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KRISLAI
Povilas Dauderis.
“Už Ispanijos laisvę.” 
Jdomi knyga.
“Garsui” 40 metų.

Rašo R. Mizara

Ketvirtadienio Laisvės lai
doje mano Krisluose, minint 
praėjusi savaitgali pas mus’ 
čia Įvykusiu koncertu atlikė
jus, praslydo čikagietis Povi
las Dauderis, ilgametis da.ini- 

»ui n k as ir veikėjas.
Be kitu (laimi, jis gražilti at

liko AL Petrausko (žodžiai 
J. Janonio) “Kalvi.” 

t I — •—•
žymus Lietuvos žurnalistas 

.Tonas Bulota sutaisė knygą 
“Už Ispanijos laisvę.”

Apie ją Lietuvos spaudoje 
skaitome:

“Knygos Įžangoje — Ispa
nijos kovu dalyvis K. Preikšas 
apžvelgia Ispanijos kovu po
laidi, nušviečia lietuviu daly
vavimą šoje kovoji* už Ispani
jos laisvę. Ispanijos frontuose 
kovėsi daugiau kaip 50 lietu
viu. Knygoje Įdėti lietuviu-ko- 
votoju portretai, nutraukęs 
ii žiupsneliai ju atsiminimu.

Su atsiminimais dalyvauja 
*1G autorių, kai kurio iš iu yra 
žuvę Ispanijoje* ir Didžiojo 
Tėvynės karo metais, čia skai
tome žymaus lietuviu pažan
gaus žurnalisto ir rašytojo A. 
Jasučio, paaukojusio savo gy
vybę už Ispanuos laisvę, re
portažus, A. Bulotos, ' E. La
pinsko, V. Micolmacherio, P. 
Paraščiako, J. Pavilonio, A. 
Slapšio, P. šaduikio, M. šein- 
Lergo, V. šimenso, J. Šimu- 

. 1 ausko-šimukonio, S. Talalio, 
A. Tamošiūno. P. Ulevičiaus, ♦
A. Zilbergo ir kitu atsimini
mus.

“Išleisdami š i atsiminimu 
yinkinĮ, mes didžiuojamės, kad 
ir mūsų nedidelė tauta, — sa
koma Įžangoje*, — šiandien 
Įeinanti Į galingą tarybiniu 
tautu seimą, Įnešė savp indėli 

»Į kovą prieš fašizmą tolimoje* 
ispanu žemėje.“

“Už Ispanijos laisvę” išleido 
Lietuvos Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla.

Be abejojimo, tai Įdomi kny
ga. Būtu miela ją gauti ir pas 
jnus.

.Gražus būrys ir Jungt. Vals
ai ju ir Kanados lietuvių jaunų 
vyrų buvo nuvykę Į Ispaniją 
respublikai ginti. Kai kurie jų 
ten padėjo savo galvas, kiti 
grįžo sužeisti; kai kuriems tų, 

•kurie gynė Ispanijos respubli
ką, reakcionieriai ir šiandien 
neduoda ramybės, O talentin
gas žurnalistas, ispanų karo 
veteranas, Juozas Sakalas, 
prieš kelis metus mirė Chica
go j e.

Gaila, kad nieks iš mūsų ša
lies jaunų vyrų lietuvių, grįžu
sių iš Ispanijos, neišleido savo 
atsiminimų. •

Gal būt dėl to kaltė krinta 
ant mūs visų, kad nesistengė
me juos paskatinti, kad nedė
jome pastangų veteranams pa

gilėti tokį veikalą paruošti.

LRKSA organas “Garsas” ši 
mėnesį mini savo 40 metų su
kaktį

O Katalikų Susivienijimas 
savo amžių skaito 70 metų. 
Vadinasi, 30 metų gyvavo be 
savo organo.

“Garso” redaktorius yra

Vengrijos vyskupai padeda 
liaudies valdžiai veikloje 
už pasaulio taikos reikalą

ILG* Flynm 
laisvėje

Budapeštas. —Tuo tarpu, 
kai kardinolas Mindszenty 
dar vis randasi Amerikos 
ambasadoje, kur jis pasis
lėpė kai}) liaudiškos Veng
rijos valdžios priešas, kiti 

I katalikiški vyskupai elgia
si visai kitai}). Grupė vys
kupų po arkivyskupo Gro- 
eszo vadovybe Įsteigė orga
nizaciją, kuri pavadinta 
“Opus Paeis” (“Taikos, dar
bas”). Naujosios organiza
cijos tikslas būsiąs! telkti 
tikinčiuosius Vengrijos ka
talikus i veiklą už-pasauli
ne taika. Pirmame tos or
ganizacijos pareiškime, ku
rį kunigai skaitė iš sakyk
lų, vyskupai sako, kad pas
tangose už taiką tikintieji 
katalikai pilnai remia ko- 
___ (—------------------------------------------------

AFL-CIO pašalino skalbyklų dar. 
uniją, priėmė naujas taisykles 
apie demokratingumę ir švarumą

Washingtonas. — AFL- 
CIO pildomoji taryba pri
me naujas taisykles apie de- 
mokratingumą ir švarumą 
darbo unijose, tai yra, prieš 
raketierinius ir kitokius 
suktingus elementus, kurie 
veikia kai kuriose unijose. 
Tos griežtesnės taisyklės 
nukreiptos vyriausiai prieš 
vežikų uniją, bet kol kas 
ji nepašalinta. Mat, pačioje 
vežikų (tymsterių) unijoje

Generalinis streikas 
vėl šaukiamas Kipre

Nicosia. — Pogrindinė 
nacionalistų organizacija 
E O K A vėl šaukia 24 valan
dų generalinį streiką. Strei
kas šaukiamas^ kad protes
tuoti prieš britų delsimą 
pabaigti visokias nepap
rastas apgulos ir karo sto
vio pobūdžio taisykles, ku
rios vyrauja Kipre.

Roma. —- čia prasidėjo 
Britanijos ir Egipto dery
bos dėl normalių’ prekybos 
santykių atsteigimo. Egip
tas reikalauja, k#d prieš 
atnaujinant prekybos san
tykius, Britanija pasižadė
tų teikti reparacijas už per 
invaziją padarytą žalą.

Matas Z u.jus.
Ką gi galima šiam laikraš

čiui ir jo redaktoriui prikišti?
Galima tai: Apie Tarybų 

Lietuvą skaitytojas ten neras 
nė vieno palankesnio žodelio, 
nė vienos objektyviškesnės ži
nelės. O šmeižtų apie mūsų tė
vų kraštą pilna.

Kodėl taip ?
Kodėl dienrašty Draugo, 

kurį redaguoja LRKSA prezi
dentas šimutis, kai kada Įtal
pinama apie Lietuvą viena ki
ta žmoniškesnė žinia, o “Gar
se” vien tik šmeižtai?

Jeigu L. šimučiui nėra grie- 
kas kaikada baltą pavadinti 
baltu, tai. kodėl M. Zujui vi
suomet tenka baltą vadinti 
juodu ?!...

munistinę Vengrijos val
džia, t- \

Roma remia Mindszenty
Vatikanas išleido pareiš

kimą, kuriame sakoma, 
kad -kardinolas Mindszenty 
yra “dvasinis didingos 
Vengrijos tautos vadas”. 
Manoma, kad Vatikanas šį 
pareiškimą išleido kaip tik 
tuo metu, kad parodyti, jog 
remia Mindszenty, o ne ar
kivyskupą Groeszą.

Budapeštas. —Du sukili
mo dalyviai nuteisti mirti
mi. Iš viso po sukilimo liau
dies teismai nuteisė mirti 
76 asmenis, bet 38 bausmė 
įvykdyta. • > 

auga judėjimas už suktin- 
go prezidento Becko paša
linimą ir AFL-CIO vadovy
bė tikisi, kad patys veži
kai apvalys savo uniją.

Tuo tarp, betgi, nutari
mas padarytas pašalinti iš 
AFL-CIO Skalbyklų darbi
ninkų uniją (International 
Lau n d r y W o r k e r s Union), 
kuri turi 85,000 narių. Ve
žikų unija turi apie 1,500,- 
000 narių.

Nuteistais mirti
Budapeštas. — Teismas 

nuteisė mirti A. Praszmay- 
erį, sukilėliu vadovą, ku- 
ris buvo generolo Maletero 
adjutantas. Jis vadovavo 
sukilėlių būriams pačiame 
Budapešte. Jo vadovaujami 
sukilėliai atliko visokius 
žiaurumus prieš žmones.

Pekinas. — Kinijos parla
mentas susirinks į posėdį 
birželio 3 dieną.

Filipinai jau 
uždraudė K. P.

Manila. — Per ilgą laiką 
čia buvo kalbama apiė tai, 
kad bus uždrausta Komu
nistų partija. Faktinai ji 
ir iki šiol buvo kaip ir. už
drausta, nors komunistai 
buvo teisiami ne vkaip ko
munistai, o kaip hukbala- 
hapsai (partizanai). Dabar 
partija ir oficiališkai už
drausta. Pravestas įstaty
mas, pagal kurį valdžia ga
li bausti už priklausymą 
partijai sunkiomis kalėji- 
minėmis bausmėmis, o už 
organizavimo darbą — mir
ties bausme. Kadangi bet 
kokia darbuotė partijoje 
gali būti vadinama “orga
nizavimu”, tai, kaip tai nu
rodo Filipinų spauda, už bet 
kokią komunistinę veiklą 
dabar galima bausti mirti
mi.

Elizabeh Gurley Flynn
New Yorkas. *— šian

dien, šeštadienį, iš kalėji
mo išeina Elizabeth Gurley 
Flynn, 66 metų amžiaus 
Amerikos darbininkų judė
jimo veteranė. Ji atsėdėjo 
kalėjime trejų metų 
bausmę, kuri jai buvo duo
ta po Smith o aktu. Ji pra
dėjo kalėti 1955 metų sau
sio mėnesi ir bausmė tapo 
automatiškai kiek sutrum
pinta už gerą užsilaikymą, 
kaip to reikalauja- įstaty
mai.

Elizabeth Gurley Flynn 
yra svarbiausia tarp komu
nistu vadu, kurie buvo ar- 
ha yra kalinami po Smitho 
įstatymu. Fosteris nebuvo 
teistas dėl savo amžiaus ir 
silpnos sveikatos.

Sekmadienį iš kalėjimo 
išeina A. Bittelmanas ir L. 
Weinstock.

Millerio byla 
užbaigia, bet 
be sprendimo
Washingtonas. — Dra

maturgo Millerio byla už
baigta, bet teisėjas spren
dimo nepadarė, tik paskel
bė, kad nuosprendis bus 
padarytas vėliau. Kaip ži
nia, kaltinimas prieš Mil
ler j, kuris dabar yra skai
tomas žymiausiu Amerikos 
dramaturgu, buvo, kad jis 
paniekino kongresinį ko
mitetą, nes atsisakė įvardy
ti savo ideologinius praei
ties draugus, pažangius ra
šytojus, su kuriais jis daly
vavęs keliuose susirinki
muose.

