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Laimėjo, bet kas dabar? 
Senatorius atsako 
Gražiai užpelnytas

didelės daugu-

Anglijos kapi- 
to nė vienas

pagerbimas
Ir jis nebeiškenčia 
Kam jis atstovauja? 
Tikra komedija

— Rašo A. Bimba —

Niekas neabejojo, kad Ang
lijos darbiečiai rinkimus lai
mės. Tik buvo klausimas: 
kokia dauguma? Vargiai kas 
tikėjosi tokios 
mos.

Bet, žinoma, 
talizmui dėlei
plaukas nenukris nuo galvos. 
Darbiečiai šaukiasi socialis
tais, bet jie net nedrįsta susi
doroti su monarchija — ta 
kvaila senovės liekana.

Šiuo laiku darbiečių valdžia 
labai entuziastiškai užsieninė
je politikoje šoka pagal mū
sų prezidento Johnsono muzi
ką. Rinkimuose pre m j e r a s 
Wilsonas suprakaitavęs smer- 

< kė tuos, kurie kalba apie 
Vietnamo karo baigimą.

Vadinasi, didelis darbiečių 
laimėjimas nieko nei pačioje 
Anglioje, nei pasaulyje nepa
keis. Stebuklai būtų, jeigu, 
laimėję rinkimus, darbiečiai 
imtų ir pakeistų savo fiziono
miją.

Aną dieną pasiunčiau laišką 
Senatinio Užsieniniais Reika
lais Komiteto pirmininkui se
natoriui J. W. Fulbright, pa- 
girdamas jį už pasisakymą 
prieš Vietnamo karo plėtimą. 
Senatorius atsako:

“Your words of approval 
are very encouraging and I 
appriciate your taking the 
trouble to let me know 
that you s upport my posi
tion. You can be sure that I 
will continue to do everything 
I can to prevent the war from 
widening.”

Labai svarbu laiškais ir at
virukais senatorius ir kongres- 
manus paraginti, kad jie pri
verstų vyriausybę baigti šį. 
baisų karą.

Pastebėjau, kad didelė ge
ros valios įžymių amerikiečių 
grupė ruošia Herbertui Ap- 
thekeriui pagerbtuves. T a i 
įvyks balandžio 28 d. Manhat- 
tane Hilton Kotelyje. Neži
nau šiuo tarpu kito Ameriko
je veikėjo ir marksisto, kuris 
būtų geriau nusipelnęs didelį 
pagerbimą už Apthekerį. Be 
kitko, jis yra daugelio gerų 
pažangių knygų autorius. Sa
ko, pagerbimas ruošiamas ry
šium su pasirodymu jo 
osios knygos.
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Anglijoje rinkimus 
laimėjo darbiečiai

Londonas. — Kovo 30 
dieną įvyko rinkimai į Ang
lijos parjamentą. Buvo ren
kama 630 atstovų. Rinki
mus laimėjo darbiečiai, nes 
jie gavo daugiau kaip 363 
vietas į parlamentą. Kon- 
servatyvai gavo 253. Kitos 
partijos turės tik po keletą 
atstovu.

Prieš rinktinius darbie
čiai parlamente turėjo 315 
atstovų, konservatyvai — 
304, liberalai — 10, o kitos

partijos po mažiau.
Numatoma, kad dabar 

darbiečiai ir vėl sudarys sa
vo valdžią, kuri šalį valdys 
per ketveris ar penkeris 
metus.

Kodėl Anglijos žmonės 
masiniai parėmė darbiečių 
kandidatus, bus i š a i š- 
kinta ateityje. Komentato
riai sako, kad darbiečiai 
stabilizavo Anglijos finan
sus, ir jie daugdiau rūpinosi 
žmonių sveikatos reikalais.
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METAI 55-ieji

Alkani Indijos žmones ir 
Jungi. Valstijų pagalba

Saigone išsprogdino
svarbų JAV centra' i

Washingtonas. — Po ap-1 tus, laiko juos miškais 
silankymo Indijos premje- savo pasilinksminimo vieto- 
ro Indiros Gandhi JAV pre- mis.
zidentas Johnsonas kreipė
si į Kongresą, ragindamas čiuota, kad Indijoje^ yra 
paskirti Indijos žmonių pa- 250,000,000 hektarų (hekta-

Pietų Vietname 
nauji įvykiai

Saigonas. — Pietų Viet
namo liaudiečiai nušovė du 
JAV lėktuvus ir du malūn
sparnius.

Virš 200 JAV kareivių iš 
raitelių divizijos buvo pa
kliuvę j vietnamiečių spąs
tus. Bet sakoma, kad jie 
prasiveržė iš apsupimo.

Saigone demonstravo virš 
2,000 budistų. Jie nešė pla
katus su užrašais: “Mes ne
sutinkame su karu prieš 
komunistus... Mes priešingi 
JAV invazijai... Met norime 
savo šalies politinės ir eko
nominės laisvės”.

TSRS IššOVe “LUNĄ” 
LINKUI MĖNULIO

Maskva. — TSRS erdvių 
užkariavimo jėgos iššovė 
“Luna-10” linkui Mėnulio.

Kaip žinia, “Luna-9” sėk
mingai pasiekė Mėnulį ir 
ant jo nusileido. “Luna-10” 
tikslas bus vėliau paaiškin
tas.

Kviečia komunistus 
prie vienybės

Maskva. — Šiaurės Viet
namo prezidentas Hp Chi 
Minh prisiuntė laišką TSRS 
Komunistų partijos suva
žiavimui. Tarpe kitko, jis 
rašo:

“JAV imperialistų kari
niai veiksmai sudaro pavo
jų ne tik pietryčių Azijos 
žmonėms, bet meta iššauki
mą visoms socialistinėms 
šalims.

Didelis pavojus reikalau
ja visų broliškų Komunistų 
ir Socialistų partijų, kaip'ir 
jėgų už taiką ir demokrati
ją, ' vienybės n u galėjimui 
imperialistų Vietname ir iš
gelbėjimui pasaulinės tai
kos”. '■

Maskva. — TSRS Komu
nistų partijos suvažiavime 
aštriai yra kritikuojami ra
šytojai ir žurnalai už nu
krypimus. Daugiausiai kri
tikavo žurnal u s “N o v y 
Mir”, “Jasnost” ir Ivano 
Maiskio atsiminimus.

IŠ VISO PASAULIO
Sakoma,Montrealis.

kad vokietė Gerda Munsin- 
ger, apie kurios “meilę” 
daug spauda rašė, ketina 
savo pasakojimus parduoti 
spaudai ir gauti $100,000.

Budapeštas. — Kardino
las Mindszenty jau 10 me-

Atsiminkime, kokia sensaci-1 tų, kai sėdi užsidaręs JAV
ja buvo, kai jo dukra, Miss 
Bettin Aptheker, Kalifornijos 
universiteto studentė, viešai 
pareiškė, kad ji priklauso 
Amerikos Komunistų Partijai 
ir tuo labai didžiuojasi.

ambasadoje, tai yra nuo 
• kontrrevoliucinio sukilimo.

Dabar jis jau yra 74 metų 
amžiaus.

Pekinas. —Kinija atmetė 
Johnsono pasiūlymą apsi
keisti korespondentais ir 
mokiniais, kol JAV laikosi 
agresyvės politikos prieš 
Kiniją.

Raketieriai iš VLIKo rauna- 
si už plaukų dėl Lietuvos že
mėlapio, dėl Lietuvos rubežių. 
.Neseniai VLIKas “nustatė vi
sus Lietuvos rubežius,” bet jie, 
matyt, labai nepatinka Kana
dos senam vaduotojui ir “Ne
priklausomos Lietuvos” bosui 
Jonui Kardeliui.

“Visų pirma, klausimas, ari
VLIKas tokiam nutarimui tu-j banko $2,000 ir nešdama į 
ri kokią teisę?
Kardelis.

“Kokia teise daa b r t i n i s 
VLIKas, kurio daugumą suda
ro Amerikos piliečiai, gali 
keisti VLIKo, kurio nariai bu
vo visi Lietuvos piliečiai, nu
tarimus ir nusistatymus?”

San Francisco. Calif. —
Mrs. K. Nichols išsiėmė iš

— šaukia i kitą pametė.

Irako val-Beirutas.
džia areštavo 12 karininkų. 
Sakoma, kad susekė jų suo
kalbį prieš valdžia.

Alexandria, Va. Su-
Dabartinis Liet. Susiv. Ame- laukęs 70 metų amžiaus mi- 

rikoje (S L A ) organo “Tėvy- rė JAV generolas S. R.
(T$sa 6 pusi.) LMickelsenas.

i'.

Washingtonas. — Liepos 
mėnesį Rochesteryje įvyks 
10-tas Wamen’s Internatio
nal Association Kongresas. 
Dr. Mathilda Vaschak sako, 
kad Jungtinėse Valstijose 
yra labai mažai moterų 
daktarų.

Ji pareiškė, kad Tarybų 
Sąjungoje iš 446,000 dakta
rų moterų yra daugiau 70 
procentų.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Indira Gandhi 
jau išskrido į Jungtines 
Valstijas. Kelyje ji apsistos 
Tarybų Sąjungoje, Prancū
zijoje ir Anglijoje ir pasi
tars su tų šalių valdžiomis

Bona. — Lenkija neįsileis 
iš Vakarų Vokietijos vys
kupų į katalikybės 1,000 
metų sukakties minėjimą.

Washingtonas. — JAV 
valdžia paliuosavo iš strate
ginio rezervo 200,000 tonų 
vario. Rezerve pasiliko dar 
410,000 tonų.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija ir Kinija pasirašė pre
kybos sutartį.

Saigonas. — Kovo 31 die
ną vietnamiečiai išsprogdi
no viešbutį “Victoria”, ku
riame buvo Jungtinių Vals- 
centras. Viešbutis yra 9 
aukštų, paprastai, jame bū

ras apie du ir pusė akro) j va apie 200 JAV militarinių 
tinkamos žemdirbystei že- Į žmonių.
mės, bet dabar dar tik 131,- 
250,000 hektarų jos apdir
ba. Ir tos dar dideli plotai 
yra stambių žemvaldžių 
rankose, kurie vietoje mais
tinių javų, augina šieną, nes 
jie turi tūkstančių raitelių 
armijas.

1948 metais parlamentas 
priėmė įstatymą, kad val
džia išpirktų iš stambių 
dvarponių žemę ir ją duotų 
išmokėjimo sąlygomis žem- j 
dirbiams. bet gyvenime re-
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galbai bilijoną dolerių.
Yra sakoma, kad tas bili

jonas dolerių turės padeng
ti ir tą JAV kreditą, ką In
dija jau yra gavusi kvie
čiais ir kitokiu maistu.

Sakoma, kad Indijai 
bus suteikta 200,000 
kukurūzų, 125,000,000 
rų džiovinto pieno, 150,000,- 
OOOsvarų daržovių aliejaus, 
700,000 beilių medvilnės ir 
apie 4,000,000 svarų tabako.

Indija yra antroji milži
niška šalis Azijoje. Ji uži
ma 1,261,600 kvadratinių 
mylių plotą ir turi apie 
500,000,000 gyventojų.

Sakoma, kad pereitais | dimui prieštdrauja žemval-

dar

sva-

Pilnų davinių apie aukas 
dar nėra, bet žinoma, kad 6 
žmonės buvo užmušti, sa
koma, jų tarpe 3 vietnamie
čiai, ir apie 100 sužeista.

Dar nėra ir smulkmenų,■4,

Suokalbis nepavyko, 
nors du nužudė

Havana. — Kada lėktu
vas pakilo į orą, tai suokal
bininkas A. B. Cueto nušo-

forma labai, mažai pasistu- vg lėktuvo kapitoną Alva-
mėjo pirmyn, nes jos prave- rezą ir sargą E'. R. Diazą, 

o lakūnui A. F. Perezui įsa-
metais Indijoje sausra irgi džiai ir provincijų valdžios, skristi i Miami, pas Ku-
pakenkė javų derliui. Gali
mas daiktas, kad tame yra 
labai daug tiesos. Ten nuo
latos stoka vandens. Šalyje 
yra apie 100,000 šulinių 
apdrėkinimui laukų ir pie
vų.

Bet Indijos žmonių nelai
mė yra ir tame, kad nuo se
nų laikų ten viešpatauja 
šimtai visokių didelių feo
dalų (princų), kurie valdo 
geriausius šalies žemės plo-'

, Alkanus ir badaujančius 
privalo visi gelbėti. JAV tu
ri tam pakankamai maisto, 
bet klausimas, ar Indija pa
galba gaus be politinių są
lygų? Indira Gandhi, būda
ma Washingtone, jau neaiš
kiai pasisakė reikalu JAV 
intervencijos i Vietnamą. Iš 
Pakistano ir Kinijos ateina 
žinių, kad yra žmonių, ku
rie siekia pabloginti Indijos 
santykius su kaimynais.

bos pabėgėlius.
Lakūnas sutiko, bet suo

kalbininką apgavo. Jis vie
toje Miami, pasuko lėktuvą 
ir nusileido Havanoje.

Suokalbininkas Havanos 
srityje pasislėpė, bet var
giai jis išvengs arešto.

kaip buvo įvykintas pasi
kėsinimas, nes buvę sargy
boje žmonės nušauti. Kapi
tonas A. C. Kuntze, kuris 
tai matė, sako, kad liaudie- 
čiai atvažiavo sunkvežimy
je, atidengė ir automatų 
ugnį į sargus. Dalį sargų 
nušovė, kiti leidosi bėgti. 
Tada sunkvežimis privažia- 
vi prie viešbučio durų.

Grupė vietnamiečių mėtė 
granatas skersai gatvę nuo 
“Viktoria” viešbučio į Pietų 
Vietnamo policijos centrą.

Po to sunkvežimyje įvyko 
baisus sprogimas. Manoma, 
kad ten buvo apie 200 svarų 
sprogstančiosios m e džia- 
gos. Sunkvežimis subyrėjo 
i šipulius. Sprogimas suar 
dė du apatinius namo aukš
tus, išdaužė langus viršuti
nių. Dvidešimt penki ambu- 
lansai sužeistus gabeno į li
gonines.

Tai antras panašus Viet
namo liaudiečių užpuolimas 
Saigone ant JAV militari- 
nių jėgų centro. Pereitą 
gruodžio mėnesį jie pana
šiai išsprogdino kitą cent
rą, kuris buvo “Metropole” 
viešbutyje.

PREZIDENTAS APIE 
KARĄ VIETNAME

Washingtonas. — Prezi-| 
dentas Johnsonas sako, kad 
Vietnamo liaudiečiai turi 
237,000 militarinių žmonių 
ir partizanų. Pietų Vietna
mas turi beveik 700,000 vy
rų armijoje, JAV jėgų da
bar yra 230,000, bet iki me
tų galo bus 400,000

Nuo pradžios 1966 metų 
JAV Vietname neteko 2,762 
žmonių užmuštais, nuo ligų 
mirusių 185, sužeistais 14,- - 
100 ir apie 300 dingusiais.

LENKIJOS VADO 
PAREIŠKIMAS

Maskva. —- TSRS Komu
nistų suvažiavime Lenkijos 
vadas Vladislovas Gomulka 
sakė: “Dabartinė tarptauti
nė padėtis reikalauja, kad 
visos socialistinės jėgos 
būtų tvirtai apsivienijusios. 
Tai pamatinė sąlyga, kad 
socialistinės šalys darytų 
įtaką tarptautiniuose įvy
kiuose.” '

“PRAVDA” APIE KINUS
Maskva. — D i enraštis 

“Pravda”, rašydamas apie 
Kinijos komunistus, kurie 
užsipuola ant TSRS komu
nistų, sako: “Kam yra nau
dos iš kinų komunistinio ju
dėjimo skaldymo ? • Kam jie 
tą judėjimą skaldo? Prieš 
ką jie siekia savo pasekėjus 
vienyti?

Jakarta. — Didelė grupė 
Kinijos ambasados narių 
jau išvažiavo.

Iš TSRS komunistų 
suvažiavimo

Maskva. — Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
suvažiavime buvo pareikš
ta, kad partija niekados ne
grįš prie asmens kulto įsi- į 
galėjimo.

Delegatas iš Gruzijos kri
tikavo I. M. Maiskio atsimi
nimus, kuriuose M a iškiš 
vienpusiškai rašė apie Sta
liną.

Broliškų partijų delega
tai, kurių yra apie 1,000, 
pasisakė remią TSRS Ko
munistų partijos poziciją 
prieš kinų komunistus. 
Daugelis iš jų kalbėjo 
tarptautinę komunistų 
nybę.

Į MĖNESĮ DRAFTUOS 
DAR 34,600

Washingtonas. — JAV 
Gynybos departamentas pa
skelbė, kad gegužės mėnesį 
į militarinę tarnybą bus pa
šaukta 34,600 jaunuolių.

Balandžio mėnesį yra 
šaukiama 21,700 jaunuolių.

Kaip matome, vis dau
giau jaunuolių atitraukia 
nuo mokslo į armiją.

VISUS AUTOMOBILIUS 
REIKĖS INSPEKTUOTI
Albany, N. Y. — Kovo 29 

dieną gubernatorius Rocke- 
felleris pasirašė automobi
lių reikalais naują įstaty
mą.

Dabar New Yorko valsti
joje , su spalio 1 diena, tu
rės būti inspektuojami visi 
automobiliai, kaip seni, taip

I ir nauji.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

u z 
vie-

“KEISTI KINAI 
KOMUNISTAI”

Maskva. — TSRS Komu
nistų partijos suvažiavime 
Vengrijos komunistų vadas 
Janos Kadaras sakė: “Keis
ti kinai komunistai, kurie 
nuduoda esą marksistais- 
leninistais, o tuo pat metu 
drumsčia tarptautinę at
mosferą, skleisdami prieš- 
tarybinius sentimentus”.

