirais laikota r p i a i s 
vykdavo ir teorinių dalykų 
pamokos, bet jos nebūdavo 
reguliaraus pobūdžio, Kai 
kurie mokiniai stengėsi iš
mokti groti ir vargonais,. 
Tikėdami, kad ši specialybė

Mokiniai 
medžia- 
maistą,

M K. Sarbievijus ir 
jo amžiau^ užmiršta 

poezija
Dabar Lietuvoje susidarė palankios 

sąlygos išrausti iš šimtmetinių dulkių 
sąnašų ir parodyti žmonėms tuos di
džius, amžiais mūsų tautos sukurtus ir 
sukauptus kultūros lobius, apie kuriuos 
anksčiau žinojo tik ant pirštų suskaito
ma mokslininkų saujelė.

Mes dabar atkasame tuos lobius tam, 
kad jie pasklistų po Lietuvos žemę ir 
išspausdinti nueitų per skaitytojų ran
kas.

Vienas amžiais pamirštų kūrėjų yra 
vilnietis Motiejus Kazimieras Sarbievi
jus (1595-1640). Jis buvo jėzuitas, ViL 
niaus akademijos mokinys, vėliau jos 
profesorius, karaliaus Vladislovo IV rū
mų pamokslininkas, žymus to meto poe
zijos teoretikas, pagarsėjęs kaip stam
bus poetas. Sarbievijus rašė lotynų kal
ba. “Lyrinėse knygose” Sarbievijus, be 
eilėraščių, skirtų dangaus ir žemės vieš
pačiams, apdainuoja karus su grasinan
čiais Europai turkais, Lietuvos gamtą, 
lyrinius pergyvenimus, duoda stambų 
pluoštą filosofinių mąstymų, elegijų, ku
pinų liūdesio ir skausmo rimų.

Tačiau bene didžiausią vertę turi po
eto bendradarbių neįvertintas ir tik po 
jo mirties išleistas stambus eilėraščių 
ciklas “Miškų žaidimai” (1769), apdai
nuojantis Lietuvos miškų grožį, Vladis
lovo IV medžioklių vietas, Merkinės, 
Metelių ir Leipūnų apylinkėse.

Šis kūrinys—tai tikras gamtos poe
zijos perlas, virpąs ir spinduliuojąs ryti
nės rasos lašeliais, skambąs paukščių 
muzikos garsais, valstiečių dainomis, 
siauclžiąs Lietuvos miškais, dvelkiąs pie
vų, laukų ir gojų kvapsniais, globiąs mus 
dienų ir naktų atšešėliais, vėsiomis šim
tamečių ąžuolynų • paunksnėmis, tviskąs 
žydrų ežerų if upių bangomis.

Niekas iki Mickevičiaus neįstengė 
taip apdainuoti Lietuvos gamtos grožio, 
kaip Sarbievijus.

Geriausi “Lyrinių knygų” eilėraščiai 
ir “Miškų žaidimai,” išversti j lietuvių 
kalbą, dabar pirmą kartą išleidžiami 
stamboka atskira knyga.

♦ ♦ ♦

Gamtos grožybes
Baigęs savo krupščią bruzdą kasdieninę, 
Užmiestin išeisiu į žalius laukus, 
Lukiškėn nuvyksiu ar į Nemenčinę, 
Linksmas išbraidysiu Bezdonių miškus.
Pasidžiaugęs eglėm, jų gaiviu pavėsiu, 
Aš kaimely, palei žilstančius skirpstus, 
Ant vejos, prie seno slenksčio, atsisėsiu, 
Žemėj išdėliosiu paprastus pietus. •
Numalšinsiu alkį šiam tykiam kampely 
Kaimiškom gėrybėm: duona ir druska. 
Gausiu šviežio pieno ar vandens puodelį, 
Vaisių leis nuskinti obelies šaka.

J

O užsigardžiuojaųt po kaimiečio duonos, 
Jeigu dar magėsis nesoti burna,— 
Gomurį palepins žemuogės raudonos; 
Kas prieš jas tos austrės, kas ta murena!
Šitaip vienas kukliai pasiviešnagėjęs, 
Išeinu prie upės/vaikštau lankomis. 
O jei kartais audrą skelbia drungnas vė- 
Bėgu pasislėpt po klevo šakomis [jas,
O visų smagiausia vakaro sulaukus, 
Įlankoj gėrėtis žaidimu spalvų.
Valtin įsisėsti, venterius ištraukus, 
Iškratyt laimikį, spurdančių žuvų.

Girios rakštumyne stumbras sumauroja,* 
Aidas upės kriaušiais skardi pratisai. * 
Ten krūmynuos smulkios kielės vakaroja, 
Gluosniuose lakštučių praskamba balsai.
Toly piemenėlių sukliegia birbynė, 
Kaimenė tursuoja išganom senom, 
Iš darbų sugrįžta žemdirbių kirbynė, 
Kaimas pabaigtuvių sugaudžia dainom. 
Ten keliūtėm klegia pakinkyti ratai, 
Žmonės aukso pėdus veža į namus... 
Ir prisimeni šį prietemėlių metą 
Savo bičiulius ir jų taurius jausmus.
Vakaro ramybė džiugina artoją, 
Aidi sąmojai ir juokas, ir daina. 
Kaimas nerimauja, klega ir kvatoja, 
Su linksmybėm baigias vasaros diena.

“ Iš lotynų kalbos vertė 
ALBINAS ŽUKAUSKAS

TEOFILIS TILVYTIS

Pavasario lyrika
Pavasaris. Tai reiškia—saulė, vyturys...
Sodely obelaitė skleidžia rausvą žiedą... * * 
Bet argi tai .jau mūsų darbo lauko vidurys, 
Ar apie tai, kas reikia, šiandien giedam?
Dažnai aš pagalvoju šiaip ir taip, , *
Ne kartą aš į savo sąžinę kreipiausi, 
Bet viena reikia pasakyt tvirtai,—
Ne vyturys, draugai, pavasarį svarbiausia.
Bemąstant apie visa tai aš pavargau,
Minčių ramiai, tvarkingai aš išreikšt nemoku; 
Berželių liaupsintojai lai neužsigaus, 
Jei myliu aš ne žaliavą, o darbo žmogų.
Jis vaikšto susikrimtęs po laukus, 
Giliai Įsismeigė Į širdį darbo kreivė,— 
O ton poetas, prisisiurbęs vynuogių sunkos, 
I patalą, kaip ruonis, įsiraivė.

