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Washingtonas. — George 
aprašo Senatinio 

, kuriame 
I orlaivyno ir laivyno vadai 

iš į aiškino apie Jungtinių Vals-

i komercinė spauda ir diplo- planą, kuris turėtų paten- nis Štabas Pentagone labai komiteto posėdį, 
■matai įrodinėjo, kad Vaka-I kinti Anglijos ir Vakarų susirūpino Irako reikalais. | orlaivyno ir laiv 
. _„i “yra-vieningi”, bet tik- Vokietijos vadus. Jis pa- Mat, Irakas pasitraukė L ......
trumoje taip nėra. Taip aiš- teiktas Anglijos, Francūzi- karinės Bagdado sąjungos' tijų karines jėgas. Admi-
. rai yra- vieningi”, bet tik- Vokietijos vadus. Jis pa- Mat, frakas pasitraukė

---------------------------------- - kina koresponden
Usteriečiai mėgėjai su ope- ! Schmidt.

rete “čigonai” paliko pas mus >
ir Newarke labai gražų Įspū-i ka(ja Macmillanas 1

> • T • 1 • . • * _ - - • 1 • - J • •

I Vakarų Vokietijoje,
i tarpe jo ir kanclerio Ade- ma būsimos užsienio 
į nauerio įvyko nesutikimai, nistrų konferencijos.
I Dabartinio Adenauerio pik-

Sužinome kad Amerikos įto išstojimo Prieš Anglijos i beje, bet Valstybės depart- ■ ginklu ‘$38,000,000 vertės.
Komunistų i>arHja turėjo savo I Politiką negalima išaiškinti mentus sutiko paskelbti at-j Pentagono ‘viršininkai 

atstovą Tarybų Są. ;vien tuom, kad jis dar vis ‘ skirtis jo punktus, būtent, į nori, kad JAV pareikalau- 
Komunistų Partijos Į tebepyksta ant anglų už . kad siūloma eiti prie abie-į tų tų ginklų atgal. Valsty- 
kongrese. * Juo buvo | tai, jog 1945 metais jie jį jų Vokietijų apvienijimo į bės departmėntas 

veikėjas James E. ' pavarė iš Cologne miesto 1 laipsniškai
, majoro vietos. Tarpe Mac-1 ekonominiais ir kultūriniais | labiau pastūmėtų Iraką į 
■ millan ir Adenauerio yra i ~’1 ‘ • - • . .................
nesutikimas
politikos klausimais.

ntas D. A. jos, Vakarų Vokietijos i 
Jungtinių. Valstijų diplo-' 

Dabar jau paaiškėjo, kad matams Paryžiuje, kurie

Chruščio-

(IĮ. Puikūs jie 
draugiški jie žmonės, 
šio jiems pasisekimo 
kur tik jie pasirodys!

vaidintojaj, 
. G oriau- 

visur,

u'j ir atsisakė Vakarų milita-1 rolas A. A. Burke sakė:
“ i rėš pagalbos. j “Dar neturime apsigyni-

Anglija yra priversta už-i mo prieš raketų ginklus.
• karinio i Kiek žinia, tai armija ga-

. “Nike-Zeus” raketas,

omu n is- 
ir sep-

lankėsi ■ apsvArstys ir bandys sude- daryti Irake savo-
, tai|rinti Vakarų politiką pir- orlaivyno bazę. Jungtinės i mina 

mi-■'Valstijos nuo 1954 metų su-1 kaipo apsigynimo ginklus 
karo prieš raketas. Bet ar bus 
kitų i atsiekta pasisekimo, tai dar 

nežinia”.
Admirolas R. B. Pirie 

tvirtino, kad submarinai 
kaip buvo, taip, ir yra labai 
pavojingi ginklai. Dabar 
jie yra dar pavojingesni, 
negu buvo praeityje, nes 
gali šaudyti raketomis.

I *i teikė Irakui tankų, 
Planas laikomas slapty-! lėktuvų, kanuolių ir

jungos
21-jame
j žymus
Jackson.

Dabar jis sugrįžo iš sako:
“Tarybų Sąjungos I

tų Partijos kongreso
tynmečio reikšmė Jungtinėms
Valstijoms yra tokia: Sustab
dykime visus gąsdinimus ka
ru, nes tarybinių žmonių iš 
gąsdinti negalima. ' Jie bus 

; • užsivertę taikiais darbais per |
ateinančius penkiolika metų. Washingtonas. — Arthur 
Būkime su jais draugais.

i apvienijimo j bes departmėntas bijosi, 
pradedant su I peš toks pasielgimas dar ii* Ir t i I ri i v*i ■» i l 1 1 • i Y 1 •-------..... ! jįctMlCVUl peto VLHAIC A 1 Cl IVCį Į 

reikalais ir įsteigiant vie-1 socialistinių šalių pusę, 
tarptautinės I nybės reikalų neoficialų | .................—  -......

1 abieju Vokietijų komitetą.’ i i •• •! 1 •

| Visos darbo unijos reikalauja 
Daug vaiky sužeidžia j Buvęs žydų žudikas veiklos prieš esamą nedarbą 
dar jiems negimus .dabar gamina macus

Tar. Sąjunga nepatenkinta 
Eisenhowerio pasakyta kalba

Maskva. — Tarybų Są- Amerikos karo sąjunginin- 
jungos premjeras Chruš- kų ginklavimą.
čiovas turėjo pasikalbėjimą į vas sako, kad prezidentas, 
su “Pravdos” ir kitų laik-! pridengdamas kapitalisti- 
raščių korespondentais. Jis, | nę diktatūrą “Laisvojo pa- 
tarpe kitko, svarstė ir pre- šaulio 
zidento Eisenhowerio kai- puolė Tarybų Sąjungą, 
bą, sakytą balandžio 4 die
ną.

Chruščiovas sakė, kad 
po to, kai jau buvo’ susitar
ta laikyti užsienio minist
rų konferenciją, o vėliau ir 
viršūnių, pasaulyje žmonės 
lengviau atsiduso ir pajau
tė mažėjimą karo pavjaus. 
Bet tuo pat kartu karo 
kurstytojai pasidarė veik
lesni.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris savo kalbos turiniu jiem 
pagalbėjo. Chruščiovas sa
ko, kad Eisenhoweris vėl 
visu’griežtumu vedė anti
tarybinę propagandą, nes 
jis kalbėjo už dar didesnį

” vardu, neteisingai

pa- 
bet 

vie-

Tarybų premjeas nuro
dė, kad ne karinės sąjun
gos, ne dar didesnis apsi
ginklavimas suteiks žmoni
jai geresnį gyvenimą, 
šalins karo < grėsmę, 
valstybių susitarimas,
ros antrai didesnis pasiti
kėjimas ir sutikimas taiko
je sugyventi.

“Pravda” gerą dalį Ei
senhowerio kalbos išspaus
dino ir kritikuoja jį, kad 
jis, vesdamas antitarybinę 
propagandą, aštrina tarp
tautinius santykius ir ne
pasitarnauja būsimai už
sienio ministrų konferen
cijai.

Fleming, Sveikatos, Moks

Washington's. — Perei-
Enschedej Hollandija. —i tąją, savaitę į Jsostinę suva- 

Po žydu velyku (Passover) žiavo virš 7,00Q unijistų be- 
... • Na-

vien Hollandijoje,, bet ir ki- į tional Gu-ard^ž-Anmiory sve*

J

lus nesusiprat'mus ir ginčus j0 jr pagaibos departmento sujudo jų tautos žmonės ne darbių ir unijį vadų.
i .spręsk i m e prie derybų sta- sekr.etoriUs, sako, kad pėr vien Hollandijoje, ,bet ir ki- įtional Guardft-Armorj 

VirŠŪnjų on erencijoje. yy..*..,,, 100 000 irai Iru envoi- i VoVnvii TT.iivnnniO fninnL \rirL-n
Draugavimas ir bendradar
biavimas duos daugiau darbų 
ir mūsų darbininkams. Grū 
mojimas karu gali privesti 
tiktai prie sunaikinimo ir ka
tastrofos visą žmoniją.’

metus 130,000 vaikų sužei- itur Vakarų Europoje. Pa-į tainėje vyko istoriškas, au
džiama dar jiems negimus. Į aiškėjo, kad Hollandijoje | sirinkimas. Kalbėjo unijų 
Nuo to sužeidimo išsivysto 
raumenų paralyžius (“ce
rebral palsy”).

Sveikatos departmentas
i jau treti metai tyrinėja su
žeidimų priežastis, išleido 
$3,000,000 ir dar išleią apie

‘ $17,000,000.
Kol kas, žinoma tik tas,

0 57 I kad gimstantiems vaikams

daly-

š. m. kovo 15 d. Lietuvoje 
įvyko Aukščiausiosios Tarybos 
rinkimai. Išrinkta 209 depu
tatai. Iš jų 58 yra pirmiau 
buvę deputatais, o 147 nauji. 
Iš jų 152 yra partiniai, 
nepartiniai.

Savo atstovų išrinkime
vavo 1,784,697 piliečiai ■ 
785,794 turinčių teisę 
vauti rinkimuose.

Pas mus, Amerikoje, pa
prastai tik apie pusė turinčių 
teisę balsuoti dalyvauja bal
savimuose.

Pas mus visame Kongrese j 
nė su žiburiu nesurasi nė vie-) 
no nepartinio.

Jei nori patekti Kongresan, 
turi šokti pagal demokratų ar 
ba respublikonų muziką, t„.

būti vienos tų kapitalis
tinių partijų žmogumi.

daly

sužeidžiamos pakaušio sme
genys. Kai kurie daktarai 
tvirtina, kad tas įvyksta 
laike gimdymų, kada dak
tarai replėmis traukia kū
dikį iš motinos.

Šiomis dienomis Washingto-1 
ne įvykusi darbo unijų su 
šaukta bedarbių reikalams 
apkalbėti konferencija buvo 
didelė ir įspūdinga. Tai puiki 
pradžia kovoje prieš alkį.

Konferencijoje gan gerai 
pasirodė automobilistų unijos 
prezidentas Walter Reuther. 
Bet Federacijos 
George Meany 
yra pavojingas, 
ja daugiau lėšų
mui ir abelnai prie karo ruo- 
šimuisi dėl davimo darbų be- ■ 
darbiams.

prezidento 
pasiūlymas 

Jis reikalau- 
apsiginklavi-

AMERIKOJE VARŽĖ 
TSRS TURISTUS

Maskva. — Tarybų Są
jungos Inturistų įstaigos 
vedėjas Ankudinovas kriti- 

tai į kavo Jungtinių Valstijų 
nusistatymą. Pereitais me
tais. kada Amerikoje lan
kėsi tarybiniai mokslinin
kai, technikai ir specialis
tai, tai jiems neleido maty
ti elektros jėgainių, moks
linių įstaigų ir kitko. “Lei
do matyti tik tą, kas nieko 
neverta”, sako Ankudino
vas. Gi Tarybų Sąjungoje 
lankėsi apie 7,000 amerikie
čių ir su jų pageidavimais 
buvo skaitytasi.

Kokią mes turime “teisę” 
nesikraustyti įs Berlyno? Mū- 

. sų vyriausybė atsako: Mes 
turime naudotis ir naudoja
mės užgrobimo (“conquest”) 
teise. Mes Berlyną užgrobė- 

. me, todėl niekas iš ten mūsų 
Nebegali iškraustyti!

^Kolumnistas Lippmannas 
sako: Į peklą su tokia teise! 
Tai baisus įžeidimas ir paže-

(Tąsa 6-tam pusi.)

P. ROBESONA GERBIA 
ANGLIJOS ŽMONĖS
Londonas. — Stratford- 

on-Avon teatre amerikietis 
Paul Robeson karštai buvo 
sveikinamas skaitl ingos 
publikos. W. Shakespeare 
tėvynėje proga 100 metų 
sukakties atidarymo jo pa
garbai teatro buvo suvai
dinta opera “Othello”. Paul 
Robeson vaidino Mooro ro
lę. Susirinkusi publika net 
15-ką kartų Robesoną iš
šaukė.

Hollandijoje j sirinkimas. Kalbėjo unijų 
devyni fabrikai, gaminau-, vadai, senatoriai, kongres- 
tieji macus (matzos), yra įmanai ir kiti veikėjai, 
žiauraus Hitlerio gestapij 
ninko rankose.

Buvęs Hitlerio karinin-i 
kas Heinrich Johann Wil-1I 
hel Bornemann yra macų I 
gaminimo karalius. Tą iš
kėlė holandas Willy Woud- 
stra, nuo kurio 1940 metais | 
naciai atėmė fabriką 
perdavė Bornemannui.

Karui baigiantis, Bor
nemann pataikavo Vaka
rams. Jis buvusį Woudstros 
fabriką pardavė savo gimi
nėms. Dabar jie turi devy
nis fabrikus ir macais ap
rūpina ne vien Hollandijo
je, bet ir kitur žydų tautos 
žmones.

mento sekretorius Mitchell. 
Jis gyrėsi, kad iš dabarti
niu 4,362,000 bedarbiu iki v f 1 v
spalio mėnesio beliks tik 
3,000,000, o jeigu to nebus, 
tai jis “suvalgys savo kepu
rę”. Iš'delegatų buvo atsi
liepimas, kad gali prisieiti

• • suvalgyti ir apavus.

i Rumunijoje dideliLenkija susirūpinus
Vokietijos reikalais j 1958 mėty pasiekimai

LenkijosVarduva..
riausvbė i V spauda yra 
sirūpinusios būsimomis Vo
kietijos reikalais konferen
cijomis. Lenkija atgavo nuo 

. v. . Vokietiios savo istorines
Bedarbių suvaziavnnas, žemes. Ji žino, kad Vakarų 

priėmė rezoliuciją, kuuoje į Vokietijoje hitlerini n k a i 
reikalauja fedei alinės VV"| ryžtasi jas karo pagalba 
riausybės imtis plataus gy-1 nUQ 
veninio namų statymo, ruo-, 
Šimo orlaukių, upių aptvė- įleisti Lenkiją i konferenci-1

Į geležinkeliiį ■ stotis pri- 
i buvo specialūs traukiniai 
I su unijų delegatais. Iš Det- 
Iroito ir apylinkių automo- 
i bilių industrijos atvyko 
1,950 delegatų | su Walter 
Reuther, UAW unijos pre- 

. Jzidentu. Jie , maršuodami 
11 1 į susirinkimo svetainę, ne

šė daug plakatų su obal- 
siais: “We Want Jobs!”

- -Bukareštas. — Balandžiu ” 
3 d. dienraštis “ScihteU0 
paskelbė Rumunijos 1958 
metų pasiekimus. Industri
ja pakilo 12.4 procento dau
giau negu 1)957 m. Daugiau 
pagaminta plieno, geležies, 
špižio, roliuoto metalo, 
elektros ir tt. Taipgi pernai 

atimti, gauta 11,236,000
; Vakaru valstybės atsisakė ’ jaus. 

‘ 1 1958

vy
sti-

tonu alie- 
C-

pagaminometais pagamino 
jas su pilnomis teisėmis. 24,100,000 porų avalynės, 

i Praeityje Lenkija yra labai. 49,000 siuvamųjų ma- 
' šinu, 273.000.000 mastų 
audiniu, 138,100, radijo im- 

j Visa tai verčia Lenkijos tuvų, 7,000 faktorių, 6,000 
ž___ ; rūpintis ateities kombainų, 2.688,000’ tonų

kuris yra ■ reikalais. Suprantama, da- cemento ir 11,700,000 ket- 
sumanytojas unijistų mar-partinė Lenkija, tai ne se- 
š’avimo į Washingtoną, kadinoji. Jos liaudis vieninga.

nedarbo Už Lenkiją stovi visas so- 
su Ta- 

priešakyje. 
vis tiek 
labai

rimo, kelių tiesimo ir kitų' į 
viešų darbų, kas mažintų! - 
nedarbą ir subalansuotų I (jaUg nukentėjus nuo vokie- į 
valstybės biudžetą. agresi;ju.

Suvažiavimo da 1 y v i a i I
“Put America Back to daugiausia dėmesio kreipė • žmones 
Work!” “Full Employment i w. Reutherį — 1 -1 ’ •
Will Balance the Budget!” " ‘ ’ *
“Reuther for U.S.A 
President!”; irs “Wake Up paveikus valdžią 
Washington—March to Au- reikalais, 
gusta, Ga!” Pastarasis šū-. 
kis buvo pajuokimas prezi
dento Eisenhowerio, kuris 
iš Washing tono išvyko į 
Augusta, Ga., golfą lošti.

Unijistų susirinkime kal
bėjo ir AFL-CIO preziden
tas George Meany.

Walter Reuther aštriai

Planuoja sunaikinti 
50,000,000 žmoniy

Washingtonas. — Jack 
Raymond aprašo Joint 
Chieffs of Staff susirinki
mą ir paduoda diskusijas, kritikavo Eisehhowerio ad- 

visuo- ministraciją, kad ji bedar-kiek tai skelbiama 
menei. Karinio laivyno ad
mirolas A. Burke skundėsi, 
kad laivyną “skriaudžia”, 
“per mažai jam skiria pini
gų”. Jis kritikavo, kad la
bai daug duodama orlaivy- 
nui.

Orlaivyno viršininkai ar
gumentavo, kad jiems dar 
daugiau reikia, nes karui 
prasidėjus, jie “turėtų su
naikinti 150 Tarybų Sąjun
gos. miestų su 50,000 000 
gyventojų”.

Kada nors ateityje gėda 
jiems bus nuo jų pačių vai
kų, kad vietoje taikaus su
gyvenimo, o daromi tokie 
baisūs planai.

Foit Lee, Va. — Susikū
lė lėktuvas ir žuvo 2 žmo
nės.

kius tik “pažadais maitina” 
ir nesiima rimtų priemonių 
kovai prieš nėdarbą.' Jis 
nurodė, kad Uisenhoweris 
labai daug laiko praleidžia 
golfą lošdamas, posėdžiau
damas su militaristais, o 
nesiskaito su darbo unijų 
vadais.

