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KRISLAI

Aido choras.

R. Mizara

galima pasakyti
parodą, šiuo

. KRISLAI 
Pasaulinėje parodoje. 
R&jkia be reikalo. 
Vilniečių suvažiavimas. 
Worcester!©

Rašo
Ką būtų

apie Pasaulinę 
metu vykstančią Niujorke?

Vieną dieną parodoje pra-’ 
lėkius, mažai ką begalima pa
sakyti. Norint su svarbesniais 
pavilijonais, su jų turiniu su
sipažinti, reikėtų parodoje 
praleisti bent savaitę.

- *- - I- ” I“ I

žinoma, kad ši paroda ski- tą karą.” 
riasi nuo 1939 metų ten 
vykusios parodos. Juk techni
koje, moksle per tuos dvide
šimt metų buvo padaryta mil
žiniški pasiekimai, ir jie čia 
vienaip ar kitaip atsispindi— 
ypatingai amerikinių korpo
racijų pavilijonuose.

O vis tik nulemiamąjį paro
dėle svorį turi spektaklinė jo 
pusė. Moksliniai eksponatai 
kaž kaip nublunka prieš spek- 
taklinius.

Kai kurie ir kitų valstybių 
pavilijonai panašūs į dešimtu- 
kines krautuves; juose išstaty
ta visokių mažmožių, suveny
rų, kad žmonės pirktų.

Kai kurių valstybių pavili- 
jąfiai ima iš žmonių mokestį 
už įėjimą,—net koktu L

Restoranuose kainos ne že-j 
mos, ir įdomiausia tai, kad 
kitų valstybių pavilijonuose 
restoranai daugumoje duoda 
amerikinius patiekalus, neturi 
nieko savito, originalaus.

Į parodą įėjimas, perkant 
bilietus ten pat prie kasos — 
du doleriai vienam asmeniui. 
jAjęs ten, jeigu nori aplanky- 

daugiau pavilijonų, plačiau 
apsidairyti, jei nori suvalgyti 
restorane pietus, žmogus turi 
nemenkai savo kišenę patuš
tinti (jei yra ką “tuštinti”).

Na, bet dieną parodoje pra
leisti, kai oras gražus, verta.

> O kurie nori ką nors “giles
nio” parodoje pamatyti, turi 
būti pasirengę ten praleisti ne 
vieną dieną.

Man atrodo, kad žydai bur
žuaziniai nacionalistai dažnai 
kelia skandalą be jokio rei
kalo.

Šiuo metu jie reikalauja, 
kad Pasaulinės parodos vado
vai išmestų iš Jordano pavili- 
jono vieną paveikslą, kuris 
esąs atkreiptas prieš Izraelį.

Specialiai užėjau į tą pavi- 
lijoną (pasimokėdamas 50 
centų), kad pamatyčiau pir
miau negu išmes minėtą pa
veikslą. Nieko aš ten nema- 
čMn skandališko, nieko nu
kreipto prieš žydus kaip tau- 
tfa. Paveiksle motina pasako
ja savo dukrelei apie tai, kas 
Palestinoje buvo pirmiau, kas 
dabar, kai ji suskaldyta, kai 
iš Izraelio jėga buvo išvaryta 
šimtai tūkstančių arabų.

Izraelis ten net neįvardin
tas.

Žydų nacionalistų pikietavi- 
mas Tarybų Sąjungos JT Mi
sijos Niujorke, man rodosi, 
taip pat buvo neapgalvotas 
darbas. Tai netikęs išsišoki
mas, nepasakius kitaip. Tai 
rėkimas “vilkas, vilkas!”, kur 
jo nėra.

,^Tūsų draugų laikraštis “Vil- 
praneša, kad jos bendro

vėj dalininkų suvažiavimas, 
į'Jykęs š. m. gegužės 3 d., Či
kagoje, visais požiūriais buvo 
sėkmingas. Aukų su šiuo su
važiavimu vilniečiai į savo 
$15,000 fondą gavo apie $7,- 
000.

Miela, kad taip įvyko!

Jungtines Valstijos dar giliau 
brenda į Vietnamo karą

Washingtonas. — Senato-1 sparnių centras, Brienha, 
rius Wayne Morse pareiš- Į Cantho ir Pleiku miestuo- 

. se — armijos, o Nhatrango 
prieplaukoje — jūrinio ka
ro laivyno.

Miršta JAV jaunuoliai,

kė: “Jeigu Amerikos žmo
nėms būtų leista referendu
mu pasisakyti, tai jie bal
suotu prieš neteisingą Jung- , xU-li;,LcV. ,J v tinių Valstijų kart Pietų! kurie valruoJa ^alunspar-

pat

nius, miršta jie būdami 
“patarėjais” Pietų Vietna
mo karininkams ir kovos 

I lauke. Partizanai vesdami 
kovą prieš savo šalies tur
čių jėgas kovoja ir prieš 

Bet kas liaudies balso JAV militarinius žmones, 
paiso. Jungtinės Valstijos štai, gegužės 4 d. jie nu- 
Pietų Vietname jau turi šovė Jungtinių Valstijų di- 
apie 16,000 pėstininkų, la-1 delį armijos transporto 
kūnų ir marininkų. Dana-1 lėktuvą “Caribou,” kuriame 
go mieste yra JAV malūn- 1 žuvo 16 žmonių.

Vietname ir žudymą mūsų 
jaunuolių. Aš tikiu, kad 
penki balsuotų prieš vie
ną, jeigu ne daugiau, prieš !
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STREIKUOJA 40,000 
ISPANŲ MAINIERIŲ

Madridas. — Asturijoje, 
šiaurės Ispa n i j o j e, jau 
streikuoja apie 40,000 ang
liakasių. Jie reikalauja pa
gerintų darbo sąlygų. Fa
šistų valdžia sako, kad tai 
politinių veikėjų sukursty
tas streikas. Jie bijosi, kad 
jis neišsiplėstų, kaip 1962 
metais streikas, kuriame- 
me dalyvavo 120,000 žmo
nių.

Viesque. — JAV karinis 
laivynas vėl paėmė savo 
įrengimams 33,000 akrų 
plotą. 11,000 salos gyvento
jų neteko žemės.

IŠ VISO PASAULIO
Saigonas. — Pietų Viet

namo partizanai vėl įveikė 
valdžios dalinius 60 mylių 
į vakarus nuo Saigono ir 
paėmė įsitvirtinimo pozici
jas.

Saigone taksių vairuoto
jai demonstravo, protestuo
dami prieš Jungtinių Vals
tijų militarinių jėgų elgesį, 
nes amerikietis karininkas 
nušovė taksio vairuotoją.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos pasienio sargas Berly
ne nušovė Adolfą Philippą, 
20 metų amžiaus, kuris at
lindęs iš vakarinio Berlyno 
puolė sargą.

Londonas. — Anglijoje 
bus pastatytas JAV prezi
dentui J. Kenedžiui pamink
las. Tam tikslui renka au
kas, siekia surinkti $2,500,- 
000.

Tenka priminti, kad Wor- 
cesterio Aido choras gegužės 
24 d. ruošia jubiliejinį kon
certą.

Šiemet šiam chorui sukanka 
50 metų!

Mums rašo, kad tiek patys 
aidiečiai, tiek jų vadovas Jo
nas Dirvelis rūpestingai ir at
kakliai darbuojasi, kad jubi
liejinio koncerto programa bū
tų turininga, žavinti.

Smagu apie worcesteriečių 
chorą rašyti; juk kadaise ir 
šių eilučių' autoriui teko jame 
dainuoti.

Tegu Worcesterio Aidas gy
vuoja ilgiausius metus!

I 38,000 pečkuriy jau 
meta iš darbo

Washingtonas. — Su 8 d. 
gegužės geležinkelių kom
panijos jau pradėjo atlesti 
iš darbo pečkurius, kurie 
nereikalingi įvedus naujus 
traukinių vilkikus.

H. E. Gilbert, Brother
hood of Locomotive Fire
men & Enginemen unijos 
prezidentas, sako, kad uni
ja rūpinsis, idant pečkuriai 
gautų kitokius darbus. Bus 
tik išimtis su tais, kurie dėl 
senatvės jau darbo neieškos 
ir tais, kurie nėra išdirbę 
dvejų metų.

Istanbulas. — Tar y b ų 
Sąjungos premjeras Chruš
čiovas į svečius Jungtinės 
Arabų Resputolikon plaukė 
“Armenia” motorl a i v i u. 
Plaukdamas Bosforo są
siauriu j Istanbulą (buvusį 
Konstantinopolį) jis pa
siuntė sveikinimą Turkijos 
vyriausybei.

Tel Avivas. — Izraelis 
jau paleido veiklon kanalus, 
požeminius vamzdžius ir 
siurblius traukimui Jorda
no upės ir Galilėjo jūros 
vandens. Pirmais metais 
bus jo ištraukta nuo 30 iki 
40 milijonų galionų.

Washingtonas. — William 
P. Bundy, JAV Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
ir atsakingas už Tolimųjų 
Rytų politiką, kaltina Indo
neziją kaip agresorių, nes 
ji kovoja prieš Malaziją.

Maskva. — TSRS moks
lininkai iššovė į erdvę 29-tą 
“Kosmos” satelitą.

Pekinas. — 1963 metais 
Kinijos armijos kariai suė
mė 20 procentų javų.

Washingtonas. —2 protes
tantų vyskupai William F. 
Creighton ir J. B. Mosley 
sako, kad bent kokie vaikų 
poteriai mokyklose, tai pa
neigimas JAV Konstituci
jos.

Žagintojas puolė, o 
40 žmonių negelbėjo

New Yorkas. — Gegužės 
5 d., 4 vai. popiet, žaginto
jas puolė raštinės darbi
ninkę grasindamas ją pa
plauti skustuvu, jeigu ji 
nepasiduos. Mergina ap
draskyta ir sukruvinta iš
sisuko ir laiptais nubėgo 
žemyn šaukdama pagalbos.

Užpuolikas pasivijo, par- 
simetė, susirinko apie 40 
žmonių, bet niekas negel
bėjo. Laimei' atvyko du 
policininkai ir žagintoją — 
George Coughliną, 26 metų 
amžiaus, dviejų vaikų tė
vą—suėmė.

Tai antras panašus įvy
kis. Kovo 13 d. per pusva
landį žudė Katrę Genovesą, 
Kew Gardene, apie 38 žmo
nės matė, bet ^niekas negel
bėjo.

Katalikų profesorius apie 
JAV užsienio politiką

New Yorkas. — Gegužės 
6 dieną “The New York 
Times” išspausdino laišką 
prof. Gordono C. Zahno, ku
ris moky t o j a u j a Loyola 
universitete ir yra parašęs 
knygą “Vokietijos katali
kai ir Hitlerio karas.”

Profesorius rašo, kad rin
kiminėje kampanijoje De
mokratų ir Respublikonų 
partijų vadai veda kursty
mo politiką prieš Kubos 
respubliką, Pietų Vietnamo 
liaudį ir socialistines vals
tybes. Profesorius stebisi, 
kaip Jungtinių Valstijų 
vyriausybė gali reikalauti 
kitų valstybių, kad jos lai
kytųsi tarptautinių teisių, 
kuomet jos pačios kišasi į 
kitų šalių vidaus reikalus.

Profesorius rašo, kad bu
vusio prezidento brolis Dr. 
Miltonas Eisenhoweris siū
lo suorganizuoti užsienyje 
“Kubos valdžią,” nes būk 
buvimas tokios valdžios 
veiktų į kubiečius nuversti 
dabartinę Kubos valdžią. 
Profesorius sako, kad Ei
senhoweris neturi logikos, 
nes Jungtinės Valstijos tu
ri savo pusėje Pietų Viet
namo valdžią, o ar tas su
mažiną vietnamiečių kovą 
prieš JAV politiką? Kaip 
žinome, tai ne.

Kiti karštuoliai sako, kad 
jeigu Kuba nušautų Jung
tinių Valstijų šnipišką lėk
tuvą, tai JAV turėtų Ku
bą bombarduoti. Profeso
rius rašo, kad toks Jungti
nių Valstijų elgesys būtų 
išstojimas prieš tarptauti
nes teises, ir tai būtų ant 
Kubos užpuolimo karas. Jis 
sugretina tą su kitu tarp
tautiniu įvykiu. Kubos kri
zės metu, rudenį, 1962 m., 
Tarybų Sąjunga reikalavo, 
kad Turkija įsileistų jos in
spektorius tikrinimui, ar 
tikrai iš Turkijos Jungti
nės Valstijos išvežė savo 
raketas. Turkija atsisakė.

NATO ir JAV veikla 
prieš Kubą

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų Valstybės sekreto
rius D. Ruskas puolė Angli
ją už prekybą su Kuba, 
ypatingai už pardavimą 300 
autobusų, ir Prancūziją už 
pardavimą traukinių vilki
kų. Ruską palaikė pora ma
žų valstybėlių.

Anglijos Užsienio reikalų 
ministras R. A. Bitleris pa
reiškė, kad ji negali priim
ti JAV diktato prekybos 
reikaluose.

Londonas. — Anglijos 
premjeras parlamento na
riams sakė, kad ji negali 
sekti JAV prekyboje boiko
tuodama Kubos.

Sydney, Australija. — 
Virš 2,000 studentu demon- 
stravo prie JAV konsulato 
smerkdami negrų persekio
jimus.

Kas gi būtų buvę, jeigu 
TSRS būtų siuntusi virš 
Turkijos,savo šnipišk.us 
lėktuvus, o turkai juos bū
tų nušovę?

Kaip žinome, tai Tarybų 
Sąjunga savo lėktuvų šni- 
pavimui virš Turkijos ne
siuntė, tai kodėl Jungtinės 
Valstijos turi siuntinėti sa- 
vo šnipavimo lėktuvus virš 
Kubos, o jeigu ji juos nu
šautų, tai tada bombarduo
ti Kubą?

Profesorius Zahnas pasi
sako prieš jėgos vartojimą. 
Jis stoja už tai, kad vi
sus tarptautinius nesusipra
timus reikėtų išspręsti dip
lomatijos keliu.

Harlemo negrai ir 
pagalbos reikalai

Washingtonas. — Paga
liau JAV federalinė vyriau
sybė paskyrė 110 milijonų 
dolerių pagalbai Harlemo 
jaunuolių. Harleme gyvena 
apie 600,000 negrų. Jie yra 
ankštai susikimšę. Vargas 
ir skurdas gimdo ir daug 
prasikaltimų.

New Yorkas. — Miesto 
policija pasiuntė į Harlemą 
apie 40 slaptų negrų polici
ninkų sekimui tų elementų, 
kurie organizuoja jaunuo
lių gaują ir kursto prieš 
baltuosius.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 44 ŽMONĖS

Dublinas, Calif. — Apie 
6,000 pėdų aukštyje ore kas 
tai pasidarė su Pacific Air- 
lin e s kompanijos “F-27” 
lėktuvu, kuris nukrito. Ne
laimėje žuvo 41 keleivis ir 
3 įgulos nariai. Nelaimė 
įvyko netoli nuo San Fran
cisco miesto.

Detroitas. — Automobi
lių gaminimo kompanijos 
tarsis su negrų organizaci
jomis.

Indija vis prieštarauja 
Kašmyro sutvarkymui

New Delhi. — Nehru ir 
kiti Indijos valdininkai vis 
prieštarauja leisti Kašmy
ro žmonėms plebiscito bal
savimų keliu sureguliuoti 
Kašmyro reikalus. Mat, 
ten gyvena tris kartus dau
giau žmonių, kurie stoja už 
to ploto prijungimą prie 
Pakistano. Todėl tarp In
dijos ir Pakistano ir vėl pa
sitarimai nedavė rezultatų.

Po U metų išlaikymo In
dijos kalėjime buvo paleis
tas kašmyriečių vadas 
Sheikas Mohammedas ’Ab- 
dulląhas. Nehru, paleidęs 
jį iš kalėjimo, bandė pa

J. Valstijos, NATO 
ir De Gaulle

i Washingtonas.—Prancū
zijos prezidentas De Gaul
le ištraukė prancūzus kari
ninkus iš NATO karo lai
vyno komandos. Kodėl? 
Ar jis nori sugriauti NA
TO? Nieko panašaus.

Prancūzija armijos divi
zijų daugiau laiko Vakarų 
Vokietijoje, negu Anglija. 
Reiškia, ji dalyvauja NA
TO komandoje. Jis sako, 
kad JAV sąjungos jėgas 
komanduoja, kaip jos nori. 
De Gaulle reik a 1 a u j a ir 
Prancūzijai balso.

i VĖLIAUSIOS ŽINIOS
i

Washingtonas. — JAV 
Gynybos sekretorius Ro
bertas McNamara ir vėl va
žiuos į Pietų Vietnamą ka
ro reikalais prieš partiza
nus.

Prezidentas Johnso n a s 
sakė, kad Valstybės sekre
torius Ruskas NATO posė
dyje bandys įtraukti dau
giau valstybių į karą prieš 
partizanus.

Paryžius. — NATO už
sienio reikalų ministrų su
važiavime Deanas Ruskas, 
JAV Valstybės sekretorius, 

* reikalavo, kad kiti NATO 
nariai daugiau finansiniai 
prisidėtų prie NATO palai
kymo. Tai senas JAV rei
kalavimas, bet jis tik reika
lavimu ir pasilieka. Jungti
nės Valstijos suorganizavo 
NATO, jos ir finansinę naš
tą neša.

Į ________________ .

Londonas. — Sulaukęs 73 
metų amžiaus mirė politinis 
veikėjas James Griggas.

Havana. — Anglų firma 
Leyland Motor Co. parduos 
Kubai dar 500 autobusų.

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristai sušaudė 
trečią Ngi Dinh Diemų bro
lį —Coną.

i ------------- -—
i Norfolk, Va. — Du karo 
laivai, naikintojas “Deca
tur” ir lėktuvnešis “Lake 
Champlain” susidūrė. “De
catur” daug nukentėjo.

traukti jį į savo pusę, kad 
jis veiktų už ginčijamos te
ritorijos prijungimą prie 
Indijos, bet kašmy r i e č i ų 
vadas nesutiko.

