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KRISLAI
— Rašo R. Mizara —

Leninas.
O. Prunskienė.
“Lietuva šiandien.”
Nuodingi vaistai.
Skundžia N. Y. “Timesą.”

Visa pažangioji žmonija 
kilmingai mini Lenino 90 

■fnimo metines.
Leninas — genijus, ko 

pasaulis nedaug turėjo.
’Leninui vadovaujant buvo 

sukurta socialistinė Tarybų 
valstybė — pirmoji žmonijos 
istorijoje valstybė, kur nėra 
pavergtųjų ir vergiančiųjų, iš
naudotojų ir išnaudojamųjų.

Markso ir Lenino mokslu 
vadovaudamiesi šimtai milijo
nų — arti bilijonas — žmo
nių šiandien jau kuria socia
lizmą, o milijonai darbo žmo
nių, gyveną kapitalo šalyse,

I Virš 100,000 angly reikalavo | "Laisvės" reikalai
i uždrausti atominius ginklus

rui. Kalbėjo politiniai, reli
giniai ii 
vadai.

Greta uždraudimo atomi
nių ginklų, jie reikalavo:! 
panaikinti Jungtinių Vai-į 
stijų atominių ginklų ba- i 
zes Anglijoje, ir kad Ang- Į 
lija tuojau pasitrauktų išį 
karo sąjungos — NATO.

Kai kurie koresponden
tai ir diplomatai numato, 
kad masinis anglų išstoji
mas už panaikinimą atomi
nių ginklų turės didelės 

' [ darbininkų įtakos į viršūnių konferen- 
aktorių. Atmaršavusių cijąL kuri įvyks gegužės 16 Į 

u*rsocialistinę‘kant^ Aldermastono, 54 mylias '

gi-

Londonas. — Virš 100,- 
000 anglų, susirinkę į Tra
lo Igaro aikštę, reikalavo 
panaikinti atominius gink
lus. Daugiau kaip 40,000 at- 
maršavo iš Aldermastono, 
anglų atominių ginklų la
boratorijų miesto, su vėlia
va “Ban the atom bomb!”

Demonstraciją suruošė 
Committee for Nuclear Dis
armament. Maršavime ir 
mitinge dalyvavo daugiau
siai jaunimo, nuo namų šei
mininkių iki religinių vadų, 
nuo paprastų < 
iki ;

Šiemetį neturėsime vasarinio vajaus sukėlimui 
Laisvei” finansų. Manome, kad suvesime finansiniai 

galąsti galu ir be specialaus vajaus, nes visuomenė gra- 
ir mokslinių įstaigų žiai remia “Laisvę”, šiuo kartu finansinės paramos ga- 

i vome sekamai:

Pietinėj Korėjoje įvyko 
masiniai žmonių protestai

kovoja.
Nėra pasaulyje šalies, kur 

darbo žmonės Lenino nežino
tų. kur nebūtu pasiekęs jo 
mokslas, rodąs kelią į naują j 
gyvenimą — j gyvenimą be 
karų, į taikų, laimingą, visko 
pilną gyvenimą.

Skaitykite šiame “Laisvės” 
numeryje apie Lenino gyveni
mą ir mokslą straipsnį, para
šytą A. B. Saliečio.

d. Paryžiuje.
Nors masinėje eisenoje 

dalyvavo žmonės įvairių 
klasių, kas rodo bendrą ir 
masini ;
prieš atominius ginklus, 
bet “šaltojo karo” šalinin
kai įkalbinėja, būk demon
stracijas suruošė tik “kai-

• • • Mrieji.

Praėjusią savaitę iš Lietu
vį į Čikagą atvyko 73 metų 

y amžiaus Ona Prunskienė, ma
rijonų'. “Draugo” i\e.dąktor^aus 
kunigo J. Prunskio motina.

Senutei, matyt, motiniškai 
meilė,sūnui dar- neišnykę■ —ų 
kitaip, ji būtų savo gimtosios 
šalies -neapleidusi, ilgos kelio
nės nebūtų dariusi.-. - <.

Motina liekasi motina! ji 
dažnai atleidžia savo vaikams 
ir labai dideles, baisias 
tęs!..

kai-

Šiuo atžvilgiu sūnaus 
kaitimas motinai buvo 
didelis: karo metu kunigas J. 
Prunskis spiovė ant lietuvių 
tautos, spiovė ant savo “ave
lių,” kurioms ganyti jis buvo 
pastatytas, spiovė ir ant savo 
motinos, ir atbėgo dolerių ša
lin, Amerikon.

Tiesa, dėl palikimo savo 
“avelių” kun. J. Prunskis turi 
moral į pasiteisinimą: taip, 
kaip jis, padarė už jį aukš
tesnieji: arkivyskupas Skvi
reckas, vyskupai Brizgys ir 
Padolskis. Bet kaip dėl mo
tinos ? !..

v Atbėgęs į JAV, kun. J. 
Prunskis visą savo “talentą” 
nukreipė prieš tarybinę Lietu-! 
vą, kur gyveno jo motina.

, J. Prunskis ir jo vienmin
čiai visa jėga rėkė už tai, kad 
Amerika pradėtų atominį ka
rą prieš Tarybų Sąjungą. Jei 
kunigo ir jo laikraščio troški
mai būtų išsipildę, veikiausiai 
jo senutė motina jau seniai 
būtų buvusi paversta j pele
nus...

Tai kaip šiandien redakto
rius J. Prunskis gali pažvelgti 
savo motinai į akis?!..

nusi- 
labai

Chicagos “Vilnis” išleido 
įdomią Dr. A. Margerio ir S. 
J. Jokubkos parašytą 95 pus
lapių brošiūrą “Lietuva šian
dien.”

Kaip žinia, abudu brošiūros 
autoriai praėjusią vasarą lan
kėsi Tarybų Lietuvoje kartu 
su kitais JAV lietuviais turis
tais. Abudu stebėjo, tyrinėjo 
naują žmonių gyvenimą. Na, 
grįžę namo ir parašė turinin
gą brošiūrą, kurios pratarinė- 

kįe sako:
/ “Kiekvienas žodis, šitoje 

/knygelėje nuoširdžiai pasaky
tas, yra tvirtas kaip uola, 
rarf kaip saulės tekėjimas,

(Tąsa 6-tam pusi.)

tik- 
tei-

kelio, priešakyje buvo Ca
non John Collins, vedėjas 
Šv. Povilo katedros, Peggy 
Ashcroft — artistė, Sidney 
Silverman — parlamento 
narys darbietis, E m r y s
Hughes — istorikas ir ki

ti.
Trafalgar© aikštėje ma

sinis mitingas buvo pirmas 
didžiausias nuo mitingo, 
įvykusio ką tik pasibaigus
Antrajam pasauliniam ka- Dr. F. S. Harris.

Gatves nuklojo lavonais ir 
sužeistais. Kiek žmonių žu
vo — nežinia. Praneša, kad 
apie 150 buvo nušautų ir 
virš 500 sužeistų.

Tada minia puolė į šiau
rinę miesto dalį. Ten užsi
barikadavo, paėmė kelias 
mokyklas ir didelius na
mus, gavo ginklų ir atrė
mė pirmus policijos ir ka
reivių puolimus.

Masinės demonstracijos 
išsiplėtė po visą šalį. Pusan 
prieplaukoje demonstravo 
40,000 žmonių. Panašiai bu 
vo ir kituose dideliuose 
miestuose. Rhee paskelbė 
apgulos stovį' sostinėje ir 
eilėje didelių miestų. Jung
tinių Valstijų komanda pa- 
liuosavo iš fronto Pietinės 
Korėjos divizijas, kad ka
riai galėtų vykinti Rhee- 
įsakymuns.

Washingtone Valstybės 
sekretorius Herteris pasi
šaukė Rhee ambasadorių 
You Chan Yunga ir įteikė 
jam. protestą prieš šaųdy-

Seulas. — Visa Pietinė 
Korėja yra apimta masinių 
žmonių protestų ir demon
stracijų. Sujudo gyvento
jai, o ypatingai studentai, 
prieš Rhee diktatūrą. Vi
suose miestuose ir mieste
liuose įvyko studentų, mo
kinių, darbininkų ir, vieto
mis, žemdirbių demonstra
cijos.

Demonstracijos prasidėjo 
ramiai prieš Rhee neteisiu-1 

6.00 | gaį pravarytus prezidenti-

$100.00 
. 50.00 
. 30.00 
. 15.00 
. 12.00 
. 11.00 
. 10.00

Agnes Giraitis, Los Angeles, Calif. 
Svečias V, Upstate, N. Y..............
Philadelphijos vajininkai .......
Spaudos mylėtojas iš New Jersey 
Pittsburgh o vajininkai ................
A. J. Skirmont, Brockton, Mass. . 
Ignas Sutkus, Maspeth, N. Y.........
Barbara Anna Gegžnas, Philadelphia, Pa.........6.00
Chas Keras, Detroit, Mich............
Elizabeth Ecenia, Tampa, Fla. .. 
A. Verkutis, So. Windham, Conn. 
Agnes Motuzienė, E. St. Louis, Ill. 
P. ir E. Kuruliai, Norwood, Mass. 
Juozas Greiviskis, L. I..................

6.00
6.00

Petras Stankevičius, Cammack, L. I........
(Tąsa 2-rame pusi.)

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

nius rinkimus kovo 15- d. 
Policija puolė demonstran
tus, mušė lazdomis ir grū
do į kalėjimus.

Tada sujudo visa liaudis. 
Vien Seulo mieste į de
monstracijas išėjo virš 100,- 
000 žmonių. Rhee valdžia 
pasiuntė policiją ir armiją. 
Kareiviai šaudė demon
strantus, policininkai raiti 
jojo ant jų, gatvėse pasiro
dė tankai.

Minia atsakė akmenimis 
ir kuom pakliuvo. Apie 40,- 
000 minja demonstrantų

^r‘SS. Sakorgegužės 2 d. 
jau užpuls Uą

Miami, Fla. — Fernando 
Lopez del Toro, sekretorius 
č i a veikiančio 1 komiteto 
prieš Kubą, .pareiškė, kad 
gegužės 2 d. jie paskelbs 
karą dabartinei Kubos vy
riausybei,^ ‘

i Jis sakė, kad jau turi 
5,000 vyrų armiją ir gata
vai atsispausdinę 32,000 ko
pijų ultimatumo Castro vai-, 
džiai.

Havanoje kalbėjo Castro, 
Kubos premjeras, ir sakė, 
kad Jungtinių Valstijų ka
ro laivyno komanda, iš 
Guantanamo bazės,' Kubo
je, padeda sukilėliams. Cas
tro sakė, kad JAV karo lai
vyno lėktuvai skraido virš 
Kubos ir nuleidžia sukilė
liams reikmenų.

Salt Lake City. — Mirė 
agrikultūros specialis tas

Jau pilnu pajėgumu 
paleista Kauno HES
Kaunas. — Balandžio 18} 

d. buvo paleista pilnu pa
jėgumu Kauno hidroelekt- 
rikinė jėgainė. Pirmoji Ne
muno vandens galinga elek
tros. gaminimo jėgainė bu
vo baigta statyti pirm lai
ko.

Statytojai buvo pažadėję 
ją baigti ir atiduoti veiki
mui iki Gegužės Pirmosios, 
o atidavė šiandien — su
kaktyje Lenino 90-ties me
tų gimtadienio.

A

Kad Nemuno vandenys 
tarnautų žmogui, tai inži
nierių paruošiamieji dar
bai pradėta 1956 metų va
sarą. Pirmieji betonavimo 
darbai prasidėjo 1957 me
tais.

Elektros jėga vielomis 
sieks Vilnių, Šiaulius ir Ka
liningradą.

Prasidėjus HES staty
bos darbams, tuojau buvo 
imtasi statyti gražius, mo
derninius gyvenimo namus. 
Jie yra mūriniai, trijų 

Jėgainę paleidžiant įvyko aukštų. Eilių eilės nutiesta 
masinis mitingas.

Kauno vandens jėgainės 
elektrai gaminti pirmoji 
dalis jau buvo paleista pir
miau.

Kinija pasigamins 
atominių submarinu

Rangūnas, Burma. — Ki
nijos premjeras Chou En- 
lai sake, kad jeigu Vakarai 
neis prie nusiginklavimo, 
nesutiks uždrausti atomi
nius ginklus ir nepanaikins 
jų, tąi jie fctums žmoniją į 
katastrofą. .» ■?.

1 LJią pareiškė, kad Tarybtf, 
Sąjungos reikalavimas' tuo
jau uždraust atominius gim 
klūš yra vienatinis kelias 
linkui taikaus žmonijos su
gyvenimo.

Chou E.n-lai sakė, kad 
jeigu atominiai ginklai ne
bus uždrausti, tai jų prisi
gamins visos valstybės. Ki
nija pasigamins atominės 
jėgos submarinus ir kito
kius ginklus, jeigu kiti nuo 
jų neatsisakys.

puolė prie Rhee paločiau?. ųią žmonių , i r “įžeidimą de< 
Čia ją sutiko kulkų ,krušą< mokytinių laisvių”.- > J '
r ’.TT-gyaxigsa.: ................................................................................................................. ■,

' Kas nori nuversti 
Kubos vyriausybę

r

Vėliausios žinios
gražių namų išilgai plačias 
ir tiesias gatves. Pirm HES 
buvo baigta, tai greta baig
ta statyti gamybinių įmo
nių, v

Johann es burgąs. — Jung
tinės Pietų Afrikos valdžia 
generalio streiko išvakarė
se areštavo 500 negrų vei
kėjų. Ji sako, kad streiką 
suparalyžiavo.

tytoje vietoje jos laukė de
vyni lėktuvai ir nesulaukė.

Blogėja Kubos ir 
JAV santykiai

Havana. — Kubos prem
jeras Castro sakė: “Yra 
panašumo JAV valdžios po
litikoje į buvusią Hitlerio ir 
Mussolinio”. Jis sakė, kad 
Hitleris, M u s s o 1 i n i s ir 
Franco sau nepatinkamus 
“apšaukdavo komunistais” 
ii' kad panašiai elgiasi da
bar JAV valdininkai Kubos 
reikalais.

Washingtone tuojau bu
vo atsakyta į Castro pa
reiškimą. Valstybės depar
tamentas išvardino Castro 
“diktatoriumi”, nes Kuboje 
vyriausybė kontroliuoja 95 
procentus spaudos.

Nashville, Tenn. — Dau
giau 2,000 negrų z demon
stravo prie City Hali, pro
testuodami prieš išbomba-

DEPORTUOS AMERIKOJ
AUGUSĮ ŽMOGŲ

Washingtonas. — JAV vimą negrų šeimos namo.
Aukščiausias Teismas 5 bal- 
sais prieš 4 nutarė, kad
Willia Niukkanen, 50 metų “B-707” skrido į Los Ange-

Ottawa. — Francūzijos 
prezidentas De Gaulle sakė, 
kad viršūnių konferencijo
je Vakarų delegatai neturė
tų spirtis dėl apvienijimo 
Rytų ir Vakarų Vokietijų.

Washingtonas. u- “Jung
tinių Valstijų politika lin
kui Kubos būtų realistiš
kesnė, jeigu valdžios viršū
nėse rastųsi kiti žmonės”, 
rašo William S. White. Šis 
kolumnistas yra griežtas 
priešas koegzistencijos su 
socialistinėmis šalimis ir

| stoja už ginklo intervenci
ją į Kubą.

Jis rašo, kad JAV valdiš- 
jkuose rateliuose nėra vie
nybės. Vice-prezid e n t a s 
Niksonas, JAV iždininkas 
R. B. Andersonas ir Central 
Intelligence Agency (užsie
nio šnipijada) stoja už in
tervenciją. Jie mano, kad 
jeigu ilgiau išsilaikys Ku-

bos vyriausybė, tai Fidel 
Castro pavirs į Lotynų 
Amerikos Abrahamą Lin- 
colną, sukilimas prieš JAV 
politiką išaugs, kad jo ne
bus galima jau suvaldyti.

Tuo gi kartu prezidentas 
Eisenh'oweris mano, kad 
ginkluota intervencija su
duotų smūgį JAV “gerų 
santykių politikai”.

H. Phillips rašo, kad 
Castro metė 5,000 kareivių 
ir milicijos prieš porą šim
tų sukilėlių Sierra Maestrą 
kalnuose, nes buvo numaty
ta, kad ten gali būti iškelta v 
užsienio kariniai daliniai 
Kubos invazijai.

