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Ir mano nuomonė.
Puikus planas, seniai

galvojamas
Visi jie “aniuolai”.
Tebeieško kvailesniu.

Aidiečiai mūsų 
Jų parengimas pr 
madiem buvo gr< 

sirinko vidutiniai.
Operetės “Teismo kamedi- 

:a” pastatymas pavyko gn- 
i'h.u. negu aš tikėjausi. Ko- 

bei ullivan muzika.

diečiams, kreditas

ler uz. sauną si 
pastatyma.

Na. o ateinanti

bus nepaprasta

jos (tam 
tiems li< 
stjsirin kti

muziką myliu-

gražiu 
dymu.

mūsų a id iečių pasi

Tik jau ne patingėkite su
Eilioti, susirinkti. Juk jums
sierns Montello “kaimas“ ;
lengvai oasiek iamas.

Bet kas toliau? Tiek darbo

operetės sitsimokinimą įdėtai ’ 
Argi nebūtu 
ii talkaujant,
‘ Teismo komedija”
na, daleiskime sau.
Conn., Philadelphia.
Baltimore. Md.? K

galima, susitarus 
aidiečiams su 

pasiekti,

Jei m* 
hi?

negaliu iškentėti nepaklojęs 
savo nuomonės apie velioni 
McCarthy. O tai padaryti la
bai lengva, nes ją, tą mano 
nuomonę už mane kuo gra
žiausia suformulavo ir i 
kė labai konservatyvus 
dono “Daily Telegraph” 
faktorius. Jis, išgirdęs
Joe McCarthy mirtį, giliai, bet 
lengvai atsidusęs, pasakė:

Lon-

apie

o ™ ~ u (Naras Crabb esąs gyvas,—
Be McCarthy Amerika bus

švaresne.’’

Labai “keistas”, bet labai 
senas ir puikus planas ateina 

didžiosios Kinijos sostines 
Pekino. Kinijos valdžia esanti 
nutartisi ir patvarkiusi:

Visi viršininkai, visi parei
gūnai, visi valdininkai, visi 
mokytojai, profesoriai, rašy
tojai ir vis kiti taip vadinami 
“baltakalnieriai” šiemet tu- 
i£s patraukti i farmas ir j 
dirbtuves ir ten gerokai pa
prakaituoti!

Tegul padilba, tegul fizi
niu darbu pagyvena' Tai ge
resni bus, tai netaip greit su- 
biurokratės ir susitupės rašti
nėse ir kabinetuose !

Nežinau išmintingesnio ir 
marksistiškesnio plano. Vei
kiausia Mao ir kiti tos milži
niškos Šalies vadovai ir mark
sistai gerai įsiskaitė Engelso 

^mokymus: Socializmo gady
nėje turės išnykti skirtumas 
tarpe fizinio ir protinio dar
be, — kiekvienas p rot i nio 

*darbo darbininkas turės taip 
pat padirbėti ii- prie fizinio 
darbo.

(Tąsa 3-čiam pusi. J

Generalinis streikas Bogotoj; gegužės 24-os 

policija užmušė du studentu Beck as till*! patiekti
ir vienolikos metų vaikuti

Bogota, Colombia. — Stu
dentų išstojimai ir demon
stracijos ,prieš generolo 
Rojaso diktatūrą čia da
bar išsivystė į ką nors rim
tesnio — užvirė generalinis 
streikas ir valdžia ivedė 
faktiną karo stovį. Polici
ja ir /kariai pakartotinai 
puolė demonstrantus, už
mušė du jaunus studentus 
ir 11 metu berniuką, 

k C

Išstojimai prasidėjo, kuo
met paskelbta, kad diktato
rius Rojas planuoja “kai- 
didatuoti” 1958-1962 m. ter
minui. Kadi 
kad opozicija
leista, tas reiškė

į i žinoma,
nebūtų pri- 

kad Ro
jas planuoja sėdėti balne 
dar ketverius metus. Stu
dentai, jaunimo organizaci
jos. ir darbininkai pradėjo 
reikalauti, kad būtų pra
vesti tikrai laisvi rinkimai.

Dabar Bogota yra kaip 
ir okupuotas miestas. Vi- 

įsur gatvių ‘kampuose, šali
gatviuose ir net ant stogų

Pa„ ir
sakote

Paliaulm sutartis tarp Hondūro
! ir Nicaraguos jau vra sudarvta

O J J

Washingtonas. —Iš Cent
ral inės Amerikos gauta ži
nių, kad Nicaragua ir Hon
duras jau pasirašė paliau
bų sutartį. Nicaraguos pre
zidentas diktatorius L. So- 
moza davė įsakymą savo 
krašto ginkluotoms pajė
goms sustabdyti karinius 
žingsnius. Hondūro karinė 
junta, susidedanti iš trijų 
karininkų, išdavė panašų 

dargi Tarybų Sąjungoje. , .
Londonas. — Laikraštis 

“Reynolds News” sako, kad 
naras Grabb yra gyvas, 
kad jis laikomas Tarybų

j Sąjungoje. Kaip žinia, bri-
Į tas naras Crabb pranyko 
praeitą vasarą, i kuomet 
Bulganinas ir Chruščiovas 
kariniu laivu buvo atplau
kę Britanijon. Manoma, 
kad Crabb kokios nors ki
tos valstybės, greičiausia 
Amerikos, įsakymu šnipi
nėjo po vandeniu tarybinį 
karo laivą.

Jo pranykimas sukėlė di
delę sensaciją. Buvo nuo- 

i monių, kad jis šiaip žuvo, 
buvo nuomonių, kad jis už
kliuvo ant kokių nors 
slaptų aplink tarybinį lai
vą užkabintų minų, ir taip
gi buvo nuomonių, kad jis 
gal tapo tarybinės įgulos 
suimtas ir nuvežtas Tary
bų Sąjungom “Reynolds 
News” sako, kad dabar ga
vo patikimai žinių, jog 
Crabb tikrai Tarybų Są
jungoje.

kulkosvaidžiai,

[naudojo prieš 
žmones

išstatyti 
prie kurių budi kareiviai

Policija 
demonstruojančius 
ašarines dujas, taipgi buvo 
pašaukti gaisrininkai, kurie 
švirkštė į demonstrantus 
spalvuotu vandeniu. Tas 
daroma, kad paskui polici
ja galėtų lengviau atpažinti 
aktyvius demonstrantus ir 
juos sumušti arba suimti.

Bogota turi apie milijoną 
gyventojų, beb miestas at
rodo beveik kaip išmiręs. 
Uždarytos ne tik dirbtu
vės, bet ir prekybos įstai
gos. Valdžia paskelbė, kad 
uždaro visus universitetus 
ir vidurines mokyklas, bet 
tokiam įsakymui visai nebu
vo reikalo, neę. mokyklos ir 
taip jau buvo tuščios.

Krašte įvesta karinė cen
zūra.

Budapeštas. — Vengrijos 
parlamentas pradės posė
džius ši ketvirtadienį. v o 

įsakymą savo karinėms jė
goms.
Nicaraguos laikraščiai sa

ko, kad nicaraguiečiai mū
šiuose nukovė 16 hondurie- 
čįų. Kaip teritoriniai išriš
tas konfliktas, kol kas ne
aišku. Abi pusės dabar sa
ko, kad jos kontroliuoja 
ginčijamą sritį, kuri yra 
žinoma kaip Moskitų indė
lių sritis.

Darbo unijų 
kovos lauke
Pittsburgh as. — Plieno D 

darbininkų unijos (United I 
Steelworkers of America) 
19-to distrikto konferenci
joje dalyvavo 200 delegatų. 
Tas distriktas apima Pitts- 
burghą ir apylinkės sritį ir 
turi 50,000 plieno darbinin
kų. Konferencijoje priim
ta rezoliucija už keturių 
dienų darbo savaitę *arba 
penkių valandų darbo die
ną.

Buffalo. — Vėl prasidėjo 
derybos dėl New Yorko val
stijos. AFL ir CIO suliejimo. 
Šiuo • kartu derybos, bent 
pradžioje, sako pranešimas, 
eina sklandžiai.

Hartford, Conn. — Cone- 
neetieuto AFL ir CIO susi
lies birželio 12 d. Abi orga
nizacijos tą dieną laikys at
skiras konferencijas, po ko 
laikys jungtinę.

UfcrMyklte Latevę tavo draugui

savo pasiaiškinimą
Washingtonas. — AFL- 

CIO Etinės praktikos komi
tetas po dviejų valandų se
sijos nutarė reikalauti iš 
Tymsterių unijos preziden
to Dave Becko, kad ji pa
tiektų pilną pasiaiškinimą. 
Tą pasiaiškinimą jis turi 
patiekti ne vėliau gegužės 
24 dienos.

Tuo tarpu Tymsterių-ve- 
žikų (IBT) unijos vadovybė 
posėdžiauja ir bando išdirb
ti strategiją, kaip apginti

Tik 6,000 asmenų atėjo atiduoti 
paskutinę pagarbą sen. McCarthy

Washingtonas. — Kuo
met senatoriaus McCarthy 
lavonas buvo pašarvotas 
Gawler šermeninėje apie 
blokas nuo Baltojo namo, 
ten per kelias dienas apsi
lankė apie 6,000 asmenų. 
Tai skaitoma labai mažu 
skaičiumi,! nes iš karto bu
vo manyta, kad atvyks de
šimtys tūkstančių asmenų 
ir ilgos eilės stovės prie šer
menines. Taipgi nurodoma, 
kad tik dalis atėjusių buvo 
velionio rėmėjai — kita da
lis buvo tik smalsuoliai.

Prie karsto budėjo ma
rinų garbės sargyba. Kaip

Izraelis vis labiau ginkluojasi 
Prancūzijoje perkamais ginklais
Tel Avivas. — Izraelio 

nepriklausomybės, sukaktu
vių karinis paradas užsie
nio kariniams pasiunti
niams parodė sekamą fak
tą: kad Izraelio armija, ku
ri vienu metu buvo vy
riausiai Amerikos gink
luota, dabar yra aprūpin
ta beveik perdėm francū- 
ziškais ginklais, amunicija 
ir apranga. Izraelis, kaip 
atrodo, dabar nutarė būti

Miunchenas. — Bavarijos 
teismas teisia du buvusius 
Hitlerio adjutantus, eks- 
generolą Dietrichą ir Da
chau koncentracijos stovyk
los eks-komandantą Lip- 
pertą. Kaltinimas prieš 
juos yra, kad jie 1934 me
tais, vykstant vidujinei 
kovai nacių tarpe, užmušė 
rudmarkšįniū smogikų va
dą Ernstą Roehmą. Dietri- 
chas jau sėdėjo kelerius me
tus kalėjime; bet už kitą 
nusikaltimą: praeito karo 
metu, jis įsakė Belgijoje 
sušaudyti grupę į belaisvę 
patekusių amerikiečių.

Jakarta. — Vorošilovui 
atvykus ąnti-komunistiniai 
elementai bandė surengti 
priešišką demonstraciją ir 
šaukė “Važiuok namoI” Bet 

Becką, kuris kaltinamas 
unijinių fondų vaginėjime. 
IBT vadovybė smarkiai už- 
atakavo Auto-darbininkų 
unijos vadą Reutherį, kuris 
energingiausiai reikalauja 
nubausti Becką ir kitus li
nijų vadus,' kurie įsivelia 
į finansines machinacijas.

Bet yra žinia, kad ne vi
si IBT vadai sutinka ginti 
Becką, kad yra ir tokių, 
kurie norėtų jo pasitrauki
mo.

žinia, sen. McCarthy buvo 
marinų korpuse praeito 
pasaulinio karo metu.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris į laidotuvių apeigas at
siuntė gan nesvarbų parei
gūną, 1. Jack Martin, buvu
sį senatoriaus Tafto asis
tentą. ... 
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New Yorkas. — Iš spau
dos išėjo Alger Hiss knyga 
“In the Court of Public 0- 
pinion”. Knygos išėjimas Į 
simboliškai, bet visai ne
planuotai supuola su Hiss 
vyriausio priešininko, sen. 
McCarthy,’ laidotuvių diena.

pilna Francūzijos sąjungi
ninke. Amerikoje izraelie
čiai dabar /beveik' ginklų 
neperka, nebent tai tie pa
tys ginklai, kokius, naudo
ja ir francūzai.

