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KRISLAI
Gal ką nors ir atidengs 
Gražiai pasidarbavo 
Energinga pradžia 
Tiek daug supuvimo! 
Kruvina gradacija

— Rašo A. Bimba —

Didelis visoje šalyje susido
mėjimas New Orleans distrik- 
to prokuroro Jim Garrisono 
vedamu tyrinėjimu. Jis sako, 
kad kaip tik ten, New Or- 
tojnse, buvo iškeptas sąmoks
lu? nužudyti prezidentą Ken- 

Wedj. Du iš tų sąmokslinin- 
ku jau mirę (Oswaldas ir Fer
ries), o trecias sutvėrimas var
du Shaw,-tebėra gyvas, bet 
jis, žinoma, griežtai jam da
romą primetimą paneigia.

žiūrėsime* kas bus toliau, ką 
dar prokuroras Garrison iš
kels ir parodys. Bet ir dabar 
jau mažai kas betiki Warren o 
komisijos išvada, kad prezi
dentą nudėjo vienui vienas Os
waldas.

Kaip ten bebūtų, sakoma, 
kad jau aštuoniolika žmonių, 
kurie vienaip ar kitaip buvo 
su ta tragedija siejami, jau 
kapuose!

Norisi karštai pasveikinti 
k ai i f orn ietį draugą A. Taraš- 
ką, užbaigusį ilgą, platų marš- 
jtotą Lietuvių Darbininkių Su- 
Bvienijimo reikalais. Puikiai 
atliktas gražus darbas!

Man labai patinka dr£. Ta- 
raškos sveikas optimizmas. 
Visur jis draugiškai pliekė, 
tuos, kurie jau arbd yra pa
virtę, arba ruošiasi pavirsti gy
vais lavonais.

Teisingai drg. Taraška sa
ko, kad pesimizmas, beviltiš
kumas yra liga, prieš kurią 
reikia visiems mums kovoti.

Dabar tik reikia pasitikėti, 
kad tie LDS veikėjai, kurie 
pasižadėjo drg. Taraškos pas 
juos atsilankymo proga gerai 
pasidarbuoti tos organizacijos 
vajuje, savo žodį išpildys su 
gražiu kaupu.

Taip pat, man atrodo, la- 
bjjfr gražiai ir energingai se- 

Arėtoriavimo darbą pradėjo 
W$a Mizarienė. Visoje Lietu

vių Literatūros Draugijoje jau 
* jaučiamas pagyvėjimas. Į sek

retorės paraginimus, padary
tus spaudoje ir laiškais, ateina 
šaunių, nuoširdžių atsiliepimų.

Tai labai gražu, tai labai 
džiugu.

Bet visada turėkime galvo
je tą seną tiesą, jog vienas 
Centro sekretorius, ar viena 
Centro sekretorė visur nepri
bus ir visų darbų neatliks. 
Reikia didelės, plačios talkos.

Sekretorė tik gerai sutvar- 
■jfc kys ir prižiūrės Centro rei- 
Balus, laikas nuo laiko pri- 

ittįS mums mūsų pareigas, 
Itfdarbas kuopose priklauso 
Sopos veikėjams, kuopos na

riams.
Ypač svarbu, kad pradžioje 

meti} visi LLD nariai pasimo- 
kėtų savo duokles.

Neatidėliokite, neieškokite 
pasiteisinimo atidėliojimui 
šios būtinos savo pareigos!

Pažiūrėsime, ar varnas var
nui kirs į akį, bet aršaus re- 

Piko senatoriaus Thomas 
nuodėmė jau aiški. Ne- 

jam “pragyvenimui” 
Ižiniškos $30,000 meti- 
gos, jis prašvilpė savo 
niams reikalams dar gal 
(Tęsinys 6 pusi.) 

■v

Komunistai daug laimėjo 
Prancūzijos rinkimuose

Paryžius.— Iš 486 Pran
cūzijos naujojo/ parlamento 
deputatų skaičiaus, 244 de
putatai priklauso tai sro
vei, kurią reprezentuoja 
prezidentas DeGaulle. Tai
gi jis parlamente turės la
bai nedidelę daugumą depu
tatų.

Susidariusi prieš prezi
dentą de Gaulle opozicija 
išrinko 240 deputatų. Bet 
šitą opoziciją sudaro parti
jos partijėlės. Pati stam
biausią yra Prancūzijos 
Komunistų partija. Šiame 
parlamente ji turės 72 sa
vo deputatus, tarp kurių 
yra ir Partijos generalis 
sekretorius Waldeck Ro
chet.

Praėjusiame parlamente 
komunistų deputatų tebuvo 
tik 31; tuo būdu kiekvie
nam skverbiasi i galvą min
tis: kokius didelius pasie
kimus laimėjo komunistai!

Degaulistai gailisi, kad

Brežnevas Vakarų Vokietijai: 
neieškokite naivuolių

Maskva.— Kovo 10 dieną 
Kremliaus didžiulėje salėje 
L. I. Brežnevas, Komunistų 
partijos generalinis sekre
torius, sakė' kalba. Jos te
ma buvo vyriausiai nukreip
ta į Europą.

Brežnevas sakė, kad kan
clerio Kurto Kiesingerio 
valdžia skelbia, būk ji pra-, 
dėjusi naują politinį kursą, 
pagal kurį veda savo poli
tiką. Tačiau su savo tokia 
politika ji tegali apgauti 
tik labai naivius žmones; 
Tarybų Sąjungos liaudis 
nėra tokia naivi, pabrėžė 
kalbėtojas.

Brežnevas kaltino Vaka
rų Vokietiją vyriausiai už 
tai, kad ji kliudo taikos rei
kalui Europoje. Jis nebe- 
pripažista dabartinių rube- 
žių; ji siekiasi atomiškai 
ginkluotis. Kol Vakarų Vo

I

Indira Gandhi vėl premjerė
New Delhi, Indija.— In

dira Gandhi ir vėl pasiliko 
Indijos ministrų pirminin
ke arba premjere.

Neseniai įvykusieji Indi
jos parlamento rinkimai 
smarkiai sumažino Kongre
so partijos deputatų skai
čių, bet ši partija dar vis 
turi daugumą parlamente.

Buvo galvota, kad Indi- 
rą Gandhi Kongreso parti
ja atmes dėl to, kad ji ne
mokėjusi kaip reikia vado
vauti, bet ne. Ši moteriškė 
ir vėl pasiliko Kongreso 
partijos vadove ir šalies mi
nistrų tarybos pirmininke, 
valdove.

Jai priešinosi įžymus šios 
partijos veikėjas M. Desa- 
jus, bet paskutinę minutę 
moteriškei nusileido. Už 

nebuvo išrinktas į parla
mentą jų užsienių reikalų 
ministras Couve de Murvi- 
lle; sakoma, jis buvo “nie
ko sau politikas.”

Bet buvo išrinktas Pierre 
Mendes - France, buvęs 
Prancūzijos premjeras ir 
atkaklus prez. De Gaulle 
kritikas.

Parlamentas išrinktas 
penkeriems metams.

Rinkimų metu pas opozi
ciją, sakoma, buvo labai 
tvirta disciplina, kurios lai
kėsi ir komunistai, ir socia
listai, ir liberalai, ir kito
kių grupių žmonės.

Washington.— Valstybės 
sekretorius Ruskas skelbia, 
kad sulaikymas bombų sė
jimo ant Šiaurės Vietna
mo, girdi, karo nesutrum
pintų, o ji gerokai prailgin
tų. Jis taip sakė per tele
viziją.

kietija taip darys, tol nebus 
Europoje ramybės, sakė kal
bėtojas.

Brežnevas netiesioginiai 
kritikavo Rumuniją, kuri 
neseniai “pastatė politinius 
tiltus” su Vakarų Vokieti
ja, sumegzdama diplomati
nius ryšius.

Pekinas.— Kinų “raudon- 
gvardiečiai” (jauni chuli
ganu kai) ir vėl pradėjo de
monstruoti prie Tarybų Są
jungos ambasados Pekine. 
Jie nešioja po Pekino gat
ves iškabas, kuriose prakei
kiami dabartiniai TSRS va
dovai už tai, kad nenusilen
kia prie Mao Tse-tungą.

Oakland, Cal. — Kovo 14 
d. čia mirė rašytoja Alice 
Tisdale Hobart, sulaukusi 
85 metų amžiaus.

tat Desajus buvo padary
tas vicepremjeru, Indiros 
Gandhi padėjėju.

Indijoje viešpatauja bai
sus vargas ir skurdas.

Bedarbių riaušės 
Izraelyje

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelyje siautėja didžiulis 
nedarbas. Tūkstančiai dar
bininkų atsidūrė baisioje 
padėtyje.

Šiomis dienomis Izraelio 
sostinėje Tel Avive bedar
biai suruošė demonstraciją 
reikalaudami darbo arba 
duonos. Įpykę demonstran
tai akmenimis apdaužė 
miesto rotušę.

Stalinaitė bus 
“šveicaro globoje”
Berne, Šveicarija.— Čia, 

kaip žinia, apsistojo Svet
lana Aliliujeva-Stalinaitė, 
sakoma, per Indiją ir Itali
ją pabėgusi iš Tarybų Są
jungos. Valdžia jai leido 
apsistoti čia trims mėne
siams, ir paskyrė jauną 
šveicarą, kad jis 
globotų ir linksmintų. Tuo 
“sargu” esąs 50 metų am
žiaus Antonino Janner’is.

“viešnią

Kol kas Svetlana Stali
naitė bando gyventi izoliuo
tai nuo viešų pasirodymų. 
Maskvoje, ši moteriškė pa
liko sūnų ((jau vedusį), ir 
dukrą, dar tebelankančią 
mokyklą.

Powellis atvyks 
i Niujorką

New Yorkas.— Kongres- 
manas Powell pranešė iš 
Bimini salos, kur jis ato
stogauja, kad sekmadienį, 

jis su-“Verbų nedėlioję”, 
grįš į Niujorką.

Čia jis laikysiąs pamal
das savo bažnyčioje, Harle
me. O jei policija jį areš-
tuos, pagal teismo nuo
sprendį, tai jis pasiduosiąs 
ir eisiąs į kalėjimą, kurį pa
veiksiąs “savo politikos tvir
tuma”.

Powell linksmas po to, 
kada James Meredith pa
reiškė viešai, kad nekandi
datuos prieš jį š. m. balan
džio 11 d. rinkimuose į JAV 
Kongresą.

Veda derybas dėl 
naujo kontrakto

Washingtonas. — Tyms- 
terių unijos viršininkai pra
dėjo tartis su samdytojais 
dėl naujo kontrakto suda
rymo, pagal kurį Tymste- 
riai galėtų ir vėl ramiai 
sau dirbti

Kaip žinia, tik prieš ke
lias dienas buvo įkalintas 
Tymsterių unijos preziden- 
tas Samas Hoffa,todėl dau
gelis galvojo, kad derybos 
dėl kontrakto neis taip ge-
rai, kaip turėtų. Bet jos, 
sakoma, eina gerai, ir iš 
unijos pusės vadovaujamą 
vaidmenį atlieka unijos ge
neralinis viceprezident a s 
Frank F. Fitzsimmo n s, 
Hoffos lyg ir įpėdinis.

FLORENCIJA JAU 
APVALYTA

Florence, Italija. — Šis 
Italijos miestas, kupinas 
didelių meninių vertybių, 
pernai buvo baisiai užpul
tas potvynių. Muziejai ir 
kitokios vertybes labai nu
kentėjo nuo vandens. Da
bar “miesto tėvai” skelbia, 
kad Florencija jau apvaly
ta, graži, kokia buvo se
niau. Kviečia turistus.

Daugiau ir daugiau žmonių 
prieš baisų karų Vietname

New York.— Įvykių ste
bėtojai skelbia, kad su kiek
viena diena stoja vis dau
giau ir daugiau žmonių į 
protestuojančių gretas prieš 
karą Vietname. Ir jie rei
kalauja, kad prezidentas 
Johnsonas ir Pentagonas 
pirmiausia sulaikytų sėji
mą bombų ant Šiaurės Viet
namo.

Abudu Niujorko valstijos 
senatoriai — respublikonas 
Javits ir demokratas Ken- 
nedis — atvirai pasisakė 
prieš bombardavimą Šiau
rės Vietnamo.

Prezidentas Johnsonas, 
; sakoma, pasišaukęs Rober- 
i ta Kennedi i Baltuosius 
Rūmus, jį už tai iškoliojo 
ir pasakė: jei Kennedis 
taip darysiąs, jei priešinsis 
karo eskalacijai (plėtimui), 
tai Johnsonąs viską darys 
jo, Kennedžio, prestyžui 
“sunaikinti.”

Sen. Doddo 
“teismas”

Washingtonas. — Senati
ms “Etikos” komitetas ty
rinėja Connecticut valstijos 
senatorių Thomas J. Dodd, 
demokratų šulą ir lietuviškų 
“veiksnių” “angelą sargą.”

Iškelti aikštėn faktai, pa
gal kuriuos senatorius Dodd 

i pasisavino didžiules pinigų 
sumas, kurios buvo sukeltos 
(per banketus “jo garbei”) 
rinkiminėms kampanijoms 
vesti. Tuos pinigus senato
rius turėjo išleisti propa
gandai už save, bet užuot 
tai daręs, jis juos dėjosi į 
kišenę, davęs kai kuriuos 
tūkstančius savo sūnui, ir 
už tuos pinigus vadžiai tak
sų nemokėjo!

Prieš senatorių liudija 
buvę jo padėjėjai, tvarkę jo 
finansus.

(Abejojama, ar tyrinėto
jai senatorių baus. Ot, jei 
jis būtų negras, tai būtų 
kas kita!)

JAUKIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Ameri

kos laikraštininkų gildija 
(unija) paskelbė, kad ji su
trauko visokius ryšius su 
šnipų organizacija (ČIA) 
ir daugiau pinigų iš jos ne- 
imsianti. Ligi šiol Gildija 
gavo šnipiškų pinigų dau
giau kaip $1,000,000.

Chicago, Ill.— Neseniai 
čia staiga mirė Albinas Va
lentinas, sulaukęs 59 metų 
amžiaus. Jis buvo dipukas 

.ir, sakoma, rašytojas.

Maskva. — Praėjusią sa
vaitę Tarybų Sąjungos mo
kslininkai paleido į kosmo
są (erdvę) jau 146-ąjį sa
telitą — laivelį, lėkio j antį be 
žmogaus.

6,766 švietėjų balsas
Kovo 12 d. “New York 

Times” išspausdino ugnin
gą atsišaukimą į Amerikos 
žmones: “Padekite mums 
sulaikyti karą Vietname...”

Atsišaukimas su parašais 
užima daugiau kaip du di
delius dienraščio puslapius. 
Iš viso po atsišaukimu pa
sirašo 6,766 asmenys. Jie 
ne tik pasirašo, o ir apmo
ka už reklama — už tai, 
kad dienraštis išspausdino 
jų balsą. Pasirašiusiems vi
sa tai lėšavo $16,500’..

Tai vis mokytojai, švietė
jai, kultūros į Amerikos 
žmonių namus nešėjai. Jie 
nebegali ilgiau tylėti. Jie 
stojo į rikiuote, kurioje yra 
tūkstančiai kitų profeso
rių. visuomenininkų, daili
ninkų, menininkų ir kitokių 
profesijų žmonių, nebega
linčių pakęsti tų baisybių, 
kurias agresorius atlieka

Ryty Berlynas 
tikra sostine
Berlynas.— Po keleto me? 

tų nebuvimo, į Rytų Berly
ną atvyko “New York 
Times” korepondentas Da
vid Binder. Pabuvojęs čia, 
apsižvalgęs, parašė savo 
laikraščiui, kad šis miestas 
labai pagražėjo ir padidė
jo.

— Dabar,—sako Binderis 
— Rytų Berlynas tikra ša
lies sostinė, su puikiais 
naujais pastatais. Kur ka
daise riogsojo didžiulės 
bombų padarytos duobės, 
dabar stovi nauji namai. 
Miesto gatvės asfaltuotos, 
lygios, žmonių gyvenimo 
lygis pakilęs ir vis palaips
niui kyla aukštyn.

Korespondento nuomone, 
Rytų Berlynas kur kas įs
pūdingesnis ir daro gražes
nį vaizdą, negu Bonna.

Paryžius.— Markizė de 
la Bordes, ' 105 metų am
žiaus moteriškė, praėjusį 
sekmadienį balsavo Pran
cūzijos parlamento deputa
tų rinkime.

Maskva. — Tarybų Są
jungos prezidentas N. Pod- 
gornas, kalbėdamas čia ko
vo 9 d., pasakė, kad Kini
jos Mao Tse-tungas prieši
nasi taikai Vietname.. Tą 
pati daro ir Amerika, pa
brėžė Podgornas.