Prieš Indijos norą Pakis
tanas iškėlė Kašmyro rei
kalą Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje. Jis siūlo, 
kad į tarybos pasitarimus 
būtų pakviestas S. M. Ab- 
dullahas.

Pakistanas ir Kinija jau 
sureguliavo savo sienos rei
kalus Kašmyre. Jie nesu
reguliuoti yra tik tarp In
dijos ir Kinijos, Indijos ir 
Pakistano.

ŽUVYS. NUODAI ir 
PELNAI

New Orleans.—JAV Svei
katos ir Maisto departa
mentas sako, kad Mississip
pi upėje milijonais žuvys 
dvesia nuo endrino nuodų, 
kuriuos medvilnės ir cukra
nendrių augintojai vartoja 
apipurkštimui.

Chemikalai endrin gami
nami Velsicol Chemical 
Corp., Memphis mieste. 
Kompanija tuojau pareiškė, 
kad “endrin yra nepavojin
gas.”

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas grasino 
Kubai.

San Francisco, Calif. — 
Lėktuvo nelaimėje žuvo 44 
žmonės, nes Frank Gonza- 
las nušovė lėktuvo vairuo
toją. Gonzalas pirm išskri
dimo buvo apsidraudęs ant 
$60,000.

Bona. — Manoma, kad 
pabėgęs nacis kriminalistas 
Hansas W a 11 e r i s Zech- 
Nenntwich yra Jungtinėje 
Arabų Respublikoje. Vaka
rų Vokietija reikalaus iš
duoti jį. 

Į, ,
Tokio. — Į Japoniją at

vyks TSRS veikėjas A. Mi- 
kojanas.

Sulaukęs 86 metų mirė 
Nomura, buvęs Japonijos 
ambasadorius Washingtone 
metu Japonų užpuoli m o 
Pearl Harbor.

Kairas. — Egipte iškil- 
į minga! buvo sutiktas 
Chruščiovas ir su juomi at
vykusi TSRS veikėjų gru
pė.

Washingtonas. — JAV 
užšaldė Šiaurės Vietnamo 
visus įdėlius.

Kansas City. — Jau su
kako 80 metu buvusiam 
JAV prezidentui Harry 
Trumanui.

Londonas. —Katalikų ar- 
; kivyskupas J. C. Heenan sa
ko, kad bent koks apsisau
go j imas nuo nėštumo, tai 

; yra “prieštaravimas d i e- 
! vui”.
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PREZIDENTAS JOHNSONAS pasiuntė senatorių 
Fulbrightą į Europą, kad jis tartųsi su Turkijos ir Kip
ro (Cypruso) valdžiomis taikos reikalais.

Kaip žinia, Turkija dar vis grūmoja karo pradėjimu 
prieš Kiprą, jei Kipre “turkai bus persekiojami.”

Taip, padėtis Kipre yra nerami. Turkai, kurių Kip
re yra didelė mažuma, priešinasi pakeitimui šalies kons
titucijos, pagal kurią jie, turkai, turi veto teisę. Gi grai
kai reikalauja konstituciją keisti, nes ji, esamoji kons
titucija, neleidžianti laisvai tvarkyti šalies reikalus.

Daugelis politinių stebėtojų netiki, kad senatoriui 
Fulbrightui pavyks abi šalis sutaikyti.

Senatorius ten buvo pasiųstas po to, kai graikai 
Kipre ir Graikijoje pradėjo smarkiai protestuoti prieš 
JAV. Jie kaltina Washingtona pataikavimu Turkijai.

Politiniai stebėtojai mano, kad anksčiau ar vėliau 
Turkija iškels Kipre savo ginkluotas jėgas, kurios pra
dės mušti graikus. Graikai netylės — jie šauksis talkos 
iš Graikijos. Ir štai kaip gali prasidėti karas, į kurį il
gainiui gali įsivelti ir kitos šalys.

Turkija ir Graikija, kaip žinia, priklauso NATUI, 
bet šiandien jos tarp savęs “santykiauja” kaip didžiausi 
priešai.

K. KAVECKAS— 
PROFESORIUS

Savaitraštis “Literatūra 
ir menas” praneša: ,

Visasąjunginė Aukštoji ate
stacinė komisija už pedagogi
nę ir meninę - kūrybinę veiklą 
Konradui Kaveckui pripažino 
mokslinį profesoriaus vardą. 
LTSR Meno institute (Konser
vatorijoje) K. Kaveckas — 
respublikos liaudies artistas, 
žinomas mūsų kompozitorius, 
dirigentas — cįėsto choro di
rigavimą ir chorvedybą.

K. Kaveckas, be kitko, 
yra sukūręs eilę populiarių 
dainų, kurias dainuoja ir 
mūsų chorai Amerikoje.

Sveikiname naująjį profe
sorių !

Įkaitinti
NASSAU APSKRITIS čia pat, Niujorko miesto pa

nosėje. žmogus, pasukęs į rytus nuo Manhattan©, per
važiuoja Queens apskritį ir tuojau atsiduria Nassau ap
skrityje, kur pastaruoju metu priaugo daug miestelių, 
besiliejančių į vieną miestą. Tai stambi suburbi j a—prie
miestis.

Ir štai minėtoje apskrityje, kur daugumoje gyvena 
vidurinės klasės žmonės, įkaitinama 39 asmenys; jie kal
tinami užsiimdinėję prostitucijos bizniu. Įkaitintos ir 
tūlos moterys, ištekėjusios ir turinčios šeimas—vaikus 
ir vyrus. Jos kaltinamos kitų moterų bei merginų ver
bavimu prostitucijai, joms primetama tai, kad ir jos pa
čios užsiiminėjo parsidavinėjimu kitiems vyrams. Įkai
tinta ir kai kurios biznio įstaigos bei jų savininkai—vis 
tuo pačiu kaltinimu. Kaltinimus atliko grand džiurė; 
dabar vyks įkaitintųjų teismų procesai.

Kodėl visa tai?
Kai kurios moterys—vaikų motinos—pasakoja, kad 

jos užsiimdinėjo prostituciniu bizniu dėl to, kad jų vy
rų algos “nepadengia išlaidų”; jos buvę verčiamos “už
sidirbti iš šalies.”

Prastas biznis, ne koks pasiteisinimas! Bet taip 
esama. Kada kalbame apie jaunamečius padykėlius, tai 
ką galima pasakyti apie senius padykėlius ?!

Ruošia amuniciją
AMERIKOS PREZIDENTINIU O S E linkimuose 

dažnai stveriamasi visokių priemonių, kad tik kaip nors 
savo oponentą nugalėti.

Šiuo metu kai kurie respublikonai per vieną savait
raštį jau pradėjo demonstruoti savo “priemones” prieš 
prezidentą Johnsoną. Du, girdi, nusikaltimus Johnso- 
nas padaręs: kadaise jis Teksu valstijoje, vairuodamas 
automobilį, lėkė devyniasdešimt mylių per valandą. Tai 
Viena nuodėmė. Kita: aną syk Washingtone jis pakėlė 
už ausų du savo šuniukus ir laikė pakėlęs kol tie sucypė.

Dar vienas, kai kurių nuomone, prezidento nusikal
timas: jis pokalbiuose neretai pavartoja “stipresnį žodį.”

Mums rodosi, kad šitie Johnsono “nusižengimai” 
mažiausiai turėtų rūpėti. Tenka stebėti ne tai; tenka 
stebėti, kaip prezidentas elgiasi valstybiniuose reikaluo
se—tarptautiniuose ir naminiuose. Tai yra svarbiausia!

Siaurinti Centrinį Parką?
ANĄ DIENĄ Niujorko miesto Real Estate komisi- 

jonierius Lazarus viešai pasiūlė Centralinio parko dalį 
užleisti gyvenamiesiems namams statyti. Tai drąsus ir, 
sakysime, blogas siūlymas.

Niujorko miesto Centralinis parkas—miesto pažyba. 
Jį reikia saugoti ir gražinti. Parką reikia apvalyti nuo 

• žmogžudžių, nuo vagių, nuo bomų ir nuo moterų prie
vartautojų. Reikia šį ir kitus miestavus parkus padaryti 
saugius, kad žmogus — anksti ar vėlai — galėtų juose 
susirasti, po sunkau darbo, poilsio ir atdūsio.

Gyvenamiesiems namams statyti vietos užtenka; 
reikia eliminuoti lūšnynus, o jų vieton statyti gerus, nau
jus namus.

J. PALECKIS APIE 
GEGUŽES PIRMĄJĄ

Šių metų Gegužės Pirmo
ji jau praėjo, bet įdomu kai 
ką sužinoti, kaip seniau ši 
Tarptautinė darbo žmonių 
šventė veikė į kitus... Štai 
Justas Paleckis rašo (š. m. 
balandžio 30 d. “Lit ir Me
nas” laikrašty) apie savo 
“pažintį” su Gegužės Pir
mąja. Straipsnis labai įdo
mus, ir mes čia paduosime 
kai kurias jo ištraukas.

Daug minčių, daug prisimi
nimų, rašo jis, sukelia Gegu
žės Pirmoji kiekvienais me
tais, o šiemet ypatingai. Pa
kaktų rašiniui medžiagos tik 
prisiminus tai, kad sukanka 
trys ketvirtadaliai šimtmečio 
nuo II Internacionalo Pary
žiaus kongrese priimto istori
nio nutarimo dėl Gegužės Pir
mosios, kaip darbo žmonių 
tarptautinio solidarumo die 
nos. O kaip galime užmiršti 
tai, kad šiemet sutampa dvie
jų lemtingų žmonijos istorijo
je įvykių sukaktuvinės datos 
—50 metų nuo pirmojo ir 25 
metai nuo ąptrojo pasaulinip 
karo pradžios. Tų siaubingų 
įvykių sukaktis reikalauja, 
kad šių metų Gegužės Pirmą
ją visi geros valios žmonės 
ypač garsiai keltų balsą prieš 
naujų karų ruošimą, su dar di
desniu pasiryžimu, atkakliai 
kovotų už taiką.

Noriu pasidalinti kai ku
riais atsiminimais, susijusiais 
su Gegužės Pirmąja. Lygiai 
prieš 30 metų—1934 metais— 
man teko pirmą kartą matyti 
šią didingą šventinę manifes
taciją Maskvoje. Patekau ten 
su Lietuvos žurnalistų grupe, 
tarybinei žurnalistų organiza
cijai pakvietus.

Su Maskva jau buvau pažįs
tamas iš pirmosios kelionės į 
Tarybų Sąjungą 1933 metais 
sausio mėnesį, kai kartu su pi
anistu ir kompozitoriumi Ba
liu Dvarionu lankėmės darbo 
žmonių valistybės sostinėje. 
Bet buvo nepaprastai įdomų 
pamatyti didingą džiaugsmo 
šventę garsiojoje Raudonojoje 
Aikštėje, pirmosios socialisti
nės valstybės sostinėje, kur 
karščiausiai plakė viso pasau
lio proletariato širdis.

Buržuazijai viešpataujant, 
Gegužės Pirmąją Lietuvoje 
bet kokios viešos iškilmės ir 
eisenos gatvėse buvo drau
džiamos. Tačiau aktyvūs re
voliucionieriai, Lietuvos Ko
munistų partijos vadovaujami, 
Kaune ir kitur Gegužės Pir
mąją susiburdavo, iškeldavo 
raudonas vėliavas, skelbdavo 
kovos šūkius. Kaip ir caro lai
kais, kiekviena tokia demonst
racija būdavo Lietuvos buržu
azinės policijos žiauriai tram
doma kumščių ir “bananų” 
smūgiais, šimtų žmonių suėmi
mais. Kauno Laisvės Alėja 
dažnai buvo aplaistoma dar
bininkų krauju, kai Gegužės 
Pirmąją darbo žmonės išeida
vo į gatves reikalauti sau tei
sių ir laisvės. Vis dėlto Lie
tuvos proletariato avangardas 
savo kovos žygiais ir įvairaus 
pobūdžio pareiškimais primin
davo tą dieną buržuazijai, 
kad jos viešpatavimas ne ami- 
žinas, kad darbo žmonių jėga 
gyva ir budri.

Kauniečiai 'prisimena, kaip 
G'egužės Pirmąją pro daugelį 
atdarų langų demonstratyviai
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tai, 
ra-

Tą dieną klausytis radijo iš 
Maskvos būdavo plačiai papli
tusi tradicija.

Nepaprastai susijau d i n ę s 
1934 m. Gegužes Pirmąją sto
vėjau užsieniečiams skirtoje 
tribūnoje Raudonojoje Aikš
tėje. Savo akimis mačiau 
apie ką tekdavo tik per 
diją išgirsti.
štai jau ir paradas

. . .štai jau ir parado pra
džia. Girdime ne tik pasagų 
caknojimą Raudonosios Aikš
tės akmenimis, bet ir matome 
garsųjį tarybinį karo vadą, K. 
Vorošilovą, išjojusį iš Krem
liaus Spaso vartų, o paskui be
sisveikinantį su išsirikiavusio
mis raudonarmiečių kolono
mis.

O koks didingas vaizdas, 
kai tos kolonos sujudo ir ce
remonialiniu maršu peržygia- 
vo pro tribūnas, iš kurių 
skambėjo plojimai ir sveikini
mo šūkiai. Galingą įspūdį pa
darė gausi karinė technika — 
tankai, šarvuočiai, įvairių rū
šių patrankos, o taip pat gar
siosios “tačankos,” kurios su
vaidino svarbų vaidmenį pilie 
tiniam kare. Praskrido tarybi
niai lėktuvai.

Atkreipiau dėmesį į tai, 
kaip įdėmiai stebėjo karinį 
paradą užsienio diplomatai ir 
kariniai atstovai. Juk tai ne 
šiaip sau karinė technika. Ją 
pagamino socialistinė valsty
bė, vos prieš keletą metų pa
siryžusi išeiti iš industrinio ir 
techninio atsilikimo. Tik prieš 
metus buvo užbaigtas pirmojo 
penkmečio plano vykdymas, 
atliktas per ketverius metus, 
ir tarybiniai žmonės pradėjo 
vykdyti antrąjį penkmečio 
planą. Paradas ryškiai pade
monstravo tarybinių penkme
čių laimėjimus karinės pra
monės pakilimo srityje.

Atsimenu, kaip tą vakarą 
teatre klausėmės pranešimo 
apie Gegužės Pirmąją. Prane
šėjas, tarp kitko, kalbėjo apie 
paradą ir priminė didelį skir
tumą su pirmųjų pokarinių 
metų kariniais^ paradais, kada 
technika dar buvo menka.

Milžinišką įspūdį padarė 
liaudies manifestacijos vaiz
das, kada į aikštę įsiliejo 
Maskvos darbo žmonių kolo
nos su raudonomis vėliavomis, 
kurių buvo ištisa jūra. Plaka
tai ir digramos skelbė šūkius 
apie artimiausius uždavinius, 
apie antrojo penkmečio plano, 
vykdymo laimėjimus, apie 
reikalą kovoti už taiką, prieš 
militarizmą ir fašizmą, tada 
jau įsigalėjusį ne tik Italijoje, 
bet ir Vokietijoje bei sieku
si skleisti savo ideologiją į ki
tus kraštus, šaižios karikatū
ros pliekė militaristinių vals
tybių agresyvius kėslus ir fa
šizmo siautėjimą.

žiūrint į tą tarybinės liau
dies džiaugsmo, pergalės ir 
pasiryžimo demonstr a c<i j ą , 
galvoje sukosi prisiminimai, 
susiję su Gegužės Pirmąja.
O kaip buvo Rygoje?

Kadangi augau Rygos prie
miestyje, kur gyveno darbi
ninkai, nuo vaikystės dienų 
prisimenu 1905-1907 metų re
voliucijos įvykius, kada Gegu
žės Pirmą j ai, kuri carizmo lai
kais būdavo pažymima pagal 
senąjį kalendorių balandžio 
18 d.

Užtat giliausias įspūdis vi
sam g y v e n i'm ui pasiliko iš 
grandiozinių 1917 metų Ge
gužės Pirmosios demonstraci
jų Rygoje, kuri tada buvo pa
frontės miestu.
kartą šventėme šią šventę 
laisvai. -
minios, kuriose civilių kolonos 
ėjo pakaitomis su karių ko
lonomis. Eidamas su lietuvių 
darbininkų kolona, tada klau
siau daugelio įvairių kalbėto
jų karštų kalbų, jų tarpe lie
tuvių bolševikų Samulionio ir 
Paulavičiaus. Jie kalbėjo apie 
reikalą nenusileisti buržuazi
jai ir tęsti proletariato kovą 
ligi socialistinės revoliucijos 
pergalės.

Dar viena man neužmiršta
ma Gegužės Pirmoji — 1919 
metais, taip pat Rygoje, kuri 
tuomet buvo Tarybų Latvijos 
sostinė. Revoliucinės Rygos 
darbo žmonės, jų tarpe gana 
gausus lietuvių darbininkų bū
rys, didingai demonstravo sa
vo entuziazmą, jėgą ir pasiry
žimą. Bet kartu jau gniaužė

Tada pirmą

Milžiniškos žmonių

“Visų šalių proletarai, vie
nykitės!” Šis kovinis Ko- 
nistų partijos Manifesto šū
kis aidi šią Gegužės Pir
mąją Vilniuje, Kaune ir ki
tuose Lietuvos ir visos Ta
rybų Sąjungos miestuose. 
Jis sklinda iš tarybinės 
liaudies širdies.

