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KRISLAI
Ir jie agresijos auka 
Nauja misteriška liga

Rasizmas Anglijoje 
Visgi pripažinimas

Rašo A. Bimba

Iš Pietų Korėjos pranešanpa, 
g kad ten šiomis dienomis žv 

du Amerikos kareiviai.
4 buvę iš pasalų užklupti ir 

dėti. . .
Gaila jaunų vyrų.
Bet kaip ir kodėl jie ten 

si dūrė ?
Jie yra imperializmo ir aihe- 

rikinės agresijos aukos. Jiems 
jokio reikalo ten būti nebuvo.

Ir visi kiti Amerikos kaif 
viai, kurių Pietų 
ma apie 50,000, 
tuojau ištraukti 
namo.

Kaip dabar 
Johnsonas, taip 
prezidentas Trumanas

vo 
ie 

nu

at-

ei- 
Korejoje eĮsa- 

turėtų būti 
ir sugražinti

prezidentas 
anais metais 

įvėlė 
Ameriką į avantiūrą prieš Ko
rėjų. Nuostoliai buvo milžiniš
ki. Pietų Korėja yra ame 
kiečių okupuota ir iki ši i 
dien nepaleidžiama iš nagų.

ri-
n-

Dar viena baisi žinia iš Pie
tų Vietnamo. Kalbama apie 
visiškai naują misterišką plau
čių ligą. Ją pagauna sunl| ai 

sužeisti kareiviai. Pagalba 
žinoma. Ją pagavęs jau 
imogus trokšte užtrokšta! 

A pranešimo apie ta “ifan 
lung” ligą nekalbama, ar 
taipgi yra limpamą, užkrečia
ma liga.

Taipgi nepasakoma, ki 
pavojaus yra ją mūsų kariž.ms 
iš Vietnamo parsivežti į Ame
riką.

ne-
las

Pranešime apie tą “t^am.ng 
ji

ek

Vakarų Berlyne ir visoje 
Vakarų Vokietijoje nesilia 
studentų demonstracijos p 
valdžią ir.-prieš nacizmą, yal- 
džia nesigaili studentams 
dų, ašarinių bombų ir 
“raminimo” priemonių.

Vakarų Berlyno demons ora
cijoje studentai policiją vadi
no “naciškomis kiaulėmis”.

Kaip visur kitur, taip ir V. 
Vokietijoje šiuo tarpu au 
kyla prieš Jungtines Valstijas. 
Berlyno studentai užpuolė 
sužalojo amerikinį inform 

^jos-propagandos centrą.
Šioms galingoms demons 

gijoms pradžia davė nacio 
sikėsinimas ant kairiojo ja 
mo vado Rudolf Dutschke 
vybės.

Tai labai svarbus reiškinys. 
Tas parodo, kad V. Vok 
jos jaunimas rūpinasi s 
ateitimi. Jis nenori, kad 
cizmas iš naujo pakeltų grlvą 
ir ant jų žemės užtrauktų 
naują baisią nelaimę.
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Ne tik mūsų Jungtinės V 
tijos turi bėdos su rasiz 
Anglija irgi ta pikta liga 
ga. čia baltasis šoviniz 
prieš negrus, o Anglijoj p 
azijiečius — Anglijos piliečius 
iš Indijos, iš Vakarinių Ine ijų, 
iš Pakistano ir kitų buvusių 
Anglijos kolonijų. Jie ne 
di, bet jie ir nebalti. To ir 
tenka rasistams.

Darbiečių valdžia be 
užtrenkė duris naujiems 
grantams iš tų kraštų. Bei 
daryti su tais, kurie jau Angli
joje įsikūrė ir nori gyv 
l&ilnateisiais žmonėmis ?

als
inu, 
šer
nas 
rieš

juo-
už-

feik 
imi- 
; ką

enti

tyje“Vis dėlto švietimo sr tyje 
flMetuvoje) padarytas didelis 
šuolis”, pripažįsta J. Vilks

60 JAV atletų boikotuos 
tarptautinę olimpijadą

Daugiau kaip 60 žymių 
amerikiečių profesionalų ir 
mėgėjų atletų pasirašė pa
reiškimų, kad jie sutinka 
boikotuoti tarptautinę olim- 
pijada, įvyksiančią Meksi
kos sostinėje.

Boikotui vadovauja beis
bolo žvaigždės Jackie Ro
binson, Oscar Robertson ir 
Bob Booser. Jie skelbia boi
kotą olimpijadai todėl, kad 
olimpijados rengimo komi
tetas priėmė Pietų Afrikos 
respublikos atletus, kurie 
neįsileido į savo tarpą nei 
vieno negro, nors ten di-

a negrai, 
u o pačiu

džiulė dauguma yi
Manoma, kad t 

sumetimu paskelbi boikotą 
socialistinės šalys 
lis Afrikos šalių, 
manoma, kad dau 
žymių amerikieč: 
prisidės prie boik 
daugelis pagarsėj 
rų atletų gali 
olimpiadoje dalyvauti.

Jeigu taip dalyk 
sis, tai ši < 
begalės vadintis 
ne, kuomet apie 
šaulio valstybių 
nedalyvauti.

ir dauge-
Taipgi 

gelis kitų 
ų atletų 

:oto, ypač 
tįsių neg- 
atsisakyti

ai klosty- 
olimpijada jau ne- 
adintis tarptauti- 

pusę pa
gali joje

Kovotojai prieš skurdą
vyksta į sostinę

Washington. — Pirmieji 
kovotojai prieš skurdą sos
tinę Washingtoną pasieks 
balandžio 29 d. Jie tuomet 
priduos savo reikalavimus 
Kongresui ir lauks, ką su 
jų. reikalavimais bus dary
ta. Jie žada apsigyventi pa
lapinėse netoli Baltųjų Rū
mų...... ,, .. .. . ■ .

Jeigu jų reikalavimų Kon
gresas nepatenkins, tuo me
tu prie jų prisidės šimtai ir 
tūkstančiai kitų ir taip ko
votojų eilės augs ir augs.

Kovai su skurdu progra
mą buvo paskelbęs dr. Mar
tin Luther King, 
programa bus 
taip, kaip buvo 
numatyta. Progra

Dabar ta 
vykinama 
iš anksto 
ma reika

lauja, kad Kongresas skir
tų tam tikrus fondus ko-
vai su skurdu. (

100 narių deleg; 
riai vadovaus A. 
bal. 29 d. aplanky 
pareigūnus, 
dovus, ir priduos 
mus. Delegacija 
negini ir baltųjų

acija, kų- 
berhathy, 
s valdžios 

Kongreso va- 
reikalavi- 
susidės iš 
žmonių.

150 bilijonų dolerių reikia
namų statybai

Gub. — Rockefelleris pa
skelbė apskaičiavimą, kad 
Amerikos miestų statybai 
būtinai reikia. 150 bilijonų 
dolerių.

Jis nurodė, kad Amerikos 
miestai pergyvena statybos 
krizę, kad negrų reikalavL 
mai| daugiau naujų namų 
yra visos visuomenės reika
las, kuriuo federalinė, vals
tijų ir miestų valdžios turi 
rūpintis. Namų statybai in-

vestmentai neprivalo būt 
siaurai naudojami vien tik 
negrams ar baltie 
turi būt visiems lygiai nau
dojami.

Gub. Rockefelkris kalbė
jo tikrai, kaip kad jis būtų 
kandidatas prezi 
tai.

siems. Jie

dento vie-

ra Leone
adijas pa-

Afrikos 
militarinė

Kunigas Abernathy 
pavaduoja Kingąs

i

Southern Christian Lea
dership konferencija vien
balsiai išrinko nauju prezi
dentu kunigą Ralph D. 
Abernathy, kuris dabar už
ima užmuštojo dr. Kingo 
vietą.

Dr. King sakydavo, kad 
Abernathy yra “mano arti
miausias padėjėjas ir la
biausia patikiihas draugas” 
Kingo laidotuvėse vyriau-1

šią kalbą jis pasakė.
Abernathy dabar nurodo, 

kad jo vadovaujama orga
nizacija bus “kovingesnė 
kaip pirmiau”. Jis taipgi 
atžymėjo, kad jo organiza
cija, kaip ir daugelis kitų 
organizacijų, ruošiasi įsi
jungti kovai prieš skurdą 
ir dalyvaus demonstracijo
se Washingtone balandžio 
29 d.

Mirė Meksikos revoliucijos 
didvyris gen. H. Jara

Mexico City. — Mirė ge
nerolas Heriberto Jara Co
rona, Meksikos 1910 metų 
revoliucijos didvyris, turė
damas 88 metus amžiaus.

1910 m. gen. Jara vado
vavo revoliucijai. Jis buvo 
pasižymėjęs kovotojas už 
Meksikos liaudies porei
kius. 1917 m. jo pastango
mis buvo sudalyta respub
likai konstitucija.

Buvęs prezidentas ir 
prieš, fašizmą. kovptojas.La- 
zaro Cardęnas yra‘>pasakęs, 
kad generolas i Jara? — “ko
votojas . už ,socialinę teisybę

kovotojas' už

buvo indėnų 
gabus organi-

ir skurdžių draugas”. Jara 
taipgi buvo 
taiką.

Gen. Jara 
kilmes. Buvo
zatorius ir diplomatas, ko
votojas prieš Diazo dikta
tūrą.

Jis buvo gavęs Tarptauti
nę Lenino Taikos premiją 
už aktyvų darbą Meksikos 
taikos komitete. Kai kurie 
jį vadindavo komunistu, 
bet jo gydytojas' T. Serra
no, * pasakė,, kad generolas 
buvo “liberalinis kovotojas 
už taiką”, taipgi gynėjas 
liaudies reikalui

Kataliką hierarchija rasinę 
diskriminaciją praktikuoja

ėmė tarimą, kviečiant kata
likų vadovybę daryti visose 
bažnyčiose pamainas, eiti 
prie visiško rasinės diskri
minacijos panaikinimo.

Katalikų hierarchija tuoj 
paskelbė, kad toji konferen
cija neatstovauja katalikų 
bažnyčios, bet Detroito ka
talikų arkivyskupas J. F. 
Dearden konferencijoj kal
bėjo.

Detroit. — Negrų Romos 
katalikų kunigų grupė, da
lyvaudama kunigų konfe
rencijoje, pareiškė, kad Ro
mos katalikų bažnyčia ir jos 
vadovybė • Jungtinėse Vals
tijose tebėra “vyriausia 
baltųjų rasistų institucija”. 
Jie nurodė, kad Romos hie- 
rar c h i.j a tebepraktikuoja 
rasinę diskriminaciją.

Negrų kunigų grupė pri-

TSRS premjeras Kosyginas 
ragina Ameriką tartis

Rawalpindi,
— Čia atvykęs Tarybų Są
jungos premjeras Kosygi
nas pareiškė, kad Vietna
mo karo baigimas priklau
so nuo Jungtinių Valstijų 
gerų norų tartis pirmiau
sia su Šiaurės Vietnamu.

Jis ragino Jungtines Val
stijas nieko nedelsiant su
tikti tartis tuojau ir kartu 
parodyti, kad Jungtinės 
Valstijos tikrai nori “karą 
baigti, o ne. manievruoti, 
kad savo agresiją Vietna
me pridengtų.

Pakis tano prezidentas

Pakistanas. Mohammed Ayub 
kad ir sirgdamas, pasitiko 
premjerą Kosyginą. Ę iš
kilmingo priėmimo pasidė
jo pasitarimai į v i r i ais 
abiem šalim svarbiausiais 
klausimais.

Hippiai nedaro žalos
Mexico City. — Meksikos 

prezidentas Gustavo Diaz 
Ordaz pareiškė reporte
riams, kad jo manymu hip
piai ir trumpos suknelės 
nedaro visuomenei jokios 
žalos. Tai tik personalinės 
laisvės išraiška.

Buvęs premjeras ragina 
boikotuot Graikų režimą

Atėnai. — Buvęs Graiki
jos premjeras G. Papan
dreou paskelbė atsišauki
mą, kuriame ragina pasau
lį paskelbti boikotą dabar
tinei militarinei Graikijos 
valdžiai, kad ją greičiau 
būtų galima pašalinti ir de
mokratiją atsteigti.

80 metų • amžiaus politi
kas, .nepaisydamas namų 
ahešto ir militarinio teismo, 
griežtai pasmerkė demok
ratijos smaugėjus militaris- 
tus, kurie pasigrobę valdžią 
baigia susidoroti su demok
ratinėmis organizacijomis 
ir kultūrinėmis įstaigomis.

Kruščiovas 74 metų
Maskva. — Šiuo metu su

kako buvusiam premjerui 
Nikitai Kruščiovui 74 me
tai amžiaus. Gimtadienį jis 
ramiai su savo žmona pra
leido valdiškoje viloje.

Streikuoja proto ligoninių 
——-tarnautojai

Chicago. — Illinois vals
tijoje esančių 17 proto-digų 
ligoninių tarnautojai pas
kelbė streiką. Reikalauja 
didesnių algų ir darbo są
lygų pagerinimo. Teisėjo iš
duotos drausmės jie nepai
so.

Vakarų Vokietijos parama 
Graikijos valdžiai

Chicagos menševikų laikraš
tyje. -

žinoma, bijodamas užrūstin
ti savo vieros žmones, jis tuoj 
skubinasi storai visus užtik
rinti, kad tai nėra “nuopelnas 
Komunistų Partijos”. Nuopel
nas esąs Lietuvos žmonių, kad 
“visi jie savo vaikus leidžia 
mokytis”.

Tegu ir taip. Tai labai pui
ku. Didelė šlovė Lietuvos 
žmonėms!

Bet kas su tais Lietuvos 
žmonių puikiais norais būtų, 
jeigu reikėtų už mokslą mo
kėti, jeigu nebūtų iš ko vai
kus aprengti, jeigu nebūtų 
mokyklų ir mokytojų?

Tik dabar Lietuvoje yra su
darytos sąlygos tiems žmonių 
norams ir troškimams gražiau
siai suklestėti. O tik tarybi- 
nė-socialistinė santvarka su 
komunistine vadovybe tas įpui- 
kias sąlygas visiems vaikus 
leisti mokytis Lietuvoje sukū
rė palyginamai trumpu laiko
tarpiui Apie tai J. Vilks turė
tų pagalvoti.

Perversmas Sier
Sierra Leone r 

skelbė, kad šioje 
šalyje nuversta 
valdžia ir administracijos 
galią perėmė 14 ž: 
mite tas.

monių ko

T.S. smerkia Amerikos 
agresiją Vietname

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga, ruošdamasi r 
gūžės Pirmąją, p< 
vo šūkius, kuri 
giausia aštria 
Jungtines Valstij; 
Vietname.

Kai kurie šūki 
prieš Iraelį, kaip 
taipgi prieš Vakarų Vokie
tiją, kurioje neonaciai daro
si kas kart tvirtęsni ir ne
suvaldomai kurs 
prieš Tarybų Sąj

Washington. -

ninėti Ge- 
įskelbė sa
liose dau- 
i smerkia 
as už karą

ai taikomi 
agresorių,

to žmones 
ungą.
- 1967 m. 

malarija sirgo daugiau kaip 
10,000 Amerikos (kareivių ir 

uoja Pen-
10,000 Amerikos 1 
177 mirė, inform 
tagonas.

Balandžio 27 d. demonstracijos 
visame plačiame pasaulyje

Balandžio 27 d. visuose 
Jungtinių Valstijų miestuo
se ruošiamos - demonstraci
jos prieš karą Vietname. 
Pasirodo, kad tą dieną bus 
ruošiamos demonstracijos 
visame plačiame pasaulyje.

New Yorke ruošiamasi 
prie didžiulės demonstraci
jos Central Parke, kur bus 
keletas žymių kalbėtojų, 
tarp kurių bus dr. Kingo 
žmona ir majoras Lindsay.

Meksikoje užmušta 
newyorkiete

Oaxaca, Meksika. — Miss 
Dorothy S. Futterman, ko
mercinė piešėja, rasta už
mušta ir už 80 mylių nuo 
šio 'miestelio rasta palikta.

Policija sulaikė kanadietį 
ir amerikietę hipius, kurie 
dr a ų # a v o su užmuštąja. 
Tyrinėjimas tęsiamas.

Užmušė studentę, 
kitą sužeidė

*
Miami, Fla. — Įsiveržęs 

į apartmentą, kur penki 
studentai ruošėsi, egzami
nams, gražiai v apsirengęs 
vyras paleido šūvius. Iris 
Regina Kahn, iš New Jer
sey valstijos, buvo vietoje 
užmušta, jos draugas sun
kiai sužeistas.

DETROIT. MICH.
MIRĖ

Michael Prakevičius, apie 
80 m. amžiaus. Mirė balan
džio 18 dieną. Sukremuotas 
balandžio 22 d. Woodmere 
Krematori j o j. Laidotų v i ų 
apeigas atliko Chas. Stepa
nausko įstaiga. Velionis 
buvo narys Detroito Liet. 
Klubo, LDS ir LLD orga
nizacijų.

šią liūdną žinią pranešė 
telefonu “Laisvės” Admi
nistracijai Adv. St. Masytė.

Bona. — Eilė VFR firmų, 
sudarančių Graikijos— Va
karų Vokietijos konsorciu
mą, suteikė Atėnų vyriau
sybei 76.5 milijono markių 
kreditą. Tuo pačiu metu 
Vakarų Vokietijos “vokie
čiu bankas” suteikė Atė- c

nams dar 13.5 milijono 
markių kreditą. Prie Grai
kijos krantų išplaukė Va
karų Vokietijos laivai, pa
krauti ginklais ir tankais.

