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KRISLAI
•Dėl Laisvės siuntinėjimo
i Lietuvą
P. Rotomskis Varšuvoje.
Pablo Picasso.
Rockwell Kent.

Rašo R. Mizara

Nemaža žmonių užsakė mū
sų dienraštį savo giminėms bei 
pąžįstamiems Lietuvoje.

Laikraštis yra siuntinėja
mas visiems ir reguliariai tais 

’adresais,, kuriuos užsaką tojai 
davė.

Dabar .mes gauname laišku 
«n.uo kai kuriu jžsakvtoju. kad U * • •
tas ar kitas asmuo jiems rašo, 
jog Laisvės reguliariai negau
nąs. Kiti rašą, kad visai laik
raščio dar negavo.

Alums sunku pasakyti, kaip 
len esama. Tačiau mes užtik 
i iriame kiekvieną, kuris užsa- 
:.ė Laisvę savo žmonėms Lie
tuvoje., kad laikraštis yra re
guliariai siuntinėjamas.

Ir mes gerai žinome, jog 
daugelis žmonių, kuri e ms 
Laisvė siuntinėjama, gauna ją 
leguliariai, nors dažnai pavė
luotai.

Kodėl nereguliariai ją gau
na kiti, mos nežinome.

Daugeliui amerikiečiu lietu
vių buvo gerai pažįstamas Po
vilas Rotomskis, karo metu 
tarnavęs Tarybų Sąjungos ge
neraliniame konsulate Now 
Yorke. Jis, atmenamo, tuomet 
aplankė nemaža Amerikos 
miestų ir kalbėjosi su dauge
liu žmonių.
« Šiuo metu- Povilas Rotoms
kis yra Draugijos kultūri
niams ryšiams su užsieniu pa
raikyti (VOKS) pirmininkas 
Lietuvoje.

Neseniai P. Rotomskis su 
Lietuvos delegacija lankėsi 
Lenkijos Demokratinė jo Res
publikoje. Delegacija išbuvo 
ten apie dešimt dienų.

Neužilgo Lenkijos meninin
kai atvyks į Vilnių su gastro
lėmis. Na, o Lietuvos Liaudies 
šokių ir dainų ansamblis, gir
dėjome, vyks į Varšuvą paro
dyti Lenkijos žmonėms “ką 
jis gali.”

Tokie apsikeitimai kultūri
niais pasiekimais, aišku, su
tvirtins ryšius tarp Lenkijos ir 
Lietuvos.

Manyje dažnai kyla klausi
amas: kodėl tarpį Amerikos 
pažangiųjų lenkų ir lietuvių 
yra tokie silpni ryšiai?

t Kalbėsime vienaip ar kitaip, 
lietuvius su lenkais riša pra
eitis, riša tradicijos.

Pažangiesiems ž m o nėms 
peštis su lenkais “dėl Vil
niaus” (kaip daro “vaduoto
jai”) nėra juk jokios pras
mės. Vilniaus klausimas jau 
seniai išspręstas ir tai žino 
kiekvienas doras, galvojąs 
lenkas.

** Trečiadienio Krisluose pla- 
• tokai buvau apsistojęs ties 

dailininko Pablo Picasso kūri
nių paroda, dabar vykstančia 
New Yorko mieste.

Bet dėl vietos stokos nepri
miniau vieno “mažmožio.“

Dailininkas Picasso norėjo

BRITAI ATŠAUKĖ EMBARGO,-JIE PREKIAUS SU KINIJA
Liba no policija žiauriai 
užgniaužė demonstracijas, 
užmušė virš 10 gyventoji}

Beirutas. — Libano sos
tinėje Beirute įvyko žmonių 
demonstracijos už naciona
listinę politiką, už bendra
darbiavimą su Egiptu ir Si
rija, prieš valdžios pataika
vimą Amerikai ir Vaka
rams bendrai. Valdžia tas 
demonstracijas iš anksto 
uždraudė, ir kuomet jos 
visvien įvyko, policija de
monstrantus puolė.

Per keturias valandas 
Beiruto gatvėse liejosi 
kraujas. Policija užmušė 10 
žmonių ir sužeidė apie 70. 
300 asmenų suimta ir pa
talpinta į kalėjimus. Sužeis
tųjų tarpe randasi du buvę 
premjerai, Saeb Salam ir 
Abdulah Jafi. Salamas pa
vojingai sužeistas, policinin
kas šautuvo buože sutriuš
kino jo veidą.

Demonstracijos prasidė
jo su reikalavimais, kad 
pro-vakarietiška dabarti
nio premjero Solh’o valdžia 
atsistatydintų. Libane ren
giamasi prie .rinkimų, ir de

Alabamoje išteisino d u jaunus 
rasistus,—jie sprogdino bombą 
Montgomery’© negrų bažnyčioje
Montgomery. — Prisaik

dintų teisėjų taryba, džiū- 
rė, susidedanti išimtinai iš 
•baltų, išteisino du jaunus 
rasistus, kurie išsprogdino 
bombą vietinėje negrų baž
nyčioje. Išteisintieji yra R. 
C. Britt jr. ir S. K. Living
ston. Jie išteisinti, nors, sa
ko stebėtojai, nebuvo ma
žiausios abejonės, kad jie 
atliko nusikaltimą.

Kuomet teisėjai paskelbė

atvykti į New Yorką ir pasi- 
todyti savo kūrinių parodoje.

Deja, jo čia neįleido! Jis, 
mat, esąs raudonas. Dailinin
ko neįleido, o jo kūrinius 
Amerikos turčiai smarkiai 
perka. Didesnė parodoje iš
statytų Picasso darbų dalis 
jau yra parduoti Rockefelle- 
riui ir kitiems piniguočiams.

♦

Kitas keistas pavyzdys: 
Maskvoje ruošiama pažan
gaus '• amerikiečio dailininko, 
Rockwell Kent’o, kūrinių pa
roda.

Maskviečiai prašė dailinin
ką, kad jis atvyktų pas i uos 
ir papasakotų apie savo dar
bus.

Rockwell Kent labai troško 
ten vykti, bet jo iš Amerikos 
neišleidžia, neduoda jam pas- 
porto!

Dailininko Pablo Picasso ne
įleidžia, o dailininko Rockwell 
Kent neišleidžia!..

Tegu pats skaitytojas iš to 
susidaro išvadas! 

monstrantai reikalavo, kad 
valdžia atsistatydintų ir 
leistų labiau bešališkai val
džiai laikinai užimti vieta, v 7 
kad užtikrinti, jog rinkimai 
bus labiau laisvi.

Užpuolė amerikietį
Amerikos karinis pasiun

tinys Libane pulk. Robert 
Works sako, kad jam teko 
patekti į riaušių vidurį. Jis 
važinėja Beiruto gatvėmis, 
kuomet minios jį sulaikė. 
Demonstrantai jo paklausė, 
ar jis. amerikietis. Kuomet 
jis atsakė, kad taip, de
monstrantai akmenimis 
sudaužė jo automobilį. Kai 
kurie demonstrantai norė
ję jį patį sumušti, bet keli 
demonstrantu vadai užsto
jo jį ir ragino demonstran
tus laikytis drausmingai.

Prie Amerikos ambasa
dos. buvo išstatytos specia
ls sargybos. Mieste visos 
krautuvės užsidarė, nes sa
vininkai bijojo, kad nera
mumuose gali prasidėti ir 
apiplėšimai.

J j

savo nuosprendį, salėje su
sirinkusieji balti rasistai 
garsiai plojo. Gynėjas ad
vokatas J. B. Hill atvirai 
apeliavo į rasistinius jaus
mus. Jis nebandė įrodyti, 
kad jo klientai nebombarda
vo bažnyčios, — vietoje to, 
jis sakė, kad “nuosprendis 
nustatys, koks bus mūsų 
gyvenimo kelias, ar mes iš
laikysime baltą Pietų gar
bę. . .”

Darbiečiai vis 
stiprėja, torių 
šansai silpnės
Londonas. — Konserva

torių torių viltys likti val
dančia partija Britanijoje 
vis mažėja, — darbiečiai, 
kaip atrodo, darosi vis stip
resni. Visi pripažįsta, kad 
jeigu rinkimai įvyktų rytoj, 
darbiečiai laimėtų ir suda
rytų valdžią.

Pridėtiniai rinkimai da
bar įvyko dviejose apylin
kėse. Deputatų skaičium 
niekas nepasikeitė — toje 
apylinėje, kurią iki šiol at
stovavo toris, toris ir dabar 
laimėjo, kitoje liko kaip bu
vo darbietis. Bet abejose 
apylinkėse torių balsai žy
miai sumažėjo, o darbiečių 
padidėjo. .

Hornsey distrikte Lon
done konservatyvus kandi-

Vėliausios

Pasaulio naujienos
Paryžius. — Katalikų

partijos (MRP), “Liaudies 
Respublikinio Judėjimo” 
politikas Pierre Pflimlin 
(išsitaria Pier Flamlan) 
bando suorganizuoti naują
ją • Francūzijos valdžią. 
Pflimlinas bando įtraukti į 
kabinetą socialistus, nepri
klausomus, radikalus ir t. t. 
Bet klausimas, ar socialis
tai sutiks į kabinetą įeiti.

Londonas. — Visi Brita
nijos laikraščiai, konserva
torių lygiai kaip darbiečių, 
reiškia savo pasitenkinimą, 
kad Britanija platins pre
kybą su Kinija. Darbiečių 
“Daily Herald” sako, kad 
Britanijos nutarimas yra 
beveik “nepriklausomybės 
nuo Amerikos paskelbi
mas”. Britų spauda taipgi 
sako, kad reikėtų plačiau

Po lėktuvo sudužimo, moteris 
viena išsilaikė kalnuose 2 0 
dienų; ji dabar jau išgelbėta

Sinclair, Wyo. — 20 dienų 
atgal Dalton LeMasurier ir 
jo žmona skraidinėjo pri
vatiniu orlaiviu virš Wyo- 
mingo kalnų. Jų lėktuvas 
nukrito Ferris kalnyne ir 
buvo manyta, kad jie žuvo, 
nes nepasisekė orlaivio ske
veldrų surasti, ir manyta, 
kad orlaivis nukrito į kokį 
nors gilų nepasiekiamą 
tarpeklį.

Dabar, po 20 dienų, Mrs. 
LeMarusier surasta gyva. 
Pasirodė, kad jie abu buvo

Buvusi sužadėtinė nušovė bėglį, 
kuris dirbo “ Amerikos Balsui,”— 
jis buvo vedęs vėliau pamylėtą
Washingtonas. — Edith 

Louise Hough, rašytoja, nu
šovė “Amerikos Balso” 
bendradarbį Zurab Abdu- 
shelį. Jinai buvusi jo suža
dėtinė, bet jis pametė ją ir 
vedė kitą moterį.

Abdusheli kilęs iš Tarybų 
Sąjungos. Jis karo metu 
buvo tarybinėje armijoje ir 
pateko vokiečių nelaisvėn. 
Po karo jis liko Vakarų 
Vokietijoje ir paskui išvy
ko Amerikon. Per keleris 
metus jis dirbo fabrike 
Middletown, N. J., iki li955 
metais gavo darbą prie “A

datas 1955 metais laimėjo 
su apie 12,000 balsų daugu
ma, o šiuo/kartu tik su 3,- 
000 balsų. East Ham North 
distrikte darbietiškas kan
didatas laimėjo su žymiai 
padidinta dauguma.