Jis sakė, kad JAV inter
vencija Vietname turėtų vi
sus komunistus dar dau
giau apvienyti.

Santo Domingo. —Buvęs 
Dom i n i k o s prezidentas 
Juan Bosch sako, kad prie
šai jam primeta komuniz
mą, siekdami pasmaugti de
mokratiją.

Washingtonas. — JAV 
Darbo departamentas skel
bia, kad nuo 1951 metų pra
gyvenimo reikmenys p a- 
brango beveik 12 procentų.

New Yorko miesto Con
sumer Price Index viršinin
kai sako, kad pragyveni
mas pabrango beveik 15 
procentų.

BONA. — Prieš kiek lai
ko Vakarų Vokietija sutiko 
Kinijoje pastatyti plieno 
gaminimo fabriką už $87,- 
000,000.

Dabar dvi vakarų vokie
čių firmos pasirašė kon
traktą už tris milijonus do
lerių tam fabrikui pristaty
ti langams stiklus.

Maskva. — Šiaurės Viet
namo Komunistų partijos 
sekretorius Le Duanas atsi- 
šau k ė TSRS Komunistų 
partijos suvažiavime į vi
sas partijas, prašydamas 
pagalbos prieš JAV puoli
mą.

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad JAV duoda In
dijai maisto, bet tuo pat 
metu reikalauja, -kad ji 
neprieštarautų JAV agresi
jai Azijoje.

Pekinas. — Kinija sako, 
kad reakcininkų siautėji
mas Indonezijoje gali pri
vesti prie diplomatinių ry
šių nutraukimo.

Quito, Ekvadoras. —Dar
bininkai paskelbė dvie j ų 
dienų generalinį streiką.

Karačis. —Pakistano Už
sienio ministras Z. Ali 
Bhutto sako, kad Amerikos 
spaudoje buvo netiesa, kur 

rašė, būk Pakistano armi
jos dieną skraidė daugybė 
“Mig-19” lėktuvų ir dalyva
vo “T-59” tankų. Tų lėktu
vų buvo tik 4, o tankų tik 5. 
Kiti ginklai buvo JAV ga
mybos.

Saigonas. — Kovo 29 die
dą JAV dideli bombonešiai 
ir marininkai užmušė šim
tus vietnamiečių.

Washingtonas. — Pabai
goje gegužės JAV Valsty
bės sekreto r i u s Ruskas 
vyks į Suomiją.

Saigonas. — Pietų Viet
name JAV jėgas traukia 
prie Kambodžos sienos.
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Kur spyna, ten ir raktas!
NIUJORKO “MIESTO TĖVAI” surado “stebuklą”: 

girdi, vagys išvagia dešimtukus, kuriuos piliečiai sude
da į “parkinimo myterius” (parking meters), pastatyda
mi kuriam laikui savo mašinas.

Nereikia nei aiškinti, kad Niujorko gatvės pilnos to
kių “myterių”, ir žmogus, norįs valandai pasistatyti au
tomobilį tam tikroje gatvėje, turi įmesti vienai valandai 
dešimtėlį (dešimt centų). Praėjus valandai, jis ir vėl turi 
mesti kitą dešimtėlį, o jei ne, tai policija baus jį penkiais 
doleriais.

Senas žmonių posakis: “kur yra spyna—bus ir rak
tas”, Niujorke tuojau pasitvirtino. Myteriai užrakinti; 
raktus saugoja “miesto tėvai”; raktų yra daug, pritaiky
tų kiekvienam miesto rajonui. Miesto administracijos 
pareigūnai iš myterių pinigus reguliariai išima, kai jų 
randa. Taip jie skelbia. Bet ne visada randa, nes daug tų 
pinigų pasiima raketieriai-vagys. Jau žinoma, kad vagys 
pasiima tūkstančius dolerių.

Tik praėjusį mėnesį surasta, būk tūlas Charles Zam- 
bito, gyvenąs Valley Stream miestelyje, Long Island, tu
rėjęs dirbtuvėlę, kurioje padirbdavo reikiamus raktus į 
myterius. Jis buvo įkūręs ir mokyklą, kaip apiplėšti my- 
terius, kaip vogti. Žambi to, sakoma, pasislėpė, bet jo du 
“učniai” yra policijos žinioje, ir jie išplepėję daug pa
slapčių.

Kadangi “parkinimo myteriai” neregistruoja, kiek 
iš viso dešimtėlių jie priima, tai niekas tikrai nežino, 
kiek vagys pasivagia, jų, piliečių sudėtų pinigų. Bet pa
siima daug!

Sužinota, kad panašūs gengsteriai, panašiai kaip 
Niujorke, veikia ir San Franciske, ir Washingtone, ir 
Baltimorėje ir daugelyje kitų miestų. Ar jie veikia paski
rai ar visi išvien, kol kas neskelbiama, Gal gengsteriai 
turi kokią “nacionalę” mokyklą, kokį “universitetą”, ku
riame treiniruoja gengsterukus, kad sugabiau vpgtų. Il
gainiui visa tai gal paaiškės.

Didžiausios istorijoje!
SAVAITRAŠTIS “NATIONAL Guardian” (bal. 2 

d. laidoje) padarė daug maž apskaičiavimą, kas ir kur 
protestavo prieš karą š. m. kovo 25—26 dd.

Laikraštis skelbia, kad trisdešimtyje pasaulio šalių 
vyko gatvėse eisenos arba salėse mėsiniai mitingai pro
testui prieš karą Vietname.

Jungtinėse Valstijose protestai, vienokiu ar kitokiu 
būdu, buvo pareikšti 100 miestų.

Didžiausia protesto demonstracija, be abejonės, sa
ko laikraštis, buvo Niujorke—apie 50,00—60,00 žmonių 
žygiavo Penktąja Avenue Manhattane.

San Franciske demonstravo 6,500, Chicagoje—5,000, 
Los Angeles—8,000, kituose po mažiau.

Užsieniniuose miestuose taip pat buvo didelės pro
testų demonstracijos. Pav., Romoje—20,000, Paryžiuje— 
10,000 žmonių.

Kai kur žmonės, skaitydami maldas, kalbėdami po
terius protestavo.

Tai, iš tikrųjų, buvo didelis antikarinis žmonių iš- 
‘ > stojimas. Ir jei imperialistai karo Vietname nebaigs,.tai 

galima tikėtis dar didesnių protestų ateityje.

LABAI AUKŠTAI 
PAGERBTI LIETUVOS 
KOLŪKIEČIAI

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė šiomis dienomis apdo
vanojo dvyliką Lietuvos že
mės ūkio darbuotojų labai 
aukštais ordinais bei meda
liais. Už ką? Už gerą dar
bą žemės ūkyje! Ir tai pa
rodo, jog pastaruoju metu 
tarybinė vyriausybė didelį 
dėmesį skiria žemės, ūkio 
pakėlimui į aukštesnį, na
šesnį aukštį.

Apie apdovanojimus ofi
cialiame vyriausybės pra
nešime skaitome:

Už laimėjimus, vystant gy
vulininkystę, didinant mėsos, 
pieno ir kitos produkcijos ga
mybą ir paruošas, suteikti So
cialistinio Darbo Didvyrio var
dą ir įteikti Lenino ordiną bei 
“Piautuvo ir Kūjo” aukso me
dalį :

Brukui, Jonui—Kauno rajono 
“Aušros” kolūkio pirmininkui.

Dubauskui, Vitoldui — Vil
kaviškio rajono Šilupės kol
ūkio galvijų fermos vedėjui.

Galinienei, Genei — Lietu
vos žemdirbystės mokslinio 
tyrimo instituto Anykščių ra
jono Elmininkų bandymų sto
ties eksperimentinio ūkio kar
vių melžėjai.

Galvelienei, Zofijai — Pa
nevėžio rajono “Tiesos” kol
ūkio karvių melžėjai.

Jakubonienei, Michalinai — 
Lietuvos žemdirbystės moks
linio tyrimo instituto Kėdai
nių rajono eksperimentinio 
ūkio i karvių melžėjai.

J asui, Juozui — Radviliškio 
rajono Beinoravos tarybinio 
ūkio direktoriui. '

Jodenkui, Jonui — Klaipė
dos rajono Kretingalės tarybi
nio .ūkio kiaulių šėrėjui. 
, Krasauskui, Benadui — Rar 
šeinių rajono “Auksinės var
pos” kolūkio pirmininkui.

Mikštienei, Valerijai — Uk
mergės rajono Leonpolio tary
binio ūkio karvių melžėjai.

Milaševičiui, Povilui — Ro
kiškio rajono “Gegužės Pir
mosios” kolūkio pirmininkui.

Mineikienei, Stasei — Šilu
tės rajono Juknaičių tarybinio 
ūkio veršelių augintojai.

Žardeckaitei, Kristinai—Vil
niaus rajono Vilniaus žirgyno 
karvių melžėjai.

Pietų Vietnamo liaudies 
kovos už taiką

PIETŲ VIETNAME vyko didžiulės žmonių demon
stracijos. Paviršium žiūrint, jos buvo nukreiptos tik 
prieš militaristų valdžią, kuriai vadovauja premjeras 
Ky. Bet, giliau pažvelgę, surasime, jog tos demonstraci
jos yra demonstracijos už taiką.

Jau beveik kiekviename mieste demonstrantai, be 
kitko, kėlė obalsius prieš amerikiečius. Ką tai reiškia? 
Reiškia tai, kad Pietų Vietnamo žmonės nenori, kad 
amerikiečiai ten būtų, kad jie kariautų, kad jie kištųsi į 
pilietinį karą Vietname.

Demonstrantai skelbė: mes norime civilinės val
džios, o ne karinės. Jie reikalauja, kad valdžia būtų 
žmonių išrinktą, o ne jankių su vietos militaristų talka 
pastatyta. Pietų Vietnamo žmonės gerai žino: jei tik jie 
turėtų laisvę balsuoti, jei tik galėtų pilnai balotais pasa
kyti, kokios valdžios jie nori, tai išrinktų tokią valdžią, 
kuri tuojau susitaikintų su Liaudies Fronto valdžia ir pi
lietinis karas būtų baigtas.

Premjeras Ky grąsina: jei jūs nesustosite protesta
vę, aš pavartosiu prieš jus, “ką galiu”. Ir Ky, žinoma, ga
li suruošti kraujo pirtį!

K. POŽĖLOS “RAŠTAI”
“Tėvynės Balsas”- prane

ša:
“Minties” leidykla išleido 

įžymaus Lietuvos Komunistų 
partijos veikėjo Karolio Požė
los “Raštus.” Leidinys skirtas 
K. Požėlos gimimo 70-osioms 
metinėms.

Raštų rinkinyje pateikti Ka
rolio Požėlos atsiminimai, 
rinktiniai straipsniai, kores
pondencijos, svarbesnieji pra
nešimai, laiškai ir ataskaitos 
apie Lietuvos Komunistų par
tijos veiklą. Dauguma spaus
dinamų pranešimų, laiškų ir 
ataskaitų yra paimta iš ar- 
archyvo bylų ir skelbiama pir
mą kartą.

Knygos pradžioje įdėtos V. 
Kapsuko parašyta K. Požė
los biografija ir Partijos isto
rijos instituto paruošta pratar
mė. Rinkinyje taip pat yra 
K. Požėlos gyvenimo ir revo
liucinės veiklos kronika bei 
kita medžiaga.

JULIJA MARAZIENĖ 
SVEIKSTA

“Vilnis” rašo, kad Julija 
Marazienė, , kuri neseniai 
buvo operuota, grįžo- į ligo
ninę patikrinti, kaip jos 
sveikata dabar, po operaci
jos. Rašoma, kad operaci
ja gerai pavyko, “bet teks 
dar tū^^ik^^^lsėti, tai 
į dar6ą gĄš vėliau.”

J. Marazienė — “Vilnies” 
kolektyvo narė, redakcijos 
darbininkė. Linkime jai sėk
mingai pasveikti ir vėl grįž
ti į redakciją.

KOMEDIJOS!
Menševikų P. Grigaitis 

pasikivetė talkon kunigą L. 
Jankų, kad jis padėtų jam 
sukritikuoti R. Mizarą, pa
rodant, koks buvo “kanki
nys Kipras Bielinis.”

Visa šito dalyko istorija 
prasidėjo taip: Vienas as
muo R. Mizarai sake, kad
K. Bielinis, mirdamas pali
ko apie 40 tūkstančių do
lerių turto. Mizara tai pa
rašė “Laisvėje” ir priminė, 
jog K. Bielinis, Amerikoje 
gyvendamas, būdamas seno 
amžiaus jokio produktyvaus 
darbo nedirbo, o tik buvo 
įsijungęs į “laisvinimo” biz
nį, tai, jeigu jis tiek pini
gų uždirbo, tai tas parodo, 
jog “laisvinimo” biznis yra 
labai dosnus.,/

Na, ir už tai R. Mizarą 
užpuolė P. Grigaitis ir “Ke
leivio” Jackus Sonda. Jie 
pradėjo koliotis, niekin
ti žmogų, kuris nieko dau
giau nepadarė, kaip -tik pa
rašė faktus, kokius jis ga
vo.

Dabar “Laisvėje” rašo 
žmonės, kurie, matyt, gerai 
žino faktus, jog Bielinis pa
liko daugiau kaip 40 tūks
tančių dolerių.

P. Grigaitis pasikvietė 
talkon kun. L. - Jankų (ieš
komą Lietuvoje), “Balfo 
reikalų vedėją.” Šis “auto
ritetas” rašo "(“Naujienos,” 
š. m. kovo 25 d.), jog, gir
di, K. Bielinio turto “neliko 
daug,” kadangi jis “savo 
net neatliekamą turtą išda
lino dar gyvas būdamas.” 
Girdi, jis, rėme “Sibiroykan- 
kinius.” Kaip jis juos'rė
mė? Ogi “įtBalfą atgabe
no kelis šimtus egzemplio
rių naujų, savo, parašytų ir 
išleistų knygų.” Kokios tos 
knygos? ’ Purvais drabstan
čios Tarybų Sąjungą. Ir jo
mis K. Bielinis ir kunigas 
Jankus pasiryžo “sušelpti 
Sibirė badaujančius”...

Ar gi tai ne komedija?!
K. Bielinis davė kunigui 

Jankui savo knygas, kurių 
niekas nepirko, o pinigus 
laikė bankuose. Tai gerai 
žino tie, kurie matė bankų 
knygutes, kurie matė ir 
skaitė, kas jose parašyta!

Nejaugi P. Grigaitis, mo
kytas vyras, mano ką nors 
sukritikuoti su tokia talka, 
kokią jam parodė kunigas
L. Jankus?!

Tuo klausimu taria savo 
žodį ir “Vilnies” redakto
rius Leonas Jonikas:

Lyg Grigaitis dar negana 
“suvoliojo” Rojų Mizarą, jam 
pagalbon atsiskubino ir dak
tarėlio dvasios vadas. Ir ne 
kokis kitas, o kunigas L. Jan
kus, “Balfo reikalų vedėjas.”

Savo rašinį “Naujienose” 
kunigas Jankuj pradeda seka
mai : . , . .. .

“ ‘Naujienos’ kovo 15 die
nos numeryje tiksliai pape
šiojo Rojų Mizarą Raudoną
jį.-.”

Kalba eina apie mirusį K. 
Bielinį ir kiek turto jis 
liko ar nepaliko.

. Kun. Jankus tvirtina, 
nieko negalėjo palikti, 
viską atidavęs. .. Balfui.

Į dviejų dvasininkų (Grigai
čio ir Janakus) ginčus nesigi
linsiu. Abu labu tokiu.

Bet “Naujienų” skaityto
jams patariu perskaityti kun. 
Jankaus rašinį, o paskui įsi
gyti anglų kalba knygelę: 
“Who Is Hiding in Grand 
Street?”

Norinčiam galėčiau pasko
linti ir savo egzempliorių.

O žinote kaš “slapstosi 
Grand gatvėje,” Brukline?

Ne kas kitas, o tasiupats 
Lionginas Jankauskas, alias

L. Jankus, “Balfo reikalų ve
dėjas” !
O jei kas turite pažįstamų ar 

gimimų Skuodo apylinkėje, 
paklauskite jų. Jie jums pa
pasakos dar daugiau apie 
kun. Lionginą Jankauską, ne
gu telpa mažoje 43 puslapių 
knygelėje.

Parašyti galėtumėt vyriau
siam Skuodo ligoninės gydy
tojui A. Ašokliui, arba vienai 
kuriai išsigelbėjusiai iš Jan
kausko gaujos nagų: A. Arba
čiauskienei, G. Baipštienei ar 
P. Dirkstienei.

Skuode jos visos gerai pa
žįstamos. Kartu su desėtkais 
kitų pasirašė kun. Jankausko 
kaltinamąjį aktą.

štai su kuo susidėjo “Nau
jienos” !

Mus labaį, stebina tas: ko
dėl menševikai ir klerikalai 
bijosi pripažinti, k a d K. 
Bielinis gerai uždirbo, bū
damas laisvinimo biznyje? 
Juk už tai niekas jų į teis
mą netrauks? Jeigu pa
vyko tiek uždirbti, kiek jo 
buvę bičiuliai skelbia, tai ko 
čia dėl to varjavoti?!

BĄLIUI SRUOGAI 
PAGERBTIr

Iš Kauno mums praneša:
Sutinkant 70-ąsias “Dievų 

miško” autoriaus gimimo me
tines, Balio Sruogos namelyje, 
esančiame to paties pavadini
mo gatvėje, ruošiamasi įkurti 
rašytojo memorialinį kambarį 
ir drauge Viešosios bibliotekos 
filialą.*

Pasncalbėjus su šios biblio
tekos direktoriumi K. Povilai
čiu, -.paaiškėjo, kad, .namelio 
remontas įtraukiąs į šių, metų 
statybos darbų planą. Apie 
kovo mėnesį, kai atšils, prasi
dės spartus darbas.

