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KRISLAI
Balandžio mėnuo
Dėkojame už sveikinimus 
TSKP suvažiavime
L. Diržinskaitė-ministrė 
Apie A. Žmuidzinavičių

— Rašo R. Mizara —

Įžengiame į balandžio mė
nesį, o tai reiškia — į pava
sarį.

Balandis mums tuo svarbus, 
kad prieš 55 metus šio mė
nesio pradžioje buvo pradėta 
leisti “Laisvė.”

Prieš septyniasdešimt metų 
— balandžio 5 dieną — gimė 
pirmas lietuvių proletarinis 
poetas Julius Janonis—Vaidy- 
los Ainis, šį jubiliejų Niujor
ko lietuviai atžymės sekamą 
sekmadienį “Laisvės” salėje.

Ar mes šiemet išleisime 
“Laisvės” jubiliejinį numerį, 
sunku dabar pasakyti. Atro
do, kad 55-oji gimimo metinė 
sukaktis praeis be didesnio 
atžymėjimo.

Draugams, kurie prisiuntė 
mūsų laikraščiui sveikinimus, 
tariame nuoširdžiausią padė
ką!

Praėjusį šeštadienį taikos 
šalininkų eisena Niujorke bu
vo bene didesnė negu kada 
nors yra buvusi. ,

Deja, komercinė spauda, 
radijas ir televizija, infor
muodami visuomenę apie ei
senos įvykimą, nusmailino iki 
dvidešimties tūkstančių skai
čiaus. O žmonių-maršuotojų 
buvo nemažiau kaip 60,000.

Kiekvieną Žmogų džiugino 
tas faktas, kad žygyje buvo 
daug jaunimo!

Trys JAV komunistų veikė
jai dalyvauja TSKP XXIII- 
ajame suvažiavime Maskvoje: 
Henry Winston, James E. Jack- 
son ir Hyman Lumer. Be abe
jonės, grįžę atgal į JAV, jie 
pateiks įdomius pranešimus.

JAV Komunistų partija, be
je, ruošiasi savo suvažiavimui, 
š. m. birželio mėnesį.

Tarybų Lietuvos užsienio 
reikalų ministre tapo paskir
ta Leokadija Diržinskaitė-Pi- 
liusenka, buvusi Lietuvos mi
nistrų tarybos pirmininko pa
vaduotoja.

Leokadija Diržinskaitė—il
gametė kovotoja už Lietuvos 
liaudies 
per metų 
liuose.

Linkime 
žinskaitei 
naujose pareigose!

šiemet Lietuvoje taip pat 
bus duodamos premijos pasi
žymėjusiems moksle, mene, 
literatūroje asmenims.

Lietuvos Rašytojų sąjungos 
valdyba savo posėdyje nutarė 
pasiūlyti premijoms: ] 
Alg. Baltakio knygą “Požemi
nės upės,” A. Gudaičio-Guze- 
vičiaus — “Sąmokslą” ir M. 
Sluckio novelių rinktinę —• 
“Žingsniai.”

M. Sluckio romanas—“Laip
tai į dangų”—beje, yra pasiū
lytas Lenino premijai. 1

Kaune buvo oficialiai ati- Į 
darytas dailininko Ant. Žmui
dzinavičiaus kūrinių muziejus, 
kuris vadinsis M. K. Čiurlionio 
muziejaus dalimi.

Mums esant Lietuvoje pra
ėjusią vasarą teko garbė ap
lankyti dailininką ir matyti, 
kaip jis ruošė savo kūrinius 
muziejui.

Nedaug pasaulyje yra dai
lininkų, kurie gali matyti sa
vo darbų muziejų. A. Žmui
dzinavičius tuo gali didžiuo
tis!.

šiemet, rudenį, sukaks dai
lininkui 90 metų amžiaus. Tai

reikalus. Anksčiau 
eilę ji dirbo Šiau-

gerbiamajai L. Dir- 
geriausios sėkmes
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METAI 55-ieji

JAV federaliniai teismai 
teis Pietų kriminalistus

Washingtonas. — Kovo 
28 dieną Jungtinių Valstijų 
Aukščiausiasis Teismas 
vienbalsiai nutarė, kad pie
tinėse valstijose žmogžu- 
džius teistų federaliniai 
teismai.

Tarimas padarytas todėl, 
kad pietinių valstijų teis 
mai nebaudžia negrų ir ko
votojų už civilines laisves 
žudytojų.

Tam užtenkamai yra fak
tų, jų tarpe 1964 metais nu
žudymas trijų kovotojų už 
civilines laisves, tai yra Mi
chael Schwernerio, Andrew 
Goodmano, iš New Yorko, 
ir James E. Charney, Mis
sissippi valstijoje. Taipgi 
1965 metais nušovimas 
mokslininko Lemuel A. 
Penno Georgia valstijoje.

Teismas taipgi patvarkė, 
kad JAV federaliniai teisė
jai turi galią bausti ir tuos, 
kurie laužo civiliniu laisvių 
įstatymą.

Tarp kitko, teisėjai sako, 
kad Kongresas turėtų iš
leisti griežtesnį įstatymą 
baudimui rasinių prasikal
tėliu.

Šis JAV Aukščiausiojo 
Teismo nutarimas suduoda 
smūgį pietinių valstijų ra
sistams, kuriems pataikau
ja vietiniai teismai ir ne
baudžia kriminalistų.

Hattiesburg, Miss. — 
F.B.I. areštavo 13 klanie- 
čių, kurie numatomi kaip 
nužudytoj ai negro veikėjo. 
Sausio 10 dieną buvo apšau
dytas V. F. Dahmerio na
mas, o jis užmuštas.

iŠ TSRS Komunistų Pasaulinėje parodoje TSRS 
partijos suvažiavimo paviljonas bus didžiausias

<1

Kovo 29 diena 
Suvažia v i m ų

Karas Vietname ir 
JAV senatoriai

Washingtonas. — JAV 
senatoriai diskusuoja karo 
klausimą Vietname. Yra 
karštagalvių, kaip senato
rius R. B. Russell, iš Geor-* 
gia valstijos, kurie reika
lauja daugiau plėsti karą, 
tuojau bombarduoti Hano
jų ir Haiphongo prieplau-

Tolimuose Rytuose 
JAV karo jėgos

Washingtonas. — JAV 
karo jėgų Tolimuose rytuo
se centras yra Havajų salo
se. Dabar Tolimuose Rytuo
se yra 550,000 pėstininkų, 
marininkų ir lakūnų. Ten 
sutraukta 5,400 karo lėktu
vų, daugumoje bombonešių 
ir 440 karo laivu.

Pietų Korėjoje yra 55,000
Bet rimtesni senatoriai Į JAV vyrų Okinawoje 45,-

nurodo, kad tas dar dau
giau JAV įklampintų į ka
rą, kuris galėtų pavirsti pa
sauliniu karu.

Vandalai padarė 
daug nuostolių

New Yorkas. — The 
Board of Education skel
bia, kad 1965 met. vandalai 
labai daug žalos padarė mo
kykloms ir miestas turėjo 
didelių nuostolių.

Per metus vandalai 1,397 
kartus buvo įsilaužę į mo
kyklas ir daug padarė vidu
je nuostolių, nes sulaužė ir 
sugadino daug rakandų ir 
sunaįkino daug knygų.

1965 metais vandalai mo
kyklų 186,976 stiklus išdau
žėtas sudarė $934,880 nuo- 

poeto! stolių. Jie 148 kartus buvo

000, Tailande — 15,000, Pie
tų Vietname—235,000, Fili
pinuose — 20.000.

Septintasis karo laivynas 
turi 175 laivus, 700 lėktuvų, 
80,000 jūrininkų ir lakūnų.

EKVADOR STUDENTŲ 
PROTESTAS

Quito. — Apie 6,000 stu
dentų iš Centralinio univer
siteto demonstravo, protes
tuodami prieš JAV karą 
Vietname ir prieš savo ša
lies militarinę juntą. 
dentai apvertė JAV 
sados sunkvežimį.

Pašaukti kareiviai 
studentus, du nušovė 
lis sužeidė.

Stu- 
amba-

puolė 
ir ke-

padegę mokyklas.

Madridas. — JAV specia
listai susidūrė su naujais 
keblumais iškėlime atomi
nės bombos iš jūrų dugno.

PRIIMTUVES induos 
PREMJERUI

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas suruošė 
iškilmingas priimtuves In- 
d i j o s premjerui Indirai 
Gandhi. Baltajame Name 
buvo suruošti pietūs, daly
vavo 150 parinktų svečių.

Tokio. — JAV karo lai
vynas ir orlaivynas įrengs 
naują militarinę bazę Cha
gos salose Indijos okeane.

A. Žmuidzinavičius sukūrė 
daugiau kaip 2,000 kūrinių, 
daugiausia vis vaizduojančių 
Lietuvos gamtą.

“Mano gimtinės grožis įsi
siurbė į mano kraują,” pasa
koja dailininkas spaudos ko
respondentams.

A. Žmuidzinavičius gerai 
pažinojo M. K. Čiurlionį, A.

INDONEZIJOS 
KABINETAS

Jakarta. —Paskelbtas są- 
raš a s naujo Indonezijos 
ministrų kabineto. Jį suda
ro 30 asmenų, daugumoje 
militaristų.

Tarpe ministrų yra at
kaklūs komunistų priešai 
generolai Suharto ir Abdul 
Haris Nasution.

bus Lietuvos dailės pasaulyje r Rimšą ir kitus įžymius Lietu- 
Šventė ant švenčių. 1 Vo8 kultūros darbuotojus. įtalpos.

New Yorkas. — Laivas 
“Christina - II” atplaukė iš 
Filipinų ir atgabeno 22,000 
tonų cukraus žalios medžia
gos. Laivas yra 35,000 tonų

. ti su visomis valstybėmis, 
nepaisant ar jos didelės, ar 

. mažos, ir kokia jų socialė 
santvarka. TSRS to paties 
siekia ir su Jungtinėmis 
Valstijomis, bet tas bus ga- 

; Įima tik tada, jeigu JAV at
sisakys nuo agresijų politi
kos.