Monfalcone, Italija.—Čia 
tapo užbaigtas statyti pir
mas Italijos submarinas po 
II-ojo pasaulinio karo. Jis 
turi 142 pėdas ilgio, pava
dintas “Enrico Toti.”

! Vietname! Nekreipdami dė- 
' mesio į tai, kad tuo agreso
rium yra jų pačių šalies 
prezidentas, Pentagonas, 
Ruskas ir MacNamara, mo
kytojai, profesoriai, švietė
jai žeria aštrius žodžius, 
, reikalaudami sulaikyti ‘ ka-

si
Jų pačių apmokėtame at
šaukime, pasirašiusieji 
rietėjai sako: “Sulaikyki 

amerikiečių jaunuoliųte
užmušinėjimą... 7,500 jų jau 
žuvo, begindami prasiradu- 
si
di

ti

mūšių pa-

kad Tauti-
Frontas yra<m

!P

i ti

a, sugedusią militarinę 
ktatūrą...”
“Padėkite mums grąžin- 
j namus mūsų sūnus...”
Specifiškai, atsišaukimo 
įsirašyto jai reikalauja:
1. Sulaikyti visus bombų 

sėjimus ant šiaurės ir Pie
tų Vietnamo.

2. Paskelbti 
liąubas.

3. Pripažinti,
s Laisvinimo

daugelio Pietų Vietnamo 
gyventojų atstovas- -su juo 
reikia tartis.

į‘4. Tartis sulyg Ženevos 
1954 metų sutartimi, kuri 
skelbia, kad visos kitų šalių 
armijos turi būti ištrauk
tos iš Vietnamo.

Čikagos žmonės
Kovo 25 dieną Čikagoje 

yks didžiulė demonstraci- 
. reikalaujant, kad karas 
ietname būtų baigtas.
Tai bus Chicago Koliseu- 

nie, kur telpa tūkstančiai 
įblikos.

Karo priešininkai žygiuos 
Koliseumą iš miesto cent

ro — State gatve iki mi- 
ngo vietos.
Kalbas ten sakys: kun. 

Martin Luther King, neg
ras aldermanas A. A. Ray- 

sr, Dr. Benjamin Spock, 
atricia Griffith ir kiti.
Bus ir koncertinė pro- 

rama.
Iš Kalifornijos praneša

ma, kad ten tarp Demokra
tų partijos narių vyksta 
didžiulis bruzdėjimas prieš 
kara Vietname.£

n

1

n

s

Balandžio 15-toji 
Niujorke

Atrodo, kad pats didžiau- 
as taikos šalininkų “pasi- 
.idinimas” įvyks š. m. ba

landžio mėnesio 15 dieną 
Niujorko miesto gatvėse.

Didžiulėje už taiką de
monstracijoje ruošiasi daly
vauti visos antikarinės žmo
nių grupės, visos bendroje 

isenoje, visos tars bendrą 
protestą prieš karą Vietna
me, reikalaudamos, kad bū- 
11 skelbiamos mūšių paliau
bos.

Bet apie tai smulkiau bus 
rranešta vėliau.

e

James Meredith, kovoto
jas už civilines teises, iš
traukė savo kandidatūrą 
kongresmano vietai Harle
me. Dabar pasiliko kandi
datu tik vienas Adam Po
well.
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Vystosi du politiniai frontai
KALIFORNIJOS valstijoje demokratiniai klubai tu

ri sudarę Kalifornijos Demokratinę Tarybą. Vėliausia
me susirinkime Tarybos priimta rezoliucija atkreipė į 
save visos Amerikos dėmesį. Mat, rezoliucija parodo, 
koks gilus pasidalijimas šiandien vystosi Demokratų 
partijoje.

Kalifornijos demokratai užgyrė senatoriaus Rober
to Kenedžio pasiūlymus dėl baigimo Vietnamo karo ir 
pasmerkė prezidento Johnsono politiką. Sakoma, kad 
kova buvo labai aštri. Buvę balsų, kurie sakę, kad to
kios aštrios rezoliucijos prieš vyriausybės politiką pri
ėmimas yra panašus į “išdavystę.”

Kaip žinia, sen. Kenedis pasiūlė, kad tuoj būtų nu
trauktas Šiaurės Vietnamo bombardavimas ir kad būtų 
ieškoma taikos. Taipgi jis nurodė, kad Liaudiečių Išsi
vadavimo Frontas Pietiniame Vietname turi būti įtrauk
tas į taikos derybas.

Na, ir dabar Kalifornijos demokratai užgyrė tuos 
pasiūlymus.

Panašus pasidalinimas vystosi ir Respublikonų partijo
je. Tos partijos vadovybė su senatoriumi Dirksenu 
priešakyje šimtaprocentiniai remia prezidento karą ir 
užgiria karo plėtimą. Bet tuo tarpu senatorius David 
Javits šiomis dienomis pasisakė prieš savo partijos va
dovybės tokią politiką. Jis irgi reikalauja sulaikyti Š. 
Vietnavo bombardavimą.

Tai be galo svarbus politinis reiškinys. Netenka 
abejoti, kad šis pasidalijimas demokratuose ir respubli
konuose gilės ir plėtosis. Amerikos žmonėse sentimen
tas prieš Vietnamo karą ir jo plėtimą toks platus, jog 
jis turi pasireikšti ir senosiose kapitalistinėse partijose. 
Kenedis ir Javitsas jaučia tą sentimentą ir ryžtasi jam 
vadovauti.

Ar tai bloga?
Ne, tai labai gerai. Juo daugiau žmonių viešai pasu 

sako už karo baigimą, tuo geriau taikos reikalui. O Ke
nedis ir Javitsas yra įtakingi savo partijose žmonės.; Jų 
kad ir dar nelabai drąsus pasisakymas už taiką, viešas 
išstojimas prieš vyriausybės prokarinę politiką stipri
na taikos jėgas, ir už tai tenka juos karštai pasveikinti.

Beje, diskusuojant minėtą rezoliuuciją, keletas labai 
žymių Kalifornijos demokratų reikalavo eiti dar toliau. 
Jie siūlė, kad susirinkimas instruktuotų Demokratų Fe
deracijos vadovybę į rudenį sušaukti, neeilinį (specialų) 
suvažiavimą, kuriame, jeigu karas nebūtų tužsibaigęs, 
tiesiog būtų pradėta mobilizuotis pasiųsti į Demokratų 
partijos 1968 metų konvenciją tokius delegatus, kurie iš 
viso pasmerktų prezidento Johnsono politiką Pietryti
nėje Azijoje.

Reikia tikėtis, kad šis Kalifornijos Demokratų Ta
rybos žygis nepasiliks balsu girioje. Jis turės susilaukti 
atgarsio kitose valstijose tarpe demokratų.

NIEKAS SU JO 
PLEPALAIS 
NESISKAITO

Smetonininkų šefas Sta
sys Lozoraitis supykusiai 
bara pasaulio parlamenta
rus, kam jie savo tarppar- 
lamentarinę konferen c i j ą 
šiemet laikys Maskvoje. 
Tai esanti sunki snnki klai
da! Girdi, “tokios vietos 
konferencijai parink imas 
pagilina sunkią klaidą, ku
rią Tarpparlamentinė Uni
ja padarė 1955 metais pri
imdama sovietus į savo 
tarpą.”

Tas žmogus nieko nepa
miršo ir nieko neišmoko. 
Jis tebegyvena seniai isto
rijos palaidota praeitimi.

Indijoje ir Prancūzijoje
BEVEIK tomis pačiomis dienomis įvyko parlamen

tiniai rinkimai Indijoje ir Prancūzijoje. Abiejose šalyse 
, smarkiai nusivylė jų vyriausybių galvos—Indijoje prem
jerė Indira Gandhi ir Prancūzijoje prezidentas De Gaul
le. Tokio smūgio jie nesitikėjo.

Tiesa, tiek Gandhi, tiek De Gaulle dar šiaip taip iš
gelbėjo savo “kailį,” bet tiktai, taip sakant, “per plau
ką.” Tik įsivaizduokime: Prancūzijos parlamente de- 
gauliečiai turės tik vienu balsu daugumą, o tokioje mil
žiniškoje Indijoje Gandhi tiktai 20 balsų.

O svarbiausia, žinoma, kad šių kraštų vadovybių 
įtaka labai Skaudžiai nukentėjo. Prezidentas De Gaulle 
nebesitiki kraštą valdyti vien tik savo pasekėjais. Jis 
ieškosiąs talkos kai kuriose buržuazinėse mažesnėse par
tijose. Tu^ tarpu Mrs. Gandhi jau padarė nusileidimą sa
vo vyriausiam oponentui, sutikdama jam duoti “garbę” 
būti jos pavaduotoju.

Abejuose rinkimuose labai gerai pasirodė komunis
tai. Jie smarkiai padidino savo atstovų skaičių parla
mentuose. Pav., Prancūzijos parlamente komunistų at
stovų skaičius pakilo nuo 41 iki 72. Todėl su dideliu pa
sitenkinimu Prancūzijos Komunistų Partijos sekretorius 
Wladeck Rochet pareiškė, kad “ateitis priklauso suvie
nytam kairiajam frontui,” o Socialistų Partijos vadas 
Guy Mollet pasakė, kad šitie rinkimai reiškia “pradžią 
degaulizmo pabaigos” Naujajame parlamente “kairysis 
frontas” dar neturės daugumos ir negalės paimti į savo 
rankas krašto vadovybės, bet jis turi pamato optimis
tiškai žiūrėti į ateitį.

SABOTAŽAS PRIEŠ 
KARO BAIGIMĄ

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” savo vedamajame “Iš
rodo tikras sabotažas” sa
ko :

Atsimenate, kai Londone ta
rėsi Kosyginas su Wilsonu, 
prezidentas Johnsonas įsakė 
nieko nelaukiant atnaujinti 
šiaurės Vietnamo bambarda- 
vimą. Net Wilsonas, geras 
Johnsono draugas, nusiskundė, 
kad toks bombardavimas su
griovė jo ir Kosygino planą 
dėl taikos. Išrodė, kad ame
rikiečiai tyčia sugriovė jų pla
na t

Dabar vėl. Kai tik laikraš
čiai paskelbė, kad Jungtinių 
Tautų sekretorius U Thant ir 
šiaurės Vietnamo atstovai nu
vyko į Burma ir veikiausiai 
jie ten ;susitiks ir pasitars, 
amėriki^čiai pradėjo apšau
dyti1 šiaurės Vietnamą iš karė 
laivų ir mėtyti į šiaurės Viet
namo upės minas iš orlaivių. 
Panaudojo nęt didžiules ka- 
nuoles apšaudymui Šiaurės 
Vietnamo prie neutralios zo
nos. Ar neatrodo, kad tai bu
vo padaryta tyčia, kad U 
Thant ir šiaurės Vietnamo 
atstovai negalėtų kalbėti apie 
taiką ?

Visa tai atrodo, kad ameri
kiečiams nerūpi ' baigti karą 
susitarimu. Net Toronto kon- 
servatyviškas didlapis Globe 
and Mail reiškia mintį, kad 
amerikiečiai nenori baigti ka
rą susitarimu. Jie nori priver
sti šiaurės Vietnamą ir viet- 
kongus pasiduoti besąlyginiai. 
O prezidentas Johnsonas vis 
kartoja, kad jie pasirengę 
tartis bile kada ir bile kur. 
Veidmainystė, daugiau niekas.

GERAI, KAD PRAN
CŪZIJOS LIETUVIAI 
NEBIJO ŠVIESOS

Pasirodo, kad su Tarybų 
Sąjungos premjeru Kosygi
nu į Prancūziją buvo nu
vykęs ir įžymusis Lietuvos 
filmininkas V. Zalakevičius 
ir ten demonstravo Lietu
voje sukurtą filmą, rodos, 
“Niekas nenorėjo mirti.” 
Dabar apie tai labai piktai 
atsiliepia Kanados “Nepri
klausoma Lietuva.” Jau tas 
vienas parodo, kad tasai

Pagalvojo ir pasitraukė
JAMES H. MEREDITH rimtai pagalvojo ir ištrau

kė savo kandidatūrą į Kongresą. Respublikonų partijos 
vadai, kurie norėjo jį panaudoti prieš Adam Claytop

filmas turėjo labai didelio 
pasisekimo tarp Prancūzi
jos lietuvių.

Iš Kardelio laikraščio 
sužinome, kad filmą pama
tyti susirinko visokių poli
tinių pažiūrų žmonės.

Prašome pasiklausyti “N. 
L.” nusiskundimo:

V. Zalakevičius a t s i v e žė 
filmą, kuriame rodoma kaip 
pačių lietuvių rankomis kraš
te buvo sunaikinta partizanų— 
miško brolių sąjūdis ir jų ko
va su raudonuoju okupantu. 
Mūsų partizanai jame parodo
mi kaip tikri banditai ken
kiantys lietuvių tautai ir ją 
skriaudžiantys. šis filmas bu
vo rodomas filmologijos mu
ziejuje plačiai 'prancūzų vi
suomenei.

Atvykęs į Paryžių, V. Zala
kevičius tuojau ieškojo ryšių 
su lietuviais. Jam tas pavyko 
ir jo iniciatyva ir 'pageidavi
mu filmas gruodžio 2 d. bu
vo rodomas Paryžiaus lietu
viams. Spektaklyje dalyvavo 
visa Prancūzijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdyba 
(kun. J. Petrošius, P. Klimas 
ir A. Moneys) ir kai kurie 
Prancūzijos LB Tarybos na
riai. 1

Negana to, gruodžio 6 d. 
Pulk. J. Lanskoronskis (buv. 
Lietuvos karo attache, dabar
tinis PET lietuvių delegacijos 
narys ir Pr. LB Krašto Ta
rybos narys) suruošė sovietų 
pareigūnui V. Zalake v i č i u i 
priėmimą. Jame vėl dalyvavo 
Pr. LB Krašto. Valdyba ir kai 
kurie Tarybos nariai.

Kaip į ši faktą žiūri PLB 
Valdyba? Kodėl jau du mė
nesiai tyli PET lietuvių dele
gacija? Kodėl f tyla gaubia 
lietuvišką spaudą? Ar veiks
nių deklaracija bendradarbia
vimo ir V pi)įcĮbes drausmės 
klausimais galioja vienam at
vejui, bet ne kitam?

O mums' norisi Prancū
zijos lietuvius nuoširdžiai 
pasveikinti už nebijojimą 
pamatyti filmą. Iš jų galė
tų gražiai pasimokyti ir 
mūsiškiai “dipukai.” •

PERDAUG 
TOLERANCIJOS...

Kovo 5 dienos Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome įdomų 
LKP Šilutės rajono komite
to sekretoriaus J. Balkaus 
straipsnį “Tiesa prieš me
lą.” Rašoma apie “diploma
tinę” Vakarų Vokietijos 
ambasados Maskvoje veik
lą. Skaitome:

Mūsų rajonas nusidriekia 
per buvusį Klaipėdos kraštą. 
O šis kraštas, kaip žinia, vis 
dar neduoda ramybės Vaka
rų V o k i e t i j o j e apsikasu
sioms revanšistams. Jie tebe
laiko Klaipėdos kraštą Vokie
tijos dalimi ir varo atitinkamą 
propagandą. Per radiją, spau
doje, laiškais giriamas vadi
namasis ekonominis stebuklas 
Vakarų Vokietijoje, neišpasa
kytai geras gyvenimas joje, 
žodinė, rašytinė propaganda 
paremiama siuntiniais, įvairio
mis pašalpomis, pensijomis. . . 
Mes ne prieš, pagalbą nuse- 
nusiems tėvams. Gerai, kad 
vaikai' jų nepamirršta. Deja,

giminių siuntinių maža, o po 
jų priedanga į Klaipėdos kraš
tą bando prasiskverbti šnipi
nėjimo, revanšistinės organi
zacijos, prisidengusios labda
rybės skraiste.

