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METAI 52-ji

KRISLAI Kiek Indija gauna pagalbos 
iš Jungtinių Valstijų

Reikalauja anglus sulaikyti 
karą prieš arabų žmonesMirtis, kuri mus sukrėtė 

B-I^Pranskus-Žalionis 
Seniausias Lietuvos 

pedagogas ir rašytojas

— Rašo R. Mizara —

Prof. Broniaus Pranskaus- 
žalionio mirtis pritrenkė mus 
labai skaudžiai. Tai buvo il
gametis kovotojas už liaudies 
r»k alus. Tai buvo reto talen-’ 
to, didžiulio ryžto ir nepa
prasto darbštumo vyras.

Jo kruopštaus darbo dėka djjos politika. Ji skelbiasi 
Lkl’/y ioIvaii l/4-n io nvo m r i o c? DTznI- xbuvo ištraukta iš praeities gel
mių daug poetų, rašytojų, ku
rie buvo “pamiršti.” i 
težinomi. < 
dagavo, parašė jų biografijas . 
ir tuo būdu įamžino.

“neutrališka”, nes tas jai 
rėtaT kam ’ naudinga — gauna iš Va- 

Jis jų palikimą re-■ karų ir Rytų pagalbos. Iš 
Tarybų Sąjungos ji gavo 
virš bilijono dolerių pagal
bos. Gauna ir iš Lenkijos, 
Vengrijos, Jugoslavijos ir 
kitų socialistinių valstybių.

Anglija remia ją kaip sa
vo karūnos valstybę. Remia 
Kanada, Australija, Naujo
ji Zelandija, o po 1962 metų 
susikirtimų su Kinija, tai

Amerikos liet u v i a m.s B. 
Pranskus-žalionis brangus tuo, 
kad jis per ilgus metus rašė 
mūsų spaudai, rinko medžia
ga apie JAV pažangiuosius 
lietuvių poetus, rašytojus bei 
visuomenės veikėjus. Jis su
rinko ir redagavo Br. Vargšo, 
St. Jasilionio raštus; parašė 
stambų veikalą apie daugelį 
Amerikos lietuvių poetų ir ra
šytojų. Knyga dar neatspaus
dinta, bet ji bus išleista Lietu
voje. ;

Mes turime didžiulį pluoštą 
v^ionio raštų apie JAV pa
žangiuosius lietuvius, plunks
nos darbuotojus; savu laiku 
išspausdinsime “Laisvėje.”

Prof. B. Pranskus parašė ir 
knygomis išleido savo eilių ir 
poemų. Jo “Artimieji toliai” 
—atsiminimų knyga — ilgai 
bus pavyzdžiu kitiems, kai’) 
rašyti memuarus.

Didelius darbus velionis 
nudirbo kultūros srityje.

^'Ilsėkis, mielas Drauge, gar
bingose Antakalnio kapinėse!

Dar 1920 metais Tu viena
me pirmųjų savo eilėraščių 
pasakei tokią tiesą:

Vysta gėlės, byra varpos 
Nuo šalnų rudens.

, Tik žmogaus kūrybos darbas
• Amžius išgyvens . . .

Taip, taip, mielas Broniau!
O Tau, drauge Gene, didžio 

liūdesio valandoje — širdin
giausia užuojauta.

Apie B. Pranskų-žalionį ir 
jo darbus teks išsamiau pasi
sakyti kita proga, šiuo tarpu 
reikia tarti žodį apie seniau
sią Lietuvos pedagogą ir rašy
toją.

1959 m. lapkričio 22 dieną 
į vieno “Vilniaus” viešbučio 
kambario duris kaž kas negar
siai pasibeldė. Atidaręs, ma
tau stovintį jau pagyvenusį 
akiniuotą, aukštoką, liesą, ma
lonaus veido vyrą. Paprašiau 
tfidun.
* —Esu Marcelinas šikšnys,— 
tylokai pratarė jis, kai mudu 
spaudėmės rankomis. O savo 
akimis svečias tarsi tyrė, ar 
man jo vardas ką nors reiš
kia.

Kai pasakiau, kad M. šiks- 
nio-šiaulėniškio raštų esu skai
tęs, kad apie jį patį ir jo veik
lą žinių turiu, kad šis jo vi
zitas man daro didelį džiaugs
mą, svečias sėdosi, išsiėmė iš 
portfelio savo rinktinių raštų 
knygą ir man autografavo.

Tuomet Marcelinas Šikšnys ; 
gyveno 86-uosius metus, o šių 
metų gegužės mėn. 2 d. jam 
aųkako devyniasdešimt metų!

M. šikšnys—seniausias Lie- 
tuivoš pedagogas ir rašyto
ji, kadaise savo kūrybą pa
sirašydavęs šiaulėniškio sla
pyvardžiu. Tai ilgametis Vil
niaus gyventojas.

Tarybiniu gyvenimu jis bu
vo pasitenkinęs, gerai nusitei
kęs

(Tąsa 6 pusi.)

Washingtonas. — Pirm 
savo mirties JAV preziden
tas J. Kenedis sakė, kad 
kiekviena valstybė tarptau
tinėje politikoje manevruo
ja vadovaudamasi savo rei

kalais.
Tą aiškiausiai parodo In-

Apie 400 gvardiečių 
puolė negrus

Cambridge, Md. —čionai 
kalbėjo George C. Wallace, 

I segregacionistas, Alabamos 
gubernatorius. Vietos neg
rai ir baltieji civilinių lais
vių šalininkai suruošė pro
testo demonstraciją.

Demonstran t u s puolė 
durtuvus atstatę 400 Natio
nals gvardijos’ kareivių. 
Įvyko susirėmimų. Policija 
ir gvardiečiai mėtė ašarų 
bombas. Septyni žmonės bu
vo nugabenti į ligoninę.

Beirutas. —Sirijos prem
jeras Bitaras stoja už visų 
arabų valstybių vienybę.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — Sulaukęs 82 

metų amžiaus mirė žymus 
komunistų veikėjas Otto V. 
Kusinenas. Jis buvo suomių 
kilmės.

Tokio. — A. Mikojanas 
tarėsi su Japonijos premje
ru Ikeda. Su Miko j anų yra 
atvykę 11 tarybinių diplo
matų ir prekybos reikalų 
žinovų. t

Pekinas. — Kinija remia 
Nasserio reikalavimą, kad- 
anglų militarinės jėgos turi 
pasitraukti iš Arabijos pu
siasalio.

Canandaigua, N. Y. — 
Pennsylvanijos geležinkelių 
kompanijos du traukiniai 
susikūlė. Nelaimėje 3 žmo
nės buvo užmušti ir 3 su- 
sužeisti.

JakartaJakarta. — Saraw a k e 
partizanai įveikė anglų ir 
malazų dalinį, kuriame bu
vo užmušta 72 anglai ir jų 
pasekėjai.

Londonas. — Anglijos 
premjeras Home parlamen
to nariams sakė, kad Ang
lija nesulaikys prekybos su 
Kuba.

Cruščiovas matė 
Aswano statybą

Aswanas, Egiptas. — Ge- i lių pakils, iš : ;
gūžės 13 dieną, nuo laivo Į bus galima apdrėkinti apie 
“Ramses”, N. Chruščiovas 
ir Jungtinės Arabų Respu
blikos prezidentas Nasseris 
įmetė į Nilo upę po granito 
kavalką. Tai buvo simboliš
kas gestas, kad Aswano už
tvankos pirmieji darbai jau 
baigti. Apeigose dalyvavo 
ir Jemeno respublikos pre
zidentas, taipgi daug kitų 
žymių asmenų.

Indija nuo 1957 metų “pir- rEgfpįSlt doleril’-

daugiausia Jungtinės Vals
tijos. Iki 1962 metų rudens 
Jungtinės Valstijos Indijai 
teikė už šimtą milijonų do
lerių ekonominės pagalbos, 
po to padidino pagalbą iki 
$725,000,000, apie militari- 
nės pagalbos kiekį nesako
ma.

Indija iš JAV gauna dar 
kitokios pagalbos, kaip tai 
kovai prieš maliariją $90,- 
000,000, paskolos iš Export- 
Import banko $307,000,000.

ko” Jungtinėse Valstijose 
įvairių reikmenų už bilijo
ną ir keturis šimtus milijo
nų dolerių. Tas “pirkimas” 
buvo pasiremiant JAV Pu- 
blic Law 480, tai paskolon. išsprogdinimui uolos> ka(j
gavo 80 procentų, kuri yra 
neatmokėta.

Ruskas už kietą 
JAV politiką

Haga. — NATO užsienio 
min i s t r ų konferenci jo je j aidžtausTų "pasauk 
Deanas Ruskas, Jungtinių! 
Valstijų Valstybės sekreto
rius, sakė kalbą, kuri netar- : 
nauja taikos reikalams.

Jis sakė, kad JAV neves 
su Tarybų Sąjunga jokių 
pasitarimų, kur i e vestų 
prie Vakarų ir Rytų santy
kių pakeitimo.

Jis reikalavo iš NATO 
narių, kad jie pagalbėtų 
Jungtinėms Valstijoms ka
re prieš Pietų Vietnamo 
partizanus ir ekonominia
me blokadavime Kubos.

Washingtonas. — Sako
ma, kad senatorius Gold- 
wateris jau turi 540 respub
likonų konvencijos delega- 
tų, kurie stoja už jo kan- be jo leidimo neparduotų 

' Kubos respublikai jokių 
vaistų ir maisto. Jis sako, 
kad būk per metus JAV 
biznieriai parduoda už apie 
10 milijonų dolerių vaistų.

didatūrą į JAV prezidentus.

Portsmouth, N. H. — Ge
gužės 12 d. čionai į vandenį 
buvo nuleistas 29-tas JAV 
atominis submarinas “John 
Adams”. Pirm jis buvo nu
leistas statykloje, buvo už
muštas darbininkas S. A. 
Falcone, 43, metų amžiaus.

Miami, Fla. —Kubos pa
bėgėliai tvirtina, kad jų 
grupės išplaukė puolimui 
Kubos.

Saigonas. — Tik pusva
landis po to, kai iš orlaukio 
išskri do R. McNamara 
JAV Gynybos sekretorius, 
tai už trijų blokų įvyko la
bai didelis sprogimas.

New Haven, Conn. —Ne
grų kunigas sakė, kad čio
nai negrai padidins 
prieš segregaciją.

kovų

Areš- 
kurie

Madison, N. J. - 
tavo keturis negrus, 
baltųjų kirpykloje reikala
vo apkirpti jiems plaukus. 

r

k

kai dienu. Prie Aswano už
tvankos ir elektros jėgai
nės darbu Chruščiovas ir 
Nasseris bus keturias pa

iras. Jie paspaus mygtuką

Nilo vanduo plauktų nauja 
vaga, idant būtų galima at
likti užtvankos darbą sker
sai Nilą.

Užtvanka skersai Nilo 
upę buvo pradėta statytį 
1960 metais. Ji. bus 176 pė
dų aukščio, viena iš di- 

je. Van
duo Nilo upėje-per 230 my-

LAOSO LIAUDIEČIŲ 
LAIMĖJIMAS

Vientiane. — Apie 1,200 
dešiniųjų! karių ir pora 
tūkstančių jų pritarėjų bu
vo įsiveržę į liaudiečių teri
toriją, kryptimi linkui Šiau
rės Vietnamo. Liaudiečiai 
juos labai sumušė. Dešinie
ji ir jų pritarėjai neteko ar
ti tūkstančio užmuštais ir 
sužeistais, o likučiai pabėgo 

pir-atgal. Dešinieji gavo 
“ mą taip didelį smūgį.

1 JAV NEPARDUOS
KUBAI VAISTŲ

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Prekybos de
partamentas patvarkė, kad

daugiau lėktuvų
Į VIETNAMĄ

Washingtonas. — Jungti- W Fisherį, kurie yra tarp 
nės Valstijos vėl siunčia 72 
bombonešius “B-26” ir ap
žvalginius lėktuvus karui 
prieš Pietų Vienamo parti
zanus. T a i propeleriniai 
lėktuvai, bet sakoma, kad 
jie Vietname geriau tinka, 
kaip sprūsminiai.

PAKISTANO MINISTRAS 
APIE INDIJĄ

Washingtonas. — Over
seas Press klube kalbėjo 
Zulfrikaras Bhutto, Pakis
tano Užsienio ministras. Jis 
sakė, kad Indijos karo mi
nistras Y. B. Chavanas pa
sakoja, būk Tarybų Sąjun
ga Indijai daugiau davė 
ginklų ir amunicijos, kaip 
Jungtinės Valstijos tik tik
slu, kad JAV padidintų In
dijos ginklavimą.

lių pakils, iš rezervuarų 

2„000,000 akrų žemės plota. 
Elektrinė jėgainė teiks jė
gos Egipto industrijai ir 
gyvenimo namams šviesos.

Prie užtvankos dirba keli 
šimtai TSRS inžinierių ir 
specialistų. Tech nikiniais 
įrengimais aprūpina Tary
bų Sąjunga ir ji darbus fi
nansuoja. Užtvankos ir jė
gainės pastatymas ir įren
gimas atsieis apie bilijoną

Chruščiovas kalbėjosi su 
tarybiniais inžinieriais, jų 
žmonomis ir vaikais.

Chruščiovas kalbėjo 5,000 
diplomatų ir technikų susi
rinkime. Jis sakė, kad As
wano užtvanka ir prie jos 
'busimoji elektros jėgainė, 
tai bus Aštuntas pasaulinis 
stebuklas. Jis sakė, kad pa
statymas Aswano užtvan
kos ir jėgainės rodo, ką gali 
atlikti valstybių kooperavi- 
mas savo tarpe. Prie Aswa
no dirba 30,000 egiptiečių ir 
apie 800 TSRS technikų- 
spečialistų.

MEKSIKA, MĖSA IR 
JUNGTINĖS VALSTIJOS

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Meksika su
sitarė mėsos pardavimo rei
kalais. JAV mėsos gaminto
jai reikalauja, kad iš Mek
sikos būtų mažiau jos įve
žama. Meksika sutiko 1964 
metais parduoti tik 66,300,- 
000 svarų mėsos Jungti
nėms Valstijoms.

650 RABINŲ PRIEŠ 
MALDAS MOKYKLOSE

f

Washingtonas. — Rabi- i 
nas Maurice N. Esendrath, 
prezidentas Union Ameri
can Hebrew kongregacijos, i 
varde 650 rabinų pareiškė, i 
kad remia JAV Aukščiausio i 
jo Teismo draudimą pote
rių mokyklose.

JAUNUOLIAI PADEGĖ 
MOKYKLĄ

areštavo penkis jaunuolius:
E. M. Wrublj, R. Modį, G.

16 ir 18 metų amžiaus, ir į 
du žemiau 15-kos metų am
žiaus, kurių vardų neskel
bia. Jie padegė West Islip 
Junior High mokyklą. Gais
ras padarė apie $10,000 i 
nuostolių.

i
Hitlerininkų

ŽUDĖ ŽMONES IR 
PO TO MELDĖSI

Bona.
teisme Leon Szekalski, len
kas liudininkas, kuris buvo 
uždarytas Osvencimo bai
sioje stovykloje, liudijo 
prieš E!. Bednareką, pabė
gėlį iš lenkų armijos, kuris 
stovykloje buvo gavęs na-1 
cių pasitikėjimą ir darbą. 
Liudininkas sakė, kad Bed- 
narekas šaltakraujiškai žu
dė suimtuosius, o po to prie 
dievo meldėsi.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Specialus komitetas koloni
alizmo reikalais 18 balsų 
prieš 3 priėmė rezoliuciją 
reikalaujant, kad Anglija 
sulaikytų karą prieš ara
bus. Prieš rezoliuciją balsa
vo tik Anglija, Australija ir 
Jungtinės Valstijos. Rezo
liuciją pateikė apie 20 Afri
kos ir Azijos šalių.

Pasirodo, kad Jungtinių 
Valstijų komercinė spauda 
užtyli apie anglų žiaurų ka
rą p r i e š arabus Adene, 
Arabiško pusiasalio kampe.

Vietos gyventojai sukilo 
ir kovoja už nepriklauso
mybę. Prieš juos veikia iki 
40,000 anglų pėstininkų ir 
marininku. Gi iš oro žiau
riai puola ir degina gyven-

Sako, kad TSRS 
daug davė ginklą

New Delhi. — Pirm Indi
jos Gynybos ministras Y. 
B. Chavanas išskrido į 
Jungtines Valstijas, tai pa
skelbė, kad nuo 1962 metų 
iš Tarybų Sąjungos gavo 
$130,000,000 vertės ginklų 
ir amunicijos.

TSRS davė Indijai ir 50 
raketų šaudymui į lėktuvus, 
suteikė 30 didelių “AN-12” 
militarinių transporto lėk
tuvu, davė dideliu “MI” v ’ v
malūnsparnių, suteikė mū
šio “MIG-21” lėktuvų ir su
tiko jų gamybai pastatyti 
fabriką.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas ir JAV 
vyriausybės nariai tariasi 
dėl teikimo didesnės pagal
bos Vietnamo militaristų 
valdžiai. Pietų Vietname 
partizanai vėl sudavė kelis 
smūgius militaristų jėgoms

Bridgeport, Conn. —Apie 
800 darbininkų sustreikavo 
prieš Singer Manufactur
ing Co.

