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KRISLAI
Moralinis susmukimas
Šeši prieš vieną

MASES ŽMONIĮ) DEMONSTRAVO PRIEŠ KARA VIETNAME.t

Didžiojo poeto garbei 
“Tyla—bloga byla” 
David Dubinskis 
Liežuvis be kaulo 
Dar galima gauti

— Rašo A. Bimba —
žmogus pranešt

ai* televiziją
Klausaisi 

mų per radiją 
apie Vietnamo karą ir stebie
si baisiu pranešėjų moraliniu 
susmukimu. Jie taip “gra
žiai”, taip šaltakraujiškai pa
sakoja, kiek daug mes ten 
kasdien nudedame liaudiečių- 
partizanų. Vakar šimtą, užva
kar du šimtus, šiandien dau
giau kaip šimtą mes jų pa
klojome! O mūsų “nuostoliai 
buvo tik maži”. Taip ir taip, 
tas pats ir tas pats kas valan
dą.

Daugumos jų balse bei mi
noje nesimato nei pasipiktini
mo, nei pasibaisėjimo. Tar
tum tie žudomi žmonės ne 
žmonės, o žvėrys. Tartum 
nieko nereiškia, kad ten krin
ta ir amerikiečių jaunų vy
rų. . .

Bet ar visi tie pakloti šimtai 
vietnamiečių buvo partizanai?

Tegu atsako demokratas 
kongresm anas Zablockis iš 
Wisconsino. Jis kalba apie vie
ną iš didžiausių ir vėliausių 
“operacijų,” kurioje, pasak 
radijo ir televizijos žinių pa
davėjų, mes užmušėme dau
giau kaip dvylika šimtų viet- 
kongų (partizanų) ir suėmėm 
daug ginklų. Jis sako, kad iš 
tų paskerstų žmonių kiekvie
nam užmuštam partizanui iš
ėjo šeši civiliniai žmonės — 
seneliai, moterys ir vaikai! O 
suėmus visas operacijas, visą 
šj karą, sako Zablockis, ant 
kiekvieno užmušto vietkongo 
buvo užmušta du civiliniai 
žmonės!

Balandžio 3 d. “Laisvės” sa
lėje paminėsime didžiojo lie
tuvių tautos proletarinio poeto 
Juliaus Janonio 70-ąsias gimi-Į 
mo metines. Parengimą ruo- į 
šia Literatūros Draugijos 1 
kuopa. Ruošiamasi labai rū
pestingai. Programa, kaip vis
kas rodo, bus labai įvairi ir 
turtinga. Tik skaitlingai da
lyvaukime.

Kaip su parengimais kitose 
kolonijose? Nieko nesigirdi 
apie Bostoną ir apylinkę.

Floridiečius reikia pagirti. 
Jie neatsilieka.

Pastebėjome, kad Lietuvoje 
visas balandžio mėnuo vadi
namas Juliaus Janonio 70-ųjų 
gimimo metinių mėnesiu. Vi
sa Lietuvos darbo liaudis sa
vo didįjį dainių pagerbs.

Daugiau jaunuolių 
degina drafto kortas
New Yorkas. — Kovo 24 

dieną, Committee for Non
violent Action patalpose, 
trys jaunuoliai sunaikino 
draftavimo kortas.

Jie buvo pasišaukę televi
zijos ir spaudos atstovus, 
kad savo žygį viešai de
monstruoti.

Terry Sullivan, 27 metų 
amžiaus, kuris penkis mė
nesius kalėjo Mississippi 
valstijoje, kaip kovotojas 
už civilines laisves, perplė
šė draftavimo kortą, įdėjo 
į konvertą, ir pasiuntė Jus
ticijos departamento sekre
toriui Katzenbachui. Sulli
van sakė ilgą kalbą smerk
damas JAV imperialistinį 
karą Vietname. Jis savo 
adresą padavė į “Catholic 
Worker“ centrą.

Kiti du jaunuoliai, John 
Baehler, 21 metu amžiaus, 
ir Peter Kiger, 27 metų am
žiaus, sudegino* draftavimo

universiteto plote. T a r p 
kalbėtojų buvo universite
to kunigas John D. Cannon 
ir profesorius Lou Hamer.

Long Islando universite
to studentai turėjo protesto 
susirinkimą Brooklyn Cen
ter patalpoje. Kalbėjo Dr. 
Milton M. Klein, Richar L. 
Conolly, kolegijos dekanas, 
taipgi kolegijos dėstytojai 
Dr. Paul Siegel, Dr. Leo 
Sinder ir Dr. Leo Pfeffer.

Brooklyno kolegijos stu
dentai buvo suruošė susi
rinkimą DuBois klube, kur 
dalyvavo šimtai studentų.

JAV Aukse. Teismo 
svarbus nutarimas

Washingtonas. Kovo

Nuo Romos iki Washingtono 
reikalavo baigti karą

Madison, Wis. — The Na
tional Coordinating Com
mittee to End the War in 
Vietnam gauna iš visų 
Jungtinių Valstijų miestų 
pranešimų apie įvykusias 
demonstracijas prieš karą 
Vietname.

New Yorkas. — šeštadie
nį, kovo 2 6 dieną, čionai 
įvyko didžiausios demonst
racijos prieš karą Vietna
me. Net “The New York 
Times“ rašė, kad Fifth Avė. 
maršavo 30,000 žmonių rei
kalaudami tuojau baigti ką
rą Vietname.

Union Square įvyko masi
nis susirinkimas, kuriame 
apie 20 JAV karo vetera
nų sudegino iš armijos gar
bingo paliuosąvimo doku
mentus, protestuodami

24 dieną Jungtinių Valstijų prieš JAV karą Vietname.
Chicago. — Daugiau kaipAukščiausiasis Teismas

nutarė, kad Virginia valsti-' 6,000 žmonių demonstravo 
jos “poll tax“ įstatymas yra'protestuodami prieš JAV

kortas. Kaip žinia, už tokį nekonstitucinis. Ta r imas, karą Vietname. Paskui Chi-< 
elgesį JAV-vyriausybės pa- -padarytas 6 balsais prieš 3.
tvarkymas yra bausti pen- 
keriais metais kaleiimo ir 
$10,000 piniginiai. Bet šie 
jaunuoliai yra ne pirmieji, 
kurie protestuodami prieš 
karą Vietname sunaikino 
draftavimo kortas. Nese
niai D. Milleri nuteisė už 
kortos sudeginimą trejiems 
metams kalėjimo, bet ten 
pat teisėjas kalėjimo baus
mę suspendavo.

Studentu protestą i
Kovo 24 dieną New ror- 

ke įvyko trys studentų pro
testai prieš karą Vietname. 
Šimtai univ. studentų laikė 
susirinkimą McMilin teatre,

Reiškia, daugiau^Virgi
nia valstijos" radistai 'išga
lės pagalba valstijos. v“poll 
tax” įstatymo neprileisti 
negrų ir giedrių žmonių 
prie balsavimo.

Šis nutarimas suduoda 
smūgį “poll tax“ istaty 
mams, kurie dar yra Ala
bama, Mississippi ir Texas 
valstijose.

Bona. — JAV ambasado
rius protestavo Vakarų Vo
kietijos valdžiai prieš jos 
sutikima pastatyti Kinijoje 
didelį plieno gaminimo fa
briką.

IŠ VISO PASAULIO
Memphis. —Policija areš

tavo du asmenis ir pas juos 
rado falšyvų pinigų po $20 
“vertės“ $300,000.

Ženeva. — TSRS delega
cijos pirmininkas S. Carap- 

? kinas kritikavo Jungtines 
Vastijas už trukdymą susi-

Nors žmones sako, kad “ty- tarimo nusiginklavimui.
la—gera byla,” bet ne visur 
ir nevisados. Man nepatinka 
užviešpatavus didelė tyla apie 
mūsų didžiąją Lietuvių Litera
tūros Draugiją. Senokai nie
ko nebesigirdi nei iš sekreto
riaus, nei iš pirmininkės. O 
pirmieji metų mėnesiai visa
dos būna svarbiausi mėnesiai. 
Smarkiai reikia raginti ir agi
tuoti narius, kad pasimokėtų neapmelavęs. Paimkime tokį 
duokles.

kis buvo užkietėjęs rnenševi- 
kėiškos vieros pasekėjas, žiau
rus persekiotojas 
čių. 
bus

pažangie-
Gal naujas prezidentas 

žmoniškesnis.

Chicagos klerikalų “Drau
gas” nepraeis pro Lietuvą jos

nekaltą dalyką, kaip valiuta, 
i kaip rublio vertė, lyginant su 

Tokia jau mūsų Amerikos (mūsų doleriu. Visas pasau- 
darbo unijose mada, kad jų;lis seniai žino, kad rublis yra 
prezidentus iš sosto išversti 
beveik neįmanoma. Todėl vi
sus nustebina, jeigu kurios 
unijos prezidentas savanoriš
kai pasitraukia. Taip šiomis 
dienomis padarė didžiulės 
Moteriškų drapanų siuvėjų 
unijos “amžinasis” preziden
tas David Dubinskis.

vertas $1.10, bet “Draugas” 
sako, kad “rublis lygus 90 
amerikoniškų centų.“

Lietuvių Literatūros Drau
gijos centre dar esama ang
lų kalba knygos “Lithuania 
Past and Present” platinimui. 
____ — — . . a • W «. . ,^s t** Užsisakykite ir išplatinkite,

vietai nebekandidatuosiąs. Jis Tegu juo daugiausia žmonių

a Apie Tar. Sąjungos 
motery pasiekimus

».1

di-
so-

Helsinkis. — Vakarų 
plomatams patinka, kad 
cialistai laimėjo d a u giau- 
siai vietų į parlamentą. Jie 
tikisi, kad socialistai suks 
Suomiją į Vakarų politiką.

Saigonas. — Pietų Viet
namo liaudiečiai pradėjo 
puolimą tik 20 mylių į šiau
rę nuo Saigono miesto. Mū
šiai ėjo per 4 valandas.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Amerikiečių religinė ' “qua- 
ker“ sekta ragina Jungti
nes Tautas, kad veiktų bai
gimui karo Vietname.

Maskva. — Šiaurės Korė
jos ir Šiaurės Vietnamo 
Komunistų partijo s p r i- 
siunčia savo broliškas dele
gacijas į TSRS Komunistų 
partijos 23-jį suvažiavimą.

McLouth

jau 74 metų amžiaus. _______ _____________
Labai gerai. David Dubins- gyvenimu, ' ti į ligoninę.

Detroitas.
Steel Co. fabrike sprogo ga- 
zo pečius ir nuo to nukentė-

• jo 47 darbininkai. Devyni iš 
jų skaudžiai ir buvo nuveš-

cago Coliseu'mė .įvyko masi
nis susirinkimas.

Washing tonas
kaip 500 ,žmonių pikietavo 
Baltąjį Namą, protestuo
dami prieš karą Vietname.

Bostonas.—1 Čia ir Cam
bridge tūkstančiai žmonių, 
jų tarpe daug studentų, de
monstravo prieš JAV karą 
Vietname. Prie Boston 
Army Base ) buvo paskelb
tas sėdėjimo streikas.

Anna Arbor, Mich.—Šim
tai studentų iš Michigano 
universiteto demonstravo, 
protestuodami prieš karą 
Vietname.

Philadelphia. — Apie du 
tūkstančius žmonių pikieta
vo prie Cobo Hali, Demo
kratų partijos centro, pro
testuodami prieįš karą.

Prieš karą demonstraci- 
ios įvyko Los Angeles, San 
Francisco, Oakland, Nev? 
ark ir daugelyje kitų mice*

Daugiau

vo, reikalaudami taikos 
Vietname. Daugiau kaip 50 
automobilių buvo padengti 
antikariniais lozungais.

Ottawa. — Apie 3,000 
žmonių, daugumoje stu
dentai, demonstravo, reika
laudami, kad JAV tuojau 
ištrauktų savo jėgas iš 
Vietnamo.

Tokio. — Dešimtys tūks- 
tnčių žmonių demonstravo 
prieš karą Vietname. Pora 
dienų prieš tai buvo kitos 
demonstracijos, kuriose da
lyvavo 127,000 ir reikalavo 
uždaryti JAV karo bazes 
Japonijoje ir baigti karą 
Vietname.

Demonstracijos už baigi
mą karo įvyko Londone, 
Oslo, Stokholme ir daugely
je kitų miestų.

Saigonas. --- Daugiau kaip 
2,000 budistų demonstravo 
prieš dabartinę Pietų Viet
namo militaristų valdžią, 
kuri veda karą prieš liaudį.

Kinai atsisakė
. i • . . ' 4

vykti į Maskvą
Maskva. —Kinijos Komu

nistų partija atsisakė pri
siųsti delegaciją į TSRS 
Komunistų partijos 23-ji 
suvažiavimą. Kinai, kaip ir 
pirma, daro nepagrįstų už
metimu TSRS Komunistu 
partijai ir vyriausybei.

TSRS Komunistų parti
jos Centro komitetas išleido 
pareiškimą, kuriame apibū
dino kinų elgesi kaip žalin
gą ne vien abiejų šalių san
tykiams, bet bendrai revo
liuciniam darbo žmonių ju
dėjimui.

PROTESTAS PIETŲ 
VIETNAME

Da Nang. — Čionai tūks
tančiai studentų d e mon- 
stravo protestuodami prieš 
Jungtines Valstijas ir Pietų 
Vietnamo militaristų val
džią.

Jie reikalauja, kad Pietų 
Vietname būtų leista išsi
rinkti šalies valdžią.

Protestai kitose šalyse
Masiniai protestai prieš 

karą Vietname įvyko dau
gelyje kitų šalių.

Roma.— Čionai demonst
racijas ruošė bendrai ko
munistų ir katalikų organi
zacijos. Buvo numatyta, 
kad dalyvaus daugiau kaip 
100,000 žmonių, vien iš pro
vincijų atvyks apie 50,000. 
Demonstra c i j o m s dalinai 
pakenkė lietus, bet j Roma 
Plazą visvien susirinko dau
giau kaip 15,000 žmonių.

Paryžius.— Daugiau kaip 
6,000 paryžiečių demonstra
vo prie JAV ambasados, 
reikalaudami tuojau baigti 
karą Vietname.

Manila, Filipinai. — Dau
giau kaip 2,000 filipiniečių 
dęmonstravo, protestuoda
mi prieš kąrą.

Bizerta. — Apie du tukš- .sąjungą, nepaisant, 
tančius žmonių demonstra-1 Prancūzija priklausys.

PRANCŪZAI SUPYKO
I

Paryžius. — JAV prezi
dento ąštrios kalbos prieš 
Prancūzijos prezidentą 
NATO reikalais supykdė 
prancūzus. Spauda r a šo, 
kad JAV turės greičiau iš
kraustyti savo militarinės 
bazes iš Prancūzijos, negu 
pirmiau buvo numatyta.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas piktai 
kalbėjo apie Prancūzijos 
nusistatymą link NATO 
militarinės sąjungos.

' Jis sakė, kad JAV ir kiti 
j NATO nariai palaikys tą

Maskva. —> Dabar Tary
bų Sąjunga turi 223,000,000 
gyventojų, 54 procentus jų- 
sudaro moterys. TSRS mo
terys sudaro beveik pusę 
darbininkų ir tarnautojų, 
53 procentai visų TSRS 
specialistų yra moterys.

Virš 17,000 moterų vado
vauja aukštojo mokslo 
įstaigoms. TSRS yra 446,- 
000 daktarų (be dantistų), 
moterys sudaro 75 procen
tus.

Beveik pusė profsąjungų, 
ir vienas penktadalis Ko

munistų partijos narių yra 
moterys.

Tarybų Sąjungos parla
mente yra 390 moterų, ar
ba 27 procentai deputatų. 
To nėra nei vienoje kapita
listinėje šalyje.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė rūpinasi visaip pagel
bėti motinoms. Tik per vie
nerius metus buvo paskirta 
590,000,000 rublių motinys
tės pagalbai. Virš devyni 
milijonai daugvaikių moti
nų yra apdovanotos meda
liais ir daug ju gauna me
džiaginę pagalbą.

Numato ilgą Jungtinių 
Valstijų karą Vietname

Washingtonas. . — Prieš 
metus arba du JAV Gyny
bos sekretorius R. McNa
mara pasakojo, kad karas 
Vietname greitai baigsis, 
kad netrukus •?'JA V- 'karei
viai bus parvežti.

Dabar ir * jis nenumato 
greito karo galo. Jis rei
kalauja, kad Jungtinių Val
stijų' militarinės jėgos pultų 
Pietų Vietnamo liaudiečius 
ir sunaikintų. JAV milita- 
riniai vadai sako, kad jie 
viską darė to pasiekimui, 
bet nepavyko.' Jie buvo iš
vystę ofensyvą Camau Pu
siasalyje. Atrodė, kad visas 
liaudiečių organizuotas jė
gas arba sunaikino, arba 
išvarė. Bet kai tik JAV jė
gos buvo atitrauktos, taip 
greitai ten vėl liaudiečiai 
įsigalėjo.

JAV militaristai pripa
žįsta, kad beveik išimtinai 
žemdirbiai remia Pietų 
Vietnamo Liaudies Išsilais
vinimo Frontą, nes jie

trokšta gauti žemės, kurią 
iki dabar dirbo ir keturis 
penktadalius grūdų ir šiaii-i 
du turėjo atiduoti žemių 
savininkams. Jie sutinka, 
kari Pietų Vietnamo mijita- 
ristų valdžia neturi žmonių 
pritarimo, nes jos niekas 
nerinko.

