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’ KRISLAI
Memorial Day
Apie Oną Sukackienę
Juozas Simans-Simanauskas 
Lietuvos rašytojai Ukrainoje 
Dėl P. Robesono

— Rašo R. Mizara —

Už poros dienų bus Memo
rial Day — karuose žuvusiems 
pagerbti diena, o kartu ir die
na, kurią pagerbsime gimines, 
draugus, bičiulius, miegančius 
amžinu miegu.

Gerbdami mirusiuosius, ne
išleiskime iš minties to, kad 
nuolat reikia budėti ir dirbti 
už taikos žemėje išlaikymą.

Tegu nebūva daugiau karų!
Tegu visos žmonijos jėgos 

būva sutelktos kovai prieš vi
sokias baisias ligas, kurios be 
laiko ištraukė ir tebetraukia 
iš gyvųjų tarpo milijonus žmo
nių.

Mes, lietuviai, šią dieną pri
siminkime ir tuos mūsų tau
tiečius — šviesius ir brangius 
vyrus ir moteris, — kurie žu
vo nuo žiauraus liaudies prie
šu.rankos Lietuvoje.

Skaitytojo dėmesį kreipiu į 
^'.os dienos “Laisvėje” V. Ka- 
luškevičiaus straipsnį apie 
Oną Žemaitytę-Sukackienę.

Patariu atidžiai perskaityti 
straipsnį ir jos testamentą. Tai 
nemirštamas dokumentas!

Ji krito nuo “miškinių” ran
kos. O Amerikoje dar yra 
gaivalų, kurie tuos banditus 
šlovina ir jų “žygius” užgi
riai ,

Ar ne baisu ? !

Ketvirtadienį prisiminsime 
daug mūsų brangių draugų 
ir draugių, ilgai su mumis dir
busių v i s u o m e n inį ir kul
tūros darbą. Vienas tokių bu
vo d-ras Juozas Simans-Sima
nauskas, miręs 1959 m. gegu
žės 25 dieną Clevelande.

Jis ne tik visą savo subren
dusį gyvenimą paaukojo ko
vai už taiką ir už šviesesnį 
darbo žmonėms 'rytojų; jis. 
prieš mirdamas, paskyrė stam
bią sumą savo santaupų pa
žangiajai spaudai!

Nepamiršime Tavęs, mielas 
Juozai!

ę “Ir štai vėl mums didelė 
šventė. šį kartą jau lietuvių 
poezija ir daina, lietuvių kul
tūra svečiuojasi pas mus. . . 
Nemuno dainos skamba galin
go Dnepro krantuose. Ukrai
nos dainos —- Lietuvos širdyje. 
Argi tai ne puiku..”

Taip rašo Tarybų Sąjungos 
didvyris, Ukrainos sūnus Juri
jus Zbanackis. Rašo Lietuvos 
rašytojų delegacijos Ukraino
je vizito proga.

Delegacijai vadovauja poe
tas E. Mieželaitis.

Taip, labai labai puiku, 
gerbiamas Zbanacki!

Čikagos menševikų laikraš
tis džiaugiasi, būk įžymusis 
dainininkas Paul Robesonas 
“nutraukė visus santykius su 
Maskva, baigė savo raudonąją 
gyvenimo dalį ir grįžta atgal 
į Jungtines Valstijas, galutinai 
pabalęs ir netekęs tikėjimo 
komunizmu.”

Man rodosi, menševikų laik
raštis per anksti apsidžiaugė. 
Kaipgi'yra su P. Robesonu ?

Jis serga, kol kas tebegy
vena Londone su savo žmona 
Eslanda. Ir štai ką prane

ša iŠ Londono T A S S o žinių 
Agentūra:
W “Eslanda Robeson griežtai 

paneigė autentišukmą kai ku
riuose buržuaziniuose laikraš
čiuose, konkrečiai, viename A- 
merikos laikraštyje, pasiro
džiusių straipsnių, kuriuos

TSRS apdovanojo Kastro ir 
užtikrino Kubai pagalbą

Leonui Prūseikai paminklo 
atidengimo iškilmes

Įvyko Afrikos valstybių 
svarbi konferencija

Maskva. — Ketvirtadie
nį, gegužės 23 d., Maskvo
je buvo gražu ir 86 laips
niai /karščio. Į Lenino sta
dioną susirinko 125,000 
žmonių i ši e i s ti Kubos 
premjerą Fidelį Kastro. 
Publika buvo aptarnauja
ma gėrimais ir maistu.

Išlydint gerbiamą svečią, 
TSRS premjeras Chruščio
vas sakė kalbą. Tarp kitko, 
jis sakė, kad Jungtinėse 
Valstijose yra “pasiutėlių, 
kurie reikalauja blokaduo- 
ti arba militariniai pulti 
Kubą”. Jis sakė, kad jeigu 
Jungtinės Valstijos paneig
tų 1962 m. spalio mėnesio 
sisitarimą, tai Karibų jūros 
srityje susidarytų dar pa
vojingesnė padėtis, negu ta, 
kokia buvo pereitų metų 
rudenį. Tarybų Sąjunga 
niekados neapleis Kubos 
liaudies — TSRS gintų Ku
bą, jegu ji būtų užpulta.

Apdovanojo Kastro
Tarybų Sąjungos vyriau

sybė pagerbė Fidelį Kastro 
suteikiant jam Tarybų Są
jungos didvyrio vardą, įtei
kiant Lenino ordiną ir

RYKLIAI PAPIOVĖ 
22 ŽMONES

Manila. — Į pietus nuo 
Luzon salos apsivertė lai
velis su 42 žmonėmis. 20 
buvo išgelbėta, o 22, dau- 
gumoje vaikus, rykliai su
gaudė.

IŠ VISO PASAULIO
Belgradas. — Jugoslavi

jos viceprezidentas A. Ran- 
kovic kalbėjo į 200,000 mi
nią. Jis sakė, kad Jugosla
vija privalo palaikyti tamp
rius ryšius su TSRS.

Tokio. — Virš 10,000 ja
ponų demonstravo protes
tuodami prieš JAV karo 
bazes.

“parašęs” P. Robesonas. Juo
se buvo teigiama, kad Polis 
Robesonas pakeitęs savo poli
tines pažiūras, “šie straips
niai — visiškas prasimanymas. 
— pasakė ji. — Polis Robeso
nas jų nerašė. Eslanda Robe
son pareiškė, kad jos vyras, 
“kaip ir anksčiau, palaiko la
bai draugiškus ir artimus san
tykius su mūsų bičiuliais iš 
Tarybų Sąjungos ir socialisti
nių šalių.v

“Beveik visi, kurie- nors kiek 
yra girdėję apie Polį Robe- 
soną, — pabrėžė Eslanda 
Robeson, ■— žino, kokios yra 
jo politinės pažiūros. Jis 
niekada jų neslėpė, o, prie
šingai, su pasididžiavimu jas 
skelbė: jis ištvermingas Ta
rybų Sąjungos, Kinijos Liau
dies Respublikos ir socialisti
nio pasaulio bičiulis. Jeigu 
kai kas ir nori kartais, kad 
jis pakeistų savo pažiūras, tai 
tik kai kurie amerikiečiai, gi
liai įklimpę antikomunistinėje 
isterijoje.” i

Auksinės žvaigždės medalį.
Kastro pagerbtas už nar

sią kovą išlaisvinimui Ku
bos liaudies, didelį įdėlį pa
laikymui pasaulyje taikūs 
ir socialistinius nuopelnus.

Kastro kalba
Kastro į Tarybų Sąjungą 

atvyko balandžio 27 dieną. 
Lenino stadione jis sakė 
atsisveikinimo kalbą. Kast
ro dėkojo Tarybų Sąjungos 
vyriausybei, partijai, 
Chruščiovui, ir visai liau
džiai už suteiktą Kubai pa
galbą, už nuoširdų drau
giškumą.

Kalbant apie Ameriką, 
jis sakė, kad Kuba nori 
santaikoje sugyventi ir su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
vesti prekybą, kaip ji ją ve
da su Meksika, Brazilija ir 
Kanada. Kastro sakė, kad 
JAV antikubiška politika 
kenkia ne vien kubiečiams, 
bet ir JAV gyventojams, 
kurie pėr metus bilijoną do
lerių išmoka daugiau už 
cukraus gavimą, negu iš
mokėdavo jį gaudami iš 
Kubos.

Po to Kremliuje įvyko iš
leistuvių banketas.

ANGLAI PRALAIMĖJO
Londonas. —Anglų ir jo- 

ponų laivų statyta jai var
žėsi už gavimą didel i o 
TSRS užsakymo statyti f 
tankerius. Japonai laimėjo. | 
Reiškia, dabar Anglijoje 
padidės nedarbas tarp laivų 
statytojų.

Holy Loch, Anglija.—virš 
2,000 žmonių demonstravo 
ir reikalavo, kad pašalintų 
iš prieplaukos Jungtinių 
Valstijų atominius subma- 
rinus.

White Plains, Y. Y.—Virš 
tūkstantis žmonių, daugu
moje jaunimas, demonstra
vo protestuodami prieš 
negrų persekiojimą pietų 
valstijose.

Roma. — Italijos komu
nistai pakartojo reikalavi
mą, kad jie būtų pakviesti 
sudarymui naujbs vyriau
sybės. i

Washingtonas. — JAV 
prezidentas Kenedis padė
kojo Tarybų Sąjungai už 
pasveikinimą astronau t o 
Cooperio.

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad JAV interven
cija į Laosą ir dauginimas 
militarinių jėgų Tailande 
sudaro karo pavojų.

New Orleans, LA. — 
JAV atominis laivas “Sa
vannah’’ gal išbus laivų tai
sykloje iki rudens, nes įvy
ko nesusipratimų su unijo
mis.

Prieš leidžiant laikraštį į 
presą, mums telefonu pra
neša iš Čikagos, kad sek
madienį, gegužės 26 d., Lie

Galai pavergimui— 
sako afrikiečiai

Addis Ababa. — Afrikos 
valstybių vadų konferenci
joje .yra griežtas nusistaty
mas padaryti galą baltųjų 
kolonializmui'’Afrikoje. Kai- 
kurie Vakarų pataikūnai, 
kaip Tunisijos prezidentas 
H. Bourguiba, bandė šaukti 
prie “šaltumo”, bet gavo 
atkirtį nuo Kwame Nkru- 
maho, Ganęs prezidento, 
Sekau Toure, Gvinėjos pre
zidento, Miltono Obote, U- 
gandos premjero ir kitų.

Miltonas Obote smarkiai 
kritikavo Jungtines Valsti
jas, kada buvo perskaitytas,

RAGINA UŽDRAUSTI 
ATOMINIUS GINKLUS
Belgradas, Jugoslavija.— 

Kada čionai viešėjo Jungti
nės Arabų Respublikos pre
zidentas Nasseris, tai jis ir 
Jugoslavijos prezidentas 
Tito išleido bendrą pareiš
kimą. Jie reikalauja, kad 
tuojau būtų uždrausti visi 
atominiai ginklai.

Briuselis —JA V ir vaka
rų vokiečiai ieškos naftos 
šiaurinėje jūroje.

TSRS vėl persergėjo 
apie karo pavojų

Maskva. — Gegužės 21 
dieną Tarybų Sąjunga pa
siuntė šešiolikai valstybių, 
jų tarpe visoms esančioms 
prie. Viduržemio jūros, per
sergėjimus, kad buvimas 
toje jūroje JAV atominių 
submarinų sudaro atominio 
karo pavojų.

Tarybų Sąjunga kviečia 
visas tas valstybes, kurių 
plotai susieina su Vidurže
mio jūra, veikti pašalini
mui JAV “Polaris” atomi
nių ginklų ir jūros sritį pa
skelbti laisva nuo atominių 
ginklų. .

Ottawa. — Čionai įvyko 
NATO valstybų konferen
cija. D. Ruskas, JAV Vals

tuvių tautinėse kapinėse iš
kilmingai buvo atidengtas 
L. Prūseikai paminklas.

Dalyvavo didžiulė žmonių | 
minia—ne tik čikagiečių, o į 
ir iš kitų, net tolimų, mies
tų buvo atvykusių.

Paminklas daro labai pui
kų įspūdį—gražiausias to
se kapinėse. Bet apie tai 
parašys smulkiau korespon
dentas.

Kalbas sakė: A. Bimba, 
j V. Andrulis ir S. Masytė. 
j Buvo puiki meninė pro
grama.

Diena pasitaikė graži, tin
kama momentui.

Po iškilmingų ceremonijų 
kapinėse, įvyko piknikas. 
Jis buvo didelis, spalvingas, i 

prezidento Kenedžio sveiki
nimas. Obote sakė, kad 
sveikinime bando “paslėpti 
už geležinės uždangos tą, 
kas darosi Alabamoje ir ki
tose Jungtinių Valstijų pie
tinėse valstijose, kur iš 
vamzdžių muša negrus ga
linga vandens srove”.

Miltonas Obote siūlė, kad 
Ugandoje, būtų įsteigta Af
rikos valstybių militarinė 
stovykla, kurioje lavintų 
militarines jėgas išvarymui 
baltųjų kolonialistų iš An
golos, Mozambikos, Rodezi- 

i jos ir kitų plotų.

NAUJAS IR DIDELIS 
TSRS TANKERIS I

Maskva. — Leningrade 
laivų statykla nuleido į 
vandenį naują didelį tanke- 
rį vardu “Hanojus“. Jis ga
lės plaukti apie 20 mylių 
per valandą greičiu. Tanke- 
ris yra 62,000 tonų įtalpos. 
Neseniai šis fabrikas į van
denį nuleido tokį pat tanke- 
rį vardu “Sofija”.

Londonas. — Anglijoje 
yra 554,000 bedarbių.

tybės sekretorius, sakė, 
kad Jungtinės Valstijos ki
tose šalyse laiko virš milijo
no vyrų militarinę jėgą. Jis 
reikalavo kitų NATO narių 
daugiau ginkluotis. Ruskas 
gyrė vakarų vokiečius, ku
rie jau turi 500,000 vyrų ar
miją, skubiai gaminasi lėk
tuvus, karo laivus ir kito
kius ginklus.

Po šios konferencijos 
NATO jau turės atskiras 
atomines jėgas, kurios, bus 
NATO komandierių, dide
liame skaičiuje vakarų vo
kiečių, rankose. Iki dabar 
NATO visas atomines pajė
gas komandavo tik JAV 
komandieriai.

Addis Ababa, Ethiopija.— 
Gegužės 22 dieną čionai 
prasidėjo 31-nos Afrikos 
valstybės konferencija. Į ją 
atvyko iš dvidešimt šalių 
jų prezidentai, arba kara
liai, taipgi iš kiekvienos ša
lies jos užsienio ministras, 
ekonominiai ir kitokį spe
cialistai.

Konferencijoje paskleista 
Ganos prezidento Dr. Kwa
me Nkrumaho nauja kny
ga, kurioje jis tarp kitko 
sako: “Afrikiečiai turime 
dabar .susivienyti, arba žū
sime”.

Tarybų Sąjunga prisiun
tė sveikinimą. Ji nurodo, 
kad, kaip praeityje gelbėjo 
naujoms Afrikos valsty
bėms, taip ir ateityje tą 
darys nesikišdama į jų vi
daus reikalus.

Konferencijoje yra pa
teiktas planas — sudaryti 
visų Afrikos valstybių są
jungą. Per tris mėnesius 
sąjungos čarteris turės bū
ti diskusuojamas, o po to 
visų šalių užsienio minist
rai susirinks ir jį užgirs. 
Sudarius tokiį • sąjungą •— 
Afrikos valstybės bendrai

VIETOJE LAIŠKŲ, 
TAI BOMBOS

Montrealis. •— Čionai ke
lios pašto dėžės susprogo 
nuo. bombų. Numatoma, 
kad jas į dėžes įleidžia 
prancūzai fanatikai, kurie 
reikalauja Quebeco provin
cijos atsiskyrimo nuo Ka
nados.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Newark, N. J.—Ant New ., 

Jersey Turnpike vieškelio 
įvyko baisi nelaimė. Susi
mušė virš dešimt automobi
lių ir du sunkvežimiai. 7 
žmonės užmušti ir daug 
sužeistu, v

Maskva. — TSRS ir JAV 
pasirašė sutartį bendram 
veikimui atominės energi
jos tyrimui.

Belgradas.— Jugoslavijos 
prezidentui Tito sukako 71 
metai amžiaus.

Damaskas. — TSRS Ae
rofloto lėktuvai pradėjo 
skrajoti tarp TSRS ir Siri
jos.

New Yorkas. — Sulau
kus 81 metų amžiaus mirė 
operų dainininkė Margaret 
Matzenauer.

Tokio. — Per metus Ja
ponija išveža į JAV dirbti
nių perlų $42,000,000 vertės.

Washingtonas. — JAV 
atšaukė savo ambasadorių 
iš Haiti respublikos.

Albany, Ga. —> Policija 
areštavo penkis negrus stu
dentus.

gintųsi nuo užsienio valsty
bių kišimosi į jų reikalus.

Konferencijoje yra pa
teikta rezoliucija — reika
lauti, kad Vakarų valsty
bės panaikintų Afrikos 
kontinente visas savo mili
tarines bazes.

Konferencijoje įnešta re
zoliucija — pasmerkti Pie
tų Afrikos Sąjungos vals
tybę, kurioje persekioja ne
grus ir Azijos žmones.

Konferencijoje yra įneš
ta rezoliucija pasmerkti 
baltųjų rasistų siautėjimą 
Jungtinių Valstijų pietinė
se Valstijose ir pasiųsti ją 
prezidentui Kenedžiui.

Grupė JAV veteranų 
išvyko į TSRS

Philadelphia, Pa. —Ge
gužės 21 dieną išvyko Paul 
H. Griffith, C. G. Pandill, 
Cyrus Michaels ir R. D. 
Bausher į Tarybų Sąjun
gą. Visi jie yra buvę Jung
tinių Valstijų kariai, kurie 
1945 metais pirmieji susiti
ko Vokietijoje su Tarybų 
Sąjungos karininkais ir ka
riais.

Nuo to laiko jie palaiko 
draugiškumą. Jie nuvežė 
virš 2,000 parašų nuo JAV 
buvusių karių po rezoliuci
ja už taiką. 1958 metais jie 
suorgani z a v o Arms of 
Friendship organizaciją iš 
buvusių karių, kuri stoja už 
taikingą JAV ir TSRS su
gyvenimą.