Kaip laikraščio “Vorker” 
korespondentas, aš turėjau 
puikių progų pažvelgti į ta
rybinę žmonių širdį. Susi
tikdavau su jais gamyklose 
ir fabrikuose, pietaudavau 
jų butuose, sėdėdavau su 
jais profsąjungų salėse ir 
sporto festivaliuose, daly
vaudavau darbininkų susi
rinkimuose. Esu keliavęs 
po didžiulę Tarybų Sąjun
gos teritoriją nuo Taškento 
iki Vilniaus. Tarybinės liau
dies d~”bai, jos užmojai 
man pair.o milžinišką įspū-

skaudus jausmas del to, kad 
Tarybų Lietuvos sostinė Vil
nius buvb prieš dvi savaites 
Pilsudskio legionų užimta, o 
juodosios reakcijos bei inter- 
ventų karinės jėgos jau buvo 
prasiveržusios ligi Jelgavos 
(Mintaujos) — taip arti Ry
gos. • :

Skausmingai prisiminiau tų 
pat metų‘gegužės 22 d., kai 
fon der Golco vokiečių “gele
žinės divizijos,” Belgijos lan- 
desvero ir “šviesiausiojo knia- 
ziaus” Lyveno baltagvardiečių 
pulkai įsiveržė į Rygą ir tūks
tančių nužudytų darbininkų 
krauju užliejo jos gatves.

O paskui — buržuazijos 
viešpatavimo dešimtme č i a i , 
kada Gegužės Pirmoji tapo 
vėl sunkios darbo žmonių ko
vos, ir vilties diena. . .

Tuomet, 1934 metais, ste
bint tarybinės liaudies džiū
gavimą Rudonojoje Aikštėje, 
negalėjo nedingtelėti mintis: 
kada gi laisvasis Gegužis pra
vers vartus į Lietuvą? Atro
dė, kad tai dar tolima, sunkiai 
įvykdoma svajonė...

Praėjo šešeri metai nuo tos 
neužmirš tamos dienos. Su 
1940 metų vasaros audromis 
ir perkūnijomis prasmego 
Lietuvoje fašizmo šia u b a s . 
Lietuvos dangus nušvito, dar
bo liaudžiai, paėmusiai valsty
bės vairą į savo rankas. Kaip 
didžiosios vieningos tarybinių 
tautų šeimos nariai, Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės pirmą 
kartą laisvai ir didingai 1941 
metais šventė Gegužės Pirmą
ją. Nepaprastu stebuklu at
rodė toks ramus 
Lietuvos perėjimas 
azinės santvarkos į 
nį pasaulį.

Tačiau juodosios 
varnai ruošė dar vieną baisų iš
bandymą. Hitleriniai banditai 
su savo lietuviškais sėbrais na- 
cionalžudikais kraujo klanais 
užliejo Lietuvos žemę. Reikėjo 
milžiniškų pastangų ir di
džiausių aukų, kai broliškų 
tarybinių tautų sujungtomis; 
jėgomis buvo sutriuškintas fa
šistinio žvėries nugarkaulis, 
šių metų liepos mėnesį minė-, 
sime 20-metį tų džiugiųjų die
nų, kai prasidėjo Tarybų Lie
tuvos išvadavimas. Dabar jau 
dvidešimtą kartą, pradedant 
neužmirštamais 1945 metais, 
laisvai švenčiame tą džiugiąją 
pavasario ir naujų vilčių, nau
jų laimėjimų šventę.

bekraujis 
iš buržu 
socialist!-

reakcijos

KLERIKALAI 
DŽIAUGIASI

Čikagos marijonų laikraš
tis džiaugiasi tuo, kad 
“Brazilija valo savo kiemą.” 
Tik pasiklausykite:

Reikia pasakyti, kad šiuo 
metu Brazilijos gyvenimas 
virte verda. Jis tvarkomas kie
tos rankos. Tuo tarpu jos vy
riausybės kabinetas veikia lyg 
būtų karinė organizacija. Yra 
nustatyta ryški linja, kas ką 
turi veikti. Jaučiamas val
džios autoritetas. Jaučiamas 
ir valdžios pareigūnų atsako- 
mingumas ne tik tiesioginei 
savo vadovybei, bet ir visam 
kraštui. Buvusiojo prezidento 
Goularto darbų metodų nei 
ženklo jau nebeliko.

Kaip žinia, Braziliją šian
dien valdo armijos genero
lai, smurtu nuvertę konsti
tucinę krašto valdžią, ku
riai vadovavo prezidentas 
Goulart.

“Valymą kiemo” reikia 
taip suprasti: tūkstančiai 
braziliečių, kiek tiek pažan
gesnių žmonių yra sukišta į 
kalėjimus bei koncentraci
jos stovyklas. Generolas 
Blanco, apsiskelbęs šalies 
prezidentu, šalį veda į dar 
baisesnę padėtį, — į vargą, 
į skurdą.

Džiaugtis tokia valdžia, 
tokia santvarka tegali tik 
liaudies priešai, kuriems ne
rūpi darbo žmonių labas.

Budapeštas.— TSRS am
basadorius apsilankė pas 
Belą Kūno našlę ir jai įtei
kė jos vyro reabilitacijos 
dokumentus. Jis žuvo 1938 
metais, Stalino asmens kul
to metu.

kai vaikščiojau
gatve Serpu-

respublikose 
atsimena Džo-

kaip karo korespondentas 
pilietiniame kare. Ispanai l 
gynėsi nuo fašistų tary/hį* 
niais ginklais, tarybinių pa
triotų padedami. Atvykęs į 
Tarybų Sąjungą, sutikau 
daug šių įnirtingų mūšių 
veteranų. Jų tarpe nema
ža drąsių žmonių iš Pabal
tijo respublikų. Dar labiau 
pamilau lietuvius, sužino
jęs, kad daugiau kaip šim
tas lietuvių laisvanorių nu
vyko į Ispaniją ginti jos nuo 
Hitlerio agentų.

Karui pasibaigus, simpa
tijos kovojantiems Ispani
jos patriotams neišblėso. 
Ši meilė tebėra tokia pat 
liepsninga. Kaip gerbia ta
rybiniai žmonės Dolores 
Ibaruri, Ispanijos Komunis
tų partijos pirmininkę! 
Stovėjau susikaupęs prie 
paminklo jos sūnui, kuris 
krito mūšyje ties Volgogra
du. Girdėjau per radiją 
pakartotus Nikitos Chruš
čiovo žodžius, kuriais ' $s 
kreipėsi į diktatorių Fran
ką, ragindamas jį palikti 
gyvybę Chulianui Grimau, 
nuteistam mirti ispanų ko
munistui.

Tarybinė liaudis išreiškia 
savo internacionalinį soli
darumą daugeliu būdų. Štai 
Odesos dokininkai krauna 
laivus su siunta Kubai. Šie 
kroviniai — lyg kraujas to
limąją! socializmo šaliai. 
Ne kartą buvau susitikęs 
su Kubos studentais, kul’ie 
Lumumbos vardo universi
tete ruošiasi būti inžinie
riais. Jaučiau gilią tarybi
nės liaudies meilę Kubai, 
kai minios užtvindė Lenino 
stadioną, pasirodžius Fide
liui Kastro. 1

Aš girdėjau Kastro pasa
kojant, kaip Tarybų Sąjun
ga išgelbėjo Kubos revoliu
ciją tarybine nafta, tarybi
niais ginklais ir pirkdama 
cukrų. Kastro balse virpė
jo susijaudinimas, kai jis 
kalbėjo apie Tarybų Sąjun
gos pažadą ginti Kubą viso
mis priemonėmis. Kastro 
mums pasakė, kad jis neži
no gražesnio internacionali
nio solidarumo pavyzdžio, 
kaip šitą. Šmeižikai, kurie 
meluoja apie Kubos “išda
vimą”, turėtų pagalvoti a- 
pie Kastro žodžius.

Tarybų Sąjungos so lig
inimą su Afrikos tautomis 
mato visas pasaulis. Už 
prezidiumo stalo sėdasi Ni
kita Chruščiovas ir Ogin- 
gas Odingas, Kenijos vi
daus reikalų ministras. Kai 
aš rašau šiuos žodžius, Al
žyro prezidentui Achmedui 
Ben Belai atvykus į Mask
vą, surengtos tikros ovaci
jos.

Šis solidarumas padėjo 
Alžyro liaudžiai iškovoti 
laisvę. Jis padeda jai vys
tyti savo ekonomiką. Daug 
kitų Afrikos ir Azijos šąjjįų 
tampa savarankiškomis ta
rybinėmis liaudies solidaru
mo dėka. Kartu Azijos, Af
rikos ir Lotynų Amerikos 
šalių draugystė Tarybų Są
jungai bei kitoms socialisti
nėms šalims.

Socialistinė santvarka 
puikiai pasiteisino. Tai 
ypač ryšku Pabaltijo respu
blikose, kur produkcija 
daug kartų padidėjo nuo tų 
laikų, kai pabėgo Smetonos, 
ulmaniai ir kiti fašistiniai 
vadeivos. Labai laimingas 
esu, kad galiu būti Tarybų 
Sąjungoje tuo metu, kai jo
je vyksta milžiniški pakili
mai pramonėje, žemės ū.ky- 
je. Žinau—šie ekonominiai 
laimėjimai padeda užtik
rinti taiką.

Visų pirma sujaudino ta
rybinės liaudies meilė ir pa
garba geriausiems ameri
kiečių tautos sūnams ir du
kroms. Mūsų didvyriai 
Amerikoje yra taip pat ir 
tarybinės liaudies didvyriai. 
Mačiau, kaip jie gerbia drą
sius negrus, kovojančius už 
laisvę Alabamoje ir Misisi- 
pyje.

Su kokia meile, rūpesčiu 
tarybinė liaudis rūpinosi 
susirgusiu Viljamu Z. Fos- 
teriu, buvusiu Amerikos 
Komunistų partijos pirmi
ninku ir žymiausiu profsą- 
jinginių vadovų Amerikos 
istorijoje. Jam mirus, ma
čiau dešimtis tūkstančių ta
rybinių vyrų ir moterų, su
sirinkusių jį pagerbti Mas
kvos Raudonojoje aikštėje. 
Pats Nikita Chruščevas sto
vėjo garbės sargyboje prie 
Amerikos Komunistų parti
jos vadovo karsto.

“Visų šalių proletarai, vie
nykitės!” Ši nemirtinga 
idėja įkvėpė tarybinę liau
dį, kai ji rūpinosi Henriu 
Vinstonu, didvyrišku negrų 
lyderiu, komunistu. Henris 
Vinstonas apako amerikie
čių kalėjime, ir rasistai ti
kėjosi, kad jis nebegalės ko
voti už negrų teises. Bet ta
rybinė liaudis padėjo. TS
KP Centro Komiteto kvieti
mu Henris Vinstonas atvy
ko į Tarybų Sąjungą. Jį gy
dė tarybiniai mokslininkai. 
Dažnai aplankydavau jį, ir 
mačiau, kaip jam grįžta jė
gos, regėjimas. Manoma, 
kad jo sveikata dar page
rės, kai jis vėl grįš toliau 
gydytis.

“Visų šalių proletarai, 
vienykitės!” Šis kovinis šū
kis atvedė mano tėvynainį 
Džoną Ridą į Petrogradą 
Spalio revoliucijos išvaka
rėse. Šis šūkis raudona gi
ja eina per visą jo kūrinį— 

(“Dešimt dienų, kurios su
krėtė pasaulį”, taip sužavė
jusį Leniną. Dar šiandien 
tarybinė liaudis saugo sa
vo širdyje Džono Rido at
minimą. Aš tai jaučiau 
Džono Rido atminimui pa
gerbti surengtuose mokslei
vių ir rašytojų susirinki
muose Maskvoje. Mane 
gaubė ši tarybinių žmonių 
šiluma, 
Džono Rido 
chove.

Pabalti jos 
žmonės irgi 
ną Ridą. Rygoje susitikau 
su veteranu, kuris lydėjo 
mano tėvynainį per Pabal
tijo miškus, kai jis turėjo 
atlikti vieną revoliucinę už
duotį. Otui Mileriui tai te
bėra brangiausias prisimi
nimas.

“Visų šalių proletarai, 
vienykitės!” Ką reiškia ši 
idėja, aš gerai supratau ta
da, kai nuvykau į Ispaniją

Amerikinis
Art Shields, 

korespondentas 
Tarybų Sąjungoj



Pirmoji mano naktis Panamoje
III

JPaskutiniame straipsnyje 
“Kodėl ir kaip man teko 
vykti į Panamą” rašiau, kad 
jau palieku M i am i o aero
dromą. Dabar parašysiu, 
kaip atrodė Panama tą 
ankstyvą 1959 metų rugsė
jo 16-os rytą.

Pati nakties b 1 a n d u m a. 
Dangus giedras. Lėktuvas 
pakibo tarp žvaigždėto dan
gaus ir švelniai ošiančios 
Karbų jūros. Ji, mėnesie
noje, byloja kažkokias ten 
tropikos paslaptis. Pietinė 
žvaigždė priekyje, lyg mė
lynakė mergužėlė, koketiš
kai mirkčioja. Laikas nuo 
laJko ir plačiaveidis mėnu
li^ išlįsdamas iš už nublan- 
kusio debesėlio, šaiposi.

šioj gamtos panoramoj 
taip gražu, taip gera, taip 
ramu, kad gražiausių sva
jonių vainikais, rodos, api
pūtum visą pasaulį. Tačiau, 
vykstant j svetimą šalį, pas 
nepažįstamus žmones ir į 
nežinomas gyvenimo aplin
kybes, nuotaika buvo ne ko
kia. Jaučiausi vienišas. Ne
buvo su kuo pasidalyti min
timis, ir jos nesipynė sklan
džiai.

Už pusvalandžio nuo Mia- 
mio jau skridome virš Ku
bos. Antrojo pasaulinio ka
ro metu man ten teko sta
tyti aerodromą. Havanos 
e&ktros šviesų virtinės mir
gėjo ir kvietė ten vėl stab
telėti, lyg norėdamos man 
ką naujo parodyti ir pasi
girti, tačiau tik mintimis tą 
salą perbėgau. Tas oro 
zirzlys, nardydamas tarp 
pūkinių debesėlių, zujančių 
Karibų jūros paviršiumi, 
nešė mane tolyn į pietus.

Jau ir Panamoje
Už pusketvirtos valandos 

nuo Miamio ir sumirgėjo ei
lės Panamos Tocumeno ae
rodromo šviesų. Štai aš jau 
ir čia — toje egzotiškoje ša
lyje, Panamos Respublikoje. 
Čia jos sostinė — City of 
Panama. Čia ta, lyg raištis, 
sąsmauga, kuri riša Šiaurės 
ir Pietų Amerikos žemynus. 
Čia tas garsusis Panamos 
kanalas, kuris kerta tą raiš
tį ir šimtus laivų praleidžia 
iš Atlanto į Ramųjį (Paci- 
flfe) vandenyną.

Lėktuvas nutūpė dar ge
rokai prieš aušrą. Naktis 
ir čia giedri. Nuo lėktuvo 
laiptų permečiau akimi apy
linkę. Mažai kas matosi, iš
skiriant šiaurrytyje niūk
sančią juodą kalnų virtinę. 
Dienos metu jie mėlyni. Nu
siskubinau į muitinę. Ma
žai tekratė mūsų bagažus; 
ir su dviem čemodanais aš 
atsidūriau aerodromo lau
kiamajame.

Keleivių ne per daug. Vie
ni skaito laikraščius, kiti 
sįfcduriuoia, ir dar kiti, su 
nZažais lagaminėliais ranko
se, nerimaujančiai zuja po 
aerodromo laukiamąjį. Di
džiuma jų buvo tamsiaspal- 
viai. Jų tautybes nė neban
džiau atspėti; tačiau ne visi 
jie buvo pietamerikiečiai.

Dairausi. Na, kas dabar? 
Nė gyvos dūšios iš pažįsta
mų.

Tokumeno aerod romas 
stovi apie 15 kilometrų nuo 
Panamos miesto. Gal rei
kės imti vežiką, kad mane 
nuvežtų į EI Panama Hil
ton, kur man buvo užsaky
tas kambarys. Tačiau pa
likčiau porą apyjaunių žmo- 
nw dairosi lyg ko 
ieškodami. Galop jie priei
na prie manęs ir prašneki
na. Persistato kaip Jamee 
Alexander ir Mrs. Mildred 
Alexander. Klausia, ar aš 
esu tiltų inžinierius, kurio

Daug kas buvo įdomaus 
tame viešbutyje. Bet negi 
penktą valandą ryto viską 
pamatysi. Greitai atsidū
riau aštuntame aukšte sa
vo kambaryje.

Žvilgterėjaau pro langą į 
rytų pusę. Dar tik silpna 
žymė rausvo dangaus tro- 
piškame horizonte. Prigu
liau pailsėti, nes buvau pa
vargęs; tačiau dar ilgai 
miegas neėmė. Aibės min
čių skverbėsi į vaidentuvę. 
Rūpėjo ir Panamos liaudis, 
kurios sūkuryje teks tūlą 
laiką pagyventi. Išskiriant 
šį viešbutį, nieko dar neži
nau apie Panamą. Argi ji 
bus tik maža prabangų ša
kikė skurdo jūroje?..

y

Tikrovė
Lengvai užsnūdau, bet ir 

vėl neturiu ramybės. Sap
nuoju, kad randuosi didelė
je Panamos miesto aikštėje. 
Pastatai seni, sugūžę, neda
žyti. Langų stiklai ištrupė- 
ję, Skurliais užkamšyti. Šen 
ir ten matosi geresnis pa
statas, kuriame randasi ban-

* 7 1kas arba smuklė. j
Viduryje aikštės stovi se

na, laiko apžalota, didžiulė 
Panamos katedra. Ten to-1 
liau, aikštės pietiniame kraš-1 
te, skersai gatvę randasi i 
namas, penkių pėdų aukš-! 
čio, su paauksuotų raidžių ; 
iškaba — Panamos Centra-, 
linė Smuklė.

Aikštėje, truputį į rytus 
nuo katedros, randasi būde
lė be sienų, tik su palmių 
lapais dengtu stogeliu. Ten į 
yra lioterijos lošimo įtai
sas: stiklinis kubiliukas su 
viename šone stiklinėmis 
durelėmis. Pilnas lioterijos 
bilietų. Jis sukasi ant hori
zontalės lentelės ašies. Tam
siaodis, štarkus panamietis, 
pasuka tą cilindrinį kubiliu
ką penkis kartus į vieną pu
sę ir penkis į priešingą. Su
stabdo jį durelėmis į viršų. 
Juodais, raitytais plaukais, 
didelėmis baltomis akimis, 
maža negrukė ištraukia vie
ną iš tų bilietų ir paduoda 
Starkiam tamsiaodžiui. Jis 
viešai paskelbia laimėtojo 
numerį ir dar jį užrašo ant 
juodos lentos, kabančios 
publikos akiregyje.

