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KRISLAI
Didžiulis nuostolis 
Kovoje už taiką 

giliau j pragarą 
Puikios lenktynės 
Aukščiausiajame teisme 
Tebelaukiame 
Naudingos viešnagės

— Rašo A. Bimba —

Staigi prof. Broniaus Prans- 
k&ųs-žalionio mirtis Lietuvoje ’ 
didžiulis nuostolis visam mū
sų judėjimui. Tai buvo didelių 
gabumų, didelio talento rašy-

Kubos respublika 
priversta budėti

Havana. —Pabėgėliai Pi
lono prieplaukoje, cukraus 
fabriką padegė patrankų 
ugnimi iš laivo 150 pėdų il
gio. Aišku, kad pabėgėliai 
tokius laivus įsigijo ir gali 
turėti bazę tik su Jungtinių 
Valstijų vyriausybės žinia. 
Miami mieste pabėgėliai

tojas, istorikas, kritikas, moks- pareiškė, kad jie veikė iš 
veikėjas, kovotojas, JAV teritorijos.liniukas, ' 

brangus, mielas draugas.
O mirė, palyginti, dar pačia-1 

me savo kūrybinio gyvenimo 
gražume, tik 62 metų tesu
laukęs. Kiek dar daug jis 
būtų mums, visai lietuvių tau
tai davęs, jeigu dar būtų de- 
sėtką kitą metų pagyvenęs!

Deja, nė vienas mūsų netu
rime pasidarę kontrakto su 
s;O0 gyvenimu, šiandien ei
name, dirbame, sielojamės, 
ruošiamės dar dideliems žy
giams, o rytoj gal jau kas 
nors prie mūsų karsto pasku
tinio atsisveikinimo žodį tars.

Taip nelauktai, nesitikėtai 
užgeso gyvybė ir šios taip 
plačiai gerbiamos, taip dar 
daug žadančios asmenybės!

•
♦'Antradienį, gegužės 26 d., 

į “Laisvės” salę susirinksime
v* — — 1 * A •išklausymui pranešimo Ksave-1 Nepaisant 

vac< k a rAainnnc w 1AC llO’AC k'n- 1ros Karosienės iš jos ilgos ke
lionės po tolimus kraštus. 
Ypač dabar, kai mūsų šalies 
vyriausybė visais garais ruo
šiasi naujiems militariniams 
žygiams, kova už taiką, kova 
už taikos išlaikymą, kova 
prieš termobranduolinio karo 
pavojų yra mūsų visų svar
iausiu kasdieniniu reikalu.

Na, o mūsų Ksavera, įgu
dus, ryžtinga kovotoja, yra, 
su keliais desėtkais kitų ame
rikiečių moterų, išvykus ko
vos už taiką reikalais. Būti
nai, būtinai susirinkime ir iš
girskime jos pranešimą!

Ar Indija darys nuolaidų J. Valstijų politika ir
Kašmyro reikaluose?

Bombėjus. 1 — Indijos

įvykiai Azijoje
Washingtonas. — Prezi- i laimėjimas, kaip buvo Ke

dentas Johnsonas kreipėsi rėjoje, jeigu jos nesulaikys 
į Kongresą, kad dar paskir- L intervencijos veiksmus.
J /I* *1 / 'i r* /N /N /~\ /\ /a • 1 • l T T • j • T 1 e

ti pabėgėliams.
Iš artimų salų per radiją Kongreso komitete kalbėjo 

nuolatos skelbiami pabėgę- premjeras Nehru. Jis sakė, 
lių melai sako, kad Kuboje j kad jeigu Kinija sutiktų de- 
veikia “galingi partizanų” militarizuoti ginčijamą plo- 
būriai, tai prasidėjo inva- to dalį Ladakhoje, tai Indi

ja tartųsi sienos suregulia
vimui. Nehru sakė, kad Ki
nija turėtų ištraukti savo 
militarinės jėgas per dvyli
ką ir pusę mylios nuo da
bartinės linijos.

Kairieji komiteto nariai, 
jų tarpe, buvęs Gynybos mi
nistras V. K. Krishna Me
non, kritikavo Nehru poli-

zija.
Kubos Industrijos minis

tras Guevara pareiškė: 
“Mūsų priešai nei grūmoji
mais, nei diversijomis neį
veiks respublikos liaudį...

tų $125,000,000 priedo prie 
dabartinės pagalbos Pietų 
Vietnamo militaristu vald
žiai. Iki dabar Pietų Viet
namu! per metus teikė už 
$550,000,000 pagalbos, dau-

■ Po užpuolimo, kuriame 
; buvo sunaikinta 70,000 cuk
raus maišų, užmušta mote
ris ir mergaitė, Jungtinių 
Valstijų spauda ir radijas 
garsino, kad bus padaryta 
nauja invazija į Kubą. Tas 
privertė Kubos vyriausybę 
budėti.

Kubos sala turi apie 2.000
mylių jūrinių pakraščių, to- 20 dienos bus invazija į Ku
kį ilgį dieną ir naktį yra bą. Tai dienai prisiartinus, 
sunku apsaugoti. Nuolati- ’ 
niai grasinimai užpuolimo 
atitraukia desėtkus tūks
tančių milicininkų nuo jų 
kasdieninio darbo ir apsun
kina reikmenų pasigamini- 
mą.

pabando. Kada mūsų darbo 
liaudis yra ginkluota ir pa
siryžusi, tai jokie imperia
listų ir jų pastumdėlių gra- ; 
sinimai yra nebaisūs”.

Miami, Fla. — Per savai
tę laiko pabėgėlių vadai. 
tvirtino, kad pirm gegužės i

nuol a t i n i ų 
grasinimų Kubos sostinėj— 
Havanoje—yra ramu, kaip 
ir kituose miestuose. Res
publikos gynybos jėgos ir 
liaudis yra pasiryžę atrem
ti bene kokį priešų užpuoli
mą.

Klibos respublika kreipė
si į Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybą su skundu prieš 
Jungtines Valstijas, kurios 
leidžia iš jų teritorijos veik-

tai vienos jų grupės vado
vas Manuel Ray pareiškė, 
kad “invazijos” vietoje jie 
į Kubą siunčia daugybę iš
lavintų sabotažninkų ir di
versantų, kurie aprūpinti 
sprogstančia medžiaga, pi
nigais ir ginklais.

Tokio. — Čionai A. Miko- 
janas pareiškė, kad jeigu 
Kuba bus užpulta, tai Ta
rybų Sąjunga ateis jai į pa
galbą.

Washingtonas. — Čionai

TSRS kritikavo 
JAV už agresiją

Jungtinės Tautos, N.Y. — 
N. T. Fedorenko, Tarybų 
Sąjungos atstovas Saugu
mo Taryboje krit i k a v o 
Jungtines Valstijas už jų 
veikimą pietryčių Azijoje.

Jis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos paneigė Ženevos 
susitarimą, agresyviai veik
damos Pietų Vietname, 
taipgi jų militarinės jėgos 
išvien su Pietų Vietnamo 
jėgomis puldamos Kambo
džą.

Jis įspėjo Jungtines Vals
tijas prieš jų grasinimus

tiką, už eikvojimą pinigų 
vis didesniam apsiginklavi
mui ir įsileidimą į Indiją 
užsienio kapitalistų įmonių. 
Menon sakė, kad tai pražū
ties kelias.
, 'Buvo iškeltas Kašmyro 
klausimas Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje, bet ne-1

giausiai militarinės.
Iki gegužės mėnesio Pie

tų Vietname. Jungt i n ė s 
Valstijos neteko 230 milita- 
riniu žmonių užmuštais ir 
870 sužeistais. Manoma, 
kad nuo pradžios karo 
prieš partizanus, tai yra, 
per 4 metus, Pietų Viet
namo valdžia vien užmuš
tais neteko 42,000 žmonių. 
Jos armijoje ir žandarų 
pulkuose yra 350,000 vyrų, 

< o dabar, pagal McNamaros

davė teigiamų rezultatų.
Kašmyre sureguliavo sa

vo reikalus Afganistanas, 
Kinija ir Pakistanas. Nesu
reguliuoti tarp Indijos ir 
Kinijos, Indijos ir Pakista
no.

Kuba protestuoja 
prieš JAV elgesį

Washingtonas. — Kubos
respublika, per Šveicarijos , reikalav’ima; dar mobilizuo- 
ambasadorių, įteikė Jungti- ja 50j000. Partizanų organi- 

; griežtą zuotų į karinius batalijomisnėms Valstijoms 
protestą prieš jų nuo gegu
žės

spauda rašo, kad Kubos šiaurės Vietnamo Respub- 
pabėgėliai, kurie iš laivo likai-
padegė cukraus fabriką, ■ ■■ ■■ 1 ■ ...........
prisipažino, kad jie veikė iš 
Jungtinių Valstijų teritori
jos.

yra tik apie 40,000 vyrų ir
14 dienos draudimą moterų, bet juos remia dar- 

parduoti gyvulių ir maisto bo liaudis, ; _ .
Kubai.

Kuba savo proteste, tarp 
kitko, sako: “Tokiu elgesiu 
Jungtinių Valstijų valdžia 
visiškai nusimaskavo pa
saulio akyse ne tik nedrau
giškumu linkui Kubos žmo
nių, bęt nemoraliu, nežmo
nišku ir nepateisinamu kri
minaliu elgesiu”.

J

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

, yra dar apie 
100,000 vietinių partizanų, 
kurie dirba kasdienini u s 
darbus, o progai pasitai
kius gelbėja partizanams, 

Dabar tik grįžo iš Pietų 
Vietnamo Robertas McNa
mara, JAV Gynybos sekre
torius. Šį kartą jis sako, 
kad “karas bus ilgas ir sun
kus”.

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai rašo, kad Pietų 
Vietname Jungtines Valsti
jas laukia dar didesnis pra-

Vientiane. — Laoso liau- 
diečiai sumušė dešiniuosius 
ir užėmė strateginį miestelį 
Muong Phaną ir priartėjo 
prie Paksanės. Liaudiečių 
(komunistų) jėgos iš dvie
jų krypčių šiaurvakarių ir 
rytų, žygiuoja linkui Vien- 
tianės, prie kurios jiems be
liko jau tik apie 90 ihylių.

Laose jau buvo pasibai
gęs naminis karas, bet Va
karų imperialistų akstina- 
mi dešinieji prieš porą sa
vaičių nuvertė koalicinę 
Phoumos valdžia, o kada 
nauja buvo sudaryta, tai 
joje daugumą vietų gavo 
dešinieji. To sėkmėje prasi
dėjo naujas karas.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos kreipėsi į ki
tas valstybes, kurios turi 
ryšius su Kinija, kad jos 
ragintų Kiniją paveikti į 
Laoso kairiuosius baigti 
mūšius. Anglijos valdžia at
sakė, kad ji jau veikia toje 
kryptyje.

Maskva. — Anglijos am
basadorius tarėsi su TSRS 
Užsienio ministru Laoso 
reikalais. Tarybinė spauda 
rašo: “Vakarų imperialis
tai vėją sėjo, tai dabar aud
rą piauna”.

Pekinas. — Atvyko Su
dano prezidentasjbrahimas 
Abboudas. <

JAV ruošia karo 
jėgas į Laosą

Washingtonas. — Valsty
bės departamento vardu-R. 
J. McCloskey pareiškė, kad 

apie pasiuntimą skubiai kari- Jungtinės Valstijos pasiųs 
nio laivyno į Tailandą, iš kur militarinės jėgas į Laosą, 
bus lengva jėga įsivelti į tos jeigu matys reikalą, 
šalies reikalus!

Tokie pranešimai žmogų su-

Vėliausia žinia iš mūsų sos
tinės Washingtono: preziden
tas Johnsonas reikalauja ir 
gaus iš Kongreso dar $125,- 
000,000 praplėtimui karo Pie
tiniame Vietname, ir taipgi, 
dėl “krizės” Laose, jis galvoja

Tuo pat kartu karo laivai 
krečia iki širdies gelmių. Už jau įplaukė į Tonkino įlan- 
daug tūkstančių mylių liejame ką, tarp Kinijos ir Šiaurės 
kraują, guldome galvas, klo- Vietnamo respublikų, gi pė- 
jame dolerius, o čia neturime , stininka>i ir marininkai yra 
nei jėgų, nei lesų pašalinimui j 
lūšnynų, iššlavimui segregaci
ją, aprūpinimui senų žmonių 
medicininiu aptarnavimw!

Paryžius. — Prancūzijos 
Komunistų partija genera- 
liniumi sekretoriumi išrin
ko Waldecką Rochetą, o bu
vęs gen. sekretorius Mauri- 

, ce Thorez bus partijos pir- 
I mininku.

Suvažiavimas pasi sakė 
už sušaukimą pasaulinio 

(komunistų kongreso. Kaip 
S žinia, Kinijos Komunistų 
Į partija griežtai tokiam su
važiavimui priešinga.

paruošti iš Tailando žygia
vimui į Laosą.

Chruščiovas aiškino 
vienybės prasmę

Aswanas. — Nasseris ir j 
Chruščiovas kalbėjo Aswa- 
no statyklos darbininkų 
masiniame susirinkime.

Chruščiovas kriti k a v o , 
arabų obalsį, kuris liečia i 
tik arabų vienybę. Jis sa
kė, kad turi būti visų tautų 
darbo žmonių vien y b ė s 
obalsis.

Chruščiovas sakė, kad
jam aiabai darbininkai yra dovaną, įr j0 sandraugai 
artunesni, negu rusai kapi- skundg Jungtini Val tij rnhni-m lin ’l’n c v **

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle siū
lo, kad pietryti! Azijos rei
kalais būtų sušaukta konfe
rencija tų valstybių, kurios 
1956 metais Ženevoje daly
vavo.

Enfiel, N. C. —North Ca
rolina valstijoje, gegužės 30 
dieną, pirminiuose balsavi
muose kandidatuos 11 neg
rų.

Washingtonas. — Profe
sorius Linus C. Paulingas, 
du kartus gavęs Nobelio 

ir jo sandraugai

Tarybų Lietuvos spaudoje 
skautau apie draugiškas, bro
liškas lenktynes tarp Lietuvos 
ir Baltarusijos. Jos ryžtasi 
viena kitą pralenkti pramoni
nėje gamyboje. Įdomios ir 
svarbios bus šios lenktynės. 
Leiskite man palinkėti Lietu
vai laimėti!

Čionai

talistai. Jis nurodė, kad Ta
rybų Sąjungoje yra penkio
lika sąjunginių respublikų, 
arti 200 tautų ir tautelių ir 
visos jos gyvena vienybėje.

vyriausybę už bandymus 
požemyje atominių bombų. 
Bet JAV federalinis teis
mas atmetė mokslininkų 
skundą. ,>

Singapūras. — Čio n a i 
prasidėjo masinis žmonių 
judėjimas prieš Malaziją, į 
kurią įtraukta Singapūro 
teritorija.

NATO darys spaudimą 
Vokietijos reikalu

Haga. — NATO užsienio 
ministrai priėjo prie išva
dos, kad reikia daryti spau
dimą prieš Tarybų Sąjun
gą “Vokietijos apvieniji- 
mui”, tai yra, likvidavimui 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos.

NATO Valstybės nesi
skaito su gyvavimu Rytų 
Vokietijoje liaudies respub
likos. Vakarų Vokietijos 
ministras sakė, kad jau “ne
toli laikas”, kada Tarybų 
Sąjunga pasiduos NATO 
___________  _ __ pa- 

i ruošę planą Vokietijos ap-
Miami, Fla. Kubos pa- .reikalavimams. Jis ir 

bėgėliai paskelbė K u b o s į 
respublikai karą. Sako, kad vienijimui, tai yra, likvida- 
jų bombonešis “B-26”skrai- vimui Vokietijos Demokra-

CHRUščIOV SVEIKINO 
SUEZIO GYNeJUS

Port Saidas.
kalbėjo TSRS premjeras.
Chruščiovas sveikino Port 
Saido miesto gyventojus, 

‘ kurie didvyriškai kovojo 
prieš Anglijos, Izraelio ir 

’ Prancūzi j os imperial! s t ų 
užpuolimą 1956 metais, Ka
da Egiptas nacionalizavo

Gerai, kad Aukščiausiasis 
Teismas nutarė išklausyti 
Amerikinio Svetur g i m ia m s Suezo kanalą. 
Ginti K o m i t e to apeliaciją 
prieš Teisingumo departamen- 5 
to Užsispyrimą ir pasimojimą sakė: “Mes dabar’ gelbėja
si sunaikinti. Bet ši apeliacL me jurns užtvanką ir fabri- n o lx- vvi i T d T 11 1 ntoiAici Inhni 47 t

Chruščiovas, tarp kitko,

ja komitetui atsieis labai 
Rangiai, net keletą tūkstan- 
cm dolerių. Jo gi laimėjimas 
bdbtų laimėjimas visų sveturgi- 
rhlų amerikiečių. Todėl jo ap-

kus statyti, o jūsų bėdoje 
taipgi buvome su jumis”.

Washingtonas. — United
sigynimo pastangas reikia* Steelworkers unija prisiun-
nuoŠirdžiai paremti. tė čekį ant $20,000 Įsteigi

mui pagarbai velionio pre-Daugelis draugų susirūpi- .
nusiai teiraujasi, kaip dabar zidento J. F. Kenedžio kny- 

(Tąsa 6 pusi.) gyno.

MISSISSIPPI ĮVEDĖ
NAUJUS ĮSTATYMUS
Jackson, Miss. — Guber

natorius Paul Johnson pa
sirašė penkis bilius prieš ci
vilines laisves.