Maskva. — Chruščiovas 
priėmė Kubos pakvietimą 
atvykti į svečius. Laikas 
dar nenustatytas, kada jis 
lankysis Kuboje.

. ■ ■ ------ r.
New Yorkas.—Virš 4,000 

žmonių piktai puolė . Neo- 
nacių partijos po atviru 
dangumi susirinkimą York- 
villėje ir išvaikė. ‘

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė uždraudė lėktu
vams atskristi iš Kubos be 
šios šalies leidimo.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia reikalauja, 
kad JAV prisiųstų dar dau
giau marininkų kovai prieš 
partizanus.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija ir Jugoslavija susitarė 
reikalais atlyginimo Antro
jo pasaulinio karo nuosto
liu. €

ROMA. — Vatikano dak
tarai pripažino, kad popie
žius Jonas XXII turi vidu
rių vėžio ligą.

New Yorkas. — Sulaukęs 
92 metų amžiaus mirė ar
tistas, skulptorius ir piešė
jas Dr. Walter Russelis.



V S T C V V LITHUANIAN
JU H 1 O V II SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK 17, N. Y.
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911----------- ---- .. . ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year, ......... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ........... $10.00
Uueens Co., per six months $5.50

Butij yra—nėra Imtu
NIUJORKO MIESTE yra Jungtinių Tautų būsti

nė. Čia nuolat verda iš viso pasaulio žmonių-diplomatų 
bei tarnautojų judėjimas. Turime atsiminti, kad čia yra 
ir Afrikos tautų atstovai—o tų afrikinių valstybių jau 
yra apie 20.

Visos valstybės, priklausančios Jungtinėms Tau
toms, nori šiame mieste turėti savo misijas, butus. Dau
gelis valstybių savo misijas palaiko puošnesniuose mies
to rajonuose. Bet kaip gauti afrikiečiams padoresnį bu
tą, kur būtų palaikyti ir jų ofisai? Butus gauti jiems 
labai sunku, tiesiog nebeįmanoma.

Nori kurios nors Afrikos šalies diplomatai gauti 
butą, sakysime, Fifth Avenue, arba Park Avenue Man- 
hattane. Eina pas tuos, kurie butus nuomoja. Ir jiems 
pasako: butų yra, bet mes turime labai didelį sąrašą (iš 
anksčiau padariusių pareiškimus) vardų ir pavardžių; 
jums buto neišnuomosime.

Ir taip negrų valstybės vyrai, “gavę per nosį”, ei
na galvas nuleidę.

Kai kurie jų protestuoja. Kiti tyli, dantis sukandę.
Tiesa, yra keletas mieste įstaigų, kurios rūpinasi 

negi'ų valstybių diplomatams padėti gauti butus, bet 
dažniausia ir tos įstaigos nieko gero nebegali pasiekti.

Sprendimas geras, bet kaip 
ir kas jį įvykdys gyveniman?

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ JAV Aukščiausiasis teis
mas paskelbė svarbų sprendimą, kuris daug maž sako 
taip: nevalia bausti negrus už tai, kad jie vykdo sėdė
jimo streiką viešose vietose, reikalaudami panaikinti se
gregaciją. Kaip žinia, daugybė negrų pietinėse valstijo
se buvo už tai nubausti kalėjimu ir piniginėmis pabau
domis. - •• k |

Taigi šalies teismas kirto smūgį pietinių valstijų 
rasistiniams teismams. Einant teismo sprendimu, neg
rai turi teisę pikietuoti tas viešas įstaigas, kurios yra I 
segreguotos, turi teisę vykdyti sėdėjimo streikus.

Tačiau, teismo sprendimas yra vienas dalykas, o jo 
gyveniman pravedimas—kitas. Jau seniai JAV Aukš
čiausiasis teismas paskelbė, kad viešosios mokyklos ne
turi būti segreguotos, kad negrai turi jose tokią pat 
teisę mokytis, kaip ir baltieji. Na, o kas pasirodo? Kiek 
po to teismo sprendimo paskelbimo buvo desegreguota 
mokyklų pietinėse valstijose?!

Ir ne tik pietinėse valstijose—šiaurinėse, daugelyje 
miestų, matome tą patį. Žiūrėkite, kas darosi Engle
wood, N. J., kur negrai pradėjo kovą prieš segreguotas 
mokyklas. Mūsų didmiesčiuose (kalbame apie šiaurės ry
tines valstijas) daugybė mokyklų tebėra segreguotos.

Į šį reikalą, mums rodosi, visu rimtumu turėtų įsi
kišti federalinė vyriausybė, taipgi šalies Kongresas. O 
negrai, atrodo, nesiliaus kovoję, kol pasieks pilnas pilie
tines sau teises.

Baltieji turi jiems padėti.

Harry Sacher
GEGUŽĖS 22 DIENĄ Niujorke mirė Harry Sach- 

er, advokatas, sulaukęs 60 metų amžiaus.
Sacherio gyvenimas buvo spalvingas, įdomus ir ver

tingas darbo žmonėms. Niujorke yra tūkstančiai advo
katų, bet labai nedaug tokių, koks buvo velionis.

Per ilgą laiką H. Sacher buvo pažangesnių darbo 
unijų advokatas, gynė organizuotų darbininkų reikalus 
teismų ir unijų salėse. Makartizmo juodomis dienomis, 
jis gynė 11 JAV komunistų vadovų teismo procese New 
Yorke ir už tai pats buvo teisėjo Medinos nubaustas še
šiems mėnesiams kalėti.

Jis buvo pašauktas pas kongresinį neamerikinį komi
tetą inkvizicijai, kur jam buvo primesta kaltė, kad pri
klausąs Komunistų partijai. Kai Sacher atsisakė “koo
peruoti” su inkvizitoriais, jis buvo nuteistas šešiems mė
nesiams kalėjimo ir $1,000 pinigine pabauda dėl “Kon
greso pažeminimo”. Apeliavo į Aukščiausiąjį teismą, 
kuris žemesniojo teismo sprendimą visgi atmetė.

H. Sacher gynė William Z. Fosterį, kol pastarasis 
gyveno Niujorke ir buvo persekiotas.

Pastaruoju laiku, prieš savo mirtį, velionis padėjo 
daugeliui žmonių bei įstaigų, reakcionierių puolamų.

Šiuos žodžius rašantysis yra matęs teismų salėse 
Sacherį ginant darbo žmonių veikėjus, ir kiekvieną kar
tą jį stebino Sacherio drąsa, logika, sugebėjimas nu- 
maskuoti valdžios pasamdytus “liudininkus”, parodant, 
kad jie melagiai, nenaudėliai, judošiai!

20,000,000 KARTŲ
Kolumbijos ( Kanada) 

universitete sumo n t u o t a s 
pirmasis pasaulyje mikro
skopas, didinantis iki 20 mi
lijonų kartų (5 iki 10 kartų

Canada, Lat. Amer., per year, • $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

daugiau, negu stipriausieji 
ligšioliniai elektroniniai 
mikroskopai). Mikroskopas- 
gigantas naudojamas meta
lų ii’ lydinių atomų strukū- 
rai tirti.

Kas ką rašo ir sako
HITLERINIŲ BUDELIŲ 

GYNĖJAI
Mes jau rašėme, kad Či

kagoj! (geg. 19 d.) įvyko 
tarptautinis mitingas reika
lauti, kad mūsų šalies vy
riausybė neglobotų tų, ku
rie praėjusio karo metu iš
žudė tūkstančius nekaltų 
žmonių. Tų asmenų, kaip 
žinia, reikalauja valdžios 
tų šalių, kuriose tie budeliai 
žmones žudė. Lietuva rei
kalauja, pavyzdžiui, išduoti 
Impulevįčių ir Paškauską.

Na, ir kas stojo bude
liams talkon? Menševikų 
“Naujienos” ir marijonų 
“Draugas”! Šitie laikraš
čiai šaukė, ragino žmones 
mitingą pikietuoti, jei gali
ma, jį išardyti!. Matote, 
koks pasirodo moralinis iš
sigimimas tų laikraščių re
dakcijose.

Mitingas, tačiau, įvyko 
kaip buvo planuotas, ir šian
dien tie, kurie ragino jį ar
dyti, jaučiasi kaip katė pie
ną paliejusi!

Kaip tie lietuvių tautos 
atplaišos savo pasekėjus ra
gino eiti į pikietą? Vaiz-’ 
džiai atsako “Vilnis”:

Gindamas Lituvoje kaltina
mus žudikus, “Draugo., laik
raštis, gegužės 17 d., kvies
damas pikietuoti masinį mi
tingą prieš karo kriminalistus, 
žudžiusius Lietuvoje žmones, 
štai kaip pravirko:

“Kiekvienas gali šiam rei
kalui paaukoti bent porą va
landų, nes tai gyvybinis mūsų 
klausimas.”

Ir tai yra pačios redakcijos 
kreipimasis, nes nėra kito pa- 
įjašo..

Kodėl ir kam tai yra gyvy
binis klausimas?

Mitingo tikslas reikalauti 
šalies valdžips sugrąžinti na-' 
ciams tarnavusius žudikus j 
Lietuvą ir kitas šalis, kuriose 
jie papildė prasižengimus.

Gyvybinis reikalas čia ga
li būti tik tiems, kurie atsakin
gi už tūkstančių žmonių žu- 
dydmus.

Kodėl “Draugo” redakcijai 
čia gali būti gyvybinis klausi
mas? Ar kas nors iš to laik
raščio redaktorių jaučiasi, kad 
tas mitingo siekis gresia jam 
mirties pavojum?

.Būdinga, kad patys kaltina
mieji tyli, bijo net ir teisintis, 
nes diskusijoms paplitus pa
aiškėtų daugiau apie juos 
amerikinei visuomenei. Bet 
“Draugas” ir “Uaujienos” gi
na juos, teisina, meluoja apie 
mitingą.

Tie du laikraščiai skelbia 
mitingo ruošėjus “bolševikų 
agentais,” bet mitingas atida
rytas su religine invokacija, 
atlikta protestantų dvasininko. 
Mitingo pirmininkas irgi dva
sininkas žydų tikybos. Ar ir 
kunigai jau virto “bolševikų 
agentais’’ ?

Tie laikraščiai taip rašyda
mi riša save su žudikais, ku
rių kaltė įrodyta jų pačių lai
ke nacių okupacijos rašytais 
dokumentais, kūne rasti jų 
pačių archyvuose. .Dokumen
tai skelbiami fotostatinėmis 
nuotraukomis.

Ir visa to nepaisant, tie 
laikraščiai gina Lietuvos prie
šus, tarnavusius nuo ž m: i a m 
Lietuvos žudikui Hitleriui.

Koks nusigyvenimas!
Dorieji Amerikos lietuviai 

šalinasi žudikų. Jie šalinsis 
ir tų, kurie žudikus teisina.

Teisingai pasakyta. Tie, 
kurie gina baisius žmogžu
džius, sutapatina patys sa
ve su jais!

Kitame “Vilnies” numery 
L. Jonikas rašo :

Praeitą savaitę “Naujienos” 
ir “Draugas” per kelias die
nas kriokė, kad'antinacinį mi
tingą reikia suardyti. Kvietė 
savo pasekėjus pikietuoti ii* 
daryti kitokius trukdymus.

Mitingo, žinoma, nesuardė. 
Be to, pikietininkus policija 
pavarė į kitą gatvės pusę, kad 
nesipainiotų einantiems į mi
tingą.

Dar daugiau : Katrie atėjo 
pikietuoti “pasipuošę” svasti
komis ant rankovių, policija 
paliepė įsikišti. .. į kišenę.

Vienas naujięnietis “veiks
nys” aiškina policijos seržan
tui :

“Mes ėsartie Amerikos pilie
čiai! 'Čia'1 eina mirtina kova 
nacizmo prieš komunizmą!”

Atviresnio menševiko suta
patinimo su naciais nei pats 
daktarėlis nebūtų sugalvojęs!

Ar istorija pasikartos? O 
buvo taip:

Kai anąmet hitlerinė ašis 
paskelbė Amerikai karą, ilgai 
ir ištikimai menševikai Čika
goje slėpdamiesi pirko “Nau
jienas” šaligatvių kioskuose, 
Kodėl?

Ogi prieš kelis mėnesius tų 
pačių “Naujienų’’ angliškas 
priedas už g i e etoj o “Three 
cheers for Hitler!”

Vėliau Grigaitis1 gynėsi taip 
nesakęs. Ką jis ir jo dvasios 
vadai marijonai (“Draugas”) 
sakys dabar, kada viešai iden- 
tifikavosi su naciais?

Visą savaitę menševikai ir 
marijonai—viešai ir slaptai— 
mobilizavo stormtrūperius su
ardyti antinacinį mitingą. Na, 
ir sumobilizavo apie pusantro 
šimto iš visų šventųjų mokyk
lų berniokų.

O koks pikietininkų menta
litetas? Palauksime, ką pa
sakys psichiatras (protinių li
gų gydytojas).

Mat, viena “vėiksne” tiek 
įkyrėjo policijai, kad reikėjo 
nugabenti į daboklę. Ant ry
tojaus pristatyta pas teisėją 
John J. Sullivan.; Ne, tarė tei
sėjas, jos bylą pradėsime “iš 
kito galo.” Teguk psichiatras 
pirmiau ištiria jos protinį sto
vį, tada žinosime, ar ji pajė
gia suprasti Amerikos įstaty
mus ir teismo procedūrą. . .

LIETUVOS RAŠYTOJAI 
UKRAINOJE

Ukrainą nuvyko didelė 
Tarybų Lietuvos rašytojų 
delegacija susipažinti su tos 
šalies padarytais kultūroje 
ir ekonomikoje ^pasiekimais. 
Pasiekus Kijevą, t Tarybų 
Ukrainos rašytojai, kultū
ros darbuotojai ir visuome
nė visur svečius mielai, sve
tingai ir pagarbiai priėmė. 
Pagaliau Lietuvos rašytojų 
grupe, norėdama/ daugiau 
pamatyti ir parvežti namon 
tirštesnių, gilesnių įspūdžių, 
pasidalijo į dvi grupes ir 
pasileido keliauti po plačią
ją Ukrainą.

Vilniaus “Tiesos” kores
pondentė D. Kadžiulyte ra
šo:

Nuo Užkarpatės kalnų ligi 
Vorošilovgrado, nuo Černigo
vo iki Jaltos tęsiasi neaprė
piami Ukrainos laukai ir ste
pės, kalnai ir girios'. Dieną 
ir naktį plaka gyva respubli
kos širdis, fabrikai, gamyklos, 
šachtos. Grožiu ir didybe, žmo
nių vaišingumu ji atsivėrė Lie
tuvos pasiuntiniams.

Vakar viešintieji Ukrainoje 
Lietuvos rašytojai Eduardas 
Mieželaitis, Algimantas Balta
kis, Alfonsas Maldonis, Pave
las Gelbakas ir juos lydintieji 
Ukrainos rašytojai Michailas 
Stelmachas, Valentinas Byčko, 
Dmitro Pavlyčko ir kiti atvyko 
į Lvovą. Čia juos pasitiko 
karšti sveikinimai, gėlės. Ra
šytojai padėjo vainikus ant 
Ukrainos literatūros klasiko 
Ivano Franko kapo. Vakare 
universiteto aktų sąlėje įvyko 
didžiulis literatūros vakaras.

Kita mūsų rašytojų grupe 
Eugenijus Matuževičius, Jonas 
Avyžius, Vladas Mozūriūnas, 
Vacys Reimeris, Vytautas Ru
dokas ir Violeta Palčinskaitė 
vakar atvyko į stepių pramo
ninį centrą — Zaporožę. Ae
rouoste juos pasitiko miesto 
partinių ir tarybinių organiza
cijų atstovai, atsakingi dar
buotojai, grupė vietos rašyto
jų, žurnalistų, radijo ir tele
vizijos darbuotojų.

Apžiūrėję miestą ir seniau
sią miesto pramoninį gigantą 
“iZaporožstal,” lankėsi legen- 
darinėj e C h o r t i c o saloje, 
saugojančio.) e 'Zaporožės siečės 
kazokų atminimą. Aplankė 
Dneprohesą, pakilusį iš karo 
griuvėsių. Vakare metalurgų.

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Teka lietuviškas 

plienas
Van Wyck Brooks paliko 

mums brangų turtą
“Gegužes 2 d< mirė pasi

žymėjęs amerikietis rašy
tojas ir kritikas Van Wyck 
Brooks, turėdamas 77 me
tus amžiaus.

Van Wick Brooks paliko 
mums niekad Nesunaikina
mą turtą, kuriuo pasaulis 
gali naudotis. Jis yra pa
rašęs penkiuose tomuose 
amerikinės literatūros isto
riją, taipgi daug kitų lite
ratūrinių darbų. Jis yra 
išauginęs visą eilę literatū
rinių kritikų. Savo litera
tūrinius darbus jis yra su
rišęs §u liaudies gyvenimu.

“Makers and Finders: A 
History of the Writer in 
America, 1800-1915” — nie
kad nepasenstąs veikalas. 
Tokie jo raštai parodo ke
lią kitiems literatams, ku
riuo einant galima sukurti 
tikrąją amerikinę literatū
rą, apsaugotą nuo visokių 
dekadentų, visokių iškrypė
lių, kuriems liaudies gyve
nimas visai neapeina.

Literatas Brooks augo 
konservatyvių respublikonų 
šeimoje. Bet jis pamylėjo 
liaudį ir jos naudai dirbo. 
Jis patapo Socialistų parti
jos nariu ir joje daug me
tų veikė. Anglijoje gyven
damas jis mokė Darbininkų 
Apšvietos Mokykloje, iš ku
rios išėjo žymių Darbo par
tijos ir unijų veikėjų.

Grįžęs Amerikon Brooks 
nepaliovė kovojęs tuos, ku
rie bandė pažangai kelią 
pastoti . Savo raštais ir žo
džiu jis kritikavo tuos, ku
rie reakcijai talkauja.- Jis 
buvo makartizmo priešas. 
Smerkė tuos, kurie makar- 
tizmui nusilenkė.1

Kau Aleksandras Trach- 
tenbergas, International 
Publishers vadovas, - buvo 
persekiojamas, pasiremiant 
fašistiniu Smitho aktu, 
Brooks rašė federaliniam 
teisėjui Bičkui ir pačiam 
Trach tenbergui smerkda
mas Smitho aktą. Savo laiš
kuose jis nurodė, jog Trach- 
tenbergas yra senas ir bran
gus jo draugas.

