
KRISLAI
Praėjusis savaitgalis.
Apie LMS suvažiavima.
Apie parengimus.
Jaunos, talentingos jėgos.
Dirbkime!

Rašo R. Mizara

Praėjusia savaitgalis 
mus buvo, labai įdomus, 

šeštadieni čia vyko

buvo puikusžia\ imas, po ji 
koncertas, o arJ 
ko mirusiojo muziko I’rans 
Baleviciaus atminčiai pietūs ir 
koncertas.

4 Kam toko dalyvauti 
juose parengimuose, tas 
gėsi, nes tai. ką juose
me ir girdėjome, retai 
:nus esti.

( mu

kas vyriausiai metėsi i akis 
LMS suvažiavime ?

O gi tai, kad jį vadovavo čia 
augę, išsilavinę. talentingi 
žmonės, daugiausiai mciervs.

Pirmininkė — Daratėlė Yu
den. Sekretore — M i 1 d r e d
Štensler. Mam’ 
Jerry Mikužis

itu

vadovavoO parengimus
Ona Stelniokaitė i
lienč — čia augusius lūtuvai- A
i ės kultūrininkės.

Buvo keturios chorų vado
vės — taipgi amerikinis pro
duktas: M. Stensler, D. Yu- 
den, Wilma Hollis i>‘ Estelle

gimu programose (lain
iron-
Ko- 

d no
tistės ?

Julius Krasnickas
Anele Dočkienė
Jerry Mikužis

Helen Sturnbris
Constance Stanevičienė
Mrs. F. Griffith
Amelia J e s k e v i č i ū t ė - Y o i a i g
Vincas Valukas
Daratėlė Yuden

, Iš visų programos at’ikėju 
tik trys buvo re Amey’koje 
augę žmonės.

įdomu ir tai, kaip minėjau, 
kad visur nutveriamąją rolę

♦ atliko moterys.
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KRITO FRANCOZIJOS KABINETAS-MOLLET PASITRAUKĖ
Kinijos k o m u ni s tai gilina 
kovas prieš biurokratizmą 
ir už didesnį liaudiškumą

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partija priėmė re
zoliuciją, kuri daro kon- 
kretiškas išvadas iš nese
niai pasakytos Mao Tse- 
tungo kalbos. Rezoliucija 
sako, kad reikia smarkiau 
kovoti prieš 
ma: I u

“Kada mes 
prie valdžios

nestovėjome 
vairo, visi 

mūsų draugai žinojo ir 
jautė, kad mases galima 
laimėti itikinimu, aiškini
mu, mokinimu. Dabar, kuo
met mes valdome, kai kurie 
draugai pamiršta, kad tas 
pats dėsnis turėtų galioti, ir 

įtikinimo, ban- 
administratyves 
Vietoje tikinti, 
įsakyti; vietoje

kartoja Mao pasakymą, kad 
“Tegul visos gėlės žydi mū
sų darže”, tai yra, tegul vi
soms idėjoms būna leista 
pasireikšti laisvoje minčių 
susigrumimo arenoje — ir 
teisingoji mintis laimės be 
priespaudos, be užrėkime, 
be apšaukirįio ir be demago
gijos.

do naudoti 
priemones, 
jie mėgsta 
aiškinti, jie patiekia gata-

Vėliausios

Pasaulio naujienos
Paryžius. — Minint Lind- 

bergho perskridimo per At
lanta 30 metu sukakti, ame- 
rikietis lakūnas majoras 
Robinson Risner perskrido 
vandenyną reaktyviniu 
(jet) orlaiviu per 6 valan
das ir 40 minučių. Jis pakilo 
iš McGuire aerodromo New 
Jersey valstijoje ir nusilei
do Bourget aerodrome Pa
ryžiuje. Lindbergho kelio
nė 1927 metais ėmė 33 su 
puse valandos.

St. Louis, Mo. — Naujos 
audros, tornados, persirito 
per pietinę Missouri dalį ir 
pareikalavo daug aukų — 
šiuo kartu 14 gyvasčių, o 70 
žmonių sužeista. Labiausiai 
nukentėjo Fremont apylin
kė. Anksčiau tornadą Kan
sas City apylinkėje užmušė 
35 žmones.

Washingtonas. — Rašy
tojo dramaturgo Arthur 
Miller byloje jo advokatas 
J. L. Rauh sakė, kad kalti- 

jnimai prieš jį iškelti todėl, 
i komiteto

Port au Prince. — Armi
jos vadovybė perėmė pilnai 
krašto administraciją, pa
šalino valstybinę tarybą, 
įvedė apgulos stovį, uždrau
dė gyventojams pasirodyti

i gatvėse po saulėlydžio. Ge- 
; nerolas L. Cantave, gene-

“Kai kurie mūsų drau- i ralinio štabo viršininkas, 
gai taip v galvoja, kad vien į tapo faktinu krašto valdy- 
faktas, jog jie yra komu-i toju.
nistai, jog jie kalba parti- Tas kariškių žingsnis, ipafj kongresinio 
jos vardu, padaro juos vi- betgi, iššaukė pasipriešini---------------------
sažinančiais, kas gera liau- mo.
džiai, o kas juos- kritikuo
ja, tai ‘kritikuoja komuniz
mą’. Taip, betgi, draugai, 
nėra. Partija vadovauja 
liaudžiai, bet turi iš liau
dies mokintis. Kiekviena 
nuomonė turi būti išklau
soma. Neužtenka pamoti 
ranka, ir pasakyti, kad nuo
monė ‘smulkiaburžuazinė , 
nebrandi ir t. t. Kantais ta 
nuomonė geresnė už tą, ku
rios laikosi partijiečiai. . .”

“Liaudies Laikraštis” pa

ačioje sostinėje gene
ralinis streikas, jau kelin
tas kelių savaičių bėgy j, y- 
ra visuotinas. Taipgi ateina 
žinių, kad streikai daugėja 
ir provincijos miesteliuose.

Kaip žinia, valstybinė ta
ryba išleido įsakymų, kad 
generolas Cantave pašali
namas iš savo posto. Tai bu
vo prieš pat karinį pučų. 
Dabar visi laikraščiai at
spausdino karinės vadovy
bės įsakymų, kuris ta bu
vusios tarybos įsakymų pa
naikina.

T Parlamentas išreiškė savo

nariai norėjo pasigarsinti 
kaip tik tuo laiku, kai Mil- 
leris vedė aktore Marilyn 
Monroe.

Kairas. — Egipte viešpa
tauja didelis pasitenkinimas 
dėl Mollet rezignacijos. E-

deno —- Mollet!” Egipto 
spauda taipgi reiškia savo 
pasitenkinimą, kad Jungti- 
Tautose Francūzijos. skun
das prieš Egiptą Suezo ka
nalo reikalu nuėjo be re
zultatu, v

Berlynas. — Vakarų Vo
kietijoje tapo pravestas ap
klausinėjimas gy v en to jų
tarpe ir sužinota, kad du 
trečdaliai žmonių stoja 
prieš Vakarų Vokietijos ar
mijos ginklavimąsi atomi
niais ginklais.

Washingtonas. — Atsto
vų buto taisyklių komitetas 
8 balsais prieš 4 parėmė 
civilinių teisių įstatymo pla
ną. Bilius dabar eina į pil
na hutą, kuris jį disku- 
suos.

konferencijas ignoruoja negrus, 
neatsako j jų atstovų klausimus

nepasitikę j imą v a 1 d ž iaL™ 
numato, kad krize užsitęs

Kalbėt i-sakyti ką nors apie 
4tai, kurie artistai programose 
buvo “geriausi“, kurie 
Čiausi“, čia, žinoma, no 
būtų net ir neetiška.

Pasakyti galima tiek : 
kas, supintas iš visokiu 
sudaro grožį.

Čia kaip tik ir buvo toks 
’meno vainikas. Kiekviena? ar
tistas, kiekvienas svečias ir 
viešnia buvo originalus, buvo 
savitas, prisidėjo prie padary
mo parengimų sėkminga’1*.

Aišku, čikagiečiai atliko nu
tveriamąją rolę, nes jų buvo 
daugiau. Jie 
staigmeną.

‘praš
vinta ;

van.i-

darbų atliko ši organizacija 
meno srityje.

šiandien, deja, 
skaičius gerokai sumažėjo, su
menkėjo ir teatrinių saviveik
los vienetu veiksmai.

Suvažiavime, ot, ir buvo dis- 
kusuotį, buvo plačiai 1__ -
ta, kaip pakelti, kaip praplės
ti mūsų meninį judėjimą; kaip 
įtraukti į jį dadgiau jaunų 
žmonių, kaip įkurti ir palaiky-' 
ti chorus didesnėse lietuvių 
kolonijose.

Rangoonas, Burma. —
i, mūsų chorų £įa aįVyko Japonijos prem-

Burma.

j eras Kiši. Jis taipgi apsi
lankys Indijoje, Pakistane, 
Ceilone, Tailande ir Formo-

Italhė- z°l'e Pas Ciangą.

suota tik mokesčių klau
simu, bet visi žinojo, kad 
faktinai pasisakoma apie 
visą Molleto politiką, 
ypatingai Alžyro karą.

■ Prieš valdžią balsavo 
komunistai, vienas kitas 
kairus socialistas ir Mendes 
-France vadovaujami kai
resni radikalai iš vienos pu
sės, ir kraštutiniai dešinių 
koalicija, kaip tai Puojade 
pasekėjai, konservatyviai 
valstiečiai ir kt., iš kito^ 
pusės.

Kairios ir dešinės gru
pės balsavo prieš vyriausy
bę skirtingais sumetimais, 
bet kartu pasiekė tikslą, 
kad valdžia atsistatė.

Už valdžią balsavo dau
guma socalistų, krikščionys 
demokratai ir dešinieji ra
dikalai.

Tuojau po balsavimo Mol
let iš parlamento nusisku
bino į Eiysee rūmus, kur 
prezidentui Coty įteikė sa
vo rezignaciją ir viso kabi
neto atsistatydinimą.

Coty rezignaciją priėmė, 
bet prašė Mollet likti vei
kiančiu premjeru, iki bus 
sudaryta nauja vyriausybė. 
Mollet sutiko.

Manoma, kad kabinetinė 
krizė bus ilgoka. Tos jėgos, 
kurios balsavo prieš val
džią, kartu negali sudaryti 
kabineto, nes kraštutinė 
kairė ir kraštutinė dešinė 
negali susieiti ir apie tą nė
ra kalbos. Centro partijos, 
įskaitant socialistus, gal 
vėl bandys sudaryti val
džią, ir manoma, kad Ją 
šiuo kartu sudarys ne socia
listas, o koks nors dešinus 
radikalas arba klerikalas.

