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KRISLAI
Krislai
B. Raila aiškina.
Kodėl neparašyti?
A. Alanto jubiliejus.
Galėtų sukurti.

Rašo R. Mizara

Sako, kaž kas kvietė -T. 
Tysliavą, B. Railą, J. Grinių ir 
kai kuriuos kitus, asmeniškai 
pažinusius poetę Salomėją Nč- 
i į, kad parašytu apie ją savo 
^įsiminimus.

: i
Pasinaudodamas ta proga. | 

B. Raila Vienybėje parašė arti Į 
pilną puslapi. aiškindamas, ■ 
l.(fdėl jis nerašo apie poetę.* 
Jis taip samprotauja: jei Lie
tuvos spauda užtikrins jam, 
kad jo raštą dės taip, kaip jis 
bus parašytas, tuomet jis ra
šys. O jei neužtikrins, tai ne
rašys.

Man atrodo, toks samprata-1 
rimas nėra jau labai gudrus. 
Nemanau, ar atsiras tokia re
dakcija, kuri iš anksto pasa
kys tam ar kitam, kad .jo raš
tą įtalpins taip, kaip jis para
šytas. Kas gi žino. Ką B. Rai
la mano rašyti. Taip, Raila 
pažino poetę asmeniškai, bet 
ju keliai buvo kitokie: poetė 
ijšė prieš lašzmą, o B. Raila 
dirbo tam. kad sutvirtinti sme
toninę santvarką Lietuvoje.

*
J. Tysliava, rodosi, apie Sa

lomėją Nėrį kadaise yra savo 
laikrašty rašęs. Tai kodėl gi 
B. Raila negali parašyti apie 
ji* tai, ką jis mano, na, kad ir 
Vienybėje, kur Jo straipsniu 
matyt redakcija netaiso?

Kalbėsime vienaip ar ki- 
t;»ip, Salomėja Nėris buvo 
pati žymiausia lietuviu tautos 
poetę-patrijote. Apie ją pasa
kymas to ar kito neigiamo žo
džio, jos vardo kaip poetės 
nei kiek nesumažins. Gi B. 
Raila, matyt, norėtu apie ja 
rašyti neigiamai.

Tautininkų Dirvoje tūlas V. 
'Tumas rašo savo pasikalbėji
mą su Vytautu Alantu.

V. Alantas, tenka pirmiau
siai pasakyti, kadaise. Smeto
nos viešpatavimo Letuvoje 
metu, buvo didelis žmogus. Jis 
ė} o “Lietuvos Aido” vyriausio 
redaktoriaus pareigas. Tas 
laikraštis buvo valdžios orga
nas. oficiozas, kaip sakoma.

Ką V. Alantas dirba, atvy
kęs j Detroitą, nežinau. V. 
Tumas sako, kad jis jį rado 
‘.‘stikliniame ■ kambarėlyje”, 
cidviame, su dideliais langais 
veranda, išeinančia į kiemą, 
“kur rašytojas įsikūręs.”

V. Alantas esąs parašęs jau 
keliolika scenos veikalų, — 
trylika jų parašęs Amerikoje. 
Šiemet sukaks 25 metai, kai 
jis rašo scenos veikalus. Kai 
kurie jų, sako, buvo kadaise 
statyti Kauno ir Vilniaus te
atruose.

Neteko man nei skaityti nei 
matyti scenoje nei vieno Vr 
Alanto scenos veikalo, todėl 
ringaiiu nieko apie juos saky
ti.

Bet man veržiasi į galvą to
kia mintis: Kodėl gi V. Alan

tas negalėtų sukurti tokio sce
nos veikalo, kurį būtų galima 
šiandien pastatyti Vilniaus ar 
Kauno teatrų scenoje?

Jis mėgsta rašyti, sakoma,

L e n k i j a ir Čekoslovakija 
pabrėžė, kad nebus leista 

vokiečiams atimti sritis

Chruščiovas patiekė T.S.R.S* 
pramonės perorganizavimo 
planus Aukščiaus. Tarybai

Praga. — Dvi slaviškos 
socialistinės Rytų Europos 
šalys pabrėžė, kad jokiu 
būdu nebus leista vokiš
kiems revanšistams milita- 
ristams atimti sritis, kurias 
vokiečiai laikė užgrobę ir 
kurios dabar yra išlaisvin
tos. Tą bendrą pareiškimą 
padarė Lenkijos premjeras 
Cvrankevičius ir Čekoslova
kijos valdžia. Kaip žinia, 
Cyrankevičius per penkias, 
dienas viešėjo čia ir laikė 
pasitarimus su čekoslovakų 
vadovais.

Bendras komunikatas 
pabrėžia, kad Lenkija ir 
Čekoslovakija vieningai 
laikosi nuomonės, jog Ode
rio-Neisės. rubežius tarp 
Lenkijos ir Vokietijos turi 
likti nuolatiniu. Šis rube
žius, kaip žinia, yra į Va
karus nuo Šlionsko ir Pa- 
možės, tai yra, buvusių 
Silezijos ir Pomeranijos 
provincijų, kurios dabar 
yra Lenkijos, bet į kurias, 
vokiški militaristai Bonno- 
je reiškia pretenzijas.

Taipgi pasisakyta prieš 
vokišku ekstremistu mil i- v U

Honduras kaltina Nicaragua, kad 
sulaužė paliaubas; atsinaujino 
ir kariniai veiksmai pasienyje
Tegucigalpa. — Hondūro 

valdžia sako, kad nicara- 
guaiečiai sulaužė paskelb
tas karines paliaubas ir 
atnaujino karinius veiks
mus. Mūšiai iš naujo vyks
ta Cifuentes srityje, sako 
Honduras. Hondūriečiai sa
ko, kad Nicaraguos kariai 
bandė peržengti rubežių, 
bet jie buvo atremti.

Tuo tarpu Nicaraguos 
diktatorius Somoza Man- 
gauoje pareiškė, kad nieko 
panašaus nebuvo, kad ni- 
caraguaiečiai neatnaujino 
kariniu .veiksmu.'v 4-

Amerikos. Valstybhi Or-

komedijas. Ar gi nebūtų įdo
mu, jei jis sukurtų komediją 
apie . tuos dipukus, kurie, 
užuot skaitę maldaknyges ar 
noveles, velij'a geriau skaityti 
banko knygutes?

Alantas gyvena Detroite — 
Kordo ir General Motors kara
lystėje. Daug lietuvių darbi
ninkų dirba automobilių pra
monėje — sunkiai dirba. Ko
dėl neparašyti veikalo apie jų 
buitį, siekimus ir kovas dėl 
didesnio duonos šmotelio?

Būtų nebloga parašyti ko
mediją ir apie tuos, kurie pi- 
kietuoja Amerikos lietuvių 
kultūrines pramogas.

Štai, praėjusį sekmadienį 
Aido Choras Richmond Hill, 
N. Y., statė Giilberto ir Sulli- 
vano operetę “Teismo kome
diją.” Na, o dipukai ir čia pa- 
lodė savo kultūrą, padovano
tą jiems Hitlerio: jie pikieta- 
vo.aidiečių parengimą!.. 

taristų pretenzijas į Sude
tų kraštą, kuris dabar yra 
Čekoslovakijos dalimi. Tie 
patys ekstremiai vokiški 
militaristai reiškia preten
zijas ir Į Lietuvos Klaipė
da, v

Čekoslovakijos ir Len
kijos spauda pabrėžia, kad 
Cyrankevičiaus vizitas Če
koslovakijoj sutvirtino san
tykius tarp dviejų socialis
tinių šalių — Čekoslovaki
jos ir Lenkijos, ir trijų bro
liškų artimai giminingų j 
slavišku tautu — čeku, si o- t V k z
vaku ir lenku, k k I

1

Neoficialiai pranešama, 
kad Cyrankevičius kėlė 
klausimą, kad Čekoslova
kija vėl turėtų įsileisti Len
kijos spaudą. Mat, nuo to 
laiko kai Lenkijoje prie 
vairo stojo Gomulka ir po 
nauju kursu spaudoje pasi
rodė daug laisvų diskusijų, 
čekoslovakai draudė įsileis
ti Lenkijos laikraščius ir 
žurnalus. Čekoslovakų lei
diniai, iš kitos pusės, visą 
laiką pardavinėjami Len
kijoje.

ganizacija, trumpai žinoma 
kaip OASj pasiuntė tam 
tikrą misiją, kad pažiūrėtų, 
kas dedasi. Misija nuskri
do iš Amerikos Jungtinių 
Valstijų C-47 orlaiviu. Ji 
susideda iš dviejų Ameri
kos JV karininkų ir vieno 
civilinio Columbijos parei
gūno.

Taipgi sudaryta platesnė 
OAS misija, kurion įeina 
Meksikos, Argentinos, JAV 
ir Panamos atstovai. Ta mi
sija taipgi išvyko link Hon- 
duro-Nicaraguos. pasienio.

Macmillan pas 
kanc. Adenauer j

Bonna.—Britanijos prem
jeras Macmillanas apsilan
kė pas V aigarų • V okie ti j os | 
federalinės ' * respublikos 
kanclerį Adenąuerį, Jie il
gai tarėsi taip vadinamos 
Vakarų Europos' gynybos, 
ekonominiais ir kitokiais 
klausimais. Pasitarimuose 
iš abiejų pusių dalyvavo ir 
kariniai bei ekonominiai pa
tarėjai.

Macmillano vizitas yra 
pirmas Britanijos premjero 
apsilankymas pokarinėje 
Vokietijoje.

Washington's. — Tarybų 
Sąjungos valdžia įsakė A- 
merikos ambasados antram 
sekretoriui Martin Rowe 
Jr. apleisti šalį. Jis kaltina
ma^ “užsilaikyme, kuris 
netinkamas diplomatui”.

Stokime j Vajų Sukėlimui Laisvei
$10,000 FONDO

Džiaugiamės', kad šiuom kartu vajaus sąskaita su
kėlimui $10,000 fondo gražesnė už anksčiau paskelbtąją. 
Linksma, kad gražiai eina prietelių verbavimo reika
las. Tas yra pats pagrindinis dalykas fondo sukėlimui.

Jau pradedama ir pramogas ruošti vajaus reika
lams, labai gražu! Rengkite ką tik sumanydami ir 
rengkite visur. Pramogos yra labai svarbus dalykas.

Dabar fęndo reikalas stovi šitaip:
| PRIETELIŲ KLUBAS

F.MuzikeVičius, Bayonne, N. J........................ $25.00
Elizabethietis.........................  • • .................... 25.00
A. Vaitekūnas, Elizabeth, N. J........................... 25.00
A. ir S. Matuliai, Jersey City, N. J..............,,. 25.00
Anna ir Paul Jay, Brooklyn, N. Y...................... 25.00
Laisvietis iš Bayonne, N. J..................... • •.. 25.00
A. Sopaitiš, New York City, N. Y.................. 10.00

AUKOS
L. Prūseika, iš Chicagos, prisiuntė $25 ir raščiuką 

nuo chicagiecio R. S. D., kuris išreiškia: “Nors esu ligo
nis priimkite nuo manęs šią auką”, širdingai ačiū ligo
niui R. S. D. ir linkime jam greitai sustiprėti sveikatoj.