Parade izraeliečiai rodė 
ir kai kuriuos tarybinius 
bei čekoslovakiškus tankus, 
kurie, ,sako vietinė spau
da, buvo, paimti kaip kari
nis grobis nuo egiptiečių 
Sinajaus invazijos metu.

policija, nenuoramas išsklai
dė. Bendrai Vorošilovo su
tikimas: buvo masinis ir en
tuziastiškas..

Madyn Monroe laukia 
naujagimio, sako M. G. M.
Hollywood. — MGM fil

mų studijos sako, kad Mar- 
lyn Monroe laukia naujagi
mio ir todėl ji negalės vai
dinti Grušenkos rolėje fil
me “Broliai Karamazovai”, 
kaip tai buvo numatyta. 
Marlyn Monroe, kaip žinia, 
yra ištekėjusi už dramatur
go Arthur Miller. iMilleris 
birželio mėnesį bus* teisia
mas “už paniekos parody
mą Kongresui”, kadangi 
jis atsisakė kongresinei ko
misijai įvard.intį savo buvu
sius ideologinius draugus 
kairiečius.

Segnio atsistatydinimas ir 
kabineto krize gali privesi 
prie parlamentinių rinkimų
Roma. — Kadangi deši

nieji socialdemokratai ir 
jų vadas Saragatas, kuris 
buvo vice-premjerjLi, nutarė 
pasitraukti iš valdžios, tai 
visas Italijos kabinetas at
sistatė. Krikščionis demo
kratas premjeras Segni re
zignavo ir su juom visi ki
ti ministrai. Bet Segni pa
prašė visų ministrų, kad 
ir rezignavus, eiti per ke
lias dienas pareigas, iki 
nauja vyriausybė bus su
daryta.

Prezidentas G. Gronchi 
jau veda pasikalbėjimus 
su įvairių partijų atstovais, 
įskaitant kairiuosius 'so

cialistus. Su komunistais, 
betgi, jis Besitarė.

Manoma, kad .krikščio
nys. demokratai vėl sudarys 
koalicinę valdžią su ma
žiuke Liberalų partija, bet 
be socialdemokratų jiems 
bus žymiai sunkįau išsilai
kyti. Gali būti, kad naują 
valdžią sudarys dabartinis 
Krikščionių demokratų par

kadaise buvo smarkiai kairus
Viena. — Naujai išrink

tas Austrijos prezident A- 
dolf Shaerf . yra socialde
mokratas, bet jis kadaise 
stovėjo žymiai labiau į kai
rę. Po fašistinio 1934 metų 
Dolfuso vadovaujamo per
versmo Austrijoje Shaerfas 
stojo vadovauti socialde
mokratijos “socialistinių 
revoliucionierių sparnui”.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas 'nutarė, 
kad negali uždrausti advo
katui praktikuoti vien dėl 
to, kad jis praeityje buvo 
Komunistų partijos nariu. 
Taipgi negalima uždrausti 
advokatui praktikuoti, jei
gu jis atsisako aiškinti, ar 
jis komunistas, ar ne. Pir
mas nuosprendis (apie pra
eities 1 priklausymą) išneš
tas Albuqueque advokato 
R. Schware byloje. Antras 
nuosprendis (apie pasisaky
mą, ar priklauso ar nepri
klauso dabar) išneštas Los 
Angeles advokato R. Konig- 
sbergo byloje.

Maskva. — čia prasidėjo 
Aukščiausios tarybos posė
dis. Manoma, kad Aukš
čiausioji taryba patvirtins 
naujus valdžios planus de
centralizuoti pramonės 
tvarkymą, suteikti daugiau 
savivaldos atskiroms res
publikoms ir sritims. Tary
ba taipgi svarstys biudže
tą.

tijos generalinis sekretorius 
Fanfani, bet taipgi gali bū
ti, kad pats Segni bandys 
sudaryti naują kabinetą.

Bet jeigu krizė ilgėliau • 
užsitęstų, tai prezidentas 
Gronchi gali paskelbti nau
jus parlamentinius rinki
mus. Kokia nors laikina vy
riausybė būtų sudaryta, iki 
rinkimų rezultatai labiau 
iškristaličuos padėtį. Jeigu 
rinkimai būtų paskelbti, 
tai jie įvyktų po kelių sa
vaičių.

Kodėl Saragatas ir jo so
cialdemokratai pasitraukė, 
Italijoje nė visiems aišku, 
apie tai yra įvairių nuomo- • 
nių. Bet vyriausia nuomo
nė yra, kad tai dar vie
nas socialdemokratų žings
nis link organizacinės vie
nybės su kairiaisiais socia
listais, kuriems vadovauja „ 
Nenni.

Komunistų spauda sako, 
kad būtų geras dalykas 
pravesti naujus parlamenti
nius rinkimus.

Ta grupė, į kurią įsijungė 
kovotojai iš Schutzbundo 
(pusiau karinės darbinin
kų sporto organizacijos) 
veikė pogrindyje. Shaerfas 
tada sakė, kad “Darbinin
kai turi nuversti fašistinę 
diktatūrą ir įsteigti darbi
ninkišką revoliucinę dikta
tūra“, v

Nacinės okupacijos metu 
jis buvo du kartus suimtas, 
bet nesėdėjo kalėjime ilgai • 
— jo kovingumas tada jau 
buvo žymiai išgaravęs. Da- . 
bar Shaerf yra socialdemo
kratas kaip kiti Austrijos 
socialdemokratai, —nei kai
resnis, nei dešinesnis.

Rinkimus jis laimėjo, 
kaip tai jau buvo pranešta, 
2,259,975 balsais prieš 2,- 
160,551, kuriuos gavo dak
taras Denk, kandidatavęs 
kaip nepriklausomas. Nors 
Denkas save vadina nepri
klausomu, visi žinojo, kad 
jis faktinai yra Liaudies 
partijos, tai yra — Austri
jos krikščionių demokratų 
kandidatas.

Dulles konferuos su JAV 
ambasadoriais Europoje
Paryžius. — Sekretorius 

Dulles čia konferuos su A- 
merikos ambasadoriais ir 
misijų galvomis iš 13 kraš
tų. Tai bus viena plačiau
sių Amerikos diplomatinių 
konferencijų Europoje. 
Antradienį Dulles konfera- 
vo su Francūzijos premjeru 
Mollet ir užsienio reikalų 
ministru Pineau.

a W
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COSTELLO
SKAITYTOJAMS gal but atrodys keista, kad šian

dien rašome apie Costello, tikriau — Frank Costello. Bet 
negalime apie jį nerašyti, kada'komercinė spauda pilna 
apie jį “žinių”.

Kas gi yra Frank Costello?
Tai gembleris, tai raketierius; Jis, /pradedant su 

1920 metais, kada Amerikoje buvo paskelbtas blaivybės 
įstatymas, buvo spykizininkų karalius.

Jis — italų kilmės žmogus. Jis, atvykęs į Amerika, 
apsidairęs pamatė, kad čia yra daug durnių ir jis galįs 
juos apmauti, kaip tik nori.

Bet Costello, norėdamas pasiekti “viršūnes,”, nau
dojo tai, ko žmonės bijosi. Jis suorganizavo gengę, jis 
dirbo ne vienas. Jo bijojo kiekvienas, kuris nori gyventi.

Costello pralobo. Jis šiandien gyvena kaip milijonie
rius ar gal dar daugiau: kaip bilijonierius. Jis gyvena 
ištaigingai. Jis gyvena “Central Park \Ves.t” rajone, o 
tai reiškia, kad ten “bile durnius” gyventi negali.

Costello turėjo ir bėdų. Prieš jį valdžia užvedė byla 
dėl to, kad jis suktais būdais Amerikos piliečiu tapo. 
Jis turi reikalo su valdžia ir dėl pajamų už taksų nemo
kėjimą. Jis. net buvo kalėjime pasodintas. Bet niekad 
niekas jam nesakė nieko dėl to, kad jis yra tas kaip yra.

Tokis yra “amerikoniškas gyvenimo būdas”. Tu ga
li būti gengsteris, tu gali būti labai blogas, pilietis, bet 
jei tu nesi komunistas, kovojąs už tai, kad visi žmonės, 
darbininkai ir farmeriai, turėtų gražesnį gyvenimą, 
šviesesnį, ramesnį rytojų, tai tu neturėsi nukentėti.

Komunistų vadovus teismai siunčia į kalėjimą už 
tai, kad jie “galvoja” apie nuvertimą kapitalistinės 
šantvarkos. Bet Costello nėra paliečiamas. Ne! Valdžios 
organai sako, kad nėra Įstatymų, pagal kuriuos geng
steris turėtu nukentėti.

Gerai! Costello, kaip sakėme, gyvena labai ištaigin
gą • gyvenimą. Jis gyvena kaip milijonierius. Prieš 
jį visi lenkiasi. Net gi Antrojo pasaulinio karo metu 
pas jį į namus vyko tokie žmonės, kaip vėliau buvusis. 
New Yorko miesto majoras O’Dwyeris* ir kalbėjosi apie 
tai, “kai]) lengviau būtų karą laimėti”. Pagalvokite: 
tuometinis armijoje tarnaująs leitenantas ar kaip jis va
dinosi, su gengsteriu diskus.uoia tai, kaip karą laimėti!..

Bet šiomis dienomis, atsitiko taip: gembleris Cos
tello pasiryžo iš- kelio pašalinti kitas gengsteris. Kai 
Costello parvyko į ištaigingus savo namus, jį sekęs 
gengsteris įėjo į koridorių, apsidairė ir paleido šūvį. 
Costello laimei, šūvis nepataikė į galvą, į pačius sme
genis, ir jo neužmušė. Bet vistiek pataikė, truputėlį pa
taikė — šūvis iš .revolverio iššautas, praėjo pro pačią 
galvą, tik plėvę nuplėšė nuo jo gudrios galvos^nuo gal
vos. šono. ’

Šovėjas (gengsteris) per daug savimi pasitikėjo. 
Jis ištikimųjų manė, kad moka gerai, tiksliai šauti; jis 
manė, kad Costello nuo vieno šūvio atsiguls amžinai. 
Bet Costello neatsigulė. Nuvežtas į ligoninę, gabių gy
dytojų priežiūroje, jis atsipeikėjo.

MUMS ČIA MAŽIAUSIAI svarbu, ar gengsteris gy
vas, ar negyvas. Mes gerai žinome, kad, jeigu šovėjo 
šūvis būtų pataikęs “ten, kur reikia”, tai jo vieton bū
tų atsistojęs kitas “Costello”. Ir ilgainiui atsistos!

Mums svarbu tai, kad dabar New Yorko miesto po
licija, sukaupusi visas jėgas, ieško to, kuris norėjo 
gengsterį nušauti.

Įdomus dalykas, ar ne?
Jeigu tai eitų apysakoje, romane, ar kaip pavadin

tume, labai gražiai skambėtų.
Bet gi mūsų miesto policija nėra apmokama iš pi

liečių taksų, piliečių pajamomis tam, kad saugotų gengs- 
terius, Kam čia jau svarbu, kad gengsteris nori nušau
ti gengsterį?

Ne! Mūsų miesto policija pareiškė — mes tai skai
tėme tokiame patikimame laikraštyje, kaip New York 
Times, — kad ji dabar stato savo seklius, savo šnipus, 
kurie saugas Costello, kurie rūpinsis- jo gyvybe, kad ki
ti raketieriai ir gengsteriai jo neužmuštų!..

Drauge skaitytojau: ar jūs kada nors matėte tokį 
dalyką!?

Argi mes, mūsų šalis, negali paimti už pakarpos 
gengsterius, argi negalime mes pagalvoti, kad m;ūsų 
miestas būtų saugus nuo gengsteriu?