Darbiečiai vis garsiau 
reikalauja, kad būtų pra
vesti bendri parlamentiniai 
rinkimai.

prekiauti su šiaurės Korėją 
ir Šiaurės Vietnamu.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles sako, kad į- 
vykiai Formozoje rodo, jog 
gal reikėtų mažinti ameri
kiečių skaičių užsienio ba
zėse. Ne tai, kad amerikie
čiai neapkenčiami kaip pa
vieniai — to nėra, sako Dul
les, bet jie gal neapkenčia
mi, kadangi jų tiek daug 
yra; . .

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas paprašė 
Vengrijos atšaukti iš A. 
savo karinio pasiuntinio 
atašės asistentą leitenantą 
Karoly Meszaros. Tas pa
daryta atsiliepiant į panašų 
Vengrijos valdžios žingsnį: 
vengrai prašė Amerikos at
šaukti savo karinio atašės 
asistentą kapitoną Gleason.

gyvi, bet vyras buvo su
žeistas ir jis mirė po ke
turių dienų. Jinai kaip nors 
išsilaikė. Valgiui ji turėjo 
tik bent kiek šokolado. Kad 
apsisaugoti nuo šalčio, jinai 
buvo apsivilkusi ir savo mi
rusio vyro drabužiais. Ji 
matė nemažai praskrendan
čių orlaivių, bet negalėjo 
jiems signaluoti.

Ji dabar randasi ligoninė
je, bet manoma, kad pa
sveiks.

merikos Balso’ kaip gruzi
nų kalbos skelbėjas.

Edith Louise Hough nu
šovė savo buvusį sužadėti
nį jos bute, kur jis buvo 
atėjęs.

Londonas. —Britai atme
tė Kipro arkivyskupo Ma
karios siūlymą atnaujinti 
derybas dėl salos ateities.

Minneapolis. — Du reak
tyviniai (jet) orlaiviai su
sidūrė ore per Atminimo 
dienos ceremonijas ir sudu
žo. Vieno lakūnas žuvo, ki
tas iššoko parašutu. Nu- 
kfisdami orlaiviai sužeidė 
11 žmonių.

Londonas. — Nusiginkla
vimo derybos atidėtos iki 
pirmadienio.

Havana. — Kubos sosti
nė dar neturi elektros, ka
dangi dar nepavyko sutai
syti stotį, kurią išsprogdi
no sukilėliai.

Britanijos nutarimas labai 
nepatinka J. Valst., manoma, 

kad britus paseks ir kiti
Londonas. — Britanija 

faktinai beveik atšaukė 
embargo nuo prekiavimo su 
Liaudies Kinija. Britanija 
ir iki šiol jau prekiavo su 
Kinija gan plačiai, bet dau
gybė produktų dar radosi 
ant “uždrausto sąrašo”, o 
dabar uždrausta lieka la
bai mažai — britai parda
vinės Kinijai mašinas, že
mės ūkio mašinas, automo
bilius, sunkvežimius, elek
trinius reikmenis ir, daug 
kitų daiktų, kurių Kinijai 
kaip tik reikia.

Washingtone Britanijos 
nutarimas iššaukė nema
žai nepasitenkinimo. Wash
ingtonas tokio žingsnio iš 
Britanijos laukė ir tai ne
buvo staigmena, bet visvien 
nepasitenkinimas nemen
kas. Ypatingai Washingto
ne nepasitenkinama dė 1 to, 
nes yra žymių, kad kiti Va
karų kraštai, kaip tai Fran- 

Icūzija , Vakarų Vokietija 
ir Italija planuoja platinti 
savo prekybą su kinais.

Tarybų Sąjunga dabar turinti 
didžiulę hidrogeninę bombą,— 

ji galėtų užplūdyti žemynus
Varšuva. — Lenkijos ži

nių agentūra API sako, kad 
Nikita Chruščiovas štai ką 
pasakojęs lenkų žurnalis
tams: *

Tarybų Sąjunga turi di
džiulę vandenilinę bombą. 
Ji tokia didelė, kad Sovietai 
nedrįsta jos išsprogdinti, 
nors Sibire randasi didžiu
liai tušti plotai — jos iš
sprogdinimas būtų per
daug pavojingas. Jei ta 
bomba būtų išsprogdinta 
Šiaurės ašigalyje (poliu-

Naujas miestas 
auga Kaukaze,- 
tai Lermontov
Maskva. — Kaukaze, ne

toli Piatogorko, išaugo nau
jas didelis miestas — Ler
montov (pavadintas didžio 
rašytojo Lermontovo var
du). Šis miestas dabar pir
mu kąrtu pažymimas tary
biniuose žemėlapiuose.

Naujasis miestas randa
si gražioje sveiko oro ir na
tūralinių vehsmių apylinkė
je.

(New Yorko “Times da
ro išvadą, kad Lermontov, 
kaip keli kiti nauji miestai 
Tarybų Sąjungoje, yra a- 
tominio tyrinėjimo centras, 
— ne atominių ginklų ga
mybos, o tik mokslinio ty
rinėjimo, laboratorijų. Kiti 
tokie miestai esą Obnins- 
kas ir Dubno, abu netoli 
Maskvos.)

Valstybės departmentas 
oficiališkai išreiškė savo 
nepasitenkinimą. Pareiški
me sakoma:

“Jungtinė Karalija (Bri
tanija) nutarė, kad ji ilgiau 
negali laikytis saugumo 
kontrolės lygio, eksportuo
jant gaminius į komunistų 
valdomą Kiniją, kuris bū
tų griežtesnis, negu kont
rolė, kuri liečia prekybą 
su Tarybų Sąjunga ir kitais 
tarybinio bloko kraštais. 
Jungtinės Valstijos yra la
bai nusivylusios tuo žings
niu. . .”

Pabrėžta, kad Amerika 
neplanuoja keisti savo nu
sistatymo —kad ji dar vis 
draus prekiauti su Liaudies 
Kinija.

Roma. — Derybos, kurios 
vyko tarp britų ir egiptie
čių apie prekybos santykių 
atnaujinimą, čia tapo lai
kinai nutrauktos.

kad pasaulio vandenynai iš
silietų. Mokslininkai yra 
je), ji ištirpintų tiek ledo, 
apskaičiavę, kad Šiaurės 
ašigalio ledams ištirpus, At
lanto vandenynas pakiltų 
ant 70 pėdų. Du pasaulio 
didmiesčiai, New Yorkas ir 
Londonas, kurie stovi labai 
žemame beveik lygiu su o- 
keanu lygyje, būtų užtvin
dyti.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Vilnius. — “Tiesos” re
daktorius G. Zimanas kartu 
su oficiališka kitų tarybinių 
žurnalistų delegacija lan
kėsi Austrijoje, kur pralei
do kokias dvi savaites. Ta
rybiniai žurnalistai Austri
joje buvo oficialiais sve
čiais.

Žurnalas “Pergalė” da
bar talpina įdomius Zimano 
kelionės įspūdžius.

Vilniuje įvykusiame Pa
baltijo teatriniame festiva
lyje pastatyti keli nauji lie
tuviški veikalai. z Šiaulių 
dramos teatras perstatė V. 
Miliūno veikalą “Vidurdie
nio debesys”, Kauno muzi
kinis teatras perstatė J. 
Grušo tragediją “Herkus 
Mantas”, Panevėžio dramos 
teatras Kosnausko dramą 
“Kuo aš kalta”, Klaipėdos 
dramos teatras K. Sajos ko
mediją “Septynios oškenos” 
ir t. t.

/
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re. Taipgi ir chicagietės 
LKM choro dainininkės, 
Helen Stumbris ir Estelle 
Bogden tik tapo išrinktos 
p a s k u t i n ėmis dienomis. 
Gaila, kad iš anksto nežino
jom ir negalėjom garsinti 
ir pateikti mūsų plačiajai 
publikai žodį apie jūsų da
lyvavimą koncerte ir ban
kete.

Apart jau minėtų daini
ninkų, gražiai užsirekomen
davo Laisvės Choras iš 
Hartfordo, New Yorko Ai
do Choras, pianistės-akom- 
panistės Daratėlė Yudin ir 
Melba Griffin, ir solistės 
Jerry Mikužis, Suzanna 
Kazokytė, Amelia Young, 
koncerto vedėja ir deklama- 
torė Ona Stelmokaitė ir 
banketo pirmininkė Eva 
Mizarięnė. Visi artistai 
gražiai pasirodė ir teikė de
legatams, žiūrovams ir ren
gėjams daug smagumo ir 
grožio.

• • •

Sekmadienį, u ž d a r ant 
LMS suvažiavimą, įvyko 
banketas. Banketo tikslas 
buvo atminimas - pagerbi
mas buvusio LMS centro 
komiteto nario, pianisto- 
kompozitoriaus Prano Ba- 
levičiaus- Jo staigi mirtis 
ištraukė iš mūsų veikimo 
gabų muzikos talentą; bet 
jo nuveikti darbai stovės 
kaip amžinas paminklas.

LMS išleido naują 40 
puslapių knygą “Rinktinės 
Dainos,” kurioje telpa 14 
P. Balevičiaus įvairių dai
nų solistams ir chorams. 
Ta knyga, gražiai apdirbta, 
pirmą kartą pasirodė per 
suvažiavimą. Laike pager
bimo banketo visi daininin
kai sveikino leidinį ir kom
pozitoriaus atminčiai dai
navo dainas iš naujos kny
gos.

Joks parengimas neapsi
eina be darbininkų - darbi
ninkių. Užsitarnavo dide
lės padėkos tos moterys, ku
rios priruošė valgius banke
tui — Mary Wilson ir jos 
pagelbininkės B. Briedienė, 
S. White ir S. Sasna, ir sta
lų patarnautojos Nastė 
Buknienė, Amelia Yuske- 
vich, Nellie Ventienė ir E- 
lena Brazauskienė. Taipgi 
ir gaspadoriai J. Gasiūnas, 
Titanis, J. Grybas, S- Več- 
kys ir K. Bender ir jų pa- 
gelbininkai.

Už puikias gėles, įteiktas 
artistams ir banketo sta
lams papuošti dėkojam P. 
Bechiui ir Mrs. K. Petrikie- 
nei.

Sekr. Mildred Stensler

IŠSPRENDĖ
MES JAU ESAME RAŠĘ apie tai, kad Washingto

ne mirė P. Žadeikis, buvęs smetoninės Lietuvos valdžios 
ministras Washingtone ir, remdamiesi kitų laikraščių 
pranašavimais, sakėme, kad jo vieton Valstybės depart- 
mentas paskirs kitą kurį asmenį “Lietuvai atstovauti”.

Taip ir buvo. LĖKS A organe Garse (š. m. geg. 23 d.) 
skaitome:

“U. S. Valstybės departmentas klausimą išsprendė, 
patvirtindamas laikinuoju atstovu charge d’affairs titu
lu ilgametį pasiuntinybės pareigūną ir patarėją Juozą 
Rajecką. Naujasis atstovas yra gimęs Shenandoah, Pa., 
mokslus/ ėjęs Amerikoje, Lietuvoje ir Paryžiuje, kur 
įgijo diplomatinių mokslų diplomą. . .”

Netenka nei sakyti, kad Lietuvos! vyriausybė šito 
vyro, Juozo Rajecko, nepažįsta, io nežino, su juo jokių 
ryšiu neturi, betgi jis yra paskirtas Lietuvą atstovauti 
Washingtone!

