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Prancūzija ir NATO 
milifarinė sąjunga

i Šauks Afrikos ir Azijos 
valstybių konferenciją

Apie naujus įvykius 
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Pademonstravo “demokratiją” 
Puikus gestas
Kovo 25-26 dienomis 
Studentija ir komunistai

Rašo A. Bimba
Jau laikas kolonijų veikė

jams ir organizacijoms pasi
rūpinti ateinančios vasaros pa
rengimais. Juos reikia iš ank-
sto numatyti ir pradėti apie 
juos spaudoje prisiminti. Y- 
pač spaudos paramai piknikai 
reikalingi visų plačiausio dė
mesio. Geras pasiruošimas vi
sados gerai apsitenka.

Skaitau labai reikšmingus 
šiuos žodžius, Lietuvos Komu
nistų Partijos pirmojo sekre
toriaus Antano Sniečkaus iš
tartus partijos suvažiavimui 
baigiantis:

“Draugai ! Tarptautinė pa
dėtis dabar ypač sudėtinga. 
Iš vienos pusės, vis labiau au
ga Tarybų Sąjungos, sociali- 
mo stovyklos jėgos. Iš kitos 
pusės, taikos ir karo klausimai 
priklauso ne tik nuo mūsų. 
Agresoriai vis labiau įžūlėja.

šiomis sąlygomis ypač svar
bi yra tarptautinio komunisti
nio judėjimo vienybė. Tarybų 
Sąjungos Komunistų partija 
stengiasi ją stiprinti ir tiesia 
ranką visiems, kam ši vieny
bė yra brangi. Leiskite, drau
gai, pareikšti viltį, kad vieny
bės ir draugystės politika pra-
skins sau kelią ir nugalės. 
Tarptautinės darbininkų kla
sės vienybė nugalės marksiz
mo-leninizmo pagrindu.”

Daug, daug kas ateityje pri
klausys nuo to, koks susikal
bėjimas viešpataus pasaulio 
komunistų gretose.

Iš mus pasiekusių aprašymų 
drąsiai galima sakyti, kad 
šiomis dienomis įvykęs Lietu
vos Komunistų Partijos XV 
suvažiavimas buvo labai ge
ras, labai konstruktyvus, labai 
entuziastiškas. Jame buvo 
daug moterų, kultūrininkų, 
rašytojų, mokslininkų, darbi
ninkų, valstiečių. Visi jie sa
vo kalbose kalbėjo apie nau-.
jus, didelius darbus, apie gra
žią, šviesią lietuvių tautai, 
Lietuvai, ateitį.

Lietuvių tauta gali didžiuo
tis savo šauniąja vadovybe!

Tai, kas dabar daroma su 
jaunimo organizacija, pasiva
dinusia DuBois klubais, pikti
na kiekvieną rimtai galvojantį 
amerikietį. Išpuolius ant jos 
pradėjo valstybės prokuroras, 
paskelbdamas ją “suversyviš- 
ka” ir reikalaudamas užsire
gistruoti kaip “komunistų fron
to” organizacija. San Francis- 
ko mieste chuliganai dinamitu 
sugriovė organizacijos buvei
nę, o Brooklyne gauja niekšų 
užpuolė ramų jaunimo susi
rinkimą.

šiame teroro žygyje, matyti, 
dalyvavo ir policija, nes nieko 
nedarė chuliganams sudrausti 
ir dar paskui suareštavo šešis 
užpultus ir sumuštus jaunuo
lius!

Kokia begėdystė ! Koks 
antausis demokratijai!

Ir visa tai daroma, kad nu
malšintų vis garsėjantį jauni
mu balsą už nutraukimą karo 
Vietname, už išlaikymą taikos 
pasaulyje.

Kubos premjero Castro pa
tarimas teismui nebausti mir
timi karininkų, kurie ruošėsi 
jį nužudyti, yra puikus ges
tas. Tai parodo jo gilų huma
niškumą ir troškimą visą tau
tą apvienyti naujam-, šviesiam 
ir laisvam gyvenimui.

(Tąsa 6 pusi.)

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė, gavusi JAV 
prezidento Johnsono atsa
kymą NATO reikalais, pa
reiškė, kad ji imsis reika
lingų žingsnių pati viena, 
nes pasitarimų keliu nega
lima NATO pertvarkyti.

Prancūzija reikalauja, kad 
militarinėje sąjungoje būtų 
sumažinta Jungtinių Vals
tijų galia, kad sąjungos na
riai turėtų daugiau teisių 
jos tvarkyme, kad militari
nės bazės irgi būtų kontro
lėje tos valstybės, kurios 
teritorijoje jos yra. .

Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle prieš mėnesi pa
reiškė: “Prancūzijoje vis
kas yra prancūzų, kaip že
mė, taip oras ir jūros, ir vi

sa tai turi būti tik pran
cūzų komandoje.”

Dabar JAV militaristai 
spėlioja, ką Prancūzija da
rys. Ar ji pareikalaus, kad 
JAV militarinės bazės jos 
teritorijoje būtų uždary
tos? Ir ką ji darys su sa
vo dviemis armijos divizi
jomis ir dviemis karo lėktu
vų eskadrilėmis, kurios' yra 
Vakarų Vokietijoje?

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų valdžios žmo
nės sako, kad jeigu Pran
cūzija ir pasitrauks iš NA
TO, tai JAV ir kiti tos są
jungos nariai ją palaikys.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas atmetė 
De Gaulle planą perorga
nizuoti NATO militarinę 
sąjungą.

Kairas. — Jungtinės Ara
bų Respublikos prezidentas 
Gamal Abdel Naseris pa
reiškė, kad šauks Afrikos ir 
Azijos valstybių konferen
ciją. Jis sakė, kad Vakarų 
imperialistų ofensyva prieš 
pažangias naujų valstybių- 
valdžias turės būti sulaiky
ta.

Naseris sakė, kad tuo 
reikalu jis jau tarėsi su Ju

goslavijos prezidentu Tito 
ir kitais neutrališkų valsty
bių vadais.

Naseris sakė, kad lai Va
karų imperialistai nemano, 
jog jiems pavyks suokalbių 
keliu laikyti pavergus Afri
kos ir Azijos tautas.

Numatoma, kad konferen
cija bus sušaukta greitai, 
gal dar žio mėnesio pabai
goje.

Sukarno per radiją smer-. 
kė trukšmadarius. Jis sa
kė, kad jų užnugaryje stovi

Liaudiečiai paėmė 
JAV stovyklą

Saigonas. — JAV milita- 
rinė komanda pripažino, 
kad Pietų Vietnamo liau
diečiai paėmė A Shau sto
vyklą, Laoso, pasienyje. Ją 
gynė 12 JAV karių ir apie 
200 Pietų Vietnamo val
džios kareivių.

JAV komanda buvo pa
siuntus pagalbą malūnspar
niais, bet jie negalėjo nu
sileisti, nes liaudiečiai labai 
taiklia ugnimi juos pasiti
ko ir du nušovė.

Roma. — Italijos Senatas 
173 balsais prieš 123 užgy- 
rė Moro kabinetą.

TSRS už panaikinimą 
atominių ginklų

Ženeva.— Nusiginklavimo 
konferenciijoje Tarybų Są
jungos delegatas S. Carap
kinas atmetė JAV pateiktą 
planą.

Jis sakė, kad Johnsono 
planas nieku nesiskiria nuo 
pirmesnės JAV pozicijos. 
Carapkinas sako, kad jis 
siūlo sunaikinti šimtus pa
senusių bombonešių .idant 
padarius vietos naujiems,- 
dar baisesniems.

Carapkinas sako, kad rei
kia eiti prie panaikinimo ne 
senu bombonešių, bet bran
duolinių bombų, kad užtik
rinus pasaulyje taiką.

IŠ VISO PASAULIO
Saigonas.—Du šimtai JAV 

didelių bombonešių puolė 
Šiaurės Vietnamą. Jie bom
bardavo arti Hanojaus ke
lius, tiltus ir miestelius.

JAV komanda sako, kad 
vietnamiečiai nušovė 4 JAV 
bombonešius.

Washingtonas. — AFL- 
CIO unijų vadai sako, kad 
sausio mėnesį įvykęs New 
Yorko transporto darbinin
kų streikas pakenkė uni
joms.

Sydney.—Dabar Austra
lija Pietų Vietname turi 
1,500 karininkų ir karių. 
JAV reikalaujant ji padi
dins iki savo karių skaičių 
iki 4,500.

Akrą. — Militaristų val
džia virš 500 žmonių suė
mė ir uždarė į kalėjimus, 
kurie buvo Kwame Nkru- 
maho valdžioje.

Saigonas. — Sako, Pietų 
Vietnamo generolai suokal- 
biauja prieš dabartinę Cao 
Ky valdžią. Areštavo ge
nerolą N. Chąnhą Thį, ko- 
mandierių Pirmojo armijos 
korpuso.

Ethiopijoje yra centras 
Afrikos valstybių

Addis Ababa. — Čionai 
įvyko Afrikos valstybių vie
nybės konferencija, nes čia 
yra ir nuolatinis organiza
cijos centras.

Ethiopija (Abisinija) yra 
sena, apie 3,000 metų vals
tybė. Per tą laiką ji ne
priklausomai gyvuoja su 
mažomis pertr aukomis. 
Apie ją pasaulis daugiausia 
sužinojo, kada Italijos fašis
tai ją užupolė 1936 metais.

Dabar Ethiopija užima 
398,350 >kvadf Minių mylių 
plotą ir turi apie 22,000,000 
gyventojų.

Šalis gamtiniai turtinga, 
bet turtai mažai dar paju
dinti. Kultu r i n i a i labai

atsilikus, berašti j a viešpa
tauja, kad ir dabar iš apie 
5,000,000 vaikų mokyklinio 
amžiaus mokyklas lanko tik 
300,000, nes labai mažai yra 
mokyklų.

Karalius Haile Selassie, 
nors jau 74 metų amžiaus, 
bet daugiausiai rūpinasi sa
vo turtais ir parodomis. 
Šalyje dar yra vergijos. ■

Po Antrojo pasaulinio ka
ro Tarybų. Sąjunga Abisini
joje pastatė didelę ligoninę 
ir suteikė medikalinį perso
nalą, taipgi pastatė kelias 
mokyklas; JAV irgi teikia 
pagalbą, bet ta “pagalba” 
pasireiškia d a u g u m o j e 
Amerikos kapitalistų fabri
kų steigimu.
A - - - -

. Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo perda
vė galią armijos viršininkui 
generolui Suharto, kuris užsienio imperialistai, Indo- 
tuojau nulegalizavo Komu-!nezijos priešai.
nistų partiją. i

Armijos daliniai ir reak
cininkai paradavo pergalę. 
Tuojau prasidėjo masinis 
puolimas darbininkų orga
nizacijų. Sakoma, kad ge
nerolas Suharto areštavo 
dalį buvusių ministrų.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Greenas išreiškė 
pasitenkinimą naujais įvy
kiais.

Jaakrta.—Reakciniai ele
mentai nenusiramina, tai 
vienur, tai kitur demonst-

Iš kitos pusės tūkstančiai 
studentų demonstravo prie 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos rūmų. Šimtai studentų 
buvo sulipę per tvorą į 
ambasados sodą, nutraukė 
JAV vėliavą, Į namo langus 
mėtė akmenimis. Jie sude
gino du ambasados automo
bilius ir kelis sugadino.

Washingtonas. — Jakar- 
■ toje studentai protestavo 
prieš JAV karą Vietname. 
JAV vyriausybė pareikala
vo, kad Indonezija padeng-

Bamako. — Malio respub
likoje lankėsi Ganos prezi
dentas Kwame Nkrumahas 
ir Gvinėjos prezidentas Se- 
kou Toure, kuris Nkruma- 
hą pakivetė būti ir Gvinėjos 
prezidentu. Su jais tarėsi 
Malio prezidentas Modibo 
Keita.

Maskva. — Kovo 8 dieną 
jau buvo dvi savaitės, 330 
valandų, kaip “Kosmos-110” 
erdvių laivu skraido aplink 
Žemę du šuniukai.

Kanarkis. — Ganos pre
zidentas Kwame Nkruma
has kalbėjo per radiją į ga
niečius Ganos nepriklauso
mybės dienoje.

Stockholmas. — Sulaukęs 
79 metų amžiaus mirė buvęs 
Švedijos ministras Christi
an Guenther.

Kovokite prieš karą, 
arba žūsite,--Thomas
New Yorkas.—C. W. Post 

kolegijoje, 500 studentų su
sirinkime, kalbėjo socialistų 
vadas Norman Thomas.

Jis tarp kitko sakė: “Jei
gu jūs nepastosite karui 
kelio, tai nesulauksite ma
no amžiaus.”

Jis reikalavo griežtai ko
voti, kad baigus karą Viet
name.

Kas dėl prezidento karo 
vykinimo ir kalbų apie “Di
dingą draugiją.” N. Thomas 
sakė, kad vargiai Johnso
nas žino, ką ji reiškia, jei
gu plėsdamas karą mano ją 
Įgyvendinti.

“ 1

KUBOS GYNYBOS 
JĖGOS

Washingtonas. — JAV 
užsienio žvalgyba ir Pen
tagonas mano, kad dabar 
Kubos armija ir milicija 
turi apie 200,000 gerai la
vintų ir ginkluotų vyrų.

Taigi Kuba yra apsidrau
dus prieš bet kokią neskait
lingą invaziją.

JAV-jos sunaikino 
20,000 akrą javus
Washingtonas. — JAV 

Valstybės departam e n t a s 
kovo 9 dieną prisipažino, 
kad Pietų Vietname chemi
kalais sunaikino javus dau
giau kaip 20,000 akrų plote.

Valstybės departamento 
žmonės savo, kad javus nai
kina tam, kad Pietų Viet
namo aprtizanai neturėtų 
maisto. Reiškia, tuo pasa
ko, kad Pietų Vietnamo gy
ventojai eina su liaudiė- 
čiais.

ruoja ir reikalauja grąžinti 
į karo ministro vietą gene- 

| rolą Nasutioną, kurį pre
zidentas Sukamo pavarė.

Sako, kad stoka
r I

prekybos laivą
Washingtonas. — Prieš 

porą metų daugelis JAV 
laivų stovėjo prieplaukose, 
nes jiems nebuvo “darbo.” 
Dabar yra kitaip. J. W. 
Clark, Dėlta Steamship 
prezidentas, sako, kad jau 
stokoja laivų paprastų pre
kių gabenimui, nes JAV mi
litarinės jėgos daugelį laivų 
pasamdė karo reikmenų į 
Vietnamą transportavimui.

Jis sako, kad prieš me
tus Vietname JAV jėgas 
aptarnavo laivai 300,000 to
nų įtalpos, o dabar tam vei
kia jau 800,000 tonų įtal
pos laivų.

tų išlaidas, kurias demonst
rantai padarė. I

Kuala Lumpur, Malajai.— 
Šimtai žmonių demonstravo 
prie JAV ambasados, kada 

, buvo laukiama atvykstant 
*W. P. Bundy, JAV Valsty
bės sekretoriaus pavaduoto
jo. Demonstrantai nešiojo 
♦plakatus su obalsiais,: “Stop 
Agression, in Vietnam... 
Down with Bundy.”

“ Jakarta. — Reakcininkų 
kurstomi studentai vėl pra<r 
dėjo demonstracijas. Jie 
reikalauja pavaryti iš ka
bineto Sumardiją, apšvie- 
tos ministrą.

Gauja puolė Kinijos am
basadą, daužė langus. Sa
koma, kad daug ambasados 
narių buvo sužeista.

Tirana. — Albanijos vy
riausybė panaikino armijoje 
laipsnius.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas. — JAV koman

da pripažino, kad Pietų 
Vietnamo liaudiečiai paėmė 
Ashau bazę, netoli Laoso. 
Keletą JAV karininkų ir 
karių malūnsparniais išne
šė, o apie 400 Pietų Viet
namo kareivių buvo už- 
užmušti arba suimti.

Viena.— Austrijos socia
listai pralaimėjo rinkimus. 
Pirmiau jie parlamente tu
rėjo 76 vietas iš 165, o da
bar turės tik 74.

Daugumą laimėjo konser
vatyvų partija, kuri vadina
si Žmonių partija.

Paryžius. —, Prancūzija 
informavo Kanados amba-j 
sadorių, ką ii darys NATO ; 
sąjungos reikalais. . Kana
da Prancūzijoje turi dvi 
karo bazes.

Bogota, Kolombija. — Su
streikavo 75,000 mokytojų, 
reikalaudami pakelti algas.

..c .

PLANINGI PUOLIMAI
Saigonas. — Pietų Viet

name JAV militaristai vy
kina vieną po kito planingus 
puolimus prieš liaudiečius. 
Puolimai turi tam tikrus 
pavadinimus: Harvest 
Moon Matador, Maurauder, 
Double Eagle. Starlight, 
Pirana. Shiny Bayonet, 
New York if kitokius.

/

KINŲ DELEGACIJA 
VYKS Į MASKVĄ

Maskva. — Kinijos Ko
munistų partijos centras 
priėmė TSRS Komunistų 
partijos kvietimą ir prisius 
broliška delegaciją į TSRS 
Komunistų partijos suva- 
žiavima, kuris prasidės ko
vo 29 dieną.

1

T. SĄJUNGĄ TIESIA 
SVARBŲ GELEŽINKELĮ

Maskva. — Tarybų Są
junga pradėjo darbą nu
tiesimui antro geležinkelio 
Sibire. Jis prasidės nuo 
Tįumenio ir bus vedamas 
iki Ramiojo vandenyno. 
Naujas geležinkelis eis ta 
pačia kryptimi, kaip dbar- 
tinis, bet bus nuo 250 iki 
450 mvlių i šiaurę nuo da
bartinio Sibiro geležinke
lio. Tarp Tiumenio ir Sar- 
guto darbai jau pradėti.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departam e n t a š 
sako, kad duos pasportus 
mokslini nkams, studen
tams ir koresponden tams 
vykti į Kinija, Albaniją, 
Kubą, Šiaurės Korėją ir š. 
Vietnamą.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos bedieviško jaunimo są
junga padidino kovą prieš 
religinius burtus.

