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I Colorado Springs, 
Washingtonas. — “Nors ganizavo masių brigadas! — 

sukilimas Irake nepavyko, 1 prieš užsienio sukurstytą | nio 
bet Vakarai gavo naują 
viltį, jog kils nesutikimai 
tarpe Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinės Arabų Respubli
kos”, rašo D. A. Schmidt.

Ypatingai Vakarus pa
drąsino Nasserio pasakyta 
kalba, kurioje jis, piktai

Nauja “žvaigždė.” 
žmogaus perauklėjimas.

Inkvizicija nebesugrįš 
Laikas apsigalvoti.

X /i’e.šo ,4. Tit nthtf

Colo
Jungtinių Valstijų kari, 

orlaivyno

v* 1 j daug pabėgėlių 
paruosimo komitetą ■ 'tarnauja JV armijoje 

i Washingtonas. — Prezi-i 9> u
- dentas Eisenhoweris

Dabar jau visiems aišku, kad 
Berlyno klausimas turi būti 
sutvarkytas. Tegu baigiasi 
plepalai anie pasiruošimą ato
miniam karui!

Pats prezidentas dar vis klai
dina žmones, iš savo galvos 
neišmesdama; atominio karo 
dėl Berlyno galimybės.

Propaganda už atomini karą 
turėtų būti laikoma krimina- 
iišku nusidėjimu prieš žmoni- p a pa< 
jų. Schmidt.

Havajų pripažinimas valstija 
nieko nepakeis. Jau per la
bai ilgus laikus tos salos bu- i 
vo laikomos Jungtinių Valstijų, 
dalimi.

Reakcininkai gieda apie Ko
munizmo navojų iš Havajų. , 
Ten žmonės esą ra likališkesni, 
ten darbininkai esą kovingesni. 
Havajiečiai gali išrinkti ir at
siųsti Wa'shingtonan “nesukai-' 
barnus” senatorius.

Labai abejotina.

pa-i Washingtonas. — Gene- Generolas labai nepaten- 
viršininkai! skyrė iš diplomatų ir mili-;rolas M. D. Taylor, armijos kintas, kad prezidentas ir 

sukilimą. paskelbė, kad Lediniuota- turistų specialų komitetą,|štabo viršininkas, raportą-.Kongresas “skriaudžia” ar-
. Washingtone tarpe vai-i jame Vandenyne, nuo Alas-j kuris paruostų planus jojvo Kongreso komisijai, kadimiją, nes jai mažiau pinigų 

diškų ratelių eina pasitari-! kos iki Greenlandijos, yra ir Anglijos premjero Mac- Jungtinių Valstijų armijoje i skiria negu orlaivynui. Jis 
millano konferencijai.

Šis komitetas apsvarstys! 
Berlyno, Vokietijos, Cent
rinės Europos ir kitus rei- bet korėjiečių skaičiaus ne-į 
kalus.

Sakoma, 
ne lygina 
Chruščiovo 
kimą kaip 

radarų pagalba užsienio ministro Rapackio

mai. Numatomas reikalas - Įrengiama 3,000 mylių 
remti Nasserį taip, kaip gio radaro “siena”, 
yra remiamas Tito. Yra pa- o ... XT J. . • Sekamais metais ii siūlymų parduoti Nasseriui J
ginklų. Iki dabar Jungtinės 
Valstijos įtakoje Izraelio 
atsisakė Nasseriui parduo--

bus

randasi daug pabėgėlių. sakė, kad dabar armijoje 
T. 1 - 1 j j • • yra 925,000 vyru, bet jeiguJis sake kad daugiausia fQS ,.eikalam/pinigu nepri.

n.na.j!e^nen_^O,nOje’;dėS, tai I960 metais turės 
- - 'sumažinti iki 870,000.

1 d W h’ t P** aVe* Generolas Taylor, reika-
kaa v\ as ingto- i Vakarinėje Vokietijoje Jaudamas armijai pinigų, 
Macmillano 11 j^y armijoje tarnauja daug kalbėjo apie “pavojų” 
išleistą paims-, j4 033 padegėliai arba už- iš TSRS pusės, kurios ar

ai timą e <i.]os sienįečiaį. Dauguma y ra mija esanti skaitlinga irla- 
vokiečių, o juos seka len-

Sekamais metais 
į gatava. Bus žinoma kaip 
; “Ballistic Missile1 E 
, Warning System” 
įjos įrengimas atąieis 
bilijono dolerių. 1

Aviacijos viršinikai 
___ ____  _____ __  * , kad ]

imbOka? ginklų? bet bend-:bus galima iš' anksto'suži- planui, kuris siūlė sudarv-, kaP^ŪT-iu ra JasVbeveik 
iras reikalas gal pakeis jų'noti.bent koki lėktuvais už- ti ------- -----------

Sakoma, kad Irake ko- nusistatymą.
munistai turi dideles įtakos pasiūlymų, kad kiti NATO 
valdžioje ir masinėse orga-įnoriai aprūpintų Nasserį 
nizacijose. Komunistai or-'ginklais.

premjerą Kassimą ir Tary
bų Sąjungą. “Taigi, Nasse- 
ris puola komunistus ne

publikoje, bet visame ara-

Izraelio diplomatai ir ant 
toliau laikosi už nepardavi- 
mą Jungtinei Arabų Res- ko, 
publikai ginklų, 1

Taipgi yra' puolimą.

Havajy salos, cukrus 
ir ananasai

siena, 
virš

i Centrinėje 
saugos ruožtą. 3,000. JAV armijoje taipgi 

tarnauja albaniečių, bulga
rų, čekų, vengrų, estų, lat- 

_______ ________________________ ‘iviu, jugoslavu, rumunu ir vėliausios žinios ,457 lietuviai.
Paryžius. — 'Užbaigia

muosiuose miestų viršinin- 
ikų rinkimuose kairieji ga- 
ivo daug balsų. Paryžiaus

TT . . TT . priemiesčiuose, darbininkų Re- Honolulu. - Havajų sajapgyventuose> komunistai 
ui ingos 11 | ]aįmgj0 go vietų iš 60. 

ingos. Čio-i J e ,

bai gerai apginkluota.

W ishingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sako, 
kad naujuoju Valstybės

užsienio ministras. Slovaki
joje. 1947 metais Čekoslo
vakijos teismas nuteisė jį 
pakarti, bet jis iš ten pabė
go.

Dabar Amerikoje veiks su 
reakcininkais “Čekoslovaki
jos išlaisvinimui”. Jie turi 
Washingtone centrą ir va
dinasi “The Council of 
Free Czechoslovakia”. Jie 
veikia išvien su “Lietuvos 
laisvintojais”.

Laivų statyba ir
atominė energija

Londonas. — Lloyds
gister of Shipping viršinin- los yra labai 1
kai sako, kad jeigu bus pra- Amerikai pelningos.

i dėti statyti keleiviniai ir,nai pagaminama 65 procen- 
'tavoriniai laivai su atomi- tai pasaulinio kiekio ana-

Linine energija, tai sudarys.našų (pineapples). ;čių. Vėlesniu laiku suėmė
' J ‘ ‘ ,V1 . -t- Elaine
1 Mitchell ir Exenia Thorna-I 
dakis, kurios sakėsi esą

. . aktorkos. Jos atskrido iš| Londonas. — Du Angli- 
apm .> t, Mįamį mįesto. Pąs jas ras- jos karo laivai “Barrosa”

TT o ta $57,000 pinigais. I “Corunna” susikūlė 120 
m a w a 11 1

turi 14,000 v .. 1 Kairas. .— 
auginimui. Respublikos prezi

dentas Nasseris s per kelias 
dienas sakė per radiją kai- Kryžius
bas prieš Irako respubliką. Japonijai pervežti į Šiauri-j naują klausimą ir vėl 

i Jis ją išvadino ‘fkomunistų nę Korėją 600,000 korėjie- kas susitrukdo.
j lizdu arabų šalyse”.

Bagdadas. — Užsienio
— Šis: ir Nasserio sukurstytame 

: žuvo virš 
žmonių. Visoje Irako 
publikoje yra didelis 
piktinimas Nasserio 
SIU.

Havana. — Kubos val- 
' džia. areštav<ų$4L .amerikie- 

organizavimas ^aug keblumu. Cukrinės nendrės užima i\lų.‘ v c*ca!“Lt 1
................... - ■>“»" 5 

'Kiekvienais metais "paga-; , . . ,1 • nnn aaa daklS, kUlTOSįminama daugiau 1,000,000 ’
tonų cukraus, 

1000,000 vertės. 
Amerikie č i u v

veikiausia ir Tarybų 
v^je prasidės < 
jaunųjų darbininkų grupių ar-' 
ba brigadų kovai su blogybė- į 
mis ir iškrypimais. Tokių gru-jvojų prieplaukose. Būtų 
plų misija labai garbinga. Jos (reikalingi specialiai įrengi- 
prieš blogį kovos patarimais irimai, kad apsaugojus prie- 
pabarimais. įplaukų gyventojus nuo ra-

Tai bus įdomus eksperimen- i dionkcijos. Būtų reikalingi 
tas. P—:----- -------- '• ■ ' •
ri, nuoširdūs, teisingi. Bet at-1, 
siranda piktavalių ir silp- produktu 
nadvasių. Jiems sutvarkyti vien 
milicijos neužtenka.

Dauguma žmonių yra ge-, įr ant laivų įtaisymai^ ap
saugojimui maisto ir kitų

Tai juk kasdien savo akimis į Nori daugiau kuro, 
matome ir Amerikoje.

žmogaus perauklėjimas, pa
taisymas ir ištiesiu imas yra 
didelė problema ir socialisti
nėje visuomenėje.

akrų ananasų
Per metus. į pasaulį išveža, 
apie 18,0000,000 dėžių ana
nasų syvų ir 12,000,000 dė
žių čielu ananasu, c v t-

Washingtone valdininkai gin
čijasi, ką daryti su bedarbiais, 
kurie nebegauna nedarbo ap- 
draudos, bet neturi ir darbo. 
O tokių nelaimingų žmonių 
jau tuoj bus milijonai.

Prie visos nedarbo apdrau- 
sistemos reikia greito pa-

ymo. Tegu darbininkas 
gauna pagalbą taip ilgai, kol' 
jis negali susirasti darbo.

Tokį sumanymą seniai siūlo 
komunistai. Kodėl tyli darbo 
unijos?

Komunistai buvo 
niai siūlyti nedarbo 
ir senatvės pensiją, 
ir vėl pirmutiniai 
protingu sumanymu.

do

bet bijo įsileisti
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris pa
tvarkė, kad įjungt. Valst. 
nebūtų įvežta aliejaus dau
giau, kaip 750,000 bačkų. 
Kai kurie nustebo tokiu 
patvarkymu, nes amerikie
čiai viską daro, kad išlai
kyti arabų šalyse aliejaus 
šaltinius.

Aliejaus specialistai su
pranta, kad prezidentas 
nori bizni daryti iš čia gau
namo aliejaus.

CLEVELANDE YRA 
50,000 BEDARBIŲ

Cleveland, Ohio.
miestas 1958 metų vasarą'sukilime
turėjo 72,000 bedarbių. 
Nors dabar jų skaičius su
mažėjo, bet vis dar yra 
virš 50,000. Į šį skaičių įei
na tik tie, kurie gauna ne
darbo apdraudą.

Clevelandas yra indust
rijos miestas. Nedarbas 
jaučiamas visose darbo ša
kose. Smarkiai nupu o 1 ė 
naujų namų statyba.

J. VALSTIJOS RUOŠIASI 
pirmuti- NUBAUSTI BOLIVIJĄ 

apdraudą 
Dabar jie 
su

La Paz, Bolivija.—Jung
tinės Valstijos, ruošiasi su-

gcru’ mažinti savo atstovybės ir

Pranciškonu “Darbininkas” 
(kovo 13 d.) negali atsidžiaug
ti kolumnisto George E. 
kolsky plepalais.

Tas išgarsėjęs obskurantas 
ir dvasinis driskius perša karą 
už “aukščiausiąją būtybę,” už 
“visų sugrąžinimą prie dievo.” 
Mums, jis sako, reikia “orga
nizuotis ir aktyviai kovoti su 
sekuliaristais visur, kur tik jie 
bando įsismelkti į mūsų insti
tucijas.”

Kitais žodžiais, Sokolsky no 
Hjtų įvesti inkviziciją. Todėl 
jty labai patinka “Darbininko” 
redaktoriams, dar didesniems 
obsk u rantams ir už Sokclskį.

(Tąsa 6-tam pusi.)

technikinės komisijos, na
rių skaičių Bolivijoje. 
Technikinių patarėjų buvo 

S*, apie 120. JAV teikė Bolivi
jai $20,000,000 per metus 
įvairios pagalbos. Bet nese-

demonstracijos prieš Jung
tines Valstijas, akmenimis 
buvo išdaužyta atstovybės

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje numatoma, kad Va
karai susiskaldę Berlyno 
klausime.

La Paz. —Bolivijoje mai- 
nieriai paskelbė generalinį 
streiką.

T. Sąjunga, Vakarai ir Havajų salos jau bus 
A-bombų uždraudimas 50-ji valstija

Maskva. — Carapkinas,; Washingtonas. — Sena- 
Tarybų Sąjungos dėlega-;tas 76 balsais prieš 15, o 
tas, kuris per ilgą laiką I Atstovu Butas 323 balsais 
jau veda derybas su V aka-, prieš 89 nutarė priimti Ka
rais dėl uždraudimo atomi- vajų (Hawaii) salas kaip 
nių bombų, išleido pareis- 150-tą valstiją.

Havajaus sAlos yra vidu
ryje šiaurinės Rami o j o 
vandenyno dalies, 2,090 
mylių nuo Kalifornijos ir 
3,000 mylių nuo Alaskos. 
Jos užima 6,423 ketv. my
lias ir turi apie 600,000 gy
ventojų. Senų havajiečių 
mažai ten jau beliko, gy
ventojus sudaro japonai, 
kinai, korėjiečiai ir kiti. 
Hawaii sala didžiausia, bet 
viso jų yra 625.

Jungtinės Valstijos salas 
paėmė “globoti” po karo 
su Ispanija 1898 m.

kimą.
Jis sako, kad Jungtinės į 

Valstijos ir Anglija nenori 
atominiu bombų uždraudi
mo, tai todėl ir daro viso
kiu kliūčių susitarimui. L- *-

Carapkinas nurodo, kad
; “Corunna” susikūlė
mylių į vakarus nuo Gib-

Jųngtinės raltaro Atlanto vandenyne. TSRS delegacija viską da-
1 ro, idant susitarti, bet ka- 

susitari- 
iškelia 

vis-

Geneva. — Raudonasis;da jau buna arti 
nenori pagelbėti į mo, tai Vakarai

! čių.

2,000

pasi- 
elge-

Belgradas. —i Jugoslavi
jos prezidentas Tito atšau
kė savo ambasadorių iš 
Albanijos. Jis nedavė paaiš
kinimo, kodėl tą atliko, bet 

i prieš kelias dienas jugo- v — rasei slavų spauda piktai 
prieš Albaniją. ' 

------- 1
Paryžius. — Francūzija 

ištraukė savo karinį laivy
ną Viduržemio ! jūroje iš 
NATO komandos. Prezi
dentas de Gaulle sako, kad 
Francūzijai laivynas yra 
reikalingas prieš Alžyro 
gyventojus.

Jean-Rabe, Haiti.

KUBOJE BUS ŠAUDOMI
VALSTYBINIAI VAGYS
Havana. — Kubos prem

jeras Castro išleido pareiš
kimą, kad bile asmuo, ku
ris bus sugautas vagiant 
valstybinį turtą, tuojau 
bus sušaudytas.

Castro sako, kad viešpa
taujant Batistos diktatū
rai taip išsiplatino vagystė 
ir žulikystė, jog’1 be aštrių priežasties didelės sausros 
priemonių ne į m a n o m a s 45,000 ž ' ’ ’ ‘

Iš

priemonių ne į m a n o m a s 45,000 žmo n i lį. badauja, 
valstybės turto apsaugoji- Virš 2,000 jau mirė badu.

; mas. ------- U
— i Londonas. — Skaitlinga
— JAV Tarybų Sąjungos delegaci- 

Valstybės departmentas vis ja Su Michailu Suslovu 
dar nenusprendė, ar par- priešakyje atvyko į Angli- 

« "1 O I ♦ T- 1 *1 1 • V • •

Washingtonas.

dar nenusprendė, ;
duoti Tarybų Sąjungai 12,- ją. ją pasitiko! darbiečiai 
000 tonų metalinių vamz- parlamento nariai.
džiu. ' ——-

--------  i TSRS ĮSTEIGĖ NAUJU
Roma. — KrikCčionių-de- i ORO TYRIMO STOČIŲ 

mok ratų partijoje pasireiš
kė nesutikimai jos sudaryta. 
Signi valdžia.

Trivandrum, Indija. — 
Buvęs New Yorko valstijos 
gubernatorius Harrimanas 
gąsdina indusus komunis
tais. Šioje Keralos provin
cijoje 1957 metais komunis
tai gavo 35 procentus balsų.

Maskva. — Tarybų Są
junga Įsteigė 30 naujų oro 
tyrimo stočių Lediniuota- 
jame vandenyne. Kai 
rios jų yra įsteigtos ant 
nedidelių balaičių, o

ku

kai

Damaskas. — Sirijoje 
Nasserio šalininkai pasako
ja, būk 30 Irako respubli
kos karių buvo perėję į Si
rijos plotą ir sužeidę vieną 
pasienio sargą.

Teheranas. — Tarybų Są
jungos ambasadorius N. 
Pegov pareiškė, kad Iraųas 
neturi teisės panaikinti su
tartį (1921 metų) su Tary
bų Sąjunga, ir išvyko į 
Maskvą.

Washingtonas. — Kari
nio orlaivyno viršininkas 
generolas T. D. White pil
nai remia prezidento Ei- 
senhowerio apsiginklavimo 
planą ir jo nusistatymą 
Berlyno reikalais.