AFL-CIO prezidentas Mea
ny tarnauja imperializmui

AFL-CIO organas “AFL- 
CIO News” plačiai cituoja 
savo prezidentą Meany, ku
ris liud y d a m a s kongresi
niam užsieninių reikalų ko
mitetui gyrėsi, kad AFL- 
CIO visais militar iniais 
klausimais palaiko šaltąjį 
karą ir net stoja už dides
nius militarinius fondus 
“kovai prieš komunizmą.”

Meany aiškino, kad AFL- 
CIO pinigais yra palaiko
mos mokyklos Izraely, Af
rikoje, Azijoje ir Lotynų 
Amerikoje. Tose mokyklo
se paruošiami “darbo va
dai” įvairioms unijoms, kad 
jas nustatytų prieš komu
nistinį veikimą. Jis gyrėsi, 
jog Jungtinių Valstijų dar-

kultūros namuose atvykę ra
šytojai susitiko su miesto dar
bo žmonėmis.

Tave regiu aš pirfnąkart,
Beribių stepių Ukrainą,
Ir noriu žodį tau ištart,—
Kaip gintarėlį gryną, gryną.
Taip rašė apie Ukrainą po

etas Kostas Kubilinskas eilė
raštyje “Kijevas ir Vilnius” iš 
“Ukrainos motyvų ciklo.’’

Ir nejučiomis prisimeni tuos 
žodžius, kai matai, pavasarinį 
Ukrainos grožį, kai važiuoji 
sodų žiedlapiais išbarstytais 
keliais ir regi šią jaudinančią 
šilumą, nuoširdumą, su ku
riais, pasitinkami lietuvių rašy
tojai, kai matai, kaip čia ger
biama liaudis, jos kultūra. 

bo unijų veikimas yra “ne
atskiriama dalis kapitalis
tinės sistemos.”

Argi reikia geresnio pri
sipažinimo, kaip Meany kal
ba kongresiniam komitetui, 
kad jis ir kiti tokie unijų 
vadovai ištikimi imperialis
tinio kapitalizmo bičiuliai?

Tame pačiame AFL-CIO 
leidinyje, kur daugia u s i a 
kalbama apie kovą prieš ko
munizmą, nieko nerasi apie 
milžiniškas negrų kovas 
pietinėse valstijose. AFL- 
CIO vadovams, matyt, ne
rūpi, kas dedasi Birming- 
hame, pramoniniame mies- 
te, kur yra šiek tiek tvir
tesnis unijų veikimas. Ir 
plieno darbininkų unijos 
centras tvli apie tas kovas, 
kuriose da/wauja nemažai 
plieno darbininkų. Civilinių 
teisių gynimas jiems pasi
lieka nesvarbus dalykas.

Tiesa, nemažai lokalinių 
unijų įsitraukė į kovą prieš 
rasinę diskriminaciją. AFL- 
CIO NewYorko Taryba pa
rodė gražų pavyzdį, kaip 
reikia padėti kovojantiem 
prieš negrų segregaciją. 
Bet pats vyriausias unijų 
centras Washingtone nie
kaip negali išsijudinti. Jis 
seka Kenedžio administra
cijos uodegoje. O Kenedžio 
administracija irgi nieku 
iki šiol nepadėjo pietinėse 
valstijose verdančiai kovai 
prieš rasinę diskriminaciją.

•

Jeanette S. Turner
Gegužės 10 d. New Yor

ke mirė Jeanette S. Turner, 
turėdama 70 metų amžiaus, 
pasižymėjusi kovotoja už 
taiką, už civilines laisves.

J. S. Turner gimė Chica
go j e . Iš jaunų dienų ji įsi
traukė į priešfašistinę ko
vą. Ilgą laiką ji buvo Ben
dro Antifašistinio komiteto 
nare. Antrojo pasaulinio 
karo metu ji buvo New 
Yorko Consumers’ Council 
sekretore. Virš 10 metų ji 
išdirbo Amerikiniam Sve- 
turgimiams Ginti Komite
tui. Ji veikė įvairiuose ko
mitetuose kovoje už demo
kratinių liaudies teisių gy
nimą.

Mirtis išskyrė iš gyvųjų 
tarpo žymią pažangiojo ju
dėjimo veikėją.

Kenedis daug perskaito
Prezidentas Kenedis yra 

skubus skaitytojas. Jis ga
li perskaityti 1,200 žodžių 
per minutę.

Tokių skubių skaitytojų 
nedaug tėra.

Tik 39 procentai į
Michigano universiteto ap

skaičiavimu, šiuo metu tik 
39 procentai turi didesnes 
pajamas, negu turėjo perei
tais metais.

61% šeimų neturi aukš
tesnių pajamų, nors pragy
venimo reikmenys ir pašo
ko aukštyn.

Universalus tepalas
JAV pagamintas naujas 

universalus tepalas. Juo ga
lima tepti metalinius, medi
nius, stiklinius, odinius, gu
minius. popierinius, medžia
ginius daiktus. Šis bespal
vis, bekvapis tepalas nepa
lieka jokių pėdsakų. Daikto 
paviršiuje jis sudaro plony
tį sluoksnį, kurio neveikia 
net stiprūs tirpikliai. Nau
jasis universalus tepalas 
naudojamas ten, kur negali
ma panaudoti paprastų te
palų.

2 p.-Laisve (Liberty)— Antr., gegužes (May) 28, 1963

Vilniuje teka plienas! Įsi
klausykite į šiuos žodžius: 
ne Magnitkoje, ne Urale— 
Vilniuje!

žvelgiame, kaip stambus 
plačiapetis vyras — liejikas 
Juozas Miklovas — nugrie
bia šlaką; kaip šaltakraujiš
kai ir vikriai pilsto į siau
ras “eglučių” kiauryves ligi 
1600 laipsnių Celsijaus įkai
ti n t ą skaisčiai raudoną 
plieno masę — tartum ar
batą į stiklines. Žvelgiame, 
kaip jaunos merginos bal
tais chalatais spec i a 1 i ų 
presformų pagalba guviai 
formuoja modelius iš stea
rino ir parafino. Kaip šie 
modeliai apsidengia plėvele. 
Kaip vėliau karštame van
denyje parafinas ir steari
nas ištirpinamas—lieka tik 
sumodeliuota plėvelė, į ku
rią vėliau ir bus pilamas 
plienas. Bet visas tas kelias 
ne toks jau paprastas: 
kiekviename žingsnyje — 
sudėtingiausi įrengi m a i, 
įvairūs kabantieji trans
porteriai, kuriuos prisiuntė 
Maskva, Tiraspolis, dauge
lis kitų miestų.

Vyriausiasis metalurgas 
(yra dabar Vilniuje ir to- 
k i a prof esi j a!) Kęstutis 
Dailydė tolydžio žvilgteri į 
aukšto dažnumo elektrines 
lydkrosnes. Trys jų jau su
reguliuotos, ir dabar sku
biai derinamos likusios pen
kios. Baigiami ir kiti dar
bai.

Ir taip Vilniaus kuro 
aparatūros gamyklos tiks
liųjų plieno liejinių cechas 
stojo rikiuotėm Kukliai 
pavadinta: “cechas”. Iš tie
sų tai tikra plieno liejimo 
įmonė. Iš didžiulio korpuso 
kasmet bus išgabenama 
apie 6—7 milijonus tiksliai 
atlietų plieninių detalių — 
lietuviškoms staklėms ir 
Maskvos automobil i a m s, 
Minsko traktoriams ir Ry
gos dizeliams...

—Tokio pajėgumo tiks
liųjų plieno liejinių cechą 
šalyje teturi tik garsioji 
Charkovo traktorių ga
mykla,—aiškina vyresnysis 
technologas Algi mantas 
Matiukas. — Savo produk
cija mes aprūpinsime Pa
baltijo ir Baltarusijos res
publikų, o taip pat ir kitų 
šalies rajonų įmones. Žalia
vą daugiausia naudosime 
vietinę — metalo laužą.

Plienas teka. Gegužės 
švenčių išvakarėse naujoje 
mūsų respublikos metalur
gijos įmonėje išlydytas pir
masis plienas!

LIŪTO KVAPAS
Viena JAV karinių oro 

bazių, esanti Pietų Kalifor
nijoje, apsupta nepraeina
mais miškais ir pelkėmis. 
Laukiniai elniai čia nakti
mis atbėga į aerodromą, nu
traukia karinius manevrus, 
trukdo lėktuvams pakilti ir 
nusileisti. Ką daryti? Nuo
vokūs kareivos sugalvojo 
elnius nuvyti... dirbtinė
mis pėdomis su liūto kvapu. 
Šias pėdas jie reguliariai su
dėlioja aplink betonuotus 
aerodromų takus.

Alkoholis ir technika
Liūdnos alkoholio poveikio 

automobilių vairuoto jams 
pasekmės seniai jaudina da
nų visuomenę. Pagaliau nu
tarta automašinose įrengti 
prietaisus, kurie junta ma
žiausią alkoholio garų dvel
kimą vairuotojo kvėpavime 
ir neleidžia mašinai pajudė
ti iš vietos.
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ONA SUKACKIENE SKAITYTOJŲ BALSAI
Ona Žemaitytė-Sukackie- 

nė gimė 1910 metų gegužės 
mėnesio 3 dieną Marijam
polės apskrities Liudvinavo 
valsčiaus Podovino kaime, 
mažažemio valstiečio šeimo
je. 1933 metais baigė Ma
rijampolės gimnaziją. Sto
kodama lėšų, su gimnazijos 
baigimo pažymėjimu ran
kose ji pėsčiomis iškeliauja 
i Kauna. Čia 1936 metais 
baigia medicinos seserų kur
sus. Po to Ona Žemaitytė- 
Sukackienė mokosi mokyto
jų kursuose, kuriuos baigia 
a937 metais. Tais pačiais 
metais su paskyrimu ji iš
vyksta mokytojauti į tolimą 
Dzūkijos kampelį — Pavei- 
sininkų pradinę mokyklą. 
Čia ji dirba iki pat savo 
mirties —-1946 metų vasa
rio 3 dienos. Oną Sukackie
nę ir jos vyrą Antaną Su
kacką, dirbusį apylinkės 
Tarybos sekretoriumi, nu
žudė buržuaziniai naciona
listai.

Tėvynes ir liaudies dukra
Aš niekuomet asmeniškai 

nepažinojau Onos Sukackie
nės. Ir kartu visaširdimi 
jaučiu, tarsi pažįstu šią iš
tikimą liaudies dukrą jau 
daugelį metų.. Žinau, kad 
praėjo septyniolika metų, 
kai nustojo plakusi papras
tos ir kartu tokios brangios, 
artimos moters ir motinos 
širdis. Tačiau Ona Sukac
kienė man, kaip ir visiems 
mūsų krašto žmonėms, ir 
šftmdien gyva. Ji gyva vi- 
'įą.savo sąmoningu gyveni
mu, savo darbais liaudies 
labui. Ona gyva darbščiųjų 
dzūkų prisiminimuose, bu
vusių Paveisininkų pradi
nės mokyklos auklėtinių pa
sakojimuose, ji žvelgiaįma- 
ne iš gausių stendų, skirtų 
šviesiam patriotės atmini
mui.

Mano rankose — paskuti
nis patriotės laiškas, jos 
“širdies testamentas.” Ko
kie brangūs ir artimi žo
džiai : “... žinokite, kad aš 
mylėjau tik savo Tėvynę, 
tik ji vienintelė buvo mano 
gyvenimo ir meilės verta. 
Mylėjau jos laukus smėlė
tus, jo ežerus, upes, jos 
šlamančius miškus, jos dar
bo žmonės... Aš tik ją vie
ną mylėjau, ir kiekvienas 
mano širdies su tvaksėjimas 
buvo skirtas tik jai.” Šįe 
žodžiai priklauso Onos Su- 
tockienės plunksnai. Ir kar
tu tai yra visų tarybinių 
įmonių balsas, kiekvieno 
mylinčio savo brangiąją Tė
vynę žmogaus žodžiai. Štai 
kodėl Tu mums gyva, Ona, 
visuomet žengi kartu su mu
mis, drauge žvelgi su dabar
tine tarybinių žmonių karta 
į brėkštančią komunizmo 
aušrą.

Aš — klasėje. Ne vienas. 
Ir Tu su manim, Ona. Pir
mąją savo mokytojavimo 
Paveisininkų pradinėje mo
kykloje dieną. Suoluose — 
mažyliai, šio kaimo valstie
čių vaikai, kuriuos galima 
suskaičiuoti ant pirštų. 
Sunkus buržuazinis jungas 
prislėgė Dzūkijos artojus., 
kurie vos galėjo išsiversti iš 
smėlingo žemės sklypelio. 
Tu žvelgi į vaikučius, ir 
taip skaudu skaudu... Su
lopytas švarkelis, iš nami
nio audeklo pasiūtas krep
šelis, virvele perrištas ka
liošas. Ir viena-kita knyga 
||pi sąsiuvinis ant suolo. 
Vargas... Tu žinai, kas tai 
Ji’ra, nes ir pati jį patyrei. 
Prisimeni tą dieną, -kai pės
čia iš Marijampolės ryžaisi 
keliauti į Kauną, kad galė
tum mokytis kursuose. Ben

drabutyje teko dalintis vie
na lova su drauge.

O čia, Paveisininkuose, ar
gi lengviau ? “... Sunkus,! 
sunkus gyvenimas, baigiasi 
malkos, baigiasi maistas, ži
balo tik lašas... Prie tos 
rūkinės lemputės apakti ga
li ir nieko negalima nudirb
ti.” Šios eilutės., įrašytos! 
dienoraštyje, labai iškalbin
gos.

Meilė žmonėms... Aš 
matau šią moterį ne vien 
klasėje, dirbančią su kelių 
skyrių moksleiviais, besi
stengiančią kuo naudingiau 
išnaudoti kiekvieną pamo
ką, kad vaikai gerai įsisa
vintų mokslo žinias. Žvelgiu 
į ją, palinkusią prie sąsiuvi
nių, rašančią valstiečiams 
pareiškimus, kad antstolis 
neišvestų paskutinės karvu
tės. Klausausi Onos, bemo
kančios kaimo merginas siu
vimo ir mezgimo gudrybių, 
neužmirš tančios ir įgytų 
medicinos sesers specialy
bės žinių.

Tauri širdis neabejojo, kad 
jaunimo laukia šviesi ryt
diena, ir ji padėjo ruoštis 
šiai dienai. Ypač daug pa
dėjo tiems, kurie neturėjo 
sąlygų mokytis. Sukrypu- 
siose valstiečių pirkiose, va
karais susibūrę prie spink- 
sulės, vaikai klausydavosi 
mokytojos aiškinimų. Ne 
kažin kokie tai buvo moks
lai, bet jie šildė savo nuo
širdumu, ir suaugusieji pri
sėsdavo ant neobliuotos len
tos suolo paklausyti žodžių 
apie kitokį gyvenimą, be 
vargo ir išnaudotojų...

Štai kodėl Tu man gyva, 
Ona. Kartu su Tavimi aš 
žvelgiu į plazdančias raudo
nas vėliavas, skelbiančias 
naujo, visų išsvajoto ir iš
kovoto gyvenimo pradžią. 
Matau Tave, kaip aktyvią 
agitatorę, mokytojų pasita
rimų dalyvę ir vėl mokyto
ją — žvelgiančią į savo auk
lėtinius su mintimi: kuo jie 
bus po dešimties, dvidešim
ties metų?

Ir vėl džiaugsmas nutrū
ko, kuris buvo toks neilgas. 
Hitlerininkų svastika ir oku
panto batas sutrypė žmonių 
siekimus. Vėl juodos die
nos... “Ak karas, karas, 
koks tu esi baisus: tu plėši 
gyvybes jaunų moterų, gul
dai į kapus mažuosius., kru
vini širdis motinoms, raukš
les braižai ant senelių kak
tų” — šie Tavo, Ona, dieno
raščio žodžiai skausmingai 
suspaudžia širdį. Aš jau
čiuosi buvęs kartu su Tavi
mi Paveisininkų kaimo ka
puose tą okupacijos metų 
dieną, kai ašaros per 
skruostus biro, žvelgiant į 
laidojamus nekaltai nužu
dytus tarybinius žmones. 
Paneriuose, Kauno IX for
te... Ne, okupantai nega
lėjo likti nenubausti. Ir 
pergalė atėjo: sunki, parei
kalavusi milžiniškų aukų, 
iškovota milijonų krauju. 
Tu, Ona, man gyva ir bran
gi tuo, kad negailėjai jėgų 
šios pergalės vardan, Tavo 
liepsningi žodžiai uždegda
vo žmonių širdis kovai su 
fašistiniais grobikais. Tavo 
visų darbų, kurie atrodytų 
nežymūs, bet kartu ir tokie 
svarbūs, reikalingi —čia ne
išvardinsi. Kovotojos gyve
nimas — kitokių žodžių ne
surandu išsakyti apie tai 
savo mintis.

Naujas rytas visuomet iš
aušta. Visur suplevėsavo 
raudonosios Pergalės vėlia
vos. Papuošė ji ir Paveisi
ninkų pradinės mokyklos 
pastatą. Nuo pat pirmosios 
pokario dienos aš matau 0- 

ną Sukackienę priešakinia
me darbo fronte: kuriančią 
pirmąjį klubą-skaityklą, kal
bančią su valstiečiais apie 
didelę, kolektyvinę.,. laimę.’ 
Aš tarsi sėdžiu vaĮętiečių- 
rinkėjų tarpe ir klausausi 
Tavęs. Kalbos apie reikš
mingiausią 1946 metų įvykį 
— pirmuosius pokarinius 
rinkimus į TSRS Aukščiau
siąją Tarybą. Žiūriu į Ta
ve. Akys, kurios kartais 
būdavo tokios ramias ir su
simąsčiusios, dabar liepsno
ja, žodžiai netelpa krūtinė
je, nori juos visus išsakyti 
žmonėms, kuriuos ji taip 
myli, kuriems reikia at
skleisti naujo gyvenimo tie
są, rodyti kelią į laimę. Ir 
nebijoti. Nebijoti sunkumų, 
nepasisekimų, nebijoti tų, 
kuriems Tarybų valdžia bu
vo ne prie širdies. Aš gė
riuosi Tavimi, tokia drąsia 
ir energinga. Žinau, kad na
cionalistiniai išgamos jau 
lankėsi Tavo pirkioje, api
plėšė šeimą, sudraskė pla
katus ir paveikslus. Jie rei
kalavo atsisakyti dirbti Ta
rybų valdžios naudai, o Tu 
nepabūgai. — ne tas žodis. 
Tu, Ona, su dar didesne 
energija skleidei tiesą liau
dyje. Ir kokie brangūs ,ar
timi kiekvieno žmogaus šir
džiai Tavo pasakyti žodžiai:

—Mirtis man nuolat žiū
ri į akis. Jau keletą kartų 
buvo užėję, mušė, liepė at
sižadėti agitatorės darbo. 
Bet iš kaimo aš šiandien pa
sitraukti negaliu... ir ne
pasitrauksiu.