Reikia manyti, dar šiemet 
Balio Sruogos memorialinis 
kambarys atvers lankytojams 
savo duris; Taip ;bus įamžin
tas šviesus “Dievų miško” au
toriaus atminimas.

Kai kuriems iš mūsų 
kaip tik sukako 55 metai, 
tiek pat metų kaip ir laik
raščiui “Laisvei.”

“Laisvė” nuėjo ilgą sun
kių kovų, pasiaukojimų ir 
pergalių kelią.

Prieš daugelį metų, kai 
mes, buržuazinės priespau
dos išginti iš Lietuvos, grū- 
mėmės už būvį tolimojoje 
Argentinoje, kai reakcija 
persekiojo mūsų, emigran
tų, pažangias organizacijas, 
draudė leisti savus laikraš
čius, “Laisvė” mums buvo 
lyg šiltas saulės spindulys, 
prasiskverbęs pro tamsių 
debesų properšą šaltos dar
ganos metu.

“Lais”“je” skelbiama tiesa, 
darbo žmonių reikalus gi
nančios idėjos, kova prieš 
tamsybininkus, už taiką pa
saulyje per daugelį metų 
atliko labai vertingą darbą 
lietuvių išeivijoje.

Neįkainuojamą paramą 
Argentinos lietuviams sutei
kė JAV lietuviai, ypač 
“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara, kuris 1927-1928 me
tais Argentinoje redagavo 
laikraštį “Rytojų,” paruošė 
bei išugdė gerus spaudos ir 
darbininkų orga n i z a c i j ų 
darbuotojus.

Mes, buvę Argentinoje 
pažangūs lietuviai, esame 
labai dėkingi už visokerio
pą laisviečių paramą: lėšas, 
knygas, žinias, kurios net 
ir sunkiausiais laikais nuo
latos buvo teikiamos.

' Gyvendami svetur, nieka
da neabe j o j o m e teisinga j, 
1 re t u v i ų liaudies kova ir, . 
•drąsinami pažangiosios iš-
eivių spaudos, kurioje “Lais
vė” visada užėmė pirmau-

Lietuvoje bus atkurta, kad 
galėsime grįžti į laisvą tė
viškę ir įsijungti į laimin- 
go gyvenimo kūrybą. Mū- ' 
sų lūkesčiai išsipildė — mes 
grįžome. Mūsų vaikams ne
bereikia važiuoti į užjūrį k 
duonos kąsnio ieškoti. Da
bar esame patenkinti, vis
kuo aprūpinti ir prisideda
me prie bendro reikalo — 
komunizmo statybos.

Bet sunkių emigracijoje 
pergyventų laikų ir laikraš
čio “Laisvės,” kuris visada 
švietė mūsų kelyje, nepa
miršime niekada!

Sveikiname pažangiuosius 
JAV lietuvius, radusius sa
vyje jėgų, pasiryžimo ir iš
tvermės, sunkiose emigraci
jos sąlygose, tiek metų leis
ti laikraštį “Laisvę,” įnešu
sį neįkainuojamą šviesos ir 
pažangos lietuvių išeivijai 
indėlį!

Sveikiname nepailstan
čius, visų pažangių lietu
vių mylimus ir gerbiamus 
“Laisvės” redaktorius ir vi
sus laikraščio bendradar
bius bei rėmėjus.

Karštai sveikiname laik
raštį “Laisvę” jo 55 metų 
sukakties proga ir linkime 
dar daug daug metų jam 
eiti ir skelbti tiesą toli nuo 
gimtojo krašto gyvenan
tiems lietuviams!

Buvę emigrantai:
Tamošiūnas . 
Jakubonis 

Staškauskas 
Pavilionis 

P. Žilinskas 
V. Bendoraitienė
A. Vaitkevičius
J. Diržys
K. Zuoza
B. Striūna

D.

jančią vietą, tvirtai tikėjo- f ,
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“Laisvei” ilgiausių metų 
lietuviškas “Valio!”

Nuoširdžiai sveikinu 
“Laisvės” kalektyvą ir jos 
bendradarbius su garbinga 
sukaktimi — 55 metų jubi
liejumi, kai “Laisvė” neša 
tiesos, šviesos ir meilės Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nėms žodį.

Džiugu, kad “Laisvė yra 
mėgiama ne tik JAV, bet ir 
Lietuvoje/' Apie tai kalba 
jos gausūs skaitytojai, jos 
gausūs rėmėjai —finansuo
tojai, kurie nori turėti savo 
šeimos draugą — lietuvišką 
“Laisvę”.

Linkiu “Laisvei” ilgiau
sių metų, kad dar geriau 
skleistų biliūniškos tiesos 
apie Tarybų Lietuvą šviesą, 
dar gražiau, kaip Maironis 
dainuotų apie Nemuno kraš- 
ir su S. Nėries meile pilie
tiškai stotų prieš tuos, ku
riems rūpi dvarai, fabrikai, 
šiltos vietos, o ne gimtinės 
Lietuvos šviesi ateitis.

“Laisvei” — “Valio!” 
Jūsų bendradarbis 
Lietuvoje

A. Martinionis
1966. 3. 20

Dabar Tary-

APIE T. SĄJUNGOS 
GELEŽINKELIUS

Maskva. - 
bu Sąjunga turi 80,700 my
lių geležinkelių. Daug jų 
yra elektrifikuoti

TSRS geležinkeliai daug 
perveža keleivių ir prekių. 
Mat, ten nėra tiek daug 
plentų ir sunkvežimių, kaip 
JAV. TSRS geležinkelių 
specialistai siekia pagrei
tinti jų važinėjimą.

Lietuvių konservatorių 

manifestas
Klevelan d o smetoninin- 

kai susibūrė į savo šutvę, 
kurią jie pavadino Ameri
kos Lietuvių Konservatorių 
Klubas. Ką tas jų Klubas 
“konservuos”, n e p asako. 
Aišku tiek, kad jis iki mir
ties kovos prieš visus tuos 
amerikiečius, kurie tik ko
kiu nors būdu norės palai
kyti kontaktą su T. Lietu
va bei ten gyvenančiais lie
tuviais, ar savo senąją Tė
vynę atlankyti.

Š. m. sausio 15 d. Klubas 
išsiuntinėjo į visus Ameri
kos kampus cirkuliarą, ku
riame išdėsto savo “credo”. 
Tik šis yra parašytas tokia 
“bezgramotna kalba, tokiu 
žargonu, kad šlykštu jį 
skaityti. Gėda Juliui Sme
tonai, to Klubo sekretoriui,

lanksta Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenes pareigonys 
butu tuojau is savo uzimz- 
mu vietų pasalinti.”

“Vienybės” bendradarbis 
Girnakalis to laikraščio va
sario 3 dienos laidoje apie 
tą smetonininkų manifestą 
sako:

“Clevelandę^stfsid^rė toks 
Am. Lietuvių Konservato
rių Klubas, kuris ne tik 
Lietuvą, bet ir Kubiliaus su 
sėbrais persekiojamą jauni
mą išlaisvins. Būsimoje Lie
tuvoje raides išmokins, bet 
rašybos bei gramatikos mo
kyti bus griežtai uždraus
ta. Nuo praeity buvusios 
priespaudos dar ne visiškai 
išsivadavę, bet naujų idėjų 
pav e i k t i konservatoriai 
paštu siuntinėja tokį išlais-

kad jis nė kiek nepasimokė vjnįa ragyba parašytą at
11 z-x i t i1 Irnlhnn Unnnnwm v * T •”lietuvių kalbos. Prašome 
pasižiūrėti į tą fašistinį “še
devrą” :

“Am.Liet. Konservatorių 
Klubas konstatuoja pro-ko- 
munistines tendencijas Pa
saulio Lietuviu Bendruome
nes vadovaujaiciu asmenų 
sluoksniuose. Jei tie asme
nys ir toliau vairuos Bend
ruomenes laiva, Jaunimo 
Kongresas, užuot atžymė
jęs musu žydinčios jaunuo
menes mokslo ir kultūros 
laimėjimus, virs ko-egzis- 
tencijos su komunistais ma
nifestacija. Lietuviu tautos 
garbei apginti ir Jaunimo 
Kongreso pasisekimui už
tikrinti Am.Lietuviu Kon
servatorių Klubas reikalau
ja,kad komunistams tebesi-

virlaiškį. Nepamirškime šių 
pavardžių, apie kurias busi
moj Lietuvoj reiks daug 
kalbėti: Ramanauskas, Šat
kauskas, Julius Smetona.”

Tai va kokie žmonės per
šasi valdyti Lietuvą ir sako, 
kad ji bus “laisva ir demo
kratiška”. Apie- jų “demo
kratiją” pilnai galima 
spręsti iš praeities, kai jų 
“vadas” Smetona Lietuvą 
valdė.

M-s

Ekvadoro arQuito.
m i j a pašalino militarinę 
junta ir reikalauja politinių 
partijų sudaryti laikinąją 
vyriausybę, kol nauja šalies 
vyriausybe bus išrinkta.

*
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"Linksmu šypsuliu sveikinu Jus... Tegyvuoja socializmas!"— Janonis

K

Julius Janonis: poetas ir kovotojas
(R. Mizaros referatas, skaitytas 1966 m. 

balandžio 3 d. Ozone Parke, N. Y., minint
J. Janonio 70-ąsias gimimo metines.)

Prieš septyniasdešimt metų gimė žmo
gus, kuriam pagerbti šiandien mes čia 
susirinkome. Ne tik, beje, pagerbti, o ir 
susipažinti su jo šviesiais darbais, ir pa
simokyti iš jų. Nes tokių, kaip Julius 
Janonis — proletarų poetas, revoliucio- 
nierius-kovotojas—gamta nedaug žmoni
jai davė; ji labai šykšti genijų;

Julius Janonis—Vaidilos Ainis—gimė 
1896 m. balandžio 5 d. Beržinių kaime, 
apie už aštuonių angliškų mylių nuo 
Biržų. Jo tėvai—Martynas ir Marijona 
Janoniai-buvo grytelninkai. Tėvas-kai- 
mo darbininkas, uždarbiautojas pas ki
tus. Motina-Marijona Janonienė-Kilbai- 
tė, gimusi bežemių šeimoje, buvo pramo
kus iš savo motinos skaityti ir rašyti, 
taipgi pramoko ir siuvėjos amato, ir tai 
labai padėjo šeimai verstis.

Julius—trečias Janonių vaikas. Pir
mas buvo Mykolas (jau miręs), antras— 
dukra Marija, dar 1913 m. išvykusi Ame
rikon, ketvirtas — dukra Emilija, kartu 
su tėvais atvykusi į Ameriką ir tebegy
venanti Baltimorėje. Poeto tėvas, beje, 
Martynas Janonis, mirė Baltimorėj 1927 
metais. Poeto motina — mirė taip pat 
Baltimorėje 1947 metais.

Iš Janonių šeimos tik vieną Mariją 
Janonienę turėjau garbės pažinti ir kiek 
tiek su ja pabendrauti. Ir kai aš šian
dien žvilgteriu j skulptoriaus G. Jokū- 
bonio “Pirčiupio Motiną” ir poeto Ju
liaus Janonio motiną, kai jas savo vaiz
duotėje palyginu, atrodo labai viena ki
tai panašios: išmintingos, doros, žmogiš
kos. ryžtingos ir griežtos!..

Marija Janonienė visus savo vaikus 
išmokė skaityti; ne tik savo, o ir kaimy
nų vaikai buvo siunčiami pas ją moky
tis. Ji mokė juos verpdama bei siūdama.

—Mano visi vaikai buvo gabūs, gerai 
mokėsi, bet Juliukas buvo išimtis: jis bu
vo toks gabus, kad stebino ne tik mus, 
tėvus, o ir susiedus,—pasakodavo poeto 
motina. — Ir jis kai kada užduos to
kį klausimą, kuris tave nustebina!.. Tar- 
rytum suaugęs. Penkerių metų būda
mas, Juliukas jau lengvai mokėjo kny
gą paskaityti...

O apie savo vaikystės dienas pats po
etas vėliau rašė:

• Mano mažo vaikų dienos— 
Man atminti jos yra mielos. 
Kai aš mažas basakojis 
Po žolelę sau voliojaus.

1914 metais “Lietuvos Žiniose” J. Ja
nonis rašė proza taip pat apie savo vai
kų dienas, smulkiau nušviesdamas:

“Mano vaikų dienų sapnai paga
mino gražią, be galo gražią atminimų 
knygą. Sklesdavau aš tą knygą, siau
čiant širdyje audrai, skleisdavau sun
kaus sielvarto valandomis, ir rasda
vau nusiraminimą, žuvusios drąsos at
naujinimą ir pasitikėjimą savimi.

“Skleisdavau aš tos knygos lapus, 
ir pamesdamas gyvenimo tikslą, ir nu
stodamas vilties—ir vėl aiškiai išvys
davau švyturį žibant, gaires plevėsuo
jant...”

Atsiminkime, kad poetas šituos žo
džius rašė tebebūdamas 18-os metų. Bet 
rašė jis, tarytum būtų buvęs jau senas 
žmogus.

Biržuose buvo pradinė mokykla, ir 
Janonis ją baigė per tris žiemas. Jis 
buvo labai gabus. Dėl to jį kiti vadin
davo “Saliamonu.” Vieną vasarą tarna
vo Latvijoje pas buožę piemenuku, kito
mis dirbo namie.

Biržuose veikė keturklasė miesto mo
kykla, kurią Julius baigė. Čia Janonis 
išmoko gerai skaityti ne tik lietuviškai 
ir rusiškai, o ir vokiečių, prancūzų kal
bomis, taipgi latviškai.

Sunku buvo čia jam verstis ekonomiš
kai, nes už mokslą reikėjo mokėti. O kur 
pragyvenimas!

Tėvai ir artimieji, matę nepaprastus 
vaiko gabumus, jam visaip padėjo. Pra
dėjo jis uždarbiauti ir kitaip: privačiai 
mokė kitus vaikus, rašinėjo jis korespon
dencijas, straipsnelius ir eilėraščius į 
“Auošrinę,” ėjusią Vilniuje. Kai kada 
iš ten kapeikos gaudavo.

Apie šį lakią—1910-1911 metus Lietu
vos jaunime prasidėjo ryškesnis bruzdė
jimas. • • ’

Vilniuje ėjo “Aušrinė” — liberalinės- 
demokratinės krypties jaunimo žurnalas, 
o Kaune kunigai pradėjo leisti jaunimo 
žurnalą “Ateitis.” Mokyklinis jaunimas, 
taigi, dalijosi į aušrininkus ir į ateitinin
kus. Net ir šiandien Amerikoje klerika
lai palaiko ateitininkų ratelius lietuviš
kame jaunime. Poetė Salomėja Nėris, 
atsiminkime, iš karto taip pat buvo at
eitininkė.

Juliui Janoniui pradžioje aušrininkai 
atrodė neblogi, bet vėliau jis ėmė įžiū
rėti, kad tai ne liaudies, ne kovotojų 
organizacija.

Gyvendamas sunkiomis sąlygomis, 
matydamas baisias ■ visuomenines netei
sybes, skaitydamas slapta revoliucinę - 
marksistinę literatūrą, jaunas Janonis 
pradėjo suprasti, jog tik gerai organi
zuoti darbo žmonės, kovodami, tegali 
caristinę santvarką nuversti, paverg
toms tautoms laisvę suteikti, lietuvių 
tautai atidaryti plačius kelius į laimin
gą, kultūrišką, laisvą gyvenimą.

Prieš išvykdamas iš Biržų, jaunas po
etas 1913 metų rugpiūčio mėnesį nuvyks
ta į miesto kapines, dairosi ir parašo 
eilėraštį, kuriame, tarp kitko, sako:

I paprastą kapą vargdienio žmogaus 
žvelgiu sugraudintas ir, skausmo gilaus 
Apimtas, beržan pasirėmęs, verkiu, 
Ir ašaros byra ant gėlių. . .

Tų pačių metų rudenį J. Janonis įsto:- 
jo į Šiaulių gimnazijos penktąją klasę. 
Kelionei motina pinigų paskolino iš kitų. 
Geri žmonės, matydami pas jaunuolį ne
paprastą talentą ir gabumą, visaip jam 
padėjo materialiai. Iš karto jis priklau
sė aušrininkų kuopelei, bet greit pasviro 
į socialdemokratų pusę, į revoliucinę pu
sę. Priedangai, jie tą kuopelę pavadino 
“visuomenininkų kuopele.” Čia veikė ir 
V. Rekašius (buvęs “Laisvės” bendra
darbis), kurį vėliau lietuviškieji fašistai 
nužudė. Jie palaikė ryšius su Šiaulių 
darbininkais. Čia, iš tikrųjų, jaunasis 
Janonis pradėjo pilnai gyvenimą su
prasti.

Rygoje pasirodė bolševikinės kryp
ties laikraštis “Vilnis,” kuriam daugiau
sia bendradarbiavo V. Kapsukas. Jano
nis taip pat sumezgė ryšius su “Vilni
mi.” Rygoje tuomet gyveno apie 35,000 
lietuvių darbininkų.

1913-1914 metais jaunas dainius, revo- 
liucionierius-kovotojas, galutinai nusista
tė sau kelią į ateitį. Poetas dainavo:

Geruoju negausim mes nieko: 
Mes laimę pasieksim per kovą, 
Todėl negailėkime vieko:
Mums Marksas tebus už vadovą. . .

Betgi Europoje vyksta karas. Kaizeri
nės Vokietijos kariuomenė veržiasi į Lietuvą 
vis gilyn ir gilyn. Daug Lietuvos žmonių bė
ga į Rusijos gilumą nuo kaizerinių vokie
čių, kaip nuo pavietrės.