Jam nesuvokt nei liaudies darbo, nei kelių, 
Ant naujo kaimo pamato jis nusispiauna.
Dar trūksta mums ir pašaro, 'ir gyvulių, 
Gal jie toliau tegu rimuoja florą, fauną? •

Aš myliu darbo žmogų... Kaip kilnu ir dora; 
O kaip gi mano meilė pasireiškia, kuo?
Matau aš jį, išėjęs pakvėpuoti grynu oru, 
Su savo žmonele, dukra ir meškiuku.
Ant nugaros jis velka lentgaliu ryšelį,— 
Įžiebs parėjęs krosnį, vandenį užkais, 
Vaikai jam deklamuos eiles apie oželį, 
Jisai didžiuosis, džiaugsis mokytais vaikais.
Ir jei lig šiol pasilikau grubus poetas,—
Dėl to, kad daug sunkumų guli ant širdies, ♦ 
Kad išvados sumišusios neranda vietos, 
Besiblaškydamos neranda išeities.
Nusiraminome naujam tarybų uoste, 
Manydami, kad dingo bėdos ir vargai; 
Jeigu poetas nebenori artimo paguosti, 
Tada poetas skursta pats, draugai.

Paguosti artimą... Taip prėska, neskanu.
Tie žodžiai atsiduoda ubagynu.
Gailiesi, dainiau, žmogui tam dainos, x 
Kuris tau viską, ko tik trokšti, pagamino?
Su raukšlėmis ir rūpesčiais veide
Jis laukia iš poeto ne turtingo rimo, 
O tvirto atsako į tūkstančius “kodėl”
Ir draugiško, širdingo patarimo-

Paskatinimo laukia ir aiškios minties,
Kuri nuskaidrintų jo platų darbo lauką, 
O tu iš vieškelio į šunkelius meties,
Nuo vėjo veidą ir akis bandai išsaugot.
Jauties puikiausiai tu karklynuos, putinuos, 
Gėrėdamasis meile putpelės ir strazdo;
Mums reikia plieno* duonos ir tokios dainos, 
Kuri sulaužytų kapitalsto klastą.

t

juos išgelbės, jeigu jie vė- 
i liau neras darbo orkestruo
se. •

Po kurio laiko Rietavo or- 
! kestras tiek pagarsėjo, kad 
! Bogdanas Oginskis ir jo 
į brolis Mykolas, Plungės 
i dvare taip pat įsteigęs or- 
' kestrą, pradėjo gauti iš 
įvairių Lietuvos vietų pra- 

į šymus priimti vaikus mo
kytis muzikos. Taip į Rie- 

: tavą ir Plungę suvažiavo 
nemažai gabių vaikų.

Koks pajėgus buvo Rie
tavo orkestras,- galima 
spręsti iš to, kad čia būda- 
vo atliekami Haidno,, Mo
carto, Bethoveno, Šuberto ir 
kitų kompozitorių simfoni
niai kūriniai, Listo vengtiš-

kos' rapsodijos ir daug kitų 
dalykų. Tarnavę Rietavo 
orkestre paskutiniu jo gy
venimo laikotarpiu prisime
na ten groję ir kai kuriuos 
sunkius orkestrui Čaikovs
kio kūrinius, jų tarpe uver
tiūrą ‘T812 metais,”' kurią 
atliekant dalyvauja simfo
ninis sąstatas, pučiamųjų 
orkestras ir varpai.

ČIA MOKĖSI 
M. K. ČIURLIONIS
1888 metais Mykolas 

Oginskis pagal savo pažįs
tamo .daktaro Markevičiaus 
r e k o m e n .daciją priėmė į 
Plungės orkestrinę mokyk
lą Druskininkų vargoninko 
sūnų, 13-metį M y k<a 1 o j ų

Konstantiną Čiurlionį—be
simąjį įžymų lietuvių kom
pozitorių ir dailininką, pir
mąjį lietuvių kompozitorių 
profesionalą. Jaunuolis čia 
mokėsi groti fleita, susipa
žino su teorinių dalykų pa
grindais, bandė savo kūry
bines jėgas muzikos ir dąi- 
lės srityje. Jau žymiai vė
liau jis pasakojo apie tuos 
įspūdžius, kuriuos jam kaip 
muzikui padarė pažintis su 
orkestru, kaip dailininkui—’ 
gražios Plungės apylinkės, . 
Babrungo upelio krantai*

Matydamas, kad jaunuo- • 
lis labai gabus, M. Oginskis 
nutarė padėti jam įgyti 
rimtą muzikinį iššilavini-

(Tąsa 3-ciam pust J



Kunigaikščių' Oginskių 
muzikantai

(Tąsa iŠ 2-ro puslapio) 
j
mą ir patarė važiuoti j Var
šuvą, žadėdamas teikti ma
terialinę pagalbą. Nors ir 
gana nereguliariai, M. K. 
Čiurlionis gaudavo Ogins
kio žadėtą pagalbą studi
juodamas Varšuvos muzi
kos institute, o vėliau ir 
.Leipzige.

OGINSKIŲ PRAMOGOS
Vasarą B. Oginskis vyk

davo i Majorenhofo (dabar 
—Majorų) vasarvietę prie 

* Rygos, kur buvo jo' vila. 
Kartu važiuodavo ir visas 
orkestras. Čia, kaip ir Rie
tave, orkestras kas savaitę 
surepetuodavo naują pro
gramą, kas sekmadienį kon
certuodavo. Kai kada kon
certai vykdavo ir Rygoje, 
kur Oginskis vykdavo pas 
pažįstamus turtuolius.