Paryžius. — Lėktuvas

New Delhi. — Indija no
ri iš JAV užtikrinimo, kad 
jai parduos $17,000,000 to
nų grūdų. Kitaip ji bus pri
versta ieškoti kitur.

amžiaus žmogus, būtų de
portuotas. Mat, du buvę 
Komunistų partijos nariai 
liudijo, kad Niukkanen 
11937—1939 metais buvo 
veiklus komunistas.

Niukkanen į Jungtines 
Valstijas buvo atvežtas, ka
da jis dar neturėjo nei me
tų amžiaus.

les su 1Į4 keleivių, bet tu
rėjo sugrįžti į orlaukį, nes 
sugedo automatiškas vaira
vimas.

Lobith. — Hollandų prie
plaukos viršininkai atsisa
kė įsileisti vakarų vokiečių 
laivą “Greta”, ant kurio 
buvo senoji Vokietijos vė
liava, o ant denio išpiešta 
didelė svastika.

Dublinas. -— Apie 100 ai
rių advokatų pasiuntė pra
šymą California gubernato
riui, kad jis davanotų gy
vastį Caryl Chessmanui.

West Point, N. Y. — 
TSRS karininkai, jų tarpe 
ir generolas Nikalojus Ko- 
ronevski, apsilankė ‘ JAV 
militarinėje mokykloje.

H. TRUMANAS SERGA 
VAIDINIMOSI LIGA
Ithaca, N. Y. — Buvęs 

prezidentas Harry Truma- 
nas, kalbėdamas apie negrų 
sėdėjimo streikus pietų 
valstijose, sakė: “Tai komu
nistų darbas”. Jis tvirtino, 
kad komunistai “sukurstė 
negrus studentus”,

New Yfcrkas. — Visi 
prieplaukų darbininkai su
streikavo. Apie 80 laivų iš
krovimas ir prikrovimas 
sulaikytas.

Harmon. —šešios mylios 
nuo Newfoundland© susi
daužė didelis JAV karinis 
lėktuvas “C-124”. Lėktuvas 
sudegė ir žuvo 9 įgulos na
riai.

BRAZILIJA PERKĖLĖ | 
SAVO SOSTINĘ ’

Brasilia. — Šią savaitę 
Brazilijos respublikos val
diškos įstaigos persikraus-1 
to iš Rio de Janeiro į nau
ją so s i tinę — Brasilia. 
Prieš keleris metus Brasi
lia buvo tik miestelis, o da
bar jau 120,000 gyventojų 
miestas. Manoma, kad su 
valdiškomis įstaigomis per- 
sikraustys dar 30,000 žmo
nių.

Nauja sostinė yra 740 
mylių nuo jūros ir randasi 
3,300 pėdų virš jūrų lygio.

Įvyko jugoslavų L 
suvažiavimas x

Belgradas. — Prasidėjo 7 
Jugoslavijos Socialistų Są
jungos suvažiavimas. Daly
vauja 1,660 delegatų, o bror

Praga. — Čekoslovakijos 
respublika priėmė naują 
konstituciją. Konstitucijoje 

dingo 300 svarų capsule. Ji sako, kad šalis eina socializ- 
turėjo nuknisti iš satelito į mo keliu prie komunistinės 
Ramųjį vandenyną. Num a- santvarkos.

Washingtonas. — Kari
nis laivynas j nežino, kur

Londonas. — Sulaukus 
85-ių metų amžiaus mirė 
Chsenija, buvusio caro Ni- 
kalojaus Antrojo sesuo. Iš 
Rusijos ji pabėgo 1919 me
tais.

socialistinių šalių broliški 
delegatai dalyvauja iš Len
kijos, Vengrijos ir Rytų -V, 
Vokietijos. Lygos vadai ra
portavo, kad ji turi 6,386,- 
515 narių.

Socialistų Sąjungon įeina 
Jugoslavijos Komun i s t ų
Lyga, darbo unijos, jauni
mo sąjunga, moterų orga- < 
nizacijos, kooperatyvai, t 
sporto organizacijos ir ki
tokios įvairios sąjungos. . '

Geneva. — Socialistinėse 
šalyse žmonių gyvenimas 
pagerėjo.

Karakas. — Venezuelos 
vyriausybė sako, kad jau 
sudavė smūgį įsiveržėliams. 
Virš 100 priešų užmušė ir 
apie 300 suėmė.

&
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Niujorko moterims patarimai
NIUJORKO MIESTO policija išleido specialius la

pelius moterims, patariant, kaip apsisaugoti nuo užpuo
likų: plėšikų, vagišių ir išprievartauto jų. Kaip žinia, 
mūsų didmiestyje tos veislės elementų atsiranda vis 
daugiau ir daugiau.

Be kitko patariama, kad užpultoji labai gerai įsitė- 
mytų nors kai kuriuos užpuoliko savybių bruožus, kad 
vėliau galėtų apie tai papasakoti policijai, o pastaroji 
galėtų lengviau užpuoliką sučiupti.

Patarimai—geras dalykas, bet tai neapsaugos visų 
moterų nuo plėšikų, nuo užpuolikų, kadangi šiandien 
daugelis moterų gyvenimo priverstos eiti į fabrikus, eiti 
į krautuves, atlikti visokias pareigas. Užsidariusi namie 
ftloteris visuomet negali sėdėti, o jei ir taip būtų, tai už
puolikai surastų būdus, kaip savo auką pasiekti.

Policija turėtų gerai “mankštyti smegenis” užpuoli
kams suvaldyti. Dar svarbiau: reikia kovoti prieš sąly
gas, kurios gimdo plėšikus, moterų ir vyrų užpuolikus.

Čou En-lajaus misija
KINUOS LIAUDIES RESPUBLIKOS premjeras 

Čou En-lajus dabar yra Indijoje.
Pirmiau negu jis čia atvyko, buvo sustojęs Burmo- 

je, kur jį žmonės labai iškilmingai sutiko. Burmos sos
tinėje, Rangoone, Čou En-lajus pasakė, kad jo atstovau
jamoji šalis ir Burma taip gražiai, kaimyniškai sugyve
na, kad tai gal būti pavyzdžiu kitoms šalims.

Indijoje jo misijos tikslas yra kitoks. Čion jis atvyko 
prašomas Indijos ministrų pirmininko Nehru.

Mat, tarp Kinijos ir Indijos kilo nesusipratimų dėl 
sienos (rubežiaus). Kinai sako, kad tam tikras žemės 
ruožtas priklauso Kinijai, o indai sako—Indijai.

Mes nežinomę,. kodėl’Nehru prašė Čou Eh-lajų at
vykti pas jį, kodėl jis nenuvyko į Kiniją. Gal buvo tam 
rimtų priežasčių. Svarbu, kad Čou En-lajus atvyko ir 
dabar abudu tariasi.

Indijoje veikia tam tikros, išnaudotojų suorgahi- 
"zuotos, grupės, nukreipto^ prieš Kinijos Liaudies Res

publiką, nukreiptos prieš gerus didžiųjų kaimynų san
tykius. Galimas daiktas, tos grupės yra “įkvėptos” sveti
mų imperialistų, kuriems rūpi, kad tarp Indijos ir Kini
jos santykiai būtų blogi, kad Indija pasitrauktų iš neut
ralių šalių gretų ir stotų “su Vakarais”.

Bet mes nemanome, kad taip bus. Mes tikime, kad 
abiejų valstybių vadovai rubežiaus klausimą gražiai iš
spręs, ir kad tarp šitų didžiulių valstybių santykiai bus 
draugiški, geri!

Taigi Čou En-lajaus misija Indijoje labai svarbi. 
. Iš Indijos, grįždamas namo, Kinijos Liaudies Res
publikos premjeras dar sustos Nepalyje.

Gerai, kad nori tartis
Iš KUBOS PRANEŠAMA, kad premjeras Fidel 

Castro pareiškęs norą tartis su JAV prezidentu Eisen
hower iu arba su Valstybės sekretoriumi Herteriu. 
Mums rodosi, tai geras gestas, tik nežinome (šiuos žo
džius rašant), ką į tai atsakys Washingtonas.

Santykiai tarp Kubos ir JAV yra labai įtempti, ne
sveiki. Mūsų šalies stambioji spauda ir valdovai revoliu
cinę Kubą puola, niekina, šmeižia. Iš JAV siunčiami vi
sokie agentai į Kubą, kad kenktų, kad sabotuotų, kad 
žudytų Kubos patrijotus. Kuboje organizuojami kantr- 
revoliuciniai elementai kovai prieš revoliucinę valdžią.

Mūsų prezidentas andai viešai pareiškė, būk Kubos 
vyriausybė “išdavusi revoliucijom idealus!.” Kokių revo
liucijos idealų prezidentas nori, jis nepasakė, bet aišku: 
jam būtų tokia revoliucija gera, kuri nepravestų žemės 
beformes, kuri neliestų dvarų, kuri neliestų fabrikų, ku
ri* nebandytų gerinti liaudies gyvenimo.

Tokiuo prezidento Eisenhowerio pasakymų pasi- 
'Jūktino visa Lotynų Amerikos spauda, juo labiau pasi
piktino revoliucinės Kubos spauda.

Net ir kai kurie JAV buržuaziniai laikraščiai dėl 
tokio prezidento pasisakymo smarkiai suriko. Pavyz
džiui “New York Post” šitokį priekaištą prezidentui 
padarė: jis niekad viešai netarė žodžio prieš buvusį Ku
bos diktatorių Batistą; jis niekad viešo pasmerkimo ne

padarė Dominiko respublikos diktatoriui Trujillo, na, o 
"dabar, jis viešai smerkia Castro valdžią, kuri kilusi iš 
liaudies, kuri kovoja už liaudies reikalus!

Kubos revoliucija atliko milžiniškus liaudies labui 
darbus: pravedė žemės reformą, pagal kurią aprūpina 
varginguosius valstiečius žeme; miestų gyventojams 
darbo žmonėms sumažino nuomas už butus apie 50 pro- 
'ceiitų; pradėjo pravesti svarbius darbus žmonių sveika
tingumui pakelti; pradėjo rimtai spręsti gyvenamųjų 
namų statyba, ir Lt. Jokia kita valdžia Kubos istorijoje 
nedrįso to padaryti, ką Castro revoliucinė valdžia jau 
padarė. '

' Mums rodosi, būtų labai gerai, jei Castro susitiktu 
stf prezidentu Eisenhoweflu ir tal’tųsi.

" Tartis niekad nėra per vėlu!

KAIP TOLIAU
GYVENĄ ŽMONĖS 
MUS PAŽĮSTA

Žurnalistas Antanas Vai- 
vutskas savo jaunas dienas 
praleido Pietų Amerikoje, o 
šiandien, jau kelinti metai, 
gyvena ir dirba Tarybų 
Lietuvoje.

Nežiūrint, kur A. Vai- 
vutskas gyveno, jis akylai 
sekė mūsų judėjimą JAV. 
Tai liudija ir jo straipsnis 
apie “Vilnį,” tilpęs “Lite
ratūra ir menas” savaitraš
tyje (š- m. bal. 9 d. nume
ry). Tame straipsnyje apie 
“Vilnies” praeitį Vaivuts- 
kas suteikia smulkesnių ži
nių negu padavė patys vil
niečiai.

Mes čia paduosime kai 
rias iš minėto Vaivutsko 
straipsnio ištraukas. Au
torius rašo:

1920 metų pradžia. West 
Side salėje vieną šeštadienio 
vakarą vyko saviveiklininkų 
koncertas. Tuo metu gretima
me kambaryje susirinko apie 
tuziną jaunų entuziastų. Jie 
čia buvo pakviesti pasitarti 
dėl n a u j o laikraščio, kuris 
užpildytų “žarijos” paliktą 
spragą, išleidimo, šiam entu
ziastų būreliui vadovavo dide
lio ryžto ir neišsenkamos 
energijos, iš vargingo dzūkų 
artojo šeimos kilęs Vincas An
drulis (Andrulevičius). V. 
Andrulis jau buvo išėjęs ne
maž ą gyvenimo mokyklą. 
1911 m. jis emigravo į JAV, 
kur patyrė skaudžią emigran
to dalią, susidūręs su baisiu 
darbininkų išnaudojimu an
tracito kasyklose Pennsilvani- 
,įo$ valstijoje. ' Netrukus V. 
Andrulis dalyvauja angliaka
sių kovose už savo teises.'Įgi
jęs mokslo, susipažinęs su re
voliucinėmis- idėjomis, jis ga
na greit buvo, iškeltas į pro
letarinių organizacijų vado
vaujančius postus. ! '

Ir štai dabar V. Andrulis 
ėmėsi organizuoti lietuviško 
darbininkų laikraščio išleidi
mą Čikagoje. Pasitarime West 
Side patalpose, be V. Andru
lio, dalyvavo dar grupė spau
dos mylėtojų—• A. Avižienis, 
M. Bacevičius, P. Buknys, J. 
Bendokaitis,, S. Juškai, M. Pū
kis, F. Stasiukėlis, J. šarkiū- 
nas, V. Vasys, S. Vėšys ir M. 
žaldokas. Tai vardai, ku
riuos su didele pagarba ir 
šiandien mini lietuviai darbi
ninkai Amerikoje. Daugumas 
jų tebėra gyvi ir dalyvauja 
pažangiajame judėjime.

Visi pasitarimo dalyviai 
karštai pritarė sumanymui.

Kodėl naujam laikrašičui 
buvo duotas vardas “Vil
nis”? {

Buvo pasiūlyta “Vilnis,“ nes! 
tokiu pavadinimu Rygoje ėjo 
darbininkų laikraštis, kuriame 
aktyviai bendradarbiavo V. 
Kapsukas.

Toliau: i
Taip 1920 metų balandžio 

8 dieną pasirodė keturių pus
lapių pirmasis “Vilnies” nu
meris. Kurį laiką jis ėjo sa
vaitraščiu ir buvo spausdina
mas lietuviškoje Kaulakio 
spaustuvėje. Tačiau tvirtas 
laikraščio pagrindas Ameri
koje yra nuosava spaustuvė. 
Tad ir “Vilnies” leidėjai ėmė
si kurti savą, tiksliau tariant, 
visuomeninę spaustuvę. Iš Fi
ladelfijos buvo pargabenta 
nustojusio eiti Lietuvių Socia
listų sąjungos laikraščio “Ko
va” spaustuvė. Kartu su ta 
spaustuve į Čikagą atvyko ir 
du patyrę spaustuvininkai •— 
V. Rudaitis bei M. Jasulevi- 
čius. Spaustuvei ir redakcijai 
dabar buvo* įgytas naujos pa
talpos South Halsted gatvėje.

“Vilnies“ pradininkai neap
siriko :: Čikagos skerdyklų 
lietuviai darbininkai, Skrantd- 
no angliakasiai, Detroito plie
no lydytojai ir visi kiti pažan
gūs Amerikos lietuviai šiltai 
sutiko vandenyno bangu jėgą 
primenantį laikraštį. Tuo 
tarpu pažangos priešai niršo, 
kėsinosi laikraštį sužlugdyti. 
Kartą jie net buvo padegę re
dakcijos būstinę.

Netrukus pasirodė, kad 
skaitytojų jau nebepatenkina 
savaitinė “Vilnis.” Laikraštį 
imta leisti dukait per savaitę 
—antradieniais ir penktadie
niais . Taip “Vilnis” ėjo še
šerius metus. Kurį laiką ją 
redagavo iš Niujorko dienraš
čio “Laisvės“ “paskolintas,” 
jau tuomet užsirekomendavęs 
kaip gabus žurnalistas, Rojus 
Mizara.

Imta ruoštis “Vilnį” pavers
ti dienraščiu. Iš pažangiosios 
spaudos veikėjų buvo sudary
tas specialus komitetas, kuris 
vadovavo kampanijai už nau
jų skaitytojų pritraukimą ir 
piniginio fondo sudarymą 
dienraščiui leisti. Redakcijos 
kolektyvas buvo sustiprintas 
naujomis jėgomis. 1926 m. 
rugsėjo 18 d. “Vilnį“ pradė
jus leisti dienraščiu, jos re
dakcijoje ėmė dirbti žymus 
publicistas ir visuomenes vei
kėjas Leonas Prūseika. L. Jo
nikas ir P. Krakaitis atvyko iš 
Detroito. Į redakcijos kolekty
vo sudėtį dar įėjo čikagietis 
M. Bacevičius, kiek vėliau A. 
Bimba, F. Abekas.