Washingtonas. — Jungti
nėse Valstijose kasdien su- 

„ . naudojama 1,113,000 bačkų 
•— Chruščiovas Dr. F.' Dureansky, 1Q39— gazolino. (Bačka turi 48 

1940 metais buvęs Hitlerio galionus.)
Maskva.

jau sugrįžo iš Vokietijos.

New Yorkas. | —r Atvyko'

“Mums reikia plieno”, 
sako indusų vadas

New Delhi. — Indijos 
[ sako: 

“Mums reikia plieno, plie
no, kad pagerinti žmonių 
gyvenimą”.

Indija milžiniška šalis su 
400,000,000 gyventojų. Indi
jai reikia fabrikų, mašinų, 
įvairių įrankių. Gi tam rei
kia plieno.

Tarybų Sąjunga iš savo 
medžiagų ir su savo inži
nieriais Bhilai mieste jau 
pastatė didelį plieno gami
nimo fobriką. Iki 1961 me
tų pabaigos dar daug jų 
pastatys. Indijoje dirba 
virš 800 tarybinių inžinie
rių, c

kurios tiesiog ant ledo. Ka-i premjeras Nehru
1 • 1 1 j • //nr • 1 • 1 * - .dangi ledas nestovi vietoje, 

bet* plaukia link šiltesnių 
žemės plotų, tai stotis rei
kia karts nuo karto perkel
ti į kitą vietą.

DAR NEGAMINS JAV 
NAUJŲ VĖLIAVŲ

Washingtonas. — Dar 
neseniai Alaska tapo 49-ji 
Jungtinių Valstijų valstija. 
Speciali komisija paruošė 
naują vėliavą, kurioje t u- 
rėjo būti 7 eilės po 7 
žvaigždes, kas sudaro 49.

Dabar Havajų salos ta
po 5-oji valstija. Yra suma
nymas suteikti pilnas vals
tijos teises ir dėl Puerto 
Rico. Kai kurie vaidininkai 
taip pat siūlo Virgin Is
lands, Canal Zone, Guam, 
Midway ir kitoms saloms 
suteikti valstijų teisę.

Blantyre. — Anglai pa
rašiutais meta karius Nya- 
salandijoje nuslopin i m u i 
negrų> išstojimų.

Londonas. — Anglijoje 
yra 610,000 bedarbių.

ANGLIJA IR TSRS 
TURĖS INDUSTRINE 

PARODĄ
Londonas. — Kada Mac- 

millanas lankėsi Maskvoje, 
tai susitarė, kad 1961 me
tais Anglija ir Tarybų Są
junga turėtų industrinę 
parodą. Anglai turės pa
viljoną Maskvoje, o TSRS 
— Londone. Viena 
šalis parodys savo 
rinius pasiekimus.

ir kita 
indust-
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Ne karas, o susitarimas!
KAI KURIE KARŠTAGALVIAI dėl Berlyno nesi- 

liauja triukšmavę. Ir tūli kongresmanai ir tūli senato
riai ir visokie kitokie politikieriai bei aukštieji karinin
kai rėkia net ir prieš patį šalies prezidentą, būk jis ne
užtenkamai prisirengęs karui dėl Berlyno!

Demokratų partijos lyderiai, norėdami respubliko
nus kritikuoti, kritikuoja jų valdžią dėl to, būk ji, girdi, 
neužtenkamai pinigų skirianti karo reikalams. Ankštie-1 
ji karininkai, iš kitos puės., kušina politikierius, kad rei
kalautų daugiau kariniams reikalams pinigų. I

Prezidentas EisenhowCris, kuris karo metu vadova
vo vakarinių talkininkų armijoms, kuris, ligi šiol buvo' 
skaitomas didžiu karvedžiu ir karinių reikalų žinovu, 
dabar bandoma padaryti visiškai nieko neišmanančiu 
tuose reikaluose!

Atrodo, kai kuriuos “didelius žmones” apėmė kaž 
kokia pasiutimo liga. Jie reikalauja, kad prezidentas 
siųstų į Europą daugiau kariuomenės. Kiti sako: mūsų 
kariuomene per maža, — iškilus keletui-karų vienu kar
tu, neužtektume karių...

Tie elementai tik apie karą ir tesapnuoja.
Prezidentas Eisenhoweris, atsakydamas tiems rėks

niams (praėjusį trečiadienį pasitarime su spaudos atsto
vais), pareiškė, kad, jei karas dėl Berlyno kils, tai ka
riuomenės Amerika nenaudosianti — naudos “ką kitą”, 
vadinasi, raketines bombas.

DĖL BERLYNO, dėl Vokietijos, mūsų nuomone, ne
turėtų būti iššautas nei vienas šūvis, neturėtų žūti nei 
vienas žmogus. . a

Dėl Berlyno ir Vokietijos ateities reikia tartis, o ne 
ruoštis karui. Ginklais, bombomis Berlyno ateities klau
simo nieks neišspręs — išspręs susitarimai. Todėl susi
tarimai ir turėtų tuoj prasidėti. Apie susitarimus reikia 
ir kalbėti, rašyti, diskusuoti.

Lietuviškieji “veiksniai” taipgi nekantrauja: tik- 
trina rankas iš džiaugsmo ir plepa niekalus, tikėdamie
si, jog neužilgo kils karas, kuris, “išlaisvins” Lietuvą, ir 
ten vėl bus grąžintas fašizmas. Idiotai jie, daugiau nie
kas!

Mes netikime, kad dėl Berlyno iškiltų karas. Kartu 
mes sakome: valstybių galvos, tarkitės, tarkitės, tarki
tės!.. :

P. Cvirkos 50-jų metinių proga
KOVO 12 DIENĄ sukako 50 metų, kai gimė įžymu

sis lietuvių rašytojas beletristas Petras Cvirka.
50 metų amžiaus žmogus šiandien skaitomas jaunu, 

o P. Cvirka, atsiminkime, mirė jau prieš 12 metų. Kiek’ 
rašytojas būtų sukūręs vertingu veikalų, jei jis šian
dien būtų galėjęs minėti savo 50-ąjį gimtadieūį!..

Mirtis daug jaunų, talentingų rašytojų išplėšė iš 
lietuvių tautos. Prisminkime tik Julių Janonį, A. Regra- 
tį, Salomėją Nėris, na, ir patį Petrą Cyirką!

Cvirka buvo vienas talentingiausių ir gausiausių 
lietuvių beletristų-rašytojų. Jis buvo atsidavęs Lietuvos 
liaudžiai sūnus, ją pažino, jos reikalus gynė, ją aprašė.

Dėl to lietuvių tauta jo niekad nepamirš.
Šiemet visi P. Cvirkos raštai bus išleisti nauju lei

dimu, o rinktinius raštus išleis rusų kalba.
Kovo 12 d. Vilniuje buvo iškilmingai atidengtas P. 

Cvirkos paminklas.
Rašytojo 50-ąjį gimtadienį gražiai atžymėjo visa 

Lietuva!

“Didvyriai”
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ į Pittsburgh ą buvo nuvykę 

kongresinio Ne-Amerikinės veiklos tyrinėjimo komiteto 
trys nariai. Jie ten, žinoma, JAV Kongreso vardu, 
pradėjo inkvizuoti žmones.

Kad ragangaudžių “žygis” galėtų sudaryti didesnę 
sensaciją, kad juos geriau spauda pareklamuotų, iš anks
to buvo paruoštas ypatingas spektaklis. Kas jis?

Sakoma, prieš dešimt metų į Pittsburgho komunistų 
organizaciją įstojo du Šniukštai, už pinigus dirbantieji 
FBI, Guldenas ir jo pati. Kiek jiedu būdami partijoje su- 
šnipinėjo, mes nežinome. Žinome tik tiek, kad inkvizito
riai pirmiausiai juos pasišaukė, prisiekdino ir liepė jiems 
pasakyti “visą tiesą.”

Ir Goldenai, žinoma, pasakė “visą tiesą.” Įdomu, ką 
gi jie pasakė? Vyriausias dalykas, kurį jie pabrėžė, yra 
tas: girdi, Amerikos komunistai šiandien esą kapitaliz
mui pavojingesni, negu jie buvo seniau, kai JAV Komu
nistų partija buvo didele!..

Kodėl jie šiandien pavojingesni? Esą dėl to, kad 
šiandien jie veikia pogrindyje, o seniau veikė viešai. 
Bet ką jie tokio pavojingo padarė? Goldenai nepasakė!..

Kiekvienam galvojančiam žmogui yra aišku: JAV 
komunistų partija šiuo tarpu yra maža, silpna, negali 
palaikyti net savo dienraščio. Bet ragangaudžiams tai 
nesvarbu. Jie įsakė Guldenams taip plepėti, tai šie ir 
plepa. O komercinė spauda deda “pikčius” inkvizitorių, 
deda ir šniukštinėtoji). Ir kaip plačiai tai aprašo!

Ne-amerikiniam komitetui šiuo metu labai svarbu

Kas Ką Rašo ir Sako
j mas. Einama prie 1 
Kamarūnai taps nepriklau- 

I soma respublika.
Kubos delegatas pastebė- 

! jo, kad kol kas Ramarūnuo- 
jse moterys tebėra politiniai 

lv‘u^i J1i p'n : beteisės. J is pareikalavo, vo Chase Mani a a Banko; i •
pasėstas pastudijuoti ga - •> olitings
niybes doleno mvestmen-^sw1nanym? tuojau 
aniS’ . >v 'parėmė Tarybų Sąjunga ir

Mr. Rockefelleris sugrįžo. vįsos sociali s t i n ė s šalys, 
vidutiniškai gerai nusitei-1 Man()lna> kad afrikietės mo
kęs. Tiesa, visur Afrikoje tx>rys busimuosiuose rinki- 
jis užtikęs labai įtemptą na-;muose jau gal6s' balsuoti, 
cionalistinį sąjūdį, bet tame. _ __
sąjūdyje jis nematęs kiekį 
žymesnės komunistų įtakos. Į 
Jis pataria Amerikai laiky-; ’ AGĄSD1NTI i 
tis “šaltai” ir “bešališkai” į Nedidukės Ei

to, jog 
vi Iri n 11

NERADĘS 
“KOMUNISTINIO 
PAVOJAUS”

Bankininkas David Rock-; 
efellėris du mėnesius ,pra-į 
leido Afrikoje. Jis ten bu-j

Grįžtant
i VENESUELOJE

Iš Reo de Janeiro lėktų-i 
vu ]____ ___  ____
sostinės Caracas ėmė 8 ir 
pusę vai. Kelionė tęęsėsi kal
nuota Brazilijos žeme, per 
Equador respubliką, kur 
saulė stačiai šviečia, šešėlio 
nebedaro vidurdienyje, kur 
yra karščiausias klimatas.

Lėktuvas nusileido nau
jame, puošniame Caracas 
orlaukyje. Orlaukis didžiu- 
džiulis, moderniškai įreng
tas. Lėktuvų pilna. Mies
tas taipgi gražioje Atlanti- 
ko įlankoje, prie pat jūros 
kranto. Nakties metu pajū- 

spalvų švieso
mis apšviestas, sudaro gra- 

mano,: nlus pUVo Washingtone pa- į panoramą. Klim a t a s

Salvador iys įvairių 
linkui afrikiečių nacionalis-' respublikos prezidentas Le-i 
tinio judėjimo. Jis r'— : ‘
kad Chase Manhattan Ban- sitiktas ir priimtas labai iš
kas gali labai saugiai ati- s kilmingai. Net Kongresas 
daryti savo skyrius visoj 
eilėje Afrikos miestų.

šiltas ir^šutrus, dar ir ge- j^iulių biznio
" 1.........K . ...... ! žiu viešbučių. Žmonių pil- 27 d. ryte turėjau’iškeliauti

nos gatvės, beveik k a i p j j New Yorka. 7
New Yorke. Arti centro! Buvę chicagiečiai Alexan- 

įyra gražus Bay Front par-ij^j nuvežė mane į Miami 
ienos tu vavąmhi !^as’ ^ur^am'e taipgi daugBeacli maudynes. Ten su-
l t be to vX5 P£rk?s Ferai PęHsitikau Walter; Keršulį, K.
'£’daug žemiu turi"milži-^ mod^^XsN
ničVo Yvivv-zrifnoo formn azlulls moaeinisKas liesasis gpetĮ ir keletą kitu lietuvi^, mską pavyzdingą faimą. k nas kuriame galima yakare susirinkome nas 
Venezuelos respublika yi’a|(yanti ivairiu knve-u ir laik 1 v * r - • • • i m i 
fnvfJnn-o hnf i• u r t n 11gauu a11 ių Knyg^ 11 ldlK' • Kei’sulių seimininkę, buvu-turtinga, bet job tui tai!rasclų Knygynas turi pai-;sia chicagietę Baltušienę- 

pybos ir muzikos kamba-1 zlatkienę Atvyko ir abu 
!rius- Sliekai, šeimininkė pavai-

Vakare susitikau su Vin-|sin0 mUs visus. Smagu bu- 
eu Bovinu ir buvusiais ro-;vo su ja atnaujinti pažin- 
chesterieciais Mikitais. Bu- 

jVO malonu vakarą su jais i 
praleisti, mintimis pasida

IR JINAI NUSILENKĖ 
PRIEŠ DOLERĮ

rokai aliejumi atsiduoda, 
pasikvietė ji padaryti pra- nes Pr^c Pa^ miesto yra 
nešima daug aliejaus versmių. O

Mr. Lemus kalbėjo labai: New Yorko gubernatorius 
autoritetingai, bet daug la-! Rockefelleris yra vyriau- 
biau išsigandusiai. Jis sa

ike, kad ir EI Salvadorojc 
netrūksta “raudonųjų.” Jis 

Mrs. Rooseveltienė, našlė 
žymiojo prezidento Roose 
velto, yra viena iš biedniau 
siu moterų Amerikoje. Prie 
šingai, ji skaitoma viena iš

į nūs komunizmo pavojumi.' 
! Po to tuojau prašė mūsų 
1 finansinės paramos. Jungtinių Valstijų nulijo 

nierių rankose. Dėl to vie 
tos gyventojuose jaučiamai 
neapykanta “nort-am-erikie- i 
čiams.”

DOMINIKONŲ 
RESPUBLIKOJE

Mūsų lėktuvas, iš Cara
cas padaręs 550 mylių, nu- 

Tsileido Dominikonų respub- 
likos sostinėje Ciudad Tru-' ________

I jillo, ant Hispaniola didžiu- kuvo draugai Stankai _ 
f les salos. Kaip orlaukis,' savo automobiliu. Susitarė- i 
'ta*P ij* PaJs mi_es^as atrodo me Vyktj j Nacionalinį par- 
. mažyčiai, žmonės atrodo su-1 ^a kuris randasi Ever- 

.....................................glades. Turėjome gerokai 
pavažiuoti, iki tą parką pa
siekėme, Pervąžjavę. Home
stead“ir Florida City ne-' 
trukus pasiekėme parko pa
status.

Parkas įsteigtas 1947 m. 
Užima 2,300 ketvirtainių 
mylių. Tai didžiausias par
kas pasaulyje. Bet aplan-

kaip ir dauguma kitų bur
žuazinės klasės žmonių, su-

ragina žmones jį valgyti. 
Netenka abejoti, jog už tai 
Mrs. Rooseveltienė gauna 
iš minėtos kompanijos dide
lį atlyginimą.

PAKVAIŠIMAS, 
Ak KAS?

daugiau dolerių.
Štai šiuo tarpu ji yra 

suteikus savo vardą ir pres-, 
tižą “Good Luck” margari
no kompanijai. Kasdien per

Jono

Woi

Skaitytojy Balsai
Patiko J. Skliuto 

atsiminimai
Skaičiau Laisvėje 

Skliuto atsiminimus 
gyveninio ir veiklos 

įcesteryje. Smagu prisimin
ti tuos laikus, kai buvome 
jauni, visi dirbome gražius! 
darbus, rengėme visokias' 
pramogas. 

• '--  4/ ■
Man atvykus į Worceste-vargę, dauguma prastai ap 

. rį 1922 m., ten radau jau sirėdę.
veikiančius t Skliutą, ; Bakšį, bet jos buV^s pi^identas - 

j žalihiąr'iętHfeiją, / Kahap- diktatorius ^yra pagąi-sėj'ęsį, 
I kius, Navikus," Jusiu, Mai-Jo titulas ir vardas skam-

Maža respublika,

New Yorko valstijos sei-|žių ir- kt. Maižius buvo ge-'ba sekamai: Generalissimo 
mėlio atstovų butas užgyrėIras aktorius. Rodosi, jis bu-1 Rafael Leonidas Trujillo 
sumanymą įvesti į mūsųųvo ir mūsų režisierium. Ge- Molina. ----- ■

mokyklas fizinę;ras aktorius buvo Tumosa. patapo diktatorium. Dabar 
aš vaidinau su jais kar-j prezidento vietą užima toks

Prieš 27 metus jis
viešąsias i
baudą prieš vaikus! Jeigu i Ir i
šis bilius su laiku taps įsta-: tu. Kur dabar randasi Mai-|įat diktatorius^ Hector- B.
tymu, tai mūsų mokytojai i žius, nežinau. (Jau i 
turės teisę ir galės įsitai-imirė—Red.) Gerai, reikiaI toriaus brolis, 
syti bizūnus, lazdas arba; prisiminti ir gyvus žmones, I 
nagaikas ir vaikams užpa-i tokius, kaip, f ' 
kalius “tašyti.”

Mes manėme, kad tie seni! aktorkos, 
laikai jau seniai praėjo ir ■ vaidinti, 
nebesugrįš. Pasirodo, jog, P 
mūsų klysta. Po truputį ^kius atsiminimus, kaip • 
grįžtą barbarizmo laikai, j Skliuto. Ačiū Laisvei už jų Batista. 
Buržuazija nieko geresnio1 paskelbimą, 
nebegali sugalvoti.

