
LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalls Queens apskrityje (N. Y.) $10.00
Kanadoje .................   $10.00
Kitur užsienyje ............................ $12.00
Jungtinėse Valstijose ........................ $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Ozone Park 17, N. Y. Antr., baland. (April) 12, I960

----------------------- . - . - -   |] - .............. Į-.- - --   - - _ - -   . - - c-  

LAISVE—LIBERTY
Semi-Weekly

102-02 Liberty Avenue 

Ozone Park 17, N. Y.

Telephone Michigan 1-6887

PRICE 10c A COPY

No. 30 METAI 49-ji

KRISLAI
— Rašo A. Bimba —

Su nagaikomis ir šautuvais. 
Religija ir rinkimai. 
Teisingas reikalavimas. 
Raudonoji vėliava Madride?! 
Netiki ir tiek.
Pranciškonų protas.

Tikrai šiurpūs pranešimai 
f pasaulį plinta iš Pietų Afri
kos. Nagaikomis ir šautuvais 
Valdžia laužo vietos gyvento
jų streiką. Į kalėjimus nebe
sutelpa politiniai kaliniai, i li
gonines nebesutelpa policijos 
sužeisti žmonės.

Trys milijonai baltųjų valdo 
dešimt milijonų spalvotų af
rikiečių. Visas pasaulis pa
sipiktinęs, bet kol kas bejėgis 

X Pietų Afrikos viešpačius su
valdyti. Jų siautėjimui galą 
padarys kantrybės netekusi 
vietinė liaudis.

Juo arčiau prie rinkimų, 
tuo aiškiau darosi, kad juo
se nemažas vaidmuo priklau
sys religijai. Tą baimę pa
tvirtino Wisconsin© valstijoje 
įvykę pirminiai rinkimai.

Katalikas senatorius Kenne
dy daugiausia balsų laimėjo 
katalikais tirštai apgyventuo
se distriktuose, o protestan
tas senatorius Humphrey pa
siėmė protestantais apgyven
tus distriktus.

Tai nesveikas reiškinys. Kur 
įsimaišo religija ir bažnyčia, 
Ten pasibaigia blaivus protas.

* .Religiniai fanatikai, nepripa
žįsta jokios tolerancijos.

Indonezijos prezidentas Su
kamo buvo nuvykęs į Irako 
sostinę Bagdadą. Ten'jis kal
bėjosi su Irako premjeru Kas- 
simu. Jie reikalauja, kad bū
simoje viršūnių konferencijo
je būtų taip pat atstovauja
mos Azija ir Afrika.

Jų reikalavimas teisingas. Jis 
turėtų būti priimtas. Juk Pa
ryžiuje Eisenhoweris, Mak- 
millanas, Chruščiovas ir De 
Gaulle svarstys viso pasaulio 
reikalus — nusiginklavimo rei 
kalus, taikos reikalus.

Nei protinga, nei sveika, 
kad ten nedalyvaus atstovai 
gal daugiau kaip dviejų treč
dalių žmonijos.

Kiek mums žinoma, Chruš
čiovas labai norėtų konferen
cijoje matyti Azijos ir Afri
kos atstovus. Ko bijo kiti trys 
“didieji”? Mūsų prezidentas 
turėtų pasisakyti už jų pa
kvietimą.

Ispanijos diktatorius Fran- 
*ko nusitaręs į Madridą pa- 
rybinę futbolo komandą. Jis 
net sutikęs, kad laike lošimo 
Madride visur plevėsuotų rau
dona vėliava!

Nežinia, ką į tai atsakys 
tarybiniai futbolininkai. įdo
mi situacija. *

Jie patys sako, kad jie ne
tiki niekuo, kas gera ir gra
žu Lietuvoje. Jie nepasitiki 
tauta, kurios vaikais jie skai
tosi. Jie netiki, kad lietuvių 
tauta galėtų pasirodyti tarpe 
pačių pažangiausių tautų.

Tai aišku iš menševikiškų 
“Naujienų” ir klerika 1 i š k o 
pranciškonų “Darbininko.” 

“Naujienos” sako netikin
čios, kad Lietuvoje “mirtingu
mas sumažėjo 7 vienam gy
ventojų tūkstančiui,” arba kad 
“tikrai vienam gydytojui da
bar tenka 650 gyventojų.”

Na, o pranciškonų “Darbi
ninkas” pataria nuvykusiems 

Aį Lietuvą turistams nedaly
vauti Vilniuje dainų šventėje 

liepos mėnesį. Ten, girdi, su
plauks tiek daug žmonių iš 
visos Lietuvos ir taip bus vis
kas gražu ir malonu, jog jūs 
galite tiesiog susižavėti. Gi 

’ ‘ • o

Potvyniai padarė 
labai daug žalos

Atmuša melus ir paskelbia 
faktus apie Kubos siekiais

Nauja teroro banga 
Pietinėje Afrikoje

Washinktonas. — jau be- •. 
veik iš dvidešimties, valsti
jų atėjo žinių apie pavasa
rinių potvynių žalą. Dau
giausiai žalos padarė vi- 
durvakarinių valstijų žmo-: 
nėms.

Mississippi upė išsiliejo■ 
daugiau, kaip per 300 my-; 
lių ilgio. Vanduo apsėmė 
virš 1,000,000 akrų plotą. 
Raudonasis Kryžius pra
neša, kad vien nuo šios 
upės nukentėjo 31,000 žmo-1 
nių. Žemesnėse vietose van-I 
dens susirinko iki 40 pėdų 
gylio ir apsėmė gyvenimo 
namus. Aišku, kad jų gy
ventojai turi milijonus do- 
derių nuostolių.

Panašiai atsitiko ir su; 
kitomis upėmis, Mississippi, 
itakais. Nukentėjo Illinois, j 
Iowa, Nebraska ir daugelio į 
kitų valstijų žmonės.

Jau sukilo 400,000 
irancūzii f ar merių

Paryžius. — Virš 400,000 
frąnęūzų fermerių sukilo 
prieš valdžios patvarky
mus, kurie atvedė prie fer
merių prekių kainų nupuo
limo. Iki 1958 metų pabai- 
g o s farmerių produktų 
kainos kilo taip, kaip ir in
dustrinių prekių. Bet 1958 
m. gruodį De Gaulle įvedė 
patvarkymus, kurie suvar
žė fermerius.

Sukilę farmeriai sulaikė 
traukinius ir sunkvežimius, 
vežančius miestams reikme
nis. Valdžia pasiuntė sudrū- 
tintą policiją ir armijos 
dalinius.
Prasidėjo susirėmimai. Po

licija ir kareiviai vartoja 
buožes, ašarų bombas ir 
sunkvežimiais važiuoja į 
farmerių grupes, blokuo
jančias kelius. Farmeriai 
atsako pagaliais ir akmeni
mis.

BALERINA ULANOVA 
. IŠEIS Iš VEIKLOS

Maskva. — Balerina Ga
lina Ulanova jau pasitrauks 
iš baleto. Ji sulaukė 50-ties 
metų amžiaus. Pirmas jos 
pasižymėjimas buvo 1929 
metais, kada ji šoko “Gul
bių ežero” balete.

Amerikos lietuviams džiaugtis 
ir žavėtis lietuvių tautos dai
na ir dainininkais, pagal “Dar
bininką,” skaitoma nusidėji
mu !

Tokio kvailo ir įšvirkščio 
protavimo dar nesame girdė
ję >

Aišku, kad nė vienas turis
tas nuvykęs į Lietuvą nesi- 
skaitys su pranciškonų laik
raščio patarimais. Kiekvienas 
norės dalyvauti toje garbin
goje iškilmėje. Kiekvienas 
amerikietis lietuvis, nuvykęs į 
Lietuvą, interesuosis ne ku
riame nors kampelyje dar už
silikusią smetonine utėle bei 
blusa, o tuo, ką Lietuva jau 
yra pasiekus ir laimėjus moks
le, kultūroje, ekonomikoje,

Ištvino upės Ohio ir kito
se valstijose. Pennsylvania 
valstijoje buvo išsiliejimų, 
bet ne taip didelių.

New Yorko valstijoje bu
vo labai pakilus Hudson 
upė, bet inžinieriams ir 
savanoriams darbininkams 
pavyko ją suvaldyti.

"Kitaip atsitiko Connecti
cut valstijoje, kur išėjo iš 
krantų Connecticut upė. 
Middletown miesto kai ku
rios gatvės buvo pavirtę į 
upelius. Nukentėjo Wind
sor miestas ir kiti. Ties 
Hartfordo miestu Connec
ticut upėje vanduo buvo 
pakilęs 28 pėdas aukščiau 
jos normalaus lygio.

Mass, valstijoje išėjo iš 
krantų Merrimack upė. 
Lawrence mieste vanduo 
įsiveržė į fabrikus, kur dir
bo apie 3,000 darbininkų.

Jau pasitrauks nacių 
žmogžudžių vadas

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
pąreiškČ, kad n'eužilgo prtsf- 
trūuks Dr. Theodor Ober- 
laenderis iš pabėgėlių mi
nistro vietos ir gaus pensi
ją

Dr. Oberlaenderis Antro
jo pasaulinio karo pra
džioje buvo hitlerininkų 
specialio bataliono vadu. 
Tas batalionas išžudė tūks
tančius TSRS žmonių.

Tik prieš savaitę Mask
voje buvo suruoštas susi
rinkimas, kuriame liudijo 
tie, kurie laike karo ėjo su 
hitlerininkais. Ten buvo 
reikalauta teisti karo kri
minalistą Oberlaenderį.

De Gaulle stoja ui 
panaikinimą A bombų

Londonas. — Westmins
ter svetainėje kalbėjo Fran- 
cūzijos prezide n t a De 
Gaulle. Jis sake, kad Fran- 
cūzija sulaikys _ atominių j 
bombų bandymus., jeigu | 
atominius ginklus panai
kins Anglija, Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjun
ga.

Jis sakė, kad tie ginklai 
neduoda pasauliui ramumo. 
Todėl pirmas žingsnis prie 
taikaus sugyvenimo turi 
būti jų panaikinimas.

De Gaulle išreiškė viltį, 
kad busimoji viršūnių kon
ferencija turėtų patenkinti 
tą masinį žmonių reikalavi
mą.

Pekinas. — Kinija sako, 
kad pasaulio aukščiausias 
Everesto kalnas yra jos te
ritorijoje, o ne Nepalo.

Roma. — Popiežiaus or
ganas “L’Osservatore Ro
mano” džiaugiasi, kad ka
talikas senatorius John F. 
Kenney laimėjo Wisconsi- 
no pirminius balsavimus.

New Yorkas. — čionai 
susiorganizavo komitetas 
“The Fair Play for Cuba”, 
kuris balandžio 6 d. “The 
New York Times” laidoje 
davė pareiškimą “What is 
really happening in Cuba”. 
Komitetą sudaro desėtkai 
žmonių, jų tarpe yra pro
fesorių, kunigų, rašytojų ir 
kitokių visuomenininkų.

Komitetas atsako Sokal- 
skiuf, kuris “The New York 
Journal - American” laik
raštyje rašė, 'kad Kuboje 
yra komunistinė valdžia, 
kad Kuba veda prekybą su 
Tarybų Sąjunga už kavą 
gaudama ginklus ir amuni
cija.

Komitetas nurodo, kad 
Kuboje nėra komunistinės 
santvarkos,: o tik yra liau
dies valdžia^ Atžymi tą fak
tą, kad Kuboje komunistų 
vra tik 16,000, bet jie remia 
liaudies naudai reformas. 
Ir tik tie gali Kubą skelbti 
“komunistine”,, kurie prie
šingi liaudies reformoms, 
kurie sudaro grąsilnmus 
Kubos santvarkai .

Antrame; punkte atsako 
apie “konfiskacijas”. Ku
bos vyriausybė atėmė nuo 
savų ir/svetimų didžiausius 
žemės plotus ir ją atidavė

Sutvirtino JAV jėgas 
Tolimuose Rytuose
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos pasiuntė 2,000 
parašiutistų į Tolimų Rytų 
karo bazes ir siunčia 
“F104-s” mūšio lėktuvų.

Sako, būk Kinija jau turi 
daugiau kovos “MIG-17” ir 
“MIG-19” lėktuvų, jos lakū
nai geriau išsilavino ir pa
sidarė agresyvūs.

Neseniai Matsu salos sri 
tyje susimušė Kinijos 10 
lėktuvų su Čiang Kai-šeko 
astuoniais. Kinijos lėktuvai 
numušė čiangkaišekinių 4 
lėktuvus, o Kinijos visi iš
liko sveiki.

Vėliausios žinios
Milwaukee, Wis. — Pir

miniuose balsavimuose se
natorius Kennedy gavo 
478,901 balsą, senatorius 
Humphrey — 372,034, o vi
ce prezidentas Niksonas — 
341,463 balsus.

Atlanta, Ga. — R. V. 
Smith, 18-kos metų amž. 
vaikinas, ištepliojo ant na
mų sienų svastikas.

Maskva. — TSRS įsileis 
turistais ir tuos asmenis, 
kurie po revoliucijos pabė
go į užsienį. Bet jiems bus 
pagamintos specialės blan- 
kos. *

Washingtonas. — Lenki
ja nori pirkti Jungtinėse 
Valstijose už $100,000,000 
mašinerijos.

šimtui tūkstančių kubiečių, 
kurie buvo bežemiai. Kuba 
sutinka atmokėti už 20-ties 
metų buvusiems žemės 
savininkams, o per tą laiką 
mokėti po keturis ir pusę 
procento palūkanų.

Kas dėl skelbiamo “Ku
boje teroro ir diktatūros” 
tai komitetas žymi, kad to 
nėra. Vieši susirinkimai 
įvyksta be leidimo, kaip 
New Yorke. Nėra cenzū
ros, nėra užsienio kores
pondentų suvaržymo. Ku
boje buvo teroras ir dikta
tūra, kada, ten viešpatavo 
Batista, bet tada JAV 
spauda to “nematė”.

Komitetas pareiškė, kad 
tik jber pirmuosius revoliu
cijos metus Kuboje pasta
tyta 3,000 pigiomis rendo- 
mis gyvenimo namų, mo
kyklos praplatintos d ė 1 
7,000 mokinių, įsteigta 500 
žemdirbių kooperatyvų, nu
tiesta šimtai mylių naujų 
kelių, statomi nauji fabri
kai ,ir tūkstančiams darbi
ninkų atsirado industrijoje 

i.'
Komitetas, sako, kad da

bartinė Kubos vyriausybė 
grąžina Kubą su jos visais 
turtais patiems šalies gy
ventojams.

Trujillo peršasi j 
“išgelbėtojo” rolę

Miami. — Dominikos res
publikos diktatorius Rafe- 
el Trujillo Malina rašo 
straipsnius “The Miami 
Herald” dienraštyje. Jis 
įrodinėja, kad “komunistai 
sudaro pavojų Jungtinėms 
Valstijoms Lotynų Ameri
koje, o pirmiausiai Kuboje 
ir Panamoje”.

Trujillo rašo, kad jis ge
rai žino Lotynų Amerikos 
vyriausybes ir galėtų “pa
šalinti komunistinį pavo
jų”, jeigu tik gautų pakan
kamai JAV pagalbos.

Pittsburgh, Pa. —Dr. W. 
F. Kremer remia teoriją, 
kad Otto Pritchard gavo 
plaučių vėžį nuo cigarečių. 
Pritchard apskundė taba
ko kompaniją, reikalauda
mas -$1,125,000.

Washingtonas. — Lenki
jos ambasada pareiškė, kad 
Lenkija, padarydama pre
kybos sutartį su Kuba, su
tiko pastarajai suteikti že
mės ūkio mašinerijos, o ne 
militarinių ginklų. •

Hamburgas. — Vakarų 
Vokietiją stato “jet” lėktu
vus.

Washingtonas. ■— Islan
dija perka Jungtinėse Vals
tijose už $1,850,000 maisto 
reikmenų.

Capetown, Af r i k a. — 
Jungtinės Pietų Afrikos 
valdžia pasiryžo teroro pa
galba užkarti baltųjų vieš
patavimą negrų gyvento
jams. Ji grąžino galion 151 
metų senumo įstatymą, ku
ris verčia negrus nešiotis, 
su savimi pasportus.

Jos armija ir policija, tik 
per vieną dieną, areštavo 
1,525 negrus, jų tarpe 200 
vadų. Po to prasidėjo šim
tais ir tūkstančiais negrų 
suėmimai visoje šalyje. Ne
grai masiniai atsisako ne
šiotis pasportus.

Milijonus pasportų jie jau 
sudegino. M

Nyanga mieste, kur gy
vena 25,000 negrų, jau per 
20 dienų yra tikras karo 
stovis. Armija su kanuolė- 
mis, tankais ir kulkosvai
džiais apstojusi miestą.

Kinija kritikuoja 
Vakarų politiką
' ' r ’ J

Pekinas. — Kinijos laik* 
raščiai kritikuoja Vakarų 
pol i t i k ą nusiginklavimo 
konferencijoje. Jie rašo, 
kad Tarybų Sąjungos ir ki
tų socialistinių šalių dele
gatai siekia susitarimo.
kad visiškai nusiginklavus 
ir karta ant visados žmoni
ją išgelbėjus nuo karų.

Bet Vakarų delegatai, 
ypatingai Jungtinių Valsti
jų, elgiasi priešingai. Kinų 
laikraščiai rašo, kad Jung
tinės Valstijos ne tik didi
na savo karo pajėgas, bet 
atgaivina militarizmą Va
karų Vokietijoje ir Japoni- 
joje. i

Sako: Kinija turi 
670,000,000 žmonių

Pekinas. — Kinijos kon
grese buvo raportuota, kad 
ji jau turi 670,000,000 gy
ventojų. Kasdien pastato
ma naujų fabrikų ir kito
kių įmonių.

Apie 400 milijonų žem
dirbių nuolatos pagamina 
daugiau maisto. 1959 m. bu
vo užauginta 270,000,000 
kiaulių.

Kinijos žemdirbiai apsi- 
vienijo į darbo komunas. 
Tokių komunų yra 24,000, 
kiekviena iš jų apdirba ne
mažiau ltyOOO akrų žemės. 
Komunoje yra apie 5,000 
šeimų.

SIDABRO GAVYBA
Londonas. — Manoma, 

kad pasaulyje per nąetus 
gaunama apie 220,000,000 
uncijų" sidabro. Meksikoje 
gauna apie 43 -milijonus un
cijų. Manoma, kad Tarybų 
Sąjunga gauna apie 25 mi
lijonus uncijų. Kiek Kinija 
pagamina, nežinia, bet ji jo 
pagamina gana daug. 1959 
m. Anglija pirko 2,608,065 
uncijks sidabro iš Kinijos.