“Vilniai“ pradėjus eiti kas
dien, užjūrio pažangieji lietu
viai turėjo jau du dienraščius 
(Niujorke ėjo “Laisvė”). Nuo 
tada “Vilnis” dar gausiau pa
plito po platųjį pasaulį. Laik- į 
raštį skaitė Anglijoje ir 
Prancūzijoje, Kuboje ir Ar
gentinoje, Kanadoje ir Brazi
lijoje gyvenantieji lietuviai. 
Kai kuriose šalyse, pavyz
džiui, Brazilijoje, “Vilnis” bu
vo platinama nelegaliai. Ne
maža “Vilnies“ egzempliorių 
prasiskverbdavo ir pro Lietu
vos fašistinės cenzūros užtva
ras.

Šiandien Čikagos “Vilnis” 
yra vienintelis pažangus dien
raštis visoje Lietuvos emigra
cijoje. Jis vakarais per sa
vaitę . išeina pėhkis kartus. 
Dienraščio redakcijoje dirba 
brangūs bičiuliai, proletarinės 
spaudos veteranai Vincas An
drulis, .Leonas pĮrūseika, Le
onas Jonikas, Jonas, Jokubka 
ir kiti. Lietuviškieji- reakcio
nieriai, pasinaudodami makar- 
tizmo fašistiniu siautėjimu, su 
dienraščiu bandė susidoroti. 
Antiamerikinei veiklai tirti 
komitetas ėmėsi represijų 
prieš “ V i 1 n i eš”* 'v red ak tor i u s 
L. Prūseiką ir V. Andrulį. 
Juos kėsinosi net ištremti iš 
JAV, suvaržė jų išvykas iš 
Čikagos.

BALSAS Už SENESNIO 
AMŽIAUS 
AMERIKIEČIUS

Didieji komerciniai laik
raščiai labai piktai rašo 
apie į Kongresą įneštą Fo- 
rando bilių dėl suteikimo 
senesnio amžiaus amerikie
čiams medicininės apdrau- 

|dos. Štai neseniai “N. Y- 
Herald Tribune” redakto
riai šitą labai praktišką ir 
naudingą bilių paskelbė 
“įžeidimu mūsų vyresnie- 

; siems piliečiams.” Dabar 
tie redaktoriai ; susilaukia 
smarkiausios kritikos. Štai 
vienas niujorkietis S. Lieb- 
ling to laikraščio balandžio 
19 d. laidoje aštriausiai 
juos kritikuoja ir smerkia. 
Mūsų vyresniuosius pilie
čius įžeidinėja ne tie, kurie 
kovoja už. Forando, biliaus 
pravedimą, bet ? tie, kurie 
jam priešingi.

Mr. S. Liebling teisingai 
! nurodo, kad tokios medici
ninio aptarnavimo sistemos 
įvedimas būtų geras daly
kas ne tik penšioriieriams, 
ne tik jau senesnio amžiaus 
sulau k u s i e m š amerikie
čiams, bet ir jų vaikams. 
Pavyzdžiui, juk daug vaikų 
turi’ rūpintis savo senų tė
vų likimu- Kai tėvai suser
ga, tokiems dažnai reiškia 
nebepakeliamą ; naštą, kai 
prisieina gydytojo ir ligo
nines lėšas padengti.

Mr. Liebling teisingai nu
rodo dar ir taL kad išėjęs 
žmogus ant pensijos ir nu*

stojęs dirbti, nustoja ir tei
sės į unijose veikiančias ap- 
draudas. Tas pats su dau
gelyje fabrikų esamomis 
apdraudomis. Jos gyvuoja 
tik tol, kol darbininkas 
dirba. Neteko darbo, ir ne
teko apdraudos. Vadinasi, 
nebeturi jokios apsaugos iš 
niekur! Juk tai didžiausia 
tragedija tam, kuris neturi 
didelių santaupų-

Todėl kova už Forando 
bilių yra reikalas visų ame
rikiečių, tiek jaunų, tiek 
senų.

SU SAVOTIŠKA 
FILOSOFIJA

Daugelio kapitalistinių 
laikraščių kol u m n i s t a s 
Walter Lippman pilnas 
įvairiausių filosofijų apie 
tarptautinę padėtį. Jis da
bar skelbia, kad po pasita
rimo tarpe De Gaulle ir 
Chruščiovo viskas pakrypo 
gerojon pusėn. Dabar, gir
di, didelis įtempimas yra 
gerokai atslūgęs. Jo many
mu, viršūnių konferencijo
je griežto “skilimo” tarpe 
ilytų ir Vakarų nebus.

Viskas, jo supratimu, su
kasi apie Vokietiją ir Ber
lyną. Jis esąs įsitikinęs, 
kad apvienytos Vakietijos 
nenori ir bijo tiek Rytai, 
tiek Vakarai. Bijo ir De 
Gaulle, kuris dabar taip 
smarkiai draugauja su A- 
denaueriu. Kai Tarybų Są
junga sako, kad Vokietijos 
apsivienijimas yra pačių 
vokiečių reikalas, tai ji ži
no, kad tokia vienybė grei
tai neįvyks. Kai Amerika 
ir jos talkininkės reikalau
ja Vokietijos suvienijimo 
balsavimo keliu, tai jos ži
no, kad tokios vienybės ne
bus. Abi pusės tuos obal- 
siųs kelia tik propagandos 
sumetimais. Tuo būdu vir
šūnių konferencija nieko 
neišspręs Vokietijos apvie- 
nijimo klausimu- Pasiliks 
dvi Voiketijos, kaip ir buvo.

Panašiai, Lippmanno su
pratimu, bus ir su Berlynu. 
Pasiliks abudu Berlynai. 
Nei Rytai, nei Vakarai 
neis įkąrą dėl Berlyno. Jis 
teigia, kad ir pats Chruš
čiovas nelabai norįs pavesti 

Ivisą Berlyną Rytinei Vo
kietijai. Pusketvirto mili
jono gyventojų miestas per 
didelis dėl aštuoniolikos mi
lijonų Rytinės Vokietijos 
vokiečių?

Mums, žinoma, atrodo, 
kad šiame atsitikime šis 
kolumnistas smarkiai klys
ta- Juo greičiau iš Berly
no išsikraustys svetimos 
jėgos, tuo geriau susinor- 
malizuos Vokietijos padė
tis. Visas Berlynas randa
si Rytinės Vokietijos teri
torijoje. Jo gi du trečdaliai 
yra svetimų jėgų okupuoti. 
Padėtis ir nenormali ir ne
pastovi. Ji turės būti pa
keista.

Paterson, N. J.
Sulaukęs 64 metų, balan

džio 7 d. mirė Jonas Po
cius.

Pocius iš Lietuvos į Ame
riką atvyko 1914 metais. Iš 
amato jis buvo audėjas, be 
to ir geras muzikantas. Jis 
buvo sąmoningas darbinin
kas, visą gyvenimą unijis- 
tas, gilus dailės mylėtojas 
ir* darbininkiškos, spaudos 
skaitytojas ir rėmėjas, ir 
darbininkiškų organizaci
jų narys. Priklausė prie I 
ALDLD, LDS, ir Textile 
unijos.

Velionis buvo pavienis, 
daugiausia gyveno pas sve
timtaučius, tačiau .artimai 
buvo susirišęs su darbinin
kišku lietuvišku judėjimu. I 
Buvo - “Laisvės” ir “Vii-Į 
nies skaitytojas ir jų rėmė-! 
jas. '

Jonas'buvo ramaus būdo 
žmogus, su visais gražiai 
sugyveno. Jis gyveno san
tūriai; svaigalų mažai var
tojo, tad finansiniai buvo 
prisigyvenęs. Paliko virš 
20 tūkstančių dolerių, ta
čiau nepaliko jokio testa
mento.

Kiek teko sužinoti, tai 
Lietuvoje nepaliko giminių, 
tik čia Amerikoje paliko 
pirmą pusbrolį A. Yodeikį 
Brockton, Mass. Pranešus 
A. Yodeikiui apie pusbrolio 
J. P. mirtį, jis tuojau pri
buvo į jo šermenis ir rūpi-
nosi Jono laidotuvėmis. 
Parsivežė jo lavoną į 
Brockton, Mass., ir tenai 
sukrematavo (sudegino), 
nes Jonas taip norėjo. Ka
dangi Jonas nepaliko jokio 
raštiško testamento, kas jo 
turtu rūpinsis ir jo reikalus 
tvarkys, išskyrus, kuomet 
staigiai susirgo, išvežant li-

JIE IRGI TURĖS 
“VIRšūNNIŲ” 
KONFERENCIJĄ

. Marijonų dienraštis rei
kalauja, kad “veiksniai ir* 
gi turi turėti viršūnių kon
ferenciją.” Jie turėsią da
ryti spaudimą ant “Pary
žiaus viršūnių konferenci
jos.” i

Neseniai ALTo ir VLIKo 
raketieriai išviliojo iš Ame- 
rioks lietuvių keletą desėt- 
kų tūkstančių dolerių. Juos 
reikia prašvilpti. Jie suva
žiuos į Washingtoną ir ten 
smarkiai keletą dienų pa- 
ūš.

.. r ... .................. -įi ii f » J . KV. h'.Jl . .. l t, _____ .. r.. ._ Ą > . ___

goninėn, žodžiu pasakė, 
“padarysiu tęs t a m e n t ą, 
skirsiu ‘Laisvei’ ir ’‘Vilmai’, 
bet nepasakė kiek, o kitus 
pusbroliui.”. Kadangi nepa- <W' 
liko testamento, tai gera 
dalis jo turto teks “Dėdei 
Šamui” ir advokatams, o 
kas liks, tai A. Y.

Kadangi nėra testamen
to, tai praeis daugiau me-.. 
tai laiko, kol finansus le
galiai sutvarkys, žinoma, ' 
tuomet priklausys nuo A. 
Yodeikio, kiek jis kam 
skirs J. Pociaus santaupų.

Ilsėkis, Jonai, sau ra
miai, nes užbaigei savo ke
lionę.

O A. Yodeikiui linkiu gi
laus susiraminimo nuliūdi
mo valandoje, netekus my
limo pusbrolio.

J. Bimba

Philadelphia, Pa.
Gegužes Pirmosios 

minėjimas
Gegužės Pirmosios minė

jimas įvyks sekmadienį, ge
gužės 1 d., 2:30 vai. popiet, 
South Gold Room of the 
Broadwood Hotel, Broad
St, tarp Vine ir Spring- 
Garden Sts.

Kalbės James N. Jackson, 
“The Worker” redaktorius. 
Jis aiškins negrų kovas 
pietinėse valstijose, o jas 
labai gerai žino, nes gimė 
ir augo Virginia valstijoje-

Apart prakalbų bus me
ninė programa. Įžanga $1, 
o bedarbiams ir studentams 
tik 50 centų.

Norintieji aguti platesnių 
informacijų kreipkitės pas 
James Dolsen, 2018 N. 32 
St., Philadelphia 21, telefo
nas CE 2-0512-

Rengėjai
—  .t i. . '■■■! ■—i..i i , ją,

Laisvės reikalai
(Tąsa iš ]-mo misi.) ’ ' 1

Felicia Šimkienė, Arlington, N. J...................... 5.00
P. Lapinskienė, Brockton, Mass......................... > 5.00
M. Raulinaitis, Cleveland, Ohio ...................... 5.00
Moterų Apšvietos Klubas, Montello, Mass. ... 5.00 
Svečias iš Connecticut ...................................... 5.00
C. P. Žukauskai, Islington, Mass....................... 5.00
Helen Graibus, Carle Place, L. 1....................... 4.00
A. Kuzmickas, Worcester, Mass......................... 4.00
Jos Jackim, Shelter Island, N. Y.............. ......... 3.00
Paul Johns, Miami, Fla........................................ 3.00
J. Mikaska, Pittsburgh, Pa................................3.00
K. Buinauskas, Philadelphia, Pa......................... 3.00
J. Gray, Frackville, Pa..............................  3.00
F. Markevičius, Brockton, Mass......................... 3.00
Mrs. L. Naktinis, Bayside, L. 1......................... 2.00
Andrew Lapash, Far Rockaway, N. Y..............2.00
K. Kalinauskienė, Freehold, N. J....................... 2.00,
Frank Paser, St. Clair, Pa................................. 2.00
W. Danėnas, Pittsburgh, Pa............................... 2,00
E. Sungailienė, Oceanside, L. 1...........................2.00
Peter Cox, Roslindale, Mass............................... 2.00
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y..................2.00
Po $1: H. Janolewicz, Elizabeth, N. J.; A. Shurkus, 

Nashua, N. H.; J. K. Alvinas, San Francisco, Calif; B.,r 
Rauba, Cleveland, Ohio; Ch. Swallows, M.A. Kibartas, 
Pittsburgh, Pa.; M. Urba, St. Sharkey, V. Daniel, East- 
on, Pa; St. Januškis, Miami, Fla.; Aug. Seitz, Washing
ton, D. C.; D. Pocius, Rockville, Conn.; J. Slench, Chica
go, Ill.; J. Sadauskienė, Mt. Sinai, N. Y.; Julia Paulaus
kienė, J. Amutis, Worcester, Mass.; J. krist, Brockton,x 
Mass.; K. Bekešius, Brooklyn, N. Y.; A. Lindautas, Me
xico, Me.; V. Pshalgauskas, Fitchburg, Mass.; A. Saule- 
nas, Somerville, N. J.; O. Rugienienė, Brooklyn, N. Y.; 
P. Budrūnas, Miami, Fla.; C. Urban, Hudson, Mass.; J. 
Karpavičius, Brooklyn, N. Y.; W. Seilus, Exeter Boro, 
Pa.; A. Glovinskienė, Raritan, N. J.; J. V. Grigai, Hud- 
son, Mass.; Josephine Maslauskas, Pennsburg, Pa/, P|| 
Frank Netsel, Gardner, Mass.; M. Matukas, Jamaica 
Plain, Mass.; M.Machonis, Worcester, Mass.; J. J. Dau
jotas, Benld, Ill.; A. Valentukevičia, W. Jurkevičius, M. dl 
Gutauskienė, J. K. Sireikis, Eva Kavoliene, Brockton, ? 
Mass.; Uršulė Zaker, Cleveland, Ohio; J. Kamaraus- 
kas, Girardville, Pa.; A. Maurukas, P. Kapickas, Brook- 
lyn, N. Y.; Dr. J. Repshis, Dorchester, Mass.; A. Pa- 
karklis,.Athol, Mass. . v

Dėkojame visiems aukojusiems. Labai gražus pa- 
sirūpinimas laikraščio išlaikymui. ... ‘

Jau oras šiltėja, vasara čia pat. Rūpinkimės surengę 
ti kuo daugiausia piknikų “Laisvės” paramai vasaros 
sulaukę

“Laisvės” Adhiinistracija
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A. B, SALIETIS

Bruožai iš Lenino gyvenimo ir veiklos
(Jo 90-jam gimtadieniui paminėti)

Mes laidojame Leniną. Netekome darbininkų revo-1 
liucijos genijaus. Mirė jo didžioji išmintis ir narsa, šim
tai milijonų darbininkų, valstiečių ir kolonijų vergrj ap
gailestauja mirtį didžiojo vado. Rusijos darbo žmonės, 
kuriuos jis suvienijo ir kuriems jis vadovavo pergalin
goje kvoje ir visuose pavojuose, šimtai tūkstančių susi
spietė apie jo paskutinio atilsio vietą.

