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KRISLAI
Jau rūpinkimės
“Vilnies“ suvažiavimas 
PrXddento “karas“ 
Ar išsipildys?
Ir žinovas nežino 
Betgi taip bus

—Rašo A. Bimba —

Kalbėjausi su floridiečiais 
čikagiečiais ir detroitiečiais 
a£e mūsų didžiųjų organiza
cijų suvažiavimus. Visur su
sirūpinimas labai didelis. Aš 
tikiu, kad iš tų vietų bus pui
kios delegacijos.

Deja, suvažiavimo reikalų 
negalime palikti savieigai. 
Reikia smarkiai prie jų ruoš
tis. Ypač reikia rytinių-šiau- 
rinių valstijų veikėjams ir kuo
poms gražiai pasidarbuoti.

Kaip žinia, įvyks net trys 
suvažiavimai-seimai 
Darbininkų Susivienijimo, Lie- ' 
tuvių Literatūros Draugijos 
ir Lietuvių Meno Sąjungos.

pasaulinė paroda Niujorke
patrauks daug ir lietuvių. Ta ko, kad iškovojimui negrų; 
pačia proga daugelis galės da
lyvauti mūsų suvažiavimuose.

Nuo dabar nepasigailėkime 
vietos “Laisvės“ ir “Vilnies“ 
skiltyse diskusijoms apie su
važiavimus. Nepavėluo k i m e 
su sumanymais ir pasiūlymais.

New Yorkas.

Indijos ir Kinijos srityje 
ir vėl niaukiasi padange

New Delhi. — Indijos i ras '

Senatorius šaukia į
kovę prieš skurdą

Masiniai protestai 
už civilinę laisvę

Balan- gazolino” sustos ir kelius
džio 13 dieną virš 15,000 ne- užblokaduos. Tą darys pa- 
grų ir baltųjų demonstravo veikimui vykstančiųjų į 
prie City Hali, protestuoda- i Pasaulinę parodą, 
mi prieš segregaciją, 
kalaudami negrų rasei ly-! 
gių teisių su baltaisiais dar- ■ 
buose, gyvenimo 
ir mokyklose.

Demonstraciją

kad jie 
rei-! kreiptų dėmesį į kovą už ci- 

i vilines laisves.
Miesto vandens komisijo- 

namuose ' nierius sako, kad nors re- 
izervuaruose vandens yra 

suruo š ė j pakankamai, bet jis ape-
Congress of Racial Equali-! liuoja į CORE narius, kad Į , Nehru sake,.kad. Indija 

XI 4-1 ~ a- 1 \ „ I TAXI fcirfiiai an Kiniio tilr tnrlo

Bandaraniake, pasiręm-; 
parlamente premjeras Neh- i damas* šešių Afrikos ir Azi-1 
ru sakė, kad Indija atmete ' jos neutrališkų šalių nuta- 
Ceilono kvietimą protestuo- i rimu, 
ti prieš prisiuntimą Jung-! 
tinių Valstijų karo laivų į 
Indijos didjūrį. Bet jis sa
kė, kad apgailestauja dėl 
to, kad tie laivai ginkluoti 
atominėmis raketomis.

Chapel Hill, N. C. — 
North Carolina universite
te kalbėjo senatorius J. W. 
Fulbrightas, JAV Senatinio 
komiteto užsienio reikalais 
pirmininkas.

Jis sveikino prezidento 
Johnsono padarytą pradžią 
kovoj prieš vargą ir skur
dą, bet sakė, kad tai tik ma
ža pradžia.

Senatorius pareiškė, kad 
išpūstas apsiginklavimas ir 
komunizmu gąsd i n i m a s 
nukreipia mūsų šalies pini
gus ir energiją nuo kovos 
prieš vargą ir skurdą.

Senatorius sakė, kad iš 
Pentagono generolai ir ad
mirolai, ir industrialistai, 
kurie gamina ginklus ir 
amuniciją, išpučia pavajų 
ir Jungtinių Valstijų vals
tybinio iždo pinigus nukrei
pia apsiginklavimui, o jų 
nebelieka kovai prie skur
dą: statymui žmonėms gy
venimo namu, vaikams irv f 
studentams mokyklų, ser
gantiems ligoninių, ir kitų 
įmonių, kurios darytų žmo

nių gyvenimą malonų, svei
ką ir gerą.

Jis sakė, kad “šaltasis ka
ras”, už didesnį apsiginkla
vimą ir prieš “komunistinį 
pavojų”, gimdo bereikalin
gą baimę, apsunkina žmo
nių gyvenimą, pažeidžia jų 

! sveiką galvojimą ir rodo, 
kad mūsų šalyje dar nepa
sibaigė makartizmo era.

Senatorius sakė, kad tu
rėtų valstybinis turtas, 
žmonių energija ir protas 
pakreiptas į kovą panaiki
nimui vargo, kurio mūsų 
šalyje dar daug yra.

Po dešimt metų laikymo 
Indijos kalėjime, buvo pa-1 
liuosuotas Kašmyro vadas 
S. M. Abdulah. Indijos va
dai manė, kad jis jau atsi
sakys nuo kovos už Kašmy
ro nepriklausomybę, bet jis 
pareiškė:

“Prieš 10 metų aš stojau 
už Kašmyro nepriklauso
mybę, to paties nusistaty
mo ir dabar laikausi”.

tartųsi su Kinija tik tada, 
..jeigu Kinija iš Ladakhos 
srities ištrauktų savo gink
luotąsias jėgas. Pasitarimo 
reikalavo Ceilono premje-

ty (CORE) ir National As- 'neeikvotų jo-be reikalo. Dėl 
sociation for the Advance-j sustojusių automobilių ant 
ment of Colored People , vieškelių, tai važiuotos vir- 
(NAACP). Vadai pareiškė,1 šininkai sako, kad automo- 
kad jie pabaigoje balandžio bilių savininkai bus bau- 

; ruoš ’ džiami po $50.
masinį protestą keliose] St. Louis. ' — Kunigas 
valstijose. ] John F. Cronin, nuo katali-

CORE vietiniai vadai sa-, kų sąjungos, rabinas Na- 
; than Lander, žydų religinių 
organizacijų vadas, kuni
gas J. Oscar Lee, nuo pro
testantų ir Dr. Herman H. 
Long, nuo negrų religinių 
organizacijų atsiša ūkė į 
žmones, raginant remti bi
lių už civilines laisves ir ko
voti už visų rasių lygias tei
ses.

i: Lietuvių | ar pradžioje gegužės

>g<egužės 3 d. įvyks dienraš-
' čie “Vilnies“ dalininkų suva

žiavimas. Man labai norisi pa- automobiliai, 
raginti yisus laisviečius prisi
dėti prie čikagiečių suvažiavi
mo su pasveikinimais ir auko
mis.

rasei lygių civilinių laisvių 
metu atidarymo Pasaulinės 
parodos, balandžio 22 d., tos 
organizacijos nariai gyve
nimo namuose atsuks visus 
vandens čiaupus (kranus), 
o ant vieškelių, vedančių 
linkui Pasaulinės parodos, 

“dėl stokos

MOKYKLOSE SIGNALAI, KALTINA VAKARŲ 
PRIEŠ VANDALUS 

čiliečiai yra dideli opti- N York _ Vanda.
štai. Jie žiuri į ateitį. Jie!.. . _ . . Tz- imistai.

man patinka. Palinkėkime jų 
suvažiavimui geriausios 
mės!

sėk-

^Prezidento Johnsono pa
skelbtas “karasskurduf 
laukia gražaus pritarimo. Pui
kiai atsiliepė neseniai įvykęs 
didžiosios Jungtinės Automo
bilistų Unijos suvažiavimas. 
Pritaria visas darbininkų ju
dėjimas.

<, Tik štai kas man nepatin
ka: kodėl prezidentas nepa
siūlė iš perkrauto militarinio 
biudžeto išimti keletą bilijo
nų dolerių ir paskirti juos tam 
mūsų didžiajam karui prieš 
skurdą!?

susi-

lizmui nėra pabaigos. Kiek
vienais metais šimtus kartų 
vandalai įsilaužia į mokyk
las ir padaro labai daug ža
los. 1963 metais į vieną mo
kyklą buvo įsilaužę 13 kar
tų ir nuostoliai siekė $2,000.

Todėl mokyklų viršinin
kai nusprendė visose pradi
nėse mokyklose, kurių yra 
850, įrengti signalus, kaip 
ir nuo vagių, su skambalais.

VOKIEČIŲ VADUS
Berlynas. — Rytų- Vokie

tijos spauda kaltina Vaka
rų Vokietijos Užsienio' mi
nistrą Gerhardą Schroderį, 
kad jis bendradarbiavo su 
hitlerininkais. Taipgi kalti
na karo ministrą generolą 
Heinzą Trettnerį, nes jis 
kariavo prieš Ispanijos lo- 
jalistus, bombardavo Gor- 
nicą, o Antrojo pasaulinio 
karo metu komandavo hit
lerininkų parašiutininkus.

Niksonas nori pulti 
Šiaurės Vietnamą

Hong Kong. — Pietinia
me Vietname lankėsi buvęs 
JAV viceprezidentas Rich
ardas Niksonas. Atvykęs 
čia pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos turi neiti į komp
romisus, bet kariauti iki 

i pergalės. Jei būtų reikalas, 
karą perkelti ir į Šiaurinį 
Vietnamą.

Jis taipgi puolė senatorių 
Fulbright, kuris reikalauja, 
kad JAV ^valdžia vestų 
lanksčią politiką. Niksonas 
taipgi pasisakė prieš Kini
jos pripažinimą.

Niksonas grūmojo įvedi
mu į rinkiminę kampaniją 
Vietnamo klausimo, jeigu 
Johnsono admonistrac i j a 
neves atkaklaus karo sumu
šimui, kaip jis sakė, komu- 
Aistų Vietname.

Sako, kad komunisty 
jėgos sutvirtės

i

Maskva. — Pagerbimui 
Lenkijos liaudies vado W. 
Gomullkos buvo suruoštas 
banketas. Dalyvavo TSRS • 
vadai: Chruščiovas, M. Su
slovas, A. Miko j anas, Alek- 
sis Kosyginas ir kiti. Cruš- 
čiovas, tarp kitko, sakė:

“Vakarų imperialistai 
džiaugiasi, iš komunistų te
orinių diskusijų..; Mat, jie 
mano, kad dėl to susilpnės 
komunistinis judėjimas... 
Jie apsiriks, po diskusijų 
komunistinės jėgos dar su
tvirtės”.

“Pravdoje” tilpo Pirmo
sios gegužės obalsiai. 
tarpe yra sveikinimas 
Kinijai.

n

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — Obninske, į 

pietvakarus nuo Maskvos, 
TSRS oro tyrinėtojai įren
gė 1,030 pėdų aukščio meta

linį bokštą. Tai aukščiau- 
I sias oro tyrimo bokštas, 

ba apie civilines laisves ir tei- Televizijos bokštas Tarybų 
sės. Bet tik prieš rinkimus. Sąjungoje yra 1,150 pėdų 
Palaukite, po rinkimų jis ki- aukščio.
taip užgiedos. . j '•_____________
. Taylor sakosi gerai pažįs-

Viename Floridos didlapyje 
skaičiau porą įdomių kolum- 
nisto Taylor straipsnių. Jis j 

/ pranašauja šitaip:
—Dabar prezidentas John-'i 

sonas gražiai ir smarkiai kai-)

Ženeva. — Socialistinės 
šalys reikalauja, kad Kini
ja būtų įleista į Jungtinių 

Būtų nelaimė, jeigu Taylo- Tautų suvažiavimą ekono- 
rio pranašystės išsipildytų. Į miniais reikalais.

buvusį senatorių iš Texas 
valstijos ir dabartinį preziden-

Štai ir kitas “pranašas.“ Tai 
Dr, A. Juška, didelis klerikalų 
šulas ir “dievo reikalų 
novas. >

Jis teigia (“Draugas,” bal. 9 
d.), kad popiežius Povilas VI 
pradės kardinolais skirti pa
sauliečius, vyrus su pačiomis 
ir vaikais. Tokių “prajovų” 
katalikų bažnyčios istorijoje 
pirmiau esą buvę tiek ir tiek.

Tik va kas man neįkandama. 
Juška sako: “Kardinolas baž
nytiniame leksikone reiškia ti
tulą, ir .tai garbės, kuris ne
igi surištas su jokiomis parei- 
g&mis.”
FArgi taip? Aš gi manyda

vau, kad kardinolai patį po
piežių išrenka. Juk tai parei
ga, ar ne ? Ir dar kokia. . .

Jakarta. — Tarybų Są- 
£ junga suteikė Indonezijai 

Į keletą karinių laivų.ži- •

ją reališkesne, žada tik bai
sią nelaimę, — sako klerikalų 
smetonininkų ir menš e v i k ų 
spauda.

Bet tas perkratinėjimas tu
rės įvykti, Rajeckas su savo 
kromeliu anksčiau ar vėliau, 
tarp kitko, turės iš Washing- 
tono išsikraustyti.

Koks ten begėdis “J. A.“ 
Chicagos menševikų laikrašty
je (bal. 13 d.) teigia, kad Dr. 
J. J. Kaškevičius Lietu v o j e 
nusižudęs.

Kad pakvaišėlis tokį melą 
iškepė, tai netenka stebėtis. 
Bet kuo save pastato laikraš--—Senatorius Fulbright ra

ginamas perkratinėti užsieninę tis, kuriame toks melas suran- 
Amerikos politiką, padarant i da vietą ? !

Manila. — Prancūzijos 
Užsienio reikalų ministras 
Maurice Couve de Murville 
pareiškė, kad Pietų Vietna
me' generolo N. Khanhos 
valdžia karo prieš partiza* 
nūs nelaimės, nes liaudis 
jos neremia.

Rio de Janeiro. Milita- 
ristai darė kratą katalikų 
arkivyskupo Dom H. Ca
mara, kuris išleido pareiš
kimą ragindamas juos susi
laikyti nuo komunistų puo
limo.

Giesmė apie laisvę 
ir negrės ašaros

Washingtonas. — Grupė 
jaunųjų negrų, vadovauja
ma kunigo Dr. Martin Lu
ther King, lankėsi Kongre
se ir įteikė jaunuolių ragi
nimą, kad greičiau būtų 
priimtas civilinių laisvių bi
lls. y

Jaunuoliai atvyko iš Mis
sissippi valstijos; Jie kores
pondentams sakė, kad kada

Žūva amerikiečiai 
Piety Vietname

Washingtonas. — Dabar
tiniu metu Pietų Vietname 
J. Valstijų yra apie 16,000 
militarinių žmonių, kurie 
kariauja prieš partizanus.

1962 metais P. Vietname 
buvo užmušta 55 JAV žmo
nės ir 125 sužeista.

1963 metais buvo užmuš
ta 112 amerikiečių, 490 su
žeista, ir 10 žuvo be žinios.

1964 metais užmuštų, su
žeistų ir žuvusių jau yra 
apie 300, nes kiekvieną mė-

ATMETĖ J. RUBIO 
REIKALAVIMĄ «•»

Dallas, Texas. —Jack Ru
bio advokatai reikal a v o, 
kad Jungtinių Valstijų teis
mas suteiktų jiems daugiau 
laiko apeliavimui prieš pir
mesni teismo sprendimą. 
Teisėjas Brown atmetė jų 
reikalavimą ir įsakė būti 
pasirengus balandž i o 29 
dieną pateikti savo argu
mentus dėl naujojo teismo.

negrai bažnyčioje giedojo t nesį nuostoliai yra virš 90 
“Mano šalis yra saldžioji ■ žmonių.a 

laisvės žemė”, tai našlė 
Medgaro W. Evers, kurį 
baltieji pereitais metais 
šovė, labai verkė.

nu-
NAUJAS PUOLIMAS 

ANT J. HOFFA
Chicago. — Prieš tymste-

Washingtonas. — JAV 
Iždo sekretoriui D. Dillo- 
nui nepatinka, kad į Loty
nų Ameriką su prekėmis 
veržiasi Vakarų Europos 
biznieriai.

Tokio. — Policija suėmė 
jauną vyrą, kuris norėjo 
įsiveržti į JAV ambasado
riaus kambarį ligoninėje. 
Kovo 24 d. japonas peiliu 
sužeidė I JAV ambasadorių

AREŠTAVO 180 Už
sėdėjimo streiką

San Francisco, Calif.
Policija suėmė 180 negrų ir 
baltųjų, kurie * buvo paskel
bę sėdėjimo streiką. Jie sė
dė j o trijose automobilių 
pardavyklose, protestuoda-i 
mi prieš nesamdymą negrų 
darbams.^

rių unijos prezidentą Jame- 
są Hoffą vėl iškėlė kaltini
mą, būk jis savavališkai 
eikvojęs unijos pin.igus 
Unijos advokatas reikala
vo išmesti kaltinimą, bet 
teisėjas R. B. Austinas rei
kalavimą atmetė.

sužeidė? JAV ambasadorių PER METUS GEMA 
lov,UiMr JN Ed.V EI ŲJ

Chicago. — Daktaras
E. O. Reischauerį.

Rochester, N. Y. — čio
nai buvo areštuota 15 jau
nuolių, kurie demonstravo 
prieš diskriminaciją na
muose.

A, Ruskas sako, kad dabar
tiniais laikais Jungtinėse 
Valstijose! per vienerius 
metus gemą'130,000 nesvei
kų vaikų.