Pekinas. — Kinijos gyny
bos jėgos nušovė Amerikos 
žvalgybinį mechan i z u o t ą 
(be lakūno) lėktuvą.

Ankara. — Turkijos val
džia areštavo rašytoją Or- 
haną Kemalį, kairaus nu- 
sistatymo žmogų, kuris 
draugavo su Turkijos “tė
vu” — Ataturku (Kemal 
Paša).

Trumansburgas, N. Y. — 
Cornell universiteto tvar
kytojai pavarė iš universi
teto tris jaunas merginąs, 
nes jos dėvėjo aukščiau ke
lių sukneles.

t

Akrą. — Ganos militaris
tų valdžia prašo iš JAV ka
ro lėktuvų ir kitokios mili- 
tarinės pagalbos.

New Yorkas. — Sulaukusi 
82 metu amžiaus mirė bu
vusi mokytoja May B. Van 
Arsdale.

Maskva. — TSRS vyriau
sybė suteikė aviacijos majo
ro vardą Valentinai Tereš- 
kovai, vienatinei pasaulyje 
kosmonautei.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departam e n t a s 
panaikino Ronaldo Ę. Ram
sey pasportą vykimui į už
sienį.
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Antikarines demonstracijos 
kovo 25-26 dienomis

ŠIŲ METŲ KOVO 25-26 DD. Jungtinių Valstijų 
miestuose žada įvykti tokios antikarinės demonstracijos, 
kokių ligi šiol nėra buvę.

Daugiau kaip šimtas visokių organizacijų dalyvaus 
gatvių eisenose, bei salių mitinguose, reikalaujant, kda 
tuojau būtų baigtas Vietname karas.

Demonstracijų vadovai skelbia, jog žmonių pasižadė
jimas dalyvauti demonstracijose yra labai gausus, kadan
gi jie, žmonės, vis aiškiau mato ir supranta, jog karas 
Vietname yra didžiausias nusižengimas prieš visa, kas 
teisinga ir žmogiška.

Ne visuose miestuose yra ruošiamos gatvėse eisenos; 
daugelyje miestų bus tik masiniai mitingai salėse. Eise
nos gatvėse, sako Glenn Allen iš Madison, Wis., bus Niu
jorke ir Čikagoje—tikrai. Glenn Allen, beje, yra vienas 
iš veikėjų Nacionaliniame Komitete kardMbaigti Viet
name.

z Niujorko mieste ruošiama gatvėse eisena kovo 26 d. 
Kaip dabar numatyta, ji prasidės iš 91-osios ir 94-osios 
gatvių tarp Madison ir Fifth Avenue, Manhattane. Tai 
būsią 12:30 vai. dieną. Maršuotojai žygiuos į Centrinį 
Parką; ten—Central Park Mall—bus prakalbos, kuriose 
kalbės, be kitų, prof. Linus Pauling.

Worcesteryje (Mass.) kalbą sakys senatorius Wayne 
Morse.

Visų smulkmenų, aišku, mes negalime čia pasakyti; 
negalime suminėti visų miestų, kur kas tomis dienomis 
vyks. Pagaliau, ir tai, kas šiandien skelbiama, rytoj gali 
būti atkeista. Ne viskas priklausys nuo organizatorių.

Mums rūpi tik tai čia pabrėžti: taikos šalininkai pri
valo energiškai ruoštis kovo 25-26 dienų protestui prieš 
karo tęsimą Vietname!

APIE LIETUVOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
XV-ĄJI SUVAŽIAVIMĄ

Jau esame “Laisvėje” ra
šę, kad š. m. kovo 3 dieną 
Vilniuje prasidėjo Lietuvos 
Komunistų Partijos XV-a- 
sis suvažiavimas. Jis tęsėsi 
tris dienas ir aptarė pačius 
svarbiausius šalies reikalus.

Suvažiavime dalyvavo 774 
delegatai su sprendžiamojo 
balso teise ir 90 delegatų 
su patariamojo balso teise. 
Jie atstovavo arti 100,000 
partijos narių.

Pagrindinį pranešimą su
važiavimui padarė CK pirą 
masis sekretorius A. Snieč
kus. Po to sekė diskusijos 
— kalbėjo daug delegatų, 
paliesdami pačius svarbiau

Kas čia darosi?
JUNGTINĖSE VALSTIJOSE, daugiausia tarp uni

versitetų studentų, gyvuoja-veikia W. E. B. DuBois klu
bai. Jie energiškai kovoja už taiką, prieš karą Vietname.

DuBois klubai turi didelės įtakos maerikiniame jau- 
ir mokslininkas. Jis mirė sulaukęs 92 metų amžiaus. Po 
jo mirties, 1964 metais, amerikinis pažangusis jauni
mas pradėjo organizuotis į klubus ir juos pavadino mi
rusiojo mokslininko ir kovotojo už žmogaus teises vardu.

DuBois klubai turi didelės įtakos amerikiniame jau
nime, ypatingai studentuose. Valdžiai tas nepatinka. Ir 
va, ką Justicijos departamento galva Nicholas Katzen- 
bach padarė: jis pareikalavo Subversive Activities 
Boardo, kad paskelbtų DuBois klubus “komunistų fron
to organizacija.”

Vos spauda spėjo pranešti Katzenbacho “žygį,” kaip 
sukurstyti valdžios chuliganai užpuolė DuBois klubus 
Brooklyne ir San Franciske. Brooklyne buvo sumušta 
keletas jaunų vyrų-klubiečių; San Franciske DuBois 
klubo patalpose buvo padėta bomba ir ji eksplodavo; 
laimė, kad tuomet nebuvo ten žmonių, būtų baisus da
lykas atsitikęs. ■' , •

Prie ko visu tuo einama? Nejaugi prezidento John- 
sono valdžia tikisi tuo būdu susilaukti savo “žygiams” 
Vietname .visuomenės pritarimo?

Europos čempionas D. Pozdniakas su treneriu A. Levicku.

sius šalies reikalus. Taip 
pat A. Sniečkus padarė ir 
tų diskusijų sūvadą.

Suvažiavimas išrinko di
delį Centro Komitetą; iš
rinko revizijos^ komisiją; 
taip pat išrinko delegatus į 
visos Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos XXIII su
važiavimą, kuris prasidės 
kovo mėnesio gale Maskvo
je- jMI* ’
Vadovybė

Po suvažiavimo Lietuvos 
KP Centro Komitetas su
šaukė plenumą, kuriame 
buvo išrinkti asmenys į pa
čius svarbiausius postus. 
Eltos pranešimu —.

Kovo 5 d. ■ įvyko Lietuvos 
KP XV suvažiavimo išrinkto 
Lietuvos KP Centro Komiteto 
plenumo posėdis. Plenumas 
apsvarstė organizacinius klau
simus.

Plenumas išrinko Lietuvos 
KP CK sekretorius ir prezi
diumą. Lietuvos KP CK- pir
muoju sekretorium išrinktas 
A. Sniečkus, antruoju sekreto
rium — B. Popovas,1 sekreto
riais — A. Barkauskas, J. Ma- 
niušis, R. B. Songailą.

Lietuvos KP CK prezidiumo 
nariais išrinkti: A. Barauskas, 
A. Barkauskas, A. Česnavičius, 
J. Mariiušis, J. Paleckis, B. 
Popovas, A. Sniečkus, R. B. 
Songaila, M. Šiunatiskas, kan
didatais į CK prezidiumo na
rius — P. S. Dobrovolskis, P. 
Griškevičius, K. Kairys, K. 
Mackevičius.

Patvirtinti Lietuvos KP CK 
skyrių vedėjai. OrganizaciAio- 
partinio darbo skyriaus vedė
ju patvirtintas P. Griškevičius, 
propagandos ir agitacijos sky
riaus vedėju — Pi MišUtis, 
mokslo ir kultūros skyriaus 
vedėju — L. Šepetys, pramo- 
nės-transporto skyriaus vedė
ju — S. Jasiūhas, statybos ir 
miestų ūkio skyriaus vedėju 
— F. Jekateiriničevas, lengvo
sios ir maisto pramonės sky
riaus vedėju — R. Paškevi
čius, žemės ūkio skyriaus ve
dėju — V. Koleštiikovas, pre
kybos ir buitinio aptarnavimo 
skyriaus vedėju — A. Raudo
nis, adminictracinių organų 
skyriaus vedėju—A. Kairelis.

Plepumas patvirtino Parti
nės komisijos prie Lietuvos 
KP CK pirmininku A. Para- 
daiiską.

Patvirtinti Lietuvos KP CK 
spaūdos organų redaktoriai. 
“Komtinisto” žurnalo vyriau
siuoju redaktoriumi patvirtin
tas V. Niunka, ‘"Tiesos” laik
raščio vyriausiuoju redakto
riumi — G. Zimąflas, “Sovet- 
skaja Litva” laikraščio redak
toriumi — V. Meščeriakovas, 
“Valstiečių laikraščio” redak
toriumi ---- J. Karosas, “Čer-
vony štandar” laikraščio re
daktoriumi—L. RomarioYičiUs.

Mandatų komisijos 
raportas

Apie suvažiavimo daly
vius išsamų pranešimą pa
darė Mandatų komisija, ku
rios pirmininkai btivo P. 
Griškevičius. Pranešimas 
suteikia labai įdomų šių 
dienų Lietuvos komunistų

Mandatų, komisija, išstudi
javusi miestų ir rajonų parti
nių konferencijų medžiagą 
apie delegatų rinkimus į Lie
tuvos Komunistų partijos XV 
suvažiavimą, nustatė, kad at
stovavimo normų — 1 delega
tas su sprendžiamojo balso 
teise nuo 120 TSKP narių ir 
1 delegatas su patariamojo 
balso teise nuo 120 kandida
tų į TSKP narius, kurias nu
statė Lietuvos KP Centro Ko
mitetas, — laikėsi visos parti
nės konferencijos. Delegatų į 
^važiavimą rinkimai visose 
partinėse organizacijose vyko 

jsutTpkamai su TSKP įstatais, 
slaptu \balsavimu. Visi delega
tai gavo reikiamą balsų skai-

Iškviso išrinkti 879 delega
tai, iš to skaičiaus — 789 su 
sprendžiamojo balso teise ir 
90 su patariamojo balso teise. 
Mandatų komisija pripažįsta 
galiojančiais visų išrinktų į 
Lietuvos Komunistų partijos 
XV suvažiavimą delegatų įga
liojimus.

Didesnės partinės organiza
cijos atsiuntė į suvažiavimą 
atitinkami daugiau atstovų: 
Vilniaus miesto — 197 dele
gatus, Kauno miesto — 97, 
Klaipėdos miesto — 62. Nuo 
Kapsuko rajono partinės or
ganizacijos į suvažiavimą iš
rinktas 21 delegatas. Kėdai
nių rajono — 19, Ukmergės 
ir Kauno rajonų — po 17 de
legatų. \

Suvažiavimo delegatų tarpe 
yra 210 moterų, kas sudaro 
23.9 procento. 484 delegatai, 
arba 55: procentai bendro 
skaičiaus, : išrinkti į Lietuvos 
KP suvažiavimą pirmą kartą.

Suvažiavime dalyvauja 775 
delegatai sti sprendžiamojo 
balso teise/ 90 —- su pataria
mojo balso teise. Dėl pateisi
namų priežasčių nedalyvauja 
14 delegatų.;, , ■

Delegatų sii 'Sprendžiamojo 
balso teise amžių apibūdina 
šie duomenys nuo 20 iki 25 
metų —’ 7 žmonės, nuo 26 iki 
30 metų — 59 žmonės, nuo 31 
iki 40 metų —- 373 žmonės, 
nuo 41 iki 50 metų — 234 
žmonės, nuo 5t iki 60 metų— 
92 žmonės ir nuo 60 metų ir 
vyresni — 24 žmonės.

Pagal partinį stažą: iki 1917 
metų — 2 žmonės, nuo 1917 
metų — 2 žmonės, nuo 1918 
iki 1930 metų — 18 žmonių, 
nuo 1931 iki 1940 metų — 40 
žmonių, nuo 1941 iki 1951 
metų — 248 žmonės, nuo 19- 
52 iki 1959 metų — 269 žmo
nės ir nuo 1960 m. ir vėliau— 
210 žmonių.

\LKP XV suvažiavimo dele
gatų nacionalinė sudėtis ryš
kiai atspindi TSRS tautų vie
nybę ir tvirtą draugystę. Lie
tuvos Komunistų partijos išti
kimybę lenininiams interna
cionalizmo principams. Suva-* 
žiavimo delegatais išrinkti 
621 lietuvis, 151 rusas, 40 uk
rainiečių, 25 lenkai, 20 balta
rusių. Kitų tautybių išrinkti
22 žmonės. •

244 delegatai dirba pramo
nėje, transporte, statyboje ir 
ryšiuose, 203 L- žemės ūkyje. 
,Delegatų tarpe — 64 eiliniai 
kolūkiečiai, tarybinių ūkių 
darbininkai, brigadininkai ir 
fermų vedėjai, 66 tarybinių 
ūkių, valstybinių ūkių direk
toriai ir kolūkių pirmininkai,
23 žemės ūkio specialistai. 
Partinės organizacijos atsiun
tė į suvažiavimą 52 mokslo, 
kultūros, literatūros, meno 
darbuotojus, 29 švietimo it 14 
sveikatos apsaugos atstovų.

Suvažiavimo delegatų išsila
vinimą apibūdink šie duome
nys: 454 delegatai turi aukš
tąjį išsilavinimą, jų tarpe 307 
žmones—liaudies ūkio ir kul
tūros specialistai. 77 delega
tai turi neužbaigtą aukštąjį, 
166 — vidurinį, jų tarpe 119 
vidurinį specialųjį išsilavini
mą. 139 delegatai turi pafti- 
nbpoHtinį išsifftvinimą.

Delegatų tafpe yra 8 moks
lų daktarai ir 16 mokslų kan
didatų, 9 TSRS ir Lietuvos T- 
SR Mokslų akademijų akade
mikai ir nariki koresponden
tai, 12 Lenininės it valstybi
nių preinijų ląutefltų, Ž5 de^ 

legatams suteikti įvairių liau
dies ūkio sričių, mokslo ir kul
tūros nusipelniusių veikėjų 
vardai.

Suvažiavimo delegatų tarpe 
— 203 Didžiojo Tėvynės karo 
dalyviai, \53 buvę partizanai, 
61 revoliucinio judėjimo bur
žuazijos valdymo metais Lie
tuvoje dalyvis. 553 delegatai, 
arba 62.9 procento, apdova
noti TSRS ordinais ir meda
liais. Delegatų tarpe — 9 Ta
rybų Sąjungos Didvyriai ir 20 
Socialistinio Darbo Didvyrių.

APIE V. KRAVČENKAS 
IR JAM PANAŠIUS

Vilniaus “Tiesoje” D. Š. 
rašo apie Viktorą Kravčen- 
ką, kuris neseniai Niujorke 
pasidarė galą nusišauda
mas. Skaitome:

Su Viktoru Kravčenka Ame
rikos žvalgyba pasielgė pagal 
principą: mauras savo pada
rė, mauras gali eiti. .. Bet 
maurui nebebuvo kur eiti, tad 
jis paleido sau kulką į kaktą.

Viktoro Kravčenkos istorija 
— pamokanti Tarybų šalies 
išdavikams. Buvęs tarybinės 
užpirkimo misijos bendradar
bis Amerikoje Tėvynės karo 
metais, pardavęs savo vardą, 
kad reakciniai JAV sluoks
niai juo galėtų spekuliuoti an
titarybiniuose šmeižtuose, jis 
nesusilaukė net tariamos šlo
vės. Dorajai visuomenės da
liai aikštėn iškėlus falsifikaci
ją, nuo Kravčenkos atsimetė 
ir buvę jo globėjai.

Panašius likimas Amerikoje 
laukia ir impulevičių, Jankau
skų bei kitų hitlerinių talki
ninkų. Kol jie dar reikalin
gi, tol dėdė Samas numeta Ju
dos sidabrinių ir lietuviškie
siems nacionalistams. Tačiau 
ir tai neišgelbsti jų nuo izo
liacijos, sąžinės graužimo, o 
kai ko net nuo... halucinacijų. 
Nenustebsime, jeigu kuris iš 
jų iškeliaūs paskui ,Kravčen-! 
ką. . . . .

APIE TARPTAUTINĘ 
PARODĄ KANADOJE

“Liaudies Balsas” rašo:
Ateinančiais metais atsibus 

Montreale tarptautinė Kana
dos paroda. Tai bus atžymėsi
mas 100 metų kaip Kanadoje 
susikūrė valstybė — konfede
racija. Parodoje dalyvaus di
džiuma pasaulio valstybių. 
Jau dabar yra užsiregistravu
sių dalyvauti 70 valstybių. 
Kiekviena valstybė statosi ar' 
statysis savo pavilijonus.

Kanada šiai parodai išleis 
21 milijoną dolerių Po Kana
dos seks Tarybų Sąjunga su 
15 milijonų. Ji stato du pavi
lijonus. Tarp pavilijonų bus 
kanalas, per kurį bus tiltas 
žmonėms pereiti. Tiltas vadin
sis “Cosmos Walk”.

Tarybų Sąjunga ruošiasi pa
rodyti, - ką socialistinė valsty
bė atsiekė per 50 metų.

programon įeina baletas, ju- 
domi paveikslai, opera, cho
rai, simfonijos orkestras, šo
kiai, akrobatai, solistai, cir
kas ir t.t.

