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KRISLAI
Pablo Picasso.
Jo darbų paroda. 
Nesuprantu.
Paradoksas.

Rašo R. Mizara

New Yorke — Museum of 
Modern Art patalpose — šiuo 
metu vyksta Pablo Picasso kū
rinių paroda.

Paroda suruošta ryšium su 
dailininko 75 metų amžiaus 
.'u*kaktimi. Ji labai gausi: iš
statyti čia 328 dailininko kūri
niai — tap v bos, skulptūros, 
keramikos, braižybos darbai.

žinoma, tai toli gražu ne 
viskas, ką dailininkas sukūrė; 
tai tik maža dalis jo darbų iš
dėstytų muziejaus trijų aukš
tų sienose. Ir tai nėra patys 
geriausio ji.

Picasso jau kuria per dau
giau kaip 50 metų. Ir jis dirba 
energiškai. įtemptai, ilgas va
landas, nežiūrint to, kad jau 
si no amžiaus.

Kas yra Picasso?
Picašso—ispanų kilmės vy

ras, Ispanijoje gimęs ir augęs. 
Bet jis jau seniai gyvena 
F rancūzijoje.
‘ Picasso yra komunistas. Pas 
j j, sakoma, dažnai svečiuojasi 
Prancūzijos komunistų vado
vai, Thorežas ii’ kiti. Jis prisi
deda prie visokų didesnių vi
suomeninių darbų, nukreiptų 
už pažangą, už liaudies reika
lus, už taiką. Prieš keletą me
tų, pavyzdžiui, Picasso pado
vanojo pasaulio taikos šalinin
kams nupieštą gražų balandį 
■>—balandi, kaip taikos simbo
li-

4 Šiuo metu Picasso gyvena 
Cannes mieste, palei Vidurže
mio jūrą. Kam teko pas jį bū
ti, visi pasakoja, kad dailinin
kas gyvena kukliai ir jis daug 
dirba, nors yra turtingas, gal 
būt net milijonierius.

—— ■ I! ...

Picasso skaitomas moderni
nio meno genijum, pranašu, 
uis įnešė mene perversmą, ko
kio nebuvo per 500 metų, sa
ko tūli.

Dar kiti sako, kad lietuvis 
M. K. Čiurlionis buvo pats pir
masis moderninio meno pra
dėję.) as.

Tapyboje yra daug šakų, 
daug visokių pavadinimų tam 
t'kroms “tendencijoms-’ api
būdinti: realumas, kubizmas, 
impresionizmas, n a t u raliz- 
mas, abstraktizmas ir tt., ir tt.

Nesu tapybinio meno žino
vas, todėl negaliu jo nei aiš
kinti. Pasakysiu tik tiek; man 

‘patinka realistinis menas, nes 
jis man suprantamiausias, aiš
kus ir mielas. Jis realiai vaiz
duoja žmogaus gyvenimą, jo 
aplinką, žmogaus dalią ir ne
dalią, jo siekimąsi ko nors 
aukštesnio, ko nors gražesnio 
ir didesnio.

Keletą valandų praleidęs 
Picasso kūrinių parodoje, ati
džiai juos stebėjęs, išėjęs iš 
muziejaus, darydamas viso to 

/EŪvadus, prisipažinau, jog di
desnės pusės matytų "ekspona
tų nesupratau.

* Jie man perdaug abstraktiš- 
t ki, nerealūs, šalti, atrodė kaž

kokie besieliški. Ir aš jaučiau, 
jog taip gajvoti nė derėtų, nes 
t^ kūrinių tėvas turi sielą, tų- 

* rj didelį protą, pilnas huma
nizmo ir genijalumo vyras!

Prisistebėjęs daugeliui Pi
casso abstraktų, pagalvojau: 
mūsų Rudolfo Baraniko kūry-

Aukščiausias teismas sutiko
pernagrinėt Henry Winstono 
ir Gilbert Greeno nuteisimą

Tarybų Sąjunga ir Vengrija, 
pasirašė po sutartimi apie 
TSRS karių esimą Vengrijoj

Washingtonas. — Aukš
čiausias'. teismas nutarė, 
kad pernagrinės bausmes, 
kurias, žemesni teismai da
vė dviem komunistų va
dam, Henry Winstonui ir 
Gilbert Greenui. Abu jie 
nuteisti po trejus metus ka
lėjime už taip vadinamą pa
niekos parodymą, kadangi 
jie po savo originalinio nu
teisimo po Smith aktu pa
sišalino ir gyveno kaip po
litiniai tremtiniai pačioje 
savo šalyje, iki savanoriai 
prisistatė teismo organams. 
Du kiti komunistų vadai, 
Thompsonas ir Hali, tapo 
suimti prieš tai, kaip jie 
spėjo patys pasiduoti.

Greenas ir Winstonas ta
po nuteisti 1949 metais kar
tu su kitais Komunistų par
tijos nacionalinio komiteto 
nariais. Juos nuteisė teisė

Amerika sugrąžino Austrijon 40 
vengrą bėglią,—esą komunistai
Richmond, Va. — Imigra

cijos reikalų veikiantysis 
komisijonierius P. A. Esper- 
dy sako, kad Amerika su
grąžino Austrijon 40 ven
griškų pabėgėlių, kurie jau 
buvo atvykę Amerikon. Tai 
pabėgėliai, sako jis, kurie 
slapstė faktus, kad jie bu
vo Vnegrijoje veiklūs ko- 
munistiname judėjime. Es- 
perdy mano, kad tas nereiš
kia,. jog jie visi liko sąmo
ningi komunistai, bet fak
tas, kad jie po priesaika 
melavo Amerikos imigraci
jos pareigūnams, juos dis

ba yra realistinė, palyginti su 
Picasso tūlais kūriniais!

Parodos erdvios patalpos 
sekmadienį buvo užsikimšu- 
sios žmonių. Man įdomu buvo 
sekti jų reakciją: kai kurie 
jų didžiu susidomėjimu stebė
jo tuos kūrinius, kurių aš ne
supratau, ir gyrė • Man krito 
galvon mintis: “Gal šitie žmo
nės yra snobai, o gal jie iš tik
rųjų supranta!“

1 •
Tarybų Sąjungoje, kur so

cialistinio realizmo metodas 
mene ir literatūroje statomas 
pirmon vieton, modernųjį me
ną smarkiai kritikuoja.

Tačiau ir Maskvoje neseniai 
buvo suruošta Picasso kūrybos 
paroda.

Picasso kaip dailininkas tu
ri daug pasekėju visame pa
saulyje.

Jo šalininkai sako:
— Picasso vaizduoja pasau

lį taip, kaip jis jį jaučia ir 
mato. Daug jo kūrinių atrodo 
negražūs, neišbaigti dėl to, 
kad, artisto akimis, pats pa
saulis dar nėra gražus, nėra 
tobulas...

Bet už komunisto dailininko 
Picasso kai kuriuos kūrinius 
Amerikos turčiai šiandien mo
ka po kelias dešimt tūkstančių 
dolerių ir net po daugiau!...

Kuriems laikas leidžia, nu
eikite pamatyti Picasso darbų 
parodą! . 

jas Medina. Jie pasišalino 
1951 metais, kuomet ape
liacijos neatnešė rezultatų 
ir reikėjo eiti kalėjimam Jie 
pasidavė teismo Įstaigoms 
1956 metais.

Winstonas turi šeimą 
New Yorke, Greenas Chi- 
cagoje. Winstonas. buvo K. 
P. organizacinis sekreto
rius, Greenas Illinois valsti
jos pirmininkas.

Nagrinės ir NAACP bylą
Aukščiausias teismas taip 

pat sutiko pernagrinėH ir 
Alabamos NAACP nuteisi
mą. Kaip žinia, Alabamos 
rasistinis valstijos genera
linis prokuroras Patterso- 
nas nuteisė NAACP' $100,- 
000 pinigine pabauda. Rasis
tai tikėjosi, kad, negalėda
mi tokios sumos užmokėti, 
NAACP turės baigti savo 
veiklą Alabamoje.

kvalifikuoja likti Ameriko
je.

Esperdy taipgi iškėlė, 
| kad 60 vengriškų pabėgė
lių iš Amerikos jau grįžo 
savanoriai Vengrijon. Neo- 
ficiališkai skelbiama, kad 
yra žymiai didesnis pabė
gėlių skaičius, kurie svars
to grįžimą, bet dar neapsi
sprendė.

Tilo sako, kad 
“nebus grįžta 
į 1948 metus”
Belgradas. — Jugoslavi

jos prezidentas Tito sakė, 
kad praeitą rudenį ir žie
mą atrodė, “kad grįžtama 
į' 1948 metus”, tai yra, į 
tuos laikus, kuomet pradėjo 
aštrėti konfliktas tarp Ju
goslavijos iš vienos pusės ir 
Tarybų Sąjungos vadovau
jamo bloko iš kitos.

Bet dabar kitų socialis
tinių kraštų, ir ypatingąi 
pačios Tarybų Sąjungos 
vadai pamatė, kad daly
kai krypsta žalinga link
me — ir pasukta atgal. Ti
to taip apibūdino padėtį, sa
kydamas, kad dabar tikra, 
kad į 1948 metus nebus 
grįžta. Skirtumai ideologi
joje tarp Tarybų Sąjungos 
ir Jugoslavijos lieka, sakė 
Tito, bet tai tik ideologi
niai skirtumai tarp drau
giškų jėgų. Jis sakė kad 
Jugoslaviją su Rytų Euro
pos kraštais riša svarbus 
pamatinis dalykas: socia
lizmo statyba. Nors socia
lizmas statomas skirtingais 
keliais, “tik gyvenimas su 
laiku parodys, koks kelias 
geresnis”.

Tito pakartojo reikalavi
mą, kad didžiosios jėgos 
baigtų atominiai vandenili
nius bandymus.

Stokime j Va jų Sukėlimui Laisvei 
$10,000 FONDO •ft

Gavome laišką nuo V.1 Kralikausko, Lawrence, Mass. 
Jis rašo: “Čia randate čekį sumoje $74.50. Aš ir Ig. Chu- 
lada surinkome ant blankos per dviejų kuopų1 (S. 125 ir 
L. 37) banketą, Įvykusį geg. 119 d., Maple Parke. Tai dar
tik pradžia iš mūsų miesto. . .” Aukojo:
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P. Aleksonis .. .................................................. 5.00
J. Milvidas ....... ■ •..............  5.00
Čia Buvęs, B. M. .............................................. 5.00
B. Chulada • • .. ..................................................5.00
Ig. Chulada .. .................................   2.00
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Geras Draugas N. H.................  2.00
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A. Jozokas ..................................................... 2.00

Po $1: J. Rudis, F. Kodienė, J. K., N. Vilkauskas, J. 
Mankauskas, Frentas N. H., A. Navickas, F. Zula, J. Ba- 
raiša, A. Kavaliauskas, V. Kralikauskas, Draugas Bre
dis, S. šlekis, N. Garjuonis, A. V. Draugas, T. Tarkoms, 
J. Šiupetris, L. Gross, V. Mikolienė; J. N., 50c.