Demokratų senator i u s 
Lyndon Johnson iš Texas 
sakė, kad j is turi pagaminęs 
rezoliuciją, kurioję siūlo
ma sudaryti specialų komi
tetą iš darbo unijų, senato
rių, kongresmanų ir biz
nierių, kuris bėgyje 60 die
nų pagamintų programą 
kovai prieš nedarbą. John
son sakė, kad jo rezoliuciją 
jau remia 68 senatoriai.

Eisenhowerio,' vyriausy
bę teisino Darbo depart-

rūpintis

virtainiu mastu stiklo^> A. V

DIDŽIAUSIAS ŽMONIŲ 
SUJUDIMAS ITALIJOJE
Roma. — Amerikoje bū

damas Italijos užsienio mi
nistras Pella pareiškė, kad 
jis “geriau norėtų matyti 
savo dukrą pavirtusią pele
nais nuo atominių bombų, 

: negu gyvenančią komunis- 
Tokio. — Japonijos liau- tinėje-Italijoje.”

su- Komunistų laik rastis 
į “L’Unita” tą pareiškimą iš- 

-------— ~ tijomis, kurios ten laiko spausdino. ‘Sujudo italai 
Londonas. — Anglija lai- karo jėgas. Neseniai ir Ja--prieš atomines Amerikos 

kysis sukalbamos politikos į ponijos Aukščiausias Teis- bazes. Komunistų laikraš- , 
su Tarybų Sąjunga būsi- mas prieš jas pasisakė. Bet, čiai patalpino Wanda Pella, 
moję užsienio mini s t r ų j Kishi valdžia daro viską, ( 21-rių metų ___
konferencijoje. kad į Japonijos — JAV su- nistro dukros, i

---------  tartį įnešti tik mažų pakai-1 Ministras pasijuto 
Londonas. — Trečiadie- i tų, o ir ant toliau palikti i kioje padėtyje ir dabar pa- 

nį, balandžio 15 d. sukanka ■ Amerikos karines jėgas da- ■ sakoja, kad jis to nesakęs. 
47 metai nuo žuvimo anglų i bartinėje jų galioje, 
laivo “Titanic“ ant kurio --------------- -
nuskendo virš 1,500 žmo
nių.

cialistinis pasaulis 
rybų Sąjunga

i Bet naujas karas
i padarytų Lenkijai 
: daug žalos.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Washingtonas. — Valsty-J jAP0Nų VALDŽIA EINA 
bes sekretorius John F., PRjEŠ SAV0 ŽMONES 
Dulles grjzo j Walter Reed 
armijos ligoninę. Pasirodo, 
kad pirmesni gydymai ne- dis reikalauja pakeisti 
sulaikė vidurių vėžio ligos, tartį su Jungtinėmis Vals

užsienio mi-
paveikslą.

i neko

RusasMiami, Fla.
Aleksandras Severski, lėk
tuvų inžinieris, kuris Ame
rikoje gamina karo lėktu
vus, turėjo širdies ataką ir 
pasidavė į ligoninę. Širdies 
smūgis jį ištiko prie Baha-

Washingtonas. — Vals
tybės departmentas dar ne
pažadėjo ’ leisti amerikie
čius sportininkus, tenniso 
lošėjus 1961 m. į Pekiną,

KUR LINK EINA
MEKSIKOS VALDŽIA?
Mexico City. — Meksi

kos valdžia ruošiasi teisti 
110 geležinkeliečių darbi- Kinijon. 

ninku vadų ir grasina juosi------------------
bausti po 44 metus, kalė ji- Washingtonas. — Ameri- 
mo. i kos finansieriai mano, kad

i Tarybų Sąjunga turi $10,- 
Ex- 000.000,000 aukso rezervą.Washingtonas.

ma salų, kada jis vietoje port-import Bank paskoli-1 Kiekvienais metais ji padi» 
žuvies išsitraukė 150 svarų 
ryklę.

no Iranui $9,300,000 gele- dina aukso rezervą $600,- 
žinkelių reikalams. i 000,000.
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Balandžio 15 diena

La- \ Yra kaltas už Amerikos ! Iš laiškų redakcijai
\ [Sveikas, mielas Antanai!

DAR DĖL BERLYNO 
IR VOKIETIJOS

N. Y. Herald - Tribune į praeįs metai kiti, 
kolumnistas Walter Lipp-’ suprotes, 
mann sako iš naujo plačiai | 
išstudijavęs ir labai rimtai! 
apgalvojęs dabartinius gin- .. ......J , 4 • v i negalima įsivaizduoti,cus tarpe Rytų ir Vakarui . * -- - 1 - - 
dėl Berlyno ir
To viso pasėka: net ketūla 
straipsniai. Juose Lipp
mannas išdėsto savo atra
dimus ir nuomonę.

Trumpai, to didlapio ko- 
lumnisto išvedžiojimai .yra 
tokie:

Yra dvi Vokietijos vals
tybės. Tą faktą reikia pri-

žmonių biednejimą
| nes. Ir ne vįenas, o visa eilei
j jų. Mes tuos žmones sveiki-j Pastaruoju laiku Jungti-1 
I nam. Jie pradeda praregėti. nį^ Valstijų komercinei 

, n visai jie Spauja v,ecĮa piačią kampa-i 
jniją,

Sako: “Prezidentas 
sugadino planus”

Kovo 11 d. prezidentas

i Vėl rašau iš Nicos, kur 
ką tik baigėme Tarpparla- 
mentarinės Sąjungos pava
sario posėdžius, kuriuose 

'buvau užimtas visą savai-• • • Ji » V A A v LA* j A111 VClkJ b. v

i . . . ...... | - •> ^ad būk Tarybų Są- SpaucĮos konferencijoje pa- tę; Teko posėdžiauti visuo- ;
i Apie tai_ negali būti jo-junga stumia šią šalį į reiškg( kad jeigu kiltų ka- se T. P. S. organuose —
| kios abejones. Jokiu budu bankrotą. Rodosi, tai labai rag dgĮ Berylno, tai “Jung- 

limn initr01 rzrlii nfi mn i • i LL a _ • M ’J°£ i keistas 
rr i . ... "|visi dipukai visuomet pasi-, Vokietijos. ... ... i-. . .. įliks aklais pasekėjais poli-j

tikos, kuri niėko bendro | 
neturi nei su 
su blaiviu protu, 
pe jų yra žmoni 
nori pražūti, savo 
Tik laikinai i jie 
čiais, šimučiais i 
rūšies politinia 
riais. Gyvenimo 
rėš jiems akis atidaryti.

tikrove, nei I 
Juk ir t ar- Į 

ų, kurie ne-Į
> tautai. Į 

tiki grigai-i 
r kitais tos 
is raketie- 
tikrovė tu-

BALANDŽIO 15 DIENĄ Afrikos tautos skaito sa
vo laisvės diena, kaip kovos diena už Afrikos tautų išsi
laisvinimą.

1958 m. balandžio mėnesio 15 d. Akros mieste, Gha- 
nos respublikos sostinėje, įvyko Afrikos nepriklausomų 
tautų konferencija, kurioje ir buvo nutarta: kasinėtai 
balandžio 15 dieną ruošti konferencijas., masinius mitin
gus ir visokius pobūvius, ryšium su Afrikos tautų kova 
už savo nepriklausomą gyvenimą.

' Šis solidarumo požymis turi didžiulės reikšmės vi
soms Afrikos tautoms, kovojančioms už laisvę. O Afri
koje niekad žmonės nebuvo taip išsijudinę, taip pasiry
žę kovoti už savo laisvę, kaip šiuo metu!

Kai kur karas už nepriklausomybę verda jau per ei
lę metų— pavyzdžiui, Alžyre. Apie devyni milijonai ai- i mo 
žyriečių pirmiau kariavo prieš socialistų (francūzų) vai-! [trokšta, 
džios vadovaujamą kariuomenę, šiandien tebekariauja 1 pos žmonės tiesiog I 
prieš de gaulistų kariuomenę, Bet kariauja! Kariauda-, vienytos ginkluotos Vokie-imo vokiečiai buvo 

a i* kus iškovota 1 tijos. Net pačioje Vakarų ‘Girdi, 
Vokietijoje vienybės “troš- padaryti 

yra labai ataušęs, agentai/
palyginti Vokietijos buržuazija bijo, Jau ir po to, kai visa vo- 

kad socialistinės santvar- kiškų jų hitlerininkų žiau-

Kas to nepripažįsta, tas ne
siskaito su gyvenimu.

Vokietijos apvi-enijimas 
šiuo tarpu neįmanomas. I 
Neigi Vokietijos apvieniji-|

i jau taip visi 1

1

argumentavimas.
Bet spaudai ir

1 tinės Valstijos jo nevestų 
valdiš- sausumos jėgomis.” Jis sa

koms įstaigoms yra reika- ke, kad NATO neturėtų 
pinga, kad už aukštas pra- sausumoje jėgų sulaikyti 
[gyvenimo kainas, už nuola- Tarybų Sąjungos 175 pėsti- 

už i ninku divizijų. Jis sakė, 
(atominiai ginklai būtų bai
sus sunaikinimas pasaulio, 
bet nuo jų vartojimo neat
sisakė.

Amerikoje ir Europoje 
šis par,ei š k i m a s iššaukė 
diskusijų. Daugelis rašo, 
kad Eisenhoweris pripaži
no, jog NATO neturi jėgų 
sausumoje (Europoje) ka
ro laimėjimui. Vakarų Vo
kietijoj, Francūzijoje ir net 
Anglijoje pradėjo ątatyti 
klausimus: Tai kam tada 
reikalingas NATO? Jeigu 

ka- Sovietų armija okupuotų 
m o Europą, tai atominės bom-

I tos augančius taksus, 
! g y v e n i m o sunkė j imą ir 
Į žmonių biednejimą kaltę 
versti ant Tarybų Sąjun
gos. Tai Jau seniai išban- ' 
dyta taktika.

Kalta santvarka ir 
apsiginklavimas

Visi žino, kad nuo pabai
gos Antrojo pasaulinio ka
ro Jungtinių Valstijų pini
gų vertė labai nupuolė. Ką 
tada galima buvo nupirkti 
už 40 centu, tai dabar 
galima nei už .$1.

Kaltas yra “šaltasis 
ir apsigi n k 1 a v i

TEBETE1SINA 
VOKIŠKUOSIUS 
ŽMOGŽUDŽIUS

Kanadiškės “Nepriklau- 
labaiinios Lietuvos” redaktorius

Priešingai, Euro-;(]ar kartą tvirtina, kad dėl 
bijo ap-1 Pirčiupio kaimų sunaikini- 

nekalti. 
juos tą baisų žygį ras 

“išprofokavo rusų | lenktyniavimas. Su kiekvie- bos būtų metamos Pary- 
j neriais metais Jungtinės žiuje ir Bonnoje, kad išva

ryti Sovietų armiją?
Ted Lewi$ rašė iš Wash- 

: “Prezidentas iš- 
Eisenhoweris pasiūlė davė Sovietams NATO silp- 

kaimo su- i Kongresui/ kad apsiginkla-1 numą, ir dabar nei jam pa- 
..................., .....  ..... , nei Pentagonui, nei

ne-

mi skelbia, jog nepriklausomybė Alžyrui 
—išpirkta krauju ir gyvybėmis.

Kai kurios Afrikos tautos, kurios nėra taip strate- ’ Rimas 
giškai imperialistams svarbios kaip Alžyras, ] 
nesunkiai atgavo nepriklausomą gyvenimą. Kitos’mano 
būti nepriklausomomis sekamais metais. Bet yra tautų, 
kurių francūzai, britai ir belgai imperialistai nesiryžta 
iš savo nagų paleisti be didžiulės kovos.

Dėl to balandžio 15 dienos paskelbimą Afrikos tau
tų laisvės 'diena reikia skaityti reikšmingu dalyku!

Tą dieną, beje, Carnegie Hall salėje, Niujorke, i nes. nis niekšas. ■
įvyks masinis mitingas, kuriame kalbas sakys žymūs af- Kitas dalykas: Tarybų* ____ L
rikiečių veikėjai. , Sąjunga jokiu būdu nesu- ŽLUNGANČIO

——— tiks Rytinę Vokietiją ati- PASAULIO INieko I) epo del re įduoti Vakarų Vokietijai, i GARBINTOJjAI
1 Gi Amerika ir jos talkinin-

{- MASSACHUSETTS VALSTIJOS seimelį buvo , kai jokiu būdu n-e s u t i k s : 
įneštas sumanymas, kad jis, seimelis, oficialiai dovano- ! ya]? Vokietiją paleisti iš-

___ tų bausmę Sacco ir Vanzetti, .italų kilmės darbuotojams,; \T \m() ir padaryti negink
■■ Iriuos reakcininkai nekaltai nužudo elektros kėdėje ; neUtraiiška šalimi.’ 

1927 metais. NT. 4 , , _ . w . ,.K ] TT • NATO struktūroje Vokieti-Po keletos dienu apklausinėjimų, seimelio vadovai . v. . ,
nutarė nieko tuo klausimu nedaryti, esą, jie neturį tei- įįį1 u/jl. . 1 s \ 
sės Sacco-Vanzetti “mirties bausmei” dovanoti. Tatai i. J0S J7sav0J1 karlne saL
.tegalįs padaryti tik valstijos gubernatorius. [junga, subyrėtų. I____ __________________

Kai'tik ?is biznis, šis tyrinėjimas, prasidėjo, mes į. Tai kokia iš to išeitis?!dvasiniai namai, kurių pa-ibaigti “šaltąjį karą,” bet 
-jį žiūrėjome skeptiškai vyriausiai dėl to, kad jame daly-! Išeitis tėra viena, būtent, | mataį yra minėtos univer-| kžipitalistinės šalys nesuti-

j neriais m <e
Valstijos vis daugiau pini
gų skiria apsiginklavimui, i

kos paragavę Rytų Vokie- rUmo ir žvėriškumo istorija Ir sausio mėnesį preziden-! ingtono: 
tijos žmonės nebenorės būti’tapo pilnai atidengta, tei- tas 
kapitalo išnaudojami. Jiesinti Pirčiupio! 1 “* 
dar gali “užkrėsti” ir Va- nakinimą ir jo žmonių iš-ivimui skirtų $40,945,000,-!čiam, 
karų Vokietijos darbo žmo-; žudymą gali tiktai paskuti- 000, kas reiškia po 59 cen- i Kongresui nebus lengva

tus iš kiekvieno valdžios I 
į įplaukų dolerio. Bet gene-' 
! rolai ir admirolai dar dau
giau reikalauja. Gi jau 
pereitais metais deficitas

Vykd. komitete, Taryboje 
ir komisijose. Dabar vyks
tame lėktuvu į Paryžių, o 
iš ten—namon. Vis dirba
me plušame taikos ir tau
tų sugyvenimo labui, būda
mi daugelio šalių parla
mentarų tarpe. Jokių kalnų 
nenuverčiame, bet tam tik
ra nauda yra. Ir asmeniš
kai turiu naudos, nes tai 
lyg koks kalbų universite
tas, ir jau susikalbu kiek 
angliškai bei prancūziškai.

Būk sveikas! Labų die
nų visiems. 4

Justas (Paleckis)
P. S. Skridome į Paryžių 

kartu su jūsų kongresma- 
nu H. Cooley, Ganos ir 
Australijos delegatais. ’4 

Justas 
1959. IV. 5. Nica

i

> 
i

Buenos Aires
Jonas Baltušnikas iš Bu

enos Aires, Argentinos, ra
šo Jonui Gašlūnui:

Lietuvių Klubo “Kultū
ros” valdyboje jūsų laiškas 
sukėlė ūpą, nes jūs rašote, 
kad atsiunčiate mums lite
ratūros. Mes nutarėme, kad 
pakartotinos knygos mūsų 
klube bus duodamos kitoms 
p a.ž a n g ioms draugijoms, • 
ypač Rosarijo ir Berisso, 
kur skaitlingai 1 i ė t u V f u 
raildasi.’ •

Kovo 19 d. vėl iŽv^žia vU 
Lietuvon apsigyventi kejii 
lietuviai. Balandžio 11 <ji. 
taipgi keli išvažiuoja. Ge
gužės, birželio , mėn. išva
žiuos Kairiai, Kaikariaų, 
Kažukauskai ir daugelis kį- 
tų. Vieni sensta, mirštu, 
kiti išvažiuoja, taip lietuvi^ 
skaičius ir mažėja.

Jūsų sesutė Marija įga
vo didelį ūpą. Moterų die
nos kovo 8 vakarienės ji 
viena pardavė virš 20 bilie
tų ir atgabeno į klubą didelį 
tortą. Į parengimą tą die
ną atėjo nepaprastai daug 
publikos, taip kad prisipidė 
visa patalpa. O tas labai 
nustebino priešus.

Aš esu linkęs susisiekti su 
Rosarijos, Berrisos ir Cor- 
dobos lietuviais ir jiems su
teikti literatūros. Jie rašo, 
kad jiems literatūra patim* 
ka. .

Geriausių linkėjimų vi
siems veikėjams.