Žinome labai gerai, kad valdžia komunistus, talpina į 
kalėjimus dėl to, kad jie “tik galvoja”, o gal iš viso ne
galvoja “apie prievartą ir jėgą valdžiai nuversti”, o tuo 
pačiu kartu miestuose, tokiuose kaip New Yorkas, 
gyvena turčiai gengsteriai ir jiems duodama apsauga, 
kad jįj kiti gengsteriai nenukautų, kad jie ’ būtų sau
gūs!

Kiekvienas blaiviai galvojąs žmogus tūrėtų apie tai 
labai rimtai pamislyti.

Socialistinėje santvarkoje tokių dalykų, aišku, ne
galės būti. Dėl to ir gengsteriai visaip, kovoja prieš 

, tuos, kurie veikia už socialistinės santvarkos įkūrimą.

MOTERŲ KAMPELIS
E. ŽEIŽYTĖ j

Nauji gyventojai
Apsakymą s

(Pradžia tilpo geg. 1-ą)

— Tššš... Pareina. Eikš 
čia. Siena nestora, pasi
klausysim, gal ką ir išgir
sime.

Katrė pašoko.nuo kėdės, 
ir abi pritūpė prie Rimgau
do kambario sienos. Rim
gaudo bute pasigirdo džiu
gus vaikų klegesys. Po kiek 
laiko išgirdo kalbą apie klu
bą. Apie Laužonį — nė žo
džio. Agota pakilo ir nuėjo 
prie lango, o Katrė vis var
tėsi keliaklups.tom ant že
mės, pridėdama tai vieną, 
tai kitą ausį prie sienos.

— Va, jau vaikai kieme, 
— patyliais pranešė Agota.

— Ša, Ša, kaži ką kalba 
a p i e vaikus, — modama 
pirštu, tyliai sušnabždėjo 
Katrė.

Laužonių butą rado už
rakintą. iiį buvo kažin kur 
išvykę. Eidama per kiemą, 
ji tarp kitįų vaikų pamatė 
Laužoniuką. Agota jau žio
josi paklausti, kur išėjusi 
motina, bet tuo pat metu 
Laužoniukąs, pasišokėda
mas ant vienos kojos, už
traukė :

Agota prisliuogė prie sie
nos. Per sieną girdėjosi 
Rimgaudienės. balsas.

— O ką darysi? Rastųsi 
tėvai — ir reikėtų vaiką 
atiduoti — gaila ar negaila.

— Pirmiausia 'žiūrėtume, 
kokie tėvai, ar jiems galima 
Algutį atiduoti, — vos gir
dimai kalbėjo Rimgaudas.

Daugiau nieko nepasise
kė išgirsti. Dar kiek patu
pėjusi, Agota, dulkindama 
sijoną, pakilo.

— Va, teisingieji atsira
do! Išlindo. yla iš maišo... 
Pastumdėlio reikia. Kas au
gintų mergaitę? Vargšelis 
tas ir tamposi su ja... Geru- 
Čiai radosi, — plėšojosi 
Katrė.

Agota tylėjo. Ji jau suko 
galvą, kaip čia viską smul
kiau sužinojus: gal prisi
meilinti prie Rimgaudienės, 
o gal vaiką pakamantinėti. 
Bet argi bus jie kvaili... Ne
gi vaikui sakys, kad jie ne 
tėvai...

Tuo metu kažkas nedrą
siai pasibeldė į duris, ir ne
užilgo tarpduryje pasirodė

“Eik, Adomai, iš Rojaus, 
trauk Ago|tą už kojos”.

Visas būrys vaikigalių 
s.uklegeno ir spruko už na
mo kampe. Agota pyktelė
jo: “Ot, šunsnukis! Kas aš 
jam, piemenė? Atsigriebs 
už tai nuo motinos...”

Susikrimtusi grįžo į na
mus. Kieme, ant suoliuko, 
sėdėjo Rinįgaudienė ir siu
vinėjo.

“Gera proga pasikalbėti”,
— nutarė Agota.

— Tai viena, ponia, nuo
bodžiau jat? Kur gi vaiku
čiai, vyras? — saldžiai už
šnekino Agota, prisėlinusi 
prie Rimgaudienės.

Moteris grįžtelėjo.
— Tėvas [su vaikais išėjo 

į zoologijos1 sodą. Įsigeidė 
Jūratė pamatyti mešką! 
Mat, Algis parodė jai pa
veikslėlį, kuriame buvo 
meškiukas, į tai mergaitė ir 
panoro pamatyti gyvą.

— Sakote! ponia, kad tik 
mergaitė npri, o berniukas 
nenori? —į klastingai pri
merkusi akis, žiūrėjo Ago
ta į pašnekovę.

— Sėskitės, šeimininke,
— pasitraukdama siūlų ka
muoliuką ir žirklutes, pa
siūlė Rimgaudienė.

Agota susiėmusi plataus 
sijono raukšles, atsisėdo.

— Žinote, ponia, aš žiū
riu, žiūriu į jūsų vaikučius, 
tokie malonus, tokie gra
žūs, tik jau, berniukas tai į 
tėvus neateidavęs: nei iš 
ndsies, nei iš akių. Lūputės 
tokios, storos. Viršutinė

Algų t i s.
“Vilką mini m, vilkas 

čia”, — mintyse sumetė 
Agota.

— Laba diena, šeiminin

kiek į priekį atsikišusi.
Rimgaudiėnė pažvelgė į 

Agotą ir nusišypsojo.:
— Galvojame, gal kartais 

kito tėvo —r švelnia ironi-
ke, ar ne jūsų šitas auska
ras? Radau ten prie liepos, 
kapstydamas žemę. Mamy
tė siuntė jus paklausti, — 
rodydamas blizgantį skriti- 
nėlį, linksmai čiauškėjo 
berniukas.

Agota kiek sumišo, buvo 
besižiojanti sakyti, kad ne 
jos, bet greit susigriebė. 
Juk jos patvoryje, tai ar.ne 
tas pats kaip ir jos?

— Ačiū, Alguti, seniai aš 
jo ieškojau. Aš tau už tai 
kada nors saldainį.

Vaikutis' ištiesė savo 
minkštą, baltą rankutę ir 
įdėjo blizgutį į Agotos del
ną. Ir tuo atsisveikinęs iš
bėgo. Moteriškės pripuolė' 
prie blizgučio.

— Sakau, dievulis neap
leis. Šio to vertas! — švy
tinčiu veidu džiūgavo Ago
ta.

Katrės akyse sužaibavo 
pavydo ugnelės:

— Jau, sakau, tau, Agotė
le, tai ir sekasi gyvenime. 
Bent jau mišroms pati dau
giau uždėk. Sudėtinėms 
renkame.

Sekmadienio p o p i e čiu 
Agota' skubėjo pas Laužo
mus. Juk jai dabar Rim
gaudai kaip rakštis. O kiek 
miglos apie berniūkštį. 
Kaii) besistengė, nepavyko 
sužinoti, ir gana. Gal Lau
žomai ką žinos. ;

ja palydėjo savo žodžius 
Rimgaudienėį

Agota pajuto ant kabliu
ko užsikabinusią žuvytę.

— O gal iš'tikrųjų ponios 
atsineštinis? Visaip gyveni
me pasitaiko;.. O kodėl ne 
su juo kūrėte šeimą? — at
sargiai kvotė davatka.

Rimgaudienė n e t u re j o 
noro kalbėti. Ji padėjo ant 
kelių siuvinį :.r įsmeigė į to
lį akis. j

— Aš net nepažįstu jo tė
vo, — tarsi į negirdėdama 
savo žodžių, pratarė Rim
gaudienė. I

Abi moteris nutilo. Ne
lauktai ėmė krapenti lietus. 
Debesėlis užstojo saulę ir 
pradėjo smarkiau lynoti. 
Moterys’ pakilo nuo suoliu
ko ir tekinos subėgo į tro
bą. . . '

Pro vartelius klegėdami 
subėgo ir vaikai; kiek to
liau nuo jų atsilikęs ėjo 
Rimgaudas. 1

— Mamyte, mes taip bė
gom, bet lietus vistiek pa
gavo, — čiauškėjo Algutis, 
pirmasis pribėgęs prie mo
tinos.

Motina, išėmusi iš kiše
nės nosinaitę, i šluostė aply-

“Kiba antikristas juos čia 
dabar sunešė!” — pyko 
Agota. — Kada dabar vėl
prisitaikysiu. Et, sterva,

nežino, matai, kas vaiko tė
vas... Bet ir gudri, kaip žal
tys... Ir mergautinį turėjo, 
o štai tokį vyra išsikirto... 
Gudri...”

Praėj us keletai dienų 
vėl gretinosi prie Rimgau
dienės tol, kol užkabino Al
giuką.

— Matau, kad šeimininkę 
labai domina Algiukas, ga
liu papasakoti, — be jokio 
pykčio pasakė Rimgaudie
nė. — Tik vaikas šito nieka
dos neturi žinoti. Na, tai 
klausykite.

— Buvo ką tik po karo. 
Man ėjo dvidešimts pirmi 
metai. Gyvenau ir dirbau 
skaityklos vedėja mažame 
Panemunėlio m i e stelyje. 
Darbas kartais, užsitęsdavo 
iki vidurnakčio, — pradėjo 
ji pasakoti.

“Aišku, aišku, prie kb su
ka. Atseit, jį nekalta. Čia 
darbas, čia naktis”, — min-

CIT!
Iš lūpų į ausis perėjo “cit”.
Jau bus 40 ar daugiau me

tų, kai ten įsikūrė veiklūs, ge
ri draugai, išauklėjo sūnus, 
dukras, kurie irgi jau yra su
sikūrę savo šeimų židinėlius O 
jiedu pasiliko ir vėl tik vienu 
du. Jų sava stuba be skolų, iš
mokėta. Butas su visais šio me
to įrengimais, čia yra ir šaldy
tuvas, televizija, radijas ir t.t. 
Prie stubos garažas, ten auto
mobilius. Trūkumų nėra. Ta
čiau jie tapo lyg apsivėlę, su
stingę. Organizacijoms tik 
duokles užsimokėdami pri
klausė, o į komitetus ar komi
sijas neapsiima ir tiek. Vis bū
davo užsiėmę savais reikalais. 
Sakydavo: laiko neturim.

Jo amato darbininkų lyg 
stokavo, ir todėl jis dar dirbo 
ir taupė ateičiai. Tačiau, tos 
spartos jau nebėra, kuri reikš
davosi seniau, jaunystėje. Siū
lės dąrosi dažniau vingiuotos I 
ir visai į šalį pakrypusios. Die

jo: anksčiau ar vėliau ištuo
kos bus ir mes apsivesime.

Ji gi, išklausiusi jo, lyg ap- 
maudos pagauta, pravėrus lū- 1 
pą išmetė žodelį: “Kvaili! ši-* 
taip tu ištuokų iš jos negausi. 
Ji tau neduos. Kodėl neklau- * 
sei manęs, nesitarei ? Aš tau 
būčiau patarusi.” Ką daugiau 
girdėjo ar ne, bet žodelis 
“Kvaili” giliai įsiskverbė jo o- 
menin.

Jau vėlyvo rudens buvo va
karas, ore tamsu, šaltas šiau
rys vėjas su lietum barbeno 
langus ir, nors ir gerame bute, 
darėsi nejauku, žmona ruošė 
valgį vakarienei, laukė vyre? 
pareinant iš darbo.

Tuoj netrukus parėjo ir jis., 
Ar nelabai sulijo? Kuone sau
sas, jis atsakė. ' '

O aš maniau, kad tave per
lijo iki kaulų, per visą dieną> 
lijo be sustojimo.

Ji, pajutusi, kad jis šiuo 
kartu smuklę aplenkė, todėl 
jam ir sau pripylė alaus stik
lus.

(Tąsa 4-tam pusi.)
tyse Agota užbėgo pasako
jimui už akių.

— Kartą išeinu su drau
ge rudenį iš skaityklos, — 
tęsė pasakojimą Rimgau- 
nė. — O tamsu — nors durk 
į akį. Einame pro švento
rių, pagal špitolę — ten 
kiek sausesnis takas — tik 
girdžiu kažkas knirkia. Pa
sidarė nejauku. Alkūne 
kumštelėjau draugei į pa
šonę, ir abi sustojome. 
Žingsnių negirdėti, o zirzia 
kažkas ir tiek.

