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KRISLAI
fšismaginame!
Gyvenimo drama. 
Ar jis to tikėjosi? 
Priversti kalbėti. 
Jie garbintų ir asilą. 
Popiežiškas nachališkumas.

Rašo A. Bimba

Senatas tyrinės JAV 
valdžios politiką

Demo- duotų tokius pat rezultatus, 
M. kaip pralaimėjimas tikrojo 

Jackson, Senatinio Valdžios i karo.
Veiksmų Komiteto narys, 
pareiškė, kad su liepos mė
nesiu bus pradėta tyrinėti I 
Jungtinių Valstijų vyriau-! 
sybės politika.

Jackson neseniai kalbėjo 
laba, gražiai. Neabejoju, Jog|N york ir sakė kadEi. j 
>s duos tuos taip labai rei- . . . ’ , _ i
kalingus “Laisvės” perkraus-1 senhowerio vyriausybe ne- 
tymui penkis tūkstančius <lo- tu*1 aisklOS Užsienio palltl- į 
leriu.

Nėra nuodėmė laikas nuo 
laiko pasididžiuoti ir pasi
džiaugti. Galimo pasidžiaug
ti, kad “Laisvės” vajus eina 
labai gražiai. Neabejoju, j~~ 
jis duos tuos taip labai rei
kalingus “Laisvės” perkraus-

r Irako liaudies kovos, nafta, 
Vakarų ir Nasserio planai

Washingtonas.
kratas senatorius H.

kos, kad atskiri tarptauti
niai nesutikimai, kaip, ve, 

Džiugu taip pat, kad nau-j Berlyno reikale, gali Jung- 
jųjų Kultūrinio Centro patai-i tines Valstijas įvelti į pa
pų Įtaisymas vedamas visu saulinį kara.
smarkumu. Už mėnesio kito Dabar jis savo pareiški- 
turėsime kraustytis. 1 me sako, kad Jungtinės

Dartų yra daug. Reikia tai- Va]stijos eįna ie lai. 
kos. Didžiojo New Yorko lais- _.. J n* n. • i n i . - • !meiimo šaltojo karo , kasvieciai gali daug padėti. Ne- J J ’
patingėkite! 1 -...— " •-- .....  1

Niksonas važiuos 
į Tarybų Sąjungą

Augusta, Ga. >— Prezi
dentas Eisenhoweris

o

Junktinių Valstijų pavil- 
i3a“ j°ne bus parodomas Ameri- 

skelbė, kad ateinantį liepos |<os £monju gyvenimas., in- 
mėnesį vice - prezidentas 

Niksonas vyks į Tarybų; . . ...........................
Sąjungą. Tai bus pirmas iSle 51™a!; Paviljono jrengi- 
Jungtiniu Valstijų aukšto mm JAV vyriausybė ir pri- 
valdininko apsilanky m a s vatines. kompanijos 
'Tarybų Sąjungoje po 1945! išleisti virs $5,000,- 
metu. " iKada Jungtinėse Valsti-j 
jose lankėsi Mikojanas, tai, mano, kad Niksono 
jau tada buvo rašoma, kad ' 
jis užkvietė Niksoną apsi
lankyti Tarybų Sąjungoje.

Niksonas liepos. 25 d. ati- 
dorius pripažįsta sekamus Irakas dar nesirengia na- darys Jungtinių Valstijų 

parodos paviljoną Maskvo- bus išspręstas Berlyno 
j e. I klausimas.

Londonas. -^Didelėje pa- (3) Dakartinė Irako vy- 
skuboje iš' Irako parskrido riausybė, kad pastojus ke- 
Anglijos ambasadorius H. |lią Vakarų ir Nasserio suo- 

.Travelyan. Pirm to amba-1 kalbiams, masiniai apgink- 
sadorius plačiai kalbėjosi su ! luoja darbininkus ir vals- 
Irako premjeru Kassimu.

Travelyan parvežė Vaka-) 
rams nelabai j i malonių ži-1 
nių. Dar nėra metų laiko 
po karaliaus Feisalio val
džios nuvertimo, o Irakas, 

: girdi, sparčiai krypsta į 
Jacksono kritika taip pat I komunistų pusę. Ypatingai 

. Iš' vienos Iraką į kairę pastūmėjo 
pastarasis reakcininkų su
kilimas. Anglijos ambasa-

Jis kritikuoja narius iš 
i Karinio Štabo, Tautinės 
Saugumo Tarybos,Tautinės 
Karo Kolegijos už neatsa- 

į komingas kalbas, kurias jie 
i sako ne tik Kapitolio rū- 
! muose, bet ir pasilinksmini- 
įmo (“cocktail”) parėse.

vienesyra dvipusiška.
pusės jis mato karo pavojų 
iš tokio elgesio, kaip Ame
rikos lėktuvų skraidymas 
virš 10,000 pėdų aukštyje į 
Berlyną ir atgal, o iš anL 
ros, kad Eisenhowerio val
džia esanti “per minkšta”.

'Kiny pastabos dėl 
įvykių Indijoje

Pekinas. — Panchen La-! Pekinas. — “Liaudies 
ma, Tibeto autonominės! dienraštis” kritikuoja Indi- 
srities premjeras ir budis
tų vadas, sakė: “Mes dėkin
gi Kinijai ir Liaudies ar
mijai, kad taip ūmai nuslor 
pino reakcininkų sukilimą, 

i kurio užnugaryje stovėjo 
] užsienio imperialistai ir 

. . I čiang Kai-šekas... Jie pik- 
paga vojo, savo siekius dangstė 

nacionalizmo skraiste, bet 
Komunistų partija nutrau-

Kinijos vyriausybės var-

John Foster Dulles likimas i Visa Kinija rems 
pavaizduoja vieną iš žiauriau- . TJLaĮa KqiiJi 
siu gyvenimo dramų, žmogus : IlUvlv lldUUĮ 
miršta palaipsniui.

Du liesą ėda vėžys. Visos pa
stangos tam vėžiui pastoti ke
lią, kol kas nieko nedavė! ..

Panašiai vėžys kasmet už
muša šimtus tūkstančių ame- 
r^įiečių. Daug nuo jo krinta 
įc lietuvių. -

Kalbant apie Dullesą, kyla 1 
mintis,: Ar jis, eidamas tas' 
aukštas pareigas, 
kad ims jį ir. nugalės vėžys? 
Jei pagalvojo, tai ką darė jam 
nugalėti ?

Dullesas diena iš dienos rei- kė tą kaukę, 
kalavo vis daugiau ir daugiau 
bilijonų dolerių militarizmo irĮ kalbėjo premjeras Chou 
karo reikalams. Kažin 
būtų buvę, jei jis būtų kas- i 
met nors po bilijoną dolerių 
iškovojęs kovai su vėžiu?

Gal mokslas jau būtų pajė
gęs ir jį, ir šimtus tūkstančių 
kitų vėžio aukų išgelbėti nuo Į 
to baisaus likimo!

Matote, kaip gyvenime yra. | UŽSIENIO PREKYBA

' ** i uu naiuejo pieinjeicib urnni 
kas|En-lai. Jis pažadėjo Tibeto 

liaudžiai visos Kinijos pa
galbą, ir sakė, kad reakci
ninkų pučas tik pagreitino 
Tibete reformas.

BLOGAI SU ANGLIJOS

Londonas. — Kovo mė- 
Anglija iš užsienio 

įvežė už $23,800,000 dau-
O visgi labai daug gero da- nesį 

ve Amerikos Darbo Federaci- į 
jos-CIO sušaukta^ Washingto- gįau prekių, kaip jų parda- 

' ?; ve į užsieni. Tokia padėtis 
yra labai bloga. Anglijos 
prekybai labai kenkia tas, 

į kad ii vis dar laikosi Jung- 
‘ i tinių Valstijų polit i k o s 

varžyti prekybą su socialis
tinėmis šalimis.

ne bedarbių konfere n c i j a . 
Kongresas priverstas apie tai 
kalbėti. Prabilo apie bedar
bius ir New Yorko valstijos 

gubernatorius. Reikėsią 1 
uįors daryti.

Turės ką nors daryti. Pra
monės automatizacija vis nau
jus ir naujus milijonus išmeta 
iš darbo.

garbina “gyvąjį 
ir remia Tibeto kuni- 

dvarininkų sukilimą, 
nepatiko “Keleivio” 

Vienas jų su-

Mano nusistebėjimas, kad 
menševikai

- dievą” 
gų ir 
baisiai
redaktoriams, 
riko:

“Ar Dalai Lama yra gyvasis 
dievas, ar savotiškas popie
žius, mums nei šilta, nei šal
ta. Jis gali būti net dvigalvis 
padaras ir vaikščioti debesi
mis.”

Ot, bile tik jis kovoja prieš 
komunizmą! Tegu ir dvigal
vis asilas pasiskelbia antiko- 
munistu, “Keleivio” redakto
riai paskui jį eis ir jam kojas 
bučiuos.

Biznis pirmoje vietoje. At-, 
imenate, anais senais laikais 

^‘Keleivis” šunis kardavo ant 
Kunigų, bet savo krautuvėje 
ant Broadway škaplierius ir 
rožančius pardavinėdavo.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Paalasavojo ir vėl j 
nusiramino

Londonas. •• Internatio
nal Transport Workers Fe
deracijos vadai dar taip ne
seniai rėkavo, kad jie pa
skelbs boikotą tiems 1 lai
vams, kurie dangstosi Pa
namos, Liberijos, Hondura- 
so vėliavomis, o nemoka 
laivų darbininkams žmoniš-

ITW unijos 
išVados, kad 
generalio boi-

Bet dabar 
vadai priėjo 
jau neskelbs 
koto laivams, kurie dėl “pa- 
rankumo” plaukioja po sve
tima vėliava.

Federacijos generalinis 
sekretorius Omer Becu sa
ko, kad dėl “parankamo” 
apie pusė Jungtinių Vals
tijų laivų plaukioja po sve
timomis vėliavomis.

Londonas. -H-Didelėje pa

dustriniai ir kultūriniai pa-
! tiečius.

Todėl viltis, kad Kassimo 
vyriausybė eis viduriu tar
pe Vakarų ir Rytų, pasi
baigė. Tą patvirtino ir Ira
ko pasitraukimas iš Bagda
do karinės sąjungos.

Kassimas buvo pasišau
kęs užsienio kompanijų vir
šininkus ir tarėsi naftos 
reikalais. Pasirodo, kad

valdininko apsilanky m a s vatinės kompanijos pasi-

Washingtone diplomatai 
apsi- 1 

lankymas gali prisidėti ir 
prie pagerinimo tarptauti
nių santykių, nes daugelis 
tiki, jog vargiai iki to laiko

jos užsilaikymą laike reak
cininkų sukilimo Tibete. 
Vakarų imperializmo šali
ninkai ruošė Indijoje suki
lėliams i IŠiHipatiiig'as ’' de
monstracijas, o parlamente 
buvo diskusuo jamas su kili-' 
mo klausimas. Dienraštis 
rašo, kad Indijos parla
mentas neturėjo teisės 
svarstyti, kas vyksta Kini
jos viduje.

Iš “KINŲ NELAISVĖS” 
GRĮŽO JŲ DRAUGAIS
Tokio. — Prieš penkis 

mėnesius Kinijos karo lai
vai sulaikė keturis japonų 
žvejų laivus ir 51 žveją. Jie 
buvo kaltinami, kad žvejojo 
Kinijos vandenyse.

Dabar jie paliuosuoti ir 
atplaukė į Tokio su ūbai
siais ant savo laivų: “šalin 
Japonijos Kishi valdžia!”, 
“Lai gyvuoja draugišku
mas tarpe Kinijos ir Japo
nijos” ir “Bendrai visi gin
kime taikos reikalus!” •,

faktus: H
(1) Irako dabartinė vy

riausybė padarė reformų; 
žemdirbių naudai ir page
rino darbininkų darbo ir 
gyvenimo sąlygas.

(2) Nasserio ir Vakarų 
sukurstytas sukilimas Ira
no pasienyje buvo greitai 
nuslopintas, nes aktyviai ir 
bendrai veikė į Kassimo val
džia ir Komunistų partija. | jų.

cionalizuoti aliejaus vers
mes, bet jis reikalaus sau

! didesnių pelnų. Dabar ang
lai, francūzai, amerikiečiai » •• . J’J-*
ir hollandai pusiau pelnus jiSpciniJOJC PHU1Q6J0 
tus Irake buvo gauta 32,- ĮKOIlllinistŲ VClKm 
000.000 tonų aliejaus. ,

Irakas yra Arabiškame ; 
pussalyje. Jis užima 171,600 
ketvirtainių mylių plotą ir 
turi apie 6,000,000 gyvento-

I klausimas.

Didžiausias^emesys Eisenhoweris nori 
Maskvos baletui

New Yorkas. Ketvir- ; Washingtonas. — 
tadienį, bal. 16 d., Metropo
litan Opera House svetai
nėje, buvo pirmas Pasiro
dymas Maskvos Didžiojo 
teatro baleto. su Prokofeje- 
vo veikalu “Romeo ir Ju
liet’. Publika J karščiausiai 
sveikinę artistus.

Svetainė, kurioje yra 
3,600 -sėdynių, buvo pilnutė
lė. Daugelis norinčių nega
lėjo įeiti. Aukščiausių ti- 
kietų kaina buvo $50, bet, 
sakoma, buvo tokių, kurie 
noriai mokėjo' net $150:

Impresari jus Sol Hurok, 
kuris baletą parsikvietė, 
sako, kad jau dabar turi 
apie milijoną norinčių bale
tą pamatyti žmonių.

Nairobi, Kenya. — Ang-j 
Ii jos kolonialė vyriausybė,

(TSRS vėl reikalauja 
apibūdinti agresorių

New Yorkas.' — Tarybų 
Sąjunga įteikė pasiūlymą, 
kad Jungtinės Tautos savo 
čarteryje apibūdintų agre
sorių, tai yra, kad būtų nu
statytas agresoriaus elge
sys. Prieš tą pasiūlyrną 
tuojau išstojo Jungtinių^ —
Valstijų, čiang Kai-šekoŲn

įrašyti obalsiai dažnai su- EI Salvadoro ir dar keli
randami fabrikuose ir dirb-j Vakarų atstovai, 
tūvėse. Dar pereitais me-1
tais kartą komunistų atsi -! 
šaukimai smarkiai sutruk - 
dė traukinių kursavimą.

Madridas. — “Ispanijos 
fašistai slepia komunistų 
veiklą ir bando nuduoti, 

! būk jos nėra”, rašo kores
pondentas B. Welles. “Bet 
komunistai veikia, ir polici
jai gavo • isakyma daugiau 
budėti”. ...
. Komunistų lap eliai ir

MODERNIZUOS 70 
DIDELIŲ LĖKTUVŲ 
Las Vegas, Nev. — Jung-

.. Geg>;’žės 2 d. fašistai ruo- tini'u'Valstijų karinio oriai- 
šia militarimus paradus Is-

investment saugumo
Prezi

dentas Eisenhoweris nori 
paakstinti Jungtinių Vals
tijų kapitalistus, kad jie 
plėstų užsienyje biznį. Da
bartiniu laiku valdžia kapi
talistams dalinai garantuo- Danijoje. Jie įsakė policijai 
ja jų įdėlių saugumą užsie- budėti šių paradų išvakarė- 
nyje ir tam reikalui skiria se. 
$500,000,000.

Bet tokios sumos yra per 
mažai, nes JAV kapitalis
tai užsienyje jau yra įdėję 
bilijonus dolerių. Todėl Ei
senhoweris nori, kad Kon
gresas į tą fondą skirtų 
$1,000,000,000. Taipgi jis 
daro spaudimą ir į užsienio 
valstybes, kad ir jos garan
tuotų Amerikos kapitalistų 
įdėlius.

Vėliausios žinios
Augustia, Ga; — Prezi- 

i pa
skyrė C. A. Herterį Vals
tybės sekretoriumi vieton 
sergančio J. F. Dulleso.

po penkerių metų kalėjimo, dentas Eiserihoweris 
paliuosavo negrų Mau-Mau 
organizacijos vadą Jomo 
Kenyattą.

SAKO, kad greitai 
ŠLIAUŽIAME Į KARĄ
New Yorkas. —. Čionai 

kalbėjo Henry M. Jackson, 
demokratas senatorius iš 
Washingtono valstijos. Jis 
sakė, kad Eisenhowerio 
vyriausybė neturi aiškios

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjerui Nikitai 
Chrščiovui sukako 65 metai 
amžiaus.

Alžyras. — Alžyre įvyko 
riaušių ir apie 10 žmonių 
užmušta. Francūzija vis 
nori pravaryti dirbtinus 

užsienio politikos, ir todėl balsavimus, ' '• • •
Ameriką įvelti į pasaulinį j x _ 
karą.” Tokį pavojų jis nu-; La Paz, BoĮivija. 
mato ir Berlyno reikale. jv< ‘ ' n ’ ’ L * 1

, kad apgauti 
lokalinis susirėmimas gali vietos gyventojus.

Londonas. — Po plataus 
pasikalbėjimo su Prancūzi
jos premjeru M. Debre 
Anglijos premjeras Mac- 
millanas pareiškė, kad jie 
susitarė užsienio ministrų 
reikalais. z

, — Fa- 
Vstai-falangištai bandė nu
versti Bolivijos valdžią, bet 
jiems nepavyko. Pučo laiku 
tuvo apie 30 žmonių.

Seaway, jun-Ottawa.
giantis Didžiuosius ežerus 
su jūromis, atsidaro balan
džio 25 dieną.