NELEIDŽIA Į KUBA 
DR. PAULINGO

Pasadėna, Calif. — Po il
go vilkinimo Jungtinių Val
stijų Valstybės departa
mentas atsisakė leisti Dr. 
Linus Paulingą, jo žmoną 
ir tris sekretorius į Kubą. 
Dr. L. Paulingas per dir 
kartus yra laimėjęs Nobe
lio dovaną.

Washingtonas. — Penta
gonas, atsakydamas sena
toriui Barry Goldwater, 
kuris tvirtina, būk TSRS 
tvirčiau ginkluota už IAV, 
skelbia, kiek turi bombone
šiu, atominiu bombų ir ra
ketų JAV ir TSRS?

Suprantama, nei senato
rius tikro apsiginklavimo 
nežino, nei Pentagonas jo 
nepasako, o ir vienas ir ki
ti dar mažiau žino apie 
TSRS jėgas.

GOLDWATER LAIMĖJO 
BALSAVIMUS

Chicago. — Balandžio 14 
d. Illinois valstijoje įvyko 
Respublikonų partijos pir
miniai balsavimai. Į prezi
dentinius kandidatus Barry 
Goldwater, senatorius iš 
Arizonos, gavo 156,500 bal
sų, senatorė Marga reta 
Smith—68,410, R. Niksonas 
tik 1,709 ir H. C. Lodge 
3,480.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Balandžio 12 

dieną tarybiniai mikslinin- 
kai iššovė antrą manevruo
jantį satelitą “Polet”, ku
ris valdomas nuo žemės: jį 
gali valdyti aukštyn, leisti 
žemyn, arba sukinėti į ša
lis.

Saigonas. — Vietnamo 
partizanai nušovė Jungti
nių Valstijų malūnsparnį, 
kuris į Mekongo upės sri
tį gabeno armijos padrūti
nimus. Žuvo trys JAV lakū
nai ir 7 Vietnamo kareiviai.

Londonas. — Sulaukęs 
77 metu amžiaus mirė bio
grafijų rašytojas Hesketh 
Pearson.

Chester, PA. — šimtai 
negrų pikietavo tas krautu
ves, kurios praktikuoja seg
regaciją.

Norfolk, Va. — Generolo 
D. MacArthuro palaikus 
padėjo į jų šeimos mauzo- 
liejumą.

Washingtonas. — Gene
rolas Thomas S. Power, 
strateginių bombonešių ko- 
mandierius, sako, kad iš tos 
vietos jau pasitrauks.

New Yorkas. — Balan
džio 13 dieną vokiečių žinių 
agentūra buvo paskleidusi 
paskalą, būk TSRS premje
ras Chruščiovas mirė. Tuo
jau TSRS žinių agentūra tą 
paskalą užginčijo. Tą dieną 
Chruščiovas Maskvoje pri
ėmė Lenkijos liaudies vadą 
W. Gomulką.

Jakarta. —Afrikos - Azi
jos valstybių konferencijoje 
Kambodžos Užsienio reika
lu ministras H. Sambathas 
aštriai kritikavo Jungtines 
Valstijas už intervenciją 
Pietų Vietname. c

Clevelandas. — United 
Freedom Movement šaukia 
negrus ir visuk, kam tik 
rūpi civilinės laisvės, boi
kotuoti tas krautuves, ku- 

i rios laikosi segregacijos.

Washingtonas. — Sulau
kęs 65 metų amžiaus mirė 
generolas M. J. Maas.

| Belgradas. — Jugoslavi- 
:joje buvo jaučiamas nedi-
i delis žemės drebėjimas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pasiten
kinęs JAV ir TSRS santy
kių gerėjimu.
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Buvusiam angliakasiui— 
70 nietij amžiaus

ŠIANDIEN, BALANDŽIO 17 D., sukanka 70 metų 
Nikitai Chruščiovui, Tarybų Sąjungos premjerui ir ta
rybinių tautų vadovui.

Nikita Sergiejevičius Chruščiovas gimė 1894 m. ba
landžio 17 d. nedideliąme Kalinovkos miestelyje, Kursko 
rajone. Jo tėvukas yra buvęs baudžiauninkas, o tėvas— 
angliakasys.

Nedaug pasauly rasime tokių vyrų, kaip N. Chruš
čiovas. Augo varge, jaunystės laikais dirbo sunkų fizinį 
angliakasio darbą, mokėsi ir veikė revoliucinėse senosios | 
Rusijos proletariato gretose; apsišarvavęs marksistiniu- 
lenininiu mokslu, kartu su kitais revoliuciniais darbinin
kais kovojo prieš carizmą, už darbininkų klasės išsilais
vinimą ir tapimą valdančiąja klase. Savo didžiu ryžtu, 
pasišventimu, savo energiją, sugabėjimais Chruščiovas 
išėjo visas gyvenimo mokyklas, ir tarybinės tautos pa
statė jį į patį atsakingiausią postą, į Tarybų Sąjungos 
Ministrų Tarybos Pirmininko postą, kuriame jis yra jau 
per metų eilę. Be to, jis yra TS KP Centro Komiteto pir
masis sekretorius.

Nieks šiandien negali užginčyti to fakto, kad N. 
Chruščiovas yra pats įžymiausias kovotojas už pasauli
nės taikos išlaikymą žemėje. Kiekvienam aišku, kad N. 
Chruščiovo iniciatyva Tarybų Sąjunga savo užsieninėj 
politikoj padarė taikaus tarp tautų sambūvio (koegzis
tencijos) dėsnį pagrindiniu Tarybų Sąjungos užsieni
nės politikos dėsniu.

Kaip Tarybų Sąjungos Komuh^stų partijos CK pir
masis sekretorius, N. Chruščiovas vadovavo dviem isto
riniam tos partijos suvažiavimam — XX-ajam ir 
XXII-ajam,—kurie atliko milžiniškos svarbos darbus, 
atidarydami naujas perspektyvas viso pasaulio darbo 
žmonėms, kovojantiems už pasaulinės taikos išlaikymą 
ir už naująjį rytojų.

Nieks neabejoja, kad N. Chruščiovas buvo vyriausias 
autorius naujosios TS KP programos, priimtos XXII-ja-1 
me suvažiavime, nustatančius gaires į komunistinės san
tvarkos įgyvendinimą Tarybų sąjungoje.

N. Chruščiovui priklauso vyriausias nuopelnas už 
žalingo asmenybės (stalininio) kulto panaikinimą, už 
atsteigimą socialistinių demokratinių procesų tarybinė
se organizacijose, teismuose, valdinėse įstaigose ir visa
me visuomeniniame gyvenime.
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padarė per dešimt metų, kuriais N. Chruščiovas buvo 
Tarybų Sąjungos Komunistų partijos pirmuoju sekreto
rium. Aukštai pakilo šalis mokslo srity—tik prisiminki
me tarybinių kosmonautų atliktus žygius; tarybinė pra
monė tebedaro stebėtinus žygius; šiuo metu didžiulis vi
sų tarybinių tautų dėmesys nukreiptas į chemijos pra
monės statybą, kad su jos pagalbą būtų galima greičiau 
išspręsti sukolektyvintos žemės našumą, kad jis hutų pa
keltas į aukščiausią laipsnį.

Kiekvienas, kuris nors elementariniai susipažinęs 
su tarybinių žmonių buitimi, pripažins, jog po Stalino 
mirties, kai N. Chruščiovas atsistojo į priešakį, tarybi
nių žmonių gyvenimas visomis pusėmis gerėjo, gražėjo, 

 

ir visa rodo, kad jis dar labiau suklestės ateity.
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ninkas, kuris turėtų tiek neišsemiamos energijos, kaip 
N. Chruščiovas. Chruščiovas rūpinasi, sielojasi visais ne 
tik savo šalies, o ir pasauliniais, ypatingai taikos išlai
kymą liečiančiais klausimais. Kiek jis keliauja!

Jis nuolat ir nuolat asmeniškai aplanko savo šalies 
miestus, rajonus, atskiras respublikas; jis tariasi sų vei
kėjais, su eiliniais darbininkais ir kolūkiečiais; jis palai
ko artimą ryšį su mokslininkais ir su kultūros darbuoto
jais. Jis 'tariąsi, kalba, rašo, — vis kad žmonių gyve
nimą greičiau pakeltų į dar aukštesnį ekonominį ir kul
tūrinį lygį!

Jis plačiai keliauja po pasaulį; tariasi su kitų vals
tybių vadovais—vyriausiai dėl šaltojo karo panaikinimo, 
dėl pasaulinės taikos užtikrinimo.

Tik šiomis dienomis jis grįžo iš kelionės po Vengri
ją, kur praleido dešimt dienų; tik neseniai jis buvo nu
vykęs į Jugoslaviją. Abiejose šalyse būdamas, Chruščio
vas, be kitko, stebėjo tų šalių žemės ūkip vystymąsi, 

'pramonės plėtojimąsi; stebėjo tai, kas ten pasiekta ge
ro, kad jis galėtų parvežti namo ir pritaikyti tarybi
niam gyvenimui pačius tobuliausius dalykus, atrastus 
kitose šalyse.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
IR MALDOS

“Liaudies Balsas” rašo:
Religininkai sutiko žemės 

drebėjimą Aliaskoje su padi
dintu pamaldumu. - jie 
meldėsi ir. kam Jįp, dėkojo už 
tokią nelaimę? Jeigu buvo 
tokią dievo vąlia, tai ko čia 
gailėtis? Taip jis norėjo, taip 
įvyko.

Bet jeigu jų cjievas tokius 
dalykus daro ar bent leidžia 
jiems įvykti, tai nėra už ką jį 
garbinti ir girti. Tokią žalą 
padarė tas žemės drebėjimas! 
Sakoma, kad nuostoliai sieks 
arti $400,000,000. Virš 200 
žmonių žuvo. Kas gali girti 
dievą ar ką kitą už tokius 
baisius darbus?

Kiti sako, kad dievas atly
gina žmonėms danguje už 
kančias ant žemės. Išeitų, kad 
jis tyčia tai pasirinko tuos 
žmones, kad suteikus jiems 
malonių danguje. Bet čia taip 
pat neteisingas pasielgimas. 
Juk dievui turėtų būti visi ly
gūs. Kaip jis gali vienus ap
leisti, o kitus apdovanoti ?

Tikintieji, tikrumoje, turė
tų ne melstis, o protestus kel
ti, kad jų dievas taip žiauriai 
elgiasi, kad jis baudžia kaltus 
ir nekaltus žmones. Juk tarp 
nukentėjusių dauguma buvo ir 
bus geri žmonės.

PREMIJOS LIETUVOS 
ŽURNALISTAMS

Balandžio 6 d. Elta pa
skelbė iš Vilniaus tokią ži
nią:

Lietuvos TSR Žurnalistų są
jungos vertinimo komisija pa
skyrė V. Kapsuko vardo pre
mijas už geriausius žurnalisti
kos ir publicistikos kūrinius, 
paskelbtus periodinėje spau
doje, per radiją, televiziją ir 
išėjusius atskiru leidiniu 1963 
metais. ■ .

V, Kapsuko vardo premija 
už 1963 Alėtais “Tiesoje” iš- 
sp ausdintus publicistinius 
straipsnius paskirta .žuynąĮiš- 
tui Stasiui L a u r i palčiai, y.; 
Kapsuko vardo premija pažy
mėta žurnalisto Jono Karoso 
knyga “Kalba Vilniaus akme
nys?’

Už radijo ir televizijos lai
das V. Kapsuko vardo premi- 
jpa paskirta televizijos apy
braižos “Tik maža dalelė” 
scenarijaus autoriui ir režisie
riui Adakariui Marcinkui.

V. Kapsuko vardų premijos 
laureatams bus įteikti meda
liai su' užrašu “V. Kapsuko 
vardo premija” ir atitinkami 
raštai.

Lietuvos TSR žurnalistų są
jungos valdybos prezidiumas 
pažymėjo žurnalistų F. Pažū- 
sio ir R. Cemnoloskio straips
nius, kuriuos V. Kapsuko var
do premijų komisija pateikė 
“Valstiečių laikraščio” ir “Ta
rybinio mokytojo” redakcijos.

Sveikiname mūsų kolegas 
Lietuvoje, gavusius premi- 
jas!

Lietuvos žemdirbių delegacija, 
vadovaujama LTSR Ministrų 
Tarybas Pirmininko pirmojo 
pavaduotojo,.. t^publikas 
mes ūkio produktų garpybps ir1 
paruošų ąiinįstro M. Qrįgaliū- 
nnq, sugrįžo į1 Berlyną. Daugy
bę įspūdžių vežasi svečiai. 
Viešėdami demokratinėje Vo
kietijoje, jie.ipamatė daug įdo
maus. i

—Kelionė buvo naudinga,.— 
tokia vieninga grupės dalyvių 
nuomonė.

Prieš išvykdami į Berlyną, 
svečiai Drezdene aplankė gar
siąją paveikslų galeriją. Pa
saulinio meno šedevrai, ekspo
nuojami parodos salėse, kiek
vienam giliai įsirėžia į at
mintį.

Pilnice aplankyta Vokieti
jos Vieningosios socialistų par
tijos Centro Komiteto mokyk 
la vadovaujantiems žemės 
ūkio kooperatyvų darbuoto 
jams. Susipažindami su šia 
kadrų kalve, mūsų respublikos 
atstovai domėjosi m o k y m; o 
programomis, mokyklos b aze 
ir darbo sąlygomis. Įdomi bu
vo taip pat pažintis su vals
tybiniu kiaulių penėjimo ūkiu. 
Jis didelis ir, ne kiek neper
dedant, ūkį galima pavadinti 
tikra kiaulienos gamykla. Šia
me ūkyje nėra laukininkystės. 
Per metus čia greitai ir inten
syviai nupenima apie 17 tūks
tančių kiaulių. Tai tūkstančiai 
centnerių mėsos ištisi trauki
nių šaldytuvų sąstatai su kiau
liena.

Tarybų Lietuvos žemdirbių 
delegacijos nariai Berlyne su- 
susitiko su VDR žemes ūkio 
vadovaujančiais darbuotojais. 
Svečiai susitikime pasidalijo 
mintįmis, kelionės įspūdžiais, 
šeimininkai papasakojo apie 
artimiausius darbus ir Vokie
tijos Demokratinės Respubli- 
oks žemės ūkio vystymo per
spektyvas. Pokalbis įvyko 
nuoširdžioje ir draugiškoje 
aplinkoje. •

Labai šiltai sutikti, visur 
draugiškai priimti Tarybų Lie
tuvos delegatai taip pat šiltai 
ir išlydimi. Tįrybų Sąjūngos- 
Vokietijos Draugystės draugi
ja surengė, atsisveikinimo va
karą. Daug nuoširdžių įžodžių 
buvo pasakyta apie naują ry
tojų kuriančių mūšų šalių tau
tų nesuardomą d "r a u g y s tę, 
bendrą kovą už taiką visame 
pasaulyje. Vakaro metu kal
bomis pasikeitė Tatybų Są
jungos - Vokietijos Draugystės 
draugijos centro valdybos sek
retorius Kurtas Heupehauzas 
ir, mūsų respublikos žemdirbių 
delegacijos vadovas Medardas 
Grigaliūnas, kalbėdamas vi
sų grupės narių vardu, M. 
Grigaliūnas padėkojo drau
gams vokiečiams už rūpinimą
si Tarybų Lietuvos žemdirbių 
delegatais jų viešnagės Vokie
tijoje metu, palinkėjo naujų 
laimėjimų vokiečių tautai so
cializmo statyboje.

(Laiškas iš Vilniaus)
Būdamas “švyturio” ben- 

radarbiu, negalėjau neįsi
žeisti taip vadinamo “Euro
pos lietuvio” š. m. vasario 
25 d. patalpintu priekaištu 
dėl Salomėjos Nėries. Pri
kibęs prie fakto, kad “švy
turys’’ patalpino S, Nėries 
fotografiją iš 1939 m. ir 
pažymėjo, kad ji tada lai
mėjo premiją už rinkinį 
“Diemedžiu žydėsiu,” “eu
ropinis” gudruočius daro, 
mandagiai tariant, visai 
kvailą išvadą. Girdi, tai, 
kad poetei premiją suteikė 
Lietuvos švietimo ministerija, 
esą įrodymu, jog jau tada 
liaudis buvo šviesi ir ver
tino S. Nėrį. Ir seka išva
da: “Juk vieninteliais kul
tūros rėmėjais save laiko 
tik bolševikai. Tačiau S. 
Nėries premija apdovanoji
mo pavyzdys rodo, kad tai 
netiesa. O tiesos “Švytu
rys” nedrįsta pasakyti savo 
skaitytojams.”

Štai kokias netikėtas “A- 
merikas” atradinėja “euro-1 
pietiškas lietuvis.” Ne dėl 
ginčo su tuo ponu imuosi 
rašymo įrankių. Noriu pa
sinaudoti ta proga primin
ti kai kurias paprastas tie
sas apie kultūrinį palikimą. 
Tik nieko nesuprantą apie 
tarybinę ir komunistinę ide
ologiją žmonės gali sakyti, 
būk mūsų santvarkoje igno
ruojama viskas, kas buvo 
praeityje. Dar Leninas yra 
pasakęs, kad “Komuniste? 
galima tapti tik tada, kada 
praturtinsi savo atmintį ži
nojimu visų gėrybių, kurias 
yra sukūrusi žmonija.’ ’

Tad labai-klysta tie žmo
nės, kurie mano, kad Tary
bų Lietuvoje yra atmetama 
viskas,įkas buvo praeityje 
ir tikinama, būk iki 1940 
metų nieko gera nėra buvę. 
Pavyzdžiui, jau išėjo trys 
dideli “Lietuvių literatūros 
istorijos” tomai, kurie api
ma laikotarpį ligi 1940 me
tų. O visi 646 puslapiai III 
tomo I dalies yra skirti bur-

žuazijos viešpatavimo laiko
tarpio literatūrai.