Jonas B.

nuraminti NATO narius.”
Gi “The New York 

j Times” koresp o n d e n t a s 
Jack Raymond rašo iš Wa- 
shingtOno, kad Tarybų Są
junga bent 10 metų pra
lenkus Ameriką raketų sri
tyje, *ifr todėl1 “Pentagonas 
nė nebando1.susilyginti su 
Sovietais raketų srityje.” 
Pentagonas remiasi karinė
mis bazėmis, kurių turi 
Šimtus aplink socialistines 
šalis, atominiais submari- 

' nais ir dideliais bombiniais! 
i lėktuvais, nes jų pagalba 

T_ . .. . _ v . mano sunaikinti tarybinius
Kapitalis 11 n e s e sa^yse «mjeaįUS jr industrijos cent- 

ginklų ir amunicijos ga-1 „ 
mintojai darosi milžiniškus i’ 
pelnus. Jie dažnai gamina | . 
net tokius ginklus, kurie - 

jai kapitalizmo. Vakaruo- [ Jau atgyvenę, pasenę, štai [ -

Viename dipukų ladkraš-įbuvo virš; 12 bilijonų dole- 
tyje A. !Germapavičius, ku- . ■ . ,v , •
...i '• Ap^įąinklavimo n ą š t a 

iš peties pliikia tiems, ,ku- yra suriki visų šalių gyven-
ris,- mątįyt) sėdį į V o ki e t i j oje,

rie šneka apje “Vakarų 
žlugimą.” Girdi, “Vakarai 
— tai šitų universalinių 
idėjų visumą... .Vakarų pa-į

Į saulis; tai

tojams. Tarybų Sąjunga 
ir kitos socialistinės šalys i JT U atvejų atvejais siūlė ma-|_. 
žinti apsiginklavimą, už-

lyg savotiški j drausta atominius ginklus,

vavo “liudininku” Pennsylvanijos valstijos teisėjas Mus- pripažinti abi Vokietijas, į sa]jnė idėjos.” 
-monno. Kas gi tas Musmanno? Tai asmuo, kuris prieš sunormalizuoti su jomis iri 
komunistu vadova Steve Nelsoną dirbo nei 1 ’ 

/garbingiau, kaip teisėjas Thayeris kadaise dirbo prieš
Sacco ir Vanzetti.

Raudonbaubiai, ragangaudžiai negali išteisinti, ne
gali net gero žodžio posakyti už tokius garbingus vyrus,

• kaip Sacco ir Vanzetti!
Tie, kurie nešvariai apsidrabstę raudonbaubių sei

lėmis, lai nekiša savo nešvarios nosies, kur nereikia!
Kankiniai Sacco ir Vanzetti nenorėtų, 

kas nors suteiktų susimylėjimą. Jie norėtų,
- pilnai išteisinti, kad būtų
/buvo nekaltai nuteisti ir nužudyti; jog kalti yra tie, ku-1

rie juos kalino, teisė ir žudė—kalta Mass, valstijos vai- šauniau atrodo 
dančioji klasė!

•' ’Tokio sprendimo, aišku, Mass, valstijos seimelis šiuo, 
metu nedarys. Dori žmonės gerai žino, kad Sacco ir

•‘Vanzetti buvo nekaltai kankinti, teisti ir nužudyti.

Kodėl tik Vakarai? Ko-
I

dėl ne Rytai? Kodėl ne vi
sas pasaulis?

Pasirodo, kad tų Vakarų

■ nių Tautų globoje.
Beje, įdomu tas, kad vie

nu sakiniu Lippmannas su- 
kad jiems kerta tuos propagandistus, 
kad būtų ' kurie nuolatos pirštu rodo 

atvirai pasakyta, jog jiedu ir sako: Žiūrėkite, kaip 
Vakarinis Berlynas daug 
______  ..... , už Rytinį 
Berlyną. Lippmannas sa
ko: Kitaip ir būti negali.

i Visuomet Rytinis Berlynas 
i buvo ir pasiliko darbininkų 

T) ii • ! apgyventa miesto dalimi.
* Cllcl gclVO HOSJ į Gi ]<ur darbininkai dirba ir

ITALIJOS UŽSIENIO reikalų ministras Giuseppe |gyvena’ l)alocių nedaug te- 
Pella yra didelis atominės, raketos Šalmiukas. Jis nori, 
jis prašo, kad JAV įsteigtų atominių raketų bazę Itali
joje- , ’ \. .

Aišku, Italijos žmonių dauguma tam priešinasi, nes 
žino, jei ten pas juos tokios bazės bus, tai, karui iškilus, 
gali atlėkti atominė raketa “iš kitur” ir viską pelenais 
paversti.

Kai andai Pella buvo Niujorke, tai jis čia kalbėda
mas kritikavo tuos, kurie kritikuoja jo politiką. Ir štai, 
-kaip jis kritikavo: • \

'— Jeigu mano dukrai reikėtų gyventi komunistinė
je Santvarkoje, tai aš .geriau norėčiau, kad ją sunaikin
tų atominė bomba!.. Aš manau, jog ir kiti italai tėvai 
sava vaikams to trokšta...

\ > Šiomis dienomis “L’Unita”, Italijos Komunistų par
tijos dienraštis, išspausdino ministro Pellos dukters 
“pikčių” ir po juo padėjo tokį parašą: “Jos tėvelis norė
tų matyti ją geriau paverstą į pelenų krūvelę, negu gy- 

'.venančią komunistinėje Italijoje...”
Šis dalykas sukėlė didžiulį skandalą Italijos spau- 

*. doje, net ir parlamente.
V. Vieni laikraščiai sako: Pell£ yra-“didelis durnius”; 
kiti—jis reiškia norus Italijos valdančiosios klasės; treti 
sako: kas ar laimės, ar ne, o komunistai tikrai laimės! 

-Jiems savo politika tarnauja net ir užsienio reikalų mi- 
Brustras Pella!..

kiek ne i tarpe jų santykius.
| Kaip su Berlynu? Vaka-

. . ! rinį Berlyną padaryti neu-
tiališku miestu, gal Jungti- garbintojai yra garbinto

jai kapitalizmo. ------, _ . . . , _____  __ _____
se kapitalizmas aukščiau- ivasar10 mėnesj į Baltimoię g.ajgS Amerikos bombiniai 

atvilktas nebaigtas |gKtuvai

j rus.
1 . Bet ir Pentagone prasidė
jo nesutikimai. Kai kurie 
. klausia: Kas pastos kelią 
[tarybinėms raketoms? Ar

r

rasi. Juk toks pat vaizdas 
ir mūsų didmiesčiuose!- v

ŽINOMA, IR JIE 
ŠUPROTĖS

Dienraščio “Vilnies” ko- 
lumnistas S. J. Jokubka ra
šo: ■

“Draugo” Nr. 75 Kažkoks J. 
Varnas šaukia, kad Lietuvos 
Idisvinimo politikai nei “Vii 
nis,” nei “Laisvė, nesudaro jo
kio pavojaus, bet bėda yra 
štai kur. Jis rašo: “Turime 
eilę tokių, kurie garsiai kalba 
apie lietuvybės Išlaikymo re? 
kalą ir sudaro gero patrioto 
įspūdį, tačiau smuklėse ir 
smulkiuose susirinkimuose įro 
dinėja, kad dabar Lietuva vi
siškai nerusinama, kad mūsų 
lajsvinimo politika ir tos kryp
ties siekimai yra subankruta 
vę ir nebereikalingi...”

Tai ne pažangiečiai taip 
kalba, o J. Varno plauko žmo-

buvo
statyti šarvuotis “Ken
tucky,” kurį statė nuo 1952

šiai iškilęs. Bet kapitaliz
mas gyvena krizę. Jau vi
sur reiškiasi kapitalizmo 
sutemos. ' 
tojai užsidėję už 
rankas šaukia: , Gelbėkite, 
skęstame. Skęsta, matyt, ir 
minėtas Germanavičius.

Bet kiekvienas protingas 
žmogus žino, jog su žlugi-! 
mu kapitalizmo į dar nepra-Į mazetll 
žus visas pasaulis. Kaip| Pakngvetų žmonių gyveni- 
tik priešingai: kapitalizmo1 
žlugimas išgelbės žmoniją 
iš pražūties. Kapitalizmas 
jau davė duj baisius karus. 
Kapitalimasi žada sukurti 
atominį karą. Kaipo san
tvarka, kapitalizmas pasi
darė baisiausia grėsmė vi-

prasiveržti prie
TSRS miestų ir industri

jos centrų? Kas bus su
Todėl jo garbin-Norfolk, Va Į jo sta-karinėmis bazėmis, 

galvos C e,^° kurios yra žinomos Tarybų
Sąjungai ir kitoms socialis
tinėms šalims? Ar tos šalys 
sutiks, kad be jų leidimo A- 
merikos boihbiniai lėktuvai 
pakiltų ir skristų bombar
duoti tarybinius miestus?

Karštojo karo šalininkai 
mano, kad pagal signalą į I 
pusvalandį iš tų bazių tu-i 
retų pakilti lėktuvai su a to-' Port Saidas. — Per Suo
minėmis bombomis sunai-1 zo kanalą praplaukė Tary- 
kinimui socialistiniu šalių, i bų Sąjungos laivas “Gruzi- 
Bet jie pamiršta, kad žmo

000,000, o dabar pardavė 
’.už $1,176,000 į metalo 

■ laužą.
, i Jeigu tik būtų sumažin- 

! tas apsiginklavimas, tai su
karinęs išlaidos,

sai žmoijai.

PATYS NERIAME SAU 
KILPĄ ANT KAKLO
WashingtonasL 

nio laivyno I 
mokslininkai i 
dabar Jungtinėse Valstijo
se, ypatingai rytų dalyje, 
radioakcija padidėjo 300 
procentų. Jie sako, kad tai 
“Tarybų Sąjungos atomi
nių bombų bandymų rezul
tatai” Bet visas svietas 
žino, kad TSRS seniai ragi
na uždrausti atomin i u s 
ginklus, o juto to atsisako 
Vakarai.

— Kari- 
aboratorijų 

sako, kad . v -« . • •

mas. Bet to nenori agreso
riai, kurie yra pasirengę 
užkarti kitoms šalims savo 
valią, kurie .šaukia, kad 
“negalima taikiai sugyven
si su socialistinėmis šali
mis,” kurie yra pasigrobę 
Kinijos salas prie cjs kran
tų, už beveik 10,000 mylių 
nuo Amerikos, o šaukia, 
kad būk tos “salos reikalin
gos A m -e r i k o s apsigyni- 

; mui.”
Mažesnio a ps i gi nk 1 a v i mo 

bijosi visi turčiai, nes jie 
nenori trumpinti darbinin
ku darbo valandas. Jie ži^ 
no: jeigu nebus pašėlusio 
lenktyniavimo ginklų ga
myboje, tai Amerikoje bus 
didesnis nedarbas.

Štai kur yra kaltininkai 
mūsų šalies biedn ėjimo, 
nuolatos augančių taksų, 
sunkesnio žmonių gyveni
mo.

Bet jie pamiršta, kad žmo-■ ja”. Jis veža 855 kurdus į 
nes viską gali. Jie pamirš- Irako respubliką, nes jie 
ta net tokį dalyką, kaip nol’ėjo grįžti į savo tėvynę. 
Kipro salos gyventojų ko- -...-'■'■■■■ 1 1 ---- -
va. Jie “pamiršta” tą, i paskutinis jo karas.
kad daugelis bazių gali būti! Mes visada buvome. ir 
pirmiau neutralizuotos, ne- ■ esame už taiką. Mes žino- 
gu jos pradės .karinius’ me, kad karas būtų baisi 
veiksmus. (žmonijai katastrofa. Mes

Taigi, nežiūrint, kaip i norime, kad tarptautiniai 
garsiai kalba “šaltojo karo” • nesutikimai būtų prašalin- 
šalininkai, kurie’nori jį pa- .ti derybų keliu, kad suma- 
versti į karštąjį net kapi-ižėtų apsiginklavimas, pa- 
talistiniame pasaulyje vie 
ningumo nėra.

leftgvėtų apsiginkla v i m o 
Gi sbcialis- našta, ramiau ir be baimės 

tinis pasaulis stovėjo ir sto- galėtų žmonės gyventi iijfc; 
vi už taiką. Jis sako, kad ’ darbuotis dėl geresnės >ir \ 
jeigu kapitalistinis pasaulis ! laimingesnės ateities, 
pradės karą, tai jau bus i V. Sūnus U J-f i

2 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., bal. (April) 14, 1959 ¥
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ĮVAIRUMAI
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Žinios apie Amerikos ) Biskis apie gumos 
žmones svarbą ir istoriją

Surašinėjimas (census) 1 
1940 metų rodė, kad Jung
tinės Valstijos turėjo 131,- 
669,275 gyventojus. Da
bar mano, kad yra apie 170 
milijonų.

1956 metais mirė 1,565,- 
000 žmonių, o tais pat me
tais gimė 4,168,000 vaikų. 
Berniukų gimė daugiau ne
gu mergaičių. Vyriškos ly
ties mirė 896,500, o mote
riškos — 868,000.

Vyrų tarpe buvo 14,518,- 
000 nevedusių, o moterų —; 
11,454,300. 1956 metais;

A’524,0?0 vcdyAr,.ir i žaislų rutulius h“tt 
$77,000 perskyrų. Našlių i
moterų yra apie 8,000,000 
o vyrų yra mažiau.

1956 metais įvyko 12,620 | 
žmogžudysčių, o bendrai; 

^kriminalių prasikaltimų 2,- •
563,150. Laike užpuolimų 
96,430 žmonės sužeisti ir 
20,300 moterų išprievar- ■ 
tauta.

įvai-Dabar tūkstančiai 
riaušių dalykų yra paga
minta iš gumos arba kitų 

i medžiagų, maišytų su gu
ma. Bet balti žmonės gu
mos naudingumą ir svarbą 
visai neseniai suprato. Pir
mąjį gumos gaminimo fab- 

i riką Vienoje įrengė 1811 
metais, o Jungtinėse Vals- 

, tijose, Roxbury, Mass., tik 
j 1833 metais.

Bet Amerikos indėnai jau 
i prieš 500 metų gaminosi 
igumą ir iš jos darė apavus, 
j patalpas,, kovos įrankius,

Kada Kolumbas 1493-1496 
metais, laike savo1 antrosios 
kelionės į Ameriką, apsisto- 

i jo prie Haiti salų, tai rado 
'.gyventojus žaidžiančius gu
minį rutulį (bolę).

Į Europą pirmuosius gu
minius dirbinius iš Ameri- 

i kos nuvežė francūzas La 
i Condamine 1736 metais.

T _ ! Dabar gumos medžiagą
DU KALENDORIAI , gauna apje 400 skirtingų 

Pasaulyje yra žinomi du j medžių, medelių, šaknų, žo- 
kalendoriai Julijaus ir Gri- lių, kitokių augmenų, bet 

ciesorius geriausias yra iš “heavea” 
kalendo- i medžių, 

kurio di-1 
šalių lai- i v

' gori aus. Romos 
Julian pagamino 
rių 709 metais, 
džiuma pasaulio 
kėši iki 1582 metų.

1582 m. popiežius Grigo- 
rius (Grigalius) XIII pa
gamino naują kalendorių, 
kurio dabar laikosi didžiu
ma pasaulio valstybių. Apie 
kalendorių teks kada pa

kalbėti plačiau, nes prie jo 
įsunkus buvo kelias.

Garso greitumas
Dabartinėje gadynėje 

dažnai skaitome, kad lėk
tuvai jau yra g r-e i t e s - 
ni už garsą; rašo: “pra
lenkė garsą” (sound bar- 

irier). Bet garsas ne Visur 
Vienodu greičiu eina.

Vidutiniai šiltame ore jis 
eina mažiau 700 mylių "per 
valandą, tai daug maž šį 
garso greitį ir taiko lėktu
vams. Vandenyje garsas 
penkis kartus greičiau ei
na negu ore. Garsas nuban
guoja mylią per 5 sekun
des, o vandenyje tą atstą 
atlieka per 1 sekundę. Šalta- 
ihe vandenyje garsas 4,940 
pėdų nueina per sekundę, 
granite perdą patį laiką— 
12,960, per plytas—11,960 
ir per stiklą — iki 19,000 
pėdų per sekundę.

Taigi, kaip matome, tai 
garso greitis yra skirtin
gas. Plieno bėgiais jis bė
ga taip greitai, kaip per 
granitą. Ausį pridėjęs prie 
bėgių traukinio artėjimą 
išgirsi 3 ar 4 minutes pir
miau, negu garsas pasieks 
per orą.

Didžioji Grand 
Central stotis

prie 
Manhatyanej

Ką davė žmonijai Darvino mokslas
mokslas

DIDŽIAUSI MIESTAI
1957 metais pasaulyje 

daugiausiai gyventojų tu
rėjo Japonijos sostinė To
kio — 8,471,640 žmonių. 
Londonas — 8,289,900; 
New Yorkas — 7,990,000, 
Shanghai — 7,500,000, 
Maskva — 5,100,000 ir Pe
kinas—4,500,000.

New Yorko centre, 
42 gatvės, 

į yra gele ž i n k e 1 i ų Grand 
Central Terminai stotis. Į 
ją sueina ir iš jos išeina 
kasdien apie 500 traukinių, 
kurie priklauso k -e 1 i o m s 
kompanijoms.

Darvino
1859 metų lapkričio 241 

dieną buvo išspausdintas! 
Darvino kūrinys “Rūšių at
siradimas natūraliosios at
rankos būdu, arba prana
šesniu veislių išlikimas ko
voje dėl būvio”. Jis padarė 
didžiausią revoliuciją biolo
gijos moksle. Šis veikalas, 
išsklaidė rūką, kuris gaubė 
labai svarbias biologijos 
mokslo problemas ir įgali
no išaiškinti ir įveikti pa
grindinius sunkumus, ties 
kuriais bejėgiškai sustojo 
ankstesni evoliucijos moky
mai. 1868 metais pasirodė 
Darvino veikalas “Prijau-

' 1 • j * 1 • • •

panašių į beždžionę, ši idė
ja suvaidino didžiulį ateis
tinį vaidmenį, atpalaiduo
jantį nuo religinio tvaiko: 
Tuo būdu Darvinas atiden
gė ir moksliškai įrodė, kad 
visos biologinės formos iki 
žmogaus imtinai yra mili
jonus metų trukusio dės
ningo vystymosi proceso 
padarinys. Tuo pačiu jis 
įtikinamai sugriovė tiek 
religinius mitus apie visų 
gyvųjų ✓'būtybių įskaitant 
žmogų, sutvėrimą, tiek ir 
idealistines bei metafizines 
pažiūras į gyvosios gamtos 
reiškinius.

Marksizmo - lenin i z m o 
klasikai aukštai įvertino 
mokslinę ir filosofinę Dar
vino evoliucijos teorijos 
reikšmę.
TSRS mokslininkų įdėlis
Tačiau Darvino pasaulė

žiūra nebuvo laisva nuo 
kai kurių silpnų pusių ir 
trūkumų.