Julius Thomas, New Kensington, Pa., prisiuntė blan
ką ir $32.00. Aukojo:

Dešimta Kuopa ..................................• •............$10.00
A. Šeris .. .. ...............................................  10.00
P. Krikščiūnas .................................................. 5.00
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1 C. Šūkis .. .. ..... i......................................... 2.00
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« (Tąsa ant 3 puslapio)

Vėliausios
Pasaulio
Washingtonas. — Vande

nilinės bombos sprogimas 
atidėtas per 12 dienų dėl 
nepalankių arba nepakan
kamų vėjų, antradienio ry
tą tapo pravestas Nevado- 
je. Išsprogdinta vidutinio 
didumo vandenilinė bomba.

Washingtonas. — Advo
katai John Abt ir J. Forrer 
pradėjo dėstyti specialio 
apeliacijų teismo trijų tei
sėjų sesijai, kad Amerikos 
Komunistų partija yra sa
vaiminga politinė organiza
cija, 6 ne Tarybų Sąjun
gos kontroliuojamas įnagis,

Socialdemokratas Hansenas 
lieka Danijos premjeru; jo 
kabinetas dabar koalicinis
Kopenhaga. — Nors po 

parlamento rinkimų social
demokratai dabar jau ne
turi daugumos, buvęs prem
jeras Hansenas, socialde
mokratas, kuris atsistatydi
no, dabar sudarė naują ka
binetą. Naujasis kabinetas 
nėra grynai socialidemo- 
kratinis, kaip praeitasis — 
jis yra koalicinis.

Į naująjį kabinetą įeina 
devyni socialdemokratai, 
keturi liberalai ir trys taip 
vadinamos “Vienų mokes
čių” partijos nariai. Kitaip 
sakant, socialdemokratai į- 
stengė susitarti su dviem 
liberaliniai centristinėmis 
grupėmis ir neprileisti, kad

naujienos
kaip tai teigia Teisingumo 
departmentas. Kaip žinia, 
taip vadinama “Subversy- 
vės veiklos kontrolės tary
ba” (SACB) įsakė Komu
nistų partijai registruotis 
kaip užsienio agentūrai.. K. 
P. to dar nepadarė ir nuos
prendį apeliuoja.

Paryžius. Polieiia suėmė 
apie tūkstantį alžyriečių, 
kurių tarpe ieško atentato- 
riaus nacionalisto, kuris 
nudėjo kvislingą Ali Che- 
kkai. Policija sako, kad vie
nas suimtųjų, Ben Sadok, 
yrą atentatorius, bet ji ieš
kanti jo suokalbininkų.

kabinetą suorgnizuotų kon
servatyviai agrarai.

Pats premjeras Hansenas 
yra ir užsienio reikalų mi
nistras. Socialdemokratai 
savo rankose laiko taipgi fi
nansų, ekonomijos, justici
jos, apgynos, viešųjų dar
bų, darbo, religijos reikalų 
ir kt. ministerijas.

Tuojau po rinkimų buvo 
manyta, kad socialdemo
kratai neįstengs likti prie 
valdžios vairo, nes buvo 
manyta, kad radikalai-libe- 
ralai nesidės į koaliciją su 
jais. Jie ton koalicijdn įėjo, 
betgi, nes jiems buvo duotos 
keturios ministerijos, ne
paisant, kad jie gan maža 
grupė.

Budapeštas. — Tarybų 
Sąjunga ir Vengrija pasira
šė specialę sutartį, kuri nu
stato tarybinių karinių jė
gų buvimo Vengrijoje tai
sykles. Sutartį su Vengrijos 
valdžia Tarybų Sąjungos 
vardu pasirašė čia atvykę 
Gromyko ir Žukovas.

Sutarties vyriausieji 
punktai yra šie:

Tarybiniai kariai laiki
nai lieka Vengrijoje, nes to 
reikalauja socialistinių ša
lių saugumas, kuriems pa-, 
vojus gresia iš agresingo 
NATO pakto;

Tarybiniai kariai Ven
grijos teritorijoje gali judė
ti iš stovyklos’ į stovyklą 
junginiais tiktai su Vengri
jos valdžios sutikimu;

Vengrijos įstatymai ga

Kaip mažai Amerikos žmones 
žino apie gyvenimą T. Sąjungoj
New Yorkas. — Žurnalas 

“McCall” pravedė anketą- 
apklausinėjimą tarp 500 ti
piškų amerikiečių, tai yra 
žmonių, kurie pareina iš 
visokių sluoksnių ir profesi
jų bei užsiėmimų, amžiaus 
ir kilmės. Klausimai buvo 
apie gyvenimą Tarybų Są
jungoje. Komentarus apie 
atsakymus rašė Harrison 
Salisbury, buvęs “Times” 
korespondentas Maskvoje.

Gomulka grįžo 
iš Maskvos; su 
juom buvo kiti
Varšuva. — PPR pirma

sis sekretorius Gomulka su
grįžo iš Maskvos, kur pra
leido savaitgalį. Su juomi 
Maskvoje lankėsi premje
ras. Cyrankevičius ir ekono
miniai ekspertai Jedry- 
chowski ir Szyr.

Kelionė buvo neoficiali ir 
spauda nerašė apie ją, kuo
met Gomulka ir jo draugai 
buvo išvažiavę. Bet dabar 
Varšuvos spauda sako, kad 
Gomulka sugrįžo.

Manoma, kad Gomulka 
ir kiti lenkų vadai buvo iš
vykę Maskvon, kad tartis 
su tenykšte vadovybe kai 
kuriais klausimais, ’kurie 
iškilo po PPR (Jungtinės 
darbininkų partijos, komu
nistų) centro komiteto po
sėdžio. .Tame posėdyje Go- 
mulkos vadovaujamos jė
gos " buvo kritikuotos iš 
dviejų pusių: iš taip vadi
namos “kairės”, tai yra, di
desnio liberalizmo šalinin
kų, ir iš taip vadinamos 
“konservatyvės dešinės”, 
tai yra, taip vadinamų sta- 
linistų.

Bet Gomulkos grupė, sa- 
ktf Lenkijos |spauda, išėjo iš 
plenumo sustiprintomis jė
gomis. . • 

lioja ir tarybiniams ka
riams bei jų šeimoms.

Pilnas pakto tekstas dar 
nepaskelbtas, bej; jis esąs 
panašūs į susitarimus, ku
rie padaryti su Lenkija, 
Rumunija ir t. t

Vengrijos vardu paktą 
pasirašė užsienio reikalų 
ministras Imre Hovarth ir 
apgynos reikalų ministras 
gen. Gezą Revesz. Po pakto 
pasirašymo įvyko iškilmin
gas banketas, kuriame, a-’ 
part tarybinių svečių, daly
vavo ir diplomatiniai atsto
vai iš kitų socialistinių 
kraštu, 

v

Maskva. — Mirė žymi 
tarybinė istorikė Pankrato
va. Ji turėjo 60 metų am
žiaus.

Pasirodė, kad didelis skai
čius Amerikos žmonių la-- 
bai mažai žino apie gyve
nimą Tarybų Sąjungoje.

Daugumą amerikiečių iš 
Vidurvaka’rinių valstijų 
mano, kad Tarybų Sąjun
goje visai nėra bažnyčių, 
tuo tarpu, kai ju yra daugy
bė. Salisbury sako, kad apie 
50 procentų Tarybų’ Sąjun
gos žmonių vienu ar kitu t 
laiku lanko bažnyčias.

Tik 30 proc. žinojo, kad 
Maskva yra T. S. sostinė. 
Daugiau negu pusė apklau
sinėtų manė, kad Tarybų 
Sąjungoje valdžia remia 
“laisvą meile”, tuo tarpu, 
kaip sako Salisbury, retai 
kurioje kitoje šalyje šeimy
ninis gyvenimas yra taip 
apsaugotas ir respektuoja
mas, ‘ kaip Tarybų Sąjun
goje. Tik apie 5 proc. ap
klausinėtų- žinojo, kad par
tiniai komunistai Tarybų 
Sąjungos gyventojų tarpe 
sudaro apie tris nuošimčius. t 
Didelė dalis manė, kad “ten 
visi komunistai”. . .

Paryžius. — 15 Atlanto 
Pakto šalių ekonominiai 
ekspertai čia laiko pasitari
mus apie prekybą su Kinija. 
Iš Londono Britanijos už
sienio reikalų ministras 
Lloydas atsiuntė pareiški
mą, kad britai nori, jog Ki- 
nijon galima būtų ekspor
tuoti viską, kad ekspor
tuojama Tarybų Sąjungon 
arba į kitus Rytų Europos 
socialistinius kraštus.

A m manas. — Sirija jau 
ištraukė visus savo karinius - 
dalinius iš Jordano teritori
jos.

LAISVĖ NEIŠEIS RYTOJ
Rytoj, ketvirtadienį, ge

gužes 30-ą, oficialią Atmini
mo Dięną —' Memorial Day 
šventę, “Laisve” neišeis.
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ĮVYKIAI formozoje
TAI, KAS PRAĖJUSIĄ savaitę įvyko Formozoje 

(Taivane), verčia ne tik Valstybės departmentą pagal
voti ; tai verčia kiekvieną amerikietį pagalvoti.

Istorija to įvykio neilga ir ji yra tokia: Amerikos 
armijos, esančios Formozoje, saržentas Robert R. Rey
nolds nušovė kinietį Liu Tze-jam, ar kaip ten jo pavar
dė. Jis jį nušovė, :
pažvelgti j saržento buto langą.

Saržentą teisė amerikinis karo teismas ir išteisino 
jį. Tuojau po to užmuštojo našlė vyko į Amerikos am
basadą užprotestuoti. Vyko ji ne viena, o lydima eilės 

. savo tautiečių. Kaip bematant prisirinko ties ambasada 
tūkstančiai kinų ir jie veržėsi į ambasadą. Jie ten įsi
veržė ir viską, kas ten buvo, “apvertė aukštyn kojomis”.

Kiti kinai, apimti rūstybės, įsiveržė į Amerikinį in
formacijos biurą, esantį toliau nuo ambasados, ir ten pa
darė tą patį, kaip ambasadoje.

Sakoma, tame minios išstojime buvo sužeista penkio
lika amerikiečių; buvo sužeista ir kinų. Visa tai įvyko 
Taipei mieste, Formozos sostinėje.

Amerikos kariuomenės dalinių Formozoje vadovybė 
kuo greičiausia lėktuvu išsiuntė iš ten saržentą Rey
nolds ir jo šeimą.

Padėtis pasidarė labai įtempta; žmonių pasipikti- 
didelis. Žmonėms (kinams) malšinti Čiang 

kuri, pa

KAS TOLIAU?

tu vės ii*
Veltui

jo mergaitę, kad ją bu”u pa
gavę “blogi daktarai’’ ir 
jos dabar tikrai eis pirkti 
dainių. Nijblytė nenustojo 
kusi ir motina nebetikėjo.

Mano duktė su nerimu 
klausėsi tų kalbu, visą laiką 
žvilgčiodama į mane. Bet aš 
bu vau rami j Pi ieš vesdama i 
polikliniką, .aš ją atitinkamai

sal
ver-

nirnas
Kai-šeko valdžia pašaukė savo kariuomenę, 
galiau, “padarė tvarką”. Kiek toji čiangininkų kariuo
menė sužeidė ar užmušė kinų, neskelbiama.