Ignorantai mano, kad ten 
surinkti duomens tiktai apie 
rašytojus bolševikus, o visi 
kiti nutylimi. Tuo tarpu ten 
nagrinėjama kūryba didelio 
skaičiaus rašytojų, kurių 
tarpe matome ne tik J. Tū- 
mą-Vaižgantą, P. Mašiotą, 
V. Krėvę-Mickevičių, A. 
Vienuolį-Žukauską, L. Girą,
J. Baltrušaitį, F. Kiršą, Jur
gį Savickį, B. Sruogą, K. 
Binkį, P. Vaičiūną, S. Čiur
lionienę ir kitus, kuriems 
skirti platesni skyriai. Ga
na dažnai toje knygoje kal
bama apie A. Jakšto-Dam
brausko, M. Vaitkaus, B. 
Brazdžionio, J. Kossu-Alek- 
sandravičiaus, S. Santvaros 
ir daugelio kitų kūrybą.

Nieką~ dabartinėje Lietu
voje neneigia gero ir nau
dingo, kas buvo padaryta 
buržuazijai valdant. Nors 
ir kaip nepalankios buvo 
sąlygos švietimui ir kultū
rai kelti, bet tautos sveiko
sios, pažangiosios jėgos gy
veno, kūrė, kovojo su sun
kumais, stengėsi kelti liau
dies gerovę ir kultūrą.

Apie kultūros darbo sąly
gas ir literatūros vargus 
daug karčių žodžių yra pa
rašę ir pasakę B. Sruoga,
K. Binkis, L. Gira bei kiti 
nuoširdūs kovotojai kultū
ros dirvoje.

Kad klerikalams ir tauti
ninkams viešpataujant kul
tūra ir švietimas negalėjo 
plačiau suklestėti, pakanka 
priminti “Lietuvos Aido” 
pagarsėjusius žodžius, pa
rašytus 1933 m., kad, girdi, 
Lietuvoje mokslas taip pa
plitęs, kad nebėra kur eiti. 
Štai kur tiesa apie tą milži
nišką skirtumą 1 tarp anų 
laikų Lietuvos ir dabarti
nės. Apie tai viename pas
kutiniųjų “švyturio” nume
rių buvo rašyta, bet ar po
nas “europinis lietuvis” tai 
pažymės ir įvertins?

P. Vilnietis
Vilnius, 64. IV. 5

žydų respublikos sunkią 
padėtį.

Tiesa, per pastaruosius 
keletą metų Izraelio ekono-# 
mika paaugo 9.5%, pralei^ ' 
dama net Vakarų Vokietiją 
ir Japoniją, kurių ekonomi
ka tokio augimo nepasiekė.

To paaugimo pasėkoje Iz
raelio eksportas (įvairių ga
minių išvežimas užsienin) 
šiais 1964 metais gali pa
didėti net vienu bilijonu do
lerių, bendrai pasiektų iki 7 
bilijonų dolerių. Bet tuo pa
čiu metu importas gali taip
gi padidėti nuo vieno bili
jono iki 1.16 bil. O tai su
daro rimtą infliacijos pavo
ju

Kad infliacijai pastoti ke
lią, valdžia užšaldė darbi
ninkų algas, kurios ir taip 
labai žemos. Dėl to kyla ne
mažai protestų ir streiku 
grasinimų. Ne tik dirbtu
vių darbininkai, bet ir val
džios tarnautojai reikalauja 
algas pakelti. Nemažai mo
kytojų ir kitų mokslininkų 
gavo darbus Jungtinėje 
Valstijose ar Šveicarijoje, 
kuomet Izraelyje jie labai 
reikalingi. Vadinasi, jie pa
sitraukė iš savo tėvynės Iz
raelio.

• Kapitalistai ž e r i a s i di
džiulius pelnus. Nūdien 10 
procentų firmų kontroliuo
ja 62 proc. visos pramoni
nės gamybos. Mažasis biz
nis dėl to turi nukentėti.

Tuo pačiu kartu gyveni
mui reikalingiausių preĄių 
kainos nuolat kyla ir k$da.

1957 m. viena kompanija 
supirko nemažai žemės iš 
valdžios, sumokėdama po 
$320 už akrą. Dabar ji par
davinėja tą žemę po $53,200 
už akrą! Tai tokia milžiniš
ka spekuliacija Izraelyje iš
sivystė. A

Tokia padėtis, atrodo, ve
da šalį prie didesnės krizės.

LIETUVOS ŽEMDIRBIAI 
RYTŲ VOKIETIJOJ

Apie Lietuvos žemdirbių 
delegaciją Rytų Vokietijoje 
žurnalistai L. Stepanauskas 
ir G. Zimanas, kurie kartu 
keliavo, praneša:-

Beveik dvi savaites truko 
kelionė po Vokietijos Demo
kratinę Respubliką. Tarybų

N. YORKO VALSTIJOJE 
TIKRINS AKIS

New Yorko valstijoje su 
liepos 1 diena įeina į galią 
įstatymas, kad automobilių 
leidimų biuras (Motor Ve
hicles Bureau) tikrintų vai
ruotojų akis. Manoma, kad 
tikrinimas .bus taikomas 
tiems, kurie dažnai tu\*i ne
laimių ir senesnio amžiaus 
vairuotojams.

Biuro įstaigose akys bus 
tikrinamos veltui, taipgi ir 
privatinių daktarų paliudy
mai bus skaitomi gerais.
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17 d., N. Chruščiovas gaus tūkstančius sveikinimų ir lin
kėjimų jo 70 gimimo metinių proga. Vieni tų sveikinimų 
bus draugiški, šilti, plaukią iš širdies gilumos, kiti, be 
abejonės, bus tik formalūs, valstybiški, šalti.

Mums rodosi, kad tarybinės tautos, tarybinė liau
dis, socialistinių šalių liaudis ir kapitalistinių šalių dar
bininkų klasė N. Chruščiovą, kaip savo ideologinį vado
vą, sveikins labai nuoširdžiai ir linkės jam geriausias 
sveikatos ir ilga ilga amžiaus.

Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto gar
bės daktaro A. Bimbos 70-ųjų gimimų metinių minėjimas 
Universiteto aktų salėje. • <

Nuobraukoje: iškilmingo minėjimo prezidiumas. Kalba 
universiteto rektorius J. Kubilius.

L GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS įgausimais
Profesorius Paul Baran (

Širdies smūgis užmušė 
pasižymėjusį moksli n i n k ą 
prof. Paul Baran, vos su
laukusį* 53 metus amžiaus. 
Netikėtai jis mirė kovo 27 d. 
San Francisco mieste.

Prof. Baran buvo gimęs 
caristinėje Rusijoje. Jo tė
vas baigė daktaro mokslą 
jau tarybiniais metais. Jis 
žymiai p a d ė j ok sūnui eiti 
aukštesnius mokslus. ;

Paul Baran baigė aukštą
jį mokslą Berlyno ir Frank
furto universitetuose ir gy
veno Vokietijoje iki 1933 
metų. Kai Hitleris Vokieti
joje įsigalėjo, pažangiam 
mokslininkui ten jau nebe
buvo tinkamų sąlygų dirbti. 
Tūlą laiką jis buvo apsisto
jęs Lenkijoje, Prancūzijoje, 
taipgi Anglijoje. Pagaliau 
1939 metais atvyko į Jung
tines Valstijas ir nuo telai
ko pastoviai čia gyveno.

Karo metu jam teko tar
nauti JAV militarinėse jė
gose. Nuo 1949 metų jis 
buvo paskirtas ekonominių 
mokslų profesorium Stan- 
fordo universitete. Protar
piais jam teko profesoriau
ti Oxfordo universitete ir 
Buenos Airės universitete.

Ekonominiais klausimais 
Baran yra daug rašęs. 1956 
metais buvo atspausdinta jo 
didžiulė knyga “The Politic
al Economy of Growth,” iš
versta net į devynias kal-

i bendrai redagavo marksis
tinį žurnalą “Monthly Re
view.” Paskiausiu laiku 
ruošėsi baigti rašyti ir iš
leisti marksistinę knygą 
apie Amerikos monopolisti
nį kapitalizmą. Prieš pat 
mirtį jis dar planavo rašyti 
knygą apie marksizmo teo
riją-

1960 metais jam teko lan
kytis Kuboje ir tyrinėti tuo- 

I laikinę revoliucinę padėtį. 
Grįžęs namo jis Kubos revo
liucijos klausimu parašė ke
letą straipsnių ir pasakė ke
letą kalbų, vis gindamas 
Kubos revoliuciją ir smerk
damas tuos, kurie kėsinasi 
ją pasmaugti. Ypač aštriai 
jis išstojo prieš invaziją ir 
prieš ekonominę blokadą.

Stanfordo universiteto 
direktoriai keletą kartų jį 
įspėjo, kad jie gauna pro
testų ir net reikalavimų iš 
reakcionierių pusės prof. 
Baran išmesti iš universi
teto.

Mirtis išskyrė iš gyvųjų 
tarpo dar jauną mokslinin
ką, pasimojusį dar daugelį 
naujų ir visuomenei reika
lingų darbų atlikti.

Nacių vadas—“per kairus”
Vasario 2 d. Louisville 

mieste, Kentucky valstijoje, 
National States Rights Par
ty turėjo prezidentinę kon
venciją.

Amerikinės Nacių parti
jos komandierius Geo. Lin
coln Rockwell norėjo joje 
dalyvauti, bet jam konven
cijos durys buvo uždarytos. 
Gražiai pasakyta, kad jis 
nepageidaujamas.

Kodėl nepageidaja m aš^? 
Kad jis esąs jiems “per 
kairus,” kad jo partija skel
bianti “nacionalinio socia
lizmo” teoriją, kurią propa
gavo Hitleris.

Matote, kaip toli dešinėn 
nuėję birčistai, kuriems ir 
hitlerininkai yra dar “per 
kairūs.” «

“Privačios armijos”
Pietinėje Kalifornijoje at

virai veikia kelios “priva
čios armijos,” fašistinių 
gaivalų palaikomos. Jos esą 
gerai apginkluotos kovafAi 
“komunizmu.”

Kiek žinoma, jos ruošia
mos darbo žmonių kovoms 
slopinti. Tai sudaro tam 
tikrą pavojų.

Vietos darbo unijos reika
lauja valdžią ką nors dary
ti su tomis “privačiomis ar
mijomis.” Kalifornijos 
prokuroras pasižadėjo in- 
vestigaciją daryti ir joms 
“reguliacijas” įvesti, v

Kodėl jų visai nelikviduo
ti?

l.bąs. Su Paul S we e z y , jis

Sunki padėtis Izraelyje
Ursula Wassermannn, “Na

tional Guardian” korespon
dentė Izraelio sostinėje Tel 
Avive, plačiai rašo apie šios

Bona. —Susidaužė Vaka
rų Vokietijos karinis lėktu
vas ir žuvo lakūnai. A

Maskva. — Tarybų Są
jungoj gėrimas “kvaso” ne
trukus susilygins su JAV 
gėrimu “Coca-Cola”
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Maskvos“ Pravda”’ apie labai žalingą 
Kinijos vadovų politiką

Kad skaitytojas galėtų ge
riau suprasti, kur link dar
da Kinijos vadovai su sa
vo žalinga politika, spausdi
name Maskvos “Pravdos” 
(š. m. balandžio 3 d.) edito- 
rialą. Vertimas—Eltos.— 
Redakcija •_•
Šiandien “Pravdoje” spaus

dinama TSKP Centro Ko
miteto vasario Plenumo 
Nutarimas ir drg. M. Sus- 
lovo pranešimas “Apie 
TSKP kovą už tarptautinio 
komunistinio judėjimo susi
telkimą.”

fTarybų Sąjungos komu
nistai ir visi tarybiniai žmo
nės TSKP CK 1963 metų

TSKP ir kitų br o 1 i š k ų j ų 
partijų pasiūlymus, Kinijos 
vadovybė pradėjo naują dar 
niekšiškesnės ir įnirtinges- 
nės kampanijos ratą prieš 
mūsų partiją ir šalį, prieš 
visus marksistus-leniniečius.

Vien tik laikraštyj “Žen- 
min žibao” nuo 1963 metų 
lapkričio mėnesio buvo iš
spausdinta/daugiau kaip 
200 straipsnių ir kitos anti
tarybinės medžiagos. Ypač 
nežabotą pobūdi turėjo laik
raščio “Ženmin žibao” ir žur
nalo “Chunci” vasario 4 d. 
redakcinis straipsnis, kuria
me mėginama pagrįsti tai, 
kad tarptautinio komunisti
nio judėjimo skilimas esąs

liepos 14 dienos Atvirame 
laiške buvo painformuoti 
apie padėtį, kuri susidarė 
pasauliniame komunistinia- 

judėjime dėl Kinijos Ko
munistų partijos vadovų 
kaltės, nes KKP vadovai 
seklbia atskirą idėjinę ir 
politinę platformą, priešin
gą 1957 ir 1960 metų Mask
vos pasitarimų Deklaracijai 
ir Pareiškimui. Pradėjusi 
įnirtingą polemiką prieš 
TSKP ir kitas marksistines- 
leninines partijas, KKP va
dovybė perkėlė ideologinius 
nesutarimus į valstybinius 
Kinijos Liaudies Respubli
kas santykius su kitomis 
socialistinėmis šalimis, pra
dėjo atvirą politinę kovą, 
kuria siekiama suskaldyti 
socializmo šalių sandraugą 
ir pasaulinį komunistinį ju
dėjimą.

Kartu su kitomis marksis
tinėmis - lenininėmis parti
jomis TSKP padėjo visas 
pastangas, siekdama sustab
dyti pavojingą įvykių vys
tymąsi, sustiprinti visų ša
lių komunistų vienybę. Bū
dama nepaprastai ištvermin
ga ir kantri, aiškindama 
Kinijos vadovams, kokios 
klaidingos ir pavojingos da
bartinės jų pozicijos, mūsų 
įtarti j a padarė eilę naujų 
žygių, kad būtų galima 
įveikti kilusius sunkumus ir 
normalizuoti padėtį komu
nistiniame judėjime.

NIKITA S. CHRUŠČIOVAS 
kuriam šiandien, balandžio 17 
d., sukako 70 metu amžiaus, 

neišvengiamas. Nesišykštė- 
dami jokių insinuacijų mūsų 
partijos ir tarybinės liau
dies adresu, Kinijos vadovai 
ėmėsi net tokio siaubingo 
prasimanymo, kad ėmė kal
tinti TSKP “sudarius są
mokslą su imperializmu” ir 
“išdavus socialistinės revo
liucijos reikalą.”

KKP vadovai mėgiųa iš
rauti iš Kinijos darbininkų, 
valstiečių ir inteligentijos 
sąmonės bet kuriuos gerus 
jausmus tarybiniams bro
liams. Pažeisdami elemen
tarias valstybių savitarpio 
santykių normas, jie inten
syvina Tarybų Sąjungai 
priešišką propagandą. Pas
kutiniu laiku Pekino radijo 
laidos rusų kalba užpildo
mos šmeižikiškais prasima
nymais, antitarybiniais iš-

1963 rrtetų spalio 25 d. ir 
lapkričio 7 d. draugas N. 
Chruščiovas savo kalbose, 
paskelbtose spaudoje, vėl 
pasiūlė nutraukti viešą po
lemiką.

1963 metų lapkričio 29 d. 
TSKP Centro Komitetui 
laišką, kuriame dar kartą 
pasiūlė nutraukti atvirą po
lemiką ir iškėlė konkrečių 
priemonių programą. Įgy
vendinus tas priemones, bū
tų galima normalizuoti mū
są partijų ir šalių santykiai, 
pagerėtų atmosfera pasau
liniame komunistiniame ju
dėjime. Kartu Tarybų Są
jungoje buvo vienašališkai 
liautasi skelbus po 1 e m i n ę 
Tnedžiagą.

Tuo Tarybų Sąjungos Ko
munistų partija parodė ge
rą valią, ką didžiai įvertino 
broliškosios partijos, kurios, 
savo ruožtu, daug padarė, 
stengdamosi įtikinti KKP 
vadovus, kad jie atsisakytų 
savo klaidingos linijos. Ta
čiau Pekinas nerado reika
linga skaitytis su broliškų
jų partijų nuomone, su ko
munistinio judėjimo intere
sais, nepanorėjo paklausyti, 
ką sako tie, kam brangūs 
didžiojo revoliucinio reika- 

Jfo interesai.
į Kinijos vadovai saviškai 
pažiūrėjo į komunistų par
tijų pasiryžimą padaryti 
viską atsiradusiems sunku
mams įveikti. Jie tai išaiš
kino, kaip broliškųjų parti
jų silpnumo požymį. Igno
ruodama konstruktyvius

puoliais. Kinijos atstovai 
pradėjo ardomąją skaldyto- 
jišką veiklą prieš brolišką
sias marksistines - leninis- 
tines partijas, šiems tiks
lams naudodami įvairius re
negatus ir atskalūnus, troc- 
kininkus ir kitus revoliuci
jos reikalo išdavikus. Kini 
jos atstovai skaldydami vei
kia ir masinėse tarptautinė
se organizacijose, siekdami 
sumažinti jų įtaką tautų 
kovoje prieš imperializmą 
ir kolonializmą, už tvirtą 
taiką.

