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Jaunimas į Washingtona! 
Premjero Castro vizitas. 
Eduardas J. Šugaris. 
562,000 bedarbių N. Y.

Rašo R. Mizara

Plieno darbininkų unija 
jau pateikė savo sąlygas

Laisvės perkėlimui Popiežius įsakė katalikams

New Yorkas. — D. Mc- 
; Donald, United Steelwor- 
: kers of Amerika unijos 

.Balandžio 18 d. į Washing- prezidentas, pateikė sąly- 
toną suvyks jaunimo at- gas dvylikai stambiausių 
stovai ir reikalaus, kad juo ; plieno kompanijų. Jis sako 
greičiau būtų padarytas galas 1 kacĮ jo pasiūlymą vienbal- 
segregacijai viešosiose mo- šiai UŽgyrė 
kyklose. ; Tarybos 33 nariai.

Spėjama, kad tą dieną į i 
Washingtona suriaumos dau- ! 
giau kaip 300 specialiai čar- 
teriuotų busų, pilnų jaunimo. ;

Na, o kur automobiliai, kur : 
traukiniai ?

Šį didžiulį amerikinio jau- j 
nimo sambūrį remia visa pa- ! 
žangioji Amerikos visuomenė. ;

dienos, kuri o j e baigiasi

$5,000 fondas
Sekmadienį, balandžio 5 d., per worcesterieciu suvai-

nebalsuoti už darbo partijas
knntraktas. Jis nurodo, kad dinimą operetės “čigonų” Newark, N. J., aukų gauta 
plieno kompanijos per 14 $97.75, sekamai: 
metų jau 23 kartus kėlė j 
kainas ant plieno, o tas į 
auk-įtino reikmenų kainas. 1 

Plieno kompanijų sąjun-, 
nedavė atsakymo. ■ 
matosi, kad kompa- ■ 

Iixijuo ii vėl ruošiasi kelti j 
! kainas. Jų atstovas tvirti
na, būk jų “pelnai perma- 

laiko ži”. Kas dėl darbininkų ai-!
J nekelti kainų ant plieno, o ; gų, tai kompanijų viršinin-1 
i pakelti darbininkų algas, i kas sako, kad jie “jau turi į 

Unijos prezidentas siūlo,' pakankamai, nes gauna po 
! kad su gegužės 4 diena, pra- $3.03 per valandą, tai dau-:

f

Per O. Stelmoikaitę — J. Grybą
Grybąs ............................................

MažlaUskas ......................................
Senkus .................. ;.......................

Roma. — Popiežius Jo
nas XXIII varde “Švento
sios Kongregacijos” vi
siems katalikams, uždraudė 
balsuoti už Komunistų par
tijų ir joms pritariančių

Vykdomosios g-a dar 
Iš visko

McDonald kalba varde ■ nijos ir 
* i 500,000 organizuotų plieno ! 

darbininku. Jis siūlo kom-
. panijčms per metus
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Kiek tarp tu tūkstančiu ! aidėtų tarpe unijos ir kom-! giau, kaip bent kurios kitos ^<as» Chas. Daveckas, Ignas Beeis.
uoliu bus lietuviu kilmės:___ •• j___ i__  • u-. . * I —•—jaunuolių bus lietuvių kilmės 

amerikiečių, šiuo metu sunku • 
pasakyti, bet žinoma kad jų , 
bus.

tinisaiSambfn-yruku>?’ kXe-1 TSRS ministras apie I Apie satelitus ir 
nas privalo paremti. Įį^ hllfStytojuS

Maskva. — Tarybų

i panijų derybos, ir būtų už-! industrinės, šakos darbinin- 
baigtos pirm birželio 30 kai”.

Jonas
Chas.
Chas.
Ed. ir Walter Norkai ...
Chas. Anuškis ..............
F. Trainis ......................
Chas Zutkus ..................
Motiejus Stelmokas .......
A. Matulis ......................
Jos.- ir Anna Staneliai
Nellie ’Pandelietė ...........
John Kunickas ...............
Po $1: F. Btmkus, Geo. Miškeliūnas, George Žukaus- ■ lyje kapitalistinių valstybių kams darbininkams nsturė- 

; galioje stovi ne katalikų, o , jo pasisekimo. Italijoje ir 
—.— protestantų partijos. i kitur katalikai darbininkai

Ta ne pirmas Romos po- ne tik balsavo už komunis- 
piežiauš panašus pasielgi- tus, bet ir stojo į jų partiją.

mas. Savo laiku Leonas 
XIII, kuris pradėjo popie
žiauti 1878 metais, ir Pijus 
X-tas, užėmęs popiežiaus 
vietą 1903 metais, taip pat 

; buvo visu griežtumu už-
kandidatus. Popiežius sako,' draudę katalikams balsuoti 
kad katalikai neturi teisės už priešingų partijų kandi- 
balsuoti už bent kurios par- - datus.
tijos kandidatus, kuri ne-' Pijus XILsis ret iki to 
remia katalikiškos bažny- daėjo, iog 1949 metais pa
čios. i skelbė, jog visi veiklūs ko-

Popiežius, taip pasielgda-, munistai būsią atskirti nuo

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
2.00.
2.00 ' mas, pirmoje vietoje nori i katalikiškos bažnyčios. Vi- 
2.00 i pagelbėti katalikų partijai. sos šios pastangos užkarti 
2.00 į Italijoje. Kaip žinia, dauge- Vatikano diktatūrą katali-

JAV svečiuojasi Kubos 
premjeras Fidelis Castro. Ji 
užkvietė ne mūsų i------ .
džia, o laikraštininkų asocia
cijos prezidentas George W. 
Healy.

Daug kam nepatinka šis 
(jįfostro vizitas. Reakcininkai

I “erdvių žmones”

šalies* vai- Jung°s gynybos ministras 
I Malinovskis kri t i k u o j a 
Jungtinių Valstijų karinius 
vadus Twininga, Burkę ir 
gynybos sekretorių McEl- 
r°y- . > . : •

Malinovskis rašo
doje”, kad šis Amerikos 
vadai įžeidinėja Tarybų Są
jungos žmones,, būk karo 
atsitikime jie .“galėtų Tary-

Washingtonas. — Šios 
sayaitės pradžioje daug ra
šė spauda apie Jungtinių 
Valstijų iššautus satelitus 
ir “erdvių žmones”. Betpa- 
simotas. planas nepavyko.

• I lt I 1«* . • V V I •

$riėš jį visaip zurza, o zųrza 
dėl to, kad Castro, laimėjus' 
sukilimui, kuriam jis vadovą-. 
vo, pravedė ir dar žada pra
vesti nemaža naudingų Kubos 
liaudžiai reformų.

Bulvarinis
rastis “News” 
prieš šį Kubos 
vą. Sako:

—Kad nors 
ir nusiskustų 
nors - pasikeistų
dar vis nebūtų taip bloga . . . Chaplin jau sulaukė 70-ies

Du satelitai,' nčbuvo 4ššautį] - 
p ! nes buvo ■’“blogas oras”.I s 
mVnJ* džiulė “Atlas” ' rąkefe,| J

Per M. Stensler — S. Mikionį
G. Stasiukaitis .........................................
Rose Merkiūtė ........................................
Mbs. B. Lutz ............................................
J. Kaškaitis ......... ;..................................
Newarkietis ....... ?...........      4.00 i Vnmil J- eonrtii
Po $1: A. Merkis, P. Povilaitis, W. Bajoras, A. Globi- i rdmu “ aaUgU

čius, Ona Slančiauskienė, B. Rudienė, A. Zaikauskas, | pekįnas _ I Kinijos sos-
Philadelphietė, S. Mikionis, M. Witkus, M. Buyus, Feli-! tin atVyko Tibeto liaudies 

(laša 6-tam pusi.) j delegacija su Panchen La-
' ma. priešakyje. Delegacija 
j ir Kinijos vyriausybė ap
svarstė' jiląnŪs! pagerinimui 
žemės ūkio, gyvulininkys- 

! tės ir industrializacijos.
... v , Tibeto atstovai dėkingi

Walter skelbta Dulleso pasitrauki- Kinijos Liaudies armijai, 
Reed Army ligoninėje dak- mas iš Valstybės sekreto- kad jį taįp greitai nuslopi-

$10.00
. 5.00
. 5.00 . • • •
. 5.00 libete jau visai 60,000 darbininkų 

ruošiasi į streiką
Akronas. — Jau 27,000 

gumos darbininkų, dirba*'- j . 
čių pas United States Rub- ; ; 
her Co., paskelbė streiką. ; 
Taipgi Goodrich, Goodyear ? 
ir_^ Firestone kompanijų^ 
darbininkai 9 prieš 1 nubal
savo eiti i streiką. Jeigu ir 
jie paskelbs streiką, tai jis. 
apims 60,000 darbininkų.- -

Kompanijos atsisako pa
tenkinti u n i j ą senatvės 
pensijos, apdraudos, algų 
ir darbo sąlygų reikaluose.

JchnDulles serga— 
; jį pakeis Herteris

Washingtonas.šauta Čape Canaveral, Fla., 
sudegė nuskridus tik 200 
mylių, vietoje 5,000.

Iššautas satelitas “Dis
coverer II”, bet iš jo iškri
tusi bandomoji “erdvių 
žmogui” kapsulė kur tai

GAMINA KOMEDIJĄ !din . ...... j • I
1 mentas nesitiki ją surasti.’

Niujorko laik- bų Sąjungą nušluoti nuo
smala spiaudo žemės paviršiaus”.
liaudies vado-

jis apsikirptų 
barzdą; kad 
drapanas, tai

CHARLIE CHAPLIN

Londonas. — C h a rl i e

Qirdi, Castro bus labai 
ženklyvas, tad jį kėsinsis Ba- 
tistos šalininkai užmušti!

Kad Batistos chuliganai 
bandys Kubos premjero vizi
tui pakenkti, sutinkame. Ta
čiau, mums rodosi, dabar ge
riausias bus laikas.mūsų vy
riausybės organams batisti- 
nius sąmokslininkus sugau
dyti.

metų amžiaus. Jis gamina 
juokingiausią spalvinę ko
mediją savo 70-ies metų su
kakties proga. Komedijoje 
Chaplinas vėl vaidina “ma
žo žmogaus” rolę, tai yra, 
tokią, kokioje jis pirmiau
siai pasirodė scenoje.

Balandžio 8 d. Medford, 
Mass., mirė žymus latvių kil-

ės vyras Eduardas J. Šuga- sako jiems:

šimtai tūkstančių sveikų ge
rų darbininkų nori dirbti, bet 
negauna darbo! Kapitalistai, 
kurių rankose yra fabrikai,

lįp, muzikas ir visuomeninin
kas, sulaukęs 74 metų am
žiaus.

Velionis gerai mokėjo ir lie- I 
tuvių kalbą; per ilgus metus 
jis mums padėjo dirbti kul
tūros srity.

Jau prieš daugiau kaip 40 
metų E. J. šugaris mokė lie
tuvių darbininkų chorą South 
Bostone. Vėliau jis mokė 
Liuosybės Chorą Brocktone, 
taipgi, rodosi, ir pažangiųjų 
lietuvių chorą Norwoode.

Šugaris pritaikė lietuviškus 
žodžius prie visos eilės kitų 
tautų kompozitorių muzikos; 
mūsų chorai tai dainavo.

Daug daug velionis padėjo 
mūsų kultūrininkams Naujo
joje Anglijoje!

Per metų eilę jis kadaise 
buvo nuolatinis Laisvės prenu
meratorius.

Amžina jam atmintis, o jo 
artimiesiems nuoširdi užuo-, 
jauta!
k < —:—

Net ir pats gubernatorius 
Rockefelleris pripažįsta, kad 
Niūjorko valstijoje yra apie 
562,000 bedarbių.

—Duosime jums darbo tuo
met, kai norėsime, o dabar 
pabadaukite truputėlį, — ge
resni būsite!..

Kai sveiką fiziniai ir proti
niai žmogų kapitalistas išme
ta iš darbo, jis nuskriaudžia 
jį medžiaginiai ir palaužia 
moraliai.

Tokia jau “laisvojo verslo’’ 
sistemos “tvarka”!

Nė vienas darbo žmogus ne
žino, kurią dieną, jam samdy
tojas pasakys: tau darbo pas 
mane jau nėra!..

N. Y. VALSTIJOJE YRA 
562,000 BEDARBIŲ

Albany, N. Y. — Guber
natorius Rockefelleris sa
ko, kad New Yorko valsti
joje vis dar yra 562,000 be
darbių. Jis giriasi, kad nuo 
sausio mėnesio, kada jis ta
po gubernatoriumi, bedar
bių skaičius sumažėjo 106,- 
000. Bet pasigyrimas tuš
čias. Kiekvieneriais metais 
pavasarį, kada prasideda 
tokie darbai, kaip prie na
mų statybos, dažybos, ke
lių* farmų ir kiti, visada be
darbių skaičius sumažėja.

tarai priėjo išvados, kad 
vidurių vėžio liga, kuria 
Dulles serga, tebėra nesu
laikyta, net ji dar plačiau 
skleidžiasi Jie. labai atsar
giai pareiškė, kad Dulles 
tūri guzą ant sprando, tar
pe galvos smegenų ir nu
garkaulio. Daktarai prilei
džia, kad tai irgi gali būti 
vėžys.

Prezidentas Eisenhowe
ris ilgai tikėjosi, kad Dulles 
dar pasveiks, bet dabar tos 
viltys pasibaigė. Visa eilė 
senatorių ir kongresmanų 
sako, kad netrukus bus pa-

L I 

reakcininkų sukilimąriaus vietos, o tas pareigas i no
perims dabartinis Dulleso Lhasojie. Dideli gabuma pa- 
pagalbinmkas Christian A. rodė įrmijos komandierius 
Herteris. -į generolas Tan Kuan-sanas,

’ Balandžio 2? d. Paryžiuje kuris pat pradžioje atiden-
L /j gė reakcijos ir užsienio 

Jungtinių agentų centrus.
nori susirinkti Anglijos, 
Prancūzijos ir <
Valstijų užsienio ministrai,! 
kad subendrinus strategiją i 
prieš Tarybų Sąjungą už-j 
sienio ministru konferenci- 

’ • 4 •

joje, kuri Genevoje prasi
dės gegužės 11 d. Valstybės 
departmentas, matydamas, 
kokioje padėtyje yra John 
Dulles.; į Paryžiaus konfe
renciją nuskyrė C. Herterį 
vadovauti JAV delegacijai.

reakcijos ir užsienio

Prieš pora savaičių Wash
ingtone įvykusi 7,500 unijistų 
konferencija turėjo nemažos 
reikšmės. Ji vienbalsiai pa
reiškė :

—Grąžinkite į darbą visus 
nedirbančiuosius!..

Konferencija pažnaibė į pa
šonę ir valdžiai, ir Kongresui. 
Jei nedarbas nesibaigs, tai pa
našių konferencijų vyks vis 
daugiau ir daugiau. Reikėtų 
nors vieną gerą bedarbių iš
stojimą suruošti ir Albany 
mieste, Rockefellerio pano
sėje.

PIET. VIETNAME 
SUKILO ŽEMDIRBIAI 
Saigonas. — Pietiniame 

Viętname, Cochin provinci
joje, sukilo žemdirbiai.; Jie 
vietomis išvaikė ar nuž'udė 
dvarponius, pasiėmė žemę, 
nuėmė ryžių derlių ir rei
kalauja .žemės reformų. 
Vietnamo reakcinė valdžia 
siunčia daugiau armijos ir 
kaltina komunistus, kad tai 
jie valstiečius sukurstę.

Tokio. — Tarybų Sąjun
gai!’ Japonija susitarė kra
bų gaudymo reikalais. Per 
metus Okotskos jūroje 
TSRS pasigaus 420,000 
žiu krabų, o Japonijai 
leis pasigauti 280,000 
žiu.

dė- 
ten 
dė-

Lisbonas.
portugalų lėktuvas “DC-3 
ir žuvo 11 žmonių.

Sušik ū 1 ė 
v

Vėliausios žinios
Augusta, Ga. —

dentas Eisenhoweris pa
skelbė,; kad John F. Dulles 
jau rezignavo iš Valstybės 
sekretoriaus vietos.

Prezi-• ginti tarptautinius santy

Washingtorias. — Dakta
rai pranešė, kad jie radio- 
akcijos pagalba gydo Dul- 
leso sprandą, nes jame yra 
išsivystęs vėžys. J. Dulles 
pareiškė, kad jis nebelei- 
siąs reporteriams traukti 
jo paveikslų.

Maskva. —Pietinėje Gru
zijoje suimta du turkai, 
kurie prisipažino šnipavę 
Jungtinėms Valstijoms. Jie 
abu nuteisti po 15 metų ka
lėjimo.

Berlynas
junga griežtai užprotestavo 
prieš Jungtinių Valstijų 
lėktuvų skrajojimą virš 10,- 
000 pėdų aukštyje. TSRS 
atstovas sakepkad JAV ty
čia taip daro siekiant blo-

kius.

Berlynas. — Jungtinių 
Valstijų transporto lėktu
vas “C-130” skrido į Berly
ną 20,000 pėdų aukštyje, 
idant parodyti Tarybų Są
jungai, kad Amerikos lėk
tuvai gali skrajoti tokiame 
aukštyje, kokiame jie nori.

Washingtonas. — Trečia
dienio vakare atvyko Ku
bos premjeras Fidel Castro. 
Orlaukyje jį pasitiko apie 
2,000 kubiečių.