Londonas. —Sulaukus 58 
metų amžiaus mirė artistė 
Diana Wynyard.

Maskva. — Turkmėnijos 
sostinėje Aškabade buvo 
jaučiamas žemės drebėji
mas.

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga pareikalavo, kad anglų 
studentas Peter Redaway 
tuojau išvažiuotų.

Pittsburg, Calif. —Laiva- 
kroviai pikietuoja United 
States Steel Co. fabriką.

Halifax, Canada. — Din
go du TSRS jūrininkai nuo 
laivo “Sergei Jasenin”.

Belgradas. —Birželio mė
nesį Jugoslavijos preziden
tas Tito vyks į Lenkiją.

tojų kaimus anglų karo lėk
tuvai.

Berwickshire susirinki
me darbieciai kritikavo An
glijos valdžią už žiaurumą, 
tai premjeras Douglas-Ho
me pareiškė:

“Aš asmeniškai įsakiau 
bombarduoti sukilėlius Pie
tų Arabijos Federacijoje... 
Aš negaliu pėstininkus sių
sti prieš sukilėlius baisiai 
kalnuotoje šalyje be lėktu
vų pagalbos”.

Jungtinės Tautos, Y. Y.—
Pakistano Užsienio mi

nistras Z. Bhutto kaltino 
Indiją. Jis sakė, kad ji ne
nori sureguliuoti Kašmyro 
reikalus, nes tas jai gelbė
ja gauti ginklų ir amunici
jos iš JAV ir kitų šalių.

“Karą laimėsime”, 
sako McNamara

Washingtonas. — Iš Pie
tų Vietnamo tik grįžo R. 
McNamara, JAV Gynybos 
sekretorius. Jis sako, kad 
karas prieš partizanus bus 
laimėtas, tik reikia daugiau 
remti militaristų valdžią.

Jis sakė, kad gal būti rei
kės ne tik ginklų ir amuni
cijos, bet ir daugiau JAV 
militarinių žmonių pasiųsti 
į Vietnamą. Jis deda viltį ir 
ant to, kad prieš partizanus 
karan bus įstraukta dau
giau kitų šalių, tai yra, 
Jungtinių Valstijų talkinin
kių. c

Vientiane. — Laoso liau
diečiai sumušė dešiniųjų jė
gas ir užėmė strateginį 
Plaine des Jarres miestelį. 
Dešiniųjų armijos daliniai 
bėga betvarkėje.

Maskva. — Lediniuota- 
me vandenyne, Šiaurės po- 
liuso srityje, veikia trys 
TSRS mokslininkų stotys, 
kurios įrengtos ant plau
kiančių ledų.

Londonas. — Anglijos 
premjeras Home už liaudies 
sukilimą Pietų Arabijos Fe
deracijoje kaltina Jemeno 
respubliką, būk jį siunčia 
ten vadovų ir ginklų. Tai 
paprasta imperialistų tak
tika.

Maskva. — TSRS teiks 
Alžyrui ginklų ir amunici
jos.

Tokio. — Atvyko Anasta

zas Mikojanas, TSRS prem
jero pavaduotojas. Jis čio
nai bus dvi savaites preky

bos reikalais.
Jakarta. — Indonezija 

ruoši a s i sunacionalizuoti 
visas anglų įmones.

Paryžius. — Prancūzija 
daugiau neteiks pagalbos 
Tunisijai.
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N. Chruščiovas Egipte
ŠIUO METU TARYBŲ Sąjungos delegacija su N. 

Chruščiovu priešaky vieši Egipte, kuris šiuo metu ofici- 
'ai vadinasi Jungtine Arabų Respublika.

Net ir buržuazinės spaudos korespondentas pripa
žįsta, kad niekad, žinomoje Egipto istorijoje, joks kitos 
valstybės vizitorius nebuvo sutiktas taip iškilmingai, 
kaip N. Chruščiovas ir visa tarybinė delegacija! Milijo
nai egiptiečių svečius sveikino, karštai priėmė ir dėko
jo tarybinėms tantoms už tą talką, kurią jos Jungtinei 
Arabų Respublikai teikia.

Netenka nei sakyti, kad šis tarybinės delegacijos vi- 
7si tvirtins ryšius tarp abiejų šalių—Tarybų Sąjun- 
: rs ir Jungtinės Arabų Respublikos tautų. Visa tai eis 
nau.don pasaulinei taikai.

Šiuo savo vizitu N. Chruščiovas pirmą kartą savo 
gyvenime įkėlė koją į Afriką. Būtų naudinga, kad jis 
ir kiti tarybiniai pareigūnai vis dažniau ir dažniau Af
riką aplankytų.

Atsiminkime, Afrikoje šiuo metu vyksta milžiniš
kas tautų judėjimas. Šių dienų Afrika—ne ta, kokia bu
vo, sakysime, prieš desėtką metų. Ilgai buvusios paverg
tos tautos, viena po kitos atgavo nepriklausomybę ir jau 
pradeda pačios valdytis, tvarkytis savo reikalus. Bet jos 
labai biednos, be pramonės, be mokyklų. Ir joms padėti 
tegali tik socialistinės šalys—tokia milžiniška jėga, kaip 
Tarybų Sąjunga. Tarp naujų Afrikos valstybių ir Tary
bų Sąjungos turėtų susimegzti juo draugiškesni ryšiai.

Tuo atžvilgiu, mums rodosi, padaryta daug. Tik ne
seniai Tarybų Sąjungą aplankė Alžyro respublikos pre
zidentas Ben Bella, ir šiuo metu kai kurie Wall stryto 
ponai jau pradeda bėdavoti, kad Alžyras gali per daug 
pasvirti į Tarybų Sąjungos pusę.

— 0 —
KAI PRIEŠ TŪKSTANČIUS metų Egipte klestėjo 

civilizacija ir savita kultūra, kai ten vergai savo nugaro
mis statė milžiniškas piramides, kad karaliai galėtų po 
mirties “ramiai ilsėtis”, tai ten, kur šiuo metu klesti Ta
rybų Sąjungos tautos, buvo dykumos; žmonės, kiek jų 
buvo, gyveno, patį primityviausią gyvenimą.

O šiandien? Šiandien tarybiniai inžinieriai, su savo 
aukštos technikos pagalba, Egipte ant Nilo upės stato 
vieną didžiausių pasaulyje hidroelektrinių. Jie pastatė 
Egiptui eilę fabrikų. Ir dar vis stato. Jie moko egiptie
čius valdyti mašinas, valdyti fabrikus, būti savo šalies 
viešpačiais.

Pastatęs, ištobulinęs savo šalyje socialistinę pramo
nę, tarybinis žmogus teikia pagalbą kraštui, kuris prieš 
tūkstančius metų skaitėsi ano mažo pasaulio šviesa.

Ir tarybiniai vizitoriai, stebėdami piramides, ban
dydami suvokti įrėžtus į marmurą hieroglifus, lankyda
mi visokias labai senas egiptiečių šventoves, visa tai, be 
abejonės, permislija,—panašiai kaip mes rašydami apie 
jų vizitą.

Kas ką rašo ir sako
NE REVOLIUCIJA, 
O SMURTAS

Iš Montevidėjaus (Urug
vajuje) atėjo tokia žinia:

čia atvyko buvęs Rio Gran
dė do Šulo valstijos guberna
torius, Brazilijos Nacionalinio 
kongreso deputatas, Leonelas 
Brizola.

Įvykusioje spaudos konfe
rencijoje Brizola pareiškė, 
kad Brazilijoje buvo ne revo
liucija, o sąmokslas, valstybės 
perversmas. Jį įvykdė privile
gijuoti šalies pramonės, finan
sų ir liatifundininkų sluoks
niai, susiję su stambiomis “už
sienio grupėmis.” “Sužinoję 
apie perversmą Brazilijoje, — 
pabrėžė jis, — mūsų “broliai” 
amerikiečiai buvo labai pa
tenkinti.”

Sąmokslininkai, toliau kal
bėjo Brizola, nuolat teigė ko
voju, kad išgelbėtų demokra
tiją, kad šalis neatsidurtų ko
munistų rankose. Tai didelis 
farsas, kuris pasidarė tipiškas 
valstybiniams perver s m a m s 
Lotynų Amerikoje. Po per
versmo, toliau pasakė jis, Bra
zilijoje nebėra demokratijos. 
Įvestas totalitarinis režimas, 
karinė valdžia. Nebėra civili
nės valdžios, konstitucinės ir 
juridinės tvarkos, visuomeni
nių ir individualių garantijų.

Mūsų uždavinys, nurodė Bri
zola, suvienyti liaudies jėgas. 
Mūsų pareiga — kovoti už de
mokratijos pergalę, prieš plė
šikus užsieniečius.

Amalgameitų unijai—
50 metų

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Niujorke įvyko Amalga- 
meitų unijos (Amalgamated Clothing Workers of Ame
rica) suvažiavimas. Jis buvo tuo svarbus, kad paminėjo 
savo 50 metinę gimimo sukaktį.

Suvažiavimas prasidėjo Pasaulinėje parodoje, o bai
gusi viename hotelyje Manhattan©. Pirmojoje sesijoje 
kalbą pasakė šalies prezidentas B. J. Johnsonas.

Amalgameitų unija, kaip ją sutrumpintai vadina 
lietuviai darbininkai, yra geraL žinoma daugeliui mūsų 
tautiečių.

Atsimename tuos laikus,—prieš 50 metų,—kai unija 
kūrėsi. Ji gimė žiauriose kovose su fabrikantais ir poli
cija. Lietuviai rūbsiuviai taipgi labai daug prisidėjo prie 
unijos įkūrimo; daugelis jų asmeniškai nukentėjo—vie
ni buvo policijos sumušti, kiti kalinti.

Mūsų laikraštis “Laisvė” taip pat daug prisidėjo 
prie traukimo į uniją lietuvių kriaučių. Tada, atsiminki
me, samdytojai per savo spaudą šią uniją visaip šmei
žė, skaitė raudonąja. Jos prezidentą S. Hillmaną (gimu
sį Žagarėje, Lietuvoje, — jau miręs) ir kitus vadovus 
šlykščiai niekino.

Kadaise šiai unijai priklausė tarp 15—20 tūkstan
čių lietuvių siuvėjų. Jie palaikė savo skyrius (lokalus) 
Brooklyne, Filadelfijoje, Baltimorėje, Bostone, Čikagoje.

Amalgameitų unija suvaidino didžiulę rolę Ameri
kos darbininkų judėjime. Ji kadaise buvo pažangi unija, 
ir šiandien ji nėra reakcinė. ,

Beje, šis Amalgameitų unijos suvažiavimas vienbal
siai pasisakė už tai, kad prezidentas Johnsonas būtų iš
rinktas šalies prezidentu kitam terminui

DARBŠTUS SPAUDOS 
KOLEKCIONIERIUS

V. Šaulys rašo “Literatū
ra ir Menas” laikrašty:

Dešimtimis tūkstančių skai
čiuojami Povilo Gasiūno su
rinkti spaudos leidiniai. Ne
turtingo darbininko, dar anks
tyvoje jaunystėje pradėjusio 
kolekcionuoti pažangią lietu
višką spaudą, laukė ne tik ma
terialiniai sunkumai, bet ir 
buržuazinės valdžios persekio
jimas. Tai suprantama: ypač 
kruopščiai rinkdamas Lietuvos 
Komunistų partijos pogrindi
nę spaudą, jis neretai ir pla
tindavo ją.

Klaipėdoje (1937 m.) ir 
Šiauliuose (1939 m.) P. Ga
siūno surengtose spaudos pa
rodose buvo eksponuojama ir 
komunistinė bei pažangi lite
ratūra : V. kapsuko, Z. Anga- 
riečio, J. Janonio, L. Ado- 
mausko kūriniai.

Tik Tarybų valdžios metais 
P. Gašlūnui buvo sudarytos 
geros sąlygos vaisingai dirbti.

Kolekcionierius užsidegė 
nauju entuziamu. (Nemaža 
įvairios beglobės spaudos jis 
surinko Sovetske ir Klaipėdo
je, kur buvo nuvykęs Tarybi
nei Armijai išvadavus miestą, 
dar tebesproginėjant priešų 
paliktoms minoms. Dabar pa
rodos iš P. Gasiūno fondų ren
giamos įvairiuose respublikos 
miestuose.

P. Gasiūnas rinko spaudą 
ne sau — visuomenei. Jis vi
suomet suprato, kokia didžiu
lė visuomeninė jo kolekcijų 
vertė. Užtat 45 tūkstančius 
įvairios spaudos vienetų pado
vanojo Valstybiniam istorijos- 
revoliucijos, Šiaulių ir Rokiš
kio muziejams. Ir šiuo metu, 
būdamas^ 67 metų, personali- 

[nis pensininkas P. Gasiūnas 
renka spaudą.

Povilas Gasiūnas — mū
sų bendradarbio Jono Ga
siūno brolis.
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PABIJOJO!
S. J. Jokubka rašo “Vil

ny”:
Gegužės 2-3 dienomis Va

šingtone įvyko naujųjų atei
vių kultūrininkų suruoštas pir
masis Lituanistikos Instituto 
suvažiavimas. Suvažiavime be 
kita ko buvo aptariamas ir 
“Naujoviškas V. T. Pašutos 
Lietuvos valstybės pradžios 
aiškinimas.”

V. T.’ Pašuta tarybinis isto
rikas. Ir įvyko toks supuoli
mas, kad suvažiavimo metu 
V. T. Pašuta atvykęs iš už 
“geležinės uždangos” viešėjo 
Vašingtone. Kai kurie tie lie
tuviški kultūrininkai suvažia
vimo dalyviai pasiūlė V. T. 
Pašutą pasikviesti į suvažia
vimą, Bet, kaip “Draugas” 
rašo, bailesnieji suvažiavimo 
dalyviai pasiūlymą atmetė.

Vadinas, išsigando tarybinio

mokslininko. Išeina taip, kad 
tie išsigandėliai savo kultūros 
tiesomis nepasitiki. Pabijojo, 
kad tarybinis į.ultūrininkas V. 
T. Pašuta juos nugalės.

Marcelinui šikšniui- 
Šiaulėniškiui-90 m.
“Kai sulaukiau septynerių 

metų, tėvas nupirko man 
Ivinskio elementorių, ir pra
sidėjo mano mokslas vadi
namoje “Rimšos mokyklo
je.” Mokė mane gerai mo
kanti paskaityti “Aukso al
toriaus” maldaknygę tėvų 
samdoma mergaitė, kuri 
verpdama rodė man pirmą
sias abėcėlės raides ir pra
tino “slebizuoti”: bė-a.. .ba, 
cė-a-.. ca, dė-a... da, ir 
t. t.

1882 m. rudenį tęsiau 
mokslą tėvų namuose, kur 
mano dėdė Marcelinas buvo 
šuorganizavęs;'mokyklą mū
sų sodžiaus veikams. Mokė
mės mūsų seklyčioje, į ku
rią susirinkdavo ne tiktai 
berniukai, bet ir kai kurios 
mergaitės.

Aritmetikos, t. y. skaičių 
rašymo ir skaitymo, visi mo
kėmės lietuviškai ir rašėme 
grifelinėse lentelėse (kas 
turėjo), arba kreida ant 
krosnies. •• Vakarais po 
pamokų eidavome į kiemą 
žvaigždžių ir mėnulio žiū
rėti. Dėdė išmokė mus at
skirti Grigo ratus, Šienpio- 
vių žvaigždyną, Sietyną, 
Vakarinę žvaigždę ir t. t. 
Mėnulyje visi matėme tam
sias dėmes, o kai kurių fan
tazija matė ten net pasiko
rusio Judošiaus išblyškusį 
veidą.

Kai kartą pamatėme Mė
nulio paviršių raudoną 
(mat, buvo mėnulio užtemi
mas), tai mums buvo paaiš
kinta, kad mėnulis prisi
siurbęs kraujo, ir tai rodo, 
kad būsią dideli karai, o 
kad to nebūtų, reikią, žiū
rint į mėnulį, sukalbėti tre
jus poterius. , Mes taip ir 
padarėme. Raudonojo mė
nulio spalva pradėjo nykti, 
ir karo tuo tarpu nebuvo. 
Tokia buvo “astronomijos” 
pamoka! (Išj “Kelionės į 
vaiko dienas”).

Daug gyvenimo pamokų, 
maloningų ir rūsčių, paty
rė mūsų Jubiliatas, daug 
pamokų pats įdiegė gau
sioms mokinių kartoms per 
40 savo pedagoginio darbo 
metų. Juk kelios istorinės 
epochos jo nugyventa—nuo 
carizmo, nuo spaudos drau
dimo gadynės, per buržua
zinę Lenkiją iki Tarybų 
Lietuvos, nuo “Varpo” iki 
“Tiesos”...