Gynėjas advokatas Rauh 
teigė, kad. kongresinis ko
mitetas užvedė bylą prieš 
Millerį vien dėl to, kad jį 
nubausti už komiteto x kriti
ką, taipgi todėl, kad. kaip 
tik tuo laiku Milleris vedė 
garsią aktorę Marilyn Mon
roe, ir kongresinis komite
tas norėjo tuodu dalyku su
rišti, kad pasigarsinti sen- 
sacinėje spaudoje.

Jungt. Tautos. — Sirija 
reikalauja, kad izraeliečiai 
išardytų tiltą, kurį jie Hu- 
los ežero srityje pastatė 
demilitarizuotoje zonoje. 
Sirija sako, kad tas tiltas 
palengvintų izraeliečių in
vaziją Sirijon.

Taipei minios protestavo 
prieš jankio išteisinimą, 
Įsiveržė į JAV ambasadą

Taipei, Formoza. — Čia, 
Čiango valdomos Formozos 
sostinėje, įvyko rimti išsto
jimai prieš amerikiečius. 
Amerikiečių karinis teis
mas teisė amerikietį seržan
tą, kuris nušovę kiną, — ir 
jį išteisino. Tas nuospren
dis iššaukė didelį pasipik
tinimą gyventojuose ir tūk- 
tantinės minios pradėjo 
rinktis prie Amerikos am
basados. Dar prieš tai, kaip 
Čiango policijos skaitlinges- 
ni būriai spėjo atvykti, de
monstrantai įsiveržė į am
basadą. Jie suplėšė iškeltą 
Amerikos vėliavą ir sužeidė 
keturis ambasados tarnau
tojus. Taipgi buvo bandy
ta išsprogdinti ambasadą.

Kitose miesto dalyse, ne 
prie ambasados., taipgi įvy

Lenkijos smulkieji valstiečiai 
pristatys mažiau grūdą, bet tie, 
kurie stambesni, privalo daugiau

Varšuva. —Lenkijos liau
dies valdžia pravedė eilę re
formų, kurios siekia paleng
vinti smulkiųjų valstiečių 
buitį, tuo tarpu, kai stam
besniems valstiečiams, už
deda didesnes prievoles. 
Pravestas įstatymas, kad 
patys smulkiausieji valstie
čiai, kurie turi ne daugiau 
kaip 2 hektarus žemės, (apie 
5 akrus) visai neturės pri
statyti valdžiai grūdų. Tuo 
tarpu stambesniems valstie
čiams prievolės paliktos tos 
pačios arba dar padidintos.

Pagal įstatymus valstie
tis Lenkijoje negali turėti 
daugiau kaip 100 hektarų 
žemės. Faktinai, betgi, prie
volės stambesniems valstie
čiams tokios, kad didesnių 
kaip 15 hektarų privatinių 
ūkių beveik nėra — būti 
stambesniu žemvaldžiu ne
apsimoka. . .

Policija nepatikėjo vengriško 
pabėgėlio fantastinei pasakai

New Yorkas. ■— Kelios 
dienos atgal komercinė 
spauda pranešė, kad Wood
bridge miestelyje New Jer
sey valstijoje policija rado 
vengrišką pabėgėlį Joseph 
Juhasz, kad jis buvęs su
rištas, subadytas, ir kad jis 
aiškinęs, kad tai “komunis
tiniai agentai” pas jį įsiver
žę, jį kankinę, norėjo išgau
ti kokius tai dokumentus.

Pravestas ilgokas tyrinė
jimas ir dabar Woodbridge 
vietinė policija sako, kad 
Juhaszo pasaka yra “tokia 
pat falšyva, kaip keturių 
dolerių banknotas”. Polici
ja priėjo išvados, kad pats 
Juhasz savo sėbrų pagalba 
inscenizavo visą dalyką, 
kad jis buvęs jų surištas, 
kad policija buvo pašauk
ta tik tam, kad sukelti sen- 
sacinį kaltinimą. 

ko išstojimai prieš ameri
kiečius. Jauni studentai pla
tino lapelius, kurie sakė, 
kad amerikiečių akyse, kaip 
matyti, nušauti kiną yra 
menkesnis nusikaltimas, ne
gu nušauti šunį.

Čiango valdžia jau atsi
prašė’ amerikiečių, bet pa
čių čiangininkų laikraščiai 
rašo, kad nuosprendis ke
lia pasipiktinimą.

Tuo tarpu Amerikos am
basada saugoma skaitlingų 
policijos ir armijos dalinių. 
Amerikiečiai, uniformuoti 
kariai arba civiliai nepasi
rodo gatvėse. Buvo planas 
pastatyti prie ambasados 
amerikiečių sargybą, bet 
paskui prieita išvados, kad 
tas dar labiau įerzintų ki
nus.

Lenkijos spauda sako, 
kad prievolių palengvini
mas smulkiems darbo val
stiečiams iššaukė didelį pa
sitenkinimą kaimuose. Pri
pažįstama, kad anksčiau 
prievolės buvo gan sunkios, 
nes tuomi siekta kreipti 
valstiečius link ėjimo į ko
lektyvinius ūkius. Dabarti
nė Lenkijos, valdžia laikosi 
nuomonės, kad valstietis, 
kuris įeina į kolūkį taip stu
miamas, lieka nepatenkin
tu, nelabai darbingu ir ne
naudingu piliečiu. Tikimasi 
valstiečius kreipti į kolū
kius kitokiomis priemonė
mis — steigiant laipsniškai 
kooperatyvus, šviečiant 
valstiečius, parodant jiems 
pavyzdžiu, kad kolūkių gy
venimas geresnis, negu pa
vienių ūkių. Tokių pilnai 
savanoriškų kolūkių vertė 
bus. aukštesnė, sako valdžia.

Neskelbiama, ar Juhasz 
bus už tą štuką kaip nors 
nubaustas.

Am manas. — Libanas iš
davė Jordano policijai gru
pę karaliaus Husseino prie
šų. Tie asmenys po Hus
seino pravesto pučo per
ėjo Sirijon ir iš ten Liba- 
nan. Tuo tarpu Jordane 
valdžia atleido iš pareigų 
dar apie 70 pareigūnų, ku
rie skaitėsi pro-egiptiškais. 
Kai kurie jų įmesti kalėji- 
man, kiti laikomi po nami
niu areštu.

Wasingtonas. —Apgynos 
reikalų sekretorius Wilšo- 
nas sako, kad Kongresas, 
kuris sumažino karinį biu
džetą, bent pusę to suma
žinimo turėtų atšaukti.

> Vėliausios
Pasaulio 
naujienos

Taipei — Čiango valdžia 
kalba apie karinio stovio į- 
vedimą Formozos sostinėje. 
Išstojimai prieš amerikie- 

ičius rimtėja. Miestas jau 
ir taip atrodo- kaip po ka
riniu stoviu.

Cincinnati. — Nacionali
nis PTA (Tėvų-Mokytojų 
Asociacija) priėmė rezoliu
ciją už vandenilinės bom
bos uždraudimą.

Deli. — Indijos parlamen
tas vienbalsiai priėmė nu
tarimą prašyti Amerikos, 
Tarybų Sąjungos ir Brita
nijos baigti atominių-van- 
denilinių bombų bandymus.

Washingtonas. — Kuo
met vice-prezidentas Nixo- 
nas sutiko Ghanoje Mont
gomery negrų jauną vadą 
King, jis jam pažadėjo 
pakviesti jį, kad apkalbėti 
negrų padėtį Pietuose, 
Bet Nixonas tą pažadą 
“pamiršo’ . Dabar skelbia
ma, kad Kingas jam paža
dą priminė, reikalauja bū
ti priimtam ir išklausytam.

Port au Prinok. — Gene
ralinis streikas Haiti vals
tybėje tęsiasi. Armija įspė
jo politines partijas, kad 
prieš streiką bus imtasi 
griežtų priemonių. Strei
kuoja ne tik fabrikų dar
bininkai, bet uždarytos vi
sos krautuvės ir įstaigos.

Mergaitė liks 
su adoptuotais 
savo patėviais
Tallahassee, Fla. — Flo

ridos gub. Collins atsisakė 
išduoti Mass, valstijai El- 
lisų šeimą. Ellisai, žydų 
tikybos žmonės, kaip kū
dikį adoptavo mergaitę Hil- 
dy, kuri dabar 6 metų 
amžiaus. Tikroji jos motina, 
kuri tada ją atidavė adop- 
tavimui (ji buvo neištekė
jusi), dabar reikalauja, kad 
vaikas jai būtų sugražin
tas. Massachusetts valsti
joje, kur Ellisai iki nese
niai gyveno, įstatymas rei
kalauja, kad vaikus adop- 
tuotų to paties tikėjimo 
žmonės. Hildy motina Mar
jorie McCoy Doherty yra 
katalikė.

Mass. teismai nuteisė, 
kad Ellisai gražintų vaiką, 

Į bet Ellisai išvyko Floridon. 
Jie sako, kad vaikas jų iš
augintas, kad atidavimas 
tikrai motinai mergaitei 
būtų didelis smūgis.

Gub. Collins sutiko su ta 
nuomone. Jis sakė, kad El
lisai davė mergaitei du la
biausiai reikalingus daly
kus — “teisę būti norimai 
ir mylimai”, ko, sakė jis, 
nedavė tikroji * motina.

Paryžius. — M. France 
rezignavo iš radikalų-socia- 
listų partijos vadovybės^
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KOVA PRIEŠ ATOMINIŲ GINKLŲ 
BANDYMUS PLEČIASI

PRISIPAŽINKIME, Amerikoje, pas mus, dar nėra 
išvystyta platesnė, ryškesnė kova už tai, kad būtų ato
minių ir vandenilinių (hydrogeninių) ginklų bandymų 
sulaikymas.

Žymūs amerikiečiai mokslininkai, gydytojai ir vi
suomenininkai sako, jog atominių ir branduolinių ginklų 
(bombų) eksplodavimai sudaro pavojų žmonijai. Jie sa
ko, tų bandymų “dulkės” sutrumpins žmonių gyvenimą; 
jos gali “užkrėsti ’ žmones visokiomis ligomis, — jei
dabartinę gentkartę, tai busimąją. Bet pavojus yra di
delis.