B. Oginskis labai didžia
vosi savo pučiamųjų orkes- 

’ tru, kuris tikrai buvo labai 
stiprus. Kartais tas pasi
didžiavimas įgaudavo gana 

■ neįprastas formas. Antai, 
kai kas iš buvusių Rietavo 
orkestrantų prisimena, kad 
buvo laikotarpių, kai muzi
kantai kunigaikščio valia 
pavirsdavo kavai eristais, 
nes jam labai patikdavo 
apsirengus prašmatniu 
mundieriu joti pas pažįsta
mus dvarininkus su didele 
palyda ir gražiai unifor
muotu orkestru, susodintu 
ant vienodos spalvos žirgų.

...IR JŲ GALAS
1902 metais mirė M. 0- 

ginskis. Vaikų jis neturė
jo, kunigaikštienė muzikos 
'nemėgo, o orkestrantus, 
kaip prisimindamas savo 
jaunystę, pasakojo M. K. 
Čiurlionis, niekino. Pagal 
kunigaikščio testamentą 
Plungės orkestrantams bu
vo išdalinti instrumentai, 
kuriais jie grojo jo orkes
tre, ir jie išėjo, kur kas no
rėjo.

Rietavo orkestras po ku- 
♦rio laiko taip pat pakriko, 
nes B. Oginskis, bylinėda- 
masis dėl brolio palikimo, 

.nebeskyrė dėmesio orkes
trui, o, pralaimėjęs bylą, 
susirgo psichine liga. Bijo
dami, kad kunigaikštis 
mirs, nepalikęs testamento, 

.ir jiems nebus išdalinti in
strumentai, Rietavo orkes
trantai pradėjo nerimauti 
dėl savo ateities, kai kas 

‘ ėmė sauvališkai bėgti iš or
kestro. Pagaliau orkestras 
iširo visai. I. Mašekas vė
liau čia, Žemaitijoje, ir mi- 

. rė. Orkestrantai pėsti *ir 
važiuoti pasklido po carinės 
armijos orkestrus. Vieni jų, 

4gabesn ie j i, vėl i au grojo 
Kaune, Vilniuje, Rygoje, 
4—Kunigaikščių Oginskių 
Varšuvoje, kai kas iš jų 
tapo dabai gerais muzikan- 

’ tais. Kiti—mažiau gabūs,
nespėję pakankamai išmok
ti groti, ilgainiui metė mu
ziką ir pasirinko kitas pro
fesijas.

• “PASKUTINIAI 
MOHIKANAI”

Sėdint LTSR Valstybinia
me akademiniame operos ir 
•baleto teatre pirmose par
kerio eilėse, dar visai nese^ 
niai buvo galima pamatyti 
dešiniame orkestrinės kam
pe pučiantį tūbą buvusį 

t Rietavo orkestrinės mokyk
los auklėtinį M. Olšauską. 
Prie£ kelerius metus dar 
grojo radijo simfoniniame 
0 r k e s t r e, dėstė Vilniaus 
muzikos mokykloje, o 
o anksčiau ii’ konserva
torijoje savo laiku pui
kus klarnetistas, dabar 
pensininkas M. Ženstavi- 

čius. Kiek anksčiau paliko 
darbą orkestre klarnetistas 
A. Šalkauskas. Iš visų mu
zikantu, kurie Įvairiais lai- 
kotarpiais mokėsi Oginskių 
o r k e s trinėse mokyklose, 
šiuo metu tebėra gyvi tiktai 
vienas kitas. Matydami, 
kaip Tarybų Lietuvoje iš
bujojo muzikos mokslo 
įstaigų tinklas ir muzikinis 
gyvenimas, tie žilagalviai 
senukai dažnai prisimena, 
kaip jie patys mokėsi kuni
gaikščių orkestruose prieš 
60-70 metų. • • •

Būdamos privačios ir pri
mityvios, tarnavusios tiktai 
kunigaikščių Oginskių inte
resams ir pramogoms, Rie
tavo ir Plungės orkestrinės 
mokyklos, kaip ir patys or
kestrai; suvaidino svarbų 
vaidmenį, ruošiant orkes- 
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trantus. Greta grafienės 
M. Tyzenhauzen - Pšezdec- 
kienės Rokiškyje įsteig
tos v a r g o n i n i n k ų mo
kyklos, kurioje jaunystėje 
mokėsi vėliau tapę įžymiais 
kompozitoriais M. Petraus
kas, J. Gruodis ir J. Talat- 
Kelpša, tai buvo pirmos 
muzikos mokslo įstaigos 
Lietuvoje.

(Iš “Švyturio”)

Lawrence, Mass.
Mačiau Laisvėje tilpo ko

respondencija iš Woricsterio, 
kuria rašė D. J. kaslink J. M. 
Karsono laidotuvių. Buvo pri
minta, kritikuota, kodėl iš 
Lawrence, Mass., nieko nebu- 
\ę laidotuvėse. Koresponden
cijas autorius, matyt, nežino
damas padėties rašė, todėl 
taip parašė.

Buvo taip: draugas J. Bla- 
žonis pranešė telefonu apie 
J. M. Karsono mirtį ir laido
tuves. Susisiekėm ir nuvyko
me į šermenis. Graborius sakė, 
kad jis duos tik vieną mašiną, 
tik šeimynai, tai ir viskas, šei
myna irgi mus neprašė paly
dėti. Jeigu šeimyna būtų taru
si žodi, tai būtume atvykę lai
dotuvių dieną ir dalyvavę lai
dotuvėse.

Man atrodo, kad D- J. be 
reikalo užsipuolė ant Lawren- 
co draugų. Kada mes į šerme
nis buvome nuvykę, nieko ne
matėme iš worcesterieciu, bet 
nieko jiems už tai nesakėme. 
Reikia atsiminti, kad darbo 
dieną ne visi galėjo išlikti iš 
dirbtuvių.

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Gerai pavyko parengimas

Gerai pavyko operetės 
“Teismo komedija’’, suvaidin
ta gegužės 11 d. Liet. Taut. 
Namo didžiojoje salėje, Mon
tello, Mass. Suvaidino New 
Yorko Aido Choras, vadovy
bėje Mildred Stensler. Publi- 
kbs buvo nemažai vietinės ir 
daug svečių š tolimesnių kolo
nijų. Mokytoja ir aktoriai, 
choristai iš publikos gavo ge
ra pagyrimą. Daug kas pada
rė pareiškimą, kati operetė ir 
koncertas buvo gražus, links
mas. Sako, tikintas galėjo bū
ti vertas dviejų dolerių.

