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KRISLAI
“Atoslūgis”
Jeigu nebūtu karo?
Kai gamta šposauja
Toliausia ir plačiausia
Tebebumoja
Svarus žodis
Gerai, kad pasiruošia

— Rašo A. Bimba —

žodis “atoslūgis” darosi pa
baisa. Jis beveik kasdien links
niuojamas spaudoje. Girdi, 
pramonėje jaučiamas atoslū- 
tns, kas bus?
P Tiesa, didelio bedarbiu 
skaičiaus padidėjimo nesima
to, bet pramoninės gamybos 
siaurėjimo paslėpti nebegali
ma.

Ryšium su tuo iš “numiru
sių” prisikėlė ir kitas senas, 
garsus ir baisus žodis “virš- 
perdirbis.” Taip ir sako: di
džiosios monopolistinės kom
panijos staiga surado, kad jų

Baigėsi Guamo 
konferencija

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas su savo 
padėjėjais grįžo iš Guamo 
salos, kur turėjo pasitarimą 
su Pietų Vietnamo diktato
riuku premjeru Ky ir jo 
padėjėjais.

Baigęs dviejų dienų kon
ferenciją, prezidentas sakė, 
kad ji nenutarė nieko tokio 
“strategiškai didelio,” o tik 
aptarė bėgamus karo reika
lus.

(Bet prenšimai iš Hano
jaus skelbia, jog po šitos 
konferencijos preziden tas 
pradės plėsti, eskaluoti ka
rą Šiaurės Vietname.)

Prezidentas apgailestavo, 
kad Šiaurės Vietnamas ne

liaudiečių (Vietkongo), vis 
aštrėja; daugiau ir daugiau 
amerikiečių karių galvas 
guldo mūšiuose. Bet, sako
ma, kur kas daugiau mirš
ta vietanamiečių patriotų.

Bangkok, Tailandas.—Šios 
šalies valdžia skelbia, kad 
jai pavyko užmušti 14 su
kilėlių, o 23 jų paėmė į ne
laisvę. Kaip žinia, Tailan
de vystosi partizaninė ko
va prieš reakcinę valdžią.

sandėliai užversti produktais, banJo greičiau atsiliepti į
o jiems rinkos nebėra. Tad 
geriau mažiau gaminti. . .

Ar iš tikrųjų yra “viršper- 
. dirbis” — per daug visko pa
gaminama ?

Nesąmonė! Tegu tik pasi
daro tie produktai prieinami 
skurstančiai masei žmonių, 
beregint visi sandėliai ištuš-

isi tai žino, bet mažai kas 
tesirūpina.

Tas prezidento Jofrnsono 
garsiai paskelbtas karas skur
dui pasilieka tuščiu plepėjimu 
ir žmonių apgaudinėjimu .

Bet kalbant apie mūsų eko
nominį “atoslūgį,” negalima 
nekalbėti apie Vietnamo ka
rą.

Kas su mūsų ekonomika at
sitiktų, jeigu karas būtų nu
trauktas? Juk tiek daug ten 
visko išvežama ir sunaikina
ma !

Ar ta baimė nėra mūsų pre
zidentui ir valdančiajai klasei 
paskatinimu rimtai neieškoti 
taikos ir dar karą praplėsti ? 

Ar ta baimė nesąlygoja 
mūsų darbo unijų biurokrati
ją jre m ti karo plėtimą?

tokios baimės neturėtų 
Dti. Vietoje bijoti taikos, 

. reikėtų kovoti už tai, kad vi
sas mūsų pramoninis pajėgu
mas būtų nusuktas nuo gami
nimo karui į gaminimą paten
kinimui 
poreikių, 
ras prieš

plačiausios liaudies 
Ir būti] tikras ka- 

skurdą.

Kas čia pasidarė, kad ir 
gamta pradėjo mus skaudžiai 
bausti. Tokių orų ir tiek snie
go New Yorkas neatsimena.

Bet ne vien New Yorkas 
skundžiasi. Panašiai dejuoja 
visi Amerikos kampai. Dar 

7 daugiau: Europa irgi nesusi- 
a su oru. Mažai tegeriau 
Jtuose pasaulio kampuose, 
ejaugi tų “palydovų” šau- 

inas į orą ir tie atominiai 
bandymai bus sugadinę gam
toje lygsvarą?

Daugelis žmonių taip gal
voja, ir juos kitaip įtikinti 
galima. Nė mokslininkai, 
dosi, tos galimybės dar 
ra griežtai paneigę.

ne- 
ro- 
nė-

Iš Lietuvos gavau geroką 
knygą tokiu pavadinimu: 

.^‘Trumpas Mokyklinis Anglų- 
ir Lietuvių-Anglų *Žo-

io žodyno jau labai rei- 
šiandien Lietuvos mo

kyklose (vidurinėse ir aukšto-
(Nukelta į 5-tą psl.)

Nukirto Į didžiulę
17 galvy demonstraciją

Iš Beiruto, Lebanono, pra
nešama, kad kovo 17 dieną 
Saudi Arabijos karališko 
teismo sprendi m u , buvo
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Didelės liaus ė s 
Somalilande

jo, prezidento, “taikos troš
kimus.”

Iš Saigono pranešama, 
kad Ky su savo talkininkais 
taip pat laimingai grįžo iš ■ 
konferencijos, kurios metu 
Ky reikalavo, kad Amerika 
praplėstų karą ne tik šiau
rės Vietname, o ir Laose, 
ir Kambodžioje.

Iš Pietų Vietnamo ateina 
žinios, jog karas tarp ame
rikiečių ir Pietų Vietnamo

Londonas. — Oro biuras 
skelbia, kad šiemet Britani
jos sostinė buvo laiminga: 
praėjusi žiema Londone bu
vo šiltesnė negu kada nors 
per praėjusius aštuonerius 
metus.

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia paskelbė didelį są
rašą knygų, kurias reikią 
sunaikinti. Pasmer k t ų j ų 
knygų tarpe yra Lenino 
raštai, knygos apie Tarybų 
Sąjungą. Net ir kai kurie 
Čechovo veikalai yra nu- 
smerkti sudeginti.

Gubernatoriai neužgyrė 
karo Vietname

Washingtonas. — Praėju
si šeštadieni pas prezidentą 
Johnsoną Baltuosiuose rū
muose svečiavosi valstijų 
gubernatoriai.

Anksčiau buvo manyta, 
kad besilankydami Baltuo
siuose rūmuose gubernato
riai gal bandys priimti re
zoliuciją už giriant karą 
Vietname. Bet jie tokios re
zoliucijos nei nebandė pra
vesti. Buvo manyta, kad 
gali atsirasti gubernatorių, 
kurie balsuos prieš rezo- 
1 i u c i j ą, o tai būtų reiš
kę Johnsonui smūgi. Dėl 
to prezidento šalininkai bi
jojo čia liesti jo vedamą ka
rą Vietname.

Juos pakorė pačiame Sa
udi Arabijos sostinės Ri
yadh miesto centre. Visi 
septyniolika kaltinami tuo, 
kad būk jie kur tai darę 
sabotaža. kenkę pramonei 
ir susisiekimams.

Visiems buvo, nukirstos 
galvos. Paskui jas. sakoma^ 
užkabino ant lazdų ir, gal 
patys budeliai, kruvinas ne
šiojo po miestą, tarytum 
sakydami kitiems: “Būki
te karaliui geri, ha kitaip 
ir jūs galvos susilauks to

iš San Francisco prane
šama, kad ten labai rūpes
tingai ruošiamasi balandžio 
15 dienos demonstracijai 
prieš karą Vietname. Ban
doma sudaryti tokį didelį 
pasirodymą, kokio tas mies
tas ligi šiol nebuvo matęs.

Niujorke rodosi tas pats. 
Čia taip pat visokios gru
pės ir grupelės ruošiasi tai 
dienai rūpestingiau negu 
bet kada.

Abiejuose miestuose dar- į

Djibouti, Prancūzų Soma-, padaryti neprik 1 a u s o m a 
lilandas. — Kovo 19 d. čia va 
vyko balsavimas klausimu:' 
ar somaliland iečiai noi i yr 
pradėti gyventi nepriklau- opijos ir Somalijos. Tai ne
seniai ar dar vis būti Pran- didelis kraštas — tik 8,880 
cūzijos globoje? Už tai, j ketvirtainių mylių su apie 
kad Somalilandas pasiliktų • 90 
Prancūzijos kolonija, baisa- Dt 

tirkė ir kartu uostas.

Istybe.
(Prancūzų Somalilandas 

a Afrikoje — tarp Ethi-

,000 gyventojų. Miestas 
ibouti (Džibuti) yra sos- 

Ša- 
e yra nemaža druskos, 
ji čia apdirbama; gyvu- 
inkystė ir žvejyba teikia

vo 22,569 somalilandiečiai, 
už tai, kad, jis būtų nepri
klausomas — 14,723.

Nepriklausom y b ė s šali
ninkai ant rytojaus paskel-' žmonėms i didžiausią pragy- 

bo unijos taip pat žada da- i bė, kad balsavimų rezulta- ve 
lyvauti demonstracijose už tai buvo sufalsifikuoti, kad 

dauguma somalilandi e č i ų ■ 
gyventi nepriklauso- p

11

taika.
Niujorko demonstraciio- nori gyventi nepriklauso- 

j e. be kitų žymūnų, kalbą mai nuo-Prancūzijos, 
sakvs dvasininkas Martin Kilo riaušės. Žmonės p ra- < 
Luther King. ; dėin mušti nrancūzns ii’ vo

nimo šaltinį.
Prancūzija Somalilandą 

adėjo užvaldyti 1839 m.)

Istorikas Toynbee nemano, 
kad JAV laimės karą

Daug žuvo Brazilijoje
Sao Paulo, Brazilija. —

Į'šiaurę nuo šio miesto po- ninkas sakė: 
tvyniai palietė daug mies
telių ir kaimų. Sakoma, bus 
žuvę gal 300, gal 400 žmo-z 
nių. Ekonomiškai gyvento
jai taip pat baisiai nuken
tėjo. •

New York. — Britų is
torikas d-ras Arnold J. 
Toynbee čia turėjo pasikal
bėjimą su spaudos atsto
vais. Istorikas sakė, kad 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos Vietname nepasieks to
kios pergalės, apie kokią 

į galvoja. Tik tuomet, jei 
■ Washington© valdžia nu
tartų laikyti karino menę 
Vietname per metų metus, 

Į tik tuomet ameri kiečiai 
jaustųsi, kad jie “laimėjo,” 
kad jie ten “saugūs.”

i
Toliau istorikas - moksli-

labiau ir labiau užgrūdins 
vietnamiečius ir teiks jiems 
didesnio ryžto kovoti. Pa
žvelkite į mano šalį, j Bri
taniją.

Britanija buvo baisiai 
bombarduojama praėjusio 
pasaulinio karo metu, —sa
kė Toynbee,— o ar ji neat
silaikė? Šiaurės Vietnamas 
taip pat galės atsilaikyti 
prieš bombų sėjimą ant jos 
miestų ir kaimų.

j dėjo mušti prancūzus ir 
' naikinti jų automobilius.

Gubernatorius Louis Sa- 
get įsakė kariuomenei da
ryti tvarką; na, tai ir darė 
—šaudė į kylančius žmones. 
Pasekmės tokios: daug so- 
malilandiečių tapo sužeista 
ir keliolika užmušta.

Dabar gubernatorius Sa- 
get skelbia, kad, nežiūrint 
i tai, kaip balsuotojai kovo 
19 d. pasisakė, Prancūziia 
dės pastangas Somalilandą

Santiago, Čilė. — Čia bu- 
suimtas dienraščio “Sig

io” redaktorius Bek e r is. 
“Sigio” yra Čilės Komunis- 

partijos organas. Jame 
jo nepatinkamas valdžiai 
•aipsnis.

tu 
til 
sti

Maskva. — Čion atvykęs 
amerikietis Richard Nixo- 
nas pyko ant tarybinės vy
riausybės už tai, kad ji at
sisakė Nixona sutikti aero- 
drpmę kaip didelį valstybi- . 
ni ika. v

Dienraščiui “Tiesai” greit 
sukaks 50 metų

—Mano pažiūra į karo 
baigimą Vietname yra pesi
mistinė. Aišku, kad Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mas Amerikai nepadės. 
Bombardų o d a m i šiaurės 
Vietnamą, amerikiečiai vis

Juarez, Meksika.—Detro
ito Fordo duktė Charlotte 
gavo divorsą šiame mieste; 
ii buvo ištekėjusi už Grai
kijos kapitalisto Niarchos. 
Tai buvo 1965 m. rudenį.

Freetown, Sierra Leone.- 
Kai naujas šios respubli
kos (Afrikoje) premjeras 
Siaka Stevens buvo prisaik
dintas naujuoju šalies va
du, tai armijos galva, ge
nerolas David Lansana, su
ėmė jį ir patalpino į kalė
jimą.

New York. — Mirė James 
Friskin, pianistas ir moky
tojas, sulaukęs 81 metų am
žiaus.

Ho Chi Minh atsakė 
prezidentui Johnsonui

gtonas. — Š. m.

“Susimaišė” pinigai
Nežinia, ką dabar šis “eti

kos” komitetas su Doddu 
darys: reikalaus jį bausti 
ar ne ? Kai kurie mano, kad 
senatoriai bus mielaširdin- 
gi Doddui dėl to, kad jis gi 
baltas, o ne negras. Greit 
matysime, kaip ten bus.

Praėju-Washingtonas. 
šią savaitę senatiniame t. v. 
“Etikos” komiteto posėdy
je, kaltinamasis suktybėse 
senatorius Doddas (lietuviš
kų ‘^veiksnių” biznio gynė
jas) pasakė apsiginamąją 
kalbą. Joje senatorius Dod
das aiškino, kad pas jį “su
simaišė pinigai.”

I

Tos sumos, kurios buvo 
aukotos politikai, atsidūrė 
senatoriaus kišenėje, ka
dangi jis turėjęs daug sko
lų. Na, ir jis tuos pinigus 
naudojo savo asmeniniams 
reikalams patenkinti, — da
vė sūnui, nes jis galvojo, 
jog tie pinigai priklausę 
jam. Už juos, beje, sena
torius pamiršo sumokėti 
valdžiai taksus.

New Delhi, Indija.—Pa
tys pagrindiniai Indijos val
džios principai yra taikus 
sambūvis (koeegzistencija) 
ir neprisijungimas prie jo
kių tautų bloko.

New Delhi.—Indijos val
džia nutarė panaikinti “ne
paprastą stovį” šalyje. Tai 
bus padaryta su šių metų 
liepos men. 1 d.

. Washin 
vasario 8 dieną Johnsonas 
pasiuntė per Šiaurės Viet
namo atstovą Maskvoje 
laišką tos šalies preziden
tui Ho Chi Minhui. Laiške 
prezidentas Johnsonas sakė, 
kad, jei Šiaurės Vietnamas 
duos užtikrinimą Amerikai, 
kad nesiūs savo kariuome
nės į Pietų Vietnamą, tai 
JAV liausię Šiaurės Vietna
mo bombardavimą iš oro.

Šiaurės Vietnamo pasiun
tinys Maskvoje persiuntė 
Johnson p laišką Ho Chi 
Minhui, kuris davė prezi
dentui atsakymą. Jame bu
vo pasakyta, kad ne Šiau
rės Vietnamas užpuolė 
Jungtines Amerikos Valsti
jas, o pastarosios šiaurės 
Vietnamą. Tuo būdu tegu 
JAV besąlygiškai liaujasi 
bombar davusios Šiaurės 
Vietnamą, tuomet bus eita 
prie pasitarimų taikos rei
kalu.

Šiaurės Vietnamo valdžia 
abiejų prezidentų laiškus 
paskelbė spaudoje, ir šian
dien jau visam pasauliui ži
noma, .kas ir kaip dedasi*.

(Telegrama)
Vilnius. — Š. m. balandžio 

12 d. Tarybų Lietuvos Ko
rn u n i s t ų partijos ir vy
riausybės organui “Tiesai” 
sukanka 50 metų. Pirma
sis laikraščio numeris pasi
rodė senajame Petrograde. 
Jos leidimą organizavo Z. 
Aleksa—Angarietis ir pro
letarinis lietuvių poetas Ju
lius Janonis.

“Tiesa” trumpai ėjo ir 
Vilniuje, įkūrus Lietuvoje 
Tarybų valdžią. Po to—du 
dešimtmečiai pogrin d i n i o 
darbo.

“Tiesą” pogrindyje reda
gavo įžymūs Kompartijos 
veikėjai Karolis Požėla

pr 
že

titanas Sniečkus, Vladas 
unka.
Legaliai “Tiesa” ir vėl 
adėjo eiti 1940 metų bir- 
io mėnesį, nuvertus bur

žuazijos valdžią.
: r karo metu Lietuvą pa

siekdavo “Tiesa,” kuri buvo 
ausdinama Tarybų Sąjun- 
s gilumoje.
Nuo 1944 metų “Tiesa”

eina Vilniuje. Pradžioje ją 
redagavo Romas Šarmaitis, 
nuo 1945 metų “Tiesos” re
daktorius—Henrikas Zima
ną

sp 
go|

su
so

s.
Lietuvos visuomenė ruo
ši deramai pažymėt “Tie- 

5” jubiliejų.
Ant. Vaivutskas

Sako, buvo didelė 
pergalė

Saigonas. — Amerikinė 
karo vadovybė čia paskel
bė, kad amerikiniai pėsti
ninkai ir artilerininkai pa
siekė didžiulę pergalę prieš 
Šiaurės Vietnamo karius. 
Pastarieji buvo užpuolę 
amerikiečius, tai šie palei
do darban ginklus, na, ir 
laimėjo mūšį.