Būdamas tėviškėje (nes vasarą gim
nazija buvo uždaryta), sužinojęs, kad 
daugelis Šiaulių gimnazijos moksleivių 
keliasi į Vilnių, Julius nusitaria taip pat 
vykti į Vilnių.

Atsibučiuoja su saviškiais. Sudėjęs į 
dėžutę savo kai kuriuos eilėraščius, įtei
kia motinai ir1 prašo, kad juos saugiai 
laikytų. Pasiima ryšulėlį maisto ir kai 
kurių kitų buitinių daiktų ir keliauja j 
Vilnių.

—Tai buvo viena mano gyvenime 
skaudžiausių valandų, — sakė man Ma
rijona Janonienė. — Mokiau, dėjau pa
stangas, kad Juliukas baigtų mokslą, o 
čia, va, reikia atsisveikinti. Ir mano šir
dis nujautė, kad tai bus ant visados... 
Verkiau... Ką gi kitą darysi!..

Vis artėjant frontui, iš Vilniaus Ja
nonis su kitais moksleiviais ir kai ku
riais mokytojais keliavo toliau į rytus, 
į Voronežą.

Čia subėgo daug lietuvių. Čia buvo 
šiokie tokie moksleiviams bendrabučiai, 
įsteigtos dvi gimnazijos—berniukams 
ir mergaitėms; čia prigužėjo iš Lietuvos 
carizmui pataikaujančiųjų—Yčas, kuni
gas Konstantinas Olšauskas ir kiti ant, 
pilvų prieš caristinį režimą šliaužiotojai. 
Moksleiviai prieš juos turėjo lenktis, pa
taikauti, jei norėjo ką geresnio gauti.

Janonis griežtai atsisakė tai daryti. 
Kęsdamas nedateklių, baisiai sunkiai gy
vendamas materialiai, jis, įstojęs į rusų 
moksleivių socialdemokratų organizaci
ją, veikė ten, bet veikė ir tarp aušrinin

kų studentų; rašė, kūrė. Rašė jis eilė
raščius ir rusų kalba. O carinė reakci
ja prieš savo: galą vis labiau siautėjo; 
žandarai gaudė kiekvieną, drįstantį pasi
judinti anticariniame judėjime. Lietuviš
kieji reakcionieriai “darbavčsi,” kad tik 
Janonis kaip nors “būtų suvaldytas.” Ne

galėdamas viso to pakęsti, poetas 1915 
metų gale išvyko į Petrogradą.

Pasiekęs Petrogradą, įstojo į XII- 
osios gimnazijos VH-ąją klasę. Džiaugė
si galįs susisiekti su kovotojais prieš ca
rizmą. O carinės santvarkos sienos jau 
braškėjo; artinosi jai liūdnas galas.

Dar gyvendamas Šiauliuose Julius 
Janonis susidraugavo su moksleive Jus
te Rudzinskaite — abudu priklausė tai 
pačiai visuomenininkų kuopai. Justė vi
suomet palaikė Juliaus pusę, kai kilda
vo knygoje “Julius Janonis” rašė: 
lėjosi, kaip tik gali mylėtis jaunos ne
kaltos širdys.

Tuomet, kai Julius išvyko į Voro
nežą, Justė Rudzinskaite — į Maskvą, 
kur mokėsi akušere. P. Mikutaitis sa
vo knygoje “Julius Janonis” rašo:

“Dažnai J. Janonis prisimindavo savo 
mokslo ir darbo draugę Justę Rudzins- 
kaitę. Jis ją mylėjo, kaip galėjo mylėti 
tauri širdis. Bet karo audros, nuolati
nis skurdas, silpnėjanti sveikata, bega
linis pasiaukojimas revoliuciniam dar
bui verste vertė karštus meilės jausmus 
užgniaužti giliai širdyje... Juodu susi
rašinėdavo laiškais. Būdamas Sinevos- 
Dubravos dvare (1916 m. vasarą jis ten 
pora mėnesių mokė dvarininkų vaikus), 
Julius gavo iš jos laišką, kuriame Justė 
prašė jį atvykti į Maskvą. Jis atsakė 
neturįs kelionei pinigų. Tada Justė at
siuntė jam kelionei pinigų. Skaudu ir 
nėsmagu buvo pasinaudoti savo draugės, 
tokios pat vargšės, kaip ir jis, pinigais. 
Iš širdgėlos dėl savo neturto, Julius tuos 
pinigus grąžino.

Taip nutrūko jų ryšiai, tik nepasibai
gė jų nuoširdi meilė. Ir J. Janonis, ir J. 
Rudzinskaite tai skaudžiai pergyveno. 
Poetas savo tyrus jausmus užgniaužė 
plieninėje krūtinėje ir visas jėgas pa
skyrė kovai dėl to, kad kitiems žmonėms 
nereikėtų taip vargti ir kentėti, kaip jie 
kenčia, kad milijonai vargstančiųjų ga
lėtų gyventi pasaulyje laimingi.”

JULIUS JANONIS AMERIKOJE
Prieš arti 50 metų Janonis pradėjo 

rašinėti Amerikos lietuvių pažangiajai 
spaudai -— žurnalui “Naujajai Gadynei” 
ir “Kovai.” Pirmiau atvykęs į JAV V. 
Kapsukas atsivežė Janonio eilėraščių, 
seniau rašytų, o paskui poetas siuntinė
jo mums pats. Pav., “Rudens vidurnak 
tį” pirmiausia buvo išspausdintas “N. 
Gadynėj.”

Prieš penkiasdešimt metų mes dar 
buvome jauni ir guvūs. Daug tūkstan
čių jaunų žmonių buvo tik neseniai at
vykę į šį kraštą, ir daugelis jų troško 
šviestis, ųiokytis, pakilti nors vieną ki
tą pakopėlę aukštyn. Bet mokytis nebu
vo lengva, nemokant anglų kalbos. Lie
tuvių kultūrinis gyvenimas daugiausia 
sukosi apie Lietuvių Socialistų Sąjungą: 
buvo ruošiami spektakliai, koncertai, 
prakalbos, diskusijos; buvo deklamuo
jamos eilės, sakomi monologai.

Prieš penkiasdešimt metų Europoje 
siautėjo karas — imperialistinis karas. 
Kariaujančioms valstybėms reikėjo gink
lų, amunicijos-šo vinių, laivų, na, ir mais
to — vis demokratijos gynimo vardan. 
Karinius reikmenis JAV užsakydavo 
daugiausia Prancūzija ir Didžioji Brita

nija. Šalyje išnyko nedarbas, krizė. Fab- i 
rikai veikė, nauji buvo statomi. Darbi- i 
ninkai dirbo viršvalandžius. Ir buvo rim
tai kalbama ir rašoma, kad ir JAV bus 
įtrauktos į imperialistinę žmonių sker- 
dynę, kad jauni vyrai bus aprengti ka
rių uniformomis ir siunčiami į Prancū
ziją “demokratijai ginti.”

Amerikos Socialistų Partija, skelbu
si, kad ji visais būdais ir priemonėmis 
kovos prieš šios šalies įvėlimą į imperi
alistinį karą, susilaukė didžiulio pritari
mo darbo žmonėse, ir Lietuvių Socialistų 
Sąjunga pasidarė dar populiaresnė tarp 
lietuvių darbo žmonių. Socialistinė spau
da — “Kova,” “Naujoji Gadynė,” “Lais
vė” ir kt.—vis daugiau ir daugiau įta
kos įsigijo darbininkuose. Atvyko j JAV 
V. Kapsukas, o per jį ir poetas Julius 
Janonis.

Ligi tol buvo nemaža pas mus eilių 
rašytojų, bet mažai buvo poetų. Kleofas 
Jurgelionis, tiesa, sugebėjo kurti, bet ra
šė jis atitrauktai nuo gyvenimo, tik sa
vo “sielos jausmus” pareikšdamas. Ra- 
šė-kūrė Jonas Smelstorius, bet jo eilė
raščiai skaitytojo neuždegė. Geriau ra- | 
šė Rojus židžiūnas—Merkinės Vaidyla, 
tačiau netrukus jis įstojo į JAV kariuo
menę ir jo poetinė kūryba susilpnėjo. Ir 
štai pasirodo mūsų spaudoje Juliaus Ja
nonio kūryba—aiški, suprantama, įkve
pianti noru gyventi ir veikti, kovoti. 
Nes,

“Kas vargo retežio nedrįsta numesti, 
Tas laisvas niekuomet nebus...” ,

Ir J. Janonis greitu laiku patapo po
puliariausiu lietuvių proletariniu poetu. 
Iš tikrųjų jis per keletą metų daugumui 
mūsų žmonių tebuvo žinomas tik kaip 
Vaidilos Ainis. Poeto tikrą pavardę visi 
sužinojo tik tuomet, kai iš Kauno gavo
me “Janonio raštus,” išleistus Koopera
cijos bendrovės “Šviesos” 1921 m.

Tuos mus, kurie apie poetą buvome 
girdėję iš V. Kapsuko lūpų,’labai stebi
no jo talentas kaip poeto, o ir tai, kad 
jis buvo žymus kovotojas prieš carinę 
valdžią, taip pat talentingas ir apdai
rus žurnalistas. ,

Manyje paliko didelį įspūdį jo straips
nis (“N. G.”, 1916 m. num. 5) apie lie
tuvių moksleivių suvažiavima Rusijoje. 
Toks jaunas, o kaip jis mokėjo svarbius 
politinius klausimus analizuoti! Daug 
ko, tiesa, apie Janonį, jo veiklą, jo var
gus tuomet mes nežinojome. Nežinojo ir 
jo motina, Marijona Janonienė, atvykusi 
į Amerika 1921 metais. Su poeto motina 
daug kartų teko susitikti ir šnekėtis anie 
josios sūnų, deja, nei ji, neigi aš neži
nojome visko, ką šiandien apie poetą ži
nau.

Su M. Janoniene, beie, pirmiausia te
ka sumegzti ryšius laiškais, kai mes Či
kagoje leidome Juliaus Janonio jaunų 
dienų raštus, kuriuos man teko truputį 
redaguoti. Paskui keletą kartų vykau į 
Baltimorę, Marylando valstijoje, su pra
kalbomis ir ten su M. Janoniene tekda
vo plačiau pasišnekėti asmeniškai.

Tikrai nežinau, kiek J. Janonio eilė
raščių yra apvilktų muzika, bet žinau, 
kad nemaža. Mikas Petrauskas, tikrai ži
nau, davė muzika “Neverkit pas kapą,” 
“Dainiui” ir “Kalviui.” Dėl pastarosios 
dainos norisi tarti kelis žodžius.

1919 metų rudenį Brooklyne mes ke
liese ruošėme komp. Mikui Petrauskui 
koncertą. Salę panuomavome didelę — 
McCaddin Hali, kur telpa apie tūkstan
tis publikos, ir bijojome, kad. “sulysime 
į skylę”—mažai kas į koncertą ateis.

Bet prieš pat koncertą M. Petrauskas 
parašė man laiškutį, pranešdamas, kad 
jis baigė rašyti muziką “Kalviui,” ir kad 
savo koncerte jis “Kalvį” pirmą kartą 
dainuos. Mes tuojau atspausdinome spe
cialius lapelius, skelbiant: Mikas Pet
rauskas savo koncerte pirma kartą dai
nuos Vaidilos Ainio “Kalvį”!..

Žmonių prisirinko kupina salė; tūli 
grįžo nuo durų—nebetilpo. M. Petraus
kas niekad tokio didelio koncerto netu
rėjo!

“Kalvį” sudainuoti kompozitoriui ir 
solistui, turiu priminti, labai pavyko. 
Entuziazmas publikoje buvo toks dide
lis, kad kompozitorius atliko du pakar
tojimus. Man teko būti koncerto pir
mininku, ir aš mačiau, kokį didelį pasi
tenkinimą M. Petrauskas parodė už ku
lisų.

(Bus daugiau)

Tolimi atgarsiai
Janis Rainis

Toly plačiame, 
Tjldami lėtai 
Nuplaukė žeme 
Mėlyni aidai.
Nieks nepasitiks, 
Niekas jų nelauks.
Tai nejau naktis ' . 
širdis jų užsmaugs?
“Eikite,—šaukiau,—
Jų pasiklausyt!”
Bet, matyt, saugiau 
Galvą pakratyt.*
Vakaro sparnai 
Tolumas užklos, 
Į lankas bernai 
Juodbėrius nujos;
Rytas rasą rinks 
Pabarėlėje,
Piemenys išgins 
Ankstumėlėje.
Basutėliai .eis, 
Atgarsių ieškos;
Ir graudžiais aidais 
žemė juos paguos.*
Ta pati giesmė, 
Kažkada graudi, 
Kaip linksma versmė 
Skamba iš arti.
Lauždami ledus, 
Liejasi laikai.
Dundesy nubus 
Tėviškės laukai.
1905

Vėrė V. Šimkus

SLENKA, BĖGA METAI
Slenka, bėga metai 
Kaip giedri diena. 
O dukters nemato 
Tėviškė sena.

Eglė laimingiausia
Iš visų marčių;
Ji nelieja gausiai
Ašarų karčių.

Čia ji karalienė
Mėlynų bangų,—
Čia ji naktį dieną 
Saugoma sargų.

Jai kiekvienas draugas,- 
Ji visiems gera.
Trys sūneliai auga 
Ir viena dukra.

Eglė jiems dainuoja
Daug skambių dainų, 
Kaip močia senoji 
Siuntė raut linų.

—Pasakyk, mamute, 
Kas gi tie linai?
—Kaip ir jūs akutės, 
Žydi mėlynai.

Daug dainų dainavo
Neprašyta ji:
Apie grėblį klevo
Išrašytąjį;

Apie debesėlį, 
Plaukiantį dangum;
Apie bitinėlį,
Kvepiantį metdum.

Dainos nenubosta 
Žemės tolimos—
Kaip sidabro juosta— 
Kraitinė mamos:

Žydras tulpių raštas—
Močios palaikai-------
—Mama, kur tas 

kraštas?—
Stebisi vaikai.

—O, mieli vaikeliai,
Jis toli, tikrai!
Ten, kur palei kelią
Svyra jovarai.

Žemė ten gimtoji,— < 
Tėviškė mana! •» ’;
Ten dabar kvatojas
Šienpiūvio daina. . /,

Žilvine,žalteli,
Leiski, leiski mus
I tėvelių šalį,
Aplankyt namus!

Devyni jau metai, 
Ne viena diena,— 
Kaip dukters nemato ’ 
Tėviškė sena.

Saulės aš pasiilgau,
Kvepiančių barų------
Man be galo ilgu 
Brolių, seserų.

(Iš Nėries poemos 
“Egle žalčių karalienė”)



4 psl.

Pereitais metais Tarybų 
Lietuvoje pasirodė dar vie
na labai puiki ir vertinga 
knyga. Tai mums gerai ži
nomo istoriko profesoriaus 
Juozo Jurginio veikalas 
“Renesansas ir humaniz
mas Lietuvoje.” Kaip ži
nia, Jurginis moka papras
ta, populiaria kalba išana
lizuoti ir nušviesti gana 
sunkius, sudėtingus istori
nius įvykius. Ši nemaža 288 
puslapių knyga nėra išim
tis, Joje gražiai, sklandžiai 
apib ū d i n a m a s vienas iš 
svarbiausių Lietuvos istori
joje laikotarpių, būtent 16- 
asis ir 17-asis šitmečiai. 
Man atrodo, kad su šiuo 
veikalu J. Jurginis užkišo 
didelę istorinėje lietuvių li
teratūroje spragą. Plačiai 
ir nuosekliai jis mus supa
žindina su tais tuose senuo
se lietuvių tautos gyvenimo 
laikuose įvykiais, kurie šiaip 
bendrose istorijose buvo tik 
“prabėgamai” užkliudomi.

Tiesa, mes, kurie nors 
šiek tiek esame susipažinę 
su Lietuvos ir Europos is
torija, turime šiokią tokią 
nuovoką apie “humaniz
mą,” “renesansą” bei “re
formaciją,” bet tiktai iš 
šios Jurginio knygos mes 
galime pasisemti nuodugnų 
supratimą apie tai, kaip tie 
sąjūdžiai konkrečiai' apsi
reiškė ir atrodė Lietuvoje, 
kaip jie susiformavo, ko
kioms socialinėms bei isto
rinėms jėgoms jie atstova
vo ir t. t.

Pirmučiausia susipažinki
me su pavadinimais-termi- 
nais.

“Humanizmas” par eina 
nuo lotynų kalbos žodžio 
“humanus,” lietuviškai — 
žmogus.

“Renesansas” nuo lotynų 
kalbos žodžio “renascentia,” 
lietuviškai—atgimimas.

“Reformacija” — pataisy
mas, pertvarkymas.

Žodis kitas apie tą žmo
nijos istorijoje laikotarpį, 
kuriame tie sąjūdžiai gimė 
ir vystėsi.

“Katalikų bažnyčia,” sa
ko J. Jurginis, “vėzdu bei 
kalaviju varydama žmones 
į dievo karalystę, privedė 
prie to, kas dabar pasako
ma vienu žodžiu—viduram
žiai. Dievo karalystės var
du buvo reikalaujama atsi
sakyti savarankiško galvo
jimo, išsižadėti savęs, būti 
asketu ir slopinti žmogiš
kuosius jausmus.” Tai buvo 
amžiai, Rai siautėjo inkvi
zicija. Ir štai: “Prieš vi
sa tai 15-16 amžiais sukilo 
humanistai. Dievo karalys
tės vardu skelbtą mistinį 
progresą jie pripažino klai
kiu regresu; viduramžių 
kultūrą pavadino barbarų - 
gotų kultūra ir ryžosi at
gaivinti antikinę kultūrą, 
bažnyčios pasmerktą kaip 
stabmeldišką. Humanis t a i 
sukūrė pasaulietišką pro
gresyvią pažiūrą*' i istori
ją” (8-9 psl.),.