Ras tas J. Rajeckas?
So. Bostono keleivis apie J. Rajecką šitalip rašo:

“Tai yra vienas iš tų Lietuvos jaunųjų ' diplomatų, 
kuris gali išeiti į publiką ir viešai kalbėti, kad Lietuvoje, 
po 1926 m. gruodžio 17 perversmo, jokios spaudos cenzū
ros nebuvo, kad spauda buvo visiškai laisva ir kad vo- 
sokie kitokie tvirtinimai yra neteisingi. Klausiusieji p. 
Rajecko pasaĮkojimų apie Lietuvos spaudos laisvę sakosi 
nesupratę, ar< p. Rajeckas nieko nežino apie Lietuvos ne
tolimą praeitį, ar jis yra labai drąsių akių vyras. Vienaip 
ar kitaip, ar trumpa atmintis ar geros akys, tokie diplo
matai neįkvepia didelio pasitikėjimo”. (Kel., geg. 22 d.)

Tai tiesa !
Bet ką gi Releivis siūlo, kad į be pasitikėjimo asmens 

vietą būtų padėtas žmogus, patikimas?! .Pagaliau, kam 
jis turėtų būti patikimas? Patikimas, mūsų nuomone, 
jis visųpirmiausiai turėtų būti vyriausybei tos šalies, 
kurios vardu jis kalba, kurios vardan jis sėdi, kurios 
vardan jis “užšaldytą” Lietuvos auksą naudoja.

J. Rajeckas, kurio paskyrimą išsprendė Valstybės 
departmentas, aišku, yra to department© žinioje. Jis į 
turės daryti taip, kaip ir ką jam įsakys Valstybės de
partmentas!

DEBATAI, DISKUSIJOS KINIJOJ
~ Iš PEKINO, Kinijos Liaudies. Respublikos sostinės, 

pranešama, jog tos šalies vadovas Mao Tse-tung yra 
pakviestas vizituoti Tarybų Sąjungą. Jis apsiėmė vizi-' 
tuoti, kai tik susidarys tam gera proga.

Lankydamasis Tarybų Sąjungoje, Mao Tse-tung, sa
koma, užsuks ir į Varšuvą tartis su Lenkijos Komunistų 
partijos vadovybe ir su vyriausybe.

Bet ne apie tai mes čia norėjome kalbėti. "Svarbu 
priminti, kad šiandien Kinijoje, partiniuose rateliuose 
vyksta įdomūs debatai, diskusijos labai svarbiais klau
simais. '

Sakoma, šių metų pradžioje Mao Tse-tungas pasakė 
dvi svarbias kalbas, kurios iki šiol dar nebuvo spaudoje 
pasirodžiusios. Tas kalbas, tų kalbų turinį šiandien Kini
joje ir debatuoja, svarsto posėdžiuose, mitinguose.

Spėjama, jog tos kalbos bus išspausdintos laikraš
čiuose, paskelbtos Kinijos žmonėms (ir pasauliui), kai 
jos pereis per diskusijų girnas. Kai ką gal teks papildyti, 
kai ką atimti.

Klausimai, kuriuose Mao Tse-tungas liečia, sakoma, 
yra tokie: (1) Kaip išspręsti klausimus, iškylančius iš 
skirtingų žmonių sluoksnių interesų? (2) Kaip padrą
sinti laisvą mokslo ir meno vystymąsi? (3) Kaip nepri-( 
leisti Komunistų partijai prie subiurokratėjimo, kaip 
sulaikyti ją nuo atsiskyrimo, izoliavimuisi nuo liaudies?

Kinijoje veikia ne tik Komunistų partija, o ir kitos 
•politines^ grupės, kurios įeina į valdžią. Todėl svarbu 
išspręsti5 jų santykiavimo klausimą.

Kinijos komunistinė vyriausybė, vadovaujama Mao 
Tse-tungo, nepripažįsta to dėsnio, kuris buvo Stalino lai
kais praktikuojamas Tarybų Sąjungoje, būtent, kad so
cialistinėje santvarkoje klasių kova turėtų aštrėti, o ne 
švelnėti. Kinijos vadovybė laikosi priešingos tam dėsniui 
nuomonės, nežiūrint to, kad Kinijoje tebėra kapitalisti
nės klasės likučiai ir su jais tenka kovoti.

Kitais žodžiais, Mao Tse-tungas su savo artimais 
bendradarbiais siekias! išvystyti teoriją, sulyg kuria 
būtų vykdomas socializmas, truputį skirtingesnių būdu, 
negu kad buvo praktikuojama Tarybų Sąjungoje.

Sutinkant su dėsniu, kurį paskelbė TS Komunistų 
partijos Dvidešimtasis suvažiavimas, kad į socializmą 
veda ne vienas kelias, tai, kas šiandien yra diskusuoja- 
ma Kinijoje, gali pasitarnauti ir kitoms socialistinėms 
•šalims, — Lenkijai, Vengrijai, Rumunijai ir kt.

Tenka manyti, jog visa tai, tie teoriniai marksisti
niai klausimai, bus diskusuojami, sprendžiami ir Mas
kvoje, kai Mao Tse-tungas ten lankysis.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Šestadien., birželio (June) 1, 1957

Paryžius. — Paryžiaus 
požeminių gelžkelių siste
moje buvo kilęs operatorių 
streikas. Išrodo, kad bus su
sitarta.

Atėnai. — Arkivyskupas 
Makarios turi ambicijų pa
tapti Graikijos premjeru. 
Tas nepatinka dešiniųjų 
partijų vadams.

Tokyo. —Japonijoje siau
tėjo influenzos epidemija. 
Sveikatos ministerija sako, 
kad flu susirgo daugiau 
kaip 30,000.

Parsivežė 1,180 banginių
Maskva. — “Pravda” sa

ko, kad tarybinis laivynas 
parsivežė iš Antarktikos 
vandenų 1,180 banginių.

Por a u Prince. — Haiti 
valdžia sąko, kad ji dabar 
yra koalicinė, apimanti vi
sas partijas, ir kad dau
giau vidujinių kovų .nebe
būsią.

PADĖKOS ŽODIS
Lietuvių Meno Sąjungos 

suvažiavimas ir visos pra
mogos, kurios susirišo su 
juom, gražiai ir sėkmingai 
praėjo.

Gana didelis būrys mūsų 
gerų draugų ir rėmėjų pri
sidėjo prie to įvykio, vieni 
organizaciniai, kiti su savo 
artistiškais talentais, kiti 
gamino valgius, dirbo ap
tarnavimui arba atidarė sa
vo namus ir priėmė sve
čius. Dar kita grupė, atsto
vaujanti pažangaus meno 
mylėtojus per visą šalį, 
stojo į talką su finansine 
parama, sveikinimais.

Kiekvienam tariame šir
dingą ačiū. Jūsų šiltas pri
sidėjimas prie visuomenės 
cįarbo priduos d augiau 
tvirtumo organizacinei me
ninei veiklai, ir numatoma, 

I kad medžiagos ir kūrinių 
leidimas sustiprės. Apart 
kitų, nuoširdžiai sveikino 
buvęs LMS sekretorius Le
on Yonikas: “Sveikinu su
važiavimą ir linkiu viso ge
riausio lietuviu liaudies me
no darb i tote j e! I Igiausvų 
Metu Lietuvių Meno Sąjun
gai su Centru Richmond: 
Kalneliuose!”

Šioj kolumnoj anksčiau 
buvo minėti vardai tų, ku
rie iš anksto prisiuntė svei
kinimus. Iš viso gauta 
$482. Gal visi nepastebėjo, 
tai žemiau įdedam pilną są
rašą sveikintoju:

LKM Choras, Aido Cho
ras (Chicago), Cicero Mo
terų Choras, Aido Choras 
(Worcester), Aido Choras 
(New York), Bangos Cho
ras (Toronto), Laisvės Cho
ras (Hartford), Ex-Mainie- 
rių Klubas, Chicagos Liau
dies Teatras, L M S .Pirma 
Apskritis /(Chicago), LMS 
Antra Apskritis (Mass.), 
LLD 6-ta Apskritis (Penn
sylvania), Clevelando Meno 
Grupė, Floridos lietuviai, 
St. Petersburg 45-ta kuo
pa, Moterų Kultūros Klu
bas (Chicago), Moterų 
Klubas (Rochester), Mote
rų Klubas (Cleveland), Mo
terų Klubas (Hartford), 
Brooklyno Liaud. Teatras, 
Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis; sekamos broliškos 
draugijos: 153 kp. iš San 
Francisco, 19 kp. iš Chica
gos, 13 kp. iš Richmond 
Hill, 22 kp. iš Cleveland, 1 
kp. iš Brooklyno, New Yor- 
ko menininkai; pavieniai: 
N. DoČkienė, C. Stanevich, 
J. -Simanas, B- Kirstukas, 
J. Bagužis, L. Yonik, Drau
gas iš Detroit, Draugas iš 
Miami,, S. Sasna, C. Kisie- 
lis, Jonas Jr., A. Balčiūnas, 
Ona Titanis, C. Bready, K. 
Milinkovich, Mrs. Nemu- 
rienė, J. Grybas, A. Išėmė
jas, C. Alex, I. Bechis, J. 
Myhling, V. Bunkus, P. 
Rainys, P. Rainys, I. Iva
novich, B. Makutėnienė, M. 
Svedžius, O. Kačergienė, M. 
Stakovas, J\ Užubalis, J. 
Staškūnas, A. Paleckis, A. 
Yaras, Ona Mockienė, M. 
Bagdonienė, M. Klebonas,
V. Yudin, J. Kaminskas, V. 
Urbikas, G. Bud ris, F. Bu
drienė, A. Petrukas, K. Dai
nienė, M. Grigienė, A. Jū
riai, S. Misius, S- Staškus, 
P. Grigai, G. Montvilas, S. 
Kanopai.
,\ Dėkojame visiems- ' At
leiskite, jei kur pavardė ne
teisingai įskaityta.

I ....
Į suvažiavimą suplaukė 

skaitlinga grupė delegatų, 
dainininkų, kiti nei neduo
dami* žinot iš anksto, kad 
pribus, kaip Julius Kras-, 
niekas iš Clevelando, Povi
las Dauderis iš Chicagos ir
W, Valukas iš Wilkes-Bar

LMS VEIKLA LITERATURA-MENAS
Prie Nemuno ir Nėries Santakos

Lazdynų Pelėdiai 85 metai. 
Sukaktis atžymėta spaudoje. 
Iškilmingas minėjimas.
Pobūvis rašytojos namuose

Rašo
K. VAIRAS-RAČKAUSKAS

KAUNAS.—Sakoma, kad menas yra 
mokėti gyventi, o aš pasakyčiau, kad dar 
didesnis menas gyventi ilgai ir padaryti 
tą gyvenimą naudingą savo laikinin- 
kams ir būsimoms kartoms. Tokį meną 
parodo mums Marija Lastauskienė, ži
noma mūsų literatūroje Lazdynų Pelė
dos slapyvarde, sulaukusi 85 metų am
žiaus. Ji yra seniausioji mūsų rašytoja 
ir jos jubiliejų minėjome gegužės 17 d.

Marija Lastauskienė gimė 1872 m. 
gegftžės 15 d. Žemaitijoje, Paragių dva
relyje, netoli Tryškių. Jos tėvas daili
ninkas Ivanauskas paliko visą eilę gra
žių savo darbo paveikslų ir portretų. 
Marijos Lastauskienės sesuo Sofija Pši
biliauskienė taip pat buvo rašytoja. Abi 
seserys pasirašinėdavo ta pačia Lazdynų 
Pelėdos slapyvarde. Paragių ūkis buvo 
nedidelis, todėl Ivanausko dukterims 
reikėjo pramokti amato ir savo darbu 
pelnyti duoną.