Bus draudžiama rinkimų 
metu pikietavimai, platini- f Orni joje,'Arizonoje ir Ne- 
mas literatūros ir padidina- vadoje manevruoja JAV 
mos bausmės už prasikalti
mus.

Detroitas. — Virš 10,000 
automobilių gaminimo dar
bininkų laimėjo streiką 
prieš Budd Co., skyrių For
do ir Chrysler kompanijų.

Washingtonas. — Kali-

dė virš Kubos.

Havana. —Kubos vyriau-1 
sybė paskelbė, kad bile | 
žmogus ar grupė jų išlipę į 
Kubą diversijų ir sabotažo 
sumetimais bus' sušaudyti.

tinės Reespublikos “apsi
sprendimo” keliu.

Kanadoje moterys 
turės konvenciją

Toronto. — Gegužės 23- 
24 dienomis, King Edward 
viešbutyje, įvyks Kanados 
Moterų Kongresas. Jis 
svarstys moterų problemas, 
ypač darbininkių.

Kalbėtojų tarpe bus Mrs. 
Jean Woodsworth, West 
Toronto YWCA direktorė 
ir socialinės pagalbos eks
pertė; Miss Evelyn Arm
strong, žymi unijistė. Ji 
kalbės temoje: “Moterys 
industrijoj”.

Tarp kitko, moterys 
svarstys sumažinimą am
žiaus dėl pensijų gavimo, 
pragyvenimo brangumą ir 
kitus klausimus.

Konvencija užsibaigs Ma
kariene ir filmų rodymu.

Alžyras. — Po 23 dienų 
buvimo Tarybų Sąjungoje, 
Bulgarijoje, Čekoslovakijo
je ir Egipte sugrįžo prezi
dentas Ben Bella. Socialis
tinės šalys pasižadėjo teikti 
pagalbos Alžyrui už $140,- 
000,000.

100,000 armijos vyrų ir 500 
karo lėktuvų.

Atėnai.—Graikija ir Bul
garija negalėjo susitarti, 
nes Graikija reikalauja iš 
Bulgarijos $45,000,000 atly
ginimo už jai padarytus ka
ro metu nuostolius. Bulga
rija sutinka ' atlyginti ’ tik 
$15,000,000.

Berlynas. — Virš 300,000 
jaunuolių dalyvavo pavasa
rio žaidinėse ir paraduose.

NUŠOVĖ PAČIĄ IR 
PATS NUSIŠOVĖ

Camden, N. J. —Armijos 
seržantas Ed. Benet, 39 
metų amžiaus, nušovė savo 
žmoną Carmen, 37 metų 
amžiaus, ir paskui pats nu
sišovė. Jis kaltino ją, kad 
jam tarnaujant užsienyje,

Maskva. — Gegužės 19 jį susidėjo su kitu vyru. Li- 
dieną komunisto Otto Kusi- ko du berniukai, vienas 13, 
neno pelenus garbingai pa-, 0 kitas — 15 metų amž. 
laidojo Kremliaus sienoje. 
Jis mirė nuo .kepenų vėžio.

BOMBONEŠIS NUKRITO 
ANT GYVENIMO NAMO

Las Vegas, Nev. —JAV 
bombonešis “F-105”, v a i- 
ruojamas naujoko lakūno, 
nukrito ant gyvenimo na
mo. Jis užsimušė ir užmušė 
moterį su trimis jos vaiku
čiais.

Seulas. —Virš 1,000 stu
dentų demonstravo prieš 

Ottawa. — Kanada pasi- militaristu valdžią. Apie 
gamino naują vėlia v ą. 150 jų buvo areštuota.

Long Beach, Calif. —Ne- 
I toli Meksikos krantų įvyko 
gaisras norvegų laive “San- 
dargen”. 45 įgulos žmonės 
buvo išgelbėti, o 10 dingo. 
Gelbėjimui kenkė tiršti dū
mai.
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Susivienijimu seimai
JAV LIETUVIAI turi tris susivienijimus—Susivie

nijimą Lietuvių Amerikoje, Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimą Amerikoje ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą. Tai savišalpos ir apdraudos organizacijos. Vi
si trys leidžia savo laikraščiu^-organus: SLA—savait
raštį “Tėvynę”, LRKSA—mėnesinį “Garsą”, LDS—mė
nesinį “Tiesą.”

Kadangi SLA ir LDS šiemet turės savo seimus, tai- 
norisi tarti žodį kitą ypatingai apie susivienijimų laik
raščius.

Tenka atvirai pasakyti, kad SLA “Tėvynę” yra pa
versta į “veiksnių” laikraštį. Spausdinama joje visokia 
“veiksnių” propaganda, kuri neturi nieko bendro su sa- 
višalpa arba apdrauda. Reikia atsiminti, kad SLA su
daro visokių politinių pažvalgų žmonės. Progresyvių 
žmonių tam susivienijimui priklauso nemaža, bet ką jie 
gauna, kiek jie gali pasinaudoti savo laikraščiu?

Dažnai “Tėvynėje” telpa neva “žinių” iš Lietuvos. 
Bet kokios tos “žinios”? Redaktorius deda tai, kas tin
ka Lietuvos priešams, o ne draugams.

“Tėvynė” neturėtų pūsti į “veiksnių” melų dūdą. 
Atsiminkime, kad Amerikos lietuvių istorijoje niekad 
nebuvo tokio baisaus raketo, kokį šiaidien varo “veiks
niai”. Jie plepa, jie kaulija aukas “Lietuvos laisvini
mui”, o tas aukas prašvilpia visokie melagiai ir Lietu
vos šmeižikai.

Mes tiesiog stebimės daugelio SLA narių kantrybe, 
kad jie neprotestuoja prieš vertimą SLA organo tarnau
ti “veiksniams”. Mums rodosi, būsimame SLA Seime, 
kuris įvyks š. m. liepos mėn. 6 d. Wilkes-Barre, Pa., de
legatai turėtų rimtai padiskusuoti “Tėvynės” turinį. 
Mums rodosi, P. Dargis,—prezidentas, Berta Pivaronas, 
SLA sekretorė taip pat turėtų tarti žodį redaktoriui, 
kad “Tėvynė” būtų nepartinis laikraštis, kad ji tarnau
tų visiems nariams, kadangi visi SLA nariai savo lėšo
mis ją palaiko.

LRKSA organas “Garsas”, aišku, taip pat nustaty
tas prieš Lietuvą; jis tarnauja klerikalizmui ir “veiks
niams”. Bet jo leidėjai gali pasiteisinti tuo, kad “Gar
sas” pasilaiko prenumeratomis, kad verstinai nebruka
mas nariams.

Didžiu pasitenkinimu per
skaičiau vėliausią d-ro A. 
Petrikos knygą*), ir skubu 
pasidalyti, su “Laisvės” skai
tytojais apie ją savo nuo
mone. a. .

Pirmiausia: knygos pava
dinimas apsklehibia jos tu
rinį. Ar tai yra nauja? Ar 
pas mus, Amerikoje, kadai
se apie šventraštį, erezijas 
ir inkviziciją nebuvo kalbė
ta ir rašyta spaudoje? Taip, 
buvo. i

Prieš apie 40 metų, atsi
minkime, mūsų laikrašty 
tilpo “paties” Ingersolio, 
Amerikos laisvamanių šulo, 
ilgų straipsnių, kuriuos iš
vertė F. J. Bagočius; tilpo’ 
ir kitų autorių straipsnių. 
Buvo išleista ir brošiūrų 
laisvamanybės tema, kurios 
lietė tuos pačius klausimus.

O prakalbų? Buvo daug 
ir jų. Seniau smarkiai su 
“Romos krokodilais” karia
vo d-ras J. Šliupas. Prieš 
arti 50 metų Bostono apy
linkėje lietuvių ‘mitinguose 
F. J. Bagočius sakė ciklą 
prakalbų, dėstančių biblijos 
pasakas. Vėliau per visas 
JAV su prakalbomis važi
nėjo X. Mockus ir kt. lais
vamanybės apaštalai.

Kadaise buvo leistas spe
cialus laisvamanybės klau
simu laikraštis “Šakė,” vė
liau “Kardas’ ’ir dar kiti 
laikraštukai. Buvo išleista 
ir brošiūrų.

Nesakau, kad. visa tai ne
davė, ateizmo atžvilgiu, tei
giamos reikšmės mūsų žmo
nių galvosenai. Davė, bet, 
jei prieš 50 metų būtume 
turėję ateizmo klausimu to- į

Petrikos knyga 
kintysis, pradėjęs šiek tiek 
galvoti. Suminėsiu keletą:

Kas yra biblija?
Ar buvo Kristus?
Apie kryžių ir kryžiavi

mą.
Stebuklai ir relikvijos.
Kas yra inkvizicija?
Tegu tik žmogus, perskai

tęs vieną kurį tų skyrių, su
stoja ir pagalvoja, kiek jis 
pagilins savo žinojimą! Ir 
jei jis bus kiek tiek abejo
jąs ta ar kita religijos dog
ma, būtinai turės daryti iš
vadas.

D-ras A. Petriką
Knygą perskaitęs laisva

manis ar ateistas, jausis 
kur kas tvirtesnis savo įsi
tikinimu, drąsiau ir laisviau 
galės kitiems aiškinti reli
gijos tuštumą ir kenksmin
gumą darbo žmonėms.

Išanalizavęs šventaraščio 
(biblijos) pasakas ir reli
gines (aišku, vyriausiai ka
talikų tikėjimo) dogmas, jų 
atsiradimą, jų “išsivysty
mą,” knygos autorius duoda

‘ — 0 —
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“Tiesos” turinio. Kadaise V. Andrulis “Vilnyje” kėlė 
kai kuriuos klausimus, susijusius su “Tiesos” turiniu, 
mes taip pat matome reikalo kai ką priminti.

“Tiesa”, pasakysime, per daug “sausa”, o LDS, ro
dosi, galėtų išleisti turiningesnį laikraštį savo nariams. 
Atsiminkime, LDS yra turtingas,—turi arti pusantro 
milijono dolerių.

Kokius trūkumus mes matome LDS organe? Vy
riausias: Mažai žinių iš Lietuvos. LDS nariai, jei jie ne
skaitytų kitos spaudos, apie Lietuvą labai mažai težinotų. 
Mums atrodo, kad bent pora špaltų galima panaudoti 
supažindinimui skaitytojų su tuo, kas darosi jų gimtojo
je žemėje. Dažnai talpinami straipsniai, neturį nieko 
bendra nei su žmonių sveikata, nei su mokslu. Vieton 
tų straipsnių lengvai būtų galima įdėti iš Lietuvos žinių 
arba raštų apie kultūrinį Amerikos lietuvių gyvenimą.

“Tiesa” turi ir anglišką skyrių. Be rašinių apie 
LDS reikalus, jame dažnokai telpa F. Yakščio išverstų į 
anglų kalbą lietuviškų eilėraščių. Tai sveikintinas daly
kas ! Ar nebūtų galima daugiau spausdinti šiame skyriu
je lituanistikos temomis raštų?

O gal redaktoriai skųsis, kad permažai visokiems 
“pašaliniams” raštams vietos. Kodėl tuomet neleisti 
įaikraščio 6-ių puslapių?

Mums rodosi, tuo klausimu LDS seimo delegatai, 
kai jie liepos pradžioje suvažiuos į Niujorką, turėtų ge
rai padiskusuoti.

kią knygą, kokią parašė A.i styriu apie stebuklus 
Petriką, manau, pas m u s ; 
būtų daugiau ateistų, o ma- ;■ 
žiau “šiaudinių” (vienadie
niškų) laisvamanių. Kodėl? 
Todėl, kad ano meto mūsų 
“laisvamaniškose” prakal
bose ir laisvamanybei skir
toje spaudoje per daug buvo 
paviršutiniškumo ir net vul
garizmo. Tas pats F. J. Ba
gočius, atmenu, savo pra
kalbas per nelyg suburles- 
kindavo: davė daug juoko, 
bet mažai faktų, būtinai 
reikalingų, kad tikintysis 
pradėtų rimtai galvoti, kad 
jis pats ieškotų kelio, ve
dančio į ateizmą.

Tik vėliau Amerikos lie
tuviams į talką atėjo d-ras 
St. Matulaitis su savo rimtu 
veikalu—“Religija ir josso- 
cialė reikšmė,” bet tuo me
tu klerikalizmas pas mus 
jau buvo gerai įsitvirtinęs.

Tokios mintys manyje ki
lo perskaičius A. Petrikos 
knygą.

Kauno pramonės statybos projektavimo instituto vyrų choras 
—vienas geriausių Lietuvoje.

n. r

A. Petriką savo veikalą 
parašė taip, kad jo skaity
tojas, nori ar nenori, per
skaitęs, turi sutikti su tuo, 
kas parašyta. Ir jei jis ne
bus tinginys, tai ims galvo
ti.

Autorius, matyt, yra ge
rokai pastudijavęs bibliją 
ne tik lietuviškame vertime, 
kurį atliko arkivyskupas J. 
Skvireckas, o ir kitomis kal
bomis. Skvireckas, beje,- 
prie savo vertimo yra pri
kaišiojęs daug visokių pa
stabų, “aiškinimų,” kuriuos 
knygos autorius taip pat 
pastebi, kritikuoja, parody
damas jų jėzuitišką logiką.

Knygoje dėstomi ir moks
liškai aiškinami klausimai, 
kuriais domisi ne vienas ti-
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Kaip buvo palaidotas prof.
B. Pranskus-Žalionis

VILNIUS.—Gegužės 9 d. vių proletarinei literatūra^ V 
vilniečiai palydėjo į pasku- : 
tinę kelionę revoliucinio ju
dėjimo dalyvį, rašytoją, ; 
mokslininką, ilgametį pėda- ' 
gogą, TSKP narį nuo 1927 < 
metų, profesorių Bronių 
Pranskų-Žalionį. >

Nuo pat ryto nenutrūks- < 
tarnu srautu ėjo žmonės į 
Vilniaus Vals tybi n i o V. : 
Kapsuko vardo universiteto 
Aktų salę Čiurlionio gatvė
je. Prie gėlėmis/ir vaini- I 
kais papuošto/ velionies 
karsto seni revoliucionieriai 
—jo buvę bendr ažygiai, ( 
paskutinę pagarbą atidavė 
literatūros, meno, mokslo 
darbuotojai, su kuriais ’ 
drauge dirbo B. Pranskus- 
Žalionis, giliame liūdesyje ( 
su savo mokytoju atsisevi- 
kino aukštųjų mokyklų stu- 
dentai-aspirantai.

Aidint gedulingo maršo 
garsams karstas išneša
mas iš salės, ir ilga auto
mašinų kolona pajuda res
publikos sostinės gatvėmis 
Vilniaus karių kapinių link.

Palydėti velionį į amžino 
poilsio vietą čia atvyko drg. 
drg. A. Barkauskas, A. Čes- 
navičius, J. Paleckis, A. 
Sniečkus, atsakingi parti • 
niai ir tarybiniai darbuoto
jai, revoliucinio judėjimo 
veteranai, literatūros ir me
no veikėjai, mokslininkai, 
studentai, moksleiviai.

Kapinėse įvyko gedulo 
mitingas, skirtas pagerbti 
velionio atminimui. Mitin
gą įžanginiu žodžiu atidarė 
Vilniaus universiteto rekto
rius profesorius J. Kubilius.

B. Pranskus buvo veiklus 
’ audringų revoliucinių įvy

kių dalyvis, aktyvus kovo
tojas už šviesesnę darbo 
žmonių ateitį, — kalba Par
tijos istorijos instituto di
rektorius R. Šarmaitis. — 
Dar 1915 metais Voroneže 
jis ėmė domėtis marksizmo- 
leninizmo mokslu, revoliuci
nio visuomeninio pertvar
kymo klausimais. Pirmuo
ju jo mokytoju buvo Julius 
Janonis. Po Spalio revoliu
cijos B. Pranskus Voroneže 
dalyvavo kuriant “Jaunimo 
Internacionalo” organizaci
ją, buvo jos valdybos sekre
torius. Iš tokių organizaci
jų 1918 metų pabaigoje gi
mė Lenininė Komunistinio 
Jaunimo Sąjunga. Tuo bū
du B. Pranskus buvo vie
nas pirmųjų mūsų šalyje 
komjaunuolių. Grįžęs 1918 
metais į Lietuvą, jis dalyva
vę kuriant pirmąsias kom- 
jonimo organizacijas Suval
kijoje, buvo LKJS Suvalki
jos rajono komiteto pirmi
ninkas, LKJS Centro Biuro 
narys.

Reikšmingą darbą B.
Pranskus atliko kaip Vaka
rų tautinių mažumų komu
nistinio universiteto dėsty
tojas 1923-1936 metais, kur 
jis dėstė lietuvių kalbą ir 
literatūros istoriją, daug 
nusipelnė sudarydamas va
dovėlius, red a g u o d a m a s 
knygas. Mirus B. Pranskui- 
Žalioniui, mes netekome ge
riausio lietuvių proletari
nės literatūros žinovo, gilios 
visuomeninės pareigos žmo
gaus, ištikimo Komunistų 
partijos sūnaus.

—Mums visiems neįkai
nuojamai brangus Bronius 
Pranskus įnešė didelį indėlį 
į marksistinį lietuvių litera
tūros vertinimą, buvo vie
nas iš pirmųjų mūsų tarybi
nio literatūros mokslo ir is
toriografijos kūrėjų, — pa
sakė akademikas K. Korsa
kas. — Kartu su J. Jano
nių ir V. Kapsuku jis dėjo 
pirmuosius pagrindus lietu-

Grįždamas į Čikagą, Prū
seika sustojo Niujorke, ir 
jis prisimygtinai ragino, 
kad parašyčiau nors ir ne
didelę brošiūrą apie stebuk
lus, turint galvoj vyriausiai 
Maldeną.