Sakoma, 423 vietnamiečių 
buvo užmušta. Gi ameri
kiečių nuostoliai buvo to
kie: 30 karių užmušta, trys 
dingę be žinios ir 109 su
žeisti.

H. Winstonas 
Gettysburg kolegijoj
Gettysburg, Pa. — Get

tysburg College studentai 
pasikvietė JAV Komunistų 
partijos pirmininką Henry 
Winstona, kad jis pasakytų 
jiems kalbą, išdėstant par
tijos politikos pagrindinius 
dėsnius.

Winstonas atvyko čion 
kovo 15 d. ir, pasakė kalbą 
500 studentų. Svarbiausias 
jo kalbos dėsnis buvo tas, 
kad partija šiuo metu yra 
nukreipusi visas jėgas ko
vai už taiką. Kalbėtojas 
sakė, kad jis ir jo vadovau
jama partija reikal a u j a , 
kad tuojau būtų sulaiky
tas Šiaurės Vietnamo bom
bardavimas, kad būtų eita 
prie taikos.

Londonas; — Kovo 20 d. 
čia mirė generolas Frede
rick Morganas, kuris suda- 

planus invazijai į Euro- 
— antrajam frontui.

5 buvo 73 metų amžiaus.

rė

Ji

Maskva. — Šiemet Tary
bų Sąjungos tikintieji žydai 

steigė macų keptuves 
askvoje, Leningrade, Tbi- 
yje, Vilniuje ir Odesoje.

is:
M

Berlynas. — Rytų Vokie- 
a pasirašė su Čekoslova

kija draugiškumo sutartį. 
Taip pat abidvi šalys pa

rašė ir bendro apsigynimo

ti.

si:
su

Yonkers, N. Y. — Čia mi- 
William A. Walsh, buvęs 

šio miesto majoras ir tei
sėjas. Jis buvo 95 metų 
at ižiaus.

re
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Geros perspektyvos laimėti!
PRAEITĄ SAVAITGALĮ New Yorke įvyko visiems 

sveturgimiams amerikiečiams didelės svarbos konferen
cija. Ją sušaukė mūsų darbštusis Amerikinis Sveturgi
miams Ginti Komitetas!

Konferencijos tikslas — pradėti viso krašto mastu 
kovą už išleidimą įstatymo, pagal kurį po dešimties me
tų apsigyvenimo Amerikoje niekas nebeturėtų teisės sve- 
turgimį iš Amerikos deportuoti arba atimti iš jo piliety
bę, jeigu jis yra įsipilietinęs. Kaip žinia, dabar tokio lai
ko apribojimo nėra. Iš tos priežasties svetur gimęs žmo
gus negali jaustis saugus. Jis neturi tų teisių, kurias 
Konstitucija garantuoja visiems Jungtinių Valstijų žmo
nėms.

Konferencijoje buvo pabrėžta, kad dabar turime ge
ras perspektyvas dar šioje Kongreso sesijoje laimėti. 
Pranešta, kad visa eilė senatorių ir kongresmanų yra 
pasisakę už tokio “Statue of Limitation” įstatymo išlei
dimą. Pa v., abudu New Yorko valstijos senatoriai—Ja
cob Javits ir Robert Kennedy—yra pasisakę už tokį įsta
tymą. Ir bendrai šalyje yra susidariusi tokia atmosfera, 
kad ateivių teisių ribojimui ir jų persekiojimui, laikymui 
jų antrosios klasės piliečiais turi būti padarytas galas.

Tai va ši konferencija ir pradėjo kampaniją už to
kio įstatymo išleidimą. Tie, kurie konferencijoje daly
vavo, karštai sveikino Sveturgimiams Ginti Komitetą už 
iniciatyvą ir pastangas. Jie pasižadėjo visais jiems pri
einamais būdais šią kampaniją paremti. Ten ant vietos 
sumesta keletas šimtų dolerių padengimui tokios kampa
nijos išlaidų, kurios, aišku, bus nemažos.

Mes nuoširdžiai pritariame šiai kampanijai ir ragi
name visus mūsų skaitytojus ir visus lietuvius aktyviš- 
kai įsitraukti savo kolonijose į šį taip labai svarbų darbą.

Puerto Rico likimas ir ateitis
ŠIEMET ir vėl bus sprendžiamas'Jungtinių Valstijų 

^kolonijos Puerto Rico.likimas. Liepos 23 d. ten įvyks 
rinkimai ir balsavimai: Bus renkamas salos gubernato
rius ir kiti valdininkai. Bet taipgi kartu bus referendu
mas dėl kolonijos ateities.

Šiandien Puerto Rico valdo mūsų krašto kapitalistų 
kontroliuojama ir vadovaujama Popular Democratic 
Party su gubernatoriumi Roberto Sanches Vilella prieš
akyje. Jos pozicija: Puerto Rico turi pasilikti tokioje 
padėtyje, kaip ir dabar, būtent—Jungtinių Valstijų ko
lonija. Ji vadovaus ir minėtiems balsavimams. Reiš
kia, ši partija ir jos vadovai panaudos visą valdžios apa
ratą įtikinimui žmonių, kad daug geriau jų kraštui 
pasilikti Amerikos kolonija.

Bet saloje veikia dar dvi partijos. Viena jų vadi
nasi Statehood Party, o kita—Independence Party. Pir
moji yra konservatyviška partija, o antroji — pažangi. 
Kiek galima spręsti, tai Independence partijoje darbuo
jasi ir Puerto Ricco komunistai. Ši partija, aišku, rei
kalauja salai pilnos nepriklausomybės, visiško atsiskyri
mo nuo Jungtinių Valstijų. Bet jos vadovybė nutarė bū
simus balsavimus boikotuoti, nes, girdi, balsavimai bus 
falšyvi, nes juos kontroliuos valdančioji partija.

Todėl prieinama išvados, kad liepos 23 dienos rin
kimai ir balsavimai nieko toje saloje nepakeis. Kova 
už šalies nepriklausomybę turės būti tęsiama ir dar pa
aštrinta.

Pagaliau, jeigu puertorikiečiai referendumu Ir pa
sisakytų už pilnutinę nepriklausomybę, jų žodis nebūtų 
paskutinis. Mūsų Jungtinių Valstijų Kongresas yra ant 
Puerto Rico “bosas.” Jis galėtų su salos žmonių pasisa
kymu nesiskaityt ir nutarti toliau laikyti Puerto Rico 
kolonija.

Vadinasi, vienaip ar kitaip, puertorikiečių padėtis la
bai sunki. Prieš jų akis tebestovi ilgametė kova už 
laisvę ir nepriklausomybę, nes Amerikos kapitalizmas 
nesirengia geruoju paleisti jį iš savo rankų.

Apie “garbingą taiką”
FRAZĖ “garbinga taika” pasidarė labai nunešiota. 

Pastebėjome, kad ją jau pradėjo savintis ir Pietų Viet
namo diktatorius Ky. Jis irgi, kalbėdamas Guamos kon
ferencijoje ir dėkodamas prezidentui Johnsonui už jam 
teikiamą militarinę paramą, pasakė: “Mes nesigailime 
pastangų suradimui kelio į teisingą ir garbingą taiką.”

Bet niekam nėra jokia paslaptis, kad Guamos kon
ferencijos dalyviams, juo labiau prezidentui Johnsonui 
ir diktatoriui Ky, galvoje tebuvo viena mintis: dar la
biau išplėsti šį barbarišką karą. Konferencija nebuvo 
sušaukta ir jon Ky nebuvo pakviestas ieškojimui gar- 
brngop taikos, bet pagilinimui ir praplėtimui šio karo. 
... Nei Johnsono sveikinimo kalboje, nei Ky padėkos 
Žodyje nė puse lūpų nebuvo prisiminta apie sulaikymą 
Šiaurės Vietnamo bombardavimo. O visi tie, kurie kon
ferencijoje dalyvavo, puikiai žino, kad tęsimas bom-
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Kas ką rašo ir sako
BUVĘ NAUDINGA 
LIETUVOS ŽMONES 
ŽUDYTI

Lietuvoje buvo teistiLietuvoje buvo teisti ir 
nubausti (kalėj imuy bųyę 
banditai Tamulionis iT^Sai 
kanas, kurie priklausė na- 
cionalistų-banditų gaujai ir 
dalyvavo žudyme nekaltų 
žmonių. Konkrečiai kalti
nime buvo sakoma, kad 
pirmieji nuo šių banditų 
rankos krito Vabalninko 
valsčiaus Natiškių apylin
kės sekretorius Stanislovas 
Saūsiukas, Panevėžio Lo- 
mantų kaimo valstietis An
tanas Striukis, to paties ra
jono Trakų ir Beržinės kai
mo gyventojai Jonas Laz
dynas ir Kazė Jatužienė.”

Tai buvo baisi, žmogžu
diška banditų veikla. Bet 
Chicagos menevikų “Nau
jienose” (kovo 17 d.) pir
majame puslapyje skaitome, 
kad ta jų kruvina veikla 
“be abejo, buvo veiksmas, 
priešiškas rusiškiems oku
pantams, bet nepriešingas 
lietuvių tėvynės teisei ir iš
tikimybei.”

Tai va kur yra atsidūrę 
“N.” pastogėje susispietę 
žmonės...

neapgalvotą žygį ir per grei
tai į kelionę išsileidęs. Sulai
kytas dėl nelegalios kelionės, 
Lazauskas gerokai išsigandęs 
ir gavęs nervinį priepuolį ir 
turėjo praleisti kelias dienas 
Vilniaus viešbutyje. Po to jis 
savo kelionę tęsė toliau ir jis 
galėjo važiuoti, kur tik norė
jo—net už pusę kainos.

V. Lazauskas negali supras
ti, kodėl mūsų spauda užsiima 
melu. Jeigu, jo nuomone, tje 
rašeivos galvoja, kad su to
kiais prasimanymais galės at
baidyti keliauti į Lietuvą be
sirengiančius, tai labai klys
ta, kadangi melas turi 
pas kojas.

trūni
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Tai įdomu

Knyga apie Kolumbo pirmtaką
Didelis naujų knygų 

derlius
v

“MELO TRUMPOS 
KOJOS”

Brooklyno “Vienybėje” 
po antrašte “Nauja u s i a s 
sovietų kankinys” skaitome 
sekamą įdomų aprašymą:

Chicagietis Vytautas Lazaus
kas yra naujausias sovietų 
“kankinys,” Apie tas jo “kan
čias” pradžioje paskelbė M. 
Vaidylos Sandara; sekančią 
dieną Sandaros išmintį pakar
tojo Draugas, o . vėliau ir kw 
ta spauda,.kuri tokios rūšies 
kūrybą su malonumu kuria ir 
spausdina.
tTeko telefonu kalbėti su tuo 

“Rankiniu” V. Lazausku, ku
ris praėjusių' metų rugsėjo 
mėn. viešėjo Lietuvoje. Viskas 
jam ten gerai sekėsi; galėjo 
nuvažiuoti net į Klaipėdą pas 
savo tėvą, aplankė kaimą ir 
kitus miestus. Sugrįžo paten
kintas su viltimi vėl netrukus 
ten apsilankyti, kuomet tik ga
le^ sutaupyti pakankamai pi
nigų kelionei. Tačiau po ku
rio laiko jis nustebo, 'pama
tęs Sandaroje rašinį, sakantį, 
jog Lietuvoje jį komunistai 
buvo areštavę, kankino, kad 
net šiltine vyras susirgo. To
kios fantazijos iš M. Vaidylos 
pusės jis nesitikėjo ir parei
kalavo, jog tas tokius melus 
atšauktų, šis tai pažadėjo pa
daryti, bet savo žodžio neiš
laikė. Tuomet jis kreipėsi į 
Draugą, kuris su malonumu 
M. Vaidylos pasaką buvo 
persispausdinęs. Šis vasario 
21 d. laidoje įdėjo kuklų pa
aiškinimą, net nepaminėjęs, 
kad melagingi prasimanymai 
V. Lazausko adresu tilpo ir 
Drauge. Tačiau iš to trum
pučio paaiškinimo vistiek bu
vo galima matyti, jog buvo 
išspausdinta gryni prasima
nymai dėl to sovietinio kan
kinimo ir kad V. Lazauskas 
kankinio rolės nebenori prisi
imti.

Pats V. Lazauskas paaiški
no, jog jis tebuvo tik sulaiky
tas važiuojant taksiu iš Vil
niaus į Kauną, kadangi jis ne
beturėjo raštiško leidimo ten 
važiuoti. Jis 
vo kreipęsis į 
gavo pažadą, 
bus duotas.

dėl leidimo bu- 
vieną įstaigą ir 

kad leidimas 
Tačiau padaręs

IR LIETUVOS 
MOKSLININKŲ 
BALSAS PRIEŠ KARĄ

Daug kartų esame nuro- 
clinėję, kaip vis daugiau ir 
daugiau Arnerikos moksli
ninkų ir bendrai intelektua
lų kelia savo balsą prieš 
Vietnamo karą ir reikalauja 
jį nutraukti. Šiomis dieno
mis ir Lietuvos mokslinin
kai pridėjo savo balsą. Vil
niaus “Tiesa” praneša:

Fizikos ir matematikos in
stituto posėdžių salėje įvyko 
Puslaidininkių fizikos, Fizikos 
ir matematikos institutų bei 
geografijos skyriaus darbuo
tojų visuotinis susirinkimas, 
skirtas solidarumo su kovojan
čiu Vietnamu savaitei.

Pradėdamas susirink i m a . 
puslaidininkių fizikos institu
to partinės organizacijos sek
reterus K. Valacka pažymėjo, 
kad šiomis dienomis visoje Ta
rybų šalyje vyksta mitingai, 
kuriuose darbo žmonės rūs
čiai protestuoja prieš JAV 
agresiją. Vietname. .

-Tarybiniai žmonės, — pą- 
sakė-Puslaidininkių fizikos in
stituto konstravimo biuro vir
šininko pavająofo.iaš T. Ba
nys, —-> ■’nefeal?’ ramiai žiūrėti 
į šį žiaurų karą, kurį ameiį’i- 
'kiečiai primetė taikiai Viet
namo liaudžiai. Mes rūsčiai 
protestuojame prieš JAV ka
riaunos žvėriškumus Vietna
mo žemėje F reikalaujame 
kuo greičiau nutraukti šį ne
gailestingą karą.

Taip pat mitinge kalbėjo 
Puslaidininkių, fizikos institu
to vedantysis inžinierius K. 
Bertulis ir Fizikos ir matema
tikos instituto vyresnysis moks
linis bendradarbis, fizikos-ma- 
temątiko's mokslų kandidatas 
B. Riauba.

Susirinkimo dalyviaį priim
toje' Rezoliucijoje vieningai iš
reiškė savo solidarumą su did
vyriška Vietnamo liaudimi jos 
kovoje už didį reikalą, rūsčiai 
pasmerkė JAV ir jų satelitų 
agresiją prieš Vietnamo liau-

Anglų tyrinėtojas Ričar
das Dikonas pirmuoju Šiau
rės Amerikos žemyno- atra
dėju laiko Medoką, kuris 
gyveno Velse XII amžiuje. 
Neseniai Anglijoje išleista 
Dikono knyga “Medokas ir 
Amerikos atradimas.” Au
torius tvirtina, kad Medo
kas pasiekė Naujojo Pasau
lio krantus 1170 metais.

Remdamasis įvairiais šal
tiniais — senovės legendo
mis ir naujausiais archeolo
giniais atradimais — Diko
nas teigia, kad Medokas du 
kartus perplaukė Atlanto 
vandenyną laivu, kuris kny
goje vadinamas “Gvenan 
Horn.”

Legenda apie Medoką ir 
jo keliones jau nuo seno 
žinoma daugelyje Europos 
šalių. Anglų tyrinėtojo 
nuomone, Kristupas Kolum
bas, ruošdamasis kelionei į 
Indiją vakarų keliu, vado
vavosi šia legenda. Joje, 
pavyzdžiui, pasak o j a m a , 
kad Medokas savo kelionėje 
pasiekė “spindintį saulėje 
rojų.”

Savo . hipotezę Dikonas 
paremia tuo, kad Ameriko
je gyvena paslaptinga bal
taodžių indėnų gentis. Jis 
mano, kad Medokas ir jo 
bendrakeleiviai galiau šiai 
liko gyventi Amerikoje, ir 
buvo šios gentės pradinin
kai.