ŠIS ĮVYKIS Formozoje, be abejonės, supurtė mūsų 
šalies vyriausybę ir pastatė jai klausimą: ką daryti?

Štai, Amerika sukišo Čiang Kai-šeko valdžiai For
mozoje bilijonus dolerių, o tos salos gyventojai va, kaip 
atsimoka Amerikai!

Kai kurie sako (ir mes manome, jie teisūs), kad šis 
įvykis Formozoie gali būti kibirkštimi, uždegančia žmo
nes prieš amerikiečius ir kitose Azijos: dalyse.

Atsiminkime: mūsų šalies vyriausybė palaiko ame
rikiečių armijos dalinius (igulas) ir Japonijoje, ir Pietų 
Korėjoje, ir Okinavoje, ir Filipinuose.

Kai tų šalių žmonės buojuawuo om vhm, „ 

Formozoje, Washingtone bijomasi, ,kad ir ten gali būti 
kas nors panašaus.

Štai JaDonijoje amerikietis karys nušovė japoną. 
Šiuo metu Japonijoje statomas klausimas: kas jį teis — 
amerikiečių teismas ar japonu?

Philadelphia, Pa
IR MŪSŲ KAIMYNAI
Susilaukėme ir vėl myli

mo pavasarėlio, šilčiau,gra
žiau; jau ir gėlės pražydo, 
medeliai su naujais žaliais 

Bet mūsų svajoti žiemi- 
*, Čia 

netoliausia nuo mūsų did- u 
miesčio gyvena malonūs 
draugai — tai Seno Vinco 
šeima. Planavome šia va- 

Įsarėlę su jais* aplankyti 
Tiek Formozoje, tiek Okinavoje, tiek JaDonijoje į)ent keletą-toliau gyvenan- 

Jankiai C1U Pietelių. Bet štai drau
gės Vinčienės širdelė taip 
sunegalavo, keletą savaičių 
laikė ramiai nejudinamą li
goninėje, o dabar nugabeno 
pas dukrelę, ir ten reikėsią 
ilgokai gulėti, nesijudi
nant... Draugui S. Vince
liui tenka dvigubas darbas, 
rūpestis, taip ir sveikata 
žymiai paspausta žemyn. 
Gaila draugų. Atlankiau 
juos, bet kalbėti apie užma
nytus išvažiavimus neįma- 

’ noma.
Kitas buvęs artimas kai

mynas, dabar apsigyvenęs 
pajūryje, net Avalon, N. J., 

MŪSŲ VALDŽIA reikalauja, kad Čiang Kai-šeko tai draugas Juozas Bekam- 
valdžia dabar padengtų visus nuostolius, kuriuos minios jP's- Man vis atrodė, kad
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susinažins su tuo, kas įvyko niai planai sugadinti.

• žmonės kreipiasi į amerikiečius šiais žodžiais: 
keliaukite sau namo!” Filipinuose, kur nemažai yra ki
nų, sakoma, tapo sutvirtinta sargyba, kad žmonės ne-

• pradėtų demonstracijų prieš amerikiečius. Pietų Korė
jos gyventojai taipgi nepasitenkinę amerikiečių buvimu 
jų šalyje.

Reikia atsiminti tai, kad Azijos žmonės per ilgus 
metus yra patyrę baltųjų priespaudą, todėl matydami 
aplink save svetimos valstybės karius, baltos rasės 
ginkluotus žmones, jie jaučia jiems ne draugiškumą, 0 
neapykantą. Jie nori patys savo reikalus tvarkyti.

Kino nušovimas Formozoje buvo tik kibirkštis, už
degusį gaisrą. Formozos žmonės, matyt, ne tik nenori 
matyti kitos šalies kariuomenės pas save — jie nenori, 
jie nekenčia ir Čiang Kai-šeko, kuris tą kariuomenę par- 
kvietė. Jie nori, kad Formoza būtų nedaloma Kinijos 
dalimi.

išstojimas padarė Amerikai.
Žinoma, Čiang Kai-šekas tuos, nuostolius padengs. 

Bet kieno pinigais? Amerikos, mūsų šalies pinigais, 
duodamais tai valdžiai. x

Bet čia ne nuostolių padengimo klausimas, čia klau
simas, ar ilgai mūsų vyriausybė tęs tokią politiką?

Mes gerai žinome, kad tie amerikiečiai kariai, ku
rie yra pasiųsti į Formozą, į Okinavą, į Pietų Korėją, 
į Japoniją, į Filipinus, yra geri amerikiečių vaikai. Jie 
ten nenori būti. Jie ten yra prieš savo norą. Jiems ge
riau būt namie. Tačiau ir prie geriausių norų neišvengia
mai bus ir ateityje visokie, palyginti, smulkūs nesusi
pratimai, kurie ves prie didesnių.

MES LAIKOMĖS jau ne kartą mūsų pareikštos to
kios nuomonės: reikėtų, kad mūsų vyriausybė ištrauk
tų mūsų kariuomenės įgulas iš visų svetimų šalių. Tą 
patį turėtų padaryti Tarybų Sąjunga. Tą patį turėtų 
padaryti Anglija ir«Francūzija.

Visos didžiosios valstybės turėtų savo kariuomenes 
ištraukti iš svetimų šalių, paliekant jų žmonėms laisvai 
spręsti savo reikalus.

Apie tai didžiųjų valstybių viršūnės, aišku, turėtų 
tartis.

2 pusi. Laisvi Trečiadienis, geg. (May) 29, 1957

jau energingas, darbštus, 
daug gerų užmanymų su
planuojąs. Na, ir štai, ge
gužės pirmą dieną pajūryje 
besidarbuędamas ant suge
dusio tilto, užsistoja ant vi
sai silpnos lentos, kuri lūžo, 
ir jis puolė apie 10 pėdų ir 
taip nelemtai sulaužė deši
nės kojos riešo kauliukus, 
kad toje purvynėje gulėjo, 
iki sulaukė pagalbos, ir jau 
be sąmonės; tik ligoninėje 
po keliolikos valandų, kuo
met jau operacija buvo pa
daryta, atsigavęs pamatė, 
kad jo sūnus ir žmona stovi 
šalia jo. O tie atvyko net iš 
arti 80 mylių atstumo. Po 
17 dienų leido parvežti į 
namus. Atlankiau draugą. 
Koja visa iki galo sugipsuo
ta. Lūžimo vietoje, išplau
ta “duriukės” dėl kasdieni
nio išvalymo.

paruošiau: aš jai papasako
jau, kad gydytojai labai geri 
žmonės, jie daug ’ Vaikų ne
gelbsti nuo mirties iri sunkių 
ligų. Išaiškinau, kad nei gydy
tojui apžiūrint, nei rentgenu 
šviečiant visai neskauda, — 
taip kaip fotografuojantis. O 
pas gydytoją ji pamatys daug 
įvairių instrumentų ir prietai
sų.

Kai atėjo mūsū eilė, mano 
duktė su smalsumu akyse žen
gė į gydytojo kabinetą ; ir visą 
laiką puikiai laikėsi.

Vaikų pasitikėjimas 
ir vyresniaisiais yra 
įgimtas. Su kokiu rimtumu ir 
pasitikėjimu įsmeigia vaikas 
savo akutes į vyresnįjį žmogų: 
kiek daug jis nori sužinoti ir 
kaip aklai viskuo tiki! Todėl 
nereikia griauti šio vaikų jaus
mo, o atvirkščiai —stiprinti jį. 
Tuo tarpu kiekvienas tėvų pa
melavimas vaikui tarsi nuodų 
lašai mari n a pasitikėjimą,

jokios parduo- moko pačius meluoti, nes vai
kai nuolat seka tėvų pavyz-

tėvais 
tiesiog'

Prisimenu penkiametę mer
gytę Ramutę. Ji buvo smulku
tė, išblyškusi, ir motina reika
laudavo, kad Ramutė kasdien 
būtinai suvalgytų nors po du 
kiaušinius, kuriu vaikas labai 
nemėgdavo.

Būdavo, vos Ramutė pama
to kiaušini, tuoj bėga pro dū
lis. O motina ją gązdina:

gali apramstytas, 
lazdomis leisią tik

Sėdėti 
o eiti su 
kuomet bent dalį to gipso 
nuims. Bet jis mane tikina, 
kad jis jau “geram stovy,” 
mažai beskauda, galįs pasi
judinti ir tt. Jo planai nė 
biskį nepažeisti. Mat, buvo 
suplanuota, kad birželio 30 
d. jis susikviesiąs kiek tik 
kur žino savo prietelių, su 
pagalba artimų draugų ir 
draugių juos pavaišinsiąs. 
Tegul visi gerai pasilinks
mina ir nepamiršta lietu
vių pažangiečių apšvietos 
bei kultūros... Taip jis ir 
dabar kalba, nė per colį ne
nusileidžia. Pas jį parė 
būtinai turėsianti būti 30- 
tą d. birželio, ir tiek! Bet 
dirbti gal dar negalėsiąs. 
Už tai, sako, sveikieji kai
mynai turės pagelbėti. Aš 
pasižadėjau. Jis prašo už
prašyti kuo daugiausia jo 
senų pažįstamų. -

Taip, visi prieteliai lau
kiame birželio 30 dienos, ir 
tada—visi keliai į Avalon,

Na, o mūsų vietiniai dar- 
buotojai, daugumoje pagy
venę, dažnai i padejuoja, 
skundžiasi visokiais reuma
tais, bet kai susitinki, ne
paisant apie ką kalbą, tuo
jau kyla klausimas, o kaip 
su parengimais, ar šiemet 
neturėsite jokio pikniko, ar 
kokio išvažiavimo? Taip, 
turėsim. Pirmutinis: visi 
važiuosim į Baltimorę bir
želio 16 d. Didelis busas 
jau nusamdytas. Jei to ne
užtektų, gausim kitą. Tik 
s v a rbiausia — nesivėluoti 
įsigyti kelionėj bilietus. Ke
lionė pigi —tik $3.50 nu
važiuoti ir sugrįžti.

Na, o apie baltimoriečių 
draugiškumą, priimnu m ą 
visi žinome iš praeities. Tai 
čia, tarp liūdnų įvykių tu
rėsime ir linksmų, žavėjan- 
čių. . ; .

• Pakalbinkime ir neskai
tančius šių žinučių; daug 
kas myli pasisveęiuoti.

Južintiskis

— žiūrėk, Ramute, ateis Či
gonas su ilga barzda, ir pa
gaus tave, jei nevalgysi kiau
šinio.

Vieną, kitą sykį mergytę 
pasiseka apgauti, ji patiki, ta
čiau po kiek laiko ji ima tyri
nėti, stebėti: ateis čigonas ar 
ne! čigonas neateina. Vadina
si, kiaušinio galima nevalgyti.

O kai motina dar bando ją 
gąsdinti1 ir įrodinėti, Ramutė 
sako:

— Mama melagė. Jokio či
gono nėra. Ir aš tau meluosiu.

Ir iš tikrųjų, neužilgo Ra
mutės motina ėmė skųstis kai
mynėms, kad mergaitė iš ka
žin ko išmoko meluoti. Juk jų 
šeimoje niekas nemeluoją!..