Jo įsiklausiau ir ant grei
tųjų parašiau nedičkę bro
šiūrą* >, tačiau prisipažinsiu, 
ji nėra be trūkumų. Bene 
pats didžiausias, bus tas: ne
parinkau* ir nepacitavau iš 
buržuazinės spaudos—ang- 
liškos ir lietuviškos — bū
dingesnių melų apie žmonių, 
ieškojusių kapinėse sveika
tos, “išgijimus.”

Šis “amerikietiškas ste
buklas” buvo viena didžiau
sių apgavysčių, šmugelių ir 
kaip toks labai negarbingai 
užsibaigė.

Nekaltinu knygos auto
riaus už tai, kad jis per 
mažai dėmesio kreipė į šį 
stebuklą, o tik primenu: 
kaip būtų gera, jei šiandien 
turėtum lietuvių kalba išsa
mų jo aprašymą! Tai gink
las kovai su religiniais prie
tarais.

Įdomūs, vertingi, be kitų, 
knygoje skyriai: “Jeroni
mas Savonarola,” “Francis - 
kus Fereras,” “Mokslinin
kai inkvizitorių teisme.”

Bendrai, knyga gražiai li
teratūriškai parašyta ir 
puikiai techniškai išleista.

Rašytojas Julius Butėnas 
knygos pradžioje išsamiai 
supažindina Lietuvos skai
tytoją su knygos autorium.
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“yra žymus A- 
lietuvių kultūros 
gabus publicistas, 
mokslo populiari- 
Jo plunksnai pri-

Antanas Petriką,” 
J. Butėnas, 
merikos

ir relikvijas. O tai reiškia 
apie katalikų bažnyčios įžū
lų sąmokslą tikinčiųjų kiše
nėms tuštinti, kad dvasinin
kijos kišenės, būtų pilnos. 
Jis nurodo daugybę stebuk
lingų vietų, sirpusių ‘seno
joje Lietuvoje, kur buvo 
privisę per nelyg1 daug “ste
buklingųjų Marijų.” Gal 
nei vienoje kitoje “katali
kiškoje” šalyje nėra tiek 
daug “stebuklingų Marijų,” 
kiek jų buvo atsiradę Lietu
voje, kai ją valdė liaudies 
priešai!

Tame pat skyriuje pora 
gerų puslapių telpa ir apie 
“amerik o n i š k ą stebuklą,” 
atsiradusį 1929 metais Mal- 
dėno (Mass.) šv. Kryžiaus 
kapinėse ant kun. Powerio 
kapo.

Kalbamasis stebuklas at
sitiko taip sakant po mūsų 
akių, ir jis buvo toks aki
plėšiškas— tikrai amerikie
tiškas, biz n i š k a s ! — per 
trumpą laiką tiek daug 
žmonių apgavęs, kad, man 
rodosi, autorius būtų gerai 
padaręs, jei šį “stebuklą” 
būtų plačiau paanalizavęs.

> Apie tą laiką, kai “Malde- 
no stebuklas” bujojo, kas
dien traukdamas į save 
tūkstančius tikinčiųjų, ieš
kančių stebuklingo išgiji
mo, Massachusetts valstijo
je sakė prakalbas Leonas 
Prūseika. Ir jis buvo nuvy
kęs pamatyti to stebuklo. 
Savo akimis matė, kaip li
goti žmonės, patikėję dvasi
ninkijai ir buržuazinei spau
dai, masėmis plušo į kapi
nes, trokšdami atgauti svei-

literatas,
zatorius.
klauso ne tik daugybė 
straipsnių laikraščiuose, 
bet ir eilė vertingų origina
lių bei verstinių knygų.”

Su knygos autorium esu 
kalbėjęs asmeniškai, ir čia 
pat noriu tai priminti vie
šai: Ar ne laikas pažvelgti 
ir į lietuviškuosius teologus 
—augustinus, jeronimus, jo
nus chrizostomus, tomus 
akviniečius — ir jų “moks
lą” bei mokymus? Man 
rodosi, tai būtinai reikėtų 
padaryti. Vienaip ar ki
taip, jie stovi arčiausia prie 
lietuvio kataliko. Mūsų gi 
ateistinė literatūra kaip tik 
ir taikoma pirmiausia lietu
viui skaitytojui. J. Ra
gauskas, VI. Niunka, d-ras 
A. Petriką, ar kuris kitas, 
rašydami ateistinėmis te
momis knygas, turėtų į tai, 
ką paminėjau, rimtai atsi
žvelgti.

Pastaruoju metu ateistinė 
literatūra lietuvių kalba 
smarkiai išaugo. Kiek iš
leista puikių knygų Lietu
voje — verstinių ir origina
lių! J. Ragausko “Ite, mis- 
sa ėst” susilaukė keleto lai
dų, be to, ji išversta į eilę 
kitų kalbų. Didžiulį pasise
kimą turi ir kita J. Ragaus
ko knyga — “Nenoriu dan
gaus.”

D-ro A. Petrikos “Apie 
šventraštį, erezijas ir inkvi
ziciją,” esu tikras, taip pat 
mielai bus sutikta Lietuvo
je ir pas mus, Amerikoje. 
Tik lai greičiau, greičiau 
ji mūsų skaitytoją čia pa
siekia!

*) “APIE ŠVENTRAŠTĮ, ERE
ZIJAS IR INKVIZICIJĄ.” Parašė 
A, Petriką. Išleido Politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla Vil
niuje 1964 m. 140 pusi.. Tiražas 
7,000 egz.

Tik tuo, beje, L. Prūseika 
nesitenkino. Jis aplankė kai 
kurinės sergančius, ' ieš
kojusius išgijimo ant Powe- 
rio kapo. Klausinėjo, ar 
stebuklas jiems padėjo. At
sakymus dažniausiai gauda
vo: “jaučiuosi truputį ge
riau.”

Draugijos nariai šią knygą 
gaus dar šiemet.

Rojus Mizara

*) “Ar stebuklai pagydo..’' Iš
leido dienraštis “Laisvė” Brooklyne 
1930 m. 64 pusi. (Dėl šios brošiū
ros vėliau teko su Z. Angariečiu 
per spaudą polemizuoti.)

vių proletarinei literatūrai 
ir kritikai, socialistinei es-5 
tetikai. B. Pranskus sukau
pė ir pateikė visuomenei 
vertingą medžiagą apie ’ 
daugelį savo revoliucinio 
bei literatūrinio kelio drau
gų — proletarinių rašytojų. 
Ji ilgiems laikams liks ver
tingu šaltiniu lietuvių lite
ratūros tyrinėtojams.

—Retas iš mūsų yra tiek 
atidavęs širdies savo drau
gams, kaip Bronius Prans- 
kus-Žalionis, — kalba rašy
tojas A. Gudaitis - Guzevi- 
čius. — Ir retas iš mūsų yra 
taip susirišęs su darbininkų 
judėjimo spauda, kaip jis. 
—Ilgą laikotarpį—nuo 
metų iki pat Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje 
proletariniai rašytojai lai
kė Pranskų-Žalionį savo ko
vingosios poezijos vėliavne
šiu. Jo žodis sklido ne tik 
po Lietuvą, bet ir po vis^ 
pasaulį, kur ėjo lietuvių 
emigrantų darbininkų spau
da. Poeto B. Pranskaus-Ža- 
lionio kūriniai pasilieka ašt
riu ginklu kovo j a n t i e m s 
prieš kapitalistinį jungą 
proletarams dar ir šian
dien. Bet jų nepamirš, juos 
ilgai kartos ir tie, kas jau 
laisvi, kas kuria gražų, lai
mingą gyvenimą.

Universiteto studentų 
vardu prie kapo kalbėjo is^ 
to rijos - filologijos, fakulteto 
komjaunimo komiteto sek
retorius P. Gražėnas.

—Mylimo mūsų profeso
riaus asmenyje studentija 
neteko ne tik įžymaus lite
ratūros mokslininko, — pa
sakė jis. — Šiandien mes 
atsisveikiname su dideliu^ 
draugu, artimu ir tauriu 
žmogumi, visu savo gyveni
mu parodžiusiu, kaip reikia 
tarnauti savo idealams, 
šventiems komunisto sie
kiams.

Gedulo mitingas pasibai
gė. Karstas su B. Prans- 
kaus-žalionio palaikais nu
leidžiamas į kapą. Ant gel- j 
tono smėlio kauburėlio išau
ga kalnas vainikų, kuriuos 
čia atnešė Mokslų akademi
jos, Aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo komiteto, 
Rašytojų sąjungos, laikraš
čių ir žurnalų, aukštųjų mo-^ 
kyklų atstovai, velionies ar
timieji. Tarp vainikų ir gy
vų gėlių baltame marmure 
auksu sužėri raidės.

“Profesorius
Bronius Pranskus • 
Žalionis

1902. X. 11 — 1964. 5. 7” 
ELTA

Philadelphia, Pa.
Adolfas Degutis slaptai 

buvo surengęs savo motinai 
80-ties metų gimtadienio 
sukaktuves. Buvo sukviesta^ 
giminės ir artimi draugai. \ 
Susirinkę palinkėjo senutei 
dar daug gimtadienių su
laukti.

Degučiai yra seni pažan
giečiai, rėmėjai progresyvio 
veikimo, “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai. Seniau 
per daugelį metų gyveno 
Chestryje, o dar anksčiau— 
Baltimore j e. Linkiu aš Pet
ronėlei Deg u t i e n e i dar 
daug, daug sulaukti gimta
dienių.

A. Lipčius

Red. atsakymai
J. Shukaičiui, Miami,’ 

Fla.—Dėkojame už prisiun- 
timą žurnalo; nors asmuo, 
kuriam jis buvo taikomas, 
žurnalą gauna reguliariai, 
visvien dėkojame.
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LDS šeiminiais reikalais
Kaip mes prie Seimo 

ruošiamės?
LDS Centro Valdybos 

rinkimai buvo pravesti ba
landžio ir gegužės mėne
siais. Birželio pradžioj bal-
sų skaitymo komisija užra
šė visus balotus ir paskelbs 
rinkimų pasekmes. Centro 
Valdybos inauguracija 
(įvesdinimas) įvyks pasku
tinėje Seimo sesijoje, liepos 
3 d.

Seimo delegatų rinkimai 
buvo pravesti gegužės mė
nesį, tačiau tos kuopos, ku
rios geg. mėn. nesuspėjo de
legatų išrinkti ,tai galės pa
daryti birželio mėn. Tiki
nusi Seimą turėti skaitlin
gą.

Seime teks svarstyti ke
letą konstitucinių pataisy
mų. Kadangi tie pataisy
mai ilgai laiko neužims, tai 
nemažai laiko turėsime LDS 
organizaciniais rinkalais 
pasitarti, apskričių ir kuo
pų raportus išklausyti. 
Taipgi bus svarbūs Centro 
Valdybos raportai, kurie 
supažindins visus su tikruo
ju LDS stoviu.

Seimas įvyks liepos 2 ir 3 
dienomis, Henry Hudson 
Hotel, 535 W. 57 St., New 
Yorke . Pirmoji sesija pra
sidės 10 vai. ryto (šviesos 
taupymo metu).
^varbu Seimo delegatams 

žinoti
Nieko nelaukiant delega

tai turi rezervuoti kamba
rius viešbutyje. Tai gali 
padaryti išpildydami pas 
kuopos finansų sekretorius 
gavę blankutes ir jas pa- 
smsdami viešbučiui. Svar
bu tai padaryti todėl, kad 
tuo metu vykstant Pasauli
nei Parodai visi viešbučiai 
turistais užpildyti. Todėl 
nereikia vėluoti su rezerva
vimu.

Viešbutyje pato g i a u s i a 
kambarius turėti. Ten ant 
vietos bus šeiminės sesijos, 
šeiminis banketas. Bet jei- 
įfu atsirastų tokių delegatų, 
kuriems viešbutyje nebūtų 
patogu nakvoti, tai tie de
legatai lai rašo šeiminio ko
miteto sekretoriui A. Gil- 
manui, 131-47 230 St., Ja
maica, N. Y.

Taipgi patartina delega
tams iš anksto užsisakyti 
šeiminio banketo bilietus. 
Tą galima padaryti para
šant LDS Centrui arba šei
minio komiteto sekretoriui 
A. Gilmanui. Bilietai parsi
duoda po $5.00.

Šeiminis banketas
Šeiminis banketas įvyks 

penktadienį, liepos 3, tame 
pačiame Henry Hudson Ho
tel. Pradžia 7 vai. vakare.

Apart trumpų prakalbė- 
bus trumpa meninė pro

grama ir LDS vajininkams 
dovanų išdavimas. Bus ir 
daugiau įvairumų.

Bus pakankamai laiko vi
siems susipažinti su šeimi
niais delegatais. O delega
tų bus ir iš labai tolimų 
vietų: iš Clevelando, Chica- 
gos, Detroito ir net iš Ka
lifornijos.

Patartina visiems bilietus 
įsigyti iš anksto. Tikimasi 
nemažai banketo dalyvių iš 
plačios New Yorko apylin
kės. Apart delegatų, turė
sime nemažai ir svečių, at
vykstančių net iš tolimesnių 
miestų.
* Kaip Seimą sveikinti?
Geriausia Seimą sveikinti 

naujų narių įrašymu. Prieš- 
seiminis vajus baigsis bir
želio 1 d., bet naujų narių 
įrašymas tęsis ir toliau. 

Tai dar bus proga pasiro
dyti ir tiems, kurie iki šiol 
neįrašė naujų narių.

Šis vajus duos Susivieni
jimui apie pusantro šimto 
naujų narių. Vajuje ge-
riausia darbuojasi Julius 

Į Neumannas, 134 kp., Mil- 
| waukee, Wis.; Elizabeth, 
Galore, 37 kp., Wilmerding, 
Pa., taipgi keletas kitų. Jie 

Į užsitarnauja didžiulės pa
garbos. Seime vajininkų 
darbas bus tinkamai atžy
mėtas ir pagerbtas.I

Taigi, naujų narių įraši- 
nėjimą turime tęsti ir to
lau. Vajui pasibaigus tu
rime nepaliauti dirbus, kad 
daugiau naujų narių įra
šius. Tie, kurie įrašys nau
jus narius vajui pasibai
gus, vistiek už tuos narius 
gaus tokį pat reguliarį at
lyginimą, tik negaus specia
lių vajaus dovanų.

LDS nariams nauda
Šis Seimas — iš eilės 16- 

asis. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas — 34 metų 
amžiaus. Kai jis buvo su
kurtas, tuo metu mūsų 
kraštas pergyveno sunkiau
sią ekonominę krizę. Pir
mieji naujai organizacijai 
metai buvo labai labai sun
kūs. Fraternalei savyšal- 
pos organizacijai be finan
sų juk neįmanoma verstis.

Naujasis susivienijimas, 
tačiau, visas sunkenybes 
nugalėjo. Šimtai veikėjų 
darban stojo. LDS augo 
nariais ir finansais. Jis at
liko tai, ką jo kūrėjai buvo 
pasibrėžę. Jis apjungė tūks
tančius ir tūkstančius lietu
vių, nepaisant jų politinių 
ir kitokių įsitikinimų. Ne
darbo metu jis padėjo be
darbiams LDS nariams.

šiandien LDS turtas sie
kia arti pusantro milijono 
dolerių. Dabar jis ųioka 
sergantiems 30% pakeltą 
pašalpą už tą patį mokestį. 
Visiems nariams jis sutei
kia metinius dividentus vie
no mėnesio nemokamų ap- 
draudos mokesčių formoje. 
Jis moka po 50 c. nuo na
rio kuopų finansų sekreto
riams.

Daug naudos LDS nariai 
turi iš savo organizacijos. 
Tą naudą privalome pra
plėsti, įrašydami naujus na
rius ir jiems ją suteikdami. 
Kadangi aplikantai priima
mi be daktaro egzaminaci- 
jos, tai palengvina naujus 
narius įrašyti. Iki Seimo 
dar pasistenkime kiek dau
giau padirbėti.

J. Gasiūnas,
LDS prezidentas

Vilniaus statybininkų klubo džazo mėgėjai.

3 pusi. Laisvi (Liberty) Penkt., gegužes (May) 22, 1964

Šen ir ten pasidairius PHILADELPHIA, PA.
Susilaukėm tokių laikų, 

I kad daugelio šeimų tėvai bi- 
! josi savo paauglių vaikų, 
kad jų vaikai nenužudytų 
savo tėvų, nes tokie tragiš- 

i ki nuotykiai mūsų š a Ii e s
miestuose ir provincijose 
dažnai kartojasi. Kai ku
rie tėvai nusiskundžia, kad 
jie nedrįsta savo vaikus pa
barti ar sudrausti už blo
gus poelgius, nes barami 
vaikai įniršta ir grasina tė
vams kerštu. Šiąja ištvir
kusių jaunuolių problema 
jau susirūpino žymūs psi
chiatrai, sociologai ir visuo
menininkai, bandydami su
rasti receptą gydymui jau- 
nuojių protinių emocijų, 
protinio sutrikimo.

Psichiatrai pabrėžia, kad 
kiekiveneriais metais mūsų 
šalyje silpnapročių skaičius 

< vis daugėja. Ir jeigu ilgai
niui nebus imtasi griežtų 
priemonių pastojimui kelio 
ištvirtkusio jaunimo chuli
ganizmui, tai mūsų draugi
jinei santvarkai grės išsi
gimimo pavojus.