Korespondentas Jules 
Witcover daro išvadą, kad 
nors JAV vyriausybė daro 
daug planų, politiniai ir mi- 
litariniai vadai laiko konfe
rencijas, vienas po kitam 
vyksta į Pietų Vietnamą, 
bet karo pabaigos nesima
to.

Jeigu prieš metus Pietų 
Vietnamo Liaudies Išsilais
vinimo Fronto organizuo
tų militarinių jėgų buvo 
apie 50,000 vyrų, tai dabar 
jau yra apie 100,000. O jas 
remia milijonai partizanų, 
kurie dienos metu dirba pa
prastus darbus, o naktimis 
padeda liaudiečių jėgoms.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Cyrus 

Vance, JAV Gynybos sek
retoriaus pavaduotojas, sa
ko, kad netrukus JAV tu
rės militarinių jėgų Pietų 
Vietname, kad “greitai“ 
nugalės partizanus“.

Karačis. —Paradavo Pa
kistano militarinės jėgos. 
Ore skraidė “Mig-19“ rū
šies lėktuvai, gatvėmis va
žiavo artilerija ir tankai.

Ženeva. — Aleksandras 
Roščinas atvyko ir pakeitė 
TSRS delegacijos pirminin
ką Semioną Carapkiną, ku- 
r i s delegacijai vadovavo 
nuo 1958 metų.

Kairas. — Arabų valsty
bių gerėja santykiai su Ta
rybų Sąjunga.

Ženeva. ~ Alpių kalnuo
se u ž simušė amerikietis 
John Harlinas.

Omaha, Neb. — Nebras
ka, Michigan, šiaurinėse 
dalyse Ohio ir New Yorko 
buvo didelė sniego audra. 
Nebraskoje iškrito 17 colių 
sniego, vėjas buvo apie 70 
mylių per valandą, žuvo 20 
žmonių. 1 •

Austin. — Texas valsti- 
j o j e d a r užsiregistravo 
604,000 balsavimams po to, 
kai federalis teismas panai
kino “poll tax“ įstatymą.

Washingtonas. —D. Rus- 
kui labai nepatinka senato
riaus Rober t o Kenedžio, 
kritika JAV valdžios poli
tikos.

Beirutas. —Sakoma, kad 
kilo nesu t i k i m ai tarpe 
Irako kurdų vadų.

Damaskas. — Sirijos val
džia buvo areštavus ameri
kietį E. I. Levy.
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TSKP Dvidešimttrečiasis 
suvažiavimas

ŠIANDIEN, KOVO 29 DIENĄ, didžiuosiuose 
Kremliaus rūmuose prasideda Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos XXIII-asis suvažiavimas. Viso pasaulio 

. akys į jį nukreiptos. O tai yra dėl to, kad ši partija yra 
vadovaujančioji partija, stovinti galingos socialistinės 
valstybės priešakyje.

Niekad žmonijos istorijoje nebuvo tokios valstybės, 
kaip Tarybų Socialistinė Respublikų Sąjunga, niekad pa- 

. šaulyje nebuvo ir tokios partijos, kokia yra TS Komu
nistų partija.

Šios partijos vadovybės dėka buvo nuversta buržua
zijos valdžia Rusijoj. Jos vadovybės dėka šalis buvo 
apginta nuo baisiausio žmonijos priešo. Šios partijos va- 

- dovybės dėka, iš atsilikusios šalies, Tarybų Sąjunga šian- 
. dien pastatyta į galingą ii- kultūringą valstybę. Vadovau
jant šiai partijai, Tarybų Sąjunga atsistojo į patį prieša- 

. kį ir moksle, ir visuose kultūriniuose polėkiuose.
Be to, Tarybų Sąjunga, dėka Komunistų partijos 

vadovybės, yra taikos tvirtovė, nuolat kovojanti už tai- 
’ kos palaikymą žemėje. Tarybinės tautos, įkvėptos ir va
dovaujamos Komunistu partijos, stoja į komunistinį ke- 

' lią.
TSKP yra galinga jėga, ir dėl to kiekvienas jos pa

reikštas žodis turi nepaprastai didelės svarbos visam pa- 
• šauliui.

Va kodėl, kaip sakėme, net ir buržuazinė spauda, 
radijas, televizija, nuolat apie šį suvažiavimą kalba.

— o—
Į SUVAŽIAVIMĄ yra sukviesti viso pasaulio kraš

tų komunistų ir darbininkų partijų atstovai , broliškais 
delegatais-sveciais. Pirmesniuose partijos suvažiavi
muose visos socialistinių ir kapitalistinių šalių kompar
tijos ir prisiųsdavo savo atstovus. Bet šiemet bus išim- 

įįįity: Kinijos Komunistę partija,pareiškė, kad ji į 23-iąjį 
nuvažiavimą savo atstovų nesiųs. Ir ne tik nesiųs, bet, 
atsisakydama siųsti, TS Komunistų partiją biauriai iš
niekina. Kinus pasekė Albanijos, taip pat ir Naujosios 
Zelandijos partijos.

Atrodo, kinų komunistų vadovai, anot kai kurių po
litinių stebėtojų, norėjo Tarybų Sąjungą įtraukti j karą 
prieš JAV. O kai to nesulaukė, tai dabar jų puola.

Daug kitų svarbių klausimų XXIII suvažiavimas 
svarstys. Ir mes dėsime pastangas, kad, suvažiavimui 

.praėjus, supažindintume mūsų skaitytojus su viskuo, 
kas svarbesnio ten bus nutarta. < ‘ •

Atsiprašo!
AMERIKIETIS Ralph Nader, lebąniečių kilmės, 

•parašė knygą “Unsafe at Any Speed” (“Nesaugu—ne
žiūrint, kokiu greičiu važiuosi”).

* * Knyga byloja apie amerikinius automobilius. Nader 
■įrodinėja, kad jie nesaugūs, kad daugelis jų su defektais.
• Autorius dėmesin paėmė General . Motors korporacijos 
automobilį “Corvair” — ypatingai I960 ir 1963 metų lai
das. Tie automobiliai labai nesaugūs, su dideliais defek
tais ir jais važinėjant jau įvyko didelių nelaimių, įrodi
nėjo knygos autorius.

Knyga atkreipė dėmesį ir Wasfringtono ponų. Sena
tims komitetas, kurio pirmininkas yra sen. Abraham 
Ribicoff (į tą komitetą įeina ir senatorius Robert Ken
nedy), suruošė specialų tuo reikalu apklausinėjimą.

General Motors vadovaj, pamatę, kad knyga sukėlė 
-skandalą vyriausiai dėl šios korporacijos kai kurių neti
kusių produktų, pasamdė šrppus, kad jie sektų Naderą, 
kad surastų medžiagos jam kompromituoti (Matote, kas 
darosi Amerikoje!). Na, ir šnipai knygos autorių sekio
jo: ar jis negirtuokliauja, ar rūko, ar jis neturi “pažin
čių” su mergom (mat, Nader yra viengungis). Siuntinėjo 
.pas jį “lengvo būdo” mergas ir moteris, kad jį sukom
promituotų.

Žinoma, nieko neišėjo: surasta, kad Ralph Nader— 
“normalus” žmogus, “be didelių griekų”. r

Buvo sušauktas kitas Senato komiteto posėdis, į kil
ią buvo pakviestas ir korporacijos prezidentas James M. 

-.Roche. Na, ir čia viešai jis, Roche, prisipažino, kad jo 
korporacija atlikdinėjo tokius purvinus, bjaurius darbus 
prieš asmenį, kuris pakritikavo GM automobilį! Roche 
viešai atsiprašė autoriaus ir autorius jam dovanojo.

Matote, kas darosi pas mus. Jei tik tu tarė j žodį, ne
patinkamą valdžiai, tai ji tuojau ant tavęs užleidžia 
šnipus. Tarei žodį prieš didžiulę korporaciją—ji daro tą 
patį, kad tave visokiais būdais sukompromituotų.

Korporacijos vartoja šnipus viena prieš kitą, val
džia užlaiko šnipų tūkstančius, kad nekaltus žrpones se
kiotų, kaip nors kompromituotų. Yra ir šeimų, kur vy- 
ras prieš žmoną, o žpiona prieš vyrą palaiko šnipus!

APIE PERVERSMUS 
AFRIKOS VALSTYBĖSE

Įžymus tarybinis politikas 
f. Seifulis-Muliukovas ana
lizuoja tarptautines proble
mas. Tarp kitko, jis savo 
straipsnyje, tilpusiame Vil
niaus-“Tiesoje,” liečia ir Af
riką. Įdomu susipažinti su 
jo nuomone.

Pastarieji įvykiai Afrikos 
žemyne, rašo jis, davė politi
ni a m s veikėjams, žurnalis
tams, o gal būt, ir būsimiems 
istorikams daug medžiagos 
apmąstymams. Kaip yra žino
ma, per pastaruosius penkis 
mėnesius šešiose Afrikos šaly
se buvo nuversta civilinė ad. 
ministracija, ir valdžią pasiė
mė aukštieji armijos karinin
kai. Karinių perversmų seri
ja davė Vakarų propagandai 
dingstį paskelbti Afriką “cha
oso žemynu,” kurio tautos, 
girdi, dar nevertos politinio 
savarankiškumo ir nesugeban
čios tvarkyti sudėtingo valsty
bės mechanizmo. Vakarų pro
paganda mėgina užtempti Af
rikos šalių politinį gyvenimą 
ant vieno kurpalio, užtušuoti 
jaunose besivystančiose vals
tybėse vykstančius giluminius 
socialinius procesus.
Z" Tuo tarpu visiškai aišku, 
kad, tarkime, Nigerijoje ka
riškiai pasiėmė valdžią dėl ki
tokių priežasčių, negu Ganoje. 
Nigerijoje valstybės pervers
mas įvyko dėl tos sunkios kri
zės, kuri sukaustė šalies eko
nominį ir visuomeninį-politinį 
gyvenimą. Kalbant apie įvy
kius Ganoje, reikia tuojau pat 
pažymėti, kad jie buvo kito
kio pobūdžio.,

Perversmas buvo įvykdytas 
šąlyje, kuri pasirinko nekapi
talistinį vystymosi kelią iy 
vykdė aktyvią antiimperialis- 
tinę politiką. Tiesa, niekas ne
neigs didelių' ekonominių sun
kulių, įkųijie iškilo G a p a i, 
ypač pastaraisiais ipfetAis.' Bet 
iš tikrąją• šiuos sunkumūs: su
kėlė spaudimas, kurįdarę, im
perialistinės valstybės, nepa
tenkintos Ganos , politika.
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Laikšraštis “N. York Times” 
šiomis dienomis atvirai rašė, 
kad Ganoje įvykusio karinio 
perversmo tikslas ne tik nu- 
šalinti prezidentą Kvamę 
Nkrumą, bet iš pagrindų pa
keisti šalies politinę santvar
ką. Imperialistus ypač džiu
gina tai, kad naujoji Ganos 
valdžia ėmė ryžtingai keisti 
politinį ir ekonominį šalies 
gyvenimą. Privačioji versli
ninkystė Vakarų pavyzdžiu 
paskelbta pagrindiniu ekono
mikos veiksniu.

Imperialistiniai sluoksniai, 
pasinaudoję įvykiais Ganoje, 
išvystė platų kontrpuolimą vi
soje Afrikoje. iJe stengiasi su
trukdyti žemynui galutinai iš
sivaduoti iš kolonialižatorių 
priespaudos, sustiprinti ir iš
plėsti savo pozicijas.

Bet, kaip teisingai rašo Kai- 
ržvlaikraštis “AI gumhurija,” 
“išsivadavimo kovos principų 
neįmanoma likviduoti.” Ašt
rioje ir ilgoje kovoje gali bū
ti laikinų atsitraukimų ir pra
laimėjimų. Istorija vystosi, 
žengdama sudėtingais keliais.

Bet kad ir kaip imperialis
tai piktdžiugautų dėl vienokių 
arba kitokių antiliaudinių ope
racijų, įvykių vystymasis Af
rikoje rodo, kad praeities, kai 
šio žemyno likimas būdavo le
miamas Vakarų šalių sostinė
se, sugrąžinti nebeįmanoma.

POTVYNIS
ARGENTINOJE į
x . Lietuvos žinių agentūra 
ELTA skelbia:

Kaip praneša agentūra AP, 
didžiausias šiame širntmetyej 
potvynis Argentinoje persime
tė į Buenos Aires provinciją. 
Jis artėja prie šalies sostinės, 
palikdamas paskui save 10 0 
mylių pločip nusiaubtą juostą.

Didžiulės Pąranps upės van
denys, leidęsi į šiaurinę pro
vincijos dalį, perkirto plentus 
ir geležinkelius.

Potvynis jau padarė nepa
prastai dąug žalos’ sbšioms

šalies provincijoms: apsemti 
upių uostai ir paralyžiuotas 
gyvenirpas Formosos, Mistone- 
so, čako,' Korienteso, Entre 
Rioso ir Santa Fe provincijo
se.

Santa Fe ir mieste iš 200,- 
000 gyventojų evakuota dau
giau kaip 30,000 žmonių. 
Pats miestas apsuptas van
dens. Užlieti slėnesni antrojo 
pagal didumą Argentinos 
miesto Rosarijo rajonai, šia
me mieste gyvena 500,000 
žmonių.

Neoficialiais duomenimis, 
nuo potvynio nukentėjusiose 
provincijose daugiau kaip 200 
tūkstančių žmonių neteko pa
stogės ir mažiausiai 12 žmo
nių paskendo. Be to, dėl po
tvynio kilus geltonajai karšt
ligei, žuvo 13 žmonių. Daug 
nuostolių padaryta derliui. 
Kaip apskaičiuota, žuvo 200 
tūkstančių gyvulių.

APIE ARCHEOLOGIJĄ 
LIETUVOJE

“Tėvynes Balso” bendra 
darbis V. Viežintas taip mo
ko Broo klyno pranciško
nus :

“Darbininkas” susirūpinęs 
archeologijos reikalais Lietu
voje, nes jis žino, kad jie — 
“labai blogi.” Lietuvoje, esą, 
iki šiol neprieita prie planin
gų archelpginių tyrinėjimų, 
kurie praskleistų kad ir tam
są, gaubiančią Lietuvos vals
tybės pradžią — tvirtina jis. 
Specialiai ir sistemingai atlik
ti archeologinius tyrinėjihius 
Lietuvoje vis nėra tinkamų 
sąlygų —1 dar prideda laikraš
tis.

Prie to visiškai natūralu bū
tų energingai'’iškeikti komu
nistus ii” dabartinę’ Liet ū v o s 
santvarką, dar • kartą viešai 
kreipiantis į dangų su nepa
keliamai skąusrhingais skun
dais. Tik keista — “Dąrbinin-i 
kas,”' 'turintis tokį ''patyrimą 
šioje srityje, nesikdlioja. Jis 
Vien tyliai/, ir nuolankiai pa
reiškia, kad labai gailisi dėl 
tokios padėties Lietuvoje.

Suprantate; jau tik gailisi...
Mįttyt, vis ilk nepatogu per

daug šūkauti, kai patys re
daktoriai pasinaudoja žinio
mis iš .Lietjuv^s^paųdos — ir 
dar apie naujūs tarybinių lie
tuvių . archeologų suradimus, 
kurie atskleidžia neži n o t u s 
Lietuvos s e n o v ė s ’puslapius. 
Juk kiekvienas bent kiek pa
doresnis kultūringas žmogus, 
valgydamas skanią ir mais
tingą duoną, nedrįs plūsti ke
pyklos, kuri ją iškepė...

Kaip., žinia, tarp “Darbinin
ko” redaktorių yra apsišvie
tusių žmonių, nors, deja, jie 
elementariu padorumu pasi
girti- negali. 1 Todėl šį kartą 
jie, pranešdami pagal Vil
niaus “Švyturį” — apie naują 
vertingą Lietuvos archeologų 
suradimą (tiesa, jie jį stengia
si sumenkintiįtuo, kad jis “at
sitiktinis,” nors kiekvienam 
bent kiek išprususiam žmogui 
aišfcu, jog archeologiniai sura
dimai nėra vien tik užplanuo
ti),s pasistengi bent nusispjau
ti ant.didžuliįo, vaisingo viso 
mūsų archeologų darbo. Bet 
aš visai nesigailiu, kad pran- 
cikonų laikraštyje šitaip veid- 
maniškai elgiamasi —> juk 
tuo tik patvirtinama nuomo*- 
nė, kad “Darbininko,” kaip ir 
kitos “vaduotojų” spaudos, 
re d aktoriai bei leidėjai pir
miausiai tėra pikti dabartinės 
lietuviškos kultūros ir moks
lo kūrėjų priešai.

O kai dėl nūdienės lietu
viškos archeologijos, tai nėra 
ką aiškinti apie ją pranciško
nams ir civiliams jų tarnauto
jams — jie žmones raštingi ir 
gali pasiskaityti turtingą mū
sų archeologinę literatūrą, kur 
surąs pakąnkamąi informaci
jos. Kaip (tur būt, neatsitik
tinai?) surado labai įdomų 
straipsnį “švyturyje,” kurį ir 
atpasakojo.

