
KRISLAI
Pataria tylėti.
Kunigo “išpažintis.” 
Tai kas gi kaltas? 
Veiklūs žmonės.
Apie mūsų motinas.
Ką daryti su bedarbiais?

Rašo A. Bimba

Clevelandiskė smetonini n ku 
Dirva duoda patarimą pabė
gėliams. norintiems r a š y t i 
iaiškus “lietuviams komunis
tams Lietuvoje.” Tegu rašo 
tik tie. kurie nėra susitepę.

♦ Niekas, girdi. nesiskaitys su Į 
Yaiškais tokio Ed. Turausko, Į 
kuris Smetonos laikais buvo Į 
“aukštas Lietuvos užsieniu 
reikalu ministerijos pareigu-.

šios dienos Laisvėje 
labai Įdomu straipsnį 
aš mečiau kunigystę?’ 
šo buvęs kunigas J. Ragaus-

Gerai būtu, kad šį straipsni 
nuoširdžiai perskaitytu prela
tas Balkonas ir visi kiti kuni
gai. Juk ne visi jie yra <i jis atsisakė lankyti Tautini! 
sveikinę su sąžine. Gal ne vie-1Universitetą ir atvyko di-l 
nas ir jų dažnai pagalvoja; deleje Amerikos jėgų 
apie savo misijos klaidingu-1 saugoje, 
mą.

ap-

Karakas mieste Įvyko!
Imas i n ės demonstracijos: 

ž viską prieš Jungtines Valstijas, j 4 • 4 n A /\ v • • t J • IDabar tokie laikai: už 
atsako komunistai.

Komunistai kalti ir už tai, demonstravo gatvėmis. Au- 
kad Pietinėje Amerikoje stu- ■ tomobilis, kuriame Nikso- 
dentai nelabai mandagiai pri- j

Apie 10,000 žmonių piktai i

mūsų vice - prezidentą 
ixona.
Keista štai kas. Pirmiau 

sakydavo, kad Pietų Ameriko
je nė su žiburiu niekur ko
munistu nesurastum, nes ten 
komunistu partijos uždraus
tos, o dabar staiga jie tokią 
audrą sukėlė!

Gal jau tiems komunistams 
ir per daug tų nuopelnų pri- 
skaitoma. Peru ir kitose res
publikose, matyt, dienomis au
ga nepasitikėjimas ir nepasi
tenkinimas mūsų šalies politi
ka. štai kur visos tų išstoji
mų prieš Nixoną šaknys.

Menševikų Naujienos turi 
tik vieną atsakymą: “Chuli
ganizmas!”

Grigaitis trumparegyste pra
lenkia ir patį Nixona.

Man patinka Worcesterio 
menininkai. Nors .jų grupė nė- 

^ra labai didelė, bet jie savo 
darbštumu supliekia visas ki
tas kolonijas.

štai, skaitau, kad jie šį sek
madienį, geg. 18 (L,, koncer
tuos Montelloje. Na, o savai
tė vėliau, geg. 25 d., jie pri
bus į Richmond Dili Lietuvių 
Kultūrinį Centrą su visa ope
rete “Kada kaimas nemiega.” 
Bus ko pasiklausyti. Bus už 
ką dar kartą Worcesterio Ai
do Chorą su jojo mokytoju 
Jonu Dirvelių nuoširdžiai pa
sveikinti !

Atėjo ir praėjo “Motinos 
diena.” Daug gražių kalbų ii: 
linkėjimų pasiųsta josios ad
resu. Prieš motiną visi nu
siėmė kepures ir žemai pa
lenkė galvas.

Bet mūsų motinos rūpesčiai 
pasilieka tie patys. Jai rūpi, 
kad taika pasaulyje klestėtų. 
Jai širdį spaudžia šešių mili
jonų bedarbių likimas. Ją šal
tais šiurpuliais purto karo 
Mėsinė.

Patys aukščiausi mūsų mo

Alžyre jau įvykdė 
militarinę diktatūrą
Alžyrą. — Fašistiniai ge-1 Tuo kartu Paryžiuje susi- 

nerolai R. Salan, J. Mas.su ‘ organizavo naujas kabine- 
ir kiti, kuriu komando je yra ivadovystėje Pierre 
500,000 francūzu armija, i Vau’o ii. vtl.,džia
pas.skelbe Alžyro 'valdo- niu suvaId mui miiitarisStu 
vais. Jie reikalauja, kad ir 
Prancūzijoje prie galios Į 
būtų pastatytas generolas1 užsilaiko 

prancūzų armijos daliniai, 
i dar nežinia. Paryžiuje de- 

Alžyre Įvesta griežta mi-j mokratiniai laikraščiai ir 
litarinė diktatūra. Fašisti- komunistų dienraštis “L’ 
niai elementai demonstravo' Humanite” kaukia: “Saugo- 
už militarist!! galią. I kites fašizmo!”

Demonstracija prieš
Niksoną Venesueloj

‘i Karakas. — Jungtinių rikos atstovybės rūmus, kur 
.'Valstijų vice - prezidentas jis buvo saugomas 400 poli- 

Niksonas numatė nesmagu-i cininkų ir kareivių, kol i- 
mų Venezueloie. Iš anksto | vyko į Ameriką.

Washingtonas į šį įvykį 
greitai reagavo, pasiuntė į 
Venezuelos pasienį parašiu
tininkų kuopas ir pareika
lavo iš Venezuelos apsaugo- 

i ti Niksona. u

nas važiavo, buvo apmety- i
tas akmenimis.

Venezuelos policija ir ar
mijos daliniai mėtė į minią 
gazines bombas ir šaudė 
oran, kad ją išsklaidyti. Po 
to Niksonas nuvyko į Ame-

LAOSE LAIMĖJO 
LIAUDIES FRONTAS
Vientiane. — Parlamen

tariniuose rinkimuose, ku
rie įvyko gegužės 5 d., lai
mėjo komunistai ir kairieji 
Patrijotinio Fronto kandi
datai. Iš 21 parlamento na
rio šis frontas gavo 9 vie
tas, o kita grupė, bendra
darbiavusi su juomi, dar 4. 
Tokiu būdu kairieji turi 13 
vietų iš 21.

linos garbintojai tai visa gra-
žiai užtylėjo.

Pasakysiu: man jau visai 
“riesta.” Nebegalima man 
kalbėti apie bedarbius ir už 
bedarbius. So. Bostono “Ke
leivis” draudžia!

Pasakiau, kad būtų sveika ir 
naudinga nors dalį karo rei
kalams skiriamų lėšų pasukti 
mūsų bedarbiams arba kovai 
su nedarbu. Vaje! “Keleivis” 
(geg. 17 d.) šaukia: “Kad 
Maskvai būtų iš to naudos... 
Bimba siūlo nubraukti nuo 
Amerikos kariško biudžeto 
bent 20 bilijonų dolerių ir 
skirti tuos pinigus kovai prieš 
nedarbą.”

Tai baisus nusidėjimas, 
menševikų supratimu, prieš 
dorą ir žmoniškumą.

Išeina šitaip, pagal tą ke
leivinių menševikų mokslą: 
Jeigu bus kovojama su nedar
bu, jeigu sumažės Amerikoje 
bedarbių skaičius ir jeigu li
kusieji bedarbiai bus sočiai 
pavalgydinti ir šiltai aprengti, 
tai naudos bus tiktai Mask
vai !

Kaip svietas svietu tokio 
mokslo dar nebuvo girdėtis.

JAU VEŽA AMERIKOS 
GINKLUS I LEBANONĄ

Wash’ngtonas. — Vie-
Inuolika Amerikos karo lai- 
I vų ir lėktuvai skubinasi i 
Lebanona. Amerikos lėktu
vai, gal būti, pirmieji nu
veš Lebanono valdžiai gink
lų prieš sukilusius žmones.

Kriaučiai nori 35 
valandų savaitės

Atlantic City. — Atsida
rė Amalgamated Clothing- 
Workers unijos konvencija, 
kurioje delegatai atstovau
ja 400,000 organi z u o t ų 
kriaučių. Unijos preziden
tas Potofsky siūlė, kad 
kriaučiai pasisakytų už 35- 
kių valandų darbo savaitę. 
Delegatai tam entuziastiš
kai pritarė.

Potofsky atžymėjo, kad 
už 35 valandų darbo savaitę 
jau pasisakė automobilių 
gamintojai ir eilė kitų uni
jų.

STOKA PROTO 
LIGŲ GYDYTOJŲ

San Francisco, Calif. — 
Dr. H. C. Solomon, profeso
rius iš Harvard Medical 
School, sakė, kad nervų li
goninėse labai stoka gydy
tojų, Jis sakė: jeigu ligoni
nių būtų ir daugiau pasta
tyta, tai be gydytojų nau
dos nebus.

PARYŽIUJE POLICIJA 
SUVALDĖ FAŠISTUS
Paryžius, — 5,000 karo 

veteranų ir studentų de
monstravo, reikalau darni 
generolą Ch. de Gaulle pa
statyti valdžios priešakiu. 
Jie puolė ii* Amerikos at
stovybę. Policija suvaldė 
riaušininkus.

Sovietų mokslininkai iššovė 
trečiąjį sputniką

Miaskva. — Tarybiniai (nis. Sputnikas sveria toną 
mokslininkai iššovė į erdvę ir pusę, yra 12 pėdų ilgio, 
tretįjį sputniką. Jis yra storgalyje turi 72 col us. 
daug geriau įrengtas už i Platesnių žinių bus suteik- 
pirmuosius ir daug didės-: (a vėliau.

Sov. Sąjunga pirktu 
Amerikoje prekių

Washingtonas. — Chruš
čiovas pareiškė, kad tarybi
nė šalis pirktų Amerikoje, 
Anglijoje ir vakarų Vokie
tijoje daug prekių. Jis sa
ko, kad į trumpą laiką So
vietai pirktų už $100,000,- 
000 chemiškų įrengimų.

Washingtone rimtai apie 
tai kalbama. Ypatingai, ka
da Amerikoje aukštai paki
lęs nedarbas, tai praplėti

Vandalai padare 
$20,000 nuostolių

Albany, N. Y. — Motinos 
Dienos išvakarėse vandalai 
iškoneveikė penkias žydų 
kapines. Visos kapinės yra 
nedidelės, Albany priemies
čiuose. Vandalai sudaužė ir 
išvartė apie 50 paminklų ir 
labai daug žalos padarė tri
jose koplyčiose.

Jie sudraskė ir sudaužė 
koplyčių įrengimus, papuo
šimus ir religinius, dalykus. 
Nuostoliai siekia iki $20,000.

Motinos Dieną ž m o n ė s, 
susirinkę į kapus, buvo la
bai nuliūdę, kada atrado 
kapines tokioje padėtyje.

Kinai vėl turės 
atstovų rinkinius

Pekinas. — Ateinantį 
sekmadienį Kinijoje įvyks 
rinkimai į lokalines valdvie- 
tes. Kinija turi apie 650,- 
000,000 gyventojų. Šalyje 
yra virš 2,200 apskričių.

Rinkimai bus apskrities 
viršininkų. Vėliau apskričių 
konferencijos rinks savo at
stovus i visos šalies Tautini 
Kongresą.

LAOS KOMUNISTAI JAU 
DAUG LAIMĖJO

Vientiane. — Laos parla
mentariniuose rinkimuose 
komunistai daug laimėjo. Iš 
21 parlamento nario jie jau 
turi išrinktus septynis. Bal
sų skaitymas dar nebaigtas. 
Galimas daiktas, komunis
tai bus daugiau laimėję.

ACHESON PRIEŠ 
VADŲ KONFERENCIJĄ
Washingtonas. — Dean 

Acheson, numatomas demo
kratų kandidatas į prezi
dento vietą, pasisakė prieš 
viršūnių konferenciją. Jis 
sako, jeigu tokia konferen
cija ir įvyktų, tai preziden
tas neturėtų joje dalyvauti 
—užtektų žemesnių virši
ninkų.

mas biznio su Tarybų Są
junga ir liaudiškomis res- 
bublikomis mažintų jį.

Didelių biznierių sąjunga 
jau seniai nurodė į tai, kad 
Amerikos valdžia turėtu 
nuimti draudimą nuo dau
gelio prekių jų pardavimui 
Sovietams. Iki dabai' tokiai 
prekybai priešinosi Valsty
bės sekretorius John Dulles 
ir jo rėmėjai.

Tekstiliečiai prieš 
Senato “valymus”

Miami Beach, Fla. — At
sidarė Textile Workers Uni
jos konvencija. Will’am Pol
lock raportavo, kad bėgyje 
pastarųjų šešerių metų už
sidarė virš 1,000 tekstilės 
fabrikų ir įmonių, ir todėl 
300,000 darbininkų neteko 
darbo.

Unijistų konvencija pasi
sakė prieš Senato taip vadi
namą “priešraketinę” •‘veik
lą. Sako, kad ta Senato 
veikla yra vienpusiška, nu
kreipta tik prieš unijas, o 
“nemato” fabrikantų prasi
kaltimu, v

“Negrai, laukite,” 
sakė prezidentas

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris kalbė
jo biznierių ir redaktorių 
bankete. Apsistojo ir prie 
rasistų veiklos pietinėse 
valstijose. Prezidentas sa
kė :

“Negrai, turėkite kantry
bės ii* laukite”. Jis aiškino, 
kad svarbūs rasių santykia
vimai yra išrišami “ne re
voliucijų vaistais”, bet lau
kimu ii' kantrumu”.

BURMOJE ĮVYKO 
DEMONSRACIJOS

Rangoonas. — Tūkstan
čiai žmonių demonstravo 
prie Jungtinių Valstijų at
stovybės. Jie reikalavo su
laikyti atominius bandymus 
ir nesikišti į Indonezijos vi
daus reikalus..

KINIJA NUTRAUKĖ 
PREKYBĄ su JAPONAIS

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika nutraukė 
prekybą su Japonija. Japo
nija, būdama Vakarų įtako
je, nepripažįsta Kinijos, bet 
su ja veda bizni per priva
tines firmas. Kinija sako: 
jeigu Japonija nenori drau
giškai sugyventi, tai nerei
kia su ja ir prekybos.

Naujas p ašim o j imas 
prieš darbo unijas

Washingtonas. — Senate 
Internal Security subkomi- 
tetas pasiūlė naują bilių 
“kovai prieš komunistus 
AFL-CIO unijose”. Jeigu 
tas bilius būtų priimtas, tai 
Subversive Activities Cont
rol Board galėtų:

(1) Bile uniją suspenduo
ti ir paskelbti neįstatymiš- 
ka, kurioje “komunistai bū
tų vadai”.

(2) Paskelbti “krimina

Lebanonas apimtas 
sukilimo liepsnos

Beirutas. — Masinis žkno- vuoti auto’mobiliai ir tankai, 
niu sukilimas įvyksta visoje Kiek jau žuvo žmonių, dar 
dalyje. Beirute, sostinėje, niekas tikrai negali pasaky- 
gatvės užbarikaduotos, su- ti. Vėliau į sukilėlių pusę 
kilę žmonės kovoja prieš perėjo kai kurie armijos da- 
Camille Chamoun valdžią, , liniai.

Tripolyje, Beirute ir Ty-: Lebanono valstybėlė yra 
roję gyventojai sudegino prie Viduržemio jūros, tar- 
Amerikos knygas ir laik- pe Siriios, Jordano ir Izra- 
raščius. Sirijos pasienyje iš- elio. Ji užima 3,475 ketvir- 
sprogdino Iraq Petroleum taines mylias ir turi arti 
Co. aliejaus vamzdžius ir 2,000,000 gyventojų. Tai 
sulaikė jo tekėjimą iš Kir-1 arabai gyventoja5.
kuk šaltinių. I Lebanonas atsikratė ang-

Chamoun valdžia metė lų ir francūzu “globos” lai- 
| prieš sukilusius raitus ir ke Antrojo pasaulinio karo, 
pėsčius kareivius ir polici- (1941 metais. Dabar jo gy- 
ninkus. Žmonės akmenimis. ventojai nori vienytis su 
ir gelžgaliais kareivius ir Jungtine Arabų Respubli- 
policiją išvaikė. Tada prieš ka, o dabartinė Chamoun 
sukilėlius buvo mesti šar- valdžia tam priešinasi.

Negrai kritikuoja 
Eisenhovverį

Washingtonas. — Thur- 
good Marshall, National 
Association for the Ad
vancement of Colored 
People advokatas, kritikavo 
prezidentą už jo pareiški
mą, kad negrų rasės žmo
nės turi būti “kantrūs” ir 
“laukti”. Jis sakė, kad pre
zidento pąrefiga rūpintis, 
idant vieniems piliečiams 
kiti neatimdinėtų teisių.

JAPONIJA PRIEŠ
ATOMŲ BANDYMUS
Tokio. — Didmiesčiuose 

prasidėjo demonstraci jos 
prieš Amerikos atominius 
bandymus Ramiajame van
denyne. Demonstrantai ne
ša plakatus: “Down with 
atom tests!” “Down with 
Atomic War!”

Japonijos valdžia išrei'kė 
Amerikos atstovybei nepa
sitenkinimą atomų bandy
mais ii* reikalauja tuojau 
juos sulaikyti.

SAKO, KAD FRANCŪZU 
GENEROLAI PASIDUOS
Paryžius. — Sako, kad 

Alžyre generolai rengiasi 
pasiduoti Francūzijos val
džiai. Ištikimi generolai vis 
daugiau paima kontrolės. į 
savo rankas. Gal bus iš
vengta karo tarpe sukilusių 
fašistinių generolų ir Fran
cūzijos jėgų.

liai prasikaltusia uniją, jei
gu jos pinigai būtų naudo
jami komunistų veiklai, ar
ba jų kontroliuojamoms or
ganizacijoms, arba kito
kiems komunistiniams tiks
lams”.