Vertas pagirti R. Mizara, 
kuris pasakė gerą kalbą apie 
Laisvės vajų sukėlimui 10 
tūkstančių dol. ir apie Prie- 
telių klubą. Taip pat jis pri
minė apie New Yorko dipukų 
brutališkumą.

Pas mus Montelloj nemažai 
yra. dipukų, bet jie nėra tokie 
tamsūs kaip New Yorko. Ke
letas jų: buvo ir parengime. 
Mes su jais gražiai sugyve
nant. Su vienu kalbėjau. Sa
ko, visokie nesusipratimai te
gul palieka praeityje.

Reikia pagilti valgių paga- 
mintojas, nakvynių priėmėjus 
if steičiaus prirengėjus. Cho- 
listai ir mokytoja buvo šiltai 
priimti ir pavalgydinti, ir nak-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
IŠ VILKAVIŠKIO RAŠO 

SENAM VINCUI
Laišką rašo Seno Vinco 

seselės dukters duktė, 19 
metų gimnazistė. Išlei
džiant tik šeimyniškus po
kalbius, laiško turinys kal
yba žodis žodi n:»
Mielas Dėde 
ir visa jūsų šeima!

Visi didelį, didelį tariame 
ačiū Jums už tokią didelę 
dovaną—eilėraščių rinkinė
lį. Ši dovanėlė pasiekė mus 
pilnoj tvarkoj. Gavę, labai 
nudžiugome ir džiaugsmui 
nebuvo ribų! Mamytė visus 
išbučiavo, jok tai mylimo 
Dėdės darbas, per tiek me
tu sukurtas. Labai dėko
jam, mylimas Dėde, ir svei
kinam Jus eilėraščių išlei
dimo proga. Šis eilėraščių 
rinkinėlis papildys lietuvių 
literatūrą ir atžymės Jūsų 
vardą kiekvieno skaitytojo 
širdy. Jums linkime ir to
lesnio kūrybinio pasisekimo 
ir ilgų kūrybinių metų...

Šis Jūsų eilėraščiu rinki
nėlis yra labai mylimas ir 
mėgiamas mūsų visų. Va
kare, kai visi jau buvom su
sirinkę namuos, po dienos 
darbų, aš paėmus tą knyge
lę viską atidžiai, garsiai 
skaičiau, o visi klausėsi. 
Vietomis ir juokėmės ir 
pergyvenome. Ypač įspū
dingas, pergyvenantis eilė
raštis ‘‘Vaikystės dienas 
prisiminus.” Visi net ap
siverkėme... Visus sugrau
dino paskutinės eilutės, kur 
Jūs sakote:
Daug' vandens Šešupe nusri'uveno: 
Tai laikas tolimas, senas.
Bet klūpanti motinėlė mano...
Ir šiandien tarp vartelių vaizdenas.

Poemos, humoristiniai ei
lėraščiai ir viskas taip arti
ma, liaudiška, sava, su
prantama ; gamtovaizdžiai, 
paprasti darbo žmonės...

Aš dirbu ir mokausi. Dir
bu Valstybiniam siuvimo 
fabrike, ten tik skaičiuoju 
ir skaičiukus “piešiu,” o 
vakare, kai grįžtu iš darbo, 
mokausi.. Mokausi vakari
nėje gimnazijoje. Tiek dar
bas, tiek mokslas sekasi ne
blogai.

Mes visi sveiki ir gyve
nam po vienu stogu. Mūsų 
senasis Vilkaviškib miestas, 
laike karo nežmoniškai su
griautas, išdegintas, dabar 
sparčiais šuoliais auga, net 
galima pasigerėti. Prisime
nu, tik po karo, kai grįžo
me po evakuacijos, koks bu
vo baisus vaizdas: visur 
vieni griuvėsiai, dilgėlės, o 
dabar jau net negalima at
pažinti. Pastatyta ir stato
ma daug gyvenamų namų. 
Pastatyta graži kino salė, 
remontuoja teatro patalpas, 
atstatytas fabrikas ir stato 
dar vieną. Visur, ypač šį 
pavasarį, dabar, vykdoma 
miesto gatvių tvarkymo 
darbai: sodinama medeliai, 
žalumynai, kliombuose so
dinamos gėlės. Jaunimas 
daro talkas, talkose dažnai 
dalyvauju ir aš..

Mielas Dėde, galima daug 
vingiuoti šiame baltame la
pe popieriaus, daug ką pa
rašyti, tačiau nežinau, kas 
Jus labiausia domina, kas 
Jums įdomiausia. Sekančia
me laiške parašykite, apie 
ką norėtumėte, kad plačiau 
parašyčiau ir bend r ai... 
Juk iš manęs nekokia lite
ratė ir laiškų nuosekliai, 
gražiai rašyti nemoku, to
dėl prašyčiau patarti, pa-

vynėmis aprūpinti.
Nekurie nakvynių priėmė 

ne tik po du, bet po tris ir ke
turis. Aš jau nežinau, kaip 
jiems visiems būtų galima at
lyginti. Parengimas viskuo 
pilnai pavyko.

• . Geo. Shimaitis 

mokyti. Juk gyveni, mo
kaisi, gal ko reikėtų, to vi
sai nepaliečiau, o -kas be- 
reikali nga—taušk iu.

Viso geriausio jums vi
siems nuo mūs visų. O la
biausia sveikatos ir sėkmės 
literatiniame darbe. Tad ir 
baigiu Jūsų eilėraščio žo
džiais :

Kaip kas nori, lai sau sako,— 
Neapsieisiu be taško.

Linkėdama viso geriausio 
Jums ir laukdama laiško, 
liekuosi.