Kalbėdamas apie Vietna
mą, Brežnevas sakė, kad 
Tarybų Sąjunga remia 
Vietnamo liaudies kovą ir 
įsitikinusi, kad vietnamie
čiai kovą laimės ir patys 
tvarkys savo šalies reika
lus.

Kas dėl tarptautinio ko
munistinio judėjimo, tai 
Brežnevas sakė, kad dabar 
daugiau, negu bent kada 
pirmiau komunistų vieny
bė yra reikalinga. Jis vėl 
atsišaukė j Kinijos komu
nistus, kad jie susilaikytų 
nuo užsipuolimų ant kitų 
šalių komunistų, kad nesu
sipratimų pašalinimui su
tiktų laikyti konferenciją, 
kuri neabejotinai pasitar 
nautų nesusipratimų pašali
nimui.

Numatoma^ kad partijos 
suvažiavimas tęsis apie dvi 
savaites, kad partijos orga
nizacinėje tvarkoje bus pa
daryta tam tikrų pakaitų. 
Partijos suvažiavimą per 
televizijos tinklus seka Ta
rybų Sąjungos ir kitų so-

Maskva. 
Kremliuje, 
palociuje, atsidarė Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos 23-is suvažiavimas. Su
važiavimą atidarė CK pir
masis sekretorius Leonidas 
Brežnevas. Jis ir pateikė 
Centro komiteto raportą.

Suvažiavime dalyvau j a 
virš 5,000 delegatų, kurie 
atstovauja beveik 13,000,- 
000 partijos narių. Taipgi 
dalyvauja šimtai broliškų 
delegatų iš visų pasaulio ša
lių nuo komunistų ir darbi
ninkų partijų.

Brežnevas pateikė išsa
mų raportą Tarybų Sąjun
gos ir pasauliniais reika
lais. Kalb ėdamas apie 
TSRS vidujinius reikalus 
jis sakė, kad Septynerių 
metų planas, kuris buvo pa
ruoštas vadovaujant 
Chruščiovui, neatitiko gali
mybėms jo įvykinimui, ir 
todėl nuo jo atsisakyta, o 
jo vieton pamuštas naujasis 
Penkerių metų planas. Jis 
sakė, kad bus viskas daro
ma pagerinimui žmonių gy
venimo.

Kalbėdamas^pie tarptau
tinius reikalus, Brežnevas 
aštriai kritikavo Jungtines 
Valstijas už jų agresyvią 
politiką, kuri ardo pasauli
nę ramybę, kenkia ir TSRS 
pasiekimui ekonominių pla
nų.

Jis sakė, kad TSRS siekia balistinių valstybių i žmo- 
Taikoje ir gražiai sugyven- nės.

Plečiasi mūšiai
Vietnamo liaudiečius nuo 
Saigonno upės, nes jie iš 
mortirų jau nuskandino 
tris laivelius su amunicija. 
J e i g u vietnamiečiai nu
skandintų didelį laivą, tai 
ilgam užblokaduotų upę lai
vų plaukimui į Saigono 
miestą.

Saigono miestas yra apie 
25 mylios sausžemyje. Iš jū-'

Saigonas. — Tūkstančiai 
Jungtinių Valstijų mari
ninkų puola Vietnamo liau
diečius Saigono upės delto
je. Pirm marininkų puoli
mo JAV didieji bombone
šiai “B-52”, atskridę nuo 
Guam salos, masiniai bom
bardavo upės pakraščius, 
mesdami po 750 svarų bom
bas. Visas paupis liepsnojo, 
žemė maišėsi su dangumi.

JAV komanda suruošė 
puolimą, kad nuvytų Pietų no upe, kuri nėra plati.

PAKISTANO IR KINIJOS 
PAREIŠKIMAS

Karačis. —Pakistane lan
kėsi Kinijos prezidentas 
Liu Shao-chinas. Jis ir Pa
kistano prezidentas Maha- 
madas Ayubas Khanas iš
leido bendrą pareiškimą, 
kad abidvi šalys visais

Madridas. — JAV aviaci
jos generolas D. E. Wilso- 
nas sako, kad pilnaiišvalė 
nuo radioakcijos Palomares 
sritį, kur sausio 17 dieną 
susikūlė du JAV lėktuvai 
su atominėmis bombomis.

Montrealis. — 1967 me
tu balandžio 28 diena čio- C
nai atsidarys Pasaulinė pa
roda. Kanados vyriausybė 
užkvietė visas valstybes, su 
kuriomis turi diplomatinius 
ryšius, dalyvauti parodoje. 
Jau virš 70 valstybių suti- 

rko.
MontreaĮio parodoje da

lyvaus socialistinės valsty
bės, jų tarpe Tarybų Są
junga, Čekoslovakija, Bul
garija ir kitos, kurios neda
lyvavo New Yorke 1964— 
1965 metų parodoje.

Tarybų Sąjungos paviljo
nas bus didžiausias ir gra
žiausias 16,000 kvadratinių 
mastų plote. Jo pastatymui 
ir įrengimui bus išleista 
apie $15,000,000. Reikia at
minti, kad 1967 metais su
kaks 50 metų nuo proletary-

nės revoliucijos laimėjimo 
Rusijoje. Todėl TSRS paro
doje pasirodys kuo plačiau
siai.

Manoma, kad atidarymo 
parodos dieną į Montrealj 
atplauks TSRS najasis lai
vas “Alexander Puškinas”, 
atgabens Maskvos Didįjį 
baletą, Maskvos cirką ir 
Raudonosios Armijos cho
rą.

Čekoslovakija, kuri 1958 
metais Briuselio, Belgijoje, 
parodoje gavo 172 dovanas 
ir auksinę žvaigždę, savo 
paviljono įrengimui išleis 
$10,000,000. Jungtinės Vals
tijos paviljonui 
000,000.

Manoma, kad 
dalyvaus virš 
žmonių, vien iš 
10,000,000.

išleis $9,-

parodoje 
30,000,000 
JAV apie

Sibiro upės tekės 
į Kazachiją

Maskva. — Jau neužilgo 
Sibiro Irtišio upės vanduo 
tekės į Kazachijos teritori
ją ir apdrėkins milžiniškus 
plotus" dabartinio smėlio dy
kumų. O vėliau ir dar eilės 
kitų Sibiro upiu vanduo 
bus pasuktas į Kazachiją 
Irtišio-Karagandos kanalu.

Kanalas pradėtas kasti 
prieš ketveris metus. Dabar 
jau prakasta virš 300 my
lių. Ant jo įrengiama 22 ga- 
ling o s vandens siurbimo 
priemonės, nes daugelyje 
vietų kanalas kvla į aukštį.

Kanalo prakasimui - įren
gimui reikia daug energi jos 
ir lėšų, bet apdrėkinti lau
kai, kur bus sodai, augs 
medvilnė ir vaisiai, greitai 
atsimokės.

NAUJAS TURKIJOS 
PREZIDENTAS

. Ankara. — Turkijos par
lamentas 461 balsu iš 532 
atstovų išrinko prezidentu 
armijos viršininką genero
lą Cevdetą Sunai.
- Dabartinis p rezidentas

ros laivai jį pasiekia Saigo-1 U^erolas C e m a 1 Gursel
serga, nuo vasario pradžios 
yra be sąmonės.

AUTOMOBILIŲ AUKOS
Chicago. —• J u ngtinės 

Valstijos turi labai daug 
automobilių, bet ir nesvie
tiškai daug žūva žmonių. 
Kiekvieną savaitę automo
bilių nelaimėse žūva 1,000 
žmonių.

Sužeistų būna kelis kar
tus daugiau. Nuostoliai sie
kia bilijonus dolerių.

Kijevas. —TSRS teismas 
nuteisė 8 asmenis sušaudy
ti, nes karo me Jįe talki
ninkavo hitlerininkams ir 
Ukrainoje nu 
žmonių.

d ė
i

3,600

Londonas. —- Šiaurės jū- f 
roję siautė 100 mylių per Saigonas. — Pietų 
valandą vėjas. Bangos rito- name pfoporcionaliai 
si po 50 pėdų. Yra žuvusių giau žūva negrų, negu 
žmonių. 'tųjų JAV kareivių.

Viet- 
dau- 
bal-

TURKIJA KENČIA NUO 
APSIGINKLAVIMO

Ankara. — Ir Turkijoje 
auga nusistatymas prieš 
NATO militarinę sąjungą. 
Turkija laiko 500,000 vyrų 
armiją. Tokios armijos už
laikymas gula sunkia našta 
ant gyventojų.

Columbus, Ohio. —Michi- 
gano universiteto profeso
rius A1. E. .Adams,' kuris 
studijuoja TSRS reikalus, 
sako, kad dabar Tarybų Są
junga turi 727,000 agrikul
tūros specialistų.

JAVWashingtonas.
militaristai mano, kad Ta
rybų Sąjunga turi 1,620 
įvairių karo laivų ir laive
lių, jų tarpe 400 submarinų.

Prancūzija įsako 
uždaryti JAV bazes

Paryžius. — Prancūzijos 
Užsienio ministras Maurice 
Couve de Murville informa
vo JAV ambasadorių, kad 
su liepos mėnesiu ji ištrau
kia savo militarines jėgas iŠ 
NATO jėgų.

Tuo pat kartu pareikala
vo, kad iš Prancūzijos iš- • 
trauktų savo militarines jė
gas JAV ir Vakarų Vokieti
ja.

JAV Prancūzijoje turi 
apie 40 militarinių bazių.

Keisti įrengimai 
vis skraido

Hillsdale, Mich. — Hills
dale kolegijos apie 90 stu
dentų matė keistus įrengi
mus skraidančius. Jie po- 
našūs, kaip ir Ann Arboro 
srityje.

Sako, kad juos matė ir 
William Van Horn, vieti
nis civilinės gynybos direk
torius ir jo žmona. .

Iš Clevelando, Ohio, irr 
Castle, Pa., taipgi gauta 
pranešimų, kad ir ten įren
gimus matė.

Kas jie per vieni, atsaky
mo nėra. JAV karo orlaivy- 
no viršininkai sakė, kad jie 
tyrinės.