Havana. — Kubos 
riausybė suareštavo 
100 nikaragujiečių, 
organizavosi prieš Nikara- 
guos fašistinę valdžią.

vy- 
apie 

kurie

vyno vadai nutarė tuojau 
modernizuoti didžiausius 
“B-52” lėktuvus. Dabar jie 
daro po 400 mylių per va
landą, bet norima pritaikin
ti naujus jet motorus, kadSIRIJOS LIAUDIS 

PRIEŠ NASSERĮ
Damaskas. — Jungtinės

Arabų Respublikos prezi- sunkūs lėktuvai, kiekvieno 
dentas Nasseris susidūrė su jų. pagaminimas 
Sirijos liaudies nepasiten- virš $8,000,000. 
kinimais. Jis jai daug pa- -------------
žadėjo, o : 

(Nasseris žadėjo per ___ __ _

galėtų skristi po 500 mylių.
“B-52” yra labai dideliu

atsieina

ŠĮ° ZleJX|Lhw Panavo 
mėnesius pravesti naują 20,000 žmonių 
geležinkeli, o jo nėra. Jis 7
ketino nutiesti Sirijos nuo- Pekinas. — Tibeto sosti- 

, ir jų nėję Lhasoje paradavo virš 
nėra. Dabar sausra paken- 20,000 žmonių išreikšdami 
kė kviečių ir miežių pašė- savo džiaugsmą dėl nugalė- 
liams. Gi Nasseris piktai jjimo reakcininkų sukilimo, 
puola Iraką, kuris gražiai i 
sugyvena su Sirija.

ketino nutiesti Sirijos nuo- 
I savas naftos rynas, i

Washingtonas. — Kubos 
premjeras Castro sakė, kad 
jis demokratas, nesutinka 
su komunistais, atsitikime 
karo tarpe Vakarų ir Tary
bų Sąjungos jis stovėtų su 
Vakarais. Parį amen tari
nius rinkimus Kuboje ati
deda iki 1963 metu.

Londonas.
da kritikuoja Jungtinių
Valstijų užsispyrimą skrai-

vy- 
ra-

ne-

Dublinas. — Airijos 
riausybė uždraudė per 
diją leisti dainas iš “Gigi 
veikalo, kaip “airiams 
tinkanjas”.

Berlynas. — Kada Ame
rikos karinis transportas 
skrido 12,000 pėdų aukštyje 
į Vakarų Vokietiją, tai du 
Tarybų Sąjungos mūšio 

' lėktuvai privertė jį nusi-. « . 1V11 VU v CV1 l-'X A V V' A VV I A

Anglų span- 10,000 pėdų.

Pekinas. — Laike pučo
d-j* v*rš Tibete buvo* apdaužytas
pėdų aukščio.

Washingtonas. — Admi
rolas G. Dufek, kuris ko
mandavo JAV laivyno jė
gas Lediniuotame vandeny
ne, jau pasitraukė iš tarny
bos. /

Nepalio konsulatas Lhasos 
miestr, nes iš jo veikė suki
lėliai.

Katmandu, Nepalis. — 
Tibeto vyriausybė daug 
klioštorių perėmė į savo 
rankas.

Dabar jau pilnai paaiškė
jo, kaip užsienio imperia
listai ir Tibeto reakcinin
kai buvo stropiai paruošę 
sukilimą. Tą geriausia pa
liudija nuo jų atimti gink
lai: krūvos naujutėlių šau
tuvų, Šimtai moderniškų 
kulkosvaidžiu ir daugybe 
dėžių su rankinėmis grana
tomis. Priešai turėjo daug 
ginklu, jū tarpe net kanuo- 
lių:

Washingtonas. — Vals
tybės departmentas sutin
ka, kad Lotynų Amerikoje 
yra prieš Jungtines Valsti
jas nusistatymo, bet ren
giasi laipsniškai tą pašalin
ti.

Londonas. —Anglų spau
da vis daugiau pasisako už 
neutrališką ruožtą Centri
nėje Europoje.
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VISAI TEISINGAS 
REIKALAVIMAS

Geležinkeliečių unijų or
ganas “Darbas” stato mūsų 
valdininkams įdomų klausi
mą. Gerai, sako, jūs turite 
Kongresan įnešę bilių, ku
ris priverstų darbo unijas 
kasmet viešai skelbti savo 
finansines įplaukas ir išlai
das. Bet kaip su senatorių 
ir kongresmanų įplaukomis 
ir išlaidomis? Kaip su 
įplaukomis ir išlaidomis 
auštųjų valdininkų? Kodėl 
jas kasmet viešai nepa
skelbti ? į

Geležinkeliečių laikraščio! 
reikalavimai labai teisingi, i 
Mes jiems pilhai pritaria-1 

' me. Tegu būna užmesta! 
' šviesos ant visų valdininkų;

Mažiau j

J. Foster Dulles pasitraukė
PAGALIAU, Mr. John Foster Dulles oficialiai pasi

traukė iš Valstybės sekretoriaus pareigų ėjimo. Jis įtei
kė prezidentui savo rezignaciją po to, kai jau aiškiau
siai pasirodė, kad vėžio liga, kuria Dullesas serga, ne
nugalima, kad ji plečiasi per jo visą kūną, kad tik ste
buklas tegalėtų tą ligą nugalėti, bet į stebuklą netiki nei 
pats ligonis.

Kokia susidarė baisi padėtis!
Štai, turtingas žmogus, 1 užimąs žymią valstybėje 

vietą, suserga vėžio liga. Pačios geriausios medicininės 
priemonės jam taikomos; patys žymiausi gydytojai ir 
chirurgai stojo Valstybės sekretoriui talkon. Bet nieko Į įplaukų ir išlaidų. f
neišėjo! Vėžio ligai kelią pastoti kol kas dar ne visais, bus korupcijos. Mažiau busi 
atsitikimais galima! ' išlaidų. Mažiau reikės tak-;

Kai kurie JAV senatoriai ir laikraštininkai jau se- i mokėti. Teisingesniais 
- - • v ' turės būti valdininkai.

tai yra suirute

reikalauja, kad

sukilimu ir 
vidaus. Jis j 
visi jo vien-

SEPTYNMEČIO
PRIZMĘ

Su Vilnium -susipažinau i

sauna 
tiesus asfaltuotas plentas, 
kuriame beveik nepamatysi 
arkliuko, medinių ratų. Čia

Įžymus lietuvių 
kompozitorius 

Juozas Tallat-Kelpša
Prieš 10 metų (1949 m. 

vasario mėn. 4 d.) mirė įžy
mus lietuvių kompozitorius,

zinldaoar kaip srauni upe dide-
1 1 liu sriautu rieda masinos.

surišau beveik visą savo i Paneriai ir le'
minčiai dabar taip karštai iame įsikūriau 

išradimu b* nuo to laiko su juo
’ surišau beveik visą savo i gendorai-s apipinta vilniaus ILTS nusipelnęs meno vei-

i ne tik prieš 40, ikėjas, stalininės premijos
ne, kituose miestuose, pa-! P.1'^ buvo I ‘au,re.atas-r. Juozas TaUat-. ‘
būti platesniame pasaulyje, | sluk®llm >aukal-, kur, auS0 j KelPsa- J18 dauS Paslda1'- 
bet glaudžius ryšius su Vii- j ™enkl Flklal- _kal karlos ^vo lietuvių muz i k i n e s • J’ 
nium visuomet palaikiau, o; dal.zove®!.1, g‘“!sl. °zk?s-” ; kultūros kėlime ir ugdyme. s 
nuo 1939 metu vėl pačiame I Pabal. Vlkped<;. J1.. /emieJ1 Greta pedagoginio darbo-

tikėtų jo šiuo 
kaip jie tikėjo,! kuomet jis 
skelbė naują ]
rą Lietuvos “išvadavimui”.

Iš visko matosi,' kad jam 
jau pavyko šiam savo 
pratimui, laimėti “Keleivio 
redakciją. Ką apie tai ma
no “Darbo”

pasaulinį ka- gyvenimą. Tiesa, kurį laiką I 
išvadavimui”. .^e^° pagyventi kitur, Kau uox •,

SU-
ožkos... j

redaktorius Vilniuje

nium visuomet palaikiau, o
nuo 1939 metu vėl pačiame j .v *'npcu^ .,11!. ztvuu'J*
Vilnią, ,su juo drauge l?tn.erlal teP° ®ta’

gyvenau. Mačiau Vilniui ^ais. č> gal!nSa ši' 
Lenkijos fonu laikais suny- įlumine el*™> visa ener- 
kusi, mačiau jj hitlerinės' c“t!'.ale’. ba^ian}as 
nknnaniiAc statyti didžiausias Pabalti-

jyje mėsos kombinatas ir

T •* * A A A J kJ Cl J W V* A VV Vz

Repečka, neturint rankoje džiaugsmus ir vargus per-!
U Darbo”, nežinia. Gal ve-

Kaip ten nebūtų, šios 
i naujos “evangelijos” švie- 

! soje tenka suprasti prof. 
; Kaminsko ręi k a 1 a vi m ą 
Į “naujai” vertinti n a u j ą 
i Lietuvos gyvenimą. Girdi: 
i “Dažnai esame pratę vienu 
mostu nupeikti beveik vis
ką, kas Lietuvoje yra nau- 

! ja. Dėl tokio nusistatymo 
j mums gresia didelis pavo-

Kauno mokykloje, jis nuo 
1920 metų — operos ir ba- 

l"! lėto teatro vienas iš steigė-
jų ir dirigentas. Šiame pos
te jis išdirbo beveik ligi pat 
savo mirties, išskyrus vo- ; 
kiečių okupaciją, kada jis t. 
buvo pašalintas iš teatro. 
Jis dirigavo pirmąjį operos 
teatro spektaklį Verdi ope
rą “Traviata.” (Per savi) 
darbo laiką teatre jis diri-

okupacijos metais griauna
mą bei naikinama. Pokari- ... . .x ..
niais laikais mačiau Vilnių ivaly°s kltos.gamyklos, 
iš klaikiu griuvėsiu kelia- , Mlel?s’ g*;az"s lr ^togas 
mą ir mylinčiomis liaudies 
rankomis atstatomą, 
šiamą ir toliau ugdomą.

Džiaugiuos. Labai džiau-jlai, rekonstruojamas sena-'gavo apie 25 operų premje- 
giuos, kad Vilnius dabar mieštis, atstatoma Gedimi- 

Ijus: pavojus matyti Lietu- n^.la ^ik kažin kokių kre
iva ne tokia, kaip ji yra, bet | V , r..
tokią, kaip mes ją norėtu- al^a netikrų 

i me matyti, — ir tuo būdu I P\ie^an^a sav2_,. T7>1 . i
nie-1 prarasti kalba su savaja ! interesams geibeti. Vilnius! Jis švarus, skaistus ir neį- 

gerų | tauta”. " " 1 .ar 1$klws Vlsa £alva, j stengs jo grožio apmurzin-
v v. . į kaip sostinė greta kitų ke- ti jokie “veiksniai”,

bus mūsų Vilnius,. Tarybų 
Lietuvos sostinė. Tačiau 

1 : neužmirštami ir senieji jo
! architektūriniai pa m i n k-
lai, rekonstruojamas

roms.) Išvadavus Tarybų 
Lietuvą iš hitlerinių oku
pantų vergovės, jis vėl su# ■. 
grįžta į operos teatrą ir' 
skiria visas savo jėgas ir 
energiją teatro atkūrimui, 
jo repertuaro pagerinimui.

uiai numatė, jog taip bus. Vos Mr. Dullesas susirgo, š. 
m. vasario mėn. pradžioje, tuojau, kai buvo padaryta 
jam antra operacija, reikalavo, kad jis pasitrauktų iš : .
Valstybės sekretoriaus vietos. Bet jis vis nesitraukė. O DARBŲ 
prezidentas barė tuos, kurie reikalavo, kad pasitrauk
tų. Pasirodo, kad tie, kurie reikalavo pasitraukimo, bu
vo teisūs. Atsižiūrint į visą tarptautinę padėtį, argi ne-Tžmonių pastangų atnaujin- .. . v . i Kaip sostine greta Kitų ke- ■ ti jokie “veiksmai77, mur-1 . .
geriau šiandie būtų, jei naujas Valstybės sekretorius ti Sacco ir Vanzetti bylą. Kitais rodžiais, tas nuo-turiolikos tarybinių respub-į zintojai iš anapus vandeny-j pedagoginio darbo jis 
būtų pradėjęs eiti pareigas tuomet, kai Dullesas susirgo? i Massachusetts valstijos sei* pat*nis “Keleivyje’ ir ‘ Nau- pikų sostinių. no. Nebegrįš jų gadynė, j yra įžymus h’ kaipo kom-

jie kada nors rimtai pasisakė už -------------------V JIVUIO 11VIO MCVMO- . . . . ~ ------------- - - — --------  ------ -----------
tauta visas jėgas koncentruotų kovai su vėžio liga? Ar nię dovanoti, juos išteisinti. tuvos 11 a^)le.., ar^.^ 1.le." I rijomis neša visai lietuvių: rikėliuose, kurie tiems po- 
apie tai kada nors pagalvojo ir pats ligonis? , . . . . . iv_a’ men^evikĮus izoliuoja., tautai nacionalinę, socialis-1 nams vis dar s

Mums atrodo, jog ne. Jei jie būtu apie tai pagalve- sl; ^^JM neteisingar Vis daugiau ir daugiau jų j tįn Į<uĮtūra, šviesą. Ir toji | Darbščios mūsų 
ję, jie būtų ta prasme ir daugiau dirbę, šaltąjį karą pa. metų rugpiucio . 27 d, j pačių skaitytojų reikalauja!
dėdami į šalį. Atsiminkime, kad vėžio ligą sėja, be kit-■ - cankmių l eikalo j persiorientuoti, objektyviš- į vjsus Tarybų Lietuvos kam- i nąją s------Y ....... ------------
ko, ir atominių bombų bandymų “skeveldros”, teršda- 1S. e imaį seime yje iston- kiau kalbėti .apie Lietuvą, į pe]jUSj eina į mases, į liau-! kuria dar gražesnę savo at
mes orą, kurį kvėpuojame, ir maistą, kurį valgome. Bet nil'.Įjūriu buvo '.... ..............— . i -
Mr. Dullesas buvo priešingas atominių bombų bandy-i 
mams sulaikyti! i - . - . i - .

Ne. Mr. Dullesas nepasižymėjo kova už žmonių (jivf1US a klintis, as pai ode, 1 nymai .. .. . u v i knr ros nnnins rpnknmps ip_ mn

IŠSIGANDO SAVO

no pilis, joje įrengiamas is- 
nereikšmingas užkam-1 torinis muziejus.

patriotų j Mielas, gražus ir atjau- 
siauriems. nėjęs, senasis mūsų Vilnius.

Paviršutiniai imant, 
kas neišėjo iš saujelės 

'žmonių pastangų atnaujin-
Valstybės sekretorius ti Sacco ir Vanzetti bylą. . .. . UTZ , . . . <<XT |- - - - ■ J \ latinis “Keleivyje” ir“Nau-|

□ienose” keikimas visko,' 
kas ateina iš Tarybų Lie-!Tie, kurie .šiandien labai Mr. Dullesą apverkia, ar mėlis atmetė pasiūlymą 

tai, kad amerikiečių , jiems nors pavėluotai baus-

; kad tos pačios reakcinės jė- 
i gos, kurios anais metais 

p • Sacco ir Vanzetti nužudė, 
tebeveikia ir šiandien Mass, 

toli- valstijoje. Valstijos seime
lyje viešpatauja tie patys 
į klasiniai elementai, kurie 
1 anais metais sufabrikavo 

", į suokalbį. Bijodami šviesos, 
Mūsų šalies visokie “veikėjai”, tiek demokratai, I ^e. putaiė palikti dalykus 

tiek respublikonai, aukština Dulleso politiką ir jį patį. : aiP’ al.P ^la‘ die nori, Kad 
Visi, kuriems rūpi gelbėjimas kapitalistinės san-|bac5.° .u \anzetti būtų 

tvarkos pasaulyje, Dullesą gerbia, jį šlovina. amžinai pamiršti. Bet jie
Bet tie, kurie stoja už socialistinę santvarką, sočia- !aPS111. a* ^lenoJe ai‘ Kitoje 

rištinių šalių žmonės, sako, jog Dullesas nebuvo didelis j t,0,rm0',e ^ac^° .ir Vanzetti 
vyras, žymus politikas; jis tik buvo žymus kapitalizmo l v'_teisimmo siekimas vėl ir 
gynėjas, reakcijos palaikytojas pasaulyje, kovotojas!ve bus Pakeltas- 
prieš socialistines šalis. Toks kovotojas, aišku, pažan- NIEKAIS NUEIS TO IR 
giosios visuomenės akimis, nėra garbingas, nes jis ko- NiArunQTnQ vii%va U 
voja prieš progresą. DJUblOb VILIYS

Taigi, Dulleso gerumą ir blogumą, visaip galimą Mes dar nematėme socia- 
aiškinti. ' listų leidžiamo “Darbo”

Mūsų nuomone, Dullesas ^buvo labai ryžtingas, paskutinio numerio, jau J. 
energingas ir sąmoningas kapitalistinės santvarkos gy- > Hepečkos suredaguoto. Bet 
nėjas. Jis tas pareigas ištikimai ėjo, kol liga nepaguldė iš “Keleivio” sužinome, jog 
jo į mirties patalą.

tarpe ir savo) sveikatingumą!

ĮDOMU KIEKVIENAM pasiklausti: ar Mr. 
lesąs buvo geras Valstybės sekretorius ar švakas?

Iš tikrųjų, sunku šiandien į tai atsakyti. Tik 
mesnė ateitis parodys.

Kapitalistinių šalių vyriausybės ir spauda, daugu- j 
moję, Dullesą kelia į padanges. Jie sako, būk jis buvęs 
labai didelis žmogus, labai geras politikas ir diplomatas. I

Mūsų šalies visokie <

>” sužinome, jog 
jame J. Kairio (Kaminsko)

• straipsnis ‘Veidu i Lietuva”
DULLESAS BUVO “labai įtakingas”, sako, kai ,ku- y fa ? “svarbiausias”. “Kelei- 

rię. Jo “įtaką” tarptautinėje politikoje tenka aiškinti j viui” jis, matyt, labai pati- 
taip: jis atstovavo pačią turtingiausią ir tvirčiausią ka- ! ko, nes tuojau iš jo padavė 
pitalistinę šalį pasaulyje, dėl to, norėjo kas, ar nenore- į sav° skaitytojams ilgą iš- 
jo, privalėjo su juo skaitytis, privalė jo jo žodžio klausyti! j trauką.

Anglai turėjo ir tebeturi gudresnių ir labiau išsila-1 
virusių diplomatų, bet jų žodis nebuvo toks “įtakingas”, 
kokį rodė Dullesas, nes jie dažnai priklausė nuo ameri
kinio dolerio.

Kadangi mūsų šalies prezidentas Eisenhoweris 
taipgi jau seniai nesijaučia gerai fiziškai, priverstas 
būti griežtoje gydytojų priežiūroje, tai jam toks asmuo 
kaip Dullesas labai patiko: nereikėjo jam padėti vežti 
Užsienio politikos vežimą.