Bronislava Kizlaltytė

Lowell, Mass.
Padėkos žodis

Nerandam žodžių, kuriais 
galėtume išreikšti padėką or
ganizacijoms i)’ pavieniams 
draugams ir draugėms už vi
sokią paramą, teiktą J. M. 
Karsonui, taipgi jam mirus, 
už dalyvavimą .jo šermenyse ir 
ia idotuvėse.

Dėkojam visiems!
Dėkojam ląidoj'imo direkto

riam J. ir S. [Sadauskam už 
patarilavimą, D. Jusiui už pa- 
kalbėjimą šeriĮneninėje ir kre- 
matorijoje; jisĮ pasakė gražias 
kalbas. Dėkojame draugams 
ii draugėms iš South Bostono, 
Dedham, Montello, Lawrenco, 
Nashua, Belmonto, Worceste- 
rio, Lowellio I ir kitų miestų, 
kurie atsilankę i šermenis.

Iš J. Bla: 
kad buvo d ra u 
velionį Joną 
materiją, bet 
sakė, kad neri 
dėti, tai jam

:omo suz.mojau, 
rii, kurie norėjo 
palydėti į kre- 
i mūs graborius 
?ikia niekam ly-

ir pasitikejom,,

3 pusi. Laisve (Liberty) šeštadienis, geg. (May) 18, 1957

Brockton-Montello, Mass. 
į

Didysis Laisves Piknikas
Su labai įdomia programa

liepos 4 July
Prasidės 1 vai. ir tesis iki vėlumos

Liet. Taut. Namo" Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello

Bet tai buvo jo klaida. Jis 
manė, kad nuveš palaikus į 
krematoriją ir paliks ten, bet 
mes, šeima, pareikalavome va
žiuoti į krematoriją, tai ir va- 
važiavome, taipgi D. Jusius 
važiavo. Įvyko taip, kad mes 
nekvietėme kitus važiuoti į 
krematoriją. Pasirodo, buvo 
galima daugeliui lydėti ir pa
matyti, kaip žmonės laidoja
mi krematorijoje, kad tai yra 
geras būdas laidotis.

Dar kartą ačiū o jam visiems 
ir visoms, draugėms ir drau
gams, už visokią paramą ir 
paslaugą.

R. Karsonienč, žmona
’ Adele Žusiniene, duktė 

Ch. Žusinas, žentas, 
taipgi du anūkai.

Progresas vėžio ligų gydyme
Daktarai C. P. Rhoads ir 11. 

T. Randall, vietiniai vėžio ligų 
specialistai, teigia, kad nuolat 
daromas progresas kovoje su 
vėžiu. Dvi N. Y. ligoninės kas
met perleidžia po apie 10,000 
vėžiu sergančiųjų. Nemažą 
nuošimtį pagydo.

AR BIBLIJOS ?
Į .PASAKA

apie Samsono spėką ; 
į turi kokią reikšmę?
J Uranas Bitautas, išradėjas Nau- [ 
j jos Gadynės—"Now Era" mišinio 
''galvai mazgoti, sako: Stiprūs j 
j plaukai duoda energijos, daro i 
j asmenį jaunu. Pats išradėjas J 
j ir daugelis kitų jį vartoja jau 
per 40 metu ir jie turi jaunus j 

' plaukus ir nepaprastą energiją. 
! Išradėjas pataria visiems naudo- 
U ti Naujos Gadynės mišinį. Pri- 
j siųskite $2.00 už <S uncijų bonką. '
Į . F. BITAUTAS 
! 303 So. Pearl St.
' Denver, Colorado

Vasariniai Parengimai
Pasinaudokite vasaros grožybėmis. Iš aprūkusių mies
tų traukime į tyrus laukus, kur žaliuoja miškai ir žydi 
gėlynai. Būkime likimuose sambūriuose su savo drau
gais ir pažįstamais. Štai progos maloniems pasima
tymams ir pasilinksminimams:

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ PIKNIKAS

Graži dainų programa, kurių atliks

JONAS SABALIAUSKAS, TENORAS 
ONA DIRVELIENĖ, SOPRANAS

Birželio 9 June
Pradžia anksti—10-tą vai. ryto

Maple Parke
LAWRENCE-METHUEN, MASS.

Baltimores Iškilme
Didysis Laisves Piknikas

Programą atliks pagarsėjęs

Aidsietyno Kvartetas
Iš New Yorko

t •

Finų Merginų Grupė
* Dainuos ir šoks savo tautinius šokius

Birželio 16 June
SLOVAK NATIONAL HOME & PARK

6526 Holabird Ave., Baltimore

Pradžia 11 vai. ryto
, Muzika nuo 3:30 iki 8:30.

įžanga 75c

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ

Literatūros Draugijos Il-sios Apskrities

LINKSMAS PIKNIKAS
Pelnas skiriamas išleidimui knygos

Gydymo Istorija
Parašė

Dr. Jonas Stanislovaitis ir
Dr. Antanas Petriką

’ *

Gera Muzika Šokiams
Įvyks sekmadienio popietį;

Liepos 14 July
šauni Dainų Programa

Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pradžia 1-mą vai. d., Įžanga 75c.

■ ........  - ...— .... . "*■*



SCRANTON, PA
atrodo,

Geležauskienė ir todėl 
kas sklandžiai eina.

, Pereitą metą užsimokėjo 
duokles 18 narių ir pabai
goj kovo mėnesio duoklės 
$25.50 jau buvo centre, šie
met pasisekė biski geriau, 
nes dar tik pradžia kovo 
mėn., o jau turiu visų duok
les ir dar vienu nariu dau
giau, nes draugas B. Tušky, 
kuris pirmiau pats duokles 
siųsdavo centran, dabar 
vėl grižo prie kuopos, ir 
apart metinės mokesties, 
dar dolerį paaukavo Drau
gijos paramai. Todėl šie- 

.j(,s I met gaunat $28.50, kuriuos
(korespondencijos) nešima-Į rasite šiame laiške, 
to. O Laisvėje kovo 21 d. { 
suminėta daug kuopų, kad • 
gražiai darbuojasi, o nieko ( Centro