Tarybų Są-

TAFTUI PASTATĖ 
DIDELĮ PAMINKLĄ

Washingtonas. — Visai 
netoli nuo Jungtinių Valsti
jų Capitolio iš balto mar
muro pastatė 100 , pėdų 
aukščio paminklą buvusiam 
Ohio valstijos senatoriui 
Robertui Taftui. Paminkle 
įrengti 27 varpai, kurie 
skambina šalies himną.

Paminklo - atid engimo 
apeigose kalbėjo preziden
tas Eisenhoweris, buvęs 

! prezidentas Hooweris ir ki
ti Republikonų partijos va
dai. Senatorius Taftas buvo 
atkaklus darbo žmonių 
priešas.

Ledi, Italiją. — Kanale 
surasta 4,000 svarų bomba, 
nesprogusi nuo pereitojo 
karo. Virš 6,000 gyventojų* 
turėjo pasitraukti iš namų, 
kol ji bus pašalinta.

WASHINGTONAS 
UŽSAKO PRANCŪZUOS 

GINKLŲ
Washingtonas. —' čionai 

kai kurie karininkai nuste
bo sužinoję, kad Jungtinės 
Valstijos užsakė Prancūzi
joje “ŠS-10” ir SS-11”’ ra
ketas kovai prieš . tankus. 
Šiomis raketomis bus ap
ginkluota JAV armija Va
karų Vokietijoje. Iki dabar 
Pentagonas skelbė, kad jis 
turi savo antitankines ra
ketas.

Bagdadas. — Irako res
publikos liaudies atstovai 
laiko konferenciją kovai už 
taiką.

Roma. — Generolas 
Burns, kuris komandavo 
Jungtinių Tautų jėgas prie 
Izraelio ir Egipto sienos, 
sako, kad abi tos šalys bu
vo labai nedraugiškos.

HIROSHIMOJE ŽUVO 
VIRŠ 90,000 ŽMONIŲ
Tokio. — Jau prabėgo 14 

metų, kai Jungtinių Valsti
jų lakūnai numetė atominę 
bombą ant Hiroshima mies
to. ‘Kiek žuvo žmonių, tai 
tikros skaitlinės niekas ne
žino. Po 14-kos metų dien
raštis “Asahi” rašo, kad 
mieste žuvo apie 90,000 ci
vilių žmonių, bet vėliau 
dar tūkstančiai mirė nuo 
atominių nuodų.

TSRS BUS PAKAITŲ 
MOKSLININKŲ ALGOSE

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pareiš
kė, kad bus pašalintas dide
lis skirtumas algų* tarpe 
paprastų mokytojų, papras
tų mokslininkų ir žmonių 
su daktaro laipsniu.

“Literatūmaja 
rašo, kad “mokslo
daktaro laipsnis ateityje 
neužtikrins asmeniui dide
lės algos. Algos bus nusta
tyta s u 1 y g mokslininkų 
darbo kiekybės ir kokybės.

Gazeta” 
srityje

KINIJOS LIAUDIES 
GYVENIMAS GERĖJA
Pekinas. — Per Pirmąjį 

penkmetį Kinijoje buvo pa
statyta ir įrengta virš 10,- 
fabrikų, dirbtuvių, kasyklų 
ir kitokių gamybos įmonių. , 
Visa tai davė progą gamin
ti mašinas, ir gerinti gyven
tojų darbo ir gyvenimo są
lygas. žemdirbių 98 procen
tai jau yra apsijungę į ko
operatyvus ir komunalius 
ūkius.
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Ai* bus streikas?

Dar visai neseniai Nas
seris sakė, kad jis skelbs 
komunistams “šventąjį ka
rą.” Kaip tik budistų fana
tikų “gyvasis dievas”2—Da
lai Lama pabėgo į Indiją, 
tai komercinė spauda vėl 
pradėjo rašyti, kad ir jis 
komunistinei Kinijai skelbs 
“šventąjį karą.”

Kas gi yra tas 
“šventasis karas”?

Tai senu laiku tamsiau
sių reakcijos jėgų įrankis. 
Pirmasis “šventasis karas” 
buvo suorganizuotas Ro
mos popiežių atkariaVimui 
“šventųjų žemių,” kuris tę
sėsi apie 200 metų. Jis su
smuko krikščionių pralai
mėjimu.

Paskui “šventojo karo”

NEUŽILGO BAIGSIS laikas dabartiniam kontrak
tui, pagal kurį JAV plieno pramonės darbininkų • unija 
(United Steelworkers of America) ir plieno pramonės 
karaliai reguliuoja reikalus, J. y., algas, darbo sąlygas 
ir tt. Kai kontraktas pasibaigs, kas bus? Ar vyks plieno 
pramonės darbininkų streikas?

Aną dieną prezidentas Eisenhoweris viešai pasisakė 
prieš bet kokį dalykų padėties pakeitimą; Eisenhoweris 
i*eikalavo, kad darbininkai su samdytojais taip susitar-1 
tų, kad nereikėtų plieno karaliams pakelti plienui kainas.

Neseniai didžiosios plieno kompanijos pasiūlė dar-; .
bininkų unijai, kad ji sutiktų pratęsti dabartinį kon-1 gnebdavosi luikijos iea^‘ 
traktą be jokių pakeitimų dar vieneriems metams.

Bet United Steelworkers of America pareiškė, 
ji nesutinka su samdytojų užgaidomis.

ciniai valdovai, tai yra, jų 
kad reikalus gindavo musulmo- 

,nų religijos vadai, šaukda- 
imi visus musulmonus i ka- 

ne ra. Turkija ir Rusija ,be-

Šventuoju kąra"? ! Lietuviai tarp kitataučių >
LIETUVIAI CHEMIKŲ 
SUVAŽIAVIMERomos popiežių organizuo

tas karas prieš lietuvius. 
Profesorius P. Pakarklis 
savo veikale “Popiežiai ir 
Lietuvių Tauta” rašo: “Ne
skaitant žygių į Palestiną, 

ikarai prieš Lietuvą buvo 
didžiausieji ' kryžiaus ka
rai: jie tęsėsi įapie du šim
tus metų, ii* į juos buvo 
traukta plačiausieji Vaka- j 
rų Europos sluoksniai.”

Ir jis toliau rašo: 
riams, vykstantiems ka
riauti prieš lietuvius, jau 
tada (1218 metais) imta 
skirti tokie pkt atlaidai, 
kaip ir asmenims, vykstan
tiems kariauti į Palestiną.” 
Popiežiai ir Vyskupai skel
bė visų griekų atleidimą 
tiems, kas vyko 
prieš lietuvius.

“Lietuvos TSR 
(25-26 pp.) sako: 
žiuočių ir kalavijuočių ei
lės buvo nuolatos papildo
mos popiežių, vyskupų ir 
vienuolių kviečiamais ir 
telkiamais įvairiais avan
tiūristiniais elementais iš 
Vokietijos ir visos Vakarų 
Europos. Vakarų Europos 
feodaliniai valdovai nuola
tos teikė kryžiuočių ordinui 
tiesioginę materialinę pa
galbą, o popiežius už žmog- 
žudybes, plėšimus ir nioko-

jimus, kuriuos kryžiuočiai 
vykdė Lietuvoje ir kitose 
Pabaltijo Žemėse-, teikė 
jiems visuotinį nuodėmių 
atleidimą, ir žadėjo dan
gaus karalystę?’

Bet ir šis “Šventasis ka
ras

11952 metais jau—99 pro- 
I centai, I
j e nebuvo nė pėdos geležiu- i 
kelio, dabar ji juos jau tu-i 
ri. Iš Maskvos, per Mon- [ 
golijos sostinę Ulan - Bato- \ 
rą, galima traukiniu tiesiai 
pasiekti Pekiną, Kinijos 

! sostinę.
Nuo 1921 m. Mongolijos 

liaudis padarė milžinišką 
progresą. Dabar ten jauI 
yra gražūs miestai, mūri- j 

i niai namai, teatrai, kinas, I 
I išeina 30 laikraščiu, 20' 
žurnalų. Mongolija jau tu

Seniau Mongolijo- bqstqne *

Bostone įvykusiame. Ame
rikiečių Chemikų Draugi- 

; jos Visuotiniame suvažiavi- 
i me dalyvavo visa eilė lietu- 
i vių chemikų. Vienas jų dr. 
į inž. A. Demušis, dėstęs jau 
j Kauno Universitete, plasti
kos ir dažų sekcijai, skaitė 
svarbią paskaitą tema: 
“Polyether Polyol in ure- 

| thane coatings.” Be jo su- 
' važiavime dar dalyvavo šie 
^lietuviai: Birutė Miniotai- 

... m r • i te, Kęstutis Keblys ir Dori universitetą, 50 ligom- U , m Ui natas Šatas. Tarpusavy jie 
j sutarė kasmet šaukti savo 
atskirą amerikiečių lietu
vių chemikų suvažiavimą 
tikslu susipažinti ir palai
kyti tarpusavio ryšius.”

f 
i

” sužlugo.
Turkų žvėriškumai 

prieš armėnus
Žvėriškiausi '“šventieji 

karai” buvo vedami turkų. 
“Ka- Jie, negalėdami įveikti sa

vo ginkluotus priešus, pul
davo krikščionis ir kitatau
čius savo imperijoje.

“New Standard Encyclo- nių, 3,200 sveikatos punk-' 
pedia” (1948 metų laidos, tu,' 150 motinystės namų 
Vol. II, puslapiai 72 -73) 
paduoda faktus apie baisų 
turkų žvėriškumą. Laike 
Pirmojo pasaulinio karo 
1914-1918 mm. turkai iš
žudė virš 800,000 civilinių 
armėnu. 1916 m. vasario

kariauti

n

PLIENO PRAMONĖS darbininkai reikalauja 
tiek pakelti algas, kiek duoti kitokių lengvatų darbinin- veik per 200 metų, su ma
kalus: pavyzdžiui, kiekvienas plieno pramonės darbinin
kas bėgyje penkerių metų turėtų gauti tris mėnesius 
(vienu kartu) atostogų, o jo vieton reikėtų paimti nau- (<< 
jus, nelavintus darbininkus ir juos mokyti amato.

Unijų vadovai sako: nežiūrint visokių plepalų iš 
samdytojų pusės apie laikų pagerėjimą, 80,000 plieno 
pramonės darbininkų tebėra nedarbo lauke!

Na, o plieno gamyba smarkiai plečiasi, — auga ga
myba su mažesniu darbininkų skaičiumi.

Unijos vadovybė leidžia didžiules pinigų sumas rėk- i 
lamoms spaudoje—reklamoms už tai, kad būtų išpildy- ■ .
ti unijos reikalavimai. . rjEf / Tj*

Nieks tikrai nežino, ar bus plieno darbininkų strei- j U"
kas ar ne. Spėjama, jei jis bus, gali ilgai užsitęsti; gali l 
jis būti labai aštrus.

Plieno kompanijos, numatydamos, jog streikas gali | 
įvykti, dabar daro viską, kad juo daugiau pagamintų ! 
visokių produktų. Sandėliai jau 
streikas ir neįvyks, tai neužilgo kai kurie fabrikai užsi-!^°: 
darys tūlam laikui. O jei streikas įvyks, tai kompanijos,; 
turėdamos didelį procįiktų perviršių, galės “tvirčiau 
laikytis”.

žomis pertraukomis, karia
vo, ir nepaisant turkų 

šventojo karo,” jie visada 
’ pralaimėdavo.

“šventasis karas” 
prieš lietuvius

Antras didžiausiu “šven
tųjų karų” pasaulyje buvo

VAIKŲ NELAIMĖ
Rymo katalikų susivieni- 

jeiiJimo organas “Garsas” ra-i

UP1 žiniomis, JAV katalikų i koks ten; (matytį hitlerinin- 
rhokyklos auklėtinių skaičių-1 kas), žurndlistas per Miun- 
riii pasiekė aukščiausio, rekor-[cheno radiją kovo 2 d, tokį

Garbingi svečiai
JAV PRADĖJO SAVO GASTROLES Maskvos Di-: talikų mokykų. 

džiojo Teatro baletas. Tai retas, bet labai lauktas, mie-1 l‘ko pradžios 
las .svečias!

chanizavo anglies kasyklas, 
turi odų išdirbyklas, ver- 
pyklas, audyklas, rakandų 
gamybos fabrikus, mėsos 
k o n s ervavimo kombinatą, 
arklių, avių ir kitokių gal
vijų fermas.

Šiandien Mongolijos gy
ventojai gali tik skaniai 
nusijuokti iš tų, kurie 
jiems skelbė “šventąjį ka
rą.” Dabar jos negalima 
pabauginti, nes nedaug jau 
liko ir lamų (kunigų). Jie 
ir padarė progreso, nes iš
moko naudingo darbo.

Tas pat bus ir Tibete. 
Jeigu Dalai Lama ir jo ša- 

, v ligdtas žmo-1 lininkai ir paskelbtų “šven- 
ir kojas pakratytų, tąjį karą,.........................

i jeigu ne Amerikos pagalba, vę ponai ir lamos jį pralai- 
“Naujienos” sužinojo? Ogi į " . ■ > ..•„* —.•----------

idėta ir subantraštė “Gel
tonasis pavojus auga.”

Ir iš kur šitą paVoj’ų

180 vaikų darželių. 
1950 metais 3,000 jaunuo
lių baigė aukštuosius moks
lus.

Mongolija praveda kana
lus, laukuose dirba trak- 

i toriai ir kombainai, ji me-
17 d. Jungtinių Valstijų 
vyriausybė protestavo prieš 
tuos turkų žvėriškumus. A- 
pie 200,000 armėnų suspė
jo pabėgti į Rusiją ir išsi
gelbėjo nuo baisių kankini
mų ir mirties.

Tai buvo jau ne pirmas 
turkų žvėriškumas prieš 
armėnus. 1859 m. jie iš
plovė virš’; 30,000 armėnų, 
1896 metais išžudė daugiau 
200,000, o 1904 metais —- 
tik viename Samsuno mies
te paskerdė daugiau 15,000.

Bet turkų- musulmonų 
“šventieji karai” nieko gero 
jiems x nedavė. Ir dabar 
Turkija yra 

1 gus?’ f

PROF. S. KOLUPAILA 
BAIGIA VEIKALĄ

Profesorius Steponas Ko
lupaila, šiuo metų dėstąs1 
Notre Daine, Ind., baigiu 
spaudai paruošti didžiulį 
veikalą Hidrologija, kuris 
būtų šio mokslo sintezė. Jis 
pareiškė mielai sutiktų iš
leisti veikalą ir lietuvių 
kalba.

” tai visvien bu-

Susmuko “šventasis 
kalas” Mongolijoje

, f Mongolija ir Tibetas—-tai

metų. Jeigu ir Nasseris pa
klausys Vakarų ir su sa
vo musu 1 m o n a i s skelbs 
“šventąjį 'karą,”

LIETUVIS AKTORIUS 
PASIŽYMĖJO

Neseniai Niujorke užsi
baigė muzikalinės dramos 
“Lute Song” vaidinimas. 
Brooks Atkinson, New 
York Times žymusis dra
mos kritikas, kiniečio 
Young Tang rolę vaidinusį ‘ 
Juozą Daubėną pavadino*’ 
“first class” aktorium.- < 
Daubėnas yra vilkaviškie-;

; tis, atvykęs po karo,* pakei
tęs pavardę iš Daubicko. .

tai ir jis ŽYMUS PRODUCERIS
do šios šalies istorijoj'. Ayklė-1 pavojų suradęs ir įrodinė- dvi panašios šalys. Mongo- praiaimės. Pasaulio progre- STATYS LIETUVIO

i 26L kVsZ'odo/'kad Vienas’iš jęs'.. “Žurna,n. buvę5 _ užima apie , 700 000 ratonegalima pasukti £rAMĄ
■septynių jaunuoliu lanko ka- nusidavęs.ne 1 Kiniją ir is ketvirtainių mylių plotą, atgaL žvėriškas- žmonių Praėjusią savaitę h 
taliku mokykla. 10.195 kata- ten sugrjzęs, rausęs trivo-turi 1,500,000 gyventojų, išnaūdoiimas' ir naverai- w na o*2 repinei n va ir

Praėjusią savaitę Niujor
ke pagarsėjusio vaidinimo 
“Mark Twain Tonight” re
žisierius John Lotas, kaip 
rašoma vaidinimo program
me j, netrukus pradės Al
girdo ' Landsbergio dramos 
pastatymo darbą. Tai pir
ma lietuviška drama, ku- 

Irią statys angliškas teat- < 
ras. Rusai ir lenkai jau yra

10,195 kata-! ten sugrįžęs,'' mušęs trivo- turi 
mokyklos turi'gą!

4,101,792 auklėtinius arti | MflSų laimė, girdi, dai
kad tas “geltonasisKiekvienam suprantama, jog pasaulyje nėra kitos j ‘.'“'S “ls

Tv . k—• • ,M - k Dldzl°J0 i niųsias (high school) mokyk- pavojus” Vakarų pasauliui
jmogos maty-1 las lanko 790 J69 — arti 90 susidaiysiąs tik ateityje 

' procentu daugiau, negu 1945 nes,

tokios meno srityje įstaigos,

ti jį visame grožyje, su pačiais vyriausiais jo talentais,! . . ----
kaip Galina Ulanova, ir kitais. ! m

Deja, ir čia negalima apsieiti be “deja”! Didžiojo; Gaila, labai gaila tų mili- 
Teatro šokėjai mūsų Š’alyje tebus tik apie astuonias sa- jonų vaikų. Jie yra aukos 
vaites. Jeigu jie duotų spektaklį ir kiekvieną vakarą, nuo progreso atsilikusiu r * - - — 
tyti scenoje.