/

Negrų masinės demonstra
cijos ir protestai išsiplėtė 
visoje šalyje.

Baltųjų valdžia varžo už
sienio korespondentų pra
nešimus. Policija puola 
Pan-Afrikos Kongreso cen
trus, suima veikėjus ir kon
fiskuoja literatūrą.

Baltųjų būrų (hollandie- 
čių) terorą pasmerkė Cape
town gyvenąs anglikonų 
vyskupas Joost de Blank. 
Jis pasmerkė ir hollandie- 
čių reformatorių bažnyčios 
vadus, kurie remia valdžios 
terorą prieš negrus.

Čionai kai kurie kores
pondentai mano, kad Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
protestavo prieš terorą ne 
tiek iš negrams simpatijos, 
kiek susirūpinus amerikie
čių kapitalistų įdėliais, ku
rie Pietų Afrikoje siekia 
$135,000,000.

Kuboje vyksta jauny 
žmonių suvažiavimus r ■

KubosŠocia-”"" 
listinio Jaunimo Kon&rė- 
sas sušaukė suvažiavimu. 
Jis įvyko Estrada Paima te
atre ir kiekvieną dieną de-, 
legatų kalbos buvo leidžia
mos per televizijos tinklus.

vana,

Suvažiavime daly v a v o 
nuo 20-ties kitų šalių dele
gatai, jų tarpe Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos. Suvažia
vime kalbėjo ir Piero Pie- 
dalli, Pasaulinės Demokra- * 
tmio Jaunimo Federacijos 
prezidentas, prie kurios 
priklauso 87 šalių jauni-. 
ma. '

Suvažiavimas nutarė ma
siniai apvaikščioti. Gegužės ; 
Pirmosios šventę, o liepos 
mėnesį sušaukti Lotynų 
Amerikos Jaunimo Kongre
są.

Ekstra
Maskva. — “Pravda” ra

šo, kad Francūzijoje per 
du kartus buvo priešų pasi
kėsinimai užmušti Chruš
čiovą.

Johannesburgas. — Dvie1 
mis kulkomis į galvą su
žeistas Jungtinės Pietų Af
rikos premjeras H. F. Ve£- 
woerdas. Manoma, kad jis 
išgis. Šovikas suimtas.

Bagdadas. — A. Mikoja- 
nas, TSRS premjero pava- 
duoto jas, atvyko į Irako ■* 
respubliką. • '

*------------------------ W x * U į

Maskva. — Tarybų Są- < 
junga atmetė Vakarų V^ A 
kieti jos protestą, kaip ne
turintį pamato.

—■ «■■■ i i i. ■ "Jf 4 ' '. t.

Washingtonas. — Prezf- ‘ 
dentas Eisenhoweris sutiko 
skirti daugiau pinigų gami
nimui “Polaris” raketų, 
kuriomis šaudo submarinai. .

Washingtonas. — Mirė 
generolas F. T. Hines.
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Henry Winstono padėtis
v FEDERALINIS TEISMAS, Court of Appeals, ba- 
landžio 4 dieną sprendė komunistų vadovo Henry Wins
tono reikalą ir nutarė: laikina?perkelti ligonį į Staten 
Island, N. Y.—į Visuomeninės sveikatos aptarnavimo 
įstaigą, kur jam turi būti suteikta visokia medicininė 
pagalba.

Vadinasi, teismas nors kuriam laikui sutrukdė Jus
ticijos departamento pasiryžimą grąžinti Winstoną at-

Winstonas, kaip žinia, buvo suparalyžiuotas;
prarado regėjimą, jis yra šiuo metu baisioje fizinėje 
būklėje. Bet Winstonas dar vis nėra laisvas: jau ketve
rius metus jis išbuvo kalėjime, o dar ketveri metai jo 
tebelaukia. Jis. buvo nuteistas aštuoneriems metams pa
gal Smitho ir kitus įstatymus. Kalėjime jis ir susirgo. 
Jei jam būtų buvusi suteikta greita ir tinkama medici
ninė pagalba, veikiausia, jis nebūtų susilaukęs šio likimo.

Iš kalėjimo kuriam laikui Winstonas buvo perkel
tas į vieną Niujorko ligoninę, bet Justicijos departa
mentas dabar ryžosi jį grąžinti atgal į Missouri valsti
ją, kur yra federalinis kalėjimas.

Prasidėjo žmonių protestai,—reikalavimai, kad 
Winstono į kalėjimą negrąžintų, kad jam būtų suteik
ta medicininė pagalba, kad jam būtų duota proga kiek 
nors sveikatoje atsigriebti, jei dar yra galimybės. Ir 
štai, Court of Appeals, matyt, paveiktas žmonių protes
tų ir reikalavimų, dabar laikinai paliko jį Niujorke, pa
žadėdamas jam medicininę pagalbą.

Henry Winston yra negras ir komunistas—ryžtin- 
- gas kovotojas už savo tautos ir liaudies reikalus. Bet 

dėl to, kad jis komunistas, Justicijos departamentas ir 
bando jį “pamokyti”. Bet tai nėra žmoniška. Tai daro 
gėdą mūsų kraštui. , , ■ ’

Reikėtų, kad'prezidentas Eisenhoweris į šį Peilialą 
įsikištų ir suteiktų Winstonui pasigailėjimą, paleidžiant 
jį iš kalėjimo.'

DABARTINIS 
DVIDEŠIMTIS IR 
JO SVARBA LIETUVAI

Rašytojas Antanas Venc
lova išstojo su straipsniu 
savaitrašty “Literatūra ir 
menas” apie dabartinio 
laikotarpio svarbą lietuvių 
tautai. Jis savo straipsnį 
pradedą šitaip:

Iš istorinės salės, kurioje 
trejetą dienų vyko Lietuvos 
Komunistų partijos XII suva
žiavimas, mes išėjome į anks
tyvu pavasariu dvelkiančias 
senojo Vilniaus gatves. Suva
žiavime dar labiau išryškėjo 
tie milžiniški žingsniai, ku
riais mūsų respublika savo se
serų būryje žengia į nuosta
biąją rytdieną.

Laiko vėjas smarkiai neša 
mūsų gyvenimo bures, ir štai 
mes jau beveik uoste, kuris 
vadinasi Tarybų Lietuvos dvi- 

jis dešimtmetis. Kiekvienas mūsų 1.1 V . ___ ‘ _ - __j kartos žmogus noromis neno- 
I romis, žengdamas pirmyn, 
kartkartėmis atsigręžia ir at
gal. Tai, tur būt, būdinga pa

gyvenusiam žmogui, o gal ir 
tautai, ir valstybei, nes istori
ja duoda savo pamokas, is
torija moko geriau dirbti ir 
kovoti, ši diena, palyginti su 
istorija, darosi aiškesnė, o 
žingsniai į ateiti tvirtesni; jei
gu jie atremti į istorijos pa
tylamą.

Paskutinis dvidešimtmetis 
mūsų tautos gyvenime nepa
lyginamas su jokiu kitu to pat 
ilgumo laiku. Galutinis dar
bo žmonių išsilaisvinimas iš 
ilgamečio vietinių ir užsieni
nių kapitalistų jungo, kruvi
na kova prieš hitlerinį fašiz
mą, socializmo statyba aud
ringomis pokario klasių kovos 
sąlygomis, didžiulės socialisti
nės pramonės ir socialistinio 
žemės ūkio sukūrimas iš pat 
šaknų keitė mūsų žmonių 
galvoseną, aplinkos suvokimą, 
plėtė jų horizontus, ugdė juo
se naujus jausmus. Smulkaus 
savininko psichologiją vis la
biau keitė, kolektyvizmo jaus
mas, šęįijųninkišlfo ątsaĮupgu-

Žmogus—neregys, žmogus paralyžiuotas juk nebus. m.° už bendrą reikalą suvoki
‘ sistemai pavojumi, gyvendamas mįls- Beftdl'°3 -su ; kitojokiu “laisvojo verslo” 

šitoj kalėjimo sienos pusėj.

Primaries Wisconsine
DAUGUMA AMERIKIEČIŲ mano, kad šiemet, jei 

Demokratų partija nepadarys didelių klaidų, tai jos iš- 
' statytas kandidatas prezidento vietai laimės rinkimus.

Dėl to jau dabar tarp Demokratų partijos vadovų, 
trokštančių būti šalies prezidentu, vyksta aštrios var
žytinės. Varžytinės tik prasideda, ir jos vyksta už tai, 
kad busimasis Demokratų partijos suvažiavimas juos 
nominuotų kandidatu į prezidentus.

Kol kas trys Demokratų partijos šulai pasisakė, 
kad jie nori būti kandidatais—visi trys senatoriai: John 

’ R. Kennedy (iš Massachusetts), Hubert H. Humphrey 
(iš Minnesota) ir Stuart Symington (iš Missouri).

Visi trys jau dabar sukaitę darbuojasi, kad įgautų 
' populiarumo, kad būtų nominuoti.

Kai kuriose valstijose yra patvarkymai, sulyg ku
riais piliečiai-balsuotojai dalyvauja t. v. primary balsa
vimuose: balsuotojai pasisako savo balotais už tą ar ki
tą asmenį, kad jis būtų kandidatu į prezidentus.

Tokie primaries balandžio 5 d. įvyko Wisconsin 
valstijoje. Juose dalyvavo Kennedy ir Humphrey—De- 

" ihokratų partijos sąraše, o Niksonas—respublikonų są- 
. ' rašė.

Pas demokratus iškilo religininis klausimas: Ken
nedy, mat, yra katalikas, o Humphrey—protestantas. 
Prieš balsavimus / religinis klausimas pąsireiškė spaudo

je, lapeliuose, mitinguose. Wisconsin valstijoje yra 
daug katalikų—lenkų ir kt. tautų. Visi jie tvirtai laikėsi 

• už Kennedy, na, ir jis gavo daugiau balsų negu Hum- 
phrey. Jis laimėjo apie 20 delegatų į busimąjį Demokra

čių partijos suvažiavimą, o Humphrey—apie 10.
Niksonas gavo, palyginti, nedaug balsų, bet kadan

gi prieš jį nebuvo oponento, tai jis visvien išėjo laimėtoju.

- KORĖSPONDEITAI, aprašydami balsavių pasek
mes, pabrėžia: ten, kur daugiau gyveno katalikų, laimė
jo Kennedy, kur daugiau protestantų—Humphrey.

Kreipimas dėmesio į žmogaus religiją—tikėjimą 
arba netikėjimą—labai nesveikas reiškinys. Lygiai pa- 

” vojinga daryti-skirtumus tarp kandidatų dėl jų tauti- 
.2 nes kilmės, dėl jų priklausymo tai ar kitai rasei. Reikia 
'Y'žiūrėti ne į žmogaus tikėjimą ar netikėjimą, ne į jo 
'‘ tautinę kilmę bei spalvą, o į tai, ką tas ar-kitas asmuo 

' ^ atlieka politiniai, ką jis siūlo, kokia jo programa visuo
meniniais klausimais, sakysime: taikos klausimu.

Kai-kurie sako: JAV ligi šiol dar nėra buvęs katali
kas šalies prezidentu,—jis ir neturįs būti. Sakoma, kad 
1928'metais Al Smith kaip tik ir pralaimėjo prezidenti
nius rinkimus tik dėl to, kad jis buvo katalikų tikybos: 
buvo išrinktas Hooveris. Ar tai buvo gera?..

* Visi pripažįsta, tačiau, kad Kennedy negavo tiek

•i

tiems uždaviniams įvykdyti 
turi pakankamai veiksmingų 
priemonių, žinonia, ta sąlyga, 
jeigu jo ryšiai su gyvenimu 
bus artimi ir glaudūs.

Pats A. Venclova neseniai 
išleido stambų r p m a n ą , 
“Gimimo diena, y vaizduo
jantį lietuvių tąutos posū
kį į naują gyvenimą. Jo 
romanas, girdėjome, verčia
mas į rusų ir baltarusių 
kalbas.

PAKEITe vardą

“Tėvynės balse” (š. 
num. 21) skaitome:

Šių metų sausio pabaigoje 
“Grįžimo į Tėvynę’’ Komite
tas pakeitė savė 'pavadinimą. 
Dabar jišf vadinasi Grįžimo į 
Tėvynę ir kultūrinių ryšių su 
tautiečiais užsienyje komite
tas. Nuo penkioliktojo nume
rio ir “Tėvynės balsas“ yra 
leidžiamas kaip Grįžimo į 
Tėvynę ir kultūrinių ryšių su 
tautiečiais užsienyje komiteto 
Lietuvos iniciatyvinės grupės 
laikraštis.

Kodėl pakeistas Komiteto 
pavadinimas?

Komiteto pavadinimas pa
keistas ne atsitiktinai. Jeigu 
anksčiau

m.

Rojus Mizara

Vincas Kapsukas - p ubiicistas, grožines 
literatūros kritikas

(Straipsnis trečias)
VILNIUJE

Vilnių Vincas Kapsu- 
vėl grįžo 1920 metųkas 

rudenį. Miestas tuomet bu
vo okupuotas baltųjų len
kų. Kapsukas žinojo: jei 
jį baltieji sučiups, jis neiš
liks gyvas. Bet nepaisyda
mas to, jis ten apsigyveno 
ir dirbo pogrindžio sąlygo
mis ; vadovavo revoliuci
niam darbininkų judėji
mui Lietuvoje.

K. Nakutaitę, seną revo
liucionierę, partija ^taipgi 
buvo pasiuntusi^ į Vilnių 
dirbti — V. Kapsukui pa
dėti. Ji rašė, kad V. Kap
sukas tuo metu redagavo 
lenkų darbininkų leidžiamą 
žurnalą “Pochodnia”, ir 
“jis gyveno pas'vieną ligu
istą moterį, kurios vaikai 
buvo dideli lenkų ‘ naciona
listai. Vienas ? jos sūnus 
dirbo žemės ūkio depart-

nantiems ir dirbantiems 
Lietuvoje, kart karčiais at
vykstantiems į Maskvą.

V. Kapsukas labai rūpi
nosi Lietuvos politinių ka
linių buitimi, organizavo 
jiems visokią pagalbą.

Rašydavo jis net ir į J. 
A. V. kai kuriems drau
gams laiškus, skatindama^ 
nešykštėti pagalbos Lietu- 

i vos politiniams kaliniams, 
esantiems fašistiniuose ka
lėjimuose.

Man esant Maskvoje 1931
metais ne vieną valandą te- kt. 
ko su V. Kapsuku praleisti

sekamos brošiūros: “Kuni
gai ir darbininkai,” “Ku
nigai ir revoliucija”, “Lie
tuvos darbininkės ir poniu- 
lės”. Taipgi jis redagavo 
“Darbininkų 
1917 metams.”

Gyvendamas Maskvoje, 
parašė šias 
“Trečiasis LKP 
mas”, 
sukilimas”, 
žės nepriklausomoj Lietu
voj”, Keturių sušaudytųjų 
komunarų biografijas ir

kalendorių

brošiūras: 
suvažiavi- 

“1920 m. kareivių urj: f

’Stambiausi jo veikalai:

Grįžimo į Tėvynę” mento sistemoje, antras bu- 
Komitetas daugiausia rūpino- Vo karininkas, o duktė —• 
si svetur gyvenančių tėvynai- iegioni.ere. Jos vyras buvo
nių repatriacija į Tėvynę, tai 
pastaruoju metu jo veiklos 
pobūdis ir

lenkų karininkas, o vyro
pobūdis "ir funkcijos išsiplėtė, brolis tarnavo žvalgyboje. 
Tautiečiams pageida u j a n t, į Ir tokioje aplinkoje gyveno 
TZ i falo c? nra /I a ir D rl vH YT TZ rA m i 1 r

mis tarybinėmis tautomis 
prieš tuos pačius priešus mū
sų respublikos žmogų mokė 
internacionalizmo ir t a u t ų 
draugystės jausmų, įtikino jį, 
kad tik artimiausia sąjunga ir 
neišardoma bičiulystė su kitų 
tarybinių tautų žmonėmis ne
ša mums bendras pergales ir 
padeda įtvirtinti bendrus lai
mėjimus.

Kaip gi į visa tai, į naują 
epochą, į nepaprastą lietu
vių tautos žengimą pirmyn, 
— turi žiūrėti rašytojas? 
Kuo ir kaip prie to prisi
dėti? A. Venclova atsako:

Visa tai rašytojui ir kiek
vienam menininkui kelia to
kius didžiulius ir atsakingus 
uždavinius, kokių jis niekad 
anksčiau neturėjo. Ir nenuo
stabu, kad dažnai girdime I 
kalbas, jog literatūra ir me
nas atsilieka nuo audringai 
besivystnčio gyvenimo. Gyve
nimas mūsų dienomis yra 
toks be galo turiningas ir ša
kotas, žmonių psichikoje 
vyksta tokie dideli poslinkiai 
ir pakitimai, jog rašytojas 
kartais tik rankas išskečia — 
atrodo, kad veltui jo pastan
gos pavyti dirbtinių žemes pa
lydovų ir raketų amžių. Bet, 
žinoma, taip tik atrodo, nes 
rašytojo uždavinys -tebelieka, 
koks buvęs — auklėti žmogu- 

į je geriausias savybes ir tuos 
aukštus jausmus, be kurių 
neįmanomas komunizmo epo
chos žmogus. šių dienų ra
šytojo pareiga—meno žodžiu 
savajai partijai padėti išauk
lėti naują komunistinės vi
suomenės žmogų — tikrą sa
vo didžiosios tėvynės pilietį ir 
patriotą, kupiną pagarbos ko
lektyvui, kuriame jis gyvena 
ir dirba, giliausiai persiėmusį 
tautų draugystės ir internaci
onalizmo jausmais. Ir rašyto
jas savo arsenale šiems aukš-

Komitetas pradėjo v y k d y ti. 
naujas, papildomas funkcijas,, 
kitokius negu buvo užsibrėžęs 
savo veiklos pradžioje. Da
bar Komitetas ir jo Lietuvos 
iniciatyvinė grupė plačiai in
formuoja svetur gyvenančius 
tautiečius apie gyvenimą viso
je Tarybų Sąjungoje ir Tary
bų Lietuvoje. Komiteto Lie
tuvos iniciatyvinė gr^pė, per 
radiją ir laik^štį^supažindina 
tautiečius su Tarybų /Sąjun
gos vidaus ir užsienio politi
ka, su Lietuvos žmonių gyve
nimu ir darbais; įnforniuo|a 
apie “perkaltuosius asmenis“ 
—DP, emfgra’ntuSj reiriia tau
tiečius periodine spatida ir 
knygomis. Jau daugelis mūsų 
brolių ir sesių yra gavę po ke
liolika ar keliasdešimt knygų: 
Taigi, Komiteto ir jo Lietuvos 
iniciatyvinės grupes dėka jie 
susidarė lietuviškų knygų bib
liotekėles.