Francūzijos užsienio rei
kalų ministras Pineau, ku
ris dalyvavo Jungt. Tautų 
sesijoje, tuo tarpu išsisku
bino namo iš New Yorko.

Prezidentas Coty jau ta
rėsi su įvairių partijų va
dovais, įskaitant komunis
tus. To reikalauja Francū-

Duford, Ga. — Vietinėje • zijos įstatymai, nors nėra 
katorginėje akmens skal- * kalbos, kad komunistai bū- 
dykloje penki kaliniai tiks- tų įtraukti valdžion, 
liai sau kūjais sudaužė ko
jų kaulus, kad patekti ligo
ninėn. Jie pripažino, kad 
taip pasielgė desperacijoje, 
negalėdami pakęsti be ga
lo sunkaus darbo karštoje 
saulėje, sargų žiauriumo, 
nuolatinių kankinimų. Pra
eitą vasarą toje pačioje ak
mens skaldykloje 41 kalinys 
sau sudaužė kojas.

Dauguma šios katorginės 
stovyklos kalinių yra neg
rai. Sargai visi balti, rasis
tiniai nusistatę atsilikėliai.

Paryžius. — Socialisto G. 
Mollet valdžia, išsilaikiusi 
apie 16 mėnesių, krito, še
šiolika mėnesiu valdžiai 
išsilaikyti skaitosi ilgas lai
kas Francūzijoje. Vyriausy
bė dabar krito, nes parla
mentas jai išreiškė nepasi
tikėjimų. 250 deputatų bal
savo prieš valdžią, 213 už 
ja. Oficiališkai buvo bal-

Vežikų unijos 
kitas vadovaus 
Becko vietoje 
Washingtonas. — Kaip 

jau buvo pranešta, AFL- 
CIO pildomoji taryba paša
lino iš savo tarpo Dave 
Becką, tymsterių vežikų li
nijos (IBT) prezidentą, ku
ris apkaltintas suktybėse ir 
unijinių fondų savinimesi. 
Buvo daug spekuliacijų, kas 
bus pakviestas į tarybą 
Becko vietoje, kuris kitos

AFL-CIO 
apgalvotą 
vietą pa- 

English,

unijos vadas, bet 
padarė gerai 
žingsnį, į Becko 
kviestas John F. 
tos pačios tymsterių unijos
sekretorius iždininkas.

English yra Becko prie
šininkas, unijos apvalymo 
šalininkas. Pakviečiant ji 
AFL-CIO tarybon, AFL- 
CIO vadovybė sustiprino 
Englisho poziciją pačioje 
vežikų unijoje, kurios atei
nančiame suvažiavime jis 
ir kiti vadovai bandys pra
vesti Becko išmetimo pasiū
lymą.

Sužinojęs, kad jis kviečia
mas tarybon, English pa
reiškė:

“Mes patys apvalysime 
savo unija ir Amerikos uni
jinis judėjimas galės mumis 
didžiuotis, kaip didžiavosi 
praeityje. .

“nereikalingus
Paskui Miss
Eisenhowerio

Washingtonas. — Dvi 
negrės žurnalistės, “Chica
go Defender” bendradarbė 
Ethel Payne ir Associated 
Negro Press (ANP) kores
pondentė Alice Dunnigan, 
sako, kad prez. Eisenhowe
ris savo spaudės konferen
cijose jas ignoruoja, ir kiek 
jos nekeltų rankas ir ne
bandytų pagauti jo dėmesį, 
jis tiksliai jų “nemato” ir 
leidžia kitiems statyti 
klausimus. O jeigu kada jos 
ir paklausia jo ko nors, tai 
jis išsisuka iš atsakymo da
vimo.

Ethel Payne vieną kartą, 
apie metai atgal, paklausė 
prezidento, koks yra jo nu
sistatymas apie rasinę se- 
gregeciją tarpvalstijiniuo- 
se traukiniuose ir autobu
suose. Prezidentas įpykęs 
atsakė, kad jis nemėgsta at-

klausimus”. 
Payne tapo 
spaudos asistento Hagerty 
įspėta, kad ji daugiau tokių 
klausimų nestatytų. . .

Miss Dunnigan buvo įspė
ta patiekti savo klausimus 
prieš spaudos konferenciją 
raštiškai, kad prezidentas 
žinotų, ar gali atsakyti, 
nors kiti laikraštininkai to 
nedaro. Kuomet ir į rašti
nius klausimus nebuvo at
sakyta, Miss Dunnigan nu
stojo juos patiekti raštiš
kai ir dabar reikalauja, 
kad jai būtų leista statyti 
klausimus, kaip tai leidžia
ma visiems kitiems akre
dituotiems laikraštinin
kams.

Eisenhoweris, kaip žinia, 
savo spaudos konferencijas 
laiko kiekvieną trečiadienį.

Tai pirma Japonijos 
premjero kelionė po Azijos 
kraštus pokariniu laikotar
piu. Jo kelionės maršrutas 
buvo ir tebėra žymių ginčų 
šaltiniu. Komunistai ir so
cialistai pageidavo, kad 
premjeras apsilankytų ir 
Liaudies Kinijoje. O jeigu 
Kinijoje nesilankytų, tai 
kad bent nevyktų Formo- 
zon. Bet iš Amerikos buvo 
daromas spaudimas, kad jis 
Formozon vyktų, ir jis nu
sileido.

Amerikiečiai taipgi pa
geidavo, kad jis. apsilanky
tų Pietų Korėjoje ir Pietų 
Vietname, bet to siūlymo’ 
japonai nepriėmė, aiškinda
mi, kad tokie vizitai iššauk
tų perdaug priešingumo In
dijoje, Ceilone ir Burmoje, 
ir kad Kiši negalėtų tada 
aplankyti tų' kraštų.

Kaliniai negalėjo pakęst 
žiaurių kankinimų, ir jie 
patys sau sulaužė kaulus

Lietuvių Meno Sąjunga šian
dien Amerikoje tėra vieninte
le tokia kultūrinė organizaci
ja, kuriai rūpi lietuvių liau
dies dainu puoselėjimas, ku
riai rūpi sceninė veikla.

Gaila, tačiau, kad šiame su
važiavime nebuvo atstovybės 

v a 1 stijos, 
nors ten dar randasi veiklių 
meno vienetų,; nebuvo nieko ir 
iš Detroito, iš Baltimorės, iš 
Philadelphijos.

Tikėkime, kad po šio suva
žiavimo naujas LMS Centro 
Komitetas, gavęs įkvėpimo ir 
padrąsinimo iš suvažiavimo, 
energingai vykdys suvažiavi
mo nutarimus.

ALDLD ir LDS centrai ir 
kuopos turėtų visaip šiai me
no organizacijai padėti.

Padėti galima ir būtinai rci-

padarė gražią j* Massachusetts

Na, o kai Hartfordo Laisves 
Choras, kartu su mūsiškiu Ai
do Choru ir visais solistais, va
dovaujant Wilma Hollis, su
dainavo “Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka’’, publika 
buvo susižavėjimo nustelbta. 
t Labai džjaugėmės, gėrėjo
mės mūsų talentais per abu 
parengimus.

LMS tapo įkurta 1924 me
tais Chicagoje. Daug gražių

Kairas. — Egiptas suval- 
tybino britų valdytų Marco
ni radijo firmų. s

’Ben-Guriomii remt JAV doktriną
Jeruzalė. — Izraelio ka

binetas suskilęs Eisenhowe
rio doktrinos atžvilgiu. Ke
li ministrai, kurie priklau
so prie kairiųjų socialisti
nių partijų (Jungtinės dar
bininkų partijos ir Darbi
ninkų vienybės partijos) 
pasipriešino socialdemo
kratinio premjero Ben-Gu- 
riono reikalavimui, kad ka
binetas kaipo toks pasisa
kytų už Eisenhowerio anti
komunistinę doktrina Arti
muose Rytuose. Kairieji 
socialistai sakė, kad jie ne-

mato komunizmą esant 
priešu.

Iš karto buvo manyta, 
kad parlamente kairesnieji 
socialistai susilaikys nuo 
balsavimo, bet dabar mano
ma, kad jie balsuos prieš 
Eisenhowerio doktriną, kas 
gali iššaukti kabineto kri-

Tik vienas arabiškas 
kraštas, Irakas, pilnai ir 
oficiališkai remia Eisen
howerio doktrinų. Kiti ara
biški kraštai jiuo jos šali
nasi arba jai priešingi.

Kopenhaga. — Britanijos 
karalienė vieši Danijoje. 0- 
landijos karalienė vieši Šve
dijoje.

Albanijos ministras 
perėjęs Jugoslavijon

Belgradas. — Albanijos 
ministras be portfelio (tai 
yra, kabineto narys, bet ne
turįs atskiros ministerijos) 
Panajot Pljaku perėjęs Ju
goslavijon. Jis nesutinkąs 
su Albanijos valdžios politi
ka ir esąs Tito šalininkas. 
Jugoslavija jam davusi po
litinę prieglauda. Manoma, 
kad šis incidentas paaštrins 
santykius tarp Jugoslavijos 
ir Albanijos, kurie ir taip 
nelabai geri. Jugoslavijos 
santykiai su Albanija šal
tesni, negu su kitais socia
listiniais kraštais.
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GEGUŽĖS 5 DIENA Tarybų Sąjungoje vadinama 

Spaudos diena, kurią padaroma apžvalga to, kaip stovi 
kiekvienoje tarybinėje respublikoje spauda, kokia jos

Lietuvos mokslininkų darbai 
šeštajame penkmetyje

Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos perspektyviniai 
šeštojo penkmečio moksli
nių tyrinėji imi planai ap
ims daug problemų. Sun
ku laikraščio straipsnyje 
papasakoti apie visus, todėl 
sustosiu tik ties pagrindi
nėmis.

