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KRISLAI
»Ch jcagiečiai šauniai 

atsipirko.’
Dar pasimatysime.
Gal pirmu kartu!
Argi ne stebuklai!
Su naujuoju gyvenimu.

Rašo A. Bimba

Man tenka padaryti didelis 
atsiprašymas, .lis liečia (l)ica- 
gą-

Dalykas štai 'kame:
, » Kai anais metais mano , gė
las “kūmas”’ Leonas Jonikas, 
sudėjęs i lagaminą atpiskino 
Brooklynan visą Lietuviu Me-

• np Sąjungos centrą, mano 
nuomonė apie chicagiečius 
menininkus buvo nukritusi iki 
zero, Blogai apie juos aš gal- 
\ o jau.

Bet. va. praėjusi savaitgali 
turėjome pas mus Kultūrinia
me Centre LMS suvažiavimą, 
f‘riedu i dar buvo koncertas ir 
Banketas. ,♦

Ir griūte mus užgriuvo chi- 
cagiečiai. Vieni ju. kai lėktu
vas atsisakė pakilti, sėdo i au
tomobili ir i dvidešimt pen
kias ar šešias valandas pribu
vo i Richmond Hill! Sunku ti
kėti, bot taip atsitiko.

Ir išgirdom m*‘s juos (dau
giausia jas). Aš maniau, kad 
tos gražios moteriukės iŠ Chi- 
cagos tiktai dainuoti gražiai 
moka. Ale kai pradėjo jos ra
portus duoti ir kalbėti ir dis
ku su ot i suvažiavime, tai paro
dė labai aukštą susipratimą.

Dabar aš chicagiečius atsi
ja ašau už paabejojimą jų me
ninėmis spėkomis. Kaltinu 
Leoną: jis mane apgavo su 
tuo savo čemodanu. Atsiuntė 
centrą, bet pasiliko šaunų ta
lentą !

Mano išvada tokia; Būti
nai, man rodosi, turėsimo bent 
jau dalį to puikaus talento iš 
Chicagos gauti i Laisvės rudc- 
i inį koncertą.

Berods pirmu kartu man to
ko girdėti dainuojant Cleve
land ietį -Julių Krasnicką. Ar 
žinote, kAd jis yra nuostabiai 
puikus dainininkas?! Po kiek
vienos dainos plojome jam su
šilę. Bent jau aš labai, labai 
norėčiau Julių matyt ir išgirs
ti Laisvės koncerte.
w Sarmata jums, clevelandie- 
čiai: turite Julių, turite gabią 
muzikę ir dainininkę Aldoną 
DeVetsko, dainininką Kuz
micką, o neturite choro! 
Kur jūs matėte?! Kitur nesi
randa mokytojų, tai chorai 
negali pasilaikyti. O kur, 
(bangai, jūsų pasiteisinimas?

Būtu ko ir reikėtų apie 
kiekvieną talentą, dalyvavu
si šiuose parengimuose, pasa
kyti, bet čia krislai, o ne ko
respondencija. Todėl atleisite 
vž ne pa minėj imą.

P r a ė j u s i o sekmadienio 
N. Y. Times Magazine Įdėtas 
straipsnis “Close-up of Miss 
Communist China.” Autorius 
Richard Hughes rašo apie ki- 
nietes moteris.

Ten yra Įvykę tikriausi ste
buklai. J keletą trumpų mete
lių toje užguitoje ir svetimų

• ir savų išnaudotojų buvusioje 
pavergtoje šalyje,, kur moteris 
buvo beteisis sutvėrimėlis, ko- 
nVunižmas atidarė moteriai

* visus kelius Į naują gyvenimą.
Tąsi klausykim e:

Jai, moteriai, suteiktos ly-
(Pabaiga 3-me pusk)

BECKAS JAU PAŠALINTAS IŠ A.F.L.-C.I.O. VADOVYBES4'

Lietuvoje tikimasi rasti 
naftos šaltinių; Rasenių 
ir Kybartų srity ieškoma

Vilnius. — Labai galimas

i teityje galės būti paskelbta, 
| kad Lietuva jau turi savo 
I naftos (aliejaus) šaltinius. 
| Lietuvos mokslininkai yra 
j įsitikinę,. kad gilųkai Lietu- 
Ivos požemyje yra nemaži 
; naftos rezervuarai.

Daugelis naujų geofizinių 
duomenų duoda pagrindo 
manyti, kad Kybartų rajo
ne, o taipgi vietovėje, esan- 

šeinių, gali būti atrasti naf
tos telkiniai. Čia per arti
miausius menesius bus pra
dėta gręžti gręžinius. Jie 
vienas nuo kito bus gręžia
mi 30 kilometrų nuotolyje 
ir daugiau kaip vieno kilo
metro gylio. Yra pagrindas 
manyti, kad artimiausioje 
ateityje Lietuvos, gelmėse 
bus atrasti ii* naftos telki
niai.

Prieš keletą šimtmečių 
Lietuvoje buvo išgaunama
geležies rūda. Tuo metu bu- negrų pažangą.

Bulganinas kviete Francūziją į 
derybas nusiginklavimo reikalu
Maskva. — Tarybų , Są

jungos premjeras Nikola
jus Bulganinas įteikė no
tą Francūzijai, ragindamas 
ją sueiti į betarpiškas dery
bas su Tarybų Sąjunga nu
siginklavimo reikalais. Bul- 
ganino nota įteikta asme
niško laiško pavidale prem
jerui Molletui.

Bulganino laiške sakoma, 
kad neagresijos paktas ga
lėtų būti pasirašytas tarp 
NATO iš vienos pusės ir 
Varšuvos pakto iš kitos.

Bulganino laiške taipgi 
apsistota prie Suezo klausi
mo. Taryfiy Sąjunga, sako 
Bulganinas, pripažįsta 
Francūzijos interesus Arti
muose Rytuose, bet Suezo 
kanalas yra Egipto nuosa-

Bombėjus. — Italų filmi- 
ninkas Rossellini * čia neigia 
skleidžiamus gandus, kad 
jis planuoja divorsuoti savo 
žmoną Tmgrid Bergman ir 
vesti jauną inde Sonali 
Das Gupta. Paryžiuje da
bar ten vaidinanti Berg
man irgi sako, kad tai ne
pamatuoti gandai.

New Yorkas. — Iš kalėji
me. išėjo komunistų vadai 
Pettis / Perry ir Arnold 
Johnson, šeštadienį iš kalė
jimo išeis Elizabeth Gurley 
Flynn, sekmadienį Alexan
der Bittelman ir Louis 
Weinstock.

Hong Kongas. — Japoni
jos premjeras Kiši sustojo 
čia pakelyje į Rangooną, 
Burmą.

rū-vo eksploatuojami du 
dos telkiniai — Kazlu-Rū- 
dos rajone ir Valkininkų a- 
pylinkėse — Dievėniškiuo- 
se. Išskyrus šiuos du telki
nius, netoli Papilės atrastos 
nedidelės atsargos, minera
lų, turinčių kokybinę ge
ležies rūdą, taip vadinamą
jį sideritą.

Jeigu naftos šaltiniai tik
rai būtų surasti, tai Lietu
va žymiai praturtėtų ir pa
sidarytų žymiai labiau in
dustrializuotu kraštu. Lie
tuvos gyventojai labai įdo
maujasi tuo naftos ieškoji
mu, ir spauda plačiai apie 
tai rašo.

Detroitas. — Birželio 25 
dieną čia prasidės NAACP 
nacionalinis suvažiavimas, 
kuris tęsis per 5 dienas. Su
važiavime dalyvaus 3,000 
delegatų: NAACP, tai Na
cionalinis Susivienijimas už 

pagal savo nuožiūrą Suezą 
tvarkyti.
Prie valdžios arti stovintis 

laikraštis “Le Monde” Pa
ryžiuje sako, kad Bulgani
no laiškas bus priimtas 
“mandagiai , bet nebūsią 
jokių konkretiškų apčiuo
piamų rezultatų”.

Audra užmušė 
35-is žmones

Kansas City, Mo.—Smar
ki audra, tornadas, čia nu
siaubė Kansas City prie
miesčius, ypatingai Ruskin 
Heights srityje. Jau atrasta 
po griuvėsiais ir skeveldro
mis 35 lavonai ir gali atsi
rasti daugiau. Yra šimtai 
sužeistų. Ruskin Heights 
turi 60,000 gyventojų ir, a- 
not vietinio majoro, “čia 
nėra žmogaus, kuris nebū
tų vienokiu ar kitokiu būdu 
nukentėjęs”.

(Washingtone keli sena
toriai pradėjo kampaniją 
už tai, kad daugiau fondų 
būtų duodama oro biurui, 
kad jis galėtų geriau dar
buotis ir efektingiau iš 
anksto įspėti žmones apie 
besiartinančias audras.)

New Yorkas. GoĮlup sta
tistinis biuras apskaičiavo, 
kad 63 procentai amerikie
čių stoja už tarptautinį su
sitarimą, įskaitant ir su 
Tarybų Sąjunga, už atomi
niai vandenilinių ginklų 
uždraudimą.

Stokime į Vajų Sukėlimui Laisvei 
$10,000 FONDO

Juozas Ęendokaitis, atvykdamas iš Chicagos į L. M. S. 
suvažiavimą, atvyko netuščiomis. Jis Laisvės administra
cijai pridavė $116. Tai už prenumeratas ii* aukos nuo 
chicagiečių. Vardai telpa sąraše.

Taipgi Eks-patersonietis ir t
tuck, Conn., pridavė aukų. Vardai telpa sąraše.

K. Depsas pildo savo pasižadėjimą. Jis negalėjo daly
vauti balandžio 13 d. vajaus atidaryme, bet paliko $20, ir 
sakė, kai per vajaus laiką jis kas mėnesį duos $10. Taip 
ir padarė.-

Kita gera rėmėja, N. Grybienė, Norwood, Mass., įsi
rašė i Prietelių Klubą, savo pirma dali duoklių iteikė per 
P. Buknį, $10.

Naujosios Anglijos Moterų Sąryšys
(per H. Thomas) • •...........................

A. Klimas, Hartford, Conn.........................
J. ir O. Šilkai, Wetrersfield, Conn..............
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y. • •...
Goodwinas iš Coney Island ......................
Alena, Brooklyn, N. Y.............................. •
Eks-Patersonietis .. ...................................
Dr. J. F. Borisas, So. Boston, Mass..........
Skaitytojas iš Dorchesterio ......................
S. Zavis, Brookline, Mass................... • • ...
ALDLD 7-ta apski’., per H. Thomas.......
Ona ir Frank černiąvičiai, Maspeth, N. Y
Adele Kalakauskienė, Brooklyn, N. Y. ...
J. Blaskis, Ccicago, III..........  ••......
T. Dabulskis, Chicago, Ill...........................
A. Grjgas, Chicago, Ill. .. • •....................
A. Yuris., Chicago, Ill........ . . . . . ................
Stanley Veshys, Chicago, Ill.
M. Klibiene, Chicago, Ill...........................
J. Urmonienė, Chicago, Ill............ • •..........
LLD 19 kp., Chicago, Ill............ . ................

(Tąsa ant 3 puslapio)

Aukščiausias teismas patvirtino, 
kad deportavimui skirtas asmuo 

turi teisę darbuotis politiniai
Washingtonas. — Aukš

čiausias teismas patvirtino 
žemesnio teismo nutarimą, 
kad generalinis prokuroras 
neturi teisės reikalauti iš 
deportavimui skirto pilie
čio, kad jis atsakytų į 
klausimus apie komunistinę 
veiklą. Teismas tokiu būdu 
patvirtino ir deportavimui 
skirto nepiliečio teisę dar
buotis politiniai.