•

Filadelfijoje balandžio 
25-26 dienomis vyko daugia- 
tautinis šokių ir dainų me
ninis festivalis (folk dan
cing). 45 tautų menininkų 
grupės, apsitaisę savo tau
tiniais drabužiais, parodė 
savo tautinius meninius ta- 
lentus. Man geriausiai pa
tiko Ghanos (afrikiečių) 
tautiniai šokiai. Ir afrikie
čiai gavo daugiausia aplo
dismentų nuo 9,000 žiūro
vų. Lietuviai irgi dalyva
vo. Bet lietuvių grupė bu
vo neskaitlinga ir meniškai 
pasirodė silpnai.

Žemutinėje svetainėje vi
sos tautos parodė savo dai
lės eksponatus, ypatingai 
rankdarbių meną ir kokį 
maistą valgo. Lietuvių žy
miausi e k s p o n atai — tai 
įvairios lėlės. Aš klausiau, 
ar Lietuvoje lėlės padirb
tos? Ne, atsakė moteriškė. 
O kokia kaina parduodate? 
Nuo 8 iki 15 doleriu. Mažai 
kas ir pirko, nes tokių dir
binių pilnos penkcentinės - 
dešimteentinės krautuvės.

•

Pennsylvanijos medicinos 
daktarų susivienijimas per
spėjo rūkorius: jeigu kuris 
cigarečių rūkytojas prade
da kiek dažniau kosėti, tad 
reiškia, kad jo plaučiuose 
jau prasidėjo vėžys.

•

Mūsų šalies ultra-patrio- 
tai radijo bangomis sklei
džia žalingą ir šlykščią pro
pagandą prieš žmoniškumo 
principus. Tie šovi n i s t a i 
agituoja savo šalies aukšto

jo mokslo studentus šalin
tis nuo kitų šalių studentų, 
su jais nebendrauti. (Gal 
dėl to, kad neužsikrėstų so
cializmu.) Tie patriotai ža
da sukurti ir ištobulinti
naują žmogų, su “šiltomis 
amerikinėmis idėjomis/’ 
Gal norima įdiegti jaunuo
liams studentams birčisti- 
nes idėjas. •_

Pietiniame Vietname 
amerikiečių aukštoji karinė 
komanda dažnai nusiskun
džia spaudos atstovams, 
kad Vietnamo liaudis bai
siai neapkenčia amerikiečių 
ir, kiekvienai progai pasi
taikius, kerštingai žudo ne 
tik kareivius, bet ir civili
nius amerikiečius. Šiems 
skundams ir nuotykiams 
komentarų nereikia.

__

Nors praėjo 20 metų, ta
čiau hitlerinių budelių pa
darytos žaizdos pasaulyje 
dar ligi šiol pasiliko neuž- 
gydytos. Baisūs karo nusi
kaltėliai dar vis suiminėja
mi ir teisiami. Tačiau JAV 
naciai šėlsta visu savo at
virumu, ir jų niekas nesu- 
draudžia. Didžiausios de
mokratijos ir laisvės šaly
je amerikoniški naciai kol 
kas žydų dar nežudo, į ge
tus dar nesuvaro, nes šioj 
šaly žydai tvirtai organi
zuoti, turtingi ir kultūrin
gi ir gali užduoti naciams 
skaudų atkirtį bet kokiame 
susirėmime. Todėl naciai 
savo auka pasirinko negrus. 
Chestery, Pa., jie jau įstei
gė geto stovyklas. Dauge
lis laisvės troškėjų polici
jos paikomis buvo žiauriai 
sumušti. Tačiau guberna
toriaus Scrantono komisi
ja, tyrinėdama, nesurado 
policijos brutališkumo.

•

Įdomu stebėti mūsų šaly
je aukštojo mokslo įstaigo
se politines rungtynes, de
mokratinio nusistatymo 
mokinių su reakciniais mo
kiniais Haverfordo kolegi
joj apie 5 studentai rinko 
aukas nupirkimui medika
mentų ir kitokios pagalbos 
sužeistiems Vietnamo par
tizanams. Tai pastebėję, 
reakciniai studentai ap
skundė aukų rinkėjus kole
gijos valdybai ir šalies sau
gumo pareigūnams. Dėl ki
lusio triukšmo ir ginčų, vie
nas kolegijos direktorius— 

I H. R. Heilman įteikė švie
timo tarybai savo rezigna
ciją.

Svilina naciams akis Fi
ladelfijoje žydų organizaci
jų pastatytas pamink 1 a s 
6,000,000 žydų, žuvusiems 

Į hitlerinės okupacijos metu 
Europos šalyse. Paminklas 
bronzinis, 18 pėdų aukščio, 
sukurtas į žymaus skulpto
riaus Nathano Rapaparto. 
Pastatytas tik pora blokų 
nuo miesto rotušės, J. F. 
Kennedy bulvare. Vieną 
ankstų rytą savo pareigas 
einąs policistas pastebėjo, 
kad paminklas apdrabsty
tas purvais ir dažais, o ypa
tingai nesigailėta apipur
vinti žuvusių motinų ir jų 
kūdikių veidų. Piktadariai 
ieškomi.

Pregresas

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . • . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!

Prisiminkite sekmadienį, 
gegužės 31 d., dalyvaudami 
draugų Ramanauskų ren
giamoje išvykoje Sellersvil
le. Čia sueisite iš arti ir toli 
savus pažįstamus, draugus, 
gimines. Gegužės mėnuo su 
atgyjančia gamta baigiasi, 
draugiška sueiga sveikas 
dalykas. Būkite patys ir pa
sakykite savo artimiem apie 
gerą pobūvį su geru priė
mimu ir skaniu maistu.

Draugai philadelphiečiai 
prisidės su darbu, pagelbės 
priruošime maisto ir kitų 
dalykų. Eastonas, Baltimo
re, Chesteris ir mūsų pa
rengimų lankytojai phila
delphiečiai prašomi daly
vauti.

American Nazi Party sa
kė suruoš didelę protesto 
demonstraciją prieš nutei
simą visam amžiui kalėji
mo Vakarinėj Vokietijoje 
Rudolfo Hess gegužės 8 d. 
prie 12th ir Market Sts. Bet 
nepasirodė. Susirinko tūks
tančiai žmonių, su priešingu 
jų pasveikinimu. Pasirodė 
tik vienas fašistas civilėmis 
drapanomis ir likosi areš
tuotas.

General Service Admini- 
station praneša, kad prie
plaukos 96, 98 ir 100, U.S. 
valdomos, perleidži a m o s 
Rainbow Terminal Korpo
racijai 10 metų laikotarpiui 
su nuoma $331,200 metams.

Harrisburgas pateikė val
stijos metinį biudžetą, susi
dedantį iš vieno bilijono 67 
milijonų ir šešių šimtų tūk
stančių dolerių, —50 milijo
nų daugiau, negu buvo per
eitais metais. z 

\ Dr. Dorothy Hutchinson, 
atstovė Jenkintown Wo
men International League 
for Peace, su 12 delegačių 
sugrįžo iš Tarybų Sąjun
gos. Ji spaudai pasakė, kad 
jos buvo gražiai priimtos, 
kad įvyko konstruktyvūs 
pasikalbėjimai , ir kad nors 
esą skirtumų tarp Tarybų 
Sąjungos su Amerika, bet 
Tarybų Sąjunga nori geres
nių santykių su Amerika.

Valstijos Chamber of 
Commerce prašo valstijos 
leidimo, kad į kiekvieną 
valstijos valdomą parką bū
tų imama įžanga.

Draugas Kaspar i ū n a s 
aukojo $10 Karosienės ke
lionės lėšų padengimui į 
taikos konferenciją.

“Mano sūnus prasižengė 
įstatymams ir turi būt nu
baustas,” pasakė tėvas 
Henry R. McCaffrey, kurio 
sūnus, 18 metų, nušovė 
krautuvės savininką api
plėšimo tikslu. “Mano san
taupos eis sūnaus apgyni
mui, bet surastas kaltu, at
buvęs bausmę, ras mano 
duris visada atdaras, jeigu 
aš dar būsiu gyvas.”

Meras Tate užšaldė mies
to darbus; nebus priimami 
nauji pareigūnai ir nebus 
paaukštinimų! Sako, pinigų 
trūksta.

Senatorius Morse, kalbė
damas Temple universite
te, Philadelphijoje, smerkė 
McNamarą ir Goldwaterį 
užsienio politikos nusista
tymą, ypatingai Vietnamo 
klausimu. Morse sako, kad 
Vietnamo reikalą turi 
spręsti Jungtinės Tautos. 
Nepateisinamas daly k a s, 
kad amerikiečiai kareiviai 
žūtų Vietname.

Health and Welfare of 

the Carpenters District 
Council of Philadelphia pa
sirašė sutartį su penkiais 
šimtais drugštorninkų, kad 
reikalui priėjus, vaistai bū
tų parduodami nupiginta 
kaina. Robert H. Gray, dai
lidžių distrikto sekretorius, 
sako, kad tas palies 25,000 
žmonių ir 9,000 unijos na
rių.

Pennsylvanijos Telepho
ne kompanija su gegužės 
4-ta pakels mėnesinę mo
kestį už telefonus.

Viešosios mokyklos balan
džio 22 d. Chesteryje buvo 
uždarytos, 120 demonstran
tų buvo areštuota, policija 
žiauriai elgėsi. Demonstra
cijos, pikietai, tęsiasi kiek
vieną dieną nuo kovo mėn.

Su gegužės 4-ta d. Phi
ladelphijoje nebus pristato
mi siuntiniai šeštadieniais. 
Biznieriai kelia protestus.

37 nuošimčiai Philadel- 
phijos daktarų nustojo rū
kę, 42 nuošimčiai teberū
ko.

Meras Tate sako: Jau
nuolių kriminalystes Phila
delphijoje gimdo nedarbas. 
Neturėdami darbo, pinigų 
bėgamiems reikalams, daro 
užpuolimus, apiplėši m u s, 
užmušimus. Philadelph i a, 
kaipo vienas didmiesčių, nė
ra pirmutinis prasižengi
muose.

Kelrodis pas Ramanauskus
Iš Philadelpijos eina di

delis kelias link Eastono, 
309. Važiuojame iki Sellers
ville, Pa., už miestuko bus 
kelias 563, philadelphiečiai 
pasisuka po kaire. Pavažia
vus apie parą myliu, bus 
keliukas LONELEY RD., 
pasuks po kaire. Tai ir vis
kas. Iš toliau vykstant, su
siraskite kelią 309, pasisu
kimus jau žinote.

Pilietis

KINŲ REIKALAVIMAS
Pekinas. — Kinijos vy

riausybė smerkia Jungtines 
Valstijas už įvykius Laose. 
Ji sako, kad JAV paruošė 
nuvertimą koalicinės val
džios ir sudarė joms prie
lankią. Kinija sako, kad tai 
paneigimas 1965 metų Že
nevos konferencijos nutari
mų ir reikalauja sušaukti 
tos konferencijos dalyvius 
apsvarstym ui Laoso ir 
Vietnamo padėties.

APIE LAIDOJIMĄ
Tyrimai rodo, kad žmo

nės jau prieš 15,000 metų 
laidojo mirusius. Žinoma, 
tai nebuvo visame pasauly
je,. kaip ir laidojimas buvo 
ir yra nevienodas. Senovė
je, kiek susekama, tai miru
sius daugumoje degindavo.

WORCESTER, MASS.

Aido Chorui 
Proga 50 m. Gyvavimo Jubiliejaus

Ilgiausių metų chorui, ilgiausius 
Vėlinu nuo širdies aš dėl jūs. 
Skambėkite daineles dar gražiaus 
Dainuokite usteriačiai dar linksmiaus.

S Penkiasdešimt metų jau suėjo R
Kai Aido Choras dainuot pradėjo. 
Linkiu Aidui dar ilgai gyvuoti

| Ir gražias liaudies dainas dainuoti.
Liaudies dainas gražiai dainuokite*
Jonui Dirveliui garbę duokite
Jis gražiai Aido Chorą sumokin
Ir daug, daug žmonelių Jis .palinksmin.

Reikia j Usterj nuvažiuoti 
Ir Chorui dolerį paaukoti. 
Girdėsime daineles gražiausias 
Dvidešimt ketvirtą gegužės.

•—Rose Gailen,
Hartford, Conn.
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Rochester, N. Y.
Įvyks 60 m. sukakties 

paminėjimas
Birželio 6 d. DLK Gedimi-. 

no draugystė, savoje svetai
nėje, minės 60 m. sukaktį.

Draugystė buvo suorga
nizuota per 12 pažangių 
ateistų vyrų. Kiek šiuo me
tu yra žinoma, tai jais bu
vo: Antanas ii’ Benediktas 
Duobai, K. Bielskis, Syrus, 
Kazys Vaivoda ir kiti. Tik 
K. Vaivida tebegyvena. Ki
tu neteko vardu sužinoti. 
Minimi vyrai suorganizavo 
savipagalbos ir kultūros 
draugystę be religinių dog
mų,

Prie Gedemino d-tės gali 
priklausyti (ir priklauso) 
ateistai ir religiją prakti
kuojantys dori lietuviai. 
Draugystės konstitucija už
tikrina visiems lygias tei
ses.

Po 10 metų gyvavimo 
D-tė pasistatė svetainę su > 
300 vietų, tas buvo 1914 me- * 
tais. Svetainė yra tinkama v 
teatro pastatymams, kon- •• 
certams, prakalboms, šo
kiams ir baliams. Dabar 
įvyksta filmų parodymai, , 
Draugystės svetainėje ėjo 
kultūrinė veikla. Greta lie
tuvių, buvo lenkų, ukrainie
čių, rusų, žydų ir tarptauti
niu parengimų.

Tarpe 1922 ir 1925 m. nu
tarta priimti ir moteris. 
Moterų priėmimas padvigu
bino narių skaičių.

Per visą draugystės gy- . 
vavimą nariai yra priima
mi be gyd. sveikatos patyri
mo.

1954 m. prie svetainės 
pribudavotas restauran a s 
su 125 vietomis ir baru.

Taigi Gedimino D-tės yra 
garbingas nueitas 60-ties 
metų kelias pašalpoje ir 
.kultūroje. Per 60 metų Ge
dimino svetainės pastogėje 
išlaikyta lietuviška kalba.

Tad nariai ir pašaliečiai 
kviečiami dalyvauti šioje 60 
m. sukakties paminėjimo 
vakarienėje.
Dar apie velionį J. Vilimaite

J. Vilimaitis mirė balan
džio 17 d., .Park Ave. ligoni
nėje nuo širdies smūgio.

Duktė Marian Kasper 
gyvena Brockton, Mass., se
suo Lietuvoje, pusseserė O. 
Čerkienė Maspeth, N. Y., ir 
du pusbroliai Kearny, N. J.

Velionis iš Lietuvos paė
jo nuo Mariampolės. Amato 
buvo vyriškos aprangos • 
siuvėjas Lietuvoje ii' Ame
rikoje. Į Ameriką atvyko - 
1910 m., i Cleveland, Ohio. ■ 
Vėliau persikėlė į Brook
lyn, N. Y. Vedė Oną Diliutę , 
1917 m, Maspeth, N. Y. . 
1921 m. iš Brooklyno atvy- . 
ko į Rochester, N. Y., ir čia. 
gyveno iki užbaigė gyveni
mą.

B. černauskas, 
D-tės Koresp. '



J. PETRONIS

Nenusimink. Tomai!
APYSAKA

Su šiuo “Laisvės” numeriu pradedame 
spausdinti apysaką “Nenusimink, To
mai!,” kurioje mažo vaiko akimis vaiz
duojamas dvaro kumečių ir samdinių gy
venimas buržuazinėje Lietuvoje, turtingų
jų kaimo sluoksnių neteisingumas, liau
dies žmonių veržimasis į mokslą ir lai
mingesnį gyvenimą, jų klasinio sąmonin
gumo brendimas. Senosios kartos “Lais
vės” skaitytojams apysaka primins gim
tojo krašto vaizdus iš tolimosiois jaunys
tės dienų, parodys, jog kapitalistinės san
tvarkos metais kiekviename Lietuvos kam
pe vyko nepaliaujanti klasių kova. Apy-' 
saka spausdinama šiek tiek sutrumpinta.

Apysakos autorius Jonas Petronis gimė 
1915 m. Vologdos mieste (Rusijoje), kur 
jo tėvai, paprasti darbininkai, iš Lietuvos 
buvo pasitraukę nuo kaizerinės okupaci
jos. Po pirmojo pasaulinio karo jie grįžo 
į gimtąjį kraštą ir kumečiavo pas dvari
ninkus dėl neturto negalėdami savo vai
kų leisti į mokslą. Todėl ir J. Petronis 
vaikystėje tebaigė progimnaziją, palikda
mas, kaip ir jo tėvai, juodadarbiu. Tik 
po antrojo pasaulinio karo, išvadavus 
Lietuvą iš hitlerinės okupacijos, tarybinio 
gyvenimo sąlygomis galėjo baigti moky
tojų seminariją, įsijungti į kultūrinį kraš
to gyvenimą. Pastaruoju metu dirba Lie
tuvių kalbos ir literatūros institute Vil
niuje. - Redakcija

1. JEIGU TĖTIS BŪTŲ GYVAS!..
Pramerkiu akis. Mama jau gobiasi 

skarelę.
Atsikeliu, užvalgau ir—į lauką. Diena 

graži, saulutė žeme ritinėjasi. Tokią die
ną nė iš tolo nesinori troboje sėdėti. — 
nebent jau kas pririštų. O be to, mūsų 
troba—sena, apšepusi, tamsi. Žinia, kaip 
ir kumetyno.