Neišvengi amai, besikei
čiant ekonominėms-gamybi- 
nėms sąlygoms, kurias gim
dė žmonijos būtiniausi po
reikiai, prasideda Italijoje, 
Prancūzijoje ir kituose Eu
ropos kraštuose sukilimas 
prieš tamsą, prieš žmogaus 
nužmoginimą, prieš žiauru
mą ir religinį obskurantizmą, 
išsigimimą, kitais žodžiais 
~ prasideda atgimimas-re- 
renesansas. Vietoje visko 
dievui, pradėta reikalauti 
visko žmogui. “Tai buvo 
pasaulėžiū ros perversmas. 
Poetai, filosofai ir dailinin
kai liovėsi žiūrėję į dangų, 
atrado žmogų ir gamtą že
mėje” (16 psl.).

Renesansas (atgimimas,

T
J..
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NAUJI RAŠTAI

Apie humanizmo-renesanso 
epochą Lietuvoje

sukilimas) eina visose gy
venimo srityse. Ypač ašt
rioje formoje sukilimas pa
sireiškia prieš katalikų baž
nyčios viešpatavimą, jos iš
sigimimą ir supuvimą, štai 
Vokietijoje 1517 metais pa
sirodo Martynas Liuteris 
su savo “tezėmis” ir paskel
bia “karą katalikų hierar
chijai,” gimsta protestantiz
mas (77 psl.). Jis greitai 
išsilieja į kitus kraštus.

Ar galėjo tos didžiulės is
torinės audros nepasiekti ir 
nepaliesti mūsų Lietuvos ? 
Negalėjo ją palikti “ramy
bėje” ir nepaliko. Tiesa, 
daug daug vėliau, bet atė
jo,—-ir atėjo, pasak auto
riaus, per Šveicariją.

“Šveicarija, kaip antrasis 
reformacijos židinys,” sako 
J. Jurginis, “turėjo didelę 
reikšmę visai Europai. Jos 
įtakoje atsidūrė ir Lietuva, 
nes iš visų ref or m a c i j o s 
krypčių plačiausiai Lietu
voje paplito kalvinizmas. 
Lietuva pateko į naujųjų 
amžių kultūros sūkurį” (89

Lietuvoje, sako autorius, 
humanizmas, r e n e s a nsas, 
reformacija suklestėjo tik
tai 16-ajame ir 17-ajame 
amžiuose. Ar tam buvo 
dirvos?

Kaip gi nebus, buvo, ir 
dar gana derlingos. Savo 
knygos poskyriuose “Lietu
va 16-tame amžiuje,” “Kon
fliktai tarp miestiečių ir fe
odalų,” “Politika ir istorio
grafija,” “Religija ir liau
dis,” “Viduramžių kultūra 
Lietuvoje,” “Lietuvos ryšiai 
su husitais” labai nuosek
liai ir plačiai parodomos - 
nušviečiamos tiems sąjū
džiams Lietuvoje pasireikš
ti sąlygos. Jis taip pat la
bai gražiai mus supažindi
na su pirmaisiais renesanso 
kultūros Lietuvoje nešėjais 
— su radvilais, goštautais, 
glinskiais, Sapiegomis ir ki
tais “didikais,” kurie mo
kėsi užsieniuose ir, matyt, 
“užsikrėtė” naujomis idėjo
mis. Trumpose pastabose 
negalima nė pradėti kalbėti 
paskirai apie kiekvieno jų 
veiklą ir pasitarnavimą re
nesansui, humanizmui bei 
reformacijai.

Labai įdomus knygos sky
rius “Humanistinė poezija 
ir publicistika.” Pav., suži
nome, kad, tyrinėjant pa
saulietišką literatūrą, ten
ka susidurti ' su dideliais 
sunkumais.

“Kadangi pasaulietiška li
teratūra Lietuvoje buvo ra
šoma ne lietuvių, o lotynų 
kalba,” sako J. Jurginis, 
“liko mažai tepastebėta, o 
tai, kas sukurta Lietuvoje, 
dažnai nepriskiriama Lie
tuvai. Iš čia ir kyla klai
dinga mintis, kad humaniz
mas nepalietęs Lietuvos. 
Net naujausioje socialisti
nių kraštų literatūroje, kal
bant apie humanizmą, Lie
tuva nepaminima arba kai 
kurie jos veikėjai priskiria
mi kitoms šalims, kaip tai 
atsitiko su Miklojum Huso- 
vianu” (131 psl.).

Tai kas, kad buvo 
ma lotynų kalba, bet 
ma apie Lietuvą.

“Lietuvoje sukurtai arba 
Lietuvą apdainuojanti poe
zija klasikine lotynų kal
ba,” sako knygos autorius, 
“buvo patriotinė. Joje ap-

raso-
rašo-

Salietis

humanizmo” autorius kąlba 
apie tai, kaip, pajutusios 
sau didžiausią pavojų, į 
griežtą kovą prieš renesan
są, humanizmą ir reforma
ciją stojo katalikų bažnyčia 
ir visos reakcinės jėgos.

_ . . . . v . . . Tos kovos priešakyje atsi-
damuojami karžygiai, pasi- stojo mirtinieji visokio pro- 

'greso ir laisvės priešai jė
zuitai. Silpnesnieji, bailes
nieji reformatai bei huma
nistai pabūgo. Pirmiausia, 
žinoma, “Lietuvos didikai,” 
sako J. Jurginis, “rėmę hu
manistus ir reformatus, at-

žymėję kovose su kryžiuo
čiais, krašto gamta, žmo
nės, jų papročiai. Ši poezi
ja savo siužetais ir litera
tūrine forma lygiavosi su 
pasaulinės literatūros pa
vyzdžiais. Poetai stengėsi . • ■ i • . - • • f
atsistoti greta geriausių gįdare kryžkelėje. Jie vis 
graikų ir romėnų veikalų dėlto suprat0, kuo arioniz- 
kurejų. Dažna jų kury- mas pavojingas. Netgi vie- 
bos tema liete tautos praei- nas Ritas, būdamas ateis-
kūrėjų.

penkiese: A. Taraška, S. 
Penkauskas, J. Karsonas, J. 
Blažonis ir V. Vilkauskas. 
Į Pittsburgh^ gerai nuva
žiavome, o grįžtant, jau bu
vo pasnigę, naktį paklydo
me ir ilgai klaidžiojome. 
Visi labai pavargome. Pa
našių kelionių Stasiui ne< 
mažai teko.

Dabar visiems reikia su
glaust pečius, kad galėtume 
atlikti tuos darbus, kuriuos 
pirmiau atlikdavo Penkaus
kas. Atsiminkime, kad jis 
dirbo noširdžiai, kuo ge
riausio linkėdamas mūsų 
judėjimui, gero organizaci
joms, taikos žmonijai.

Man atrodo, kad stokoja 
nuoširdaus draugiškumo ir 
susitari m o mūsų eilėse. 
Suprantama, tam gali būti 
ir amžius kaltas: visi jau 
ne tie, kokiais buvome prieš 
40 arba nors 20 metu. Bet 
vis vien reikia susitarimo ir 
pagarbos.

Lai Stasiui būna amžina 
ramybė! Reiškiu užuojautą 
jo žmonai Sofijai Penkaus- 
kienei, broldukrai Nellei, 
broliui ir seseriai Lietuvoj, 
ir kitiems artimiesiems.

J. Blažonis
Teko sužinoti, kad law- 

renciškiai Ig. Čiulada ir V. 
Kralikauskas serga. Linkiu 
jiems greitai pasveikti.

Maple Parkas buvo išsta
tytas pardavimui, bet nesi- 
randant pirkėjo, tai jis dar 
tebėra. Jo gaspadoriais yra 
Milvidai, kurie labai gerai 
veda biznio reikalus. Atro
do, kad ateinančią vasarą 
vėl ten galėsime turėti pik
nikų. Manau, kad' apie tai 
vietiniai plačiau parašys.

J. Blažonis

žiaus, kai vėl atgijo rene
sansinė pasaulėžiūra ir kul
tūra, gavusi klasicizmo var
dą... Su klasicizmu į lie
tuvių literatūrą atėjo Kris
tijonas Donelaitis, į archi
tektūrą — Suoka-Gucevi
čius, į dailę — Pranciškus 
Smuglevičius, kaip Vilniaus 
meno mokyklos pradinin
kas. Buvusi jėzuitų ranko
se Vilniaus akademija tuo
met virto aukštąja pasau
lietiška mokykla ir atsisto
jo greta pirmaujančių Eu
ropos universitetų’’ (274)

Susumuodamas savo šio 
laikotarpio istorinių tyrinė
jimų rezultatus, J. Jurginis 
sako:

“Aukštai vertinant hu
manizmą ir pripažįstant jo 
didelę progresyvią reikšmę 
žmonijos istorijoje, reikia 
nepamiršti vidinių jo prieš
taravimų. Jo ideologai nie
kad nesiekė išvaduoti dar
bo žmonių nuo išnaudojimo. 
Jie tikėjo, kad laisvę, lygy
bę ir brolybę galima įgy
vendinti, nenaikinant pri
vačios gamybos priemonių 
nuosavy b ė s . . . Humaniz
mas yra tokia vertybė, ku
ri ideologinėje kovoje uži
ma labai svarbią vietą. To
dėl jam daug dėmesio ski
riama marksistinėje litera
tūroje. Renesanso ir švie- 
tiejiškos epochos humanis
tines idėjas perėmė moksli
nio socializmo kūrėjai, su
pratę, kad žmogaus asme
nybė gali visapusiškai kilti, 
tik panaikinus privačią ga
mybos priemonių nuosavy
bę, kaip žmogaus pažemini
mo, išnaudojimo ir engimo 
pagrindą. Jie sukūrė soci
alistinio humanizmo idėją.

Kaip praeityje, taip ir da
bar humanizmas tebejungia 
pažangiąsias visuomenės jė
gas...” (275-277 psl.).

Paskutinis žodis: Širdin
gai sveikinu autorių už idė- 
j i m ą skliauteliuose žmo
nių pavadinimų taip, kaip 
jie jų kalbose rašomi. Tai 
bus didelė paslauga tiems, 
kurie šioje puikioje knygo
je gvildenamus istorinius 
įvykius norės toliau ir pla-

Lowell, Mass.
Dar apie S. Penkauską
Ilgai M'ass. valstijos lie

tuviai prisimins Stasį Pen
kauską, nes tai buvo nepa
ilstantis ir nepavaduojamas 
veikėjas. Kur buvo parengi
mas, jis ten buvo ir dirbo. 
Kokia tik įvyko konferenci
ja, ir Penkauskas buvo. Ar 
įvyko didesnis parengimas 
Bostone, Brooklyne, Wor- 
cesteryje ar kitur, ir Pen
kauskas dalyvavo.

tas, kaip Kasperas Bekešas 
arba Jonas Loveika, nega- 

: Įėjo sutikti, kad Lietuvos 
• miestuose ir kaimuose būtų
■ platinamos pažiuręs, atme-
■ tančios dievą bei bažnyčią 

ir reikalaujančios ne tik 
teisinės, bet ir turtinės ly
gybės. K o n t rreformacija, 
ypač jėzuitai, siūlė jiems 
savo paslaugas gana ne 
aukšta kaina” (252 psl.). O, 
žinoma, nereikia nė kalbėti, 
jog “Aukščiausioji valsty
bės valdžia taip pat stojo 
kontrreformacijos pusėn.”

Ir taip kontrreformacija- 
reakcija paėmė viršų. Ir su 
tuo padidėjo liaudies kan
čios.

“Kontrreformacijai įsiga
lint Lietuvoje,” sako auto
rius, “įsigalėjo ir lažinis, pa- 
livarkinis ūkis... Neretai 
iš valstiečių buvo atimamos 
žemės, o jie iškeliami. Lais
vas ūkininkavimas savo 
sklypuose, atiduodant dva
rui tik duoklę ar činšą, bu
vo n u t r a ūkiamas. Perei
nant prie lažinės ūkininka
vimo sistemos, valstiečių 
sklypai buvo mažinami, kad 

.jiems įdirbti reikėtų kuo 
mažiau laiko ir kad dau
giau laiko liktų darbui dva
re.

Drauge su tuo reiškėsi ir 
kultūrinis smukimas. Pir
miausia buvo atsisakyta tų 
siekimų, kuriuos 16-ajame 
amžiuje kėlė humanistai...” 

Kontrreformacijos įsigalė- (268-269). Ir tasai “smuki- 
i mas tęsėsi iki 18-ojo am-ičiau studijuoti.

J. Jurginis sumini net ke
letą tokių poetų-rašytojų: 
Jurgį Petkūną, Joną iš Vis- 
cilos, M. Husovianą, Ado
mą Šreterį, Petrą Roizi- 
jų, Joną Radvaną ir kitus.

Šiame skyriuje autorius 
kalba ir apie lietuvių literatū
ros bei literatūros apie Lietuvą 
leidėjus — Skoriną, Hansą 
Veinreichą, J. Daub m aną 
ir kt. Jis čia nepamiršta 
ir bibliotekų Lietuvoje. Su
pažindina jis mus su rene- 
sansiniškais reiškiniais dai
lėje, architektūroje, suteik
damas ir pavyzdžių. Girdi, 
“renesansinių bažnyčių pa
vyzdžiu Lietuvoje gali būti 
šv. Mykolo bažnyčia Vilniu
je, statyta 1594 m., taip pat 
“renesansiniai išliko Vil
niaus universiteto ir Alum
nato rūmai” (188-189 psl.).

Taip pat labai įdomiame 
skyriuje “Reformacija, jos 
kryptys ir humanizmas” 
pilna didžiai vertingos is
torinės inform ą c.i j o s. J. 
Jurginis sako: “Reforma
cija Lietuvoje, kaip ir kito
se šalyse, buvo toks socia
linis, idėjinis ir politinis są
jūdis, kuris negalėjo likti 
neįrašytas į lietuvių tautos 
kultūros istoriją...” (197 
psl.) Ir, žinoma, tapo įra
šytas didelėmis raidėmis, 
nors,, tenka pasakyti, prieš 
šios Jurginio knygos pasi
rodymą, apie tai buvo kal
bama tik labai šykščiai.

Paskut i n i a m e skyriuje U— ~ * • - - -
j imas ir atsisakymas nuo

Ir šiandien iš šių dievų pavyzdžių 
Pareiga titanų reikalauja

Iš naujo
Dar vis vogti ugnį.

Tiek amžių stebėję šaltai,
Kaip žagrėmis varė barą

Po baro
Per darganą šlapią 
Pilki kirminai.

Ir šiandien Dzeuso tarnai
Revoliucijų prometėjus vis kala

Ir kala
Prie keterų pančiais,

Ir šiandien Olimpe dievai
Susėdę krasėse geria

. Nektarą,
Ambroziją kvapią,

Iš Olimpo valdovų godžių
Ją išplėšti per jėgą, per kraują, 

Per sraują, 
Kovoj tie bedugnėm 
Ginklu ir žodžiu.

MAŽASIS KAIMO STIPRUOLIS
Radviliškio rajono Vadaktų kolūkio ko

lūkiečių Juozo ir Sofijos Biliūmų šeimoje 
auga sūnus Jonukas. Jam dar nepilni sep- 
tyneri metai. O atrodo jis lyg dvylikmetis 
būtų: lengvai iš šulinio atneša kibirą van
dens, tėvui padeda remontuoti namą, sene
liui—į raRis sukelti pilnus pieno bidonus. 
Savo jėga Jonukas prilygsta' dvigubai vy
resniems už jį vaikams. Jonukas nesi
skundžia apetitu. Suvalgo tiek, kiek jo bro
liukai penkiametis Juozukas ir pusketvirtų 
metų Algimantas kartu pąėmus. Sveikata— 

' puiki ; jis nė karto nesirgo.
Nuotraukoje.: Jonukas Bliumas. ■'

IR ŠIANDIEN...
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Apie jo ilgą sirgimą ne
rašysiu, nes jau buvo kitų 
parašyta. Aš daug kartų 
lankiau sergantį Stasį, arba 
nors telefo n u teiravausi 
apie jo sveikatą.

Tikrai nepamenu, rodosi, 
vasario 24 aplankiau jį li
goninėje ir radau blogoje 
padėtyje. Mintis taip ir 
skverbėsi į galvą: gęsta 
Stasio gyvybe, gęsta. Atsi
sveikinant, padavęs j a m 
ranką labai susijaudinau, 
ir rodosi, kad ir Statys taip 
pat. Turbūt abudu jautėme, 
kad tai buvo paskutinis mū
sų atsisveikinimas. O tiek 
abudu dirbome, tiek priva- 
žinėjome “Laisvės” vajų 
metu!

Kovo 3 dieną skambinu 
pasiteirauti apie Stasio 
sveikatą —niekas neatsilie
pia. Vakare paskambinau, 
atsiliepė silpnu balsu drg. 
Sofija Penkauskienė ir pra
nešė, kad Stasys jau mirė...

Kovo 5 d. nuvykau į šer
meninę atlankyti Stasį. Ke
lyje vis skverbėsi mintis, 
kad netiesa, kad -jis gyvas. 
Pamatęs jį karste labai 
blogai jaučiausi.

Kovo 7 d. nuvykau išly
dėti Stasį į kapines, tai yra, 
jau į paskutinę jo kelionę. 
Radau daug draugų, greta 
vietinių buvo iš Norwoodo 
Trakimavičiai, Uždavinis, 
iš Bostono Rainardai, buvo 
draugų iš Haverhillio ir ki
tų miestų ir miestelių.

Išlydint _į kapines d. E. 
Repšienė pasakė atsisveiki
nimo kalbą, o ant kapinių 
kalbėjo J. Petruškevičius. 
Palikę Stasį aukštame Law
rence kalnelyje amžinam 
poilsiui, palydovai sugrįžo
me į Lietuvių klubą pietų. 
Ten palydovams patarnavo 
M. Kazlauskienė, A. 
kauskienė, Valungienė 
rodosi, dar kitos.