šernai i Trujillo Molina, ano dikta- Bk nedidelę parko dalį, kur j mergėje vien šiuo metu stato-

Dominikonų respublikoje 
Sukackienė, prieglaudą gauna įvairūs 

iDiržienė. Tai buvo geros; diktatoriai, išvyti iš savo 
su kuriom teko šalių. Buvęs Argentinos 

diktatorius Peronas čia ga- 
Srtiagu, miela skaityti to-ivo prieglaudą.T x Dabar čiaų<a pamatyti. Sausesnėse

L tupi ir Kubos diktatorius j vfetose takeliais tolokai nu- 
1,1 F-Dominikonų res- ėjome. Nė nepaju t o m e , I 

publika turi apie 2,500,000 Į ^ajp laikas greitai bėga, i 
gyventojų. i Apžiūrėjome nedidelį parko:

muziejų, kuriame parodo' 
indėnų seminolių genties gy-j 
venimą Everglades raistuo
se. Kai ispanai užvaldė tą 
kraštą, tai palaispniui indė- ; 
nūs išnaikino. :

VERGIJOS LIEKANOS |

Važiuodami atgal užsuko
me i F a i r c h i 1 d Tropical Ū1 .

Vieta labai puiki. • mimat.Nta išleisti daugiau kaip 
’ | 2 milijardus rublių — 2.5 kar- 

j to daugiau, negu per praėjusius 
. . ’ I septynerius metus. Per tą lai- 

muziejų, . j3Ug atif|Uota naudotis 2.3 
, milijono kvadratinių metrų

KLAIDINGI PAŽADAI i 
i

Didžiosios tymsterių uni-! 
jos prezidentas Hoffa žada 
negrįžti atgal į AFL-CIO, 
jeigu ir būtų kviečiamas. 
Kai tymsterių unija tapo 
išmesta iš Federacijos, tai 
josios narių skaičius gero
kai paaugo. Dabar Hoffos 
vadovaujama unija turinti 
aipe 1,600,000 narių. Tai 
pati skaitlingiausia unija 
Jungtinėse Valstijose.

Tačiau tai toli gražu ne
reiškia, jog' jos buvimas už 
Federacijos sienų yra pa
teisinamas. Anksčiau ar vė
liau darbo unijų ] 
mokės panaudoti tymste- j 
rius prieš kitas darbo uni- Kaunas

John A. Strong,
Thomaston, Conn

I

Klaidų atitaisymas
' HAITI RESPUBLIKOJE

Po 166 mylių kelionės lėk
tuvas nusileido orlaukyje 
Port Au Prince, Haiti res- 

“Laisvėje” publikos sostinėje. Čia taip- Sausio 20 d. “Laisvėje” publikos sostinėje. Čia taip- 
straipsnelyje “Pažangiosios i gi orlaukis mažytis, patal- 
literatūros 
įsibrovė korektūrinė klai- apie 3,300,000 
da. Tai vienatinė visoje Ameri-

Trečioj skilty iš viršausi koje r e s p u b 1 i ka, kurios Garden.
turi būti taip: “Tačiau, at-'valstybinė kalba yra frau- Gali matyti visokių tropiš- 
rodo, apysaka “Badas ir cūzų, nes francūzai tą kraš-ikų medžių, krūmų ir gėlių 
badas,” straipsnis apie; tą buvo okupavę ir pavergę j Turi auditoriją, „v.v.v.wv«
“Trečio Fronto” uždarymą,. per ilgus laikus, tai f rančų- j knygyną ir amphite a t r ą . • “;ni"“° ""kvadTatiiūų"" metrų 
S. Jesenino kūrybos revo- Zų kalba ir pasiliko ant vi-■ Parkas užima 85 akrus že-Įben(Jro gyvenamojo ploto. Vals- 
liucinius bruožus ir kit. sados. • i mes. Prie parko prieina Lybė ir toliau teiks kreditus,
tuomet nepasiekė Kaškai- iš port Au Prince kelia- į bent trys ežerai. Newyor-! statybines medžiagas individu- 
čio — dingo cenzūros ran-įVome 717 mylių iki Miami. į kietis Robert H. Montgome-1 aliems statytojams.

priešai | koše”. Toliau kaip tekste. Lėktuvas perskrido Kubos' ry daug prisidėjo pi’ie šioj -------- .
A. Liepsnoms sal°s kampą, kur ėjo žiau-! parko įsteigimo. : KOLŪKIO KLUBAS

!---------------  x i ..............| Eišiškių rajojno Kalinino
> ūkio artelės 

nariai baigė statyti kolūkio 
klubą. Klube — 250 vietų

p u o selėtojas” pos — prastos. Haiti turi 
gyventojų.

rios kovos tarp Batistos ar-' Matėme parke dar vergų I ;___ ’ _
mijos ir Fidel Castro vado- negrų pastatytą akmeninę įVardo žemės 
vaujamų sukilėlių. Tarp, sieną, kuri dabar tik pri

i Larybiniai Keleivių kilo įvairių išsireiš- mena vergijos laikus. _
Ilaikraščiai atžymėjo /ydų.kim apic naująją Kubos Floridoje ir dabar gali ma- salė, puiki scena, kambarys 

rašytojo Sholom Aleichem va]džia Tūli ’ ----- ,---------------- i—? 1J
tarpu Jungtinių 100 metų gimtadienį. Rašy- iį,- A. ta.. K1L1

“parodyti pasauliui”, būk komunistai sudarą didžiausią! 
Amerikai pavojų. Komitetas, mat, nori turėti užsiėmi-' ) ---- v,.., ~ ----------------------- -------- i 1 \ 7 X----

mą, nori pasiskelbti spaudoje, ūori inkvizuoti nekaltus | naujame Miami miesto or-1 Baisu ir pamislyti, kad mū- gerbūvio bei kitus klausi- 
žmones. Na, tai jis ir ruošia tokius spektaklius, koks bu-,i laukyje vasario 22 d. apie su krašte toks brutališkas mus. , ,
vo suruoštas Pittsburghe! j

Geda Amerikai, kad tokie dalykai vyksta!

Už LYGIAS TEISES
MOTERIMS

Šiuo i
Tautų komisijoje yra svars- tojas mirė 1916 metais. Da-i 
tomas Prancūzų valdomos bas žydų kalba išėjo kelios 
Kamarūnų kolonijos liki- jo knygos.

ją smerkė, (tyti tos vergijos liekanas, 1 bibliotekai 
kad jinai negins-, negrų diskriminavimą. Val-|

: to Batistos samdinių, 
rie išžudė tūkstančius

- Įkaltų žmonių.
FLORIDOJE

Mūsų lėktuvas nusileido; einamosios

ku-lgyklose negrai patarnauja, j MENO IR ARCHITEK- 
ne-įbet jie neturi teisės prie j TŪROS TARYBA

valgyklos stalų atsisėsti ir! Kapsuko rajone sudaryta 
pasivalgyti. Jiems skiria-i meno ir architektūros tary^; 

nnas atskiras kambarys, iš-jba. Ji rūpinsis miesto išplajj 
: irai atskiros, navimu, papuošimu, sjJdįs

5 vai. popiet. Ilgokai reikė--------- —------- ---------------------------------------------------—■
jo laukti iki buvo patikliu- 2 p.—Laisvė (Liberty)— Antrad., kovo (March) 17, 1959

negrų pažeminimas, kuomet 
Pietų ir Centrinėje Ame- 

v rikoje, kur tik buvau, ,]W 
Į ti dokumentai ir bagažas. jkios rasinės diskriminaci- 
; Juozas ir Emma Sliekai (nesimato 

keliauti iki Venezueiosl“®^^“^!^*^® ..V i DAR PORA DIENŲ

, Vas. 25 d. draugai Stan
kos automobilį niane nuvež-. kaį nuvežė mane pas buvusį 
ti į namus. Už tai jiems ;Chieagi<etį Juozą Šimkų, ku- 
širdingai dėkui. riam pridaviau laišką nuo

Vakare iš pikniko pribu-^an Paulo, Brazilijoje, gy
vo buvę eastoniečiai. Stan- į veriančios giminaitės; ap- 
kai. Jie sakė, kad Lietuvių; lankėme b u v usius easto- 
Socialio Klubo piknikas ge- į niečius, taipgi Paukštienę, 
rai pavyko, dalyvavo apie;pas ja radome jos brolį su 
200 žmonių, buvo daug sve-! §eima k iš Waterbury, Conn, 
čių iš šiaurės atvykusių. ■ perdaviau linkėjimus nuo 
Gaila, kad man nebuvo pro-; ju brolio sūnaus ir jo žnio- 
gos piknike dalyvauti. jnos iš Buenos Aires.

Vasario 23 dieną nuvy-- Vėliau dar aplankėme ke- 
kau į miestą . pasidairyti, į pas gražias vietas ir vaka- 
ką nors nauja pamaty-Įre vaišinomės pas Stankus, 
ti. Miami centras daro i vėliau pas Sliekus. J 
gražų įspūdį. Daug di-' 

> namų,

savo namuose maloniai pri
ėmė. Jie gavo net kaimin-'

i nos iš Buenos Aires.
Vėliau dar aplankėme ke-

Vas. 26 d. buvo paskutinė 
Sra" man diena Miami, nes vas.

Dėkui visiems, kurie kuo 
' nors man pagelbėjo.

Vasario 27 d., apie 2 vai. 
popiet, lėktuvas nusileido 
New Yorko orlaukyje. II- 

Iga ir smagi kelionė baigta.
J. Gašlūnas

NACIONALINIAME 
PARKE

Vasario 24 d. iš ryto pri- į
I sir

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
STATYBŲ UŽMOJIS 

Tarybų Lietuvoje tur būt 
nerasime kolūkio, miesto, mios- 

ame nėlJdty būdip^o 
siu dienu statybos vaizdo. W idfi 
tik • per pastaruosius trejus 
metus miestuose ir darbininkų 
gyvenvietėse pastatyta 880 
tūkstančiu kvadratiniu metrų 
gyvenamojo ploto.

Gyvenamųjų namų statyba 
ir apžiūrėti tegalima J visą laiką plečiama, štai Uk-

GVVEHAMIPU NAMU
WSTATVIIA

jau paruošti per liūnus ir! si 150 miesto darbo žmonių. . 
balas (raistus) med i n i a i j 
vaikščioti tilteliai. Ten ga-’ 
Įima matyti visokių paukš-: 
cik ir žuvų, ypač krokodi-1 
lių. Labai įdomu buvo vis-» 

i. Sausesnėse

Per šį septynmetį gyvenarw- 
namu statybai respublikoje

1952-58 1959-65



Pasveikinimas iš Amerikos
t? šis laiškas rašytas ne ko-ibai, labai džiugina ir visusV sis laiškas rašytas ne ko
kio labai mokyto profeso
riaus, mokslininko, garsaus 
rašytojo ar poeto. Ne! Jį 
rašo paprasčiausias buvęs 
Lietuvos laukų piemenėlis, 
didis vargdienėlis. (Ameri
kon atvyko 1909 m. vos 20 
metų amžiaus — ir rašybos 
nepažinojo nei A nei B. Gi
męs 1888 m. balandžio mė
nesį “jaunuolis”).

Brangus Lietuvos sūnau ka buvo lemta pergyventi, 
ir drauge, šiandien, tai yra’N'a tiktaį pergyventi, bet,ir 
vasario 20-tą d., rankose 
t-ebevartau Amerikos prog- 
gresyvių lietuvių dukartsavai- 
tinį laikraštį “Laisvę”, ku
rioje matosi foto nuotrau
kos, — paveikslai Lietuvos 
rašytojų III suvažiavimo 
(įvykusio sausio 21-23 d. 
Vilniuje) dalyvių.

Apart kitų bendradarbių, 
rašytojų įžiūrėjau ir jūsų, ir savo tautiečiams, geleži-

Aukš-ine valia, teisingumas jau 
■ ” J yrą žinomas ir labai toli už 

pirmininko paveikslą. | Lietuvos ribų.
O tas kaip tik ir džiugi

na kiekvieną susipratusį 
lietuvį išeivį. Džiugina, ke
lia ūpą, atgaivina meilę sa
vo gimtajai šalelei Lietuvai, 
Tarybinei Lietuvai. Neat- 
žvelgiant į tai, kaip seniai

— susipratusius lietuvius 
išeivijoje, progresyvius lie
tuvius! Ir kaipgi nesi
džiaugs nuoširdus lietuvis, 
kad tokiame audringame 
laikotarpy — revoliu c i. j ų, 
kruviniausiu, viską naiki-

V 7 V

nančių karų, ypač prakeik
tų kryžiuočių ainių,, baisių
jų hitlerininkų antplūdžio, 

i jum, mielas drauge, tą vis-

'savo rankomis ir dinamišku 
' protu veikti, darbuotis, ko- 
įvoti. Ir tokiame pašėlusiai 
i audringame laikotarpyj su- 
I silaukėte ne taip jau trum
pučio gimtadienio. Tai lai- 
imė ne tiktai jums patiems, 
! bet ir visiems lietuviams, 
; kur tik jie begyventų. Nes 
jūsų meilė motinai Lietuvai

Tih'ybinės Lietuvos 
čiausios Tarybos Prezidiu
mo i

'biausiai man krito į aki. 
Viši mieli, visi gražūs, visi 
l*ip artimi mano širdžiai 
draugai, ištikimai tarnau
janti savo liaudžiai. Bet 
jūs, mielas drauge Paleckį, 
už vis mylimiausias! Rodo- jamjar j a f tako gimtinę pa. 
si tomis pat dienomis jūs 
atžymėjote garbingą 60-tą 
gimtadienį. Tai puiku! Že
mai, žemai nulenkiu savo 
pusiau baltą galvelę ir siun
čiu jums iš pat savo gilu
mos širdies gražiausius lin
kėjimus, kad susilauktumė
te dar daug, daug gimtadie
nių ! Geriausios sveikatos 
jums, esant taip svarbiose 
pareigose! Jūsų garbingas 
gimtadienio minėjimas la-

P. KEŽINAITIS

Žydėk, jaunyste!" Užgavėnių 
papročiai

Pačiais linksmiausiais pa
pročiais lietuvių liaudis at
žymėdavo Užgavėnes. Tai 
buvo diena, kada žiema per- 
silauždavo į pavasarį, kai 
buvo baigiama važinėtis ro- 

Įgėmis ir pradedama naudo- Ut —rpaf| ne ve]įuj 
kad 

nuo Užgavėnių kreiva vė-

profesiją ar amatą. Nesi-! Senovėje daugelis papro- 
sivaidina jiems s m ė k 1 o s | čių buvo susiję su svarbiau- 
emigracijos į tolimas sveti- siu lietuvių valstiečių užsiė
mus šalis. Jiems ateitis už-1 mimu — žemdirbyste. Įvai- 
tkrinta. Jie jaučia ir žino, riais veiksmais buvo siekia- 
kad jie yra pilnateisiai pi-ima užtikrinti gausų derlių, 
liečiai ne tik ribose savo tė- Pavyzdžiui, važinėdavosi ro- 
vynes Lietuvos, bet ir tary-igėmis, kad linai gerai užde- 
binių tautų sąjungos. Lie-i ' 
tu vos rašytojų raštai ver

ti savo atsiektus ir siekia-i 
mus darbus, savo ryžtą ir! 
džiaugsmą nauju gyveni
mu, daug žadančiu gyveni
mu, užtikrinto darbo ir pa
sirenkamo darbo gyvenimu, 
užtikrintu pasirinkimu ir 
galimumu siekti mokslo pa
gal palinkimą ar norą bile 
šakoje, jei tik turi tam ga-

Kaip visatoje, taip ir ant 
žemės nieko nėra pastovaus, 
viskas gimsta, auga, pra
žysta, pasensta ir miršta. 
Taip yra su žmonėmis, taip 
yra ir su tautomis. Kal
bant apie lietuvius, mes 
matom lietuvių tautą išsi- 
neriant iš miglotos praei
ties ir pasirodant ant isto
rinės arenos jau prie Balti
jos krantų gyvenančią ma
žomis bendrijomis, kurios 
bendrai dirbo ir bendrai 
naudojosi savo darbo vai-

vės, prie politines galios.
Gimsta Nauja Lietuva, 

bet, va, atsi randa samo- 
zvanciška novo-aristokrati- 
ja, nors ir kilusi iš artojiš- 
ko luomo, bet susideda su 
likučiais šlėktos, euristi
niais pabėgėliais ir kitais ir 
pastumia liaudį į šalį ir už
grobia politinę galią į savo 
rankas. Nežiūrint n o v o - 
aristokratų pastangų, aro- 
g a n t i š kūmo, pūtimosi ir 
tuščio bezdžioniavimo bei 
imitavimo Vakarų aristo- 

siais. Vėliau palaipsniui iš- ikratijos, Lietuvos liaudis 
sivysto kunigaikščių gady-jvisgi daugiau krypo į Ry- 
nė, kurie, vienydami bend-itus negu į Vakarus, 
rijas į didesnius vienetus, rojo karo metu mūsų nau- 
pasiglemžia į savo rankas joji aristokratija, 
ne tik politinę galią, bet ir nepražydus, miršta, gj liau- 
žemę, girias, vandenis ir!dis šį kartą jau pati stoja 
net žmones į savo kaip ir 
privatišką nuosavybę, kurią 
dalina naudojimuisi savo iš
tikimiems patai kūnams. 
Tame vienijimo procese 
laisvosios b e n drijos mirė. 
K u n igaiksčiai, pasišvaistę 
penketą šimtų metų, kapi- 

džiu kitu apsimainyti. Na, tuliavo: pirma lenkų šlėk- 
ir drūčiai, drūčiai jums pa
spausti dešinę!