Nuosprendis išneštas St. 
Louis gyvtntojos Antonina 
Senter byloje. Anksčiau
Aukščiausias teismas išnešė i tų partijoje.

Vatikanas. — Popiežius 
jau įteikė kardinolo raudo
ną kepurę Lenkijos Višins
kiu!. Įteikdamas tą simbo
linę kepurę, popiežius pri
minė Vašinskiui, kad rau
donoji spalva čia simboli
zuoja kardinolo užduoti net 
savo kraują pralietį už ti
kėjimą. Sakoma, kad popie
žius ypatingai tą pabrėžė, 
lyg įspėdamas Višinskį ne
daryti perdidelių nuolaidų 
socialistinei Lenkijos san
tvarkai.

Los Angeles. — Pietinio 
Vietnamo premjeras Ngo 
Diem, kuris lankėsi pas 
'Eisenhowerj, jau išskrido 
namo.

• J. J. Ynamaitis, iš Nauga- pašalino oficiališkai iš savo
1 • ’ v tarpo Vežikii (tymsterių)
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panašų nuosprendį Illinois 
gyventojo George I. Vitko- 
viteh byloje.

Už deportavimui skirtų 
nepiliečių politinės, veiklos 
teises balsavo septyni teisė
jai. Du teisėjai, buvęs .ge
neralinis prokuroras Clark 
ir Burton balsavo prieš.

Antonia Senter atvyko 
šion šalin 39 metai atgal. 
Ji ’tada buvo 8 metų vai
kas. 1953 metais įsakyta 
ją deportuoti po kaltinimu, 
kad ji yra veikli Komunis- 

< Paryžius. — Buvęs Egip
to karalius Faroukas trau
kia atsakomybėn teisme a- 
merikietę 
Maxwell.
$14,000 
jos, kam 
“D Q W 

turtuolę Elsa 
Jis reikalauja 

kompensapijos Jš 
ji savo knygoje 
P.” pasakė, kad

niekad nelankytų Farouko 
buto, nes jubmi nepasitiki.

*
Granada. — Diktatorius 

Franco dalyvavo katalikų 
eucharistiniame kongrese 
čia, kuriame dalyvavo 100,- 
000 tikinčiųjų.

Kopenhaga. — Danijon 
trijų dienų vizitui atvyko 
Britanijos karalienė Eliza
beth ir jos vyras.

Jis oficiališkai išmestas 
iš pildomosios tarybos,-- 

nutarimas—vienbalsis
Was.hingtonas. — AFL- 

CIO pildomoji taryba, kuri 
susideda iš 29 na’rių, jau

(tymsterių) 
unijos vadą Dave Beck. Jis 
pašalintas už finansines 
suktybes, unijinių fohdų sa- 
vinimąsi. Jis taipgi pašalin
tas iš AFL-CIO vice-prezi- 
dento vietos.

Jau nekuris laikas, kaip 
Beckas nedalyvauja pildo
mosios tarybos posėdžiuose, 
nes į juos nebuvo kviečia
mas. Bet jis vis vien skaitė
si tarybos nariu. Dabar jis 
oficiališkai išmestas, nors 
tas nereiškia, kad jis arba 
jo vadovaujama unija pa
šalinti iš AFL-CIO. Jis dar 
lieka Vežikų unijos (Inter
national Brotherhood of 
Teamsters.) prezidentu, o ta 
unija kol kas j lieka AFL- 
CIO dalimi, p • x

Už Becko pašalinimą iš 
pildomosios tarybos ir, vice
prezidento vietos taryba 

i balsavo vienbalsiai. Pasiū- 
|lymą jį pašalinti padarė

Vorošilovas Vietnamo liaudies 
respublikos sostinėj Hanojuje
Hanoi. — Į Vietnamo 

Liaudies Respubliką (Šiau
rės. Vietnamą) atvyko Ta
rybų Sąjungos prezidentas 
Vorošilovas, kuris kokias 
dvi savaites praleido Indo
nezijoje. Aerodromė Voro- 
šilovo laukė prezidentas Ho 
Či-minhas, valdžios ir par-

Japonija teis

Tokyo. — Japonijos teis
mas teis amerikiečių ser
žantą William S. Girard, 
kuris, nušovė moterį, penkių 
vaikų motiną. Jis šovęs į 
ją, kadangi ji netoli kari
nės stovyklos rankiojo senų 
tuščių Šoviniu i kiautus. 
Jis tik norėjęs, sako jis, ją 
“išgąsdinti”, bet pataikė 
nugaroh ir nušovė.

Amerikiečiai patys no
rėjo teisti servantą savo ka
riniame teisme, bet Japo
nijos spauda, ypatingai so
cialistų ir komunistų, griež
tai reikalavo, kad pačiij 
japonų teismai turėtų juris
dikciją teisti amerikieti. 
Po tuo spaudimu ir Japoni
jos valdžia pradėjo reika
lauti iš Amerikos karinės 
komandos perduoti jos ži
niai nusikaltusi seržantą, 
kas po ilgo delsimo ir dve
jojimo ‘buvo padaryta.

Roma. — Naujasis Itali
jos kabinetas, vadovauja
mas. Zoli, laikė savo pirmą 
posėdį.

prezidentas George Meany. 
Beckas pats dalyvavo posė
dyje, nes buvo pašauktas 
paskutinį kartą pasiaiškin
ti. Jis įteikė ilgoką raštiš
ką pareiškimą, kuriame 
paneigė visus kaltinimus. 
Bet pild. taryba nebuvo jo 
aiškinimais patenkinta.

Becko ir jo vadovauja
mos unijos ateitis, kol kas 
neaiški. Tymsterių unija 
turi apie milijoną ir 500,000 
nariu, ii- Šalia auto-darbi- 
ninku unijos, yra skaitlin
giausia. Kol kas tos unijos 
vadovų dauguma dar neno
ri šalinti Becką, o AFL- 
CTO vadovybė davė supras
ti, kad prisieis išmesti vi
są uniją, jeigu Beckas liks 
jos prezidentu.

Vežikų unijos lokaluose 
augo judėjimas už jo. paša
linimą, jį pašalinti taipgi 
ragino tos unijos oficialus 
patarėjas ir kai kurie va
dai, bet dauguma unijos 
vykdomojo komiteto yra 
Becko rėmėjai.

tijos nariai ir didelės žmo
nių minios. Aerodrome ir 
mieste plevėsavo Tarybų 
Sąjungos., Kinijos ir Viet
namo vėliavos, o vietomis ir 
Indonezijos bei Indijos vė
liavos.

Ho Či- minhas sakė, kad 
Vietnamo žmonės jaučia 
gilų dėkingumą Tarybų Są
jungai už ekonominę ir kul
tūrinę pagalbą. Vorošilo
vas atsakė, kad Tarybų 
Sąjungą ii* Vietnamą jun
gia ir kitas dalykas: taikos 
siekis, noras sustabdyti vi
sus atominius bandymus- 
sprogdinėjimus.

j

Washingtonasz. — Fran
cūzijos užsienio reikalų mi
nistras Pineau tarėsi su 
sekretorium Dullesu. Pi
neau bandė įtikinti Dulle- 
są, kad Amerika turėtų 
laikytis aiškesnio ir griež
tesnio nusistatymo prieš 
Nasserio valdžią Egipte. ’

Jeruzale. — Izraelio pre
kybinis laivas plaukia iš So- 
malijos. Afrikos, link Ela- 
tho. Laivas turės praplauk
ti pro Akabos sąsiaurį. Sau
di Arabija ir Egiptas sakė, 
kad to laivo nepraleis.

Londonas. — Čia sklei
džiama iš Vienos atėjusi ži
nia, kad iš Bulgarijos sos
tinės Sofijos deportuota j 
mažesnius provincijos mie
telius ir kaimus 10,000 gy
ventojų. Tai esą buržuazi
niai elementai, kuriais val
stybė nepasitikinti.

i
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“FORWARD” 60 METŲ
ŠIOMIS DIENOMIS newyorkiškis žydų kalba dien

raštis “Forward” (“Pirmyn”) minėjo savo 60 metų ju
biliejų.

Tai geras amžius laikraščiui, leidžiamam neangliška 
kalba Amerikoje. Tiesa, yra vokiečių kalba leidžiamų 
lakraščių, kurie senesni amžiumi už “Forwards”, yra, 
rodosi, ir norvegų, ir švedų laikraščių, skaitančių savo 
amžių ilgesniu už šį laikraštį. Bet pripažinkime, kad 
“Forward” yra senokas laikraštis.

“Forward” skaitosi socialistiniu laikraščiu. Jis padė
jo kai kurių pramonių darbininkams organizuotis į dar
bo unijas — ypatingai adatos pramonės darbininkams, 
kur daug žydų kilmės darbininkų dirba.

Kadaise, dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą,, “For
ward” skleidė socialistinį žodį žydų kilmės darbininkuose 
Amerikoje. Ir jis turėjo pasisekimo.

Vienu kartu “Forward” turėjo daugiau kaip 200,000 
tiražą.

Bet kaip šiandien su tuo laikraščiu?
Minint 60 metų jubiliejų, šio laikraščio leidėjai 

šiandien didžiuoiasi tuo, kad jų leidžiamas dienraštis ko
voja prieš komunizmą! Įsivaizduokite: kovoja ne prieš 
kapitalizmą, bet prieš komunizmą! Ne prieš samdytojus, 
ne prieš išnaudotojus, o prieš tuos, kurie padeda darb- 
ninkams šviestis, organizuotis, ir kovoti už savo klasės, 
už savo pačių interesus!

Kitais žodžiais, “Forward” susmuko moraliai, poli
tiškai, ideologiškai! Jo vadeivos eina “pavėjui”, eina 
kartu su darbo žmonių priešais, su viešpataujančia kla
se, kapitalistų klase.

“Forward” patapo įkilau anti-marksistiniu organu 
tarp žydų darbo žmonių Amerikoje.

Konstantinas Jasiukaitis
(Minint 75 metą gimimo 

sukakti)
K. Jasiukaičio kelias lie

tuvių literatūroje pasižymi 
dideliais vingiais.

Literatūrini darba K. Ja
siukaitis pradėjo dar besi
mokydamas Mintaujoje, o 
vėliau jį tęsė gyvendamas 
Šiauliuose. Tačiau pirmieji 
K. Jasiukaičio kūriniai —
vaizdeliai bei eilėraščiai —
buvo neaukšto idėjinio-me-
ninio lygio. Reikšminges
ni buvo keli apsakymai, 
nukreipti prieš dvasininki
ja bei religinius prietarus 
(“Stebu kliu g o s žvakės,” 
“Dūšių ganytojas”) ir ca-
rinę nacionalinę priespau
dą (“Du apaštalai” ir kt.).

Kaip labiau subrendęs ra
šytojas K. Jasiukaitis pasi
reiškė apsakymais, pasiro
džiusiais socialistinėje 
spaudoje — “Ašis” ir “Su 
Naujais metais!” šie ap
sakymai buvo skirti aš
trioms socialinėms temoms 
— išnaudojamųjų d a r b o 
žmonių ir išnaudotojų dva
rininkų bei kapitalistų san
tykiams atskleisti. “Ašis” 
buvo reikšmingas ir savo 
a n t i k lerikaline pakraipa. 
Apsakyme vaizduojama ka
talikų kunigija, kaip ištiki
ma ponų-dvarininkų pagal
bininkė engiant darbo žmo
nes. Apsakymuose išryškė
jo socialistinės K. Jasiukai
čio pažiūros. Apsakyme “Su* 
Naujais metais!” aprašo
mas darbininko Tamošiaus
sapnas, kuriame jis mato 
demonstruojančius darbi
ninkus, girdi jų revoliuci- 

jn.es dainas. Darbininkai 
1 džiaugiasi savo p e r g- a 1 e 
prieš carą ir išnaudotojus:

Nors šis K. Jasiukaičio
Laikraščio tiražas sumažėjo. Jeigu kadaise jis ture- i apsakymas, kaip ir “Ašis,” 

jo, kaip minėjome, daugiau kaip 200,000 skaitytojų, tai parašytas schematiškai ir 
šiandien teturi mažiam negu 100,000. Smarkiai sumaže- turėjo tiesioginę propagan- 
jo laikraščio tiražas, sumažėjo jis ir puslapių skaičiumi. fpnę paskirtį, tačiau jis, ša-

Laikraštis

sivers durys ir įraudusi nuo
ginčo duktė manęs paklaus:

— O kaip tu, mama, galvo- y 
ji?