Yra, tiesa, ir tokių mokslininkų, kurie s

ne

T. IVANAUSKAS

GEGUTE
(Tąsa)

Pastaraisiais laikais pa
vyko nustatyti, kad gegu
tei norint savo kiaušinį pa
dėti, nebūtinai reikia atsi
tūpti svetimame lizde. Kar
tais ji padeda ant žemės 
ir vėliau savo kiaušinį nu
neša į lizdą snape, ypač 
tuomet, kai svetimas lizdas 
yra uokse, kurio anga pa
prastai būna per siaura jai 
įlysti. Labai svarbu, kad, 
dedant kiaušinį, šeiminin
kai dar nebūtų užperėję sa
vųjų, nes tada jų vaikai 
prasikaltų pirmieji, ir jie 
galėtų už save jaunesnį ir 
mažesni gegužiuką nu
spaust/.

Viena gegutė niekuomet 
neprimeta daugiau kiauši
nių kaip vieną jau vien dėl 
to, kad savo kiaušinius ji 
deda pradieniui, o gal ir 
rečiau. Taigi antras kiau- 

! šinis būtų padėtas pavėluo
tai. Tačiau yra pasitaikę 
  ______   i ge
gutės kiaušinius. Pasiro- 

1 .________________________________________•do, čia buvo padėjusios dvi 
g e g u t ė s , kiekviena savo 
kiaušinį, šiuo atveju lizde 
atsiranda du gegužiukai, ir 
netrukus tarp jų užverda 
žiauri kova, nes jie stengia
si vienas kitą išmesti iš liz-

Kova baigiasi tuo, kad

Yra, tiesa, ir tokių mokslininkų, kurie sako, kad vi-L^į. ¥XCV
sa tai nieko žmonėms nepakenks, kad viskas bus gerai. įtikti viename lizde du 
Jie teisina tuos bandymus. Jie pataikauja tiems, kurie 
atlieka tuos bandymus.

Dar tūli galvojautieji visuomenininkai ir šiaip žy
mūs žmonės, vyrai ir moterys, sako: pagaliau, jeigu ši
tie bandymai ir nekenktų žmogių sveikatai, tai jie ken
kia taikai, jie kenkia žmonių ramybei.

Dėl to visur pasaulyje kyla dideli žmonių protestai 
prieš bandymus. Mes čia paduosime kai kuriuos balsus, 
pareikštus prieš atominių bombų bandymus Japonijoje, 
Vokietijoje ir Anglijoje. i lizde vis vien palieka tik

• • vienas, veikiausiai tas, ku
ris iš kiaušinio prasikalėJAPONUOS Taikos komiteto direktorius Siodzis

Ogata pasiuntė po laišką premjerui Bulganinui, ministrų keliomis valandomis anks- 
pirmininkui Macmillanui ir prezidentui! Eisenhoweriui. čiau.
Laiškas skamba:

“Kaip jūs žinote, parašų už atominių ir vandenilinių 
bombų uždraudimą skaičius Japonijoje lygus 34,000,000 
(70 procentų rinkėjų arba 40 procentų Japonijos gyven
tojų). o visame pasaulyje jis siekia 700,000,000. Iš to ma
tyti, kad dabar pasaulio viešoji nuomonė I---- L..”. į'
ginklą smerkia žymiai griežčiau, negu bent, kada anks
čiau.

“Vis dėlto šiuo metu atominės ii’ vandenilinės bombos 
gaminamos ir sprogdinamos bandymų metu, ir pasauli
nis susikaupimas radioaktyvųjų nuosėdų, įskaitant stron
cį— 90, kuris ypatingai žalingas sveikatai, grasina žmo
nijos gyvenimui ateityje.

“Anglijos branduolinio ginklo bandymo arti Kalėdų 
salos akivaizdoje, mes, japonų tauta, negalime sutikti su 
tų bandymų pateisinimu gynimosi nuo “įsibriovimo 
grėsmės” pretekstu.

“Japonijos Taikos komitetas kreipėsi į SNO Nusi
ginklavimo komisijos Pakomitetį Londone, prašydamas, 
kad būtų sudarytas susitarimas dėl branduolinių bombų 
bandomųjų sprogimų uždraudimo ir kad branduolinio 
ginklo bandymai būtų nutraukti, iki sudarant tą susita
rimą. Jeigu būtų sudarytas susitarimas dėl branduolinio 
ginklo bandymų uždraudimo, tai, mūsų nuomone, atvertų 
kelią branduoliniam ginklui uždrausti visuotiniu mastu.

“Kartu su visa japonų tauta, kuri protestuoja prieš 
oranduolinių bombų bandymą Kalėdų salos rajone, mes 
vėl prašome Jūsų vyriausybę imtis tolesnių efektyvių 
priemonių, kad būtų sudarytas tarptautinis susitarimas 
dėl branduolinio ginklo bandymų uždraudimo”.

VAKARŲ VOKIETIJOJE, kaip pranešama, Hesse- 
no seime įvyko debatai atominio apginklavimo ’ klausi
mu. Čia buvo paremtas 18-kos Vakarų Vokietijos žy
mių mokslininkų kreipimasis, pasisakęs prieš Vakarų 
Vokietijos ginklavimą atominiu ginklu.

Gentinege didelė grupė moterų išleido pareiškimą, 
kuriame, be kitko, sakoma:

“Mes esame įvairių politinių pažiūrų ir esame arti
mos įvairioms partijoms arba visiškai neturime su jo
mis reikalo. Bet mes vieningos tuo, kad atmetame atomi
nį apginklavimą ir grasinimus atominiu ginklu bei ato
miniu karu. Mes sutinkame su Alberto Šveicerio kalba 
ir. Vakarų Vokietijos mokslininkų-atominininkų pareiš
kimu, ir prisijungiame prie jų raginimo neturėti Vokie
tijoje jokių atominio ginklo rųšių”.

LONDONE (geg. 8 d.) įvyko Buvusių karių 
veteranų) mitingas, kuriame buvo pasisakyta 

.? fašizmo atgaivinimą Vakarų Vokietijoje, taipgi 
branduolinio ginklo naudojimą.

Anglijos Taikos gynimo komiteto sekretorius išleido 
pareiškimą, skelbiantį, kad branduolinių ginklų bandy
mai privalo būti nutraukti. “Yra visos galimybės susi
tarti dėl bandymų nutraukimo, jeigu visi mūsų šalies, 
viso pasaulio žmones to sieks”.

Londone, keliamas obalsis: “žmonijos vardan už- 
drauiMkite vandenilinę bombą!”

Hardfordshire moterys pasiuntė laišką Anglijos mi
nistrui pirmininkui, kuriame sakoma:

“Klausimas, ar mes išliksime, kaip šalis, yra susi
jęs su branduoliniu nusiginklavimu. Anglijos moterys

Pasibaigus perėjimui, ge
gučių neišgirsi. Šiuo laiku, 
t. y. liepos mėnesį, senos 
gegutės jau išskrenda į ry
tus. Jos turi perskristi Vi- 

branduolinį I duržemio jūrą ir pakeliui 
aplankyti Graikijos salas, 
kur daug jų išmedžiojama, 
nes jos tuomet esti labai 
riebios ir tinka kepsniui. 
Galutinis kelionės tikslas— 
tai Afrikos atogrąžos. Įdo
mu, kad jos keliauja nak
ties metu, tad, žinoma, ne
mato kelio ir negali vado
vautis anksčiau įgytu paty
rimu. Tą kelionę jos atlie
ka tyliai, be jokio garso, 
todėl negali palaikyti tarp 
savęs ryšio. Jaunos gegu
tės užtrunka Lietuvoj il
giau, net iki rugsėjo mėne
sio antros pusės. Kol jų 
globėjai jas lesina, kartais 
galima išgirsti jas silpnai 
cypaujant, tarsi sakant 
“sri,” bet vėliau jos laikosi 
labai tyliai. Rugsėjo mė
nesio antroje pusėje jaunos 
gegutės iškeliauja ten, kur 
ir jų tėvai. Kai kam gali 
atrodyti, kad jauniems 
paukščiams kelionėje į dau
sas turėtu vadovauti se
niai, bet iš šio pavyzdžio 
mes matomę, kad taip nėra, 
nes jaunos gegutės iškeliau
ja vienos sau, ir gal tuo 
momentu jų tėvai jau būna 
pasiekę kelionės tikslą.

Ne tik šis faktas, bet ir 
daugybė kitų įrodo, kad 
paukščių traukimas į dau
sas toli grd’žu nėra sąmo
ningas veiksmas. Tai vien 
tik nevalingas, instinktyvus 
aktas. Kadangi daugelis 
paukščių atlieka tą kelionę 
nakties metu, galima many
ti, kad jie turi kažkokį ypa
tingą krypties jutimą.

Kaip matome, gegutė yra 
gana nepaprastas paukštis. 
Nors seniai buvo aišku, kad 
jauną gegužiuką išmaitina 
svetimi paukšteliai, tačiau

nebuvo tiksliai žinoma, kaip 
tai įvyksta. Net ir tokie žy
mūs paukščių žinovai, kaip 
Naumanas, netikėjo, kad 
voš tik prasikalęs paukščiu
kas galėtų išmesti iš lizdo 
šalia jo gulinčius kiaušinius 
arba kitus paukščiukus. To
kius faktus minėtas gamti
ninkas vadino pasakomis. 
Senesnių laikų gamtininkai 
nenorėjo tikėti, kad vos ke
lių valandų amžiaus paukš
telis, — dar aklas ir kur
čias, nes ne tik būna su
augę jo vokai, bet ir ausų 
landos dar užakusios, — 
kad toks jaunas padarėlis 
turėtų tiek proto ir tiek pa
siryžimo. Tie faktai vis 
dėl to yra tikri; juos nesun
ku pamatyti, o pastarai
siais laikais jie buvo net ne 
kartą nufilmuoti ir rodomi 
viešai. ,

Seni gamtininkai klydo, 
sudėtingą gegužiuko veiks
mą aiškindami jo protu. Iš 
tikrųjų šis veiksmas su pro
tu neturi nieko bendro, 
jis yra toks pat nesąmonin
gas, kaip tik ką gimusio 
kūdikio ieškojimas maisto. 
Tokie veiksmai vadinami 
refleksais, šį gegužiuko re
fleksą nesunku pademons
truoti: jam vienam esant 
reikia padėti į lizdą kiauši
nėlį — jis tuoj palenda po 
juo ir išrita pro lizdo kraš
tą. Lygiai taip pasielgia 
jis padėjus šalia ne kiauši
nį, o akmenuką ar šiaip ko
kį daiktą, nors tie daiktai 
negali būti jam pavojingi.

Jeigu paukščiai vadovau
tųsi protu, jų gegutė nega
lėtų prigauti, nes argi jiems/ 
būtų sunku užkapoti atsira-! 
dusi jų lizde svetimą pa-, 
mestinuką ir jį išmesti.