Yra ir kitas “deja”. Tikietų kainos į spektakliu
kur Didžiojo Teatro artistai vaidins, per daug aukštos, gvfetOs, kokią gauna vaikai,

--- o — AX J1UV [JlVglUOU Cl IO111 A. U O 1 U 
tai negalėtų patenkinti visų tų, kurie norės juos pama-i kunigų ir davatkų. Para

pijinėse mokyklose jie ne
gauna to mokslo ir tos ap-

daugeliui darbo žmonių tiesiog neprieinamos...
Na, bet nieko nepadarysime! Džiaukimės, kad mūsų 

šalį pasiekė Maskvos Didžiojo Teatro baleto artistai, i 
linkėkime, kad jiems čia viskas gražiai sektųsi, ir kad 
pagastroliavę po mūsų šalį, laimingai sugrįžtų namo.

“kol kas dar Kinija 
yra labai atsilikusi.” Bet 
kai ji nebebus “atsilikusi,” 
kaput bus mums visiems! 
Jeigu “Naujienų” redadak- 
torius dar nebus numiręs, 
tai ii* jį “geltonoji grės
mė” pasiims!

Tai matote, kur nudar
dėjo - menševikų dienraštis■ kurie lanko viešąsias mo- .

i kyklas Prieš juos nusideda »socializinu.
tėvai, kurie savo vaikus' .

■paveda kunigams ir davat-įNE SAV0 REIKALA1S 
i koms. |

Del repatrijavimosi
GRĮŽDAMAS Iš Argentinos, J. Gasiūnas buvo 

sustojęs Urugvajaus sostinėje Montevidejuje.* Ten jam 
sutikti buvo suruoštas pobūvėlis, kuriamą buvo apsikeis
ta kai kuriomis nuomonėmis. “Darbo” bendradarbis Br. 
Š—kas, apie tai rašo:

“Vyko įdomūs pasikalbėjimai apie lietuvių gyveni
nio sąlygas ir visuomeninę veiklą pas mus ir pas juos, 
Amerikoje. Kalbose, pasireiškė sutapimas pasaulinės 
taikos išlaikymo reikale, o taip pat ir jausmuose link 
senosios rtiūsų tėvynės, dabar sėkmingai atsistatančios 
po praūžusių karo audrų.

“Tačiau, kas liečia repatriaciją, pasirodo, kad Ame
rikos pažangieji veikėjai turi savystovią nuomonę, skir
tingą tmo mūsų. Jie mano, kad visi užsienio lietuviai į 
Lietuvą vistiek nesugrįš, ir todėl, pažangiųjų darbuoto
jų pareiga yra pasilikti čia, nepasitraukti iš veiklos po
zicijų, kad nesusilpninus pažangiosios spaudos bei orga
nizacijų.”

Taip, mes čia į repatriavimąsi kitaip žiūrime negu 
Pi'etų Amarikos lietuvių veikėjai žiūrėjo ir tebežiūri. 
Mes manome, kad neplaningas rePatriavimasis yra 
kenksmingas pažangiajam darbininkų judėjimui. Mes 
nepriešingi tam, kad lietuviai grįžta į Lietuvą, bet mes 
manome, jog prasilavinusieji veikėjai, galį veikti orga
nizacijose, galį raš*yti spaudai, neturi be plano grįžti: 
kurių buvimas vietoje reikalingas, turėtų pasilikti, gy
venti ir veikti. Lietuva niekur nepabėgs; bus galima jon 
sugrįžti ir vėliau.

Ji randasi šiaurvakarinia
me Kinijos kampe, prie Ta
rybų Sąjungos. 1921 me
tais ji paskelbė savo nepri
klausomybę, ir 1924 m. ten 
susiorganizavo Mongolijos 
Liaudies Respublika.

išnaudojimas ’ ir pavergi
mas jau eina prie pabai
gos. V. Sūnus

LMS Veikla
Savamokslė dailininke

Tiesiai ties Mongolija, i Lietuvos gautas įdo-’ 
už Sihkiango, pietvakari- L mus albumėlis, su i’epro- 
niam Kinijos kampe, yra j dukcijomis gamtovaizdžių, ... .. .
Tibetas, kuris užima 464,- kuriuos nupiešė savamoks- vaiįn? A taryblnlų 
000 ketv. mylių . Jis daug lė dailininkė Lidija M-eškai- 
tirščiau, apgyventas, negu • Lyte. Meškaitytė gimė £926 
Mongolija.

Seniau abi šios šalys bu
vo lygiai atsilikę. Tamsy-' 
bėję, varge ir skurde gyve
no kunigijos, pavergti dar
bo žmonės. Kaip Tibete 
dar šiandien ant 1.0 žmonių 
yra vienas kunigas (lama), 
taip buvo ir Mongolijoje. 
Sakoma, kad Mongolija bu
vo dar “šventesnė,” nes 
ant ’kiekvienų trijų žmonių 
buvo lama arba šamanas.

Kada 1924 m. Mongoli
joje buvo paskelbta liaudies 
respublika, tai buvę jos la
mos ii* dvarponiai pabėgo į 
Kiniją^ — lygiai, J _ 
bar iš Tibeto jie bėga į In
diją. Bėgliai paskelbė Mon
golijos liaudžiai “šventąjį 
karą.” Per daugelį metų 
jie su Kinijos reakcininkais 
'(tada Kinijoje dar viešpa
tavo dvarponiai ir kapita- 
l'ištai), su japonais puolė 
mongolų liaudišką santvar
ką. Mongolijos liaudis, su 
pagalba Tarybų Sąjungos,; gpįžo į savo tėvynę, 
atrėmė užpuolimus. | -----------------

1921 m. Mongolijoje tik: Roma. — Italijos preky- 
7 procentai gyventojų mo- i ba su Kinija žymiai padi- 
kėjo rašyti ir skaityti, gi1 dėjo.

Tibetas, kuris užima 464,- 
000 ketv. mylių . I rašytojų veikalus.

WELK RODĖ 
LIETUVIŠKĄ VALSĄ » 

šeštadienį, balandžio 11, 
9 vai. vakare, Lawrence 
Welk visoj Amerikoj per 
ABC-TV kanalą programoj 
pirmu kartu pateikė lietuj 
viską valsą, parašytą pag^ 
lietuviškos liaudies dainos 
meliodiją.* Valsą parašė 
kompozitorius Juozas Ber
tulis, programai pritaikė 
Welk muzikai. Lawrence 
Welk p r o g f a m ą įremia 
Dodge automobilių bendro
vė. Lietuvišką valsą Welk 
programai pasiūlė Los An
geles gyvenąs Algirdas 
Gustaitis, kuris kviečia, 
kad visi Amerikoj gyveną 
lietuviai šitaip garsintų lie
tuvių tautos vardą.

“Iš RYTŲ ŠALELĖS* 
PERRY COMO 
PROGRAMAI

Pasekdami Los Angeles 
lietuvių iniciatyvą, niujor
kiečiai jau pasiuntė prašy
mą garsiajam Perry 'Como 
per vieną savo programų^* 
padainuoti lietuvišką lii\i- . 
dies dainą “Iš Rytų Šalelės 
saulelė tekėjo, o iš vakare- .

- lių debesėliai ėjo...” • .
2 p.-Laisvė (Liberty) — Penktad., bal. L(April) 17, 1959 Surinko Sakalėlis

metais Antšvenčiuose. Karo 
metų ji tapo sužeista ir in
valide. Jau nuo pat savo 
vaikystės ji mėgo piešti. 
Jos akvarelės yra beveik 
miniatūrinės, tiktai 3 ir 
penkių colių dydžio, bet ne*- 
paprasto grožio ir realumo. 
Ji juose > vaišduoja savo 
gimtojo kaimo peizažą. 
Valstybė jai t dabar duoda 
pensiją, kad jai nereikėtų 
rūpintis pragyvenimu ir 
kad ji galėtų Višą ‘ laiką

SLA organas “Tėvynė” 
i pamiršta, kad toji organi- 
jzacija susideda iš įvairiau
sių pažiūrų ir įsitikininm 
lietuvių. Jos redaktorius 
pasidarė ištikimu reakci
onierių pastumdėliu. Jam 
net nepatinka tąš> kad kal
bama ir agituojama už tai- 

’• kų tautų ii’ žmonių sugyve
nimą.

Štai ir dabar jis šaukia: 
v. į “Nebus ramumo, kol Sovie- 

arnzius įaį neatsisakys p a v e r g ti 
pasaulį.” Bet kur ir kada 
j&u tie Sovietai siekė tą pa
saulį pavergti? Tokiais šū
kiais “Tėvynės” redakto- 

|rius kursto tąutas prieš 
Į tautas ir žmones prieš žmo- 
j nes.

Geriau būtų, jei jis pats 
nusiramintų ir liautųsi 
SLĄ narius gąsdinti išgal
votais baubais. Daug ge
riau būtų, jei jis susivieni
jimo organu ^kiltis panau
dotų narių gerdyės puosė-

reak-

i MENŠEVIKIŠKAS 
SUPUVIMAS
I Tiktai paskutiniai 

cinriai pablūdėliai šiandien
kelia šūkį, kad geltonoji 
žmonių rasė (Azijos žmo
nės) grūmoja visam pasau
liui. Tai obalsis europinių 
arba taip vadinamos balto
sios rasės šovinistų, Jis ky
la iš europinių imperialis
tų,, kurie jau per 
plėšia ir eksploatuoja A- 
zijos kraštus. Pridengimui 
savo plėšikavimo jie palei
džia darban propagandis
tus,, kurie gąsdina Europos 
ir Amerikos žmones.

Bet gal pirmu kartu men
ševikų spauda šitą imperi
alistinių plėšikų šūkį viešai 
propaguoja. Ir tai daro 
Chicagos menševikų “Nau- 
jenos” (bal. 11 d.). Jos 
įdėjo strapsnį po antrašte 
“Geltonojo pavojaus grės
mė Vakarams. Vėliau Įėjimui.

Jos piešinių rinkinys iš-
leistas spalvomis su iva- 
‘ ‘ ‘ ’ i,

i vokiečių ir francūzų kalbo
mis. Taip Lietuvos valdžia 
platina savo liaudies daili
ninkės garsą po visą pa
saulį.

kaip da- c^a^s rusų, anglų

Maskva. — žinios iš Kai- 
I ro, būk tarybinis laivas 
[“Gruzija” nuvežė į Iraką 
Į virš 800 ginkluotų kūrdų, 
yra grynas melas. Kurdai

"i •
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Neris klaidino [ Kas tai yra gina 
kryžiuočius arba miškas

Per šimtus metų vokiečių 
vadovaujami kryži u o č i a i 
puolė Lietuvą. Taipgi per 
šimtus metų jie neturėjo 
aiškių Lietuvos žemėlapių. 
Pirmieji vokiečių žemėla
piai Nemuną, kurį jie va- m,dūžiai: pušys, eglės, ber- 
dino Memel, klaidingai žy-;žai kitokį, 
mėjo. Kaune į Nemuną įte- j 
ka Neris, kuris ten atplau- i 
kia iš rytų. Nuo K a u n o ! 
Nemunas teka į vakarus ta 1. . . . . m 
kryptimi, kad į jį įteka Ne-R ka(,u8iai' Ten au-?a 8^ 
ris. Todėl vokiečiai nuo I ba\ u.°.gos- 
Kauno Nemuną laikė Ne-l^vuni^a 
ries upe, o ne Nemuną, 
kuijis Kauną pasiekia iš 
pietų pusės.

Žuvis su keturiomis 
akimis

Pietinės Amerikos ir Mek- 
[ sikos v a n d e n yse veisiasi 
[ žuvis, vad i n a m a “anab- 
i lėps.” Ji veisiasi upėse, 
ežeruose ir negiliuose jūrų 
pakraščiuose, kur yra žolių 

Ne_ ir kitų augmenų. Ji maiti- 
didelį, išvalytą miškelį va- [ naši,^gaudydama, peteliškes 
d i name gojumi.

Bet miškas skiriasi nuo 
gojaus. Miške auga įvairūs

Miškas arba giria, tai nė
ra bile medžių grupė.

| ir kitokius vabaliukus.
Kada ši žuvis stovi van

dens paviršiuje, tai jos akių 
viršai yra virš vandens ir 

(ji mato savo aukas. Bet 
i kad jai nesusidarytų pavo
jus vandenyje, tai tuo pat 

Prie pat žemės sama- laiku jai reikia matyti ir 
i nes, nedidukai krūmokšliai vandenyje.

Per ilgą laiką pas jas iš- 
veisiasi miško I sivystė dubeltavos akys, 

rvunija. i vienos mato viršų vandens,
Antrą miško aukštą suda- j o kitos vandenyje.

ro didesni medeliai, trečią-[ 
pusmedžiai, o pat viršų — 
aukšti medžiai, tie miško 

Nemunas yra 960 kilo-, galiūnai, 
metrų ilgio, o Neris—725.1 
Kilometras yra trumpesnis [ žmogaus gyvenime, 
uį mylią,

‘ sudaro apie dvi amerikines į lingą rakandams, 
m vi i as. v

Miškas yra keturių aukš- 
! tu.

Miškai yra labai svarbūs 
Jie ne 

trys kilometrai ■ tik duoda medieną, reika- 
namams, 

įrankiams, bet palaiko drėg 
mę, suteikia sąlygas veistis 
paukščiams, žvėrims, įvai
riausiai g y v ū n ijai. Kur 
žmonės miškų nepaisė, juos 

vedamas i išnaikino, ten dabar labai 
Daugiausia dar- (gailisi. Kur yra miškai, ten 

- ■ ų. inebus sausrų, nebus smėlio 
J Jungtinių Valstijų moksli- i PusrjynU, nes medžiai palai- 
'ninkai. t x - 
mų nėra, jie vieni kitiems jui ėdžių lapai išvalo orą. 
padeda. . - . . - - - -

Šiaurės Lediniuotajame | jjnamį jr užveisiami dideli

ŽEMĖS AŠIGALIŲ
TYRIMAS

Šiaurės ir Pietų žemės 
ašigalių tyrimas '----------
pirmyn.

jbuojasi Tarybų Sąjungos ir

Jų tarpe nesutiki-[ko drėgmę, jie tręšia žemę,

Todėl tarybinėse šalyse, jų 
[tarpe ir Lietuvoje, yra so- 

vandenyne dabar veikia! rn-]<ai- 
Jungtinių Valstijų ant le
do plaukiojanti stotis “Bra
vo” ir Tarybų Sąjungos 
Nr. 6. Abidvi šalys planuo- 
jafdar įsteigti po vieną.

Tokio. — Apsivedė Japo
nijos sosto įpėdinis Akihito 
su didelio turčiaus dukra 
Michiko Shoda.

Pasaka apie lenkus
“Laisvės” Skaitytojas pri

siuntė mums sekamą laiš-

Kaip kregždė išveda 
vaikus iš lizdo

Kregždė, kaip ir 
paukščiai, myli savo

“Gerbiamieji! ‘Laisvėje’ 
buvo rašyta apie tai, kodėl 
lietuviai paliokus vadina 
lenkais. Tai sena istorija. 
Senovėje lietuviai dėvėdavo 
kailio kepures, vilnomis į 
viršų, ik prisitaisydavo ver
šių ragus. Kai jie užsidė
davo tokias kepures su ver
šio ar karvės ragais, tai 
paliokai, pamatę lietuvius, 
bėgdavo ir 
davo: 
na!” 
Nuo to 
pradėjo paliokus nuo “len
kams!” vadinti lenkais...”

,Del šios pasakaitės
Mes dėkingi. Skaitytojui, 

kad prisiuntė laiškutį. Sa
vo laiku iš lietuvių antilendturi pamato, 
kų kalbėtojų esame šią pa-

nuo seniai buvo miestai, 
gamybos įmonės, kultūra. 
Varšuva jau nemažas mies
tas buvo 11-ame amžiuje, 
Krokuva dar prieš 1,300 
metų . Krokuva buvo lenkų 
(visliečių) sostinė nuo 700 
metų, o vėliau visos Lenki
jos iki 1359 m. Krokuvoje 
universitetas su astronomi
jos skyriumi, vienu iš ge
riausių tų laikų, įsteigtas 
1364 metais, o lietuviai pir
mąją knygą atsispausdino
me tik 1547 metais. Lietu
voje tada dar miestai buvo

vės kunigaikščių ir kitų as
menų paveikslus turime tik 
artistų pieštus. Kai kurie 
vokiečiai artistai nupiešė 
tūlus lietuvių kunigaikščius 
su pritaisytais ragais prie 
jų kepurių. Mat, vokiečiai 
kunigaiškčiai taip puošėsi, 
tai jie ir lietuvius kuni
gaikščius taip įsivaizdavo.

Lietuva buvo susirišusi 
su gudais, ukrainais ir ru
sais, tai jos ir kunigaikščiai 
panašiai rėdėsi, kai]) rusų 
ir ukrainų. Galvas jie da
bino šalmais, kurių viršū
nės buvo smailos, nes tai 
geriau galvą apsaugodavo 
nuo smūgių. Tokiomis ke
purėmis (šalmais) mes ma
tome Lietuvos kunigaikš
čius Mindaugą, Kęstutį, 

, , . . . . Gediminą ir kitus.Todėl pasaka, kad lenkai, 
pamatę lietuvius su veršio j 

(ar karvės ragais, bėgo, ne- i

fr lenkiškai šauk- menkučiai. Trakai buvo tik 
“Ja lenkamsi litvi- 8?^°?. cent2'a?: Kaunas“ 

(aš’ bijausi lietuvio).
laiko lietuviai ir

tik • pilis, Gediminas Vil
niaus pilį įsteigė tik 1323 
metais. Lietuviai negalėjo 
patys ir ginklų pasigamin
ti.

pašertos, tąn jos neteko to 
“didelio apetito.”