Antras trobos galas—ten gyvena ku
mečio Jonaičio šeima—atlapas.

—Vacy!—šaukiu pro atviras prieme
nės duris į trobą.

—Jau seniai jo nėra!—kosčiodama at
siliepia Jonaičių senelė.

Dairausi į kitas kumetyno trobas. Čia 
gyvena Talačkos, čia—dvaro stalius Re- 

\meikis, kurį dėl malonaus būdo žmonės 
vadina ne Aleksandru, o. Aleksiuku, ten 
—dvaro kalvis dėdė Anupras, turįs to
kias stiprias rankas, kaip ir jo replės, o 
ten—... E, Kaušyliukas!
. —Jonai, Jonai!

Jonukas žvilgteli mano pusėn, bet ne
atsiliepęs tekinas nubėga už trobos.

Po valandėlės kitos jis grįžta nebesku
bėdamas.

—Mane mama leis į mokyklą,—pir
miausia pasigiria jis. — Jau ir švarkelį 
naują pasiuvo!

Aš taip pat eisiu į mokyklą! Man 
taip pat jau septyneri sukako. Pati ma
ma neseniai apie tai su tetule Kaušylie- 
ne kalbėjo. Tik štai naujo švarkelio man 
kažkodėl dar nepasiuvo.. ♦

—Leis ir mane,—atsakiau Jonukui.
—Dviem bus linksmiau. Ir mokyklon, 

ir namo vaikščiosim kartu,—nusprendžia 
Jonukas.

Nors kumetynas tik puskilometris nuo 
kaimo,—nuo Lepšiškių,—nors į mokyk
lą mums ir labai netoli, tačiau dviems 
tikrai bus linksmiau vaikštinėti.

•

Visą dieną dvaro kluone kaukia ku
liamoji. Visą dieną mama, prakaitu su
plukusi, dulkėse paskendusi, ten darbuo
jasi, vos valandai pietų tepareidama. 
Kuliamoji nutyla tik tada, kai paraudęs 
saulės skritulys apatine savo briauna 
pasiekia karpytą tolimo miško viršūnę. 
Tada skardžiai nušvilpia “paravikas,” 
kurį dvaro mašinistas Liseckis išdidžiai 
vadina lokomobiliu, ir nuvargę dvaro 
kumečiai skirstosi į savo trobas.

Neilgai trukus, pareina namo mama. 
. Ji skubiai melžia karvę, šeria paršą, ruo
šia vakarienę.

—Valgyk ir eik gulti,—sako man, o 
pati persipina kasas ir deda jas vainiku 
apie galvą. Jeigu mama kasas deda vai
niku, vadinas, kur nors ruošiasi eiti. Su 
vainiku ji atrodo dar gražesnė kaip pa- 

' prastai. Mano mama dar jauna, ji pati 
gražiausia moteris visame kumetyne.

—Kur, mamut, eisi?
—Į dvarą. Šiandien pinigus moka.
—Ir aš!
Mama daug nepriekaištauja. Ji iš 

skrynios išsiima keliolika mažų popierė
lių, atsargiai suriša juos į nosinės kam
pą. Kiekvieną vakarą po darbo ji iš dva
ro ūkvedžio gauna vieną tokį popierėlį— 
kvitelį, kaip kad savo ūkvedys. Kvitelyje 
parašyta, ką mama per dieną dirbo ir 

kiek už tą dieną jai bus mokama. Tuos 
kvitelius mama labai saugoja. Jeigu 
pamesi vieną, negausi už tą dieną pini
gų. O jei visus pamesi, iš viso nieko ne
gausi.

Iki dvaro tik keliolika žingsnių. Jau 
temsta, užtat mes einame paskubom, 
Mus pralenkia būrys krankiančių varnų, 
kurios nakvoja didžiuosiuose dvaro to
poliuose. Kažkur toli girdėti arklių 
prunkštimas. Žolėje smuikuoja žiogai.

Dvaro rūmai dideli — dviem aukštais, 
su daugeliu kambarių, daugeliu langų. 
Tik žmonių ten maža: ponas su ponia, 
kambarinė, virėja. Ponas netgi arti
miausių savo tarnų — ūkvedžio ir maši
nisto Liseckio — neįsileidžia į rūmus. 
Jie abu gan erdviai gyvena netoliese 
esančiame kitame dvaro name. O mūsų 
kumetyne trobos ankštos — žmogus ant 
žmogaus. Jonaičių — penki vaikai ir 
senelis; dar pas kitus—vėl pilna senų 
ir mažų.

Pro šonines duris įeiname į vidų. Ko
ridoriuje tamsu. Aš laikausi mamos 
rankos ir atsargiai keliu kojas. Atrodo, 
imsiu ir įsmuksiu į ko.kią skylę ar kokia 
baidyklė stvers iš užpakalio. l Mama ap
graibomis suranda durų rankeną.

Kambaryje keletas moterų iš kumety
no ir iš Lepšiškių. Ant didelio stalo sto
vi lempa, tik ne tokia, kokia mūsų tro
bos palubėje kabo, o šviesi, su gaubtu. 
Dar guli kelios storos knygos, popieriai. 
Už stalo gražioje kėdėje sėdi dvaro po
nas—stambus, rudonveidis, žilais ūsais 
senis. Nukarę jo ūsai primena kreivas 
voro kojas, ir- jis pats labai panašus į 
vorą, kuris mūsų trobos kampuose rėkdo 
muses. Šalia pono stovi ūkvedys.

Moterys po vieną eina prie stalo ir pa
duoda savo kvitelius. Ponas su ūkvedžiu 
patikrina, pasižiūri į knygas, persimeta 
vienu kitu žodžiu lenkiškai, prasidaro 
stalčių ir išima kiek kuriai priklauso pi
nigų. Vienos gauna daugiau, kitos ma
žiau, žiūrint kuri kiek dienų prie kokių 
darbų dirbo. Kai kurioms ponas tai už 
ganiavą, tai už žemę bulvėms, tai vėl už 
ką nors atskaito.' Šios dūsauja nepaten
kintos. Stalčiuj e šlama popieriniai, skam
ba sidbariniai pinigai. Matyt, gerokai 
jų ten esama. Mama paduoda savuosius 
kvitelius. Ponas perskaičiuoja, pakelia 
akis į mamą, švokščia kaip dėdės Anup
ro dumplės dvaro kalvėje ir stebisi:

—Oho-o!
Tas jo “oho-o” man labai nepatinka. 

Nėra čia ko ohuoti. Juk mtoia kasdien 
eina į dvarą, pluša kruvinomis ranko
mis, o jis—“oho-o!”

Kvitelius dar peržiūri ūkvedys, taip 
pat patikrina knygose. Ponas patarški- 
na skaitytuvais, tokiais pat, kokiais tarš
kina Lepšiškių krautuvininnkas Sidabra- 
vičius savo parduotuvėje, ir vėl burbte
li:

—ho-o...
Mane net pyktis pradeda imti. Padirb

tum tu taip, kaip mano mama, pamirk
tum nuo ryto iki nakties prakaite, tada 
nesistebėtum!

—Dvylika litų, Adomaitien!, atskaity- 
sime už žemę bulvėms,— atsilošęs sako 
ponas.

Mama net pliaukšteli rankomis. Aš 
matau, kaip išsigando jos akys. Tur būt, 
dideli pinigai dvylika litų, jeigu mama 
taip nusimena.

—Gal ne visus iš karto, ponuli?—ty
liai prašo ji.—Pusę dabai4, pusę vėliau.

—Vėliau... Kada vėliau? Greit bus 
ruduo, į dvarą rečiau bereiks eiti. Ne- 
beuždirbsi po tiek. O dar, atmink, už 
ganyklą ir už šieną neatsiskaitėm.

—Man taip dabar reikia pinigų... 
Malkas pabaigiau, duona baigias, vai
kas rudeniui apavo neturi... t

—Visiems reikia. Reikia jums, reikia 
ir man. Mano reikalai didesni.

—O kiek dar?gausiu, ponuli?’
—Devynis ir pusę, Adomaitien. Ne 

taip jau maža.
Ponas prikimęs, jo balsas nemaloniai 

gergždžia. Sunku suprasti pono kalbą. 
Jis kažkaip kitaip taria žodžius, negu 
mes. Jo ir pavardė nei šiokia, nei to
kia—Jendrichovskis. Liežuvį galima nu
silaužti tokią pavardę tariant. Kad leng
viau būtų ištarti, žmones jį praminė 
Andrikausku, o dvarą — Andrikaus- 
kyne. Kumečiai, žinau, nekenčia Andri- 
kausko, keiksnoja jį, nes jis, kaip kad 
mano mamai, taip ir kitiems darbinin
kams mažai moka, atskaitinė j a.

Nekenčiu aš jo, biauriuosi. Tokiuo po
nu, kurį žmonės keikia; aš nenorėčiau 

jbuti, nors ir prie pilno pinigų stalčiaus 
sėdėčiau!..

Ponas šniokštuodamas paima kelis pi
nigus ir atkiša mamai. Ji sugniaužia 
juos saujoje, ir mes, nieko nebesakę, iš
einame ...

Lauke jau visai tamsu, mirkčioja 
žvaigždės. Lepšiškiuose verkauja-armo
nika, aidi daina. Matyt, jaunimas links
minas. Šiandien—šeštadienis.

Mama eina tylėdama, tur būt, apie 
pinigus galvoja. Norisi pakalbinti, ta
čiau nedrįstu, tik arčiau prisiglaudžiu.

—Ką pasakysi?
—Mamut, aš labai noriu eiti į mokyk

lą. Kiti vaikai jau ruošiasi. Jonukui ir 
švarkelį pasiuvo.

—O aš neturiu iš ko siūti. Ir ne tik 
švarkelio reikia. Ir naujų naginių rei
kia, ir knygų, ir sąsiuvinių... Dvaras 
mažai moka, mums pinigų vis trūksta... 
Jeigu tėtis tebebūtų gyvas, gal ir leng
viau verstumėmės ,o dabar — vien var
gas... Palaukime kitų metų, kiti gal 
bus gresni. Kitąmet jau tikrai į mokyk
lą eisi.

Ak, jeigu tėtis būtų gyvas! Bet jis 
jau kelinti metai guli Lepšiškių, tikriau 
sakant, Andrikausko, koplyčios kalnely
je. Jis mirė plaučių uždegimu, kai aš 
buvau dar visai mažas. Menkai jį ir 
teprisimenu. O motulė jo niekaip ne- 
užmirta, kai tik prisimena—taip ir apsi
lieja ašaromis...

Taip, jeigu tėtis būtų gyvas...
2. PIRMOSIOS PAMOKOS

Nejučiomis prabėga paskutinės šilto
sios rudens dienos. Padangėmis stum- 
dydamiesi, plaukia palši debesys. Pra
sideda lietūs, žvarbę j a vėjai, kasdien šal- 
tėja. »Pagaliau > rytais pradeda šerkšno
ti, pašalti. Jau maloniau troboje sėdėti, 
negu lauke per purvą ir žvarbą bastytis.

Mama vis dar eina į dvarą. Vakarais 
grįžta pavargusi, sušalusi, vos vilkdama 
purvinas klumpes. Per paskutihiausias 
bulviakasio dienas jai taip nugėlė ran
kas, jog naktimis net vaitoja. O ponas

Netekus bičiulio
Pavasaris. Saulė. Ant 

Nemuno kranto medžiai ža
liuoja. Tiek aplinkui gyvy
bės! Ir štai sužinau: mirė 
Pranskus. Širdį suskaudė
jo. Netoli nuo Kauno Vil
nius. Bet Pranskus nuolat 
man parašydavo: atvirai 
pasakojo, ką kūrė, kaip se
kasi. Pasirodžius jo kny
gai, sakė: “Išreikšk savo 
nuomonę.” Apie jį parašiau 
nemažai literatūrinių 
straipsnių, recenzijų. Visa
da už tai buvo dėkingas. 
1956 m. gavau jo pirmą 
laišką. Nustebau. Prašė: 
“Duok savo eilėraščius ir 
apsakymus, kuriuos spaus
dinai ligi 19 40 m. Noriu 
Tave įtraukti į knygą.” Bet 
aš buvau plikas, kaip tilvi
kas: kai kalėjau, rankraš
čiai dingo. Dažniau 1930- 
1933 m. spausdinami “Lais
vėje.” Bet ten atspausdintų 
dalykų ne viską buvau per
skaitęs. O kaip gauti tą 
laikraštį? Ir štai, nuošir
džiai R. Mizara ir S. Jo- 
kubka mano kūrinius nura
šė iš pažangių laikraščių 
komplektų. Prisiuntė. Taip 
patekau į knygą “Po raudo
na vėliava.” Ją suredagavo 
profesorius B. Pranskus.

Jis liškuose įdomiai rašė 
apie savo kūrybinius suma
nymus, apie literatūrą. Kar
tą Vilniuje pas jį užsukau į 
butą. Jis išsitarė apie Gu- 
zevičių:

—Jo romanus vertinu. Jo 
“Kalvis” įėjo į literatūrą 
visiems laikams. Meniški ir 
‘■'Broliai.” Jis—meistriškas 
rašytojas. Ne.' Negalima 
nepripažinti jo reikšmės...

Jis man parašė daug laiš
kų. Manau, jie pateks į jo 
literatūrinį pąlikimą. 1 Jam 
taip Susiklojo, kad rašyto
jas nemažai kalėjo. O su 
grot omis, su pančiais, su 
rūsčiais mūrais jis susipa
žino dar pačioje jaunnystė- 
je. Be abejo, kad kalinio 
duona iš jo gyvenimo pavo
gė daug metų. Tik neseniai 

profesorius mjnėjo šešias
dešimt metų savo šventę. 
Malonu, kad tuomet mano 
šiltus žodžius apie jį at
spausdino ir Amerikos pa
žangioji spauda. Ir štai. •. 
Jis pasitraukė iš gyvųjų

1964 m. kovo 8 d. man 
rašė: “Knygą apie proleta
rinę literatūrą jau įteikiau 
leidyklai ir redaktorius 
(drg. Čiurlys) jau ją pra
dėjo braukyti. Dar aš ne
žiūrėjau, kas gaunasi po 
trumpinimų ir braukymų, 
bet manau, kad dėl daugelio 
vietų teks ir pasigi n č y t i. 
Reikia manyti, kad kovo- 
balandžio mėnesį redakto
rius baigs savo darbą, ge
gužės mėnesį — derinsime 
braukymus bei taisymus, o 
birželio mėnesį—knygą bus 
atiduota į spaustuvę...

Sveikata mano nekokia. 
Gydytojai vėl siūlo gulti į 
stacionarą pasiremontuoti. 
Bet aš nenoriu. Ir ryžtuo
si verčiau pavažiuoti į sana
toriją. Pavyko gauti pirkti 
kelialapį į Kislovodską ba
landžio mėnesiui. Taigi ne
trukus ir važiuosiu. Grį
šiu į Vilnių tik po Gegužės 
Pirmosios...

Apie kokius laikus Pats 
rašai savo atsiminimus, kad 
užkliudai ir mįine? Man 
rodosi, kad apie laikus iki 
1940 m. Bet tuomet, nesu
vokiu, kaip aš į atsiminimus 
pakliūvu.

Tai tiek šį kartą. Ir at
leisk, kad nereguliariai at
sakau į laiškus.”

Nemaniau, kad tai bus pas
kutinis žodis puikaus poeto, 
kritiko, mokslininko, labai 
doro žmogaus. Jam atsa
kiau: Vaizduoju, kaip su 
juo šneke j au 19 4 9 metąis. 
Iš juodraščio padariau iš
trauką iš tų atsiminimų 
įžangos, daviau ir kitus epi
zodus apie jį. Išgirdau: 
jau grįžo jis iš Kislovods- 
ko. Gegužės 6 dieną sku
bėjau jį aplankyti savo laiš
ku: “O kaip atsiminimų

vis randa už ką jai iš uždarbio atskai
tyti...

Po mūsų stogu naujiena: Jonaičių Ka
ziukas piemenavęs grįžo. Ne pėsčias 
grįžo — važiuotas. Pats šeimininkas, 
kurio bandą ganė, parvėžino. Kaziukas, 
parsivežė maišą bulvių, pūrą rugių, ke
letą desėtkų litų.

Pinigai, rugiai ir bulvės—geras daly
kas, praverčia namuose. Bet kai pažiū
riu į grįžusį Kaziuką, nesinori piemenau
ti ir važiuotam parvažiuoti. Jo rankos 
į juodintos, kojos suskirdusios, ant spran
do didžiulė piktvotė pūpso—nė galvos šo
nan nepasuka. Ir nagus nuolatos gal
von leidžia, matyt, kruta jam ten. Gal 
kiek ir paaugęs per vasarą, bet labai su
blogęs, papilkėjęs. Ne pyragai, aišku, 
svetur. Gerai dar, kad jis nenusimena, 
visada linksmas.

Daugiau kaip du mėnesius pavėlavęs, 
Kaziukas pradeda lankyti mokyklą. Jis 
šiemet, kaip ir pernai, tebesėdi pirmame 
skyriuje.

O aš — namie •..
KM* * »

Sėdžiu kartą prie lango ir laukiu iš 
mokyklos Kaziuko grįžtant. Man galvo
je kilo vienas sumanymas.

Kaziukas parbėga tekinas. Girdžiu, 
trinkteli jų trobos durys. Truputį pa
lauksiu, tegu užvalgys grįžęs.