— Abi pasukome į tą pu
sę, iš kur girdėjosi balsas. 
Nieko nematyti. Pasilen
kiame ir rankomis graibsto
me patvorį. Aš tik čiupt, 
čiupt — kažkas minkštas. 
Suvokiu, kad tai pamesti
nukas. Pakeliu su visais 
skudurais ir — tiesiai į mi
liciją. Ten prie šviesos ap
žiūrėjome radinį. Pasirodė 
besąs berniukas. Milicijos 
darbuotojus užgriuvo nau
ja bėda: nežino, nei kuo 
maitinti, nei kur dėti, o vai
kelis taip gailiai plyšauja... 
Kažk o k s nesuprantamas

ną išdirbęs, grįždavo namo vis 
daugiau lyg piktas, surūgęs ir 
smuklėje gėręs.

Gal dėlto tarpe vyro ir žmo
nos nesantaika plėtėsi it pikt
žolės tyruose. Jis jau buvo 
.patyręs ir žinojo, kad, va, po 
tokių nemalonumų, jam ryt
diena nebus geresnė, dažniau 
prastesnė. O kaip tą viską ati
taisyti ? Rodėsi, neįmanoma, 
nežinoma ir nesuprantama.

Vieną gražų rytą jam atė
jus dirbti, rado čia jau bese
em inčią moterį, kuri buvo dar 
tik priimta dirbti, prie buvu
sios neužimtos siuvamos maši
nos. Netrukus jiedu susipažįs
ta. Jos būta neištižusios. Mo
kanti maloniai šaipytis ir lyg 
šelmiškai mirkteliant akute, 
kraipytis. Beveik diena iš die
nos greta dirbdami ir visokius 
pokštus krėsdami, vis dau
giau, labiau tartum vienas ki
tą pamėgo ar pamylo. Ir ro
dos, vyrelis kaip ir atkiuto. 
Gal jo vidujinė nuotaika tapo 
švelni ar malonus ramumas 
įsigavo. Dirbti sekasi, siūlės 
re vingiuotos ir daugiau uždir
ba. Rodosi, viskas gerai, taip 
gerai, kaip ir anais jaunystės 
metais!

Kodėl yra taip, kuri prie-

Šeimininkėms
ŽYDIŠKAS COFFEE CAKE

Šis skanėstas buvo vienu1 tų 
Emily Klimaitės iškeptų pyra-* 
gų, kuri ais gardžiavomes 
Yakščių sukakties pokylyje. 
Pirmesnėse dviejose šio sky-„ 
raus laidose paskelbtieji rė- 
ieptai buvo kepimui coffee 
cake su mielėmis, o šis jau be 
mielių.,

Pusė svaro sviesto ir
2 puodukai cukraus, gerai 

sumaišyti sykiu
4 kiaušinius pridėjus vėl 

gerai sumaišyk. Tada pridek:
2 šaukštelius vanilla
4 puodukus miltų, per

sijotų su 3 šaukšteliais baking 
powder ir puse šaukštelio 
druskos. Gerai sumaišyk. Da- 
dėk:

1 pint rukščios grietinės 
(sour cream)

1 šaukštelį baking soda, ge^ 
ra i sumaišyk. *

Filingas
1 puodukas sumaltų riešutų 
pusė puoduko cukraus » 
1 šaukštas cinamono. Gerai 

sumaišyk.
Kepk pasviestuotoj ir pą-

jausmas pagavo mane, ir 
aš, nieko negalvojusi, nuta
riau vaikutį paimti pas sa
ve. Bent kol paaugs. O pa
augusiam nutariau būtinai 
papasakoti apie, jo tikrąją 
motiną, kuri atidavė savo 
sūnų tamsiai, klaikiai ru
dens nakčiai. Tada galės 
pats spręsti, kas tikrieji tė
vai: ar tie, kurie pagimdo, 
ar tie, kurie ruošia ir paly
di į gyvenimą...

.— Vėliau susipažinau su 
Rimgaudu. — Moters bal
sas kiek virpčiojo. — AlgU- 
čiui buvo treji metai, ir aš 
pasukau gyvenimą nauja 
vaga — ištekėjau. Galvo
jau, jei vyrui nepatiks ma
no “kraitis”, atiduosiu į 
vaikų namus, bet vyras ne- 
sipurtė. Tais pačiais metais 
persikėlėme į Kauną, štai ir 
viskas. Jums įdomu? — 
baigė pasakoti Rimgaudie
nė ir atsisuko į Agotą.

Agota buvo išblyškusi, 
lūpos išdžiūvusios.

— Tai motina taip ir ne
atsišaukė? — pagaliau kaž
kokiu kimiu balsu paklausė 
ji-

— Ėjo kalbos, kad kažko
kia pagyvenusi mergelė, 
kuri turėjo naujagimį, iš 
po tos nakties dingo iš 
miestelio. Bet tada po karo 
nebuvo reikiamos gyvento
jų registracijos, kur čia be
surasi. Tiesa, tarp skudurų 
buvo įdėtas nedidelis meta
ms kryželis.

— Kryželis?’ Jūs sakote, 
kryželis?! aiktelėjo Agota.

— Taip, bet* tuo momen
tu, pykčio pagauta, paė
miau tą gelžgalį ir trenkiau 
į patvorį. Motina, mat, at
sirado, kryžium dar paženk
lino!..

Agotos veidas ištįso. Vįe-

r

žastis? Ir po ilgo galvojimo ir 
pasitarimo su čia greta d ir 
bančia moterim sugalvojo: 
“Visada taip tęstis negali. Su 
žmona reikia persiskirti, iš
tuoką gauti. Paskui vest va, 
šia moterį ir vėl iš naujo tver
ti gyvenimą”.

Bet ką sakys sūnūs, dukros, 
anūkai, kurių jau buvo paau
gusių, taipgi draugai, pažįsta
mi ?

Tegu jie sau sako: “žilė gal
von, velnias uodegon”, man 
vis tiek bus smagiau, negu da
bar.

Vieną kartą, susikaupęs, 
įdomiai atpasakojo visą reika
lą savo žmonai ir prašo jos iš
tuokų, gražiuoju persiskirti, 
sugyventą turtelį pasidalinti 
be skriaudų.

žmona, išklausiusi jo pasa
kojimo, lyg apstulbusi, stebė
jo jį, o po kelių minučių ne
jaukios tylos prabilo: Reika
las labai rimtas, leisk man pa
galvoti ir po kelių dienų vėl 
primink man. Dabar . labą 
naktį.

Ir įėjo savo kambarin.
Tuo tarpu jie mažiau ką 

kalbėjosi, nesantaika lyg pa
miršta, vienok jų buvimas vie
name bute dar labiau nejau
kiu darėsi. Dabar ji ieškojo 
pas vieną kitą savo draugę 
patarimo. Prisiminė' jai, būk 
kur nors ką yra skaičiusi, gal 
Dr. Kaškiaučiaus, ar kieno ki
to buvo parašyta liečiant pa
rašius įvykius. Taigi ji rausėsi 
ir LLD ir kitų laidų savo kny
gynėlyje. O jis pasikalbėjimą 
su žmona pasakė greta dir
bančiai moteriškei. Dar pridė-

miltuotoj blėtoj (apie 9” x 13” 
colių dydžio). Blėton supilk 
pusę tešlos, apipilk puse filin- 
go, supilk paskutinę tešlą ir 
ant jos viršaus paskutinę pusę 
filingo. >

Kepk 325 F. karštyje apie 
50—60 minučių (ar kiek ilgė
liau).

T oday’s Pattern

nos akies vokas trūkčiojo. 
Tik staiga ji stryktelėjo ir, 
nieko nesakiusi, išlėkė pro 
duris.

Rimgaudienė n u stebo: 
“Kas jai, nejaugi ji būtų to
kia jautri?”...

2 pusL Laisve (Liberty)

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) • 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 ♦ 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

iadienis, geg. (May) 8, 1957.

Printed Pattern
Printed Pattern 9000: (three 

sleeve versions): Half Sizes 
14%. 16%, 18%. 20%. 22%, 24%, < 
Size 16% takes 3% yards 35-inch.



Jonas Kaškaitis

Pasprukau Amerikon
ATSIMINIMAI

(Tąsa) balto kailiuko antsiuvėliais viršum kiše-
Kai jau grįžti apačion naktigulto, tai 

ir tada dar nosis ir akis ir krūtinę tau 
graužia tos troškinančios, dusinančios 
dujos. Visas tavo patalas atsiduoda du
jomis. O miegas nekoks. Mūsų kajutė 
buvo laivo gale, tai labai supdavo, mė
tydavo laivą aukštyn ir žemyn. Kartais 
bijodavai, kad tu ir žemėn nenusiristam. 
Užmiegu, tai mane vis tie baisūs sapnai 
persekioja. Rodos, aš slapstaus ir šiene 
ir kur, o čia užgriūva kokie sužvėrėję 
Kazokai, rėkauja, ieško tavęs, bado šie- 
n*ą kardais ir durtuvais. O aš gilyn, gi
lyn vis lendu, įsikasti šienan, net dūstu, 
liet man kvėpuot sunku. Baisus slogu
tis! Pabundu, ogi čia kvėpuot sunku 
nuo tų aitrių garų.

Iš tikro, tas nelemtas besislapstymo, 
kazokų baimės, pavojaus, baladonės koš
maras giliai perėmė perdėm mano visą 
organizmą! Ir ilgai, ilgai, labai ilgai vis 
pasivaidendavo man per sapną. Net ir 
dabar, keletą dešimčių metų paskiau, 
ima kartais ir prisisapnuoja ir iškyla 
koks sunkus besislapstymo slogutis.

Važiuodami laivu, stovėdami viršuj, 
stebėdavom tas didžiules bangas ir pur- 

'slus. O bangos įsisiūbuodavo itin smar- 
*kiai, kai skrodėm per Anglijos sąsiau
rį. Buvo truputį apsistoję palei Pran
cūzijos pakraštį. Visai prie krašto lai
vas privažiavo: vanduo ten esąs seklus.. 
Tai stovėjom atokiau, gal ir kokį pus- 
varsti nuo kranto. Matyt buvo žmonių 
pakrantėj. Susėdo i nedidelį garlaivį ir 
privažiavo prie mūsiškio milžino. Įdo
mu buvo stebėt, kaip Prancūzijos ke
leiviai pasiliuoksėdami lipa viršun siau
ru nuleidžiamuoju tilteliu ir sueina į vi
dų, i mūsų didlaivi.

Pora dienu ištiko mus tikra audra. 
Bangos vartėsi, daužėsi, kaip kalnai! 
Mūsų “grafas” tai pakildavo aukštai, tai 
vėl atgal krisdavo žemyn. Jau kaip aš 

‘smarkiai laikinus, bandydamas kiek pa- 
štovėt lauke, aūt blikties! Kad stipriai 
įsitvėręs kur tuviuos, baugu pasidaro, ir 
turiu skubėt žemyn. O čia vemt verčia, 
galva sukasi. Visur privemta, priteršta. 
Žiaukčioja, ožiukus lupa vargšeliai. Ir 
mane ištąsė ir pirmą ir antrą audros 
dieną. Dar kai guli,aukštielninkas, tai 
dar šiaip taip, o tik pabandai atsisėst ar 
atsistot, tai, rodos, tau ir vidurius išvers 

> pro gerklę! Ir mūsų tamsioj kajutėj la
bai retas kuris išsisuko nesirgęs.

Kai dienos būdavo ramesnės, ant 
blikties virė visas laivo gyvenimas. At
sirado vienas kitas su armonika, tam
pė,- liurlino lengvas “maliodijas”, o čia 
trypė, šoko, strapaliojo, sūkuriais su
kėsi šokių mėgėjai. Merginų bei mote
rų buvo permažai, tai jom ir atsikvėpt 
neduodavo. Čia apačioj ant blikties ūžia, 
’dūzgia, šoka, o ten, iš viršutinių gyve
nimų, iš “galerijų” žiūri žemyn ponija, 
stebi teatrą dykai. Kai kur nuskamba 

• daina. Susiburia aplinkui dainos mėgė
jai, traukia, derina balsus, o čia, tirštai 
apstoję, klausosi publika.