Dikonas mini Velso misijo- 
nieriaus Morgano , Džonso 
istoriją. Šis misijonierius 
išvyko į Ameriką, ir 1666 
metais buvo, indėnų paimtas

į nelaisvę Virdžinijos kolo
nijoje. Indėnai ruošėsi su
sidoroti su belaisviu, ir ta
da Džonsas kažką sušuko 
velsiečiu kalba. Jo nuste
bimui, tai jį išgelbėjo. In
dėnai iš karto paleido 
Džonsą ir “kalbėjosi su juo 
jo gimtąja kalba.” Jis gy
veno pas indėnus dar ketu
ris mėnesius. '

Dikonas rašo, kad Jung
tinėse Amerikos Valstijo
se yra paslaptieji akmeni
niai fortai, aptikti dar is
panų konkistadorų. Šis for
tai yra Alabamos, Džordži
jos ir Tenesio valstijose. 
Jie visai nepanašūs į įpras
tus Š r "r. Amerikos indėnu 
pastatytus ir primena seno
vės Velso pastatus.

Tirdamas paslapt ingos 
genties kalbą, Dikonas 
teigia, kad ji kilo iš 
senovės velsiečių kal
bos. Savo knygoje jis pa
teikia šių indėnų ritualinį 
šūkį, kuris, Dikono nuomo
ne, skamba panašiai, kaip 
frazė velsiečių kalba ir reiš
kia “Didžiojo Medoko dva
sia išliks amžiams.”

Be abejo, Dikono hipote
zę reikia nuodugniai pa
tikrinti. Tačiau vargu ar 
būtų teisinga visiškai ją at
mesti, 
kad Kolumbus, ruošdama 
sis kelionei į Indiją nauju 
maršrutu, daug kur vado
vavosi legendomis apie jū
reivius, kurie buvo pasiekę 
didelę žemę anapus Atlan
to gerokai anksčiau.

“SKIRGAILA” — tai' 
tuviu 
Vin 
kny 
tos 
“Sk 
mir

literatūros klasi
jo Krėves raštų serijos 
ra, kurioje išspausdin- , 
dvi istorinės dramos— 
rgaila” ir “Mindaugo 
;is.”

/ilijos Šulcaitės poema 
“RAUDONAS SNIEGAS” 
vaizduoja tragišką trijų re
volt 
kaityčių gyvenimą, jų ko
vą. Poema skiriama Spalio 
50-mečiui.

Iš 
čiau 
karą “GELEŽINIS SRAU
TAS” nauja laida. Leidinys

icionierių seserų Lau-

Poema skiriama Spalio

leista A. Serafimovi- 
is apysakos apie pilietinį

jo S

marjas 
SU

pat skiriamas Didžio- 
palio 50-mečiui.
a-u j as rusų tarybinio ra-
jo V. Tendriakovo ro- 

“PASIMATYMAS
NEFERTITE” vaizduo-

Mokslininkai mano,

ja.šių dienų dailės institu
to studentų šiokiadieni^, 
sprendžia sudėtingas mena 

ūrybos problemas. * 
ų dienų gruzinų seno- 

kartos rašytojas K.
Gaiįisachurdija savo roma
ne 
RANKA 
toj ą 
žius 
Sve 
s tat' 
1 iki j na

“ROMANAS APIE TRI
STANĄ IR IZOLDĄ”—tai 
žymaus prancūzų literatū
ros 
kny; 
pas: 
j e i

ir k

stos

(“DIDŽIOJO MEISTRO 
nukelia skaity- 

viduram- 
tragišką 

šventovės

į Gruzijos
', vaizduoja 
ticchovelio
y to j o ir jo mylimosios

tyrinėtojo žozefo Bedje 
ga, kurioje autorius, 
naudodamas literatūro- 
r tautosakoje išlikusiais 

fragmentais, atkuria legęn- 
dą-įstoriją apie-poetišką ub 
gra

.......... 'f r>-—

horizonte

Mokytojai bėga 
iš mokyklų

New Yorkas. — Rytinio 
Bronkso vidurinėje mokyk
loje padėtis pasidarė tokia 
baisi, kad 79 mokytojai pa
sitraukė iš vietų dėl to,kad 
bijosi ilgiau dirbti-mokyti. 
Bijosi tų, kuriuos moko!

Moksleiviai ten pat iš- 
biaurėjo, kad jie bet kada 
gali sumušti mokytojus, su
žalo jant juos visam amžiui.

Kadangi valdžia nesirū
pina moksleivius suvaldy
ti, tai mokytojai velija ge
riau pabėgti iš darbų, negu 
būti sužalotais.

bardavimo užkerta kelią į ieškojimą garbingos'ir teisin
gos taikos. Jie puikiai žino, kad vietnamiečiai niekados 
nesės prie vieno stalo kalbėtis su tais, kurie iš lėktuvų 
sėja ant jų žemės ir žmonių mirtį ir sunaikinimą.

Nė vienas iš jų neprisiminė apie taikos ieškojimui 
sąlygas, kurias viešai yra pasiūlę Jungtinių Tautų sek
retorius U Thant ir senatorius Robert Kennedis. To
dėl po šios konferencijos yra tikimasi n’aujų, praplėstų 
militarinių žygių, o ne “garbingos taikos”...

ŽMOGŽUDYSTĖ ANT 
SVARSTYKLIŲ

Buvo galima tikėtis, kad 
J. F. Kenedžio nužudymo 
istorija vėl kada nors 
iškils, nes šiuo klausimu 
rūpinasi ir interesu o j a s i 
ne tik Jungtinių Valsti
jų žmonės, bet kultūringi 
žmonės per visą pasaulį. 
Iškilo, ir iškilo tragiškai. 
Kovo 1 d. New Orleans, 
La., distrikto advokatas Jim 
Garrison pranešė visuome
nei, kad jis yra pasiruošęs 
areštuoti J. F. Kenedžio nu
žudymo suokalbininkus, ku
rių lizdas buvęs New Or
leans. *

Kaip žinia, J. F. Kenedis 
buvo nužudytas 1963 met. 
lapkričio 22 d. Dallas, Te
xas. L. B. Johnson užėmė I 
prezidento vietą ir paskyrė 
Aukščiausio teismo pirmi
ninką Earl Warren suda
ryti komisiją tyrimui žmog
žudystės. Ta komisija paga
mino raportą.

Bet raportu JAV visuo
menė nepasi tikėjo taip, 
kaip nepasitikėjo ir kitų 
šalių visuomenininkai ir 
inteligentija. Aštriai jį kri
tikavo ir nurodė, kad WC 
raportas kažinkaip yra be 
galvos. Neva surado žudi
ką, Lee Harvey Oswald, ir 
jį įkaitino, kad jis būk vie
nas atliko tą šaltakraują 
žmogžudystę, su niekuo ne- 
susidėjęs. Niekas tuo ne
tikėjo. Warreno komisija 
nenurodė nei rimtos prie
žasties, kodėl L. H. O. no
rėjo arba galėjo J. F. Ke
nedį žudyti.

Šis klausimas paliko ne
aiškiu, bet gyvu iki šiol.

aią meilę. ' ‘
UODOJI MOTINA”—tai 

u 
vidsono knyga, kuri pa- 
3ja apie Afrikos istori- 
1450-1850 metais, vaiz- 

pre-

žinomo anglu žurnalisto B 
Del 
sak

Šiuomi klausimu jau yra!ją 
parašyta keletas knygų, ir duoja šiurpius vergų 
jos visos prieštarauja WC kybos epizodus.
raportui.

Texas valstijos guberna- 
natorius J. B. Conally, ku
ris gavo peršauti “tuo pa
čiu” šūviu, kuris nudėjo 
J. F. Kenedį, nesutinka su 
WC raportu ir todėl ruošia 
savo raportą, kuris būsiąs 
svarbiais klausimais skir
tingas. Rašo knygą ir L. H. 
Oswald buvus žmona Mari- 
rina Oswald (ji jau ištekė
jusi už kito vyro ir susilau
kė šeimos.) Ji sako, “nevis-, 
kas pasakyta WC raporte”..

Yra parašyta keletas 
knygų ir Europoje. Jos vi
sos smerkia WC raportą 
ir sako, kad žudynių są-

i moksle yra įsivėlę žymūs 
visuomėninkai ir politikai.

Na, ir dabar Garrisonas 
su savo tyrinėjimu.

Yra ir pavydo, kad jei 
J. (Samsonui pav y k t ų šį 
taip svarbų klausimą išves
ti iki galo sėkmingai, tai 
jis paliktų didelis žmogus 
visuomenės akyse. Todėl, 
vieni tikrina, kąd jis nori 
tik pasigarsinti. Kiti kalba, 
kad jis nežino ką daro, o 
dar kiti, kad jis yra. drąsus 
vyras ir nesibijo “netikėtos 
mirties”.

Ar čia įklimps J. Garriso
nas, ar jis įklampins daug 
žymių politikierių? Į trum
pą laiką, visi^matysime.

Galimą numatyti, kad jis 
ne vienas dirba, jis turi ir 
šalininkus, kurie jam pade
da.

os epizodus.
aikams išleistos šios lie- 
ų rašytojų knygos: K.tu v

Kubilinsko pasakos “VAR
LĖ 
laid 
k y n 
GUŽIUKAS 
kaitės knygutė 
MILŽINAS”.

KARALIENĖ” nauja 
a, I. Simonaitytės apsa- 
ėlis “MEILUTIS IR

” ir V. žilins-
« ATT TZ t?

Dzūkelis

kio
BU

įsų kalba išėjo M. Sluc- 
knyga vaikams “STE

RLINGOJI RAŠA|jĮ-

vo 1 
žmo 
ŠE”

>gų — “BERŽINĖ KO

IDABRINIAI RYT- 
— tai meni- 

kuriame iš- 
geriausi Vil-

s M. K. Čiurlionio var
nėno mokyklos mokinių

ME 
nis 
spausdinti 
niai 
do i 
darbai.

Apie sunkų ir tragišką 
lieti 
granto gyvenimą Ameriko
je J 
pješ

albumas,

vių profesoriaus emi-

asakoia J. Skliutausto 
£ “ŠIRDIES LIGA”

Užgniaužė knygynų
^Itimore, Md.—Kukluk- 

pradėjo žiauriai
M

baltir 
sininkai 
pulti “New Era Book Shop 
kny 
mo, 
kny 
išsikelti, 
kad 
viso ____

(Kai panašūs da 
vyksta tokiame mieste, k 
Baltimore, tai jau labai 
bloga!)

gyną. Savininkai na
ktį r iame šis pažangus 

gynas įsisteigė, įsakė 
Savininkai bijosi, 

teroristai nepadęgt 
namo.

i

i
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Rojus Mizara

Chicago s lietuvių istorija

jauti.” Su pirmąja

(Pabaiga)
VII

Jeigu man tektų to meto 
istoriją rašyti, trumpai ir 
aiškiai parašyčiau: Tuomet 
Susivienijime Lietuvių Ame
rikoje veikė dvi srovės: 
“fašistuojanti” ir “komu- 
nisti 
ęjp dešinus elementai ir so
cialdemokratų lyderiai, su 
antrąja — kairysis sparnas, 
kurį sudarė komunistai, ne
partiniai: daug buvo ir ka
talikų darbininkų.

Fašistuojantis s p arnas, 
vadinamieji tautininkai, SL 
A valdė. Organą “Tėvynę” 
pavertė smetoninio režimo 
populiarintoja; pravedė re
presijas prieš sau nepatin
kamus narius—juos mėtė iš 
organizacijos, spendavo; 
švaistė Susivienijimo pini- 
g u s, duodamas paskolas 
(įnorgičius) savo artimie

siems (pav. Deveniui Wa- 
ųRerburyje), kurių skolinto

jai Susivienijimui nesugrą
žino.

Komunistuojantis spar
nas — pažangiečiai —dar
bavosi. kad į pildomąją ta
rybą būtų įsileista genesnių 
žmonių, kurie bandytų vi
soms blogybėms užkirsti ke
lią.

Bet jie žinojo, kad tik per 
rinkimus ir per seimus tai 
gali padaryti. O seimuose, 
jei jie, pažangiečiai, neturės 
mandatų komisijoje nors 

• vieno savo žmogaus, tai jie 
niekad nieko nelaimės, ka
dangi mandatų komisija iš 
tikrųjų sudaro seimą: kas 

4jfei patinka, pripažįsta jam 
! delegato teises, kas nepatin- 
I ka—atmeta. Ir taip fašis

tuojantis elementas sudarė 
—tautininkai—sau “daugu
ma” Detroite, Wilkes-Barre, 
B rooklyno ir Baltimorės 
seimuose. Taigi Čikagoje, 
34-ajame seime, pažangie
čių sparnas nusitarė žūt būt 
kovoti už tai. kad fašistuo
jantis sparnas negalėtų sei
mo įsidėti į savo kišenę.

Tegu skaitytojas nepyks
ta. jei aš čia smulkiau nu
šviesiu visa tai. kas ten tuo
met dėjosi. Prisipažinsiu, 
kad likimas man lėmė tuo
met stovėti kartu su keletu 
kitų viso to judėjimo pačia- 
nte priešakyje—viską maty- 

viską jausti, viską žinoti.
' w**34-asis seimas buvo šau- 
. kiamas 1930 m. birželio 16 

d. Lietuvių Auditorijoje. 
Bet iš vakaro—tai buvo sek
madienis. — pažangiečiai 
sušaukė savo delegatus j ko- 
kusą, o tautininkai—šaukė 
savuosius i savo kokusą La 
Salle viešbuty. Jie žinojo, 
kad mes turime pusiau slap
tą pasitarimą savo jėgoms 
aptarti, o mes žinojome; kad 
jie tą patį daro tik kitoje 
salėje. Amerikoje tai natū- 

.... ralus dalykas: taip daro 
^v.(jląrbo unijos, taip daro po- 

Partii°s’ dažnai 
ir visokios kultūrinės 

Organizacijos, kuriose vyks
ta aštresnis tarpsrovin i s 

• trynimasis.
Mes savo kokuse aptarė

me kiekvieną SLA kuopą. Iš 
kiekvienos turėjime žinių, 
kokie delegatai yra išrinkti, 
kokia jų pasaulėžiūra, kaip 
jie yra nusitarę balsuoti, su 

g: kuriuo sparnu jie pasiryžę 
stovėti. Visa tai 

.^ttitaps buvo aišku, kaip ant

Į mes patyrėme: pažan- 
r giečių sparnas turi apie 200 

delegatų, tautininkų— apie

180 delegatų. Aišku, prilei- 
dome, kad vienas kitas dele
gatas gali pakeisti savo 
nuomonę, bet tokių bus ma
ža. Vadinasi, aiškiausiai su
žinojome, kad pažangiečiai 
seime turės daugumą, gero
ka daugumą. į

Nutarimą padarėme to* 
kį: rytoj, atidarant seimą, 
pirm iausia reikalausime, 
kad pirmininkaująs S. Ger 
gužis įsileistų į mandatų— 
vieną iš trijų — komisiją 
Mart. Bacevičių, čikagietį; 
Kodėl jį? Todėl, kad M. Ba^ 
cevičius kandidatavo į SLĄ 
prezidentus ir laike referen? 
dūminių balsavimų gavo 
apie 4,000 balsų! Tai nema
žas skaičius! Galvojome, jog 
tokio kandidato, siūlo
mo į mandatų komisiją Ge
gužis tikrai neatmes.

Žinoma, M. Bacevičių s 
bus vienas prieš du, bet jis 
matys, kas ten darosi ir ma
tydamas anų dviejų narių 
šelmystes, prieš jas protes
tuos delegatams, o kadangi 
mes turime daugumą dele
gatų, tai jie palaikys Bace
vičiaus pusę. Ir taip išgelbė- 
sime seimą ir patį SLA. 
Apie SLA skilimą tuomet 
pas mus nebuvo nei minties.

Tiesa, ne viskas taip išėjo.
Pirmadienis buvo praleis

tas ginčams, reikalavimams, 
kad i mandatu komisiją bū
tu įsileistas vienas “iš opozi
cijos.’ ’ “Pozicija” sakė— 
“Neįsileisim ir jūs mums 
nieko nepadarysite.”

Uždarius sesiją, “pozici
ja” suėjo į La Salle viešbutį 
ir nusitarė: šaukti policiją. 
Tuoj buvo paskambinta po
licijos nuovadon ir užsakyta 
didelis būrys ginkluotų 
“tvarkos darytoju”. Užsa
kyta ir keletas policijos ve
žimu.

Antradienį, kai pažangie
čiai vis reikalavo to paties, 
pirmininkaująs Gegužis ro
dė pirštu i tuos, kurie rei
kalavo balso, įsakinėdamas 
policmenams “imti juos”.

Policija ir “ėmė”. Gatvė
je stovėjo policijos vežimai, 
i kuriuos bruko kai kuriuos 
delegatus ir gabeno į kalė
jimą. Iš viso nugabeno 18- 
ką. Kai kuriuos skaudžiai 
apmušė; buvo delegačių mo
terų. kurios, kai policija su
ko joms rankas, vilkdama 
iš auditorijos, rėkė nesavu 
balsu.

viii
Šiuos žodžius rašantysis 

taip pat buvo delegatas ir 
kartu “Laisvės” korespon
dentas. Prie spaudos stalo 
sėdėiome trise: be manes— 
L. Pruseika—iš “Vilnies”, 
ir brooklvnietis Jonas Va
laitis—iš “Vienybės”.

Arti mūs stovėjo polic- 
manas. atsirėmęs i sieną, ir 
atidžiai stebėjo mus.

Mudu su Pruseika pakuš- 
domis tariamės, ką daryti. 
Jis įraudęs, įpykęs, net dre
ba.