Atskirai tenka pakalbėti 
apie Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos ambasadą Mask
voje. Amabasada skleidžia 
mūsų rajono gyventojų tarpe 
emigracines nuotaikas. Ji ga
na įžūliai stengiasi įteikti dau
geliui gyventojų, kad jie, esą, 
buvusieji Vokietijos piliečiai 
ir dabar taip pat priklausą 
nuo Vakarų Vokietijos. šie 
priminimai daromi laiškuose, 
asmeniškai skiriant pensijas, 
pašalpas, siunčiant siuntinius 
ir kitomis priemonėmis. Amba
sada ragina rajono gyvento
jus, kuriuos ji laiko vokiečiais, 
vykti į VFR, reikalauja infor
muoti apie išvykimo klausimų 
nagrinėjimo eigą mūsų valsty
binėse įstaigose. Iš šių asme
nų ambasada renka plačią in
formaciją apie mūsų rajono 
ekonominę padėtį, politines 
nuotaikas, reikalauja pateikti 
jai įvairius dokumentų origi
nalus, blankų pavyzdžius, do
kumentus apie jų turtinę ir 
šeimyninę padėtį. Trumpiau 
tariant, renka plačią informa
ciją, kuri neturi nieko bendro 
su pasiuntinybės veikla. Be to, 
yra žmonių, kurie pastoviai ir 
įvairiu laiku lankosi ambasa
doje ir gauna savotišką atlygi
nimą : apmokamos kelionės iš
laidos, skiriamos vienkartinės 
pašalpos, panešioti drabužiai. 
Taip skatinami kai kurie as
menys pasipelnijimo tikslais 
VFR ambasadoje lankėsi po 
keletą kartų. Tai dužiausiai 
veltėdžiai, iešką lengvo pragy
venimo būdo, nenorį sąžiningai 
dirbti. Tokia yra ir Deringie- 
nė iš Vilkyčių, apie, kurią jau 
buvo rašytą respublikinėje 
spaudoje. Tokie yra* ir kai ku
rie kiti skarmalų kaulytojai.

Radijas, spauda, laiškai ir 
nuotraukos, kuriose ružavomis 
spalvomis rodomas gyvenimas 
Vakarų ‘ Vokietijoje, “labda
ringųjų” organizacijų siunti
niai, pašalpos, pensijos, dra
bužiai, atskirų žmonių vilioji
mas, tų žmonių skleidžiami 
gandai siekia sukurstyti Klai
pėdos krašto gyventojus prieš 
savo Tėvynę, nuolat laikyti 
juos baimėje, priminti, kad 
jie Vakarų Vokietijos piliečiai 
ir, sąžiningai dirbdami, nusi
žengia savo “faterlandui.”

Tokia veikla nesuderina
ma su jokios amba s a d o s 
svetimoje šalyje normalia 
funkcija. Tai pikta, biauri, 
propaganda prieš Lietuvą.

Visi mokame juoktis. Bet, 
kad tavo pasakojimo pasi
klausę, juoktųs kiti — daly
kas sudėtingesnis. Tikriau
sia, pastebėjote: tą patį 
nuotykį pasakoja du žmo
nės, tačiau vieno lūpose jis 
skamba juokingai, o kito— 
ne.

Ne kiekvienas sugebame

patarlių, priežodžių. KailoBI 
j au esate skaitę Servanteso, 
Rabies, Gogolio, Tveno, Ha- 
šeko, Ilfo ir Petrovo kūri
nus. Daug linksmų posmų, 
skirtų vaikams, galima ras
ti S. Maršako ir S. Michal
kovo eilėraščiuose ir poemė
lėse, lietuvių poeto K. Ku- 
bilinskio knygutėse. Tik

Powell, sakoma, labai nusivylę ir susirūpinę. Jie nebe
turi įtakingo negro pastatytiprieš Powell.

Meredith laiku apsigalvojo. Dabar Harlemo žmonės 
galės beveik vienbalsiai vėl išrinkti Powellį į Kongresą.

Ir tokiomis šunybėmis užsiima
PASIRODO, kad mūsų šalies Cęntrine žvalgybos 

Agentūra (ČIA) nusamdė specialų lėktuvą ir iš Indijos 
pristatė į Šveicariją Stalino dukterį Svetlaną. Už lėktu
vą agentūra užmokėjusi du tūkstančius1 dolerių.

Matote, kokiomis šunybėmis užsiimdinėja ši valdiš
ka įstaiga ir kokiems reikalams švaisto pinigus, iš val
džios iždo.

JIEMS TEBEGAILA 
CARO IR KERENSKIO

Chicagos menševikų laik
raščio “Naujienų” redakto
riai dar vis neatleidžia bol
ševikams už įvykdymą Spa
lio Revoliucijos ir susido
rojimą su kapitalistų vieš
patavimu. Klaida prasidė
jus su carų šeima, kuri ne
mokėjusi kraštą valdyti. 
Bet dar prasčiau pasielgęs 
Kerenskis, kad jis bolševikų 
nesuvaldęs. <

Savo vedamajame ' (edi- 
toriale). “Prieš penkiasde
šimt metų” jie taip ir sako:

“Daugelis yra tos nuomo
nės, jog bolševikiško per
versmo nebūtų įvykę, jei 
būtų laiku apsižiūrėta ir 
sąmokslininkams būtų bu
vęs užkirstas kelias. Bet 
to nebūvo padaryta...

Šiandien galima tik spė
lioti, koks dabar būtų pa
saulis, jei Kerenskis būtų 
buvęs ryžtingesnis ir būtū 
laiku užgniaužęs ruošiamą 
bolševikų perversmą ”

Kaip žinia, Kerenskis 
stengėsi ir ryžto užteko,

įdomiai, vaizdingai, links
mai pasakoti ar parašyti, ne 
visi turime vienodą humo
ro jausmą.

Apie tai aš pagalvojau, 
perskaitęs kai kuriuos jūsų 
satyrinius ir humoristinius 
rašinėlius, atsiųstus į “Lie
tuvos pionieriaus” redakci
ja.

“Labai prašau, atspaus
dinkite šį kritikos rinkinį, 
kurį sukūrė slaptas būrelis 
“Nematomoji ranka.” Gal 
ši kritika padės nemokšoms 
geriau mokytis,”—rašo re
dakcijai kovingas autorius. 
Ar paveiks moksleivius ši 
satyra, spręskite patys.

Ir Stasj's Meškauskas 
Pakrapštys pakaušį, 
beatsako nieko, nieko— 
Nori dvejeto kaip slieko!
O štai apie kitą “herojų”:
Jis per painoką sau šypsos, 
Lyg jam niekur nieko.
Ogi dvejetą jis gavo 
Pakvietė atsakinėti.
Manau, sutiksite, kad to

kie kūriniai nepadės auk
lėti nemokšų — šie, netaik
lūs, nesklandūs, nesamo jin
gi. Mano nuomone, šiuo at
veju juokingesni yra “auk
lėtojai,” ėmėsi tokio darbo, 
kurio atlikti negali.. Kol dar 
visai nemoki eiliuoti, gal ge
riau .po jucjkingu piešinė
liu parašyti t a i s.y k 1 i ngą 
šmaikštų sakiniuką.

Iš anksto įsjėju, kad, per- 
perskaitę šį straipsnelį, sa
tyrikais ir humoristais dar 
nepasidarysite. Neveltui sa
koma: kuo labiau žmogus 
išsilavinęs, apsišvietęs, tuo 
geriau ir giliau jis jaučia 
humorą.

Kada žmonės juokiasi? 
Kodėl, kaip pastebėjo viena 
maža mergaitė, jie juokia
si net tada, kai niekas jų 
nekutena?

Kartais juokas ima paly
ginus tai, kas iš pirmo 
žvilgsnio atrodo nepalygi
nama, kartais — pastebė
jus daiktų, ir f reiškinių pa
našius bruožus. Juoką suke
lia ir tai, kas nepaprasta, 
netikėta.

Juokingas gali būti į neti
kėtas padėtis ir aplinkybes 
patekęs žmogus: neištesi to, 
ką pažada, arba padaro vi
sai ne tai, ko laukėme. Juo
kingas žmogus, kuris pasie
kia savo tikslą nepaprastu, 
keistu būdu. Visa, kas ne
atitinka savo tikrosios pri
gimties ar paskirties, gali 
sukelti mūsų šypseną arba 
juoką.

Be abejo, esate girdėję, 
kaip juokingus atsitikimus 
pasakoja senesni žmonės 
(tokių linksmų pasakorių 
sutiksite beveik kiekviena
me Lietuvos kaime ar mies
telyje). Daug pasimokyti 
galima iš liaudies kūrybos— 
pasakų ir anekdotų, dainų,

ale liaudis su bolševikais 
priešakyje jo režimą pa
siuntė velniop.

Menševikai negali supras
ti liaudies vaidmens. Todėl 
jie negali suprasti ir Spa
lio Revoliucijos ir jos isto
rinio vaidmens.

erskaitę nemėgdži o k i t e, 
ekopijuokite šių autorių, o 
^galvokite, kaip, kokiomis 
priemonėmis jie naudojasi, 
odei jų kūriniai kelia juo-k 

ką.
Ne visoks juokas yra svei

kas. Negražu, kai juokia
mės iš draugo, piktdžiugau- 
cami, jam tik bloga linkė- 
c arni. Kaip sakoma, kar
tais juokas užmuša žmogų.

Satyros ir humoro parei
ga — išjuokti žmogiškąsias 
ilpnybes, ydas, trūkumu 

gyvenime pasitaikančias re- ,, 
geroves. Tik visada, prifflp 
juokdamiesi iš kitų, pagal-‘ 

o kite, ar patys neturite 
Panašių ydų. Kitaip gali 
atsitikti kaip toje patarlė
je — “Juokiasi puodas, kad 
katilas juodas.”

Geriausia rašyti apie tai, 
lą pats matei, jautei, paty- 
ei. Puiku, kad savo kuri- » 
ėliuose jūs bandote pavaiz- 
uoti apsileidėlius draugus, 

su kuriais kas dieną susidu- 
iate. Blogiau, kad dažnai 
ūsų rašinėliuose ydos ir 

blogybės pliekiamos kakto
muša. Kartais blogas vai
kas tiesiog piktais žodžiais 
išbaramas, išplūstamas.

Žinokite, išplūsti, iškone
veikti žmogų — tai dar ne|g 
eisWia jį išjuokti. J
Epigramos, pasakė č i o s, 

kaip'f ib kiekvieno eilėraščio 
kalba turi būti taisyklinga, 
tilius lengvas, darnus rit

mas ir skambūs rimai, 
ąurie moka gražiai, vaiz- 
ingai pasakoti, dažnai ir 

popieriuje geriau pavyksta 
aizdų, detalių pagalba pa

slėpti norima ydąarreiški- 
rį. Atsiminkite, jog humo
ristiniame kūrinėlyje svar
bu ir kompozicija — kokia 
tvarka įvykis papasakotas.

Dažnai būna juokingos si
tuacijos, kai žmogus atsi
duria netikėtose, nepaprašo
mose aplinkybėse. Čia jums 

pagalbą turi ateiti fantg- 
ija, kuria trykšte trykj
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jūsų linksmi žaidimai, po 
tai ir išdaigos.
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Nenusiminkite, kad tą pa- 
aipėlę arba tą linksmumą, 
:urj jaučiate širdyje, ne vi- 
ada pavyksta žodžiais iš- 
eikšti. Atidėkite savo ku
melius keletui dienų.

Geriau pavykusius raši
nėlius perskaitykite savo 
raugams. Jų nuoširdus juo- 
:as bus jūsų darbo įverti- 
limas.

Alg. Pabijūnas
Iš “Lietuvos Pionieriaus”).
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Pekinas. — Kinai sk 
kad jau pradeda atsida 
kai kurios pradžios moky 
bs, kurios buvo uždarytos 
r.uo praėjusių metų birželio 
mėnesio. Mat, moksleiviai, 
c ideli ir maži, buvo pašauk
ti pravesti krašte “kultūri
nę revoliuciją.”

Tokio. — Čionai kalbėda
mas, JAV Valstybės depar
tamento sekrętorius 
kas pareiškė, kad, neži 
visko, JAV stovės su 
Kai-šeko valdžia, kadangfj! 
yra pasižadėjusi Taiwano 

iktatorių remti.c
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Rojus Mizara

"Chicagos lietuvių
mus jau nuo seniai 

kalbėta ir rašyta spau- 
je, kad 1868 - 1889-uosius 

metus reikia skaityti me
tais, kuriais Lietuvos žmo
nės masiškai pradėjo emig
ruoti į JAV. Pirmiausia jie, 
aišku, sustojo Niujorke, 
nes tai buvo durys į Šiau
rės Ameriką. Iš čia kriko— 
pirmiausiai į farmas, į 
Pennsylvanijos anglies ka
syklas, į Pittsburgho “gele
žines” ir kt. Patraukė jie 
ir link Vakarų, į Čikagą. Il
gainiui Čikagoje susitelkė 
lietuvių daugiau negu ku
riame kitame mieste, išski
riant šiandieninius Vilnių ir 
Kauną.

Dabar štai Aleksas Am
brose, tarytum šimtameti- 
nėms atžymėti, išleido dide
le knygą**. Bendrai, apie 
Chicagos lietuvius jau yra 
mpšvta nemaža knygų ir 

L ? IIPveikiausia bus ir daugiau 
IParašyta.

W' Pirmiausia: kas gi kny
gos autorius? A. Ambrose- 
Ambrazevičius, kaip jis pats 
sakosi, gimė 1892 metais 
Liudvinavo valsčiuje, Mari
jampolės apskrityje. Į Či
kagą atvyko 1912 metais ir 
tais pačiais metais įstojo į 
Lietuvių Socialistu Sąjungos 
22 kuopa Čikagoje. Reikia 
manvti. kad per visą tą lai
ka jis buvo ir šiuo metu te
bėra socialistas. Su per
traukomis vra buvęs “Nau
jienų” direktorius, o dabar 
dirba “Naujienose” “skelbi
mų rinkėjo darbą.” Taigi 
autoriaus politinis veidas 
aiškus.

W “J ši (rašvmo) darbą įsi- 
' Wraukiau nejučiomis,” rašo 

jis įžanginiame žodyje,”vi-, 
sai nenujausdamas, kad per 
20 metų teks jam pašvęsti 
kiekvieną laisvą valandą; 
kad neturėsiu ramybės nei 
dienomis, nei vakarais; kad 
vienam protokolui perskai- 
tvti arba vienai datai pa
tikrinti turėsiu 'praleisti 
pusdienį...”

Knvgą rašydamas, jis pra
šė talkos iš kitų. Vieni pa
dėjo nemokamai, kiti — už 
pinigus. O kai prisiėjo 

, spausdinti — vėl bėda: au
torius turėjo ieškoti talkos 
pas* gerus žmones — pavie- 

ir draugijas.
mintina dar ir tai, jog 

kurie šitos knygos sky- 
buvo seniau išspausdin- 
aujienose,” čia tik pa- 

inti. gal su kai kuriais 
smulkiais pataisymėliais.

Pripažįstame, kad auto
rius j “Chicagos lietuviu is
torija” idėio daug triūso, 
ir už tai jis vertas pagar
bos.

Vertas pagarbos ir už tai, 
kad spaudė didelėmis raidė
mis ir gerame popieriuje. 
Vadinasi, mūsų kartos žmo
nės knyga dar gali įkasti, 

spausdinta tokiuo šrif- 
mūsų “Laisvė.” 
paruošta su var- 
ilgu. dideliu,—ki- 
dalvkas. O^gani- 

. draugijų, laikraščių 
pavadinimu čia taip pat 
gausu, gal būt net per gau
su, kadangi minėjimas smul
kučių kuopelių ar ratelių 
bei mėnesį kita gyvavusių 
laikraštukų neturi jokios 
reikšmės ir prasmės.

A. Ambrose. Čikagoje 
apie 55 metus,

mus

nes

enęs
• v
1S- 
to

BAleksas Ambbrose. Chica- 
■tuvių istorija, 1869-1959. Iš- 

Amerikos lietuvių istorijos 
Bįl draugija 1967 m. Chicago, 111. Knyga 

iliustruota, 664 puslp. Kaina $10. 
Spaudi “Naujienų” spaustuvė.

miesto visuomeninį lietuvių 
gyvenimą turėtų visapusiš
kai pažinti ir gal būt pa
žįsta. Bet viename mieste 
ilgas gyvenimas žmogaus, 
sprendžiančio raštu visuo-* 
meninius reikalus, vaizduo
tės nepraplečia, žinių aruo
do per daug nepapildo. Ra
šydamas to ar kito miesto 
žmonių istoriją, daug geriau 
galėtų orientuotis tas, ku
ris yra gyvenęs ir studija
vęs tokių pat žmonių gy
venimą kituose miestuose ir 
gali daryti atitinkamus pa
lyginimus.

Bet eisime prie paties da
lyko.

II
Knygos autorius suranda, 

kad pirmasis lietuvis į Či
kagą atvyko 1869 metais. 
Tai buvęs Juozas Juškevi
čius (katalikų kunigas), ku
rį vyskupas Foley prisky
rė prie besiorganizuojan
čios lenku kataliku parapi
jos. O 1870 m. i Čikagą at
vyko aštuoniolika lietuvių 
darbininkii dirbti prie tie
siamo geležinkelio. Na, ir 
po to vis didesniais ir di
desniais skaičiais lietuviai 
pluko į Čikagą.