John Chelus, Fords, N. J...............• •.............. $15.00
P. Babarskas, Hollis, L. 1........................................15.00
M. S., Brooklyn, N. Y..................... • •................. 15.00
M. Makaiįevičius, Brooklyn, N. Y.........• •............. 10.00
A. ir D. yeličkai, Rego Park, L. I....................... 10.00
Z. Gailiūljias, Brooklyn, N. Y......................... • • 10.00
Wm. Goodis, Utica, N. Y................................... • • 10.00
LDD 15 kp. (per P. Kunchis), Port Arthur, C. 10.00 
Kazys Juknis, Brooklyn, N. Y......................... . • 10.00

(Tąsa 4-tam pusi.)

Vėliausios
Pasaulio

• - ■ •

BULETEN1S
Bogota. — Colom bijos ne

ramumai rimtėja — Cali 
mieste policįjįa nušovė 15 
demonstrantų. Visoje ša
lyje (auga judėjimasi prieš 
Roj a s’o diktatūrą. Karinis 
stovi dabar egzistuoija ne 
tik sostinėje, bet ir likusio
se šalies dalyse.

Washingtonas. — Teisin
gumo departmentas. atsisa
kė patiekti federaliniam 
teisėjui duomenis, kurias 
armijos tyrinėjimo taryba 
1954 metais sudarė apie 
Fort Monmouth (N. J.) ka
rines laboratorijas. Kaip 
žinia, tuo laiku septyni as
menys senatoriaus McCar
thy pasidarbavimu ten ta
po išmesti iš. tarnybos kaip 
“nepatikimi^. Išmestųjų 
advokatai <jar bando teis- 

Pasigyręs amerikietis Jakartoje 
plėšinėjo Indonezijos vėliavas

Jakarta. —Amerikos am-, pareigūnas, nežymus tar-
basada atsiprašė Indonezi
jos valdžioj už sekamą in
cidentą: vienas amerikietis, 
ambasados arba konsulato 
tarnautojas, labai susierzi
no, kai pamatė visas Jakar- 
tos gatves išpuoštas Indo
nezijos ir Sovietų vėliavo
mis (tas buvo Vorošilovo 
garbei). Tad, jis ėmė plėšti 
ir Indonezijos ir tarybines 
vėliavas. Policija jį suėmė, 
bet jis buvo paleistas ir per
duotas ambasados globai.

Atsiprašydamas up inci
dentą, Amerikos ambasa
dorius pareiškė, kad tas 

naujienos 
miniu keliu jiems atgauti 
darbus. Teisėjas dabar į- 
sakė patiekti duomenis, 
bet Teisingumo departmen
tas atsako: duomenys liks 
paslaptyje.

Pekinas. — Kinijos radi
jas sako, kad steigs ar ne
steigs amerikiečiai atomi
nes bazes Formozoje — ta 
sala yra Kinijos dalis ir su 
laiku ji bus išlaisvinta. 
Kaip žinia, šiomis savaitė
mis Amerika, susitarė su 
Čiangu steigti Formozoje 
tokias -bazes.

Wasiungtonas. — Walter 
Reuther atsikreipė į visus 
Amerikos unijistus, kurie 
tik gali, dalyvauti šio mė
nesio 17 dieną didžiojoje 
anti-rasistinėje demonstra
cijoje Washingtone.

■ nautojas, buvo išsigėręs. Jis 
būsiąs atitinkamai nubaus
tas, sakė ambasadorius.

Tuo tarpu įvyko ir kitas 
incidentas. Amerikos am- 

jbasadorius ir žmona, kaip 
j ir visi kiti diplomatai, at- 
įvyko į iškilmingą koncer
ną, kuris buvo surengtas 
Vorošilovo garbei. Bet 
ambasadorius tuojau kon
certą apleido, nes sako, kad 

I nerado sau rezervuotos vie
tos, taipgi, kad jam atvy
kus pusė po devintos, kaip 
buvo pažymėta kvietime, 
rado, kad koncertas jau 
buvo prasidėjęs. . .

Maskva. — Komunistų 
partijos generalinis sekre
torius N. Chruščiovas pa
tiekė Aukščiausios tarybos 
posėdyje pramonės tvarky
mo perorganizavimo pla
ną. Jis siūlo padalinti vi
są Tarybų Sąjungą į 92 e- 
konomines pramonines sri
tis, kurių kiekvienoje pra
monė būtu tvarkoma la
biau savaimingai. Daugely
je vietų tos sritys sutaps 
su atskiromis respubliko
mis. arba autonominėmis 
sritimis.

Dauguma pramonės cent- 
ralinių ministerijų bus pa
naikinta, taip, kad nereikės 
kiekvieną smulkmeną pa
tvirtinti Maskvoje. Bet pa
siliks 6 pagrindinių pramo
nių ministerijos. Liks cent- 
ralinės aviacijos statybos, 
laivų statybos, elektronikų, 
chemikalų, transportacijos 
ir vidutinės pramonės mi
nisterijos. Po vidutinės 
pramonės užvadinimu įeina, 
sakoma, ir termobranduoli
niai, tai yra, atominiai- 
vandeniliniai ginklai.

Chruščiovas siūlė, kad 
ta reorganizacija būtų pra

Unijos, kurios neatsikratys savo 
korupcijos, bus išmestos, teigia 
AFL-CIO prezidentas G. Meany
New Y orkas. —< Batsiu

vių unijos (United Shoe
workers) suvažiavime kal
bėjo AFL-CIO prezidentas 
George Meany. Jis sakė, 
kad kiekviena unija, ku
rios vadovybė atsisako iš
mesti iš savo tarpo korup- 
tuotus veikėjus ir pareigū
nus, pati turės būti išmes
ta iš AFL-CIO. Visi supra
to, kad Meany omenyje tu-

Baltijoje bus 
mažiau TSRS 
kariškiu lai vii

Oslo. — Autoritetingi 
Norvegijos valdžios šalti
niai sako, kad Tarybų Są
junga ištraukia vis dau
giau savo karo laivų iš Bal
tijos jūros ir jie siunčiami 
į Baltąją jūrą/ Šiaurės 
ledjūrį arba net į Pacifiką. 
Norvegijos ekspertai ma
no, kad Tarybų Sąjunga 
nutarė, jog karo atsitiki
mu Pacifikas bus vyriau
sia jūrinių mūšių arenax 
o ne Atlantas. Be to, Balti
joje tarybiniai laivai gali, 
sako norvegai, likti per
daug izoliuoti.

Anot tų norvegiškų šal
tinių, TSRS iki neseniai tu
rėjo Baltijos jūroje septy
nis kreiserius, 80 naikintu
vų, 150 submarinų, 300 mi
nų valytojų, 250 torpedinių 
laivų ir 400 visokio tipo 
mažų pagelbinių karinių 
laivų.

vesta kaip galima grei
čiau, gal per ateinančius 
du mėnesius. Kalbėdamas 
apie reikalingumą peror
ganizavimo, Chruščiovas 
sakė, kad negali būti kal
bos apie ekonominę krizę 
tarybinėje šalyje, kaip tai 
sako kai kas užsienyje. To 
negali būti, nes socialisti
nėje šalyje egzistuoja pla
nuota ekonomija, kuri ne
nešioja savyje, kaip tai y- 
ra su kapitalizmu, priešta
ravimu ir krizės seklu. .

Perorganizavimo plano 
išdirbime glaudžiai su 
Chruščiovu bendradarbia
vo Kuzminas, naujasis Gos- 
plano valdytojas, kuris pa
skirtas buvo aną savaitgalį 
į vice-premjerus. Kuzminas 
dabar turi tokį pat laips
nį vyriausybėje, kaip Mo
lotovas, Mikojanas, Kaga- 
novičius.

Tel Avivas. — Izraeliečiai 
sako, kad tarybiniai orlai
viai paskutiniu laiku daž
nai skraidinę ja virš jų te
ritorijos. Izraeliečiai teigia, 
kad tarybiniai orlaiviai fo
tografuoją.

f
ri Tymsterių vežikų uni
ją, kuri turi apie milijoną 
ir 500,000 narių. Kaip ži
nia, Tymsterių unijos 
(IBT) pildomoji taryba at
sisako pasmerkti savo pre
zidentą Beck, nors gan aiš
kiai iškelta, kad jis pasisa
vino nemenkus unijos fon
dus.

Batsiuvių unijos konfe
rencijoje dalyvauja 300 de
legatų, kurie atstovauja 
50,000 narių. Konerencija 
vyksta Belmont-Plaza vieš
butyje.

Buvo priimta energinga 
rezoliucija prieš rasinę 
diskriminaciją. Delegatas 
Spiegei, chicagietis, kuris 
tą rezoliuciją patiekė, sa
kė, kad smerkdami rasis
tus, darbininkai “nedaro 
lockos negrams, o gina visų 
žmonių reikalus, nes rasis
tai yra bjauriausieji visos 
liaudies priešai”.

Kardinolas S. Višinskis 
atvažiavo pas popiežių 

Vatikanas. — Čion atvy
ko vyriausias Lenkijos ka
talikų dvasiškis, kardino
las Steponas Višinskis. Vi
šinskis iki neseniai radosi 
po naminiu arentu. Su juom 
atvyko keli asistentai ku
nigai. Tai pirmas kokio 
nors katalikiško kardinolo 
iš socialistinės Rytų Euro
pos vizitas Vatikanan.

Washingtonas. — čia jau 
atskrido Pietinio Vietna
mo premjeras Dieni.
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LOTYNŲ AMERIKOJE
ŠIE ŽODŽIAI RAŠOMI, kai vienoje Lotynų Ameri

kos šalyje diktatoriaus Gustavo Rojas (išsitaria: Ro
chas) pasiryžo būti “išrinktu” dar vienam terminui Ko
lumbijos prezidentu. Kolombija — Pietų Amerikos šalis.

Jau seniai Kolumbijos žmonės kovoja prieš šį dik
tatorių; daug jų jau ir savo galvas padėjo šioje kovoje. 
Sakoma, kad apie 100,000 Kolumbijos darbininkų, stu
dentų ir valstiečių RoiasO ginkluotosios jėgos užmušė. 
Tai vis buvo žmonės, kovoję prieš diktatūrą, už laisvę, 
už teis? būti pilnateisiais piliečiais.

• Kovos tebevyksta, tik apie jas mūsų šalies spaudo
je aprašymų
kodėl tos rūšies žinios šalinamos iš komercinės spaudos 
puslapių.

Taip> gegužės 8 dieną diktatorius Rujas 
rinkimus ir juose jis turįs būti išrinktas!