Lietuvos mokslininkai to
liau vykdo darbus, spręsda
mi tokia svarbia teorinės fi
zikos problemą, kaip atomų 
ir molekulių spektroskopiją 

Vilniaus “Tiesa” savo įvedamajame duoda įdomios 
medžiagos apie spaudą Lietuvoje. Laikraščio žodžiais:

“Vis naujus laimėjimus pasiekia ir Lietuvos spauda: 
išeina nauji leidiniai, kyla jų tiražai. Praėjusiais metais 
pradėjo eiti satyros ir-humoro žurnalas ‘Šluota’. Respub
likoje šiuo metu išeina 137 periodiniai leidiniai bendru 
vienkartiniu 859 tūkst. tiražu. Artimiausioje ateityje nu
matyta išleisti žurnalus ‘Mokslas ir gyvenimas’ ir ‘Mūsų 
girios’. Respublikos spauda, stiprindama ryšius su skaity
tojais, remdamasi išaugusiu aktyvu, kaskart geriau su
geba nušviesti respublikos gyvenimą, savo skiltyse spręs- 
4i svarbius ūkinio bei kultūrinio gyvenimo klausimus”.

Iš tikrųjų, tai didelis pasiekimas! Tai parodo, kad 
mūsų tėvų žemėje žmonės vis labiau ir labiau spaudą į- 
vertina. ją skaito, ia įdomaujasi.

Patsai seniausias komunistinis laikraštis Tarybų 
Sąjungoje yra Maskvos “Pravda”, kuriam sukako 45 
metai. Vilniaus “Tiesa” taipgi jau atšventė 40 metų su
kakti. €

sandarai bei būviui išanali
zuoti. Ryšium su tuo bus 
toliau vykdomi tyrinėjimai, 
turintys tikslą pagrįsti viso 
atomo bangine funkciją ar- 
tutinio modelio — dvielek- 
troninių būvių—pagrindu.

Fizikos ir matematikos 
m o k s 1 u srityje Lietuvos 
mokslininkai atliks darbus, 
kurie padės išspręsti dauge
lį svarbių teorinių ir prak
tiniu klausiniu, kurie sky- 
ritini imant, yra susiję su 
greitai veikiančių matoma-1 
tikos skaičiavimo mašinų, 

-—o----

TOS PAČIOS DIENOS “Tiese 
pažangiosios lietuvių spaudos užsi 
tame skaičiuje ir mūsų “Laisvės”.

“Tiesa”, nurodžiusi tai, kaip prieš daugelį metų iš 
Lietuvos, vargo ir priespaudos varomi, vyko lietuviai 
į užsieni, kaip jie organizavosi ir steigė savo spaudą, sa-

mų įdiegimu į liaudies ūkį.
Lietuviui moksli n i n k a i 

įneš savo indelį ir į chemi
jos mokslu vvstyma. šiam! « 4 t- €

laidoje duodama ir

kovojo prieš engėjus. Didelį darbą šioje kovoje nuveikė 
pažangioji spauda. 1885 metais Niujorke pasirodo pir
mieji ‘Lietuviškojo balso’ numeriai. Vėliau buvo išleisti 
žurnalai ‘Apšvieta’ ir ‘Naujoji gadynė’. Pažangioji spau
da kaskart stiprėja, išeina vis nauji laikraščiai. Argenti
noj lietuviai darbininkai išleidžia savaitraštį ‘Rytojų’. 
Brazilijoje —už darbo žmonių teises pradeda kovot ‘Gar
sas’. Kanadoje organizuotų darbininkų emigrantų pas
tangomis išeina ‘Liaudies balsas’.

“Ir šiandien darbo žmonių interesų sargyboje budi 
pažangioji Amerikos žemyno lietuviškoji spauda. Ji yra 
galingas ginklas darbo žmonių kovoje už taiką, už demo
kratines laisves, už šviesesnę rytdieną. Žemiau supažin
diname skaitytoius su kai kuriais Amerikoje išeinančiais 
pažangiais lietuvių laikraščiais”.

—o—
TRYS RASK YRI straipsneliai paaukoti “Laisvei”, 

“Vilniai”-ir’urugvajiečių “Darbui”.
Apie “Laisvę” straipsnelis, užvadintas: “Laikraštis— 

kovų už laisvę veteranas”. įdėta ir “Laisves” antgalvio 
nuotrauka.

Toliau sakoma:
‘Laisvė’ nuėjo sunkų, tačiau garbingą kovotojo kelią. 

Pirmasis šio laikraščio numeris išėjo Bostone prieš 46 
metus.. Per šiuos 46 metus Amerikos darbo žmonės į sa
vo kovų istoriją įrašė ne vieną garbingą puslapį. ‘Laisvė’ 
visada stengėsi teisingai vertinti kiekvieną įvykį, teisin
gai orientuoti savo skaitytojus. ‘Laisvės’ bendradarbiai 
buvo revoliucinio judėjimo veikėjai V. Mickevičius-Kap
sukas, Z. Aleksa-Angarietis.

“1912 metais ‘Laisvę’ redaguoja atsidavęs darbi
ninkų klasės reikalams, pažangaus judėjimo veikėjas Le
onas Prūseika. Vėliau redakcijoje pradėjo dirbti Vincas 
Paukštys. Šiedu pasišventėliai daug padarė tobulindami 
jo turinį, darydami laikraštį lengvesnį. Skaitytojai vis 
labiau rėmė savo pamėgtą laikraštį. Nuo 1919 metų 
‘Laisvė’ — jau dienraštis. Jame pradeda dirbti Amerikos 
lietuvių rašytojas Rojus Mizara, vėliau ir A. Bimba.

“‘Laisvės’ puslapiuose atsispindėjo ne vien Amerikos 
lietuvių gyvenimas. Laikraštis rašė ir apie Lietuvos dar
bo žmonių kovą prieš buržuazinę valdžią. Ir ne tik rašė, 
o taip pat organizavo užjūrio lietuvius, darbininkus pro
testuoti prieš fašistinės klikos sauvalę. ‘Laisvės’ redak
ciją pasiekia laiškai, rašyti Kauno, Šiaulių, Panevėžio 
kalėjimuose. Šie laiškai demaskuodavo buržuazijos taria
mą rūpinimąsi tautos gerove, atskleisdavo anapus At
lanto gyvenantiems lietuviams tikruosius fašistinės val
džios tikslus. ‘Laisvėje” bendradarbiavo ir pažangūs lie
tuvių kultūros veikėjai — rašytojai, meno darbuotojai, 
žurnalistai. ‘Laisvės’ puslapiuose pasirodydavo Petro 
Cvirkos, Salomėjos. Nėries, Vytauto Montvilos, Liudo 
Giros, A. Jasučio, Jono Šimkaus, Juozo Baltušio lite
ratūriniai kūriniai, publicistika.

“‘Laisvė’ yra vienintelis lietuvių dienraštis JAV rytų 
valstijose. Šis laimėjimas iškovotas ne pigia kaina —. di
džiu redakcijos ir spaustuvės kolektyvo atsidavimu savo 
darbui.. Dienraščio radakcijos ir spaustuvės, kolektyvą 
sudaro vos keli žmonės. Redaktoriai, išsėdėję ilgas va
landas prie rankraščių, dažnai yra priversti dirbti ir 
prie spaustuvės mašinų. Redakcijos ir spaustuvės dar
buotojų algos niekad nebuvo aukštesnės už vidutines fab-

rnetyje gvildens tokias pro! 
blemas, kaip “Elektroche
miniai srovės šaltiniai,” 
“Gamtinių ir biologinių 
junginių chemija,” “Gyvu
linės žaliavos perdirbimo 

| procesų tyrinėjimai.” Pa- 
istarasis darbas iš esmės 
yra skirtas išstu d i j u o t i 
kietųjų odų rauginimo pro
cesus, druskų poveikį padų 
patvarumui pakelti, nes tai 
turi praktines reikšmės res- 

•Ketinama išplėsti Lietuvo
je naujų naudingųjų iška
senų telkinių paieškas tai
kant geofizinius metodus.

Per penkmetį reikės su
daryti eilę geografinių mo
nografijų apie visą respu
bliką bei apie atskiras fi- 
zines-geografines sritis. Jau 
šiemet bus išleista Lietuvos 
fizinė geografija ir sudary
tas Baltijos pajūrio kadas
trinis aprašymas.

Žymi vieta skirta staty
bos' ir architektūros klausi
mams. Šeštajame penkme
tyje reikia sukurti sustam
bintus statybinius fabriki
nės gamybos dirbinius iš 
cementiniu ir kalkiniu be
tonų, naudojant vietines ri
šamąsias medžiagas bei už
pildus, ir parengti efekty
vias Lietuvos TSR sąlygo
mis perdangų konstrukci
jas gyvenami e s i e m s na
mams. Reikia taip pat su
daryti eksperimentinius in
dustrinės statybos projek
tus, pagal kuriuos mieste
liuose, miestuose ir rajonų 
centruose bus statomi vie
naaukščiai vieno f 
butų namai, o taip pat vie
naaukščiai ir dviaukščiai 
daugelio butui namai. Bus 
nagrinėjami klausimai, su
siję su gyvenamųjų kvarta-- 
lų, žaliųjų masyvų, aikščių 
planavimu.

Gamtos mokslų skyriaus 
institutų perspėk t y v i n i s 
mokslinių tyrinėjimų pla
nas šeštajame penkmetyje 
apima 8 koordinuojamą
sias ' problemas, iš kurių 7 
bus nagrinėjamos Biologi
jos institute ir viena—Eks
perimentinės medicinos in
stitute.

Daug dėmesio skiriama

publikos pramonei.
T planą įtrauktas ir toks 

respublikai svarbus darbas, 
kaip “Lietuvos TSR mine
ralinių resursų kompleksi
nis ištyrimas, siekiant pa
naudoti juos liaudies ūky
je.”

Bendruose mokslinio ko
ordinavimo planuose, ku
riuos neseniai patvirtino 
sąjunginių respublikų Mok
slų akademijų ir TSRS 
Mokslų akademijos filialų 
Mokslinės veiklos koordina
vimo taryba, esanti Mask
voje, didelę vietą užima 
techninės pažangos klausi
mai. Tai, suprantama, at
sispindi ir Lietuvos moksli
ninkų darbų jJanuose.

šešta j ame penkmetyj e 
bus toliau tiriama, kaip 
vystosi Lietuvos TSR ener
getika — TSRS europines 
dalies vieningos energetinės 
sistdmos šiaurės vakarų 
sekcijos sudėtinė dalis. Be 
to, turės būti ištirta eilė 
klausinių, susijusių su vie
tine energetika ir su tary
binių ūkių bei kolūkių 
elektrifikavimu, sk y r i u m 
imant, — principai mažųjų 
upių energetiniam išnaudo
jimui pakelti stambioje 
e n erge t i kos si s t omo j e.