Palaipsniui atsirado lietu
vių biznierių; pradėjo kur
tis pašalpinės drau gijos. 
Per 75 metus, sako ši is
torija, Čikagoje buvo suor
ganizuota apie 260 lietuviš
kų pašalpinių draugijų.

1892 metais Čikagoje pra
dėjo eiti lietuviškas laikraš
tis, savaitraštis “Lietuva.”

Kaip kituose JAV mies
tuose, taip ir Čikagoje, pa
šalpinės d-jos kūrėsi viso
kiausiais—dažnai labai nai
viais — pavadinimais. Pav.: 
“Birutės kalno draugija,” 
“Draugystė palaimintos Lie
tuvos,” “Draugija Lietuvos 
ūkininkas,” ir tt., ir tt.

Autorius primena, kad 
Čikagoje lietuviai katalikai 
buvo suorganizavę (priskai- 
tant Cicero) dešimt lietu
viškų parapijų ir pastatę 
tiek pat bažnyčių. Pirmoji 
buvusi šv. Jurgio, įkur
ta 1892 metais. Jos bažny
čia ir šiuo metu stovi 
Bridgenorto rajone, netoli 
laikraščio “Vilnies” leidyk
los., Surastuose senuose do
kumentuose knygos auto
rius paduoda pradžią:

“Apie uždęima Lietuwisz- 
kos paranos Sz-to Jurgio 
ant Bridgeporto Chicago 
Ill...” 'puslp. 114).

Iš pradžių parapijos bu
vo grynai lietuviškos, bet 
šiandien “lietuviškumo ma
žai beliko.” Tų visu parapi
jų turtas išaugo iki devynių 
milijonų dolerių sumos, sa
ko autorius, tik jis nepasa
ko, kad tas turtas priklauso 
ne patiems parapijiečiams, 
o vyskupams. Romos katali
kų organizacijai. Parapija 
ir bažnvčia tegali būti lietu
viška tiek ilgai, kiek vys
kupas leidžia.

Autorius primena, kad 
vienoje bei kitoie parapijoje 
vyko paranijiečiu streikai, 
kovos. Šiuos žodžius ra
šantysis atsimena vieną 
toki didelį streiką—Jurgio 
parapijoje. Tai buvo bene 
1924 metais, ir streikas bu
vo nukreiptas vyriausiai 
prieš kun. Kruša. Musu Li
teratūros Draugijos kuopa 
karta buvo sušaukusi dalį 
streikuojančių parapijiečių 
į Mildos salę ir ten su jais 
tarėmės.

Tik dėl to, kad lietuvių 
/pinigais pastatytos bažny
čios buvo atiduotos vysku-

ir net 
savo

bučerninkų, saliūnininkų ir 
kitokių. Visą tai knygos au
torius sužymi, surašo, pa
skelbia. tiįč tuojau po 
panaikinimo šalyje blai
vybės, Čikagoje, man kadai
se sakė vienas vilnietis, bu
vo apie vienas tūkstantis 
lietuvių saliūnininkų!

Knygos gale daugiau kaip 
du šimtai puslapių paskir
ti trumpoms biografijoms. 
Autoriaus žodžiais: “Spaus
dinu kelis šimtus biogra
fijų. Turiu surinkęs žymiai 
daugiau žinių apie Čikagoje 
gyvenusius ir veikusius lie
tuvius, bet vietos stoka ne
leidžia surinktos medžiagos 
naudoti” (pusi. 466). Kai 
kurios biografijos trumpu- 
čiukės. Yra biografijos ir 
kai kurių pažangiųjų lietu
vių veikėjų:
V. Andrulio, P. Dauderio, 
R. šniuko, A. Jonikienės ir 
kitu, c-

torius sužymi,

L. Prūseikos,

Yucaipa, California
veikalą, A. Taraškos 
atsilankymas

LLD 78 kp. surengė A. 
Taraškai filmų rodymą. Bū
dama tos kuopos pirminin
ke, noriu padaryti to įvykio

Mūsųistorija"
pams, kilo ir kitokių išpuo
lių : organi z a v o s i “nepri- 
klausomų” (“nezaležnin- 
kų”) katalikų parapijos. II- 
gamiui Čikagoje atsirado 
daUg sektų sektelių, ir viso
kie j gudragalviai išnaudoja 
nea$sišvietusius žmonelius 
kaip tik jie nori!

$ III
'Autorius rašo, kad res

publikonų ir demokratų par
tijų lietuviškieji klubai Či
kagoje pradėjo kurtis se
niai, praėjusio šimtmečio 
gale, bet kada lietuviai dar
bininkai pradėjo organizuo
tis į Socialistų Darbo par
tiją (Socialist Labor Par
ty), autorius nepasako, ka
dangi “tikslių žinių neteko 
surasti.”

Respublikonų ir Demo
kratų partijoms priklausy
mas nepadarė lietuvio dar
bininko nei didesniu nei ma
žesniu. Bet priklausymas 
Socialistų Darbo partijai— 
jau buvo kas kita, jau pa
rodymas, kad lietuvis darbo 
žmogus yra klasiniai sąmo
ningas ir pasiryžęs kovoti 
prieš išnaudotojų klasę. Jis 
jau tapo tikru žmogumi. 
Tiesa, ši partija nebuvo 
marksistinė—ji buvo ir te
bėra daugiau sindikalistinė. 
Šitos partijos kevalas dar 
ir šiandien tebėra,
stato, rinkimų metu, 
kandidatus, ypatingai Niu
jorko valstijoje.

Praėjusio šimtmečio gale 
ir dabartinio pradžioje JAV 
gyvavo jau nemaža SDP 
lietuviškų kuopų. Tik įsi
kūrus Amerikos Socialistų 
partijai (rodosi, 190 4 m.) 
lietuviai pradėjo jon stoti.

Už" tat knygos autorius 
pernelyg daug vietos pasky
rė Lietuvių Socialistų Są
jungai, įsikūrusiai 19044905 
metais. Nereikalingai smul
kiai jis aprašo kai kuriuos 
susirinkimus, bei suvažia- 
mus. Vienas LSS svarbes
niu suvažiavimu buvo IX- 
asis. įvykęs 1916 m. Čikago
je, bet čia jis nėra kaip tu
rėtu būti aptartas.

Dešimtasis suvažiavimas 
įvyko Brooklyne ir jis nu
sitarė įstoti į JAV Komu
nistų partiją. Šį suvažiavi
mą, betgi, autorius nudažo 
ne tokia spalva, kokia rei
kėtų.

Turbūt niekur kitur ne
buvo pradėta leisti tiek lie
tuviškų laikraščių kaip Či
kagoje, ir knygos autorius 
duoda jų visą litaniją. Bet 
kai kurie tų laikraštukų ir 
žurnalų bei pusžurnaliukų 
savo amžių skaitė mėnes
iais. Jokios istorinės reikš
mės jie neturi.

Didelį vaidmenį lietuvių 
visuomeniniame gyvenime, 
be abejonės, suvaidino laik
raštis “Lietuva.” kai ją re
dagavo Dėdė Šernas-Ado
maitis.

Meno srityje Čikagos lie
tuviai taip pat visuomet 
pirmaudavo ir tebepirmau
ja. Čia kadaise gyveno ra
šytojas Bronius Vargšas- 
Laucevičiūs, organ i z a v ę s 
scenos mėgėjus, visaip pa
dėjęs jiems. Br. Vargšas 
kurį laiką leido nedidelį 
žurnaliuką “Veidrodis,” ku
riame aiškino pagrindinius 
vaidybos dėsnius, mokė jau
nus žmones kaip vaidinti, 
ką veikti išėjus scenon.

Čikagoje yra daug lietu
vių profesionalų: gydytojų, 
advokatų, vaistininkų. Yra 
lietuvių bankininkų. Daug 
visokių didesnių ir smulkes
nių biznierių: groserninkų,

IV
Knygos autorius kai kur 

bando būti labai tikslus, 
stengiasi sužymėti mažiau
sius Čikagos lietuvių jude
sius, bet praeina pro svar
bius įvykius lietuvių kultū
riniame gyvenime jų nepa
stebėjęs: už kupstelio ne
pamatė didelio kalnelio.

Prieš daugiau kaip 40 
metų JAV pažangieji lietu
viai — Literatūros Drau
gija ir Moterų Darbininkių 
Susivienijimas — organiza
vo vaikų draugijėles ir mo
kyklėles lietuvių kalbai dės
tyti. Gal ir ne visai tobu
lai, bet tos draugijėlės bu
vo pavadintos “Ateities Žie
dais” — tiksliau: Ateities 
Žiedo Vaikų Draugijėlės.

Jos buvo išsiplėtojusios 
per visą šąli, kur tik buvo 
lietuvių. Čikagoje, jei ne
klystu, vienu kartu veikė 
apie keturios tokios drau
gijėlės ir mokyklėlės. Vie
na jų buvo Ciceroje.

(Bus daugiau)

• Vokietijos Federatyvi
nės Respublikos ligoninėms 
trūksta apie 30 tūkstančių 
darbuotojų, jų tarpe 21,000 
medicinos seserų. Dėl šios 
priežasties uždaryta eilė li
goninių.

Kadangi d. Taraška at
vyko į Yucaipą porą dienų 
anksčiau prieš parengimą, 
tad mums buvo proga su
rengti draugišką sueigą ir 
su svečiu draugiškai pasi
kalbėti. Todėl mes yucai- 
pietės ir redlandietės su- 
ruošėme savo stuboje ’ pa- 
žmonį su vakariene, kuria
me dalyvavo daug mūsų 
kuopos narių, įžymesnių 
veikėjų, sutikti ir pagerbti 
svečią.

Po vakarienės buvo pa
kviestas A. Taraška pakal
bėti apie jo kelionės įspū
džius, ką patyrė tarpe lie
tuvių. Pirmininkavo mūsų 
kuopos iždininkas M. Pū
kis.

A. Taraška nuosekliai aiš
kino, kad sutiko eilę ener
gingų narių, kurie neilstan
čiai darbuojasi LDS kuopo
se, įrašydami naujus na
rius ir turi geras pasekmes. 
LDS turi virš tūkstantį čia- 
gimių narių. Bet sutikęs ir 
tokių, kurie buvę geri vei
kėjai ir pažangūs kovotojai, 
atrodo, nustoję vilties, ne
deda pastangų stiprinti sa
vo organizaciją. Bet kur 
tik buvo rengiamos pra
mogos, buvo publikos daug 
ir žmonės visur užganėdin
ti filmais ir pasikalbėjimais 
anie organizacijų veiklą. 
Klausimus kalbėtojas aiš
kiai atsakinėjo visiems. Mū
sų pažmonis gražiai pavy
ko, d. Taraška paliko gerą 
įspūdį to vakaro dalyviams.

I

Apie filmus
Vasario 19 d. nekantriai 

laukėm popiečio, kuomet 
bus rodomi Lietuvos ir A- 
merikos įvykių filmai: lie
tuviškos vestuvės, Lenin
gradas, Kalifornijos stu
dentų demonstracijos prieš 
karą, Vilniaus universiteto
rektorius Jonas Kubilius, 1 televizuota.

kai lankėsi Kalifornijoje. 
Užbaigoje parodė ir Dainų 
šventę 1960 metų.

Lietuviškos vestuvės, nors 
yra senovės stiliaus veika- 
liukas, sudaro gražaus juo
ko tokie papročiai ir jų ju
desiai.

Apie Leningradą labai 
puikūs vaizdai, kaip jis da
bar atremontuotas, pui
kiausi pastatai, miesto par
kai ir žmonių gyvenimo bu
tai.

Studentų demonstracijos 
čia Kalifornijoje ir demon
stracijos prieš karą. Kai 
kurie pasiganėdina ką ma
to televizijoj, bet tikreny
bėje, televizijoj negalima 
matyti tikro vaizdo.

Dainų šventė Lietuvoje, 
jeigu tas filmas turėtų pil
nai aišku balsą, tai galėčiau 
žiūrėti ji kasdieną, kaip tie 
šokiai, dainos ir parėdai 
puikiai dabina visa judesį.

Verta tarti didelę padėką 
draugui Taraškai, kad jis 
neaplenkė mūsų lietuvių 
mažos kolonijos ir jo atsi
lankymas paliko gera įs
pūdį tarpe Yucaipos lietu
vių, ir visus sužadino, ku-

Mūsų rengėjai prieš pa
rengimą abejojo, kad ren
giant be pietų gal turėsime 
nuostolių. Bet parengimas 
gerai pavyko, publikos bu
vo pilna salė. Aukų surink
ta $33.75, pilnai padengia 
išlaidas.

M.K.A.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas susišau
kė spaudos ir radijo ko
respondentus ir pasakė, 
kad šį mėpesį jis vyksiąs 
“kur nors į Pacifiką” kon- 
ferencijon, kurioje daly
vaus Lodge, JAV ambasa
dorius Vietname, taip pat 
dalyvaus ir generolas West
moreland, kuris vadovauja 
karui Vietname. Tai bus 
strateginis pasitarimas.

Spaudos konferen c i j a 
i vyko kovo 9 dieną Baltuo
siuose Rūmuose. Ji buvo

O. Kapse

ViengungiŲ romantika
Garsus turgais mūs Kapsukas.
Čia gėrybių pilna:
Sviesto, kiaušų, riebių ančių, 
Netrūksta ir vilnų.

O kiek sūrių privaryta!
Kur tik pasisuksi—
Po penkis, po dešimt krūvos
Baltuoja, kaip pusnys.

Tokiam turguj vaikštinėjo
Juozapas Girgždutis;
Batai šepečio nematę,
Barzdos nesiskutęs.

Eilę metų jisai žvalgės
Į šešiolikines,
O dabar jau nužydėjęs
Vaikšto nusiminęs.

Jos taipogi su juo žaidžia,
Kol
Kai
Nei

pinigų turi, 
kišenės ištuštėja— 
šnairai nežiūri.

Agočiukę vėl pamatęs, 
Mėnuliu nušvito, 
Nes ši ištikima buvo, 
Neieškojo kito.

—Labas rytas, Agočiukė, 
Padėk nupirkt sūrį, 
Gyvenu vargšas viengungis, 
Nieks manęs nežiūri.

Tai išgirdus Agočiukė 
Nelauktai nustebo: 
Veidelis, kaip drobė baltas, 
Nors dėki į grabą.

Tačiau Juozapas paėmęs 
švelniai už parankės 
Abejones greit išblaškė— 
Bendrą sūrį renkas.

—šitas lyg truputį sausas,
, Bet man geras būtų.

—Ką tu! Man tokį bevalgant 
Liežuvis sudžiūtų.

—štai va šito paragauki: 
Grietinėle kvepia.
—Nepatinka man jo fo?ma.
Be to, labai šlapias.

—O kiek gi šitas kainuoja?— 
Agočiukė klausia, 
Palietusi pirštu sūrį, 
Kaip veršį didžiausią.

—Tokio pirkti neapsimoka: 
Juk aš vienas valgau.
—Seniai tau sakiau, Juozeli, 
Reik turėti draugę.

—Šitas tur būt saldaus pieno? 
—Aš tik rūgštų mėgstu. 
Niekad neperku saldainių,

Nei kitų skanėstų.
—O aš mėgstu baravykus 
Ir kiaulieną riebią.
Galams šis akmuo po kojų!
Te velniai jį griebia!—

Ir taip sutrenkė Girgždutis
Sau dešinę koją,
Kad iš skausmo užsimiršo
Baltų sūrių rojų.

Kiek beknaibo, beragauja— 
Skoniai nesutinka.
Pagaliai! abu nusprendžia: 
—Kaltos šeimininkės.

Jeigu skoniai nesutinka,
Tai kaip reiks gyventi?
Paskui vienas srėbsim sriubą, 
Kits laižysim samtį.

Taip per sūrį išryškėjo 
Pažiūrų skirtumas;
šviesios svajonės sugriuvo, 

, Kaip tas smėlio rūmas.
Kapsukas

Binghamton, N. Y.
Mirtingumas ir kitos 

naujienos
Šiuo metu mūsų gražųjį 

Binghamtoną palietė gau
sus lietuvių mirtingumas.
Pe■’ praėjusius porą mėne
sių — sausį ir vasarį — jau
yri, mirę šeši lietuviai, il
gamečiai vietos gyventojai.
To 
spa 
nij 
čia 
lie

<s gausus mirtingumas 
rčiai mažina mūsų kolo- 

os lietuvių skaičių, nors 
ir taip nėra skaitlingas 

uviais miestas.

toj

šeštas iš eilės mirrimas 
buvo, tai gydytojo Jono 

tneslow motinos. Gydy- 
as Jonas Staneslow yra 
čiai žinomas Amerikos

pažangiems lietuviams, gy
venantis Waterbury, Conn.