Pianas iš naujosios 
medžiagos

Pustrečio šimtmečio pra
ėjo nuo to laiko, kai Baltra
miejus Kristoferis iš Padu
jos (Italija) išrado forte
pijoną. Nuo t6 laiko jo ga
mybos metodai beveik ne
pakito.

Fortepijono mechanika 
yra sudėtingų detalių siste
ma, kuri klaviatūrą jungia 
su plaktukais. Šios detalės 
iki pastarojo meto buvo ga
minamos tiktai iš medžio. 
Tačiau medis turi esminių 
trūkumų: nuo drėgmės 
brinksta ir. persimeta, bi
jo medgraužių.'

Vystantis plastmasių pra
monei, rasti buko, iš kurio 
gaminami fortepijonai, pa
kaitalai.

RTFSR Vietinės pramo
nės ministerijos Chemijos 
mokslinio tyrimo institute, 
taip pat ir užsienyje, pa
gaminti pirmieji fortepijo
nai su plastmasine mecha
nika. Jų detalės neapdir
bamos tekinimo, frezavimo 
ir gręžimo staklėmis, o for
muojamos. Sųt a ų p o m a 
daug laiko, sumažėja in
strumento savikaina. To
kie fortepijonai turi geras 
muzikines savybes.

V. Kapsukas...”
Kapsukas ten vadinosi 

Domininku ir sakėsi, esąs 
mokytojas, o vėliau — is
torikas. Per dienų dienas 
sėdėjo prie laikraščiais ir 
knygomis apkrauto stalo: 
skaitė ir rašė. Ir vis prie 
žvakės šviesos!

K. Nakutaitė; iš karto 
buvo apsimetusi “pieninin
ke”. Kas rytą j 
si didelė skarą, 
sotį, kur; būdavo visi gau
nami Vilniuje laikraščiai. 
Vėliau ji buvo jam “tar
naitė”. y ieną kartą Kap
suko bute buvo padaryta 
krata, bet žiopli lenkų žval
gybininkai nesuprato, ką 
jie krečia. Nieko įtartino 
nesuradę, jį paliko ramybė
je.

1921 m. vasarą V. Kap
sukas grįžta į Maskvą da
lyvauti Komin terno UI
kongrese, o netrukus, tais 
pačiais metais, nelegaliai 
vyksta į Karaliaučių va
dovauti 
trečiajam suvažiav i m u i. 
Suvažiavimui baigiantis, 
vokiečių policija jį užpuolė 
ir didesnė delegatų dalis 
pakliuvo į kalėjimą. Ten 
juos tardė,—■ daugiausiai 
Vincą Kapsuką. Jį polici
ja buvo atskyrusi nuo kitų 
delegatų. Vokiečiai, matyt, 
buvo pasimoję visus juos 
perduoti tuometinei Lietu
vos buržuazinei valdžiai. 
Bet įsikišo į tai Tarybų Są
jungos vyriausybė, na, ir 
suvažiavimo dalyviai buvo 
išgelbėti.

MASKVOJE
Iš Karaliaučiaus Vincas 

Kapsukas grįžo ir apsigy
veno Maskvoje; nuo 1921 
metų pabaigos iki savo mir
ties jis savo numylėtosios 
Lietuvos nebuvo matęs, 
Lietuvon nebuvo kojos įkė-

psisųku- 
šdavo ą-

Liet. Korn. Part.

balsų, kiek tikėjosi. Vadinasi, kova “už populiarumą” 
vyks ir toliau.

Mums atrodo, kad iš trijų suminėtų asmenų, kurie 
nori būti kanidatais į prezidentus, sen. Hubert H. 
Humphrey būtų amerikos žmonėms prii&tinesnis ir 
naudingesnis. Bet šiandien .dar per ankstį apie tai 
daug'kalbėti. •

Bet apie Lietuvą V. Kap
sukas puikiai viską žinojo; 
labai atidžiai sekė visą te- 
naitinį gyvenimą. Jis kaip 
buvo, taip ir pasiliko vienu 
žymiausių LKP vadovų. 
Dalyvavo LKP IV suvažia
vime, dalyvaudavo jos kon
ferencijose, vykusiose už
sienyje. Rašė LKP teoreti
niame organe “Komuniste” 
straipsnius, švietė Lietuvos 
darbo žmones, davė patari
mus LKP vadovams, gyve-

\.

besikalbant apie padėtį Lie- j “Pirmoji proletarinė revo- 
tuvoje. Visuomet jis mane i liucija ir Tarybų valdžia 
labai rtebino savo puikiu Lietuvoje”, “Caro kalėji- 
tos nadvJe^s žfnoiimu. muos: užrašai ir atsimini

mai”, Jono Biliūno mono
grafija. , ;

V. Kapsukas pradėjo ra^ 
syti dar 1898 metais ir sa
vo plunksnos į šalį nepadė
jo, kol liga nepaguldė jo 
mirties patalan.

Jis rašė ir lenkų ir rusų 
kalbomis laikraščiams ir 
žurnalams straipsnius.

Man sakė R. Šurmaitis, / ’ 
kad Partijos istorijos insti
tutas Vilniuje numato iš
leisti visus Vinco Kapsuko 
raštus. Tai sudarys daug 
tomu.

Pirmasis tomas iš spau
dos išeis dar šiais metais.
LITERATAS, MARKSIS
TINĖS LITERATŪROS 

KRITIKAS >•
V. Kapsukas yr a sukū

ręs, tiesa nedaug, ir groži
nes literatūros — apsaky
mų. Jo stilius puikus: len
gvas, kalba gfraži,1 sodri.
zBęį j)ąts didžiausias

nTspalikiifiJiš4 bene^

—Kai tik pasveiksiu, — 
vieną kartą tarė jis man,— 
vyksiu į Lietuvą darbui...

Sakiau jam, jog tai ne
būtų galima, ir tai neleisti
na. Tolydžio, stebėdamas 
jį, abejojau, ar jis kada 
nors pasveiks . ..

Didžia pagarba ir meile 
prisimena Vincą Kapsuką 
seni 'Lietuvos komunistai, 
kaip A. Sniečkus, A. < Jak- 
ševičius, I. Gaška, K. Prei
kšas ir visi kiti, kuriems 
teko su juo susitikti.

PUBLICISTAS- 
RAŠYTOJAS

Be pirmiau suminėtų 
laikraščių, Vincas Kapsu
kas, būdamas Maskvoje,' 
redagavo kurį laiką ėjusį 
žurnalą “Konjunarą”, d vė
liau —1 ^Priekalą”.

Jis rętkareiąis rakinėda
vo štnįfpsnių ir “Laisvei’1’/ 
o kai pradėjo eiti žurnalas 
“švįesa”,r <pažadėjo ir i1 jai 
bendradarbiauti. Deja, žur
nale, rodosi, tetilpo tik vie
nas jo straipsnis; liga ne
leido jam < daugiau parašy
ti. z

Lietuv. KP. CK. pirmasis 
sekretorius Antanas Snieč
kus, kuriam teko su Vincu 
Kapsuku daug kartų susi
tikti, diskusuoti, svarstyti 
Lietuvos revoliucinio dar
bininkų -judėjimo reikalus, 
šitaip apibūdina Kapsuką 
kaip žmogų, kaip vadovą, 
kaip draugą:

Lietuvos komunistai bran
gina Vincą Kapsuką kaip vie
ną iš savo geriausių auklėto
jų. Visi jį pažinojusieji ko
vos draugai prisimena, kad 
tai buvo nuoširdus draugas ir 
nepaprasto darbštumo žmo
gus.

Ilgus metus kankinamas 
sunkios ligos, Vincas Kapsu
kas su nuostabiu ryžtingumu 
ir valios tvirtumu įveikdavo 
visus negalavimus ir dirbda
vo, dirbdavo iki užsimirši
mo. Visą savo gyvenimą Kap
sukas buvo ryškus pavyzdys 
žmogaus, kuris Komunistų 
partijos reikalus, visuomeni
nius reikalus visuomet statė 
aukščiau už savo asmeninius 
reikalus.

Kartu Vincas Kapsukas bu
vo labai jautrus savo bendra
darbiams, kovos draugams, 
laikydamas savo pareiga jiem 
padėti, pasirūpinti jų reika
lais, paremti, juos sunkesnę 
valandą. Vincas Kapsukas 
pelnytai buvo visų partijos 
draugų - mylimas.

Vinco Kapsuko, kaip kovo
tojo ir žmogaus, asmeninės 
ypatybės ir šiandien turi did
žią auklėjamąją reikšmę vi
same mūsų darbe.

Vincas Kapsukas parašė 
tūkstančius z didesnių, bei 
mažesnių^ straipsnių, tilpu
sių daugybėje laikraščių ir 
žurnalų; Jis paraše daug 
biwiuru, kurių visų čia 
nei nebandysiu suminėti. 
Amerikoje buvo išleistos jo

litefa' 
bus: marksistinė lietuvių 

(literatūros kritika. Jis bu
vo mūsų literatūroje pir
mas marksistiniu požiūriu 
vertintojas lietuvių litera
tūros ir kultūros reiškinių. 
Plačiai, visapusiškai apsi
švietęs, gerai įsisavinęs 
marksizmą, jis paliko 
mums nurodymus, kaip ra
šyti, kaip vertint, kaip su- , 
prast kitų kūrybą.

Jo straipsniai apie Dio
nizą Pošką, Antaną Straz
delį, Antaną Baranauską, 
Vincą Kudirką, Jon% Biliū
ną, Julių Janonį, Bronių . 
Laucevičių-Vargšą ir šian
dien yra Lietuvos rašytojų 
ir visų lietuvių socialistine* 
kultūra besidominčių ati
džiai skaitoma, studijuoja
ma.

Pažangieji lietuviai g^li < 
didžiuotis ir tuo, kad visi, 
patys stambiausi Vinco 
Kapsuko literatūriniai y&Č 
kalai pirmiausia puvo J?A. 
V. išleisti—išleisti jų lėšo
mis, jų leidyklų!

Vincas Kapsukas mirė v 
1935 m. vasario 17 d. Mas
kvoje. Bet jo darbai, jo 
vaidmuo, atliktas lietuvių 
tautai, niekad nemirs!

!

t

* j

Kinijos planai ;
I960 m. darbams

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika 1960 me
tais siekia padidinti 29 pro
centais industrijos gamybą, 
lyginant su 1959 metų, o 
žemdirbystės 12 procentų. 
Bus siekiama pagaminti 
18,400,000 metriškų tonų 
grūdų.

Šiais metais bus siekiąs į
ma nutiesti naujų geležinį ]
kelių 5,200 mylių, 1959 me- 1
tais' buvo nutiesta ~ 1,800 
mylių. 1

2 p.-Laisvė (Liberty)—Antr.į baland. (April) 12, I960



KAS BUVO JOTVINGIAI?
Mes skaitome istorijoje, 

jog kadaise gyveno (ten, 
kur šiandieninė Dzūkija) 
lietuvių tautai labai artimi 
žmonės — jotvingiai. Tūli 
sako, kad jotvingiai b u v ę 
lietuvių tautos dalis, kiti— 
kitokias teorijas skelbia. 
Vienas žinoma, jotvingiai 
buvo labai narsūs, griežžti 
kryžiuočių-priešai, su jais 
kovoję ir bekovodami nesi
bijoję ir mirti už savo lais-

Grajevo, Balstogės ir • So- jotvingiai iš esmės nieku 
kulkos apskritys. nesiskyrė .nuo lietuvių, ne

įvairių nuomonių buvo į bent silpnesniu valstybin- 
rusu Volynės met- reikšta ir dabar tebereiš- gurno formų išsivystymu. 
Šias'žinias kiek pa- kiama dėl jotvingių vietos " ’ ' J

> • T — TTT'TTV V • I

šia žinių apie jotvingius 
duoda i 
i-aštis. :
pildo oficialūs XIII amžiaus
dokumentai (popiežių, kry- giminių tarpe.

Neseniai vienas kaunie
tis (A. Urbonas) taipgi už-1 
simanė sužinoti, kas buvo 
jotvingiai. Jam per spau
da atsako Lietuvos Mokslų 
Akademijos Istorijos, insti
tuto mokslinis bendradar
bis R. Jasas. Čia mes ir 
paduodame tą atsakymą.

Redakcija

žiuočių, Mindaugo raštai).
Įdomu pastebėti, kad sla

viškieji jotvingių kaimynai 
—rusai ir lenkai — vadino 
jotvingius vienu vardu — 
jatviagi arba jacvingi (šis 
vardas buvo priimtas ir 
tarptautinėje d i p 1 omatijo- 
je), tuo tarpu kryžiuočiai 
naudojo kitą — prūsišką, o 

rgau ir lietuvišką jotvingių 
I pavadinimą — “sūduviai” 
(Sudowen, lot. Sudovitae). 
Pavadinimo dvilypumas su
darė daug painiavos istori
kams. Pradedant J. Dlugo
šu (XV amž.) ir baigiant 
XIX amž. pirmąja puse, ' 
buvo manoma, kad jotvin
giai ir sūduviai — dvi skir- 

' tingos gentys. Net po

Deimantai taigojePaminklas sūriui
Pasirodo, kad į unikalių 

paminklų sąrašą įeina ir akmenis, 
visiškai neįprastas pamink-1 spindi ir tviska visomis val
ias: paminklas sūriui. Taip, | vorykštės spalvomis. Toks 
taip, sūriui, tam pačiam vi- i apdorotas deimantas vadi

namas briliantu.
Tačiau ne tik šio akmens 

grožis verčia žmones jo ieš
koti. Deimantas kietesnis 
už visas žinomas medžia
gas. Jis 1,000 kartų tvir
tesnis už kvarcą, kurio 
smiltelės lengvai rėžia 'stik
lą. Netviskančios deiman
to atmainos naudojamos 
uolienoms 
detalėms šlifuoti, kietiems 
lydiniams tekinti.

Iki pastarojo laiko pa-

kunigaikšiču Traidenį u ir 
su Lietuvos kariuomene ke
letą kartų nusiaubė kry
žiuočiu valdas iki Vislos 
žemupio ir Baltijos jūros. 
Tačiau kryžiuočių persvara

Valstybės jotvingiai nesu
šaltų kalbomis kalbėjusių kūrė dėl sudėtingų tarptau

tinių aplinkybių. Politiniu buvo perdaug didelė. Apie 
I-ąjį pasaulinį karą vokie- atžvilgiu Sūduva tuo metu 
čiu mokslininkas A. Becen- 
bergeris pagrįstai pripaži
no, kad jotvingiai bei jų 
šiaurės - vakarų kaimynai 
— skalviai ir nadruviai — 
bus kalbėję lietuviškai ir 
dėl to priskirtini ne prie 
rusų, o prie lietuvių, 
liau fašistiniai vokiečiu 
kalbininkai ir istorikai šo
ko įrodnėti jotvingių “prū- 
siškumą,” kad galėtų * pa
neigti lietuvių istorines tei
ses ne tik į Mažąją Lietu
vą, bet ir į Užnemunę, jot-

Deimantas — tai brang- 
Nušlif uotas jis

Dar prieš

buvo gana netvirta atskiru 
teritorijų (“valsčių”) fe
deracija, valdoma įtakin
gesnių feodalų. Su Lietu
vos monarchija jotvingiai 
labiau ėmė bendrauti ant
roje XIII amž. pusėje. Iš- 

Vė-įliko žinių apie jotvingių ir 
prūsų karinį bendradarbia
vimą kovoje prieš kryžiuo
čius. Labai ištikimai jie rė
mė prūsus didžiojo sukili
mo (1260-1274) metu. Ru
sų metraščiuose sakoma, 
kad jotvingiai iš mūšio lau-

vingių tėviškę. Lenkų isto-jko niekad .nesitraukdavo ir 
’ rikų tarpe (pavyzdžiui, A. j
i Kaminski, Jacwiez, Lodz, j negu bėgimą.

J1955) yra nuomonių, kad!
1812 I jotvingiai buvo kalbiniu po-Į

Apie vienos baltų gen- metų, kai Prūsijos istori-1 žiūriu savarankiška baltų 
čių — jotvingių • 
vimą žinojo dar antikos vių 
mokslininkai. Pirmą kar- šis 
tą jotvingius (drauge su Į tas. 
galindais) mini žymiausias 
antikos geografas Ptolemė- 
jus (II m. e. amž.) “Geo
grafijoje.” Išsamesnių ži
nių apie juos randame vė
liau. X amž. pradžioje, ka
da jų žemės, iš pradžių pa
tekusios Kijevo Rusios, po mas Sūduva, 
to lenkų ir Haličo-Volynės vingių krašto dalis, siekusi 
kunigaikščių interesų sfe-j Bebro upės baseiną, dabar 
ron. XIII amž antrojoje į įeina i Liaudies Lenkijos 
pusėje tapo grob i k i š k o s' teritoriją. Tai Balstogės 
kryžiuočių ekspansijos ob- vaivadijos Suvalkų, Augus-į 
jektu. Iš to laiko daugiau- tavo, iš dalies Olecko, Lyko, (menine santvarka XIII a.

• i pasirinkdavo geriau mirtį,
' kamino

Kaip galėjo atsitikti, kad 
jotvingiai, kurių skaičius 
apytikriai siekė 50,000, iš
nyko, palikdami vien kelis 
vietovardžius (Kirsna, Vei
siejai, Leipalingis, Seiri
jai)?