Kartais primesto gegu
žiuko darbas būna pasibai
sėtinas: jo išmesti iš lizdo 
paukšteliai savo nagais įsi
velia į lizdo plaušus ir lie
ka kaboti jo išorėje negyvi 
ir sustingę, o pačiame lizde 
tupi, stropiai šildydama ge
gužiuką, tikroji jų motina. 
Ji vadovaujasi vien perėji
mo refleksu, kuris šiuo mo
mentu yra jai stipresnis už 
viską. O jeigu ji būtų šiek 
tiek protingesnė, ji turėtų 
gegužiuką išmesti ir į lizdą 
sukelti savo tikruosius vai
kus. Bet ji nejaučia skriau
dos, ji peri, jos fiziologinis 
poreikis yra patenkinamas.

(karo 
prieš 
prieš

apie jos pasitenkinimą ir 
lesinant vaiką: ji lesina, 
mors tai būna ir gegužiu
kas.

Taigi žmogaus pasipikti
nimas gegute yra nepagrįs
tas, bet lygiai yra nepagrįs
tas ir žmogaus pasigėrėji
mo jausmas, kai paukštis 
krauja lizdą savo būsi
miems vaikams.

Nereikia taip pat manyti, 
kad gegutė daro žmogui ža
los, pra žudydama kelis 
smulkius ir žmogui naudin
gus paukščiukus. Užaugu
si gegutė, būdama be galo 
ėdri, sulesa ne mažiau ža
lingų vikšrų,- ir kitokių 
vabzdžių, kaip trys ar ke
turios jos iš lizdo išmestos 
kielės. Nežiūrint visų ge
gutės “gudrybių,” jų kiau
šinių ir jauniklių žūsta la
bai daug. Vienas gamti
ninkas per ilgesnį laikotar
pį stebėjo 273 gegučių kiau-

(Pabaiga 3-nie pusi.)

yra didžiai sujaudintos tų pavojų, kuriuos gali sukelti 
-tebevykstą eksperimentai branduolinio ginklo srityje”.

2 pu*l. Laisvė (Liberty) šeštadienis, geg. (May) 25, 1957

PANAŠU^ judėjimas, panašūs balsai kyla visame 
plačiajame pasaulyje. Tik pas mus, palyginti, dar vis 
ramu, tarytum amerikiečiai gyventų kur nors Marse 
ar mėnulyje; o ne mūsų “griešnoje” žen^ėje.

LITERATURA-M ENAS
Liaudies sūnus

J. BULOTA
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto 

vyr. dėstytojas

Prieš 19 metu, 1938 m. balandžio 2 d., 
Ispanijos pilietiniame kare žuvo jaunas 
lietuvių rašytojas Aleksas Jasutis-Jul- 
mis.

Nepilni du dešimtmečiai skiria mus 
nuo šio jauno, ugningo antifašisto mir
ties, tačiau mes iki šio laiko labai ne
daug žinome apie jo gyvenimą, revoliuci
nę ir literatūrinę veiklą. Tiesa, į Ja- 
sučio literatūrinio palikimo nušvietimą 
nemaža naujo įneša 1954 m. išleista jo 
raštų “Rinktinė.” Tačiau, leidžiant šią 
knygelę, dar nebuvo žinoma daug faktų 
iš rašytojo-revoliucionieriaus biografijos 
ir veiklos. Daugumas gerų jo prozos ir 
poezijos kūrinių ir toliau lieka nepriei
nami skaitytojui išbarstyti ano meto po
grindinėje spaudoje arba užsienyje ėju
sioje pažangioje lietuvių periodikoje, pa
slėpti po neišaiškintais slapyvardžiais. 
Kiek .žinoma, rašytojas tik vieną kartą, 
dar tik bandydamas savo plunksną, pa
sirašė savo tikrą vardą ir pavardę. Tai 
—1927 m. “Jaunime” išspausdintos trys 
liaudies dainelės, kurias “padainavo M. 
Jasutienė, užrašė A. Jasutis, Reibenių 
km. Skaistgirio v.

• Tačiau dar ir anksčiau busimasis rašy
tojas bandė savo gabumus literatūroje. 
Mokydamasis Joniškio progimnazijoje ir 
ten vis labiau įsitraukdamas į pažangų 
moksleivijos judėjimą. Aleksas atostogų 
metu kaime su draugais leido šapirogra
fuotą laikraštėlį “Liaudie, už laisvės 
irklų!” (jį vėliau pats rašytojas prisi
mena apysakos “Draugai” fragmente 
“Dešimt metų po velėna”). Pasirodo, be
veik visi šios apysakos veikėjai—realūs 
žmonės, kai kurie iš jų dar gyvi ir gerai 
prisimena aprašinėjamus įvykius ir mi
nėto laikraščio leidimą. Rygoje pirkto 
šapirografo pagalba buvo išleisti aštuoni 
numeriai “Liaudie, už laisvės irklų!” 
nedideliu tiražu, Jo redaktorium buvo 
Polius (pirmoji A. Jasučio slapyvarde). 
Iki šiol nepavyko surasti nė vieno šio lei
dinio numerio, nors yra keletas žmonių, 
kurie rašė jame.

Godžiai skaitydamas pažangią Ame
rikos lietuvių spaudą ir pogrindinius 
LKP leidinius — “Tiesą” ir kitus, A. 
Jasutis greitai augo ir sąmonėjo idėji
niu atžvilgiu. Tiesa, jo karštas, verž
lus būdas dažnai1 vesdavo prie klaidų, 
tačiau jaunuolis atkakliai siekė užsibrėž
to tikslo — tapti proletariniu rašytoju. 
Dabar, susipažinus su pirmaisiais jo li
teratūriniais bandymais, tiesiog stebėtis 
tenka jo energija. Iš jo bendraamžių 
žinoma, kad jau nuo 1925 m. jis pradėjo 
rašinėti korespondencijas į pažangią 
Amerikos lietuvių spaudą ir kai kuriuos 
laikraščius ir žurnalus Lietuvoje, pasi
rašinėdamas Matulio, Karnupiečio, 
Šiauriečio slapyvardėmis. Kol kas, be 
keleto atsakymų Kąrnupiečiui “Kultū
ros” žurnale, šio laikotarpio rašinėlių 
pėdsakų nepavyko surasti.

1927 m. prasideda intensyvus A. Ja
sučio bendradarbiavimas spaudoje, pri
sidengiant A. Adalo ir V. Vainio slapy
vardėmis. Kaip galima spręsti iš gausių 
“Jaunimo” ir “Socialdemokrato” atsaky
mų jaunam, pradedančiam rašytojui, 
1927-1928 metais A. Jasutis atkakliai 
ieško savo vietos literatūroje ir revoliu
cinėje, veikloje. Vien tik “Socialdemokra
te” išspausdinta daugiau kaip 10 nedide
lių . apsakymėlių, kurie cenzūros vis la
biau karpomi, o kai kurie ir visai ne
praleidžiami. Vis glaudžiau susi rišda
mas su. komjaunimo, su partijos veikla, 
busimasis rašytojas pradeda suprasti, 
kad “Socialdemokratas” ir “Jaunimas” 
—tai ne tie laikraščiai, kurie atspindi 
tikrą darbo žmonių padėtį buržuazinėje 
Lietuvoje ir veda liaudį į kovą už išsi
vadavimą iš buožių ir kapitalistų jungo.

Areštas 1928 m. rudenį ir kalėjimas 
(Šiaulių ir Kauno kalėjimuose iki 1933 
m. vasaros) buvo, tą gyvenimo ir revoliu
cinės kovos mokykla, kuri suformavo A. 
Jasutį kaip rašytoją ir revoliucionierių. 
Jis nutraukė ryšius su dešiniųjų social
demokratų spauda ir, padedamas kalėji
mo draugų—komjaunuolių ir komuriis- 
tų, įsijungė į pogrindinę Lietuvos Komu
nistų partijos spaudą.

Dar 1928 m. rudenį' jis pasiuntė savo 
pirmuosius kūrinėlius LKP organui

“Balsui.” “Balse,” ėjusiame Tilžėje (o 
ne JAV, kaip nurodoma “Rinktinės“ ko
mentaruose), 1929 m. išspausdinti du jo 
vaizdeliai: “Valkata’’ ir “Katrė.” Sėdė
damas kalėjime, A. Jasutis mokosi iš 
vyresniųjų vertinti daugelį visuomeninio 
judėjimo ir literatūrinės kovos klausimų. 
Jis peržiūri savo ankstesnes pažiūras ir 
ryšius, studijuoja marksistinę literatūrą, 
gaunamą iš draugų.

1932 metais “Komunistas” išspausdi
na didelį A. Jasučio (V. V.) straipsnį? 
“Fašizmo ir socialfašizmo santarvė,* 
kuriame pliekiamos Pabaltijos valstybių 
buržuazinių vadovų pastangos sudaryti 
bloką, nukreiptą ne tiek prieš hitlerinę 
Vokietiją, kiek prieš TSRS. Straipsnio 
priklausomybę A. Jasučiui padeda nu
statyti tiek slapyvardis “V. V.,” tiek ir 
redakcijos prierašas po straipsniu.

Tik susipažinus su A. Jasučio publicis- 
> tine veikla kalėjime ir jo ryšiais su po
grindine spauda, galima vertinti tokius 
palyginti brandžius kūrinius, kaip “In
ternacionalas karceryje,” “Tarnagalos 
miško tragedija,” “Bailys” ir kitus, iš; 
spausdintus Amerikos lietuvių dienraš
tyje “Laisvėje.” Rašytojo veikla 1935- 
1936 m. m. “Laisvėje” verta ypatingo 
dėmesio. Šiame dienraštyje A. Jasutįs* 
vedė nuolatini skyrių “Svarbios žinios iš 
Lietuvos.” Čia, be gausių prozos ir po
ezijos kūrinių, jis spausdino plačius re
portažus apie buržuazinio seimo ir ‘‘Dar
bo rūmų” “rinkimų” komedijas, Kauno 
darbininkų streikus ir revoliucinę kovą, 
darbininko Kranausko nužudymą, Suval
kijos valstiečių streiką ir t. t. Tuo metu 
jis parašė eilę įdomių straipsųjų litera
tūros ir meno, švietimo klausimais 
(“Septyni žodžiai apie meną, inteligen
tus ir žvalgybą,” “Paradoksai” ir kt.). 
Juose daug rašytojui būdingos revoliuci
nės Aistros, įkarščio. Vertindamas tuo-* 
metinę lietuvių literatūrą, A. Jasutis 
darė ir kai kurių klaidų, tačiau aplamai 
jo reportažai ir straipsniai iš Lietuvoj 
1935-1936 m . m. gana pilnai nušvietė 
padėtį fašistinėje Lietuvoje, kurios va
dovai “vietoje duonos vaišino valstiečiu^ 
kulkom ir bizūnais.” ' Nereikia pamiršti, 
kad tuo metu rašytojas gyveno nepa
prastai sunkiose sąlygose, nuolat perse
kiojamas policijos, priverstas užsidirbti 
duonos kąsni fiziniu darbu. Viename sa
vo laiškų “Laisvės” redaktoriui R. Mi- 
zarai (1936. IV. 9). jis rašė: “Jau pa
sistenk kaip nors tuos mano rašinius iš
skaityti, nors ir neaiškiai rašau, mat,4 
dabar ranka lengviau valdo kastuvą, o 
ne plunksną. Rašau naktį, vakar apie 
antrą valandą berašydamas net užmi-4 
gau. Taigi, ir straipsniai menkai ap
dirbti.” Sunku suprasti, kaip tuo me
tu rašytojas dar suspėjo išversti ią ru
sų kalbos L Erenburgo romaną “Antroji. 
diena” ir nemažą .dalį Kogano “Rusų4 
literatūros istorijos.” Nedidelė ištrau
ka iš Kogano knygos buvo išspausdinta 
“Laisvėje” 1936 m., o L Erenburgo “An-» 
troji diena” ir šiandien tebėra rankraš
tyje “Laisvės” redakcijoje.