Kariniai Bonos tiekimai

Grai k i j o s diktatoriams, 
kaip praneša agentūra AD 
N, praėjusių metų pabaigo
je pasiekė žymią sumą—92 
milijonus markių. Tačiau 
Bonos valdovai jau dabar 
rūpinasi Graikijos režimo 
ateitimi: 1968-1969 metais 
kariniai Bonos tiekimai 
Graikijai sudarys 43 milijo
nus markių, o 1970 metais, 
apytikr i a i s duomenimis, 
dar 33 milijonus.

Atvyksta 3 TSRS 
žydą rabinai

Washington. — Tar y b ų 
Sąjungos ambasada paskel
bė, kad kitą mėnesį atvyks 
į Jungtines Valstijas trys 
žydų rabinai.

Jie čia turės susitikimus 
ir pasitarimus su Amerikos 
žydų religiniais vadais.

Paryžius. — Prancūzija 
siunčia 54 džetinius milita- 
rinius lėktuvus Irakui, tuo 
pačiu sykiu sulaikė lėktuvų 
siuntimą Izraeliui, kaip ag
resoriui prieš arabus.

Damascus. — Sirijos val
džios pareigūnas tvirtina, 
kad Izraelis planuoja dar 
daugiau žemių grobti iš 

'arabų.

Kritikuoja užsienio 
nemoralinius filmus

Maskva.— TSRS laikraš
tis “Sovietskaja Rosija” aš
triai kritikuoja iš užsienio 
gautus filmus, kuriuose pil
na nuogų moterų, gengste- 
rių ir vakarinių kaubojų 
apsišaudymų.

Daugiau s i a smerkiami 
Amerikos gaminti filmai, 
kurie tik demoralizuoja pu
bliką, padeda auklėti krimi- 
nalizmą.

Dirbtines kojas pavogė
San Antonio, Tex.—Char

les Porter, praradęs abi ko
jas antrame pasauliniame 
kare ir įsigijęs dirbtines už 
$1,800, atsikėlęs rytą kojų 
neberado.
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Jo pažadai nieko nereiškia
NET keiais atvejais p 

sakęs, kad jis pats vyktų 
kur ir bet kada į pasitarimus karui baigti. Bet kai Šiau
rės Vietnamas sutiko tarns, prezidentas savo pažadą 
pamiršo. Jis tos savo f:.’ 
mams Š. Vietnamas yra pa 
ir Lenkiją. Bet prezidentą 
ta. Jos esančios Amerikai nepriimtinos. Vadinasi, prezi
dentas melavo, kai žadėjo 
vietoje.

Arba paimkime mūsų v 
šytą sutartį prieš i 
mus. Balandžio 16 dieną 
Vegas, Nevados, kad toje 
bus pravestas visų^didžia 
nuo kurio sudrebės 250 my 

Vadinasi, sutartis sulaužoma, 
atominiai bandymai. Vėl i 
tynės.

f’ezidentas Johnsonas yra 
arba savo atstovą siųstų

pa- 
bet

•azės nebekartoja. Pasitari- 
siūlęs dvi vietas—Kambodiją 
s Johnsonas abi vietas atme-

vykti ir tartis bile kokioje

mūsų vyriausybes iškilmingai pasira- 
tolimesnius atominių ginklų bandy-

skaitome pranešimą iš Las 
valstijoje balandžio 24 dieną 
įsias atominis sprogdinimas, 
lių rate!

. Vėl prasideda nauji 
naujos atominių ginklų lenk-

Pavojingas majoras
CHICAGOS miesto majoro pono Daley įsakymas . • / / * — V • 1 1 • 1 • V — vpolicijai be atodairos šaudyti “plėšikus,” kilus riaušėms, 

susilaukia aštriausios ir U bai teisingos kritikos. Kiek
vienam aišku, kad šis jo įsakymas taikomas prieš neg
rus. • • T • 1Labai teisingai New Yorko miesto majoras Lindsay 
pasisakė prieš tokį policijos metodą. Be atodairos šau
dymas taip vadinamų “plėšikų,” kurie, kilus sąmišiui, 
lenda į krautuves ir jas plėšia, nepadės riaušių išvengti. 
Kaip tik priešingai: jas . 
kruvinesnes. Apsigynimui 
dės ginkluotis.

Kilus riaušėms žmonės bėga į visas puses* Ir jeigu 
policija pradės į juos šai 
plėšikai, kris daugybė v 
kentės ir policija.

Juk ir taip vadinamoj 
misija” savo pranešime p 
valdžios pusės ginkluotos 
kilus reikia vengti didelio

Chicagos majoras, ma ;yt, nieko nepasimokė iš riau
šių istorijos. Jis netinkamas būti galva miesto, kuriame 
tiek daug negrų gyvena. Jis su savo beprotišku įsaky
mu save diskvalifikavo vadovauti po New Yorko ant
ram didžiausiam miestui Amerikoje.

bai teisingos kritikos. Kiek-

ėšikų,” kurie, kilus sąmišiuų 

padarys dar žiauresnes, dar 
nuo policijos “plėšikai” pra-

dyti, pamanius, kad čia yra 
kiškai nekaltų žmonių. Nu-

• *‘ - '■■■ i
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į “Prezidento patariamoji ko- 
ersergėjo prieš per didelį iš 
jėgos vartojimą. Riaušėms 
jėgos demonstravimo.

Kas ką rašo ir sako
KVAILA MINTIS, BET 
GERAS PASIŪLYMAS

Vėliausiame “Vienybės” 
numeryje jos bendradarbis 
Girnakalis rašo:

Reikalas toks, kad^jau da- 
► bar išeivijoje reiktų, o kada 
1 nors atkurtoje nepriklausomos 
' Lietuvos valstybėje bus būtina 
turėti pirmojo ir ilgamečio ne
priklausomos Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos me
morialinis muziejus. O tuo 
tarpu jau žinau, kur privatūs 
pirkliai prekiauja tais ordi
nais, kuriuos kadaise Lietuvos 
prezidentą įvairiomis progo
mis apdovanodavo kitų vals
tybių galvos. Nors ir labai ne
malonu, bet ambicingai tauti
ninkų partijai randu reikalo 
priminti, kad retais palaikais 
sustiprintų jau dabar, šiek 
tiek pavėlavus, bet dar neper- 
vėlavus.

Visiškai kvaila mintis, 
kad šiandien ar kada nors 
ateityje bus įsteigtas An
tano Smetonos memorialinis 
muziejus. Girnakalis, ma
tyt, sapnuoja, kartu su “va
duotojais,” kada nors Lie
tuvoje bus atsteigta kruvi
noji .smetoninė diktatūra. 
Bet tai vėjais pamušta sva
jonė. Smetoninė pavietrė 
Lietuvoje niekados nebesu
grįš. Bent jau Girnakaliui, 
rodos, reikėtų su ta mintimi 
atsisveikinti.

Bet jo pasiūlymas, kad 
tautininkų partija tuoj su
sirūpintų Smetonos meda
lių ir ordinų susirinkimu 
ir jų pardavinėjimu yra la
bai praktiškas pasiūlymas. 
Neabejojame, kad vienas 
kitas piniguotis mulkis tarp 
Amerikos lietuvių atsirastų 
ir su tais ordinais susiža
vėtų. Būsų gražaus biznio... 
* -■ Kitu * kuo, kuo nors rim
tu ir protingu, ši;partija se
niai nebeužsiimdinėja. ?

Kaip , ten bebūtų, mes lin
kime tautininkų partijai 
sėkmės Girnakalio sumany
tame biznyje.

Kunigams iš “Draugo” 
nesvarbu ir neapeina, kad 
tos “militarinės pergalės*’ 
besiekiant jau daugiau kaip 
100,000 Amerikos jaunų vy
rų arba užmušta, arba su
žeista. Jie reikalauja to
liau tos “pergalės” siekti ir 
daugiau aukų sudėti ant ši
to barbariško, nepateisina
mo karo aukuro.

“Jis persergsti priešą...”
Kai tik valstybės sekretorius Dean Rusk atidaro 

burną, kiekvienam aišku, 
nieko nereiškia, 
tent, kad amerikiečiai ser 
tik bėda tame, kad Šiaurės Vietnamas ir Pietų Vietnamo 
Išsivadavimo Frontas neži lo, kada sudėti ginklus ir pra
šyti pasigailėjimo. Paga 
tik todėl gyvybės gausiai

Dabar jis ir vėl paske
gėjimą: priimkite mūsų sąlygas, arba...

Gerai senatorius McCa _ 1__7 A ’ r___  ____
iš tos aukštos vietos turėtų ko greičiausia išsinešdinti. 
Jis ten netinkamas. Su savo grūmojimais ir pasigyri
mais jis dar giliau klampina Jungtines Valstijas ir visą 
pasaulį.

Tisą, ne jis užsienio 
tektų” yra prezidentas J 
kas priklauso ir jam. Jan pavesta tą politiką pravesti 
gyvenime. Jis yra prezidento dešinė ranka. Jo patari
mai turi didelį svorį visuose vyriausybės sprendimuose. 
Todėl tie jo persergėjimai ir grūmojimai nepadeda tai
kos pasiekimo reikalui. 
' . »----- .............. ■ = =

Technikos kalba
Vilniaus universiteto ko

lonų salėje susini n k u s i ų 
sostinės kalbininkų svečiais 
buvo Kauno Politechnikps 
instituto filialo, Universite
to technikos ir tiksliųjų 
mokslų dėstytojai, leidyk
lų, restauracinių dirbtuvių, 
įvairių institutų, konstravi- 
md biurų, mokslo ir techni
kos leidinių atstovai.

Lietuvos Mokslų akade
mijos, Vilniaus universite
to ir Politechnikos institu
to filialo bendradarbiai ir 
dėstytojai K. Gaivenis, A.

kad šis Vietnamo karas jam 
Jis teberieda savo senąją giesmę, bū

tai esame tą kraštą laimėję,

1 jį, tik todėl karas tęsiasi, 
tebekrinta iš abiejų pusių... 
Ibė Šiaurės Viėtnamui perser-

thy sako, kad ponas Ruskas

politikų nustato. Jos “archi- 
ohnsonas. Tačiau labai daug

Laigonaitė, J. Pikčilingis, 
A. Rusinąs aptarė techni
kos terminų darybos, rašy
bos klausimus, technikos 
specialybių dėstytojų, žur
nalo “Mokslas ir technika” 
bei leidinio “Statyba ir ar
chitektūra” kalbą.

Bomba pažang. knygynui
New Brunswick, N. J,— 

Kas tai pro langą įmetė 
bombą į Keystone Booksto
re, kuriame yra nemažai 
progre s y v ė s literatūros. 
Manoma, kad tai ultra de
šiniųjų darbas.^ Knygynui 
padaryta nemažai žalos.

KLERIKALAI BIJO 
TAIKOS VIETNAME

Tie visi popiežiaus pote
riai ir raginimai ko grei
čiausia siekti taikos Vietna
me nė iš vietos nepajudina 
mūsų lietuviškųjų “tėvelių.” 
Jie išsigandę, kad kalbos 
apie pasitarimus dėl baigi
mo karo gali iš tikrųjų baig
tis taika. O tai, jų suprati
mu, būtų didžiausia visam 
pasauliui nelaimė.

Jog taip jie galvoja ir 
kalba, matome iš “Draugo” 
(bal. 16 d.) vedamojo “Ra
sinė krizė, rinkiminė kam
panija ir taikos viltys.” Ja
me, tarp kitko, storai už
traukiama:

Vis tik labai gaila, kad po
litinis susiskaldymas krašto 
viduje ir nevienybė paties 
Johnsono demokratų partijoj 
privertė prezidentą ne tik ieš
koti taikos, nepasiekus kari
nės pergalės. Vietname, bet ir 
atsisakyti prezidento garbės, 
jo vargų ir atsakomybės dar 
ketveriems metaitis. Kitu at
veju jis nebūtų to padaręs. 
Dabar gi yra baimės, kad nuo
laidoms komunizmui Vietna
me durys jau pravertos. Ko
munistai pareikalaus sėsti prie 
bendro taikos salo deryboms ir 
Vietkongo atstovus. Jie reika
laus sudaryti koaliciją su jais. 
Jei taip įvyktų, JAV, P. Viet
namas ir jų sąjungininkai bps 
pralaimėję, nes netrukus ko
munistinės intrigos išstums ne- 
komunistus iš koalicinės val
džios ir kraštas ipasijus esąs 
sugnybtas komunistinėmis 
žnyplėmis. Juk taip buvo su 
jau minėtais kraštais. Tada ir 
visa pietrytinė Azija atsidur
tų dideliame pavojuje netek
ti laisvės ir nepriklausomybės.

GALI TAPTI PAVOJIN
GU METODU ir KITŲ 
ŽYMIŲ ŽMONIŲ 
PAŠALINIMUI

Chicagos dienraštis “Vil
nis” savo v,ėdamajame “Dal
ias ir Memphis” daro se
kamus išvedžiojimus:

Memphis miesto, kur nu
žudytas D r. Martin Luther 
King, policiją spėja, kad Dr. 
King buvo auka suokalbio, o 
ne vieno kerštininko nesuval- 
dančio neapykantos.

Prezidentas J. F. Kenedis 
nužudytas Dalias mieste taip
gi buvo auka suokalbio, o ne 
vieno asmens pasamdyto, ar 
pagiežos apsėsto.

Dalias ir Memphis pasiliks 
istorijoj su įpikta dėme.

Bet tie du kriminaliniai ak
tai, atrodo, lemia daugiau kaip 
dėmę.

Tas rodo, kad žudymas di
delių žmonių, negeistinų ne- 
kuriems interesams ir gru
pėms ar asmenims, gali virsti 
priemone jų pašalinimui iš 
svarbių vietų.

žymus Švedijos mokslininkas 
sako, kad kriminaliniai aktai 
Dallase ir Memphise tai rodo.

Taipgi, kad rasizmas ir ne
pateisinamo karo tęsimas su
darė sąlygas, kuriose kyla di
delės riaušės.-.

Jei yra Amerikai nesaugu
mo, tai ne Vietname, bet na
mie. :

Prit kitų) blogybių, pakėlę 
galvą ku klux klanai, kurių 
politika yra teroras. Paaiškė
jo, kad jų yra Čikagos poli
cijoje. Dabar sudegintas kry
žius prie namo vieno mokyk
lų pareigūno/ veikiančio 
mokyklų integravimą, 
teroristų 
vien pietinėse valstijose, 
bar briaunasi į šiaurines 
tis. Rasistai Senate siūlo 
lių laisvės varžymui.

Iš laiškų
“Laisvės” Redakcijai

.Prašau Tamstų paskelbti 
laikraštyje “Laisvė” šiuos 
mano žodžius:

United Nations Women’s 
Guild Manhattano skyriaus 
ir savo pačios vardu reiškiu 
didžiausią padėką Ievai MI- 
ZARIENEI, Pranei LA
PIENEI, Ilzei BIMBIENEI 
ir Nelei VENTIENEI, pa
skolinusioms mums savo 
puikias gintaro dirbinių, 
lietuviškų juostų bei audi
nių ir kitų taikomojo meno 
kūrinių kolekcijas, kurios 
buvo pademonstruotos š. m. 
balandžio, 9 d. United Na
tions Women’s Guild susi
rinkime.

Dėkoju taip pait, deja, iš
vykusiai į gimtąjį kraštą 
Onutei ŽIUGŽDIĖNEI, sa
vo rankomis ir skoniu pa
dėjusiai šią parodą taip 
gražiai apiforminti, ir H. 
FEFERIENEI už jos gra
žią korespondenciją “Lais
vės” balandžio 16 d. nume
ryje.

Aš gavau ir tebegaunu 
atsiliepimus iš mūsų Drau
gijos narių ir svečių, nu
stebintų mūsų gintaro gro
žiu. Be aukščiau minėtų 
draugių pagalbos ši mūsų 
paroda niekad negalėtų bū
ti suruošta.

Irena Vladimirovienė
United Nations Women’s Guild 

Manhattan Group Pirmininke

Ką padarė “Tet”?

u z 
Toj i 

organizacija veikė 
da- 
sri- 
bi-

Kiek gyventojų Alžyre
l '

Alžyras.— Balandžio 4 d. 
sukako dveji metai nuo to 
laiko, kai nepriklausomame 
Alžyre prasidėjo pirmasis 
visuotinis gyventojų sura
šymas.

Laikraštis°El Mudžahid” 
šia proga paskelbė reporta
žą, kuriame praneša kai ku
riuos surašymo duomenis. 
Alžyre dabar gyvena 12, 
102,000 žmonių. 50,2 pro
cento — vyrai, ir 49,8 pro
cento moterys.

Arabų kalba šneka 81.5 
proc. gyventojų. Surašy
mo duomenimis, neraštin
gumo procentas vis dar di
delis. 74,6 procento asme
nų, vyresnių kaip 10 metų, 
yra neraštingi.

Vėl laiškas iš kelionės. Šį 
kartą rašau lėktuve, skris
damas iš Londonoi į Frank
furtą (Vakarų Vokietijoj). 
Esu pakeliui i Dovarą (Se
negalas, Afrikoje). Ten vėl 
dalyvausim Tarpparlamen
tinės sąjungos pavasari
niuose posėdžiuose., ,u

Ką tik išskridome iš Lon
dono, kur atskridome die
nos metu iš Maskvos. Lon
done išbuvome apie 7 va
landas. Kartu su TSRS pa
siuntiniu Smirnovskiu ir 
kitais pabuvome Britanijos 
parlamento rūmuose, ap
žiūrėjome šio miesto svar
besnes įžymybes. Jos 
buvo įdomios mūsų delega
cijos nariams, kurie buvo 
pirmą kartą Londone. Pa
pietavome pas mūsų šalies 
mąlonų pasiuntinį, kuris 
mus palydėjo į aerouostą.