Jeigu šis bilius būtų pri
imtas, tai kiekvieną uniją 
galėtų paskelbti “komunis- 
t’ne”, nes visi žinome, kaip 
fabrikantai pasitinka darbi
ninkų streiką arba algų rei
kalavimą.

RŪPINASI ŽUVUSIAIS 
AMERIKOS KARIAIS
Epinal, Francūzija.—Mo

tinos Diena buvo iškasta 
trylikos nežinomų ameri- 
kieč’ų karių lavonai. Apei
gos buvo iškilmingos^ Kal
bėjo NATO komandierius 
generolas E. O’Neil. Dvyli
ka lavonų bus vėl palaidota 
Francūzijoje, o vievas pa
siųstas į Ameriką ir bus pa
laidotas Arlington kapinėse 
kaipo Antrojo pasaulinio 
karo “nežinomas kareivis”.

LEBANONE LIAUDIS 
IMA VIRŠŲ

Kairas. — Iš Kairo Uni
versiteto lebaniečiai studen
tai užėmė Lebanono atsto
vybės rūmus. Jie reikalau
ja, kad Chamoun valdžia 
pasitrauktų.

Iš Lebanono atėjo žinios, 
kad sukilėliai jau pusę ša
lies valdo.

Budapeštas. — Lenkų ko
munistų vadas Gomulka sa
kė, kad Sovietai turėjo su
triuškinti 1956 m. kontr-re- 
voliuciją Vengrijoje.

Stockhiolmias. — Švedijos 
valdžia dar nesirengia ga
minti atomines bombas.

> ____

Lewiston, Me.
MIRĖ P. VIZBARAS ...

Gegužės 14 d. čia mirė 
Petras Vizbaras, buvęs 
Laisvės skaitytoj’as ir bend
radarbis. Plačiau bus vėliau.

Mas.su
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Del to, kas jvvko Limoje
ŪMOS STUDENTŲ demonstracija, suruošta prieš 

JAV vice-prezidentą Richardą Niksoną, buvo didelė ir 
jos aidai garsiai nuska’mbėjo per visą pasauli.

Peru respublikos žmones nepatenkinti JAV dėl to, 
kad jų kapitalistai žiauriai plėšia visas Lotynų Ameri- 
rikos ;alis, kaip ir juos pačius.

Privalome atsiminti, kad prieš “jankius” Lotynų 
žmones protestuoja ne tik šiuo metu; nepamirškime, 
kad prieš “jankius” Pietų ir Centrinės Amerikos res
publikose judėjimas prasidėjo tuojau po Pirmojo pasau
linio karo.

Santykius tarp JAV ir Lotynų Amerikos šalių buvo 
pataisęs prezidentas F. I). Rooseveltas su savo “good 
neighbor policy” politika.

Antrojo pasaulinio karo metu, kai teko sukaupti vi
sas jėgas, visus resursus, kokius tik galima buvo gauti, 
prieš “fašistinės ašies” valstybes, Į Lotynų Ameriką 
taipgi buvo palankiau iš Washingtono žiūrima, nes rei
kėjo iš ten gauti ekonominės talkos. 0 kai kurios Lotynų 
Amerikos šalys (pavyzdžiui, Brazilija) net ir aktyviai 
kare dalyvavo, siųsdamos į Europą kiek tiek savo ka
riuomenės.

Po Antrojo pasaulinio karo JAV Į Lotynų Ameriką 
kreipė kuo mažiausia dėmesio. Washingtonas jautė, kad 
visos Lotynų Amerikos šalys yra priverstos “skaitytis” 
su juo; kitos išeities joms nebesą. lų šalių atstovai Jung
tinėse Tautose visada nuolankiai balsavo taip, kaip 
Washingtonas padiktavo. Na, ir jis, Washingtonas, jau
tė, kad ten “viskas tvarkoj”.

Bet ten nebuvo ir nėra “viskas tvarkoj”. Lotynų 
Amerikos respublikose, ypatingai Pietų Amerikos res
publikose, kaip Argentina, Brazilija, Urugvajus, Peru ir 
kt., viešpatauja didžiulė krizė, nedarbas. Baisus skurdas 
turi apėmęs milijonus žmonių.

Po Antrojo pasaulinio karo Amerika supylė ir dar 
vis tebepila bilijonus dolerių Europos šalims bei Turki
jai, Pakistanui ir kitoms.

Kiek daug Amerika milijonų dolerių yra davusi 
Prancūzijos valdžioms — Prancūzijos imperialistams! 
O pastarieji tuos pinigus išeikvojo, pirmiau kariaudami 
Indo-Kinijoje, o vėliau Alžyre.

Einant “Marshallo planu”, Amerika kišo ir kišo pi
nigus Europai tik tam, kad ją palaikius “savo pusėje”. 
Pristatyta už amerikinius milijonus Europoje ne tik fab
rikų, ne tik militarinių bazių, o ir puošniausių hotel.ų, 
kur buržuazija galėtų lėbauti. Bilijonai dolerių buvo iš
leista toms šalims ginkluoti prieš Tarybų Sąjungą.

Na, o ką gi gavo Lotynų Amerikos .Šalys? Palyginti, 
jos gavo tik trupinius.

Pastaruoju metu daugelyje Lotynų Amerikos šalių 
kyla vis didesni reikalavimai, kad būtų pradėta prekyba 
su Tarybų Sąjunga; tik ii tegali padėti, sako lotynų žmo
nės, mums atsigriebti, pasistatyti savąją pramonę ir būti 
nepriklausomais nuo “jankių imperializmo”, išsiristi iš 
baisaūs skurdo ir būti nepriklausomais.

Matydami, kaip Washingtonas pila maišais dolerius 
į Europą, kaip jis paneigia Lotynų Ameriką, tų šalių 
žmonės, pirmąja proga, ir kyla prieš Washingtono poli
tiką. Vice-prezidento Niksono vizitas Į tas šalis ir sura
do to žmonių nepasitenkinimo atgarsi — ypatingai dide
lį atgarsį Niksonas rado Peru respublikos, sostinėje, Li
mos mieste.

NEESAME ir nenorime būti “viso svieto mokyto
jais,” tačiau neiškenčiame netarę žodžio dėl kai kurių 
Limos studentų demonstracijoje padarytų išsišokimų.

Nereikėjo svaidyti į vice-prezidentą akmenimis, 
plytomis, bei kokiais kitais daiktais. Ir mes jaučiame, 
kad mėtytnasis akmenimis bei plytomis nebuvo planuotas 
tų, kurie demonstraciją ruošė. Tai bvo paskyrių asmenų 
“iniciatyva.” Galėjo būti net ir taip — galėjo kai kurie 
asmenys provokaciniais sumetimais tai daryti, kad su
kompromituotų visą demonstraciją, pačią jos idėją. Savo 
protestą, savo nusistatymą link “jankių imperializmo” 
galėjo demonstrantai pareikšti žodžiu ir demonstracijos 
didumu, skaitlingumu. Taip, mūsų nuomone, būtų buvę 
geriau.

Mes netikime, kad Peru respublikos komunistai, ku
rie demonstracijoje dalyvavo, ragino žmones plytomis 
svaidyti į vice-prezidentą, nors komercinė Amerikos 
spauda už tai kaltina komunistus. Mes esame linkę ma
nyti, jog išsišokimus darė arba provokatoriai arba anar- 
chistuojantieji asmenys, kurie tiki į individualinį terorą, 
į užpuldinėjimus atskirų asmenų.

Taip veikiausiai ir buvo!
Kitas dalykas: Lotynų Amerikos žmones, pademons

travę prieš Niksoną, turėtų suprasti, kad tik tuo 
jie savo reikalų nepataisys. Jiems tenka daryti visa, kad 
būtų išvesti iš valdinių vietų tie, kurie jankių imperializ
mui pataikauja, kad į jų vietas būtų pastatyti žmonės, 
visų pirmiausiai tarnaujantieji savo šalies liaudžiai, sau- 
gojantieji jos interesus.

ką tdio it’iakG
DAR APIE VYSKUPĄ 
KAZIM. PALTAROKĄ

Pranciškonu “Darbinin
kas” (geg. 6 d.) paduoda iš! 
“Aidų” “naujų faktų” r“-’-1 
neseniai Lietuvoje mirusį! 
vysk. Kazimierą Paltaroką.! 
O tie “nauji faktai” l___
da iš pakartojimo senų Pra" i reipa]0 
simanymų. Trumpai, tie1 
prasimanymai yra tokie 
Vysk. Paltarokas buvęs ta 

! rybinės vyriausybės perke.

jgija jau pasakė, kad josi 
neleis savo teritorijoje! 
steie.ti atominiu bazių.

O kaip su
(Jos vąldžios. griūva

Amerikos rašytojai 
ir Nobelio premija

_____ Mirdamas 1896 m. Alfre- 
Idas Nobelis, dinamito išra-

Francūzija? idėjas, paliko devynis milijo-
. ___ _ & . j viena ntist dolerių, kaipo premijų

apiejpo kitos. Kas galėtų Tarybų fondą tiems, kurie padarys
VUS} I armiją sulaikyti nuo oku-. nepaprastus įnašus fizikos, 

i pavimo F r a n c ū z i j o s? i chemijos, medicinos ir fizi- 
susicie- NAT0 pariniai va(]ai ne beiologijos, literatūros ir pa

tvirtina Ispaniją, | šaulio taikos progreso srity- 
;•! steigia ten karines bazes, i se.

. ’’nes jie mano Sovietų arini-j Nuo 1901 m., kai pati pir- 
iLj"|ją sulaikyti tik Pirinėjaus j moji Nobelio premija buvo 

l> „ -v --• • v;iI kalnuose, kurie s u d a r o l įteikta, jas gavo- 62 ameri- 
i as is ( zio j j Francūzijos ir Ispanijos I kiečiai: 16 iš jų fizikos, 11 
nubaudimui Vysk. Paltaro- | chemijos, 18 medicinos ir fi-
kas rases ir pasirases pa-i ■ 1 ’
reiškimus už taiką tarybi-; 
nes vyriausybes verčiamas, j 
Vyskupas Paltarokas tiktai! 
tarybinės vyriausybės ver-i 
čiamas dalyvavęs taikos ša
lini nkų sąjudži uose.

Tai ne “nauji faktai.,” bet 
negražus, nešvarus vysku
po Paltaroko išniekinimas. 
Norėdami savo pasekėjus 
dar pikčiau nustatyti prieš 
Lietuva, mūsų 
“Aidų,” “Dr 
“Darbininko” 
savo žmogų.

a u g o 
šmeižia

mais, pasidarė Amerikos Ii-1 įvertintų jo darbų yra “An- 
teratūros klasiku. Iš pra- na Christie” C “(1921 m.), 

(1928 
parašyta knyga “Main i m-) ir “Long Day’s Jour- 

pa- I ney into the Night” (1956 
m.). Paskutinysis, scenoje 
pastatytas po jo mirties, 
sėkmingai yra vaidinamas 
antrus mmetu's iš eilės vie
name iš New Yorko Broad-

Christie
džių jis pagarsėjo savo 1920 i “Strange Interlude 
m.
Street”, vaizduojančia 
saulinio miesto ir mažo va
karų miesčiuko gyvenimo 
kontrastą. Sekančios kny
gos “Babbitt”, “Arrow
smith”, “Dodsworth” pada
rė jį tarptautiniu rašytoju i way teatrų, 
ir 1930 m. davė jam Nobelio j Pearl Buck už savo be 
premiją. Lewis mirė 1951 m. ■ galo humaniškas ir atjau- 

Antras literatūros premi-į čiančįas knygas apie Kiniją 
jos laimėtojas 1936 m., Eu-1 gavo Nobelio premiją 1938 
gene O’Neill, ligi pat savoj m., kai jos plačiausiai išgar- 
mirties 1953 m. buvo mūsų jsėjusi knyga “Geroji Žemė” 
svarbiausias' dramų rašy-ibuvo išleista. Ši ir daugelis 
tojas. Jo dramos yra di-jkitų jos knygų vaizduoja 
džiausiąs vienatinis pasieki-; prieškomunistiniu laiku Ki- 
mas“mažo teatro” sąjūdy-į niją, kur ji užaugo ir vėliau 
je, kuris padėjo palaikyti ■ grižo kaip mokytoja ir mi

lai-'šio krašto gyvybinį teatrą.]sijonierė. Tarp kitų jos 
premiją, O’Neill iš pradžių buvo pri-i knygų įskaitomos “A House 

savo grafi- pažintas 1920 
šio krašto | “Beyond the Horizon” pa

lai atsimena pereitojo karo] klasės gyvenimo vaizdavi-' statymu. Iš. kitų plačiai 
bombardavimus. Anglai ne- i 
nori susilaukti raketinių j 
smūgių.

(2) Na to vadai turėjo vil
ti, kad Chruščiovui atsisto- 
jus Tarybų Sąjungos. Įirieš- 
akin, įvyks pasikeitimai 
kurie atves 1 
santvarką prie sugriuvimo, nacionalinių-revoli u ei n i ų 

Bet kas pasirodė? lary-L]aliniu savanoris lietuvis 
bų Sąjunga sutvi r tėjo.! Ai.eksas jasutis> Toli nuo 
Amerika paliko užpakalyje i o jmtinės nutrūko aistringo 
mokslo ir erdvių užkariavi- j patrioto kovos ir kūrybos 

. Aleksas Jasutis, 
kaip ir tūkstančiai antifa
šistų iš įvairiausių šalių, 
krauju įrašė į didvyriškų 
Ispanijos išsivadavimo ko
vų knygą savo šviesų vardą. 

Visas A. Jasučio gyveni
mas buvo skirtas kovai už 
darbo liaudies išvadavima 

fašistinės priespaudos, 
socialinę nely-

kalnuose, kurie s u d a r o j įteikta, jas gavo- 62 ameri- 
........... : 16 iš jų fizikos, 11 

į chemijos, 18 medicinos ir fi- 
Argi ziologijos, ir 12 pasaulio tai-

■ neaišku, kad, karui kilus, | kos progreso srityse. Penki 
j | masinė Komunistų partija j amerikiečiai: Sinclair Le- 

nesnaustų? Mussolinio lai-! wis, Eugene O’Neill, Pearl 
kais komunistų jėgos buvo Buck, William Faulkner ir 
nedideles, o ir tai Italija Ernest Hemingway,

knygų vaizduoja

tai gavo

net

Iš KO “KATALIKŲ 
AKCIJA” SUSIDEDA?

Chicagos Drauge (geg. 5 
d.) bostoniškis M o c k u s 
mums plačiai aiškina “Ka- 

j talikų akcijos” prasmę. Pa- 
Įti “akcijos” sąvoka gimusi 
jau seniai. Tai esąs popie
žių sugalvotas planas pa
kelti katalikų baž n y č i o s 
prestižą-biznį. Katalikų ak
cija reiškia, sako Mockus, 
“kad Kristaus mokslo išpa
žinėjams reikia drąsiau ei
ti su tuo mokslu į visas gy
venimo sritis ir ten... kelti 

dvasinio gyvenimo mintį.”
Šis Mockaus “katalikų 

I akcijos” apibūdinimas vi- 
1 siškai nesutinka su ta akci-l 

Nė su žibu-' 
_  .....____ i, lietuviu! 

į klerikalų veikloje nesurasi | 
nė krislelio “dvasinio atgi-i 
mimo minties.” Kai prela
tas Balkūnas, įžymiausias' 
asmuo visoje “katalikų ak-j 
ei joje,” atsistojęs visa j 
gerkle šaukia už naują ka-1 
ra, už atominį karą, tai kur 
jau čia “dvasinio atgimimo 
mintis”? Tai veikla, kuri 
paneigia visokį žmogaus at
gimimą.

Išvada: M. Mockus arba 
nieko nenusimano apie “lie
tuvių katalikų akciją,” ar
ba s ą m o n ingai stengiasi 
“Draugo” skai t y t o j a m s 
įpiršti tai, kas nesuderina
ma su žmoniškumu ir gi
liausiais šių laikų žmogaus i 
troškimais.

j ja praktikoje.
‘riti, pavyzd;

literatūros premijas.
Pirmas amerikietis, 

mėjęs literatūros 
Sinclair Lewis

prastai kariavo.
O kaip su pačia Anglija? 

Premjeras Macmillanas re
mia visus Amerikos planus, j 
o kaip su liaudimmi? Angliniais vidurinės

Patriotas-kovotojas
f/4. Jasučio 20-asia* žavivio metines viiuint)

Pi’ieš dvidešimt metu pi
lietinio karo ugnyje Ispani- 

komunistinę i()je didvyriškai žuvo inter-
; i

mo reikalais. Sovietų Įtaka (kelias, 
keleriopai padidėjo Artimuo 
se Rytuose, Azijoje, Afriko
je ir net Pietinėje Ameriko
je. Bendrai, komunistai Ta-

je, o sutvirtėjo. Šalis visose 
šakose daro milžiniško pro
greso...

Taip išdėstęs, D. Nichol 
puola anglų mokslininką 

Į Bertrandą Russell ir ameri- 
”: kietį G. F. Kennaną už siū- 
v!; lyma NATO nariams susi- 

1 tarti su Varšuvos Apsigyni- 
| mo Sąjunga ir taikoje sugy- 
I venti-.-

! GERAS ATSAKYMAS
I Vietoj-e pagalvoti apie grį
žimą tėvynėn, kai kurie iš 
Lietuvos pabėgę “kūrėjai” 
didžiuojasi savo žygiu. Jie 
giriasi, • kad jie negrįžtą 
Lietuvon todėl, kad ten ne
są “kūrybinės laisvės.”