Jei apie A. Jasučio prozą ir publicis
tiką mes tik šį tą žinome, tai ir jo po-, 
ezijoje dar lieka daug spragų. Tiesa, ir 
žinomi rašytojo eilėraščiai, išskyrus gal 
tik eilėraštį “Tėviškei, mylimai ir mo
tinai,” nepasižymi formos tobulumu:1 
juose daugiau revoliucinio įkarščio ir 
kovinio patoso, kaip rimų ir ritmų. Ta
čiau jau pirmasis iki šiol surastas jo po
etinis bandymas —- ištrauka iš poemos * 
“Nepalaužiamas frontas” rodo, kad A. 
Jasutis turėjo neabejotinai didelių poe
tinių gabumų^ Štai šio fragmento prą-^ 
džia:

Kaip dūžiai Australijos jūrų i rifus, 
Kaip bangų ataka Baltijos jūroj, 
Šiandieną lėtas kol kas,
Bet Internacionalo frontas galingas
Ties penkių vandenynų krantais.”

(“Laisvė,” 1935 m. Nr. 176)
I

Tai didoka poemėlė, kuri pasižymi nuo
širdumu, kovingumu ir biografinių ele
mentų gausumu. Ne mažiau įdomus ir 
kitas eilėraštis — “Poema apie paraly- f 
žiuojančią jėgą,” kurioje su giliu lyriz
mu ir meile valstiečiams pasakojama 
apie kareivių atsisakymą šaudyti į be
ginklius streikininkus. '■>

Dar gausesnė, įvairesnė ir vertingesnė 
literatūriniu atžvilgiu buvo A. Jasučio 
veikla vadinamo Liaudies fronto organi
zavimo metais ir Ispanijos pilietinio ka
ro metu. Iki pat žuvimo fronte rašyto-



JONAS KASKA1TIS

Nuo seminarijos iki Amerikos
, (ATSIMINIMAI)

i (Tąsa)

Sargas tuoj paskui jį atvilko knygų 
ir prikrovė ant stalo. Jis tuoj išnešiojo 
ir mums po vieną. Nemaža, jau gerai 
pazulinta knyga: “Wyklad Obrzędo’wks. 
Lunkiewicza”. Ir greit, nieko nelaukęs, 
kum Liaudanskas ėmė mums aiškint 
lenkiškai pirmąją pamoką, pusketvirto 
puslapio. Ką jis ten aiškino, niurzgėda- 
fnas panosėj, vargu ką galėjai suvaikyt. 
Aš labiau stebėjau jo povyzą ir sekiau 
$o niurgzlų, knizinėjantį, nuobodų balsą, 
pegu jo žodžių prasmę.

Ir ta valanda pasirodė tokia ilga! Kai 
pagaliau jis išėjo, klierikiokai tik su
žiuro į vienas kitą:

— Nu, bra, turėsime dūdą . . gniusą. 
•—Kurmis o kurmis iš jo.
— Baba jaga, kostianaja noga.
(Burtininkė boba, kiaulinė koja.)

5

Po keleto minučių pasveikino mus, 
naujokėlius, dar vienas kun. profesorius, 
kurio pavardę, gaila, pamiršau. Bet ge- 
ęai atsimenu jo išvaizdą, balsą, mostus.

* Lai jis būna Butkiaučius. Lietuvis, pra
bilo į mus gražiai lietuviškai, bet savo 
dalyką, bažnyčios istoriją, dėstė gražia,

• skambia lenkų kalba. Ir miela būdavo jį 
klausyt. Balsas minkštas, malonus ir 
ryškus. Vyras gal 38 metų. Juodi statūs 
jam plaukai, smulkus veidas, aštrios, 
greitos tamsios akys. “Hystorja Kosčio
ja Swiętego Katolickiego” buvo jo 
mums paskirtoji knyga.

Paskui nietūs, o po pietų po sodą pasi
vaikščiojom gal 20 min., iki varpas vėl 
mus sukvietė į auditoriją. Atėjo lotynų 
kalbos profesorius, mano jau kelis kar
tus matytas Antazavėj, klebono Bačkio 
svečias, kun. Juozas Skvireckis. Gražiai 
.išaugęs, aukšto ūgio grakštus, liemenin
gas vyras, kaštaniniais stačiai šukuotais 
ilgais plaukais, malonaus pailgo rožinio 

‘veido. Pagal jo stotą, balsas santūrus, 
hedidelis, bet malonus ausiai, ir jo mos
tai santūrus ir vertingi. Lotyniškai iš 
pradžių man buvo lengva, bet paskiau 
reikėdavo ir pasimokyti. Sparčiai varė- 
mės priekin.

Sekamas buvo mums, mintaujiškiams, 
gerai pažįstamas kunigas kapelionas J. 
Valančius, nuo Jūžintų, kur jo gimines 
vadindavo Šutais. Ir pats kun. Šutas pa
ėjo iš Šutų kaimo. Pavardę kažkodėl pa
gražino — Wollowicz: gal jau tokia tuo
met buvo mada. Kun. Valančius dėstė 
šventraštį lytoniškai, ir smarkiai varė 
pirmyn: kasdien vis po du skyrius tu
rėdavom išmokt ir persakyt lotyniškai. 
Be kitko, jis rekomendavo nueit į semi
narijos biblioteką ir pasižiūrėt, pasiskai
tyt senovinių šventraščio knygų. Jo siū
lymą daug kartų išpildžiau ir daug ten 

'mačiau retų, senų, nematytų pirma daly
kų ir knygų.

Po trumpos pertraukos atėjo rusų kal- 
.bos dėstytojas, Kauno gimnazijos moky
tojas. Pranešė, kad visi abiturientai gali 
eit sau į savo kambarius: jiems rusiškai 
mokytis nereikia. Tai Avižonis, Paknys, 
Pšijalgovskis ir aš — visas kvartetas ir 

*išmaršavom. Nereikėjo mums taipgi nei 
istorijos, nei geografijos pamokų: tos 
valandos būdavo mums laisvos. Lengva
tos, mat, abiturientams.

Tai taip po truputį ir įvažiavom, gilyn 
ir gilyn. Ir, kas dar žymėtina: mus vi
sus keturis abiturientus perkėlė į antrą- 

. jį kursą. Tuoj nuo antrosios dienos ė-

jas nepaleido plunksnos iš rankų. Pas
kutinis jo žinomas reportažas iš Ispa
nijos į Ameriką “48 valandos stovyklo
je ties Teruėliu” datuotas 1938. III. 23 
d., vadinasi, vos dešimt dienų prieš mir
tį. Iki šiol surasta jau daugiau kaip 30 
įvairaus pobūdžio A. Jasučio rašinių iš 
Ispanijos — prozos, poezijos, publicisti
kos . Kaip matome, rašytojo literatūri- 

L nis palikimas — gausus ir įvairus. Ar
tėjant jo žuvimo 20-osioms metinėms 
reikėtų rimtai susirūpinti geriausių jo 

į ^kūrinių surinkimu ir paskelbimu.
{ g Šį straipsnį norėtųsi baigti Amerikos 
I lietuvių rašytojo R. Mizaros žodžiais, 

pasakytais minint A. Jasučio mirtį: 
‘♦Jis daug dirbo, labai mėgo rašyti. Jei 
jis nebūtų paaukojęs savo gyvybės ant 
demokratijos aukuro, jei nuožmi fašizmo 
kulka jo nebūtų nukovusi, tai Julmio as- 

) meny lietuvių literatūra būtų turėjusi 
j didelį žmogų, stambią kūrybinę jėgą.”

mėm lankyt auditorijas, kartu su antro
jo kurso jau sutanotais ir įgudusiais 
klierikais. Mes tik keturi ir tebuvom ci
viliniais rūbais apsivilkę antrame kur
se, kolei, už mėnesio, ir mes gavom apsi- 
vilkt “sukneles”.

Lietuvių kalbos pamokos man patik
davo geriausiai. Nors toji Gražbylio 
gramatika ir buvo kiek savotiška, vis 
tiek miela man buvo pramokt ir įsisa- 
vint pagrindines gramatikos dalis. Avi
žonis irgi stropiai ėmėsi lietuvių kalbos. 
Be to, jis turėjo atsivežęs ir kitą lietu
vių kalbos gramatiką, parašytą Petro 
Kriaušaičio, 1903 m., irgi Tilžėje, Otto 
von Mauderode’s spausdintą. Ot šita 
gramatika tai jau visai kas kita! Kaip 
sumaniai, kaip moksliškai ji parašyta! 
Su lotyniškais, su vokiškais, su rusiškais 
palyginimais, su pagrindiniais išvadžio
jimais, su gausa tokių gyvų liaudiškų 
pavyzdžių, patarlių, priežodžių.

Mudu su Avižoniu, turėdami laisvą va
landėlę, nekartą palygindavom abi gra
matikas — Gražbylio ir Kriaušaičio. 
Kriaušaitis visur ir visame atrodė man 
tikresnis. Beje, aš kartą pasiteiravau,, 
kas jis tas Petras Kriaušaitis galėtų būt: 
ar tai jo tokia tikra pavardė, ar čia tik 
jo slapyvardis. Avižonis kukliai sumirk
sėjo akim, šyptelėjo ir pasakė droviai, 
lyg nenorom:

— Tai čia mano brolis. . . tai jo slapy
vardis. . . akių gydytojas, daktaras Pet
ras Avižonis. Dabar jis tarnauja kariuo
menėje, japonų kare, kaip okulistas. Štai 
jo ir fotografija.

Stambus, pilno veido vyras, kariškai 
uniformuotas. Kitame atvaizdo kortelės 
šone stovi parašas: “Broliui Juozui, at- > 
minimui, Dr. Petras Avižonis, 1904 m., 
birželio mėn. 11 d., Mančurija”.