Ar nereikėtų,ar nebūtų gražu, jei Amerikos darbo 
unijų vadovai prieš tai būtų užprotestavę! Mums ro
dosi, ir mūsų Valstybės departmentas galėtų užprotes
tuoti prieš barbariškus Rojaso žygius. Bet ne! Tyli
ma, tarytum ten nieko baisaus nebūtų!

tėra labai maža. Kaž kaip slepiama, kaž

paskelbė

Petras Cvirka gyvenime ir kūryboje
Rašo buv. amerikietis K. V. RAČKAUSKAS

Jau praslinko dešimt me
tų, kai iš mūsų tarpo pasi
traukė Petras Cvirka. Ta
čiau tiems, kurie turėjo lai
mės jį pažinoti, ir šiandien 
tebeskamba jo skardus, už
krečiantis juokas, tebesi- 
girdi jo nuoširdūs, greita
kalbe beriami žodžiai, prieš 
akis tebestovi jo gyvas vei
das su giedria ir žavinčia 
šypsena. O šimtams tūks
tančių savo skaitytojų, di
delių ir mažų, Petras Cvir
ka tebėra gyvas dėka savo 
turtingo literatūrinio pali
kimo, jis byloja į juos savo 
ta lent i nga is kū r ini a is.

Dabar, po dešimties me
tu, iš tam tikros istorinės 
perspektyvos ž i ū r ė darni į 
Petrą Cvirką, suvokiame, 
kad jis yra ne tik talentin
gas apsakini nkas ir roma
nistas, ne tik socialistinio 
realizmo pradininkas lietu
vių literatūros klasikas, bet 
ir’ iš viso pats žymiausias 
mūsų grožinės prozos atsto
vas XX-jo amžiaus pirmoje 
pusėje.

klasės [ nuvertimui, darbo 
žmonių išvadavimui iš eks
ploatatorių jungo.

Gili meilė mūsų liau
džiai, neapykanta buržuazi
jai, raginimas sukilti prieš 
tą priespaudą, kovoti už 
darbo žmonių išlaisvinimą, 
išjuokimas liaudies mulkin
tojų bei išnaudotojų kuni
gų—šitie revoliuciniai mo
tyvai škamba jau pačiuose 
pirmuosiuose Petro Cvirkos 
kūrybiniuose bandymuose.

Petras 
klystkelių, 
pasirinkęs teisingą kelią: 
jis mątė,

Cvirka išvengė 
iš pat pradžių

kuri viena gali užtikrinti 
darbo žmogui gražesnę at
eitį. Jau tuomet šiame ro
mane autorius buvo nuro
dęs valstiečiams vienintelį 
teisingą kelią — kolektyvi
nio žemės dirbimo kelią, ta
čiau dėl fašistinės cenzūros 
varžymų tie skyriai buvo 
išmesti, romanas buvo su
žalotas ir tik tarybiniais 
metais buvo paskelbtas pil
nutinis “Žemės maitinto
jos” tekstas.

Petras Cvirka šiame ro
mane įtikinamai ,ir teisin
gai pavaizdavo smulkių 
valstiečių vargus, siekimus 
ir kasdieninę jų kovą. Dau
gelio personažų prototipai 
autoriaus paimti iš savo 
gimtinės, todėl tai jie su to
kia meile ir šilima nupiešti.

Šiame Petro Cvirkos kū
rinyje jau galima justi le- 

Įnininį literatūros partišku
mo principą, nes jis skiepi
ja skaitytojo širdyje meilę 
mūsų liaudies atstovams, 
tokiems, kaip Monika, kaip 
Juozas Tarutis, Kaziukas, 
ir įkvepia neapykantą to
kiems liaudies engėjams, 
kaip dvarininkas Jarmala, 
pasmerkia liaudies .mulkin
tojus dvasininkus ir kitus 
liaudies siurbėles

“Žemė maitintoja” ir šiuo 
metu, kada įvykdyta di
džioji Juro Taručio svajo
nė — žemės ūkio kolekty
vizacija, lieka mums nepa
prastai teisingu paveikslu, 
talentingai vaizduoja n č i u 
priespaudos metais Lietu* 
vos darbo valstiečių sąmo
nėjimą ir jų įsijungimą į 
revoliucinę kovą prieš fa
šistinę priespaudą.

Petras Cvirka žavėjosi 
revoliucinėmis Lie t u v o s 
darbo žmonių tradicijomis, 
jų kovomis 1905 metais. 
Šiai temai jis skyrė trečią
jį savo romaną “Meistras ir 
sūnus.”

Petras Cvirka buvo ne 
tik romanistas, bet ir vie-

gaisrų dūmais, savo raštais 
ir gyvu žodžiu kovoja dėl 
Tarybų Lietuvos atstatymo, 9 
dėl tarybinės valdžios įtvir-> 
tinimo. Šiuo laikotarpiu 
Petras Cvirka sukuria to- # 
kius savo apsakymus, kaip 
“Brolybės sėkla,” “Daina, ’ 
“Deputatas,” “Pabuči a v i - 
mas,” kur ir vėl vaizduoja
mi darbo valstiečiai, bet 
jau kitaip sąmoningi naujo 
socialistinio gyvenimo kū
rėjai.

Pokariniais metais Pet
ras Cvirka aktyviai daly* 
vavo krašto atstatymo dar
be, eidamas ats a k i n g a s; 
LTSR Tarybinių Rašytoju i 
Sąjungos Valdybos pirmi
ninko, L TSR Tarybinių 
Rašytojų Sąjungos Valdy
bos p i r m i n i n ko, LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputato pareigas, negalėjo 
suspėti sukurti didesnio 
masto veikalą. Staigi mir
tis nuo širdies smūgio iš
plėšė plunksną iš jo rankų 
pačiame kūrybinių jėgų žy
dėjime ir subrendime, daug 
jo kūrybinių sumanymų pa
laidodama drauge su juo »į» 
kapą.

PETRO CVIRKOS 
GIMTINĖJE

Penkiasdešimtame kilo
metre nuo Kauno, plentu 
važiuojant link Jurbarko, 
prie kelelio, kuris suka į 
Klangių kaimą (apie kilo
metras nuo plento), yra 
maža grįtelė,/ apmušta to
liu. Vienas jos langas žiū
ri į pietus, o antras į va
karus. Toje grįtelėje Pet
ro Cvirkos laikais gyveno 
ir dabar tebegyvena jo pus
seserė Benedikta Cvirkaitė 
su savo motina. Jos afii 
dirba Petro Cvirkos vardo 
kolūkyje. *

Lankantis Petro Cvirkos 
tėviškėje, negalime nepaste
bėti tos grįtelės. Mums Ji 
yra brangi: viename savo 
apsakymų Petras Cvirka ją 
šiltai mini, sakydamas, 
kad, jam nakvojant pas dė
dienę žiemos ir pavasario 
dienomis, kai dėl sniego ir 
purvo nebuvo galima, pa
siekti Klangių, dėdienė pa
dėdavo po jo pagalve laik
rodėlį, kuris užmiegančiam 
vaikeliui grodavo nuostabią 
Mocarto menueto melodiją. 
Ir toliau apsakymo auto
rius sako, kad jis nusipirk-' 
tų tokį laikrodį, jei turėtų 
pinigų.

Iš tos vietos, nuo grįtelės 
slenksčio matome kairįjį 
Nemuno kranta, kuri Pet- 
ras Cvirka įamžino savo ap
sakymu rinkiniu “Saulėly
dis Nykos valsčiuje.”

Sepiau, kai Kazimiero ir 
Marijos Cvirkų šeimoje gi
mė Pejras, busimasis rašy
tojas, jo tėvai gyveno ne 
ten,kalne, bei čia pat, ži
niai, arčiau prie plento, 
prie Nemuno, kur ir dabar 
gyvena Benedikta. Po bur
žuazinės • žemės reformos 
busimojo rašytojo Petro tė
vas nusikėlė aukštyn, prie 
savo žemės sklypo, o jo bro
lis pasiliko žemai, šioje g?į- 
telėje, apie kurią čia kalbėr 
jome. y

Rašytojo geriausias ro
manas “Žemė maitintoja” 
yra nuaustas tos apylinkės 
fone: Klangių kaimas prie 
Jurbarko - Kauno plento, 
prie senojo Nemuno, o ten, 
antroje Nemuno pusėje —r 
Nykos upelis, kurio vardu 
rašytojas pavadino ir savo 
pirmąjį apsakymų rinkinf.

(Ęus daugiau)

valstiečių interesų gynėjas, 
literatūrinėmis priemonė
mis keliąs aikštėn valstie
čių vargus ir demaskuojąs 
ponų piktadarybes.

Petras Cvirka, stengda
masis geriau pažinti gimtą
jį kraštą, daug keliavo. Ke
lionės po Lietuvą jam davė 
daug medžiagos jo apsaky
mams ir romanams.

Petras Cvirka turėjo pro
gos pažinti taipogi ir kapi
talistinį pasaulį: 1932 me
tais jis lankėsi Paryžiuje, 
užmezgė pažintį su pažan
giaisiais prancūzų rašyto
jais. Kapitalistų iššlovin- 
tojo didmiesčio prašmatny
bės jam neapsuko galvos, 
jis sugebėjo kritiškai į jį 
pažvelgti ir.įžiūrėti “buržu
azinio pasaulio dūšios men- 
kystę.”

1934 metais Petras Cvir
ka iškilo lietuvių literatū
roje kaip puikus romanis
tas satyrikas, parašęs di
džiulį dviejų tomų romaną 
“Frank Kruk,” kuriame 
autorius pasistatė sau už
davinį — parodyti kapita
listinės, buržuazinės klasės 
moralę. Apdovanotas gogo
lišku satyriniu talentu, 
Petras Cvirka pašiepia lie
tuvišką buržuaziją, išjuo
kia ją, parodo visą jos mo
ralinį' tuštumą, jos sava- 
naudiškuma, ribotumą ir 
siauraprotiškumą. Jis pa
rodo, jog visi buržuazijos 
plepalai apie patriotizmą ir 
tautos vienybę tėra tik prie
monė jos klasiniams intere
sams pridengti. Svarbiau
sias Petro Cvirkos romano 
“Frank Kruk” atsiekimas 
tai dolerio viešpatijos de
maskavimas. Lietuviu lite- 
tūroje nerasime antro tokio 
kūrinio, kur taip talentin
gai bū t ų nuplėšta kaukė

kad vienintelė 
i tikrai gina 

darbo žmonių interesus, 
yra komunistų partija, ir 
jau tuo metu Petras Cvir
ka iš [esmės reiškėsi kaip 
nepartinis komunistas.

Idėjiniam Petro Cvirkos 
brendimui didžios reikšmės 
turėjo j dvi jo kelionės į Ta
rybų (Sąjungą — 1936 ir 
1938 Į metais, betarpiškas 
pažinimas šalies, atsikra
čiusius išnaudotojų, sukū
rusius pirmutinę pasaulyje 
tarybinę darbo žmonių vals
tybę. Jam švietė kaip lite
ratūriniai mokytojai ge
riausieji tarybiniai rašyto
jai —i Gorkis, Majakovskis, 
Šolochovas ir kiti.

Petras Cvirka, gyvenda
mas buržuazinėje Lietuvo
je, visą laiką akylai sekė 
Tarybų Sąjungos gyveni
mą, tarybinės, literatūros 
vystymąsi, m o k ė s i iš ge-_ 
riausiųjų tarybinės litera
tūros atstovų.