Štai jau esame viršum 
Frankfurto, iš kur skubu 
išsiųsti šį laišką.

Labų dienų visiems Jums!
Justas Paleckis

Frankfurtas
1968. IV. 13.

Žodis “TET” iki šių laikų 
mums buvo negirdėtas, o 
jis sulošė didelį vaidmenį 
Vietnamo kare. “Tet” Nau
ji Metai, svarbiausia šven
tė Vietname.

Praeitą gruodžio mėnesį, 
belaukiant Naujų Metų 
(Tet), Šiaurės Vietnamas 
ir Nacionalinio Išsilaisvini
mo Frontas (Vietkongas) 
siūlė pertraukti mūšius 7 
dienoms. Bet Pietinio Viet
namo generolai ir mūsų 
karvedžiai sutiko pertrauk
ti mūšius tik 36 valandoms. 
Ir taip be aiškaus susita
rimo sulaukta švenčių.

Kodėl taip pasiliko? To
dėl, kad Pietiniame Vietna
me nėpastovios valdžios 
ir niekas negali duoti pa
tvarkymų, kurie visiems 
būtų privalomi. Kita “svar
bi” priežastis, kodėl neno
rėta pertraukti mūšius, tai 
kad kareivėliai nebūtų 
laisvi ir negalėtų išeiti ant 
“sausumos.” Tačiau aukš
tesnio rango karininkai ir 
visokio pavadinimo valdi
ninkėliai sau sprendė pra
leisti “Tet” labai iškilmin
gai, nes jie vienas kitam 
gyrėsi, kad jau ir karas 
visai arti prie laimėjimo, 
kad “Vietgonkas jau su
triuškintas.”

O čia ir amerikiečių do
lerių nestokoja. Reikia 
juos leisti pro pirštus. Ne
reikia gailėtis, nes visi val
dininkai jų turi gana: al
gos, papirkimai, nelegalus 
verslas ir tiesioginis apkro
vimas žmonių mokesčiais.

Sprendžiant pagal žinias 
ir pranešims, “Tet” buvo

apvaikščiotas taip bran^ 
džiai, kaip niekados pir
miau. Buržuazija ir kari- T 
ninkai uliojo per ištisą sa
vaitę.

Tačiau, kaip jau žinoma, 
iš 16,000,000 Pietų Viet
namo gyventojų arti 3,000,- 
000 yra išvietintų. Jų gy
venimas sugriautas. Jie su
kimšti koncentracijos sto
vyklose. Tarp jų plinta li
gos ir nešvara.

Liaudis žvelgė į tai ir 
nerimavo, ruošėsi. Kuomet 
buržuazija ir karininkai 
skendėjo alkoholyje, liau
dis “Tet” (Naujų Metų) 
naktį, 2-rą valandą, iššau
kė juos į kovą: užatakavo 
42 miestus kartu, puolė ka
rinius sandėlius, amunici
jos krovinius, kareivių įgu
las, orlaivių stotis ir visą~ 
kitą karinį įrengimą. k

Neužmiršo ir to naujo db> 
džiulio balto Amerikos am
basados namo, kurio pasta
tymas lėšavo daugiau kaip 
$2,000,000.

Sunaikinti sandėliai, ku
riuose buvo sukrauta visa 
karinė manta, kurią Ame
rikos laivai ir orlaiviai be 
pertraukos ten gabeno. 
Sunaikinta šimtai karinių 
sunkvežimių, orlaivių, tan
kų ir sprogstančios medžia
gos.

Tas tikrai palaužė JAV 
ir Pietinio Vietnamo ka
ringumą. Tas liaudies ofen- 
syvas atėmė pasitikę j iihą, 
kad jie bent kada karą lai
mės.

Tas pakeitė ir mūsų pre
zidento nusistatymą: , jis 
jau sutinka “kalbėtis.”

_________Dzūkelis

PRAŽUVĘS DVARAS■ 4
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Maskva. *• Kijeve mirė 
Ęoris Letošinskis, 73 metų 
amžiaus. Jis buvo pagarsė
jęs kompozitorius visoje 
Tarybų Sąjungoje,

Jis yra sukūręs keletą 
simfonijų, “Slavų Koncer
to”, muziką operoms “Ta
ras Bulba”, “Taras Ševčen- 
ko” ir “Romeo ir Juliet”.

KLAIDOS PATAISYMAS
“Laisvės”' balandžio 19 d. 

laidoje, parašas po Roches
ter; N, Y., korespondencija 
per klaidą surinktas R. Ba-» 
ranatiskas, o turėjo būti: 
R. Barauskas.

Naujame gyvenamajam 
rajone

' Panevėžys. — Pirmieji 
trys penkiaaukščiai namai 
pastatyti naujajame Tulpių 
mikrarajone, kuris išaugo 
vakariniame miesto pa
kraštyje. Juose apsigyvens 
180 panevėžiečių šeimų.

Kyla naujų riamų sienos. 
Dar šiame penkmetyje čia 
bus pastatyta 66 tūkstan
čiai kvadratinių metrų gy
venamojo ploto, du vaikų 
darželiai -lopšeliai, prekybi
nis-visuom e n i n i s centras, 
vidurinė mokyklai Papuoš 
trys dvylikos aukštų gyve
namieji namai.

Daktatų streikas Italijoje
Roma.— Apie 20,000 dak

tarų, dirbančių valdiškose 
ligoninėse, sustreikavo, rei
kalaudami didesnio atlygi
nimo, kuris nebuvo pakel
tas nuo 1966 metų.

Zubliškių dvaras, Gelvonų valsčius
Čia buvo žemės apie 300 Balys ir sesuo Felicia dirbo 

hektarų, buvo miškai trys, kumečiais, ordinarščikais. 
Eglynai, pušynai ir ąžuoly
nai.

Per pirmąjį pasaulinį ka
rą 1915 m. aš ganiau kar
ves. Tiesiai prie dirvos pri
jojo. prie manęs du vokie
čiai žvalgai ir išsiėmę- že
mėlapį klausia:

—Gielva, Gielva, Zubliš- 
ki?

—Taip, — sakau, — čia į 
kairę Gielvos dvarelis, o 
čia Zubliškiai.

—Ar rusų nėra? — vėl 
klausia jie.
' —Nėra, —sakau. — Va
kar buvo raiti, rodos, kazo
kai, bet jie išjojo toliau.

Jie kalbėjo vokiškai, bet 
aš supratau, kad minėjo 
rusus.

Taigi buvo daug trobesių, 
daug gyventojų, sodai, o 
dabar nieko nėra.

Nėra čia nei vieno trobe
sio, nei vieno žmogaus. Tik 
vienas didelis medis guoba 
pasilikęs kaip liudininkas ir 
aš čia toli nuo jų.

Zubliškių dvaro navinin
kas ponas Telšauskas, jo 
žmona, duktė Olga ir sū
nus Dzimukas gyveno čia.

Mielas skaitytojau. Jeigu 
jaunas esi, tai nežinosi, kad 
čia visi miškai jau ne tie, 
kurie kada buvo. Dabar už
augo nauja žmonių karta 
ir nauji miškai. -

Prieš pusę amžiaus ponas 
Telšauskas pardavė miškus. 
Pirkliai iškirto ir išvežė.
Tenai buvo skinymai, atža
lynas. Augo žemuogės ir 
avietės.

Aš čia tarnavau pieme
niu, ganiau būrelį karvių ir 
avių.

Tėvas Mykolas, moti
na Liuda, broliai Jonas ir

Antras kumetis buvo Ja- 
sionis (Čivylius) su gausia 
šeima. Vienas iš jų šeimos 
Jasionis dabar dirba Bogai- 
laviškių kolūkio pirminin
ku. Kitas Jasionis žuvo au
to avarijoj Kriuštėnuose 
netoli Ukmergės.

Zubliškių dvarelyje pona
vo, taip sakant, nėjo į lau
kų darbtfš Gricius Ignas ir 
Gricius Tamošius. Gali bū
ti jie nuomojo dvarelį ar 
kaip, neatmenu.

Tuose skinymuose uogau
ti apylinkės gyvent o j a m s 
draudė. Ponia Telšauskie- 
nė su šeima vaikė žmones, y 
atiminėjo arba išbarstyda-* 
vo avietes. » ,

Tu moj sad, von von wy- 
chocie! — rėkaudavo ji. 
' Mes su šeima gyvenom 
mažoje dūminėje trobelėje 
tenai prie kelio, prie miš
ko.

Jasionis gyveno pirtyje 
prie mažo upelio.
• Čia mūsų parduotos va-

Šiais laikais daug dvarų 
pranyko, pasikeitė. Juose 
gyvena kiti žmonės, kita 
tvarka, darbai ir paskirtis. 
Tačiau kad gyvenama vieta 
išnyktų iš žemėlapio, iš vi
sų sąrašų, tai jau retas atsi
tikimas.

Aš neklausiau žmonių, 
kur dingo, gal per karą su
degė ar kaip tenai buvo.'

Vikt. Tatarelis

Mirė1 aktorė Fay Bainter
Hollywood, Calif. — Mirė 

pasižymėjusi aktorė Fay^ 
Bainter, 74 metų amžiaus. 
Už pavyzdingus vaidinimus, 
ji buvo gavusi dvi Oscar 
premijas.

4
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LLD reikalai
Nei nejaučiau, kad tiek 

klaiko prabėgo nuo mano 
^paskutinio rašto LLD Cent

ro reikalais. Atsiprašau 
narių, kad nuo sausio 30 d. 
nematėte pranešimų. Ban
dysiu pasitaisyti.

Aukų gavome per šį laU 
kotarpį sekamai:

Stambiausia auka nuo 45 
kp. St. Petersburge, Fla.L 
per sekretorių J. J. Šoliū- 
ną — $500; nuo 78 kp., Yu 
caipa, Calif., per J. Alvi
na—$50.

Po $25 — Montrealio, Ka
nados, LLD kuopa per L. 
Kisielių atminimui Rojaus 
Mizaros; J. Stanelis, Short 
Hills, N. J. atminimui mi
rusios žmonos Onos.

Juozas Mikuckis, Balti
more, Md., atminimui Ro- 
jaus Mizaros, aukojo $20. 

1 19 kp. Chicago, Ill., per J. 
iVI. Kaminską: V. Yuden 
$5.00, Ona Michel $5, V. 
Rudaitis $3, J. M. Kamins
kas $2, po $1 A. Butrimas,
J. A. Budrys, P. Kazeliūnas 
ir P. Matūnas. Viso $19 - 
60.

39 kp. Scranton, Pa., per 
I. Klevinską: K. Galinau* - 
kas $5.80, kuopa $7.20, K. 
Genys $3 ir B. Tuškys $2. 
Viso $18.

Juozas Dainius, 1 kuopo 
narys, Three Bridges, N. J 
$10.75. .

74 kp. New Kensingtor, 
Pa.: K. Thomas $3, S. Bija- 
vičia $4, A. Česnikienė $2. 
Viso prisiųsta per kuopos 
sekretorę K. Thomas $9.

Chas Jaselun, Clyde, Ca
nada, $8; V ir V. Bunka , 
Jamaica, N. Y., $5; S. F. 
.Smith, Los Angeles. Ca - 
iif., $5; J. Bardy, Tinley 
Park, Ill.,t $3; J. Kuničkas 

-40er J. Stanelį 5 kp. sekre
torių Newark, N. J., $3; 
Andrius Vinaitis per b . 
Astrauskienę 52 kp., Det
roit, $3.

94 kp. Kenosha, Wis., per 
M. Veprauską; Joe Baubo- 
nis $5 ir Joseph Mitchell 
$3. Viso $8.

20 kp. Binghamton, N. 
Y. per Oną Wellus: po $1 
M. Kazlauskienė, N. Yudy, 
M. Lynn ir Ona Wellus. Vi
so $4.

Po $2: J. J. Mockaiti 
Bridgeport, Conn.; V. V f; 
Smith, Atikokan, Canada;
K. Grygalionis, No. Attls- 
boro, Mass.; Adomas Čepu
lis, Maspeth, N. Y.

E. Motuzienė, Shenai- 
doah, Pa. $1.50.

. Po $1: Peter J. Ande

s

s

Po $1: Peter J. Ander
sson, Webster, N. Y.; John 
Anglis, Lowell, Mass, (p jr 
S. Rainarda): B. Baleiš: s,S’. Rainardą); B. Baleiš: 
Valley Stream, N. Y.; 
Bačėnas, Bexley, Ohi 
Jurgis Šidlauskas, Yucaip 
Calif. ( per J. A1 v i n ą ). 
Smulkių 50 c.

Jau pilnai užsimokėjusių 
narines duokles kuopų turi
me 18. Įeina sekamos ku 
pos: 9 kp. Norwood, Mass.; 
29 kp. Rockford, Ill.; 39 
kp. Scranton, Pa.; 50 k p. 
Roche ster, N. Y.; 63 kp. 
Bridgeport, Conn.; 74 k 
New Kensington, Pa.; y7 
kp. Cliffside, N. J.; 78 k p.

* Yucaipa, Calif 84 kp. Pa
terson, N. J.; 91 kp. Phoe
nix, Arizona; 94 kp. K* 

^nosha, Wis.; 136 kp. Kear
ny, N. J.; 153 k p. San 
Francisco, Calif.; 187 k p.

198 kp.

a

0-

p-

e-

“Taip, as komunistas!”

kp. Chicago, Ill. 
Oakland, Calif.; 

^Bayonne, N. J.;
Ludington, Mich

Naujų narių gavome nuo

praėjusio pranešimo seka
mai: 1 kp. Brooklyn, N. Y:. 
2; 9 kp. Norwood, Mass., 1; 
10 kp., Philadelphia, Pa., 2; 
29 kp. Rockford, Ill. 3; 45 
kp., St. Petersburg Fla. 4; 
52 kp., Detroit, Mich. $3; 
63 kp., Bridgeport, Conn., 
1; 74 kp., New Kensington, 
Pa., 1; 75 kp. Miami, Fla., 
4; 78 kp. Yucaipa, Calif., 1; 
81 kp. (Moterų Klubas), 
Ozone Park, N. Y., 1; 110 
kp., Rochester, N. Y., 1; 
136 kp. Kearny, N. J., 1; 
185 kp., Ozone Park, N. Y. 
1; 198 kp. Oakland, Calif. 
2.

Knygos už praėjusius me
tus turėjo pagelbėti kuopų 
sekreto r i a m s iškolektuot 
duokles už 1967 metus. Šie 
metai irgi atrodo bus geri, 
nes jau užsakytos dvi kny
gos: J. Gasiūno “Mano De
šimtmečiai Amerikoje” ir 
M. Meškauskienė “Atsimi
ntai.” Nariai turėtų pasi
skubinti su 1 9 6 8 metų 
duoklėmis.

Ieva Mizarienė, 
Centro sekretorė

200,000 lankytojų
Trakai.— 203 tūkstančiai 

žmonių — rekordinis lan
ky to jų skaičius jubilieji
niais metais pabuvojo Tra
kų pilyje ir jos - muziejuje. 
Nemaža, jų dalis — turistai

Bronių Žekonį,
Paskutinėmis hitlerinių 

grobikų okupacijos dieno
mis IX forte ant suplėku
sios sienos išliko pieštuku 
užrašyti žodžiai: “Br. Že
konis, Kėdainiai, 1944. VII. 
8... 39... ” Tai buvo žo
džiai prieš mirtį.

Man, taip iš arti pažino
jusiam menininką-komunis- 
tą Bronių Žekonį, nesinori 
tikėti, kad jo nėra gyvųjų 
tarpe. Rodos, stovi jis prieš 
mane kaip Šimonių miškų 
ąžuoliukas — gražiai nuau
gęs, tiesus, nė kiek nelink
telėjęs ūgiu, širdimi ir sa
vo įsitikinimais. f

Tebematau l
Matau jį ties vieškeliu Ši

monių miške, saulėtą popie
tę. Laisvai atmesta galva 
mėlyno dangaus fone, 
minkštas kviečio spalvos 
garbanas kedena vėjas. 
Bronius pakelia šiaudą nuo 
žemės ir atsišlieja prie 
liaunos pušaitės. Kramty
damas ruginį šiaudą, stebi 
ežero mėlynumo akimis jam 
vienam žinoma reiškinį.

J

Matyt, Jaukia. Taip, ma
nęs laukia. Partija 1935 
metais mums pavedė patik
rinti, Kupiškio, Skapiškio, 
Šimonių partinių organiza
cijų darbą ir padėti joms 
pasipuošti plakatais ir šū
kiais Gegužės Pirmosios iš
vakarėse.

menininką-revoliucionierių, prisiminus
gražiai piešė akvarele. Iš 
kur kaimo berniokas turi 
tokį skonį — stebėjosi visi.

— Lik sveika, sesut, tu 
moteris, ūkelis tau. Dirbti 
pas raudonžandžius buožes 
nebenoriu. Pasimokysiu— 
padėsiu, — kalbėjo Bronius 
seseriai. O toji pakinkė 
sartį ir nuvežė brolį į sto
tį. Jis važiavo į Kauno me
no mokyklą. -

Egzaminus laikėm sy
kiu. Išlaikėm.

Visi jį mylėjo
Mylėjo jį visi. Su niekuo 

nesipyko, buvo tiesus. Ne
mokėjo apsimesti, veidmai
niauti. Mokėsi gerai ir 
rimtai. Mėgo tapybą, bet 
studijavo grafiką. Norint 
mokytis meno mokykloje, 
anksčiau reikėjo baigti šo
ferių, buhalterių ar kitus 
kokius kursus, kad turėtum 
iš ko gyventi. Badavome, 
skurdome, blogai atrodėme, 
bet daug dirbome.