/ Washingtonas. — Sena
torius Robertas Kenedis 
vyks į Pietų Afrikos-'-’ Res
publiką.

ŠLOVINGI PUSLAPIAI
Iki šiol mūsų skaitytojas 

su JAV pažangiųjų lietuvių 
veikla galėjo susipažinti iš 
žymių Amerikos lietuvių vi
suomeninių veikėjų L. Prū- 
seikos, J. Kaškaičio, R. Mi- 
zaros ir kitų memuarų, jų 
publicistinių darbų. Api
bendrinančio, paremto isto
riniais šaltiniais darbo iki 
šio] nebuvo. 1965 m., šven
čiant Lietuvių literatūros 
draugijos penkiasdešimt
metį, buvęs šios draugi
jos pirmininkas A. Petriką 
paruošė ir išleido kųygą 
“Lietuvių literatūros drau
gija ir pažangieji Amerikos 
lietuviai.” Joje siekiama pa
vaizduoti JAV pažangiųjų 
lietuvių svarbiausieji visuo
meninės-politinės ir kultūri
nės veiklos momentai 1915- 
1965 m. Antra verus, LLD 
veiklos neįmanoma nagri
nėti atsietai nuo viso JAV 
lietuvių pažangaus judėji
mo. Kaip nurodė A. Bim
ba, draugija ne vienus me
tus buvo viso lietuvių “pa
žangaus judėjimo ašimi, 
siela ir širdimi” (“Laisvė,” 
1965, spalio 5).

Nors knygos pagrindinė 
kryptis ir buvo, aiški, auto
rius turėjo spręsti daugelį 
svarbių problemų. A. Petri
ką teisingai ir pagrįstai at- darbių tarybas ir gamybi- 
metė buržuazinių autorių nes profsąjungas^ Antrojo 
tarpe įsigalėjusią tradiciją pasaulinio karo išvakarėse 

įr j0 meįu draugija ryžtin
gai reikalavo kuo skubiau 
atidaryti antrą frontą, ra
gino negailėti jėgų .naciz
mui sutriuškinti, pastaruo-

' ju metų LLD nariai kovoja 
gimtine.; Toks klausimo už taikos išsaugojimą. ,

ei jos įkūrimą, marksistinės 
literatūros leidimą ir jos 
platinimą. Pagaliau L. Prū- 
seika — įžymus švietėjas, 
talentingas organizatorius 
ir visuomenininkas — 1915 
m. rugpjūčio 10 d. įkūrė 
ALDLD. Mažai kas iš drau
gijos organizatorių tikėjosi, 
kad jai bus lemta klestėti 
ištisus dešimtmečius, kad 
joje bursis didžiulis lietu
vių darbininkų būrys. Drau
gijos pirmoje konstituci
joje buvo nurodoma, kad 
ji, be plačios kultūros-švie
timo veiklos, daugiausia rū
pinsis leidybiniu darbu. Ta
čiau gyvenimas,, audringai 
besivystą , I-ojo pasaulinio 
karo įvykiai įtraukė drau
giją į politinės veiklos ver
petą. Kaip teigia A. Bimba, 
būtent ši aktyvi visuomeni
nė draugijos veikla ir buvo 
“jos stiprybės ir gyvybės 
šaltinis” (“Laisvė,” 1965, 
spalio 5).

LLD ir jos nariai ne tik 
rėmė, bet ir patys aktyviai 
dalyvavo darbininkų strei
kuose, mitinguose ir de
monstracijose; didžiosios 
pasaulinės krizės metais 
(1929-1933) drąsiai žengė 
“alkanųjų bedarbių” kolo
nose, padėjo organizuoti be-
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— nusivesti lietuvių veiklą 
Amerikoje, nesiejant jos su 
bendraamėrik i n i u gyveni
mu. Knygoje teisingai pa
vaizduoti ir JAV pažangių
jų lietuvių ryšiai' su savo

sprendimas.rodo tų ryšių, 
vietą, jų reikšmę bendroje 
JAV pažan g i ų j ų lietuvių 
veikloje.

Autorius, spręsdamas 
šiuos ir kitus sudėtingus 
klausimus, turėjo įveikti 
nemaža sunkumų. JAV nė- 
rą lietuvių archyvo, nėra ir 
bibliotekos, kurioje būtų su
kaupta lietuvių periodika ir 
kiti leidiniai. Faktinė me
džiaga daugiausia koncent
ruojasi atskirų laikraščių 
redakcijose.

A. Petriką iškyla prieš 
mus kaip plataus akiračio 
lietuvių literatūros žinovas, 
lietuvių literatūros klasi
kos, proletarinės literatū
ros atstovų propaguotojas. 
Knygoje šiltas žodis taria
mas draugijos nariams, ku
rie savo jėgas aukojo orga
nizacijos labui. Ypač' daug 
vietos ^skirta JAV pažangių
jų lietuvių masinių organi
zacijų — LLD, LDS, LMPS, 
LMS ir kitų veiklai nušvies
ti. Joje rasime žinių apie 
lietuvių pažangiąją spaudą, 
jos reikšmę visuomeninia
me gyvenime. Knygos ver
tę didina ir gausūs priedai. 
R. Mizara rašo apie “Lietu
vių darbininkų susivieniji
mą” ir LLD veiklą Pietų 
Amerikoje. JAV pažangių
jų lietuvių veikėjas J. Ga- 
siūnas nušviečia Aukš
čiausios lietuvių prieglau
dos Amerikoje istoriją. 
“ALDLD leidinių poveikį 
Lietuvos jaunimui” atsklei
džia J. Būtėnas. Be to, kny
goje pateikiama medžiaga 
apie draugijos veiklą vieto
se bei jos išleistų knygų 
veiklą rodyklė. A. Petrikos 
knygą drąsiai galime vadin
ti JAV pažangiųjų lietuvių 
veiklos metraščiu, kuriame 
išdėstyti esminiai JAV pa
žangiųjų lietuvių istorijos 
bruožai.

JAV pažangieji lietuviai 
ilgai puoselėjo mintį apie 
kultūros-švietimo organiza-

Gyva visuomeninė-politi- 
nė veikla, nuoseklus darbi
ninkų interesų gynimas, vai
singas leidybinis darbas pa
dare šią organizaciją popu
liarią gausiuose JAV lietu
vių sluoksniuose'. LLD savo 
klestėjimo viršūnę pasiekė 
1920-1940 m. Jau 1923 m. 
jai priklausė daugiau kaip

rimą Lietuvoje, jie, nesigai
lėdami pastangų, rėmė Lie- i' 
tuvos darbo žmonių kovą x 
prieš nacistinius grobikus, t 
LLD iniciatyva karo metais 
buvo įkurtas Lietuvai pa- 4 
galbos komitetas. "

Nemažiau reikšmingi LLD £ 
nuopelnai leidybinio darbo - 
srityje. Per penkiasdešimta 
metų draugija yra išleidusi f 
drauge su progresyvių mo- " 
terų organizacijomis apie 
100 knygų, kelis šimtus 
tūkstančių įvairaus turinio 
atsišaukimų, o nuo 1934 m. 
LLD narius lanko žurnalas 
“Šviesa.” Draugija leido 
mokslo, istorijos ir grožinės 
literatūros veikalus. Išleis
tos knygos turėjo didelę 
reikšmę keliant Amerikos 
lietuvių klasinį sąmoningu
mą, skleidžiant marksizmo 
idėjas. LLD propagavo ir 
grožinę literatūrą. Ypač di
deli draugijos nuopelnai ug- 
dant ir propaguojant lietu
vių proletarinę literatūrą.

Buržuazinė cenzūra buvo 
užtėrusi kelią draugijos lei
diniams į Lietuvą. Tačiau 
pažangus Amerikos lietuvių 
žodis pralauždavo buržua
zijos užtvara. Kaip pažy- 
mimą knygoje, draugija jau V 
1920 m. susirūpino literatū
ros siuntimu į Lietuvą. Tais / 
metais per Škotiją gimtinę 
turėjo pasiekti 830 knygų 
(p. 37). J. Būtėnas nurodo, 
kad gautosios knygos darė 
dvejopą poveikį: tai buvo 
moralinė parama konkre
čiai veiklai, ir, antra, iš jų 
galima buvo pasisemti rim
tų lavinimosi žinių.: Nuo 
1943- m. su draugija ėmė 
benduadarbiau.tr. tarybiniai 
lietuviųrašytojais ' Knygos 
“Didysis lietuvių tautos 
priešas” išleidimu buvo už
megztas vaisingas bendra
darbiavimas, kuris sėkmin
gai tęsiamas ir mūsų dieno
mis. Kilnūs LLD tikslai pa
traukė j jos gretas žymias

6 tūkstančiai narių, susibū- asmenybes. Ilgamečiu šios
rusių į 220 kuopų. Knygos 
autorius reiškia viltį, kad ši 
pažangiųjų JAV lietuvių pa
milta organizacija gyvuos, 
“kol bus Amerikoje pajė
gių, klasiniai sąmoningų 
lietuvių darbininkų” (p. 8): 
Tokios organizacijos, tvirti
na R. Mizara, neturi jokia 
kita JAV tautinė bendruo
menė (“Laisvė,” 1965, spa
lio 5).

Žymi vieta knygoje skirta 
nušviesti JAV pažangiųjų 
lietuvių ryšiams su savo 
gimtine— Lietuva. Progre
syviosios organizacijos nuo
širdžiai rėmė Lietuvos re
voliucinį judėjimą, kovojo 
prieš buržuazinę santvar
ką Lietuvoje. Įvykus fašis
tiniam perversmui Lietuvo
je, LLD drauge su kitomis 
organiza c i j o m i s pareiškė 
griežtą protestą prieš fašis
tinės diktatūros įvedimą, su 
gilia neapykanta pasmerkė 
fašizmo piktadarybes Lietu
voje. . Lozungai “Tegyvuoja 
Lietuvos nepriklausomybė,” 
“Tegy vuoj a demo k r a t i j a 
Lietuvoje” buvo įrašyti į 
“Amerikos lietuvių kongre
so demokratinei santvarkai 
atsteigti Lietuvoje” kovos 
vėliavą. ALK, įsteigtas pro
gresyviųjų rūpesčiu trisde
šimtųjų metų viduryje, sa
vo gretoje jungė 71,000 or
ganizuotų lietuvių. Antrojo 
pasąulipio karo išvakarėse 
pažangieji JAV lietuviai 
kovojo prieš Vokietijos ir 
Lenkijos imperialistų grobi
kiškas- užmačias Lietuvos 
ątzvilgip. Nųoširdžiąi svei
kinę Tarybų vąldžios atkū

organizacijos nariu buvo 
V. Mickevičius - Kapsukas. 
Draugija yra išleidusi tris 
įžymaus Lietuvos revoliuci
nio judėjimo vadovo dar
bus, kurie pasiekė ir Lietu
vos skaitytoją.

LLD rūpesčiu daugelis 
rankraščių atgimė gyveni
mui, jos leisto 
rėjo nemažą ideologinį po
veikį. Draugijos plati kul
tūrinė ir leidybinė veikla 
paliko žymų pėdsaką mūsų 
tautos kultūros istorijoje.

Mūsų visuomenei draugi
ja yra plačiau žinoma kaip 
knygų leidimo organizacija. 
A. Petrikos darbo dėka ji 
išryškėja ir kaip reikšmin
ga visuomeninė-politinė jė
ga Amerikos lietuvių tarpe.

Galime tik džiaugtis LLD 
sėkminga ilgamete veikla ir 
palinkėti jai tolesnio klestė
jimo, būti “proletarinęs 
šviesos žibintu,” “tikru ap
švietus šaltiniu.”

nygos tu

Petriką, A. “Lietuvių Literatą- 
ros draugija ir pažangieji Amerikos 
lietuviai.” Amerikos lietuvių darbi
ninkų literatūros draugijos leidinys, 
Nr. 74, 1965, 364 psl.

KALBANTIS ŽIEDAS
Žiedo galvutėje telpa 

magnetofonas. Šį aparatėlį 
pagamino Japonijos kon
struktoriai. Garsas užrašo
mas į plauko storumo juos? 
teįę, kuri užvyniojama ant 
1 cm. skersmens skridinėlio. 
Jos pakanka kelių valandų 
įrašui.
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B. Vaitkevičius

•> Pirmasis Lietuvos Tarybų 
suvažiavimas ir jo darbai

JANONIS
JUK TAI RYTAS, NAUJAS 
RYTAS EINA!
Kur tu, jaunyste, 
Eini? žinai?

Senatve “LAISVĖS” REIKALAIS

Proletarinės revoliucijos 
w banga, nesulaikomu srautu 

išsiliejusi Lietuvoje 1918 m. 
i d pabaigoje, plačiai įtraukė 

k darbo žmones į revoliucinę 
kūrybą. Miestuose ir kai
muose jie entuziastingai 
rinko savo valdžios arganus 

J —darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių atstovų tarybas. 
Lietuvių buržuaziniai na
cionalistai varė pašėlusią 
šmeižto kampaniją. Kuni- 

zgai prakeikdavo tuos, kurie 
aktyviai reiškėsi revoliuci
nėje kovoje. Tačiau klasinio 
priešo pastangos liko bergž
džios. Netgi moterys, ši bu
vusi labiausiai užguita gy
ventojų telis, aktyviai da
lyvavo kuriant Tarybų val
džia. ‘‘Kažkada “paklusnios 
avelės” jau nustojo klausę 
savo ganvtojų — kunigų — 

r, rašė 1918 m. gruodžio mėn. 
Lietuvos Komunistu parti
jos Centro Komitetui Pane
vėžio revoliucionieriai, — 
(Tarybos) rinkimuose da- 

i Ivvavo jaunos ir senos mo
terys”.

1918 m. gruodžio mėn.— 
p- 1919 m. sausio mėn. dides

nėje Lietuvos teritorijos 
dalyje darbo žmonės paėmė 

V*1 valdžios vairą i savo ran- 
kas. Vilniuje, Šiaurės ir Ry
tų Lietuvoje, Žemaitijoje, 
daugelyje Suvalkijos vietų 
suplevėsavo Tarybų val
džios vėliava.

perskaitė A. Jakševičius. 
Revoliuciniu keliu atsiradu
si Laikinoji darbininkų ir 
valstiečių vyriausybė, ra
šė V. Kapsukas, galėjo val
dyti šalį tik iki Tarybų su
važiavimo. Vietoj Laikino- 
sosios vyriausybės dabar 
reikia sudaryti nuolatinę 
liaudies atstovų išrinktą 
vyriausybę, kuri būtų at
sakinga prieš Darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių at
stovų tarybas. ,

Suvažiavimas patvirtino, 
pagal Vidaus reikalų komi
saro Z. Angariečio praneši
mą, Lietuvos TSRS va’sty- 
binės organizacijos struk
tūrą.

Aukščiausiu valdžios or
ganu buvo respublikos Ta
rybų suvažiavimas, o lai
kotarpiais tarp suvažiavi
mų — Centro Vykdomasis 
komitetas. Centro Vykdo
masis komitetas sud aro 
vykdomosios valdžios orga
ną — Liaudies Komisarų 
Tarybą.

Centro valdžiai — respub
likos CVK ir LKT—paval
džios rajono tarybos, rajo
nų taryboms — apskričių, 
apskričių taryboms — vals
čių, o pastarosioms kaimo 
tarybos.

“Visa valdžia centre ir 
vietose, — buvo sakoma In
strukcijoje dėl Tarybų val-

Darbininkų ir vargingų
jų valstiečiu atstovų tary
bos ir revoliuciniai komite
tai, kurių veiklai vadovavo 
1918 m. gruodžio 8 d. suda
ryta Vinco Kapsuko‘vado
vaujama Lietuvos Laikinoji 
revoliucinė darbininkų ir 
valstiečių vyriausybėj atli
ko dideli darbą pertvarkant 
respublikos gyvenimą socia
lizmo pagrindais.

Svarbią reikšmę tuojau 
stiprinant Tarybų valdžią 
Lietuvoje turėjo pirmasis 
Darbininkų, bežemių, ma
žažemių ir raudonarmiečių 
atstovų tarybų suvažiavi
mas, kuris buvo iškilmingai 
atidarytas Vilniuje 1919 m. 
vasario 18 d.

Suvažiavime daly v a v o 
221 delegatas iš tolimiausių 
•Lietuvos kampelių. Jie at
stovavo visos Lietuvos dar
bo žmonėms. Ryškią suva
žiavimo daug urną — 166 
žmones — sudarė komunis
tai. Komun i s t ų partija, 
kaip rodo suvažiavimo par
tinė sudėtis, buvo pati au
toritetingiausia partija, be 
sinaudojanti darbo žmonių 
visokeriopa parama.

Suvažiavimas karštai pa
sveikino pasaulinio proleta
riato vadą V. Leniną, Rusi- 
j o s Komunistų partijos 
Centro Komitetą ir Liau
dies Komisaru tarybą, iš
reikšdamas giliausia padė
ką už broliška pagalbą Lie
tuvos darbo žmonėms.

Suvažiavimą sveikino Ta
rybų Rusijos liaudies pa
siuntiniai, o taip pat Vokie
tijos ir Lenkijos proletaria
to vardu—vokiečių ir lenkų 
komunistai.

Suvažiavimo garbės pir
mininkais vieningai buvo iš
rinkti V. Leninas. J. Sverd
lovas ir V. Kansukas. Pas
tarasis dėl li^os negalėjo 
dalyvauti suvažiavime.