Ožkų pienas yra vienas 
iš gerųjų. Jis sveikas ir 
plačiai vartojamas gamy
bai įvairiausių sūrių.

ŠVIESOS GREITIS
Būsite pastebėję, kad žai

bas pralekia, griausmas tik 
vėliau girdimas. Arba jei
gu naktį kur šaudo, tai pa- ‘ 
matysite ugnį, o jau tik 
vėliu išgirsite šūvio garsą.

Garsas eina daug lėčiau/. 
negu šviesa, šviesos spin
duliai -eina 186,284 mylias 
per sekundę. Per metus ■ 
šviesos spinduliai nubėgtų 
$5,88,000,000,000 mylių, 
kas astronomijoje vadinasi 
“šviesos metais.”

PRIGYDĖ ŠUNIUI
GALVĄ

Balandžio 10 d. praneša
Maskvos, kad daktaras

Tain• » 
juos ir istorikai aprašo.

Bet geriausiai užvis liu-' 
Idija, tai likę Lietuvos ku- iš
nigaikščių antspaudai, ku- Vladimiras Demikovas pri- 
riais jie sutvirtindavo savo i gydė šuniui galvą. Opera- 
sutartis su rusais, vokie-;cija atlikta Maskvos labo- 
čiais, lenkais ir tt. Toki < ratorijoje. Sako, kad šuo, 
antspaudai yra Mindaugo, [kuriam kito šuns galvą pri- 
Kęstučio ir Gedimino, ku-igydė, jaučiasi gerai, 
riuose jie yra su smailais

1 ra" I 
gų. Vytautas dėvėjo kepu- ( 
rę, panašią į karūną, toks pienas yra vien tik gyvuli- 

jjo galvos aprėdalas yra ir'ninkystės produktas. Ta
lžiau tai netiesa: beveik pu- 

------- i sė žmonijos vartoja pieną, 
Apie ožkų “ėdrumą” | pagamintą iš augalų. Toks 

1---------------------------pienas pakankamai mais-
Daug žmonių pasakoja, tingas ir skanus.

j kad ožkos viską ėda. Ir daž-' Tropikų kraštuose pienui 
Inai atsitinka, kad jos ėda [gaminti naudojamos koko- 
i laikraščius, drabužius iriso palmių sultys, turtingos 
kas pakliuvo. Tyrimas pa-1 baltymais ir riebalais. Ki- 

i rodė, kad jos ėda todėl, jog j nijoje įvairiausi pi-eno pro- 
būna alkanos. Bendrai ož-dūktai: grietinėlė, grietinė, 

, rūgusis 
pienas gaminami iš sojos. 
Rodei čia soja užsėjami di- 
.džiuliai plotai.

, ... _ , . Prie to, lietuviai ir len-
saką girdėję. Bet pasakai- ^aį neturgj0 didelių karų.

Lietuvių kunigaikščiai savo 
tarpe žiauriau kariavo vie
ni prieš kitus, negu su len- 

jkais. Su 1200 metais vokiš- 
ki agresoriai (kryžiuočiai) 
pradėjo pulti Lietuvą ir į 
Lenkiją ir abi šalys dažnai [’ 
bendrai gynėsi. Su 1239; 
metais Į Rusiją atsigrūdo | 
mongolai (totoriai), kurie, 
puolė Lietuvą ir Lenkiją. ■ 
Ir prieš juos abi šalys ben- j 
drai kovojo — gynėsi. Gi i 
1385 m. Krėvos pilyje buvo. 
padaryta sutartis jungti fe-1 
deratyviais ryšiais Lietuvą 1 
ir Lenkiją.

Kas dėl ragų, tai tenka 
;abejoti, kad jais daugelis! 
lietuvių “puošėsi.”

lte neturi pagrindo. Viena,
kiti i žodis “lenkamsi” (bijomės) j 

# * yra vėlesnių literatūros lai-'
kus, juos peni, prižiūri, gi- lenkų žodis. Seniau sla- 

Bet kada vaj j0 vietoje vartojo “bo-

vai-

na nuo priešų. . 
motina ir tėvas padaro iš
vadą, kad jaunikliai yra 
pakankamai dideli, galį pa
tys skrajoti ir maitintis, 
tai imasi gudrumo

Jaunikliai vis 
lizde ir laukia maisto. Ta
da motina parsineša pilną 
snapą maisto ir sėdi toliau 
nuo jų, kad jie matytų. Jei
gu ir tada jie neina prie 
motinos, tai ji pradeda su 
maistu skrajoti pro jaunik
lius. Tie, raginąmi maisto, 
pakyla iš lizdo ir vejasi mo-

PIENAS Iš AUGALŲ
Daugelis galvoja, kad

jazno,” nuo “boi” (mūšio) 
žodžio.

Kita, Lenkijos valstybė 
susicentralizavo dar kuni-

* dar sėdi S'a^ščio Boleslovo Drąsiojo 
I gadynėje, 992-1002 metais, 
I apie 250 metų pirma negu 
Lietuva. Gi centralizuota 
valstybė visada buvo galin
gesnė.

Trečia^ lietuviai gyveno 
miškuose, prie ežerų ir žu
vimis • turtingų ųpių. Jie 

'atsiliko nuo savo kaimynų. , 
tiną. Kai tik jie palieka Lenkija tapo krikščioniškai 
lizdą, tai motina ir tėvas šalimi 966 metais,! o Lietu- 
pamaitina, o paskui1 išmoko va tik 400 metų vėliau, 
pačius susirasti maisto.

Iš gilios senovės nuotrau- “karvės, 
kų nėra, nes nebuvo ✓ foto- stoka maisto.

Ketvirta, 'Lenkijoje jau grafavimo prietaisų. Seno-

ikos yra neturtingų žmonių sviestas, varškė, 
” Joms nuolatos

Kur ožkos buvo tinkamai

Mok. J. Siderevičius

"NEKALTO PRASIDĖJIMO 
PRIEDANGOJE

Apie katalikų bažnyčią skaitė garsųjį Seinų vys-
Nė viena bažnyčia neturi kūpi jos valdytojo . pialoto 

tokios plačios ir didelės Antanavičiaus aplinkraštį, 
kadrinės organizacijos, kaip įkuriame tikintieji buvo 
Romos katalikų. Be milži- i kviečiami gaudyti ir išdavi- 
niškos kunigų ir vyskupų • žandarams revoliucio- 
armijos dar yra apie 4 0 (L nierius- 
vienuolijų su skyriais vi
suose pasaulio kampuose. 
Gerokai jų buvo ir Lietuvo
je. Jų tarpe žymią vietą 
užėmė marijonai — “Mari
jos n -e k a 1 to prasidėjimo” 
brolija, sutrumpintai loty
niškai—MIC.

Katalikų bažnyčioje šis 
vaidas populiajus. Dar vi- 
dtframžiais kraugeriai kry
žiuočiai vadinosi “šventos 
Marijos Teutonų ordinu.” 
O šiemet aršus revanšistas, 
Vakarų Vokietijos katali
kų lyderis ir federalinis 
kancleris Adenaueris ne be 
Romos palaiminimo buvo 
pakeltas “šventos Marijos 
ordino” riteriu.

Pažvelkime, kas slypi po 
“Marijos nekalto prasidėji
mo brolijos” uždanga.

Marijonai Lietuvoje
. XIX amžiaus pabaigoje 

marijonai buvo beišnykstą. 
Paskutinis jų vienuolynas 
su keliais nariais vos laikė
si Marijampolėje. Didesnio 
aktyvumo jis parodė 1905 
m. Tų metų “Darbininkų* 
balso” 4 nr. pranešimu ma- 
afikmas kunigas Senkus rin- 
kovanias apie vietinius 
maištininkus ir jas perda- 
vinėjo caro policijai. Lie-

tokios plačios ir

Jis 
kad 

nak- 
poli-

Marijono Senkaus pėdo
mis ėjo jo finansuojamas 
laikraštis “Šaltinis.” 
savo skiltyse pranešė, 
1906 m. Gižuose iš po 
ties atsiradusios prie
ei jos būstinės kartuvės — 
įspėjimas caro tarnams — 
buvo revoliucionieriaus Pr. 
Lingio darbas. Sužinoję tai 
žandarai Lingį areštavo.

Popiežiaus pastangos
Gyvenimo praktika rodė, 

kad policinėmis priemonė
mis negalima užkirsti ke
lio revoliucijai. z Todėl Va
tikanas po 1905-1907 metų 
revoliucijos, aktyvindamas 
kovą prieš socializmą, grie
bėsi naujų metodų. Buvo 
reorganizuota marijonų 
brolija. Ji Rusijos vakari
niuose pakraščiuose turėjo 
užsiimti socialine demago
gija ir tuo būdu atitrauk
ti žmones nuo socializmo, 
nuo revoliucijos.

1909 m. rugpiūčio 29 d. 
Varšuvoje neviešai susirin
ko keturi “socialai”: tur
tingiausias Suvalkijos kuni-! 
gas ir paskutinis išlikęs 
marijonas Senkus, turtingo 
Šilgalių kaimo ūkininko sū
nus kunigas Pr. Bučys, su
sirinkimo iniciatorius Mo-

pos 17 d. jisai iš sakyklos kolų kaimo 30 hektarų ūkio
i

savininko sūnus kunigas J. 
Matulevičius ir patalpos 
šeimininkas Varšuvos vys
kupas Rūškys—turtingiau
sio Sasnavos žemvaldžio sū
nus. Pastarasis aprobavo 
nutarimus, o Vatikanas de
kretu nr. 3544-09 patvirti
no marijonų vien u o 1 i j o s 
pertvarkymą.

Jurgis Matulevičius
Iš šios ketveriukės išsi

skyrė Jurgis Matulevičius, 
uolus “krikščioniškojo soci
alizmo” trubadūras. Vati
kane buvo aukštai vertina
ma jo fribūrgiškė diserta
cija (Doctrina russorum de 
iustitia originalis), kurioje 
tradicinę popiežiaus eks
pansiją į Rytus jis stengė
si pagrįsti nauja, imperia
lizmo sąlygas atitinkančia 
religine filosofiją. Matule
vičius buvo tinkamiausia 
kandidatūra trūni j a n č i ą 
feodalizmo senieną — ma
rijonų vienuoliją — pritai
kyti imperializmo tarnybai, 
arba, vatikaniška terminO- 
1 o g i j a tariant, šiuolaiki
niams bažnyčios reikalams.

Matulevičius 1909 m. su
organizavo Kaune “sociali
nius kursus” — seminarą 
kunigams apie tai, kaip 
smaugti socialistinį darbi
ninkų judėjimą. Kursuose 
dėstė kunigai Būčys ir 
“oberpolicmeisteris” Olšaus
kas bei li4uvių tautos išda
vikas Smetona. Marijonams 
padedant, panašūs kursai 
buvo organizuoti Mąrijam-

polėje. Čia prisidėjo naujas j pamatė, kad dalykams ir 
lektorius — būsinįasis dar-1 toliau taip einant, jiems 
bo žmonių budelis Voldema- i blogai gali būti, ir tokiu bū
ras. J

Su dvarininkais
Skelbiamąją teoriją ma

rijonai vykdė praktikoje. 
Norėdami atitraukti žemės 
ūkio darbininkus i nuo V. 
Kapsuko ir kitų Revoliuci
nių socialdemokrątų vado
vaujamos streikų kovos, dar 
prieš pirmąjį pasiulinį ka
rą Marijampolėje jie lipdė 
“lietuvių krikščionių lauko 
darbinjnkų draugiją.” Į jos 
eiles pateko didžiausi dar
bininkų išnaudotojai darb
daviai ir patys marijonai. 
Pastarųjų pasiūlytnu drau- 
gijos garbės , pirmininku 
buvo išrinktas 20 dvarų sa
vininkas Gauronskis. Tai 
atitiko marijonų skelbiamą 
“socialinę programą” ir va- 
tikaniškąją “Rerūm nuva- 
rum” encikliką, kurios re_i- 
kalauja iš darbininkų pa
klusnumo savo' išnaudoto
jams, o iš pastarųjų — 
“bendradarbiavimo” su iš
naudojamaisiais. 1909 m. 
“Šaltinis” nr., rašydamas 
apie tą draugiją, šitaip nu
sakė jos tikrą j į.( tikslą: 
“...reikia džiaugtis ir padė
ti tokiai draugijai, nes ji 
užkirs kelią sociąlistų pra
gaištingam darbui.”

'V. Mickevičius/- Kapsu
kas savo brošiūroje “Kaip 
kunigai rūpinasi -darbinin
kais,” paminėdamas šios 
dragijos įsteigimą, rašė:,

—Mainėsi laikai, mainė
si ir kunigai. Darbininkai 
įsitraukė j kovą su išnau
dotojais. Didžauši kunigų 
keiksmai ir gąsdinimai jau 
nieko nereiškė./. Kunigai

du šoko prie darbo: paslėpę 
vilko nasrus, pradėjo rody
ti lapės uodegą.

Tikrove ir metasi
Matulevičius pas i d a r ė 

pertvarkytos marijonų vie
nuolijos viršininku — “ge
nerolu MIC.” Jis buvo ma
rijonų oficialios ir slaptos 
politinės platformos auto
rius. Iš paviršiaus mari
jonų įstatai buvo nekalto 
pobūdžio: paklusnybė, ne
turtas, misijinė dievo žo
džio propaganda. Kokie iš 
tikrųjų buvo marijonų tiks
lai ir taktika, matyti iš šios 
J. Matulevičiaus 1910 
dienoraščio ištraukos:

“...ar negalėtume jau 
rasti slaptos vietelės, ar
mokėtume gi jau pasislėpti 
taip, kad niekas, kam to ne
reikia, mūs nežinotų. Argi 
mes jau nemokėtume savo 
sumanymų ir darbų nuty
lėti... Ypač mums turėtų 
rūpėti Rusijos' ir Sibiro 
plotai... tikslui-pasiekti tu
rėtume pasinaudoti visokio
mis priemonėmis: ir 
prastų kunigų, ir, kur 
riau išeina, vienuolių, 
kur tai patogiau yra,
sauliškių rūbais, ir darbais, 
ir mokslu, ir turtais, ir sa
vo krauju, ir viskuo.”

Šia* taktika marijonai pla
čiai naudojosi po Spalio so
cialistinės revoliucijos. J ų 
vienuolynai atsirado Lenki
joje, Londone, Friburge, o 
taip pat “pirmoje ugnies 
linijoje” — lenkų okupuo
toje Vakarų Baltarusijoje, 
Lietuvoje, Latvijoje.

m.

su-
ne-

pa- 
ge- 
ir,

pa

Vatikane susirūpinimas
Nuo Spalio socialistinės 

revoliucijos Vatikano diplo
matija Europos rytuose pa
sidarė ypatingai aktyvi. Du 
geriausius savo diploma
tus Pačelį ir Ratį Vatika
nas pasiuntė į Miuncheną 
ir Varšuvą (Ratis buvo 
siunčiamas į Tarybų Rusi
ją, tačiau jo neįsileido). 
Šių dviejų nuncijų pasiūly
mu ir vokiečiu karinės va
dovybės sutikimu Vatika
nas marijonų generolą Ma
tulevičių paskyrė Vilniaus 
vyskupu.

Įsikūrus Tarybų valdžiai 
Vilniuje, Matulevičius daž
nai vykdavo į Varšuvą pas 
Ratį, o pastarasis — į Vil
nių. Matulevičiaus vado
vaujami bažnytininkai Lie
tuvoje vedė įžūlią antitary
binę kampaniją.

Suokalbis
Kai 1919 m. Vatikanas 

Ratį pakėlė į nuncijus, gre
ta naujo diplomatinio ran
go turėjo būti keliamas ir 
bažhytinis laipsnis į arki
vyskupus. Ta proga Ratis 
vykdė “dvasinį susikaupi
mą” rekolekcijose. Joms 
vadovauti, aplenkęs lenkų 
įžymius dvasininkus, jis 
pasikvietė Matulevičių. Iš 
tiesų tai buvo labai slapta 
politinė konferencija, ką 
pripažįsta kitas marijonų 
lyderis Būčys. Jis rašė:

“Bięljanuose nuošaliai yra 
mažas mūrinis namelis, ku
riame kitados užsidarydavo 
ir melsdavosi didysis Lietu
vos kunigaikštis Jonas Ka
zimieras. Tame namelyje 
yra keturi mažyčiai kamba-

rėliai. Juose užsidarė būsi-»„
* » i r ?■

masis arkivyskupas Rati su ’ 
Vilniaus vyskupu J. Matu
levičium. Arki vys kūpąs 

i Rati per aštuonias dienas 
i tenai rekolekcijas laikė, o 
vyskupas Matulevičius jas • 
vedė. Diplomatai suprato, 
kokią išvadą priėjo nunci
jus... kad jį pasirinko dva
sios vadu taip svarbiam 
reikalui... Kas tų rekolek- \ 
cijų metu vyko... žino vien.. 
Kristus ir... ark. Matulevi
čius.” i

Vilniuje Matulevičius bu
vo aktyvus antitarybinių 
demonstracijų ir propagan
dos per bažnyčias organi
zatorius.

Popiežiaus vaidmuo
Marijonas P. Brazys,, už-. 