Tiems žmonėms kanadiš- 
kis Liaudies Balsas atsako:

Matote, kokie jie 
“gudrūs.” Bet ko, 
kur nebėgo ir nieko 
kai Smetonos režimas 

|je smaugė visas tas 
i Ką .jie tuomet veikė? Ar 
i tuomet buvo galima kūrybinė 
mintis, spaudos laisvė? Už 

(Smetonos režimui priešingą 
mintį ir spaudą kišo j kalėji
mus ant 8 metu. Kam neži
noma, kad tik viena tautinin
ku srovė turėjo laisvę? Bet 
ir ta apti srove buvo baisiai 
siaurutė.

Tarybinė 
savo visas 
U y venimas 
se.

kilnūs” ir 
jie nii'- 
ii e d are, 

Lietu vo

NATO JŲ AKIMIS 
ŽIŪRINT

NATO yra karinė sąjun
ga penkiolikos valstybių, 
kurių priešakyje stovi 
Jungtinės Valstijos. Ji. su
organizuota neva gelbėji
mui kapitalistinio pasaulio 
nuo Tarybų Sąjungos “pa
vojaus”. Šiomis dienomis iš 
Washingtono NATO reika
lais i'-ašo D. Nichol:

(1) NATO nėra stipri nei ‘ zatoriai, mokslininkai ir t. t. 
kariniai, nei organizaciniai. Į Nebėra dirvos tik tiems, ku- 
NATO jėga ir palaikytoja, I rie buvo pavergę savo naudai 
tai - Jungtinės,
Valstijos. Yi-a bandoma Va-! nereikalingos. Be ji.i lengviau 

nnvnpcd 1 Kilti kultūriniai ir ekonomi- P<LVui Ml . .

santvarka paliuo- 
kūrybines jėgas.

verda visose srity- 
Nematytu spartumu auga
ojai, aktoriai, daininin- 

ki, 'muzikai, šokėjai, mechani-

Amerikos visą tautą. , Bet šios piktžoles

karinę Vokietiją
NATO ginklų gamintoja, 
o jos žmones — svarbiausia 
armija. Adenaueris tą pil
niausiai remia, bet vokie
čiai tam priešinasi, ką aiš
kiai parodė Pirmosios Ge
gužės demonstracijos.

Su NATO organizacine 
vienybe yra bloga. Nepai
sant, kiek kalba ir rašo apie 
“susitarimą,” pilno susita
rimo nėra. Danija ir Norve-

niai.
Teisybė, jaunos jėgos susi

duria su sunkumais ir trūku
mais. Bet tai laikinis pasireiš
kimas. Laikui bėgant viskas 
bus nugalėta.

() ką gi atsieks, pavyzdžiui, 
toks Izidorius Vasyliūnas, Vy
gantas, Jeronimas Kačinskas, 
Atmaus suminėti, nykdami iš
eivijoje? Jie ne tik kad nega
li dirbti tinka'mai savo profe
sijoj, bet i]1 gyventi ir keliauti 
ten, kur norėtą. Reikia taiky-

je, jis savanoriu slapta iš-

m. dramos j Divided” (1935 m.) ir “The 
I Exiles” (1936 m.).

1949 m. William Faulkner 
laimėjo premiją už Ameri
kos giliųjų pietų istorija, 
papročiais ir tautosaka pa< 
remtas jo knygas. Daugely
je tomų, kuriuose jis apra
šo įsivaizduojamą apylinkę

rašo trijų pietiečių kartų 
socialines tradicijas ir mo
ralines problemas. Tarp jo 
daugiausiai žinomų knygų 
yra “The Sound

is 
kovai 
e v be.<- • •'

prieš

o tams.
A. Jasučio gyveninio bei 

kovos tikslui tarnavo ir jo 
kūryba, kuri, buržuazijai 
valdant Lietuva, buvo nutv- c 7 •
Įima. Rašytojo kury b i n į 
palikimą, užimantį svarbią 
vieta lietuviu revoliucinės 
literatūros istorijoje, suda
ro eilėraščiai, apsakymai, pub-1 
licistiniai ir .... 
grafijos straipsniai, kūri
niai apie Ispanijos pilietini 
karą. Tiesa, n-e visi rašyto
jo kūriniai yra aukšto me
ninio lygio. Tačiau geriau
sieji jų pasižymi ne tik gi
liu revoliuciniu-idėjiniu tu
riniu, bet ir savaimingu 
meniniu bruožu. Jo eilėraš
čiuose “Tėviškei, mylimai 
ir motinai,” “Žingsniai 
prie tėvo kapo” ir kituose 

•su dideliu nuoširdumu ra- 
|šoma apie kaimą ir mies
tą, apie darbo žmonių skur
dą ir jų kovą už šviesią sa-i 
vo Tėvynės ateiti. Savo i the Afternoon’ (1932 m.) ir 
apsakymuose Jasutis vaiz-j“The Old Man and the Sea”

and the 
(1929 m.), “Light in 

August” (1932 m.) ir “In
truder in the Dust” (1948 
m.). ‘

į Gajausiai yr;
■ kritikos biblio- Hemhigway savo

Ernest 
realisti

nėm knygom daugiausiai 
užimponavęs pasaulio rašy
tojus ir laimėjęs Nobelio 
premiją 1954 m. Jo garsa 
daugiausia remiasi vado
vaujančiu kalbėtoju jaunai 
“pasimetusiai kartai” 1920 
m. pirmojo didžiojo karo 
pasekmėj. Hemingway apy
sakos daugiausie 1 i e č Ra 
“kietus” žmones; emocijai 
yra valdoma “rankos ilgiu”. 
Tarp jo garsiausių knygų 
yra “The Sun Also Rises” 
(1926 m.), “A Farewell to 
Arms” (1929m.), Death in

duoja vargingųjų Lietuvos| (1954 m.).
I 1 1 • v • • 1 • 1

A. Jasutis
Gimęs skurdžioje mažaže

mio valstiečio šeimoje bu
vusioje Šiaulių apskrityje, 
Aleksas išėjo sunkią vargo 
ir. revoliucinės kovos mo-

I valstiečių ir kaimo proleta-Į 
riato, revoliucinio jaunimo] 
kovą prieš buržuaziją.

Ypač vertinga meniniu- 
idėjiniu požiūriu yra A. Ja
kučio apysaka “Lidija M ur
si ja.” Šioje apysakoje ra
šoma apie paprastą Ispani
jos mergaitę, tapusią sąmo
ninga kovotoja , už liaudies 
laisvę.

Pastaruoju metu surasta

Common Council

Šypsenos
Biznis pirmoje vietoje

Moteriškė į bomą:
“Argi jums nesarmata 

įprašyti išmaldų?”
Bomas: “Taip, tamsta, 

bet biznį laikau pirmoje 
vietoje, o jausmus antroje .

Besimokydamas Ža- Paskelbta eilė, iki šiol pla-, 
čiosioms skaitytojų masėms, 
nežinomų rašytojo kūrinių. 
Giliai internacionalist.i n ė - 
mis mintimis persunkta jo 
a p y s aka “Internacionalas 
karceryje.”' Revoliu c i n i ų 
minčių kupinos ir Jasučio 
apybraižos, iš kurių ypač 
pažymėtina “Tarna galo s 
miško tragedija,” ir straips-’ “Tai ką gi jūs pereitą-v 
niai literatūros klausimais, j p^Rti sapnavote?” 
ir kiti kūriniai. I /z'‘T‘ ’ ”

Patrioto-revoliucionicriaus | 
kalėti Alek80 Jasučio, kuris kovo-1 

darbų kalėjime J 
kaip penkeriems! 
Išėjės iš kalėjimo,

garės progimnazijoje, jis 
susipažįsta su socializmo!

1 idėjomis. Už šių idėjų sklei
dimą jis pašalinamas iš 
mokyklos. Po fašis t i n i o 
1926 metų perversmo, Alek
sas užmezgė ryšius su at
skirais komunistais ir ėmė 
platinti komunistinę litera
tūrą. Aktyvią antifašistinę 
veiklą jis išvystė mokyda- 

| masis Šiaulių suaugusiųjų 
gimnazijoje. Už tai 1929 
metais nuteisiamas 1___
sunkiųjų 
daugiau 
metams.
A. Jasutis toliau tęsė revo
liucinę - antifašistinę veik
lą, už kurią jis vėl perse
kiojamas ir tremiamas, gy
vena nelegaliai. Prasidėjus 
pilietiniam karui Ispanijo

PROTO GYDYTOJAS w 
IR LIGONĖ

Jauna mergina nesijautė ‘ 
gerai ir nuėjo pas psichiat
rą. Pirmą kartą viskas jai ‘ 
patiko. Bet kai ji nuėjo 
antru kartu, gydytojas jos ' 
paklausė:

“Nieko nesapnavau,” at
sakė mergina.

Gydytojas, smarkiai užsi- 
jo ir žuvo už liaudies laisve, I rūstinęs;

. . Į “Jeigu pačios neatliekate
Lietuvos į jums užduotos pareigos, tai

i kaip gi aš galiu jums pa
dėti’?”

tis su aplinkybėmis. Viskam 
diktuoja kišenė.

Nesipūskite, ponai, nes nie
kas nenusigąs. Ir niekas nepa
vydės jums to “rojaus.”

I atminimas ir kūryba yra| 
brangūs Tarybų 
darbo žmonėms.

A. Kazanskytė
LAISVĖS REDAKCIJOS 

PASTABA:
Velionis A. Jasutis kele

tą metų buvo gausus mūsų 
laikraščio bendradarbis. Po 
savo raštais pasirašydavo 
Julmio ir kt. slapyvardžiais.

— Kuo tave, vaike, maiti
na, kad esi toks storas?

— Ką daryti, kai 
slogą?

— Čiaudėti.

turi ‘

2 pusi. Laisvė (Liberty) Pen k tad., geg. (May) 16, 1958



ĮVAIRUMAI
Po baisiosios nakties

(Iš atsiminimvj
Po baisiosios nakties oras 

labai atšalo. Upeliai ir ba
los užšalo taip, kad buvo 
galima per jas pereiti. Ir- 
tuo pat laiku ėjo paskalos, 
kad caro valdžia išleido 
proklamaciją, kurioj buvo 
sakoma: Kas tik ką turi ir 
nori pasakyti caro valdžiai, 
kad ir priešingai, tas turi 
pilną laisvę tai padaryti, ir 
už tai nebus baudžiamas.

Baisioji naktis buvo ket
virtadienį. Sekmadienį Žei
meliu susirinko labai daug 
iš apylinkės žmonių. Ma
tyt, i žmones paveikė bai
sioji naktis ir paskalos apie 
caro proklamaciją apie lais
vę. Matyt, žmonės ieškojo 
atsakymo ir išaiškinimo, 
kas surengė baisiąją naktį, 
ką ji reiškia ir prie ko eina
ma. Ir ką reiškia caro iš
mista proklamacija apie 
Laisvą išsireiškimą apie jo 
valdžia.

Po bažnytinių pamaldų, 
turgavietė prisipildė pilna 
žmonių ir vienas kito klau
sinėjo apie baisiąją naktį ir 
apie c a r o proklamaciją. 
Tačiau pilno išsiaiškinimo 
vieni kitiems duoti negalė
jo. Štai atsistoja iš vežimų 
prirengto j platformoj La
pinskas iš Bardiškių kaimo 
su kalba. Jis nurodo, kaip 
caro valdžia spaudė ir per
sekiojo lietuvius. Užgynė 
jiems spaudą ir visaip per
sekiojo. Po jo išstojo su 
kalba jaunasis Bičkūnas ir 
dar pora latvių su kalbo
mis. Jie savo kalbomis 
taip sukėlė revoliucinį ūpą 
tarp publikos, kad jaunes

nieji pradėjo organizuotis, 
eiti ir išdaužyti valsčiaus 
raštinę. Senesnieji suprato, 
kad toks jaunuolių elgesys 
daug naudos nepadarys, o 
užtrauks didelį caro val
džios kerštą visoj apylinkėj. 
Jie pradėjo karštuolius ra
minti ir aiškinti, kokios bus 
jų atlikto žygio pasekmės, 
ir tam panašiai.

Jaunuoliai nuo to žygio 
susilaikė. Patriukš m a v o , 
pasikarščiavo ir nusirami
no, n e p a d a r ydami jokių 
nuostoliu bei keršto. €

Kaip vėliau pasirodė, ca
ro išleistoji proklamacija 
apie laisvą išsireiškimą 
apie jį ir jo valdžią buvo 
didelė apgavystė. Jo tikslas 
buvo tas, kad jo priešai iš
eitų viešumon ir kad pas
kui jis su jais galėtų ap
sidirbti. Taip ir buvo. Po 
Žeimelio susirinkimų tuoj 
prasidėjo areštai ir rankio
jo visus, kas tik kiek labiau 
parodė savo nepasitenkini
mą caro valdžia.

Nors šioj apylinkėj jokių 
nuostolių nepadaryta, nors 
išstojimų bei riaušių ne
buvo, tačiau valdžia nebuvo 
tikra, visvien nepasitikėjo 
šia apylinke. Netrukus pa
sirodė ir dragūnai, suside
danti iš 25 raiteliu. Pora 
naktų pernakvojo bažnyt- 
kiemy Lauksody. Dragūnų 
oficierius a p s i s t o jo pas 
zemskį načalniką, matyt, 
išklausė jo raporto apie vi
są apylinkę ir išjojo į Žei
melį; ten pasižvalgę, “dar
bo” negavę, nes darbas buvo 
atliktas urėdniko ir straž-

nikų, kurių buvo 12, dragū
nai iš Žeimelio išjojo Lat
vijon, kur revoliucinis judė
jimas buvo daug smarkes
nis, aktyvesnis.

Po revoliucijos tekdavo 
girdėti ir matyti jaunus 
žmones vaikščiojant tai vie-
nur, tai kitur. Tai jie 
buvę revoliucionierių bau
džiamieji būriai. Buvo sa
koma, jei kas nors būna 
ūkininko nuskriaustas, ber
nas ar merga, ar kitas sam
dinys, ir jei tam revoliuci
onierių baudžiamajam bū
riui pasiskundžia, tai būrys 
ateina ir tolų ūkininką nu
baudžia, arba tas turi išsi
aiškinti, kaip visa tai įvy
ko. Toks revoliucionierių 
baudžiamasis būrys .buvo 
atsilankęs ir į mūsų kaime
lį. Atsitikimas buvo toks: 
Mano tėavs buvo išrendavęs 
savo žemę iš pusės. Rendau- 
ninkas apdirba žemę ir ką 
jis užaugins, pasidalys pu
siau. Kas ten jiems atsiti
ko, kad jie susipyko. Pusi
ninkas tėvą apskundė, kad 
jis būk jį nuskriaudęs. At
ėję pasiteiravo pas kaimy
ną apie tai ir pas mus visai 
neatėjo. Vieną iš jų pažino
jau, nes abu buvome toj pa
čioj mokykloj. Tik jis ke
liais metais už mane buvo 
senesnis.

Po tuo vardu buvo va
gių ir plėšikų.

Ignas
(Igno “Baisioji naktis” 

tilpo “Laisvėje” gegužės 9 
d.—Red.)

KUBOJE PAGAMINS 
DAUGIAU CUKRAUS
Havana. — 1958 metais 

Kuboje bus pagaminta 
5,500,000 tonų c u k r a u s. 
Daugiausiai cukraus eis į 
Jungtines Valstijas. Bet jo 
yra užsisakiusios Lenkija, 
Čekoslovakija, Rytų Vokie
tija ir eilė kitų demokrati
nių respublikų.

Mažytės valstybėlės
Europoje

Europoje yra užsilikusių 
rn a ž ų valstybėlių, kurias 
galima būtų pavadinti 
nykštukais. Ir jos pasiliko 
“nepriklausomos” tik todėl, 
kad didžiosios valstybės ne
galėjo susitaikyti be karo.

Paimkime kad ir Luxcm- 
burgą. Tikrumoje, tai tik 
dvaras, o ne valstybė. Jis 
užima tiktai 999 ketvirtai
nių mylių plotą, turi arti 
300,000 gyventojų. Jis yra 
tarpe Belgijos, Prancūzijos 
ir Vokietijos.

Luxemburgas turi 55 my
lias ilgio ir 34 pločio. Ko
dėl jis pasiliko nepriklauso
mas? Tik todėl, kad turtin
gas metalo rūda. Belgija, 
Francūzija ir Vokietija ne
norėjo viena antrai tą že
mės plotelį atiduoti. Todėl 
ir tapo jis “nepriklausoma” 
valstybėle.

Bet kokia ten jo “nepri
klausomybė”! Jis visada šo
ka -pagal didelių kaimynų 
muziką. Ir dabar jo atsto
vas Jungtinėse Tautose 
dažnai kalba, puola Tarybų 
Sąjungą, tartum ir jis dar 
ką nors reikštų. Beje, jis 
yra ir karinės NATO—Va
karų Sąjungos — narys.

Luxemburgas neturi ar
mijos. Neturi jis nei savo 
tautos, nei kalbos. Belgų, 
francūzų ir vokiečių kalbos 
visos yra oficialės kalbos.

Mažiausia, bet 
turtingiausia

Iš visų valstybėlių yra 
mažiausia Monaco, ši vals
tybėlė užima tik 370 akrų 
pietelį — pusę ketvirtainiš- 
kos mylios. Tikrumoje tai 
miestelis ant Viduržemio 
jūros kranto, Pamario Al
pių Francūzijos provincijo

je. Gyventoju turi virš 20,- 
000.

Dabar valdovu yra prin
cas Rainieris, vedęs .ameri
kietę artistę Grace Kelly.