• -Visos Socialistinių Tarybinių Respublikų 
Sąjungos Kongreso Pareiškimas

1924 metų sausio 21 die- į 
ną per visą pasaulį nuskrie
jo žinia, jog Lenino gyvybė 
užgeso. Ant visados užsi
merkė akys žmogaus, kurio 
vaidmuo žmonijos kovoje! 
už šviesesnį rytojų nieką-1 
dos neišdils iš istorijos, i 
Mūsų senoji karta atsime-' 
name tą liūdną žinią. Sun
ku pasidarė ant krūtinės.1 
Milijonai dirbančiųjų vi
suose pasaulio kampuose i 
sunkiai atsiduso. Jų gi kla- ' 
siniams priešams lengviau1 
ant širdies pasidarė. Mat,! 
priedai tikėjosi ir praneša- 
vo, kad, netekęs didžiojo i 
kapitono, proletarinės re-į 
voliucijos laivas, socializmo i 
laivas nuskęs, j dulkes su- i 
byrės naujoji tarybinė vals-j 
tybė. Jei. tačiau, jų viltvs: 
neišsipildė, tai ne ju kaltė.; 
Be to, juk dar ir šiandien 
ii e to paties tebetrokšta ir 
tebelauk'a. Ir lauks ir; 
trokš taip ilp'ai. kol nors 
viena pėda žemės iie turės 
no savo koiomis. Šiandien 
pH iie tebevipšnatauia dan- 
o’ian kain dviejuose pasau
lin trečdaliuose. 1

Tai kuo gi Leninas buvo? 
Kodėl jo gvvenimas, jo veik-! 
la. i o darbai s k a m-: 
Bps lūpose nesuskaitomų , t°

partijos. Buvo ir veikė tik- j kuriems jau buvo aišku, ko
tai marksistinės grupės po j kios revoliucinės pairti jos 
minėtos “Kovos Sąjungos ' Rusijos darbininkams rei
de! darbininkų pasiliuosa- 
vimo” vėliava. Bet to neuž
teko, jokiu būdu negalėjo 
užtekti. Ir Leninas, geriau 
ir labiau, negu kuris kitas 
tuolaikinis marksistas, per
matė tą nepakankamumą. 
Be geros, vienos, centrali-

1 birsko gimnaziją, 
' įstoja į Kazanės 
tetą, bet tų pačių 
gruodžio 5 d. tampa paša- 

kad vieton vieno nužudyto'int‘ls .^lyvav™5 stu- 
'caro, arba kurio kito ankš- f>entu judėjime pries cariz- 
I to valdovo stok kitas, gal k ten issiuneiamas į 
!dar žiauresnis, gal dar bai-1 Kokuskino baznytkiemi iri 
dėsnis. Reikia susirasti toki i Pyvercuunas gyventi poli-, . 
kovos kelia, kuris privestu . eil.os pneziuroje. 1888 jne- j socialistai yra 

i prie to, jog nebeliks vietos;!ta!? ’1S Pat|eklra Prašymą . .......
nebebus dirvos tironams ■ P!lirpti a gal į Kazanės, uni- 
pakilti ir valdyti. O toks Y.ersJtet^,nepriimamas, 
kelias yra tik marksistinis i ’ ras0. vaWzios 1!jleisti ,m°- 
pe]jas kytis į užsieni, bet veltui.

Tačiau tais pačiais 
Kaipo mokinys 1 jam leidžiama su

Mokykloje Leninas buvęs : upsigyventi Kazanėje, kur 
pačiu gabiau-■ Persikelia gyventi ir visa 

| šeima. Čia, pasak sesers 
studijuodavęs, i Annės, Leninas pradeda 

įskaityti ir studijuoti Mark- 
i sn “Kapitalą”. Skaito su di- I 1 t

džiausiu užsidegimu ir vis-J 
i ką perskaitęs 
! seseriai.

1889 metais Leninas per-i ūžiamas 1 
sikelia j Samarą ir tęsia j mu į Sibirą, čia pas jį at-' demokratinės grupės, 
studijavimą marksizmo. 
Bet jam taipgi labai rūpi 
tęsti mokslą. Jis prašo, kad 

i universiteto valdyba leistų 
jam laikyti kvotimus iš to, 
ką jis per save yra išmo
kęs.. Bet jo prašymas tapo 
atmestas. Tiktai 1891 me- 

| tais jis gauna leidimą at- 
vykti į Peterburgą (Lenin- 

! gradą) ir čia laikyti kvoti- 
. mus. Šie egzaminai jam ge
rai pavyksta ir Leninas 
tampa teisininku (advoka-

ja Nikolajevičius Uljano
vas— buvo mokyklų direk
torius. Tai buvęs labai po- j viena.s i 
puliarus mokyklų direkto-1 siu jaunuolių. Labai daug i

• VA -4 Z-N J * * * 1*4-1 i ] • • 1 !rius. Be 1878 metais įsigy-! skaitydavęs, studijuodavęs, j

■ x",
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LENINAS KAIPO STUDENTAS
nedidelio medinio šeimai 

milijonu žmonių, kol netei-1 gyventi namo, kitokios nuo- 
svbės, skriaudos ir išnaudo- savybes senasis Uljanovas 
iimas žydės nor^^viename neturėję ir vęrtėsi tiktai iš 
kuriame mūsų žemės rutu- valdžios gaunama alga, 
lio kampe?

Apie Leniną kaip didįjį 
socialistinės revoliuci jos 
vadą, kaip vadą Bolševikų 
partijos, kaip pasaulinį dar
bo žmonių vadą, kaip for
muotoją tarybinės santvar
kos, me.s esame dauPr rašę, 
daug kalbėję. Toji Lenino 
veikla mūsų skaitytojams 
gerai žinoma. Bet mažiau 
mūsų amerikinėje lietuviu 
spaudoje buvo patiekta 
duomenų apie Lenino pasi
ruošimą tam didžiam vaid
meniui, apie tai, kaip jis 
augo ir brendo kaip mark
sistas. Minint jo 90-ąjį gim
tadienį, pravartu mums 
plačiau susipažinti su tuo 
jo gyvenimo laikotarpiu.

Dar 1927 metais mūsų 
Lietuvių Literatūros Drau
gija išleido 431 puslapio M. 

„ Jaroslavskio parašytą kny
gą “Leninas: jo gyvenimas 
ir darbai”. Šioje knygoje 
patiektieji duomenys apie 
Leniną ir šiandien tebėra 
svarbūs ir įdomūs.

Be to, 1940 metais mes 
gavome didžiulę knygą “Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partijOxS (bolševikų) istori
ja”, kurioje plačiai nušvie
čiamas Lenino vaidmuo su
siformavime partijos. Tad 
žemiau patiektoms apie Le
niną pastaboms pamatiniai 
ir pasinaudota šiais dviem 
šaltiniais.

Lenino jaunyste
Lenino tikroji pavardė 

buvo Uljanovas, Vladimi
ras Iljičas Uljanovas. Leni
nu jis pasivadino būdamas 

į tremtyje Sibire Lena 
/^apylinkėje.

Vladimiras Iljičas Ulja- 
novas-Leninas gimė

f . m. balandžio 22 d. Simbirs- 
ke, Rusijoje* Jo tėvas —II-

M

upės

1870

ne-

Į Lenino motiną — Marę 
Aleksandrovną Uljanovą — 
geriausiai apibūdina j°s ra Iljičą 
pačios žodžiai, ištarti Pet- jf sapo:

Leninas talentingiąusio.. marksisti- 
universi- nio teoretiko ir organiza- 

metų į toriaus.
Vienas po kito pasirodė 

Kovos Sąjungos išleisti at
sišaukimai, Lenino parašy
ti, kaip tai: “Atsišaukimas 
į darbininkus”, “Atsišauki
mas i kariuomenę”, “Argi 

darbininkų 
klasės priešai ?” ir kt. Irstai 
1895 metų gruodžio 9 d. Le
ninas su kitais Kovos Są
jungos vadais areštuoja
mas ir įmetamas į kalėjimą, 

metais i Kalėjime sėdėdamas j i s 
motina renka medžiagą ir rašo 

knygą “Kapitalizmo plėtoji- 
masixS Rusijoje”. M. Jaro- 
slavskis teigia, kad “tos sa
vo knygos mintimis
miras Iljičas nušvietė kelią 
daugeliui šimtų ir tūkstan- 

jč:ų revoliucionierių, kurie 
papasakoja mokėsi iš jo knygų”.

Leninas teisme nubau- 
trijų metų ištrėmi-

Jau kaip drąsus kovotojas
1893 metais Leninas per- 

| sikelia į Peterburgą, jau 
' kaip drąsus ir tvirtas revo- 
Į liucijos vadas. Iš ten, dar

knygos tiesiog iš rankų 
isleisdavęs.

Kadangi tai visa parodo 
Lenino būdą gal geriau, ne
gu kas kitas, tai leiskime ' 

.jo seseriai plačiau apie sa-1 
vo brolį, jaunuolį Vladimi

rogrado policijos direkto
riaus kabinete, kur ji buvo 
atvyktus aplankyti savo my
limą sūnų. Policijos direk
torius, pamatęs, šią kuklutę 
moteriškę, garsiai ir piktai 
surikęs:

“Gali pasididžiuoti 
vaikais: vieną pakorė, 
to irgi virve verkdama 
šo”.

Marė Aleksandrovna 
šiai pakėlusi galvą ir atkir
tus:

“Taip, axš didžiuojuosi sa
vo vaikais!”

Kokie galingi, kokie gra
žūs iš didžiausiais skaus
mais suspaustos motinos 
širdies išsiveržę žodžiai!

Leninas turėjo du brolius
— Aleksandrą ir Dmitrijų j įas uolumas ir tas akurat- 
r— ir dvi seseris — Annę ir 
Marę.

Netenka abejoti, kad 
Aleksandro didvyriška mir
tis kartuvėse padėjo Leni
nui susirasti marksistinį 
kovos kelią. Leninas dar 
tebebuvo 17 metų jaunuolis 
ir tebesimokė Simbirsko 
gimnazijoje, kai atėjo žinia 
1887 m. gegužės 
kad Šlisselburgo 
tapo pakarti 
Laisvės” partijos 
kurių tarpe radosi ir Alek
sandras, už suokalbį nužu
dyti carą Alenksandrą III. 
Pasak sesers Marės, Leni
nas, išgirdęs tą baisų įvykį, 
pasakęs:

“Ne, mes eisime ne tuo 
keliu. Ne tokiu keliu reikia 
eiti!”

Kodėl šis teroristinis ke
lias klaidingas? Ogi todėl,,

savo 
o ki-
pra-

19 dieną, 
kalėjime 

“Liaudies 
veikėjai,

kia ir kokiai partijai jau 
laikas gimti. Tai buvo 
svarbiausias istorinis suva
žiavimas. Jame visu aštru
mu tapo iškeltas aukštai 
centralizuotos ir kietai dis
ciplinuotos revoliucinės 
partijos reikalas. Leninui 

zuotos revoliucinės vadovy- pavyksta įtikinti suvažiavi- į 
bėxS revoliucijos, laimėjimas mo daugumą ir ją laimėti 1 
ir nutiesimas kelio į socia
lizmą neįmanomas.

Tiesa, dar 1898 
įvko taip vadinamas 
mas. Rusijos Socialdemo-1 kilo už jį vyresni marksis- 
kratų Partijos Kongresas, | tai — Plechanovas, Martb- 
kurixS paskelbė partijos įkū- j vaši r kiti. Tiesa, Leninas 
rimą ir išrinko Centralinį! laiij ijo tik keliais balsais/. 
Komitetą. Bet tuojau po to; tik! ledidele dauguma, bet 
Komitetas tapo suareštuo- vis iek laimėjo. Ir socialde- 
tas ir pakriko. Tokiu būdu moi ratų partijoje atsirado 
viskas pasiliko beveik taip, Į bol) ?vikai (didžiumiečiai) 
kaip buvo pirm kongreso. 
Pasiliko tik atskiros social-

Dar 
vyksta jo mylimoji sužie-. daugiau: dar labiau įsivy- 
duotinė Nadiežda Konstan- ravo ideologinė ir organiza- 
tinovna Krupskaja (kuri I cine suįrutė. Į tas marksis- 
taip pat buvo ištremta į tines grupes įsitraukė be • 1 • X • • • 1 _ • j _ 1 _ * J /J r- I X i 1 ,

steigimui tokios partijos, be 
kurios revoliucijos ir socia
lizmo laimėjimas neįmano- ‘metais

Pir-' mas. Prieš jo supratimą su-

(didžiumiečiai) 
ir I menševikai (mažumie- 
čiai). Taip fakiktinai gimė 
Bolševikų partija, nors dar 
ilgokai abi d v i frakcijos, ; 
kiekviena su savo vadovy- | 
be ir spauda, sutilpo bend- ? 
roję Socialdemokratų par- 

Sibirą) ir jiedu susituokia. | jokio patyrimo ir gilesnio i ti joje. Gi už Socialdemokra- < 
Retas kuris darbininkų i marksistinio supratimo ne-; tų partijos sienos gvvavo ir I 
vadas buvo laimingas ture-' maža revoliucinių intelek-1 veikė dar kelios kitos gru- ' 
ti tokią nuoširdžią savo gy- į tualų. P_ės—kaip tai liberalai, šo-

1 1 ’ ; Taigi, iš vienos pusės au- i cialistai revoliucionieriai ir 
!gant darbininkų judėjimui, I kt.. Leninui ir jo šalinįn- 
i vixS aiškiau ir aiškiau mate- kams. bolševikams teko ves- 

i ir nelengva kovą, 
Kapitaliz-; jcs, su programa ir konsti- tuo būdu, ne tik prieš men- 
Rusijoje”, ‘ tucija, reikalingumas, iš ki-- ševikus, bet taip pat ir 

brošiūrą į tos pusės — idėjinė tokios; prieš anas prunes, vnač il-

venimo draugę ir sandarbi 
ninkę kovoje už darbo liau 
di, kaip Leninas.

Ištrėmime Leninas tęsia!si vienos revoliucines parti-i ti ilga 
rašymą knygos ' 
mo plėtojimasis 
taip pat parašo 
“Rusu Socialdemokratu už-i partijos įkūrimui dirva bu-Irai ir atkakliai laikėsi so- 
daviniai”. ' 
Programa visai tolimesnei į permatė labiau ir aiškiau

Tai buvo lyg ir vo neparuošta. Leninas tai i cialistai revoliucionieriai 
i ir aiškiau ; (“eserai”), kuriu veikęios 

Rusijos revoliucionierių į už visus marksistus. Ir nors teroristos Kanlan kulka juk 
veiklai. Įdomu ir svarbu i jis daugiau, negu kuris ki-i Leninui ir sveikatą pakirto, 
ir tas, kad kaip tik ištrėmi-itas kovojo už tokios parti-1 Sąjungoje su valstiečiais

paruošimą! Marksistai bolševikai nė 
Ir štai ko- valandėlei nepamiršo darbo 

' valstiečių ir kitų liaudies 
sluoksnių. Tiesa, jie teigė, 
kad tikrasis revoliucij 
das gali būti- ir yra 
darbininkų klase, bet • 
darbininkų klasė galės 
mėti socialistinę revoliuciją 
ir sukurti naują santvarką 

ėmėsi darbo paruošti tokią! tiktai sąjungoje su darbo 
straipsnį! valstiečiais ir kitais 
kuriame ! bančiaisiais sluoks n i a i s.

tik 23 metų jaunuolis, Lėni- me besant Leninui kilomin-jjos sukūrimą, bet pirmoje 
nas nuvykta į Maskvą ir sudaryti salygaxS užsie- 
.viename susirinkime smar- nyje išleidimui 1
kiai susikerta su tais lai- kuris būtu slaptai gabena- į d e 1 Le.ninas: nepritarė'kiai susikerta su tais ’

i kais išgarsėjusiu liaudinin-

laikraščio, I partijai dirvos.

mas į Rusiją ir platinamas.
i ‘vardas- Tūrėipkų rašytojų VoroncovU/ ku- Laikraščio

ris teigė, kaip if visi naro- būti 3Tškr^l;{ 
dovolcai,;kad Rusijoje ka- o’ jo antraštėje šūkis: “Iš

; kad tuo būdu revoliucionie- j na”. TaSt^W^^ūfcUhy:' 
i riams remtis 1 darbininkais, mas buvo;ąVykįdyfas ;veliau;

mums papasakoti.' Yra nesąmone. Bet Leninas, 
| pagal seserį Annę, “drąsiai 
ir griežtai, su visu jiaunys- 

! tės įkarščiu ir įsitikinimo 
I drūtumu, bet taip pat apsi
ginklavęs žinojimu, pradė
jo bombarduoti liaudininkų

“Axš atsimenu, kuomet, 
mes gyvenome sodžiuje, Sa
ma rOxS gubernijoje^ Vladi
miras Iljičas kas rytas po
arbatai, prisikrovęs knygų, mokymą, nepalikdamas ja- 
žc lynų ir sąsiuvinių, eida- ne nei akmens ant akmens”.
ve i patogų sode kamputį 
studijuoti. Ten stovėjo sta
las ir suolelis, ir ten Vladi
miras Iljičas praleisdavo 
didesnę dienos dalį moksli
niams užsiėmimams. Jis 
mokėjo ne tik skaityti kny
gas; jis mokėjo turinį iš
mokti; jis jas studijavo, da
rė konspektus (turinio su
traukas), rašėsi ištraukas. 
Axš ateidavau tada į tą 
kamputį su j worn i studijuo
ti kalbas, ir nors aš dar bu
vau visai kūdikis, net jau 
tuomet mane stebindavo

mimas, su kuriuo Vladimi
ras Iljičas dirbo tą darbą, 
kurio ėmėsi... Ištisas die
nas Vladimiras Iljičas pra
leisdavo prie knygų, atsi
traukdamas tik pasivaikš
čioti ir pasiginčyti su tuo 
nedideliu rateliu draugų, 
kurie, Ivgiai kaip ir jis, ruo
šėsi prie revoliucinio darbo. 
Ir tas mokėjimas dirbti, tas 
griežtas uolumas užsiliko 
nas ii visa amžių. Ir ištrė
mime. ir užsienyje jis nau
dojosi kiekvienu liuosu mo
mentu. kiekviena Kuosa va
landa nueiti i knygyną. Pas 
muis užsiliko daug io sasiu- 
vimu ir išrašų, ir iš ju sa
lima suręsti, koki dideli 
fta.ilgi literatūms iš visu 
žinijos saku. Tliičas mvo 
.gyvenime paspėjo perstudi- 
fuoti”.