BURMA IŠVARO 
MISIONIERIUS

Rangūnas. — Burmos vy
riausybė įsakė, kad 232 ka
talikų misionierių, 20 bap
tistų ir anglikonų tuojau iš
važiuotų. Jų .tarpe yra ir 
amerikiečiu.

Kai kurie atvyko 1948 
metais. Vyriausybė kaltina 
iuos, kad kišosi į šalies vi
daus reikalus.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos teismas nuteisė Hitle
rio gvardijos daktarų Hors- 
tą Fisherį mirti. Jis būda* 
mas viršininku Osvencimo 
stovykoje numarino virš 
70,000 žmonių.
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Dešimt mėty be Vinco Paukščio
BALANDŽIO 2 DIENA sukaks dešimt metų, kai 

Miamio mieste, Floridoje, mirė Vincas Paukštys-čibiras, 
buvęs “Laisvės” redaktorius. Jo palaikai buvo sudeginti 
krematoriume 1956 m. balandžio 5 d.

Vincas Paukštys visą savo sąmoningą gyvenimą 
atidavė darbininkų judėjimui. Įsitraukęs į revoliucinį ju
dėjimą caristinėje Rusijoje, buvęs persekiotas, teistas, 
kalintas, jis pagaliau, per Škotiją, atvyko į Jungtines 
Valstijas ir čia tuojau stojo dirbti “Laisvės” pastogėje.

Dirbęs per metų eilę, pavargęs, V. Paukštys iš re
dakcijos pasitraukė, dirbo fabrike.. Pagaliau pradėjo 
gauti senatvės pensiją ir tuomet išvyko su žmona Anas
tazija gyventi į Miamį. Turėjo jis “nesusipratimų” ir su 
valdžia, bet po didelių pastangų išėjo pergalėtojų.

V. Paukštys-čibiras gimė 1880 m. balandžio 6 d. Jis 
parašė keletą knygų, ir tūkstančius visokiais klausimais 
straipsnių.

Amžina jam atmintis!

Indijoje ne viskas gerai
APLANKĖ MŪSŲ ŠALĮ Indijos ministrų pirmi

ninkė Indira Gandhi. Jos vizitas, aišku, nebuvo be tikslo. 
Be kitko, Indira Gandhi nori gauti medžiaginės para
mos savo žmonėms, nes ten milijonams grūmoja badas. 
Taikos išlaikymas—kitas svarbus dalykas.

Dalykai Indijoje nėra labai jau ramūs. Žmonės ky
la dėl stokos maisto—ypatingai dėl to, kad maisto pa- 
skaidymas nėra teisingas, kaip sako protestuotojai. Spe
kuliantai, sakoma, daro milžiniškus pelnus, supirkinėda- 
mi ir pardavinėdami jį.

Neseniai nusiaubė Indijos pramoninius miestus darbi
ninkų - tekstilininkų streikai; jie ypatingai buvo dideli 
Kalkutoje ir Bombėjuje. Šimtai tūkstančių darbininkų 
kovojo.

' Apart streikų ir demonstracijų dėl maisto, Indijoje 
iškyla dar tokios problemos, kaip kovos už savo kalbą. 
Reikia atsiminti, kad Indijoje yra daug kalbų, naudoja
mų tautinių grupių.

Tik šiomis dienomis indusai nacionalistai pradėjo 
kelti riaušes Pendžabe kai kuriuose miestuose dėl sutei
kimo sikhų tautelei platesnės autonomijos.

Pasinaudosime mes čia įdomiu V. Matlašo straipsniu 
(vertimas Eltos), tilpusiu Vilniaus “Tiesoje” apie Indi
jos bėdas ir vargus.

DASIĖDĖ REZOLIUCIJOS 
IR PINIGŲ KAULIJIMAS

Smetoninės “Dirvos” bend
radarbis Raila jau skun
džiasi:

Dar kartą Rezoliucijų Ko
mitetas ir Pinigas. . . Niekas 
taip dažnai, vaizdingai ir fo- 
tografiškai nesikreipia į tau
tiečius aukų politinei veiklai 
palaikyti, kaip Rezoliucijų Ko
mitetas. Tai girtinas darbš
tumas ir patvarumas, nors ne 
kiekvienas Komiteto formu
luotų rezoliucijų punktas at
laikytų rimtesnę kritiką, ir vi
si punktai šiuo laikotarpiu bu
vo ir tebėra beviltiškai nere
alūs.

Ir paskui:
. . .Ir Vieton, kad mūsų visuo

menė aukotų šiai bergždžiai 
Rezoliucijų Komiteto politinei 
akcijai, ar ne geriau būtų, jei 
komitetas “visomis jėgomis” 
mėgintų išgauti Amerikos kas
metinę pašalpą ar bent pasko
lą po milijoną ai’ daugiau do
lerių eilei labai svarbių ir 
abiem pusėm naudingų darbų 
atlikti. Platoniška simpatija 
protarpiais maloni, bet rim
tam darbui būtinas daug kie
tesnis pagrindas.

Labai sunku tikėti, kad 
mūsų Dėdė Samas pasiro
dytų asilu ir išmestų, ma
tyt, jau išalkusiems “vaduo
tojams” visą milijoną dole
rių. Jis juk ir taip jau sun
kiai galą su galu besuduria. 
Todėl, mums atrodo, Bro
nys nieko nepeš su tuo pa
siūlymu. Bet vis tiek labai 
gerai, kad “Dirvos” bendra
darbis priėjo išvados, jog tų 
rez o 1 i u c i j ų kepimas yra 
bergždžias ir kvailas užsi
ėmimas.

vadovai susirūpinę separatis
tų judėjimu Kvebeke. Jeigu 
Kanadoje įvyktų šioks toks 
posūkis linkui didesnės ekono
minės nepriklausomybės, tai 
nežinia kas būtų. Galingasis 
kaimynas juk visur kitur nau
doja savo “įtaką” ir net gink
luotas jėgas, kai atsiranda pa
vojus jo interesams.

Visuomeniška nuosavybė, 
kaip dabar matome iš socia
listinių šalių, geriau tinka 
krašto pažangai. Imkime Ki
niją ir Indiją. Kinija leng
viau nugali sunkumus, negu 
Indija. Matysime, už kiek me
tų Kinija toli'paliks Indiją.

Mums iš čia stebint at
rodo, jog jau ir dabar mū
sų kaimynka Kanada nebe 
labai daug tos nepriklauso
mybės beturi.

ŽURNALISTAS V. MATLAšAS RAŠO:
Po Kalkutos proletariato veiksmų ir galingo Indijos 

tekstilininkų streiko pratrūko šovinistinės nuotaikos 
šiaurinėje Pendžabo valstijoje. Kas gi įvyko Pendžabe? 
Ilgus metus didelė nacionalinė sikhų grupė, arba, kaip 
jie vadinami “barzdočiai mėlynais tiurbanais”, aktyviai 
siekė, kad jai būtų pripažinta teisė į autonomiją. Šis ju
dėjimas praėjo kelis etapus — nuo tradicinių sikhų lyde
rių bado streikų iki demonstracijų, kurios kai kada baig
davosi kraujo praliejimu.

Ir štai Indijos vyriausybė pagaliau nutarė pertvar
kyti Pendžabo valstiją kalbiniu pagrindu. Šiai priemonei 

• pritarė demokratinė šalies visuomenė. Tačiau religinės- 
šovinistinės organizacijos, pirmiausia dešinioji Džan 
Sangho partija ir kitos aiškiai reakcinės grupuotės, ku
rios specializuojasi kurstyti nacionalistines aistras, pasi- 
priešino vyriausybės ketinimui duoti sikhų bendruome
nei valstiją, kur gyvena žmonės, kalbą pendžabų kalba. 
Pilnijcastinių prietarų ir apsvaiginti šovinistinės propa- 
gW3os, indusai nacionalistai apmėtė akmenimis sikhų 
šventovę Senojo Delio centre. Šventovę gynė sikhų ka
riai mėlynais turbanais, apsiginklavę kardais ir ietimis.

Vyriausybei vėl teko spręsti problemą, kaip išgyven
dinti religinius vaidus ir nacionalinę neapykantą, taip 
taip pat paveldėtą iš kolonizatorių. Dabar iš principo su
sitarta padalyti Pendžabą į dvi kalbines valstijas —- Su 
gyventojais pendžabais (12 milijonų žmonių) ir' indusais 
(8 milijonai).

Šiomis įkaitusios politinės ir klasinės kovos sąlygo
mis dirba Indijos vyriausybė, kuriai vadovauja Indira 
Gandi. Svaiginąs gyventojų skaičiaus didėjimas — kas
met gimsta beveik 11 milijonų žmonių, — žymiai virši
jąs ekonominio augimo tempą (SNO duomenimis, Indijos 
dalis pasaulinėj pramonės gamyboje sudaro 1.8 procento, 
o gyventojai —14.6 procento), neužbaigti agrariniai per
tvarkymai Indijos kaime, dėl to chroniškai trūksta mais
to produktų, vis dar žemas liaudies masių gyvenimo ly
gis, užsienio, daugiausia Amerikos ir Anglijos, kapitalo 
įsigalėjimas nacionalinėje ekonomikoje, priklausomybė 
nuo užsienio pagalbos, nacionalistiniai vaidai ir sepera- 
tizmo dvasia, skirianti įvairias Indijos valstijas, — štai 
dalis tų problemų, kurias turi išspręsti Indiros Gandi vy
riausybė.