Galutinio jotvingių išnai
kinimo kaltė tenka kryžiuo- 

_________ „, . t užrašytų čiams. Nuslopinę prūsų su- 
Neatsitiktinai Isu. dideliais iškraipymais, kilimą, jie nukariavo Nad- 

Vis dėlto atrodo, kad sude- ruVą, Skalvą, — vakarinių

UK'Lll, LXClL X X UOIJVO 1OIV1 1~ į # #

— egzista-jkas Hennigas įrodė sūdu-|^imos kiltis, sudariusi tai- i*i • € . sz >• ' w i n rl t 4- O xtQ IZQVinilltapatumą, ne iš karto 
Įrodymas buvo priim- 

Dar ir dabar tebesa- 
nuomonės, jog Sūduvama

—tai ne visa XIII amž. jot
vingių'žemė, o tik jos šiau
rinė dalis — Lietuvos TSR 
užnemunė.
Kudirkos Naumiesčio rajo
ne iki šiol yra išlikęs kai- 

Pietinė jot-

pinę grandį tarp vakarinių 
baltų — prūsų—ir lytinių 
lietuvių. Tiksliai išspręsti 
šią problemą yra nelengva, 
nes iš jotvingių kalbos liko 
tik apie 60 asmenvardžių 
ir vietovardžių,

rinus turimus rašytinius 
šaltinius, archeologijos ir 
kalbos duomenis, būtų įma
noma nustatyti neabejoti
nai lietuvišką suduvių-jot- 

ivingių etinį charakterį.
Gyvenimo būdu ir visuo-

lietuviu žemes, ir 1278
C 7

metais pradėjo naikinantį 
nuolimą prieš jotvingius. 
Jotvingiai atkakliai prieši
nosi. Žymiausias jų vado
vas Skomantas kuriam lai
kui suvienijo visą Sūduvą,
sudarė sąjungą su Lietuvos1

1283 m. paskutinis jotvin
gių vadas (kronika jį vadi
na Skurdo) su savo žmonė
mis, palikęs tėViškę, išsikė
lė į brolišką Lietuvą. Iš vi
so į Lietuvą išbėgo žymi 
jotvingių dalis. Jų sodybas 
galima pasekti pagal pava
dinimus “Dainava.” Daina
va vadinosi viena iš Jotvin
gių žemės sričių, manoma, 
kad lietuviai, gal būt, ir vi
są jotvingių kraštą bus va
dinę Dainava. Tas vardas 
atsispindėjo ir jotvingių- 
bėglių gyvenviečių pavadi
nimuose. Daugiausia kai
mų, turinčių tokį pavadini
mą, yra į rytus nuo viduri

nio Nemuno bei Vilniaus 
krašte.

Likusius vietoje jotvin
gius kryžiuočiai prievarta 
iškėlė į Prūsiją, kraštas iš
tuštėjo ir užaugo giria. Po 
Žalgirio mūšio lietuviai pa
galiau pasiekė, kad kry
žiuočiai galutinai atsisaky
tų pretenzijų į Sūduvą ir 
Lietuvos Užnemunę. Sūdu
viai, išlikę po kryžiuočių 
karų, susiliejo su lietuviais, 
mozūrais ir iš dalies balta
rusiais, kurie gyveno pieti
nėje jotvingių krašto daly
je. Ten apie senuosius gy
ventojus liudija vietovar
džiai Jatvez arba Jatvesk.

R. Jasas

taip, sūriui, tam pačiam vi
siems žinomam maisto pro
duktui — kaip jis kvalifi
kuojamas žodynu ose, — 
apie kurį galėtų papasako- 

įti dar Homeras: šiaip ar 
taip, bet, kaip matyti, vie
naakis Polifemas iš “Odi
sėjos” prieš 3 tūkstančius 
metų jau kai ką suprato apie 
sūrių gamybą. Nuo tų se
nų laikų sūrių gamyboje 
buvo pasiekti įžymūs laimė
jimai: dabar pasaulyje yra 
dešimčių rūšių sūrių, sū
riai siunčiami į parodas,!
tame tarpe ir tarptautines. I grindiniai deimantų gavy- 
Ir štai maždaug prieš 70 Į bos rajonai buvo Afrika, 
metų sūrių gamintojai iš i Brazilija ir Indija. Indijos 
Perto miestelio, esančio 60 1 ir Afrikos deimantų rajonų 
mylių į pietvakarius nuo ! žemės plutos struktūros pa- 

i Ottawos, ruošdamiesi tarp- našumas su kai kuriais Si- 
tautinei parodai Čikagoje, ’ biro rajonais m o k s 1 inin- 
nutarė nustebinti pasauli, i kams iškėlė mintį, kad ten 
Pagamino milžinišką sūrį, ! taip pat gali būti stambiu 
kuris svėrė 10 tūkstančių 1 deimantu sąnašynų. 1954 
kilogramų, šio sūrio gal-' metais Vakarų Jakutijoje 
vutės skersmuo buvo dau-, buvo atrastas pirmas vie- 
giau kaip 9 metrai, o jo pa- i tinęs kilmės deimantų tel- 
gaminimui buvo sunaudota Į kinys. 1957 metais Jakuti- 
94,000 litrų pieno.

Perto gyventojai didžiuo
jasi, kad jų mieste buvo pa-

metalo

i joje jau buvo žinoma kele
tas dešimčių tokių telkinių.

Už šį atradimą grupei ta- 
gamintas stambiausias sū- rybinių geologų buvo,pa
ris pasaulyje. Šio įvykio 1 skirta Lenininė premija, 
garbei jie pastatė pamink- į ___________
lą _ su milžiniško sūrio at-, VarSuva. _ Kovo mėnesį 
vaizdu. Tai, matyt, yra i 34,300 darbininkų reikala- 
vienintelis tokios rūšies pa-1 vo darbo. Darbo*biurai tu- 
minklas. ' rėjo jiems tik 51,400 darbų..

Varšuva. — Kovo mėnesį 
i reikalą-

Doc. J. JURGINIS

Kaip ir kodėl Karalaitis Kazimieras 
buvo padarytas “Lietuvos šventuoju”?

Lietuviai -rr. paskutinieji, 
pagonys Europoje. Jie il
gai priešinosi krikščiony
bei, nes tuo metu, kada 
klostėsi lietuvių tauta ir 
kūrėsi feodalinė Lietuvos 
valstybė, .krikščionybe jau 
buvo pasidariusi Vakarų 
Europos feodalų agresijos 
įrankiu. Ypač uoliai šiuo 
įrankiu. Ypač uoliai šiuo 
kalavijuočių ir kryžiuočių 
ordinai, nukariavę ir pa
vergę prūsus, latvius ir es
tus. Nors lietuviai gynėsi 
kaip įmanydami nuo kala
vijuočių ir kryžiuočių ug
nimi ir kalaviju nešamos 
krikščionybės, tačiau savo 
valstybės viduje krikščio
nių — tiek pravoslavų, tiek 
katalikų—nepersekiojo, nes 
feodalinė visuomenės san
tvarka sudarė palankias 
sąlygas krikščionių religi- 

' jai plisti. Romos popiežius, 
daug kartų skelbęs kry
žiaus karą prieš pagonis 
lietuvius, negalėjo surasti 
nė vieno kankinio, kurį pa
skelbus šventuoju būtų bu
vę galima grobikiškus žy
gius padengti geresne idė
jiška skraiste. 1387 metais 
krikščionybė Lietuvoje bu
vo įvesta kaip privaloma 
religija, nesuradus Lietu
voje nė vienos tos religijos 
kankinio.

Rungtynes dėl kankinių

Įsigalėjus Lietuvoje 
k r i k š č i onybei, aukštieji 
pravoslavų ir katalikų baž
nyčios pareigūnai lenkty
niaudami ėmė ieškoti kan-' 
kinių. Pirmasis kankinius 
“surado” kronikininkas ka
nauninkas Motiejus Stryj- 
kovskis (1547-1582). Kro
nikininkas žinojo, kad Ge
dimino laikais Vilniuje gy
veno pranciškonai ir atlik
davo didžiojo kunigaikščio 
dvare raštininkų pareigas. 
Tėdih nevedamas išaukš

tinti pranciškonus, į savo 
kroniką įrašė tokią istori
ją. Kada Algirdas išjojęs 
į karą, o kartu su juo ir 
vaivada Petras Goštautas, 
Vilniaus miestiečiai užpuo
lę ir sunaikinę pranciškonų 
vienuolyną. Septyniems vie
nuoliams pagonys aikštėje 
nukirtę galvas, o kitus sep
tynis pagavę bebėgančius 
iš miesto. Užvedę juos ant 
Plikojo kalno, pririšę prie 
kryžių ir nuleidę žemyn į 
Nerį, sakydami: “Iš vaka
rų atėjote, tai ir grįžkite 
į vakarus, kam niekinot 
mūsų dievus.” Šią pasaką 
pakartojo Albertas Vijū
kas - Kajalavičius (1609- 
1674). Ji pramanyta nuo 
pradžios ligi galo.

XIV a. metraščiai tokio 
įvykio nežino, nors apie pa
gonišką Lietuvą daug ne
tikrų dalykų prirašė. Apie 
pranciškonų nužudymą 
nieko neužsimena lenkų is
torikas Jonas Dlugošas 
(1415-1480), vaizdavęs pa
gonis lietuvius tamsiausio
mis spalvomis. Apie tai ne
kalba Vilniaus bernardinų 
gvardijonas, S t r yjkovskio 
amžininkas. Tylėjo apie tai 
ir pirmasis Vilniaus vysku
pas, pats buvęs pranciško
nas ir sostą užėmęs nepra
ėjus nė 20 metų^po tariamo 
vienuolių, jo ordino brolių, 
išžudymo..

Nesurado, nes nebuvo
Vis dėlto 1598 m. Vil

niaus kapitula susirūpino 
tariamų kankinių kūnais, 
rųat, katedra be relikvijų 
negalėjo būti garsi. Ieško
jo, ieškojo kunigai ir vie
nuoliai kankinių kūnų, bet 
jų nerado. Nepaisant to, 
XVII a. ant Plikojo kalno 
viršūnės pastatė tris kry
žius “užudytiems” pranciš
konams pagerbti.

Katalikams nenusileido 

pravoslavhi. Viename XVI 
a. Maskvos metraštyje at
sirado žinia, kad Algirdo 
laikais Vilniaus miesto gy
ventojai - pagonys nužudę 
tris jo dvasininkus pravo
slavus, kada Algirdas buvo 
išjojęs į karą. Pravoslavų 
bažnyčios sinodas 1529 m. 
paskelbė juos šventaisiais 
ir pavadino vardais — An
tanu, Jonu ir Eustachu, o 
lietuviški jų vardai buvę 
Kuklėjus, Miklėjus ir Ne
žilas. Jų kūnai Vilniuje 
buvę “surasti” XIX a. juo
džiausios carinės reakcijos 
metu ir paguldyti Šventos 
dvasios cerkvės požemyje. 
Kankinių kūnų “suradi
mas” buvo parankus caro 
valdžiai prav o s 1 a v y b e i 
skleisti ir Lietuvai rusinti.

Katalikų bažnyčia, Lie
tuvoje ilgai ieškojusi kan
kinio — kandidato į šven
tuosius, pagaliau jį surado. 
Lenkijos karaliaus ir Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio 
Kazimiero Jogailaičio sū
nus K a z i m i e ras XVI a. 
pradžioje popiežiaus buvo 
pripažintas šventuoju. Kuo 
gi karalaitis nusipelnė-šven- 
tojo aureolės ir kam dabar 
apie tai' kalbėti?

štai kokia istorija
Jogailos sūnus Kazimie

ras turėjo net 12 vaikų; 6 
berniukus ir 6 mergaites. 
Tarp jų buvo visokių—svei
kų ir paliegusių. Viena 
duktė mirė dar kūdikiu bū
dama. Aleksandras, po tė
vo mirties užėmęs Lietuvos 
ir Lenkijos sostus, buvo 
paliegėlis, pusės kūno ne
valdė ir anksti mirė. Bet
gi nelaimingiausias buvo 
Kazimieras, jaunystėje su
sirgęs džiova, kuri tuomet 
jau buvo.žinoma laiko
ma nepagydoma. Prie šios 
karalaičio nelaimės prisidė
jo kita—politinė*

Karalius Kazimieras Jo
gailaitis buvo vedęs Elžbie
tą Habsbųrgaitę, turėjusią 
nemaža įpėdinystės teisių 
Habsburgų imperijoje. Tė
vai norėjo aprūpinti savo 
sūnus ĘųyOpOs valstybių 
sostais. Vyriausias jų sū
nus Vladislovas 1471 m. 
tapo Čekijos karaliumi. 
1457 m.! mirus imperato
riaus Albrechto Habsburgo 
sūnui, Čekijos ir Vengrijos 
sostai liko be įpėdinių. Elž
bieta Habsburgaitė pasiju
to vienintelė tikra savo bro
lio žemių paveldėtoja. Į Če
kiją ji pasiuntė Vladislovą, 
o į Vengriją — Kazimierą, 
turėjusį vos 13 metų am
žiaus. Vengrai nesutiko 
priimti karaliumi Lenkijos 
karalaitį. Vengrijos didi
kai karaliumi išrinko savo 
tautietį Motiejų Korviną. 
Korvinui pašalinti ir sostui 
užimti kitų priemonių ne
buvo, kaip imtis karo žy
gio. Tokio žygio Lenkijos 
karalius su karaliene ir 
ėmėsi, įpainiodami į jį savo 
mažametį sūnų Kazimierą. 
Žygis pasibaigė gėdingu 
pralaimėjimu: vengrai len
kus sumušė, Kazimieras sa
vo tėvynėje turėjo jaustis 
tremtiniu. Sakoma, nesėk
mė jaunuolį taip sujaudi
nusi, kad* jis kurį laiką 
Krokuvoje net nesirodęs.

Sūnus ir tėvas
Karalius, vykdamas į to

limesnę kelionę, su savim 
pasiimdavo ir savo sūnų 
Kazimierą. 1479 m. abu 
Kazimierai lankėsi Vilniu
je, 1476 m.—Marianburge, 
buvusioje kryžiuočių sosti
nėje, 1478 m. dalyvavo 
Lenkijos seime ir 1479 m. 
vėl buvo atvykę į Lietuvą. 
Tuomet karalaitis Kazimie
ras Vilniaus pilyje išgyve
no apią pusantrų metų. 
Kankinamas džiovos, 1481 
m. grįžo į Lenkiją, 1483 m. 
atvyko į Gardiną ir čia mi
rė džiova, eidamas 26 me
tus. Jo kūnas buvo atvež-, 
tas į Vilnių ir palaidotas 
katedroje, kur buvo laido
jami didieji Lietuvos kuni

gaikščiai, jų žmonos, ^vys
kupai ir kiti didikai.

Tokia yra žemiškoji ka- 
.ralaičio Kazimiero gyveni
mo istorija. Tas nelaimin
gas jaunuolis džiovininkas 
tiek’ Lietuvai nūsi'p elnė, 
kad beveik dvejus metus 
kvėpavo jos oru ir mito jos 
maistu. Tėvas nebuvo jam 
pavedęs Lietuvos valdyti, ir 
jis jos nevaldė; taipgi ne
padarė nei gera, nei bloga.

“Dangiškoji” Kazimiero 
istorija

1 Dangiškoji karalaičio 
Kazimiero istorija prasidė
jo nuo to, kai jo karstas at
sigulė Vilniaus katedroje, 
seniai ieškojusioje relikvi
jų. Nesunku įsivaizduoti, 
kokio turinio ir kokios re
torikos pamokslai buvo sa
komi jo laidotuvėse, jo mir
ties metinėmis ir kitomis 
progomis.

Praslinkus keturiems mė
nesiams po sūnaus mirties, 
karalius įsteigė katedroje 
amžiną j į atminimą: kasmet 
karalaičio mirties dieną 
Vilniaus kapitulos prelatai 
ir kanauninkai turėjo at
giedoti egzekvijas ir atlai
kyti pamaldas už mirusiojo 
vėlę. Atsilygindamas už tai, 
karalius kapitulą ' gausiai 
apdovanojo.

Praėjus 17 metų po kara
laičio Kazimiero mirties, 
karaliaus pasiuntinys lan
kėsi Romoje ir prašė popie
žių Aleksandrą VI suteik
ti nuodėmių atleidimą 
tiems, kurie melsis toje 
koplyčioje, kurioje stovėjo 
karaliaus sūnaus , karstas. 
Atskira bule 1501 m. popie
žius atlaidus suteikė, pa
brėždamas, kad suteikia
mais atlaidais norima žmo
nes paskatinti dažniau kop
lyčią lankyti. Vyskupo, ku
nigų ir pagaliau popiežiaus 
raginimai melstis prie Ka
zimiero karsto tuomet ti
kinčiųjų negalėjo likti neiš
girsti. Koplyčioje besimel
džiančių skaičius didėjo.

Po karaliaus Kazimiero 
mirties Lenkijos ir Lietu

vos valdovų sostus užėmė 
jo sūnūs — Aleksandras ir 
po jo mirties, 1506 m. Žygi
mantas, pramintas Senuo
ju. Aleksandras, vedęs pra
voslavę Eleną, nesirūpino 
savo mirusio brolio garbi
nimu? Kitaip į - šį ’ reik^ 
pažiūrėjo Žyginiantas Se
nasis. Jis drauge su Vil
niaus vyskupu Albertu, su 
visa jo kapitula ir Vilniaus 
pranciškonais paprašė po
piežių Leoną X įrašyti Ka
zimierą į šventųjų skaičių.

Pasakos ir išmislai
Popiežius skelbti Kazi

miero šventuoju neskubėjo, 
nes kandidatų į šventuosius 
Europoje buvo daug, gali
ma buvo pasirinkti.. Po po
ros metų jis pavedė savo 
pasiuntiniui vysk. Z. Fere- 
ri atvykti į Vilnių ir su
rinkti žinias apie karalai
čio Kazimiero gyvenimą ir 
stebuklus. Z. Fereri pa- 
rašė 28 puslapių kny
gelę “Vita beati Casimiri, 
scripta Vilnae,” kurioje 
aiškinama, kad karalaitis 
buvęs nepaprastai pamal
dus ir skaistus. Jis atsisa
kęs žemiškos karališkos lai
mės ir pasižadėjęs skais
čiausiai dangaus mergelei 
Marijai. Įprastu viduram
žių šventųjų gyvenimo ap
rašymų stiliumi Fereri pa
sakoja, kaip Kazimieras 
vilkėjęs ašutinius marški
nius, apmąstinėjęs Kris
taus kančias, miegojęs ant 
plikos žemės, alkinęs save, 
meldęsis prie uždaru kated
ros durų ir t. t. Ten iš- 
išskaičiuota visa eilė kara
laičio dorybių, pabrėžiamas 
jo teisingumas, santūru
mas, skaistumas, dvasios 
stiprybė ir išmintis. Kny
gelės gale kalbama apie po
mirtinius Kazimiero ste
buklus. Tarp įprastinių 
stebuklų—ligonių išgijimų, 
—įrašytas ir vienas kari
nis-politinis stebuklas.