1887 metais baigęs Sim-

Lenino vardas, kaip vado 
ir marksisto, labai iškyla 
akyse visų, kurie tikėjo 
darbo liaudimi ir revoliuci
ja.

Pabaigoje devyniolik t o 
šimtmečio Rusijos didmie- 
čiuose pradeda organizuo
tis darbininkai. Ypač gra
žiai ir plačiai darbininkų 
judėjimas vystėsi Peterbur
ge. Su kitais peterburgie- 
čiais socialdemokratais Le
ninas organizuoja darbinin
kų grupes, kurios 1895 me
tais virsta “Kovos Sąjunga 
dėl darbininkų klasės pasi- 
liuosavimo”. Kaip tik šiose 
pastangose Leninas įrodė 
savo didžiulius organizaci
nius gabumus. Tuo susiža
vėjo net tokie už jį senesni 
marksistai kaip Plechano
vas ir Akselrodas. Pastara
sis po susitikimo su Leninu 
Šveicarijoje apsidžiaugė:

“Iki šiol pas mus nebuvo 
Rusijoje žmogaus, kuriame 
susivienytų pažinimas 
Markso teorijos (mokymo) 
su praktiškomis organiza
toriaus kokybėmis. Toks 
žmogus pas mus dabar yra: 
tai busimasis vadas darbi
ninkų judėjimo, Vladimiras 
IIj ičas Ulj anovas-Leninas”.

Leninas—kovų vadas
Akselrodas buvo teisus. 

Lenino asmenyje Rusijos 
proletariatas ir visa darbo 
liaudis susilaukė gabiausio,

tiems, kurie reikalavo tuo
jau šaukti antrąjį social
demokratų! suvažiavimą ir 
konkrečiai eiti ^prie parti* 

įkūrimo. VisomixS savo 
•jąūhomis jėgomis ir mark
sistiniu žinojimu Leninas

tik jam/naciam persikėlusi 
į užsieni darbuotis.

Tai l.-l. ___
trumpai ir suglaustai paša-1 
ky ti apie Leniną kaipo jau-1 
na marksistą ir- revoliucio
nierių. Si\ Lenino sugrįži
mu iš Sibiro 1900 metųsąu- 

mėn. ir pagaliau persi- 
i užsieni darbuotis, 

Unnrriot pasirodė, kad pa
čioje Rusijoje jis dėl perse
kiojimo negalės tinkamai 
vadovauti revoliuciniam ju
dėjimui, Lenino gvvenime 
ir veikloje atsiverčia nau
jas lapas.

Leninas — Bolševikų 
partijos įkūrėjas ir vadas

Reikia atsiminti, kad pa
baigoje 19-jo šimtmečio Ru
sijos darbininkai dar netu
rėjo tikros marksistines va
dovybės, tikros revoliucinės

tiktai

I dirvą. Jis rašo 
tiek tenka labai i uKur pradėti?”, ----------

jis siūlo pradėti su išleidi-, Parbo valstiečių rolę kovo 
mu vieno visai Rusijai laik-' j® y pergalę Leninas pui 
raš.čio. !
raščio bus praskintas ideo
loginis ir organizacinis ke
lias apvienijimui visų eg
zistuojančių marksistinių 
grupių į vieną revoliucinę 
partija, o ne kitaip. Ir taip 
gimė “Iskra” (Kibirkštis). 
Laikotarpis tarp 1898 m. ir 
1903 m. buvo, kas liečia Le
niną i r j o vienminčius, 
įtempčiausio pasiruošimo 
perijodu. Ir štai, kai, paga
liau, 1903 m. tapo sušauk
tas Antrasis socialdemo
kratu suvažiavimas (Lon
done), Lenino gairės jau 
buvo aiškios. Jau jis aplin
kui save 
grupę

Pagalba tokio laik-jkiai nušvietė dar 1903 me- 
tais savo brošiūroje “Į so
džiaus biednuomenę”. Ir, 
kaip žinia, tiktai tuo di
džiuoju proletariato ir dar
bo valstiečių sąjungos pą- 
matu pagrista Lenino vado
vaujama Bolševiku (komu
nistu) partija 1917 metais 
laimėjo kovą ir sukūre pir
ma pasaulyje darbo žmonių 
valstybę ir padėjo socialįz- 
mo-komunizmo įgyvendini
mui pagrindus.

Dar vienas kitas 
žvilgsnys į praeitį

t . , , . . A. 4 A'Leninas buvo taipgi .pui
kiausias ištvermės, ryžto ir 
kantrybės pavyzdys visiems 
visų laikų nuoširdiems, ko
votojams už naująjį rytųjų. 
Net ir pačiais sunkiausiais 
laikais jis nepametė lygsva
ros ir šalto, blaivaus proto. 
O tokių laikotarpių, be galo 
sunkių, tiesiog despera$Š- 
kų laikotarpių, Lėni n a’ s '■ 
pergyveno. Paimkime 19Q4- 
1905 metų revoliuciją ir 
jos pralaimėjimą. Nors,' 
daug brangaus kraujo bu
vo pralieta, bet revoliucija 
nelaimėjo. Revoliucija buvo 
sutriuškinta ir visą didžiu
lį kraštą apgaubė juodosios 
reakcijos siaubas. Reakci
jai laimėjus, kilo nusimini
mas, kilo panika ne tik ki
tose grupėse, bet bolševikų 
gretose. Gimė beviltėliai. 
Gimė partijos likvidatoriai. 
Tik atsikinkime kaip dar 
neseniai čionai Amerik.oje 
makartistinio reak c i j o s 
siautėjimo laikais Ameri-

(Tąsa 5-me puslapyje)

turėjo subūręs 
draugų marksistų,
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Iš Pittsburgh© lietuvių gyvenimo
(Iš mano atsiminimų)

(Tąsa)
Europoje prasidėjo karas, pradėjo 

atsirasti daugiau darbų. Aš irgi išėjau 
iš ligoninės nelaisvės, gavau darbą kar
iamoje su $10 į savaitę ir valgį, o tai 

I buvo daug geriau negu ligoninėje. Ap
sigyvenau pietinėje miesto dalyje, pas šv. 
Kazimiero parapijomis K. ir O. Stra
vinskus. Bet kadangi aš jau buvau pri
pratęs prie Soho dalies, tai dažnai ten 
ir eidavau.

Tais laikais beveik pas kiekiveną pa- 
rapijoną galėjai matyti ant sienos ka
bantį lietuviško misijonieriaus Kapuci
no paveikslą su didele juoda barzda, 
mat, tas “šventasis” čia neseniai buvo 
lankęsis su savo misijomis. Žmonės 
kalbėjo, kad jis, tas misijonierius, labai 
išbarė tas gaspadines, kurios laiko be
dievius vyrus “ant burdo,” ir Lietu
vių Mokslo Draugystę “kaip bedievių 

, lizdą.” Mat, tada LMD buvo garsi pa
žangi draugija, taigi, gal atsimokėdami 
Kapucinui, ir nutarė surengti net trejas 
prakalbas kun. X. Mockui. Tada visur 
galėjai girdėti žmones kalbant apie tas 
prakalbas. Taip pat kalbėjo, kad šv. 
Kazimiero parapijos kunigas Sutkaitis 
uždraudė savo parapijonams eiti į Moc
kaus prakalbas, ir tt.

• Visi su nekantrumu laukėme jų. Štai 
ir prakalbų diena! Žmonių prisirinko 
pilnutėlė svetainė. Prakalbų tema buvo: 
“Ar galėjo Panelė Švenčiausia nekaltai 
pradėti?” Žmonės kalba-ūžia, teiriaujasi 
vieni kitų, kas tai do tema? Ką gi jis 
galės pasakyti apie tai? Visi netrivoja, 
laukdami prakalbų pradžios...

. O štai jau ir kalbėtojas. Jis pradė
jo:

“Broliai ir seserys, kaip jau žinote, aš 
kalbėsiu apie tikėjimą, na, tai ir pradė
kime... Paprastai žmonės tiki daug kam, 
kol jie nežino, kam. Paimkime tokią 
maldą, kaip ‘visų šventų litanija.’ Jūs 
išvardijate šventųjų vardus ir vis prašo
te jų melstis už jus, paskui jūs pri- 
trūkstate daugiau šventųjų vardų, tada 
jūs prašote melstis už jus skrynią pa- 
kajų, namus aukso, bokštas balčiausius, 
staličias išmintybės ir tt.” Nagi, pagal
vokite, argi skrynia, namai, bokštai ga
li melstis už jus? Žinoma, kad ne, tai 
tik apgavystė ir išniekinimas žmogaus. 
Tie čėrauninkai - kunigai jūsų nelaiko 
žmonėmis, jie jus ant juoko išstato, kaip 
mažus vaikus ar silpnapročius.”

Jis kalbėjo apie tikėjimą ilgai, nuro- 
L dydamas, kaip kunigai, visokie zokonin- 

j kai, minyškos ir davatkos tauzija nie- 
t kus, ir galų gale priėjo prie svarbiausio 

punkto: Ar galėjo Marija nekaltai pra
dėti? Girdi: “Tai melas nuo pradžios 
iki galo. Kunigai tik išmislijo tokią 
pasakaitę. Jūs, moterys ir merginos, 

i gulėkite savo lovose vienos, be vyrų, ir 
žiūrėkite, ar jūs pastosite?

Publika ūžė, vieni plojo, kiti kalbėjo, 
rėkavo. Viena moteris atsistojo ir sa
ko: “Apmy... tokias prakalbas, einam 
visi lauk,” ir dvi jos pakilo ir grūdasi 
pro žmones durų link. Prie durų vyrai 
stumdėsi, rėkavo, barėsi, triukšmas. 
Netrukus pasirodė ir policija, triukšma
darius nusivedė laiptais žemyn, vieną 
nešte nusinešė.

Publikai apsiraminus, prakalbos tę
sėsi toliau. Mockus vienus labai pri
juokino, o kitus įpykino, savaip beaiš
kindamas ir išjuokdamas kunigus, mi- 
nyškas, davatkas ir tt. Žmonės, kad ir 
pykdami, klausėsi.

‘Antros dienos prakalbų tema buvo: 
“Kur yra pekla - pragaras?” Ir vėl 
įdomus ir užkrečiantis klausimas. Vėl 
einu į prakalbas ir mąstau: Ar bus žmo
nių šį vaakrą? Mat, vakar kalbėtojas 
kai kuriuos supykino, tai šiandien gal 
nebeis. O žmonių buvo daug, gal net 
daugiau negu vakar!

; Kalbėtojas pradėjo savo kalbą, kaip 
ir vakar, girdi: Pragaro buvimas yra 
toks pat kunigų melas, kaip ir dievo bu
vimas. Jis nurodinėjo, kad dabar žmo
gus išvaikščiojo ir išvažinėjo jau aplink 
Visą mūsų žemės kamuolį, o pragaro 
kaip nerado, taip ir nerado. Ir kaipgi 
jį ras, kad jo visai nėra!

.Mockus savo prirodymais ir vėl smar
kiai kritikavo ir pašiepė kunigus ir po
nus, o teisino darbo žmones. Girdi: 
“Jeigu jūs norite tikrai žinoti, kur yra 
pragaras, tai jūs dabar esate pragare,

jūs degate po 12-13 valandų B ranks to
ne ar Paitmelyje, tai ar dar jums rei
kia geresnių pragarų? Pabandykite 
pasiųsti savo klebonus su storais spran
dais ir ponus į tuos pragarus, o pama
tysite, kaip jie rėks, kad tai yra tikras 
pragaras.”

Žmonės plojo, juokėsi, galvomis lin
gavo, pritardami kalbėtojui. Aš sėdėjau 
lyg aptirpęs ir, rodos, jaučiau, kaip iš 
manęs garuoja baimė dievo.

Trečiose prakalbose neteko būti, turė
jau dirbti. Bet tie, kurie buvo, sakė, kad 
žmonių buvo daug. Taigi, nors žmones 
buvo tikinti ir jautėsi kartais aštrios 
Mockaus kritikos kunigams užgauti, bet 
vis tiek buvo taip suinteresuoti tokiais 
užkrečiamais klausimais, kad ėjo klau
syti jo prakalbų. Nereikia nė aiškinti, 
kad Mockus padarė daug bedievių.

TVERIASI LDLD KUOPA
Mudu su broliu tada skaitėme “Lais

vę.” Drg. Prūseika vieną po kito 
straipsnius rašo, kad reikia tverti tokią 
draugiją, kuri leistų knygas. Mudu su
pratome, kad tokia draugija būtų nau
dinga. Paskaitome Prūseikos straips
nius, pasikalbame apie tai, ir vėl laukia
me, ar nepradės kas nors organizuoti 
tokią draugiją ir Pittsburghe. Skaito
me, kad New Yorke, Bostone jau kuria
si LDLD kuopos. Kadangi čia pas mus 
nieko negirdėti, nusitariame važiuoti į 
LMD klubą bandyti organizuoti kuopą.

Atvažiuojame ir pradedame kalbinti 
anais laikais vadinusius save socialis
tais, kaip I. Kvedaras, J. Kazlauskas, K. 
Varašius, A. Paniekas, A. Vainorius. 
Bet šie visaip išsisukinėja ir nesutinka 
būti nariais tokios organizacijos, kuri, 
anot jų, dar gal negyvuos. Į Socialistų 
partiją jie nestoja todėl, kad tuomet dar 
niekur nebuvo socializmo. Jie dar pa
lauks. Taip jie ir laukė iki numirė, 
o mes LDLL kuopą vistiek suorganiza
vome iš paprastų tada jaunų vyrų, — 
tiesa, neskaitlingą, tik iš šešių narių, 
būtent: P. ir J. Sliekų, brolių J. ir A. 
Strazdų, K. Gutausko ir P. Maisiejaus. 
Į komitetą įėjo: pirmininku J. Strazdas, 
sekretorium P. Sliekas, kašininku K. Gu
tauskas. Kuopai numerį gavome 33-čią. 
Vėliau kuopa sparčiai augo nariais, ir 
šiandien ji tebegyvuoja.

Vieną sekmadienio rytą atėjo į mano 
kambarį gaspadorius ir sako: “Šiandien 
visi eisime į bažnyčią.” Aš manau, kas 
čia dabar? Nesulaukdamas atsakymo, jis 
vėl prabilo: “O kas neis, tegu eina lauk 
iš mano namų,” ir išėjo. Na, tai aišku, 
veja lauk.

Apsirengiau ir išėjau į klubą, ieškoti 
kambario.

Pasiskundžiau draugams apie gaspa- 
doriaus atsilankymą ir ką jis pasakė. Vie
nas draugas sako: “Tai nieko, maža bė
da, aš manau, kad kambarį gali gauti 
čia pat, va, tik skersai gatvę, pas Žilins
kus.” Nuėjau ir kambarį gavau-

A. ir R. Žilinskai—abu dzūkai. Man 
pas juos buvo gerai gyventi.

Žilinskas aukštas vyras, dirba Pait
melyje už velderį (varto pečiuje vamz
džius nuo 4 ikį 12 colių skersai ir nuo 
10 iki 20 pėdų ilgio, kad visas lygiai 
įkaistų iki raudonai baltos spalvos). 
Sunkus tai darbas, ypač vast r ą užėjus 
karščiams. Tada tie velderiai dažnai 
nualpsta nuo karščio. Žinoma, už tokį 
darbą daugiau moka. Kadangi jie au
gino tris vaikučius, tai nelengva būdavo 
verstis, tad laikydavo ir kelis įnamius.