Tai rodo, kad 'melu ir ap
gaule tikslo nepasieksi. Melas 
visada išeis aikštėn. Be to, 
vaikas išmoks meluoti. O juk 
nuo melo netoli iki vagiliavi
mo, sukčiavimo. Ne vienas 
penkiolikametis nusikaltėlis, 
atsidūręs tęsiamųjų suole, gali 
apkaltinti savo tėvus, kad iš 
jų išmoko ištarti pirmuosius 
melo ir apgaulės žodžius.

Todėl kiekvienas žmogus, 
kuris pameluoja vaikui, turi 
žinoti, kad daro didelį nusi
kaltimą. Jis tiesiog nuskriau
džia vaiką, žaloja jį.

...Vieną saulėtą liepos sek
madienį pas mus atvyksta 
draugė su dviem savo vaiku-' 
čiais. Ji važiuojanti su vyru 
pas savo bendradarbę švęsti 
jos gimimo dienos ir prašo pa
globoti jos vaikus. Ryt grįžda
mi atsiimsią juos.

— Vaikams nieko nesakėm, 
kad neverktų. Išvažiuosim, kai 
nematys, baigdama priduria.

Ir tėvai išvažiuoja. Vaikai, 
aptikę, kad tėvų nebėra, ima 
glaudžiai verkti. Ir kaip ne
verkti, jei artimiausieji jiems 
žmonės, tikri tėvai, taip žiau
riai juos apgavo. Jų mažose 
širdelėse užsimezga nepasiti
kėjimo tėvais ir net neapy
kantos jiems daigai.

Vaikui negalima meluoti 
net tais atvejais, kai jis tei
raujasi to, ko jam nereikėtų 
žinoti. Tada taip reikia vaikui 
ir paaiškinti, bet nemeluoti.

Tačiau kartais vaikai įpran
ta meluoti todėl, kad tėvai už 
kiekvieną nusikaltimą (nors ir 
prisipažintą) žiauriai baudžia, 
pavyzdžiui, u ž sudaužytą 
lėkštę, perplėštą suknelę, 
gautą dvejetą ir panašiai.

Už prisipažintą nusikaltimą 
vaiko visai nereikėtų bausti, 
juk garbingas prisipažinimas 
yra daug vertesnis už bet kurį 
jo sugadintą daiktą. Šitaip 
elgdamiesi skatinsim vaiką 
būti tiesiu, teisingu, sąžiningu. 
O juk tai be galo svarbu.

A Tamulionienč
... 1. . . _ . t

1

Avalon, N. J.
PAS BEKAMPIUS ĮVYKS 

POKYLIS BIRŽELIO 30
Šiomis dienomis jau turiu 

linksmesnę žinutę, nes ma
no Juozą, išbuvusį 17-ką 
dienų ligoninėj, jau parve- 
žem namo, nors koja dar vis 
yra gipse. Daktaras sako, 
gal turės būti gipse iki bir
želio 1 d. Dr. Rob. Salasin, 
iš Atlantic City, lanko jį 
namuose. Nors Juozas sa
ko, kad skausmo daug ne
jaučia, bet tokiame padėji
me tai daug turės perkest 
visokių kitokių nemalonu
mų, iki gipsas buš nuimtas 
nuo kojos, ir tada galės pra
dėt mokytis vaikščiot su 
kriukiais.

Linksma pranešti, kad, 
nežiūrint kaip skaudžiai 
sužalotas, Juozas nenusimi
nęs, dvasioje rienupuolęs, 
nes draugų ir draugių iš
reikšti širdingi linkęjimai- 
laiškais, atvirutėmis ir as
meniški atlankymai — jam 
priduoda daugiau ūpo ir 
drąsos tą nelemtą įvykį nu
galėti. O tų linkėjimų tai 
Juozas gavo labai daug ne 
tik iš apylinkių, bet iš Flo
ridos, iš Kalifornijos, šiek 
tiek sudrūtėjęs Juozas pats 
apie tai praneš.

Nežiūrint į tą nelemtą

Helen Andruškevičienė
Mary Brown
Anna Deps
Katrė Deikus
Lucy Klimienė
Eva Menkeliūnienė
Mary Mikalauskienė
Ona Papienė

Elzbieta Bekampienė

Prisimename Brangias Drauges

Jos visos buvo narėmis organizacijos, kuri * 
darbuojasi už taikią, saugią ir šviesią ateitį mū
šų jaunimui, už laimingesnį gyvenimą visiems 
žmonėms.

Daug jos aukojo sunkiu darbu užpelnytų 
skatikų, o kai kurios ir visus laisvalaikius pa
galbai ligų, nedarbo ar persekiojimo pastūmėtų 
į alkį, vargą ar belaisvę žmonių.

O kas besuskaitytų jų įdėtas valandas, cen
tus ir net kraujo aukas talkoje mūsų šalies jau
nimui laimėti pergalę ant fašistinio priešo. Ne 
viena per vakarus triūsė prie siuvinių ir mez- » 
ginių kare nukentėjusioms Lietuvos žmonėms 
pagelbėti. 1

Lai tie ir kiti jų kilnūs liaudies gerovei dar
bai būna amžinai žydinčiais žolynais ant jų ka
po! Kožną skaistų pavasarį mes atskaidrinsi- 
ine juos gailiais ir meiliais prisiminimais. Jie 
žydės, kol tebegyvuos jų mums palikta saugoti 
organizacija. Visuomet mūsų atmintyje pasi
liks draugės:

Kazimiera Petlitzkienė 
Olga Reinhardt 
Ona Urbaitienė 
Ona Venskūnienė 
Katrina Viltrakiūtė-

Talandzevičienė 
Stella Vaitkus 
Elizabeth Paškauskienė

Brooklyno Motery Apšvietos Klubas

Jauniausioji čempionė
Nelengva, bet kartu ir sma

gu, kada, spausdama raketę 
rankoje, vienoje stalo pusėje 
stovi su drauge, kuri, tarsi už
miršusi viską pasaulyje, dega 
laimėjimo aistra, čia, kaip nie
kad pajunti, kad stalo teni
sas yra tikrai kolektyvinis žai
dimas. žinai, kad kiekviena 
kirtimo sėkmė susieta ne tik 
su tavo, bet ir su draugės lai
mėjimu, kiekvienas netikslu
mas lemia kartu ir partnerės 
pralaimėjimą.

— Atidžiau, Nijole, —tarsi 
kartoja draugės žvilgsnis.

— Ištvermės, Audra, —jai 
atsakai tokiu pat būdu.

Ir nejučiomis užsikr.eti ben
dru ryžtu laimėti, žūt būt lai
mėti. Negirdi nei toli gražu 
jums neabejingos publikos šū
kavimo, nei' monotoniško teisė
jo skaičiavimo. Užvaldo vie
nas nesuvaldomas jausmas — 
laimėti.

Pagaliau dar vienas tikslus 
kirtimas, į kurį, rodos, įdėjai 
visą save, ir laimėta trečia le
miama partija, o kartu ir pas
kutinis svarbus susitikimas. 
Taip dvi vilnietės —- pedago
ginio instituto studentė Aud
ronė Tvarpnaitė ir keturiolik
metė 9 klasės mokinė Nijolė 
Ramanauskaitė — m e r g i nų 
dvejete iškovojo 1956 metų 
Tarybų Sąjungos stalo teniso 
čempionių vardus.

Palyginti puikią žaidimo 
techniką jaunosios čempionės 
pademonstravo ir vienetų susi
tikimų metu. Minėtame čem
pionate Audronė užėmė tre
čiąją, o jos jaunoji draugė — 
antrąją vietas.

Ne tik čempionato žiūrovus, 
bet ir jo dalyvius nustebino 

j Nijolės Ramanauskaitės pasie- 
| Irimai. Juo labiau, kad ši jau
nutė mergaitė prieš trejus me
tus ne tik apie čempionės var
dą, bet ir apie stalo tenisą nė

svajoti nesvajojo.
...Sporto meistras Bronė Ba- 

laišienė pakvietė kartą Nijolę 
į “Spartako” sporto salę. 1$ 
karto Nijolę pavergė įdomus 
stalo teniso žaidimas. Visa šir
dimi ji atsidavė naujai pamėg-* 
tam sportui. 9

Trenerės vadovaujama, Ni
jolė pradėjo palaipsniui įsisa
vinti naujojo sporto meistriš
kumo paslaptis. Treniruotes 
darė savo. Jau praėjusiais me
tais Nijolė jaunučių tarpe iš
kovojo respublikos čempionės 
vardą. Po kiek laiko ji jau da
lyvavo visasąjunginiame jau
nių čempionate.

šiuo metu Nijolė treniruo
jasi su jai būdingu atkaklumu*, 
Reikia pasiruošti: juk jos lau
kia naujos kovos įvyksiančiuo
se čempionatuose.

J. Pūkelis

Today’s Pattern

nuotykį, kuris Juozą pati
ko, turiu viešai pranešti, 
kad mes tą pokylį kaip se
zono atidarymą rengiame! 
Jis įvyks nedėlioj, birželio 
30 d. Pokylyj Juozas nori 
su jumis visais pasimatyti 
ir linksmai praleisti laiką, 
nors ir nebus dar pilnai su- 
sveikęs, ir jeigu negalės 
Šokti, tai nors ant kriukių 
pastraksės.
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Printed Pattern
Printed Pattern 9050: Misses’ 

Sizes 12. 14, 16, 18, 20. Size 16 
dress requires 4% yards 35-inch 
fabric: cape takes 1% yards.

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

• *• • i m.



JONAS KAIRAITIS

'.Nuo seminarijos iki Amerikos
(ATSIMINIMAI)

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

amžiaus ir ' pasiremdamas ant lazdukės vaikštinėja, 
visvien pasidarbavo puikiai fondo reikalui. Aukojo:

# (Tąsa)

Žmonelių susispiesdavo ant vyskupo 
mišių tirštai, kaip bičių avily. Vyskupas 
Paliulionis. prie altoriaus atrodė didin
gai, labai įspūdingai. .Ilgais iki pečių ži
lais plaukais, pakniubųsia didele nosim, 
žibėdamas ištaigingaiš arnotais, jis lai
kė visų subestas į jį akis. Man jis įkvėp
davo kažkokią netai baimę, netai pagar
bą, netai savo skurdumo pojūtį. . .

Toj didžiulėj katedros patalpoj būda- 
*vo didžiulių bažnytinių ceremonijų. La
bai įspūdinga buvo vakarinė vėlinių 
(“zadušnų’ ) iškilmė. Vargonams pro

tarpiais griaudžiant, kunigų balsai skar
dėte skardėjo, kartodami graudulingus 
rūsčios lotyniškos giesmės žodžius.
Kun. Byla, didžiulis, drūtas, rupių; vei

do bruožų vyras, labai stipriu bosu 
traukė grėsmingai:

— Dies irae, dies ilia, 
Calamitatis et miseriae. . . 
(“Diena rūsti, diena ana 
apvers svietą į peleną”.)
Aš jau buvau tada ilgais rūbais, tai 

t įgalėjau stovėt visai arti kun. Bylos ir 
dar kelių balsingųjų klebonų. Mane net 
šiurpas sukratydavo nuo tų rūsčių, grū
mojančių žodžių, kai juos žemu, storu 
balsu paleisdavo kun. Byla. Net ir jo 
paties man buvo baisu: toks jis atrodė 
rupus, grėsmingas, storais juodais an
takiais, didele kuprota nosim, o tas jo 
balsas tai gal ir patį šaliapiną permuštų!