Baigęs Šiaulių gimnaziją, 
jis 1893 m. stoja į Mask
vos Univers i t e t o fizikos- 
matematikos fakultetą; ten 
studijuodamas, daly v a u j a 
slaptoje lietuvių studentų 
draugijoje ir spausdina pir
muosius savo kūrinius drau
džiamo joje ano meto spau
doje. Jau tada suskamba 
busimosios jo visuomeninės 
veiklos ir kūrybos motto:
Žmonės kantrybės neteks ir 

numes savo pančius bjaurius.
Laisvo, lygybė, brolybė ir 

meilė tarp jtj viešpataus, 
Mokslas jiems rodys kelius—

. vienas kito daugiau nebeskriaus. 
Taigi, brolau, tik kĮovok ir

suolauksi šviesios ateities, 
Ko aš tau trokštu, klausydamas

balso savosios širdies.
“Ateitis" pagal Nadsoną, 

“Varpas” 1896 m.)

Tris meiles lėmė jam prie 
lopšio lietuviškų pasakų lau-1 
mės: savo liaudies meilę, li
teratūros meilę, matemati
kos rheilę. Visomsxtrims jis 
liko ištikimas iki galo. Mar
celinas šikšnys visada ak
tyviai atsišaukdavo į savo 
“nuvargintųjų brolių” so-

peš. Kai pirmą kartą per 
visą mūsų istoriją baltos 
skepetaitės sugužėjo į klo
jimų teatrus nepatirtų per
gyvenimų ir susijaudinimų 
ieškoti, o repertuaro verk- 
tinai trūko, — mūsų Jubili
atas kuria pjeses, kurių pa
ti įžymioji, išspaudusi ne 
vieną ašarą ir ne vieną pa
sigėrėjimo šūksnį — “Pilė
nų kunigaikštis.”

Kai pirmą kartą istorijo
je atsiranda gyvas reikalas 
ir galimybės kurtis lietuviš
koms vidurinėms mokyk
loms, o jose neapsakomai 
trūksta mokytojų ir mokslo 
knygų — Marcelinas šikš
nys, 1918 m. grįžęs iš Vo
ronežo į Lietuvą, pradeda 
mokytojauti, o paskui ir di
rektoriauti Vytauto Didžio
jo gimnazijoje Vilniuje, pa
rašo 8 matematikos vadovė
lius — iš jų ilgą laiką mo
kosi visa Lietuva. Tačiau 
pats gražiausias jo vaidmuo 
— tai jo įtaka ir poveikis 
mokiniams, jo pažangi pa
saulėžiūra, jo pilietinis ak
tyvumas ir sąmoningumas.

Marcelino šikšnio asme
nyje visada buvo harmonin
gai susiję žodžiai ir darbai, 
jo įžiebti žiburėliai ir šian
dien teberusena jo mokinių 
širdyse. Ir šiandien jie 
būkštauja, kaip anuomet, 
kad pašauks-juos Direkto
rius prie lentos ir paklaus 
pačios painiausios gyveni
mo teoremos: kaip tu gy
venai, išėjęs iš gimnazijos? 
Ar likai ištikimas jaunystės 
idealams, kuriuos mes, jūsų 
mokytojai, taip rūpestingai 
diegėme, ir kurių svarbiau
sias buvo — tarnauti savo 
liaudžiai? Ar padarei daug, 
tiek, kiek išgali, savo kraš
tui, savo visuomenei, savo 
jaunimui?

Šituos klausimus kelti tu
ri teisę mūsų Direktorius 
pats iš gero molio krėstas: 
jo—pedagogo, rašytojo, vi- 
sumenės veikėjo — triūso 
būtų pakakę bent trims šau
niems vyrams, jo pergyve
nimų naštos—taip pat bent 
trims. Vienas pirmųjų bur
žuazinės Lietuvos vadovų 
mostų, 1939 m. įžengus į 
Vilnių, buvo atleisti iš dar
bo ilgametį Vytauto Didžio
jo gimnazijos direktorių ir 
matematikos mokytoją 
Marceliną šikšnį.

Tarybų Lietuvoje mūsų 
Jubiliatas vėl įsijungia į ak
tyvų gyvenimą: jis visų 
gerbiamas Rašytojų sąjun
gos narys, 1957-ais me
tais Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla išlei
džia jo raštų “Rinktinę,” 
jis verčia jaunimo kny
gas iš rusų ir lenkų kalbų. 
Savo darbštaus ir prasmin
io gyvenimo saulėlydy Mar
celinas šikšnys pelnytai ga
li pasakyti: feci, quod po- 
tui — padariau, ką galėjau. 
Tai didelė laimė, kai žmo
gus, suvesdamas savo gyve
nimo balansą, gali šitaip pa
sakyti.

O mums, jo mokiniams, 
didelė laimė, kad augome jo 
asmenybės šilumoje, kad 
mūsų protą lavino griežtas 
matematikas, o sielą—jaut
rus menininkas, kad reika
lavo iš mūsų, kaip žmonių 
ir piliečių, daug, be nuolai 
dų — pagal savo lygį.

Ir dar viena didelė laimė, 
kad neramūs istorijos vėjai 
neišblaškė mūsų po sveti
mas šalis, ten, kur baravy
kai nedygsta ir gegutė ne
kukuoja, kad galinie burtis 
aplink savo Direktorių ir 
ir švęsti jo jubiliejų pirmą 
kartą istorijoje tokiame lie-

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS įgausimais
Kanados ekonomika Jungt. 

Valstijų kontrolėje
Kanados įtakingas laik

raštis “Financial Post” nu
siskundžia, kad Jungtinių 
Valstijų korporacijos laips
niškai ir susitarimu su Ka
nados korporacijomis, pa
galiau, 1963 m. užbaigė sa
vo pasibrėžtą misiją: užval
dė Kanados ekonomiką.

Atstovaudamas Kanados 
didįjį biznį, minimas laik
raštis nurodo, kaip “svetim- 
šališkas kapitalas” padarė 
sėkmingą “invaziją” į Ka
nados ekonominį gyveni
mą, kaip Kanados kompani
jos perėjo į “svetimų savi
ninkų rankas.

Šiuo metu virš 7,000 ka- 
nadišk?.1 firmų jau randa
si svetimšalių kontrolėje. 
Svetimšalių invest mental 
siekia virš 24 bilijonus do
lerių, kurių trys ketvirtada
liai yra iš Jungtinių Vals
tijų.

1960 metais Jungtinių 
Valstijų kapitalas jau buvo 
užgrobęs svarbiausias Ka
nados pramonės šakas. Do- 
minian Bureau of Statis
tics nurodo, kad tuo metu 
Jungtinių Valstijų invest- 
mentai jau kontroliavo 45% 
firmų, 50% kasyklų, 60% 
aliejaus ir gazo, 52% ke- 
mikalų, 55% agrikultūrinės 
mašinerijos, 67& elektros 
aparatūros, 96% automobi
lių gamybos.

Nuo 1960 metų ameriki
nis kapitalas dar daugiau 
įsitvirtino. Tokiu būdu 
Kanada virto Jungtinių 
Valstijų ekonominiu sateli
tu. Anglijos investmentai, 
nepaisant to, kad Kanada 
yra Britiškojo Komonvelto 
narė, laipsniškai baigiami iš 

s Kanados “išprašyti.” Galin
ga amerikinė auksinė kiau
lė baigia sumaumoti angliš
kąjį paršelį.

Amerikinis kapitalas 
smarkiai aplupa Kanados 
gyventojus. Vien 1960 me
tais amerikiečiai kapitalis
tai gavo 548 milijonus do
lerių procentais ir dividen
dais. Apie 60 proc. ekspor
to, daugiausia žalios me
džiagos, eina į Jungtines 
Valstijas, o apie 70 proc. 
kanadiško importo atveža
ma iš Jungtinių Valstijų.

Tenka čia priminti, kad 
daugelis kanadiškių korpo
racijų amerikinio kapitalo 
invazijai nesipriešino ir da
bar gražiai ir bendrai Ka
nados liaudį aplupa, o pelną 
broliškai dalinasi.

Dar blogiau yra su biuro
kratine darbo unijų vadovy
be, kuri solidariai veikia su 
AFL-CIO biurokratais 
Jungtinėse Valstijose. Virš 
vienas milijonas Kanados 
organizuotų darbininkų 
randasi AFL-CIO kontrolė
je. Tik apie 250,000 kana
diečių randasi nepriklauso
mose Kanados unijose.

Amerikinio kapitalo kon
trolei, suprantama, opozici
ja didėja. Organizuoti ir 
neorganizuoti darbini n k a i 

tuviškame Vilniuje, ten, kur 
mes augom, kur auginam 
savo vaikus ir veisiame sa
vo obelis. Tų obelų pavėsy 
visada liks žmogus, švietęs 
savo gyvenimo pavyzdžiu 
mūsų krašto apyaušry ir 
mūsų jaunystės apyaušry, 
žmogus, kuriuo niekados 
neteko nusivilti—ryški irpa- 
stovi figūra mūsų kultūros 
istorijoje, mūsų švietimo is
torijoje, mūsų literatūros 
istorijoje ir mūsų biografi
jose.

Aldona Liobytė
Vilnius

laipsniškai pradeda įsi’ 
traukti į kovą. Taipgi ir 
toji buržuazija, kuri jau
čiasi amerikiečių nuskriaus
ta, ieško būdų sėkmingai 
kovai. Kanados komunis
tų šūkiai prieš amerikinį. 
kaptalą, kaip pag r i n d i n į 
Kanados liaudies išnaudo
toją ir nepriklausomybės 
žlugdyto ją, pradeda pla
čiose masėse prigyti. Val
džiai tenka visaip manev
ruoti, net ir su Kuba pre
kybą palaikyti. Dabar kal
bama, kad socialistinė Kini
ja bus pripažinta ir kad 
prekyba su socialistiniais 
kraštais bus padidinta.

Andrew Lamorie parašy
ta knygutė “How They Sold 
Canada to the USA” išsipar- 
duoda milijonais kopijų. Tai 
rodo, kad kanadiečiai yra 
rimtai susirūpinę ameriki
nio kapitalo įsigalėjimu Ka
nadoje.

Teisybe jiems svetima
Norman Mailer savo kny

goje “The Presidential 
Papers” iškelia užkulisinę 
politiką, kuri neskaniai at
siduoda. Minima knyga iš 
spaudos išėjo dar prez. Ke
nedžiui esant gyvam, bet 
jam jau nebeteko jos maty, 
ti.

Prieš prezidentinius rė
kimus minimos knygos au
torius pranašavo, kad Ke
nedis rinkimus laimės. Bet 
kai buvo paskutiniai balsai 
skaitomi, tai Norman Mail
er susirūpino. Juk tetrūko 
19,104 New Jersey ir Illi
nois valstijos piliečių b^- 
sų už Nixoną, ir Kenedis 
būtų rinkimus prakišęs, o 
Nixonas -būtų. buvęs pre
zidentu.

Savo knygoje jis teigia, 
kad prezidentai serga “inte
lektualinės mitybos” trūku
mu, nes jie randasi “apsup
ti patarėjais, kurie nesako 
jiems teisybės.” Taip bui^ 
ir su prez. Kenedžiu, taųj 
yra ir prez. Johnsonu. Jų 
patarėjai, atsiskyrę nuo 
tikrojo žmonių gyvenimo, 
dažnai prezidentą klaidin
gai informuoja labai svar
biais klausimais. 4

Iš Washington© gaudami 
neteisingas informa c i j a s, 
mūsų reporteriai ir slaptieji 
agentai negali teisingų vi
suomenei žinių perduoti. 
M a i t indamiesi melagingo
mis informaci jomis, mes 
“seniai praradome savo lais
vę,” sako N. Mailer. Visa 
toji melaginga propaganda 
kasdien iš amerikiečių čiul
pia geriausią dvasinį krau
ju

N. Mailer sako, kad Tary
bų Sąjungos žmonės gyve
ni ir geriau informuoti. Tem
dei jis pageidautų perkeltu 
į Tarybų Sąjungą kiek nors 
amerikiečių patarėjų, kad 
jiems ten pavyktų atlikti 
tokį pat darbą, kokį Čia 
jie atlieka. Tada dvasiniai 
gal Tarybų Sąjunga nebe
galėtų pirmauti, o Jungti
nės Valstijos galėtų Tarybų 
Sąjungą pasivyti. Bet tai 
tuščias jo pageidavimas.

I
ĮDOMIOS PIRŠTINĖS
Vakarų Vokietijoje namų 

šeimininkėms yra pagamin- \ 
tos specialios pirštinės, ku
riomis galima nuvalyti bz>L 
ves, morkas ar kitas daržo
ves. Pirštinių delnai ir pirš
tai yra pagaminti iš abra
zyvinės medžiagos, t. y. pa
dengti stiklo švitru ir kt. 
Trinant tarp tokių pirštinių 
bulvę, ji lengvai nuvaloma.



Ir vis tik švietė saulė!
(Iš atsiminimų)

Žinojau: už meilę liau
džiai, lūšnelei, Marksui fa
šistai mane suims. Žino
jau: tardys, vers apjuodin
ti draugą, liaudį. Bet vis
gi sunku buvo iš anksto įsi
vaizduoti visas priešo pink
les. Spalio mėnuo. Saulė
tos dienos. Išskrenda ger
vės. Nepagalvojau: ilgam 
neišgirsiu jų giesmės.

Pajutau: atslenka į trobe
lę policininko šešėlis. Nu
bėgau pas draugus. Grįžtu, 
žvaigždėta naktis. Mėnulis. 
Lūšnelė. Prie lūšnelės fi
gūra.

—Kur bauvai? — paklau
sė žmogus su brauningu pa
gonėje.

— Pas paneles, — sufan- 
tazavau.

Po kratos išvarė lyg vagį. 
Tartum našlė, apsiverkusi 
tamsi rudens diena. Nuve
dė mane į viršininko kam
barį. Ant sienų kabo šau
tuvai. y

—Na, pasakok,—su ironi
ja pradeda A. Braziukaitis. 
—Laikiau dar veislei... Bra
vo: išdavė.

Viršininkas išvyniojo vė
liavą: ji skaisčiau už saulę 
suspindėjo. Perskaitė šūkį: 
“Šalin fašistus.” Kam taip 
rašai? Žiūrėk, fašizmas jau 
Vokietijoj įsigalėjo. Jis ir 
kitur laimės.
* Tai buvo 1933 metų ru
denį. Viršininko pavyzdys 
manęs n'epaveikė.. Jis tarė:

—Žinai, pačiam gresia 15 
metų. Toks jaunas, galėtum 
vesti, ramiai gyventi.

Visko iš neprieteliaus lau
kiau. Bet kad ir meilę pa
naudos piktam, tai man bu- 

4^o staigmena. Tyliu. Virši
ninkas paslėpė geluonį.

—Alpai, dar gali būti lais
vas. Tik pasakyk apie drau
gus.

Koks įžūlumas. Susido
mėję manimi, fašistai net 
sužinojo, kaip mane šeimo
je vadina. Tyliu. Sienos. Ar 
vienas buvau? Ne, į ma
ne žiūrėjo liaudis, į mane 

įžiūrėjo mano klasė. Man 
liaudis sakė: “Tylėk.” Ir 
tylėjau. Viršininkas pro
tokole užrašė: “Atsisakau 
duoti bet kokių parodymų.” 
Priduria: Pasirašyk.”

Skaitau. Viršininkui ne
patiko toks nepasitikėjimas.

—Skaitai. A, reiškia re
voliucionierius. ..

Keliaudamas septynerius 
po Lietuvos grotuotus vieš
bučius, sutikau ne vieną 
draugą, bičiulį, kuris man 
pasakojo, kaip meilės jaus
mą norėdavo piktam pa
naudoti priešas. Štai suima 
jaunuolį. Tardo. Jį gundo:

—Pasakyk savo merginos 
vardą. Ji tai pačiai kuope
lei priklausė. Pasakysi — 
laisvas būsi, nesakysi—kalė
jime supūsi.

Draugai tokį “pasiūlymą” 
^atmesdavo.

Būdavo, sulaiko vyrą. Pa
šaukia žmoną. Ją klampi
na:

—Pasakyk, iš ko tavo vy
ras gavo literatūrą, — sako 
policininkas. — Jis jau vis
ką pats pasakė. Jei pa
tvirtinsi, vyras grįš namo. 
Užsispirsi —su vyru baig
ta.

Žmona lyg kūju į prieka
lą trenkia:

—Neapgaudinėkit. Mano 
vyras neprisipažino.

Kariuomenės teismo išva
karėse tardytojas leido man 

^erskatyti bylą iš 800 lapų. 
woje dalyvavo penki drau
gai. Byloje perskaičiau se
sers parodymą: “Pasakyk, 
ar brolis piešė vėliavoj šū
kį?” O sesė pasakė: “A- 
pie savo brolį pasiūlymą 
duoti atsisakau.” Nudžiu
gau ir motinos laikysena:

“Apie savo sūnų nieko ne-- 
sakysiu.”