... Bronius apsig y v e n o 
“Žiburėlio” bend r a b u t y . 
“žiburėlio” “žemuose rū
muose” gyveno “plebsas”— 
technikai, humanitarai ir 
meno mokyklos studentai. 
Čia nebuvo jokių patogumų 
be malkų, elektros ir dažnų 
žvalgybos vizitų. Šioje 
“oranžerijoje” gyveno daug 
puikių vyrų. Čia Petras 
Cvirka atlaikė savo “Pir-

iš broliškų respublikų ir 
užsienio.

Pagal visasąjunginės ap
žiūros, skirtos Spalio 50- 
mečiui, rezultatus muziejui 
paskirtas trečiojo laipsnio 
diplomas, o respublikinės 
reikšmės muziejų tarpe jis 
užėmę pirmąją vietą. Lietu
voje. ' • ‘ ‘ * ;■

Muziejaus darbuotojų ini- 
cityva čia buvo surengta 
pirmoji pokario metais 
mokslinė konferencija Tra
kų pilies ir Trakų miesto is
torijos klausimais. Paruoš
ta eilė mokslinių darbų 
apie rajono darbo žmonių 
kovą už Tarybų valdžią. 
Šia tema įrengtos naujos 
ekspozicijos, prganizu o t o s 
kilnojamos parodos.

—Šiemet, — papasakojo 
ELTOS korespondentui mu
ziejaus direktorė I. Misiū
nienė,—mūsų muziejus pa
sipildys naujais ekspona
tais, skirtais Tarybų val
džios Lietuvoje 50-mečiui, 
bus organizuota kilnojamo
ji paroda apie rajono kul
tūrinius paminklus.

O, kaip nuoširdžiai jis 
juokdavosi! Kaip vaikas. 
Kikeno rankom mosuoda
mas, katučių plodamas, pa
sišokėdamas, gatavas griūt 
ir voliotis iš džiaugsmo. Jo 
sveiką atvirą veidą užbaigė 
gražus, nedidelis, energin
gas, kiek sma.iliokas, auksi
niais plaukeliais apšerkšno-. 
tas smakras. Atvira, aukš
ta, plati ir stati kakta...

Vaikas-menininkas
Gimė Bronius 1011 metų

vasario 17 d. Juodžiūnų so
džiuje, Šimonių valsčiuje. 
Tėvas tarnavo dvare, 
sitaupė grašį ir r 
sklypelį žemės. Du 
liai pelkių, kalnelis, upelis, 
beržynėlis. Dirbo, 
nuo ankstaus ryto 
lauš vakaro ir užsipliekė. 
Per anksti šaltoj on
atgulė. Motina buvo labai 
švelni moteris. Gi 
džiova numarino, 
svetimų rankų pal 
niuką.

Broniukas 1 a b 
piešti. Prisimenu,

Su- 
usipirko 
trečda-

pliekėsi 
lig vė-

žemelėn

’eit ir ją 
ir ant 

iko Bro-

a i mėgo 
jis labai

ST. PETERSBURG, FLA

MIRUS

Clara Stasiulienei
Mirus mūsų gerai draugei Clarai, reiškiame 

giliausią užuojautą jos šeimai, dukroms, sūnui 
ir anūkams, giminėms ir pažįstamiems. Neteko
me geros motinos bei draugės.

A. A. Jociai .
J. H. Sholunai
F. Skleris
J. Ragauskas
F. M. Lideikiai
V. Loppato
J. O. Rubai
J. M. Milleriai
J. A. Puišiai
G. J. Gendrėnai
N. Lenigan
Chas. A. Sholiunai
A. Pakalniškienė

K. Pakšienė
V. M. Vilkau
J. P. Semenaį
J. E. Dovido
J. O. Palioniki
A. M. Raškau

J P. Pučkorius
F. A. Kalantai
J. J. White
J. P. Stancil
M. Klishus
B. Jankauski
V. E. Valley

:skai

niai

skai

tai

mąsias mišias,” Jonas Šim
kus rašytoju tapo, čia aš, 
susipažinęs su Vytautu 
Montvila, gavau užsakymą 
padaryti viršelį jo verstai 
M. Gorkio “Motinai.” Čia 
buvo aptartas ne vienas 
“Šluotos” numeris, ne vie
na dienos aktualija.

f . . •/ .11 ■ . • • .

Mokytis buvo sunku
Meno mokykloje tuomet 

augino “tautišką stilių.” 
Kopijavimas ir plagijavi
mas iš užsienio žurnalų bu
vo valdžios, visuomenės ir 
mokytojų proteguojamas.

Sunku buvo gabiam ir 
biednam mokytis. Susitiko
me visi, ilgai tarėmės ir pa
galiau nutarėm organizuoti 
revoliucinių menininkų kuo
pelę. Mūsų tarpe buvo Pet
ras Vaivada, Vytautas Mac
kevičius ir kiti. Palaikėme 
ryšius ir su Stepu Žuku’

Mūsų kuopelei augti pa
dėjo drg. V. Niunka. Jis 
būdavo dažnas svečias kuo
pelės posėdžiuose.

1933 metais viename mū
sų kuopelės posėdy J. Vinic
kas (tuomet jis buvo LKP 
Kauno rajono komiteto sek
retoriumi) komiteto vardu 
pasiūlė apsvarstyti klausi
mą apie legalaus darbo ga
limybes meno mokykloje. 
Tai apsvarsčius, prieš mū
sų akis išryškėjo konkretus 
planas: sudaužyti “Trijų 
tulpių” organizaciją, perim
ti jos vadovybę į savo ran
kas ir reorganizavus duoti 
jai kitą reikiamos veiklos 
kryptį. Padarėm, kaip bu
vom nutarę. Broniui atite
ko atsakingos valdybos ka
sininko pareigos.

Leidžiame “šluotą”
Revoliucinių menin inkų 

kuopelė nutarė leisti savo 
organą. S. Žukas pasiūlė jį 
pavadinti “Šluota.” Tai vi
siems patiko, o Broniui ypač 
—jis vis linksniavo “šluota- 
la, šluotala”...

Paruošėm ir išleidom pir
mą numerį. Jis buvo iš lino 
graviūrų. Spausdinome abu 
su Bronium grafikos studi
joje.

Vėliau, 1934 metais, su
galvojome išleisti 1 ę g a 1 ų 
meno žurnalą—naujos “Tri
jų tulpių” organizacijos or
ganą. Pavadinome “žings
niu.” Jame dalyvavo 13 
žmonių. Norėjome parodyti 
meninėmis priemonėmis so
cialinį turinį. Bronius buvo 
žurnalo siela. Davė net 4 
darbus, ragino dalyvauti ki
tus, pats spausdino, padėjo 
Stasiui Vaitkui daryti ta
pybos darbų nuotraukas.

Menas—kovos ’ ginklas
Po mėnesio, 1934 m. liepos 

10 dieną, mes jau išleidome 
antrą numerį “Šluotos” 
“naujame kostiume” — 
rotatorium dideliu tiražu. 
Bronius visą savo aistrą 
mobilizuoja, šiam darbui. 
Daro viršelį, vaizduodamas 
darbininką, šluojantį visokį 
fašistinį smetoninį šlamštą. 
Šiame numeryje, kaip ir vė
lesniuose, daug jo piešinių.

Kitame savo darbe jis 
vaizdžiai, lakoniškai piešia 
ginklų fabrikantus, parodo 
tikrąją savanorių būklę. 
Kaukolių krūvai pavadintas 
“Paminklas žuvusiems už 
buržujų ir kunigų laisvę,” po 
juo apačioje kitas, nupieš
tas keliais štrichais,, vaizde
lis: darbininkas vėliavos ko
tu nutraukęs fabrikantą lyg 
atidengia liauja karo kurs
tytojų planus iš vienos pu
sės, ir iš kitos—vėliavą su 
užrašu “Visų šalių proleta
rai, vienykitės!” horizonte 
rodo didžiulę Naujo Ryto 
saulę, kurios fone “TSRS” 
su jos pirmagimių Kuzbaso, 
Magnitkos, Dnieprogeso si
luetais. Trečias Broniaus 
piešinys pasakoja apie 
“Kraugerio Smetonėlės ka
ralystę.”

Tai ne “Kuntaplio” ar 
“Vapsvos” karikatūros, ne 
tie satyriniai piešiniai, su 
kuriais taikstėsi buržuazinė 
spauda savo periodikoje. 
Tai bolševikinis teismas, tai 
šmaikštus botagas fašisti
niam veikėjui.

Jo meilė liaudies menui
Bronius labai mėgo liau

dies meną. Rinko dainas, 
pasakas ir kitą medžiagą. 
Daug keliavo, dalyvavo et
nografinėse ekspedicijo s e. 
Visa jų grupė: Bronius, 
Vytautas Jurkūnas, Vaclo
vas Kosciuška atliko daug 
kruopščių ir puikių etno
grafinių piešinių.

Badauti įgriso. 1936 me
tais Bronius palieka meno 
mokyklą ir eina į Darbo 
biržą. Iliustracijų ir virše
lių jis nemėgo. Kūryboje 
buvo labai savitas, origina
lus ir buržuazijos sąlygo
mis iš jos duonos negalėjo 
valgyti.

Pagaliau Lietuvoje Tary
bų valdžia! Bronius atsi
duoda visuomeniniam dar
bui. Dirba Kariuomenės 
štabe, Politinėje valdyboje, 
karo muziejaus politvado- 
vu, o vėliau ir direktorium.

Tuomet jis daug mokėsi 
ir skaitė, atkuto, atgijo, pa
gyvėjo.

Budelių rankose
Užpuolus hitler i n i a m s 

grobikams mūsų kraštą, 
Bronius nespėjo pasitraukti 
į Tarybų Sąjungos gilumą.

“... jau mėnuo laiko, kaip 
esu areštuotas ir dabar gy
venu Kauno SDK (1944. V. 
21),” — rašė Bronius savo 
giminėms 1944 metais.

Draugai ir artimieji ban
do jį gelbėti. Nesėkmingai. 
Broniaus sveikata palūžta. 
Jį kankina džiova. Tačiau 
Bronius atsisako advokato 
paslaugų. Tardomas jis ne- 
sigina: “Taip, aš komunis-

Klaipėdos padangėj
(Specialiai “Laisvei”)

1) Saviveiklos apžiūra
Balandžio mėnesį, kaip 

kasmet, Klaipėdoje vyksta 
meno saviveiklos kolektyvų 
apžiūra. Joje pasirodo ke
lios dešimtys šokių ratelių, 
dūdų orkestrų, džiazų, cho
rų, dramos kolektyvų ir t.t.

Apžiūros tikslas — patik
rint meninį saviveiklos lygį, 
išaiškinti stipriausius ko
lektyvus, kurie paskui galė
tų atstovauti Klaipėdai.

Jau įvyko durų orkestrų 
ir džiazų peržiūra. Iš dūdų 
orkestrų geriausiu pripa
žintas “Trinyčių” fabriko 
orkestras (vadovas A. Duo- 
bys). Iš džiazų du yra ly
giagrečiai. Abu paskelbti 
nugalėtojais. Tai jūrų pre
kybos uosto kultūros rūmų 
(vadovas A. Baltinas) ir 
statybininkų klubo (vado
vas A. Kareckas) džiazai.

2) Literatų susitikimas
su darbininkais

Aklųjų draugijos gamybi
nio kombinato darbininkai 
i svečius pasikvietė miesto 
literatus, savo kūrybą 
spausdinančius “Gintaro 
lašuose” (kurių išėjo jau 6 
numeriai).

Kombinato klube įvyko 
susitikimas. Pas akluosius 
atėjo Ona Dovidavičiūtė, 
Petras Vaičaitis, Jonas Kan
tautas, Algirdas Pateckas.

Ona Dovidaičiūtė, moky
toja iš Juodkrantės, rašo 
lyrinius eilėraščius apie Ne
ringą ir Pamarį, inžinie
rius Petras Vaičaitis—apie 
tėviškę. Jonas Kantautas— 
šturmanas, tad jo poezijo
je šalia aktualių gyvenimo 
problemų daug eilių apie 
jūra.

Darbininkai nuoširdžiai 
oloio poetams.

Šių eilučių autorius skaitė 
savo novele ir pasakojo 
i snūdžius iš kelionės po 
Prancūziją.

Labai nuoširdžius eilėraš
čius skaitė aklųjų kombina
to darbininkas A. Andri
jauskas.

Darbininkai apdovanojo 
literatus gėlėmis ir knygo
mis anie LTSR Aklųjų 
draugijos veiklą.

3) Metalo darbų paroda
Kraštotyros muzi e j u j e 

veikia dailininko Petro Bal
čiaus darbų paroda.

Jaunas menininkas (gim. 
1938 m), eksponuoja labai 
įdomius darbus. Visi jie 
charakteringi subtiliu sko
niu.

Lankytojai geriausiai at
siliepia apie šaunius papuo
šalus moterims. P. Balčiaus 
suvenyrai buvo atžymėti 
respublikiniame konkur s e . 
Labai originalios žvakidės.

Visai neseniai dailininkas 
pradėjo kalti bareljefus me
tale. bet ir šios rūšies dar
bų jau yra gerų.

4) Keliavo po Vengriją
Iš kelionės po Vengrijos 

Liaudies Respubliką grįžo

tas!” Sprendimas aiškus— 
liepos mėnesį Bronius jau 
IX porte...

Poeto Vytauto Montvilos, 
dailininko Broniaus Žeko- 
nio, kaip ir daugelio mūsų 
tautos sūnų ir dukrų pele
nai išvėtyti po plačiąją Lie
tuvos žemelę. Abiejų kapai 
nežinomi. Abu jie rado 
prieglobstį bendrame Bro
lių kape. Abiems pamink
las — visos tautos meilė, 
pagarba, šlovė ir amžinaš 
prisiminimas.

B. Motuzą

miesto kultūros darbuoto - 
jai: Ignas Ruginis, vykdo
mojo komiteto pirmininko 
pavaduot o j a s , ir Regina 
Šulskytė, kultūros skyriaus 
vyr. buhalterė.

Po Vengriją jie keliavo 
kartu su mūsų respubli
kos kultūros darbuotojų 
grupe.

Sakosi pamatę daug įdo
maus ir nemaža gerų daly
kų, kuriuos galima pritai
kyti ir mūsuose.

5) Vydūno minėjimas
Rašau apie jį, ką tik jam 

pasibaigus. Praėjo labai 
nuoširdžiai. Dalyvauti ja
me atvyko senieji klaipėdiš
kiai, Klaipėdos literatai. 
Pranešimą apie Vydūno 
kūrybą perskaitė Vytautas 
Kotleris. Kalbėjo klaipėdie
čiai: Salys Šemerys-Šme- 
rauskas, Ema Buksnovičiū- 
tė, Marija Staulevičienė, 
Kazys Ponatinas. Respubli
kinių knygų rūmų darbuo
toja Aurelija Robačiaus- 
kaitė kalbėjo apie Vydūno 
filosofijos vertinimą, nuro
dydama teigiamas mintis 
apie žmogiškojo “aš” pasi
reiškimą per savo tautą.

S. Šimkaus v. muzikos 
mokyklos dėstytojų trio: 
Genė Gokaitė, Aldona Kve- 
daraitė, Nijolė Mameliškie- 
nė — padainavo dainas iš 
Vydūno įkurtos Tilžės gie
dotojų draugijos repertua
ro: “Prie lopšelio,” “Tėvy
nė”, “Pasiraginimas”, “Kū
dikio dienos.” Dėstytojo K. 
Biliūno klasės moksleivis 
Jonas Urbonas birbyne pa
grojo, S. Milteniui prita
riant, ‘Lietuva brangi,” 
“Siuntė mane motinėlė,” 
Vydūno harmonizuotą liau
dies dainą “Trijų seselių.”

Aktoriai Angelė Petkevi
čienė ir Balys Barauskas 
skaitė Vydūno kūrinių iš
traukas. S. Miltenis pagro
jo savo preliudus. Miesto 
poetai. J. Kantautas, A. Na
vickas, P. Vaičaitis paskai
tė savo eilėraščių.

Salė, kur vyko minėjimas, 
buvo papuošta liaudies 
meistro Edvardo J onušo 
nutapytu Vydūno portretu. 
Portretas laikomas labai 
vykusiu. Dailininkui pavy
ko atskleisti šio žmogaus 
kilnumą ir liepsningumą.

i i ■■■■■ i ■■■■■■■■

Seniausia vaistinė
Kelmė. — Šimto metų su

kaktį pažymi viena seniau
sių respu b 1 i k o j e Kelmės 
vaistinė. Tai nemaža far
macinė įstaiga, aprūpinta 
šiuolaikiniais įrengimais ir 
kvalifikuotais specialistais. 
Dabar čia dirba dvylika 
specialistų.

— Mūsų kolektyvas,—pa
sakoja vaistinės valdytoja 
K. Navickaitė, — teikia vi
sokeriopą pagalbą pen
kioms rajono kaimo vaisti
nėms ir dvidešimčiai punk
tų. Medikamentais aprūpi
name 175 lovų centrinę ra
jono ligoninę, poliklinikas 
ir 10 felčerinių-akušerinių 
punktų. Daug kelmiečių ir 
iš kitur atvykusių taria 
nuo š i r d ž i u s padėkos žo
džius mūsų veteranėms — 
provizoriaus padėjėjai A. 
Biržėnienei, asistentei A. 
Stanevičienei, jaunoms pro
vizorėms B. Valantinaitei, 
D. Markeliūnaitei ir ki-. 
toms.