Ir dar vieni žodžiai man 
šiandien prisimena. Tavo 
apsakymėlio “Ant ežero 
kranto.” Buoožė Zubrys, 
organizavęs banditų gau
ją, iš pasalų nužudo bu
vusį samdinį Matą, troškusį 
gyvenimo be išnaudotojų. 
Vėliau ir banditas sulaukia 
liaudies keršto. Ir kokie 
pranašingi buvo apsakymė
lio paskutiniai žodžiai: 
“Toks pats sprendimas bus 
ir kitiems mūsų Tėvynės 
priešams!”

Aš grįžtu kartu su Tavim 
į namus. Pavargusia, bet 
laiminga. Patenkinta tuo, 
kad ne veltui buvo praleista 
diena. Namuose laukia vy
ras Antanas ir girdėti lygus 
sūnų—Vidučio ir Minvydo— 
alsavimas. Vaikučiai dar 
maži, taip pat reikalingi rū
pestingų motinos rankų. Ir 
vėl negaliu neprisiminti Ta
vo dienoraščio eilučių: 
“.. .Vakare, temstant, jaus
damos! darbą šiosi dienos 
užbaigusi, atsisėdu ant lo
vos. Abu vaikai čia pat ant 
lovos gulėjo ir vartėsi... 
žiūrėdama į juos abu, pinu 
svajones. Noriu, kad juodu 
būtų mokslo žmonės, rimti 
ir darbštūs Tėvynės sūnūs.”

Pažvelkime šiandien į juos 
abu, Ona: Tavo svajonės iš
sipildė. Minvydas baigė vi
durinę mokyklą, dabar stu
dentas. Pasirinktu keliu gy
venime žengia ir Vidas. Ta
vo kova atnešė laimę vi
siems.

Aš šiandien kalbuosi su 
Tavimi. Ir neramiai plaka 
širdis, kaip Tau būdavo tais 
vakarais, kai rasdavai prie 
savo durų eilinį raštišką 
banditų grasinimą. Nera
mios tai buvo dienos, pil
nos įvairiausių pavojų. Iš
naudotojų pakalikai degin
davo valstiečių sodybas, 
žiauriausiais būdais kankin
davo naujo gyvenimo kūrė
jus. Atėjo jie ir į Sukackų 
pirkią...

Tarsi gyvą matau tą vai
kinuką, kuris vasario tre
čiosios ankstų rytą, kaimy-

nės siųstas, atbėgo pas mo-’savyje jėgų pažvelgti mo
kytoją. Nuskardeno širdį, kyklos pusėn, kur dar va- 
veriantis riksmas... Nepa- kar plevėsavo raudona vė- 
gailėjo banditai Onos Su- liąva. Tačiau jos ten nebu- 
kackienės, jos vyrą Antaną ';vo — nuplėšė naktiniai gal- 
nužudė vietoje. Tik du ma-; važudžiai . Ir vis tik plaz- 

• žyliai, įsispraudę kamputy-' dantį raudoną šilką Ona Su- 
je, išplėstomis akutėmis kąckienė pamatė, šį kartą 
žvelgė į savo tėvų lavonus... paskūtinį sykį; Jau Lazdi- 
Atbėgę žmonės mokytoją 
rado dar gyvą. Užpustytais! 
keliais, paprastomis rogė
mis ją vežė į Lazdijų ligo
ninę. Tačiau jokiomis prie
monėmis išgelbėti nepavy
ko...

Šauniosios patriotės gyve
nimo ir kovos simbolis bu-

Pa- vo, Ona, darbą tęsia kiti...
(Tąsa 6-tam pusi.)

vo raudonoji vėliava, 
guldyta rogėse, ji s u r ado

“Vaduotojams” pakvipo 
mirusiojo pinigai

Jie pademonstravo savo 
nežinystę ir žioplumą
Jau skaitėme spaudoje, 

kad tūlas bėglys vyskupas 
bandė savintis kieno tai 
palikimą. Dabar panašus 
įvykis buvo Berrien Springs, 
Mich., apskrityje.

Daugeliui pažangių lietu
vių buvo gerai pažįstamas 
Antanas Gotautas, ypatin
gai detroitiečiams ,nes ten 
daugelį metų gyveno ir vei
kė kultūrinėje dirvoje. Bu
vo doras ir lėto būdo žmo
gus. Prieš 12 metų apsi
gyveno viršminėtoje apylin
kėje— miestely Bridgeman. 
Prieš porą metų jis staiga 
mirė nuo širdies smūgio.

Ketverius m e t u s prieš 
mirtį' jis padalė testamen
tą (Will) ir visą savo turtą 
užrašė Lietuvių Meno Są
jungai (Lith u a n i a n Fine 
Arts League)^ Vykdymui 
testamento buvo . paskirti 
abu J. ir V. Rimkai. Bet 
J. Rimkus jau ketvirti me
tai miręs. Liko viena C. 
Rimkuvienė testamentą pil
dyti. Padedant velionio 
draugams ir pažįstamiems, 
Antanas Gotautas buvo 
gražiai palaidotas), iš P. Ri
diko šermeninės, Lietuvių 
tautinėse kapinėse, 1961 m. 
gegužės 7 d.

Velionio A. Gotauto vai
kai mojosi testamentą su
laužyti. Visas reikalas už
sitęsė virš dvejų metų. Ir 
gegužės 13 d. įvyko byla 
Berrien Springs apskrities 
teisute, St. Joseph, Mich. By
la ėjo prie prisaikintų tei
sėjų.

Pačioje pradžioje pasiro
dė, kad velionio sesers du 
sūnūs visai nepasirodė teis
me, dėl “neparanku išlikti 
iš darbo.” Liudijo tik bro
lio duktė, kuri nieko pikto 
nepasakė prieš nieką, o tik 
apgailestavo, kad jos dėdė 
buvo palaidotas be religinių 
apeigų. Antra tolimesnė gi
minė — L. Dargis-Cesniūtė, 
iš Michigan City, Mich., ir
gi pasakė tik, kad A. Go
tautas buvo doras žmogus 
ir turėjo sveiką protą iki 
mirties...

Apsigynimo advokatas sa
kė, kad jis A. Go tau tą ge
rai pažinojo per apie 10 
metų ir/visus legalius jo 
reikalus vedė.

Byloje daugiausia pulta 
C. Rimkuvienė, testamento 
vykdytoja. Svarbiausia, dė
ta pastangos padaryti ją 
pavojingą “komun i ste-sub- 
versyvia.” Net jos sūnų 
priskaitė prie pav o j i n g ų 
“subversyvių aktyvistų.”

Apsigynimo advokatas su
laikė šmeižtus ir buvo įro- 
sųnus yra pavyzdingas pi
lietis. Jis dirba valdžios 
mokslinių tyrimų laborato- 
dyta, kad C. Rimkuvienės 
rijoje su puspenkto tūks

AMERIKA

juose 'ji paprašė, kad padė
tų pasikelti ir;'pažvelgti į 
rinkimams pasipuošusį mies-

Šiandien išsipildė Tavo 
svajonės. Neatpažintum da
bar Paveisininkų. Kolūkinis 
gyvenimas atnešė žmonėms 
šviesą, kultūrą, mokslą. Ta

Amerika! Kiek daug bu
vo prikalbėta anais senais 
laikais. Ten esą tokia lais
va ir demokratiška šalis, 
kad, girdi, sunku ir ^įvaiz
duoti.

Gal gi dalinai taip atro
dė anais feodalizmo ir mo
narchijų gadynės laikais. 
Bet viskas keičiasi ir Ame
rikoje. Tik p a g a 1 v okime, 
kiek ji pasikeitė tik mūsų 
pačių atmintyje — per 50 
metu.

Amerika stojo į pirmąjį 
pasaulinį karą, kad apgintų 
Belgijos ir kitų Europos ša
lių garbę ir demokratiją — 
sumuštų Vokietijos kaize- 
rizmą, ją nuginkluotų ir 
daugiau neleistų jai apsi
ginkluoti, ir tt. Ir taip Vo
kietija buvo sumušta ir nu
ginkluota. Bet kaipgi tai 
atsitiko, kad per 20 metų 
Vokietija vėl apsiginklavo 
ir vėl ėmė terioti kitas ša
lis? Kas leido jai apsigink
luoti? Amerika.

Antrajame pasauliniame 
kare ir vėl Vokietija buvo 
sumušta ir nuginkluota. O 
šiandien ir vėl visiems aiš
ku, kad Vakarų Vokietija 
ir vėl galvotrūkčiais gink
luojasi. Kas jai leidžia 
ginkluo t i s ? Vyriausiai — 
Amerika. Ne tik leidžia, bet 
atvirai ją ginkluoja net ato
miniais ginklais. O jei ka
ras kils, vėl siųs mūsų jau
nus vyrus mušti vokiečių — 
žus milijonai žmonių. Ka
da gi bus tam galas?

Amerikos žmonės, kaip 
yra manoma, esą mokyti, 
bet taip lengvai leidžia sa
vo šalies valdančiai klasei— 
milijonierių valdžiai — žais
ti tomis skerdynėmis. Jeigu 
jie eina mokslus ir, nė tiek 
negali suprasti, ką gali su
prasti net paprasčia u s i a s* 
darbo žmogus, tai ko gi 
juos ten moko?

Kur link eina ta visokiu 
“laisvių” ir “dorybių” ša
lis?

Kur tik žmonės sukyla 
prieš savo pavergėjus, A- 
merika tuojau pribūna ten 
su savo ginklais, pinigais^ 
maistu ir savo kareiviais pa
vergėjais į pagalbą. Atsi
minkime, ką Amerika darė 
prieš Rusijos,' Chinijos, o 
dabar prieš Kubos ir Pietų 
Vietnamo žmones!

Pasikalbėk su bet kuriuo 
amerikiečiu, — kiekvienas 
didžiuojasi savo revoliucija 
prieš anglus, ir tas gerai. 
Bet kodėl gi jie taip prieši
nasi prieš kitų tautų žmo
nių revoliucijas, ve d aril a s 
prieš anų pavergėjus?

Arba paimkime žmogaus 
laisvės suprasimą. Pasa
kyk amerikiečiui, kad čia 
ne visi žmonės turi laisvę, 
jis įsižeis — jis tau tuoj pa
sakys? “Pasižiūrėk į mū
sų Konstituciją ir Teisių 
Bilių, ar gi ten nėra pasa
kyta, kad Amerikoj visi 
žmonės — be skirtumo ra
sės, kilmės, tautos, tikybos 
ar partijos — yra lygūs? 
Tas tiesa, kad ten taip yra 
parašyta, bet kas iš to, kad 
parašyta, bet kad gyvenime 
to viso nėra!

Paimkim kad ir negrų iš 
vergijos išlaisvinimą. Jau 
šimtas metų prabėgo, kai 
prezidentas Linkolnas pa
skelbė, kad vergija baigta, 
o ką mes matome Pietuose 
ir net pačiame Washingto- 

tančio (4,500) inžinierių ir 
mokslininkų; kad saugumo 
organai persi jo ja kiekvieną 
jų ir šeimą ir nė vienas 
įtartinas asmuo negali dirb
ti toj įstaigoj.

Tuomet skundėjai atlyžo. 
Bet liudininkai puolė grabo- 
rių P. Ridiką,., būk jis esąs 
komunistas. Tada teisėjas 
sulaikė vietoje pačių sun
kiausių kanuolių šūvius, ku
rie turėję nulemti viską jų 
daudai. Dipukas iš “va
duotojų” lovio — tūlas Ka
zys Šidlauskas., iš Chicagos, 
persistatė teisininku - advo
katu. Jis kalbėjo labai lau
žyta anglų kalba. Jis liudi
jo, kad Lietuvių Meno Są
junga, kaip ir “Vilnis” ir 
“Laisvė,” esą subversyvios 
organizacijos ir pasislėpę 
komunistai, ypatingai LMS 
pašonėje, varo piktą propa
gandą ir rengiasi jėga nu
versti Amerikos valdžią. Ir 

! Šidlauskas/ tą viską sužino
jęs, kada atvyko 1943 m. į 
Bostoną... ir užėjo į kir

pyklą (barbershop). Mato
te, valdžios organai nežino, 
o jis vos atvykęs sužinojo 
pirmoje “barbernėje.”

Antrasis “liudininkas” bu
vo iš Richmond Hill, N. Y., 
tūlas F. T. Alexis, 110-18 
Jamaica Ave. Pastarasis 
posmavo, kokie pavojai 
gresia Amerikai iš viršmi- 
nėtų organizacijų. Tada 
teisėjas jį sulaikė, sakyda
mas: Judu džentelmenai per 
toli einate be jokių įrody
mų. Ar jūs norite pasakyti, 
kad mūsų šalies saugumo 
organai neišmanėliai ir ne
žino, kaip tvarkyti šalies 
reikalus?

Tada “liudininkai” susi
maišę vėpleno, kad gyveną 
netoli “Laisvės” leidyklos ir 
tikrai žiną, jog R. Mizara ir 
A. Bimba esą komunistai ir 
kišenėse nešioja K. P. kor
tas.

Teisėjui Zick paklausus 
liudininkų-inf or merių, ar 
jie pažįsta “Laisvės” ir 
“Vilnies” redaktorius. Jie 
prisipažino, kad asmeniškai 
nėra susitikę ir nekalbėję. 
Informeriai buvo atsivežę 
ir “Laisvės” namo nuotrau
kas iš dviejų pusių.

Antrą dieną teisėjas Zick 
“liudininkams” išdrožė pa
mokslą, primindamas, kad 
šios šalies konstitucija lai
duoja spaudos ir žodžio 
laisvę. Taipgi pabrėžė, kad 
kiekvienas asmuo turi tei
sę palikti savo santaupas- 
turtą po mirties, kam jis- 
nori. Jei kas panorėtų, ga
li paskandinti kad ir Michi
gan ežere.

Koks tai buvo nusimini
mas ir antausis skundi
kams. Koks jų nusimini
mas. Juk čia parodė ne vien 
blogos valios, bet savo žiop
lumą.

Reporteris

ne?
Keista: popieriuje para

šytos visokios žmonių lais
vės ir lygybės, bet gyveni
me nepildomos. Kaip vis
kas čia yra keista, taip keis
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tai ir žmones išauklėja mo-
kyklos. Juos nuo pat ma
žens išmoko, svarbiausia, 
būti nuolankiais — klausyti 1 
tijr,aklai sekti boselius ir 
viršininkus: Čia taip ir ei-’ , 
na: jie įsitikinę, kad nuo- . 
lankumu ir paklusnumu kur ... 
nors nueisi—įsipirši.

Čia visokie pare i g ū n a i, — 
kaip unijų viršininkai bei e 
valdininkai, sykį išrinkti;;: 
ten sėdės, dažniausiai, visą 
amžių, imdami riebias al
gas. O darbo žmogus, su- •• 
laukęs 35-40 metų, jau ne- 
begali gauti darbo, kad pa- " 
sidarytų šiokį tokį gyveni
mą — jis jau “per senas.” 
Gal todėl Amerikos darbo 
žmonės, taip laukdami ir - 
b e n u olankaudami vadams, 
nieko neturi: nei stiprių 
unijų, nei jokios savo poli
tinės partijos; jie dažniau
siai seka respublikonų ar 
demokratų (milijonierių) j 
partijas, eidami nuo vienos 
prie kitos.

Milijonieriški valdininkai 
rėkia, kad komunistus rei
kią išnaikinti, kam jie rei- 
kalauja Amerkos darbinin
kams geresnių algų ir dar
bo sąlygų už jų darbą. Dar- 

įbo unijų biurokratiški vadai 
irgi sako tą patį.

Darbininkas

Worcester, Mass. ;
širdinga padėka

Gegužės 13 dieną, 1963 
metais, staigiai mirus Do- ,, 
mininkui Jusiui, mano my
limam vyrui, sūnaus Ed- 
vardo tėvui, mums teko 7 
pergyventi širdgėlos ir liū
desio valandas.

Širdingai dėkojam gimi
nėms, artimiesiems, drau 
gams už mums suteiktą 
užuojautą asmeniškai ir 
per spaudą, visiems, kurie 
dalyvavote laidotuvėse, su*- 
teikiant velioniui paskutinį • 
atsisveikinimą, laidotuvių J 
direktorei T. Karaliūtei už - 
malonų patarnavimą liūde- m 
šio valandoje.

Tau, mūsų mylimas, lai 
bus ramybė šios šalies, že- • — 
mėie.

Žmona Elzbieta Jusienė, 
sūnus Edvardas -L 

ir jo šeima
----------------------------------------------- I

Philadelphia, Pa.
*

Smagi žinia
Draugas Antanas Rama

nauskas iš ligoninės jau į • 
grįžo į namučius, R.D. 1, 
Box 251, Sellersville, Pa., ir 
laimingai sveiksta. ,

Kaip jau buvo anksčiau 
pranešta per “Laisvę”, jie . t 
rengia savo draugams ir 
draugėms šaunią draugišką 
sueigą birželio (June) 2d. 
ir prašo atsilankyti visus 
pažįstamus^ ir atsivežti sa
vus draugus. Būsite visi r 
draugiškai priimti ir pavai- , 
šinti jų gražiame sode. Lie
taus nebijokite, jie turi di- ,, 
delį namą: jei lytų, pavai- 
šins viduje.

KELRODIS
Iš Philadelphijos 309 ke

liu pervažiavę Sellersville 
miestuką, davažiavę nume
rį 563 sukite po kaire ir da- > 
važiavę farmerską keliuką 
Lonely Rd, sukite po kai
re, ten jau bus d.d Rama
nauskų ūkis.

Važiuojant iš Easton, Pa, 
309 keliu davažiavę numerį ; 
563 sukite po nešine ir va-1' ‘
žiuokite kaip aukščiau 
nurodyta.

Iki smagaus pasimatymo 
birželio 2 d. pas draugus A. 
ir Ė. Ramanauskus.

P. Valantiene

/



justas Paleckis

ROMA, NEAPOLIS, SORENTO BINGHAMTON, N. Y. MIAMI, FLA.