Tuomet reakcinė spauda 
rašydavo apie kovotojus: 
“Jie nebrangina motinos, 
žmonos, mylimosios.” Tai 
melas. Kalėjime įsitikinau, 
Tie žmonės tauriai saugojo 
savo meilės jausmus, labai 
gerbia šeimą. Štai, K. Po
žėlai artėjo paskutinė mi
nutė. Jis parašė žodį slaptą 
liaudžiai. Kuo jis būdin
gas? Na, kad jis žėrėjo auš
ra, saulė. Bet Karolis neuž
miršo ir savo žmonos Ma
tulaitytės, neužmiršo ir mo
tinos, sesių. Net prašė mo
tinos: kad ji neverktų dėl 
jo. Karolis jaudinosi ne 
dėl savo likimo, o dėl Lietu
vos likimo.

Klaudija Krastinaitė kar
tu su Domu Kučinsku slap
toje spaustuvėje rinko rai
des. Suėmė. Uždarė už 
grotų. Domą Kučinską nu
teisė mirti. Tuoj pripuolė 
jį rakinti. Bičiulė šūktelė
jo: “Neleisiu.” Bet kai jie 
nepaklausė, tai Klaudija ta
rė:

—Tai ir mane prirakinki
te prie mano bičiulio.

Kučinską išgelbėjo Liau
dis, o Klaudiją 1929 metais 
valdininkas trenkė į sieną. 
Nuo to smūgio ir mirė. Ko
dėl prieš ją pasikėsino? Ji 
troško gero liaudžiai.

1938 metų ruduo. Ligoni
nėj susipažinau su jaunuo
liu G. Prėsmanu. Jį lankė 
draugė. Prižiūrėtojai iš jo 
laiškų sužinojo, kad jis my
li savo merginą. Ir prižiū
rėtojai pasiūlė: Parašyk 
malonės prašymą ir paleisi
me pas mylimą.

Jaunuolis atmetė pasity
čiojimą. Jis parašė laiškelį 
tik draugams: “Darbinin
kams išauš laisvė. Kova 
tęsis... O mane prašau pa 
laidoti be religinių ceremo
nijų.” Tą laišką perdaviau 
draugams.

Kaip gyvenau? Jausda
vau 25-28 draugų alkūnę. 
Draugai į pasimatymą su 
žmona, su motina, su myli
ma ruošdavosi lyg šventei. 
Ir kiekvienas jų, pasišnekė
jęs su savo artimuoju 15 
minučių, grįždavo į kamerą 
šviesesnis už saulę. Manęs 
niekas nelankydavo. Nesi
skundžiau. Džiaugiaus kitų 
laime. Kas mane slėgė ka
lėjime? Pančiai? Labiau 
už juos slėgė motinos aša
ros, sesių vaga — laiškų ei
lutės apie vargus, apie bė
das; apie nemigo naktis, 
apie centą, kurį sunkiau su
gauti, negu paukštį padan
gėje. Pastebėdavau: drau
gai labai džiaugdavosi mo
tinos, sesers ar žmonos laiš
kais.

Įsitikinau: kas ištikimas 
liaudžiai, tas yra taurus ir 
meilėje. Neatsitiktinai lie
tuvių proletarinė literatūra 
šia tema sukūrė puikius po
ezijos ir prozos veikalus. 
Apie politinių kalinių tau
rius jausmus dainavo savo 
eilėraščiuose B. Pranskus, 
A. Dabulevičius, A. Jasutis, 
A. Regratis.

Kokio būdo žmonėmis 
man įsmigo tie, su kuriais 
gyvenau tarp grotų? Jaut
riais, dorais, mokančiais 
tauriai mylėti, taip mylėti, 
kaip Janonis savo mylimą 
apdainavo eilėraštyje “Avė 
Vita.”

A. Liepsnoms
1963-VII-3 d., Kaunas

J. Kaškaičio POEZIJA
Spauda rašo, kad šiomis 

dienomis Vilniuje išėjo iš 
spaudos J. Kaškaičio poe
zijos rinkinys “Augo ber
žas.” Knyga išleista 4,000 
egzempliorių tiražu.

Saulelydis Meksikos įlankoje
Ir įlankoje Meksikos 

saulutė nusileido,
Lyg mūsų Palangoj

už jūros tilto.
Nors tautos čia

kitoniškos kilmės
ir kito veido,

Jų žodžiai
metų tūkstančiais prabiltų,

Gal daugel kart senesnės
majų kilnios piramides

Už liekanas seniausias
mūs Apuolės,

O žmogų sutinki,
šį kraštą pirmą syk išvydęs,

Jo šypsenoj jauti—
jis—tavo brolis.

Justas Paleckis
Merida—Meksika, 1964. II. 4.

WORCESTER, MASS.
Norisi tarti žodį apie Ai

do choro mokytoją Joną 
Dirvelį ir kokį gražų darbą 
jis atliko'mokydamas chorą 
jau virš 10 metų.
Jis yra talentingas muzi

kas ir šauniai valdo smui
ką. Jonas Dirvelis iš savo 
gražaus talento sau pragy
venimo nepelno, — jis dirba 
dirbtuvėje, kaip ir visi dar-

Jonas Dirvelis 
Aido Choro mokytojas

bo žmonės, bet jis myli mu
ziką ir dainą ir visą savo 
gyvenimo laisvą nuo fabri
kinio darbo laiką pašvenčia 
chorams ir talentingiems 
dainininkams mokyti. O tas 
reikalauja daug darbo ir 
ryžto. Jis moka parinkti 
scenerijas, kostiumus ir ro
lėms vaidintojus. Per tą 
dešimtmetį jis yra sumokęs 
Aido chorą gražiausių dai
nų koncertiniams išstoji
mams. Jo ryžtas yra išlai
kyti liaudies meną mūsų 
išeivijoje, ir tai nekartą bu
vo įrodyta Aido choro su
vaidintose operetėse ir kon
certiniuose išstojimuose.

Dabar Jonas jau yra pen
sininkas, tai mes visi linki
me jam sveikatos ir ilgiau
sių metų, kad jis tęstų mūsų 
mylimo Aido mokymą.

Taipgi noriu sveikinimo 
žodį tarti ir mūsų aidie- 
čiams, kurie rūpinasi cho
ru: vakarais po dienos dar
bo, ateina mokytis ir gra
žiai kooperuoja su mokyto
ju, kad pažangi idėja ir 
liaudies menas mūsų išeivi
joje dar ilgai gyvuotų.

/

Reikia pasveikinti mūsų 
choro gražiųjų balsų talen
tus, kurie per daugelį metų 

i vieni daugiau, kiti mažiau 
yra pasižymėję ne tik cho
ro veikloje, bet ir gražiu 
dainavimu kaip duetistai ir 
solistai. Tai yra Ona Dir- 
velienė ir Jonas Sabaliaus 
kas. Žinau, kad visiems bus 
malonu juos matyti ir gir
dėti šiame Aido choro 50 
metų jubilijiniam koncerte 
dainuojant.

Taipgi bus miela pasi
klausyti, kaip ir praeityje, 
mylimų dainininkų Irenos 
(Nakrošytės) Janulienės ir 
Al. Daukšio. Jie ruošiasi 
išstoti su naujomis daino
mis—duetu ir solomis.

Ričardas Janulis dainuos 

solo, chorui dainuojant dai
ną “Jungtinės Tautos.”

Soprano solo duos Mary
tė Paruliūtė-O’Toole.

Duetuos J. J. Bakšys iri 
Jonas Sabaliauskas.

Taipgi turėsime progra
moje Helenos (Janulytės) 
ir George Smithų dukrele 
ir sūnuką, kurie išstos su 
muzikiniais gabalais—Rok
sana su piano solo, o Ri
čardas su akordiono solo.

Helena Janulytė-Smith— 
Aido choro pianistė per 
daugelį metų. Ji akompa
nuoja Aido koncertuose ir 
operetėse. Per tą visą lai
ką Aido chorui buvo leng
viau mokytis, kuomet ji 
akompanavimu padėdavo ir 
tebepadeda mokytojui Jonui 
Dirveliui.

Labai malonu matyti, 
kad jauni tėvai gerbiami 
Smithai moko savo vaiku
čius muzikos. Tai atžalos 
pažangiosios lietuvių liau
dies mene.

Ilgiausių metų visam Ai-| 
dui ir jo mokytojui Jonui į 

Dirveliui!
J. M. L.

Kova prieš apakimą
Daugybė automobilių ava

rijų įvyksta dėl to, kad šo
ferį apakina neužgesinti su
tinkamų priešais važiuojan
čių autovežimių šviestuvai.

Viena šveicarų firma pra
dėjo gaminti priekinius stik
lus, turinčius specialų prie
taisą, kuris apsaugo nuo 
priešais važiuojančių auto
mobilių šviesų. Stiklą suda
ro du sluoksniai, tarp kurių • 
yra I.V2 milimetro tarpas. 
Siurblys paduoda į jį spal
votą skystį, kuris sugeria 
šviesą, tačiau matomumas 
lieka pakankamai geras.

Skystis pasilieka tarp stik
lų 1-2 min. — kol automa
šinos prasilenks — ir po to 
nuteka į specialų rezervua
rą.

Prietaisas ima veikti, pa
spaudus specialų mygtuką, 
kuris įjungia siurblį. Myg
tukas įrengiamas virš skirs
tomosios lentos arba kabi
nos apatinėje dalyje.

TELESKOPAS
1821 m. Sankt Peterburge 

buvo išspausdinta k n y g a 
“Senovės ir naujųjų laikų 
astronominis T e 1 e s k opas, 
arba Pilnas rinkinys žinių 
iš Astronomijos, Chronolo- 
logijos, Astrologijos ir Chi
romantijos; su kalendoriu
mi, nusakančiu ateitį 336- 
riems metams.”

Knyga įdomi tuo, kad kad 
nors ir tvirtino, jog pasau
lis yra sutvertas dievo, ta
čiau pateikė Niutono, Ko
perniko ir Galilėjaus dės
nius, aukštai vertino Eile- 
rio, Laplaso ir kitų žymiųjų 
mokslininkų veikalus, o taip 
pat tarė esant galima, jog 
kitose planetose gyventų 
protingos būtybės.

Raudonoji planeta
Planeta Marsas ypač do

mina žmones. Dažnai girdi
me klausimus, kada kosmo
nautai skris į Marsą. Ar 
yra Marse gyvybė? Ar eg
zistuoja “marsiečiai”?

Marsas žinomas žmonėms 
nuo neatmenamų laikų. Su
rasti jį danguje nesunku. 
Savo blizgesiu ši planeta 
kartais pralenkia net ryš
kiausias žvaigždes (Sirijų, 
Vegą bei kitas) ir rau
dona spalva gerai išsiski
ria iš kitų šviesulių. Ta
čiau ne kiekvieną gied
rią naktį galima stebėti 
Marsą. Dabartiniu metu jis 
nusileidžia šiek tiek anks
čiau už Saulę, ir naktiniame 
danguje mes jo nerasime.

Geriausia Marsą stebėti jo 
opozicijų metu. Tuomet, 
žiūrint iš Žemės, Marsas ir 
Saulė yra diametraliai prie
šingose dangaus skliauto 
vietose. Jis pateka vakare, 
Saulei leidžiantis, ir būna 
matomas visą naktį. Marso 
opozicijos kartojasi kas 780, 
dienų. O kas 15-17 metų 
būna didžiosios opozicijos. 
Tuo metu Marsas priartėja 
prie Žemės iki 56 milijonų 
kilometrų. Paskutinė di
džioji opozicija įvyko 1956 
m. rugsėjo 10 dieną, sekanti 
įvyks 1971 metų rudenį. 
Astronomai, iš anksto žino
dami Marso opozicijų laiką, 
kruopščiai pasiruošia jo ste
bėjimams.

Pro teleskopą Marsas, ku
rio skersmuo (6,889) be
veik perpus mažesnis 
už žemės skersmenį, at- 
rodo kaip nedidelis skri
tuliukas. Tai bene vie
nintelė planeta, kurią su
panti atmosfera yra reta ir 
leidžia Marso paviršiuje 
įžiūrėti daug pastovių deta
lių. Pačios būdingiausios 
Marso paviršiaus detalės — 
tai jo raudonieji “žemynai,” 
tamsiosios “jūros” bei “ka
nalai” ir baltosios poliari
nės kepurės.

“Žemynai” užima apie 5 
šeštadalius Marso pavir
šiaus. Jie apdengti rausvo
mis, gelsvomis, raudonomis 
padermėmis ir suteikia pla
netai jos charakteringą rau
doną spalvą. Tyrinėjimai 
parodė, kad ši spalva labai 
artima Žemės mineralo li
monito spalvai.

Tamsios dėmės Marso pa
viršiuje, kurių didesnės pa
vadintos “jūromis,” o ma
žesnės — “ežerais,” “lanko
mis,” yra be vandens, nes 
jose niekad nebuvo pastebė
ta Saulės atspindžio. Marso 
metų eigoje tamsiųjų dėmių 
spalva keičiasi. Pavasarį 
dėmės išryškėja, įgyja žals
vą arba melsvą atspalvį. 
Rudenį ir žiemą spalvos pa
sidaro blankesnės, pilkes
nės.

Panašiai kaip “jūrų,” me
tų bėgyje keičiasi ir Marso 
“kanalų” spalvos. “Kana
lais” pavadino tamsias tie
sias linijas, kurias per 1877 
metų Marso opoziciją suse
kė italų astronomas Skiapa- 
relis. Visi “kanalai” prasi

Paasvalio rajono “Atžalyno” kolūkio avių fermoje.

3 pusi. Laisve (Liberty! Antr., gegužes (May) 19? 1964

deda “jūrose.” Atradus 
Marso “kanalus,” daug kas 
(ypač rašytojai-fantastai) 
pradėjo skelbti mintis, jog 
šiuos “kanalus” drėkinimo 
tikslams iškasė Marse gyve
nančios protingos būtybės. 
Tačiau mokslininkai i rodė, 
kad Marso sąlygomis šilta
kraujai gyvuliai, o ypač į 
žmogų panašios būtybės, 
egzistuoti negali. Juk Mar
so atmosfera yra daug re
tesnė (apie 15 kartų) už 
už Žemės atmosferą ir jo.ie 
yra apie 1,000 kartų mažiau 
deguonies, negu Žemę su
pančiame ore. Paskutinės 
opozicijos metu tarybinis 
astronomas V. Morozas su
sekė Marse vandens garų. 
Tačiau jų ten nedaug. Be 
to, yra didelis skirtumas 
tarp dienos ir ankties tem
peratūros. Šiltakraujės bū
tybės tokių sąlygų nepa
keltų. Tačiau kuo daugiau 
žinių gauname apie Marsą, 
tuo labiau imame tikėti, jog 
Marse egzistuoja gyvybė.

Pasirodo, kad kai kurioms 
gyvybės formoms vystytis 
Marso sąlygos nėra per
daug žiaurios. Juk ir Žemė
je daug kur randame gyvų 
organizmų tokiose vietose, 
kurių sąlygos primena Mar
so sąlygas. Štai Žemės kal
nuose, 6,200 metrų aukšty
je, randami žiediniai auga
lai, 8,000 metru aukščio Hi-7 7 4-

malajų viršūnėse, kur oras 
jau žymiai retesnis, sutin
kami kalnų paukščiai—kon
dorai. 33 kilometrų aukš
tyje buvo rasta grybelių ii- 
bakterijų.

Šalčiausiose Žemės srity
se, kur vidutinė metinė tem
peratūra siekia 11 ir net 16 
laipsnių šalčio, per trumpą 
šiaurės vasarą išauga ir žy
di samanos, žolės. O Marso 
kai kurių vietų vidutinė me
tinė temperatūra yra tik 8 
laipsniai šalčio. Sacharos 
dykumoje vandens dar ma
žiau negu Marse, tačiau vie
name Sacharos smėlio gra
me buvo rasta apie 100,000 
mikrobų.

Tai žinodami vis daugiau 
mokslininkų linkę manyti, 

1 kad Marse galėtų būti kai 
kurios augmenijos rūšys, 
žemesnės gyvybės formos. 
Šie klausimai išaiškės tada, 
kai Marsą pasieks kosminės 
raketos su specialia moksli
ne aparatūra. Jos surinks 
naujų duomenų apie šią pla
netą. O po to į Marsą nu
keliaus ir žmonės. Nedide
liame Marse jie jausis be
veik tris kartus lengvesni, 
negu Žemėje. Pro retą Mar
so atmosferą žmonės matys 
tamsesnį negu Žemėje dan
gų, ryškesnes žvaigždes. 
Reti debesėliai, rūkas ir 
šerkšnas nesukliudys gėrė
tis ir dviem jo palydovais- 
mėnuliukais. Marso palydo
vai buvo atrasti 1877 me
tais. Juos pavadino Fobu ir 
Deimu — baime ir siaubu, 
kaip ir pridera karo dievo 
palydovams.