Mokytoja Petronienė
MOTERŲ KAMPELISPrie meniškai ryškesnių 

K. Jasiukaičio kūrinių, pa
sirodžiusių 1905-1907 me
tais, priklausė ir apsaky
mai, vaizduojantieji darbo 
žmonių ir dvarininkų san
tykius praeityje, baudžia
vos laikais. Apsakyme “Pas 
kryžių” atskleista valstie
tės merginos Onutės trage
dija. Onutę ponas.atplėšia 
nuo mylimo vaikino, o pa
starąjį parduoda svetur. 
Per prievartą išnaudojęs 
Onutę savo geiduliams, po
nas vėliau ją apvesdina su 
nemylimu girtuokliu vyru, 
tuo būdu pasmerkdamas ją 
amžinam vargui. Autorius 
švelniai, graudžiai ir lyriš
kai pavaizduoja Onutę jau 
senelę, belankančią savo ka
daise mylinio bernelio kapą. 
Švelniai graudi apsakymo 
nuotaika dar labiau pabrė
žia kontrastą su apsakyme 
piešiamais šiurpui i n g a i s 
nuotykiais ir ponų daromo
mis skriaudomis.

Panašios nuotaikos yra ir 
apsakymas “Senelis.”

Revoliucijos metais para
šytuose apsakymuose K. Ja
siukaitis palietė ir tokią 
naują lietuvių literatūrai 
temą, kaip deklasuotų ele
mentų, valkatų gyvenimas. 
Monologe “Ponaitis” pa
vaizduotas pusbadis ir pus
plikis advokato raštvedys. 
Nežinodamas revoliucinės 
kovos kelio, tas nusigyvenęs 
“ponaitis” težino vieną gy
venimo malonumą — kar
tas nuo karto išsigerti. Jo 
kelias į visuomenės padug
nes, liumpenproletariato ei
les. Toks pat valkata yra ir 
apsakymo “Žmogus” veikė
jas. Jis smerkia sočiąją 
buržuazinę visuomenę ir iš 
principo atsisako dirbti bet; 
kokį darbą. Giminingas 
šiems paveikslams yra ir 
apsakymo “Bulvare” hero
jus—badaująs,: neturįs dar
bo inteligentais, atsidūręs 
užsienio mieste.

Šie K. Jasiukaičio apsa
kymai reikšmingi tuo, kad 
juose išauklinamas nuže
mintųjų ir panieki n t ų j ų 
žmonių moralinis veidas, 
pabrėžiamai kilnūs, žmoniš
ki jų jausmai ir smerkiama 
buržuazinės vis u o m e n ė s 
veidmainiška bei savanau
diška moralė. Tačiau dekla
suotuosius elementus auto
rius savo kūryboje piešė 
gana nekritiškai, idealizavo 
jų individualizmą, ; anar
chistines nuotaikas.

Pats įžymusis K. Jasiu
kaičio kūrinys, vaizduojąs 
sunkų, prislėgtą darbo žmo
nių gyvenimą, : jų smukimą 
į visuomenės įbadugnes ir 
kartu ryškiai Idemaskuojąs 
buržuazinę visuomenę, ^yra 
drama “Alkani žmonės” 
(1907).

Tiek tematiniu, tiek idėji
niu požiūriu drama parašy
ta aiškiame M. Gorkio kū
rybos poveikyje. Šiaiųe K. 
Jasiukaičio kūrinyje spren
džiamos dvi pagrindines te
mos, tarpusavyje glaudžiai 
susijusios ir papildančios 
bei p a r y š kinančios vie
na kitą. Pirmoji tema—tai 
smulkiaburžuazinių miesto 
elementų — amatininkų — 
smulkumo, jų proletarėjimo 
atskleidimas su visomis jį! 
lydinčiomis pasekmėmis : 
•n e d a r bu, girtuokliavimu, 5 
šeimos irimu, prostitucija, 
m a i š t a v i m u prieš savo 
skriaudėjus. Visa tai dra
moje parodoma kurpiaus 
Adomo Ambrazo šeimos li
kimu. '

Antroji tema, kuri pramo
ję vystoma inteligentinio 
proletaro Juozo Biručio ir 
jo buvusio draugo renegato

(Tąsa 3-čiam pus!./

“Mama man liepė ilsėtis”
Ilgai čia buvo ramu: nei 

žmonių, nei juoko skardaus, 
nuaidinčio toli pakrante. Tik 
audrų draskomos lingavo pu
šys, verkė, dejavo kopomis ne
šamas smėlys ir ošė jūra.

Bet štai atėjo birželis, lie
pa... Atgijo pajūris.

Nurimusioje jūroje krykštėf 
žaidė, taškėsi vandeniu vaidai. 
Bežiūrint j juos džiau/smu 
švietė ir auklėtojos Valūs Bal
čiūnaitės veidas. Stąjga auklė
toja sunerimo.

— Kas gi tau, atsitiko, Al- 
guti? Tu sergi? — ir ji pribė
go prie berniuko, | stovinčio 
nuošalyje.

— Man karšta, — atsakė jis 
niūriai.

— O tu nusirenk, batus nu-

Algis neapsidžiaugė laišku. 
Neskubėdamas, tarytum pyk
damas už sutrukdyiną, jis pa
ėmė laišką, pavartė jį.

Iš tiesų laišką rašė mama:
“Brangusis mano Algiuk, 

balandėįi tu mano!
^JatTdvi dienos,* kai tavęs 
nėra namuose, pasiilgau tavęs 
be galo. Gailiuosi vis, kad iš
leidau. O tau, tur būt, sunku 
ten. Privažiavo visokių padau
žų, skriaudžia jie gal tave ? 
Juk tu toks silpnas, toks glež
nas, kaip žolelė pavasarį, gra
žuolėli tu mano.

Parašyk, ar sotus. Gal at
siųsti sviestelio, ar tavo mėgs
tamos dešrytės?

Mano mielas vaikuti, tik 
saugokis, nesimaudyk vande-

(Mokytojos laišką išspaus
dinęs Vilniuje išeinantis žur
nalas “Tarybinė moteris’’ re* 
dakcijos prieraše paragino ki
tus skaitytojus atsiliepti ir ga
vo daug laiškų iš jaunimo, tė
vų ir mokytojų. Laiškuose taip 
pat patiekta abiejų nuomonių.

Šeimininkėms
BULVIŲ BLYNELIAI

Nuskustas bulves greit su-rf 
tarkuoti, supilti į puodą ar du
benį, įdėti mielių, išleistų pu-* 
sėje stiklinės šilto vandens, 
įberti druskos, miltų (galima1 
įmušti vieną kiaušini). Viską 
gerai išmaišyti ir pastatyti šil
toje vietoje, kad pasikeltų teš
la. Kepti blynelius ant sviesto, 
labai karštoje keptuvėje. Val
gyti karštus su grietine arba 
sviestu.

nyje, neperša] lj. Nebėgiok 
greitai, nes pri vargsi, sušilsi, 
visuomet būk apsiavęs, kad 
nesusibadytum kojyčių. Ilsė
kis, ilsėkis sūnyti, o jei tau čia 
negera, parašyk, atvažiuo
siu, namo parsivešiu. Tiesa, 
jau susitariau su mokytoja. 
Grįši iš stovyklos, ir ji padės 
tau ruoštis, pataisą išlaikysi 
be jokio vargo. Ir tėtė jau ne
pyksta, kad aš tau neleidau Į 
laikyti paskutinio egzamino. Į

Bučiuoju tave, mano balan
dėli. Lik sveikas. Mama”.

Ilgai, stengdamasis įsiminti 
kiekvieną mamos žodį, Algis 
skaitė laišką.

O po valandos, kada Algį 
vėl vaikai kvietė pamėtyti ka
muolį, jis oriai atsakė:

— Mama man liepė ilsėtis, 
— ir pamažu, lyg senis, nu
žingsniavo pakrante. O aplink 
jį žaidė, krykštavo vaikai...

R. ČEPULIENĖ

siauk, pasimaudyk —auklėto
ja jau palietė berniukui petį, 
norėdama jį vesti prie van
dens.

— Maudytis aš nenoriu, 
mama sakė, kad vanduo dar 
šaltas, — pasipurtė vaikas.

Algio pasyvumas, jo abejin
gumas kėlė rūpestį Valei.

Kitą dieną jos grupės vai
kai stengėsi kuo greičiau . ir 
tvarkingiau pasikloti lovą. 
Mat, laimėtojui buvo skiriama 
premija, štai jau visi susitvar
kė savo lovas, tik Algiui vis 
nesisekė. Tai paklodė užsilen
kia kreivai, tai .pagalvė nesto
vi. Bandė taisyti, tačiau dar 
labiau sujaukė ir palikęs nuė
jo.

— Namuose nepasiklodavai 
lovos? -— berniuką sulaikė ty
lus auklėtojos balsas.

— Ne, o kam? Namuose 
mama pakloja.

— Mama, — vos girdimai ir 
su priekaištu balse pakartojo 
auklėtoja. — Nagi einame, — 
Valė paėmė berniuką už ran
kos, — aš tave pamokysiu, 
kaip kloti lovą

Algis nesipriešindamas nu
sekė paskui. Tačiau lovos klo
jimu jis nesidomėjo. Atbuku
siu, beprasmiu žvilgsniu jis 
žiūrėjo į tolį.

— Namų ilgisi... — dirstelė
jusi i berniuką, nusprendė 
Valė.

Ta diena vaikai vėl žaidė 
įvairius .žaidimus, o Algis sėdė
jo ant kelmo ir bato galu 
kažką braižė smėlyje.

Tik po pietų, kai visi nusi- 
maudę ėmė metyti kamuolį, 
Algis, auklėtojos prišnekintas, 
nusiavė batus ir greta jos sto
jo į ratą. Tačiau kamuolio jis 
nelietė. O kai šis skrisdavo į 
jo pusę, Valė visuomet su
gaudavo išsigandusį, lyg pa
galbos. p rasa ntį berniuko 
žvilgsnį, ir už jį atmušdavo 
sviedinį.

Gal būt, ji ilgai taip būtų 
atmušinėjusi už berniuką svie
dinį, jei' ne staiga atklydusi 
mintis. “Štai, tur būt, visą lai
ką taip šalia jo stovi mama, 
tėvas arba senelė ir viską da
ro už jį, kaip ir aš dabar, — 
atmušinėju kamuolį...’’ Pagal
vojo ir nepastebimai pasitrau
kė iš rato. Algis liko rate, ta
čiau nė karto neatmušė sviedi
nio, nė karto jo nepakėlė nuo 
žemės.

Grįžę iš pajūrio, beveik visi 
grupės vaikai nubėgo į raudo
nąjį kampelį. Mat, ten jų 
laukdavo paštas: laikraščiai, 
laiškai. Daug laiškų buvo tą 
dieną.