Marija, ligi 16 metų savo amžiaus 
gyvenusi Paragiuose, su savo seserim 
Sofija, išvyko į Šiaulius. Čia išmokusi 
siuvėjos amato, ji išvažiavo į Varšuvą, 
paskui į Peterburgą ir tuose miestuose 
dirbo kaip siuvėja.

Dirbdama amatininkės darbą, Marija 
išmoko gerai pažinti darbo žmonių būk
lę, jų vargus ir troškimus, ir visa tai 
vėliau atsispindėjo Marijos kūryboje.

1905 metais apsigyvenusi Vilniuje, 
Marija Ivanauskaitė rašė lenkiškai. Se
suo Sofija Marijos apysakas ir apsaky
mus versdavo į lietuvių kalbą, ir jie bu
vo spausdinami bendra abiejų seserų 
Lazdynų Pelėdos slapyvarde.

Nuo 1914 ligi 1922 metų Marija, ne
betekusi savo raštų vertėjos, pati pra
deda rašyti lietuviškai ir po savo kūri
niais pasirašo M. Lastauskienės pavar
de. Ji sukūrė tokias vertingas apysakas, 
kaip “Radybos,” “Upės dovana,” “Lai

R. ŠALUGA

Senasis Vilniaus teatras 
t • 1

Sostinės Vilniaus teatras turi ilgą ir 
įdomią istoriją. Pirmuosius jo pėdsakus 
randame 1574 m. Paskiri vaidinimai 
galėjo būti ruošiami ir anksčiau, Zig
manto Augusto laikais, XVI ir XVII 
amž. Vilniaus teatras nebuvo savaran
kiškas. Nesudėtingus vaidinimus tuo 
metu rengdavo Vilniaus akademija ir 
kolegija (gimnazija). Scenoje jaunuoliai 
lavindavosi lotynų kalboje, įprasdavo 
viešai kalbėti, vartoti atitinkamus ges
tus, kas buvo reikalinga būsimiems sei
mų ir seimelių dalyviams. Tokie pasiro
dymai buvo vadinami deklamacijomis, 
aktais, ekshibicijomis. Vieną kartą me
tuose turėjo būti ruošiamas iškilmingas 
vaidinimas su kostiumais ir dekoracijo
mis. Prieš tai būdavo išspausdinamos 
programos, iš kurių sužinome, kas vai
dinta- Vyravo religinė tematika, bet bu
vo ir politinių vaidinimų, vaizdavusių 
užsienio įvykius. Pažymėtinos temos iš 
Lietuvos istorijos: 1683 m. suvaidinta 
drama “Kunigaikščių sostinė Vilnius, 
Lietuvos metropolis, 1321 m. Gedimino 
įkurta raštijos tvirtovė.” 1687 m. vai
dinta apie “Algirdą, pakeliantį kraujo 
bokalą už skitų, Marso sveikatą” (t. y. 
apie Lietuvos valstybės kovą su toto
riais). Dalis vaidinimų vykdavo Vil
niaus katedroje.

1636 m. Vilniuje buvo suvaidinta pir
moji opera italų kalba “H ratto d’Elle- 
na,” kurią žiūrėjo į Vilnių atvykęs ka
ralius Vladislovas su ispanų pasiunti
niu.

XVIII amž. antroje pusėje prasidėjo 
naujas etapas Lietuvos teatro istorijoje. 
Visuomenėje įsigalėjo mada pamėgdžio
ti visa, kas prancūziška. Kiekvienas di
dikas laikė gero Skonio dalyku turėti or
kestrą ir artistų. Į Vilnių 1785 m. at
važiuoja žinomas Varšuvos teatralas 
Boguslavskis. Oskierkų rūmuose sura
dęs tinkamą salę, jis įkūrė nuolatini pro
fesinį teatrą (rūmai buvo Klaipėdos gat
vėje, sunaikiriti karo metu, liko tik griu

mės griuvėsiuose,” “Jos prakeikimas,” 
‘Šiaurės sostapilėje,” “Auka,” “Burti
ninkė,” “Naujasis takas,” “Kazematų 
sapnas,” “šmėklos,” “Vanjka,” “Už
mirštasis,” “Rūkuose” ir kt. Su jos kū
riniais mūsų skaitytojai susipažįsta iš 
neseniai išleisto Lazdynų Pelėdos raštų 
septynių tomų rinkinio.

Marijos Lastauskienės kūrybos rea
listinė, demokratinė ir XX amžiaus mū-* 
sų literatūroje jai tenka žymi vieta. ♦

Respublikinė ir Kauno spauda plačiai 
atžymėjo garbingą rašytojos sukaktį.^ 
Matėme straipsnius “Pergalėje,” “Tie
soje,” “Literatūroje ir Mene,” “Kauno 
Tiesoje” ir kt.

Gražų Lazdynų Pelėdos — Marijos 
Lastauskienės kūrybos įvertinimą pa
skelbė ‘Pergalėje” Lietuvių Literatūros 
ir Kalbos Instituto aspirantė P. Česnule
vičiūtė. Ji savo disertacijos tema pasi
rinko Ladynų Pelėdos kūrybą.

“Literatūroje ir Mene” (Nr. 20, ge
gužės 18 d.) pluoštą atsiminimų patie
kia Marijos Lastauskienės duktė Stasė* * 
Matulienė. Tame pat laikraštyje ran
dame nuoširdų tarybinių rašytojų svei
kinimą, po kuriuo pasirašo 24 rašyto; ♦ 
jai. Čia sakoma, kad “Ladynų Pelėdos 
kūrinių liaudiškumas, gilus, demokra
tiškas, šiltas dėmesys ir meilė papras
tam darbo žmogui tvirtai atlaikė de
šimtmečių bandymus, stiprino literatū
roje kritinio realizmo pozicijas slogios 
buržuazinės reakcijos Lietuvoje me
tais.”

Iškilmingas lazdynų Pelėdos—Mari
jos Lastauskienės jubiliejaus minėjimas 
buvo suruoštas Valstybinės Respubliki
nės Bibliotekos didžiojoje salėje.

Jubiliatė, amžiaus naštą nešdama, 
nepasiduoda jai: ji pati pakopė į III* 
aukštą, pati, savo dukterų padedama, 
nusileido nuo III aukšto, juokaudama, 4 
pasikalbėdama su palydovais, nesutikda-, 
ma sėsti į fotelį, kad būtų užnešta ir 
žemyn nunešta. Ją stebino ir jaudino 
didžiulė šviesi ir erdvi salė, pilnutėlę 
žmonių—rašytojos artimųjų, jos talento 
gerbėjų, jos kūrinius skaitančio jaunimo.

(Tąsa ant 3 puslapio)

vėsiai)- Boguslavskio trupėje buvo 22* 
žmonės, jų tarpe: primadona M. Jasins
kienė, pirmasis Vilniaus režisierius A. 
Miežinskis, komikas J. Hempinskis, pir-< 
moji lenkiškos operos dainininkė J. Deš- 
nerienė ir kt.

Teatras Klaipėdos gatvėje veikė apie 
10 metų. 1798 m. turtuolis D. Moravs- 
kis perstatė šalia buvusius Radvilų rū-f 
mus (dabar Liudo Giros gt. Nr. 8) ir 
suorganizavo naują pajėgią trupę. 1805 
m. teatrui pradėjo vadovauti garsus dai- 4 
nininkas ir aktorius Motiejus Kažinskis. 
Jo laikais Vilniaus teatras su dideliu psk 
sisekimu gastroliavo Maskvoje ir Peter
burge.

1810 m. Moravskio našlė įsteigė antrą1 
teatrą rotušėje (dabar Dailės muziejus). 
Tačiau jis negalėjo konkuruoti su senuo
ju, vadinamu “Didžiuoju” teatru- Mo-* 
ravskienės trupė nestatė operų ir baleto 
ir greit užsidarė. Po to rotušėj vaidin- 1 
davo tik mėgėjai ir atvykę gastroliuoti/ 
artistai. 1845 m. carinė valdžia, nore- 
dama paimti vaidinimus savo įtakon, nu
tarė įsteigti bendrą miesto teatrą. Didelė 
rotušės salė buvo perdirbta. Miesto te- ■ 
atras rotušėje išbuvo iki 1924 m. Spėk-* 
takliai iš pradžių vyko rusų ir lenkų kal
ba. Čia pirmą kartą pastatyta Moniuš- 
kos “Halka,” vaidinta Gribojedovo “Vai;- , 
gas dėl proto,” Gogolio “Revizorius” ir 
kt. Nuo 1863 m. lenkiški spektakliai 
buvo uždrausti.

XVIII-XIX amž. visuomenė mėgo teat
rą, bet artistų negerbė, scenos darbą 
laikydama nerimtu. Mirus artistui, ku
nigai jo nelydėdavo ir nedalyvaudavo 
laidojant. Laidotuvių eisenos būdavo 
negausios, be vainikų ir kalbų. Tuome-’^ 
tinė visuomenės moralė smerkė akto- | 
riaus profesiją. Nežiūrint į tai, senasis 
Vilniaus teatras išugdė daug gerų scej 
nos meistrų. Jie išgarsino Vilniaus te- C 
atrą gastrolių metu Varšuvoje, Maskvo- ** 
je, Peterburge, Gardine ir kituose mies
tuose.

(Iš “Švyturio”) t /'f* / 4^'
. ■ L. . ...2. . \ .1 ___a____ K '



JONAS KAšKAITIS

Nuo seminarijos iki Amerikos
(ATSIMINIMAI)

(Tąsa)

Jo laiškas man truput; bakstelėjo pa
šonėm Gavau laišką ir nuo Juozo Vrub- 
liaucko, tai to paties, ką pirmutinis pasi
rašė maldos prašymą karalienei. Jis pa
metė gimnaziją penktoj klasėj, dirbinėjo 
kiek vaistinėj ir išvažiavo Į Pskovą į ag
ronomijos institutą. Jo adresą žinojau 
dar iš gimnazijos. Tai Vrubliauckas irgi 
•mane truputi pabarė už “dvasišką semi
nariją” ir stebėjos, kad aš, išėjęs astuo
nias klases, įlindau “seminarijos urvan”. 
Taip ir parašė —urvan. . . Jo laiškas irgi 
hiane truputį sugėdino.
, Net ir Juozas Mėlis parašė iš Kijevo 
universiteto. Tas pats maldingasis Mė
lis, kurį visi manė būsiant ne tik kuni
gu, bet ir vyskupu. Mėlis daugiau rašė 
apie universitetą, kaip įdomu medicinos 
mokytis. Seminarijos nekliudė. Vistik ir 
jo laiškas padarė man savingo įspūdžio.

.Rašė, ir Juozas Buzelis iš Mintaujos. 
Su juo artimiau susieidavom. Labai ga
bus ir gudrus vaikinukas, netolimas kai
mynas iš Lietuvos: aš antazaviškis, jis 
tuoj dusetiškis, gretimos parapijos.

*1 Skierstonas parodė turįs įmest Anta
no Paurio laišką. Tuoj man dingtelėjo: 
Paurioko laiškas adresuotas Maskvon, 

* vaistininko dukteriai, jo buvusiai mer
ginai. Tai matai, kas čia dedasi. Tas šel- 
mukas Pauriokas savo mylimosios gra
žuolėlės nepametė, nepamiršo. Nu nu. Į- 
domu. Skierstonui aš apie tai nė žodžio, 
tik pats sau pagalvojau.