Žmonių pilnos apylinkinės 
gatvės, pilna aikštė ir pilni 
senų namų tarpduriai. Ka
dangi sekmadienis, jie visi 
šventiškai nusiteikę; tačiau 
jų drabužiai prasti. Didžiu
mos tų žmonių veidai išva
goti vargo ir alkio bruo
žais. Jų drabužiai tik skar
malai. Nekurie iš jų laikė 
rankose laimikio bilietukus 
ir atidžiai tėmijo numerį 
juodojoje lentoje.

Kad ir sekmadienis, bet 
lioteriios lošimo diena, ir 
bankai atdari. Laimėjusie
ji tučtuojau bėga į banką, 
iškeičia bilietą ir iš ten, bi
tele zvimbia į Cent r alinę 
smuklę. Katedros varpai 
skambina. Priekinės jos du
rys atviros. Bet žmonių ten 
matosi mažai. Matosi tik 
keletas eilių blankių žvakių 
ir suuodi dvelkiantį dvoki
mą.

Šalia katedros durų stovi 
amžiaus ir gyvenimo naštos 

; slegiama senutė. Ašaromis 
pasruvusiomis akimis žiūri 
į savo lioterijos bilietuką. 
Aš, eidamas pro šalį burbte
lėjau: “Eik į banką iškeis
ti.” Jauna panamietė, išgir
dus mane, subarė laužyta 
angliška kalba: “You, ame- 
rikano, du not make a de 
fun of de old ladi. Gif her 
something.” (Nesijuok — 
duok jai kai ką.)

Aš susigėdęs, grįžau pas 
senutę ir daviau jai pusdo-

jų įstaiga laukia. “Taip, tas 
pats,” atsakiau.

Pasirodo, jie abu iš Lan
caster, Pa. Jis — geologas. 
Ji—buvusi mokytoja. James 
r a u d onskruostis, juodbrū- 
vis, vidutinio ūgio, štarkus 
airių kilmės vyrukas. Jis 
dar tik įpusėjęs trečią de
šimtį. Jo žmona Mildred 
buvo viena iš tų kuklių, 
lieknų, grakščių brunečių, j 
Jiedu dar tik jaunavedžiai, j 
Tik Jamesas dirbs. Mildre- 
da Jamesui valgį virs; ji už 
Jamesą pora metų jaunes
nė. Abu buvo labai drau
giški ir kultūringi. Mes ne 
tik Panamoj, bet ir grįžę į, 
Jungtines Valstijas pasili
kome gerais draugais.

Jamesas paėmė vieną iš 
mano lagaminų, aš kitą ir j 
nuėjome į mūsų įstaigos 
automobilį. Jamesas mane 
klausia, ką aš čia turiu: gal 
akmenų tame lagamine. 
Mat, jam pasitaikė paimti 
lagaminą su knygomis. Jis 
man pranešė, kad mūsų bo
sas sakęs, kad man nebū
tinai reikia raportuotis į 
darbą jei būsiu pavargęs 
šiandien. Prie viešbučio 
mes draugiškai atsisveiki
nom. Aš, apgailestaudamas, 
kad sutrukdžiau jų nakties 
poilsį, nuoširdžiai padėko
jau jiems ir išsiskyrėme.

Viešbuty
EI Panama Hilton viešbu

tis vienas iš gražiausių Pa
namoj. Jo kambarių loka
cijos tokios, kad per visą 
pastatą vėsus vėjelis jaukiai 
vėdina. Panamoj vėsumas 
niekuomet ne pro šalį. Vieš
butis stovi ant kalnelio, apie 
6 hektarų plote. Jis yra 9 
aukštų, turi 600 kambarių, 
gembleriavimo salę (casi
no), turi tris restoranus, 
pustuzinį smuklių ir labai! 
brangiai išpuoštą svečių Į 
priėmimo saloną ; dvi di
džiulės banketų svetainės.

Vidaus papuošalai irgi 
skoningi ir brangūs. Sve
čių priėmimo salonas turi 
artistiškai vitražu išdeko • 
ruotas grindis, tamsiai žals
vas aksomines langų užlai
das, ir garsių tapytojų me
niškai ištapytas lubas, į ku
rias remiasi eilės marmuro 
kolonų. Visi miegamieji 
kambariai turi priekamba- 
rius ir balkonus. Kiekvie
name yra prausykla. Bal
dai patogūs ir moderniš- 
kiausio stiliaus. Banketų 
svetainės erdvios ir skonin
gai išpuoštos. Kiekviena iš 
jų turi virtuvę ir būrį bal
tais chalatais apsirengusių 
virėjų, žodžiu, šiame vieš
butyje kiekviename kampe 
ir ant kiekvieno žingsnio 
liuksusas ir prabanga. Aiš
ku, jie neprilygsta New Yor- 
ko Woldorf Astorijai arba 
Miami Beach Eden Rock ir 
Fontainebleau. Tačiau dar
bo žmogus į jį nosies neįkiš. 
Panamiečio dviejų savaičių 
uždarbis nepadengs vienos 
dienos vieno asmens iškaš- 
čių jame.

Puošniame salone apie 
penktą valandą ryto buvo 
tyku. Net ir uniformuotas 
aptarnautojų šefas, apsi
vilkęs baltu žaketu su auk
siniais antpečiais ir mėlyno
mis kelnėmis su paauksuo-; 
tais dryžiais snaudė savo 
kėdėje. Jis man atrodė kaip 
vienas iš tų generolų, kurie 
laikąs nuo laiko Pietų Ame
rikoje sukelia revoliucijas ir 
nuverčia liaudies išrinktas 
valdžias. Per ilgą laiką aš 
jo bijodavau ir eidavau į 
viešbutį pro užpakalines du
ris, iki įsitikinau, kad už de
šimtuką jis tau žemai nusi
lenks ir mandgiausiai pa
tarnaus.

leri. Ji buvo baltaodė. Pir
miau negu krūva metų ir 
gyvenimo priepuooliai ją 
prislėgė, matytis, kadaise ji 
buvo labai graži moteris. 
Aukštas ūgis, mėlynos akys, 
žili plaukai. Iš keleto jos 
sakinių pasirodė, kad ji ir 
puikiai protauja.

Ši žmogysta savo liūdno
mis akimis peržvelgė mane 
nuo kojų iki galvos, padė
kojo man už “almužną” ir 
tarė: “Geraširdis ameriko
nas. Gal žurnalistas?” No
rėjau pasakyti, kad esu in
žinierius, tačiau būtų buvęs 
mažas skirtumas mūsų po
kalbio tikslui, todėl ir suti
kau būti žurnalistas. “Žinau, 
sūnau,” ji man sako dusliu 
balsu, “jei ką rašysi, rašyk 
teisybę. Gyvenimas yra re
alybė. Bandyk jį jausti, 
matyti ir suprasti tikrai ir 
teisingai Neapgaudinėk 
savęs ir kitų. Kad ir ne 
visada lengva žinoti tiesą, 
rašyk teisybę pagal savo 
geriausią samprotavimą.”

Mane pritrenkė tos senu
tės filosofija. _ Mieguistoj 
galvoj kažkur skambėjo: 
“teisyyybė, teisyyybė, tei- 
syybė” •. • Laikrodis žadino 
keltis.

Apsigraibęs, sučiupau tą 
zirzlį ir norėjau sviesti pro 
langą; tačiau išsiblaiviau iš 
sapno ir susilaikiau. Norė
jau tuoj šokti iš lovos ir 
skubintis į darbą, bet ta fi
losofija mane sulaikė. Dar 
ant pusvalandžio pasilikau 
lovoje, kad rimčiau apsvars
čius tą dalyką. Argi iš tik
rųjų Panamos vidurmiestis 
taip atrodo? Gal aš kur esu 
tik taip skaitęs. Argi ta se
nė įsibriovėlė j mano sąžinę 
kalbėjo tiesą?

i
žinoma, kad ji kalbėjo 

tiesą, tik reikia dar rimčiau 
pagalvoti.

Mokslas ir galvosena yra 
žmogaus įrankiai suradimui 
tiesos. Fizikos, chemijos, 
matematikos ir astronomi
jos mokslai laisvina žmo
gaus protą iš bukinančių re
liginių prietarų. Jie atiden
gia žmogui jam nesupranta
mas gamtos paslaptis. Abel- 
nas mokslas išlaisvino žmo
niją iš luomų vergijos. Jis 
greitu tempu laisvina ją ir 
iš kapitalo jungo. Galvose
na ir nuolatiniai išradimai 
palaipsniui laisvina žmogų 
ir iš nugarą laužančio ilgų 
valandų fizinio darbo. Ta
čiau mokslo vaisiai turi būti 
vartojami sveikai sampro
taujant visos žmonijos ge
rovei, o ne sunaikinimui tų 
žmonių, kurie bando pasiek
ti didžiausią žmonijai ger
būvį, iįgpo tiška is būdais. 
Gamtos jėgos veikia pagal 
tam tikrus savo įstatymus. 
Žmogus turi juos teisingai 
suprasti ir gyvenimui pri
taikyti.

Reikia tai suprasti
Gamta nemeluoja ir ji 

nežaidžia su ištižėliais. Jei 
žinai, kad perkūnas pavo- 
pavoiingas, jo saugaisi. Jei 
nežinai, jis tave nudės vie
toje. Saulė tūkstančių my
lių per sekundę greičiu 
smenga erdvės beribe į dis
tanciją, dar iki šiol žmogui 
nežinomą. Tačiau astrono
mai jau surado, kad Saulė 
yra labai didelė, labai karš
ta ir kad ji randasi nuo mū
sų Žemės devyniasdešimt 
tris milijonus mylių tolyje.

Jie taipgi surado, kad mū
sų Žemė ir kitos aštuonios 
planetos skrieja aplink Sau
lę tam tikromis orbitomis. 
Astronomai mums sako, kad 
jos, mums žinomu laikotar
piu, nėra nė biskelį iškrypu- 
sios iš savo kelio ir nė mili
jonine sekundės dalele ne- 
p a s i v ė lavusids. Astrono
mai pasako mums su se

kundės dalelės tikslumu, ka- 
kuriuo laiku ir už kiek me
tų įvyks Saulės ar Mėnulio 
užtemimai. Jie taip pat tiks
liai apskaičiuoja ir mūsų 
dirbtinių Žemės palydovų 
orbitos dydį, kryptį ir 
skriejimo laiką. Tie dirbti
niai Žemės palydovai irgi 
nenukrypsta iš jiems nu
statytų gairių.

Kosmonautai—Gagarinas, 
Valentina Tereškova, John 
Glenn ir kiti iš kosmos, ap- 
skrieję Žemę, sugrįžo gyvi 
ir sveiki tik vien dėl to, kad 
gamtos jėgų dėsniai buvo 
suprasti ir visiškai tiksliai 
apskaičiuoti. Mažiausia klai
delė akimirkos laiko arba iš- 
mieros netikslumas plauko 
storumo būtų gamtos jėgos 
nusviedusios tuos kosmo
nautus į mirties nasrus.

Tik tuomet žmonijos ger
būvis žydės, kuomet žmo
gus supras visus jo protui 
aprėpiamus gamtos įstaty
mus ir juos pritaikys gy
venimo realybei.

Keliuosi
Jau pusė aštuonių. Gana 

filosofuoti. Reikia keltis ir 
eiti į daug paprastesnį ir 
praktiškesnį darbą — tiltų 
projektavimą . Įdomu bus 
sužinoti, ar Panama City 
yra toks miestas, kokį aš 
sapnavau. Ar rasiu tą senę 
filosofę. Jei rasčiau, aš jai 
duočiau daugiau nei pusdo- 
lerį už tokį didelį žiupsnį 
jos filosofijos.

Išeinu ant viešbučio lėkš
to stogo, kur randasi obzer- 
vacijos platforma. Iš ten 
matosi visas Panamos mies
tas ir jo apylinkės kaip ant 
delno. Į vakarus, ten, ant 
kalnelio, matosi grupė bal
tuojančių pastatų — tai Pa
namos universitetas. Už jo, 
tarpkalnyje, garsusis Pana
mos kanalas, kuris sukelia 
net ir tarptautinę krizę. 
Viešbučio parko rytinę pusę 
juosia Via Espania gatvė, 
kartais vadinama Avenida 

i Central. Šiaurinis jos galas 
prasideda prie aerodromo 
Tocumen. Rytinis slenka 
į Panamos vidurmiestį. Ten, 
pietiniame viešbučio parko 
šone, skersai Avenidą Espa- 
niozą, kuri įsijungia į Ave
nidą Central, pietiniame 
kampe stiebiasi į Panamos 
dangaus mėlynę du smaili, 
lyg paišelių galūnės, kated
ros Del Carmen bokštai — 
pastatas gotiško stiliaus, 
kokį aš esu kada nors ma
tęs. (Vėliau man teko toj 
katedroj būti vestuvių pro
ga, kuomet San Blos, indė
nų kilmės princesė, ištekėjo 
už vieno mūsų kolektyvo in
žinierių—Juon Dias, ir apie 
kurio vestuves jau esu ra- 
šęs.)

Skaidri Panamos saulutė 
jau buvo pora sieksnių pa- 
Idlusi nuo rytinio horizonto, 
ten, kur šviesiai mėlynas 
dangus ir tamsiai mėlyni 
Pacifiko vandenys susi
jungia. Šiaurryčiuose mė
lynuoja Kolumbijos parube- 
žio kalnai. Pietryčiuose ga
lingas Pacifikas skalauna 
Panamos kanalo žiotis, ap
vainikuodamas baltomis pu
tomis iš jūros kyšančias uo
las.

Vaizdai tokie žavėjantys, 
kad aš jų nepamiršiu, kol 
gyvas būsiu. Bet šį rytą 
bus gana jais žavėtis. Rei
kia eiti į darbą.

Bevardis
Miami, Fla., 1964-IV-25

Washingtonas. — JAV 
karo laivynas siekia pasiga
minti įrengimus, kad galėtų 
pasiekti atominį submariną 
“Thresher”, kuris yra nu
skendęs 8,400 pėdų gilumo
je.
3 pu*I. Laisvė (Liberty) Antį'., gegužės (May) 12, 1964

Binghamton, N. Y. 1
Pastebėjome “Vilnyje,” 

kad Kalifornijos moterys 
už taiką bendrai su kitų 
šalių moterimis suvažiuos į 
Hagą, Olandiją, kur vyksta 
NATO grupuotės posė
džiai svarstymui suteikti 
branduolinius ginklus Va
karų Vokietijai. Ši moterų 
delegacija veš peticijas ir 
protestus prieš tų ginklų 
plitimą. Delegacijos sąraše 
randasi mums gerai žino
ma kovotoja už taiką Ksa- i 
vera Karosienė.

ALDLD 198 kuopos, Oak
land, Calif., veikėjų už tai
ką kreipėsi į taikos mylė
tojus prisidėti prie to svar
baus darbo.

Mes, taikos mylėtojai nors 
su maža parama tiesiafne Į 
pagalbos ranką: V. ir E. į 
Kazėnai $3.00; po $2.00—■ 
Taikos Mylėtojas, M. Kaz
lauskienė, Darbininkė ir 0. 
Wellus; po $1.00—P. Jasi- 
lionienė, H. Vėžienė, L. 
Mainionienė ir J. O. Kirei- 
liai. Viso $15.00. Dėkoju 
už dovanas. Pinigus pa
siunčiau Margaretai Mozū- 
raitienei, 2017 — 94th Avė., 
Oakland, Calif.

•

Prieš kelias dienas 50 
Harpur kolegijos studentų 
buvo nuvykę į Buffalo, N. 
Y. Mat, tuo laiku kongre
sinis neamerikinės veiklos 
(ragangaudžių) komitetas 
ten pradėjo savo apklausi
nėjimo darbą ištirti komu
nistų įtaką Buffallo uni
versitete. Remiantis “The 
Evening Press” reporterio 
pranešimu, pirmąja auka 
pasirinko anglų kalbos pro
fesorių Paul Sporn, kuris 
įtariamas esant komunistu. 
Jis atsisakė atšaki nėti į 
klausimus.

Kai profesorius teismo 
rūmuose buvo apklausinė
jamas, lauke daugiau kaip 
300 studentų komitetą pi
ki e t a v o. “The Evening 
Press įtalpinta nuotrauka 
rodo ilgiausią eilę demonst
rantų. Priešakyje Harpur 
kolegijos studentai neša 
didelius plakatus su šū
kiais: “Harpur College A- 
gainst HUAC,” “Abolish 
HUAC”, ir daugelis kitų, 
nukreiptų prieš HUAC.”

Onytė Wellus

Effelio bokštui 
sukako 75 metai

1885 metais Prancūzijos 
valdžia Didžiosios revoliu
cijos pagerbimui, kuri pra
sidėjo 1789 metais, nutarė 
pastatyti aukščiausią pa
saulyje Effelio bokštą.

Bokštas yra 1,052 pėdų 
•aukščio. Prie jo pastatymo 
virš 200 žmonių dirbo be
veik pustrečių metų. Suvar
tojo 18,000 metalo kavalkų, 
2,500,000 ribicų, bendrai 
7,000 tonų metalo.

Šiemet sukako 75 metai 
bokštui. Pirmaisiais metais 
į bokštą apsilankė beveik 
2 milijonai žmonių. 1963 m. 
apsilankė 2,013,600, tai bu
vo skaitlingiausias apsilan
kymas per vienerius metus.

Per 75 metus nuo bokšto, 
pagarsėjimui, nukrito ir 
užsimušė 329 žmonės. Pir
moji buvo anglų mokinė— 
jauna mergina, antrasis— 
belgas.

N. Y. MeRAS PRIEŠ 
DISKRIMINACIJAS

New Yorkas.—New Yor- 
ko majoras R. Wagneris 
ragina visas unijas, demo
kratines organizacijas ir 
laisvę mylinčius žmones 
veikti prieš rasines diskri
minacijas.