Boston. — Artistai, ko
voja prieš karą ir rasizmą, 
ruošia įvairią parodą gegu- 
žės 10-15. Informacijoms 
galima pašaukti 262-3966.
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V. BOVINAS

Jovaras - Liaudies Vargo Poetas
1967 metais Lietuvoje mirė poetas Jo

varas. Tikras poeto vardas ir pavardė— 
Jis gimė 1880 me

lų apskrityje, 
mtines žemės, 
minėje pirkio-

Jonas Krikščiūnas.
tais Kalniškių kaime, Šiau 
Jo tėvai turėjo tik tris deš: 
Busimasis poetas augo dū 
je. Jo tėvas, Juozas Krikščiūnas, buvo 
raštingas, bet Jonuką tik ; 
skaityti ir rašyti. Leisti j 
nuką, tėvas neįstengė. Joi 
kystėje turėjo dirbti dėl “c
Vėliau pats poetas apie save mums pa
rašė sekamai:

pats pramokė 
mokyklą Jon
iukas dar vai- 
uonos mūsų.”

Paaugus reikėjo jau piemeniu būti
Ir karšty, ir šalty kentėti 
O algą tėvam atiduot. . .
Vėliau jau reikėjo prie žagrės pristoti 
Ir arklius ganyti, naktigonei! joti, 
Beganant liūdnai padainuc

ir džiūti,

ti. . .

Ir gaisras pakilo plačiai...
Dar pragaras dega ten, žemės dt
Dar siunta “piktieji svečiai”...
Dar žemė liepsnoja, 
Gyvybę aukoja...
Aušra apsiliejo krauju. '

Ir todėl, kad
Pasaulis pasenęs,
Daug amžių gyvenęs, 
Jau dengiasi rūbu nauju.
Taip Jovaro poezijoj suskambėjo 1905 

metų revoliucija. Ji užsidegė, bet dar 
nelaimėta. O kai “pasaulis pasenę “ 
grius, tai ir—

Pelėdos, apuokai nežino, kur lėkt
Jie bijo skaistumo šviesos.
Didžiai išsigandę, jie pradeda rėk;, 
Jie trokšta per amžius tamsos. ..

gne,

s” su-

LAlSVt Antradienis, Balandžio (April) 23, 1968 v

o nepaprastųJonas Krikščiūnas buv 
gabumų jaunuolis. Jo tė^as buvo ano 
meto (spaudos draudimo) knygos platin
tojas. Kai poetas augo, į Lietuvą laik-

Kai į Krikš-

Jovaro poezijoj “pelėdos, apuok 
žino, kur lėkt,” suskambėjo dar piL^ — 
cialistinės Spalio Revoliucijos pergalę. 
Bet vėliau, revoliucijai laimėjus, 
metais jie bėgo iš Rusijos, o 19? 
tais—“rėkė ir lėkė” iš Lietuvos. J 
tuos “ 
tojais.”

Jovaras revoliuciją suvokė ne kaip vie
nos valdžios pakeitimą kita, bet kaip so
cialinės santvarkos perversmą. Eilėraš
tyje “Aušra prieš dieną” poetas su “per
kūnija” žadino liaudį į revoliucinę veik- 
lą:

Stipresnis perkūnas smarkiau dar 
Tekėjimo saulės nelauks.
Ir tinginius žmones pažadins, sukbls
Į darbo verpetą įtrauks.

:ai ne- 
ieš so-

1917 
.0 me- 
Dabar 

apuokus” mes vadiname “vaduo-

Eilėraštį poetas baigė kovos gaida. 
Suramintas “berželis,” išsakęs vargus, 
vėl nori “gyvent ir kbvot.” Jei šiuo ber
želiu poetas ramino ir ragino Lietuvos 
liaudį kovot, tai 1909 metais rašytame 
“Mielajam beržui” jis kalbėjo į draugus 
kovotojus, kad jie nekluptų reakcijos 
audroje, kad ir—

žaibai ąžuolynus trankys,
O audra lapus apdraskys,—
Tu, drauge, tada nedrebėk—
Prieš audrą, kaip uola, stovėk.
Į apdainuotas gėles, gamtos grožį, ir

gi įeina žmogaus nuotaikos, jo var-gai, 
meilė žmonijai. Eilėraštyje “Žibutė” po
etas švelniu tonu dainuoja:

žydėk, žibėk, žibute graži!
Nuliūdusią žemę lapeliais papuošk,— 
Nuvargusią liaudį žiedeliais paguosk.
Taip ir “Ankstyvoji gėlelė,” rašyta 

jau 1913 metais, lyg primena 1905 metų 
revoliucijos audras, kai reakcija trempė 
visas žmogaus teises, bet negalėjo užge
sinti liaudyje užsidegusios revoliucinės 
vilties. Poetas džiaugėsi:

etas, paveiktas naujos Tarybų Sąjungos 
socialistinės santvarkos, parašė eilėraštį 
“Plaukini,” kuriame jis rašė: ,

Naują žemę matom, 
Didį laivą statom; 
Plauksim į valstybę, 
Kur yra teisybė.

Bet poetas “naują žemę” matė Tarybų 
Sąjungoje, kad jos pavyzdžiu būtų nau
ja santvarka Lietuvoje, nes tik—

Per vargus ir kraują, 
Kursim būvį naują, 
Laimingesnę dalį.

veik-

subels,

raščius nešdavo “iš prūsų.
čiūnų namus ateidavo “dėcė” su knygo
mis, Jonukas ir pats užsigeidė rašyti. 
Dar nesuprasdamas eilėdaros ir kalbos 
gramatikos, 1897 .metais parašė pirmą 
eiliuotą dainušką ir pas
Vaišgantui, kuris redagavo klerikalinį 
“Tėvynės sargą.” Tuo metų Krikščiūnas 
jau rašinėjo korespondenci, 
nelius klerikalinei spaudai.

Poetas tikėjo, kad sužadinta, o 
zuota liaudis eis “sau teisių iškot. 
ir eilėraštyje “Broliai, į darbą,” jis

Išeikime žadinti brolių bailių,
Kurie dar tamsoj tebemiega,
Kurie dar vis bijo šviesos spindu
Kurie dar sapnuoja ir miega.
1906 metais, kai caro valdžia i

rgani- 
f’ Tad 
rašė:

iy>

1906 metais, kai caro valdžia ir bur
žuazinė reakcija slopino revoliucinį ju- 
rl ~ -i i w\ T/-\Trn n * 1 ~ ™X4- * i4g ^ĮĮ,

riarne

untė į Tilžę

as ir straips-

Krikščiūnas 
tu, kuris jau- 
o pažangiųjų

dėjimą, Jovaras parašė eilėraštį “Met _ 
sime meilės ir mokslo keliais,” kuri?“ 
karštai ragino nepasiduoti reakcijai:

Tegązdina žmones valdžia dragūnais, 
Tesiunta juodi slibinai...
Težudo, tebaudžia žiauriais siaubūnais...
Tešaudo jie mus nekaltai.
Jie liaudį tepuola piktai, šoviniais,— 
Mes eisime meilės ir mokslo keliaApie 1900 metus Jonas 

susitiko su Povilu Višinsk 
ną poetą įtraukė į to met 
rašytojų, inteligentų sueigas. Rašytojų 
vakarėliuose Krikščiūnas susitiko su Že
maite, Petkevičiūte, Kymar taite ir kitais. 
Čia Krikščiūnas girdėjo Vinco Mickevi
čiaus-Kapsuko ugningas 
prakalbas. Vėliau Višinskį 
čiūną eilėdaros, gramatik 
grožinės literatūros teori j o 
čiūnas susipažino ir su so 
ologija, pradėjo rašinėti 
spaudai. Po eilėraščiais Krikščiūnas pa
sirašydavo Jovaro slapyva

Kaip matome, poeto Jovaro mokslo 
“universitetai” buvo labai panašūs į dau
gelio lietuvių bemokslių, 
JAV. Ir kurie dideliu ryžtiu siekė moks
lo šviesos, suradę progas 
Viename eilėraštyje poetas

revoliucines 
5 mokė Krikš- 

<>s ir bendrai 
s. Čia Krikš- 
cialistine ide- 

socialistinei

rdžiu.

emigrantų į

,' prasilavino 
prisiminė:

Eilės beturčio, driskio valstiečio, 
Dar ypatingo ritino neturit... 
Paprasto kaimo tarme, š auliečio. 
Jūs nė archyve vietos neturit.
1905 metais Jovaras jau veikė revoliu

cijos judėjime. Savo apylinkėje jis pla
tino revoliucinius atsišaukimus. Namuo
se palaikė slaptą spaustuvėlę. O 1906 me
tais jaunas poetas išleido pirmą, Višins
kio redaguotą, eilėraščių rinkinėlį “ži
butė.”

eilėraščius Jo- 
etų revoliuci- 
aip pats auto- 

“širdžia

aras naudojo 
lėse ir daino-

Daugiausia ir geriausius 
varas parašė 1905-1907 n 
nio sąjūdžio laikotarpiu. K 
rius pabrėždavo, jo eilėraščiai 
rašyti,” piešianti vargdienių gyvenimą, 
jų jausmus. Gausiai Jo\ 
alegoriją, simboliką. Jo e
se aušros, audros, perkūnijos simboli
zuoja visuomeninius ar revoliucinius są
jūdžius. Gamta, gėlės, berželiai poeto ly
rikoje “kalba žmogaus balsu.

Jovaras karštai rėme 1905 metų revo
liucijos judėjimą ir lauke 
Eilėraštyje ”Jau aušta,” : 
metais, poetas sakė:

Užsidegė rytas raudona ugnia,

jos pergalės, 
rašytame 1905

is.

Reakcija veikė dviem frontais—gink
lu ir propaganda. Buržuazinė spauda ir 
bažnyčia gązdino liaudį “masonais 
‘šėtonais,” “cięilikais,” “bedieviais’ 
tais tuo metu madingais būdvar 
Jovaras atsakė:

Draugai, nebijokim! Jų rūmai iš ledo:
Sutirps, nė žymės jų neliks.
Jau saulė gyvenimui pamatus de
Jos vaisiai—darbai—mums patiks.
Nušvis visa žemė šviesos spinduliais.
Mes eisime meilės ir mokslo keliais.

» 
ir ki- 

džiais.

da,

i, kad 
kitas 
“mei- 
poeto

Poetui, žinoma, galima primest 
kovai prieš reakcijos ginklus ir 
žiaurias priemones jis siūlo tik 
lės ir mokslo kelius.” Bet esminė 
nuotaika — revoliucinė. Kaip jis pats
vėliau sakė, pridengta alegorijomis.

III
Nuslopinus 1905-19907 metų revoliuci

nį judėjimą, daug to meto pažangiųjų 
veikėjų bėgo į užsienius. Kiti išsiža
dėjo socialistinių idėjų ir nuėjo su re
akcija. Jovaras pasiliko Lietuvoje ir 
stovėjo socializmo pozicijose. Tuo metu
jam teko slapstytis ir kiek ataušti. Bet 
poetas rašė, kiek galėjo, ir lauke nau
jos revoliucijos audros.

Jovaras mėgo eilėraščius puošti gam
tos vaizdais. Berželis poeto lyrikoje 
piešiamas kaip žmogaus vargo ir ko
vos atstovas. 1906 metais poeto rašytas
eilėraštis “Ko liūdi, berželi” Lietuvoje bu
vo dainuojamas kaip liaudies liūdesys, 
kad revoliucija dar nebuvo laimėta. Po
etas dainavo:

Ko'liūdi, berželi, ko liūdi?
Ko verki, nuleidęs šakas?
Kam svyra žalieji lapeliai?
Kam varvini šaltas rasas?
Kitame posme poetas ramina berželį, 

kad vėl ateis “malonus vėjelis,” bus gra
žu. Tad: .

Neverk svyrūnėli baltasis,
Jau greitai saulute tekės.
Bus linksma, gražu ir malonu, 
Iš džiaugsmo lapeliai mirgės.

Nors vėjai šaltieji tau draskė lapus, 
Nors rytmečio šalnos tau rodė kapus,— 
Tu vis neatbojai,
Tik augai, lapojai
Ir paskleidei girioms kvapus.
Poetas primena, kad tą gėlelę “mynė 

pikti gyvuliai,” bet ji žydėjo “žiedeliais 
naujųjų laikų.” Skaitytojas suprato, kad 
Jovaro poezijoj “pikti gyvuliai,” arba 
“nauji laikai” — tai simboliai reakcijos 
siautėjimo ir liaudies atsparumo. Ta
me yra poeto didis nuopelnas, kad jis 
sugebėjo įdainuoti liaudies nuotaikas, 
sielvartus, kovas į gamtos peizažą. Jo 
poetikoj ir gėlelės sukelia opimistines 
nuotaikas. Kaip “Gėlei rožei” eilėraš
tyje poetas dainuoja:

Kad auštantis rytas,
Migla apdraikytas, 

j Su, rožęmis švinta,— '
Man akys nušvinta.

4 Oi rože, oi rože!—
‘ Aš myliu tą grožį.

Kad mirga lapeliai, 
i Kad linksta žiedeliai.

Beeiharit takeliais,
' Paliiiksinink žiedeliais, 

Į širdį vargingą 
Dėk meilę galingą.

IV
I

Tiesa, Jovaro lyrikoje yra ir pesimiz
mo. Kai kuriuose eilėraščiuose autorius 
reiškė savotišką beviltiškumą. Poetas 
guodėsi biednyste, sunkiu žemdirbio li
kimu. Kartais sau reiškė “prakeiktą li
kimą,” norėjo “gulėt grabuose” ir t. t. 
Bet didelėje gausoje poeto eilėraščių — 
bevilčių yra mažai.

Visuomeniško žanro eilėraščiuose Jo
varas puoselėjo revoliucinę idėją, apšvie- 
tą. Laikotarpiu 1905 metų revoliucinio 
sąjūdžio ir iki nepriklausomybės buržu
aziniai poetai, publicistai propagavo Lie
tuvai autonomiją ar nepriklausomą 
valstybę su karalium, Jovaras stovėjo už 
naują socialinę santvarką. Eilėraštyje 
“Pasakyk, Lietuva mylimoji” poetas 
rašė:

Ar ilgai čia nuskurę bežemiai
Varge prakaitą lies dėl smakų?
Ar ilgai skriaudžiami mažažemiai 
Nepažins savo priešų pirktų ?

Eilėraštyje “Kada, o kada?,” rašyta
me 1908 metais, poetas teigia, kad visą 
žmoniją gamta lygiai sukūrė, bet laimin
gi tik tie, kurie “spaudžia kitus.” Tad 
eilėraštį poetas baigia:

Kada, o kada mus saulė apšvies?
Ir laisvė kada mums ranką paduos?
Kai žmonės visus skriaudėjus nušluos, 
Tada žmonija save išvaduos. s
Jovaras sulaukė 1917 metų socialis

tinės revoliucijos, kurioje žmonės “visus 
skriaudikus nušlavė” Rusijoje. Poetas 
troško, kad ta revoliucija plistų ir Lietu
voje. Kai Lietuvą valdė buržuazija, jos 
liaudis kentė ir vargo. Pats poetas var
gą patyrė “ant savo kailio.” Lietuviška 
buržuazija neigė Jovaro raštus. Poeto 
organizuojamus savišvietos ratelius val
džia uždarinėjo.

Poetas Lietuvos liaudies laimingesnę 
ateitį mate tik socialistinėje santvarko
je. 1921 metais jau tvirtėjo socialisti
nė Tarybų Sąjunga, o Lietuvoje revoliu
ciją slopino jaw lietuviška valdžia. Po

Tokia buvo Jovaro alegorija. “Per 
vargus ir kraują” iškovotą valstybę po
etas puošė rožėmis. Jis vaizdavosi, kad 
socializmo “laivas” nesustos, kol bus—

Ten, kur žydi rožės,
Ten, kur žiba grožis, 
Ten, kur dirba, veikia, 
Kad visi vartotų.

Eillėraščiu “Kelkimės” (irgi 1921 m.) 
Jovaras ragino Lietuvos jaunimą šū
kiais: “Kelkimės, šalį vaduokim,” mes
kite “apgaules” ir “monus,” įskelbė vie
nybę ir kovą:

Skelbkime liaudžiai lygybę, 
Kovą prieš turčių galybę. 
Tad visa pikta pražus, 
Darbo bus vaisius gražus.

Jovaras buvo ilgo amžiaus poetas. Jis 
savo “laivu” įplaukė į Lietuvos “naują 
žemę”—socialistinę santvarką. Tad Jo
varas matė, kaip jo vaizduojami “pelė
dos, apuokai” rėkė ir lėkė iš Lietuvos. 
Tarybų Lietuvoje Jovarais rado gražesnį 
ir laimingesnį gyvenimą. Jis buvo aprū
pintas didesne (senatvės pensija, galėjo 
kurti naujus eilėraščius be priedangų 
ir baimės.

Tarybų Lietuvoje, tuoj po Didžiojo 
Tėvynės karo, 1947 metais buvo išleis
tas didelis rinkinys poeto eilėraščių. 
Knygoje Jovaro “Eilės ir dainos” telpa 
86 poeto kūriniai. Knygoje randame J. 
Būtėno parašytą Jovaro biografiją ir 
poeto raštų bibliografiją. Vėliau sekė 
kiti poeto raštų leidiniai.

Į Lietuvos literatūros istoriją poetas 
Jovaras įeina kaip nusipelnęs liaudies 
vargo dainius. Poetas, išgyvenęs 87 me
tus, mirė 1967 metais.
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ŽEMĖS KELIONĖ 
žemės planeta nepaklydo, 
Erdvėj besukdama ratu, 
Apgaubė mus šviesiuoju šydu 
Sugrįžus saulė iš pietų.

Iki gegužės prikeliavom
, Su darbo įrankių našta,

Ir čia suruošėm šventę savo, 
Čia padainuosim su gamta!