Daina — labai užkrečiamas dalykas. 
•Vienoj vietoj kur rėžia žvainą lietuviš
ką dainą, tai, žiūrėk, kur kitam gale, 
pasigirsta rusiška daina, net ir latviška 

Kdaina. Važiavo mūsų kajutėj keletas 
latviukų: visi bėgo nuo policijos, ir visi 
pusėtinai apsi trynę bernaičiai. “Stradnė- 
kų” (darbininkų) dainą užtraukdavo, su

stoję.
•

Sutikau keletą rusų bei gudų, irgi pa
bėgėlių nuo valdžios persekiojimo, poli
tinių. Vienas toks gudas tuoj įpuolė man 
akin, ir mudu pasidarėm draugai. Ste
pan Kutenj — jo vardas. Minsko guber
nijos, Slucko miestelio gyventojas, turė
jęs ten knygų ir “ikonų” (bažnytinių pa
veikslų) parduotuvėlę. Bėgdamas, viską 
paliko, ir pačią ir dvejetą vaikų. Labai 
būdingas vyras, gal kokių 30 m. am
žiaus, ilgas, didelis, už visus aukštesnis! 
Gal kokių 6 pėdų ir kelių colių ūgio. Di
džiuliai- jam ūsai net ant burnos nušvi

lpę, kaip Taraso Grigorijevičiaus Ševčen- 
ą) kos. Ir iš veido jis buvo panašus į Šev

čenką.
Vilkėjo jis irgi labai būdingai. Ilgas, 

iki kelių, melsvas, malorosiškai pasiu
tas, susmaugtas per liemenį “kaptonas”, 
paltas, su balto kailiuko apykakle ir

3 pusi. Laisvė (Liberty) Trečiadienis, geg.

mų. Kelnės plačios, tikrai kazokiškos, 
raudonos, sukištos į ilgus batų aulus. 
“Stany širinoju v čiornojo more”, anot 
Gogalio (kelnės Juodųjų marių platu
mo). O kepurė jo kepurė! Labai aukš
ta, pilko avino kailio (“baraškovaja 
šapka”). Kaip kaminas!

Suartėjau ir su tokiu žemaituku, po
litiniu pabėgėliu. Limontas vardų, gal 
trejetu metų už mane vyresnis ir užau- 
gesnis. Prasilavinęs vyrukas. Skaitęs, 
net Markso ir Engelso “Komunistų Ma
nifestą”. Labai jam patikęs tas veika
las. Buvo jis ir-Vilniaus seime, pasakojo 
apie seimo eigą, apie tūlus kalbėtojus, 
net ir vardus jų minėjo.

Dažnai su karteliu nukalbėdavom apie 
tą biaurų, galvijišką vokiškų matrosų 
keiksnojimą, apie, tą nežmonišką vargą, 
važiuojant tokiu laivu. Bent keli davė 
garbės žodį, iškelsiu visa tai viešumon, 
užprotestuosią prieš toki žiaurų trakta
vimą, rašysią spaudoj. Kiti skeptiškai į 
tai žiūrėjo: nei tu rašysi, nei ką. Nuva
žiuosi ir paskęsi Amerikoj, nebeturėsi 
kada ten vaikytis kokių aprašinėjimų. 
Ir teisybę pasakė. Ir mano krūtinė bu
vo skaudžiai pritvinkus, kupina apmau
do ir geismo atsisaukt į visuomenę, bet 
taip nieko ir neišėjo. Pagavo gyvenimo 
bangos ir nedavė tau nusistovėt. . .

Šita kelionė į Ameriką nusibodo ir 
įkyrėjo iki gyvo kaulo! Paskui ir pa
galvot apie ją nesinorėjo. Turbūt, tai' 
buvo pikčiausias tokiai kelionei laikas: 
kovo mėnesio pabaiga (1906).

Kai ta baisioji audra perėjo, pasidarė 
ramesni orai, ir jau daugiau nebebuvo 
jūrų audros, net iki pat Amerikos. Bet 
vėjai buvo šalti ir pastovėt ilgiau ra
miai ant blikties neduodavo. Vis reikė
jo eit ir eit. Na ir išvaikščiojau aš po tą 
bliktį per dienų dienas! šiaip kur po 
laivą palandžiot nelabai ką teko. Pama
tys koks verstakys matrosas ir iškolios, 
išrėktos tave, išvarys atgal į viršų.

Keturioliktą kelionės dieną pradėjo 
matytis Amerikos pakraščio bruoželiai. 
Stovėjom, laukėm, net man kojos užtir
po, suvargo. Ėmė rodytis ir atskiri pa
statai. Labiausiai visų dėmesį patraukė 
garsioji milžiniška Laisvės statula. Ko
kį ji įkvėpimą sukelia, kokių vilčių pri
pildo krūtinę! Na, staigi pagaliau tas 
taipTlgai lauktas, svajotas laisvės kraš
tas! Jau iš tolo sveikina tolimuosius 
svečius nebuvėlius, išvargintuosius ke
leivius, klajūnus, pavargėlius, istramas, 
išmatas—trantą, iš pasaulio skurdžiųjų 
kampų — šita didingoji, gigantiška lais
vės deivė! Laisvės, laimės kraštas — A- 
merika. . .

Daug, daug vėliau sužinojau, kad ant 
šito Laisvės koloso papėdės žydų tauty
bės poetė Emma Lazarus sukurė. užra
šytas jaudinančias eiles:

“Duok šen — kam kęst vargu —
Vargdienių masę, trokštančią šviesos, 

Nublokštą trantą žemėn, be draugų,- 
Duok šen benamių istramas visas:

Štai žiburys! Su juo kovot saugu”.

Pirmomis balandžio mėn. dienomis, 
rodos, bal. 6 d., 1906 m., sustojom prie 
garsiosios “Gasliagarnės” (“Castle Gar
den”), ant tokios salos (Ellis Island). 

. Patikrino mūsų lavakortes, išlaipino į 
kraštą. Čia pirmą kartą gavom atsisėst 
prie stalo ir pavalgyt. Vėl mūsų akis 
peržiūrėjo, patikrino du gydytojai. Pro
cedūra užėmė gerą porą valandų. Ant
ros ir pirmos klasės keleiviai neprivalė 
pereit per akių inspekciją. Išsikeitėm čia 
ir pinigus. Kišenėj turėjau apie 25 dol. 
Turėjom parodyt pinigus.

Susodino į mažesnius laivus (keltus) 
ir privežė visai prie Niujorko kranto. 
Didžiulėj kazarmėj stovėjo iškeltos pa
kabintos didelės abėcėlės, raidės. Po 
kiekviena raide sustojo keleivių gru
pės. Kieno pavardė prasideda su B, 
tuos ir sugrupavo po raide B; kieno 
pavardės prasideda iš K, tie stovi po K. 
Paskui visi turėjom eit siauru abiem šo
nais 'aptvertu taku ir pereit per varte
lius, kur stovėjo du uniformuoti Ameri
kos imigracijos inspektoriai.

(Bus daugiau)

(May) 3, 1957,

Draugai džiaugiasi, 
priešai dūksta

Mūsų moksleiviai skaito 
Petro Cvirkos “Žemę mai
tintoją” ir stebisi: kaip gi 
Taručio žmonai Monika ga
lėjo nemokėti skaityti ir ra
šyti? O apie Kaziuko mir
tį dvare, pono Jūrmalos 
žiaurumą mokiniai per pa
mokas pasakoja kaip apie 
tolimon praeitin nugrimz
dusius dalykus jiems sveti
mus ir nepažįstamus. Ki
taip ir būti negali.

Būdingiausias naujo ta
rybinio gyvenimo bruožas 
yra šimtai nauju mokyklų, 
klubų - skaityklų, kultūros 
namų, kurie nusėjo visą 
Tarybų Lietuvį. Ir visa tai 
—darbo žmogui ir jo vai
kams. Lietuvių tauta, ta
pusi savo gyvenimo šeimi
ninku, sudarė visas sąlygas 
jaunimui šviestis ir lavin
tis, ugdyti sayo talentus; 
apie tai jų tėvai anksčiau 
tik svajoti tegalėjo.

Todėl tie darbo lietuviai, 
kuriuos gyvenimo skurdas 
carinės patvalcĮystės ir sme
toninės diktatūros metais 
privertė apleisti gimtąjį 
kraštą, šiandien, gyvenda
mi kapitalistinėse šalyše, 
su dideliu pasigerėjimu ste
bi Tarybų Lietuvos jauni
mo šviesų gyvenimą, jų mo
kymąsi. Tai geriausiai at
sispindi pažangioje Ameri
kos lietuvių spjaudo j e.

Tarybų Lietuvos skaity
tojams gerai
žangus Amerikos lietuvių 
rašytojas Rojus Mizara su 
dideliu pakilimu “Laisvėje” 
rašo apie švietimo reikalų 
padėtį mūsų krašte. Jis pa
stebi, kad Tarybų Lietuvoje 
veikia beveik I keturi tūks
tančiai mokyklų, kuriose

žinomas pa-

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

O tai labai sveika bus 
tik santvarkai, ne tik visuo
menei, bet ir pačiam žmogui.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE
ne

dėsto net 22,000 mokytojų. Bet... 
“Tai skaičiai,— rašo jis,— 
kuriuos turėtu kiekvienas 
papasakoti kitiems.

380 gimnazijų! Kada Lie
tuvoje kas nors panašaus 
buvo?!

Ten nestokuoja mokyklų! 
Čia ir glūdi skaisti mūsų 
tautos ateitis.”

Taip, niekada nieko pa
našaus Lietuvoje nebuvo ir 
negalėjo būti. “Tautos va
dui” Smetonai ir kitiems 
“patriotams” pilnai pakako 
turėti vieną Ritą gimnaziją 
savo sūneliams ir dukre
lėms mokyti. O kam, anot 
jų, mokyti darbininkų ir 
kumečių vaikus? Jiems šie 
ponai iki “svieto pabaigos” 
buvo numatę j tarnų dalią...

Liaudies švietimo reikalai 
Tarybų Lietuvoje džiugina 
visus dorus jir sąžiningus 
lietuvius, kuį gyvenimo au
dra juos bebūtų nubloškusi. 
Didelė dalis jų po ilgų kla
jonių metų sugrįžo ir grįž
ta į savo gimtąjį kraštą, į 
Lietuvą, kad patys įsijung
tų į kūrybinį darbą, maty
tų savo vaikus laimingus.

Tačiau mokslo šviesa, ta
rybinės santvarkos metais 
nušvietusi visus Lietuvos 
kaimus ir miestelius, bado 
akis visokiems kardeliams, 
plechavičiams, lozoraičiams 
ir kitiems įvairaus fašisti
nio plauko skalikams. Šių 
“laisvintojų” spauda ir ra
dijas užsienyje varo biaurų 
šmeižimo darbą. Ir tai su
prantama. Kaip nesipik
tins A. Smetonos palikuo
nys, jei jų tėvo buvusiame 
Užugirių

Ar ne laikas labai rimtai 
apie tai pagalvoti ir tarybinei 
Lietuvai, ir visai Tarybų Są
jungai ?

Keypunch Operators. Imm, open
ings. Exp. operators on 0-16 or 
0-24 and 0-26 machines. Steady 
year round employmerit. Center 
City office. 5 day week. Pleasant 
working conditions. Salary com
mensurate with experience and 
ability, excellent company benefits. 
Apply: GULF OIL CO., 1515 Locust 
St., or call PE. 5-4240. Ask for 
Mrs. J. M. Lindelow. (85-91)

pliaukšdami apie 
švietimą Tarybų 
Bet nuo to mūsų 
sėdinčiam naujų 
mokyklų klasėse,

jei “plikos liaudies” masės 
kasdien gyvenimui duoda 
naujus talentus — rašyto
jus, muzikus, aktorius, ga
mybos novatorius. Ir tai vis 
—tarybinės mokyklos auk
lėtiniai. .