J. Podriadčikaite
* Vilniaus planetariumo direktorė

Elektros upes
Nuo respublikos energeti

nės sistemos aukštos įtam
pos linijų į tolimiausius Ta
rybų Lietuvos kampelius 
atsišakoja elektros upės ir 
upokšniai. Tik nuo metų 
pradžios kaimo vietovėse 
nutiestų elektros linijų il
gis viršija nuotolį nuo Bal
tijos jūros iki Maskvos.

Iškilmingai išlydėjo elekt- 
rif i katerius iš savo ūkio Ši
lalės rajono Upynos kolū
kio žemdirbiai. Per trumpą 
laiką jie čia daug pasidar
bavo: įžiebė elektros švie
są 75 namuose, įrengė fer
mose, dirbtuvėse ir sande
liuose 33 elektros motorus.

Ir taip visur. Kur pabu
vojo kaimo elektrifikato- 
riai, ten žemdirbių gyveni
mas tampa viesesnis, jų dar
bas lengvesnis. 42 motorai 
šiomis dienomis pradėjo 
veikti tik ką elektrifikuota
me Vilkaviškio rajono Ar
minų kolūkyje, 28 — Igna
linos rajono “Vilties” žemės 
ūkio artelėje. Šimtus va
riklių gavo daugiau kaip 40 
kolūkių, prijungtų prie 
elektros motoru, kuriuos 
numatyta Įrengti respubli
kos kolūkiuose ir t a r y b i - 
niuose ūkiuose iki metų pa
baigos, pajėgumas prilygs 
Kauno hidroelektrinės ga
lingumui. Šiemet gamybos 
ir buities reikalams Lietu
vos kaimas sunaudos be
veik tiek pat elektros ener
gijos, kiek jos sunaudoja 
Latvijos ir Estijos žemės 
ūkis kartu paėmus.

Dabar baigiami elektrifi
kuoti Kilmės, Kaišiadorių. 
Molėtų, Plungės, Šilalės ir, 
eilės kitų rajonų ūkiai. Kai- 

! mo elektrifikatoriai pasiža- 
į dėjo Didžiojo Spalio 47-ų 
jų metinių išvakarėse pri
jungti prie valstybinių 
elektros t i n k 1 u paskutinį 
kolūkį. ‘ (ELTA)

Dešimt didžiųjų 
žemės drebėjimų

Mūsų šimtmetyje jau įvy
ko dešimt didelių žemės 
drebėjimų. Didžiausias iš 
jų buvo 1920 metais Kinijo
je, kuriame žuvo 180,000 
žmonių. Sekamas įvyko Ja
ponijoje 1923 metais, ku
riame žuvo 143,000. Italijo
je 1908 m. žemės drebėjime 
žuvo 75,000, 1932 metais vėl 
Kinijoje—70,000. 1935 me
tais žemės drebėjime Indi
joje žuvo 60,000, 1915 m. 
Italijoje—30,000; 1939 m. 
Turkijoje — 23,000; 1960 
m. Maroke—12,000; 1962 m. 
Persijoje (Irane) — 10,000, 
ir 1960 m. Čilėje žuvo 5,700 
žmonių, v

Kodėl niežti 
uodams įkandus?

Uodų pasaulyje yra apie 
1,000 skirtingų rūšių. Yra 
pavojingų, kuriems įkandus 
žmonės suserga mieglige, 
maliarija, geltonąja karštli
ge ir dar kitokiomis ligomis. 
Vien tik Jungtinėse Valsti
jose jų yra 70 rūšių.

Vidurinių žemės juostų 
uodai yra “nepavojingi”. 
Nuo jų įkandimo retai žmo
gus miršta, bent tik tame 
atsitikime, jeigu ir patsai 
uodas būtų užsinuodijęs. 
Niežti todėl, kad uodas 
į kąsdamas į kūną įleidžia 
tam tikru nuodu..

v V

Beje, žmones ir gyvūnus 
kanda — kraują siurbia tik 
uodų patelės, nes joms 
kraujas reikalingas kiauši
nėlių gaminimui.



Jeronimas šukaitis

Penkiasdešimt antri 
metai Amerikoje

(Pabaiga)
Ką man davė knygos?
Labai daug išmokau iš A. 

Bimbos parašytų knygų, 
taipgi velionio d-ro J. Kaš- 
kevičiaus knyga “Darbinin
ko sveikata” labai daug da
vė supratimo, kaip sveikatą 
užlaikyti. Šiandien, jau su
laukęs 70 metų, turiu ne
blogą sveikatą. Skaičiau ir 
daugelį kitų ALDLD išleis
tų knygų, ir visos jos rodė 
darbo klasei tiesų kelią į 
šviesesnę ateitį.

New Havene tais laikais 
gyvavo Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto pa- 
šalpinė draugija, SLA kuo
pa ir Martino Liuterio liu
teronų pašalpinė draugija. 
Moterys turėjo dvi pašaipū
nes draugijas — Apšvietos 
ir Birutės. Visos šios drau
gijos buvo nepriklausomos 
nuo bažnyčių. Visose mes 
turėjome tvirtą progresyvi! 
frontą. Prieš Amerikos įsi
vėlimą į pirmąjį pasaulinį 
karą, Juozo Kuncos ir Juo
zo Kumžos pastangomis, su
siorganizavo Lietuvių be- 
nas, kuriame ir aš grojau. 
Gerokai buvome pramokę i?' 
neblogai sudūduoda v o m e. 
Bet 1917 metų pradžioje A- 
merikai įsivėlus į pasaulinį 
karą, vieni jauni vyrai bu
vo paimti kariuomenėn, ki
ti išsislapstė, ir taip tas mū
sų benas pakriko .

1923 metais suorganizavo
me Lietuvių Namo Bendro
vę ir pasistatėme svetainiu- 
kę Front gatvėj. Turint 
daug priešų iš bažnyčios ir 
tautininkų, negalėjom tin
kamesnės patalpos įsigyti, 
bet ta vietele ir šiandien 
lietuviai, kiek dar jų yra li
kusių, naudojasi.
Organizuojame CIO uniją
Užsigrūdinęs progresyviu 

supratimu, nebuvau paten
kintas vien tik tarp lietu
vių veikimu. Jau anglies 
kasyklose dirbdamas supra
tau darbo unijų reikšmę. 
O toj vielinėj dirbtuvėj dar
bai buvo sunkūs, išnaudoji
mas didelis ir bosų sauva
liavimas neribotas. Unija 
būtų labai reikalinga, bet 
jos nėra. Nepamenu kelin
tais metais, kai Wagnerio 
Aktas įėjo galion, kuris da
vė darbininkams teisę orga
nizuotis į unijas, vienoj už
eigoj sutikau jauną vyruką, 
kuris turėjo prisisegęs di
doką guziką su raidėmis 
CIO. Užkalbinau jį ir susi
pažinę išėjome laukan. Da
viau jam savo namų adresą 
ir pakviečiau ateiti vieną 
vakarą. Atėjo vyrukas tą 
vakarą ir atsivedė kitą vy
ruką. Ilgokai pasikalbėjo
me ir suplanavome organi
zuoti darbininkų unijos vie
netą (lokalą) toj vielinėj, 
kur iš dirbau.

Tie vyrukai buvo pasiųsti 
iš Pittsburgh© Nacionalinės 
raštinės į šią apylinkę or
ganizuoti plieno darbinin
kus. Jie turėjo visas infor
macijas kaip pradėti. Mūsų 
dirbtuvėj buvo bosų ir jų 
čebatlaižių suorgani z u o t a 
pusiau kompanična “unija,” 
kad pastotų kelią CIO. Bu
vo sunki pradžia sudaryti 
tam tikrą skaičių narių, 
kad gavus lokalui čarterį. 
Bet man visgi pasisekė su
daryti grupę.

Vieną sekmadienį sueina
me pas mane į stubą, iš- 
renkame valdybą, sumoka
me duokles, pasiunčiame į 
Pittsburghą. Už keleto die
nų gauname pakvitavimą 
už duokles ir čarterį. Ne

I vilkindamas pranešiau dirb- 
I tuvės superintendentui, kad 
čia randasi Plieno Darbi
ninkų unijos lokalas ir kad 
šis lokalas atstovauja jūsų 
dirbtuvės darbininkus kas 
liečia darbo valandas, mo
kestį, darbininkų kilnojimą 
iš vieno skyriaus į kitą ir 
atleidimą darbininko iš dar
bo. Kilus klausimui visuo
se čia suminėtuose rekaluo- 
se, turėkite pasitarimą su 
unija. Žinoma, jis nelabai 
skaniai nurijo tą pareiški
mą, bet visgi bandė būti 
džentelmanu, ir atsisveikin
dami pasižadėjome vienas 
kitam, kilus klausimui, tar
tis ramiu būdu.

Sunkus ir keblus buvo 
darbas verbuoti darbinin
kus į uniją. Dirbtuvėje ir 
ant kompanijos žemės buvo 
griežtai užginta raginti 
darbininką rašytis į uniją. 
Kompanija turėjo teisę pa

rvaryti darbininką iš darbo 
už tai ir, žinoma, pavary
tajam atgal grįžti progos 
niekuomet nebus. O dar te
begyvuojant pusiau kompa
nionai “unijai,” turėjome 
darbuotis labai atsargiai. 
Bet visi tie sunkumai ir 
keblumai tapo nugalėti, ta 
bosų “unija” buvo pakrikdy- 
ta, o į mūsų uniją iš 15 šim
tų darbininkų stojo beveik 
visi, išskiriant 6.
Daug teko unijoje patirti

Čarterį gaunant buvau 
paskirtas finansų sekreto
rium ir tas pareigas ėjau 
arti 10 metų. Per tą lai
ką buvo daug pasikeitimų 
lokalo valdyboj, bet kasmet 
rinkimuose man vis tek
davo ta pati vieta. Pa
galiau, jausdamas, kad 
man senatvė iš užpaka
lio pirštu į petį baksnoja, 
ir matant, kad unijoje ran
dasi kur kas jaunnesnių ir 

Į gabių vyrukų, 1947 metų 
rinkimuose griežtai atsisa
kiau priimti kandidatūrą.

Per tą laiką teko daug 
pamatyti ir pasimokyti. To 
organizatoriaus dėka turė
jau progą susitikti ir.pasi
kalbėti su J. L. Lewisu, o 
vėliau ir su velioniu Phil 
Murrey ir David J. McDo
nald. 1942 m. teko atstovau
ti savo lokalą pirmojoj, 
konstitucinėj plieno unijos 
konvencijoj, Cleveland©. Vė
liau—Atlantic City, o vė
liausiai — Bostone; ši man 
buvo paskutinė konvencija.

1959 m. suėjo man 65-eri 
metai amžiaus. Atsistaty- 
tindamas iš darbo išėjau į 
pensiją. Mudviejų su žmo
na jau seniai buvo nusitar
ta senatvėj važiuoti į Flo
ridą apsigyventi. Tad vėlai 
pavasarį, pardavę savo na
melį, sutvarkę reikalingiau
sius dalykus, rengėmės ap
leisti New Haveną. Bet 
štai vieną sekmadienio ry
tą paskambina viena porelė 
mūsų giminaičių ir klausia, 
ar norėtumėm popiet va
žiuoti į parką, ir pasisiūlė 
nuvežti. Mudviem sutikus, 
važiuojame. Mūsų giminai
tis pasuko Front gatve į lie
tuvių svetainę. Čia randa
me mudviejų giminių ir 
draugų surengtą skaitlingą 
surprizo ir atsisevikinimo 
puotą. Negalėjome išlaiky
ti ašarų, tardami giminėms 
ir draugams po keletą atsi
sveikinimo žodžių. Priėjus 
man tarti padėkos ir atsi
sveikinimo žodį, kalba nu
trūko ir mačiau prie sta
lų sėdinčius žmones kaip 
per vandeniu aplietą stiklą. 
Gaila buvo palikti tiek daug 
draugų, žinant, kad mus

Raudonas raištis
Raudoni raiščiai ant rankovių,
Trise jūs einat gatvėm;
Mieste liejyklos gaust paliovė, 
Visur veržli jaunatvė.

Dar ką tik šnairavai į raištį, 
Nekart į klaną puolęs, 
O šiąnakt jau šešėlių skraistėj 
Budi su komjaunuoliais.

Kad giedro juoko nieks nedrumstų, 
Tave paprašė į pagalbą;
Sudraust paprašė grubų kumštį, 
Sutramdyt šiurkščią kalbą.

Paprašė jie—šviesoj žibintų 
Apsaugot skambią dainą, 
Užpultąjį pulku stot ginti, 
Gint miesto naktį žvainą.

Lyg vėliava raudonas raištis 
širdy tavoj plazdena, 
Nuo jo ir žingsniai tavo skaistūs, 
Pamiršę taką seną.

Milicijos kepurės—retos 
Jaunam mieste liejyklų;
Priims draugovininkų gretos 
Visus savon mokyklon.

J. Subata

Žemes druska
Kai pamatus klojom, pažvelgti į dangų 
Galėjom liūdnai iš tranšėjos gilios; x 
Tarytum pro tunelio suskliaustą angą
Su ilgesiu dairėmė erdvės tolios,—

Neteko mums saulės matyti, 
Dangoraižį ėmus statyti.

Bet metai po mietų vis kilo pastoliai, 
Praaugome sienas aplink žemesnes, 
Akims atsivėrė mėlyni toliai,
Palikome priemiesčių pelkes slesnas,— 

Galėjome saulę matyti, 
Sparčiau daugiaaukštį statyti.

Lyg vizijoj matė žėruojantį bokštą
Tėvai, fundamentą kloję kadais, 

‘Ilgėjos plušėti žydrynėse, troško, 
Žinojo—nauja pamaina jiems ateis,—

Sukrovė jie pamatą plytų 
Kultūros šventovei statyti.

Mes nežadam kelt pabaigtuvių vainiko, 
Įsakymo remti gegnes nieks neduos, 
Kranais devynsverčiais iš grūdinto stiklo 
Vis aukštą po aukšto anūkai montuos.

Statyti! Statyti! Statyti! 
Kol širdys liepsnodamos švyti!

J. Subata

Biskis iš mano pergyvenimo
1910 metais man, mano 

broliui ir motinai važiuo
jant į Ameriką, Eitkūnus 
prieinant, einant per Rusi
jos rubežių į Vokietiją, ca
ro žandarai mus suarešta
vo. Po kelių valandų ap
klausinėjimo patekome į 
Naumiesčio kalėjimą.

Kalėjimo kambarys, į ku
rį mes patekome, buvo ne
didelis. švarus, gero dydžio 
langas į pietų pusę. Po mū
sų didelio nusiminimo jis 
gerai paveikė, pataisė jaus
mus.

Kada rengėmės važiuoti 
į Ameriką, tai koks tai “ži
novas” patarė išsiimti pa
sus svetimais vardais ir 
pavardėmis, nes būk geriau 
bus pereiti rubežių. Kada 
buvome suimti, tai tie pa
sai mums labai pakenkė. 
Naumiesčio kalėjime mes 
radome tik šešis žmones. 
Mus išlaikė savaitę.

Paskui valdžios nusamdy
ti du miestiečiai mus nu
varė į Vilkaviškio kalėjimą. 
Mano brolis buvo vyresnis, 
daugiau suaugęs į vyrą, tai 
jam surakino rankas, o į 
mane vaikėzą nekreipė dė
mesio, tai mano ir motinos 
rankos buvo laisvos.

Vilkaviškio kalėjimas, tai 
buvo pražūties urvas. Jo 
išvaizda ir sąlygos mus 
prislėgė. Vaikščiojame po 
tą urvą be žado. Čia buvo 
apie 25 kaliniai, daugumoje 
praradę gyvenimo viltį. 
Keturi vaikščiojo galvas 
nuleidę, kaip netekę sąmo
nės, tylėdami, akis nuleidę. 
Kameroje buvo vienas lan
gelis ir tas aukštai, saulės 
spinduliai į vidurį nepatek
davo. Vienoje pusėje kam
bario buvo sukalti narai, 
platformos, tai “lovos,” jos 
atskirtos geležinėmis štan
gomis. Tame “miegrūmyje” 
buvo koks tai ponas apie 
300 svarų, sako, patekęs už 
žmogžudystę. Jis turėjo ry
šių su kalėjimo perdėti- 
niais, tai nieko neįleisdavo 
į tą “miegrūmį.”

Jungtinėse Valstijose ka
lėjime kalinio gamtiniams 
reikalams duoda viedruką. 
Vilkaviškio kalėjime tam 
kalinys turėdavo prašyti 
perdėtinį išleisti į išvietę. 
Naktį sargą tiesiog nebuvo 
galima prisišaukti. Kiti ne
turėjo drąsos šaukti, tai 

skirs nuo jų 15 šimtų my
lių tolis.

Birželio 21 d. pribuvome 
į Miamį ir i apsistojome pate 
Sophie ir Antaną Meiso- 
nus. Toj pačioj gatvėj ap
sipirkome namelį ir jau 
penkti metai, kai jame gy
vename.