7
Kai pasitaikydavo kuri graži diena, 

tai visą seminariją išvesdavo už miesto 
pasivaikščiot. Pamokų tą dieną po pietų 
nebūdavo, ir tuojau po pietų pora kuni
gų išlydėdavo visą klierikų būrį. Taip 
įvykdavo gal kartą per dvi savaites, ko
lei ruduo tebebuvo malonus. Paskiau jau 

’ne.
Susirikiuodavom gražiai eilėmis, po 

. keturis eilėj, dar seminarijos sode, ir pa- 
. traukdavom į dešinę, į Nemuno pusę. 
Perbarškėdavom senuoju tiltu, pasker- 
sai Nemuno, į Kauno priemiestį Alekso
tą, o ten, pasiėjėię kiek į šlaitus ir pie
velėmis, papieviais pasiekdavom kokį 
miškelį. Ten jau galėdavom sau laisvai 
švaistytis, vaikštinėt, sėdėt, kalbėtis, dai
nuot.

Gerą porą valandų taip pazyliodavom 
po miškelį, po laukymes, susipažinda- 
vom, susieidavom, susiartindavom. Kai 

9 kada užeidavom ir riešutų. Saulei besilei
džiant, prasimankštę ir išalkę, traukda
vom atgal tais pačiais keliais.

♦ Kartą kažkaip pasitaikė, kad kartu su 
klierikais ėjo per tiltą keliolika darnių, 
žvitrių mergaičių bene tik gimnazisčių. 
Aš tik žvilgterėjau, paraudonavau ir a- 
kis mandagiai nuleidau, bijodamas ko-

♦ kios netikusios, pagundą keliančios min
ties. Pastebėjau, kad ne vienas klierikas 
vogčia gerai įsižiūri į mergeles ir pa-

4 rausta, mirksi tik akim. Vienas arti ma
nęs, neiškentęs, ką tai pašnabždom tar
stelėjo savo kaimynui, gal ką tokio įtar
tino, kad tuoj abu nusišypsojo slėpinin
gai.

Išeidavom taip į laukus ir vėlesnį ru
denį, kolei dar nebuvę sniego. Ilgai pas
kui atsimindavom tokias, išvykas, ir, ži- 

' noma, kartais tekdavo vieną kitą nuodė
mėlę pridėt per išpažintį.

Gal kartą į mėnesį klierikus nusives
davo pora kunigų pirtin. Nevisus iš 
karto, bet pakaitomis po gerą būrelį. 
Lenkas kun. Liausas (ksiądz Lauš), te
ologijos profesorius, paprastai vesdavo

♦ manąjį būrį. Paprastai prieš išeisiant
(o tai būdavo vakare, tuoj po vakarie
nės), dar seminarijos sode, kun. Liausas 
kai ką patardavo, kaip turėtume elgtis 
pirty: ramiai, gražiai, / netriukšmaut, 
grįžtant gerai kaklą apsisukt, kad slo
gos nepagautume. i

Pirtis nemaža, keli kambariai. Vis ei
na palei sieną plautai, žemutiniai, Viduri
niai ir patys aukštieji, palubėj. Būdavo 
ir vantos ir rėčkelės su karštu ir šaltu 
vandeniu. Būdavo viena kita ir plaušinė 
(ragažė). Gaudavom muilo ir po rank
šluostėlį, kuriuos apsivilkę palikdavom 
rūbinėj.

Pabuvom paprastais drabužiais gal 
trejetą savaičių, ir atėjo siuvėjas Garš
va. Jam užsakėm pasiūt kunigiškus rū
bus. Pridamas viduramžis vyrukas, su 
ūsiukais, apyplikis, mandagus. Nors lie
tuvis (per visą , pilvą lietuvis — mūsiš

kai tariant), bet šneka lenkiškai. Išma
tavo, užsirašė ir užmokesčio dalį paėmė. 
Viso atsėjo 150 rublių: sutana, beretas, 
žieminis paltas su pigaus kailiuko apy
kakle. Už savaitės jau galėjau apsivilkt 
ir ilgais rūbais.

Visi naujokai ryt rytą apsivilkom iš 
karto, suėjom bažnytėlėn. Kapelionas 
apšlakstė, pašventino mūsų rūbus, o su 
rūbais ir mus, ir visi rimtai, pagarbiai 
pradėjom pratintis vaikščiot “moteriš
kai”, kad nesusipainiotume į ilgus skver
nus. Didelė mums tai buvo šventė ir iš
kilmė! Gavom daugybę sveikinimų, kor
telių, lapelių, laiškelių, linkėjimų nuo ki
tų, jau sutanotųjų klierikų. Jų gavau gal 
kokį šimtą. Pamenu, Švagždys parašė 
ant gražios kortelės: “Nešiok ir nenune
šiok” ir pasirašė vardą pavardę. Lako
niškai ir ženklingai.

Daugelis dar pirma nepažįstamų klie
rikų, sutikę, kratę ranką sveikino. Ta
da kaip tik ir susipažinau su V. Račkaus
ku, su M. Vaitkum, su Laurynu Lopu, 
su daugybe net ir paskutinio kurso klie
rikų. Su Vaitkum gavau nekartą pasi
vaikščiot po sodą, pasikalbėt. Kuklus, 
mandagus trečiakursis klierikas, lieknas, 
pailgo veido, ramių pilkų akių vaikinas. 
Sakėsi rašąs eilėraščius, ir paskiau ne
kartą man teko skaityt jo eiles “Draugi
joj” ir “Vilty”, jau atvažiavus Ameri
kon, 1906 m. Petras Mykolainis duodavo 
man pasiskaityt visokių lietuviškų knygų 
ir žurnalų.

Atsimenu, “Draugijoj” radau M. Vait
kaus eilėraštį: “Naktis”. Man patiko, ir 
aš jį įsiminiau ir dabar atsimenu bent 
porą posmų:

Stūmiau : durys atsivėrė,
Įžengiau melsvon švieson —

Ir sustojau užžavėtas, 
Akys smenga tolumon.

Niūkso begaliniai skliautai, 
Antsiskvembę slegia mus;

Rūstus, rimtas, kaip išminčius, 
Žiūri milžinas dangus. . .

V. K. Račkauskas irgi jau miklino 
savo pluksną. Tuomet jis vertė lietuvių 
kalbon tam tikrą kūrinį, ir jis užkliuvo 
visą eilę žodžių, tiksliai dar nežinomų 
jam lietuviškai. Tai jis padalijo tokių 
žodžių sąrašą kai kuriems klierikams, 
jų tarpe ir man. Nelengva buvo susi- 
graibyt, tačiau gal šį tą aš jam tuomet 
ir padėjau.

Klierikai pagarbiai atsiliepė apie Rač
kauską. Gyrė jį esant gabų jauną rašy
toją. Kaip ir Vaitkus, jis irgi laibas, dar
niai nuaugęs brunetas, gilių, mąslių a- 
kių, minkšto, malonaus balso. Irgi jau 
trečiakursis.

Apsivilkęs kunigiškais rūbais, iš pir
mo aš jais gal net kiek didžiavaus ir 
džiaugiaus. Kur tu, žmogau!‘ Šitokie 
gražūs rūbai, iš tokios puikios materi
jos! Ir dar taip darniai pasiūti. Atrodai, 
kaip nulietas. Niekad pirma šitokio gero 
rūbo nesu vilkėjęs, o dabar štai iš kar
to. .. O dargi ta baltučiutė, blizganti, iš
laidyta, užpakaly užsegama apykaklė! 
Pirma, juk jokios apykaklės neturėda
vau. Tai dabar, su tokia šaunia -apykak

le, regis, visai kitas žmogus!
Veidas švelnutis, plynas, nuskustas, 

gal net ir jaunesnis ir darnesnis atrodo! 
O pirma juk didžiavaus tais drąsiai besi
kalančiais minkštučiais ūsiukais ir švel
nučiu veido pūku. Taigi man buvo vyriš
kumo pažymiai. O dabar štai iš karto 
dingo visa ta būdinga veido puošmena. 
Net kitaip visas veidas atrodo, visa jo 
išraiška pasidarė minkštesnė. O kad da
bar taip nusifotografavus? Atminčiai 
bent būtų ko pasižiūrėt, palygint su a- 
na truputį pirmesne nuotrauka, prisiūta 
prie gimnazijos atestato. Deja, nusifoto- 
grafuot su kunigiškais rūbais taip ir ne
teko. . .

Visus baltinius mums kas savaitė 
.skalbdavo. Turėjau savo numerį 74 išsiu- 
vinėt, juodais šilkiniais siūlais, ant visų 
savo skalbinių ir rūbų. Skalbdavo už se
minarijos mūrų, gal kokios dievotos mo
terėlės. Mokėti už tai mums nereikėdavo. 
Už visą užlaikymą, butą, mokslą, knygas 
ir maistą iš karto užmokėdavom nusta
tytą sumą seminarijos kanceliarijoj, to
kiam šlėktelei sekretoriui. Išmazgotus, 
sulaidytus baltinius rasdavom, gražiai 
sulig numeriais sukraustytus, priėmimo 
kambary. , .

(Bus daugiau)

J. Marcinkevičius.......................................... $25.00
K. J., Kearny, N.'J............ ••......................... 25.00
Sasnaviškė, Kearny, N. J...............................  , 12.00
F. Shimkus............................ • •....................... ’ 10.00
A. Globičius, Newark, N. J...................  10.00
G. Miškeliūnas, Newark, N. J...................... 10.00
Peter Newarkietis .................... 10.00
A. B. K. ..........................................    6.00
Newarko Žemaitis ...........................................  5.00
M. P......................................    • • 5.00
Laisvės Rėmėja, Kearny, N. J.......................... 5.00
M. K.   5.00
Harrisono Varguoliai ...................................... 5.00
Laisvės Patriotas Newarke ......................... 5.00
j. p.... ...:................... 5.oo
P. Maršonas .. • •............................ 5.00
LeRoy and Joe’s, 201 Harrison Ave.,

Harrison, N. J............5.00
W. Newarkietis      5.00
Kuopos auka ..................................................... 5.00
A. Mičiulis • •.......... 2.00

PRIETELIŲ KLUBAS
Kazyzs Čiurlis, Elizabeth, N. J. .. .................... $25.00
M. E. S., Brooklyn, N. Y.........................•■.... 25.00

AUKOS
New Jersey-New York Lietuviai ...................... $37.96

Mr. ir Mrs. C. Anskiai, Brooklyn, N. Y............10.00
A. Maršalaitis, Torrington, Conn....................... 10.00
S. F. Smith (Žemaitukas), Los Angeles, Calif . . . 5.00 
Juozas ir Emilija Miller, Miami, Fla......................5.00
O. Kunevičienė, Maspeth, N. Y............ • •........... 5.00
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y............ • • 5.00
Petras Anuškevičius, Newark, N. J.................... 5.00
Seni Rėmėjai, Miami, Fla................................... 3.00
P. Vizbor, Lewiston, Me ............. • •.................. 3.00
W. Rozela, Port Arthur, Canada .................. • • 3.00
J. Kireilis, Johnson City, N. Y..................... 2.00
Laisvės Skaitytojas iš Washington .................... 1.00

Iš anksčiau gauta $2,623. Dabar įplaukė $391.46. Viso 
gauta $3,014.46. Dar reikia $6,985.54.