įsimindamas; apie Ratį, ta- ‘ 
pušį popiežiumi Pijumi XI, 
naiviai aiškino, esą popie
žių prie Lietuvos pririšę du 
marijonai — Kulvietis ir 
M a t u 1 e v ičius. Kulvietis, 
vykdydamas kažkokį Račio 
duotą uždavinį, 1919 me
tų gegužės 21 d. Varšuvo
je “mirė didvyriškai eida
mas pareigas.” Tuo metu 
baltieji lenkai vykdė inter
venciją prieš Tarybų Lietu
vos, Baltarusijos ir Ukrai
nos respublikas. Be to, kaip- ' 
nurodo P. Karmanskis sa
vo knygoje apie Vatikaną, 
nuncijui Račiui Varšuvoje, 
vado vaujant dvasininkija 
varė šnipinėjimo-diversijos 
darbą. Todėl ir paslaptine 
gas Kulviečio žuvimas grei- . 
čiausia surištas su Vatika^ ’ 
no antitarybinėmis intrigo- 
mis.

(Bus daugiau) z ' •
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E. MIEŽELAITIS-DIDELIO
TALENTO POETASlc?

E. Mieželaitis gimė 1919 
m. darbo žmonių šeimoj. 
Pokario laikotarpiu savo ly
riškais eilėraščiais išaugo j 
vieną įžymiausių Tarybų 
Lietuvos poetų. Apie Mie
želaičio didelį talentą, nuo
stabų vaizdingumą, lyrizmą 
liudija jo “Broliška poema” 
ir kelios eilėraščių knygos, 
išleistos 1955-1958 m. Man 
teko dalyvauti literatūros 
vakaruose, kuriuose Mieže
laitis skaitė savo eilėraš
čius. Poetas visada susi
laukdavo labai karštą prita-. 
rimą aplodismentais. “Bro-' 
liška poema” setatoma sce
noj. Čia autorių irgi lydi 
aplodismentų audra. Mie
želaitis tapo populiariu, la
bai mėgiamu poetu.

Už ką tarybiniai žmonės 
gerbia savo dainių? Jis pa
sidarė puikiu poezijos meis
tru. Jis savo kūriniuose pa
vaizduoja darbo žmonių pa
tosą kuriant komu n i z m ą 
Lietuvoj. Lyriškais, labai 
giliai į širdį smingančiais 
vaizdais Mieželaitis dainuo
ja apie tautų draugystę. Vi

si tarybiniai žmonės tautų 
draugystę laiko savo bran
giausia idėja, savo laimingo 
gyvenimo saule. Šią saulę 
norėtų užsienin pabėgę na
cionalistai aptemdyti. Bet 
nacionalistų tuščios pastan
gos. Tautų draugystė į lie
tuvišką žemę yra įaugusi 
ąžuolo šaknimis. Ir tary
biniai skaitytojai labai di
džiuojasi, kad Mieželaitis 
įspūdingais vaizdais, muzi- 
kališka eilėdara prabyla 
jiems svarbia tema.

Savo poezijoj poetas pa
vaizdavo Lietuvos darbo 
žmonių skurdą buržuazinės 
santvarkos sąlygomis. Kar
tu autorius piešia, kad pro
letariatas, vadovaujamas iš 
gilaus pogrindžio Lietuvos 
Komunistų partijos, ryžtin
gai kovojo prieš buržuaziją, 
už socialistinę Lietuvą, už 
tokią Lietuvą, kurioj pa
kaktu ir “duonos, ir rožių” 
(Marksas). Ir Tarybų Lie
tuvoj medžiaginė ir kultūri
nė gerovė subujojo, pražy
do, kai jos padangėj ė m ė 
šviesti naujo gyvenimo sau

lė, komunizmo saulė.
Kolūkiečiai trakto r i a i s 

aria laukus, augina gausų 
derlių. Elektros šviesa vi
siems laikams iš lietuviško 
kaimo išsklaidė vargo, tam
sos, kultūrinio atsilikimo 
rūkus. Apie nacionalistų gi
riamą buržuazinį kaimą Sa
lomėja Nėris 1935 m. rašė, 
kad “kaimą skolos karia.” 
Mieželaitis dainuoja jau 
apie kitą kaimą — derlingų 
laukų ir naujų mokyklų 
kaimą, apie traktorių ir 
elektros šviesos kaimą. 
Perfrazuojant Markso di
džius žodžius, galima pasa
kyti: Tarybų Lietuva pra
žydo ir dosnia duona, ir 
vešliomis rožėmis.

Mieželaičio talentą atra
do, atkasė, išpuoselėjo tary
binė santvarka. Mieželai
čio poezijos žiedų puikus 
pražydimas liudija, kad pa
bėgę nacionalistai - dipukai 
šlykščiausiai meluoja, neno
rėdami matyti lietuvių ta
rybinės literatūros klestėji
mo. Toks smurtas prieš Ta
rybų Lietuvos klostančią

ekonomiką „ir kultūrą iš
plaukia iš nacionalistų ak
los neapykantos. Ką gi, ak
lieji nemato saulės. Bet 
saulė šviečia viršum Lietu
vos, nebodama nacionalisti
nių neregių. Kai naciona
listai valdė Lietuvą, Lietu
vą slėgė naktis 
listai svaičioja 
grąžinti. Niek 
neišdegs! Sau

Taip, Mieželaičio poezija 
— tai komunizmo žiburys, 
šviečiąs Tarybų Lietuvai 
kelią į dar gražesnio gyve
nimo viršūnes.'

Su Mieželaičiu susipaži
nau 1940 m., atkūrus Lie
tuvoj Tarybų valdžią. Tuo
met jis redagavo dienraštį 
“Komjaunimo Tiesą.” Jo 
prašomas, parašiau ir šia
me laikrašty atspausdinau 
savo apybraižą apie didįjį 
Leniną, revoliucijos poetą 
Majakovskį, Gogolį, Tarp
tautinę moters dieną, pata
rimą' pradeda n tiems poe
tams ir kit. 1941, m. sau
sio mėn. Mieželaitis, suži
nojęs, kad aš kalėjime 1939 
m. parašiau apsakymą “Žy
dę,” paprašė “Komjaunimo 
Tiesai.” Šį apsakymą Mie
želaitis spausdino tęsiniais 
“Ko m j a u n i m o Tiesoje”

Naciona- 
tokią naktį 

ad jiems tai 
lė negęsta!

15-20 numeriuose. į apie tarybinių karių žyg- ŠYPSENOS1941 m.
Bet šio apsakymo pabaigos, 
apie 7 pusi, mašinėlės, šiam 
laikraščiui neparuošiau — 
ji žuvo hitlerinės okupacijos 
metu su visu mano archy
vu: su mano kalėjime para
šyta ilga studija “L. Tolsto
jaus Ana Karenina,” “L. 
Tolstojaus Nechliudovas,” 
su tais rankraščiais, para
šytais kalėjime ir tarybi
niais metais, su A. Venclo
vos, J. Kaškaičio man rašy
tais laiškais, mano dieno
raščiais ir kit. Apsakymą 
“Žydę” parašiau, norėda
mas d e m a s k u oti fašistų 
skleidžiamą antisemitizmą.

Tuomet apie mano ilgą 
apybraižą “Užrašai iš kalė
jimo,” atspausdintą 1940 
m. “Darbo Lietuvoj,” Mie
želaitis man pasakė:—Apy
braiža apie kalėjimą man 
patiko. Tuo, apie ką auto
rius rašo, negalima nepati
kėti. Matyt, visa tai auto
riaus jautriai pergyventa, 
iškentėta.

Taigi Mieželaitis jautriai 
vertino kitų rašytojų litera
tūrinį darbą. Tėvynės karo 
metu jį sutikdavau Mask
voj. Pabuvojęs Oriolo fron
te, Mieželaitis ugnimi ir pa
raku parašė ciklą eilėraščių

darbius.
Trečiojo Lietuvos Tarybi

nių rąšytojų suvažiavimo 
išrinktas plenumas poetą E. 
Mieželaitį išrinko LTSR 
Tarybinių Rašytojų Valdy
bos Pirmininku. Taip pat 
Tarybų Lietuvos komuniz
mo statytojai jį iškėlė kan
didatu į LTSR Aukščiausio-! 
sios Tarybos deputatus.

Visa tai Mieželaitis nusi- Į 
pelnė savo žavingais revo 
liuciniais kūriniais.

A. Liepsnomis 
Kaunas, 1959-LLL-12 d.

Jauna moteris, gerai atro
danti, klausia vyro. — Ar ta 
kresė yra liuosa, gerbiama^ 
sis?..

Vyras. — Taip, gerbiamoji, 
yra liuosa, o taipgi ir as pats...

Mokytojas. — Kada yra tin- 
■ kalniausias laikas skint obuo- 
I iius ir kriaušes nuo medžių?..

Mokinys. — Kada sodo <ja- 
botojas miega ir šuns nėra 
.sode... x ■

Jakarta. — Indonezijon 
atvyko JAV Valstybės sek
retoriaus pagalbinikas 
D. Dillonas. Jis tarsis, 
Indoneziją patraukus į 
karų pusę.

C. 
kad

Tai jau prastas dalykas, ka- 
1 da moteris sako “pabučiuok 
mane,” o vyras klausia, “už

Londonas. — Darbiečiai 
kritikuoja Anglijos valdžią, 
kad ji perdaug pinigų iš-' 
leidžia apsiginklavimui.

Hartford, Conn.

Istorijoje nėra pažymėtai 
kad žmogus, leidęs savo gyve
nimą lengvai, būtų palikęs var
dą', vertą žmonijai minėti... *

Kada mes įtekmės tarp jau
nos gentkartės netenkame, -Vai 
jau mūsų darbas visuomenėj* 
baigiasi...

I. J. Bartkus fc

Svarbi Naujiena

Operetė “Čigonai’’
Suvaidins

WORCESTER AIDO CHORAS

Kaip suprasti ir pamilti muziką
Rašo kompozitorius D. šostakovičius

jnuoliu verkiame prie užmi-'ki. Jie pradingo be pėdsakų 
gusios mergaitės karsto, o todėl, kad žmonės savo at-

(Pabaiga) j

Tolstojus, kurio kūriniuo-i 
se yra daug gilių ir puikių 
aprašymų apie tai, kaip 
muzika veikia žmones, taip 
pasakoja apie vieną kon
certą:

“Tai liūdnai švelnūs, tai 
staigiai — ilgesingi garsai 
laisvai pynėsi tarp j 
plaukė ir plaukė taipgrakš-j 
čiai, taip stipriai ir taip ne-1 
sąmoningai, 
buvo girdėti, o savaime lie
josi į kiekvieno sielą kažko
kia puiki srovė senai pa
žįstamos, bet pirmą kartą 
išreikštos poezijos”.
. Seniai pažįstamos poezi-|įies jas befc kad 
jos... Didele muzika leidžia' J - - - ----
ne tik įsiklausyti vidujinį visuomeninėmis, 
liaudies balsą, bet ir patį-i 
save joje išgirsti. Kaip ir: 
kitos meno šakos, ji tikra! 
yra tik tuo atveju, kada 
kiekvienas, su ja bendrau
damas, randa joje paaiški-

atlieknt operą
ma”, 
nu
meilės ir godumo kovą.

Bet ir tai ne viskas.
Muzika ne tik sužadina 

iki to laiko žmoguje snau-
• ūžiančius jausmus, bet duo
da jiems ir išraišką. Ji lei-

, , , . džia žmogui išlieti tai, kas
i, Kad ne gai sai subrend0 jo širdyje, kas se- 

imai prasėsi pasaulin, bet 
i nerado išeities.

Muzikos savybė yra ne 
.vien ta, kad vienu ir tuo 
I pačiu metu išreiškia liau-

[ žmo
gaus mintis ir idėjas paver
čia visuomeninėmis. Klau
sydamas muzikos, žmogus 
nagali n epą j austi savo ry
šio su visu pasauliu, negali 
negirdėti, kad jo širdis pla
ka kartu su didele liaudies 
širdimi ir jo mintys plaukia 
_______  ______ ; troški
mu ir lūkesčiu sraute, t-

Muzika suburia žmones.
■ Prisiminkite savo jausmus, 
i kada atliekama didinga 
! “Internacionalo” melodija. 
.Kaip stipriai, kaip gyvai 
j tose minutėse jaučiamas vi- 

’ :sų žmonių, kovojančių prieš 
į kapitalistinę priesp a u d ą,

, Muzika pakelia žmogų, i tarpusavio ryšys, 
taurina jį, sutvirtina jo- Tikroji muzika 
vertę, tikėjimą savo viduji-.yra revoliucinė,

. nėmis jėgomis, savo di-i žmones, 
džiuoju pašaukimu. Tikroji 
muzika turi galimybę per
duoti pergyvenimus, kurie 
joje išreikšti paties klausy
tojo pergyvenimais, padaro 
Žmogų didelių jausmų ir 
idėjų bendrininku. Muzikos 
dėka žmogus pasikelia į to
kias dvasines viršūnes, ku
riose jis būna tiktai aukš
čiausio savo aistrų įtempi
mo momentais, kritiškose 
ir sprendžiamose minutėse. 
Klausantis Beth h o v e n o, 
mes kartu su* juo šturmuo
jame Bastilijos dvasią, kar
tu su juo mes pergyvename 
tas šviesias žmonijos valan-

? das, kada ji nematomai pa
spartina savo žingsnius 
pirmyn ir išvaduoja save iš 
feodalinių priespaudos 
grandinių.

Klausydami Čaikovskio 
« “Romeo ir Džiuljeta”

nimą to, kas paslėptai gy-;^iX liaudies 
veno jo paties sieloje, kas1 
slypi joje, kas ligi šio lai
ko jam pačiam buvo nesu-! 
prantama. Laimė, atnešta 
muzikos, iškyla dar ir to
dėl, kad žmoguje, jai vei
kiant, prisikelia iki šiol | 
snaudžiančios sielos jėgos 
ir jis jas atpažįsta.

“Pikų.Da- mintyje saugo tik tai, kas 
mes kartu su Germa- padeda jiems jų kovoje už 

pergyvenam tragišką geresnę ateiti-
Kiekvieną kartą, kada 

I žmonija žengia į priekį, pir
mose jos gretose kartu su 
vėliavnešiais eina muzikai. 
Jie suteikia drąsiems' ir 
stipriems kovotojams jėgų, 
jie paskatina silpnus ir svy
ruojančius.

Viduramžių feodalinė 
santvarka buvo sugriauta 
ska m b a n t “Marseljetės” 
garsams. Iš kapitalistinės 
vergijos grandinių žmonės 
buvo išlaisvinti aidint ga
lingam “Internacionalui”. 
Prancūzų revoliucijos epo
cha pagimdė Bethoveno ir 
Šopeno muziką. Kovoje už 
beklasę visuomenę, už nau
ją santvarką, už laisvą ir 
protingą žmogų gimsta pui- 

i kiausi kūriniai, kuriuose 
teisingai atsispindi didelės 
kovos tarp gėrio ir blogio 
gilumas ir užmojis, gėrio ir

visada 
ji suburia 

, jaudina juos, šau
kia pirmyn. Dargi giliai ly
rinėse, jautriose ir švelnio
se Šopeno melodijose slypi 
didelė išsilaisvinimo jėga. 
Vokiečių kompozitorius Šu
manas ne veltui jas pavadi
no patrankomis, pridengto
mis gėlėmis.

Tikroji muzika gali iš
reikšti tiktai didelius hu
maniškus jausmus, tiktai 
priešakines humanistines 
idėjas. Jeigu muzika yra be
spalvė ir neturtinga, tuo
met ji nieko negali išreikš
ti, bet jeigu ji turininga ir 

jgili, ji sustiprina žmogaus 
sielą, šaukia į laisvę, į ju
dėjimą pirmyn.

Mes nežinom nė 
muzikinio kūrinio, 
apdainuotų pagiežą, 
kantą, plėšikavimą, 

imas dalykas, kad

mybės ir ateityje. Ji augs 
ir vystysis amžinai, kaip 
amžinai augs ir plėsis žmo
giškoji dvasia.

Kaip reikia įprasti klau
syti simfoninę muziką, su
prasti ir pamilti ją? Bevil
tiškų žmonių šiuo požiūriu 
nėra. Muzikos mėgėjais bei 
žinovais niekas negimsta, o 
tampa. Reikia turėti galvo
je ir tai,, kad nei jokia kny
ga ar brošiūra negali žmo
gaus sieloje ,iš’karto pada
ryti perversmų.,

Dėl to negalima laukti, 
kad, perskaičius šį straips
nį, kas nevertino ir nemylė
jo simfoninės muzikos, iš 
karto taps jos žinovu ir 
vertintoju.

Norint, kad muzikinis 
menas taptų artimu ir pri
einamu, kaip ir visos kitos 
meno šakos, reikia tam tik
rais atvejais įdėti triūso ir 
atkaklumo. Muzikos negali
ma suprasti iš karto ir vi
sam laikui. Ji palaipsniui 
atveria savo lobynus ir ap
dovanoja jais atkakliausius 
ir užsispyrusius.

Norint pamilti muziką, 
pirmiausia reikia jos klau
sytis. Reikia vaikščioti į ge
rus mėgėjų bei profesiona-Kuris labiausia vertina

mas iš kompozitorių, rimto- lų koncertus, klausyti mu- 
sios muzikos kūrėjų? Ku-jzikąper radiją, iš plokštelių, 
rie kūriniai iš pasaulinės Savo skonį reikia auklėti 
muzikos klasikų yra ge- klausantis geriausių muzi- 
riausi?