Pasivaišinę, beveik
daugiausia kalbėjosi apie S. 
Penkauską. Vieni sakė, kad 
sunku bus kitiems drau
gams užimti Pen kausko 
vietą veikime, o ypatingai, 
kad visų sveikata silpnėja. 
Sutiko, Had Penkauskas 
daug dirbo, dažnai pavarg
davo, bet nesiskundė.

Jis vykdavo ir į Ameri
kos lietuvių nacionalius su
važiavimus. Gerai prisime
nu JAV Demokratinių lie
tuvių suvažiavimą, kuris 
.vyko Pittsburghe 1945 me
tų lapkričio 23-24 dienomis. 
Į tą suvažiavimą vykome

can-

kuni-

ZU- 
ir,

visi

Jiems kepenis drasko arai...
Smurtu palenkti visagalei 

1 Valiai, 
Titanai dar kenčia 
Bausmes nekaltai.

Tik šiandien tarp klonių gražių 
Pavogta ugnim žemę 

Purena 
Padermė suklestėjus;

Ji vaikšto žvilgsniu išdidžių, 
žygiais išminčių titanų 

Gyvena 
Ir visus prometėjus 
Gal išplėš iš grandžių?

J. Sukata

Steponas iš Vilniaus
Ilgai buvo manoma, kad 

pirmieji žinomi 1 i e tuviai 
muzikai profesionalai gy
veno XVII amžiuje. Tačiau 
nauji archyvinės medžiagos 
tyrinėjimai parodė, kad dar 
XVI a. Krokuvoje kara
liaus kapelos muzikų tarpe 
buvo dainininkas, to meto 
papročiu vadintas pagal ki
limo vietą, — Steponas iš 
Vilniaus arba Steponas Vil
nietis. Vienintelė žinia apie 
jį randama XVI a. vidurio 
kapelos “jaunuolių daini
ninkų” (adolescentes 
tores) sąrase.

Lietuvos didysis
gaikštis ir Lenkijos , kara
lius Žygimantas I skyrė dė
mesio ir muzikai. 1543 m. 
prie Jogailos koplyčios Va- 
velyje Žygimantas I sudarė 
10-ties vyrų “rorantistų” 
chorą. Choro pavadinimas 
kilo iš lotyniško žodžio “ro- 
rare” — rasoti (“Rorate 
coeli...” —- “Rasokite dan
gūs...” yra pirmieji vienos 
advento maldos žodžiai).

Krokuvoje dailės ir mu
zikos srityje tuo metu dide
lę įtaką turėjo užsieniečiai. 
Pastarieji buvo kviečiami, 
daugiausia p a g eidaujant 
Žygimanto I žmonai Bonai 
Sforcai, kilusiai iš Italijos., 
Senoji karališkoji kapela 
1520 m. buvo reorganizuota 
ir papildyta italų muzikais. 
Iš Vokietijos buvo pakvies
ta keletas gerų instrumenta
listų. Gana gausioje kara
liaus dvdro kapeloje XVI a. 
buvo dainininkai, vargoni
ninkai, liutnininkai, fleitis- 
tai, obojistai, trimitininkai, 
arfininkai, klavicimbolistai, 
viržinalininkai. S p ecialiai 
parinktų muzikų tarpe į ka
pelą buvo pakviestas ir Ste
ponas iš Vilniaus. Matyt, 
jis buvo nemažų vokalinių 
ir muzikinių gabumų žmog- 
gus.

i
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ST. PETERSBURG, FLA.
n Linksma su svečiais

Kovo mėnuo praėjo su 
gausybe svečių iš toliau. 
Pramogų komisija nujautė, 
kad šiuo laiku daugiausiai 
lankysis turistų, tai patan- 

' kino pramogas, rengė net 
kas šeštadienis, ir visose 
daug buvo žmonių. Iš to- 
liau atvykę turėjo progą 
susitikti su savo ilgamečiais 

' 'buvusiais draugais ir ska- 
4 niai pasivaišinti.

Nedvejojama, šeiminin
kės turėjo sunkiai padirbė
ti, nekartą pavargti, bet, 
kai esti smagios ir didelės 
pramogos, o, prie to, sve
čiai neužmiršta jų, tai pasi
miršta nuovargis, nesiskun- 
džiama sunkumais. Atrodo, 
praėjusį mėnesį pasikepė
me gerokai finansiniai dėl 
spaudos.

1 čikagiečiai d.d. Urmonai, 
Jokubauskienė, ir Michiga- 
no valst. d.d. Milleriai, iš- 

I vykdami drąsino mūsų vei
kėjus, vyrus ir moteris, 
veikti ir dar vis nepavargti, 
kad išlaikytume pažangiąją 
spaudą ir visuotinę taiką. 
“Vilnies” vajininkė Vera 
Smalstienė, detroitietė, taip 
pat džiugiai kalbėjo apie 
mūs moterų darbuotę.

* Kovo 26 d. programėlė
je Dainos mylėtojai, vad. 

“*■ Adelės Pakalniškienės, be

I keletos kitų dainelių, bend- 
Įrai su publika sudainuotų, 
užtraukė “Hapy Birthday” 
čikagietei Onutei Jokubaus- 
kienei, Marytei Kirstukie- 
nei ir Jonui šermukšniui, 
vietiniam, visų jų gimtadie
nio proga. Jokubauskienė ir 
Šermukšniai po tam gražiai 
traktavo dainininkus ir šei
mininkes.

Užklydusios buvo Magdu- 
tė Juškienė su pussesere 
Maryte iš Niujorko. Drau
gė M. Juškienė recitavo ei
lėraštį, pritaikytą tai dienai 
kovoje už taiką. Matėsi ir 
J. Stanelis iš N. J. valstijos. 
Buvo daug daugiau svečių, 
deja, visus negalima sumi
nėti, kai kurie kitakalbiai.

Negalima praleisti nesu
minėjus d. A. Bružienės, či- 
kagietės, kuri savaitė pir- 

I miau gražiai padainavo so- 
I lo dvi daineles, o d. Vasi
liauskienė perskaitė links
mą eilėraštį. Vietos daini
ninkai visuomet išstoja su 
liaudies dainelėmis palinks
minti svečius ir vietinius 
dalyvius. Dėka Adelės pa- 
kalniškienės, pažang iečių 
pramogos visados praeina 
meniškai linksmos.

Dainos mylėtojai po Vely
kų ruošiasi prie meninės 
parodėlės. Bandoma susi
mokyti naujų dainų.

Vikutis

Auksines Vestuvės
Šeduviečiai Teklė ir Jo

nas Vingeliai kartu išgyve
no 50 metų.

Į Šeduvos kultūros na
mus susirinko jų pažįstami, 
giminės, vaikai ir anūkai. 
Susirinko visi į Vingelių 

/ auksines vestuves. , .
i “Jaunieji” ruošiasi į Rad

viliškio civilinės metrikaci
jos biurą. Atsisveikinimo 
žodį taria Šeduvos kultūros

* namų direktorius S. Kelp- 
šas. Vestuviniam maršui 
aidint, “jaunieji”, piršlys

' su svočia, pajauniai su pa
mergėmis, vaikai, giminės,

# išlydimi į gėlėmis išpuoštą
• mašiną.

tai. Teklė per daug neišsi
gando: buvo aktyvi tarybi
nių partizanų ryšininkė. Iš
vijus iš Lietuvos vokiškuo
sius okupantus; ji vėl akty
viai darbuojasi, visuomeni
niame bare. '

Personalinė p e nsininkė 
Teklė Vingelienė ir dabar 
tebėra aktyvi visuomeninin
ke. Šiais metais kartu su 
kitais pagyvenusių žmonių 
šokių kolektyvo nariais ji 
dalyvavo jubiliejinėje dainų 
šventėje, apdovanota Lietu
vos 25-ųjų metinių jubilie
jiniu atminimo ženklu.

G. Žukauskienė

Radviliškio civilinės met
rikacijos biure Vingeliams 

J įteikiami dokumentai, tra
dicinė lazda, juosta. Čia 
juos sveikina pionieriai, ar
timieji, pažįstami, įteikia
mos dovanos.

Grįžtantiems vestuvinin
kams pastoja kelią. Piršlys 
traukia iš kišenės saldai
nius.

Prie Šeduvos kultūros na- 
f mų, “jaunuosius su • duona 

ir druska sutinka miestelio 
moterų tarybos atstovės. 
Vėl sveikinimai, linkėjimai, 
nuoširdūs ir šilti žodžiai.

Auksinės vestuvės! Tiek 
metų kartu pragyventa, 
tiek patirta. Kiek čia seniai, 
rodos, jie kovojo už taryb. 
santvarkos atkūrimą Lietu
voje. Paskui prasidėjo ka
ras. Bandė jie pasitraukti 
iš Lietuvos į Tarybų Sąjun
gos gilumą. Nepavyko. Vi
są okupacijos laikotarpį 

■ juos persekiojo nacionalis-

P.riedas: Aš ir mano vy
ras, Teklė ir Jonas Vinge
liai, mūsų auksinių vestu
vių proga sveikinam “Lais
vės” personalą, linkime il
gai, ilgai gyvuoti visiems, 
ir kad laikraštis “Laisvė” 
aplankytų viso pasaulio 
pasaulio d a r b o žmones, 
šviestų savo spinduliais. 
“Laisvės” skaitytoja, Teklė 
Vingelienė—Lietuva
Pastaba

Teklė Vingelienė yra 
Amilijos Kazėnienės, gyve
nančios Johnson City, N. 
Y., sesutė. Jinai jai prisiun
tė virš minėtą iškarpą iš 
Lietuvos, ir “Laisvei” svei
kinimą.

I

Varde viso “Laisvės” 
personalo, ačiū Vingeliams 
už jų nuoširdžius linkėji
mus, ir sveikinam juos jų 
auksinių vestuvių p roga. 
Daug sėkmės ir stiprios 
sveikatos!

L. K—te

Montello, Mass.
Parengimas

Sekmadienį, balandžio 24 
d., Lietuvių Tautiško Namo 
viršutinėje svetainėje įvyks 
gražus parengimas, su mu
zika ir dainomis.

Rengia Montellos Vyrų 
Dailės Grupė m i nėjimui 
8-ių metų sukakties. Grupė 
išpildys programą vadovy
bėje Al Patsus. Bus už- 
užkandžių ir gėrimų. Pra
džia 1 vai. dieną. Įžanga tik 
50 centų. Kviečia

Rengimo Komitetas

Lawrence, Mass.
Mirė Ignas čiulada

Praėjusį šeštadienį auto
mobiliu išvykau į Lawren- 
cų aplankyti du gerus ser
gančius draugus ir daly
vauti Maple parko b-vės 
posėdyje.

Pasiekęs draugų Večkių 
namus sužinojau, kad drg. 
V. Kralikauskas jau išėjęs 
iš ligoninės, nors dar labai 
silpna širdimi, o drg. Ignas 
Čiulada tebėra ligoninėje, 
ir kaip prie mirtino ligonio 
lankytojai neprileidžianti.

Į Maple parko dalininkų 
posėdi iš ligoninės atvykęs 
drg. Igno Čiulados sūnus 
Leo pranešė pritrenkiančią 
žinią, kad tėvas... jau mi- 

I ręs.
Laidotuvės įvyksta šį 

antradienį, balandžio 5 d.
Labai gailėjausi, kad ke

lionėn buvau išvykęs ne
susitvarkęs darbo reikalų, 
kad galėčiau pasilikti laido
tuvėms. Maniau sugrįžti į 
laidotuves antradienio rytą, 
bet parvaži u o į a n t mano 
mašinoj pasireiškė tokia 
netvarka, kad atrodė, jog 
turėsiu ia kur nors pakel- 
lėie palikti...

Pažinojau drg. Igną Čiu- 
ladą per daugiau kaip 
50 metų. Jis buvo geras, 
darbštus, populiarus, pažan
gus asmuo, gyvenęs Law- 
rencaus priemiestyje Me
thuen, prie pat Maple par
ko. kurio direktorių tary
boje veikė abu su žmona.

Praėjusią žiemą, jau sir- 
ginėdamas, pavažinėjo po 
Lawrencu ir surinko “Lais
vei” skelbimų už visą šim
tinę. Visa tai atsiųsdamas 
skundėsi, kad jaučiasi labai 
prastai. Kvietė kada nors 
jį aplankyti. Tai buvo pas
kutinis didesnis “Laisvei” 
jo darbas.

Paliko jis didelę spragą 
Lawr e n c a u s pažangiečių 
gretose.

Vykau namo tik apie ji 
tegalv o d a m a s ir dažnai 
s a u 1 ė t oj dienoj rasą be- 
braukydamas. . . nuo 
skruostų.

Visas “Laisvės” kolekty
vas liūdime dėl drg. Igno 
Čiulados mirties ir reiškia
me jo žmonai Rožei ir sūnui 
Leonui ir visiems giminėms 
gilią užuojautą. SV

MIAMI, FLA.

Mirus

Vladui Baltrūnui
(San Leandro, Calif.)

Reiškiame gilią užuojautą velionio mylimai 
motinai Antaninai Balčiūnienei, patėviui Pranui 
Balčiūnui, sesutei Ksaverai Karosienei, švogeriui 
Juozui Karosui ir kitiems giminėms, artimie
siems ir draugams.

ALDLD 75 KUOPOS
VALDYBA ir NARIAI

Norwood, Mass.
Kovo 20 d. vietinė Litera

tūros D-jos 9 kuopa turėjo 
gražų banketą M. Uždavi
nio rezidencijoje.

Šis banketas buvo reng
tas tikslu atžymėti Tarp
tautinę Moters dieną. Pie
tus buvo duoti lygiai 1 vai. 
Draugui R. Niaurai pirmi
ninkaujant, buvo pakviesta 
kalbėti E. Repshienė iš 
Dorchester, Mass. Ji pasa
kė gražią kalbą apie moterų 
kovą už jų teises. Taipgi 
kalbėjo S. Rainardas, A. 
Kandraška, Dr. J. Repshis 
ir kiti draugai.

Geram tikslui aukų buvo 
surinkta virš 30 dolerių.

Šiame parengime turė
jom nemažai svečių iš Bos
tono, Brocktono, Haverhil- 
lio, Lowellio ir Cantono.

Didelis ačiū tenka Y. 
Niaurienei už paruošimą 
įvairaus maisto ir skanių 
pyragų parengimui, kurių 
dalį net ir dovanojo. Taip 
pat ačiū M. Trakimavičie- 
nei ir B. Sarapienei už jų 
pagamintus pyragus.

Dar noriu padėkoti vi
soms draugėms, kurios pa
tarnavo prie stalų: M. Ku- 
rulienei, S. Budrevičienei, 
K. Barčienei. R. Niaura ir 
M. Uždavinis nemažai pri
sidėjo darbu prie šio paren
gimo.

Visais atžvilgiais paren
gimas pilnai buvo sėkmin
gas.

M. Uždavinis

Philadelphia, Pa.
Tai buvo linksma meninė 

bei kultūrinė sueiga
Per žiemą laukta ir Wo 

27 d. sulaukta draugiška 
sueigėlė puikiai pavyko. 
Svečiai, dėkodami už gražią 
meninę programą ir už vai
šes, aukojo sekamai paden
gimui lėšų:

J. ir J. Staniai iš Balti- 
morės $15. Po $10: F. Le- 
šinskas, Mr. ir Mrs. Lagis- 
ky, Šapranauskų šeima, 
Mr. ir Mrs. K. Maciūnas, L. 
Tilwick iš Easton. Po -$6: 
Mr. ir Mrs. J. Balasky, Mr. 
ir Mrs. Navickai iš Adding
ton, Pa., A. Liaudanskas, 
Mr. ir Mrs. J. Malin. Po $4: 
B. Navalinskienė, Mr. ir 
Mrs. J. Meško, Vaišvilienė. 
Po $5: J. Stasiukaitis, A. 
Kersauskas, P. Šlajus, Mrs. 
Gegžnas, Miss A. Gegžnas, 
Ramanauskas, A. Pranaitis, 
Bekampis, Walantai, Tes- 
sie, F. Navardauskas, V. 
Skatch, F. Zavis iš Bethle
hem, Mr. Baker, Degutie
nė, V. Stasik, V. Sevchen- 
ko, ' N. Guzonienė, Mr. ir 
Mrs. Laurušonis, Akelaitie- 
nė, Lipčius iš Eddystone, 
Philadelphia, Draugė. Po 
$3: Anna Mesko, Draugas,, 
Mrs. E. Katinis, Draugė, 
Tarp Dviejų, Pivariunienė, 
Stašienė, P. Baranauskas, 
P. • Puodis, Čerkauskienė, 

Seno Vinco duktė. Po $2: 
Mr. ir Mrs. U. Kaspariu- 
nas, Pusvaškienė, Briedis, 
Draugė X, Draugė—$1.

Rengėjai dėkingi visiems 
aukojusiems. Jų aukos bus 
sunaudotos pažangiai spau
dai ir kitiems geriems tiks
lams.

Didelis ačiū Mildredai 
Stensler ir ir Viktorui Be
cker už pagražinimą liau
dies dainomis mūsų progra
mos.

Parengimo d a rbuotojai 
dėkingi maisto gaminto
joms Tureikienei, Poliepė- 
nei, Gustaitienei ir kitoms, 
gelbė j tįsioms p a rengimui 

j draugėms.
Dėkingi atsilankiusiems 

svečiams, o ypatingai iš to
limesnių kolonijų.

Žinučių rinkėja
Elenora

Nuo Redakcijos: Prašo
me atleisti už koresponden
cijos sutrumpinimą, nes 
pirmesnėje korespondenci
joje programos dalyviai bu
vo paminėti.