Gvildendami g a m y b o s 
procesų automatiz a v i m o 
moksliu i u s pagrindus, 
respūblikos moksliniu- 
kai pagrindinį dėmesį ski
ria naujų įrengimų ir auto
matinio reguliavimo b e i 
kontroliavimo aparatūros 
sukonstruavimui ir įdiegi
mui tekstilės bei popieriaus 
gamyboje.

Svarbi Lietuvos respubli
kai yra ir problema “Dur
pių ir jų telkinių genezė,

riko darbininkų algas, o dažnai — žemesnės. Netgi ir to
kiomis sąlygomis dirbant, dienraštį leisti būtų sunku, 
neturint tokio gausaus rėmėjų būrio, kokį turi ‘Laisvė’”.

Rašo
J. MATULIS -

Lietuvos Mokslų akademijos 
prezidentas

durpių ir jų produktų per
dirbimas.” Čia numatyta 
kompleksiškai ištirti būdin
gus durpynų masyvus, dur
pių klodų genezę bei sanda
rą, o taip pat sapropelio 
nuosėdų susidarymą, jų 
slūgsojimo sąlygas ir savy
bes.

Geologijos ir geografijos 
mokslų srityje svarbiausias 
dėmesys skiriama ištirti 
cheminėms ža 1 i a v o m s ir 
naftos-dujų produk t a m s , 
kurių yra ligketvirtinėsę 
nuogulose respublikos teri
torijoje. Visų pirma bus ti
riamos anhidritu druskuv.

Prof. J. Matulis darbe
opokų ir gipsų slūgsojimo 
sąlygos, jų pasiskirstymo 
dėsningumas ii’ sandara. 

ir dviejų lzavima
1

problemoms, liečian č i o m s 
Lietuvos TSR vidaus van
dens telkinių produktyvumo 
pakėlimą. 1958 metais nu
matoma išleisti monografi
ją apie Kuršių marių įlan
ką. Toliau bus vykdomi 
hidrobiologiniai Nemuno 
tyrinėjimai ryšium su hi
droelektrinių statyba prie 
jo.

“Lietuvos TSR gyvūnija, 
jos atsiradimas, vystymasis 
ir persitvarkymas” — toks 
yra sekantis svarbus dar
bas. Plačius tyrimus ruo
šiamasi atlikti nagrinėjant 
problemą “Kultūrinių au
galų produktyvumo kėlimo 
fiziologijos pagrindai Lie
tuvos TSR sąlygomis.” Bus 
ištirti fiziologijos pagrin
dai keliant atskirų naudin

irgų augalų derlingumą 
patvarumą ryšium su kai 
kurių “B” grupės vitaminų 
(tiamino ir nik o t i n i n ė s 
rūgšties) poveikiu jiems. 
Numatyta taip pat atlikti 
tyrinėjimo darbus, turin
čius tikslą paspartinti įvai
rių rūšių kukurūzų vysty
mąsi ir pakelti jų derlingu
mą Lietuvos TSR sąlygo
mis.

Didelio masto darbai nu
matomi visuomeniniu moks
lų srityje. Ekonomikos in
stitutas šeštajame penkme
tyje toliau gvildens pramo
nės ir žemės ūkio konkre
čiosios ekonomikos klausi
mus.

Žemės ūkio ekonomikos 
srityje bus ištirti klausi
mai, turintys svarbią reikš
mę kolūkių ir tarybinių 
ūkių gamybai toliau kelti, 
būtent: materialinio suinte
resuotumo principo taiky
mas kolūkyje g a m y b o je, 
svarbiausių žemės ūkio ga
mybos šakų būklė ir jų 
ekonominis efektyv urnas, 
dirvonuojančių žemių įsa
vinimo ir pagerinimo eko
nominis efektyvumas, že
mės ūkio gamybos mechani- 

,s ir elektrifikavimas, 
gamybos kaštai, produkci
jos savikaina, pagrindinių 
žemės ūkio gamybos šakų 
rentabilumas ir kt. Bus pa
ruoštas veikalas apie eko
nominės minties vystymąsi 
Lietuvoje kapitalizmo lai
kotarpiu.

Istorijos institutas na
grinės šias problemas: 1) 
Lietuvių tautos istorija 
ligspaliniu laikotarpiu; 2) 
Lietuvių tautos istorija po- 
spaliniu laikot a r p i u ; 3), 
Pirmykštė bendruomeninė 
santvarka Lietuvos 
rioje; 4) Lietuvių tautos 
kultūra ir buitis.

Reikia paruošti ir išleisti 
lietuvių tautos raida nuo 
pačių seniausių laikų iki, 
sukūrus socializmą respul)- 

terito-

likoje. Bus paruošti ir pa
skelbti “Lietuvos TSR isto
rijos dokumentų rinkinio” 
4 tomai ir paruoštas “Lie
tuvos TSR istorijos” trum
pasis kursas.

Bus toliau vykdomi Gedi
mino kalno papėdes, senųjų 
Trakų ir Kauno pilių arche
ologiniai kasinėjimai. To
kie darbai bus vykdomi ir 
Kauno HES statybos rajo
ne, kur yra dar neištirtų 
piliaviečių, pilkapių ir senų 
gyvenviečių. Surinkta pa
staraisiais metais gausi ar
cheologinė medžiaga bus 
a p i b e n drinta “Lietuvos 
TSR archeologijos apybrai
žoje.” Įvairių ekspedicijų 
duomenų pagrindu nutarta 
paruošti “Lietuvos TSR et
nografijos apybraižas.”

Lietuvių tautos ir litera
tūros institutas šeštajame 
penkmetyje vykdys moksli
nio tyrimo darbą, susijusį 
su 8 problemomis lietuvių 
tautos, literatūros ir tauto
sakos srityje. Čia: leksiko
grafija, lietuvių kalbos gra
matika, lietuvių kalbos isto
rija, lietuvių tarybinė lite
ratūra, TSRS tautų litera
tūros tarpusavio sąryšis ir 
praturtinimas, lietuvių tau
tosakos tyrimas ir sistemi
nimas.

Neseniai išėjo iš spaudos 
“Lietuvių kalbos žodyno” 
III tomas, šeštajame penk
metyje bus paruošti šio žo
dyno IV, V ir VI tomai. 
Numatyta išleisti eilę mo
nografijų iš lietuvių kalbos 
fonetikos, morfologijos ir 
sintaksės, o taip pat para
šyti dabartinės lietuvių li
teratūrinės kalbos normaty
vinės gramatikos dalį. Bus 
išleista D. Kleino pirmoji 
lietuvių gramatika ir pa
ruošta spaudai K. Sirvydo 
pirmasis lietuvių kalbos žo
dynas, o taip pat eilė vei
kalų apie lietuvių kalbos 
vystymąsi XVI - XVIII am
žiais. Bus toliau iššifruo
jamas ir perrašomas XVI 
amžiaus itin svarbaus rašy
tinio lietuvių kalbos pamin
klo — J. Bretkūno pada
ryto biblijos vertimo — fo
tokopijos tekstas.

Be to, numatyta užbaig
ti veikalą “Lietuvių tauto
sakos apybraiža,” paruošti 
straipsnių rinkinį apie 
svarbias lietuvių liaudies 
poezijos kūrybos problemas.

Tokie, bendrais bruožais, 
yra tie moksliniai tyrinėji
mai, kuriuos šeštajame 
penkmetyje vykdys lietuvių 
mokslininkai. S v a r b i o s 
mokslinės problemos spren
džiamos kūrybiškai bendra
darbiaujant su visų tarybi
nių respublikų mokslinin
kais. Toks bendradarbiavi
mas laiduoja, kad numaty
tos problemos bus sėkmin
gai išspręstos vardan toles
nio, Tarybinės Tėvynės 
klestėjimo.

Brockton, Mass.
Sukėlimui Laisvei 10 tūks

tančių dolerių fondo pas 
mus jau padaryta pradžia. 
Dar visai maža, bet jau tu
riu ant rankų keletą desėt- 
kų dolerių ir viepą narį į j 
prietelių kliubą. Bet aš ma
nau, kad mes ilgai nelauksi
me atlikti tą pareigą.

Kurie esate pasižadėję 
duoti aukų, prašau priduo
ti man arba kuriam kitam 
iš LLD 6 kp. narių. Mes 
jau rūpinamės surinkti ir 
pasiųsti į fondą.

Fondo sukėlimui draugiš
kas vakarėlis įvyks šešta
dienį, birželio (June) 15 d., 
pradžia 7 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo Parke, Winter 
ir Keswick Dr., Montello. 
Kviečiame visus atsilankyti

2 pusi. Laisve (Liberty) Ketvir

Lewiston-Auburn, Me.
MIRIMAI ’►

Gegužės 7 d. mirė 67 me
tų amžiaus Juzia Laučienė, 
dvi savaites pasirgus ligo
ninėje. Paėjo nuo Šimonitj 
iš Cviklių kaimo. Buvo duk
tė Jono ir Barboros Jurkš- 
tų. Atvyko Amerikon 1911 
metais. Ištekėjo už Alfon
so Lauco 1919 metais. Pa
liko liūdesy turtingą vyrą 
ir ištekėjusią dukterį su 
dviem didžiuliais namais ir 
gausa finansų. Duktė gy
vena Robert (Mary) BARR 
Wayland, Mass.; tris sesej* 
ris: Julia Svirplys gyvena 
Windsor, Ont., Kanadoje 
(ji dalyvavo ir šermenyse) | 
Emily ir Nastazija Jurkš- 
taitės gyvena Lietuvoje; du 
broliai: Antanas Jurkštas 
Bridgewater, Mass, (jis bu
vo laidotuvėse). Tik Jonas 
randasi Lietuvoje. Ir vie
ną grandson paliko čia.

Laučienė buvo sunkiai su
žeista troko apie dveji me
tai atgal. Rodos, gavo $5,- 
000 atlyginimo, tik tos 
žaidos per anksti išstūmė * 
Juzia iš gyvųjų tarpo.

Laučienė sveika būdama 
mylėjo apšvieta ir skaitę * 
Laisvę; buvo apsišvietusi 
moteris. Buvo narė Mutu
al Benefit Aassociation ir 
priklausė prie Liet. Dukte
rų Draugijos.

Karstą nešė: J. Apšega, 
A. Reidman, J. Krapovic- 
kas, P. Beržinis, K. Kalve
lis ir A. Bigulčius. Šerme
nų koplyčioje ni misteris sa
kė pamokslą. Prie grabo 
liūdesio sargyboje stovėjo 
atstovės iš Liet. Dukterų 
Draugijos: E. Krapovickie-* 
nė, A. Apšegienė, V. Čiu- 
žienė ir V. Varnaskienė.