Šie klausimai visada ma-i šiuolaikinių 
ne pastato į keblią padėtį, i kūrinių, palaipsniui perei- 
Neseniai vienas prancūzų nant nuo labiaun prieina- 
žurnalistas paklausė ma
nęs: “Jeigu jums prireiktų 
išvažiuoti į neapgyventą sa
lą ir su savim būtų galima 
pasiimti radiolą su šešio
mis plokštelėmis, kokią mu
ziką jūs • pasirinktumėte ?’;

Aš negalėjau jam atsaky
ti. Muzika yra labai įvairi, 
joje atsispindi įvairūs jaus
mai ir mintys. Musorgskis 
visai nepanašus į Šopeną, 
Rimskis-Korsakovas į Bet
hoveną. Bet mums lygiai 
vertingas ir herojinis di
džiojo Bethoveno tvirtu
mas, ir Musorgskio galin
gumas, ir sielą nuskaidri
nančios šviesios ir ryškios 
Šopeno baladės ir polonezai.

[Kuo daugiau yra kompo
zitorių, tuo daugiau žmo- 

-vir$į muzikinių kūri
nių, tuo turtingesnis ir jo 
vidujinis pasaulis. Muzikos

kinės klasikos, geriausių* 
kompozitorių

vieno
kuris

neapy-igus ži
Gali-

tokius
xvviuev ii x/zauijcva , mes ; kūrinius kas nors ir kūrė, lobynai neišsemiami, o taip 

kartų su įsimylėjusiu jau! bet jie negalėjo būti menis-

mų prie sunkesnių ir giles
nių kūrinių.

Dabartiniu metu po kom
pozitorių suvažiavimo, pas 
mus jaučiamas pagyvėji
mas visuotiniame muziki
niame švietime. Organizuo
jama visos Rusijos chorų 
draugiją, geriau bus orga- 
nizuotaę muzikos dėstymas 
mokyklose. ; Bus kovojama 
už visuotinį muzikinį raš
tingumą. Jaunimas tuo tu- 
turetų pasinaudoti. Didelę 
reikšmę įsisavinant muziki
nį meną turi muzikinis mė
gėjiškumas. Žmogus, suge
bąs groti kokiu nors muzi
kos instrumentu, giliau su
vokia mužiką, geriau c su
pranta kompozitoriaus 
mintis. Del to visokeriopai 
reikia vystyti naminius 

. muzikinius užsiėmimus.
i Šiuo metu muzikinis mė-
* gėjiškumas- truputį yrą ap-
• leistas. Tai, ‘ atrodo, paaiš-

kinama tuo, kad anksčiau, 
kada žmonės norėjo klau
sytis muzikos savo namuo
se, patys ją ir atlikdavo. 
Dabar gi tam reikalui už
tenka įjungti radijo apara
tą arba uždėti ant radiolos 
plokštelę. Bet garso užra
šymo progresas neturi 
kliudyti naminiam muziki
niam lavinimuisi.

Labai svarbi protinga 
muzikos propaganda. Pa
vyzdžiu šiuo atžvilgiu yra 
Leningrado filharmonija. 
Pereitais metais ji, be 
įprastinių, nuolatinių įvai
riais ciklais abonementinių 
koncertų, išleido dar ir spe
cialius abonementus Kiro- 
vo vardo fabriko darbinin
kams, universiteto studen
tams ir kt.

Baigdamas aš noriu pa
liesti dar vieną svarbią te
mą. Kaip ir visos kitos me
no šakos, muzika negali 
vystytis be visuomenės dė
mesio ir palaikymo. Simfo
nija yra mirusi,' kol ji nėra 
išpildoma ir neklausoma, ir 
kompozitoriaus sugeb ė j i- 
imas kurti išsivysto priklau
somai nuo to, kaip visuo- 
pnenė sutinka jo kūrybą. 
Muzikai reikalinga visuo
meninio gyvenimo erdvė, 
kad ji galėtų vystytis ir 
veikti milijonus žmonių. 
Tarybiniai kompozitoriai 
turi didelę auditoriją, to
kią, kokios dar nežinojo 
pasaulis. Bet ji turi būti 
dar didesnė. Kuo daugiau 
bus žmonių sugebančių su
prasti ir įvertinti muziką, 
tuo daugiau mūsų šalyje 
bus sukuriama puikių ir 
vertingų kūrinių. Todėl čia 
mūsų jaunimui ir priklauso 
didelis vaidmuo. Jaunimas 
—mūsų šalies, mūsų meno, 
mūsų muzikos ateitis.

Man dar kartą norisi pa
sakyti mūsų jaunuoliams ir 
jaunuolėms: pamilkite ir 
studijuokite didįjį muzikos 
meną. Jis praturtins jūsų 
dvasinį pasaulį, padarys jį 
tyresnį, tobulesnį. Muzikos 
3ėka jūs surasite savyje 

aujas, anksčiau jums neži
nomas jėgas. Jūs pamatysi
te gyvenimą naujuose to
nuose ir spalvose.

Muzika dar labiau priar
tins jus prie- to tębulo žmo
gaus idealo, kurio tikslas 
yra mūsų komunistinės vi
suomenės sukūrimas.

Verte JUOZAS SLĖNYS

Vadovaujamas Jono Diįvelio

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 26 April
. Švedų Klubo Svetainėje

Viking Temple
Kampas Babcock ir Russ Sts., Hartford

Worcesterio Aido Choras dainuos ir vaidins šiurpų či
gonų gyvenimą: jų romansus, nusivylimus, tragišką 

mirtį ir pagaliau išsikraustymą iš tos vietos, ' 
kuri darosi jiems pražūtinga.

PRADŽIĄ 
2-RĄ VAL. DIENĄ

BILIETAS
$1.00 ASMENIUI

Massachusetts Lietuviams
Gražiausių filmų iš Lietuvos parodymo maršrutas 

įvyksta kaip žemiau nurodoma. Nepraleiskite vie- 
nintelėsprogos. Visi filmai yra svarbūs ir įdomūs 
kiekvienam lietuviui pamatyti.

“LIETUVIŲ MENO DEKADA MASKVOJE”
šiame filme matysite žymiausius Lietuvos menininkus, 

artistus, dainininkus, šokėjus, muzikantus, akrobatistus 
cirkininkus ir chorus atliekant programą Maskvos di» 
džiuosiuose teatruose. Matysite, kaip .Maskvos publika 
širdingai pasitinka ir sveikina Lietuvos menininkus. O 
lietuviai menininkai savo artistiškumu, savo gražiomis 
dainomis, šokiais, muzika žavėjo maskvečius. Kalba gra
žiai, aiškiai lietuviškai.

“ŽYDĖK, JAUNYSTE!”
šis filmas yra spalvotas. Jis perstato atsibuvusį Vil

niuje jaunimo festivalį 1954 metais. į šį festivalį suva
žiavo šimtai chorų iš daugelio Lietuvos bažnytkaimių,, 
miestų, miestelių, kolūkių ir iš dirbtuvių į savo tėvynės) 
sostamiestį Vilnių. Jie demonstratyviai susirinko į vieną 
didelę Vilniaus aikštę ir ten atliko programą. Iš visų 
chorų sudarė vieną milžinišką chorą ir visi bendrai dai
navo “žydėk, jaunyste” ir kitas dainas, šokius ir žaidi
mus atliko masiniai. Vien tik pamatyti tokį gražų, toki 
energingą jaunimą yra labai svarbu.

“URUGVAJAUS LIETUVIŲ DELEGACIJA 
LIETUVOJE”

šiame filme matysite Lietuvos miestus, kaimus, kol
ūkius ir jų auginamus gyvulius. Delegacija visur buvo 
gražiai priimta.
Visi suminėti filmai yra labai ąražūs ir svarbūs pamatyti.

Penktadienį, balandžio 17 d., 7:30 vai. vakare
29 Ehdicott Street, Worcestery

šeštadienį, balandžio 18 d., 7:30 vai. vakare 
Maple Park patalpoje, Methuenuosc

Sekmadienį, balandžio 19 d., 2:30 vai.
25 Camden Street, Lynne

’ Penktadienį, balandžio 24 d., 7:30 vai. vak.
318 So. Broadway, South Bostone 

Šeštadienį, balandžio 25 d., 7:30 vai. vak.
668 N. Main Street, Montelloj

Sekmadienį, balandžio 26 d., 3 vai. popiet 
Lietuvių Suvienytos Draugijos svetainėje 
24 Morton Street, StoUghtone <1

Kviečia RENGĖJAI r

♦i

■■■■■*

4 p,.--Laisve (Liberty)—Penktad., bal. (April) 17, 1959
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NEWARK, N. J
Al, TIE ESTERIO 

^CIGONAP!
—Ai, tie Usterio “Čigo-. 

nai!” čigonėliai, čigonai- ■ 
tės! šurmulingai pasirodė. į 
Taip vaizdingai, taip spal- ,

• • • ii a t-i Mūrininko sūnų!vingai pasirėdę! O jau bal- . . , .. . r -t • • i /• 4-n kratem rankas, jau senokaisingi, muzikingi, kaip tikri . x J _.
čigonai! Tik žiūrėk klau-' nesl,n’at« “V ”ePat}ngeJot-

i . . u-! ♦ mielasis, šitokį kelią su
J I p 1 u k t ! Tai jaunuoliška

Panašiai išsireiškė ne j energija! O ir atrodote jau- 
vienas, kam teko pasigėrė-: nas gražus , kaip prisirpęs 
ti šitais, net iš ketvirtos obuolys! Pats vienas, Ra- 
gubernijos pas mus pribu-1 poliuk?
vusiais Ustcrio “Čigonais.” ■ —Ne, anava sėdi žmona
Gražus klausovų ir žiūrovų i ir duktė. Eime ir mes.
būrys kalbėjosi tarpusavy, i Abiem alėjos šonais jau 
džiaugėsi. Nesigailėjo net kelios -eilės prisėstos. Įslin- 
ir iš tolimesnių miestelių kom, atsisėdom. Įžymusis 
atvažiavę. Ir čigonais sve- klifsaidietis Jurgis Stasiu- 
čiais pasidžiaugė — ir su i kaitis man į kairę, o mano 
seniai jau matytais drau-; parapietis į dešinę.
gaiš ir draugėmis maloniai i —Kaip kruta draugas 
pasimatę pasišnekučiavę.

v Puikų, mielą paliko įspū- 
\ dį — tie tolimieji svečiai, 
f klajokliai čigonai. Pasto

vas bus tas įspūdis. Ilgai 
jis šildys mūsų širdis. Ir 
dėkui už tai, nuoširdžiai 
dėkui visam šitam gaiva-

> lingam čigonų abazui, vi
sam usteriečių Aido choro!

1 būriui!

i

gatvių. Pradžia 2 vak po

Aš nuo savęs patariu vi
siems, kurie mylite gerus 
veikalus, nuvykti į Hart
fordą ir šią operetę pama
tyti. Užtikrinu, kad visi bū
site pilnai patenkinti tiek

Prieina net iš Filadelfijos 
draugas! Ir dar mano mie
las parapietis, jūžintiškis— 

; Merkis Rapolas. Puikus, 
: mielas draugas!

—Kaip malonu matyti usteriečių vaidyba, tiek 
__ pasi- operetės muzika ir melodi-

LLD centro sekretoriaus 
finansinis raportas

iKp.
75
15

jomis. Paskui mane pasiti
kę sakysite “ačiū” Už para
ginimą.

Tad iki pasimatymo 
Hartforde!

J. Strižauskas

Aukų ir duoklių įplaukos 
LIEPOS-JULY, 1988 
Nr. Suma

Miami, Fla........... $27.00
Apskr., Cleveland, 
Ohio, knygų fondui 44.20 
Stevensville, Mich. 
Chicago, Ill...........
Pittsburgh, Pa. ... 
Apskr., Chicago, Ill, 
Rochester, N. Y. . .

Rugpiūčio-August, 
Už liepos mėnesį 
sekr.-knygiaus 
mokestis .....................
LLD ofiso nuoma už 
mėn.—bal. igi rugs.
“Šviesos” Nr. 3 spauda 273.50 
Sekr.-knygiaus Už 
rugpiūtį mokestis .... 50.00

1958

$50.00
6

120.00

emai jau matytais (irau-i
;us ir draugėmis maloniai i

I Stasiukaitis?
—Dėkui, gerai.

jums einasi?
— Apygeriai. Ir

drauge Stasiukaiti,

Kaip

j ū s, 
šven

tiškai atrodote, beveik kaip 
ir seniau. Mažai pasikei
tęs. Mokate gyventi žmo
niškai.

Šnekamės su Merkiais.
Draugė Merkienė — tai 

Važiuodamas į niūvarkiš- dusetiškė, irgi gretimos pa
jutau, rapijos, Matiukaitė. O jūsų 
pasi- duktė kaip greit ir gražiai 

seks rengiamoji Stasio Šim- užaugo!
kaus operetė, ar susidarys: —Aha, jau mano dukte-

Darbo licėjaus rys ir už mane didesnės... 
Žiursteliu šen, žiursteliu 

Susitinka akys—nusi- 
: atseit, savi žmo

nės, draugai. Publikos jau

kį Labor Lyceum, 
kiek sunerimęs: ar

publikos?
t prieky, ant šaligatvio bū
riuojasi keliolika anksty- ten. 
vesniųjų pribuvėlių: vidun šypsom: 
dar neina, delsia. j “

—Eime gi vidun, vyrai susidarė paguodžiamai, 
moterys, tai padarysime
pradžią. Smagiau bus pas- mendavo klajokliai žingonė- 
kiau atėjusiems, kada va— Hai. 'Kiau atėjusiems, kada va- 
jgu publika salėj lūkurio- 
ja, sėdi šen ir ten.

Žvaliai pas mus atsireko-

Cleveland, Ohio
Jau skamba dainos 

LDS klubo svetainėje
Tai, rodosi, jau mažai 

kas betikėjo, kad Clevelan- 
de vėl garsiai suskambės 
lietuviškos dainos. Bet 
“stebuklai” įvyko. Vieną 
gražų sekmadienio popietį 
susirinko būrelis draugų ir 
draugių, susėdo prieš mo
kytoją Julių K rosin ir pra
dėjo lavintis. Stebint moky
tojo ir daininikų pastangas 
nejučiomis džiaugsmo aša
ros ištryško iš akių.

Visi, kurie tik galite dai
nuoti, esate maloniai kvie
čiami į sekamas pamokas. 
Gi koncertas įvyks gegužės 
17 d. Prie jo uoliai ruošia
masi.

Q mes, kurie nebetinka
me dainai ir menui, dėsime 
pastangas menininkams pa
dėti. Pradžią jau turime. 
Džiugu!

38
79
78

1
50

LLD Kanados Centras
185, Richm. Hill> N. Y.

54
2

31
24
22

190
20
15

Elizabeth, N. J. ..
Apskritis,
Brooklyn, N. Y.
Auburne, Me...........
Brooklyn, N. Y. ..
Cleveland, Ohio
Cleveland, Ohio
Binghamton, N. Y.
Apskr., Cleveland

7 Springfield, 111. . .
Lawrence, Mass.
Chicago, Ill.............
Chicago Hts., Ill.
Gibbstown, N. J.

37
19

5.00 
5.00 

28.00 
25.00 
10.00 
25.00 
23.00
10.00

10.00
5.00
5.0'0

29.00
10.00
16.00
15.00

5.00
24.47 
11.00

7.00

$383.67

RUGPIŪČIO-AUGUST, 1958
9

32
72
28

2

Viso

Norwood, Mass.
New Haven, Conn.
Great Neck, N. Y 
Waterbury, Conn. 
So. Boston, Mass. 
Worcester, Mass. 
Wilkes-Barre, Pa. 

Literatūros ....................
Pav. Rochester, N. Y. 
Pav., V. Stream, N. Y.

Viso $493.50

Rugsejo-September, 1958 
Sekretoriaus-knygiaus 
mokestis už rugs. men. $50.00

Spalio-October, 1958 
Nuoma už 3 mėn.—spal. 
iki gruodžio pabaigos $60.00 
Centro atsišaukimo 
į kuopas laiškų 
spausdinimas ................ 4.64
Už 3 Metelionio knygas 6.00 
Kelionė į Washington^ 12.00

Viso $107.64

Lapkricio-November, 1958
Už spalio men.
sekr-knygiaus mokestis $50.00
Pašto ženklai .............. 78.00

sekr.-knygiaus mokestis 50.00 
$24.75 Smulkios išlaidos......... 4.41

3.00
5.00

10.00
18.00
16.50
6.00

5.00
2.00

22.00

Policija suėmė R. A. 
Bablonką, 19 metų vyriškį.

Mes prašome visų, kurie Kaž kodėl jam nepatiko He
ir kurios prisidėjote prie , tuvių bažnytinė svetainė ir 
mūsų priėmimo, apnakvini-! su oro šautuvu jis išdaužė 
mo, maitinimo ir parodėte 30 stiklų. Vis gi keistų atsi
gavo taip didelį draugišku- j randa žmonių, 
mą — priimti širdingiausą į —:—
padėką! Visiems ir visoms! Atsirado tokių kontrak- 
New Yorko ir Newarko lie-i torių, kurie pasiima darbų 
tuviams didžiausias ačiū!

ir kurios kvietė apsinakvo-

New Haven, Conn.
Visko ix) biskį

Balandžio 12 d. praleido
me linksmai ir išreiškėme 
geriausius linkėjimus Mari
jonai ir Juozui Strižaus- 
kams jų sukakties proga, 
žmonių daug daugiau da
lyvavo, kaip buvo tikėtasi. 
Nuoširdžiai ir draugiškai 
pasikalbėjome apie mūsų 
judėjimo reikalus.

iš didelių dirbtuvių, nusi- 
Aido Choras' samdo darbininkų ir verčia 

i juos skubėti bei ilgas va- 
. landas dirbti. O jeigu kas 
nesutinka, tai tokiems grei
tai duris parodo. Nedarbo 
įbauginti darbininkai dirba 
ir tyli, tik nežinia ar jie il
gai tylės?