Kinijos vadovai visaip 
mėgina primesti broliško
sioms partijoms savo išva
dą, kad atskiras KKP vado
vų kursas esąs vienintelis 
teisingas, o kolektyviai pa
reikšta tarptautinio komu
nistinio judėjimo linija 
esanti klaidinga.

Šiomis sąlygomis mūsų 
partija laiko savo pareiga 
ryžtingai ginti marksizmo- 
leninizmo principų grynu
mą, generalinę tarptautinio 
komuninstinio judėjimo li
niją. Tolesnis mūsų tylėji
mas ne tik neduotų naudos, 
bet ir padėtų Kinijos vado
vams, siekiantiems dezorga
nizuoti tarptautinio komu
nistinio judėjimo gretas, su
silpninti jį kaip svarbiausią 
revoliucinę jėgą kovoje prieš 
imperializmą.

Apsvarstęs vasario Ple
nume TSKP CK Prezidiu
mo nario, CK sekretoriaus 
M. Suslovo pranešimą, Cen
tro Komitetas priėmė nuta

rimą demaskuoti antilenini-; 
nes Kinijos vadovybės pa
žiūras ir skaldytojišką veik
lą. Sutinkamai su santykių, 
esančių komunistiniame ju
dėjime, normomis, TSKP 
C. Komitetas su broliško-» 
siomis partijomis dėl numa
tomų priemonių ir buvo jų 
suprastas ir paremtas.

Vykstant konsultacijoms, 
vienos broliškosios partijos 
vadovai pageidavo, kad 
TSKP CK kurį laiką dar 
neskelbtu Plenumo medžia- 

j gos, nes jie nutarė dar kar
tą pamėginti pasiekti, kad 
atvira polemika būtų nu
traukta. Šios broliškosios 
partijos iniciatyva buvo at
mesta • Pekine. Visa savo 
veikla KKP vadovai pade
monstravo ne tik nenorį nu
traukti polemikos, bet keti
ną dar smarkiau pulti 
TSKP ir kitas marksistines- 
leninines partijas.

/KKP vadovybė tik po 
i trijų mėnesiu atsakė į 
‘TSKP CK 1963 metų lap- 
Jkričio 29 d.’ laišką. Tačiau 
KKP CK šių metų vasario 
29 d. laiške visi konstruk
tyvūs TSKP CK pasiūlymai, 
taip pat ir pasiūlymas nu
traukti atvirą polemiką, iš 
esmės, buvo atmesti.

Kovo 7 d. TSKP CK nu
siuntė naują laišką KKP 
CK adresu. Jame buvo siū- 

I loma nutraukti polemiką ir 
įgyvendinti priemones, sie
kiant sutelkti pasaulinį ko
munistinį judėjimą princi
piniu marksistiniu-lenininiu 
pagrindu.

TSKP CK pasiūlė sušauk
ti TSKP ir KKP delegacijų 
susitikimą 1964 metų gegu
žės mėnesį; kompartijų, da
lyvavusių ' redakcinėje ko
misijoje 1960 metų Mask
vos pasitarimui paruošti, 
atstovų susitikimą — 1964 
metų birželio-liepos mėnesį; 
visų broliškųjų partijų pa
sitarimą — 1964 metų ru
deni.' ;

Po šio laiško Kinijos va
dovai ne tik nenutraukė po
lemikos, bet tęsė ją dar įnir
tingiau.

Nuo antrosios kovo pusės 
Kinijos spauda žymiai išplė
tė priešiška kampaniją 
prieš TSKP ir TSRS, prieš 
visas broliškąsias šalis ir 
partijas, kurios atmeta KKP 
vadovybės “atskirą kursą.” 
Kulminacinis šios kampani
jos taškas buvo laikraščio 
“Ženmin žibao” ir žurnalo 
“Chunci” kovo 31 d. redak
cinis straipsnis, kuriame 
nuo pirmos iki paskutinės 
eilutės grubiausiai įžeidinė
jama mūsų partija ir visa 
tarybinė liaudis, atvirai 
revizuojami pagrindiniai 
marksizmo - leninizmo teigi
niai. Straipsnis parašytas 
tokiu tonu, kuris neįmano
mas santykiuose su vien
minčiais. Jis galutinai pa
rodė, kad KKP vadovai per
žengė visas ribas savo po
litinėje kovoje prieš pasau
linį komunistinį judėjimą, 
pasirinkę užsipuolimų cent
ru TSKP ir Tarybų Sąjun
gą

Kinijos vadovybė sustipri
no ir savo skaldyt o j i š k ą 
veiklą. Neseniai Alžyre įvy
kusioje Azijos ir Afrikos ša
lių tautų solidarumo orga
nizacijos tarybos sesijoje 
Kinijos atstovai niekšiškai 
kaltino Tarybų Sąjungą 
Pekino aiškiai skatinamos, 
suaktyvėjo skaldytojiškos. 
neotrockistinės grupės, 
priešpastatančios save ko
munistų partijoms eilėje ka
pitalistinių šalių.

Siekdami savo ypatingų 
politinių tikslų, neturinčių

nieko bendro su kova už so
cializmą, KKP vadovai ne- 
sibiauri jokiomis priemonė
mis, lošia veidmainingą lo
šimą, nagrinėdami svarbius 
pasaulinio' komunistinio ju
dėjimo vienybės klausimus. 
Šantažuodami, marksistines- 
lenjnines partijas skilimo grės
mė, naudodami suprantamą 
komunistų siekimą išlaikyti 
vienybę, jie mėgina surišti 
rankas komunnistų parti
joms, sukliudyti joms de
maskuoti idėjinį KKP vado
vybės atsimetimą ir skaldy
tojišką veiklą.

Štai kodėl TSKP CK nu
tarė paskelbti C K vasario 
Plenumo m e d ž i agą, kriti
kuoti antilenininę Kinijos 
vadovybės platformą ir 
skaldytojišką veiklą. To rei
kalauja kova už marksisti
nės-lenininės revoli u c i n ė s 
teorijos grynumą, už tarp
tautinio komunistinio judė
jimo liniją, išreikštą Mask
vos pasitarimų Deklarcijoje 
ir Pareiškime.

Už tarptautinio komunis
tinio judėjimo vienybę rei

kia kovoti ryžtingai 4r at
kakliai, kaip kovojo didysis 
Leninas, nesitaikstomai sto
damas prieš visokio plauko 
oportunistus, prieš revizio- 
nistus, dogmatikus,'’ trocki- 
ninkus ir “kairiosios revo
liucinės frazės didvyrius.”

Mūsų partija, ištikima 
marksizmo-leninizmo princi
pams, ir toliąų ketina ieš
koti būdų, kaip įveikti at
siradusius sunkumus, kaip 
pašalinti Kinijos vadovų ne
sutarimus su TSKP ir kito
mis broliškosiomis partijo
mis. Mūsų partija, jos leni
ninis Centro Komitetas su 
drg. N. Chruščiovu prieša
kyje darė ir toliau darys 
visa, kas reikalinga tarp
tautinio komunistinio judė
jimo vienybei stiprinti, su
telkti visoms jėgoms, sto
jančioms už taiką, demo
kratiją, nacionaline nepri
klausomybę ir socializmą. Ji 
įneš savo garbingą indėlį i 
didžiąją kovą už mūsų ben
dro revoliucinio marksisti- 
nio-lenininio reikalo perga
lę.

YUCAIPOS NAUJIENOS
LLD kuopos veikla

Balandžio mėn. pradžioje 
įvyko LLD 78 kuojos susi
rinkimas. Norisi pagirti 
kuopos narius, kad skaitlin
gai atsilanko į susirinkimus 
ir išreiškia savo mintį vi
suose svarbesniuose klausi
muose. t'

Finansinis kuopos stovis 
gana geras,, ir pagal išgalę 
aukojama visuomeniniams 
reikalams. Visi kuopos na
riai pilnai užsimokėję duok
les.

. Kuopos pirmininkė savo 
raporte pareiškė, kad jau 
išplatino 2 5 egz. knygos 
“TarptautinėMoters Die
na,” parašytos d. Kš. Karo- 
sienės, ir dar tikisi daugiau 
išplatinti.

Taipgi pranešė, kad dėl 
Antano Bimbos pilietybės 
apgynimo turi surinkus de- 
sėtkus doleriu. Iš kuopos 
pridėta $5. Vėliau atėjo į

22 d., kuris gerai pavyko. 
Dalyvavo svečių iš toli ir 
tarti, publika buvo paten
kinta skaniais pietumis. Vė
liau, kas ‘ norėjo, linksmai 
žaidė ir šoko prie d. Damu- 
šio muzikos.

Labai malonu, kad drau
gai ir draugės iš tolimesnių 
kolonijų atsilanko ir keletas 
atveža gražių dovanėlių. 
Rengėjai labai dėkingi vi
siems už dovanėles ir drau
giškumą. Ir šis parengimas 
davė gražaus pelno.

Parengime turėjom porą 
jaunų šeimų. Tai Juozo ir 
Marytės Demenčių sūnus 
su savo šeima iš Wisconsino 
valstijos, ir Juozo ir Petro
nės Richardų sūnus. Apart 
šių svečių, keletas buvo iš 
Pomona, San Bernardino ir 
daugelio kitų miestelių.. 
Daugiausia pasižymėjo 
draugai ir draugės iš Los 
Angeles. Dėkui, kad nepa
sididžiuojate aplankyti mus.

Rengėjai labai dėkingi da
lyviams už atsilankymą ir 
dovanėles, draugams ir 
draugėms už patarnavimą 
salėje, prie stalų bei virtu -

nagalba Antanas Shultz a u-. 
ku rinkime, kuris surinko 
825. Viso surinkta $69 ap- 
gvnimo reikalams.

Plačiai apkalbėta, kaip bū-!
ty salima. sukelti lėšų na.!d-kui d M 
siuntimui triin nnotern Pukiui už pasakytą gražią 
naciu i 15 valstvniii NATO j prakalbėlę apje Tarptautinę 
konfemncila. kuri iwks p-p- 
pni žės 
ioie.

12 d. Haopi. Olandi- 
Ten bus įteikta mili-

Moterų Dieną.
Mirė Petras Lukasevičius

ionas žmoniu narašu nro-
testui prinš Vakarinės Vo-
kietiios ginklavimą atomi-

Kovo 25 dieną mirė Long 
Beach veteranų ligoninėje
Petras Lukasevičius,

Apie mano draugą Gudelį
Pažangiajai visuomenei 

mažai žinomas Petrai, pu
delis; kaip ir daugelis kitų; 
jis' nemažai veikęs, aukojęs 
tam judėjimui.

Petras Gudelis gimė 1889 
metų rugpjūčio 21 diėną.

Jo tėvai, Juozas h’ Roza
lija Gudeliai, gyveno Balta
rusijoje. Ten augo'Ir Vargo 
taip pat ir jo dvi vyresnės 
sesutės.

Petrukas buvo 13 metų, 
kai mirė jo motina. Jo tė
vas nuomojo sklypą žemes, 
iš kurios sunku buvo visai 
šeimai gyventi. Petras jau
natvėje ganė tėvo bandą ir 
padėjo sykiu dirbti; apdirbę 
savus darbus, eidavo ki
tiems dirbti.

Paaugėjęs Petras darė su
tartis svetimiems kasti ra- 
vus ir akmenis skaldyti: 
dirbo sunkiai.

Petras patyrė vargingą 
darbininko gyvenimą. Atė
jęs į metus buvo stiprus ir 
energingas vyras. 1912 me
tais jis atvyko į JAV ieš
koti duonos kąsnio, bet tuo
met Amerikoje buvo nedar
bas. Išbuvęs pusantro mė
nesio be darbo, Petras vyko 
į Kanadą. Ten pavyko gau- Į 
ti darbą namų statyboje. 
Ten įsijungia į pažangų dar
bininkų judėjimą ir tampa 
veikėju.

Išgyvenęs Kanadoje 7-rius 
metus, užėjus ir ten nedar-1 
bui, Petras grįžta į JAV ir 
apsistoja Detroite. 1919 m., 
po pirmojo pasaulinio karo, 
JAV-ose darbų buvo. Jis j 
Detroite dirbo prie namui 
statybos dailidės darbus 
Detroite su Petru susidrau
gavome organizacijose, me
ne, chore. Jis dainavo gra
žiu tenoru. Mudu tapome 
asmeniški draugai ir drau
gavome per 15 metų.

Ten darbo, pritrūkus, Pet
ras ieškojo kur dolerį gau
ti. Jis savo kru o p š t u m u 
pradėjo verstis Wall stryto 
akcijomis; turėjo geras pa
sekmes, pasidarė santaupų, 
bet nuo pažangaus judėjimo 
kelio nenuslydo. Jis ir da
bar gana stambiomis auko
mis pažangų darbininkišką 
judėjimą ir jo spaudą pa
remia.

1933 metais mudu su Pet
ru Gudeliu iš Detroito nu
vykome žiemoti į Floridą ir 
surasti tinkamiausia vieta, 
kur būtų geriausiai apsigy
venti, kai išeisime į pensiją. 
Suradome, kad pietinė Flo
rida, kur yra Miami mies-

tas, geidausią vieta gyven
ti. 1934 metų birželio mė
nesi '4n u du su Petru išsi
skyrėme. Petras grįžo į 
Detroitą, o aš apsigyvenau 
kitur. Draugiškumą mudu 
palaikėme laiškais. 1955 m. 
Petrą radau Miami mieste.

Petras žiemoja Floridoje 
jau 18 metų.

Jis yra vidutinio ūgio, 
stambokas, stiprus, pilnas 
energijos, veiklus ir sveikas, 
mažai sirgęs. Mėgsta spor
tą, plaukyti, vaik š t i n ė ti, 
mankštytis, daug skaito ir 
dykai laiko neleidžia—ran
da užsiėmimu.

Šalia gimtosios lietuvių 
kalbos, kalba rusų ir lenkų 
kalbomis, greitai jis pagau
na ir anglų kalbą. Jis ne
kalba tuščiai ir tokių neno
ri klausytis. Jo atmintis 

lyra labai gera; pokalbiuose 
jis gali įrodyti faktus, pažy
mėtus knygose arba laik
raščiuose.

Petras ir iki šiol gyvena 
viengungiu. Jo metų skai
čius padidėjo, bet jo ener
gija ir idealas tebėra jau
natviški.

Linkiu tau, Petrai, ilgiau
sių metų ir tęsti naudingą 
žmonijos labui darbą.

Jonas Smalenskas 
Miami, Fla.

New Haven, Conn.
Mūsų- naujienos

Eva Rudman pasidavė į 
ligonine, kur jai padarė 
operaciją ant akies. Visi 
draugai linki jai greitai pa
sveikti. Ji yra New Haven 
Grace ligoninėje, Howard 
Ave. . ‘

Buvau Wallingforde, ap
lankiau Elenora Stankiene. 
Ratfaug jau linksmą, nes 
febfrčkai pasveiko. Aplankė 
ją jos brolis Juozas Motuzą, 
iš Rumford, Maine.

Su Juozu turčiau progą 
pasikalbėti anie Rumfordo 
lietuvius. Sakė, kad mirė 
šie asmenys: J. Vilkanicas, 
L. Butkus. S. Klimanskis, 
S. Mašelskis, Stasys Jonai
tis, ir jo žmona. Visi jie 
buvo pažangūs žmonės, pa
žinojau juos. Gaila, kad 
niekas pirmiau neparašė 
apie jų mirti.

Juozas Motuzą jau per
žengęs 79 metus, bet dar ge
rai. tvirtai laikosi. Jis pa
geidauja, kad dar šį pava
sarį atvyktų j Rumfordą 
Jonas Grvbas ir parodytų 
filmų iš Lietuvos.

J. Kunca

miniais ginklais. Į tą dele
gaciją yra išrinkta ir d. Ks. 
Karosienė. Po apkalbėjimo 
paaukota iš iždo $10, ir ge
rokai su aukomis prisidėjo 
pavieniai nariai.

Kuopa nutarė pasveikin
ti vilniečių suvažiavima, ku
ris įvyks gegužės 3 d., su 
810, ir užsimokėio duokles i 
Lietuviu Meno Sąjungą už 
1964 metus.

Pirmininkė pranešė, kad 
dabartiniu laiku ser^a du 
nariai—Nina Sedgwick-Se- 
gevičienė. Riverside, ir vie
tinis Juozas Ginius. Abu 
nariai yna no daktaro prie
žiūra. Kam laikas leidžia, 
anlankvkime iuos.

Kitas susirinkimas ivvks 
birželio 7 d. pas draugus 
Pnkius. ” 1

Dar galima gauti knvga 
“Ta.rntaiitinė Moters Diena” 
nas M. Alviniene. Knvga la
bel Įdomiai narašvta.. verta 
kiekvienam perskaityti; tik 
81.00.

Parengimas ir svečiai

kuris vadinosi Peter Luca- 
sevich. i Petras per eilę me
tų gyveno New Britain, 
Conn., buvo karo veteranas 
ir pavienis. Vėlesniu laiku 
jis atvyko į Yucaipą ir gy
veno pas savo sesutę Pau
liną Aidukienę.