Bet ši valstybėlė, sulyg 
jos dydžio, yra turtingiau
sia iš valstybių. Dalykas 
tame, kad Monte Carlo 
miestelyje yra pasaulinių 
gemblerių centras.

Turčiai suvažiuoja, nes 
jokie įstatymai jų ten ne
varžo, ir pralošia dideles 
sumas pinigų. Gemblerys- 
tės biznis yra tam tikros 
kompanijos rankose, kurios 
šėrų didžiumą turi Romos 
popiežius. Nuo gembleria- 
vimo valstybėlės princas 
gauna $100,000 įplaukų į 
metus laiko.

Andoroje gamina 
pėdos ilgio cigarus

Pyrenėjų kalnuose, tarpe 
Ispanijos ir Francūzijos, ,, ... ...
5,500 pėdu virš jūrų aukš- baluos plotai 
tumoje, yra Andora valsty- . - ..
bele. Ji’užima 191 ketvir-|P°Je> ..suisl°T.n!zav0 
tainiškos pėdos plotą ir turi 
6,000 gyventojų.

Vyriausybę sudaro 48 ta-
rybos nariai; pusę jų renka patapusi komunistinė. A- 
gyyentojai, o kitą pusę pa~|merikos ir Italijos kapita- 
skiria vyskupas ir Francu-; lįstai negalėjo to pakęsti, 
zijos valdžia.^ Andora gy-| Suorganizavo ‘revoliuciją.” 

Iš Italijos atvyko fašistinių 
elementų ir paėmė į savo 
rankas galią.

zijos valdžia.
vuoja nuo 1278 m., tai yra 
viena iš senųjų valstybėlių.

■ Per šimtus metų viešpa
tavo Romos vyskupai. Jie 
valdė, kaip jiems patiko. 
1 8 0 6 metais Francūzijos 
imperatorius Napol eonas 
vyskupui galią atėmė ir 
Andoroje paskelbė respubli
kos santvarką.

Į Andorą veda tik kalnų 
keliukai ir takai. Gyvento
jai augina avis ir užsiima 
audimu. Bet patraukimui 
turistų gamina cigarus, ku
rie dažnai turi iki pėdos il
gio. Oficialė kalba ispanų.

Liechtensteinas
Tarpe Austrijos ir Švei

carijos yra maža valstybėlė 
Liechtensteinas. Ji užima 
65 ketvirtainiškas mylias ir 
turi 12,000 gyventojų. Iki 
1921 metų skaitėsi monar
chija, o nuo. to laiko konsti
tucinė kunigaikštystė. Da
bar jos valdovu yra princas 
Joseph I, o parlamentą su
daro 15 atstovų.

Gyventojai kalba vokiš
kai. Atsirado ji 1866 me
tais, kada vokiečiai ir švei
carai negalė’jo dėl šio plote
lio susitaikyti. Žmonės už
siima audimo darbais.

San Marino
Į vakarų pusę nuo Adria- 

tiko jūros, Italijoje, yra 
maža valstybėlė San Mari
no. Ji užima tik 38 ket- 
virtainiškų mylių plotelį ir 
turi 15,000 gyventojų.

Iš visų pusių ją apsupa 
i. Tai viena iš 

seniausių valstybių Euro- 

prieš 1,600 metų. Turi vy
riausybę, kurią sudaro 60 
tarybos narių.

Prieš kelis metus ji buvo

ANGLŲ TURČIŲ 
ŠĖRAI PAKILO

Londonas. — Kuomet 
Amerikoje beveik kasdien 
šėrų vertė krinta žemyn, tai 
Anglijoje jie kyla. Tatai ne
sunku suprasti, nes apsi
ginklavimo naštą neša Ame-, 
rikos žmonės. Jungtinės 
Valstijos ne tiktai ekonomi
niai remia savo talkininkus, organizavo naują Francūzi- 
bet jiems teikia ir gatavų! jai valdžią, bet ji pakriko 
ginklų. j dar nesuorganizuota.

Paryžius. — Rene Pleven

Nerado tėvynės
Tarybų Sąjungoje gyvena 

apie 3,000,000 žydų kilmės 
žmonių. Jie jau susigyveno 
su tais žmonėmis, kur ran
dasi, ir labai mažai įdoma
vo žydų valstybe Izraeliu- 
mi. .

Bet šiek-tiek atsirado to
kių, kurie pasidavė zionistų 
agitacijai ir nuvyko gyven
ti į Izraelį. Dauguma jų 
nerado ten tėvynės. Kom
jaunuolių organas “Kom-. 
somolskaja Pravda” patal
pino kelis laiškus iš Izrae
lio buvusių tarybinių pilie
čių. Vienas iš jų rašo:

“Aš maniau, kad aš jau 
žinau, kas yra Izraelis. Ir 
aš čia atvažiavau gyventi. 
Pasirodė, kad aš nieko apie 
Izraelį nesupratau ir neži
nojau. Nėra nieko žioples- 
nio pasaulyje, kaip bandyti. 
visus žydus perkelti gyven
ti į atskirą valstybę. Mes 
čia jau gyvename du mėne
siu laiko. Ir kas? Pinigai, 
pinigai, pinigai, tai vienati
nis gyvenio stimuliantas. ,

“Viską perka ir parduo
da, net ir kraują. Viešpa
tauja kraštutinis šoviniz
mas, kurstąs neapykantą’ 
prieš arabus ir visus pro
gresyvius.”

SUNKVEŽIMIAI
A m er i k oje geleži n kel i ų 

kompanijos skundžiasi, kad 
trokai atima nuo jų biznį. 
Taip sunkvežimių rolė au
ga. Prieš d e š i m t į metų 
sunkvežimiai perve ž d a v o 
tik 11 procentų prekių, o 
geležinkeliai 62 procentus.

1957 metais sunkvežimiai 
jau pervežė 19 procentų

♦Kodėl aš mečiau kunigystę?
Nemėgstu apie save kal

bėti, ir vis dėlto labai daž
nai man tenka tai daryti. 
Nuolat esu verčiamas aiš
kintis, kodėl aš kitados ėjau 
į kunigus ir kodėl paskui 
mečiau kunigystę. Tai as
meniški klausimai, tačiau 
kadangi šie klausimai glau
džiai siejasi su religija, aš 
paprastai nevengiu. į juos 
atsakinėti, netgi laikau sa
vo pareiga duoti atsakymą 
visų pilama tikinčiajai mūsų 
visuomenės daliai.

Bedieviai kunigais 
būti nenori

i 
^Yra bendra taisyklė — į 

kunigų seminarijas stoja 
vien tikintieji. Bedieviai ku- 
Miga's nenori būti. Kiek aš 
žinau, dauguma klierikų l 
siekia kunigystės nuošir
džiai, įsitikinę, kad eina 
dievo skirtu jiems pasau
kimo keliu. Žinoma, tam 
tikra dalis jaunuolių į kuni
gų seminarijas patenka to
dėl, kad ten juos verčia sto
ti tėvai ar auklėtojai, arba 
dėl to, kad patys žiūri į ku
nigystę kaip į lengvą ir pel
ningą profesiją. Prie šios 
kategorijos savęs aš* nepri- 
skiriu: į kunigus eiti nebu
vau nei verčiamas, nei pra
šomas, ir į kunigystę nežiū
rėjau kaip į pelningą profe
siją jau vien dėl to, kad tuo 
metu, kai apsisprendžiau 
būti kunigu, buvau jau be
baigiąs unversitetą. Be to, 
kunigystė, kaip ir iš viso re
ligija, man tada buvo per
daug šventas dalykas, kad 
būčiau galėjęs ją susieti su 
tqjkiais savanaudiškais tiks
lais.

Rašo J. Ragauskas
Aš buvau labai religin

gas. Tokie buvo mano tėvai 
ir artimiausieji giminės. Be
simokydamas progimnazi
joje, gyvenau pas pamal
džias giminaites netoli baž
nyčios, į kurią beveik kas
dien eidavau tarnauti mi
šioms. Dar trečioje klasėje 
būdamas, įsirašiau į ateiti
ninkų organizaciją, kurios 
nariu buvau visą laiką iki 
įstodamas į seminariją. Dėl 
šių aplinkybių mano sąmo
nės nepasiekė jokia pažan
gesnė mintis: vengiau “blo
gų” draugų ir “blogų” kny
gų.

Mano nusivylimas
Tiesa, būdamas studentu, 

vis labiau ėmiau nusivilti 
tiek ateitininkais, tiek iš vi
so vadinamuoju “pasaulieti
niu. gyvenimu” Stebėdamas 
studentų ateitininkų gyve
nimą, įsitikinau, kad dau
gumai jų nerūpi šios’orga
nizacijos idėjos, kurios 
kvietė “visa atnaujinti Kris
tuje”. Matydamas, kad gy
venime religinės idėjos ne
turi pasisekimo, kad aukš
tojoje visuomenėje viešpa
tauja savanaudiškumas ir 
moralinis pakri k i m a s, o 
darbininkų tarpe vis labiau 
įsigali komunistinės idė
jos, aš ėmiau galvoti, kad 
vienintelis mano “išsigelbė
jimas” ir tikrasis mano “pa
šaukimas” — stoti į kunigų 
seminariją.

Ir štai aš jau kunigas. 
Pats jaunystės jėgų žydė
jimas, audringas veržima
sis į ateitį. Širdis užsidegu
si veikti, taip norisi dabar 
jau iš tikrųjų visa atnau

jinti Kristuje, būti “žemės 
druska”, aukštai iškeltu ži
bintu, kuris šviestų žmo
nėms kelią į amžinybę. Ne
išskaičiuosi, kiek tuomet 
jauno kunigo širdyje lieps
noja karštų troškimų, kiek 
jo ausyse skamba gražių ir 
įtaigių posakių.

Kaip tai galėjo atsitikti?
Toks buvau ir aš, kai bai- 

g i a u kunigų seminariją. 
Bet štai praėjo trylika me
tų, ir aš pasiunčiau vysku
pui pareiškimą, kuriame at
sisakiau kunigystės. Kaip 
tai galėjo atsitikti? Kas 
privertė mesti kunigystę ? 
“Matyt, dėl moters išsižadė
jai sutanos...” priekaištauja 
man kai kas.

Galima būtų nutylėti, ne
atsakyti į tuos priekaištus 
ir klausimus, kuriuos kelia 
religinis fanatizmas, o jis 
juk aklas ir kurčias. Bet ne, 
šiuo atveju tylėti negalima! 
“Tyli, vadinasi, jautiesi esąs 
kaltas”, — pasakys tokie 
žmonės.. Antra vertus, yra 
žmonių, kurie nuoširdžiai 
ieško tiesos. Tai daugiausia 
jaunuoliai, merginos. Jiems 
visų pirma ir reikalingas 
mano atsakymas.

Kunigystė savo teorijo
mis gali sužavėti jauną, re
ligingai išauklėtą žmogų, 
tačiaiu jos praktika yra la
bai tolima nuo to kunigys
tės. idealo, kuris tokiomis 
gražiomis spalvoms piešia
mas klierikui.
Ko siekiama seminarijoje?

Kunigų seminarijoje la
biausiai stengiamasi for
muoti busimųjų kunigų 

charakterį. Mokymas čia 
antroje vietoje. Svarbiausia 
— auklėti, ugdyti tam tik
ras, busimųjų kunigų nuo
taikas, įgūdžius, įdiegti 
jiems tam tikrus principus, 
kasdienio gyvenimo taisyk
les, įpratinti tvirtai laikytis 
bažnytinės drausmės.

Žinoma, būdamas semina
rijoje, aš dar nesupratau, 
kad tai — ne kas kita kaip 
“dirbtinis kvėpavimas”, ku
ris ir palaiko kunigystės 
“gyvybę”. Juk kunigystė iš 
tikrųjų yra kažkas nenatū
ralaus, priešingo žmogaus 
prigimčiai, Be nuolatinių, 
tikrai nežmoniškų pastangų 
nuolat gaivinti kunigystę, 
žmogaus prigimtis pati ją 
nusikrato, t. y. kunigas, ne
besilaikydamas bažnyčios 
nustatyto režimo, pasidaro 
“toks, kaip visi”, “supasau
lėja”. Tai patvirtina ir ma
no kunigystės raida.

Buvau geras kunigas
1935 metais baigęs semi

nariją, pirmąjį savo kuni
gavimo penkmetį bažnyti
niu požiūriu buvau geras 
kunigas: sąžiningai atliki
nėdavau savo * pareigas, 
stengdavausi neprale i s t i 
kasdieninių med i t a c i j ų, 

‘ dvasinio skaitymo, sąžinės 
sąskaitos, priklausiau ke
lioms kunigų brolijoms ir tt.

Tiesa, gyvenimas kėlė 
man įvairių problemų.' Pa
vyzdžiui, aš neretai susi- 
mąstydavau, kodėl religijų 
skelbėjai, teologai ir dvasi
ninkai būna vyrai, nors jie 
mažiau • religingi už mote
ris? Kodėl į bažnyčią dau
giausia eina vaikai, seneliai 
ir moterys? Kodėl dievas, 
Marija ir šventieji, pasak 
religinių knygų, apsireiškia 
daugiausia taip pat vai

kams, moterims ir sene
liams? Kas tai yra komu
nizmas ir pan.?

Prisipažinsiu, kad pirma
jame savo . kunigavimo 
penkmetyje aš su visomis 
tokiomis ir panaš i o m i s 
problemomis lengvai susi
dorodavau — jų nespręsda- 
vau. Juk visas tas problemas 
buvo “išsprendusi” bažny
čia, man beliko tik pasinau
doti jos “sprendimais”, nea
bejojant jų teisingumu. Aš 
taip ir dariau.

Bet, kaip sakoma, iki lai
ko tarnauja ąsočio ąsa: vie
ną kartą nutrūksta ir tada 
numetama šalin, kaip nebe
reikalingas daiktas. Taip ir 
su religine sofistika: ateina 
laikas, kai žmogus ima susi
vokti, jog religiniai proble
mų sprendimai yra netei
singi. Tada prasideda “reli
ginių vertybių pervertini
mas” — kritinis problemų 
nagrinėjimas.

Karas atidaro akis
Atėjo antrasis mano ku

nigystės penkmetis. Jis su
tapo su antruoju pasauliniu 
karu, kuris kiekvienam gal
vojančiam žmogui iškėlė 
daugybę labai aštrių ir sun
kių problemų: kodėl žmo
nės, it žvėrys, pjaunasi ir 
žudosi? Kaip paaiškinti ir 
kuo pateisinti negirdėtą 
žiaurumą beatodairiškai žu
dant žmones?

Šie kl ausimai tikinčiam 
žmogui ypatingai keblūs ir 
tiesiog neįmanoma išspręs
ti. Štai, pasak religijos, die
vas esąs įšmintingiausia, 
geriausia ir visagalė būty
bė. Kaip suderinti su tokio 
dievo buvimu karo žiauru
mus? Ne vienas žmogus ka
ro metu skundėsi man, kuni
gui, kad pradėjęs abejoti 

Į tau, dieve? Tau, tur būt, 
nieko, nes juk tai tavo valia • 
čia vykdoma...” — panašios 
mintys nenoromis kildavo 
anais gražiais, bet kartu be 
galo klaikiais vakarais. “O 
gal tavęs iš viso nėra, die
ve?” — šmėkštelėdavo min
tis, kurią aš pats, jos išsi
gandęs, tada atmesdavau.: 
“Ne, tu esi, dieve, visa tai 
tu girdi ir matai, bet kaip gi 
visa tai man suprasti?”— 
klausdavau to nebylio die
vo ir, nesulaukdamas iš jo 
atsakymo, ėmiau jo pats 
ieškoti.

Iš pradžių nedrąsiai, to
liau drąsiau pradėjau nag
rinėti įvairius religinės pa
saulėžiūros klausimus. Ken
tėjimų, vargų ir nelaimių 
prasmė, religijų gausumas 
ir įvairumas, pragaro, die- • 
viškosios. trejybės, popie- 

■ žiaus neklaidingumo dog
mos, kryžiaus karai, inkvi
zicija — štai tik dalis tų 
problemų, kurias išdrįsau 
nagrinėti, nebepasitenkin- 
damas bažnytiniais atsaky
mais. Ir juo daugiau galvo
jau, tuo labiau tolau nuo 
bažnytinės linijos.

Ėmiau laužyti ledus
Taip savo jėgomis ėmiau.” 

laužti ledus. Su dialektiniu * 
ir istoriniu materializmu aš - 
susipažinau ir jį pradėjau 
studijuoti po to, kai tapau 
netikinčiu. Todėl pasaulė- . 
žiūros keitimosi procesas; 
manyje vyko “iš viršaus”, o • 
ne “iš apačios”. Jei būčiau 
iš karto susipažinęs “su 
moksline — materialistine 
pasaulėžiūra, tada, tur būt, 
iškarto būčiau įsisavinęs jos ; 
pagrindus ir pačioj pra-;

(T$sa 4-tam pusi.)

dievo buvimu: “Nematome • 
mes šio karo baisybėse nei 
dievo išminties, nei jo geru
mo, nei visagalybės”, saky
davo jie man. O kai kas dar 
man pridurdavo: “Aš, bū
damas dievo vietoje, daug 
protingiau sutvarkyčiau pa
saulį...”