— Ir Algiui yra! — šūkte
lėjo kažkas. Valė sugriebė 
laišką ir nubėgo ieškoti Algio. 
Berniukas buvo aikštelėje ir 
atsidėjęs sekė, kaip trys ber
niukai ir viena mergaitė vie
nas pro kitą suposi ore. Jo vei
de galėjai išskaityti ir baimę, 
ir susidomėjimą. O akių 
žvilgsnis lyg sakė: “tik padrą
sink, ir eisiu su jais pasisup
ti’’. ’

O štai ir padrąsinimas, ma
mos laiškas.

— Algimantai, tau laiškas! 
Mamytė, tur būt, rašo, ir auk
lėtoja ištiesė berniukui melsvą 
voką. ' i . ..
t ■ . ■ ' • ' •

Giruliai

500 g bulvių — 14 stiklinės 
miltų, 95 g mielių, 2 valg. 
šaukštai sviesto.

(Kilogramas “kg” susideda 
is tūkstanties — 1,000 — gra5 
mą, apie pustrečio ameriko
niško svaro.)

ŠVIEŽIOS BULVĖS ♦ * 
GRIETINĖJE

Nuvalyti šviežias bulves, iš
virti sūdytame vandenyje, nu- 
Lošti, užpilti grietine, įdėti 
sviesto ir sukratyti. Po to api
berti krapais arba petruškų 
lapeliais.

1 kg. bulvių — (4 stiklinės 
grietinės, 1 valg. šaukštas 
sviesto.

MARINUOTI BUROKĖLIAI

Burokėlius nuplauti, išvirti 
ii’ tame pačiame vandenyje,* 
kuriame virė, ataušyti. Po to 
juos nulupti, supiaustyti m.a-„

ižais keturkampiais gabale^
___________ jliais, sudėti į indą ir užpilti 

ir • P • o jmarinadu.
Ii 3 l P U C F 1 3 ll ; Į Marinadas gaminamas to-

jkiu būdu: 1 stiklinei acto iin- 
Aš tvarkiausi virtuvėje,—.įf 1 stiklinę vandens, 1 valg..

darbo joje visada yra. Duktė 
su drauge, taip pat antro kur
so studente, gretimame kam
baryje ruošėsi egzaminui. Lai
kas nuo laiko mergaitės pada
lydavo mažą pertraukėlę, iri 
aš, ruošdama vakarienę, gir
dėjau, kai tomis minutėmis 
kambarį užliedavo muzika, 
mergaitės, pagavusios pažįsta
mą melodiją, uždainuodavo, ir 
netrukus vėl nutildavo. Tik 
šlamėdavo vartomų užrašų 
puslapiai...

Vienos tokios pertraukėlės 
metu duktė įkišo į virtuvę gal
vą ir sušuko:

— Mamuliuk, ar tu greit va
karienę paruoši? Labai jau 
mes išalkom!

Durys vėl užsidarė. Po mi
nutėlės aš išgirdau šitokį pa
šnekesį :

— Oi, Rūta, kaip tu drįsti 
savo mamai sakyti TU ’ — 
priekaištavo jos draugė Vida.

— O kaip tu sakai ? — susi
domėjo Rūta.

— TAMSTA, pagaliau, JŪS 
Į... bet TU? Niekad! Kaipgi 
galima žmogų,'kurį tu labiau
siai myli ir brangini, vadinti 
TU?! Vadinasi, tu negerbi sa
vo mamos!

Duktė įsižeidė.
— Vida, pagalvok, ką kal

bi ! / Aš. negerbiu savo ma
mos?!. Lyg nežinotum, kaip 
aš ją myliu ir gerbiu...

— Tu £inai, Vida, įvardžiu 
JŪS aš kreipiuosi tik į tuos 
žmones,, kuriuos aš gerbiu, 
bet kurie man svetimi, paga
liau į tuos, kurių aš/nepažįs
tu... O čia gi mano mama...

, I

Ir abi mergaitės dar ilgai 
ginčijosi. Viena įrodinėjo, kad 
tėvams sakyti TU yra storžie
viška, grubu, o antra išvedžio
jo, kad savo tėvus, — arti
miausius pasaulyje žmones, su 
kuriais ją riša bendri džiaugs
mai ir rūpesčiai, kuriems ji 
patiki savo slapčiausias min
tis, — ji vadino ir vadins tik 
TU. ’

Aš1 klausiausi jų; ginčo ir; 
laukiau, kada su triukšmu at-

šaukštą cukraus, arbatinio 
šaukštelio druskos, truputį pi
pirų, gvazdikėlių, lauro lape
lių: viską užvirinti, ataušyti ir 
užpilti ant burokėlių.

lia J. Biliūno “Be darbo” ir 
>,” buvo 

vienas pirmųjų lietuvių li
teratūroje prozos kūrinių, 
pateikęs darbininko pa
veikslą ir iškėlęs darbinin
kų kovos prieš'išnaudotojus 
temą, socializmo pergalės

“Forward” taikstosi prie buržuazijos, t--; - -
nėra tiesioginis zionistinis, tačiau jis, gaudydamas skai- j “Pirmutinio streiko 
tytojus, remia zionistų pragaištingą politiką.

Žydų dienraščio tiražo sumažėjimą, aišku, negalima 
skaityti tik tuo, kaip manadžeris Kahn andai per radiją 
pasakė, vyriausiai pareina iš to, kad skaitytojai miršta, 
kad jauni žydų kilmės amerikiečiai (panašiai, kaip lietu
vių kilmės Amerikoje gimę ir augę žmonės) savo tėvų 
spaudos neskaito, nes tos kalbos jie nemoka arba mažai 
moka. Amerikietiškame katile yra suvirinami lygiai visų 
tautinių grupių žmonės.

Bet “Forward” galas negriebia. Laikraštis dar vis 
turtingas, turtą skaito milijonais. Be to, jį palaiko, jį 
remia dešinieji darbo unijų vadovai, remia iš unijų re
sursų. Dubinskiams ir jiems panašiems tokis laikraštis 
kaip “Forward” yra labai reikalingi.

Įmes amerikiečiai (panašiai, kaip lietu-

Revoliucinės kovos nuo
taikos persunkti ir K. Ja
siukaičio vaizdeliai, pasiro
dę 1905-1906 m. (“Moti
na,” “šventa... ir atėjo 
šventė,” “Ji mylėjo ir žu
vo”). Vienas reikšminges
nių K. Jasiukaičio ano meto

Roma. — čia paplito gan+‘ 
dai, kad filmų direktorius 
Roselini divorsuos Ingrid 
Bergman. Jis dabar randasį 
Indijoje, kur, sakoma, įsi
mylėjo į jauną aktorę.

DIDELIS ŽYGIS
apsakymų yra “Kareivio 
pasakojimas,” iškeliąs ka
riuomenės' reikšmę ’revoliu-

KALBeSIMĖ vienaip ar kitaip kalbėsime, praėjusią 
savaitę Washingtone įvykęs negrų ir baltųjų žmonių 
žygis, vadinamas “Maldos žygiu”, turi didelės reikšmės.

Tiesa, nebuvo ten suvykę tiek žmonių, kiek buvo iš 
anksto pranašauta. Sakoma, buvo suvykę apie 25 ar 27 
tūkstančiai, o buvo numatyta, kad suvyks apie 50,000.

Bet ne tiek svarbu skaitlinę. Ne tiek svarbu ir tai, 
kad suvyk-usieji' į Washingtons žmonės, susibūrę prie 
Lincolno statulos, meldėsi.

Svarbu pats šio žygio tikslas.
Žygio dalyviai, susirinkę prie Lincolno statulos, 

pasižadėjo tęsti kovą už tai, kad būtų baigtas tas darbas, 
kurį prieš arti šimtą metų pradėjo Abraomas Lincolnas.

Abraomas Lincolnas paskelbė negrų išlaisvinimo de
klaraciją.

Tai buvo 1865 metais.
Deklaracija buvo paskelbta seniai, bet negrai nėra 

pilnai laisvi ir šiandien. Jie, ypatingai pietinėse valsti
jose, skaitomi antraeiliais piliečiais. Milijonai jų negali 
balsuoti. Milijonai jų vąikų neturi teisės mokytis mo
kyklose lygiai su baltaisiais. Milijonai jų neturi teisės 
sesti šalia baltojo busuose. Milijonams jų uždarytos du
rys į viešbučius, į restoranus ir kitokias viešąsias vietas, 
kur susirenka baltieji.

Prieš visa tai negrai ir baltieji, suvykę į Washing- 
;toną praėjusį penktadienį, tarė savo žodį ir pasižadėjo, 
•J<ad jie darys visa, ką tik gali, kad ta neteisybė, būtų' 
panaikinta!

Ji turi būti panaikinta!
Taip tarė, taip nusprendė ir šalies Aukščiausias. 

Teismas savo istoriniame pareiškime, padarytame prieš 
trejis metus.
1n "', ■ ■ ■■ - ■ - ......... .................................. .. ..............................

2 pusk Laisvė (Liberty) Trečiadienis, geg. (May) 22, 1957

ei joje. K. Jasiukaitis pa
sireiškė kaip kritinio rea
lizmo atstovas lietuvių lite
ratūroje, kaip ano meto 
buržuazinės visuomenės 
žaizdų d e m a s k u otojas, 
skriaudžiamųjų ir išnau
dojamųjų u ž t a r ė jas. Iš 
tokių K. Jasiukaičio ap
sakymų pažymėtinas “Pa
vasario aukos,” vaizduoją^ 
dvaro kumečių buitį ir iš
naudojimą. Šios rūšies ap- 
sakymams priklauso ir 
“Duona,” “Degtukai.”

Šie K. Jasiukaičio apsaky
mai lįetuvių literatūroje, 
buvo Reikšmingi, tuo kad 
juose liečiamas miesto var
guomenės gyvenimas, kuris 
ankstesniųjų rašytojų kū
ryboje silpnai atsispindėjo 
ir ypač tuo, kad juosę bu
vo mėginama vaizduoti ir 
kitų tautų varguomenę, ne- 
neapsiribojant tik lietuvių 
tautos atstovais. Todėl, pa
vyzdžiui, apsakyme “Duo
na” ir vaizdelyje “Beprotė” 
keliamos idėjos nuskamba, 
kaip ryškus protestas prieš 
žydų pogromus, kuriuo s 
rengdavo carinės valdžios, 
atstovai.

. Today’s Pattern

Printed Pattern
Printed Pattern 9384: Children's 

Sizes 2. 4. 6, 8, 10. Size 6 dress 
takes 2% yards 35-lnch fabric. r 

r

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stalupomis^ 
ir pažymėjimu formos * 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond HUI 19t N. Y.



JONAS KAŠKAITIS

Nuo seminarijos iki Amerikos
(ATSIMINIMAI)

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

(Tąsa)
* >

Paskersai koridoriaus įėjom į platesnį 
koridorių, kur irgi buvo tamsoka. Jo ga
le ir į dešinę ėjo viršun siauri tamsūs 
girgždanti laiptai. Užėjom į nemažą, 
tamsoką kambarį, pakrikai pridėliotą 
skrynių, skrynelių, lagaminų. Oras 
tvankus, atsidavė lyg kad pelėsiais. Tur 
būt, tai pastogė.

» — Tai čia kur, susiradę, paliksite pas
kui savo daiktus, o dabar traukime že
myn. ’Aš einu savais keliais, padėsiu ki
tiems naujokams. Gal už valandos išgir
site varpą. Eikitę tada su kitais klieri
kais j valgomąjį kambarį: bus vakarie
nė. O ten susieisime. Apsiprasi te ir bus 
gerai. 