Po Spalio socialistinės 
revoliucijos atėjo nauja 
darvinizmo vystymosi era. 
Tarybų valdžia ir kolūkinė 
santvarka atskleidė anks
čiau neregėtas galimybes ir 
perspektyvas vystytis bio
logijos mokslui, kuris tar
nauja visai liaudžiai. 
Šalyje likviduota socialinė 
antidarvinizmo bazė. Ko
munistų partijos vadovavi
mo dėka žemės ūkio moks
las įgijo vienintelį mokslinį 
metodą, kurio jis buvo rei
kalingas — materialistinę, 
dialektiką. Šis faktas, o 
taip pat glaudžiausias-bio
logijos. ryšvs su žemės ūkio 
praktika leido neregėtai 
suklestėti biologijos moks
lui. Remdamasis materia
listic ėmis tradr c i j o m i s 

. moksle, I. Mičiurinas irmi- 
j čiurininkai davė pradžią 

naujai erai darvinizmo vys
tymesi — tarybinio kūrybi
nio darvinizmo erai. Didy- 

vis dar svajojo kaip norsjtinį savo nuosprendį jisai j sis I Mičiurino nuopelnas 
“pamokyti” tą sukčių advo- parašė ir savo Aliutei. Juo- 
katą Maslionkių, kuris, pa- dviejų reikalas taip ir liko moningo ir planingo gyvų- 
siglemžęs visą jo tetos pali- pakibęs ore. Jiems dau

giau nieko nebeliko, 1 
tik laukti, kol politinė at-Į 
mosfera prablaivės ir juo
du galės vienur ar kitur su
sitikti !

pastovios, o kinta, kad jos 
atsirado palaipsniui, natū
raliu, dėsningu būdu iš ki
tų, anksčiau, gyvavusių rū
šių. Kertinis darvinizmo 
akmuo yra natūraliosios ir 
dirbtinės atrankos teorija. 
Dirbtinės atrankos esmė 
yra ta, kad žmogus pašali
na arba išnaikina nepaten
kinamas augalų bei gyvulių 
formas ir palieka veislei ir 
rūpestingai apsaugo nuo 
susimaišymo su kitomis 
taip pat ir tuos augalus ar
ba gyvulius, kuriems atsi
randa kokios nors žmogui 
naudingos savybės. Tokio 
izoliavimo pasėkoje šios sa
vybės išlieka, sustiprėja ir 
vystosi sekančiose kartose. 
Todėl atsiranda naujos au
galų ir gyvulių veislės.

Kruopščiai išnagrinėjęs 
dirbtinę atranką ir prieš- 
pastatęs ja tam, kas įvyks
ta natūraliomis sąlygomis, 
neįsikišant žmogui, Darvi
nas priėjo išvadų, kad lau
kinėje gamtoje naujų rū
šių atsiradimas ir jų kiti
mas taip pat pajungtas at
rankos dėsniui, bet nedirb
tiniam, o natūraliam. Čia 
išlieka labiausiai prisitai
kiusieji prie tam tikrų gy
venimo sąlygų. Be to, natū
ralioji* ir dirbtinė atranka 
nėra paprastas organizmų 
rūšiavimas, o vra aktyvus 
kūrybinis pradas 
tant organiniai^ 
Šio prado dėka 
vis tobulesnės 
formos.

Darvinas apie
1871 metais 

Darvino kūrinys
atsiradimas ir lytinė at
ranka”. kuriame pirmą 
kartą buvo iškelta ir moks
liškai pagrista idėja apie 

1 žmogaus kilimą iš protėvių,

1809 m. vasario 12 d. gi
mė Darvinas. 1959 m. civi- 
zuotas pasaulis pažymi 
150-ąsias metines nuo tos 
dienos, kai gimė Čarlzas 
Darvinas, didysis 
korifėjus, evoliucijos 
kymo, tapusio materialisti
nės biologijos pagrindu,kū
rė jas.

Darvinas gimė Anglijos 
Šrusberio mieste, gydytojo 
šeimoje. Edinburgo univer
sitete jis studijavo medici
ną, o Kembridžo universi
tete, tėvo spirdamas, — teo
logiją ir ruošėsi tapti ku
nigu. Tačiau perskaitęs Dž. 
Heršelio “Gamtos mokslo 
filosofiją” ir A. Humboldo I kinti gyvuliai ir kultūriniai 

augalai”, kuris yra savo 
laikui giliai apgalvotas kin
tamumo ir paveldimumo 
problemos tyri n ė j i m a s. 
Šiuose dviejuose kūriniuo
se buvo padėti jo evoliuci
jos mokslo pagrindai. Gau
siuose vėliau pasirodžiu
siuose kūriniuose jis davė 
puikius savo teorijos pri
taikymo pavyzdžius, alpi
nant sudėtingiausius biolo
ginius reiškinius.

D'dis mokslinis Darvino 
žygdarbis yra tas, kad jis 
atidengė pagrindinį orga
ninio pasaulio vystymosi 
dėsnį — natūraliosios at
rankos dėsnį ir tuo būdu nu
rodė kelia, kaip išsamiai ir 
visapusiškai tirti rūšių at
siradimo. vystymosi ir ki
timo problemą su visu jos 
didžiausiu sudėtingumu ir 
prieštaringumu.

Darvinas visų pirma pa
rodė, kad biologinės rūšys 
nėra ypatingų diev i š k ų 
“kūrybinių aktų” arba ant
gamtiniu staigiu pasikeiti
mu rezultatas. Remdamasis 
didžiule faktine medžiaga, 
jis įrodė, kad rūšys nėra

mokslo
mo-

kelionės užrašus, jis susi- i 
domėjo gamtos mokslais ir 
tolimomis kelionėmis.

Centriniu Viso Darvino 
1 gyvenimo uždaviniu pasi
darė gilus, ir visapusiškas 
biologinių rūšių atsiradi
mo problemos nagrinėji
mas. Kai jis pradėjo ją 
studijuoti, biologijoje vieš
patavo religinės - idealisti
nės ir metafizinės K. Linė
jaus ir Ž Kiųvje pažiūros, 
įžymieji Darvino pirmta- 

! kai — Ž. Lamarkas. B. žof- 
! rua, Sent-Ileris, K. Rulje, 
! P. Gorianinoyas, N. Siever- 
1 cevas ir kiti L- smogė rim
tus smūgius šioms reakci- 

I nėms pažiūroms ir išreiškė 
eilę vaisingų idėjų. Tačiau 
jie buvo bejėgiai išspręsti 
eile svarbių! klausimų. 
Ankstesnieji imokymai pa
sitenkindavo'tuo, kad žino
jo, koks yra [organinis pa
saulis. Ogi klausima, h- ko
dėl jis toks, ■—l jie išskirda
vo iš gamtos tyrinėtojo:ži
nojimo srities ir visiškai 
perduodavo teologui. Dau
guma biologų laikė šiuos

iš jos išvažiuoja apie 60,- 
000,000 žmonių. Stotis 
įrengta ir atidaryta 1913 klausimu^/ nepaaiškina-
metais. mais.

MIKROMEGAS

Žiūrint pro mano akinius
NAUJAS ROMANAS
“Algio Lumbio nuoty

kiai” tai paskutinė Rojaus 
Mizaros 300 pusi, knyga, 
kurią pernai,12,000 tiražu, 
išleido T. Lietuvos Valsty
binė grožinės litera t ū r o s 
leidykla.

Romano herojus, Čikago
je gimęs, bet Lietuvoje ir 
Brazilijoje augęs, — Algir
das Lumbis. Kai Brazilijoj 
darbdavio sargai užmuša 
jo tėvą, jis su motina iš
vyksta į Argentiną, kurioje 
tikisi rasti jaukesnę gyve
nimo užvėją. Čia miršta jo 
motina ir jam pačiam, dar 

faunuose metuose, tenka 
vairuoti savo valtį. Algis, 
nors iš prigimties ir lėto 
būdo, bet į kitam daromą 
skriaudą reaguoja gana 
jautriai. Kai įmonės už- 
veizda meta plytą į strei
kuojantį darbininką, Algis 
pasigavęs skaudžiai primu
ša žiaurų “kapitazą” ir už 
tą “malonumą” gauna at
sėdėti tris metus kalėjime. 
Ten jisai sutinka kairiosios 
ideologijos žmonių, kurie 
jam aiškina apie klasių ko
vą, skurdo priežastis ir 
bendrai sunkų vargdienio 

. gyvenimą. Po truputį jisai 
skaito, galvoja ir jame ne
jučiomis bręsta klasinė 
darbininko sąmonė. Jisai 
net ruošiasi atkeršyti savo 
tėvo žudikams, tačiau per 

f, tris metus tasai keršto 
Jausmas spėja iš jo “išga
ruoti.”

Grįžęs į sostinę (Buenos 
Aires), Algis apsigyvena

j pas savo senus pažįstamus, 
Rugius, ir ieškosi darbo. 
Tačiau jau pirmąjį vakarą 
šeimininkai maloniai jį nu
stebina nepaprasta staig
mena: — parodo laikraštį, 
kuriame yra tilpusi rekla
ma, ieškanti Algirdo Lum
bio, nes Čikagoje mirusi jo 
teta Monika palikusi jam 
didelį turtą. Jo ieško tetos 
palikimo globėjas, advoka
tas Miltonas. Algis susido
mi tuor ieškojimu : Vi
si jam pataria vykti į Či
kagą ir atsiimti jam palik
tą turtą, nors jisai pats ge
riau bevelytų vykti į T. 
Lietuvą, į kurią grįžti jį 
nuolatos ragino, kol gyva 
buvo, ir jo velionė motina. 
Susidomi Algiu, tiksliau sa
kant, — jo menamu turtu 
— ir tūlas fabrikantėlis 
Končius, kurio senieji tur
tai “sudegė” T. Lietuvos 
revoliucinėse liepsnose. Ar
gentinoje jisai, nors gana 
suktais būdais, ir vėl pra
turtėjo. Končiai perdaug 
uoliai, net grynai akiplė
šiškai, nori Algiui įpiršti 
savo fiziniai ir dvasiniai 
suluošintą dukterį Anitą. 
Tačiau 
Končių 
pinkles 
sisuka.
ri ir sužadėtinę, Rugienės 
pusseserę Aleną Sviklaitę.

Galiau Algis, draugų ir 
Alenos padedamas, išsiruo
šia kelionėn, kurios metu 
susipažįsta su jauna lotynų 
kilmės našle- Marija Mote
ra, kuri vėliau jam Niu-

Algis laiku pamato 
jam z spendžiamas 

ir iš jų lengvai iš- 
0 be to, jok jis tu-

jorke daug padeda. Iš Niu
jorko priep laukos Algis 
traukia į Čikagą, čia jam, 
gal net perdaug lengvai, 
tenka susirasti savo dėdę 
Motiejų ir kitus gimines, 
pas ,kuriuos jis visai " jau
kiai įsikuria: — ilgai :mie- 
ga, nieko nedirba, sočiai 
valgo, klausosi radijo, stebi 
televįziją ar laisvai mieste 
vaikštinėja. Advokatas Mil- 
tonas buvo išvykęs į Euro
pą, tat Algiui teko keletą 
savaičių laukti jo grįžtant. 
Jei ne ši giminių prieglau
da, Algiui būtų buvę gana 
sunku. Jo giminės kultū
ringi kairiųjų pažiūrų žmo
nės; jie skatina jį lavintis, 
šviestis, mokytis anglų kal
bos, vengti'karčiamų ir t. t.

Pagaliau sugrįžo iš Eu
ropos ir lietuvis advokatas 
Miltonas - Maslionkius, ku
ris didžiavosi buvęs pas pa
tį popiežių ir, kaip prakti
kuojąs katalikas, gavęs jo 
“palaiminimą.” Nuvyko pas 
jį Algis, kartu su savo pus
brolio žmona Norma, kaip 
perkalbėtoja. Advokat a s , 
didelis sukčius ir vagis, pa
aiškino Algiui, kad jo velio
nė teta Monika, buvusi “ge
ra katalikė,” palikusi jam 
kur tai miesto laužyne se
ną medinį apgriuvusį na
melį, kurį jisai galįs pasi
imti nors ir šiandien, kai 
tik sumokės jam 6,000 do
lerių sąskaitą už jo “patar
navimą ir sugaištis.” O be 
to dar ir graboriui esą ne
užmokėta už tetos palaido
jimą. Apžiūrėjus namelį

pasirodė, kac. tas nei dešim
tos dalies reikalaujamos su
mos nevertaš. Aiškų, advo
katas Maslionkius jį apga
vo, apsuko! Algis dar su
žinojo iš buvusios jo tetos 
draugės, Onos Čepienės, 
jog Morta turėjusi kelioli
ka tūkstančių dolerių pini
gų, kurių dalį “paskolinu
si” tam pačiam advokatui 
Maslionkiui 1 ir jo tėvui, o 
kitus laikiusi pas save. Pa
skolos dokumentų betgi jo
kių nebuvo. Reiškia, pa
skola buvo” duota “ant žo
džio,” nes, regimai, Moni
ka advokatu pilnai pasiti
kėjo. Namelyje gyveno Mo
nika pati viena, kol vieną 
dieną kaimynai rado ją ne
gyvą, o visą; buto mantą iš
drabstytą. Ąišku, jog čia 
buvo būta plėšikų ir ieško
ta jos paslėptų pinigų. Iš 
visko buvo matyti, kad ją 
kas nors nąktį nugalabijo. 
Galėjo būti! tai ir paties 
adv. Maslionkiaus darbas! 
Bet kas tai įrodys?

Negavus tikėto turto, 
pirminė Algiui už d u o t i s 
šiuo metu buvo — susiras
ti darbą, nežiūrint kokį. 
Pas savo gimines juk jis 
ir taip jau perilgai “para
zitavo.” Amato jokio jis 
nemokėjo, buvo , paprastas 
“leiberys.” Bet per jo pus
brolio, inžihięriaus Alekso, 
pastangas, jis gavo tūloje 
įmonėje grynai fizinį dar
bą. Supratęs, jog pas savo 
giminaičius jau ir taip ilgai 
gyveno kaip “svečias,” at
sistojęs “ant savo kojų” Al
gis priėjo išvadą, jog lai
kas, padėkojus k savo gaspa- 
doriams, — susirasti butą. 
Užsidirbęs kiek pinigų, jis

besivys- 
pasauliui. 
atsiranda 
organinės

zmogų
pasirodė

“žmogaus

yra tas, kad jis paruošė są-

kimą, — parodė jam špy
gą! Nelės Butkutės pade
damas, jisai kreipėsi į kitą 
“liberalų” advokatą Milerį, 
bet tas jam pasakė tik tiek, 
jog Algis savo nuožiūroms 
paremti neturi įrodymų, o 
be jų jis bylos prieš adv. 
Maslionkių užvesti negali. 
Už tą “žinią” jis Algiui pa
skaitė 50 dolerių. Algis nu
siminė, bet nuo tetos paliki
mo galutinai vistik neasi- 
sakė. Jis dar galvojo, kad 
kokiu nors būdu bus galima 

ziš Maslionkiaus bent dalį 
jam priklausančių pinigų 
atsiimti.

Visą laiką Algis susiraši
nėjo su savo sužadėtine A- 
lena, kuri jį labai mylėjo, 
bet negalėjo iš Argentinos 
atvykti į Čikagą, negi išva- 
važiuoti į Tarybų Lietu- 
vą. Važiuoti į Lietuvą 
norėjo ir pats Algis ir 
su ja susituokti. O kai 
Čikagos gyvenimu n u s i - 
vylęs Algis sumanė grįžti 
į Argentiną ar vykti į Lie
tuvą, tai jam, kaip nužiū
rimam kairiųjų pažiūrų 
žmogui, mūsų valstybės de
partamentas irgi nedavė 
paso. Jei taip, tai Algis 
ryžosi pasiekti Argentiną 
slapčia, kaip laivo darbi
ninkas. Išleido jisai Niu
jorke šiam reikalui nemaža 
pinigų visokiems kyšinin
kams, bet nepadėjo ir tai. 
Tuomet, priėjęs kelio galą, 
draugų patariamas, jisai 
pasiliko kol kas gyventi 
Niujorke ir susirasti kokį 
nors darbą. Apie šį galu-

jų organizmų pertvarkymo 
kaip Principus bei metodus. Jš- 

’■ VvcIa 1 fili ii n <vystę toliau bę galb svar
bius darvinizmo teiginius 
apie organizmų vieningu
mą su įu gyvenimo salygo-

■ mis, atidengę pagrindinius
Tai toks Algio Lumbio paveldimumo ir jo kinta- 

gyvenimo etapas, bet ne fi- muP10 dėsnius, paruošę tei-
. .. rrininc a ta in cfnniiini minralll

nalas — jis vilties nenu
stoja, jis tikisi!

Rojaus Mizaros romanas 
skaitytojo dėmesį išlaiko 
iki galo; skaitant nuobo
džiauti nereikia. Akcijos 
pakanka. Kalbos požiūriu, 
šisai romanas yra neabejo
tinai geriausias autoriaus 
kūrinys! Jame jau kaip ir 
nėra amerikiečiams 
prasto žargono, jei 
kur tiksliai žodis 
įsprausta. Knygą 
skaityti dar ir todėl, kad ji 
laisva nuo tipog r a f i n i ų 
klaidų. Tai suvis ne taip, 
kaip pas mus: — kai kada 
paskutinis knygos puslapis 
būna užpildytas “klaidų 
atitaisinėjimu.” Tuoj ma
tyti, jog Kauno Valstybinė 
K. Požėlos spaustuvė turi 
gerus 
bius 
jiems 
Šimas 
geresnis.