(Pabaiga)
Patekome iš karto į mo

demišką Neapolio kvartalą, 
kuriame daugiausia stovi 
puskutiniais dešimtmečiais 
statyti namai. Tik toliau 
pavažiavę, pasukę prie uos
to su vaizdu į Neapolio įlan
ką, pamatę senovinius pa
status, gražią salą su pilimi 
Kastel Nuovo, pažinę iš tolo 
Vezuvijų, pavaikščioję po 
aikštę su buvusiais karalių 
rūmais, pajautėme Neapolį.

Miesto vaizdai
Vaikštinėjome gana siau

romis kaip ir Romoje cent
rinėmis Neapolio gatvėmis 
su įvairiais pagražinimais, 
skulptūromis bei bareljefais 
papuoštais namais, viliojan
čiomis krautuvių vitrino
mis. Patekome į milžinišką 
pasažą su stikliniu stogu. 
Čia prie kavos staliukų sė
dėdami ar tiesiog būreliais 
susirinkę jauni žmonės kaž
ką karštai diskutuoja, mos
tiguodami aistringai ginči
jasi. Tai esanti mėgsta
miausia neapoliečių susiti
kimo vieta, ir čia galima iš
girsti svarstant pačius įvai
riausius reikalus, nuo sporto 
rungtynių ir muzikos nau
jienų aptarimo ligi rinkimų 
į municipalitetus ir tarptau- 
tinių problemų. Viskas 
puošnu, švaru ir didinga 

/centrinėse gatvėse.
Bet štai pasukame į siau

rutę šalutinę gatvę. Jautie
si, lyg būtumei patekęs į ki
tą pasaulį. Kažkaip niūriai 
čia viskas atrodo. Namai 
ir čia aukšti, bet nei puoš
numo, nei vitrinų nematyti. 
Pro atdaras duris pirmame 
aukšte matai kaip ir kokius 
narvelius, kur labai ankšta 
ir baldams, ir žmonėms. Vi
sur atvirai kyšo skurdi bui
tis. Čia nekalba apie te
atrą ir muziką, bet daugiau 
apie duoną. Apie politiką 
čia kalba, bet tiktai ne taip, 
kaip didžiosiose gatvėse, pa
sažuose bei kavinėse. Čia 
kitas polius.

Ir Neapolis man prime
na Garibaldį, kurio statulą 
matau stoties aikštėje. Ne
gi galima užmiršti, kad Ga
ribaldis su savo tūkstančiu 
drąsuolių išvadavo Neapolį 
ir visą buvusią Neapolitani- 
ją arba “Abiejų Sicilijų ka
ralystę” iš ispanų Burbonų 
valdžios ir sujungė ją su 
Sardinijos karalyste, apie 
kurią vėliau susivienijo vi
sa Italija.

Garsioji Pompėja
Tačiau neturime laiko il

gai užtrukti Neapolyje, no
rime daugiau pamatyti. Va
žiuojame į garsiąją Pompė
ją, į miestą, kurį mūsų eros 
pirmajame amžiuje užliejo 
iš Vezuvijaus išsiveržę pe
lenai ir lava. Kaip tik ke
lias eina pro Vezuvijų su jo 
dviem galvom. Atrodo, kad 
jis čia pat greta, bet ligi jo 
daugiau kaip 10 kilometrų. 
Dabar Vezuvijus miega, bet 
retkarčiais jis pabunda, ir 
tada baimė apima aplinki
nių kaimelių ir namų gy
ventojus. Paskutiniai du di
deli Vezuvijaus išsiverži
mai įvyko 1906 ir 1944 me
tais. Dabar Vezuvijus — 
viena iš turistinių kelionių 
vietų. Daugybė turistų pa
sikelia funikulieriumi ligi 
Vezuvijaus kraterio, esan
čio daugiau kaip 1,100 met
rų aukštyje.

O mūsų kelionė į Pompė
ją nepasisekė. Pasirodo, ve- 
'lykų proga Pompėjos mu
ziejus, kuriame yra visa bu
vusio miesto griuvėsių ap
tvertoji teritorija, uždary

tas. Tik iš tolo tegalėjome 
pamatyti griuvėsius to se
novės Romos miesto,, kuris 
po lavos ir pelenų sluoks
niu per devyniolika amžių 
išlaikė savo pirmykštį pavi
dalą ir daugelį senovės ro
mėnų buities palaikų. Gai
la, kad šioji kelionė į pir
mąjį amžių negalėjo įvykti.

Traukiam į Sorento
Tad nutarėme nuvažiuoti 

į kitą Italijos kampelį—So
rento miestą, esantį Neapo
lio įlankos pietiniame kran
te. Kadangi buvo sekmadie
nis, o dar Velykos, visur 
pilna žmonių. Kai kur jų 
tiek daug, kad visa gatvė 
pilna, vos galime pajudėti. 
Važiuodami pro bažnyčias, 
keliose vietose matome besi- 
fotografuojaučius jaunave
džius su vestuvininkų bū
riais.

Pagaliau išvažiuojame iš 
tos gatvės ir kylame į kal
ną. Puikiausias vaizdas į 
Neapolio įlanką, į kalnus, j 
tolumoje matomas saleles. 
Įvažiuojame į spalvingąjį, 
palmėmis pasipuošusį So- 
rentą, tą garsų turistų ro
jų su daugybe viešbučių, 
pensionų, kavinių, restora
nų, suvenyrų parduotuvių, 
kelionių biurų — žodžiu, vi
su tuo, kas reikalinga turis
tams. Jau minėjau didelį 
skaičių Italiją lankančių tu
ristų. O tai reiškia, kad tu
rizmas duoda milžiniškas 
pajamas, tuo labiau, kad jos 
įplaukia užsienio valiuta.

Kadangi vienu grožiu gy
vas nebūsi, pasirenkame 
restoraną “Teresa” ir susė
dame pietauti. Ko ko, bet jau 
itališkų “spagetti” - maka
ronų su aštriu padažu raga
vau kiekvienoj vietoj ir 
kiekviena proga. Žinoma, 
teko paragauti ir populia
riojo itlų vyno “kianti.”

Kur Leninas susitiko
su Gorkiu

Pasirodo, “Teresa” tai ne 
tik pavadinimas, bet tikrai 
terasa ant aukšto uolos 
kranto. Iš čia atsiveria re
ginys į visą įlanką. Tolu
moje matome Neapolį ir 
dvigalvį Vezuvijų, o kairėje, 
ten, kur iškyšuliu baigiasi 
Sorento miesto paskutinės 
vilos., matyti, lyg rūku ap
siausta, kalnuota salelė. Tai 
—Kapri sala, kurioje gyve
no Maksimas Gorkis. Tenai 
jį lankė Leninas; su Maksi
mu Gorkiu susijęs ir Soren- 
tas, nes čia jis. gyveno 1924- 
1928 metais.

Mus lydėjęs šių vietų ži
novas, buvęs TSRS konsu
las Neapolyje draugas Iva
novas, papasakojo savotišką 
istoriją. Neseniai atsilankęs 
į Sorentą, jis išsikalbėjo su 
vietos šoferiu italu. Pasa
kojo jam apie didį rašytoją 
Maksimą Gorkį, kuris gyve
no šiame mieste,

—A, Maksimo! Taip, taip, 
žinau, Maksimo! — sušuko 
šoferis.

—Tur būt, esate girdėjęs 
apie jį, nes Maksimas Gor
kis jau seniai miręs,—aiški
na Ivanovas.

—Kaip tai miręs? Aš dar 
vakar mačiau Maksimo, ir 
jis mane vaišino vynu. Ne
jaugi jis mirė? — stebėjosi 
šoferis.

Pasirodo, italas turėjo gal
voje Sorente gyvenusį skulp
torių Maksimovą. O ka
dangi itališkai žodžiai 
“scrittore” — rašytojas ir 
“culptore” — skulptorius 
skamba gana panašiai, jis 
ir manęs, kad kalbama apie' 
jo pažįstamą rusą Maksi
movą.

Draugas Ivanovas pasa

kojo lankęs namą, kuriame 
gyveno Maksimas Gorkis. 
To namo šeimininkės ■— dvi 
senos moterys — su didele 
pagarba kalbėjusios apie 
savo įnamį ir pasididžiuo- 
damos rodė kambarius, ku
riuose jis gyveno. Ten pat 
kaimynystėje gyvena tos 
buvusios mažos mergytės, 
kurias Gorkis laikydavęs 
ant kelių ir sekdavęs joms 
pasakas. Dabar jos pačios 
jau nąotinos ir savo vaikams 
pasakoja apie tą neužmirš
tamą jų vaikystės draugą.

Atgal į senąją Romą
Jau vakarėjant atsisveiki

nome su šiuo nuostabiu Ita
lijos kampeliu ir grįžome į 
Neapolį. Išvažiavę iš mies
to ir pakilę į kalną, dar su
stojome pasigrožėti vakari
niais Neapolio žiburiais ir 
aptemusia įlanka. Tolumo
je matyti ilgas šviesos ruo
žas, lyg ugnies laiptai į dan
gų. Tai šviečia funikulie
rius į Vezuvijaus viršūnę. 
Norėtųsi sakyti ne sudiev, 
bet iki pasimatymo, Neapo
li!

Vėlai naktį sugrįžtame į 
Romą, kuri sutinka savo 
šviesiomis ir margomis rek
lamų ugnimis. Jau kaip su 
senais pažįstamais sveikina
mės su Koliziejumi ir Kapi
tolijumi, su Palatino kalva 
ir senomis kolonomis bei 
obeliskais.

Naktis šilta, dar pavaikš- 
čiojame Romos gatvėmis. 
Stebime praeinančius mies
tiečius ir lyg sutinkame pa
žįstamus nuostabių italų 
filmų ir knygų veikiančius 
asmenis. Istorija, literatū
ra, menas sukūrė žmonijai 
stebuklą, padarė tolimas ša
lis artimomis, nepažįstamus 
žmones — pažįstamais. Į 
galvą skverbėsi mintys: bū
tų gerai, jei politiniai veikė
jai, parlamentarai galėtų 
surasti bendrą kalbą, pada
ryti visiems suprantamas ir 
prieinamas geras ir kilnias 
idėjas.
Margi ir sudėtingi įspūdžiai

Važiavome iš Romos po 
savaitės, praėjusios gana 
audringuose, kartais ir sun
kiuose parlamentarų foru
mo posėdžiuose. Dar labiau 
jautėme didumą uždavinių, 
kuriuos tenka išspręsti tai
kos ir tautų suklestėjimo la
bui. Margi ir sudėtingi bu
vo įspūdžiai apie “amžina
jame mieste” praleistąsias 
dienas. Atmintyje pynėsi ir 
šviesus, jėgos pilnas Trevi 
fontanas, ir gėlių pilni laip
tai Ispanijos aikštėje, kur 
kadaise mėgdavęs sėdėti 
Gogolis, ir saulėtasis Soren- 
tas su žydrąja Viduržemio 
jūra, ir niūrūs Kapucinų 
bažnyčios požemiai su raš
tais iš žmonių kaukolių bei 
kaulų. Raizgėsi ir parla
mentarų kalbos, raginusios 
į tarpusavį susitarimą ir iš
mintį, ir šiurkštūs atvirų ir 
slaptų šaltojo karo šalinin
kų atsakymai, pranešimai 
apie taikių tarybinių žemės 
palydovų paleidimą, kurie 
laikraščių skiltyse buvo 
spausdinami greta su žinio
mis apie mirtį nešančių 
a m e r i k i ečių branduolinių 
bombų sprogdinimus už van
denyno. Pasaulis be galo 
sudėtingas. Bet sudėtingu
mas ir beviltiškumas nėra 
sinonimai.

Turi laimėti gera valia!
Per tuos neilgus metus, 

kai man teko dalyvauti 
Tarptautinės Sąjungos dar
buose, tiek sudėtingų daly
kų išsprendė žmonija: ji 
prasiveržė į kosmosą, pri-

Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko gegužės 6 d. Lie^ 
tuvių salėje. Narių dalyva
vo nedaug,•; Bendrai, mūsų 
kuopos susirinkimai būna 
neskaitlingi. Leidžia many
ti, kad pas narius yra įsi
gyvenęs neveiklumas — se
natve paremta “liga.” Tie 
nariai turėtų dėti pastan
gas neprisileisti xper didelės 
“senatvės”— pasistengti sy
kį per mėnesį dalyvauti sa
vo garbingos organizacijos 
susirinkime. Tai jau nėra 
sunkus dalykas, bet labai 
svarbus, atsižvelgiant į kuo
pos susirinkimus.

Finansų sekretorė prane
šė, kad ji įteikė pašalpos 
čekius draugėms V. Sado- 
nis, V. Miller ir A. Mos- 
chak ir kad jos buvo pasi
tenkinusios gautąja pašalpa 
ir pareiškė padėką LDS 
Centrui ir kuopai. E. Tin- 
kūnienė dar serga. Ir ba
landžio 20 dieną V. Miller 
susižeidė ranką ir užsire
gistravo pašalpai. Linkime 
joms greitai pasveikti.

Skaitytas padėkos laišku
tis už fnainsinę paramą nuo 
komiteto, kuris darbuojasi 
dėl LDS Bowling turnyro. 
Jonas Kaminskas asmeniš
kai išreiškė padėką LDS 6 
kuopai, kad jos nariai su
teikė gražią paskutinę pa
garbą jo mirusiai žmonai 
Anelei Kaminskienei.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, birželio 3 d., Lietuvių 
svetainės patalpoje, 315 
Clinton St. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Lauksime 
skaitlingo susirinkimo.

Parėmė svarbų reikalą
Buvo skaitytas svarbus 

laiškas nuo lietuvių antifa- 
šistinės veiklos komiteto, 
kuriame aiškina, kaip yra 
svarbu kovoti su nacisti
niais nusikaltėliais, o šiai 
kovai reikalinga ir finansi
nė parama. Po gražių ap
kalbėjimų nutarta paskirti 
$10; vietojeį sudėta $20. 
vėliau gauta dar $7. Viso 
pasiųsta Lietuvių komite
tui į Chicagą $37.

Aukojo: po $5 — Prita
rėjas ir O. Wellus; po $3— 
M. Kazlauskienė ir P. pa

vertė pasitraukti daugelį li
gų, padėjo ištrūkti iš kolo
nijinio jungo dešimtims tau
tų. Norisi tikėti, kad ir vi
sų kitų sudėtingų klausimų, 
kurie jaudina ir kankina 
žmoniją, laukia toks pat li
kimas: neišsprendžiamų ir 
amžinų problemų nėra. 
Svarbiausia — gera valia. 
Mes turime nesigailėti jė
gų, siekdami geros valios 
laimėjimo.

Prieš išvažiuodami atli
kome malonią apeigą, pri
valomą kiekvienam Romos 
svečiui, jei jis nori dar ka
da nors pamatyti amžinąjį 
miestą. Mes nuėjome prie 
nuostabaus Trevi fontano ir 
pagal tradiciją per galvą 
metėme į j o, vaiskų vande
nį monetas. Aš mečiau savo 
10 lyrų, galvodamas: labai 
norėčiau sugrįžti pas tave, 
Roma, dar kartą pamatyti 
tavo gražius r ūmu s, nuo 
vaikystės metų pažįstamus 
paminklus, bronzinį Gari
baldį—mano vaikystės did-, 
vyrį. Bet tegul per sekan
tį susitikimą tavyje šviesa 
nesimaišo su tamsą, tegul 
tavo saulės neužtemdo būkš- 
tavimai ir abejonės, o tavo 
žmonės labiau pasikliauja 
ne dievais ir šventaisiais, 
bet savo jėgomis.
H omą - • M as k n i i |s

silionienė; po $2—M. Prita
rėjai ir I. Liužinas; po $1— 
A. Mačiukienė, J. Kamins
kas, K. Staniulis, L. Mainio- 
nienė, H. Žukienė, K. Vai
cekauskienė ir A. Žolynas.

Širdingai ačiū už aukas.
Onytė Wellus

1,400 laiškų prezidentui 
Kenedžiui

šeštadienį, gegužės 11 d., 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 
tęsėsi budrus vaikštinėji
mas už civilines teises prie 
Broome County Courthouse 
Square, šaukiantis žmones 
pasirašyti po laiškais prezi
dentui Kenedžiui.

Šį budėjimą suruošė, kaip 
paskelbė vietinė angliška 
spauda: “National Associa
tion for Advancement of 
Colored People ir Harpur 
College studentų komitetas 
atminčiai William L. Moore, 
kuris buvo nušautas Alaba
ma valstijoje pereitą ba
landžio mėnesį kaip pasi
šventęs kovotojas prieš seg
regaciją.” Keli šio komite
to nariai nešiojo “sainas” 
su įvairiais šūkiais paremti 
šį svarbų žygį.
Oras buvo nepalankus — 

apsiniaukęs, drėgnas, vė
juotas, tik 38 laipsniai šilu
mos.

Laiškas, kurį buvo prašo
ma pasirašyti, buvo kreipi
masis į prezidentą Kenedį, 
kad greitai panaudotų savo 
galią, užtikrintų teises ra
miai susirinkti ir teisėtai 
laikyti politinius susirinki
mus, tuojau sustabdyti žvė
riškus užpuolimus, areštus, 
ir visus laikyti lygiateisiais 
piliečiais.

“Žmonių atsiliepimas bu
vo daug didesnis, nebu bu
vo tikėtasi,” pareiškė dr. 
Frederick W. Locke, Har
pur College profesorius ir 
pirmininkas veikiančio ko
miteto dėl William L. Moore, 
kovotojo už žmonių teises 
ir lygybę. Ona S. Wellus..

Waterbury, Conn.
Vieša padėka visiems

Bal. 28 LLD kp. surengė 
Lietuvos filmų-paveiks 1 ų 
rodymą. Rodymas ir viskas 
gerai pavyko už tai, kad 
daugelis draugų sutartinai 
dirbome. Taigi, rengimo 
komisija nuoširdžiai dėkin
ga J. Grybui. Publika buvo 
labai patenkinta. Taip pat 
ačiū davusiems dovanų d.d. 
Mureikams už sūrį, taip 
pat J. Vaitoniui. Sūriai da
vė pelno.

Taip pat ačiū LDS 5 ap
skrities delegatams, kurie 
mums daug pagelbėjot iš
garsinti, o daugelis pasiti
kote matyti tuos gražius 
paveikslus. Susidarius to
kiam gražiam kolektyvui, 
užtat buvo gražus ir našus 
parengimas.