Ir ateinančios

gimtinius : 
kur sto- 

samanota,

Bet savo gimtinės šaleles 
visvien labai pasiilgome. 
Pasiilgome ir trokšte trokš
tame ją dar kartą prieš pat 
savo saulėleidį pamatyti. 
Pamatyti tuos 
laukus ir vietą, 
vėjo bakūžėlė
kur - sode šlamėjo ta obe
lis kuprota. Trokštame pa
matyti gražiąsias lankas 
ir tą sodriai kvepiančią žo
lelę su žydinčiais įvairiais 
margaisiais žiedeliais. Bū
tų malonu matyti tuos gra
žius ežerus, upes, upeliu
kus, kurių vancluo tyresnis 
ir už tyriausią krištolą. 
Tuos gražius miškus su jų 
įvairiausios rūšies gyven
tojais — žvėrimis, žvėre
liais, paukšteliais giesmi
ninkais... Tuos švelnaus vė
jelio judinamus krūmokš
nius, kurie mus vaišino ska
niausiomis uogomis, gry
bais, baravykais ir kito
kiais. Tiesa, jau tie takeliai! 
seniai užžėlę dobilėliais...: 
Neatpažinti mums jų! O s 
už vis labiausiai trokštame | 
su jumis, mylimais Lietu-i 
vos vadais, pasimatyti, žo-<

Ant-

dar nė

Dingo baimė Lietuvos tis ratais, 
mokančiasiam jau n i m u i, valstiečiai sakydavo, 
kad bus sunku susirasti tė- 
vyne j e darbą pagal savoje.

Nesi-!

retų; juo toliau nuvažiuosi, 
j tuo linai didesni užaugs.
Tačiau, laikui bėgant, seną-prie valdžios vairo ir, gyd.y-jčiami j daugybę kalbų __ , 

dama karo žaizdas, išsilie-, skaitomi šimtų milijonų; ją reikšmę žmones užmiršo, 
ja. galinga srove į mokslą, jžmonių. Matydami ir žino- 
apšvietą, kultūrą ir kūrybi-; rjami tai> Lietuvos jaunuo- 
nį darbą. i ]^į negali tuo nesidžiaugti

ir nesididžiuoti. Pražydo 
jaunystė Lietuvos jauni
mui, pražydo skaisti ateitis 
ir visai Lietuvai.

tai, o vėliau sykiu su šlėk- 
,ta Rusijos carizmui. Reiš- 

.. . ikia: gimė, žydėjo ir mirė,lietuvių i
kartos gerbs jus per visus I. Vienok gi lietuvių tauta 
amžius. Minės savo didvy- j°s dirbančioji liaudis 

likti, esu tikras, nei vienas'j-ius taip ilgai, kaip ilgai įgyveno, šiuo laikotarpiu 
išeivis nesidžiaugė peržen-1 gyvens lietuvių tauta šioje !Vakaruose ii’ mūsų Ameri-

n i d arba, c v
Dabar pas mus Ameriko

je yra rodomas Lietuvoje 
gamintas filmas ‘ ‘Žydėk, 
jaunyste!” Nors techniškai 
filmas nėra tobulas, bet jis 
mums labai daug pasako.; 
Ekrane prieš žiūrovo akis ■ 
atsiskleidžia p 1 a t i, pilnu , 
liaudies kūringumu kunku-’ 
liuojanti panorama. Čia, 
matai buvusią per šimtme
čius užguitą liaudį—liaudį, 
o ne saujelę savanaudiškų 
ponų, su pilnu jaunatvišku 
sielo virpėjimu: juokiančią-l 
j.sią, dainuojančią ir šokančią. Į 
Čia matai i Vilnių suvažia-; 
vusį jaunimą, tūkstančius 
jų, iš visų kampų ir užkam
pių, iš plačios Lietuvos į 

į galingą

Arėjas!

Daugelis papročių, jų tarpe 
ir užgavėnes, liko tik pasi
linksminimu. U ž g a vėnėse 
ėmė važinėti, kad pramik- 
lintų jaunuosius žirgelius. 
O žirgų lenktynės ant Sartų 
ežero pasidarė tradicinės.

Žemaitijoje ir šiaurės Lie-
---------- ituvoje iki paskutiniuju me- 

BERMUDOS SALA IR į tu išliko paprotys Ūžgavė- 
PIRMIEJI JOS ŽMONĖS inių dieną vaikštinėti persi- .

Hamilton, Bermuda, —irengus. Ypač buvo mėgsta- 
Dr. M. Peterson tebesisten-! mav persirengti gyvuliais: 
gia surasti anglų laivo “Sea i meška, arkliu, gerve, ožiu, 
Venture” liekanas. Mat, šis! “Žvėrių” kailį atstodavo iš- 
laivas 1609 metais susikūlė I versti kailiniai.
Bermuda salos srityje į ko-1 Kad įdomiau atrodytų ir 

ar patys dalyviai

Į koje mokslas, apšvieta ir 
kultūra milžino šuoliais 

įžengė pirmyn, mūsų gi li-e- 
| tuviai gyveno tamsos gady- 
1 nę. Neinant į to viso smulk- 
| menas, i priežastis keiti- 

Suomijos | mosi procesų, mes niatome,

gęs Lietuvos rubežių. Nesi-: planetoje, 
džiaugėme, bet giliai apsi- ! 
verkėme... Verkė ir tie, ku-i 
riems senoji7 Lietuva buvo 1 
ir labai rūsti! Pavyzdžiui, 
man, šykštuolis švogeris la
bai gailėjosi net prastos, juo
dos buizos šaukšto... gailėjo prezidentas Kekkonen pa-: kad, galų gale, ir carizmas 
taip kad kartą riktelėjo: reiškė, kad jo šalis laikosi • miršta. Lietuviams blyks- 
“Von, padla, nuo stalo, šu- neutrališkai ginčyje tarpejteli viltis į šviesesnę ateitį. Dainų Festivalį 
niui tegu lieka!...” Ryty ir Vakarų. !Liaudis veržiasi prie Jais- demonstraciją, kad parody-

Su m dile, 
J. Žilinskas 
(Susninką Jur(/is). \

Helsinkis.

ralines uolas. Jo įgula išli- negalėtų atpažinti, 
po salon, ir tai buvo pir- meistrai : _ \
mieji gyventojai Bermudo-1 pasidarydavo kaukes. Jas 
je. ; išdrožinėdavo iš kartono,-

__________ i_ į nuspalvindavo, priklijuo-
New Delhi. — Indiia per- davo ūsus, barzdą.

ka iš Tarybų Sąjungos gy-i Tokie persirengėliai būre- 
nybos. reikmenų. Uiais vaikštinėdavo iš pir-
_____________ __________ jkios į pirkią ir juokingomis

I kalbomis, pokštais, šokiais

ĮCaip kunigas A. Sabaliauskas "laimino 
šaudomus Lietuvos komunistus

(Pabaiga)
“Perskaitė sprendimą, tur 

būt, prie lemputės... Nors 
nesimatė, bet... visa žudymo 
aikštė buvo apsupta patru
lių... Kuris ten iš nuteistų
jų... linksmu balsu pasakė: 
“gulėsime kartu,” ir visi 
pasibučiavo. “Užrišt,” su
šuko karininkas. Vienas iš 
jų, man rodos, Greifenber- 
geris sušuko: “Tegyvuoja 
komunizmas!” Ir visi tą 
patį, kiek galima garsiau, 
pakartojo. Priri š prie stul
pų...

...“Vykdykit!” pasigirdo 
balsas. Ir iš karto sutratė
jo šautuvai...”

Kai niekšiškas darbas bu
vo atliktas, didelį palengvė
jimą pajuto budeliai kartu 
su A. Sabaliausku, kuris sa- 

atsiminimuose užrašė: 
“5 valanda buvo, kada vis
kas buvo baigta, kažkaip 
pasidarė ramu, nes lig šiol 
visa aplinkuma, kaip nie
kuomet, buvo įtempta, jau
tėsi kažkokis susijaudini
mas, ir dabar viskas atslū
go. Gal čia prisidėjo toks 
jausmas, kad apskritai ne
malonus darbas baigtas...”

Šitokia smetoninių bude
lių nuotaika yra visiškai 
suprantama, žinant, su ko
kia baime jie ruošėsi keturių 
komunistų žudynėms. Apie 
tą baimę rašo savo atsimi
nimuose ir pats A. Saba
liauskas.

“...Komendantūroje kaž
kas kalba, kad pasmerktieji 
tikisi, kad juos išvaduos, at
muš kelyje. Bauginamas!, 
kad gali būti suorganizuo
tas užpuolimas kelyje. Ir 
Matytis, kad tiems gan
dams... tikima: sargybos 
daug. Visą kelią į žudymo 
vietą sutinkam ypač kryž- 
keliuos- patrulius, kurie

įtartinai žiūri net į mūsų 
automobilį. Už miesto šen 
ten prajojo raitelių būreliai, 

:vis tai ko niekada nėra bu- 
! vę, o kas drauge sukelia ne
jaukias .mintis.”

Atlikę savo kruvinąjį dar
bą, budeliai negalėdavo pa
miršti drąsaus komunistų 
laikymosi. Sunaikinę juos 
fiziškai, vistiek negalėdavo 
jaustis nugalėję. Žūstančių- 
jų gilus tikėjimas į komu
nizmo pergalę ilgam pri
slėgdavo budelius. Ir po ke
turių komunarų sušaudy
mo A. Sabaliauskas rašė: 
“Ir klausiau save degančioj 
galvoj, — rašo jis. savo at
siminimuose, — kodėl soci
alizmas, ar jo labiau pažen
gusi forma, komunizmas, 
tiek daug idealingai nusitei
kusios, drąsios jaunuomenės 
patraukė?” Ir noroms ne- 
noroms yra priverstas pa
daryti nors ir nemalonią 
sau, bet vienintelę ir iš es
mės teisingą išvadą, jog: 
“Dėl to, kad pati jų pagrin
dinė idėja labai graži, kilni: 
padėti vargstantiems...”

Drąsi ir bebaimiška ke
turių komunistų — K. Po
žėlos, K. Giedrio, J. Grei- 
fenbergerio ir R. Čarno — 
mirtis padarė “Juodojo 
kryžiaus” autoriui didelį ir 
gilų įspūdį, kurio jis nepa
jėgė nuslėpti nė savo atsi
minimuose.

Apie kitus
Toli gražu ne su tokia 

nuostaba ir pagarba A. Sa
baliauskas rašo savo atsimi
nimuose apie kitus, ne tik
tai kriminalinius, ypač va
dinamuosius “plečkaitinin- 
kus,” kurių dauguma, pa
smerkti mirti, rašydavo ma
lonės prašymus, prašydami 
pasigailėjimo, o jo negavę,

šaukdavosi kunigo, atlikda- bėmis.. Gėrėtis ir džiaug-
vo išpažintį, melsdavosi, 
verkdavo...

Iš A. Sabaliausko atsimi
nimų matyti, kad ligi 1956 
metų buržuazinių teismų 
pasmerktieji mirti Kaune 
būdavo šaudomi: civiliai — 
VII forte, kurį atsiminimų 
autorius vadina “VII bata- 
reika,” kariškiai — VI for
te, kur buržuazinės valdžios 
laikais buvo karo kalėji
mas. Nuo 1926 m. pavasario 
visus — tiek kariškius, tiek 
ir civilius — imta šaudyti 
VI forto rajone esančioje 
dauboje, maždaug toje vie
toje, kur dabar pastatytas 
paminklinis akmuo ketu
riems komunistams.

Šaudymo vietos pakeitimą 
A. Sabaliauskas su pasiten
kinimu atžymi savo atsimi
nimuose. “...Nauja sušau
dymo vieta privažiuot labai 
patogi. Ir susisiekimo prie
monės dabar jau visai kito
kios. Seniau, kol gurguolės 
ratai nukrypuodavo per ne
lygu ąžuolyn ą (!), palydovai 
kol pėsti nueidavo (!) — 
dabar susėdo visi kas sau į 
automobilius ir bežiūrint 
vietoje...” žodžiu, dabar ly
dėti pasmerktąjį į jo mir
ties vietą kapelionui tapo 
“vienas malonumas,” ypač 
kad “Į naują vietą ke
lias eina Vytauto prospek
tu, pro Geležinkelio stotį, 
Tunelio gatve į Petrašiūnų 
plentą. Vis tuo pačiu gra
žiuoju Mickevičiaus slėniu, 
kur snaudžiančiose eglėse 
jau čirškia, laukdami saulės 
užtekėjimo, paukšteliai, ir 
didvyris strazdas čiulba...”

Pasirodo, jog buržuazinio
teismo kruvinų nuospren
džių vykdytojai net ir tokio
je situacijoje galėdavo ra
miai gėrėtis gamtos grožy-

tis, nežiūrint to, kad egze
kucijos kaltais pavirsdavo 
jau- nebe ! paprastu teismo 
nuosprendžio įvykdymu, o 
kažkokiu laukiniu susidoro
jimu. Tokio susidorojimo 
pavyzdį A. 1 Sabaliauskas pa
teikia savo atsiminimuose, 
s m u 1 kmehiškai aprašyda
mas kariuomenės dezertyro 
Adomo Krapo sušaudymą 
Kaune 19Ž3 m. liepos mėne
sio pabaigoje.

Adomo Krapo 
sušaudymas

Adomas Krapas, 27 metų 
amžiaus, Viekšnių apylin
kės valstietis, pabėgo mobi
lizuotas iš kariuo menės, 
buvo sugautas, pasodintas į 
karo kalėjimą VI forte, čia 
su kitu kaliniu, Petru Pet
roniu, užpuolė sargybinį, 
nuginklavo jį, sužeidė ir 
įmetė į šulinį, o po to leido
si bėgti, beį; buvo sulaikytas 
ir grąžintas atgal, o jo 
draugas nukautas suimant 
ir ten pat!— VI forto pa
tvory—pakastas. Likęs gy
vas Adomas Krapas buvo 
teisiamas kariuomenės teis
mo ir pasmerktas mirti.

Mirties bausmės vykdymo 
dieną atėjo aplankyti jį ku
nigas A. Sabaliauskas. Sa
vo atsiminimuose apie pasi
matymą su pasmerktuoju 
jis piešia visiškai kitokį 
vaizdą, negu anksčiau:

“...Atvedę. Dieve tu ma
no! Nejaūgi tai 27 metų 
vaikinas. Kuo jis pavirto? 
Tai senelis 160 metų. Barz
da neskusta, visas apžėlęs, 
veidai įdubę, išbalęs, akys 
išskėstos, atsilapojęs, kelnių 
sagos atsisegę,—niekas ne
berūpi — visu kūnu dreba, 
lankos šokinėja. Pasiklup- 
džiau, skaitau maldas, jas

kartoja mechaniškai, kažin o pririštasis vis stovi. Ir, linksmindavo žmones. Kad 
ką ar suprasdamas... . kas dar pikčiausia, kelda- dar liksmiau būtų, dalyvaur

...Pagaliau... atėjo paimti mas alkūnes, nors rankos davo ir muzikantas su'ah
kalinio.

Išsirikiavo visa eile teis
imo nutarimo vykdytojų ir 
I išėjome į kiemą ir pradėjo
me žygiuoti plačiu grioviu 
pamūrių, kurs apsaugo for
tą iš oro pusės. Lijo lietus. 
Mes abudu su kaliniu, ku
riam ant kojų čiarška sun
kūs geležies pančiai, pariš
ti prie juostos, kad nesivilk
tų žeme, atsidūrėme visų 
lydėjusiųjų vidury. Kaliniui 
padaviau į rankas savo juo- j 
dąjį kryžių, kurį visuomet 
imuosi su savim tokiais at
vejais. Visų akių centras 
kalinys, kurs... ėjo lyg ak
las, svyruodamas, vos bepa- 
vilkdamas savo geležinius 
pančius, stiklinėmis akimis 
žiūrėdamas į priekį ir daž
nai sustodamas, nes kitą 

l kartą rodės, lyg išvirs, • —i 
(taip buvo nuvargęs ir visą 
laiką drebėjo lyg epušės la
pas, ir prakaitas sunkės iš 
jo išbalusio veido. Paeis ir 
sustoja...

...Pagaliau priėjome gele
žinius vartus. Prie jų, .sa
ko, šio pasmerktojo drau
gas palaidotas, todėl ir jis 
nutarta čia sušaudyti. Pa
lydovai pasidarė aktinges- 
ni... paėmė kalinį už rankų, 
privedė prie vartų, užrišę 
akis, ir pastatę nugara j 
vartus, suėmė užpakalin jo 
rankas ir pririšę prie gele
žų. Pasigirdo: “vykdyti”... 
Švilpukas, trinkt, — bet pa
smerktasis negriuvo. Ka
reiviai užsitaisė šautuvus 
antrą kartą, vėl trinkt, ne
laimingasis krūptelėjo vie
nu šonu, matyt, ten patai- 

įkytas, pasimatė kraujo ir 
ant veido, bet nevirto. . Pa
sidarė sumišimas palydo
vuose, pasigirdo viršininkų 
pakeltas balsas, kad taip 
netaikliai šaudo, ir čia ka
reivėliai, susi j audinę ir 
įniršę... ėmė šaudyt pavie
niui: pakels šautuvą, trinkt,

jam pririštos, ėmė smaukti 
akių raištį žemyn ir visai 
nutraukė ir savo mėlynom 
akim ėmė žiūrėti į savo bu
delius. O čia kareiviai vis 
trinkt ir trinkt pavieniui, ir 
vis nepataiko... Kalėjimo 
komendantas sustabdė pa
vienį šaudymą; rodos, ir šo
vinių pritrūko. Iš naujo vis
ką surikiavo, pasmerkta
jam užrišo akis, ir dar vie
nas zalpas, ir pasmerktasis, 
susivijęs, nusviro į šoną. 
Gydytojas patikrino ir, va
landėlę palaikęs ranką, pa
sakė: “nebegyvas”...