Atsimename, kad ne > prezidentas Eisenhoweris, o 
Dullesas nustatydavo politiką tuo ar kitu klausimu. 
Dullesas turėdavo pasitarimą su spaudos koresponden
tais antradieniais, o Eisenhoweris—trečiadieniais. Pas
tarajam tekdavo tik užgirti tai, ką Dullesas pasakyda
vo...

likų sostinių. no. • v *.
Kaip širdis plaka Vilnius Nebešeimininkaus jie savo!pozitorius. Buržuazinėje 

i gyvu pulsu ir visomis arte-■ dvaruose ir buvusiuose fab-1 Lietuvoje jis buvo plačiai 
1 '......................................... - — , ... žinomas tik kaip vokalinės <

muzikos autorius. Tik Ta- ‘ 
rybinės santvarkos dėka jis 
pradeda kurti stambius 
muzikinius kūrinius. Jo 
muzikoje su visu ryškumu 
iškyla socialistinis turinys, 
mūsų liaudies genijaus op
timizmas ir švelnus lyriz- 

hnas. Gili, idėjinė jo muzi-> 
ka yra gana ryški ir su- .

sapnuojasi. 
į liaudies 

(kultūra iš Vilniaus pasiekia į raukos stato ir puošia se- 
I visus Tarybų Lietuvos kam-'nąją sostinę Vilnių, stato ir • i • ! n • 1 i

svarbus!kurioje matosi milžiniškas! 
atnau- ■ progresas visose gyvenimo Į 

’ jin ta apie tuos du kanki-1 srityse. Melaiš ir prasima-1 
is 'tos tiesos nebeghli- 

ma paslėpti.’-Todėl reikia 
gelbėtis nuo1 tokios izoliaci- : 
jos. Ir, žinonįa, ne todėl, 
kad prof1. Kaininskas pats 
pamatė savo klaidą ir nori 
pasitaisyti. Nieko pana
šaus. Į Lietuvą reikią nau
jai žiūrėti ne dėl to, kad 
ten naujas gyvenimas kun- 
kuliuote kunkuliuoja, kad 
lietuvių tauįa socializmo 
keliu nesulaikomai ir nenu
krypstamą! žygiuoja pir
myn, ne dėl to, kad menše
vikų filosofija pasirodė 
klaidinga, kad jų troškimai 
sugrąžinti Lietuvon dvari
ninkų, buožių, kunigų ir 
kapitalistų viešpatav i ni ą 
pasirodė nesuderinami su 
geriausiais lietuvių tautos 
poreikiais, bet dėl to, ir tik 
dėl to, girdi, : ? 1 
Lietuvoje bręsta 
nizmas”, “radikalus pasi
keitimas pačių lietuvių tar
pe” ir tt. Kitais žodžiais, 
Kaminskas tikisi, kad pa
čioje Lietuvoje pati Lietu
vos liaudis priims menševi
kų, klerikalų, ir smetoni- 
ninkų reikalavimą ir susi
grąžins kapitalistinę išnau
dojimo santvarką.

Bet, žnoma, nueis nie
kais ir šios Kaminsko ' vil
tys. Galimas1 daiktas, kad 
jam pavyks dar kartą akis 
užmuilinti tai nedidelei 
menševikų grupelei tuo sa
vo “nauju” išradimu apie 
revizionizmą, bet mes nė 
valandėlei nečbejojajne, jog 
ne tik tarpe senosios lietu
viškos imigracijos, bet ir 
naujosios, vis. daugiau ir 
daugiau balsų kils už kltū- 
rinį bendradarbiavimą sų 
Tarybų Lietuva, už nuošir
dų bendradarbiavimą, už 
tokį bendradarbiavimą, ku
ris būtų naudingas visai 
lietuvių tautai, o ypač lie
tuviams išeivijoje , palaiky
ti lietuvybę, pasinaudoti 
tais didžiuliais kultūriniais 
turtais, kurie: kasdien dar 
didesniais darosi mūsų se
nojoje tėvynėje. Mes tiki
me, kad tokiam bendradar-

Atsiminkime, kad tas' 
pats Kaminskas, kuris yra 
skaitomas lietuviškų men
ševikų dvasiniu vadu, prieš 
porą metų viešai reikalavo 
naujo karo “Lietuvos iš
laisvinimui”. Jis sakė, kad 
kitokio kelio nėra ir negali 
būti. Ir visi menševikai jam 
karštai rankomis plojo už 
tokį “gudrų” sumanymą. 
Deja, karas kol kas dar ne
atėjo. Prof. Kaminsko vil
tys, bent jau laikinai, su
bliūško. Mes net buvome 
pradėję manyti, kad jis ir 
jo kolegos iš “Keleivio” ir 
“Naujienų” pradeda pama
tyti 'savo klaidą.

Tačiau tenka 
nusivilti. Prbf. Kaminskas 
tebegieda savo 
Jis tebeskelbia Tarybų Są
jungos sunaikinimą. Tik, 
ešą, tas sunaikinimas pa-

“LIETUVIŠKIEMS VEIKSNIAMS”, mums rodosi, 
Dulleso pasitraukimas taipgi labai nepatiks. Juk jis 
jiems, vis kartodavo: rpes padėsime jums Lietuvon grą
žinti kapitalistų ir dvarponių viešpatavimą. Lietuvių 
tautųš priešams Dullesas teikė visokio “tėviško” sura
minimo.

Nesakome, kad Dulleso įpėdinis neduos “veiks
niams” “gražių pažadų”; jų duos, bet jie nebus jau to
kie “pamačlyvi”, kaip buvo Dulleso.

, Kitais žodžiais: Dulleso pasitraukimas iš Valsty
bės sekretoriaus pareigų ėjimo daug ką apsargdino, nu- reisiąs iš vidaus, taip vadi- 
vylė, o kitus pralinksmino.

skaudžiai

melodijas.

namo “revizionizmo” keliu,

Šiandien pro p a nerių! Vincas Uždavinys

kad pačioje
“revizio-

Kapitalo užmojis prieš 
mūšų darbo unijas

Mūsų šalyjeMolerinTkla- aukso slibįnąs,... Didžiosios 
sė visuomet ‘ neapkęsdavo fkompąnijb,8; tuomet sugal- 
darbo unijų, persekiodavo vojd' kitokias kovos prie- 
ir žiauriai organizatorius mones prieš ; darbininkų 
užpuldinėdavo. Mūsų senes- unijas. Jiė "• suplūnavo su- 

’1 laužyti unijų nugarkaulius 
federališkais įstaty m a i s , 
kad jos taptų bejėgėmis... 
Kompanijų atstovai 
grėsė įnešė keletą 
priešdarbininkiškų 
jau nekalbant apie 
įstatymą.

Naujuose biliuose 
piama plačiai apgalvota 
gudri propagandos techni
ka, kuri siekia sukelti tar
pe unijistų didžiausią be- 
viens prieš kitą neapykan
tą ir nepasitikėjimą 
viršininkais-vadais.

Mes visi žinome, 
kaikuriose unijose yra įsi- 
briovusių į vadovybę stam
bių apsivogusių raketierių, 
darbininkų išdavikų, ku
riuos kompanijos myli ir 
juos remia. Prieš makar- tutė.” Jis suharmo n i z a v o 
tizmo laikus, kuomet unijo- nemažą pluoštą lietuvių 
se veikė daugelis pažangių- liaudies dainų chorui (po- 
jų vadų, tuomet vagys, ra-

darbo unijų,

nesės kartos ateiviai gerai 
atsimena tuos laikus, kuo-1 
met kompanijų pasamdyti 
šnipai su jų pagalbininkais 
padarydavo provokacijas ir 
užpuldavo darbininkų mi
tingus, daužė pintinėmis 
buožėmis darbininkų gal
vas, suimdinėjo ir kur nors 
išsiveždavo t unijų žymes
nius organizatorius, iš .ku
rių daugelis nesugrįždavo. 
Jie dingo be žinios... Dau
gelyje vietų darbininkų 
kraujas prie anglies kasyk
lų, plieno liejyklų, salėse ir 
gatvėse, liejosi vien tik dėl 
to, kad jie organizuotai 
stengdavosi pareikal auti 
didesnio kąsnio duonos sau 
ir savo šeimoms. Mušeikos- 
žmogžudžiai niekuo nebuvo 
už tai baudžiami. Slaptoji 
policija niekados nesusek- 
dąvo ir nesuareštuodavo 
žmogžudžių. Teismai ir ki-

Kon- 
naujų 

b i 1 ių, 
senąjį

nesle-

. . - -prantarną Įiaudięs masėms.: 
ir jų yra mėgiama. Vienar*? 
iš stambiausių jo kūrini® 
yra .“Kantata apie Stąlipą”| 
(pagal poetės1 S. Nėries žo-1 
džius) chorui, solistams ir m 
orkestrui. Už šį kūrinį jam 
buvo suteikta 1-jo laipsnio 
stalininė premija. Šioje 
kantatoje giliai išreikšta 
mūsų liaudies kova už savo 
būvį, už žviesesnį, geresnį • 
rytojų.

Iš kitų jo kūrinių reikia 
pažymėti: uvertiūrą liau
dies dainų temomis simfo
niniam orkestrui, kvartetas 
pučiamiesiems instrumen
tams, populiarios dainos:. 
“Apie sesytę,” “Už aukš
tųjų k a 1 n elių,” “Žaliojoj 
lankelėj,” “Nuo Šešupės lig 
Kaukazo,” “Ne margi sa
kalėliai,” “Oi, berneli vien? 
turi,” “Darbininko daina,” 
“Mano sieloj šiandien švenN 
te,” “Kur lygūs laukai,” dqjp 
nų rinkinys chorui “Lakš-

savo

kad

ti valdančiosios klasės par-; įęetįeriaŲ- jei koks įr buvo 
eigūnai į tokius šiurpuliu- Unijose, visgi nedrįso vogti 
?HL!VyklU^..nm?d!.V0„.P®r šimtus tūkstančių 

’ iš darbininkų ----džiūgaudavo, nes tuomet buvo 
kad kejetu nenuoramų bus (kitokia tvarka ir priežiū-

eigūnai į tokius šiurpuliu

pirštus, arba net su pasi
tenkinimu,

dolerių
iš darbininkų sumokėtų

p u 1 i a r i a usia “Tris die
nas”), solistams.

Jo šviesus atminimas 
visados liks brangus lietu
vių tautai.

J. Skirgaila t

mažiau, kurie išdryso su- 
drumstį turtingosios klasės 
interesus. Yra labai teisin
ga ir tinkama pastaba: Nė
ra pasaulyje tokios laisvės, 
kuri nebūtų gausiai patręš
ta liaudies krauju.

Taip pat ir mūsų šalies 
darbininkai laipsniškai žen
gė erškėčiuotais kruvinais 
takais, per daugeli metų, 
kol pagaliau susijungė į 
galingas didžiąsias unijas, 
kurių pabūgo stambusis

biavimui, kad tokiems ry
šiams su Lietuva sąlygos 
kasdien darosi palankesnės.

stambiosios i----- •-------------------------------
sugalvojo | ti darbininkų laimėjimus, 

pastatyti senatorių Joe Mc- Skaudu net pagalvoti, kad 
Carthy reakcionierių prieš- mūsų jaunoji karta, baigu- 
akyje, kad jisai išėstų visus šieji vidurinius 
pažangiuosius vadus iš nebežino unijų 
unijų, ir kad paliktų lais- i 
vas rankas raketieriams.

Nesakysiu, kad unijose 
jau nebeliko sąžiningų va
dų. Dar yra. Bet ir tie su
varžyti konservatyvių re- 
akcioniškų vadų, tad jų 
veikla unijose yra neefek
tinga. Tačiau tie vadai vis- 
dar bando Šiek tiek apgin-

ra... Todėl 
kompanijos ir

mokslus, 
tvėrimosi

istorijos, ką iškovojo jų 
tėvai ir protėviai. Dabar

I jie tais vaisiais naudojasi.
I Nebežino ir mūsų naujieji 
i ateiviai, dipukai. Ir jie ma
no, kad nuo seniai yra ■ 
tokia užmokestis, tokioj 
darbo sąlygos, kokias šian
dien turime.

Pregresas
Gi® 1

2 p.-Laisvū (Liberty)—An trad., bal. (April) 21, 1959



Apie "velnio laikrodį”
Kiti laikai. Laikrodžiai 

dabar ant kiekvienos kaimo 
moterėlės rankos. Kitokie 
dabar čia ir pasakojimai 
apie laiką.

Didžioji laikrodžio rodyk
lė apsuko visą ratą. Praėjo 
dar viena valanda. Neno
romis kartais pagalvoji: ką 
per tą valandą veikė 
nes? Viena — audė drobes.
kita — melžė karves, tre
čia, gydytoja, — padarė su
dėtingą operaciją, išgelbėjo 
vaiko gyvybę. O kai kas, 
tur būt, visai nieko n-evei
kė, nieko nepadarė. Kaip 
skirtingai žmonės laiką 
praleidžia! Vieni padaro 
da4tg gero, o kiti — daug 
blogo arba nieko. Bet kas 
gi iš tikrųjų yra tas lai
kas? Kartais jis slenka 
taip lėtai, nuobodžiai, o 
ketais kaip akimirka pra
bėga: nespėji apsidairyti, 
viskas kitaip apsimainė, 
pasikeitė visas gyvenimas.

Viena žila senutė iš šikš
nių kaimo mums papasako
jo, jog kadaise visi žmones 
pagal vieną “dziegorių” 
gyvenę. Jokio kitokio laik
rodžio visame “paviete” ne
buvę. Ir tą vienui vienintelį 
laikrodį ponui Karpiui, de
vyniasdešimt devynių dva
rų savininkui, padovano
jęs pats velnias. Kartais 
tas laikrodis sugęsdavęs. 
Tada išaušdavo per vė
lai, žmonės pramiegoda
vo. Tokiomis dienomis ti
jūnai po kaimą siaus
davo, visus į darbą gin-

J. Siclerevičius

"NEKALTO PRASIDĖJIMO" 
PRIEDANGOJE

(Pabaiga)
Račiui tapus popiežiumi, | 

Matulevičius dire k t y v a s 
gaudavo iš Pačelio Miun
chene, kuris vėliau buvo iš- 
tinktas popiežiumi Pijumi; 
XII. •

Buržuazinė spauda džiaug
davosi artimais Matulevi- j 
čiaus’ ryšiais su abiem po-! 
piežiais, nors lietuvių tau-! 
tai ta bičiulystė nešė tiktai j 
nelaimes. Matulevičius buvo '• 
tiktai kosmopolitas—“baž
nyčios patriotas,” kaip pats: 
sakydavosi. Tuo tarpu Va
tikanas, ilgai nenorėjęs iš į 
viso Lietuvos pripažinti, 
Raikydavo lenkų imperia-! 
listų planus Lietuvą už-' 
grobti. 1925 m. pasirašyda-' 
mas konkordatą su Lenkija, 
Vatikanas pripažino Vil
nių Lenkijai. Laikydama
sis tos pačios politinės lini
jos, Matulevičius paruošė 
Lietuvos konkordato su Va
tikanu projektą, kurį su 
nedidelėm pataisom pasira
šė fašistinė Voldemaro vy
riausybė. Tai buvo pati ver- 
giškiausia buržuazinės Lie
tuvos sutartis, padėjusi su
tvirtinti Vatikano agentū
rų pozicijas Lietuvoje.

Pagal Vatikano 
programą

Marijonų generolas Ma
tulevičius daug prisidėjo 
organizuojant Li-e t u v o j e 
buržuazinę santvarką pa- 
gafc Vatikano “so c i a 1 i n ę 
p r o g ramą.” Matulevičių 
“galima prisk a i t y t i prie 
Lietuvos krikščionių demo-~

davo. Kartą, taip bevary
dami žmones į darbą, tijū
nai vienoje troboje surado 
gražią jaunamartę, kurią 
bernas buvo slapta atsiga
benęs iš kitos parapijos. 
Bernas ją slėpęs, mat, ne
buvo ponui pirmosios nak- 

; ties užleidęs. Baisiai užsi- 
i rūstino ponas, 'kad muži
kas išdrįso pažeisti jo ba

Medis su “žvakėmis”
Tropikų gamta nepapras

tai įvairi ir įdomi, jos fan
tazijai nėra, ribų! Tropinės •• 
floros atstovų formos be 
galo įvairios, jos pasižymi 
spalvų ryškumu, kurias tie
siog neįmanoma aprašyti.

Panamos sąsmaukoje au
ga medis su “žvakėmis” 
( P a r m e ntiera cerifera). 
Subrendę jo vaisiai labai 
panašūs į vaško žvakes. 
Jie būna Vž iki 1 metro il
gumo. Jo savotiškumą dar 
ir tai išryškina, kad jo vai
siai (kaip ir kakavos vai-

■ Nuo tos dienos kiekvieną 
vidurnaktį, kai velnias už
sukdavo pono laikrodį, prie 

į svirno šmėkščiodavo balti 
.šešėliai, sėlindavo prie rū
mų langų. O iš stulpo, prie 
kurio buvo užplakta jauna 
motina, išlįsdavo gelsvas 
garbanotais plaukais vaike
lis ir bėgdavo maudytis į 
kūdrą. Tijūnai paskleidė 
kalbas, kad jis plaunasi sa
vo neteisingo prasidėjimo 
nuodėmę. Tačiau žmonės 
tuo mažai tikėjo, tik, neno
rėdami užrūstinti pono, 
privengdavo vidurnaktį iš
eiti į lauką. Kaime šnekė
davo, jog tada esanti velnio 
valanda.

Seniai jau nebesivaidena 
Guostagalyje. Seniai jau 
čia nebėra pono Karpio. 
Primiršo žmonės ir legendą 
apie jo žiaurumus ir vel
nio laikrodį.

žmo- ' jorišką teisę, ir liepė jauna
martę negyvai užplakti.

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika ir Vengri
jos Liaudies Respublika pa
sirašė trejų metų prekybos 
sutartį.

kratų partijos tėvų, — ra
šė tos partijos pirmininkas 
kunigas Krupavičius mari
jonų išleistoje knygoje apie 
Matulevičių. — “Jis žemės 
reformą sutaikė su katali
kų autoritetu ir bažnyčios 
tradicine kryptimi... politi
ka jam nemažai rūpėjo... 
jis nematomai ir daugeliui 
nežinomu būdu prie politi
kos darbo tarpiškai ir ne- 
tarpiškai dėjosi.”