Klem Yenkelunas

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Lite r a t ū r o s 

Draugijos 6-tos apskrities 
komitetas laikė susirinki
mą. Aptarus Draugijos rei
kalus nutarė surengti išva
žiavimą į pamarį. Jis gal 
bus surengtas Avalon, N. 
J., liepos 7 dieną, jeigu tą 
dieną nebus kitų parengi
mų.

Nutarta vykti' pas Rama
nauskus į jų ūkį, kada ten 
bus surengtas piknikas. 
Nutarta važiuoti į “Lais
vės” piknjką Baltimorėn, 
kuris ten įvyks birželio 23 
dieną. Philadelphijos drau
gai ruošiasi nusamdyti bu- 
są vykimui į baltinioriečių 
pikniką. A, Lipčius

Po didžiųjų darbų
Nors Miamės Lietuvių So- 

cialis Klubas jau gyvuoja 
virš šešerių metų, bet šie 
paskutinieji metai tai buvo 
vieni iš reikšmingi ausiu. 
Per šiuos metus likosi su
keltas kapitalas pirkimui 
žemės ir statymui klubui 
namo.

Tiesa, kad mes visi senio-, 
kai, bet mes ėmėmės darbo 
su jaunatvišku patosu, su 
j aunu jų žmonių siekiais. V a, 
mes dabar statome gyveni
mui, ateičiai! Mūsų visi na
riai pasiraitoję rankoves 
dirbo, barėsi, na, ir kolio- 
josi, ir nežiūrint padarytų 
klaidų, nežiūrint, kad dau
gelis apsilenkė su draugiji
nėmis taisyklėmis, bet visi 
dirbo, kiekvienas pagal sa
vo išgalę, pagal savo su
pratimą, klubo gerovei.

Pirmasis baras jau baig
tas. Kaip žinote, klubas tu
ri atitinkamą savo reika
lams gražų, erdvų namą, su 
moderniniais įrengimais, su 
kuklia išorės panorama. 
Dabar stovi prieš mus prob
lema — palaikymas to mū
sų tvarinio. Mes vėl, va, ba
ramės ir sielojamės. Bet 
nors aš esu pesimistas, vie
nok pilnai tikiu, kad ir ši 
problema pati per save išsi- 
riš, nes nariuose yra tam 
noras ir ryžtas. O kur yra 
noras, ten atsiranda ir prie
monės.

Tvirtas pagrindas tam 
darbui jau mūsų rankose, ir 
todėl mes turime pilną tei
sę prisiskaityti prie ryž
tingų romantikė. Vėlesniais 
laikais ^mes netnąžai girdime 
ir spaudoje ųiatome kal
bant apie romantiką. Pa
prastai yra suprantama, kad 
romantika užsiima jauni 
žmonės, bet tai dar nereiš
kia tą patį, kas yra mei
lės romantika ar romansa- 
vimai.

Va, mes jauni būdami, ka
da važiavome į Ameriką, 
nematytą, nežinomą šalį, 
nežinodami, ką rasime ir kas 
mūs laukia, buvome roman- 
tikai. Kada mes čia būrė- 
mės į draugijas, tverėme 
chorus, dramatiškas kuope
les, mes irgi buvome roman
tikai.

Dabar gi, va, mes jau pa
senę. čia, Miamėje, sura
dom, kad mes neturime tin
kamos vietos mūsų suei
goms. Čia ir vėl atgijo pas 
mus senoji romantika, kad 
mes, truks-plyš, turime įsi
gyti tokią vietą, ir įsigijo
me. Tiesa, laimė mums nu
sišypsojo, kada pas mus at
sirado širdingų mecenatų, 
tai yra: Jonas Smalenskas 
ir Mateušas Dzupkaitis, ku
rie paklojo beveik pusė rei
kiamos sumos kapitalo. Po 
to visko, klubas yra labai 
daug kam skolingas už vi
sokeriopą pagalbą ir darbą.

Bet kas gi klubas? Klu
bas—tai klubo nariai. Ka
dangi visi klubo nariai dir
bo ir aukojo, tad ir tas sko
lingumas turės būti išlygin
tas čia pat vietoje ir per 
artimesnį tarp mūs pačių 
draugiškumą ir pagerbimą 
kiekvieno pastangų visų 
bendrai gerovei.

Atidavimui garbės už at
liktą darbą aš neminėsiu
vardų litanijos, nes šiame 
rašinėlylje neįmanoma tai 
padaryti. Tik tiek pažymė
siu, kad su visokeriopa pa
rama, šalia vietinių miamie- 
čių širdingų rėmėjų, labai 
daug prisidėjo svečiai ir ne- 
svečiai — ir iš New Yorko, 
ir iš Čikagos, ir iš Massa- 
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chusetts, ir iš Connecticut, 
ir iš New Jersey, iš Mary
land, iš Pennsylvanijos, iš 
Ohio, iš Michigano, iš Ro
chester™, Bingham tono ir 
dar daugelio kitų mažesnių 
vietovių. Visiems jiems pri
klauso labai didelis AČIŪ!

Pas mus jau buvo bandy 
mai su dainavimu, iš sve
čių ir vietinių. Pasirodo, kad 
yra mėgėjų su neblogais bal
sais, iš kurių bus galima su
daryti meniškai ką nors 
gražaus. Iš pradžios tie 

J mėginimai buvo tik mėgini- V 
j mai, n e o r g a nizuoti, “im-dk*1 
:promtu,” bet medžiagos’• 
yra. O turime žinoti, kad 

•mūsų lietuviai myli dainavi- '• 
mą geriau už bet ką kitą, ’ 
tad tą ir turėsime įvykdyti.

Išvada iš to visko pasida
ro, kad Socialis Klubas, ne
turėdamas tikslų daryti pel
nus ar konkuruoti su kuo, 

. turi dirvą gyvuoti taip il
gai, kaip ilgai bus lietuvių 
Miamėje.

Kadangi pastaraisiais lai
kais labai daug lietuvių at
važiuoja į Floridą praleisti 
vakacijas, tad Sočiais Klu
bas labai daug pasitarnaus 
turistams kaip susitikimo 
ir smagiai laiko praleidimo 
ne tik su vietiniais lietu
viais, bet ir su iš kitur at
vykusiais.

Užbaigdamas šį rašinėlį, 
turiu storai pabrėžti ir val
dybos vardu išreikšti įverti
nimą ir širdingiausią padė
ką mūsų nenuilstančioms 
gaspadinėms, be kurių paĮt 
siaukojamo darbo gaminti^ 
pietus kas sekmadienis klu
bo veikimas nebūtų buvęs 
įmanomas.

Žengiant prie naujos veik
los, Socialio Klubo vardu 
išreiškiu širdingiausią ačiū . 
visiem^ mūsų prieteliams ir 
kviečiu visus geros valios 
lietuvius ateiti pas mus ir 

; būti su mumis, kada tik 
į jums laikas leidžia.

Miamės Lietuviu 
Socialio Klubo 
pirmininkas

S. Zavis

EASTON, PA.
Patinka “Laisvė” Lietuvoje

Aplankiau “Laisvės” skai
tytoją Sofiją Lipčienę. Per
eitais metais, metu “Lais
vės” vajaus, ji Į Lietuvą 
užrašė net keliems gimi
nėms “Laisvę”. Dabar ji 
man davė giminių laiškus^ 
pasiskaityti. Jie dėkingi So-* 
fijai už tai, kad jiems užra-^ 
še “Laisvę”. Rašo, kad 
jiems “Laisvė” patinka, pa
tys skaito ir kitiems duoda 
pasiskaityti.

Sofija sakė, kad Lietuvo
je jos sesers sūnus Įstojo į 
darbo brigadą—mokosi bū
ti lavintu darbininku, o tai 
bus ir jam lengviau gyven
ti, ir šaliai naudingiau, nes 
lavinti darbininkai daugiau 
uždirba, geriau gyvena, 
daugiau ir geriau gaminių 
pagamina. A. Lipčius •

Chester, Pa.
Mirimai ir ligos

Vytauto pašalpinio klu
bo susirinkime pirminin
kas raportavo, kad mirė 
du nariai — Kazimieras 
Tamašauskas ir Antanas
Drūngilas. Abudu jau buvo 
virš 70 metu amžiaus.

Taipgi pranešė, kad su
sirgo N. Dudonis ir randa
si Cruser ligoninėje. Mažė-^ 
ja lietuvių skaičius. Gaila 
mirusių.' Sergančiam lin-F 
kiu greitai pasveikti.

A. Lipčius



WORCESTER, MASS.
Puikus festivalis

Lietuvių Meno Sąjungos 
H-osios apskrities gegužės 
19-tą rengtai dainos šven
tei oras buvo labai gražus. 
Mes iš Bostono anksti iš
važiavę grožėdamiesi pava
sario žalumynais keliavome 
palengva. Nuvykę prie lie
tuvių svetainės radome au
tobusą hartfordiečius atve
žusį. Už pusvalandžio at
vyko antras busas, pilnai 
niujorkiečiais prikimštas. 
Vėliau atvyko ir monteliš- 
Wai su daugiasėdyne masi
nk. Prie 29 Endicott Street 
svetainės mašinoms pasta
tyti problemos nėra, nes 
priešais namą yra didelis 
parkas, visu jo šonu galima 
“parkinti.” Dar prieš antrą 
valandą svetainė jau prisi
pildė : vieni užkandžiavo, 
kiti šnekučiavosi, o artis
tai - dainininkai gaidas pa
kartojo. ..

Dar tik su keliais iš toli
mų miestų atvykusiais te- 
paspaudus dešinę ir trumpai 
šnektelėjus, estradoje pasi
rodė Antrosios apskrities 
pirmininkas Jonas Petrus. 
Jis, keliais sakiniais atida
ręs festivalį, paprašė pub-; 
liką atsistojimu pagerbti 
tik prieš kelias dienąs mi
rusį Domininką Jusiu. Po 
to pirmininkavimą pervedė 
M. Sukackienei.

Kadangi dainos šventei 
buvo atspausdinta keturių 
puslapių programa, Sukac
kienei neteko daug apie tai 
aidinti. Ji, pasveikinus 
gūsingą publiką, dar kai 
ką pasakius, pranyko už 
uždangos, kuri už minutės 
atsidarė.

Estradoje pirmiausia pa
sirodė Jonas Sabaliauskas. 
Jis įvadą į dainą “Kalvis” 
dainavo solo, Helenai Janu- 
ytei-Smith akompanuojant; 
vėliau visas Aidas pasirodė 
estradoje ir gražią M. Pet
rausko dainą puikiai atliko. 
Antrą dainą—“Susitikt tave 
norėčiau” (K. Kavecko) — 
taipgi gerai atliko. O tre
čioji — “Dainininkai” (J. 
Dirvelio) — man geriausiai 
patiko, nors šalia manęs 
sėdėjęs asmuo sakė, kad tai 
yra dramatizuojama... 
Kaip ir visada, Aidui di
rigavo jo gabusis mokyto
jas Jonas Dirvelis. Jo va
dovaujamas choras su ne
daugeliu dainininkų, kiek 
kur esu jį girdėjęs, balsais 
pralenkia skaitlin g e s n i u s 
chorus. Mūsų publika myli 
skambias dainas, smarkiai 
garsius balsus.

Augustinui Iešmantai 
akompanavo Ann Salyk 
(ukrainietė). Jo pirma dai
na “Sūnus” (Levano) gerai 
atlikta, o antroji — “Azra” 
(A. Rubinsteino) visai gra
žiai sudainuota. Matomai, 
Augustinas dažniau dai
nuoja; jis dabar geriau kon
troliuoja savo be galo aukš
tą boso-baritono balsą, negu 
prieš kelis metus. Norisi 
čia pasakyti, kad neprofe
sionaliai dainininkai turėtų 
ieškoti progų dažniau dai
nuoti, norint estradoje drą

sos įgyti. Augustinas dai
nuoja su New Yorko choru, 
kuriam vadovauja Mildred 
Stensler; spėju, kad ji ir 
Iešmantą mokina.

Trečią punktą atliko fran- 
cūzų kilmės amerikietė Wil
ma Hollis iš Hartfordo. Ji 
gražiai, maloniai padainavo 
kelias lietuviškas liaudies 
daineles. Matomai, turi ge
rą balselį, nes pajėgia aukš
tokai iškelti “Kur bakūžė 
samanota.” Wilma Hollis 
turi malonią asmenybę, mo
ka gestais perduoti. Jai 
akompanavo Melba Griffin.

Montellos Vyrų Dailės 
grupei akordionu pritarda
mas vadovavo Albinas Pot- 
sus. Su “Jūreivių daina” 
(E. Balsio”) jie pradėjo; 
antra—“Taip, taip, taip”...; 
trečia —• “Oi, kai aš ėjau”; 
ketvirta — “Ateik, ateik.” 
Man pastaroji geriausiai 
patiko, rodos, publika irgi 
po šios dainos smarkiausiai 
plojo. Monteliškių paskuti
nė daina “Už taiką, už lais
vę” tinka šių dienų pasauli
nei padėčiai; primena, kad 
mes linksmindamiesi esame 
realistais... Tik per Alb. 
Potsaus ir kelių menui pa
sišventusių vyrų ta grupė 
gyvuoja ir, galima sakyti, 
mus retkarčiais smarkiai- 
vyriškai palinksmina, liau
dies dainas traukdami.

Aldona Downing su sa
viška daina “Oči čiornyja” 
priminė, kad ir būdami lie
tuviais galime gerbti ir kitų 
tautų dainas-meną. Nerei
kia nė sakyti, visi žinome, 
kad Aldona turi gerą, išla
vintą balsą, tik norėtųsi ją 
dažniau mūsų parengimuo
se dainuojant girdėti. Aldo
nos vyras Eldonas taipgi 
žavėjo publiką su pora dai
nelių. Jį publika pasitiko 
ir palydėjo gausiais aplo
dismentais; tas rodo, kad 
mes mylime ir anglišką me
ną...

Estradoje pasirodė Albi
nas Daukšys, tenoras. Jam 
akompanavo H. Janu lytė- 
Smith. “Liūdnas bernelis” 
(S. Šimkaus), “Vai tai pa- 
kirsčiau” (J. Naujalio) Al
binas atliko gerai; už tai jį 
publika antru kartu iššau
kė. Ir trečiąją dainelę Dauk- 
šio tenoras maloniai atliko, 
tik jos žodžiai šių laikų pub
likai nelabai tinka.

A. Kandraška
(Bus daugiau)

Rochester, N. Y.
Pasigrožėjo dainomis

Grupė rochesteriečių dai
nos mylėtojų buvo nuvykę 
į Worcesterj, Mass., pasi
klausyti Dainų šventės 
programos. Grįžo susižavė
ję dainomis ir jų atlikėjais 
— chorais ir solistais. Jie 
sako:

Darbuokimės visi infor
muoti. Rochesterio lietuvių 
visuomenę, jog ir čionai tu
rėsime progą girdėti kai 
kurias tų dainų. Jas dai
nuos iš New Yorko atvykę 
Aido choro solistai ir miš
rus oktetas — tie patys, 

kurič^taip šiltai buvo svei
kinami Worcesteryje įvyku 
kusioje Dainų šventėje.

Šis vienintelis toks su sve
čiais dainininkais iš tolimo 
miesto koncertas įvyks 
birželio 15-os vakarą, Ge
dimino salėje, 575 Joseph 
Avenue.

Kviečiame rochesterie- 
čius ir iš apylinkių. Tiki
mės turėti svečių ir iš ki
tų miestų.

Rengėjai

Bridgeport, Conn.
Dr. Stanislovaičio 

paveikslai
LDS 74 kuopa ruošia Dr.

J. Stanislovaičiui rodymą 
paveikslų, kuriuos daktaras 
padarė būdamas Lietuvoj, 
Anglijoj, Italijoj, Meksikoj 
ir kitur. Taipgi jis duos pa
tarimus sveikatos klausi
mais. Tas atsibus sekma
dienį, birželio 2 d., Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugijos sve
tainėj, 407 Lafayette St., 
Bridgeport, Conn., 3 vai. 
dieną. Įžanga nemokamai. 
Svarbu visiems, kurie turi 
laiko, dalyvauti ir pasi
kviesti savo draugus, būti 
kartu, nes tai bus pirmas 
toks parengimas Bridgc- 
porte.

Ligoniai
Jau kelinta savaitė ran

dasi Šv. Vincento ligoninė
je Ona Gresh (Griškonie- 
nė). Ji turėjo operaciją ir 
dabar jaučiasi geriau, gal 
neužilgo galės grįžti iš li
goninės, sutvirtėti ir vėl 
dalyvauti visokiuose veiki
muose, kaip kad pirmiau.

Petras Baranauskas taip
gi randasi toje pat ligoni
nėj dėlei suradimo, kas yra 
negerai su jo sveikata. Lin
kiu ligoniams greitai ir 
tvirtai pasveikti ir stoti 
prie darbų, kurie jų laukia.

J. J. Mockaitis

Agresyvus pitonas
Fermeris europietis T. 

Ficdžeraldas, gyvenąs neto
li Nakusu miesto Kenijoje, 
išgirdo kieme lojant šunį. 
Išėjęs iš namų, jis nustebo, 
pamatęs prie durų didžiulį 
pitoną. Keturių metrų ilgio 
gyvatė tuojau pat pradėjo 
pulti. Pitonas smarkiai įgy
lė fermeriui koją, o po to 
apsivyniojo oplink Ficdže- 
raldo kūną ir ėmė jį smaug
ti. Nors fermeris atkakliai 
gynėsi, jam nepavyko iš
trūkti iš baisaus gyvatės 
glėbio.

Grumtynės galėjo pasi
baigti tragiškai. Laimei, 
netoliese buvo darbininkų. 
Išgirdę fermerį ir jo žmoną 
šaukiant, darbininkai laiku 
atskubėjo į pagalbą ir už
mušė pitoną.

Minesotos valstijoje 
(JAV)žmonės medžioja la
pes, jas prisiviliodami įra
šytu į magnetofono juostą 
išgąsdintų zuikių cypimu.

Kaip praneša Prancūzi
jos žurnalas “Sajans 
evi”, taikant šį metodą, pa
vyko visiškai išnaikinti ru
dąsias grobuones rajonuo
se, kurie paskelbti medžiok
lės rezėrvatais.