Laidotuvių dalviams bu-^ 
vo paruošti geri pietūs lie
tuvių svetainėje. Buvo ku- 

I pinai skanių valgių ir geru
mu. Prie stalų patarnavo: 
Steponavičienė, Šilaikienė, 
Byronienė ir kitos, kurių 
vardų nesužinojau. Beje, ir 
Z. Narbutienė.

Ilsėkis, Jozepina, Oak Hill 
laisvose kapinėse.

Mirė nuo vandeninės ligos* 
Kazys Sabaliauskas — se
nyvas religiškų pažvalgų, 
ramaus būdo asmuo. Tik4 
Laisvės skaitytoja Levutė 
aplankė savo pusbrolį \po 
pietų. Kazys visuomet my
lėjo juokauti bei lengvai \ 
kalbėti — ir puseseriai pa-* 
sakė taip: Aš greitoje at
eityje nuvažiuosiu apžiū
rėti jūsų namą, naujai nu- 4 
dažytą. Na, ir Selemonie- 
nė, manydama ligonį sutik
ti savo kiemo sveikesnį, ap- 
leido jį. Bet štai ant ry
tojaus anksti giminaitis už- * 
merkė akis — nepamatęs- 
papuošto namo.

Paliko liūdesy žmoną, dvi ♦ 
dukteris ir sūnų.

Atvykusiem į laidotuves 
irgi Baltramiejaus salėje • 
iškėlė skanius pietus. >

Laisvės skaitytojas ATizŪK- 
Kaulakis, ligos nukamuo- ’ 
tas, guli ligoninėje. Bus jau 
dveji metai, kai liga prislė
gė lovoje!

•Stasys Martinkus, muzi
kantas, visą žiemą kojomis 
nesveikuoju — buvo.ir ligo
ninėje.

tad., geg. (May) 23, 1957

ir tuo pačiu kartu parengti 
spaudą. /

Geo. Shirnains

Ir Laisvės skaitytojas 
Kazys Martinkus kojų 
skaudėjimą kenčia — var
giai iš lovos krėslan įsėda.. 
Negali paeiti. Pavasaris,

(Tąsa 4-tam pusi.)



JONAS KAŠKAITIS

.Nuo seminarijos iki Amerikos
(ATSIMINIMAI)

(Tąsa)

Dabar ir kambariukas atrodo jaukės- 
n s ir šnekėtis linksmiau. Pasišnekėjom, 
pasikuždėjom apie anuos atmintinus bai
giamuosius ginma rijos eg raminus. Kaip 
ga'-ia to Štrekeri.H Vargše.i paliko ant
riem metam aštuntoj klasėj. Susekė jį 
kopijavus iš “špargalkos” rusų kalbos 
rašytinį darbą. . . Avižonis papasakojo, 
kad Štrekeris gėrė ir gėrė kelias die
nas, kol aluje paskandino savo nuoskau
dą ir apmaudą. Žinoma, gerai jam ir 
pert, kai turi savo daryklą, ir pinigų 
jam, kiek tik nori.

lotyniškai, kunigiškai. Atradau keletą 
gražių sueiliuotų giesmelių, bet sueiliuo
tų moderniškai: ne kokiais ten ilgais, 
sunkiais klasikiniais hegzametrais, bet 
chorejais, jambais. Viena tokia giesmelė 
popiežiaus Pijaus X parašyta:

Mūsų pašnekesį nutraukė atžarus var
po skambėjimas. Na, brolyt, gana. Už
pūtom žiburį, atsiklaupę prie lovos, pa- 
poteriavom ir į guolį. Patalas nekoks, 
čiužinys kietas, bet reikia pratintis. 
Girdžiu, ir Avižonis čiuža, maigo tą ne
labąjį šiaudų maišą. Prisimenu iš baž
nyčios istorijos, iš šventųjų gyvenimo, 
kaip asketiškai save tramdydavo anie 
dievo tarnai, atsimetėliai nuo pasaulio. ..

• * Lengva pasakyt — nelengva padaryt. 
Galvoj, vaizduotėj kyla, mirguliuoja 
vaizdai, veiksmai, asmenys. Nei jų su

gaudyt, nei jų sustabdyt. Vėl ir vėl vaiz
duojasi Liza, Kuntrimavičiaus auginti
nė. Tokia pilnakūnė, pilnakraujė, to
kia krūtinga! Ir graži ir protinga mer
gina. Ir, numanau, pusėtinai susipratusi. 
Daug bendros kalbos turėdavom, tokios 
įdomios, gyvos, akstinančios. . . Kaip 
tik pagalvoju apie ją, tai taip man ir 
knibtelia paširdžiais! Keista. Juk kaip 
aš bandau vengti tokių pagundų, bet 
vis, lyg tyčia, išplaukia jos ir išplaukia. 
Jei ne Liza, tįai Šileikaitė Jadvyga, o ne 
— tai ta grakštutė juodaakė latviukė 
Irma, arba Gaigalytė Liudvika ir Marytė. 
Arba vėl, net kūdikystės metelių Uršulytė 
Ir vargu, vargu jomis atsikratyti. Už 
migt neduoda, nurimt neduoda, susi- 

‘kaupt neduoda. . . Nebenusimanau, kas 
man ir daryt? Gal man peršilta? Galper- 
šiltai apsiklojęs, kad taip iškaitau, ir 
širdis taip smarkiai muša, ir gyslos 
taip tvinksi, kad tą tvinksėjimą juntu 
net ir rankų ir kojų pirštuose.

Atmetu antklodę, apsiverčiu ant šono. 
Atsimerkiu, žiūriu į tamsą, klausaus. 
Tyku, ramu. Avižonis kvėpuoja vienodai, 
lygiai, tai jis jau miega, o aš užmigt ne
galiu, nors tu ir ką padaryk. Raminu 
save, kad tai nieko tokio: nauja vieta, 
nauja lova, naujas, neįprastas guolis. Il
gainiui vis tiek apsiprasiu, ir visa kas 
eis slidžiam t

Gerai, kad bent sieninio laikrodžio nė
ra, o tai ir jo pusvalandinis mušimas ir 
takšėjimas dar labiau kiršintų nervus ir 
neduotų užmigt.

Staigiai ir skardžiai suskambėjo var
pas. Pravėriau akis: kambarin pro langą 
sklido balzgana ryto šviesa. Aha, ir A- 

tvižonis prabudo. Abu tuoj pakirkdom, 
atsisėdom. Skubiai maunamės kelnes, 
aūnamės kojas. Reikia pasiskubint, tai 
greičiau gausim nusipraust, nereikės 
taip ilgai stoviniuot koridoriuj. Bet pat 

’pirma — į išvietę. Jau vakar mums pa
rode pasimaišę klierikiokai, anam kori
doriaus gale, pasukus į dešinę. Vieta 
♦prasta, prišvinkus. Prasčiau, negu būda
vo ir gimnazijoj. “Atmosfernyje osadki”, 
pašaipiai atsilienia klierikai. Arba tars
telia: “Pas Mahometą”. Čia irgi tenka 

.palūkuriuot, bet neką padarysi.
O paskui vėl stovėk eilėj, laikyk savo 

rankšluostį, muilą. Nusiprausei, susišu
kavai, apsivilkai ir trauk paskui kitus 
bažnytėlėn. Bent keliais koridoriais rei
kia pereit. Bažnyčia mūrinė, kukliai į- 
rengta. Klierikų jau pilna, ir stačių ir 
klūpom. Skubu papoteriaut dar pirma 
mišių. O štai ir varpas sugaudė, ir ne
trukus prasidėjo tyliosios, kalbėtinės mi
šios: prie didžiojo altoriaus — semina
rijos kapelionas Valančius, gerai žino
mas iš Mintaujos. Keturi klierikai — 
klapčiukai. Įsižiūriu, kaip jie čia patar
nauja, nes juk ir man reikės .kada taip 

♦daryt. /
• O maldaknygėles mums, naujokams, 
, padalijo, bažnyčion įeinant. Mandagus

tyks augalotas klierikas padavė ir sakė
• pasilaikyt sau ir kitą kart atsinešt. At

sivertęs žiūriu: šmikšti maldaknygėlė, 
juodos odos minkštu viršeliu, paauksuo
tais kraštais, lotyniška, visa kas loty
niškai. Na, tai 4r gerai: reikia pratintis

— Adoro Te devotum,
Latum Deitas,

Quae sub his figuris
Vere latitas;

Tibi se cor meum
Totum subjicit. . . .

(Garbinu tave pasišventusiai, 
paslėptoji dievybe,

Kuri po šiomis figūromis
Tikrai slypi;

Tau mano širdis
Visa pasiduoda... .)

Dairytis bažnyčioj, žinau, nedera. Bet 
aš, vis vogčia, skiausčiai žvilgtelėda
mas, susipažįsta su tvarka. Jau apsibu
vę, sutanoti klierikai susitelkę labiau į 
priekį, o mes, naujokėliai laikomės ar
čiau prie durų. Greta manęs klupo Avi
žonis. Blankioj kelių žibalinių lempų ir 
žvakių šviesoj vargu atpažint veidus. Vi
si užsilaiko stebėtinai tyliai, taip kad 
net girdėt, kaip prie altoriaus kalba 
mišių žodžius kapelionas ir kaip jam 
atsakinėja bent keli klierikų asistentų 
balsai: (

— Dominus vobiscum.
— Et cum spiritu tuo.
— Sursum corda. •
— Habemus ad Dominum.
—Gracias agamus Domino Deo nostro.
— Dignum et justum ėst. . .
— (Viešpats su jumis.
— Ir su dvasia tavo.
— Sukeikime širdis.
— Padėkas dėkime viešpačiui dievui 

mūsų.
— Vertinga ir teisinga tai yra. . .)
Švelniai ir minkštai nuskamba sida

briniai’ varpelių aidai. Brėkštančio, ryto 
šviesa po truputį atskiedžia nykią prie
blandą. Kapeliono veidas atrodo blyš
kus, baltas, tarytum gipsinis. Blyškūs, 
blankūs ir klierikų veidai. Visa atmos
fera kažkokia misteriška, paslaptinga ir 
stopinga. Šitoj tirštoj prislopintoj 
klierikų masėj juntu toks nykus, liūd
nas, vienišas, prislėgtas vabaliukas.