Iš viso rusu literatūra 
darė Įmilžinišką poveikį Pe
trui Cvirkai. Jis buvo ge
rai įsiskaitęs taipogi ir di- 

j džiuosius XIX-jo amžiaus 
rusų j klasikus realistus: 

GwSv/iį, Bielinskį, 
Tolstojų, Čechovą. Ge

rai jis buvo susipažinęs ir 
su įžymiaisiais Vakarų Eu
ropos literatūros klasikais: 
Balzaku, Stendaliu 
ru.
ypač atidžiai mokėsi, jis iš 
rusu Čechovo 
garsaus

ma sakyti, pirmas mūsų ra
šytojas, kuris išvedė lietu
viu literatūra toli už res
publikos ribų, į plačias Ta
rybų šalies erdves, į pasau
linę literatūrą. Lietuvių 
literatūra per visą savo gy
vavimo laikotarpį nežino ki
to tokio rašytojo, kuris taip 
plačiai būtų verčiamas į vi
so pasaulio kalbas.

Petras Cvirka gimė 1909 
metais Klangių kaime, ne
toli didžiosios Lietuvos upės 
—Nemuno, vargingojo vals
tiečio mažažemio šeimoje. 
Jo vaikystė ir j a u n y s t ė 
praslinko sunkios buržuazi
nės priespaudos laikais. Jis 
patyrė visą tą vargą, kuri į PušlJna,’'Go'įcli 
tekdavo bristi kiekvienam ! 
neturtingam kaimo vaikui/ 
vasarą ganė gyvulius, pie-j 
menavo, žiemą pusalkanis, 
blogai apsiavęs ir apsiren
gęs eidavo i Veliuonos pra
dinę mokyklą. Jau čia bu
simasis rašytojas išsiskyrė 
iš bendramokslių tarpo sa
vo literatūriniais gabumais, 
ir jo rašiniai būdavo moky
tojo skaitomi klasėje kaip 
pavyzdiniai. Štai pats Pet
ras Cvirka pasakoja:

1922 metais, baigęs Ve
liuonos pradine mokyklą, 
degdamas mokslo troškuliu, 
jis įstoja į Vilkijos progim
naziją. Maža paramos be- 
gaudamas iš savo vargingų 
tėvų, jis jau progimnazijoj 
pelnosi sau duonos kąsnį iš 
skurdaus honoraro, kurį 
gauna už savo koresponden
cijas ir eilėraščius, talpina
mus pažangios krypties pe
riodinėje spaudoje.

Petro Cvirkos pasaulėžiū
rai ir jo kūrybai lemiamos 

i reikšmės turi Didžiojo Spa-' 
Į lio idėjos. Spalio socialis- 
• tinęs revoliucijos pergalė, 
j laimėjusi vienoje šeštojo pa* 
‘šaulio dalyje, visų kraštų 
darbo žmonėms rodė kelią 
į išsivadavimą.

Petro Cvirkos mokymosi 
ir brendimo, metai sutapo 
su juodžiausiais buržuazi- 

! nes priespaudos metais. 
| D va r i n i n kai, bu ožės, fa b r i - 

Kalifornijos valstija buvo atmetusi prašymą gauti kantai ir pirkliai engė dar- 
laisnius Rafaeliui Konigsbergui dėl to, kad jis atsisakė bininkus ir valstiečius. Lie- 
pasakyti, priklauso jis JAV Komunistų partijai ar ne? tuvos darbo žmonės, Lietu- 

Abudu šituodu asmenys kreipėsi į > Aukščiausią vos Komunistų partijos va- 
teismą, reikalaujant, kad jis tuo klausimu tartų savo 
žodį.

Teismas savo žodį tarė. Jis pasakė, kad abudu ape- 
liuotojai turi teisę gauti laisnius praktikuoti advoka
tūrą, kad buvimas Komunistų partijoje žmogaus dar 
nepadaro netinkamu būti advokatu.

Teisėjas Hugo Black parašė abiem klausimais pa- 
' reiškimus-opinijas.

Mums rodosi, teismas čia gerai pasielgė, nors šie 
skendimai, aišku, nepatiks , reakcininkams.

CENTRALINĖJE Amerikoje vos neiškilo karas 
' tarp Nicaraguos ir Honduraso, karas dėl žemės sklypo.

Jau senokai tarp tų valstybėlių buvo “nesusiprati
mu” dėl nemažo šmoto žemės., vadinamo Mosquito pa
kraščiu, turinčiu apie puspenktos mylios plotį. Žemė ten 
nekokia, daug raistų.

Kai 1906 metais buvo iškilęs tarp tų valstybėlių 
ginčas dėl minėto ploto, tai Ispanijos karalius Alfon
sas, pakviestas būti tarpininku, nusprendė, kad tasai 
žemės plotas turėtų priklausyti Hondurasui, bet Nica
ragua su tuo nesutiko; ji vis manė, kad jai priklauso 
Mosquito pakraštys.

Bet vėliausiu laiku, kai buvo patirta, jog tame plote 
yra aliejaus, ginčai ir vėl padidėjo.

Šių metų pradžioje Honduraso valdžia paskelbė 
minėtą žemės plotą savo provincija, Gracias a Dios pro
vincija. Nicaraguos diktatorius Sųmoza tam pasiprieši
no. Jis pasiuntė ten savo kariuomenės dalinius. Įvyko 
susikirtimas. Sakoma, h-onduriečiai užmušė daugiau kaip 

, 30 Nicaraguos karių. Vos, vos. neįvyko karas — karas 
dėl aliejaus.

Šiuo metu Honduraso-Nicaraguos ginčą svarsto 
■ Organization of American States tarybos speciali komisi

ja. Ar pavyks jai išspręsti tai, ko negali taikiai išspręsti 
tos dvi šalys, liekasi palaukti ir pamatyti.

NA, MATOTE!
PRAĖJUSIO sekmadienio New York Times išsis

pausdino savo skiltyse neilgą Reuterio (Anglijos žinių 
agentūros) žinią su tokia antrašte:

“Average Russian now eating well”. Lieuviškai bus 
taip: Vidutinis rusas dabar jau valgo gerai”.

Pačioje žinioje sakoma, kad šiandien tarybinis pi- 
, lietis valgo geriau, negu kada nors per pastaruosius 

40 metų valgė. Maisto užtenka, galima jo ir pasirinkti.
Na. tai ko daugiau reikia? Tai parodo, kad tarybi

nes tautos, po karo atstatę savo miestus ir kaimus, su
sitvarkė ir žemės, ūkį ir jau gali gerai valgyti.

Tiesa, dar stoka yra miestuose gyvenamųjų butų, 
dar neužtenkamai 1 tarybiniai piliečiai prisigamina ir 

. gražių parėdų, rūbų, jie todėl per brangūs, bet greitu 
laiku ir toji stoka bus. pašalinta, nes kasdien atsidaro 
nauji fabrikai, dirbtuvės, kurie greit patenkins visus 

: gyventojų poreikius.

KOMUNIZMAS IR ADVOKATAI
AUKŠČIAUSIAS teismas (praėjusį pirmadienį) 

paskelbė savo du sprendimus, ’ryšium su tuo, ar teisėta 
neduoti advokato laišnių asmenims, kurie yra buvę 
komunistai. \

New Mexico valstija buvo atsisakiusi duoti lais- 
nius Rudolfui Schware dėl to, kad jis kada tai buvo 
JAV Komunistų partijos narys.

dovaujami, stojo i kovą 
prieš šitą priepspaudą. Šio
ji revoliucinė kova darė di
džiuli poveikį Petrui Cvir
kai, ji brandino busimąjį 
rašytoją - komunistą, savo 
talentingą plunksną pasky
rusį/liaudies tarnybai, ko
vai su supuvusia buržūązi-

Flobe-
Novelės meistriškumo

ii’ prancūzų 
-------- , noveli sto Gi de 
Mopasano.

Pirmasis Petro Cvirkos 
literatūrinis debiutas tai 
buvo jo eilėraščių rinkinys 

šte “Pirmosios mi- 
išspaudintas 1929 m.,šios,”, išspaudintas 1929 m., 

kuri fašistų cenzūra konfis-
Jau šiame pirmuti-kavo.

nianuĮ kūrinyje visu ryšku
mu suskamba Petro Cvir
kos revoliucinis balsas, jis 
eina
rašytojų keliu, perimdamas 
pažangiausias lietuvių 
ratūros tradicijas:

proletarinių lietuvių

lite-

s linus

nuo amerikoniškos buržua- 'nas iš talentingiausių mūsų 
zijos veido, L.... ____
ryškumu būtų parodytas vi
sas jos baisumas ir bešir
diškumas. Šios knygos pa
sirodymas buvo reikšmin
gas įvykis lietuvių litera
tūroje: šis griovė visus bur
žuazijos “idealus,” prikal
damas prie gėdos stulpo 
tiek amerikoniškuosius, tiek 
lietuviškus išnaudot o j u s . 
Romanas ‘‘Frank Kruk” ir 
šiandien nenustojo savo ak
tualumo. Satyros ž a n r o' 
Petras Cvirka ėmėsi no vien 
tįk todėl, kad jautė savyje 
satyriko dovaną, bet dar 
labiau todėl, kaip pats pri
sipažįsta, kad satyros pa
galba “daugiau, galima pa
sakyti ir ne taip pastebi
mam pralįsti pro biurokra
tizmo akinius, saugančius 
trūnijančio gyveninio tikro
vę ir šių dienų moralę.”

Sekančiais 1935 metais 
išėjo iš spaudos geriausias 
Petro Cvirkos r Omanas, 
“Žemė maitintoja,” parašy
tas su didžiu talentu ir di
džia meile Lietuvos darbo 
valstiečiams, iš kurių tarpo 
jis pats išėjo ir kurių gy
venimą puikiai pažinojo, 
kurių vargus ir pats buvo 
patyręs ant savo pečių vai
ko ir paauglio metais. Šia
me romane Petras Cvirka 
parodė visą melagingumą 
ir apgaulę buržuazinės že
mės reformos, kuri buvo 
naudinga buožėms ir dva
rininkams ir neiš vadavo 
kaimo darbo žmonių iš 
skurdo ir vargų.

“Žemėje maitintojoje” 
Petras Cvirka parodė, jog 
valstiečių gyvenimo nege
rovės yra susijusios su pa
čia buržuazinės santvarkos 
esme, ir vienintelė išeitis— 
tai • socialistine.. santvarka,

kur su tokiu i apysakininkų. Mokydama
sis iš geriausių šio žanro 
atstovų mūsų literatūroje-- 
iš Žemaitės, Biliūno, Vie
nuolio ir kitų, o taipogi iš 
tokių novelistų kaip Čecho
vas, M o p a s a nas, Petras 
Cvirka įnešė į mūsų litera
tūrą be galo reikšmingą in
dėlį, vystydamas apsakymo 
žanrą. Jis sukūrė aštraus 
socialinio pobūdžio apsaky
mą, kuris negailestingai 
plėšė visokias kaukes nuo 
išsigimstančios lietuviškos 
buržuazijos, rodė jos mora
linį išsigimimą, gobšumą, 
bukaprotiškumą, jos taria
mųjų “idealų” menkumą. 
Kaipo apysakininkas, nove- 
listas Petras Cvirka viršū
nę pasiekė tokiais savo ap
sakymais, kaip “Uogelė,” 
“Šulinys,” kurie yra “pui
kūs pavyzdžiai aštraus so
cialinio apsakymo, konden
suoto taupaus meniškomis 
priemonėmis, tiesiog mu
šančio į tikslą, su didele jė
ga demaskuojančio kapita
listinę sistemą” (A. Venclo
va).