Mirė sulaukęs 76 metų. 
Pradžioje kovo mėn. Petras 
pradėjo nesveikuoti, bet bū
damas tvirto sudėjimo ma
žai rūpinosi ateitimi ir ma
nė, kad vėl sustiprės. Bet 
kovo pabaigoje liko nuga
bentas į Long Beach vete
ranų ligoninę ir ten trumpą 
laiką pabuvęs užbaigė savo 
gyvenimo dienas.

Jo sesutė Paulina ir jos 
šeima rūpinosi laidotuvė
mis/ Bet velionis nepaliko 
jokio dokumento apie savo 
turtą, ar kokią nuosavybę. 
Kiek buvo žinoma, jis pri
klausė prie Amerikos Legi- 
jono skyriaus ir dar kokio
je ten draugijoje New Bri
tam, Conn.

Petras Lukasevičius Lie
tuvoje paėjo iš Suvalkų gu-

miesčio?—Red.) apylinkės.
Velionio sesuo Paulina Ai- 

dukienė labai norėtu, kad 
C 7

jai kas suteiktų daugiau in
formacijų (jeigu žinote), 
apie jos brolį iš New Bri
tain, Conn. Už pranešimą 
būtų labai dėkinga visiems. 
Jos adresas: Paulina Aidu- 
kienė, 32364 Kentucky St. 
Yucaipa, Calif.

Lawrence, Mass.
< Suimti R. W. Sigilio. 18 

metų amžiaus, ir R. A. Woj- 
kun, 17 metų amžiaus, už 
apgavingą tvirtinimą, kad 
vienoje krautuvėje ir mo
kykloje yra padėtos bom
bos. Taipgi suimtas P. J. 
Rodman, 17 metu, už laikv-

Yucaipos LLD kuopa tu
rėjo šaunų parengimą kovo

Apsivedė
Kovo 17 d. apsivedė Jur

gis Damušis su Elžbietėle 
Čipleni, detroitiete. Elžbie
tėlė atvyko į Kaliforniją 
prieš Naujus Metus. Drau
gai Damušiai gyvena apie 
90 mylių nuo Yucaipos, 
bet dažnai aplanko mus, ir 
abu malonūs draugai. Lin
kime jiems geros kloties gy
venime.

Oras
Per virš tris mėnesius 

oras buvo pastovus, saulė
tas ir nešaltas. Vėlesniu lai
ku turėjome gražaus lietaus 
ir šturmuoto vėjo. Dabar 
jau pražydo gėlės, medeliai, 
ir jau šviečiasi linksmas pa
vasaris. Alvinas

mą vogtų laikrodėlių. Tei
sėjas sakė, kad bus “jury” 
teismas ir jie gaus eiti į pa
taisos namus, kol sulauks 21 
metu amžiaus.

Roytheen Co. per šių metų 
tris pirmuosius mėnesius 
pasidarė pelno 82.306,000.

Mirdamas M. N., kuris 
neturėjo giminių, paliko 
823.500 Sabinai Bush (Bau- 
šaitei), pas kurios tėvus 
velionis ilgai gyveno. S. 
Bush yra advokatė, gyve
nus New Yorke, vėliau grį
žus į Lawrence, kur savo 
profesiją praktikuoja. \

Jauna moteris krito j 
Merrimack upę ir prisigir- 
dė. Rašant policija dar ne
buvo suradusi jos kūno.

S. Penkauskas
bernijos, Padumblių kaimo, -———---------------- -
čepčiamiesčio (gal Kapčia-1 3 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., baland. (April) 17, 1964



Jonas Kaskaitis

Bruožai iš pažangiųjų JAV lietuvių 
veiklos 1940-1960 metais

Elizabetlio Leonas Pošiūnas 
vyksta Lietuvon

PHILADELPHIA, PA.

(Tąsa)
Demokratiniame suvažiavime surin

kom $17,000 aukų. Su pasveikinamais 
gavom pusantro tūkstančio dolerių.’ Ligi 
šiolei lietuviai surinku $100,000 aukų, 
lietuvių ir T. Sąjungos pagalbai. Vis tai 
įspūdingi skaičiai. Ateity padarysime, 
žinoma, ir dar daugiau. Pats LDS — 
Liet, darbininkų susivienijimas perka 
bomberį!

Gaunam padėkos telegramą nuo lie
tuvių vaikų iš T. Sąungos. Pagaminom 
rezoliucijas Lietuvai gelbėti, padėti jai 
atsikurti. Išrinkom Demokratinių Ame
rikos lietuvių tarybą iš 50 asmenų. 
Lietuvai pagalbos teikimo komitetas vei
kia išvien su RWR. Demokratinis Ame
rikos lietuvių suvažiavimas telegrama 
ragina JA V vyriausybę uždaryti fašisti
nes Pabaltijo kraštlų atstovybės. Žino
ma, fašistiniai Amerikos lietuvių laikraš
čiai spiaudosi prieš mūsiškį Demokra
tinį suvažiavimą ir jo nutarimus. Tai 
aiškū.

Lietuviai nori sukelti 5 milijonus do
lerių, pirkdami valdiškus karo “bonus” 
(bonds—obligacijas). O mūsiškė LDS 
jau nupirko du bomberius už $175,000.

Raudonosios armijos lietuviškieji da
liniai — jų karininkaįsiunčia atsišauki
mą į Lietuvos karinim^U^ pareikšdami, 
kad T. Lietuva jau laisvinama. Povilas 
Ęotomskis ta progą sušilęs darbuojasi 
po lietuvių kolonijas.

1944 m. liepos 13 d. išvaduotas Vil
nius! Maskva saliutuoja, iššaudama 24 
salves iš 324 patrankų. Koks mums 
džiaugsmas, kokia linksmybė! Dar 1944 
m. balandžio mėn. Tarybų Sąjungoje 
“Tiesa” rašė: — Tegyvuoja Amerikos 
lietuviai, aktyviai remiantieji lietuvių 
tautos išsivadavimo kovą prieš vokiškuo
sius fašistinius grobikus!”... “Reikš
mingą indėlį į lietuvių tautos išsivadavi
mo kovą įneša Amerikoje gyevnantieji 
lietuviai.” Tai šitaip! Vadinas, mus 
įvertina mūsų broliai anapus okeano.

Džiūgaujam, sužinoję, kad Vilniuje 
1944 m. liepos 21 d. minėta Tarybų Lie- 
tuovs 4 metų sukaktis.

Tuo tarpu JAV eina nominacijos: F. 
D. Ruzveltas nomiuuojamas kandidatu 
į prezidento vietą 4-ą kartą. Džiugi nau
jiena: pagaliau gi susilaukėm—atidaro
mas antras frontas 1944 metų birželio 
6 d. Atvaduojami miestai ir mieste
liai! Žinom ir suprantam ir giliai jau
čiam, kad labai pavėluotai!

Amerikos karinių žinių įstaiga pa
skelbė: vokiečiai Paneriuose (Lietuvoj) 
nužudė, užkasė, paskui sudegino tūks
tančius žmoniz visokių tautybių ir kraš
tų... '

Tarybų Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Justas Paleckis pra
neša: atvaduota Klaipėda, išvaduota vi
sa Lietuva. Valstiečių duoda grūdus 
ir gyvulius krašto gyventojams. Prem
jeras Mečys Gedvilas ir Antanas Snieč
kus praneša apie kraštų gynimą ir už
sienių reikalus.

1944 m. 20 d. redaktorius Jonas Šim
kus rašo jau iš Vilniaus. Žinios apie 
nacių nežmoniškas žiaurybes, kaip sude
gintas Pirčiupio kaimas: gyvi sudeginti 
119 žmonių, suvarytų į daržinę!.. Kau
no komisija raportuoja: vokiečiai sušau
dė IX forte 70,000 žydų ir kitų tautybių 
žmonių, VI forte—30,000, tai iš viso su
šaudė 100,000 žmonių! A. Venclovos 
šiurpulingas aprašymas Panerių žudy
nių! Baisios, sukrečiamos žinios!

ALDLD išleidžia knygas “Lietuva ug
nyje,” “Amžinieji Lietuvos priešai,” 
“Marytė Melnikaitė.” Apie Amerikos 
lietuvių Centralinį archyvą rašo jo dar
buotojas Jonas Gužas. Smarkiai veikia 
Lietuvai pagalbos teikimo komitetas prie 
RWR. Visi mes renkame popierius, 
skardą, aliuminijų šalies reikalams. Pri
krauta 14 vagonų “rūbų, avalynės ir 
maisto Lietuvai ir Tarybų Sąjungai.” 
Užeina Nauji metai—1945. Imponuoja, 
padrąsina mus Lietuvos rašytojai ir ar
tistai.

Amerikos lietuviai siunčia dovanas 
Vilniaus karo invalidams. Vyksta Bruk
line metinis “Laisvės” bendrovės suva
žiavimas.

Miesto Bridžvoterio lietuvių batų ko
operatyvas aukojo Lietuvai $1,000 ir 120 
porų batų. Gi didysis RWR per 1944 m. 
pasiuntė į Tarybų Sąjungą 32 milijonus 
dolerių pinigais ir daiktais. O nuo susi- 
organizavimo, per trejus metus nuo

Amerikos žmonių surinko 46 milijonus 
dolerių.

Gavome žinių iš Vilniaus, kad Ogins
kio rūmai dabar Lietuvos rašytojų ir dai
lininkų darbo namai. Gražioji Elizos 
Ožeškienės aikštė dabar Černiachovskio 
aikštė,—ten palaidotas Vilniaus išvaduo
tojas gen. Černiachovskis. Jis ten žu
vo ir ten jam puikus paminklas pasta
tytas. Įsižiūrime į atvizdų puslapį “Lais
vėj”: Amerikos lietuvių dovanomis 
džiaugiasi vaikų ir našlaičių prieglaudos. 
Skaitom jų padėkos laiškus. Vilniaus 
miesto burmistras Pušinis dėkoja.

Pasaulį sukrėtė liūdna žinia: staigiai 
1945 m. balandžio 12 d. (apopleksija į 
smegenis) mirė F. D. Ruzveltas. Į didžiu
lius prezidento batus įšoka buvęs vice
prezidentas Haris Trumenas.

Gi štai ir ilgai visų lauktoji “V-E die
na,” Europos pergalės diena, 1945 m. ge
gužės 8 d.

Vyksta RWR konferencija Niujorko 
didžiausiame hotely — Woldorf Astoria, 
1945 m. gegužės 27 d., visą dieną ir va
karą. Tautinės grupės turi savo sekci
jas. Lietuvai pagalbos teikimo komite
to delegatai veda pokalbius lietuviškai: 
sukelta Lietuvai $100,000 iki Naujų me
tų. Baisūs nacių žiaurumo vaizdai jr 
nuotraukos.

Panašią konferenciją sušaukė lietu
viai ir Čikagoj 1945 m. birželio 3 d. Lie
tuvių auditorijoj. Buvo 100 delegatų, 
čikagiečiai sukels Lietuvai šelpti $20,- 
000 rūbais ir medikamentais, greitu lai
ku. VI. Raila pirmininkavo, Alicė Jo
nikienė sekretoriavo. Dar pirma įstei
gimo Lietuvai pagalbos teikimo komite
to, stačiai per RWR čikagiečiai per
siuntė $35,000. Nuo įsteigimo Lietuvai 
pagalbos teikimo komiteto (LPTK) 1943 
m. čikagiečiai sukėlė $45,000. Vietinis 
LPTK sekretorius M. Žaldokas, finansų 
sekretorė Julė Skeberdytė. Veikia ko
mitetas iš 17 žmonių. Panašiai ir Pitts- 
burge.

Bostone irgi vyko konferencija 1945 
m. gegužės 27 d. Jonas Grybas atidarė 
konferenciją, dalyvavo 75 delegatai. Pa
žangiųjų lietuvių tarybos konferencijos 
sekretorius B. F. Kubilius, pirmininka
vo advokatas P. Šimonis, D. G. Jusius ir 
S. Baronas. 9-as siuntinys Lietuvai ver
tės 39,500 dolerių 1945 m. birželio mėn. 
Pageidaujamos Lietuvai angliškos kny
gos.

Vyksta antras demokratinis Amerikos 
Lietuvių kongresas Pitsburge. Milžiniš
kas sambūris: 354 delegatai. Aukų su
plaukė $5,200. Tarybų Lietuvos moksli
ninkai, intelektualai, rašytojai, artistai, 
karininkai telegramomis sveikina kon
gresą. Kongresas įišneša reikalavimą, 
kad JAV išvytų Pov. Žadeikį, Smetonos 
pasiuntinį, — kad neremtų Čan Kai-ši ir 
kad ištrauktų savo karines jėgas iš Ki
nijos. Pirmininkauja Tex Žebraitis, jo 
pavaduotojas Pranas Jočionis. Dieno
tvarkė: 1. Prez. Trumeno programa, 2. 
Kova prieš reakciją, 3. Demokratinis 
Amerikos vadovavimo organas, 4. Ame
rikos lietuvių pagalba Lietuvai.

(Bus daugiau)

Per kelis metus tekdavo 
susieiti interesingo būdo, 
jauno amžiaus ir gražaus 
nuaugimo vyrą New Jersey 
apylinkėj pareng i m u o s e. 
Mėgo fotografiją, tai teko 
ir man pakliūti ant jo apa
rato filmos, o paskui pats 
save ten pamatyti. Dabar 
vėl jį susitikau bankete 
Elizabete. Vėl pasikalbėjo
me ir tik dabar sužinojau 
jo pavardę —tai Leonas 
Pošiūnas. iš Elizabeth, N.

Leonas Pošiūnas
J. Tuo pačiu sykiu ir staig
meną sužino jau. Nagi, jis iš
vyksta Lietuvon balandžio 
15 d., laivu.

Tas suteikė man liūdną 
jausmą. Ne gailėjausi todėl, 
kad jis gal ant visados ten 
vyksta, bet liūdna darėsi, 
kad gal prarasiu interesin
gą pažinti su jaunu žmogu
mi, nes gal jo nebematysiu.

Jis bandęs gauti tokį lei
dimą iš Tarybų Sąjungos

Veikite už medikai; 
žmonėms kilių

Lietuvių Demokratų Draugiškas Klubas (čicago, III.) 
Ragina Piliečius Veikti

čikago. — LDD Klubo 
susirinkimas įvyko balan
džio 4 d., 4 vai., Mildos salė
je, 3142 So. Halsted St.

Susirinkime buvo skai
tyti laiškai - atsakymai nuo 
kongr. John Kluczynski ir 
sen. Dirksen ir Douglas į' 
LDD Klubo prašymą pa
remti Medicare. Kongres- 
manas ir senatoriai palan
kiai į reikalą atsiliepė.

Tad nutarta ir per “Lais
vę” raginti JAV lietuvius 
piliečius (kur jie besiras- 
tų), kad siųstų laiškus Me
dicare reikalu distriktų 
kongresmanams ir savo 
valstijoj JAV senatoriams 
į Washington^ Piliečių 
ranka rašyti laiškai yra 
daug svaresni - svarbesni 
dėl valdininkų negu dešim
tys spusdintų. .

Patarimas kaip rašyti:
Rašant laiškus reikia pra

šyti - raginti, kad paremtų 
—King-Anderson Bill.

Laišką kongresmanui ad
resuoti:
Honorable ........... ............
(Kongr. vardas ir pavardė) 
House of Representatives

Washingtori, D\ C.

(Kongr. raginti)
Dear Sir :

I sincerely urge you to 
support the King-Anderson 
Bil! \

Yours Truly 
Parašas ...................... .

(vardas, pavardė) 
Adresas: ..............

(Num., gatvė, miestas,vals
tija)

Jungtinių Valstijų sena
toriams rašant adresuoti: 
Honorable .............. .

(Sen. vardas, pavardė) 
United States Senate

Washington, D. C.
t My Dear Senator:

per kelis metus. Jo prašy
mas vis neturėdavo pagei
daujamų pasekmių, ir jį tas 
vargindavę. Jis norėjo bū
tinai ten vykti, ir vis nega
lėjo. Bet dabar pasisekę 
gauti leidimą ten išbūti net 
tūkstantį dienų. O kai tiek 
laiko ten išbus, tai gal jis 
pripras prie Lietuvos, Lie
tuva prie jo, ir jis gal pa
siliks ten amžinai, kur jo 
širdis jį traukia. Numato
ma priežastis, kodėl. Mat, 
jis ten turi žmoną ir dvi 
dukreles.

Gaila, kad negaliu atmin
ti specifiškai, iš kur jie iš 
Lietuvos, tačiau man skam
ba ausyse, kad jis gal iš Šir
vintų, arba kur nors iš ten, 
link Vilniaus, iš Ukmergės 
pusės. Jeigu taip, tai man 
interesinga dar daugiau, 
nes 1926 metais Širvintas 
beveik pasiekiau bevažiuo
damas dviračiu iš Ukmer
gės tuo dikčiai interesingu 
vieškeliu link Vilniaus. Bet 
tada ten jau buvo Lenkijos 
rubežius.

Leonas atvykęs Ameri
kon pačios depresijos, ne
darbo laikais, 1934 metais. 
Visgi, pasisekę gauti darbą 
dirbtuvėje ir ten kiek laiko 
praleidęs. Tačiau vėliau jis 
tapęs biznieriumi ir pasida
ręs gerų santaupų. Bet tos 
pasekmės jo vistiek nepri- 
gydę prie Amerikos žemės.

Laimingos jam kelionės 
ir kloties! A. Gilman

c

I sincerely urge you to 
support the King-Anderson 
Bill.

Yours truly
Pil. parašas ..................

(vardas, pavardė) 
Adresas: ............................
(Num., g-vė, miest., valst.)