Niekaip negaliu pamiršti
Nebuvau aš Balio Sruo

gos aprašytose. “Dievų miš
ko” koncentracijos stovyk
lose, nemačiau baisingojo 
Osvencimo rūkstančių kros
nių, bet ir tai, ką mačiau ir 
girdėjau pirmaisiais vokie
čių okupacijos metais, gy
vendamas Kupiškyje, atliko 
savo ' vaidmenį keičiantis 
mano pasaulėžiūrai. Tų 
kraupių vasaros vakarų, 
kada, saulėlydžio žaroms 
gęstant, girdėdavau netolie
se šaudomų moterų ir vai-1 
kų širdį veriantį klyksmą, aš, 
niekaip negaliu pamiršti. 
Tie klaikūs vaikų šauks
mai: “Mama! mama!”, be
širdiški kareivių komandos 
žodžiai, sausas ir piktas 
šautuvų salvių trenksmas, 
duslūs paskiri šūviai pribai
giant dar gyvus į duobę su
mestus kūnus, pagaliau ta 
daina, kurią užtraukdavo 
hitlerininkų bernai, atlikę 
savo kruvinus darbus, — vi
sa tai neatitaisomai pakir
to mano religinį tikėjimą.

Paties Kristaus panoselje!
Visa tai vyko vos keli 

šimtai metrų nuo bažnyčios. 
Jos didžiajame altoriuje, — 
kaip tada tikėjau, buvo 
Kristus, pats dievas. “Vieš
patie, juk ir tu girdi šiuos 
vaikų ir motinų klyksmus ir 
šią girtų budelių dainą... 
Man šiurpu, baisu, o kaip
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400 milijonų žmonių 
garbina dantį

WORCESTER, MASS

Šmotas permainytos spal- 
kos kaulo, apie 2 coliai ilgu
mo ir apie 1 colis diamet- 
riškai, 400 milijonų budis
tų yra šventas daiktas. Jie 
mano, kad tas kaulo šmo
tas tikrai yra krūminis j j(> davė 
dantis Gautama 
įsteigėjo budistų 
Šis kaulas yra įdėtas į tam i arba mylimosios, 
tikrą skrynią ir papuoštas > torių pastatė < 
brangakmeniais, o skrynia pati John Baliol iš Barnard 
ant auksinio lenciūgo pri- Castle, kuris mirė 1269 me- 
tvirtinta prie sidabrinio 
stalo ir laikoma koplyčioje’ 
K'andijoje, Ceylone.

Šis dantis turi ypatingą j 
istoriją. Sakoma, kad jis į 
buvo paimtas iš laidotuvių | 
įstaigos 543 metais B. C.,l 
tai yra prieš dabartinį met-; 
skaitį. Vėliau, po'8 šimtų' 
metų, buvo atgabentas į ■ 
Ceyloną iš pietinės Indijos

Kaip atsirado anglų kalboje 
žodis “sweetheart” 

(“saldi širdis”) 
“Saldžios širdies kliošto- 

rius,” kuris randasi Dum
fries, Škotijoj, anglų kalbo- 

1 žodi “sweetheart.” 
Buddha, I Tas žodis yra vartojamas 

tikėjimo.1 pagerbimui savo

Gegužės 6 d. įvyko L.S.D. 
Draugijos mėnesinis susi
rinkimas. Valdyba ir įvai
rios biznio komisijos davė 
raportus iš pereito mėnesio 
veiklos. Viskas gerai tvar
koma.

Kovo 27 d. L.S.D. vyrai 
surengė Šaunų banketą 
L.S.D. moterims. Banketas 
gerai pavyko, buvo nemažai

Tą klioš-p1’ pašalinių žVnonių. Drau- 
. Dcvorguila, /gija širdingai dėkoja vy-

per visą 
gyvenimą, iki sa-

■ vo mirties.
1 balzamuota

rams rengėjams ir mūsų ge
riems simpatikams už skait
linga atsilankymą į banke-

Memorial Day
Širdis buvo im- Gegužės 30-tą atsidarys 
ir įdėta i tam Olympia park. Tai bus gal 

, ir" tą dėžutę gražiausias suėjimas. Aido
Choras, vadovybėje Jonosu širdžių ji visuomet nėšio-,

josi su savimi. Ji visuomet j Dirvelio, dainuos, taip pat 
sakydavo, kad tai yra jos [ bus ir solistų. F 
“saldi širdis” ir tyki san- gros ir šokiai bus iki vėlai 
drauge. nakties.

ries mirtį ji patvarkė, 
jamas prie ženybiniu bago-^“c^ šiidis po jos mii- phael neturėjo nei drobės,
tyriu ir princesių apeigų,Į’es padėta ant jos nei popieriaus.
16-tam šimtmetyje/ Portu-' *<rutin(>s su tikslu, kad abi sias daiktas ten buvo, 
gali ja-pagrobė tą dantį ir|‘^1(ts ^ūtų s.vkiu ant visa- 
viešai sudegino, o pelenus1 
išbarstė ant jūrų.

Vyskupui buvo pasiūlyta' 
100,b00,000 dolerių dėl šios 
relikvijos išpirkimo, bet jis! 
atsisakė priimti. L_. ___
vėliau Ceylono v a 1 d o n a i; 
pranešė, kad tik dirbtinas! 
dantis buvo sunaikintas, o 
tikrasis nebuvo pa judintas 
iš tos vietos, kur jis yra pa
dėtas.

Šiandien šimtai 
čių pilgrimų iš visų pašau-1 
lio kampų kasmet suvažiuo
ja ir sudeda brangiausias;

būt palaidota, ji pastatė 
klioštorių, kurį ji užvardi
no lotynišku vardu “Dulce 

i Cor.” O vėliau tas vardas 
Bet' kiek « 11 :l« 1 ’ k intn-s I “?.wcet-

Po to ir šiandien visur, 
? kur tik kalbama angliškai, 

jis yra vartojamas, kad iš- 
i reikšti meilę savo mylima- 

tūkstan-)j'am arba mylimajai.
Milijono dolerių vertes 

piešinys
Piešinys, kurio šiandien 

aukas auksu ir kitom bran- negalėtumei nupirkti nei už 
genybėm ir meldžiasi prie i milijoną dolerių, buvo ati- 
to šmoto kaulo pavidale'duotas už ! 
danties.

Katalikai sako, kad gar
binimas ar tai būtų saulės, phaelis vieną apsiniaukusį 
ar mėnulio, ar danties •yra , vakarą Italijoje, 
stabmeldystė, ir dievas jų 
maldų neišklauso. Tačiau 
kuo skiriasi katalikų garbi
namas dievas? Iš esmės 
skirtumo jokio nėra, kokį 
stabą begarbintum, ai- tai 
jis būtų kaulo ar žmogaus 
pavidale. Visos religijos yra 
įsteigtos vienam ir tam pa
čiam tikslui, kad apgaudi
nėti žmones.

Aido Choras turi naujų 
talentų. J. Sabaliauskas su 
O. Dirveliene dainuos due
tą, o Janulytė (Smith) 
akompanuos. ' Manau, kad 
bus ir solistų, kurių dar ne
girdėjot, o dabar turėsit pui
kią progą pasiklausyt gra
žių dainų ir pasilinksmint 
su draugais gražiame Olym
pia parke.

Bus visokių gardžių val
gių ir skanių gėrimų.

L.S.D. nuoširdžiai visus 
kviečia apvaikščioti Memo
rial Day ir parko atidary
mą.

Olympia parke gausit pa
tarnavimą kas dieną, nes 
Jusius ir Lozoravičius dirbs 
per visą sezoną.

Kas norit prisirašyt prie 
L.S.D. Draugijos, malonėki- 

Orkestras te ateiti į sekantį susirinki
mą birželio 3 d., 7:30 vai. v., Į visi 
29 Endicott St., Worcester, 
Mass.

Paran kiau
tai 

vyno rėčka. Raphael nuė-

ir ant jo nupiešė moteriš
kes su dviem is vaikais pa
veikslą.

Sakoma, kuomet paveiks- _ 
las buvo užbaigtas, tai įi-Į Montello 
davė jį gaspadinei už 25 
centų vertės pietus. Šian
dien šis piešinys yra bran
giausias piešinys, kokis ka
da nors buvo nupieštas. Jis ! 
yra žinopias kaipo “La Ma
dona della Sedia” ir iška
bintas Pitti Palociuje Flo
rencijoje. 1939 metais Ita
lijos valdžia buvo prisiun-į

Rep.

Chicagos Žinios
Tikimesi geros, skaitlingos 

LMS konferencijos
Jau prabėgo virš trijų 

metų nuo pastarosios LMS 
konferencijos. O darbo pas 
menininkus tiek daug, kad 
jo užtektų visiems. Tik rei
kia draugiško ir gražaus 
sugyvenimo ir darbai turė
tų būti taip sugrupuoti prie 
esamų meno spėkų, tai dar 
daug gražių darbų galėtu
me atlikti <meno .šakoje. Tu
rėtume atsteigti likviduotus 
chorus, liaudies teatro gru
pes ir t.t.

Aukščiau minėtais reika
lais visiems meno viene
tams, chorams ir broliškoms 
organizacijoms yra išsiunti
nėti laiškai. Net pasiųsta ir 
pavieniams menininkams ir 
veikėjams meno srityje, ir 

i kviečiami dalyvauti 
konferencijoje. Raginama, 
kad juo daugiausia atsiųstų 
delegatų, kurie atvežtų ge
rų sumanymų mūsų dar
buotės meno šakoje. Svar
bu ypač, kad ne vien Chica
gos organizacijos būtų at
stovautos, bet, ir Detroit, 
Mich.; Cleveland, Ohio; 
Grand Rapids, Mich.; Ke
nosha, Wis.; Rockford, Ill. 
ir eilės kitų miestų bei mies
telių.

Jei yra tokių organizaci-

Sutikimas gražaus 
pavasario su daina

Gegužės 18 d. 2 vai po pie
tų 29 Endicott St., įvyksta
Naujosios Anglijos L.M.S.

į 2 Apskr. pavasarinis kon- 
j certas. Dalyvaus Hartfordo,

ir Worcesterio
chorai. Visuomenė mūsų
plačios apylinkės, būkite su
mumis, nes jausmingos dai- jų, kurios negavo pakvieti- 

: nos gaivina dvasią ir jaus- mo dėl vienos ar kitos priė
mus. Taipgi bus šaunių solo 
ir duetų, žodžiu, tai bus vie
nas iš gražiausių įvykių šį 
pavasarį mūsų apylinkėje.

Visų čia suminėtų koloni-

žasčių, pasiskaitę šią žinią, 
išrinkite atstovus.

Reikia tikėtis, kad konfe
rencija bus sėkminga, nes, 
kaip rašo LMS Centro sek-I tusi šį peiveiksla New Yor-'^ menininkai duos daug retorė Mildred p.tensler, kad 

ikan pasaulinėn parodon, darKTn^ *
’ ziU /lamų. Nesuydkit savęs . atstovybę.25 centu vertės ! ^ur ^uvo apdainuotas ir ro- 

• domas kaipo brangiausias 
piešinys pasaulyje.

Tai, mat, kaip sykiais 
būna, kad tuo laiku, kuo
met kas nors įvyksta, atro
do, kad tai tik niekniekis, 
bet paskui virsta pasaulio 
retenybe arba brangenybe! 
Ne be reikalo yra sakoma, 
kad 'artistų darbas yra įver
tinamas ir f apkainuojamas 
tik šimtmečiams prabėgus. 
Ir viršuje minimas atsiti
kimas pilnai tai paliudija.

J. Bimba,

t piešinį nupiešė Ra-

Tas garsusis piešėjas pa
matė motiną, laikančią ma
žą vaikuti ant kelionių ir 
niūniuojančią kokią tai dai
nelę, kuomet kitas, vyres
nysis, jos sūnus prisiglaų-

nių. Ir tas reginys įkvė
pė piešėjui mintį nupiešti

Bet tuomet su savim Ra-

Kodėl aš mečiais kunigystę?
(Tąsa iš 3-čio pusi.) : įsivaizduoja žmones, ir kad 

džioj atsisakęs principiniu dievas visai nesikiša į 
religinės pasaulėžiūros tei-; žmonių gyvenimą, nes prie- 
gin ju . šingu atveju visuomenėje

nebūtų tų negerovių, kurių 
tiek gausu. Ir tik tada, kai 
perpratau tą mokslinę tie
są, kad ‘materija yra amži

Tuo tarpu buvo atvirkš-! 
čiai: iš pradžių aš atmesda- 
vau vieną po kitos antraei
lės svarbos religines dog
mas, tarsi plytą po plytos iš 
viršaus ardydamas savo re
liginės pasaulėžiūros pasta
tą, kol priėjau pačius jos 
pamatus. Konkrečiai kal
bant, pradžioje aš įsitiki
nau, kad katalikų bažnyčia 
— ne dieviška orgąnizacija 
žemėje, kaip teigia kunigai 
ir kaip aš pats anksčiau 
galvojau, bet paprasčiausia 
žmonių sukurta ir tvarko
ma įstaiga; kad kunigai — 
ne dievo išrinktieji ir patep
tieji žmonių mokytojai bei 
vadovai, bet vien bažnyčios 
“juodieji vergai”. Paskui 
įsitikinau, kad nėra nė vie
nos tikros ir teisingos reli
gijos, kad visos religijosyra 
žmonių prasimanymai — 
prietarai.

Pradedu abejoti ir dievu
Iki tol dievo klausimas man 

dar buvo atviras, neišspręs
tas, bet jau ėmiau galvoti, 
kad jeigu dievas ir yra, tai 
jis visiškai ne toks, kokį

na, tai yra, turinti tą savy-
bę, kurią religija tepripažįs
ta vien įsivaizduotai būty
bei, dievui, — lioviausi ti
kėjęs.

Nesuprasdamas klasių 
kovos ir revoliucinio darbo 
žmonių judėjimo, aš ilgai 
negalėjau teisingai vertinti 
Spalio revoliucijos ir Tary
bų Sąjungos reikšmės. Per 
giliai buvo į mano galvą 
įkaltas bažnytinis teiginys, 
kad socializmas ir komuniz
mas — tai tiesiog velniški 
reiškiniai žemėje, nešautie
ji žmonijai vien vargą ir 
pražūtį. Ir vis dėlto jau pa
lyginti gana anksti mano 
sąmonėje įsitvirtino viena 
sveika mmintis šiuo klausi
mu. Pamenu, kaip netrukus 
po Spalio revoliucijos buvo 
kalbama, kad bolševizmo 
amžius esąs neilgas — pra
eisią 2—3 metai, ir Tarybų 
Sąjunga pati iš vidaus su
byrėsianti. Tačiau bėgo me
tai po metų, o Tarybų Są
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s svarią
t

pasilikdami namie, ir mūsų 
.menininkų, kurie tiek daug 
laiko ir energijos įdėjom, 

•° kad L.M.S. gyvuotų. Drg.
Šimaitis sakė, kad iš Mon- 

! tello atvažiuos pilnas busas, 
iš Hartfordo taip pat.

Laukiame jūsų visų!

junga ne tik nesužlugo, bet 
vis stiprėjo. Ši aplinkybė at
kreipė mano dėmesį, ir aš 
ėmiau galvoti, kad vis dėlto 
bolševizmas savo esme turi 
būti teigiamas reiškinys.

Kova su religiniais 
absurdais

Galutinis mano pasaulė
žiūros lūžis įvyko Kauno 
kunigų seminarijoje, kur 
man teko eiti klierikų dva
sios tėvo ir dėstytojo parei
gas. Dirbdamas kunigų se
minarijoje, aš turėjau pul
ką progą ir galimumą dar 
kartą pergalvoti svarbes
niuosius katalikų tikėjimo 
ir moralės klausinius, įsigi
linti į krikščioniškąją filo
sofiją. Natūralu, kad visa 
tai ne tik nesustiprino ma
no tikėjimo, bet dar pagrei
tino jo žlugimą, nes kritiš
kai nusiteikęs protas ati
dengdavo vis naujus religi
nius absurdus, į kuriuos aš 
anksčiau sąmoningai ar ne
sąmoningai nekreipdavau 
dėmesio. Jei anksčiau aš, va
dovaudamasis senu įpročiu, 
buvau religijai.ir bažnyčiai 
labai atlaidus, tai dabar pa
sidariau jau tiesiog prieka
bus, jaučiau net savotišką 
pasitenkinimą, suradęs nau
ją nesąmonę religijoje.

Anksčiau taip nebuvo,. Iš

NASSERUT DOVANOJCT 
GRAŽŲ ARKLĮ

Taškentas. — Jungtinės 
Arabų Respublikos prezik 
dentas Nasseris apsilamce 
tarybinėje Uzbekų respubli
koje. Ten jam padovanojo 
gražų arklį.

Vėliau jis lankės Kronš-

Newark, N. J.
LDS 8 Kuopos Nariams

Prašome LDS 8 kuopos 
narius įsitėmyti, kad sekan
tis kuopos susir i n k i m a s 
įvyks birželio (June) 6 d., 
toj pačioj vietoj ir tuo pa
čiu laiku.

Taipgi svarbu įsitėmyti tadte, tarybinio karinio lai- 
kuopos finansų sekreto- vyno bazėje, Baltijos jūroje, 
riaus antrašą. Kuopos rei
kalais kreipkitės sekamu 
nauju antrašu: Ch. Anuš- 
kis, 134 W. Northfield Rd., 
Livingston, N. J.

Kuopos valdyba

VANDALŲ YRA IR 
LENKIJOJE

Lodžius. — Vandalai su
daužė ir apvertė 68 žydų 
paminklus, o ant kitų pri
rašė žeminančių obalsių. 
Tai pirmas toks Lenkijoje 
atsitikimas. Lodz miestas 
turi 700,000 gyventojų.

SOVIETAI ATMETĖ 
AMERIKOS KVIETIMĄ
Maskva. — Jungtinės 

Valstijos buvo pakvietę 
Tarybų Sąjungą, kad ir ji 
prisiųstų savo specialistus 
į Ramųjį vandenyną tėmyti 
atominius bandymus. Sovie
tai atmetė pakvietimą. Jie 
sako, kad jie patys sulaikė 
atominius bandymus ir ne
nori dalyvauti kitų “pavo
jingame žaisle”.