Didžiausias melas
1518 m. prie Dauguvos 

buvo susitelkusi Maskvos

3 push Lauvi (liberty). An 

kunigaikštystės kariuome
nė, siekusi užimti Polocką. 
Lietuvos Didžiosios kunir 
g a i k š tystės kariuomenei, 
skubėjusiai į Polocką, • rei
kėjo persikelti per Daugu
vą, Karalius Žygimantas 
Senasis meldęsis ir pažade-- 
jęs, kad jis dar uoliau rū
pinsis savo brolio paskelbi
mu šventuoju, jeigu jis^su- 
teiksiąs pagalbą. Tada'ant 
balto žirgo su baltu ap
siaustu debesyse pasirodęs 
karalaitis. Jis nusileidęs 
žemėn ir pirmas įjojęs į 
upę. Stebuklo' paveikta Lie
tuvos kariuomenė apgynusi

(Polocką.
Tai didžiausias Kazimie

ro stebuklas, nors istorikų 
seniai įrodyta, kad nei 
1518, nei kuriais kitais me
tais Žygimantas Senasis 
karuose su rusais nedaly
vavo. Jis ramiausiai laiką 
leido Lenkijoje. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
kariuomenei tuomet vado
vavo pravoslavas Konstan
tinas Ostrogiškis. Žygiman
tas Senasis negalėjo pama- : 
tyti stebuklo prie Daugu
vos, sėdėdamas Krokuvoje. 
Betgi tuo stebėtis netenka: 
kas tiki stebuklais, tam įro
dymai nereikalingi.

Vy&k. Fereri, gausiai- ap
dovanotas, grįžo į Romą, o 
Lietuvoje lenktyniau j a n t 
vyskupams, kuni gams ir 
vienu oliams,. Kazimieras 
buvo aukš t i n a m a s kaip 
šventasis. Buvo' aiškinama, 
kad net džiovą jis gavęs dėl 
pamaldumo ir asketiško gy
venimo.

Buvo pamirštas
Popiežius Leonas X .dėl 

kažkurių priežasčių iiesu- 
spėjęs, o gal stačiai užmir
šęs Kazimierą paskelbti 
šventuoju, mirė. Prasidė
jęs reformacinis judėjįrnas 
naujajam popiežiui ir vys
kupams sudarė daug naujų 
rūpesčių. Apie pusę šimto 
metų Kazimiero kultas bu-

(Tąsa 4-tame pusi.) /
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SENIS IR JŪRA
(Pabaiga)

Galų gale jis numėtė stiebų ir pakilo 
nuo žemės. Pakėlęs stiebą, senis vėl už
sivertė jį ant peties ir ėmė pamažėle 
žingsniuoti aukštyn kylančiu keliu. Jis 
ilsėjosi penketą kartų, kol pasiekė savo 
lūšnelę.

Įžengęs į lūšnelę, senis atrėmė stiebą į 
sieną. Tamsoje surado butelį su vande
niu ir atsigėrė. Jis užsitraukė ant pečių 

I antklodę, prisidengė ja pečius, kojas ir 
užmigo- veidu į laikraščius, išskėtęs del
nais aukštyn atsuktas rankas.

Senis dar miegojo, kai rytą berniukas 
žvilgtelėjo pro duris. Pūtė toks smar
kus vėjas, kad laiveliai neišplaukė į jū
rą, ir berniukas pamigo ilgiau, o pas
kiau, kaip kiekvieną rytą, atėjo į senio 
lūšnelę. Berniukas įsitikino, jog senis 
kvėpuoja; po to jis pamatė jo rankas ir 
pravirko. Patyliukais išslinkęs iš lūš
nelės, jis nuėjo atnešti seniui kavos, ir 
eidamas verkė visą kelią.

Aplink laivelį susirinko daug žvejų; 
jie apžiūrinėjo tai, kas buvo prie jo pri
rišta, ir vienas žvejys, atsiraitojęs kel
nes, matavo virve žuvies skeletą.

Berniukas nenusileido žemyn. Jis jau 
buvo tenai, ir vienas iš žvejų pažadėjo 
jam prižiūrėti laivelį.

—Kaip jis jaučiasi?—šūktelėjo žvejys.
—-Miega, — atsiliepė berniukas. Jam 

buvo vis tiek, kad jie mato, kaip jis ver
kia.—Nereikia jo žadinti.

į —Nuo nosi-es iki uodegos ji buvo aš- 
i tuoniolikos pėdų ilgio, — šūktelėjo jam 

žvejys, kuris matavo žuvį.
—Tikiu,—tarė berniukas. Jis įžengė 

į Terasą ir paprašė skardinę kavos.
—Karštos kavos, daugiau cukraus ir 

pieno.
—Ir nieko daugiau?
—Ne. Vėliau aš pažiūrėsiu, ką jis

gali valgyti.
—Na, ir žuvytė,—tarė šeimininkas.— 

Kas galėjo pagalvoti, kad yra tokių žu
vų. Tačiau ir tu vakar pagavai dvi pui
kias žuvis.

—Tebūnie prakeikta ta mano žuvis,— 
tarė berniukas ir vėl pravirko.

—Gal nori ko nors išgerti?—paklau-
1 sė jo šeimininkas.

—Ne, atsakė berniukas. — Pasakyk 
jiems, kad jie nevargintų Santjago. Aš 
dar sugrįšiu.

—Perduok jam, jog aš labai apgailes
tauju.

—Ačiū,—tarė berniukas.
Berniukas nunešė skardinę su karšta 

kava į senio lūšnelę ir sėdėjo šalia jo, 
kol jis pabudo. Vienu metu jam pasiro
dė, kad senis jau bunda, tačiau jis vėl 
pasinėrė į sunkų miegą, ir berniukas 
nuėjo į kitą kelio pusę pasiskolyti pas 
kaimynus truputį malkų kavai sušildyti.

Pagaliau senis nubudo.
—Nesikelk, — tarė jam berniukas. — 

Imk, išgerk.—Jis įpylė į stiklinę kavos.
Senis paėmė iš jo stiklinę ir išgėrė.

I —Jie įveikė mane, Manolinai,— tarė 
jis.—Jie nugalėjo mane.

—Bet ji neįveikė tavęs. Žuvis juk ne- 
7 nugalėjo!
I —Ne. Iš tikrųjų ne. Tai atsitiko vė

liau.
—Pedriko prižiūri laivelį ir virves. 

Kur tu dėsi žuvies galvą?
—Tegu Pedriko sukapoja žuvims pri

vilioti į tinklą.
—O kardą?
—Pasilik jį sau, jeigu nori.
—Noriu, — tarė berniukas. — Dabar 

mums reikia pagalvoti, ką mes veiksime 
toliau.

—Manęs ieškojo?
—Žinoma. Krantų apsauga ir lėktu

vai.
—Okeanas didelis, o laivelis mažutis, 

jį sunku pastebėti,—tarė senis.—Jis pa
juto, kaip malonu, kai yra su kuo pasi
kalbėti, užuot kalbėjus su savimi arba 
su jūra!—Aš pasigedau tavęs,—tarė jis 
—Ar tu ką nors sugavai?

—Vieną žuvį pirmą dieną. Vieną 
antrą ir dvi trečią.

—Puiku.
—Dabar mes vėl žvejosime drauge.
—Ne. Aš neturiu laimės. Man visiš

kai nebesiseka.
—Velniop nesėkmę, — tarė berniukas. 

—Aš tau atnešiu laimę !
—Ką pasakys tavo tėvai?
—Dėl to aš nesirūpiųu. Juk vakar aš 

pagavau dvi žuvis. O dabar mes žvejo
simi su tavim drauge, nes man dar daug 
reikia pasimokyti.

—Teks įsitaisyti gerą durklą ir vi
suomet jį laikyti laivelyje. Geležtę gali
ma padaryti iš seno “Fordo” lingės. Nu- 
galąsim ją Guanabakoje. Ji turi būti 
aštri, bet neužgrūdinta, kad nenulūžtų. 
Mano peilis tai nulūžo.

—Aš gausiu tau naują peilį ir nute
kinsiu lingę. Kiek dienų dar laikysis 
stiprus brisa? (ispaniškai—kranto vė
jas).

—Gal būt, tris. O gal ir daugiau.
—Per tą laiką aš viską paruošiu,— 

tarė berniukas.—O tu, seni, pasigydyk 
savo rankas.

—Aš žinau, kaip tai padaryti. Naktį 
aš išspjoviau keistą gumulą ir paujutau, 
kad kažkas trūko mano krūtinėje.

—Pasigydyk ir tai,—tarė berniukas. 
—Gulkis, seni, o aš atnešiu tau švarius 
marškinius. Ir ko nors užvalgyti.

—Atnešk kokį nors tų dienų laikraš
tį, kai aš buvau jūroje,—tarė senis.

—Tu privalai kuo greičiau pasveikti, 
nes aš daug ko turiu iš tavęs išmokti, o 
tu juk gali mane visko išmokyti. Ar la
bai tau skaudėjo?

—Labai,—tarė senis.
—Aš atnešiu laikraščių ir ko nors pa

valgyti,—tarė berniukas. — Gerai pasil
sėk, seni. Aš paimsiu vaistinėj kokių 
nors vaistų tavo rankoms.

—Neužmiršk pasakyti Pedriko, kad 
žuvies galva priklauso jam.

—Ne. Neužmiršiu.
Kai berniukas išėjo pro lūšnelės du

ris ir ėmė leistis žemyn senų koralų uo
lienomis nuklotu keliu, jis vėl pravirko.

Tą popietę į Terasą atvyko turistų 
būrys. Žiūrėdama, kaip rytų vėjas šiau
šia jūrą prie įėjimo į uostą, viena mote
ris tarp tuščių alaus skardinių ir pasti
pusių medūzų pastebėjo ilgą baltą nu
garkaulį su milžinišką uodega, kurią kil
nojo ir plakė bangų mūša.

—Kas gi tai?—paklausė ji kelnerio, 
rodydama į ilgą didžiulės žuvies nugar
kaulį, dabar jau tiesiog atmatą, kuriai x 
belieka laukti, kad bangos nuplautų į 
jūrą.

—Tiburon,—tarė kelneris.— Rykliai. 
—Jis ketino jai paaiškinti, kas atsitiko.

—O aš ir nežinojau, kad rykliai turi 
tokias dailias, taip gražiai išlenktas uo
degas.

—Aš irgi nežinojau,—tarė jos bend
rakeleivis.

Viršukalnėje, savo lūšnelėje, senis vėl 
miegojo. Kaip ir anksčiau, jis miegojo 
kniūbsčias, o berniukas, sėdėdamas ša
lia, saugojo jo miegą. Senis sapnavo 
liūtus.

(“Pergalė,” 1959 m. No. 12)

RUDENS TOLIAI
PASTOLIAI

Atsistoju prie pastolių 
Didelių.
O pastoliai tie kaip toliai 
Mėlynų kelių.
Anei krašto, anei galo 
Nematau ...
Šitas langas man paskirtas, 
Na, o šitas—tau.
Ir greta jie dar, kaip tyčia, 
Ko žvalgais?
Pažiūrėk, jau gėlės žydi 
Po šviesiais langais.

DAR DIENA,..
Tokio gaisro niekad neregėjau.— 
Kas per liepsnos, kas gi per šviesa! 
Dega sodai ir klevų Alėjos, 
Dega žemė, rodosi, visa.
Dar diena, ir debesys prakiurę 
Šiltą gaisrą tučtuojau užlies . . . 
Ir klevų liepsnojančių kepurę 
Vėjas blokš po kojom obelies.

PRIE UPĖS
Smarkiau Šventosios vandens

ėmė taukšt,— 
Siūbuoja žvejo iššmaluotą keltą... 
Ir blaško vėjas raibakaklį paukštį, 
Pirmųjų rudenio šalnų pakeltą.
Ir blaško vėjas paukštį virš žilvičio, 
Kartu su juo nerimastingai klykia...
O paukštis nori pasilikti šičia 
Ir pačiulbėti žvejui dar nors sykį.
Tačiau pakrantėn žvejas atsiskubina 
Ir prirakina prie žilvičio keltą.
O vėjas paukštį, rudenio pakeltą, 
Nusiveja padange, švino kupina.

Pranas Raščius

Juozas Garelis: kovotojas 
už liaudies interesus 

(1900—1940)
Daug be galo atsidavu

sių kovotojų už mūsų liau
dies laisvę iškėlė bei išug
dė revoliucinė Lietuvos dar
bo žmonių kova už tarybi
nės santvarkos sukūrimą 
mūsų gimtojoje žemėje. 
Ypatingai šviesius prisimi
nimus mumyse paliko Juo
zas Garelis, fašistinių bu
delių nukankintas buržua
zinės Lietuvos kalėjimuose. 
Visi, kam teko ilgiau ar 
trumpiau bendrauti darbe 
ar kovoje su šiuo žemaičių 
krašto snumi, ir šiandien 
mato prieš savo akis ra
maus būdo ir kietos valios 
žmogų, be galo jautrų drau
gų atžvilgiu ir giliai princi- 
pialų revoliucinėje veikloje.

Gimęs beveik kartu su 
mūsų amžiumi, pradėjusiu 
pergalingų proletarinių re
voliucijų epochą, nekartą 
klausęs tevo-kalvio pasako
jimų apie 1905 metų revo
liuciją, kurios aktyviu da
lyviu pastarasis buvo, 
apie didvyriškus R u s i- 
jos liaudies mūšius prieš 
carizmą, apie Lietuvos dar
bo'žmonių kovą, už dalyva
vimą kurioje tėvas 1918 
metų revoliucijos Lietuvoje 
dienomis kaizerinių oku
pantų buvo kalinamas Vil
niaus Lukiškių kalėjime,— 
Juozas Garelis dar jaunys
tėje apsisprendė eiti kartu 
su savo liaudimi;; kovojan
čia prieš išnaudotojų vieš
patavimą. Teisinga bus pa
brėžti ir tai, jog revoliuci
nei veiklai Juozas Garelis 
gimė kartu su Lietuvos Ko
munistų partija, kurios iš
tikimu sūnumi ubuvo ligi 
paskutinio savo atodūsio, 
kurios eilėse būdąmas išau^ 
go pats, kartu stropiai pa
dėjęs augti kitiems, jaunie
siems kovų draugams.

Pirmas susitikimas
Giliai atmintyje pasiliko 

pirmasis susitikimas s u 
Juozu Garedu. Jai buvo y _ 
1934 metų rudenį. Lietuvos' sipažįstant, kaip tarybų Są- 
Komunisių partijos Centro jungoje išspręstas naciona- 
Komiteto siunčiama komu- linsi klausimas, 
nistų-aktyvistų grupė nele
galiai iš Lietuvos atvyko į 
Maskvą, į partinę mokyklą, 
veikusią tuo metu prie Ko

mažumų universitetą ir po 
to visą laiką dirbęs prakti
nį revoliucinį darbą, J. Ga
relis ir čia aktyviai padeda 
mums toliau visapusiškai 
lavintis, daug skaito ir la
vinasi pats, nežiūrint visų 
kalėjimo a d m inistracijos 
kliudymų ir persekiojimų. 
Kalvio sūnus, pats kalvio 
specialybę jaunystėje įgijęs 

iiš tėvo, jis mėgdavo sakyti: 
kalvis kibirkščių nebijo, tik 
gerai apsiginklavę mark
sizmo-leninizmo idėjo mis 

jomis 
šir- 
už

komai panaudotume prak
tikoje.

LKP Centro Komitetas 
daugelį mūsų nelegalių par
tinių organizacijų, veikusių 
giliame pogrindyje, labai 
teisingai tuo metu kritika
vo už sektantiškumo, užsi- 
skleidimo nuo plačių darbo 
žmonių masių pasireiški- y . -. - .
mus ir reikalavo iš jų visų pa“tyš,'“sugebėsime ' 
aemokratimų jėgų vieningų kždegti darbo žmonių 
veiksmų orgamzavnno ko-l dis pergalingai kovai 
vai pries fašistinę diktatu-; Tarvb„ Tlipb]va 
rą, kurios vadovai aiškiai 
ieškojo sandėrio su hitleri
ne Vokietija, lietuvių tau
tos išdavimo sąskaita siek
dami išsilaikyti valdžioje...

Kruopštus mokytojas
Ilgą laiką dirbęs nelega

lios partinės spaudos Lie
tuvoje leidimo darbą, pui
kiai pažįstąs slaptos spaus
tuvės techniką bei konspi
racijos būdus, J. Garelis 
daug dėmesio skyrė tam,

Tarybų Lietuvą.
Kada po eilinio ir netikė

to kalėjimo prižiūrėtojų už
puolimo iš visų politinių 
kalinių būdavo atimami už
rašai ir slapta, per įvairiau
sius kanalus įsigytos kny
gos, drg. Garelis sakydavo: 
na, kągi, mokslą tęsime to
liau, o mokymosi priemones 
įsigysime iš naujo. Ir iš tie
sų, praeidavo mėnuo-kitas, 
mes vėl juodvarniams ne
matomais keliais įsigydavo-

kad visa tai įsisavintume ir me naujas mokslo priemo-
mes. Labai dažnai vaka
rais, po teorinių užsiėmi
mų, jis mums padėdavo mo
kytis paprasčiausių komu
nistinės spaudos daugini
mo būdų, rinkti tekstus, 
panaudojant įvairų šriftą, 
naudoti bei pasigaminti da
žus. Tas viskas mums labai 
pravertė nelegaliame dar
be, vėliau iš mokyklos su
grįžus į Lietuvą.

Labai didelį darbą Juo
zas Garelis atliko, supažin
dindamas mus su socialisti
nės statybos praktika Ta
rybų šalyje, ugdydamas 
meilę pirmajai laimėjusio 
socializmo valstybei, skie
pydamas proletarinio inter- 
nacięnalizmo jausmus. Ji
sai mums buvo nepamaino
mas aiškintojas ir vertėjas, 
kada' lankydavomės mūsų 
Tėvynės sostinės Maskvos 
įmonėse ir kalbėdavomės 
su jųjų vadovais ir darbi- pįn0 neį didysis kunigaikš- 
ninkais, kada nueidavome (^įs Žygimantas Augustas,
į teatrą ar muziejų. Drg. 
Garelis mus lydėjo ir mums 
mokantis praktikoje — su-

Antras susitikimas
Antrą kartą su. J. Gare

liu susitikome 1936 metų 
ndXno'Vykdomojo" Ko- Pa™sar* Kaune Jau buvo 
miteto. J. Garelis tada dir- «oks P^etis, kai buvau 
bo šioje mokykloje Pabalti-' l“?5 ,K.aun° vsunk1^ 
jo sektoriaus vedėjo parei-;darblJ kalėjime. Vieną die- 
gose. Kartu jis mūsų lietu- n;į’ pervedami liaudiniu- 
vių grupėje dėstė Komunis
tinio Internacionalo istori-

kų leistą “Lietuvos žinių” 
laikraštį, politiniai kaliniai 
sutiko nedžiugią fašistinės 
žvalgybos redaguotą pra
nešimą: sulaikytas žymus 
komunistas su kurstomais 

mo-leninizmo teorijos. Dau- apšaukimais. Toliau buvo 
guma pirmą kartą matėme pakasyta, jog žvalgyba ge-

Daugelis iš mūsų buvome 
ne tik jauni amžiumi, bet ir 
turėjome žinių iš marksiz-

Tarybų Sąjungą — šalį, ku
rioje buvo likviduotas iš
naudotojų klasių viešpata
vimas ir patys darbo žmo
nės savo 
naują socialistinį gyveni-

gūžės 8 d. Kaune, Ukmer
gės plente 27 numerio na
me suėmė Juozą Garelį.