Matome salėje nemaž ą 
košmarą; sujudimas didelis 
pas visus. Estradoje mato
me ne tik tautininkus, o ir 
adv. Bagočių. ir Kl. Jurge- 
lioni—abudu liberalai, daž
nai taikstydavosi prie pa
žangiečiu. slimpinėja ten be 
reikalo. Vitaitis šaiposi.
—Aš vis galvojau,—sako L. 

Pruseika, kad Bagočius su 
Jurgelioniu nebus svol..., 
kad jiedu prieš Gegužio tak
tiką užprotestuos...

Keliu ranką aš, prašyda
mas žodžio, kad galėčiau 
pareikšti protestą, bet nes

pėjęs pakelti, kai policma- 
nas capt už jos ir mane iš
tempė iš salės laukan. L. 
Pruseika, nebūdamas SLA 
nariu, žinoma, nei nebandė 
ką nors sakyti: jis pakilo 
ir išėjo iš auditorijos pas
kui mane. Nemanau, kad 
Lietuvių Auditorija kada 
nors buvo mačiusi tokius 
“prajovus,” kokie tada ten 
vyko.

Netinkami tautininkams 
delegatai jau buvo visi iš
vesti. Dairausi koridoriuje 
—sujudimas didelis. Sker
sai gatvę stovi geroka žmo
nių minia; matyt, tautinin
kai iš vakaro buvo pranešę 
saviškiams, kad jie skaldys 
seimą ir SLA. ir kvietė pub
liką pamatyti jų suruoštą 
spektakli...

Šitaip, p. Ambrose, “patys 
komunistai išėjo iš salės”!!

Beje, aš buvau pamiršęs 
ant spaudos stalo kai ku
riuos popiergalius, bandžiau 
eiti atgal pasiimti, bet poli
cija. stovėdama prie durų, 
piktai tarė: “No, no!”

Visur ten. Auditorijoje, 
šeimininkais buvo policija.

Kur tuomet mums teko 
dėtis? Gatvėje juk nestovė
sime, o atgal grįžti į salę 
negi policija leis.

Tuojau vykome į Melda- 
žio sale, tolokai nuo Lietu
viu Auditorijos. Reikėjo rū
pintis suareštuotaisiais, rei
kėjo duoti pagalbą sumuš
tiesiems; reikėjo tartis, ką 
darysime toliau.

Kadangi mūs buvo dau
guma. tai pažangiečiai pa
sivadino SLA 34-uoju sei
mu ir visus reikalus' vedė 
pagal SLA konstituciją.

Birželio 19 diena mūsų 
seimas nutarė parašyti laiš
ką Auditorijoje pasiliku- 
siems delegatams. Laišką 
naši rašėme mudu su J. Šą
lą vie jum. 57 kp. delegatu. 
Laiške siūlėme: pradėtf sei
mą iš naujo, sudarant man
datu komisija taip, kad įei
tu du iš “ju” ir vienas iš 
“mūs.” Tuomet mes grįžta
me ir SLA išliks čielas.

Bet tautininkai su tuo ne
sutiko.— mūsų siūlymą jie 
atmetė.

Tuomet pažangiečiai, iš
rinkę savo nild. tarvbą, nu
tarė org a n i z u o t i naują, 
Darbininkų Susivienijimą.

Tiesa, buvo eita į teismą, 
bet tai tik tam, kad paten
kintum tuos narius, kurie 
tikėjosi, jog teismai stovės 
su pažangiečiais, su teisybe.

, »

Tain gimė Lietuvių Dar
bininku Susivienijimas, at
likęs eilę vertingų darbų.

Užtenka priminti tiek: 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas buvo vienintelė 
lietuvių organizacija, pa
siuntusi į JAV Kongresą 
Wasbingtone savo atstovą, 
kad reikalautų pravesti 
istatyma, garantuojantį se
no amžiaus žmonėms pensi
jas (Social Security). Tuo 
atstovu teko būti šiuos žo
džius rašančiajam.

Taip. n. Ambrose, man ro
dosi. reikėtų aprašyti ta 
tragiška- mūsų visuomeni
niam gvvenime epizodą, 
kuri sudarė siaurakakčiai 
tautininkai su grigaitinių 
socialistų talka.

♦

Verta pastebėti ir tai: di
džiosios krizės laiku—1929- 
1934 metais—Čikagoje, kaip 
ir kituose miestuose, buvo

Baltimoriečiai 
mus kviečia

Džiugus atgarsis iš balti- 
moriečių pusės, kad jie, už
ėjus pavasariui, kada oras 
atšilą, kada gamtos gražu
mas ir malonumas jau reiš
kiasi, — jie rengia viešna
gę pagerbimui pažangiųjų 
Juozų ne tik iš Baltimorės, 
bet ir iš plačiosios apylin
kės. Tai drąsus ir pagir
tinas užmanymas. Tą vieš
nagę rengia Lite r a tū ros 
Draugijos 25 kuopa sekma
dienį, balandžio 2 d., 2219 
W. Pratt St. Pietūs bus 
duodami 1 vai.

Viešnagė jau čia pat. Lai
ko mažai teliko. Mes visi tu
rime tos viešnagės pasek- 
mingumu susirūpinti. Visi, 
kas tik galime, subruskime, 
išsijudinkime ir duokime 
savo sąžinei širdingą pasi
žadėjimą iš Chesterio, Rea- 
dingo ,Eastono, Filadelfijos 
ir kitų miestų, kad mes bū
tinai dalyvausime baltimo- 
riečių viešnagėje. Jokių iš
sisukinėjimų negali būti. 
Neatidėliokime . vieni ant 
kitu, bet kiekvienas veržki- 
mės į priekį, kad neatsilik- 
tum nuo kitų, — tada kiek
vieno sąžinė bus rami. Tai 
nusako mums daryti gyve
nimo sąlygos ir aplinkybės, 
kitaip mes merdėsime, nyk
sime.

Nesuvilkime baltimorie- 
čiu, įvertinkime jų darba. 
Lai mūsų jautri širdis, kil
nus protas nutiesia mums 
kelią i Baltimore, kur ra
sime džiaugsmo ir pasiten
kinimo pobūvi ; čia mes bū
sime jaukioje atmosferoje 
gerai pavalgydinti, širdin
gai pavaišinti. Juk balti
moriečiai pasižymi vaišin
gumu ir širdingumu. Ta
me jų niekas negali pra
lenkti. Atminkime, kad 
kiekviena sueiga mus 
nuramina, padilgina veik
lai. gyvenimui. Kiekvienas 
draugiškas susitikimas — 
tai sveikatos šaltinis.

Balandžio 2 d. visi būkime 
entuziastingi ir važiuokime 
i Baltimorę, kur igysime 
daugiau energijos, daugiau 
prisirišimo prie veikimo ir 
gyvenimo.

Linkiu, kad tą dieną visi 
būtume sveiki ir linksmi! 
Iki pasimatymo, draugai ir 
draugės!

Drąsuolis

Hoovervilių. kuriuose gy
veno namaža ir lietuvių. 
Veikė, ten ir Bedarbių Ta
rybos. lietuviu suorganizuo
tos. Į ši judėjimą už darbą 
ir duoną įsitraukė tūkstan
čiai lietuviu darbininkų, iš
mestų iš fabrikų, iš darbo
viečių.

Atsimename bedarbių žy
gius į valstijų sostines, į 
šalies sostinę — Washingto- 
ną.

1932 metais i Washingto- 
na su vyk o iš visos šalies 
rinktiniu ryžtingų vvru ka
ro veteranų — apie 20,000 jų 
reikalauti darbo arba duo
nos. Atsimename, kai Hoo- 
veris užsiundė ant jų ka
riuomene ? Atsimename, kai 
kulka pakirto čikagieti lie
tuvi. veteraną Vinca Jušką 
(William Hushka)? Jis 
krito auka už milijonų žmo
nių reikalus. Vinco Juš
kos vardas tuomet nuskam
bėjo per visą pasaulį.

Stebiuosi, kad “Chicagos 
lietuvių istorijos” autorius 
nematė reikalo nors kelio
mis eilutėmis apie tai kny
goje parašyti.

ST. PETERSBURG, FLA.
Tarptautinė Moters Diena

Kovo 8-to j i — Tarptauti
nė moters diena. LLD 45 
kuopa ją minėjo kovo U d.; 
ji buvo prijungta prie di
džiulio banketo, tačiau bu
vo atžymėta su tinkama 
paskaita ir eilėraščiais, pri
taikytais apeigoms. A. Pa
kalniškienė skaitė paskaitą 
moterų kovų ir veiklos 
klausimu tarptautiniame ir 
tautiniame bare, kur mūsų 
moterys atsižymi. ; Minėjo 
K. Karosienės veiklą darbo 
unijose ir tarpta utinėse 
prieškarinėse konferencijo
se. K. Petrikienės ir R. Mi- 
zarienės veiklą apšvietos ir 
kultūros dirvoje ir eilę ki
tų nenuilstančių darbuoto
jų. Priminė ir vietos drau
gių darbus organizacijoje, 
kurie, nors neatžymimi pa
sauliniu plotu, jie yra svar
būs lokaliai.

Po paskaitos ir eilėraš
čių skaitymo, išk v i e s t a s 
Dainos mylėtojų choras va
dovybėje A.Pakalniškienės. 
Pirmiausia dainavo tik mo
terys, o vėliau ir visas cho
ras; pasirodė labai gerai. 
Sėdėjau arti svečių iš De
troito, kurie pirmu kartu 
girdi ši chorą dainuojant; 
jie gyrė, stebėjosi jo tech
nišku išsilavinimu ir dai
navimu. Sako, “pas mus to
kių chorų jau nėra.” Bes
sie Klimas sakėsi, kad ji 
praeityje priklausė prie 
choru ir mvlėio dainuoti, 
bet “šiuo laiku iau nėra nei 
mokytoju, nei iš ko suorga
nizuoti chorą, koks čia pas 
jus yra.”

Tai dar viena garbės 
plunksna į St. Petersburgo 
kenurę.

Kain ir paprastai. Flori
doje nebuvo žiemos, todėl 
nelaukiame ir pavasario, o 
vis dėlto pradedame ii pa
justi: jau daug šiauriečiu 
(kurie čia praleido žiemos 
mėnesius^ ruošiasi apleisti 
saulėta Florida ir grižti i 
savo vietoves, kur jie pasto
viai gvveno. Moterų die- 
no<? minėjime, palyginti iau 
nnJnncr svečiu atsilankė 
nivvnn kartu. taigi iau ne
daug kas atvažiuoia., o tik 
ruošiasi grižti atgal.1

* t : <

Tvarkos vedėjas V. J. 
Vallev, pradedant dienos 
programą, pristatė svečius, 
pirmu kartu atwkusius iš 
tolimų miestu i St. Peters
burg Štai jie: Bessie 
Klimas iš Detroit, Mich.; 
Stas vs Jankauskas su žmo
na iš La Porte, Ind.: Mr. 
ir Mrs. A. Mačionis iš Wor
cester. Mass.: Marija Wa- 
raneckienė. Anna. Bakulčie- 
ne. J. Banulis. Mr. ir Mrs. 
K. Kalveliai. Rodos, jie vi
si iš tolimos Maine valsti
jos. vieši nas gerus mūsų 
nrietelius J. ir O. Wallin. 
Anna Maria įsi., Fla.

Ilgai viešėje Jono ir An- 
tonetės Kelley žentas ir 
dukra Juozas ir Elzbieta 
Pietrus. iš Toronto, Kana
da, atsilankė i ši p o k v 1 i 
paskutiniu kartu, pasakvti 
sudie savo nauju nažinčiu 
draugams. Jie grižta atgal

Žinios-Žinelės
• 1967 metų išvakarėse 

metro ekspresai pradėjo 
važiuoti nauaj Ždanovo li
nija. Dabar Maskvos met
ropoliteno linijų ilgis virši
ja 132 kilometrus. Jo pa
slaugomis kasdien naudoja
si 4 milijonai žmonių.

prie savo pareigų į šaltą 
Kanadą, Ot, rodos, kad mes 
pensininkai, kuriems nerei
kia niekur iš šiltos Flori
dos važiuoti-grįžti,—esame 
daug laimingesni.

žodžiu, Tarptautinė mo
ters diena ir pokylis pilnai 
pavyko. Kultūros, apšvie
tos ir meno darbai atžymė
ti kaip pridera. Taigi, St. 
Petersburgo lietuvių pensi
ninkų veikla stovi nežemiau 
už didmiesčių veiklą, o gal 
dar visa galva aukščiau; 
čia parengimai ir susirinki
mai skaitlingi, sėkmingi, 
sukeliama daug paramos 
abelniems kult ū r i n i a m s 
darbams.

MIAMI, FLA.
Iš L. S. Klubo pastogės
Pamirštame mes tuos žmo

nes, kurie daugiausia dirba. 
Rodos, yra posakis: kad 
žmogaus namas, tai jo palo- 
cius, bet tik tada, jei mote
ris palaiko jo tris kampus. 
Šis posakis labai pritinka 
mūsų klube. Turime, rodos, 
keturias darbščias moteris 
valgių gamintojas ir supla- 
nuotojas sekmadieniais pie
tų, kad pavaišintų kartais 
net ir suvirš du šimtus sve
čių. Šios moterys susiver- 
buoja sau pagalbininkes ir 
prie stalų patarnautojas. 
Jos dirba su savo grupe no 
mėnesį laiko pakaitomis. 
Kai kuriai grupei pasitaiko 
net ir du mėnesiai. O štai 
tos bitelės neša medų i ta 
avilj, kuriuo mes vietiniai 
ir svečiai džiaugiamės.

Pietumis skaniai prisiso
tinę. svečiai lauke po me
džiais. aplink stalus apsėdę, 
lošia šachmatais ir korto
mis. kiti šiaip kalbasi gru
pėmis bei pypkėmis dūlinė
ja. Padangė skaisčiai mėlv- 
na, saulutė bučiuoja viršū
nes milžinu medžiu no ku
riais slepiasi mūsų svečiai.

Tuo pačiu kartu viduje 
svetainės skamba surenka
mi peiliai, šakutės, tarška 
lėkštės, vežimukais juos ve
ža virtuvėn, kur jie bus 
verdančiu vandeniu nu
plauti ir vėl sudėti ten. iš 
kur buvo paimti. Stalai ir 
sėdynės taipgi pusėtini 
gramozdai. turi būti su
tvarkyti. kad svetainei bū
tu vietos šokėjams, kai mu
zika nradės groti.

Ir šiems darbams atlikti 
būdo be žmogaus ranku ir 
šneku dar nėra išrasta. 
Neminėsiu vardu tu žmo
nių. kurie tuos darbus at
lieka savanoriškai ir be jo
kio atlvginimo. Aš tik pra
šau svečiu ir vietiniu, kad 
prisimintumėte tuos žmo
nes, kurie, sunkiai dirbda
mi. palaiko šia gražia vie
tele, kurio! sueinate vienas 
kita susitikti ir dešinę pa
snausti.

Negaliu praleisti nesumi- 
nėies kovo 14-os sekmadie
nio nonietės. Rodos, virtu
vėje jau nutilo nuodu ir 
lėkščių barškėiimąs. Or
kestrai grojant, viduryj 
svetainės sukasi keletas no
reliu. Tėies virtuvėn, ran
du dvi mūsų gerąsias virė
jas ir nietu sunlan uoto jas 
Olga Šimkus ir Amilia Ai- 
mantiene. susikr o v u s i a s 
krūva mėsai kenti skardi
niu nrie “sinkos,” dar ver
dančiu vandeniu perplauna.

Abieju veidai rasoti nuo 
prakaito, nuo verdančio 
vandens garo. Reikia—sa
ko jos — švariai užlaikyti,

LLD 45 kuopa jau išpil-
c ė naujų narių gavimo kvo- 
tą, o dar tik pradžia metų, 
taigi ji bus padvigubinta. 
Kai kas mano, kad čia at
sikelia seni nariai iš kitų 
kolonijų ir tas daugina mū
sų narių skaičių. Taip nė
ra; praeitais metais tik 4 
rariai atsikėlė iš kitur, o 
vietoje gauta 16 naujų na
rių. Mes jau esame skait-

n 
b

lingiausia nariais kuopa. 
Mūsų valdyba moka pla- 
uoti darbą ir jį pravesti, 
et dar reiktų gerinti. Rei

kia daugiau dėmesio kreipti
apšvietos darbą, kad nau- 
nariai būtų supažindinti

si šios organizacijos prin-
pais.

Dzūkelis .

n es švarus valgių gamini
mas to reikajauja. Jos pra
kaituoja, rūpinasi, kad vir
tuvėje būtų tvarka ir šva-

b 
n

n

]y
si

Taip daro ne tik šios dvi 
gražuolės ir jų talkinin
kas, bet ir visos kitos, kai 
jų pakaita ateina, būtent, 
Marie Koch ir jos grupė, 

nna Martins ir jos grupė, 
raugė Čiuladienė taipgi 
ivo puiki virėja ir supla- 
uotoja, bet amžiaus našta 

jai darosi vis sunkesnė, ir 
nai bando atsisakinėti. 

J Liozas Paukštaitis ir jo 
Mariute šiuo laiku sunko
kai turi padirbėti už baro.