Paukščiai veisiasi 
Kauno mariose

Kauno tvenkinys, vadina
mas mariomis, nepakeitė 
žymiau mūsų paukščių fau
nos. Tepagausėjo tik kai 
kurių gana paprastų paukš
čių rūšių. Ypač padaugėjo 
rudgalvių kirų. Vienoje sa
loje įsikūrė gana didelė jų 
kolonija. Iš retų mūsų kraš
te. paukščių tepastebėti tik 
plaukikai. Tai šiaurės 
paukščiai, kurių gausu Led- 
jūrio pakraščiuose. Kartais 
apsilanko kormoranai. Ypa
tingo rūšių turtėjimo per
spektyvų vargiai g a Įima 
laukti, nes tam kliudo dirb
tinis vandens horizonto re
žimas. Staigus vandens pa
kilimas ir slūgimas kartais 
yra pražūtingas paukš
čiams. Pavyzdžiu gali būti 
kirai. Jų didelė koolnija su 
lizdais, kiaušiniais ir jau
nikliais buvo užtvindyta ir 
žuvo visi lizdai su prieaug
liu.

Į klausimą, ar negalima 
būtų Kauno mariose įveisti 
kiniškų ir poliarinių žąsų, 
sunku trumpai atsakyti. 
Poliarinių žąsų auginimas 

ikol kas yra tik pradinėje 
stadijoje. Reikėtų paruošti 
specialius metodus. Kiniš
kos žąsys auginamos nuo 
senų laikų ir, reikia manyti, 
kad šių paukščių auginimas 
Kauno tvenkinio pakraštyje 
nesudarytų keblumų.

Washingtonas. — JAV 
paliuosavo iš strateginio re
zervo 20,000 tonų skardos.

Londonas. — Anglijos 
laivų statyklos daugiau sta
to laivų.

Famagusta, Kipras. —At
vyko 350 Turkijos kareivių.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 11 d., 2:30 popiet. Kvie
čiame visus narius dalyvauti šiame 
susirinkime. Turime daug užsiliku
sių svarbių reikalų apkalbėti.

Senų daiktų išpardavimas jvyks 
gegužės mėnesį. Turime prie jo ge
rai prisirengti, kad jis būtų pel
ningas. Sekr. Jaskevičius

, (27-28)
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadienį Balandžio-April 9 dieną, 
2 vai., toj pačioj vietoj. Išgirsime 
parengimų komisijos pranešimą apie 
buvusį parengimą ir pasitarsime apie 
vasarinius piknikus. Valdyba

Tą pačią dieną, tik pusvalandžiu 
prieš LLD 10 kuopbs susirinkimą, 
įvyks LDS 5 kuopos susirinkimas. 
Atvykite pasimokėti duokles, ir pa
sitarsime apie kitus bėgančius rei
kalus^ Valdyba, , (26-27)

PHILADELPHIA,

HELP WANTED FEMALE

WOMEN (2)
One for dishroom and other duties, 
8 AM to 3:30 PM, 5 day week.

Cafeteria work.
One for cook, 7 to 3:00 PM, 5 day 
week. Fort Washington vicinity.

Call Monday GL.58180
(26-27)

HOUSEKEEPER
General, Monday, Wednesday and 

Thursday. 10 AM to 6 PM.
$25 plus carfare. Recent references.

Phone AD. 3-4018 after 6 PM.
(25-29)

NURSES L. P. N’S.
Experienced. 5 days, 5 to 11 PM.

Call after 10 AM.
RA. 5-2525.

Ask for the Administrator.
Located in N. E. Philadelphia.

(25-27)
R. N. ’S

Wanted for 11 to 7 and 
3 to 11 shifts.

Contact Director of Nurses.
MEMORIAL

OSTEOPATHIC HOSPITAL
717-843-8623, York, Pa.

(26-28)

HOUSEKEEPER
Sleep in, day week, cooking &
housework. Other help. Exp. and 
references. $60. Jenkintown area.
PE. 5-7661. Saturday & Sunday 

call TU. 4-3367.
(26-27)

CHAMBERMAID—WAITRESS
Center City Apartment.

Live in, family 2 adults. 
Other help kept. Good wages. 

Personal city references required.
PE. 5-0808

(27-28)

HELP WANTED MALE

ELECTRICAL ELECTRONICS 
SUPERVISOR

Excellent opportunity for <a degree 
or non-degree man with experience 
to obtain a position with definite 
needs for maintenance and methods 
development in electronics, inspec
tion and controls.
Electrical maintenance of entire 
plant employing 1400, is chief res
ponsibility.
Other openings in production, and 
maintenance crafts also available, 
call or write Industrial Relations 
Manager.

ANCHOR HOCKING
Plant 6 

Salem, New Jersey
PH. 609-935-4000, ext. 244 

An Equal Opportunity Employer 
(27-28)

COUPLE to maintain 45 unit 
new apartment building, for 
grounds and minor repair. Perm, 
position, start $200 cash and free 
$110 apt. per month. Phone VI-84235 
anytime or apply Box P-10, 724 
Jefferson Bldg., Phila., Pa. (27-29)

MAINTENANCE MAN 
familiar with cleaning machines. 

LABORERS.
KEYSTONE GREY 

IRON FOUNDRY CO. 
Keim and Cross Sts. 

Pottstown, Pa.
(27-29)

Pranešimas
BROCKTON, MASS.

Mūsų Kuopų ir Draugysčių 
Susirinkimai

LLD 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, Balandžio- 
April 4, 7 vai. vąk.

Liet. Taut. Namo mėnesinis su
sirinkimas įvyks antradienį, J3alan- 
džio-April 5, 7 vai. vak.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įyyks ketvirtadienį, Ba
landžio-April 7 vai. vak.

Visi šie susirinkimai įvyks Liet. 
Namo kambariuose.

Šv. Roko pašalpinės draugystės 
mėnesinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, Balandžio-April 6, Lietu
vių piliečių, klube, 128 Ames St.

George Shimaitis (26-27)

SO. BOSTON, MASS.
LLD 7-os apskrities komiteto 

posėdis įvyks balandžio 17 d., 11 
vai. ryto, 318 Broadway. Kviečiame 
apskrities komiteto narius ir apy- 
linkinius veikėjus dalyvauti. Tu
rime daug reikalų apkalbėti ryšium 
su vasariniais parengimais-piknikais. 
Taipgi turėsime apkalbėti nebaig
tus iš apskrities metinės konferen
cijos paliktus komitetui atlikti dar
bus. Jaskevičius, 7 apskr. sekr.

(26-27)

CAMDEN, N. J.

Liet. Literatūros Draugijos 133 
kuopos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, Balandžio-April 9 dieną, 1 vai., 
1622 Fillmore St.

Prašome visus šios kuopos na
rius dalyvauti. Visi gausite po la
bai svarbių knygą. A. J. P. (27-28)

PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE
SHIPPING Clerk, $75 with in- 

ternationally known mfr. of dup
licating machinery & supplies, lo
cated in N. E. Phila., requires expd 
man to take charge of warehouse 
& shipping daily orders. Able to 
handle heavy work. Excel, working 
cond. Benefits. 5 days wk. D. M. 
MCDONNELL, RA. 5-6300.

(26-29)

BRASS FLOOR & 
BENCH MOLDERS

Only experienced need apply. 
WEST PHILA BRONZE CO 

20 N. 41st Street.
(26-27)

MAN with car.
Part time or retired, to deliver 

small household articles
for handicapped

in Montgomery County.
Call WI. 6-3387

(26-27)

CARPENTERS
Advancement opportunities with a 
growing construction company. Paid 
vacation, holidays, yearly bonus, 
medical benefits, guaranteed steady 
work. Must be experienced in re
sidential building. Wages based on 
ability and amount of experience. 
Your application will be held in 
strict confidence. Interview by ap
pointment only. Collegeville .area 
BOB-ROY CONSTRUCTION CO.
Dial 489-7814. (26-27)

BRICKLAYERS
wanted in Del. Co.
Call TR. 2-8482

— or —
CL. 9-7582

After 6 P. M.
(25-29)

MANAGEMENT TRAINEE 
Large financial organization has 

immed. openings for aggressive men 
for our management trainee pro
gram. Starting salary $350 mo., plus 
auto expense. Many Co. benefits. 
For interview call: Mr. Magee at 
VI. 3-9800. (25-27)

MANAGEMENT TRAINEES 
Man—over 21, to train for future in 
Consumer finahce industry. High 
School grad., automobile necessary. 
Must be aggressive & willing to work 
his way up from the bottom. Liberal 
starting salary & car allowance paid. 
All company benefits including profit 
sharing & pension plan. Starting in 
Chester, Media area. For interview 

call Mr. McFetridge at 
HU. 5-6812. (25-31)

I ___ __________________________ .
SLICING MACHINE

OPERATORS (4)
For Clppsteak. Experienced. 

Top rates. Apply at once.
117 Callowhill St. 

WA. 5-3737
(26-31)

MEAT CUTTER

Experienced with self-service.
Ardmore vic.

MI. 2-1713
(24-27)

MECHANIC TRAINEES 
& PORTERS

New car service. Apply in person to 
Reischer Ford Corp.

7700 Frankford Ave., Phila., Pa.
MA. 4- 6700.

(24-29)

TOOL MAKERS & MACHINISTS
Overtime if desired.

Apply
B & S MACHINE CO.

1915 E. Willard St., Phila., Pa. 
NE. 4-3932

(24-28)

AUTO BODY MEN (2)
Combination, with tools.

Good pay and other benefits 
for the right men.

Call BA. 5-9861
(25-27)

MEAT CUTTERS (2) BACKROOM 
MEN. Complete knowledge of both 
cutting and platter work. Must 
know how to service. For opening 
of new store. Also need Counter 
Men, Grocery Men, Produce Men 
and Cashiers. Excellent opportunity. 
Apply 1900 N. 32nd St., or call 
PO. 9,Q637. (27-28)

MALE or FEMALE
JANITOR & WIFE

For new apartment building 
in Suburban Philadelphia.

(50 units)
Apartment plus salary.

HI. 9-2079.
(24-33)

WANTED:
Couple of good character 

as houseparents in boys’ cottage. 
Write or phone immediately.

METHODIST
HOME'FOR CHILDREN 

Mechanicsburg, Pa.
--------  (27-30)►11
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Prie fabriko vartų Lietuvoje
... Stovėjau prie fabriko 

vartų. Keitėsi pamainos. 
Fabriko kadrų skyriaus vir
šininkas susimastęs žvelgė į 
skubančius pro šalį darbi
ninkus.

—Norime sukomplektuoti 
pastovius kvalifikuotų spe
cialistų kadrus, bet... kei
čiasi jie. Sukame galvas, i 
kodėl mūsų įmonėje neužsi-! 
laiko jaunimas. Nespėja ko-1 
jų apšilti, žiūrėk, jau pra-1 
šosi atleidžiamas,—užklaus-I 
tas paaiškino jis.

Daugiausia, pasirodo, kei
čiasi jaunimas, vos ėmęs Į 
dirbti. Kodėl taip?

Nagi bene todėl, kad dar Į 
ne visur sugebama tinka- Į 
mai sutikti žmogų, būsimų' įfškų ^išmhrtį 
darbininkų šeimos narį. At- ^umo pradus ir dar daug 
eina jis, o kadrų skyriaus;ka> ko reikia, kad būtum 
darbuotojas brūkšteli ant tikras, pilnavertis darbiniu- 
pareiškimo: į žaliavų Pa~ I kas. 
ruošimo ar pagalbinį sky
rių. Na, ir keliauk sveikas! 
Darbuokis. O kų tas jau
nuolis mėgsta, kas jam ar
timiau — štai šituo kai ku
rie darbuotojai nepasidomi.

Kas kita ten, kur naujo
kai, pavyzdžiui, iš karto pa
pasakojama įmonės istorija, 
naujokas supažindindamas 
su prityrusiais darbinin
kais, su gamybos barais, 
išsiaiškinama, kur jis norė
tu dirbti, kokios profesijos 
jį labiausiai domina, ko jis 
norėtu siekti.

Ar sugebės gamykla su
dominti jaunuoli, padaryti 
jį kvalifikuotu darbininku, 
priklauso nuo daug ko. Ži
noma, ir nuo to, kaip jis su
gebės prisitaikyti prie ga- 
mvbos sąlygų, kaip žiūrės į 
darbininko profesija, kas 
jam padės praktiškai iš
mokti specialybės. Juk kar
tais pasitaiko ir vėjavaikių 
žmonių, gyvenančių ta die
na. nesiekiančių didesnio 
tikslo.

, —Pirmų kartų atėjės į 
optikos prietaisų kamykla, 
—pasakojo man kartų pa
nevėžietis Algis Kazlaus
kas. — išgirdau daug pa
žadu. Net galva apsisuko. 
Paskui vienas vyriškis ir 
nusivedė mane. “Čia dirb
si!” — pasakė gamybos ba
re. trumpai paaiškino, kų 
reikės veikti, ir dingo. Dar
bas nesisekė; prigaminau 
broko. Ačiū tiems, kurie 
nors vėliau susidomėjo ma- 

’ no reikalais, paaiškino, pa
dėjo.

... Kybartu prekybos įren
gimų gamykloje sutikau bū
reli paauglių. Pietų per
traukos metu jie sėdėjo ir 
rūkė. Dūma traukė kaž
kaip pabrėžtinai. Juos pui
kiai supratau: dar vakar 
vaikinukai slapstėsi nuo mo
kytoju ir, iš po skverno iš
sitraukė nuorūkų, pūtė dū
mų. Dabar jie, jau “sava
rankiški” žmonės...

—Ilgai žadi čia būti? — 
klausė vienas.

—Mėnesį kitų, — atsakė 
antras.

Nuomonės skyrėsi. Būre
lis pasidalijo į dvi dalis. 
Vieni buvo pasiruošę išeiti 
kad ir tuoj pat, kiti—žadė
jo pasilikti visam laikui.

—Argi jums bloga ga
mykloje? — paklausiau pir
muosius.

Ne! Čia jiems patikę. 
Bet... Toliau beūsiai vyrai 
kalbėjo nenorom. Tik vėliau 
paaiškėjo, kad priežastis— 
brigadininkas arba meist
ras. Vieni pateko pas jaut
rų, nuoširdų žmogų, kiti — 
pas abejingesnj. Ne kiekvie
nas jaunuolis pakankamai 
užsispyręs: lengviausia — 
pasiieškoti kito, geresnio.

•Jfe.' i .

Tai])! Svarbu ne tik tai, 
kaip naujoka sutinki, kaip 
supažindini su aplinka, dar
bo draugais. Reikia ypač 
akylai žiūrėti, kam jis bus 
patikėtas, kas šalia jo sto
vės, kas jį parems nesėkmės 
atveju, patars, paaiškins. 
Žmonės įvairūs, ir ne visa
da geras specialistas būna, 
jautrus auklėtojas.

Šiaulių dviračių gamyk
loje geriausi gamybininkai 
pastoviai vadovauja dviem- 
trims naujokams. Per trum
pa laikų jie perteikia nese
niai profesinę-techninę mo
kyklų baigusiems, teoriškai 
gerai pasiruošusioms jaunuo
liams taip reikalingą praktinę 

Į patirtį, įgūdžius, “darbinin- 
savarankiš- 

Tarp jaunuolių, kėliau-1 
jančių iš vienos darbovietės I 
i kita, ieškančiu, kur bus! - „ . . < .
dar geriau, dažniausiai yra ryt° vykau požeminiu trau-įmų, pagriebė telefonų ir 
neseniai profesines techni-! kiniu į vidurį miesto, Man- Į šaukė sekančių stotį ir po 
nes mokyklas baigę tekin- j hattan, kiek padirbėti ant | sekančios, kad pažiūrėtų, 

frezuotojai, šaltkal-1 vietos ir truputį darbo par- kas tame traukiny, ar nėra 
■ ‘ VJ’ -------. Vežiausi ne- mano valizėlės. Nepasisekė

Dar-'didelę valizukę, kurioje tu-'kų prisišaukti. Liepė jis 
reika- h’ėjau daug reikalingų jran-'man pasiteirauti tris dienas 

; kių dėl kirpimo plaukų, vėliau “pametimų ir radi- 
specialistui, i taipgi gerų'žiupsnį ir laik- mų” vietoje.
aieškoti pa-| rodininkystės įrankių, ir Sekantį pirmadienį pa- 

virš trijų dolerių smulkių! pašaukiau, nieko gero nesi- 
. | tikėdamas, “pam e t i m ų ir

Tų valandų visada New' radimų” vietų. Išklausęs

Ateik vistiek, aš manau,

tojai. •
viai. Padirba viena kitų mė-1 sj\e^ti namo, 
nesi ir traukia kitur 
bininkai, mat, visur 
lingi. be darbo likti negre-! 
šia nė vienam !
tai kodėl gi nepaieškoti pa- ■ 
čios geriausios, pagal jau
nuolio išmanymą, darbovie-! del grąžos.
tės, nacio patogiausio dar- r"_ ... . ,
bo. Žinoma, dažnai jie ieško Yorko požeminiai trauki-; visko, žmogus sako.
“to, ko nepametę.” Bet tai niai> vykstanti link vidurio i “Ateik vistiek, aš manau, 
ir suprantama: jie jauni, miesto, Manhattan, aklinai kad tau turiu surprizų: pa- 
nekantrūs. nelabai jiems at- prikimšti keleivių, ne tik sė- reikalauk manęs, numerio 
eina i galvų, kad no metų, dinčių, ale ir stačių — vie- aštunto.” 
nusantru bus tvirti snecia- nas Prie kito, kaip tos sil- | — 1 VI • I
listai.
ma. didesnį gaus.

Kur kreipiamas dėmesys 
i šitas, atrodytu, smulkme
nas bei i kitus dalykus, kur 
domimasi visais jaunimo 
reikalais, atsižvelgiama, i jo 
nsicholoo-iįų ir poreikius, 
ten mažiau rūnesčiu su jau
nąja darbininkijos karta.