Kadangi tuo laiku pradėjo dygti, kaip 
grybai po lietaus, socialistai ir laisva
maniai, tai buvo ir visokių šposų. At
simenu, kaip vieną vakarą mudu su 
A. Slaseriūnu parėjome namo, visi jau 
gulėjo viršuje, o mudu sustojome valgo
majame, kur visi apsistodavome. Ado
mas kaip tai “užkliuvo” už Kapucino 
paveikslo, nuėmė jį nuo sienos, išėmė iš 
rėmo ir paišeliu ėmė braižyti anam ant 
plikės. Netrukus pakėlė aukštyn ir, 
juokdamasis, sako: “Žiūrėk, drauguti, 
kaip jam gražiai pritinka, a, kaip dvie
jų metų buliukas.” Ir vėl gražiai įdėjd 
į rėmą ir pakabino. Taip ir pamiršom 
apie tai. Po ilgo laiko, kada aš kur tai 
skubinausi, nubėgu laiptais žemyn, gas- 
padinė šaukia mane į valgomąjį. Įėjau. 
“Juozuli, vaikeli, ar. tu nežinai, kas ma
no Kapuciną sugadino?’*

(Bus daugiau)
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J. PALIUKONIS

“Nemunas” darbuojasi, šoka, dainuoja!
gražūs laimėjimai kultūri
nio aktyvumo srityje. Todėl 
šiame kolūkyje norisi pir
moj eilėj pamatyti ne ūkinį 
sektorių, bet einame į kul
tūros namus, esančius neto
li kolūkio valdybos, įsiren
gusios buvusiuose dvarinin
ko namuose. Pasirodo, kul-

■ tūros namai visai naujai 
i pastatyti pagal pačių kolū- 
j kiečių meistrų sudarytus 
projektus ir pačių kolūkie
čių rankomis.

Kultūriniai laimėjimai
Kultūros namai meoiniai, 

; bet šviesūs, erdvūs. Juose 
nisterijos kultūros - švieti-j gana didelė salė su patogio- 
mo valdybos viršininkas mi 
Vytautas Girdžius. Su- mams ir koncertams tinka- 
prasdamas reikalą stiprinti Tna scena. Erdviuose prieš- 
ir kelti kolūkius, V. Gir-' akiniuose abiejų aukštų 
džius, daugelį metų ėjęs at- kambariuose ir vestibiu- 
sakingas valstybės darbuo-, huose iškabinti paveikslai 
tojo pareigas, nutarė išmė-ir pastatytos skulptūros. Jų 
ginti savo jėgas kolūkinia-; tarpe matome . žymiausių 
me darbe. Jau daugelį metų 1 respublikos dailininkų — 
pažįstu V. Girdžių, bet pir- Žmuidzinavičiaus, Jacevi- 
mą kartą aplankiau jį kol- čiūtės, Trečiokaitės ■ — 
ūkyje. i benkienės, Rauduvės, Va

šu šypsena V. Girdžius P ia u s, grafiko Jurkūno, 
pasakoja Kaip kolūkiečiai jį! s^ulptorių Petrulio ir Mi- 
sutiKo su nepasitiKejimu. j kėno bei kitų darbai. Kai 
Kai kolūkio visuotiname i ką kolūkis įsigijo, kai ką 
susirinkime buvo svarsto-' menininkai padovanojo, o 
mas klausimas dėl jo is- į dali paskolino muziejai_ iš 
rinkimo Kolūkio pirminiu-; atsarginių fondų. Tuo budu 
ku, daug kas pasisakęs šiame. tolimame Šakių J’ajo- 
prieš jį. Girdi, ar taip ilgai 110 į<aime atsidarė graži lie- 
mieste dirbęs jis sugebėsiąs' tyyisko meno kurinių gale- 
kolūkiui vadovauti. O kolū-1 rBa- tr tai Jau ne pirmoji 
kis tada buvo vienas labiau- tokia kolūkinė galerija.
šiai atsilikusių rajone. Bet Ypatingu “Nemuno” kol- 
atsilikėliai, tinginiai ir gu- ūkio pasididžiavimu yra jo 
druoliai, kurie naudojosi liaudies dainų ir šokių an-Į 
netvarka kolūkyje, kurie, samblis. Tą ansamblį teko- 
kaip sakoma, gaudo žuvį man matyti ir jomenugėrė- 
drumstame vandenyje, ne-' tis ne kolūkyje, bet Vilniuje, 
norėjo jokių permainų ir! kur įvyko keli jo koncertai, 
naujo pirmininko. Vis dėlto Tai didelis ansamblis, kurio 
kolūkiečių! dauguma, ypač' chorą sudaro 70 dainininkų, 
moterys, išmintingai iš- šokėjų grupę 30 žmonių, 
sprendė klausimą ir V. 
Girdžių išrinko pirmininku.

(Laiškas iš Lietuvos)
Budmas Šakiuose ir jų 

apylinkėse pasinaudo j a u 
proga nuvažiuoti į Kidu
lius. Tai irgi vienas iš dau
gybės Lietuvos kaimų, se
niau niekuo nepasižymėju
sių. O dabar jis pagarsėju
sio “Nemuno” kolūkio; 
centras. Šis kolūkis pagar- i 
sėjo ne tik ūkiniais pasie-' 
kiniais, bet ir savo ypatin
gai veikliu kultūriniu dar
bu, saviveiklos aktyvumu.

Tai ir ne stebėtina, nes 
‘Nemuno’ kolūkio pirminin
ku yra buvęs Kultūros mi- j

Po ketverijfc metų
Dabar praėjd Ketveri me

tai ir gyvenimas kolūkyje 
įš pagrindų pasikeitė. Pa
kilo kolūkiečių darbštumas, 
pagerėjo džrbo organizaci
ja ir visa7 tvarka. Kartu su 
tuo pakilVgamyba, taigi ir 
kolūkio pajacuos ir kolūkie
čių uždarbis. Prieš ketve-

s kėdėmis, su vaidini

Filharmonijos salė, pilna 
vilniečių, alsavimą " sulai- 
kartą tada atliktos dainos 
ir garsūs, nenutylą ploji
mai reikalavo dar ir dar 
pakartoti.

Didelį pasisekimą turėjo 
ir “Nemuno” lietuviški šo
kiai. O ypatingai karšto 
pritarimo susilaukė pasku
tinis šokis, kurio užbaigoje 
drauge su jaunimu išėjo 
šokti pagyvenę, bet žvalūs 
60—70 mefų šokėjai, savo 
smarkumu neatsilieką nuo 
ja,unimo. Čia buvo Juozas 
Brazaitis, buvęs dvaro ku
metis, su savo žmona Ona, 
Staškevičius, Augustaitis, 
Markišius ir kiti, viso aš- 
tuonios senųjų poros. Kai 
kurių jų ir vaikai šoka bei 
dainuoja ansamblyje, 
nenurimo ir po šio šokio 
plojimai, reikalavimai pa-1 
kartoti.

Žinau, kad tokiais atve
jais reakciniai šmeižikai ir

Že-1 ėjikai iš davatkiškai-sme-

kaimo kapelą — 10 žmon- 
nių. Chorui ir kapelai vado-
vauja muzikas Labūnaitis, 
šokių grupei — Girdžiuvie- 
nė, pirmininko žmona.

šaunusis ansamblis
Gražiais tautiniais dra

bužiais pasipuošęs, ansamb
lis jau savo išorine išvaiz
da iš karto užimponuoja. O 
ką besakyti, kai jis sudai- 
n u o j a, sušoka, sugroja.

rius metus kolūkis 'turėjo Dainuoja nevien tik leng-
tik keletą šimtų' tūkstančių 
rublių pajamų, o 1959 me
tais pajamos pasiekė 4 mi
lijonų rublių^ Atlyginimas 
už darbadienį pakilo ligi 10 
rublių, neskaitant grūdų, 
pašarų, ganyklų ir kt. “Ne
muno” kolūkis vidutinis sa
vo dydžiu — jis turi apie 
2,000 hektarų.

vesnes dainas, bet ir sudė
tingas kompozicijas, lietu
vių ir kitų tautų kompozi
torių kūrinius. Labai įspū
dingai šio ansamblio išpil
dyme. skambėjo nauja Mu- 
radelio kompozicija “Bu
chenvaldo varpai”, iškelian
ti karštą šaukimą už taiką 
kovoti. “Taiką ginkite! Tai-

tiečiai iŠ Urugvajaus, Ka- 
nados, Jungtinių Valstijų ir 
Argentinos, kai atsilankė 
Lietuvoj. O kai kas iš jų ir ♦. 
kiusi klausėsi tos pirmą 
gerokai per pusšimtį persi- 
ritę kartu su mūsų jauni
mu ir senimu dar kalūkiuo- 
se sutrenkė polkutę bei 
suktinį. Nustebti teko gal 
išgirdus, kad Panevėžio ra
jone yra net 85 metų kolū
kiečių, kurie dar mielai sa
viveiklos rateliuose pašoka 
ar padainuoja. (

Pasirodo, kad “Nemuno” 
■ kolūkyje be centrinių kul- 
! tūros namų esama dar ir 
j kultūros klubų brigadose— 
Karališkiuose, žygūnuose ir 
Maštaičiuose. Kidulių kul
tūros nnaiųuose yra nuola
tinis kino teatras, o briga
dose 4 punktuose kino fil- 

: mai rodomi kilnojamais 
^"llo-ai aParatais- Kultūros namuo- 

g se ir klubuose dažnai skai
tomos paskaitos įvairiau- / 
siais klausimais. Kolūkyje' ' j 
net leidžiamas laikraštis, J 
“Kolūkiečio Draugas”, 
rio spausdinama 500

ku- 
eg-

toniškos-grigaitinės m i š- 
rainės rėkia, girdi, bolševi
kai net senus žmones išva
rė šokti. Jiems, žinoma, bū
tų maloniau, jei senuose ir 
naujuose dvaruose šoktų 
seni ir jauni dvarininkai, 
buožės ir kitokie ponai, o 
nuskurę, klumpėti ir vyžuo
ti mužikai tik pro tvorą iš 
tolo galėtų stebėti, kaip 
linksminasi, geria ir kor
tuoja visagaliai buržuazi- 
nės-fašistinės santvark o s 
ramsčiai ir viešpačiai, kaip 
seniau būdavo.

Mūsų pasididžiavimas
O mes čia, tarybų Lietu-; 

voje, džiaugiamės, kada pas'ne labai bemėgsta dirbti sa
mus mėgsta ir jauni ir se- Į vo pasodybiniuo.se sklypuo- 
ni darbo žmonės pasilinks- se, o veržiasi į brigadas ir 

fermas visuomeniniame

Į šviesią ateitį
“Nemuno” kultūros 

mai yra netoli bažnyčios, 
kuri čia sena, medinė, ap
šepusi. Pasakojo, kad dabar 
kolūkiečiai jau labiau pa
mėgo lankytis gražiuose, 
šviesiuose kultūros namuo
se, negu apkerpėjusio j baž
nyčioj. Pasirodo, ir tos baž
nyčios vargonininkė Zofi
ja Bubnienė perėjusi į 
kolūkio ansamblį, metusi 
vargonininkauti ir pradėju
si dirbti kolūkyje.

Ir dar įdomaus “Nemu
no” kolūkyje — tai, kad ten 
kolūkiečiai, ypač jaunimas,

na-

minti. Malonu buvo, kai
kartu su mumis tuo pasi- sektoriuje. Jie mato, kad 
džiaugė ir mieli svečiai tau-' Tąsa 5-tame pusi.

“Nemuno” kolūkio ansamblio 
seniausieji šokėjai. Buvęs dvaro 
kumetis Juozas Bramaitis su savo 
žmona Ona atlieka lietuvišką šokį.

i

Kaip jaū minėta, įdo- ką ginkite!” — skamba 
miausia “Nemuno” kolūky-1 paskutiniai tos galingos 
je yra tai, kad greta ūkiš-] dainos žodžiai, kaip gūdūs 
kų laimėjimų yra pasiekti i varpo dūžiai. Visa didžioji

Šakių rajono Kidulių ‘'Nemuno” kolūkio saviveiklos ansamblis. Nuotrauka daryta koncerto metu 
Viniuje, Filharmonijos salėje. Kartu su ansamblio dalyviais nusifotografavo ir Tarybų Lietuvos vy
riausybės nariai—Antanas Sniečkus (stovi antras kairėje) ir Justas Paleckis (stovi antras dešinėje), o 
taip pat tuo metu Vilniuje viešėję rusų poetai.

pasodybiniuo.se


Iš Lenino gyvenimo 
ir veiklos

(Tąsa iš 3-čio pusi.) I 
kos komunistų gretose bu
vo pridygę beviltėlių, misi- j 
vylėlių ir likvidatorių. Ne 
lengva buvo juos nugalėti ir j

Apie pasikėsinimą 
ant Lenino

darbo žmonių 
e" į priešai negalėjo rankas su- 

j dėję leisti Leninui ir jo va- 
išgelbeti partiją nuo visiš- į dovaujamai revoliucinei 
ko sunaikinimo. Dar sun-| partijai siekti savo didžiojo 
kiau buvo Leninui, nes jis | tikslo. Jiems atrodė, kad, 
tais laikais dar neturėjo nukirsdami Lenino gyvybę, 
tiek daug patyrimo, kiek jįe pastotų darbo žmonėmstiek daug patyrimo, kiek
jau turi šių dienų revoliu-, Į<elia. Ir štai matome, kad 

kapitalis-1 i9£g m> rugpjūčio 30 d. jie 
i pasiunčia dešiniųjų eserų 
; teroristę Fanni Kaplan Le- 
1 nina nudėti. Jam einant iš

ciniai kovotojai 
tinėse šalyse, vesti kovą 
prieš nusivylėlius 
datorius. Ypač 
buvo tie, kurie 
skelbti evangeliją 
mosi su 
carizmu, 
ve rink i mii 
mes neturime Durnas" 
gi dar ir to neužtenka?!

>J Kam save ir partijos 
kūjus. statyti į pavojų? Re- 

'• • voliucija ir socializmas lai
mės “evoliucijos” keliu! Re-1 
voliucinė partija naujose: 
sąlygose nebereikalinga...

Prieš šitą pesimizmo ir. 
likvidatorizmo marą Lėni-' 
no kova buvo be galo sun-, 
ki. Tą kovą dar labiau pa 
sunkino tas 
ševikų partijos 
gretose įsisiūbavo 
zacinis pakrikimas, 
pavojingiausia liga, 
jo pradėti beveik iš naujoj 
beveik iš naujo reikėjo su-! 
rankioti 
sisitines 
partiją.
Leninas 
lan dėlei 
minties, 
tijos būtų galima nusikra
tyti carizmą ir kapitalizmą, 

, j kitais žodžiais, laimėti . _ 
yoĮiuciją, padėti pagrindus! 
socializmui. I

O kad tai pasiekti, tai vi-j 
su pirma reikėjo iš revoliu- • 
cionierių galvų išmušti tą 
mintį, jog 1904—1905 me
tais liaudies pralietas, krau
jas buvęs veltui, o toji pir
moji revoliucija nieko ne
laimėjusi ir Įrodžiusi tiktai 
tą, kad ginkluoto sukilimo 
keliu niekur nebus galima 
nueiti. Pavyzdžiui, Plecha- 
novas savo “Socialdemokra
to dienyne” giliai atsidus
damas dejavo:

“Nereikėjo imtis ginklo, 
nereikėjo pradėti ginkluoto 
sukilimo’’.

Leninas gi visu ryžtu at
kirto:

pavojingi
pradėjo i buvusio Michelsono fabriko 
taiksty- Į darbininkų susirinkimo, te- 

“suliberalejusiu” | roristė prisitaiko ir palei- 
i caras neda-’^ia į didįjį revoliucijos va- 
teises? Argi|C|ą keturias smarkiausiais 

Ar;! nuodais užnuodytas kulkas.
----- | Tiesa, kulkos Lenino gyvy- 

pase- bės iš karto nenukirto, bet
sužeidimas buvo labai pa
vojingas. Jaroslavskis sako:

faktas, og Bol- ,, . - 'gus, neturėdamasbei grupes * ’ . _ .... į geležines sveikatos, organi- ” W1 ,. . ’• . i turėjo Vladimiras virtęs J p pik- kūtU žuvęs nuo tų šūvių.
x .e ! “Kelias dienas Lenino pa

- į dėtis buvo nepaprastai sun- i 
.. . , Iki. Oficialiai pranešimai!revoliucines mark- . ... ; . , . 1-! apie sveikatos stovį, kurie 

uvo kasdien spausdinami, 
imdė didžiausią nerimą 

! darbo žmonėse. Ar i__
Į Leninas gyvas? Operaciją, 
j daryti, kad išimti kulkas, i 
! buvo sunku, pavojinga.!
Kulkos pasiliko kūne. Lėni- ■ 
nas jas nešiojosi savo kūne 
iki pat mirties”.

Tiesa, Leninas nuo tų 
kulkų nemirė. Bet kad jos 
sunkiai sužalojo jo geležinę 
sveikatą, tai irgi, rodosi, 
nėra jokios abejonės.