Greene, Maine
Ona S. Yakavonienė

Pease Nursing Home, Au
burn, balandžio 15 d. šioje 
apylinkėje lietuviams gerai 
žinoma, pažangi ir apšvie- 
tą mylinti moteris, mirė 
Ona Sabaliauskaitė-Yaka- 
vonienė, 80 metų amžiaus.

Ji gimusi lapkr. 2, 1883 
m. Kupiškio, Čiovydžių kai
mo, duktė Jono ir Onos Sa
baliauskų. Suvienytose Val
stijose išgyveno virš 58 me
tus, užaugino sūnų ir duk
terį, kurie, dabartės, abu 
yra vedę ir augina savo šei
mas.

Velionė per ilgus metus 
nesveikavo su širdies nega
lavimu. Ji visados nusi
skųsdavo esanti pavargus. 
Bet sulaukė senatvės, nuo 
kurios ir mirė.

Buvo ilgamete narė L.D. 
P. Draugystes. Savu laiku 
eidama pirmininkės parei
gas, yra daug pasidarbavu
si narių ir draugystės la
bui. Priklausė ir prie SLA 
kuopos Lewistone.

Velionė materialiai yra 
suteikusi pagelbos 1905-ųjų 
metų politiniams kaliniams. 
Tame skaičiuje daug padė
jo ir Simonui Januliui pa- 
siliuosuoti iš kalėjimo.

Buvo pašarvota Tartins 
kopi., 70 Horton St., Lewis
tone. Tapo palaidota šalia 
savo gyvenimo draugo Jo
no Yakavonies, (kuris mi
rė gegužės 21, 1947), Val
ley Cemetary, Greene, Me.

Karsto nešėjais buvo se
serų sūnūs: John Jr., Char- 
les, Olex ir George Krapa- 
vickai, Frank Vaitonis ir 
William Parker. Taipgi ir 
Lietuvos Dukterų Delegaci
ja palydėjo velionę į pasku
tinę kelionę, iš kur jau nie
kas nebegrįšta...

Liko liūdesyje duktė Ly
dia Tattle, iš Cleveland, O., 
sūnus John Yakavonis Jr., 
Greene, Me.

Lietuvoje liko sesuo ir 
brolis. Čionais dvi sesutės 

į—Emilia Krapavickienė ir 
Uršula Vaitonienė; abi gy
vena Auburn, Me.

Reiškiame mūsų giliausią 
užuojautą dukrai, sūnui, se
sutėms ir broliui, o velio
nei, po sunkių dienos darbų, 
ramiai ilsėtis šios šalies ^že
melėje.

Suvėluota laimė
Lewistono miestas nupir

ko 47-nių akrų žemės plo
tą ant Goddard Road nuo 
Eleonoros arba Lovutės Se- 
lemonienės. Miestas jai pa
mokėjo $21,000. Žemės plo
tas bus panaudotas mokyk
los pastatymui, po vardu: 
Androscoggin Cuonty Vo
cational Training institute.

Mayoras Roland L. Mar
cotte sako, kad po šutančia 
Levutė Selemonienė galės 
gyventi ant savo “proper
ty” taip ilgai, kol jos svei
kata tarnaus. Paliuosuota 
nuo bet kokių taksų mokė
jimo ir “rent free”. Mat, 
savininkė gyvena ant kam
pinio trijų akrų žemės plo
to, ir, kol kas, tas kampas 
miestui nekliudo.

Taip nors ant senatvės, 
Levutė galės savo likusias 
gyvenimo dienas lengviau 
praleisti —pailsėti. Tik gai
la, kad toji vadinama laimė 
atėjo per daug suvėlotai.

Kaip būtų linksma, kad 
toji laimužė būtų atėjusi 
kiek anksčiau. Gal ir sūnus 
nebūtų dingęs be žinios... 
Levutės gyvenimo draugas 
Kazys Selemonas, kuris mi
rė liepos 1 d., 1947 m., pali
ko jai tik skurdą ir vargą.

Eleonora Selemonienė yra 
apšvietą mylinti moteris, 
nuolatinė “Laisvės” skaity
toja, narė LDS 45 kuopos 
ir ALDLD 31 kuopos.

Onutė



Jeronimas šukaitis

Penkiasdešimt antri 
metai Amerikoje

1912 metų birželio mėnesį 
(dienos neatsimenu) trau
kinys sustojo Wilkes-Barre, 
Pa. Konduktorius paėmė iš 
manęs paskutinį galiuką bi
lieto ir išvedė iš traukinio. 
Pats atgal įlipo, durys už
sidarė. V alandėlę trauki
nys pastovėjęs, sušvilpė ir 
garsiai pukšėdamas traukė 
tolyn. Aš valandėlę tėmijau 
nutolstantį traukinį, kol jis 
pranyko iš mano akių. Pa
sidairiau stoty ir, pažvelgęs 
į miesto pastatus, pradėjau 
suprasti, kad aš jau Ameri
koj ir kad čia tas miestas, 
kur mano brolis gyvena, pas 
kurį važiuoju. Adresą jo 
turiu. Laikau rankoje ir 
skaitau: 28 Amber Lane. 
Dairausi ir galvoju, į kurį 
kampą ta vieta galėtų ras 
tis, bet nuo stoties nesi
skubinu toliau eiti. Mat, 
man dar Lietuvoj prieš iš- 
važiuosiant vienas iš Ame
rikos grįžęs kaimynas pa- j Po jo išvažiavimo aš buvau 
šakojo, kad jei niekas ne
ateis tavęs stotyje pasitik
ti, tai neik niekur nuo sto
ties ir žiūrėk, ar nepamaty-
si policmoną. Ir nupasako
jo, kaip jis atrodo. Tad aš 
ir dairausi, ar nepamatysiu 
tokį žmogų. Bet neilgai 
man teko dairytis. Jaunas 
vyrukas, švariai apsirengęs, 
priėjo prie manęs ir užkal
bino lietuviškai. Po keleto 
žodžių aš jam parodžiau 
savo brolio adresą. Vyru
kas, pažiūrėjęs, sako: Aš 
gyvenu kitoj miesto daly, 
tai nežinau, kur toji gatvė 
randasi. Bet palauk, girdi, 
ten antai skersai geležinke
lio lietuviška karčiama. Aš, 
sako, tave tenai nuvesiu, 
gal ten rasis žmogus, kuris 
žino, kur tavo brolis gyve
na.

Neilgai trukus mudu j nu
buvome toj karčiamoj. Vi
dus gana erdvus ir, matyt, 
švariai užlaikomas. Baras 
ilgas ir gražus, bet barten- 
deris labiausiai mane nu
stebino, nes galėjo būti ko
kių 400 svarų ir ūgio ne
mažiau 6 pėdų, ir lietuviš
kai kalba. Jo vardo nepa
menu, bet pavardė Mili- 
šauskas. Vyrukas, mano va
das, suminėjo mano brolio 
vardą bartenderiui, tai vie
nas lietuvis, vardu Stanei- 
ka, atsiliepė ir priėjęs ma
ne pasveikino, pasisakė esąs 
mano brolio draugas ir pa
sisiūlė mane nuvesti pas jį 
į stubą, nes esą čia visai ne
toli, tik ant “Brewry Hill.”

Vyrukas, kuris mane už
kalbino stoty, atsisveikino 
ir, palinkėjęs laimės šioj 
aukso šaly, išėjo. Dabar 
mano naujas draugas nu
pirko stiklą alaus, bet bar- 
tenderis abejingai pažiūrėjo 
man į veidą ir paklausė, 
kiek turiu metų. Atsakiau, 
kad esu 18-kos. Tada jis 
man pastebėjo, kad esu per 
jaunas alkoholinius gėrimus 
vartoti. Gerai, girdi, stiklą 
alaus išgerk, tik viskės ne
vartok. Pirmą kartą išgir
dęs tokį žodį, paklausiau, 
kas tas gėrimas. Sako, tai 
šnapsas, mes čia vadiname 
viske. Mano naujas drau
gas ir aš, išgėrę alų, išėjo
me.

Paėję neilgą galiuką gat
ve, kuri nusitiesus paliai ge- 
žinkelį, pasukome į E. Mar
ket St. prieš kalniuką. Už
lipę kalniuką pasukome į 
kairę į Wells St., paėjome 
trumpą galiuką, ir štai ta 
Amber Lane, kurią aš, bū
damas Lietuvoj ir rašyda
mas hdresus ant laiškų, įsi
vaizdavau kokį bulvarą, kur 

kas gražesnį negu Jurbar
ko gatvės. Bet štai koks 
mano nusivylimas: gatviu- 
kė siaura, vos vienam veži
mui galima išsitekti, ne
grįsta, purvas liuosas, dul
ka, namukai abiem pusėm 
sulinkę, vaikučiai aplink na
mukus murzini bėginė j a- 
žaidžia. Nieko savo paly
dovui nesakau, tik dairausi 
ir žingsniuoju tolyn. Už 
valandėlės palydovas susto
jo prie vienos apšepusios 
stubelkos nr. 28-to. Jis du
ris pabeldė, ir už valandėlės 
jos prasivėrė, pasirodė mer
gaitė kokių 8 ar 9 metų ir 
ištarė “kamin.” Įėjus vidun, 
mano palydovas tuojau pa
rodė į vyriškį, kuris galėjo 
būti kokių 35 metų, ir ta
rė: “Tai tavo brolis, ar pa
žįsti?”

Brolio pažinti negalėjau, 
nes kai jis išvyko Ameri
kon, aš dar nebuvau gimęs.

penktas, išvydęs šią “ašarų 
pakalnę.”

Pažintis su brolio šeima
Na, tiek to. Pasisveiki- 

nom, pasikalbėjom. Vaiku
čių iš viso koks septynetas 
(vienas berniukas, kitos 
mergaitės). Apstoję jie 
klausėsi, bet nieko nesupra
to, ką mes kalbame. Mat, 
brolis buvo vedęs vokiečių 
kilmės merginą. Jų tėvas 
anglių kasyklose žuvo ir pa
liko juos mažus. Motina iš
tekėjo už kito vyro—lietu
vio, tad jų mergaitės gero
kai kalbėjo lietuviškai. Ma
no brolienė irgi suprato ir 
kalbėjo lietuviškai, bet vai
kai nei kalbėjo, nei suprato 
lietuviškai. Už kokios va
landos laiko brolienė papra
šė mane eiti į virtuvę, kur 
viename kampe buvo ušėt- 
kas (cėberis) pilnas šilto 
vandens ir švarūs drabužiai, 
ir paliko mane uždariusi 
duris apsiprausti.

Šis brolis, pas kurį atvy
kau, nebuvo tikras mano 
brolis — vieno tėvo, bet ne 
vienos motinos. Mano tėvas 
su pirma žmona sugyveno 
du sūnus ir tris dukras. 
Žmonai mirus, vedė kitą 
mergina — mano motina. 
Abu sūnūs — Jurgis ir An
tanas—vienas po kitam iš
vyko Amerikon. Aš atvy
kau pas Jurgį, o Antano ne
su matęs — neteko sutikti. 
Abu jau seniai mįrę. Turė
jau ir tikrą brolį ir seserį 
Amerikoj, bet brolis gyveno 
kur ten Duluth, Minnesota 
valstijoj. Sesuo gyveno 
Wilkes-Barre j, neištekėjus 
ir dirbo stubos darbą pas 
vieną teisėją, bet jo adreso 
neturėjau.

Atsidūrėme pragare
Kai savaitę laiko “pasi

svečiavau,” brolis vedasi 
mane į darbą — anglių ka
syklom Jis dirbo tokioj vie
toj, kur darbas eina dviem 
pakaitom. Tad jis pataikė 
mane pirmą kartą vestis į 
kasyklą tą savaitę, kai jam 
teko pakaita nuo 3 vai. po
piet iki 11 valandos naktį. 
Girdi, tuo laiku netaip 
smarkiai leidžia žemyn į 
kasyklą, nes ta pakaita ma
žiau darbininkų dirba. Ap
rengė mane darbiniais dra
bužiais, uždėjo kepurę su 
skarda prieky, toj skardoj 
skylė, kur lempą reikės įsi- 
kabinti, kai nusileisime į 
kasyklą, nes ten šviesos nė
ra. Brolis gyveno arti ka
syklos, kur jis dirbo, truko 
gal 10 minučių nueiti. Prie 
keltuvo, kuriuo anglis kelia 
iš kasyklos, ir darbininkus 

nuleidžia ir iškelia iŠ kasyk
los, grupė angliakasių jau 
laukė, kada juos leis že
myn. Mudviem prie jų pri
siartinus, kai kurie prakal
bėjo į mano brolį man nesu
prantama kalba. Keltuvas 
atlėkė iš po žemės su vago
nėlių anglies. Vyras, stovįs 
prie keltuvo vartų, vartus 
atidaręs vagonėlį nustūmė 
ir paliepė visiems eiti į kel
tuvą. Mums suėjus, jis du
ris uždarė ir spustelėjo 
mygtuką dukart. Keltuvas 
pasileido skradžiai žemėn, 
ir tuoj atsidūrėm 12 šimtų 
pėdų gilumoje. Keltuvas 
mus padėjo ant dugno pa
lengvėle. Ten stovėjo kitas 
vyras ir su degančia lempa 
prie kepurės. Jis atidarė 
keltuvo vartus, ir mes, išli
pę iš keltuvo ir savo lempas 
užsižiebę nuo jo lempos, 
ėjome tuneliu, kur nebuvo 
šviesos, išskiriant mūsų 
lempas, kurias laikėme ran
kose ir pasišvietėme po ko
jomis, o toliau nieko nema
tyt—tamsa.

Kokį pusvalandį ėjome vi
sa grupė. Vėliau tunelis 
pradėjo išsišakoti. Ir ties 
kiekviena šaka mūsų grupė 
mažėjo. Mudu su broliu pa
sukome į vieną šaką, į gero • 
kai statų kalniuką, kur bu
vo į uolą iškirsti laiptai. 
Užkopę kokią porą šimtų 
pėdų, atsiradome kitame 
tunely (vadinamame “geng- 
ve”) ir paėję dar apie šim
tą pėdų sustojome prie di
delių durų, kur žmogus sė
dėjo ir padavė mudviem po 
lemputę, kurių maža lieps
nelė žybčiojo viduj tankaus 
sietuko cilindery, ir paliepė 
atviros liepsnos lempas už
sigesinti. Po to mus įleido 
pro duris. Brolis man aiš
kino, kad čia negalima var
toti atdara liepsna lempos, 
nes yra degančių dujų. Pa
ėję kokią porą šimtų pėdų 
sustojome vienoj skylėj, iš
kirstoj į anglies “sieną,” 
kur buvo didelė dėžė su vi
sokiais įrankiais.

Čia tai prasidėjo tikras 
pragaras. Gręžėme skyles, 
kišome dinamitą, kuris ardė 
anglį, o mes pylėme ją į va
gonėlius. Anglies dulkės, 
susimaišiusios su dinamito 
dūmais, tiesiog troškino, ir 
kartas nuo karto tekdavo 
įsikibus į vagonėlį žiaug- 
čiot. Dvi savaites išdirbau, 
niekam nematant verkiau 
ir sau išmetinėjau: koks 
velnias mane čion atnešė? 
Susirašiau su savo pusbro
liu Waterbury, Conn., Te- 
lesorium Patašium. Mudu 
kartu išvykome iš Lietuvos, 
bet Hamburge, Vokietijoj, 
atsiskyrėm. Jis važiavo pas 
savo brolį į Waterburį, tad 
jo laivas iš, Hamburgo plau
kė į New Yorką, o aš turė

Greit, pastatysim 
internatą

Ką tik praūžęs frontas buvo, 
žiojėjo išrausti laukai, 
Palei juodų griuvėsių krūvą 
Išlikę glaudėsi vaikai.

Tarp medžių slėpėsi bažnyčia, 
šalia — vienuolių mokykla, — 
Į ją patekt vaikams iš gryčių 
Be grašio buvo nevalia.

štai vienąsyk skliautuoton klasėn 
Su išdaužytais dar langais 
Karys mergytę, blyškią, basą 
Atsivedė su jos draugais.

Suradęs kopėčias, iš lėto 
Frontonu užkopė aukštyn 
Ir sienoj, kulkų išakėtoj, 

, Pradėjo, piešt kažką anglim.
Ię Kūjį-Piautuvą išvydo ’ 1
Sustojęs apačioj būrys, — t 
Epochos herbą, naują, didį 
Našlaičiams nupiešė karys.

—Pradėti eikit mokslo metų! 
Ramiai, nulipęs, tarė jiems.
—Greit pastatysim internatą, 
—Kas trokšta mokytis—visiems!

i J. Subata(vičius)

Randuotas veidas
Po darbo trise mes užsukom 
Pavėsyje perverst žurnalų, 
Po liepom prie balto staliuko 
Išgerti alaus po bokalą.

Staiga man įstrigo viens veidas 
žmogaus, kurs šalia gėrė kavą 
Ir, laikraštį priešais išskleidęs, 
Kažką su dukra diskutavo.

Tas veidas—toks visas randuotas,
Nuo laiko—tarytum pajuodęs,
Ne gimstant gamtos kadais duotas, 
Bet mūšiuose tapęs it gruodas.

Ir koks tas skaistumas dukrytės!
Jos skruostai — lyg plaukę iš pieno, 
Lyg ji iš žvaigždės būt nukritus, — 
Nė šlako... Taškelio nė vieno!

Bot kiek tuos veiduos panašybės!
Kažkoks randų rūstį lyg stelbė, —
Tas pats akių žvilgsnis sužibęs
Jų sielas kilnias skelbte skelbė.

Nenorom mintis braute brovęs, 
Bežiūrint į gretimą stąlą — 
Tai atkarpa mūsų tikrovės, 
Lyg žvelgianti nuo pjedestalo.

Tuos randuos stebėt buvo miela, 
Jie dvelkė ramybės glamone;
Atrodė, ta bręstanti siela —
Tai jo iškovota svajone.