Padėtį komplikuoja ta aplinkybė, kad 1965 metais 
šalyje kilo baisiausia sausra per pastaruosius šimtą pie
tų. Kaip praneša Bombėjaus žurnalas “Komera”, pernai

KANADOS 
NEPRIKLAUSOMYBEI 
PAVOJUS

Tokios nuomonės yra Ka
nados “Liaudies Balso” 
bendradarbis S. Karpė. Ko
vo 25 d. savo straip s n y j e 
“Kuriuo keliu?” jis nurodi
nėja, kaip visoje eilėje ša
lių jau laimėjo kontrrevo- 
liucijos ir kaip Amerikos 
imperialistai jas ruošia ir 
remia. Ypač naudinga im
perialistams, kai tos laimė
jusios reakcinės jėgos savo 
kraštuose plačiai atidaro 
Amerikos kapitalui (invest- 
mentams) duris. Bet, girdi, 
anksčiau ar vėliau su tuo 
ir tų kraštų nepriklauso
mybės atsiduria pavojuje. 
Nepaisant to:

Tokiu keliu pasuko Kanada. 
Ir štai, didesnė pusė Kana
dos turto randasi užsienio 
kontrolėj. Politiniai Kanada 
dar skaitosi nepriklausoma, 
bet ekonominiai susiduria vis 
su daugiau sunkumų. Daug 
kas mano, kad Kanada neteks 
nepriklausomybės ir politiniai, 
jeigu ir toliau viskas vystysis 
kaip dabar.

Laikraščiuose buvo pasiro
dę žinios, būk JAV armijos

KO LIETUVOS ŽMONĖS 
NORI Iš SAVO 
LAIKRAŠČIŲ ?

Lietuvos “Tiesoje” (kovo 
23 d.) koresponde n c i j o j e 
“Pokalbis su skaitytojais” 
randame įdomių pastabų, 
ko Lietuvos žmonės pagei
dauja iš savo laikraščių. 
Tarp kitko, skaitome:

Ar laikraštis patenkina skai
tytojų poreikį, kokie jų nauji 
pageidavimai, kokios preten
zijos ir 'ką reikia daryti, kad 
laikraštis geriau atliktų savo 
paskirtį, mobilizuojant darbo 
žmones partijos keliamiems 
uždaviniams įgyvendinti, ko
vojant už geręsnę buitį, kul
tūrą, komunistinį žmonių auk
lėjimą?

Tokių klausimų aptarti' pra
ėjusį šeštadienį Ir susitiko Bir
žų rajono Smilgių ir “Socializ
mo” 'kolūkių Komunistai, že
mės ūkio specialistai, brigadi
ninkai, mechanizatoriai, lau
ko, fermų darbuotojai,' apylin
kės mokytojai, kultūros dar- 
bub’to.jdi, rajonb' - vadovai su 
“Biržiečio žodžio”,.,ir ‘/Tiesos” 
redakcijų atstovais.

Įžanginį žodį tarė “Biržie
čių ' žodžio” redaktorius P. 
Sargautas.

Skaitytbjai, •kalbėdami apie 
laikraščių atliktą darbą, pa
reiškė savo pageid avimus. 
Smilgių aštuonmetės mokyklos 
direktorius V. Vaičiulėnas pa
pasakojo, kaip keičiasi kaimo 
žmonių gyvenimas, auga jų 
kultūriniai, buitiniai ir kiti 
poreikiai. Kalbėtojas teigė, 
jog dauguma žmonių į švie
sius naujų namų kambarius 
neneša apmusijusių “šventų
jų” paveikslų. Kolūkiečiai pa
matė, jog “šventieji” nesideri
na su naujais baldais, elektros 
šviesa, radijo imtuvais, dujo
mis. Deja, tokios galimybės 
dar ribotos. Vaičiulėnas pa
geidavo, ~ kad šiems klausi
mams daugiau dėmesio skirtų 
ir spauda.

Smilgių kolūkio agronome 
B. Morkūnaitė ir antros bri
gados brigadininkas A. Kra
sauskas pageidavo, kad laik- 
račiai daugiau dėmesio skir
tų žemės ūkio problemoms 
nagrinėti. Jų nuomone, daž
niau laikraščio puslapiuose 
turėtų mintimis dalytis moks
lininkai, turį gerą patyrimą

praktikai tiek žemdirbystės 
kultūros, tiek ekonominiais 
klausimais.

“Socializmo” kolūkio parti
nės organizacijos sekretorius 
P. Zalenkevičius kalbėjo apie 
liaudies kontrolės rėmimo gru
pių, draugovininkų, draugiš
kųjų teismų, moterį/tarybų ir 
kitų visuomeninių organizaci
jų svarbą.

Už tai, kad laikraščių pus
lapiuose plačiau būtų kalba
ma apie kovotojus už Tarybų 
valdžią, Didžiojo Tėvynės ka
ro metais veikusius partiza
nus, pasisakė ir Smilgių kol
ūkio pirmininkas B. Šimonis, 
ir partijos0 Biržų rajono komi
teto sekretorius K. Bitinas. 
Be šių klausimų, B. Šimonis 
siūlė nuolat rašyti apie įdo
mius respublikos -žmones, kol
ei k iinio kaimo pirmūnus, pa
dėti vystyti ir plėsti drau
gystę broliškų respublikų tar
pe, surasti laikraščio pusla
piuose vietos ir geram apsaky
mui, eilėraščiui, įdomiai jumo
reskai.

Literatūra, jo nuomone, taip 
pat labai padeda auklėti 
žmones, mobilizuoja juos svar
biausių uždavinių įgyvendini
mui. Partijos komiteto sekre
torius K. Bitinas teigiamai at
siliepė apie laikraščių organi
zuojamus pokalbius svarbiau
siais gyvenimo klausimais. Jis 
siūlė šį darbą plėsti. Jo nuo
mone : labai reikalingi laikraš
čių puslapiuose pokalbiai jau
nimo auklėjimo, darbo roman
tikos temomis. Jaunimo ir vai
kų auklėjimo svarbą kėlė ir 
Smilgių aštuonmetės mokyklos 
mokytoja K. Audickienė. Ji 
siūlė šiuo klausimu daržniau 
sudaryti galimybę pasisakyti 
patiems tėvams.

Rašytojas-biržietis P. Sko- 
džius savo kalbą paskyrė sa
tyros ir jumoro klausimams.

Kalbėtojas siūlė šio' klausi
mo niekada nepamiršti, bet 
kartu nesiūlyti skaitytojui 
pernelyg: pigaus, betikslio juo
ko. , Esą,, tik dalykiška saty
ra purena dirvą komunizmo 
daigams. •

Biržiečiai pritarė a b i e j ų 
laikraščių iniciatyvai, organi
zuojant naujus skyrelius, nau
dojant įdomesnes medžiagos 
pateikimo formas.

D. Dubinskis—karo 
kurstytojų šalininkas,

Davidas Dubinskis, sulau
kęs 74 metus amžiaus, re
zignavo iš Tarptautinės 
Moteriškų Drabužių siuvė
jų unijos (International La
dies’ Garment Workers 
Union) prezidento vietos.

Dubinskis dar jaunuolis 
iš Lenkijos atvykęs gavo 
darbą moteriškų drabužių 
siuvimo pramonėje. Tuo 
metu, kai tos pramonės dar
bininkai organizavosi, jis 
aktyviai dalyvavo ir pasižy
mėjo kaip geras darbininkų 
organizatorius.

Prieš 34 metus Dubinskis 
buvo Lenktas šios unijos 
prezidentu, sekretorium ir 
iždininku. Iki 1959 metų jo

NUOŠIRDI UŽUOJAUTA
Lietuvio Jono Krasausko 

šeimą iš Binghamtono 
miesto aplankė didelė nelai
mė—m i r ė ar Ūmiausias 
žmogus — jo žmona, nuo
širdi gyvenimo draugė.

Prieš kiek laiko jis pra
nešė, kad ruošiasi minėti 
savo šeimos 50 metų jubi
liejų, kai susituokė, o štai 
to artimo jubiliejaus išva
karėse mirtis išplėšė arti
miausią žmogų—žmoną.

Krasauskų šeima visada 
buvo nuoširdi “Laisvės” rė
mėja, visada jautė simpati
jas tiems lietuviams, kurie 
myli ir gerbia gintarinę Ta
rybų Lietuvą, tą kraštą, 
kur jie gimė, augo ir dėl 
sunkių gyvenimo sąlygų 
dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą turėjo palikti tėvynę.

reivio laišką, iš Vietnamo 
rašytą. Matyt, minimas ka
reivis labai nusivylęs. Jis 
teigia, kad Amerika negali 
Vietname karo laimėti, kuo
met ten visokį valdininkai 
yra didžiausi sukčiai ir 
liaudies priešai, kuomet 
Vietnamo kareiviai nenori 
kariauti, o partizanų visur 
pilna, kuomet partizanus 
liaudis remia.

Rašo jis, kad amerikie
čiai negauna teisingų žinių 
iš Vietnamo. Komercinės 
spaudos reporteriai paduo
da spaudai tokias žinias ir 
nuotraukas, kokių karinin
kai nori. Daugiausia me
lagingos žinios, nieko netu
rinčios su tikrove. Nuo
traukose matome netikrus

*

Indija gavo mąždaug tiek pat grūdų, kaip ir prieš ketve
rius metus. Tuo. tarpu atsirado 30 milijonų;naujų burnų. 
Tačiau agrarinis klausimas sprendžiamas lėtai,: ir tai 
labai kliudo sparčiai vystyti žemės, ūkį.

Žemdirbių laukai gavo mažai gaivinančios drėgmės. 
Išdžiūvusi žemė. Klasikinės indų vandens ėmimo užtvan
kos, įrengtos daugelyje upių dar praėjusiame šimtmety
je, jų tarpe tokiose didelėse upėse, kaip Gangas, Džam- 
na,. Godavaris, Krišna, Pendžabo upėse, jau nebegali pa
tenkinti padidėjusių poreikių vandeniui. 80 procentų dir
bamos žemės vis dar priklauso nuo lietaus, nes čia nėra 
irigavimo įrenginių.. Ir, kaip visada nelaimės valando
mis valstiečiai meldžiasi, kad dangus atsiųstų lietų žie
minėms kultūroms išgelbėti. Vyriausybė oficialiai pa
skelbė, kad sausros apimtuose rajonuose mažiausia šim
tas milijonų žmonių patirs trūkumų ir sunkumų. •

Socialiniai-ekonominiai sunkumai, kuriuos šiandien 
pergyvena Indija, taip pat susiję su neseniai-buvusiu In
dijos ir Pakistano pasienio konfliktu. Padidinus asigna
vimus kairiniams reikalams, buvo lėčiau įgyvendinama 
eiiė liaudies ūkio vystymo planų. Be abejo, tai negalėjo 
neatsiliepti darbo žiponių gyvenimo lygiui.” ’ -

Tegi priima Jonas Kra
sauskas mano nuoširdžią 
užuojautą netekus žmonos 
Izabelės.

skaitytojas ir bend
radarbis T. Lietuvoje

A. Martinionis

JAV PASKOLA INDIJAI 
IR POLITIKA

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos suteikė Indi
jai $187,500,000 paskolos.