Mes jau pradėjome dar
buotis- sukėlimui paramos 
Laisvės spaustuvės perkėli
mui į naują vietą. Darbas 
pradėtas ir laukiame gerų 
pasekmių.

Su nekantrumu laukiame Nelairtiė ištiko mūsų gerą
balandžio 26 d., nes turėsi- draugę Sofiją Aleksienę^ Ji 
me progą pamatyti operetę i 
“Čigonai”, kurią suvaidins 
Aido choras iš Worceste
rio. Visus ir visas prašome 
atsilankyti į švedų Viking 
Temple svetainę, Hartfor-

su skalbiama mašina užsi
gavo ranką. Gyvena 400 
Mansfield St. Linkiu jai 
greitai ir pilnai pasveikti.

Užrašykite Laisvę havo dtanfrnl

^^3į^nuuiūi5figimunūiTOiuHiūiwin!i:ĮTnnnTiTniiiinūinuinimm

WORCESTER, MASS. PAVASARINIS

Bendrai visi tie Usterio 
dainininkai paliko man (ir 

žengiu vidun — ir tuoj!ne tik man — daug kam) 
čia pat priemenėlėj kakto- malonaus, mielo įspūdžio, 
mūšiais susitinku dvejetą Kaip dėkingas juntu už tai 
šauniųjų čigonėlių, jau pa-įir Aido Chorui Jono Dirve- 
žįstamų nuo seniau Usterio’li0 vadovybėje ir jo patro- 
aktorių bei muzikų. Jau- nui Jonui Grybui už jo ini- 
nasis Ričardas Janulis ir jo ciatyvą ir pakvietimą tų 
gražuolė sesuo Elenutė šauniųjų “Čigonų” į mūsų 
(Helen Smith) dairosi, ieš- “rajonus.” 
ko ko tai. — Sveikučiai!' 
Puikiai atrodot! Malonu 
matyti! — O privargę esa
me, vos tik valandą ar dvi! 
prisnūdę, o čia žmoniško pi
ano nėra! Visi išklerę, į 
girgžda, garsai nesuderin
ti... Vieną, kitą, trečią tam- 
p ė m , mėginom..
gom... gert norisi... ■ jau Buvo 78 laipsniai. Jau 

įžengiu salėn. Jau esama lmatosi sugrįžę jg tos gar- 
keliolikos pribuvėlių, tai ge- Į sios Floridos tie, kurie bu- 
Tai. Prie durų, prie stalo!

pasilenkęs, bilietus dėsto 
^/tolis Tadas. Jau buvau!

beeinąs įsigyti bilietą, bet i kompanijos 4,500 darbinin- 
čia tuoj vikriai jaunuoliš
kai pasiskuo brukliniškis 
Jonas Grybas: — Oo, jūs, 
drauge, bilietu nesirūpinki
te, aš jau patvarkysiu. — 
Na, ką gi. Labai žemai dė
kui!

Palei duris stoviniuoja 
padrikai koks t u ų z i n a s 
draugų ir draugių — Jur
gis Janušonis! Vyras, kad 
nepatingėjai. O štai ir Ma
rytė Janušonienė! Gyvi 
sveiki! O jūs visai gerai 
atrodot. Bepigu jum ten 
laukuose, oras geras, o dar 
pavasariukas?

-O aš rašau apie Niū-i ChoL - 
yarko pažangiečius, para-: operetę »čigonai . __ 
sau nepatinka, į ^aj gra^į operetė. Vaidini-
Š8u ir vėl rašau... aiški- j mas įvyks Jono Dirvelio 

JįULsi Janušonis. ' vadovybėje.
V-Kam ])lėšyt? rašykit! Vaidinimas įvyks Švedų 

vis daugiau ir daugiau, tai: Viking Temple svetainėje,- 
jau paskiau peržiūrėsite. | kampas Babcock ir Russ

Jonas Kaškaitis

ir

Waterbury, Conn.
Biskį pasidairius

»
Atrodo, kad jau bus

pas mus šiltas oras, nebe- 
reikės važinėti į Floridą, 

pi ivai-; Ba]anci£i0 9 jr io dienomis

vo pabėgę per šalčius.

Naugatuck U. S. Rubber

kų paskelbė streiką ir pi- 
kietuoja dirbtuves.

Brockton, Mass.
Mire įžymus chorų 

mokytojas
Liūdna naujiena: Med

ford, Mass., balandžio 8 d. 
mirė plačiai žinomas muzi
kas ir chorų mokytojas 
Edward J. Sugar (Zukur). 
Jis turėjo operaciją prieš 
dvejus metus ir dabar buvo 
padaręs antrą, bet iš jos jis 
nebeatsigavo. Per dvi die
nas išbuvo be sąmonės. Mi
rė nuo vėžio ligos pilve.

Velionis buvo 74 metų 
amžiaus kovo 5 d. Paliko 
brolį John, N e w b u r y, 
Mass., seserį Fred, Califor- 
nijoje. Balandžio 11 d. ve
lionio palaikai sudeginti 
Forest Hills Crematory. 
Buvo daug gėlių ir daug 
žmonių lydėjo į krematori- 
ją. Penktadienio vakare 
prie karsto buvo grojamos 
latviu choro rekorduotos 
dainos, ir vienas berniukas, 
9 metų amžiaus^ kurio ve
lionis buvo krikšto tėvas ir 
mokytojas, pagriežė smui
ku. Vienas raudonų rožių 
vainikas buvo padarytas 
smuiko pavidalo ir įdėtas į 
velionio grabą.

Laidotuvės buvo nepa-' 
prastai įspūdingos.

Viso $94.00

RUGSėJD-SEHTEMBER, 1958
185 Richm. Hill, N. Y. $24.00

6 Brockton, Mass.
17 Shenandoah, Pa.

Pav., Mexico, Me.
Pav., So. Bostoiv, Mass.

8.20 
13.00 
6.00

19
185

10
9

124
17
76
13

Viso
SPALIO-OCTOBER,

Chicago, 111. . . .
1958 
$24.25

Richm. Jbll, ■N. Y. 4.25 
4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
4.25 

22.00 
19.00

Viso $182.41

Gruodžid-December, 1958 
Anglų kalba knygos $12.00 
Už pašto ženklus . . . 31.10 
Knygų išvežimas 
į paštą ..............
Paštui depozitas
dėl “šviesos“ ......................25.00
Jono Kaškaičio 
“Atsiminimai,“ 
balansas ................ $1,371.83
“Šviesos“ Nr. 4 spauda 279.02 
Už gruodžio menesi 
sekr.-knygiaus mokestis 50.00 j

Viso $1,796.28

6 mėnesių išlaidos $3,658.4 1 
Su pabaiga gruodžio 
iždo

z:

>

92

Pa V.,

Philadelphia, Pa. 
Norwood,' Mass. 
Girardville, Pa. 
Shenandoah, Pa. 
St. Clair, Pa. . . . 
Easton, Pa............
West Lynn, Ore. 
Cicero, Ill...............

,, LLD archyvui 
iškraustyt dovana 200.00

Hood River, Ore. 
Rochester, N. Y. 
Marlboro, >N. Y. 
Rumford, Me.

yra ................. '. $1,573.25

K. B. DEPSAS, 
LLD CK Sekr.

Laiškus vigais LLD reikalais 
adresuokite:

110-12 Atlantic Avė.
'Richmond Hill 19, N. Y. _■

Viso

LAPKRlČIO-NdV 
5:? O,'i v/hier 1 Mass. 

190
53 Gardner,1 Mass.

Cleveland, Ohio
Cal.
Fla.

San Francisco, 
St. Petersburg, 
Detroit, Mich. 
Detroit, Mich. 

79 Chicago, Ill. . .
104 Chicago, Ill. .. 
1'90 So. Euclid, Ohio

45

188

53 Gardner,] Mass.
Pav., Jersey City, N

3.00
2.00
4.00
2.00

$330.00

1953
$16.00

6.25

4.00
10.25
11.25
29.25

2.25

14.30

4.00

KONCERTAS
RENGIA AIDO CHORAS

Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 3 MAY
Pradžia 2-rą valandą popiet

Mes waterburieciai 
me pasirengę balandžio 19 
d. važiuoti į Bridgepoftą, 
kur įvyks LDS 5-tos Ap
skrities metinė konferenėi-, 
ja. Sakoma, kad konferen
cijoje dalyvaus ir LDS pre
zidentas Jonas Gasiūnas, 
neseniai grįžęs iš ilgos ke
lionės po Pietų Ameriką. 
Rodosi, turės ko mums pa
pasakoti.

“Čigonai” į Hartfordą
Balandžio 26 d., sekma

dienį, pribus Worcesterio 
•as ir suvaidins 

” Tai la-

esa- Kaip žinia, velionis Su-: 
gar buvo latvių tautos kil
mės, bet išmokęs gražiai 
lietuviškai kalbėti, ir per 
ilgus laikus buvo lietuviškų 
chorų mokytoju. Netekome 
įžymaus muzikė, pažan
gaus, gero žmogaus.

Ona Mineikiute

86
28

9

185
85
11

188
52 

Pav

Mass, 
Ilk .

$112.40

1958
$2.00
34.00 
11.00 
10.00

Viso

GRUODŽIO-DĖC.,
Gardner,
Chicago,
Waterbuiy, Conn
So. Boston, Mass.
Richm. Mill,. N. Y. 2.00
Haverhili, Mass.
Worcester, Mass.
Detroit, įMičĮi, 
Detroit, Mich. 
, Minersville, Pa.

Bellmore, Y.

8.50
16.50
16.50
39.00

7.00
2.00

5 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., bal. (April) 17, 1959

JUNGTINES VALSTIJOS 
IR KUBOS CUKRUS
Washingtonas. —Jungti

nės Valstijos per metus lai
ko suvartoja apie 9>000,000 
tonų cukraus. Sulyg pir
mesnių susitarimų iš Ku
bos būdavo įvežama 3,500,- 
000 tonų.

Dabartinė Kubos vyriau
sybė pareiškė, kad ji nesi-' 
skaitys su Batistus susita
rimais. Kuba cukrų par-, 
duos tiems, kas daugiau 
mokės.

VisO $158.50

mėn. įplaukos
Ižde
6

6

buvo

Sykiu

$1,13,2.02
$4,099.67

$5,231.69

MĖNESIŲ IŠLAIDOS
Liepos-July, 1958

KaškaiČio 
r.inini ai/’ rankp i n ig i ai 

$1,000.00

Jono :
“Atsiminimai;
spaustuvei ...
Centro Sekr. j kelionė
j suvažiavimą,..'..... 27.00
Smulkios išlaido^ ;’. . . 1.61

; ’ V'. — ■■ *■**■•'

Viso $1,028.61

Worcester, Mass.
Padėka

Aido Choras širdingai 
dėkingas visiems ir visoms 
už svetingumą. Balandžio 
4-5 dd. choras lankėsi New 
Yorke ir Newark su opere
te “Čigonai”

Menininkai jau žino, kad 
norint atlikti ilgesnes ke
lionės tenka nugalėti įvai
rių keblumų ir sunkumų. 
Su tokiais keblumais susi
dūrė ir Aido Choras siek
damas aplankyti kolonijas 
su operete.

Bet mums labai palengvi
no minimų kolonijų progre
syviai lietuviai su savo nuo
širdžiu sutikimu ir skaniu 
maitinimu. Vykdami į jūsų 
kolonijas mes galvojome ir 
nuogąstavome reikale nak
vynių. Bet mes net nuste
bome, kad worcescterieciu 
neužteko nei pusei tų, kurie

i

Jonas Sabaliauskas Ona Dirvelienė
PROGRAMOJE DALYVAUS:

Montello Vyrų Dailės Grupe
vadovaujama Al. Potsus

ALDONA WALLEN, sopranas, solistė

AIDO CHORAS, VAD. JONO DIRVELIO
IR AIDO CHORO GARSUSIS DUETAS

JONAS SABALIAUSKAS ir ONA DIRVELIENĖ

Lietuviu Svetainėje
29 Endicott St., Worcester

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti 
ir išgirsti šį gražų koncertą.

Rengimo Komisija
____1____ _______ _

IŠSIUNČIAME PAKETUS I USSR
J LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE VELYKINIŲ DOVANŲ PAKUS DABAR
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

132 Franklin Ave. 
Hartford, Cohn. 
CHapel 6-4724

3!) Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

332 Filmorc Avė. 
Buffalo 6, N. V. 
Tel. MOhawk 2674

632 W. Girard Ave.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 15-8878

ir draugams, susisiekite su

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
(Laisrriuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y„ Telephone CHclsea 3-2583
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamei-cy 5*7430

Arti subways — Tarp 6th ir 7th AVes. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.
MŪSŲ SKYRIŲ RASTINES: 

308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 
Tel. ANdrew 8-5040

11339 Jos. Cainpau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

t)č! platesnių informacijų reikale išsiuntimo paketų giminėms 
mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais skyriuje jūsų mieste.

' Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas.
Adresatą:pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų. ,

mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių pirmos rūšes valgų. Taipgi 
išdirbystes dalykų; batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir tt.. už labai žemas kainams.

Klauskit! pilių katalogo rodančio kaina# dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui. 
Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.

■n* ERM

' J



Laisvės reikalai
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

cija Šimkienė, A. Kushlis, B. Makutėnienė, eastoniečiai
E. Katinienė, ir E. Švelnikienė, Drauge. L. Pakštienė, 50 c.

•

Per A. Bimbą aukų gauta sekmadienį, bal. 12 d., 
laike J. ir M. Strižauskų pagerbimo pares, Waterbury,

DIDYSIS NEW YORKAS
Dailininkės May Stevens MIRE

kūrinių paroda Numirė Pranas Obecifinas
Neseniai Laisvėje buvo

Conn.—$79.00.
F. Ramanauskas ..........................................  • • • $10.00
M. ir J. Švinkimai ................................................ 10.00
J. ir M. Bernotai .................................................. 10.00
V. Jakubonis ..........................................   5.00
Ona Visockienė ..................................................... 5.00
A. Antanavičius .................................................... 5.00
A. Philipse ............................................................... 5.00
A. K i dūla ................................................................ 5.00
M. G.............. ............................................................ 5.00
Vincas Karalius .....................................................  5.00
Margaret Valinčius ............  3.00
Vincas Waterburietis ............................................ 3.00
M. Ciplijauskas ..................................................... 2.00
Carolina Remeitienė ........................  2.00
Po $1: J. Petrauskas, J. žiūraitis, P. Kukenis, Samoš- 

ka. * • , ’ ;

Daugiau aukų gauta sekamai:
Julius Kalvaitis (vajininkas), Brooklyn, N. Y. $30.00
K. Depsas, Mastic Beach, L. 1..............................  11.00
P. Šiušąs, Holden, Mass........................................ 10.00
Buvęs lenkų kunigas, Bridgeport. Conn............ 10.00
B. Marcinonis, Waterbury, Conn.........................  10.00
Elizabeth Ecenia, Tampa, Fla............................... 0.00
Anthony Borden, Kenosha, Wis............................. 5.00
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich.................. 5.00
LLD 7-os ir LDS 1-os Apskr., Boston, Mass........ 5.00
Chas. Lusas, Waterbury, Conn............................... 5.00
A. Skairys, Elizabeth, N. J.................................... 5.00
Charles Anuškis, Newark, N. J............................. 5.00
Lillian Novak, Cranford, N. J...................................5.00
Cranfordietis ....................................................... 5.00
A. Gitaitis, Middletown, Del. ............................... 2.00
O ir L. Slanciauskai, Rahway, N. J...........................2.00
Petras Vaičiūnas. Cranford, N. J..........................  2.00
Jukeliūtė, Waterbury. Conn....................   2.00
Bayonnietis .........    2.00
Po $1: Antanas Kušlis, Kearny, N. J.; Ch. Derenčius; 

K. Bekešius, B’klyn, N. Y.; M. Matukas, Roxbury, Mass.; 
J. ir V. Grigai, Hudson, Mass.; J. Karpavičius, B’lyn, 
N. Y.; A. Bakevičia, New Britain, Conn.

Pataisa: Balandžio 10d. laidoje (tarpe vietiniųrich- 
mondhilliečių aukų) buvo pažymėta J. A. —turėjo būti 
J. ir A. Vazniai, Richmond Hill, N. Y., $5. Atsiprašome.

Anksčiau gauta $1,011.59. Dabar įplaukė $310.75. 
Viso gauta $1,322.34. Dar reikia $3,677.66. . •;

Kaip matote,’ vajus sklandžiai eina. Bet dar yra dąu- 
gėlis rėmėjų, kur savo pasiskrtą dalį neprisiuntė. Tiki
mės, kad jie tai atliks prie pirmos progos.

Ačiū visiems geraširdžiams, viršminėtiems aukoto
jams už jų dovanas,, ir dėkingi esame rinkėjams.