Štai kodėl jie už ameriko
nišką dolerį ir “kokakolos” 
butelį kraipo faktus bei 
skaičius, 
liaudies 
Lietuvoj, 
jaunimui, 
vidurinių
gausių aukštųjų ir specia
lių vidurinių mokyklų au
ditorijose, kaip sakoma, nei 
šilta, nei šalta.

—Nieko nebus, ponai, — 
šiandien atsako jiems mūsų 
jaunimas, — mes jau nie
kuomet nemainysime rašo
mos plunksnos ar skriestu
vo į buožės piemens botagą.

“Laisvės” laikraštis, iš
reikšdamas visų dorų už
sienio lietuvių mintis ir lū
kesčius, labai taikliai pa
stebi :

“Lietuvos liaudis, pergy
venusi tamsius, baisius lai
kus, valdant Lietuvą kleri
kalams, valdant fašistams, 
dabar, žinoma, geriau įver
tina įgytą laisvę ir socialis
tinį gyvenimą, kuriamą sa
vo jėgomis, sutelktomis sa
vo rankomis. Užsienyje gi 
gyvenantieji smetonininkai, 
jų artimi talkininkai kleri
kalai, kuriems talkauja, 
beje, socialdemokratai, dar 
vis svajoja apie tai, būk 
j i e m s pavyksią grąžinti 
Lietuvon smurtininkų val
džią ir jų t va rką. J i e ple
pa apie “grąžinimą Lietu
von laisvės” — fašistinio 
teroro, smurto laisvės.

saulė iš vakarų nie
kad netekėjo ir netekės.”

Labai teisingi žodžiai! 
Niekas nesulaikys Tarybų 
Lietuvos žengimo į švieses
nį rytojų. Ir didžiausią 
vaidmenį šioje srityje vai
dina ir vaidins jaunimas, 
tarybinės santvarkos dėka 
gavęs brandos atestatą ar 
diplomą. O jei priešai už 
Atlanto ir bando urgzti, tai 
jiems tinka išmintinga lie
tuvių liaudies patarlė:

Jeigu tikėti lietuviškųjų 
menševikų vadovu Pijum Gri
gaičiu, tai ir jis, ir Amerikos 
Legijono lyderiai, ir tie, kurie 
Kozminus padėjo j beprotna
mį, ir teisėjai, kurie nori su
griauti tą! šeimą, vaikus at- 
plėšdami nuo tėvų, — visi jie, 
iki vienam, yra aniuolai! Be
veik šventieji!

Taip ščyriausiai filosofuoja 
Pijus savo “Naujienose” bal. 
30 d. ilgame apžvalginiame 
straipsnyje, atsakydamas į 
mano krislus apie rusų Koz- 
minų šeimą ir tą su jais susie
tą skandalą, prie kurio yra 
pridėjęs ir Grigaitis savo nela
bai švarius pirštus.

Ar girdėjote tokį atsitikimą, 
kad abudu sykiu, vyras ir mo
teris, kur nors išsikraustytų iš 
proto, būtų buvę padėti į be
protnamį ir ten beveik sykiu 
sugrįžę į protą, ir tapę išleisti 
sveikutėliai? Taip iš tiesų, 
girdi, buvo su Kozminais, sako 
Grigaitis, ir nori, kad mes juo 
tikėtume, o ne Kozminais, ku
rie teigia, kad jie buvo sufrė- 
muoti ir sveiki reakcinių suo
kalbininkų padaryti “bepro
čiais”.

• Grigaitis reikalauja tikėti 
tuo, jog tokios milžiniškos or
ganizacijos, kaip Legijonas, 
lyderiai, kurie nematė ir neži
no šimtų ir tūkstančių senų 
amerikiečių, šeimų tragedijų 
ir dramų, tik iš gerumo ir gry
numo savo mielaširdingos šir
dies baisiai susirūpino likimu

tos dar net rusiškos šeimos! 
Taip pat, žinoma, ir Grigaitis, 
kuris šiaip kasdien rusus 
“maskoliuoja”, tik iš grynumo 
širdies į tą skandalą įsivėlė.

Jis nori, kad mes tikėtume, 
ir tuo, jog visoje milžiniškoje 
Chicagoje visas legijonas ne
besurado ruso, kuris mokėtų 
rusiškai ir angliškai kalbėti ir 
būtų pabuvęs jam perkalbėto- 
ju,o turėjo susiieškoti ir su
rasti lietuvį .Pijų Grigaitį, 
dienraščio redaktorių^ su abic- 
mis laužytomis kalbomis (ru
sų ir anglų) ir pasiimti tik už 
perkalbėtoji^, o ne tam, kad 
jis padėtų legionieriams įti
kinti tą rusų šeimą nebegrįž
ti Maskvon pas tuos “masko
lius” ir “kacapus!”

Tik lieka pasakyti: Grigai
tis sušilęs ieško už save kvai
lesnių, kurie jo nesąmonėmis 
ii melu tikėtų.

“Šuns balsas neina į dan
gų.” Alfonsas Šidlauskas

(Iš “Tarybinio mokytojo“)

FESTIVALINĖ APŽIŪRA
<yHnius. — Ruošiantis res

publikiniam jaunimo festiva
liui, Lietuvos miestuose ir ra
jonuose vyksta festivaliniai 
saviveiklininkų kone ertai. 
Festivalinė apžiūra - koncer
tas įvyko respublikos sostinė
je. Koncerte dalyvavo Vil
niaus Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto, Valstybi
nio pedagoginio instituto ir 
kitų kolektyvų saviveiklinin
kai. Chorai bei liaudies dainų 
ir šokių ansambliai atliko į 
respublikinio festivalio reper
tuarą įeinančias dainas Ir 
liaudies šokius.

Z. Malys

Rochester, N. Y Special!

Gedemino Draugystė rengia vakariene pager
bimui senesnių savo narių, įvyks šeštadienį, ge
gužės 11 d., savoje svetainėje, 575 Joseph Ave., 
prasidės 6:30 vai. vakare.

Maloniai kviečiame ne tik apylinkės visuo
menę, bet ir kanadiečius atsilankyti į šį ban
ketą. Mes pasirūpinsime visus maloniai priimti 
ir tikrai gerai pavaišinsime.

Prašome Dėmesio!

Aišku, jog kiekvienas no
rime linksmai praleisti se
kančią vasarą. Bet kaip tą 
malonumą atsiekti ? Patari
mas: Dalyvaukite piknikuo
se, linksmose sueigose, gra
žiuose parkuose, tyrame 
ore, prie irfuzikos, prie dai

nų. štai mūsų progos:

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Lietuvių Piknikas 

BIRŽELIO 9 JUNE 
LAWRENCE, MASS.

(METHUEN)

BALTIMORE, MD. 
Laisvės Piknikas 

BIRŽELIO 16 JUNE

MONTELLO, MASS. 
Laisvės Piknikas 

LIEPOS 4 JULY

Vakarienė bus kalakutienos su visais geriau
siais prieskoniais. Apart vakarienės bus gera 
muzika šokiams. Taigi užtikriname, kad visi tu
rėsite daug malonumo čia atsilankę.

Rengėjai

Lawrence, Mass
Banketas

Įvks Sekmadienį
Gegužes 19 May

Tai tradicijiniai metinis banketas, susitikimui, 
pasilinksminimui sulaukus pavasario. Banketas < 
bus gražiajame

vare šiandien 
tarybų valdžia atidarė vai
kų sanatoriją? Kaip nesi
jaudins Plechavičius, jei jo 
buvusių kumečių vaikai ne 
tik baigia vidurinę mokyk
lą, bet siekia ir aukštojo 
mokslo? Yira ko jaudintis 
ir buvusiam “Lietuvos ži
nių” redaktoriui Kardeliui,

BROOKLYN, N. Y.
L.L.D. 2-ros Apskrities 

Piknikas
LIEPOS 14 JULY '

Įsitėmykite datas ir daly
vaukite šiuose pasilinksmi

nimuose

’T* t"

Maple Parke
Lawrence-Methuen, Mass
Pradžia 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame vietinius ir kaimyniškų kolonijų 
lietuvius atsilankyti į šį banketą, čia gražiai 
praleisite laiką puikiame ore su seniai matytais 
savo pažįstamais.

RENGIMO KOMITETAS

H



Operetei "^ompano” praėjus
Šios lauktos LKM Choro 

premjeros “Pompano”, per
statytos balandžio 28-tą, Mil- 
dos teatre, atsilankė pamatyti 
apie 7oo žmonių. Autorius šio 
muzikalinio veikalo yra Clem 
II. Daffher’is.

Su nusiminimu reikia pasa
kyti. kad muzika ir visos me
lodijos buvo slegiančios, mo
notoniškos. Orkest racijai ne
buvo kur išsitempti ir nemažas 
< rkestras beveik per visą vai
dinimą turėjo tūnoti arba 

' snausti.
Pati operetės muzika, kaip 

choro, taip ir solistu, sudary
ta žemu registru. Rašytojas iš 
mistiškos žveju salos ir jų gy- 
vmlmo tiek daug legendariniu 
sensacijų Įpynė, kad vaidini
mas užtruko net visas keturias 
'olandas. (Jerbiamajai publi
kai reikėjo iškentėti tą laiką 
prislėgtoje nuotaikoje. Oi! 
kaip bereikalingas buvo tas 
aktorių varžymasis ant sce
nos, tas plepėjimas tuščiu 
nieku. Būtu buvę daug geriau 
ir sąmoningiau, jei vietoje tu 
nieku kompozitorius būtu da
vęs daugiau gyvu dainų ir 
muzikos motyvu. Tada būtu 
1 u r kas puikiau išėję ir klau- 
sovai būtu buvę patenkinti.

Vaidintojai - dainininkai su 
• pasiryžimu savo dalis atliko. 

LKM Choro vokalės jėgos yra 
beveik tobulos, talentingos. 
“Pompano,” tačiau, nedavė 
joms progos Įsijungti i veika
lą. nedavė pasireikšti su pilnu 
ryžtingumu bei gracija.

Operetės “Pompano” cha
rakteriai bvo sekantieji: Nico- 
icte (Nieky) rašytoja —• Es
telle Bogden •. Lėni — Helen 
Stu m bris: Kanto, muzikos mo
kytojas — Paul Dauderis:

----------------------------------------------------------------------------- Į—------ --

Žinios iš Lietuvos
SKAITYTOJŲ KONFEREN

CIJA KNYGYNE
Ukmergės knygynas yra 

vienas iš geriausių respubliko
je. Jo darbo metodai yra ži
nomi ne tik mūsų respubliko
je: apie juos ne kartą jau bu
vo rašyta sąjunginėje spaudo
je. Ypač gražius rezultatus 
knygyno darbuotojai pasiekė 
organizuodami knygų preky
bą knygyno ribų, o taip pat 
pritraukdami visuomeninius 

• Knygų platintojus.
Šiuo metu rajone 6$) moky

tojai ir 57 bibliotekų bei klu- 
bų-skaitvklų darbuotojai pla
tina tarybinę knygą. Už gerus 
darbo rezultatus knygynas 
1656 m. gavo II visasąjunginę 
premiją. Per pirmuosius tris 
šių metų mėnesius knygynas 
pardavė Įvairios literatūros už 
72.253 rb., tai yra 6,000 rb. 
daugiau, negu per atitinkamą 
praeitų metų laikotarpį.

Knygų platinimo mėnesio 
proga knygyne įvyko pirkėjų; 
ir knygų platintojų konferen
cija.