. Kitą kartą Skierstonas parodė man 
Pauriui laišką iš Maskvos. Apvaliom rai
dėm, moteriška ranka rašytas adresas, 
ant rožinio voko, kurs smarkiai kvepė
jo parfumu. Aha, manau sau: romansas 
tebesitęsia. Nu nu. Įdomu, įdomu.

Ir dar šį tą sužinojau iš Skierstono. 
Pasiklausiau, ar ir kunigai čia valgo tą 
patį valgymą, kaip ir klierikai. Nu ne, 
atsakė: kunigam visai kiti puodai, kitas 
^maistas. Jis kaip tik ir patarnauja prie 
kunigų stalo. Kai kada ir man jis paduo
davo kokį atliekamą nuo kunigų stalo 
daiktelį: kokį džiovinėlį, pyrago žiaune- 
lę, cukraus gabalėlį.

Skierstonas ir kai ką nupirkęs parneš
davo iš miesto ir pritykojęs paduodavo 
tam ir kitam klierikui, — vis dažniau kai 
ko užkąst.

9
Ir man kartą buvo maloni staigmenėlė. 

Pasakė man kas, kad svečių kambary 
nori kas tai su manim pasimatyt. Nu, 
bra, manau sau: kas čia dabar galėtų 
būt, manęs aplankyt? Jokių' lankytojų 
dar nesu turėjęs. Įeinu nedrąsiai, suta
nos skverną prilaikydamas. Žiūriu: 
kiurkso atsisėdęs, kaimiškai skrebeliais 
apsivilkęs, Kazys Trapnauckas. Tai tas 
pats meistras, ką mums pirkelę pastatė. 
Pasisveikinom. Sakė, atvažiavęs Kaunan 
su kokiu savo reikalu, tai ir man atve
žęs dovanėlę nuo sesers ir jos vyro. Gied
raičiai jam įdavę atvežt štai šitą obuo- 

, lių dėžutę. Dar pasikalbėjom kiek, padė
kojau jam gražiai ir nusinešiau tą medi
nę dėžutę, padėjau sandėly. Tikrai būda
vo gera bet kada sukrimst obuolį, kartu 
su Avižoniu.

Kai turi bet ko užkąsti savo skrynelėj, 
labai smagu esti ir malonu. Pasimaišy
davo ten tas ar kitas klierikas, atėjęs 
pasiganyt sandėlio patamsy. O tas mūsų 
nelemtasis kurmis, kun. Liaudanskis, ne
kartą ir aprėkdavo vieną, kitą išeinantį 
jš ten ir gal dar bekramtantį klierikioką, 
pilvagamiais, “pasibrzuchais” išpravar- 
džiuodavo. O ne, tai per tą “vilko akį” 
duryse šnipinėdavo, ką ten mes veikiam 
savo kambarėly. Visa tai po truputį kė
lė ir ugdė atsparumo bei priešiškumo 
jausmą.

Tokį jausmą kai kada padidindavo dar 
ir kitas kunigas profesorius, kun. Liau- 
sas, irgi didelis lenkįninkas ir lietuvių 
neapkentėjas “ksiądz Lauš”. Puikus, 
augalotas gražus, juodbruvis vyras, 
raudonas, gerai atsiganęs, lieme
ningas ir sprandingas. Jis irgi mėgdavo 
kokią menką priekabėlę surast ir tave 
paniekint.
' Mūsų antram kurse buvo neblogas 

♦draugas klierikas Lumbis, nuo Daugailių 
paeinąs. Stambaus, tvirto sudėjimo vy
ras. Jis negalėdavo ištarti kai kurių 

♦garsų, lyg jam būtų perstoras liežuvis.
Einame kartą koridorium keli klierikai, 
o ten pasisukime stovi pasipūtęs teologi
jos prof. Liausas. Žvilkt, žvilkt didelėm, 
baltom akim. Nepatiko jam kas ten

Lumbio išvaizdoj: kelios sagos sutanoj 
neužsegtos, batai nešveisti, gal ir eise
na ir povyza nevisai poniška. Ir subarė 
jis už tai Lumbį, prie mūsų visų, tuoj 
kukliai nuščiuvusių, išsitiesusių, žinoma, 
vis lenkiškai. Paklausė vardo pavardės. 
Lumbis atsakė, švebeldžiuodamas:

— Kazimierz Lumbis.
O Liausas įžūliai ir įžaidžiai pamėg

džiodamas, būk tai neprigirdęs, košia 
pro dantis:

— Jak, jak, Kacimeč Zumbryš?
Supainiotas Lumbis, atsigriebia, vėl 

pakartoja, kuo geriausiai galėdamas, o 
teologijos išdidusis skelbėjas dar kan
džiau jį bado suterliotais žodžiais, net 
mums koktu pasidarė klausyt. Galvą iš
šaukiamai, atžariai ir pergalingai atme
tęs, galop mostelėjo tik. Suprask, eikit, 
eikit sau, jūs, lietuviški liurbiai.

Štai tau žmoniškumo pavyzdys, krikš
čioniško kuklumo pavyzdys. Teologijos 
stulpas, dievo žodžio aiškintojas, “the- 
ologia moralis ’, “teologia pastoralis”, 
“theologia generalis” profesorius. . . 
Kaip šauniai jis pademonstravo bažny
tinį principą ir savo mokytojišką orumą.

(Bus daugiau)

Prie Nemuno ir Nėries
(Tąsa-nuo 2 puslapio)

Prezidiume matome Kauno Miesto 
Partijos Komiteto atstovą Driską, Vyk
domojo Komiteto Pirmininko pavaduo
toją J. Narkevičiūtę, svečius iš Vilniaus 
rašytojus Eugenijų Matuzevičių ir K. 
Borutą, Baltarusijos poetą Anatolijų 
Astreiką, atvykusį į minėjimą, Kauno 
rašytojus S. Čiurlionienę, Adomą Ląstą, 
T. Šuraviną, K. Vairą-Račkauską, jau
nųjų rašytojų sekcijos atstovus. Publiko
je—Bibliotekos darbuotojai, skaitytojai, 
jaunimo atstovai. Į minėjimą apsilankė 
Juozas Urbšys su žmona Mašietaite- 
Urbšiene ir daug daug man pažįstamų 
ir nepažįstamų žmonių. Čia pat artimie
ji jubiliatės giminės — dukterys, anū
kai, praanūkai...

Pranešimą apie Lazdynų Pelėdos — 
Marijos Lastauskienės gyvenimo ir kū
rybos kelią padarė P. Česnulevičiūtė. Po 
to sekė visa eilė nuoširdžių sveikinimų 
su gėlėmis su dovanomis su gražiai į 
odos viršelius įrištais adresais. Sveiki
no Lietuvos Tarybinių Rašytojų*Sąjun
gos vardu poetas Eug. Matuzevičius. 
Toliau jubiliatę sveikino : Valstybi
nės Respublikinės Bibliotekos ko
lektyvas, Pedagoginės Literatūros lei
dykla, IV, V, XXII Vidurinių mokyk
lų mokiniai, VII Vidurinės mokyklos li
teratų būrelis, Žemės Ūkio Akademija, 
Dailės Muziejus, Kombinatas “Dailė,” 
Vinco Kapsuko vardo spaustuvės darbi
ninkai, Kauno Vidurinė Dailės Mokykla, 
Stepo Žuko vardo Taikomosios Dailės 
Mokykla, Dailininkė Mozūraitė - Klem- 
kienė (įteikusi Lazdynų Pelėdai jubilia
tės biustą), Kauno Muzikinio ir Dra
mos Teatro kolektyvas, Kūno Kultūros 
Instituto vardu gyd. Tiknienė palinkėjo 
jubiliatei parašyti apsakymų iš sporto 
srities...

Po iškilmingo minėjimo sekė kukli, bet 
labai jauki koncertinė dalis, kurią atliko 
Kauno Gruodžio vardo muzikos mokyklos 
studentai : Dalė Klangevičiūtė, Ona 
Glinskaite, Euliogija Veršelytė, Vytau
tas Jurkštas ir kt. Programoje buvo 
Šuberto, Šumano, Masnės, Čaikovskio, 
Tallat-Kelpšos kūriniai ir lietuvių liau
dies dainos.

Minėjimas baigėsi jaukių pobūviu ju
biliatės namuose (Donelaičio gt. 28-a, bt. 
4), kur susirinko artimiausi Lįazdynų 
Pelėdos—Lastauskienės giminės ir bičiu
liai, svečiai iš Vilniaus ir iš Minsko. Po
būvio metu dalyvavusius nustebino Laz
dynų Pelėda, padeklamavusi labai ilgas 
ištraukas iš Adomo Mickevičiaus poemos 
“Gražina” ir iš kitų to poeto kūrinių.

Baltarusių poetas Astreiką deklamavo 
keletą savo eilėraščių, apdainuojančių 
gamtą, žemės ūkio darbus, darbo žmo
gaus triūsą, kuriuo siekiama žmonių ge
rovės, pasaulio taikos ir laimės. Minėji
mas baigėsi nuoširdžiais linkėjimais il
giausių metų ir geriausios sveikatos!

Nesivelinkite, Laisves Prieteliai
Tuojau pasisakykite, kad stojate į Lais

vės prietelių eile, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, /pasisakykite, 

po kiek galite mokėti j mėnesį, ir pradėkite 
darbą.

MIRUS

Petronėlei Mineikienei

Rochester, N. Y.—Pažmonys

Netekom širdingos bendrakeleivės, kultūros- 
apšvietos mylėtojos, rėmėjos ir skleidėjos. Ilsė
kis, drauge, kilniai savo gyvenimo kelionę atli
kus, malonią, šviesią, pavyzdingą atmintį gy
viems palikus.) Gaila jūs netekus.

Reiškiame širdingą užuojautą liūdinčiai šei
mai, giminėms ir draugams.

; ' A. M. SUKASKA1,
i . i

Worcester, Mass.
I
I ■ .

MIRUS

Petronėlei Mineikienei
Gražiu pažangiu keliu savo gyvenime kelia- 

vus, kultūrą, apšvietą, meną mylėjus, visuome
nei naudingą !šeimą išauklėjus, ilsėkis ramiai, 
Petronėle, savo pasirinktos tėvynės žemėje. Gai
la jūs netekus.:

Reiškiame širdingą užuojautą liūdinčiai šei
mai ir draugams.

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS
Il-ROJI APSKRITIS

Massachusetts

So. Boston, Mass.
DĖMESIO

Birželio 6 dieną vakare 
bus ALDLD 2 kuopos svar
bus s u s i r i n k i m as, 3.18 
Broad w a y . Komitetas 
'prašo visus narius šiame 
;susirinkime dalyvauti.

Reikalas itin s v a r b u s 
mums, dienraščio Laisvės 
piknikui prisiruošimas, ku
ris įvyks'-ketvirtadienį, lie
pos 4 d. Brocktone. Reikės 
nutarti, kiek važiavimui į 
pikniką busų imsime. Tu
rintieji savo automobilius 
irgi dalyvaukite, kad žino
tumėm, apie kiek galės au
tomobiliais n u v a ž i u o t i. 
Taipgi, kuo ir kaip prisidė
sime prie b r o c k t oniečių, 
idant ten viskas sklandžiai, 
pasekmingai būtų atlikta.