Scrantone progresy viskas 
judėjimas jau visai palai
dotas, nes nieko nematyt 
spaudoje apie veikimą. Bet 
taip nėra. L. L. D. 39 kuo
pos nariai šiais metais su
mokėjo duokles dar anks-

ir kovo 6 d. buvo pasiųsta 
Į Centra su trumpa kores-

prisiunčiu. nes Centro

mėnesiai

ne i

vis-

mais LLD organizacijai, 
visiems

L. M. S* suvažiavimo koncertas šeštadieni 
žada turėti įvairią, turtingą programą

&

Davis linki

apie scrantoniėčius 
manes 
klausia:
nesiimti i Centrą, o laikaisi 

jiems, sa- 
seniai pa- 
jie netiki, 
pagarsinta

draugų
“Kodėl tu duoklių L. L. T). 39 kp. sekretor- 

rius, P. Šlekaitis,
1225 Diamoncį Avė.,

sąskrydžiui 
pasisekimo

Prieš pat didįjį anti-rasistl- 
nį sąskridĮ Benjamin Davis, 
žinomas komunistų vadas ir 
buvęs miesto tarybos narys iš
leido pareiškimą, kad jis linki 
tam pasiirtojimui pasisekimo. 
Kdip žinia, ąnti-rasistinio są
skrydžio Washingtone rengė
jai nekvietė negrų komunistų 
ir neleido jų vadams dalyvau
ti. Ten nebuvo kviesti nei Da
vis, nei 
DuBois,

Dalyvauja žymiausios solistes.

.) HU 
l.MS suvažiavimo koncerte, 
kuris, Įvyks Lietuvių Kultūri
niame Centre .iši šeštadieni 
(geg. 18 d.), dalyvaus ir Es-

pažangių leituvių solistė, taip
gi Helen Stu'mbfis, kuri dai-

Evangelistas
Billy Graham

pagar

kati, kad aš jau 
siunčiau, bet 
nes nematė 
spaudoje. Ties 
num. 74, bal. 16 
sintoj finansin
yra pažymėta ir 39 kn., bet 
labai neaiškiai, nes pažy
mėta: 39, Scranton. Pa., au
ka ............ $28.50. Toks au-

vra tuš- 
neoori ti- 

pasiun-

kos pažymėjimas 
čias ir aukavusia 
keti, kad aš ją 
čiau. Kad draugai nemany 
tu, kad aš esu sukčius i

Jonava. — šiuo metu čia 
baigiami statyti 11 medinių 
ir 5 mūriniai individuali
niai gyvenamieji namai. 
Šiais metais gavo sklypus ir 
pradėjo statytis naujus na
mu*} 10 miesto gyventojų. 
Jų tarpe — geležinkelinin
kas Raila, mokytojas Bru
kąs ir kiti. •

Mieste kasmet vis labiau 
plečiasi individualinė gyve
namųjų namų statyba. Vien

Pattersonas, nei 
nei Wilkerson, nei 
kitų žymių negrų 
kurie skaitomi ko- 
ar artimai bendra

is omu n is-

kairiečių, 
munistais 
darbiaujančiais su 
tais. Bet neoficialiai buvo pri
pažinta, kad komunistai labai 
žymiai prie sąskrydž-io 

kad kairiečiai 
smarkausiai 
kad unijose

jėga, kuri išjudino va- 
prisidėti prie sąskry-

dėjo, 
eilėse 
vosi, 
buvo ta

prisi-
NAACF

ba i riečia i

kairiečiai nebuvo
prisidėti, daugelis kai-

kad laikausi pinigus pas 
save, tai prisiunčiu tą 
trumpą korespondenciją, 
kurią parakiau Centro se-

metus čia pastatyta 43 gy
venamieji namai.

nių namų statyba. Auga 
dviejų aukštų šešių butų 
gyvenamojo namo sienos,

kviesti
riai nusistačiusių negrų smar
kiai darbavosi, kad kuo dides
nis skaičius žmonių vyktų iš 
apylinkių, unijų, organizacijų. 
Harleme komunistai, NAACP 
žmonės, protestantų pastoriai 
ir kiti atvirai bendradarbiavo 
prisirengimuose.

drauge, I. L D | tų rajono universalinė par
duotuvė. .

Pranešu, kad LLD 39 kp. 
nariai jau visi pasimokėjo 
už šiuos 1957 rn. Nors su
sirinkimų dėl tūlų priežas
čių mes nelaikome jau per 
keleris. metus, bet duokles

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
dokriuką Laisvės paramai.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

LIGON1NĖ PRAŠO 
PARAMOS

Brooklyno akių ir ausų ligo
ninė, 29 Greene Ave., prašo 
publikos finansines paramos 
tam, kad Įsigyti naujus ope- 
cijoms instrumentus.

L.M.S. Suvažiavimo
Meniniai Parengimai
Liberty Auditorija, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

KONCERTAS BANKETAS
Turtinga meninė programa 

solistai, chorai, grupės 
.JERRY MIKUŽIS

sopranas iš Chicagos
C. STANEVIČIENĖ ir

Sekmdd., Gegužes 19
1 vai. popiet

Prano Balevičiaus 
atminčiai pagerbti

čiau numatytų : * žymios solis
tės*. Jerry Mikužis ir dueto Sta- 
i.evičienė-Dočkienė — visos iš 
Chicagos. Iš vietinių dainuos 
mumis visiems nuikiąi Žinoma 
solistė Suzanna Kazokytė.

Kaip matome, konceitas 
bus nepaprastai turtingas jau 
vien savo solo ir duetų nume
riais —- tikra talento koncent
racija. Taipgi dainuos vietinis 
Aido choras ir Hartfordo Lais
vės choras. Ona Stelmįkaitė 
deklamuos parinktus eilėraš
čius, o jaunas gabus pianistas 
Serge Savich off skambins pia
nu.

bus koncertas, kukiu retai tu
rime. Daliai programos akom
panuos Dorothy [Yudeh, vieš-

parašiusi eilę populiarių lietu
viškų melodijų, kurias mūsų 
chorai dainuoja

Koncerto pradžia 7 valan
dą vakare. Įžanga $1.50.