Po kurio laiko, mus ve-
rankomis statė dant i kalėJirao Pa^aikš- 
------ . ciojimo kiemą, sutikome sa-

Su "sujaudinta širdimi ™ drau^ Kučk^’ 
ir džiaugsmu mės stebėjo- dviejų sargų a gal j 
me šį naujų mums' pasaulį lk?mer^ P° P.enkiolikmmuti-

toks tuo

jo nuolatinio kūrimosi pro
cese, siekdami kuo daugiau 
pamatyti bei pažinti ne tik 
teorijoje, bet ir socializmo 
statybos praktikoje.

Juozas Kučka *
metu buvo drg. Garelio 
partinis slapy var d i s, — 
stengėsi atiduoti visas ži
nias, visą savo laiką nuo 
ryto ligi vėlaus vakaro 
mums, partinės • mokyklos 
studentams, kad mes kuo 
geriau galėtume pasiruošti 
tolesniam^ darbui, kurį 
dirbsime grįžę j savo parti
nes organizacijas, kad čia 
gautas teorines'žinias mo-
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nės oro dozės akmenų mū
ro suspaustoje aikštelėje. 
Tačiau vis dėlto .tai buvo 
oras, o ne niūri ir dusinan
ti kamera. Galvos linktelė
jimu, iš tolo, pasisveikino
me, Apie persimetimą žo
džiu ir kalbos būti negalėjo. 
Tačiau po kokių pusantrų 
metų > įneš vėl susitikome. 
Šį kartą jau bendroje ka
meroje Šiaulių sunkiųjų 
darbų kalėjime. ■ •

Mokykla ir kalėjime
Turėdamas ; gerą teorinį 

bei praktinį pasirenginią, 
dar 1925 metais baigęs Ko
munistinį Vakarų ’tautinių5

nes.
Sveikatos sutemos

Tačiau ir šiaip nestipri J. 
Garelio sveikata pradėjo 
sparčiai tirpti fašistinėje 
nelaisvėje. Ypač ryškiai jo 
negalavimus mes pastebėjo
me 11938 metais. Tačiau jis 
nesiskundė, tik retkarčiais, 
su vienu kitu draugu pasi
dalindavo savo negandais. 
Būdamas be galo kuklus ir 
jautrus savo draugų atžvil
giu, jis ilgai atsisakinėjo 
priimti pagerinto maisto 
davinį, kuo iš viso ir gana 
ribotai tegalėjo padėti jam 
kameros politkalinių kolek
tyvas.

Mes siuntėme savo atsto-

vus pas kalėjimo adminis
traciją ir gydytoją Gogelį, 
prašydami suteikti ligoniui 
medicinos pagalbą. Tačiau 
jie visi pasiliko kurti šiėrris * 
mūsų prašymams. Tiktai ~ 
tada, kada ligonis visai nu
silpo, jį pervežė į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą, 
kad ten iš pradžių įmestų į 
kamerą, kur bejėgis žmo
gus buvo sumuštas; tuo 
dar labiau buvo pasunkinta 
ligos eiga.

Pasitikėjimas laimėjimu
J. Garelis jautė netolimą 

fašistinės diktatūros žlugi
mą. Atsisveikindamas su 
draugais iš mūsų kameros 
Šiaulių sunkiųjų darbų ka
lėjime, jis linkėjo netrukus 
visiems pasimatyti jau lais
voje nuo kapitalistinės prie
spaudos Lietuvoje. J. Gare
lis nuolat ramino draugus 
ir pats save, kovodamas su 
mirtimi. Savo trupame laiš
ke sesutei į Pievėnus, Ma-* 
žeikių apskrityje, rašytame 
iš Kauno sunkiųjų darbui 
kalėjimo 1940 metų kovo 10 
dieną, J Garelis sako: “Ma
no sveikata vis dar šlubuo
ja. Nors jaučiuos šiek tiek 
geriau, bet nežinau, ar tai 
bendro pasveikimo ženklas, 
ar tik laikinas pagerėji
mas...” Budeliai nenorėjo, 
kad tai būtų bendro pasvei
kimo ženklas, — J. Garelis 
tų pat metų birželio 4 die
ną visam laikui užmerkė 
akis.

Taip mažai dienų tebuvo 
likę, kad ištikimas liaudies 
sūnuš, visą gyvenimą pa
šventęs kovai už Tarybų 
Lietuvą, būtų išvydęs besi
džiaugiančias pergale dar
bo žmonių minias savo gim
tojoje žemėje.

F. Bieliauskas ,
......... ........  ' ,...-4 .
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Apie Kazimierą karalaitį SU
(Tąsa iš S-čio. pusi.) 

vo primirštas. Juo nesirū-

Žygimanto Senojo sūnus, 
nei po jo Lietuvą ir Len
kiją valdęs vengras Stepo
nas Batoras. Tik įsigalė
jus jėzuitų reakcijai ir sos
tą užėmus jėzuitų auklėti
niui Zigmantui Vazai, bu- 
yo sukeltas naujas triukš
mas dėl Kazimiero šventu
mo.

Vaza buvo švedų kara
liaus Jono III ir Žygiman
to Senojo dukters sūnus, 
taigi kandidato į šventuo
sius giminaitis; Drauge su 
jėzuitais jis kreipėsi į po
piežių Klemensą VIII ir 
gavo jo sutikimą įrašyti 
Kazimierą į šventųjų sąra
šą. Popiežius atsiuntė į 
Vilnių šventojo Kazimiero 
vėliavą. Protestantai, re
formatai ir kiti paklydėliai 
Vilniuje turęjo slėptis ir 
užsičiaupti: gatvėse viešpa-, 
tavo jėzuitai. .1604 m. ge
gužės. 10 d. .prasidėjo 3 die
nų .iškilmės,-manifestacijos 
gatvėse, vaidinimai, pamal
dos. Iškilmių . metu buvo 
padėtas kertinis akmuo jė
zuitų bažnyčiai, pavadintai 
švęsto Kazimiero . vardu. 
Po 120 metų karalaitis Ka
zimieras buvo pripažintas 
katalikų bažnyčios šventuo
ju. . , , •

Jėzuitai ir Kazimieras
Jėzuitams atvykus į Lie

tuvą kovoti su protestan
tizmu, ?buyo ieškoma kuo 
efektingesnių prie m o n i ų 
masėms paveikti: atrasta 
“stebuklingų” pavei k si ų, 
ieškoma “šventų vietų,” or
ganizuojamos triukšmingos 
b ą ž n y t i nes ceremonijos.

| Gal būt, tais pačiais sume
timais ir Kazimiero kandi
datūra vėl iškelta į šven- J 
tuosius^

Kankinių ieškojimas, jų 
suradimas, stebuklų prama
nymas ir šventaisiais pa-^ 
skelbimas priklauso vidur
amžių istorijai, liudijančiai 
viešpa f av usios feodali- z 
nės kultūros visai neaukšt 
lygį. Tokie buvo vidur 
žiai ir dėl to nereikia7 ste
bėtis. Mus stebina tai, kad 
dabar, atomo ir kosminių 
raketų amžiuje, stengiama
si atgaivinti viduramžių 
ideologiją su kankinių ir 
šventųjų kultu. Viduram
žių ideologijos gaivinime 
realiai darbuojasi ir kai 
kurie pabėgėliai, likę be sa
vo tėvynės ir tautos. Netu-Z.' 
r ėdami jokių perspektyvų / 
ateičiai ir rinkdami trupi
nius nuo kapitalistų stalo ** 
už neapykantos skleidimą1 
Tarybų šaliai, jie ieško pa
guodos religinėje mistiko- ' 
jej rašo straipsnius ir kny-» i 
g a s a p i e stebukladarius. 
Apie šventą Kazimierą ne
mažai rašė S. • Sužiedėlis, o 
1953 m. - Bruklino pranciš
konai apie tą patį šventąjį 
išleido Z. Ivinskio knygą'. 
Lietuvoje Z. Ivinskis buvo 
pasireiškęs kaip produkty
vus ūkio ir socialinių san
tykių istorikas. Atsidūręs 
lietuvių tautos priešų sto
vykloje, jis savo plunksną 
pašventė aukštinti ir ste
bukladarių kultui gaivinti.

Daug kas bandė istorijos 
ratą pasukti atgal ir įsiti
kino savo bejėgi š k u m u. 
Toks pats likimas laukią Ž. J 
Ivinskio ir kitų pabėgėlių, i j. 
vęntojp Kazimiero ir paną- ■ 
šių viduramžių stebuklada
rių garbintojų.

Į
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APIE ANYKŠČIUS
_ (Iš laiško)

Dėkoju už laišką, už lin
kėjimus. Kadangi Regina 
su Dale parašė Jums laiš
kus, todėl aš neliesiu asme
ninių klausimų, o pasida
linsiu su Jumis įspūdžiais 
iš savo kelionės į Anykš
čius, kur man neperseniai 
teko pabuvoti. Ta proga 
kartu aplankyti buvusį da
bartinio “dipuko” Balio Ka
razijos vyno fabriką, pasi
kalbėti su ten dirbančiais 
darbininkais.

Kaip žinote, Anykščiai 
yra Rytų Lietuvoje. 
žinomiausių ir gražiausių 
Tarybų Lietuvos vieįų. Čia 
poetas A. Baranauskas su
kūrė puikią giesmę gražia
jai Lietuvos gamtai “A- 
nykščių šilelį,” čia būsimą 
laim’ngą žmonių gyvenimai 
apraše mūsų pažangusis I 
rašytojas J. Biliūnas, čia1 
A. Vienuolis kaimo merge-: 
fcs, samdinės tragedijoje • 
“Paskenduolė“ ir kituose 
kūriniuose pavaizdavo žmo
nes ir gamtą.

Nenuskriaudė gamta A- 
nykščių: čia nuost a b a u s 
grožio šilelis, piliakalniai, 
.Šventosios ir Rubikių ežero 

'pakrantės, didžiulis akmuo 
Puntukas. Tačiau nežiū
rint to, buržuazijos viešpa
tavimo metais Anykščiai 
pasiliko tik nedideliu mies
teliu. Čia buvo vos keletas 
privačių veltinių vė 1 i m o , 
mezgimo dirbtuvėlių ir vy
no dirbtuvė. Bet už tai čia 
netrūko smuklių bei trak- 
tyrių. Nors nuo karo nu
kentėjo Anykščiai, buvo 
sunaikintas visas jo cent
ras, tačiau dabar Anykš
čiai ne tik atsistatė, bet ir 
i r ugo, išgrožėjo, kaip kub

iniu, taip, ir pramoni-
Sūu požiūriu. Tai'rido, kad

Žinios iš Uruguajaus
apsistoti atvykstantieji į 
Anykščius pasigrožėti jų 
apylinkėmis bei pailsėti tu
ristai.

Kuomet 1944 m. Tarybi
nė Armija išvijo iš Lietu
vos hitlerinius okupantus, 
Karazija, kaip ir visi vokiš
kųjų fašistų pagelbininkai, 
pabėgo atgal į Vokietiją, o 
iš ten atsidūrė pas Jus.

Dabartiniu metu buvusi 
Karazijos dirbtuvėlė išaugo 
į didelę gamyklą. Fabrikus 
gamina 12 rūšių vyną, jų 
tarpe 4 rūšis natūralaus V/1CA. .1 . v •

Tai vyno- * er me^us cla Pa£a~ 
bi minama daugiau kaip mi

lijonas litrų vyno. Išsiplė
tė gamybiniai pastatai, ran
ką pakeičia mašinos, visi žmonės vaikšto 
gamybos procesai automa- ar^a apsisukę skudurais.
tizuojami. Per ^septynmetį Tai tikras genocidas.

Eiti į ginčus su tokiais 
, kurie yra pa

ruošti melui skleisti, kurie

ADATOS IK JĖZUITŲ 
AŠAROS

MONTEVIDEO.— Ne
senai per jėzuitų radijo va
landėlę tapo nulieta nema
žai sūrių ašarų, kad būk 
viename Lietuvos kolūkyje 
kolūkietis negavęs nusi
pirkti adatų. Sofistinius 
mokslus išėję jėzuitai, iš 
“žinutės” tuoj didžiausių 
tragedijų priskaldė.

Žiūrėkite, sakė, kokia ta 
žemės ūkio technika, kuria 
bolševikai taip didžiuojasi. 
Tenai net paprastų adatų 
jau nebeliko. O jei nėra 
adatų, tai galima suprasti, 
drabužių irgi nėra, ten 
_____  _____ i maišuose,

tizuojami. 
fabrikas labai išaugs; pra-' ---- *
dės veikti daržovių konser- žmonėmis^ 
vų bei sidro - limonado 
cechai. Bus < 
tik natūralus vynas, 
pasirodys lietuviškas kon
jakas ir midus. Dabar fab
rikas turi savo klubą, apie 
30 žmonių saviveiklos ko
lektyvą. Darbininkai turi 
kur kultūringai išnaudoti 
savo laisvalaikį.

gaminamas kasdien įrodinėja, kad pa-
saulis sutvertas per šešias 
dienas, o žmogus nulipdy
tas iš molio,— būtų bergž
džias laiko eikvojimas. Ge
riau pastatykime, juos prieš 
praktiško gyvenimo pavyz
dį, kuris parodytų, kad siu
vėjo adata, kad ir labai

Štai kitas pavyzdys. 1940 j svarbus įrankis, vis tik dar 
Anykščiuose buvo 2 vėl-' nėra rodiklis, kad viskas, 

viskas jau pražuvę.
Paimkime kad ir mūsų 

gyvenamą šalį, Urugvajų. 
Urugvajus niekuomet ne
buvo sugriautas, nė sunai-

Į m.
tinių vėlimo dirbtuvėlės su 
2 senom karšinio mašinom. 
Dabar Čia išaugo didelis 
veltinių fabrikas “Sparta
kas.” Fabrikas gavo nau
jas erdvias patalpas. Per 
metus čia bus gaminama poj 

1400 tūkstančių veltinių, 2,- I 
j 000 tonų technikinio veilo-į 
ko, 700 tonų statybinio vei-1 
loko. j

Dabar Anykščiai turi sa
vo kinoteatrą, kultūros na
mus, vidurinę mokyklą,- pi
onierių namus. Buržuazi
jos viešpatavimo laikais A-

kintas karu, nepergyveno 
banditų siautėjimo. At
virkščiai, kada tokios žmo
nijos tragedijos vyko kitur, 
Urugvajus pelnėsi parduo
dant savo produktus, lobo. 
O viš tik Urugvajaus pilie
tis ne visada visko galėjo 
gauti nusipirkti. Žibalo, 
buvo laikai, kad tik pagal 
kortelę buvo galima gauti. 
Mėsos, nors čia gyvulinin
kystės kraštas, tik kontra
bandos keliu galėjai apsi
rūpinti.

Šiuo metu Urugvajaus 
rinkoje irgi nėra pruduktų 
pertekliaus, kaip stambes
nių, taip ir smulkių, Pav., 
Montevidėjaus siuvėjai nu
siskundžia, kad sunku gau
ti mašinoms ir rankinių 
adatų. Valdžia, kuri regu
liuoja prekių importą, jau 
“autorizavo” importo fir
mas laisvai pirkti žemės ū- 
kio mašinas. Bet adatų, 
sako, dar reikėsią palaukti 
gal iki birželio mėnesio. 
Bet ar tai jau bus pasaulio 
pabaiga? Net “tėvai” jėzu
itai su panašiu importavi
mu nesutiktų.

Dabar klausimas: o kaip 
bus su ašaromis, ar mūsų 
adatos irgi bus apverktos?

Atsakymas: ne! Niekas 
tam “darbui” jų nenusam- 
dė, o už dyką jėzuitai ne
verkia.

Autorius
(Iš “Darbo”)

A. N. SEROVAS

New Haven, Conn.
Birželio 19 d. minima Tė

vų diena. Kitais metais mū
sų mieste lietuviai progre
syviai minėjome tėvų dieną 
ir turėjome gerų pasekmių. 
Manau, kad jau laikas ir 
šiemet prie to rengtis.

New Havene įvyks LDS 
5-tos apskrities konferen
cija. Prie jos gerai ruošia
si vietinė LDS 16 kuopa, ne 
tik joje dalyvauti, bet ir 
atitinkamai priimti kitų 
kuopų delegatus. Manome, 
kad jų bus apsčiai.

Antosia Sholiūnas, Bar
bora ir Bronius Medley jau 
sugrįžo iš atostogų, kurias 
leido Floridoje. Jiems gerai 
pavyko. Parvežė ir linkėji
mų nuo ten apsigyvenusių 
mūsų draugų ir draugių. 
Visiems ačiū!

PRISIMINIMAS

Kazys Maziliauskas
Šių metų balandžio 15 d. sueina vieneri 

metai, kai mirė Kazys Maziliauskas.
Su Kaziu buvome artimi giminės ir drau

gai. Lietuvoje užaugom tame pačiame kaime, 
tad labai gaila netekus artimo giminaičio.

Kazys buvo pažangus, ir Laisvės skaitjrto- 
jas-rėmėjas.

Pasiliekam liūdesyj—
DĖDĖ S. R., ir ŠEIMA

"X —Bayonne, N. J.

ST. PETERSBURG, FLA

ir šis pavyzdys: smetoni- nykščių rajone tebuvo tik 3 Vas. 
nebuvo Jigoni- 

Dabar Anykščiai turi 
100 lovų ligoninę, didelį ko
lektyvą gydytojų. Per Šven

tąją nutiestas didelis be
it o n o tiltas, sugriautame 
i miesto centre įrengtas gra
žus skveras. Išaugo daug 
pastatų, n a u j ų gatvių. 
Pastatytos dvi hidroelek
trinės, kurios teikia elek
tros srovę ne tik Anykš
čiams, bet ir kaimyniniams 
rajonams, kolūkiams.

Didelių laimėjimų pasie-

140 metų gimimo 
sukaktuvėms pažymėti

19 amžiaus viduryje ru
sų muzikinėje kultu roję 
įžymią vietą užėmė puikus 
muzikos kritikas, moksli
ninkas ir talentingas kom- 
pozitbrius — A. N. Sero-

niais laikais Anykščiuose gydytojai, 
buvo įsteigta vyno gamini- nes. 
mo dirbtuvėlė.