Didžiojo Tėvynės karo 
metais Petras Cvirka ug
ningu rašytojo žodžiu kovo
jo prieš fašistinius grobi
kus, savo apsakymais už
degdamas neapykanta pa
vergėjams, skatindamas į 
žūtbūtinę kovą prieš juos. 
Petras Cvirka jau pačioje 
pradžioje suprato, kad lite
ratūra—tai galingas gink
las klasių kovoje, ir visą 
savo sielos karšti atiduoda 
kovai dėl savosios liaudies 
išlaisvinimo.

Kai fašistinis žvėris buvo 
išvytas iš Tėvynės, Petras 
Cvirka, sugrįžęs į Vilnių, 
dar teberūkstantį karo

Per varganų svietą oeindanv; 
Pamatė, kad reik agituot:— 
Tonus ijiuver.sti, dalyti dvarus.— . 
Reik visko hiednicins atiduot.

Visada eidamas pažan
gių Lietuvos rašytojų prieš
akyje Petras, Cvirka .1931 
metais bendrada r b i a u j a 
žurnale “Trečias Frontas,” 
kurį i po penkių numerių 
tuometinė fašistinė vyriau
sybė uždarė. “Trečio From 
to” rašytojų grupėje,- Petras 
Cvirka išsiskiria savo giliu 
jautrumu darbo žmonių rei
kalams, savo pasiryžimu 
kovoti kartu su darbo žmo
nėmis prieš buržuaziją, sa
vo supratimu, jog tiktai ko
va prieš buržuaziją, už so
cialinės neteisybės pašali
nimą gali išvaduoti darbo 
žmogų.

1930 metais iš spaudos iš
ėjo pirmasis Petro Cvirkos 
apsakymų rinkinys “Saulė
lydis Nykos valsčiuje,” ku
riame 
sireiškė ir kaip talentingas

jaunas autorius pa-

Bonna. —čia atvyko B r L* 
tanijos premjeras Macmil- 
lanas.

•ne santvarka, . išnaudotojų Iprozipiųkąsy. ir, kaip darbo 2 pu«L Laisvė (Liberty) Ketvi r tądien., geg. (May) 9. 1957



Jonas Kaškaitis

Pasprukau Mmerilwo
ATSIMINIMAI

(Tąsa)

mus gili
rastų
K“, •>

vežimų. Būtume ir ilgiau žiopso- 
; tas mūsų vaikiščias ragina mus 
? iš priekio eina, veda mus kur.

Privedė prie kokių labai, labai aukštų

Pasišaukia prie langiuko, ir čia turime 
parodyt savo sustojimo adresus. Paima 
dvi lenkės vienuoles, juodais rūbais, juo-

nera.
dovo,

Norėtųsi pasiklaust to mūsų va- 
bet jis nežodingas, santūrus jau 
g. Pagaliau užėjom ant siauros

apmuštais iš vidaus aplink veidą ir pa-

Pažiūrėjo mano duotą jį P. Myklainio 
adresą ir tarė viena kitai, lenkiškai: 
“Kokį keistą šitie žmonės atsivežė ad
resą, ant bakso numerio pašto ‘stoty”. 
Klausia manęs, ar neturiu geresnio ad
reso: šitas netikės. A, atsiminiau. Pa

žiūrėt apačion j gatvę: kaip mes aukš
tai! Tos platformos gale stovi nedidelė 
būdelė. Berniokas padavė moteriai pi
nigų, ir pasiėmė bent kelis smulkius pi
nigus. . Pavėdėjo mudu truputį toliau. 
Čia kokia pertvara., koks kryžmai pri

apie 56-tą gatvę. Čia gerai. Užsimoke- 
jom abu po 30 centų, jau iškeistais pi-

lenkiškai kalbąs, gal 13 metų bernioką

tas vaikezas, nieko nesako, neaiškina, 
kad ir tu jo ko paklausi. • Kažkoks jis 
keistas man atrodo. Neturi jis atviro 
veido, nepažiūrės tau į akis, vis kaip ir 
koks dilba, peštukas. Stebina mane di-

nė dėžė. Berniokas įmote pro plyšelį 
dėžėn pinigėlį ir rodo man dabar eit, 
pastumt tą skersinį ratą. Perėjau. Vėl 
įmetė berniokas pinigą, tai perėjo Ste- 
panas, ir dar vieną pinigą, tai ir ber
niokas jau atsidūrė kartu su mtimis.

Koks keistas padarymas! Klionkt, 
brakšt — .ir tu jau kitoj pusėj. O da
bar kas bus? Bernioko nebeklausiam, 
patys tik speliojam. Gi anava atbilda,
atūžia

to bernioko nėr ko ir klaust: jis, 
laukinis. Tai mudu su Stenami ti

ramaus, veido ir ramių akiu milžinas.
Tarpe tų aukštų namų, gatvės atn 

siauros, bet gerai i-grįstos. Šaligatv

Keistas traukinys! Jokio lokomotyvo, 
jokio garvežio, nei dūmų, nei garų. 
Sustojo. Tuoj pasipylė grupelės va- 
žiuolių iš ano vagono šono. Paskui tik 
brūkšt atsidarė bent trejos mūsų šone 
vagono durys, ir mes. visi trys suėjom 
vidun, atsisėdom. Ir daugiau įėjo kartu
ir atsisėdo žmonių.

tos iš nutašytų bei nuskaldytų akmenų. 
Žmonių gatvėse daug, visi apsitaisę 
miestiškai. Žiūri daug kas į mus, atsi-

gu mūsiškiai geležinkelio »vagonai. Sė

stom Šiaudų bei viksvų, medžiaga, tru-
pano visa

tamsmėlvnis <

•baisiai plačios raudonos kelnės, pušnys.

[ėjo koks uniformuotas kondukto
rius, uždarė duris, kurios pačios užsi
trenkė, pamynus kokį tarpdury myg-

aukšta, kaij 
re. Su ta kt 
do, gal koki 
žūtį nešulėlj, tarbelę, tai i is tą tarbek 
kaimiškai ir neša ant Dėties užmatęs 
viena ranka laikydamas. Tikras origi

jis dar didesnis atro-

tuką. štai ir važiuojami. Gera važiuot. 
Matyt didžiuliai viršutinių aukštų lan
gai iš abiejų šonų. Visur žiba elektri
nės lempukės, kokių nesame matę Lie-

jasi pusračiu.
uzia,

likis i mane

Vežimas 
.vaime, ir

amerikiečiai negali
žiuojam lygesniu keliu.

Kokia kiesta panorama! Smagu ir į- 
domu žiūrėt. Tokie vis nauji, nepap-

pučia? Žmogaus nematė?” 
be arklio važiuoja, pats sa
rai t važiuoja, pukšėdamas.

tu važiuot, ir dar be garvežio, be nie
ko! Stebėtina! Tik spėjau dairytis, žiū
rinėt tai į tą, tai į kitą šoną. Nors mes 
važiuojam aukštai, bet namai abiem šo-

tie automobiliai! Dabar jau mudu kiek 
staptelčjom, įsižiūrėdami tokių nepap-

Cleveland, Ohio
ŠIEMET TURĖSIME 1)1 I įvyksta pries h;

I šiemet rengia ( 
Draugijų Sąryšis.

m i lėto susirinkime

nes Veiklos Komiteto už
puolimas ant mūsų spali-,

BI K N ĮKAS APsVIETOS 
LABUI

ryta mūsų spaudai nepa
prastų išlaidų, todėl LIG) 
15-tos apskrities komitetas

susirinkime dalyvavo ir 
ėjų Clevelande gyvuo-

Philadelphia, Pa.
Nemaloni žinutė: Juozą 
Bekampi ištiko skaudi 

nelaimė

Gegužes pirmą dieną 
k am p is

Be
le ą, tai dirbinėdamas 
* įlaužė kojos riešą. 

Randasi ligoninėje. Lnnkime 
grot pasyeikti. Dar nežinome, 
kaip pavojingai sulūžo kau
liukai.

Draugų, Bekampių namų 
antrašas? 147 13 Ave., Ava
lon, N. J.

ri u ozu i ir jo
mūsų užuojauta 
žmonai.

R. ir H. Merkiai

Montreal, Canada
Siuvėjai reikalauja 35 

valandų savaitės

Moteriškų paltų siuvėjai 
(cloakmakers) užvesdami de
rybas su samdytojais dėl at
naujinimo darbo sutarties, Ša
lę kitų reikalavimų dėl 
tinimo darbo sąlygų, 
įvesti 35-kių valandų

Lowell, Mass
Jonui Karsonui mirus;

mažai palydovą
labai

Jonas Karsonas mirė balan
džio 29 d. Prie jo besitęsian
čio sunkaus sunegalėjimo pri
simetė plaučių uždegimas ir 
tas ūmai jį pribaigė; bal. 28 
d. buvo išvežtas ligoninėn, 
rytojaus mirė.

K arsenas paėjo 
Kauno rėdybos,

ant

J o n as 
Lietuvos 
Kiškelio miestelio. Atvyko į šią 
šalį 1913 metais. Jis sutiko 
skaudžią nelaimę 1922 m.: 
pateko po traukinio ratais ir 
jam ko,jas sutraiškė; jas rei
kėjo nupjauti. Tų laikų chirur
gija netaip jau buvo tobula, 

jam kojas 
ligą pergyve- 
vargingai gy

Jo

net atkartotinai 
pjovė. Skaudžią 
no ir iki mirties 
veno kaip invalidas.

Jis buvo vedęs Rigeną Kriu- 
šiū'tę. Ji išauklėjo vieną dukte
rį Adelią, kuri dabar yra ište
kėjusi už Zusin (žąsino) ir 
auklėja dvj dukriutes, taipgi 
sūnelį. Tai Jono anūkai

Apie Jono nuopelnus pažan
giame darbininkiškame judėji
me nereikia nei aiškinti, jie 
yra žinomi mūsų plačiai visuo
menei.

Jono Karsono laidotuvės įvy
ko gegužės 2 d. Jo palaikai 
tapo nuvežti į Cambridge, 
Mass, kapinyno krematoriją ir

♦ sidėti prie tų išlaidų paden
gimo, surengiant spaudos 
pikniką. Piknikas įvyks ge
gužes 26 d.,' Jasiūno pik
nikų darže, kuris yra žino
mas visiems Clevelando ir 
apylinkės miestų žmonėms, 
pirmiau buvusi Rūbų vieta.

tal prisirengimui prie ben
dro su apskrities komitetu 
pikniko, nuo kurio visas

(limo fondą. Piknikas įvyks

kartu ir atidarymas Cleve
lando piknikų sezono—bus 
pirmas piknikas ir jame 
bus kas naujo.

Pikniko vadovybę pasiė
mė jaunas žmogus — Joe 

»Petraus, ir jau turi suor
ganizavęs gerą skaičių pa
tyrusių pagelbininkų.