Baltimore, Md.

ŠAUDĖ Į AMERIKOS 
ATSTOVO NAMUS

Port au Prince, Haiti. — 
Nežinomi žmonės apšaudė 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriaus G. Drew
Šaudė, iš šautuvų kaip tik 
tuo laiku, kada ambasado
rius ir jo artimi sėdo vaka
rieniauti. Buvo paleista 
apie 20 šūvių.

namus.

ANGLAI IR VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA

Londonas. — Anglijos 
valdžia, kuri remia Jungti
nių Valstijų politiką viršū
nių konferencijos reikalais, 
jau netiki, kad konferenci
ja įvyks. Premjeras Mac- 
millanas sako, kad sumažė
jo ir darbiečių reikalavimai

Washingtonas. — Iškil
mingai buvo sudegintas ve
lionio Joseph Davies lavo
nas.'Jo pelenai bus padėti 
šalia prezidento W. Wilsono 
karsto.

Pasilinksminimas

Konferencija bus gegužės 
24 d. 10 vai. ryto, Mildos 
salėje, 3142 So. Halsted St., 
Chicago, Ill,

Po konferencijos, tame 
pačiame pastate, turėsime 
puikią programą, kuri susi
dės iš dainų, muzikos ir ki
tokių paįvairinimų. Be to, | 
bus ir paskaita meno klau-1 
simu. Tad prašome netikį 
į konferenciją atvykti, bet

LAISVĖS PIKNIKAS
• Rengia ALDLD 25 kp.

r'?''1 ' ’ ' \
Su šaunia dainų programa, kurią atliks

Aido Choro Vyrų Kvartetas
iš New Yorko

Taipgi dalyvaus vietinė finų (suomių) 
Merginų Grupe, dainuos ir šoks

Įvyks Sekmadienį

Birželio 1 June
Pradžia 11 vai. dieną. Muzika nuo 3:30 iki 8:30 P. M.

Norite geros vietos Vakaci- 
joms — važiuokite pas
J. A. Bekampį, 147 13th St., ir menininkų koncerte daly-

A valion, N. J., Tek
AVALON 7-3117.

pradžių, kai tik prasidėjo 
mano pasaulėžiūros keiti
masis, aš išsigandau. Juk 
netekti tikėjimo, tai reiškia 
visų pirma prisipažinti, kad 
anksčiau klydai. Be to, tai 
reiškia atmesti ir pasmerk
ti daugelį savo paties anks
čiau pripažintų principų ir 
poelgių, o kartu ir susiki
virčyti su savo giminėmis,, 
draugais ir buvusiais bend
raminčiais. Visi šie nemalo
numai šimteriopai padidėja, 
kai nustoja tikėti kunigas. 
Vis tiek, ar jis pasiliks ku
nigu, ar mes kunigystę, 
abiem atvejais jis turės 
bėdos: pirmuoju atveju jam 
teks susitaikyti su nemalo
nia sąmoningo žmonių ap
gaudinėtojo padėtimi, ant
ruoju — ^pajusti fanatiškai 
tikinčiųjų neapykantą.
Prašiau dievą man padėti
Todėl nieko nuostabaus, 

jog pradėjus keistis mano 
pasaulėžiūrai, aš karštai 
melsdavausi, prašyda m a s 
dievą, kad neteistų man “su
klysti”, kad sustiprintų ma
no tikėjimą. Bet, nežiūrint 
maldų, mano nutolimo nuo 
religijos procesas juo to
liau, tuo sparčiau vjdw. Tai 
buvo man dar vienas argu
mentas, kad dievo nėra, nes 
jeigu jis būtų, tai nebūtų 
leidęs man pasidaryti neti
kinčiu.

vauti.

Slovak National Home Park
6526 Holabird Avė.

Geras orkestras Įžanga 75 c.
— J. D. Bendokaitis ® [lUiiiiiinninuiiriwmmmmuifmnuuiuriituuiiutmu'uiuiiimtliu

Nesusipažinęs su mark
sizmo mokymu apie klasinę 
religijos esmę, aš dar nesu
pratau, kodėl bažnyčia daug 
kalba apie artimo meilę, bet 
nesirūpina iš pagrindų gel
bėti vargstančiųjų padėtį. 
Mane giliai piktino bažny
čios nejautrumas vargo 
žmonėms, sotus ir praban
gus dvasininkų gyvenimas, 
jų gobšumas, draugavimas 
su turtingaisiais, privilegi
juota dvasininkų padėtis vi
suomenėje.

žodžiai prieš darbus
Šis dvasininkų ir bažny

čios valdovų atsiribojimas 
nuo paprastų ų žmonių yra 
labai ryškus. Bažnyčiose 
kunigai skelbia liaudžiai 
“Kristaus mokslą”: nesirū
pinkite, ką valgysite ir kuo 
apsivilksite,' nekraukite sau 
turtų, kuriuos kandys kapo
ja ir vagys pavagia, nesi
priešinkite piktam. Tuo 
tarpu mes, kunigai, turime 
teisę rūpintis, ką valgysime 
ir kuo apsivilksime;mes ra
miai krauname sau tuos tur
tus, kurni nepatariame 
jums turėti; mes ant inkvi
zicijos laužų deginsim tuos, 
kurie atsisakys tikėti tai, 
ką mes skelbiame; mes' 
švento kryžiaus karais nu
siaubsime pagonių šalis...” 
“Jūs” ir “mes”! Jums vieni 
reikalavimai, mums kiti. 
Jums viena moralė, mums

kita. Jums skurdas, mu'ms 
prabanga. Jums nusižemini
mas, mums puikybė.

O aš viso to, kunigu bū
damas, nesupratau, nes neį
žvelgiau klasinio religijos 
pobūdžio, tačiau ilgainiui 
per daug pagiežos susikau
pė mano širdyje, ypač kai 
įsitikinau, kad religinės 
dogmos — tai ne “šventos 
tikėjimo paslaptys”, o pa
prasčiausios ir dažnai gana 
grubios nesąmonės, kad vi
sa religija — prietarai, ir 
toliau nebegalėjau eiti kuni
giškų pareigų. Išbuvęs ku
nigu 13 metų, mečiau kuni
gystę.

Savo pasirinktu keliu
Karas, Tarybų Sąjungos 

pergalė, tarybinės santvar
kos atkūrimas Lietuvoje, 
komunistinių idėjų plitimas 
pasaulyje, žodžiu, visa tai, 
įkas dėjosi pasaulyje mano 
kunigavimo metais, be abe
jo, turėjo stiprų poveikį ma
no “nukunigėjimui”. Tačiau 
giliai klysta tie, kurie gal
voja, kad mesti kunigystę 
mane privertė kokia išorinė 
jėga ar materialiniai išskai
čiavimai. Gyvenamojo laiko 
įvykiai tiktai teikė gausios 
medžiagos mano sąmonei, 
kėlė daugybę klausi'mų, ku
riuos sprendžiant kito ir 
keitėsi mano pasaulėžiūra, 
kol iš tikinčio žmogaus ta
pau netikinčiu.

Ne kiek nesigailiu
Ar nesigailiu metęs kuni

gystę? Nė kiek. Ar nenusi
vyliau savo naująja pasau
lėžiūra, nauju gyvenimu? 
Anaiptol

Metęs kunigystę, baigiau 
vakarinį marksizmo - leni
nizmo universitetą. Šios 
studijos daug padėjo mano 
mokslinei materialist i n e i 
pasaulėžiūrai galutinai 
siformuoti. Dialektinis ir is
torinis materiali z m a s — 
puikus mokslas, pagrįstu 
tikrovės faktais ir jų teisin
gu aiškinimu, be jokių fan
tastinių svaičiojimų, kurių 
taip gausu idealistinėje filo
sofijoje.

. Mokslinė ateistinė propa
ganda, į kurią įsijungiau 
tuojau, kai tik mečiau kuni
gystę, padeda man ne tik 
nuolat plėsti ir gilinti savo 
žinias, bet kartu yra ir. 
praktinis naujosios mano 
pasaulėžiūros patikrinimas.

Aš esu patenkintas, nes, 
nutraukęs ryšius su religija 
ir bažnyčia, nebeapsimeti- 
nėju prieš tikinčiuosius, 
kaip kad turi daryti tie ku
nigai, kurie jau nebenori 
kunigais būti, bet įvairiais 
sumetimais neatsisako ku
nigystės. Tegu fanatikai 
mane smerkia ir šmeižia,-—, 
žinojimas, kad sau pragy
venimą pelnau doru dafbu/ 
man yra geriausias atlygi
nimas. A ?



Cleveland, Ohio
* R e pu hl ikonų pietus ir 

darbininkų vargai
1,867 republikonai sumo-j 

įėjo po $100 už pietus ge-| 
gūžės 2 d., kad gauti lėkš-j 
tę maisto ir pasiklausyti: 
senatoriaus Wm. P. Know- 
lando kalbos. Senatorius 
sakė, kad svarbiausia pilie
čiu užduotis, tai darbo uni
jas apvalyti nuo “korupci
jos.” Švelniai prisiminė ir 
aie “recesiją.” Puota, kurij 
sukėlė $186,760, prasidėjo

vo abiejose vietose.
Gubernatorius O’Neil gy

rėsi su savo administracijos 
rekordu. Senatorius Know- 
land sake, kad vai.....

mas neišeis šaliai ant gero. 
Bet jis nieko nesakė apie 
milijonus bedarbių. Karto
jo, kad “amerikiniam gyve-| 
nimo būdui” yra rinitas

Įskrities valdybon išrinkti: 
Geo. Žebrys, Anna Gend- 

; rich, Mary Gedmin, Joseph 
i Pet ran s, Julius Krosin, 
IGeo. Brazas ir Stan. Kazi
lionis. Apskrties valdybai 
palikta teisė sušaukti seka
mą konferenciją. Delegatai 
išsiskirstė gerame ūpe, pa
siryžę daugiau veikti.

Iš svarbesniu nutarimu 
Delegatai už- 

pasiūlymą L D S sei
mui, kad kur LDS kuopos 

i yra silpnos, kad Centras 
joms pagelbėtų.

Nutarta LDS seimą pa- 
i sveikinti su $10. Nutarta 
! turėti pikniką bendrai su 
j A krono kuopa.

Konferencija baigėsi 1 v. 
i po pietų. Delegatai buvo 

lilžios' Pas()I'nI' skaniais pietumis, 
kvoii ^Hisų gaspadinės iš tikrų- 
K ' ijų pagamino labai skanius 

finin pietus, ir joms už tai pri
klauso didelis ačiū!

yra sekami: 
gvrė

dideli širdies skausmą, kuo
met jų duktė buvo nužudy
ta.

Dukters vaikai paliko ma
ži be motinos. Jonas ir Ma
rijona Stasiulaičiai turėjo 
juos užauginti, ir daug var
go padėjo juos beauginda
mi.

Dabartiniu laiku Stasiu
laičiai yra labai susirūpinę, 
kad tik F. Žukauskas nebū
tų p'aliuosuotas.

Aš reiškiu gilią užuojau
tą Jonui ir Marijonai Sta
si ulaičiams. Ir mano pa
geidavimas yra, kad Fran
cis Žukauskas pasiliktų ka
lėjime iki mirties.

Water burietė

Rumford, Me.
Padėka

Širdingai ačiū draugams, 
kurie mane aplankė būnant 
Lewistono ligoninėje, o dau
giausia draugams lewisto- 
niškiams, kurie lankė ir na
muose.

Dėkui visiems už atviru
tes, gėles, dovanas! Jūsų 
nuoširdumas suteikė jėgų 
greičiau pasveikti po ope
racijos, kuri buvo padalyta 
kovo 6 d. Dėkui draugams 
Vaitoniams, kurie mane 
parvežė iš ligoninės ir vė
liau kelis kartus aplankė.

V. Padgalskas

SCRANTON, PA

J US.
visus gyvento

jau seniai darbininkus.

WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA. »0ra”2' "”*•, o v v

lį su sklypeliu žemes už 
apie 7 ar 8 mylių nuo mies
to. Namelis su žeme gana 
gražioj vietoj, tačiau reikė
jo dar pridėti darbo ir iš
laidų, kad įsikūrus gražes
niam gyvenimui. Visa tai 
Globičiam pavyko atsiekti, 
—gyvenimui vietelę įsitaisė 
gražią ir čia manė abu gra
žiai baigti senatvės gyveni
mą. Deja, su gamta jokių 
sutarčių padalyti negalima, 
— ji atskyrė Vincą nuo jo 
žmonos Onos, brolių Anta
no, Kazimiero, Jurgio, Lie
tuvoj esančio, ir nuo daug 
giminių, čia ir Lietuvoj 
esančių, taip pat ir nuo 
mūsų, dar gyvų jo draugų, 
atskyrė ant visados!

augus, tad gal dėl to atgal | Tebūna užuojauta Vinco 
jie grįžo žmonai Onai, jo broliams ir 

visiems jo giminėms!
V. Žilinskas

kur ir pavyko daugiau pra
turtėti. Tačiau Vincas sa
kydavo, kad jam tas užei
gos biznis nepatinka, ir jis 
jį pardavė. Tada Globičiai 
persikėlė į Richmond Hill, 
N. Y., arti Lietuvių Kultū
rinio Centro namo, kur bu
vo nuolatiniai progresyvio 
lietuvių judėjimo lankyto
jai bei dalyviai. Bet, kaip 
lietuvių patarlė sako: Miš
ko paukštis, kad ir namuo
se užaugintas, progai pasi
taikius, visuomet atgal į 
mišką lėks. Taip buvo il
su Globičiais. Mat, Vincas 
iš Lietuvos atvyko j Penn- 
sylvanijos valstiją, o jo 
žmona čia pat gimus ir

Orange Village, R.D. N 3, 
Dallas, Pa,

Štai, netekome dar vieno 
gero draugo, tai Vinco Glo- 
bičiaus, kuris mirė š. m. ba
landžio 30d., širdies liga. 
Nors šią žiemą Vincas ne
sijautė gerai, vienok daug 
nesiskundė ir neatrodė blo
gam ūpe, nes dar kovo mė
nesio LDS ir LLD kuopų 
susirinkime, Plym o u t h e, 
Vincas buvo įėjęs į komisi
ją surengimui pikniko, ir 
taip pat rūpinosi viršminė- 
tų organizacijų suvažiavi
mais Pittsburgh’e, Pa.

Vincas GlobičiuS mirė 
Nesbitt Memorial ligoninė
je, Kingstone, turėdamas 
jau 68 m. amžiaus. Tai ne
visai jaunas žmogus, vienok 
jis visuomet atro d y d a v o 
gražiai, ir visi manė, kad 
Vincas gali sulaukti gilios 
senatvės.

Vinco kūnas buvo pašar
votas Liegaus šermeninėje, 
298 E. South St., Wilkes- 
Barre. Palaidotas laisvai, 
be bažnytinių ceremonijų, 
Memorial Shrine kapinėse. 
Prie karsto šermeninėje ir 
prie kapo tam tinkamą kal
bą pasakė šių žodžių rašyto
jas. (Nepratusiam, ir dar 
artimam mirusiam drau
gui, kalbėti buvo labai suri
ku.)

Vincas Globičius, buvo gi
męs Lietuvoje, Suvalkijoj^, 
Gudelių parapijoje, Simno 
rajone.

Į Ameriką Vincas atvyko 
1907 m., dar 17 mėtų bū
damas jaunuolis, į anglią- 
kasyklų, .apylinkę, ’ Duryea 
miesteli^’Vihbas,;Maip ir vi- ( 

(si, ,ątęįviąį;1 jdirfyo yipaįnose 
sunkius darbus. ' . e ' ■

Vincas Globičius, kiek 
'vėliau, apsidairęs, susipaži- 
no su čia gimusia ir augu- 

j.sia mergina, Ona Plikaitę, 
j susidraugavo ir apsivedė, ir 
gražiai gyveno iki mirties.'

Abu Globičiai prigulėjo ’ 
prie lietuvių progresyvių 
organizacijų—LLD; LDS ir 
prie buvusio Aido Choro, I 
Wilkes-Barre j. Taipgi Vin
cas buvo nuolatinis dienraš-l 
čio Laisvės skaitytojas ir 
dažnas jos korespondentas.

Vėliau Globičiai buvo iri 
užeigos bei tavernės versle, 
Wilkes - Barrės sekcijoj, Par
dons. Antrojo pasaulinio- 
karo metu jie persikėlė į 
Kearny miestelį, N. J., kur 
Vincas dirbo kariniuose 
darbuose. Karui ir darbams 
pasibaigus, Globičiai persi
kėlė į Brooklyn, N. Y., kur' 
ir vėl įsigijo tokį pat biznį'

juos ir traukė,
į Pehnsylvaniją

Čia sugrįžę tuojau įsigi-
Kompanijai gera dovana
Jau daugelis metų kalba

ma ir planuojama, kaip su
valdyti Lackawanna upokš
nį, kuris teka per visą 
aukštesniąją kietosios ang
lies v i du r klonį (Midvalley), 
iki Pitts tono, ir kuris po di
delių liūčių išsilieja per sa
vo briaunas ir pridirba 
daug nuostolių arti jo gyve
nantiems žmonėms. Vasa- 

; ros laiku šį upokšnį leng- 
ivai galima perbristi kelnes 
; pasiraitojus, betgi po dide
lių liūčių’kai kada jis paro
do ir savo. Tad bus arti 
dvidešimt metų, kai pradė
jo kalbėti, ypač politikie
riai rinkimų laiku, kad mi
nėtą upokšnį reikia suval
dyti ir apsaugoti gyvento
jus nuo jo “šposų.” Na, ir 
po tiekos metų kalbėjimo ir 
planavimo einama prie pa
ties tikslo.