[arytė Klee, kuri labai ap- 
ikri prie baro, daug kartų 
lodviem pagelbsti. Rapo

las Čiulada turbūt sekma- 
d|ieniais užima atsakingiau- 

ą vietą prie pietų bilietė-s

Matant taip gražiai, su
tartinai dirbančius, negali
ma atsi džiaugti, ir šių 
draugiu bei draugu darbas 
užsipelno aukšto ivertinimo 
mūsų visuomenėje.

Ir tie draugai bei drau
gės. kurių čia vardai nesu
minėti. nemanykite, kad jūs 
esate užmiršti. Šių žbdžiu 

u toriui yra matoma, kad 
ai kurie dirbate taip pat 
linkiai, kaip ir čia suminė

tieji.
Rodos, būtu ir daugiau 

apie ka rašyti, bet man pir
moj vietoj rūpi sunkiai 
dirbantis darbininkas.

Jeronimas

ai
h;
s

New Haven. Conn.
Mūsų naujienos ...

Jonas Petk:us veteranų 
ligoninėj gerokai pasveikęs. 
Sužinojęs apie “Laisvės” 
vajaus pasekmes, labai nu
džiugo. Sako, nors negalė
jau vajuje dalyvauti, bet 
t iriu kuo pasidžiaugti.

- - o - -
Mirė Antanina Gailiūnas 

(česnakas). Paliko sūnų ir 
vyra, su kuriuo negyveno, 
ir daug bėgliu, su kuriais 

iivo pasiryžusi kovoti grą- 
inimui smetoninės siste

mos Lietuvai. Užuojauta 
likusiems.

bv z

n

r

b

- - o - -
Musu k o 1 o n i j o n atėjo 

iekšysčių laikas: nėra die
nos. kad nebūtu žmogžu
dysčių. Žmonės bijo vaka

ris iš namų išeiti.
- - o - -

Kovo 16 d. mirė Eva B. 
/Juška. Paliko liūdesyje 
vyra Stasi, sūnų Stasi ir 
anūkus Gaila, buvo sukal
bama moteris. Lakusiems 
aiškiu užuojautą.

J. K u n c a
i
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Česlovas Kudaba

Jaunas Letuvos mokslininkas apie mūšy Ameriką
šuolis per Atlantą

Kelionė į tolimąją Ame
riką daug kuo skiriasi nuo 
kitų išvykų užsienin, ypač 
į Europos valstybes. Visų 
pirma jaudina tai, kad štai 
ir pamatysi šalį, apie kurią 
nūnai daug kalbama, ginči
jamasi, kuria žavimasi ir 
kuri keikiama... Iš vaiky
stės žinome, kad tai aukš
čiausių dangoraižių, ilgiau
sių tiltų, reklamos, automo
bilių, turtinių kontrastų ša
lis. Ir dar, — kad tai kra
štas, į kurį išplaukė daugy
bė lietuvių, uždarbio, duo
nos, pinigų, laimės ieško
dami. Išplaukė stiprūs, 
sveiki — Jungtinės Ameri
kos Valstijos priimdavo tik 
stiprius. Plaukė, trokšda
mi užsidirbti, sugrįžti ir 
“ant kojų atsistoti”. O par
grįžo nedaugelis, daugumai 
Amerika tapo antrąja tėvy
ne.

Kelionėje įspūdingiausia 
būna pradžia. Taip ir šį 
kartą. Jaudino tai, kad be 
“šipkarčių,” be ilgų savai
čių pateksime į tolimąją 
Amerika. Ir štai reakty
vinis milžinas sminga į prie
kį. Bet nė nejunti, rodos, 
guli ramiai, ir tiek. Nuo 
pragariško šalčio* pajuosta 
sparnų aliuminis, taip švie
siai žvilgėjęs Briuselio ae
rodrome. .. Keistai imi ste
bėtis, kaip dar ir žemiškos 
mintys — apie namus, apie 
vaikus — tave čia suran
da.

Žiūrėdamas -į erdvių 'erd
ves begalines, stingdančias 
kraują toliais ir neaprėpia
mumu, prisimeni mūsų bran
gią ir tokią kuklią “Litua
niką,” gulinčią Kauno mu
ziejuje. Tikri didvyriai! j

Ir taip, šitokių ir pana
šių minčių lankomas, po as
tuonių valandų vakarėjan- 
čiame pažemy išvysti nau- 

j jąjį krantą. Lyg tvarkingai 
žiburiais užsėti laukai, 
šviečia jis iš tolo...

Su savaisiais
Žemėje visi skuba. Pėsti, 

važiuoti, — tekini. Ir štai: 
tarp daugybės nepažįstamų 
iš tolo matai savus. Jung
tinių Tautų bibliotekos di
rektorių L. Vladirtiirovą, R. 
ir O. Žiugždas ir kitus. Kaž
ko abejojęs, naujame žemy
ne atsargiai žengęs pirmus 
žingsnius, staiga nuo lietu
viškų šypsenų pasijunti ge
rai ...

O gera pradžia, kaip žino
me, jau labai daug. Ir tik
rai taip: per tas trumpas 
savaites man ir mano drau
gams Amerikoje neatsitiko 
nė mažiausio nesmagumo.

Vašingtone
Pirmoji Jungtinėse Ame

rikos Valstijose mums iš
aušusi diena buvo sekmadie
nis. Ir labai charakteringa, 
ypač tokiam ramiam mies-> 
tui, kaip Vašingtonas, kur 
jau spėjome atsirastu Ilgai, 
iki gero pusiaudienio, gat
vė buvo beveik tuščia: pa
šaliais mašinų eilės, viduke
lės tuščios, pėsčiųjų veik 
nėra, visos pardu o t u vės 
uždarytos, valgyklos 7taip 
pat. Galėjome pavalgyti tik 
viešbučio kavinukėje, kurią, 
mūsų palydovų prašomi, šei
mininkai atidarė ir po to 
vėl uždarė. Baigusi darbo 
savaitę, Amerika, ilsėjosi.

Po pietų žmonių atsirado. 
Daug jų buvo muziejuose, 
skveruose, gatvėse. Graži, 
rami vėlyvo rudens giedra. 
Arlingtone baigė kristi la

Be galo įdomu lankyti 
universitetus, muziejus, bib
liotekas, redakcijas. Pirmas 
įspūdis — tai tobula tvar
ka, geras aptarnavimas. Di
deli mokslo ir meno turtai 
kaupiasi tose įstaigose. 
Daug tiriama, studijuoja
ma, kuriama. Rodydami sa
vo laimėjimus, amerikiečiai 
santūrūs, nesigiria, leidžia 
kiekvienam savą įspūdį su
sidaryti.

Štai turtą — ar savo na
mų, ar kokios bendrovės — 
rodys vis kitaip, įtaigiai. 
Beveik kiekviename mieste 
pagal turistinę programą 
lankėme bankus. Ir ne bet 
kokius, o vis kokį nors ka
pitalo drakoną. Kai tau 
siūlo apžiūrėti banką, pa
galvoji, o kas ten įdomaus. 
Na, bet svečias turi būti 
kantrus, mandagus. Ir čia 
tu išgirsti apie turtų tur
tus, jų vertę, dydį. Tau 
pasakojama apie požeminių 
seifų užraktų konstrukciją, 
sužinai, ’ kad policininkas, 
saugantis duris, be vargo 
įsimena šimtus skaičių ir 
veidų iš pirmo karto. Tau 
parodo Rockefellerio ar ku
rio nors kito kapitalo ka
raliaus* kabinetą. Žiūrėk, 
“jo kabineto apmušalai ki- 
nietiški, šešių šimtų metų 
senumo, antikvariniai, pa
veikslai, persiškas kilimas, 
kurį jis mindo kasdien. Ma
tote, koks jis..

Turtingi muziejai. Pasau
lio kultūros turtai kaupia
si Amerikoje.' Ėuropos me
no mokyklų darbai, tiesiog 

’ištisi Egipto, Graikijos an
tikos kvartalai pervežti.

Bet kus ji, pati Amerika?
— Amerika ?! — paklaus 

nustebęs.
—Amerika.
Tau bus priminta mies

tai — pasaulio milžinai, jų 
turtai, mašinų spiečiai, be
sisukančios iki svaigulio 
reklamos, daug daug kitų 
dalykų. Taip. Amerika—ne 
Lenkija, kur su atsidėjimu 
tiriama, saugojama, garsi
nama kiekviena tautos is
torijos mūro skiautelė ir 
minutė. Amerikoje to pa
sigendi. Tai užpildyti mė
ginama nūdienos egzotika 
ir ekspresija.

Iš pirmo žvilgsnio
Įdomi ir keista iš pirmo 

žvilgsnio pasirodo Ameri
ka, ypač pirmus žingsnius 
žengiančiam jos žeme.' Ke
liąs dienas negali pripras
ti, kodėl tau negras atida
rinėja duris, lyg būtum 
koks berankis, rodo laiptu
ką, lyg žabalam. Ir vis ne
gras. Visur prie panašių 
darbų pamatysi juodą. Nors 
— negaliu būti neobjekty
vus — juodų ir mašinomis 
važinėja, ir gražiai apsiren
gusių vaikštinėja. Yra vi
sokių, Ir tarnų yra baltų. 
Bet visgi anų daugiau.

Nepamirštami Amerikos 
miestai, dangoraižių miš
kai, ypač kai žvelgi nuo 
aukščiausio pasaulyje namo 
Man h a 11 a n o saloje, nuo 
102-o aukšto. Verta nulenk
ti galvą prieš žmogaus drą
są, jėgą, darbštumą. Tik 
kažkur toli, horizonto mig
lose, dingsta dangoraižių 
termitynas. Ak, žmogau, 
žmogau, kuo tu dar sugal
vosi nustebinti save!

Kai čia, namie, pasakoju 
apie Ameriką, dažnas ima 
ir paklausia: “Na, kaip ten 
jie, tie amerikiečiai, atro
do, ar skiriasi kuo ?V Nie

pai. Gražiai atrodo galin
gų ąžuolų, klevų ir kitokių 
Amerikos medžių retomiš- 
ki& kurio paunksmėje suri
kiuoti tūkstančiai ir tūks
tančiai karių, valstybės vy
rų kapų. Nuaidi vienam šo
ne gedulinga melodija, pra
deda skambinti kitoje ’kapų 
vietoje. Visą laiką daug lan
kytojų prie kuklaus J. Ke
nedžio kapo.

Daug žmonių prie Neži
nomojo kareivio kapo, daug 
ten, kur palaidoti žuvusieji 
Korėjoje, Vietname. Čia 
nauji antkapiai, daugiau 
gėlių, neužžėlusi velėna, ke
lios duobės iškastos, lau
kia. .. Matyti senų ir jau
nų moterų, verkiančių, kaž
ką kalbančių mažiems—tur 
būt, savo —vaikams ar ty
liai šluostančių ašaras.

Po Vašingtono—kitur
Kelis dienas išbuvome Či

kagoje, nuo seno garsėjusio- 
je savo skerdyklomis. Jose 
ir anksčiau dirbo daug lie
tuvių. Dar iki šiol yra lie
tuvių gyvenamų kvartalų. 
Pasakojama, kad šitos sker
dyklos dirbo labai raciona
liai: jokių atliekų, viskas— 
“ir ragai, ir nagai” — su
naudojama, išskyrus prieš
mirtinį gyvulių bliovimą. 
Beje, juokomis amerikiečiai 
priduria, jog ir tai nebenu
eina niekais: moderniosios 
muzikos komponuoto jų 
draugija įrašo į plokšteles.

Juokai juokais, bet iš tie
sų amerikiečiai labai prak
tiški žmonės. Laikas verti
namas labiau už pinigus. 
Pinigų gali susitaupyti, ga
li pasiskolinti, laiko — ne. 
Todėl čia prisilaikoma di
delio gyvenimo ir darbo 
tempo, punktualumo. Užei
ni į fabriką-visi dirba, akių 
pakelti neturi kada. Kon
vejeriai slenka, automatinės 
linijos reikalauja motori
zuotų ir žmogaus veiksmų. 
Ir taip visur — fabrike, ofi
se, mokslo įstaigoje, namie. 
Laikas, kurio vis neužten
ka, verčia pirktis mašiną, 
naudotis įvairiausiais pa
tarnavimais, reklama, ma
žai posėdžiauti, trumpinti 
pavardes. Amerikietis, su
sitardamas susitikti, ne
vengs pasiūlyti, pavyzdžiui, 
12 vai. 11 min. arba 7 min...

Tenykštės įvairenybės
Kur bebūtum—Čikagoje, 

Bostone, Niujorke, — pa
matai nepaprastai tobulą 
miestų ir priemiesčių ko
munikacijų tinklą: platūs 
abipusio eismo keliai, nie
kur nesikryžiuoją, vis via-' 
dūkai, tiltai, tuneliai.

Pasta r u o j u rKe tu/ labai 
daug kas naudojasi . oro 
transportu. Greičiau ir ne
palyginamai saugiau. Nors 
taip pat visko būna. Pasi
gėrėjimą kelia tobulai su
tvarkyti aerouostai, kaip 
Vašingtono, Čikagos, Niu
jorko, kur kas minutę ky
la ir leidžiasi maždaug po 
du lėktuvus.

Kiek savotiškas, jeigu,, 
žinoma, aš. neklysiu, kultū
rinis miestų gyvenimas. Man 
atrodo, kad amerikiečiai tu
ri mažai .teatrų. Tarp to
kios daugybės parduotuvių 
—palyginti maža knygynų.

Gausi, labai įvairi spau-, 
da, gausios televizijos pro
gramos. Bet kas ten liktų, 
jeigu, atmestųjų sensacijas 
ir reklamą? Labai ijiažai. 
Tai mums neįprasta, o ame
rikietis be to, tur būt, ne
gali apsieiti.

kuo nesiskiria. Tokie pat 
paprasti žmonės, kaip Vil
niuje, Varšuvoje, Maskvo
je ar Rygoje. Tokie pat 
malonūs, šypsantys veidai, 
geraakiai žvilgsniai. Ir vai
kai tokie pat linksmi, kvai
liukai, nenuoramos, girdė
jau, ir verkia...

Vaišingi žmonės amerikie
čiai. Netgi, pasakysiu, ma
loniai vaišingi. Pas juos ne
sibijai eiti į svečius, nes, 
žinai, jam nepadarysi dide
lio vargo. Jis nekeps žąsų 
ir dešimčia patiekalų ne
prislėgs svečio, nevargins 
savęs, nelieps gerti būtinai, 
o paklaus, ką atnešti. Tai 
gerai.

Susitikimas su lietuviais
Bet ryškiausiai visam gy

venimui paliks atmintyje 
susitikimai su tautiečiais. 
O jų nemažai, visuose mies
tuose, prie įvairių tarnys
čių ir darbų. Teko kalbėtis 
ir su senais emigrantais, ir 
su karo audrų nublokštais. 
Visi gyvena vienu — meile 
savo gimtinei Lietuvai. Do
misi savo tėviškės reikalais. 
Dar vis, maloniai jaudinda
masis, prisimenu viešnagės 
vakarus pas malonius 
vilniečius, laisviečius, vaka
rus, praleistus lietuvių-išei- 
vių šeimose. Atsimenu 
“Laisvės”, “Mildos” sales, 
pilnas pagyvenusių, žilagal
vių lietuvių. Čia Mizara, jo 
maloni žmona, čia Jokubka 
ir dr. Petriką, Gasiūnas, 
Lazauskas ir d a r daug, 
daug, atleiskit, kad negaliu 
dabar visų net suminėti. Tą 
vakarą pas laisviečius vie
šėjo seniausio lietuviško 
laikraščio “Vienybės” leidė
ja—V. Tysliavienė. Malonu 
prisiminti, kad buvai tokių be 
galo įdomių žmonių draugi
joje, buvai jų svečias. O kal
bėjome visur apie vieną — 
apie Lietuvą. Jie klausinėjo 
ir klausinėjo be galo. Apie 
Vilnių, apie naujienas teat
ruose, naujas knygas, klau
sinėjo apie mūsų miestelius 
ir miestus, kas ten pasikei
tė. Jiems įdomu, kaip mes 
gyvename, ką planuojame. 
Daugelis pavydėjo, kad aš 
greit grįšiu į brangią žemę. 
O kiek linkėjimų geriausių 
buvau įpareigotas parvežti 
į Lietuvą! Prisirašiau la
pus.

Daug radau žmogiškos 
šilumos, ir dėl to brangi 
man tapo ta Ame r ika. 
Vaikštinėjant Čikagos gat
vėmis, paežere, sukinę jautis 
prie Bruklino tilto, ne kar
tą ateidavo mintis: o kas ži
no gal ir šioje tarpuvartėje 
šalo, gal ir prie ano kampo 
neviltyje verkė lietuvis. 
“Dar ir kiek! Ir kiek daug” 
—vėliau patvirtino mano 
mintis R. Mizara. — “Ne 
vieno kelias baigėsi ant 
Bruklino tilto”,.— sakė jis.

•
Artėjo laikas palikti pa- 

unksmingus Niujorko tar- 
punamius. Gera darėsi, pri
siminus, kad grįžti į savo 
namus, kur. t.avęs laukią 
artimieji ir draugai, darbai,, 
svajonės. Bet kai reikėjo pa
kilti nuo J. Kenedžio aero
dromo, vidinis graudulys, 
priminė, kad ir čia šis tas 
brangaus, tau artimo palie-’ 
ka! Su Amerika išsiskiri ki
taip, negu su. Austrija, Suo
mija ar kita kuria valstybe. 
Amerikoje yra tėviškės da
lis. Tad lik sveika Ameri- 

’ ka, likit sveikos lietuviškos 
Amerikos.