Kitame tos knygos straips
nyje patsai buržuazinės re
formos įgyvendintojas M. 
K r u p a v i čius pripažįsta •’ 
“žemės reformą, kokia buvo 
padaryta pas mus, nulėmė 
arkivyskupas Matulevičius 
savo minėtu mokslu. Jo 
dėka Lietuvoje žemės klau
simas sutvarkytas tuo bū
du, kaip norėjo Leonas 
XIII.. padidintas ir sustip
rintas ūkininkų luomas ir 
išvengta socializmo ir revo
liucijos įsiviešpatavimo.”
Tokiam dalykiškam ir at

viram liudijimui komenta
rai nereikalingi. Darbo 
žmonės pamena buržuazijos 
demagogiją su žemės refor
ma. Ji neišsprendė žemės 
klausimo, nepagerino kai
mo varguomenės padėties, 
tik priveisė lietuviškų dva
rininkų, sustiprino buožes.-

Fašistinis perversmas
Vatikanas marijonų ran

komis kūrė savo agentūras 
Lietuvoje. Matule v i č i u s 
pertvarkė “šiuolaikiniams 
bažnyčios reikalams” kazi- 
mieriečių ir benediktinų

šiai) auga ne ant jaunų 
auglių, o tiesiog ant kamie
no ir senų šakų.

Šis panašumas į žvakes 
neapsiriboja vien išorine 
forma: vaisiai turtingi au- 

' galinių riebalų, kurie degi- • 
narni apšvietimui. Dėl savo ■ 
maistingumo šie vaisiai yra 1 
vertingas pašaras gyvu
liams.

Vietiniai Meksikos gy- 
i ventojai kai kurių parmen- 
tieros rūšių vaisius noriai 
naudoja maistui.

Žydėjimo metu medžio 
kamieną ir šakas puošia 
dideli sniego' baltumo žie
dai, o nuo jų sklinda švel
nus obuolių aromatas. Taip 

i pasipuošęs, origi n a 1 u s i s 1 
I medis nepaprastai gražus.
i

Berlynas. — Vokiečių 
Demokratinėje Respubli
koje pakėlė algas mainų, 
chemikalų ir sunkios in- 

: dustrijos darbininkams.
------------- -—

Jakarta. — Indonezijos 
I vyriausybė uždarė dienraš
tį “Pedoman”, kuris nuola
tos laikėsi Vakarų politi
kos. : i

vienuolijų veiklą, įkūrė vi
sai naują “vargdienių sese- 
1 i ų ’ ’ vienuoliją, kunigų 
kontroliuojamą “moterų 
kultūros” draugiją, atgai
vino marijonų organą “Šal
tinį” ir fašistuojančių Ita
lijos katalikų pavyzdžiu nu
statė “katalikų veikimo 
centro“ (KVC) platformą. 
“Kavucikas” susipyko su 
tautininkais, tačiau tai tru
ko tik vieną momentą. 
Gruodžio 17 d. fašistinį 
perversmą krikdemai vyk
dė išvien su tautininkais. 
Netrukus po per versmo 
kruvinąjį Smetoną pasvei
kino marijono Bučio vado
vaujama klerikalų delegaci
ja. Fašistinė vyri a u s y b ė 
1927 metais pasirašė mari
jonų paruoštąjį konkordatą 
su Vatikanu. Kylant revo
liuciniam darbo žmonių ju
dėjimui, ypač susidarius 
Lietuvoje revoliucinei situ
acijai, klerikalai ir tauti
ninkai vėl puolė vieni ki
tiems į glėbį.

Marijonai nemažą vaid
menį atliko įvairiose anti
tarybinėse Vatikano intri-1 
gose.

Naujas marijonų 
(generolai

Po Matulevičiaus mirties 
tapęs marijonų generolu 
Būčys Vatikano nurodymu 
savo vadovietę iš Marijam
polės perkėlė į Vatikaną. 
Tai įvyko popiežiaus skelb
tojo “Kyržiaus žygio” prieš 
TSRS išvakarėse, kai Vati
kane buvo telkiamos visos

“Atominė” operacija!
švedų spauda pateikia 

kai kurių duomenų apie 
“atominę chirurginę opera
ciją,” kuri buvo atlikta 
praeitų metų gruodžio mė
nesį Upsalos mieste (Švedi
joj)- •

Profesorius Larsas Lek- 
selis pavartojo vietoje kla
siško chir u r g i n i o peilio 
b o m bardavimą protonais, 
gautais branduolinės che
mijos instituto sinchroci- 
klotrone. Profesoriaus Lek- 
selio nuomone, dar teks pa
laukti 5-10 metų, kol šis 
naujas operavimo metodas 
bus taikomas visur.

Pirmajam ligoniui buvo 
padaryta lobotomijos ope
racija (pašalintas smegenų 
navikas).

‘ Suprantama, kad profe
soriaus Lekselio metodas 
yra labai brangus. Meto
das turi ne tik šalininkų, 
bet ir priešų. Mat, kai ku
rie yra lirikę bijoti radia
cijos pavojaus.

Angiomų gydymas
Angiomos yra priskiria

mos prie gerybinių krauja
gyslių auglių ir dažniausiai 
pradeda vystytis mažiems 
vaikams. Auga jos labai 
greitai, po kelių savaičių 
iš mažos rausvos dėmelės 
gali išsivystyti plati mels
vai rausva dėmė. Dažniau
siai jos susidaro ant veido, 
galvos, kartais ant gleivi
nių ir smarkiai deformuo
ja ir sudarko vaiko veidą. 
Jos taip pat gali sutrikdy
ti ir organų funkciją, pa
vyzdžiui, jei angioma išsi
vysto ant rankos, kojos,

■. r m 
juodosios jėgos kovai prieš 
komunizmą. 1930 m. “Šal
tinis” 30 nr. rašė:

“Jau 1929 im kun. P r. 
Būčys MIC, kaip gerai pa
žįstąs Rusijos reikalus, po
piežiaus buvo paskirtas Ry
tų apeigų kongregacijos ta
rėju; tais pačiais metais jo 
priežiūrai pavesta rusų 
unitų kunigų kon v i k t a s 
(bendrabutis), esąs prie 
marijonų kolegijos Romoje. 
Nuo to laiko kun. Bučio 
darbas, suprantama, nu
kreiptas šia linkme. Tokie 
vyrai, kaip kardinolas Sin
cere, minėtos kongregacijos 
pirmininkas, ir vyskupas 
d’Erbinji, rusų komisijos 
pirmininkas, greit suprato 
kun. Pr. Bučį esant šiuo at
žvilgiu nepav aduojamą 
žmogų: jis gerai pažįsta 
Rusijos reikalus, nes prieš 
karą pats joje kurį laiką 
gyveno, moka rusų kalbą. 
O tokio žmogaus Vatikanui 
kaip tik ir reikėjo. Būčys 
paskirtas vyskupu ne dėl 
garbės, bet dideliam dar
bui. Jo darbo dirva dabar
tinėse aplinkybėse bus Ru
sijos emigrantų tarpe” ir tt.

Su rusais baltgvardiečiais
Specialus “Rytų institu

tas” užsiėmė Vatikano ko
vos prieš TSRS organizavi
mu. Jis rinkosi kadrus iš 
pačių ręakcingiausių rusų 
emigrantų tarpo. Savo kon
sekravimo rytų apeigų vys
kupu dieną Būčys įšventino 
į kunigus buvusį caro adju
tantą ir karinį atašę kuni
gaikštį Volkonskį. šis bal
tagvardietis turėjo didelį 
špionažo organizavimo pa
tyrimą. Todėl netrukus jį 
paskyrė vadovauti institu
tui “Rusikum,” kurio užda

burnos gleivinės ar ant lie-! 
žuvio. Neretai angiomos 
išopėja, kraujuoja ir supū
liuoja.

Angiomų gydymas pa-1 
pastaruoju metu visiškai 
išspręstas ir sėkmi n g a s . 
Tuo tikslu naudojama spin
dulinė terapija, kuri duoda 
gerą kosmetinį efektą.' Ne
blogus rezultatus galima 
gauti taip pat gydant spi
rito injekcijomis, įvairio
mis procedūromis elektros 
ir chirurginiais būdais, ta
čiau šie būdai yra skaus
mingi, o jų kosmetinis 
efektas žymiai blogesnis. 
Esant didesniems krauja
gyslių augliams (kaverno- 
zinėms angiomoms) spin 
dulinei terapijai naudoja
mas radis, radioaktyvusis 
kobaltas ir rentgenas.
Plokščiosios angiomos gy
domos radioaktyviuoju fos- i tūkstančių hektarų plote, 
foiu ii stionciu. Laiku, Daugiametis kendiris la- 
piadėjus gydyti angioma^ ,^sparus ir nereiklus 
mažiems vaikams, jos L-i augalas. Jis nebijo sausros '

: ir Šalčio, gerai auga net ir ! 
druskožemiuose.

mažiems vaikams, 
nyksta be pėdsakų.

Širdies masažas
Pastaruoju metu moksli

ninkai daug dirba spręsda
mi problemą, kaip atgaivin
ti žmogaus organizmą sun
kaus šoko, agonijos ir kil
ni nės mirties atveju. Be 
taikomų įvairių priemonių 
pradedamas naudoti tie
sioginis širdies masažas. 
Šis būdas sužadina orga
nizme kraujo taką, ypač 
smegenyse ir širdies vaini
kinėse kraujagyslėse. Šir
dies masažą reikia panau
doti kaip galima greičiau, 
kol galvos smegenyse dar 
neįvyko negrįžtamų pakiti
mų. Širdies masažas taiko- 

vinys buvo studijuoti ko
munizmą ir kovoti prieš jį, 
o taip pat klausytojus ruoš
ti šnipinėjimo darbui.

“Rusikumas” atidarė sa
vo skyrių Charbine — tuo
metiniame Tolimųjų Rytų 
baltagvardiečių centre. Jo 
steigti 1928 m. čia atvyko 
barzdotas, aukšto ūgio tu
ristas, “misionierius,” žino
jęs svarbiausias Europos 
kalbas ir net mokąs japo
niškai. Jis atkeliavo iš Ma
rijampolės sudėtingu marš
rutu, pakeliui užsukęs pa
slaptingiems vizitams į “In- 
teliždens Servis” sostinę 
Londoną ir “Rusikumo” 
centrą Romą. Tai buvo ma
rijonų kunigas V. Mažonas, 
“Šaltinio” redaktorius. Šį 
maršrutą, įjungdamas ir 
Tokio, jis dažnai kartojo 
iki antrojo pasaulinio karo. 
Jo barzda užaugo iki juos
mens. “Rusikumo” filialo 
Charbine tarnybinį perso
nalą sudarė marijampoliš- 
kiai marijonai.

Savo eilinių grįžimų pro
gomis Mažpnas Marijam
polės Vincento bažnyčioje 
inteligentams sakydavo an
titarybines kalbas. Vieną 
1934 m. vasaros sekmadie
nį jis pasakojo apie naują 
kankinį už tikėjimą” gene
rolą Štenbergą, “raudonų
jų nukankintą” 1921 m. 
Nikolajevske. Pamokslinin
kas dargi suklupdė klausy
tojus melstis už jį. O iš tie
sų Štenbergas — tai žino
mas baltagvard ietis fon 
Ungernas, avantiūristas ir 
banditas, išžudęs Sibire 
daugybę žmonių, svajojęs 
nustatyti kartuvėmis kelią 
iš Azijos per visą Europą. 
Žydus, komunistus bei įta
riamus esant demokratais 

mas sustojus širdies veik
lai, kai tenka operuoti krū
tinės ląstą ar pilvo ertmės 
organus. Taip pat jį nau
doja sunkiai nudegusiems 
ligoniams, esantiems klani
nės mirties būklėje. Moks
lininkams jau yra pavykę 
atgaivinti ligonius, miru
sius dėl įvairių susirgimų. 
Jie naudojo tiesioginį šir
dies masažą, prieš tai ope
raciniu keliu priėję prie 
širdies. Šuo metu ši nauja 
priemonė nuodugniai tiria
ma su eksperimentiniais 
gyvuliais.

AUDINIAI Iš KENDIRIO
Kendiris yra laukinis, 

daugiametis augalas, papli
tęs Vakarų Kinijoje. Chu- 
bėjaus, Šansi Cinhajaus ir
Sindzianės provincijose jis 
auga daugiau kaip 400 

Praėjusiais metais kendi-; 
rio pluoštą pradėjo naudoti | 

i pramonė. Jis stipresnis, ir ■ 
! pilnesnis negu vilna, ilga- 
pluoščių linų ir medvilnės 
pluoštas. Be to, kendirio

I pluoštas atsparus rūgštims, į 
todėl iš jo galima gaminti

I aukštos kokybės audinius 
i ir žvejybos tinklus.

Dabar kendiris pradeda-
1 mas auginti kaip kultūrinis 1 
augalas.

Buenos Aires.— Tarybų 
j Sąjungos ambasadorius M. 
1 Koste jevas pareiškė, kad 
■ Argentinos valdžios kalti- 
i nimai prieš keturis . TSRS 
i ambasados narius yra be 
1 jokio pamato.

jis kankindavo, šaudydavo, 
gyvus degindavo. Ypatin
go Sibiro revoliucinio tri
bunolo sprendimu fon Un
gernas Štenbergas 1921 m. 
rusgsejo mėn. buvo sušau
dytas.

Neapykanta
Pikčiausius nusikaltimus 

marijonų akyse nusverdavo 
vienas nuopelnas — neapy
kanta ir kova prieš tarybi
nę santvarką. Vatikano 
agentai šventųjų aureolė
mis gaubaąvo baltu o s i u s 
banditus. UPats Vatikanas 
visados palaikė reakcin
giausius, antiliaudinius re
žimus. Kruvinuosius dik
tatorius Voldemarą ir Sme
toną : Pijus XI 1927 m. ap
dovanojo “švento Gregori- 
jaus Didžiojo” ir “aukš
čiausio laipsnio Pijaus” or
dinais.

Okupacijos metais mari
jonai pamokslininkai Ma
rijampolės bažnyčioje vie
šai skelbdavo tikintiesiems, 
kad marijonai vys kūpąs 
Karosas ir arkivys kūpąs 
Karevičius, o taip pat laiki
nai marijonų vienuolyne 
gyvenęs arkivyskupas Jal- 
.bžykovskis melsdavosi^ už 
Hitlerio pergalę ir “naują
ją Europą.”

Marijonų kunigas Lele
šius pokario metais su ban
ditų gauja Marijampolės 
apskrityje žudė lojalius Ta
rybų valdžiai katalikus 
valstiečius, kol rado negar
bingą galą—Sasnavos apy
linkėse krito nuo rankos tų, 
kuriuos pats tykojo nužu
dyti.

Aktyvus marijonų'spau
dos bendradarbis, 1945 m.

3 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad.. bal. (April) 21t 1959

Mokslinė laboratorija 
jūrų gelmėse

Tarybinis povandeninis 
moksliniams tyrimams skir
tas laivas “Severianka” 
praeitų metų gruodžio mė
nesį su mokslininkų grupe 
išplaukė į Barenco jū
rą. Jų uždavinys — su
rasti didžiausius silkių tel- . 
kinius, išaiškinti jų migra- * 
ciją, kaip žuvys reaguoja į 
šviesą ir garsą. Be to,^ 
mokslininkai turės išaiškin
ti, kodėl daugelis žuvų iš
sprunka iš tinklų, juos 
traukiant. Laive yra dau-. 
gybė mokslinio tyrimo prie
taisų bei įrengimų: įvai
riausių prietaisų vandens 
temperatūrai ir sūrumui
matuoti, grunto pavyz
džiams iš jūros dugno imti, 
deguonies kiekiui jūros van
denyje nustatyti ir kt. Ne
pamiršta. ir filmavimo bei 

'! fotografavimo kamerų, ku- 
! rios galės užfiksuoti gyve- 
I nimą jūros gelmėse.

Povandeninio laivo šonuo
se ir viršuje yra ovalūs lan
geliai, prie kurių patogiuo
se foteliuose sėdi moksli
ninkai su savo prietaisais 
ir vykdo tyrimus. Jiems 
padeda dirbti galingas, re
flektorius ir kitokie švies
tuvai, kurių šivesa skro
džia jūros gelmes. Tai, apie 
ką svajojo Žiulis Vernas 
savo fantastiniame roma
ne, tapo tikrove: povande
ninis laivas tarnauja tai
ki e m s moksliniams tiks
lams. ‘ : : ‘7

Odesa. — Tarybiniai lai
vai veža Irakui automobilių 
ir sunkvežimių.

’I .
Marijampolėje mar i j o n ų 
suruoštų rekolekcijų pa-; 
mokslininkas, ’.Skard upių 
klebonas Ylius naktimis 
virsdavo Vilku. Toks buvo 
jo banditinis slapyvardis. 

!Pas jį buvo rastas specialus 
antspaudas — penkiakam
pė žvaigždė iš ylų — tary- x 
biniams žmonėms kleimuo- 
ti.

Tarybų valdžia užkirto- 
kelią viešai ir privilegijuo
tai Vatikano agentūrų 
veiklai mūsų krašte. Tary
binė spauda demaskavo jų 
a n t i 1 i a u d i nius darbus. 
Darbo žmonės nusisuko nuo 
vilkų avies kailyje. Tačiau 
joks katalikų bažnyčios šu
las nepasmerkė nei vienuo-.. 
lių dalyvavimo žudynėse, 
nei jų antiliaudinės politi
kos.

Ne tik nepasmerkė, bet 
dar užgyrė. Popiežius Pi- , 
jus XII (Pačelis) už nuo
pelnus imperializmui, u ž 
kosmopolitinę, antitarybinę..: 
veiklą, už kovą prieš socia
lizmą “Marijos nekalto pra
sidėjimo” vardu prisiden- .' 
gusios vienuolijos generolą 
Jurgį Matulevičių užskaitė • 
kandidatu į šventuosius, s
IR VĖL ŽYMIAI PAAUGO 
T. SĄJUNGOS GAMYBA

Maskva. — Per pirmąjį 
bertainį 1959 metų indust-, 
rinė gamyba pralenkė 1958 
m. 11 proentų. Per tris mė
nesius buvo pagaminta 10,- 
500,000 tonų špižio (ke-1 
taus), 14,500,000 t. plieno, 
22,600,000 t. geležies, 11,- ’ 
400,000 t. suspausto plieno, 
126,000,000 t. anglies, 29,- 
800,000 tonų naftos ir 57,- 
000,000 kilovatų - valandų 
elektros jėgos.



Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

Šventąją Romos Imperiją. 
“Šventąją” pavadino tam, 
kad gautų Romos popiežių 
jai paramą. (Vėliau patsai 
Otonas buvo popiežiumi ir 
vadinosi JonuXII.)

Už ką sudegino 
Joną Hussą?

1415 m. liepos 6 dieną ka
talikiškoji dvasiškija ant
laužo sudegino čekų tautos 
vadą kunigą Joną Gusą 
(Hussą). Kas gi jis buvo ir 
kodėl jį sudegino?

Jonas gimė valstiečio šei
moje 1373 metais, Gusinec 
miestelyje. Tėvai dėjo pa
stangas išmokyti jį kunigu. 
Varguolių sūnui mokslas 
sekėsi. 1401 metais jis jau 
kunigas. Toje gadynėje 
mokslo įstaigos buvo kuni
gijos rankose. 1402 metais 
Jonas jau yra Pragos uni
versiteto vedėjas, o 1408 m. 
jis jau prie archivyskupo 
laipsnio.

Bet Jonas Hussas religi
ją dėstė ne lotynų kalba, 
kaip to reikalavo popie
žiai, o čekų. Jis prisilaikė 
religijos reikaluose Wiclif- 
fo kritiško nusistatymo, ir 
dar ėjo toliau, užtardamas 
vargingus žmones ir viekai 
išstodamas prieš Romos 
dvasiški ją.

Reformacijos gadyne
Krikščioniškas tikėjimas, 

kuris pradžioje užtarė var
gingus žmones, jau buvo 
suskilęs. Rytų krikščionys 
dar arčiau prisilaikė senojo 
Kristaus mokslo, — bet 
Vakarų—katalikai dvasiš
kiai jau pavertė tikėjimą į 
turčių įrankį prieš vargin
gus žmones.

Dar 962 metais, vokiečiu 
karalius Otonas I suorga
nizavo iš vokiečių karalys
čių ir kunigaikštysčių, taip
gi dalies Italijos karalys-
čių, Burgundijos, dabarti- Čekijoje buvo virš 2,000 

. nes Hollandijos, Švęicari- parapijų. Bažnyčia valdė 
jos, Vengrijos, Austrijos ir pusę dirbamos žemės, o vo- 
Čekijos, kuri tada vadinosi,kiečiai dvarponiai dar vie- 
Bohemija, taip vadinamą ną trečdalį. Čekijos darbo i

S. Margiris

Iš muzikinio kalendoriaus
Š. m. kovo mėn. 21 d. su

kako 120 metų (1839) kai 
gimė didysis rusų kompozi- 
toriuh M. P. Musorgskis 
(mirė 1881 m. kovo mėn. 
28 d.).

Musorgskio kūryba per
sunkta drąsiais novatoriš
kumo siekimais, didelėmis 
mintimis ir jausmais, al
suoja gyvenimiška tiesa, 
įkvėpta giliu humanišku
mu. “Su pakelta galva... aš 
einu prieš visus į šviesų, 
stiprų, teisingą tikslą, su 
tikruoju menu, kuris myli 
žmogų, gyvena jo džiaugs
mais, nelaimėmis ir var
gais’’ — taip apibrėžė pats 

, kompozitorius savo kūrybi
nį pašaukimą.

• Platūs rusų istorijos 
puslapiai ir scenos iš liau
dies buities; sukrečiantis 
tragizmas ir nerūpestingu
mas, saulėtas džiaugsmas, 
švelnus jumoras nekalto 
pokšto, aštri deginanti sa
tyra; sudėtingiausi žmo
gaus sielos pergyvenimai ir 
naivus, jaudinantis vaiko 
pasaulis su vienoda menine 

• jėga visa tai Musorgskio 
atskleista jo genialiuose kū
riniuose. Jo operos “Bori
sas Godunovas” (pagal 

•A. S. Puškino tragediją, 
“Chovanšcina,” “Soroč i n o 
mugė’” (pagal N. Gogolio 
apysaką), simfoninis pa
veikslas “Naktis ragami 
kalne,” fortepioninis ciklas 
“Parodos paveikslėliai,” ro
mansai ir dainos rodo karš
tą progresyvaus pasaulio 
pripažinimą. Tarybinis mu
zikologas A. A. Alšvangas 
taip apibūdino Mnsorgskį:

Ta Šventoji Romos Impe
rijų gyvavo per 844 metus, 
būtent, iki 1806 m. Ji buvo 
palaida katalikiškų valsty
bių federacija; jai impera
torių rinkdavo tos federa
cijos karaliai. Jais veik per 
visą laiką buvo Hapsburgų 
karališka giminė.

Šventoji Romos Imperija 
organizavo Kryžiaus, ka
rus, kaip tai kryžiuočių 
puolimus ant Lietuvos, 
ginklavo, re m ė visokias 
kryžiuočių armijas. Išplėš
tais turtais dalijosi su Ro
mos popiežiais.

14-tame amžiuje Prancū
zijos karalius Pilypas IV, 
matydamas vokiškų kara

lių pralobimus po priedan- 
Iga Šventosios Romos Impe- 
Į rijos, išstojo prieš Romos, 
popiežius. Per ilgą laiką 
buvo po du popiežius, vieni 
vokiečių įtakoje, kiti fran- 
cūzų.

Ypatingai vokiški katali
kų bažn. kunigai, vysku
pai ir kiti naudojosi religi
ja plėšimui. Jų karalystės 
puolė kitas šalis apiplėšimo 
sumetimais ir sugavimui 
tūkstančių vergų. Namie 
biauriai išnaudojo vietos 
darbo žmones.

Prasidėjo protestai ir 
reikalavimai reformų. Pir
miausiai buvo taikoma re
formuoti tik religiją, bet 
buvo žmonių, kurie reikala
vo ir ekonominių reformų 
liaudies naudai.

žmones, miestelėnai ir net 
feodalai, jautėsi vokiečių 
skriaudžiami. Todėl refor
macija rado gerą dirvą. Jo
no Husso, Jeronimo Pra- 
giečio ir kitų mokslas rado 
visur pritarimą. Ypatingai 
didelis buvo pasipiktinimas 
prieš pardavinėjamus po
piežiaus popierius (indul
gencijas). Katalikų bažny
čia skelbė, kas tik nusipirks 
indulgenciją, tai gaus ne 
tik jau papildytų, bet ir tų, 
kurie dar bus papildyti, 
griekų atleidimą!

Romos popiežius Alek
sandras V 1409 metais pa
smerkė Wicliffo mokslą ir 
įsakė sudeginti jo visas 
knygas. Vyskupas, o vėliau 
popiežius, atskyrė Joną 
Hussą nuo katalikų bažny
čios ir pareikalavo atvykti 
į Romą, ir stoti prieš popie
žiaus teismą. Hussas žino
jo, jeigu vyks, bus sude- 

i gintas. Jis, jausdamas ma
sių pritarimą ir gavęs Če
kijos karaliaus Vaclovo IV 
užtarimą, atsisakė vykti.

1410 metais liepos 15 d. 
įvyko didysis lietuvių, len
kų, rusų mūšis prieš kry
žiuočius prie Žalgirio. Ja
me dalyvavo ir čekų apie 
20,000, vadovystėje jų ga
baus vado Jono Žiškos. Kry
žiuočiai buvo sumušti. Jo
nas žiška tame mūšyje ne
teko kairiosios akies. Jonas 
Hussas užgyrė čekų daly
vavimą kovoje prie’ kry
žiuočius.

Apgavo Hussą
1414 metais Konstanzo- 

je, Vokietijoje, prie Šveica
rijos, prasidėjo katalikų 
viršūnių suvažiavimas, ku
ris tęsėsi per ketveris me
tus. Tas suvažiavimas statė 
tikslu sutvarkyti katalikiš
ko tikėjimo reikalus. Jis at
statė popiežių Joną XXIII- 
čią. (Dabaratinis popiežius 
pasirinko to popiež i a u s 
vardą ir numerį.) Suvažia
vimas pareikalavo Joną

Minties gilumas, jautrus 
pastabumas eina per visus 
Gogolio pasisakymus apie 
muziką, sukurtą liaudies. 
Pagal rašytojo mintį, liau
dies dainos, — “tai liaudies 
istorija, gyva, ryški, pagal 
išpildymo spalvų turtingu
mą, nuoširdumą, parodanti 
visą liaudies gyvenimą._•

Š. m. balandžio mėn -8 d. 
sukako 140 metų (1819) 
kaip gimė austrų kompozi
torius Francas Zuppe (mi
rė 76 metų amžiaus, 1895 
m. gegužės mėn. 21d.).

Zuppe kilimo iš Dolma- 
cijos, nuo 16 metų amžiaus 
gyveno Vienoje, kuri tapo 
jo gimtuoju miestu. Jis 
mokėsi Vienos konservato
rijoje ir daugelio metų lai
kotarpyje buvo visų Vienos 
teatrų dirigentu. Zuppe 
parašė daugiau kaip 30 
operečių ir skaitomas vienu 
iš vieniškosios operetės 
klasikų. Panaudodamas 
italų operinės jnuzikos ele
mentus ir ypatybes, kompo
zitorius tuo pačiu savo ope
retėse perpildė vieniškų 
dainų ir šokių melodijų 
folkloru. Geriausios jo 
operetės “Bokačio” (1879) 
ir “Dona Žuanita” (1880). 
Zuppe palaipšniui pavyko 
išgyvendinti iš Vienos ope
retės teatrų Ofenbacho ope
retes, kurios, praeito šimt
mečio 60 metais Austrijos 
sostinėje buvo labai popu
liarios.

•
Š. m. balandžio mėn. 9 

sukako 50 metų (1909) 
kaip gimė tarybinis kompo
zitorius J. J. Dzeržinskis. 
Muzikalinį išsimokslinimą 
jis gavo Leningrado kon
servatorijoje.

“...jis atidavė visas savo 
kūrybines jėgas didžiajam 
tikslui perteikiant garsais: 
gyvenimą, idealus, siekius 
ir jausmus rusų liaudies;

! jos nepalaužiamą valią ko- 
j voje už geresnį rytojų.”

—— t"" *

Š. m. balandžio mėn. 1 d. 
'sukako 150 metų kai gimė 
I (1809) didysis rusų rašyto - 
i jas N. V. Gogolis (mirė
■ 1852 m. kovo mėn. 4 d.).

Daugelis tėvyninės muzi- 
•kos istorijos puslapių mini 
j jį su didžiojo rašytojo var- 
j du. Ypatingą kompozito
rių dėmesį patraukė jo 
“Vakarai prie Diliankos ” 

; Pagal siužetą “Naktis prieš
■ Kalėdas” Čaikovskio para- 
1 šyta opera “Kalvis Vaku
la” (vėlesnėje redakcijoje 
p a v a d inta “Kurpaitis”); 
operos Rimskio-Korsakovo, 
Lysenkos, Arafjevo bale
tas; “Gegužės naktis” įga
vo savo įkūnijimą Rimskio- 
Korsakovo ir Lysenkos ope
rose; “Soročino mugė” —i

i vienovardėje Musor g s k i o ■ 
operoje.

Gogolio plunksnai pri- 
: klauso jaunystėje parašy
tas straipsnis “Skulptūra, 
dailė ir muzika” ir straips
nių ciklas “Iš Peterburgo 
1836 metų užrašų”; čia Go
golis kelia klausimą apie 
rusų nacionalinės operos 

i sukūrimą. “Gliukos opera
■ (“Ivanas Suvarinas”) — 
rašo jis — yra tik puiki 
pradžia.”

Gogolis su didele meile 
rinko ir aprūpino komenta- 

! rais šimtus ukrainiečių ir 
1 rusų liaudies dainų tekstų.

Hussą atvykti ir išdėstyti 
savo pažvalgas į religiją. 
Šventosios Romos Imperi
jos imperatorius Zigman
tas prisiuntė Hussui laišką, 
kuriame užtikrino, kad jam 
nieko blogo neatsitiks, kad 
jo asmenybės laisvė užtik
rinta.

Bet kaip tik Jonas Hus
sas nuvyko į Konstanzą, 
tai 1414 m; lapkričio 3 d. 
buvo sugriebtas ir įmestas 
į tamsų kalėjimą. Katalikų 
suvažiavimas neleido jam 
savo pažvalgų išdėstyti, bet 
nuolatos kankino ir reika
lavo atsisakyti nuo jo įsiti
kinimų ir mokslo. Hussas 
jiems atsakė: “Kaip aš pa
žiūrėčiau liaudžiai į akis, 
atsisakęs nuo teisybės?... 
Siela man brangesnė už 
mano kūną”.

Katalikų dvasiškija, ne
galėdama jo priversti atsi
sakyti, po septynių mėne
sių kankinimų kalėjimo ur
ve, 1415 m. liepos 6 dieną 
sudegino Joną Hussą ant 
laužo, kaipo “eretiką”.

Husso dūmai virto 
revoliucijos liepsna

Kaip perkūnas trenkė ži
nia Čekijoje apie sudegini
mą Jono Husso. Liaudis su
kilo. Puolė vokiečių pilis, 
išvijo jų kunigus, ėmė ponų 
ir bažnyčių žemes. Čekai 
siuntė savo pasiuntinius ir 
į kitas šalis, jie pasiekė 
Lenkiją ir Lietuvą. Sukili
mas apėmė ir Sileziją.

Bet nuo pat pradžios su
kilimas nebuvo vieningas. 
Miesčionys, fabrikantėliai, 
dvarponiai ir čekai kunigai 
norėjo tik religijoje refor
mų — išvyti vokiečius, bet 
bijojo netekti žemių ir tur
to. Jie suddrė taip vadina
mą “češnikų” jėgą. Toboro 
miestiečiai ir valstiečiai, 
kurie nesitenkino vien reli
gijos reformomis- bet rei
kalavo žemių, ekonominių 
reformų darbo liaudies ma
sėms, sudarė “taboristus”, 

Dzeržinskis — autorius 
keletos operų, simfoninės 
poemos “Fermakas,” 3 kon
certų fortepionui su orkest
ru, fortepioninių ir vokali
nių kūrinių.

Geriausios jo operos “Ty
lusis Donas” ir “Pakelta 
velėna” -(pagal vi e n va iš
džius M. šolochovo roma
nus). Pirmoji kompozito
riaus opera “Tylusis Do
nas” įgavo platų populiaru
mą ir pripažinimą plačioje 
tarybinėje visuomenėje ir 
suvaidino svarbią rolę tary
binio operinio meno išsivys
tyme. Ši dį)era buvo pasta
tyta daugelyje Tarybų Su
jungs operinių teatrų see- į 
nose; su dideliu pasisekimu i 
ji atliekama ir užsienyje 
(Vokietijos D. R., Čekoslo
vakijos D. R.).

Savo kūryboje Dzeržins
kis stengėsi perteikti mūsų 
epochos istorinius įvykius, 
tarybinių žmonių gyveni
mą. Tokios, be virš išvar-| 
dintų kūrinių, yra jo ope- j 
ros: “Voločajevo dienos,” 
“Kunigaikštis-ežeras” ir kt. I

Š. m. balandžio mėn. 14 d. 
sukako 200 metų (1759) 
kai mirė didysis vokiečių 
kompozitorius Georges Fri- 
ęierikas H -ę n d e 1 i s (gimė 
1685 m. vasario mėn. 23 
d.). Hendelis, pagal kilmę 
saksonietis, muzikinį išsila
vinimą gavo savo gimtaja
me Halės mieste. Kompo
zitoriaus veikla p r a ė j d 
Hamburge ir eilėje Italijos 
miestų, o paskui Londone, 
kur jis ir išgyveno didesnę 
savo, kūrybinio gyvenimo 
dalį. . i

Dideliame Handelio pali- 
jkime—kūriniai pačių įvai- 
j riaušių žarirųj: 40 operų,

kurių priešakyje stovėjo 
karvedys Jonas Žiška, o vė
liau Prakapas Didysis ir 
kiti.

Romos popiežius Marty
nas V paskelbė Čekijai 
kryžiaus karą ir įsakė: “iš
naikinti eretikus - hussis- 
tus”. Šventoji Romos Impe
rija organizavo vieną po ki
to karą prieš Čekiją pey 
15-ką metų. Husso pasekė
jai atmušdavo masines kry
žiuočių armijas. 1420 me
tais prie Pragos čekai su
mušė 150,000 kryžiuočių. 
Kalnas, nuo kurio Jonas 
Žiška vadovavo, pirmiau 
vadinosi Vitkovo, o nuo to 
laiko čekai jį vadina Žiško- 
vo kalnu.

Karas Čekijoje padarė 
galą riterių armijoms. 
Prieš gerai lavintus, šar
vais apsikarsčiusius raite
lius, Žiška išvystė gerai or
ganizuotus pėstijos pulkus, 
ginkluotus paraku šaunan
čiais ginklais, vežimų gy
nybos sistemą, prieš' kurią 
riteriai pasirodė bejėgiais.

1419 m. mirė Čekijos ka
ralius. Vaclovas. IV. Romos 
popiežius jo vieton paskyrė 
jo brolį Vengrijos karalių 
ir kartu Šventosios Romos 
Imperijos imperatorių Zig
mantą, kuris vadovavo puo
limams ant Čekijos. Bet 
Zigmantas gavo Čekijos 
karaliaus karūną tik metai 
pirm savo mirties, būtent 
1436, kada popiežiaus jė
gos, su pagalba “česnikų” 
išdavystės, nugalėjo “tabo- 
ristus” ir pasmaugė liau
dies sukilimą.

Čekija kovų eisenoje 
kreipėsi į Jogailą ir Vytau
tą prašant, kad jie taptų jos 
karaliumi, bet abu atsisa
kė. Čekijos karaliaus sostą 
užėmė Jogailos brolio Ka
ributo sūnus 1421 metais, 
bet popiežiui veikiant, Jo
gaila jį atšaukė. 1424 me
tais Kaributas (Zigman
tas) slapta nuo Jogailos ir 

virš 30 oratorijų, kameri- 
nės-vokalinės muzikos kūri
niai, daugybė instrumenti
nių pjesių — vargonams,' 
orkestrui etc.