“Kiek gyvenimo metų, 
kiek mėnesiu atėmė tas su
žeidimas?” klausia Jaro
slavskis. “Gal būt, mes dar 
daugelį metų būtume gir
dėję galinguosius jo atsi
šaukimus; jis būtų dar la
biau pasaulį praturtinęs gi
li o m i s ir spindinčiomis 
brangenybėmis minties, 
vo darbų, jeigu ne tas 
žeidimas”. .

Reikia atsiminti, kad 
ninas mirė tik penkiasde
šimt ketveriu metu tesu
laukęs. Tai palyginti dar 
jaunas žmogus. Labai gali
mas daiktas, kad jeigu ne 
darbo žmonių priešų kul
kos, Leninas dar desėtką 
kitą metų būtų gyvenęs ir 
teikęs pasaulio darbininki
jai savo išmintingą mark
sistinę vadovybę.

Kaip tik šio darbo i V 
ir ėmėsi, nes nė va-I" 

j i s neprisileido 
jog be tokios par-

re-

sa-
su-

“Nėra didesnes trumpa
regystės, kaip visų... pasi
griebta Plechanovo nuomo
ne, kad nereikėję pradėti 
ne įsavo laiku stiuką, kad 
Nvere’kėję imtis ginklo’. 
Priešingai, reikėjo griež
čiau, energingiau ir dar 
smarkesniu puolimu grieb
tis ginklo. Reikėjo aiškinti 
minioms negalimybę vieno 
tik ramaus streiko ir būti
numą narsiausios ir begai- 
lestingos ginkluotos kovos”.

1905 metų revoliucija bu
vo, tiesa, skaudi, bet didelė 
pamoka. Leninas ragino, 
pasimokius iš šios revoliu
cijos klaidų, kuo energin
giausiai ruoštis būsimoms 
ginkluotoms kovoms 
carizmą. Jis sakė:

“Atsiminkime, kad 
naši didžioji masinė
Tai bus ginkluotas sukili
mas...”

ihhij y ulmin mim

prieš

arti- 
kova.

Taip ir įvyko, taip turėjo 
Įvykti, tiesa, ne tučtuojau, 
net 1917 metais. Ir darbo 
liaudis ir bolševikų partija 
buvo tam didžiajam žygiui 
Lenino paruoštos.

Philadelphia, Pa.
Gegužės mėnesį didžiuma 

LDS ir Literatūros Drau
gijos kuopų rinks delegatus 
į suvažiavimus, kurie įvyks 
pradžioje liepos mėnesio 
Broadwood Hotel, Broad ir 
Wood gatvių.

Rengėjai prašo tų LDS 
ar Literatūros Draugijos 
kuopų rinkti delegatais dai
nininkus. Philadelphiečiai 
rengia koncertą ir tikisi 
kolonijų meninių spėkų. 
Mes su menininkais nesame 
stiprūs. Bendras koopera- 
vimas padarys gražų kon
certą. Koncertu gėrėtis ga
lės ne tik philadelphiečiai, 
bet suvažiavimo delegatai 
iš visos plačios Amerikos. 
Karščių nereikia bijoti. 
Svetainėje randasi ventilia
cijos sistema.

rys penkios. LDS konstitu
cija nusako, kad jeigu ran- 

Pei dasi toks kuopų skaičius,

Patyrinėjęs suradau, kad 
Philadelphijos apyli n k ė j e 
randasi 4-ios kuopos, o pri
dėjus Baltimorės kuopą,

T . . . v | nors ji biskį tolokai nuo
Leninui buvo peršauta PhilaclelphijoSr tai susida-

vienas plautys; viena kulka |rve nnnl‘inQ rnq
• v buvo įstrigus į apykaklinį

kaulą, viena perėjo
kakla ir vos nekliudė

l garkaulio. Kulkos buvo už 
nuodytos, skeltos. Bile žmo-i 

tokios ‘ 
kokią i V C Iljicas, i

j tai reikia suorganizuoti 
i apskritį- Apgailėtina, kad 
i iki šiol šios apylinkės vei- 
. kėjai nesuorganizavo LDS 
Į apskrities!

Na, ar nebūtų laikas apie 
Į tai pagalvoti? Teisybė, kal- 
| nu, suorganizavę apskritį, 

: į nenuversime. Bet, manau, 
i darbą sucentralizavus, vis- 
įgi būtų geresnės pasekmės. 
į Apskrities suvažia v i m a n 

išlik^ I Sotume pakviesti vieną iš 
Į LDS centrinės įstaigos, ku- 
I ris mums paaiškintų tuos 
į dalykus, kurie mums nėra 
i aiškūs. SurUoštume nors 
vieną geresnį parengimą 
kuopų naudai. Kuopų iž
dai biedni, nėra ištekliaus 
užmokėti kuopų valdybai 
metines algas bei susidariu
sias išlaidas- Pagalvokite, 
šios apylinkės L D S veikė
jai!

Philadelphijos valdinin
kai imasi griežtų priemo
nių prieš tuos namų savi
ninkus, kurie nėra įtaisę 
apsaugos nuo ugnies. Tokių 
namų yra daug ir šiais me
tais įvyko nelaimių, kurio
se žuvo gyvasčių. Miesto 
įstatymai nusako, kad to
kius namų savininkus rei
kia bausti iki šimto dolerių. 
Tačiau maža bausmė jų ne
nugąsdiną.

Ir pagaliau eina inspek
cija ir įsakoma, kad savi
ninkai įvestų automatiškus 
įtaisus, kad būtų lauko pu
sėje kopėčios prie sienų. 
Bet kurie namų savininkai 
įsakymo nevykdys, miestas 
tai padarys ir lėšas pri- 
skaitys prie miestavų tak
sų. Jeigu namų savininkai 
atsisakytų mokėti taksus, 
tai miestas kolektuos ren-

aįnnnfadiUiifl'u  jiiiitinimi P 

Bl

Cleveland., Ohio
LLD 22-ra kuopa turės parengimą su gera 

vakariene ir su daug visokių įdomumų- Vaka
rienės kaina $1-00. Įvyks šeštadienį, balandžio 
(April) 23 d., pradžia 6 vai. vakare, LDS Klu
bo salėje, 9305 St. Clair Ave.

Kviečiame visus dalyvauti šiame pokylyje, 
nes turėsime margučių kontestą, už gražiausią! 
išmargintą kiaušinį bus duodama dovana. Šo
kėjams už gražiausią pašokimą taipgi bus duo
dama dovana.

A

Bus gera muzika šokiams ir bus bufetas su 
gėrimais. Dalyvaukite ir pasilinksminkite.

Rengėjai

............................................................... .................... .......................................................... .
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das, iki atsiims savas išlai
das.

Pennsylvanijos valstijoje 
įvedė nelengvas taisykles 
automobilistams. Norint 
gauti leidimą, turi pereiti 
daktaro egzaminaciją. Tu
rėdamas leidimą, kas 10 
metų turi patikrinti svei
katos stovį. Prasižengus 
du kartus, turi eiti vėl per 
daktaro egzaminaciją. Su
laukusiems 60 metų—svei
katos patikrinimas kas 5 
metai- Už devynis, kad ir 
smulkius, prasižengimus 
prarandi duotą leidimą. 
Bet nelaimių vis įvyksta.

Philadelphijoje dirbantie
ji moka miestui taksus nuo 
uždarbio po U/a%. Darb
davys turi tą patį daryti- 
Nuošimtį išskaito iš uždar
bio darbovietėje. Bet eina 
agitacija už 2%. Protestų 
audra kyla ir iš unijų pu
sės. Vaižuotės fėrą norima 
pakelti nuo 20 iki 25 centų. 
Bet uždarbiai tokie pat.

Progresyviai neturi rū
pesčio su svetainėmis pa
rengimams. Kartais kyla 
klausimas dėl lietuvių sve
tainių — duos, ar neduos? 
Bet jie pilnai gali rengti Vilnius.

parengimus ant N. 4th St. 
Svetainė nemaža. Estrada 
irgi nemaža. Renda priei
nama-

Ir šioje svetainėje yra 
progresyvių lietuvių, tu
rinčių Šerus. P. Puodis vi
sada tuo reikalu rūpinasi- 

Pilietis

"Nemunas ’ darbuojasi
(Tąsa iš ketvirto pusi.) 

ten darbas ir naudingesnis, 
ir įdomesnis, ir kolektyvi
nis, todėl malonesnis ir 
smagesnis.

Beje, pakeliui į “Nemu
no” kolūkį gražu buvo ma
tyti, kad čia kai x kuriose 
vietose pakelėse sodinami 
ne tik paprasti medžiai, 
bet ir vaismedžiai. Tai dar 
naujiena, bet vis labiau 
plintanti Lietuvos keliuose. 
_ Buvo gili žiema, kai va
žiavau į Kidulius, 
balta, gilus sniegas dengė 
viską — ir laukus, 
nemunio kalvas, ir patį Ne
muną. Savotiškas žiemos 
grožis čia reiškėsi visu pil
numu. Bet galėjau įsivaiz
duoti, kaip gražu šiose vie
tose vasarą, kai viskas ža
lia ir žaliuoja. Ir malonu, 
kad čia ir gyvenimas ku
riasi gražus, šviesus, sąmo
ningas.

Visur

ir pa-

J. Paliukonis

KANADOS IR TSRS
PREKYBOS SUTARTIS
Maskva. Tarybų Są

junga ir Kanada pasirašė 
trejų metų prekybos sutar
tį. TSRS pažadėjo per me
tus pirkti Kanadoje už

NORWOOD, MASS
Svarbus pranešimas Norwoodo ir apylinkės 

visuomenei. LDLD 9 kuopa rengia skanius pietus, 
įvyks balandžio (April) 24 d., pradžia 1-mą vai. 
popiet, Lietuvių bendrovės salėje, 13 St. George 
Avenue.

Širdingai kviečiame ne tik norwoodiecius, bet 
ir apylinkės miestų lietuvius atsilankyti j šį šau
nų mūsų pokylį. Turėsime gerus linksmoje nuo
taikoje pietus. Kam tik laikas leidžia, prašome 
atsilankyti. Užtikriname, kad būsite pilnai pa
tenkinti. Rengėjai

APGAULE DIEVŲ GARBEI
LYTIES GARBINIMAS. 144 psl. Kaina $1.50.

Istoriški faktai dievo sūnų, nekaltų mergelių ir kryžiaus 
išvystymas iš lyties meilės.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ (Numaskuota Biblija). 156 pel. $1.50 
Nurodo biblijos dievo platinimą karų, nemoralybę, apgaulę, 
apiplėšimą ir t. t.

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ. 204 pusi. $1.50.
Istoriški Įrodymai, kunigai vedė po kelias moteris ir ' 
priedui turėjo suguloves dėl pasigerinimo Dievui.'

Imant visas knygas sykiu ............................................................. $8.00.
Gaunama pas autorių:

T. KUČINSKAS, 740 W. 34th St., Chicago 16, III.
KNYGAS GALIMzl SIŲST LIETUVON

$25,000,000 prekių, Jeigu 
Į Kanada pirks TSRS už -12,- 
1500,000 prekių. 195l9 m. Ka
nada į Tarybų Sąjungą iš
vežė už $12,740,000 prekių, o 
Tarybų Sąjungoje pirko už 
$2,292,000.



Rochester, N. Y.

ŠIRDINGA PADĖKA
Noriu ištarti padėką geriesiems binghamtoniečiams 
už jų užuojautą mūsų šeimai liūdesio valandoj— 
mirus mano mylimai žmonai Anelei Gendrėnienei.

Ačiū SEKANTIEMS:

J. ir E. Stroliams
A. ir II. Pagiegalams
J. ir M. Kazlauskams
P. Jasilionienei
K. Staniulio i
J. ir K. Vaičekauskams

BINGHAMTON, N. Y.
Iš Lietuvos Paveikslų 
rodymo vakaras buvo 

sėkmingas
šeštadienis, balandžio 9 

diena. Gamtoje “revoliuci
ja”, žaibai, perkūnija, 
smarkus vėjas, o sunkus, 
šlapias sniegas krinta iš 
aukštybės, taip smarkiai, 
kad negalima matyti, kas 
dedasi antroje pusėje gat
vės. Nors snigo neilgai, bet 
suspėjo padengti žemę sto
ra balta užklode, kas suda
rė labai gražų, malonų 
gamtos vaizdą. Aš jutau ne
ramumą. pradėjau rūpin
tis. kas bus, jeigu ta sniego 
audra ilgai tęsis, pakenks 
mūsų pasiruošimui prie di
delės, svarbios iškilmės. 
Mat, tą vakarą turi įvykti 
rodymas paveikslų iš Lie
tuvos.

Apie vidudienį vėjas apri
mo, sniegas nustojo snigęs, 
saulutė iš po storų, juodų 
debesų parodė savo skaistų, 
malonų veidą ir auksiniais 
spindulėliais apdengė mūsų 
žemę. Sniegas sutirpo, gat
vės nudžiūvo ir diena tapo 
saulėta, maloni, praži. Tar
si sako: jūsų vakaras bus 
sėkmingas. Nekantriai lau
kiu vakaro, mat, buvo nu
matyta, kad turėsime sve
čiu.

Jau 6-ta vai. po pietų, 
svetainė paruošta, gaspa- 
dinės geria kavutę, ilsisi, 
nes įdėjo daug sunkaus 
darbo, gamindamos įvai
rius užkandžius. Laukiame
publikos. Ir štai ve sueina 
draugai iš Scranton, Pa.— 
Ig. Klevinskas, K. Genis, ir 
-iš Pittston, Pa., d.d. Raudu- 
viai. O štai ir mūsų labai 
-laukti svečiai, kurie paro-, 
dys Lietuvą — Dr. Jonas 
$tanislovaitis ir jo žmona 
JCristyną. Sueina ir dau
giau d.d. iš Scranton, Pa., 
—-Pėstininkas, Petrus, Nor
kus, Janušaitis, ir iš Ply
mouth, Pa., d.d. Globičie- 
nė, Krutulienė, V. ir O. Ži
linskai. Sueina draugai S. 
.Gendrėnas, Černauskai ir 
Malinauskai iš Rochester, 
N. Y., taipgi draugai Wal
ter ir Bronė Keršuliai iš 
Brooklyn, N. Y. Visus bran
gius draugus, svečius, buvo 
labai malonu sutikti ir pa
snausti jų dešinę šiltai ir 
širdingai, ir tarti didelį 
širdingą ačiū už jūsų, drau
gai, mūsų atlankymą. Mūsų 
vietinė publika taipgi būre
liais renkasi į svetainę.

Veik 7 vai. vakaro. Pra
sidėjo ir paveikslų rody
mas. Draugė Kristyna gra
žiai ir suprantamai aiškina
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J. ir N. Stroliams
J. ir A. Kireiliams
J. ir A. žemaičiams 
Onai Wellus
A. ir J. Navalinskams
P. ir K. Juozapavičiams

Brangūs Draugai, aš labai atsiprašau už pavėluotą 
padėką, nes tos laikraščio laidos negavo, nemačiau.

Simonas Gendrėnas ir Šeima

kiekvieną paveikslą. Paro
dė: dirbtuves, mokyklas,
muziejus, kolūkius, naujus 
gyvenimui namus, taipgi ir 
labai senoviškas bakūžes, 
kur stogai dar buvo šiau
dais dengti, poilsio namus, 
vaikų darželius ir daug, 
daug įvairių, svarbių, gra
žių vietų, kurių aš negaliu 
visų surašyti. Paveikslų ro
dymas tęsėsi veik tris va
landas. Žiūrėtojai laikėsi 
ramiai ir atidžiai tėmijo 
tuos gražius vaizdus, kurie 
rodė teisybę, kokia bus pui
ki, maloni, graži mūsų gim
tinė Tarybų Lietuva, kada 

'jos pasibrėžti planai bus 
pilnai įvykdyti!

Pabaigus paveikslus, ro
dyti, sekė užkandžiai, ge
riau sakant, vakarienė. Mū
sų gerųjų gaspadinių ska
niai prigamintais įvairiais 
patiekalais užkandžiaujant, 
tęsėsi draugingas, malonus 
pasikalbėjimas dienos klau
simais iki vidunakčio. Da
lyviai skirstėsi namo pilnai 
pasitenkinę paveikslų rody
mu ir skaniais užkandžiais.