Vardai senatorių tų vals
tijų, kur daugiausia lietu
vių randasi.
California:
Thomas H. Kuchel (R.)
Clair Engle (D)

Connecticut:
Thomas J. Dodd (D.)
Abraham A. Ribicoff (D.) 

Florida:
Spessard L. Holland (D.)
George A. Smathers (D.) 

Illinois:
Everett M. Dirksen (R.)
Paul Douglas (D.)

Indiana:
Vance Hartke (D.)
Birch E. Bayh (D.)

Maryland:
J. Glenn Beal (R.)
Daniel B. Brewster (D.) 

Massachusetts:
Loverett Saltonstall (R.)
Edward M. Kennedy (D.) 

Michigan:
Pat McNamara (D.)
Philip A. Hart (D.)

New Jersey:
Clifford P. Case (R.)
H. A. William Jr. (D.)

New York:
Jacob K. Javits (R.)
Kenneth B. Keating (R.) 

Ohio:
Frank J. Lausche (D.)
Stephen M. Young (D.)

Pennsylvania:
Joseph S. Clark (D.)
Hugh Scott (R.)

Rhode Island:
John O. Pastore: (D.)
Claiborne Pell (D.)

Wisconsin:
William Proxmire (D.)
Gaylord A. Nelson (D.)

LDD Klubo Valdyba

Department of Licenses 
and Inspections įsakė ap
leisti namą 2008 Latona St., 
kuriame gyvena Mrs. Ja
mes Long su šešiais vaikais 
ir sergančiu vyru, ir Mrs. 
Irene Divers namą, 2027 
Wilder St., kaip netinka
mus gyvenimui. Prieš kiek 
laiko gubernatorius Scran- 
tonas lankėsi šių šeimynų 
gyvenamuose namuose. Šei
mynos susirūpinusios, kur 
galės surasti kambarius su 
didelėmis šeimynomis. Mie
sto ir valstijos pareigūnai 
sako, kad jie pasirūpins su
radimu kambarių su maža 
nuoma.

Tymsterių unijos lokalo 
107 buvęs sekretorius Ray
mond Cohn per savo advo
katą reikalauja valstijos 
•aukščiausio teismo persvar
styti jo bylą. Sako, pirmu
tinis teismas neteisingai 
d a 1 y ką nusprendė. Nuo 
Cohno pasitraukimo iš lo
kalo sekretoriaus vietos lo- 
kale ramu.

RCA Camdene paleis 78 
darbininkus. IUEW lokalo 
103 vadovybė sako, kad bė
gyje dvejų metų kompani
ja atleido 5,800 darbininkų.

Feed Mill, 191 metų dirb
tuvė, Morrisville j, užsidaro. 
Dirbtuvė turi istorinių nuo
tykių. Ją įsteigė Adam 
Hobbs 1773 metais ir, sako
ma, ją aplankė George Wa- 
shingtonas ir du pasirašiu
sių Jungtinių Valstijų kon
stituciją, kurie buvę dirb
tuvės valdininkai. Dirbtuvė 
senesnė negu pats Morris
ville miestelis. Dabartiniai 
savininkai J. Roscoe Ho
well 82 metų, ir Milliam M. 
Johnson, 80 m. Kiek darbi
ninkų dirbo spauda nepa- 
Sak°- . . si

1963 metais vaikai Phila- 
delphijoje išmušė 24,000 
mokyklų lan gų vertės 
$211,000. Kaip kiekviename 
didmiestyje, taip ir Phila- 
delphijoje mokytojai nusi
skundžia jų įžeidimu, keli 
mokytojai apmušti. Prie
monių negerumams paša
linti nesurandama, valdi
ninkai susirūpinę.

Chesteryje gyvena 27,000 
negrų. Kovo pabaigoje jie 
suruošė didelę sėdėjimo de
monstraciją. Miestelio poli
cija su detektyvais žiauriai 
elgėsi, mušdami, areštuoda
mi arti šimto. Kai kurie pa
dėti po tūkstančio dol. už
stato, kiti nubausti pasimo- 
kėti po $350. Negrų vadai 
sako, kad kova nepasibaigs, 
kol nebus panaikinta segre-

• gacija.

Prieš tūlą laiką negrai pi- 
kietavo Charles Lee ir Gu- 
lahner plaukų kirpyklą, pa
laikančią diskrimina c i j ą. 
Kirpyklos savininkai pakei
tė kirpyklos vardą į klubą, 
reiškia, patarnavimas bus 
tik klubo nariams, negrai 
prie klubo nepriklauso. Gud
rus sumanymas!

Falls Township planuoja 
apdrausti darbininkus ap- 
draudos kompanijoje, kad 
sulaukus 65 metų ir pasi
traukus į senatvės pensiją, 
gautų savo pusę uždarbio ir 
Social Security. Darbinin
kai mokėtų 2 ir Township 8 
nuošimčius, 
i _____

Sakoma, neautorizuotas 
10,000 Southwestern Penn- 
sylvanijos ir kitų penkių 
valstijų mainierių streikas 

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt, baland. (April) 17, 1964

sulaikė darbą. Darbininkai f 
nepasitenkinę United ' 
Workers unijos padaryta 
sutartimi.

Demokratų valstijos pir
mininkas Otis B. Morse sa
ko : Rockwell Stan d a r d 
kompanija planuoja apleis
ti valstiją ir keltis į Dela
ware.

Lancaster policija kalti
na Mrs. Lola Baker išvilio- 
jime iš dviejų moterų $7,- 
000.

130 Motor Freight Ex
press kompanijos darbi
ninkų, užtardami 30 su
spenduotų trokų pagalbi
ninkų, metė darbą. Sunkve
žimių vairuotojai priklau
so tymsterių lokalui 107.

Meras Tate prašo valsti
jos 65 milijonų dolerių mo
kėjimui nuomų tiems, ku^ie 
gyvena iš pašalpos.

Pilietis

Laiškas iš Lietuvos
Filadelfietis J. Kaspariū- 

nas gavo sekamą laišką:
Radviliškis, 1964.-I.-29

Aš nuo . j ūsų laišką gavau. 
Mes taip pat gavome nuo 

[ jūsų siuntinį, už kurį dėko
jame.

Laikraštis “Laisvė” matais 
patinka. Jame yra dfiug 
įdomių straipsnelių iš Ame
rikos gyvenimo. Norėtume, 
kad laikraštis eitų ir šiais 
metais. '

Aš skaitau “Katalikų baž
nyčios ekspansiją į Pabalti
jį ir Rytų Europą.” Šiame 
straipsnyje yra visiškai tei
singai aprašoma katalikų 
bažnyčia. Juk jie padėjo 
b u r žtl azinjams nacionalis
tams žudyti tarybinius žmo
nes, varė antitarybinę veik
lą pokario metais ir po di
džiosios Spalio revoliucijos. 
Bendrai straipsnis demas- 
kuoja katalikų bažnyčios 
veiklą.

Aš taip pat skaičiau Ir 
“Laisvės” Nr. 93-iame iš
spausdintą laišką iš Lietu
vos. Laiškas yra parašy
tas gražiai ir įdomiai. Tik 
gaila, kad man neteko skai
tyti “Tiesoje” išgar si n ko 
straipsnio “Ar verta griau
ti žmonių tikėjimą.” Laik- 
raštis kažkaip nusimetė: 
Taip ir neteko perskaityti.

Aš su tėveliu į bažnyčią 
neinu, o mama, kaip seny
vo amžiaus moteriškė, ret
karčiais nueina. Ji sako, 
kad nieko blogo neatsitiks, 
kad nueis į bažnyčią.

Šiauliuose yra labai daug 
ateistų. Yra rengiami va
karai ateistine tema. Kiek
vieną ketvirtadienį yra ren
giami ateistiniai ketvirta- 
dieniai. Juose yra skaito
ma paskaita ateistine teina, 
o po to demonstruojama^? 
kino filmas ateistine tema 
arba kas nors suvaidinama 
ir panašiai. Aš taip pat 
dažnai nueinu į ateistinius 
ketvirtadienius pasiklausyti. 
Žinoma, ne kiekvieną kar
tą, nes dabar kai mokaus, 
esu labai užimtas. Nes rei-
kia ruošti pamokas, o taip 
pat dalyvauti įvairiuose už
siėmimuose.

Beje, kelis kartus mačiau 
jūsų pavardę “Laisvėje.” 
Reiškia, kad jūs taip pat 
bendradarbiaujate “Laisvė
je.” Man labai .džiugu ma
tyti jūsų pavardę laikraštį 
je. Iš jūsų laiško supratai^ 
kad jūs skaitote ir mūsų 
Lietuvos laikraštį “Tiesą.”

Kol kas—viskas. Viso ge
ro. Parašykite man laišką.

Laužikas Petras



Linksmos pagerbtuves MIAMI, FLA
Balandžio 11 dienos vaka

ru, Elizabeth, N. J., Lietu
vių Darbininkų Progresyvis 
Klubas surengė pagarbos 
banketą savo įžymiems na
riams — Ignui Bečiui, jo 
žmonai Onai Bečienei ir He
lenai Kudirkienei. Bet pa
gal gausumą publikos šiame 
bankete, tai pagerbėjai bu
vo ne vien tik klubas, ale ir 
pažangieji žmonės iš visos 
Didžiojo New Yorko apylin
kės, kurie atvyko pagerbti 
vertingus visuomenininkus, 
kurie užsipelnė pagarbą sa
vo veikla plačiose šalies ri
bose.

Visoj Amerikoj imigravę 
lietuviai nyksta, tai neišim
ti^ ir New Yorko apylinkėj. 
Iš tos priežasties, šio banke
to rengėjai manė pasiten
kinti tik savo patalpa, kur 
gali susėsti apie šimtas. Ale 
kai pradėjo skleisti banketo 
bilietus, tai tuojaus pasiro-( 
<$, jog jų pačių vietos ne
užteks. Populiariš kūmas 
Igno, jo žmonos ir Kudir
kienės toks įžymus. Tai jie 
ir paėmė didesnę salę. Ir 
labai gerą žingsnį padarė, 
nes jokiu būdu tokios gau
sios publikos nebūtų sutal
pinę savo klubo kambary.

Čia pas mus dažnai išguli 
anglišką posakį, šitokiame 
atvejy “You underestimat
ed his popularity” — nenu
dėjai jo populiariš kum o 
Taip atsitiko ir čia. Pasiro
do, kad ypatingai Igno Be- 
čio populiariškumas įdirb
tas didelis. Visai be iškrai
pymo, jeigu dar čia tiek lie
tuvių begyventų, kiek gy
veno anksčiau, tai šiame 
bankete būtų buvę virš 
lakstančio! Ne visi tokį 
populiariškumą galime įsi- 
dirbti •..

Pasirodo, kad žmonės ger
bia tokius vyrus ir tokias i 
moteris, kurie rūpinasi ne 
tik savo gyvenimu, ale taip-' £ ^stanf^ daugelis 
gi pašvenčia dalt savo gabu-1 r-? ;
mų ir energijos dėl visuo-! 
menės. Ignas Beeis, taipgi 
jo žmona, ię Mrs. Kudir
kienė nuo tokių visuomeniš
kų užduočių niekados neat
sisakė.

Bet Igno Bečio vardas yra 
populiarus ne tik šioje pla
čioje apylinkėje, jis yra ži
nomas ir visoje Amerikoje. 
Mat, jis buvo Am. Lietuvių 
Darbininkų LiteSatūros 
Draugijos Centro sekreto- 
mi. O ta garbingoji drau
gija juk turėjo anais lai
kais apie šešis-septynis 
tūkstančius narių, išsisklai
džiusių visose Am. Jungti
nėse Valstijose ir Kanadoje, 
taipgi pasiekdama net ir 
įlietų Ameriką. Aišku, sy
kį buvęs tokios milžiniškos 
organizacijos sekretoriumi, 
turi tapti populiariu, jeigu 
turi tinkamų kvalifikacijų.

Ignas jų turėjo ir turi, 
kiek tai liečia visuomenės 

4gerovę, ypatingai darbinin
kų mases.

Reikia pažymėti, jog jis 
visuomet turi praktiškų pa
tarimų, kame gal jo ir po
puliariškumas. Kai jis kal
ba susirinkime, tai visi nu
tyla, nes žino iš patyrimo, 
jog jie gali išgirsti ką nau
dingą savo organizacijai. 
Jis veikia ir spaudoje. Jo 
raštai Sklandžiai skaitosi ir 
išlaiko gerą logiką, turėda
mi net pamokinančią vertę.

Man visuomet norisi sa
kyti, kad retas yra vyras, 

^kuris tampa populiariu vi
suomenėje, jeigu jam nepa- 
Rleda jo žmona. O Igno 
žmona yra viena tų, kuri vi
suomet padės savo vyruį 
bile tik jis dirbs visuomenei 
naudingą darbą. Ji pati vi
suomet dalyvauja visuome
niškose sueigose, taipgi ir

koks laikrodis, Hele- 
udirkienė pasirūpinda-

priklauso ir prie tų organi
zacijų, kur ir jos vyras pri
klauso.

Gal žingeidu bus skaity
tojui žinoti tas. kad Ona 
Bečienė yra tikra artistė 
namų užlaikyme. Sykį jos 
namuose buvęs, atsimins il
gai. * Jos dekoratyviai sko
niai taip lipšnūs. Jeigu ko 
kas jai nepadaro pagal jos 
skonį, tai ji pati tą padaro. 
Jaunystėj ji pati dažydavo 
savo kambarius, ir taip pro
fesionališkai. . • O jos val
gomasis, tikras gėlynėlis, 
kaip vasarą, taip ir žiemą, 
paįvairintas daugeliu sko
ningų stovylėlių. Nestebė
tina, kad Leonas Prūseika 
mėgdavo pas Bečius pabū
ti ir pasidžiaugti malonia 
namų atmosfera...

Heleną Kudirkienę nela
bai pažįstu, tačiau galiu sa
kyti, jog ji yra atsakomin- 
ga visuomenininke. Per il
gą metų eilę man teko Eli- 
zabethe būti tūlose visuome
niškose konferencijose. Jos 
dažnai nusitęsia ilgokai, dėl 
ko tenka ir išalkti. Ir vis, 
k(i 
na
vo su maistu susirinku
siems. Daug daug kartų 
tenka sakyti jai ačiū už tai!

Po valgio, Mildred Stens- 
ler pasirūpino pasveikinti 
geribiamuosius daina: Il
giausių Metų, taipgi Happy 
Birthday! Mat, čia buvo ir 
paminėjimas Onos ir Igno 
Bečių 50 metų vedybinio 
gyvenimo. Dainas vedė Vic
tor Becker, palydint visai 
publikai.

Po to solistas Becker su
dainavo “Plaukia sau laive
lis” ir porą kitų dainelių, 
kurias jis atliko taip gabiai 
ir jausmingai...

A. Skairus buvo vakaro 
Programos vedėju. Jis iššau- 
I kė daugelį tarti žodį. Bet ir

" ; no- 
i rėjo tartą tą^gerą žodį apie 

TĮ Igno Bečio nuveiktus gerus 
darbus visuomenėje. Taipgi 
tą patį jie norėjo pasakyti 
ir apie Oną Bečienę ir He
leną Kudirkienę.

Kalbėjo šie: J. Bekampis, 
Ieva Mizarienė, Mildred 
Stensler, P. Beeis, Lillian 
Kavaliauskaitė, A. Bimba, 
Dr. Baziliauskas, Geo. Sta- 
siukaitis, Bečių žentas Wal
lace, Dominic Budreckis, 
Mrs. Kazanauskas, A, Gil- 
manas, Ch. Čiurlis, J. Stan
ley, Helena Kudirkienė ir 
Ignas Beeis.

Bet jeigu čia praleidžiau 
kieno vardą, kuris kalbėjo, 
tai netiksliai. Per tokį di
dumą publikos nebegalėjau 
visko susigraibyti.

O kiek čia teko darbo įdė
ti tiems, kurie prirengė to
kiai masei tokių skanių pa
tiekalų, tai sunku ir įsi
vaizduoti. Nepaspėjau 
tiksliai sužinoti visų dirbu
sių vardų, tačiau girdėjau 
arba mačiau, jog dirbo šie: 
Vladas Žukas ir jo Mylda, 
Bertha Makutėnas ir jos se
sutė Mrs. Shad (Bočkiūtė), 
Lillian Vaičionis, Mrs. L. No
vak, Burkauskų dukrelė ir 
jų anūkės (dvi), P. Poškus^ 
velionio Taro podukra ir 
pati jubiliatė Helena Ku
dirkienė.

Bet čia prisieis patiems 
banketo rengėjams papildy
ti dirbusiu listą ir pažymė
ti tikruosius jų vardus.

Newjersieciai ilgai atsi
mins šį banketą.

A. Gilman .

prie didelio parengimo, tai 
yra dailės — visokių rank
darbių — parodos. Turin
tieji kokių rankų darbo, da
lykų malonėkite priduoti 
komisijai, kuri bus paskelb
ta.

Mūsų ligoniai
S. Denienė, dirbdama vir

tuvėje ruošiant LSK banke
tui maistą, buvo staiga su
sirgus. Parvežta į namus 
ir buvo pašauktas gydyto
jas. Jinai dabar jaučiasi ge
riau. J. Steven s o n a s pa
laipsniui eina geryn, bet 
dar randasi po gydytojo 
priežiūra. Linkime jam 
greitai pasveikti ir vėl su 
mumis sykiu dalyvauti.