Tuojau Indijos eilė mi
nistrų vėl pradėjo nedrau
giškai kalbėti apie Pakista
no valstybę.

Taškente buvo susitarta, 
kad Indija ir Pakistanas su
silaikytų nuo priešiškos 
propagandos.

vieno kontrolėje buvo uni
jos vadovybė. Tik 1959 me
tais jis sutiko sekretoriaus 
ir iždininko vietą užleisti 
kitam.

Pasitraukdamas iš prezi
dento vietos Dubinskis gi
riasi, kad jis išauginęs uni
ją iki 447,000 narių ir 500 
milijonų dolerių turto. Tie
sa, unija gražiai išaugo na
riais ir turtu, bet tai nėra 
vieno žmogaus nuopelnas. 
Dubinskis juk nebuvo popu
liarus unijoje, buvo didelis 
biurokratas, mokėdavo su 
darbdaviais kom promise 
keliu susitaikyti, kad strei
kų išvengti. Darbininkų ko
voms jis buvo priešingas. 
Kai šių 1966 metų sausio 1 
d. New Yorko važiuotės 
darbininkai paskelbė gene
ralinį streiką, Dubinskis pa
smerkė streiką, patarė ma
jorui Lindsay net jėga su
sidoroti su ,streikiėriais.lTai 
buvo Vįęnatinis nacionalinės 
unijos vadovas, išstojęs 
prieš važiuotės darbininkų 
streiką.

Moteriškų drabužių siu
vėjai nesidžiaugia algomis 
ir darbo sąlygomis. 1964 
metais vidutinė savaitinė 
alga buvo apie $65.00, 1965 
—apie $67.00. Tai skaitoma 
mažiausia .alga didžiojoje 
pramonėje, tai kompromiso 
alga.

Visą laiką jis buvo prie
šas pažangiųjų darbininkų, 
kovojančių už didesnes al
gas ir geresnes darbo sąly
gas. Kai renegatas Love- 
stonas buvo išmestas iš Ko
munistų partijos, Dubinskis 
jį pasisamdė kovai su pa
žangiaisiais darbinin kais. 
Lovestonas tuomet žymiai 
prisidėjo prie darbininkų 
vienybės ardymo. Šajtojo 
karo metu Lovestonas su 
Dubinskiu ir kitais reakci
niais unijų vadais nuėjo 
karo kurstytojams talkon. 
AFL-CIO prezidentas Mea
ny, didžiai įvertindamas 
Lovestono veiklą, pasisam
dė jį daug platesniam dar
bui: vadovauti tarptautinio 
darbininkų judėjimo skal
dymui, naujo karo kursty
mui prieš socialistinius 
kraštus.

Rezignuodamas iš savo 
unijos prezidento vietos, D. 
Dubinskis pareiškė, kad ir 
toliau pasiliks AFL-CzIO 
vice preidentu, kad ir to
liau padės prez. Meany ko
voti prieš kovingas unijas 
ir prieš unijų eilinius na
rius, kovojančius už taikos 
pasaulyje išlaikymą.

Nusivylusio kareivio 
laiškas kongresiniuose 

rekorduose
Senatorius Frank Church 

įtraukė į kongresinius re
kordus vieno Amerikos ka-

paveikslus, bet tik tyčia 
nutrauktus.

Amerikos valdžia dole
riais moka daugeliui Viet
namo valdininkų ir kari
ninkų algas, kurios depozi- 
tuojamos į užsienių bankus.

Valdininkai ir karininkai 
tunka, o liaudis badauja, 
nes liaudies reikalais jie vi
sai nesirūpina. Jeigu karas 
baigtųsi, tai valdininkų ir 
karininkų algos šimtu pro
centų sumažėtų. Todėl jie 
nori kariauti amerikiečių 
jėgomis ir iš to pelnytis.

Kai iš Amerikos siunčia
ma kokia nors Vietnamui 
pagalba, viskas nueina val
dininkams ir aukštiems ka
rininkams. Net medikamen-, 
tai, nepasiekę sužeistųjų ar 
sergančiųjų, nueina į juodą
ją rinką. Kareiviams tenka 
dumblo1 duobėse gyventi, 
savo gyvastis pavojun sta- 
lyti, .jųątąnt taį, kad viet
namiečiai ne tik neįvertina 
amerikiečių . pasiaukojimo, 
bet dar daugiau nusistato 
prieš Ameriką, kam ji pade
da supuvusiems diktato
riams, įvairiems karinin
kams, tunkantiems iš liau
dies vargo ir visokių nelai
mių.

•

Karas jiems naudingas
Demokratų partija šiais 

metais gauna iš kai kurių 
korporacijų stambias au
kas. Tūlos aukoja net po 
$25,000. Kodėl taip jos 
duosnios?

Viena elektronų kompa
nija, aukojusi demokratams 
$25,000, ‘ pasirašė gynybos 
(militarinį) kontraktą 
$247,500,000 vertės. Ling- 
Temco - Vought, Ine., kom
panija demokratams auko
jo $25,000, respublikonams 
—$5,000. Per pirmuosius 
šių metų mėnesius Demo
kratų partijos nacionalinis 
komitetas gavo $106,553 au- 
kų.

Karo plėtimas Vietname 
džiugina karinius pelnagro- 
bius. Todėl jie nesigaili ir 
stambesnes pinigų suhias 
skirti partijai, kurios va
dovybė su prez. Johnsonu 
priešakyje, padeda joms 
nuolat daugiau ir daugiau 
pelnų pasižerti.

SUSIRADO KITĄ 
RAULĄ KASTRO

Tokio. — Čionai nuo Ku
bos laivo “Sierra Maesta” 
pabėgo inžinierius, kurio 
vardas yra Raul Castro 
(Kastro), kaip ir Kubos 
Gynybos ministro.

Tuojau JAV konsulas 
suteikė teisę pabėgėliui ap
sigyventi Jungtinėse valsti
jose.

J
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Tarptautinėmis temomis

PROCESAS
Kubos revoliucinis tribu

nolas praėjusią savaitę tei
sė grupę asmenų, įvykdžiu
sių sunkius antivalstybinius 
nusikaltimus. Grupė, pade
dama JAV centrinės žval
gybos valdybos (CŽV) agen
tų, rengė pasikėsinimus j 
Kubos ministro pirmininko 
Fidelio Kastro gyvybę. Du 
sąmokslininkai nubausti po 
25 metus, du — po 20 ir 
ir vienas — 10 metų laisvės 
atėmimo.

Kaipgi atsitiko, kad buvę 
revoliucinės armijos kari
ninkai Rolandas Kubelas 
Sakadesas, Ramonase Gvi- 
nas Dijas, buvęs diploma
tas Chosė Lujis Gonsalesas 
Galjareta tapo nusikaltė
liais? Pasirodo, jie užmezgė 
ryšį su kontrrevoliucionie
riais emigrantais, tarnau
jančiais CŽV, ir pateko ant 
jų meškerės. CŽV mėgino 
papirkti ir daugiau Kubos 
pareigūnų.

Kaltinamasis Kubelas 
slaptai susitiko Madride su 
Manueliu Artime, gavo gin
klų ir pinigų, smulkiai ap
tarė busimojo pasikėsinimo 
planą. Kubelas turėjo šauti 
iš 800 jardų atstumo 7,62 
mm kalibro šautuvu “FAL” 
su teleskopiniu taikikliu. 
Artime pažadėjo, kad per 
48 valandas po Kastro nu
žudymo kontrrevoliucio
nieriams valdžią užgrobti 
padės JAV ir Amerikos val
stybių organizacija.

Nusikaltimui, kaip žino
ma, buvo užbėgta už akių. 
Garbėtroška Kubelas, sva
jojęs apie valdžią, pateko į 
teisiamųjų suolą. • Proceso 
metu paaiškėjo, kas ir kokį 
vaidmenį vaidino sąmoksle.

Kas gi tas Manuelis Arti
me? Tai—Kubos kontrrevo
liucionierių Majamyje (JA- 
V) vadeiva, žinomas CŽV 
agentas, žodžiu, marionetė. 
Tad daugiau kalbėti reikia 
apie tuos, kurie jį tempė 
už virvutės, jo šeimininkus.

Ne atsitiktinai vienas iš 
kaltinamųjų prisipažino 
šnipinėjęs JAV naudai. 
Procesas atskleidė, kaip 
JAV centrinė žvalgybos 
valdyba vadovauja šnipinė
jimui Kuboje, kaip verbuo- 
ja kontrrevoliucionie r i u s. 
Štai kalba liudininkas Chu- 
anas Palaiferas Kanonas, 
24 metų Kubos žvalgybos 
darbuotojas. Jis pagal sa
vo vadovybės užduoti 1961 
metais emigravo i Miamį, 
ten užsiverbavo CŽV agen
tu. 9 mėnesius jį mokė spe
cialioje žvalgų mokykloje, 
ruošė radistus ir šifruotojus. 
Po to jis su grupe agentų 
17 kartų buvo atsiųstas į 
Kuba rinkti CŽV dominan
čių žinių ir verbuoti naujų 
agentų. Sužinojęs apie ruo
šiamą pasikėsinimą, drąsus 
žvalgas grįžo į Kubą per
spėti.

Kontrrevoliucionieriai nu
bausti (beje, pats Fidelis 
Kastro prašė prokurorą ne
reikalauti jiems mirties 
bausmės). Revoliucinė Ku
ba gyvuoja kaip gyvavusi 
ir kasdien stiprėja. Tačiau 
kubiečiai nė minutei nenu
stoja budrumo, nes žino, 
kad JAV žvalgyba ir po šios 
eilinės nesėkmės nesiliaus 
regusi sąmokslų, neatsisa
kys provokacijų, žino, ka 
reiškia turėti pašonėje tokį 
kaimyną.