Norwood, Mass.
TWktaftienis, Kovo (March) 24,

Brockton, Mass. CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, kovo 12 die

ną, LLD 9 kuopa laikė šiais 
metais pirmą savo susirin
kimą. Kadangi oras tą 
dieną buvo gražus, tai ir 
narių į susirinkimą atsilan
kė geras skaičius.

Be jokių plačių diskusijų, 
visa praėjusių metų valdy
ba tapo užtvirtinta ir šiems 
metams.

M. Uždavinis pateikė ra
portą iš naujų metų suti
kimui rengto banketo, ku
ris davė gražaus pelno. Ra
portas buvo priimtas su 
pagyrimu.

Finansų sekretorius M. 
Uždavinis raportavo, kad 
mūsų LLD 9-os kuoops na
rių metiniai mokesčiai už 
1907 metus į Centrą jau pil
nai už visus narius sumo
kėti.

Kadangi drg. A. Bimba 
su prakalba į N o rw o odą ne
galės atsilankyti, tai nusi
tarėme, kas tik galėsime, 
važiuoti į Brocktoną balan
džio 8 d. pasiklausyti jo 
kalbos.

Buvo plačiai kalbėta, kaip 
ir kada būtų galima atei
nančią vasarą nuvažiuoti į 
Kanadą , į ten vyksiančią 
pasaulinę parodą. Vietoje 
buvo išrinkta komisija, ku
rion įėjo du nariai — R. 
Niaura ir S. Družas, pasi
teirauti busų kompanijoje 
apie kainą ir kitus dalykus.

Taipgi reikia sužinoti, ką 
Bostono ir Brocktono drau
gai galvoja šiuo reikalu.

Buvo nutarta ir vietoje 
išrinkta komisija iš penkių 
narių surengti pikniką va
sarą M. Uždavinio darže. Į 
komisiją apsiėmė R. Niau
ra, A. Zaruba, M. Uždavi
nis, . S. Budrevičienė, M. 
Trakimavičienė ir N. Gry
bienė.

Surengimo laikas paliktas 
komisijos nuožiūrai, kada 
bus patogiausia surengti.

Nors orlaivių agentūros 
daug kam prisiuntė laiškus 
su nurodymais, kiek sekan
čią vasarą kainuos kelionė į 
Tarybų Lietuvą, bet Nor- 
woode dar nesigirdi, kad 
ruoštųsi sekančią vasarą 
atlankyti Lietuvą. A

Aš jau du kartu lankiau
si savo gimtajame krašte 
Tarybų Lietuvoje—1964 ir 
1966 metais. Norėtųsi dar 
kartą nuvažiuoti, tik dar ne 
šiais metais.

M. Uždavinis

Chester, Pa.
V. P. Klubo pereitame 

susirinkime, klubo gaspado- 
rius Yavonis atsisakė iš tų 
pareigų. Sako: per sunkus 
darbas. Jo vieton išrinktas 
Charles Ruchis.

Mirė Katherin Bukaus
kas ir Juozas Balčinauskas, 
Seno Vinco draugas, sulau
kęs 85 metų. Jo šeima, jau
nesni būdami, gana gerai 
paremdavo progresyvį ju
dėjimą.' Taipgi visa šeima 
dalyvavo Lyros chore. Te
būnie jiems ramybė.

Helena Lipčiūtė DeSte- 
phana turėjo sunkią opera
ciją, bet jau gyja ir sveiks
ta. Lillian Cordingley ma
žoji dukra nusiplikė veidu
ką ir per keletą dienų buvo 
sunkioje padėtyje, bet jau 
eina geryn.

Ligonėms linkiu greitai 
susveikti ir būti laimin
goms visada.

A. Lipčius

Toni Wallan, dainininkės 
Aldonos tėvas, smarkiai su
sirgo kojų liga, yra Brock
tono ligoninėje, turėjo ma
žą operaciją. Kai šią žinią 
skaitysite, jis bus jau na
mie. Gyvena 121 Hovendon 
Avenue.

Kovo 16-tą Brocktono li
goninėj mirė Anthoni Ko- 
nevski, 64 m., čia gimęs ir 
augęs. Jo tėvai buvo “Lais
vės” skaitytojai, jau daug 
metų kai mirę. Velionis 
niekur nepriklausė.

Paliko žmoną Hele n ą 
(Grimes), dukterį Katriną, 
sūnų David ir anūkus.

George Shimaitis
—  4——

Binghamton, N. Y.
Mokslininkų konferencija

Šiuo metu vietos anglų 
kalba spaudoje yra plačiai 
rašoma apie balandžio 7 ir 
8 dienomis Harpur kolegi
joje įvyksiančią mokslinin
kų konferenciją. Joje daly
vaus mokslininkai iš Sovie
tų Sąjungos, Columbia, 
Cornell ir Penns yvanijos 
universitetų. Bus skaitytos 
moks lines paskaitos. Ši 
konferencija laiko svarbiu 
tikslu tai, kad atitinkamai 
atžymėti 50 metų jubiliejų 
nuo Rusijos revoliucijos, 
įvykusios 1917 metais.

Ryšium su šia konferen
cija, čia yra atvykęs moks
lininkas žurnalistas Isaac 
Deutscher iš Londono. Jis 
čia yra pasiryžęs pabuvoti 
šešias savaites. Per tą lai
ką Harpur kolegijoje jis 
skaitys paskaitas, liečian
čias Tarybų Sąjungą.

Iš LDS 6 kp. Susirinkimo 
Kovo 5 d. Sokol salėje 

įvyko LDS 6 kuopos mėne
sinis susirinkimas. Mirusius 
LDS 6 kuopos narius pa
gerbėme minutės atsistoji
mu.

Po komitetų trumpų ra
portų, turėjome rimtą pa
sikalbėjimą, apie LDS 6 kp. 
reikalus. Kaip ir kokiu bū
du būtų galima geriausiai 
praplėsti mūsų kuopos 
veiklą, pageidavimas, kad 
LDS 6 kuopos komitetas ar 
tam reikalui išrinkta spe- 
cialė komisija, pasirūpintų 
surasti patogią vietą vasa
rinei išvykai-piknikui. Šis 
nugirstas pokalbis leidžia 
manyti, kad žmonės kalbasi 
diskusuoja, daro planus, 
kaip ir kur ateinančią va
sarą praleisti laiką gamtoje.

Artėja pavasaris. Pasida
rys palankesnis oras išeiti 
iš stubos, susitikti ir pasi
kalbėti su žmonėmis apie 
įrašymą naujų (jaunesnio 
amžiaus žmonių) į LDS. 
Tačiau naujų narių prira
šymas turi būti visų mūsų 
rūpestis, ne vien tik vaji- 
ninkų. Visi būkime vaji- 
ninkais.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks balan
džio 2 d., Sokol salėje, 226 
Clinton St. Pradžia 2 vai. 
po pietų.Visi nariai prašo
mi dalyvauti.

O. Weftus

• Leningrado muzikinio 
meno šventė vyko Saratove. 
Koncertavo ijenininės pre
mijos laureatas kompozito
rius Solovjovas - Sedojus. 
Svečiai nuo Nevos atvežė 
specialią programą sarato- jau 
viečių vaikams.

rengia

svetainėje, 15901 
: Avė.

kad visi

LLD 22 kuopa 
pietus 2 vai., balandėio 
Italu 
Clai

Bitų malonu, 
kuopos nariai, atsilankytų 
ir aii 
pažmoniui

sivestų svečių smagiam

Darbininkų pašaipi n ė s 
gijos parengimas, skel- 

balandžio 23 dienai, 
drai 
btas 
NEĮVYKS

LipS 55 kuopos susirinki- 
įvyks balandžio 5 d.,mas

4 vai. po piet, EOUV klubo 
svetainėje.

Nariai prašomi dalyvau
ti ii’ prisidėti prie abelno 
veik 
ju n

mo, ypač gavime nau- 
arių.

Scranton, Pa.
ovo 13 d., perkentėję* 
operacijas bėgyje vir 
ų metų, mirė Juozas*^* 
ynas ilga metis šio 
st o gyventojas. Liko

tris
dvie
Star
mie
žmo la Ona, duktė Konstan
cija
brol
minįs. Iš amato buvo siuvė
jas 
rėjo

ir jos šeima, vienas 
s Lietuvoje, ir kiti gi-

s atvyko į šį miestą ir 
umpa pertrauka čia

r per apie 50 metų tu
šavo šapą, kurioje dar

bavosi iki mirties.
Kilęs iš Varnupių kaimo, 

nepertoliausia nuo Mari
jampolės, visai jaunas bū
da 
su 
išgjiveno visą savo, gyveni
mą, 
tatę 
žan 
ir 
nors veikime nedalyvavtfįį 
Buvo SLA narys. Užuojau
ta artimiesiems.

Buvo pažangiai nusis- 
s, mėgdavo skaityti pa- 
gią spaudą kaip kada ją 
pinigiškai paremdavfS

Jąu keletas metų kai ser- 
Vladas Čerka u s k a s.ga

Dadg mėnesių buvo ligoni
nėj, 
savo 

Dabar randasi namie, 
seserų prižiūrimas.

Mai 
vės’

tynas G r u d i s , “Lais- 
skaitytojas.

enatinis likęs pažangus 
ėjas Ignas Klevinskas 
per keletą metų gru-

veik
jau
miasi su ligų antpuoliais, 
ir v is joms nepasiduoda!

Visiems ligoniams linkiu 
ištvermės, kad jie visi ligas 
nugalėtų

Korespondentai* t.

elabai seniai vietinėje 
tų spaudoje buvo p ra-

motina
John Staneslow, sulau-

92 metų amžiaus. Gy-

Waterbury, Conn
N 

ang 
nešta, kad mirė Mrs. Eli
zabeth Staneslow, 
dr. 
kus 
vent Binghamton, N. Y.

udėsyje liko jos 2 sū- 
— D r. John S. Stanes- 
gyv. Prospect, Conn.,

ton, 
gre 
kų

nūs,
low
ir Bernard Staneslow, gyv.
Yor ngstown, N. Y. Dvi duk-j 
terys Mrs. Frances A ‘ 
maitis, Binghamton, N.
ir ^rs. Bernice Hill, Hous?:

Tex., šeši anūkai ir 17 
at-grandchildren (anū- 
vaikai).
uvo gimusi Lietuvoje 

ir prieš daugelį metų buvo 
atvykusi į šią šalį ir išgy
veno iki 92 metų amžiaus.

uvo garbingla motina, 
išauklėjo tokią šeimy- 
o Labiausiai tokį sūnų 

j dr. John .Staneslo 
eilsisi ji ramiai šios 

žemelėje, o likusi
giminėms — gili užrRJt 

.ta.

kad
ną, 
kai

lies 
jos

M. Svinkūnienč.
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I. Meskupas-Adomas: šviesus 
kovotojas už liaudies reikalus
F Kovo 13 d. sukako 25 me
stai, kai žuvo ištvermingas 
revoliucionierius ir partiza
ninio judėjimo dalyvis, ko
munistas Icikas Meskupas- 
Adomas, visą savo trumpą 
gyvenimą kovojęs už darbo 
žmonių reikalus.

I. Meskupas-Adomas gimė 
1907 metais Ukmergėje, 
amatininko šeimoje. Anks
ti susidūrė su išnaudojimu, 
skurdu. Septyniolikm e t i s 
jaunuolis įstojo į pogrindi
nį Lietuvos komjaunimą, 
dirbo vadovaujantį darbą 
komjaunimo Ukmergės or
ganizacijoje.

Baigęs gimnaziją, I. Mes
kupas atvyksta į Kauną, 
įstoja į Kauno universite
tą. Jau pirmaisiais studi
jų metais aktyviai įsijungia 
į pogrindinę revol i u c i n ę 
Siklą. 1927 metais jis pa- 

iriamas LKJS Kauno ra- 
įĮįono komiteto sekretoriu

mi. Rajonui tuo laiku pri-. 
klausė net kelios apskritys, 
ir L Meskupui tekdavo lan
kytis Alytuje, Kėdainiuo
se, Raseiniuose, Ukmergė
je

1927 metų spalio 31 dieną 
jis buvo suimtas. Ilgą laiką 
fašistai laikė jį be teismo. 
Tik 1929 metais, sufabri
kavę 13 komjaunuolių by
lą, pradėjo teismo procesą. 
Jis buvo nuuteistas 8 metus 
kalėti. Į laisvę išėjo jau 
politiškai subrendęs, užsi
grūdinęs revoliucionierius.

Kitose pareigose
v 1931-1933 metais I. Mes- 

jftipas dirba Vokietijoje, pa
dėdamas leisti ir transport- 
tuoti į Lietuvą komunistinę 
spaudą — “Balsą,” “Komu
nistą” ir kt. Ten jis buvo 
suimtas. Tris savaites ges
tapas nežmoniškai kankino 
jį Berlyne, vėliau Tilžės 
kalėjimuose. Neradę me
džiagos bylai sudalyti, hit
lerininkai nutarė perduoti 
jį Lietuvos policijai. Tačiau 
pasienyje jam pavyko iš
trūkti.

1934 metais I. Meskupas 
paskiriamas Lietuvos Ko
munistinės Jaunimo Sąjun
gos Centro Komiteto sekre
toriumi. Tuo pat metu jis 
redaguoja nelegalų laikraš- 
tW‘Darbininkų ir valstie

tę jaunimas.”
''WrMaskvoje jis dalyvavo 

Ėominterno VII kongrese, 
po to — Komunistinio jau
nimo Internacionalo VI 
kongrese, kur pasakė kal
bą apie Lietuvos darbo jau
nimo padėtį ir LKJS veik
los uždavinius. Jis buvo 
kooptuotas į Lietuvos K P 
CK. Jis aktyviai pasireiš
kė įvairiose partinio dar
bo srityse, tuo pat metu 
bendradarbiaudamas spau
doje. Bet naujas areštas 

. nutraukė jo aktyvią veik- 
kuvo įkalintas Di- 

avos koncentr a c i j o s 
W(^y kloję.

1939 metais I. Meskupas- 
Adomas vėl laisvėje. Parti
jos pavedimu jis vyksta į 
Kominterno Vykdomąjį ko
mitetą atkurti Lietuvos KP 
ryšių su Kominternu. Jis 

• sėkmingai atliko šį svarbų 
darbą.

Veil paskęsta veikloje
Tarybų valdžios Lietuvo- 

idj^tkūrimo išvakarėse dar- 
labai daug, o di- 

dalis Partijos Cent- 
; .• re-Komiteto narių, jų tar

pe-ir A. Sniečkus, buvo ka
lėjimuose ir koncentracijos

stovyklose. Istorinėmis bir
želio dienomis I. Meskupas 
pavadavo LKP CK pirmąjį 
sekretorių.

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, dirbdamas LKP 
CK antruoju sekretoriumi, 
jis nuveikė milžinišką dar
bą, kuriant naują tarybinį 
valdžios aparatą, stiprinant 
profesines sąjungas (darbo 
unijas), ugdant naujus ta
rybinius kadrus.

Prasidėjus karui, partija 
pavedė I. Meskupui vado
vauti pirmajai komunistų
grupei, turėjusiai išvykti į 
hitlerininkų okupuotą Lie
tuvą. Prieš išvykdamas jis 
laiške šeimai rašė:

“Kiekvienas privalo ak
tyviai dalyvauti šioje ko
voje ir įnešti į ją maksi
mumą to, ką gis sugeba. 
Reikia būti ten, kur gali
me labiausiai būti naudin
gu kovoje prieš aršiausią 
žmonijos priešą— nacizmą. 
Mirtis ne kartą jau stovė
jo man prieš akis, ir aš nie 
kad nesusvyravau... Jeigu 
teks atiduoti gyvybę už 
partijos reikalą, už darbi
ninkų klasę, aš padarysiu 
tai su pasididžiavimu.”

Pirmasis ban d y m a s iš
skristi nepavyko. 1942 me
tų vasario mėnesį Adomas 
rašė LKP Centro Komite
tui:

“Reikia imtis visų prie
monių, kad mano grupė 
būtų pasiųsta į Lie t u v ą. 
Jeigu artimiausiu metu ne
pasiseks išvykti lėktuvu, 
tai reikia eiti pėsčiomis.”

Toks karštas buvo I. 
Meskupo tro š k i m a s kuo 
greičiau įsijungti į aktyvią 
kovą su priešu.

Kovos fronte mirtis
1942 metų kovo 7 dieną 

I. Meskupo-A d o m o vado
vaujama LKP CK operaty
vinė grupė buvo pasiųsta į 
Lietuvą. Ji turėjo nusileis
ti netoli Rokiškio. Tačiau 
dėl blogų oro sąlygų lėktu
vas nukrypo nuo kurso. 
Miške netoli Smailių kai
mo (Biržų apskritis) grupė 
buvo pastebėta.

1942 metų kovo 13 dieną 
kovoje su žymiai gausesniu 
priešu jie visi krito didvy
rių mirtimi.