...Stovėjau prie fabriko 
vqrtu. Keitėsi pamainos. 
Kadrų skyriaus viršininkas 
susimastęs žvelgė i skuban
čius darbininkus. Jis spren
dė

Tuomet ir atlygini- kės bačkoje.
Jau buvome prie Manhat- 

tano ir gal kokios keturios 
stotys nuo tos, kur man rei
kia išlipti. , Tik, iš niekur 
nieko, dvi merginos paleido 
nagučius link viena kitos 
veido ir plaukų, kad net 
plaukai lekiojo. Viena bal
ta, o kita — negrė. Jos bu
vo apie geri du žingsniai 
nuo manęs. Man tuoj žypte- 
lėjo mintis, kad dabar gali 
būti “my goose cooked,” 
kaip tūli newyorkieciai daž
nai sako (jau galas). Nė ne
norėdamas surikau: “Don’t 
let ’em fight!” Gero fizinio 
sudėjimo vyras staiga įgrū
do save tarp įnirtusių mer
ginų ir perskyrė jas.

Įvyksta kaip tik prieš ma
no nuožiūra. Aš pamaniau, 
kad dabar bus čia ta žiežir
ba. iš kurios kils rasių su
sikirtimas, kaip jau įvyko 
daugelyje vietų Amerikoje, 
ir daugelis čia mūs nekaltų 
turėsime nukentėti — baltų 
ir negrų. Vietoj to, tik žai
bišku greitumu tie vyrai, 
negrai ir balti, kurie stovė
jo vidury vagono, surėmę 
pečius vienas su kitu, pada
rydami neperlendamų žmo
nių sienų-ba r j e r ų, atitve
riančių vienų merginų nuo 
kitos.

Merginos bandė prasimuš
ti pro tų vyrų siena, bet be 
pasekmių. Viena išėjo, kai 
traukinys sustojo po dešine 
prie stoties, o kita, kai 
traukinys sustojo, po kaire 
prie stoties.

Jau ir mano stotis. Pilna 
galva minčių — išėjau. Gi 
pamiršau savo valizėlę, su 
visais instrumentais, vertais 
šimtinės! Puoliausi prie 
traukinio durų, bet jos jau 
užtrenktos ir traukinys 
pradėjo vėl dardėti. Kų gi, 
einu nešinas tik knygų ir 
Times’sų, kaip musę per- 
kandęs.

Pasisk u n d ž i a u tokenų 
pardavėjui. Pasirodė labai 
simpatingas žmogus, neg-

svarbių problemų...
A. čeikauskas

So-

KRISLAI
(Tasa iš 1-mo pusi.) 

nes” redaktorius Antanas
daitis padare tą laikraštį pro
pagandos už Vietnamo karo 
plėtimą organu. Ir dar turi 
drąsos skelbtis kalbąs lietu
vių tautos vardu. Girdi, “Ame
rikos politika Vietname nėra 
priešinga mūsų tautos intere
sams.”

Jokiems lietuvių tautos in
teresams Sodaitis neatstovau
ja. Lietuvos žmonės yra ne- 
dvejotinai šį Vietnamo karą 
pasmerkę. Prieš dabartinę mū
sų vyriausybės politiką Viet
name protestų audra plinta 
jau ir po visus šalies kampus. 
Tai puikiai įrodė kovo 25-26 
d d demonstracijos.

SLA nariai, kurių 99 pro
centai yra darbo žmonės, 
nieko nepelno iš šio karo. Jie 
irgi trokšta taikos.

Lygiai prieš ketverius metus, 
būtent 1962 m., apie šį laiką 
Plymouth, Mass., plėšikai 
apiplėšė pašto traukinį, laimė
dami daugiau kaip $1,500,- 
000! Tai buvo didžiausias tos. 
rūšies plėšikų laimikis visoje 
Amerikos istorijoje.

Na, ir prasidėjo plėšikų ieš
kojimas ir medžiojimas.

Kuo viskas baigėsi? Įdomu.
Pašto viršininkas pranešė 

Kongresui, kad tų plėšikų 
gaudymui jau išleista daugiau 
kaip $1,500,000. O rezultatai? 
Kol kas dar nepagautas nė 
vienas plėšikas!

Tokios komedijos 
dar nebuvo matęs.

pasaulis

Sen. Wayne Morse kalbės 
New Yorke

Dukartsav altinis “The 
Worker” praneša^ kad yra 
rengiamas milžiniškas susi
rinkimas, kuriame kalbės 
įžymusis prezidento John- 
sono politikos kritikas se
natorius Wayne Morse iš 
Oregono. Labai svarbu, kad 
šį susirinkimų ruošia New 
Yorko Demokratų Užsieni
nės Politikos Taryba, kuria 
sudaro net 15 demokratų 
klubų. Čia ieina tokie New 
Yorko valstijos seimelio na
riai, kaip Sutton, Abrams, 
Kretchner ir Altman, vals
tijos seimelio sen a t o r i a i 
Obrenstein ir Wilson, New 
Yorko Miesto Tarybos na
riai Weiss, Katzman, Sa- 
dowsky ir kt.

Tai žada būti vienas iš 

Nepaprastas nuotykis
Anų dienų ankstokai iš (ras. Pametė pardavinėji-

nepaprasčiausių šiame mies
te įvykių. Po neseniai įvy
kusios sėkmingos prieškari
nės demonstracijos, šis su
sirinkimas laikomas antru 
pačiu svarbiausiu mūsų 
didmiesčio pasisakymu prieš 
karų Vietname.

Susirinkimas įvyks balan
džiu 11 d., pirmadienį, di
džiulėje Manhattan Center 
salėje. Mitingo pradžia 8 v. 
vakare.

Tikimasi, kad tūkstančiai 
niujorkiečių suplauks iš
girsti kalbant senatorių 
Morse. Reikia tikėtis, kad 
nemažai ir lietuvių panorės 
jį išgirsti ir dalyvaus susi
rinkime.

Rep.

Už dešimts minučių aš 
jau ten ir iššaukiau numerį 
aštuntų.

Gi ateina jis nešinas ma
no valizėlę, pilnų pilnutėlę 
mano įrankių!

“O, argi galimas- daik
tas !” šūktelėjau.

Vyras prinešė valizėlę. 
Taip, viskas, kas tik mano 
buvo. Net ir tie $3.25 smul
kiu.

Įspaudžiau į aštunto nu
merio delnų dešimkę ir ėjau 
džiaugdamasis — ne tik to
dėl, kad atgavau savo my
limus instrumentus, bet ir 
todėl, kad gyvenu tokiame 
didžiausiame mieste pasau
ly, kuriame yra ir teisingų 
ir gerų žmonių.

A. Gilman

Maspeth, N. Y.
Janulevičienė gavo 

liūdnų žinia
Marė Janulevičienė, Mas

peth. gavo iš Lietuvos liūd
nų žinia. Lazdijų rajone, 
Kapčiamiestyje, sausio 25 
d. mirė jos sesuo Juzė Jura
šienė, po tėvais Ramanaus
kaitė.

Lietuvoje liūdinčius pali
ko dvi dukteris, vienų sūnų, 
anūku, brolius Kazį ir Pet
rų Ramanauskus, seseris 
Rožytę ir Gabrielų.

Amerikoje, Hartfo r d e, 
yra broliai Feliksas ir Vin
cas Ramanauskas, o sesuo 
Mary Janulevičienė, Mas- 
petre.

Į “Laisve” žinia pranešė 
M. Janulevičienė. Reiškia
me jai užuojauta.

LLD185 kp. nariams
Mūsų kuopos susirinki

mas įvyks balandžio 12 d., 
2 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone. Park.

Visi nariai prašomi daly- 
vaiuti. Visi gali ateiti, jeigu 
tik nori. Malonus prašymas 
visų. Valdyba

Gražiai pavyko Juliaus 
Janonio pagerbimas
Sekmadienio parengimas, 

kuriame buvo pagerbtas 
įžymusis lietuvių tautos po
etas Julius Janonis, reikia 
sakyti, pavyko visu šimtu 
procentų. Seniai buvome 
beturėję tokį įspūdingų 
sambūrį. Apie parengimo 
programų ir jos atlikėjus 
yra pasižadėjęs plačiai pa
rašyti mūsų bendradarbis 
A. Gilmanas, todėl čionai 
nekalbėsime.

šios dienos “Laisvėje” 
rasite drg. Mizaros refera
tą, skaitytų parengime. Ra
giname jį atidžiai perskai
tyti ir plačiau susipažinti 
su poeto gyvenimu ir veik
la.

Kaip puiku būtu, jei pa
našios poe'o 70-osios gimi
mo metinės būtų apžymėtos 
kitose didesnėse kolonijose! 
Jų veikėjai turėtų pasirū
pinti.

Rep.

Padėka floridiečiams
Pereitų kovo mėnesį per 

dvi savaites aš viešėjau Flo
ridoj. Ir kadangi floridie- 
čiai ten mane labai šiltai ir 
draugiškai priėmė arba 
man patarnavo, tai aš jiems 
noriu tarti padėkos žodį.

Pirmiausiai dėkoju mia- 
miečiams: Jonui Smalens- 
kui, kuris parūpino man 
nakvynę ir rūpinosi ten 
mano buvimu. Draugui 
Paukštaičiui, kuris parvežė 
iš aerodromo. Draugams 
Jonui ir Sofijai Thomso- 
nams, kurie priėmė pas 
juos būti ir nakvoti per. ke
turias dienas. Ir turiu pa
sakyti, kad draugai Thom
son ai turi labai gražų na
mų ir sodų, žodžiu sakant, 
jie kultūringi žmonės ir 
kultūringai gyvena. Jie ir 
valgius pagamindavo, kad 
aš pirmų sykį tokius ska
nius valgiau. Jie. mat, ve
getarai, tai žino, k.as skanu 
ir sveika, Ir taipgi dėkoju 
draugams V. Bovinui ir 
Šukaičiui, kurie savo maši
nomis pavažinėjo ir persta
tinėjo kitiems, kurie manęs 
dar nepažino ir George Da
niui, kuris buvo toks malo
nus, kad net ir bilietų kon
certui nupirko.

Po keturių dienų mano 
buvimo Miamyje nuvažia
vau į St. Petersburgų, kur 
petersburgiečiai mane taip
gi šiltai priėmė. Tai ir dė
koju seselei Petrytei ir Jo
nui Semėnams, pas kuriuos 
buvau ir kurie surengė gra
žių puotų, išleisdami. Jonui 
ir Onutei Rūbams, Ievai 
Valaitienei ir J. Judžen- 
tams, kurie savo mašino
mis pavažinėjo. Viktorui 
Valaičiui, kuris parengime 
perstatydamas mane dekla
muoti, labai gražiai mane 
pagerbė, ir draugui Gend- 
rėnui, kuris atvažiavęs pas 
Semėnus rodė visokius pa
veikslus.

Beje, su manim kartu vie
šėjo ir mano seserėčia M. 
K. Tai ir ji buvo taip pat 
gražiai visur priimta.

Taigi, mes abi ir taipgi 
mano Jonelis dar sykį dė
kojam floridiečiams už to
kį malonų priėmimų.

Magdelė Juškienė
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TRUMPAI
Nuo kovo 12 iki 20 dienos 

vyko solidarumo su Vietna
mo liaudimi savaitė. Ji su
rengta pirmosios Azijos, Af
rikos ir Lotynų Amerikos 
šalių solidarumo konferen
cijos iniciatyva.

Gyventojų registracijos 
biuro duomenimis, 1965 me
tais Žemėje gyveno apie 3 
milijardus 305 milijonus 
žmonių. Paskaičiuota, kad 
iki šio šimtmečio pabaigos 
gyventojų padaugės iki 7 
milijardų. Gyventojų skai
čius sparčiausiai auga Lo
tynų Amerikoje, Afrikoje 
ir Azijoje.

Rumunijoje ruošiami pen
sijų kasos valstiečiams įsta
tai. Kai įstatai bus patvir
tinti, apie vienų milijonų 
valstiečių turės teisę gauti 
pensijas. Kooperatyvai ga
lės duoti valstiečiams se
natvės pašalpas natūra ar
ba pinigais.

Vakarų Vokietijoje tik 13 
mokinių iš 100 baigusiųjų 
pradines mokyklas mokosi 
vidurinėse mokyklose. Tik 
7 procentai visų jaunų vo
kiečių mokosi aukštosiose 
mokyklose. 

» •
Per keturis mėnesius kai 

kuriuose Australijos rajo
nuose neiškrito nė lašo lie
taus. Nuo sausros ypač nu
kentėjo New South Wales 
ir Queensland valstijos. Čia 
iau krito 16 milijonų avių 
ir beveik 2 milijonai galvi
jų. Tūkstančiams farmerių 
gresia nusigyvėnimas,

I Į '

Kaip ilgai maistas 
virškiriasi?

Kiek laiko virškinami 
įvairūs produktai žmogaus 
skrandyje? Norėdami atsa
kyti į šį klausimų, keli ame
rikiečių mokslininkai per 
trejus metus atliko daugy
bę eksperimentų. Bandymų 
rezultatai la b a i įclomūs. 
Daug maisto produktų, ku
rie seniau buvo laikomi 
“lengvais”,' y ra virškinami 
gana ilgai. .

Pavyzdžiui, verši e n o s 
šnicelis virškinamas 4 vai. 
49 min., rauginti kopūstai 
—4 vai. 30 min., kiauliena 
—4 vai. 26 min., trešnės, 
persikai, ir slyvos—3—4 va
landas. Nuo trijų iki ketu
rių valandų virškinama jau
tiena ir sūris. Ne daugiau 
kaip valandų virškinami 
kiaušiniai, obuoliai, kriau
šės ir upėtakiai. Kitas žuvis 
skrandis perdirba ne grei
čiau kaip per 3 vai.

Atlikti tyrimai yra labai 
svarbūs. Jais remiantis, ga
lima teisingai ir racionaliai 
maitinti tiek sveikus žmo
nes, tiek ligonius.

Washingtonas. — JAV 
ruošiasi padaryti pakaitų 
NATO komandoje.

P. S. “Laisvei” aukojo šie 
draugai: Walter Dubendris 
$5, Albert Birštonas $3 ir 
John P. Miller — $2.

Ačiū jiems. — M. J.

Dar apie Kazį 
Šimanską

Kovo 29-os dienos “Lais
vėje” buvo trumpai parašy- * 
ta apie mirtį Kazio Šimans- 
ko. Taigi, dabar a$ čia dau
giau kai kų paduosiu.

Kazys Šimanskas mirė K * 
kovo 27 d., sulaukęs 65-ių 
metų amžiaus. Sirgo tik 
apie dvi savaites. 'Liko dide- !r 
lįame nuliūdime žmona Etn- 
ma, po tėvais Simniškiūtė,V 
sūnus Charles, brolis Jonas i, 
ir jo šeima. *

Kazys Šimanskas buvo 
populiarus biznierius tarp 
lietuvių ir kitataučių. Jis 
per 35 metus užlaikė mėsi- 
nyčių ir, abelnai, visokio 
maisto krautuvę ant Grand 
gatvės, Brooklyne. Daugelį 
lietuviškų banketu jis ap
rūpindavo skaniom “kil- 
basom” ir kitokiu maistu. 
Buvo gero būdo žmogus, 
mokėdavo su visais gražiai 
sugyventi ir mandagiai ap
tarnauti savo “kostume- 
rius”. Todėl dabar visi jo 
pažįstami labai apgailestau
ja, netekus malonaus žmo
gaus.

Kalbantis su Šimanskie
ne, ji, ašarodama, sakė, kad 
šių metu spalio mėnesį jie 
būtų linksmai minėję savo 
25-ių metu vedybinio gyve
nimo sukakti... Emma Ši- 
manskienė gimusi Mt. Car
mel. Pa., mieste, angliaka- z. 
sykių srityje. '

Velionio sūnus Charles 
šiuo laiku lanko Long Is
land universitetą. Jis pasi
ryžęs siekti aukšto mokslo. 
Jisai yra tykaus būdo tėvus 
gerbiantis jaunuolis.

K. Šimanskas kilęs nuo 
Kapsuko (buvusios Mari
jampolės). rodos, Gavaltu- 
vos apylinkės.

Lhi Būna amžina atmintis 
Kaziui. ’ (4

P. M. š.

VĖL GENEROLU -
“REVOLIUCIJA” ’

New Yorkas. — Ekvado
ro respublikoje generolai x 
pašalino generolu junta ir 
šalies galia “perdavė” civi
liniams. 1

Juntu nuo 1963 metų su-, 
darė trys karininkai ir val
dė šalį. Aišku, kad buvo 
žmonių valia paneigta. Bet 
nėra vilties, kad ir naujieji 
valdovai skaitytųsi su žmo
nių valia.

New Yorkas. — Vis dau
giau miesto viršininkų pasi
sako už įvedimų vandens 
myterių dideliuose namuo
se. Sakoma, kad jie labai 
daug vandens suvartoja vė
sintuvams.

New Yorkas. —Sulaukus 
64 metų amžiaus mirė ar
tistė Helen Menken.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
balandžio 6 d., 7:30 vai. vak., “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty Avenue, u* 
Kviečiame narius dalyvauti. Atsi- V? 
veskite ir naujų narių. Valdyba.

(26-27)

LDS 46 KUOPOS NARIAMS
Susirinkimas įvyks trečiadienį, 

balandžio 6 d., 7:30 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėje. Bus Centro 
Valdybos balsavimas ir kiti reika
lai svarstyti. Visi nariai dalyvau
kite. Valdyba. (26-27)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, balandžio 5 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti su
sirinkime, nes turėsime aptarti ban
keto reikalus. Kurių duoklės ne
užmokėtos, malonėkite ateiti ir už
simokėti. Valdyba (26-27)
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