Tarybų Sąjungos tautinė 
diena bus rugpiūčio 15-tą. 
V’Sį.ečioj vietoj bus Jungtinės 

Amerikos Valstijos, kurios ke
tina išleisti 9 milijonus dole
rių.

LIAUDIES ANSAMBLIUI 
“LIETUVA” 25-RI METAI

A. Vaivutksas praneša iš 
Vilniaus:

Vasario 25 d. Profsąjungų 
rūmuose įvyko valstybinio nu
sipelniusio liaudies ansamblio 
“Lietuva” dvidešimtpenkme- 
čio jubiliejinis koncertas. Va
karo metu buvo paskelbta 
Aukščiausiosios Tarybos pre
zidiumo įsakai, kuriais nusi
pelniusio artisto garbės var
dai suteikti ansamblio artis
tams:

Albinui Palytai, Janinai 
Barti iškienei, Ignūi Brazdei
kiui, Genovaitei Gužaitytei, 
Albertui Ivanauskui, Vladui 
Krupickui, Leonui Raščiaus- 
kui. ir Povilui Samuičiui. An
samblio mėlio vadovui Vladui 
Bartusevičiui suteiktas Lietu
vos TSR husipelhiUsio meno

Apie mokslo ir religijos 
ištakas

Pirmykščio žmogaus porei
kiai nebuvo sudėtingi: sotu, 
nešalta — ir jam jau gerai. 
Tačiau iš lėto, bet atkakliai 
pradėję Reikštis būdinga 
žmogaus savybė, skirianti 
jį nuo gyvulio, — tai troš
kimas sudėtingesnio ir įvai
resnio gyvenimo. Toji sa
vybė, dažnai vadinama re
voliucingumu, vertė įvairin
ti maistą, drabužius, keisti 
gyvenvietę ir pertvarkyti j 
santykius su kitais žmonė- i 
mis. |

Naujas gyvenimo būdas 
padidino žmogaus porei
kius, kurių nebegalėjo pa
tenki H gyvenamoji aplin
ka. T: Ji priežastis, lygiai 
kaip ir žmoguje glūdintis 
žingeidumas, vertė stebėti 
aplinką, rūšiuoti reiškinius 
bei medžiagas pagal jų nau
dingumą ir ieškoti būdų ap
linkai padaryti naudinges
ne. Tokiu būdu prasidėjo 
gamtos tyrimas ir stengi
masis suprasti reiškinių 
priežastis.

Kas buvo suprantama, 
o kas ne

Tolimam mūsų pranokė
jui akmuo, krūmas, medis, 
molio luitas, vandens sro- į 
vėlė, žvėreliai, paukščiai ir 
žuvys atrodė paprastais da
lykais, nes jisai pajėgė juos 
vienaip ar kitaip valdyti ir 
naudoti. Tačiau saulė, mė
nulis, audra, perkūnas, snie
go ar akmenų griūtys kal
nuose, potvyniai, metų lai
kų pasikeitimai, dideli me
džiai bei gyvuliai ir paukš
čiai, lygiai kaip ir gimi
mas, mirtis, ligos, atrodė 
nesuprantamais, kartais gy
vais, b kartais paslaptingų 
gyvų galingų būtybių valdo
mais reiškiniais.

Štai kodėl pirmykščio 
žmogaus sąmonėje gamta 
tarytum perskirta į dvi da
lis: į suprantamą, valdomą 
ir į visiškai nesuprantamą 
ir nesiduodančią valdyti, 
bet labai svarbią ir daug le
miančią žmogaus gyvenime. 
Tuo pačiu atsirado dvi žmo
gaus veiklos kryptys, dabar 
vadinamos mokslu ir religi
ja/

Pirmykštis žmogus leng
vai pastebėjo, kad aštrus 
titnagas yra tinkamesnis 
ginklas, negu apvalus ak
muo. Netrukus žmogus iš
moko gamintis paprasčiau
sius akmeninius įrankius 
bei ginklus, degto molio in
dus. Tokiu 'būdu įgytos 
mokslo žinios vedė į techni
kos sukūrimą.

Mokslo žinios
Gyvulių ir paukščių gy

venimo stebėjimas ir jų pa
žinimas įgalino žmogų lau
kinius gyvulius ir paukš
čius prisijaukinti ir pavers
ti naminiais. Panašiu būdu 
įgytos žinios apie laukinius 
augalus įgalino paversti 
juos naudingais javais. Tos 
rūšies labai paprastos moks
lo žinios sukūrė gyvulinin
kystę ir žemdirbystę.

Pirmykštį žmogų kankino 
įvairūs negalavimai. Ir čia 
jisai iš lėto įgijo žinių apie 
įvairių augalinių, minerali
nių ir ■ gyvulinių medžiagų 
gebėjimą mažinti skausmus, 
gydyti ligas. Taip kūrėsi 
medicina.

Pirmykščiam žmogui at
rodė, kad saulė elgiasi kaip

veikėjo garbės vardas.
Koncerte nuostabiai skam

bėjo dainos, muzika, sukosi 
poros. Jubiliejiniu koncertu 
ansamblis “Lietuva” pradėjo 
meno šventę, kuri truks be
veik mėnesį.

gyva būtybė. Ji atrodė gera 
ir labai galinga, jos nieku 
nepaveiksi. Bet kodėl ji ry
tais keliasi, dieną tartum 
šypsosi, o vakare eina gul
ti — buvo nesuprantama. 
Panašiai galvodavo pir
mykštis žmogus, stebėda
mas audrą, upių potvynius, 
perkūno išdaigas ir kitus 
galingus gamtos reiškinius. 
Žmogaus neišmanymas ver
tė šiuos reiškinius laikyti 
gyvais, mėginti juos pa
pirkti aukomis.

Sąvoka apie dievus
Šių reiškinių suasmenini

mas ir nuvedė į pirmykščių 
dievų sąvokos atsiradimą. 
O tai ir buvo paprasčiausia 
religija. Kadangi pajūrio, 
sausumos, paupių, miškų ir 
kalnų gyventojai gyveno 
skirtingomis aplinkybėmis, 
tai ir jų sugalvoti dievai 
buvo nevienodi.

Pirmykščių religijų mė
ginimai būrimais, maldomis 
ir aukomis reiškinius apval
dyti ne tik nepasiekė tiks
lo, bet sudarė sąlygas ant
gamtinio pasaulio sąvokai 
atsirasti. Iš lėto pasklido ti
kėjimas, kad antgamtinis 
pasaulis (dievas, dvasia) 
sutvėręs ir valdąs gamtą. 
Tokiu būdu religija visiškai 
atsiskyrė nuo mokslo. Moks
lui liko gamtos reiškinių 
tyrimas, su laiku nuvedęs į 
apvaldymą daugelio net la
bai sudėtingų reiškinių, o 
religijai teko išgalvotas, 
objektyviai nesuvokiamas 
pasaulis-, kuriuo rūpinima
sis jokios naudos žmogui 
duoti negalėjo, bet tapo ga
lingu įrankiu išnaudotojų 
rankose.

Smegenų veiklos, kvėpa
vimo, sapno, mirties ir kai 
kurių .kitų reiškinių nesu
pratimas pagimdė religiniri- 
ku pasakas apie nemarią 
sielą. Tos pasakėlės malo
nios savo viliojančiais pa
žadais pomirtiniame gyve
nime, bet jos baisios tuo, 
kad sukausto žemišką 
(mokslo, technikos ir t. t.) 
veiklą, vedančią pažangos 
keliu.

Susikirtimas, kova
Mokslas ir religija, toli

moje praeityje atsiradę dėl 
tų pačių priežasčių, nuolat 
tolo vienas nuo kito. Gau
sėjo mokslo žinios. O moks
las nuolat keičia mūsų pa
žiūras į gamtą ir leidžia už
kariauti naujas gamtos sri
tis. Tai pažanga. Religija, 
atitrūkusi nuo gamtos reiš
kinių ir įsikibusi į tariamą
jį, nesuvokiamą, išgalvotą 
antgamtinį pasaulį, negali 
vystytis ir nesivysto. Reli
gijos pagrindas—dievo, sie
los, pomirtinio gyvenimo 
vaizdiniai — išlieka tie pa
tys, kinta tik apeigų pavi
dalai, nes tai daryti priver
čia mokslo laimėjimai.

Išsiaiškinę r e 1 i g i j o s ir 
mokslo esmę, galime tvir
tinti, kad nei mokslas reika
lingas religijai, nei religija 
mokslui, nes jie nieko vie
nas kitam duoti negali. Vie
nam jų rūpi gamtos reiški
niai, o kitam — išgalvotos 
pasakėlės.

Tai rodo, kad nėra ką daug 
kalbėti apie mokslo ir re
ligijos nesutaiko m u m ą ar 
sutaikomumą. Argi galima 
ginčytis dėl pasakėlių ne- 
sutaikomumo ar sutaikomų- 
mo su tikrove? Pasakos, 
nors ir labai gražios, lieka 
tik pasakomis. Jos nepa
aiškina ir nepakeičia tikro
vės, o jomis patikėjus, su* 
klystama. Religija ir yra 
tas klaidintojas.

Prof. K* Daukšas
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A. B. Salietis

Amerikos Komunistų Partija naujai išdėsto 
savo siekius ir uždavinius

(Kelios pastabos apie tos partijos naujosios 
programos projektą)

(Pabaiga)
Apie reformas ir už jas 

kovą
Komunistų Partija yra 

darbo liaudies revoliucine 
partija. Tai reiškia, kad ji 
siekia naujos, socialistinės 
santvarkos, kad ji darbuo
jasi už kapitalizmo pakeiti
mą socializmu. Bet Komu
nistų Partija taip pat yra 
nūdienių kovų už opiausius 
ir greičiausius liaudies po
reikius partija. Taigi jinai 
ir savo programoje pasisa
ko už tam tikras reformas 
dar šioje santvarkoje.

Ji nurodo, kad plati ma
sinė liaudies partija, apie 
kurią pirmiau buvo kalba
ma, turės aiškiai pasisa
kyti už pravedimą svarbių 
reformų ir budėti, kad tos; 
laimėtos reformos nebūtų 
kaip nors palaipsniui vėl iš
plėšiamos iš liaudies rankų. 
Ypatingos svarbos turi būti 
priduodama tokioms refor
moms, kurios pakeičia vi
suomenėje jėgų santykį, ku
rios sustiprina darbininkų 
klasės, negrų liaudies ir jų 
talkininkų poziciją nenu
trūkstamame konteste su 
monopolijomis. “Mes, tuo 
būdu,” sako projektas, “pa
brėžiame siekimą tų refor
mų. kurios silpnina mono
polijų kontrolę ir sėkmin
gai sustiprina ir praplečia 
liaudies demokratines jė
gas.”

Iš šio reformų pobūdžio 
apibūdinimo išplaukia rei
kalavimai. Komunistei siū
lo reikalauti, kad darbinin
kai turėtų tiesioginį balsą 
gamyboje, kas liečia tech
nologijos vystymą, darbo 
sąlygų nustatymą, darbi
ninku algas, mažinimą dar
bininkų skaičiaus įmonėse 
ir t. t.

Reikia kovoti, kad val- 
kad būtų sunacionalizuotos- 
suvisuomenintos visuome
ninio vartojimo priemonės, 
kaip tai: elektra, dujos, 
transportacija, ir naujos 
pramonės, kurias pagimdo 
mokslo laimėjimai, kaip tai: 
atominė energija, elektroni
ka, raketos, lėktuvai ir t. t.

Reikia kovoti, akd val
džios kontrolėje pasiliktų 
mūsų gamtiniai turtai: ži
balo, vandens šaltiniai, miš
kai ir t. t.

Reikia reikalauti mokes
čių reformos, kad didžioji 
mokesčių našta gultų ant. 
korporacinio ir privatinio 
turto.

Tai vienos rūšies refor
mos, už kurias reikia ko
voti. Kitos rūšies svarbios 
reformos siejasi su praplė
timu ir sustiprinimu demo
kratijos. Čionai įeina rei
kalavimas, kad būtų pilnuti
nai atsteigtos ir išlaikomos 
visos Konstitucijos Pirmo
jo Pataisymo garantijos: 
sąžinės, žodžio, susirinki
mų, organizavimosi ir t. t. 
laisvės. Turi būti nušluoti 
reakciniai McCa r r a n o ir 
Smitho aktai. Turi būti pa
šalinti visi trukdymai ma
žosioms partijoms laisvai 
dalyvauti rinkimuose ir vi
same gyvenime; turi būti 
atšaukti ir panaikinti viso
kie suvaržymai prieš Ko
munistų Partiją ir t. t.

Kita reformų rūšis siejasi 
su medžiaginės ir kultūri

nės liaudies būklės pageri
nimu. Čionai įeina reikala
vimas, kad valstybė pilnu
tinai visiems garantuotų 
darbus, pilną pragyvenimą 
nedarbo, atveju, nuo lopšio 
iki karsto socialinę ap- 
draudą, į kurią įeina ir me
dicininis aptarnavimas vi
siems amerikiečiams. Čia 
įeina reikalavimas, kad vi
siems būtų prieinama apš- 
vieta ir mokslas, reikalavi
mas, kad būtų iššluoti iš 
mūsų miestų lūšnynai ir 
getai.

Savo programoje komu
nistai sako, kad visi šitie 
reikalavimai, visos šios ko
vos tvirtai siejasi su ko
va už taiką, už baigimą 
šaltojo karo ir už taikų su
gyvenimą. Tačiau kovo
jant už tuos poreikius ir 
reikalavimus, reikia žinoti, 
kad galutinai išspręsti tas 
visas, problemas bus galima 
tiktai pakeitimu kapitaliz
mo socializmu.

Jie nurodo, kad kova už 
reformas ir kova už naują 
santvarką nepriešta r a u j a 
viena kitai. Jie griežtai at
meta tuos, kurie tituluojasi 
kairesniais už komunistus 
ir atmeta visokias refor
mas, kurie skelbia filosofi
ją jog “juo blogiau, tuo 
geriau,” nes tuo greičiau 
kapitalizmas sugrius ir pa
tekės socializmo saulė! Jie 
sako: “Kelią į socializmą 
mes matome demokratinėse 
kovose už išsprendimą to
kių problemų, kurių spren
dimo negalima atidėlioti, 
prieš kurias negalima už
simerkti. Mūsų suprati
mu, socializmo neg a 1 i m a 
dirbtinai užkarti arba įves
ti kokiu nors labai gudriu 
išgalvojimu. Amerikos liau
dis prieis išvados, kad so
cializmas atstovauja jų ge
riausioms viltimp, ne vien 
tik per argumentus, bet 
per patyrimus bespren
džiant gyvenimo iškeltas 
problemas.”

Kodėl socializmas?
Ketvirtasis pro g r a m o s 

projekto skyrius pavadin
tas: “Socialistinis tikslas.” 
Jame klausiama, kodėl rei
kia socializmo, kodėl socia
lizmas yra neišvengiama 
busimoji Amerikoje sociali
nė santvarka, ir duoda iš
samų atsakymą.

“Socializmas,” sako ko
munistai, “nėra pats savai
me tikslas, bet tiktai isto
rinė priemonė pasiekimui 
socialiniu tikslų, kuriais 
mes dalijamės su dauguma 
amerikiečių.”

Tai kokie gi tie socialiniai 
tikslai? Pirmas, pasaulinė 
taika ir pašalinimas termo
branduolinio karo grėsmės; 
antras, gyvenimas be išnau
dojimo, — šviesus, praban
gus gy v e n i m a s visiems: 
trečias, laisvė ir pilnutinę 
visiems lygvbė. Ivgybė visa
me kame: ketvirtas, atgai
vinimas ir praplėtimas de
mokratijos. paša 1 i n i m a s 
korporacinio elito viešpata
vimo. sukūrimas tikrai hu
maniškos ir racionališkos 
visuomenės, “kurioje galės 
pilnutinai klestėti žmogaus 
asmenvbė.”

Socializmo ekonominiai 
pagrindai, jie sako, remia
si dviem principais; būtent: 
pirmas, visuomenine nuo

savybe ir k o n t r o 1 e visų 
svarbiausių pramonės šakų, 
finansų ir skirstymo siste
mos, ir, antras, moksliniu 
demokratiniu planingumu.

Demokratiniu keliu
Šio skyriaus svarbiausias 

punktas bene bus komunis
tų pasisakymas, kaip jie ti
kisi arba mojasi tą socia
listinį tikslą pasiekti, priei
ti socializmo, juo pakeisti 
kapitalizmą ir t. t.

To viso pravedimui bei 
įvykdymui gyvenime reikia 
valdžios, kuriai tas rūpėtų. 
Bet kaip pasiekti tokios val
džios, kuri atstovautų ne 
kapitalistų, ne kapitalisti
nių monopolijų, bet liau
dies interesams?

“Mes tikime,” jie sako, 
“kad tokios valdžios gali
ma pasiekti demokratinė
mis priemonėmis. Dar dau
giau: mes tikime, kad de
mokratinės priemonės yra 
ne tik pageidaujamos, bet 
būtinai reikalingos, šalyje, 
kur, vienoje pusėje, mono
polijos yra tokia jėga ir 
kur, kitoje nusėje, demo
kratinio valdymosi tradici
ja taip giliai suleidus šak
nis, mums atrodo klaidinga 
tikėtis, kad ta monopoliių 
viepatavimą galima nugalė
ti ir revoliuciniai visuome
nę pertvarkyti be daugu
mos žmonių pritarimo ir 
dalyvavimo. Tokios apim
ties pakeitimas galimas pa
siekti tiktai tikrai demokra
tiniu įtraukimu plačiausių 
Amerikos darbo liaudies 
masių energijos ir kūrybi
nio pajėgumo į darbą.