Kitas spaudos piknikas, 
Kuris čia per eilę metų yra 
žinomas kaip “Clevelando 
metinė iškilme,” kas metai

piknikų darže, prie US 422 
vieškelio, tarpe Welshfield 
ir Parkman. Mūsų didžiųjų 
piknikų veteranas Julius 
K rosin vadovaus šio pikni
ko surengimą.

timus visi LLD nariai ir

rėjo progą pasinaudoti mū
sų a pš vietos organizacijos 
iškėstomis įvairaus mokslo 
ir dailiosios literatūros kny
gomis, per kurias mes visi 
turėjome progą pažengti 
pirmyn j apšvietą. Būkime 
visi šiame piknike, kad vi-

3 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtadien., geg. (May) 9, 1957

doti Lietuvių Tautiškose Kapi
nėse Nashua, N. II.

Skaisti saulėta pavasario 
diena. Visokie medžiai ir mo
deliai sprogsta, skleisdami ža
lumynus. Po 9 vai. ryto laikas 
jau atsisveikinti. Graboriaus 
Sadauski šermeninėje mažas 
būrelis palydovų : jo giminės, 
ir vienas kitas draugų, mos, 
trys worcesterieciai, o iš Jonui 
kaimyninio Lawrenco — nei 
gyvos dūšios! Viso trys maši
nos palydėjom į krematoriją. 
Iš bostonečių tik vienas S. Rai- 
nardas pasitiko kapinyne.

šiuos žodžius rašančiam te
ko tarti atsisveikinimo žodį 
šermeninėj ir krematorijos 
koplyčioje. Tai buvo:

Vėl graudi, pilna liūdesio 
žinia atėjo pas mus,
Kad netekom' vieno draugo, 
Kuris buvo mums brangus.

Tas, kuris nuoširdžiai dirbo 
Dėl žmonijos ateities, 
Nūnai ilsis — bet netaiku! 
Pakirstas dalgiu mirties.

D. J.

Brockton, Mass.
Klaidos atitaisymas. — Ba

landžio 13 d. laidoje tilpo K. 
Beniulio mirties užuojautos 
skelbimas, kuriame buvo pra
leistos dvi pavardės — J. Skir- 
nicntienė ir J. Waitekunas. Jų 
dovanos prisiųstos Laisvės Ad
ministracijai. Atsiprašau.

K. Čereškienė

PHILADELPHIA, PA

HELP WANTED—FEMALE

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 cal! PE. 5-4240. Ask for 
Mrs. J. M. Lindelow. ($5-91)

Viena. — Zienzenheimo 
stovykloje prie . Salzburgo 
vengriški pabėgėliai sukė
lė tokias riaušes, kad pri
siėjo iššaukti policiją, kuri 
juos numalšino. Toje sto
vykloje randasi apie 2,000 
pabėgėlių.

AR BIBLIJOS 
PASAKA

!; apie Samsono spėką 
turi kokią reikšmę?

! Franas Bitautas, išradėjas Nau-

< galvai mazgoti, 
' plaukai duoda 
\ asmenį jaunu.
?ir daugelis kitų 
iper 40 metų ir 
plaukus ir nepaprastą energiją.

' Išradėjas pataria visiems naudo
ti Naujos Gadynes mišinj. Pri-

)siųskite $2.00 už 8.uncijų bonką.

F. BITAUTAS
303 So. Pearl St.
Denver, Colorado

jos Gadynės—“New Era" mišinio j 
sako: Stiprūs > 
energijos, daro [ 
Pats išradėjas j 
jj vartoja jau j 
jie turi jaunus ?

bet .jei

linkmėj

Šeštadienį, Gegužės 11 May

(romanas) sako: tik tada vaikščiosi
’O

t

Už $5.00! Bet kas nori tik 1 
tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3

ir Tavo širdis, kuri Tau sako: Nepalik manęs vie- 
knygų ir jų meilės, be kurios gyventi aš negaliu.

nuogojo gyvenimo yra daugiau, ne- 
ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kai-

li age- 
siūlo 

darbo 
valan- 
darbo 

dienas, nustatant užmokestį, 
kad alga nesumažėtų, kad te- 
bepasiliktų kaip kad dabar 
mokama už 4 0 valandų.

Ką į Šį siuvėjų reikalavimą 
atsakys samdytojai — Mont
real Cloak Manufacturers 
Council — dar nėra žinios. 
Nereikia ir sakyti, 
spardysis prieš tai, 
darbininkai ir unijos 
bė solidariai veiks to
tai siuvėjai gali pirmieji pra
laužti ledus dėl sutrumpinimo 
darbo savaitės ne tik siuvėjų 
industrijoje, bet ir kitose in- 
(iustri jose.

Siuvėjus atstovau.ja Inter
national Ladies G a r ment 
Workers unija-CLC,

Reikalauja pakelti miesto 
darbininkų algas

Apie 3,000 Montrealo mies
to baltakalnierių darbininkų, 
kurie reikalavo, kad miesto

ir sutrumpinti darbo savaitę. 
Miestas pasiūlė kaip tik pric- 
š’.ngai — nukirsti jų gauna
mas algas apie 15 procentų. 
Tokiu atveju derybos nutrūko 
ir dalykas buvo pavesta iš-
spręsti betarpinei komisijai 
(arbitration board). Šiomis 
dienomis betarpinė komisija 
išnešė sprendimą, kuriuo re
komenduoja pakelti algas 8 
proc., o darbo savaitę palikti 
tą pačią, 37 ]/> i savaitę.

Miesto baltakalnierius dar
bininkus atstovauja katalikiš
koji National Syndicate of 
Municipal Employees (CCCL) 
unija.

Brockton-Montello, Mass.

Bus Suvaidinta Labai Juokinga Dviejų Aktų Operetė

“TEISMO KOMEDIJA”
Abiejose Vietose Suvaidins Brooklyno Aido Choras

Operetes režisėrė ir muzikos dirigentė Mildred Stensler

Lietuvi y Tautiško Namo Salėje
668 No. Main St., kamp. Vine St., Montello, Mass.

Vaidinimas lygiai 7 vai. vakare Įžanga $L50 asmeniui 
PO VAIDINIMO BUS KONCERTAS — SOLAI IR DUETAI 

Kviečiame iš visos Naujosios Anglijos visuomenę atsilankyti ir pamatyti 
•gražų vaidinimą ir išgirsti malonių dainelių.

Lietuvių Tautiško Namo Draugovė

kingumą mūsų mylimai ap- 
organ izaci j a i—Lie- 

Litcratūros Draugi-tuvių

m i tetas
Vilnies
v imą su $10

nutarė pasveikinti 
dalininku * s u važia- v

Serga
Petras Niaura susirgęs. Gy

dosi namuose.
Mirė

Balandžio 30 d. mirė Kazi
mieras Zubis, 69 metų am
žiaus. Velionis į Kanadą buvo 
atvykęs prieš pirmą pasaulinį

TAIP KALBA PAVASARIS
O kartu su juo 
nos, nepalik be 
Nepraleisk progos, duodančios Tau 4 dideles knygas tik už $5.00! 
Tuoj kišk penkiriukę j voką ir siųsk, nes šita auksinė proga yra 
paskutinė, nes knygos jau visai baigiasi.

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako : skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 pusla
pių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų kny
ga, kurioje tikrojo, 
gu mariose vandens 
na $3,00.

ŠIRDIES RŪMAI 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai-” 
tysi. 449 psl.’, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo kny
ga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 

vargus, kančias, nuopelnus, 
652 psl., kieti viršeliai, kaina

t.rečiosios dalies darbus, 
kultūrą ir tautini išlikimą, 
tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK
ar 2, ar 3, knygų, tai už 1
tik $4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, III

Mildred Stensler
Mokytoja-dirigentė

ena Brazauskiene
Advokatės rolėje

Nellie Ventienė
Skundėjos rolėje

M

Jonas Grybas
Gynėjo rolėje

Petyas Grabauskas
Sargo rolėje

Tadas KaŠkiaučius
Teisėjo rolėje



Vajus Sukėlimui $10,000 Fondo
(Perkėlimas rmc pirmo puslapio)

P. P., Richmond Hill, N. Y............................... 10.00
M. Mušauskienė, Wilkes-Barre, Pa. • •............. 10.00
Antanas Kūniškas, Newark, N. J............ .  10.00
Al. ir Birutė Walins, Stratford, Conn.................. 10.00
New Jersietis............. • ■..........................................10.00
Geras Vyras............................................................10.00
J. Cibirka, Far Rockaway, N. Y...........................7.00
J.'•Karpavičius, Brooklyn, N. Y. ......••...... 5.00 
John Gaitis, Brooklyn, N. Y.............. .............. . 5.00
M. Matukas, Boston, Mass................ • •..............  5.00
Julia Yovis, Pittsfield, Mass................ • •. . .............5.00
New Yorkietis,  5.00
M. Stelmokas, Sterling, N. J ..................................5.00
Laisvės Skaitytojas ............. • . ............................. 5.00
C. P., Woodhaven, N.Y. .....'................................5.00

\ Argentiniečiai ........................................................... 5.00
Jonas Kaulinis, Huntington, L. T...........................5.00
John Yasulis, Kenosha, Wis.....................................5.00
W. Gelumbickas, Chicago Hts., Ill. . .................... 5.00
S. Pranaitis, Earlville, N. Y. • •............................ 5.00
A. Jakstonis, Trenton, N. J.............'................... 5.00
C. Brooklyn Parapijonas......................................... 2.00
Jos. Klein, Brooklyn, N. Y. ......................... • •.. 2.00
F. Gutauskas, Toronto, Canada............. ............. 2.00
Chas. Meškėnas, Brooklyn, N. Y. .. • •...................2.00
P. F. A. G.......... ......................................  1.00
Laisvės Kaiminka .. • •........................................  1.00

Dabar įplaukė $437.00. Iš anksčiau gauta $1,579. Viso 
gauta $2,016.00. Dar reikia $7,984.00’

Ačiū visiems už gražią paramą dienraščiui.
Laisvės Administracija

Susiliejimas atnešė 
naują susiskaldymą
Kaip žinia, neseniai susilie

jo Socialistų partija, kuriai 
vadovauja Norman 
Socialdemokratų 
Naujos suvienytos 
geriau pasakius, 
pavadinimas yra toks: 
listų

purti j a, 
Thomas, irikuoti. 
federacija. (tai

HELP WANTED—FEMALE

Aido Choro pamokos ir išleistuvės
sekmadie- 

aidiečiai 
kambarį 

pra kt i-

ba girdėję nuo kitų, kurie 
skaito.

WORCESTER, MASS.
Brangios drauges ir draugai!