A. Sabaliauskas — 
“vienas jų”

Štai kokius šiurpius mū
sų krašto niūrios praeities 
puslapius atskleidė, gal ir 
nenorėdamas, A. Sabaliaus- 
k a s savo atsiminimuose. 
Kalėjimo kapelionas atvirai 
pasisako esąs “iš tos pačios 
kompanijos,” k u r i vykdė 
kruvinus buržuazijos nuo- 
srendžius. Jis neslepia savo 
klerikalinės - buržuaz i n ė s 
ideologijos, net jaučiasi pa
tenkintas, kai s u n a ikina- 
mas komunistas. Jo asme
nyje skaitytojas mato ti
pingą nacionalistinės bur
žuazijos atstovą, dargi su 
polinkiuį poeziją. Nežiūrint 
autoriaus tendencijos, atsi
minimai teikia faktinos me
džiagos tikrajai vidaus poli
tinei padėčiai buržuazinių 
nacionalistų valdomoje Lie
tuvoje 1921-1929 metų lai
kotarpiu pažinti. Jie sutei
kia žinių apie mums bran
gių žmonių paskutines va
landas, parodo jų didelį 
principialumą ir tikėjimą į 
komunizmo pergalę. Net ir

monika, kartais ir būgni
ninkas. Šeimininkės už pa
linksminimą pavaišind a v o 
persi rengėlius tradiciniu 
tos dienos valgiu;— blynais.

Dar vienas Užgavėnių pa
protys, vaizduojąs žiemos 
pabaigą ir pavasario pra
džią, buvo vadinamosios 
Morės arba Kotrės vežimas. 
Senų rogių pavažą sujung
davo su vežimo ratu, ant jų 
įtaisydavo iškamšą, apreng
tą moteriškais rūbais. Toji 
More rankose laikydavo 
spragilą, šluotą ar botagą ir 
grasindavo tinginiams, iki 
to laiko neiškūlusiems javų. 
Ji buvo įrengta taip, kad 
tempiant skeryčiodavosi ir 
žiūrovams sukeldavo nema
ža juoko.

Jaunimas ir vaikai Užga
vėnių dieną sugalvodavo ki
tokių pramogų. Ežere ar 
kūdroje ant ašies įtaisyda
vo ratą su ilga kartimi, ku
rios gale pririšdavo rogu
tes. Vieni ratą su rogutė
mis sukdavo, kiti į rogutes 
susėdę lyg vėjas švilpdavo. 
Be to, kluone po balkiu įsi- 
rišdavo sūpynes pasisupti.

Paskutiniaisiais metais 
Tarybų Lietuvoje imta at
gaivinti kai kuriuos papro
čius. Gražiausiuose gamtos 
kampeliuose vėl ėmė lieps
noti Joninių laužai, rugia- 
piūtė kolūkiuose užbaigia
ma pabaigtuvėmis. Siūloma 
atgaivinti ir Užgavėnių pa
pročius, kurių dalyviai pa
juoktų tinginius, sukčius 
bei girtuoklius ir tuo būdu 
padarytų mūsų gyvenimą 
dar geresnį, gražesnį.

V. MILIUS,
istorijos mokslų kandidatas

pro kalėjimo kapeliono priz
mę žiūrint komunistų - did
vyrių paveikslas yra didin-l 
gas. P. Kežinaitis

Washingtonas. — 
kurie valdininkai nori 
į Jungtines Valstijas 
leisti 40,000 dipukų.

kaip
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I. VIENUŽIS (3)

ALKOHOLIO AUKA
Gaila, netekus Dr. Boriso

(Vaizdeliu iš gyvenimo)
(Tąsa)

“Ana, žiūrėkit, Cireneušas jau 
atsiveda naują latrą!” Čia Jurgiui buvo 
nesuprantama ir nuostabu, kodėl jojo te
tėną vadina Cireneušu, o jį, pirmą kartą 
pamatę,—latru. Mat, čia retas kuris ne
buvo pravardžiuojamas kokiu nors būd
vardžiu.

Jurgio tetėnas, Mikas Gavelis, jau ne
buvo grinorius, jis jau buvo pragyvenęs 
šioj šaly apie desėtką ar daugiau me
tų, jau buvo “amerikonas,” ir jis jau ži
nojo gana daug prastos rūšies karčiamų 
ir kitokių užkampių ir patamsio užeigė
lių. Na, ir, žinoma, jis ne vienam gri- 
noriui buvo vadovu parodyti tokias pasi
linksminimo vieteles, “parodyti Ameri
ką.” Dėl to jis ir buvo pramintas Cire
neušu. Jis mylėdavo išgerti, tik, žinoma, 
ne visada už savo.

Ir taip kartą jis, “berodydamas Ame
riką,” nusilesė, turėjo nusipirkęs darbo 
įrankį anglims skelti — krapšlį (pick). 
Pats nevaliodamas tą įrankį neštis, pa
davė vienam iš grinorių, savo pagalbi
ninkui, kuris, užsidėjęs ant peties, nešė. 
Kaž koks juokdarys, tai pamatęs, sušu
ko: “Žiūrėkit, žiūrėkit, ana, Cireneušas 
su latru neša kryžių!” Na, po to Jurgio 
tetėnui Cireneušo vardas taip prigijo, 
kad jis jį nešiojo iki toj kasykloj dirbo, 
o jo pagalbininkui, nepaisant kas jis be
buvo,—latro.

Atėjus į darbavietę, Jurgis, kaip ir te
tėnas, nusimetę žiponus, pasidėję pietna- 
šas saugioj vietoj, kad žiurkės neprieitų, 
ėmėsi darbo. Tetėnas parodė Jurgiui, 
kaip šiūpeliuoti anglį vagonėliu ir kaip 
atrinkti skalos kavalkus bei atskelti 
krapšliu. Anglies sluoksnis buvo žemas, 
tai anglies kasimą reikėjo atlikti kelia
klupsčiomis ant kietos uolos. Jurgis dir
bo, prakaitavo, kiek tik buvo drūtas, kad 
tik įtikti tetėnui, na, o čia dar tik pir
moji diena, tai velniškai ir nesiseka. Ir 
Jurgis bematant susipiaustė rankas į 
anglį ir kelioliką kartų, atsimušęs gal
va į kietas lubas, pajuto kad ir guzas iš
augęs galvoj, o čia tetėnas, nors ir ro
dydamas, kaip dirbti ir nesiskubinti, bet 
kartu ir aiškino, kad vagonėlis turi būti 
į laiką prikastas anglies, nes transporto 
darbininkas, vaikėzas draiverys, neradęs 
pilno vagonėlio, paliks ir nueis su mulu 
pas kitą mainierį, o šis taip ir pasiliksi 
iki kito atėjimo. Reiškia, bus nustota 
uždarbio apie pusantro dolerio. Tad 
Jurgis ir storojosi iš visos išgalės, su
kandęs dantis.

Išdirbęs Jurgis pirmą dieną anglies 
kasykloj, būtų bėgęs, kur tik kojos jį bū
tų nešę ir akys vedę, bet kaip ir kur?.. 
O jei būtų atsiradęs koks geradarys ir 
pasiūlęs jam grįžti atgal į Lietuvą, tai 
jis tokiam ir kojas būtų pabučiavęs. De
ja, tokio nesirado. Ir jis buvo privers
tas prie naujų gyvenimo sąlygų ir sun
kių darbų priprasti.

Ir Jurgis dirbo dantis sukandęs, keik
damas.' Tačiau po kelių dienų jis pra
dėjo jaustis geriau, pradėjo priprasti: 
sukietėjo jam raumenys ir jau negėlė 
taip sąnarių, kaip per pirmas dvi tris 
dienas. “Jeigu jau kiti priprato, tai pri
prasiu ir aš,” galvojo jis.

Išdirbus Jurgiui kelias dienas, kasykla 
išmokėjo mainieriams darbo užmokestį 
—buvo “pėdės diena.” Tai buvo dauge
liui mainierių “atpusko diena,” daugelis 
sakydavo. Ir nors Jurgis ir neturėjo už
darbio gauti, betgi tetėnas jo nepaliko 
užpečky: išeidamas pasidairyti po mies
tą, išsivedė ir Jurgį, kad parodyti Ame
riką.

Ir taip jis gavo pirmą kartą pamaty
ti amerikoniškas karčiamas ir kaip mai- 
nieriai paūžia, gavę užmokestį. Jurgis 
tapo įvesdintas į paūžimo kvaitulį. Jis 
tik dairėsi ir stebėjosi bufetų gražumu: 
visur tik veidrodžiai, o jau tų bonkų 
bonkų, visokiausio kalibro su įvairiau
siomis degtinėmis ir vynais, kad ir atsi
stebėti negalima. O nuostabiausia, kad 
prie bufeto stovi puošnus ponas ir šalia 
jo mainierys dar paišinose drapanose ir 
su lempa ant galvos. Juk Lietuvoje tokį 
murzių strimagalviais išmestų laukan, o 
čia .. . *

Tetėnas, užsakęs gėrimą, pats gėrė ir 
Jurgį ragino gerti, nesitrivažinti. Jur
gis girkšnojo ir bailiai žvalgėsi, it sugau
tas: jam taip viskas nepriprasta, nuo
stabu. Ir nors jam iš karto ir nelabai 
patiko amerikoniškas alus ir degtinė, bet 
kad jau tetėnas perka ir ragina, tai ką 

bedaryti. Jurgio tetėnas neapsistojo vie
noje karčiamoje: jis aplankė antrą ir 
trečią, o pagaliau užsuko ir į lietuvišką. 
A, čia jau kas kita, čia taip, kaip Lietu
voj, visi kalba lietuviškai; čia ir Jurgis 
greit pasijuto kitaip: jam rodės, kad jis 
ne Amerikoj, ale Alytuj pas Šmulkę, čia 
greit pas jį atsirado drąsos, nes čia-visi 
savi, lietuviai. Čia tuoj atsirado ir to
kių, kurie darė su Jurgiu pažintį ir siū
lė išsigerti jų sveikatom Ir taip jis, įsi
drąsinęs, lenkė stiklinę po stiklinės, iki 
pradėjo jaustis keistai: akyse ėmė rai
buliuoti, galva svaigti, kojos susilpnėjo 
taip, kad jam tenka net laikytis už bufe
to briaunos. O kaip ir kas dėjosi toliau, 
Jurgis neatsiminė; neatsiminė nei kur 
jis buvo, nei kaip parėjo namo. Tik se
kantį rytą, kada teta prikėlė į darbą, jam 
rodės, kad iš jo burnos dvokė. Gi tetėnas 
tik šaipėsi, pamatęs 'Jurgį atsikėlusį: 
“Ojei, ojei, aš mislinau, kad tu jau vy
ras?.. O dabar... išgėrė kelis alus, ir 
jau girtutėlis, vos nereikėjo namo par
nešti — nepaeina ir gana.. Tai man vy
ras!..

—Gerai, kad tu visur apeini, visur 
velnias tave apnešioja ir dar nenusisu
kai sprando, tu latre, paleistuvi!—pik
tai iškoliojo Jurgio teta savo vyrą.

Ir nors Jurgiui galvą skausmas plėšė, 
bet jis turėjo keltis ir eiti į darbą. Išsipa
giriojęs priesaikavo, kad daugiau taip 
nedarys. Gavęs pirmą uždirbtą užmo
kestį, jis pirmiausia užsimokėjo tetai už 
kambarį ir maistą, ir dar šį tą nusi
pirko: juk Amerikoj lietuviškais kama- 
šais nevaikščios. Apsiavęs amerikoniš
kais batais, vėl su tetėnu išėjo “pasidai
ryti” po miestą ir daugiau “pamatyti A- 
merikos.” “Pamatymas” vėl baigėsi lie
tuviškoj karčiamoj... Ir taip Jurgis tė
vams duotą prižadą pamiršo, o ypač po 
to, kai, išsipagiriojęs, rado tuščias kiše
nes. Kai sekamą uždarbį gaus, tai tik
rai jis atliks savo tėvams duotą prižadą, 
nusiųs visą uždarbį. Taip jis save ra
mino.

Jurgio tetėnas buvo tamsus žmogus, 
neskaitė jokio laikraščio, nei knygos. Sa
kydavo jis Jurgiui: “Kam čia tų knygų 
ir gazietų reikia? Propesorium nebūsi. 
Ot, išsigerk, pasilinksmink, tai bus kas 
kita, būsi vyras. Ana, žiūrėk, kokios gra
žios panelės, oje, oje, dar ir su akulio- 
riais!” ’

Jurgis gavo ir antrą savo dviejų sa
vaičių uždarbio mokestį, bet ir vėl pa
naši istorija: ir vėl reikia tetai užsimo
kėti už kambarį, už maistą krautuvinin
kui, ir vėl kas ndrs nusipirkti apsiren
gimui, tai mažai kas ir lieka. O čia gi 
tetėnas vėl vedasi “parodyti Ameriką.” 
O juk reikia tetėnui atmokėti nors kiek 
ir skolos už kelionės išlaidas, nes tetėnas 
nepamiršta to Jurgiui priminti. Ir taip 
prabėgo daugiau mėnesio laiko, o Jurgis 
ne tik kad nepasiuntė tėvams nė kiek pi
nigų, bet dar ir laiško neparašė, nes jis 
dar vis manė, kad tuščią laišką rašyti tė
vams neapsimoka.

Jurgio motina rašo laišką savo sese- 
rei, klausdama, ar jos sūnelis Jurgutis 
jau pribuvo į Ameriką? Pats Jurgis ra
šyti nemokėjo, o tetėnas “neturėjo lai
ko.” Betgi dabar jau būtinai turėjo pa
rašyti, kai gavo tokį motinos laišką.

Jis parašė, nesigirdamas savo ame
rikonišku gyvenimu, bet labai nusiskųs- 
damas, kad nerado to rojaus, apie ko
kį jis kalbėdavo;prieš- išvažiuosiant; kad 
Amerikoj jam Peikia labai sunkiai dirb
ti, o uždirba, palyginamai, mažai. O čia 
gi reikia pragyventi, apsirengti ir dar te
tėnui reikia atmokėti kiek skolos. Taigi, 
nors ir žadėjo, išvažiuodamas, atsiųsti 
jiems pinigų, bet kol kas jis negalįs to 
padaryti. Bet jis neužmirš, ir kai tik 
galėsiąs, taip greitai ir atsiusiąs nors 
keletą rublių.

Laikas bėgo besinešdamas viską su sa
vimi, o kartu nusinešė ir Jurgio svajo
nes ir sapnuotą laimę—patapti ponu su 
pilnomis kišenėmis pinigų. Prabėgo apie 
pusmetis, ir Jurgis nė pusės skolos ne
atidavė savo tetėnui. O kai mainįeriai 
sustreikavo ir išbuvo arti dviejų mėne
sių streike, tai Jurgį ir vėl pastūmėjo at
gal į tokią pačią padėtį—vėl įlindo tetė
nui į skolą. Grįžus mainieriams atgal į 
darbą, Jurgiui buvo ta pati giesmė: te
tėnui turįs mokėti skolą, o tėvams kaip 
negali, taip pegali nusiųsti nors būti
niausioms reikalams. O prie to, tetėnas 
vis susiranda “svarbių reikalų” išeiti ir 
išsivesti ir Jurgį, kuris neturėjo drąsos 
pasakyti ne.

(Bus daugiau)'

Kolūkį mūs vaizduojuos
Pasiilgau jūs’ visų, nariai Kudirkos vardo!
Pro tolius mėlynus — klausau aš jūsų skardo.

Laiškai sir laikraščiai man žineles į galvą—
It paukštės suneša jūs’ atvaizdus ir spalvą . . .

Ant laktos paeiliui sutūpę nesibaido,'—
Jūs’ veidus įstebiu, girdžiu orkestro aidą.. . .

Kolūkio sakalai, kartu su jum tolydžio—
Jaunuolįškai žengiu aš pilnas džiaugsmo didžio.

Švyturuoji apvaliai krūvon sulieti plotai, 
Kilimais žydinčiąis vešlių javų apkloti.

: Pievokšhiai, kauburiai, grioviai man taip įdomūs!
; Aprodo aiškina Bagdonas agronomas:

—Kalvas aplyginom Šveicarijos Viedarių . . .
Kuprota nugara jaunesnė pasidarė . . .

Nugnybom skiauteres čia skardžiui, čia pakriaušei, 
Laukai nūn lygesni, ne taip jau pasišiaušę.

Nusausindm liūgus, drenavom ir liūnynę, 
Bet jaurų ‘dar tebėr, šaltažemių, molynių . . .

Turėsim dar, brolau, gražaus pridėti darbo:
Geriau derės javai, duos grūdingesnę .varpą.

Namų, trobų daugiau! planus brigados daro, 
Mokyklos padeda, statybai duoda garo!

pasidalinti mintimis. Nuo-' 
to laiko su d-ru Borisu ne
beteko susitikti. Dabar jis 
jau miręs. Jo r a š y t ų 
straipsnių niekuomet ne
praleisdavau neskaitęs. Iš 
trumpos su Borisu pažinties 
gavau suprasti, kad jis tau-

• rus vyras, nemėgsta berei-

—O kaipgi čičinys? Gal hidroelektrinę?...—
—Prieisim ir prie to, tą turim įsiminę . . .

O darbo -h tai tik spėk! Mūs jaunas dar kolūkis, 
Bet varosi pirmyn, valingai pluša plūkiąs.

Kolūkis,ryžtasi, valstybė duoda pradą,
Keliai jau geresni, jau turim autostradą.— 

—Tai mietą! tai gražu! Mūs užkampis gimtinis 
Tiek smūgjių perkentė, vistiek nenusiminęs.

-------- .
Kokia saviveikla! Orkestras pučiamųjų!
Tai meno pažiba! Liepsna širdžių jaunųjų! 

Jaunučiai muzikai, skambieji jūs dūdoriai! 
Per petį pątekšlent, kiekvieną spustelt noriu!

Kai pūsteliat darniai, kai ūžteliat užgrojat,—
Tuoj taktą šoka mušt neklaužada man koja!

Suvirpina mane, it epušės lapelį—
Ir nedaliu ištvert — va taip kelte ir kelia!

Ak, miela muzika, harmonija galinga!
Ji perskrodžia mane, širdin giliai įsminga ...