Mes tikime, kad šitą de
mokratinę transformaciją 
galima pasiekti konstituci
niu procesu ir konstituci
niai sukurtomis įstaigomis. 
Mūs Kon s t i t u c i j a turi 
punktus, ypač jos pataisy
muose, kurie leidžia demo
kratinei daugumai praves
ti pagrindiniausius pakei
timus ekonominėje ir socia
linėje santvarkoje, ir pačio
je Konstitucijoje.”

Tiktai reikia, tokiu būdu, 
laimėti šiems tikslams 
Amerikos žmonių daugumą. 
Ir komunistai, žinoma, moja- 
si tokią daugumą anksčiau 
ar vėliau socializmui laimė
ti. O iš socializmo plaips- 
niui bus pereita į komu
nizmą. ”

Toliau šiame skyriuje pa
rodoma, kaip ir ką tuojau 
padarytu Amerikos socialis
tinė valdžia. Pildydama 
daugumos gyventojų valią 
ir troškimus, jinai ivvkdytų 
nakeitimą kapitalizmo so
cializmu.

Ar socializmas galimas ir 
praktiškas? Tain: galimas 
ir praktiškas. Puikų pa
vyzdi, sako komunistų pro
grama, mums suteikia jau 
beveik pusšimčio metų so
cialistinės Tarybų Sąjungos 
egzistavimas. Jau puikiai 
irodvta, kad socializmas 
yra daug daug pranašesnė 
socialinė santvarka už ka
pitalistinę santvarką. Ne
bereikia spėlioti ir abejoti. 
Gyvenime įrodyta ir patvir
tinta.

Santykiai su kitomis 
grupuotėmis

Penktasis siūlomos pro
gramos skyrius kalba apie

LAISVfi

komunistų santykius su ki
tomis socialinėmis bei poli
tinėmis grupuotėmis. Ko
munistai, nurodoma, netu
ri jokių atskirų nuo darbi
ninkų klasės ir Amerikos 
liaudies daugumos intere
sų. Jie gerbia visų liau
diškų organizacijų nepri
klausomybę ir autonomiją. 
Jie siekia bendradarbiauti 
su jomis visomis. Komunis
tai ypatingo dėmesio krei
pia į pažangiąsias grupes 
ir organizacijas ir siekia 
su jomis bendradarbiavimo. 
Jie darbuojasi už vienybę 
ir susitarimą^su visomis 
pažangiosiomis, kairiosio
mis politinėmis grupėmis.

Komunistai ir religija
Naujojoje prog r a m o j e 

randame trumpą,- bet labai 
įdomų pasisakymą tikėjimo 
klausimu. Sakoma:

“Religijos klausimu mes 
vadovaujamės šiais princi
pais:

1. Mes esame priešingi 
bandymams sukurti tarp 
žmonių pasidalijimą ir ant
agonizmą pagal religijas. 
Todėl mūsų Partija suside
da iš tikinčiųjų ir netikin
čiųjų. Kas mūsų gretas 
vienija, tai bendras socia- 
linis-politinis požiūris.

2. Marksistai filosofiškai 
nesutinka su religijos virš- 
gamtiškais. mistikiniais ele- 

! mentais. Nežiūrint to, mes 
pripažįstame visos eilės re
ligijų daug pozityviškų, hu
maniškų vertybių etiškuose 
ir morališkuose mokymuo
se. Mes sveikiname vis di
dėjančius socialiniai nusi
teikusių religingų asmenų 
bei grupių bandymus pa
naudoti savo tikėjimų pozi- 
tyviškus mokymus kovoms 
už geresni gyvenimą čia že
mėje. Puikiausias mūsų lai
kų reiškinys yra vis beau
gantis visų tikėjimų dvasi
ninkų įsitraukimas, dažnai 
net pirmosiose gretose, į 
kovas už civilines teises, už 
taika, už civilines laisves ir 
už ekonominę gerovę. Vi
soms tokioms pastangoms 

Įmes ištiesiame savo sveiki
nimo, draugiškumo ir soli
darumo ranką.

• 3. Mes pripažistame pa
matinį demokratijos supra
timą, giliai šaknis suleidu- 
sį amerikinėje tradicijoje 
(nors labai dažnai sulaužo
mą) : sąžinės laisvės teisę 
(kurion, žinoma, įeina ir 
teisė ateistiniams, kaip ly
giai religi h i a m s įsitikini
mams).

4. Socialistinėse Jungtinė
se Valsti jose sąžinės ir tikė
jimo laisvė bus pilnutinai 
garantuota.

Amerikos komunistų 
tarptautiniai santykiai
Programoje sakoma: 

“Mes, komunistai, esame 
dalis socialinio judė j i m o , 
kuris yra savo apimtimi 
pasaulinio masto.”

Jie griežtai atmeta ir pa
smerkia valdančiųjų klasių 
kultivuojama piktą melą, 
kad “darbininkų klasės in
ternacionalizmas esąs są
mokslas (konspiracija).”

Savo naujojoje programo
je komunistai pasisako už 
draugiška bendradarbiavi
mą su visu šalių komunis
tų ir darbininkų partijo
mis “broliškos lygybės pa
grindais.” Jie remia tarp 
ivairių tokių partijų pasi
tarimus-tuo pačiu lygybės 
ir viena kitos gerbimo pa
grindu. Jie griežtai prie
šingi vienos partijos kiši- 
muisi į kitos partijos rei
kalus frakciniais sumeti
mais. ' Jie pareiškia:

“Mes už pilnutinę kiek

vienos partijos nepriklau
somybę ir autonomiją; mes 
pareiškiame, kad mums pil
domi tiktai mūsų pačių nu
tarimai.”

Jie sako:
“Mes esame įsitikinę, kad 

savo brolišku solidarumu su 
darbininkų klasės ir pažan
giosiomis visų kraštų jėgo
mis mes tarnaujame geriau- 
siems Amerikos darbininkų 
klasės ir liaudies intere
sams.”
Kodėl Komunistų Partija’?

• Naujosios programos pro
jektas baigiasi nuodugniu 
apibūdinimu pačios Komu
nistų Partijos. Jį randame 
šeštame ir paskuti n i a m e 
skyriuje “Komunistų Par
tija.”

Tokiai giliai socialiniai 
pakaitai, kokią siūlo komu
nistai, reikalinga revoliuci
nė politinė partija. O to
kia partija gali būti tiktai 
marksizmo-leninizmo parti
ja, būtent: Komunistų Par
tija.

• “Tai revoliucinė partija,” 
sakoma programoje, “kuri 
siekia pamatinės visuome
nės transformacijos, įkūri
mo socializmo. Tai darbi
ninkų klasės partija, nes šių 
dienų visuomenėje ši klasė 
yra revoliucinė klasė. Kaip 
klasių kova būtinai išplau
kia iš kapitalistinio išnau
dojimo, taip būtinai tos ko
vos galutinis tikslas yra 
darbininkų klasei ir jos tal
kininkams laimėti politine 
galią su tikslu panaikinti 
išnaudojimą ir sukurti so- 
socialistinę visuomene. O 
laimėjimui tokios politinės 
galios būtinai reikalinga 
marksistinė - lenininė darbi
ninkų klašės politinė parti
ja.”

O tokia partija, žinoma, 
turi išaugti ir išauga savo 
šalies dirvoje. Taip Ivgiai 
“Jungtiniu Valstijų Komu
nistų Partiją pagimdė mūsų 
pačiu šalies kovos ir isto
rija.”

Kas ją sudaro? Progra
ma atsako:

“Tokia marksistinė par
tija, kokia yra mūsų parti
ja, susideda iš tokių darbi
ninku klasės, taip pat ir iš 
kitų klasių ir socialinių luo
mų narių, kurie pamatė, kad 
socializmas yra istorinė dar
bininku klasės siekimų bū
tinybė.”

Paskutinis projekto saki
nys:

“Kas liečia šią mūsų pro
gramą, tai mes teprašome 
vieno, būtent, kad ji būtų 
diskutuojama ir sprendžia
ma pagl jos pačios vertę.”

Nuotraukoje matome Alytaus rajoninės li
goninės gydytoją Česlovą Jurevičių. Jo 

pavardę Lietuvoje su pagarba mini tūks
tančiai žmonių, č. Jurevičius daro sudė
tingas klausos grąžinimo operacijas, grąžina 

pilnaverčiam gyvenimui dešimtis ligonių.

Lawrence, Mass.
Kovo 7 d. palaidojome 
draugą S. Penkauską

Prie karsto buvo daug 
gražių gėlių. Prieš išveži
mą, paskutiniam at
sisveikinimui susirinko pa
žangieji lietuviai' iš Ha- 
verhillio, South Bostono, 
Norwoodo, Lowelio ir Law- 
renčio. Išlydint į kapines 
Elizabieta Repshis pasakė 
kalbelę, kuri skambėjo 
taip:

Mirė veikėjas, nepavar
gęs. Jį liga pakirto. Veikė 
iki jo gyvybė kaip ledas su
tirpo. Mirė nesulaukęs, ka
da šią tamsiąją žemę saulė 
apšvies, kada sutirps apga- 
vybės ledai, kada meilus su
tikimas ant žemės žydės 
tarp pasaulio margiausių 
tautų, ir mokslo šviesybė 
lyg saulė žibės tarp žemės 
grožybės žiedų.

Draugai tave į kapines 
palydėjo, tavo neužbaigtus 
darbus tęsti prižadėjo.

Palikai liūdėti ją vieną. 
Sunku jai bus. Daug dienų 
ir naktų prabėgs, pakol ji 
pajėgs save nusiraminti.
Paguldysime tave šioj šal

toje žemelėje. Daugiau tau 
nebereikės klausytis tų 
liūdnų žinių apie skerdy
nes, išnaudojimą ir paver
gimą darbininkų klasės, ku
rioje tu per visą gyvenimą 
dirbai.

Kapinėse J. Petruškevi
čius pasakė ilgoką kalbą ir 
nutraukė krutamus paveik
slus, kai palydovai iš eilės 
ėjo ir dėjo po raudoną gėlę 
ant karsto.

Visi dalyviai buvo pakvie
sti susirinkti į Lietuvių 
Klubo svetainę. Visi buvo 
maloniai priimti ir pavai
šinti.

S. Penkauskas turėjo bro
lį Amerikoje, kuris senokai 
mirė, ir vieną pusbrolį, ku
ris dar yra gyvas.

Lietuvoje liko brolis ir 
sesuo. S. Penkauskas.atvy- 
ko Amerikon 1913 m. Ir 19- 
20 vedė Sofia Blazaitę, su 
kuria išgyveno iki mirties.

Velionis buvo pažangus 
žmogus, priklausė prie visų 
pažangiųjų organizacijų ir 
veikė kiek tik jo jėgos pa
velijo.

Skaitė visą progresyviš- 
ką literatūrą ir užrašinėjo 
laikraščius ne tik Ameriko
je, bet ir Lietuvoje savo gi
minėms ir draugams.

Gaila, kad toks veiklus 
draugas išsiskyrė iš gyvų
jų.

Rep.

psl. 3

Baltimore, Md.
Vasario 5 d. konservaty- 

viškų žydų sinagoga Balti
nio rėš priemiestyje rengėsi 
prie didelio istorinio ap- 
vaikščiojimo žydų bėgimo 
iš Egipto nevalios. Penkta
dienio naktį prieš apvaikš- 
čiojimą Amerikos Nacių 
partija ant sinagogos sienų 
raudonais dažais ištepė du 
obalsius: “Žydai yra komu
nistai” ir “Duoti nigeriams 
lygias teises yra šlykštu”.

Mėnesis atgal miesto sei
melio atstovai sušaukė ma
sinį susirinkimą, kad publi
ka paremtų išleidimą įsta
tymo, kuris reikalautų, kad 
visiems būtų leista lygiomis 
teisėmis laisvai pirkti .ir 
nomuoti namus. Susirinki
me kalbėjo kardinolas She- 
han už tokio įstatymo išlei
dimą.

Nuo šio susirinkimo “įdū
ko” apartmentinių namų 
savininkai ir kiti reakcio
nieriai. K.K. Klanas vieną 
kryžių sudegino miesto so
de (City Plaza), o kitą prie 
katalikų katedros North 
Charles gatvėje ir ištepė 
svastiką ant žydų sinago
gos. Jonas Balsys

Nashua, N. H.
Mirė Leonas Večkys

Sulaukęs apie 80 metų am
žiaus, kovo 6 dieną, mirė 
Leonas Večkys, gyvenęs po 
num. 160 E. Dunstable Rd. 
Buvo pašarvotas Stanley 
P. Zis šermeninėje, Kings
ley St. Palaidotas kovo 8 
dieną Lietuvių Lai s v o s e 
Kooperatyvo kapinėse. 
Žmonių skaitlingai lankėsi 
šermeninėje ir palydėjo į 
kapines. Nuo kapinių pa
lydovai buvo užkviesti į 
Lietuvių klubo svetainę ir 
čia buvo duoti pietūs.

Leonas atvyko į šią šalį 
prieš 60 metų, dar jaunas 
būdamas. Per keleriu/me- 
tus dirbo Nashua Cotton 
dirbtuvėje, o vėliau įsigijo 
ūkį, laikė karvių, vištų ir 
iš to darėsi pragyvenimą.

Buvo vedęs Moniką Mi- 
zaraitę. Išaugino tris duk
teris, kurios visos jau iš
tekėjusios, turi savo šeimas.

Per pataruosius kelerius 
metu Leonas sunkiai sirgo.

Nuliūdusius paliko žmo- 
Iną, tris įdukras, tris žen
tus, 9 anūkus ir 4 proanū
kius, taipgi seserį A n n ą 
Mizariene, du brolius Lie
tuvoje—Joną ir Juozą — ir 
kitokiu giminių, draugų ir 
draugių.

Velionio žmona, dukros ir 
ju šeimos širdingai dėkoja 
visoms ir visiems už užuo
jautą žodžiu ir laiškais, už 
lankymąsi šermeni nėję ir 
palvdėiimą į kapines.

Reiškiu nuoširdžią užuo
jautą Leono žmonai, duk
roms ir visiems artimie
siems, o Leonui lai būna 
amžina ramybė Lietuvių 
laisvose kapinėse.

M. žiedelis
Mano pastaba: Leonas 

Večkvs kilęs iš Gudeliu kai
mo. netoli Liškiavos. Lietu
voje. Praėjusia vasarą, va
žinėdami Liškiavos apylin
kėje, buvome sustoję Gu
deliu kaime ir šnekėiomės 
su velionio broliu kolūkie
čiu. Amerikoje gyvenda
mas, Leonas visuomet buvo 
pažangus, draugiškas žmo
gus, nuolat skaitydavo laik
raštį “Laisvę.” Tegu jis il
sisi ramiai, o jo žmonai Mo
nikai, dukroms Moncei. Ju
lijai, Felisei ir ju šeimoms, 
taipgi seseriai Onai ir ki
tiems artimiesiems reiškiu 
nuoširdžią užuojautą!

R. Mizara
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Rojus Mizara

Senajame Kaune, Suvalkijoje
(Pabaiga)

Vilkaviškyje irgi ne
turėjome progos ilgėliau 
pabuvoti. Pamatę jų mu
ziejų, pasidairę, naujame 
restorane užkandę pietų, 
skubėjome į Kybartus, kul
tos dienos ankstyvų popietę 
buvo rengiamos mums pra
kalbos.

buvo gražesnė negu 1959 m. 
Kur tik žvelgi, laukai ža
liuoja, javai siūbuoja; gi
raitės, šilai, miškai; ežerai, 
upės upeliai, kalvos kalve
lės. Visa tai sudaro nepa
prasto grožio kompoziciją. 
Ir tik gerai prisižiūrėjęs į 
Lietuvos veidą, žmogus pra
dedi suprasti, kodėl taip su
klestėjo poezija, kodėl nuo
lat skamba dainos, kodėl 
Lietuva—poetų ir daininin
kų šalis!

Prie Lietuvos grožio pri
sideda ir jau tirštas tink
las puikių asfaltuotų kelių, 
kaip kaspinų, išsidraikiusių 
per visą kraštą. Keliautojo 
ūpą kelia ir naujos baltuo
jančios mokyklos, bei kiti 
nauji dideli pastatai, kurių 
apstu per visą šalį.

Lietuva ūpinga ir eže
ringa, tačiau jos upės sa
vo didumu bei sraunumu 
nenustebins tų, kurie “turė
jo reikalo’’ su ^Mississippi, 
su Delaware, su Hudsonu, 
su Connecticut,-x.su -Merri
mack ir kitomis amerikinė
mis upėmis. Bet Lietuvos 
upės turi tai, ko dauguma 
amerikinių upių jau nebe
turi: jos gražios, jų vanduo 
tyras, kaip krištolas, trau
kia link savęs žmogaus akį 
ir širdį.

Kai visa tai apžvelgi, pra
dedi galvoti, pamatai, kokia 
mūsų gimtoji žemė laimin
ga! Ji turi užtenkamai van
dens, tyro, gero gėlo van
dens! Ji neturi aukso ka
syklų, bet turi užtenkamai 
duonos, mėsos, pieno ir van
dens — pačių būtiniausių, 
pačių reikalingiausių žmo
gui dalykų.

Šimtai milijonų žmonių 
šiandien kovoja dėl gėlo 

[ vandens lašo. Ir geologai, 
ir sociologai, ir kitokie 
“ekspertai” nuolat kalba, 
pranašaudami, kad gėlo 
vandens vis mažės, kad jis 
darysis vis brangesnis, kad 
dėl jo tarp kai kurių tautų 
gali tuoj kilti net karai.