Agresorių pagalbininkai
Devynias sostines aplankė 

JAV viceprezidentas Hum
phrey savo pastarosios ke-

HAVANOJE
lionės metu. Ne visur “ka
ro pasiuntinys” buvo lau
kiamas svečias, bet jis at
kakliai beldėsi į kiekvienas 
duris, siūlydamas..., karą. 
“Kiekviena antikomunistinė 
šalis turi būti atstovauja
ma Vietname — kad ir vie
nu gydytoju, ” — tvirtino 
Humphrey.

Taip, JAV pastaruoju 
metu ypač energingai ver
buoja bendrininkus, reika
lauja iš jų “daugiau, negu 
moralinės paramos” — rei
kalauja siųsti į Vietnamo 
džiungles savo kareivius. 
Dėdė Samas naudoja seną 
taktiką: kam rimbu' pagra
so, kam meduolį pažadą...

Dabar jau žinoma, kad 
Australija ir Pietų Korėja 
ruošiasi mesti į karą nau
jus savo kariuomenės kon
tingentus. Vadinasi, ne vel
tui skraidė “oro diploma
tas” Humphrey.

Kaipgi į Vietnamo karą 
įsipainiojo Australija? Bu
vusioji Menzio vriausybė 
visaip viliojo “savanorius.” 
Užsirašyk, jaunuoli! Užsi
rašyk, nors nežinia, ' kaip 
griši atgal — karste ar in
valido vežimėlyje. Dabar
tinis premjeras Holtas ža
da į Vietnamą siųsti naujo
kus, pašauktus pagal kari
nę prievolę. 4.5 tūkstančio 
vaikinų jau niekas neklaus, 
nori jie ar ne mirti džiung
lėse. Prieš šį nutarimą pro
testuoja visa darbo Austrą-' 
lija nacionaline gėda laiko 
ii opozicinės partijos. Ta
čiau vyriausybė klusniai 
velka karinių įsipareigoji
mų Vašingtonui našta, o 
monopolijos mainais už “pa
trankų mėsą” gauna daug 
pelningų karinių užsaky
mu.

Seule Humnhrey negud
ravo: jis tiesiog pasiūlė 50 
milijonu doleriu paskolą, 
ieigu Pietų Korėja pasius į 
Vietnamą dar viena divizi
ja—20 tūkstančiu kareivių. 
Park Čžon Chi klika, kiek 
pasiderėjusi, sutiko. Viena 
korėjiečių divizija jau ka
riauja. amerikiečiai ja meta 
i pačias pavojingiausias vie
tas. ir ji tirpsta bematant. 
Todėl vaikinai renkasi ge
riau kalėjimą, negu mirtį— 
kaip tas Jaunuolis Kim Don 
Chi, kuris pabėgo į Japoni
ją, ir ten policijos buvo su
imtas.

Beje, Japonija. Čia yra 
150 JAV karinių bazių, ku
riomis agresoriai naudojasi, 
kariaudami Indokinijoje. Į 
Japonijos uostus atplaukia 
laivai,, dalyvaujantys karo 
operacijose, Japonijos fir
mos remontuoja JAV lėktu
vus, gamina napalmą. Argi 
tai ne tiesioginė pagalba 
agresoriams? Dėl “per ma
žo indėlio” sielojasi Filipi
nų prezidentas Markosas, 
ir todėl, matyt, jis nuspren
dė pasiųsti į Pietų Vietna
mą inžinerinės kariuomenės 
dalinius. Vašingtonas nepa
tenkintas. ir Naujosios Ze
landijos bei Tailando vaid
meniu kare. Matome, kas 
per šauni kompanija tie ag
resorių bendrininkai —JAV 
satelitai iš karinių blokų, 
Amerikos bankų skolinin
kai.

Humphriui, žinoma, sekė
si ne visur. Šantažo nepa
būgo, pavyzdžiui, Indija ir 
Pakistanas. Daugeliui šalių 
aišku, kodėl JAV reikalau
ja “bent vieno gydytojo 
Vietname.” Kad agresija 
atrodytų “tarptautinė,” t. 
y. beveik teisėta! šioje vie
toje pravartu priminti Kam-

VIENAS
Vos rytas prašvinta, nuskurę būriai 
Per miegantį miestą žingsniuoja niū- 
Tai darbo kariuomenė traukia... (riai:

Daugiau kaip prieš pus
šimtį metų gimė šios J. Ja
nonio eilės. Poeto žemie
čiui B. Andriuškevičiui pra
eities prisiminimai siejasi 
su J. Janonio pieštais vaiz
dais, jo skelbtomis kovos 
idėjomis. Juk jo paties gy
venimas visam laikui suau
go su darbininkų klase, su 
jos kova už socializmo per
galę. B. Andriuškevičius, 
dabar Biržų linų fabriko 
direktorius, dažnai grįžta 
mintimis į audringuosius 
1918-1919 metus, kai Biržų 
apylinkėse plevėsavo raudo
nos vėliavos, kai prie Bir
žų kapų buvo šaudomi ko
vo to jai-revoliucionieriai.

Užgniaužė darbo žmonių 
valdžią buržuazija, bet liko 
gyva žmonėse kovos dvasia. 
B. Andriuškevičiaus atmin
tyje prabėga daugybė tų 
dienų ir naktų, ir jose švie
siomis kibirkštimis blyksi 
pogrindinės veiklos epizo
dai. Jaunas darbininkas ta
po komjaunuoliu, o nuo 
1929 metų — Komunistų 
partijos nariu.

1929 metais, — pasakoja 
B. Andriukevičius, — pra
sidėjo melioracijos darbai. 
Mūsų buvo 400-500 žmonių. 
Darbo dieną matavo ne 
laikrodis, bet saulė. Saulė 
teka, ir imame j rankas 
kastuvą, saulė leidžiasi — 
padedame.

Komunistai tada organi
zavo streiką. Visi žinojo, 
kas už tai gresia: suėmi
mai, policijos persekiojimai, 
darbdavių nemalonė. Buvo 
suimtas ir B. Andriuškevi
čius. Dar labiau užsigrūdi
no, atkaklesnis tapo jaunas 
komunistas - pogrindinin
kas. 1930 metais jis dirbo 
prie plento tiesimo darbų. Ir 
vėl protestas prieš besaikį 
išnaudojimą, ir vėl buržu
azinės valdžios represijos.

...Biržų miesto ir aplin
kinių kaimų gyv e n t o j a i 
dažnai anksti rytą pamaty- 
d a v o telegrafo stulpuose 
arba aukštų medžių viršū
nėse “saldainius” — įvynio
tus atsišaukimus. Policija 
šniukštinėdavo, ieškodavo... 
Niekas nežinojo, kad vie
name bute netoli turgaus 
dažnai susirenka vyrų gru
pelė. O kad ir rastų—sun
ku buvo ką nors įtarti. Ant 
sienos kabo gitara, vyrai 
šnekučiuojasi. Čia gimdavo 
planai, būdavo apsvarsto- 
mos partinės užduotys, kon
kreti veikla. Kuopelės po
sėdžiai neretai vykdavo ir 
kur nors miško aikštelėje, 
ežero saloje ar piliakalnio 
pašlaitėje.

Ne visi iš komunistu kuo
pelės šiandien liko rikiuo
tėje. Daugelis žuvo karo 
metais. Pats B. Andriuške
vičius kovojo prie Maskvos, 
ėio fronto keliais Latvių di- 
vižiios gretose.

Neseniai Biržuose buvo 
jaunųjų komunistų konfe- 
\ ...
bodžos valstybės galvos 
princo Nerodomo Sianuko 
žodžius: “Vašingtonui nie
kada nepavyks, ką jis beda
rytų, pavaizduoti savo ka
rinę intervenciją kaip “tarp
tautinę būtinybę.” Su kiek
vienu nauju karo eskalaci
jos aktu katastrofiškai 
smunka JAV prestižas. O 
kartu netenka prestižo ir 
tos šalys, kurios padeda ag
resoriui šiame nešvariame 
kare.

VI. Motiejūnas

IŠ TŲ...
rencija—susitikimas su se
nais respublikos komunis
tais. Buvę pogrindininkai 
papasakojo, kaip tada dar 
negausūs Biržų proletarai 
telkėsi kovai prieš išnaudo
tojus. Senųjų komunistų 
žygdarbių estafetę perima 
jaunieji biržiečiai.

... Kai B. Andriuškevi
čius šiandien žvelgia į vis 
gražėjančius Biržus, praei
na senais takais ir takeliais, 
jis vėl jaučiasi esąs toje po
eto apdainuotojų darbo ka
riuomenėje. Tik ji šiandien 
jau tokia, apie kokią svajo
jo proletariato dainius, kai 
rašė “.. .minios vis eina, ir 
pergalės dainą dainuoja sie
kėjai šviesios ateities.”

M. Jurkus

Prie žilojo 
Nemunėlio

Į tarptautinę parodą
Lietuvos Veterin arijos 

mokslinio tyrimo instituto 
mokslinis bendradarbis, ve
terinarijos mokslų kandida
tas I. Balčiūnas išvyko j 
Ukrainos TSRR sostinę Ki
jevą. Čia įvyko tarptauti
nė paukštininkystės paroda. 
Šiam mokslininkui pavyko 
surasti kompleksinį antige
ną, kurio pagalba labai 
greit galima diagnozuoti 
vištų susirgimą tiuberku- 
lioze. Naują preparatą I. 
Balčiūnas dem o n s t ra vo 
tarptautinėje parodoje.

Nauja produkcija
Šiaulių rajone esantis 

Daugelių statybinių me
džiagų kombinatas pradėjo 
gaminti naujas, geltonos 
spalvos apdailos plytas. 
Plytas gamina plytų gamy
bos cechas Nr. 1. Iki m,etų 
pabaigos tokiu plytų paga
mins apie 4.000,000. Šios 
plytos jau keliauja į Kau
no, Vilniaus, Druskininkų, 
Šiaulių ir kt. statybas.