Ir Štai užėjo man mintis 
parašyti apie tuos pergy
ventus 52 metus Amerikoj. 

šlapinosi tiesiog ant grin
dų. Reikia įsivaizduoti, ko
kia buvo dvokena, nešvaru
mas, kuomet iš lauko nebu
vo galima gauti tyro oro.

Guoliui duodavo šieniką, 
nuo pirmiau jau permirkusį 
ir dvokiantį. Kada tas sto
rulis neleisdavo į “miega
mąjį,” tai turėdavo šieniką 
pasidėti ant tų grindų. Dvo
kena neleisdavo užmigti.

Šiame kalėjime buvo gru
pė vyrų, kurie skyrėsi nuo 
kitų kalinių. Jie laikėsi 
daikte, savo tarpe kalbėjo
si, girdėjau, kad minėjo 
žodžius “socializmas” ir 
“socialistai,” bet man tais 
laikais tas nieko nereiškė, 
nes neturėjau jokio supra
timo apie tai. Bet vėliau 
sužinojau, kad tie vyrai ta
rėsi, kaip iš “miegamojo” 
išvaryti tą storulį, kuris 
ten guli, o kitų, neįleidžia.

Valgyti duodavo vieną 
kartą per dieną — silkės 
šmotelį ir duonos. Su to
kiu maistu sunkiai buvo 
galima apsiginti nuo bado. 
Mano motina buvo labai nu
siminusi ir dažnai verkė.

Šiame kalėjime mus išlai
kė savaitę, surakino mane 
su broliu ir išvarė į Griš
kabūdį. Ten policija per 
kelias valandas dar klausi
nėjo, o paskui visus palei
do eiti namo.

Sudągė javai
Sakoma, kad žiaurumas 

gimdo kerštą, o kerštas — 
nelaimes. Patarlė sako: 
Sėsi vėją, piausi šturmą.

Mano tėvas buvo bemoks
lis, tamsus kaimietis. Ne
mokėjo sugyventi su sam
diniais, nei su savo šeima. 
Pirm einant valgyti, jis nu
eidavo į klėtį, išsigerdavo 
degtinės, sūriu su sviestu 
užkąsdavo, o atėjęs prie sta
lo kitų kąsnius skaitydavo.

Pas mus tarnavo jauna 
mergina, bemokslė, dievo
baiminga. 1905 metais ge
rai užderėjo javai. Mergi
na nusigando, kad kol tie 
javai bus iškulti, tai rei
kės anksti rytais keltis. 
Buvo manoma, kad ji, ap
imta tos baimės, padegus 
klojimą. Sudegė javai. Mer
gina buvo suimta ir nuteis
ta šešeriems metams kalė
jimo ir ištremta į Sibirą. 
Ji iš ten jau nebegrįžo. Jei
gu mano tėvas būtų mokė
jęs sugyventi su samdiniais 
ir šeima, tai tos nelaimės 
būtų buvę išvengta.

Amerikos kalėjime
- ’ Jungtinėse Valstijose man 

teka dvejus metus išbūti 
kalėjime.

1917 m., Rockford, I1IL, 
trys IWW unijstai, karo 
priešai, buvo suareštuoti. 
Socialistai nutarė eiti prie 
kalėjimo ir reikalauti, kad 
tie aidoblistai būtų paleisti.

Binghamton, N. Y.
Draugiškame pobūvyje 

prisiminta “Laisvė”
Balandžio mėnesį supuolė 

Helenos Pagiegalienės ir 
Juozo Strolio gimtadienis. 
Šios žiemos laiku jie abu 
pergyveno skaudžias nelai
mes. Helena per kelioliką 
savaičių kentėjo sulaužytos 
kojos skausmus, o Juozas il
gą laiką sirgo ligoninėje ir 
namuose. Abu išgijo. Bet, 
kad pakeltų jų ūpą ir su
stiprintų išsisėmusią ener
giją, Juozo žmona Edna ir 
Helenos artima draugė 
Paulina suruošė malonų ke
lių draugų pobūvį jų gim
tadienio proga.

Gegužės 2d. gražioje Pau
linos Jasilionienės reziden
cijoje susirinko būrys 
draugų. Paulinos ir Ed- 
nos rūpestingumu buvo pa
gaminta daug sveiko ir 
šviežio maisto — iš kelių 
patiekalų. Buvo Antano 
Žolyno dovanotas, spalvin
gai dekoruotas didelis tor
tas su užrašu “Happy 
birthahday.” Vakarieniau
jant ėjo malonūs pasikalbė
jimai ir pakartojamai su
dainuota “Happy birthday.” 
Buvo kavutės ir stipresnių 
gėrimų.

Po skanios vakarienės kai 
kurie susėdo pažaisti, kiti 
tęsė pasikalbėjimus, o val
gantieji, kurie netilpo prie 
pirmojo stalo, atliko ir dai
nų programą.

Prieš keletą desėtkų me
tų, kada Binghamtone gy
vavo Aušros choras, tai per 
kiek laiko jis buvo Helenos 
Pagiegalienės vadovybėje, o 
S. Vaineikis ir P. Jasilionie- 
nė buvo choro nariais. Pri
simindami anuos laikus pa
bėrė iš savo sielos negęs
tančias Lietuvos dainų me
lodijas. Nors buvo trum
pas, bet žavejantis momen
tas. Širdingai dėkui jums, 
draugai, už malonų padai- 
navimą. Draugiškas pobū
vis tęsėsi iki vėlumos.

Kad linksmai užbaigti va
karą, draugai, pagal išgalę, 
sudėjo “Laisvės” reikalams 
sekamai: S. Vaineikis $5; 
po $2: P. Jasilionienė, J. ir 
E. Stroliai, A. ir H. Paige- 
galai, J. ir N. Stroliai ir O. 
Wellus; po $1: A. Žolynas ir 
O. Dišienė. Viso $17.00. 
Dėkoju už dovanas!

Drg. P. Jasilionienė dėko
ja dalyviams už pribuvimą.

Onytė Wellus

Long Islando 
salos antys

Kartą mums vykstant iš 
New Yorko į Floridą bevek 
visu keliu prie valgylų buvo 
garsinamos. Long Islando 
salos antys. Gyvendamas 
New Yorke, kurio didžioji 
dalis yra Long Islando ša
lo j e, tų ančių buvau nepa
stebėjęs.

Pasirodo, kad Long Is
lande jų labai daug užaugi
na. Mat, sala yra 120 mylių 
ilgio, vietomis apie 20 mylių 
pločio, iš visų pusių apsup
ta vandens, į ją yra daug 
siaurų, bet ilgų įlankų, tai 
labai tinkamos sąlygos an
čių auginimui

Lloyd W. Carwin per me
tus užaugina iki 700,000 an
čių. Kiti jų užaugina po 
mažiau, bet saloje yra 48 
ančių augintojai, kurie da
rosi gražų biznį. Long Is
lande jie užaugina 65 pro
centus visų ančių, užaugi
namųjų Jungtinėse Valsti
jose.

Susirinko 116 vyrų, visi 
nesiregistravusieji milita- 
rinei tarnybai, nuėjome 
prie kalėjimo. Visi buvome 
suareštuoti ir nuteisti po 
metus į kalėjimą, tai yra 
“pasitaisymui.” 
' 1920 m. sausio 1 dieną 
turėjo susirinkimą. Svars
tėme: ar pasilikti su Socia
listų partija, ar persiorga
nizuoti į Komunistų parti
jos kuopą.

Tuo kartu šalyje siūutė 
Palmerio reakcija. Mūsų 
susirinkimas buvo užpultas 
ir visi suareštuoti. Mane 
nuteisė ištremti į Sovietų 
Rusiją. Išlaikė apie metus 
kalėjime. Atveždavo į El
lis salą, prie New Yorko, 
išdeportavimui. Bet tuo 
kartu Sovietų Rusija atsi
sakė daugiau priimti trem
tinius iš Jungtinių Valsti
jų. Kalinių gelbėjimo komi
tetas mane išlaisvino iš ka
lėjimo po $1,000 užstatu. 
Taip ir pasilikau neištrem
tas.

Illinois valstijoje tais 
laikais buvo įstatymas: ve
dęs vyras ar moteris, tu
rįs reikalų su kita moteri
mi ar vyru, kada būna su
gauti, tai vyrui grėsė me
tai kalėjimo, o moteriai per 
10 dienų ištrėmimas iš 
valstijos už nemorališkumą.

Man esant kalėjime, ma
no žmona draugavo su ki
tu vyriškiu, socialistu. Vy
riškį areštavo ir ištrėmė į 
Lietuvą, o mano žmona per 
10 dienų turėjo išvažiuoti iš 
Illinois valstijos su šešerių 
metų amžiaus mano sūnu
mi. Ji nuvažiavo į Detro
it, Mich. Pradėjo girtuok
liauti. Berniukas “augo 
gatvėje,” o vėliau automo
bilis jį užmušė.

Mane iš kalėjimo palei
do su suirusia sveikata. 
Per 30 metų stengiausi ją 
pataisyti, bet jau priartėjo 
ir senatvė.

Joe McCarthy reakcijos 
metu mane ir vėl prisiminė 
ir areštavo. Ilgai klausinė
jo. Vėl grasino ištremti. 
Po to patvarkė, kad esu 
visam amžiui laikomas “na
mų arešte.” Štai dalis ma
no gyvenimo istorijos.

John Balsys

Philadelphia, Pa.
Jau kelis kartus “Laisvė- \

je” pastebėjau žinutes apie 
draugų Ramanauskų ren
giamas vaišes gegužės 31 
d. Sellersville j (Pa.) 20-ųjų 
Ramanauskų gražaus ūkio 
įkūrimo metinių proga. .

Šiame parengime visi sve
čiai bus specialiai vaišina
mi lituviškais valgiais.

Tikimasi, svečių bus daug. 
Pietūs prasidės 1 vai.

žibučių rinkėjas

Worcester, Mass.
Gegužės 5 d. įvyko L. S. ir 

D. broliškos, draugijos mč-^ 
nesinis susirinkimas. Šia
me susirinkime biznio ko
misijos davė raportus iš 
praėjusio mėnesio veiklos. 
Iš raportų pasirodė, kad 
mūsų biznis ne toks, koks 
turėtų būti.

Nors draugija nariais dar 
skaitlinga, bet didesnė da
lis mažai ar gal visai ne
kreipia dėmesio į draugijos 
reikalus. Taigi toks narių 
apsileidimas draugijai daro 
daug blogo. 

• • •
Olympia Parko prižiūrė

tojai J. Bakšys ir J. Pauliu- 
kaitis per visą sezoną bus 
parke kasdien. Kas tik ap
važiuos į parką, gaus pa
tarnavimą.

Mirė du nariai
Gegužės 4 d. mirė A. J. 

Brikas, sulaukęs 83 metų. 
Palaidotas Šv. Jono kapine^ 
se geg. 6. d. Brikas paliko 
liūdesy dukterį Blanchę 
Gabis, du anūkus ir seserį 
Frances Darilis.

John Chernius mirė su
laukęs 75 m. Jis buvo pla
čiai žinomas Worcesteryje 
ir apylinkėje kaip geras 
fotografistas per 40 metų. 
Chernius sunkiai sirgo, bu
vo išvežtas į Bostoną ir ten 
mirė. Paliko brolį William 
Chernių ir keletą pusbro
lių Worcestery ir Boston?, 
įskaitant ir kunigą Johną 
Klimą, Bostone. Buvo pa
šarvotas Jos. W. Casper & 
Son Funeal Home, So. Bos
tone. Palaidotas gegužės 11 
d. Notre Dame kapinėse.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugija pareiškia velioniu 
šeimoms ir giminėms užuo
jautą, o Antanui ir Jonui— 
lengvai ilsėtis!

Gegužės 30 d. bus Olym
pia Parko atidarymas va
sariniam sezonui.

Gamtišku ir socialiniu at
žvilgiu gegužės mėnuo daug 
reiškia.

Gegužės 1 d. per visą pla
tų pasaulį darbo žmonės isF 
kilmingai šventė šią dieną: 
rengė daug prakalbų, su
ruošė milžiniškus paradus; 
didelės darbo žmonių masės 
gatvėse, salėse ir parkuose 
iškilmingai apvaikščiojo sa^- 
vo šventę.

Gamta atrodo naujai at
gimusi. Motina saulutė iš 
aukštybės paleido šiltus 
spindulius, o švelnus vėjelis 
pradėjo pūsti, judindamas 
miško ir sodų medelius, lyg 
budindamas: kelkitės, kel
kitės, gegužis jau prašvito. 
Gamta naujai atgimė. Kur 
tik pažvelgi, visur gražu ir 
malonu. Vaismedžiai gra
žiai sužydo, žolynai, regis, 
vos pradėjo augti, o jau pa
skleidė malonų spalvingų 
žiedų kvapą.

Štai netoli ir gegužės 30? 
oji diena. Milijonai žmonių 
švęs šią dieną, aplankys mi
lijonus kapų, kuriuose myli
mi ir artimi ramiai ilsisi. 
Papuoš juos gražių gėlių 
puokštėmis. Ne vienas gi
liai atsidus su gailesčio su
spausta širdimi ir gailiomis 
ašaromis apsilies.

Kaip puošnus gegužės 
mėnuo, kiek jame meilės ir 
ašarų!
Olympia Parko atidarymas

Gegužės 30-ąją dieną O- 
lympia Parkas pradės va
saros sezoną su gera muzit 
ka, dainomis, šokiais, ska^ 
niais valgiais ir gėrimais.*

Letuvos Sūnų ir Dukterų 
broliška draugija visus 
kviečia iškilmingame atida
ryme dalyvauti.

K. K.

Buenos Aires. — Penki 
senatoriai kritikavo Jungti
nių Valstijų politiką.
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St. Petersburg, Fla.
Iš pažangiečių pastoges

J Vėlesniaisiais keleri a i s 
metais pažangiečiai įvedė 
paprotį rengti atžymėsimus 
motinų, tėvų ir kitus. Kaip 
LLD 45 kuopos valdyba su 
pramogų komisija planavo, 
taip ir išėjo sėkmingas Mo
tinos dienos atžymoj imas. 
Ši pramoga LLD nariams 
atsiėjo pigiai — nereikėjo 
mokėt įžangos, svečiai ne- 
nariai pasimokėjo tik po 
doleriuką, ir tai parengi
mas davė kelis desėtkus do
lerių apšvietos reikalams 
pelno. Tas atsibuvo gegužės 
10 d., laiškanešių salėje.

Prie parengimų sėkmin
gumo vis prisideda svečiai 
i? tolimų valstijų. Pirmiau 
žiemavotojai lankė pažan
giečių parengimus, dabar 
jaunesnio amžiaus žmonės 

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

AIDO CIKHiO SO M. GYVAVIMO JUBILIEJAUS

PAMINĖJIMUI KONCERTAS<>

Įvyks Sekmadieni, Gegužės-May M
Pradžia 1:30 vai. dieną

Liehiviij Svetainėje, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

Ona Dirveliene
Sopranas

pasirodyti programoje, vadova ujant muzikui Jonui Dirveliui.

ROXANNE SMITH — piano solo
RICHARD SMITH — accordion solo

Tai vaikučiai Helen (Janulytės) ir 
George Smith.

AIDO CHORO MOTERŲ GRUPĖ, vad. Jono Dirvelio 
J. J. BAKŠYS ir JONAS SABALIAUSKAS, duetas. 
MARYTĖ PARALIUTĖ—O’TOOLE, sopranas solo. 
RICHARD JANULIS, bosas — solo.

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.

Taipgi dainuos duetus Irena Nakrošytė-Januliene su Al. Daukšių.
Puikūs dainininkai, seniai mes juos girdėjome, dabar turėsime progą girdėti.

Aldona Wallen-Downing
Sopranas

Koncertinė programa susidės iš melodingų dainų, čia girdysite solistus, duetus ir du chorus dainuojant. 
Tai bus gražiausias Aido Choro 50 metų gyvavimo atžymėjimas. Mokytojas Jonas Dirvelis deda daug 
pastangų paruošimui dainų, ir Aido Choras jūs nesuvils. Nepaisant koks oras pasitaikytų, prašome atsi
lankyti į šį 50 metų Jubiliejinę dainų šventę.

atostogautojai. Pas A. ir V. 
Ruseckus apsistojo Marti
nas ir Josephina Rimkai iš 
Chicagos ir Ruseckienės 
sūnus Vitas Grigas. Taip 
pat iš Čikagos lankosi pas 
d. d. Putrimus jų duktė 
Jeane su savo vyru—Mise- 
vičiai. O pas draugus Žukus 
Valricoje atostogauja jų 
artimieji Paulmier.

Draugas Petras Butkevi- 
čia prie pietų užvijo “karš
tos”, prisimenant motinas. 
Dėkojama Petrui už šį fun- 
da.