1958. IX. ;26 Jonas Kaškaitis

Prieš apie trisdešimt me
tų su Borisu, tuomet dar 
mokslus ėjusiu, susitikau 
kelis kartus ant Ilgosios Sa
los, Great Necke, kurio apy
linkėse ir lietuvių gyveno. 
Neatmenu, pas ką Borisas 
tuomet buvo apsistojęs, bet 
atsimenu, kad jis buvo at
vykęs ten iš Massachusetts kalingų ginčų, ramaus būdo 
valstijos, rodos, iš Bostono, ; ir darbingas.
praleisti atostogų. Taigi ten ; Gaila d-ro J. F. Boriso ne- 
pirmąsyk su Borisu susiti- i tekus. Tebūnie ilga apie jį 
kau. 7 -; atmintis. Reiškiu nuošir-

Susitikus, iš pirmųjų po-idžią užuojautą jo žmonai, 
kalbių pamačiau, kad jis Į giminėms ir draugams, 
buvo progresyvus ir gana' Pasvalietis
logiškai žiūrįs į draugijinio ;  
gyvenimo raidą. Tuomet, tz- . i • 
iš pasikalbėjimų su Borisu, Ivlvldd Uvll£Uidd 

’sužinojau, kad jis pažinojo 
| daugelį lietuvių visose jų' lyg tai baltų plytų gabalai, 
srovėse ir sarkastiškai išsi- ‘ kai kurie gelsvo ar pilko 
reiškė apie Brooklyno lietu-j atspalvio.
vius kriaučius, apie taip va-; — Kas tai ?

idinamus Tatelninkus”—tai; — Benzinas! O čia naf- 
!buvo mišinys socialistų -j ta...
tautininkų - katalikų prieš • Tai TSRS Mokslų akade- 

’ progresyvią ACWA unijoj i mijos degamųjų uolienų in- 
kryptį. ■; stituto laboratorijos vado-

Iš to aš supratau, jog Bo-. vo profesoriaus B. Losevo 
risas tuomet sekė visų sro-1 įgyvendinta svajonė. Šiuo< 

;vių lietuvišką veikimą. Te- benzino, žibalo gabalus ga- 
i ko su Borisu dar kelis kar
tus susitikti, vis ten ant 

' Steamboat Road, ir kalbėtis 
| įvairiais klausimais. Ve-

Prieš mus lyg tai ledo,

lima vežioti ir laikyti su
krautus, kaip malkas. Dar 
daugiau, jie nebijo šalčio, o 
kietas benzinas išsilaiko 

• liau Borisas iš ten išvyko ir; prie 100 laipsnių karščio, 
į už kelerių metų pamačiau į Sudrėkusios malkos nede- 
Ijo straipsnius “Laisvėje” ir|ga, o sausą benziną galima 
į “Vilnyje” sveikatos klausi-! laikyti vandenyje, ir jis 
! mais, pasirašant Dr.—dak-' vistiek degs.
I tarų. Tai ir supratau, kad Atlaužęs nedidelį gabalė- 
tai buvo tas pats Borisas,; lį sauso benzino, Borisas 
su kuriuo teko Great Neck-e ■ Ivanovičius Losevas pade- 

I susipažinti ir draugiškai' gė jį degtuku.

DIDELĖ ŠALIS
Slegiamomis širdimis at

sisveikinom ' E d w a rdą ir 
grįžom vėl į mums parūpin
tas nakvynes; La Q u i n t o s 
miestely, Oleandras motely. 
Toj pustynėj mes jautėmės 
lyg jūreiviai'mažame laive
lyje, tolstanti nuo kranto į 
beribę, nežinomą jūrą. Ed- 
wardo pastangos ir svetin
gumas, galima pasakyti, ly
dėjo mus visu Pacifiko pa
kraščiu iki čia. Bet jo atsa
kingas darbas, pareigos iš
plėšė jį iš mūsų tarpo.

Mes jau nebe jaunikliai. 
Tėvas Skralskis ir jo antro
ji žmona (Edwardo pamo
tė) jau arti septinto kry
želio. Aš pats, kad ir ke
letą metų jaunesnis, bet ne 
per daugiausia. P e t r a s i 
Skralskis nedrūtas ant ko-j 
jų ir negali; per ilgiausiai! 
mašiną valdyti. Ona, jo 
žmona, visai negali automo
bilio vairuoti; Kaip atrodo, 
man priklausp visa kelionės j 
atsakomybė jr jos jasėk-j 
mės. Tai matote, kokia įgu- > 
la šio žemyninio laivelio, i 
1957-ų metų Fordo, kuriuo; 
mes buvome pasimoję “per
plaukti” skersai visą Šiau
rinės Amerikos kontinentą.

Na, tiek to. Aš, atsikra
tęs nepageidąujamų minčių, 
užmigau ir pradėjau sapnu 
skrajoti po savo jaunystės 
pasaulį. Dar 1925-as me
tais kolegijoj^, kurią lan
kiau, mokslo metai baigėsi. 
Grįžtu į Edivardo tėvelio 
ūkį. Mano sesutė Marijo
na, tai Eduardo motina, 
visuomet nuoširdi, jautri ir 
maloni, mane nuoširdžiai 
priima. Ji manimi, kaip ko
legijos studentu, didžiuoja
si, h* mes abudu planuojame 
jos vaikučių — Edukas 1 
metų, Alenutė 11 — ateitį. 
Edukas įsiveda mane į lau
kus. Jis man rodo kurmių 
išraustą žemę; rodo akme
ninę tvorą, kurioj baltakak
tis šuniukas Mugzi pagau
na šešką; jis mane atveda į 
miškelį, kur auga daug gry
bų ir kur jo j^ugzi anądien 
pagavo zuikį.j Galop jis ma

ne nuveda ant Hardwicko 
kalnelio. Mudu užlipom ir 
susėdom ant stūksančios, 
kaip namas didumo ir žalio
mis samanomis apkerpėju
sios uolos, žiūrime į vaka
rų pusę. Skaidri saulė slen
ka ten toli, toli, už niūksan
čių horizonte kalnų. Edu
kas mane klausia, kaip toli 
dabar randasi saulytė. Aš 
jam sakau, kad labai, labai 
toli. Ji ten, už Californi- 
jos. Edukas man sako: “Dė
de, kai aš užaugsiu, kaip tu, 
ir baigsiu mokyklą, tai ir 
aš važiuosiu ten toli, toli, 
kur saulytė leidžiasi...”

Žinoma, tai buvo dalinai 
mano sapnas, bet dalinai 
pusiaumigio žmogaus prisi
minimas savo jaunystės.

Sausio 27-ą d. sukilom 
apie 9-ą vai. ryto. Papus- 
ryčiavom ir tarėmės, ar dar 
čia viešėt tarpe tų plikų uo
lų, ar važiuot namų link. 
Edwardas mums buvo pata
ręs čia pabūt keletą dienų. 
Jis tur būt manė, kad mū
sų seniems kaulams nuola
tinė kelionė gali būti pavo
jinga. Bet aš pradėjau rū
pintis, net ir bijoti, kad* 
esant taip toli nuo namų, 
daug daug kas gali atsitik
ti.

Dar aš pasvavojau apie 
La Quinta miestelį. Lotą 
žemės, 50 x 100 pėdų, gali 
pirkti už $650. Taksų už 
jį $8 per metus. Vanduo 
ir elektra apie $8 į mėnesį. 
Trijų miegamųjų namukas 
apie $12,000. Gatvės pla
čios ir cementu grįstos. Jei 
negailėsi vandeniui lėšų, 
galėsi žolyną ir medelyną 
užsiveisti aplink namuką. 
Krautuvėlė ir mokykla ne-| 
toli. Išskiriant naktis, sau
lė visuomet šviečia. Žiemą 
temperatūra apie 60-70°. 
Vasarą? O, tai jau kitas 
klausimas. Retkarčiais pa
siekia net iki 130° F.

Apie dvyliktą vai. dieną 
grįžau loto nepirkęs. Petras 
ir Ona jau buvo pasirengę. 
Sėdom į f ordą ir važiuojam, 
dabar jau Rytų link.

; Važiuojam 70-uoju keliu. 
Apylinkės gamta tokia pat, 
kaip nuo Los Angeles iki 
Palm Spring pustynės. Že
mėlapis rodo, kad iki Ari
zonos rubežiaus dar 100 
mylių. Petras važiuoja. A- 
rizonos ir Kalifornijos ru- 
bežius Colorado upė. Dides
nis miestelis Blythe, Calif.; 
mažesnis, tik pervažiavus 
Colorado upę, Ehrenberg, 
Ariz.

Sustojom pietų Blythe 
miestely. Gatvės plačios. 
Miestelis gyvas. Restoranas 
atrodo moderniškas, bet val
gis nekoks ir patarnavimas 
dar blogesnis.

Ką gi padarysi, kelionėj 
visko pasitaiko. Turi žmo
gus būti tolerantiškas.

Savo vaidentuvėje Colora
do upę aš įsivaizdavau mil
žinišką. Tiltą per ją irgi 
daug didesniu, nei per ma
no tiltų projektavimo darbe 
per 30 metų teko suprojek
tuoti. Bet nieko panašaus 
nesimatė. Plieninis tiltas 
jau apysenio stiliaus, per
šoka griovį apie šešetą šim
tų pėdų piločio ir apie tiek 
ar gal daugiau gylio. Va
žiuojant per tiltą, ten, že
mai, upės dugne matėsi 
čiurlenanti rusva vandens 
srovelė. Bet reikia supras
ti, kad Colorado nėra visuo
met taip nuolanki ir lėta...

Pervažiavę Colorado, Ari
zonos pusėje, pasakėm : 
“Good-by, California! Good- 
by valstija, kurios saulėtais 
pajūriais, per jos didmies
čius, klonius ir kalnynus ir 
jos puikiais vieškeliais pa

darėm 1,500 mylių kelio
nės!”

Apie porą šimtų mylių 
nuo Colorado iki Phoenix, 
Ariz., gamta tokia pat, kaip 
pietinėj Californijoj: kal
nai, pustynės; kur-ne-kur 
jau pradėjo Arizonos auga
lai. cactus rodytis. Kelias 
geras. Mes dairomės, ar 
nesimato indėnų. Nesima
to. šeštą valandą vakare 
privažiavom Phoenix. Tu
rėjo būti 5-a valanda po
piet, bet, važiuojant į ry

tus, išvažiavus iš Pacifiko 
laiko zonos į kalnynų laiko 
zoną, vieną valandą mes 
praradome.

Phoenix miestas didelis. 
Per pat jo vidurį eina gele
žinkelis. Apylinkės — ly
gūs labai juodos žemės lauA 
kai? Ona sako, kad čia juo
dais “dortais” žemė apipil
ta. Bet desėtkų tūkstančių 
akrų niekas negalėjo taip 
juodai nudažyti. Matyt, tai 
pačios žemes tokia ypatybė 
—vandeniu užliejus pasida
ro juoda. Čia irgi visur ma
tosi artificial! irigacija.

Bet tų laukų nesimato už
tektinai, kad ir vienam 
Phoenix būtų užtektinai pa
gaminama maisto. Čia at
rodo lyg saulukė pustynių 
jūroje.

Kur pylėmės gazolino, pa
klausiau, iš ko čia tiek daug 
žmonių pragyvena. Patar
nautojas, jaunas vikrus vy
rukas, krapštė pakaušį, iki 
suprato mano terminologi
ją, ir atsakė: “Iš jūs, turis
tai.” čia, mat, oras labai 
švarus ir sausas. Kad va
sarą ir karšta, bet kalnų 
viršūnėse vėsu. Todėl čia^ 
daug žmonių važiuoja paL 
taisyti sveikatą arba šiaip 
sau pažioplinėti.
Čia pernakvoję, rytą anks

ti atsikėlę važiuojam tolyn 
keliu El Paso, Texas, link. 
Pavažiavus apie 100 mylių 
nuo Phoenix klonis ir vėl 
pradeda siaurėti, o kalnai 
aukštėti. Matosi labai daug 
cactusų. Cactus toks aug- 
muo, kad jo stiebas, išaugęs 
aukštyn, o kiek žemiau, po 
stiebo viršūne, dvi šakos, 
lyg aukštyn užlenkti kry
žiaus kryžiavonės galai ky
šo.

Taip kalnais stebėdamiesi 
ir privažiavom miestelį Mi
ami, Ariz., didelių kalnų 
protarpy je. Ona sako: 
“žiūrėk, Miami!” Taip, tai 
buvo Miami, bet Miami A- 
rizonoj — 3,000 mylių nuo 
Miami Floridoj.

Važiuojant tomis tarpkaA- 
nėmis, Edvardo žodžiais 

(Tąsa 5-tam pust)
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Los Angeles. Calif.
O '

-▼ Įvykiai ir mirtis
Kovo 1 d. Danų svetai

nėje įvyko L.L.D. 145 kuo
pos rengtas, seniai lauktas 
banketas ir rodymas filmų 
iš Lietuvos: “Urugvajaus 
Lietuvių Delegacija Lietu
voje”, “Lietuvių Meno De
kada Maskvoje”, ir “Žydėk, 
jaunyste”. Publikos susi
rinko netoli 150, buvo sve
čių net iš San Francisco, 
kas šiuo laiku nepaprasta 
progresyvių tarpe ir nebu
vo tikėtasi; džiugu, kad 
liks “medžiagos” ugdymui 
progreso.

nei

per-
Narių atsilankė 

ir jie atidžiai

gi amai.
Iš Hartford, Conn 

rinkimai, 
vidutiniškai 
sekė susirinkimo eigą. LDS
kp. finansų sektetorius M. 
Pūkis savo raporte žymė
jo, kad visi nariai yra užsi
mokėję duokles ir kuopa 
gerame stovyje finansiškai. 
Paaiškėjo, kad kuopa turi 
3 ligonius, būtent: Gus 
Benson, Pranas Prūsas ir 
Ignas Levan as. Pastarasis 
perleido kritišką operaciją. 
Visi dabar gydosi 

■se. Vėlinu visiems
Eigoje pasireiškė trūku- čiausiai pasveikti.

’ ’ - , Taipgi pranešta,

žmoną Petronėlę, sūnų, dvi I apgarsinimus, tačiau 
dukteris, žentus ir anūkus. I didesnės skalės „N, . 
Vasario 25 d. Caspero šer-jsavo darbą praplėsti., 
meninėj pats Gasparas pa
sakė atsisveikinimo kalbą, 
taipgi ir kapinėse. Buvo pa
laidotas Forest Lawn kapi
nėse amžinam poilsiui.

Velionio gyvenimas buvo 
nepavydėtinas. Lietuvoj e. . .. _ . -- — .
lankė gimnaziją bet kokiu įloms aplaike mirus antram rėš už dolerius kam perleis
tai būdu susilaužė koją. Po į°v.sū?.u^.nes

ant sa jo paguoda, tai tas že- 
noįstengo mes plotelis, kurį jis vadin

davo savo ūkiu. Jis kąsnį į 
Buvo laisvas nuo prieta- po kąsnio baigia tą žemelę | 

rų. Skaitė Vilnį ir prigulėjo parduoti. Jau liko tik kąs- 
prie L.L.D. 145 kuopos, Ta- ■ ” , ' 1 ’ " r ’
čiau, pradėjus siausti reak- lę turi, 
cijai ir makartizmui, nu- č 
traukė ryšius su progresy- riui, ir vištidėlę. Gal greit 
viais. Didžiausią smūgį ve- ir ta paskutinį kąsnelį tu-

nelis, ant kurio mažą stube- 
, taipgi karvidėlę, 

daržinėlę, pašiūrėlę trakto-

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

LQUIS ŠIMOLIŪNUI
H

namuo- 
kuogrei-

mas nekuriu mažmožiu — 
maisto ir patarnavimo. At
siprašome dalyvių.

Gerai patyrusios gaspa- 
dinės dr-gės Dementienė, 
Bernotienė ir Smithas, pir
mu sykiu Los Angeles lie
tuvių sambūryje prirengė

ilgo gydymosi į gimnaziją 
negrįžo ar negalėjo grįžti. 
JAVyko Vokietijon. Dirbda
mas Tilžėje pas. Mauderodę 
išsimokino spaustuvės dar
bo ir nešė knygas ir 
spaudą į Lietuvą; 
palaikė ryšius su 
Kudirka.

Atvykęs į
V a 1 p a r a i so

iš di- • ti, nes dabar jam jau pini-
I gai reikalingi ne tik vai-džio širdies sukrėtimo da-i

linai tapo paralyžiuota i
viena iš dukterų tapo pro- dėl jų abiejų.
tiškai paveikta.

Nežiūrint skaudžių prie- 
“ \ __ ‘ _ _ i ve

lionis nesitraukė nuo savo
• - - - - - h metai nebeteliuojasi, bet

1 atsisako užtrūkti — vis pie-
J. V. lankė! les J “ Velionio gyve n i m o'110 du?da. ir duoda;_ Tai ir’ 
universitetą,'draugei Petronėlei, dūk- S1 stebėtina karvute.

Reiškiu giliausių užuojautą žmonai Uršulei, 
dukrelei Aliciai, sūnui Arthurui 

ir visiems giminėms.
ilgiui, ale ir gydytojams —' I i-i • _ _ t.r _ •._

Iš ūkio gyvūnijos beturi 
įtik vieną labai gražią mel
žiama karvutę — guernsey- ji norus nesru aime nuo savo . v .. , . . • ,^ spaustuvės amato iki mirtis OT maišytą kuri jau ke- 

VlllCul X • t • *’ ivintni vA/yRnfrJiiinl nei hnružmerkė akis. Ilsėkis, Jur-( r .. - . • .
l v i, v i n rcica Irn iid-rnkn   vis niP-i gi, globoje siūtosios žeme-

tikiu gyvenimo eigoje, 
. Yllinrnc nociih’<H1Kn nnn

kad mu- 
Povilas

Pupis, eina silpnyn ir|kur gavo mokytojo diplo- rOms, sūnui, anūkams ir gi-1 
dingsta viltis turėti jį mūs'mą. Nors buvo išsimoksli- 
veikloje.

Kilo diskusijos, liečiant mėje neturėjo 
laišką iš centro, kuriame tikslo. Kiek tiek mokytoja- 
nurocloma, kad centras ne-! 