Pasibaigė mišios. Asistentų lydimas, 
kapelionas nužengė zakristijon. Tyliai, 
mandagiai pakito ir įšmaršavo klierikai. 
Paskui juos nusekėm ir mes. Išsisukinė
dami iš koridoriaus į koridorių, suėjom 
į valgomąją svetainę.

Jau turėtų būt šviesu, jau rytas, bet į 
kambarį šviesa sklenda tik iš vieno šo
no, pro kelis nedidelius langus. Bet kas 
gi čia? Vakar vakare nė nepastebėjau. 
Prie sienos,- tarp dviejų langų, stūkso 
lyg koks klauptas, bet jis siauras, tik 
vienam, ir pritaisytas gal kokia pėda 
aukščiau nuo aslos. Ir tenai sėdi klieri
kas, varto kokią didelę knygą.

Tik spėjom susėst, persižegnot ir jau 
rengėmės pradėt valgyt, kaip išgirdom 
ano klieriko balsą. Prabilo lenkiškai: 
“Hystorja košciola šwietego katolicke- 
go”. Visi suklusom. O lektorius ryškiai 
ir balsiai skaito, atsivertęs knygą. Aha, 
tai jau pradedu suprast. Tai mus pra
tina lenkiškai. Taip, ramiai sau valgyda
mi, stipriname kūną, o, įsiklausydami 
skaitymo, stipriname ir sielą. Kūniškas 
penas ir dvasiškas penas. Ir čia dar ir 
lenkiškai pramokt pravartu.. .

Kaip paaiškėjo paskiau, tai taip ir 
yra. Tokios dvasiškos paskaitos tęsiasi 
kasdien, ar tau pusryčiai, ar pietūs, ar 
vakarienė. Vis tu, broliuk, auseles ištem
pęs, klausyk — ir nebarškėk, nekalbėk, 
netrukdyk. Iš pirmo kažkaip, keista 
man atrodė šitokia procedūra: vis tau 
įtempimas, negali nei prie stato kiek at- 
sileist, suliaunėt. Bet neką padarysi: 
toks jau potvarkis, toks jau režimas. Tat 
ilgainiui ir apsipranti žmogus.

Pusryčiai kuklučiai: arbatėlė, duo
nelė, sriubos lėkštelė. Kai kada dar ir 
po bandelę tenka. Kai kurie jau ir pa
valgėm, bet turime ramiai sėdėt ir 
klausytis, kol visi pavalgo. Tada tik 
klierikas lektorius uždengia knygą ir 
klierikai skubiai išvaikšto į savo kam
barius ir celes. O lektorius Tada sėda ir 
valgo. Jis. skaito šitaip vieną savaitę, 
o kitą savaitę — kas kitas.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO 

Spaudos Piknikas
Sekmadieni, gegužės 26 d. j vyks 

mūsų spaudos piknikas Jašiūnų 
(buvusiam Rūbų) piknikų darže, 
prie LIS 422 vieškelio, tarpo Welsh- 
held ir Parkman. Pikniko praleisi
me dieną smagiai, besigėrėdami 
jauno pavasario gamtos grožiu ir 
paremsime mūsų spaudą, kuri mums 
visados teikia teisingas ir pamo
kinančias žinias. Pikniko šeiminin
kai rūpestiigai ruošiasi, kad pikni
kas būtų šaunus ir visus paten
kintų. Bus muzika šokiams.

Linksmo pasimatymo su visais ir 
visomis! Rengėjai. (101-103)

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesiveluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng
iate Laisves naudai.

AR BIBLIJOS 
PASAKA

J apie Samsono spėką 
; turi kokią reikšmę?

Kranas Bitautas, išradėjas Nau- 
! jos Gadynės—“New Era” mišinio 
galvai mazgoti, sako: Stiprūs 

įplaukai duoda energijos, daro 
i asmenį jaunu. Pats išradėjas 

s ir daugelis kitų jį vartoja jau 
[per 40 metų ir jie turi jaunus 
įplaukus ir nepaprastą energiją, 
Išradėjas pataria visiems naudo- 

s ti Naujos Gadynes mišinį. Pri
ll siųskite $2.00 už 8 uncijų bonką.

F. BITAUTAS
303 So. Pearl St.

I; Denver, Colorado 
Į----------—.—

Užrašykite Laisvę* savo draugui

TAIP KALBA PAVASARIS
O kartu su juo ir Tavo širdis, kuri Tau sako: Nepalik manęs vie
nos, nepalik be knygų ir jų meilės, be kurios gyventi aš negaliu. 
Nepraleisk progos, duodančios 'Pan 4 dideles knygas lik už $5.00! 
Tuoj kišk pcnkhVukę į voką ir siųsk, nes šita auksinė proga yra 
paskutinė, nep 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, nuogojo gyvenimę yra daugiau, ne-' 
gu mariose vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kai
na .$3,. 00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir .juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi. 449 psl., kaina $1.00. iliustruota.

ŠI JUPTARNI Al (Amerikos lietuvių gyvenimo kny
ga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 
trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, 
kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina 
tik .$3.00! j j.1...,

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ .$5.00! Bot kas nori tik 1 
ar 2, ar 3, knygių, tai už I tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 
tik $4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

DR? ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill

New Maven, Conn.

skaitykite- A Koncertas 
isitemykitc L/ Gegužes 26

Operetiškas koncertas, kurį atliks garsusis 
Aidsietyno Kvartetas, iš New Yorko, vadovaujamas 
Mildred Stensler, įvyks sekmadienį, gegužės (May) 
26 d., pradžia 2-rą vai. popiet, L. B. ,Svetainėje, 243 
N. Front St., New Haven, Conn.

Jonas Grybas Tadas Kaškiaučius

Tai bus duodami kavalkai iš operetes “Su
drumsta Širdis,” rinkinys gražiausių dainų su sielą 
jaudinančia muzika. Nepraleiskite progos, būtinai 
išgirskite šį gražų koncertą. įžanga tik $1.00, taksai 
įskaityti. Po koncerto bus šokiai.

3 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirtad., geg. (May) ,23, 1957

Vasariniai Parengimai
Pasinaudokite vasaros grožybėmis. Iš aprūkusių mies
tų traukime į tyrus laukus, kur žaliuoja miškai ir žydi 
gėlynai. Būkime lilcsmuose sambūriuose su savo drau
gais ir pažįstamais, štai progos maloniems pasima
tymams ir pasilinksminimams:

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ PIKNIKAS

Graži dainų programa, kurią atliks

JONAS SABALIAUSKAS, TENORAS 
ONA DIRVELIENĖ, SOPRANAS

Birželio 9 June
Pradžia anksti—10-tą vai. ryto

Maple Parke
LAWRENCE-METHUEN, MASS.

Balti mores Iškilmė
Didysis Laisvės Piknikas

Programą atliks pagarsėjęs

Aidsietyno Kvartetas
Iš New Yorko

Finų Merginų Grupė
Dainuos ir šoks savo tautinius šokius

Birželio 16 June
SLOVAK NATIONAL HOME & PARK

6526 Holabird Ave., Baltimore

Pradžia 11 vai. ryto
Muzika nuo 3:30 iki 8:30.

įžanga 75c

Brockton-Montello, Mass.
Didysis Laisves Piknikas

Su labai įdomia programa

Liepos 4 July
Prasidės 1 vai. ir tęsis iki vėlumos-

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ

Literatūros Draugijos II-sios Apskrities

LINKSMAS PIKNIKAS
Pelnas skiriamas išleidimui knygos

Gydymo Istorija
Paraše

D r. Jonas Stanislovai tis ir 
Dr. Antanas Petriką 

I %

Gera Muzika Šokiams
Įvyks sekmadienio popietį: 

fir

Liepos 14 July
Šauni Dainų Programa

Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pradžia 1-nią vai. d., įžanga 75c.
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MIAMI, FLA
Nors jau labai pavėluotos 

žinutės, bet reikalinga apie 
šį ir tą suminėti.

Praeita rudeni ir žiemos 
laiku, kaip ir paprastai su
važiavo daug žmonių. Kas 
metai vis daugiau ir dau
giau tenka susitikti pažan
giųjų lietuvių, senų pažįsta
mų ir draugų. Dar anksti 
iš rudens turėjom malonius 
svečius Frank ir Mary Im- 
bras' iš Pittsburgh, Pa. Bu
vo malonus pasimatymas, 
nes buvom nesimatę jau 10 
metu.

Vėliau turėjom viešnias 
iš Detroit, Mich.—Krakai- 
tienę su dukrele Florence. 
Krakaitytė yra artistė-pie- 
šėja. Ne tik piešėja, bet ir 
mokytoja. Krakaitytė yra 
labai maloni, draugiška, 

. pasiekusi svarbią profesiją. 
Garbė draugei Krakaitienei 
turėt tokią dukrelę.

Vasario mėnesį apie porą 
savaičių svečiavosi B. Šim
kienė ir Melniai iš Pitts- 
burgho, taipgi kartu su 
Melniais buvo ir Pittsbur
gh iet ė Petrikienė.

Apie vidurį vasario atva
žiavo žymus menininkas ir 
visuomenininkas Jonas Juš
ka ir Geo. Klimas, filmi- 
mininkas, abu iš Didžiojo 
New Yorko.

Petras Daujotas iš Chi- 
cagos prabuvo Miamėj apie 
3 mnėesius

Taipgi čia viešėjo chiea- 
gietė Ona Jokubauskienė, 
žvmi visuomenininke.

teiravau apie Adelės svei
katą. Juozas sakė, kad jau
čiasi geriau, bet dar pusė
tinai silpna. 
Abu Birštonai 
žmonės.

Labai gaila, 
yra malonūs

mus buvo 
ir pavasaris.

Ziema jkis
graži, gražus
Dažnai lyja, tai augmenys 
auga labai gražiai.

Miami et ė

Prie viršuj minėtos eilės 
Miamėje viešėjusiųjų tenka 
pridėt, kad ilgokai viešėjo 
pas d. A. Paukštienę new- 
vorkletč Milinkevičiūtė ir 
savo atostogų atžymėjo de
šimtine Laisvės paramai. ,

Laisvi etis

New Yorki'^/W/? 71 nlos HELP WANTED MALE

Metal Roller also Metal Slitting ' 
i Set LTp Man. Precious metals. Ex-* 
I perienced, close tolerances 
1 pay. Family medical
Other benefits. I. STERN 
INC., Mount Vernon. N. Y. 
4300. 9 to 5 weekdays.

good 
insurance.