Jonaičių troboje nejauku. Tik įėjus, 
nemaloni smarvė trenkia į nosį. Kam
pe prie durų stovi prirūgę rėčkos, mėš
lini kibirai, pasuolėse mėtosi skudurai, 
šiukšlės. O lovos — net žiūrėti baisu, 
šiaudai jose piestu stovi. Vaciukas, — 
vienmetis su manimi, jis taip pat dar ne
lanko mokyklos, — siautėja it patrakęs. 
Tėvų namuose nėra, matyt, prie darbų 
kur, tad nėra kam nei jo, nei kitų vaikų 
sudrausti. O senelė labai sena, nebepri
girdi, visiškai nebegali dirbti ir beveik 
visą laiką kiurkso ant krosnies šakaly- 
ne. Kartais ji bando nuraminti įsisiau
tusius vaikus, bet jie jos visiškai ne
klauso, dargi mėgdžiojasi.

_ (Bus daugiau)

M 6 * ----*įami, Fla. ;
Miamio L. S. Klubo ba

landžio 19-tą dieną banke
tas buvo didelis ir sėkmin-^ 
gas. Tame bankete pyivatiš-> 
kai buvo ^surengta paminė^ 
jimo vedybinių metų su
kaktis geriems L. S. K. ir 
Aido veikėjams J. ir G. Vi- 
ginams. G. Viginienė yra 
gabi artistė ir turi nuplė
šus gražių gamtovaizdžių.

Balandžio 26 dieną L.S.K. 
bankete taipgi buvo sureng
ta dviem poroms paminėji
mai vedybinių metų sukak
ties: Ch. ir Nelei Tamošiū
nams ir J. ir A. Birštonams. 
Jie yra užsipelnę didelio pa
gerbimo už nenuilsta n t į 
darbavimąsi L.S.K. ir Aido 
Chore.

Didelis ir s ė k m i n g aįt 
spaudos parėmimui banke
tas atsibuvo gegužės 3 die
ną, kurį surengė LLD 75 
kp. Pirmininkas S. Kanapis 
paaiškinęs parengimo tiks
lą, perstatė V. Boviną, kaip 
programos vedėją.

Bovinas, trumpai paaiš
kinęs LLD veikimą ir jos 
rolę, pakvietė Aido moterų 
chorą, kurios gražiai pa
dainavo porą liaudiškų dai
nelių, o vėliau visas choras, 
po vadovyste Violos Hager
ty. A. P. Gabrėnas ir J. 
Kancėris skaitė eiles.
Iš Aido choro susirinkimo

Nutarta pasiųsti pasvei
kinimą L.M.S. suvažiavimui 
ir $10. Nutarta laikyti pa,-; 
moką kas antrą sekmadie
nio rytą, kaip 10-tą valan
dą. /

A. Zigmontienė, iš Livo
nia, Mich., prisiuntė dide-

knyga? Tai bus įdomus ro
manas. Nors savo medžia
gą pateiksi memuarų for
ma. Tave miniu savo apy
braižoje “Daigas augo, au
go.” Koks įspūdis Tau? 
Aš apie Patį dažnai rašau 
viešai ir neviešai.-.

Kodėl apie rašytoją įdo
miau neparašius? Štai Pa- 
ustovskis savo atsiminimuo
se iškėlė puikią mintį: ra
šytojas palieka pėdsaką gy
venime ne tik savo knygo
mis. Yra rašytojų, kurie 
savo veikla, savo pokalbiais 
su žmonėmis daro gera li
teratūrai. Yra rašytojų, iš
leidusių vieną, dvi knygas. 
O jų vaidmuo literatūrai 
toks, tartum jie sukurtų 20 
tomų. Toks įdomus Bebe- 
lis, Bulgakovas. Tokių įdO' 
mių biografijų kupini ir kai 
kurie lietuvių rašytojai.” 
Nežinau, ar spėjo Pranskus 
šį mano laišką perskaityti. 
Kitą dieną — gegužės 7-ą- 
ją—jis užgeso.

Pavasaris poetui, kritikui 
pina vainikus. Ant Nemu
no kranto lakštutės dainuo
ja. Kai rašau šiuos žodžius, 
Vilnius, žemė jį apverkia. 
Jis gyveno saulei. Už tai jį 
neužmirš skaitytojai. Jis 
savo kūryba 1922-1926 m. 
neretai rodėsi “Laisvėje” ir 
“Vilnyje.” Šioje pažangio
je spaudoje jis liejo savo 
jausmų upelius eilėraščiais, 
kritika. Iš karto iš jo rank
raščių talento ryškią žariją 
pamatė A. Bimba, R. Mi
zara, L. Jonikas, V. Andru
lis. Ir lietuvių literatūros 
istorija paliudijo: jie, glo
bodami Pranskaus kūrinius, 
padėjo lietuvių literatūrai 
išugdyti talentingą poetą, 
vieną įžymiausių lietuvių 
kritikų, mokslininkų, profe
sorių. Jis nuostabaus jaut
rumo žmogus. ■ Toks kuk
lus! Jis kūrė, kad nebūtų 
ašarų. Jis kūrė,- kad Lietu
va rožėmis švytėtų. Toks 
laikas ir atėjo.

A. Liepsnoms

lį pundą knygų su dainomis 
ir veikalų didelių ir mažų. 
Adelė Suwok dovanojo 
LMS išleistą 1944 metais^, 
dainų knygą “Naujie
nos”. J. Smalenskas ir vėl 
dovanojo Kipro Petrausko 
dainų knygą. Širdingiausią 
ačiū Aido choras taria kny
gų dovanotojams.

Gegužės 10 dieną L.S.K. 
surengė didelį motinų pa
gerbimui banketą. Vyrai 
paliuosavo moteris nuo dar
bo. Jie buvo virėjais, kepė-¥ 
jais ir prie stalų patarnau
tojais. Bet vis tiek jie pasi
kvietė už patarėją draugę 
A. Lack. Pirmininkas Ch. 
Tamošiūnas, trumpai pa
aiškinęs banketo tikslą, pa-, 
kvietė Aido chorą, kurisr 
gražiai sudainavo porą dai
nelių po vadovyste Violos 
Hagerty.

Tolimesnę programos da
lį išpildė: M. Kancerienė 
labai gražiai pasakė trum
pą įvedamąją kalbą apie 
motinas. A. P. Gabrėnas 
skaitė referatą “Kas yra 
moteris” ir eiles “Motinos 
širdis”. V. Bovinas skaitė 
eiles “Aš moteris”. Ig. Ur
bonas skaitė eiles “Tarybi
nė moteris”. J. Smalenskas 
ir A. Masonas skaitė eiles,, 
kurių vardų nežinau. 
Mikitienė gražiai sudaina- 
vo solo, akompanavo Viola 
Hagerty. Visi programoje 
dalyviai atliko gerai savo 
užduotis. Miamio vietinė 
aukojo Aido chorui $10. Šir
dingai ačiū.

Bankete linksma buvo su
tikti draugus J. ir R. Ste- 
vensonus. Jis dar nevisai 
pasveikęs. J. S. Buvo pa
kviestas ant estrados. Jis 
padėkojo visiems lankyto
jams ir L.S.K. už užuojaut- 
tos korteles. Publika jį svei
kino gausiu rankomis ploji
mu. ; J. S te vensonas yra ge
ras klubo veikėjas ir šokinį 
muzikos tvarkytojas. R.< 
Stevensonienė —Aido cho
ro narė. Labai malonu buvo 
juos sutikti parengime.

J. VV. Thomsonas
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SCRANTON, PA.
šen ir ten pasidairius
Štai kokių jaunuolių val

dojasi laisvi ir gresia pa- 
vojwni nekaltoms gyvy
bėms. Gegužės 13 d. Nay 
Aug Parke keli jaunuoliai 
susirinko prie vandenpuolio 
ir galvojo eiti pasimaudyti 
gilioj baloj, kai tuo laiku 
pasipylė šūviai iš priešingos 
pusės. Trys jaunuoliai ta
po pašauti, o vienai mergio
tei pasisekė pabėgti. Vė
liau buvo sugautas 18-os m. 
šovikas — Stanley Clute. 
Betyrinėjant pasirodė, jog 
tasai “strielčius” tiksliai 
šaudė, kad nužudyti tuos 
jaunuolius.

Plačiau ištyrus, pasirodė, 
jog tas sutvėrimas turi blo
gą Akordą. Missouri vals
tijoj yra išbuvęs net trejus 
metus jaunuolių pataisos 
namuose, bet motina, persi
kėlusi gyventi į Scrantoną, 
dėjo visas pastangas par
sigabenti jį pas save, ką 
M išguri valstijos viršinin
kai ir padarė—išleido sūnų 
pas motiną. Na, ir štai ko
kios iš to pasekmės. Taip
gi vietinė policija susekė, 
kad prieš kiek laiko tas jau
nuolis sudaužė “parking 
meterį” ir pasigrobė virš 
astuonių dolerių, betgi po
licija nieko nedarė. Dabar 
kyla klausimas, kieno už tai 
kaltė? Aš tikiu, kad kiek
vienas pasakys, jog tai poli
cijoj kaltė pirmoj vietoj.

Ir taip kada tik paimsi 
vietinį laikraštį, tai tik ir 
mirguliuoja vandalų pikta
darystės.

Vienok, kaip mes bekalbė
tum, betgi didelė kaltė už 
jaunamečių tokius prasikal
ti mf/s tenka tėvams, o ki
ta — tai ir valstijiniams, o 
gal ir visos šalies įstaty
mams, kurie draudžia suga
vus vaiko galius piktada- 
riaujant skelbti per spaudą 
jų vardus, taipgi nebaudi- 
mą tėvų, už vaikų padarytas 
žmonėms žalas. Jeigu tėvai 
turėtų atsakyti už vaikų 
patįkrytus žmonėms nuosto
liu* tai jie imtųsi patys 
savo vaikus sutvarkyti, nes 
nenorėtų užmokėti už jų 
padarytus nuostolius.

• • • •
Šteti miesto parke sužydė

jo aaug tūkstančių įvairių 
spalvų ir vaizdingai gėlinin
ko susodintų tulpių, kas su
traukdavo labai daug žiūro
vų, betgi vandalai daug tų 
tulpių išrovė. O reikia pa
sakyti, kad miesto parko 
apylinkėje gyvena ne kokie 
skurdžiai, kurių vaikams 
vandalizmas dažnai prime
tamas, — visoj plačioj apy- 
linkėį gyvena vien tik aukš- 

■ toji klasė—turčiai. Vienok, 
neužteko tik tulpes išrauti, 
bet sugadino daug stalų ir 
suolu, kur vasarą labai daug 
žmimių piknikauja. Polici- 
ja,/kol kas, piktadarių nesu- 

» sekė ir, veikiausiai, “nesu
seks.”

• - • •
Scrantono miestas kadai

se buvo kietosios anglies 
širdis, bet šiandien tas vis
kas jau užmiršta. Kasyklų 
jau nėra, o tik žmonių na
meliai smunka į išdirbtų 
kasyklų švoplynes. Daug 
anglių kasyklų kompanijų 
jau išėję iš biznio, tai už 

1 padarytus vargšams nuosto
lius lai užmoka ponas die-

vas.
„Vakarinėj miesto dalyj 

poni kasyklų dar dirba — 
raukia anglį iš po žmonių 
namelių, kurie griūva dar 
nė neišbaigus anglį kasti. 
Daugiau šimto namelių sa
vininkų po kelis kartus kė
lė protestą ir lankėsi pas 

miesto tarybą, kad ką nors 
darytų tokiems darbams su
stabdyti, net ir pas poną 
gubernatorių Scrantoną 
kreipėsi su reikalavimu už
tarimo. Bet varnas varnui 
į akį nekerta. O miesto ka- 
kasyklų inžinierius, “išty
ręs,” raportavo, jog jis “su
rado,” jog kompanija kasa 
anglį teisėtai, ir nieko ne
galima daryti.

Tai tau,Jurguti, ir devin
tinės! Lai vargšų viso gy
venimo santaupos dingsta, 
bet kompanijų bizniui nega
lima kenkti. Žinoma, kur 
turčiai gyvena, ten to ne
daro. Jie suranda būdus 
apsisaugojimui.

I. Vienužis

So. Boston, Mass.
Gegužės 10 d. bostonietės 

minėjo Motinos dieną ir jų 
i pagarbai pagamino labai 
i sudėtingus, skanius pietus.

Kadangi buvo garsinta, 
kad turėsime svečią iš Wa- 
shingtono, tai svečių turė
jom iš plačios Bostono apy
linkės—mat, daugelis turė
jo reikalų su svečiu ypatiš- 
kai pasikalbėti. Gaila, kad 
svečias nepribuvo. Tas la
bai pažeidė rengėjų ir sve
čių nuotaiką.

Pasivalgius pietus, pirmi
ninkė E. Repšienė iššaukė 
eilę svečių, kad pasakytų 
ką jie mano apie motiną. 
Visi svečiai gražiai ir nuo
širdžiai išsireiškė apie savo 
motiną, bet man geriausiai 
patiko, tai E. Niaurienės 
kalba. Ji sako: “Mes čia ga
lime girti savo motiną ir 
pačios save, bet, ot, kad 
mes šios dienos parengime 
išneštume protesto rezoliu
ciją ir pasiųstum preziden
tui, kad jis sustabdytų ka
rą Pietų Vietname, nes ten 
žūsta darbininkių motinų 
sūnūs gindami kapitalistų 

l įdėlius”. Pilnai su tuo su
tinku. Bet pirmininkė pa
darė išvadą, jog geriau pa
vieniams siųsti rezoliucijas 
kongresmanams, sen a t o- 
riams ir kitiems valdžios 
pareigūnams.

Pirmiau būdavo, kai pa
sibaigdavo parengimas vir
šutinėje salėj, tai svečiai 
nusileisdavo į apatinę ir už
imdavo daug laiko iki jie 
atsisveikindavo. Bet šį sy
kį, pasibaigus parengimui, 
visi, it šautuvu, iššovė lau
kan.

Tik pagalvokim, Marytė 
Kvietkas viską pietums su
pirko, pagamino ir už vis
ką apmokėjo viena pati! 
—Mat, tą dieną jos mamy
tė mirė...

Prie pietų gaminimo pri- 
gelbėjo Rainardienė, Plu- 
tienė, Kazlauskienė ir Pet
ruškevičienė. Beje, pietums 
padovanojo du pyragus M. 
Trakimavičienė, o vieną E. 
Niaurienė. Ačiū gaspadi- 
nėms už taip skanius pietus 
ir svečiams už atsilankymą.

J. P.

UŽUOJAUTA

Reiškiame nuoširdžią užuojautą mūsų choristei 
Julijai Lazauskienei,netekusiai

mylimos motinos—

Domicėlės Nanartavičienės
Mirusiai Balandžio-April 30, 1964 m., Soduvos 

kaime, Prienų rajone, Lietuvoje.

—AIDO CHORAS, 
Ozone Park, N. Y.

50 Metų Jubiliejui paminėti
BANKETAS

Sekmadienį, Birželio-June 7 d
Pietūs lygiai 1:30 Dieną

Maple Parkas gal yra seniausia Amerikos progresyvių 
lietuvių tos rūšies įstaiga. Jame praleista daug 

daug linksmų gegužinių ir jomis paremta 
organizacijos ir progresyvioji spauda.

Lauksime sveičų, o gal ir narių iš tolimų miestų.
RENGĖJAI

Dabar LDS moka ant 30 procentų aukštesnę pašal
pą, negu viršuje pažymėta.

Už 30 dienų po įsirašymo į LDS, atsitikime sužeidi
mo ar ligos narys gali gauti pilną pašalpą už 72 dienas 
ir pusę pašalpos už 72 dienas. Pavyzdžiui, kaip dabar 
pašalpa mokama, tai narys, prigulintis Treciame Pašal
pos Laipsnyje, gali gauti $280.80 už vieną ilgai besitę
siančią ligą.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą sa
vo kolonijoje arba į LDS centrą:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
104-07 102nd Street

Ozone Park, N. Y., 11417
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Baltimore, Md.
Streikai

Balandžio 17 dieną AFL- 
CIO krautuvių darbininkai 
paskelbė streiką prieš Ac
me Co. Kontraktas pasibai
gė vasario mėnesį, o kom
panija vis vilkina ir naujo 
nepasirašo. Todėl krautu
vių darbininkų unijos loka- 
las 692 laikė susirinkimą ir 
nutarė streikuoti, kad iš
reikalautų kontraktą su ge
resne alga.

Tada Acme Co., kuri ri- 
šasi su kitomis, susitarė su 
Safeway, Grand Union, 
Grant, A&P, Penn Fruit, 
Food Fair kompanijomis ir 
Baltimorėje ir apylinkėje 
uždarė 225 krautuves, iš
metė iš darbo apie 5,000 
darbininkų.

Darbininkų unija kreipė
si į teismą prieš kompanijų 
išmetimą darbin inkų iš 
darbo. Bet teisėjas atsakė 
unijos komitetui, kad jis 
negali krautuvių kompani
jas priversti atidaryti 
krautuvių duris. Štai tau ir 
“demokratija”, kompanijos 
gali daryti, ką tik nori, o 
teismas atsisako prieš jas 
veikti.

Balandžio 20 d. baigėsi 
Inter. Electrical Workers 
unijos streikas prieš Wes
tinghouse Ko. Streikavo 
apie 1,700 darbininkų. 
Streikas tęsėsi savaitę.

Kompanija sutiko, kad 
visuose jos fabrikuose būtų 
unijos, tai yra, visi darbi
ninkai turi būti unijistai. 
Kompanija negalės iš darbo 
paleisti tų darbininkų, ku
rie atsisakys dirbti viršlai
kį, taipgi ilgesnius metus 
išdirbusius negalės iš darbo 
atleisti.