Geras dalykas, kad pradėjo ateiti aukų ir blankose. 
Daugelis, kurie turi blankas, dar neprisiuntė. Turėtų 
greičiau pasirūpinti prisiuntimu, nes laikas bėga.

Didelis ačiū tiems, kurie pasirūpino parinkimu aukų, 
ir yiršminėtiems prieteliams už paramą.

Laisves Admimisiracrja

LOWELL, MASS.
Per mėnesi laiko čia mirė 

keturi Laisvės skaitytojai.
V. Brastukas (Bomila) 

balandžio 22 d. nuvažiavo 
žuvauti, išvirto iš boto ir 
prigėrė. Buvo pavienis, 68 
metų, amžiaus.

J. M. Karsonas mirė va- 
landžio 30 d., Gegužės 2 d. 
buvo krematorijoj sudegin
tas, o pelenai palaidoti 
Našvės Laisvose Koopera
tyvo kapinėse. Buvo LLD 
44 kp, LDS 110 kp. ir Lo
wellio Lietuvių Piliečių klu
bo narys.

A. Rutkauskas mirė ge
gužės 10 d. Prigulėjo prie 
LLD 44 kuopos, prie LDS 
kuopos ir prie Lowellio Lie
tuvių Piliečių klubo.. Per 
daugelį metų buvo LDS 
kuopos finansų sekretorius. 
Iš Lietuvos paėjo nuo Pu
nios. Buvo apie 70 metų. 
Sūnus laidojo su bažnyčia.

J. Stančikas mirė gegu
žės 17 d. Turėjo 75 metus.

Iš Lietuvos paėjo nuo Val
kininkų. Prigulėjo prie 
LLD 44 kuopos ir Lowellio 
Lietuviu Piliečiu klubo. Ve
lionio žmona laidojo jį su 
bažnyčia.

Visi keturi buvo Laisvės 
skaitytojai

Lai būna jiems lengva 
šios šalies žemelė, o liku- 
siem šeimom ir giminėm— 
didelė užuojauta!

Lowellio lis

ATSIPRAŠAU
Laisvės Nr. 98' padėkos 

žodyje dėl mano mirusio 
draugo J. Karsono laidotu
vių buvo minėti miestai, iš 
kur draugai atvyko, į šer
menis, bet per klaidą pra
leidau Norwooda, Brockto- 
ną ir Cambridge’ių. Atsi
prašau tų miestų draugų.

J. Karsonas paliko 2 anū
kes ir vieną anūką.

R. Karsonienė

Rochester, N. Y.—Pažmonys
Šeštadienį,18-tą dieną birželio (June) įvyks 

pažmonys, kurį rengia Moterų ir Vyrų kuopos 
pagelbėjimui Laisvei sukelti $10,000 fondą. Vi
sus Laisvės skaitytojus ir visus lietuvius malo
niai kviečiame atsilankyti ir tuomi paremti šį 
svarbų reikalą.

Atsiminkime, gerbiamieji, kad be spaudos 
mes nieko nežinotume. Ypač iš Lietuvos Laisvė 
paduoda daugiau žinių negu bet kuris kitas iš 
lietuviškų laikraščių. Taigi rūpinkimės, kad 
Laisvė gyvuotų, dalyvaukime šiame parengime. 
Nevalgykite vakarienės namie, nes čia bus duo
dama skani vakarienė, pagaminta geriausių 
gaspadinių. Pradžia 6:30 vai. vakare. Vieta— 
Gedemino salėje, 575 Joseph Ave.. Prašome ne- 
sivčlinti atsilankyti.

Rengimo Komisija

' _______ . . __________ t_________
ywowyiRi i........ n u .i .■ i if . .T j i m I i

Roma. — Venecijoje pasi
baigė sensacinė gražuolės 
Montesi nužudymo byla, į 
kurią buvo įvelti visokie a- 
ristokratai ir aukšti parei
gūnai. Teismas juos visus 
išteisino.

0

S‘‘ben, Turkija. — Žemės 
drebėjimo aukų skaičius pa
kilo iki 54.

Madridas. — Franco poli
cija suėmė 26 liberalus ir li
beralinius monarchists.

New Haven, Conn. — Birželio 16 tą

fathers’ Day, June 16th 
Tėvu Pagarbai Pietūs *- o
Rengia patys tėvai plačiajai visuomenei

Newhavenieciai jau tradiciniai įgyvendino tėvų 
dienos pokylį. Praeities pasisekimai duoda ūpo 
tėvams ir vėl suruošti visuomeniškus pietus pa
simatymui ir pasivaišinimui gražiame miške.

Indian Grove Parke
Jones Hill Rd., West Haven, Conn.

Geri Pietūs Tik Už $2.00
Laikas 2-rą Valandą Dieną

Jei tą dieną ir lytų, pietūs vistiek įvyks, nes čia 
yra daug gražios pastogės, taip kaip salėje. 
Širdingai kviečiame iš visų Connecticut valstijos 
kolonijų visuomenę atsilankyti i ši gražų pokylį.

TĖVAI

KELRODIS: Iš West Haven centro važiuokite Platt Avenue. 
(Privažiavę mokyklą sukite po dešinei ir čia rasite 

Indian Grove parką.

hąhji mnnnnu

Naujosios Anglijos Lietuvių

P I K N I K
Įvyks Sekmadienį

Birželio 9 June
Pradžia anksti — 10 valandą ryto

Bus graži dainų programa, kurią atliks

Jonas Sabaliauskas ir Oua Dirveliėne
žymieji talentai iš Worcester, Mass.

Jonas Sabaliauskas Ona Dirveliene
Tenoras Sopranas

Maple Parke
Lawrence—-Methuen, Mass.

Kviečiame visus atsilankyti linksmai laiką pra
leisti gražiame parke prie gerų užkandžių su malo
niais draugai.

Rengėjai

BROCKTON, MASS.
• t

šeštadienį, birželio 15, yra rengiamas drau
giškas vakarėlis, nuo kurio pelnas yra skiriamas 
sukėlimui Laisvei $10,000. Bus Liet. Taut. Na
mo parke, Winter St. ii* Keswick Rd., Montello, 
Mass. Pradžia 7-tą valandą vakare.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti. Vi
sos kolonijos darbuojasi sukūlimui savo dienraš
čiui fondo, pasirūpinkime ir mes tinkamai at
likti savo pareigą kaip apšvietą branginanti 
žmonės. Geo. Shimaitis

, ■ --------- --------------------- ----------------------- -...................... ................................................

3 pusi. Laisve (Liberty)Trečiadienis, geg. (May) 29, 1957



Prisimename Mirusiuosius
Sekami yra mirę Lietuvių Kultūrinio Cent

ro garbės nariai:

NwY(>rko^/Wff2lrikn HELP WANTED MALE

Agota Jesadavičiene, New Kensington, Pa. 
Juzė Žilinskienė, New Britain, Conn. 
Jonas Urbonas, Brooklyn, New York 
Adomas Tctorėlis, Hartford, Connecticut 
Ona Jeskevičienė, Mahanoy City, Pa. ' 
Stasys Jasilionis, Binghamton, N. Y. 
Agota Klimienė, Richmond Hill, N. Y. 
Jurgis Grablauskas, Brooklyn, N. Y. 
Elsie Gasiūnienė, Brooklyn, N.*Y.
Petras Poškaitis, Brooklyn, New York 
Motiejus Kalakauskas, Brooklyn, N. Y. 
Antanas Gustaitis, Brooklyn, New York 
Adomas Misevičius, Brooklyn, New York 
Charles Peters, Brooklyn, New York. 
Kastantas Lukauskas, Great Neck, N. Y. 
Jonas Kreivėnas, Brooklyn, New York 
Petras Kisielius, Brooklyn, New York 
Juozas Sadauskas, Brooklyn, N. Yl # 
Jonas Bullis-Lumb’s, Rochester, New York 
Stasys Taraila, Wilmerding, Pa.
Alfonsas Valangevičia, Brockton, Mass. 
Grasilda Bunkienė, {Lietuvoje.
Jonas Puodžiūnas, San Francisco, Galif. 
Kazys Jankaitis, Woodhaven, New York 
Nastazija Varaškienė, Brooklyn, N. Y.
Gegužės 30 d. — Dekoracijų Dieną — prisi

mindami mirusiuosius ;savo artimuosius ir drau
gus, taipgi prisimename ir šiuos garbės na
rius.

Lai būna jiems amžina atmintis!

30,000 airiij dalyvavę 
vietiniame festivalyje

kurios dides
Square Gar-

yra žinomi
reiškia f esti-

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais airiai New Yorke 
laikė savo didįjį metinį festi
valį, kuris išpuola paskutini 
gegužės mėnesio sekmadienį. 
Jis įvyko Bronx Kingsbury Ar
mory patalpose, 
nės už Madison 
deną.

šie festivaliai 
kaip “feis”, kas
valis airių-keltų senoje kalbo
je. Juose dainuoja airių cho
rai, šoka jų ansambliai ir iš
stoja jų orkestrai, - kurių in
strumentai kiek panašūs į lie
tuviškus skudučus.

Festivalyje buvo ir kalbėio- 
Miesto majoras Wagneris 

susirinkusiems, kad jo.
Airiai, 

žmonėsyra puikūs
atsiminkite, 
už tai ateinančiuose

ma- 
pa- 

am- 
Jis

New Jersey naujienos
Birželio 16 jau visai arti. 

LDS Trečioji Apskritis tą die
ną turės gražų ir pirmutinį šią 
vasarą pkniką. Piknikas įvyks 
Kasmočiaus parke, 91 Stc-am-

Ypatingai Brooklyno kuo
pos birželio kuopų susirinki
muose imkite tą d ome i. At
minkite, kad pelną, jei kokis 
bus, dalinsimės po lygią da
lį. Bet jeigu kuri kuopa nepa
rodys veiklumo prie padary
mo pikniko sėkmingu, tai bus 
dalykai imta domėn.

Prašomi įsitėmyti ir tą, kad 
pasamdytas didelis autobusas, 
Turis išeis 12:30 dieną nuo Li- 
tuanica skvero Union Avė. ir 
Hewes St. Nuvykimui tikietus 
įsigykite pas savo kuopų ko
miteto narius.

New Jersey LDS nariai irgi 
kviečiami 
vauti.

Drangų Stanelių sūnus, kurį 
ištiko nelaimė pereitų metų 
lapkričio mėnesį, dar nėra vi
siškai susveikęs. Koja iš gipso 
’.šimtą, bet be kriukių vaikš
čioti negali ir dar ims ilgą lai
ką kol be jų g;
Gaila jauno žmogaus, 
jauta jų tėvam ir 
Linkiu greito ir gražaus 
sveikimo.

alės vaikščioti. Į • • T T v • J ''JU žil o
jo šeimai, 

su

Ilgametis Jersey City 
ventojas Antanas Abraitis 
ilgametis Laisvės skaitytojas 
apleido Jersey City ir apsigy
veno pas Barštienę. Patten- 
burg, N. J. Tai tolokai nuo 
nuo Jersey City.