Važinėjant ir stebint Lie
tuvą, man ši mintis į galvą 
lindo gal ir dėl to, kad mes,

Sustoję ties trijų aukštų 
pastatu, matome, prie durų 
kabo tamsi lenta su didelė
mis baltomis raidėmis:

L. Prūseikos v. Kybartų 
miesto Kultūros namai
Kybartai daro ypatingą 

vaizdą. Miestas nedidelis, 
bet su didelio miesto veidu. 
Pasigavusios, mielosios ši
tų namų vadovės vedžioja, 
r odinė j a, aiškina mums. 
Skaityklos sieną puošia L. 
Prūseikos portretas ir kai 
kurie plakatai, susiję su jo 
veikla. Bibliotekoje knygų 
daug, užlaikomos jos tvar
kiai, pagarbiai.

Čia pat yra didelė svetai
nė su gera estrada spektak
liams, koncertams, mitin
gams. Čia mes ir turėjome 
prakalbas, susitikome su 
geroku skaičiumi kybartie- 
čių.

Po prakalbų atsisveikino
me su kybartiečiais. O grįž
dami atgal, sustojome Virba
lyje, kur jaunas Albertas 
mokėsi. Ir šeimininkai mus 
pirmiausia veda palei seną 
mūro pastatą, prie kurio 
prikalta balto marmuro len
ta su užrašu:

Čia mokėsi
Albertas Vabalas- 
Leonas Prūseika 

pažangus JAV lietuvių 
rašytojas ir 

visuomenės veikėjas

Taigi čia, šitoje mokyklo
je, mūsų draugas ir veikė
jas ruošėsi gyvenimui! Ši
tame name taip pat yra 
įruoštas kampelis su L. Prū
seikos nuotraukomis, su jo 
palikimu, stropiai mokyto
jų saugojamas ir papildo
mas naujais gautais ekspo
natais.

Virbaliečiai džiau g i a s i, 
kad jiems pastatyta nauja 
vidurine mokykla — visiš
kai moderni, daili — trijų 
aukštų baltuojąs namas. Už 
tai jie dėkingi ir Laurynui 
Kapočiui, nes mano, jog čia 
yra dalis ir jo pastangų.

Susirinko daug mokyto
jų ir moksleivių. Atvyko 
Juliaus Janonio vardo kol
ūkio darbuotojų. Užsimez
gė įdomūs pokalbiai. Kaip 
bematant mus kviečia vaka
rienės, pagamintos pačių 
mokytojų.

Tenka priminti teisėtą vil
kaviškiečių pasididžiavimą, 
kad jų rajonas lietuvių 
tautai davė daugiau žymių 
žmonių,, negu kuris kitas 
rajonas Lietuvoje. Kai jie 
tau pradės skaičiuoti: V. 
Kudirka, V. Kapsukas, Le
onas Prūseika, B. Pranskus- 
Žalionis, ir kt., ir kt., tu tik 
klausykis! Ir jie tai daro 
neperdėdami.

Padėkoję mieliesiems vil
kaviškiečiams už viską, grį
žome į Kauną apie vidur
naktį.
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Antrą kartą man teko 
plačiau pavažinėti ir pasi
dairyti po mūsų gimtąją že
mę. Ji labai graži; nedaug 
tokių šalių, kaip Lietuva. 
Su tuo, spėju, sutiks kiek
vienas* Ir šį kartą ji man 

išvykdami iš Niujorko, pa
likome mieste darželius, ve
jeles, kaip Saharoje nuvy
tusius; palaistyti juos drau
dė, kadangi miestui grėsė 
gėlo vandens stoka. Ne tik 
Niujorko miestui, o ir ryti
nės New Jersey valstijos 
miestams, ir vakarinės Con
necticut valstijos dalies 
miestams. Ir spauda, ir 
radijas nuolat ir nuolat 
šaukė, jog Niujorko mies
tui grūmoja rimtas pavojus 
dėl gėlo vandens stokos ! Ir 
tas pavojus, kai kurie skel
bė, kasmet didės!..

Kaipgi tai Šiaurės Ameri
koje galėjo atsitikti?

Niujorko miestas išsidės
tęs palei didžiulės Hudso- 
no upės žiotis — tai kodėl 
vandens stoka?

Labai paprastai: Hudso- 
no upės ir daugelio kitų 
amerikinių upių vanduo 
užterštas visokiais chemi
kalais, apnuodintas visokio
mis nuodingomis atmato
mis. Gruobonys, kurie visa 
daro tiktai pelnui, o ne ša
lies grožiui, ne žmonių la
bui, kaip gengsteriai, suža
lojo mūsų -upes, vandenis, 
pakeles ir visą šalies vei
dą. Ir šiandien jau rim
tai ima kalbėti Washin
tone, kaip visa tai išgelbė
ti, kol dar ne per vėlu.

Lietuva, padedama bro
liškų tarybinių respublikų, 
labai greitais tempais pra
monė ja: kyla nauji fabri
kai, naujos dirbtuvės, nauji 
kombinatai. Ir manyje ky
la klausimas: ar bus išgel
bėtos Lietuovs upes? Ar 
pramonės augimas nepažeis 
šalies grožio?

Raminuosi, faktinai esu 
įsitikinęs, jog to nebus, nes 
Lietuva yra socialistinė.

Ir aš vis tikiu, jog ir tuo
met, kai Lietuva bus labai 
turtinga, ji savo grožio ne
praras !

Šiandien Tarybų Lietuva 
— žaliuojąs pasauliniame 
žemėlapyje labai gražus ne
didelis taškelis. Tegu ji to- 
kiuo ir būna!..

Jau kuris* laikas Žemaitijos liaudies meistrai įžymesnes 
kultūrinio gyvenimo datas pamini ruošdami tematines paro
das. Liaudies meistrai suruošė tematinę parodą, skirtą Kris
tijono Donelaičio jubiliejui, žemaitės 120-osioms metinėms. 
Klaipėdos kultūros rūmuose atidaryta paroda M. Čiurlionio 
90-osioms gimimo metinėms paminėti. Parodoje eksponuoja
ma apie 90 darbų, kuriuos sukūrė Elena Garnelienė, Aldona 
Jonušienė, Petras Balčiūnas, Eduardas Jonušą ir kiti Žemai
tijos liaudies meistrai.

Nuotraukoje: vienas įdomiausių parodos darbų M. Čiur
lionio medžio portretas, kurio autorius plačiai žinomas liau
dies menininkas Vytautas Majoras;

tAisva ~
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Gintarines Lietuvos padangėj
Šiauliai. Lankėsi JAV pa

buvojęs V. Kapsuko vardo 
universiteto prorek torius 
viceprezidentas Jonas Gri
gonis. Jis plačiai papasa
kojo apie amerikoniškąjį 
gyvenimą, darbininkų padė
tį, plačiai palietė lietuvių 
išeivių gyvenimą ir veiklą. 
Labai šiltai kalbėjo apie pa
žangiųjų ir kitų lietuvių 
vaišes, svetingą sutikimą, 
apie puikųjį “Mildos” teat
rą, “Vilnies” laikraščio re
daktorių Jokūbką ir kt.

Atsakęs į gausius klausi
mus, susirinkusiems parodė 
savo filmuotą filmą iš JAV.

Tokius pokalbius (paskai
tas) turėjo Šiaulių pedago
ginio Instituto studentams, 
televizijos gamyklos darbi
ninkams.

Šiaulių rajonas. Čia išleis
tas plakatas, skirtas Tary
bų valstybės 50-mečiui. Jis 
pavadintas “Jie kovojo dėl 
tarybų valdžios Šiaulių ra
jone.” Plakate yra garsių 
kovotojų nuotraukos, kaip 
K. Požėlos, K. Preikšo, bur
žuazinių nacionalistų nužu
dytos mokytojos Pr. Janku
tės ir kt. Plakatas skir
tas kolūkiams, kultūrinėms 
įstaigoms ir mokykloms.

Vilnius. Lietuvos televi
zijos studi j a, minėdama mū

Mūsų literatūra ir rašytojai
LLD ir bendrai visa JAV 

pažangioji liaudis šiemet 
vėl didžiuojasi naujais lite
ratūros kūriniais, savo di
džiosiomis pastangomis su
kurtais. Mūsų bibliotekos 
vėl pralobo naujų knygų 
gausa.

Nors kai kurie mūsų ra
šytojai, palikę savo miklias 
plunksnas išvyko į negyvė
lių miestą amžinam poilsiui, 
tačiau jie paliko mums ir 
savo brangias mintis, pa
bertas popieriuje, kurios ir 
šiandien su mumis gyvena, 
su mumis kalba.

Skaitant neseniai iš spau
dos išėjusią Leono Prūsei
kos rinktinių straipsnių kny
gą “Publicistiką,” tenka vėl 
susimąstyti apie tą buvusį 
įžymų kultūrnešį Amerikos 
lietuvių išeivijoje. Leonas 
Prūseika ryškiai apibūdina 
pusės šimtmečio lietuvių 
politinio ir kultūrinio gyve
nimo veiklą. Jis nemažai 
kreipia dėmesio į politines 
ir ekonomines problemas ir 
užsieninius svarbesnius 
nuotykius.

Nors aš visuomet buvau 
priešingas leidimui knygų, 
kurių originaliai raštai jau 
tilpo laikraščiuose, tačiau ši 
Prūseikos knyga yra išim
tis—ji niekados nepasens. 
Dar už daugelio metų at
skleidus jos puslapius, bus 
įdomu pasiskaityti apie to
limesnę praeitį.
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Antra knygelė -—“Jaudi
nantys susitikimai/’ para
šyta Ievos MizaNenės, irgi 
įdomi. Skaitosi gerai. Kal
ba graži, visiems supranta
ma.

Autore, paviešėjusi .savo 
tėvų gimtajame krašte, daug 
girdėjo, plačiai susipažino 
su naujai atgimusios Lietu
vos liaudies šiandienine bui
timi, socializmo klestėjimu 
ir su gabiais šalies vairuo
tojais. Autore Amerikoje 
gimusi ir augusi, girdėdavo 
kalbant tik iš savo motinos 
lūpų apie šį gražųjį Pabal
tijo kraštą , o dabar savo 
akimis stebi*’* Ir iš pirmo

sų dramaturgo profesoriaus 
70-ąsias gimimo metines, 
organizavo įdomią laidą. 
Jos metu pasisakė ir dra
maturgo knygos “Dievų 
miškas” herojai mokytojai 
drg. drg. Krikščiūnas ir 
Puskunigis. Jie papasako
jo, kaip su B. Sruoga ken
tėjo fašistų kanclageryje, į 
kurį juos ištrėmė buržuazi
niai nacionalistai ir hitleri
ninkai.

Šiauliai. Televizorių ga
mykloje nuo konvejerio nu
imtas 50,000-asis lietuviškos 
televizijos aparatas. Dabar 
šie aparatai keliauja ir į Lat
viją, Estiją, Baltarusiją ir 
kitas broliškas respublikas. 
O mūsų kaime vis daugiau 
televizorių nusiperka kolū
kiečiai. Jiems tarybinė san
tvarka sudaro visas sąlygas 
naudotis kultūros priemo
nėmis. ’>

Pasvalys. Neat p a ž i n t i 
šiandien Šimonių, Sindriū- 
nų, Medinių kaimų. Jų ri
bose yra “Ramojaus” kolū
kis. Šiais metais bus baig
ti elektrifikuoti paskutiniai 
kolūkiečių kiemai. Kita 
naujovė—per šį kolūkį pra
dės kursuoti antrąja linija 
keleivinės mašinos, kurios 
sujungs su Pasvaliu ir Jo
niškėliu visą kolūkį.

A. Martinionis

karto pamačiusi Lietuvą, ją 
pamilo.

Jinai gėrėjosi žavėjančiu 
gamtos grožiu, o ypatingai 
Dzūkijos saulėtekio žavin
gu rytu. Jinai neslepia sa
vo moteriškos širdies jaut
rumo, dažno susijaudinimo. 
Ištisai visoje knygoje ran
dasi nemažai.gilių psichinių 
emocijų. '

Bendrai suglaudus knygo
je pabertas mintis, tenka 
pripažinti, kad L Mizarienė 
turi rašytojo gabumų.

Su pirmu kūriniu (su 
“Jaudinančiais susitiki 
mais”) ji ledą jau pralaužė 
į tolimesnius literatūrinėje 
kūryboje laimėjimus. Todėl 
ši Mizarienės knygelė netu
rėtų būti pirmutinė ir pas
kutinė. Miklią plunksną rei
kėtų dar įgūdžiau paspaus
ti, nedaleidžiant jai rūdyti.
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Ir kas gi gali nesidomėti 
R. Mizaros ilgais straips
niais, smulkmeniškai ir įdo
miai parašytais iš jo kelio
nės skersai ir išilgai per 
visą Lietuvą? Savo įgytuo
se įspūdžiuose plačiai ir ryš
kiai nušviečia tarybinės 
Lietuvos liaudies būklę ir 
socializmo klestėjimą.

Amerikiečiams, neturėju
siems progos aplankyti sa
vo gimtąjį kraštą, galima 
apsčiai pasisemti teisingų 
žinių iš Mizaros straipsnių 
apie Tarybų Lietuvą. Au
torius nieko neslepia, nieko 
nepadailina, tik taip rašo, 
kaip liaudies gyvenimas 
klostosi, žengdamas į geres
nį, šviesesnį rytojų.

Kiek plačiau pagalvojus 
apie LLD praėjusį pusšimtį 
metų, reikia nariams pasi
didžiuoti, kad jiems per tą 
laikotarpį neteko badauti, 
nei ilgokai pasnikauti dėl li
teratūros trūkumų.

Progresas

Kairas. — Egiptas ir Iz
raelis gaminasi karinių ra
ketų? '

Antra J., kovo (March) 15, 1966

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS ĮGAUSIMAIS
Leonas Josephsonas nenuo

laidūs hitlerimo ir 
makartizmo priešas

Šių 1966 metų vasario 23 
d. New Yorke mirė įžymus 
advokatas Leonas Joseph
sonas, išgyvenęs 6 7 metus 
amžiaus.

Jis buvo Latvijoje gimęs 
ir tik vienerių metų am
žiaus 1900 m. buvo tėvų at
vestas Amerikon.

Baigęs juristo mokslą, Jo
sephsonas savo profesiją 
panaudojo darbo žmonių 
teisėms ginti. Jis nuolat 
gindavo persekiojamus uni- 
jistus streikierius, pažan
giuosius žmones. Jis koope
ravo su Tarptautiniu Dar
bininkų Apsigynimu, gynė 
sufremuotus Gastonijos ne
grus, bedarbius kovotojus.

Hitleriui įsigalėjus Vokie
tijoje, Josephsonas išvyko 
Europon ir ten padėjo va
dovauti antifašistiniam po
grindžiui. Buvo areštuotas 
ir kaltinamas suokalbyje 
nužudyti Hitlerį. Bet jam 
pavyko pasprukti iš hitle
rininkų nagų ir grįžti A- 
merikon.

Prez, Trumanui paskel
bus šaltąjį karą, makartis- 
tai pasimojo visokiais bū
dais persekioti narsiuosius 
anti-fašistinius kovotojus. 
Josephsonas buvo pašauk
tas aiškintis kongresiniam 
anti-amerikinės veiklos ko
mitetui. Kuomet jokios ko
operacijos iš jo negavo, jis 
buvo nuteistas vieniems 
metams kalėjiman. Atbuvęs 
kalėjimo bausmę, Josephso
nas ir vėl pasinėrė veiklon 
prieš makartistus ir viso
kius fašistus, taipgi prieš 
karą Vietname.

Dar jaunas būdamas jis 
jau buvo žymus veikėjas 
Jaunųjų Socialistų Sąjun
goje, vėliau Komunistų par
tijoje. Nemažai parašęs 
straipsnių marksistiniams 
žurnalam “Masses,” “Main
stream” ir kitiems, Jeffer- 
sono mokykloje duodavo 
lekcijas.

Areštai, kalėjimai ir kito
kį persekiojimai, supranta
ma, žymiai pažalojo jo svei
katą. Mirė nuo širdies smū
gio. Mirė neatlaidus reakci
jos persekiojamųjų gynėjas, 
vadinamas “kalinių advo
katu”, nes ir kalėjime bū
damas jis padėjo kai ku
riems kaliniams teismuose 
gintis.

Demonstracijos prieš ikarą 
Vietname kovo 25-26

Visašališkas koordinaci
jos komitetas karui baigti 
Vietname paskelbė, kad ko
vo 25 ir 26 dienomis įvyks 
protesto demonstracijos, a- 
pimančios bent šimtą mies
tų.

Komiteto' pirmininkas Fr. 
Emspak teigia, kad tai gali 
būt dvigubai daugiau de
monstracijose dalyvių, ne
gu buvo 1965 metų spalio 
mėn. įvykusiose demonstra
cijose. Tuomet demonstra
cijos apėmė 93 miestus; jo
se dalyvavo daugiau kaip 
šimtas tūkstančių žmonių.

ženklai rodo, kad Vietna
me karo plėtimas smarkiai 
paveikia vis daugiau ir 
daugiau amerikiečių. Nuo 
spalio mėn. demonstracijų 
susikūrė 200 naujų kovin
gų prieš karą grupių, dau
giau studentų įsitraukė ko
von. Todėl tikimasi kovo 
mėnesio demonstracijose 
daugiau dalyvių.

NewJYorko taikos orga
nizacijos ruošiasi turėti 
prieškarinę eiseną JEifth 
Avė., kur ir.spalio mėnesį 
buvo pravesta eisena. Ki
tur bus šaukiami masiniai 
mitingai.

Tuo pačiu metu bus ruo
šiamos demonstracijos ir 
kitose pasaulio šalyse. De
monstracijų rengimo komi
tetas jau turi konkrečių ži
nių, kad taikos demonstra
cijos įvyks net 30 šalių.

Sentimentą prieš karą 
Vietname parodė New Yor- 
ko prieškariniai kovotojai, 
vasario 23 d. suruošę de
monstraciją prie Waldorf- 
Astoria viešbučio, kuriame 
tuo metu kalbėjo preziden
tas Johnsonas. Dalyvavo 
protesto demonstracijoje 
daugiau, kaip 6,500 žmonių.