Pagarbiai veizdėjau storą, paauksuo
tais kraštais kortelę ir tariau:

— Tai tau, gerai, Juozuk, turėt tokį 
brolį, didelį daktarą ir dar mūsų kalbos 
autoritetą. . . Šitokią gramatiką parašyt.

— Taip, tai- didelis darbas. Amerikos 
lietuviai - buvo paskyrę 100 dolerių už 
geriausiai parašytą gramatiką. Mano 
brolis gavo tą premiją.

Aš buvau pilnai įsitikinęs Avižonio 
žodžiais, ir tik po keliolikos metų pradė
jau abejot ir galiausiai sužinojau tikrai, 
kad tos gramatikos autorius yra Jonas 
Jablonskis — Rygiškių Jonas.

Vieną rytą kun. Jonušiaučius atsinešė 
ir padalijo mums po ploną knygutę. Kny- 
gelytė jau apšiurusi, matyt, nemažai 
vartota. Kas gi čia dabar? “Anykščių 
šilelis”, ta garsioji Antano Baranausko 
poema! Daug apie ją buvau girdėjęs, bet 
tik dabar gausiu pasiskaityt!

Kun. Jonušiaučius pat pirma davė 
mums gražų paaiškinimą. “Anykščių 
šilelis” — tai didelis lietuvių poezijos 
perlas! Toks jis gražus, toks jis skaid
rus', kad ir atsigrožėt juo negali! Susi
domėjo juo ne tik kad mokytesnieji lie
tuviai, bet ir kitataučiai. Įžymieji vokie
čiai kalbininkai, Karaliaučiaus universi
teto filologijos profesoriai Fridrichas 
Kuršaitis ir Šleicheris Ijfbai aukštai įver
tina “Anykščių šilelį” ir kiekvienoj jo 
eilėj suranda stebėtinų poetinių grožy
bių.

Ir kun. Jonušiaučius pašventė kelio- 
liką valandų, išryškindamas kiekvieną 
poemos posmą, kiekvieną būdingą žodį 
bei sakinį. Uždavė jis mums mintinai į- 
simint keletą posmų. Ir net lig šiolei at- . 
simenu kelias būdingas poemos vietas:.—

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki? < 
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo, 
Kai balto miško lapeliai šlamėjo 
Ir senos pušys siūravo, braškėjo? o
Visa prapuolę, tik ant kalno pliko 
Kelios pušelės apykreivės liko!. . .

Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna,
(gryna!

Kur tik uostai, vis miela: giria nosį 
(trina

Minkštučiukai samanų patalui ištiesti, 
Galvą į save traukia ir liula užliesti.
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Čia musmirės raupuotos, veršiakiai 
(gleivėti, 

Čia grybai ir šungrybiai vardais ne- 
(žymėti.

<Bus daugiau)

f

(Tąsa iš 2-ro puslapio)

šinius, iš kurių tik 60 pro
centų buvo perimi, bet pe
rint žuvo dar jų trečdalis. 
Iš prasikalusių jauniklių 
žuvo beveik pusė; daugiau
sia jų sunaikino katės, šer
muonėliai ir kiti smulkūs ir 
plėšrūs žvėriukai. Taigi 
matome, kad gegutėms no
tai p lengva išlaikyti savo 
padermę.

Kai kas gegutę bando lai
kyti nelaisvėje. Paėmus ne 
visai užaugusi gegužiuką, 
nesunku jį maitinti, nes jis 
plačiai prasižioja ir ryja 
viską, kas tik patenka jam 
į žiotis. Žinoma, reikia pa
rūpinti tinkamo m a i s t o : 
žiogų, žirgučių, visokių va
balų, tarakonų, prūsokų ir 
vikšrų, net ir plaukuotų. 
Pastarųjų kartais galima 
rasti vienoje vietoje ištisą 
bendruomenę. Protarpiais 
galima jam duoti mėsos ga- 
bal i u ku, t a č i a u ne re i k i a

4. Z

maitinti viena mėsa.
Pas tvėrusi p 1 a u k u o t ą 

vikšrą, gegute daužo jį į 
savo laktas taip, kad net 
dulka jų trapūs plaukeliai. 
Tuomet reikia stovėti nuo
šaliau, nes šių plaukelių 
nuotrupos, patekusios į akis 
ar nosis,sukelia gleivinės ir 
net odos uždegimą, o tai, 
žinoma, nelabai malonu.

Paprastai apie Naujus 
Metus nelaisvėje laikoma

gegute smarkiai nutunka. 
Tai blogas ženklas, nes pas
kui ji staįga ima liesėti ir 
dažniausiai nugaišta. Bet 
jei ji tas blogybes pergyve
na, gale žiemos gali pradė
ti savo narve ar kambary 
kukuoti.

Žiemai maisto jai parū
pinti gana sunku. Nors ga
lima lesinti mėsa, bet rei
kia ir vabzdžių. Jų parū
pinama dar vasaros metu: 
prirenkama ir sudžiovina
ma skruzdžių perų, o milt- 
vabalius nesunku auginti 
namie. Taigi su nelaisvėje 
laikoma gegute daug rūpes
čių. Jeigu kas ir norėtų ją 
auginti, tai geriau tik va
sarą, rudeniop verčiau pa
leisti ją i laisvę.

AR BIBLIJOS J
PASAKA Į

apie Samsono spėką 
turi kokią reikšmę?

Pranas Bi tautus, išradėjas Nau
jos Gadynės “'New Era’' mišinio 
galvai mazgoti, sako: Stiprūs 
plaukai duoda energijos, daro 
asmenį jaunu. Pats išradėjas 
ir daugelis kitų jį vartoja jau 
per 40 metų ir jie turi jaunus 
plaukus ir nepaprastą energiją. 
Išradėjas pataria visiems naudo
ti Naujos Gadynės mišinį. Pri- 
siųskite $2.00 už 8 uncijų bonką.

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

BROCKTON, M ASS.
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. ir Keswick Rd., Montello, 
Mass. Pradžia 7-ta valanda 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. Slūmaitis

•1
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Naujosios Anglijos Lietuvių

Įvyks Sekmadienį

Birželio 9 June
Pradžia anksti — 10 valandą ryto

Bus graži dainų programa, kurią atliks

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

Jonas Sabaliauskas Ona Dirvelienė
Tenoras Sopranas

Maple Parke
Law renoe—Methuen, Mass.

Kviečiame visus atsilankyti linksmai laiką pra
leisti gražiame pa|’ke prie geni užkandžių su malo
niais draugai.

Rengėjai

PRANEŠIMAI
CLEVELAND. OHIO

Spaudos Piknikas
Sekmadienį, gegužės 26 d. įvyks 

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

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

dainuot. Dabar puikus laikas da
lyvauti piknike, yra gėlių, paukšte
liai čiulba, atvažiavę atgausite svei
katą. Rengėjai kviečia visus. Liet. 
Taut. Namo Draugovė. (102-104)

BROCKTON, mass.
Pihnas 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- 

jnikui reikia — valgyt, gert, šokt,

LA WREN (J E, MASS.
Yra šaukiamas susirinkimas Lie

tuvių Darb. Literatūros Draugijos 
37 kp., Maple Parke, gegužės 26 
d., 2 vai. dieną. Yra svarbių rei
kalų aptarti, kaip knygos leidimas 
ir prisiruošimas prie Naujosios An
glijos Lietuvių pikniko, įvykstančio 
birželio 9 d., Maple Parke. Taipgi 
reikia prisirengti prie metinio Lais
vės pikniko, liepos 4 d. Montelloje. 
Yra pasamdyti busa; kurie norės 
važiuoti iš Haverhillio-Lawrencc už
siregistruokite pas Ig. Ciuladą J. 
Šiupetrį arba pas Maple Parko 
draugus. V. Kralikauskas.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai

New Haven, Conn.

Skaitykite— A KoilCCl LIS
Isitėmykite Ų> GogllŽCS 26
Operetiškas koncertas, kurį atliks garsusis 

Aiclsietyno Kvartetas, iš New Yorko, vadovaujamas 
Mildred Stensler, įvyks sekmadienį, gegužes (May) 
26 d., pradžia 2-rą vai. popiet, L. B. Svetainėje, 243 
N. Front St., New Haven, Conn.

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

Kas Skaito ir Rašo
i . Duonos Neprašo
j

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

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

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

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

i

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

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su Įdomiais paveiks- 
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
t Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 

istorinis romanas. Parašė Algirdas Margėm. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

!

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

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

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

3 pusi. Laisvo (Liberty) šeštadienis, geg. (May) 25, 1957
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BALTIMORE, MD.
NEIŠEIK IM Iš PROTO, 

SENATORIUS SAKO
Maryland valstijos sena

torius Beall kalbėjo Lord 
Baltimore Kotelyje, kur bu* 
vo susirinkę Federation of 
Republican Women of Ma
ryland narės. Senatorius 
savo kalboj davė pastabų 
tiems, kurįe karščiavosi lai
kė neamerikinės veiklos ko
miteto čia gegužės 7, 8 ir 9 
dienomis, kai buvo apklau
sinėjami Baltimorės ir apy
linkės kairieji. Senatorius 
Beall pirmiausia pasakė se
kamai :

“...We must be extra care
ful not to allow ourselves 
to join a sort of a mental 
lynch mob against witness
es who invoked the Fifth 
and First Amendments...” 
Čia senatoriaus Beall buvo 
pasakyta trumpai ir storai. 
Nes čia laike Komiteto ap
klausinėjimų karštagalviai 
piestu stojo, kam jiems bu
vo tai leista daryti. Sena
torius Beall toliau aiškino: 
“Laike mano buvimo At
stovų Bute Mr.... (neminė
siu jo vardo), kuris atsisa
kė ne-amerikinės veiklos ko
mitetui į klausimus atsaky
ti, buvo mano aršus priešas 
laike rinkiminės kampani
jos.” Beall toliau sakė: 
“I mention the fact that 
this man did everything he 
could to defeat me... b u t 
despite our hatred of Com- 
-munism, we must be extra 
careful...”

Senatorius toliau nurodi

nėjo: “Pirmiau negu mes 
puolame mums nepatinka
mus individualus, let us re
view the law and our phi
losophy of Government...” 
Ir dar toliau Beall sako: 
“Mes turime atmint, kad 
kožnas asmuo neturi būt 
apkaltintas pirmiau, negu 
ji teismas atras kaltu”. *Ki- 
tas dalykas, Beall sako: 
“K on st i t uc i j a ga ra n tuo j a, 
kad asmuo neturi liudyti 
pats prieš save,” ir trečias 
dalykas: “...there is no law 
which makes it crime mere
ly to be a member of the 
Communist party of this 
country.” 

r

Šitokie senatoriaus Beall 
pareiškimai laikinai nutildė 
trmparegius ir siaurapro
čius elementus, kurie karš
čiavosi per spaudą; ir kito
kiais išsireiškimais. Buvo 
tokiu, kurie žiūrėdami i te- 
levizijas iš piktumo sau na
gus kramtė. O ne-ameriki
nės veiklos komiteto pra
kaitas nuo veidų kaip žir
niai riedėjo. O tai vis dėl 
to, kad nebuvo taip, kaip 
jie norėjo.