Nauji kvartalai
Kasmet gražėja Kuršėnų 

(Šiaulių rajonas) .miestas 
Čia pradėta naujo gyvena
mojo kvartalo statyba. Pir
mas 5 aukštų namas pa
statytas, o toliau išaugs dar 
5 namai. Šalia statomas 
260 vietų vaikų darželis-lop- 
šelis, pašto rūmai.

Kolūkiečiai poilsiauja
Su ašaromis akyse Šiau

lių rajono “Komunizmo ry
to” kolūkio kolūkietė Mar
celina Čerapakienė prisi
mena tuos laikus, kai tar
navo už mergą pas ūkinin
ką. Jos sveikatą ir darbą 
pirko ir pardavė. Niekas 
nesirūpino jos poilsiu, svei
kata. O dabar ji gauna pen
siją, gerai gyvena. Geromis 
atostogomis džiaugiasi Sa- 
veikių kolūkio gyvulių au
gintojas Pranas Grigaitis. 
Jis. pagal kolūkio kelialapį 
ilsėjosi kolūkiečių poilsio 
kurorte. O traktorininkas 
Kazvs Šniukąs iš to pat 
kolūkio profsąjungos gavo 
kelialapi i Likėnų kurortą, 
kur gvdėsi. Pagal laikino 
nedarbingumo lapeli kolū
kio buhal t e r i j a išmokėjo 
Šniukui už sirgta laiką ata
tinkamą aalyginima. Taip 
žmonėmis iš kolūkio rūpi
namasi visoje Lietu v o j e. 
Ar galėjo apie tai svajoti 
b u r ž uaziniais metais ūki
ninkas, valstietis, samdi
nys? Jei kas apie tai bū
tų kalbėjęs, tą būtų kvailiu 
palaikę. O tarybų valdžia 
tai duoda žmogui.

. A. Martinionis

Balio Sruogos 70-metį minint
Šių metų vasario 2 dieną sukako 70 metų nuo įžy

maus poeto, dramaturgo Balio Sruogos (1896-1947) gi
mimo dienos. Paminėdami šią lietuvių literatūrai reikš
mingą sukaktį, skaitytojų dėmesiui pateikiame vieną 
ankstyvų Balio Sruogos kūrybos vertinimų—Vinco Mic
kevičiaus-Kapsuko atsiliepimą apie poeto, pasirašinėju- 
sio Barito Kaųnio slapyvardžiu, eilėraščius. Ši recenzija 
buvo išspausdinta 1915 metais Didžiosios Britanijos Lie
tuvių socialistų sąjungos leisto “Rankpelnio” 33-ame nu
meryje.

Kaip atsispindėjo jame karas? Tai mes matome 
iš jo eilių, tilpusių “Lietuvos žiniose.” Eilėse “Klausan
tis” skaitome:

Vien, sielvartos dienos, ilgėjimos naktys, 
Pranykę, pražuvę, išblankę sapnai, 
Beribės klajonės, ugninės svajonės 
Ir ašarų platūs priverkti klanai.
Kitose eilėse, kuomet dar rusai buvo Prūsuose, jis 

rašo:
. . .Skaidrus rytas džiaugsmu neprašvito,
O broliai kaip žolelė kits už kito krito.
Prūsų žemėj jaunos galvos—tik varnų paguoda—
Neapverktos palaidotos į žemelę juodą.
O jų žmonos ir motinos. .. ”r’r ~”r
.. .Laukia ryto—skundžias garsiai, bet jų raudą kas gir- 
Badą kęsti—kryžių nešti—dalį keikti kas padės? [dės?
Taip, Baritas Kaunis neapsvaigo nė tuomet, kuomet 

klerikalų ir liberalų poetai ir nepoetai visi galvos buvo 
nustoję. Jis rašė:

Ten už lango staugia vėjas savo pykčio siutime,
Ir verpetais sniegą suka—ugdo kerštą jis jame.
Tos baisybės, kurias jis mato ir girdi, ugdo jame 

kerštą. Jam liūdna, kad žmonės:
Ant žemės parpuolę į sielvartos guolį,
Vien šaukias, vien meldžias pagailos dievų, 
Ir laukia, kad tamsios miglotos padangės 
Savaime ugnim ar aušra nušvistų.
O nieks neišdrįsta kaip aras klegėti— 
Dangaus palydėti ugniniais sparnais, 
Perskrosti bedugnę drąsiausiuoju šuoliu 
Ir raižiot mėlynę išvien su žaibais!
Klajoja, dūmoja, d ūmoj ant vaitoja

Ir skundžias, ir guodžias karionėms, skausmais, 
O patys nejunta, kad sielą marina, 
Kad veržiasi tapti tik žemės vergais!
Jaunas poetas nenori vergu būti, nenori vien mels

tis ir vaitoti. Jis nelaukia, kad tamsus, apsiniaukęs dan
gus savaime šviesia saule nušvistų. Vienok nelengva 
dabar kova. Gyvenimas dabar kaip tų lyčių kelionė:

Lytys sudužę, gniurios, sukiurę 
Supdamos plaukia jūra...

Sukas verpetai, bangos nerimsta, 
Taškosi putos plačiai.

Lytys iškyla, lytys nugrimsta, 
Tai suknežena skaudžiai.

Ir, apimtas skausmo, poetas sako:
Mano jaunystė, vai, kaip tos lytys, 

Plaukia karionių jūra...
Gęsta troškimai, skausme prašvitę, 

Blėksta užburta žava!
Vienok dar neužgeso jo šviesioji žvaigždė, dar ne

nuleido šis visai rankų. Jis tiki, kad dar sielai Rytas 
prašvis. Jis trokšta keršyti buičiai, irtis prieš vėją ir 
Saulę pasiekti.

Te aš kaip lytys, te kaip skrajuolės,
Te mane lydi naktis—

By tik spindėtų žvaigždės gražuolės—
Sielai gi Rytas prašvis!

Keršydams buičiai, bures nudraskęs,
Irsiuos prieš vėtrą stačiai!

Saulę pasieksiu, Rūkus išblaškęs,—
Sielvartos žydrūs keliai!

Tesiirie! Mes būsime kartu su tais drąsiais skais
čiojo Ryto kareiviais.

...................... ..T ' “Ta B”

Hartford, Conn.
Kovo 20 d. Lietuvių Mo

terų klubas turėjo gerą su
sirinkimą. Prisimenant mo
terų kovas praeityje ir da
bar už taiką, buvo nutarta 
paremti tą kovą finansiniai 
ir paaukota $19.

Nutarta surengti pavasa
rinius pietus, kurie įvyks 
sekmadienį, balandžio 17 d., 
157 Hungerford St. svetai
nėje. Bus pagaminti skanūs 
pietūs.

Laukiame gegužės 15 die
nos, kurioje įvyks Laisvės 
choro koncertas. Progra
mos išpildyme dalyvaus ir 
Aido choras iš Worcesterio. 
Tai bus labai geras paren
gimas.

Į min ė t u s parengimus 
kviečiame vietinius ir iš
apylinkės.

V. K.

Stoughton, Mass.
Kovo 19 d., Jono Navi- 

rausko namuose, 27 Bel
mont Ave., buvo surengta 
jam 80-ties metų sukakties 
sueiga. Ją surengė jo žmo
na Antanina ir Anna Tukis. 
Buvo gražus sukakties pro
ga tortas, taipgi įvairių ir 
'skanių valgių. Dalyva v o 
skaitlingas būrys svečių ir 
viešnių, kurie jubiliatui su
dainavo “Linksmo gimta
dienio” dainą ir daug lai
mių palinkėjo.

Jonas Navirauskas yra 
“Laisvės” skaitytojas nuo 
pasirodyymo jos pirmojo 
numerio. Jonas visas gyve
nimas yra su darbininkų ju
dėjimu. Prieš Pirmąjį pa
saulini karą, gyvendamas 
Stoughtone, priklausė prie 
socialistu partijos, skaitė 
nažangiečiu laikraščius ir 
kitus prie to ragino. Kai tik 
“Laisvė” pasirodė 1911 me
tais, tai Jonas ja užsiprenu
meravo su pirmuoju nume
riu.

Jis, J. Petrukaitis ir A. 
Raila su kitais sudarė ko
mitetą ir organizavo lietu
vius pastatymui Lietuvių 
Tautiško Namo. Abudu su 
žmona visada lankosi į pa
žangiečių parengimus.

Jonas išdirbo 46 metus 
Stetson Shoe Co. . fabrike, 
S. Weymouth, Mass., tai jo 
pagerbimui kovo 21 dieną 
fabrike, buvo surengtas pa- 
žmonys atžymėjimui Jono 
80 metų sukakties.

Iš Lietuvos jis yra mano 
kaimynas. Linkiu Jonui 
sveikatos ir dar daug metų 
gyventi.

George Shimaitisf'

EAST ORANGE, N. J. 
Padėka

Netikėtai susirgus, suži
nojau, kad turiu labai daug 
artimų draugų ir draugių, 
kurie, sužinoję apie mano 
ligą, prisiuntė daug atviru
kų ir laiškų su linkėjimais 
pasveikti, ir vėl dalyvauti 
Aido chore.

Aš pasižadu, jeigu tik 
sveikata leis, vėl mielai da
lyvausiu Aindo chore.

Mieli draugai, kiekvie
nam atskirai padėkoti ne
galiu, tai širdingai tariu 
ačiū per “Laisvę” visiems ir 
visoms. Dėkui visiems už 
nuoširdžią jūsų užuojautą.

Tadaušas Kaškiaučius

Bostonas. — Du maskuo- • 
ti plėšikai pačiupo iš bran- 
giadaikčių krautuvės $300,- 
000 vertės deimantų.
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Kodėl buvo numesta pirmoji atomine bomba?
(Corliss Lamont, filosofas, 

rašytojas, paskaitin i n k a s 
daug metų stovėjo prieša
kyje kovos už pilietines lai-
sves, už tarptautinį bendra
darbiavimą ir taiką. Jis yra 
ECLC pirmininkas. Iš jo 
gausiu knygų ypač pažy
mėtinos “Tarybinė civiliza
cija” ir “Humanizmo ‘filo
sofija”. — Red.