Apie ketvertas ; m y.l i ų 
vis jai kalbėdavo, kad ji ieš- aukščiau Forest City mies- 
kotų persiskyrimo nuo savo tolio yra nedidelė užtvanka 

tai i ir nedidelis ežerėlis, vadi- 
su-1 n a m a s Stillwater D a m . 
jie Valdžios kariški inžinieriai 

__ Po suplanavo pastatyti didelę 
to vieną vakarą ji važiavo|užtvanką toje vietoje, kur

Waterbury, Conn.
Liūdnas prisiminimas 
del Jono ir Marijonos 

Stasiulaičių

nes koštuvų stotis bus pa
statyta arti užtvankos ant 
minėtos kompanijos žemės. 
Kitaip sakant, užtvanka 
bus pastatyta visuomenės 
pinigais, o kompanija krau- 
sis sau pelną, lupdama iš 
žmonių už tiekimą vandens. 
Vien koštuvų stotis kainuos 
$173,569.00. Ir kas gali 
primesti, kad ne žmonės, 
balsuotojai, išsirinko “sa
vo” atstovu poną Joseph L. 
Carrigg, kuris taip stropiai 
rūpinasi “jųjų” reikalais 
Kongrese? Prie to, ir kitas 
dalykas plačiau išsiryškino, 
kada patys žmonės ėmė tuo 
reikalu kalbėti ir diskusuo-

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne- 
itsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na .. . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
iž visas 4 knygas! (Kurie siųsite į Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

SAUI.ES Rūstybe (romanas) sako: skaitai manO, nes myli o 
nemylėti negali, kada inane skaitai. 3tl puslapių. Kaina $3.00*.

ČIKAGOS SESELlAl — žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogoje gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota; 316 psl., kaina $3.00.

ŠIRDIES ROMAI (romanas) sako; tik tada vaikščiosi širdies rū
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 psl., kaina 
$4.00.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik 
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai, kaina tik $3.00;

DR. AtG, MAItGERIS, 3325 S. Hakted St., Chicago 8, Hl.

Stephanie Plungis 
užmušta per “su- 

policmoną 
Užmuš- 

I toji buvo apie 25 metų am
žiaus ir buvo vedusi, turėjo 
sūnų ir dukterį. Kranais 
Žukauskas, žmogžudys, bu
vo 34 metų amžiaus ir buvo 
vedęs ir turėjo šeimyną. F.

• Žukauskas sakydavo jai,

bo valandas sutrūni ») i n o .!.r ri * -i •> i b u v o Dauoelis dirba tik po 3 ar ... 1 i p e r n u merarv-Į dienas savaite e. L • i ' ,• , • j- i . - francis Žukauską.Kai kurios-e dirbtuvėse su 
gegužės mėnesiu -pradėjo 
n e m o k a mas vakacijas, o 
White Motor Co. pradės 
birželyje nedirbti pirmąją 
savaite, tai vra, darbiniu-

L’OS.

Kai kurios atleidžia 
darbo darbininkus, 
yra jau išdirbę po 20

Na t. A cmKaip, V( 
padarė.

ūžiami
n inkai Fordo fabrike, kurie

iš darbo tie

rs j 
kurie i 
metų, | 
e Co. i TZ ii vyro. Kada ji atsisakė

I . 'padaryti, tai Žukauskas 
,a f!"juvko. Per dvi savaites darbi-1;' . . ,buvo nemato viens kito.

pagaminti pagal jų 
up” sistemą.

Iš LDS IV-tos Apskrities 
metinės Konvencijos

LDS IV-os apskrities me
tinė konferenci ja įvyko ba
landžio 20 d., 1958 m., LDS

Clair Ave., Clevelando.
Dalyvavo gražus būrys 

delegatų ir svečių. Apskri
ties pirmininkas Stan. Ka
zilionis atidarė konferenci
ja 10 v. ryto, su apskrities 

LDSsekretorium Žebi 
v i c e - prezidentu,

bai gyvas, naudingas, ža
dantis geros ateities mūsų 
organizacijai—LDS. Kon
ferencijos pirmininku iš
rinktas St. Kazilionis, o

viena savo automobiliu, ir 
kada Žukauskas pamate ją, 
prašė sustoti. Jai sustojus, 
jisai įlipo į jos automobilį. 
Kada jiedu nuvažiavo į ki
tą gatvę, Žukauskas pradė
jo šaudyti ir peršovė ją į 
ranką. Sužeista moteris, 
n e b e galėdama automobilį 
vairuoti, prašė jį, kad jis 
ją nuvežtų pas jos motiną. 
Jos motina gi gyvena toliau 
nuo miesto centro. Kada 
jiedu išvažiavo i mažiau 
apgyventą dalį miesto, Žu
kauskas ją nušovė, o jos 
kūną nuvežė į girią, suka
pojo veidą su lopeta ir už
kasė.

Po kelių dienų F. Žukaus
kas buvo areštuotas ir pri
sipažino, kad jis ją nužudė 
ir nuvedęs policiją parodė, 
kur S. Plungienės kūnas

Apskrities komiteto na-' Buvo teismas, ir Francis 
riams suteiktas sprendžia-1 Žukauskas buvo nuteistas 
mas balsas. Smagu buvo visą amžių kalėti, 
matyti mūsų patyrusius' Dabar Francis 
veikėjus, kaip Žebiys, Bra- kas, po 14 metų

Žukaus- 
bu vi mo

žmona, Nemura, | Wethersfield State kalėji- 
J. N. Simans, ir me, buvo padavęs Board of 

mūsų jaunesnis• Pardons prašymą dėl susi- 
• mylėjimo, kad dovanotų 
jjam bausmę ir paliuosuotų 
iš kalėjimo.

Board of Pardons atmetė 
nors vietiniai

dabartinė randasi, ir pada
ryti didelį baseiną suvaldy
mui potvynių. Ir tas visas 
užtvankos įrengimas atsi
eis feder'alei valdžiai apie 
dešimtį milijonų dolerių, 
nes bus paimta keli geri 
ūkiai; turės būti perkeltas 
vieškelis ir geležinkelis, ir 
viskas, atrodo, eina pagal 
suplanavimą, ir jau rengia
masi prie pradėjimo dar
bų. Bet ir čia ima ir iškyla, 
pagal demokratišką tvarką, 
demokrtiška ir suktybė dai
nė darbo nepradėjus.

Sportini n k ų grupė

Tos užtvankos statymas 
y ha bevertis ir bereikalin
gas dalykas ir eikvojimas 
visuomenės pinigų. Vieton 
statyti užtvanką, reikėtų iš
taisyti paties upokšnio tėk
mę ir vagą, ir'fasJuip.įkas 
mažiau atsieitų, mes per ■ IK1 
gą metų eilę tapo prinešta 
labai daug visokio jovalo, 
žemių, o jau ypatingai iš1 
anglies kasyklų, nes niekas! 
nedraudė anglies kompani-! 

,joms versti visokias anglies | 
atmatas prie upės krantų. 
Be to, ir į pačią upę iš ang
lies laužyklų vanduo bėgo 
su anglies dulkėmis į upę, 
ir tas pripildė jos vagą tiek, 
kad žemose vietose po di
delių liūčių ji išsilieja per 
savo briaunas. Viskas, ko 
reikia, tai praplatinti vie
tomis jos krantus ir pagi
linti vagą ir padaryti pyli
mus (dikes) žemose victo

Bet planai padalyti, ka
riškų inžinierių užgirti ir 
patvirtinti, tai darbas ir 
varomas pirmyn, kaip at-

(sportsmen’s group) ir ki-!rod«- nepaisant žmonių pro-

VISOS 4 KNYGOS TIK U2 $5.00* Eįet kas nori tik 1 ar 2, ar 3 
knygų, tai už 1 ijk ,$2.00, už‘3 tik'$4.00. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Raįykite: ’

T--■ i
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Massachusetts Lietuvių Metinis

Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Įvyks Sekmadienį

Birželio 15 June
Prasidės anksti, 10 valandą ryto.

Programoje Dalyvauja:

MONTELLO TRIO
Rožė Stripinis, Wm. Juodei- 

- kis, Alb. Potsius. Pirmąsyk 
pasirodys su savo skambio
mis dainomis Maple Parke.

VYRŲ GRUPE 
su gerais lavintais balsais, 

vadovaujant Albert Potsius.

Niekur Nėra Gražesnės 
Vietos Piknikams Kaip

zas su 
Puišiai, 
vienas 
veikėjas, dainininkas Stan 
Kuzmickas.

Nutarta sekama konfe
renciją laikyti Youngstow-i 
ne. Ten yra gan stipri LDS jo prašymą, 
kuopa. ! lietuviški kunigai ir religi-

ž y m ė t i , kad Į niai žmonės deda visas pa- 
LDS jaunesni! stangas, kad F. Žukauskas 

būtų paliuosuotas.
Tie žmonės turi labai 

prastą sąžinę ir prastai el
giasi, kada tai]) daro. Jie 
žiūri tik to, kad religinis 
žmogžudys būtų išliuosuo- 
tas, bet jie nepaiso, ką ma
no apie tai užmuštosios S. 
Plungienės tėvai, Jonas ir 
Marijona Stasiulaičiai, ku
rie turėjo pergyventi tokį |

Clevelando 
nariai, jau pradėjo energin
giau veikti.

Priimta rezoliucija, k a d 
kuopų nariai ir valdybos

naujų narių į LDS. Reikia j 
taipgi pakalbinti tuos, ku-l 
rie išsibraukė, padarydami Į 
klaidą, nes LDS suteikia pi-

5 pusk—Laisve (Liberty)~ Penktad., geg, (May) 16, 1958

draugijos užprotestavo, iš- 
velkant neteisybę, daromą 
visiems vidurklonio gyven
tojams su minėtos užtvan
kos pastatymu. Pasirodo, 
kad kada užtvanka bus pa
statyta ir viskas Įrengta, 
tai dar arti užtvankos bus 
pastatyta vandens koštuvų 
stotis (filtration plant) ir 
viskas bus pavesta Scran
ton Spring Brook Water 
Service kompanijos globai,

testų, ar ko. Gi Scranton 
Spring Brook Water Serv
ice Co. savininkai tik ran
kas trina iš džiaugsmo, kad 
federalinė valdžia išleis to
kią krūvą pinigų, o nauda 
iš to Imis privatiškai kom
panijai. Ir, žinoma, vėl atė
jus kongresi n i a m s rinki
mams, nesigailės ir pinigų 
ir pagyrimų pono Joseph L. 
Carrigg adresu, kaipo ge
riausio “žmonių” atstovo 
Kongrese. Pilietis

bei taisome stogus.
Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS 

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JĄ. 4-4576

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
Vidaus; apkalame stogeliais: 
sutaisome pijazus ir dengia
me

MAPLE PARK
Lawrence ir Methuen, Mass,
t

Visada šiame metiniame piknike būna svečių 
iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; 
neabejojame, kad jų bus ir šiemet. Taigi turėsi
te gerą progą pasimatyti su jais. Čia smagiai 
pasikalbėsite su savo priedeliais, draugais ir gi
minėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas
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DABAR LAIKAS Siųsti DOVANŲ PAKUS Jf SŲ giminėms ir draugams
Pralinksminkite savo gimines, pasiųsdami dovanų, dabar, kad gautų šventėms. Pasinaudo

kite proga ir patarnavimu patikimos firmos, kuri tuojau kreips dėmesį—

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine.
(Laisniuota pop U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
(arti subways) (tarp 6th ir 7th Avės.)

Mes esame gavę nuo Intourist iŠ Maskvos oficialų leidimą siųsti pakus tiesiai į visas USSR respublikas.
.JŪS GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS

I’ristalynias garantuotas. Kiekvienas pakas yra apdraustas. Meš turime neribotą įvairybę gaminių. 
Siuntėjas gaus kvitą nuo JAV pašto, taipgi asmenišką pasirašymą nuo asmens/ kuris priėmė paketą.

Raka: gali būti asmeniškai pristal.orųi arba atsiunčiami per pasta.
Atdara kasdien nuo 9 A.M. iki 6 P»M. Sekmadieniais iki 4 P.M. Mūsų klientų 

patogumui skyriai yra atidaryti sekamose vietose:
11339 Jos. Campau 632 W. Girard Ave.
Detroit 12, Mich. Philadelphia 23, Pa.
Tel. TOwnsend 9-3980 Tel. WAlnut 5-8878

Phone: YU 2-0880. 332 Fillmore Ave., Buffalo G, K Y.‘ MOhawk 2674.

900 Literary Road 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

110 E. 7 Street, New York, N. Y

AVALON, N. J.
Pokylis — Laisvės Koncertas

Sezono atidarymo proga, rengiamas vasarinis po
kylis, kuris atsibus sekmadienį, birželio 22 d. Kvie
čiame visus iri visas mylinčius linksmai, smagiai 
laiką praleisti; atsilankyti. Gražiame pajūryje galė
site gerai pasimaudyti Atlantiko vandenyne. Visi 
būsite gražiai priimti, gerai pavalgydinti ir pavai
šinti. Tikimės turėti daug svečių iš visur. Kuriems 
laikas leidžia, atvažiuokite šeštadienį, vietos užteks 
visiems. Sekmadienį bus duodami pietūs nuo 12 
iki 3 vai. Bus įvairaus valgio ir visokių gėrimų. 
Viskas bris" veltui. Turėsite progą išgirsti pereitų 
metų Laisvės koncertą, kuri atliks Juozas Aleksantis 
iš Essex;- Gbnri., kurį jis užrekordavo. Bus visiems 
malonu išgirsti tą - koncertą. Daroma viskas, kad 
visus patenkinti.

Vieta—147 13 St., Avalon, N. J.
■ Telefonas Avalon 7-3117

Visits užkviėčia J A. ir Elz. BEKAMPIAI
P. S. Kąm vieta patiks ir kam bus patogu, galėsite 

praleisti atostogas už labai prieinamą kainą.

SAUI.ES


ĮVAIRIOS ŽINIOS Vieny “meile,” kitų pinigai, NEW YORKAS
TARYBŲ SĄJUNGA 
PERSERGĖJO TITO

MASKVA. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, 
Tito eis tuo keliu

o skandalas mūs šalyje
Mes nesikišame į žmonių 

kad jeigu asmeninius santykiavimus, 
, kaip jis kada jie yra tik atskirų as- 

ėjo 1948 metais — niekins menų reikalai. Bet kai ku- 
Tarybų Sąjungą, pataikaus rie 
Vakarų imperialistams, tai lai’ 
Sovietai sulaikys jam pa- liečiančiais darbo 
galbą. O v

“PRAVDA” UŽGYRĖ 
KINŲ KRITIKĄ

Maskva. — Komunistų 
dienraštis “Pravda” pilnai 
parspausdino kinų komu
nistu kritika. Kinu komun. 
dienraštis aštriai kritikavo 
Jugoslavijos titojistus, kai
po iškraipytojus komunisti
nio mokslo.

GRAIKŲ KAIRIEJI 
DAUG LAIMĖJO

Atėnai. — Graikijoje įvy
ko parlamentariniai rinki
mai. Nepaisant žiauraus fa
šistinio teroro ir baisaus 
persekiojimo, kairysis spar
nas daug laimėjo.

Buvusio premjero Kara
manlis partija gavo 175 vie
tas iš 300. Kairiųjų kandi
datai, Demokratų Vienybes 
tikietu, gavo. 78 vietas. Už 
juos balsavo 25 procentai pi
liečių.

atskiru asmenų reika- 
” virsta visuomeniniais, 

žmonių 
J kišenę. Toks, mums atrodo, 
■ yra dabartinis skandalas dėl 
! leitenanto-generolo R. Tru- 
j jillo “meilišku reikalu”, i j

Spaudoje pilna raštų apie 
jį, apie gražuoles Zsa Zsa 

j Gabor, Kim Novak ir kitas. I
Generolas Rafael Trujillo 

yra sūnus Do'minikonų res
publikos diktatoriaus Tru
jillo. Jis mokosi militarinių 
mokslų Amerikos karinėje 
mokykloje Leavenw o r t h, 
Kan. Bet, kaip turtingas, 
tai dažnai “serga” ir gauna 
iš mokyklos paliuosavimų. 
Jis yra 29 m. amžiaus, ve
dęs, turi su savo žmona še
šis vaikus.

Laike atostogų ir “ligos” 
jfs matosi su gražiomis ar
tistėmis. Dabar iškilo vie'u- 
mon, kad jis gražuolei ak
torei Kim Novak nupirko 
“Mercedes-Benz”, užsienio 
išdirbvstės automobili už

jos motinos Jollie Ga 
apie tokią dovanėlę. Motina 
korespondentui pasakius: 
“So what do you expect ■ 
—for him to send flowers to

t£ Nepaprasta proga pamatyti
“Kada kaimas nemiega

Dar kartą prieš didžiuo- daug bepaliko. 
sius vasaros karščius Di
džiojo New Yorko ir apy
linkės lietuviai galėsime su
plaukti į Kultūrinio Centro 
auditoriją ir pasidžiaugti 
labai gražiu muzikaliniu 
spektakliu. Mes kalbame 
apie operetę “Kada kaimas 
nemiega.” Ją mums paro
dys - suvaidins įžymusis 
Worcesterio Aido Choras, 
kuriam vadovauja gabusis 
muzikas Jonas Dirvelis. 
Tie, kurie matė usteriečius 
šią operetę pastant Bostono

$8,400.