Utica, N. Y.
Mirė D. Pranaitienė

Balandžio 26 d., 
nio popietį, 3 vai., 
susirinko į muzikos 

į “Teismo komediją’
Laiko daug turėjome,

praktika buvo ilga: net 
partijos, j dukart pereita visas veikalas, 

partijukės,! Baigus pamoką, choro pir- 
Socia- mininkas J. Grybas sako: Da- 

partija — Socialdemo- ! bar visi eikite žemyn i resiau- 
kratų federacija”. Mat, abi raną, ten yra paruošta nžkan- 
grupės nenorėjo sutikti panai- džių. Tikslą sužinosit, kai lin
kinti pavadinimus ir priimti ’ eisit, 
visai naują

Vienaip ar kitaip, jie susi- rengti, 
vienijo ir atrodytų, kad būtų Wilson triūsesi 
mažiau grupelių. Bet taip nė-, 
ra. Pasirodo, kad tas susilieji- j 
mas atnešė ir naują susiskal
dymą. Praeitą 
mą suvienytieji 
cialdemokratai 
darni tam tikrą banketą viena
me viešbutyje. Bet tuo pačiu 
laiku kitoje vietoje įvyko mi
tingas, kurį surengė Social
demokratų federacija, tai yra, 
dalis Socialdemokratų federa
cijos, kuri atsisakė susilieti su 
Socialistų partija ir tokiu bū
du neįeina į socialistų parti- 
j ą-Soc i a 1 d emo kr at ų f e d era-

socialistai-so- 
šventė laiky-

ueinam. Stalai gražiai pa
kai p banketui. Mrs. 

i apie maistą. 
Kitos chorietės prišoko į pa
galbą hiaistą sunešti ant stalo. 
G. Waresonas plausto duoną. 
Kai bematauut viskas 
šaukia sėstis.

Pirm užkandžių J. 
išduoda sekretą. Sa 
pariukė yra
ii- Walterio išleistuvėms. Bra
zauskai išeina iš šio namo prie 
kito užsiėmimo, už trijų dienų

gatava,

Grybas 
o: šita 

surengta Elenos

Brazauskienė yra ta- 
veikėja aktorė, dai- 
Turi daug nepapras- 

n e iš

Mes atlikom du gerus dar- j 
bus: pasveikinom Vilnies su-j 
'ažavimą ir suteikėm Jonui | 
Karsonui pagalbą, surinkom! 
septynis šimtus doleriu. Tai la
bai buvo gera parąma, nors 
draugas K arsenas negalėjo il
gai džiaugtis ta pagalba ; ne
laboji mirtis išskyrė Joną iš 
mūsų tarpo, palikdama didelę 
spragą mūsų judėjime. Bet 
mes neturime nusiminti, turi
me darbuotis, kad užtverusią 
spragą.

Mes turim pradėti didžiau
sią darbą, tai sukėlimą Laisvei 
specialio $10,000 fondo. Čia 
turėsim sudėti visas savo spė
kas, kad vają pasekmingai iš
vesti. Mes turėtume suprasti 
visi, kad prie šią aplinkybių, 
prie tokio kainu ' iškilimo be 
mūsų aukų Laisvė negalės iš
eiti dienraščiu. Jeigu Laisvė 
mirtų, tai mirtų visas mūsų ju
dėjimas, mes negalėtume susi
rinkimų nei jokių parengimų 
turėti, išėjo pas mus iš mados 
kortų bei lapelių darymas. Vi
sas mūsų garsinimas, tai pra
nešimai Laisvėje. Mat leng
viausias būdas garsinti, nerei
kia lapelių dalinti. Bet su to
kiais garsinimais pašalinių 
žmonių mes nepasiekiam. To
dėl, draugės jr draugai, netik 
Worcesterio Laisvės geri prie- 
teliai, bet visos plačios Ameri
kos, mes turim pasišventusiai 
darbuotis, pasišventusiai au
koti. Po doleri duodami mes 
negalėsime $10,000 sukelti, 
čia jau reikia stambesnių au
kų, todėl mes visi, kurie išga
lime, aukokim pagal savo iš
galę. Nors mes įvertinam au
kas visų lygiai, bet aš visuo
met manau, jeigu kuris gali 
duoti $25,00 o duoda dolerį, 
tai tas prasižengia pats prieš' 
save.

Todėl, draugės ir draugai, 
aš ir kreipiuos pas jus. Po šio 
pranešimo aš pradėsiu rinkti 
aukas. Nelaukite, pakol aš jus 
pamatysiu, patys matykite 
mane. Man bus lengviau atlik
ti tas sunkus darbas ir grei
čiau mes galėsim vajų baigti. 
' Aš renku ne sau. Aš tik no

riu jums pasitarnauti, taipgi 
man būna nesmagu, jeigu aš 
paprašau pas kurį, o gaunu 
atsakymą: Palauk,, dar yra 
laiko, duosiu vėliau. Tas man 
atima energiją vėl tą patį 
draugą rūpintis pamatyti ant
ru sykiu. Todėl būkim tokie 
geri, užbaikim darbą greitai 
ir sėkmingai!

J. Skliutas

Pranešu, kad mano gero 
ir vienminčio draugo S. 
Pranaičio žmona Domicėlė 
mirė balandžio 22 d. ir bu
vo sudeginta Waterville, 
N. Y., krematorijoje balan
džio 25 d.

Paliko liūdesy savo gyve
nimo draugą Stanley, 6 sū
nus, viena dukterį, 7 anū- 
kus ir paanūkius.

Draugė Pranaitienė buvo 
79 metų amžiaus. Buvo 
malonaus būdo ir labai ge
ros širdies, laisvų pažiūrų 
moteriškė, kaip ir jos vyras 
Stanlis, ir nuo deniai Lais
vės skaitytoja.

Čia prisiunčiu ir auką su
moje $5, kurią drg. Pranai
tis padovanojo Laisvės fon
dui, pagerbdamas savo žmo
ną. Aš taipgi prisidedu su 
$10, tai iš viso Laisvės fon
dui bus $15.

Pranaičiai gyvena ūkyje, 
netoli Earlville, N. Y.

Su geriausiais 
linkėjimais,

Wvi. Goodis

Prie šios užsispyrusiai - de
šinės grupės priklauso la 
raščio “Forvertso” žmonės 
jiems panašūs. Jų akyse N 
man Thomas yra beveik 
munistų bendrakeleivis...

N. Y. UNIJOSE
Republic Aviation Corp., 

Farmingdale, N. Y., bosas pa
leido iš darbo unijos atstovą. 
jMašinistų unija .privertė kom
paniją jį grąžint darban.

Kad geriau savo narius ap
saugojus, unijos lokalas nusi
tarė tam tikslui sukelti $15,- 
000. Tas fondas bus naudoja
mas kovai prieš unijistų dis
kriminavimą.

United Shoe Workers unija 
’mini savo 20 metų sukaktį 
nuo susiorganizavimo. Unijos 
konvencija vyksta Belmont 
Plaza viešbutyje.

Minima unija susiorganiza
vo 193,7 metais.

•
Mokytojų unija atsišaukė į 

Board of Estimate, kad toji 
įstaiga skirtų daugiau fondų 
mokytojų algoms pakelti.

Teatruose

ir 
or-

Buvo labai nuostabu tas iš
girsti.

Užkandžiaujant, p a sikal- 
bant, choro vice pirmininkas 
P. Graabuskas paprašo visus 
nutilti, sako : mes turime pro
gramą. Perstatė E. Mizarienę. 
Ji trumpoj formoj apagilesta- 
vo ir linkėjo jiems daug lai
mės naujoj vietoj gražiai isl- 
1-urti. Kalbėjo A. Juškevičie
nė, M. Stensler, P. Buknys,

l Klaidos pataisymas
Laisvėje gegužės 4 d. Vil

nies sveikintojų varduose bu
vo praleistas vardas Onos 
Kratauskienės, kuri aukojo
$2.00.

J. Skliutas

Columbia universiteto teat
re šio ketvirtadienio vakarą 
perstatys meksikietišką operą 
“Panfilo and Lauretta.”

Theatre de Lys — Three 
Peny Opera.

Shubert teatre — Bells are 
Ringing.

Hellinger teatre — My Fair 
Lady.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

“General Paš-

kodėl jie to- 
saviškio kra-

labai apgailestavo, kad Bra
zauskai iš šios vietos išeina.

Kalbėjo Elena Brazauskie
nė. Ji sakė: nenoriu skirtis su 
jumis, bet gyvenimo aplinky
bės susidarė jog turime tai pa
daryti, apleisti šią vietą

Kalba Walteris. Jis taipgi 
sakė: Nėra lengva skirtis su 
šia vieta — per septyneris 
metus įsigijau daug pažįsta
mų bei draugų. Dirbau, kiek 
galėjau, stengiaus atlikti visus 
darbus kuo geriausiai.

Man neteko tarti žodį šioje 
tai ir gerai. Jeigu

Neseniai tūlas Brooklyno 
laikraštis paskelbė, k a d 
prieškomunįstinė New Yor
ko lietuvių grupė neturinti 
nieko benclra su saviškiu 
peštuku- pikietininkų “ge
nerolu.” (Gii 
rie jį vadina 
kustva.”)

Stebėjausi, 
kio veiklaus 
tos i.

Ir štai praėjusį sekma-j sueigoje, 
dieni pikiete prie Lietuvių 1 būčiau turėjęs kalbėti, tai bu- 
Kultūrinio Centro ta pas
laptis paaiškėjo. Šis “Gene
ral Paškustva” pikietą va
dovavo su grynu “ginklu.” 
Visas kelnių priekis atseg
tas, o “ginklas” tik švysčio
ja... Manau, tai bus juo
ko, kai policistas jį vėl nu
tvers — šiuokart už už
drausto ginklo demonstra
vimą! Žiūriu pro langą ir 
laukiu, įvykio. Bet, kad jį 
bala tą Jurgį Klimą — su
sitikęs “generolą,” jis, žiū
riu, “saliutuoja” jį, pirštu 
rodydamas į jo kelnes... O 
“generolas” tik čiupt, ir 
patraukė ziperį aukštyn, 
užskleidžiant nešvarią už
dangą. Tūli pro langą žiū
rėjusieji nusikvatojo: 
“Gaspadinė pamiršo jam 
užsegt.”

Neveltui smetonininkai. jb 
gėdijasi! Jis niekam gare 
bes nedaro. ■

Kadaise šis “generolas” 
Newarke įsiprašė j Sietyno 
choro koncerto prpgramą— 
su daina, kuomet dipukai 
tą koncertą pikietavo. Po 
to koncerto uždusęs pribuvo 
į Laisvę prašyt parodyt 
jam to koncerto recenziją, 
ar jo vardas teisingai pa
minėtas. Girdi, jį už tai ga
lį deportuoti. Nudžiugo, 
kad pavardė buvo klaidin
gai pažymėta.

Lietuvoj, sakoma, jis rė
kaudavo už komunizmą, 
bet, matyt, komunistai ma
tė, kad jis yra viso labo 
“lakudra.” Tada pabėgo 
pas hitlerininkus. Dabargi 
net smetonininkams jis da
ro gėdą. Matęs

čiau pasakęs spyčių iŠ penkių 
žodžių ir jau baigta. Bet štai 
noriu ir aš šį tą pasakyti apie 
Eleną ir Walter). O kaip pa
sakyti? Tik per spaudą.

Brazauskai yra gerai žino
mi plačioje visuomenėje ir vi
soje Amerikoje. Nors ne visi 
su jais susipažinę asmeniškai, 
bet esame skaitę spaudoje ar-

lentinga 
nininke. 
tų gabumų ir ugningos, 
semiamos energijos.