Sekmadieni skaitlingai ren
giamasi dalyvauti banketo, 
kuriame taipgi bus Įdomi me
niška programa, P. Balevi
čiaus atminties pagerbimas ir 
jo naujai atspausdinto muzi
kos kūrinių rinkinio prezenta
vimas. Banketo pradžia 1-ą 
valandą — pietūs pietų laiku.

Visi kviečiami dalyvauti 
abiejuose parengimuose, taip
gi dalyvauti kaip svečiai pa
ties suvažiavimo sesijose šeš
tadieni ir sekmadenr, išgirsti 
suvažiavimo debatus ir juose 
dalyvauti, išklausyti Įdomią R. 
Mizaros paskaitą ir t. t.

Padarykime tas dvi dienas, 
Š i še šta dieni ir se k m ad i c n Į ti k - 
ra lietuviškos kultūros švente!

18-ą 
prasi-

^apaštalauja”
Trečiadienio vakare Madi

son Square Gardenu, didžiau
sioje New Yorko arenoje, kur 
paprastai vyksta sporto rung
tynės, vaidina cirkai arba 
vyksta masiniai mitingai, pra
sidėjo taip vadinama krucia- 
da, kurią vykdo Billy Graham.

Graham yra evangelistas, 
gan jaunas protestantų pasto
lius, kuris sakosi stojas už 
“pasaulio atvertimą Dievu: ir 
Kristui”. Jis nesiskaito jokios 
prot. sektos dvasiškiu, o stojas 
“virš sektų”. Kai kurios pro
testantų bažnyčios
kai kurios ne. Bet jis turi ga
lingą organizaciją ir finansini 
aparatą, kuris jam Jokius di
delius kruciados pobūvius su
rengia.

Madison Square Gardenas 
buvo beveik pilna 
radosi apie 18,000
nors pačiame, viršuje buvo ir 
tuščių sėdynių. Buvo prireng
ti garsiakalbiai gatvėje, ma
nant, kad gal bus tiek minių,

ji romia,

Suvažiavimo • sesijos 
prasidės 1 vai., o 19-ą 
c ės 10 vai. ryto.

žmonių,

Po miestą pasidairius
UŽGYRĖ SUTARTĮ

Brooklyn Union Ga

MAŽAI PINIGŲ: UŽMUŠĖ
Plėšikas. Įėjęs Į 

varch ick krautuvę, 
pinigų. Po var

tų rė j o 
pini

gus jis mirtinai peršovė Povar- 
chicka.

unijos su kompanija padarytą
sutarti, kuri laiquoja $8 pa-j chick padavė jam kiek 
kėlimą i savaitę i dvejų metų 
bėgyje

Sužeisti šeši gąisragesiai

Brooklyne ištikusiame gais
re šeši gaisragešiai . buvo su
žeisti. Du gaisragesiai buvo 
pasiųsti ligoninėn!, keturiems 
Buvo suteikta pagalba ant vie

UPĖ IŠMETĖ LAVONĄ
Hudson upės pakraštyje ant 

akmenų prie 89 St.. ’ rastas 
neatpažinto žmogaus lavonas. 
Matyt, jis /buvo išmestas iš 
vandens.

REIKALAUJA $000,000
Brooklyno gyventoja Eilėn 

Mersc.h per teismą reikalauja 
$600,000 atlyginimo iš kom
panijos, kurioje dirbdamas jos

bet jų nebuvo, ir garsiakalbiai 
liko nenaudoti.

Grabam turi stiprų 'baisą, 
kuris skamba, lyg jis būtų la
bai nuoširdus ir giliai Įsitiki
nęs. Pakalbėjęs kokią valandą 
ir lyginęs nudėmingąji Now 
Yorką su Sodoma ir Gomora, 
Billy paprašė susirinkusius 
“ateiti ir. padaryti priesaiką 
Kristui”. Apie 480 asmenų at
sikėlė ir atėjo sudėti pažadus. 
Juos, kaip kokias aveles, atsi
vedė iš anksto numatyti “ve-

po užmuštas.

Nauji savininkai atidaro 
saldainiu išdirbystę

dabar bandys 
atverstuosius”,.

užrašyti ir 
baž- 

jilOS, 
paimti

dirbtuvė buvo senųjų savinin
kų uždaryta nuo kovo mėne
sio. Dabar tą dirbtuvę perėmė 
The Sweeth Co. of America ir 
pradės opeuoti su birželio 1 d. 
Pirmiau toj dirbtuvėj dirbu
sius 600 darbininkų priims at-

MIRĖ ŽYMUS DAKTARAS
Dr. William E Jacobs, ,72 

metų amžiaus, buvęs medika
is superintendentas Bellevue 
ligoninėje, antradienį mirė J gal. Taipgi pripažins jų uniją.

FIRMA

PARCELS TO RUSSIA, INC
YraJPati Atsakomingiausia

t

Persiuntime Siuntinių į Tarybų Sąjungą

4,000.
Įvairios protestantiškos 
nyčios 
tuos “
po savo sparnu.

Bet ar jie tikrai “at1 
arba tik šiaip ir iki šiol buvę 
religiniai žmonės, nežinia. 
Beje, tik du trečdaliu publi
kos salėje pirmą dieną sudarė 
ii kiekvieną kitą sudarys new- 
yorkiečiai, nes Billy Grahamo 
manadžeriai jau taip priren
gė, kad kas vakarą apie 6,000 
atvyksta autobusais ir gele
žinkeliais iš mažesnių mieste
lių. Tai tikinti protestantai, 
kurie nori “parodyti 
šiam nuodėmingam 
Čiui...”

Katalikų bažnyčia 
draudžia saviškiems
Grahamo masinėse pamaldose 
dalyvauti. Nors Grahamas sa
ko, kad jis kviečia katalikus ir 
žydus, katalikų bažnyčia lai
kosi nuomonės, kad, ką nesa
kytų Billy, tai visvien protes- 
tantškos ir toku būdu atskalū
nų apeigos, žydų rabinai n‘e- 
draudžia saviškiems lankytis, 
sako, norite eiti, tai eikite, kad 
ir iš smalsumo.