M. B.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko gegužės 4 d. 
Narių nemažai atsilankė, 
bet, reikia pasakyti, kad 
pagal kuopos dydį žymiai 
daugiau galėtų atv y k t i. 
Prašome visus narius dėti 
pastangas dalyvauti susi
rinkime nors vasaros laiku, 
kada oras būna palankus.

Dėl ligos, kuopos pirmi
ninkė M. Kazlauskienė ne
galėjo dalyvauti, vice pirm. 
P. Jasilionienė truputį pa
vėlavo atvykti, tai susirin
kimą atidarė tarimų sekr. 
M. Kulbienė, o jo vedėja iš
rinkta H. Žukienė.

Finansų sekretorė prane
šė, kad narė Anna Bliznik 
yra sunkiai serganti. Atsi
sakydama nuo pašalpos pri
siuntė Nr. 3 blanką. Kuopa 
nutarė, kad jai pašalpa bū
tų išmokėta už išsirgtą lai
ką. Ji priminė, kad jau il
gas laikas, kai serga A. Na
valinskas, E. Tinkunienė,
K. Staniulis ir A. Šimoliū- 
niutė, bet jie nėra užsimal- 
davę pašalpai. Linkiu vi
siems sėkmingai išgyti.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, birželio 1-mą d., Lie

tuvių salės kambaryje, 315 
Clinton St. Pradžia 6:30 
vai. vakaro. Kad nariai ne- 
užvilktumėte duoklių mokė
jimą ir dėl to neliktumėte 
suspenduoti, tai širdingai 
prašau patikrinti savo mo
kesčių knygutę ir, reikalui 
esant, atsilankyti į susirin
kimą užsimokėti.

Liepos pradžioje įvyksta 
LDS 16-tasis seimas. Mūsų 
6 kuopos komitetas yra iš
rinktas atstovauti 6 kuopą 
—jos visos ten dalyvaus. 
Tai dėl tos priežasties nu
tarė liepos mėnesį susirin
kimo nelaikyti, tai yra, iki 
rugpiūčio 3-čios die nos. 
Prašome visus kuopos na
rius dalyvauti sekančiame 
kuopos susirinkime.

Onytė Wellus

Canton, Mass.
Kaip šis miestelis gyvuo

ja, jis neturėjo viešo lietu
viško parengimo. Gegužės

9 d. draugai Radzevičiai 
mane pakvietė, kad parody
čiau jiems lietuviškus fil
mus. Sutikau tai padaryti. 
Nors jų namo kambariai 
maži, bet sudarėm visą tu
ziną sėdynių ir žiūrėjome į 
Lietuvos vaizdus. Pertrau
koj draugė Radevičienė pa
taisė karališką vakarienę. 
Pasivalgius ir vėl visi akis 
subedėme į ekraną. Rody
mas pasibaigė 11 vai. nak- 
iča.

Mane stebino, kad žiūro
vai taip domėjosi Lietuvos 
vaizdais ir tenai įvykusio
mis permainomis. O gal dėl 
to, kad tūli dar pirmą sykį 
stebėjo lietuviškus filmus.

Jie mane užprašė, kad ki
tą kartą atvažiuočiau ir 
daugiau Lietuvos vaizdų 
parodyčiau. Sutikau. Rei
kia pastebėti, kad kanto- 
niečiai davė pavyzdį ir ki
toms mažoms lietuvių kolo
nijoms-

J. Petruškevičius 
Redakcijai

Kai šiuos žodžius skaity
site, aš jau gulėsiu Massa
chusetts General Hospitaly 
ant operacijos stalo.

Linkiu jums visiems būti 
sveikais.

Jonas
Linkime tau, mielas Jo

nai, laimingai operaciją 
pergyventi ir greitai ir sėk
mingai nugalėti visus svei
katos sutrikimus. — Redak
cija.

PRANEŠIMAS
MONTEELO, MASS.

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

Rengimo komitetas

PRAŠOME KOLONIJŲ DE-
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng- 
kite Laisvės naudai.

a
LITHUANIAN SOCIAL CAMP ASSOCIATION

MAPLE PARK METHUEN, MASS.

Haverhill, Mass.
Gegužės 4 d. smarkiai su

krėtė Lawrencu, Haverhillį, 
Bradfordą, Merrimaką, 
Amesburį, Salisburį, George- 
towną ir kitas vietas, nes 
tą dieną busai visai nėjo ir 
busų kompanija paskelbė 
bankrūtą. Kitą 'dieną pasi
rodė kitos kompanijos bu
sai — Eastern Massachu
setts Street Railway Co. — 
ir vežiojo žmones.

Pagaliau senoji kompani
ja — Northeastern Bus 
Co. — susitaikė su kredito
riais, ir gegužės 11 d. busai 
pradėjo aptarnauti apie 2,- 
500 keliautojų.

•
Gegužės 7 d. naktį Na

tional Beer and Liquor 
kompanijai pavogė 60 keisų 
alaus, kuris buvo sukrautas 
troke ir užrakintas. Troką 
paliko tuščią.

Gegužės 12 d. vietinėj 
spaudoj tilpo pranešimas, 
kad dr. Henry G. Armitage, 
kuris mirė kovo 18 d., pa
liko 196,000 dolerių. Viską 
paliko savo sūnui dr. Hen
ry Armitage, Jr.

Plėšikai veikia ne tik nak
tį, bet ir dieną. Gegužės 15 
d., 3:30 popiet, Roland D. 
Eaton, 24 m. amžiaus, gy
venąs 58 Portland St. ir 
dirbąs Ace Plastics kom
panijai, Bradforde, ėjo iš 
darbo per tiltą namo. Trys 
jauni vyrukai puolė E a to
ną. Du palaikė, o trečias iš
ėmė iš kišenės savaitinį už
darbį $55. x Tuo tarpu va
žiavo pro šalį trys Eatono 
pažįstami ir pribuvo jam į 
pagalbą, bet plėšikai pabė
go.

Sutikau Kazlauską ir pa
klausiau, ką darysime su 
Worcesterio Aido choro 
auksinio jubiliejaus pažy-

DIDIEJI PIKNIKAI
Prdšome įsitėmyti datas ir vietas 

piknikų, kurie įvyks 
jau neužilgo:•

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

Vieta Slovak National Home and 
Park, 6526 Holabird Avė.

•
LAWRENCE, MASS.

Naujosios Anglijos lietuvių piknikas 
. įvyks

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

BROCKTON, MASS.
Didysis lietuvių piknikas 

spaudos paramai

RAMOVA PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

Pei’ dvi dienas

šeštadienį ir Sekmadienį 
Liepos 4 ir 5 July 
Šauni meninė programa savaitinę pašalpą:

Pašalpos Mėnesiniai Savaitinė
Laipsnis Mokesčiai Pašalpa

I .35 $6.00
II 65 9.00
III .95 12.00
IV 1.20 15.00

me j imu gegužes 24 d. Au
gustas atsake: būtinai tu
rime važiuoti, nes choras 
žmones linksmino net per 
50 metų ir dabar tebelinks
mina. Tokio parengimo ne
galima apleisti. O, prie to, 
ten suvažiuos daug gražios 
publikos.

•

Gegužes 30 d. bus Lie
tuvių Piliečių Gedimino 
klubo kapinių ir kempės ati
darymas Montvale gatvėj, 
Bradforde.

Haverhilliečiai liet u v i a i 
Bradforde turi gražų parką 
ir gražias kapines. Visiems 
patartina tą vietą atlankyti.

Darbininkė

Piknikas Baltimorėje
Birželio 21 d. baltimorie- 

čiai rengia pikniką “Lais
vės” paramai. Jau keletas 
brooklyniečių apsisakė, kad 
norėtų vykti į tą pikniką. 
Puikus dalykas! Daug yra 
pensininkų, kuriems pirma
dienį darbas nerūpi, greitas 
sugrįžimas iš pikniko nėra 
jiems problema, tai būtų 
gražus pasivažinėjimas ir 
pasimatymas su tolimesnės 
kolonijos tautiečiais.

Iš anksto apsirūpinkite 
automobiliais ir vykite į 
pikniką. Kurie turite au
tomobilius ir galėtumėte, 
apart savo šeimos, paimti 
vieną-kitą asmenį, prašome 
pranešti “Laisvės” admi
nistracijai, mes padėsime 
automobilistams susisiekti 
su pasažičriais.

“Laisvės” Administracija

Washingtonas. — Skait
linga Rumunijos delegacija 
tariasi su JAV prekybos 
departamento žmonėmis.

Jums Bus Naudinga Turėt 
Daugiau Apdraudos

Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą?
Pagalvokite apie tai. Ir padarysite išvadą, kad jums 

ir jūsų šeimai būtų naudinga turėti daugiau apdraudos.
Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašyda

mi į

Lietuvių Darbininkų Susivienijimų
Dabar galima įsirašyti į LDS be daktaro egzaminacijos.

Į LDS gali įsirašyti asmenys iki 60 metų amžiaus.
Galima įrašyti vaikus nuo gimimo dienos iki 15 metų 

amžiaus į LDS vaikų skyrių.
Savo vaikus, savo anūkus galite įrašyti į LDS ant 20 

Metų Endowment Apdraudos arba ant paprastos ap
draudos iki $2,000 sumos.

Jeigu jūs turite kokią nors apdraudą, tai vistiek ga
lite įsirašyti į LDS ir paimti apdraudą $300, $500 ar 
$1,000 sumoje. Tai bus jums priedinė apdrauda. Ir bus 
naudinga turėti daugiau apdraudos.

Taipgi jūs galite įsirašyti į LDS pašalpos skyrių. 
Svarbu turėti gerą pašalpą.

Pašalpa Už žemą Mokestį
Asmenys nuo 16 iki 50 metų amžiaus gali įsirašyti į 

LDS pašalpos skyrių.
Pažvelgkite į sekamus mėnesinius mokesčius ir

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEWORK. General, and 
laundry. Fond of children. 5 day 
week, sleep in own air-conditioned 
room, bath and TV. References. 
Salary open. HO. 4-2493.

(41-42)

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)

MENDERS
Must be exp. fine gauge knitted 

fabrics. Bellmawr, N. J. Call* 
Phila. MA. 7-7882. N. J. 931-4670.

(40-41)

HELP WANTEDMALE

PRESSERS

Rough. Steady employment. Apply
STATty DRY CLEANERS 

Blue Anchor Rd., Berlin, N. J.
609-RO. 7-1743.

(40-41)

TSRS TEIKS PAGALBĄ 
KENIJAI

Maskva. — Tarybų Są
junga pasirašė su Kenijos 
respublika sutartį, pagal 
kurią suteiks jai žemdirby
stės mašinų, pastatys teks
tilės, žuvų konservavimo 
fabrikus ir radio stotį. Taip
gi pastatys mokyklą tūks
tančiui studentų ir įrengs 
didelę ligoninę.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas sako, kad 
JAV apeina laisvė visų Lo
tynų Amerikos respublikų.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

v



LMS VEIKLA'i.

LIETUVIŲ ŠVENTĖ—LIEPOS 2-5 DIENOMIS
Šiemet per visą Amerikos šalį girdimas šūkis: “Visi 

į New Yorką!.. Pamatysite Pasaulinę Parodą!” žino
ma, svečių suplauks daug iš visų kolonijų—jų tarpe ir 
geras skaičius mūsų tautiečių.

Tuo atveju ir sumanyta šaukti visų trijų pažangių
jų lietuvių organizacijų suvažiavimus tą pačią savaitę, 
kad sutrauktų kuo daugiausia svečių vienu laiku—per 
Amerikos tautinę šventę Liepos Ketvirtąją, Nepriklau
somybės paskelbimo dieną.

Suvažiavimų sąstatas yra sekamas:
LDS—fraternalinė organizacija—liepos 2 ir 3 dd.
ALDLD—literatūrinė organizacija—liepos 4 d.
LMS — meninė organizacija—liepos 5 dieną.
Per šias keturias dienas ir vieniems ir kitiems teks 

kiek ir laisvo laiko—pasidairyti mūsų Pasaulinėje Paro
doje, o, ir laikui leidžiant, dar savaitę ar kiek prieš ar 
po suvažiavimų laisvai susipažinti su New Yorku ir jo 
didžiule Paroda.

DAINŲ FESTIVALIS—LIEPOS 4
šeštadienio vakare, liepos 4 d., švęsime lietuviškos 

dainos festivalį, nes tą vakarą Henry Hudson viešbučio 
auditorijoje (“ballroom”) nuo 7-os valandos įvyks LMS 
Dainų šventė- Tikimės, kad kiekvienas LMS choras bus 
atstovautas—visas mišrus choras, mažesnėmis grupėmis, 
ansambliais, solistais ak šiaip pavieniais dainininkais ma
siniame festivalio chore.

Stipriai ruošiasi Chicagos menininkai pasirodymui 
New Yorke. Ši didelė kolonija imasi darbo, kad atsiųstų 
gerą deleghciją į LMS suvažiavimą ir festivallj. Gali bū
ti, kad jie rengiasi ir laurų vainiką nusivežti, ir mes lin
kime jiems geriausios sėkmės, nes vainikas priklausys 
tiems, kurie daugiausia triūso įdėjo, smarkiausiai dar
bavosi, kad ką gražaus, tinkamo sudarytų šiam įvykiui. 
Ką sako Clevelandas, Detroitas, Hartfordas, Miamis? 
Duokime jiems prie ko lygintis!

Kaip buvo pranešta vienetams per LMS Centro Val
dybos kreipimąsi, kviečiant į suvažiavimą ir festivalį, 
šio festivalio masiniam dainavimui yra paskirtos šios 
dainos: /

“Tolimoj tėvynėj”—D. Murelienės (Yuden) 
“Ant Nemuno kranto”—B. Dvariono
“Vilniuj žydi liepos”—K. Kavecko

Norėčiau tarti žodį kitą chorvedžiams kas link fes
tivalio programos. Nors kiekvienas chorvedys interpre
tuoja dainą, kaip jis išmano ar kaip geriau tinka jo na
rių skaičiui ir galimybėms, mes prašome pagrindiniai 
mokytis šias tris dainas, kaip kompozitoriaus nurodyta. 
Taip darant nebus jokios problemos, kai sueis skirtingų 
chorii nariai į bendrą festivalio chorą masiniam daina
vimui. Viena repeticija prieš koncertą išlygins tempo 
ir ritmo kliūtis pagal tos dainos direktorių, kuris bus 
paskirtas dirigentu kiekivenai to vakaro bendrai dainai.

Taipgi labai svarbu, kad LMS Centrui būtų pra
nešta, kas dalyvaus Dainų Šventėje, kas numatoma duo
ti programai, ir kiek chorvedžių bus pasiruošę diriguoti 
bendram dainavimui. Nesvarbu, ar bus chorvedžio pil
nas choras ar ne, bet turės progą diriguoti bendrą chorą, 
jeigu pageidaus ir bus pasiruošęs repeticijai.

Ši Lietuvių Dainų Šventė turi būti pavyzdinga mūsų 
lietuviškam meno veikimui kiekvienoj kolonijoj ir turi 
būti pademonstruotas lietuviškas menas. Todėl pagei
daujame, kad išvengtumėte, kiek galima, vertimų iš 
kitų tautų. Toliau, praneškite, kaip anksti galima prieš 
birželio 15 d., kad būtų galima sutvarkyti programą iš 
anksto, kad visi turėtų progą pasirodyti. Taip ruoš
damiesi, planuodami iš anksto, galėsime numatyti pro
gramos turinį ir laiką, skiriamą iš anksto, kad Festivalis 
praeitų sklandžiai ir kad jis būtų meniškai ir estetiškai 
turiningas.

Taipgi prašome prisiųsti pasveikinimus suvažiavi
mams ir dainų festivaliui. Mes taipgi paskubomis ruo
šiame spausdinti programą ir norėtume jon įdėti skel
bimus bei sveikinimus. Siųsdami sveikinimus, pasisaky
kite, ar tai taikoma programai, ar šiaip sveikinimai 
suvažiavimui.

Programoje skelbimas—$25 už puslapį. Žinoma, ga
lima užimti ir mažiau.

Mildred Stensler, LMS Centro Sekretorė

Iš laiškų
Mielas Drauge Rojau!

Tai štai vėl skaudi mir
tis. Vis negaliu užmiršti 
mūsų bendro pažįstamo B r. 
Pranskaus - Žalionio, kuris 
tokią staigmeną mums su
teikė, kad teko jį laidoti ge- 
žės 9 d., kada minėjome 
Pergalės džiaugsmą.

Grįžęs į Lietuvą jis labai 
daug padarė, ypač pasirū
pinęs išleisti daugelio senes
nių rašytojų, o taip pat 
Maskvoje ir kitur Sąjun
goje dirbusių rašytojų kū
rinius. Gerai, kad jis su
spėjo parašyti savo memu
arus, kurie yra vieni įdo
miausių ir vertin g i a u s i ų 
tarpe paskutiniu laiku išė
jusių.

O kaip skaudu laidoti 
draugą, kada dabar visu 
smarkumu pradėjo reikštis 
gamtoje pavasaris, k u ris 
šiemet gerokai užtruko.

Nuoširdžiai sveikinu Jus 
abu su Ievute. Karštas la
bas dienas ir geriausius lin
kėjimus prašau perduoti vi
siems draugams ir pažįsta
miems.

Justas 
Vilnius, 1964-V-ll

Cherry Hill, N. J.
Gerbiama Administracija: 

Mano mylima žmona Mar- 
celytė g a u d a v o laikraštį 
“Laisvę” jos vardu. Čia 
randate čekį, prašau siun
tinėti mano vardu.