Vasario 20 d. savo n amu o - 
27 Julian St., mirė Elz- 
ta Staneslow, sulaukusi 
metų amžiaus. Palaidota

vakario 23 d., su bažnytinė- 
s apeigomis, Kalvarijos 
pinėse.

se, 
bi( 
95

mi
ka

Liūdesy liko jos dvi duk
ros, Frances Adomaitienė, 
o-yvenanti šiame mieste, ir 
Bernice Hill, gyvenanti 
Houston, Texas: du sūnūs:

dytojas Jonas Stanes-e:y
low, gyvenantis W aterbu- 
ry Conn., ir Bernard Sta- 
nehlow, gyv.- Youngstown; 
šejsi anūkai ir 19 proanūkių 

viena sesutė, gyvenanti 
rvbu Lietuvoje, ir daug 

(rifninių ir draugų. Mirų- 
u amžinos ramybės, o Il
siems gili užuojauta.

ir

kt

vi
Vietnamo kare su kiek- 

ena diena vis daugiau ir 
ugiau žūsta mūsų jaunų 
rų. Ir už ką?!..
Iš Bing h a m t o n o ir jo

'apylinkės purvinas Vietna- 
o karas jau yra pasiėmęs 

Ic-kos jaunų vyrų gyvastis. 
Tryliktuoju buvo 19 metų 
amžiaus jaunuolis Marine 
Col., Earl L. Crissell, Jr., 
gvvenęs 133 E. Frederick

;., Binghamtone. užmuštas 
gyje kovo 1-mą d., arti 
lang Nam, Piet. Vietna- 
e. Išbuvęs tarnyboje arti 
-kos mėnesių. Taiką my

lintiems reikia ryžtingiau 
veikti.
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Endicott-Johnson Corp, 
avalynės pramonės įmonių 
darbininkai nėra organi- 

oti į jokią profsąjungą 
(dniją), nuo pat jos įsikū-

mio, berods jau bus maž- 
aug apie šimtą metų. Ke
lis atvejais čia buvo siek

usi EJS viduje sukurti CIO 
uniia, tačiau nepavyko. 
Veikiausiai dėl to, kad po- 
nąs Johnsonas mokėjo gra- 

ai užbovyti savo darbi- 
inkus, švelniais žodžiais ir 

njažais jų darbo sąlygų pa
gerinimais. Tuo Čia ir pasi
sekė neprileisti jokios uni
jos. 1

Vietos angliškoje spaudo
je pasirodė žinutė “Walk
out Ends” — streikas pasi
baigė. Bet, kaip ten bebū
tų, aštuoni darbininkai iš
vedė “tinginiaujančius” — 
eturincius pilnai darbo, ir 
itus daugiau kaip 400 dar- 
ininkų iŠ E-J Corp, avaly- 
ės įmonės. Sekamos die- 
os rytą darbininkai grįžo 
darbą.' Kompanijos virši- 
inkas papasakojo “The 

S u n - Buletin” reporteriui 
,pie šį įvykį ir pridėjo, kad 
pasitarimai tęsis toliau.”
Šis ginčas, viršininkas sa

kė, buvo iškilęs algų pakė- 
rno pagrindų.
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Apie dailininką Stepą Žuką
Atėjęs į redakciją tartis 

dėl karikatūros temos, Ste
pas Žukas nenusėdi vietoji 
Atsistojęs plačiai mostaguo
ja rankomis, vaikščioja po 
kambarį, judesiais demons
truoja piešinį.

— Musolinį nupiepiu su 
asilo galva, o Hitlerį: . .

— Kažin, ar išeis? —pa
stebėjo redakcijos darbuo
tojas.

— Kodėl?
— O ką pasakys ponas 

Pomidoras. . .

nenugąsdino ir nepalaužė. 
Jis visad ouvo kupinas hu
moro jausmo, sąmojo.

Pažymėtinas btepo Žuko 
betarpiškumas. Jisai greit 
susipažindavo, greit rasda
vo bendrą kalbą. Ar prie 
kavos puodelio, ar prie“Kle- 
boniškos” Stepas kalbėdavo 
apie kovą prieš fašizmą, 
prieš visokią reakciją, 
miesčioniškumą.

Paprastumas būdingas 
visai jo asmenybei. Judru
mas, nerimas — jo charak-

Todėl jau pirmųjų de
monstracijų metu žygiuo
jančios kolonos nešė vaiz
dingus transparantus su 
atitinkamais lozungais ir 
piešiniais.

Daugumas tų dienų liu
dininkų atsimena populia
rias karikatūras, vaizduo
jančias pas Hitlerį pabėgu
sį diktatorių A. Smetoną. 
Vienoje tokių karikatūrų 
buvo vaizduojamas “tautos 
vadas”, pasiraitęs kelnes 
brendąs per upelį prie Vo-

— Koks Pomidoras?
— Nagi ponas Amado- 

ras, Italijos pasiuntinys.
— O kad jį velniai ! Griū

va mano planas. Tai kur 
man Benito sodinti? Aha, 
reikia užmaskuoti.

— Jei supras skaityto
jas, tai nepraleis nepaste
bėjęs ir pasiuntinys. Vy
riausybė gaus notą, o laik
raštį nubaus, ko gero dar 
uždarys.

— Negi jis visus laik
raščius skaito?

— Amadoris neskaito. 
Barčius kaip mat painfor
muos. Bulvarinės spaudos 
žurnalistas Antanas Bar
čius, buvęs saleziečių auk
lėtinis, dirbo Italijos pa
siuntinybėje neaiškiose pa
reigose — ne tai vertėjo, 
ne tai raštininko. ,

— Palaukit, turiu dar 
vieną neblogą temą, —kiek 
palaukęs, pasiūlo Žukas.

Neretai jis atneša gatavą 
piešinį. Kai redaktoriai ima 
kabinėtis, kad reikėtų pa
taisyti, perdirbti, Stepas 
pyktelia:

— Biesas nematė, šito 
piešinio negadinsiu. Man 
patinka. Jums galiu nupieš
ti kitą.

Buvo dailininkų, kurie 
klusniai reagavo į redakto
rių pastabas, kurie galėda
vo piešti bet ką ir bet kam. 
Žukas turėjo savo pažiūras, 
savo tvirtus principus.

— Tegul pagal jūsų su
manymą piešia kas kitas. 
Man nepatinka, — atsaky
davo Stepas. — Man jei kir
sti, tai kirsti iš peties.

Daugumas ska i t y t o j ų 
mėgo Žuko karikatūras, iš 
karto pažindavo, kieno dar
bas. Jo piešiniai bylojo ne
mažiau įtaigiai ir veiksmin
gai, kaip aštriaplunksnio 
feljetonisto ar apybraiži- 
ninko eilutės.

Prisimenu, J. Šimkus pa
sakojo, jog neretai turėda
vęs nemalonumų, kam už
sakęs ‘‘Lietuvos žinioms” 
Žuko karikatūras. Redakci
ją užsipuldavo poniškieji 
skaitytojai, ypač biznieriai,

terio bruožai.
— Reikia, vyrai, organi

zuotis,— aiškino kartą su
tiktas Žukas.—Turim pagy
vinti laisvamanių draugijos 
veikimą. Į laisvamanius pra
dėjo lįsti šnipai. Mes sukū
rėm centrinį Kauno skyrių. 
Aš pirmininkas. Parinkom 
žmones, kad būtų patikimi, 
rimti. N orim pritraukti kuo 
daugiau inteligentinių pajė
gų, padaryti propagandinį 
skyrių, kur būtų ne davat
kos, o kultūringi žmonės. 
Tuo pakelsim laisvamanių 
vardą ir bendromis jėgomis 

/galėsim padėti kitiems sky
riams. Provincijoje nusis
kundžia, kad negali gauti 
prelegentų, paskaitininkų. 
Sudarysim lektorių grupę. 
Ot, išvystysim veiklą! Sto
kit, vyrai. Reikia veikti, 
nesnausti.

Tai buvo jau 1940 metų 
pradžioje.

Žukas būdavo kviečiamas 
į Tarybinės atstovybės or
ganizuojamus susitikimus 
su lietuvių inteligentijos at
stovais. Susirinkdavo įvai
rių srovių, jų tarpe ir tau
tininkų bei klerikalų atsto
vų, kurie ypač raukydavo
si, kai Žukas, sėdėdamas 
p r i e staliuko, kalbėdavo 
apie “tautiškosios” inteli
gentijos snobizmą.

į Atėjo 1940 metų vasara, 
kai Lietuvos liaudis nusi
kratė fašistiniu režimu, kai 
prasidėjo iš tikrųjų nauja 
era mūsų tautos istorijoje. 
Stepas Žukas tomis kupino
mis liaudies entuziazmo ir 
veiklumo dienomis su visa 
energija įsijungė į naujo 
gyvenimo statybą.

Kalbant apie tą vasarą 
vykusias krašte gausias de
monstracijas, mi t i n g u s, 
reiškusius plačiųjų liaudies 
masių džiaugsmą, nusikra
čius priespaudą, negalima 
užmiršti tada atsiradusios 
ir veikusios naujos organi
zacijos, kuri pasivadino 
“Agitpropu” (pradėjo veik
ti 1940 m. liepos 5 d.).

Partijos pavestas, “Agit- 
propą” suorganizavo ir jam 
vadovavo Žukas. Jo bran-

kietijos sienos.
Nemaža išradingumo pa

rodė ir teatralai. Jie suor
ganizavo savotiškus' gyvuo
sius paveikslus, vaizduojan
čius “tautos vadą”, “vadie- 
nę” ir jo kliką. Vežiojami 
sunkvežimyje tie “tautos 
vadai” sukeldavo skanaus 
juoko, primindami tokias 
netolimas jų viešpatavimo 
dienas ir gėdingą fašizmo 
galą. Apstoję smalsuoliai 
siųsdavo įvairias replikas, 
o “tautos vadas” čia kilno
davo cilinderį, čia susigūž
davo, išgirdęs jo adresu 
reiškia mus “komplimen
tus.”...

Įvairūs masiniai rengi
niai plačiai buvo naudoja
mi Liaudies seimo rinkimų 
metu. Ikirinkiminėje kam
panijoje, kartu su prakal
bomis, buvo organizuoja- 
Tųos^Jdomios patrau k 1 i o s 
meninės programos. Speci
alios agitbrigad o s rengė 
koncertus ne tiktai Kauney 
Vilniuje, bet ir tolimojoje 
periferijoje. Į šią veiklą 
įsitraukė ne tik Valstybės 
teatro, bet taip pat Šiaulių 
teatro artistai.

“Agitpropo” menininkų, Į 
artistų brigadų organizuo-f 
tieji mitingai - koncertai 
turėjo didelį pasisekimą ir 
žymiai prisidėjo prie Liau
dies seimo rinkimų sėkmės. 
Rinkimų kampanijos metu 
“Agitpropas” i š spausdino 
daugybę plakatų ir kitokių 
spausdinių. Jo darbe, be 
anksčiau suminėtųjų meni
ninkų, dalyvavo daugelis 
komunistų ir komjaunuo
lių. “Agitpropas” beregint 
išaugo į įstaigą su keliolika 
tarnautojų. <0 Žukas darba
vosi, kaip saokma, atsirai
tęs rankoves. Čia jis telefo
nais bombarduoja, čia bė
gioja, besirūpindamas susi
siekimo priemonėmis; jis 
nemėgo vien kabinetinio 
vadovavimo: ragindam a s 
kitus veikti, pats rodė pa
vyzdį.

1940 metais Lietuvoje bu
vo pirmą kartą viešai ir iš
kilmingai švenčiama Did-

žiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos šventė. “Agit
propas” sudarė specialias 
komisijas rūpintis miestų 
papuošimu. Lietuvai tapus 
Tarybine respublika, vėliau 
agitacijos ir propagandos 
darbą perėmė kitos įstai
gos, ir “Agitpropas” užsi
darė.

Be aprašytosios “Agit
propo” veiklos, pažymėti
nas satyros žurnalo “Šluo
ta” leidimas. F a š istinės 
priespaudos metais šio pa
vadinimo žurnalą leido ne
legaliai. Tik susikūręs “A- 
gitpropas” jau liepos mėne
sį pradėjo “Šluotą” leisti 
kas savaitę. “Prolętariško- 
ji geležinė šluota šluoja 
smetonininkus, dyk aduo- 
nius, ištvirkėlius ir visus 
darbo Lietfivos kenkėjus”, 
paskelbė žurnalo leidėjai 
liepos 10 dieną.

Prieš Liaudies seimo rin
kimus “Šluotos” tiražas sie
kė apie 2(į) tūkstančių eg
zempliorių ; ir pasiekė toli
miausius respublikos kam
pelius. Satyriniai straips
niai, feljetonai, eilėraščiai 
ir šmaikščios karikatūros 
pliekė fašistinį rėžimą ir iš
naudotojų kapltal ištinę 
santvarką. Toliau Žukas at
sidėjo šio žurnalo redagavi
mui ir jį l^ido iki hitlerinio 
užpuolimo.' Jisai mobilizavo 
gausų dailininkų, rašytojų 
ir žurnalistų aktyvą, leidinį 
tobulindamas ir įvairinda
mas atsižvelgiant į naujo 
gyvenimo pąlygas ir jo ke
liamus reikalavimus.

Bet negalima sakyti, kad 
Žukas šiuo! metu būtų apsi
ribojęs viei “Šluotos” reda
gavimu. Jįs ir toliau daly- i 
vavo medininkų veikoje: 
s u s i r inkiįmuose, pasitari
muose. Stepas buvo daž
nas lankytojas rašytojų ir 
meno darbuotojų klubo, įsi
kūrusio buvusiose milijo
nieriaus Vajilokaičio rūmuo- 

muziejaus.
Svarstymuose ir diskusijose 
jis pasisakydavo prieš de- 
kadentizmą, estetizmą dai
lėje, propaguodamas socia
listinį realizmą.

Įsiveržus] į Tarybų'iemę 
hitlerininkams grobiką m s, 
Žukas kart 
liniukais ir 
traukė į šaĮies gilumą. Po 
Tarybų Lietuvos išvadavi
mo jis grįžo į Kauną, daž
nai lankėsi; Vilniuje, tebe
sirūpindamas ta r y b i n ė s 
dailės reikalais. Tebebuvo 
toks pat pptimstas, visus 
ragino dirbti, nenusiminti 
dėl to, kad {hitlerinė okupa
cija, karas padarė didžiulės! 
materialinės ir moraalinės 
žalos.

Stepas Žukas iš tikrųjų

buvo didelės iniciatyvos, 
plačių užmojų organzato- 
rius, talentingas dailinin
kas ir nepaprastai jautrios 
sielos žmogus. Jisai gimė 
1904 m. lapkričio 18 d. De
beikiuose, Utenos rajone, 
neturtingų valstiečių šei
moje. 1923-1929 m. mokė
si Kauno meno mokykloje. 
Dalyvavo antifašis t i n ė j e 
veikloje, įsijungė į Komu
nistų partijos darbą: piešė 
politinius plakatus, buvo 
vienas svarbiausiųjų nele
galaus satyrinio žurnalo 
“Šluota” organizatorių. Iš
vadavus Lietuvą iš fašisti
nių okupantų S. Žukas va
dovavo Dailininkų sąjungos 
Kauno skyriui. Sunkios li
gos pakirstas, mirė 1946 m. 
gegužės 6 d., taigi eidamas 
42 metus.

se Kaune,

1 su kitais dai- 
rašytojais pasi-

Pocahontas-American 
Indian Princess

On March 21, 1617, 350 
years ago, Pocahontas, an 
Indian princess of the 
Chickahominy tribe in Vir
ginia, died in England on 
the eve of her return to 
America and was buried in 
the chapel of Gravesend 
Church.

There is a popular tradi
tion that in 1608 she saved 
Captain John Smith, early 
English colonist, from be
ing executed by her father, 
Chief Powhatan.

In 1612, Pocahontas was 
lured aboard an English 
vessel, taken to Jamestown, 
and baptized Kebecca. Two 
years later, she married 
John Rolfe, one of the co
lonists, with the blessing of 
both the English governor 
and her father.

Eight years of peace be
tween the Indians and the 
English followed this mar
riage..

In 1616, Pocahontas went 
with her husband to Eng
land, where she received 
royal honors at the court of 
King James — even though 
the King disapproved of the 
marriage, because Rolfe 
was a commoner and Poca
hontas was of ‘royal blood? 
She and John Rolfe had one 
son, Thomas, from whom 
many prominent Virginians 
claim descent.