Taikos pasaulis daug stipresnis, 
Pašalins karą, nuginkluos, 
Ir bus gyvenimas ramesnis, 
Linksmiau gegutė užkukuos!

Mūsų Gegužis tegyvuoja, 
Daug laimės neša dėl visų.
Tešviečia saulė Lietuvoje, 
Visiems gyventi bus šviesu!

Su švente žengiam į rytojų, 
Kilnios kūrybos ir vilties, 
Žemė gražesnė bus už rojų 
Naujoj gadynėj ateities.

Pasaulis vėliavas iškėlė, 
Gegužis šiandien ir rytoj, 
Drauge ir mūsų tėviškėlė 
Žygiuoja pergalių gretoj!

V. Tatarėlis 
Valkininkų geležinkelio stotis

Nuotraukoje: Janina Žigaitė (kairė
je) užrašo į magnetofono juostą daini
ninkių Elenos Krikščiūnienės ir Kazi- 
mieros Kašauskienės atliekamas seno
vines dainas.

Baltimore, Md.
Mūsų žinios

Surengtoje puotoje kovo^ 
31 d. paminint Juozų var*įp 
duves žmonių susirinko 
daugiau, negu buvo tikėta
si. Tai vis dėka mūsų kai
mynams, Philadelpijos apy
linkės draugams ir drau
gėms, už jų taip puikų pa- 
s i r o d y m ą baltimoriečių 
tarpe.

Džiugu buvo ir Vytautą 
ir jo žmoną Marytę matyti 
mūsų sueigoje.

Kiekvienas darbas reika
lauja pasišventimo ir aukų. 
Didžiausią darbo naštą pa
nešė d-gai J. J. Staniai ir 
J. F. Deltuvai.

Juk maistą gaminant rei
kia daug prie jo pridėti, 
kad jis skanus ir geras bū
tų. O tų “pridėčkų” mūsų 
gaspadinės niekados nes^ 
kaito savo išlaidomis, tafrh 
reikia pasakyti didelį ačiūr

Draugų Antanaičių šei
ma visados ateina su gar
džiais pyragais. E. Balsienė 
aukojo irgi pyragą. P. Pa- 
serskis didelį maišą iš Flo
ridos parvežtų grapefruits. 
Jaunoji Antanaitienė setą 
rankšluosčių.

Vytautas Zenkevičius ir 
Juozas Deltuva — bene jau
niausias ir vyriausias iš vi
sų dalyvių — šventė savo/ 
gimtadienio požymį. Jiems 
buvo įteikta vyno bonka ir 
py r a g a s sudainuojant il
gi a u s i ų ir laimingiausių 
metų draugams. Vienu žo
džiu, turėta gražus laiko
tarpis draugų ir draugių 
tarpe.

Mūsų duosnūs filadelfie- 
čiai aukomis labai gražiai 
parėmė Po $10 aukojo RX 
Merkys, A. Lipčius, J. A. 
Praeitis, F. Navardausi 
kas; po $7 Gužonienė ir E; 
Bekampienė; po $5 Ferge- 
ris, Šlajus, Gustaitienė, A. 
Bendradarbis, (Kazlauskie
nė, Grižiūnienė, Jablonskie
nė, Phillips, Černiauskienė, 
O. Žalnieraitienė, E. Turei- 
kienė, Raymond, J. Deltu
va, Kasparavičia ir A. Eke- 
vise; po $4 Vaišvilienė, M. 
Šilauskienė, Pečkių Šeima, 
Treinienė, Petraitienė, Bac- 
ky, Paloviai $8, Bražiai 8 
dol., P. Paserskis, A. Gar
cia, Mikušauskienė, V. Bal
čiūnas, A. Bowlen, Antana- 
vičiai, — 12 dol. (3 asme
nys), A. Žemaitis, V. ir M. 
Zenkevičiai — 8 dol., J. Sta
nys, O. Kučiauskaitė , E. 
Balsienė. J. Andiulienė pri
siuntė gražią vardinių at-, 
virutę su $2 auka.

Suplaukus gražiai sumai, 
pajamų, LLD 25-tos kp. su
si r i n k i m e paskirstyta: 
“Laisvei” $140, “Liaudies 
Balsui” $25, “Vilniai” $10, 
pasveikinti būsimą dienraš
tį “The Daily World” $15; 
Lietuvių Nacionalini Komi
tetui kovai prieš Fašizmą 
$5.

Tokiu būdu ne tik laikas 
praleista linksmoje nuo
taikoje, bet ir tikslui — 
spaudai paremti pasekmes 
geros.

Šių metų LLD 25-tos kp. 
valdybą sudaro* tie patys 
nariai, kurie ir per praei
tus keliatą metų dirbo ta
me darbe. Kp. pirm. J. Sta
nys, fin. sekretorius P. Pa
serskis, protokolų sekr. O. 
Kučiauskaitė, ižd. J. Deltu
va, “Laisvės” agentė J. Sta- 
n i e n ė, korespondentė O. 
Kučiauskaitė.

Tai tiek galima praneštr 
iš dabartinės veiklos mūsų 
mieste.

Kp. Korespondente
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New Jersey naujienos
Parengimai, mirimai 

ir kitkas
Balandžio 7 d. Harriso io 

lietuvių klube buvo surer 
ti pietūs. Juos rengė bei 
rai Newarko ir Harriso 
LDS kuopos. Pietuose d 
lyvavo gražus būrys sveč 
Valgiai buvo pagaminti 
bai skaniai: kilbasų ir 1 
lakutienos, kugelio ir 
tokių pridėčkų. Taip 
buvo ir išsigėrimų.

Buvo trumpa ir progi 
ma. Stelmokaitė - Icke
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poeto Jasilionio eilių kny
gos paskaitė eiles, pritai
kintas momento nuotykiui, 
veikėjui herojui Dr. Mar
tin Kingui kritusiam n 1 
nežinomo priešo kulk 
Taip pat buvo parodyti 
nekrutami paveikslai dai 

^ninko Noreikos koncei 
j Kanadoj. Ir ant gramo: 
^no sudainuota pora jo d 

nų. Pagrota irgi polkų i 
kiams. Kiti paveikslai bu 
brooklyniečių, tarpe ku^ių 
maišėsi svečiai iš Lietuv 
O daugiausia jų buvo, kilo- 
met svečiavosi Diržinsk 
tė. Tą dalį programos 
liko M. Stensler ir Bekei 
Vienas tvarkė mašiną, o 
tas aiškino, kas jie yra.

Parengimas skai tom a, s 
pavykusiu. Ačiū rengėja: ns 

^ųž sutartiną darbą.
Elizabethe judami pavei

kslai bus rodomi geguž 
19 dieną. Rusų salėj, 
Court St. Pradžia 3-čią vai. 
po pietų. Rengia LLD 
kuopa.
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Lindene buvo pasikėsi ii- 
mas ant mero Grigorio. Jo 

^kvietkų krautuvėj padaryta 
nuostoliu. Buvo šauta išnuostolių. Buvo šauta
pravažiuojančio autęųpp,bi
jaus, kuomet važiavo me
ras savame automobiliuje

Kitą naktį per langą bu
vo įmesta galinga bomk. į 
jo namą. Laimė, kad bomba 
neeksplodavo.

Meras i 
šų neturi 
ant jo kėsinasi. Šį rudenį 
jis ir vėl nori būti išrinktas 
meru.

e-

mano, kad jis pne- 
i ir nežinąs už Ką

Newarke atsilankymas 
L. King, prieš jo užmuši] 
praėjo ramiai. Jis apžiūrėjo 
su savo draugais tas vietas 
kur jvyko riaušės pere 
vasarą. Turėjo pasitariu 
su Newarko biznieriais, at
laikė susirinkimą tūloj baž
nyčioj ir padarė kolektą, 
kad ko daugiau pasiųsti

įmonių į Washingtoną, į 
dienos balandžio demon 
lociją.

Centraliniame warde, ku
ris labiausiai buvo paliest 
riaušių pereitą vasarą, at
sirado piliečių komitetas, 
kurio pirmininkas perspėjo 
Kingą ir kitus jo pasekė j 
kad jie prisilaikytų ran 
mo, nes tas komitetas ei 
apsigiųklavęs nuo kojų 
ausų, kad ir bent kokis J 
ramumu ] 
sąs nuslopintas __  _
tetas didžiumoje susidėjo 
italų tautybės.

Nušovimas M. L. Kin*o 
spontaniškai iššaukė didelę 
apgailestavimo demonstr 
ciją iš 25,000 prie Ess 
apylinkės teismabučio. B 
vo apie tuzinas įvairių kal
bėtojų. Ūnione, prie mies 
rotužės irgi buvo tūksts 
čiai žmonių susirinkę t 
pat tikslu, kad išreikšti s

• -gailestavimą dėl tos trage
dijos.
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ir bent kokis ne 
pasirodymas nū 
intas. Tas komi
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San Francisco, Cal. MIAMI, FLA. Help Wanted Female Help Wanted Male

tuzino, kurios veikia dėl 
Newarko miesto gerovės, 
šio įtempimo momente vi
sos veikia bendrai, kad iš
vengti neramumų. Visi tie 
pasitarimai, visa strategija 
buvo daroma per United 
Communi t y Corporation, 
kuri yra Newarko varguo
lių šelpimo agentūra. Iš jos 
buveinės buvo daromi viso
kie planai, kaip tai pasiun
timas šimtų vyrų ant gat
vių, kurie pasitikę kelius 
jaunuolius bei grupes aiš
kino jiems apie situaciją, 
ragino ir prašė, kad jie už
silaikytų ramiai ir kad jie 
paprašytų savo draugus ir 
pažįstamus, kad ir jie būtų 
ramūs, nes padėtis esanti 
įtempta. Tokie taikos skel
bėjai nešiojo juodus kaspinus 
ant rankovių, kaip ženklą, 
kad jie yra įgalioti tą dary
ti.

Meras, policijos direkto
rius ir kiti policijos virši
ninkai ir visa policija pat- 
roliavo gatves iki vėlumos 
nakties, pakol nieko iš žmo
nių nebesimatė gatvėse.

Pagaliaus, po kelių nak
tų įtempimas atslūgo ir ker
što atmosfera atšalo. Vė
liausi policijos ir ugniagesių 
raportai sako, kad nuo an
tradienio nakties iki šešta
dienio areštų buvo 265. Tie 
areštai buvo už padegimus 
namų, išdaužymą krautu
vių langų, išvogimą prekių 
ir priėmimą bei pirkimą 
vogtų prekių, be reikalo iš
šaukimą ugniagesių ir kitų 
prasikaltimų.

Ugniagesių departamen
tas raportuoja, kad gavo 
500 iššaukimų, apie 300 bu
vo nedidelių gaisrų. Didelių 
buvo 26, kur buvo ugnies 
sunaikinti 26 namai, kurių 
pataisymas jau neįmano
mas. Kiti iššaukimai bu
vo nereikalingi, kad da
ryti tik triukšmą. 300 žmo
nių neteko namų gyveni
mui. Sakoma, kad nukentė
jusias nekurias juodąsias 
šeimas priėmė ir baltosios 
šeimos.

Newarkas dabar džiū
gauja ir yra manoma, kad 
pavojus gal jau praėjo, kad 
šį sykį nereikėjo panešti 
didelių aukų. Svarbiausia, 
kad nežuvo gyvybių. Ta
čiau įvairių organizacijų ir 
profesijonalų konferencija, 
kuri rūpinosi šio pavojaus 
momentu, pasilieka veikti 
ir toliau, kad gerinti padėtį 
kad tas viskas neatsikarto
tų. Ta konferencija priėmė 
rezoli u ei j ą, atiduodančią 
kreditą merui ir jo valdžiai, 
ypatingai už gerą ir taktiš
ką policijos elgesį, kad iš
vengė visokių susidūrimų, 
kas neiššaukė jokių provo
kacijų.

Taip pat pasirengė dėl 
5,000 bedarbių, gauti dar
bus ir gerinti gyvenimui 
namus, statant apartmenti- 
nius n&nius, kur galėtų 
žmoniškiau gyventi.

N. J. valstijos sostinėje 
Trentone buvo nemažai ne
ramumų. Guber. Hughes 
bandė ramumą palaikyti. 
Tačiau buvo statomi nepa
prasti klausimai, į kuriuos 
gubernat. neatsakė, bet 
prasišalino.

Ignas

San Francisco miestas 
liūdi nužudyto d-ro 
Martin Luther King

Sekamą dieną pc 
mo prieš rasizmą : 
ką kovotojo D-ro, 
Luther King, mūs 
majoras Joseph i 
paskubėjo sukvies! už vie
nybę stovinčius gyventojus 
prie miesto Rotušės (City 
Hali) į masinį mit 
šio miesto dienraš 
nemažą kreditą majorui už 
jo sumanumą, ir veikiausiai 
su tuo išvengsime

Tenka pažymėti, 
kiaušiai šio miest 
nėra mačiusi toki 
žmonių visoje savo istori
joje. Ypatingai negrų. Ša
lia manęs stovinti 
kė sakė: Atrodo, 
vienas miesto g 
negras atskubėjo 
liūdesio masinį su 
mitingą. Laike k^lių kalbų 
ir momentui 
giesmių iškrito ne 
rų ir pasigirdo j 
dejonių. Ašaras 
daugumoje negrai 
nę ir jauni. Pažvelgus į jų 
ašarotus veidus kai 
Įėjo sujaudinti ir 
ką kietaširdį, jeig 
buvo.

Rodos, bile žmog 
pajusti negrų nu 
skausmą, neteku 
brangaus žmogau^ ir var
giai pavaduojamo 
už jų reikalus, kovotojo ir 
paklusnaus pata 
mokytojo, o labiausiai civi
linių teisių gynėjo.

Tiesa, kalbėtojai, 
ir mūsų majoras 
damas kartojo, k 
Martin Luther King buvo 
visų žmonių draugas, ne
paisant jų spalvos, 
tai stojo, kovojo 
pasauliui, už vier 
žmonių ir t. t., ir

nužudy- 
r už tai- 
. Martin 
ų miesto 
L. Alioto

ingą. Net 
čiai davė

riaušių.
kad vei- 

o sostinė 
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moteriš- 
kad kiek- 
yventojas 
į šį pilną 
ėjimą bei
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smaža aša- 
iausmingų 
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tą visiš- 
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ostolį, jų 
s savojo

žmogaus
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jų tarpe 
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:ad d-ras

Jis tvir- 
už taiką 
ybę visų

rintis žuAkmens širdį tu 
dikas suteikė tūkstančiams 
žmonių vieną ęlidėiausių 
skausmų.. Ašarų u 
ir nemaža gyvybiį į kapus 
nueis nuo riaušių 
riuose Amerikos miestuose. 
Be abejo, žus nekaltų žmo
nių ir daug jų lil^s be pa
stogės. '

Laike d-ro Mart 
King laidotuvių tūkstančiai 
sanfranciskiečių i 
darbo, miestą gai

oliai bus

kai ku

ri Luther

š 1 i k o iš 
:bė liūde-
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Atidarė Japonų Kultūros 

Centrą
Kovo mėnesio pabaigoje 

ne per toli nuo miasto cent
ro tapo su įvairia 
monijomis bei su 
nų festivaliu “Vyši 
jimas” atidarytas

mis cere- 
trijų die
nių žydė- 

Japonų

O A

* Newarke Civilių Lais^ ių 
Ąjunga ir kitos organiza
cijos, kurių randasi suv:rš

McCarthy sako laimėjęs
Pittsburgh, Pa.—Čia kal

bėdamas, kandidatas prezi
dento vietai McCarthy sa
kė, kad jis stovi už greitą 
susitaikymą Vietname ir 
dabar jis tuo klausimu lai
mi, kuomet einama prie pa
sitarimų. ,cijos, kurią randasi suv

Kultūros Centras. Be abe
jo, šis 15-kos milijonų dole
rių centras bus miesto pa
žiba.

San Franciske japoniečių 
gyventojų randasi 11,500 
Statybos darbas tęsėsi sep
tynerius metus. Centro že
mės plotas—5 akrai. Cent
re yra japoniečių kultūros 
viešbutis Mijako. Viešbu
tis — 14-kos aukštų, su 172 
svečių kambariais, valgyk
lomis, konsulinėmis patal
pomis. O tas visas nuosta
bus japoniškas puošnumas, 
švara-visų akį traukia.

Sakoma, kad praėjusiais 
metais į Ameriką atsilankė 
56,000 japonų turistų. Da
bar, sakoma, kurie atsilan
kys, ypač į San Prancišką, 
galės jaustis kaip namie, 
nes čia jie gaus tą, ką ga
lima gauti Japonijoje.

Šis kultūros centras ran
dasi toje pačioje miesto 
dalyje,, kur prieš Antrąjį 
pasaulinį karą dauguma ja
poniečių gyveno.

Spaudos reikalams 
pramoga

Balandžio 14 d. Suomių 
salėje, Berkeley mieste, įvy
ko šauni pramogėlė spau
dos naudai. Ignas Kama
rauskas savo 65-ojo gimta
dienio proga sumokėjo po
būvio bei pietų lėšas ir pa
geidavo, kad likęs pelnas 
būtų pavestas “Laisvės” ir 
“Vilnies” naudai. Geras, 
puikus Igno Kamarausko 
gestas. Vardan abiejų laik
raščių — didelis jam dėkui!

Po vaišių ir šiltų linkėji
mų jubiliatui Ks. Karosie- 
nė tarė kelis žodžius, ir 
jubiliatas trumpai pakalbė
jo ir padėkoję,.nenuilstan
čioms pietų ruošėjoms ir 
svečiams už atsilankymą į 
šį gražios nuotaikos pobū
vį. Prie to, A. Taraška dar 
pademonstravo filmą “Lie
tuviškos vestuvės,” gamin
tą Lietuvoje. Na, ir tuo 
baigėsi gražioji Velykų po
pietė.