J. W .Thomsonas

Waterbury, Conn.
LDS 5 apskrities metinė 

konferencija atsibus sekma
dienį, balandžio 2 6 d., 10 3 
Green St., Waterbury, Conn. 
Visų apskrities kuopų at
stovus prašome susirinkti 
10 vai. ryto, nes norime vie
nu šūviu pašauti du zuikius, 
t. y. turėti konferenciją ir 
pamatyti filmus iš Lietuvos, 
kurie Waterbury dar nebu
vo rodomi.

Konferencija yra svarbf 
tuo, kad reikės aptarti, kaip 
žymiau pagelbėti kuopoms 
pasiųsti atstovus į liepos 
mėnesį įvykstantį LDS sei
mą, taipgi vajaus ir kitus 
reikalus.

Filmus rodys J. Grybas, 
kuris visuomet gražiai atsi- 
rekomenduoja. Be to, Cent
ro Valdybą atstovaus pre
zidentas J. Gasiūnąs.

Atstovai ir; svečiai būkite 
laiku.

LDS 5 apskrities rašt.
J. J. Mockaitis

Clevelandas. — Negrų 
masės protestuoja prieš 
diskriminacijas ir pikietuo- 
ja krautuves.

Jau baigiasi žieminis se
zonas saulėtoje Floridoje. 
Kai kurie lietuviai atosto
gautojai jau sugrįžo į savo 
barnus. Vėliau atvažiavu
sieji dar pasiliko kelioms 
savaitėms. Buvo atvykęs į 
Floridą kelioms savaitėms 
poilsiui vienas iš žymiausių 
ir garbingiausių visoje A- 
merikoje veikėjų Antanas 
Bimba ir jo žmona.

Lietuvių Socialis Klubas 
šį sezoną pakilo labai aukš
tai Miamio lietuvių tarpe 
kultūrinėje veikloje, su
rengdamas didelį koncertą, 
kokio dar niekad nėra bu
vę lietuvių tarpe Floridoje. 
Rengia kas sekmadienį ban
ketus su menine programa, 
kurią atlieka Aido choras 
vadovybėje Violos Hagerty,

Miamiečiai ir iš kitų mies
tų svečiai meninę programą 
labai įvertina ir už tai Ai
do choras gauna gausią fi
nansinę paramą.

Žemiau seka rėmėjų var
dai ir pavardės ir iš kurio 
miesto atvykę draugai:

Po .$10 aukojo: A. Rainie
nė, iš Brooklyn, N. Y.; An
tanas Lawren, iš Winnipeg, 
Kanados; Martinas Kazek 
nas, iš Cleveland, Ohio; Al
fonsas Švėgždas, iš Bridge
port, Conn.; Jonas Bara- 
šauskas, iš Arlington, 
Mass., ir Stasys Vaineikis, 
iš Binghamton, N. Y.

Po $5 aukojo: Ona Globi- 
čienė, iš Wilkes-Barre, Pa.; 
Kazimieras Dabulskis, iš 
Hollywood, Fla.; E. Milerie
nė, miamietė; Anna Zeidat, 
iš Brooklyn, N. Y., ir Ch. 
Milnis, iš Springdale, Pa.

Jie visi ir visos yra nuo
širdūs spaudos ir organiza
cijų rėmėjai. Aido choras 
širdingai taria jiems ačiū 
už aukas.

Balandžio 5 d. LSK ban- j 
kete gražiai porą dainelių = 
sudainavo Della Reuther. 
Už tai jai dalyviai audrin
gai plojimu padėkojo. !

Užbaigimui žieminio sezo
no Aido moterų choras gra
žiai sudainavo porą daine-' 
lių, vėliau visas Choras dai
navo vadovybėj Violos Ha
gerty. Po dainų lavinimosi 
ir nervų įtempimo mokyto
ja ir choras paėmė visą ba
landžio mėnesį poilsiui—pa
mokų neturėsime.

Dar nėra buvę tokio atsi
tikimo Amerikos istorijoje, 
kad lietuviai kiekvieną sek
madienį per 12 savaičių 
rengtų banketus su menine 
programa, kurią atliko Ai
do choras, įdėdąmas daug 
pasišventimo, energijos ir 
laiko. Klubo nuoširdžios ir 
darbščios gaspadinės įdėjo 
daug sunkaus darbo, pri- 
rengdamos šimtams žmonių 
maisto; tai yra didelis pasi
šventimas. Jos yra užsipel
niusios didžiausio pagerbi
mo. J. ir A. Birštonai, ge
ri ir mfoširdūs pažangios 
spaudos ir organizacijų rė
mėjai, padarė 4 galionus 
fruit salad ir padovanojo 
LSK i velykų dienos banke
tui. Klubas už tai dėkingas. 
Taipgi beveik kiekviename 

parengime Birštonai gėlė
mis papuošia stalus, ūrba 
iškepa pyragą gimtadie
niams.

Dovanos knygomis
J. Smalenskas, Aido choro 

narys, dovanojo knygas 
“Lietuvių dainos Ameriko • 
je” ir “Dainų Kraitis.” LSK 
gavo iš Lietuvos dainų kny
gelę “Pasėjau žalią rūtą,” 
V. Bovinas—“Jaunimo dai
nos.” < Labai daug ačiū dai- 

į nų knygų dovanotojams.
LSK kultūrinės veiklos 

komisija pradėjo rengtis

>

Tarybų Lietuvoje
350 RAŠTŲ AUDINIAI
VILNIUS. Didelę paklau

są turi'“Audėjos” kombina
to išleidžiami dekoratyvi
niai audiniai. Čia kasdien 
išaudžiama 2,5-3 tūkstan
čiai metrų gobelenų, baldų 
apmušalų, audinių portje
roms. Daug įtakos paklausai 
turi produkcijos įvairumas. 
Dabar įmonėje gaminami 
350 įvairių raštų ir atspal
vių audiniai. Kombinato 
dailininkai kiekvieną ket
virtį sukuria ir pateikia 
meno tarybai po penkiolika 
naujų rastų pavyzdžių, ir 
kiekvienai mėnesį kelių gra
žiausių raštų audinius pra-, 
dedama išleisti masiškai.

Iki šiol įmonėje buvo ga
minami tik medvilniniai au
diniai
pluoštu, j Šiemet pirmą kar
ta bus pradėta austi pusvil- 
nonį gopeleną su lavsano 
priemaiša.

Ateityje audinių gamybą 
kombinūte numatoma padi
dinti maždaug trigubai. 
Respublikinis pramoninės

rba su štapeliniu

Cleveland, Ohio
MemĮ) choras rengia meti

nį ko 
šeštadienį, balandžio 25 d., 
Malen
Maud St., kampas 7th St. 
ir St.
daros
lieto kaina į koncertą ir va
karienę $1.75, o tik į kon
certą] ir šokius $1. Prašome 
skaitlingai atsilankyti.

certą, kuris įvyks

kos svetainėje, 911

Clair Avė. Durys at- 
5:30 vai. vakare. Bi-

LDS 55 kuopa rengia va
karienę. Įvyks gegužės 9 
dieną. Pradžia 6 vai. "va
kare. Po vakarienės bus ir 
šokiai. Parengimas įvyks 
LDS klube, 9305 St. Clair

in- 
au-

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

statybos projektavimo 
stitutas paruošė naujos 
dyklos projektų. Čia dirbs 
200 audimo staklių. Be to, 
naujos audyklos pirmame 
aukšte bus įrengta dažykla.

KINO SAVIVEIKLININ 
KAI - GERAME 

KELYJE
VILNIUS. Šiomis dieno

mis Vilniuje Kultūros mi
nisterijos peržiūrų salėje 
įvyko Politechnikos institu
to kino studijos “K PI- 
film” darbų apžiūra-aptari- 
mas. i

Joje buvo teigiamai įver
tinti kino žurnalai “Studi
jų dienomis”, kino filmas 
“Nuo daraktoriaus iki aka
demiko”, skirtas prof. A. 
Purėnui atminti, ir ištrau
ka iš mokslinio-populiarinio 
filmo “Nauji keliai — nauji 
tiltai”

Kalbėję LTSR Ministrų 
Tarybos Valstybinio aukš
tojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo komiteto atstovai 
pažymėjo, kad Politechni
kos instituto kino studija 
pasirodo su brandžiais kūri
niais.

Politechnikos instituto ki
no laboratorijos ir “KPI- 
film” studijos atstovai pasi
dalino su susirinkusiais 
darbo patyrimu ir pasako
jo apie ateities planus.

Help Wanted—Female

i WOMAN. Live in own room. 
Cooking. Light housework, some 
child care. Experience and refer
ences required. Salary open. Ambler 
area. MI. 6-6725.

DIDĖJA LIEJINIŲ 
GAMYBA

KAUNAS. Ketaus liejyk
loje pradėjo veikti naujas 
mechanizuotas smulkių lie
jinių gamybos konvejeris. 
Jo našumas — penki tūks
tančiai tonų gaminių per 
metus. Čia pagaminti dau
giau kaip 20-ties pavadini-

(30-32)

HELP WANTED MALE*

BODY SHOP FOREMAN.

12-man shop, salary plus bonus.
Call Chester Lincoln-Mercury.
TR. 6-2501 for appointment.
Mr. Murphy |r Mr. Fisher.

V (30-33)

For

OPERATOR

Cranes, Back Hoes, Draglines.

Call 1-609—Be. 5-2120 
N. W. New Jersey

(31-33)

mų liejiniai keliauja į Vil
niaus ir Kauno įmones, 
Klaipėdą, Kapsuką ir kitur.

Šiais metais ketaus liejy
kla pagamins apie 10 tūks
tančių tonų įvairiausių lie
jinių respublikos pramonei 
ir žemės ūkiui.

PAIEŠKOJIMAI
Norėčiau surasti Rakutienę Pet

ronėle, berods gyvenusią New Yor
ke. j Ameriką išvažiavo iš Vilniaus, 
dirbo pašte. Gal dabar jau kita 
pavarde vadinasi, nes buvo našlė. 
Prašau ją susisiekti su manimi. Ona 
Katilienė, Panevėžys, Rotomskio g. 
36-6, Lithuania, USSR.

Ieškau savo tikrų brolių Vinco, 
Kazimiero ir Broniaus Abraičių, 
kurie prieš II-ąjį pasaulio karą gy
veno Waterbury, Conn., ir Wilkes- 
Barre, Pa. Malonu būtų, kad jie 
arba jų vaikai man atsilieptų ir at
naujintų per karą nutrūkusj susira
šinėjimą dabartiniu mano adresu. 
Būsiu dėkingas kiekvienam, kas man 
padės ssiužinoti su broliais ir brol
vaikiais. Stasys Abraitis, Martyno 
s., Šakių rajonas, Jankų gyvenvietė, 
Lithuania, USSR

Chicago, Ill
Aplankius K. Rimkienę
Praėjusį penktadienį nu

vykau į Christ Community 
ligoninę pamatyti iį* apgai
lestauti ligos kankinamą, 
sunkiai sergančią visuome
nės veikėją, draugę^ Kons
tanciją. Rimkienę. Ji guli 
moterų skyriuje, kambarys 
324. Radau ją užsnūdusią. 
Pamačius mane, tuoj pra
šneko ir sako: “Labai ge
rai, drauge, kad atvykote, 
mano dienos jau baigiasi. 
Kodėl aš nenumiriau, kai 
turėjau pirmą kartą šir
dies ataką, nebūtų reikėję 
tokias kančias kentėti”. Po 
to, ligonė susijaudino. Kiek 
pąlūkėįus, pašaukė slaugę, 
bet jai greitai neatėjus, 
man teko jai patarnauti. 
Paduoti šalto“ vandens lū
poms pavilgyti. Po kiek lai
ko atėjo ir slaugė, bet ligo
nė pasakė, kad gavusi iš 
draugo patarnavimą.

Nežiūrint kaip rimtai li
gonė serga, bet Įjos mintys 
aiškios ir gražiai kalba. 
Priminiau apie visuomeni
nę veiklą. Ji pąsąkė, kad 
kai turi daugiau į apie tai 
supratimo bei patyrimo, tai 
jėgos 
nesinori tikėti, kad galime 
jos netekti, bet pati ligonė 
į viską drąsiai žiūri ir sako
si, kad esanti viską sutvar
kiusi ir nesanti niekam sko
linga. ' '

Sekamas C. L. Moterų 
klubo susirinkimas įvyks 
gegužės 14 d. Kartu bus 
minėjimas ir Motinų dienos. 
Kviečiame nares ir simpati- 
kesl A. S.

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

,LD 45 kuopa rengia nepapras- 
banketą, kuris įvyks Balandžio- 

Vieta visiems gerai ži- 
314—15th Ave. So.

tą I
Apij-il 25 d. 
nona,

Sis banketas nepaprastas todėl, 
kalį bus išleistuvės mūsų gerų 

ugų Alcnutės ir Jurgučio Berno- 
kuric gegužės 14 d. išvažiuoja į 

Taigi jie iš-
* . .. —• 

kad padaryti šį parengimą kuo
Todėl kviečiame

drž 
tų, 
Europą atostogoms, 
važiuodami prisideda su stambia aur 
ka 
pa^ekmingiausią.
visus gerus pricteliųs dalyvauti šia
me bankete, kad palinkėti mūsų 
geriems draugams Bernotams lai
mingos kelionės ir kad sveiki lai
mingai sugrįžę vėl dalyvautų sų 
mumis.

Rengimo komitetas (31-32)

WORCESTER, MASS.
Šeštadienį, Balandžio-April 25 d., 
vai. vakare, Lietuvių svetainėj, 296

Ebdicott Street, įvyks žaismių va
karas, 
komitetas. _____
kyti, praleisti l^iką smagiai ir įsi
gyti dovanų. Rengėjos

kurį rengia LSD moterų 
Kviečiame vibus atsilan-

(31-32)

ors taip

Pamačiau, kad' ji pavargo, 
atsisveikinau sd ja. Ji |dar 

s irkartą pakėlė rankutę 
liūdnai pažvelgę į mane.

Išėjęs prisiminiau, T 
pirmiau mari teko ją aplan
kyti ligoninėje, |jį visai 
taip atrodė ir į•

Išėjęs prisiminiau, kad

ki-
viską žiūrė

jo su viltimi gyventi, o 
bar to jau nėra. '

da-

WORCESTER, Mass. 
Metinis Banketas-Pietūs

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivie- 
ni.
29 Endicott St.
pįet.
visuomenę dalyvauti šiame nepa
prastame bankete, kuriame turėsi
te progą susitikti savo senus drau
gus, kurių per visą žiemą nematėte. 
Taipgi turėsime svečių iš New Yor- 
ka—LDS Centro.

jimo 57 kuopa Balandžio 19 April, 
Pradžia 1 vai. po- 

Kvicčiame visą šios apylinkės

WILKES-BARRE, PA.
Plymouth'© Lietuvių Laisvų Kapi

nių Bendrovė laikys metinį susirin
kimą , Balandžio-April 26 d., 2 vai. 
popiet, Tautiškos Parapijos svetai
nėje, 206 Parrish St., Wilkes-Barre, 

i Kviečiame visus narius atsilanky
ti. (31-33)

WATERBURY, CONN.
LDS 5-os apskrities konferencija 

vyks sekmadienį, balandžio 26 d., 
103 Green St., Waterbury. Konfe
rencija prasidės 10 vai. ryto. Kon
ferencijai užsibaigus, 3-ią vai. po
piet, bus rodomi paveikslai iš Lie
tuvos; Jonas Grybas parodys gra
lius ir įdomius paveikslus su mu
zika ir dainomis, kurie bus rodomi 
Širmį kartą Waterbury, 
visus lietuvius ateiti ir 
šiuos paveikslus.

i

Valdyba

Prašome 
pamatyti

(31-32)

Jums Bus Naudinga Turėt 
Daugiau Apdraudos

Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą?
Pagalvokite apie tai. Ir padarysite išvadą, kad jums 

ir jūsų šeimai būtų naudinga turėti daugiau apdraudos. 
• Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašyda
mi į

Lietuvių Darbininkų Susivienijimą
Dabar galima įsirašyti j LDS be daktaro egzaminacijos.

Į LDS gali įsirašyti asmenys iki 60 metų amžiaus.
Galima įrašyti vaikus nuo gimimo dienos iki 15 metų 

amžiaus į LDS vaikų skyrių.
Savo vaikus, savo anūkus galite įrašyti į LDS ant 20 

Metų Endowment Apdraudos arba ant paprastos ap
draudos iki $2,000 sumos.

Jeigu jūs turite kokią nors apdraudą, tai vistiek ga
lite įsirašyti į LDS ir paimti apdraudą $300, $500 ar 
$1,000 sumoje. Tąi bus jums priedinė apdrauda. Ir bus 
naudinga turėti daugiau apdraudos.

Taipgi jūs galite įsirašyti į LDS pašalpos skyrių. 
Svarbu turėti gerą pašalpą.

Pašalpa Už žemą Mokestį
Asmenys nuo 16 iki 50 metų amžiaus gali įsirašyti į 

LDS pašalpos skyrių.
Pažvelgkite į

Pašalpos
Laipsnis

sekamus mėnesinius 
savaitinę pašalpą:

Mėnesiniai 
Mokesčiai 
.35 
.65 
.95 
1.20

mokesčius ir

Savaitine 
Pašalpa 

$6.00 
9.00 

12.00 
1S.00

ii
Iii
IV

Dabar LDS moka ant 30 procentų aukštesnę pašal
pą, negu viršuje pažymėta.