Pranešimą apie knygyno 
veiklą padarė’knygyno direk
torius J. Stankevičius.

konferencijoje pasisakęs 
knygų platintojas Morozovas, 
kuris pernai išplatino literatū
ros už 10.000 rublių, pasida
lino savo mintimis apie kny- 

z gyno darbą. Rajono partinio 
švietimo kabineto vedėja Rim
šaitė papasakojo, kaip uoliai 
miesto ir .rajūno orgenizaei- 
jos padeda knygynui, štai, pa
vyzdžiui, vietos pramonės 
kombinate per vieną dieną bu
vo išplatinta knygų už 500 
rublių. Nuolatiniai knygyno 
lankytojai-pirkėjai : žuljevas, 
stalius Mikoliūnas, medžio 
apdirbimo kombinato meist
ras Petrauskas ir kiti savo pa
sisakymuose kalbėjo apie pa
siekimus, pareiškė eilę daly
kiškų pasiūlymų, pageidavi
mų. Konferencijoje pasisakė 
žinomoji knygų platintoja
Cieškienė, kioskininkai Yla ir 
Lakašauskas.

Konferencijoje buvo pa
reikšti pageidavimai, kad kny- 
gynė būtų daugiau pedagogi
nės metodinės ir techninės li
teratūros. Ypač pasigendama 
vaikų literatūros. Kritikos su

CHICAGO, ILL. MALE and FEMALE

Luis Lopez — Vytautas Yu- 
<’en; Lento, kaimo iždinin
kas. — A. Kaukas; Zapita —• 
Valerija Urbikas. Visi virš ml- 
pėti aktoriai buvo solistai.

Kiti aktoriai, žvejai ir val
dininkai, buvo G. K. Bu d ris, 
Prank Kirka, A. Kaukas, C. 
Sabutis, L. Merkevičius, Ann 
Marquardt, M. Pleškaitiene, 
Josepine Dorinienė. Kaipo 
jaunuoliai pasirodė: Phyllis 
K wain. Violetta Karosas, D. 
K wain. Crbikaitės, Rimkiūtė, 
Peters ir kiti. Dalyvavo ir pat
sai choras.

Visi aktoriai savo užduotis 
atliko taip, kaip buvo iš jų 
reikalauta. Jeigu Clem Deff- 
reris būtu pirmuosius aktus 
sukūręs su tokiu pat intensyv- 
uirnu, kaip ir paskutini aktą, 
kuris buvo pilnas gyvumo ir 
puikios muzikos, viskas būtu 
kitaip atrodę. Festivalis, su 
simboliškai išpuošta strada, ir 
finalas buvo tikrai gražus.

LKM Choro vedėjas Deff- 
neris sukūrė operetę “Pompa
no” Įdėdamas daug pasišventi
mo ir darbo. Juk buvo ir pra
eityje daug pasaulinio masto 
(•peru kūrėju, kuriu premje
ros buvo kritikuotos. Vėliau 
.jos buvo ištaisytos ir jų kūrė
jai tapo pripažinti kaipo gar
sūs muzikai. Jų sukurtos tau
tinės operos yra mėgiamos net 
per šimtmečius ir būna daž
nai atkartojamos publikos pa
sigėrėjimui.

Tikimės, kad operetė “Pom
pano” ateityje bus ištaisyta 

,ir pagerinta. Joje yra nema
žai “deimantukų”, o tik rei
kia juos sumaniai išrinkti ir 
tvarkingai suderinti.

šokiams grojo Samoškos or
kestras.

R. š.

silaukė respublikinė knygų 
prekybos valdyba. Pasisakiu
siųjų nuomone, nepatenkina
mai dirba skyrius “Knyga-paš- 
t.u”. Buvo pageidauta, kad 
daugiatomius leidinius leidyk
la išleistų vienodu įrišimu. 
Dažnai skaitytojai knygose 
landa broko ir todėl prašo 
leidyklų, spaustuvių bei kny
gų prekybos darbuotojus ati
džiau tikrinti knygų kokybę.

Konferencijos metu daly
viai čia pat įsigijo naujai gau
tų knygų.

Koresp.

AIDO CHORAS
Aido Choro paskutinė pa

moka pirm išvykos vaidinti 
operetę Brocktone įvyks gegu
žės 8-os vakarą. Pradžia 7 :30.

Valdyba

CIT!
(Tąsa iš 2-ro puslapio)

Vakarienę valgydami maža 
ką kalbėjosi. Vėliau jis por-

{DOMUS KONCERTAS
Vilnius. — Retas muzikinis 

vakaras — Glazunovo vardo 
kvarteto koncertas įvyko 
Valstybių ė s konservatorijos 
salėje kovo 21 d. (

Koncerto programa buvo 
įdomi ir turininga. Retai tega
lima vienoje programoje iš
girsti du tokius kamerinės mu
zikos perlus — Grigo kvarte
tą g-moll ir Čaikovskio kvar
tetą s-moll.

šiuos kūrinius koncerto me
tu atliko Glazunovo vardo 
kvartetas (J. Lukaševskis, A. 
Rušanskis, G. Ginzburgas ir 
D. Mogilevskis). Kvartetas su 
pasisekimu yra koncertavęs 
mūsų respublikoje jau kelis 
kartus. Tai vienas iš seniausių 
Tarybų Sąjungos kvartetų, 
kuris pasižymi nepaprastai 
stipria atlikėjų individualybe 
ir bendra savo muzikine kul
tūra.

Klausant šio ansamblio at- į 
liekamo Grigo kvarteto, di- Į 
džiausią įspūdį paliko antroji 
— lėtoji dalis. Čia Grigui bū
dingi' lyriniai-dramatiniai mo- 
mentai kvarteto atlikime 
skambėjo labai poetiškai. Su 
didele jėga ir veržliai buvo at
liktos kvarteto trečioji ir ker- 
virtoji dalys.

Dar didesni įspūdį paliko 
Čaikovskio kvartetas es-moll. 
Ypatingai gerai — rimtai ir 
apgalvotai— buvo atliktos 
antroji dalis, kupina nerūpes
tingumo, žaismingumo, ir tre
čioji — pilna gilaus skausmo.

Kvartetas labai stilingai at
liko kelias populiarias D. Mo- 
gilevskio instrumentuotas mi- 
niatūras. J. Pledžinskis

žiūrinėjo, skaitė laikrašti. O 
ji, kaip ir visada, viską su
tvarkė ir televizijoje stebėjo 
rodomą apysaką. Po to rengė
si nakties poilsiui atskiruose 
kambariuose, kiekvienas sau. 
Tyčia ar ne, ji šilimos rodyk
lę padėjo žemai. Garas nešildė 
radiatorių, butas buvo šaltas.

Antanuk! man šalta, aukš
čiau pakelk šilimą.

Gerai, tuoj, man čia pat. 
Va, be akinių ir neįmatau ant 
kurio numerio palikti.

Tai aš pati padarysiu, čia 
prie termostato susiėjo jiedu 
tik naktiniuose, šiuo kartu ji 

buvo užsivilkusi tik gelsvo 
plono audeklo suknele.

Nagi, tu ir graži šį vakarą, 
dabar!

Pirma buvau negraži, ką? 
Visuomet graži.
Ir po šio vakaro jie telpa ne 

tik viename kambaryje, daž
nai ir vienoje lovoje

Cit! Ištuokos neįvyko.
Antanuk

Kuomet sekmadienio popie
ti Lietuviu Kultūriniame cent
re vyko operetės “Teismo Ko
medija’’ vaidinimas, 1 fašistL 
niai dipukai, kaip paprastai, 
vykdė savo tragi-komediją: 
kultūrinių pobūvių pikietavi- 
mą— keli jų, kaip paprastai 
šliaužinėjo šaligatvyje su sa
vo nutrintais senais bepras
miais užrašais.

Operetės vaidinimo antr
akte į publiką prabilo Rojus 
Mizara. Paaiškinęs apie ope
retę ir Aido choro pastangas, 
jis taipgi apsistoja prie kito 
teismo, ne. to, kuris apibūdi
namas operetėje— prie teis
ino, kuris įvyks ateityje ir ku
ris turėtų dominti kiekvieną 
demokratiniai nusistačiusį lie
tuvį. Kaip žinia, kelios savai
tės atgal fašistiniai pikietuo- 
tojai prie to paties kultūrinio

NohYorko^/ž^/zfcr7lnl(>i
N. Y. TeatruoseN. Y. U NIJ 0 S E i Operete “Teisino Komedii

CIO New Yorko miesto ir * ’
maloniai paveikė publikųapylinkės tarybos, taipgi lo

kalinės unijos pradėjo platų 
vajų už pr a ve d imą bedarbių 
apdraudos ir darbininkų kom
pensacijos bilių. Tam darbui 
mano sumobilizuoti bent mili
joną unijistų.

Kad padaryti ant valstijos 
legislator! ų gerą spaudimą, 
manoma pasiųsti į A 1 b a- 
ny masinę delegaciją; ragint 
unijistus rašyti legislatoriams 
laiškus arba juos matyti na
muose; pagirti tiros legislato- 
rius, kurie yra unijoms prie
lankūs ir prašyti juos tuos bi-j 
liūs paremti.

operetės “Teismo

taip apibūdinta

1875 m. kovo 2' 
sako, kad londoRailway Express 1 kompani? 

jos darbininkai, tūlą laiką čia 
streikavę, dabar grįžo darban 
dar nieko nelaimėję.

Jie buvo priversti darban 
grįžti, kuomet kompanija lai
mėjo teismo draudimą strei
kuoti. Bet jie ruošiasi vėl išeiti: 
streikai), jeigu tik kompanija 
neišpildys teisingų darbinin
kų reikalavimų.

gą laiką jas niū- 
vilpaudavo.

Praeitą sekmadienį Didžio
jo New Yorko ir apylinkės 
lietuviai turėjo malonumo ste
bėti ir klausytis dar vieno mū
sų Aido Choro perstatymų — 
šiuo kartu tradicinės Gilberto 
ir Sullivano 
Komedija”.

ši operetė 
programoje :

“Pirmą kartą operetę, kaip 
satyrinę, burleskinę ope<;ą, pa
vadintą “Trial by Jury,’ pa

statė ąutoriai AY. S. Gilbert ir 
A. Sullivan, karališkame teat
re, Londone, 
d. Aprašymai 
n iečiai melodijomis taip susi
žavėjo, jog i 
niuodavo ir s ...____ ....

“Lietuviu kalba dainas pa
juosė ir originaliai muzikai 
i pritaikė šalinaitė ir Jeskevi- 
čiūtė. Aidiečiams operą pailgi
no ir paįvairino 
lis, Įrašydamas jon trumpų pa
sikalbėjimų.”

Jonas Kask ai

N. Y. unijos aktyviai daly
vauja vajuje, kad geg. 17 d. 
pasiųsti į Washingtona di-

O apie jos 
nia:

ės turinys
turini taip sako-

džiulę masinę delegaciją pil- 
grimadai-kovai prieš negrų 
sc gi’ega c i j ą, diskriminaciją.

Daugelis unijų lokalų jau 
turi paskyrę tam tikslui dele
gacijas ir finansus.

“Nuotaka Angelina užvedė 
bylą prieš savo sužadėtinį Jur
gį už tai, kad jis paliko ją, 
kaip sakoma, “prie pat bažny
čios durų”. Tai tikrai skanda- 
1 iškas pasielgimas, ir miesto 
gyventojai, nujausdami, kad 
čia bus “sultingas” teismas, 
nekantriai 1 a irk i a teismo pra
džios

“Pasirodo, 
jam Jurgiui 
daugi visi pri 
nariai reiškia

kad kaltinama- 
bus blogai, ka- 

saikintieji teismo 
jaunuolei skun

dėjai šilčiausią simpatiją. Ne
rūpi teismo 
čiam teisėju 
tokią gražuoi

Tai pirmas
me ■—

principai ir pa- 
i, pamačiusiam

aktas. O antra

“Visiems vėl susirinkus ir 
nusiraminus, Angelines, advo
katas pradedą? dėstyti bylos 
dalykus. Ir taip sklandžiai ir 
skaudžiai .dėsto, kad Angelina 
vos neapalpsta, ir vėl teisėjas 
ii teismo nariai “atiduoda jai 
visą širdį.” Angelina prabyla, 
kad ji vistiek myli Jurgį ir no
ri jį atgauti. Jurgis, jau pamy
lėjęs kitą merginą, bando atsi
sakyti, aiškindamasis, kad jis 
esąs girtuoklis' ir veidmainys. 
Tačiau, sako jis, jeigu jie nori, 
tai jis Angelina ves, bet teis
mas turėtų pavelyti jam vesti 
ir antrą jo my| etinę.