Kairas. — Azijos-Afrikos 
konferencijos vadai gavo 
nuo kinų $172,000 aukų al
žyriečių pagalbai.

Berlynas. — Sekr. Dulles 
sakė, kad trys Vakarų vals
tybės visada gintų Vakari
nį Berlyną.

Gi Zsa Zsa Gabor gavo 
tos pat rūšies automobilį už 
$5,600, bet priedui dar ir 
“chinchilla” kailinukus už 
$17,000.

Korespondentai pasitei
ravo pas Zsa Zsa apie tą 
dovanėlę. Ji pradžioje sakė: 
“It was a present from 
to me. From Zsa Zsa,

TEATRUOSEAr iškels laivę?
1956 m. liepos 25 dieną, 

netoli New Yorko, Nan
tucket srityje, susikūlė ita
lų laivas “Andrea Doria'’ su 
švedų laivu, ir pirmasis nu
skendo. “Andrea Doria” 
yra nuskendęs 240 pėdų 
gilumoje.

Tai gražus, naujas, mo
derniškas laivas. Jis baig
tas statyti 1951 m. ir kai
navo $27,000,000. Tai 700 
pėdų ilgio ir 29,000 tonų 
įtalpos laivas.

Laivo savininkai susitarė 
su italų laivų gelbėjimo fir
ma iš Genoa miesto. Laivų 
gelbėjimo vedėjas Conti sa
ko, kad bandys laivą iškel
ti. Nuskandys 70 didelių 
guminių “balionų,”, tada 
tuos “balionus” pripum
puos oro. Jie, kildami į vir
šų, iškels ir laiva.

Ar tas pavyks, tai gyveni
mas parodys. Laivas yra 
negiliai. Tarybiniai moks
lininkai panašiai yra iškėlę 
dideliu laivu.

Panašiu būdu jie iškėlė 
šarvuotį “Imperetrica Ma
rija* Juodoje jūroje, kuris 
turėjo 24,000 tonų įtalpos.

Svečiu laukiama iš New 
Jersey ir Pennsylvanijos. 
Nereikia nė sakyti, jog Con
necticut geros muzikos, gra
žių dainų ir linksmų paren
gimų lankytojai irgi pribus.

Usteriečius pakvietė, kaip 
žinia, Lietuviu Literatūros 7 v
Draugijos Antroji apskri
tis, kuri susideda iš Didžio
jo New York o ir New Jer
sey kuopų. Todėl ypač šios 
draugijos nariai turėtų ge
rai pasidarbuoti “Kada kai
mas nemiega” operetės pa
statymo išgarsinimui.

Kaip ten nebūtų, lai šie 
keli trumpi sakiniai visiems 
būna priminimu ruoštis 
operetę pamatyti. Apart 
pasitenkinimo graži o m i s 
dainomis ir melodinga mu
zika, savo atsilankymu pa- 
remsite lietuvių organizaci
ją, kurios veikla kiekvienas 
susipratęs lietuvis gali drą
siai didžiuotis. Ren.

davė suprasti, kad gėlės yra 
tik paprastoms merginoms, 
bet ne tokioms, kaip jos 
dukrelė.

Tada korespondentai nu- 
. i ėjo ir pas patį generolą pa- 
1 įsikalbėti. Jis jiems atsakė: 

! “Aš esu vienas iš turtin
giausių jaunų žmonių pa
saulyje ir aš manau, kad 
kiekvienas turi teisę išleisti 
savo pinigus taip, kaip jam 
patinka.”

Tokia visa skandalo isto
rija. Bet jau net komercinė j 
spauda rašo ir stato klausi-1 
'ma, ar tikrai čia tik asrne- 
nis dalykas?

Generolas Trujillo per 
metus “besimokydamas” iš
leidžia apie milijoną dole
rių. Jis sakosi esąs vienas 
turtingiausių žmonių pa
saulyje. Jis yra Dominikonų 
respublikutės diktatoriaus 
sūnus. Aišku, kad jis tuos 
turtus susikrovė ne laukus 
ardamas, arba fabrike dirb
damas. Jo turtai, tai tos ša
lies žmonių turtai, kuriuos 
nuo žmonių išspaudė jo tė
vas ir dėdė.

Tuo kartu, kada genero
las virš milijoną dolerių taip 
prašvaisto, tai Jungtinės 
Valstijos kasmet Dominiko
nų respublikai suteikia $1,- 
300,000 pagalbos. Reiškia, 
mūsų vyriausybė duoda tai 
valstybėlei pagalbos, nes ji 
biedna. Mūsų valstybės pini
gai yra šios šalies žmonių1 
pinigai — sumokėti mūsų 
taksais. Ir dienra'tis “Longi - — — ,n .
ciniame stato klausimą: Ko-1 Abdoh, 16 metų merginą 

I dėl Jungtinės Valstijos tu-' ^rano atstovo dukterį.
retų duoti Dominikonų res
publikai pagalbą, kada jos> 
diktatoriaus sūnus taip tur-' 
tingas?

Dominikonų respublikutė 
yra Karibijos jūroje, ant 
salos, tarpe Haiti ir Puerto 
Rico. Tą salą surado Kolum
bas 1492 metais. Dominiko
nų respublika užima 19,333 
ketv. mylių ir turi 2,800,000 
gyventojų. Šalis turtinga 
metalais. Gerai auga cukri
nės nendrės, kava, 
kukurūzai, tabakas ir 
augmenys. Bet žmonės 
šiai pavergti ir biedni.

Ten viešpatauja du 
liai Trujillo. Rafael Trujillo 
(Molina) “prezidentu” iš
buvo 18 metų, nuo 1930 iki 
1938, ir nuo 1942 iki 1952. 
Tada jo brolis Hector buvo 
armijos ir policijos vadas. 
1952 metais Hector tapo 
“prezidentu”, o Rafaelis ar- 
mjios ir policijos vadu. Jie 
šalį valdo žiauriausios dik
tatūros priemonėmis. Tai 
jauno generolo tėvelis ir 
dėdutė.

ti jų vaidinimu.
Labai puiku, kad usterie- 

čiai sutiko pribūti į Rich
mond Hill ir mums šią ope
retę pastatyti. Tai reta 
proga. Todėl jos nepraleis- 
kime.

Kaip jau buvo pranešta, 
“Kada kaimas nemiega” 
bus suvaidinta sekmadienį, 
gegužės 25 d. Laiko nebe

filmo di-

buvo . . . 
yra, tas 
Kadangi

me 
to

POWELL GAUNA 
PARAMOS

Adam Clayton Powell yra 
ne tik kongresmanas, bet ir 
Abyssinian Baptist bažny
čios kunigas. Parajiponai, 
sužinoję, kad jų kunigas jau 
bėdoje taksų reikalais, per
eitą sekmadienį susirinko 
6,000 skaičiuje. Jie pasiža- 
dė savo kunigui teikti pa
galbą.

KONGRESM. POWELL 
KALTINA DĖL TAKSŲ
Grand jury priėmė apkal

tinimą prieš kongresmaną 
Adam Clayton Powell. Jis 
kaltinamas, būk 1952 me
tais nesumokėjęs valdžiai 
$3,700 federalinių taksų.

Pajieškojimai
licškomi sekami asmenys — Ma

rė Krutulienė, Katrė Simanaitienė, 
Ona Šyvokicnė, Ašuoliausko Kazio 
dukterys. Jeigu gyvos, prašome ra
šyti sekamu adresu: Petras Lau
kaitis, Prienų rajonas, Tartupio 
paštas, Medcišjų kaimas, Lithuania, 
USSR. (56-57)

Bet vėliau sakė, kad ji 
surengus generolui Trujillo

. “nariuke” ir pasisakius, kad 
! yra užsakius “chinchilla kai-
| linukus”. Jis, sužinojęs, kur

Detroitas. _  1958 metais, kailinukai užsakyti, už juos Island Daily Press
• “visa is-

Maskva. — 1959 metais i 
Amerika atvyks šešios tary
binių snortininkų krepšinio; 
komandos.

trečiu kartu Central 
padarytas užpuoli-

Jau
’ Parke
mas ant užsienio diplomati
nių žmonių. Šį kartą du už- 

redak^ * puolikai peiliu sužeidė Frie-
875,000 automobiliu mažiau I apmokėjęs. Tai ir i • • M '
pagaminta negu 1957 metų 
tuo pat laiku.

torija”.
Korespondentas klausė ir

! LĖKTUVAI BE RATŲ”
Vienas lėktuvas su 42 ke

liauninkais, netekęs rato, 
sėkmingai nusileido Newar
ko orlaukyje. Kitas tokioje 
pat padėtyje nutūpė N. Y. 
International orlaukyje.

Suprantama, abu jie tu
rėjo gretimai po du supo
ruotus ratus. Skrendant jie 
pametė po vieną. Visgi tai 
keistas apsileidimas.

Onukio valsčiaus, ieš- 
motinos, Autosios 

jos dukters Vero- 
iš Bakaloriškių 

1923-4 m. Jeigu

Aš, Valatkcvičiūtė Marė, duktė 
Vinco, iš Bakaloriškių kaimo, Aly
taus apskr., 
kau savo krikšto
Vinkšnorienės ir 
nikos, išvykusių 
kaimo, maždaug 
gyva, prašau atsiliepti šiuo adresu. 
Varėnos rajonas, Varėna I, Nauja- 
lyčio gatvė, Marė Kaziulionienė, 
Lithuania, USSR.

Juzoc.s Nugauskas ieško savo dė
dės Jurgio Nugausko su šeima, iš-, 
vykusio iš Kauno miesto 1913-1914 į 
metais. Lietuvoje liko broliai Ka
zys ir Jonas, kilę nuo Kėdainių. Pas
kutiniu laikū gyveno Baltimorčje 

žinantieji1 prašomi pranešti:

“PARIS HOLIDAY”
Astor teatre ManhattaV^ 

dabar rodoma komiškas fil
mas “Paris Holiday.” Ga
lėtų ir turėtų būti visai ge
ras filmas, nes jame kartu 
vaidino dviejų šalių žymūs _ 
komikai: Amerikos Bob 
Hope ir Francūzijos Fer- 
nandel, skaitomas savo 
krašto žymiausiu aktorium 
Deja, nežiūrint aktorių ta
lento, filmas nekoks. Daly
kas tame, kad turinys labai 
skystas, taipgi ir 
ri gavimas.

O direktorium 
Robert Hope, tai 
pats Bob Hope,
jis savo role pabrėžė žymiai 
labiau, negu Fernandelio,; 
ir ano talentas visai eikvok 
tas.

Filmo turinvs toks:
Amerikietis komikas 

(Bob Hope) atvyksta Frafi- 
cūzijon, kur rašytojas turi 
jam prirengęs turinį filmui. 
Bet tas turinys yra atiden
giantis tam tikrą gengste- 
rišką veiklą, ir Paryžiaus 
gengsteriai nori vargšą Bol^ 
Hope nugalabinti. Jam py- 
galbon ateina Fernandel, 
kuris taip suplanuoja, kad 
Bcb Hope būtų uždarytas 
beprotnamyje, kad jį apsau
goti nuo gengsterių.

Na, tai beveik viskas, jei
gu neskaitysime to
kių dalykų, kaip kad Bob 
Hope • kabanti ant vir
vės ore ir velkamą helikop
terio, tuo pačiu laiku, kai 
gengsteriai iš apačios besi
veją jį automobiliu jį ap
šaudo, ir panašių “triksų.”

Laiks nuo laiko Hope ir 
Fernandelio komis kūmas 
prasiveržia pro turinio sto
ką ir sukelia publikoje juo- 

:ką, bet tik protarpiais—ki- 
■ | tu laiku filmas gan nuobo- 

I dus. B.

Tarboro, N. C. — Tar upė 
išsiliejo iš krantų. Vienas 
žmogus prigėrė, 1,000 turė
jo paskuboje bėgti iš savo 
namu.

Maskva. — Sevastopolio 
prieplaukoje lankosi Jugo
slavijos karinis laivas. Ju
rininkai ir oficieriai atvyko 
į Maskvą. Maršalas Mali
nowskis priėmė juos banke
te.

Washingtonas. — Senato
rius O. D. Johnson kaltina 
republikonus, kad jie nesi
rūpina pagerinimu senatvės 
reikalais biliaus.

Germantown, Md. — De- 
š:mt taikos šalininkų iš 
“Peace Walk” grupės sep
tynias dienas badavo, pro-

testuodami prieš atominius 
bandymus.

David Dellinger, iš Glen 
Gardner, N. J., pareiškė, 
kad birželio 1 d. bus pikie- 
tas prie Baltojo Namo 
Washingtone. Ten kalbės 
profesorius L. Paulingas.

Moab, Utah. — Motorinis 
laivelis išvilko valtį su 12 
“sportininkų, kurie Colora
do upė i e jau buvo patekę į 
pavojų.

Maskva. — “P r a v d a” 
smark’ai kritikavo Dullesą 
už “išgalvotus pasiteisini
mus kariniam pasiruoši- 
,mui”.

Budapeštas. — Lenkų ko
munistų vadas Gomulka pa
sisakė prieš titojistus..

Linksmai Praleiskite Trijų'Dienų Šventę 
Dalyvaukite LDS Trečiosios Apskrities

IŠVAŽIAVIME
Pas Čiurlius ant Farmos

Gegužės 31 May
Pattenburg, N. J. —:— Važiuot 22 Keliu

Čia bus gražus pasilinksminimas prie geru užkan
džių ir gėrimų. Kviečiame visus atsilankyti, nes yra 
labai gera proga—trys dienos švenčių. Išvažiavimas 

bus šeštadienį, sugrįžę turėsite laiko pasilsėti.

KELRODIS. Iš Newarko, N. J., imkite kelių 22-rą; privažiavę 
Clinton! miesteli, už poros mylių privažiuosite Mountain View 
Valgyklą, Pattenburg, N. J., ir sukite mažu keliu po kairei, ir 

privažiavę mažą tiltelį rasite Čiurlių ūkį.

ryžiai, 
kiti 
bai-

bro-

Našlė, 36 m., nori susipažinti su vyru 
1 tarpe 39-49 metų amžiaus, 5 p. 8 c., 
| ir kad būtų rimtas. Esu Čekų tau
tybės, turiu mergaitę 8 m. am
žiaus. Prašau rašyti: P. O. Box 4, 
Flatbush Sta., Brooklyn 26, N. Y.

Lonely, charming Czech lady, 36; 
girl 8. Would like to meet 
man 39-49, over 5 ft. 8 in.
P. O. Box 4, Flatbush Sta., 
lyn 26, N. Y.

Boston, Mass. — Sustrei
kavo 5,000 dailydžių. Jie rei-

gentle- 
Write: 
Brook- 
(55-56)

EINA Į LIETUVĄ
Lietuvos žmonės labai myli 
•Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais 
sireiškė, kad jiems Laisve 
bai patinka.

Laisvės Kaina

iš- 
la-

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai padtfokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

tais algas. ’Dabar gauna po 
$3.25 į valandų.

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

133 kp. susirinkimas įvyks 
d.. Liaudanskienčs namuo- 

Florence St. Yra svarbių 
tad nariai daly- 

(55-56)

LLD 
geg- 17 
se, 806 
reikalų aptarimui,
vaukite . Kom.

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
geg. 16 d., 1150 No. 4th St. Nariai 
prašomi dalyvauti, pasiimti š. m. 
knygą ir pasimokėti už 1958 me
tus duokles. (55-56)

ROCHESTER, N. Y.

Gcdcmino Draugystės metinis pik
nikas įvyks Gegužės-May 17 d., sa
voje salėjo, 575 Joseph Ave. Nariai, 
ar eis ar ne, visvien turės užsimo
kėti įžan'gą po vieną dolerį. Ncna-
riams įžanga veltui. Kviečiame vie-1 
tinius, kanadiečius, binghamtonie- 
čius ir. kitus dalyvauti. Smagiai 
praleisite laiką prie smagios muzi
kos, skanių valgių ir kitų vaišių.

Rengėjai.
54-56)

Ji

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

(LAISNIUOTA PER USSR)
BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272 

NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. MI. 2-1681
Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto. 
Kiekvienas pakas apdraudžiamas. Pristatomi { du mėnesiu; oro paštu —i { astuonias ar dešimt dienų.

Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 
Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.

NEWARKO RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIEN£. 
SECOND AVE. RASTINE ATDARA SĖST. IR SEKMAD 

78—2nd Avė. 
New York 8, N. Y. 
ORegon 4-1540 

882 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 3-1747

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Carnpau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TO’vnsend 8-0298

f) V. R. IKI 1 V. DIENzy 
1241 Ashland Avė. 
Chicago 28, Ill. 
HUmbold 6-2818

121 S. Vermont St. 
, Los Angeles. Calif.
DUnkirk 5-5650

Mirė Sidney Newborg, 75 
metų, advokatas.

Business Opportunity

Saldainių krautuvė. Glendale, L. I. 
Renda $90. Su 4 kambarių apart- 
meniu užpakalyje. 6 metų lease. 
Parduodame prieinamai. VI. 6-9763.

(56-58)

••MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*O6^*OG*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette StaaUV UtllUJVvLV KJV«

Pamatykite Operetę

“Kada kaimas nemiega
Rengia ALDLD’2-oji! Apskritis

Suvaidins garsusis 
Aido Choras iš Worcester, Mass 

Vadovybėje Jono Dirvelio

Gegužes (May) 25, 1958
Pradžia 3-čią valandą popiet

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

6 pusi.-Laisvė (Liberty)-Penktad., geg. (May) 16, 19!

/

WU**’*iM*^


	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00288.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00289.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00290.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00291.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00292.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1958 Jan-Dec 1958 00293.pdf (p.6)