šveicariško kepsnio (swiss gali apmokėti kuopų sekre- 
steak), kuriuo visi buvo toriams, ir kad narys, netu- 
pasitenkinę, taipgi k i t ų! rėdamas giminių, negali 
skanėsių. Kiti komisijos na- į aprašyti apdraudą kuopai, 
riai, — Repecka, Pozerjbet kuriam savo artimui. 
Dementis, — rūpinosi tvar-įsikėlė į mūsų kuopą Agnes 
ka,irne komisijos nariai—!Grigaitienė, seniau gyvenu-jir lietuviams plakatus 
Bernotas, Pečulis ir dange- si Los Angeles, žinoma kai-' 
lis kitų prisidėjo su darbu, po Lingienė ir gera veikėja.! 
už ką rengėjai ir L.L.D. 145 Sekantį susirinkimą nu-i 
kuopa taria visiems širdin-■ tarta laikyti gegužės (May) i 
gą ačiū! Taipgi gilus ačiū (6-tą d. toje pačioje svetaiG 
dr-gėms A. Ziksienei už au-;nėje ir tuo pačiu laiku, 
kotą pyragą; M. Lewis ūži 
rankdarbius, kurie davė posėdis. Finansų 
teigiamos naudos; taipgi U. rius J. Dementis žymėjo,' 
Deivienei už gėles. j kad visi nariai užsimokėjo j

Preš trecią valandą di-Į duokles už 1959 m. Tai pa-| 
džioji svetainė

145 kuopos 
sekreto-

E. VITARTIENĖ 
Miami, Fla.

DIDELĖ ŠALIS
(Tąsa iš ketvirto pusi.) mai, mylių ilgio ir tūkstan- 

I prisiminėm, kai pamatėm čių pėdų aukščio vario rū- 
kalnuose nuo tūkstančių dos išmatų. Prie miestelio 

• aukščiausias kal
nas Tea pot turi 12,800 pė
dų aukščio.

Nuo ežero San Carlos taip 
ir važiavom iki Texas vals
tijos į EI Paso miestą, ku
ris randasi ant Meksikos 
rubežiaus. EI Pase nakvo-

r-i . i j Girdėjau sykį Brooklyne -ju auk§^į0 būrius indė- Superior 
. . • mmems liūdesio valando- vieną moteriškę sakant: -- - - .... i

■nęs, tačiau gyvenimo tek- mks reiškiu gilią užuojautą.: “Jūs visi rašote ir rašote 
’ i užsibrėžto. api-e Seną Vincą, bet nieka- 

Pas mus oras po audros dos neminite Vinčienės. Ar 
vo, buvo vertėju, nes mokė- šiuo laiku labai prielankus jos nėra?”

V j ir gražus. Temperatūra 
se, bet visur buvo nepaten- i svyruoja tarpe 75 ir 80. 
kintas. ■ šakalių žemaitis

Apie 1925 m. atvyko į! (Dėl tam tikrų priežasčių 
Los Angeles, kur užsidėjo! vieną dalykėlį iš korespon- 
spaustuvėlę, spausdindavo dencijos praleidome. —

i iv Red.)

jo 6 kalbas. Dirbo raštine
Ir ji tą sakė 

kaip ir sarkastiškai, kaip ir 
barantis, kodėl kreditas ne
duodamas ir tam, kuriam

yra neapdainuotų herojų,!
! kurie, reikia :
i verti būti apdainuotais, nes |. • . . . . -I .

nų, žiūrint iš aukšto į mus. I 
Bet jie nesirengė aplink 
mus ratu šokti ir mums pa
kaušius “bielyti.” Jie bu
vo aukštai kalnuose, suak
menėję indėnai. Gamta per 
nesuskaitomus mil i j o n u s 
metų išskaptavo kalnuose jom. Per Rio Grande upę 
f'gūras, labai, iš tolo žiū- buvom perėję ir į Meksikos 
rint, panašias į raudono-1 pusę, į miestą Juarez.

Bevardis

Pas Seną Vincą
N. Yorke ant centralinio ne Amerika, — nes jis 

! pašto puošnaus namo, kuris ,vo gabumus ir daugelį

i i • • • L JL11U« IJCvl JLCL01 Cvk

I džius indėnus. ’
, . . .- u. . . i Bandžiau imti paveikslusbe jų gal ir tie apdainuo- og stebuklU; Neži.
Janu nebūtų tokiais hero-• naU( ap jįe iše,g

Pais’ . -.i- ' Tuoj privažiavom ir mies-
i lal”> V™ u- labai yra;ta G,obe Jo apyljnkgj ran.

T. v. .. ... . i dasi daug vario rūdos kloduJi yra sirdis, šiluma ir j ( . } či :
- [dasi didžiausi fa br i kai ,j

sa- Vinčiene — drauge Jakštie-

Binghamton, N. Y.
ATSIPRAŠAU

Apgailestauju, kad ar dėl 
mano ar redakcijos kaltės 
L. Šimoliūno šeimai užuo
jautos sąraše buvo praleis- *i užima kvartalą, yra iškalti riausio laiko atidavė darbi-:stogas Seno Vinco

I . . . _ . ■ ., 1 V . VI T-» • • 1 , • • i UlVl/JiaUOl X CV M X X 1Y <X l , I JCIUIVO OQ1 aot: MUV v pi C11CXO-

i didelėmis raidėmis, per visą i ninku apsviltai rašydamas,, mo. e jos jis —- ip n . siui.p>įanti varį iš jo rūdos, j tas K. STANIULIO vardas, 
i_________  ____ • X 1 - • K ~ K. , X IU.^4- ^ii i X n I H m i I i o Ia/s o n r/nicm 11   I .. . _ € v ’

Brone! bet ir iš paskutinių jis vi-į daugelis be savo žmonųnamo priešakį, kokio ten iš 
i mintingojo žodžiai:

. \ ..._ i ” I “Nni ąnipo-ną nni liūtim i gas draugus kuo maloniau- kiu dabar yra,prisipildė i girtinas žygis ir darbštų- iXJei sniegas, nei lietus, * . ___ ; ,.....
dalyviais ir kaitriai laukė1 mas. Visų atida buvo at-' nei karštis, nei nakties tam- 
pradėsiant prodžektor i u i! kreipta į komisiją rengimo sa nesulaikys šitų kurjerųl _
veikti. Pasirodžius judesiui įvykusio banketo ir rodymą nuo skubaus atlikimo savoG ? L;

! turėsime nukentėti, jeigu 
į išalkę, nes nieko neturi pri- 
i rengę, kad nežinojo, jog at
važiuosime. I Bęt jam neteko 
nei minutės1 daugiau rūpin
tis vaišėmis! nes Petrikienė 
tuoj dėjo krepšį kietai pri
kimštą ant įto jo stebėtinai 
didelio stalo ir pradėjo daik- su ja pasikalbėti — tiksliai, 
tus iš jo imti...

Katrina irgi stebėtina sa
vais gabumais ir ištverme. 
Ją jau antrą : 
pietus išimant iš 
kaip kokio gausybės rago

ekrane, 
ir visi pradėjo įsisąmonin-į rių

1 j . , . . ... . Čia randasi didžiausi pyli-1suomet deda visas pastan-|gal nebutų tokiu Vincu, ko- _
.Ji apšva-! 

i ir pamylėti, rina kambarius, ji pagami-, 
j Taigi jis ir dabar sukinę- na valgį', ji pamelžia karvėj 

lę, ji pažerdavo kiaules, ji! 
palesindavo vištas, išskal-j 
bia baltinius, ji išauklėjo 
vieną iš rimčiausių dukrelę,! 
ką esu matęs. Prieš ją mes' 
turime kepurę nusiimti ir 
jai pagarbą atiduoti už tokį 
šeimai pasišventimą ir už 
tokį nuoširdumą...

Šįsyk man teko daugiau

WATERBURY, CONN.
užduoties.”

Taip tai pasakyta, bet! 
kaip padaryta, tai jau kitas! 
dalykas. Mat, Katrina Pet-

užviešpatavo tyla iš Lietuvos filmų, nuo ku- 
i liko kuop ai pelno 

ti į veiklą. Su didžiu susi- $168.48. 
kaupimu stebėjo tą grožį,.1 
rvztą ir pastangas, po dve-|drg. M. Pukiui išsamiai iš- rikienė ir aš nutarėme vyk
ių karų sunaikinimo, į'gvildenus filmų prasmę r ti pas Seną Vincą parsivež- 
trumpą laiką atliktas. Ma- mūs atsiektą tikslą, taipgi ti istorinės medžiagos, 
tė tuos laukus, kaimus 
miestus, kuriuos prieš dau- džektoriuje ir 
gelį metų paliko nykius, < 
dabar su

AUKSINES VEDYBOS
Kritikuota filmai, tačiau Žymiems visuomenininkams, ilgamečiams Waterburio 

gyventojams, sukako 50 metų jų vedybinio gyvenimo. —

su- 
ir paaiškėjus trūkumams pro- rištos su darbininkų politi- 

permažam niu, ’unijiniu ir priešreligi 
o ekranui kritika neteko ver- niu judėjimu Amer i k o j e 

nauja technika, • tės. Proponuota turėti ki- tarpį lietuvių, kuri Katrinai 
su naujais, gražiais pasta- tu s filmus pradžioje gegu-, reikalinga dėl 
—A. L —* persipildžiu- žės, bet tai atidėta

Krūpčo- dens.
ja, rodos, norėdami pakilti; Džiugu pranešti, 
fantazijos sparnais, nulėkti mūs kuopa paaugo 
ir sykiu įsijungti į tą naują riais.
socialistinę kūrybą. _ persikėlė į mūs 145

Dainos, ypač “Bijūnėlis 
žalias” ir “Šėriau žirgelį”, 
uždegė žiūrovų širdyse il
gesį ir meilę tėvynei ir 
daugeliui suvilgė blakstie
nas.

Užtemus ekranui, žmo
nės nesiskubino apleisti sė
dynes — lyg užhipnotizuo
ti, rodos, laukė, gal vėl už- 
sišvies...

Susirinkimai
Kovo 4 d. Danų : 

jyjko L.D.S. 35 kuopos i 
L.TJ.D. 145-tos kuopos susi-

tais ir visur 
siais entuziazmu.

numatomos 
iki ru-; knygos išleidimo. Nutarta 

I ir laiškai parašyti ir išsiųs- 
kad ti ketvirtadienį Senam Vin- 

4 na- ’Cui į Gibbstown ir Merkiam 
Conn. J į Philadelphia, jog atvyks- 
kuopą tam sekmadienį. Abi vie- 

buvusi Los angelietė Agnes tos to paties tolumo. Mer- 
Grigaitienė ir Antanas ir kiai laišką gauna šeštadic- 
Mery Macks; taipgi prisi- nį, bet ne Vincas. Taigi, va, 
rašė Slieriūnienė, vietinė.

Sekantį susirinkimą 
tarta laikyti gegužės ( 
toje pačioje vietoje.

Netekome dar vieno 
lietuvio

Pasirodo, kad ji mano “gi
minaitė” nuo pančio radi
mo. Mat, ji gimus ir augus

Tie žymūs asmenys yra:

Marijona ir Juozas

STRIŽAUSKAI

Iš Hartford

nu-
> d.

dideli posakiai vienas daly
kas, o darbai—kitas.

Taigi ir atvykome pas 
Seną Vincą, jiems nežinant. 
Padarėme jiems staigmeną. 
Nelabai man patinka tokius 
surprizus žmonėms daryti, 

> turi savoVasario 21 d. mirė Jurgis nes kiekvienas
J. Leveskas, gimęs Lietuve- reikalus ir tiems reikalams

salėje je, Plokščių parapijoj, Su- ]aiką paskiria. Taigi yra 
; iri valkų gub., sulaukęs 82 m. laikas ir svečiams ’paskir-

;i- amžiaus. Paliko nuliūdime tas. Tik tiek gerai> kad Se_

n

Los Angeles, Cal.

MIRUS

DK. J. F. BORISUI
(SOUTH BOSTON, MASS.)

Reiškiame gilią užuojautą jo našlei Annai 
Bcrisienei, giminėms ir draugams.

C. ir M. Levišaskai
M. ir A. Pūkiai

J. ir M. Denrenčiai

R. R. Wise
A. Rado
S. F. Smith
A. Talan

v

j nas Vincas ir jo žmona, 
Jakštiene, yra pasirengę vi
sados svečius pasitikti ir 
nuoširdžiausiai juos priim- 

: ti, tai tokios staigmenos ne- 
| malonumų neturėjome.

Seniai bebuvau buvęąopas 
Seną Vincą, taipgi senokai 
ir bebuvau jį matęs jo se
name amžiuje. Kada žmo
gus turi, arba jau baigia 
ketvirtą dvidešimtę metų, 
tai žymės amžiaus kasmet 
pastebimos. Bet Senas Vin- 

!cas nėra paprastas žmogus, 
j tai metų skaičius ant jo 
'greitsavo žymių neįgravi- 
ruoja kaip ant eilinio žmo
gaus.Šiandien jis man pri
siminė poetą Kari Sandbur- 
gą. Jeigu jiedu ne'vienfne- 
čiai, tai labai metais arti
mi. Jo klausa ir gabumai 
suprasti — kaip kokio pus
amžio žmogaus. Kad jau 
gamta kam ką duoda, tai 
kiek ir dribtėlčja.

Vincas niekada nebuvo
ari turtingas, — Amerika,

sykį matau Prie man? tetos Ykel!%,—j 
c Li.pnųin į Trumpaičiuose, prie vieske-' 

o 10> emanc10 tarp Žagarės ir 
Rodosi, ne kokio jau čia dy- Gruzdžių. Čia, stačiai čia, 
džio krepšelį atsivežė, bet Prasideda jos numintuo-
kada ji pradėjo iš jo valgį se laukuose n pievose-—, 
imti, tai tik reikėjo stebė-į sriaunioji Lietuvos upeMu- j 
tis —bent keli valgiai-ska-! Yin§’mc>jąnti link Baus- 
nėsiai ir dar bonka vyno. Į cos V. jsllie.lan^1 J Lielupę, 
Valgėm ir privalgėm net’ 
šeši žmonės; nes ir Merkiai 
kaip tik pataikė ant vaišių. 
Papietavę, susėdome Vinco 
kabinete.

Ne, ne, tai ne koks ąžuolo 
arba raudonmedžio lento
mis išmuštas, stalioriu iš- 7 A-
dabintas kambarys, arba 
kokiais mohoganiniais, skū
ra muštais rakandais pri
pildytas. Tąi jau ne, ne. Jis 
čia jį pasidaręs iš priean
gio, kuriame langai aplink. 
Tai rašytojui kaip tik pa
geidautina. Čia jo knygynė
lis kampe, šiaip taip suli
pintas, pilnas priki m š t"a s 
knygų. Pora staliukų dėl 
pasidėjimo Į rašomosios ir 
reikalingų popierių ir 
knygų. Net ir siuvama ma
šina paversta dėl pasidėji
mo. O pasidėjimui to rei
kia, nes čia jam pasiskleidę 
laikraščiai, žurnalai ir kny
gos. Pora $enų krėslų, tai 
ir viskas, neskaitant saulės 
šviesos, kuri jį čia taip ap
gaubus glamonėja...

Šitame jo kabinete ir tu
rėjome gan įdomų pasikal
bėjimą, surištą su literatū
ra, apie praeitį, apie dabar
tį ir ateitį. Pasirodo, jis 
dar daug 1 galėtų sukur
ti įdomios literatūros, jeigu 
jam reikėtų mažiau rūpin
tis pragyvenimu. Jis įplau
kų jokių kaip ir neturi. Vi-

. Čia ji rinko pel- 
kynė&e mėlynes ir bruknes, 
kurių čia galybės buvo.

Jai kiek paaugėjus, teko 
prisiglausti pas mano dėdę 
palatvijoj, už ką ji jam dar 
ir dabar dėkinga. Mat, jos 
tėvas buvo caro padėtas 
Šiaulių kalėjimai! už 'ap- 
švietos skleidimą. Jis skleis
davo lietuviškas knygas — 
dar ir darbininkiškas. Tai
gi, be tėvo jai ir seserims 
buvo sunku gyventi.

Jos tėvą paleido iš kalėji
mo ir davė jam teisę pasi
rinkti “laisvą” tremtį. Jis 
pasirinko Rygą. Nors Ry
goje ėjo gerai kriaučystė, ir 
jos tėvas buvo siuvėjas, ta
čiau jo tas amatas nešildė. 
Bandė jis prie kitų darbų 
ten stoti, bet niekas neišė
jo, nes arba jam niekas 
darbo nenorėjo duoti, arba 
duodamas darbas buvo be
vertis. Iš tos priežasties jo 
d u k r e 1 ė m s, įskaitant ir 
Jakštienę, prisiėjo visą šei
mą išlaikyti dirbant gumi
nėje.

Būdama Rygoje, ji išmo
ko gan gerai latviškai. Ir, 
matyt, ji mylėjo dainas, nes 
sužinojus, kad suprantu, lat
viškai, man padainavo dvi 
tu laiku romantiškas latviu 
daineles. Ir stebėtinai no
riai ir gerai. Gal ir pats

(Tą$a 6-1 am pusi. )

Taigi kultūrines lietuvių organizacijos rengia pokylį 
pagerbimui jų auksinio jubiliejaus proga.

Tai bus

ŠAUNŪS PIETŪS
Geri Valgiai ir Įspūdinga Programa

Sekmad., Balandžio 12 April
SALĖJE 103 GREĖN ST., WATERBURY

Pradžia 1-nią vai. dieną. —:— Kaina $3.00

Kviečiame waterburiecius ir visos apylinkės lietuvius 
atsilankyti ir tinkamai pagerbti ilgamečius veikėjus 
kultūriniame lietuvių judėjime. Turėsite gražaus 

pasitenkinimo ir patys sau.
Rengėjai

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULES RŪSTYBE. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) no tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. 811 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kabia $2.

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito .ir jaučia ir mato— 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 440 psl. Kaina $2.

ŠLIUPTARNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių no tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėjo, bot kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos 1 knygos sykiu tik už $5!

AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY
NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdūs. 3G6 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $8.