Teko girdėti, jog šį R. 
Mizaros romaną šiemet 
gaus visi ALDLD nariai, 
kaip metinį leidinį. Centro 
komitetas nepadarė klaidos 
jį pasirinkdamas; jis na
riams patiks.

pri- 
bent 

kitas 
miela

technikus ir pasta- 
korektorius! Garbė 
už tai! Knygos įri- 
galėjo būti ir kiek

ginius apie stadijinį augalų 
vystymąsi apie kryptingą 
organizmu kitimą jų gyvy
binėje veikloje, apie vege
tatyvinę hibridizaciją, apie 
požymių dominavimo dės
nius ir 1.1.. I. Mičiurinas ir 
mičiurininkai apginklavo 
socialistini žemės ūkį galin
gu gyvosios gamtos per
tvarkymo įrankiu, panau
doję biologijos dėsnius so
cialistinei visuomenei.

N. ICKOVIČIUS 
filosofijos mokslų 

kandidatas

KIEK YRA ŽYDŲ
Pagal žydų surinktas ži

nias apie jų tautos žmones, 
tai 1956 metais pasaulyje 
buvo 13,000,000 žydų. Pa
gal šalis, tai daugiausia 
buvo Jungtinėse Valstijose 
—5,200,000. Visoje Euro
poje buvo 3,500,000, Azijo
je — 2,000,000, Australi
joje ir Naujojoje Zelandi
joje — 100,000, Afrikoje— 
700,000 ir Pietinėje Ame
rikoje—700,000.

New Delhi. — “Gyvasis 
dievas” — Dalai Lama kol 
kas tyli, nes to reikalavo' 
Indijos vyriausybė, bet 
šimtai jo pasekėjų skleidžia' 
propagandą prieš Kiniją.

3 p.-Laisve (Liberty)—An trad., bal. (April) 14t 1959



AR GYVENO KRISTUS?
Krikščionybė atsirado .seno

vės Romos imperijos provinci
joje Judėjoje. Ten į krikščio
nių bendruomenes būrėsi žmo
nės, kurie tikėjo, kad ateis 
žmogus, jų vadinamas Mesijas 
(lietuviškai būtų: pateptasis), 
ir sukurs žemėje dangaus ka
ralystę. žydų tautos padėtis 
tuomet buvo labai sunki. Judė
ja, (kaip ir kitos Viduržemio jū
ros pakraščių tautos, buvo pa
vergta romėnų ir jų nepapras
tai spaudžiama, žydai organi
zuodavo sukilimus, kuriuos ro
mėnai numalšindavo. Po kiek
vieno tokio sukilimo žydų pa
dėtis tapdavo dar sunkesnė. 
Jie dar labiau laukdavo Mesi
jo, kuris juos išvaduotų iš prie
spaudos ir išnaudojimo. Jau 
nuo VIII-IX amžiaus prieš mū
sų erą mistinės idėjos apie Me
siją išplito ir kitose Romos im- 
periojs pavergtose tautose. Ne
tekusios vilties ir pasitikėjimo 
savo jėgomis, Romos imperijos 
gyventojų masės garbino Įvai
rius visų tautų dievus, tikėjo 
pomirtiniu gyvenimu. Kadan
gi krikščionybė buvo įvairių re
ligijų mišinys ir vietoje daugy
bės dievų kėlė pažangesnę vie
no dievo idėją, ji plito grei
čiausiai^, Graikiškai Mesijas 
vadinosi Christos, ir kitose 
Romos imperijos pavergtose 
tautose jisai gavo Kristaus 
vardą.

Greitam krikščionybės išpli
timui ypač padėjo toji aplinky
bė, kad krikščionių bendruome
nėms galėjo priklausyti įvai
rių tautų vergai ir varguome
nė: žydai, graikai, skitai ir ki
ti. Krikščionys skleidė lygy
bės, brolybės idėjas, meilę vie
nas kitam, smerkė turtą, reiš

kė protestą prieš priespaudą. 
Jų mokslo skleidėjai, vadinami 
pranašais, palaikydami ryšius 
tarpusavyje, vaikščiojo iš vie
nos bendruomenės į kitą. Ben
druomenėms vadovavo seniū
nai, kurių uždavinys buvo pri
žiūrėti tvarką maldos metu, 
rūpintis šventovėmis, saugoti 
pradėjusius kauptis turtus. Se
niūnais buvo renkami bendruo- 
nienės garbingiausi žmonės. 
Vėliau buvo pradėtas skirti 
bendruomenės turtų prižiūrė
tojas, graikiškai vadinamas 
episkopus (vyskupas), kuris, 
laikui bėgant, pradėjo vaidin
ti didesnį vaidmenį, negu se
niūnas. II mūsų eros amžiu
je jau susikuria vyskupų va
dovaujama krikščionių bend
ruomenė—bažnyčia.

Tuo pat metu buvo kuriama 
ir krikščionių literatūra. Įsi
vaizduojamo Kristaus gyveni
mas ir darbai buvo surašyti 
evangelijoje (tai graikiškas 
žodis, lietuviu kalba reiškias 
gerą žinią). Evangelija buvo 
laikoma knyga, kurioje surašy 
ta, kad ateinanti dievo kara
lystė. Jos autorių buvo daug. 
Iš jų dvasininkai pasirinko 
Motiejų, Marką, Luką ir Joną. 
Evangelijos buvo parašytos II 
mūsų eros amžiuje. Jos viena 
kitai dažnai prieštarauja, daro 
daug klaidų. Iš to sprendžia
ma, kad jas rašė mažamoks
liai žmonės.

Pirmosiose evangelijose Kris
tus piešiamas kaip dievas, o 
vėliau jau pradedama vadinti 
dievu-žmogumi. Apskritai, apie 
Kristų rašoma tik evangelijo
se. Jokiuose kituose istorijos 
raštuose jis nsutinkamas. Tuo 
tarpu gi krikščionybės plitimo

laikotarpiu Romos imperijoje 
gyveno ir dirbo žymiausi Ro- 
mos istorikai ir politikai. Ro
mos valdininkai stebėjo ir sekė 
provincijų gyvenimą, tačiau 
apie jokį Kristų nieko nepa
žymėjo, nes iš tikrųjų Kris
taus niekada nebuvo. Romos 
istorikas Sventonijus, aprašęs 
I mūsų eros amžiaus įvykius, 
ypač daug domesio skyrė re
ligijai, aprašinėjo Ozirio, Izi
dės bei kitus tuo metu papli
tusius kultus, bet apie Kristų 
nieko neužsimena.

i Nepaisant to, kad Kristaus 
nebuvo, krikščionybė atsirado 
ir| išplito.

Nuo pat pirmųjų bendruo
menių atsiradimo, krikščionys 
buvo persekiojami. Ilgą laiką 
jie buvo savavališkai baudžia
mi, o vėliau prieš juos buvo 
išleisti įstatymai. Tie įstaty
mai ir yra geriausias šaltinis, 
duodantis tikriautsias žinias 
apie krikščionių bendruome
nių persekiojimus. Krikščio
nys nors ir skelbė, kad visa 
valdžia yra iš dievo, tačiau 
nedalyvaudavo oficialiose vals
tybinėse šventėse ir procesijo
se. Už tai jie buvo vadinami 
bedieviais. Turtingieji buvo 
nepatenkinti krikščioniu skel-1 
Ibiama turtingųjų ir elgetų ly- j 
gybe. Kitų religinių sektų žy- j 
niai ir tikintieji taip pat ko-! 
vojo prieš krikščionybę. Ro
mos gatvėse dažnai krikščionys 
būdavo mušami, jų šventovės 
užpuolamos. Krikščionys buvo 
įvairiai šmeižiami. Buvo sklei
džiamos kalbos, kad jų religi
nėms apeigoms atlikti yra rei
kalingas vaikų kraujas.

žodžiu, kurį laiką krikščio
nybės plitimo pradžioje krikš
čionių bendruomenės jungė 
daugiausia vargstančius žmo

nes, liaudies hiades. Vėliau Į 
tas bendruomenes įstojo ir la
biau pasiturintieji sluoksniai. 
Be to, praturtėjo ir pačios 
bendruomenės. Vietoje neapy
kantos turtingiesiems pradėjo 
skleisti paklusnuftio idėjas. Už 
vargus ant žemės žadėjo lai- 
minga gyvenimą danguje. Tai 
matydami, į krikščionių bend
ruomenes įstojo ir turtingieji. 
Jie įsitikino, kad krikščionybė 
nėra pavojinga, priešingai, kad 
ji net naudinga valdančiosioms 
klasėms: VI mūsų eros am
žiuje imperatorius Konstanti
nas krikščionybę pripažino 
valstybihe religija. T a p u s i 
valstybine religija, krikščiony
bė kitų kultų atstovų buvo lai
koma bedieviška. Jos pažangu
mas buvo menkas. Krikščio
nybė pradėjo atitraukti Romos 
pavergtas tautas ir išnaudoja
mas liaudies mAses nuo revoliu
cinės kovos, maištų, sukilimų į 
pasyvumą, nesipriešinimą ir 
mistiką, į tikėjimą, kad atėjęs 
Kristus sukurs geresnį gyveni
mą žemėje. 0 kai buvo pa
skelbta, kad Kristus Jau buvo 
atėjęs, imta kalbėti apie geres
nį gyvenimą po mirties.

A. GAIGALAITE, 
istorijos mokslų kandidatė 

(•‘Pionierius”)

Manila. — Filipinai gavo 
iš Joponijos karinį 2,200 
tonų įtalpos laivą, kurio 
pastatymas atsiėjo $2,500,- 
000. Japonija laivą davė 
kaip daliną atlyginimą už 
padarytus nuostolius karo 
laiku.

Londonas. — Anglijos 
vyriausybė rengiasi suma
žinti įplaukų taksus.

I Kovoj prieš vaikų paralyžių
Didelės Amerikos gyven

tojų dalies apsileidimas ne- 
siskiepyti Saiko skiepais, 
kad apsisaugojus nuo vai
kų paralyžiaus, Basil O’
Connor, Tautinio Fondo 
(The National Foundation) 
—anksčiau vadinamo Tau
tinio Vaikų Paralyžiaus 
Fondo — pirmininko buvo 
pavadintas ‘Tautine geda.” 
Jis tai pasakė, kalbėdamas 
per ketverių metų sukaktį 
po apsisaugojimo nuo vaikų 
paralyžiaus vaistų pasiro
dymo.

“Nors jau ketveri metai, 
kai skiepai,- apsaugojantys 
nuo vaikų paralyžiaus eg
zistuoja, tačiau vis dar 98 
milijonai įvairiausio am
žiaus amerikiečių nepasi
stengė bent vieną kartą 
įsiskiepyti Saiko skiepais,” 
p. O‘Connor pranešė.

“Faktas, kad keturi ame
rikiečiai iš septynių yra 
skiepais neapsaugoti, kai 
skiepų kiekiai eina niekais 
ant lentynų, yra siaubingas 
komentaras apie mūsų žmo
nių i n t e 1 i g e n tiškumą,” 
“March of Dimes” pirmi
ninkas pareiškė.

“Dar daugiau sukrečian
tis yra faktas, kad maž
daug šešių milijonų, jau
nesnių kaip penkerių metų 
amžiaus, labiausiai į vaikų 
paralyžių linkusių, vaikų 
tėvai nepajudėjo iš vietos, |

kad apsaugoti savo bejė
gius vaikus.”

P. O’Connor priminė, kad 
Detroite 1958 m. vaikų pa
ralyžiaus epidemija pagul
dė į lovą 876 žmones ir nu
varė į kapus 23, kas yra 
“baisus pavyzdys,” kas gali 
įvykti, - jei didelis žmonių 
skaičius nebus įskiepytas. 
Jis pastebėjo, kad praeitų 
metų epidemijos taip pat 
siautė New Jersey, Virgi
nijoje, Vakarų Virginijoje, 
Montanoje ir Havajų salo
se.

“Dar vis yra laiko gauti 
Saiko skiepų prieš vaikų 
paralyžiaus sezono prisiar
tinimą,” p. O’Connor įtiki

nėjo, pridėdamas, kad dvie
jų kartų (net vieno karto), 
įskiepijimas gali daugumai 
didele dalimi apsaugoti nuo 
vaikų paralyžiaus, nors ap
robuota skiepyjimo proce
dūra reikalauja trijų ati
tinkamų skiepyjimų.

“Į vaikų paralyžių lin
kusių mažamečių vaikų ir 
jaunuolių ski-epyjimas tu
rėtų būti pradėtas nedel
siant, jeigu mūsų tauta no
ri išvengti vaikų paraly
žiaus katastrofos ateinan
čią vasarą,” p. O’Connor 
perspėjo.

Londonas. — Anglija ir 
Jungtinė Arabų Respubli
ka atsteigė diplomatinius 
ryšius, kurie nutrūko 1956 
metų rudenį. \

BROCKTON, MASS.

Prisiminimas

Antano Valantukevičiaus *
(WALANT)

Balandžio 16 d. sukanka vieneri metai 
kai mirė mano mylimas vyras. Jis 
buvo laikraščio Laisvės ir viso pažan
gaus judėjimo rėmėjas. Liūdi jo šeima.

Marijona Valantukevičiene, žmona, 
Sūnus Rudolfas ir jo šeima. 
Podukra Ellen Stripinis ir jos šeima.

i'

Kaip suprasti ir pamilti muziką
Rašo kompozitorius D. šostakovičius

Kalbėti apie muziką sun 
ku. Tai gali tik žmones, tu

biau jautri jausmams ir su- mas. Kitaip ir būti negali 
i geba perduoti jų tiesioginį dėl to, kad sukurtieji “rokk- 

gyvą judėjimą. Muzika su- n-rollo” kūriniai neturi nei 
i geba išreikšti triuškinantį I • — "I 4 • I . • • prasmės, nei idealo, tik mo-.v . ■ j vi.xMorwii4cxiJ.ui, prasmes, nei icieaio, lik mo-

i tauta pagal savo issivysty- radiją perdavė Musorgskio niūrų dramatizihą ir susi- raliai nuodija jaunimą ir
mą, tuo aukštesnė yra ir

Bet vis tiek pat, kokie be
būtų žodžiai, dargi patys 

apieįkvepian tieji žodžiai 
muziką negali duoti pilno 
vaizdo apie jos neišsenka
mą turtingumą. Nė jokie 
žodžiai negali sukelti tokio 
poveikio klausytojo sielai, ' 
kokį sukelia tik pati muzi-i 
ka. Jeigu muzika galėtų iš-j 
reikšti tik tai, ką gali pada
ryti žmogaus kalba, ji tada 
būtų nereikalinga. Atski- > 
ros meno šakos — literatū
ra, muzika, dailė, skulptū
ra — kaip ir papildo vienos 
kitą.

Aušraprie Maskvos upės”, žavėjimą laiųie, liūdesį ir skatina jį naikinimui 
ekstazę,'“deginantį pyktį ir smurtui.

- ledėjantį įniršį, melancholi- 
ją ir audringą džiaugsmą,

pi tas pasitenkinimas, kurį ša į. savo kūrinius. Muziki-' 
nio kūrinio pasisekimas ir 
didingumas priklauso ir 
nuo to, kiek yra didi kom
pozitoriaus siela, kiek, daug 
ji sugeba sųtąlpinti savjrįę_ 
to meto džiaugsmų ii* kaV 
čių. Kiekvienas tikras mu
zikinis kūrinys — tai gilios 
minties, didelio kompozito
riaus darbo vaisiusi Kada 
klausaisi Šopeno melodijų, 
stebiesi, kokios jos papra
stos ir ryškios. Bet po šiuo 
paprastumu slepiasi didelis 
darbas. Kiekviena Šopeno 
gaidų eilutė užrašuose per- . 
braukta ir perrašyta keletą 
kartų. Didysis Bethhowe- 
nas prieš mirtį pasakė: 
“Jaučiu, kad stoviu tik 
prie* pradžios”.

Kiekvienas didelis muzi
kinis kūrinys — tai minties 
ir jausmų, ne tik vieno 
žmogaus, bet ir daugelio 
žmonių liudininkas.

Didžiųjų kompozito r i ų 
darbuose liaudis gauna sa
vo balsą. Bize kūriniuose 
mes jaučiame subtilų, lais
vą, gyvą, atvirą visiems 
jausmams pranašo charak
terį. Bethoveno kūrinki 
mums atveria jausmus 1!os 
vokiečių visuomenės dalies, 
kurią Prancūzijos audra 
pažadino didžiajai protinei 
veiklai. Glinkos, Musorgs
kio operose gyvena savita, 
galinga rusiška siela.

Ir pasitenkinimas, kurį

patiria klausytojai?
Pagal visas galimybes tie 

jaunuoliai ir jaunuolės, ku
rie nenoriai klausosi simfo
ninės muzikos, nemyli jos 
tik todėl, kad pagal ją 
galima nei dainuoti, 
šokti ir kad ji, vienu 
džiu, jų nelinksmina.

Bet muzikos uždaviniai, 
kaip ir kitų meno šakų, yra 
ne tik linksminti žmogų. 
“Karą ir taiką” ir “Tykųjį 
Doną” mes skaitome ne tik 
malonumui. Ne poilsiui ar 
pasilinksminimui mes žiūri
me Repino ir Plastovo pa
veikslus. Ryšium su tuo P. 
I. Čaikovskis pastebėjo:... 
“nei muzika, nei literatū
ra, nei joks kitas menas, 
tikra šio žodžio prasme, ne
egzistuoja tik paprastai 
pramogai jis skirtas, kaip 
kiekvienam gimnazistui ži
noma, gilesniems visuome
nės reikalavimams, o ne pa
prastiems' pasilinksminimų 
bei lengvų malonumų troš
kuliams patenkinti”. Meno 
pagalba žmogus turi pažin
ti pats save ir jį supantį 
pasaulį, menas auklėja 
žmogų, pakelia . jo dvasią 
kovai už geresnį ir tobules
nį gyvenimą. Ir muzika 
kartu su kitomis meno ša
komis tarnauja šiems tiks
lams. Jos sfera — jausmų, 
minčių ir idėjų sritis. Ji su
kuria dvasinį žmogaus ir j 
laiko paveikslą, moko jaus- pergyvena klausytojas at- 
ti, praplečia ir sutvirtina liekant tokius kūrinius, ky- 
sielą. ! la todėl, kad jis gali įsi-

Rusų nacionalinės muzi- i klausyti į slaptus liaudies 
kos pagrindėjas M. I Glin-i sielos sąjūdžius, išgirsti jos 
ka kalbėjo, kad muziką su-i širdies plakimą.
kuria liaudis, o kompozito-1 Tai pažinimo pomėgis, 
riai tiktai ją apdirba. Bet tuo neapsiribojama,

Kaip tai suprasti ir kas ‘ neišsemiama visko, ką gali 
iš to išplaukia?