Protesto balsai vis dau
giau ir daugiau amerikiečių 
pasiekia, daugiau ir dau
giau jų suinteresuoja kova 
prieš karą Vietname. Kaip 
demonstracijų vadovas Fr. 
Emspak nurodo, spalio mė
nesį tik senatoriai Morse ir 
Gruening pasisakė prieš 
karą Vietname, o dabar vi
sa eilė labai įtakingų sena
torių ir kongresmanų rei
kalauja baigti karą Vietna
me ir eiti prie taikingo su
sitarimo.

Ar gali Amerikos karei
viai visai išnaikinti Vietna
mo liaudį, kovojančią už so
cialinę revoliuciją? Demo
kratiniai nusiteikusi Ame
rikos liaudis padės Vietna
mo liaudžiai laimėti.

Kaip neo-kolonializmas 
įsigali Afrikoje? .

Tuo svarbiu klausimu 
Ganos prezidentas Nkru- 
mah parašė knygą “Neo
colonialism: the Last Stage 
of Imperialism”. Išleido 
New Yorke International 
Publishers. Knyga turi 
304 puslapius, žemėlapius 
ir kitokius braižinius. Tai 
labai įdomi knyga, parašy
ta marksistinėje dvasioje.

Knygoje autorius nurodo, 
kaip naujieji kolonialistai 
bando visokiais gudriais 
manevrais pavaduoti se
nuosius kolonialistus, atsi
kėlusius iš Vakarų Euro
pos. Kuomet vakarinis im
perializmas baigia prarasti 
paskutines kolonijas Afri
koje, negali atsilaikyti prieš 
nacionalinį laisvinimo judė
jimą, neo-kolonistai, kaip 
paskutinė imperializmo at
spara, bando apgavingai 
įsigalėti Afrikoje. Kai kur 
jiems ir pavyksta.

Ganoje pravestas kontr
revoliucinis perversmas pa
rodo, kaip desperatiškai ne
o-kolonistai bando naujai 
susikūrusias nepriklauso
mas ir pusiau priklausomas 
valstybes palaikyti savo 
įtakoje ir su investmentu 
ir kitokia “pagalba” dau
giau pasipelnyti iš liaudies 
išnaudojimo.

Autorius mano, kad ir 
naujieji kolonistai prilips 
liepto galą, kad ir jiems 
teks trauktis iš Afrikos, 
tiek iš Azijos ir iš Lotynų 
Amerikos.

INDONEZIJOJE
Jaakrta.—Militarinis teis

mas nuteisė sušaudyti pul
kininką Untungą, kuris bu
vo Sukamo palociaus ko- 
mandieriumi militaristų pu
čo metu. Sakoma, kad jis 
prie sukilėlių buvo prisidė
jęs.

x.su
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Rusijos carizmas ir 
“ vaduoto j ai”

vergiją yra didvyriški tautų 
istorijos puslapiai. Šitaip 
rašoma ir “Lietuvos TSR 
istorijoje,” ir kitoje mūsų

4ĮF “Vaduotojai kartą pa- 
” skelbė tokį atradimą: nera- 

dę kažkur dr. A. Margerio 
r* pavardės jie žaibiškai pada

rę “autentišką” išvadą, jog 
šis Tarybų Lietuvos bičiulis- 

} “patekęs nemalonėn.” Ka
dangi šį prasimanymą rei

škėjo kaip nors paaiškinti 
jie surado ir “priežastį”-— 

į esą, jis pasidaręs nemielas 
dabartinei Lietuvai todėl, 
kad savo knygoje “150 die
nų Tarybų LiLetuvbje” 
griežtai pasmerkęs carizmą 
ir jo vykdytą politiką Lie
tuvoje.

Keliose eilutėse, kuriose 
sutilpo šis “faktas,” nebuvo 
nė vieno žodžio tiesos, o 
tikslas aiškus: įkalbėti ne-. 
išmanantiems žmonėms, 
kad, esą, Tarybų Lietuvoje 
gerbiamas carizmas, kad 
netgi draudžiama blogai at-i 
siliepti apie carinę Rusiją.

Į

Kadangi, va, šitoks pigių 
pigiausias melas nuolatos 
siūlomas įvairiais būdais 
mūsų tautiečiams, nežinan
tiems nūdienės Lietuvos ir 
neskaitantiems mūsų spau
dos bei literatūros, matyt, 
kai kam būtų naudinga — 

, dėl aiškumo — geriau, su
žinoti tiesą. Tada kitą kar
tą klaidinami žmonės, ra- 
dę panašius plepalus “va- 

' duotojų” spaudoje ar kur 
nors išgirdę, gal būt, jau 
patys tik numos ranka.

Imkime tarybinės “Lietu
vių literatūros istorijos” I 
dalį, kurioje rašoma:

“Rusijos caro valdžia, 
kartu su Austrija ir Prūsi
ja pasidal i n u s i Lenkijos- 
Lietuvos valstybę, turėjo 
reakcingia u s i u n s tikslus.

1 Caro valdžia slopino lietu
vių liaudies masių socialinį 
nacionalinį judėjimą, stabdė 
prancūzų revoliucijos idėjų 
plitimą Lietuvoje, stiprino 
feodalų padėtį. Carizmo 

i politika iš esmės buvo nu
kreipta prieš lietuvių tau
tos kultūrą, prieš lietuvių 
kalbą. Carinė administra
cija visiškai nepaisė naci
onalinių lietuvių tautos in
teresų.”

Atrodo, pasakyta pakan
kamai aiškiai?

Jeigu to maža, galima 
dar keletą citatų pridėti:

“Caro valdžios varoma 
politika kirtosi su Lietuvos 
dvarininkų siekimais atsta
tyti bajorišką Lenkijos-Lie
tuvos valstybę, paliekant jo- 
je neliestus anksčiau buvu- 

’ sius tautinius santykius.
Savo įuožtu kilo lietuvių 
valstiečių ir negausios lie-

* tativių inteligentijos nacio
nalinis sąmoningumas.”

Rašant Apie A. Baran
ausko “Anykščių šilelį,” 
aiškinama:

“Carizmas, carinė biuro
kratija, apiplėšdama Lietu-

* vą ekonomiškai,-šiauriai en
gė lietuvių liaudį ir nacio
naliniu atžvilgiu: varžė jos 
tautines teises, kalbą, savitą

v. gyvenimo būdą, papročius.
Lietuvių tauta, engiama ca
rizmo, tartum pergyveno 
tokį pat likimą, kaip 
poemoje pavaiz duotasis 

? “Anykščių šilelis“: netekusi 
senovėje turėtosios laisvės 
ir nepriklausomybės, ji su- 

t menko, sunyko, jai grėsė 
visiškas išnaikinimas.”

Tos pačios “Lietuvių lite
ratūros istorijos” II daly
je—apie V. Kudirką:

“Rusifikacinę politiką Lie
tuvoje daugiausia vykdė 
įvairūs caro valdininkai, vi-

c.

i

/

sokie “viršininkai.” Toclėl

lOvUi ^1 ixl LU J v III Lio

(mokslinėje bei grožinėje li-
teratūroje.

Kudirkos satyrose pagrin- tojų kūryba, kurioje yra ir 
dinis dėmesys ir kreipiamas žodžiai nukreipti prieš ca- 
į šitų lietuvių liaudies en- rizmą, spausdinama didžiu- 
gėjų paveikslus. Tais pa- liais tiražais, 
veikslais autorius atskleidė 
pačią carizmo vykdomosios 
nacionalinės pries p a u d o s 
esmę.”

Kitur:
<<

Kad carinė priespauda 
buvo didelė engiamų darbo 

i žmonių nelaimė, rašoma ne 
| tik Lietuvoje — taip pat, 
beje, rašo ir rusų istorikai-

Lietuvių spaudos drau- marksistai, kurie carinę 
dimas truko 40, metų ir pa- Rusiją traktuoja kaip tau- 

lietuvių tų kalėjimą, sugriuvus} nuo 
gyveni- ■ socialistinės revvoliu c i j o s 

smūgių, revoliucijos, paskel
busios socialinės ir tautinės 
lygybės, tautų draugystės* 
ir bendradarbiavimo eros 
pradžią, revoliucijos, kurią 
sukėlė ir 1 aimėjo Rusijos' 
liaudis.

Tai tiek—dėl aiškumo— 
apie tarybinio mokslo pa
žiūrą į Rusijos carizmą ir

darė didžiulę žalą 
tautos kultūriniam 
mui.”

Panašių citatų 
čia pateikti begalę, 
labai nori, tas jas pats ran
da. Ir visos jos pabrėžia 
tą pačią mintį: Rusijos ca
rizmo vergija lietuvių tau
tai, kaip ir kitoms tos vals
tybės tautoms, buvo skaudi 
ir pareikalavo didelių ati
ku. c

Todėl kova prieš carinę

galima 
bet kas

A. Čepulis

Ir norėdamas nesugalvosi
Ateistui ir net blaiviau 

galvojančiam tikinčia jam, 
kuris geba bent kritiškiau 
pažvelgti į bažnyčios tarnų 
varomą prekybą dangumi, 
šventųjų malonėmis, ste
buklais yra aišku, kokiais 
nešvariais darbais dvasiš
kiai užsiiminėja. Pervers- 
kime 1938 ir 1939 metais 
Lietuvoje leisto pranciško
nų ordino žurnaliūkščio 
“Pranciškonų pasaulis 
puslapius, ir jis patvirtins 
mūsų žodžius,

Žurnalėlis turėjo skyrelį: 
“Vieša padėka šv. Antanui.” 
Jame žmonės dėkojo šv. An
tanui už įvairias malones ir 
stebuklus. Ir kokių sandė
rių tikintieji su juo nesuda
rydavo. Pacituosime įdo
mesnius.

“Plunge. Pažadėjau šv. 
Antano duonai 10 litų, kad

“Didvyžiai. Prapuolė ma
no didelis katilas. Jokios 
vilties nebuvo^jį rasti. Pa
žadėjau 5 litus šv. Antano 
duonai, ir vagis netikėtai 
buvo susektas.”

“Anykščiai. Buvau sun
kiose sąlygose ir būtinai 
reikėjo kaip nors prasimuš
ti, kad gaučiau tarnybą. 
Ryžausi paklabinti į šven
tąsias širdis ir paprašyti jų 
užtarimo pas gerąjį dan
gaus Tėvelį. Siunčiau no- 
veną vieną po kitos į šv. An
taną, bet visvien kažkodėl 
nebuvau išklausytas. Tada 
supratau, kad malda be ge
rų darbų nėra taip daug 
reikalinga, ir pasižadėjau, 
jei Dievulis išklausytų, pa
aukoti 15 litų šv. Antano 
duonai. Netrukus mano 
malda buvo išklausyta.”

| “Gruzdžiai. Labai pavo-
pagytų kojos riešas, ir ko-, jingai susirgo mano mamy- 
jos skaudėjimas nuostabiai; t§. Gydytojo, pagalba buvo

& dingo.

KAREIVIŠKI BATAI
Buvo sunkūs karo metai, 
Priešas veržėsi rūstus. > 
Tėtis gavo autdmatą 
Ir kareiviškus batus.
Tėtis juos prisimatavo 
Ir į mūši išžygiavo.
Kur jis žengė, kur jis ėjo, 
Jį linksma daina lydėjo:
— Jei nespaudžia kojos batas, 
Daug taiklesnis automatas.
Jeigu šilta būna kojai, 
Daug greičiau karys žygiuoja. 
Jis puikiausiai kelią žino — 
Jis žygiuoja į Berlyną.
Ech, jūs batai, jūs auliniai, 
Apavas tikrai puikus!
Prie Oriolo padais mynė 
Jie ruduosius plėšikus.
Jie keliais ir stepėm ėjo, 
Jie į vakarus skubėjo.
Kad greičiau žygiuotų batai, 
Jiems padėjo automatai.
O kai Baltiją išvydo, 
Jie į vandenis įbrido. 
Ir nuplovė, ir nuvalė ■ 
Dulkės gintaro bangelė.
Vėl į vakarus skubėjo, 
Vėl linksma daina lydėjo:
— Jeigu batai blizga, švarūs, 
Greitai bagsis, vyrai, karas. 
Automate j duoki švino!
Batai žengia į Berlyną.
Ech, jūs batai, jūs auliniai, 
Apavas tikrai puikus!
Ir Berlyne jie sumynė 
Hitlerį ir jo pulkus.
šiandien batai spintoj stovi, 
Brangesni jie už kitus.
Mena žygius, mena šlovę 
Ir rūsčius kovų metus.

P. Gaulė
Iš “Liet. Pionieriaus’*

pavėluota. Kreipiausi į šv. 
Antaną, pažadėjau 10 litų 
auką šv. mišioms nusiųsti. 
Mano mamytės sveikata 
ūmąį ėmė gerėti.”

Ir taip kiekviename 
“Praneiiškonų pasaulio” 
numeryje skelbiami litais 
paremti šv. Antano “ste
buklai.” O Gedunavos kle
bonas Mykolas Lončikas 
meldžia iš šventojo, kad 
jam “pavestos sielos daly
vautų šv. mišiose, ypač 
šventadieniais,” ir, beabejo, 
gausiau aukotų.

• Koks galingas tada buvo 
šventasis Antanas, kol Kre
tingoje buvo pranciškonų 
vienuolynas. Už pinigus jis 
gydė, gaudė vagis, ėjo įvai
rias kitas pareigas. Išnyko 
vienuoliai — pradingo ir 
stebuklai, darbo žmonėms 
nebereik alingos šventoj o 
Antano malonės, nes jas 
sukuria savo rankų darbu.

’ .*
A. Martinionis

Worcester, Mass.
Labai nustebome, kai kovo 

8 d-os dienos vakarą, sugrį
žę iš darbo,. radome “Lais
vės” pirmame puslapyje 
liūdną žinią iš Lawrence, 
Mass., kad mirė Stasys Pen- 
kauskas. Žiūrime į paveiks
lą ir, rodos, žaibas trenkė, 
kad draugo Stasio jau nėra 
mūsų tarpe. Niekas nepra
nešė apie tai, tai negalėjo
me su brangiu draugu pas
kutinį kartą atsisveikinti. 
Labai gaila!

Pažinojau draugą S. Pen- 
kauską mūsų pažangiųjų 
veikloje per apie 40 metų. 
Keletą metų teko LLD VII- 
o s i o s apskrities veikloje 
kartu su juo dalyvauti. Jis 
ėjo kasininko pareigas.

Velionis buvo sumanus, 
širdingas veikėjas-draugas. 
Per tuos desėtkus metų, 
kur tik įvyko svarbūs mū
sų suvažiavimai, didieji pa
žangiečių • piknikai, visada 
matėme draugą Stasį daly
vaujant kartu su mūsų pla
čios apylinkės draugėmis ir 
draugais veikėjais pastan
gose, kad mūsų organizaci
jos ir spauda gyvuotų.

Gaila netekus širdingo 
veikėjo ir draugo. Žinau, 
kad ir Lawrencaus draugai 
ir draugės jo pasiges.

Reiškiu širdingą užuojau
tų jo gyvenimo draugei So
fijai Penkauskienei, jo gi
minėms ir artimiesiems, o 

draugui Stasiui Penkaus- 
kui lai būna lengva žemelė.

J. M. Lukas

Waterbury, Conn.
Nors Tarptautinė moterų 

diena, Kovo 8-oji, jau pra
ėjo, bet mūsų moterys vis 
tiek rengiasi ją paminėti 
kovo 20-ąją dieną.

Minėjimas įvyks J03 Green 
St. , apatinėje salėje 2 vai. 
popiet.

Turėsime dvi kalbėtojas 
iš Brooklyn, N. Y., — drau
ges Ievą Mizarienę ir Nas
tę Buknienę. Jos pasakys 
kalbas apie šių dienų mote
rų padėtį ir veiklą.

Natūraliste M. Svinkūnie
nė žada pademonstruoti val
gį iš daržovių. Ji padarys 
“saladą” tokį, kuris yra rei
kalingas kiekvienam žmo
gui, pavasariui atėjus. Taip
gi ji kalbės apie maistą, ku
ris reikalingas galvai ir 
akims.

Moterys turės ir kitokio 
valgio, užkandžių, ir po kal
bų visi bus skaniai pava- 
šiinti ne vien tik daržovių 
saladu, bet ir kitokiu mais- 

r tU.
Moterys kviečia atsilan

kyti visas moteris ir vyrus 
ne tik iš Waterburio, bet ir'---- -  
iš kitų miestų, kuriuose nė
ra tokių parengimų, — iš 
New Haveno, Torringtono, 
Bristolio, Oakvillės ir Nau- 
gatucko. Išgirsite tai, - ko 
nesate girdėję, ir daug ko 
pasimokysite.

Tik įsitėmykite dieną ir 
laiką ir nepasivėluokite pri
būti laiku.

Reporteris

WATERBURY, CONN.
Mirus

Juozui Petrauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo našlei Onai Petraus
kienei, jos šeimai ir kitiems giminėms ir draugams

J. Vaitonis
K. Krasnickas
V. Jakubonis
G. Svinkūnas

Naujavičienė
M. Ulozienė
Klem Yenkeliūnienė
M. Svinkūnienė

karą Vietname. Bet faktas 
pasilieka faktu, kad jie visi 
yra bendros nuomonės, kad 
karas neturėtų būti plečia
mas.

Bėda, kad mūsų mieste ir 
apylinkėje nėra gana veikė
jų, kad išvystytų platesnį 
judėjimą kovai prieš karą 
Vietname.