A CO., >
Mo. 8-TEATRUOSE

“Daily Workerio” kritikas 
D.Platt sako,- kad filmas “Gar
ment Jungle”, apie gongsterių 
pastangas užvaldyti siuvėjų 
unijas ir išnaudoti darbinin
kus, yra pro-unijinis, gera«.

Tai gan retas dalykas, kad 
llollywoodo studijose (ši fil
mą gamino Warner Bros.) pa
darytų pro-unijini filmą..

“Garment Jungle” dabar | 
rodomas apylinkių teatruose.

Iš pasekmingo 
LMS suvažiavimo

Po miestą pasidairius
Antradieni majoras Wagne- 

ris paskyrė kaip miesto moky
tojų dieną, kurioje buvo atžy
mėtos svarbiosios mokytojų 
pareigos.

Ta proga Mokytojų unija 
pasiuntė majorui laišką, ku
riame priminta jam, jog ge
riausia būtų mokytojus pa
gerbti pakeliant jiems algas 
ir pagerinant darbo sąlygas.* *

Prospect Parijo Zoo neteko 
brangios kanadiškos meškos. 
Nuo širdies smūgio jinai pasi
mirė. Paliko du jos vaikučiai- 
mešk inkai.

Patėmijęs netvarką meškos 
buveinėje, meškiukus rėkau
jant ir bėgiojant, policistas A. 
Johnson pasišaukė pagalbą ir 
surado, kad jų motina 
rusi.

Tąsa)
LMS suvažiavimas, įvykęs 

praeitą savaitgalį, daug dė
mesio kreipė į mažesnių mies
tų lietuviškas ( kolonijas, į 
IJausimą, kaip galima būtų 
nunešti dainą ir gyvą lietu
višką žodį scenoje į tas dešim- 
t i s k o 1 o n i j ų P e n n sy 1 v a n i j o j e, 
Naujoje Anglijoje ir kitur, 
kur kadaise meninė i.saviveik- 
la virte virė, o dabar yra be
veik išnykusi.

Buvo įvairių nuomonių. Kai

(99-103)

For Rent

Išnuomojame dvi krautuves, 30 
Avenue B, arti 3rd St., Manhattan*’. 
Puiki vieta. Daug žmonių ir trafi- 
ko. 
Venta, 
renda ir geras leasas.

kad kas liečia Clevelandą, tas 
liečia ir Detroitą ir, beje, gre
timą Bostoną su savo sena lie
tuviška kolonija.

Apgailestauta, kad suvažia
vime nebuvo delegatu iš Wor- 
cesterio, bet jiems dalinai at
leista, nes jie kaip tik tą die
ną turėjo koncertą. Bet pa
brėžta, kad mūsų geriems 
worcesterieciams, kurie visuo
met taip aktyvūs, tik dalinai 
atleidžama, o ne visai, nes ne
atidėti koncerto, ji laikyti 
kaip tik suvažiavimo savaitga
lį, buvo ne geriausias žingsnis.

Centro komiteto narys Jo
nas Juška sustojo prie klausi
mo, kad LMS turėtų turėti 
darbuotojų, kurie galėtų dau
giau laiko pašvęsti LMS dar
bui — gal apmokamo arba 
pusiau apmokamo organizato
riaus. Visi sutiko su mintimi, 
kad tai būtų puikus dalykas, 
bet taipgi prieita išvados, kad 
šiuo metu tas praktiškai nega
lima. Kaip visa saviveikla, 
kaip veikla choruose ir dra
mos grupėse, taip ir darbas 
LMS centre dabarties sąlygo
se gali būti vedamas tik 
valaikiu, atliekamu nuo 
darbu laiku.

buvo ir kitų nuomonių 
minėtais ir kitais klausimais, 
apie kurių dalį teks parašyti, 
o viskas bendrai bus pilnai 
apimta suvažiavimo protoko
le, kuris tilps spaudoje.

Lietuvių, lenkų ir 
Geras biznis.

CA. 8-0498.

žydų apgy-
Pricinama 

Persi tikrin-

(99-105)

Lewiston-Auburn, Me.
(Tąsa iš 2-ro puslapio) 

nRKO teatrai dabar rodo du 
filmu, “The Big Land”, kuria
me vyriausioje rolėje vaidina 
Alan Ladd, ir “Paris Does 
Strange Things”, kuriame vy
riausioje rolėje vaidina .rn- 
grid Bergman.

Pacifisto motina dar 
pikietuoja Balt, namą
Seymour FJchel, Biocklyno 

jaunuolis, yra pacifistas, kuris 
laikosi nusistatymo, kad tar
nauti karinėse pajėgose .visa 
nusikaltimas sąžinei u- mora
liškumui. Jis todėl atsisakė ne 
tik eiti armijon, bet ir užsire
gistruoti draftui.

Pasėkoje Seymour dabar 
sėdi kalėjime, kur jau, kaip 
tai sužinota, jis veda vienuo
liktą dieną bado streiką.

Jo motina Esther Eichel, 
norėdama jam padėti, nuvyko 
Washingtonan ir ji ten viena 
pikietuoja Baltąjį Namą, rei
kalaudama iš prezidento Ei- 
senhowerio, kad jis įsakytų 
paleisti jos sūnų, pacifistą.

'Kaip tai yra malonu aro
matus kvėpinti. O čia liga

WORCESTER, MASS.
BEREIKALINGAS 

AIŠKINIMAS
Iš Lawrence, Mass., drg. 

S. Penkauskas Laisvės 98 
numeryje 
priežastys buvo, kad J. M. 
Karsono 
renciečiai 
la, kad 
taip dalykus mato ir ne
mato. Minima korespon
dencija nebuvo iš Worces- 
terio; tame reikale nebuvo 
jokios korespondencijos iš 
W o r c e s t e r i o , tai kam 
W or c e s t erini primesti ? 
Tai buvo iš Lowellio, Lais
vės 91 nu., ir tai ne užsi
puolimas, ne kritika, bet 
nekalta žinia, kad taip ma
žai palydovų tebuvo. S. P. 
sako: jis nematė Worces
ter iečių šermenyse, bet už 
tai jiems nieko nesako. 
Worcesteris apie 50 mylių 
nuo Lowellio, o Lawrencas 
tik apie 10 mylių. Mūsų 

'i supratimu, svarbiau būti 
' paskutinėje velionio kelio
nėje, jį palydėti. Taip ir

ni škina. kokios

laidotuvėse law- 
nedalyvavo. Gai- 
drg. Penkauskas

būrys pažangiųjų lietuvių 
šildėsi šiltoj saulutėj dau
giau poros mėnesių.

Detroitietė Zigmantienė 
irgi kelias savaites prabu
vo.

Iš Binghamton, N. 
irgi ilgai svečiavosi, 
asmeniškai neteko pasima-i^įme; ‘ Visai be reikalo 

■tos nevykusios priežastys ir 
tas aiškinimas. Jei būtumė
te buvę laidotuvėse, būtu
mėte galėję pridėti prie mi
nimos žinios, kad velionis 
Karsonas prigulėjo ir buvo 
aktyvus narys LDS kuopos 
ir LLD kuopos ir tos kuo
pos galėjo sudaryti nors 
grabnešius, liet nebuvo nė 
to. D. J.

bet i

tyti, tik porą kartų per te
lefoną pasikalbėjom.

Su kuriais svečiais teko 
pasimatyti ir pasikalbėti, 
buvo labai malonu.

Sutkai irgi praleido apie 
porą mėnesių ’ ar daugiau. 
Abu Sutkai gerai atrodė, 
tokie sveiki. Geriausias 
daiktas, kuomet žmogus 
sveikas.

Dabartiniu laiku jau visi 
išvažinėję, ir nekurie vieti
niai rengiasi išvažiuot pa- 
sivažinėt ant vasaros. John 
ir Marie Koch rengiasi ap- 
važinėt bent kelias valsti
jas. Yra ir daugiau tokių, 
kurie vasarą važinėja po ki
tas valstijas ir turi smagių 
laikų.

Dar prisieina grįžt prie 
svečių. Praleidau draugus 
iš Worcester, Mass. Jusius 
ir Vasilienė su Aneliauskai- 
te mus aplankė. Taip ilgai 
buvom nesimatę. Jusius, 
kaip ir kiti svečiai, atva
žiuoja ant labai trumpo lai
ko, tai užeina ant kelių mi
nučių, ir likite sveiki.

Kaip ten bebūtų, bet žie
mos laiku labai smagu susi
tikti žmones su kuriais ne- 
simatei per ilgą laiką.

Balandžio 28 d. turėjom 
labai gražią sueigą pas dd. 
Juozą ir Adelę Birštonus. 
Jie atžymėjo savo vienų me
tų vedybinę sukaktį. O Ta
mošiūnai — 34 metų su
kaktį. Tai abi šeimos at
žymėjo šeimynišką, gražiai 
pragyventą laiką. Graži bu
vo sueiga. Daug svečių, 
skanių valgių ir gėrimų. 
Svečiai palinkėjo celebran
tams ilgo, gražaus gyveni
mo.

Po to gražaus pokylio d- 
gė Birštonienė sunkiai ap
sirgo, 
prastai 
paisė, tik svečius 
Šiuos žodžius rašant pasi-

Philadelphia, Pa.
RUOŠIASI PIKNIKUI
Po ilgos neveikios mūsų 

veikėjai vėl pradeda veikti, 
krutėti... Jau keletas mėne
sių praėjo, kai LLD 6-tosios 
apskrities veikiamasis ko
mitetas savo posėdyje buvo 
nutaręs pasisamdyti auto
busą vykimui į baltimorie- 
čių rengiamą pikniką, ku
ris įvyks birželio (June) 16 
dieną. Šių žodžių rašyto
jui teko girdėti, kad šią va
sarą rengiamasi važiuoti j 
Baltimorę ne juokais. Nes 
šis išvažiavimas bus di
džiausias ir linksmiausias 
už visus buvusius praeity-' 
je. Mūsų miesto apyrybėj 
šią vasarą piknikų nebus, 
nes valstijinė “stipriųjų 
gėrimų” komisija labai su
varžė pardavinėjimą gėri
mų. Kaslink gavimo pik
nikams parkų, tai dar gali
ma šen ir ten surasti Bet 
kokia nauda iš tokjų pikni- 
kU| kur draudžiama parda
vinėti linksmybės skystmė- 
lį traškinančiuose vasaros 
karščiuose? Čia visiems aiš
ku ir suprantama. O bal- 
timoriečių piknike galima 
bus gauti išsigerti visokių 
gėrimų... Tadgi prie ska-

jau; mi

19 me- 
wklsh.