Abraitis nebuvo šios koloni
jos veikėjas, bet buvo tuo ge
ras, kad sugyveno su visais su
tikime. Laimingos pasekmės 
jums, Antanai.

gy- 
ir

nuoširdžiai

šeštadienio rytas.Gražus 
Susitarę su draugais Churliais 
nuvykome aplankyti Vertelius 
Point Pleasant, N. J. Drg. Ver
telio namie neradome, bet ra
dome draugę Vertelienę. Iš 
jos patyrėme, kad Vertelio 
sveikata lėtai taisosi. Daktarai 
operacijos nedarė, mat būtų 
rizikinga gyvybei, nors buvo 
operacijos stale. Sakoma, Ver
telis nusiskundžia 
slpnumu. Gaila gero 
daus žmogaus.

Tuo pačiu tarpu
me draugus Žukauskus, ilga

mečius Newarko veikėjus, ku
re nepertoliausia nuo Vertelių 
gražiai įsikūrę. Abu Žukaus
kai sveikatos sumetimais ap
leido didmiesčius, apsigyveno 
f.i-ti pajūrio Point Pleasant 
apylinkėje. Abu atrodo 
žiai ir gerai nusiteikę. 
Žukauskas sako: iki kol
pratome, tai buvo lig nuobo
du. Dabar visiškai gerai. 
Draugų Žukauskų vienos šei
mynos namas įtaisytas moder
niškai.

sveikatos 
ir n uosi r-

Gautame paskutiniame laiš
ke iš Lietuvos rašoma: Gegu
žės mėnesis gražiausias metų 
mėnesis. Kolūkiuose ir apie 
namus darbai eina visu smar
kumu. Kaip kolūkiuose, taip 
apie namus bulvės sodinamos. 
Merkinės medinis tiltas verčia
mas ir bus statomas moderniš
kas tiltas. Kadangi nuo Mer
kinės Suvalkų pusėje ir šalia 
Jononių kaimo eina plentas, 
tai bus graži susisiekimo linija 
j Suvalkiją ir iš Suvalkijos i 
Vlniaus sritį.

aplankė

gra- 
Drg.
Pa

Skersai gatvės gyvena kitas 
elizebethietis ir turintis vienos 
šeimynos namą — Baltutis, tai 
Žukauskų kaimynai. Pas jį ne
teko būti, bet šie visi šios apy
linkės lietuviai Laisvės skaity
tojai ir jau pensionieriai.

Mums čia tik pasisveikinus, 
pribuvo Jamisonai iš Livings
ton, Staneliai iš Short Hills, N. 
J., ir Chs. Anuškis iš Newark. 
Tad jau susidarė gražus būrys 
New Jersey lietuvių, kurie ne
pamiršta savo gerų buvusių 
veikėjų Newarko ir Elizabe- 
tho apylinkėje.

jų 
priminė 
senelė gimė Airijoje', 
sakė jis 
(reiškia, 
kiau, ir
rinkimuose balsuokite už 
ne...). Kalbėjo ir naujai 
skiltas Airijai Amerikos 
basadorius Scott McLeod, 
sakė, kad jo protėviai kilę ne
iš Airijos, o Škotijos, bet ai
riai ir škotai, pagaliau, visi 
yra keltai, tikri broliai, tai jis 
gali būti palaikytas “beveik 
airiu”.

Dauguma airiškų organiza
cijų, kurios tą festivalį suren
gia, yra konservatyvės arba 
reakcinės. Pažangečiai nepri- 
leidžiami prie tų festivalių.

Beje, festivalio rengėjai sa
ko, kad jis turi net 3 tūkstan
čių metų tradiciją, kad apie 

įtiek laiko atgal senovės Airi- 
.: pradėta tokius “feis’us ’ 
rengti.

Jau galutinai sudaryta są
skaita įvykusio M. Stensler ir 
dainininkų banketo, kuris bu
vo vienas iš didžiųjų banketų. 
Ačiū Brooklyno LDS kuopom, 
kurios gražiai kooperavo su 
Apskrities komitetu, padidins 
savo kuopų iždus birželio mė
nesio susirinkimuose. Bet ne- 
visos kuopos gaus po lygią da
lį. Kuri kuopa dirbo plaHnime 
tikietų ir jų pardavė daugiau, 
gaus daugiau ir pelno. Bet ku
ri kuopa dirbo silpniau ir par
davė tikietų mažiau, tai toji 
kuopa gaus ir mažiau pelno.

Reikia tarti nuoširdus ačiū 
draugų Merkių šeimai iš Phi- 
ladelphijos, Pa., kurie jau 
banketui praėjus prisiuntė 
$10 įvertindami Mildos ir jos 
dainininkų darbą. Komieteto 
patvarkymu tie $10 įteikta 
Meno Sąjungos suvažiavimui 
pasveikinti.

Pilietis

Jei jūsų dantys lapgedę, 
prakiurę, skauda, nesku- 
pauk kreipkis pas dentistą. 
Iš sugedusių dantų išsivys
to kitokių ligų.

Teatruose
Naujas Elia Kazane dire- 

guotas filmas “veidas minioje'’ 
(“A Face in the Crowd”) da
bar rodomas Globe teatre 
Manhattane. Kazanas, t a i 
tas garsus direktorius, kuris 
diregavo filmą “Baby Doll” ir 
eilę svarbių scenos veikalų.

“A Face in the Crowd 
pagal
Budd Schulbergo romaną. Vy
riausiose rolėse Andy Griffith 
ir Patricia Neal.

yra
to paties užvadinimo

Loew’s teatrų tinklas., visa
me mieste rodo filmą “12 An
gry Men”. Tai įspūdingas 
rimtas filmas, kuris vaizduo
ja,kaip 11 prisaikdintųjų tei
sėjų, kurie laikosi nuomones, 
kad teisiamas jaunuolis kaltas 
savo tėvo nužudyme, laipsniš
kai įtikinami vieno teisėjo, ku
ris iš pat pradžių turi abejo
nių.'"Filmas dramatiškas, rea
listinis ir turįs gan pažangias 
mintis. Vyriausioje r o 1 ėję 
Henry Fonda.

Kartu su šiuo filmu rodoma 
linksma gan tuščia komedija 
“Spring Reunion”.

šiandien, trečiadienį, pasku
tinė diena matyti Thalia teat
re Manhattane rodomų, klasi
kinį filmą “Vakarų fronte 
nieko naujo” — “All Quiet 
on the Western Front”,

Pi-adedant k e tvirtadiėniu 
visi Loew’s teatrai pradeda 
rodyti “Funny Face! 
kuris labai popuiiaruį ir pub
likoje ir kritikuose, 
šioje rolėje Audrey j 

Tas filmas taipgi 
Brooklyno Param o u n

’, filmą.

Vyriau- 
lepburn. 
rodomas 
; teatre:

jai 1 rodo 
£ W o-

Radio City Music I; 
kojmediją “Designin 
man”. Vaidina Lauren Bacall 
ir Gregory Peck.

Graži išvyka Sobell gynimui

Apie 2,000 as'menų 
vo laivo ekskursijoje 
Mountain, kurią suru
bell gynimo komitetas, 
komitetas tęsia darbi 
rią pradėjo Rosenber?ų gyni
mo komitetas.

dalyva- 
Bear 

So- 
Tas

otę, ku-

į 
ošė

Veikalas “Katriutės Gintarai”
V. Kūliko farmą ir ten filmuos 
visą veikalą. Jau rugius pasė
jo ir filmuos rugių pjovėjus.

Taigi, pirma negu važiuos 
į farmą, brooklyniečiams pa
rodys ir, žinoma, veltui, nes 
jis tą pastatymą vadina gene
raline praktika, be įžangos.

Būtinai ateikite, kai bus pa
garsinta diena, pamatyti tą la
bai gražų meilišką muzikališ- 
ką veikalą.

Noriu tarti žodį apie G. 
Klimą. Klimas visada .dirba 
gražų . menišką darbą. Jis jau 
daug metų šiuo filmavimu už
siima. Tai jo pamylėtas užsi
ėmimas. Klimą pažįstu gana 
seniai ir žinau šiek tiek apie 
jo gyvenimą. Klimas visada 
rūpinosi ir rūpinasi lietuvišku 
menu: dainomis, valdyba, fil
mavimu.

Nors jis buvo smarkiai kri
tikuotas, bet tas jo nesuk lindę 
nuo jo užsiėmimo, kuriame jis 
turi daug patyrimo.

Paaiškėjo iš jo pasakojimo, 
kad jo mašinerija yra 
pagerinta -patobulinta 
gerinama.

Mano, supratimu, jis 
mins šitą gražų veikalą 
artistiškai. Daug 
Klimui.

Klimo 
įvyko

devyni.
turės būti de-

Gegužės 21 d. G. 
šaukta pirma pamoka 
pas draugus Ventus.

Susirinko aktorių
Pilnai aktoriui
šimts. Pažymėsiu tik tuos, ku
rie turi užėmę svarbias roles. 
Turtingas ūkininkas — J. Gry
bas, Katriutė našlaitėlė — 
Nelė Ventienė, ūkininkas — J. 
Juška. Barbutė — Elena Bra
zauskienė.

Kaip matonu’, žvaigždės 
aktoriai jau surinkti kuo ge
riausi. Pats veikalas yra labai 
gražus, su daug gražių daine-

Petro ūkininko sūnus Jonas, 
jaunikaitis, palaiko meilės ry
šius su Barbute, bet jis šokiuo
se sutinka Katriutę ir ją labai 
pamyli. Tėvai verčia Joną res

nos ji ūkininko
Katriutė turi turto 
gintarų, 
tėvo grasinimų

ti Barbutę, 
duktė. O

ne-

len-

Jonas 
klauso.

V eikalas-vaizdas giliai 
dantis kiekvieno širdin.

Šis veikalas bus pastatytas 
birželio pabaigoje Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic

Kaip jau visi žinome, G. 
Klimas filmuos šį veikalą. 
Apie liepos pabaigą važiuos į

daug 
ir vis

paga- 
pilnai 

pasekmių

SvelurgimiŲ gynimo komitetas 
rengias pergaliŲ paminėjimui
Sveturgimių gynimo komi

tetas (American Committee 
for Protection of Foreign 
Born) birželio 23 dieną Camp 
Midvale stovykloj turės dide
lį pikniką. Tai bus pirmas va
sarinis piknikas, kuris kartu 
bus, sako komitetas, ir kaip 
pergalių paminėjimas.

Mat, sveturgimių 
komitetas skaito, kad 
niu laikotarpiu kovose 
lines teises bendrai ir
turgimių teisęs ypatingai pa
siekta nemažai laimėjimų.