J« Subata(viČius)

jau laukti vieną savaitę, nes 
mano laivas plaukė į Phila- 
delphiją. Rašiau jam ir 
skundžiausi, kad negaliu 
kasyklose dirbti, noriu pas 
jį važiuoti, bet neturiu pi
nigų ant bilieto. Už keleto 
dienų gavau laišką su bilie
tu iš Wilkes-Barrės į Wa
terbury. Tai nebuvo tikras 
bilietas, bet taip sau kvitą, 
kurią su broliu nunešę į ge
ležinkelio stotį iškeitėme 
ant tikro bilieto. Brolis iš
metinėjo, barėsi, kad ten va
žiuoju; girdi, ten mažiau 
uždirba ir ilgas valandas 
dirba. (Čia angliakasiai dir
bo 8 valandas.) Ant ryto
jaus brolis išėjo darban, o 
mane vienas brolio kaimy
nas senukas nuvedė į stotį 
ir įpasakojo, kaip saugotis 
New Yorko mieste, nes ten 
reikės traukinį keisti. Kai 
10 valanda ryto traukinys 
išėjo iš Wilke s - Barrės į 
New Yorką.

Kelionė į Waterburį
Traukinys, spjaudydamas 

juodus dūmus aukštyn ir 
staugdamas visa gerkle, 
traukė pro mažus kaimelius 
į kalnus. Vėlai popietę su
stojo Hoboken, N. J. Visi 
keleiviai išlipo ir ėjo į f erą, 
kuris perkėlė visus per upę 
į New Yorką. Nuo fero 
nuėjęs nežinau, kur eiti ir 
kur ieškoti tos stoties, iš 
kurios traukinys išeina į 
Waterburj. Rodau bilietą 
praeiviams, tie kažką sako, 
bet nesuprantu. Pagaliau 
pamačiau didoką grupę 
žmonių, kurie apstoję 
didoką griovoį šalia gat
vės žiūri, kaip darbininkai 
ten dirba. Aš priėjęs pra
dėjau vienam kitam bilietą 
rodyti. Nė vieno nesupra
tau, ką jie man sakė. Bet 
štai prieina nedidoko ūgio 
vyrukas ir neponiškai apsi
rengęs ir, matydamas, kad 
aš dar grinoriškai apsiren
gęs, pradėjo mane klausinė
ti: "Šprekin doič?” Aš gal
vą purtau. Po to klausė 
rusiškai ir lenkiškai, tuos 
truputį suprantu ir atsa
kiau lietuviškai. Vyrukas, 
nustebęs, griebė man už 
rankos ir prakalbėjo lietu
viškai: “Tai tu lietuvis? Na, 
ir kaip tu čia atsiradai ir 
kur važiuoji?” Parodžiau 
jam bilietą, o jis su nuosta
ba pasako, kad ta stotis 
randasi toli kitoj miesto pu
sėj, “ir tu vienas jos nesu
rasi, nemokėdamas čionaiti- 
nės kalbos.” Papasakojau 
jam savo likimą, kad tik 
trys savaitės kaip iš Lietu
vos, ir kad anglies kasyklų 
išsigandau ir dabar važiuo
ju į Waterburj, nes ten 
anglies kasyklų nėra. Pa
klausė, ar noriu valgyt, at
sakiau—taip, kai šįryt pus

ryčius valgiau, tai dar ne
valgęs. Nusivedė mane į 
vieną didelę karčiamą ir 
nupirko sau ir man po di
delį stiklą alaus, nusivedė 
prie kito baro galo, kur bu
vo lėkštės su valgiais, ir sa
ko: “Čia nereikės mokė
ti, tas eina prie alaus.” Po 
to nuvedė mane prie vienos 
gatvės, kur gatvekariai ei
na. Atėjo net keletas suka
bintų gatvekarių. Mano 
prietelius vyrukas mane pa
sodino į paskutinį, ir kalbė
jo į konduktorių, rodyda
mas į mane, ir atsimenu 
tuos žodžius: “Grand Cent
ral Station.” Geroką valan
dą tas gatvinis traukinys 
pleškėjo, kai kur sustoda
mas. Pagaliau vienoj vie
toj sustojus konduktorius 
priėjo prie manęs, prakal
bėjo “Grand Central” ir pa
rodė laiptais žemyn. Nuli
pus laiptais ir paėjus galiu
ką sutikau juodveidį su 
raudona kepure, kuriam pa
rodžius bilietą, nuvedė prie 
didelių geležinių vartų, kur 
vyras su žibančiais guzikais 
stovėjo ir miestų vardus 
šaukė. Išgirdęs, kad sumi
nėjo Waterburj, priėjęs 
parodžiau jam bilietą, o jis 
man parodė eiti pro vartus, 
kur traukinys jau laukia, ir 
už keleto minučių jis paju
dėjo ir išėjo iš miesto į lau
kus.

Apsiverkiau
Čionai nesimatė anglies 

atmatų supiltų kalnų. Ly
gumose žaliavo pievos, ki
tur ganėsi kaimenės karvių, 
kalneliai medžiais apaugę 
žaliavo. Visa tai matant 
pasidarė ramiau ir mintys 
nuskrido į Lietuvoj paliktus 
laukus, ir nė nepajutau, kai 
ašarų lašai nuriedėjo per 
skruostus. Greitai veidą ap- 
sišluosčiau ir nudaviau ra
mus, kad žmonės to nepa
stebėtų. Bet vienas vyriš
kis kitoj vagono pusėj sė- 

I dedam as vis vien keletą 
kartų į mane pažvelgė, nes 
negalėjau neatkreipti kelei
vių dėmesio, kadangi mano 
drabužiai buvo skirtingi nuo 
visų kitų—kaimiški europi
niai.

(Bus daugiau)

Gražus LLD Kp. užmojis
Gegužės 3 d. LLD 45 kuo

pos mėnesinis susirinkimas 
sklandžiai pravestas pirmi
ninkaujant J. Vilkeliui. Iš 
pranešimų gauta įspūdin
gos žinios, kad kuopos pa
reigūnai nejuokais rengiasi 
pravesti pirmu kartu tokią 
spalvingą Motinų dieną. 
Skirtoje pramogoje vyrai 
paliuosuos visas motinas — 
moteris nuo darbo, jie ap
tarnaus visus prie stalų, 
skaitys apie motinas eilėra
ščius ir paskaitas, be to gal 
ką daugiau. Pobūvis atsi
bus gegužės antrąjį sekma
dienį paprastoje vietoje.

Balandžio mėn. dėl ap- 
švietos reikalų pramogos 
buvo sėkmingos, taip sakė 
parengimų komisija. Ele- 
nutės ir Jurgučio Bernotij 
išleistuvių į Europą banke
tas gerai pavyko. Buvo 
daug žmonių, daug Berno
tam suteikta šiltų kelionėje 
linkėjimų ir prašyta par
veši žinučių, kaip ten darbo 
žmonės gyvena. Beje, tuo
met atsisveikinome ir su ki
tais svečiais. Vieni žiema- 
vojo, kiti taip buvo užsukę. 
Išvyko namo Antaneta Kai
rienė į Wisconsiną, L. Bag
donas į Mass, valstiją ir Ig
nas Stačkūnas į Čikagą.

Rinkliavos komisija dėl 
Antano Bimbos pilietybės 
gynimo praneša, kad pa
vieniai vietiniai žmonės, iš 
apylinkės ir tolimesni sve
čiai aukomis sudėjo 159 do
lerius. Susirinkimas numa- 
matė būtiną reikalą dadurt 
sudarant du šimtus, kad ne
pasiduot miamiečiams, ku
rie taip pat gražiai pasiro
dė šiam reikalui. Vargu ra
sime daugiau tokių koloni
jų, kurios būtų tiek daug 
sukėlusios. Mat LLD. kuo
pa ir pirmiau skyrė 200 dol. 
Rinkliavos komisija palikta 
darbuotis ir toliau.

Pasirodė spaudoje žinutė, 
kad K. B. Karosienė siun
čiama į taikos mylėtojų 
kongresą, būsiantį Olandi
joje. Kas gi gali priešintis 
taikai ir tokiai draugės mi
sijai? Draugės tolimai ke
lionei prisidėta su 50 dol.

Pravartu suminėt, kad 
kuopa iš savo iždo nupirko 
“Tarptautinė Moterų Die
na” knygelių, kurią parašė 
Karosienė ir apdovanojo 
savo narius. Apie šią kny
gelę atsiliepimai gražūs, na
riai pasitenkinę išdėstytais 
knygoje gyvais faktais.

Pirmasis šiais metais iš
leistas “Šviesos” žurnalas 
atžymėt trisdešimt metinę 
sukaktį gerokai padidintas, 
svarbiais raštais papuoštas 
ir narius džiugina. Ne vie
nas jaučia ir kalba, kad bū
tų gerai, jeigu visados iš
leist tokio dydžio žurnalą, 
kaip daug gautume pamo
kos, koks tai mum būtų ži
nių pasisėmimo šaltinis. 
Veikiausiai būsiantis L.L.D. 
suvažiavimas svarstys lei
dimo klausimą.

Sekančiame kuopos susi
rinkime bus plačiau disku- 
suojama apie suvažiavimą, 
jo sveikinimas ir žurnalo 
bei knygų leidimas.

Kaip paprastai po susi
rinkimų turime pietus, taip 
buvo ir šį kartą. Po to pra
vesta trumpa, graži progra
ma. Kadangi lankėsi pen
kios viešnios iš Miamio 
miesto, būtent Mrs. M. Bal- 
zar, Mrs. O. Šimkus, Mrs. 
N. Lack (ši esanti Socialio 
Klubo finansų sekretorė), 
Mrs. Danis ir Mrs. Bružas. 
Dvi iš jų pasakė keletą žo
džių. Kvietė dėtis prie jų 
Klubo, kuris turi gražų pa
statą.

CARAI IR PAŠTO 
ŽENKLAI

Rusijos pašto valdyba 
1913 m. buvo išleidusi seri
ją pašto ženklų su Romano
vų giminės carų atvaizdais. 
Tačiau pašto ženklai netru
kus buvo išimti iš apyvar
tos — užprotestavo šventa
sis sinodas: mat, ženklus 
antpauduojant, gali būtisu- 
biaurioti imperatoriškų j ų 
didenybių veidų bruožai!

ST. PETERSBURG, FLA.
J, Stančikas skaitė eilė

raštį, kad Dėdė Šamas 
būt šykštus visiem penjfc' 
ninkam. Buvo juoko ir tik
ros teisybės. Della Reuther 
(čikagietė) pasakė kalbą ir 
gyvai dainavo solo. Ant ga
lo Adelė Pakalniškienė už- 
komandavo dainos mylėto
jus į eilę ir visi jausmingai 
padainavo kelias liaudies 
daineles.

Tai taip praleidome susi
rinkimą ir pradžią gegužės 
mėnesio.

Seka vardai tų, kurie 
prisidėjo d. Bimbos piliety
bės gynimui.

Rinktos aukos nuo bal.
5 iki geguės 5.

LLD 45-ta kuopa 46 įĮol.
Po $10: J. ir O. Rubai, A. 

ir K. Pakšiai, L. Bagdonas, 
Niek ir Fr. Pakalniškiai, J. 
ir M. Judžentai, J. ir G. 
Gendrėnai, V. Smuidinas.

Po. $5: J. ir H. Žilinskai, 
F. A. P—, Ex Mainierys,^. 
ir A. Šklėriai, V. ir E. Val
ley, D. Lesnik, J. ir P. Blaš- 
kiai, A. Kalanta, B. Janko
wski, J. ir E. Sholiunai.

Po $3: P. Navickienė ir 
A. Valavičius.

Po $2: J. Vaišvila, Anna 
Pike, I. Stačkūnas, E. Ece- 
nia, M. Klish, A. ir V. Ru- 
seckai, P. ir O. Klimai, Ch. 
ir A. Sholiunai, W. G.

Po $1: V. Pocienė, J. Jo- 
vis, F. ir M. Lideikiai, L ir 
O. Palioniai, Fr. Mockapet- 
ris, Leo. Valančius, A. ir A. 
Jociai, D. Litvaitis, J. ir O. 
Greblikai, M. šteinys, Anna 
Straukienė, A. Bočkus, J. 
ir O. Wallen, Clara Stasiu- 
lis, Natalia Lanigan.

Vikutis.-- r~ *Philadelphia, Pa.
Svarbios prakalbos

Penktadienį, gegužės 22 
j d., Boslover Hali, 701 Pine 
St., įvyks labai svarbios 
anglų kalba prakalbos. Kal
bės Hyman Lumer, žymus 
komunistų veikėjas, ekono
mistas, dabar “Political Af
fairs” žurnalo redaktorius. 
Jis kalbės temoje: Automa
tizacija ir Amerikos darbi
ninkų ateitis.

Prakalbų pradžia 8:30 
vakaro. Įžanga $1, bedar
biams ir studentams tik^W50 
centų.

Laivas skries 
virš vandens

Tarybų Sąjungos cent
rinė spauda pranešė apie 
naują tarybinį laivą, pa
našų į lėktuvą. Jis bus žy
miai didesnis už tarybinius 
laivus su oro pagalviu: “Ra- 
dungą,” “Nevą.” Laivo il
gis — 26V2 metro, o plotis 
apie 10 m. Jis judės 20^30 
centimetrų aukštyje ^rš 
vandens keturiais oro vai
rais.

Naujasis laivas nesunkiai 
įveiks seklumas, rėvas, o 
taip pat galės pakilti į ne- 
statų krantą. Čia į laivą 
įsės keleiviai. Laivo dugne 
bus įmontuoti įtraukiami 
ratai. Juos numatoma iš
leisti tada, kai laivas judės 
virš kieto grunto ar ledo.

Skirtingai nuo kitų laivų, 
minėtasis laivas kursuos ne 
tik vasarą ir rudenį, bet ir 
žiemą, o taip pat ir naktį.

Naująjį laivą suprojekta
vo “Krasnoje Šormovo” ga
myklos k o n s t r u ktoriail ir 
Centrinio Žukovskio varno 
Aerohidrodinamikos insti
tuto darbuotojai. Jo staty
ba prasidės šiais metais.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antį’., gegužes (May) 12, 1964



Susirgo K. Dzevečka
Staiga susirgo K. Dzeveč

ka; padaryta operacija ant 
4 a»pendiko. Jis yra Point 

F/easant, N. J., ligoninėje. 
Jį galima lankyti popietė
mis ir vakarais. Kambarys 
65. Jo namų adresas: 513 
Glenwood Ave., Cedarwood 
Pk., Brick Town, N. J.

J. Griciūnas
Linkime draugui Dzeveč- 

kai greit ir sėkmingai pa
sveikti.—Redakcija

Boston, Mass.
Šeštadienį, gegužės 2-ą, 

Cųntono miestely, už 6 my- 
lių nuo Bostono, būrys jau
nuolių sodino medelius pa- 
gjarbai - atminčiai nužudyto 
šios šalies prezidento John 
F. Kenedžio. Apie 2,000 
penkmetinių eglaičių, .pu
šaičių ir laukinių obelaičių 
pasodinta palei 128 ir 138 
keliu.

Tame vertingame darbe 
(falyvavo Massa ch u setts 
valstijos gubernatorius En
dicott Peabody ir Viešųjų 
darbų komisijonierius J. 
D. Fitzgerald. Gubernato
rius ne tik užgyrė jaunuo
lių darbą, bet ir pats su 
lopeta rankoves pasiraito
jęs dirbo, duobes kasė me
deliams seodinti.

To paties šeštadienio po
pietę, 56 Harvardo univer
siteto studentai Cambri- 
džiaus Harvardo skvere de
monstravo. Jie reikalavo, 
kad JAV valdžia ištrauktų, 
savo kariuomenę iš Vietna
mo ir nutrauktu 
pagalbą tos šalies 
ristams.

“Boston Sunday 
i#.šo, kad šimtai

visokia
milita-

Globe” 
žmonių 

klausėsi jų aiškinimų, kad 
jie skleidė plakatus ir kad 
jaunuoliai esą pasitenkinę 
jų demonstracija, prie ku
rios dar 30 maršuotojų pri-

Nors ten nebūta dide
lės -demonstracijos, tačiau 
tai yra svarbu, kad katali
kais apgyventame, mieste 
uipo pralaužtas ledas. Gal 
pradės miegantieji atbusti.

Balandžio 28 d. Massa
chusetts v a Is t i j o j vyko 
“primaries” — būs i m ų j ų 
hfcndidatų populiarumo pa
sirodymui balsavimai. Ne- 
kuriuose miesteliuose buvo 
išstatyta daugiau “kandi
datų,” negu piliečių atėjo 
už juos balsuoti. Bostone 
irgi buvo be galo ilgi sąra
šai.

Norint tiksliai žinoti, už 
ką balsuoti, reikėtų porą 
metų eiti į specialią mokyk
lą, o už tiek laiko jau būtų 
vėl nauji “kandidatai,” tai 
ir vėl nieko nežinotume, ir 
vėl—į mokyklą...

jfcNa, biskis ir apie' lietu
višką dirvą. Gegužės 3-čią

■ fe. L. L. P. Klubas laikė 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Didelių tarimų nepravesta, 
nes energingų narių mažai 
besiranda. Klubas ieško 
išvažiavimui vietos kai kur 
užmiestyje, kokio nors so-1 
do arba gražios pievos prie 
vandens.

Pasigedome mūsų gero 
veikėjo, klubo iždininko S. 
Rainardo. Skambinau jo 
žmonai Julijai; sakė, kad 
Styvis jau greit grįš namo,! 
jeigu neįsimes kokių kom- Į 
plikacijų. Mat, jam buvo 

padaryta didelė operacija. 
^\si klubo nariai linkime 
I&tfnardui greit pasveikti, 
nes mažai tokių žmonių be
turime, kurie bet kurioj or
ganizacijoj eitų vadovauja
mas pareigas.

Binghamton, N. Y.
Ligoniai

LDS 6 kp. narys K. Sta
niulis sunkiai serga. Yra 
Wilson ligoninėje, Johnson 
City. Elzbieta Tinkunienė 
jau ketvirtu kartu yra ligo
ninėje. U. Šimuliunien ė s 
dukra Alice turėjo ausies 
operaciją. Eva Čekanaus- 
kienė buvo sunkiai susirgu
si šalčiu. Sergantiems lin
kiu greitai pasveikti.