* •* *
Teisman pristatytas 

tų. jaunuolis Ed. B. 
Kaltinamas trijų moterų; iš
prievartavimu ir apiplėšimu.

Mrs. Anne McAvoy, 42 me
tų amžiaus, atpažino Walsh 
kaip plėšiką ir žagintoją. 
Teismas nuskyrė jam $10,000 
kauciją.

# * *
14 metų studentė Olga Cas- 

sanova nušoko nuo Hotel Wal
ton 11-to aukšto ir užsimušė. 
Apie 2,000 matė Ją tai da
rant.

Ji tai padariusi todėl, kad 
jos teta ją 
pavėlavusi 
grįžti. '

nubaudusi, 
iš mokyklos

* # * 
suėmė S.

namo

Rod r i-Policija 
guez, kuris per kelis mėnesius 
yra padaręs užpuolimų ant 12 
merginų-moteru ir tūlas iš
prievartavęs.

Daugiausia jis veikęs Brigh
ton Beach apylinkėje.

♦ * •
Manhattane keturių aukštų 

namui sugriuvus, užmušta ten 
gyvenusi 7 o metų moteris A. 
Lefkulic. 20 rendauninkų bu
vo priversti išsikelti ir įkitur 
gyvenimui vietą gauti.

riausiai kaltas faktas, jog nė
ra tinkamų salių, tinkamų sve
tainių su scenomis. Delegatas 
•Petras Grabauskas, veiklus 
mūsų meninio judėjimo vete
ranas, kuris pirmarankiai pa
žįsta kolonijas ir daugelyje jų 
gyveno, nurodė, kad lietuviš
ki i pažangių svotai n iii stoka 
labiausiai stoja kelyje.

Bot svarstant ’Jausmą pasi
rodė, kad tai nėra nenugalima 
kliūtis. Iš patyrimo nurodyta, 
kad eilėje vietovių vaidinta ir 

'be scenų ir su nemenku pasi
sekimu. (Ta proga gal reikia 
paminėti, kad bent pustuznis 
mažų, bet meniškai aukštai 
stovinčiu “Off-Broad way” te
atrų New Yorke neturi tradi
cinių scenų, kad ten dažnai 
vaidinama ant mažos platfor
mos, be uždangos, publikai sė
dint aplink, publikai matant 
aktorius pro ją ateinant ir iš
einant, ir tas nepagadina vai
dinimo, jeigu jis tik šiaip me
niškai atliekamas).

Pasirodė, kad, kaip tai mi-

liavusi kartu su New Yorko 
Liaudies teatru su komedija 
“Prašvilpta laimė“, ir koloni
jose, kur teko vaidinti be tin
kamos scenos, tas visai nebuvo 
kliūtimi.

Suvažiavime tas nebuvo kol
tai kurie delegatai, su 
vėliau teko kalbėtis,

(Bus daugiau)

Pranešimas

KONCERTAI
Ketvirtadieni, g e g. i 23, 

kaip 8 :30 v. vakare :
Immaculate daininininkai 

dainuos Town Hali. ,
Columbia universiteto audi

torijoje dainuos sopranas 
Friedl Teller.

Mannes College of Music, 
157 E. 74 St., koncertas veltui.

School of Musical Educa
tion duoda pavasarini festiva
lį. Įžanga veltui.*

Ta pati įstaiga1 duos kon
certą ir penktadienį, geg. 24, 
kaip 4 :30 v.

lais- 
kitų

Rep.

BROOKLYN. N. Y.

American Clothing Workers 
America (AFL-CIO) Lietuvių Siuvė
jų 54-to skyriaus mėnesinis susi
rinkimas Įvyks gegužės (May) 22 
d., 5 vai. 30 m. vakare, 11-27 Arion 
Place, Brooklync. Narių prašoma 
skaitlingai dalyvauti, nes 
minuojami kandidatai
valdybą, skyriaus delegatus 
tus skyriaus pareigūnus, 
bus svarbių pranešimų.

> Skyriaus Sekretorius

of

Jau laike pokylio 
jautėsi bet savęs ne- 

vaišino.

Tadgi prie ska
naus šalto alučio ir ko kito 
bus ir skanių Užkandžių. 
Jau visiems yra žinoma iš 
praeities, kad baltimorie- 
čiai yra vaišingi ir dčau-

giški. Jie patenkins visa 
kuo pikniko dalyvius.

Tad kurie norite gauti 
autobuse sėdynę, patartina 
nusipirkti tikietą iš anks
to. Tikieto kaina $3.50. Jų 
galima nusipirkti pas mū
sų darbščią ją veikėją H. 
Tureikienę, 143 Pierce .$t. 
Tel. DE. 4-4026. Pas iš
važiavimo komisijos pirmi
ninkę H. Plėtienę, 2146 Mt. 
Vernon St. Tel. ST. 2-7317. 
Pas R. Merkį, 5208 War
nock St. N. Tel. GL. 5- 
3646. Pas O. Zalner, 1009 
Jackson St. Tel. HO. 8- 
7226.

Įsitėmykit, kad samdytu 
autobusu važiuojant su di
dele grupe linksmų pikni- 
kautojų daug pigiau kai
nuoja. Tikietai $3.50. O 
jeigu kuris vyktų pavieniui 
į Baltimorę keleiviniu busu, 
tai tikietas kainuotų $5.17. 
Suprantama, kad i abu šo
nus.

Laisves Reporteris

vis apgailestauja m c,

bus no- 
j skyriaus 

ir j ki- 
Be (o,

(97-100)

Motinos, dienoje katalikės 
lietuvės sutaisė pietus sve
čiams. Publikos buvo apie 
100 asmenų. Vištienos ir 
kilbasų užteko visiems iki 
soties. Kun. Vaškys kalbė
jo katalikiška tema apie 
motinas ir tt..

“NUSIPIRK ŽIRKLES!”
Greatneckietis Beeis at

vežė menininkų koncertui 
žydinčių medšakių ir kito
kių gėlių. Briketams daryt 
pasiskolino pas LKC gėli
ninką žirkles ( p r u n i n g 
shears). *

Išvažiuodamas n a m o iri 
sugrąžindamas žirkles, jda-| 
vė gėlininkui $2 ir pasakė:

“Nusipirk geresnes žirk
les! Vos pirštų nesusilau
žiau su taviškėmis!”

Kadaise man teko lanky
tis Laisvės skaitytojos Ja-, 
kavonienės ūkyje. Tolydžib 
tūno namai tarp lapuotų 
medžių. Duktė ištekėjus; 
gyvena, rodos, Clevelande. 
Tik sūnus Jonas dirba. Jų 
tėvas mirė 10 metų atgal.

SENUTĖS DAINA: 
Sūnus aria ir akėja— 
Prirengia sėjai laukus; 
Išdirbtą žemę apsėja, 
vėl kerta miškus.
Štai melžtuvė pieno, 
Jau nereikia dukrelei; r 
Tik dėl sūnelio vieno 
reik nupirkti bateliai.
Gal dukrelė atvyks tyliai. 4. 
Čia daug gelių gražių;
Ji nuskins roželę meiliai 
Iš žydryne margųjų rožių.

P. Petrov

kuriais 
išreiškė ir tokias! mintis:

Mes 
kad daugelyje vietovių svetai
nės perėjo į priešiškas rankas 
ir l.Vg jaučiamo, kad neturint 
savo pažangios svetainės vis
kam atėjo galas. Bet tuo tarpu 
kaip tik tuose miesteliuose yra 
unijų valdomu svetainių, 
r i as gal galima 
esant išnuomoti, 
veikėjai apie tai

Daug kalbėta 
mokytojų stoką, 
kitais klausimais 

t #

po nuodugnesnio nagrinėjimo 
pasirodė, kad galima, rasti iš
eitį. Daugelyje vietų chorams 
stoja vadovauti asmenys, kurio 
vienu metu “ir mokina ir mo
kinasi“. Taip, pavyzdžiui, Ci
cero moterų chorui vadovau
ja .Estelle Bogden, puiki solis
tė, kuriai, betgi, choro vedi
mas — naujos pareigos.

Kai kuriems chorams vado
vauja 
LKM 
vau ja 
Clem 
mės žmogus, o Hartfordo Lais
vės Chorui vadovauja Wilma 
Hollis, franeūžų kilmės mu
zikė. Abu chorai vadovaujami 
gerai. Laisvės choras dainuoja 
beveik išimtinai liaudiškai tra
dicines mūsų dainas ir choras 
taip “sulietuvino“ savo vedė
ją, kad, kaip tai sakė vienas 
hartford ietis, “skirtumo nėra“.

Smarkiausios kritikos suva
žiavime gavo tokos kolonijos, 
kaip Clevelandas ir Detroitas, 
kur yra skaitlingų jėgų, kur 
chorai galėtų atgyti, bet tas 
nedaroma. Clevelandiškė de
legacija su Krasnicku’ prieša
kyje bandė aiškinti priežastis, 
bet suvažiavimas 
čių nepateisino — 
diečiai buvo beveik 
dėt pastangas chorą 
ti. Detroito delegatų 
bet suvažiavimas

AIDO CHORAS
šią savaitę pamokos nebus. 

Visi choriečiai prašomi atvyti 
į pamoką gegužės 31 vakarą.

Valdyba’'

kū- 
būtu' reikalui 

o vietiniai 
nepagalvoja.
ir apie chorų 
Bet, kai p' ir 

taip ir šiuo

ne lietuviai muzikai, 
chorui Chicagoje vado- 
profesinis muzikas
Deffner, • vokiečių kil-

tų priežas- 
clevelan- 

jgalioti 
atgaivin- 
nebuvo, 

pabrėžė,

Pasinaudokite
Grožine literatūra

Antradieni buvo paskelbta, 
kad 100,000 žmonių jau klau-, 
sėsi Billy G ra h am o pamokslų 
Madison Square Gardene.

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
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 jvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

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

inomu u &
4 pusi. Laisvi (Lib©rty)Ketvirtad., geg. (May) 23, 1957

žmonių pora nori gauti 
apie 4 kambarius (apart- 
Turinčių išnuomavimui 
rašyti, paduodant ant-

, sekamu *

REIKALAVIMAI
REIKALINGI KAMBARIAI

Senyvų 
Brook lyne 
mentą). 
prašome
rašą ir apie kiek rendos 
antrašu: F. K., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

PROŠVAISTĖS
Širdi Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija ,
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iš 330 puslapių 

Kaina tik $1.50

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

«

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

. MArket 2-5172
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