“Toks Jurgicį) pareiškimas 
supurto, visą teismą. Pagaliau, 
teisėjas, nekan raudamas, siū
lo tokią išeitį — jis pats ves 
Angelina! Teismas tuo ir 
baigiasi, nors i visai ne sulyg 
tikrais teismo nuostatais.”

Kaip matome iš apibūdini
mo ir turinio, operetė, kuri sa
vimi sukelia juoko, turi leng
vumo ir skaidrumo. O jos rnu- 

Demokratiniai lietuviai gins 
chuliganų užpultus veikėjus

centro žiauria' sumušė šio 
centro direkcijos narį Kalvai
tį, jo žmoną ir Jasinskienę — 
kurie visi jau" senyvi žmones, 
beveik gali bCti mušeikų tė
vais.

teismas-magi- 
dabar perdavė

rodę, kad tie

Kaip žinia, 
stratas bylą. 
specialiai teisminei sesijai.

R. Mizara m;
užpuolimai tai] nėra paprasti 
chuliganu išsišoldmai, o jų są
moningas bandymas suduoti 
smūgį mūsų pažangiai spau
dai, įstaigoms ir pobūviams. 
Jis nurodė, kad jokie tokie 
naujų atvykėliui chuliganų už- 
simojinąai neišgąsdins senų 
Amerikos lietuvių darbo žmo
nių. Publika j 
sutiko griausmingais 
tnais. Pasiryžta 
ginti medžiaginiai ir morali
niai ir nesileisti 
zuojami.

šiuos žodžius 
plojL 

užpultuosius

fašistu terori-
4 pusi. Laisvė (Liberty) Tiečiadienis, geg. (May) S, 1957
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zika, kaip bendrai Gilberto- 
Sullivano operečių, melodingai 
maloni ip lengvai klausoma.

Gerai nusisekė
Taigi, medžiaga buvo tinka

ma. o taipgi galima pasakyti, 
kad Aido chcfras tą medžiagą 
Įstengė gerai sunaudoti — 
spektaklis buvo pilnai pasise
kęs ir patenkinantis.

Choro vadovė Mild red 
Stensler prieš pradedant ■vai
dinimą trumpoje prakalbėlėje 
paaiškino publikai opere
tės reikšmę ir taipgi padare 
kelias pastabas apie prisiren
gimą. Ji nurodė, kad be tragiš
kai mirusio akompanisto Bale- 
vičiaus, jai pačiai teks akom
panuoti ir tuo pačiu laiku, ant 
kiek galima, dainavimui vado
vauti. Ji iš anksto atsiprašė ga
limų nedateklių ir silpnumų.

Pasirodė, betgi,
Įspėjimai buvo kaip ir berei
kalingi — choras 
sklandžiai, harmoningai, 
dinimas ėjo taip pat.. O pačios 
mokytojos a kompanavimas 
buvo geras.

kad tie

dainavo 
val

N. Ventienė Angelines rolė
je, Tadas Kaškiaučius — tei
sėjo, Elena Brazauskienė — 
advokato, Petras Grabauskas 
— sargo, Jonas Grybas — kal
tininko ir Nastė Buknienė bei 
A. Juškevičienė pamergių ro
lėse buvo šios operetės vyriau
sieji vaidintojai. Teisėjas Ta
das Kaškiaučius buvo ypatin
gai geroje formoje šiuo kartu 
balso atžvilgiu, taipgi Ventie
nė, Brazauskienė ir Grabaus
kas. Brazauskienė vaidino ad
vokatės rolėje su tinkamo ju
moro prieskoniu ir tam tikra 
malonia braviura. Ventienė 
buvo tinkama savo pusiau tra
giškai rolei. Grabauskas su
darė įspūdingą sargo figūrą.

Choras puikiai pasirodė
Bet nereikia pamiršti teis

ino narių (J. Juškos, V. Kaz
lausko, C. Yuknio, C. Aleksy
no, G. Klimo, J. Kabarsko ir 
V. Žilinsko) bei žiūrovių (V. 
Bunkienės, K. Rušinskienės, 
B. Briedienės, O. Čepulienės, 
O. Kazlauskienės, E. Miza- 
rienės, M. Thomas, llsos Bim
ba, S.. White, S. Sasnos ir M. 
Misevičienės) — šie visi prisi
dėjo ne tik savo geru- ir gyvu 
vaidinimu masinėje scenoje, 
bet ir tinkamu periodiniu 19-o 
šimtmečio spalvingu apsiren
gimu. Buvo girdėta nuomonių, 
kad choras ypatingai gerai at
rodė šiuo kartu. Scenos įren
gimai, kad ir paprasti, irgi bu
vo skoningi ir tinkami.

Operetė, kaip sakyta, turė
jo du aktu ir jie buvo neilgi. 
Bet operetė paliko labai gerą 
įspūdį, viskas buvo, kaip vie
nas jaunos kartos svečias išsi
reiškė — “short and sweet” 
—trumpai ir saldžiai.

Na, tai “Aidas” ir jo entu
ziastiškieji dainininkai bei 
mokytoja Mildred Stensler 
gali įrašyti dar vieną puslapį į 
savo storoką pasisekimų kny
ga.

Beje, senas aidietis J. Alek- 
saitis, buvęs choro narys ir 
smuikininkas, kurs dabar gy
vena Gonnecticute, rekordavo 
visą operetės eigą. Tas pats 
Aleksaitis po vaidinimo suren
gė vaišes visiems operetės da
lyviams. Visi skirstėsi malo
nioje nuotaikoje.

B.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Dėl gražiai išrodančių kostiu
mų, kreipkitės pas mus. Mes 
kostumerskai pritaikysime tuxe- 
dus ir kitus vakarinius kostiu
mus. Vėlliausių madų visokiems 
pokiliams.

LA FORGIA FORMAL WEAR 
24-31 Steihway Street 

arti Astoria Blvd.
Astoria, L. I. RA. 6-4206.

Mews teatre 
Descending, 

teatre — Briga-

Greenwich 
drama Orpheus

Adelphi
d oon.

Cherry Lane teatre — Pur
ple Dust. .

Plymouth teatre — A Hole 
in the head

Morosco teatro — 2d a j or
Barbara. ,•

OPERA VELTUI
Opera Faustas bus persta

tyta Amato Opera teatre, 159 
Bleecker Street ši penktadie
ni, šeštadienį ir sekmadieni. 
Prasidės kaip 8:15 vai. vaka
re. Iš anksto užsiregistravę 
gales veltui tą operą pa maty
ti.

TELEVIZIJOJE
1947 metais geg. 7 d. buvo 

pirma N. Y. “Craft Television 
Theatre” programa, kuomet 
newyorkieciai teturėjo t i k 
32,000 televizijos priimtuvų.

šiuo metu, 10 metų praė
jus, jau milijonai nowyorkie
čių turi televizijos priimtu- 
v us', o visame krašte — 45 
Ii jonus.

ni i-

Tai didelis progresas.

PAVOJINGAS ŽAISLAS
Brooklyn© vaikai band? pa

žaisti su tikru šautuvu, ku
liam iššovus sunkiai buvo su
žeistas 11 metų vaikas Rich
ard Wise.

DARBAI (PADAUGĖJO
Kaip N. Y. Valstijos indus

trinis komisionierius Lubin in
formuoja, kovo mėn. N. Y. 
valstijoje darbai padidėjo. 
Visoje valstijoje dirbo arti še
ši milijonai žmonių.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuonos susirinkimas 
įvyks geg. 10 d., 7:30 v. v. 1150 
N. 4th SI. Naciai malonėkite da
lyvauti laiku, ir užsimokėkite duok
les už 1957 - m. Turime ir kitų 
svarbių reikalų. Valdyba.

(88-90)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 

gegužės 13 d., 7:30 v. v., 29 En
dicott St. Nariai stengkitės daly
vauti susirinkime, nes yra svarbu, 
vasariniai parengimai jau prasidės. 
Bus raportas Vilnies suvažiavimui 
sevikinti parengimo ir kiti reikalai. 
Kp. Sek r. • (90-92)

BROCKTON, MASS.
Svarbus- parengimas

Paskutinis pakvietimas pamatyti 
gražią operetę "Teismo Komediją.r 
kurią suvaidins garsusis Aido Cho
ras iš Brooklyno, vadovybėj Mildred 
Stensler. Rengia Lietuvių Tautiško 
Namo Draugovė, šeštadienį, gegužės 
(May) 11 d., Lietuvių Tautiško Na
mo Viršutinėje salėje, 668 No. Main 
St., Montello, Mass. Pradžia 7-tą 
vai. vakare.

Prašome vietinius ir iš apylinkės 
atsilankyti pamatyti šią gražią ope
retę ir koncertą.

Aidiečiai atvyksta iš New Yorko 
7-mis mašinomis. Pasidarys nema
žos išlaidos, todėl Lietuvių Tautiško 
Namo Draugovės šio parengimo ko-
mitetas nuoširdžiai i lauks jūsų vi
sų atsilankymo. Iš atsilankymo tu
rėsite dvi naudas: viena — maty
site gražų parengimą, o antra — 
draugiškai pasikalbėsime apie atei
nančios vasaros piknikus. Bendrai, 
pasimatysime, pasisveikinsime, visi 
kartu linksmai laiką praleisime.

Geo. Shimaitis (90-92)

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iš 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y

Parašė L. Prūseika

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis

Aheln.ii (’:i(<*trrijos Darbininkui 
t

Visiems Siflams
Kreipkitės Asmeniškai 

*
AL. GREEN ENTERPRISES

c/o FORD MOTOR CO.
I CAFETERIA
i

Rouf 17, Mahwah, N. .1.

(84-90)

HELP WANTED—FEMALE

Patikima moteris. Dirbti viriu-* 
vėje. $50 už 6 dienas. Ekstra už 
viršlaikius. Nuolat. Pašalpos.

WHITTAKERS >
RESTAURANT 

152 Greenwich St. *
Hempstead. L. L, N. Y.

IV. 6-9547.
(89-91)*

HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAI
PIRMOS KLASES

Operuoti sunkiems darbams Lathe. 
.Apmokamos \ akacijos.

Nuolatinis darbas.
J. V. PILIEČIAI

AERODYNAMIC 
LABORATORY

527 Atlantic. Ave., Freeport, N. V.» •

MA. 3-0806.

(87-93)

Išmintingas ir patikimas jaunas 
xyras. Prie pakavimo ir abelno dar- . 
bo raštinėje. Nuolatinis darbas, 
gera alga. Geros darbo sąlygos.

CARL ZEISS, INC.
485 5th Avė., N. Y. ( . 

M C. 7-0260.
(89-91)

REAL ESTATE
MASPETH

60th St. & 60th Ave. Naujas na
mas, 2 šeimom. Po 4’2 ir 3 kam
barius. Kaina $2^.500.

Skambinkite:
EI). 3-2050 ar AP. 7-6387. «

(88-94)

MALE and FEMALE

STALŲ
PATARNAUTOJOS

• MERGINA PRIE BUFETO

• VIRTUVEI DARBININKAI

• VALGŲ NEŠIOTOJAI

• INDU MAZGOTOJAI

DEL LUNCHEONETTE

Daliai Ar Pilnam Laikui
Daug darbininkams pašalpų. 
Kreipkitės asmeniškai- pasita
rimai pirmadieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 9:30 
A. M. iki 5:30 P. M.

J. J. NEWBERRY’S
Green Acres Shopping

Valley Stream
Long Island

(89-92)<

SERGA
Daily Workerio redakci

jos narys ITarry Raymond pa
sidavė operacijai Mt. Sinai li
goninėn.

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema. *
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iiMATTHEWAji
BUYUS

C , (BUYAUSKAS) ;;
< • ■»

; • LAIDOTUVIŲ ;;
č DIREKTORIUS

»OC—06- : i

:: 426 Lafayette St.;:"
•; Newark 5, N. J. f •

MArket 2-5172 ’ L
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