Clevelande mirė Strolių 
sesuo Poškienė. Į šermenis 
buvo išvykę Jonas ir Nelė 
Stroliai, ir Edna Strolienė. 
Reiškiu jiems ir kitiems ar- 
timiesiams užuojautą.

Kitos naujienos
J. Barvainių anūkė, kuri 

gyvena Columbus, Ohio, su
silaukė dukros. 
Barvainiai jau yra 
grand” tėvukai.

Mūsų veikėja A.
kienė grįžo iš Los Angeles, 
kur pas dukrą ir jos šeimą, 
praleido 9 mėnesius. Lipy ir 
jos vyresnė dukra Helen 
Horsky buvo išvykę trims 
savaitėms.

“Laisvėje” balandžio 24 
d. buvo paskelbta vardai ir 
pavardės aukojusių A. 
Bimbos pilietybės gynimui. 

Reiškia, 
“grand,

Maldai-

WEST BOYLSTON, MASS.
Š. m. gegužės 13 d. sukanka vieneri metai, kai mirė

I )omininkas 
Jusius

visų mylimas ir gerbia
mas ilgametis visuome
nininkas ir darbininkiš
kos spaudos rėmėjas ir 

sandarbininkas

Pasilikusi jo šeima giliai liūdime jo netekę.
Lai būna jam amžina ramybė

Elzbieta Jusiene, žmona 
Edwardas, sūnus
Alena, marti
Lova, anūkė

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

AIDO CHORO 50 M. GYVAVIMO JUBILIEJUS

įvyks Sekmadienį ,Ge^wžės»May 24
Pradžia 1:30 vai. dieną

Lietu viii Svetainėje, 29 Endieott St., Worcester, Mass

MONTELLO VYRŲ DAILĖS GRUPĖ, VADOVAUJAMA AL. POTSUS

Savo gerais balsais, puikiu išsilavinimu ir pasirinkimu gražių dainų, ši grupė yra pagarsėjusi 
ne tik Naujojoje Anglijoje, bet ir New Yorko apylinkėje. Ji yra prisiruošusi šiam koncertui 
taip, kad bus nepaprastai malonu ją išgirsti. Apart jos, programoje dalyvaus ir pats Aido Cho
ras ir kiti žymūs talentai, kurie dainuos solus ir duetus.

Per klaidą buvo praleista 
vardai Jono ir Nelės Stro- 
lių, kurie aukojo $5. Atsi
prašau.

Aukų buvo surinkta ir 
per A. Žemaitienę pasiųsta 
$77.50. LLD 20 kuopos ko
miteto narės gerai pasidar
bavo tam tikslui. Per H. 
Žukienę buvo pasiųsta “Vil
niai” $10, o kovai prieš fa
šizmą — $20.

A. Žemaitienė dar renka 
aukas “Vilnies” suvažiavi
mui. Reiškia, mūsų draugės 
buojasi.

Josephine Navalinskiene 
veikliai ir nuošidžiai dar-

VABZDŽIAI 
PRIEŠ VABZDŽIUS

Sodininkai pastebėjo, kad 
ten, kur apsigyvena mikro
skopinė muselė trichogra- 
ma, išnyksta vaisėdės — ge
rai žinomas sodų kenkėjas. 
Pasirodo, trichograma su
naikina vaisėdžio kiaušinė
lius. Praėjusių metų vasa
rą 2 kilogramai muselių, iš
augusių vienoje Latvijos 
TSR Biologijos instituto la
boratorijoje, apgynė nuo 
vaisėdžio apie D/o tūkstan
čio hektarų sodo. Norint 
apsaugoti 7 hektarų ploto 
sodą, “gyvojo preparato” 
tereikia tik žiupsnelio.

Tarybą Lietuvoje
Mažųjų dailiininkų darbai

KLAIPEDA. — Versda
mas vagą j per lauką rieda 
traktorius, prie remontuo
jamo laivo susikaupęs elek- 
trosu virinto j as, palikęs prie 
šturvalo jūreivis — tai vis 
piešiniai, kurių autoriai yra 
vaikai.

Apie 50 , vaikų užsiiminė 
ja miesto pionierių namų 
piešimo būrelyje. Daugelis 
mažųjų dailininkų — ketvir
tokė J. Skudulaitė, trečio
kas J. S ta j anas, penktokai 
A. Kurliauskas, V. Solovjo
vas ir S. Tachtašovas lanko 
piešimo studiją jau nebe 
pirmus metus. Dailininko 
Kozmino vadovaujami, jie 
išmoko ne tik gerai piešti, 
bet ir gaminti graviūras li
noleume ir kartone.

Klaipėdos mažieji daili
ninkai su savo darbais da
lyvauja įvairiose parodose, 
rengiamose respublikoje ir 
už jos ribų. Neseniai jie iš
siuntė apie 100 savo kūrinių 
tarptautinėms vaikų pieši
nių parodoms, kurios įvyks 
Čekoslovakijoje ir Japoni
joje.

Scenoje dėstytojai
KAUNAS. — J. Gruodžio 

vardo muzikos technikumo 
dėstytojai surengė vakarą- 
koncertą. Jo metu buvo at
likti Geršvino, Pušinio, Glie- 
ro, Musorgskio, Dvariono ir 
kitų kompozitorių kūriniai. 
Nuotaikingai praskambėjo 
Šopeno “Sonatos si b mi
nor” II dalis, kuria forte- 
pi jonu atliko dėstytoja Bi
rutė B u dzin a u s k ienė ir 
Liudmila Rogožina. Rach- 
maninovo “Elegija” ir Dva
riono “Valsas c. mol,” kū
rins valtorna* atliko Alfre
das Račkauskas.

Plojimų sulaukė ir dėsty
tojas Kazys*- Znamenskas, 
padainavęs Šimkaus “Tam
siojoj naktelėj” ir Verdžio 
operos “Simon Bokenega” 
Simono ariją. Koncerto me
tu, be minėtų, pasirodė dės
tytojai Alfredas Andruške- 
vičius, Ana Ūsienė, Stefani
ja Juknienė, Danutė Šima- 
kauskaitė, Sonata Bieliony-

Pirmoji muzikinio 
fakulteto laida

Apie 200 vilniečių — tar
nautojų, darbininkų, stu
dentų, dvejus metus moky
damiesi Liaudies universi
teto muzikos fakultete, —‘ 
sužinojo daug įdomaus ir 
naudingo apie muziką ir jos 
kūrėjus. Užsiėmimų me
džiaga buvo gausiai iliust
ruojama muzikos įrašais, 
trumpame tražiniais, m e n i- 
niais kino filmais.

Šiomis dienomis įvyko bai
giamasis užsiėmimas. Fa
kulteto absolventai, dėko
dami kompozi toriams ir 
muzikologams už nuoširdų 
darbą, pageidavo, kad pana
šūs užsiėmimai būtų ren
giami ir ateityje, kad juose 
galima būtų įsigyti daugiau 
muzikos istorijos žinių, pla
čiau pakalbėti apie atskirų 
kompozitorių kūrybą, iš
girsti gyvą aptariamų kūri
nių atlikimą.

— Tai buvo pirmasis to
kios rūšies respublikos 
kompozitorių bandymas su
artėti su klausytojais, pa
kelti jų estetinį išsilavini
mą, — pasakė fakulteto ta
rybos pirmininkas kompo
zitorius Juzeliūnas. — Savo 
pageidavimuose klausytojai

Worcester, Mass

'»■ M",-. . -

Aldona Wallen 
(Downing) 

sopranas, soliste

Aldona vėl scenoje. Gegužės 
24 d. ji dainos Worcesterio 
Aido Choro Jubiliejiniame 
koncerte. Ji dainuos solus ir 
taipgi, duetus su savo vyru. 

pateikė nemaža naudingų 
pasiūlymų, į kuriuos atsL 
žvelgsime, organizuo darni 
panašias priemones ateity
je.

Džiugu, kad užsiėmimų 
klausytojais buvo ne tik tie, 
kurie lankydavosi “Žinijos” 
salėje; radijo bangomis jų 
medžiaga pasiekdavo toli
miausius respublikos kom- 
pelius. Be to, multiplikuota 
užsiėmimų medžiaga išsiųs
ta rajonams. Tikimės, kad 
ji ateis į pagalbą kaimo 
lektoriams.

Filmuoja operatoriai 
iš Maskvos

KAUNAS.—Lietuvių liau
dies ir tarybinių kompozi
torių muzika skambėjo Is
torinio muziejaus sodelyje. 
Susižavėję jos klausėsi spe
cialiu turistiniu traukiniu 
“Sputnik” atvykę leningra
diečiai ir miesto gyventojai. 
Koncerto metu klausytojus 
bei atlikėjus, kompozitorių 
V. Kuprevičių su sūnumi 
filmavo grupė Maskvos 
operatorių. Netrukus mask
viečių nufilmuotą kino žur
nalą apie Kauno Istorinio 
muziejaus bokšte skamban
čius varpus išvys ekrane vi
sasąjunginis kino žiūrovas.

Parodoms nauja erdve
Atskirų dailininkų kūry

bos parodos, ruošiamos sos
tinės, Kauno ir kitų miestų 
kino teatruose, įvairių įstai 
gų patalpose, jau tapo 
įprastu reiškiniu, susilaukė 
žiūrovų pritarimo.

Neseniai tokioms paro
doms ruošti reikalingas plo
tas Vilniuje dar padidėjo: 
Profsąjungų rūmų “Tauro” 
kino teatro dviejų aukštų 
vestibiulis visai tinka dailės 
ekspozicijoms. Šiuo metu 
čia atidaryta tapytojo J. jmenininkę už puikiai atlik

tus atvirukus Politinės ir 
mokslinės literatūros lei
dykla pažymėjo premijo
mis.

“Meno” kine atidaryta 
dailininkės - saviveiklinin
kės aplikacijų paroda. Lan
kytojai labai šiltai atsiliepia 
apie J. Daniliauskienės kū
rinius. Jų dėmesį patrau
kia karpinių ciklas “Metų 
laikai,” kaimo tema sukur
tas paveikslėlis “Sena pir
telė,” gausūs ornamentai 
lietuviškų skrynių m o t y - 
vais. Daug vietos parodoje 
užima proginiai atvirukai. 
Ilgam lankytojai sustoja 
ties teminiais plakatais 
“Liaudies menas — mūsų 
turtas ir pasididžiavimas” 
ir “Auginkime kolūkinius 
sodus.”

Čeponio kūrinių paroda, su 
kuria prieš kino seansus 
mielai susipažįsta žiūrovai.

“Studentišką novelę”
KAUNAS. — Politechni

kos instituto studentų sve
tainėje įvyko susitikimas 
su pjesės “Studentiška no
vele” autorium R. Samulevi- 
čiumi, režisierium S. Motie
jūnu, aktoriais R. Staliliū
naite, A. Šurna, A. Rybako
vu. Svečiai pasidalino min
timis, kaip buvo kuriama ir 
statoma ši pjesė. Studentai 
kalbėjo apie trūkumus, pa
sitaikiusius kuriant atski
rus personažus, pageidavo 
ir ateityje daugiau panašių 
susitikimų su teatralais.

Dailininkės-saviveiklininkės 
kūrinių paroda

PANEVĖŽYS. — Julija 
Danilauskienė—Gelažių vi
durinės mokyklos tarnauto
ja, bet darbo draugai pa
žįsta ją kaip talentingą me
nininkę, pamėgusią savotiš
ką dailės sritį — karpymą. 
Iš įvairiausių spalvų popie
riaus iškarpyti ir vėliau su-

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Bus rodomi filmai iš Lietuvos šį 
sekmadienį, Gegužės-May 17 d., pra
džia 2-rą vai. popiet, Liet. Tautiško 
Namo žemutinėje salėje, 10 Vine 
St., Montello. įėjimas tik 50c. Fil
mus rodys J. Petruškevičius.

(38-39)

CLEVELAND, OHIO
LMS Clevelando skyriaus susirin

kimas įvyks Gegužės-May 14 dieną, 
7 vai. vak., LDS Klubo svetainėj, 
9305 St. Clair Ave.

Prašau visus narius dalyvauti šia
me susirinkime, turime daug dalykų 
aptarti, ir išgirsime raportą iš pra
ėjusio koncerto. Sekr. S. K.

(37-38)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro 50 metų jubiliejinis 

koncertas ir banketas įvyks sekma
dienį, Gegužės-May 24 d., pradžia 
1:30 vai. dieną, Lietuvių salėje, 29 
Endicott St. Kviečiame visus at
silankyti. Rengėjai (35-38)

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Female

REGISTERED NURSE to be head 
of nurses and/or administrator of 
one hundred bed nursing home in 
N. E. Send resume to Felix Clauss 
& Sons, Red Lion Rd. & Northeast 
Ave., Phila., Pa., 19115.

(38-41)

WAITRESSES

Must be experienced, pleasant and 
fast, openings on all shifts. Apply:

SPRING RIDGE DINER
12th & Spring Garden St.

(37-38)

ALTERATIONS & FITTINGS

On fine dresses. 
Experienced.

GR. 8-9680.

COOK. Foreign. English speaking. 
Assist light housework in fine Meri- 
on home. Paid vacation, good pay. 

/ Recent references. Call TE. 9-7721 
for interview. (38-39)

HELP WANTED MALE

ENGINEER LICENSED

Day work, oil gas fire boilers.
General maintenance work in 

large laundry.
4801 Ludlow St.

(37-38)

REAL ESTATE

LOGAN

FAIRHILL, N. 4306. Enclosed porch, 
large fenced yard, gar., mod. bath. 
Near everything. Owner selling.

GL. 5-8985

(37-38)

klijuoti atgyja lietuvių liau
dies ornamentai, gamtos 
vaideliai, nūdienio gyveni
mo tema sukurti paveikslė
liai. J. Daniliauskienės kar
piniai - atvirukai žinomi ir 
respublikos darbo žmo
nėms. Du kartus liaudies

DIDIEJI PIKNIKAI
Prašome įsitėmyti datas ir vietas 

piknikų, kurie įvyks 
jau neužilgo:

BALTIMORE, MD.
“Laisvės” paramai piknikas įvyks
Sekmad., Birželio 21 June

Vieta Slovak National Home and 
Park, 6526 Holabird Avė.

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos lietuvių piknikas 

įvyks

Sekmad., Birželio 21 June
Vieta Maple Park, Methuen, Mass. 
Bus įspūdinga meninė programa.

BROCKTON, MASS.
Didysis lietuvių piknikas 

spaudos paramai

R AMO V A PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

Per dvi dienas 

šeštadienį ir Sekmadienį 
Liepos 4 ir 5 July
Šauni meninė programa

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., gegužes (May) 12, 1964



Rūta Lee kalbėjo apie Lietuvą
per televiziją

Praėjusį ketvirtadienį, mielas žmogus! — sake ak- 
Niujorko laiku 11:15 vai. tore
vak. (Channel 11) Steve Al
len programoje dalyvavo 
kino ii- televizijos aktorė, 
lietuvių kilmės dukra Rūta 
Lee-Kilmonytė. Ji, matyt, 
buvo pakviesta papasakoti 
savo įspūdžius, įgytus Ta
rybų Lietuvoje, kur nese
niai su savo tėveliais lan
kėsi. Visa tai buvo trans
liuota iš Hollywoodo.

Reikia pasakyti, kad Rū
ta kalbėjo įdomiai. Be kit
ko, ji priminė ir tai, kad 
jos bobutė dar vis tebėra
Lietuvoje, o vyriausias jos 
kelionės tikslas ir buvo ap
lankyti savo sergančią mo
čiutę. Ne tik aplankyti, bet 
ir parsivežti ją j JAV.

Tarybinė vyriausybė su
teikė senutei leidimą išvyk
ti iš Lietuvos į Ameriką, 
bet dabar, sako aktore, nau
ja problema: JAV Valsty
bės departamentas nenori 
jos i Amerika isileisti!.. 
Vis tai šaltojo karo dėka!

Tai stipriai pabrėžė i r 
pats Steve Alienas.

—Kaip jums patiko Lie
tuva?. •

— Labai, — atsako Rūta 
Lee.—Vykau, kur tik norė
jau, susitikau daugelį žmo
nių, ypatingai jaunimo. 
Žmonės ten labai draugiški, 
malonūs, .šnekėjausi su dau
geliu jų; visi mieli, entuzi
astiški.

Kur “toji Lietuva”?
Steve Allen klausia:
—Kur gi toji Lietuva 

yra, kokioje geografinėje 
vietoje?..

Šį klausimą Alienas statė 
aktorei todėl, kad jis žino, 
jog daugelis ameri kiečių 
mažai tenusimano apie to
kias nedideles šalis, kaip 
Lietuva; pats Alienas, aiš
ku, tuos dalykus puikiai ži
no, nes jis apsišvietęs, pla
taus masto vyras.

Rūta Lee padavė Tarybų 
Sąjungos žemėlapį; jame 
Lietuva buvo ženklyvai ap
rėžta, kad milionai stebėto
jų galėtų gerai ją įsitėmyti, 
esančią tarybinių respubli
kų sudėtyje.

—Kokia kalba lietuviai 
šneka?

—Gražia lietuviška, pana
šia į lotynų, — atsako mer
gina.—Lietuviška kalba ne 
tik graži,—ji pasižymi tuo, 
kad tariasi taip, kaip rašo
si.

—Iš kur ir kada lietuviai 
ten atsirado?

Aktorė atsako, kad ji lie
tuvių tautos atsiradimo is
torijos menkai težino. Tuo
met Steve Alienas paėmė 
enciklopediją ir iš jos kai 
ką paskaitė iš istorijos.
Lietuviškos fotonuotraukos 

milijonams amerikiečių
Rūta Lee turėjo su savi

mi fotonuotraukų, — ištisą 
jų albumą, kurį jai Lietu
vos žmonės padovanojo. Ir 
ji kai kurias tų fotonuo
traukų parodė milijonams 
amerikiečių. Parodė Kauno 
Technologijos Instituto stu
dentų Dainų ir šokių an
samblį su Instituto direk
torium prof .K. Baršausku; 
parodė vieną vaikų darželį, 
kuriame aktorė lankėsi; pa
rodė savo senąją močiutę; 
parodė nuotrauką Lietuvos 
televizijos studijoje, kurią 
Vilniuje aplankė; parodė 
prezidento Justo Paleckio 
kabinetą, kuriame ji lankė
si ir šnekėjosi su J. Palec- 
kiu — nuotrauka padaryta 
jiedviem abiem besikalbant.