V. Kansuko sveikinimą, 
kuriame buvo išdėstyta su
važiavimo darbų programa,

džios t kūrimo, — privalo 
priklausyti išimtinai tary- 
booms, kurias renka miesto 
ir kaimo proletarai ir pu
siau proletarai”.

Svarbius nutarimus su
važiavimas priėmė ekono
miniais klausimais. Jis pa
tvirtino Vyriausybės pa
skelbta žemės nacionaliza- 
ciia. numatė priemones že
mės ūkio darbininku ir var
gingųjų valstiečių padėčiai 
pagerinti.

Vakarų imperialistai tuo 
metu stengėsi panaudoti 
buržuazi n ę - dvarininkinę 
Lenkiją ginkluotam tarybi
nių respublikų, visų pirma 
kaimyninių Lietuvos TSR ir 
Baltarusijos TSR užpuoli
mui. ' Siekiant sustiprinti 
respublikos gynybinę galią, 
suvažiavimas nutarė page
rinti Tarybų Lietuvos Rau
donosios Arimjos aprūpinimą 
maisto produktais, ginklais, 
įtraukti į jos eiles geriau
sius darbo žmonių atsto
vus. •*» z

Suvažiavimas išrinko Lie
tuvos TSR Centro Vykdo
mąjį komitetą iš 50 žmonių. 
Tarpe kitų, į ■ aukščiausią 
valstybinės valdžios orga
ną buvo išrinkti žymūs re
voliucinio judėjimo veikė
jai V. Kapsukas, Z. Anga- 
rietis, P. Eidukevičius, o 
taip pat A. Jakševičius, A. 
Drabavičiūtė, R. Pileris, R. 
Rasikas, A. Brazdžionis, J. 
Lickevičius, J. Dumša ir kt.

1919 m. vasario 20 dieną 
I-asis Lietuvos Tarybų su
važiavimas, pradėjęs prole- 
tari n i o internacionalizmo 
ir tautų draugystės dvasia, 
baigė savo darbą. Tarybų 
suvažiavimas, išreikšdamas 
respublikos liaudies valią, 
pasisakė už socialistinį Lie
tuvos vystymosi kelią, pro-\ 
letariato diktatūros įgyven
dinimą. Suvažiavimas įsta
tymiškai apiformino Lietu
vos TSR sukūrimą. U • •

1919 m. vasario 27 d. Vil
niuje, dabartinės Valstybi

nės filharmonijos salėje, 
įvyko jungtinis Lietuvos ir 
Baltarusijos Tarybų Cent
ro Vykdomųjų Komitetų 
posėdis, kuriame buvo iš
rinkta vyriausybė — Liau- 
d i e s Komisarų Taryba. 
Liaudies Komisarų Tary
bos, kaip ir Laikinosios re
voliucines vyri a u s y b ė s 
priešakyje buvo Vincas 
Kapsukas.

Suvažiavi m o delegatai, 
kupini ryžto ir naujų idėjų, 
išsivažinėjo i vietas dirbti 
taikaus, kuriamojo darbo, 
telkti Tarybų Lietuvos ar- 
bo žmones kovai prieš len
ku ir vokiečių interventų ir 
vietinės buržuazijos jėgas.

Visą pavasarį ir vasarą 
Lietuvos žemėje vyko arši 
kova. Darbo žmonės, tikrie
ji savo krašto patriotai, su 
didžiau s i u pasiaukojimu 
gynė socialistinės revoliuci
jos iškovojimus. Tačiau in- 
terventu jėgos buvo dides
nės. 1919 m. rudeni Tarybų 
valdžia Lietuvoje buvo pa
skandinta krauinje. Buržu
azi ia šventė laikina perga
le. Bet revoliucinė kova ne
siliovė. Ji buvo dėsningas 
reiškinys klasinių priešta
ravimų draskomoje visuo
menėje. Dėsninga buvo ir 
1940 m. istorinė pergalė. 
Tais metais darbo žmonių 
pastangų dėka atsikūrė Ta
rybų Lietuva, kuri buvo pa
likusi gilų pėdsaką liaudies 
sąmonėje dar nuo 1818-1919 
metų.
1966. II. 5

Darbininkišką katekizmą 
Išmok mintinai.
Pūslėtosios rankos!
O koks jų tvirtumas! 
Didžturčius nustums.
Ir eina kuklus 
Gimnazistas per žemę, 
Per žemę, karo 
Dūmuose aptemusią.
Ir eina, gniauždamas 
Jauną kumštį, 
žaibuodamas žodžiais, 
Pasaulį drumsčiančiais.
Ir eina, žaibuodamas 
žodžių žaibais, 
žaibais, kurie žemėj 
Skurdą pribaigs.
Ir nieks nežino,
Kaip būna baisu 
šaukt apie džiaugsmą 
Visu balsu.
Kai kiekvieną žingsnį 
Slapta 
seka mirtis— 
Amžinoji klasta.
Bet Revoliucija 
Trauktis negali. 
Jaunystė negali 
Trauktis atgal!
Jaunystė, saulėn 
Vėliavą kelianti, 
Privalo lig galo 
Nueiti kelią.
Kad eitų minia, 
Vilties kupina, 
Tikėdama jos 
žodžiu ir daina.
...Kai žodžiai—žaibai
Nebeskilo tarp lūpų.
Kai širdis staiga 
Prieš aukšrą suklupo.
Kai Revoliucijai 
Jaunystė—neprašoma— 
Atidavė paskutinį 
Kraujo lašą—
Poetas paukščiu 
Į nebūtį krito, 
Pasauliui šaukdamas: 
Ave vita!

A. Drilinga

Jaunystė, kūdikystė, mo
tinos prieglauda—tave liū
liuoja, bučiuoja, augina, 
moko kalbos, žaisti ir tėvus 
mylėti. Paaugęs jaunuolis 
iki tam tikro amžiaus pra
deda lankyti mokyklą. Nuo 
čia jo kelias rodo į mokslą, 
kuris gali išvystyti jo pro
tą į pasauuio genijų. Tik ne j 
visiems tas yra lemta.

Jaunuolis, baigęs mokslą, 
turi galvoti, tenka šeimyną 
kurti, reikia savo rankomis 
pradėti gyvenimą, savo šei
myną auginti, ir vėl tas pats 
ratas be galo sukasi ir ne
žinia, kur sustos.
• šeimyna paauga, aplei
džia namus — tėvai palieka 
ir vėl vieni. Sulaukę senes^ 
nio amžiaus, pagal šios die
nos sistemą, lieka pensinin
kais. Kadangi valdiška pen
sija yra ne per didžiausia, 
be savų santaupų yra sun
ku, neįmanoma pragyventi.

Jaunystėje turėjo savo 
namuką, darželį; kol buvo 
sveikas ir drūtas, viskas 
ėjo tvarkoje. Diena po die
nos slenka ir jau namuko, 
darželio nebepajėgia apžiū
rėti ir valdiškų mokesčių 
apsimokėti.

Reikia ieškoti išeities. 
Reikia namuką parduoti, 
eiti gyventi “ant nuomos” į 
mažesnę, pigesnę, surūku- 
s i ą, aplūžusią gyvenvie
tę. Ten gatvės nešvarios, 
vaikučiai auginami gatvėse, 
žiaurumo pilni, nes tėvai jų 
ateitimi nesirūpina, kadan
gi jie patys yra paskendę 
varge bei girtuokliavime.

r

Mūsų gerieji skaitytojai, kurie mato reikalą remti 
laikraštį finansiškai, prisiuntė aukų. Kiti pavėluotai pri
siuntė pasveikinti “Laisvės” B-vės dalininkų suvažiavi
mą, o kiti taip sau, tikslu paremti laikraštį. Prašome pa
siskaityti.

Iš Chicago, Ill., per “Vilnies” Administraciją gauta 
$43. Aukojo:

Pranas ir Nellie Donikauskai ............................... $10.00
A. Grina .............................................................  10.00
E. Drobienė (Stevensville, Mich.) ............................ 6.00
Vilnietis ............................................................... 5.00
V. Priekša (Lake Delavan, Wis.) ......................  5.00
Andrius Chipas ..........  5.00
Totoris ....................................................................2.00

Nuo kitų:
Frances Deltuva (jos brolio Mikolo Semsis

Palikimas), Baltimore, Md......................... $100.00
M. Valilionienė (vajaus dovana), Miami, Fla. ... 35.00 
Benio Sutkaus (gimtadienio proga, LLD kuopų

parengimas), San Francisco, Calif.............. 30.00
Liet. Darb. Progr. Klubas (likviduotas),

per Ig. Ęečį, Elizabeth, N. J............................ 25.00
V. Burda, San Leandro, Calif. ............................ 20.00
Julia Werner, Cleveland, Ohio ........................... 20.00
N. J. valsL vajininkų dovana (per K. Paciūną) .. 20.00
Chas. Senkus, Minersville, Pa..................................17.00
Adam Sikorski (atminčiai mirusios žmonos),

Brockton, Mass.......... .................................... 15.00
J. Margaitis, Hartford, Conn............................... 15.00
K. B. Karosienė ir šeima (atminčiai mirusio

brolio V. Baltrūno), San Leandro, Calif. ... 15.00 
J. Navikauskas, W. Hempstead, N. Y....................11.00
A. Kershavich, Clifton, N. J....................................11.00
A. J. Pranaitis, Philadelphia, Pa.............................10.00
Altą Chusid (atminčiai mirusio tėvo Paul

Butkus), Upper Black Eddy, Pa......................10.00
J. Jordan, Three Bridges, N. J................................ 10.00
J. Marozas, Miami, Fla...................................... 10.00
Laisvės skaitytojas, Flushing, N. Y........................10.00
Philadelphijos vajininkai (per R. Merkį) ........... 10.00
Mass, valst. svečiai iš Miami, Fla. (per M. Koch) 10.00 
Barbara Gegžnas, Philadelphia, Pa..........................6.00
Josephine Augutienė, Hampton, N. J.......................6.00
J. Sakalauskas, Brooklyn, N. Y................................ 6.00
Chas. Vaičiūnas, Harrisburg, Ill.....................  6.00
J. Bieliauskas, Brooklyn, N. Y.................................. 6.00
Nellie Rakickas, Kearny, N. J.................................. 6.00

JONAS ČEPULIS—LIETUVOS BOKSO VILTIS
Įvykusiame tarptautiniame bokso turnyre Kaune žiūro

vai labiausiai laukdavo sunkiasvorių susitikimų, šioje svorio 
kategorijoje startavo įdomaus sportinio braižo boksininkai — 
ringo veteranas .šešiskart TSRS pirmenybių prizininkas J. 
Lanceris, 1964 metų šalies pirmenybių medalininkas ukrai
nietis V. Orinenka ir šiaulietis sporto meistras J. Čepulis. 
Su abiem šiais boksininkais ir teko kovoti J. Čepuliui. Abu 
jie buvo gražiu stiliumi nugalėti.

Šiaulių gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos Nr. 2 šalt
kalvis J. Čepulis—ne naujokas ringe. Kelintą kartą iš eilės 
jis iškovoja absoliučiai stipriausio respublikos boksininko var
dą. Tačiau pastarieji metai J. čepuliui buvo labiausiai sėk
mingi. 1964 m. šalies pirmenybėse Chabarovske jis tik -po 
labai abejotino teisėjavimo pralaimi V. Abramovui—tam pa
čiam Abramovui, kuris beveik šešerius, metus šeimininkavo 
Europos mėgėjiško bokso ringe. Dar įspūdingesnės buvo J. 
Čepulio kovos Kauno ringe. V. Orinenka jau po antro raundo 
atsisakė tęsti kovą, J. Lanceris pabuvojo nokdaune, per visą 
susitikimo laiką sugebėjęs pelnyti tik kelis pavienius smūgius.

Savo laikysena J. Čepulis primena Algirdą Šociką. Jo 
judesiai labai lengvi, kovos maniera žaisminga, grakšti. Pa
ties A. Šociko nuomone, Jonas Čepulis — vienas rimčiausių 
kandidatų į šalies rinktinę.

Nuotraukoje: Jonas Čepulis. . . .. i

Ture i o viltį, kad būdami 
pensininkais senatvėje ga
lės gyventi be vargo ir rū
pesčių, gėrėtis gamtos gro
žiu ir žvelgti į šviesesnes 
rytojaus dienas. Deja, tos 
svajonės neišsipildė. Varge 
augės, varge dirbės, šeimy
na išauginęs jautiesi bago- 
tas, bet gyvenimo ateitis 
lieka miglota. Pensija ma
ža, pašalinių paiamu bei 
santaupų nėra. Pasijunti, 
kad senatvėje gyvenimas 
vra daug vargingesnis, ne
gu kad buvo praeityje. Nei 
namuko, nei darželio, ir šei- 
mvna išsiskirstė. Liekasi 
tik žvelgti pro langą ir liū
dėti.

Gal ateis ta diena, kada 
žmogus be vargo senatvėje 
galės gyventi. Daug darbo 
padėta, daug darbininkų 
krauio pralieta, kol ta maža 
pensija buvo iškovota.

Tol, kol kapitalas viešpa
taus, darbo žmogus už ge
resnį būvį kovoti nepaliaus.

Bronius S.

Pittston, Pa.
Mirė E. Sakalauskas
Sausio pradžioje staigiai 

mirė Edvardas Sakalaus
kas, sulaukęs 42 metų. Gi
mė 1923 m. Pittstone. Šio 
miesto aukštesnę mokyklą 
baigė 1941 metais.

Jungtinių Valstijų armi
joje tarnavo 23 metus. Da
lyvavo Antrajame pasauli
niame ir Korėjos kare. Grį
žo iš armijos užsitarnavęs
seržanto laipsnį.

Priklausė prie veteranų 
organiacijos, Lietuvių Pilie
čių klubo ir kitų organiza
cijų.

Jo motina, dabartinė Gru- 
šelionienė, yra LDS 7 kuo
pos finansų sekretorė. Šir
dinga jai užuojauta nuliū
dimo valandoje.

Koresp.

George Mack, Frankfort, N. Y............ ....................6.00
E. Račienė, Toronto; Canada .............................. 5.12
Monica Dawnis, Brighton,, Mass...............................5.00
A. ir N.‘ lesmontai, Jamaica/ N. Y...........................5.00
Chas Jaselun, Clyde, Canada .................. 5.00
Petras Čereška (jo atminčiai per L. Bekešienę)

Rochester, N. Y. ...'...................................... 5.00
Kazys Devetzko, Brick Town, N. J.......................... 5.00
Edward Mason, Philadelphia, Pa. ........................ 5.00
F. Mazolis, Gardner, Mass...................................... 5.00
J. Čičinskas, Montreal, Canada ............................... 5.00
Petras Bieliauskas, Richmond Hill. N. Y..............5.00
Rose Samulionis, St. Petersburg, Fla. ...'........... 5.00
R. Čiuberkienė, San Antonio, Texas ................  5.00
A. Lipčius ir šeima, Eddystone. Pa......................... 4.50
M. Kamašauskas, Grand Rapids, Mich....................4.00
John Aliuk, Easthampton, Mass...............................3.00
Ignas Lisajus, Seymour, Conn............ . ....................3.00
Ch. Kaminskas, Churchill, Canada ...................... 3.00
Anton Gitaitis, Middletown, Del...............................3.00
Mrs. A. Butkus, Clark, N. J......................................3.00
Mrs. A. Garland, Nanaimo, Canada ...................... 2.00
K. Grygalonis, Attleboro, Mass.................................2.00
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich.....................2.00

Po $1: J. ir V. Grigai, Hudson, Mass.; Ona žiobienė, 
Frackville, Pa.; John Shagas, Oakdale, Pa.; A. Simonai
tis, Pittsburgh, Pa.; P. J. Anderson, Webster, N. Y.; 
John Chappell, Hamden, Conn.; J. Rinkevičius, Roches-x 
ter, N. Y.; M. Račila, Dover Foxcroft, Me.; F. Kirka, 
Chicago, Ill.; M. Petersen, So. Boston, Mass.; M. Jakš
tienė, Ozone Park, N. Y.; A. Fercik, St. Petersburg, 
Fla.; Mrs. Giraitis, Wethersfield, Conn.; P. Kuliackas, 
Gardner, Mass.; J. Šilkaitienė, Minersville, Pa.; L. Rau- 
duvė, Pittston, Pa.; J. Supranavičius, Amsterdam, N. 
Y.; E. Chaponis, Framingham, Mass.; J. Andriuškevi
čius, Brooklyn, N. Y.; Ch. Arrison, E. Hartford, Conn.; 
August Seitz, Oxon Hill, Md.; E. Jusienė, W. Bovlston, 
Mass.; J. Gates, Euclid, Ohio; M. Gutauskienė, Charles 
Biron, A. Skirmont, Brockton, Mass.; Jonas Velička, 
Miami, Fla.; P. P., Huntington, N. Y.

Ačiū viršminėtiems už jų dovanas laikraščiui.
“Laisvės” Administracija
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IŠ LAIŠKŲ
Gerbiami laisviečiai!

Atsiprašau, kad ilgai ne- 
prisiunčiau $12 Jono Vaice
kausko prenumeratos į 
Lietuvą.

Jonas ir jo šeima iš 
“Laisvės” sudaro knygą.
Jono dukra Janina nusi- tojams, 
traukė fotografiją su ta 
knyga ir man prisiuntė. Ji

pati knygą sutaisė ten kur 
dirba. Sako, kad “Laisvės” 
leidinių knyga jiems labai 
naudinga. Jauniausias bro
lis nešasi ją į mokyklą.