Kada tik pasisuksi į Liberty 
Auditoriją, tada ten ją maty
si: ar dainų praktikoj, ar vai
dybos pamokoj, arba pačiame 
vaidinime. Ji tikriausia neturi 
liuoso laiko nė vienos minutes.

Dirba už algą, rodos, ręs
ta urane, dirba ir sekmadie
niais, pareina .pavargusi, pa
kirstom kojom, o grįžus tuo
jau stoja i visuomenišką meni
nį darbą,' rodos, nesant laiko 
ne pavalgyt. O juk dar ir savi 
darbai turi būti padaryti, 
kambariai, baltiniai aptvarky
ti, sūnus ir vyras prižiūrėti.

Esu buvęs ju kambariuose 
sergantį Walteri atlankyti. 
Kambariuose tvarka, švaru, 
ja u ku.

Walterio darbas Auditorijo
je, galima sakyti, buvo sun
kus, įkyrus ir labai atsakingas. 
Jis kaipo Liiberty Auditorijos 
gaspadorius turėjo rūpintis 
palaikyti švarą, duoti šilumą, 
rendavoti sales, vesti virtuvėj 
tvarką ir daug kitų darbų 'tu
rėjo padaryti ir padarė ir mo
li ėjo gražiai sugyventi su sve
čiais — su žmonėmis. Jis yra 
malonaus, draugiško būdo 
žmogus. Tai buvo jauku, buvo 
kaip namie, užėjus į restaura- 
ną. Man pasitaikė dirbti jo 
virtuvėje. Ten yra daugybe vi
sokių puodų, indų ir kitų Įran
kių maisto gaminimui. Kuo
met dažnai nedirbi, negali ži
noti, kas kur sudėta. Kai ne
randi, ką darysi, turi klausti 
Walterio. O jis tau parodys, 
paduos, ko reikalauji, ir dar 
pridėčkui pajuokaus, numes 
kokią baiką, kad ir labai bū
tum susiraukęs, prasijuoksi, 
pralinksmėsi. Vienu žodžiu, 
Walteris yra tikras, teisingas 
žmogus. Buvo malonu su juo 
drauge darbuotis dar ir todėl, 

parapijo- 
kad jie 
pasidarė

Komunistams jau net 
neleidžiama žuvauti
Kad žuvauti miesto ir apy

linkes rezervuaruose, reikia 
tam tikro leidimo — laisnių. 
Kasmet tokius leidimus išgau
na apie 16,000 asmenų. Bet 
dabar pasirodo, kad rezervua
rų tvarkytojai leidimų prašy
tojams patiekia tam tikras 
biankas, kuriose reikia išaiš
kinti savo politinius ryšius.

Na, štai du žinomi komunis
tai, K. P. nacionalinio komite
to nariai, M, Fine ir S, Stein, 
padavė, kaip jie darė ir pra
eityje, prašymus gauti žuvavi- 
mo leidimus. Praeityje jie 
tuos leidimus gaudavo kaip 
visi kili, bet ši iro kartu jiems 
atsakyta, kad leidimų ne-Į 
gaus — esą, rezervuarus gali
ma “sabotuoti”, o komunistai 
nepatikimi.

Fine ir Stein sako, kad tai 
yra tokia nesąmonė, kad net 
juokas ima. Jie planuoja 
traukti miestą teisman, kad 
išgauti žuvavimo leidimus.

MIRĖ
Juozas Pvetrikonis mirė 

gegužės 7 dieną

Drg. ' Mikulenas pranešė, 
kad jo draugas Juozas Petri- 
konis mirė gegužės 7 d. Mirė 
ligoninėje. Pašarvotas šalins- 
ko-šermeninėje, 84-02 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N. Y. 
Bus palaidotas penktadienį, 
gegužės 10 d.

Mirė turėdamas apie 63 
metus amžiaus. Gyveno So. 
Brooklyne. Priklausė LDS 50 
kuopoje ir buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas.

Kiek žinoma, artimų gimi
nių nepaliko.

kad jis yra mano 
nas. Kai sužinojau,

liūdna.
Brazauskai išeidami iš šios 

vietos paliko didelę . spragą, 
bus sunku ją atpildyti.

Manau, kad mes visi linki
me Brazauskam laimes.

Susikimšimas Bellevue ligoninėje 
lengvai gali sukelti katastrofas; 
taip teigia žinantieji gydytojai

PLANUOJA STREIKUOTI
Long Island geležinkelio li

nijos darbininkai planuoja iš
eit) streikam Unija sako, kad 
tunelai tarp Manhattano ir 
Long Islando nesaugūs, ir jei
gu kompanija nesiims taisyti 
juos, tai bus sustreikuota.

Rašytoj’ai konferuoja
Biltmore viešbutyje prasi

dėjo Amerikos Autorių lygos 
konferencija. Prie šios organi- 
zocijos priklauso apie 3,500 
rašytojų ir dramaturgų. Tai 
toli ne visi profesiniai Ameri
kos rašytojai, kurių daugelis 
nepriklauso prie organizacijų.

Konferencijoje dalyvauja 
apie 400 delegatų.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Padėtis Bellevue ligoninėje 
yra daug blogesnė, negu tai 
neseniai iškėlė žymus medi
kas ir Nobelio premijos lai
mėtojas. Padėtis tokia apgai
lėtina ir bloga, kad ji tiesiog 
pavojinga. Taip sako patys 
Bellevue gydytojai.

Bellevue gydytojai sako, 
kad šioje didžioje miesto ligo
ninėje yra toks susikimšimas, 
kad kokiai nors nelaimei išti
kus, kaip gaisrui prasidėjus, 
ten tikriausiai galėtų kilti pa
nika, kuri privestų prie tikros 
katastrofos.

Ligoninėje, sako daktarai, 
viešpatauja didelė netvarka, 
tikras chaosas. Ypatingai di
delė netvarka viešpatauja iš
laukinių, pacientų klinikose, 
tai yra, ligoninės dalyse, į ku
rias ateina pacientai gydytis, 
bet nelieka ten pernakt. Ten 
toks susikimšimas, rekordai 
taip suvelti, slaugės., tokioje 
blogoje nuotaikoje, ka"d atė
jusieji gydytis jaučiasi ne 
kaip ligoninėje, ' o ’ kalėjime, 
sako daktarai.

Kaip žinia, Bellevue ligoni
nėje pastoviai dirba virš 400 
daktarų. Tie daktarai per sa
vo sąjungą dabar sako, kad 
ką nors reikia padaryti, kad 
pataisyti padėtį ligoninėje. 
Jie pilnai remia daktarą Rich- 
ardgą, kuris kad Belle

vue ligoninė sudaro gėdą tur
tingiausiam Amerikos miestui, 
New Yorkui.

Kaip žyiįa, miesto valdyba 
paneigė Richardso kaltinimus, 
teigdami, kad Bellevue ligoni
nėje dabar viskas puikiausio
je tvarkoje. Bet kuomet patys 
Bellevue daktarai prabilo, jų 
kaltinimus jau sunku paneigti.

Atrodo, kad miestas ką 
nors dabar turės daryti apie 
Bellevue ligoninę. Kiek geres
nė padėtis,'nors taipgi toli ne 
gera, egzistuoja Kings County 
ligoninėje Brooklyne, kuri yra 
didžiausia vieša ligoninė A- 
merikoje.

MOTERIS SUDEGĖ
Brooklynietė 65 metų Lil

lian Force, kilus jos apart- 
mente gaisrui, negalėjo apsi
saugoti ir sudegė, nes ji nese
niai nuo kraujaplūdžio buvo 
suparalyžiuota.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas j vyks 
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)

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

WHITTAKERS 
RESTAURANT

152 Greenwich St. »
Hempstead, L. I., N. V. 

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

HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAI

PIRMOS KLASES

Operuoti sunkiems darbams Lathe.
.Apmokamos ^akacijos.

Nuolatinis darbas.
.1. A . PILIEČIAI

AERODYNAMIC
LABORATORY »

527 Atlantic .Ave., Freeport, N. Y. ♦ 

MA. 8-0806.

(87-93) ’

išmintingas ir patikimas jaifnas 
xyras. Prie pakavimo ir abelno dar
bo raštinėje. Nuolatinis darbas, 
gera alga. Geros darbo sąlygos.

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

MU. 7-0260.
, (89-91)

REIKALINGI
MAŠINOS

OPERATORIAI

Dirbti Pas

Readers’s Digest * *
Darbas nuo 12-1 os diena 

iki 7 vakaro
Laikinas dalbas 2 ar 3 mėnesiams

$48.65 Į S.AVAITI/

Kreipkitės j

Personnel Ofisą
8:30 A. M. iki 3 P. M.

Ant Route 117
Tarp Chappaqua ir Mt. Kisco

Telefonuokite CHappaqua 1-0400
• dėl platesniu informacijų.

(91-94)•
REAL ESTATE

M .A SPETH

60th St. & 60th Ave. Naujas na
mas, 2 šeimom. Po 4 ’-•! ir 3 kam
barius. Kaina $22,500. ’

Skambinkite:
ED. 3-2050 ar AP. 7-6387.

(88-94)

MALE and FEMALE

STALŲ
PATARNAUTOJOS

• MERGINA PRIE BUFETO

• VIRTUVEI DARBININKAI

• VALGŲ NEŠIOTOJAI

• INDŲ 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)

New Yorko spaudoje
James Restonas, kuris yra 

“Times” Washingtono biūro 
vedėjas, laimėjo, Pulitzerio 
pryzą kaip geriausias laik
raštininkas, rašąs kaip nacio
nalinis reporteris.< \

Restonas skaitomas vienu 
įtakingiausių JAV reporterių. 
Jis palaiko ryšius su svarbiais 
Baltojo Namo pareigūnais ir 
dažnai sužino naujenas priteš 
tai, kaip jos pasiekia didžią
sias spaudos agentūras.

Restonas gimė 1909 metais 
Škotijoje ir kaip vaikas atvež
tas ši on šalin.

BROCKTON, MASS.
Svarbus parengimas

Paskutinis pakvietimas paniatyti 
gražią operetę “Teismo Komediją,’' 
kurią suvaidins garsusis Aido Cho
ras iš Brooklyn©, 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 lauks jūsų vi
sų atsiląpkymo. 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)

MEDALIAI POLICISTAMS
N. Y. policijos komisijonie- 

rius Kennedy suteikė meda
lius 26 policistams, kuriuos/ 
pripažino geriausiai atsižymė
jusiais.

Vienas užmuštas, keturi 
sužeisti

Maspethe automobiliui atsi
mušus i stulpą Jack Kinkei 
užsimušė, keturi jo draugai 
sunkiai sužeisti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys, pavieniam 

vyrui, kuris galėtų pasidaryti leng
vą valgį. Richmond Hill, Jamaica, 
arba Williamsburgo apylinkėj. Pra- 
šome pranešti: A. Litvaitis, 190 , 
Hull St., Brooklyn, N. Y. .

(91-92)

4 puti. Laisvi (Liberty) Ketvirtadien., geg. (May) 9, 1957