Ona Wellus

Philadelphia, Pa.
Mūsų veiklos atspindžiai
Nežiūrint, kad šio miesto 

veikėjus slegia sunki am
žiaus našta, nežiūrint, kad 
ligos ir visoki trūkumai 
juos kamuoja, bet veikimas, 
nors lėtai, stumiasi pirmyn.

Pasižymėkime savo ka
lendoriuje sekmadienį, kovo 
27 dieną. Tą dieną bus ro
domi filmai iš Tarybų Lie
tuvos. Juos rodys brookly-

Prospect, Conn-
Kovo 5 dieną po trumpos 

ligos mirė Juozas Petraus
kas, senasis. Gyveno Cen
ter St., Prospekte. Buvo pa
laidotas kovo 8 dieną Lie
tuvių laisvose kapinėse. Lai
dotuvių direktorius buvo 
John W. Stokes iš Stokes 
Funeral Home.

Nuliūdusius paliko žmo
ną Anną Petrauskienę, 5 
sūnus: Charles, John ir Vic
tor—Prospekte, Clarence— 
Waterbury, Joseph .— Alta
mont, N. Y., ir dukteris 
Mrs. Constance Kalvaitis ir 
Mrs. John Puodžiūnas — 
Prospekte. Taipgi paliko du 
brolius: Matthew Petraus
ką,—Bristol, Conn., ir Pijų 
Petrauską — Prospekte, ir 
tris anūkus ir daug kitų ar
timų giminių ir pažįstamų.

J. Petrauskas buvo gimęs 
ir augęs Lietuvoje ir prieš
daugelį metų atvyko į šią nietis Jonas Grybas. Kas 
šalį ieškoti geresnio gyve-, tik turite meilę savo tėvy
ninio. Bet turėjo pergyven-| nei, atvykite šiuos filmus 
ti visko—šilto ir šalto, kaip, pamatyti.
ir kiti lietuviai ateiviai. Dir-| 
bo jis dirbtuvėse, ūkyje, o 
paskutiniais 50 metų gyve
no savo ūkyje ir darė pra
gyvenimą iš pienininkystės. 
Apie prieš dešimtį metų jau. 
buvo nuo sunkių darbų at- mų rodymo vietą nuvažiuo- 
sistatydinęs ir gyveno su' ti. Važiuodami Broad Stry- 
žmona ir kai kuriais vai-1 tu, pasukite į Stanton Ave. 
kais. Buvo narys Lietuvių ir ja laikykitės iki priva- 
piliečių politinio klubo Wa- žinosite Chelton Avė., kuria

| privažiuosite i k i Wayne,

Filmų rodymas prasidės 2 
valandą. Vėliau, prie už 
kandžių ir kavos, praleisi
me laiką pokalbiaudami.

Nors nesu miesto žinovas, 
bet galiu patarti, kaip į fil-

PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

MANAGER. Self Service Restaurant 
on Sproul Rd., Marple Twp. Seek
ing a young capable personable man 
to train for night Manager with 
bright prospect for promotion to 
Manager. Attractive salary, plus 
commission. Phone MO. 4-7728 

(18-21)

ROOFERS

Shinglers, Asbestos siding, 
new work.

Top wages.
Own equipment.

CL. 9-9590
, (19-21)

INSTALLERS
Chain link fence. Experienced with 

Driver’s license. Steady work. Ap
ply—

2085 E. Boston St., 8 to 2 PM.
GA. 5-7972. (20-22)

MECHANICS &
' MECHANICS HELPERS

For fleet maintenance. All diesel 
units. Good working conditions. Be
nefits. Also tank trailer washers.

Call NI. 4-8600. (20-24)

PLASTIC FABRICATION. Center 
City Plastic firm has opening on 
2nd shift for man to learn plastic 
laminating and coating. Must have 
good mechanical aptitude. Good start
ing rate. Call to arrange interview. 
Mr. McKenna. WA. 3-1900. (20-21)

terburyje.
Juozas Petrauskas buvo 

labai gero būdo ir su visais 
gražiai sugyveno. Buvo 
“Laisvės” skaitytojas per 
daugelį metų ir visuomet 
lankydavosi mūsų parengi
muose — ne tik jis vienas, 
bet su šeimyna.

Reiškiu gilią užuojautą jo 
žmonai, dukterims ir sū
nums jų liūdnoje valandoje, 
o tau, Juozai, lai būna leng
va šios šalies žemelė.

ir čia rasite Alberto Merkio 
namą — 6024 N. Wayne 
Ave.

Kovo 12 dieną įvykęs LLD 
10-os kuopos susirinkimas 
įgaliojo drauges Tureikienę 
ir Žalnieraitienę pasamdyti 
busą važiavimui į “Laisvės” 
naudai rengiamą pikniką 
Baltimorėje.

SURVEYOR—TRANSIT MAN 

Experienced or will train.

Collegeville area.

Meixner Engineers & Surveyors.
275-9531

(18-22)

HELPWANTE

WAITRESS
Experienced on food and cocktails.

Night work.
Good pay. Apply:

GREEN TREES
3300 Arch St., Phila.

(19-22)

Dr—lis

John Bartush, kuris gyve
na Oakville, Conn., serga 
jau apie tris savaites ir ran
dasi Waterburio ligoninėje. 
Daktarai daro ligos prie
žasties tyrimus.

Mary Cipliauskienė irgi 
serga ir yra išvežta į Wa
terburio ligoninę.

Draugai ir pažįstami, ku
rie turite laiko, aplankyki
te jūos, tai jiems bus sma
giau.

Linkiu jiems greitai pa
sveikti ir sugrįžti į savo na
mus.

ŽVEJYBINIŲ TRALERIŲ 
MŪŠIS

Batalija, kurią Vakarų 
spauda < pavadino “mūšių 
ties Olsteriu,” vyko taip, 
kaip senovėje kaudavosi

HOUSEWORK
Sleep in. Thursday and every 

other Sunday off. Cook & lite house
work. Other help. 2 days. Like chil
dren, ages 9, 7, &3. Recent referen
ces. $60 week. MU. 8-8593.

(20-22)

M. Svinkūnienė

Binghamton, N. Y.
Labai reikšminga ir svar

bu, kad iš mūsų miesto ir 
apylinkės miestelių 9 dvasi
ninkai pamatė reikalą pa
reikšti savo nuomonę apie 
Pasaulio bažnyčių Tarybos 
Centrinio Komiteto priimtą 
pareiškimą baigti karą 
Vietname.

Šis tų devynių dvasinin
kų bendras, atvirai pareikš
tas balsas už greitą karo 
baigimą Vietname, tai bu
vo reikšmingas įvykis viso
je gražiojo Binghamtono 
istorijoje. Tad ir nestebė
tina, kad šis jų pareiškimas 
iššaukė didelį žmonių susi
domėjimą: kad jau ir dva
sininkai kovoja prieš karą, 
už taiką pasauliui!
. Tiesa, ne visų šių devynių 
dvasininkų vienodos nuo
monės karo klausimu. Vie
ni mano, kad Šiaurės Viet
namo bombrdavimas turi 
būt visai sulaikytas; kit* 
mano, kad prie pasitarimų 
reikėtų kviesti ir Vietkon- 
go partizanus, ir dar kiti, 
kad reikia ieškoti susitari
mo, kaip greičiau baigti

Kautynės prasidėjo, kai 
septyni Šiaurės Airijos žve
jybiniai traleriai įplaukė į 
Airijos pakrančių vandenis, 
kur buvo apstu silkių. Žve
jai airiai sudraskė tinklus, 
kuriuos pastatė Šiaurės Ai
rijos žvejai, ir pradėjo puo
limą. Priplaukę prie pat 
“priėjo,” jie apmėtė varžo
vus buteliais, anglies ir 
švino gabalais, o vienas tra
leris taranavo “pHešo” lai
vą ir pramušė jo korpuse 
skylę.

Nežinia, kuo būtų pasi
baigusios šios kautynės, jei 
nebūtų įsikišęs Airijos ka
ro laivas. Besibaigiant tre
čiai jūrų mūšio valandai, 
jis visu greičiu priplaukė 
prie karinu žvejų ir paleido 
penkis ketureolius sviedi
nius viršum denių, o paskui 
nulydėjo keturis “priešo” 
laivus į Airijos uostą.

Užuot grįžę su žuvimi, 
žvejai grįžo su mėlynėmis 
ir guzais. •

HOUSEKEEPER. Child care & ge
neral housework, 2 school children. 
Mature, pleasant woman, live in. 
Own room and bath. Pleasant sur
roundings, close .to transportation. 
Main line. $50 per week. Phone MI. 
9-3458. (20-22)

HOUSEKEEPER. Cook. 2 in fam-

ily. Sleep in. 5 days. Girl going to 

Europe, needs replacement. Call — 

LI. 8-0552. (20-21)

HOUSEKEEPER

Cook for 2 adults. Sleep in. 
Own room, bath, TV. Non-smoker.

Thursday and every other
Sunday off.

i References. UH. 7-3191.
(18-22)

COCKTAIL WAITRESS

Over 21
Attractive. Experienced.

Call WA. 2-8543
(18-21)

Washingtx>ftas. — Norve
gija prižadėjo, kad ji veiks, 
idant jos laivai neplauktų 
į Šiaurės Vietnamą.

Pranešimas
WATERBURY, CONN.

LCD Trečiosios Apskrities Komitetui 
Visi LLD Trečios Apskrities val

dybos nariai prašomi dalyvauti ko
vo 20 d. Waterbury, Conn., 103 
Green Lietuvių klubo svetainėje, nes 
ten atsibus LLD 28 kuopos susi
rinkimas. Po susirinkimo bus at
žymėta Tarptautinės Moterų Dienos 
šventė—Kovo Aštuntoji. Taigi ge
ra proga ir mums kartu dalyvauti 
toje fnoterii šventėje ir tuo kartu 
turėsime progą pasitarti $tpie šios 
vasaros parengimus. Praėjusiais 
metais apie tą patį laiką turėjome 
pasitarimą ir viskas išėjo gerai. Tai
gi pasitarkime ir šiemet — padary
kime plahuS. Pribūkite visi komiteto 
nariai. J. Strlžauskas. (21-22)

rr-
Nairobi — Kenija išvarė 

du korespondentus ir ketu
ris socialistinių šalių am
basadų narius.

Paieškojimas
Ieškau savo sesers Onos Račkaus

kaitės (po vyru Bizuga). Jos pas
kutinis žinomas adresas buvo 287 
Lima, Buenos Aires, Argentina. IŠ 
Lietuvos kilus nuo Marijampolės, 
(dabar4 Kapsukas), Kalvarijos Vals
čiaus, Eglėbalių kaimo. Prašau apie 
ją žinančius man pranešti. Iš anks
to tariu ačiū. Jurgis Račkauskas, 
c/o G. R. Lodge House, 12 West 
Ave. N., Hamilton, Ont, Canada.
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Įdoums rašytojo J. Baltušio 
laiškas d-rui A. Petrikai

Vilnius, 1966.III.4 
Mielas ir puikus 
drauge Petriką,

Nuoširdžiai dėkoju už 
laišką ir gerus linkėjimus. 
Man ypač malonu buvo gau
ti jį iš Jūsų, kadangi jau 
seniai nebeturėjau žinių 
apie Jus, apie Jūsų gyve
nimą. O dar malonu ir 
todėl, kad tai pirmas laiš
kas man sugrįžus iš ligoni
nės. Taigi dar kartą ačiū!

Lietuvos rašytojų suva
žiavime aš, deja, negalėjau 
dalyvauti. Sirgau nuo lap
kričio pabaigos iki vasario 
10 dienos. Taigi nuo daug 
ko atitrūkau, daug ko ne
bežinau.

Tačiau ir sirgdamas ligo
ninėj darbo nenutraukiau, 
ir kai klausiate dėl įspūdžių 
iš Amerikos išleidimo, tai 
pasakau dabar, kad kaip 
tik ligoninėj baigiau litera
tūriškai apdoroti ir jau 
įteikiau “Vagos” leidyklai. 
Manau, po keleto mėnesių 
knvga galės pasirodyti.

Novelių rinkini apie mei
lę “Valiu sei reikia Alekso” 
aš ‘ būtinai Jums pasiųsiu, 
ir padarysiu šitai artimiau
siu laiku. Knyga išėjo iš 
spaudos jau pernai, seniai 
ruošiausi pasiųsti artimie
siems draugams j Ameri
ką, net adresus pasidėjau 
po ranka, o neišsiunčiau 
per savo apsileidimą, na, iš 
dalies ir per ligą. Labai 
prašau nerūstauti, ištaisy
siu šitą negerumą.

Vakar ir šiandien vyko 
Lietuvos Komunistų parti
jos XV-asi suvažiavimas. 
Buvo itin idomu pasiklausy
ti, pasidžiaugti, kaip išdu- 

• go mūsų žmonės, kokių 
gražių laimėjimu pasiekta 
Lietuvoje visose jos gyveni
mo srityse. Plačiau nera
šau, nes gausite spaudą, pa
siskaitysite.

Užvakar pal a i d o j o m e 
Kaune profesorių akademi- 
ka P. Mažylį. Labai sun
kiai prislėgė jo mirtis vi
sus, o mane — ypatingai. 
Taip susidėjo aplinkybės, 
kad man begulint Kauno 
klinikinėje ligoninėje atvežė 
ir jį. Jis prieš tai buvo 
dar labai stiprus, darbin
gas. ėjo visas dideles ir at
sakingas savo pareigas, 
kaip Kauno Medicinos ins
tituto katedros vedėjas, 
kaip visuomenininkas. Bet 
taip nelaimingai išėjo žmo
gui, kad neapsižiūrėjęs na
mie sėdo į foteli ir prasėdo 
pro šalį, nukrisdamas ant 
grindų ir susilaužydamas 
sau nugarkaulį. Atvežtas i 
ligoninę buvo dar labai 
smagus, tuoj atsiuntė man 
į palata linkėjimų, kaipo 
kraštiečiui, kadangi abu 
esame kupiškėnai. Bet pas
kui pradėjo silpti. Matyt, 
ir amžius čia p r i s i d ė j o, 
šiaip ar taip, o jau aštuo- 
nias dešimtis užbaigė žmo
gus. Medieįnos pagalba jam 
buvo teikiama pati geriau
sia. buyo specialiai iškvies
ti iš Maskvos įžymiausi 
specialistai, akad e m i k a i, 
kad tiktai dar pakėlus iš 
lovos mūsų miela profeso
rių. Deja, mokslas pasiro
dė bejėgis. Profesorius P. 
Mažylis mirė.
: Manau, nėra būtinumo 
plačiau rašyti apie jį. Jis 
ir taip gerai žinomas vi
siems, tame tarpe ir Ame
rikos pažangiesiems lietu
viams, su kuriais palaikė 
kyšius, kuriuos gerbė ir my
lėjo. Viena pasakysiu: gai-

<» t’ 

la, neregėtai gaila žmogaus! 
Labai šaunu, mielas Drau

ge, kad jau gavote pasą ir 
pagaliau pasirodysite mūsų 
padangėje. Iš anksto pra
šau neaplenkti ir mano na
mų, priimsiu kaip galėsiu, 
pamylėsiu kuo turėsiu, bet 
jau iš visos širdies tai tik
rai. Būsiu labai ir labai lai
mingas susitikti su Jumis, 
pasikalbėti plačiau, išsa
miau. Reiškiu tvirtą viltį, 
kad pamatysiu Jus pas sa
ve, savo kuklioje buveinėje. 
Gegužės 31 dieną jau budė
siu laukdamas Jūsų.

Norėčiau iš širdies pasi
džiaugti dėl Jūsų knygos 
“Apie šventrašti\ erezijas 
ir inkviziciją.” Nors labai 
suvėluotai, tačiau tapo pri
pažinta, kad tai tikrai pui
ki knyga, kas buvo matyti, 
beie. iš karto, vos jai pasi
rodžius. Kiek pamenu, ra
šiau Jums apie tai.

O dabar tariu nuoširdų 
ačiū Jums už brangia dova- 
na-knygą “LLD ir Pažan
gieji Amerikos Lietuviai.” 
Skaičiau nuo pirmo pusla
pio iki paskutinio, nė minu- 
tei neatsitraukdamas. Ši 
knyga man tiesiog atvėrė 
nauia pasaulį, vaizdžiai ir 
turtingai parodė, kiek daug 
pažangiųjų lietuviu padir
bėta Amerikoje skelbiant ir 
platinant pažangųjį žodį, 
progresyvias mintis, huma
nizmą ir tauKumą. O per
skaitęs pagalvojau, kad la
bai reikėtų šita knygą pla
čiau paskleisti Lietuvoje. 
Juk daugeli/ mūsu žmonių 
gana miglotai teisivaizduo- 
ja Jūsų veiklą Amerikoje 
ir . tos veiklos sąlygas. Iš 
knygos jie galėtų ne tik pa
sisemti žinių anie tai. bet ir 
kai ko pasimokyti. Nema
žai pasimokyti, atvirai kal
bant. vnač atsidavimo, pa
siaukojimo, karšto entuzi
azmo.

O dabar pagalvojau per
skaitęs: kiek darbo darbe- 
Ho įdėjai, mielas Drauge, 
kiek rūpesčiu turėjai, kol 
subudavojai šitokia knyga! 
Čia tai tikrai didelis laimė
jimas. Sveikinu iš širdies. 
Didelį ir labai reikalingą 
darba nudirbai, brolau, 
įamžindamas knygoje tuos 
nuikius šviesius žmones, 
kurie tikrai verti tokio įam
žinimo, nušvietei ju nueitą 
kelią, kuri reikėio būtiniau
siai nušviesti. Kaip drau
gas ir kaip literatūros dar
bininkas tariu Jums nuošir
dų ačiū už ta darbą. Drau
ge su tuo tebūnie man leis
ta palinkėti Jums nauių lai
mėjimu. geros sveikatos, 
visokeriopos sėkmės.