Programoje išstojo Fr. 
Mockapetris su eilėraščiu 
“Tarnyston”, J. Stančikas 
“Miela motule” — Janonio. 
Paskaita skaitė vienas iš 
valdybos. Kaip visuomet, 
vadovybėje Adelės Pakal
niškienės dainos mylėtojai 
gražiai sudainavo kelias

Prie Dr. A. Bimbos pilie- 

Jonas Sabaliauskas 
tenoras

gražias liaudies daineles, 
tybės gynimo su penkine 
prisidėjo L. ir A. Tvaskai.. 
Dėkui jiems už auką.

Gegužės 23 d. vėl ruošia
mas nepaprastas banketas 
ir šokiai. Šiame bankete 
bus daug naujo, netikėto. 
Sakyt apie tai dabar nega
lima, nes žmonės atėję į 
pažmonį tą viską patirs. 
Kvieslys prašo visus į ne
paprastą banketą.

Draugai J. ir H. Berno
tai jau išvyko į Europą, 
kaip planavo.

Draugė M. Judžentienė 
vis lanko gydytojus, nesi
jaučia gerai.

Vikutis

Atlanta, Ga. — Numato
ma, kad šių metų preziden
tiniuose balsavimuose daug 
daugiau dalyvaus negrų, 
kaip pirmiau dalyvaudavo.

Philadelphia, Pa.
“Vilnyje” perskaitę LLD 

198 kuopos, iš Kalifornijos, 
atsišaukimą, kati reikia su
kelti $500 pasiuntimui K. 
Karosienės į Olandiją, į mo
terų veikimą už taiką, LLD 
10 kp. valdyba pasitarė ir 
pasiuntė $25 tam reikalui.

Gegužės 8 dieną, kuopos 
susirinkime, kaip kurie na
riai kritikavo valdybą už 
skyrimą pinigų tam reika
lui be kuopos susirinkimo. 
Kaip kurie nariai sakė, kad 
unijos turėtų tam reikalui 
daugiau pinigų skirti.

J. K.

Maskva. — Sušaudytas 
Isakos Klempertas, Mask
vos dažymo audinių fabri
ko buvęs pareigūnas. Jis 
vogė audinius. Suareštavo 
ir du jo brolius.

Antano Bimbos pilietybei 
ginti aukos

Cleveland, Ohio
LLD 190 kp.......... $10.00
V. Pacevičienė .... 10.00
J. Petrus ............... 2.00
A. Sarulis ................. 2.00
P. Nemura............. 1.00
A. Žukas................  1.00
J. Bekenis.................1.00
Smulkiais ............ 8.00

Bridgeport, Conn.
A. ir P.K.................. $5.00
J. ir M. S....................5.00
J. ir L. M....................5.00
A. ir A.M., Milford, 5.00
J. B., Bridgeport .. 2.00
A. A............................ 2.00

E. K. Newjersietis . $5.00
J. ir N. Stroliai,

Binghamton, N.Y. 5.00
P. Šlajus, Chester, Pa. 5.00 
W.Dudos, Woodbury

Conn.................. $10.00
Joe Pakutka, Cheshire,

Conn...................... 10.00
S. Kutelis, Waterbury,

Conn.................... 10.00
K. V. , Waterbury, $5.00 
Waterburietis   5.00 
J. Maiga, Thomtston,

Conn...................... 1.00
A. J. Pranaitis,

Camden, N. J. ... 5.00
P. ir B. Navalinskai, 

Atlantic city, N. J. 5.00
S. Shinkunas,

Collingswood, N. J. 5.00
Chicago, Ill., per “Vil

nies” knygvedę
Mildred Friberg . 35.00

LLD 10 kp., Phila-
Delphia, Pa.........50.00

P. Baranauskas ” 5.00
P. Baranauskas,

Philadelphia, Pa. ’5.00

St. Petersburg, Fla.
Nuo gerųjų lietuvių iš St. 

Petersburg ir apylinkės su
rinkta ir LLD 45 kp. pridė
jo $46, prisiuntė drg. J. Rū
bas $205. Aukojusių vardai 
tilpo korespondencijoje.

Lawrence, Mass.
Pirmoji apskritis $25.00 
7-ta LLD apskritis 10.00 
S. S. Penkauskai ... 5.00 
P. Ceceta ............... 5.00
J. M. Melvidai....... 5.00
Geg. 2 d. par. peln. 17.00 
D. Bulauka ........... 1.00
A. Kodienė ............. 1.00
J. Rudis.................... 1.00

Elizabeth, N. J.
Walter ir Mylda

Žukai ............... $10.00
LDP klubas ........... 5.00
K. Pačiunas ........... 5.00
B. Barkauskas .... 5.00 
V. Paulauskas .... 5.00 
D. Barkauskas .... 5.00 
P. Poškus ............... 2.00

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 

i spaudos paramai y

RAMOVA PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

Per dvi dienas
šeštadienį ir Sekmadienį 

Liepos 4 ir 5 July
šauni meninė programa

A. Skairius.............2.00
A. L.........................  1.00
L. Slančauskas .... 1.00
J. Kirslis...................1.00
Ig. Beeis, Union,

New Jersey....... 5.00
B1. Makutėnienė,

Cranford, N. J. .. 5.00
K. Zutkus, Hillside,

New Jersey ....... 5.00
J. M. Griciunai, Pt.

Pleasant, N. J. .. 5.00
Plėšant, N. J. ... 5.00

G. H. Kudirkai,
Linden, N. J........ 5.00

A. Saulėnas,
Somerville, N. J. . 2.00 

J. Šalkauskas,
Union, N. J.......... 2.00

Pilietis, Union, N. J. 2.00
M. Pocevičiutė, NY, 5.00 
Liet. Moterų Klubas,

Roseland, Ill. ... 25.00
Mary Sprainys

Brooklyn, N. Y. .. 5.00
Širdingai ačiū aukoju

siems ir pasidarbavusiems. 
Prašau čekius ar money or
ders išrašyti vardu B. Ker- 
shulis ir siųsti A. Bimbos 
gynimo komitetui, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park,
N. Y., 11417.

Sekr. J. Grybas

Hartford, Conn.
Gegužės 10 d. Laisvės 

choras turėjo pietus su dai
nų programa. Svečių prisi
rinko pilnutė svetainė. Pie
tūs buvo skaniai pagaminti 
ir sočiai pasivalgė.

Choras dainų programą 
labai gerai atliko. Nors 
choro nariai yra jau pagy
venę žmonės, bet pasirodo, 
kad pas juos dar randasi 
daug energijos, kad jie iki- 
šiol galėjo išlaikyti chorą. 
Conn, valstijoje buvo kele
tas chorų, kur jie šiandien? 
Jau visi yra mirę. Taigi 
dainos meno atžvilgiu jums, 
Hartfordo draugai, Laisvės 
choro nariai, jums daug 
priklauso garbės už jūsų 
darbštumą veikloje.

J. Strižauskas

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45-oji kuopa rengia nepa
prastai gerą banketą, kuris jvyks 
šeštadienį, Gegužės-May 23čią d., 
visiems gerai žinomoj vieto — 314 
15th Ave. So.

Šis banketas yra rengiamas kai 
kam kaip didelis surprizas, bet dėl 
tam tikros priežasties turime laiky
ti slaptybėj, tik atsilankę į banke
tą sužinosite.

Šį mėnesį baliams rengti komisi
ja susideda tik iš draugų vyrų, 
todėl jie stengsis pasirodyti, kad 
jie irgi yra geri virėjai ir patieks 
gerus pietus.

Kviečiame visus gerus žmones at
silankyti. Pavalgysit gerų pietų ir 
šiaip smagiai praleisite laiką.

Rengimo Komitetas

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)
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PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Female

.. ASSISTANT for well established 
small kennel in suburbs. Live in. 
Experience not necessary, but 
helpful. Mrs. Flechsig, 1119 
Ilaverford Rd., Ridley Park. LE. 
2-6933. (39-40)

HOUSEKEEPER. Live in, own 
air-conditioned room with TV. 5% 
days. Good pay. Friendly family 
of four. 613-0141 for appointment.

(39-40)

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)

ALTERATIONS & FITTINGS

On fine dresses. 
Experienced.
GR. 8-9680.

COOK. Foreign. English speaking. 
Assist light housework in fine Mori
on home. Paid vacation, good pay. 
Recent references. Call TE. 9-7721 
for interview. (38-39)

Needed Immediately. Housekeeper. 
Ilaverford Section. Live in. Two 
children, two adults. General house
keeping and cooking. Must be will
ing to go to summer home, half 
hr. from Central Philadelphia. June 
15 to Aug. 29. Call LA. 5-5478.

(39-40)

MENDERS

Must be exp. fine gauge knitted 
fabrics. Bellmawr, N. J. Call 
Phila. MA. 7-7882. N. J. 931-4670.

(40-41)

HELP WANTED MALE

FENCE ERECTORS
Experienced only. 
Wood and Metal.
Drivers license.
609-WO. 3-5498.

(39-40)

AUTO BODY & FENDER MAN.
Experienced. Good pay. Steady 
work.

MONARCH AUTO BODY 
1336 Poplar St. PO. 3-2290.

(39-40)

COUNTERMAN for service food 
store. Some knowledge of fresh 
meats and poultry. Full or part 
time. Apply 2717 West Girard Ave., 
Philadelphia. (39-40)

PRESSERS

Rough. Steady employment. Apply
STATE DRY CLEANERS

Blue Anchor Rd., Berlin, N. J. 
609-RO. 7-1748.

(40-41)

Londonas. — Anglija Sa- 
rawake laiko apie 260,000 
kareivių ir policininkų 
prieš vietos gyventojus.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Moterų Apšvietos Klubas turi 
savo gegužinę išvyką (May walk) 
paskutinį sekmadienį šio mėnesio— 
May 31, K. Ust.upo darže, 27 Cle
veland Ave. Pradžia 1 vai. popiet. 
Turėsime užkandžių. Kviečiame vi
sus ir visas ateiti.

Rengimo komitetas
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L.L.D. suvažiavimas 
ir Calif, kuopos

Nėra abejonės, kad “Lai
svės” skaitytojai skaitė K. 
Petrikienės raportą apie 
būsiantį LLD suvažiavimą, 
kuris tilpo “Laisvės” Nr. 
34-tame. Žinoma, būtų la
bai gerai, kad tame suva
žiavime kuo daugiausiai da
lyvautų nuo didelių ir ma
žų kuopų delegatų ir sve
čių, ypatingai iš artimų ko
lonijų.

Kalifornijos LLD kuo
poms nebus jau taip lengva 
tą žygi įvykdyti dėl tolimos 
kelionės, o iš savanorių ne
manau, kad kas rastųsi tam 
tikslui išmesti pcnkšimtinę.

Atvirai kalbant, manau, 
kad laikas yra pribrendęs 
savo kuopų susirinkimuose 
apie tai pakalbėti ir apsvar- 
stvti iš LLD kuopų Kalifor
nijoje įkurti apskritį. Per 
apskrities centrą LLD kuo
poms būtų daug lengviau 
organizuotai veikti, nes ap
skritys kas metai turi savo 
konferencijas. Dabartinėje 
LLD kuopų padėtyje tai tik 
Ksavera Karosienė Kalifor
nijos LLD kuopas galėtų 
atstovauti, jei ji sutiktų su
grįžus iš Taikos konferenci
jos New Yorke pas savo 
dukterį pasiviešėti ir pa
blukti iki Lietuvių Litera
tūros Draugijos suvažiavi
mo. '

Pradėsim išvažiavimus 
į miškus ir pajūrius

Mūsų Lietuviu Literatū
ros Draugijos 185 kuopos 
susirinkimas įvyko praėjusį 
antradienį, geg. 12 d., vi
durdienį, po pietų. Buvo ge
ras susirinkimas.

Smarkiai kai b ė j o m ė s 
apie būsiantį mūsų draugi
jos suvažiavimą liepos 4 d. 
Niujorke. Dalį delegatų jau 
išrinkome, o kitus išrinksi- į 
me ateinančiam susirinki
me. Kalbėjome apie pasiti
kimą ir priėmimą svečių, maįs 
kurie atvyks proga suva
žiavimu iš kitu miestu. V V V

LDS delegatų kelionė 
i New Y orką

Liepos-July 1 ir 2 dieną 
šių žodžių rašytojas bandys 
būti hotelio lobėj prie sta
lelio, kur bus kortelė su pa
rašu : LDS CONVENTION,

Apie dabar jau visos Lie-1 įmanoma. Priežastis ta, kad A. Gilman. Bandys ir kiti 
tuvių Darbininkų Susivieni- [visa sala Manhattan turi į LDS delegatams pasitikti 

komisijos nariai čia būti. 
Tokiu būdu bandysime at
vykstantiems delegatams 
suteikti visas informacijas, 
kokių jiems reikės.

—Tai.-, iki pasimatymo 
ir laimingos kelionės!

A. Gilman

jimo kuopos bus išrinkusios [ 
delegatus į LDS konvenciją, 
kuri įvyksta šių metų liepos 
(July) 2-3 dienomis New 
Yorke. O mes, LDS nariai, 
kurie gyvename Brooklyne, 
arba artimoj apylinkėj, dė
sime pastangas atvykstan
tiems delegatams pagelbėti 
informacijomis ir patari-

nvenes išilgai, o strytus 
skersai. Fifth Ave. (5th 
Ave.) eina miesto viduriu.

Į rytus nuo 5th Avė. va
dinasi East gatvės, o į va
karus—West gatvės. Henry 
Hudson Hotel stovi kampe 
9th Avė. ir West 57th St. 
Todėl, įvažiavęs į New Yor- Į

Motery klubas minės 
Motinos diena c-

Trečiadienį, gegužės 20 
d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” salėje įvyks Moterų 
Klubo susirinkimas, kuria
me apart bėgamų reikalų 
bus Motinų Dienos minėji
mas.

Taipgi bus vaišės, kurias 
ruošia maspethietės. Būki
me visos!

Valdyba

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Mudu kalbėjomės ilgokai.!* 
Aš jį apipyliau klaus i 
apie anuos, sunkiuosius laibais 
Vilniuje, kai Lietuvos sostinę 
valdė lenkiškieji ponai.

Jis man pasakojo įdomių da
lykų — tarp kitko, apie d-ro 
J. Basanavičiaus paskutines 
gyvenimo valandas. Svečias 
labai prašė mane užeiti pas jį 
į jo namus viešnagėm Paža
dėjau, deja, neištesėjau—per 
daug jau buvo suspaustas tas 
mano laikas.

John Baker

Visoms LDS kuopoms pa
siųsti atvirukai, su kuriais

- Iką-Manhattaną, žiūrėk gat-; 
vių numerius, arba ko pla- 
klausk, ir tada žinosi, kiek 
dar toli esi nuo Henry Hud-

Nutarėme turėti pirmą kiekvienas delegatas gali son Hotel—9th Ave. ir W. 
šio sezono išvažiavimą. Tai užsirezervuoti sau kambarį 57th St.
bus birželio 7 d. Važiuosi
me i pajūrio miškus dide
lius šiltus pietus valgyti. 
Kurie praėjusiais heleriais 
metais lankėte mūsų kuo
pos ruošiamus panašius 
pietus, puikiai žinote, kaip 
visi svečiai būna sočiai pa
valgydinti ir viskuo aprū
pinti. Panašiai bus ir šį 
kartą. Pietums nutarėme 
duoti geriausią ir spaniau- 
sią “choped steak” su visais 
kitais pagražinimais ir pa
įvairinimais.

Todėl prašome gerai atsi
minti dieną ir pradėti re
gistruotis dalyvavimui mū
sų išvažiavime. Vieta dau
gybei yra puikiai žinoma. 
Bet kurie norėsite gerai pa
valgyti, turite iš anksto už
sisakyti vietą.

Henry Hudson Kotely. Pi
nigų nereikia koteliui siųsti 
iš anksto; tik ant tos korte
lės reikia pažymėti savo 
vardą-pavardę ir savo ad
resą ir kokią dieną manai

Prieš 50 metu M. šikšnys 
parašė (pagal Nekrasovą) 
dainą, kurią JAV lietuviai 
dažnai dainavo, kai Lietuvą 
engė liaudies priešai:

Pasakyk, mano mylimas krašto, 
Ar vietelė yra 'Lietuvoj,
Kad būt galima

žmones ten \^sti, 
Kurie linksmai be vargo gyvuoj? 
Visi vargsta ir mieste ir kaime, 
Ir vargams nematyt pabaigos; 
Bet ateis, žmonės tiki,

mums laimė, 
Ir kitos susilauksim tvarkos . . .

M. šikšnys gimė 1874 m. 
Šiaulėnų valsčiuje, Šiaulių* Ap
skrityje, vidutinių valstiečių 
šeimoje. 1893 m. baigęs Šiau
lių gimnaziją, stojo į Maskvos 
universiteto fizikos - matema
tikos fakultetą. Veikė slaptoje 
lietuvių studentų draugijoje, 
bend radarbiavo “Varpe” ir 
“Ūkininke.” Parašė keletą 
pjesių — tarp kitko: istorinę 
tragediją “Pilėnų kunigaikš
tis,” taip pat rašė eiles. Sa
vo didžiausią gyvenimo dalį, 
tačiau, jis atidavė pedagogi
jai, tiesioginiam žmonių švie
timui. Rašė mokykloms ma
tematikos vadovėlius.