L—ma

Liuksembergo kompartija
Liuksembergas.— Balan

džio 7 d. baigė savo darbą 
šios šalies Kompartijos su
važiavimas, kuris išklausė 
raportus, išrinko Centro 
Komitetą iš 36 žmonių.

Vargina savo figūras
Nežinia, kodėl moterys 

taip vargina savo figūras, 
jei 95 procentai vyrų (pa
gal Prancūzijoje surengtą 
anketą) tebeteikia pirme
nybę “apvalių” formų mo
terims.

Turistinis sezonas pas 
mus jau baigiasi. Socialioj 
Klubo pastogėje šį sezoną 
parengimai buvo gyvi ir pa
sekmingi. Svečių iš šiaurės 
turėjome daug ir iš visur.

Kultūrinėje veikloje, vei
kė LLD 75 kp. surengdama 
neblogą koncertą ir keletą 
kitų sueigų.

Vietinis Aido choras irgi 
surengė koncertą ir jau ke
letą kartų dainavo klubo 
sekmadienių parengimuose. 
Choras, į vietą iš choro va
dovybės rezignavusio muzi
ko Nekrošo, gavo naują 
mokytoją, draugą Kinderį 
iš Mass. Naujasis mokyto
jas pasekė St. Petersburg 
Pakalniškienės da i n o r i ų 
dainavimo metodą ir dabar 
choras daug melodingiau 
dainuoja. Prie to, naujasis 
mokytojas nusimano kai ką 
ir apie styginius orkestrus 
ir jau mėgina suorganizuoti 
vieną jų čionai. Atrodo, kad 
mes ne tik dainuosime, bet 
ir grosim.

Mae Gabrėnienė Ima dai
navimo lekcijas pas Birutę 
Ramoškaitę, o Helen Miki- 
tiėnė pas mokytoją Kinde
rį. Va, matote, baltaplau
kiai jaunuoliai jaunėjame 
ir progresuojame.

Klube mes turime daug 
labai gerų žmonių ir nuo
širdžių darbuotojų, tuom 
pat kartu ir griežtų užsis
pyrėlių. Mes daug visko da
rome ir daug atsiekiame.

Bet vieno mažo dalykėlio 
mes jokiu būdu negalime 
įvykdyti, tai draugiškumo 
ir kultūrinio elgimosi mūsų 
susirinkimuose. Pradedam 
susirinkimą pagal parla
mentines “Roberts Rules”, 
bet jos bematant kur tai 
dingsta, išgaruoja ir jų jau 
nei su žiburiu nebegalima 
surasti. Dažnai gi mes ir 
svečių turime mėnesiniuose 
susirinkimuose.

Kaip ten nebūtų, mūsų 
klubo išganymas, tai mūsų 
darbščiosios moterys. Jos 
yra mūsų klubo širdis ir 
siela. Be jų klubas pražūtų. 
Jos dirba, prakaituoja, pa
sibara ir paburnoja, bet vis 
tik tiek dirba ir dirba dau
giau už visus kitus. Tam 
tikras skaičius jų yra ver
tos pasodinti ant augšto so
sto ir apvainikuoti laurų 
vainikais.

Mes, vyrai, dažnai nei 
neįvertiname jų to sunkaus 
darbo, jų triūso ir jų pas
tangų su jų auksu žėrinčio
mis širdimis.

Daugelis mūsų nusiskun- 
džiame senatve, negalavi
mais ir kitais paraliais ir 
pasėkoje to, nosis nuleidę

SEAMSTRESS Refined, well spoken 
lady, 25 to 45 yrs. old. Will be 
trained with ladies dressing and 
hair arranging. Full time posi
tion. C. C. Funeral Home. Ex
cellent working conditions and 
benefits. Please state qualifica
tions in letter. P. O. Box L-12, 
1015 Chestnut St., Phila., Pa., 19107.

(26-32)

STENOGRAPHER GM car division 
requires exp. stenog., with back
ground in typing and shorthand. 
Excellent starting salary plus liberal 
fringe benefits. Phone Mr. Buck
land, TE 9-3650. An Equal Opportu
nity Employer. (30-32)

COOK

Experieinced. Sleep in small 
summer resort in New Hope.

Full time, permanent, 
year round. 

862-2288
(31-32)

ACCOUNTING CLERK
For aggressive Company. 

Advancement potential, goodI 
starting salary and paid hospitaliz
ation and other Company benefits.

GR 7-1445
(31-33)

FIGURE Clerk, bright individual 
to work on diversified clerical duties. 
Good starting salary and all emp
loyee benefits. Must be good with 
figures P like a working challenge.

GR 7-1445
(31-33)

Hartford, Conn.
■ Laisvės choras rūpestin

gai rengiasi pavasariniam 
koncertui, mokosi gražių 
naujų dainelių, dar nedai
nuotų, ir senas pakartoja. 
O solistė Elenutė Brazaus
kienė lavinasi kiek tik ga
lėdama kuo geriausiai pasi
rodyti (nors jai '-dainuoti ap
linkybės labai sunkios). Bus 
ir svečių artistų, tik šiuos 
žodžius rašant dar nežino
me, kas bus, bet užtikrina
me, kad bus.

Taigi visus prašome tą 
dieną užsirašyti kalendo
riuje — gegužes 19 dieną, 
sekmadienį, 1 vai. po pietų, 
157 Hungerford St.
- Turėsime ir gerus pietus. 
Gaspadinės jau dabar pra
deda rūpintis “meniu.” Tai
gi, kviečiame visus pasi
stengti dalyvauti. Džiaugsi
tės!

Balandžio 11 d. Newing- 
tone mirė M. Sabaliauskie
nė, Hartfordo apylinkėje 
pragyvenusi didžiumą savo 
gyvenimo. Buvo gimusi Lie
tuvoje. Priklausė visose 
pažangiose organizacijose, 
buvo “Laisvės” skaitytoja 
ir rėmėja.

Liūdesyje paliko dvi duk
teris su šeimomis ir sūnų.

Reiškiu užuojautą liku
siai šeimynai, o tau, miela 
drauge, ramios amžinybės.

V. K.

1968 m., sulaukusi 81 metų 
no iki mirties su dukra Lucille Cor-

Sofijai A. Kaškevičienė
Mirė sausio 27 d 

amžiaus. Gyve
delle Kashkevich ir sūnum John J. Kashkevich, Jr., 
Sunnydale, Calif. Velionės palaikai buvo sukremuo- 
ti sausio 29 d.

Sofija A. 
kelerius metus 
čiaus-Kaš,kaičio. 
T. Lietuvoje lie 
kultūrininko. 
Susivienijimo 169 kuopos, Oakland, Calif* Taip pat 
duktė Lucille ir sūnus John yra nariai nuo jaunų 
dienų ir pasilieka nariais.

LDS 169 kp. visi nariai, reiškiame užuojautą sū
nui ir dukrai netekusiems mylimos motinėlės.

—LDS 169 kuopos valdyba ir nariai

Kaškevičienė buvo našlė jau prieš 
Lietuvoje mirusio dr. Jono Raškiau-

Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 
tuviams gerai žinomo poeto, rašytojo, 
Velionė buvo narė Liet. Darbininką

vaikščiodami niūniuojame 
nostalgišką dainelę:—

Kur dingo tie laikai auk-
— siniai, 

Šampano puotos ir aistra,
Tie saldūs bučkiai mėne-

— sienoj, 
Ah! Nebegrįž jie nieka-

— dos.
Užmirškime negalavimus. 

Mes dar daug ko galime 
rasti kaip mūsų sielą pa
saldinti ir tuo pat kartu nu
veikti nemažai naudingo 
visuomeninio darbo.

S. Zayis

FOB RENT
APARTMENT FOR RENT

Fabyan Pl., near Hillside, N. J. 
Modern 4% rooms. Heat and hot 
hot water supplied. Available1 May 
1st. Call after 6 PM.

201-688-1928
(30-32)

MACHINIST. A great opportunity 
for you in a small clean shop. Some 
knowl. of Hand Turret Lathe & 
Drill Presses is a “Must." Don’t 
be just an operator. We will give 
you a chance to set up your own 
jobs even if you have no exp. Apply 
in person.

MULTI-FLOW DISPENSERS
52 S. Keswick Ave., Glenside, Pa.

(29-35)

MAINTENANCE MAN. Excellent 
opportunity for individual with tho- 
ro knowledge of industrial electri
cal circuits and practices. Also expd 
in maintenance of sheet metal fab
ricating machinery and equipment. 
Background in piping desirable. 
Permanent position with liberal be
nefits and good working conditions. 
An equal opportunity employer. 
P-W Industries, Inc., 11500 B-Roo- 
sevelt Blvd., Phila., Pa. (24-31)

St. Petersburg, Fla.
Mirė Jonas Žilinskas

Balandžio 13 dieną staiga 
nuo širdies smūgio mirė Jo
nas Žilinskas. Mirė puoš
niame LLD 45 kuopos vely
kiniame bankete, sulaukęs 
77 metų amžiaus. Jam nu
silpus, buvo pašauktas am- 
bulansas ir nuvežtas į ligo
ninę, bet jau neatgavo gy
vybės. Jis palaidotas balan
džio 17 dieną Woodlawn 
Memorial Gardens kapinė
se.

Jonas Žilinskas palikė di
deliame huliūdiine žmoną 
Heleną, dukrą Konstanciją 
Urbaitis, Augusta, Me., ir 
jos šeimą, sūnų Vaclavą 
Žilinską ir šeimą, Waltham, 
Mass.

J. P. Miller

FACTORY LABORERS. In Maple 
Shade Industrial Center. Apply in 
person to Mr. Kudenko. 8 AM to 4:30 
PM. Monday thru’ Friday. CHERRY 
SPECIALTIES CORP., Rt. 73, 
Maple Shade, N. J. 1-609-662-5551.

(28-31)

FACTORY HELP
Night and Day shifts. 

Must be over 18.
Apply at 

LUDLOW CORP.
8th & Maple Sts., Lansdale, Pa.

(28-34)

AUTO GLASS MECHANIC
Expd for suburban glass shop. Top 
wages, retirement benefits. Paid 

vacation and holidays.
Call Mr. Gordon. AD 3-0710

(28-31)

AUTOMOBILE MECHANICS
New Car Get-Ready (2)

Service Line Mechanics (4)
Move yourself to a better po

sition! We are looking for mechan
ics for our service & new car prep, 
dept. Busy modern shop offers 
free uniforms, paid holidays and 
vacations, plus 50-50 pay plan. GM 
exp. desired, but not necessary. 
Call Mr. Wilkie, Service Manager 
bet. 9 & 5 P. M.

SUNNY STEIN CHEVROLET 
6501 Market St., Upper Darby, Pa.

' FL 2-8000 J A 8-6860
(29-33)

AUTOMOTIVE Machinist & 
Engine mechanic.

PHILADELPHIA DIESEL CORP. 
2525 Orthodox St. — 743-3773 

Ask for Mr. Smith or Mr. O’Brien.
(29-34)

ELECTRICIAN 1st class.
Maintenance exp. Familiar with 

control circuits. Some electronics. 
Good pay, oppty for advancement.

Contact Mr. Fischer.
SH 8-2000, ext. 518.

(29-31)

FIBERGLASS MOLDERS FINI
SHERS. Excellent opportunity in 
fiberglass industry with a rapidly 
expanding company. Experienced 
workers preferred but we will train 
the right applicants.

CROUSE CO., INC.
Lewis Rd., Linfield, Penna.

(30-32)

POLISHERS
to work in job plating shops.
Union shop with full benefits.

Night work only.
Apply—

J. BERENATO METAL 
FINISHING CO.

44 E. Allen St., Phila., Pa.
(31-36)

PRODUCTION WORKERS. Steady 
work, no rotating shifts. Minimum 
starting rate $2.10 per hr. Increase 
to $2.20 per hr. in 90 days. Plus 
full range of Co. paid benefits and 
scheduled overtime. Aoply

FORMIGLI CORP.
Rt. 720 New Freedom Rd., 

Williamstown Junction, N. J.
(31-32)

Unskilled dependable middle age 
man. Willing to learn to operate 
paper slitting machine. For 3-11 

PM shift. Steady employment.
Good fringe benefits.

FIBER YEARNS & FILLER INC.

5th & Somerset St., Phila., Pa.
(31-37)

Amatininkai, paieškodami . 
darbų, praneškite per Laisvę 
tf gausite pasiūlymų. Kaina ui 
paskelbimą žema.
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Nežinojimas 
tendenc

ar jii politinis 
ingumas?

Bus įdomus Aido 
koncertas

Demonstracija prieš Vietnamo karą balandžio 
27 d., šeštadienį, New Yorko Central Parke

Lietuvių kalba garsėj a 
tuo, kad, kaip pripažįst a 
daugelis žymių pasaulio ka 
bininkų, ji yra vienintel 
gyva kalba, labai artima se - 
najai indo-europiečių pro
kalbei, ir todėl ji yra daž
nai minima daugelyje pc - 
puliariausių ling v i s t i n i į 
knygų ir žurnalų.

Paimkime, pavyz d ž i u i, 
profesoriaus Simeono Pote
rio knygą “Kalba dabart - 
niame pasaulyj,” 1964 me
tais išleista Didžiojoje Br 
tanijoje. Ši ir kai kurie 
kitos to paties autoriai 
knygos yra gerai žinome 
daugeliui pasaulio lingvistų. 
Aprašydamas indo-europie
čių kalbų grupę, kelias sa
vo 220 puslapių knvgos e - 
lutes autorius paskyrė ir 
lietuvių kalbai, pažymėda
mas, kad tai “pati konser- 
vatyviškiausia europietišk; 
kalba tiek savo fonologij; 
ir morfologija, o ypač savi 
fleksijomis.”

Nuo 1945 metu profeso
rius Poteris yra Beinso var
do anglu kalbos katedros 
vedėjas Liverpulio universi
tete, yra daug keliavęs, dės
tęs anglų kalbą užsieny!?, 
ir mes neabeioiame, kad jis 
didžiai kvalifikuotas ling
vistas, bet mes abejojame, 
ar jis yra pakankamai in
formuotas apie lietuvišk ii 
kalbančios tautos šiandieni
ni gyvenimo būelą. Štai ką 
iis rašo anie mus, lietuviu^: 
“Lietuviai tebėra pastora 
nė žemės ūkiu besiverčian
ti tauta, tankių miškų at
skirta nuo pramonės naujo
vių.” . * • »
KĄ ;VISA TAI REIŠKIA?

' '1964 metais, kai ’ knyga 
buvo išleista. 43 procent 
iš beveik trijų milijonų g 
ventojų Lietuvoje gyveno 
miestuose. Tais metais re 
publikos pramonė davė 40 
procentu nacionalinių pai 
mų. O šiandien kai kuri 
gamyklos Lietuvoje y 
unikalios Europiniu mastu. 
Mes g am in am e elektr 
skaitiklius, skai č i a v i n 
mašinas, 
les, radijo imtuvus 
televizorius, šaldytuvus 
dulkių siurblius ir šabo 
pramoninius gaminius ek. 
portuojame i daugiau kaip 
75 pasaulio šalis. Praeita is 
metais prmonės produkcija 
sudarė daugiau kaip 90 
mūsų eksporto.

Tarp kitko, lietuvišk 
šlifavimo stakles perka 
anglu firma “Machine Te 
Limited.” Kaip gali “k; 
mo žmonės, tankių miškų 
atskirti nuo pramonės nau
jovių,” eksportuoti dide' 
tikslumo stakles į Didžia 
Britaniją, šąli, kuri seniai 
garsėja pasaulyje savo pra
monės ir inžinerijos naši 
kimais? Pasirodo, gali. Tik 
jie, lietuviai, šiandien nelė- 
ra “atskirti nuo pramon 
naujovių.” Šią vasarą Ta
rybų Sąjunga ruošia preky
bine paroda Londone, daijig 
vietos ten bus skiriama 
Tarybų Lietuvai. Angr. 
turės gerą proga patys su
žinoti tiesą apie lietuvi 
“dabartiniame pasaulyje.

IR JIS PANAŠIAI 
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O štai dar viena populis ri 
lingvistinė knyga “Pasak 
jimai apie kalbą.” Aut 
rius Mario Pai. Tai nau
jas peržiūrėtas knygos hi- 
dimas. Ją 1966 metais
spausdino “New American 
Labrary of Canada Lim.t-

o- 
o-

s-

ed.” Mario Pai — pasauly
je žinomas lingvistas, todėl 
mes nedvejodami galime 
pavadinti šią jo knygą vie
nu iš populiariausių, išsa
miausių įvadų j kalbos 
mokslą. Bet ir jis, matyt, 
buvo dezinformuotas. Ir vėl 
mes, lietuviai, esame tik 
“taikūs farmeriai.”

Penktame knygos skyriu
je aptariama dialekto sąvo
ka. Štai, ką autorius rašo 
51 puslapyje: “Dažnai klau
siama: “Koks skirtumas 
tarp kalbos ir dialekto? Po
litiškai kalbant, galima bū
tų atsakyti, kad kalba yra 
tai. kas oficialiai pripažin
ta kaip nacionalinės kalbos 
forma, o dialektas — tai, 
kas neturi tokio pripažini
mo.” Iliustruodamas šį api
brėžimą Mario Pajus sako, 
kad “Lietuviu ir latviu kal
bos, nustoję buvę kalbomis 
carizmo metais, vėl būtu ta
pę kalbomis, sukūrus Lietu
vos ir Latvijos respublikas 
nirmojo pasaulinio karo pa
baigoje ir paskui vėl būtu 
liovęsi buvę kalbomis, kai 
^os tautos buvo absorbuotos 
Tarybų Sąjungos.” Vėl tei
gimas neatitinkantis tikro
vės!