Tarybinė liaudis neužmir
šo savo sūnaus, atidavusio 
gyvybę už Tėvynės laisvę, 
už jos šviesų rytojų. 1965 
metais I. Adomas-Meskupas 
po mirties buvo apdovano
tas I laipsnio Tėvynės karo 
ordinu, jo vardu pavadintos 
gatvės Kaune ir Ukmergė
je.

Šviesus jo atminimas ant 
visados liko tarybinių žmo
nių širdyse.

N. Urbonaitė
Lietuvos Revouliucijos 

muziejaus mokslinė 
bendradarbė

KOVOJA Už SAVO 
NAMUS

Miestas yra suplanavęs 
plote prie Lewis Ave. ir 
202 St., Corona, statyti vi
durinę mokyklą ir žaidi
mams aikštę. Bet tarne 
plote yra.apie 70 namukų, 
kuriuos turės nugriauti.

Namukų savininkai pro
testuoja. Jie sako, kad ne
toli yra kiti plotai. Gi val
dininkai sako, kad jie visur 
ieškojo mokyklai vietos ir 
patyrė, kad iš tinkamų vie
tų niekur gyventojai neno
ri išeiti.

Reakcinio valdininko žodis 
suardė visą jų gyvenimą

Pradžioje šio šimtmečio, 
greta milijonų kitų tokių 
pat, iš Graikijos Amerikon 
pribuvo graikų šeima su 
jaunamečiu berniuku var
du Gus.

Už keturiasdešimt šeše- 
rių metų tas pats Gus Poli
tes radosi ant laivo plau
kiančio Lenkijon, o krante 
raudojo Amerikoje gimusi 
žmona ir dukrelė, kurių jis 
negalėjo su savimi imti, 
nes jis — deportantas, ne
pageidaujamas, išmetamas 
iš šalies.

—Už ką? — klausė žmo
nės.

—Už ką?
Amerikinio sve t u r g i- 

miams ginti komiteto su
šauktoje konferencijoje ko
vo 18 d. Niujorke mums šį 
klausimą neužmirštam a i 
atsakė jauna, išmintinga 
Gus Politeso duktė Bernicė.

Dar vaikystėje jos tėvas 
gyveno sunkų darbo jau
nuolio sveturgimio gyveni
mą, suprato iš kur ateina 
skriaudos, kaip jas šalinti 
ir Gus buvo visur, kur bu
vo veikiama už unijizmą ir 
geresni u s uždarbius, už 
darbus ir apdraudą nedar
be, už pensijas. Jis lavino
si, įsipilietino, pakilo uni
joj, vedė, augino šeimą. 
Baigianti vidurinę mokyk
lą jo vyriausioji duktė tapo 
populiari jaunime, kai stai
ga vieną naktį...

—Tą naktį, — pasakojo 
atgavusi balsą Bernicė, — 
imigracijos agentai tėvą iš
sivedė deportavimui už tai, 
kad jis sėkmingai darbavo
si unijoje ir visur, kur dar
bininkų ir šalies reikalai 
šaukė. Rytmetinė spauda 
prapliupo tėvo pravardžia
vimais raudonuoju, šmeiž
tais, popietinėj tas pat. Aš- 
pasilikau be draugų, o mo
tina ir be darbo. Tėvui tas 
pat amžinas ieškojimas 
darbo per keletą baisių 
makartizmo metų. Pagaliau 
deportavimas į svetimą ša
lį, kurioje jis nėra buvęs, 
kalbos nežino.

—Kaip galėjo mano mo
tina padalinti savo širdį: 
ar nepilnamečiams Ameri
koje gimusiems vaikams, ar 
prievarta užjūrin išmes
tam vyrui? Tos baisios 
skriaudos įžeistas, širdper
šos ir ilgesio slegiamas tė
vas susirgo. Aplankėm, per 
vargus, bet tai buvo tik at
sisveikinimas, jis mirė vie
nišas. O motiną tebekanki- 
na mintis, kad gal tėvas te
begyventų, jeigu jinai būtų 
pasilikusi pas jį, o ne pas 
mus...

Ne kartą Bernicės taria
mas žodis nutrūko, o per 
publiką nuvilniavo ūžesys, 
daug kam veidu pabiro šir
dis. Ir sukrėtė nerimas. 
Juk čia pat tarp mūsų ra
dosi grupė šeimų, virš ku
rių galvų jau seniai kabo 
deportacijos kilpa. Juk mi
lijonams sveturgimių ame
rikiečių gresia tas pats bi
le dieną, kurią tu atsisaky
tum kam nors galingesniam 
vergauti, ar už kieno mili
jonus mirti.

Taip, tokiame pavojuje 
gyvename kiekvienas sve- 
turgimis amerikietis visą 
savo amžių kol mūsų šaly
je nėra įstatymo, kuris už
draustų nupilietinti, depor
tuoti.

Ši konferencija nutarė 
prašyti Kongreso, kad jis 
įvestų įstatymą (“Statute 

of Limitations”), kuris už
draustų 10 metų čia išgy
venusius sveturgimius per
sekioti deportacijomis ir 
nupilietinimais. Konferen
cija atsišaukia į organiza
cijas ir į visus demokrati
nių idėjų žmones darbuotis 
už tokį įstatymą. Kaip dar
buotis?

Rašyti savo senatoriams 
ir kongresmanams; lankyti 
juos namuose.

Pasidarbuoti už atstovin- 
gą delegaciją į Washingto- 
ną.

Paaukoti, parinkti para
mos informacinei literatū
rai išleisti; rinkti po pra
šymais parašus/

Visa eilė mitinge kalbėju
sių įžymių veikėjų reiškė 
viltį, kad šiemet toks įsta
tymas galėtų būti įvestas. 
Tokiai minčiai pritarė pa
skubusieji komiteto talki
ninkai advokatai Blanche 
Friedman ir Ira Gollobin. 
Bet viskas priklausys nuo 
masinio veikimo už tą rei
kalą.

Gražus šioje konferenci
joje naujesnis dalykas bu
vo tas, kad dalyvavo dau
giau jaunesniųjų unijistų, 
įžymus unijų veikėjas Fon- 
ner pirmininkavo. Unijos 
salėje ir mitingavome.

Šioje vietoj sunku iškęsti 
nepasakius, jog mus džiu
giai nuteikė pirmininkas. 
Kviesdamas A. Bimbą tar
ti žodį, jis pasakė, jog jo 
(pirmininko) buvimas veik
liu unijistu gal nemaža da
limi priklauso nuo Bimbos 
parašytos knygos “J A V 
darbininkų judėjimo istori
ja”. Jis tą knygą studijavęs 
jaunuolių kursuose. Publi
ka nuoširdžiai šiltai pasiti
ko A. Bimbą ir jo viltingą 
kalbą.

Keletą įdomių duomenų 
pateikė profesorė Louise 
Pettibone Smith, komiteto 
pirmininkė. Keli kalbėju
sieji iš publikos pateikė 
įvairių sumanymų. Sherma- 
nas dėkojo už pagalbą lai
mėjimui jo bylos.

Darbo už įstatymą pra
džiai tūlos organizacijos 
jau atnešė paramos, kitos 
pažadėjo. Lietuvių grupė 
taipgi prisidėjo. Tikimės, 
jog mūsų raportus išgirdę 
subrus ir kiti.

Kor

Daug JAV lėktuvų 
žūva kare j

Pranešimai iš Vietnamo 
sako, kad JAV lėktuvai, 
bombard a v ę Šiaurės Viet
namą, dažniausiai sako, kad 
“visi sugrįžo.”

Bet vasario 6 dieną JAV 
vyriausias militarinių jėgų 
centras Pentagonas, Wa
shingtone, pripažino,x, ik a d 
iki tos dienos J u n g t i n ė s 
Valstijos virš Šiaurės ir 
Pietų /Vietnamo neteko 1,- 
172 karo lėktuvų, nušautų 
ore. Jeigu pridėti ir tuos, 
kurie žuvo dėl kitokių prie
žasčių, tai neteko virš 1,700 
lėktuvų ir malūnsparnių.

Sako: unijistai apsukresni
New York o Miesto tary

bos daugumos vadovas 
David Ross sako, kad mies
to tarnautojų unijų atsto
vai apsukresni už miesto 
valdininkus. Dėl to, sako 
jis, unijos išgauna dides
nius algų pakėlimus negu 
leistina.

KRISLAI
(Tąsa iš i-mo pusi.) 

siose) anglų kalba yra viena 
iš pasirenkamųjų svetimų kal
bų.

Ir gerai, ir puiku. Kiekvie
nas, kuris yra traukęsis po 
pasaulį, jums pasakys, kad su 
anglų kalba galima toliausia 
nuvažiuoti ir plačiausiai susi
siekti. Pramokdamas anglų 
kalbos Lietuvos jaunimas gau
na į savo rankas labai bran
gų komunikacijos su pasauliu 
įrankį.

Beje, pastebėjau, kad Lie
tuvoje vartojama angliškoji 
anglų kalbos tarmė, o ne ame
rikoniškoji. O skirtumas tarp 
tų tarmių didelis.

Kas ir kodėl tą tarmę Lietu
vai parinko, man nepavyko 
nustatyti.

Tuo tarpu aišku, kad Ang
lijos prestižui ir įtakai smun
kant, eina iš mados ir angliš
koji anglų kalbos tarmė.

Pastebėjau, kad klerikalų, 
smetonininkų ir menš e v i k ų 
spauda tebeburnoja prieš kon- 
sularinę sutartį tarp Amerikos 
ii' Tarybų.Sąjungos. Ji būsian
ti šiam kraštui didžiausia ne
laimė ir pakenksianti “veiks
mų” paketui. Chicagos ma
rijonų organas muša trivogą 
ir reikalauja, kad nors jau 
Chicagos durys būtų kietai 
užtrenktos tarybiniam konsu
latui.

įžymusis civilinių teisių ju
dėjimo vadas Dr. Luther King 
priėjo labai teisingos išvados. 
Jis sako, kad nelogiška ko
voti už civilines teises čia ir

Helping Innocent 
Victims of War

I read recently in “Vilnis” 
English section about the 
United States government 
freezing the bank account 
of the Quaker Action 
Group. The reason was be
cause Earle Reynolds, with 
a crew of six, sailed from 
Japan with a boatload of 
medical supplies for the in
nocent victims of the Viet
nam war.

I remember seeing on 
Television about a month 
ago, a strong, handsome 
man carrying a briefcase 
of money on his way to buy 
medical supplies to ease the 
pain and suffering of war 
victims. It was very touch
ing. I was wholeheartedly 
with him. I was with him 
and with all the others who 
don’t believe in war, in kill
ing. And the thought came 
to me, as naive as it seems, 
that if everybody would 
take a stand like Quakers, 
there would be no man to 
send to war.

We don’t want American 
boys, our own sons, hus
bands or sweethearts to 
suffer, to die, and we don’t 
want them to inflict pain 
on others, kill the other 
young men who have their 
mothers, sisters and wives 
waiting at home for their 
return. We want no war!

But while the war is still 
going on regardless of our 
wishes and efforts, we 
have to do all we can to 
ease the horrible suffering 
of those people.

Because funds are des
perately needed for finan
cing the trips, an appeal is 
made to all people for help. 
Checks should be made 
payable to Tom Findley 
and mailed to him at 222 
So. Spring, La Grange, Ill. 
60525.

(The Quaker Group itself 
cannot cash any checks.)

Use 

nekovoti prieš prez i d e n t o 
Johnsono politiką ir karą Viet
name. Todėl jis pasisakė už 
visas prieškarines demonstra
cijas, kurios ruošiamos visoje 
šalyje balandžio 8-16 dd. sa
vaitėje.

Gerai, kad socialistiniai kraš
tai nesnaudžia. Jie gerai pa
simokė iš dar nesenos istori
jos.

Vakarų Vokietijoje atgims
tantis nacizmas jiems sudaro 
baisų pavojų. Todėl tenka 
ruoštis apsiginti.

Ir štai gimsta draugiškumo 
ir apsigynimo tarp jų sutar
tis. Jau susitarė bendrai gin
tis Lenkija, Čekoslovakija ir 
Rytų Vokietija. Turėtų jas 
pasekti Vengrija, Bulgarija, 
Rumunija ir Jugoslavija.

tsrs lėktuvai skris
VIRŠ SKANDINAVIJOS
Tarybų Sąjunga ir Skan

dinavijos lėktuvų kompani
jos susitarė skrajojimo rei
kalais. Iš Maskvos į New 
Yorką skrajos tarybiniai 
lėktuvai. Jiems yra tiesus 
kelias per Švediją ir Nor
vegiją.

Mainais Skandina vijos 
lėktuvai skrajos į Maskvą 
ir Taškentą.

POPIERIUS
Atrodo, kad žmonijai bū

tų sunku, jeigu nebūtų po
pieriaus. Prieš apie du tūks
tančius metų jį pirmieji pa
sigamino kinai.

Egipte ir Artimuosiuose 
Rytuose daug anksčiau bu
vo gaminama rašymui me
džiaga, bet tai iš odų ir ki
tokių medžiagų, o dar anks
čiau .svarbius įvykius įžy
mėjo iškaldami apie tai ak
menyse.

BALTIMORE, MD.
LLD 25-tos kuopos susirinki

mas įvyks šetadienį, April-Ba- 
landžio 1-mą dieną, 2-rą vai. 
po pietų, visiems žinomoje 
vietoje. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Turėsime išrinkti 
“Laisvės” ‘pikniko komisiją ir 
daugiau reikalų aptarti.

Kuopos komitetas (23-24)

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija 
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji vergai ir jų viešpačiai 
Negrų vergovė Amerikoje 1 
Laisvieji darbininkai senovėje 
Revoliucija ir nepriklausomybės karas 
Proletariato klases susiformavimas (1783-1860) 
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880) 
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas 
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia 
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais 
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

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

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

Help Wanted Female
LAVEROCK VICINITY

Housekeeper. Monday through 
Friday. No cooking. 

Sleep in or out.
HA 4-1700. Call between 9 & 5 

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

SALESGIRL
Some experience.

Retail candy shop for
Easter holidays.

Please call
BA 6-4427

(21-27)

capabilities of setting up mill
machine, lathe, drill press for 
uction runs. Excellent oppor- 

Starting

MACHINISTS. Perkasie, Pa. Man 
witl 
ing 
proc 
tuniLy for advancement.
wag?s excellent. Profit Sharing Plan, 
Inst 
ply 
10 
nooih
IC QLASS CO., 9th—Ridge Avenue, 
Per

rance & Health Benefits. Ap- 
week-days between hours of 

to 3 and Saturday, 10 to 12 
. PHILADELPHIA SCIENTIF-

kasie, Pa. Phone 257-6869
(23-26)

BROCKTON, MASS.
Mūsų organizacijų ir kuopų 

susirinkimai Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 8 Vine St. 

Montello
luLD 6 k p. mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, ba
landžio 3 d., 7 vai. vakare.

iet. Taut. Namo Draugo- 
mėnesinis susiri n k i m a s 

ks antradienį, balandžio 4
7 vai. vakare.

vės 
įvy 
d-,

LDS 67 kp. mėnesinis susi
rinkimas atsibus ketvirtadienį, 
balandžio 6 d., 7 vai. vakare.

§v. Roko palaipinės drau
gystės mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, balandžio 5 
d., 7 vai. vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje, 128 Ames 
St.

Lietuvių Piliečių Klubo susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 6 d., jų pačių salė
je 128 Ames St., 7 vai. vak.

Visi nariai prašomi nepa
miršti ateiti į minėtus susirin
kimus ir pasimokėti metines 
duokles.

A. Bimbai prakalbos yra 
rengiamos balandžio 8 d., 2 
vai, popietų. šeštadienį nie
kas nedirba, tai busais bus ga
lima atvažiuoti iš Stoughtono 
ir iš Bridgewaterio.

G. Shimaitis (23-24)



6 pust LAISVĖ Penktadienis, kovo (March) 24, 1967

Juoz. Dainius—auto nelaimėj
Antradienio ryte telefonu 

mums pranešė Eugenijus 
Dainius, kad jo tėvas Juo
zas Dainius turėjo automa
šinos avarija, ir r a n d a s i 
Hunterdon Medical Center, 
Flemington, N. J.
/ Gydytojai pažymėję Juo
zą Dainių ant “Critical 
List” (kritiškai sergančiųjų 
sąraše), ir kol kas nei Dai
niaus žmona, nei sūnus ne
turi pilnų informacijų, kiek 
tai liečia jo padėtį. Eugeni
jus sako, kad kai sužinos

daugiau (po gydytojų ap
žiūrėjimo), mums tuojau 
praneš.

Juozas Dainius (Jordan) 
g v vena Three Bridges, N. J. 
Jis atvyksta iš ten į “Lais
vės” spaustuvę pag e 1 b ė t i 
prie darbų.

Visas “Laisvės” kolekty
vas labai susijaudinęs, ga
vęs tokią nelemtą žinią. Lin
kime Juozui greitai ir sėk
mingai pasveikti; Jo žmo
nai ir sūnui — ištvermės.

L. K—te

Balandžio 15-oji-kovos 
už taiką diena

Tai bus šeštadienis. Niu
jorke ir San Franciske ruo
šiama didelės demonstraci
jos, reikalaujant karą baig
ti Vietname.

Šiam reikalui susibūrė 
visos taikos reikalaujančios 
organizacijos ir komitetai 
ir sutvėrė vieną komitetą 
užvardindami “Pavasarinis 
mobilizacijos komitetas ka
rui baigti Vietname.”