“LAISVĖS” VAJUS
Telpančios atskaitos bylo

ja, būk čia tai ne southbos- 
toniškių reikalas. Betgi ti
krovė yra ši: jei geidžiame 
Laisvę gauti kasdien, tai 
savanoriškai sau jos prenu
meratą pakelkime pagal iš
galę. O jei patys nenorit 
savo didesnę ar mažesnę 
dovaną siųsti, tai priduoki- 
te daugiau draugui Juozui 
Butkui- Jis priims ją ma
loniai ir pasiųs Laisvei.

SUSIRGIMAI
Elzbieta Čeikienė paslydo 

ant laiptų ir skaudžiai už
sigavo. Dabar jau vaikšto 
pagijusi.

Drg. Antanas Jankus, se
niau ilgai sirgęs ir buvęs 
operuotas, vėl susirgo. Prie
puolis ištiko. Nors kiek 
atsigavo, bet dar dešinės 
rankos nevaldo gerai. Yra 
viltis atsitaisyti.

GRĮŽO Iš FLORIDOS
Draugai Jonas ir Helena 

Žekoniai jau apie prieš dvi 
savaites grįžo iš saulėtos 
Floridos. Paliko ten savo 
namą, gražų sodą, kuriame 
floridiečiai kartais poky- 
lėlius rengdavo, ir tris avi
lius bitelių kitų priežiūroje.

O draugai Niukai kiek 
anksčiau grįžo.

Jie visi atrodo truputį 
saulės įkaitinti, rudesni, 
sveikesni, gajesni. O t, tai 
dabar čia pašlijusios vei
kiančiųjų gretos ir susti
prėjo. Aist

Miami, Fla.
AUKSINĖS VESTUVĖS

Stasys ir Marijona Mei
sonai susituokė g e g u ž ė s 
mėn., 1907 metais, Easton, 
Pa. Vestuvių pokylis įvy
ko namie, su užkandžiais 
prie lietuviškos muzikos ir 
šokiu.

Stanley Meisonas dirbo 
fabrike aksomų' audėju. Ir 
taip, slenkant metams po 
metu, susilaikė šeimos—Al- 
donos,. Vaidelės ir Ievutės 
(Eva)- Susitaupę kiek ka
pitalo,! 1913 metais su visa 
savo šeima išvyko į Lietu
vą, į Plungės miestą, pas 
savo švogerį Kučinską, ku
ris turėjo ten linų verpimo 
fabriką. Bet po metų laiko 
įvyko pirmasis pasaulinis 
karas. Vokiečiams užpuo
lus plėšt Lietuvą, Meisonai, 
kaip A m e r i k o s piliečiai, 
vargais negalais buvo pri
versti išvažiuoti su visa šei
ma į Latviją, į Rygą, ir ten 
būti, iki susitvarkė doku
mentus grįžimui į Dėdės 
Šamo žemę Ameriką. Su
grįžo atgal į Eastoną, Pa.

Gyvenimas pradėjo eiti 
senąja vaga. Dukros lankė 
mokyklas, o tėvai darbavo
si audimo fabrike. Įsigijo 
kelis namus, bet, užstojus 
nedarbui, vėl teko nukentėt 
—prarast gyvenimo namus.

Jauniausia dukra Eva 
ištekėjo ir apsigyveno Wa
terbury, Conn. Tai ir tėvai 
nusikraustė pas žentą. Na, 
ir Stasys Meisonas gavo 
darbą vienoj dirbtuvėj Wa
terbury.

Po kelių metų, 1948 m., 
Meisonai atsikraustė į Mi
ami nuolatiniam apsigyve
nimui. O po metų kitų įsi
gijo savo locną pastogę po 
numeriu 3220 S. W. 25th 
St., Miami, Fla-

Š. m. gegužės 25 d. visos 
trys dukros suvažiavo pas 
tėvus ir iškėlė jiems auk
sines vestuves. Vaišėse da
lyvavo artimiausi draugai. 
Ta proga suteikta jiems 
daug dovanų ir iš kitur pa
sveikinimų. O ir iš tolimos 
Lietuvos prisiųsta gintari
niai karoliai su linkėjimais 
gyventi dar kita tiek.

Tai tokia maždaug trum
pa istorija draugų Meisonų. 
O šių žodžių t rašytojui teko

šeštadienį, 8-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
si vėlinti atsilankyti.

Rengimo Komisija

Baltimore ir Apylinke
Puikiausia proga linksmam laiko praleidimui

Didysis 
LAISVES PIKNIKAS

Rengia Am. Liet. Literatūros Draugijos 25 kuopa

Birželio 16 June
Pradžia 11 vai. ryto, muzika nuo 3:30 iki 8:30

Puikią Idainų programą duos žymūs menininkai

Aidsietyno Kvartetas iš New Yorko

Taipgi Finų Merginų Grupė
Dainuos ir šoks savo tautiškas dainas ir šokius 1

VIETA SLOVAK NATIONAL HOME & PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

J. P. Lekavičiaus orkestrą šokiams. Įžanga 75c.

Kviečiame ne tik baltimoriečius, bet ir iš tolimes
nių kolonijų atsilankyti. Mums labai linksma, kad 
philadelphiečiai puikiai rengiasi masiniai dalyvauti 
piknike. Linkime, kad tas paskatintų ir kitas kolo
nijas dalyvauti šiame piknike.

Rengimo Komisija

KELRODIS: Iš Philadelphia, Pa., imkite kelią No. 40 ir valiuokite 
iki Baltimorčs, privažiavę pirmą gatvę—Kresson St., sukite po kai
rei ir važiuokite iki Lombard SI.; privažiavę Lombard St. sukite 
po kairei ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesįai iki Holabird Avenue; 
čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei bus 
pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp—po dešinei. Iš miesto 
galima važiuoti 26th St. karu ilf<i Holabird Avė. Išlipę eikite i 
vakarus pusę mailčs. O busą No. 20 Dundaik reikia imti ant Bal
timore St., ir jis priveža ki jikniko vie* :s.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia temyti orlaivių iškabas, 
kurios tiesiai veda i pikniko vietą.

BROCKTON, MASS.
šeštadienį, birželio 15, yra rengiamas drau- 

ž ’ giškas vakarėlis, nuo kurio pelnas yra skiriamas 
sukėlimui Laisvei $10,000. Bus Liet. Taut. Na
mo parke. Winter St. ir Keswick Rd., Montello, 
Mass. Pradžia 7-tą valandą vakare. -

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

) žmonės. Geo. Shimaitis
4

dalyvauti abiejose vestuvė
se — Eastone ir Miamėje. 
Jis linki Meisonams sulauk
ti deimantinių vestuvių.

V. J. Stankus

Seni žmones daugumoje 
yra inervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų! 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisves naudai parengi
mus del pasilinksminimo.

Lietuvių Kalbos
, Žodynas

Išleistas Lietuvoje, 990 pusią- , 
pių, kaina $5 00. Kartu su už- ; 
sakymu prašome prisiųsti ir 
pinigus.

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

3 pusi. Laisve (Liberty) Šeštądien., birželio (June) 1, 1957



BOSTON, MASS. Į HELP WANTED MALE

APIE ĮVYKIUS MASS. 
VALSTIJOJ

Mus, Massachusetts pa
žangiečius, Meno Sąjungos 
konferencijos dalyviai kaip 
ir pabare už nedalyvavimą 
konferencijoj. Pabarimas 
gal vietoj. Bet Worcester ie
čiai, mat, pasišovė tą dieną 
surengti savo šaunaus Ai
do Choro metini koncertą, 
tikėdamiesi k o n f erencijos 
proga kaip staigmeną gau
ti pagalbinių spėkų iš Chi- 
cagos, kurios, mums sako
ma, yra aukštos kokybės. 
Deja, išvadoje mes turėjo
me pasitenkinti tik Wor
cester] o Aido Choni ir so
listais.

Kada tai Mildred Stens- 
ler skundėsi, kad lietuviš
kos dainos ir melodijos per 
daug himniškos, monotoniš
kos, aimanuojančios ir tt. 
Tiesa, Worcesterio Choras 
yra senas choras. Iš seno
viniu kokiu 60 dainininku 
liko tik saujelė, bet ta sau
jelė su gerais balsais, o- 
svarbiausia, kad jie turi už 
vadovą giliai sumanų-talen- 
tingą, muzikai atsidavusį 
ir jąja gyvenantį-alsuojan- 
tį Joną Dirvelj. Kada jis 
atsistoja prieš chorą, rodos, 
lyg magnetinis polius su
kristalizuoja dainini n k u s 
ir savo mostais ištraukia iš 
dainininku viską geriausia, 
ką tik jie turi, arba įdeda- 
įkvepia į jų balsus tyrumą, 

z apvalumą ir spėką. Čia 
dingsta monotonija, aima
nos ir skundai. Jų dainos 
pavirsta Į džiaugsmą, į 
meilę gyvenimui ir kviečia 
klausovus su jais gyventi, 
džiąugtis ir mylėti.

Klausantis jų dainų, tik 
viena nuoskauda kutena at
mintį: Kodėl, o kodėl mes 
tokiu Jonu Dirvelių neturė
jom tada, kada buvom pil
ni virpančios gyvybės, jau
nuoliško patoso ir kada 
klausovu buvo ne šimtinė ar 

NEW HAVEN. CONN.
FATHER’S DAY

Tėvų pagerbimo diena 
(Father’s Day) visai arti. 
Ar jūs būsite tėvams pa
gerbti parengime? Žinome, 
kad būsite! Tad prašome 
jsitėmyti Laisvėje vietą ir 
dieną, kada tai įvyks.

Diena — birželio 16 d. 
Laikas 2 vai. popiet. Vie
ta — Indian Grove Parke, 
Jones Hill Rd., W. Haven, 
Conn. Iš W. Haveno rei
kia važiuoti Platt Ave. Pri
važiavus naują mokyklos 
pastatą, reikia sukti po de
šinei.

Į parengimą-pietus įžan
ga tik $200. Lietus ar 
giedra, pietūs vistiek įvyks. 
Blogas oras nepakenks, nes 
daug turime pastogės. Vi
sa tai rengia tėvai ir užtik
rina good time visiems.

Turime, vieną ligonį, ku
ris serga jau apie du mėne
sius, tai Jonas Alešiūnas. 
Sako, jau eina sveikyn. 
Džiaugiasi nors tuo, kad 
jam Laisve ateina laiku, 
tai ją ir po keletą kartų 
perskaito. Mes jam linki
me greit pasveikti.

Turime keletą bedarbių, 
kurie galėtų dirbti, bet am
žius neprileidžia dirbti tokį 
darbą, kokį moka. Sunku 
senesnio amžiaus darbinin
kui!

Nors ir pavėluotai, bet 
tenka priminti, kad “Vasa
rio apvaikšciojime” Lietu
vos nupirkimui buvo sukel
ta $300- Bet kur tie pinigai

dvi, bet tūkstančiai?!
Duetistų Onos Dirvelienės 

ir Jono Sabaliausko aš jau 
negarbinsiu, nes jie ir be 
manęs išgarbinti, bet ir jie 
turi sudėti auką savo dėkin
gumo ant Jono Dirvelio au
kuro...