•
Padėkojom už patarnavimą, ir štai 

mudu su Avižoniu savo celėj. Nu ką gi, 
brolyti? Pasiklokime savo loveles. Atsi
vežėm juk iš namų patalynę, pagalvę, 
antklodę. Ant lovuKės riogsojo tik pap
rastas šiaudų prikimštas maišas. O, kai 
pasiklojom, jau kambariukas ir jaukes
nis. Lagaminus išvilkom ir šiaip taip pa- 

‘ talpinom anam tamsiam sandėly.
Ir tik dabar, sugrįžę savo kuklutin 

narvelm atsisėdom. Ką gi? Gera pasėdėt, 
. apsiramint bent kiek, po tiek tų susijau

dinimų ir nepaprastų įspūdžių. Noris 
man artimai ir atvirai pasikalbėt su A- 
vižoniu, sužinot jo motyvus, jo nusista
tymą, padarius šitokį staigų posūkį. 
Manau, jis tiek pat norėjo ir manęs pasi- 
klausinėt tokių pačių dalykų. • Noris, 
taip. Bet kažkaip nei aš išdrįstų, nei jis. 
Pasiteisinu sau: na, kam čia taip tuojau 
ir įvažiuot į pačią makalienę. Geriau luk- 
telėt, apsidairyt, kol nusistovės ir susi
kristalizuos dalykai. Tada matysim. . .

Sėdim sau kaž kaip droviai, tarytum 
sugauti.
. — Čia taip tyku, šitoj klėtkelėj. Per 
šitas storas sienas vargiai prasumuša

4 kokie garsai.
— Taip, Čia, sako, seniau buvęs vie

nuolynas, klioštorius. Gal trys-šimtai me
tų, gal daugiau, kaip stovi šitie pasta
uk . x A fe

' — Taip, čia, matyt, senos architektū
ros rūmai.

Tarsteliam ką ir vėl užsimąstę sėdim. 
Pagaliau sugaudė varpas. Tai ne tas 
sraujas Mintaujos gimnazijos elektrinis 
skambutis. Tai didesnio varpo gaudi
mas. Pakilom, išėjom, o koridoriuj jau 
skubėjo klierikai. Kartu su visais nu- 
trepsėjom laiptais žehiyn ir atsiradom 
didžiuliam kambary.

Ant ilgų stalų jau mūsų laukė patieka- 
*lų porcijos. Lėkštė žirnių sriubos ir joje 
mėsos gabaliukas. Priraikyta, prikrau
ta duonos, ruginės ir kvietinės. Puodukai 
ir arbatos ąsočiai. Stebiu, kaip daro ki
ti. Atsisėdau greta su Avižoniu. Persi- 

’ žegnojau ar srebiu sriubą. Jau gerai iš
alkęs, tai greit išvalgiau sriubą ir sudo
rojau mėsutę. Gerai, kad duonos galima 
imt, kiek nori, o arbatos gali įsipilt ir 
kitą puoduką.

Visi valgo tyliai, kukliai, tikf pašnab
ždom kas pasiklausia kaimyno. Paval
giau, persižegnojau ir iš karto lūkuriuo
ju, kaip bus toliau. Ir tik kai jau visi pa-' 
valgė, tai sujudo, sukilo ir pradėjo eit. 
Sekam ir mudu su Avižoniu. Vieni grįž
ta į savo celes bei kambarius, kiti trau
kia oran, pasivaikščiot po sodą.

— O mudu kurgi? A, eime gi oran, 
apsidairyt. Saulė dar aukštai. Pavaikš-

< čiosim po sodą.
- Sodo esama nemažo ir gerai prižiūri

mo. Pat pirma sukam palei mūrą. Tokia 
aukšta, stora ta mūrinė siena. Vis baltai, 
baltai nutaisyta. 0 viršus, kaip ir stoge
lis, raudonas, iš čerpių.

— Matai, kaip sandariai aptvertas so
das, mūru šitokiu apvestas. Ir tie takai 
tokie platūs, kaip ir kokiam parke, iš
vedžioti, išrangyti.

— Ir obelės gražios. Žiūrėk, dar ir o- 
buolių yra. Gerai būtų nusiraškyt, bet 
gal negalima. Mat, niekas neraško. Visi 
sau vaikšto, dairos, bet obuolių neliečia.

Apėjom aplink visą sodą, perėjom iš
ilginėm ir skersinėm alėjom. Tarpe obe
lių, ypač pakraščiais, yra ir agrastų 
krūmų. Gražu čia pasivaikščiot klieri
kams. Ramu, saugu.

Dabar jau einam iš lengvėlio ir žiūri- 
nėjam pastatus. Pasiklaųsėm vieno su
tanuoto klieriko, ir jis mum mielai pa
aiškino:

— Va šitas iš pat krašto, tai priėmi
mų ir susitikimų kambarys, čia gal ir 

jus kas pasitiko šiandien. O šiaip į ši
tą kambarį ateina klierikų lankytojai. 
Čia jie pasikalba. Matot, nieko sau kam
barys, nemažas. O nuo čia jau prasideda 
klierikų būstinės. Čia yra ir labai di
džiulių kambarių, kur sutilpsta bent po 
30 klierikų. Štai, pasižiūrėkit: vis love
lės, lovelės. Šičionąi daugiausia naujo
kai. Gretimas irgi nemažas kambarys: 
gal 15, gal 20 susigrūda. Matot, kaip 
čia tiršta lovelių. Beje, šitą kazarmę 
klierikai vadina “Kamčatka”, o aną — 
“Sibirskij trakt”. Mat, čia žiemą esti 
labai šalta. Net vanduo praustuvėse su
šąla. Tikrai. Pirmaisiais metais ir aš čia 
buvau. Būdavo, atsikeli rytą, tai, batą 
pagriebęs pirma turi ledą dubeny pra
mušt, ir tik tada gali apsipraust.

— Tai keista. O kodėlgi taip?
— Kodėl? Pečių nėra įtaisyta. Kur 

jūsų, vyručiai, kambarys?
— Viršuj, penktoji celė.
— A, tai jums bus geriau. Šilumos, pe

čiaus ir ten nėra, bet ten šilčiau. Ir ma
no celė ten pat, pati galutinė, anam ko
ridoriaus gale.

Geras bernaitis šitas klierikas. Ant
ram kurse. Pavardė jam Lumbis. Nuo 
Daugailių esąs. Stambus, diržingas vy
ras, rimto, tamsaus veido, juobruvis. 
Tirštai kalba, švepluoja. Parodė dar tre
jetą mažesnių kambarių, vis toj pačioj 
eilėj, gale sodo. Dar ir per sodą su juo 
perėjom. Rytoj, sako, prasidės pirmoji 
mokslo diena. Visus naujokus sušauks 
į didžiąją auditoriją, pamokų tvarką nu
rodys. Maždaug kaip ir gimnazijoj, tik 
kad čia nėra atskirų kursam kambarių. 
Čia vis auditorijos. Pirmakursiai išei
na kitur, o ton auditorijon susidaro gal 
trečiakursiai, o paskui gal antrokai. 
Taip ir kaitaliojasi, pereidinėja iš vienos 
auditorijos kiton.

O šiaip kokia esti dienos tvarka? Lum
bis ir čia brūkštelėjo. Gult eisime, kaip 
devynios. Kelsime rytais, kaip šešios. 
Vis suskamba varpas. Tas varpas pir
majam mūsų koridoriaus gale, tuoj vir
šum lango. Sugaus šįvakar varpas: tuoj 
gė’šykit žiburį ir eikit gult. Miego pakan
ka, tik miegok sveikas: devynios valan
dos. Rytą šešiomis sukelia visus ant ko
jų, vis tas pats varpas. Apsivilk ir trauk 
į koridorių, stok eilėn, paskui vienas 
kitą: gausi apsipraust. Apsitvarkyk, pa
klok lovą, ir už pusvalandžio varpas vi
sus sušaukia bažnyčion.

Ta bažnyčia — tai tik klierikų bažny
čia, koplyčia. Semiharijos kapelionas at
laiko mišias, ir po mišių visi sueina pa- 
pusryčiaut. Paskui visi sugrįžta į savo 
kambarius, ir turi gerą valandą laisvo 
laiko, pasimokyt, pamokoms pasirengt. 
Pamokos prasideda, kaip devynios ir tę
siasi iki pietų, vis po valandą. Varpas 
praneša. Tas mūsų varpas skardus: jį 
išgirsi kad ir tolimoj auditorijoj. Dvy
liktą valandą pietūs, o paskui, nuo pir
mos. iki keturių, vėl pamokos. Vakarienė, 
kaip ir šiandien, esti penktą valandą.

Taip besikalbėdami su Lumbiu, užė
jom viršun ir išsiskirstėm kas sau. Už- 
sižiebėm ant stalelio lempukę, nedidukę 
tokią, su žaliu gaubtu.

— Tai mūsų narvelis, — prabilo Avi
žonis.

—Galime džiaugtis, gavę sau skyrium 
tokį ramų kambariuką. Patogiau bus 
mokytis, negu ten, dideliam kokiam kam
bary.
< — O, žinoma, žinoma, nepalygint. Juo
kai, kad taip taikliai ir praminė tas 
kazarmes, Kamčatka ir Sibirskij trakt— 
pastebėjo Juozas.

— Tai vis, mat, išradingumas. Pritai
kyk tu man tokius miklius vardus. Bū- 

. dingą..
Nutilom. O aš juntu, kad man norėtųs 

ko užvalgyt:
— Žinai, ką, Juozuk? Eime ko užkąst. 

Stipriau bus. Ta vakarienė nelabai buvo 
soti.

— Gerai sakai, Jonuk. Ir aš jau alka
nus.

— Eime į tą sandėlį. Ten tamsu: nusi- 
peškime lempą.

Nutarta — padaryta. Užėję, lempą 
pastatėm ant gretimos skrynios. Išsiė
mėm ir kąsnojam pasigardžiuodami, sū
rio, dešraitės gabalėlį, duonos žiauberėlę. 
Dar ir po obuolį sukrimtom. .

— Na, dabar tai jau kas kita. Ir mie
got bus geriau. O tai, menkas miegas, 
kai viduriai kliuksi.

(Bus (Jaugiau), _

Konstant. Jasiukaitis
(Tąsa iš 2-ro puslapio)

gydytojo paveiksluose, yra 
inteligentijos dalyvavimo 
revoliucinėje kovoje tema, 
jos maištingo protesto ir 
n u s i vylimo atskleidimas. 
Biručio paveikslas yra bū
dingas smulkiaburžuainės 
inteligentijos sluoksniams, 
kurie mato ir jaučia buržu
azinės santvarkas didžiau
sias skriaudas, neteisybes 
ir. išnaudojimą, supranta 
reikalą revoliuciniu būdu 
kovoti prieš tą santvarką, 
tačiau patys yra per daug 
ištižę ir neryžtingi žengti 
revoliucinių, kovotojų • gre
tose.

Ryškiu tų skriaudžiamų
jų ir pažemintų “alkanųjų 
žmonių” realistiniu pavaiz
davimu, buržuazinės san
tvarkos žaizdų nunuogini- 
mu ir aštria kritika drama 
“Alkani žmonės” buvo įžy
mus kūrinys visoje to lai
kotarpio lietuvių literatūro- 
jei ir susilaukė didelio po
puliarumo paža n ges n i ų j ų 
scenos mėgėjų tarpe.