Linkiu sveikatos “Lais
vės” redaktoriams ir rašy-

Ona Arlauskienė, 
Newark, N. J.
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R. Palma Dutt

Pranašas, kurį paneigė ateitis
(Knygos recenzija)

Ši naujoji antologija (H. 
G. Wells: Journalism and 
Prophecy 1839 -1946. A n 
Anthology compiled by W. 
Warren Wagner (Bodley 
Head) 42 s), kelia klausi
mą: kiek H. GS Velso pra
našysčių išsipildė, sukakus 
20 metų po jo mirties?

Nūdieniai skaitytojai, gal j 
būt, labiausiai pažįsta ko
mišką fantastinį jo kūrinį 
“Kipps” ir keletą mokslinių 
jo romanų.

Pernelyg gausus literatū
rinis jo palikimas, suside
dantis daugiau kaip iš 100 
f ' ’ • 1 ’ ‘ ”
darbo susi a u r ė j i m a s po

karo pabaigą jis išpranaša
vo antrojo strategiją.

1914 metų pavasarį jis iš
pranašavo pasaulinį karą su 
“atominėmis bombomis” (jo 
žodžiai), pagamintomis 
branduolinio skilimo apval
dymu ir paliekančiomis di
džiulius plotus “radioakty
vių” griuvėsių: “lig šiosdie- 
nos tas beprotiškas laiko
tarpis žmonijos istorijoje 
paliko mūšių ir bombarda
vimų laukus, nusėtus spin
dulingąja medžiaga ir tapu
sius trukdančio spinduliavi
mo židiniais.”

Tokiu būdu prieš pirma- 
tomų, ir aiškus kūrybinio Jo
limitų VutSd^de^ bl-> karininkai murmėdami 

J; JS= t sutiko panaudoti tankus),

nes, teikiančias ištisoms 
provincijoms šviesą ir ener
giją transportui bei pramo
nei.”

H. G. Velsas rašė: “Aš ne
galiu įsivaizduoti, kad kas 
panašaus įvyktų tamsioje 
kaip naktis Rusijoje, bet tas 
mažaūgis žmogutis Krem-

San Francisco, Cal
Atžymėjo Kovo Aštuntąją

Kovo 20 d. įvyko sueigė- 
lė atžymėjimui Tarptauti
nės Moters dienos.

Posėdžio eigoje, be kitų 
tarimų, buvo nutarta pa
skirti $55 “Laisvės” 55-kių 
gyvavimo metų sukakties

Sueiga įvyko (su už'kan- PraSa*

A. Gudaitis-Guzevičius

JL 941-jų metų komunistai
į (žiupsnelis prisiminimų)

mai pripažinti didžius kūry
binius jo laimėjimus prieš 
1914 metus.

Jis buvo puikus turtingos 
vaizduotės romansistas, pa
sireiškęs Anglijoje anksty
vaisiais imperialistinės eros 
metais.

Jo pasisekimas
Jo romanai pliste paplito 

dvidešimtojo šimtmečio pra
džioje, dinamiškame jo su
judime, atsivėrus plačioms 
galimybėms ir pajutus gre
siančius visuomeninius ir 
tarptaut i n i u s prieštaravi
mus.

Nors jo “Kipps” ir “Mr. 
Polly” išreiškė nebylų že
mesniųjų vidutiniosios bur
žuazijos sluoksnių maištą, 
bet praturtėjęs ir prisijun
gęs prie supermokesčių mo
kėtojų, rašytojas prarado 
sąlytį su jais.

“Tono Bungay” pirmą 
kartą pavaizdavo naująjį 
praturtėjimo būdą, remian
tis masine reklama.

“Naujasis M a k i a v e lis” 
šaipėsi iš parlamentinio pa
saulio, kuriame pirmoje vie- liucija. Miegantysis nubun- 
toje figūravo pertverianti jį sutriuškina (koks

davė 
kaip

jis išpranašavo, kokia stra
tegija galėjo būti ir dar ga
li būti panaudota trečiaja
me kare.

I Ypatingą mokslinio jo ro
mano jėgą sudarė tai, kad 
jis rėmėsi socialistiniu su
pratimu.

“Laiko mašina”
Jo “Laiko mašina” 

siaubingą paveikslą,
tuometinė į klases pasidali
nusi visuomenė griežtai su
siskirstys į viršutinius i r 
žemutinius sluoksnius.

“Kada miegantysis nu
bunda,” gal būt, geriausias 
jo romanas, .pavai z d a v o, 
kaip kapitalo kaupimas ir 
koncentracija, pagrečiui su 
liberalinėmis visuomeninė
mis reformomis, galų gale 
atves į beasmenį pasaulinį 
trestą (priklausantį, reikia 
manyti, “miegančiajam”), • 
kurio regentai, vilkėdami 
mėlynas tautinės tarnybos 
uniformas, adminis t r u o j a 
milžiniškas pavergtų darbo 
žmonių imperijas.

Pagaliau prasideda revo-

Jo senas mokslinio numa
tymo talentas apvylė jį.

Prasidėjus mūsiškei socia
listinių revoliucijų erai, H. 
G. Velsas pradėjo nebesu
sigaudyti. Nie k i n d a m a s 
darbo žmones, jis savo anks
tyvesnį miglotą liberalinį 
socializmą pakeitė “Mėlyno
sios svitos” socializmu, ku
rį per “atvirą sąmokslą” 
įvykdys mokslininkai ir tur
tingi biznieriai. Čia jis grį
žo prie Sen-Simono teorijų.

Ankstyvasis optimizmas
Ankstyvasis, naivus, pa

žangus jo optimizmas, pasi
reiškęs iki 1914 metų, vėliau 
virto juodu pesimizmu. Pas
kutinė 1945 metais jo įleis
ta knyga vadinosi “Protas 
priėjo liepto galą.” “Šis 
pasaulis priėjo liepto galą. 
Visa tai, ką vadiname gy
venimu, skubiai artėja i pra
žūtį.”

Šią antologiją paruošęs 
amerikietis redaktorius su 
nuostabiu sumanumu pa
rinko į šį tomą ištraukas iš 
daugybės H. G. Velso straips
nių bei knygų pailiustruoti 
rašytojo minties vystymui
si.

Ši knyga yra įdomi ir 
naudinga paskaityti, nes ji 
nušviečia, mūsų laikų pa
veikslą.

Iš Anglijos “Daily Workerio”

Vertė J. Subatavičius

džiais) Finų salėje, Berke
ley, Cal.

Ksavera Karosienė buvo 
pasiruošusi Moters dienos 
klausimu kalbą. Deja, mi
rus jos mylima j aim broliui 
kovo 8 d., labai skaudi liū
desio banga nuteikė ją. Ant 
greitųjų buvo pakviestas 
žymus sanfranciskietis pro
fesorius Holland Roberts 
užimti jos vietą, pakalbėti.

Profesorius Roberts, per
eitą vasarą dalyvaudamas 
pasauliniame Taikos kon
grese Helsinkiu mieste, ap
lankė ir Lietuvą. Tenka pa
žymėti, kad šis žmogus yra 
apkeliavęs visą pasaulį.

Vardu visų narių reiškiu 
abiems Burdams didelį ačiū 
už skanias vaišes.

1941-ųjų metų žiema buvo 
smarki. Ir sniego buvo ne
maža, ir šaltis paspirginda
vo, bet tai tik kaitino lai
kinąją sostinę Kauną, ku
rioje vasario 5-9 dienomis 
susirinko į V suvažiavimą 
LKP organizacijų delega
tai. Visi —tartum pajau
nėję, pažvalėję! Kiek tos 
jėgos, kiek energijos, kiek 
vilčių! Kiek pasitikėjimo 
rytojum ir nesvyruojančių 
užmojų pakeisti fašistinės 
smetonijos subiaurotą Lie
tuvos gyvenimą!

Per dvidešimt su viršum 
Lietuvos metų Lietuvos komunistai 

- . nesiliovė nešę partijos žodį 
Filmus ~'jis i mases, nesiliovė raginę

liberalų dauguma ir fabia 
nizmas.

H. G. Velsas nenuilsda
mas propagavo bendras so- 
cilizmo idėjas. Jo knyga 
“Senieji pasauliai senie
siems” atvertė daug viduti- 
niosios buržuazijos skaity
tojų, kaip ir Ęlatchfordo 
“Linksmoji Anglija” dar^i 
ninku skaitytojų tarpe.

Už vis svarbiausia — kad 
jis kaip pradininkas ir pio
nierius suformavo anglų li
teratūroje tai, ką šiandien 
vadiname “moksliniu roma
nu.”

Šiandien stulbi n a n t i e j i 
nauji mokslo laimėjimai tik
rovėje yra tokie, kad dabar
tiniai šio žanro ekspertai 
tegali tik pertvarkinėti jau 
užfiksuotą medžiagą arba 
praplėsti ją mechaniškai.

Bet H. G. Velsas turėjo 
ypatingą dovaną moksli
niams numatymams, o kar
tu sugebėjo savo vaizduote 
suprasti visuomenės vysty
mosi dėsnius.

1901 metais jis išpranaša
vo dabartinę sunkią trans
porto būklę, kada lengo- 
sios mašinos ir didžiuliai 
krbvininiai sunkv e ž i m i a i 
nustums geležinkelius į ant
rą vietą, priversdami nu
tiesti' specialių autokelių 
tinklą.

1903 metais jis išpranaša
vo šarvuotus tankus (“Sau
sumos šarvuočiai”) ir žaibi- 
nio karo strategiją, sujau
kiant senąją pėstininkinę 
gynybą. Tokiu būdu 11 me
tų prieš pirmojo pasaulinio

ironiškas tuometinių libera
lų socialistų aklumo atsklei
dimas) raumeningų Afrikos 
negrų desantai, kuriuos 
oligarchija panaudoja pa
smaugti revoliucijai.

H. G. Velsas nebuvo mark
sistas. Jis atmetė Marksą 
kaip “nuobodybę.” Marksas, 
esą, prirašęs “varginančius 
tomus apie fantastiškas ne
realybes, kaip buržuazija ir 
proletariatas.”

Ši silpnybė suklupdė jį to
lesnėje veikloje. Jis įsivėlė 
į 1914 metų karą, tapo svar
biausiu p r o p a gandininku, 
remiančiu, kaip jis sakė, 
“karą dėl karo pabaigos” 
(jis mokėjo kalti posakius), 
vėliau nusivylė ir dėjo vil
tis j Tautų Sąjungą kaip į 
Pasaulinę ateities valstybę.

Jis buvo bejėgis suprasti 
tikrą socialistinę revoliuci
ją. Bolševikų revoliucija 
jam atrodė tik kaip “suiri
mas,” anaiptol “ne socialis
tinė revoliucija,” “milžiniš
kas neatitaisomas sužlugi
mas.”

Aplankęs Tarybų Sąjun
gą ir susitikęs su Leninu 
1920 metais, jis savo bro
šiūroje “Rusija šešėlyje” 
aprašė tai, ką pamatė, kaip 
visuotiną susmukimą.

Susitikimas su Leninu
Garsiajame savo interviu 

su Leninu jis su nepasiti
kėjimu aprašė kaip utopiją 
tuos planus, kuriais, kaip 
jam rimtai išdėstė Leninas, 
buvo numatoma “pastatyti 
Rusijoje didižules elektri-

ENERGETIKOS 
GIGANTAS STEPĖJE

Alkanojoje stepėje numa
tyta pastatyti didžiulę šilu
minę elektrinę. Bekabado 
elektros centralė, kurios 180 
metrų aukščio kaminas iš
kils virš stepės, bus di
džiausia elektros centralė 
Tarybų Sąjungoje. Jos ga
lingumas sieks 4,400,000 ki
lovatų. K u r u i elektrinė 
naudos Bucharos dujas.

Dabar Uzbekistano ener
getiniai pajėgumai sudaro 
2.5 mln. kilovatų. Viena tik 
Bekabado elektrinė beveik 
dvigubai juos viršys.

Pagrindinė jo kalba buvo | Visiems 
apie Lietuvą. Jam labiau
siai buvo nuostabu, kad 
Lietuva nėra didelė šalis, 
bet moksle stovi daug aukš
čiau negu kitos šalys bei 
valstybės. Ir bendrai profe
sorių sužavėjo Lietuvos 
kultūra, gyventojų draugiš
kumas ir graži gamta. '

Baigdamas, jis sakė, kad 
norėtųsi jam dar kartą nu
vykti į Lietuvą ir plačiau 
susipažinti su nuostabia ša
limi. <

Be to, profesorius trum
pai perbėgo Moters dienos 
reikšmę ir šjandieninę pa
dėtį Vietnamo. Jis ragino 
klausytojus budėti prieš 
karą Vietname.

Al Taraška pademonstra
vo filmą “Julius Janonis.” 
Filmas labai: įdomus. Ste
bint jauno žyniaus poeto, 
sunkų, vargingą gyvenimą, 
ne vienam stebėtojui iškri
to gaili ašara. Pagirtinai 
mūsų V. Taraškienė vykdė 
pirmininkės pareigas. Jos 
gražus Bostono anglų kal
bos akcentas ir švelnus,-bal
sas buvo malonu klausyti. 
V. Taraškienė išmokslinta 
Bostono apylinkėje.

Kovo 6 d. San Leandre 
įvyko V. ir U. Burdų bute 
LLD ir LDS kuopų pokylis. 
Nepaisant, kad veiklūs Bur- 
dai San Leandro gyvento
jai, tačiau yra geri patrio
tai ir San Franciskū. Jie 
abu yra San Francisko LDS 
kuopos nariai.

Rochester, N. Y.
Kovo 20-tą Literatūros 

D-jos moterų ir vyrų kuo
pos minėjome Tarptautinę 
moters dieną. Turėjom ska
nius pietus. R. Sherelis ir 
Wm. Černauskas kalbėjo 
apie moterų šventę. R. Ba
rauskas rodė iš Lietuvos 
filmus—Tary b ų _______
25 metų jubiliejaus Dainų ir 
šokių šventės, 
pats padarė praėjusią vasa
rą lankydamasis Lietuvoje. 
____ j žiūrovams labai 

patiko filmas, ir visas šis 
parengimas pavyko.

Turėjome iš Kanados 
viešnią drg. Antanavičienę. 
Ji buvo pakviesta pagalbė- 
ti. Pasakė trumpą, bet labai 
gerą prakalbėlę ir įteikė 
atvežtą dovaną. Pajamos už 
dovaną ir rochesteriečių 
aukos sud arė 
balsui” paremti $55.

Iš Vilniaus gavome labai 
gražų pasveikinimą. Jį at
siuntė generolas V. Karve
lis. Moters dienos proga 
sveikino mus, Amerikos 
moteris. Širdingas ačiū gen. į tine vadovybe ir ištisa rajo- 
Karveliui už reikšmingą pa
sveikinimą.

Virėjomis dirbo H, Veli- 
kienė, J. Kantenienė, M. Že
maitienė, K. Žemaitienė, L. 
Bekis. Pagelbėjo V. Poškie
nė, V. Greibienė, F. Kante- 
n i s, P. Malinauskas, J. 
Stančikas.

O. Malinauskienė ir V. 
Bullienė dovanojo po tortą, 
o vyrai—gėrimų. Visiems 
už dovanas ir atsilankymą 
širdingas ačiū.

darbo žmones kovoti prieš 
išnaudotojus. Jie skelbė 
griežtą kovą buržuazinei - 
nacionalistinei ideologi jai, 
aiškino Lietuvos liaudžiai 
proleta r i n i o internaciona
lizmo, tautų draugystės idė
jas, smerkė ir demaskavo 
buržuazijos varomą antita
rybinę, an tiko m u n i s t i n ę 
prop a g a n d ą, skiepydami 
.darbo žmonėms meilę pir- kJ Kz JL. X Vz X * • « • * 4 •

“Liaudies socializmo saliai - 
Tarybų Sąjungai.

Iš pogrindžio LKP, vie
nintelė Pabaltijy, išėjo su 
plačiai išsišakojusia organi
zacija, suglaustomis eilė
mis, tai yra — su savo par-

Kovo 26-tą Rochestery 
buvo suruošta demonstraci
ja ir masinis mitingas rei
kalavimui baigti karą Viet
name. Jį rengė piliečių, mo
terų, studentų ir eilės kitų 
organizacijų taikos trokš- 
tantieji žmonės. Čionai stu
dentai labai kovoja prieš 
karą ir moterys gerai dar
buojasi.

Lai gyvuoja Taika!
L. Bekešienė

Šiemet Tarybų Lietuvoje pradėjo veikti 12 skaičiavimo mašinų stočių. Jos atidarytos 
Mažeikiuose, Panevėžyje, Biržuose ir kt. Stotyse dirba sudėtingos sumavimo ir faktūrinės 
mašinos, skaičiavimo automatai ir pusautomačiai. Elektroninės technikos pagalba'atlieka
mi sudėtingi apskaičiavimai, tvarkomi buhalterijos dokumentai, autotransporto kelialapiai, 
apskaičiuojami žemės ūkio produkcijos gamybos rezultatai ir jos savikaina. Artimiausiais 
metais tokios stotys veiks visuose respublikos rajonuose, o Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Panevėžio miestuose jos išaugs į stambius skaičiavimo mašinų centrus.