Beje, prieš pirmą kruciados 
vakarą Garden an 
daug sunkvežimių 
išsklaidyti kvapą, 
jo paliko Barnum 
cirko liūtai, tigrai 
Ii ai...

Graham turi Gardena nu
samdęs trims mėnesiams ir ti
kisi ten apaštalauti visą vasa
lą. . > _■

pavyzdi 
didmies-

griežtai

A. DOČKIENĖ- 
duetas iš Chicagos

' ESTELLE BOGDEN
HELEN STUMBRUS

solistes iš Chicagos 
ir *

SERGE SAVICHEFF — pianist: 
iš New Yorko
SUZANA KAZOKYTĖ 

soliste iš New Yorko
ONA STELMOKAITĖ 

dainininkč-deklamatore iš' N. J.
LAISVĖS CHORAS iš Hartfordo 
AIDO CHORAS iš N. Y. ir kiti 
DOROTHY YUDEN

konncerto akom pa niste 
Įžanga $1.50

Programa
Bankete bus išpildyta turtinga meninė 
programa, susidedanti iš seną ir naujų 
Balevičiaus kūrinių. Taipgi bus naujai 
pasirodžiusio P. Balevičiaus rinkinio

Siunčiame su muito apmokėjimu čia ant vietos

Garantuojame pristatyt paliudymą su gavėjo parašu 
ir pareiškiame:

Mūsų prezidentas Mr. John Feigner šiomis dieno
mis tik grįžo iš Maskvos, kur jis susitarė su Inturistų 
įstaiga gana patenkintomis sąlygomis daryti siun
tinius kas dėl muito.

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

Meninė

prezentavimas.

Įžanga $2.50

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

Jeigu norite apsilankyti Tarybų Sąjungoje 
tai kreipkitės pas mus:

PARCELS TO RUSSIA,
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16,

Tel.: Ingersol 7-6465

INC

Ingersol 7-7272

suvežta 
gėlių, kad 
kurį areno- 

ir Bailey 
ir dramb-

1,1    "T ...... .......................——
DVIRAČIŲ

Mūsų sandėlis pilnas. Turime 
parduoti Schwinn, Hector, Co-, 
lumbia ir tt. Didysis English 3 
speed Sturmey Archer, $26.95. 
20 inch air tires. Ratai $24.50. 
Visi dviračiai sutaisomi ir sude
dami. Vakarais, iki 9 v. v. Sek
madieniais iki 5 v. v.
STUYVESANT BICYCLE * TOY 

142 First Ave., N. Y. C.
AL. 4-5200

(94-96) *

(97-99)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Koncertai

FORMANŲ ASISTANTA1 
ROBERT HALL CLOTHES

Mes patar- 
Queens gyvcn- 
tuxedos, frakų 
kostiumų. Kai-

Pifgoidau.ja

Daug Pagalbinių Formanų

Mes Išnuomojame 
WEXLERS FORMAL WEAR 

Tuxedos, Full Dress, Cutaways, 
Ladies Fur Capes & Stoles 

Įsteigta 1914 
Kairios labai prieinamo^. 
115-11 Liberty Avenue 

Richmond Hill, N. Y. VI. 8-2928 
Išrodykite gražiai.

bus no- 
į skyriaus

ROBERT HALL MFG. CO.
84 Broadway, Brooklyn, N. V.

Nauji ir mažai vartoti vyrų kos
tiumai, paltai, batai ir baltiniai. Ga
lite nusipirkti sau, arba pasiuntimui 
užjūrin. Kainos labai prieinamos. 
Pertaisymai veltui. LUTA CLOTH
ING, 599 W. 187 Street, (nuo St. 
Nicholas Ave.) IRT 191st St. *

Foundry. Melai Melter. Expe
rienced with crucible. Apply 9 A. 
M.--1 P. M.w 

BELMONT
SMELTING A REFINING WORKS 
330 Belmont Ave., cor., George Ave., 

Brooklyn.

Išrodykite gražiai tose vestu
vėse ar parengime, 
naujame visiems 
tojams. Turime 
ir kitų vakarinių 
nos prieinamos.

GRAND TAILORS
83-05 Grand Ave., Elmhurst, L. I. 

HA. 9-8266.

Yonkers, N. Y. Valgykla, oro 
vėdinama. Puiki vieta, gerai įtai
syta. Geras biznierius gali pasi
daryt gerą pragyvenimą. Senas sa
vininkas buvo nepastovus. Prieina
ma ronda, geras leasas. Peržiū
rėkite, persitikrinkite. Yonkers 3- 
6356. (96-98)

susipažinusib su nuo kavalku darbo 
dirbtuvės pnxlukcija vyriškų siūlų 
ir (op koulų, dirlhi naujai perlai- 
sylamc Brooklyno fabriko. Nuolati
niai darbai, daug pašalpų. Rašy
kite ar telofonuokite dėl pasima
tymo;

HELP WANTED MALE

SFERINTENOENT

28 Seimų Narnas.
Anglis. 4 rūmų apartmentas, 

priskaitant $60.

TR. 9-3691.
(96-98)

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS

Moterų Apšvietos Klubo ren
giamas May Walk nukeltas i 
geg. 26-a, Liet. Taut. Namo 
Parke. Pradžia 1 v. Bus už
kandžių. Kviečiame visus.

(96—98)

' BROOKLYN, N. Y.

American Clothing Workers of 
America (AFL-CIO) Lietuvių Siuvė‘fc 
jų 54-to skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks gegužės (May) 22 
d., 5 vai. 30 m. vakare. 11-27 Arion 
Place, Brooklyne. Narių prašoma 
skaitlingai dalyvauti, nes 
minuojami kandidatai 
valdybą, skyriaus delegatus ir j ki
tus skyriaus pareigūnus. Be to, 
bus svarbių pranešimų.

Skyriaus Sekretorius (97-100)

Birželio 27 d. atsidarys kon-* 
vertai Lewisohn Stadium. Tą 
vakarą programoje dalyvaus 
Metropolitan Operos daini
ninkė Renata Tebaldi, bus ii 
(jaugiau dainininkų.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

• 4 pusi. Laisvi (Liberty) šeštadienis, geg. (May) 18, 1057