Senas Baltimor i e lis

DAR KITAS FORUMAS
Penktadienio vakare Club

house salėje, 150 W. 85th St. 
įvyko dar vienas kairiečių fo
rumas. Kalbėjo komunistas 
James Jackson, “Labor Ac
tion” (vienos trockistinės gru-* 
pelės laikraščio) redaktorius 
Gordon Haskell ir socialstas 
Robert Claiborne.

Wilkes-Barre, Pa.
Motinų dienos pagerbimui 

banketas bei parengimas 
įvyko gegužės 12 d., kurį 
surengė Tautiškos bažny
čios parapija, 206 Parrish 
St. Žmonių dalyvavo apie 
šimtas suvirs, užsimokant 
įžangos $1. Po užkandžių 
buvo ir programa, kurią 
atliko kunigas Julius Kas
paraitis, p a s a k y d ą m as 
trumpą kalbą apie motinos 
reikšmę.

Reikia pripažinti, kad 
kun. Kasparaitis pasakė 
teisingą ir gerą kalbą. Jis 
nurodė, kad pasipūtę filo
sofai ir kunigai, apie viską 
žiūrėdami iš labai aukšto 
taškaregio, neigiamai įver
tina motiną, kad tik turtin
ga ir aukštai mokyta moti
na yra įvertinama. Kuni
gas Kasparaitis sakė, kad 
darbo žmonių motina, kuri 
prie vendelio sėdėdama ir 
kitus sunkius darbus atlik
dama, iš elementoriaus su
teikia pirmą mokslą savo 
kūdikiui, gali būti daugiau 
įvertinama ir gerbiama 
kaip motina, kuri milžiniš
kai žmonijos daugumai su
teikia mokslo pradžią ir 
vaikai tik tuomet gali eiti 
į aukštesnį mokslą. Jis to
liau kritikavo pasipūtusius

romiškus kunigus, kurie la
bai mažai skaitosi su darbo 
žmonėmis, kuriems doleris 
ir jų pačių perteklingas gy
venimas yra viskas. Jis 
priminė kunigą Strazdelį, 
kuris buvo paprastų žmo
nių užtarėjas, kuris savo 
sukurtomis dainomis, poe
zija gnaibė ponus dvarinin
kus ir kunigus, kurie po
nams padėjo pasekmingiau 
spausti ir išnaudoti jų ver
gus baudžiauninkus.

Už tai kunigas Strazdelis, 
nepaisant, kad jis buvo mo
kytesnis ir gabesnis už tuos 
poniškus pasipūtusius kuni
gus, buvo pasmerktas, eks
komunikuotas bei prakeik
tas ir turėjo baigti savo 
gyvenimą kaip ubagas. Ir 
tik už tai, kad jis buvo pa
vergtų žmonių užtarėjas! 
Ir dabartiniai romiški ku
nigai yra lygūs anų laikų 
poniškiems kunigams, nes, 
jei kuris išdrįsta pasakyti 
teisingą žodį už daugumos 
žmonių gerovę, tai poniški 
kunigėliai tuojau su tokiu 
apsidirba.

Garbė kunigui KasparaL 
čiui už tokios prakalbos pa
sakymą Motinu dienos gar
bei ! V. Ž.

Lewiston, Me.
MIRĖ ALIZAS KAULAKIS

Mylėjai Laisvę skaityti —
Progreso kelią dabojai;
Kiltas sueigas lankyti — 
Dėl apšvietos aukojai.
Sulaukęs 77-nių metelių — 
Atsigulei tarpe gėlių margų;
Palikai veikimo nebaigtii darbelių, 
Tai atminčiai dėl draugų.
Liūdi brolis ir vaikai—
Aukštesnius mokslus išėję;
Laidotuvės tai liūdesio laikai — 
Brangaus tėvelio gailėję!
Draugės ir draugai palydėjo —
Į Oak Hill ramybės kapus.
Sviruoklis berželis liūdnai stebėjo — 
Per lietaus ašarų aplietus lapus. . .

Frank Kaulakis 
P. Vizbor

■mm rrnffil gan.--

NwYorkii^/W^ZlnkH
LIETUVIU TARPE

Kriaučiai išrinko tuos pačius 
viršininkus

Lietuvių siuvėjų 5 4-to sky
riaus susirnkimas įvyko gegu
žės 22 d. Dalyvavo nemažai 
kriaučių.

Vienbalsiai buvo perrinkti 
tie patys ^skyriaus vršininkai, 
taipgi delegatas Kundrotas. 
Niekas naujų nekandidatavo. 
Atrodo, kad senieji viršinin
kai dar nariams neįsipyko, tai, 
jie ir senuosius užgyrė.

Delegatas Kundrotas rapor
tavo, kad lietauviškos siuvyk
los dar vis mažai dirba. Kiek 
girdėt, tai ir kitataučių siuvyk
lose ne kiek daugiau darbų. 
Nemažas kriaučių skaičius — 
bedarbiai arba po vieną kitą 
dieną savaitėje dirbantieji.

Raportuota, • kad iš darbda
vių laimėta dar viena apmo
kama šventė — tai bus viso 
septynios į metus. Taipgi dau
giau mokės ir už atoštogų lai-

Kriaučius

Talka daug pagelbėjo
Praėjusį savaitgalį Lietuvių 

Kultūrinis Centras turėjo me
nininkų suvažiavimą, koncertą 
ir banketą. Svečių atvyko ne
mažai iš Chicagos, bet dau
giausia iš Hartfordo. Taipgi 
buvo ir iš kitų miestų. Prie to 
prisidėjo ir pora vietinių kita
taučių parengimėlių.

Centre darbo todėl susidarė 
labai daug. Bet viskas buvo 
tinkamai atlikta ačiū tam, kad 
susidarė graži Kultūrinio 
Centjro rėmėjų talka. Reikėjo 
smarkiai padirbėti. Bet dabar 
galime darbo vaisiais pasi
džiaugti.

Centro valgyklą apdovano
jo Mary Wilson. Trečiadienio 
vakare ji atnešė nemažą įkai
čių labai skanių pyragaičių, 
kuriuos ji pati iškepė. Ačiū 
jai už tai.

KONCERTAI
Plačios apylinkės vokiečiu 

chorai suvažiuos į New Yorką 
33-čiam pavasariniam dainų 
festivaliui. Choristų susidary
sią apie 4,000.

Šį savaitgalį jie celebruos. 
Atvykstančius pasitinka vieti
niai vokiečų chorai ir gražiai 
svečius priima.

Daugiau įvairių parengi 
mų Laisvės naudai.

HELP WANTED MALE

Iš pasekmingo 
LMS suvažiavimo*

Po miestą pasidairius
Kaip tai jau pasidarė b

i
Metal Roller also Metal Slitting 

Set Up Man. 
perienced, 
pay.
Other

Precious melais. Ex
close tolerances, good 

Family medical 
benefits. I. STERN

Mount Vernon, N. Y.
9 Io 5 weekdays.4300.

insurance.
& CO., * 
Mo. 8-

(99-103)

(Pabaiga)
Lietuvių Meno Sąjungos su

važiavime dalyvavo 3,6 dele
gatai, atstovaują 15 organiza
cijų. Bet suvažiavimo diskusi
jose dalyvavo ne tik delegatai, 
bet, kaip tai is anksto buvo 
kviesta, ir svečiai-stebėtojai, 
kurių ypatingai buvo gausu 
antroje sesijoje, sekmadienį. 
Diskusijos parodė, kad beveik 
nėra mūsų tarpe veikėjo arba 
veikėjos, kuriam vienu ar lutu 
mastu LMS veikla nebūtų ar
tima.

’ s u važiavimui 
Jų, suplaukė 

M i 1 d r e d 
kad .ši graži

Sveikinim ai 
plžfukė gausiai. 
$482. Sekretorė 
Stensler nurodė,
suma yra puikus įrodymas, 
kad LMS darbuotė yra įverti
nama. Tos aukos suplaukė be
veik be jokio raginimo, be at
sišaukimų ir didesnės agitaci
jos.

Kaip .jau buvo pranešta, su
važiavimas nutarė, .kad se
kantysis suvažiavimas, įvyk
siantis 1959-ais jmetais gegu-

ž.ės mėnesi, bus laikytas Chi- tai pravedė 
gagoje. Buvo ir siūlymas šuva-

i Columbia universiteto studen- 
užpuolimą” ant 

gretimos Barnard (mergai-

ke. Už tą siūlymą balsavo 
delegatai, bet už Chicagą bal
savo 16. Tad, sekantis šuva- laužti 
žiavimas įvyks Amerikos lietu- studentė

Wurstcmaclier, patyręs (mėsinin
kas); prie nupjaustymo kaulų, pa
tyręs. Gera alga tinkamam dar- 
binirikui. GROTE & WIEGEL, INC., 
73 Spruce St., Hartford, Conn. 
Jackson 2-1640—2 5361.-

(102-105)

žiavimą vėl laikyti New Yor- čių) kolegijos. Apie 300 stu- 
8 plentų įsiveržė į kolegijos ben

drabučių kiemą ir bandė įsi- 
į vidų. “Užpultosios” 

spiegė ne savo bal-
vių sostinėje. sais, bet, sakoma, buvo ne-

Per suvažiavimą muzikos, menkai nusivylusios, kai poh- 
komisijai įteikta nemažai nąu-Įcija atvyko gan greitai ii’sto
jos medžiagos. Daratėlė Yu-Į dentus-užpuolikus išblaškė... 
den įteikė 7 dainas, kurias ji 
gavo nuo savo kolegų Lietuvos 
kompozitorių, o C h i c a g o s 
LKM delegatės Estelle Bog- 
den ir Helen Stumbris įteikė G 
liaudies dainas, kurioms savo
tiškas versijas sukomponavo 
LKM vedėjas Deffneris. Mu
zikos komisija pasižadėjo tas 
dainas svarstyti.

Suvažiavimas p a s i b aigė 
aukštai pakilusioje nuotaiko
je. Visi jautė, kad šis suvažia
vimas yra kaip ir persilaužimo 
punktas, kad po tam tikro lai
kotarpio, per kurį mūsų veik
la silpnėjo, jj vėl pradės kilti. 

Tikėkime, kad taip bus!
Rep.

ša po j 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)

Teisinas nutarė, kad mokytojai 
turi būti sugrąžinti į postus, 
bet apšvietos taryba delsia

Aukščiausias New
valstijos teismas Albanyje nu
tarė, kad penki mokytojai, jeigu tie mokytojai 
kurie atsisakė būti inform e-

kad
Yorko tai, prasidės atostogos.