Staigmenukė koncerte 
buvo pasirodymas May 
Meškienės su Paruliūte. 
Meškienė seniau buvo Aido 
mokytoja, tada, kada choras 
buvo jaunas ir skaitlingas, 
ir Paruliūtė, jos proteguo
jama mokinė — choristė ir 
solistė. Jauku buvo prisi
minti senuosius laikus. Čia 
taipgi išstojo kaip solistas 
seniau buvęs choristas Blo- 
žis. Jeigu jis pastoviai dai
nuotų, būtų neblogas daini
ninkas. Priminimui seno
sios Lietuvos su jos slėpi
ningomis vasaros naktimis, 
So. Bostono Stasio Pauros 
vyrai sudainavo keletą liau
dies sutartinių.

Savaitė laiko prieš šį 
koncertą į Brocktoną buvo 
■atskridęs Brooklyno Aido 
Choras su operete “Teismo 
Komedija?’ Massachusetts 
žiūrovai operetes myli ir 
todėl skaitlingai atsilankė. 
Svečiai buvo šiltai priimti. 
Malonu buvo visus juos 
matyti ir jiems dešinę pa
spausti, bet viena nuoskau
da žiūrovų širdyje — tai 
tragiškas trūkumas vyrų 
solistų vadovaujančiose ro
lėse Brooklyno Aide. Ko- 
kokios piktos dvasios laiko 
uždariusios Joniką, Iešman
tą ir gal daugiau tokių? 
Nežiūrint to, mes newyor- 
kiečius mylime ir jų laukia
me. Turime atiduoti kredi
tą Mildred Stensler už jos 
įdedamą darbą ir pastangas 
palaikyme choro krūvoj, ne
žiūrint trūkumų. Paviršu
tiniai žiūrint, pas brookly- 
niečius moterys dominuoja. 
Teko pastebėti ir Ievutės 
darbo vaisiai pagalbiniame 
darbe. Arėjas 

dingo, tūi nė rengimo ko
misija nežino. Kai jų pa
klausi, tai atsako: “viskas 
sutvarkyta.”

Ateity reikia žiūrėti, kad 
nebūtų duodami pinigai 
tiems, kurie su žmonių nuo
mone ir jų aukotais pini
gais nesiskaito. JSK.

Lawrence, Mass.
D. J. atsako man, kad 

nebuvo iš Worcesterio ko
respondencijos, kurią aš 
minėjau, jam atsakydamas. 
Aš daviau jam atsakymą, o 
jį patvirtino ir draugė Kar- 
sonienė savo padėkoje, kuri 
tilpo Laisvėje po laidotu
vių. , J

Kai mūsų miesto žmonės 
pamatė Laisvėje D- J. ko
respondenciją, tuojau pa
skambino, sakydami: Žiū
rėk, kas Laisvėje parašyta! 
Žiūrėjau ir nusivyliau, kad 
tokie' dalykai buvo. Man 
gaila,- kad dėl to reikia 
dienrašty Laisvėje vesti po
lemiką. Mūsų draugų to
kie užgauliojimai ir kriti
ka nėra gera, naudos jie 
neduoda.

Tai ir baigiu polemiką.
Iki pasimatymo apskričių 

piknike, kuris įvyks birže
lio 9 d. Maple parke!

S. Perikauskas
(Šį S. Penkausko raštą 

mes sušvelninome, nes jis 
buvo parašytas, mūsų nuo
mone, per aštriai. Pasaky
sime tiek: abudu judu—D. 
J. ir S. P.—esate teisingi, 
tačiau bartis, polemizuoti 
neverta. Kurie skaitėte J.

LIETUVIU TARPE
LDS piknikas birželio 16
Visi, LDS nariai iš plačios 

New Yorko apylinkės; turėtu 
ruoštis dalyvauti savajame 
piknike sekmadieni, birželio 
16, Kasmočiaus sode, Great 
Neck, N. Y.

Pikniką ruošia LDS Trečio
ji apskritis bendrai su vietinė
mis kuopomis. Visos kuopos 
kviečiamos pasidarbuoti, kad 
daugiau publikos sutraukti Į 
pikniką. •

Tos kuopos, kurios daugiau 
bilietu iš anksto parduos, 
gaus po didesnę pelno dali. 
Tai proga kuopms padidinti 
savo iždus.

Brooklyniečiai jau turi bo
są kelionei pasisamdę ir bilie
tus pardavinėja. Bus smagu 
visiems kartu keliauti i pikni
ką. < ' '

Kas nors nori pasipinigauti
Liuda Mikulskytė, prie Lie

tuvių Kultūrinio Centro pikie- 
tavusi ir muštynėse dalyvavu
si, dabar Vienybėje praneša, 
kad jai. “aukos nereikalingos 
ir asmenys, kurie jas renka, 
nėra niekeno įgalioti“.

Atrodo, kad jos vardu kas 
nors nori pasipinigauti. Au
kas renka ir savo kišenėn, de
da...

Rep.

Žodelis iš Dzūkijos
Rojui M i z arai:

Gimtosios Dzūkijos knygos 
mylėtoji] vardu sveikinu jus, 
brangus rašytojau, 62-ju gi
mimo' metinių proga, linkiu 
sėkmės darbe ir laimės asme- 
niame gyvenime!

Kancleris,
Varėna, Rajoninė 
biblioteka

SERGA
Kovas dar tebėra ligoninėje

Juozas Kovas vis dar ligo
ninėj^ Jam. vėl davė kraujo, 
bet ir po kraujo įleidimo jau
čiasi silpnas. Už puskvortę 
kraujo jis moka jau $50. Pir
miau mokėdavo $35. Už įlei
dimą daktarui pirmiau mokė
davo po $10, jis mano, kad 
dabar ir daktarui jau buk pa
kelta kaina.

Juozas Kovas yra Williams
burg General Hospital, 757 
Bushwick Ave., Brooklyno, 
rūmas 201. Lankymo valan
dos dienom nuo 2 iki 4 v., va
karais nuo 7 iki 8 v.

Jį vargina sunkus kosulys, 
trukdo miegą ir silpnina. Dak
tarai kosulio nesulaiko, gal 
nenori perdaug vaistais var
ginti ligonio.

Prie progos užsukite Juozą 
aplankyti.

P. B.

M. Karsono šeimos padėką, 
galėjote suprasti, jog dėl 
to, kad velionio Karsono 
laildotuvėse nebuvo daug 
žmonių, Lawrenco draugai 
nekalti, kalčiausias buvo 
graborius. Jis, matyt, ne
susipažinęs su tuo, kaip lai
dojami žmonės krematori- 
jose, manė, kad į kremato- 
riją negalima daugeliui 
lydovų mirusįjį lydėti, 
to jis ir neorganizavo 
detojų. Krematorijose 
laidojant mirusįjį kaip 
galima iškilmingai laidoti, 
su daugeliu žmonių, todėl, 
kad ten esti salės, kur gali
ma pakalbėti, galima pa
reikšti lydėtojų nuomones 
Na, baigkime šią polemiką, 
nes ji, pagaliau, prie nieko 
gero neveda. Lawrencieciai 
turėtų nepykti ant D. J. už 
pastabą, o D. J. turėtų bent 
dabar suprasti, kaip viskas 
buvo, kodėl taip įvyko. — 
Redakcija.)'
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New Yorko spaudoje
“World-Telegram” bendra

darbis Fred Sparks, kuris ilgoT 
ką laiką praleido Tai van e 
(Formozoje) dabar rašo apie 
tenykščius įvykius. Jis sako, 
kad ko kito negalima buvo ti
kėtis, kad amerikiečiai patys 
atsakingi už neapykantą, kuri 
prieš juos ten viešpatauja. 
Tarp kitko Sparks sako:

“Nuo 1951 metų Form ozą 
yra niekas kitas, kaip ekono
minė ir militarinė kolonija.“

Sparks sako, kad amerikie
čiai, kaip kariškiai, taip civi
liai, Taivane elgiasi kaip ko
lonijoje, kad jie atvirai rodo 
panieką vietos gyventojams, 
kad jie tokie pat arogantiški, 
kokiais praeityje Azijoje ir 
Afrikoje būdavo britai.

Amerikiečiai Taivane drau
gauja tik savo tarpe. Jų bu
tuose gali būti matomi kinai 
— bet tai vis tarnai. įskaitant 
senukus patarnautojus, arba
tos servuotojus, kurie, nepai
sant savo amžiaus, yra vadi
nami “boys”.

“World-Telegram yra kon- 
servatyviškas gan reakcinis 
laikraštis. Spausdinti tokią 
karčią tiesą apie Taivaną 
jam be abejo nemalonu, kaip 
nemalonu ir kitiems didla-

Picasso paroda 
vis sutraukia 

daug lankytoju
Picasso 'kūrinių paroda Me

ri e r n i š k o me n o m u z i e j u j e su
traukia labai daug lankytojų. 
Muziejaus direkcija sako, kad 
niekad tokių minių -.nebuvo 
muziejuje, apart Van Gogh 
parodos, kuri vyko keleri me
tai atgal. Parodą lanko ne tik 
nevvyorkiečiai, bet atvyksta 
ekskursijos ir iš kitur, ypatin
gai Philadelphijos, Bostono ir 
t. t.

Praeitą savaitgalį muziejų 
aplankė arti 8,000 žmonių.

Daugiausia stebėtojų su
traukia ir jie ilgiausiai stovi 
prie didžiulio Picasso kūrinio5 
“Guernica”. Tai baltaį-pjfkąi 
juodas kūrinys, vaizduojantis 
simboliniai žiaurų ’bombarda-' 
vimą, kurį Frąhcūi padėjusie
ji naciai Ispanijos pilietinio 
karo metu pravedė prieš tai
kų Guernicos miestelį. Tas 
bombardavimas p r a v estas, 
kaip vėliau iškelta, kad nusta
tyti, “kaip bombardavimas pa
veikia civilinius gyventojus“. 
Guernico neturėjo nei vieno 
fabriko, nei vieno kito karinio 
taikinio.

Beveik visi išstatyti paveiks
lai priklauso įvairiems pasau
lio muziejams ir jie čia tapo 
sutraukti šiai parodai. Bet 
“Guernica” priklauso pačiam 
dailininkui Picasso. Mat, jis 
nenori jokiam muziejui jį 
parduoti, nors jam buvo siū
lyta apie $250,000 — jis sako, 
kad nori sulaukti to laiko, kai 
Ispanijoje bus nuverstas Fran
co režimas ir jis galės pado
vanoti “Guernicą’’ Prado mu
ziejui Madride.

Beje, “Guernicą“ Picasso 
nupiešė specialiai Ispanijos 
respublikos (lojalistų) pavil
jonui tarptautinėje pasaulio 
parodoje 1937-ais metais Pa
ryžiuje.

iMATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

pia.ms, kurie, betgi, dabar pri
versti iškelti teisybę. Iki šiol 
vis buvo vaizduojama, kad 
Taivanas tai beveik savotiškas 
rojus, kur su gausia Amerikos 
ekonomine" pagalba Čiangas 
įvedė gerbūvį ir tvarką, kur 
visi amerikiečius mylį ir t. t. 
Dabar visi pripažįsta, kad ne
apykanta prieš jankius, kaip 
prieš kolonialius išnaudotojus 
atėjūnus, stipri.

“Times’’ apie įvykius Tai
vane parašė kelis vedamus 
straipsnius. Jų, pamatinė min
tis : reikia reformuoti ir gerin
ti amerikiečių užsilaikymą to
kiuose .kraštuose kaip Taiva
nas, bet pagrindiniai viskas 
turj likti kaip iki šiol — apie 
karinių jėgų ištraukimą nei 
kalbos negali būti.