Nuotraukoje: Mažeikių skaičiavimo mašinų stoties operatorė Joana Baravičiūtė (deši
nėje) padeda apskaičiuoti darbo užmokestį mokinei Zofijai Elekšienei. -

ninių organų sistema bei 
kuopelėmis įvairiaus i u o s e 
Lietuvos kampuose. Paty
rusi ne vieną skaudų smūgį, 
netekusi visos eilės geriau
sių, talentingiausių organi
zatorių, LKP neprarado sa
vo kovingų tradicijų, bolše
vikinio užsigrūdinimo. Du 
.tūkstančiai komunistų ir 
tūkstantis komjaunuolių - 
pogrindininkų, neskaitant 
kitų kairiųjų darbininkų 
organizacijų, kurios veikė 
komunistų vadovauja mos, 
—tai buvo tikrai rimta jė
ga. LKP* sugebėjo ir iš po
grindžio vadovauti politi
niams liaudies mūšiams ir 
išaugo kaip, pripažintas 
liaudies vadovas.

Po septynių laisvo gyve
nimo mėnesių partija papil
dė savo eiles geriausiais 
žmonėmis iš darbininkų, 
valstiečių ir darbo inteli
gentijos. Sausio 1 dieną ji 
turėjo jau 3,138 narius jr 
kandidatus, o komjaunimas 
—puspenkto tūkstančio na
rių.

Visose srityse komunistai 
nuvedė su savimi mases, 
mokamai ir energingai or
ganizavo liaudį naujiems 
žygiams socialistinei visuo
menei kurti.

Fašistinės prievartos apa
ratas buvo sutriuškintas, bet 
buržuazijos ir buožijos jė
ga — dar tik palaužtą, pa
ralyžiuota, bet nesunaikin
ta, ir priešai jau telkėsi di
versijoms, terorui ir griovi
mui, kenkimo darbams. 
Darbo žmonės su dideliu en
tuziazmu stojo į liaudies 
miliciją, siekdami apginti 
socializmo statybą nuo vi
daus priešų.

Suvažiavimas pademonst
ravo didžiulę mūsų liaudies 
jėgą. Prie valstybės valdy
mo stojo tūkstančiai darbi
ninkų, bežemių ir mažaže
mių, o pramonės įmonės ir 
stambiausius žemės ūkius 
ėmė valdyti tų pačių įmonių 
ir ūkių darbininkai ir tar- 1 
nautojai.

Darydamas visos CK veik-

los apžvalgą, LKP CK pir
masis sekretorius drg. A. 
Sniečkus išanalizavo kelių U 
dešimtmečių Lietuvos darbi
ninkų judėjimo eigą ir per 
trumpą laiką pasiektus liau-? L 
dies valdžios laimėjimus.

Buržuazinėje Lietu v o j 
buvo 70 tūkstančių bedar- / 
bių. Nedarbas anksčiau bu
vo “skaudžiausia rykštė” 
Lietuvos darbininkams, o 
j aunu te Tarybų Lietuva 
ėmėsi .tą nedarbą naikinti, 
padidindama pramonės pa
jėgumą, plėsdama viešuo
sius darbus. Iki suvažiavi
mo buvo įdarbinta 40 tūks
tančių žmonių.

1940 metų rugsėjo mėnesį 
prasidėjusi žemės reforma . 
aprūpino sklypais daugiau 
kaip 75 tūkstančius beže
mių ir mažažemių šeimų, z 
Naujakuriai gavo 20 milijo- < 
nų litų kreditą. Darbo vals
tiečių mokesčiai buvo pa
naikinti. 1941 metais jau 
buvo ruošiamasi steigti 30 
mašinų-traktorių stočių. Nau
joji Lietuva nenorėjo taiksty
tis su landynėmis, “brazilko- 
mis,” užtat buvo planuoja- 
ma plėsti plytų gamybą, 
vystyti elektros energetiką. 
Pertvarkyti pramonę sočia- ¥ 
listiniais pagrindais reiškė •. 
išplėsti, sustambinti ir ap
ginkluoti naujomis mašino
mis atsilikusias įmones bei 
sukurti naujas gamybos 
šakas,

Ištikimieji liaudies sūnūs, 
vos tik baigę pogrindinio 
veikimo laikmetį, su di
džiausiu aktyvumu imdavo
si bet kurio naujo darbo 
liaudies labui — tvarkė iš
bėgusių fabrikantų apleis- ( 
tas įmones, mokė skaityti ir 
rašyti beraščius. Į mokyk
las atėjo daugiau kaip 84 
tūkstančiai darbo žmonių, 
kuriems buržuazijos vieš
patavimo metais neteko net 
svajoti apie mokslą. Be to, 
dešimtys tūkstančių darbo 
žmonių kėlė savo kvalifika
ciją įvairiuose kursuose. 
Per trumpą laiką buvo 
įrengtos 133 bibliotekos, 
įsteigti 4 nauji teatrai, 
valstybinė filharmonija. 
Buvo įsteigta Lietuvos TSR 
Mokslų akademija. Moks
las, gydymas tapo visiems 
prieinamas ir nemokamas; 
atsivėrė plačiausios galimy
bės jaunimui šviestis, spor
tuoti.

Liaudies darbo komisari
atas iškėlė iš landynių ir -į 
lūšnų 2 tūkstančius šeimų, 
atiduodamas joms 12,500 
kambarių nacionalizuotuose 
išnaudotojų namuose. Jau 
artimiesiems metams buvo 
numatyta kapitalinė gyve
namųjų namų statyba dau
giau negu už 42 milijonus 
rublių.

Socialistinio krašto atei
tis visiems atrodė skaidri, 
ir suvažiavimo del e g a t a i 
žvaliai kibo svarstyti visų 
iškylančių problemų, ne- I 
vengdami ir kritinių pasisa
kymų, ginčų, bei klaidų pa
smerkimo. Tai buvo liau
dies triumfo suvažiavimas.

Jakarta.
militaristų valdžia 
kad ji nesikiš į tarptautinę 
politiką.

Indonezijos 
sako,

New Yorkas. — Atskrido 
TSRS poetas And r e j u s 
Voznesenskis. Jis yra 32 
metų amžiaus. K .
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LLD istorinę knygą perskaičius
Daug buvo kalbėta ir ne

mažai rašyta 1965 metais 
apie mūsų gerbiamą Lite
ratūros Draugiją, nes per
nai buvo auksinio jubilie
jaus metai nuo Draugijos 
įkūrimo. Ką Lietuvių Li
teratūros Draugija nuveikė 
per tuos 50 metų, čia nėra 
reikalo minėti, nes kiekvie
nas, skaitydamas minimą 
istorinę knygą, ras ir, be 
abejonės, tinkamai įvertins.

Skaitai žmogus ir galvo
ji: Kiek tai kruopštaus 
darbo čion įdėjo d-ras A. 
Petriką, kol surinko tą visą 
medžiagą iš susikaup u s i ų 
per 50 metų ir jau pageltu
sių mūsų spaudos puslapių! 
Reikėjo didelio pasišventi
mo ir intensyvaus darbo, už 
kurį, jeigu bent nominalų 
atlyginimą būtų reikėję mo
kėti, tai visas mūsų Drau
gijos iždas nebūtų tesėjęs.

gi kyla klausimas: Kodėl? 
Gal nebuvome tam reikalui 
gerai pasiruošę? Kur glū
di tam priežastys?

Kiek tai gražių ir malo
nių prisiminimų randi mi
nimos knygos puslapiuose, 
o ypatingai tiems draugams 
ir draugėms, kuriems teko 
būti tų sąskrydžių daly
viais. O tie sąskrydžiai bu
vo itin skaitlingi taip, kad 
visiems buvo užtektinai 
progų dalyvauti.

Štai skaitau 335 puslapį. 
J. Baker rašo, jog 1915 me
tais sutvėrė kuopą Medicine 
Hat, Albertoje, Kanadoje. 
Be jo paties, priklausė K. 
Rugienius, J. Žebrys, J. Ge
rulis, V. Užkuraitis ir A. 
Bačinskas.

Mano manymu, drg. Ba-

Pasibaigus pirmajam pa
sauliniam karui, darbai žy
miai sumažėjo, tai netrukus 
ir mūsų kuopos nariai išsi
sklaidė po visą pasaulį. Ge
ra jų dalis apsigyveno Cle- 
velande, bet kuriems rūpėjo 
darbo žmonių reikalai, tai 
nežiūrint, kur juos gyveni
mo bangos nubloškė, jie su
rado veikimui kelius, ir ten 
pagal išgalę darbuojasi.

J. žebrys

MIAMI, FLA.
Specialus pranešimas

Balandžio 6 d. įvyks gra
žus parengimas, kurį ren
gia LLD 75 kuopa atžymė- 
jimui Juliaus Janonio 70- 
ojo gimtadienio.

Kadangi laikas pakeistas, 
tai prašome visus įšitėmyti, 
kad pietų nebus, kaip buvo 
pirmiau minėta, — bus tik

LAISVĖ IM
PHILADELPHIA, PA. & VICINITYsušlubavus. Pas gydytoją 

buvau 4 kartus. Dabar bis- 
kį pagerėjo.

George Shimaitis

Brockton, Mass.
Mire lietuviai

Kovo 15 d. rytą, savo na
muose, rasta mirus Anta- 
nina Yucienė. Pašarvota 
buvo Edw. Waitt šermeni
nėje. Prie karsto buvo daug 
gėlių ir į šermeninę lankėsi 
daug žmonių.

Palaidota Kalvarijos ka
pinėse. Palydovai nuo kapi
nių buvo užkviesti į namus 
pietų. Nuliūdime paliko se
serį Ameliją G u tautas ir 
jos šeimą; brolį Joną. Lu
kas, kuris gyvena Wauke
gan, Ill., ir keletą anūkų.

Kovo 17 d., po ilgos li
gos, mirė Antanas Yankū- 
nas. Pašarvotas buvo V. 
Yaka v o n i o šermeninėje. 
Buvo daug gėlių ir į šerme
ninę lankėsi daug žmonių. 
Palaidotas Melrose kapinė
se. Palydovai buvo užkvies
ti į Yakavonio salę pietų.

Nuliūdime paliko sergan
čią žmoną Kazimierą Yan- 
kūnienę (Karelis), du sū
nus: Antaną Yankūną, 
Brocktone, ir Petrą Yankū
ną, Bridgewatei’yje, brolio 
sūnų Joną Yankūną, Det
roit, Mich. Iš Lietuvos paė
jo Deltuvos apylinkės. Ve
lionis, priklausė prie Šv. Ro
ko draugystės ir Lietuvių 
Piliečių klubo.

George Shimaitis

HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

SHIRT PRESSER
Experienced preferred, 

but not necessary. '
FRANKFORD CLEANERS,
Feasterville Shopping Plaza

1017 Busleton Pike
EL. 7-8276

JR. DRAFTSMAN
Recent H. S. grad, with drafting 
training & exp. needed for general 
mechanical drafting. Good working 
conditions & fringe benefits. In
teresting work. Call or write to 
D. L. Wooden.

PEERLESS HEATER CO.
Boyertown, Pa. Phone 367-2153.

(22-26)

Haverhill, Mass.
Jau perskaičiau Ievos Mi- 

zarienės parašytą knygą 
“Jaudinantys susitikimai.” 
Man knyga labai patiko. 
Būtų gerai, kad visi ją per
skaitytų, tuomet turėtų aiš
kesnį surpatimą, kodėl čia 
ponai Lietuvos “laisvinto- 
jai” taip labai ant Lietuvos 
pyksta ir nori atimti ją nuo 
Lietuvos žmonių ir atiduo
ti ponams.

Perskaičiau daug ke
lionių įspūdžių apie Lie
tuvos žmonių gyvenimą, 
visi įdomūs, bet Mizarie- 
nė daugiausia rašo apie 
moteris. Smetonos viešpa
tavimo ' laikais Lietuvoje 
buvo tiktai ponios ir bobos, 
o dabar jos ne tik vaikus . 
auklėja, bet yra ir raštinin
kės, ir mokytojos, ir slau
gės, ir inžinierės, daktarės, 
profesorės, dirbtuvių pri
žiūrėtojos ir t. t. Ne tik 
vaikai, bet ir suaugusieji 
Lietuvoje mokosi.

Ievute, atlikai labai gerą 
darbą.

WAITRESS. Class “A” Upper 
Main Line Restaurant seking help. 
No experience necessary; recent 
references required. Will train suit
able applicant. 647-0160.

(22-25)

PHARMACIST
Registered.

Full time or part time.
LO. 7-6090—or Box P-10

1015 Chestnut St.
(24-26)WOMEN (2)

One for dishroom and other duties, 
8 AM to 3:30 PM, 5 day week. 

Cafeteria work.
One for cook, 7 to 3:00 PM, 5 day 
week. Fort Washington vicinity.

Call Monday FL. 5-8180.
(24-25)

HOUSEKEEPER
General, Monday, Wednesday and 

Thursday. 10 AM to 6 PM.
’ ‘ $25 plus carfare. Recent references.

4

SCHOOL BUS DRIVER for
Radnor School District.

hour driving and 4 hr general 
maintenance. 12 month annual

employment. Excellent working cond. 
and fringe benefits. Contact Mr.

C. G. Felty. MU. 8-8100.
24-26)

LANDSCAPING
Experienced man

for top full time position.
Excellent starting salary, plus bonus.

Call between 8 PM & 9 PM.
OL. 9-3574, Willow Grove, Pa.

(24-26)

| jIJlX IlllctU illJLlIt/ Učl, Mulo Ui

keris apie tą_ kuopą per lengvi užkandžiai 4 valan
dą. Taigi malonėkite susi
rinkti 4 vai., tai lengvai ir 
skaniai pavalgysime ir pra
dėsime programą.

Laikas pakeistas todėl, 
kad bus rodomi filmai, pri
taikyti prie minėto parengi
mo.

Taigi dar kartą prašome 
įšitėmyti, kad laikas pakeis
tas; susirinkime 4 vai. po
piet.

Sueiga bus Socialio Klu
bo patalpoje, 2610 N. W. 
119th St., Miamyje.

skūpiai parašė. Manau, Jo-
Bet autorius, kaip matysi-1 nas gerai atsimeni, kad
te knygą skaitydami, už tą 
didelį ir atsakingą darbą nė 
cento nepaėmė.

Tai graži ir brangi auka 
ne tik Literatūros Draugi
jai, bet kartu ir visam pa
žangiajam judėjimui. Mes, 
Draugijos nariai, negalime 
jaustis už tai autoriui ne
skolingi, bet kuo ir kada 
mes galėsime jam atsilygin
ti, kol kas nenumatoma.

Skaitant Draugijos istori
ją, daug kartų prisiėjo ap
sistoti ir sugrįžti mintimis į 
tų skyrių laikotarpį, ir dar 
kartą pagalvoti ir pasi
džiaugti mūsų Draugijos 
nuveiktais darbais bei pa
siekimais . I

O jeigu vienas kitas už- pi]<nikuą - išvažiavimus, į 
mojis ir nepavyko pilnai 
pravesti gyveni man, tai ir-

mes tą 67-tą kuopą vadino
me viena iš didžiausių vi
soje Draugijoje. Žiūrint iš 
ten gyvenančių lietuvių 
skaičiaus taškaregio, nebu
vo nei perdėta, nes tame 
miestelyje, įskaitant ir 
keletą tos apylinkės ūki
ninkų, prisk aitydavome 
apie 35 lietuvius, o kuopa 
turėjo 30 narių. Visi sumi
nėti draugai (teisingiau, 
šeimos) veikime nebuvo ža
liukai. Jie visi buvo Didž. 
Britanijos Socialistų sąjun
gos Glasgovo 5-tos kuopos 
nariai. Prieš 50 metų visi 
buvo jauni, turėjo daugiau 
energijos, negu buvo vietos 
ją sunaudoti. Rengdavome 
įvairiais klausimais diskusi
jas, lavinimosi vakarus,

kuriuost vietos lietuviai at
silankydavo.

ARLINGTON, N. J.

Frank Šimkus
Mirė Kovo 30, 1959

Prisimename septynerių mėtų jo mirties sukaktį. 
Mes niekada tavęs neužmiršime.

Liūdime jo šeima.
FELICIA, žmona 
EUGENE ir EDWARD
- sūnūs ir jų šeimos

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršulės Bieliauskienės
(Richmond Hill, N. Y.)

Dear Tati—I miss you, yes all of us miss 
you—Wanda Krupski.

Taip, mes visi pasigendame Tavęs, Jau me
tai laiko kai kovo 29 dieną išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo.

Palikai mums vien tik liūdną prisiminimą 
Tavęs ir Tavo sunkaus gyvenimo.

Lai būna Tau amžina ramybė.
Motiejus Klimas, pusbrolis
Emilija, Juozas ir Wanda Krupski

Ramsey, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršulė (Senkiūte) Bieliauskienė
Mirė Kovo 29, 1965

t

Jau vieneri metai kai mirė, mylima žmona ir 
motina. Su liūdesiu prisimenamp ją.^Jos kūnas 
buvo sudegintas Maspetho kreniatorijoje. Ilgai 
ji pasiliks mūsų mintyse.

Petras. BieliąusHas, vyras
Albina, dukra

Richmond Hill, N. Y.