Taipgi yra pavojaus,
pagaliau 

’teinančiais metais bus priim
liais ir už tai tapo pašalinti iš ti darban, jie bus paskui at- 
mokyklų, turi būti sugrąžinti 
į savo vietas.

Kaip žinia, dar praeitą va-

leisti, bet jau nesakant, kad 
už atsisakymą būti informe- 
riai, o po kitokiomis priekabė
mis.

New Yorko policija gavo 
tris naujus helikopterius. Jie 
bus naudojami vyriausia pba- 
žų-preplaukų saugojimui va
saros metu, kad neleisti mo
torlaiviams trukdyti m au d y to
jams. Vienas helikopteris 
taipgi bus naudojamas stebė
jimui, kur susikemša perdaug 
trafiko.

Brook lyne prie 
stadijono, palaida 
sukandžiojo kelis 
iškaitant 1 1 metu t t

ed Hook 
beždžionė 

žmones,

policija ją sugavo. Niekas ne
žino, iš kur beždžionė atsira
do, bet manoma, kad ji gal 
paspruko iš kokio nors laivo 
uoste, kur ją. laikė jūrininkai.

JKALTINO DAUGIAU
' TV SUKČIŲ

Bronx pavieto teismas įkai
tino dar penkis televizijų lem- 
pučų (tubes) raketierius, ku
rie išdirbinėjo ir pardavinėjo 
netikusias lemputes. Pirmiau 
6 korporacijos ir 13 asmenų 
buvo įkaitinta, i

NETEKO ŠILTOS VIETOS

For Kent

Išnuomojame dvi krautuves, 30 
Avenue B, arti 3rd St., Manhat tano. 
Fuiki vieta. Daug žmonių ir trafi- 
ko. •Lietuvft), lenkų ir žydų apgy- 

Prieinama 
Persitikrin-

venta. Geras biznis, 
remia ir geras leasas.
kilę. C A. 8-0498.

SERGA
(99-105)

š v i etos komisijonierius Allen 
nusprendė, kad miesto apšvie
tos taryba neturėjo teisės tuos 
mokytojus pašalinti, bet tary
ba teisminiu keliu bandė ne
klausyti Al leno. Dabar aukš
čiausias teismas nusprendė, 
kad mokytojai turi būti į savo 
vietas sugrąžinti.

Atrodytų, kad dabar miesto 
apšvietos taryba (Board of 

’Education) neturėtų kitokios 
išeities, kaip tuos mokytojus 
vėl pasamdyti, bet taip nėra 
— mokytojai dar vis be darbo, 
lies miesto taryba visą : reika
lą “studijuoja”. Tarybos na
rys paskelbė, kad gal ims sa
vaitės, o gal ir mėnesiai, iki 
dalykas bus išstudijuotas. Tuo 
tarpu pasibaigs mokslo me-

Majoras Wagneris paleido 
iš gerai apmokamos vietos 
Board of Assessors pirminin
ką Harvey L Strelzin, kuris, 
apart $17,500 metinės algos, 
imdavo didelius kyšius, taip
gi palaikydavo yyšius su Viso
riais raketieriais.

Juozas Kovas vėl ligoninėje 4
Gegužės’23 d. Juozas Ko

vas pasidavė į Williamsburg 
General Hospital, 757 Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y. Jį 
vargina sunki liga leukemia. 
Jis labai sumenkęs ir jam duo
dama kraujo transfiuz-jos. 
Pi ieš savaitę laiko teko , su 
Juozu pasimatyti, jis skundė
si, kad įleidžiamas kraujas jau 
ne taip gerai veikia kaip anks
čiau, rengėsi eiti į ligoninę. 
Ketvirtadienį, gegužės 23 d. 
užėjau į namus jį aplankyti, 
jau neradau namie, buvo pasi
davęs į ligoninę.

Lankymo valandos dienom 
uuo 2 iki 4 po pietų, vakarais 
nuo 7 iki 8; Room 104. , 1

Linkime Juozui greit sustip
rėti ir laukiame linksmo pasi
matymo.

F. B.

FIRMA

PARCELS TO RUSSIA, INC
Yra Pati Atsakomi ilgiausia

t

Persiuntime Siuntinių į TaVybų Sąjungą

Siunčiame su muito apmokėjimu čia ant vietos

Garantuojame pristatyt paliudymą su gavėjo parašu 
ir pareiškiame:

Mūsų prezidentas Mr. John Feigner šiomis dieno* 
mis tik grįžo iš Maskvos, kur jis susitarė su Inturistų 
įstaiga gana patenkintomis sąlygomis daryti siun
tinius kas dėl muito.

Mūši} firma yra įgaliota apkainuoti dėvėtu? dalykus pagal jos 
pačios nuožiūrą, ir iš savo pusės užtikrina teisingą ir nuoširdų 
įkainavimą, kas patenkintų siuntėją ir Inturistų jstaiga.

Mes taipgi tesame Inturistų įstaigos įgalioti ruošti 
turistų kelionę iš Jungtinių Amerikos Valstijų į 
Tarybų 8ąįįiungą, kaip individualių! žmonių, taip ir 
grupių.

Jeigu norite apsilankyti .Tarybų Sąjungoje 
tai kreipkitės pas mus;

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Tel.: Ingersol 7-6465 , Ingersol 7-7272

75 
su
pa-

Nušoko nuo tilto po traukiniu
Bronxo gyventojas Ch. Mc

Dermott nušoko nuo 
vės tilto ant N. Y.
Railroad bėgių ir 
buvo suvažinėtas.

Studentas užmušė motiną. . \ ir seserį
14 melų amžiaus Rye High 

school studentas Andrew Ca
sey, susibaręs su motina, pa
leido šūvius į savo motinu ir 
sesutę ir ant vietos jas užmu-

181 gat-
Centra) 

irau kinio

Aklas senukas užsimušė

Kalbink užsirašyti Laisvę* 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Didele Picasso 
paroda vyksta, 
N. Y . muzie ju je

N e w Yorko • Moderniško 
meno muziejuje (53rd St. 
prie 5th Avė.) atsidarė didelė 
retrospektyvė Picasso kūrinių 
paroda. Ta, paroda apima pa
vyzdžius iš jo kūrybos per 50 
metų. Jis dabar jau turi 
metus amžiaus. Kūriniai 
vežti iš muziejų visuose
šaulio kampuose, įskaitant 
kelius paveikslus, kurie pasko
linti iš Maskvos Vakarų meno 
muziejaus. Maskvoje randasi 
didelis skaičius Picasso kūri
nių.

Iš viso parodoje išstatyta 
apie 400 tapybos paveikslų, 
braižinių ir skulptūros pavyz
džių. Paroda sutraukia dide
les žmonių minias. Muziejus 
atdaras nuo pinnos valandos 
popiet iki 6 vakare, įskaitant 
šeštadienį.

Beje, muziejaus direktoriai 
norėjo pakviesti patį Picasso, 
kuris gyvena Francūzijoje, at
vykti į parodos atidarymą. 
Bet Valstybės '. departmento 
pasportinis skyrius informavo 
muziejų, kad Picasso negautų 
įvažiavimo leidimo, kadangi 
jis yra Francūzijos Komunistų 
partijos narys.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.
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MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDO*TUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*06**O6*

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

Geo Curtis, 87 metų senelis 
aklas, nukrito nuo apart- 

10 aukšto
ir 
menti.nio namo 
užsimušė.

PARDAVIMAI

ir

Cypress Hills, 8 šeimų mūrinis 
namas ir garadžius. Aliejum ap
šildomas, 4 apartment ai po 4 di
delius kambarius ir 4 apartmentai 
po 3’/L> kampinius kambarius. Semi
detached, 10 pėdų driveway, privati
nė’ Lotas 35 x 100, 24 metų senumo, 
moderninis. 4 tušti kambariai pir
kėjui, 2 apartmentai be O. P. A. 
Pardavimo priežastis savininko ne
sveikata. Įplaukos $7,183.20 j me
lus. Šaukite: TA. 7-6731. (103-104)

Grosernė-Gasolino stotis. Maža
me mieste. 5 kambariai ir vonia, 
įskaitoma visas laVorąs (lock, stock
6 barrell) už $8,500. Imkite Route
7 ar 11 New Yorke. 15 mylių nuo 
Binghamtori, N. Y. Kreipkitės laiš
kais ar telefonu pas Walter WeLst, 
R. D. 1, Neneveh, N. Y. Tel. 
Harpersville, N. Y. 5-1840.

(103-104)

DVIRAČIŲ
Mūsų sandėlis pilnas. Turime 

parduoti Schwinn, Hector, Co
lumbia ir tt. Didysis English 3 
speed Sturmey Archer, $26.95. 
20 inch air tires. Ratai $24.50. 
Visi dviračiai sutaisomi ir sude
dami. Vakarais, iki 9 v. 
madieniais iki 5 v. v.
STUYVESANT BICYCLE 

142 First Avė., N. Y.
AL. 4-5200

v. Šek

it TOV

Išrodykite gražiai tose vestu
vėse ar parengime. Mes patar
naujame’ visiems Queens gyven
tojams. Turime tuxedos, frakų 
ir kitų vakarinių kostiumų. Kai
nos prieinamas.

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

HA. 9-3266.

Aš, Alaburdienė Mikasė, paieš
kai! savo giminaičio Vosyliaus Jo
no,' Antano sūnaus, kuris man pas
kiausiu žinomu laiku gyveno Cle
veland, Ohio. Būtų malonu, kad 
jis pats atsilieptų, arba žmonės ži
nanti kur jis randasi, suteiktų man 
jo antrašą, už ką būsiu dėkinga. 
Mikasė Alaburdienė, Kapsuko ra
jonas, Liudvinavo miestas, Lithua
nia, USSR. Arba praneškite sekan
čiu adresu: Pius Dennis, 30 Port
land Ave., Clifton. N. J.

(102-104)

Ieškau giminaičių Merkeliu, sū
nų vardai Jonas ir Petras, o duk-» 
terš Onutė. Tėvo vardo tikrai ne
žinau — Jonas ar Adomas. Paieš
ko Purvinio Stanislavo duktė Ur
šulė, po vyru Girdzijauskienė. Ieš
komieji anksčiau gyveno 1920 m? 
Chicagoje. Prašau atsiliepti. Ur
šulė Girdzijauskienė, Raudonės paš
tas, Jurbarko rajonas, Kauno sritis, 
Lithuania, USSR.

(103-104)

Paieškau 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)

PROŠVAISTĖS
Širdi Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Knyga iš 330 puslapių 
Kaina tik $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Ave. 

Richmond Hill 19,' N. Y

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri 1 labai 

įdomi

. 4 puti. Laisve (Liberty) šeštadienis, geg. (May) 25, 1957