Iš visų New Yorko laikraš
čių tik “Daily Workei;“ daro 
išvadą, kad Taivano įvykiai 
rodo, jog amerikietiškai oku
pacijai Taivane turėtu būti 
padarytas galas ir Amerika 
turėtų nustoti remti karupci- 
jos pilną čiango režimą, ku
rio nenori Taivano žmonės, 
lygiai, kaip nenori didžioji 
Kinija.

Siuvėjai išgavo 
šiek tiek naujy 
mažu pagerinimy

Amalgamated Cloth ing 
Workers or America organas 
“Advance” skelbia, kad unija 
išsikovojo derybose su savi
ninkais kai kuriuos pagerina
mus, bet negalima sakyti, kad 
jie dideli. Svarbiausias daly
kas, kuris kelia nepasitenkini
mą eiliniuose siuvėjuose, tai, 
kad unijos vadai sutiko, kad 
algos liktų tokos pačios, ne
pakeltos, nors numatyta, kad 
kasmet derybos gali būti at
naujintos. Kontraktas pasira
šytas trejiems metams.

•Išsikovoti pagerinimai yra 
šie:

k Washington p gimimo diena 
nuo . dabar bus apmokama 
Šventė;

Ligos kompensacija p’alkęL 
ta nuo $24 savaitei iki $27;

Ligoninės kompensacija pa
kelta nuo $11 dienai iki $14.

800 darbininkų atstatė
Pennsylvania geležinkelio 

linija New Yorke atleido iš 
darbo dar 800 savo darbiniu- 
kų. Dauguma jų yrą krovikai 
ir valytojai.

Laiškas iš Lietuvos

su 
la-

Mūsų buvusio nuoširdaus 
laisviečio draugo Sungailos 
žmona (našlė) E. Sungailienė 
gavo laišką iš Lietuvos nuo sa
vo giminią, kuriame randame 
gražių lietuvškų sentimentų. 
Jį todėl čia talpiname. Laiš
kas skamba:

Miela teta, pusbroliai,
Atvažiavęs iš Kauno tėvelis 

atvežė jūsų laišką su taip 
liūdna žinia, kad mirė dėdė. 
Ten pat laiške buvo įdėta 
karpa iš laikraščio “Laisvė’ 
laidotuvių aprašymu. Mes 
bai nuliūdome1 sužinoję tą 
nią ir labai nuoširdžiai užjau
čiame visus, ir ypatingai tave, 
brangioji teta.

Pilnai suprantame tą didelį 
skausmą ir pergyvenimus, 
r.pie kuriuos rašėte savo laiš
ke. Bet, miela teta, mes neno
rime sutikti su jūsų žodžiais, 
kad dabar likote viena. Taip, 
jūs netekote ■ labai brangaus 
žmogaus, bet su jumis liko sū
nūs, duktė, anūkai ir kiti arti
mieji. Liko jūsų broliai Lietu
voje, kurie sužinoję apie švo- 
gerio mirtį visi suvažiavo 
Kaune pas brolį Vincą (mūsų 
tėvelį) ir labai jį apgailėjo, 
daug kalbėjo apie jus, jūsų

Po miestą pasidairius
Valstijinis namų komisijo- 

nierius J. P. McMurray pa
skelbė, kad 'jo raštinė Brook- 
lyne suteiks veltui visokius pa
tarimus dėl namų pagerinimo. 
Special is namų technikas bus 
Far] W Jimerson projekte, 
Linden Blvd, ir Bristol St. Jis 
galės suteikti namų savinin
kams daug patarimų, kaip sa
vo namus pertaisyti, taipgi 
galės ir apskaičiuoti, kiek to
kie pataisymai kainuotų.

M in i m as J i m erson pro j ūk
tas yra organizuotas koopera- 
lyviu ' pamatu Amalgam eitų 
mėsos kapotojų darbninkų 
unijos AFL-CIO.

•
Miesto taryba išsirinko nau

ją tarybos narį, demokratą 
James F. Dulligan iš Queens 
pavieto. Jis užims pasitrauku
sio II. Quinn vietą.-

II. Quinn pasitraukė iš tos 
vietos todėl, kad buvo kalti
namas turėjimu ryšių su tam 
tikromis kompanijomis ir su
darydamas prielankias toms 
kompanijoms sąlygas gauti 
gerai apmokamus miesto kon
traktus turėjęs sau naudos.

Namų komisionieriaus pa
vaduotojas B. P. Rogers Įsakė 
23 šeimoms išsikraustyti iš ke
turių aukštų namo, 1836 
Third Ave., N. Y. Jis sako, 
kad šis namas nebetinkamas 
žmonėms gyventi.

Namo savininkė Rose Wer
ner buvo įspėta kelis kartus, 
kad jinai namą taisytų. Ji ig
noravo įspėjimą. Tai dabar 
namas bUs uždarytas, o savi
ninkė bus atsakomybėn pa
laukta. Bet kur dėsis tos 23 
šeimos ?

Rafael Martinez, 28 metų 
amžiaus, užsilipęs ant 6 aukš
tų namo stogo grasino nušokti 
žemyn. Pribuvusi policija ir 
kunigas bandė jį nuo to atkal
bėti per 90 minutų. Pagaliau 
policistas, slaptai prie jo prisi
artinęs, pagriebė ir neleido 
užsimušti.

Martinez tąpo nuvestas Bei-, 
1 c v u e 1 i go pj p|n tyriu ė j i m u i, 
k p d ėįj jį Wp k&j o n u s i ž u d y t i.

♦ *•. < •
Emil lacubovskis mirtinai 

peršovė savo meilužę Mrs. Ve
ronica Parry ir jos sūnų John, 
taipgi sau krūtinėn suvarė 
kulką.

Vėliau policija rado Mrs. 
Parry laiškutį, kuriame jinai 
atžymi: jeigu kas su ja atsi
tiktų, tai bus jos meilužis Emil
kaltas. Atrodo, kad ji norėjo 
savo meilužio atsikratyti.

Šeimą, apie tai, kad praėjo 
keturiasdešimt metų kaip iš
keliavote iš savo gimtojo kraš
to ir niekad jo neužmiršote.

Mums asmeniškai buvo la
bai malonu sužinoti iš laikraš
čio, kad dėdė buvo pažangus 
veikėjas, dalyvavo lietuvių 
darbininkų s u s i v i e nijimo 
draugijoje, buvo uolus “Lais
vės“ skaitytojas. Ir labai liūd
ni laikraštyje pasakyti žo
džiai, kad netekome dar vieno 
veikėjo (Sungailos).

Mes žinome, kad jauni 
žmonės-lietuviai, gimę ir augę 
Amerikoje, mažai ką težino 
apie savo tėvų gimtąjį kraštą, 
apie jo senovėje didingą pra
eitį, vėliau apie ilgas kovas 
dėl laisvės, dėl spaudos, dėl 
šviesesnio gyvenimo. Jie ma
žai težino apie mūsų mylimus 
poetus ir rašytojus tokius kaip 
Maironis, Salomėja Nėris, 
apie puikias liaudies dainas, 
kuriose skamba tiek daug 
švelnumo, tyro sielos grožio ir 
išminties. Viso to niekad nega
lima užmiršti ir nemylėti kas 
yra gimęs ir augęs Lietuvoje. 
Ir dėl to mums labai gaila Jų 
žmonių, kuriems visa tai buvo 
žinoma, kurie visa tai brangi
no. O velionis dėdė priklausė

4 pusi. Laisvi (Liberty) Šeštadien., birželio (June) 1, 1957
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Raidžių jrėžimui anl sidabrinių *■ 
indų ir auksinių daiktų. Šaukite :»r
rašykite paduodami savo patyrimą 
ir paliudijimus. Tiffany & Co., 727 * 
5th Ave., New York 22. *

(107-113)

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

HELP WANTED—FEMALE •

Namų Darbininkė-Viieja. Paty- 
rūsį; paliudijimai. Puikūs namai. ’ 
Gera alga. Puiki apylinkė Larch-* 
mont, N. Y. Turime ir kitus dar
bininkus prie namų. Skambinkite 
TEnnyson 4-0580. Užmokėsime už, 
paskambiriimą (Reverse charges).

(105-107)

BUSINESS OPPORTUNITIES

PARSIDUODA GROCERY STORE 
—Yonkers, N. Y. Yra ir kitų da- / 
lykų pardavimui; pastovus, seniai 
įsisteigęs biznis; geros sąlygos, gera 
ateitis, nelimituotos potencijos. Pri
vatus savininkas. Pirmas pasiūly- . 
tojas $5,000 bus savininkas. P. O. ! 
Box 261. SP. 9-7084, Hartsdale, 
N. Y. (106-112)

RESTAURANTAS. 5L dienų savai-'1 » 
tė, dirbtuvių srityje, privatus savi
ninkas, gerai įsisteigęs. Gera atei
tis, nelimituota potencija. Pamaty
kite persitikrinimui. Geias lysas, 
prieinama renda, žema pardavimo • 
kaina. YO. 9-8960 — 3-5 P. M., 
Yonkers, N. Y. (106-108)

N. Y. UNIJOSE
Viešbučių ir restoranų dar

bininkų unija (Hotel & Res
taurant Union) jau nekuris 
laikas kasmet duoda premiją 
asmeniui, kuris labiausiai pa
sidarbavo Amerikos žmonių 
gerovei ir demokratijos gilini
mui. Bryzas duodamas pagal 
populiarų balsavimą — visi 
unijos nariai balsuoja, patie
kia savo siūlymus. Unija turi 
27,000 narių.

šiais metais dauguma uni-» 
jistų pasiūlė, kad premija bū* 
tų įteikta jaunam drąsiam 
negrų pastoriui Kingui, kuris 
Montgomery mieste, Alabg- 
moje vadovavo autobusų boi
kotui.

Premija įteikta Kingui čia 
vietoje tam tikrose iškilmėse. 
Jam duotas garbės pažymėji- 
rhąs. ir taipgi $500 čekis. Tą 
suma jis vietoje pažadėjo pa
aukoti NAACP darbuotei.

PRANEŠIMAS "
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradieriį, birželio 4 d., 7:3tf 
vai. 'vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill. • Visi nariai kviečiami daly
vautu Kurių duoklės nemokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt. Valdyba

(106-107)*

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

DVIRAČIŲ
Mūsų sandėlis pilnas. Turime 

parduoti Schwinn, Hector, Co
lumbia ir tt. Didysis English 3 
speed Sturmey ' Archer, $?6.95. 
20 inch air tires. Ratai $24.50. 
Visi dviračiai sutaisomi ir sude
dami. Vakarais, iki 9 v. v. Sek
madieniais iki 5 v. v.
STUYVESANT BICYCLE & TOY 

142 First Ave., N. Y. C.
AL. 4-5200

Išrodykite gražiai to$e vestu
vėse ar parengime, 
naujame visiems 
tojams. Turime 
ir kitų vakarinių 
nos prieinamos.

GRAND TAILORS
83-05 Grand Ave., Elmhurst, L.

HA. 9-8266.

Mes patar- 
Queens gyven- 
tuxedos, frakų 
kostiumų. Kai-

prie tokių žmonių, kurie ne
užmiršo Lietuvos.

Miela teta, mieli pusbroliai, 
labai nuoširdžiai prisidedame 
prie jūsų liūdesio ir^iunčia^ ■ 
m e karštą sveikinimą 4š pava
sariu žydinčios Lietuvos.

Eleonora ir Vladas 4
Žukai

1957.IV.27.