Reakcijos metais K. Ja
siukaitis daugiausia' pasi
reiškė kaip gabus ir gausus 
feljetonistas, plačiausiai iš- 
vystęs šį žanrą lietuvių li
teratūroje, parašęs bemaž 
šimtą ilgesnių ir trumpes
nių feljetonų, sa t y r i n i ų 
vaizdelių, feljetoninio pobū
džio k o m e d i jėlių ir pan. 
Dauguma K. Jasiukaičio 
feljetonų buvo skirti reak
cijos metų carinės valdžios 
ir jos atstovų politikai ir 
elgesiui demaskuoti, turėjo 
aiškų revoliucinį pobūdį, 
nukreiptą prieš carinę valdžią. 
Karo metais K. Jasiukaitis 
atitrūko nuo aktyvaus revo
liucinio darbo. Po karo gy
veno buržuazinėje Lietuvo
je, kur dirbo kaip-valdinin
kas ir pasidavė buržuazinei 
ideologijai. Jis mirė 1941 
metais, prasidėjus Didžia
jam Tėvynės karui.

Lietuvių. literatūros isto
rijai K. Jasiukaitis išlieka 
reikšmingas savo kūriniais, 
parašytais iki 1914 m., kaip 
ryškus kritinio realizmo at
stovas, geriausiuose savo 
kūriniuose atspindėjęs aš
trius socialistinius priešta
ravimus, demaskavęs įvai
rius darbo žmonių priešus, 
propagavęs revoliucinės ko
vos uždavinius.

B. Pranskus

visus. Bus muzika šokiams- 
Tikimės turėti svečių iš 

Detroito, Pittsburgho, Ak- 
rono ir iš Youngstowno.

Pikniką rengia LLD 15- 
tos apskrities komitetas ge
gužės 26 d., Jašiūnų pikni
kų darže, prie US 422 vieš
kelio, tarpe Welshfield ir 
Parkman.

Linksmo pasimatymo su 
visais ir visomis spaudos 
piknike.

JAU 300 BEDARBIŲ 
' TARP ATBĖGUSIŲ 

VENGRŲ
Kongresmanas Charles A. 

Vanik, iš 21 kongresinio 
distrikto, čia kalbėdamas 
imigracijos reikalais, sakė, 
kad Kongresas negali duoti 
didesnių lengvatų vengrų 
pabėgėliams, nes jau vien 
Clevelande esą apie 300 be
darbių tarpe čia atbėgusių 
vengrų. Darbus gavę tiktai 
tie, kurie yra gerai techniš
kai išsilavinę, bet nelavinti 
negali gauti darbų.

J. N. S.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

gios teisęs.
Visos šalies Sveikatos mi

nistras yra moteris.
Justicijos ministras yra mo

teris.
Už jūrų gyvenančių chinie- 

čių reikalų ministras yra mo
teris. '

Tekstilės pramonės reikalų 
ministras yra moteris.

Užsienio reikalu ministeri
jos spaudos skyriaus vedėja 
yra moteris.

Čiang Kai-šeko žmonos se
suo Soon Ching Ling yra vie
na iš šešių šalies vice-prezi- 
dentu. 4- ■ t

Helen Lyben, Detroit, Mich. ---- - -  • •...................5.00
J. Kazlauskas, San Francisco, Calif.................... 5.00
Anton Gitaitis, Middletown, Del. ..................• •.. 5.00
Chas. Senkus, Minersville, Pa.............. ................ 5.00
P. Kunz, Brooklyn, N. Y. ..................................   5.00
A. Dočkenė, Cicero, III....................... 5.00
J. Staškus, Cicero, III. .. • •................................... 5.00
LLD 91 kp., Cicero, III. ...................................... 5.00
J. Bernatt, Hartford, Conn. .. • •........................ 5.00 . /
Haledonietis ............................................................5,00
W. Marcinkevičius, Naugatuck, Conn................ 5.00
A. Kidulis, Naugatuck, Conn............ . .  4........... 5.00
J..J. Ynamaitis, Naugatuck, Conn. .....................   ,5.00
John Laemy, Brooklyn, N. Y. ............................ 3.00
Farmerka iš New Yorko.................... 1.................. 3.-00
Vienas iš Dzūkų .................................. 3.00
M. Klebonas., Chicago, Ill. .. . . .......................  2.00
P. Moteczus, Chicago, Ill........................... .......... 2.00
P. Dauderis, Chicago, Ill...................................... 2.00
M. Vasilauskasy Chicago, Ill, .............................. 2.00
Ona Remeikis, Chicago, Ill................................... 2.00
M. Mazūras, Chicago, Ill. ...................................  2.00
F. Balčiūnas, San Leandro, Calif......................... . 2.00
A. Valeika, Chicago, Ill............................................2.00
V. Unikas, Easton, Pa..............................................2.00
E. Sungailienė, Oceansile, L. I............................. 2.00

Po$l: M. Butvilą, Cicero, Ill.; M. Januška, Cicero, Ill. 
Per J. Bendokaitį — chicagiečiai: Frances Jorden, S. 
Tilvikas, A. Jakubkienė, J. Kancere, V. Plečkaitis, Tony 
Boy, J. Nedver, F. Valaitis, F. Sagadinas, A. Mikulienė, 
M. Friberg, F. Lukas, A. Paleckas, J. Uzubalis, J. Iva- 
naitis, J. Pauliukas, B. Senkevich, J. Mažeika, F. Doni- 
kauskas, J. Juška, G. Montvila, V. Yuden, J. Kaminskas. 
Po 50c: A. Gabris iš X-B.

Iš anksčiau gavome $2,267. Dabar įplaukė $356. Viso 
gauta $2,623. Dar reikia $7,377.

Ačiū visiems už puikią paramą. Yra daugelis skaity
tojų, kurie dar neprisidėjo, prie vajaus..Būtų gražu? 
jeigu pasistengtumėte tuoj prisiųsti savo dovaną.

LaisvesAdministracija

Cleveland, Ohio
AR JAU VISI PRISIREN

GĘ PRIE SPAUDOS 
PIKNIKO?

Kiekvienam iš mūsų pik
nikas yra smagiausias tas, 
kuriame mes randame daug 
savo draugų ir pažįstamų, 
su kuriais gauname progą 
praleisti dieną ir jaučiamės 
pilnai pasitenkinę. O tokį 
smagumą lengvai galime 
įsigyti pasikviesdami juos į 
pikniką iš anksto, ir tuos, 
kurie neturi savo automo
bilių, atsivežti. Taigi pra
šome visų, kurie turite au
tomobilius, bet mažas šei
mas, būkite tokie geri neva
žiuokite tuščiomis, bet pa
imkite su savimi tuos, ku
rie neturi būdo kaip atva
žiuoti, ir jie bus labai dė
kingi jums už atvežimą. Vi
si taip veikdami sudarysi
me skaitlingą, smagų spau
dos pikniką ir gausiau pa- 
remsime mūsų spaudą, kuri 
mums suteikia teisingas ir 
pamokinančias žinias, ir 
tuonii visi kartu smagiai 
praleisime dieną, besigėrė
dami naujo pavasario gam
tos grobiu. Pikniko šeimi
ninkai irgi yra pilnai pri
sirengę, kad patenkinti mus

Du tūkstančiai ir keturi šim
tai moterų profesoriauja Pei- 
pingo kolegijose ir universite
tuose.

Trys moterys mokslia in kės 
neseniai tapo pagerbtos už at- 
sižymėjimą moksliniuose tyri
muose.

Dvylika procentų Kinijos 
parlamento narių sudaro mo
terys.

Vienas iš kiekvienų septy
nių teisėjų šalyje yra moteris.

Ir kiekviename . kolektyvi
niame ūkyje būtinai tūri būti 
mažiausia viena moteris ūkio 
valdyboje.

Lygus atlyginimas už lygų 
darbą.

Kiekviena darbininkė, su
laukusi 50 metų amžiaus, ga
li išeiti ant pensijos. Pensija 
nuo 50 iki 70 procentų jos al
gos.

Verstinos vedybos panai
kintos.

Prostitucija panaikinta.
Iššluotos vergiškos darbo 

bo sąlygos dirbtuvėse ir įmo
nėse.

Ir taiĮ) toliau, ir taip toliau!
Ot, ką davė komunizmas 

Kinijos moteriai!

DARBŠTI ŠEIMA
Plungė. — Žilinskų šeimyna 

gali kalnus nuversti, — daž
nai juokauja ketvirtosios bri
gados brigadininkas J. Kaz
lauskas, 

n.
Už gerą darbą Žilinskus 

gerbia visas “Aleksandravoš” 
kolūkis, šeimos galva Juozas, 
padėdamas kolūkio kalviui J. 
čyžauskui remontuoti žemės 
ūkio padargus, pernai išdirbo 
388 darbadienius. Sūnūs —■ 
Antans ir Juozas — pralenkė 
tėvą. Jų sąskaitose yra beveik 
po puspenkto šimto darbadie
nių. Puikiai dirbo kolūkio lau
kuose ir jų seserys Adelė ir 
Ona.

1936 darbadieniais įvertin
tas šios seimos praeitų metų 
darbas. Kolūkio sąskaitinin
kai jiems už darbą apskaičia
vo ‘47 tonos grūdų, beveik aš
tuonis tūkstančius rublių ir 
126 kilogramus cukraus.

S. Ciagiias

Žmogus ir Mašina

Kelias į Laimę

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi? 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00. '

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Laisvė
f

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta 
\ ,

Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu 
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

i, . .... —.

Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeru. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

3 pusi. • Laisve (Liberty) Trečiadienis, geg. (May) 22, 1957
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TEISMAS NELEIDŽIA 
KOZMINŲ VAIKŲ 
Į SOVIETŲ SĄJUNGA

Šeimyninių bylų teisėjas 
John Clyton trečiadienį at
metė Kozminų ir Sovietų 
ambasados veika 1 a v i m a , 
kad jų keturi mažamečiai 
vaikai galėtų išvažiuoti su 
tėvais į Sovietų Sąjungą.

George ir Nadežda Koz- 
min, rusai, buvę nacių ver
gai, atvykę Į Ameriką 1950 
m., yra nutarę grįžti į gim
tinę Sovietų Sąjungą. Lie
pos 23, 1953 m., Kozminai 
neteisingai buvo patalpinti 
protinių ligonių įstaigoj, iš 
kur jie kėliau buvo paleisti, 
bet jų trys vaikai čia iš Vo
kietijos atsivežti laikomi 
prieglaudoje. Ketvirtas vai
kas, 9 mėnesių, čia gimęs, 
yra su tėvais. Iš to galima 
spėti, kad 1953 m. Kozmi
nai norėjo grįžti.

Kozminų advokatas Ste
phen Love, matomai, ape
liuos teismo nuosprendį. 
Love klausė teisėjo Cly
ton: Kodėl tu neleidi jiems 
su vaikais grįžti? Esu ti
kras, kad Sovietai išpildys 
tai, ko reikalauja šis teis
mas, ir nenorėčiau, kad bū
tų duota Sovietu Sąjungai 
proga sakyti, kad Amerikos 
teismai atskiria tėvus nuo 
vaiku, griauja šeimas.

Teisėjos Clyton b u v o 
priverstas pripažinti, kad 
Sovietų ambasados reikala
vimai teisingi, nes Kozmi
nai buvo pirmi jos prašyti 
pagalbos, bet prie savo nuo
sprendžio pasilaikė, kuris 
yra, matyti, ne jo galioje,■' 
o šaltojo karo politikos iš-Į 
davas. į

Feodor Solomatin, čyfas 
ambasados patarėjų sky
riaus, sakė: Kozminų lau
kia Sovietų Sąjungoje pil

MONTREAL, CANADA
Aluminium darb. streikuoja

Kvebeko parovincijos multi
mil ijoninės dolerių vertės alu
minium magnatų — Alumi-'1
i um Company of Canada — 
7,000 darbininkų Arvydoje 
jau išėjo į streiką pereitą 
penktadienį ir trumpoj ateity 
manoma išes į streiką dar 
3,000 darbininkų Shawinigan
ii Il.e Maligne dirbtuvių. Jei 
taip, tai visa aluminium indus
trija Kvebeko provincijoje bus 
suparalyžiuota.