Rocky Hill, Conn.
Pas draugus šilkus

Neseniai teko “užklysti” 
pas gerus “Laisvės” drau
gus Jurgį ir Oną šilkus, 
prieš metus gyv e n u s i u s 
Hartfordo priemiestyje 
Wethersfielde. Ten jie tu
rėjo gerai išdirbtą didelį 
daržą, bet Onai rimtai su- 
negalėjus akimis ir nervais 
ir jau negalint daržą ap
dirbti ir nenorint jį užžel
dinti, savo gražią reziden
ciją pardavė, nebūdami ap
sisprendę, kur kitur pasto
viai apsigyventi.

Draugės Onos akis gydė 
man nežinomas specialistas, 
o nervus — plačiai žinomas 
dr. Jonas Sanislovaitis. Abu 
specialistai Onai, galima, 
sakyti, gyvenimą sugrąžino. 
Ir dabar ji sveikata jau ne
siskundžia.

Savo rezidenciją Wethers
fielde pardavę, draugai Šil
kai laikinai p r i s ig 1 a u d ė 
“prie savųjų gerų žmo
nių” Rocky Hillyje. Ir ne
tikėtai čia užtiko parduoda
mą gal mažai menkesnę 
vietelę už wethersfildiškę. 
Prilipo jie prie jos ir ilgai 
nelaukę ją nusipirko. Adre
sas —• 2543 Main St.

Namelis jaukus, prie jo 
uždaru koridoriumi pri
jungtas garažas. Priekyje— 
graži didoka pievutė, o už 
namelio — kita, dar dides
nė, joje mažytis gėlynėlis 
ir sukastas sklypukas dar
žovėms. Aplink visą plotą— 
dideli medžiai bei krūmai. 
O tais medžiais atitverti 
labai ramūs kaimynai, taip
gi medžiais apsupti. Ra
mybės čia, ramybės... Tai 
pataikė Onos akis šią viete
lę užtikti!

Geriausios draugams Šil
kams sveikatėlės! V.
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WORCESTER, Mass.

Mirus

Domininkui Jusiui
Worcesterio ir apylinkės pažangios organiza

cijos neteko ilgamečio, nuoširdaus darbuotojo, 
draugo. Liūdime jo netekę. Reiškiame širdingą 
užuojautos žodį likusiai liūdesyje šeimai, žmonai 
Elzbietai, sūnui Edwardui, marčiai Elenai, anū
kei, visiems artimiesiems ir draugams.
O. Sidarienė
U. Dudienč
J. Senkus
J. B. Jakaičiai
K. O. Valentukevičiai
P. Kuklienė
L. Ausiejienė
K. Net
F. P. Petrauskai
F. M. Petkūnai
A. H. Erickson
P. D. Jelskiai
J. S. Bakšiai
A. M. Sukackai
J. O. Dirveliai
J. K. Sabaliauskai
D. B. Žemeikiai
N. Lazar
P. Grinevičienė
A. Bimba
J. Grybas
P. O. Balčiūnai
A. B. Kuliešiai
J. D. Lukai

Worcester, Mass.
Iš Aido choro veikimo
Laikas bėga nesustoda

mas ir viskas keičiasi su 
kiekviena gyvenimo sekun
de, nepaisant kokioje tvar
koje žmonija gyvena, pasi
dalinus į grupes, ar ne. Vi
sur yra siekiama ko nors 
naujo, ko nors gražesnio.

Štai, kad ir meno srityje. 
Mūsų Aido choras aplaikė 
dainų iš mūsų tėvų krašto 
Lietuvos: ir čia keičiasi 
daina, keičiasi muzika, tiek 
gražiai, teisingai surišta su 
nauja kūryba, su naujuoju 
žmonių gyvenimu. Besimo
kydami šias melodingas 
dainas — “Naktiganiai”, 
“Prie Nemuno kranto”, 
“Vilniuj žydi liepos”, lyg, 
rodos, būni kartu su mūsų 
broliais ir sesėmis kūryboje 
už naują gyvenimą Tarybų 
Lietuvoje. Be šių dainų dar 
išmokome keletą ir kitų 
gražių dainų ir balandžio 
28 d. mūsų Aido metiniame 
bankete daug šių gražių 
dainų dainavome. Dainavo 
ir mūsų solistai Irena Janu- 
lienė, Al. Daukšys, ir gra
žiai dainavo mūsų duetistės 
Irena Janulienė ir Domicė
lė Lukienė.

Mūsų meno mylėtojai ir 
rėmėjai lyg ir nujausdami, 
kad Aido choras savo meti
niame parengime duos pui
kią meninę programą, 
skaitlingai atsilankė. O E. 
Sidariūtė, iš Kalifornijos, 
šia proga prisiuntė chorui 5 
dolerius dovanų.

Ačiū mokytojui Jonui 
Dirveliui ir Aido chorui už 
pastangas ir energiją šiai 
gražiai darbuotei per visą 
žiemą. Taipgi ačiū mūsų 
publikai už įvertinimą mū
sų darbo ir E. Sidariūtei už 
dovanas.

J. M. L.

H. Žilinskienė
J. P. Petruškevičiai
R. Y. Niaurai
A. O. Zorubai
M. Krasauskienė
M. L. Trakimavičinė
A. E. Pilkauskai
V. B. Bernotai
A. Vasilienė
J. U. Jeskevičiai
M. Green
P. Sadauskas
V. Žitkus
R. E. Januliai
G. H. Smith
J. J. Demikiai
A. O. Krajauskai
L. žalimas
P. O. Skralskiai
A. B. Narusevičiai
E.. Pačesienė
M. Yuciene
P. šiušąs
J. E. Pačiai

Philadelphia, Pa.
Puiki išvyka

Laikas kaip ratukais 
greitai ritasi. Prisiartina 
jau ir birželio 2-roji diena. 
Tą dieną linksmai vyksime 
pas svetingus ir vaišingus 
ūkininkus Ramanauskus į 
Sellersville, Pa. Rodosi, kad 
šį pavasarį bus pirmutinė 
išvyka į laukus.

Nėra reikalo nė kalbėti 
apie tą šaunų pobūvį gra
žiame. sode. Kurie pernai 
buvo, tai tie žino, nes visi 
buvo pilnai pasitenkinę.

Važiuodami iš Philadel- 
phijos imkite kelią 309. Pri
važiavę miestelį Sellersville, 
pasukite į kairę keliu 563. 
Apie už poros mylių pama
tysite kairėj keliuką Lone
ly Road. Ten tik už poros 
varsnų dešinėj rasite Ra
manauskų trobą, Box 251.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Ateina mūsų parengimai. Montel- 
los Vyrų Dailės grupė rengia pikni
ką po stogu, kuris įvyks šeštadienį, 
birželio 1 (June), Liet. Taut. Namo 
salėje, 668 N. Main St., Montello. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Mass, apskričių metinis piknikas 
įvyks birželio 16 (June), Maple 
parke, Lawrence, Mass.

Dailės Vyrų grupė nusamdė busą 
važiuoti pildyti programą. Yra vie
tos ir pašaliniams. Busas išeis bir
želio 16 nuo Liet. Taut. Namo 12 
vai. dieną.

“Laisves” spaudos piknikas įvyks 
liepos (July) 4, Ramova parke, 
Montelloj. Programą pildys Hart
fordo Conn. Laisvės choras.

(42 43)

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kuopa rengia Pietus bir

želio 8 dieną, Klubo svetainėj. Pra
džia 1-mą vai. pietų laiku. Kas įdo
miausia yra, tai kad šiuos pietus 
paruoš keturi tame darbe patyrę 
vyrai. Atsilankę nesigailėsite.

J. ž.
(42-43)

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai įvyks 

Birželio-June 2-rą. Vieta 408 Court 
St. Pradžia 2-rą valandą popiet.

Pirmas bus LDP klubo susirin
kimas, po jo seks LLD 54 kuopos ir 
LDS 33 kuopos.

Visi minėtų organizacijų nariai 
kviečiami dalyvauti. Komitetas

(424-3)

BROCKTON, MASS.
Montellos Vyrų Dailės Grupė ren

gia pikniką po stogu, kuris įvyks 
šetadienį, Birželio-June 1 d., Liet. 
Tautiško Namo viršutinėje salėje, 
668 No. Main St., Montelloj. Pra
džia 7 vai. vakare.

Piknike bus visko: muzika, gėri
mų, namie gamintų valgių.

Prašomi vietiniai ir iš apylinkės 
dalyvauti.

Rengimo komitetas

LLD 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, Birželio- 
June 3 d., 7:30 vai. vakare. Nariai 
prašomi dalyvauti. Turėsime apkal
bėti piknikų reikalus. 7-tos apskri
ties piknikas Birželio-June 16 ir 
“Laisvės” piknikas Liepos-July 4 d.

LDS 67 kuopos suisrinkimas įvyks 
ketvirtadienį, Birželio-June 6, d. 7 
vai. vakare. Prašau narius at
kreipti savo dėmesį. Būtinai bū
kite šiame susirinkime. Po šio su
sirinkimo nebus susirinkimų per du 
mėnesius — Liepos-July ir Rugpiū- 
čio-August.

Kuopų mitingai atsibūna L. T. 
Namo kambariuose, 8 Vine St.

George Shimaitis (42-43)

Baltimore, Md. Baltimore, Md.

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Amer. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 25 Kp.

Sekmadienį, Birželio 23 June
Pradžia 11 vai. ryto, muzika nuo 3:30 iki 7:30 P. M.

Slovak National Home Park 
6526 Holabird Avenue

Gerbiamieji! Šis piknikas įvyksta gražioje vietoje, 
kur galėsite pasilinksminti ir prie geros muzikos 
smagiai pasišokti, taipgi skaniai užsikąsti gardžiai 
pagamintų valgių ir atsivėdinti šaltu alučiu. Įžanga 
75 centai. Kviečiame visus atsilankyti. Rengėjai
KELRODIS: Iš Philadclphijos imkite kelią No 40 ir važiuokite iki 
Baltimorės; privažiavę pirmą gatvę—Haven St., sukite j kairę ir 
važiuokite iki Lombard St., čia sukite j kairę ir pervažiavę tiltą 
laikykitės tiesiai iki' Holabird Avė., čia sukite į kairę ir 1 ’/a mailės 
pavažiavę, kairiame šone rasite pikniko vietą (O dešiniame šone 
yra Kareivių Camp.)

Iš Baltimorės miesto galite važiuoti busu No. 20 Dundalk. 
Busą reikia imti ant Baltimore St. Jis priveža iki pikniko vietos.

Bušais važiuojant iš Phi- 
ladelphijos į Sellersville rei
kia paimti busą Trailways. 
Išeina 7-9-11 vai. ryte. Sel
lersville  j e sustoja ties Wa
shington House. O iš ten 
galima pasiimti taksį, ku
ris pigiai kainuoja, jeigu 
važiuoja grupė 3 ar 4. Grįž
tant į Philadelphiją pato
gus laikas paimti busą 6:- 
30 vai. iš Sellersvillės. No
rintieji gauti daugiau in
formacijų paskambinkite J. 
Kazlauskui CE. 2-9874.

Norintiems važiuoti auto
mobiliu aš turiu šoferį, ku
ris gali paimti 3 žmones sa
vo mašinoj.

Pastaba: Jeigu tą dieną 
ir lietus užpultų, tad ne
reikia baugintis. Pastogė 
yra didelė visiems nuo lie
taus pasislėpti. J. K.

Didieji Piknikai
Įsitėmykite datas ir vietas 
dalyvaukite juose. Turėsite 
malonių pasimatymų ir pasi
linksminsite. Iš apylinkių ne- 
sivėluokite pasisamdyti busus.

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Komitetas rengia pikniką 

su dainų programa
Birželio 16 June 

Maple Parke

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25-ta kuopa rengia 
pikniką “Laisvės” paramai 

su įdomia programa
Birželio 23 June 

Slovak National Home
Parke

BROCKTON, MASS.
Spaudos naudai didysis pik

nikas, rengiamas Bostono 
apylinkės organizacijų 

su dainų programa 
įvyks

Liepos 4 July 
Ramova Parke 
Montello, Mass.

SHENANDOAH, PA.
LLD ir LDS kuopos bendrai 
rengia pikniką, kuris įvyks

Liepos 14 July 
Lakewood Parke

tarpe Shenandoah ir 
Mahanoy City

CLIFFSIDE PARK, N. J.
Vietos pažangiųjų organizaci

jų kuopos rengia pikniką 
paramai laikraščio 

“Laisvės.”
Liepos 21 July 

Picnic Grove Park
207 Walker Street

Saviveiklininku Dainy švente
(1963 m. gegužes 19 d., Worcester, Mass.)
Į Usterio miestą šiandien suvažiavo
Daug meno meistrų bei veikėjų
Ir Čia gi jie švenčia dainų šventę savo, 
Kuri turi reikšmę dėl visų.

Čia chorai dainuoja bendrai, 
j Jų balsas gi skamba garsiai,

Ir girdis šie žodžiai mieli:
%* Už taiką kovokim visi!

L
Labai gerai būtų, kad toks taikos balsas 
Visų tautų žmones sukeltų
Ir kad jau kiekvienas, ar juodas ar baltas, 

1 Už taiką kovoti sukrustų.

Mat, reikia visiems kartu stot, 
Kad kelią žudynėms pastot; 
Kitaip nuo atomų baisių 
Gal žūt milijonai žmonių.

Taigi, gerbiamieji liaudies dainininkai, 
Dainuokit už taiką dar garsiau!
Tegul aiškiai girdi karų šalininkai, 
Kad balsas už taiką kyla jau.

Ir kad jis tol vis kils, skambės, 
Už taiką kovon visus kvies, 
Kol kariškus ginklus gamins, 
Kol karo pavojus grasins.

Jonas Juška

<

Prisiminimas
/

Dr. Juozas Simans - Simanauskas
Mirė gegužės 25 d., 1959 

Cleveland, Ohio
Jau ketvirtieji metai kai mirė mano mylimas 

giminaitis dr. Juozas Simans-Simanauskas. Dau
gelis jį atsimena, kaip nenuilstantį veikėją mūsų 
visuomenės tarpe. Lai jo atmintis būna amžina!

Klementina Yenkeliūniene
Waterbury, Conn.

5 p.-Laisvė (Liberty)—Antį., gegužės (May) 28, 1963
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Žuvusiųjų karuose 
Paminėjimo diena

Miestu ir miestelių aikštė
se, laukuose per visų kraštų, 
gegužės mėn. 30 d. ameri
kiečiai pagerbs tautos žuvu
sius karo metu. Tai bus. 96- 
toji žuvusiųjų Prisiminimo 
diena. Iškilmingos ceremo
nijos atžymės ta dienų; gė
lėmis bus papuošti jų ką- 
pai JAV-ose ir kituose kraš
tuose.

JAV-jų karių kapinėse An
glijoje. Prancūzijoje, Belgi
joje, Olandijoje, Liuksem
burge , Italijoj e, Šiaurės. Af
rikoje, Filipinų salose, Mek
sikoje draugai užsieniečiai 
atiduos pagarba Amerikos 
kariams. Korėjoje, kur 24,- 
000 amerikiečių prarado sa
vo gyvybes, Tautinėse Pu- 
san’o kapinėse įvyks pager
bimas.

Specialios iškilmės vyks A. Loan pasidarė respubli- 
apie 100-te tautinių kapinių kos pokarinės Didžiosios ar- 
visose JAV-ose, karo laivy- mijos komendantu, 1868 m. 
no laidojimo vietovėse. Vi- gegužės mėn. 5 d. jis išleido 
su r, kur tik yra Amerikos savo garsųjį įsakymų, “kad 
kariuomenės postas ar karo kiekvienas ‘Didžiosios armi-

ONA SUKACKIENĖ
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Kas šiandien gali išdrįsti 
pasakyti, kad Tu mirei? Ne, 
Ona, Tu gyva mūsų širdyse 
visu savo gyvenimu ir dar
bu, pašvęstu liaudžiai, jos 
gerovei. Ir nors Tu nebu
vai šlovingosios Komunistų 
partijos narys,'mes visada 
jaučiame Tave Komunistų 
gretose, laikome partijos 
kovotoja.

V. Kaluškevičius.

Proiešmirtinis O. Sukackie- 
kienes laiškas Partijos Laz

dijų apskrities komiteto 
sekretoriui

Gerbiamas draugas!
Paėmusi plunksnų į ran

kas, atsidustu. Šiandien aš 
laisva: nebereikia vykti į su
sirinkimus, maža tėra inte
resantų, tik kitame kamba
ryje mano mažamečiai vai
kučiai triukšmauja.

Ašaros suvilgė skruostus. 
Man gaila mano kvailų ma
žiukų ... Šiandien aš noriu 
parašyti savo testamentų. 
Nebus tai dvaras ir laukai, 
nebus juodbėriai žirgai ir 
margosios karvės, nes jų ne
turiu, ir nebuvo mano gy
venime kada nors troškimo 
jų turėti.

Jeigu man kas pasiūlo že
mės (o dabar dažnai tai at
sitinka) — jaučiuosi pajuo
kiama, nes jokiu būdu nega
liu įsivaizduoti, kam ji man 
reikalinga. Taigi, kaip mi
nėjau, rašau Jums testa
mentų be notaro, be liudi
ninkų — savo širdies testa
mentų, kuris yra man bran
gesnis už visus pasaulio 
turtus, už visa tai, kas tik 
gali būti brangiausia žemė
je. Ar pajėgsiu aš jį jums 
parašyti ?

Pasikėliau, kelis kartus 
perėjau per kambarį, ieško
dama ramybės. Manyje bai
si kova. Du priešininku, ga
lingu ir stipriu, kariauja, o 
aš ugnies linijoje. Ak, kad 
aš galėčiau tai pasakyti, kų 
jaučiu...

Artėja vasario 10 diena, 
kurių mano tautiečiai nu
spręs savo ir savo tautos li
kimų. Aš suprantu, kad va
sario 10-toji turi nuspręsti 
mūsų tautos šviesių tarybi
nę ateitį.

O, kiek daug nesusiprati
mų ir tamsos glūdi mūsų 
liaudyje! Daug yra tokių, 
kurie sųžiningai atlieka vi
sas uždėtas pareigas, bet 
yra ir tokių, kurie, seno ne

laivas, bus pusiau iškeltos 
vėliavos ir 21 saliutas iššau
tas. Gėlės bus nuleistos į 
vandenį pagerbti žuvusius 
vandenynuose.

Žuvusiųjų karių Prisimi
nimo diena ar Dekoracijos 
diena, kaip ji dažnai yra 
vadinama, prasidėjo po Ci
vilinio Karo, kai Pietų mo
terys Vicksburg’e ir Colum
bus (Mississippi valstijoje) 
ir Charlestone (Pietų Karo
linoje), papuošė Unijos ir 
Konfederacijos kapus. Šiau
riečiai pasekė tuo pačiu šil
tu gestu, ir nuo to laiko per 
visų kraštų pirmosiomis va
saros gėlėmis Amerikos ka
rių kapai buvo puošiami per 
organizuotas bendruomenių 
ceremonijas.