Reiškiu širdingiausią dė
kui Dr. Jonui ir jo žmonai 
Kristynai Stanislovaičiams 
už jų atsilaikymą ir paro
dymą tokiu gražių paveiks
lų; mūsų brangiems drau
gams kaimynams už jų at
silankymą pas mus, ir vie
tinei publikai už skaitlingą 
dalyvavimą. Sėkmingas va
karas ilgai pasiliks atmin
tyje.
Išvažiavo į saulėtą Floridą

Balandžio 7 d. Antanas ir 
Helen Pagiegalai išvažiavo 
į saulėtą Floridą aplankyti 
savo draugus, kurių jie turi 
daug, ir pažįstamus, žino
ma, ir pasilsėti, pasigėrėti 
gražia, malonia Floridos 
gąmto. Kiek ilgai jie bus 
tenai, neteko sužinoti. Lin
kiu draugams Pagiegalams 
linksmai ir sėkmingai pra
leisti laiką ir laimingai su
grįžti.

Onytė Wellus

PRANEŠIMAI
SUVAŽIAVIMAS

Massachusetts Moterų Sąryšio 
suvažiavimas įvyks gegužės 15 d., 
11 vai. ryto, Lietuvių Piliečių Klu
be, 823 Main St., Cambridge, Mass. 
Prašome išrinkti skaitlingą skaičių 
delegatų. K. čereškienė. (33-36)

ROCHESTER, N. Y.

Pranefilmas-pakvletimas
Balandžio 30 d. LDS litą kuopa 

ruošia šaunią vakarienę.
Sakoma, bus galima ir pasišokti 

po vakarienės. Tikimės svečių ir 
iš kitų miestų.

Bus gera proga susitikti su sve
čiais. Dalyvaukime visi.

Rengimo komisija (33-35)

New Britam, Conn.
Ligoniai

Ne greitai teko sužinoti, 
kad J. Aukščiūnas, gyve
nantis 11 Rhodes St., sun
kiai buvo susirgęs, teko, 
jam gydytis ligonninėje. 
Jau namuose po gydytojo 
priežiūra iš po valios eina 
geryn. Malonus draugas ne
pamiršdavo darbo žmonių 
spaudos.

Teko aplankyti J. Mali
nauską, besigydantį ligoni
nėje. Laimė, jo liga ne il
giausiai jį vargino, jau na
mie randasi.

Eva Valley pereitą rude
nį buvo operuota, kad kvė
puoti būtų lengviau, dabar 
vėl operuota, kojų gyslas 
prisiėjo sutvarkyt. Jau na
mie po gydytojo priežiūra 
sveiksta.

Visiems ligoniams velini- 
mai greitai susveikti, dau
giau nesirgti.

Darbai šiame mieste pra
dėjo ir vėl šlubuoti. Kai ku-! 
rie dirba jau trumpesnes, 
valandas. American Hard- 
ware dirbtuvė rengiasi 
kraustytis iš senų pastatų 
į naujus. Bet kur ši dirbtu
vė išsikels, dar vis laiko 
slaptybėje. 

• • • • • •
Įvykę miesto rinkimai 

buvo keistoki. Demokratų 
| kandidatas į mero vietą te
gavo vos 116 balsų daugiau 
už respublikoną. Warduose 
tas pats, viename reikės 
perrinkti, nes po lygų skai
čių balsų gavo į miesto ta
rybą. Buvo leista nubalsuot, 

| ar vieną dalį miesto griaut 
■ ir naujai namus statyti. Pi
liečiai, bijodami didesnių! 
i taksų, nedidoka didžiumai 
1 balsavo palikt, kaip yra.

Grupelei teko nuvykti į 
Hartfordą ir pamatyti fil- 
mus iš Lietuvos. Filmai 
verti visiems pamatyti. 
Žiūrovų buvo apsčiai.

V. J. V.

Brockton, Mass.
PALAIDOJO J. POCIŲ
Balandžio 7 d. Wm. Yuo- 

deikis gavo žinią nuo J. 
Bimbos iš Paterson, N. J., 
kad jo pusbrolis Jonas Po
cius ten mirė. Jonas Po
cius buvo 63-jų metų am
žiaus, buvo pavienis,

Jono Pociaus palaikai bu
vo parvežti į Yakavonio 
šermeninę ir palaido
ti balandžio 12 d. Melrose 
kapinėse.

Už poros dienų Yuodeikis 
gavo kitą žinią iš Cam
bridge, Mass., kad mirė jo 
pusseserė. Reiškia, Wm. 
Yuodeikis ir jo žmona turė
jo dviejų artimų laidotuves 
ir labai suvargo. Reiškiu 
jiems užuojautą.

Sirgo “Laisvės” skaity
toja K. Sireikienė, buvo li
goninėje, padarė operaciją. 
Operacija gerai pavyko ir 
ji jau randasi namie, 69 
Hovedon Avė.

Kovo 26 d., Lietuvių Tau
tiško Namo žemutinėje sve
tainėje, buvo rodomi fil
mai, gaminti Lietuvoje. 
Filmus rodė Jonas Grybas, 
o gelbėjo K. Briedis, abu 
iš New Yorko.

Parengimas gerai pavy
ko. Paveikslai publikai pa
tiko.

•

Sekamas didelis parengi
mas įvyks šeštadienį, gegu
žės 28 d., — Worcesterio 
Aido choras suvaidins ope
retę “Išeivį.”

Geo. Shimaitis

Aido choras lauks jūsų 
koncerte šį sekmadienį

Aido choro pavasarinis 
koncertas įvyks jau šio sek
madienio popietę, Brookly- 
ne. Apie programos plotį, 
jos pildytojus, matote čia 
pat telpančiame skelbime, i 
Belieka prašyti, kad jūs vi
si atvyktumėt koncertą iš
girsti, pamatyti. Taip pat 
prašome būti kvietėjais tų, 
kurie šių pranešimų nema
tė. o tokių yra daug.

Ši programa sudaryta iš 
daugelio tų dainų, kurias 
choro mokytoja Mildred 
Stensler parsivežė iš Lietu
vos praėjusią vasarą, o taip 
pat ir iš senesnių, jums vi
siems jau seniai pamylėtų! 
dainų. Mildred daug pasi-i 
aukojo mus mokydama. Įdė-1 
jome ir mes daug pastangų 
išmokti kiek galint geriau. 
Gi jūs balandžio 24 d. sprę- 
site. kaip mums tai pavyko.

Iki pasimatymo!
Aid iečiai

Kelrodis Į koncertą
Ukrainų salė, 216 Grand 

St., randasi tarpe Bedford 
ir Driggs Avės. Iš BMT Ja
maica traukinio išlipti Mar
cy Ave stotyje; iš BMT 
14th St. ir Canarsie trauki
nio išlipti Bedford Ave sto
tyje. I

Brooklyno ta dalis vadi
nasi Williamsburg, netoli 
Williamsburg tilto.

“Daily News” reikalauja 
Jungtiniu Valstijų karo 
prieš Kubą. To lakraščio 
redaktoriai yra priešingi 
viršūnių konferencijai ir 
taikiam sugyvenimui su so
cialistinėmis šąlimis.

Nedeginkite lapu ir šiuk
šlių. Ųž tai baudžia, nes 
dūmai prįskaitpmi, prie pro 
teršimo, ("Per tris pastaruo
sius mėnesius buvę nubaus
ta anie 1,400 žmonių. Lapus 
ir šiukšles sudėkite i dėže, 
o švaros darhjpinkai išveš.

AIDO CHORO KONCERTAS

Pradžia 3:30 popiet Įžanga SI.50
■'AIDAS KVIEČIA VISUS Iš TOLI IR ARTI ATSILANKYTI.
■f

“Ką dainuoja Mūsų II Imliai. Seses Lietuvoj”
ĮVYKS SEKMADIENI

BALANDŽIO 24 APRIL
UkrainŲ Salėje, 216 Grand St., Brooklyn, N. Y.

AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS MILDRED STENSLER
Gerbiama lietuvių visuomene! Šis Aido Choro koncertas bus naujoviškas. Visi pro

gramos dalyviai bus tautiškuose kostiumuose. Programa bus išdalinta į keturias skirtin
gas scenas. Stebėtojai jausis kaip operetiškame spektaklyje. Programoj dalyvaus. Cho- 
ras-Ansamblis, Vyrų Choras, Moterų Choras, Kvartetas, Solistai: Elena Brazauskienė, Nel
lie Ventienė, Augustinas Iešmantą, Alex Velička, Tadas Kaškiaučius ir viešnia Suzanna 
Kazokaitė. Eilėraščius skaitys Nastė Bukniene ir Jonas Juška. Eva Mizarienė pirminin
kaus.

Aleks. Česnavičius 
Amerikoj

Su grupe kitų jaunų ta
rybinių veikėjų, Amerikon 
mėnesiui laiko atvyko Lie
tuvos visuomenės veikėjas 
Aleksandras česnaviči u s. 
Tarybinių svečių grupė šio
mis dienomis išvyko į Čika
gą, kur bus apie astuonias 
dienas. Iš ten vyks į kitus 
JAV miestus.

Galimas daiktas, kai A. 
česnavičius grįš į Niujorką, 
lietuviai galės su juo susi
tikti. Apie tai bus pranešta 
“Laisvėje”.

Po miestų pasidairius
Mirė žymus tiltų inžinie

rius Sidney S. Lenz. Už til
tų pastatymą ir planus jis 
gavo 1,100 dovanų. Mirė 
sulaukęs 86 metų amžiaus.

Kaimyniškame Newarke 
įvyko didelis gaisras. Jis 
prasidėjo senoje anglių py
lėje. Persimetė į gyvenimo 
namus. Apie 70 šeimų iš 
gaisro apimtų namų, ir kur 
susidarė pavojus, buvo iš
kraustyta.

New Yorke buvo apsisto
jęs Juriji žavadski, Mask
vos teatro vedėjas. Jis ap
lankė įvairias miesto me
niškas įstaigas.

Mieste įvyko daug auto
mobilių nelaimių. Ant 3rd 
z\ve., Manhattane, susidūrė 
du autobusai su dviemis 
sunkvežimiais. Nelaimėje 
12 žmonių nukentėjo.

Dvidešimt trys tarybiniai 
žmonės, dauguma iš Kaza- 
kų ir Uzbekų tarybinių res
publikų, lankėsi Columbia 
universitete.

" ' • ......................! 1 ■■ . , ; ’

Prasidėjo kampnija už 
Nęw Yorko gatvių geres
nį apšvietimą. Daugelis ma
no, kad tas. sumažintų už
puolimus nakties laiku.

įdomus ir svarbus 
susirinkimas

Svarstys svoturgimiams 
svarbius įstatymus

Visi suinteresuoti žinoti, 
kokie yra svarbiausi Ame
rikos ateivius liečia įstaty
mai, tam turi auksinę pro
gą šį šeštadienį.

Balandžio 23-čios popietę 
| (nuo 1 iki 4 v.), Manhatta- 
nc, 13 Astor PI., kafeterijoj, 
tuo klausimu įvyks svarbus 
pasitarimas. Į jį kviečiami 
visi, kam tas įdomu: atski
ri asmenys ir organizacijų 
atstovai. Aiškins žymūs tų 
įstatymų žinovai. Čia pat 
bus galima nusipirkti už
kandžių (kožnas pagal savo 

! pasirinkimą).
Šis unijų centras randasi 

netoli BMT 8th St. stoties 
(Astor PI. prasideda prie 
740 Broadway, baigi a s i 
prie 3rd Avė.). Kafeterija, 
kurioje vykdys Legislative 
Luncheon, —10-me aukšte.

Kor.

Prašo finansinės 
paramos

1960 Labor and Peoples 
Committee for May Day 
prašo finansinės paramo.'. 
Gegužės Pirmosios minėji
mas įvyks pirmadienį, ge
gužės 2 d., Union Square, 
Manhattane.

Komitetas atlieka visus 
pasiruošimus, kaip tai, at
spausdino reikalingą litera
tūrą, paruošė “posterius” 
su ūbaisiais, ruošia Union 
aikštės išdabinimą, užkvie
tė kalbėtojus. Atvyks dar
bo unijų delegacija iš Ku
bos. Visa tai reikalauja pi
nigų.

Komiteto pirminin kas 
Max Rosen prašo pagelbė
ti finansiniai. Komiteto 
adresas: 1960 Labor & Peo
nies Committee for May 
Dav, 130 E. 16th St./ Room 
3, New York, N. Y.

KRISLAI <
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

singas kaip pati didžioji tei-^* 
sybė...”

Brošiūra Įdomi, turininga, 
gražiai a p i p a v i dalinta, su 
daugeliu fotonuotraukų. Kai
na vienas doleris.

Mūsų Literatūros Draugijos 
kuopos ir pavieniai asmenys 
turėtų Įsigyti šios knygos ir 
juo plačiau paskleisti ją tarp 
žmonių.

Tenka pagirti abudu auto
rius už šį prakilnų, svarbų 
darbą!

Beje, Dr. A. Margeris pra
neša, kad jis rašo apie Tary
bų Lietuvą naują knygą —' 
“Naujoji Lietuva.”

Niujorkiškės Mount Sinai li
goninės gydytojas - patologas 
Dr. Hans Popper paskelbė, 
kad tarp naujai išrastų ir rek
lamuojamų t. v. “nuost a b i ų 
vaistų’’ (yonder drugs) yra 
labai pavojingų žmonių svei
katai. .Jie gadina žmonėms 
kepenis ir užveisia geltlige.

Dr. Popper Įvardina pavp-*-* 
j i n ga i s sek a m u s v a ast u s :

Chlorpromaine arba Thų- 
razine: norethandrolone arba 
Nilevar; chlorprompmide ar
ba Diabenese, ir Iproniazid 
arba Marsilid.

Mes jau rašėme apie tai, 
kad Birminghamo mieste (A- 
labama valst.) gyventojai sėdi 
tarytum ant parako statinės. 
Ten bet kurią dieną gali pra
sidėti tarp negrų ii’ rasistų at
vira fizinė kova. Taip ameri
kiečius informavo 11. E. Salis
bury per Niujorko “Timesą.” .

Padėtis Birminghame ir vi
soje Alabamos valstijoje la
bai Įtempta: rasistiniai valdo
vai nesiskaito su jokiu žmo-1 
niškumo principu; jie turi sa
vo Įstatymus, pagal kuriuos 
engia negrus taip, kaip Pie
tų A f rikoje 1

Tas Salisburio raštas Bir
minghamo rasistams labai ne
patiko, ir jie nutarė traukti 
“Timesą” valdiniu teisman.’ 
Jei taip bus, byla bus viena 
Įdomiausių. . ■. i*

' v. . V t'/**

Iš Kubos ateina žinios, Kau' 
ten kai kur jau steigiami ko- 
operatyviniai žemės ūkiai, va
dinasi, panašūs j kolektyvinius 
ūkius tarybinėse respublikose.

Kubos valstiečiai žino: jei 
jie nori savo gyvenimą pa
lengvinti, jei nori išbristi iš 
skurdo balos, turi pradėti 
dirbti kolektyviai ir dalintis
kolektyvinio darbo vaisiais.

štai, kodėl JAV reakcinin
kai pradėjo Kubą taip niekin
ti ir visais būdais jai kenkti!

Rusų dienraštis “Russky 
Golos” veda kampaniją už 
fondą jo išsilaikymui. Nusi- 

I statyta sukelti $30,000 fon- 
! dą. Jau sukėlė $25,622. Ru- 
' sų tautos žmonės visada su- 
i kelia reikalingą fondą.

Trečiadienį miesto majo- 
' rui Wagneriui sukako 50 
metu amžiaus. <-

Help Wanted—Female
YOUNG GIRLS 18-24

Large Company interested in * 
I ploying European personnel. Must 
(be free to travel and speak passable 
English, $50 per week to start 
while learning. Call SPRING 
7-4745 for personal interview.

Dabar jūs galite aplankyti 
SAVO GIMINES 

LIETUVOJE
ir kitas U.S.S.R. vietas.

PAVIENIAI ar GRUPĖMIS. 
Tūkstančiai pasitenkinusių 

lankytojų sako apie darbingumą
COSMOS TRAVEL BUREAU, 

Ine., New Yorke, 
kuris tvarkė jų keliones j įvairias 

Sovietų Sąjungos dalis. 
MES PADEDAM JUMS 
SUTVARKYTI VIZŲ IR 
KELIONIŲ REIKALUS.

Informacijų dėl vizų reikalavmų 
ir rezervacijų, prašome rašykite 

arba kreipkitės:
COSMOS

TRAVEL BUREAU, Inc.
45 West 45th Street
New York 36, N. Y.' ' ’ 

Tel. Circle 5-7711
COSMOS... padeda keliautojams 

jau nuo 1898.