Labiausiai kompozitorių 
traukė monumentą 1 i n i ai 
žanrai —• opera, o ypatin
gai oratorija. Paskutinio
sios, parašytos istoriniais 
ir biblijinfrų sakmių siuže
tais, pagauna klausytojus 
savo galingumu, turinio 
gilumu, herojiniai - epinių 
paveikslų ryškumu. Geriau
sios Hendelio oratorijos — 
“Samsonas,” “Mesijas,’’ 
“Juda Mahabėjus.” Pagal 
tarybinio muzikos istoriko 
T. N. Livanovos charakte
ristiką, šių oratorijų muži
ką perduoda “didelius, pa
prastus ir stiprius /jaus
mus: siekį nugalėti ir per
galės džiaugsmą, herojaus 
i š a u k š t i nimą ir jautrų 
skausmą apie jo garbingą 
mirtį, pasaulio ramumą ir 
poilsį po sunkių kovų, ryš
kią gamtos poeziją.”

“Man labai būtų gaila, 
jeigu aš žmonėms teikčiau 
tik pasitenkinimą. Aš no
rėjau juos padaryti ir ge
resniais žmonėmis.”

G. F. Hendelis

“Hendelis — nepralen
kiamas kūrėjas; mokykitės 
iš jo, kaip paprastomis 
priemonėmis pasiekti tokio 
didingumo.”

L. Bethovenas

“Jo kūrybos šaltiniu tar
navo ne tik mokslinė ir at- 
šlifuota ‘muzikantų muzi
ka’—jis mielai sėmėsi sau 
įkvėpimo ir iš liaudies pa
prastos ir kaimiškos muzi
kos.”

R. Rolanas 

Vytauto nuvyko į Čekiją ir 
per trejus metus karaliavo. 
Jis svyravo tarpe “česnikų” 
ir “taboristų. 1427 m. Pra

gos turčiai nuvertė jo val
džią ir Kaributą buvo už
darę į kalėjimą.

1434 metais kryžiuočiai 
laimėjo pergalę prie Lipano 
prieš “taboriečius”, kada į 
pirmųjų pusę persimetė

Tai kaipgi Tarybų žmonės 
įsitrauks į kovą prieš 

socialines blogybes?
Amerikos spaudoje buvo 

nemažai rašyta apie tai, 
kaip Tarybų Sąjungos vy
riausybė nutarė įtraukti 
plačiausias žmonių mases į 
kovą prieš socialinius nu
krypimus, prieš alkoholiz
mą, prieš peštukizmą ir tt. 
Dabar Vilniaus “Tiesoje” 
(kovo 10 d.) randame apie 
tai plačiau. “Tiesa” rašo:

“Nutarime pažymima, 
kad tarybinė liaudis pasie
kė didelių laimėjimų viso
se ūkinės ir kultūrinės sta
tybos srityse. Kasmet nuo
lat kyla materialinė darbo 
žmonių gerovė. Partijos, 
vyriausybės ir visuomeni
nių organizacijų dirbamo 
didžiulio komunistinio gy
ventojų auklėjamojo darbo 
dėka mūsų šalyje labai su
mažėjo kriminalinių nusi
kaltimų ir žymiai sutvirtė
jo socialistinis teisėtumas. 
Didžioji tarybinių piliečių 
dauguma pasiaukojamai dir
ba įvairiuose' socialistinės 
statybos baruose, sąžinin- 
kai žiūri į savo visuomeni
nę pareigą, šventai laikosi 
tarybinių įstatymų ir ger
bia socialistinio bendro gy
venimo taisykles.

Tačiau greta to mūsiį, ta
rybinėje visuomenėje dar 
yra asmenų, kurie nesilai
ko visicomeninio elgesio 
normų, neblaivūs pasirodo 
viešose vietose, chuliganiš
kai elgiasi ir daro kitus 
prasižengimus.

i TSKP CK ir TSRS Mi
nistrų Taryba pažymėjo, 
kad rimtas trūkumas orga
nizuojant kovą su viešosios 
tvarkos pažeidimais yra 
tai, kad reikiamai nenau
dojama didžiulė visuome
nės poveikio jėga tvarkos 
pažeidėjams. Netink amas 
atskirų asmenų elgesys re
tai svarstomas darbininkų, 
kolūkiečių, tarnautojų, stu
dentų ir moksleivių susi
rinkimuose, nepateikiamas 
kolektyvo teismui.

Šiuo metu didėjant dar
bo žmonių sąmoningumui 
ir politiniam aktyvumui ir 
toliau vystantis- tarybinei 
demokratijai su amoraliais, 
anti visuomeniniais prasi
žengimais turi kovoti ne 
tik administraciniai orga
nai, bet svarbiausia į vie
šosios tvarkos saugojimą 
šalyje reikia plačiai įtrauk
ti darbo žmones ir visuome
nines organizacijas. Šiuo 
atžvilgiu reikia skatinti 
milicijai padedančių jauni
mo brigadų, komjaunimo 
štabų, savanorių būrių dar
bo patyrimą ir kitas for
mas, kuriomis darbo žmo
nės aktyviai įtraukiami zį 
viešosios tvarkos palaiky
mą.

Apibendrinę , šį teigiamą 
patyrimą, TSKP CK ir 
TSRS Ministrų Taryba 
priėmė daugybę darbo žmo
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“češnikai”. Po šių kautynių 
reakcija žvėriškai pasmau
gė atskirų sukilėlių grupių 
pasipriešinimus. Šimtai ir 
tūkstančiai sukilėlių buvb 
nužudyti, pakarti ir ant 
laužų sudeginti.

Dabar Čekoslova k i j o s 
liaudis gerbia savo vadus 
Joną Hussą, Joną Žišką,. 
Prakapą Didįjį ir kitus.

nių pasiūlymų įsteigti įmo
nėse, statybose, transporte, 
įstaigose, tary b i n i u o s e 
ūkiuose, kolūkiuose, mokslo 
įstaigose ir namų valdybo
se savan oriškas liaudies 
draugoves viešajai tvarkai 
saugoti. 4

Draugovės komplektuo
jamos griežtai savanorišku 
pagrindu iš pirmaujančių 
darbininkų, tarna u t o j ų , 
kolūkiečių, studentų, mote- 
leivių ir pensininkų.

TSKP CK ir Ministrų 
Taryba iškėlė uždavinį par
tiniams ir tarybiniams or
ganams, profsąjungų ir 
k o m j a u nimo organizaci
joms imtis reikalingų prie
monių, kad moksleviams, 
studentams ir jaunimui būr 
tų skiepijami tvirti draus
mės laikymosi įgūdžiai ir 
elgesio mokykloje, mokslo 
įstaigoje, šeimoje, gatvė
je ir viešose vietose taisyk
lės; aiškinti jiems atitinka
ma forma tarybinius -įsta
tymus.

Pagrindiniai draugovių 
uždaviniai yra saugoti vie
šąją, tvarką, kovoti su chu- 
liganizmu, o taip pat dSly* 
vauti visuomeninių. organi
zacijų dirbamame aiškiną- 
majame darbe gyventojų 
tarpe apie socialistinio ben
dro gyvenimo taisyklių lai
kymąsi.

Liaudies draugovės viso
je savo veikloje vadovauja
si tarybinių įstatymų rei
kalavimais, yra įstatymų 
saugomos ir dirba savo 
darbą, palaikydamos kon
taktą su visuomeninėmis 
organizacijomis ir admi
nistraciniais organais.

Draugovių nariai įparei
gojami ginti piliečių garbę 
ir orumą, imtis reikalingų 
priemonių, kad būtų už
kirstas kelias v i e š o si o s 
tvarkos pažeidimams, veik
ti pažeidėjus pirmiausia 
įtikinant ir persp ė j a n t, 
Draugovių nariai atlieka 
savo pareigas ne darbo r. 
tu ir turi su savim draugo
vės nario pažymėjimą ir 
ženklelį.

i 1959 m. Vienoj įvyks 
jaunimo festivalis

Viena. — Liepos 26 d. 
čionai prasidės masinis 
tarptautinis jaunimo festi
valis. Šių metų festivalyje 
dalyvaus ne mažiau 18,000 
jaunuolių iš visų pasaulio 
šalių.

Numatoma, kad festiva
lyje bus daugiau jaunuolių 
iš kapitalistinių šalių, to 
siekia jo šaukėjai. Iš Afri
kos ir Azijos bus apie 4,000 
jaunuolių, o Kinijos kvota 
yra tik 600. Iš Tarybų Są
jungos dalyvaus 600, ir iš 
Jungtinių Valstijų nori 
gauti 400. >

Kalbink užsirašyti Laisvę 
įtuos, kurie jos dar neskaito.



Nors jau buvo daug kar
tų suminėta spaudoj apie į 
Miami atsilankiusius sve
čius praeitą žiemą, bet ma
tau reikalą suminėt svečių 
vardus, su kuriais turėjom 
progą pasimatyti.

Draugai K e r š u 1 i si iš 
Brooklyn, N. Y., pasisvečia
vo apie 3 savaites ir gero
kai saulutėj pasikaitino. 
Buvo labai malonu pasima
tyti, o ypatingai su Brone 
Keršuliene, nes mudvi as
meniškai nebuvome susiti
kę, bet tik laiškais susira
šinėjome per kokius 10 me
tų.

Draugas J. Gasiūnas 
taipgi padarė nuostabą, nes 
netikėtai mus aplankė grįž
damas iš ilgos kelionės po 
Pietų Ameriką. Jis buvo 
malonus svečias, nes jau 
btfcvome nesimatę apie 13 
metų. Tik gaila, kad jis 
trumpai svečiavosi.

Ona Krakaitienė iš De
troito irgi tik porą savai
čių pasišildė saulute. Kaip 
Krakaitienė, taip ir Keršu- 
lienė daug brangaus laiko 
atidavė naudingam kultūri
niam ir visuom e n i n i a m 
darbui. Įdomu prisimint 
tuos gražius laikus, pašvęs
tus kilniems tikslams.

Kai ateina žiema, tai iš 
tikrųjų čia yra labai sma
gu, kad oras būna labai ge
ras. Nors, tiesa, visuomet 
turime gerą orą, bet vasa
ros laiku per porą mėnesių 
būna pusėtinai šilta — tai 
rugpjūčio ir rugsėjo mėne
siais. Kitas dalykas būna 
žiemą — suvažiuoja daug 
lietuviu iš visu šiaurės 
miestų ir miestelių. Ir kai 
pripranta prie šilto oro, tai 
kitąmet ant visados atva- 
žiiioja ir būna pilnai paten
kanti.
’čia gyvenant tenka daž

nai susitikti žmonių, ku
rių nebūni matęs per dau
gelį metų, taip sakant, nuo 
jaunystės dienų. Tai kar
tais negali nė atpažinti vie
ni kitų.

Praeitą žiemą leido ato
stogas draugai Niaurai iš 
Bostono apylinkės. Labai 
malonūs žmonės, ir kiek su
prantu, tai jie irgi greitu 
laiku taps Miami gyvento
jais. Šį kartą labai mažai 
teko pasimatyti ir pasikal
bėti su draugais Niaurais, 
nors visą žiemą jie čia bu
vo.

Floridoj apsigyvena ne 
tik lietuviai, bet visokių ki
tų tautų žmonės, ir ne tik 
senatvės sulaukę, bet ir 
jauni ir pusamžiai. Miami 
miestas auga labai smar
kiai. Mums čia gyvenant 
jJJr 13 metų įvyko didelė 
pakaita, didelis progresas 
padarytas statyboje. Kur 
buvo kokie seni laužai, jau 
išaugo gražūs moderniški 
pastatai. Valgomų daiktų 
krautuvės — viena graži, 
kita dar gražesnė, su viso
kiais maisto įrengimais ir 
pagerinimais. Koteliai ir 
moteliai išdabinti, išgražin
ti, su visais naujausiais pa
togumais. Ir privatūs na
mai kasmet statomi vis ge
resnį, patogesni.

Kai svečiai atvažiuoja, 
tai kiekvienas apžiūri gra
žiąsias vietas. O kai į tuos 
gražumus įsižiūri— tai tik 
gyvenk ir norėk.

Bet pasižiūrėkim, kur 
negrai ir balti biedniokai 
gyvena. Štai kokie ten “mo
demiški” namai. Jeigu no
ri, gali eiti pro duris arba 
piA langą—skirtumo nėra. 
Kubiečiai ir portorikiečiai 
gyvena tokiose pat lūšnose,
kad baisu į jas ir pažiūrėt. 
Ir ten gimę-augę vietiniai

, FLA.
pietiečiai taip pat skurdžiai 
gyvena.

Tai matot, daug yra gra
žumo, bet yra ir skurdo- 
vargo. Tie nameliai, tos 
lūšnos—kai kuriu languose 
tik sietukai, stiklų nėra. 
Bet ir sietukų mažai, tik 
rėmai, kai kur tik storu po
pieriumi aplipinti. Tais 
distriktais nei miestas, nei 
sveikatos departam e n t a s 
nesirūpina. Tai yra baisus 
nešvarumas.

Svečiai, atvažiavę turėtų 
pamatyti viską — auksą ir 
vargą. Čia yra daug gero, 
o ypatingai oras geras svei
katai ir abelnai smagu gy
venti, tik reikia geros tvar
kos. Sumažint išlaidas ne
reikalingiems daiktams, o 
pagerint tinkamam gyveni
mui namus ir bendrai vis
kuo aprūpint gyventojus, 
kad gyvennamiai nebūtų be 
langų ir be durų — kad 
langai būtų stikliniai ir su 
sietukais. Ir visi kiti pato
gumai turi būti įvesti, nes 
vietos yra užtenkamai.

M iamiete

Hartford, Conn.
Operete “čigonai”

Laisvės Choras ruošia 
pastatymą operetės “Čigo
nai”, kurią parašė Stasys 
Šimkus. Ją suvaidins Wor- 
cesterio Aido Choras, Jono 
Dirvelio vadovystėje.

Vaidinimas įvyks sekma
dienį, balandžio 26 d. Pra
džia 2 vai. po pietų, švedii 
kampas Babcock ir Russ 
gatvių, Hartforde, svetainė 
randasi tarpe Park St. ir 
Capital Avė.

Visi ir visos prašomi at
eiti ir pamatyti taip gražią 
operetę. Aido choras atvyks 
su apie 25 dainininkais ir 
lošėjais.

Po vaidinimo, Laisvės 
Choro klube, 155 Hunger
ford St., bus parengimas ir 
svečiai galės įeiti už tą pa
čią mokestį. Visus ir visas 
prašome atsilankyti. Įžan
ga tik $1. Kviečia

Komitetas

Rochester, N. Y.
Iš Moterų Klubo veikimo 

Žinutes
Balandžio 8 d. įvyko Mo

terų Klubo susirinkimas. 
Jis buvo skaitlingas. Bu
vo skaityti laiškai nuo “Vil
nies” ir “Laisvės” prašant 
aukų. Nutarta pasveikinti 
“Vilnį” su $5 auka iš iždo 
ir parinkti aukų. “Laisvės” 
persikraustymui į kitą vie
tą paaukota $10 ir per Ge
dimino Draugystės vaka
rienę surinkta dar $24.75, 
tai viso “L.” aukų sukelta 
$34.75. Visiems ir visoms 
aukotojams tariame širdin
gai ačiū!

Nutarta bendrai su LLD 
vyrų kuopa surengti paro
dymą Lietuvoje gamintų 
filmų (judamų paveikslų). 
Tuo reikalu rūpinasi 
P. Malinauskas ir Wm. 
Černiauskas . Kaip tik su
žinosime, kada gausime fil
mus, tai paskelbsime spau
doje.

Gegužės 9 d. bus sureng
ta vakarienė, Ją rengia 
LDS 11 kuopa. Balandžio 
25 d. vakarienę ruošia Sū
nų ir Dukterų draugija.

Serga E. Čereškienė. Ji 
buvo ligoninėje, bet dabar 
jau randasi namie. Serga 
M. Žirgulienė; jai buvo pa
daryta operacija. Dabar ir 
ji jau yra namie.

Nutarta pasveikinti Dr. 
J. J. Karkiančių ir jam pa
dėkoti už jo gerus raštus ir
knygas, kurios daug mums 
pagelbėjo. L. B ekiu

Brockton. Mass.
Pamatykite filmus 

iš Lietuvos!
Bus parodyti šie filmai: 

“Lietuvių meno 
dekada Maskvoje”

Jame matysite įžymiau
sius Lietuvos menininkus, 
dainininkus, artistus, šokė
jus, muzikus, akrobatus ir 
chorus atliekant programą 
Maskvos didžiausiuose teat
ruose.

“žydėk, jaunyste!”
Šis filmas yra spalvotas. 

Jame persta to atsibuvusį 
Vilniuje festivalį. 1954 me
tais į šį festivalį suvažiavo 
šimtai chorų iš daugelio 
Lietuvos miestų, miestelių, 
bažnytkaimių, kolūkių. Vie
noje didelėje Vilniaus aikš
tėje jie atliko programą. Iš 
visų susidarė milžiniškas 
choras. Visi bendrai daina
vo “Žydėk, jaunyste!”

“Urugvajaus lietuvių 
delegacija Lietuvoje”

Šiame filme matysite Lie
tuvos miestus, kaimus, kol
ūkius.

Visi šie filmai yra labai 
gražūs, įdomūs, ir svarbu 
juos pamatyti kiekvienam 
lietuviui.

Filmų parodymą rengia 
• LLD 6 kuopa. Įvyks balan
džio 25 d., Liet. Tautiško 
Namo salėje, 668 N. Main 
St., Montello. Pradžia 7:30 
vai. vak. Įėjimas nemoka
mas. Visi yra kviečiami.

Rengėjai

So. Boston, Mass.
J. Bražinskas serga

Miesto ligoninėj (City 
Hospital) padaryta sunki 
operacija Jurgiui Bražins
kui. Anądien buvau užėjęs 
aplankyti, tai mažai ką kal
bėjo, nes buvo tik antra 
diena po operacijos — sun
ku jam buvo kalbėti, todėl 
ilgai nevarginau.