Atsirado didžiausios eilės 
sponsorų, kaip tai (sumi
nint tik kelius) daininin- 
kas-aktorius Harry Bela- 
fonte, civilinių teisių gynė
jai Stokely Carmichael, Rv. 
Milton Gala m i s o n, Prof. 
Staughton Lynd, Dr. Linus 
Pauling su žmona, Mrs. 
Martin Luther King, Jr., ir 
šimtai kitų.

Niujorke susirinksime 11

vai. ryto Central Parko 
“Avių pievoje” (Sheep Mead
ow) prie 66-os gatvės. Mar- 
šuosime nuo 12 vai. į Su
vienytų Nacijų aikštę per 
patį miesto vidini. O 3 vai. 
bus demonstracija su kal
bomis prie Suvienytų Naci
jų.

San Franciske susirinks 
10 vai. ryto prie Second 
and Market Streets ir mar
šuos į Kezar Stadium Mar
ket gatve. Demonstracija 
bus 1 vai. po pietų Kezar 
Stadiūme.

Jau dabar laikas šių 
miestų organizacijoms mo
bilizuoti savo narius, kad 
kiekvienas ten dalyvautų. 
Kiekvienas žmogus yra 
reikšmingas tokiose de
monstracijose.

Būkime visi.
1 Ieva

Prašau balso!
Kaip Aido choro garbės 

narys, prašau Aido choro 
valdybą attitaisyti padary
tą didelę klaidą, būtent tą, 
kad Aido choras, apsiribo
jęs tik savo tarpe, suren
gė pagerbimo narę Jonui 
Grybui. Negi Jonas Gry
bas yra užsitarnavęs pagar
bos tiktai Aido chore.

Aš manau, kad J. Grybas 
yra užsitarnavęs pagarbos 
tarp plačios pažangios vi
suomenės. Kelerius metus 
buvo LLD Centro sekreto
riumi. Kas gi daugiau iš
platina pažangia literatūrą, 
kas daugiau išplatina pa
žangių parengimų bilietu, 
jei ne J. Grybas? Susodi
nęs j savo mašina kiek tik 
telpa žmonių ir vežioia. kad 
ir už 100 mvlių j pažangių
jų parengimus. Gautus iš 
Lietuvos filmus rodo, sako 
kalbas, rašo, žodžiu sakant, J. Grybas vra pažangaus 
iudėiimn viiurkas. Na, ir 
kodėl Aido choras nesuren
gia jam platesnio pagerbi
mo narengimo ? Suren- 
kit. Užtikrinu, kad būtų

pilna Laisvės svettainė 
žmonių, norinčių pagerbti 
Joną Grybą.

Kazys Nečiunskas

Apsivedė
Praėjusią savaitę , apsive

dė brukliniečiams gerai ži
nomas biznierius, William 
Skodis su drauge Benedik
ta Navalinskiene iš Filadel
fijos, Pa.

Benedikta priklauso prie 
L.L.D. 10 kn., ir L.D.S. 5 
kp. Filadelfijoje. Beabejo, 
kad su laiku, jinai įsitrauks 
ir į mūsų organizacijas.

W. ir B. Skodžiai įsigijo 
nuosavybę, lietuviu apgy
ventame rajone Woodha
ven, kur draugas Skodis 
turi daug artimų draugų.

Geriausi linkėjimai nau- 
javedžiams ir ilgiausių me
tų ! H. F.

Kai kada žvėris 
geresnis už žmogų

Gaila, kad gamta sutvė
rė tūlus žvėrius žmoniš
kais, o žmones — žvėriš
kais.

Associated Press pranešė 
spaudoje kovo 5 d., kad 
Budapešte, Vengrijoje, kai
mynai įsiveržė į senos mo
ters apartmentą po to, ✓ kai 
ji neatsiliepė per aštuonias 
dienas, ir rado ją mirusią. 
Dvylika jos kačių gulėjo 
ant grindų išalkę ir arti 
mirties. Krėsle tupėjo jų 
draugas karvelis, iš bado 
nusilpęs, taip pat arti mir
ties. Tačiau katės geriau 
merdėjo badu, aplenkdamos 
savo gamtišką prigimtį, bet 
nelietė karvelio, kuris, 
matytis, buvo jų mylimas 
gyvenimo draugas.

Jeigu viena katė ar dvi, 
būtų taip pasielgę, priešin
gai gamtos patvarkymui, 
tai toks nuotykis galėjo bū
ti priimtas tik kaip reteny
bės išimtis. Bet kai čielas 
dvylika kačių pas i e 1 g ė 
“prieš gamtišką patvarky- 
ma ” tai j a u turi sutikti, 
kad žmonės privalo pasi
mokyti iš siu mėsaėdžiu 
žvėrių — nepuldinėti ir ne
žudyti kitu žmonių, kaip 
daroma karais, jau nėr 
tūkstančius metu visokiais 
išdidžiais pasiteisinimais.

Tiesa, yra geni žmonių 
pasauly. Bet kai dvylika 
kačių apsilenkė su “gam
tišku patvarky m u” tik 
prieš vieną karvelį, tai esa
me verčiami sakyti, kad 
pas žvėrius yra daugiau ge
raširdžių, negu pas žmo
nes.

A. Gilman

Policininkai 
gal piketuos

Namų savininkų ir 
nuomininkų kova

N. Y. miesto tarybai ir 
majorui Lindsay sudaro 
daug galvosūkio namų sa
vininkų, ir nuomininkų su
sikirtimai, kurie nuolat 
aštrėja. Nemažai susikirti
mų įvyksta miesto rotušėje, 
ypač p r a v e d a n t nuomų 
kontrolės klausimu per- 
klausinėjimus.

Namų savininkai griežtai 
reikalauja panaikinti nuo
mų kontrolę, kaip atgyvenu
sį ir jiems nenaudingą da
lyką. Tuo pačiu metu nuo- 
mini n k a i reikalauja, kad 
nuomų kontrolės įstatymas 
būtų sustiprintas, kad na
mų savininkai negalėtų jo 
apeiti.

Teismas nubaudė,
-f l

majoras sutinka
New Yorko avlstijos vy

riausias teismas neseniai 
nusprendė neduoti algų 
priedo tiems labdaros de
partment© tarnauto jams, 
kurie sausio mėnesį strei
kavo, prasižengdami prieš- 
darbininkiškam Condon- 
Wadlin įstatymui.

Užklaustas, ką darys jis, 
majoras Lindsay atsakė, 
kad jis prisilaikys teismo 
sprendimo.

Bronx apie 5 mėnesių kū
dikis užsidusino plastiko 
maišeliu, buvusiu numestu 
ant krūvos baltinių netoli 
kūdikio lovytės.

Policininkų organizacija 
— Patrolmen’s Benevolent 
Assaciation—nutarė šaukti 
savo 24,000 narių į pikietą 
prie visuomeninių pastatų, 
jei nebus patenkint organi
zacijos miestui pateikti rei
kalavimai.

Majoras Lindsay sako, 
kad derybose miesto pa
teikti pasiūlymai yra geri 
ir kad miestas daugiau duo
ti neišgali. Buvę pažadėta 
$1,185 metinio algų priedo 
ir $165 įvairiems fondams; 
aukščiausio pirmo (iš pen
kių) laipsnio policininko ir 
gaisragesio alga $8,483.

Policininkų ir gaisrage- 
sių organizacijos derybas 
su valdžia veda sykiu. Po
licininkai tokį pasiūlymą 
buvo užgyrę, bet 10,500 gai- 
sragesių’ neužgyre, tad 
abieji nuo 1966 metų liepos 
1-os tebėra be sutarties, 
abieji dalyvauja derybose 
ir sykiu ruošiasi už savo 
reikalavimus veikti.

Pagarba geram tikslui
Pažangios anglišk o s i o s 

spaudoos skaitytojos ruošia 
draugišką, pusiau šeimy
nišką susitikimą su Doro
thy Robinson “The Work
er” laikraščio raštinės dar
buotoja per daugelį metų. 
O kiek iš to jos turės fi
nansinių paiamų. atiduos 
spaudos fondui, kaip kad 
skiriame ir mes, lietuviai 
laikraščio skaitytojai, sa
vuosius pramogų uždar
bius.

Pobūvis bus balandžio 1- 
os vakara, ukrainiečių sa
lėje, 85 E. 4th Stt., arti 
Broadway. New Yorke. Tai 
ten, kur lietuviai dainavo
me Paabltiio kilmės ameri
kiečių pobūvyje.

V. Venckūnas grįžo 
iš ligoninės

Vincas Venckūnas, išbu
vęs ligoninėje apie 24 die
nas, kovo 16 d. grįžo į na
mus, 130 Euclid Avenue, 
Brooklyne.

Kaip žinia, ligoniui bu
vo padaryta tulžies opera
cija. Atrodo, kad viskas 
gražiai pavyko ir V. Venc
kūnas jaučiasi gerai, tik, 
žinoma, praeis kiek laiko, 
kol pilnai pasveiks.

Baigiasi spaustuvininkų 
sutartis ♦

Kovo 30 dieną baigsis 
spaustuvių darbininkų su
tartis su kelių didžiulių 
laikraščių leidėjais. Palie
čia apie 13 tūkstančių pa
stoviųjų darbininkų ir 4,000 
įvairiose pareigose dirban
čių laikinai ar dalinai. De
rybose dalyvauja dešimtis 
unijų, daugelio spaudos 
amatų atstovės.

Unijos reikalauja dau
giau mokesčio, trumpesnės 
darbo savaitės ir kai kuriu 
kitų pagerinimų.

Veteranai kviečia 
mobilizuotis

Veteranai, kovojantieji už 
taiką, paskelbė savo atsi
šaukimą, kuriame kviečia 
visus mobilizuotis bendrai 
kovai prieš karą Vietname.

Atsišaukime jie pabrėžia 
didžiulę svarbą visiems 
ruoštis pavasarinei mobili
zacijai balandžio 15 d. ir 
dalyvauti milžiniškoje de
monstracijoje.

Apie N. Y. viešąsias 
mokyklas

New York. — Pirmą kar
tą šio miesto istorijoje, vie
šosiose mokyklose besimo
kančių vaikų daugumą su
daro negrai ir puertorikie- 
čiai. Taip skelbia mokyklų 
vadovybė.

Bet tai nereiškia, kad 
puertorikiečiai ir negrai 
sudaro daugumą miesto gy
ventojų. Ne! Daugelis bal
tųjų (turtingesnieji) leidžia 

Į savo vaikus į pri v a ti n e s 
mokyklas. Daugelis katali
kų ir protestantų leidžia 
savo vaikus į katalikiškas 
ir protestantiškas mokyk
las. Jos visos pripažintos 
“tikromis.”

Parengimy kalendorius
Balandžio 1 d.

Aido choro “Š u r u 
Burum” Vakaras šešta 
pradžia 5-tą vai. vakaro,”5 
“Laisvės” salėje.

Vakaro programa bus 
paskelbta “Laisvėje” vėliau.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

“Laisvės” direktoriai esate 
prašomi nepamiršti savo 
posėdžio šį pirmadienį, ko
vo 27 d. Sekretorius

Ilgojoje saloje iškilo byla 
dėl 4 metu mergytės, kurą 
iki šiol auklei o senyvų žmo
nių pora. Dabar labdaros 
ištaiga mergytę iš jų atėmė 
dėl to, kad jie “per seni.” 
šeimos galva yra 60 me
tų, jo žmona 55.

Motery Klubo narėms
Niujorko Moterų klubo 

susirinkimas įvyks trečia
dienį, kovo 29 d., 7:30 vai. 
vakare, Laisvės salėje.

Dalyvaukime visos. Rei
kalų turime nemažai.

Valdyba

AIDO CHORO VALDYBAI
Valdybos nariai susirinki

te 7:30 vai. į Aido Choro 
pamokas šį penktadienį. Ga
lėsime pasitarti rengiamo 
šurum-burum reikalu.

Pirmininkas

Powell tapo oficialiai už
dėtas ant baloto kaip Con
gress party kandidatas į 
JAV Kongresą balandžio 
11-os rinkimuose. Respub
likonai prieš jį išstatė Mrs. 
Wililiam, o Konservatorių 
partija. — baptistų dvasiškį 
Yearlingą.

Miestų planavimo eksper
tas Lewis Mumford sako, 
kad New Yorko miestas 
springsta nuo perkimšimo 
žmonėmis ir automašino
mis.

Balandžio 9 d.
LDS 3-ios Apskrities ban

ketas, Liet, klube, Harri
son, N. J., 2-rą valandą.

Balandžio 16 d.
“Laisvės” salėje “Lietuvos 
spaudos paroda” ir filmų 
rodymas. Visi kviečiami. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Balandžio 22 d.
aetuvių Namo Bendrovės 
in inkų šuva ž i a v i m a š 
hisvės” salėje, Ozone

Parke. Pradžia 2 vai.
Balandžio 30 d.

LLD 1-os kuopos kultūrL 
popietė, Laisvės salėje,

;one Parke. Pradžia 2 v.
pietų. Programa bus •
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Grįžo iš ligoninės
Newyorkietis Leonas 
vrilovich šiomis dieno- 
s grįžo namo iš ligoninės.
buvo sužeistas-pritrenk-

tai automašinos (vairuoto
jas nesustojo, pabėgo) ir

p o nuvežtas į ligoninę, 
m buvo perlaužtas kau-

. kojoje.
L. Gavrilovich džiaugia- 
būti namuose, nors dar 

(gali pavaikščioti. Jis la- 
i dėkingas yra tiems, ku

rie; jį lankė ligoninėje, laip
tam “Gerajam Draugui” 
aplankymą. Dėkingas i«s 
o sūnui ir marčiai 

ižiūrėjimą jo namuose.”

t a 
Ja 
las

si
ne 
ha

gi
už

vo sūnui ir marčiaisa
pr
Jis gyVbna: 216 Avenue A, 
New York City.

ve 
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Ljnkiu Gavrilovičiui pas
ieti ir vėl dalyvauti mū- 

v< visuomenėje.

AIDO CHORO

“Šunim Burum' Vakaras
Šeštadienį, Balandžio 1 d.

“Laisvės” Salėje
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Pradžia 5 vai. vak. —:— Įėjimas $1.50

Aido Choras beveik kiekvieneriais metais rengia 
pasilinksminimo vakarą. Tad ir šiemet tokį vakarą 
ruošia, kviesdamas vietinius ir iš apylinkės jo rė
mėjus—garbės narius, dainos mylėtojus dalyvauti. 
•Rengėjai užtikrina, kad linksmai praleisite vakarą, 
nes jie jau pasiruošę svetingai priimti dalyvius.

Lauksime! —Vakaro Rengėjai
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Paieškojimas
Ieškau savo brolio Mato čemerio, 

kilusio iš Biržų rajono, Dumbliūnų 
kaimo. Jau dveji metai jokios ži
nios negaunu. Noriu žinoti ar gy
vas ar miręs. Jo vėliausias adre
sas buvo: Matas Chemeris, 5701 
S. Carpenter St., Chicago, Ill. Pra
šau man pranešti, už ką būsiu dė
kinga. Ona Čemerytė, Biržų rajo
nas, Vabalninkas, Tarybų g. 39, 
Lithuania, USSR. (23-24)

REQUEST RECORDS 
Vėliausios puikiausios, 

autentiškiausios lietuviškos 
plokštelės.

Nepriimkite pakaitų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST
Kreipkitės į krautuves 

kaimynystėje arba rašykite 
del nemokamo katalogo:

REQUEST RECORDS, INC. 
66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

SVARBIOS
Parašytos žymi

KNYGOS
ų Autorių

Atsiminimai
Paraše Leonas

Daviniai iš jo pergyvenimų 
faktinai istorija laikotarpio r

Puslapių 303, Kaina $2

ir Dabartis
Prūseika

t kovų, ši knyga yra 
uo 1905 iki 1956 metų.
.00 — Dabar $1.00

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
Į LIETUVĄ 

ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis 
KAINA TIK —

$518.00 J VILNIŲ IR ATGAL
$16.00 asmeniui už dieną — privatus kambarys su vonia

(2 asmenys kambaryje)
RAŠYKITE arba SKAMBINKITE 

parūpiname kelionei bilietus asmenims, kurie atvyksta iš 
Lietuvos čia aplankyti savo gimines.

COSMOS TRAVEL BUREAU 
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036 

Telefonas: CI 5-7711

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 Kieve
Didžiai pasižymėjęs Filmų
Festivalyje San Franciske,

Montreale, Londone 
ir New Yorke.

“B rl Kantiškas, spektakliškas!”
—Bosley Crowther, NY Times 

EKSTRA!
UKRAINAI ŠOKĖJAI

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

Kelias į Laimę
Paraše Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabar 50c

Kelias į Naują Gyvenimą
as Bimba
us žinopių gyvenimo 
<iu keliai einant yra 
ngą gyvenimą.

1.50 — Dabar 75c

Paraše Antan
Aiškūs nurodymai skurdą 

priežasčių ir išvados, ko 
galima sukurti laim

Puslapių 263, Kaina $

Prošvaistes
Paraše Jonas Kaškaitis
(Dr. J. J. Kaškiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai. apibūdintas jo gyvenimas 

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

Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne 
1O2-O2 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.