Už 30 dienų po įsirašymo į LDS, atsitikime sužeidi
mo ar ligos nayys gali gauti pilną pašalpą už 72 'dienas 
ir pusę pašalpos už 72 dienas. Pavyzdžiui, kaip dabar 
pašalpa mokama, tai narys, prigulintis Trečiame Pašal
pos Laipsnyje, gali gauti $280.80 už vieną ilgai besitę
siančią ligą.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą sa- 
kolonijoje arba į LDS centrą:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
• 104-07 102nd Street

Ozjone Park, N. Y., 11417

vo
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Aido choro žinios
Jau regis trejetą savai

čių, kai Ilse ir Antanas Bim
bai sugrįžo iš atostogų. Il
so tučtuojau sugrįžo į Xido 
choro pamokas, atnešdama 
aidiečiams lauktuvių . stip
rios “apelsinų sunkos”. Taip 
pat sugrįžo iš Floridos ap
lankius savo dukra ir J., La
zauskiene. Jinai irgi nepa
miršo aidiečių ir pavaišino ! 
visus su Floridos skanės- ' 
tais. i

i Meilė nemato kliūčių
“Kol dvi širdys yra išti

kimos viena kitai, niekas 
negali jų perskirti”. Tai ci
tata iš operetės “Pauletta”. 
šiuos žodžius pareiškia stu
dentas Viktoras Ardentas 
savo mylimajai Paulettai. 
Jis visiškai nekreipia dėme
sio į kapitono Bordo užsi-

Kaip iš tikrųjų mirė 
jaunas profesorius?

Trečiadienio rytą Man
hattane Central Parke ras
tas Columbijos universiteto 
profesorius Dr. Charles J.

Ateinančios savaitės šeš
tadienio vakarą balandžio 
25 d.. Aido choras dainuos 
suomiu surengtame bazare, 
kuris įvyks Estu Kultūri
niame centre, Manhattane.

Aidiečiai ragina kiekvie
na nepatingėti ten nuva
žiuoti ir susipažinti su mū
sų pahaltijo broliais ir sesė
mis.

šauta širdimi. Policija dar 
vis negali nustatyti, kaip jis 
mirė: pats nusižudė, ar koks 
nors piktadarys jį nudėjo?

Prof. Gallagher buvo dar 
tik 31 metų amžiaus, labai 
talentingas ir visų kolegų 
didžiai gerbiamas. Paliko

nedideli sūneliai.

N. Y. negrai ruošia 
masinį protestą

NAACP, 
_ :iniza- 

cija, paskelbė, | kad pirma
dienį, gegužęs. 18 dien 
soje New Yorko; vals 
bus suruoštja flęmons 
jos, susirinkimai, be 
jiikietavimaį, taipgi j 
mo streikai.

Negrai ręikąlaus 
kinti segregaciją mo 
se, priimti nėgių daugiau į 
mokytojus, nedaryti c 
minacijų ddrbūose ir 
nimo

Nyw Yorkas.j — 2 LA 
negrų nacionalę orgt

namuose

ą, vi-

traci- 
ikoto

)anai- 
cyklo-

gyve-

Praėjusio sekmadi e n i o ; v
popieti aidiečiai buvo susi-‘ 
rinkę į Laisvės salę specia- !

Viktoras Bekeris
spyrimus ir į visą jo, taip 

lėm repeticijom, kad geriau ' vadinamą, strategiją, 
susimokytų ir prisirengtu! 
prie operetės “Pauletta”. 
pastatymo scenoje. Operetė 1 
jau bus suvaidinta už poros Į 
savaičių Schwaben Hali, i 
Brcoklyne.

Tu rojome /ir malonų, 
siurprizą. Pertraukos me-. 
tu sužinojome, kad mūsųĮ 
aidietė O. Čepulienė švenčia 
savo gimtadienį. Visi sudai
navome Onutei Ilgiausių | 
metų ir vaišinomės jos gar
džiais namie keptais pyra
gais bei skaniu likeriu, ku
ris tikriausia pridavė vi- 

to-
liau pamokas. '

Prie vaišių prisidėjo 
diečiai: B. Keršulienė, 
Lazauskienė 
kas. Na, o aidiečių gera

Jis myli Pauletta ir nusi
statęs su ja apsivesti.

Viktoras Bekeris žino
mas tarp lietuvių labai pla
čiai kaip puikus ir talentim 
gas dainininkas. Jis moka 

j savo dainoje suteikti žiūro- 
! vui tą šiltą jausmą, tary- 
I turn jam būtų artimas kiek- 
i vienas publikos dalyvis. V. 
: Bekeris minėtoje operetėje 
vaidins stud e n t o Ardento 
rolę ir tikimės, kad jis, kaip 
ir visuomet, palinksmins 
visus su savo dainomis.

Operetė 
suvaidinta 
nėšio 3 d.,

“Pauleta”
ateinančio
Schwaben
Aido choras

bus 
mė-

ai-
j.' Brooklyne.

ir Vyšniaus- prašo visus įsigyti bilietus
" iš anksta todėl, kad kaina

prietelka K. Čaikauskienė nupiginta — 
pavaišino visus kava. L

Gallagher neseniai lankosi 
Maskvoje mokslininkų susi
rinkime ir sugrįžo gerai nu-

rinėti FBI, bet nieko nesu
rado, kad galėtų prie jo pri
sikabinti.

Velionio žmona sako, kad 
profesorius buvo smagaus 
būdo, nors šeimai laiko pa
aukoti daug negalėdavo, 
nes kartais net naktimis 
turėdavo darbuotis univer
siteto laboratorijoje.

Prof. Gallagher buvo fizi
kas.

Nelaiku nukirsta jauna 
gyvybė. Gal su laiku paaiš
kės, kaip ji krito. •.

Sveikinimai “Vilnies”

iiupi&iuuėi — tiktai $1.50, o | 1—
perkant bilietus prie kasos suT£įLį°^^:1

* Aidiečiai širdingai dėkoja prieš vaidinimą reikės užsi- 
už tokias puikias vaišes ir ; mokėti $1.75. ........1-~
linki aidietei O. Čepulienei | sutaupysite visą

Dabar pirkę !
“kvoteri”. 1

ilgiausių ir sėkmingiausių 
metų, kad ji dar ilgai, ilgai 
būtu su mumis!c

ĮVAIRIOS ŽINIOS
nušovė moterį ir

PATS PASIŠOVĖ
Los Angeles, Calif. — F. 

Walker, 54 metų amžiaus, 
nušovė savo moterį Eleną 
ir pats save pavojingai per
sišovė. Jis supyko ant mo
ters, kuri su juomi kartu 
jau negyveno, kad ji atski
rai padarė savo įplaukų at
skaitą JAV vyriausybei.

PRANCŪZIJA KIETAI 
LAIKOSI Už TAIKĄ
Manila.—Čionai buvo su

sitikę JAV Valstybės sek
retorius D. Ruskas ir Pran
cūzijos Užsienio reikalų mi
nistras Maurice Couve de, 
Murville. Jie disk u savo 
pietrytų Azijos reikal u s. 
Prancūzija kietai laikosi, 
kad JAV turi pasitraukti iš 
Pietų Vietnamo taikos rei
kalams.

Pottsville, Pa. — Po dau
gelio metų bylinėjimosi su- 

. rasta prasikaltusi vagystė
se Lillian Reis. Jos turtas 
yra $478,000. Jai gresia 15 
metų kalėjimo.

Atėnai. — Kipro prezi
dentas arkivyskupas Maka- 

• rios ir Graikijos premjeras 
Papandreau sutiko, kad tik 
pilna Kipro nepriklausomy
bė atneštų šalyje ramumą.

Maskva. — JAV militari- 
niai atašės niekur neina iš 
ambasados.

Gerbj “Laisčes” lei 1 Iii Leiskite man jumis 
niškai pasveikinti. S 
nu jus visus pi’oga Ge, 
pirmosios ir linkiu, ka 
mė, džiaugsmas; 
m as, tąikaJ ramybė ir 
ri pavįsarįšką Puotai 
dėtu visus | jūsų 
darbuose |ir | gyve r

Taipgi linkiu 1 jum:

dėjai! 
asme- 
veiki- 
gužės 
d lai- 

pasiseki- 
gied-

žingsnius
i m e.

VI
siems asmeniškos laiųiės ir 
stiprioms sveikatos, su 
gija nenu ilstančiai 
dinti apšvjetą dėl vis 
nes, rodančią ‘ tiesos 
visai liaudžiai į gėrės 
eiti. Šu Pagarba, J 
Smalenskas, Miami, F

ener4 
spausj

o n a s 
la.

suvažiavimui
Jau turime atsiliepimų 

su sveikinimais Chicagos 
dienraščio “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimui, kuris, 
kaip žinia, įvyks gegužės 
3 d. Tiesa, jų dar labai ma
žai, bet reikia tikėtis, kad 
mūsų dosnieji niujorkiečiai 
savo darbininkišką pareigą 
tinkamai atliks.

Jau gauti šie sveikinimai

New Yorkhs 
važiuotos viršininkai 
mino milijoną žemė 
kurie nurodo geriausią pą- 
siekinią Pasaulinės
dos. Žemėlapius duoda vel
tui viršutinių ir požeminių 
traukinių stotyse.

— Miesto 
paga-

paro-

LLD 185 kuopa .. $10.00 
A. ir I. Bimbai .... 10.00 
J. Grybas

Paskutinis pakvietimas
ji

LDS 1-mos kuopos ban
ketas įvyks jau šį šeštadie
ni, balandžio 18-ta, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park (Lefferts trau
kinio Oxford stotis). Pra
džia 7:30 vai. vakaro.

Šeimininkės rūpesting a i 
i ruošiasi svečius skaniai pa
vaišinti, o komisija malo
niai patarnauti

Bilietus galima
paskambinus V. Bunkui tel. 
AX. 7-1648 arba L. Kava
liauskaitei tel. ML 1-6887.

Mielai visus ir visas kvie
čiame.I

Rengimo Komisija

įsigyti

Filmai iš Lietuvos
Balandžio 19 d., 3-čią va

landą popiet bus rodomi 
labai įvairūs filmai iš kolū
kių gyvenimo ir darbų, <iš 
fabrikų, iš mokslo įstaigų, 
iš statybos, iš meno veiklos, 
žodžiu, matysite visą da
bartinį Lietuvos gyvenimą.

Vieta: White Horse Ta
vern salėje, 86-16 Jamaica 
Ave.,Woodhaven, N. Y.

Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti. Bilietas tik 75 c. 
Rengia Lietuvių Literatū
ros Draugijos Antroji Ap
skritis. Filmus rodys J. Gry
bas. Rep.

Prašymas
Neabejoju, jog kai kurie

400 ŽMONIŲ LAUKe 
DARBO 

I

New Yorkas. — Pasauli
nės parodos viršininkai pa
skelbė, kad jiems reikia ke-

Sako, kad Žemė 
gauna signalus

Tarybiniai mokslinimą* 
rašo žurnale “Zvėzdą”, Kad 
mūsų planeta—Žemė —yra 
gavusi signalų nuo kitų pla
netų.

1882 ir 1894 metais dan
gaus skliaute buvo pasiro
dę vienas po kito dideli žali 
“ratai.... Manoma, kad tai 
nuo kitų planetų buvo ban
doma kalbėtis su Žemės gy
ventojais.

1908 metais Sibire Į žemę 
Įkrito baisios šviesos mete
oras, kuris per daugeli kva
dratinių mylių išdegino 
mišką. Vieni mokslininkai 
mano, kad tai meteoras, ki
ti mano, kad laivas nuo ki
tos planetos.

skaitytojai dar prisimenate darbininkų prie darbo.
visą eilę leidinių, kurie ka
daise išeidinėjo, bet jau se- • • • TT •niai yra mirę. Jie yra svar
bi istorinė medžiaga. Pa
vyzdžiui, po Pirmojo pa
saulinio karo tūlą laiką iš
eidinėjo atgaivinta mažoje 
(tabloidineje) formoje “Ko
va”, o po jos —“Komunis
tas”. Gal, sakau, kuris iš 
jūsų vieną arba abudu 
tuos leidinius turite bei ži
note, kur juos būtų galima 
gauti. Iš anksto ačiū!

A. Bimba

LLD 1 kp. nariams
LLD 1 kp. svarbus susi

rinkimas įvyks balandžio 
21-mą, 7-30 vai. vakaro, 
Laisvės salėje. Visi nariai 
dalyvaukime ir atsiveskime 

i I naujų narių. Valdyba

kur bus mokama nuo $1.87
iki 2.23 per valanda. Tuo- niaį' čorp.)

I jau susirinko virš 400 dar
bininku, c

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės (Lith.
I direktorių susirinki

mas jvyks šeštadieni, balandžio 18. 
Pradžia 6 vai. vakare. J. G.

! (3Q-31)
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BANKETAS
Rengia LDS 1-moji Kuopa

Įvyks šeštadienį

Balandžio 13 April
Laisvės Svetainėje

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
i 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti. 
Bus geri valgiai ir malonūs pasimatymai.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Vakarienė $3.50

Varšuvos ghete 
sukilimo minėjimas
Šį mėnesį sukanka 21-i 

metai, kai Varšuvos ghete 
sukilo prieš vokiškuosius 
nacius žydai, kaip jie didvy
riškai kovojo su bestijomis 
fašistais.

Šis įvykis, ši garbinga su
kaktis Niujorke bus atžy
mėta balandžio 19 d., 1 vai. 
popiet, Manhattan Centre 
(34th St. ir 8th Avė., Man
hattane).

Programoje dalyvaus:
Lenkijos ambasados Wa

shingtone, darbuotojas, dr. 
Marian Dobrosielski.
. Sir Robert Watson-Watt, 
mokslininkas.

Ossie Davis, dramaturgas; 
ir aktorius.

Dainininkas Wm. Wolf.
Mrs. Ruth Gage-Colby, 

Women Strike for Peace 
vadove.

žydų Filharmonijos Liau
dies Choras, vadovaujamas 
Maurice Rauch.

Simon Federman, Lenki
jos žydų federacijos pirmi
ninkas.

Visi kviečiami dayvauti.

5.00 
3.00 
2.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00

SERGA
Brooklynietis Juozas Kas- 

močius randasi ligoninėj. 
Jam darė operaciją antra
dienį, Unity Hospital, St. 
Johns PL, Brooklyne. Kam
barys 415. Šią žinią pranešė 
brooklynietė E. Sungailie- 
nė. Vėliau praneš daugiau 
apie ligonį Kasmočių. Lin
kime jam sėkmės. —L.K-tė

W. O. Baltrušaičiai .
P. Bieliauskas.......
J. Bernotas.............
C. Bready .............
V. Venckumis .........
Prašome nelaukti pasku

tinės dienos. Reikia sveiki
nimus pasiųsti iš anksto, 
kad jie suvažiavimą pasiek
tu c laiku.

Dėl LDS rinkimų
Šiuose LDS Centrų 

Valdybos rinkimuose mes 
turime išrinkti 2-uoju vice
prezidentu Elizabeth Ga-

Wilmerding,' Pa.
Ši jauna moteris yra už

sitarnavusi tos vietos. Tai 
prašyčiau LDS narių už ją 
savo balsus atiduoti.

Pasimatysime ir plačiau 
apie LDS reikalus pasikal
bėsime LDS 16-ame Seime ■ 
New Yorke.

Julius Neuniannas 
Milwaukee, Wis.

New Yorkas. — NAACP 
sako, kad New Yorko mies
te. labai mažą mokytojų 
nuošimtį sudaro negrai.

PENKTOJI 
DIDŽIOJI SAVAITĖ

* * * *
Nesusipratimas apie įvykius 

gyvenime, pradeda nepaprastą 
avantiūrą Maskvoje...

“DIMKA”
EKSTRA: 

“ULANOVA” 
jos gyvenimas ir menas. 

Durys atdaros kasdien 11:45 ryte 
CARNEGIE HALL CINEMA 

7th Ave. ir 56th St.
Tel. PL. 7-2131

2-ra veiksmu komiška operetė
Stato scenoje Aido choras

Sekmadienį, Gegužės-May 3 d., 3 vai. popiet, 1964 m
Schwaben Hail, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Aido choras — vadovybėje Mildred Stensler

Aido choras■ truputį naujai pataisė ir pagražino populiarią operetę “Pauliną.” (Muzika—H. Danks, 
originalą sulietuvino P. Bukšnaitis.)

Temoje vaizduojama ištaiginga vasarvietė, Prancūzijoje. Kadangi operetėje liečiama 19-ojo šimtme
čio pabaiga, tai, be abejo, kostiumai šiuo atveju bus puošnūs ir spalvingi. Operetėje yra melodingų ir, J 
smagių-ritmingų dainų, kurios susidaro iš: solo, duetų, trio, kvartetų, kvintetų ir, žinoma, mišraus choro.

Solistų rolėse vaidina: Elena Brazauskienė (Paul etta), Nellie Ventienė (Klara), Augustas Iešmantai 
(kapitonas Bordo), Viktoras Bekeris (Viktoras Ardentas), Tadas Kaškiaučius (bajoras Pilvikas).

Prašome atsilankyti ir pamatyti šią linksmą ope retę, nežiūrint koks oras pasitaikytų tą sekmadienį.

Bilieto kaina: $1.50 su taxais, perkant iš anksto; $1.75 prie sales kasos.
6 p.—Laisvė (Liberty)-— Penkt., baland. (April) 17, 1964 
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