Jau 8-as mėnuo baigiasi, 
kai mirė mūsų mylima žmo
na, motina Marcelytė. Mirė 
rugsėjo (Sept.) 29 d., 1963 
m. Mes ją mylėjome ir gel- 
bėjome kiek galėdami, bet 
mirtis ją atskyrė nuo mūsų. 
Liekame liūdesy, Vladas 
Walsky, vyras, Stella, duk
tė.

Susitiksim šeštadienį, Konstitucinėm laisvėms
gegužės 23 d.

Suzanos Kazokytės išleis
tuvių bankete žada atsilan
kyti svečių iš toliau, tad 
būkime šiame bankete, kur 
bus galima atlikti ne tik 
linkėj imtis S u z a n a i, kad 
gražiai praleistų dienas sa
vo pasirinktuose naujuose 
namuose, bet galėsime pasi
kalbėti su svarbiais sve
čiais.

Meninė p r o g r a m a bus 
įvairi—apart garsintų dai
nininkų bus ir viena kita 
staigmena. /

Elena Brazauskiene
Dainuos programoje

Tokiu būdu pasimatysime 
6 vai. vakare, “Laisvės” sa
lėje, šeštadienį, gegužės 23 
d. Klubietės širdingai kvie
čia visus.

ginti susirinkimas
Piliečių komitetas konsti

tucinėms laisvėms ginti 
ruošia svarbų, didelį masi
nį susirinkimą didžiulėje 
Town Hall salėje Manhat- 
tane. Tai bus birželio 4 d. 
Programa susidės iš pra
kalbų ir meninių išstojimų. 
Komitetas skelbia, kad šio 
susirinkimo tikslas bus pra
dėti mobilizaciją Amerikos 
visuomenės už atšaukimą 
McCarrano įstatymo ir pa
spaudimas politinių partijų 

r>bei grupių; kad jos šiemet 
savo rinkiminėse platfor
mose aiškiai pasisakytų už 
konstitucinių laisvių išlai
kymą ir gynimą. Vadinasi, 
mitingo tikslas labai gar
bingas. Reikia tikėtis, kad 
didižulė Town Hall ąalė bus 
užpildyta.

j Įžanga tik 99 centai. Mi
tingas įvyks 8 vai. vakare.

Šis konstitucinėms lais
vėms ginti komitetas susi
deda iš žymių visuomeni
ninkų bei .veikėjų. Jo sekre
toriaus pareigas eina Miri- j 
am Friedlander., Jis turi 
skyrius visuose didmies- 

, čiuose.
Rep.

Padėkos žodis KRISLAI
Širdingai dėkoju drau

gams ir draugėms už manęs 
aplankymą ligoninėje, taip
gi ir visiems tiems, kurie 
prisiuntė korteles su gra
žiais linkėjimais, kad grei
čiau ir sėkmingiau pasveik
čiau.

Ačiuoju ir “Laisvės” leidė
jams už suteikimą vietos 
laikrašty žiniai apie mano 
susirgimą. Vienu žodžiu: 
labai ačiū visiems!

Juozas Kasmočius

Laiškanešiai gaus purškalo 
gintis nuo šunų įkandimo
Pašto generalinis virši

ninkas Jonas Gronowski sa
kė, kad paštas išleis apie 
$90,000 aprūpinti laiškane
šius su aštriu, bet nepavo
jingu purškalu.

Kapsulė bus nešiojama

Tąsa iš 1-mo pusi, 
dalykai stovi su mano pilie-^ 
tybės gynimo byla. Tą 
susirūpinimą jie parodo 'gavu
siomis aukomis apsigynimo 
komitetui. Ir už tai, brangie
ji draugai, leiskite man jums 
nuoširdžiai padėkoti.

O bylos reikalai stovi ši
taip: Mūsų advokatai įteikė 
federaliniam teisėjui reikala
vimą, kad jis atmestų ir išmes
tų valdžios pasimojimą mane 
nupilietinti, kaipo nepagrįstą, 
neteisingą, kerštu ir politi
niais sumetimais paremtą pa- 
simdjimą. Teisėjas išklausė 
argumentus iš abiejų pusių. Po 
kiek laiko dar buvo pakvietęs 
mūsų advokatus k a i k u r i ų \ 
klausimų paaiškinimui. Bet 
savo nuosprendžio dar neda
vė. Jo bile dieną laukiama.

Advokatai sako, kad, pa
prastai, tokiose bylose to^'ie 
nuosprendžiai būna padaromi 
į savaitę kitą. Kodėl šis tei- 

, nežinia...prie diržo, kad laiškanešys I s^ias nesiskubina, 
galėtų greitai, nutverti ir
paleist šuniui į . snukį tą ^as Ben Bella gražiai pavie-

Alžyro prezidentas ir va-

* skystį. Laiškanešiai bus ap- šėjo Tarybų Sąjungoje, 
rūpinti tuo skysčiu 6,000 i 
miestų, per visą šalį, šią va
sarą.

5 Pašto viršininkas sakė, 
jog bandymas parodė 84 
procentus sėkmingumo.. Jis 
pridėjo, kad dalinas nepasi
sekimas buvo dėl to, kad 
laiškanešiai nesuspėjo iš-

Da
bar Tarybų Sąjungos p re ind
ras Chruščiovas lankosi Eįrp- 
te. Abiejų viešnagių tikslas 
sustiprinti taikos reikalą ta
me pasaulio kampe. Viskas 
rodo, kad ši misija bus labai 
sėkminga.

Kas norite važiuoti
traukt prietaisa su skysčiu J Wnvrnclnr Maeo ?
ar nepataikė į šunį. 1 nOlCCbier, ITldSb..

Reikia gelbėti 
Amerikos indėnams 
■f

Washingtonas. — Sena
torius H. H. Humphrey sa
ko, kad pasiremiant prezi
dento Johnsono pareiški-

• mu, kad reikia kovoti prieš 
skurdą, tai pirmoje vietoje 
reikia gel b ė t i Jungtinių 
Valstijų indėnams.

Jungtinėse Valstijose yra 
apie 400,000 indėnų. Jų var
gas ir skurdas labai didelis. • kyta: 
Daugiau kaip pusė jų netu-; nas Svenešė yra skolingas 
ri darbo. Ir kada dirba, tai ,Lietuvos karaliaus auk- 
indėnų įplaukos yra tris j šakaliui (aurifabro re- 
kartus mažesnės, kaip bal- ’ gis Leitoviae) Jakobui 8

Trylikto amžiaus 
auksakalys

Iš Gedimino laikų žino
me, kad jis 1323 m. kvietėsi 
į Vilnių įvairių amatininkų 
ir meistrų. Yra dar senes
nis dokumentas, kuriame 
kalbama apie Lietuvos ka
raliaus auksakalį. Seniau
siose 1286—1345 metų Ry
gos miesto tarybos skolų 
užrašymo knygose pasa- 

“1292 metai. Joha-

Gerbiamas Drauge 
Redaktoriau!

I Atleiskite, kad aš drįstu 
j u s trukdyti. D r ą s u m o 
įgavau, nes kartą teko ma
tytis, kada buvote. Lietuvo
je 1959 m. Tuomet buvo ir 
mano dėdė Domininkas Ju- 
sius, kurio dabar jau nebė
ra gyvųjų tarpe. Jis mirė
1963. V? 13.

Tad ta proga, prašyčiau 
jūsų redaguojamame laik
rašty “Laisvė” pareikšti 
užuojautą jo sūnui Edvar
dui Jusiui, sūnaus žmonai, 
ir anūkei Laurai jo mirimo 
meti nėję sukaktyje nuo 
brolėno Leono Rudinsko, jo 
žmonos Bronislavos, jo du
kros Violetos, jo sūnaus 
Egidėjaus.

Leonas Rudinskas
1964. V. 13
Lietuva, Kupiškio rajonas,

Julia Šimkus, brooklynie- 
• te, rašo iš Rio de Janeiro, 
Brazilijos.. Sako, miestas 
gražus, jai patinka, ir pri
mena, kad šio mėnesio pa
baigoje ji grįš atgal į na
mus, į Brooklyną.

Pekinas. — Kinija pirko 
iš TSRS keleivinių lėktuvų 
“11-18”, kurie gali vežti 
nuo 84 iki 110 keleivių.

tųjų 'žmonių. Konservacijos 
srityse stoka mokyklų, to
dėl labai daug yra beraščių.

Jungtinėse Valstijose vi
dutinis žmonių gyvenimas 
yra 68 metai, o indėnų tik 
42.

markes ir Jakobas Sevene- 
šė 9 markes ir pusę. Jei tas 
'auksakalys numirtų, tai 
minėtuosius pinigus ati
duos jo broliui Vichmanui. 
Jei gi ir Vichmanas numir
tų, tai pono Svederio nuro-

^lymu atiduos dievui”.
Kurio Lietuvos karaliaus 

auksakalys čia minimas, 
sunku pasakyti. Vyten i s 
pradėjo Lietuvą valdyti 
1295 m. Gal tai buvo met
raštininko Ūusburgo mini
mas Vytenio tėvas Pukuve
ras? O gal Livonijos ma
gistro 1290 m. lapkrčio mė
nesį rašytame laiške pami
nėtasis “karalius Butegei- 
dis”? Tai šiandien sunkiau 
nustatyti, negu 1292 metų 
Lietuvos “karaliaus auksa
kalio” vardą.

Pijus Petrauskas
atsisveikino NeW lOrk^ (problema su šunų. įkandi- terio Aido choras rengiasi

Pijus Petrauskas gegu
žės 16-tą išvyko gyventi ant 
ūkio pas brolio dukrą. Jis 
gyveno ilgus metus New 
Yorke. Buvo dažnus paren
gimų dalyvis, matomas iš
stojus vaidyboje, gaidų per
rašinėjimo darbuose, narys 
kultūrinių organizacijų;

Paskiausiu laiku jis sir-! 
go, dėl to sueigose’ mes jo 
pasigesdavome. Jis turėjo 
dvi operacijas, neteko ko
jų... Jo padėtis susivedė 
taip, kad jam reikalingą 
priežiūra. Jo brolis dalykus 
patvarkė Pijaus naudon, 
kad jis mano gyventi pas 
savuosius.

Pijaus išleisti į nauja vie
tą susirinko grupė bičiulių. 
Pakėlė jo garbei tostą, pa
linkėjo geros sveikatos ir 
sėkmės naujoje vietoje gy
venti. Gaila, kad maža 
grupė bičiulių tegalėjo su
sirinkti. Pi j aus bute tik tiek 
tilpo, o eiti kur į erdvesnę 
vietą sąlygos nebuvo tinka- 

imos. Susitikimas praėjo 
_  12-kos i šeimyniškai.

Dalyviai žinodami, kad 
Pijus turi talentą rašyti, iš-

Valdyba
Mr. Gronowski sakė, kad Kaip jau žinoma, Worces-

Išgirskime K. 
Karosienę

Antradienį, gegužės 26 d.. 
“Laisvės” salėje, 7 vai. va
kare, išgirsime K. Karosie- 
nės raportą iš moterų de
monstracijos už taiką net 
keliuose Europos miestuose.

Nesigailėkime laiko at
vykti — juk K. Karosie- 
nė, turėdama tik vieną die
ną laisvą Niujorke, apsiėmė 
praleisti su mumis. Taigi, 
mes parodykime, kad įver
tiname tai, ir dalyvaukime 
prakalbose.

Šiame susirinkime turė
tų dalyvauti kiekvienas 
žmogus, trokštantis taikos. 
Niujorko Moterų Klubas 
kviečia visus. Įėjimas ne
mokamas.

mais nėra juokų dalykais, 
nes 7,000 pašto darbininkų 
buvo įkąsta praeitais me
tais ir kainavo apie $1 mili
joną iš darbo išlikimai, me
dicinos ir skausmingas gy-

gražiai atžymėti savo nje- 
ninės veiklos 50 metų ’ 
kaktį su iškilmingu koncer
tu.

Brooklyno Aido choras 
organizuoja važiuotojus.

dymas nuo pasiutimo. Tai Kurie norėtumėt važiuoti,
toks pašto pranešimas.

Tiems piktiems šunims, 
į ką be antsnukių, reikė- 
1 tų duoti purškalą daug 
stipresnį, o ką gatvėmis 
laksto palaidi, tiems rei
kėtų jiems visiems padaryt 
“pykšt”, tada nereikėtų iš
leist $90,000 apsaugai laiš
kanešiu, v

N.

prašomi greitai užsisakyti 
vietą pas J. Grybą, paskam
binant į “Laisvę” MI1-68^. 
Kelionė kainuos tik $5 
meniui.

Koncertas įvyks gegužės 
24 d. Išvažiuosime nuo 
“Laisvės” 8 vai. ryto. Į na
mučius sugrįšime 11 valan
dą vakare.
Lauksime užsisakymų.

Valdyba

Berniukas slapstėsi 
11 parų P. parodoje

New Yorkas. ■ 
metų berniukas Dominick 
Tucci per 11 parų slapstėsi

KAPŲ VANDALAI
New* Yorkas. — Policija 

areštavo penkis jaunuolius: 
brolius Paul ir George 
Frank, Petrick Mitchell, 
John Thomas ir Peter Mud- 
ry. Visi yra tarp 16 ir 19 
metų amžiaus. Jie išvartė 
ir daugumą sudaužė 50 ant
kapių ant Pelham kapinių. 
Nuostolių padarė virš 
$5,000.

Pasaulinėje parodoje. Ko- reiškė pageidavimą, kad jis
dėl jis tą darė, tai ir pats 
negali atsakyti, pradžioje 
apimtas žingeidumo, o pas
kui, sako, kad bijojo tėvų 
bausmės.

Maistui jis “išžuvauda- 
I vo” pinigus iš Unisphera ir 
kitų prūdų, kur lengvati
kiai, “laimės” ieškodami, 
meta pinigų. Sakė, kad 
kiekvieną naktį jis ištrauk
davo apie $5. Gulėjo, kur 
pasitaikė, pasislėpęs pavil
jonuose.

Pagaliau, buvo suimtas. 
K^da grįžo į namus, tai tė
vai ir seserys jį išbučiavo.

Sveikina iš tolimos 
šalies

Lilija Kavaliauskaitė ga
vo atviruką nuo. sesers 
Margaretos. Ji šiuo laiku 
vieši Jaltoj—(Crimea). Ji 
važinėja po Europą, buvo 
Maskvoje, vyks į Paryžių ir 
lankysis dar ir kitose įdo
miose. vietose. Rašo, kad 
kur tik buvo, visur matė 
įdomių vaizdų—gražių vie
tų. Ji sveikina ir kitus pa
žįstamus lietuvius. L.K.

parašytų savo atsiminimus 
į mūsų spaudą. Pijus, atsa
kydamas į pageidavimą, at
siliepė teigiamai. Jei jo svei
kata leis, sulauksime iš jo 
plunksnos raštų.

Atsisveikindami pareiškė
me: iki smagaus kito pasi
matymo, mielas drauge Pi
jau!

Dabar jis gyvena: Center 
St., Prospect, Conn., 06712. 
Bušai eina iš New Hąven ir 
Waterbury miestų.

Vienas Dalyvių

2,000 PIKIETAVO
New Yorkas. — Apie 

2,000 International Long
shoremen prieplaukų darbi
ninkų pikietavo B^ooklyno 
prieplaukas. Jie protestavo 
prieš Chenango tavorinių 
vagonų baržomis pristaty
mą į prieplauką.

New Yorkas. —Sulaukęs 
70 metų amžiaus mirė D r. 
Norman Treves, Vėžio ligų

AR IŠGELBĖS PISOS 
BOKŠTĄ- VARPIN YčIĄ ?

New Yorkas. — 1963 me
tais vienuolikos lėkt u v ų 
kompanijų lėktuvai perga-t 
beno virš 74,000,000 keliau
ninkų.

New Yorkas. — Harleme

Svarbi diena jau netoli
Visų Tautų piknikas jau 

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

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

OZONE PARK, N. Y.
Direktorių Susirinkimas \
Kooperatinės Spaudos B^ • 

vės Direktorių Tarybos regu
liarus posėdis šaukiamas šį 
pirmadienį, gegužės 25 d., 
“Laisvės” salėje, 7:30 vakaro.

Direktoriai prašomi neuž
miršti.

Sekretorius

HELP WANTED MALEI v •
Daugelis paveiksluose bus moterys reikalavo vaziuo- 

matę krypstantį Pisos bok
štą, kuris yra Italijoje. Vė
lesniu laiku rašo, kad jo iš
gelbėjimui yra reikalinga 
$3,000,000. .

6 l

Pisos bokštas - varpinyčia 
buvo baigta statyti 1350 
metais. Ji yra astuonių 
aukštų—175 pėdų. Per dau
gelį metų bokštas krypsta 
į vieną pusę po colį kiekvie- 
neriais metais. Dabar jis 
jau tiek yrą pakrypęs, kad 
yra pavojus jo nuvirtimo. 6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt., gegužės (May) 22, 1964

tės lempos. Policija išprovo
kavo susirėmimį. 11 mote
rų ir jaunuolių areštavo.

Washingtonas. .— Prezi
dentas Johnsonas paskyrė 
John P. Lewisą tvarkyti pa
galbą Indijai.

Jakarta. —Indonezija na
cionalizavo didžiausią ang
lų P&T Lands gumos’ir ar
batos plantaciją.

WELDER

Experienced on 
Truck Bodies

Good Pay. Plenty of Overtime
TW. 8-8385.

(40-42)

WOODWORKER Ik

Experienced on f
Truck Bodies '

Good Pay. Plenty of overtime.
TW. 8-8885

(40-42)

I