Ypatingai svarbus

gynimo 
paskuti- 
už civi- 
Už sve

mas tai Aukščiausio teismo 
nutarimai chicagicčio Witko- 
vičiaus ir St. Louis gyventojos 
Antonia Sentner b y 1 o s o. 
Aukščiausias teismas, kaip ži
nia, nutarė, kad teisingumo 
departmentas negali uždraus
ti deportacijai paskirtiems ne- 
piliečiams dalyvauti politinėj 
ir visuomeninėje veikloje.

Vieta, kur vyks piknikas, 
Camp Midvale, randasi prie 
Wanaque, N. J. Įžanga asme
niui tik doleris; vaikams vel
tui.

Apie šį pikniką bus rašoma
laimėji- daugiau ateityje.

Kelionės įspūdžiai
Iš Chicagos į New Yorką į 

L. M. Sąjungos suvažiavimą 
kelionė ilga ir įvairi. Kelias 
geras. Tai nebuvo keblumų ir 
daug laiko- neėmė pasiekti 
Richmond Hill.

Helen Stumbris savo Pakar
pą vairuoja labai sugabiai, ro
dos ir nenusibodo važiuoti.

Pasiekę vietą, radome jau 
valgant vakarienę ir tuoj pro
grama prasidėjo. Programa 
susidėjo iš chorų, duetų ir so
listų. Publikai, matyt, patiko.

Po koncerto susitikau senus 
pažįstamus — A. Bimbą, R. 
Mizarą, Evą Mizarienę, Buk- 
nį, Dr. Petriką ir kitus. Pasi
kalbėjus, surado mums nakvy
nę pas Lisajenę. Ji mus labai 
šiltai priėmė. Pernakvojus pa
vaišino visus. Helen Stumbris, 
Estelle Bogden ir P. Dauderis 
tariame ačiū už 
m ima.

malonu prie-t

Stensler už 
mūsų, Jonui 

po

kitiems, 
gerą 

suva-

Ačiū Mildred 
malonumą dėl 
Grybui už pavežinėjimą 
New Yorką ii* vaišes. Ačiū Ta
dui Kaškiatičiui ir
Parsivežėme į Chicagą 
įspūdį iš Meno Sąjungos 
žiavimo.

Visam Laisvės štabui 
pasekmių vėlinu.

P. Dauderis

TELEVIZIJOJE

gerų

d

Buvo susižeidęs darbe 
Jonas Rušinskas

Kai- kurie stebėjosi, kodėl 
LMS suvažiavimo proga pa
rengimuose nesimatė meninin
ko Jono Rušinsko; tik vieną 
vakarą buvo pasirodžiusi Ai
do Chore K. Rušinskienė, o 
ant rytojaus įvykusiame pa
rengime ir jos nebuvo

Paaiškėjo, kad Jonas buvo 
susižeidęs, tiesa, nepavojin
gai. Gulėjo lovoje, buvo gydy
tojo lankomas. Dabar Rušins
kas jau jaučiasi goriau.

J. ir
Jackson Heights, N. Y.

K. Rušinskai gyvena

Aido Choras dėkingas 
broektoniečiams

Nuvykus į Brocktoną suvai
dinti operetę “Teismo kome
dija” buvom šiltai sutikti. Rū
pestingos šeimininkės pasitiko 
su valgiu ir karšta kava ne
žiūrint kurią valandą grupė 
atvyko. Šimaitis, Ustupas ir ki
ti visu kuo gelbėjb . paruošti 
sceną. Daug gerų žmonių po 
vaidinimo iki vėlumos laukė 
mus parsivesti nakvynių. Visi 
radome gerą pasilsį ir globėjų 
vaišingumą, tarsi būtume jų 
pačių mylima šeima.

■ AidieČiai ilgai ir dėkingai 
minėsime jūsų malonų drau
giškumą.

AIDO CHORAS
Richmond Hill, N. Y.

VVurstcmacher, patyręs (mesinin-* 
kas); prie nupjauslymo kaulų, pa
tyręs. Gera alga tinkamam dar
bininkui. GROTE & WIEGEL, INC, 
73 Spruce St., Hartford, Coną* 
Jackson 2-4640—2-5861.

/• (102-105)

ftapoj Darbininkų—Amžiaus 18-50. 
Patyrimas nereikalingas. Aluminum 
Storm Window Kompanija. Mokanti 
ir suprantanti angliškai. Matykite 
Mr. Epervary, 9-4 P. M. EXCEL- 
LUM ALUMINUM PRODUCTS, 
102—4th Ave., Garden City Park, 
L. I. (103-112)

HELP WANTED—FEMALE

Narnų Darbininkė-Vtrėja. Pat y- , 
rusi; paliudijimai. Puikūs namai. 
Gera alga. Puiki apylinkė Larch-* 
mont, N. Y. Turime ir kitus dar
bininkus prie namų. Skambinkite 
TEnnyson 4-0580. Užmokėsime užj 
paskambinamą (Reverse charges).

(105-107)

For Rent

Išnuomojame dvi krautuves, 30 
Avenue B, arti 3rd St., Manhattane. 
Puiki vieta. Daug žmonių ir trafi- 
ko. Lietuvių, lenkų ir 
venta. Geras biznis, 
renda ir geras leasas. 
kite. CA. 8-0198.

žydų apgy- 
Prieinama 

Persitikrin-

(99-105)

REAL ESTATE
WANTAGH. Mūrinis, Anglų sti

liaus namukas, automobiliams ap
skritas kelias. 2 karams garadžius; 
30x50 basementas; 100x125 plo-i 
tas; 3 miegrūmiai, ugniavietė, 
paneling (protarpis); visi įtaisymai; 
pėksčia į mokyklas. Kelios minu
tės iki vieškelio ir Jones Beach. 
Nori $22,990. SU. 5-2882.

(105-107)

AIDO CHORAS
Visi aidieČiai prašomi at

vykti gegužės 31-os vakarą. 
Greta pamokų, tarime įdomių 
pranešimų. Valdyba

šį sekmadienį, birželio z2 
CBS-TV ir radijo programoje 
“Face the Nation” (ch.2 —4 
vai. po pietų) Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos sekr. 
Nikita Khruščiovas atsakinės 
į amerikiečių laikraštininkų 
klausimus, šis interviu bus 
Kremliuje. Svarbu bus pama
tyti. i

Po miestą pasidairius
73 metų amžiaus Elsie 

Thompson iššoko iš savo 
apartmento devinto aukšto ir 
užsimušė. Policijai paliko laiš
ką, kurio turinys nepaskelb
tas.

Ji gyveno su savo dukra Ja
net.

Bronxo gyventojas Timothy 
O’Hara surado savo 14 metų 
sūnų Anthony nukritusį nuo 
garažo stogo ir užsimušusi,

Kai jis buvo iš namų išėjęs 
ir greit negrįžo, buvo policija 
pašaukta jo ieškoti.

Transit Authority policistas 
Adam Miller paleido areštuo
tąjį, kuomet jis perkando Mil- 
lerio dešinės rankos nykštį. 
Ta proga, pasinaudodamas, 
areštuotasis pabėgo su polici
niu retežiu ant rankos.

Brooklyno Red Hook sekci
joje buvo iškilę tarp jaunųjų 
gengsteriukų muštynės, kurio
se ir lazdos naudotos. Keletas 
jaunukų buvo sužeista, du nu
vežti ligoninėn.

Brooklyn švedų ligoninė pa- 
simojo sukelti $175,000, kad 
užbaigti vienos ligoninės 
lies statybą.

ši ligoninė šiemet mini
50 metų sukaktį. Ta
norima ją padidinti ir geresnį 
ligoniams patarnavimą teikti.

d a-

savo 
proga

Garsusis Bostono Simfonijos 
Orkestras šį rudenį atvyks į 
Brooklyno Muzikos Akademi
ją koncertuoti.

Lapkričio) 15 d. bus pirmas 
čia jo koncertas. Vėliau kon
certai rengiami gruodžio 13, 
vasario 14 ir kovo 21 dęl.

New Yorko spaudojet
“Daily Worker” sveikina iš 

•kalėjimų išėjusius darbininkų 
vadus komunistus — Eliza
beth Gurley Flynn, Alexander 
Bittelman, Louis Weistock, V. 
J. Jerome, Arnold Johnson ir 
Pettis Perry.

Tas laikraštis nurodo, kad 
kalėjimuose dar lieka keturi 
už darbininkų reikalus kovo
tojai komunistai — Robert 
Thompson, Gilbert Green. 
Henry Winston ir Irving Po
tash. Už jų laisvę reikia tęsti 
katnpaniją, sako “Daily Wor
ker”.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Pirmas metinis piknikas, ir oficia
lus atidarymas Liet. Taut. Namo 
Parko, įvyks gegužės 30 (Memori
al Day), Keswick Rd. Pradžia 1 
vai. dieną. Bus visko, ko tik pik
nikui reikią — valgyt, gert, šokt, 
dainuot. Dabar puikus laikas da
lyvauti piknike, yra* gėlių, paukšte-* 
liai čiulba, atvažiavę atgausite svei
katą. 
Taut.

Rengėjai kviečia visus. Liet.
Namo Draugovė. (102-104)

BROCKTON. MASS.

6 kuopos mėnesinis susirin- 
jvyks pirmadieni, birželio 
3 ,d, pradžia 7:30 vai. va-

LLD 
kimas 
‘June) 
kare, Liet. Taut. Namo kambariuo-

Lapkričio 5 dieną newyor- 
kiečiai eis prie balsavimo ur
nų, kad iši'tnkt miesto majorą. 
Jau beveik tikra, kad dabarti
nis majoras, Wagneris, demo
kratas, kandidatuos. Republi- 
konų “Daily News” jau rūpi
nasi. Praeitą pirmadienį to 
laikraščio vedamas straipsnis 
buvo antgalviuotas: “Ar 
Wagneris gali būti nugalė
tas?”

Tas laikraštis sako, kad ne
galima nugalėti Wagnerj išsta
tant liberalinį republikonų 
kandidata, kuris liberalizme 
pralenktų Wagnerj. — reikia 
“tikro- republikono”, tai yra, 
reakcininko, paties “Daily 
News” plauko žmogaus...

Paieškąu giminių Jasiulevičių. Pe
tro ir Andriaus, Antano sūnūs. Prieš 
karą gyveno Brooklyn, N. Y. Lai 
patys atsiliepia, arba apie juos ži
nanti praneškite, turiu svarbių ži
nių iš Lietuvos. Mrs. Anna Jen
sen, 33569 Washington Dr., Yucaipa, 
Calif. (103-107)

MATTHEWA
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OC**QG*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

.--------- :-v . -- ---------

nariai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes 
svarbių reikalų,

Visi 
šiame 
daug 
Laisvės piknikas liepds 4-tą ir mū
sų kuopos piknikas liepos 14-tą. 
Taigi, gerbiamieji nariai, esate pra
šomi dalyvauti ir pagelbėti surengti 
minėtus piknikus.

Finansų rašt. Geo. Shimaltls
(104-105)

turėsime
kaip tai

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

Lietuvių Kalbos

Žodynas
Išleistas Lietuvoje, 990 pusla
pių, kaina $5 00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti ir 
pinigus.

Laisve 
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Parašė L. Prūseika

A

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis

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

Knyga iš 304 puslapių
Kaina tik $2.00 (

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

4 pual. Laisvi. (Liberty) Trečiadienis, geg. (May) 29, 1957