Laisves Administracija

Wagneris ir Rockefelleris 
užkrovė naujų taksų naštą
New Yorko majoras R. i taksiu reikės mokėti ' 10 

Wagneris iš vienos pusės, | centų taksų. Ant papirosų 
o respublikonas gubemato- dėžutės pakelia taksus nuo 
rius Rockefelleris iš ant- 1 iki 2 centų. Pirkimo

Praėjusį pirmadienį, ba
landžio 13 d., turėjome gar
bės dalyvauti atid a r y m e 
įžymiosios dailininkės May 
Stevens (Baranikienės, dai
lininko Rudolfo Baraniko 
žmonos) kūrinių parodos. 
Kaip žinia, paroda tęsis iki 
balandžio 25 dienos. Paro
da vyksta ACA Gallery, 63 
East 57th St., New York 
City.

Šios dar jaunos, bet dide
lių gabumų dailininkės po
puliarumą parodo ir tai, 
jog parodos atidaryme da
lyvavo labai daug žmonių. 
Jų tarpe gerokas būrys bu
vo ir lietuvių. Dailininkai 
May ir Rudolfas labai pa
tenkinti.

Ši paroda nėra pirmuti
nė. May Stevens jau 1951 
metais Paryžiuje, kur, beje, 
su savo draugu ji per porą 
metų gyveno ir mokėsi ta
pybos, buvo suruošus savo 
darbų sėkmingą parodą. O 
1955 metais tame pačiame 
New Yorke ji mums de
monstravo savo k ū r y b ą. 
Taigi, nors amžiumi ir iš
vaizda Baranikienė atrodo 
visai dar jaunutė, bet savo 
kūryba ji jau yra nuvarius 
didžiulį barą.

Šioje parodoje May Ste
vens turi publikai patiekus 
15 kūrinių. Kiekvienas jų 
yra patrauklus, įspūdin
gas. Meninę jų vertę, žino
ma, galėtų tinkamai įver
tinti tiktai tapybos meno 
specialistas. Neb ū- d amas 
tok i u specialistu, tokio 

[sprendimo nė nesiimu'. Tiek 
tik pasakysiu; kad ši May 
Stevens paroda manyje pa
darė gilų, ; ilgai atmintiną 
įspūdį. Jei reikėtų pasirink
ti, kuris jos kūrinys man 
geriausiai patiko, tai aš pa
sirinkčiau ‘‘Woman and 
Rooster’’ (Moteriškė ir gai
dys). Bet mano žmona, ku- 
ri daug daugiau nusimano 
apie, tapybą, negu aš, susi
žavėjo didžiuliu piešiniu 
“Morning” (Rytas). Taip

pat, pastebėjau, nuo jo akių 
negalėjo ilgai atitr a u k t i 
jaunuolė Irena Babarskai- 
tė. Kiti labiausiai gyrė 
“White Fields” (Baltosios 
ląnkos). Labai įspūdingas 
ir gilių minčių kūrinys 
“Old Woman” (Senutė). 
Ne vieno akį prie savęs 
traukė “Boy;with Roots.”

Dailininkę May Stevens 
reikia nuoširdžiai pasvei
kinti už jos ryžtą ir jau 
pasiektus tapybos mene lai
mėjimus, ir palinkėti jai 
sėkmės visuose užmojuose 
ateityje. Netenka abejoti, 
jog ši Jauna, gabi dailinin
kė turi puikią ateitį.

Salietis

Reikalinga talkos!
Su pirmadieniu visa ener

gija pradėsime ruošti nau
jąsias “Laisvės” patalpas. 
Apart didžiųjų rekonstruk
cijos darbų, kurie pavesti 
kontraktoriui, yra daugybė 
tokių darbų, kuriuos turė
sime patys atlikti. Atidė
lioti nebegalime. Bet čia 

! reikia talkos, daug talkos. 
Prašome visus laisviečius, 
turinčius valandą kitą nu
liekamo laiko, ateiti ir pa
dėti. Specialus išsilavini
mas nereikalingas. Darbų 
yra visokių.

Su ateinančiu pirmadie
niu, nuo 9zyal. iš ryto, ir 
paskui jau kasdien, turėsi- 
hie ..(Jarbųotiš, kol viskas 
bus pilnai f JsųĮyąrky ta i r 
paruoštą “Laisvės” ir visų 
įstajgų -perkrąuštymui.

Nereikia būtinai tyžtis 
dirbti visą dieną. Jei tik 
gali valandą kitą padirbėti, 
būk toks geras, ateik, pri- 

i sidėk prie'. talkos. Vincas 
Čepulis if Petras Višniaus- 
kas nurodys, kur, kas ir 
kaip turi būti padaryta.

Naujosios vietos adresas 
yra,: Kampas Liberty Avė. 
ir’102nd Sty Ozone Park, 
N. Ym netoli nuo dabarti
nio Kultūrinio Centro.

rašyta, kad sunkiai serga 
Pranas Obeciūnas, taigi, 
Tiuomi pranešu, kad antra
dienio ryte, bal. 14, jis mi
rė. Dideliame nuliūdime li
ko žmona Anna, du sūnūs, 
Frank ir John, ir dvi duk
terys — Helen Gollender ir 
Ruth Mikalauskas..

Velionis pašarvotas gra- 
boriaus Forgione koplyčio
je, kampas Union Avė. ir 
Stagg St. Bus laidojamas 
penktadienį, bal. 17, 10 vai. 
ryto, Trejybės kapinėse.

Reiškiu velionio šeimai 
gilią užuojautą šioje liūd
noje valandoje.

Buvęs jųjų kaimynas,
P. š.

Baltimore, Md.
Serga

Balandžio 2 d. širdies li
ga sunkiai susirgo M. Kut- 
chins ir gydosi Franklin 
Square ligoninėje. Galima 
lankyti nuo 10 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

Linkime draugui Kut- 
chins. greitai pasveikti.

A. žemaičiai

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

Trečiadienį, balandžio (April) 29 
d., čia bus rodomi gražūs spalvuoti 
filmai: “Katriutės gintarai,“ “Su
drumsta širdis“ ir “Žydėk, jaunys
tę.” Pradžia 2rą vai. dieną., Mail 
Carriers salėje, 314—15th Ave., St. 
Petersburg.

Visi aukščiau suminėti filmai yra 
labai gražūs, patenkins jūsų sielą, 
tad nepraleiskite progos juos pama
tyti. Kviečiu yisus atsilankyti.

Geo. Klimas, filmininkas
(31-32)

Seno Vinco laiškas
Jau esame girdėję, kad 

mūsų senas apysakininkas 
ir publicistas, Senas Vin
cas, šiuo metu yra pri
spaustas didelės nelaimės. 
Tūli jo draugai jau atėjo 
jam į pagalbą. Gavęs pir
mąjį čekį, jis nuoširdžiai 
dėkoja savo geradariams ir 
sako:

“Žmonelė jau penkta sa
vaitė kaip guli galutinai 
suparalyžiuota — negirdi, 
nemato, nekalba, nevalgo ir 
tik per gyslas palaikoma 
jos gyvybė, kuri po valiai i 
gęsta...

“Jau ir “tvarką” esu pa- Į 
daręs: daktarai ir ligoninė! 
lai pasiima visą mano pri
vatinę nuosavybę. Lietuvių 
darbininkų susivienijimas 
palaidos, o aš, prie savo ge
rų vaikų prisiglaudęs, — 
dabąigsiu ir savo kelionę... 
O jeigu dar kas liks, tai su 
savo geraširdžiais drau
gais - aukotojais atsiteisiu, 
nepalikdamas ir mūsų idė-; 
jai skolingas”. !

Senas Vincas visur turi 
gerų draugų ir reikia tikė
tis, jog jie šioje nelaimėje jo 
neapleis.

Aukų galima siųsti per 
mūsų laikraščius arba tie
siai jam pačiam:

V. Jackson,
123 Forrest St., 
Gibbstown, N. J.

BROCKTON, MASS.
PARENGIMU KALENDORIUS

Liet. Taut. Namo Oidžiojoje Salėje, 
068 N. Main St.

Balandžio 18, Montello Vyrų Me
no Grupės koncertas ir šokiai. Pra
džia 7:30 vai. vak.

Balandžio 25, Filmai iš Lietuvos: 
“Žydėk, jaunyste,” “Lietuvių Meno 
Dekada Maskvoje” ir “Urugvajaus 
Lietuvių Delegacija Liet uvoje.” 
Rengia LLD 6 kp., Pradžia 7:30 
vai. vakare. }

Gegužės 17, Operetė “Čigonai,“ 
suvaidins Worcesterio Aido Choras, 
vadovybėj Jono Dirvelio. Pradžia 
2 vai. dieną. Rengia LLD 6 kp. ir 
Moterų Apšvietos Klubas.

Po šitų parengimų, prasidės pikni
kai. Pirmas piknikas įvyks gegu
žės 30-31 dd. Rengia Liet. Taut- 
Namo Draugovė, LTN Parke, Win
ter St. ir Keswick Rd. Jau medeliai 
ir gėlės pradėjo žaliuoti, vėl ga
lėsime gražiai praleisti laiką suėję 
šventadieniais. Geo. Shimaitis.

(30-33)

WORCESTER, MASS.
Paskutinis pakvietimas

Balandžio 17 d., 7:30 vai. vakare, 
29 Endicott St., įvyksta aprodymas 
judžių iš Tarybų Lietuvos. Bus pa
rodyti trys filmai, kurie yra labai 
gražūs ir įdomūs. Ši yra vienatinė 
proga juos pamatyti: Patys ateikite 
ir kitiems pasakykite. Rengėjai'

Jau atvyko Bolšoi 
teatro baletas

Sekmadienį lėktuvais į 
N. Y. International orlaukį . 
atskrido iš Maskvos Bolšoi 
teatro 120 žmonių baleto 
grupė. Juos pasitiko impre- 
sarijus Sol Hurok, kuris 
baletą parsikvietė.

Iš lėktuvų išlipus, baleto 
vedėjas Juriji Orvidas pa
reiškė: Kada mes čionai at
vykome, tai Tarybų Sąjun
goje liaudis gėrisi ameri
kiečių šokėjais “Holiday on 
Ice” (Šventadienis ant le-, 
do). Jis sveikino Amerikos 
gyventojus ir sakė, kad 
abiejų šalių žmonės turi' 
naudos iš kultūrinių jėgų 
bendradarbiavimo.

Iš’ orlaukio baleto grupė 
nuvyko į Governor Clinton 
viešbutį, kur turėjo pietus. 
Po pietų dalis narių nuėįo 
miegot, nes po kelionės bu-/ 
vo pavargę, o dalis žiūrėjo 
televiziją. Vėliau didelė da
lis nuvyko į Madison 
Square Gardena pasižiūrėti 
cirko. >

HELP WANTED—FEMALE

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

įvyks Aido Choro pavasarinis kon
certas, vadovybėje Jono Dirvelio. 
Apart aidiečių, bus ir kitų žymių 
svečių: Aldona Wallen, dainininkė, 
ir Montello Vyrų Meno Grupė, vad. 
Al. Potsaus. Kviečiame visus daly
vauti. Salė—29 Endicott St.

(30-32)

PAIEŠKOJIMAS

ros, vis daugiau krauna 
New Yorko gyventojams 
taksų.

Wagneris net miesto 
nuosavybes iopa r d u o d a, 
kad tik daugiau pinigų pa
daryti. Jis neseniai parda
vė tris elektros jėgaines už 
$125,000,000, o dabar jau 
nori parduoti požeminių ir 
iškeltų traukinių sistemą.

Rockefelleris “darbuoja- j 
si” iš kitos pusės. Jis jau 
pasirašė septynis tylius, ku
rie uždeda New Yorko 
žmonėms naujus ir padi
dintus taksus, kad per me
tus sukeltų dar $127,000,- 

(000. Nauji taksai yra seka
mi:

Už kiekvieną važiavimą

(“Sales tax”) pakelia ant 
dolerio nuo 3 iki 5 centų. 
Uždėjo taksus ant automa
tiškų mašinų, iš kurių pat
sai pirkėjas išsiima papiro
sų, saldainių ar gėralų. Įve-į 
dė taksus ant nuosavybių 
pardavimo po pusę cento 
nuo dolerio. Įvedė ir dar ei- 

! lę taksų, kurie palies smul
kius biznierius.

Kviečiame Visus

Great Neck, N. Y. |
Balandžio 10 d. mirė Su- 

zana Bukantas, 72 m. am
žiaus. Mirė duktės namuo
se (velionė gyveno Hunt
ingtone). Laidotuvės įvyko 
14 d. balandžio, St. Mary’s 
kapinėse, Flushing’e.,

Nuo 18 iki 80 
Metą Amžiaus 

ŠOKIAI 
kiekvieną vakarą

Mums, bus malonu jus matyti; 
Čia jūs susitiksite su 

GRAŽIAUSIOMIS 
MERGINOMIS 

iš New Jersey Valstijos 
Šokite, žiūrėkite televizijos 
programą arba paprastai 

ilsėkitės. 
DANCING BLUEBIRD

>4

vį

y<:

New Yorkas. — Dvylika 
didelių plieno gamybos fir
mų atmetė USW unijos pa
siūlymą nekelti kainų ant 
plieno. Fabrikantai reika
lauja, kad unija atsisakytų 
nuo algų pakėlimo darbi
ninkams per metus laiko.

Aš, Urbonas Jonas, s. Antano, ieš
kau savo giminaičių — Mantvily- 
tės Juzės, d. Juozo, ir Urbonytės 
Onos. Ieškomosios pavardę žinome 
tik mergystės, o moterystės pavar
dės nežinome, ižnome, kad Mantvi- 
Jytė Juzė gimusi ir augusi Čikagoje 
Jos motina iš Lietuvos išvyko prieš 
1914 m., maždaug apie 1911 m. Ma
no adresas: Jurbarko rajonas, žin
daičių paštas, Dargaitėlių kaimas, 
Jonas Urbonavičius, Lithuania, 
USSR.

New Dehli. — Sugrįžo 
į Indiją du kariniai lakū
nai. Jų lėktuvą nušovė virš 
Pakistano.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

TSRS JAU PRALENKS 
JAV ŽVEJYBOJE

New Yorkas. — Kalbėjo 
L. Drape, National Fishe- Į 
ries Institute prezidentas. 
Jis sakė, kad jeigu Tarybų 
Sąjunga dar nepralenkė 
Jungtinių Valstijų žvejybo
je, tai greitai tą padarys.

Dabartiniu laiku Japoni
ja yra pirmoje vietoje,, 
JAV antroje, o Tarybų Są
junga trečioje. 1958 metais 
Jungtinės Valstijos paga
vo 4,720,000,0(50 svarų žu
vų, bendrai $370,000,000. 
vertės.

Velionė paliko nuliūdime 
du sūnus Paul ir Al, dukte
rį Florence, keturis anū
kus ir daugiau giminių ir 
pažįstamų.

Šią liūdną žinią pranešė 
richmondhillietis J. Vaz- 
nys.

ATLANTIC CITY, N. J.
Norite kambario atostogoms ar 

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

P, & B. NAVALINSKAI
8 So. Congress Avenue

yra pagarsėjus per 21 metus. 
Visokiu amžiaus vyrai įvertina 

moterų draugystę.
Ateikite

šį Vakarą , 
ir būkite sandraugais 
nuolatinių lankymų.

BLUEBIRD 
BALLROOM

Kiekvieną vakarą nuo 8 vai. 
iki 2-ros ryto jūs čia būsite 

kompanijoje, kuri jums patiks.
Pirmadieniais Uždara.

838 Broad Street 
Newark, N. J.

(arti Broad ir Market)

■ a

L' * 
k
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OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

Nurses, Reg.- Immed. openings in 
mod. 300-bed gen. hospital. Starting 
salary $280 mo. with regular increase 
40 hr. week. Diff. for aft. & night 
duty. Liberal personal policies. Priv. 
rms. avail, in nurses res. Wire, cad. / 
or write Director of nurses Miso'S** 
Ruth Curry

WILMINGTON
GENERAL^ HOSPITAL 
Wilmington, Delaware

OLympia 6-2551
(31-34)

NURSES—R. N’S PROFESSIONAL 
All Shifts. Differential paid. 

Maintenance available if desired. 
Excellent Personnel Policies. 

Voluntary Psychiatric Hospital. 
Good Salaries.

Wire, write or call:
Director of. Nurses

ST. VINCENTS HOSPITAL >
24Q N,Hrth St., Harrison,,y. * 1

, . hye 7-0502. .. 4
. . ' 126-35)

Abelnas namų darbas. Ąpart- 
mentas Philadelphijoj. Mokanti su Z 
vaikais sugyventi. . Gera >alga. 
Skambinkite New. ,Yorke. REgent
7-0127. ;

(31-33)

Business Opportunities
INVEST IN BOWLING LANES 

Opportunity to invest in Americas 
most popular and fastest growing 
sports industry. Modern 36-laric 
bowling centre to be erected in prime 
North Jersey area on highly tra 
veled U. S. h’ghway. Area popu’a- 
tion large and growing fast. Pro
spects good for excellent growth 
and capital gains plus high earn
ings. Good inflation hedąe. For 
further information, write u-BOVvL 
BOX 112, POMPTON LAKES. N. J

, (28-34)

AL’S TELEVISION SERVICE : ■
ALBERT MISIŪNAS, Sav. < j

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service) 4
Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi f,,• » 

x Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas K
Prašome kreiptis sekamu antrašu:

101-23 112 St., Richmond Hill,J9 N.Y. Tel.. VI. 6-6895 j; f g
Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak. <•

Siųskite Dovanų Pakus Giminėms ir Draugams
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: Lietuvą, Ukrainą, 

Baltarusiją, Latviją, Estopiją, Armėniją ir kitas respublikas.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 x 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, iškaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 va), ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, UI.
HUmboldt 6-2818 /

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

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

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

11601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich.
TOwnaend 8-0298

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. Culif. 
DUnkirk 5-6550
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