Argentinietis Jonušaitis 
lankosi J. Valstijose
Buenos Aires, Argentina. 

—Gegužės 4 d. iš Buenos 
Aires Aerouosto išvyko į 
Jungtines Valstijas Juozas 
Jonušaitis. Jis žadėjo ap

lankyti Jungtinėse Valstijo- 
1 se savo gimines ir plačiau 
pasidairyti po Ameriką.

Juoza’š Jonušaitis —senas 
Argentinos gyventojas, yra 
daug pergyvenęs ir turi 
daug patyrimo. Jo gyveni
mo vieta randasi pačiame 
BUenos Aires centre.

Linkiu Juozui sėkmingos 
kelionės po Jungtines Vals
tijas, plačiau susipažinti su 
amerikiečiais lietuviais ir 
laimingai namo grįžti.

Dėdė Jonas

Elena Brazauskienė 
dainuos bankete 

šeštadienį, gegužės 23 doe&vciuiviiį, 4.0 u.,

Moterų Klubo bankete, ku-1 
riame bus pagerbta Suzana 
Kazokytė, dainuos Elena 
Brazauskienė.

Elena ne sykį dainavo su 
Suzana duetus ir Melodijos 
grupėje, kuri buvo sudary
ta iš šešių dainininkių, va
dovybėje muzikės B. šak
naitės. Taigi ji padainuos 
ir Suzanos išleistuvėse.

Taigi kviečiame visus būti 
6 vai. vakare “Laisvės” sa
lėje. Valdyba

O jeigu jau kiek 
ir paklystum, tai toli nenu- 
klysi, nes sala tik apie po
ros mylių pločio ir apie 20 
mylių ilgio. [

Bet ir New Yorke dauge- i 
lis gatvių vienapusės. Ave- 
nės beveik visos vienapusės. 
Pavyzdžiui/9th Avė., trafi- 
kas eina iš šiaurės į pietus, 
tai jeigu atvyksi iš New 
England, tai ir važiuok tol, 
kol pasieksi 57th St. Suk j 
šią gatvę ir ieškok 9th Avė., 
kuri bus tik už kelių blokų, 
ir pats Henry Hudson Ho
tel. Bet jeigu atvyktum iš 
vakarų ir išlįstum iš tunelio 
į. Manhattaną, tai bandyk 
rasti 8th Avė. ir važiuok iki 
57th St., suk į kairę ir už 
vieno bloko rasi 9th Avė. ir 
Henry Hudson Hotel.

Kas gerai šitame hotely,! 
tai kad 57th St. trafikas ei
na į abi puses. Iš bile pusės 
atvažiavęs gali suktis, kur 
nori, ir važiuoti iki hotelio.

Garažai dėl automobilių 
prie pat hotelio. Jų kainos 
šitokios: su nuvežimu nuo 
durų ir atvežimu prie fote
lio durų, $4.25 už 24 valan
das. Yra Coliseum garage, 
vienas blokas riuo hotelio, 
kur už $3 automobilį laiko
24 valandas, tik ten auto 
mobilį pats turi nuvežti ir 
nueiti.jį pasiimti. .Neribo
tam laikui čid:. galimą palik
ti automobilį bile kur už 75 
centų už pirmą valandą ir
25 centai už sekančias va
landas. Bet kai kur ima ir 
50 centų už sekančias va
landas. Bet pasirin k i m u i 
vietų yra: juo toliau nuo 
centrinių vietų, tuo pigiau.

Kurie delegatai atvyks 
busais, tai tie irgi galės 
pėsti nueiti iki Henry Hud
son Hotelio, nes busų sto
tis, kur beveik visi busai 
iš tolimos kelionės atvyks
ta, yra ant 42nd St. ir tos 
pačios 9th Ave. New Yor- 
ko blokai trumpi, tai nuo 42 
St. iki 57th St. nėra toli. Į 
apie 20 minučių lengvai pa
langėmis nukišinėsi iki ho
telio.

Traukinių abi stotys irgi 
apie tiek ”pat tolumo nuo 
Flenry Hudson Hotel, kaip 
ir ta busų stotis. Iš orlai
vių laukų taipgi busai at
veža žmones į miesto cent
rą, iš kur netolią tą patį ho-

Atvykus į hotelį, tuojau 
reikia nueiti pas Roomclerk 
ir jam pasakyti savo vardą, 
iš kur, ir jog turi rezervuo
ta kambarį dėl vieno ar ke- c z.

lių žmonių. Tada Room
clerk jus užregistruos ir su
teiks kambario raktą.

Kambario rezervacija New 
Yorke dabar, šią vasarą, la
bai svarbi. Todėl visi dele
gatai bandykite dėti pastan
gas užsirezervuoti hotely 
kambarį — ir juo anksčiau, 
tuo geriau. Mat, dėl to yra 
priežastis. Šią vasarą New 
Yorke vyksta pasaulinė biz- 
nio-dailės paroda. Į ją ne 
tik šios šalies žmonės vyks, 
ale daugelis žmonių ir iš ki
tų šalių. O tokie žmonės 
kaip tik ir pasirūpina kam
bario rezervacija iš anksto. 
Todėl ir mūsų LDS delega
tams tas patartina daryti 
šiemet.

New Yorke hotelių yra 
daug ir visokių tipų. Jeigu 
kurie žino New Yorką ge
rai, arba nori pats pasirink
ti hotelį, tai tas gali taip ir 
padaryti. Bet šitas Henry 
Hudson Hotel yra beveik 
lygus visiems kitiems. Jis 
yra didelis, moderniškas, 
gerai operuojamas, ir jame 
kainos už kambarį ir mais
tą tokios pat, kaip ir kituo
se moderniškuose koteliuo
se.
Vienas kambarvs $8 arba 

$9. Dviem — $12 arba $14. 
Su dviemis lovomis—$16 
arba $18.

Kotelis turi gražias val
gyklas, kur maisto kaina ir 
kokybė lygsta visiems ki
tiems hoteliams. Galima 
gauti puodelį geros kavos 
už 15 centų. Sandvičiai nuo 
35 centų iki $1. Šilti pre
paratai irgi nuo $1 aukštyn. 
Jie taipgi turi gražią vietą 
dėl gėrimo.

Bet Henry Hudson Hotel 
yra pačiame miesto centre, 
vidury Manhattan salos, 
kurią i n d i j o n a i pardavė 
Knickerbockeriui už $24 ir 
butelį arielkos. Čia yra ga
lybės valgyklų — puošnių ir 
paprastų. Čia atvykęs kiek
vienas gali pasirinkti tokią 
vietą valgyti, kokia jam už
eina ant minties. Čia ne tik 
amerikonišką valgį rasi, ale 
rasi ir kitų tautų valgyklas. 
O jeigu kam patinka, tai čia 
ras ir tokią vietą, kur gaus 
“hot dog“ su kopūstais už 
25 centus ir puoduką geros 
kavos už 10 centų.

Manome, kad daugelis de
legatų vyks savu automobi
liu. Tas galima ir patogu. 
Henry Hudson Hotelį labai 
lengva pasiekti bile keliu 
atvykstant į New Yorką. 
Mat, New Yorko centras, 
Manhattan, yra siaura sala

Bukareštas. — Rumunija — siaura ir pailga, kaip 
paliuosavo daug politinių agurkas. Sykį į ją įvažia- 
kalinių.

Narys
buvo 
buvo

Newark, N. J.
LDS 8 Kuopos Nariams
LDS 8 kuopos susirinki

mas įvyks birželio (June) 4 
d., toje pačioje vietoje ir 
tuo pačiu laiku. Turėsime

Miami, Fla.
Floridos piliečiams

Šių metų lapkričio mėnesį 
rinksime Floridos valstijos 
gubernatorių. Gegužės 5 d. 
buvo nominaciojs (prima
ries). Kandidatų į guber- 
n torius buvo keletas. Veik
visi jie priklauso demokra- i išrinkti delegatus į LDS 
tų partijai. Daugiausio bal-! 16-tąjį seimą. Reikės aptar
šą gavo Haydon Burns, da- ti ir kitus svarbius dalykus, 
bartinis Jacksonvillės majo-1 Prašome visus kuopos na

rius nepamiršti — dalyvau
ti tame susirinkime.

Kuopos Valdyba

Sveiksta
Emilie Stupurienė 

susirgusi, 4 savaites 
ligoninėje, New Jersey vals
tijoje. Ji svečiavosi pas 
dukterį ir dabar dar yra 
pas dukterį, kol visai su
stiprės. Tebėra po daktaro 
priežiūra.

Stupurienė yra Moterų 
klubo narė ir “Laisvės” 
skaitytoja, taipgi Literatū
ros draugijos narė.

Širdingai linkime jai grei
tai pasveikti.

E. Kasmočienė

KRIAUČIAI PRIEŠ 
ĮVEŽIMĄ DRABUŽIŲ

New Yorkas. — Amalga
mated Clothing Workers 
unijos 50-ties metų sukak
ties konvencijoje delegatai 
pasisakė prieš įvežimą dra
bužių iš kitų šalių. Buvo 
nurodyta, kad Japonijoje, 
Pietų Korėjoje, Vakarų 
Vokietijoje ir kitose kapi
talo šalyse daug pigiau pa
siuva drabužius ir juos ga
bena į JAV, o tas atima 
amerikiečiams kriaučiams 
darbus.

Nors ir pavėluotai, gerbiamo 
pedagogo ir rašytojo M. šikš
nio 90-ųjų metinių gimimo 
proga mes visi ji sveikiname, 
linkėdami jam sveikatos ir il
go amžiaus — kad sulauktų 
100 metų 1

ras. Antras—Robert King 
High, Miamio majoras. Da
bar šie du, daugiausia bal
sų gavę kandidatai, busper- 
balsuoti gegužės 26 dieną 
Kuris iš jų gaus daugiau 
balsų, bus lapkričio rinki
muose kandidatu į Floridos 
gubernatorius. Gegužės 26- 
os balsavimai jau veik tikrai 
pasakys, kuris kandidatas 
bus Floridos gubernato
rium išrinktas rudens rin
kimuose.

Mes, Floridos piliečiai, tu
rime vieną iš šių dviejų 
kandidatų pasirinkti ir bal
suoti už ji gegužės 26 die
ną. Reikia pasirinkti tą, 
kuris g&resnis. geriau atsa
ko mūsų reikalams. Tad 
kas tie kandidatai? Hay
don Burns kandidatūrą re
mia visokio plauko rasistai, 
reakcija, kapitalas. Jį re
mia ir taip vadinama “pork 
chop” klika. Burns prieš 
civilių teisių bilių. Savo 
mieste jis susikėlė negrų 
demonstracijas. Jo kampa
nijai finansieriai sumetė tų unija ruošia kompani- 
virš $300,000.

Gi Robert King Higs yra 
pažangesnis. Jį remia dau
giau darbininkai. Tai ma
toma ir iš to, kad rinkimi
nei kampanijai tūkstančiais 
niekas neduoda. Robertas 
King High pasisako už ci
vilių teisių bilių, už mokes
čių mažinimą, už medikalės 
apdraudos bilių. Miamyje, 
kurio High yra majoru, 
mes neturime rasinių de
monstracijų.

Todėl gegužės 26 dieną 
reikia visiems balsuoti už 
Robert King High. Ne tik 
patiems balsuoti, bet reikia 
ir kitus piliečius raginti bal
suoti už Robert King High 
Floridos guberna t o r i a u s 
vietai.

Sveikinimas Usterio 
Aido chorui

Kaip jau yra žinoma, ge
gužės 24 d. įvyks Usterio 
Aido choro 50 metų gyva
vimo jubiliejus.

Taigi Brooklyno Aido cho ■ 
choras sveikiname jį kaip 
savo brolį už tokį ilgą dar
bą meninėje veikloje ir 
spausdamas jam dešinę įtei
kia $25 ir taria: Gyvuok, 
Usterio Aide, dar ilgus me
tus ir kelk vargstančios 
liaudies dvasią jos kovose 
prieš skriaudas!

Jonas Juška, sekr.

New Yorkas. — Pasauli
nėje parodoje Japonijos pa
viljono įrengimui buvo iš
leista $2,250,000.

K. Karosienė pateiks 
raportą iš kelionės

Antradienį, gegužės 26 d., 
“Laisvės” salėje, 7 vai. va
kare, niujorkiečiai pirmieji 
išgirs K. Karosienės rapor
tą iš moterų skridimo Eu
ropon taikos reikalais. Iš
girsime, kaip pasitiko mo
teris iš apie 15 šalių NATO 
ministrai. Sužinosime, ko
dėl iš anksto jau buvo, nu
tarta neduoti šioms taikos 
skelbėjoms susirinkti, pasi
sakyti, ką jos mano.

Po K. Karosienės raporto 
Jonas Grybas parodys įdo
mų filmą iš Lietuvos, ku
rio dar nematėme Niujor
ke.

Įėjimas nemokamas.
Visus kviečia

Niujorko Moterų Klubas

BIZNIS, TAI BIZNIS
New Yorkas. — Flush in

ge yra suruošta Pasaulinė I 
paroda. Į ją įžanga $2. Į 
daugelį svarbesnių paviljo
nų taip pat reikia mokėti 
įžangą.

Smulkesnių žinių apie MJp’- 
celino šikšnio gyvenimą Tir 
darbus skaitytojas ras Aldo
nos L i ob y t ė s puikiame 

I straipsny šios dienos “Laisvė
je.”

ATSIPRAŠOME
Skelbiant vardus ir pa-

Dabar paaiškėjo, kadį vardes tų, kurie . sveikino 
kaip kurie artimi gyvento- i “Vilnies” suvažiavimą, buvo 
jai savo kiemus ir daržus I nepaskelbtas sveikinimas su 
išnuomoja automobilių pa- į penkiais doleriais aukų Iš
statymui. Miesto viršinin-1 teriečių Domicėlės ir Juozo 
kai ketina imtis prieš juos Lukų. Jų sveikinimą atve- 
priemonių, nes jie neturi ( žė ir įteikė J. Siurba. 
tam leidimų.

Pilietis

Detroitas, —Automobilis-

joms reikalavimus dėl nau
jo kontrakto.

TEISIA JAV KARIUS 
Už ŽMOGŽUDYSTES
Frankfurtas, Vakarų Vo

kietija. — Čia teisiami ke
turi Jungtinių Valstijų ka
riai už žmogžudystes.

E'. Smailį teisia už nudū
rimą lovoje merginos G. 
Tugendi, D. Krelingą už 
nužudymą moters I. Dye, 
leitenantą G. M. Wernerį 
už nužudymą merginos Ur
šulės Schamel, buvusios 
nėščia ir A. Loganą, taip 
pat už žmogžuystę.

vai, tai paklysti kaip ir ne-

Mieste važiuotė busais ir 
subway traukiniais 15 cen
tų. Zonų pas mus nėra, tai 
sykį įsėdęs ' į traukinį va
žiuok, kiek ir kur tau pa
tinka.

Patariu delegatams įsidė
mėti, jog LDS centras ren
gia banketą tame pačiame 
hotely, kur vyks konvenci
ja, tuo pačiu laiku. Banke
tas bus labai vaišingas, nes 
už kiekvieną svečią reikės 
mokėti virš septynių dole
rių. Bet svečiams tiek ne
kainuos; svečiai mokės tik 
$5, o kitus pinigus pridės 
LDS Centras. Bus ir meni
nė programa. O jų ta sve
tainė tokia jau graži ir ža
vėjau ti...'' Patartina užsi
sakyti tikietus iš anksto.

New Yorkas. — Gegužes 
pradžioje, per 10 dienų į Ke
nedžio orlaukį atskrido 46,- 
380 keliauninkų, tai beveik 
dvigubai, kaip 1963 metais.

New Yorkas. — Gegužės 
12 d., Madison Square Gar- 
dene, dalyvavo apie 18,000 
žmonių senatoriaus Barry 
Goldwaterio prakalbose.

HELP WANTED MALE

WELDER

Experienced on 
Truck Bodies

Good Pay. Plenty of Overtime
TW. 8-3385.

(40-42)

WOODWORKER

Experienced on 
Truck Bodies

Good Pay. Plenty of overtime.
TW. 8-8335

(40-42) 6 p.—Laisve ^Liberty)— Antr., gegužes (May) 19, 1964

J? < »

Vf

JT

Viktoras Becker 
baritonas

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 
KVIEČIA Į

BANKETĄ-IŠLEISTUVES 
pagerbimui ilgametės narės-sekretorės 

SUZANOS KAZOKYTES 
šeštadienį

Gegužės 23 d., 6 vai. vakare

Augustinas Iešmantą 
baritonas

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. i Ozone Park, N. Y.

Tikietas—$2.50
Prašome įsigyti tikietus iš anksto.