Štai, ką apie šią dirbtu
vėlę ir jos savininką paša-' 
koja jos darbininkas Alfon- Į 
sas Puzinas. 1927 metais j 

' B. Karazija įsteigė Anykš
čiuose vyno dirbtuvę, kurio
je jis dirbo nuo pat pirmų
jų jos įsteigimo dienų. 
Dirbtuvėje sezono metu 
dirbo keliolika darbininku. 
Visas gamybos pro c e s a s 
buvo vykdomas rankiniu j 
būdu. Čia buvo gaminama i kė ir rajono kolūkiai. Nuo 
tik kelių rūšių nedidelis vy- Į1953 iki 1958 m. rajono 
no kiekis, daugumoje čia I kolūkių pajamos padidėjo 
dirbo moterys, kurios buvo daugiau kaip 4 kartus, o 
n e g a ilestingai išnaudoja- 1959 m. rajono kolūkių pa
mos, — už 10-12 valandų jamos viršijo 40 milijonų 

f darbo dieną jos tegaudavo rublių.
po" 2-3 litus. ~
z 1940 m. atkūrus tarybų 

^Valdžią Lietuvoje, dirbtuvė Anykščių padangės. 
buVo nacionalizuota. Į dar
bininkų rankas atsidūrė 
ten esantis turtas, jie tapo 
įmonės šeimininkais. Tai, 
žinoma, nepatiko jos savi
ninkui, nes jis prarado ga
limybę toliau išnaudoti dar
bininkus, todėl jis, kaip ir 
daugelis į jį panašių, pasi- 

■’ naudodamas tuo, kad jo 
žmona vokietė, 1941 m., 
dar prieš karą repatriavo 
Vokietijon, o karo pradžio
je grįžo vėl į Anykščius, 
kad vėl atgavus savo buvu
sius turtus, toliau išnaudo-

< ti darbininkus. Reikia pa
sakyti, kad Karazija, be 
vyno dirbtuvės dar buvo 
įsigijęs netoli Anykščių 120 
hektarų ūkį, kuriame da
bar yra įsisteigęs kolūkis, 

jferie pat Anykščių pasista
tė didelį vasarnamį. Dabar 
• šiame ir kituose į Karaziją 
panašių tipų vasarnamiuo
se yra" įsteigta turistinė ba
zė, kur atostogų metu gali į siųstąjį pranešimą.

Jo asmenybė, iki tam tik
ro laipsnio, buvo lyg ir jun
giamoji grandis tarp senų
jų rusų klasikinės muzikos 

■ Glinkos ir Dar- 
— ir ‘‘Galingojo 
atstovų.
gimė Peterburge 
sausio men. 23

. 5 rajono kolūkiai
tapo milijonieriais.

Tai tokie įspūūdžiai

Viso gero!
1960. III. 24.

iš

Justas

Tylusis transliavimas
/

Prancūzijos aviacijos 
bendrovė “Air France” 
įdiegė savo centriniame 
Paryžiaus aerodrome įdo
mią naujovę, leidžiančią su
sisiekti su darbuotojais, ku
rie nuolat vaikšto po visą 
aerodromą. Pastarieji ga
vo miniatūrinius radijo im
tuvus, nedaug didesnius už 
automatinę plunksną. Juos 
jie nešioja kišenėje. Kai 
telefonininke nori iškviesti 
kurį nors darbuotoją, ji 
paspaudžia mygtuką su ati
tinkamo darbuotojo skait
line, ir jo imtuvas ima 
skleisti signalus. Pakanka 
priglausti imtuvą prie au
sies, paspausti mygtuką, ir 
išgirsi radijo bangomis iš-

meistrų 
gomyžskio 
sambūrio”

Serovas 
(1820 m.
d.), įžymaus ir išsilavinu
sio tarnautojo šeimoje. Dar 
vaikystės metais jis labai 
domėjosi gamtos mokslais, 
muzika ir paišyba. Turė
damas 15 metų jis įstojo į 
Teisės mokyklą, kurią bai
gė 1840 m.

Būdamas mokykloje jis 
susidraugauja su būsimu 
įžymiu rusų meno( kritiku 
V. S tašo vu. Muzikinį iš
silavinimą Serovas pasiekė 
savo jėgomis, savistoviai: 
nuodugniai nagrinėdamas 
partitūras, darydamas in- 
strum entuotės pratimus, 
skambindamas klasikinius 
kūrinius. 1851 m? Serovąs 
p i1 a d e da bendradarbiauti 
įvairiuose Peterburgo žur
naluose, rašydamas einamo
jo muzikinio gyvenimo ap
žvalgas, o paskiau parašo 
ir eilę stambių straipsnių 
muzikiniais klausimais.

Muziką Serovas pirmiau
siai vertino už tai, kad jo
je ryškiai atsispindėjo vi
dujinis žmogaus sielos pa
saulis, kad ji yra teisingo 
idėjos, jausmų jr pergyve
nimų perdavimo priemonė. 
“Muzika, — rašė Serovas, 
—tai sielos kalba; tai jaus
mų ir nuotaikų sritis; tai 
garsuose išreikštas sielos 
gyvenimas.” Apie muzikos 
paskirtį Serovas rašė: 
“Aukščiausias muzikos pa
skyrimas — tarnauti jaus
mų teisingumui.”

Serovas buvo aistringas 
nacionalinės rusų muzikos 
ir v a k a r ų kompozitorių-

klasikų kūrybos propagan
distas.

1858-ais metais Serovas 
keliaudamas po užsienį su
sipažįsta su k o m p o z i to
riais : Listu, Mejerberiu, 
Berliozu ir Vagneriu ir ši 
draugyste * dėr labiau pra
plečia jo kritikinį akiratį.

1863 m. Serovas iš karto 
tampa įžymiu ir garsiu 
kompozitoriumi. Šią garbę 
jam atnešė opera “Fudif.” 
Šią operą labai gerai įver
tino įžymus; rusų meno kri
tikas Odojevskis. Didelį po
puliarumą tuo metu turėjo 
ir kitos jo operos — “Pa
guoda” ir “Prieš jėgas.” 
Paskutinioji opera buvo pa
statyta jau po kompozito
riaus mirties.

1867 m. Serovas su žmo
na leido žurnalą “Muzika 
ir teatras.”

Serovas labai domėjosi 
m u z i k i ne eutografija ir 
liaudies muzika. Galima jį 
laikyti vienu iš pirmųjų 
rusų liaudies dainų tyrinė
tojų.

Serovo rolė rusų muzi
kinės kultūros išvystyme 
labai didelė ir įžymi, ne tik 
kaip kompozitoriaus, bet ir 
kaip 'muzikinio kritiko. Se
rovas buvo vienu profesio
nalinės muzikinės kritikos, 
pagrįstos aukštu idėjiniu 
principu, pradininkų.

Serovas mirė 1871 
vasario men. 1 d.

R, Liškiava

m.

Ežeras su keistu dugnu
Ežerų ir žuvivaisos re

zervuarų dugnas labai grei
tai užsiteršia įvairiausiais 
augalais. Dažnai tie auga
lai tampa maliarijos šalti
niu. Tokių vandens rezer
vuarų valymas labai pai
nus, reikalauja daug dar
bo. Todėl JAV sugalvota 
dengti jų dugną plonais 
juodais plastmasiniais lakš
tais. Jie sugeria spindu- 
dulius ir augalai žūsta.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves panamai.

kaip čia. Pamenu, Worces- 
lietuvių teryje, arba^Bostone, Jeigu 

narių, . tai skaitėme geru 
susirinkimu. Kaip tai būtų 
gerai ir malonu, jeigu ir 
kitur nariai taip skaitlin
gai ir noriai lankytų susi
rinkimus, kaip čionai!

Žinome, kad ne visi gąli 
veikti, bet jau į susirinki- 

' mus gali ateiti. Reikia ži-

Geras veikimas
i Šiame mieste . • • i j • on

keletas! veiklai vadovauja LLD 45 įau.:.susl^aX%„aĮ,le_!,? 
mūsų miesto lietuvių buvo-, kuopa, nes kitos progresy- 
me nuvažiavę į Waterbury, Jės organizacijos nesiran- 
Conn., kur buvo rodomi f ii- Man čionai būnant per 
mai, gaminti Lietuvoje, I cįu mėnesius buvo surengta 
Rodė Jonas Grybas ir K. | treji pietūs. Žmonių atsi- 
Briedis iš New Yorko. Ro-'ianko daug. Gražaus pelno 
dymas gerai pavyko. Jie' padaro, po šimtinę ir dau- 
moka gerai tvarkyti apara-; gjau kiekvienu partu.
tą. Žmonėms patiko filmai ’ Rengėjai visi dirba pasi- — o - - -----
ii lodytojų atliktas dalbas.,šventusiai ir ekonomiškai, inoti ir tą, kad čia yra seno - 

. --------7 _ | Sunkiausias darbas, ta i'amžiaus žmonės — pensi-
Viena italų kilmes mote- maisto pagaminimas. Mais-i ninkai, bet jie skaitlingai 

ris pi o testavo piieš televi-1 supirkti ir pagaminti i takosi į susirinkimus, juos • 
ziją* Jos supi atimu, televi-! į^eda daug energijos. Sve- amžius nesulaiko.
zijoje rodo . prasikaltėlius, I taineje nėra virtuvės, tai

Balandžio 3 d.

_______ ___  ______ 7 _  Komitetas pateikė rapor- 
užpuolikus . ir plėšikus su | vįs^ maistą gaspadinės pa-; tus. J. Davidonis, gabus 
italų pavardėmis, o tai yra1 gamina namie ir šiltą atve- 'raštininkas, raportavo, kad 
iz ^id mas tati ai. 11 v.izt“ ža laiku pietums.
jos vedėjai atsake, kad jie sunkus, bet drauges pasi
rodo tik faktus ir negali; daijna darba ir viskas išei- 
pakeisti. ! - "

J.S.K. tiekia gerus pietus ir pi
giai, tik už $1.25 asmeniui.' 

SJoms ir priklauso didžiau- svarbiems reikalams išau
siu garbė už jų kruopštų ir ko j o virs $800. “Vilnies” 

rūpestingą darbą. | reikalams, proga 40-ties
Prigelbsti ir vyrai, bet jųvl'Hietų sukakties, S'UlnrJir 

^darbas lengvesnis, negu $400, L. Meno Sąjungai — 
moterų.

Filmai iš Lietuvos
Čionai buvo rodomi fil- 

I mai, gaminti Lietuvoje, 
“Tiltas” ir “černiakovskio 
kolūkis”, žmonių atsilankė 
daug ir filmų parodymas iš
ėjo labai gerai. Kai jie bu
vo rodomi Worcesteryje, 
tai mes negalėjome supras
ti žodžių. Kaltinome fil
mus, būk “jie negerai pa
gaminti”. Čionai aiškiai su
pratome kiekvieną žodį. Iš
eina,' kad filmai gerai pa- 

l daryti, tik Worcesteryje 
! nebuvo gerai parodyti, čio
nai visi buvome patenkinti.

Geri susirinkimai
Balandžio 3 d. įvyko LLD 

45 kuopos susirinkimas, ku
riame ir aš dalyvavau. Nu
stebau, kad į susirinkimą 
suėjo virš 50 narių. Man te
ko dalyvauti daugelio mies
tų. susirinkimuose, bet nie
kur nemačiau taip skaitlin
gų ir gerų susirinkimų,

įžeidimas tautai. Televizi- i ga laiku pietums. Darbas už 1960 metus pasimokėjo 
duokles 80 narių, tai yra, 
visi kuopos nariai. 1960 me-

i na kuo geriausiai Jos pa- tais jau gauta 7 nauji na-

Waterbury, Conn.
Matėme filmus iš Lietuvos. 

Teisybė nugalėjo mielus
Balandžio 3 d. Jonas 

Grybas, iš New Yorko, ro
dė filmus iš Lietuvos. Viso 
buvo parodyta net šeši fil
mai. Žmonės gėrėjosi pa
matę savo seną tėvynę.

Publikos prisirinko pusė
tinai. Matėsi keletas ir jau
nesnių lietuvių, kurie po 
karo atvyko, taip vadinamų 
“dipukų”. Su jais neteko 
pasikalbėti apie filmus. Bet 
matoma, kad jie įdomauja 
Lietuva, o tai labai gerai.

Mes, senesnioji karta, ne
pamirštame šalies, kurioje 
gimėme ir augome.

Tenka pasakyti, kad ka
da sužinojo apie ruošimą 
filmų, tai atsirado tokių, 
kurie kenkė. Jie norėjo net 
klubo svetainę atšaukti, tai 
yra, kad neleistų ten rody
ti, bet jiems nepavyko. Ką 
gi padarysi, kad yra tokių, 
kurie bijosi tiesos apie Lie
tuvą. Bet teisybė paėmė 
viršų.

nai.
Apšvietos ir kitiems

$25, kovai prieš vėžio ligą 
—$10, kovai prieš širdies 
ligas—$5. Tai matote, kad 
gražiai uždirba laike 
rengimų ir geriems 
tams aukoja.

Dar teko sužinoti,

po- 
tiks-

J. Strižauskas

SO. BOSTON. MASS.

Išleistuvių Parengimas
Su skaniais užkandžiais ir įdomiais pamarginimais

ĮVYKS ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 16 APRIL
318 Broadway —:— Pradžia 7 vai. vakare

ši programa yra suruošta palinkėjimui laimingos 
kelionės drg. T. Brosky, kuris išvyksta j Virginijos vals
tiją.

Kaip visi žinome, šis pažangietis gyvendamas So. 
Bostone visur ėjo, visadą mums padėdavo veikloje, todėl 
mes jį noripie gražiai išleisti į naują jo gyvenimui vietą, 
nes jis yra pilnai užsitarnavęs mūsų pagarbos.

Šį pokylį rengia LLD 2-ros kuopos Moterų Skyrius 
ir nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti.

5 p.-Laisvė (Liberty)i-Antr., baland. (April) 12, 1960

kad 
J. Rūbas renka pasveikini
mus “Vilniai” ir jau turi 
surinkęs virš šimto dolerių.

Į susirinkimus gaspadi- 
nės, tos darbščiosios bite^ 
lės, atneša “sandvičių”, po 
susirinkimo išverda ka
vos, na,, visi pavalgo gra
žiai pasikalba ir už maistą 
sumoka tik po 50 c. Turi 
ir gabų piano muzikantą, 
kuris skambina, norintieji 
—pasišoka, o kiti gražiai 
padainuojo. Mat, yra čion 
suvažiavusių tų, kurie pir
miau dainavo choruose.

Nežinau, iš kur pas į 
šiuos žmones tiek energijos į 
atsiranda! O gal jos jiems I. 
priduoda Floridos maloni 
saulė?

Kiek man žinoma, tai 
daugiausiai darbu o j a s i: 
Davidoniai, Stukai, Grieb- 
likai, Rūbai, Gendrėnai, • 
Kairiai. P. Simons, "M. But
kienė, N. Lenigan ir gal ki- - 
ti, kurių nepastebėjau. Jei- - 
gu padariau klaidų, pra
šau atleisti. ’• > ./

Malonū, kad čia išaugo " 
tokia graži lietuvių kolonu,, 
ja ir taip sutartingai, ener
gingai darbuojasi. Kada iš
kyla reikalas išrinkti komi
siją, tai visi noriai apsiima.

Beje, nutarė parsitrauktiv 
100 kopijų “Vilnies” jubi
liejaus laidos ir išplatinti 
tarp tų lietuvių, kurie “V” < 
dar neskaito. 7

J. Skliutas

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie > 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

V
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Ką dainuoja mūsų broliai ir seserys Lietuvoje?
Čia jau tikrai įdomus ir. (senos ir 

plačiai liečiantis klausimas, j skamba, 
kuriuo galima daug rašyti. | struos 1 
Bet, kaip piešini turime • choras : 
matyti, taip daina turime! 
girdėti, kad ja pilnai gale-. 
tume suprasti ir įvertinti.! 
Keturiasdešimt Ameri
kos lietuvių turistų praėju
sia vasara turėjo progų 
nors kiek tų dainų išgirsti 
Lietuvoje. Gaila, kad tų lai-! 
mingųjų tebuvome tokia: 
maža saujelė.

O, ar būtų galima dides
nei miniai nors truputį to i 
skambančio meno — dainos ; ga susipažinti 
— pateikti? Sumaniau peri dainos žodžių 
Lietuvių Meno Sąjungų ir'apart muzikos melodijos, 
savo New Yorko Aido cho-! Kai]) plačiai siekia da
rų pradinį bandymų pada-; kartinis, muzikos žinojimas, 
rvti.

Per Meno Centrų bus ga
lima ateityje daugiau iri 
daugiau medžiagos pasida-i 
linti. Dabar gauname nors i 
po vieną egzempliorių kiek-’ drulis. J. Švedas, 
vienos Vilniaus Gr( 
Literatūros Leidyklos 
zikos leidinių. Kurių jau 
turim po daugiau 1 
tų pradedame siųsti 
tiems chorams, daininin
kams; ir, jei finansai pa- 
velis, vieną ar kitą atspaus- 
ciinsim visiems nariams, i 
Kas ir kiek tais leidiniais į 
naudosis, tai, žinoma, pri-l 
klausys nuo choįvedžiu ii 
solistu, c

liai! jos) dabar 
, plačiai paderron- 
New Yorko Aido 
savo pavasariniame 

koncerte balandžio (April) 
24. Ukrainu salėje, 216

— pateikti? Sumaniau peri dainos

Grand St., Brooklyne.
Tai tokia yra šio 

koncerto tema.
Visas choras, ansambliai, 

solistai, dainuos dainas, ku
rios spausdintos Tarybų 
Lietuvoje ir ten dabar var
tojamos. Visos dainos bus 
išaiškintos, ar scenizuotos, 
tad klausytojas turės pro- 

i su poezija, 
rei k šm e,

viso

galėsite spręsti iš šio vieno 
repertuaro, kuris susidaro 
is 30 dainų — 13 skirtingų 
kompozitorių, kaip B. Dva
rionas, Ed. Balsys, D. An-

Čai- 
Ste-mes | kovskis, Z. Levinas, 

mu-1 phen Fosteris ir kiti.
Taipgi, kad dar arčiau 

kopijų, suvesti klausančiųjų publi- 
ki-1 ką su tuo realizmu, kų jie 

i dabar girdi, kų ir kaip jų 
broliai ir seserys dainuoja 
Lietuvoj, choriečiai bus 
apsirėdė tautiškais kostiu
mais (keletas jų parvežta 
iš tos turistų kelionės), 
taip, kaip dažniausiai ten 

i dabar apsirengiama koncer- 
per Aido chorą tuose.

aš galėjau jau padaryti ak-, Kviečiu visus, lietuvius 
tualius bandymus — tuos j meno mylėtojus, kuriems 
žodžius ir muzikos kabliu-j tik kelionė daleidžia, pasi- 
kus — natas — pav e r s t i! dalinti su mumis lietuviška 
gyva melodija, ritmu ir to-! daina laike Aido choro kon- 
na. Tai žavėjantis ir užga-1 certo balandžio 24 dienų, 
nėdinantis darbas. Kodėl?!