Darbininkai išėjo į streiką už 
tai, kad samdytojai atsisakė 
pasirašyti vieną bendrą darj)o 
sutartį, taip vadinamą “master 
agreement”, padengiant visos 
industrijos darbininkus, o ne 
atskirai kiekvienos dirbtuvės

Darbininkus atstovauja ka
talikiškoji National Metai 
Trades’ Federation (CCCL) 
unija.

Canadian Car darbininkai 
laimėjo pakėlimą algų

The Canadian Car Company 
Ltd. įmonės apie 2,000 darbi
ninkų, pasirašydami naują 
dvejų metų sutartį su samdy
tojais, laimėjo pakėlimą al#ų 
15 c. į valandą, o kiti keturi 
centai bus pakelta nuo atei- 
i ančio spalių mėnesio 1 d. 
Taipgi išdirbusiems virš 25 
metų, apmokamų atostogų bus 
duodama keturios savaitės, o 
po 12 metų — trys savaitės.

Darbininkus a t s t o vau ja 
Brotherhood of Railway Car
men of America (CLC) unija.

Organizuoti ir mažesni gali 
laimėti prieš didžiuosius 

Verduno mieste paprastai 
visas savaitės dienas maisto 
krautuvės užsidaro 6 vai. va
kare, o penktadienį 7 vai. Di
džiosios parduotuvės (chain 
Stores) ir miesto taryba norė
jo pravesti, kad penktadien- 
niais būtų leista laikyti atida
rytas krautuves iki 9 vai. va
karo. Tačiau tame tarybos mi
tinge masiniai susirinkę ma

nas aprūpinimas, namai ir 
darbas, nes šalyje bedarbės 
nėra. Ir pridūrė:

“Ambasada pagelbėjo 250 
asmenų sugrįžti iš Ameri
kos pernai ir 60 sugrįžti 
šiemet. S

—. —..... «
Pavyko minėjimas Gegužės 

Pirmos

Gcg. 3d., Curtis Hal], 410 
So. Michigan Ave., įvyko mi
nėjimas Gegužės Pirmos, tarp
tautinės darbininku solidaru
mo šventės. Apie 300 chica- 
giečių girdėjo Ben Davis, bu
vusio New York o miesto tary
bos nario atsišaukimą padary
ti galą visam kolonijalizmui ir 
už pilną laisvę priepaustierh. 
Žmonėm. Mitingas, kuri rengė 
Illinois spaudos laisvės komi
tetas, girdėjo kalbą ir Sam 
Kushner, redaktoriaus “Illi
nois Worker”.

Davis buvo sutiktas atsisto
jimu ir ovacijomis. Jis pa
smerkė kolonijaliu žmonių iš
naudojimą ir sveikino nepri
klausomos Ghana tautos įstei
gimą. Jis pareiškė, kad Ghana 
tautos įsisteigimas yra pradžia 
galo Amerikos, Britanijos ir j 
Francijos išnaudojimo Afrikos' 
žmonių.

Mitingas, kuriam pirminin
kavo Sylvia Woods, girdėjo 
Sam Kushner analizuojant 
skirtingus anti-unijinius biliusl 
Springfielde ir Washingtone. 
Jis pabrėžė reikalą unijų, pa
ramos reikalavimui trumpes
nės darbo savaitės. Jis atsišau
kė į visuomenę dėl finansinės 
paramos ir dėl gavimo naujų 
skaitytoju

Sylvia Woods pasakė gerą 
kalbą apie aukų rinkliavą ir 
raportavo, kad mitinge sudėjo 
paramos dėl “Worker’’ ir 
“Daily Worker” virš $700. 
Nuo Chicagos progresyvių lie
tuvių buvo įteikta visas šim
tas dolerių ir mitinge stam
biausia auka nuo Vile tautinės 
mažumos ar unijistų grupės.

Dalyvavęs

žesnių parduotuvių savininkai 
stipriai užprotestavo ir priver
tė miesto tarybą palikti kaip 
buvo — laikyti atidarytas ir 
penktadieniais tik ūki 7 vai.

Petronytė vieši pas tėvus.
Rosmantiečių Petronių duk

tė Jean ir anūkė atvažiavusios 
kai kuriam laikui iš Jungtinių 
Amerikos valstijų čia pasisve
čiuoti. Atskrido jodvi su orlai
viu.

Serga
J. Sinkevičius sunkiai susir

go ir randasi Royal Victoria 
ligoninėje. J.—

Nashua, N. H.
Žinutės iš mūsų miesto

Pereitą žie'mą P. Buslavičie- 
iiė, Laisvės skaitytoja, buvo 
paslydusi ant ledo ir sunkiai 
susižeidė. Be darbo išbuvo ke
turis mėnesius, bet dabar jau 
dirba, nors da vis nesijaučia 
gerai. Nesmagu, kad apie tai 
nebuvo spaudoje anksčiau 
pranešta.

Prasidėjo visų lauktas pava
saris, medeliai išsprogo, gėlės 
sužydėjo, paukšteliai čiulba, 
liet ne visi mūsų žmonės šios 
grožybės sulaukė.

Mirė P. Tamulevičius.
Mirė L. Barauskienė, prieš 

trejis metus mirusio Karolio 
Barausko našlė. Paliko du sū-z 
nūs ir dvi dukteris, taipgi anū
kų. Palaidota Lietuvių koope
ratyvo kapinėse.

Lowelliskio Jt M. Karsono 
palaikai buvo sudeginti kre- 
matorijoje, o pelenai palaidoti 
Našvėš Lietuvių Kooperatyvo 
kapinėse. Jis, būdamas gyvas, 
norėjo, kad čia būtų palaido
tas. Gaila, kad nebuvo kas 
pasakytų kalbą, pelenus laido
jant. Nedaug buvo ir žmonių 
laidotuvėse.

Našviečiai, užuot pirkę gė
les, sudėjo pinigų ir juos

New Yorko spaudoje
Vienas *“Dąily News” skaity

tojas laikraštyje redakcijos 
klausia, kodėl tas laikraštis 
stoja prieš pagalbą Jugosla
vijai po aiškinimu, kad Tito 
esąs diktatorius, bet tuo pačiu 
laiku turi geriausią nuomonę 
apie Ispanijos Franco.

“Daily News” atsakymas 
toks:

Tito yra komunistas — “A 
red is a red” — raudonas tai 
raudonas, ii’ nėra prasmės jį 
remti. Kaslink generalissimo 
Franco, tai jau kitas dalykas. 
Jis diktatorius, taip, ir dikta- 
riai netinką Amerikai (su
prask : gal tinka Ispanijai),bet 
jis anti-komunistas, jis tvirta- 
rankis valdovas, jis leidžia 
Amerikai steigti Ispanijoje 
bazes ir iš viso jis netoks jau 
blogas. Išvada: jį reikia remti.

Ir priedui “Daily News” 
dar prideda, kad yra ir kitas 
asmuo, kuris gal diktatorius, 
tai Fortnozos čiangas, bet jis 
toks pat geras, kaip Franco, ir 
parama jam irgi geras daly
kas... 

» # •»
Didysis negrų sąskridys 

W ash i n gto n e (p i 'a e i tą p e n k - 
tadienį, prie Lincolno pamink
lo) New Yorko spaudoje bu
vo beveik ignoruotas. 27,1)00 
minia bet kur tai didis įvykis, 
ir dargi minia, kuri suplaukė 
iš visų mūsų krašto kampų 
protesto tikslais.

Bet net toks laikraštis kaip 
“Times”, kuris randa vietos 
“viskam, kas verta spausdini
mo”, tam. įvykiui teskyrė vie
ną nežymią skiltį, kiti didla- 
piai panašiai. Tik, žinoma, 
kairiečių “Daily Worker” tin
kamai tą įvykį plačiai aprašė.

___________________ i

Po miestą pasidairius
Nacionalinės advokatų gil

dijos New Yorko skyrius savo 
metiniame sustinkime išrinko 
viršininkus. Prfezidelitu išrink
tas Frank Serui, sekretorium 
— Simon Schachter,, iždinin
ku — Geo.. Fish. Taipgi iš
rinkti penki vice prezidentai.

Ši gildija smarkiausia kovo
ja už civilines teises, gelbsti 
p ers e k i o j a m u s p r ogres v vi u s 
žmones. Todėl ji Washingtone 
paskelbta su b veršy ve,

N. Y. majoras Wagneris 
kviečia, publiką dalyvauti Sta- 
diumo koncertų atidaryme 
birželio 17 d. Jis kviečia kon
certų mylėtojus įsigyti įžan
gos biletus taip greit kaip ga
lima. kad galėjus patekti į 
koncertą tą dieną.

Atidarymo dieną pats ma
joras ir kiti miesto viršinnkai 
dalyvaus.

Policistas James Lemai, pa
sižymėjo susekdamas ir suim
dama s Ed. Richmond, kuris 
Prisipažino per porą menesių 
atlikęs 20 ginkluotų užpuoli
mų ant įvairių įstaigų.

Teismas paskyrė plėšikui 
.$30,000 kauciją.

Newyorkietis Dr. Writ. Fo
ley teigia, kad iš 22 sergančių 
kojų ligomis, nuo kurių gre
sia gangrenos įsimetimas ir 
sekamas žingsnis — kojas nu
plauti, *21 tokių išvengia kojų 
netekimo, jeigu jie nuolat lo
voje neguli, bet daugiau vaikš
čioja, kraujo cirkuliaciją judi
na.

($50) atidavė velionio Karso
no žmonai. Dovanas davė po 
$5: W. M. Vilkauskai, M. žie
delis, U'. Barauskienė, W. Bre
dis, M. K. Dobravolskis ir jo 
duktė ir žėntas; po $2: L. M. 
Večkiai, A. Večkys, A. Banuš- 
kevičius, J. Egeris, A. Pazno- 
kas; po $1: D. M., M. Radavi- 
čienė, M. Virbickienė, J. Kva- 
raciejus ir kt.

Našviečiai reiškia nuošird
žią užuojautą J. M. Karsono 
šeimai, o jam pačiam — ra
miai ilsėtis.

V. Vilkauskas

Iš pasekmingo 
LMS suvažiavimo

j us choras) bando apimti di
desnio masto operetes; inten
syviai lavina savo narius mu
zikos teorijoje, kiek moderni
zuoja ii’ tradicines mūsų dai
nas.

Rosel and o Aido choras, ku
ris taipgi daug dėmesio krei
pia i lavinimąsi i)’ aukštesnio 
lygio siekimą, akcentuoja’ la
biau mūsų tradicinę muziką

Eks-mainicrių choras, skait
lingas ir energingas, dar la
biau linksta tik į tradicines 
dainas.

Cicero moterų choras, vie
nintelis likęs pažangių lietu
vių moterų choras Amerikoje, 
pa našios tend enci j os.

Bet iš raportų pasirodė, kad 
tarp chorų įneštas ir taip tik
ras trynimasis, kas jau nerei
kalingas pasireiškimas. Visi 
sutinka, kad to reikia vengti. 
New Yorko Aidas, vienintelis 
dabar choras Didžiojo New 
Yorko apylinkėje, veiklus ir 
stiprus, nors galėtų būti dides
nis. Jis raportuoja, kad ren
giasi švęsti savo 45 metų gy
vavimo sukaktį...

Hartfordo Choras tvirtai 
laikosi ir dainuoja toje ne
skaitlingoje lietuvių kolonijoj.

Bet kur tokios kolonijos; 
kaip Detroitas, Clevelandas, 
Pittsburghas? Ten lietuviška 
daina, dabar retai skamba.