Kai majoras generolas J.

pažinę, naujo nenori girdėti. 
Šie paskutinieji asmenys, 
mano nuomone, tai yra ap
samanojusios, apkerpėjusios 
sųžinės. Agitacijos darbas 
su pirmaisiais vyksta leng
vai ir, pasakę: “Kas reikia, 
tai reikia,” tikra esu, kad 
savo sugrubusia nuo darbo 
ranka įmes savo sprendimų 
į dėžę. Man nesunku kal
bėti su jais, aiškinti jiems 
šaukiančios juos pareigos 
svarbumų, apie tai, koks bus 
šviesus ir aiškus rytojus,'jie 
visi kaip vienas, visi broliš
kai ranka rankon vyks į 
balsavimo būstinę atiduoti 
savo balsų. O dėl antrųjų— 
pasilieka klaustukas.

Kad aš būčiau mintis, 
kiekvienam iš jų nupiesčiau 
vaizdžiai supratimų tos svar
bios dienos; kad būčiau 
lašelis — įsisiurbčiau jų šir
din ir, sruvendama jų gys
lomis, nušviesčiau savo Tė
vynės meilę, jos grožį, tik
rų pareigos supratimų.

Sušauksiu dar keturis 
kartus savo apylinkės pilie
čius, jiems aiškinsiu ir pa
sakosiu tai, kų matau jiems 
reikalinga pasakyti, o pas
kui — lai žudo mane tie, 
kam esu priešinga. Tik vie
no prašysiu jus: jei išgirsite 
mane nužudyta — žinokite, 
kad aš mylėjau tik savo Tė
vynę, tik ji vienintelė buvo 
mano gyvenimo ir meilės 
verta. Mylėjau jos laukus 
smėlėtus, jos ežerus, upes, 
jos šlamančius miškus., jos 
darbo žmones, nors ir tam
sūs kartais yra. Aš tik jų 
vienų mylėjau, ir kiekvienas 
mano širdies su tvaksėjimas 
buvo skirtas tik jai. Tik da
bar supratau, kad tik šioje 
formoje aš galiu mylėti sa
vo brangiųjų Tėvynę, jai 
dirbti, ir jei yra reikalin
ga,—dėl jos mirti.

Nė trupučio nebijau, kad 
mano kraujas nakties tam
soje aplaistys mano mylimo
sios Tėvynės žemę. Ir jei
gu Jūs kada sužinosite, kad 
mane nužudė banditai, pa
skelbkite mano tautiečiams, 
kad miriau, mylėdama liau
dį, savo Tėvynę.

Tai mano testamentas po 
mirties. O jeigu liksiu gy
va, mano meilė turi išsivys
tyti literatūros formoje, ir 
visu kūnu bei dvasia dirbsiu 
savo mylimai, brangiausiai 
Tėvynės ir liaudies dukra

Tėvynės ir liaudies dukra
Sukackienė Ona 

jos postas ruoštų atitinka
mus minėjimus ir puoštų 
savo žuvusiųjų draugų ka
pus gėlėmis... Kad bet ko
kie šio meto neramumai ne
liudytų ateinančioms kar
toms, kad mes kaip žmonės 
pamiršome laisvos ir nepa
dalytos respublikos, kainų.”

Gegužės mėn. 30 d., kai 
gėlės yra pačiame gražume, 
buvo parinkta pirmųja žu
vusiųjų karių Prisiminimo 
diena Vašingtone (D. C.). 
Greitosios pagalbos mašinos 
vežė gėles iš Botanikos so
do, Prezidento konservato
rijos ir privačių sodų į Ar- 
lingtono kapines. Genero
las Ulysses S. Grant, res
publikonų kandidatas į pre
zidentus, buvo tribūnoje ir 
generolas James A. Gar
field, tada buvęs Kongrese, 
bet vėliau tapęs prezidentu, 
pasakė kalba.

Daug kalbų buvo pasaky
ta žuvusiųjų Prisiminimo 
dienų nuo tos pirmosios tak
tinės ceremonijos. Viena iš 
daugiausia jaudinančių bu
vo pasakyta Gettysburg’© 
kovų laukuose 1934 m. pre
zidento Franklino D. Roose- 
velto. Kalbėdamas, apie Ci- 
vilinį karų, jis pasakė: “Tau-
tos tragedija buvo ta, kad 
žmonės viens kito nežino-
jo.” - ACNS

Mire^eNewYork
Times” ledėjas

Gegužės 25 d. Niujorke 
mirė laikraščio “The New 
York Times” leildėjas Or- 
vil E. Dreyfoos, sulaukęs 50 
metų amžiaus. Jis sirgo 
širdies liga.

Kadangi O. E. Dreyfoos 
buvo žydų kilmės, tai po
mirtinės ceremonijos buvo 
atliktos Temple Emanu-El 
sinagogoje, Manhattane. 
Laidotuvės buvo privačios; 
palaidotas gegužės 27 diena 
Temple Israel kapinėse 
Hastings - on-Hudson mies
telyje, netoli Niujorko mies
to.

Filmas “The Great 
Battle on the Volga”

Šiuo metu Cameo Teatre 
Manhattane demonstruo
jamas labai įspūdingas, is
torinis tarybinis filmas — 
“The Great Battle on the 
Volga” (“Didvsis mūšis pa
lei Volga”). Tai dokumen
tinis filmas, vaizduojųs Ta
rybinės armijos mūšius dėl 
Volgogrado (buv. Stalin
grado).

Niujorko stambioji spau
da,—“T he New York 
Times”, “New York Herald 
Tribune”, “New York 
Post”, “New York Neivs”, 
“New York Mirror”,—duo
da labai palankias šio filmo 
recenzijas.

Be to, rodomas spalvotas 
meninis filmas: “Pasaulis 
gėrisi Gruzijos šokėjais.”

Kiekvienam patar tina 
pamatyti šiuos filmus vienu 
seansu. N.
PAULINGAS SKUNDŽIA 

ŠMEIŽIKUS
New Yorkas. — Dr. Li

nu C. Paulingas, Nobelio 
premijos laimėtojas, ap
skundė žurnalų “The Na
tional Review”, kuris dak
tarų išvadino Jungtinių 
Valstijų “išdaviku”. Jis rei
kalauja $1,000,000 atlygini
mo.

Washingtonas. — Kubos 
priešai tvirtina, būk Tary
bų Sų junga įsakė kubie
čiams susilaikyti nuo sukė
limo revoliucijos Nikara- 
guoje, taipgi nuo partizani
nio veikimo Venezueloje, 
Costa Ricoje ir Panamoje.

Didžiulis mitingas kovai 
prieš makartizmų

Birželio 5 d. Niujorko 
miesto žmonės pareikš sa
vo reikalavimų, kad Mc- 
Carrano aktas būtų atmes
tas, kad Amerikos žmonės 
galėtų lengviau atsikvėpti.

Mitingas įvyks Manhat
tan Centre, 34th ir 8th A v.., 
Manhattane. Pradžia 8 vai. 
vakare.

ŠIRDINGA 
PADĖKA

Kiek atsipeikėjus po to
kio staigaus smūgio—mirus 
mano brangiam vyrui Povi
lui Rainiui, šių metų gegu
žės 4-tų, skaitau užuojautos 
laiškus ir atvirukus nuo 
tiek daug ir iš visur bran
gių draugų.

Žinau, kad negalėsiu pa
dėkoti visiehis paskirai, tad 
iš mano liūdinčios širdies 
gilumos dėkoju visiems vie
šai:

Aido chorui ir jo moky
tojai M. Stensler už padai- 
navimų, I. Mizarienei už 
kalbų ir N. Buknienei už 
pasakytas eiles šermeninėj;

A. Bimbai už kalbų išve
žant į kapines;

R. Mizarai už kalbų prie 
kapo;

L. Kavalia u s k a i t e i už 
tvarkymų lydėtojų surašo;

“Laisvės” kolektyvui už 
dalyvavimų laidotuvėse;

Visiems aplankiusiems ve
lionį šermeninėje ir palydė- 
j tįsiems į kapines;

Laidotuvių1 direktoriui Šu
linskui už rūpestingų patar
navimų, o ypač jo nuošir
džiai žmonai, kuri man tiek 
daug savo patarimais padė
jo;' •’ ‘ b .■ ■<’ ■ -

Ir visiems* per “Laisvę” 
išreiškusiems/ draugiškų už
uojautų.

Su širdingu dėkingumu,
Adelė Rainienė

Iš paveikslų rodymo
4

Praėjusį šeštadienį “Lai
svės” salėje Jonas Siurba 
demonstravo savo trauktus 
paveikslus (slides). O jis 
turėjo nutraukęs jų daug. 
Vieni buvo iš Niujorko mie
sto retesnių ir įdomesnių 
vietų, ;kiti iš pažangių lie
tuvių pramogų, iš visokių 
parengimų — fotonuotrau
kos.

Kai kurie paveikslai bu
vo labai įdomūs ir gerai 
meistriškai nuimti. Bend
rai jų rodymas vyko per 
daugiau kaip valandų, bet 
per visų rodymo laikų pub
lika buvo sdįdominta.

J. Siurba (LDS centrinis 
sekretorius) neužilgo vyks 
į kitus miestus — pasie
kiant net Čikagų; kai kur 
jis dalį savo paveikslų pa
demonstruos. Raginu tų 
miestų žmones atvykti į 
mitingus ir pamatyti; ypa
tingai lietuviškomis temo
mis paveikslus turėtų ma
tyti.

Po to J. Grybas pademon
stravo filmų iš praėjusiais 
metais Detroite įvykusio L. 
D.S. seimo. Filmas dailus, 
spalvingai parodo Detroito 
lietuvius menininkus, na, ir 
paties seimo delegatus ir 
veikėjus. Tik, deja, įkalbė
jimas nesuderintas su pa
čiais paveikslais, tai ir su
darė mažų defektų.

Kitas filmas, kurį J. Gry
bas demonstravo, buvo ga
mintas Lietuvoje.

Vakarų rengė Aido cho
ras.

Ns.

Sakys prakalbas:
Dr. Willard Uphaus
Rev. C. Tyndell Vivian
Blanche Posner
Claude Lightfoot
Frank Donner
Sam Spevzner
Lietuviai raginami daly

vauti šiame didžiuliame mi
tinge. Įėjimas 99c.

Iš aidiečiy pobūvio
Praėjusį penktadienį Aido 

choras turėjo savo susirin
kimų. Buvo aptarti reika
lai, susiję su praeities veik
la, taipgi buvo tartasi ir 
apie ateitį. Choras rengia
si vasaros atostogoms, bet 
per birželio mėnesį chorie- 
čiai dar susirinks penkta
dienių vakarais.

Sekama aidiečių repetici
ja ir kai kuriais reikalais 
pasitarimas įvyks birželio 
7 dienų.

Po mitingo, kuris buvo 
įdomus, keturios aidietės— 
L. Kavaliauskaitė, N. Buk- 
nienė, E. Feiferienė ir E. 
Brazauskienė — aidi ečius 
pavaišino. Mat, gegužės 
mėnesį visų jų keturių pri
puolė gimtadieniai. Aidie- 
čiai sudainavo joms “Il
giausių metų”, linkėdami 

'sveikatos ir sėkmės.
Beje, mitinge I. Mizarie- 

nė pranešė, kad ji gegužės 
30 d. 8 v. v. SAS lėktuvu 
(iš International aeropor- 
to) išvyksta keliom savai
tėm į Lietuvų. Linkėjo ai- 
diečiams laimės, o pastarie
ji jai—laimingos kelionės.

Svečias

Gražiai atžymėta 
50 metų sukaktis

Gegužės 19 d., Flushin- 
ge, Izidoriaus ir Veronikos 
Pranaičių dukra Julija, ir 
sūnus Jurgis su žmona su
rengė savo tėveliams i pa
garbos ir sukakties 50-ties 
metų jų vedybinio gyveni
mo parę. Pokylyje dalyva
vo giminės ir artimiausi jų 
draugai.

Svečiai buvo gražiai pri
imti ir skaniai pavaišinti 
kieme, prie jubiliatų name
lio, po žaliuojančiais mede
liais, prie žydinčių gėlių.

Prie vaišių ir kalbų drg. 
Pranaitis priminė, kad ta 
proga būtų gražu apdova
noti “Laisvę”. Pranaičiai 
dovanojo $10. Po $1: J. ir 
J. Olivant,. A. ir O. Vinic
kai, A. ir O. Malinauskai, K. 
ir I. Levanai, M. Simkevi- 
čienė ir J. Rušinskas.

Pranaičiai yra “Laisvės” 
skaitytojai veik nuo jos įsi
kūrimo. Jaunesnėse dienose 
abudu dalyvavo ir veikė 
mūsų pažangiose organiza
cijose.

Beje, drg. Pranaičiams 
dabartinis gyvenimas nėra 
lengvas, nes Pranaitis jau 
per keliolikų mėtų yra ne
tekęs regėjimo. Jis labai 
domisi dabartinio gyveni
mo įvykiais, todėl jo žmona 
jam daug skaito.

Drg. Pranaičiai pareiškia 
širdingų padėkų pokylio 
rengėjams dr atsilankiu
siems už -.linkėjimus ir už 
dovanas. Sako, tas viskas 
jiems suteikė daug malonu
mo ir paįvairino jų gyveni
mų. Dalyvis

Londonas. — Buvo areš
tuota našlė Dorothy Char- 
teris, kurios turtas siekia 
$400,400. Ji pavogė dvi 
knygas ir kilimėlį. Teisėjas 
jų nubaudė pasimokėti 
$140.

New Yorko policijos 
veikla ir bėdos

New Yorkas. — New 
Yorko policijos departa
mentas raportavo, kad da
bar mieste yra 24,830 poli
cininkų. 1962 metais einant 
pareigas buvo užmušta 4 
policininkai ir 1,470 sužeis
ta.

Policija išaiškino 99.6 
procento iš 98,095 didelių 
prasikaltimų, ir turėjo rei
kalu su 351,300 mažesniu v 7 *•

prasikaltimų.
Policija pagelbėjo 1,120 

žmonių, patekusių į bėdų, 
išgelbėjo 296 gyvūnus, 180 
vaikų iš įvairių bėdų.

Policijos viršininkas sa
ko, kad 11962 m. žmonės 
įkando 40 policininkų. Jis 
sako: “Kada šunes įkanda, 
tai natūralu, bet kada jau 
žmonės, tai perdaug”.

Prisiminimui ir Pagarbai
Per 10 metų laikotarpį mirusių ALDLD 185-os

kuopos narių.
K. Anskis
J. Aleksinas
S. Brusokas
K. Balčiūnas
V. Globičius

J. Daugėla
P. Grabauskas
K. Jankaitis
P. Juodzevičius
V. Kazlauskas

Prisiminimas
Literatūros Draugijos 1-osios Kuopos 

Mirę Nariai
Bukšnys, P.
Degutis, V.
Dobinis, M.
Gailiūnas, Z.
Gaitis, J.
Gyvis, P.
Gražys, P.
Kalakauskas, Adelė
Kalvaitis, J.
Kapočius, Teof.
Kovas, J.
Linkus, A.
Litvinskas, J.
Lukminas, V.
Zoruba, V.

Memorial Day—Atminimų dienų, gegužės 30-tų, 
prisimename Jūsų narystę ir darbus kultūrinei 
Literatūros Draugijai ir ryžtamės jų auginti ir 

joje išlaikyti neišdildomų Jūsų atminima.

Prisimename
Brangias Drauges

Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pa
gal savo išgalę darbavosi arba parėmė darbų 
išauginti ir išsaugoti pažangias organizacijas 

išėjusios iš mūsų eilių įir įspaudą. ■ štai jos, 
amžinų j į poilsį:
Helen Andriks
Mary Brown
Katrė Deikus
Anna Deps
Lucy Klimienė
Ieva Menkeliūnienė
May Merk
Mary Mikalauskienė
Ona Papienė
Elzbieta Paškauskienė
Marė Nečiunskienė
Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.

NEW YORKO MOTERŲ 
KULTŪROS KLUBAS

6 pusl.-Laiavč (Liberty)-Antr., gegužes (May) 28, 1963

Paieškojimai >
Maria Mardosaltė-Jakubonienė 

ko savo tėvo Liudviko Mardosos ir 
dėdės Andriaus Mardosos, gyvenan
čių Girardville, Pa. Taipgi ji ieško 
Vinco ir Juozo Pajaujų ir tetos 
Marcelės Vėlyvienės.

Julius Čeponis ieško savo pusbro
lio Juozo Kepalo, paeinančio iŠ Ro
kiškio rajono, Kamajų apylinkės, 
Kalvių kaimo. Taipgi ieško pusbro
lių Kazio ir Jono Klišių. Jie jau 
seniai išvyko Amerikon.

Jonas Klimaitis ieško Pranciško 
Zokalčio.

Uršulė Grigaitė ieško savo pus
seserės Staškonienės iš Palėvenės 
apylinkės, Kupiškio rajono.

Einilie L. Dzevecko ieško dėdės, 
Antano Morkveno, Chicagoje gyve
nančio. T

Ieškantieji gyvena Buenos Aires, 
Argentinoje. «

Ieškomieji arba tie, kurie juos pa^T 
žjsta, prašomi rašyti man sekamai:*;

Maria Palionis
104-07 102 St. I
Ozone Park 17, N. Y. 1

(41-42)7

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

Štai jų vardai:
J. Kairys 
G. Litvinas 
A. Linkus 
J. Malkaitis 
J. Mikulskis

J. Rusiaskas
J. Sprainys
J. Vaznis
P. Rainys

Mitkus, K. 
Poškaitis, P. ,. 
Raulušaitis, A. 
Reinhardt, P. 
Ruškis, K. 
Sapiega, M. 
Sungaila, K. 
Stakvilevičius, J. 
Šimkus, K. 
Šukaitis, J. 
Tauras, V. 
Urbonas, J. 
Vigūnas, K. 
Žemaitienė, K. 
Vaiginis, Jonas

Kazimiera Petlickienė 
Izabela Radžiūnienė 
Olga Reinhardt 
Emilija Simon 
Ona Urbaitienė 
Stella Vaitkus 
Ona Venskūnienė 
Katrina Viltrakytė 
Stefanija Cedronienė 
Adelė Kalakauskienė