Dabartinėje Lietuvoje su- į 
kurtos dainos pagrindiniai 
atspindi tų patį lyriškumų, 
artima žmonių gyvenimui 
ir veiklai, kaip ir pirmiau, 
nors kartais , pavartojamos 
naujos ritmo ir harmonijos i aktų, trijų atidengimų, mu- 
formos. Kitais žodžiais 
dainos sukurtos liaudžiai.! šio Šimkaus, bus pastatyta 
Apart patobulintos muzi- GEGUŽĖS 1 d., 2 vai. po 
kos formos, jose skiriasi tik Į pietų, 29 Endicott S. Salėje, 
mintis. Dabartinės dainos 
daugiausia džiaugsmingos, 
pilnos sveiko ryžto ir opti
mizmo — jos apibūdina 
nauja gyvenjmų, naujus

Mi Id red Stensler

Worcester, Mass.
Pranešimas

Operetė “Išeivis”, dviejų

—! zikalė drama, parašyta Sta-

Pastatyti veikalų pasiryžo 
Aido choras, mokytojau
jant Jonui Dirveliui.

Visi vietiniai lietuviai ir 
iš plačios apylinkės nepra-

darbus, šviesesnę ateitį. Ir leiskite tų vienintelę progų 
kad pamatyti “Išeivį”, o tikrai 
vien būsite pasitenkinę, 
dai

noriu stipriai pabrėžti, 
dainos yra rašomos 
lietuvių kalba ir visur 
nuojamos lietuviškai.

Tai kaip su senomis 
nomis, tais šimtais raudų, 
sutartinių, vestuvinių ir šo
kių dainų, kaip “Bėk, bėrc- 
li”, “Pasvarscyk, Antele”, 
“Šėriau, šėriau sau žirge

dai-
Ir mes turime ligonių

Dainininko Jono Saba
liausko žmonų ištiko nelai
mė: dirbtuvėje kairios ran
kos vidurinio piršto galų 
nukando mašina. Gydosi 
namie.

A. Naruševičius, chorie- 
tis, buvo pasidavęs į ligoni
nę dėl įvairių sunegalėjimų, 
jau sugrįžo į namus.

M. Kižienė jau metai lai-

Tos dainos taip pat girdi
mos dabar, kaip ir senovėj. 
Kiekvienas vaikelis tau pa
dainuos “Vijo vilkas vove
raitę”, “Plaukia žąselė”, ar ko kai smarkiai nesveikuo-
pašoks “Suktinį” ar “Augo ja. Novikienė taip pat ilgas 
sode serbentą”. Tos senos laikas serga. M. Mickienė 
dainos, melodijos, taip pat po operacijos sveiksta.

r,,,., rn.CvvrĖn r.i/An I TC i O n Č 1911 TA VI C VYIO f i eranda sau priimtų vietų 
koncertinėje scenoje. Senos 
dainos yra renkamos, har
monizuojamos i r visaip 
naujai sukomponuojamos 
balsams, instrumentams ir 
šokiams. Jos sudaro svarbų 
šaltinį ir pagrindiniams 
moksliniams tyrinėjimams.

Bet tai dar ne viskas. Mu
zika yra pasaulinis menas. 
Ja dalinasi, jų papildo ir 
vartoja visos šalys. Dabar
tinėje Lietuvoje tas yra 
aiškiai matoma. Garsios vo
kiečių simfonijos, italų o- 
peros, rusų, čekų, anglų, 
Amerikos klasikinės ir liau
dies dainos yra žinomos. 
Jų vertimai į lietuvių kalbų 
padaryti gana sklandžiai.

Kaip iš tikro tos dainos

Jusienė jau pusmetis, kai 
gydosi skaudulį, o dabar 
dar kitas negerumas prisi
metė. Vis paminėti ligoniai 
virš 60 metų amžiaus.

D. J.

Detroitas. — Naujų au
tomobilių gamyba jau su
mažėjo.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED 

MALE and FEMALE
REIKALINGA griežtų vyrų ir 

moteriškių, mokančių gerai anglų 
ir lietuvių kalbas. Dirbti visuome- 
ni darbą tarpe lietuviškų šeimų 
Philadelphijos mieste. Gerai apmo
kėsime tiems, kurie bus tinkami. 
Nuolatinis darbas, gerų progų. Sau
kite: LO. 3-3235. (28-30)
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Harrison, N. J.
Balandžio 3 d. įvyko LDS 

ir LLD kuopų susirinki
mas. Eidama į jį nusivežiau 
ir užkandžių. Nes sukoko 
metai nuo mano mylimo 
vyro Prano Shimkaus mir
ties.. Tai liūdna man sukak
tis.

Po susirinkimo visi už
kandžiavome ir prisiminė
me Pranų, kuris buvo nuo
širdus darbo žmonių judė
jimui, organizaciniai veikė, 
kiek tik galėjo, ir gelbėjo 
mūsų spaudai.

Užkandžiaudami,
gai suaukojo $5. Nutarėme 
aukas pasiųsti paramai 
“Laisvės”/ kurių velionis 
mylėjo ir skaitė.

Felicia Shimkiene,
< Arlington, N. J.

drau-

Baltimore, Md.
Serga Frances Deltuviene 
Kovo 30 d. skaudžiai su

sižeidė draugė Deltuvienė, 
dirbinėjau t prie n a m ų, 
karpant radastų krūmus. 
Pribuvęs gydytojas patyrė, 
kad yra trūkęs šonkaulis. 
Draugė kiek anksčiau buvo 
sirgusi karštlige, tai gydy
tojas aiškino, kad po tokios 
ligos, kūne kaulai paliko 

trapūs.) Prisakė 
mėne-

minkšti, 
nesilenkti per še^is 
sius laiko.

Draugė gydosi 
1505 Knecth Avė., 
more 27, Md.

Gaila gerų draugų, pro- 
gresyvės veiklos ir spaudos 
stambių rėmėjų, ištiktų ne
laimės. Linkiu draugei pil
nai susveikti!

P. Paserskis

namie.
Balti-

B rangi Lilija: Esame 
sveiki, gyvename Miami 
Beach. Oras dabai gražus, 
šilta/ Manome per Velykas 
būti namie, tuomet pasikal
bėsime. Gaila palikti Mia
mi. Viso labo ir kitiems 
mūsų pažįstamiems.

Julius ir Mary Kalvaičiai

Gegužes Pirmąją Niujorke bus 
Kubos darbininką delegacija

šiu metų Gegužės Pirmo
sios minėjimo masiniame 
mitinge, Niujorke, bus įžy
mių svečių: atvyks Kubos 
Darbo Konfederacijos ofi
ciali delegacija ir ji čia da
lyvaus; jos atstovai 
kins niujorkiečius.

sako Gegužės
minėjimui ruošti ko- 
pifmininkas Max

svei-

Pir-
mosios 
miteto 
Rosen.

Komitetas Į 'Tarptautinės 
darbininkų šventės minėji
mui ruošti ragina visus 
Niujorko darbo žmones ne-

pamiršti savo šventės, — 
dalyvauti joje turi kiekvie
nas klasiniai sąmoningas 
darbo žmogus.

Gegužės Pirmosios minė
jimas šiemet įvyks pirma
dienį, gegužės 2 d. Jis bus 
Union Square (Aikštėje). 
Prasidės 4 v. popiet ir baig
sis 8 vai. v.

Minėjime bus pasakyta 
svarbių kalbų, bus dainų ir 
muzikos.

Lietuviai darbo žmonės, 
kaip kas metai, taip ir šie
met, ruoškitės iškilmingai 
atžymėti savo šventę!

Tebepikietuoja
Niujorke žmonės — uni- 

jistai ir kitų organizacijų 
nariai — nuolat pikietuoja 
Woolworth (dešimtukines) 
krautuves. Jos piketuoja
mos dėl to, kad pietinėse 
valstijose šitos kompanijos,
krautuvėse, kur yra vai- Carthio bendradarbis. J i s 
gyklos, negrai neprileidžia- yra buvęs “American Jew- 
mi prie barų (lunch coun- ish League Against Com-

Mirė “žydiškas 
Joe McCarthy”

Niujorke mirė Alfred 
Kohlbergas, biaurus reak
cininkas, Kinijos Liaudies 
Respublikos priešas, komu
nistu šmeižikas dr Joe Mė

terš) kartu su baltaisiais.
Niujorke pikietininkus 

organizuoja ir tvarko Con
gress of Racial Equality 
organizacija.

SERGA
Mike Žiedelis, kuris 

niau atlanko sergantį J. 
Steponaitį, sakė, kad Ste
ponaitis jau išėjo iš ligoni
nės, bet namo nesugrįžo. 
Netekusiam abiejų kojų, 
jam reikalinga visuotinė 
priežiūra, tad jis apsigyve
no Oxford Nursing Home. 
Tai ta pati įstaiga, kurioje 
jau senokai būna Stasys 
Poškaitis. <

New Yorkak—
Afrikos šalys Jungtinėse 
Tautose reikajauja bausti 
Jungtinę Pietų Afrikos 
valstybę už negrų persekio
jimą.

daž-

Azijos ir

vadovas, vėliau 
tos organizacijos 

Dėl

munism” 
buvo 
“garbės prezidentas”, 
to kai kurie žmonės ir va
dindavo jį “žydiškuoju Joe 
McCarthy”.

Kohlbergas buvo turtin
gas biznierius — jis im
portuodavo iš užsienių vi
sokias prekes ir čia parduo
davo, bet visuomet saugo- 
josi, kad tik koks nors daik
telis nepareitų iš Kinijos 
Liaudies Respublikos!..

Na, dabar šis reakcinin
kas jau užmerkė akis—nu
vyko pas savo sėbrą Joe 
McCarthy. Tegu jiedu abu
du ramiai ilsisi...pekloje su 
velniais.

Belgradas. — Tito vai 
džia išpirks Jugoslavijos 
karališkas paskolas (bonu- 
sus), išleitas 1922 metais.

AIDO CHORO KONECRTAS
“Ką dainuoja Mūsų Broliai, Seses Lietuvoj”

ĮVYKS SEKMADIENĮ

BALANDŽIO 24 APRIL
Ukrainą Salėje, 216 Grand St., Brooklyn, N. Y.

AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS MILDRED STENSLER
Gerbiama lietuvių visuomene! šis Aido Choro koncertas bus naujoviškas. Visi pro

gramos dalyviai bus tautiškuose kostiumuose. Programa bus išdalinta į keturias skirtin
gas scenas. Stebėtojai jausis kaip operetiškame spektaklyje. Programoj dalyvaus. Cho- 
ras-Ansamblis, Vyrų Choras, Moterų Choras, Kvartetas, Solistai : Elena Brazauskienė, Nel
lie Ventienė, Augustinas Iešmantą, Alex Velička, Tadas Kaškiaučius ir viešnia Suzanna 
Kazokaitė. Eilėraščius vaidins: Nastė

Pradžia 3:30 popiet
Buknienė, Eva T. Mizarienė ir Jonas Juška.

Įžanga $1.50
AIDAS KVIEČIA VISUS IS TOLI 1RJ ARTI ATSILANKYTI.

Žiūrint iš šalies
Muzikas Juozas Žilevi

čius atsisakė nuo vargoni
ninkavimo ; sako, persun
kus darbas. Jis turi surin
kęs daug medžiagos iš lie
tuviškos muzikologijos sri
ties. Ta darbų jis kruopš
čiai dirjio per daugelį metų. 
Visa tai daręs “lietuvių 
tautai”. Tik koks nusivyli
mas: visa tai pavedė “glo
boti” Čikagos jėzuitams! 
Tie, žinoma, suvers tų me
džiagų kur nors į drėgnų 
rūsį ir po kelių metų ji tiks 
vien makulatūrai!

Jei ta medžiaga buvo 
skirta “lietuvių tautai”, tai 
taip ir reikėjo padaryti: 
pasiųsti visa tai į Vilnių, 
kur ji būtų buvusi pagerb
ta ir tinkamai sunaudota. 
Lietuvių tautos kamienas 
ir branduolys juk yra Lie
tuvoje, o ne Čikagos jėzui
tų rūsyje: Pasielgėte, p. Ži
levičiau, labai blogai.

Kaip viena vilnietė 
skaito mūšy “Laisvę”^

Vilniaus gyventoja * ■ R 
gauna mūsų laikraštį “Lais^ 
ve”. Sulyg profesija ši vii 
nietė yra advokatė; “Lai&
ve” jai užsakė mūsų geri 
veikėjai, kurių pavardė 
prasideda taipgi su R.

Šiomis dienomis minėtoji 
vilnietė rašo laišką “Lais
vės” redaktoriui, kuriame, 
be kitko, šitaip pasakoja:

“ ‘Laisvę’ gaunu regulia
riai, su malonumu ir įdo
mumu ją skaitome. Tai 
idomus laikraštis, v

Sekant Jūsų spaudą,, 
man atrodo, kad esu pas 
Jus gyvenusi ir viską pui< 
kiai įsivaizduoju. Man at
rodo, kad pažįstu asmeniš
kai “Laisvės” skaitytojus, ’ 
mačiau naujas Jūsų “Lais^v 
vės” patalpas, troškau, kąd. 
sėkmingai praeitų 4‘Ląfc- 
vės vajus. Sužinojusi, kad 
koks, nors laisvietis susir- 

igo, sekančiame numeryje
Buvęs smetoninis Žemės 

ūkio ministras p. J. Audė-! 
nas sugalvojo painfoimuoti■domiuosi jo sveikata irJin- 
Lietuvos. žmones, apie SLA. i kiekvienam greičiau pa- 
Jisai parašė jo istonja °* sveikti. Kuomet perskai- 
Jurgela per Amen os. bal-, tau ^jnįa kad ]<as nors mį_. 
Są transhavo ją i Lietuva., r£{yvenu su jumis vi_. 
Jeigu tai butų tik SLA is-'sajs ’ 
torija, sakyčiau, ji būtų vi-'* 
sai naudinga Lietuvos žmo- i “Laisvė” man yra labab 
nėms; tai būtų gera infor- i didelė dovana. Nuo širdies 
macija. Bet Audėnui rūpč-; linkiu “Laisvei” gyvuoti il- 
jo ne Lietuvos žmones in-! gus metus, o jos bendra- 
formuoti apie SLA, tik šia j darbiams daug, daug svei- 
organizacija prisidengus — katos ir ilgiausių metų...” 
paskleisti savų aętitaiybi-i Matote, gerbiamas skai- 
nę propagandų. Jis, mato-. tytojau, kaip žmonės Lietu
vai, ilgisi ministro vietos vos sostinėje skaito ir įver- 
ir trokšta atgaivinti sme-; tina niūsu laikrašti! 
toninį kontinuiteta, smeto
ninį režimų.

Va tik dėl‘šitokios sme
toninės propagandos T. Są
jungą ir negali praleisti 
Amerikos balso transliavi 
mų. Britų (BBC) translia
vimams T. Sąjungą nekliu
do? Jeigu Amerikos balsas 
teiktų tik informacijas, o 
ne

Pa ryžius. — Francūzijos 
armijos komanda sako, kad 
per penkis mėnesius nužu
dė 5,000 alžyriečių. .

Help Wanted—Fema;

nei

savo propagandų vary- 
T. Sąjunga nekliudytų 
jo transliavimų.

YOUNG GIRLS 18-24
Large Company interested in em

ploying European personnel. Must 
be free to travel and speak passable 
English. $50 per week to start 
while learning. Call SPRING 
7-4745 for personal interview.

MIRĖ
gyve-Vincas Dvariškis, 

no 157 McKinley 
Brooklyne, mirė balandžio 
10 d., Pilgrim State Hospi
tal, W. Glenwood, N. Y.

Kūnas pašarvotas F. W. 
Šalinsko koplyčioj, 84-02 
ne. /

Velionis paliko nuliūdirde 
brolį Antanų Dvariškį, gy
venantį Conn, valstijoj.

Šių liūdnų žinių telefonu 
pranešė Mrs. Lapikaitienė, 
pas kurių vėlioms buvo 
įnamis. Ji dar nežinojo, ku
rių dienų bus laidotuvės ir 
kur. Tų informacijų galite 
sužinoti Šalinsko raštinėj.

LLD 185 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Lite r a t ū r o s 
Draugijos 185 kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 13 d., 7:30 vai. 
vakare, Kultūriniame Cent
re, 102-02 Liberty Avė 
Ozone Park, N. Y.

Dalyvaukite visi. B u 
daug svarbių reikalų. Tar
pe jų turėsime pasiruošti ir 
prie L.L. Draugijos suva
žiavimo. Kp. Valdyba

•!

VELYKŲ PROGA 
DUOKITE GĖLIŲ

Kainuoja mažai, bet turi 
daug reikšmes. Ateikite.ir 
pasirinkite. Su teikite 
džiaugsmo savo mylimiems. 

Mes pristatome bile kur.
GRAND FLORIST, INC.

Mr. E. W. Casper, Mgtr. 
65-37 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

DA. 6-1090
Kalbame Lietuviškai.

IŠPARDAVIMAS
20% Nuolaida ant Visų 
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Drabužių. 
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

599 W. 187th St. (St. Nicholas Ave.) 
IRT 191st St.

Bal. 29 persikelsim 
(po 1556 St. Nicholas Ave. 

(187-188 St.)

Dabar jūs galite aplankyti 
SAVO GIMINES

LIETUVOJE
ir kitas U.S.S.R. vietas.

PAVIENIAI ar GRUPĖMIS.
Tūkstančiai pasitenkinusių 

lankytojų sako apie darbingumą 
COSMOS TRAVEL BUREAŪ, 

Inc., New Yorke, 
kuris tvarkė jų keliones j j vairias 

Sovietų Sąjungos dalis., 
MES PADEDAM JUMS f,. 
SUTVARKYTI VIZŲ IR 
KELIONIŲ REIKALUS.

Informacijų dėl vizų reikalavmų 
ir rezervacijų, prašome rašykite 

arba kreipkitės: • ’ ‘
COSMOS

TRAVEL BUREAU, Inc. 
45 West 45th Street 
New York 36, N. Y.

Tel. Circle 5-7711
COSMOS... padeda keliautojams 

jau nuo 1898.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS) Ūj

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J. 1 
;; MArket 2-5172 j 

:: 426 Lafayette St. i 
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