Apie ši opų ii' svarbu klau
simą pasisako daugelis dele
gatų, tarp jų ir svečias Rojus 
Mizara. Jis sako, kad vieninte
lis būdas atgaivinti chorus ir 
teatrines grupes, kolonijose 
energingiau organizuoti, o 
tuo pačiu laiku pravesti dau
giau gastrolių — New Yorko 
ir Chicagos chorai, dramati
nės grupės, duetai ar kas nors 
turi dažniau aplankyti kitas 
kolonijas, kad “daina dainą 
gaivintų”.

Visi su ta mintimi sutinka, 
ją plačiau diskusuoja, duoda
ma 'daug siūlymų. Naujasis 
centras pasižada juos imti do-

LMS Centro nariai savo 
skyrelyje “LMS” veikla” ki
tuose numeriuose be abejo pa
seks platesnį raportą apie su
važiavimą — apie dalyvius ir 
kas buvo atstovauta, apie nu
tarimus, rezoliucijas, diskusi
jas, sveikinimus ir t.t.

čia šis reporteris nori pažy
mėti tik kai kurias mintis, ku
rias suvažiavimas sukėlė.*

Suvažiavimas, kuris prasi
dėjo šeštadienio popietį Lie
tu viu Kultūros centre, iš pir
mo žvilgsnio neatrodė dideliu 
— tarp 30 ii* 40 delegatų ir 
bi oi išk ų stebėtoj ų-d ei egatų, 
būrelis svečių, atstovaują šešis 
chorus, dvi teatrines grupes ir 
keliolika literatūros bei fra
ternal tų kuopų.

Tas kontrastavosi su ant .sie
nų iškabintais paveikslais — 
“Iš mūsų praeities” parodėle, 
senomis fotografijomis, dide
lei, su skaitlingais nariais, 
chorų, kurie gyvavo Brook ly
ne ir jo apylinkėse, Bingham- 
tone, Waterburyje, Wilkes 
Barryje ir daugelyje kitų, vie
tų, taipgi su fotografijomis 
yaidinimų-spektakliųj su nuo
traukomis praeities suvažiavi
mų...

Na, bet suvažiavimas turi 
atspindėti tikrovę — nebūtų 
tikslu jį mechaniškai išpūsti— 
mažesnė veikla per ; apskritus 
metus, mažesnis ir suvažiavi
mas.

Bet, iš antro žvilgsnio, jis 
ne toks jau beviltingas. Mūsų 
imigracinė senoji karta nyks
ta. Didelė dalis tų, kurie kaip 
jauni ateiviai dalyvavo cho
ruose ir kurių veidai žiūri iš 
fotografijų, jau ne gyvųjų tar
pe, kiti jau senyvo amžiaus. 
Bet lietuvybė, lietuviškas me
nas ir jo saviveikla, nemiršta, 
nes ne tik turime daug jaunos 
dvasios (nors senyvo amžiaus) 
ateivių, bet lietuviškumo vėlia
vą perima ir su meile ir pasi
didžiavimu neša čiagimiai lie
tuviai.

Štai šio suvažiavimo pirmi
ninkė Daratėlė Judzentavieie- 
nė, anūkė lietuvio imigranto, 
kuris dirbo Pennsylvanijos ka
syklose, duktė motinos, kuri 
pati gimė šioje šalyje, kitaip 
sakant, trečios kartos lietuvė, 
bet lietuviškai sklandžiai kal
banti, vadovaujanti lietuviš
kiems chorams, rašanti lietu
višką muziką, susirašinėjanti 
su Lietuvos rašytojais ir muzi
kais, giliai pamylusi mūsų dai
nas ir meną.

Ji pirmininkauja. O šalia 
jos Mildred Stensler, kita mu
zikė ir chorvedė, LMS Centro 
sekretorė, iiįgi kalbanti lietu
viškai ir suaugusi-sutapusi sii 
lietuviška meno saviveikla, 
taipgi gimusi šioje šalyje. 
Sveikinimus skaito dar kita 
LMS veikėją, chicagietė Sta
nevičienė — [irgi čiagimė lie
tuvė, chorų dalyvė, daininin
kė, kuri duete su Dočkiene 
dainuoja labiausiai tradicines 
liaudiškas mūsų dainas.

Solistų tarpe vėl amerikie
tės: Estelle Bogden, Helen' 
Stumbris, Suzanna Kazokytė, 
JeiTy Mikužis...

Taigi, suvažiavimas da kar
tą parodė, kad bent vieno vis 
kartojamo nusiskundimo rei
kia atsikratyti, tai yra, nusi
skundimo kad^nykstame — 
Amerikoje gimusi** karta, jos 
geriausioji dalis, su mumis.

Skaitlingiausia delegacija, 
cnergingiausie j i pasisakymai 
gavosi iš Chicagos, kaip ir 
reik, nes ten lietuviškoji Ame
rikos sostinė. Jie raportuoja: 
keturi chorai smarkiai veikia, 
gyvuoja veiklus Liaudies teat
ras. Keturi pažangūs lietuviš
ki chorai, bet tarp jų, kaip pa
sirodo iš raportų, yra 'ir tam 
tikra konkurencija. Chorų 
charakteriai kiek • skirtingi, 
kas ir geraų nes yra vietos vi
sokioms tendencijoms:

.. LKM (Laisvės Kanklių miš '

Klubietės baigė sezoną
Gegužės 16 d. būrys Mote

rų Klubo-veiklių draugių susi
rinko i Kultūrinį Centrą į sa
vo paskutinį šio sezono susi
rinkimą. Birželio, liepos ii* 
rugpjūčio m’ėnesiais Klubas 
susirinkimų nelaiko. Jeigu pa
sitaiko. bent kokis pripuola
mas įvykis, reikalą atlieka 
Klubo valdyba.

Kadangi del susdė.jusios pa
dėties nebuvo galima turėti 
Motinos Dienos parengime, tai 
tartasi įvykinti Tėvų Dienos 
paminėjimą, bet vėl paaiškė
jo, kad tomis dienomis visos 
svetainės yra išnuomotos ir 
vėl parengimo nebus galima 
turėti.

Plačiai kalbėta, kad laike 
vasaros Klubo valdyba išdirb
tų planą ateinančio sezono 
darbuotei, būtent, kad, n part 
paprastų susirinkimų, kožną 
mėnesi Įvyktų bent vienas, 
vis skirtingo pobūdžio, paren
gimas. Vykinant daugiau pra
mogų, visos narė* bus įtrnuk- 
ta į platesnį veikimą. Narės 
turinčios kokių sugestija Klu
bo naudai, yra prašomos susi
siekti su bent kuria Komiteto 
nare.

Susirinkusios vėl pasigedo 
užrašų sekretorės. Jau antru 
kartu mūs darbščią ją draugę 
liga privertė apleist susirinki
mą. Taipgi pasirodė, kad ‘ ir 
kitas dvi ’drauges kamuoja 
sunkios ligos. Draugė R. jau 
povaliai stiprėja, bet d. Kuli- 
kienė, kurią jau gan ilgas lai
kas kankina artritas, skun
džiasi, kad mažai .tenka ap
leist lovą. Gaila sunegalavusių 
gerųjų draugių Mūsų širdingi 
joms linkėjimai su pavasario 
atgijusia gamta gerai sustip
rėti. #

Aptarusios kitus oiganizaci- 
jos reikalus, baigiant susjrin- 
kimą, draugės linkėjo viena 
kitai laimingai praleist vasa
rą ii' rimtai pasiruošti rudens 

'darbui. Viena iš dalyvių 
|----------------------------------------
|
mėn, bandyti pravesti gyvoni- 
atgaivntų”.

(Ęus daugiau)
Rep.
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P a si n a n Jokit e 
Grožine Literatūra

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-' 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

USNYNE — Istorija Poezijoje 
k •

Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

N

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Laisve
ILiO-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

4 pust Laisvi (Liberty) Trečiadienis, gcg. (May) 22^ 1957

FORMANŲ ASISTANTAI .
ROBERT HALL CLOTHES

Pageidauja a

Daug Pagelbinių Formanų a

susipažinusiu su nuo kavalkų dar|)O 
dirbtuvės produkcija vyriškų siutų 
ir top koulų, dirbti naujai pertai
sytame Brooklyno fabrike. Nuolati
niai darbai, daug pašaipų. Rašy
kite ar telefonuokite dėl pasima
tymo:

ROBERT HALL MFC. CO
84 Broadway, Brooklyn, N. Y.

STagg 2-8808

<94-96)t

Metal Roller also Metal Slitting 
Set Up Man. Precious metals. Ex
perienced, close tolerances, goodt 
pay. Family medical insurance. 
Other benefits. I. STERN A: CO., 
INC., Mount Vernon, N. Y. Mo. 8- 
4300. 9 to 5 weekdays.

(99-103)

For Rent

Išnuomojame »dvi krautuves, 30 
Avenue B, arti 3rd St., Manhat tane. 
Puiki vieta. Daug žmonių ir trafi- 
ko. Lietuvių, lenkų ir žydų apgy
venta. Geras biznis. Prieinama 
renda ir geras leasas. Persitikrin
kite. CA. 8-0498.

(99-105)

MIRĖ
Pirmadienį, gegužes 20 *

mirė Petras Juozapaitis. 76 
m., gyvenęs 13.5 Bedford A ve., 
Brooklyn, N. Y. Jo kūnas pa
šarvotas S. Aromiskio šorme-

i ninėje, Marcy ii* Metropolitan. 
Avės., Brooklyne. Bus palai
dotas ketvirtadienį, gegužės 
23 d. Paliko liūdinčius žmoną 
Leonorą, 2 sūnus ir 2 dukteris.

žinią telefonu pranešė P. 
Petraitis.

TELEVIZIJOJE
Sekmadieniais kaip 8 vai. 

vakare — ch. 2, esti. Ed. Sul
livan Show. Programa tęsiasi* 
visą valandą. Kai kada būntv 
labai įvairi, turi puikių talen-/ 
tų.

Birželio 2 d. pasirodys gaę- 
si filmų ij- televizijos artistė 
Janet, Blair. Ji pasirašė kontr
aktą dalyvauti keliose progra-1 
mose.

Prašo jaunuoliams paramos

' Police Athletic League atsi
šaukė į publiką, prašydama 
sukelti virš milijono dolerių* 
dėl 300,000 jaunuolių mio 7 
iki 21 metų amžiaus. ■

20,000 Manhattano namų 
savininkų gavo miesto val
džios įspėjimą, kad jie tuojau 
uždėtų ant savo namų aiškius 
numerius. Tai nepadarę bus 
baudžiami po $25.

Pranešimas
BROOKLYN. N. Y.

American Clothing Workers of 
America (AFL-CfO) Lietuvių Siuvė
jų 54-to skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks gegužės (May) 2^ 
d., 5 vai. 30 m. vakare, 11-27 Arion 
Place, Brooklyne. Narių prašoma 
skaitlingai dalyvauti, nes bus no
minuojami kandidatai į skyriaus 
valdybą, skyriaus delegatus ir j ki* 
tus skyriaus pareigūnus. Be to, 
bus svarbių pranešimų.

Skyriaus Sekretorius (97-100)

REIKALAVIMAI ♦
REIKALINGI KAMBARIAI

Senyvų žmonių pora nori gauti 
Brooklyne apie 4 kambarius (apart- 
mentą). Turinčių išnuomavinny 
prašome rašyti, paduodant ant
rašą Tr apie kiek rendos, sekamu 
antrašu: F. K., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. N. Y.

ii MATTHEW A. i
BUYUS -i

:: (buyauskas) :
: > ' <

LAIDOTUVIŲ i
DIREKTORIUS

•OC—96*

:: 426 Lafayette St?į
j; Newark 5, N. J.
E MArkct 2-5172 !