ACNS

Stockholmas. — Čia bu
vo suruošta demonstracija 
prie amerikinio prekybos 
centro. Demonstrantai 
smerkė JAV kapitalistus ir 
jų valdžią už tai, kad veda 
karą Vietname. Švedų po
licija suareštavo 20 de
monstrantų.

skelbimų davėjai. Girdi, į 
ką tai panašu :dailininkas 
pašiepia ‘visus inteligentus’ 
verslininkus.

r- Atsargiau su Žuku,— 
įspėdavo leidėją, “Varpo” 
bendrovės direktorė F.Bort- 
kevičienė. — Argi jūs ne
matote, kad jisai savo ka
rikatūromis varo bolševiki
nę propagandą. Mus saugu
mas jau įspėjo. Susilauksim 
nemalonumų.

Kol kam kokie nemalonu
mai tik grėsė, o Žukas jų 
ne kartą turėjo. Prasideda 
masiniai areštai. Neretai 
pasklinda kalbos, kad poli
tinė policija, vyk d y d a m a 
komunistų areštus, suėmu
si ir dailininką Stepą Žuką, 
na, o karo komendantas 
bausdavo administraciniu 
būdu. Bet jokie areštai, 
žvalgybos gesinimai Stepo

duolį sudarė pažangieji dai
lininkai ir Valstybės teatro 
artistai. Aktyviai “Agitpro- 
pe” dalyvavo dailininkai A. 
Gudaitis, L. Kazokas, V. 
Mackevičius, J. Mikėnas, S. 
Ušinskas, artistai J. Dau
tartas, J. Grybauskas, J. 
Gustaitis, B. Kelbauskas, 
B. Lukošius, A. Radzevi
čius. “Agitpropo” pirminin
ku buvo S. Žukas, sekretorė 
—I. Trečiokaitė - Žebenkie- 
nė. Įstaiga buvo įsikūrusi 
Valstybės teatro patalpose.

“Agitpropas” ne tiktai 
koordinavo atskirų įstaigų 
bei organizacijų agitacijos 
ir propagandos darbą, bet 
svarbiausia — or ganizavo 
dailininkų brigadas papuoš
ti mitingų ir susirinkimų 
sales, aikšt e s, pagaminti 
plaka t u s, transparantus, 
portretus. . į •aty gamykloje

Chester, Pa.
LLD 30 kuopa kviečia 

“Laisvės” skaitytojus stoti 
į mūsų kuopą. Galite ma
tyti A. Lipčių, kuopos sek
retorių, kuris duos jums vi
sas informacijas ir pasakys 
kur ir kada bus sekamas 
kuopos susirinkimas.

Balandžio (April) 16 d., 
LLD 6-ta apskritis rengia 
puikius pietus Chestery — 
339 East 4th Street. Mūsų 
miesto žmonės turėtų gau
siai dalyvauti. Žinoma, čia 
bus proga ir įstoti į 30-tos 
kuopos eiles bei užsimokėti 
šių m e Ai duokles.

Žiema skubinasi prabėgti, 
o pavasaris jau ateina ir 
gamta pradeda atgyti, at
jaunėti. Oras taipgi darosi 
švelnesnis, malonesnis. Vi
si, kas gyvas, skuba išeiti 
į lauką pasigėrėt gamtos 
grožiu, saulės malonumu. 
Todėl ir mes visi lietuviai 
ruoškimės išeiti iš namų ir 
atsilankyti į šį pokylį, ba
landžio 16 d., kur bus gali
ma gražiai praleisti laiką 
su savais žmonėmis.

Komitetas

Philadelphia, Pa.
Mirus Antanui Gailiumi!
Kovo 5 dieną mirė Anta

nas Galiūnas, turėdamas su- 
virš 87 metus. Gyveno pas
tarais metais Glendora, N. 
J., 19 Albert Rd.

Ft. Lauderdale, Fla. j
Lietuvis Arnold Voketai- * 

tis, operetiškas dainininkąfc^ 
dainavo geriausiame 
Lauderdale Simfoninio 
zono koncerte kovo 7 dieną/.

Koncerto pirmieji / du 
trumpi simfoniški kūrinė-. 
liai jaunų Amerikos kom-’ 
pozitorių su modernizmo 
atributais, klausytojuose 
mažai entuziazmo tesukėlė. 
Trečias kūrinys, senesnio 
italų kompozitoriaus, Otto
rino Respighi, publikos bu
vo sutiktas gana šiltai. |

Po pertraukos, antroji 
koncerto dalis susidėjo iš 
ištraukų iš Mussogorskio 
operos “Boris Godunov”, A. 
Voketaitis dainavo 5 kara
liaus Boriso arijas su pri
tarimu viso virš 100 narių 
orkestro ir virš 70 narių 1 
simfoninio choro. j

Per vibš valandą laiko šio 
irinio atlikimo, visa pub- 
xa sėdėjo kaip retėžia^

sukaustayta, anei krusr, 
gaudė kiekvieną gar s
kiekvieną Voketaičio jude-^

k

sį
Užbaigiamoji arija, Bori- 

mirtis, su griausmingu 
ir choro pritari- . 

u, sukėlė visą publiką ant 
kojų. Ovacija po ovacijos, 

ojimai ir bravos tęsėsi iki
visi nuvargo.

A. Voketaitis jau tikrai

sc
orkestro
m

Pi

yifa pasiekęs aukšto balso 
Antanas išgyveno Phila- iš

jalu lemta iškilti į pasauli
nio dainininko ir operetiš- 
k(|> artisto pripažinimą. Jo 

Įsas, basso-baritone. Bal
sais galingas ir tyras. Dik
cija aiški. Išvaizda impo
nuojanti. šešiapėdis jaun~" 
vj

avinimą ir matyti jam
delphijoj suvirš 50 metų. 
Kada Amalagmeitų Rūb- 
siuvių unija 1917 metais pa
siuntė mane į Philadelphiją 
organizuoti lietuvius į uni
ją, tai buvo padarytas su 
socialistais kriaučiais pasi
tarimas apie organizavimą 
lietuvių į Aamalgameitų 
uniją. Tame pasitarime da- { ir 
lyvavo ir A. Gailiūnas.

Tada darbininkų organi
zavimo į uniją darbas buvo 
nelengvas. Bet tame sun
kiame darbe pagelbėdavo 
socialistai

Gailiūnas prigulėjo prie 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 1-mos kuopos ir skaitė 
“Kovą.” Dirbo pas Padur- 
gėlį Dock gatvėje kaip ži- 
ponų rankovių prisiuvę j as.' 
Vėliau, kai ta dirbtuvė bu-1 
vo suorganizuota, Gailiūnas 
susirinkime tapo išrinktas 
dirbtuvės pirmininku.

Gailiūno dėka dirbtuvėje 
unijinė tvarka buvo pavyz
dinga.

Po kiek laiko Gailiūnas 
kriaušius apleido ir įsigijo 
gėrimų užeigą Richmond ir 
E. Girard Ave. Nežiūrint, 
kad jis turėjo biznį, pri
klausė prie LLD, skaitė 
“Laisvę” ir dalyvaudavo 
pažangiečių prakalbose ir 
kituose parengimuose.

b

janti. Sesiapedis jaunamu 
rras, labai primenantis Ša*! 

liapiną. Jis jau koncertavir 
vaidino operose ir opere

te daugelyje Amerikos 
dmiesčių didžiuosiuose te
mose.
Laimingos jam kloties.

S. Zavis

i tė 
di 
at

Robert de La Salle -
French explorer

On March 20, 1687, 280 
ars ago, Robert Chevalier
La Salle, the first white 

man to voyage from the 
Great Lakes to the mouth 

the Mississippi Riv^f*

ye; 
de

his own men.
This tragic event too 

plkce in the course of an 
expedition to estą b 1 i s h a 
French settlement in the 
prjesent state of Louisiana.

, Salle was endeavoring 
find the mouth of the 

ssissippi from the Gulf 
Mexico, bet missed it and

of
was shot to death by t 
of

to 
M~ o • ; ivJL.

Prieš apie 10 metų dėl j of 
senatvės apleido biznį ir ap- iallded some 400 miles dis- 
sigyveno Collingswood, N. taM on the coast of what 
J Čia Gailiūnas priklausė 
prie Camdeno LLD kuopos 
ir jos nariu buvo iki mir
ties.

Gailiūnas per visą savo 
ilgą gyvenimą ėjo. tiesiu ke
liu, dalyvaudamas darbinin
kiškame ir kultūriniame ju
dėjime. Gailiūno vardas 
pasiliko garbingu.

Lai būna Tau, Antanai, 
lengva Amerikos žemelė. Il
sėkis po sunkių gyvenimo 
vargų ir rūpesčių. Pažan
giečiai lietuviai Tavęs neuž
mirš, kol gyvi bus.

Užuojauta Antano 
nai Jessie, ir broliui 
mensui.

Liko dvi dukterys, sūnus 
ir daug kitų giminių.

Visiems užuojauta.
J. A. Bekampis

žmo-
Kle-

is now Texas.
His largest ship sailed 

away for supplies and ne
ve r returned. Another wa 
captured by the Spai^į 
The temporary settle nt 
which La Salle established 
was decimated by Indian at
tacks, disease and priva- 

ns, and when La Salle 
ally led a party of men 
search of help, the men 

mutinied and he was mur-
’ed.
Some five years earlier, 

La Salle had successfully 1 
descended the Mississi 
from settlements in II

1 had claimed the w 
ley for France, calling

tic 
fir 
in

de

an
va
thd region Louisiana.



Penktadienis, kovo (MarcK) 17, 1967

Juozas Chlivickas
s=ę

5 pusi.

(Pabaiga)
AŠ MATAU

Kaip pasidaroma rašy
toju ir kaip tampama ko
munistu”

Tas klausimas nuolat 
man nedavė ramybės, gal
vojant apie Antaną Jony
ną. Kiekvienas turi savo 
individualų kelią, kiekvie
nas buvo įvairiausiose gy
venimo peripetijose, bet 
žmogus gali nerasti kelio, 
gali laikinai klysti, tačiau, 
jeigu jis visa savo širdimi 
pasiryžo surasti tiesą, ir 
jeigu jis yra tvirtas —ras 
ir ateis.

Daugeliui kelias į gyve
nimą prasideda dar vai
kystėje ir pačioje jaunystė
je, kai nepaprastai sunku 
išmatuoti ir pasverti jėgas. 
Bet jeigu, pavyzdžiui, šeš- 
£ klasės gimnazistas sun- 

i suserga ir, po to, ne-i 
įtekęs regėjimo, vistik įsten-' 

zVgia užbaigti Kauno moky
tojų seminar i j jis jau vien 

 

tuo ryškiu pavyzdžiu ir ne

 

lengvu darbu įrddo savo 
dvasios stiprybę. Bet taj, 
pasirodo, dar ne viskas.

Buržuazinė gimnazija ga
li, duoti besimokančiam ele
mentarius mokslo pagrin
dus, bet taip pat jai gali 
pavykti šiek tiek apsukti 
voratinkliais neprityr u s i o 
ir dar gyvenimo nepažįs
tančio jauno vaikino dva
sios pasaulį. Todėl nenuo
stabu, kad širdyje nubudus 
pirmai poetinei pareiškai, 
jis, šis Alytaus geležinke
lininko sūnus, rašo giesmę 
tits nežinodamas kam.

Fašistinės okupacijos me
tais Kaune vokiečių paka
likai leidžia labai viliojan
čiais pavadinimais laikraš
tukus. Tai kur jaunam, 
pradedančiam poetui spaus
dintis, jei kitų tribūnų nė
ra, o laikyti rankose juo
domis raidėmis ant balto 
popieriaus išlietus savo pir
muosius žodžius tokia dide
lė pagunda? Bet viena svar
bu ir labai charakteringa 
žmogaus asmenybei: apie tą 
laikotarpį poetas niekada ne- 
kė ir nesako “Aš mačiau.” 
Štai kada, ir tik vieną vie
nintelį kartą gyvenime ga

lima buvo pasakyti: “Bu- 
aklas..” Bet tik stip- 
turi jėgų praregėti, 

hs kuklus tuo niekada 
šigiria, o pasako tiesiai 
* ir atvirai: “... nei dideliu 

išsilavinimu, nei tvirtais 
politiniais įsitikinimais ne
galėjau pasigirti, ir todėl 
nelengva buvo rasti atsaky
mą į daugelį svarbių klau
simų ..

Kas ieško—randa. Rado 
atsakymus į savo gyveni
miškos pasaulėžiūros klau
simus ir jaunasis poemas. 
Pats gyvenimas parodė ke- 

v lią, tik reikėjo jį matyti.
& Ar maža buvo tokių, ku- 
ISvir sveikas akis turėda- 
ieko nematė, ir dar 

r nieko nemato, o An- 
fanas Jonynas, vos Lietu
vos uostamiestį išvadavus, 
jau po kelių valandų į Kau
ne vėl pradėtą leisti prieš

karinę “Tarybų Lietuvą” 
atneša posmus apie Klaipė
dą! Gal jie dar buvo ža
li, gal redaktoriui nepatiko 
forma, bet šiuo atveju į pir- 

lą planą vistiek iškyla po- 
.piliečio pozicija.
metais “Valstiečių 
tis” išspausdina pir- 

poeto eilėraštį, skirtą 
‘ Gegužės Pirmajai, ir tą da- 

tą Antanas Jonynas laiko

ii

; savo sąmoningo literatūri
nio darbo pradžia. Poetas 
yra. Sekančiais metais 
komjaunimas priima jį į 
savo eiles. Argi ne nuo 
komjaunimo kiekvienas ko
munistas pradeda skaičiuo
ti savo partinį gimtadienį?

Padaryti pirmieji rimti ir 
labai svarbūs žingsniai gy
venime. Galima žvilgterėti 
praeitin ir pasižiūrėti, iš 
kur ateita. Praeityje daug 
vargų išvargta, daug iš
kentėta, bet tvirta širdis vi
sada yra optimistinė ir to
dėl niekada nepavargsta ir 
nenusimena. Todėl poetas 
ir apsibendrina:

Tas nugalės,
Kas, ir ginklą praradęs, 
Aistringu kovotoju
Vyras, [vyras;
Kas džiugina nelengvą
Daina. [savo kelionę
Šitaip, per gyvenimo 

spygliuotų vielų užtvaras 
besiveržiant, klumpant, 
griūnant, bet vėl keliantis 
ir atkakliai veržiantis pir
myn, pasiekiamas tikslas. 
Šitaip pasidaroma rašytoju 
ir taip tampama komunistu.

Kai 1955 metais Antanas 
Jonynas priimamas į Ko
munistų Partijos eiles, jis 
jau visoje Lietuvoje pla
čiai žinomas rašytojas, ak
tyvus kultūros fronto dar
buotojas.- Ateis laikas, ir 
biografai sės rašyti apie jį 
monografiją. Jo gyvenimas 
jau dabar duoda medžia
gos dideliam romanui. Ma
žos apybraižos tikslas pa
dėti ištirti ir nurodyti žmo
gaus, tartum didžiulės 
upės, ištakus. Poeto, kuris 
prisimindamas savo vaikys
tę ir apmąstydamas į gerą
ją pusę pasukusį ne tik 
savo, bet ir visos liaudies 
gyvenimą, sako:
Aš sėdėjau valstiečio troboj

viršininkas kasdien 
“labai apkrautas 

todėl neturėjo lai- 
n o r s “rodyti” ir,

Ir mačiau, kaip 
raukšlėtais veidais

Laimės ašara ritos tyra.

Solidžioje įstaigoje sėdi 
dar solidesnis viršininkas. 
Jis tik ką atėjo po sočių 
pietų, liežuviu dar tebe- 
krapšto dantis, 
puikiausia.

Dešine ranka 
švelniai pasikaso kasdien 
vis labiau žemyn nutįstan- 
čią pasmakrę, kaire. paglos
to tartum nupoliruotą pli
ką pakaušį. Jis mėgsta ne 
tik laukines antis pašau
dyti, bet ir sočiai pašveis- 
ti. Todėl suprantama, kad 
jau pietų metu jis užsakė 
sau vaakrienę. Bus žuvies. 
Ir nors už durų viršininko 
dar nuo ryto laukia eilė in
teresantų, mintys vistiek 
nukrypsta į vakarienę. 
Staiga skambutis.

—Tai ką, Jonai, ar jau 
po vakarienės?:

Viršininkas iš nustebimo 
vos neišmetė ragelio iš ran
kų. “Nagi čia dabar, iš kur 
jis žino mano mintis?” — 
dingtelėjo, bet tuojau pat 
susigriebė:

—Apie ką tu čia dabar?
—Apie Jonyno “Paskuti

nę vakarienę.” Neskaitei?
—Ne.
—O tu paskaityk.ir 

numetė ragelį.
Viršininkas tuojau išsi

kvietė sekretorę. “Ta vis
kuo domisi, viską žino, te
gul pasako.”

—Kaip tik dabar skai
tau. ..'

Nuotaika

viršininkas

—Visi sako, ir aš tą pa
tį... Labai panašu...