—Lietuvos prezi d e n t a s 
Justas Paleckis — puikus,

Reikia priminti, kad Rūta 
Lee apie savo lankymąsi 
Lietuvoje čia pateikė lyg ir 
raportą amerikiečiams. Ir 
jis buvo įdomus. Tiesa, vie
nas kitas dalykėlis praslydo 
Rūtai ne visai tiksliai. Pa
vyzdžiui, ji priminė, kad 
Vilniuje tebeveikia trys ka
talikiškos bažnyčios, o jų 
ten veikia kur kas daugiau. 
Tačiau bendrai jos praneši
mas apie Lietuvą amerikie
čiuose turėjo palikti gerą 
įspūdį.

“Veiksniams” nepatiks
Kai tik Rūta Lee grįžo iš 

Lietuvos, tai lietuviškieji 
“veiksniai” tikėjosi, kad ji 
ims ir nušnekės taip, kaip 
tūlas Jokūbas, arba kaip 
vienas apuokas iš Čikagos 
kad padarė. Bet Rūta — 
teisinga, dora mergina! Ji 

i sako tai, ką matė, ką gir- 
• dėjo; ji kalba objektyviai. 
|Na, ir dėl to “veiksniai” 
; ir visokie budeliai, nužu- 
džiusieji daug Lietuvoje 
žmonių ir dabar gyvenan
tieji Amerikoje, šią aktorę 
pradėjo visaip niekinti. Ki
ti jau rašo prieš ją skun- 

| dus į Hollywooda ir turbūt 
i į Washingtona. Skundikų, 
niekšų tarp Amerikos lietu- 

’ vių juk yra. Jiems talkon 
I stoja visokio plauko ameri
koniški birčistai. 1

Ir Rūta Lee davė jiems 
atkirtį, stebint ir klausant 

■daugeliui milijonų ameri
kiečiu. : Ns.v

Jau atėjo pabaiga 
misijoiiierizmui

Per kokius* keturis šim
tus metu krikščioniški bal
tųjų misijonieriai vyko ir 
veikė naujose žemėse—bal
tųjų kolonijose. Labai daž
nai pirmiausiai atvykdavo 
misijonieriai “skelbti dievo 
mokslą”, o paskui juos ir 
užkariautojų ginkluotos jė
gos.

Afrikoje ir Azijoje vietos 
gyventojai gerai patyrė jų 
“dievo mokslą”. Ir kai ko
lonijos išsilaisvino iš po bal-
tųjų imperialistų jungo, tai 
buvusių kolonijų žmonės 
siekia atsikratyti ir nuo 
“dievo tarnų”. Paskui kolo
nializmą tur eiti laukan ir 
misijonierizmas.

Konge, Ugandoje, Suda
ne, Ruandoje ir kitur vietos 
žmonės išvarė misijonie- 
rius, kaip kur net fiziniai 
nubaudė. Ruandoje katali
kų misijonieriai finansavo 
tutsi tautelę prieš naują ša
lies vyriausybę.

Ugandos premjeras M. 
M. Obote sakė, kad katali
kiški misijonieriai bandė 
priešintis atskyrimui vals
tybės nuo bažnyčios.

Dabar buvusių kolonijų 
žmonės sako: Paskui kolo
nializmą laukan ir misijo- 
nierizm,ą.

PATARIA MAŽIAU 
VALGYTI

Washingtonas. — Food 
and National Board of the 
National Academy of Scien
ces daro išvadą, kad Jung
tinių Valstijų žmonės per 
daug sočiai valgo ir to sėk
mėje didėja širdies ir kito
kios ligos.

Daro išvadą, kad vyrams 
nereikėtų daugiau valgyti, 
kaip 3,200 kalorijų, o mote
rims—2,100 per dieną. Su
prantama, kiekvienam as
meniui tą gali tikrai patarti 
tik jo gydytojas*

Išrinkome 4 moteris 
Seimo delegatėmis

LDS 13 kuopos susirin
kimas gegužės 6 d. buvo 
nemažas, nors ir tikėtasi 
daugiau dalyvių.

Šiame susirinkime buvo 
pravesti LDS Centro Val
dybos rinkimai. Pasirodė, 
kad daugiausia balsų gavo 
beveik visi tie patys virši
ninkai.

Seimo delegatus renkant 
pasirodė, k a d veikliosios 
mūsų kuopos narės gavo 
pirmenybę. Išrinktos ketu
rios moterys — Anna Yaks- 
tis, Valentina Nevins, S. 
Vinikaitienė ir M. Jakštie
nė. Kadangi jos apsiėmė 
Seime dalyvauti be jokio 
atlyginimo, tai kuopa nu
tarė savo delegatėms nu
pirkti po šeiminio banketo 
bilietą $5.00 vertės.

Nutarta pasveikinti ir ki
tus suvažiavimus.

Mūsų kuopos finansų 
sekretorė Anna Yakstis sa
vais kaštais pavaišino visus 
susirinkimo dalyvius.

Draugiškai pasikalbėję 
patenkinti skirstėmės kas 
sau i namučius.

J. G.

Lankėsi minersvillietis 
Kazys Senkus

Užpraėjusį sekma d i e n į 
Niujorke (Aido choro spek
takly) lankėsi Kazys Sen
kus iš Minersville, Pa.

Neseniai Prienuose (Lie
tuvoje) mirė jo sesutė — 
Marijona Bendinskienė, su
laukusi anie 80 metų am
žiaus, ir K. Senkus, jos pa
gerbimui, paaukojo “Lais
vei” $6.00. (Mes reiškiame 
gerb. K. Senkui užuojautą 
dėl jo sesutės mirties.—Re
dakcija)

Paskiausiai savo sesutę 
Marijoną K. Senkus matė 
1961 metais, kai jis lankėsi 
Lietuvoje. Tuomet jis už
sakė savo sesutės vaikams 
laikraštį “Laisvę.” Dabar 
K. Senkus gauna laiškus iš 
savo giminaičių, kurie la
bai dėkoja jam už laikraštį. 
Jie džiaugiasi ir tuo, kad 
“Laisvėje” neretai jie su
randa ir jo pavardę.

Draugas

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 
KVIEČIA Į

BANKETA-IŠLEISTUVES 
pagerbimui ilgametės narės-sekretorės 

SUZANOS KAZOKYTeS 
šeštadienį

Gegužės 23 d., 6 vai. vakare n /

AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS, Viul. MILDRED STENSLER
N. Buknicnė, N. Ventienė, M. Stensler, O. Čepulienė, K. Rušinskienė

Meninę programą ruošia Mildred Stensler, kuri susidės
iš solistų: Viktoro, Beckerio, Augusto Iešmanto, Elenos 

Brazauskienės ir Aido Choro Moterų Kvarteto.

“LAISVES” SALĖJE
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. ■

Tikietas—$2.50
Prašome įsigyti tikietus iš anksto.

Dar apie drąsuolį 
lietuvį Jos. Šermukšnį

“Laisvės” nr. 35 buvo įdė
ta žinutė apie tai, kaip lie
tuvis policininkas Jos. Šer
mukšnis New Yorko centre 
išgelbėjo nuo nusižudymo 
jauną vyrą, besikėsinantį 
pulti iš 7-o aukšto.

Dabar gavome laiškutį 
nuo gero laisviečio dzūko, 
Vinco Karione, dabar gy
venančio *Jenseno paplūdi
myje, Floridoje. Kartonas 
ryžtasi iškelti dzūkišką 
narsumą. Jis rašo, kad Jos. 
šermukšnis yra jo žmonos 
Konstancijos pusseserės sū
nus, Il-ajame pasauliniame 
kare tarnavęs Amerikos 
aviacijoje ir bombardavęs 
nacius. Jau 16 metų esąs 
policininku 42-oj gatvėj. 
Esąs vedęs ir auginąs du 
sūnus ir dukterį. Geras tė
vas ir žmonai vyras. Jo 
tėvas yra gimęs Kapčia- 
miestyj, o motina Ona Mar- 
cinonytė—Žeimiuose.

Taigi V. Kartonas di
džiuojasi Juozu Šermukšniu 
ir kaip savo žmonos gimi
naičiu, ir kaip dzūkų sūnu
mi. V.

N. Y. policija seka 
keistą gaują

New Yorkas. — Harlem 
Youth Opportunities Un
limited organizacija, kurią 
užlaiko miestas ir JAV fe
deralinė valdžia, raportavo, 
kad Harleme, Lenox ir 129 
St., tirštai negrų apgyven
toje teritorijoje, suorga
nizuota keista gauja, kurio
je yra apie 400 jaunuolių 
nuo 12 iėi 20 metų am
žiaus. Policija numato, kad 
ji bus jau nužudžius ketu
ris baltus asmenis.

Ši gauja neturi nieko ben- 
! dro su negrų nacionalinė- 
I mis organizacijomis, nei su 
Black Muslim, nei su Black 
Nationalist Malcolm X pa
sekėjais.

New Yorkas. — Gegužės 
4 dieną kardinolui Spellma- 
nui sukako 75 metai.

New Yorkas. — Gegužės 
9 dieną Pasaulinėje parodo
je lankėsi JAV prezidentas 
Johnsonas.

Lankėsi “Laisvėje” I
Praėjusį penktadienį “Lais

vės” leidykloje lankėsi Con
rad ir Mildred Fribergai. 
Conrad dažnai keliauja sa
vo profesijos reikalais, o 
Mildred Savukaitė — laik
raščio “Vilnies” buhalterė. 
Bet šiuo tarpu ji žada “Vil
nį” visiškai palikti — savo 
vietai lavina kitą, naują lie
tuvaitę buhalterę.

Ketvirtadienį svečiai lan
kėsi pasaulinėje parodoje, o 
penktadienio vakarą išvyko 
į Portage, Pa., aplankyti 
Mildredos motiną Aleną Sa- 
vukienę, jau apie 85 metų. 
Ten pat gyvena ir Mildre
dos sesuo Miriam su savo 
šeima.

Mildred sakė, kad vilnie
čių suvažiavimas, įvykęs' 
gegužės 3 d., buvo geras — 
didelis ir įdomus.

:—Pirmą kartą mano gyve
nime aš pati ten sakiau 
kalbą lietuviškai.

Reikia pasakyti, kad Mild
red — talentinga moteriš
kė ir ilgametė visuomenės 
veikėja.

Abu Fribergai žada apsi
gyventi savo farmukėje.

— Kaip patiko pasaulinė 
paroda? — klausiau.

— Ji daugiau panaši į kar- 
nivalą, bet yra ir įdomi ų 
dalykų, vertų pamatyti, — 
pasakė Mildred.

Apžiūrėjo svečiai “Lais
vės leidyklą, apžiūrėjo LDS 
ofisą.

Buvo smagu su jais apsi
keisti žodžiu. Ns.

Į “Šviesos” skaitytojus
Gerbiamieji žurnalo “švie

sos” skaitytojai! Dėl 
ALDLD raštinės neapsi
žiūrėjimo mums trūksta 
žurnalo 1963 metų Numerio 
I bent 5 egzempliorių. Ku
rie šį numerį dar turite, 
esate maloniai prašomi pri
siųsti į ALDLD centrą. Bū
sime labai dėkingi.
ALDLD c. sekr. J. Grybas, 

102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N. Y., 11417

ŠEŠIS KALTINA 
ŽMOGŽUDYSTĖJE

New Yorkas. — Prieš po
rą savaičių Harleme, senų 
drabužių pardavimo krau
tuvėje, peiliu buvo subady
ta ir greitai mirė Margaret 
Sugar. Po įvykio buvo su
imta šeši jaunuoliai, nes 
vienas ir jų—Wallace Ba
ker — atėjo į policijos stotį 
ir pasidavė.

Organizaciją dėmesiui
Amerikinis sveturgimiams 

ginti komitetas šaukia la
bai svarbią konf e r e n c i j ą 
apsigynimo reikalais. Kaip 
žinia, komiteto byla turi pa
siekti šalies Aukščiausiąjį 
Teismą. Apeliacija ruošia
ma. O tai paliečia ne tik 
lėšų klausimą, bet paruoši
mą visuomenės opinijos, 
kad ji surpastų, kaip jos 
reikalai šioje byloje yra pa
liečiami.

Kaip žinia, Justicijos de- 
partmentas reiaklauja, kad 
komitetas registruotųsi 
kaip “komunistų fronto or
ganizacija.” Aišku, kad ko
mitetas su tokiuo reikalavi
mu niekados nesutiks. Ir tai 
turės būti išspręsta Aukšč. 
Teisme.

Konferencija įvyks gegu
žės 23 d., 1 vai. popiet, Ho
tel Woodstock, Crystal 
Room, 127 West 43rd St., 
Manhattane. Komitetas la
bai prašo, kad lietuvių or
ganizacijos išrinktų ir at
siųstų delegatus. Visos kuo
pos ateinančiuose susirinki
muose turėtų šį klausimą 
aptarti ir išrinkti delega
tus.

Daugiau auką 
vilniečiams

Praėjusiame Moterų klu
bo susirinkime M. Juškienė 
paėmė blanką parinkti au
kų pasveikinimui “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimo. Vi
so surinko $17.75, kuriuos 
reikia priskaityti prie niu
jorkiečių sveikinimų.

Aukojo po $2: J. ir A. Sta- 
neliai, R. Baranikas ir A. 
Rainienė. Po $1: V. Lisa- 
jus, V. Guzonas, M. Narge- 
las, O. Zeidat, P. Višniaus- 
kas, V. Šibeika, A. Lukaitis, 
S. Radušis, Ruth Bell, Jo
seph, D. Dub. Smulkiais 
75 c.

Pinigai pasiųsti į “Vil
nies” administraciją. Šir
dingai dėkui M. Juškienei 
už pasidarbavimą.

Ieva

“RUSSKY GOLOS” JAU . 
SUKĖLĖ $29,000

New Yorkas. — Pažan
gus rusų savaitraštis “Rus- 
sky Gotos” iki gegužės 5 d. 
jau sukėlė aukomis $29,000 
jo palaikymui.

Pažangūs rusai nuošir
džiai aukoja savo laikraš
čiui.

Svarbi diena jau netoli
Visų Tautų piknikas jau 

netoli. Jis įvyks birželio 
21-mą, Camp Midvale, Wa
naque, N. J. Ji ruošia ir vi
sus kviečia dalyvauti Ame
rican Committee for Pro
tection of Foreign Born ko
misija.

Graži kalnų giria, vietoje 
gaminami karšti valgiai ne
didelėms kainomis ir pato
gus nuvažiavimas busais 
sudaro galimybę ten nu
vykti ne vien atskiriems 
asmenims bet ir organizaci
jų grupėms. Pagalvokime 
apie galimybę sveikai pra
leisti dieną naudingam tiks
lui. Dal.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks gegužės 12 d., 2 vai. po
piet, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi nariai prašomi dalyvauti 
ir atsivesti naujų įstoti į kuo
pą. Valdyba

FILMAI IŠ LIETUVOS
Bus rodoma Panevėžys, Klaipėda, Trakai 

Kaunas, Vilnius ir didelė paroda 
iš 30 kolūkių. Taipgi Lietuvos 
menininkai ir literatai Maskvoje.

Tikrai žavėjantys filmai.

Bus Rodomi šeštadienį

Gegužės 16 <Lf 196^
White Horse Tavern Salėje 

86-16 Jamaica Ave.
(B. M. T. Jamaica Line

*
Pradžia

7-ą valandą vakare

Woodhaven, N. Y.
— Forest Parkway stotis)

Auka $1.00 
asmeniui

*** Filmus rodys Jonas GrybUs

Rengia Liet. Literatūros Draugijos 185 Kuop4 

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI.
Rengėjai
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Kas norite važiuoti 
į Worcester, Mass.?

Kaip jau žinoma, Worcesjį 
terio Aido choras rengusi 
gražiai atžymėti savo me
ninės veiktos 50 metų su
kaktį su iškilmingu koncer
tu.

Brooklyno Aido choras 
organizuoja važiuotojus. 
Kurie norėtumėt važiuoti, 
prašomi greitai užsisakyti 
vietą pas J. Grybą, paskam
binant į “Laisvę” MI1-6887. 
Kelionė kainuos tik $5 as
meniui.

Koncertas įvyks gegužės 
24 d. I š va ž i u o si m e nuo 
“Laisvės” 8 vai. ryto. Į na-
mučius sugrįšime 11 valan
dą vakare.
Lauksime užsisakymu..#/

J. G.

Kviečia atvykti kartu 
su aidiečiais

Sekmadienį, gegužės 17 d., 
Fraternal Clubhouse sa\?je, 
110 West 48th St., Manhat
tane, įvyks didelis, gražus 
koncertas, kuriame daly
vaus ir mūsų aidiečiai. Pra
sidės 2:15 vai. popiet.

Programoje dalyvaus:
Ukrainiečių Dniepro šo

kėjai.
Lietuvių Aido choras, va

dovaujamas Mildred Stens
ler.

Puertorikiečių gitaristų - 
dainininkų ansamblis.

James Stafford, įžymus 
pianistas.

Morris U. Schappes, isto
rikas.

Jesus Colon, rašytojas ir 
prelegentas.

Casimir Nowacki, visuo
menininkas, kuris spektak
lyje pirmininkaus.

Šis koncertas - spektaklis 
ruošiamas ispanų kalba lei
džiamo pažangaus laikraš
čio “La Nueva Voz” nau
dai.

Įėjimas—99 c. asmeniui.
Rengėjai nuoširdžiai pra

šo Niujorko lietuvius, kad 
skaitlingai dalyvautų pa
rengime.

Washingtonas. — Sena
torius H. Scott, iš Pennsyl
vania valstijos, ragina pre
zidentą ginkluoti Izraelį 
prieš arabų valstybes.