Kūrybinis procesas muzi
koje, kaip ir visose kitose 
meno šakose, prasideda nuo 
gyvenimo pažinimo. Kom
pozitorius įsiklauso į laiko 
dvasią, savo liaudies jaus
mus, įsigyvena į jos kan
čias, troškimus, viltis, 
džiaugsmus ir visa tai įne-

ii

ir mes laisvai atsikvėpėme, 
kada pasibaigė muzika, - 
jau visai tai nepanašu į 
aušrą!.. Kas gi gyvenimiš-1 ir ne tik visus šiuos jaus- 
ka yra operoje “Snieguo- mus, bet ir jų subtilius at 
lė”? Kaip ją suprasti, jeigu spalvius, • perėjimus tarp 
joje nėra nieko- realaus? 1 jų, kurie negali būti išsaky- 

r> f Kuo gali tokia muzika pa-1 ti žodžiais ir neprieinami
dėti darbe?..” į

Tokie laiškai laiks nuo
laiko ateina į Maskvos ra
dijo komitetą, į jaunimo 
laikraščių ir žurnalų re
dakcijas. Dalis mūsų jauni
mo dar nesupranta muzi
kos, nežino jos galimybių ir 
tikslų.

Įprasti klausyti muziką, 
išmokti ją suprasti ir pa
milti ne taip jau paprasta. 
Muzika, kaip ir visos kitos 
meno šakos, tvirtai surišta 
su gyvenimu. Muzika apie 
gyvenimą kalba meniniais 
— muzikiniais vaizdais.

Bet tai nereiškia, kad|nalas, batų girgždesys ei 
muzika garsų pagalba at-nant šaligatviu, uJU-L

nu o

Žmonėms reikalingos vi- 
j sos- muzikos formos — nuo 
paprastos lumzdelio melodi
jos iki galingo simfoninio 
orkestro skambesio,

. nesudėtingos dainelės iki
• bethoveninių sonatų.
, tarp kitų muzikinių žanrų 
j didžioji simfoninė muzika 

I stovi kaip ir pirmoje eilėje 
tarp kitų tarp savęs lygių

i žanrų. Ji turiningesnė savo 
i turinio gilumu ir yra mu
zikinės karalijos valdovė. 
Niekas iš didžiųjų žmonių 
nepraėjo pro ją, turinčią 

i savyje begalinį neišsenka- 
Norint suprasti ir pamil- mą minties ir idėjų turtin- 

neužtenka tik gumą, pro tą didelį pasi- 
į duoda 

j žmogui jos pažinimas ir 
'supratimas. Levas Tolsto- 
I jus muziką pavadino “aukš
čiausiu menu pasaulyje”. 
Leninas, paklausęs vienos 
iš Bethoveno sonatų, pasa
kė Gorkiui: “Nieko geres
nio nežinau už “Appassio- 
natą”, pasirengęs jos klau
sytis kiekvieną dieną. Nuo-

ti muziką, i 
apie ją skaityti. Ją reikia tenkinimą, kurį 
jausti.

O bet koks, pokalbis apie 
muziką gali sukelti tik di
desnį domėjimąsi ja.

Muzika žmogų lydi per 
•visą jo gyvenimą. Gimsta 
kūdikis, ir motina jam dai
nuoja lopšines. Susituokia 
jaunuolis, ir vestuvėse dai
nuojama ir šokama paly
dint muzikai. Dainų ir šo
kių melodijos skamba šei- 

'myninių švenčių bei visa
liaudinių iškilmių metu.
Kare orkestras pakelia ko
votojų dvasią žygdarbiams.

. Ilsintis žmogus klausosi 
linksmų dainelių, susimąs
tymo ir galvojimo valando
mis jis pasirenka rimtą 
muzika, o iškilmingo m i s 
minutėmis jis atsistoja, ai
dint Valstybinio himno 
garsams.

Be muzikos sunku įsi
vaizduoti žmogaus gyveni
mą. Be muzikos garsų jis 
būtų nepilnas, kurčias, ne-

* turtingas.
Muziką mėgsta visos tau

tos. Net atsilikusios gen
tys, tos, kurios dar gyvena 
beveik pirmykščių žmonių 
gyvenimą, turi savą, nors ir 
primityvią muziką. Bet. _ z __  __ _
aišku, kuo aukščiau stovi bet niekas neišėjo, štai per tas meno šakas, kad ji la

|nei tapyboje, nei skulptū
roje. |

Tolstojus, kuris keletą 
kartų stengėsi duoti muzi
kos apibrėžimą, pavadino 
ją galų gale “jausmų steno
grama”. Dabartiniu metu 
buržuaziniuose Vakaruose 
plačiai paplitęs muzikos 
klastojimas pagal visus ga
limus “bugi-vugi”, “rokk- 
n-roll”. . Vakarų Vokietijoje, 
daug kalbama apie vadina
mą “dalykinę muziką”, šio 
žanro kūrinys sukuriamas 
sekančiu būdu: mogneto- 
fono juostelėje užrašoma, 
sakysim, automobilio sig- 1 14 • 1 V* 1 •

vaizduoja gyvenimo skam
besį. Niekas gamtoje ne
skamba panašiai kaip Čai-

stabi, nežmoniška muzika. I^.0. pirmasjs ko^rtas 
Aš visada su pasididžiavi- foi tepi jonui n oi esi ui 
mu, gal būt, naiviai galvo- ^ba., Moca^° .. simfonijos.

sL; Muzikos išraiškingumoju: štai kokius stebuklus 
gali daryti žmonės”.

Tikriausiai pas mus ne
atsiras nė vieno jaunuolio, 
nė vienos jaunuolės, kurie 
nemylėtų dainų bei šokių 
melodijų. Kas liečia simfo
ninę, operinę muziką, tai 
ne visas jaunimas ją teisin
gai įvertina, supranta ir 
myli.

Kompozitorius Anatoli
jus Novikovas savo straips
nyje, paskelbtame žurnale 
“Tarybinė muzika”, duoda 
sekančias ištraukas iš Sim
feropolio žemės ūkio tech
nikumo studentų laiško: 
“Jau keletą kartų mes ban-,koks nors kitas vaizdas, 
dėme klausytis uvertiūrų, 
simfonijų ir operų, surasti regimo vaizdų pasaulio, bet 

c jose kažką gyvenimišką, ji turi pirmenybę prieš ki-

pajėgiospriemonės nėra 
pamėgdžioti tuos skambe
sius, kuriuos mes girdime 
mus supančiame gyvenime.

Muzikos negalima ir taip 
suprasti: štai kompozito
rius parodo mišką, o čia 
pievelę, o štai — didelis, 
ugnimi užlietas miestas ir 
pan.

Įžymus francūzų kompo
zitorius Hektoras Berliozas 
rašė: muzika puikiai gali 
išreikšti laimingą meilę, 
pavydą, džiaugsmą, kentė
jimus ir baimę, bet ji nega
li išreikšti to, kad visas 
aistras sukelia miškas arba

Muzika negali sukurti

sužeisto 
žmogaus šauksmas. O po to 
tokios muzikos sudarytojas 
visa tai suklijuoja kartu. 
“Rokk-n-roll” šokis 
trumpų muzikinių frazių 
kaitaliojimasis, be 
kartojamas " kokio nors vie
no instruiųento arba or
kestro. Janle ųėra jokios 
melodijos, frazei seka po 
frazės, ir įtas viskas su
jungta tik vienu ritmu, ku-' 
rio tikslas įtempti ir jau
dinti klausytojo nervus., 

“Dalykiškos muzikos at
likėjų” pasirodymai (jeigu 
šiuo atveju galima kalbėti 
apie atlikimą) Vakarų Vo
kietijoje praeina 
salėse. Kas liečia “rokk-n- 
rollą”, tai tie ko 
riuose atliekami 
kūriniai, paprastai užsibai
gia muštynėmis ir peštynė
mis, kurias surengia dyki
nėjantis buržuazinis'’ “auk
sinis jaunimas”

— tai

g a 1 o

tuščiose

ncertai, ku
šio žanro

kurio pa
čius nešvariausius ir kvai
liausius instinktus sukelia 
tuščias, beprasmiškas rit-
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Ir beprasmiškuose “bugi 
vugi”, ir “rokk-n-roll” 
“dalykiškoje muzikoje’ 
sispindi buržuazinės kultū
ros smukimas ir beperspek- 
tyviškumas. Jie tikrumoje 
yra už muzikinio meno ri
bos, nes juose nėra pagrin
dinio muzikos turinio — gy
vo ir išsivysiančio žmogaus 
jausmo.

Tikroji gi muzika visada 
parodo gyvenimo turinį, 
persilaužimą žmogaus sie
loje, jausmų pasaulį, nuo
taiką, kančias, mintis, idė
jas.

Dėl to puikiausi muziki
niai kūriniai sukuriami tais 
periodais, kada žmonijos vi
suomenė jaučiasi ' stipri, 
verda aistros, žmonių viltys 
ir troškimai pasiekia di
džiausias ribas, — visuome
ninių krizių ir revoliucijų, 
stipraus judėjimo pirmyn 
metu.

Todėl kompozitoriai savo 
operoms pasirenka visada 
tokius siužetus, kur yra 
aistrų kova ir dideli jaus
mai. Šiose operose/ jeigu 
jos sukurtos pasakų ar le
gendų siužetu, kaip, pavyz
džiui, Rimskio - Korsakovo 
“Snieguolė” arba Wagnerio 
“Zigfridas”, nereikia ieško
ti teisingai atvaizduoto iš
viršinio gyvenimo. Jose nė
ra išorinių veiksmų apval
kalo, bet tik realus žmogiš
kųjų jausmų išreiškimas 
muzika.

Ir kaip tik todėl muzika 
visada vienodai prieinama 
ir žinovui, ir eiliniam klau
sytojui. Norint suprasti 
tikrąją muziką, labai svar
bu, kaip giliai ir stipriai ją 
žmogus sugeba jausti.

Bet kam gi reikalinga va
dinamoji rimtoji muzika? 
Ką. ji duoda gyvenime, kaip 
savo laiške klausia Simfe
ropolio studentai? Kur sly-

ir 
at-

ne- 
nei 
žo-

i

i

l

duoti muzika. Dažnai žmo
nės, pirmąkart išgirdę kokį 
nors didelį muzikinį kūrinį, . 
kalba: “Man pasirodė, kad. 
čia pasakojama apie ma
ne...” “Aš jaučiu, kad buvo 
kalbama apie mano gyveni- 
mą,..” “Aš atpažinau 
save visame šiame...”

4 p.-Laisve (Liberty)— Antrad,, bal. (April) 14, 1959



Mano įspūdžiai iš Floridos
bai pigiai pasirandavoti 
puikią svetainę. Jiems nė
ra reikalo turėti savą na
mą. Draugai Davidoniai, 
Repečkai, Balukoniai pave
žiojo mane po plačią apylin
kę, parodė miestą, daugelį 
gražių maudynių. Širdin
gai jiems esu dėkingas!

Davidoniai ir Repečkai 
turi labai gražius namus. 
Čia būnant prasidėjo dide
lis lietus, lijo per 5 naktis 
ir 4 dienas. Per visą savai
tę nebuvo galima išeiti, ap
linkui namą buvo 2 pėdos 
vandens. Naktimis Marlės 
kvarkė ir nedavė miego; 
man po 52-jų metų Ameri
koje gyvenimo tai buvo 
naujiena.

Suėjau seną Worcesterio 
veikėją Petrą Butkevičių, 
kuris nuolatos nuoširdžiai 
remia darbininkišką judėji
mą ir spaudą. Tik labai 
gaila, kad jo jau silpna

Miami, Fla.
Southbostoniečių Jono ir 

Alenos Žekonių vila ir sodas 
—tai gražiausiai įkurta vie
telė. Ja pasinaudoja ne tik 
savininkai, bet ir atostogau
tojai, kurie atvyksta iš šal
tų kraštų. Žekonių vieta 
pasinaudoja ir visuomenė, 
nes čia įvyksta daug lietu
viškų piknikų, čia buvo pa- 
rodyti filmai “Katriutės 
gintarai,” “Žydėk, jaunys
te,” “Sudrumsta širdis,” 
“Birutė.” čia vakarais pri
sirenka svečių.

Žekonių sode pilna įvai
riausių uogų. Todėl aš 
kasdien uogauju!

George Klvnvas

Baltimore, Md.

MIRUS

GABRIELIUI JANUŠKAI

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 
Onai, sūnums, žentui ir marčioms.

K. ir A. Januškai
J. ir B. Januškai
V. ir Ai. Januškai
P. ir G. Navogrockai
K. ir V. Lopatai

J. ir Ur. Stanei
P. ir K. Kupriai
J. ir F. Deltuvai
J. ir O. Deltuvai
A. ir O. Žemaičiai

Stoughton, Mass. LMS VEIKLA
Nepamirškim© duoklių

Jau daugiau kaip trys

Sausio 8 d., 7 vai. ryto, 
lėktuvu išskridau į Miami, 
Fla. Pusė po trijų popiet 
jau buvau Miami mieste. 
Florida man gamtiškai nė
ra graži. Čia nematai miš
kų, nei kalnų, kur tik va
žiuoji, tai vis brūšgynai, 
drėgnos vietos — “swaįli
pai.” Į parkus medžių at
vežta iš kitų kraštų.

Miami miestas ir maudy
nės gražios, ypatingai Mi
ami centre, pamaryje, kur 
pristatyta gražių viešbučių, 
o jau tų svečių, tai negali
ma nė praeiti. Sako, kad 
ne visada tiek būna.

Nuvykus pirmąją savaitę 
oras buvo šaltas, bet pas
kui atšilo, tai kasdien bu
vo galima maudytis. Pro- 
gi^syvių lietuvių apsčiai 
gyvena. Turi savo Sociali 
Klubą, jis turi apie 100 na
rių. Aš ten išbuvau 8 sa
vaites laiko, tai lietuviai
surengė 7 piknikus. Pikni- sveikata, nes Petrą kanki- 
kfls atsidaro su pietumis, na širdies liga. Linkiu jam 
12 vai. žmonių jau atsilan- daug metų gyventi.
ko daug. Čia susieina vie- Floridoje išgyvenau tris 
tiniai ir atvykę ^svečiai iš i mėnesius laiko. Gerai pasi- 
kitų valstijų. Gaspadinės kaitinau, daug mačiau, pla- 
turi daug darbo pagaminti čiai susipažinau su vietos 
tiek maisto. Susipažinau lietuviais. Žiemos laiku 
su Kočiais, Tamošiūnais, i p r a g y v e n imas brangus, 
Meisonais, Stankais, Paukš- ypatingai brangūs kamba- 
taitiene ir daug kitų vietos riai, bet kada aš gyvenau 
lietuvių, bet visų pavardžių , pas lietuvius, tai gyvenau 
nepamenu. Geri vietos lie-Į pigiai. Širdingai esu jiems 
tuviai veikėjai ir draugiški, visiems dėkingas.
Jie įrašinėjo svečius į savoj 
klubą, tai ir aš įstojau. Ma-j 
nau, geras dalykas,

su

J. Skintas

kad i 
įstojome į klubą. Kitą kar-J 
tą, kada nuvyksime į Flo
ridą, tai jau būsime saviš
kiai, o ne svečiai.

Philadelphia, Pa.
Aš mačiau Vilnių 

ir Varšuvą
Balandžio 4 vakarop sku-

pavykęs, pirmiau apsisto- bėjau į Lietuvių Republi- 
j^u aps Pupelius, o vėliau konų Klubą. Ten buvo ža- 
pas Žekonius. Abi draugės dėta parodyti paveikslus iš 
buvo geros gaspadinės. A- Lietuvos. Bile kas iš Lietu
čiu už suteikimą vietos! vos, ar apie Lietuvą, man 
Žekoniai turi labai gražią, labai žingeidu ir labai'ne
vietą, kur rengia piknikus. | yisi matyti, žinoti. Tiesa, 
Labai patogi vieta. Kada j JaU buvau matęs porą kar- 
publika susirenka darže, 
tai pašaliniai nemato kas 
darosi, nes aplinkui žydi 
medžiai.

Didelė padėka Viktorijai 
Di'rsienei iš Rochester, N. 
Y.; jeigu ne ji, tai būčiau 
Floridos kaip ir nematęs. 
Kartu buvome apsistoję pas 
Žekonius. Ji labai šimpa- nors pašalinti. Jo pastan- 
tinga moteris, turi gerą au- gos davė geras pasekmes.

tu filmus iš Lietuvos. Vaiz
dai gražūs buvo, bet mums 
seniems kalba buvo nekaip 
aiškiai suprantama,* tai, ro
dosi kad ir matai, bet ne 
viską žinai. Tokių nusi
skundimų buvo h’ daugiau.

ALDLD 10-tos kuopos 
komitetas labai rūpinosi, 
kad tokį trūkumą kaip

Buvo Laisvėje rašyta, 
kad sunkiai susirgo J. La
vas. Dabar pranešu, kad li
gonis randasi .. __ ...
Mass., ligoninėje. Jam pa- Metų ir visai mažai 
darė sunkią operaciją ant, narių užsimokėjo metines 
vidurių. Davė jam penkias narystės duokles. Faktinai

Norwood i menesiai praėjo nuo Nau-

yra nemenkas skaičius to-pan tęs kraujo.
Nors ligonis ant mirties kių, kurie dar neužsimokė- 

patalo, bet rūpinasi filmų'jo už 1958 metus. Mes 
iš Lietuvos maršruto reika- esame nusibrėžę atlikti ne- 
lais.