Nelengva tai buvo diena 
interesantams — nepriėmė 
nė vieno. Viršininkui, be- 
sinervuojant, sutriko virš
kinimas. Satyros knygą 
vartė ir šiaip, ir taip, skai
tinėjo, žiūrinėjo, lygino su 
savimi ir vėl pyko. “Na 
palaukit, plunksnagraužiai. 
Aš jums, žalčiams, parody
siu.”

Bet 
būdavo 
darbu,” 
ko k ą
svarbiausia, nežinojo kam. 
Kaip visada, išgelbėjo sek
retorė.

—Kas tas Antanas Jo
nynas?

—Poetas, prozin i n k a s , 
satyrikas.

—O ką jis dar parašė?
Daug. Jis ir vienas kny

gas išleidžia, ir kartu su 
Požėra, Macevičium, yra 
viena ir su Kubilinsku.

Staiga viršininkas kietai 
suspaudė lūpas, akyse pra
dėjo šokinėti pikti ir gud
rūs velųiukai. Sekretorė 
suprato: jau planuojama 
tam “kramolinės” knygos 
autoriui pirtis.

—O kas jis per vienas? 
Kokiame rajone gyvena? 
Mokinukas?,

—Ką tamsta, viršininke. 
Jis jau penktą dešimtį me
tų varo. Buvo Aklųjų drau
gijos valdybos pirmininkas, 
įvairiose redakcijose dir
bo...

Viršininkas kažkodėl pri
tilo, bet buvo aiškiai nepa
tenkintas.

—Rašinėtų sau eilėraš
čius apie plano įvykdymo 
reikšmę, tai vyras būtų. 
Velniam jam tos satyros?

—Jūs, virš i n i n k e, ne 
kreipki! dėmesio. Mano 
draugė sakė, kad tai apie 
jos šefą parašyta.

Mūsų viršininko veidas 
nušvito. “Tada visai kitas 
reikalas.”

Autorius, jei būtų girdė
jęs tokį pokalbį, be abejo, 
būtų buvęs patenk i n t a s. 
Kuriam čia nemalonu, kai 
jo darbai turi tiesioginį po
veikį?

Ši mažytė scenelė su sa
vo dialogu labai charakte
rizuoja daugelio skaityto
jų požiūrį į Antano Jonyno 
kūrybą. Jis skaitomas, dėl 
jo kūrybos ginčyj a m a s i, 
pykstama, pergyvenama.

Visai teisinga ir supran
tama įskaitytojų reakcija, 
nes rašytojas ir savo kal
boms, ir visiems literatūros 
Žanrams visada taiko vieną 
ir tą patį matą, kurį kar
tą yra pats taikliai apibū
dinęs : “... neiš j austa, ne
pergyventa tema neiššauks 
jaudinančio kūrinio.”

Ir kokie tada aiškūs ir 
brangūs tampa jo posmai, 
kai poetas sako:

Aklas aš, aklas...
Bet viską Tėvynėj 

brangioj pamatysiu,
Viskas manojoj širdy
Ir manojoj dainoj 
Pasiliks.
Kiek begalvočiau apie 

Antano Jonyno — komunis
to ir rašytojo — stiprybės 
šaknis, man aišku viena: 
viskas — žmogaus talente. 
O talentas, kaip taikliai jį 
apibūdino dainininkas Ža
kas Brelis, tai visų pirma 
aistra dirbti, mąstyti...

Antanas Jonynas daug 
dirba, daug mąsto, ir todėl 
jis ne tik simboliškai, bet

Brockton, Mass.
Stephen Norvish mirė 

kovo 6 d. Jis gyveno Lewes, 
Delaware valstijoje, bet gi
męs ir augęs Montello' ir 
baigęs Brockton High 
School.

Antrojo pasaulinio karo 
metu jis tarnavo Navai 
tarnyboje (laivyne). Po 
karo jis pasiliko ant kiek 
laiko ilgiau laivyne, o vė
liau apsigyveno Lewes, Del. 
Dirbo inžinieriaus darbą 
Socony Mobile kompanijoj 
per 20 metų. Stephen pri
klausė viso k i o m s valdiš
koms, pašalpinėms ir reli
ginėms organizacijoms bei 
klubams.

Norvish buvo pašarvotas 
V. Yakavonio šermeninėje, 
kur buvo sunešta daug gė
lių ir dalyvavo daug lan
kytojų. Palaidotas su me
todistų apeigomis.

Liko nuliūdime žmona 
Louise (Beržinis), 2 sūnūs, 
dukra, sesuo Anna Lucas 
Brocktone, brolis Franklin 
Norvish Needhame ir anū
kų.

Short Hills, N. J.
Sekmadienio vakare (ko

vo 12 d.), apie 10 vai., Oną 
Stanelienę ištiko širdies 
priepuolis (heart attack). 
Pašaukta greitoji pagalba, 
išvežė Oną į ligoninę ir ten 
vėl pasikartojo priepuolis.

Dabar tyrinėjimai eina ir 
daktarai mano, kad gal bus

Balandžio (April) 8 die
ną Antanas Bimba kalbės 
mūsų mieste. Tai bus šeš
tadienis, prakalbos prasidės 
2-rą valandą po pietų. A. 
Bimba išbuvo Tarybų Lie
tuvoje apie 5 mėnesius. Jis 
mums pasakys tikrą tiesą 
apie tai, ką jis matė.

Batų išdirbystėje dabar 
yra dvi unijos — Brother
hood of Shoe Workers and 
Craftsmen, prie kurios pri
klauso apie 20 mažesnių 
dirbtuvių, ir nauja Shoe
workers of America—AFL- 
CIO unija, kuri įsigalėjo 
pereitą rudenį, kuomet 
Knapp Shoe kompanijos 
darbininkai išėjo į streiką 
be Brotherhood unijos suti
kimo.

Dabar ta nauja unija 
(AFD-CIO) turi tris dideles 
kompanijas: Knapp Shoe 
kompanijos dvi dirbtuves 
su apie 700 darbininkų ir 
Dartmouth Shoe kompani
ją su apie 400 darbininkų 
(abi šios kompanijos 
Brock tone) ir Common
wealth kompaniją su apie 
375 darbininkais, Whitman, 
Mass.

Kažin, ar ilgai Brother
hood unija išsilaikys? Pra
džioje vasario mėnesio Bro
therhood unija buvo išve
dusi darbininkus į 
streiką už tai, kad kom
panijos nenorėjo a t n a u - 
jinti kontraktus ir pri
dėti 10 procentų prie al
gos. Streikas tęsėsi apie 
savaitę ir paskiau susitai-1 
kė su mažais laimėjimais.

Nauja unija AFL-CIO 
pareikalavo- savo kompani
jų atnaujint kontraktus. Iš 
pradžių jos priešinosi, uni
ja pagrasino streiku ir tuo
met susitaikė. Sako, kad 
darbininkai laimėjo dau
giau nei tie, kurie priklau
so Brotherhood unijai.

Dabartiniu laikų čia dar
bai eina gerai.

Geo. Shimaitis

• “Čardachly” kolūkio lė
šomis , pastatyta didžiausia 
Azerbaidžane kaimo ligoni
ne. Naujas medicinos 
įstaigas savo lėšomis sta
to ir kiti respublikos kol
ūkiai.

tikrai, iš visos širdies turi 
teisę pasakyti jaudinančią 
tiesą:

—Aš matau.

Waterbury, Conn.
Pusdienį gražiai . 

praleidome
Kovo 12 d., sekmadienį, 

waterburieciai turėjo gra
žią sueigą.

LLD 28-tos kuopos susi
rinkimas buvo trumpas ir 
pavyzdingas. Nutarta su
rengti du piknikus šiais me-
tais — vieną pavasarį, o ki- reikalinga ope racija ant 
tą- rudenį. Abu piknikai širdies, 
rengiami spaudos naudai. 
Taipgi nepamiršo ir Pietų 
Amerikos. Nutarta pasiųs
ti Argentinos laikraščiui 
“Darbui” $10.

Po kuopos susirinkimo 
pravesta Moterų Dienai pa
minėti programa, kurią at
liko atvykę draugai niujor
kiečiai. Ieva Mizarienė pa
sakė kalbą, plačiai nušvies
dama, kaip moterys pradė
jo kovą už moterų teises, 
kiek jos jau turi išsikovoję 
iki šiol ir kaip puikiai jos 
dabar kovoja, tęsia protes
tus prieš karą Vietname, 
reikalaudamos taikos pa
saulyje.

Jonas Lazauskas skaitė 
du eilėraščius, Elena Feife- 
rienė skaitė neilgą ištrauką 
iš Ievos Simonaitytės raš
tų. Ona ir Pranas Yakš- 
čiai skaitė lietuviškai ir da
lis verstas angliškai Jus
tino Marcinkevičiaus poe
mos “Siena”1 ištraukas. Ro- 
juš Mizara pasakė trumpą, 
brandžią kalbą apie dabar
tinius įvykius pasaulyje.

Paskutinis numeris buvo 
natūralistės M. Svinkūnie- 
nės. Ji kalbėjo apie svei
katą, kas tinka valgyti ir 
kas netinka.

Po programos visi sve
čiai buvo paprašyti prie 
stalo ir sočiai pavaišinti. 
Visų svečių veiduose matė
si ir girdėjosi kalbos, pa
geidauja n č i o s , kąd būtų 
dažniau tokių parengimų.

Mes iš Bridgeport© buvo
me nuvykę viena pilna au
tomašina. Grįždami į na
mus, kaip vienas, sakėme, 
kad pusdienį p rale i d o m e 
linksmai.

J. Strižauskas

(Reiškiame širdingą už
uojautą draugams Stane- 
liams šioje baisioje nelai
mėje. Onai linkime greitai 
pasveikti. — Redakcija)

Grand Rapids, Mich.
Vasario 26 d., sekmadienį, 

mirė Ona Daukšienė, su
laukusi 76 metų amž. Bu
vo palaidota trečiadienį, 
kovo 1 d.

Liko dvi dukros, Ann 
Miller ir Aldona Wietsma, 
sūnus Anton, dvi seserys, 
Della Laskauskienė ir Ur
šulė Darchun, abi gyvenan
čios Čikagoje. Taipgi 
11 proanūkių.

O. Daukšienė buvo 
vietinių LLD ir LDS 
pu. Taipgi buvo “Laisvės 
skaitytoja. Ji buvo uoli pa
žangaus judėjimo rėmėja.

Liūdi Onos šeima ir drau
gai.

P. V. Gasparienė

liko

narė 
kuo-

I

Help Wanted Female
LAVEROCK VICINITY 

lousekeeper. Monday through 
Friday. No cooking. 

Sleep in or out.
Call between 9 & 5 

Saturday and Sunday AD 3-1641 
(21-26)

HĄ 4-1700. 
on

Dj

HOUSEKEEPER
Sleep in or out.

’s house, 2 adults, 2 children.
Speak English.

N. E. Refs.
NE 7-5270 after 1 P. M.

21-22)

SOCIAL WORKER for Red Cross 
branch office in NE Phila.

A.t least 1 yr case work exp. 
Some graduate training helpful.

Miss Young, 
PE 5-9000 

(21-22)

SALESGIRL
Some experience.

Retail candy shop for
Easter holidays.

Please acll
BA 6-4427

(21-25)

si
w

N.

SWING MACHINE OPERATOR
ill train to sew ma tress cases
E. Phila. Honor Bilt 

525 West Clearfield
Philadelphia, Pa

BA 8-3418

Products 
St.

(19-22)

Help Wanted Male
CARPENTERS

WiLh minimum 5 years experience 
in remodelling and new construction.

Highest pay, plus bonuses.
Year round work.

S & D IMPROVEMENT CO.
Camp Hill, Pa. 717-737-8691.

(19-21)
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Aiiglu-Lietuv in Kalbų

Išleistas 1961 m
Angliški žodžiai lietuviškai ii 

511 Puslapių — 
Gaunamas “Laisvi

etais Lietuvoje
šdėstomi bei išaiškinami

Kaina $3.50 
ės” knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 18 d., 4 vai. po
piet, EOUV salėje, 12618 
Shaw Ave. Nariai prašomi da- 
llyvauti veikime, kuopos rei
kaluose, tarimuose ir pasimo- 
keti duokles už 1967 metu.

Kuopa rengia pietus 2 vai., 
balandžio 2 d., Italių svetai
nėje, 15901 St. Clair Ave.

Būtų malonu, -kad visi kuo
pos nariai atsilankytų ir 
sivežtų svečių smagiam 
žmoniui.

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

i 550 puslapių. Kaina $1.50.
nušviesta ir apibūdinta

at-
pa-

Darbininkų pašai pi nes drau
gijos parengimas, skelbtas ba
landžio 23 dienai, NEĮVYKS.

LDS 55 kuopos susirinkimas 
įvyks ballandžio 5 d., 4 vai. 
popiet, EOUV klubo svetainė
je.'

Nariai prašomi dalyvauti ir 
prisidėti prie abelno veikimo, 
ypač gavime naujų narių.

J. P. (21-22)

Brockton, Mass.
LLD 6 kp. rengia prakalbas 

drg. A. Bimbai, kurios įvyks 
balandžio (April) 8, šeštadie- 
nįį 2 vai. popiet, Liet. Taut. 
Namo salėje, 8 Vine St., Mon
tello. Įėjimas nemokamas.

Buvo skelbta, kad Montello 
Vyrų Dailės Grupė rengia pa
rengimą balandžio 1-mą. At
rodo, kad tas parengimas ne
įvyks. < G. Shimaitis

Šioje knygoje jūs rasite
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies ’ 
tik skyrių pavadinimai pa 
klausimų apimtį. Pavyzdžiai

kovų istorijos. Jau vien 
’odo didžiulę temų ir

ir jų vieš 
Amerikoj

jačiaiBaltieji vergai
Negrų vergovė
Laisvieji darbininkai seno
Revoliucija ir nepriklauso:
Proletariato klasės susifoii
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo
Aštriųjų kovų laikotarpis 
Streikai, Darbo Riteriai,

1880-1886
Profesinės sąjungos ir
Socialistai, profesines sąjungos ir jų politine veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Ai
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir 4
Ruzveltas, “Naujoji daly

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne
Siųskite užsakymus, adresuokite:

vėjo
mybės karas 
mavimas (1783-1860)

(1873-1880) 
profesines sąjungos

) i i masi s karas

deriko je pradžia

Naujoji dalyba 
)a” ir komunistai

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

>



6 pusi LAISVĖ Penktadienis, kovo (March) 17, 1967

Dalyvaukime didžiuliame 
mitinge kovo 21 d. Niujorke

Atgyja ir kelia galvą na
cizmas Vakaru Vokietijoje; 
Jungtinėse Valstijose kelia 
galvą ultra-dešinysis ele
mentas. Vadinasi, visa tai 
reiškia pavojų liaudžiai, pa
vojų pasauliui. Prieš tai 
reikia veikti, kovoti, tarti 
žodi, kol ne vėlu.

Jungtinėse Valstijose vei
kia Komitetas nacizmui ir 
antisemitizmui kovoti 
(Committee to Combat Na
zism and Anti-semitism). 
Jis šaukia didžiuli protesto 
mitingą — antradieni, kovo 
21 d.. Hotelvie Diplomat, 
108 W. 43id St., New York 
City (Manhattane).

Kalbas sakys Įžymūs kal
bėtojai :

Carles R. Allen, Jr., ra
šyto ias - publicistas, visuo
menininkas.

Sam Pevzner, žydų bend
ruomenės veikėjas, puikus 
oratorius.

Lincoln Lynch, veikėjas iš 
organizacijos CORE.

Mrs. Ruth Gage-Colby, 
: Įžymi veikėja tarp JAV 
1 moterų, kovojančių už žmo
nių laisvę ir už taiką.

Nicholas Salvatore, kovo
tojas už taiką ir už,laisvę 
tu, kuriuos valdžia kalina 
del to, kad kojova už taiką.

Mel Dubin bus šio didžiu
lio mitingo pirmininkas; jis 
yra Brooklvno Demokratų 
partijos veikėjas.

Kaip matome, programa 
bus labai turininga, įdomi. 
Prašome kiekvieną, kuriam 
rūpi žmonių laisvė, taika, 
gerbūvis, dalvvauti šiame 
diždiuliame mitinge.

Moe Foner, Drug & Hos
pital t a r n a u t o j u uni ios 
(AFL-CIO) lokalo 1199 sek
retorius.