LITUANISTIKOS 
SUKLESTĖJIMAS

Visų pirma mes nesame 
absorbuoti. Lietuva — vie
na iš penkiolikos tarybinių 
suvereniu respublikų, o lie
tuvių kalba yra oficiali jos 
kalba. Reikia pasakyti, kad 
lituanistika niekada nebuvo 
taip rūpinamasi, kaip da
bar. Daugiau kaip pusė mi
lijono moksleiviu mokosi 
savo gimtosios kalbos mo
kyklose. Kitų tautybių vai
kai Lietuvoje tain pat mo
kosi • lietuvių kalbos. Lie
tuviu kalba dėstoma vie
nuolikoje respublikos aukš
tųjų mokvklų. kuriose mo
kosi daugiau kaip 50 tūks
tančių studentų.

Lietuviškai, kalbama ir 
dainuojama dešimtyje pro
fesionaliu valstybinių teat
rų. Ji girdima per radiją 
ir televiziją. Praeitais me
tais Lietuvoje buvo išleista 
daugiau kaip 11 tūkstančių 
knygų. Sostinėje ir kituo
se miestuose leidžiama ke
lios dešimtys lietuviškų laik
raščių ir žurnalų.

Tarybų Lietuvos Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros institutas jau 
išleido sentvnis storus “Lie
tuvių kalbos žodyno” to
mus. Su lietuvių kultūros 
lobynais lietuviu kalba da
bar gali susipažinti visi lie
tuviai.

Manome, kad šių faktu 
pakanka patiems nuspręsti, 
ar lietuviu kalba Lietuvoje 
vra oficialiai pripažįstama 
ar ne, ar ji yra kalba ar 
dialektas.

Lionginas Pažūsis
Universiteto anglų kalbos aspirantas

Gaisras sugadino 
daugelį laivų

Ant Hudson upės ties 
Edgewater, N. J., gaisras 
isisuko į prieplaukas, kur 
karšinasi 12 5 nevartojami 
laivai. Penkiolika jų sude
gė arba nevartojamai su
žaloti. Liespnos pasiekė ir 
kai kuriuos pastatus.

Salesmanų unija pagrasi
no, kad ji savo nariams ne
leis pristatinėti reikmenis į 
nesaugius miesto rajonus.

choras 
ir pa- 
Praną 

11 me-

Šį pavasarį Aido 
rengiasi paminėti 
gerbti kompozitorių 
Balevičių, kuris jau 
tų ilsisi Cypress Hills ka
pinėse.

Pranas buvo glaudžiau
siai susigyvenęs su mūsų 
Aido choru ir pačia 
čiais.

is aidie-
Jis padėdavo pamo

kų metu, jis akompanuoda
vo solistams ir chorui kon- 

ikiu jis 
muziką, 
kūrinius

certuose. Laisvais, 
kūrė, komponavo 
Kai kuriuos jo 
LMS išleido atskira knyga 
“Rinktinės dainos.”

MILDRED STENStER 
Aido choro mokytoja

s sukūrė 
operetei 
(libretas 

choras
koncerte. 
Aido so

pranas Balevičių 
melodingas dainas 
“Sudrumsta širdis 
J. Juškos), kurias 
sudainuos šiame 
Jo dainas dainuos
listai: N. VentienėĮ 
manta ir V. Beker 
nios solistės Amelia Young 
ir Elena Brazauskienė taip 
pat ,savo dainomis primins 
Praną Balevičių. Programa 
bus labai įdomi.

Aido koncertas įyyks len
kų ' salėje New 
Hall, 261 Driggs 
Greęnpoint-Brooklčn, N. Y.

Bilietas: iš anks 
prie durų $2.00. 
įsigyti bilietus iš 
pas 
vai.

aidiečius. 
p. p.

Tai bus balandžio 27 die-0
ną, šeštadienį. Demonstra
cija įvyks didžiajame Cent
ral Parke, Manhattane. Tai 
žada būti viena iš didžiau
sių tos rūšies demonstraci
jų visoje šio miesto istori-

Sveikina “Vilnį”
Dienraščio “Vilnies suva

žiavimą, įvyksiantį gegužės 
5 d., per Vera Bunkienę 
sveikina šie:

K. Misiūnienė ligoninėje
Praėjusią savaitę Vlado 

Misiūno žmona Konstancija 
išvežta į Kings County ligo
ninę. Ji pajuto gąsdinantį

Parengimų kalendorius
Balandžio 28 d.

LLD II apskrities iš Lie
tuvos spalvotų filmų rody-^ 
mas 69-61 Grand Ave., 
Maspeth, N.Y. Pradžia 3 v.

s. Vieš-

National 
Avenue,

to $1.75, 
Prašome 

anksto 
•adžia 3

Ar bus pagiįę
New Yorko miestas išlei

do iš narkotikų 
200 asmenų, kurie 
uždaryti pernai, 
uždaryti verstinai 
gose juos atpra 
narkotinių nuodu 
mo.

daboklės 
ten buvo 
Jie buvo 

i pastan- 
;inti riuo 

varto ji-

Esama apie 6,000 tokių 
narkotikų vartotojų, kurie 

stengiasi nu b 
Daugely- 
yra spe- 
kuriuos 

rizės va-

laisvanoriai ;
tų nuodų atprasti, 
je miesto rajonų 
cialūs centreliai į 
jie gali kreiptis k 
landomis.

Spejama. kad mieste yra 
32,000 narkotikų "vartotojų.
Sveikatos departamento ra
portuose minima 41 tūks
tantis. Gi- narkotikų reika
lų pareigūnas yra sakęs, 
jog gali būti iki 100,000. ,

Milžiniškų kalnų pinigų 
reikia kad tokia mi|nia trok
štančių tų nuodų 
galėtų savo trošku 
kinti. O pinigų ihažiausia 
teturi tie, kurie yra tapę 
narkotikais prek 
pelnagrobių aukon 
jaunimas. Jeigu 
negelbstimas, neglydom a s, 
tuo patimi jis prh 
vogti, plėšikauti.

žmonių 
lį paten-

'au j ančių 
iis,— tai 
jaunimas

erčiamas

Gydimas apnuodytų žmo
nių sykiu yra pagalba žmo
nėms apsisaugoti r.uo išpro
tėjusių dėl apsinuodijimo
asmenų.

joje.
Į parką minios niujorkie

čių suplauks skaitlingomis 
kolonomis. Jas ruošia įvai
rios organizacijos.

Iš daugelio miesto dalių 
grupės ir pavieniai sumar- 
šuos ant 5th Avė. ir 95th 
St. arba Central Park West 
ir 100 St., kaip 11 vai. ry
to. Iš ten visi maršuos į 
Sheep Meadow, tarp 60 ir 
68 gatvių Central Parke.

Demonstracijai leidimas 
iš miesto valdžios jau gau
tas. Svarbu, kad miesto 
majoras John Lindsay yra 
apsiėmęs šioje demonstra
cijoje dalyvauti ir kalbą pa
sakyti. Vadinasi, tas paro
do, kad pagaliau New Yor
ko majoras jau atvirai iš
stoja prieš Vietnamo karą 
ir remia žmonių pastangas 
priversti prezidentą John- 
soną ir jo vadovaujamą vy
riausybę karą užbaigti.

Taipgi visiems labai svar
bu, kad dr. Kingo našlė 
šioje demonstracijoje bus 
svarbiausia kalbėtoja.

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai raginami ruoštis 
šioje demonstracijoje skait
lingiausiai dalyvauti.

Rep.

Gegužės Pirmoji 
New Yorke

Kaip ’kąspįet, .taip ir šiais 
metais Tarptautinė Darbi
ninkų Diena bus minėta 
New Yorįco mieste gegu
žės 1 d.

DemonšM ei j a įvyks 
Union . Square. Prasidės 
5:30 ir tęsis iki 8 vai. De
monstracijos rengimo ko
mitetas kviėčia visus , prie 
demonstracijos ruoštis, joje 
dalyvauti.

Demonstracijoje bus pa
sisakyta už karo baigimą 
Vietname. , už taiką, prieš 
rasinę diskriminaciją, prieš 
skurdą.

Gegužės Pirmoji yra ame
rikinė darbo žmonių šventė. 
Ji Amerikoje gimusi di
džiulėse kovose už 8 valan
dų darbo dieną. Tos kovos 
laimėtos. Bet dabar mums 
tenka kovoti prieš karą, už 
taikos išlaikymą, prieš 
skurdą, kuris paliečia apie 
40 milijonų amerikiečių.

Tikimasi šioje deonstra- 
cijoje n e m 'a ž a i lietuvių, 
kaip ir kitais metais.

Salyklo gamyba
Panevėžys^—Miesto šiau

rės vakarų j pramoniniam 
rajone pradėta statyti sa
lyklo gamykla—pirmoji to
kio profilio specializuota 
įmonė mūsų respublikoje. 
Tai bus labai mechanizuo
ta gamykla, kuri per me
tus perdirbs 14 tūkstančių 
tonų miežių. Ji kasmet pa
teiks respublikos alaus da
rykloms 10 tūkstančių tonų 
salyklo.

Gamyklos projektą pa
ruošė Kauno Pramoninės 
statybos projektavimo ins
tituto specialistai,

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai.

Anna Cibulsky .... $6.00 
M. Stakovas ......... 5.00
J. Rušinskas...........5.00
Ignas Sutkus ......... 5.00
Ona Čepulienė ..........5.00
Leon, Margaret

Jakštai ..........  4.00
P., Valaitis ............. 3.00
A. Mitchell...............2.00
J. Slėnis.................... 2.00
Ona Zaidat............. 2.00
M. Kreivėnienė .... 1.00 
Ona černevičienė .. 1.00 
A. Gilman ..............  1.00
W. Baltrušaitis .... 1 00 
A. Augutis ............. 1.00
P. Siauris ............... 1.00
M. Tameliene ......... 1.00
A. Rugienius ......... 1.00
J. Damijonaitis ... .1.00 
W. Yuškevičius .... 1.00 
H. Waitkens .............1.00
J. Juška ................  1.00
A. A. Baciavičius ... 1.00 
A. Dobei ................  1.00
M. Krunglienė .......  1.00

Viso ... $55.00

Kooperatiniai namai 
nemoka pakėlimų

Brooklvne ir Manhattane 
daugelis kooperatinių namų 
firmų atsisakė mokėti ren- 
dų pakėlimus, kuriais mies
tas planavo susirinkti apie 
milijoną dolerių.

Paliesti yra tie projektai, 
kuriems statyti dalis paja
mų buvo gauta iš miesto 
arba i š valstijos valdinių 
ištaigų. Tarpe, tų yra ir 
Williamsburg o naujasis 
Lindsay Park.

Priešingas stabdymui 
kalbų prieš karą

Donald Shaffer, Long 
Island darbuotojas už Mc
Carthy, kritikavo Nassau 
apskrities pareigūną Eu
gene H. Nickersoną, kuris 
pasisakęs, kad Vietnamo 
karo klausimą reikią disku- 
suoti slaptai. Esą, “prezi
dento pastangos Vietnamo 
reikalu yra per delikatnos 
partijų politikavimui.” Į 
tai Shafferis atsako:

“Niekas, kas rūpi šios ša
lies žmonėms, nėra per de- 
likatna ar per pavojinga 
diskusuoti.”'

Stabdymą debatų Vietna
mo klausimu buvo pasiūlęs 
ir Ellenvillės kongresmanas 
Resnickas.

blogį viduriuose. Nuogąs
tauta, kad gali tekti ope
ruotis. Ištyrę, gydytojai nu
statė, kad operacijos nerei
kės, bus galima pasireišku
sį blogį pagydyti vaistais.

Vakar turėjo būti atliktas 
tyrimas nuo juosmens aukš
tyn, ir jei nerasta ko nors 
rimtesnio, tai žadėta šian
dien ją išleisti namo.

Viliamės vėl matyti ją 
sveikutę ir linksmutę. V.

Savanoriai šlavikai
New Yorke daugeliui 

žmonių įkyrėjo laukti iki 
samdyti šlavikai ir šiukšlių 
išvežėjai išvalys gatves. 
Tad geradūšiai gyventojai, 
šūkio “padaryk pats” šali
ninkai, mobilizuoja būrius 
savanorių gatves šluoti, o 
kai kur ir namus padažyti.

Nežiūrint kaip pagirti
nas yra jų užmojis, galime 
būti tikri, jog mūsų gatvės 
niekuomet nešvytės švara 
kol mes bilijonus dolerių 
“dumpuosime” žmonėms 
žudyti Vietname. Miestuo
se švarai palaikyti reikia ir 
pinigų, gerų norų neužten
ka.

Bus naujas teatras
Miestui planuoti komisi

ja leido statyti tris naujus 
teatrus. Vienas jų, pirma
sis bėgiu 35-erių metų, bus 
statomas Manhattąno cent
re, kur buvo Astor .viešbu
tis ir Capitol teatras.

Vienpatystė nepatinka
Monogamija nepa t.i n k a 

afrikietėms moterims. Vie
na mokytoja iš Ganos iš
spausdino straipsnį, kuria
me įrodinėja, kad monoga
mija uždeda, per daug pa
reigų moteriai. “Vyras su
teikia labai daug darbo, ku
rio viena moteris nesugeba 
pakelti. Dviem arba trim 
moterims lengviau išauklė
ti vaikus, užsiimti namų 
ūkiu, be to, vienybėje jė
ga...”

New Yorko garsioji žuvų 
prekyvietė dabar tapo karš
tų ginčų centru. Istorikai 
sako: visą sritį reikia pa
likti kaip anais laikais bu
vo. Biznio ir nuosavybių 
atstovai argumentuoja, kad 
sritis reikalinga bizniui.

FILMAI IŠ LIETUVOS

Sekmadienį, Balandžio 28 d

Įėjimas $1 kaipo auka

FILMAS RODYS JONAS GRYBAS

Rengė jai—LLD II Apskr.

Broliai Lietuviai! Ar jūs norite savo akimis 
pamatyti Lietuvą? Jei taip, tai atvykite

Matysite spalvotas filmas kaip tai: “Jaunystė žydi”, 
“Dainų ir šokių Festivalis”, “Tarybų Lietuva ir 

“Černiachovskio Kolūkis.”

LIETUVIŲ AM. PILIEČIŲ KLUBAN 
69-61 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

Pradžia 3 vai. dieną

Gegužės 5 d.
Aido choro pavasarinis 

koncertas (su ištraukomis 
iš operetės) Lenkų salėje 
Brooklyne (Greenpoint).

Gegužės 11 d.
3 vai. po pietų, “Laisvės” 

salėje įvyks gedulo susirin
kimas, išlydint Rojaus Mi- 
zaros palaikus į Tarybų 
Lietuvą.

Gegužės 19 d. LLD 54 kp. 
rengia Tarybų Lietuvos fil-, 
mų rodymą 3 vai. popiet. 
Rusų svetainėje, 408 Court! 
St., Elizabeth, N. J.

Kalinių streike 5 
užmušti, 78 sužeisti

Raleigh. — North Caro
lines kalėjime kaliniams su
streikavus sargai paleido į 
kalinius šūvius, penkis ka
linius ant vietos užmušė ir 
78 sužeidė. Aštuoni sužeis
tieji yra kritiškoje padėty
je.

Kaliniai buvo paskelbę 
sėdėjimo streiką prieš be
galiniai blogas sąlygas. Jie 
reikalavo už darbą daugiau 
atlyginimo, geresnio mais
to, teisės naudotis televizi
ja ir ilgesnio pasimatymo 
su giminėmis.

Kuba celebruoja x 
pergalę A

Havana. — Kuba iškil
mingai mini septintą meti
nę sukaktį nuo Bay of Pigs 
invazijos sumušimo.

Prieš 7 metus Kubos re
voliucijos priešai, apie 1, 
500, buvo įsiveržę į Kubą 
bet jie buvo nugalėti ir jų 
invazija buvo sunaikinta.

Charakterio savybė
Charakterio savybės ir 

temperamentas pasireiškia, 
valgant saldainius. Taip 
tvirtina britų psichologai ir 
saldumynų mėgėjus visai 
rimtai dalina į tris grupes: 
“čiulpiantieji” saldainius — 
ramūs, mąstantys ir nela-

“kramtantieji” saldainius^ 
yra optimistai, nors jiems 
primetama disciplinos stok^. z

“triuškinantieji” saldai
nius pasižymi impulsyvumu 
ir silpnabūdiškumu, be to, 
yra pavydūs ir pernelyg 
jausmingi.

Vieno Anglijos zoologijos 
sodo direkcija lankytojams 
praėjusiais metais turėjo 
sumokėti didelę sumą pini
gų už beždžionių pavogtus 
daiktus. Dažniausiai bež
džionės vogdavo akinius, 
kai žiūrovai pasilenkdavo 
perskaityti prie narvo esan
tį užrašą: “Dėmesio! Bež- 
nės vagia akinius.”

IEŠKOMAS
Ieškau savo tėvelio. 1944 m. vokie

čiai išvežė darbams. 1956 m. jis bu
vo mums parašęs, jo adresas buvo 
toks: Bill Rakauskas, 1705 So. 26th 
St., Omaha, Nebraska. Po to jis ra
šė iš kitos vietos—5118 So. 39th St., 
Omaha, Nebraska. Rašė dirbąs prie 
statybos, ir taipgi priklausė pri^ 
Omahos lietuvių choro. Dabar ne
gauname laiškų nuo jo. žinantieji 
apie jj, prašau pranešti sekamu ad
resu: Genė Šeršen—Rakauskai^ 
Plungė, (iki pareikalavimo), Lithua- 
na, USSR. (30-31)