Ligonį atlankė jo susitar
tas filmininkas, Alex 
Adams. Dabar, J. Lavas sa
ko, jis į savo vietą paskyrė 
Geo. Shimaitį.

Parengimai įvyks seka
mose vietose:

Balandžio 17 d., 7:30 vai.,
29 Endicott St., Worcester,

Bal. 18 d., 7:30 vai. vak 
Maple Park, Methuen.

Bal. 19 d., 2:30 popiet, 25 
Camden St., Lynn, Mass.

Bal. 24 d., 7:30 vak, 318 
Broadway, So. Boston.

Bal. 25 d., 7:30 vak, 668
N. Main St., Montello.

Bal. 26 d., 3 vai. popiet, 7 
Liet. Suvienytos Draugo- v 
vės svetainėje, Stoughton

mažai darbų ir mes negali
me jų pravesti, jeigu mū
sų nariai ir rėmėjai atsilie
ka.

Tad, nelaukite asmeniško 
raginimo, užsi mokėkite 
duokles kuo greičiau. Ne
užilgo gausite naują šimto 
puslapių dainų rinkinį. Ja
me telpa 37 dainos solis
tams, duetams, chorams ir : 
1.1. Šis rinkinys bus svar
bus priedas prie mūsų dai
nų repertuaro. Dalis rinki
nio dainų yra gerai žino
mos, bet visos naujai sutai
sytos. Dalis yra visai nau
jos.

Jonas Gasiūnas, kuris
sugrįžo iš kelionės po Pie-

Šitą 7 apskrities maršrū-.tų Ameriką, praneša, kadi Mmi'nAofAninl-i n TY * . i vv« • v _ i •tą suruošė worcesterietis D. 
Jusius. J. Lavas Stoughto- 
negavo gerą filmininką lie
tuvį, Alex Adams, kuris tu
ri gerą aparatą, gali paro
dyti didelius paveikslus. 
Jau turėjome praktikos. 
Atrodo, kad Adams yra la
bai gabus filmininkas. Gal 
tokį kitą būtų sunku rasti 
visoje apylinkėje.

Geo. Shimaitis

tomobilį, tai plačiai mane 
pavežiojo ir išrodė Floridą.

Vietos progresyviams lie
tuviams patarčiau įsigyti 
nuosavą klubui namą. Pi
nigus galima sukelti ir pa
skolomis. Išsimokėsite, nes 

* o? namo bus sunku organi
zaciją plaikyti. Prie to, rei
kia atminti, kad į Floridą 
ir daugiau pensininkų lie
tuvių atvažiuos.

Nuvykus į St. Peters- 
burgą apsistojau pas J. 
Baliukonius. Jie labai geri 
ir draugiški žmonės. Čia 
progresyviai veikia, gyvuo
ja LLD kuopa, kuri pei 
du kartus buvo surengus 
pietus. Žmonių atsilankė 
daug. Teko susipažinti su 
Greblikais, Stukais, plačiai 
pasikalbėti su senais Wor
cesterio veikėjais Davido- 
niais ir kitais. Susitikau 
su Metelioniu, taipgi su 
Jonu Vilkeliu. Jis ilgai sir
go, bet nenusiminęs, turi 
viltį gyventi, tai labai ge
rai.
’ Ųt. Petersburgo progre
syviai lietuviai turi geras 
sąlygas veikti, nes gali la-

Pasitarė su operatorium, 
jaunuoju Benediktu Banis 
iš Merchantville, N. J., kad 
nuvykti į renduojamų apa
ratų krautuvę su filmais ir 
ten išpraktikuoti. Taip pa
darius, gauti geri rezulta
tai. Pasiėmė porą geriausių 
garsiakalbių, juos pritaikė 
į tinkamas vietas, na, ir 
kaip stebėtinai! Tas pats 
filmas “Kanados Lictuvų 
Delegacija Lietuvoje”, čia 
pirmiau buvo matytas ir 
prastai suprastas. Na, o 
dabar kuo geriausias.

Taigi iš visur girdime 
nusiskundimų dėl balso ne
aiškumų, ar ^paveikslų ne
aiškumų. Matyt, kaltė yra 
aparatūroje. Čia dabap fil
mai buvo labai puikiai pa
rodyti ir visi žiūrovai liko
si pilnai patenkinti, sykiu • vir as.

Svečių—publikos galėjo 
būti ir daugiau pagal mūsų 
didmiestį.

Dabar jau laikas rūpin
tis kelione pas drg. Bekam
pius į Avalon, N. J., gegu
žės 30 ir 31 Tai jau bus ir 
oras malonus ir jūra mei
lesnė. O svečių ir iš labai 
toli bus. Važiuosim ten.

R. Južintiškis

Baltimore, Md.
Mūsų mieste ligonių skai

čius nemažėja, bet didėja. 
Balandžio 6 d. staiga susir
go širdies liga Ona Deltu
vienė, tai yra, J. Deltuvos 
žmona. Skubiai buvo iš
šauktas ligoninės ambulan- 
sas ir ji nuvežta į Womens 
Hospital of Maryland, John 
St. ir Lafayette Ave. Lan
kyti galima nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro, antros 
lubos, kambario No. 245.

Deltuvų namų antrašas: 
Howard County, Hanover, 
Md.

Deltuvai yra Laisvės 
skaitytojai ir pritarėjai, 
daug kartų laikraštį yra 
parėmę stambiomis auko
mis.

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., bai. (April) 14, 1959

Dar serga P. Paserskis. 
Jau trečia savaitė jis ran
dasi University ligoninėje, 
223 Green St. Lankymo 
valandos po pietų nuo 1 
iki 2, vakarais nuo 7 iki 8. 
Randasi ant ketvirto aukš
to, Ward B.

Serga M. Kučinskas, jis 
yra Franklin Square ligo
ninėje, 110 N. Colhoun St. 
Lankymo vai. nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro.

Ona Kučiauskaitė (But
ler) po sunkios operacijos 
jau sugrįžo į namus, 2538

tenykščiai pa^ąngūs lietu
vių kultūriniai klubai labai 
nori naujos- muzikalinės ir 
sceninės medžiagos. Atsilie
piant į tą prašymą, Lietu
vių Meno Sąjungos Centras 
jau išsiuntė dainų ir vei
kalų pundus j Argentiną, 
Braziliją ir Urugvajų. 
Taipgi pasiųsta medžiaga 
Lietuvon, įskaitant kopijas 
pačių seniausių Amerikos 
lietuviu leistu veikalu. Ma-i c v *-
nomė, kad ta medžiaga bus 
labai įdomi Lietuvos istori
kams tyrinėtojams ir kal
bininkams ir ji ras sau vie
tą archyvuose ir muziejuo
se.

Balevičiaus [paminklas
Newyorkieciai lietuviai 

pradėjo rinkti fondą, kad 
pastatyti memorialinį pa
minklą - antkapį ant tra
giškai mirusio kompozito
riaus Prano Balevičiaus 
kapo Cypress Hills kapinė
se, New Yorke. B(įt kol kąs 
atsiliepimas silpnas.

Filmininkas 'Jurgis Kli
mas, kuris gastroliuoja po 
lietuvių kolonijas su fil
mais, pasižadėjo tuo pačiu 
laiku rinkti auka^ ir dėl 
paminklo Balevičiįi.

Balevičius priklauso vi
siems Amerikos lietuviams. 
Jo dainos buvo dainuo j a-

mos ir tebedainuojamos vi
sur. Jis pats skambino 
koncertuose C h i c a g o j e , i 
Worcesteryje, Pittsburghe, 
Hartforde, Philadelphijoje, 
Baltimorėje.

Gal būtų gerai, j*eigu 
kiekviena sritis sau pasi
statytų kaip n “kvotą” tu 
paminklo fondo sukėlimui. 
Suma, reikalinga nėra di
delė. Sakysime :

Ne wy orkas______ $50
Vidurvakariai____ 25
Naujoji Anglija — 25 
Pennsylv. ir Piet. __ 25
Šios aukos gautos iki 

šiol nuo sekamų draugų ir 
grupių:

Aido choras, J. Gužas, J. 
Grybas, Briedžiai, Bunkai. 
T. Repšys J. Peters, Ona 
Čepulienė, K. Rušinskienė, 
W. Keršulis, C. Aleksynas, 
W. Karklin, J. Juška, J. 
Klimas. Iš viso $36.

Beje, gautos aukos LMS 
veiklai bendrai nuo seka
mu:

Nuo Worcesteryje miru
sios M. Deksnienės $10, 
nuo C. Pečiulio iš Los An
geles $5 ir Gasparienės iš 
Grand Rapids $5. Už aukas 
dėkojame.

Mildred Stensler

Lawrence, Mass.

Pirmas Pavasarinis Parengimas

3 FILMAI iš LIETUVOS
— ir —

Skani Vakariene
Rengia LLD 3.7 Kp. ii- LDS 125 Kp.

Šeštad., Balandžio 18 April
Vakarienė bus duodama 5 valandą vakaro

Maple Parke
Po vakarienes bus rodomi garsiai kalbami ir 

aiškiai matomi sekami filmai:
Už tą pačią kainą vakarienė ir filmai.

Kviečiame visus atsilankyti j ši taip įdomu parengimą, 
kuriuo būsite pilnai pasitenkinę.

Rengimo Komisija

Bagdadas. — Irako res
publika ir Kinija pasirašė 
prekybos sutartį.

bombą, kuri 1940 metais 
buvo numesta, bet nespro
go.

Bonna. — Vakarų Vokie-Londonas. — Militariniai 
specialistai išvilko iš že- tijoje dabar yra 519,200 be- 
mės 2,000 svaru vokiečiu darbiu. / C- V C,

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIMĖ
SAULES RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kaina $2.

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką ? Jis pats ras skaitydamas. 449 psl. Kaina $2.

ŠLIUFTARNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos 1 knygos sykiu tik už $51
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia lai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos <1 rauge tik už $8.

Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo
širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių, jie dieną naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. 1IALSTED ST.. CHICAGO 8, ILI..

KONGE K 1 .
RUOŠIA MONTELLO VYRŲ DAILĖS GRUPĖ

McHenry St. Ji vi 
po daktaro prieži

Linkiu visiems 
pasveikti!

4 jis dar yra
ura.

greitai

Ona Januškienė visiems 
širdingai dėkoja už gėles, 
simpatiją ir suteiktą pagal
bą laike jos vyro Gabrie
liaus Januškos laidotuvių.

Joseph Deltuva

Montello Lietuvių Vyrų Dailės Grupė, vadovybėj Al Potsus

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 18 APRIL
PROGRAMOJE DALYVAUJA:

PHYLLIS WALLEN, ALDONA WALLEN, ROSE STRIPINIS, 
ir ELDON DOWNING — solistai.

ROSE STRIPINIS ir WILLIM YUDEIKIS — duetas.
CHARLES KLEINAUSKAS — akordiono solo.
EDWARD ir BENNY SAUKA — akordiono ir smuiko solo.
AUDREY POTSUS — šokėja, pašoks įvairius šokius, 
LIETUVIŲ, VYRŲ DAILĖS GRUPE, vadovybėj AL POTSUS.

Lietuvių Tautiško Namo Didžiojoje Salėje
668 No. Main Street, liroekton, Mass.

Po koncerto šokiai —:— Pradžia 7:30 —: — įžanga $1.00
Bus namie gamintų valgių. —:— Kviečaime visus atsilankyti.

į^iįy^įįĮįįįjįįiįiiįiiiįįijSį^^
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50 dolerių. Brolis gyvena 
netoli Trakų, Rikantų apy
linkėje. Balandžio 6 d. ga
vau nuo jo laiškų/ iš kurio, 
palikus asmeninius reika
lus, dalį čia paduodu.

“Pranešu tau, kad aptei
kiau tavo du laiškus, kur 
pirmesniame tu rašai, kad 
išsiuntei man 50 dolerių. 
Tuo pat kartu apteikiau ir 
'trečia laiškų iš Ti*ųkų, kvie
čiant pribūt atsiimt pini
gus. Reiškia, piningai atėjo 
i 16 dienu. $

“Nuvykęs Trakuosna ga
vau iš banko 490 1 rublių už 
49 dolerius. Mes lųbai dėko
jame tau už dovanų. Tu ra
šei, kad atsiunti pinigų Ve
lykom pyragam, t^i aš tu
riu pasakyt, kad dabar 
mums pyragai ne 'tokia re
tenybė, kaip seniau būdavo. 
Kadangi dabar as perku 
duona miesto keptuvėje, tai 
veik kasdien ir pyrago nu
perku. Pas mus maistas 
pigus. Pas mane visuomet 
sandėlyje stovi maišas pir
mos rūšies kvietinių miltų. 
Taigi, jei aš nupirkčiau 
pyragų už 
pinigus, mums užtektų vi
siems metams. Dažnai nu
važiuoju Vilniun, tai ten 
krautuvėse pyragų yra kiek 
tik kas nori.

■ “Žinai, broli, dabar jau 
ir kaimuose “dieškos” 
(duonkepės) eina iš mados; 
rateliai, kuriais seniau mo- nančių mokinių namo, ir 

kuomet jie buvo užpulti, — 
prisirengusieji lazdomis ir 
kitokiais įrankiais užpuoli
kus taip pavaišino, kad ki
tus ligoninėn išyežė. Ant 
rytojaus Bostono -laikraš
čiai šitaip rašė: .. : '

“Policija žinojo, -kad

Brooklyne prieš 50 metų 
buvo suorganizuotas viso
kių draugijų sųryšis, kad 
apsigynus nuo užpuolikų,— 
taip pasakojo seni jo gyven
tojai, brooklyniečiai. Mat, 
tuo laiku, kada žmonės ei
davo namo iš lietuviško 
Tautiško Namo, tai visokį 
niekšai, valkatos užpuldavo 
j uos, apstumdydavo, ap
mušdavo, iš kitų ir pinigus 
atimdavo.

Lietuviai, matydami, jog 
taip ilgiau negali tęstis su
siorganizavo į bendra kūnų 
vesti kova prieš užpuolikus, 
ir tikslas buvo atsiektas.

Panašūs užpuolimai ant 
ateivių buvo daromi ir ki
tuose miestuose. Bostone 
buvo daromi užpuolimai 
ant mokinių, kuomet jie ei
davo namo iš vakarinės 
mokyklos; merginos jau bu
vo sustoję ėję jon.

Valstijos įstatymas netu
rinčius 21 metų jaunuolius 
verstinai siųsdavo mokyk
lon ; neisi, — nedirbsi dirb
tuvėje, o čia einančius na-

tavo atsiųstus mo mokinius muša, daužo.
Tie niekšai manė, kad jiems 
vieniems Amerika priklau
so.

Kad apgynus mokinius nuo 
užpuolikų, slaptai susiorga
nizavo rusai, lietuviai, len
kai ir italai, ir vienų vaka
rų, irgi slaptai, palaukė ei-

terys verpė siūlus, irgi jau i 
baigia išnykti. Ruginė duo
na ant tiek pigi, kad žmo
nės perka ir peni penimius 
mėsai.

“Neseniai mačiau mūsų 
kolūkyje dalino kolūkie
čiams grūdus, tai dvi mel- 

no rugių, o kur dar kviečiai 
ir kitos kultūros grūdai.

Viena iš tų melžėjų vež- 
dama namo savo grūdus, 
sustojo pas mane ir prašė, 
kad aš nupirkčiau, kiek nuo 
jos. Nupirkau didelį maišų 
rugių visai pigiai.' Tuos 
grūdus aš sušersiu kiau- 
dėms.

“Seniau žmonės bijojo 
kolūkių, o dabar džiaugia
si, nes dabar tokių skur
džių,' kaip seniau būdavo, 
nėra. .‘Žebrokai’ (ubagai) 
po kaimus nesitųso.

“Tik dar labai biaurio- 
ja miestelių rinkas čigonai. 
Jų dar yra ir dabar. Jie 
tųsosi, vagia, kortomis ‘va-' 
ražija’ ir t. t. Laikas juos 
sutvarkyti.

“Gi su girtuokliavimu da
bar valdžia veda griežta ko
vų. Tas gerai.” 

t - Pinigus išsiunčiau 
Manufacturers Trust 
bankų', Brooklyne.

ra
žejos gavo po pusantro to- daromi užpulimaį ant vakų-

per 
Co.

Ottawa. — Kanada 
$616,600,000 deficito, 
didžiausias deficitas 
istorijoje. Valdžia ruošiasi 
pakelti taksus.

turi 
Tai 
jos

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

rinės mokyklos mokinių, bet 
ji tų niekšų nedraudė, ne
stabdė, tad ateiviai pasida
rė savo policijų ir apgynė 
mokinius.” Lazdos užbaigė 
užpuolimus.

Atsiprašau! Pradėjau ra
šyti apie Brooklyno Draugi
jų Sąryšį ir, nepirkęs nė bi
lieto, nuvažiavau Bostonan, 
lyg būčiau kviestas į kokias 
vaišes.

Brooklyno Draugijų. Sų
ryšis veikė progresyviškoj 
dvasioj. 1918 metais, jau 
artinantis pavasariui, buvo 
surengtas bazaras, .kad pa
sidarius įplaukų pasisam
dyti muzikantus, pasiga-; 
minti vėliavas, iškabas su 
tinkamais dienos klausimų 
obalsiais ir maršuoti gatvė
mis minint tarptautinę dar
bininkų šventę — Gegužės 
Pirmųjų.,

Bazaras buvo sėkmingas, 
nes jį gausiai rėmė ne tik 
darbininkai, bet ir pažan
gūs biznieriai, ir Gegužinės 
minėjimas įvyko.

Velionis Vincas Retikevi- 
čius suorganizavo lietuvius 
muzikantus, ir jie su didele 
minia maršavo Brooklyno 
gatvėmis ir grojo veltui. 
Buvo duotas bazaro komi
tetui patarimas duoti jiems 
nors po penkinę vakarienei, 
bet neatsimenu, ar tai buvo 
atlikta, ar ne.