Pereitame A. L. P. Klubo 
susirinkime (kovo 5 d.) bu
vo apkalbėti ligoniai ir ne- 
kurie nariai pasižadėjo 
Jurgį atlankyti. Per perei
tus du klubo susirinkimus 
buvo keliamas klausimas, 
kodėl buvusį gerą veikėją 
Povilą Kubiliūną mes pa
miršome. Jis randasi Mat- 
tapan ligoninėj. Paaiškėjo, 
kad jis ir labai aktyviai 
veikdamas pažangiečių tar
pe, niekuomet nebuvo klubo 
nariu. Taipgi sužinota, kad 
J. Jankus, gyvenantis arti 
tos ligoninės, Povilą karts 
nuo karto atlainko. Jis sa
kė, kad Kubiliūnas yra ne
tvirtas fiziniai, bet sukal
bamus ir norėtų, kad dau
giau buvusių draugų jį at
lankytų. ,

Filmai iš Lietuvos
Plačiai “Laisvėj” ir “Vil

ny” garsinami iš L.T.S.R. 
atvežti filmai bus rodomi 
balandžio (April) 24 d., 
7:30 •. vai. vak., 318 W. 
Broadway, So. Bos tone. 
Jau nėra reikalo raginti 
laisviečius, tik svarbu, kad 
“Laisvės” skaitytojai kvies
tų tuos, kurie neskaito mū
sų spaudos, o visgi jaučiasi 
dar esą lietuviais ir norėtų 
matyti tai, kas yra veikia
ma mūsų gimtinėj, ant kiek 
ten pakilęs menas ir 1.1. 
Taigi šio penktadienio va
karą skirkime filmų iš Lie
tuvos pamatymui. Šį kartą 
turėsime tris filmus, visus 
Lietuvoj gamintus ir, sako
ma, kad yra įdomūs. Ren
gėjai žada turėti gerą pro- 
džektorių ir jo operatorių. 
Tikiu, nesigailėsite atsilan
kė.

A. Kandraška
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Waterbury, Conn.
Strižauskam pagerbtuvės 

buvo šaunios
Balandžio 12 d. apie 1 vai. 

po pietų iš plačios apylin
kės žmonės rinkosi ir kimš- 
tinai užpildė 103 Green St. 
salę taip, kad tiek rengė
jai nesitikėjo sulaukti sve
čių. Rengėjam pasidarė 
daugiau susirūpinimo, dau
giau stalų, maisto. O tos bi
telės šeimininkės tik siuvo, 
skubėjo laiku ąpdėstyt ska
nėstais stalus, kad laiku pa
vaišinti viešnįas-svečius.

Prasidėjus kalbų, sveiki
nimų programai, Kristyna 
Stanislovaitienę pažymėjo, 
jog šisai pokylis per vietos 
darbingus draugus suruoš
tas pagarbai nenuilstančių 
visuomenininkų draugų 
Marijonos ir Juozo Stri- 
žauskų jų penkiasdešimt 
metinėm vedybinio gyveni
mo sukaktim atžymėti. Ji 
skaitė sveikinančius laišku
čius iš visų šalies kampelių, 
kuriem buvo per toli atke
liauti į pokylį, o kitiem ap
linkybės neleido. Žymėtina, 
kaip vietos kuklieji drau
gai, draugės šveikino net 
su penkdešimke. Tai vis dėl 
to, kad Strižauskai daug 
pasiima ant Į savo pečių 
draugijinio darbo, palikda
mi savus reikalus tolimes
niam laikui, o kitas — jų 
malonus atsinešimas dėl vi
sų. Čia buvo kaip ir atsimo- 
kėjimas už nenuilstantį 
darbingumą.

Buvo jauku j klausytis vi
sų tų, kurie buvo iškviesti 
pasveikinti jubiliatus. Kal
bos buvo trumpos, bet 
brandžios, ryškios, jose ir 
jumoro siūlas driekėsi, tas 
juo labiau jaudino visus ką 
nors išgirtsi.

Vietos draugam ir drau
gėm už suruo&mą šio pa- 
žmonio priklauso didis kre
ditas. Strižauskam sukeltas 
dar didesnis ūpas darbuotis 
ant toliau, ir-ttikrai buvo 
smagus pasimatymas su se
niai matytais ir arti ir iš 
toliau. Buvo atvykusių net 
iš. Niujorko keletas mašinų 
—Mizarai, Bukniai, Bimbai 
ir Karpavičienė su Sašna. 
Po kiek ir kas dalyvavo iš 
artimesnių kolonijų, neįma
noma visus sužymėt.

Dabar jau waterburieciai 
ruošiasi sLaitlingai atsilan
kyti į Hartfordą bal. 26 d., 
kai antrą vai. po pietų, ga
lės pasigrožėt usteriečįų 
Aido Choro operete “Čigo
nai”. Šią operetę perstatys 
švedų salėje prie Babcock 
ir Russ St. —

Vikutis

Clearwater, Ha.
Mirė Petras Taras 

(Taraškevičius)
Bal. 18 d. nuo širdies 

atakos mirė Petras Taras 
(Taraškevičius). Kūnas pa
šarvotas Bouchari Funeral 
Home, Largo Rd., Clear
water, Fla. Bus sukremuo- 
tas tre.čiadieriį balandžio 
22 d., 2-rą valapdą po pie
tų. i ■ ■ .

Anksčiau Taras gyveno 
Elizabeth, N. J., tūlą laiką 
gyveno Brooklyne ir dirbo 
Laisvės spaustuvėje. Pas
kiausiais keleriais metais 
gyveno 1460 Pierre , St., 
Clearwater, Fla.

Reiškiame užuojautą ve
lionio žmonai Margaret ir 
kitiems artimiesiems.

Žinią telefonu pranešė 
Makutėnienė iš Elizabeth, 
N. J. . . j .

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$12.00 metams.

š-ei-

Arlington, N. 1
Padėka

Aš Felicia ir mano 
ma širdingiausiai dėkojame 
visiems ir visoms, kurie 
vienaip ar kitaip mums pa- 
gelbėjote liūdesio valando
je, tai yra, mirus mano my
limam vyrui ir mūsų tėvui.

Tariame didelį ačiū gimi
nėms, draugėms ir drau
gams už gėlių Vainikus, iš
reikštą asmeniniai ir per 
“Laisvę” užuojautą, atsi
lankymą į šermeninę ir 
krfcmatoriją.

Dėkui J. Gašlūnui už pa
sakytą atsisveikinimo kalbą 
šermeninėje ir A. Bimbai 
už jo kalbą krematorijoje. 
Tariame ačiū graboriui M. 
Buyus (Bujauskui) už jo 
malonų patarnavimą ir Ch. 
Sermuks už jo pritaikytą 
laidotuvėms muziką.

Dar kartą mes visa šeima 
tariame visiems širdingai 
ačiū!

Felicija Shimkus 
žmona

Edwardas ir Eugene 
sūnūs 
marčios, anūkai

Cambridge, .Mass.
Balandžio 12 d. atsibuvo P° anJ> tai _ 

Massachusetts Lietuvių daugiau kaip pusė hekta- 
Moterų Sąryšio suvažiavi- ro, o visa kita žemė suvi- 
mas. Jis įvyko Lietuvių Pi- suomeninta. Ir mes tą že- 
” v* Trl ’ pnę dirbame visi bendromis

prasidėjo jėgomis, o metų gale dali-
liečiu Klube.

Konferencija
1:30 v. po pietų. Buvo iš- narnės, kiek kas uždirbo. O 
rinkta komisija . tvarkyti visgi žmonės gyvena visi 
mandatus ir pasveikinimus. geriau kaip prie Smetonos.

“Kaip prisimeni, senute, 
būdavo ant vakarėlio mer
ginos ir su namie austu 
kostiumu ateidavo, arba su 
kokia kortelio suknele, o 
dabar visos nori šilkais pa- 

: sipuošti.

Hartford, Conn.

Pirmininkei paprast u s, j 
delegatės atsistojo vienai 
minutei paberbti mūsų mi
rusias drauges. Jos su mu
mis dalyvaudavo. konferen
cijose, tai yra Mary Marke
vičienė ir Mary Vasiliaus
kaitė.

Toliau sekė raportai iš 
organizacijų veikimo.

Delegačių, su valdyba, 
buvo 24, atstovavo 5 or
ganizacijas.

Priduoti pinigai ir atsi
buvusio Sąryšio 
Montello, Mass., 
tais.

Po draugiškų

pikniko,
1958 me-

pasikalbę-' 
j imu, nutarta paaukoti ge
riems tikslams. Dar kiek ir 
kasoj liko.

Valdyba kitiems metams 
liko ta pati.

Cambričiaus draugės 
mus maloniai priėmė ir ge
rai pavaišino su pietumis. 
Vardan visų delegačių 
riam širdingą . ačiū 
bridge draugėms.

Nutarta sekančia 
renciją laikyti toj 
vietoj.

Visos draugės ir
išsiskirstė gerame ūpe..

Sąryšio piknikas įv^ks 
rugpiūčio 
Tautiško
Montello, Mass. Parkas jau 
yra paimtas.

K. čereškienč

ta-
Cam-

konfe- 
pačioj

svečiai

Operete "Čigonai”
Suvaidins

WORCESTER AIDO CHORAS
Vadovaujamas Jono Dirvelio

30 d. Lietuviu 
Namo parke,

New Britain, Conn.
Teko kalbėtis su J. Aukš- 

čiųnu. Jis su. žmona nese
niai grįžo iš atostogų, ku
riąs praleido per žiemą Ka
lifornijoje. Oras buvęs pa
lankus, daug geresnis negu 
pereitais metais Floridoje.

• • •
New Bri taino meno my

lėtojai ruošias pamatyti us- 
teriėčius vaidinant operetę 
“Čigonai”. Aido Chore yra 
labai daug ^u stipriais bal
sais dainininkų, tad esame 
tikri, jog bus kuo domėtis 
kuomet jie vaidins. Vaidi
nimas įvyks švedų salėje 
prie Babcok ir Russ St. 
Netoli nuo Park St., Hart
ford, Conn. Pradžia 2-rą 
vai. po pietų.

/ Vikutis

svei- 
svei- 
buvo 
buvo

Laiškas iš Lietuvos •
Mrs. Mankofsky. iš Crown 

Point, N. Y., gavo laišką 
nuo savo brolio iš Lietuvos. 
Jame, tarp kitko, rašoma:

“Ši žiema nebuvo taip ge
ra. Oras buvo nešaltas, bet 
nesveikas. Teko ir man su
sirgti. Gulėjau tris savai
tes namie ir pas daktarus 
buvau, bet dabar jau 
kas. Nors toji mano 
kata nėra taip, kaip 
dar prieš karą. Tai 
laikas, ką mes pragyveno
me! Dabar kaip prisimeni, 
tai net baisu pagalvoti. Tas 
ir sveikatai pakenkė ir be 
laiko pasenau. Aš dabar tu
riu 55 metus, tai nebūtų 
tiek jau daug, bet jau esu 
senas. O dabar naujas, ne
paprastas gyvenimas, rei
kia prisitaikyti prie jo. O 
dabar žmonės jau nori gy
venti geriau, negu seniau 
buvo. Pas mus dabar žmo
nės labai rėdosi. Kaimas 
nesiskiria nuo miesto. Taip 
ir visas pragyvenimas, rei
kalauja daugiau. Dabar 

Ipas mus kolūkiai, žemės 
| kiekvienai šeimai duoda tik 

yra biskį

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.

PRADŽIA
2-RĄ VAL. DIENĄ

BILIETAS
$1.00 ASMENIUI

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBE. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iŠ šitos 

knygos (romano) no tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. 311 psl. Kaina, tik $2.

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

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

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

Visos 4 knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

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

Visos 5 knygos drauge tik už $8.

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

“Teisingai pasakius, ir 
mano padėtis prie šios san
tvarkos kitokia. Man kaip 
nebuvo, bet mano vaikams 
daug geriau. Jeigu ne šita 
santvarka, tai aš nebūčiau 
galėjęs vaikų pamokyti. Gal 
būtų reikėję jiems pas ko
kį buožę tarnauti. O da
bar šiemet sūnus baigs ka
rinę tarnybę ir parėjus iš 
ten jam darbas bus garan
tuotas pagal jo išsimoksli
nimą. Ir dar žada jis to
liau mokytis. Duktė Onutė 
kitais metais baigs moky
tis, bus agronome. Taipgi 
darbas bus užtikrintas. Vy
riausia duktė yra siuvėja, 
ženota, turi jau sūnų, jos 
vyras dirba Kaune ir ji jau' 
žada važiuoti Kaunan gy
venti pas savo vyrą. Da
bar dar gyvena jo namuo
se, Kazokų kaime. Tai kai 
nėra nuosavybės, žmonės 
geriau gyvena; nėra buo
žių, tai nėra ir kumečių, 
bernų ir mergų kurie jam 
uždirbinėdavo turtus. Taip
gi būdavo ubagų, kurie ei
davo per kaimus. Dabar 
tokiais valdžia rūpinasi, ir 
jie gerai praleidžia savo se
natvę. Vienu žodžiu, Tary
binė valdžia taip rūpinasi, 
kad žomgus geriau gyven
tų, ir mūsų gyvenimas pa
laipsniui kyla.

Havana. Kubos val
džia areštavo pulkininką A. 
Dabudą, buvusį Castro ša
lininką. Sakoma, kad jis ir 
kiti pulkininkai suokalbio- 
vo prieš dabartinę valdžią.

Bonna. — Diplomatai pa
sakoja, kad Adenauris kan- 
dida tuos į prezidentus, 
nes to norėjo Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle.

r

Svarbi Naujiena



Gibbstown, N. J.
MIRĖ JAKŠTIENE — 
SENO VINCO ŽMONA 
Po ilgos ir sunkios ligos1 

Balandžio 19 d. mirė Elz
bieta Jakštiene, rašytojo; 
Seno Vinco-Jakščio žmona. į 
Pašarvota Broadway ir 
Lcntloff St. šermeninėje, 
Gibbstown, N. J.

Bus palaidota trečiadie
ni, balandžio 22 d., 11 vai. 
ryto. Laidotuvės? kalbės 
K. Petrikienė.

Jakšcių gyvenamasis ad
resas: .123 .Forrest .St.,j 
Gibbstown, N. J.

Liūdesio valandoje, Lais-1 
vės nersonalas reiškia nuo
širdžią užuojautą mūsų 
bendradarbiui rašv tojui 
Senam Vincui, netekus gy
venimo drauges. Taipgi 
rp’škiame užuojautą velio
nės vaikams ir visiems 
t im iesiems.

DIDYSIS NEW YORKAS
0 Sėkmingos užbaigos pietūs

da liberalu, socialistu, de
mokratu, ir būk neskirstan
čiu nieko į jokias sroves

Balandžio 12-tos dienos 
1 popietį Dariaus-Girėno pa- 
' minklo statymo komitetas,
Brooklyne, turėjo pasek- tautos reikaluose, tai ban- 
mingos užbaigos pietus Lie
tuvių Piliečių Klube. Apart 
pietų, visas komitetas nusi
fotografavo prie paminklo, 
kuris buvo pastatytas per
eitą rudenį ant Union Avė. 

į ir Štagg St., kur vietelė va
dinama Lituanica Square.

Originaliai šis komitetas 
buvo išrinktas iš 30, bet 
“tėvas laikas” taip sumaži
no jų skaičių, kad ant už
baigos darbo- pasirodė tik 
apie pusė jų. Likę šie: Ki- 
rius, Stakov, Sophie Pet
kus, Šaltis, Kundr o t a s, 

1 Briedis, Višnius, Montvila, 
j Spudienė, Volskis, Brazai- 
; tis, Rimavičius, ir šių žo
džių rašytojas. Žinau, tebė- 

i ra gyvi, bet nebuvo, tai 
1 Kairys ir Balčiūnas. O, 
I taip, buvo ir Danuprienė. 
• Dar prisidėjo keturios

Popiežius Jonas XXIII eina ! viešnios, ir ~ ,
„ • XI- 1 1- • T ' rr^v.^4 iv. rlvonn-iaVni F1U1 IT Gli’enUl O Ciabar UZ-savo pirmtakuny keliais. Jau ; geroj ir ai auglSKOj Puotai-1 

ir jis išleido prakeikimą vi
siems katalikams, kurie susi
dės su darbininkiškomis parti
jomis ir balsuos už jų kandi- j 
datus.
siunčia italus katalikus, kurie : gerą darbavimąsi dėl pa
ten taip gausiai balsuoja už įstatymo Dariui ir Girėnui 
komunistus! j gan puikaus paminklo!

Toks nesvietiškas nachališ-1 Brooklyne, kuris j uodui 
s įamžins gan ilgai, ilgai. Tū- į 
! Ii pastebėjo, jog šis pasek-1 
mingas darbas parodo, I 
kad galima bendros naudos 
darbus atlikti suėjus vi
soms srovėms sykiu, tik, to

ar-

KRISLAI
fTasa iŠ nTrmo pusi.)

Su kokiais ten nors princi
pais menševikams nepakeliui ll

dymas tarnauti vien tik re
akcijai yra daugiau negu 
žema.

Pietūs buvo labai gražiai 
ir skaniai prirengti. Taipgi 
buvo apsčiai ir gerti. Valgį 
pagamino Mrs. Spūdis, se
sutė Mrs. Akilis, Mrs. 
Kraus, o Mrs. Spūdis dar 
surprizą pridėjo, iškepda
ma stebėtinai gražų ir ska
nų kėką-pyragą.

Per tiek daug metų dir
bant skirtingų politinių pa
žiūrų žmonėms viename 
komitete, neišvengiamai 
įvykdavo nesusipratimų ir 
nesutikimų. Kitaip gal ir 
būti negalima, aišku. Vie
nok priėjome prie

Beje, prie pabaigos vai
šių, Henrikas Lokosevičius 
suteikė mums visiems vieną 
iš geriausių entertainmen- 
tą, ką esu matęs. Jis mums 
parodė savjo privatiškus 
spalvuotus fijlmus iš įvairių 
vietų — New Yorke paro
dos, botanikos kvietkynus, 
paminklo atidengimą, ir 
Floridą. Taip jau jis gra
žiai vaizdus nutraukęs, taip 
jau jis gerai juos suderi
nęs, kad tik žiūrėk ir gėrė- 
kis.