įėjimas 75 centai asme
niui.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Kviečia Rengėjai

Lietuvos spaudos 
paroda nukelta 

Į bal. 16 d.
“Laisvėje” buvome prane

šę, kad Lietuvos spaudos 
paroda ir filmų rodymo pa
rengimas įvyks kovo 26 d. 
Bet LLD 185 kuopos susi
rinkime tapo išsiaiškinta, 
kad tas sekmadienis nepa
togus, nes daugelis šeimų 
per Velykas turi savo suei
gas. Tad nutarta parengi
mą nukelti į balandžio 16 
dieną. Taipgi bus sekma
dienis ir programa prasidės 
2 vai. po pietų. Be to, nu
tarta programai pasibaigus 
publiką pavaišinti.

Dabar tik tenka, visus pa
raginti ir paprašyti ruoštis 
šioje gražioje kultūringoje 
sueigoje dalyvauti. Nematę 
negalite nė įsivaizduoti, ko
kia. graži ir plati šiandien 
yra Lietuvos spauda, kiek 
ten išeina laikraščių bei 
žurnalų. Pav., gal pareini 
iš Panevėžio apylinkės, at
eisi ir pamatysi panevėžie
čių laikrašti. O jeigu esi 
kur nors iš Rokiškio, ar

“Laisves” Reikalais
Mūsų gerieji “Laisvės” 

skaitytojai, atsinaujindami 
prenumeratas kartu pride
da laikraščiui ir finansinės 
paramos.

M. Svinkūnienė, Water
bury, Conn., prisiuntė $130 
(šie pinigai buvo priskai- 
tyti prie fondo, bet nebuvo 
laikraštyje p a v a r dės pa- 
paskelbtos). Aukojo: 
LLD 28 kuopa .... $100.00 
John Bartush, Oakville 6.00 
K. Dan.isevičius ....... 6.00
J. Švinkimas ............. 6.00
J. ir M. Ulozai ......... 5.00
Strasnickienė,

Beacon Falls .........  2.00
Po $1: Ch. Krasnitski, 

Katherine Yenkelun, Ch. 
Lusas, V. Krasnitskas, J. 
Gudergis.

Nuo kitų gauta sekamai: 
Anna Kershawich,

Clifton, N. J.........$11.00
Alta B. Chusid

(atminčiai mirusio 
tėvo Paul Burkus) 
Mt. Vernon, N. Y. 10.00

Joseph Norkus,
Salem, Ohio ........... 6.00

Julia Yovis,
Pittsfield, Mass. ... 6.00 

Senas parapijonas,
Brooklyn, N. Y. ... 6.00 

M. ir L. Jakščiai,
Brooklyn, N. Y. ... 5.00 

P. Bieliauskas,
Richm. Hill, N. Y. 5.00 

A. ir P. V. Gaspar, Grand
Rapids, Mich............ 4.00

J. Cibirka, Far
Rockaway, N. Y. 3.00 

Anna Gritz,
Cambridge, Mass. 3.00 

C. Kaminsky,
Churchill, Canada 3.00 

J. Guligauskas,
Dorchester, Mass. 2.00 

M. ir B. Kalusiai,
Fitchburg, Mass. .. 2.00 

Mrs. A. Garland,
Nanaimo, Canada . 2.00 

KI. Bready,
Brooklyn, N. Y. ... 2.00
Po$l: M. Kamašauskas, 

Grand Rapids, Mich.f Au
gust Seitz, Oxon Hill, Md.; 
E. Chaponis, Framingham, 
Mass.;. J. ir V. Grigas, 
Hudson, Mass.; Jonas Ve
lička, Los Angeles, Calif.; 
V. Žabui, Detroit, Mich.; 
Frank Netsel, Gardner, 
Mass.

M. Dvareckienė, N. Mia
mi Beach, Fla., 50c.

Dėkojame viršminėtiems 
prieteliams už jų aukas. 
Tikimės, kad ir kiti gerie
ji bičiuliai paseks jų pa
vyzdį.

“L” Administracija

Tėvai ir vaikai boikotuoja 
mokvkla Harleme* v

Apie 1,500 mokinių ne
lanko viešosios mokyklos 
125. Vaikai ir jų tėvai pa
skelbė boikotą, reikalauda
mi teisės mokyklos tvarky
me. Lanko mokyklą tik 
apie 300 vaikų.

Klaipėdos, ar Kauno apy
linkės. susipažinsi su tų 
apylinkių laikraščiais.

.Tikimasi New Yorko ir 
apylinkės lietuvių didelio 
susidomėjimo šia pirma ir 
nepaprasta paroda.

Be to, kaip sakyta, Jo
nas Grybas yra pasiruošęs 
parodyti filmu, kurių dar 
nesate matę. Vadinasi, visa 
popietė bus hepapr a s t a i 
graži, įvairi ir įdomi.

Rep.

Sėdėjimu kovojo skurdą
50 atstovų iš įvairių mies

to rajono grupių miesto ro
tušėje sėdėdami reikalavo 
paspartinti kovą skurdui.

BROOKLYN, N. Y.
Liūdnas Prisiminimas

KAZYS SUNGAILA
Mirė Kovo 19, 1957

Jau dešimts metų kaip nėra mano mylimo vy
ro ir vaikų tėvo. Liūdime jo sūnus Vytautas, 
marti Lora ir anūkė Nancy; sūnus Edvardas, 
marti Marilyn ir podukra Anne Haley; apūkė 
Eleanor ir jos vyras Jimmie Drayton.

Ilsėkis ramjai, mielas Kazy, Cypress Hills kal
nelyje. Tavo kapą lankysiu kol gyva būsiu.

— Eleanor Sungailienė, žmona

Gerai pavyko Workerio 
jubiliejus |

IjĮaikraščio “Workerio” 
jubiliejus tikrai gerai pa
vyko. Šio laikraščio skai
tytojų ir rėmėjų prisirinko 
pilna didžiulė Town Hall 
salė. Tai buvo šio laikraš
čio 45 metų sukakties mi- i 
nėjimas.

Komunistų partijos pir
mininkas Winstonas plačiai | 
nušvietė darbininku ir abel- iI 
nai liaudies kovas, kovas: 
prieš rasinę diskriminaciją,! 
kovas prieš karą Vietname.! 
Jis nurodė, kad “Workeris” 
visose tose kovose dalyva
vo.

“Workerio” manadžeris 
J. Brandt priminė, kad 
“Workeris” už kiek laiko 
turės vėl išeidinėti dienraš
čiu. Tam tikslui bus pra
vestas finansinis ir prenu
meratų vajus, kuriame bus j 
siekiamas! sukelti lį^ijoną 
dolerių.

Nemažai aukų su sveiki-j 
nimais suplaukė. Lietuvių j 
grime pridavė daugiau kaip i 
$200.

Buvo suvaidinta pora 
veikaliukų, du negrai jau
nuoliai paskambino ir pa
dainavo, o ukrainiečiai jau
nuoliai gražiai pašoko.

Rep.

Studentai ruošiasi 
streikui

Kolumbijos kolegijos stu
dentų taryba nusitarė iš
šaukti studentus streikan, 
jeigu kolegijos administra
cija neatsisakys vertųsi 
studentus militarinei tar
nybai.

Tuo klausimu buvo pra
vestas tarp studentų refe
rendumas vasario 21-23 die
nomis. Studentų tarybos 
siūlymą užgyrė 3,133 stu
dentai, prieš, balsavo 853.

Mirė buvusi operos 
dainininkė

Kovo 11 d. mirė buvusi 
garsioji Metropoliteno ope
ros dainininkė Geraldine 
Farrar, išgyvenusi 85 me
tus amžiaus. Mirė nuo šir
dies smūgio.

G. Farrar buvo gimusi 
1882 m. vasario 28 cl. Mel
rose, Mass. Kaip solistė 
pirmą kaitą operoje daina
vo Berlyne būdama tik 19 
metų amžiaus.

Metropoliteno operoje 
pirmą kartą dainavo ir vai
dino 1906 mefais Džiulietės 
rolėje garsioje “Romeo ir 
Džiulietės” operoje.

Gamin t gerą tabaką
New Yorko sveikatos ko- 

misionierius Ingraham pa
reiškė, kad tabako gamin
tojai turi surasti būdus, 
kaip pagaminti tabaką, ku
ris nekenktų žmonių svei
katai.

Prieš rasinę diskriminaciją
Prie Lincoln House apart- 

mentinio pastato, Flushin- 
ge, negrų ir baltųjų piketas 
protestavo prieš atsisaky
mą nuomoti apartmentą 
negrų šeimai.

REIKALAVIMAI
SUPERINTENDENTS

Brooklyn 6 story elev. bldgs. Must 
have No. 6 oil burner license.

Supervise staff. Good pay. 
Many benefits.

Free apt. to meet needs.
x Write. L. K. 102-02 Liberty Ave.

Ozone Park, N. Y. 11417

Ona Lukoševičienė 
grįžo Lietuvon

Vasario 22 d. grįžo į Lie
tuvą Ona Lukoševičienė. 
Išvykdama ji pareiškė, kad 
Amerikos klimatas ir visos 
aplinkybės jai visai nepa
tinka.

1966 metų gegužės mė
nesį O. Lukoševičienė at
vyko pas savo vyrą ir gy
veno Woodhavene. Paliku
si vyrą dabar išvyko pas 
savo dukrą ir sūnų, gyve
nančius Lietuvoje.

Laiškutis iš Vilniaus
V. G. rašo mums iš Vil

niaus:
Tik sugrįžau iš koncerto, 

kurį suruošė Salomėjos Ne
lies mokykla kovo 5 dieną 
Tarptautinei Moterų dienai 
minėti. Koncertas buvo 
skirtas, tėvams, o tiksliau 
pasakius, motinoms. Žmo
nių buvo pilna mokyklos 
salė. Mano vaikučių mon
tažas ‘Tau, mano mamyte,’ 
sujaudino motinas ir ne vie
na nubraukė ašarą. Vai
kai atliko užduotis labai 
gerai.

Programa vyko dvi va
landas ir turėjo progos pa
sirodyti visos žemesnės kla
sės.

Kovo 8 — poilsio diena, 
tai visur bus girdėti dainų 
ir muzikos garsai. Filhar
monijos salėje turėsime 
koncertą moterų garbei. 
Gros simfoninis orkestras, 
dainuos choras ir solistas 
Noreika. Mano sūnus taip
gi orkestre gros.

Vasario mėn. labai daug 
sniego gavome. Kaimuose 
jo buvo dar daugiau, kad 
daugeliui teko tunelius pra- 
sikasti, kad iš namų išeiti. 
Dabar sniegas virsta į put
rą, visur šlapia.

Daug žmonių serga gri
pais. Mus irgi gripas į lo
vą paguldė...

A I DI E č I A M S
Nepamirškime kad šio 

penktadienio vakarą (17 d. 
kovo) choro pamokos bū
tinai įvyks, choro mokytoja 
pamokose bus, — ji tai pra
nešė. Nesivėluokime!

Trenton, N.J. — Francis 
Pelletreau, 15 m. amžiaus 
vaikiščias, buvo išmestas 
iš vidurinės Trentono mo
kyklos už tai, kad nešiojo 
per daug ilgus, bytnikiškus 
plaukus. Teismas užgyrė 
išmetimą.

DABAR RODOMA
Pasauliniai Sveikintas!
NAUJAS SOVIETINIS, 
PREMIJĄ LAIMĖJĘS, 
SPALVOTAS FILMAS 

Artkino
“SHADOWS

OF FORGOTTEN 
ANCESTORS”

Pagrįstas M. Kotsiubinskio 
klasikine ukrainiška novele

Padarytas
Dovženko Filmų Studijoj Rieve

Didžiai pasižymėjęs Filmų 
Festivalyje San Franciske,

Montreale, Londone 
ir New Yorke.

“Briliantiškas, spektakliukas!”
—Bosley Crowther, NY Times

CINEMA VILLAGE
12th St., East of 5th Ave.
Phone WA 4-3363
Durys atdaros kasdien nuo 12 v.

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
daugiau kaip šimtą tūkstančių 
dolerių, sukeltų jo rinkiminei 
kampanijai.

Jo pasiteisinimas tik toks, 
kad taip pat plėšikauja ir ki
ti senatoriai. Jo nelaimė tik 
tame, kad jis tapo sučiuptas 
ir dabar “persekiojamas”!

Atsiminkime, kad šitas suk
tas žmogus yra didžiausias 
mūsų lietuviškų “vaduotojų” 
patronas. “Draugas,” “Nau
jienos,” “Keleivis,” “Darbi
ninkas” ir “Dirva” yra jį iš
kėlę į šventuosius. Kiekvienas 
jo > nešvarios burnos atidary
mas prieš pažangą, prieš so
cialistinį pasauli yra jų redak
torių suniauniojamas be drus
kos su nesvietišku apetitu.

Bronius Raila šitokiais žo
džiais išgarbina A. Smetonų:

“Jis nuoširdžiai tikėjo se
nųjų graikų išminčiaus (Pla
tono) idėjomis ir jų vertybių 
gradacija: gėris, grožis, dar
na ir tiesa, išmintis, saikas, 
drąsa, teisingumas, pamal
dumas. . . ”

Bronius pamiršo pridurti, 
kad ši Smetonos “graikiška 
gradacija” prasidėjo su su
šaudymu keturių Lietuvos 
liaudies vadų, ir kad paskui 
per savo trylikos metų “pre
zidentavimą” jis susidorojo su 
tuzinais kitų geriausių Lietu
vos liaudies sūnų ir dukrų. 
Pamiršo Bronius pastebėti, 
kad “gėriu” ir “grožiu” besi
vadovaudamas Smetona visus 
kalėjimus buvo užkimšęs po
litiniais kaliniais. Ir galėjo 
dar pridurti, kad ne iš ko ki
to, o tik iš per didelės “grai
kiškos drąsos” jo didvyris per 
beržyną paspruko į Berlyną, 
kad nereikėtų Lietuvoje prieš 
liaudį už savo darbus atsiskai
tyti.

Visa tai Bronius pamiršo. O 
tai negražu...

Piketavo žaislų paradą .
Motinos su vaikais pike

tavo žaislų paradą, Hotel 
New Yorker ląikomą, kur 
labai daug militarinių žais
lų vaikams peršama.

F arengimų kalendorius

n
nis mitingas.

Kovo 18 d.
Amerikinio Svetur 
iams ginti komiteto m

Balandžio 1 d.
Aido choro “š u r u m 

1 u r u m” Vakaras šeštad. 
vadžia 5-tą vai. vakaro, 
uaisvės” salėje.
Vakaro programa bus 

paskelbta “Laisvėje” vėliau.
Balandžio 9 d.

LDS 3-ios Apskrities ban- 
krtas, Liet, klube, Harri
son, N. J., 2-rą valandą.

P

Balandžio 16 d.
>aisvės” salėje “Lietuvos 

ir filmų 
kviečiami.

Pradžia 2 vai. po pietų.
, Balandžio 22 d.

Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrininkų šuva ž i a v i m a s 

Laisvės” salėje, Ozone 
arke. Pradžia 2 vai.

Balandžio 30 d.
LLD 1-os kuopos kultūrijh < 

iė popietė, Laisvės salėje/^ 
: zone Parke. Pradžia 2 v. 
o pietų. Programa bus pa
kibta vėliau.

(4

spaudos paroda” 
rodymas. Visi
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n

P

n 
a

Išvyko į Floridą
Šiomis dienomis sužino

jau, kad į Floridą išvyko 
tusų banketų gaspadinė, 
idietė ir N. Y. Liet. Mote- 
į Klubo narė, Julija La-
auskienė. Išvyko į Miami, 
:ur gyvena jos dukra Lilli- 
n su vyru Bill ir dviem 
oūkais, Julie ir Johnny. Ji 

ten mano pasisvečiuoti ke
letą savaičių.

Išvyko į Miami ir k i t< 
’ooklynietė, mūsų Moterį? 
ubo iihrė, Adelė Petraitie-

Linkiu abiems klubietėms 
g|ražiai praleisti laiką Flo

roj.

z 
k
a 
a

b: 
k 
n

r:

KNYGOSSVARBIOS
Parašytos žymių Autorių

Kaškaitis

“Laisvės” knygyne 1

agiškos jo mirties.
1.00 — Dabar 50c

kiu keliu einant yra 
ingą gyvenimą.

1.50 — Dabar 75c

Daviniai iš jo pergyvenimų 
faktinai istorija laikotarpio huo 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2.00 — Dabar $1.00

šios knygos gaunamos
102-02 Liberty Ave., Oione Park 17, N. Y.

Prošvaistes
Paraše Jonas
(Dr. J. J. Ka^kiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys. 
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomenine veikla.
Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.00

Laimę
s Mizara

Kelias j
Parašė Rojų

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tr

Puslapių 368, Kaina $

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antai as Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, ko 

galima sukurti laim
Puslapių 263, Kaina $

Atsiminimai ir Dabartis
Parašė Leonas Prūseika 

ir kovų, ši knyga yra