Vėliau draugijų veikloje 
kilo klausimas statyti liau
dies namų. Konferencijos, 
pasitarimai statybos klausi
mu tęsėsi ilgų laikų, ir tuo
se pasitarimuose kilo kitas 
klausimas: Kaip liaudies 
namas bus pastatytas, kas 
jį valdys — tautininkiška, 
ar progresyviška srovė?

Čia įvyko didelis ir neiš
sprendžiamas srovių susirė
mimas. Vėliau į namo sta
tymo pasitarimus jau buvo 
šaipiškai žiūrima, ir viskas 
susmuko ... Po to tauti- 
ninkiškoji srovė iš Draugi
jų Sąryšio visai pasitraukė.

Pasilikus Sųryšyje tik vie
noms progresyvioms orga
nizacijoms, buvau sutvėręs 
Dramos Ratelį tik iš tų or
ganizacijų, kurios užsiėmė 
veikalų vaidinimu.

Po pirmo vaidinimo drau
gijos gavo apie po $50. Bet 
prie kito vaidinimo reikėjo 
pridėti, trečias vaidinimas 
išėjo lygiomis, ir taip užsi
baigė žieminis vaidinimų 
sezonas.

Ratelis daugiau nesisuko, 
nes iš tų pačių jame pri
klausančių kuopų nebuvo 
duodama jam tinkamos pa
ramos; buvo stoka veiklu
mo.

Kuomet praeityje buvo 
daug lietuviškų organizaci
jų, tai buvo tikslas turėti jų 
Sųryšj parengimų sutvar
kymui, kad neįvyktų ko
kios nors dvi didesnės pra
mogos tų pačia dienų. Tam 
tikslui buvo užvesta paren
gimams tvarkyti u ž r a š ų 
knyga.

Bet miestui einant platyn 
ir vasarinių parengimų vie
tos ėjo siauryn. Liberty 
Parka žydų organizacija 
nupirko ir prijungė prie sa
vo kapinių. Juniper Parkų 
nupirko kokios ’ ten katali
kiškos kapinės ir prijungė 
prie savęs. Kur pirmiau 
pikhikieria’i' dai n u o d a v o 
“Gerkim, v broliai, ūliavo- 
kim,” š i k n -d i e n gieda ■ 
“Amžinų atilsį duok dū- 
šidms, viešpatie.’” '
• Maple Grove kalnų; kur- 
pirmiau buvo5 rengiami iš
važiavimai, miestas nupirko 
ir pastatė keturių aukštų 
liaudies ■ mokyklų. Kitus 
parkus nupii’teP privačios 
kompanijos ir apstatė na
mais.

Ir taip neliko vietų paren
gimams. Pasiliko nereika
linga nei jų užrašų knyga.

Dar buvo galima rengti 
išvažiavimus miestą varne 
Forest Parke, bet štai kas 
atsitiko: 1930-ais metais 
Kentucky mainieriai ilgai 
streikavo, jiems aukos buvo 
renkamos per visų Ameri- 
kų. Neatsimenu, kokia kuo
pa bei organizacija turėjo 
išvažiavimų minimame par
ke. A. Bimba atsistojo ant 
stalo sakyti kalbų parinki
mui mainieriams aukų, bet 
kunigo P. sukurstyti vaikai 
pfadėjo berti jam į akis 
smėlį ir žvyrą. Ten buvo 
padarytas apsupimo ratas, 
neprileidžiant artyn vaikų. 
Parke kilo sumišimas, nes 
ten buvo ir bažnytinių išva
žiavimas. Kunigas pasišau
kė policijų. Policija stabdė 
kalbų ir nedavė rinkti aukų.

Netoli kalbėtojo ant suole
lio sėdėjo - jau pagyvenusi 
moteris ir ji šitaip kalbėjo:

“Negerai kunigėlis pada
rė, neduodamas rinkti au
kų, negerai. Mes suaugę 
žmonės galime pakęsti badų 
dienų, kitų,'bet kų tu pasa
kysi jam (ten prie stalo 
vaikštinėjo berniukas kokių 
trejų metų)? Jis sakys: 
“Mama, duok valgyt!” Ir 
kraipydama galvų nutilo.

Aukos nebuvo viešai ren
kamos, ir tai jau buvo pas
kutinis išvažiavimas, nes 
parkų komisionierius dau-

Aukos Senam 
Vincui padėti

Balandžio 4 d., Liberty 
Auditorijoje, operetės “Či
gonų” pastatymo proga, 
Dr. A. Petriką paprašė kai 
kurių pažįstamų, kad padė
tų rašytojui Senam Vincui 
apmokėti ligoninės “bites” 
už gydymų jo žmonos.

S. Vinco žmoni', Jakštie
nė, labai kritiškai serga. 
Praėjusiame “L.” num. bu
vo rašyta, būk S. Vincas 
turįs mokėt ligoninei per 
savaitę $50; pasirodo, kad 
už dienų jam reikia apie 
tiek sumokėti.

Per Dr. Ai Petrikų auko
jo sekami: >

M.< ir A. = Petrikai $10.00
J. Weiss ........
J. Siurba .... |...
J. Rušinskas .i...
V. ir V. Bunkai .. 
L ir R. Mizarai ..

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

gieda'

Nuoširdi padėka
Širdingai dėkoju visiems 

savo giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kurie 
lankė mane man būnant 
ligoninėj, ir dėkoju tiems, 
kurie prisiuntė laiškus ir 
atvirutes, vėlindami greito 
pasveikimo. Tas ligoniui 
daug priduoda vilties dėl 
pasveikimo.

Nors dar nesu pilnai pa
sveikęs, būnu po daktaro 

vis dar laikoma parišta ir priežiūra, bet sevikata po 
biskį eina geryn.

Tai dar sykį tariu širdin
gų ačiū visiems už gilių j 
užuojautų. Aš niekados ne-: 
pamiršiu, pakol gyvas bū
siu.

Po pusketvirto mėnesio
Jau buvo “Laisvėj” minė

ta, kad coneyislandietė Ona 
Petraitienė savaitę prieš 
Kalėdas ant šaligatvio par
griuvo ir nusilaužė ranka. 
Kaulas buvo ne tik nulauž
tas, bet ir suskaldytas taip, 
jog ranka buvo sugipsuota 
per pusketvirto mėnesio. 
“Kęstas” nuimtas tik praė
jusia savaitę. Bet ranka

tik pusiau valdoma.
Ligonė 

padėkų 
aplankė arba telefonu bei 
laiškais 
jauta.

minimas Amerikos žmonėms./
Jis smerkia vyriausybę už 

tokį teisinimą mūsų laikymosi 
Berlyne.

Išeina šitaip: Užkaldavai, 
užgrobei, ir jau tavo.

Senais laikais taip ir būda
vo. Juk tajp tapo anglų, 
francūzų, belgų, ispanų, vo
kiečių imperialistų užgrobti 
trys milžiniški sausynai — A- 
zija, Afrika, Amerika.

Bet tje laikai praėjo. Už
grobimo teisė nesuderinama 
su jokiais žmoniškumo porei
kiais. Civilizuotas žmogus jos 
negali pripažint].

! reiškia širdingų 
visiems, kurie jų

išreiškė jai užuo-

Mūsų žmonės turi kuo pa 
Įdidžiuoti. Praėjusiais metais 
jie išmaukė daugiau degtinės 
įr supleškino Jaugiau tabako!

Jokie sveikatos žinovų mo--

I. ir A. Bimbai ....... 5.00
M. ir A. Liepai ....... 5.00

P. Beeis .............. 5.00
W. Skodis ... ....... 5.00
A. Balčiūnas . ....... 5.00
K. Petrikienė ......... 5.00
J. Gasiūnas ..
P. Jasilionienė

....... 5.00

(Bingham toi) ) .. 5.00
J. Aleksaitis

(Connecticut
H. Žilinskienė

) ... 5.00

(Worcester) ....... 5.00
W. Kęršulis .. ....... 3.00
P. Višniauskas .... 3.00
M. F. Lideikis. ....... 3.00
A. Velička ..., ....... 2.00

Dar priminimas
Nepamirškite, kad 

cionalio Sveturg i m i a m s 
Ginti Komiteto ruošiamas 
pokylis įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 16 d. Tai bus pa
gerbimas įžymiosios komi
teto veikėjos profesorės 
Smith ir komiteto sekreto
riaus Green. Vieta paren
gimo: Hotel Belmont Pla
za, ant Lexington Ave prie 
49th St., Manhattane. Pra
džia 7:30 v. v. Įžanga $2 
asmeniui. Visi kviečiami.

Na-

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesiveluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng
iate Laisvės naudai.

M. Simon ]<ymai apie gėrimo ir rūkymo
I pavojų niekam neprilipo.

K cista kad, kol kas, šįįa 
kvaila liga nemažiau serga n? 
socialistinių kraštų liaudis. 
Rūkymo ir gėrimo liga yra 
tikrai pasaulinė, tjkrai tarp
iau tiška.

J.» Lazauskas : 
F. Mažilienė ......
S. Večkys , i..
J. Bakšys ...........
J.' Sabaliauskas . . 
J; Lukas
J. Juš^a. >,4,...... 

VęnŪene ., •. •/. 
Gužas . 
Rainis .

J

. J 2.00 
.. 2.00 
.. -1.00 
.. 1.00 
.. 1.00. 
.. 1.00 
.. 1;QQ 
•.. LQQ 
.. LQ0 
.. 1.00

• • i

Viso $108.00

Po miestą pasidairius
Atvyko žymi artistė In

grid Bergman, jos pirmojo 
vyro dukra Ann Lindstrom 
ir dabartinis vyras Lars 
Schmidt. Artistė pagyrė 
New Yorkų, kaip “tikrųjį 
miestų”.

Komercinės spaudos ko
respondentai parodė neri
botų smalsumų ir pradėjo 
artistę klausinėti, ar tikrai

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

PARENGIMŲ KALENDORIUS
Liet. Taut. Namo Oidžiojojp Salėje, 

668 N. Main St.
Balandžio 18, Montello Vyrų Me

no Grupės koncertas ir šokiai. Pra
džia 7:30 vai. vak. j 'Vargiai. Greičiausiai išei.t

Balandž.o 25, Filmai is Lietuves: 1 paga] senų LjetuVOS Žmonių
Žydėk, jaunyste,” “Lietuvių Meno . . i -- .

Dekada Maskvoje*’ ir “Urugvajaus posakį. Bobft is ratu, I a-
Lietuvių Delegacija Lietuvoje.’' tams lengviau.” 

i Rengia LLD 6 kp., Pradžia 7:30 
vai. vakare. i

Gegužės 17, Operetė "Čigonai,”! 
suvaidins Worcesterio Aido Choras,' 
vadovybėj Jono Dirvelio. 1

mūsų kolega Juozai 
susižavėjo tibetiečių 
dievu” Dalai Lama.

Net ir
Tysliava
|“gyvuoju
; Girdi, jo pasprukimas Indijon
i “atsirūgs Kinijos komunis
tams.”

i -Vargiai.
'pagal senų 
posakį:

Ne.w Yorkas. — Bulovą ' 
Pradžia Watch Co. sakosi jau paga- 

-hLLD 6 kp‘ h; minusi lėktuvams praktiš- Moterų Apsvietos Klubas. . 1 .
Po šitų parengimų, prasidės pikni- kUS altirtieteriUS, kurie p3- 

P'imas piknikas jvyks gegu- rodys lėktuvo aukštį ir ta- 
Namo Draugovė, LTN Parke, Win-1 da, kada jis DUS tik 20 pe
ter St. ir Keswick Rd? Jau medeliai j du nUO Žemės. /
ir gėlės pradėjo žaliuoti, vėl ga-! “ ‘ ■
lėsime graž’ai praleisti laiką suėję į-------------------------1—-------------------
šventadieniais. Geo. Shimaitis. HELP WANTED—FEMALE 

(30-33)!_______________ _ ___________

kai. ]
žės 30-31 dd. Rengia Liet. Taut-

ji jau nėščia. Artistė jiems! judžių iš Tarybų
“: “Tai ne jūsų reika-1 rody^ YyLi , visu' ipxuo.uu ,, ‘ | gražus ir įdomus.

Pinigai pasiųsti S. Vincui. as ‘
atsakė:

i WORCESTER, MASS. 
Paskutinis pakvietimas

Balandžio 17 d., 7:30 vąl. vakare, 
29 Endicott St., įvyksta aprodymas 

į Lietuvos. Bus pa
rodyti trys filmai, kurie yra labai 

. „ . .Ši yra vienatinė
proga juos pamatyti. Patys ateikite j 
ir kitiems pasakykite. Rengėjai

Bostono apylinkei
( I

Balandžio 18, šeštadieni. 
7:30 vaL vak., montelliečiai 
rengia pavasarinį koncertų, 
ir tik vienas doleris įžan
gos. Patsai koū.čertas bus 
išpildytas atskirų' solistų, 
bet didesnę dalį išpildys vy
rų grupė, po vadovybe Al
berto Pociaus, kuris sumo- 
kino ka tik gautas dainas 
iš Lietuvos. Jų gražūs žo
džiai ir švelni melodija ne 
vienam klausoviį ištrauks 
džiaugsmo ašarų.

Ši kartų neužimsiu laik
raščio brangios vietos dėl 
reklamos, tik noriu primin
ti Bostono apylinkei, kad 
dėtų pastangas, kurie gali, 
atvažiuoti ir paremti šį 
vienintelį meno žiburėlį. 
Nedaug montelliečiai nori, 
tik vieno dolerio; neduoki
me šiam paskutiniam me
no žiburėliui i užgesti!

c: Jaunutis

IRAKAS GINKLUOJA 
DARBO LIAUDĮ

Bagdadas. — Irako res
publikos vyriausybė jau or
ganizuoja is darbo žmonių 
liaudies milicijų ir jų ap
ginkluoja. Sostinėje yra 
10,000 milicijos žmonių.

Kaip žinia, prieš Irako 
respublikų suokalb i a u j a 
Nasseris ir Vakarų imperi
alistai. Komunistų partija 
pasiūlė vyriausybei apgink
luoti liaudį atrėmimui bent 
kokio suokalbininkų pasi
kėsinimo.

giau nedavė IMdimų pro
gresyvioms organizacijoms 
laikyti ten* $vųžiavimus.

J. Nalivaika

Amerikos pakraščių ap
saugos viršininkai baigė 
tyrinėti priežastį susidūri
mo garlaivio “Santa Rosa” 
ir tankerio “Valchem”.

WORCESTER, MASS.
Gegužės 30 d., 2 vai. popiet, 

jvyks Aido Choro pavasarinis kon
certas, vadovybėje Jono Dirvclio. 

bus ir kitų .žymių 
dainininkė, 

ir Montello* Vyrų Meno Grupė, vad. 
Kviečiame visus daly

vauti. Salė—29 Endicott St.
(30-32)

NURSES—R. N’S PROFESSIONAL * 
AH Shifts. Differential ’paid.

Maintenance available. if, desired.
Excellent Perscyinpi, Uoliqies.

Voluntary Psychiatric Hospital. ’. 
Good Salaries.

• Wire, writd br call:*. < •« f. !
Director of Nurses

ST. VINCENTS HOSPITAL
240 North St., Harrison, N. Y.

Rye 7-0502.
(26-35)

Business Opportunities
Apart aidiečių, 

„ svečių: Aldona Wallen, 
* i.

Abiejų laivų kapitonai ver- ai. Potsaus. 
tė kaltę viens ant kito. ’

Viešos ios mokyklos 
(P.S.) No. 193 Tėvų-Moky- 
tojų susivienijimas White
stone dalyje, pakvietė Ta
rybų Sų jungos žmones iš 
Jungtinių Tautų paaiškin
ti apie TSRS mokslo siste
mų.

Sujudo Queens pavieto 
Katalikai Karo Veteranai 
ir Amerikos Legijonas. Su
sirinko jų apie 60 ir mo
kyklų pikietavo, nešiojo ne
švariais obalsiais plakatus, 
šaukė ir triukšmavo.

Reiškia, jie nenorį žino
ti, kaip kitose šalyse moks
lo reikalai stovi.

BROOKLYN, N. Y.
Moterų Klubo svarbus susir'n- 

kimas jvyks balandžio 15 d., 7:30 
vai.. Laisvės patalpoje. Prašome vi
sas nares dalyvauti ir drauges pasi
kviesti. Motinos Dienai pasiruoši
mas ir kiti reikalai. Valdyba

IN,VEST IN BOWLING LANES 
Opportunity to invest in America’s 
most popular and fastest growing 
sports industry. Modern 36-lanc 
bowling centre to be erected in prime 
North Jersey area on highly tra 

! veled U. S. highway. Area popu’a- 
tion large and growing fast. Pro
spects good for excellent growth 
and capital gains plus high earn
ings. Good inflation hedge. For 
further information, write U-BOWL 
BOX 112, POMPTON LAKES. N. J

(28-34)

AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav.

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service) 
Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi 

Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas 
Prašome kreiptis sekamu antrašu:

101-23 112 St., Richmond Hill, 19 N.Y. Tel.. VI. 6-6895
Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak.

George P. Monaghan, 
New Yorko valstijos arklių 
lenktynių komisijonierius, 
pašauktas į Albany pasi- 
aiškinti. Jam primeta
ma daug nuodėmių. Bet 
komi sijonierius aiškinasi, 
kad jis savo pareigas atlie
ka be jokių suktybių. Gu
bernatorius R o c k e felleris 
įsakė jam vėl atvykti į Al
bany kitų savaitę ir atsaki
nėti į užmetimus konkre
čiais faktais.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., bal. (April) 14, 1959

ATLANTIC CITY, N. J.
Norite kambario atostogoms ar 

3 kambarių apartmento vasarai, 
ar vieneriems metams? Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės so 
karnų antrašu:

P. & B. NAVALINSKAI
8 So. Congress Avenue

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, ina $3.50

nygyneGaunamas Laisvė:
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kaitų su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį I

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

ft
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