Jau šimtai šitų knygų išsiųsta j Lietuvą ir gauta labai daug nuo
širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.) *

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. IIALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

5 p.-Laisve (Liberty)—Aritrad., kovo (March) 17, 1959.



PAS SENĄ VINCĄ

na dainas myli

DIDYSIS NEW YORKAS „ Po miestą pasidairius
i Beveik 100 Krantų apsau-ldar žada pabrangti.

Mat,

žinomas dainininkų kaimu

Nutarė parduoti
Niujorko “miesto 

'(Board of Estimate’
• muitinės narių susi- žodžius rašančio dukra sir- rė parduoti Edisono

‘ ”, go, tai ligoninėje i
mes šį Kultūrinį Cent-'kuris atvežė 473 keleivius, i mokėti po $28 tik už kam-l
-----............................... llx/r-'2- šis laivas buvo susto- barį per parą laiko. Gi

i Čia’ bus kitokis svarbusjjęs Tarybų Sąjungos Soji, gyduoles, X-ray ir
;—jaunimui auklėti. Jalta ir Odesa prieplauko-i reikėjo mokėti atskirai.

tėvai” 
nuta- t 

v; |lv kom-r^
reikėjo panijai tris elektrines ' jė- 

igaines. Tų jėgainių elektra 
varo požeminius, ir viršuti- 

kitką niUs miesto traukinius.
miesto tėvai” paši

Iš įvykusio gražaus be n keto
Praėjusį šeštadienį Kul-'visuomeninį judėjimą, ji 

tūriniame Centre įvko gra-.organizacijas, jų spauda
Sakė, kad tos spaudos leidė- Įeentras. j
jai labai nori gauti daugiau Mcns pirkome kita namą ir se prie Juodosios jūros. Ko-1 Nežiūrint į tai, dabar Ligo-! nlojo šį biznį daryti, orga- 

JAV lietuvių; j t(!n neužilgo kelsimės (kai'kį “pavojų” tie Amerikos! ninių Taryba sako, kad kai- ’ nizuoti važiuotos darbini"- 
jiems ten labai sunku, _nes i bus baigtas remontas ir 
siautėja nedarbas, krizė, o|sj įtaisymai). Bimba 
ir literatūrinių jėgų nedaug* Perkėlimas Laisvės 

Gasiūnas par-inų daug lėšuos, todėl

i jiems žodžio už ilgametį ge- gos. ir
'ra darbą. T<ai kurie primi-lgrūdo ant laivo “Olympia” 
nė: i

su

as tatai gi t nejau a buvusiems ir esa_ jai ]abai nori (
Trumpamus. 1 as juos bu- mi(.ms 1Jpluvil| Kultūrinio it a I k o s iš ~ 
vo įsigyvenus mada atpasa- tarybos
geroves, jeigu tų gerovių 
buvo. Net ir savikritiką 
reikšdavo daina. .Atsimenu, 
viena tokių jų dainų kriti-

pavojų
vi- “sargai” jautė, niekas no-1 nos 
kė:. pasako. tose.

miesto

nei
vežimo kluone...”

Jakštienės tėvas tokias •;

tą kiek padeklamavo. Mat,

kai, net ir 
darbo unijos, 
testavo. Bet administracija 
su tais protestais nesiskai
tė ir jėgaines nutarė par
duoti tik už $125,000,000.

m aš i- --------
I.ais- Prieš kiek laiko policija: 

JAV lietuviams, svei- vįs bendrovės suvažiavimas j suareštavo girtą buvusį po-i 
kalbų irįkinimus nuo pažangiųjų or- ir mitarė su balandžio me- licininką Joseph Luberdą.!

nuo i*c-;nesju atsišaukti į visuome- Pas jį automobilyje rado! 
nę, kad ji stotų mums tai-■ pinigais $li9,500. Kada jo!

Petrikio-Į kon, kad'sūdėtų $5,000 fon-i klausė, kodėl jis tokias su-|iš banko Massapequa, L. L-1- . . , . ‘ . v
hus, kacL(]a spaustuvei perkelti. mas pinigų vežiojasi, tai jis i Bet sekamą dieną policija Jonėje Naujoje Gvinėjoje.

A. Matulis, J. Gasiū-į tie, kurie išgali, padėtų ,Pio-i ^Dabartinis Kult ū r i n i o ^akė: “Mano motina labail vie^.ą jų suėmė, rado pas ji i-----------------
J. Mockaitis, P. Buk- tų Amerikos, pažangiajai centro pirinininkas W. Ker-; pasižiūrėti į 
A. Bimba W. Keršu-1spaudai doleriu kitu. Buvoišulis kalbėdamas sakė: Kiūvą .

‘ ' i aukų: sudėta! _[ ši namą, kaip visi ži-'^ Bet valdininkai
! $75.50. Pinigai bus pa-inote, esu i

lt ios! jie t
Creta vaisių buvo ir kill-'vežę 

tūrinė programa: 
dainų.

Vakarui pii 
Valys Bunkus. Po jo kalbos K.

r(‘~ nešiu
nę, i

PAČIUPO $75,000, 
BET NEILGAM

Pirmadienį keturi gink
luoti vyrai pačiupo $75,000 Hague. — Holandija ke

tina plėsti industriją Vaka-

vieną jų suėmė, rado pas jį į 
pinigų i visus pinigus, ir jis išdavė!

! savo bendradarbiu vardus.1 PRANEsiMAI
S. BOSTON, MASS.

Atžvmėjimui Tarptautinės Moterų
KETURI JAUNUOLIAI Į dienos, moterys rengia gražų pobū-

ŽUVO AUTO NELAIMĖ! vi sekmadiPn»- kovo 22 d- /3 val- Z.LJY17 . dieną 318 Broadway. Bus graži
F MnrirhPQ 1 T __ PS- J programa, .skanių valgių. Kalbės E.
1j. J.V1U1 milu, 1^. 1. CIO vilkaitė. Bus ir kita kalbėtoji,

į Kviečiame visus dalyvauti. Lili)
I Moterų kuopa. (21-23)

nas
nys,
M. Klimas Ir W. Brazaus- j parinkta nebuvo 

jdūjęs nemažai. | pasitenkinę tokiu paaiški- 
"j. Žebrys ir J. Mockaitis siųsti Urugvajaus laikraš-lpį ’daį^^ ]<aj turime nau-'nimu. Jie patyrinėjo ir su- 

(vienas iš Clevelando, kitas čiui Darbui. , jų iškaščiu kitam namui I rado, kad^ per trumpą Jai-
— iš Bridgeporto, Conn.) į Koncertinėje programo-! įtaisyti, aukoju $1.00! 

valdybos' je keletą dainų darniai šu
tą di-aną d a i n a vo E. Brazauskiene 

iLDS Centro valdyba turėjo (solo). Taipgi dainavo Al
savo posėdį, tai ir minėtieji’do Choro moterų kvartetas, 
svečiai buvo pasilikę ban-i kurį sudaro N. Buknienė, 

! ketui. i N. Ventienė, O. Čepulienė
„J Įdomią kalbą pasakė J. | ir K. Rušinskiene. Pianu 

f Amerika pas niaiio|Casirinas, neseniai grįžęs iš,palydėjo AT. Stensler. l’ub- 
Ii; v.... Pleln Amerikos, kur iisma-lhka dainininkams nesvkste-

varo eilės buvo sutvarkytos 
ir atspausdintos, tai visa, 
Lietuva jo dainas tada ir1 
dainuodavo. Trumpa i č i ų | 
dainininkų dainų niekas ne-i r—
surinko, nesutvarkė ir ne-m’ra. .Centio 
atspausdino, tai mes jų jp, nariai. Kadangi 
nežinome, apart tokių trum-į 
pu padavimų

d^Aona Dasidčj° į han-|naį ant Montauk Highway! 
, ką $16,000, ko jis negalėjo automobilio nelaimėje žuvo i

Tėvui g r į ž u s kaiman, 
Jakštienė ir jos sesuo—Sta- 
nislcvaitienės motina — iš-' 
vvko i V 'C - -

mininkas M. Klimas, tarp|l)aaalYU >s savo algos, 
kitko, sakė: ' Dar daugiau, pas jį sura-
—Aš taipgi aukoju šimti-Įdo apie 100 antrašų ir Var

nę tam pačiam tikslui! ; dų, kurių tarpe buvo 40 ži-
W. Brazauskas sakė: inomi gembleriai. Prasidėjo Į
—Dirbome, kiek mūsų jė-■ antrašuose surastų areštai. į 

gos leido, būdami šiame na-1 Pasirodo, kad ir jie “i 
me, dabar, keldamiesi i ki- pinigus.
tą namą, dirbsime nė kiek!pas Albertą Payne (Firpo) 
nemažiau.

Tenka pabrėžti, kad po-Į ---------
būvis-banketas buvo vaišin- New Yorke gydymasis Ii 
gas, smagus, jaukus, links-1 goninėse labai brangus ir aukos, 
mas ir kultūringas.

Banketo šeimininkės bu
vo: Wilsoniene, Kanopienė,

keturi jaunuoliai. Jie va-i 
žiavo iš užsienio importuo
tu auto ir drožė į medį. Vie-L,., 
toje užsimušė dvi merginos!st. ei 
po 15 fnetų — Sandra tSa-į 
muelson ir Karen Skarka.' 

myli į i Taipgi E. Parr, 20 metų,!
nes'ant vietos užmuštas, o auto! chore, 

vairuotojas I.
I rasta pinigais virš $3,000. 19 metų, mirė bevežant į j

ligoninę. Matyti, kad tai, 
jaunystės “mandravojimo” i

( LEX ELAM), OHIO
L. M. S. Clevelando skyriaus 

bendras susirinkimas jvyks kovo 22 
d., 2 vai. dieną. LDS Klube, 9305 

..j., v.lair Avė. Prašome narius d a-- 
. lyvauti .turime daug reikalų aptar-V 
. t i. Reikia ruoštis prie koncerto, taip- 
■ gi svarstysime organizavimą choro 
į arba kvarteto. Tad prašau, kurio 
įgalite dainuoti, ar kada dainavę 

. malonėkite ateiti. S Kuz- 
Rosenblum,!,nlekas’ s,‘kr- <21-2.3)nes per jaunos H nenuėjom &u

pas svetimus, Ihi lietuvių. Kalbėtojas pa-Ą’imą.
> kiek bėdos at- lietė ir pažangiųjų lietuvių; Bu

Stanislova i t i< -!
padarė klaidą'Vincas nežino, kad jo žmo- 

a k a

iKultūrinio Centro direkto
riai buvo susodinti už ilgo 

tai, kol ir linkus į kuplumą. Senat- garbės stalo, tik dėja, ne vi- 
valdininkai įsitikino, kad ji, ve daug ką iš jos atėmė, bet si ten tilpo. Na, tai į juos 
nepaklus į kreivas rankas, vistiek ji į tave žiūrės sim- ir buvo kreiptas didžiau- 
Tai buvo 1903 metais. i. ’ . ’’ " ’

Jakštienė yra žemo ūgio būdas . . .

vykę. Mat, 
nes motina

MIRĖ
'patingu veidu. Toks jau jos sias dėmesys. Visi kalbėju- Jakštnenė ir, rodos, Keršu-' 

A. Gilman šieji nesigailėjo g r a ž a u s1 lienė. Koresp.

9M fM IM Wl IVI IMI VMIMIM AHIVIM M MMMM M M

Richmond Hili, N. Y.
MMMMMMM M MMMMM MM M

Newark, N. J.

OPERETE ‘ČIGONAI’
PARAŠYTA STASIO ŠIMKAUS ' | "

Suvaidins Worcesterio Aido Choras, vadovybėj jono Dirvelio

ŠEŠTADIENĮ,BALANDŽIO 4 APRIL
Pradžia 8 Vai. Vakare

Šeštadienį staigiai mirė 
Dave Chaekovsky, gyvenęs 
439 Lincoln Avė., Valinčių 

: giminaitis. Pašarvotas pas 
įgraborių Šalinską 84-02 Ja
maica Ave., Woodhawene.

i Bus laidojamas trečiadie
nio rytą.

Žinią telefonu pranešė K. 
Karpavičienė. •

New Yorko universitetas 
gavo 15,000 knygų, vertės. 
apie $200,000. Tai 
Library kolekcija.

Brooklyno Moterims !
Moterų Klubo susirinki-, 

m as įvyks kovo 18 d. kaip 
7:30 vakaro, Laisvės patai-: 
poje. Apart bėgamų orga
nizacijos reikalų, Gasiūnas 
yra parvežęs iš Argentinos, 
nuo ten veikiančio Moterų į 
Klubo dovaną, kuria narės 
t urės p r o g ą pasigrožėti. 
Yra kviečiamos ir simpati- 
kės ateiti.

■ T’ ■ W > ,

y, /. 10 RttbliiĮ pž -iŽ 
Mokestis $5.— iki $50.00

F piijwuz garantuota y- 
Kvitas^paropiNĄm^ y’i 

EXPRESW’\P£RŽSAVAlT£S

GRAMER.C Y, v

" Leista-Bankiį Dfept.,
ir apdraustai^ > " ‘

A

118 E. 28th St.

Valdyba

WORCESTERIO AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS JONO DIRVELIO 
dainuos ir vaidins čigonų gyvenimą, meilę, romansus, nusivylimus, tragišką mirtį ir, pagaliau, 

išsikraustymą iš vietos, kuri darosi jiems pražūtinga.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Chicaogs kunigų “Draugas”; 
pamini įdomų atsitikimą karo 
metu Italijoje, prie didmiesčio ! 
Milano. Ten veikęs ir siautė- ! 
jęs SS — nacių dalinys. Tai j 
buvusi gauja baisių žmogžu- į 
džių. “Bet vis dėlto,” girdi, 
šiame žvėrių dalinyje buvo vie-: 
nas geras krikščionis,” tūlas 
Franz Simonas.

Kodėl “Draugas” nepasako, 
kad ii- visi kiti tie žvėrys bu
vo krikščionys? Jų tarpe ne
buvo nė vieno žydo, nė vieno 
mahometono, nė vieno budisto. 
Visi buvo krikščionys ir krikš
čionių vaikai. Jų tarpe nebuvo 
ne vieno bedievio, laisvamanio. 
Juk tai faktas. Kam jį slėpti?

Falesį’ Ketvirtadienį New Yor
ke privertė virš 5 colių 

; sniego, o apylinkėse iki 9. 
i Bet lietus ir kovo mėnesio 
i saulė per vieną dieną jo 
daug sunaikino.

Oro biuras sako, kad ko-
i vo 12 d., tai yra, toje 
i datoje, 1888 metais' 
' Yorko mieste buvo 
! versta 16 ir pusė colio 

ir i g°-

1 ’

New
pri- 

sme

Jakarta. — Indonezija 
gavo iš Tarybų Sąjungos 
$12,500,000 paskolos. 
—<---------------------------- -- --

LIBERTY 1UDOOKW1
110-06 Atlantic Avenue Richmond Hill, N. Y.

Bilietas—$1.50, įskaitant taksus
Būtinai pamatykite-išgirskite šią gražią operetę! Kviečia ALDLD Il-oji Apskritis

DĖMESIO! Ant rytojaus, SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 5 APRIL, šią Operetę worcesteriečiai 
suvaidins NEWARK, N. J. Vieta: LABOR LYCEUM/SPRINGFIELD AVENUE ir 14th St.

PRADŽIA 2 vai. popiet.

Jau ir tūlas Al. Gimantas 
“Tėviškės žiburiuose” (kovo 
12 d.) pataria savo kolegoms 
nebeprakeikti visko, kas ateina 

Lietuvos. Girdi 
į kultū-

iš Tarybų 
reikia sulikti, kad ten 
rinį gyvenimą, ateina nauji vei
dai, nauji žmonės, neretai dar 
visai jaunuoliai, pasirodo, gana 
gerai orientuojasi” ir tt.

Gimantas suranda, kad fil
minėje kūryboje esą gerų da
lykų. Labai vykęs esąs filmas 
“Neringa.”

Gerai, žmogus progresuoja. 
Turėtų apsigalvoti ir kiti dipu
kai. Perdė/m piktas, neteisin
gas, priešiškas atsin ošimas 
linkui Lietuvos gero niekam 
nedavė.

PARSIDUODA 
KEPYKLA

Lietuvių ir kitų tautų apgy
ventoje vietoje. Biznis įgyven
dintas per 20 metų. Puiki pro
ga lietuviui įsikurti gerą biz
nį, kur galima pasidaryti gra
žaus pinigo. Kreipkitės:

Alex Bakery Shop
42G Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Užsisakykite Vietas Prie Kasos Arba Per Paštą!

RKO PALACE I
Broadway and 47th Street, I
N.Y. 36. N.Y. PL 7-2626 I

Please send------------------------------- I

tickets at $-------------------------

for Mat. □______Eve. □--------- :

Performance on

(date) Alternate dates.

NAME

THEBHARVOF
ANNtBiRANK

ADDRESS

CITY.

ZONE________STATE____________

Endwe check er mwiey order (no stomps) - 
to PAIACE THEATRE, oddtossed to BOX-
OFFICE with self eddressed end stomped ■
envelope. VJj g

iR8l HOHVIV MOUMOWOX UHUIKC-OLI
Every Eve. 8:30 P.M., Mats. Wed., Sat. & Sun , Hols. 2 30 P.M. ALL SLAts kistHVcu 
Schedule of Prices -Eves. Sun. thru Thurs.: Orelį. & Mezz. 2.50, Balcony 1.75. Fri.. Sat., 
Hol. Eves. 3.00, 2.00. Wed. Mat. 1.80, 1.50 1.25. Sat.. Sun., Hol. Mats. 2 50, 1 75-1.50 
Extra Easter Week Matinees at 2:30 P M. Monday, March 30 Through Friday, April 3

AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav.

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service)

Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas
Prašome kreiptis sekamu antrašu:

101-23 112 St., Richmond Hill,19 N.Y. Tel.. VI. 6-6895
Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak.

6 p.-—Laisve (Liberty)—An trad., kovo (March) 17, 1959
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