Pranešimas
CLEVELAND, OHIO 

LLD 22 kuopos nariai prašomi da
lyvauti susirinkime Balandžio-April 
2 d., šeštadieni, 4 vai. popiet,’ IOUV 
Hali, 12618 Shaw Ave.

Bus apkalbėtas margučių balius ir 
tolesnė kuopos veikla.

i Sekr. J. W. Petraus

jau buvo rašyta, 
Sikorskio, “Lais- 

skaitytojo, žmona 
Frances netikėtai mirė Va
sario 27 d. Adomas Sikors
kis atminimui savo žmonos 
aukoja i “Laisvės” fondą 
$10. ‘

Mano sveikata irgi buvo

Ado m 0 
vės”

ROCHESTER. N. Y
Kovo 14-tą suėjo vieneri metai, kai mirė

Jo mylima žmona Ona ryžosi liūdnų prisiminimų dieną 
būti su savo ir su buvusiais velionio Viktoro^ artimai
siais. Ji suprašė gimines ir draugus, paruošė skanius pie
tus.

Kad tinkamai atžymėti jos liūdesio dieną, kurios ji 
niekad nepamirš, svečiai nutarė, po kiek kas gali, paau
koti “Laisvės” ir “Vilnies” fondams. Per Julią Kantenie- 
nę ir P. Malinauską prisidėjo:

F. O. Griciai
G. N. Švedai \
F. J. Kanteniai
Wm. R. černauskai
P. O. Malinauskai
S. G.endrėnas
J. Savarinas
J. Zinkus
J. H. Stančikai
V. Greibienė
G. Mockevičia
G. Daukas
O. Wilimaitiene

Ona Bačiulienė nuoširdžiai dėkoje atsilankymu 
ir aukomis spaudai pagerbusiems jos Įvyrą jo mirties su
kaktyje, taipgi už visokią jai pagalbą ir užuojautą. Jinai 
sako: “Jūsų draugiškumas teikė man daug stiprybės”.

L. Bekešįęnė

J. V. Rinkevičiai 
N. Baltakienė 
H. Velikienė 
E. Čereškienė 
Mr. ir Mrs. Nowika 
S. A. Baganskai

L. Bekešiai
U. Shereliai 
Labeikienė

Al. Baronienė 
J. V. Poškai 
M. Vinik
P. K. Anderson

R.

So. Boston. Mass.• / • • » r

Svarbus Pranešimas
LLD 2-ros KUOPOS MOTERYS RENGIA 

KOVO 8, MOTERS DIENOS, PAMINĖJIMĄ

Sekmadienį, Bak 3 April
Pietūs bus duodami 1 vai. dieną 

K .... ■ ■

Svetainėje 318 Broadway
Elzbėta Repšienė 

pasakys prakalbą svarbiais diepos klausimais. 
Taipgi bus ir kitokių pamarginimų

Kviečiame visus atsiląpkyti.
Rengėjos

Phone AD. 3-4018 after 6 PM.
(25-29)

NURSES L. P. N’S.
Experienced. 5 days, 5 to 11 PM.

Call after 10 AM.
RA. 5-2525.

Ask for the Administrator.
Located in N. E. Philadelphia.

(25-27)

HELP WANTED MALE

Kovo 3 d. dar prieš 10 vai. 
ryte skambina. Kas dabar 

j čia? Nagi, A. ir M. Kaz
lauskai. Sako, važiuojame, 
reikia mašiną įšildyti, nes 
įšalus, dar tiktai parvešta 
iš Detroito. Dar porą kar
tų sustojom, ir mašina jau 
pilna žmonių. Keliai geįri, 
mašina gerai eina, tai kaip 
bematant ir Uždavinių re
zidencijoje, Norwoode.

Susitikome su savo pa
žįstamais, gerai pavalgėme, 
pasilinksminome. Po to mus 
pakvietė Barčiai ir parodė 
savo rezidenciją Can tone, 
pavaišino savo išrastais gė
rimais. Atsisveikinome ir 
laimingai parvažiavome na
mo. H * 1

Klausių, o kas bus to
liau? Kazlauskai sako: Na
gi balandžio 3 d. bus geri 
pietūs So. Bostone, 318 W. 
Broadway. Boston i š k i a i 
svečius visuomet gražiai 
priima ir gerai pavaišina. 
Taigi, ligi pasimatymo se
nojoje Brodvėje!

Darbininkė

BRICKLAYERS
wanted in Del. Co.
Call TR. 2-8482

• — or —
CL. 9-7582 

After 6 P. M.
(25-29)

MANAGEMENT TRAINEE 
Large financial organization has 

immed. openings for aggressive men 
for our management trainee pro
gram. Starting salary $350 mo., plus 
auto expense. Many Co. benefits. 
For interview call: Mr. Magee at 
VI. 3-9800. (25-27)

MANAGEMENT TRAINEES 
Man—over 21, to train for future in 
Consumer finance industry. High 
School grad., automobile necessary. 
Must be aggressive & willing to work 
his way up from the bottom. Liberal 
starting salary & car allowance paid. 
All company benefits including profit 
sharing & pension plan. Starting in 
Chester, Media area. For interview 

call Mr. McFetridge at 
HU. 5-6812. * (25-31)

RENTALS
PHYSICIAN’S OFFICE 

Available in thickly populated area. 
Will rebuilt to suit.

LO. 7-6090 or 
Box P-10.

(24-26)

Good opportunity 
for ambitious people. 

BAKERS’ HELPERS, COOKS’ 
HELPERS, JANITORS.

Call in person.
DUTCH HAVEN 

Soudersburg, Pa., Route 30.
(24-25)

MEAT CUTTER

Experienced with self-service.
Ardmore vic.

MI. 2-1713
(24-27)

BAKER—NIGHT
Experienced.

Apply—
HERMAN BAKERY

PI. 5-1751
(24)25)

JANITOR & WIFE
For new apartment building 

in Suburban Philadelphia.
(50 units)

Apartment plus salary.
HI. 9-2079.

(24-33)

Huntington, N. Y.
Kovo 12 d- Petras ir Jus

tina Petraičiai minėjo savo 
50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Jų sūnus Pet
ras ir duktė Ona iškėlė 
jiems gražų banketą sve
tainėje. Prie skanių valgių 
ir gėrimų šokiams grojo 
muzikantai. Apie šimtą as
menų — giminių,’ kaimynų 
bei svečių — dalyvavo.

Petras Petraitis paeina iš 
Lietuvos, Raseinių rajono, 
Sūduvos valsčiaus, Paliepių 
kaimo. J. Petraitienė—Tel
šių ra j ono, Varnių vals
čiaus, Pavandens par., Mil- 
vaidiškių kaimo.

I

Petraičiai dėkoja savo 
vaikams ųž tokį parengimą 
ir taip pat už brangias do
vanas. Taipgi dėkoja vi-, 
siems giminėms ir sve
čiams.

Petraičiai yra progresy
vūs ir labai draugiški žmo
nės.

Linkiu jubiliatams Pet- 
raičiams geros sveikatos ir 
ilgo gyvenimo.

F. Klaston

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Metini banketą-pietus rengia LDS 
57 kuopa balandžio 3 dieną. Kvie
čiame visus narius dalyvauti šiame 
bankete ir kartu pakvieskite savo 
pažįstamus kaimynus. Po pietų bus 
rodomi slankiojamos nuotraukos, 
kurias nutraukė Irena Janulienė, 
dalyvaudama Lietuvoje dainų šven
tėje. Taipgi bus nuotraukų iš ke
lionės Italijoje ir kitose šalyse. Pie
tų pradžia 1 vai. Vieta—29 En
dicott St. įžanga $1.50.

Rengėjai (23-26)

Paieškojimas
Ieškau brolio ir sesers išvykusių 

prieš didįjį karą iš Jurbarko mies
telio 1911 metais. Paskutinius laiš
kus gaVau 1939 m. Brolio pavardė 
Klapatauskas Stanislovas Izidorius, 
gimęs 1896 m. Paskutinis jo laiš
kas buvo iš Bostono miesto. Sesers 
pavardė Roselevičienė-Klapatauskai- 
tė Natalija, Izidoriaus, gimusi 1898 
m. Paskutinis jos laiškas buvo iš 
New Britain. Sesęrs vyro pavardė 
Roselevičius Juozas. Mano adresas: 
Baltukonienė Michalina (Izidoriaus), 
Radviliškis, Spąlio g. 3, Lithuania, 
LSSR. (24-25)

Ieškau Gelčio Jurgio, Antano. Gi
męs 1923 m., Prienų valsčiuje, Pa- 
ciūnų kaime. 1944 m. buvo išvež
tas į Vakarų Vokietiją. Prieš iš
vežant gyveno Kaune, YJiškių kai
me. Ieško brolis Gelčys Pranas, 
Ant. Mano adresas: Kaunas, Yliš- 
kių .kaimas, Krosno g. 24, Lithuania, 
USSR.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk

BAKER
Able to take full responsibility.

Retail shop.
Top wages. Benefits.

Opportunities.
Call LA. 5-5028.

(24-25)

UPHOLSTERER
Fine custom. Center City Shop.

Steady, year round.
Must be 1st class mechanic.

Top wages paid.
WA. 2-3588.

(24-25)

EXPERIENCED
TURRET LATHE OPERATORS
For Waterman Machine Mfg. Co.

1225 Germantown Ave.
PO. 3-0900

(24-26)

MECHANIC TRAINEES
& PORTERS

New car service. Apply in person to 
Reischer Ford Corp.

7700 Frankford Ave., Phila., Pa.
MA. 4- 6700.

(24-29)

COOK—EXPERIENCED

Capable of taking charge 
of Kitchen.

Good salary.
Call NE. 4-9609.

(24-26)

TOOL MAKERS & MACHINISTS 
Overtime if desired.

Apply
B & S MACHINE CO.

1915 E. Willard St., Phila., Pa.
NĘ. 4-3932

(24-28)

MECHANICS
Lift truck repair & service, 

gasoline or electric.
Will consider automotive men.
Apply in person for intprview.

Mobile Industrial Equipment Corp. 
9th & Tioga Sts.

(24-26}

AUTO BODY MEN (2) 
Combination, with tools.

Good pay and other benefits 
for thp right men.

Call BA. 5-9861
S . (25-27)
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LDS REIKALAIS*

Centro Valdybos rinkimai
Visoms LDS kuopoms jau 

išsiuntinėti Centro Valdy
bos kandidatų balotai ir in
formacijos, kaip pravesti \ 
rinkimus.

i

Rinkimai bus pravesti ba- j 
landžio ir gegužės mėnesių 
kuopų susirinkimuose. La
bai svarbu, kad susirinki
mai būtų narių skaitlingai 
lankomi.

Šiais metais Centro' Val
dybos rinkimai labai svar
būs. Į devynias Centro 
Valdybos narių vietas kan
didatuoja net 20 kandida
tų. Tai pasirinkimas vi
siems labai geras.
Pirmą sykį LDS istorijoje 

kandidatuoja į Centro Val
dybą 10 Amerikoje gimu
siųjų narių. Tai rodo, kad 
tie, kurie prieš porą desėt- 
kų metų aktyviai dalyvavo 
LDS jaunimo veikloje, šiuo 
metu bando įsitraukti į 
LDS vadovybę. Tai sveikin
tinas dalykas.

Tuo sumetimu, kad būtų 
išrinktas jauno amžiaus 
LDS veikėjas prezidento 
vietai, šiuose rinkimuose 
aš nekandidatuoju. Norė
čiau* kad Ričardas Janulis 
būtų išrinktas LDS prezi- 
zidentu.

Seimo delegatų rinkimai
LDS Seimo delegatų rin

kimai taipgi bus pravesti 
tuose pačiuose kuopų susi
rinkimuose, kai bus renka
ma Centro Valdyba.

■’ Delegatų rinkimuose taip
gi tikimasi, kad nemaža 
Amerikoje gimusiųjų daly
vaus. . Labai svarbu žymų 
Amerikoje gimusių skąjčįų 
išrinkti delegatais.
’ Dalyvaudami Seime, jau
nesnio amžiaus delegatai

du mėnesius turėtume pa
dvigubintu tempu pasidar
buoti. Tuomet galėsime 
gražiai Seimą pasveikinti 
naujais nariais.

J. Gasiūnas,

Viešnia iš Indijos
Šiuo metu Amerikoje lan- dar dėvi “burką”: nuo gal- 

kosi ypatinga viešnia — In- vos iki žemei uždangą, 
dijos ministrų pirmininkė j Akims iškirptos dvi skylės.

Antikarine eisena visus 
stebino savo didumu

Aido Choro Veikla
Ateinantį sekmadienį, ba- 

landžio 3 d., bus paminėtas 
poeto Juliaus Janonio 70- 
asis gimtadoienis ir pagerb- I 
ti jo kūrybiniai darbai.

Aido choras ir jo solistai į 
taip pat dalyvaus šios ,su- t 
kak ties paminėjimo progra- \ 
moję, padainuodami šiai su
kakčiai tinkamas dainas. f

Sueikime pagerbti mūsų, 
tautos sūnų, kuris per sa
vo taip trumpą amžių tiek f 
daug mums sukūrė.

t

vo garsinta. O vėjas šaltas, 
šiurkštus, tiesiog, kaip žmo
nės sako, “per kaulus perei
na”. Truputis po keturių. 
Jau nebegaliu iškęsti. Šiur
puliai pradėjo visą purtinti. 
Turiu “bėgti”. Bet dar už
suku į Fifth Ave. ir 72nd 
St., kur minia liejasi į par
ką, eina į susirinkimą. Ten 
grupė karo šalininkų stau
gia prieš maršuojančius, 
bet žmonės nepaiso.

Policija sako, kad į Cent
ral Park Mall telpa daugiau 
kaip 50,000 žmonių. Na, o 
ji pati sako, kad šita vieta 
buvo perpildyta/daug daug 
perpildyta. Vadinasi, spėja
ma, kad susirinkime daly
vavo daugiau kaip 75,000 
niujorkiečių.

Dar kartą šio didmiesčio 
žmonės ' parodė, kaip jie 
trokšta, kad šis karas būtų

Visi sutinka, kad labai, 
labai seniai New York o 
didmiestis bebuvo matęs to
kią milžinišką demonstraci
ją, kokia įvyko praėjusį šeš
tadienį. Tai buvo galingas 
šio miesto liaudies išstoji
mas prieš mūsų vyriausy
bės vedamą karą Vietname. 
Tai buvo žmonių minios rei
kalavimas, kad ši skerdynė 
būtų tuojau užbaigta.

Sunku pasakyti, kiek iš 
tikrųjų maršavo Fifth Ave. 
ir kiek paskui dalyvavo 
Central Park Mall susirin
kime. Tūkstančiai ir tūks
tančiai žmonių žygiavo gat
ve tvkiai, organizuotai, dis
ciplinuotai, s u g Įaustomis 
gretomis. Aš pribuvau iaii 
arti 1 valandos ir 94-o ii 
gatvė jau baigė “išsisemti”, 
ir ten įstojau j minią. Nu
plaukėme i parka, kur jau
buvo didelė minia žmonių baigtas, kad taika būtų at- 
ir liaudiškos dainos jau pa- steigta, kad nekaltų žmonių, 
sitiko mus. Ir paskui minia j vietnamiečių ir amerikiečiu, 
plaukė ir plaukė į parką. kraujo liejimas būtų sulai-

Kalbų programa prasidė- kytas. 
jo lygiai 3:30 vai., kaip bu-

Indira Gandhi, buvusiojo 
Indijos premjero Nehru 
dukra.

Indira Gandhi yra plataus 
ji mo- 

įkėsi Šveicarijoje ir Angli
joje; laisvai vartoja kelias 
Isvetimas kalbas; Amerikoje 

iš lankėsit jau kelis kartus; 
Londonas, Paryžius ir 
Maskva jai pažįstamos vie
tos.

Mirus Indijos ministrų 
pirmininkui Šastriui, šalies 
valdančioji politinė Kongre
so partija Indirą paskyrė 
ministrų pirmininku.

Indija yra didelė ir labai 
sudėtinga šalis. Gyventojų 
turi 480 milijonų. Ten yra 
daug skirtingų kalbų, pa
pročių, religijų. Oficialiai 
pripažinta 16 skirtingų pro
vincijų.

Per daugiau kaip 200 me
tų Indiją valdė Anglija. Po 
ilgų ir sunkių kovų, 1947 m. 
Indija tapo nepriklausoma 
valstybė., Nuo 1950 m. Indi
ja tvarkėsi konsti t u c i j o s 
priimtais demokratiniais 
dėsniais: panaikinti luomų 
skirtumai, moterims suteik
tos lygios teisės su vyrais, 
dalinai apkarpyti turčių že
mės plotai ir privilegijos.

Šiandien nei vienoje ka
pitalistinėje šalyje nėra 
tiek aukštus postus už
imančių moterų, kaip In
dijoje. Jų parlamente yra 
59 moterys, palyginus su 
Amerikos 12 motęrų. ■ Indi
jos “patriarchas” Gandhi, 
kovodamas už šalies nepri
klausomybę. daug dėmesio 
skyrė moterims. Jis aiškino, 
jog istorija rodo*, kad kur 
moterys yra aukščiau kul
tūroje' pakilusios,’ ten ša
lis progresuoja, 'priešingai ■ 
—merdi vietoje. Nehru pra
vedė minti, kad šalies ’rin
kimuose kandidatų sąraše 
visur būtų moterų.