Vakar ir šiandien buvau 
sutikęs suvažiavime profe
sorių Kubilių, kuris ne taip 
seniai viešėjo pas jus visus. 
Profesorius labai patenkin
tas kelione, ypač susitiki
mais su pažangiasiais Ame
rikos.. lietuviais. Miela tai 
buvo man išgirsti, kadangi 
ir aš pats tokiuose susitiki
muose išgyvenau daug la
bai gražių ir brangių valan
dėlių.

Prašau perduoti draugiš
kus ir nuoširdžius mano 
sveikinimus Ilzei ir Antanui 
Rimbams, Ievai ir Rojui 
Mizarams, o taip pat vi
siems puikiesiems laisvie- 
čiams.

Lauksiu laiško, o dar la
biau Jūsų pačių Lietuvoje 
atsilankant.

Stipriai apkabinu.
Juozas Baltušis

Iš laiškų
Mielas Drauge Rojau!

Rašau šį kartą iš netikė
tos vietos — iš Maroko se
nosios sostinės Marokėšo. 
Atvykau į Maroką kaip 
Tarybų Sąjungos vyriausy
binės delegacijos vadovas 
ryšium su šio krašto naci
onaline švente — 10-mečiu 
nuo išsivadavimo iš Pran
cūzijos protektorato ir 5- 
mečio nuo karaliaus Hkisei- 
no II įžengimo į sostą.

Po iškilmių, kurios vyko 
senoje sostinėje Fese, kara
liaus kvietimu susipažįsta
me su Maroko valstybe. Jau 

imatėme didžiausią miestą 
Kasablanką su 1 milijonu 
200 tūkstančių gyventojų, 
dabartinę sostinę Rabatą, 
Fesą, atvykome į įdomų 
Marakešą, esantį Atlaso 
kalnų papėdėje. Apžiūrėjo
me irigaciinius įrengimus ir 
hidroel e k t r i n ę ties Beni 
Maldė, fosfatų kasyklas 
ties Kusilga ir k. Jei dar 
išeis laiko pamatysime Tan- 
žer,d uostą ir kai kurias ki
tas vietas.

Dėl šios kelionės man ne
teko šį karta dalyvauti mū
sų respublikiniame parti
jos suvažiavime.

Būk sveikas! Labų dienų 
visiems jūsiškiams!

J. Paleckis 
Marakešas 
1966—III—6

KRISLAI♦
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Tai ir-vėl bus pajudinta že
mė! Kovo 25, ir 26 dienomis 
ruošiamos masinės demonstra
cijos Amerikoje ir visame pa
saulyje prieš Vietnamo karą 
išjudins milijonus žmonių, pa
žadins puoš įsitraukti į taikos 
judėjimą. Už to galingo sąjū
džio pasisekimą didžiausia at- 
sakoi^yb^ krenta ant Ameri
kos žmonių, ant mūsų visų, 
kuriems taiko s reikalas yra 
prie širdies, kurie trokštame, 
kad kraujo liejimas Vietname 
būtų sulaikytas.

štai mums dar vienas įrody
mas, kaip mūsų Amerikos stu
dentija pavargo reakcionierių 
maitinama duona apie komu
nistus ir komunizmą. Ji pati 
nori savo ausimis išgirsti žodį 
iš pačių komunistų lūpų.

Jau buvo rašyta apie tai, 
kokius pasisekimus turi ko
munistų vadas Gus Hali su pa
sirodymais aukštosiose moky
klose. Dabar, štai, Šiaurinės 
Karolinos valstijos universite
to studentai pasikvietė jiems 
pakalbėti įžymųjį komunistų 
veikėją Dr. Herbert Apthe- 
ker, bet universiteto vadai iš
sigando ir uždraudė jam pa
sirodyti. Tai, sakoma, du 
tūkstančiai studentų susirinko 
už universiteto sienų ir klau
sėsi Apthekerio kalbos apie 
komunizmą ir komunistus. Ir, 
pasak “N. Y. Timeso”, kai jis 
baigė kalbėti, ilgai Jį sveikino 
audringi studentų aplodismen
tai !

Tai matote, kas dedasi mū
sų studentijoje.

PIRMAS NEGRAS 
BUS KOLEGIJOS 

PREZIDENTU
New Yorkas. — Negras 

dr. James Allen Colston, iš 
Tennessee valstijos, tapo 
paskirtas prezidentu Bronx 
Community kolegijos. Tai 
pirmas negras eis tokias 
aukštas apšvietos sistemoje 
pareigas New Yorko vals
tijoje.

Washingtonas.—Su vasa
rio pabaiga JAV-ose buvo 
3,158,000 bedarbių, tai ma
žiausia per 12 metų.

Prieš šimtą mėty
Joniškyje atidaryta pra

džios mokykla. Joje kol kas 
mokysis 10 berniukų. Mo
kytojo išlaikymą, jo buto 
nuomą ir valytojos darbą 
apmoka patys tėvai.

Tokiom pat sąlygom pra
džios mokykla atidaryta 
Troškūnuose. Joje pradės 
mokytis 21 mokinys.

Birželio ir liepos mėne
siai Lietuvoje buvo labai 
karšti. Rugpjūtyje oras 
staigiai atšalo. Vilni u j e 
prasidėjo vaikų epidemijos: 
tymai su ąmarkiu viduria
vimu ir difteritas. Medici
nos draugijos, surinktomis 
žiniomis iš 7,500 ligonių mi
rė 1,500. Pasitaikė susirgi
mų dizenterija su aukšta 
temperatūra. Tais atvejais 
mirtingumas siekė 20%.

Lapkričio mėnesio pra
džioje sukako 50 metų, kai 
į Kronštata pirmą kartą at
plaukė garlaivis.

“Vilenskij vestnik” lap
kričio 17 d. pranešė, kad 
valstiečių išlaikomos pra
džios mokyklos atidarytos 
Kovarske (Ukmergės aps.) 
ir Židikiuose (Telšių aps.).

Vilniečiui inžinieriui-me- 
mechanikui R. Berentui už 
kūlimo mašiną, kuri buvo 
pristatyta Peterburgo kon
kursui, įteiktas aukso me
dalis.

Per nuostabiai trumpą 
laiką išnyko visa tasmanų 
gentis, rašo “Vokrug sve- 
ta” 5 t. Kai Tasmanijos sa
los čiabuviai susidūrė su 
“civilizuotais” b a Itaisiais, 
jų skaičius smarkiai ėmė 
mažėti. XIX amžiaus pra
džioje tasmanų buvo 4—5 
tūkst. Tai buvo ramūs, ge
raširdiški žmonės tol, kol 
jie nesusidūrė su baltųjų 
savivaliavimų.

Tasmanijoje buvo įkurta 
britų nusikaltėliu ištrėmi
mo kolonija. Baltajam at
vykėliui nieko nereiškė nu
plauti čiabuviui nosi, ausį, 
pirštą. Už tai bausmė buvo 
menka. Ypač žiauriai su 
čiabuviais buvo elgiamasi 
valdant gubernatoriui De- 
re.. Kai vietiniai gyventojai 
pabandė kovoti už savo 
laisvę, prieš 2,000 beginkliu 
tasmanų buvo pasiusta 5 

tūkst. baltųjų kare i v i ų. 
1835—1845 m. tasmanai at
skirom grunėm buvo per
kelti į Fidžio salas. Tačiau 
tasmanai negalėjo prisitai
kyti prie naujų sąlygų ir 
išmirė.

Belovežo girioje 1865 m. 
gyveno 639 stumbrai. Kad 
jie visiškai n eiš n y k t ų, 
stumbrais buvo rimtai susi
rūpinta. Jiems buvo stato
mos šieno daržinės, paskir
ti girios sargai, stumbrų 
šėrikai ir kiti girios tar
nautojai.

Sako: Bus saugesni 
automobiliai

Washingtonas. — U. S. 
General Service Administ
ration sako, kad 19 6 7 ir 
1968 metų automobiliai jau 
bus saugesni už dabarti
nius.

1965 metais JAV valdžiai 
buvo padaryta 9,542 auto
mobiliai su patobulinimais, 
kurie pasirodė praktiški, 
tai 1968 metų visi nauji au
tomobiliai juos turės.

Tarp eilės pagerinimų bus 
taip įtaisytas vairavimo 
prietaisas, kad automobi
lio nelaimės metu jis ne
daug tepasistumtų į vairuo
tojo krūtinę.

Nnu jorkiečiai, v 
nepamirškit kovo 26 d.

Visi taikos mylėtojai, visi 
trokštantieji, kad karas 
Vietname būtų baigtas, ne
pamirškite, kad š. m. kovo 
26 d., 1:30 v., Niujorke įvyks 
antikarinė eisena; taipgi 
prakalbos Central Parke.

Prasidės nuo 94-osios gat
vės, tarp Fifth ir Madison 
Avenue, Manhattane, ir tę
sis iki Central Park Mall.

Kalbas sakys visa eilė žy
mių kalbėtojų-kovotojų už 
karo baigimą Vietname da
bar, tuojau.

Lietuviai raginami daly
vauti.

Buvo puikus koncertas- 
mitingas

Praėjusį sekmadienį, kaip 
žinia, Niujorke įvyko Lie
tuvių Moterų klubo suruoš
tas mitingas-ko ne e r tas 
Tarptautinei Moters Dienai 
paminėti.

Smulkiai apie šią gražią 
pramogą parašys Moterų 
klubo korespondentė. Mes 
šia proga tegalime tiek pa
sakyti : Mitingui - koncertui 
moteris pirmininkavo. Trys 
moterys sakė kalbas, dvi 
moterys skaitė eilėraščius, 
Moterų choras dainavo, cho
rui ir solistams moteris va
dovavo, moterys rinko au
kas (surinkta šimtas dole
rių išlaidoms padengti), mo
terys pagamino publikai už
kandžių ir moterys viską, o 
viską pačios per visą popie
tę tvarkė.

Tai tikrai buvo Moters 
Diena!

SVEIKINA 
Mieloji Lilija!

Sveikinu tave ir visą 
“Laisvės” personalą iš Mia
mi, Fla. Visiems linkiu ge
ros sveikatos, sėkmės ir 
saulėtų dienų. Su brookly- 
niečiais maudomės daug, o 
Liet. Socialiame Klube ge
rai vaišina, ir galima pasi
šokti prie geros muzikos.

Iki...
Julija Lazauskienė

Išvyksta į Floridą 
pasisvečiuoti

Kovo 17 dieną išvyksta į 
Floridą pasisvečiuoti mūsų 
uoli Lietuvių Moterų Klubo 
narė ir žinoma kaip dekla- 
matorė Magdė Juškienė. Su 
ja kartu vyksta ir jos se
serėčia Marytė Knystau- 
tienė. Jos svečiuosis Mia- 
mio ir St. P e t e r s b u r g o 
miestuose apie. porą, savai- v • cių.

Linkėtina joms laimingos 
kelionės ir linksmo pasisve
čiavimo su mūsų draugais 
ir draugėmis floridiečiais.

Viena iš klubiečių

MIRĖ
Sekmadienį, kovo 13 d., 

mirė sena brooklynietė Kat
rina Stankus, (buvusi Ur
bonienė). Tai buvo labai 
draugiška ir maloni lietu
vaitė.

Pašarvota R a dzevičiaus 
šermeninėje, Havemeyer ir 
Metropolitan Avė. Laidoja
ma bus trečiadienį, kovo 16 
d., prieš pietus.

Žinią telefonu pranešė d. 
Diržuvaitis.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pašto vir
šininke paskyrė Helen S. 
Swotkewicz.

Didelis parengimas 
sekmadieni! fe.

Pietūs ir filmai
Rengia Lietuvių Litera- 

tūr Draugijos 185 kuopa. 
Įvyks jau šį sekmadienį, 
kovo 20 d., “Laisvės” salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park. Pietus valgy
sime lygiai 1 vai., o filmų ro
dymas prasidės 2:30 vai. po 
pietų. O kaina: pietūs ir 
filmai kartu $2,50, vieni fil
mai $1.00.

Visa popietė bus praleis
ta gražiai, kultūriškai.

Rengėjai labai prašo tik 
vieno dalyko: pietus užsisa
kyti iš anksto.

Filmams pamatyti įžangą 
bus galima gauti bile kada 
ir ten pat prie durų.

Širdingai kviečiame skait
lingai atsilankyti.

Rengėjai

Pagerbsime didį dainių 
Julių Janonį

Sekmadienį, balandžio 6 
d., Niujorko lietuviai pa
gerbs proletarinį lietuvių 
poetą Julių Janonį—Vaidy- 
los Ainį, jo 70 gimimo me
tinių proga.

Tai įvyks “Laisvės” salė
je, Ozone Parke. Bus kal
bų, deklamacijų, dainų—so
lo ir choro; bus ir neilgų 
kalbų.

Prašome pasižymėti tą 
datą, kad galėtumėte daly
vauti.

Rengia ALDLD 1-oji kuo
pa.

Buvo išvykusi į 
Washingtoną

Laisvietė Lillian Kava- ‘ 
liauskaitė praėjusią savaitę 
buvo išvykusi dviem die
nom į , Washington, D. C., 
aplankyti savo brolį Frank 
Kavaliauska. Pranas sun
kiai serga, buvo operuotas, 
guli Providence ligoninėje.

Moterų klubo narėms
Trečiadieni, kovo 16 die

ną, įvyks mėnesinis Lietu
vių Moterų klubo narių su
sirinkimas. ’ Jis bus “Lais
vės” salėje, kaip ir visuo
met. Prasidės 7:30 v. vak.

Prašomos visos narės da
lyvauti mitinge.

Valdyba

Lietuvoje mirė Valio 
Bunkaus brolis

Brooklynietis Valys Bun- 
kus gavvo telegramą iš 
Lietuvos, kad ten kovo 9 
d. mirė jo brolis — Juozas 
Bunkus, apie 64 metų am
žiaus. Jis gyveno Papilės 
apylinkėje, Mažeikių rajo
ne. Palaidotas kovo 11 d.

Velionis sirgo per pasta
ruosius dvejus metus. Li
ko nuliūdę žmona Ona, du 
broliai ir sesuo Lietuvoje, 
taipgi trys broliai — Va
lys, Alfonsas ir Pranas — 
Amerikoje.

Liūdesio valandoje “Lais
vės” kolektyvas reiškia mū
sų vajininkui Valiui Bun- 
kui ir žmonai Verutei, 
taip pat ir kitiems artimie
siems, nuoširdžią užuojau
tą.

Washingtonas. — Senato
riai vis spėlioja: ar didini- 
nimas JAV militarinių jėgų 
Vietname iššauks Kiniją į 
karą?

IDS 13 kuopa gražiai 
vajuje pasirodė

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko kovo 2 d. Narių t 
nemažai dalyvavo. B

Iš kuopos valdybos ra- 1 
portų pasirodo, kad nariai g 
gerai mokasi savo mokes
tis, turime du ligonius.

Iš Centro Valdybos ra- f 
porto sužinota, kad LDS 
vajus dabar pagyvėjo, nau^ 
jų narių įrašymas padvigu
bėjo po to, kai buvo vi- C 
siems nariams išsiuntinėti 
laiškai ir informaciniai la
peliai. Tai džiuginantis da
lykas. Centro Valdybos ir 
Seimo delegatų rinkimus 
teks atlikti balandžio ar 
gegužės mėn.

Mūsų kuopa gražiai pasi- . 
rodė vajuje. Jau turi kele
tą naujų narių ir keturi na
riai pasikėlė apdraudą po 
tūkstantį dolerių. Manoma <* 
gauti dar daugiau naujų 
narių.

Centro Valdybos ir Sei- 
mo delegatų rinkimus nu
tarta turėti gegužės mėne
sio kuopos susirinkime. Tai 
bus labai svarbus susirinki
mas. Visi kuopos nariai, 
kuriems tik aplinkybės lei
džia, turėtų susirinkime- 
dalyvauti ir atlikti organi
zacines pareigas. Po susi- 
rinkimo visi dalyviai bus 
pavaišinti. (.

Kalbėta apie kokio nors \ 
parengimo suruošimą. Pa- ’ • 
sirodė, kad šį pavasarį pa
rengimų jau gana daug, tai 1 
nusitarta ruoštis prie ru
dens parengimo.

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks balandžio 6 d., 
Laisvės salėje, Ozone Park, 
N. Y. . , .

13 kp. narys

Come and See **
The showroom of Poda- 

rogifts, Inc., at thė corner 
of Park Avenue South and V. 
18th Street is crammed with t 
examples of Soviet produc- < 
tivity: cars, bicycles, vacu
um cleaners, fur coats, pi- t 
lowboxes, watches, tran- < 
sistor radios, television sets, r 
three-dimensional models of 
Black Sea health resorts.

You can look and you can 
touch. But, unless you are 
purchasing a gift for a rel
ative in the USSR, you can- ‘ 
not buy. The showroom dis
plays Soviet-made products / 
that can be ordered through/ 
a catalogue by American 
buyers for releatives an ch'' 
friends living in the Soviet , 
Union. Not just hard goods, ( \' 
but packages and expenses- 
paid vacations, too. All this 
they can receive without 
paving duties etc.

The showrooms may be a 
little bit of Mother Russia 
in lower Manhattan but ir 
is strictly a private enter
prise. Ir is operated by 
Podarogifts, Inc., o mail 
order house busidiary of > 
Globe Services, headed by ' 
President Maurice Rifkin 
of Philadelphia.

“This is an American 
firm,” said Mr. Yamanov, 
a company executive. “We 
are the sole representatives 
(for the United States) of <

I Vneshposyltorg, a Russian 
agency in Moscow that of- > 
fers good for imports all ? ’ 
all over the world.”

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Bulgarija reikalauja priim
ti į Jungtines Tautas Vo
kietijos Demokratinės Res
publiką (Rytų Vokietiją).