Tai pagirtinas žmogus, 
kuris myli savo užsiėmimą, 
ir atlieka jį taip puikiai ir 
žavėjančiai. Į

Šis Dariaus ir Girėno pa
minklo komiteto susiėjimas 
galėtų būti ir paskutiniu, 
nes jo darbas gražiai ir 
garbingai užbaigtas. Bet 
yra ižde dar apie $800. Tie 
pinigai akstįna tūlus komi- 

vieno' teto narius pasilikti dar

tė užimti rolę veikale': 
“žmogžudžiai” ir jis ją vai
dino. Ir nuo to laiko Jonas 
pamėgo lietuviškus teatrus 
ir ėjo į vakarinę tuo laiku 
egzistuojančią New. Yorke Xve., Brooklyn,' 
dramos mokyklėlę. Šiek tiek 1 v. pOpįet. 
pasimokinęs pradėjo dau- į choras 
giau vaidinti ir jau rėži-! 
suoti veikalus. Jo pirmi

Aido Choro koncertas
Jis Įvyks gegužės 3 . d., 

Schwaben Hall, 474 Knick- 
erbacker Avė. (prie Myrtle 

. N. Y„ 3

Choras yra gerai 
’’ i rengęs duoti labai 

programą. Choras

prisi- 
gražią 
turės

režisuoti veikalai buvo šie: jaUg naujų dainų. Štai vie- 
“Bolševikų Dar-' na> kuri sužavės kiekvieno 

“Graži Mage- j khusytojo jausmus ir sie- 
Erškėčių Taku” ir lą “Anoj pusėj Nemunėlio”.

"Kryžius," ' 
bo Biuras,” 
liona,” ““ 
tt. Tai buvo apie 1913 me- Antrą

jį

“Banguokite dai-! 
; nos" —nauja ir labai graži. ] 
Dar viena “Paleisk, tėveli, 

. v ,____ i žirgelį”, primena
Beje, Jonas yra parašęs ke-: praejįį įr liečia dabartį, 
lėtą sceniškų veikalų ir h-1 apsakyti apie dainas 
bretą operetei Sudrumsta nega]ima> jas reikia išgirs-

tus. Ir nuo to laiko jau su 
ėjo 45 metai kai Jonas dir 
bo ir dirba meno dirvoje. I ]aukan

Širdis,” nes, mat, jis yra 
ir eilininkas. Ir taipgi rei- ti, ir jų bus daug.

Turėsime solistu,

Tikimės turėti svečių iš/ 
Pennsylvanijos, New Jer^* 
sey, Conn., Mass, valstijų. 
Aido Choras turi daug gerų 
rėmėjų ir pat rijo tų. Oras 
jau atšilo. Gėlės žydi. Ke
lionė į koncertą linksma, 
maloni, todėl choras laukia 
daug svečių. Jūsų atsilan
kymas į koncertą padės 
chorui moraliai ir materia
liai.

Choro Korespondentas

Nubaudė automobilių 
pardavėjus $86,500

Federalinis teisėjas T. F.K 
Murphy nubaudė aštuonias 
automobilių pardavimo kor
poracijas pasimokė ti $86,- 
500 už pigesnį pardavinėji
mą, kaip kaina nustatyta.

Minimose auto1 sąjungose1

sikste- 
Solo 

‘ Elena Brazauskienė,; Nelė 
i Ventienė. Tadas Kaškiau-

kia pasakyti, kad Jonas kvartetų, šokėjų.
darbuojasi ir visoje darbi
ninkiško judėjime veikloje.

me, Suvalkijoj-e, rugpiūcio 
20, 1892 m. Atvažiavo į A- 

x A meriką liepos 3, 1905 me-
tikslo atsiekimo — naudin-1 prie “veiklos” — kokios, tai I tais būdama tik 12 metų 
go visiems — pasekmingai..........
pastatėme puikų paminklą

bala žino, nors jie nuduoda, 
būk reikią paminklą prižiū-

Magdutė Rinkevičiūtė gi-įčius — duetas. Ann Salyk priklauso virš 300 dyleri 
mė Lietuvoje, Serginės kai-'ir jos grupė. Jie, negalėdami naujus a«- 

tomob. parduoti nustaty
tomis kainomis, pardavinė
jo pigiau. Kitų korporacijų 
buvo susekti, apskųsti, ir, 
už laužymą nustatytų kai^ 
r.ų, nubausti.

Iš šio trumpo braižinio 
iau matome, kad koncertas 
bus. didelis ir labai gražus. 
Matome, kad mūsų gabiau
si artistai įsijungę į 
gramą.

Aido Choras deda 
|daug pastangų šiam 
certui prisirengti. jis 
rvžęs jį puikiai i.

amžiaus. Pagyvenusi ket
vertą metų Amerikoj apsi
vedė su Jonu Juška 1909 
metais vasario 7 d. Ir da
bar jau suėjo 50 metų jų 
vedybinio gyvenimo. Mag
dutė Jonui padėdavo vai
dinti teatrus. Ji yra gana 
gera komedijantė. Ji taip

ogi veikė ir tebeveikia mū- 
w i -• i • . isu darbininkiškame juelėji-
Šaunus pokylis pagerbimui lmu 
gėry veikė j y M. ir J. Jušky 

I

Praėjusį sekmadienį, bal. tems publika nepasigailėjo 
įvyko nepaprastai aplodismentų.

taip labai labai Ijietuvos didvyriams — Da- rėti ir saugoti. O jei ne, tai 
vtxuu&lLvj \xwvvxh Girėnui O dabar už-

i- koj darbo užbaigos pjeįus baigdami tą gaibingą darbą , kur nujoti..^ 
j ir papietavojome. , į . - . . . . -

! Papietavę, visi iš . eilės puikiausioje nuotaikoj
Ypač į pragara Jonas i pasigyrėme vienas kitą už su pagarba vieni kitu.

vaikai ar kąs ten, galįs jį 
j Bet aš užuo- 

■ turėjome tokį puikų kli-1 džiu čia kitokį reikalą — 
i maksą — išsiskirstėme kuo ' reakcinės politikos tęsimą 

ir i Dariaus ir Girėno vardu.
I A. Gilman

pro-

labai 
kon-
nasi-

atlikti v®je» Paduosite greit. Už pa*
Aido Choras kviečia i kon^skelbimą kaina žema- 
certa visus lietuvius;

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais-

HELP WANTED—FEMALE

kurnąs kada nors kataliku 
bažnyčiai skaudžiai atsirūgs.

Lenkai pabėgėliai irgi turi 
“Lenkijai, vaduoti“ komitetą. 
Jame, matyt, prasidėjo suiru
tė. Iš jo pabėgo socialistai. 
Jiems I

19 d 
gražus ir didelis pokylis, 0 dabar žodis kitas iš šių

Magdutė 
Henry, 

du anū- 
Reynold.

Y uska yra

Beje, Jonas ir 
turi vedusį sūnų 
marčią Lillian ir 
kus Kenneth ir 
Sūnus Henry 
daktaras—Doctor of Philo
sophy. Rep.

tas raketas bus atsibo- kiame atveiy, visiems pri
sieina savąją politiką pade- 

--  I ti kiek į šalį.
J. Šaltis yra pirmininku 

šio komiteto. Jis ir šiame 
sambūrėlyje pirminipkavo, 
Jis irgi pasakė kalbą. Apart 
kitko, jis pastebėjo, kad jei
gu ne vietinių lietuviškų 
laikraščių rėmimas šio pa-

K ai be jausi su Lietuvių Lite- j 
ratūros Draugijos sekreto
rium. Jis sako, kad šiCftlbt 
pradžioje metų duoklių mo
kėjimas eina geriau, negu ėjo 
pernai. Malonu tai girdėti.

n • • • c L • id,in.i ctscių i ėmimas šio pa-
oVClkinimai LnieagOS minklo statymo, tai Dariui

Vilnies suvažiavimui
Kaip žinia, kasmet Di

džiojo New Yorko lietuviai 
gražiai pasveikindavo Chi- 
cagos dienraščio “Vilnies” 
suvažiavimą. Turime tą pa
tį padaryti ir šiemet. Šie
met sveikinimus renka Jo- i 
nas Gasiūnas. Visi prašomi i 
prisidėti. Pradžią jau turi
me. Sekamus sveikintojus 
Jonas padavė paskelbti 
La;svėje:

LLD 185 kp.........$10.00
LLD 1 kp..............  5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

A. Bimba ...............
J. Grybas ...............
J. Gasiūnas ...........
V. Bun,kus .............
J. ir S. Vinikaičiai 
An"a Philipsie ....
B. Zmitraitė .........
P. Rainys ...............
F. Jakšys .............
J. Semėnas .............
P. Višniauskas ....
W. Graunas ...........
J. Rušinskas.........
M. Stakovas ...........
K. Petrikienė ......... .
G. Dibžuvaitis .......
Richmondhilliškė

kuopa .................

ir Girėnui gal ir nebūt bu
vę įmanomas paminklas 
pastatyti Brooklyne. J i s 
įvardino visus vietinius lie- 

i tuviškus laikraščius — 
apart “Laisvės”. “Laisvė” 
žodžio jis jokiu būdu nega
lėjo ištarti ir tiek. O Juk 
“Laisvė” nei kiek nemažiau 
rėmė šio paminklo staty
mą, kaip ir kiti lietuviški 
laikraščiai. Aš galiu paro
dyti “Laisvės” lapuose, kur 
paties Jono Šalčio vardas- 
parašas telpa po praneši
mu apie Dariaus ir Girėno 
paminklo reikalus.. Reiškia, 
“Laisvė” rėmė Dariaus ir 
Girėno paminklo statymą. 
O ignoravimas.. “Laisvės” 
vra bandymu nuduoti, būk 
Brooklyno progresyviai lie
tuviai darbininkai nerėmė

Juska yra gimęs
15, 1886 metais,

metų vedybinio gyvenimu 
sukakties. Puotą suruošė 
Juškų, sūnus, Henry ir mar-

suruoštas pagerbimui Mag- mūsų gerųjų draugų Jono 
dės ir Jono Juškų jų 50 Hr Mągdutės gyvenimo ir 

veiklos.
Jonas 

gruodžio

.......... ..........—.IV.

^jįggjįl^i

Jonas ir Magdalena Juškai
Lietuvoje,. Butėnų kaime.ti Lillian. ■ Publika buvo 

laiškais sukviesta, spaudoje 
nebuvo parengimas garsin
tas. Ir susirinko gal apie

Dariaus ir Girėno paminklo I šimtai žmonių jau

5.00

Londonas. — Anglų 
laivas “Scarborough” 
šaudė su Islartdijos 
jos pakraščiuose, 
norėjo sutrukdyti anglams 
žvejoti.

karo 
apsi- 
laivu 

Islandai

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

statymo. Toks nudavimas 
vra neteisingas, ir tą visi 
Brooklvno lietuviai gerai 
žino. Jie žino, jog ir ypatiš- 
kai daug darbo pridėjo 
Brooklyno kairysis lietuvių 
darbininku elementas pa
statymui Dariaus ir Girėno 
paminklo Brooklyne.

Ot, tokie politikavimai 
lietuviško reakcinio elemen
to ir nedavė ko nors geres
nio lietuvių tautai sutverti 
Amerikoje, kas būt buvę 
gera ir naudinga kaip vie
nai srovei, taip ir kitai. Bet 
pas reakcionierius tain jau 
buvo ir taip bus, kad tik 
viskas man, man, aš, aš, ir 
viskas! Jis tau kredito ne
duos nors tu ir kalnus dėl 
visų labo nuverstum. Jiems 
nei tauta nieko nereiškia, 
jeigu kas ne dėl jų vienų 
naudos, vardo, garbės.

0 kadangi Šaltis nuduo-

SERGA
Sekmadienio parengime 

prie mūsų stalo sėdi E. Lie- 
, piene. Man keista, k'ad ša- 
ilia jos Mike nesimato..“Kas 
atsitiko, kur Mike ?■” klau- 

i siu jos? Nagi, sako, jis. kel- 
! damas sunkų daiktą. į nuga- 
i ra gavo labai skaudų dieg- 
! lį. Jau buvo ir apsirengęs 
i eiti, bet negalėjo, turėjo pa- 
; silikti namie.

Kalbuosi su Julium Kal- 
I vaičiu. Jis sako: “Ot, pir- 
į madienį talkoje dalyvauti 
į negalėsiu. Mano brolis Vla
das Kalvaitis smarkiai su
sirgęs. Ketiname vežti ligo
ninėn”.

Linkime ligoniams grei
tai ir pilnai pasveikti.

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

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

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

Geo. Klimas, filmininkas
(31-32)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

Nurses, Reg.—Immed. openings in 
n.od. 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, call 
or write Director of nurses Mis-; 
Ruth Curry

WILMINGTON 
GENERAL HOSPITAL , 
Wilmington, Delaware .

OLympia 6-2551
(31-34)

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

Reikalinga talkos!
Jau prasidėjo ruošimas

BROCKTON, MASS.
PARENGIMŲ KALENDORIUS

K <■ I I I

Balandžio 25, Filmai iš Lietuvos: 
“Žydėk, jab'nyste/’ “Lietuvių Meno 
Dekada Maskvoje“ ir ■ “Urugvajaus 
Lietuvių Delegacija Lietuvoje.“ 
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 jvyks 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)

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

Maintenance available if desires?
Excellent Personnel Policies. J

Voluntary Psychiatric Hospital.
Good Salaries.1 ■

Wire, write or call: k
Director of Nurses

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

Rye 7-0502.
(26-35)

Abelnas namų darbas. 'Apart- 
mentas Philadelphijoj. Mokanti su 
vaikais, sugyventi. Gera alga. 
Skambinkite New Yorke. REgent 
7-0127.

(31-33)

Business Opportunities
WORCESTER, MASS.

Gegužės 3 dieną, 2val. popiet, 
jvyks 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.

(32-33)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

Bar ir Grill. Lietuvių-Lenkų 
kaimynystėje. Įeiga $750 - $900 j 
savaite. Ilgas rendavimas. Ideališ
ka porai. Nori $9,500 greitam par
davimui. Skambinkite sav. EV. 
4-9168, 6-8 vai. vak. Klauskite Mr. 
Gordon. (32-31)

INVEST IN BOWLING LANES
Opportunity to invest in America's 
most popular and fastest growing 
sports industry. Modern 36-lanc 
bowling centre to be erected in prime 
North Jersey area on highly tra 
veled U. S. highway. Area popula
tion large and growing fast. Pro
spects good for excellent growth 
and capital gains plus high earn
ings. Good inflation hedge. For 
further information, write U-BOWL 
BOX 112, POMPTON LAKES. N. J

(28-34)
< '4>4'4Mj.4*4*4*4*4*4*4*4,4*4*4,4*4*4*4,4*4*4Mi*4*^

Ši MATTHEW aJJ
BUYUS ii

O (BUYAUSKAS) B

:: LAIDOTUVIŲ
:: DIREKTORIUS ••
< • ■;

:: ' 
< • • : ’JI

Newark 5, N. J. H
•• MArket 2-5172 JI

:: 426 Lafayette St.
’ »4-4 4 4 4 ■»»♦♦♦♦» >

Jo tėvai Jokūbas ir Barbo-i naujųjų “Laisvės” patalpų. 
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.

ra buvo neturtingi, turėjo I 
tik pusvalakį žemės. Jo

nas turi brolį Povilą ir se
selę Juzę, kurie dar ir da
bar gyvena Lietuvoje ir tu
ri šeimynos, o seselė Ami- 
lija jau seniai mirus. Jonas 
būdamas vaiku baigė pra
dinę mokyklą rusų kalba 
Svėdasų miestelyj ir sulau
kęs 19 metų amžiaus išva
žiavo į Ameriką nenorėda
mas eit į caro kariuomenę. 
Tas buvo 1906 metais. A- 
merikoje dirbo keletą me
tų fabrikuose, o paskui įsi
steigė batų krautuvėlę ir ją 
laikė per Š6 metus,

Beje, Jobas atvažiavęs į 
Ameriką apsistojo New 
Yorko mieste, Brooklyno 
dalyje ir pagyvenęs porą 
metų pamatė vaidinant vei-

gana senų ir labai jaunų. 
Publika šį kartą tikrai su
sidėjo iš trijų gentkarčių!

Svečiai buvo labai skaniai 
pavaišinti ir palinksminti. 
Apart artimųjų giminių ir 
pačių jubiliatų, Henry Juš
ka iškvietė pakalbėti P. 
Buknį, R. Mizarą ir J. Gry
bą. Parengimas parodė, 
kiek daug šitie du geri pa
žangiečiai turi draugų ir 
priedelių, e

Labai gražią meninę pro
gramą davė mūsų Aido 
Choras. Mūsų Aido grakš
čioji mokytoja Mildred pa
jėgė į kai kurias dainas 
įtraukti ir visą publiką. Tai 
dainavome, net salės sienos 
drebėjo! O iš Jono Juškos ' kaliuką “Malūninkas ir Ka- 
parašytos operetės “Su-i minkrėtys/’ Vai d i n i m a s 
drumsta širdis” Onutė Stel- jam labai; patiko. Vaidni- 
mokaitė (Eicke) ir Alena ‘ mą vadovavo tų laikų chor- 
Brazauskienė padainavo so- vedys L. Erėminas? Paskui 
lo. Tiek chorui, tiek solis- Į Juozas Šukys Joną pakvie-

. Nereikia būtinai ryžtis 
dirbti visą dieną. Jei tik 
gali valandą kitą padirbėti, 
būk toks geras, ateik, pri
sidėk prie talkos. Vincas 
Čepulis ir Petras Višniaus
kas nurodys, kur, kas ir 
kaip turi būti padaryta.

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

PAIEŠKOJIMAS
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- 
lytė 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 U r b o n a v i č ius, Lithuania, 
USSR.

I AL’S TELEVISION SERVICE H 
ALBERT MISIŪNAS, Sav.

•J (Authorized Member Philco Factory-Supervised Service) J J
Taisome Televizijas, Radijus, MFli-Fi <>

• • . ' •• • Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas • •
• • , Prašome kreiptis sekamu antrašu: ’•

101-23 112 St., Richmond Hill, 19 N.Y. Tel.. VI. 6-6895 J’
‘I Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak. r To'
• • / <

6 p.—-Laisve (Liberty)—Antrad., bal. (April) 21, 1959
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