Kada yra kalbama apie 
aukštai kultūriniai pakilu
sias Indijos moteris, turim 
žinoti, kad jos yra aukštes
nės bei vidurinės klasės mo
terys. Šalies ministerijose, 
nei parlamente nėra, nė vie
nos darbininkės arba iš 
liaudies kilusios moters. Tik 
mažiau negu dešimt pro
centų Indijos moterų moka 
rašyti arba skaityti. Angli
jos valdonai paliko Indijos 
liaudį skurde, religiniuose 
prietaruose; ypač moterys 
visaip buvo pažemintos. 
Turtingosios luomos mote
rys buvo, dalinai ir dabar, 
uždarytos “zenane” — mo
terims skirtame apartmen- 
te. Be vyro sutikimo mote
riai negalima eiti į kitą na
mų dalį.

80 procentų Indijos gy
ventojų yra žemdirbiai. Di
delius žemės plotus valdo 
turtingieji. Šalis gamtiniai 
yra turtinga. Mažųjų žemės 
sklypų savininkai neturi 
moderniškų įrankių, be
moksliai, religiniais prieta
rais suvaržyti, nepajėgia 
užtektinai maisto pasiga
minti, jų šeimos yra skait
lingos, jie gyvena skurde.

Musulmonų — viena Indi
jos religijų sekta—priskai- 
toma daugiau kaip 50 mili
jonų, kurie stipriai tebesilai
ko senųjų papročių. Jų 
moterys baisiai pavergtos. 
Vyrui užtenka pasakyti tris 
kartu “Aš tave divorsuoju,” 
ir reikalas baigtas. Divor- 
suoja, jeigu nėra kūdikių' 
arba gimsta tiktai mergy
tės. Musulmonų moterys

LDS nrez incura uanani yra pie 
 ’ Į išsilavinimo moteris; ji

Iš laiškų
Sekamus laiškučius 

Lietuvos gavo senas laisvie-
tis kalifornietis V. Burda. 
Vienas jo brolio dukrelės, o 
kitas brolienės:

Dėde,
Pirmiausia noriu jus pa

sveikinti ir padėkoti už gra
žias nuotraukas, kurias at
siuntėte visiems po vieną.

Aš mokausi Grinkiškio 
vidurinėje mokykloje, 7-oje 
klasėje. Į mokyklą einu ir 
vėl grįžtu pėsčiomis. Nuo 
mokyklos iki namų yra 5 
kilometrai.

Dabar dar esu pionierė, 
bet pavasarį, kai bus kom
jaunuolių priėmimas, sto
siu į komjaunimą. Pirmąjį 
trimestrą baigiau I klasės 
mokine.

Jūs klausiate, kuo aš bū
siu užaugus. Man patinka 
komjaunimo būrelio darbas 
ir jau svajoju apie partinės 
mokyklos darbuotojos dar-

Aš, atsakiusi į dėdės klau
simus ir parašiusi apie sa
ve, noriu paklausti, kaip jūs 
gyvenate, kaip jūsų sveika
ta?

Tai iki—likite sveikas.
Maryte Burdaitė

Labai didelis ačiū už nuo
traukas ... Kaip jūs. gy
venate ir kaip jūsų sveika
ta?

Aš gyvenu gerai. Dvejus 
metus šėriau kolūkio kiau
les—197 štukas. Buvau su
sirgusi, bet dabar jau ge-

;riau. Buvome moterų suva- 
turėtu daug progų plačiau! žiavime rajone ir ten mane

* susipažinti su abelnąja LDS 
veikla, su svarbiomis LDS 
pareigomis. Tuomet ir sa
vo kuopose galės įsitraukti 
į veiklą.

LDS Seimas, kaip žinia, 
ivvks lįepos 8 ir 9 dienomis 
Chicagęje. Chic a g i e č i a i 
ruošiasi\ęle)egatus gražiai 
priimti ir gerai pavaišinti.

***’WWB
Liepos 8 d. vakare turė

sime Amerikoje gimusiems 
skirta sueigą, o šeiminis 
banketas įvyks liepos 9 d. 
vakare.

Paskutiniai du vau j aus 
menesiai

Priešseiminis vajus pasi
baigs birželio 1 d. Dar tu- 
rime balandžio ir gegužės 
mėnesus. kuriuose bus ga
lima kiek daugiau pasidar
buoti, kad įrašyti daugiau 
naujų narių.

Paskiausiu laiku, kai vi
siems nariams buvo išsiun
tinėti informaciniai lapeliai 
ir laiškai, kviečiant akty
viai dalyvauti vajuje, nau
jų nariu įrašymas net pa
dvigubėjo. Kai kurios kuo
pos, pirmiau nedalyvavu
sios vajuje, jau užsirekor- 
davo įrašydamos po vieną 
ar daugiau naujų narių.
- Centras gavo nauju narių 
aplikacijų net iš tokių vie
tų, kur LDS kuopų nėra. 
Pasirodo, kad kai kurie pa
vieniai LDS nariai, gave in
formacijų lapeli ir laišką, 
mokėjo pasidarbuoti, pakal
binti savo pažįstamus. To
kiu būdu gauta naujų na
riu.

•’ Pasirodo, kad naujų na
riu galima gauti, tik reikia patys kovoja prieš JAV im- 
pasidarbuoti. Tad per tuos perializmą.

išrinko i moterų tarybą.
Tai viso geriausio.

Genė Burdiene

Ligos vargina žmones 
Williamsburg© rajone

Mike Riskevičius jau 23 
metai, kai buvo paralyžiuo
tas viename šone. Dabar jį 
visai supara 1 y ž i a v o. Jo 
žmona skundžiasi, kad ne
gali jo vieno namie palik
ti ir negali niekur išeiti.

Elzbieta Zizienė labai 
sunkioje padėtyje. Jau 11 
metų, kai neišeina iš savo 
buto. Dėl cukrinės ligos jai 
nupjautos abi kojos.

Antanas Zizas, sako, nie
kur į 
išeiti, 
vienos

parengimus negalįs 
nes negalįs palikti 
žmonos.

Reporteris

Mirė
Praėjusį sekmadienį mi

re plačiai žinomas lietuvis 
biznierius, mėsinyčios savi
ninkas Kazimieras šimans- 
kas. Pašarvotas Aromiskio 
šermeninė j e Williamsbur- 
ge ant Metropolitan Avė. 
Bus laidojamas, rodos, ket
virtadienį. Pranešimą gavo
me laikraščiui e i nant į 
spaudą. Tikimės, kad kas 
nors apie velionį vėliau 
plačiau parašys.

Hongkongas. — Kinų 
dienraštis “Je n m i n Jih 
Pao” rašo, kad būk pasau
lio darbininkai ir be komu
nistų partijų vadovybės jau

Kitos religinės sektos savo 
moteris traktuoja taipgi su 
panieka. 1829 m. Anglijos 
paskirtas Indijai valdyti 
lordas W. Be n t i n e c k už
draudė našles deginti kartu 
su jų vyrų lavonais. 1856 m. 
legalizuota našlėms ištekėti. 
Iki tol našlė gyveno iš al- 
mužnos arba tarnavo prie 
dievnamių kaip prostitutės.

1929 m. uždraustas kūdi
kių su tuokimas. Bet... se
nasis paprotys dar tebėra 
praktikuojamas, žymus In
dijos istorikas prof. Kush- 
want Singh pažymi štai ko
kį įvykį: Jo tarno šeimoje 
augo septyni vaikai — 5 
mergytės ir 2 berniukai. 
Dvi vyresniąsias mergytes 
ketverių ir dvejų metukų 
sutuokė su dviem kaimyno 
berniukais. Už kožną mer
gytę tėvas gavo po $30. Už 
gautus pinigus jis nusipir
ko bufalo karvę, kuri davė 
pieno ir padėjo dirbti žemę. 
Po kiek laiko paaiškėjo, kad 
berniukai yra nenormalūs, 
netinka santuokai. Jų tėvas 
sugrąžino mergytes ir atsi
ėmė sumokėtus pinigus. 
Vėliau vieną sugrąžintųjų 
išleido už senyvo vyro, kitą 
—už užaugusio tarnautojo.

Nekuriu religinių sektų 
vvriausvbė baudžia tėvus, 
jeigu jie laiko namie su
brendusias, sulaukusias 13 
metų neištekėjusias mergai
tes. MotinoniŠ didžiausias 
rūpestis—išleisti dukterį už 
vyro.

1 Po 2.000 metu praktikos. 
1955 m. Indija pana i k i n o 
noligamįįą (daugpatystę). 
BeL ;. yra vietų, kur tur
tingieji turi po kelis šimtus 
žmonų: Net politikoje žy
miai figurubjančios mote
rys: prestižo sumetimais, 
sutinka, būti kelintąją vyro 
žmona, nors namuose gyve
na pirmesnės’jo žmonos ir 
vaikai.

Mokvklu tinklas Indijoje 
yra plečiamas. Mokosi 60 
milijonų jaunuoliu. Turtin
gieji savo vaikus, daugumo
je, siunčia į užsieni moky
tis. Prietaringi šalies gy
ventojai į mergaičių moky
mą žiūri skeptiškai: “Kam 
jai mokykla? Moka paga
minti valgi, siūti, iš šv. ko- 
rano poterius sukalbėti, ir 
užtenka. Mokykloje mer
gaitės išmoks žiūrėti i ki
tus vyrus, dažais tenti lū- 

kokia iš tekios gali 
būti vyrui žmona?”

Žygiuojant dabartiniu In
dijos progreso keliu, liau
dies moterims ims daug lai
ko. kol sugebės pakilti į 
erdves.

K. Petrikienė

Gautas padėkos laiškas 
nuo Sveturgimiams ginti 
komiteto už dalyvavimą jų 
surengtame Town Hallėj 
koncerte.

Jie džiaugiasi, kad mūsų 
Aido choras vis progresuo
ja, vis kiekvieneriais metais 
geriau sudainuoja.

nas.

Majoro Lindsay administ
racija turi planą pakeitimui 
areštų sistemos. Siūloma 
pašalinti dabartinę sistemą, 
pagal kurią policija suim
tą žmogų nusiveža į stotį 
ir ten terorizuoja-klausinė- 
ia, verčia prisipažinti prie 
kaltės, daro pirštų nuospau
das ir t. t. Pagal naują pla
ną toji galia iš policijos bū
tų atimta. Sulaikytas žmo
gus turėtu teisę neatsakyti 
i jokius klausimus, kol jis 
neturės savo advokato pa
tarimo, ką jis turi daryti, 
kaip turi užsilaikyti, į ko
kius klausimus turi atsaky
ti, o į kokius neturi, ir t. U.

Atrodo, jog tai labai ge
ras majoro .sumanymas.

Rep.

Rep.

Mieste pasidairius
Įžymusis tarybinis poetas 

Voznesenskis šioje šalyje 
viešės ištisas tris savaites. 
Pirmieji jo pasirodymai bu
vo labai sėkmingi. Ypač šil
tai jis buvo primtas Hunt
er kolegijoje, kur jo poezi
jos pasiklausyti susirinko 
daugiau kaip du tūkstan
čiai žmonių. Kai jis baigė 
savo kai kuriuos kūrinius 
skaityti, skaitlinga publika 
jį pasveikino atsistojimu

Majoras Lindsay sako, 
kad jeigu jo programa ne
praeis miesto taryboje ir 
valstijos seimelyje, tai jis at
einanti rudenį tiesiai kreip
sis i žmones, kad jie jam 
padėtu miestą išgelbėti “iš 
nražūties.” Jis mano, kad 
jis tą kovą laimės.

Išgelbėjimui miesto įvai
riausių ištaigų iš “ekonomi
nio bado/’ reikia, sako 
Lindsav, mažiausia šešių 
šimtų milijonų dolerių pri
dedamųjų įplaukų. Jis siū
lo tą suma sukelti naujais 
taksais. Bet miesto taryba 
ir valstijos seimelis jo pro
gramai priešinasi.

Labai įdomu, kad į šitą 
kovą neatsiliepia New Yor- 
ko miesto darbo unijos. 
Iki šiol jos visiškai tyli, ta
rytum darbininkams neap
eina, kuo toji kova baigsis. 
Betgi, nepaisant, kuri pusė 
laimės, daugiausia pralai
mės darbo žmonės. Todėl 
jų unijoms reikėtų tarti sa
vo žodį. Matyt, darbo unijų 
vadai neturi' aiškaus nusi
statymo.

' ' - - * . ....

Teismas patvarkė, kacl 
miesto valdžia, turi teisę 
Pakelti važiuotės darbinin
kams algas. O buvo ' argu
mentuojama, kad Condon- 
Wadlin įstatymas prieš 
streikus /draudžia. valdžios 
kontrolėje priemonių dar
bininkams algas pakelti, 
jeigu tokį pakėlimą jie iš
reikalavo streiko pa -1 
galba. Buvo biiota, kad, 
jeigu teismas priims tokį 
argumentą, tai mūsų va
žiuotės darbininkai bus pri
versti vėl streikuoti,

Bona. — Vakarų Vokieti
joje manevruodami susikū
lė du JAV karo lėktuvai.

Poetui J. Janoniui pagerbti 
mitingo-koiicerto programa

Tai bus sekmadienį, balandžio 3 dieną, lygiai 3 vai. 
Laisvės salėje, Liberty Avė. ir 102 St., Ozone Parke 
(Lefferts traukinio Oxford stotis.

Pagerbsime įžymųjį lietuvių proletarinį poetą Ju
lių Janonį--Vaidilos Ainį—jo. 70 gimimo metinių su
kakties proga,—jis gimė 1896 m. balandžio 5 d., o tragiš
kai (“nė jėgų neišmėginęs”) žuvo 1917 m. gegužės 30 d.

/

Programoje bus:
1. R. Mizara skaitys apie Julių Janonį—jo gyveni

mą, veiklą, kūrybą ir mirtį—paskaitą.
2. Janonio rolės lietuvių literatūroje nušvietimas.
3. Poeto E. Mieželaičio “Avė, Vita!”
4. Frank Yakštis, kuris verčia J. Janonį į anglų kal

bą, skaitys jo poemos “Rudens Vidurnaktį” vieną sky
rių—anglų kalba.

5. Nastė Bu'knienė, Ieva Mizarienė, Verutė Bun- 
kienė skaitys J. Janonio eilėraščius.

6. Solistai Nelė Ventienė ir Viktoras Bekeris dai
nuos dainas, kurioms žodžius parašė J. Janonis—Vaidi
los Ainis.

7. Dainuos Aido Choras, vadovaujamas Mildredos 
Stensler.

Rengėjai—ALDLD lv-oji kuopa—prašo Niujorko lie
tuvius skaitlingai pramogoje dalyvauti. Būkite laiku— 
3 v.

Įėjimas nemokamas.
Po programos visi bus pavaišinti kavute ir keiksu.

Prieš porą savaičių mus 
širdingai pavaišino aidietis 
Juozas Babarskas, kuris 
dainuoja *Aido chore nuo 
pat atvykimo iš Argenti
nos.

Prisimenu, kai aš ir drg. 
Babarskas dainavome 1930 
metais Laisvės chore Bue
nos Aires, šiandien, po tiek 
metų, mes ir vėl viename 
chore dainuojame.

Aidiečiai dėkoja draugei 
Babarskienei ir jų dukrai 
Irenai už pagamintus už
kandžius, kur matėsi ir tra
dicinių argentiniškų keps- 
nelių, kas visiems labai pa
tiko.

Ilgiausių metų ir geriau
sios sveikatos Juozui Ba- 
barskui!

Mes dažnai prisimename 
ir užjaučiame mūsų aidietį 
Tadą JfCaškiaučių,. kad dėl 
ligos jiš'negali su mumis 
drauge dainuoti. 

t t

Sveik, drauguži, sveik’! 
Mes linkime Tau greito pa
sveikimo ! Mes laukiame 
Tavęs sužgrįžtant!

Praėjusį penktadieni mus 
aplankė usteriečiai Richar- 

;das ir Irena Januliai. Jie 
’važiuodami į Kanadą užsi- 
ko j choro pamokas ir tuo 
pačiu kartu mums parodė 
per prožektorių padidintas 
nuotraukas iš apsilankymo 
praėjusią vasarą Dainų 
šventėje Lietuvoje, kai Ire
na ten viešėjo su Richardo 
seserimi Helen Smith ir su 
savo malonia uošvele Elena 
Žilinskiene.

Choro valdyba patiekė 
vaišes, kurias paruošė gera 
Aido rėmėja K. Čeikauskie
nė, už ką jinai verta padė
kos.

Richardas ir Irena Janu
liai yra veiklūs Usterio Ai
do choro nariai. Ypatingai 
Irena patraukia kiekvieno 
akį ir ausį gana aukšta pa
žanga dainoje. Ji turį pro
gos parodyti savo talentin
gumą Usteryje ir New Yor
ke, ji gražiai pasirodė ir 
Lietuvoje,

Dėkojame draugams Ja
nuliams už atsilankymą, ir 
laimingos jiems kelionės!

Jeigu kas galvoja stoti j 
Aido chorą, tad prašome 
ateiti ateinantį penktadienį 
ir lankyti pamokas regulia
riai, nes mokomės ir ruo
šiamės savo pavasariniam 
parengimui, kuris įvyks ge
gužės 22 dieną. Prašome 
kitas organizacijas įsidė
mėti šią datą, neužimti to 
sekmadienio su savais pa
rengimais, o ateiti pas ai- 
diečius!

H. F.

h.
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