Sukako dvidešimt metii 
po to, kai ant Hiroshimos 
ir Nagasakio miestų buvo 
numestos atominės bombos. 
Šia tema pasirodė daug 
knygų. Gabūs TV doku
mentinių programų kūrėjai 
Giovannitti ir Freed, po 
dviejų metų kruopščių tyri
nėjimų, išleido jaudinančią 
ir puikiai dokumentuotą 
studiją apie JAV nutarimo 
numesti ant Japonijos bom
bą politinius aspektus. (“Nu
tarimas numesti bombą”, 
Len Giovannitti ir Fred 
Freed).

Kas liečia pačių autorių 
nuomonę, ar tą nutarimą 
galima pateisinti, jie iki 
paskutinio savo knygos sa
kinio laiko skaitytoją ne
aiškume. Tas sakinys skam
ba šitaip: “Kol nebus su
rastas naujas įrodymas 
priešingam, mūsų nuomone, 
nutarimas panaudoti bom
bą buvo priimtas ne tam, 
kad atkeršyti žiauriam prie
šui, bet, visų pirma, tam, 
kad užbaigti barbarišką ka
rą ir tam, kad pasinaudoti 
pergalės vaisiais”.

Tačiau per visą knygą 
mes randame daugybę pa
čių autorių tvirtinimų ir 
cituojamų aukštų Amerikos 
pareigūnų pasisakymų, ku
rie nukreipia mus prie vi
sai kitos tezės. Būtent, kad 
A-bombos buvo numestos 
ant dviejų Japonijos mies
tų ne todėl, kad buvo abe
jojama dėl Japonijos kapi
tuliavimo, bet tam tikslui, 
kad kapituliacija įvyktų 
prieš Tarybų Sąjungai įs
tojant į karą. Norėta kartu 
parodyti galingiausią isto
rijoje karinių jėgų demon
straciją ir tuo priversti Ta
rybų Sąjungą labiau nusi
leisti Amerikos spaudimui. 
Iš tikrųjų, Giovannitti ir 
Freed patys pripažįsta, kad 
bombos buvo panaudotos 
dalinai kaip “politinis gink
las prieš Rusiją”.

Nors prezidentas Roose- 
veltas niekad nė žodžio ne
pasakė vice-prezident. Tru- 
manui apie Manhattano 
projektą, pagal kurį turėjo 
būti pagaminta A-bomba, 
jis patikėjo šio reikšmingo 
projekto detales James F. 
Byrnes’ui, Office of War* 
Mobilization direktoriui. 
Kai Trumanas tapo prezi
dentu, jis paskyrė Byrnes’ą 
valstybės sekretorium. 1945 
m. liepos mėn. pradžioje 
Byrnes jau buvo pareiškęs, 
kad Rusiją bus lengviau su
tvarkyti, jeigu į ją paveik
sime Amerikos karine galia 
ir kad bombos pademon
stravimas padarys Rusijai 
didelį įspūdį apie Amerikos 
karines pajėgas. Vėlesniuo
se pasitarimuose dėl bom
bos balandžio mėnesį Byr
nes pasakė Trumanui: “Tai 
suteiks mums galimybę dik
tuoti savo sąlygas karui 
pasibaigus”.

Diskusuodami tuos pasi
kalbėjimus, Giovannitti ir 
Freed rašo: “Politiniai vai- 
kėjai galvojo toliau karo 
pabaigos. Jie galvojo apie 
atominę bombą kaipo poli
tinį ir diplomatinį ginklą 
būsimos taikos metu, ypač

santykiuose tarp JAV ir Stimsonas ir armijos šefas 
TSRS. Ir jeigu jie vis dar Marshall sutiko su Byrneso 
žiūrėjo į bombą visų pirma, 
kaip į priemonę karui už
baigti, išvengti Japonų sa
lų invazijai, išsaugoti tūks
tančių amerikiečių gyvy
bėms, jie vis labiau ir la
biau kreipė savo dėmesį į __  ____ __ „___ _ __ _
tuos tolimesnius laimėji- I prieš Japoniją”. Po to, kai 
mus, kurie turės išplaukti i Trumanas ir Churchillas 
iš bombos panaudojimo gavo smulkesnį pranešimą 
prieš Japoniją.” apie Trinity k sprogimą, pa-

Prezidentas Trumanas du j starasis rašė: “Dabar aš su- 
kartu atidėliojo savo susiti-:Prantu> kas ab?vko SU«T^’ 
kimą su Churchill’ju ir Sta- n?anu vakar (liepos 21 d. 
linu Vokietijoje, nes jis ti- plenariniame konferencijos 
kėjosi vykti tenai su kozy- posėdyje). Tuomet as to 
riu, žinodamas, kad Man-1 nesupratau. Kai jis atėjo } 
hattano projektas įvykdy-' si pasitarimą perskaitęs tą 
tas. Pottsdamo konferenci- I pranešimą jis buvo visis- 

kai pasikeitęs. Jis pradėjo 
rusams nurodinėti, ką jie 
turi daryti, ir bendrai diri
gavo visą posėdį.”

nuomone.
Ministras pirmini n k as 

Churchill pranešė užsienio 
reikalų ministrui Edenui: 
“Visiškai aišku, kad JAV 
dabartiniu metu nenori, 
kad rusai dalyvautų kare

apie Trinitysprogimą, pa-

ją buvo nutarta atidaryti 
liepos 16 d., bet buvo vėl 
atidėta, kadangi tuo laiku 
negalėjo atvykti Stalinas. 
Trumanas buvo puikiai nu
statęs konferencijos laiką. 
Nepaprastai sėkmingas pir
mosios bombos išbandymas 
įvyko liepos 16 d. anksti ry
tą New Mexico dykumoje, 
operacija buvo pavadinta 
slapyvarde Trinity. Prisi
mindamas atsakingų už 
bandymą mokslininkų nuo
taikas, pagaminusios bom
bą laboratorijos direktorius 
J. R. Oppenheimer pareiš
kė: “Tiesa yra tai, kad mes 
labai rimtai galvojome tai 
atlikti prieš Potsdamo kon
ferenciją. .. ir mes tai atli
kome toli gražu ne idealio
se oro sąlygose, nes mes 
matėm, kad atidėlioti yra 
pavojinga.”

Autoriai savo knygoje 
parodo, kad labai greitai 
po to, kai Trumanas pasky
rė Byrnes’ą valstybės sek
retorium, tariantis, kaip 
užbaigti karą su Japonija, 
pradėjo juo pasitikėti dau
giau, negu karo sekreto
rium Henry L. Stimsonu. 
Trumanas pakvietė Byr- 
nes‘ą, o ne Stimsoną, vykti 
su juo JAV kreiseriu “Au
gusta” į Potsdamo konfe
renciją. Ir toje kelionėje 
per Atlantą naujasis vals
tybės sekretorius turėjo 
daug progų pareikšti prezi
dentui savo įsitikinimus. 
Rašydamas vėliau apie pa
sikalbėjimus “Augustoje”, 
Byrnes pažymi: “Aš nega
liu kalbėti už kitus, bet aš 
visada turėjau galvoje, kad 
mums svarbu yra užbaigti 
karą anksčiau, negu rusai 
į jį įstos”. Abu, Byrnes ir 
Trumanas, žinoma, supra
to, kad pagal Jaltos susita
rimo sąlygas, sudarytas 
Roosevelto, Stalino irChur- 
chill’io vasario mėnesį, Ta
rybų Sąjunga turėjo pradė
ti Mandžurijoje savo ofen
zyvą prieš Japoniją 90 die
nų po V-E dienos. Tai reiš
kia, kad Tarybų S-gos puo
limas prasidėtų rugpjūčio 8 
dieną.

Liepos 16 d. vakare Tru
manas, Byrnes ir Stimso
nas sužinojo telegrafu iš 
Washingtono, kad atominė 
bomba tapo baisia realybe. 
Ta žinia iššaukė drastišką 
pasikeitimą Trumano nuo
monėje dėl rusų įstojimo į 
karą su Japonija ir sustip
rino Byrnes’o poziciją. Byr
nes vėliau pasakojo: “Nei 
prezidentas, nei aš nenorė
jome, kad jie įstotų į karą, 
kai mes stužinojome apie 
sėkmingą bombos išbandy
mą... Aš asmeniškai mel
džiausi dievui, kad japonai 
pasiduotų ir mes galėtume 
užbaigti karą prieš rusams 
į jį įstojus.” Sekretorius

Pradedant nuo 1944 m. 
pabaigos Japonijos vyriau
sybė darė JAV taikos pa
siūlymus tai per vieną, tai 
per kitą kanalą. 1945 m. 
pradžioje generolas Doug
las Mac Arthur persiuntė 
Baltiesiems Rūmams japo
nų neoficialiai pasiūlytas 
pasidavimo sąlygas, kurios 
buvo beveik visiškai iden
tiškos toms, kokios paga
liau buvo priimtos. 1945 
m. pavasarį japonai kentė
jo nuo Tokyo ir kitų mies
tų bombardavimo ir nuo 
krašto blokados per JAV 
laivyną. Birželio 22 d. ja
ponų beviltiška padėtis dar 
pasunkėjo, kai po žiauraus 
ir kruvino puolimo JAV pa
ėmė Okinavą. Bet ir tada, 
anot Eugene Dooman, JAV 
Valstybės Departamento 
Tolimųjų Rytų eksperto, 
sekretorius Stimson “neno- 

Irėjo reikalauti Japonijos 
kapituliacijos tol, kol A- 
bomba nebus tapusi realy
be”.

Gegužės 10 d. Jungtinio 
štabo vadovybė, susirinkusi 
Washingtone, nutarė, kad 
“tarybinės invazijos Man
džurijoje “grėsmė” gali bū
ti pakankamu pagrindu 
Japonijai kapituliuoti dar 
prieš prasidėjus Amerikos 
invazijai salose.” Ir birže
lio mėnesį generolas Mar
shall buvo tos nuomonės, 
kad “Rusijos įstojimas į ka
rą prieš jau beviltišką Ja
poniją galėtų būti apgau
lingu veiksmu, stumiančiu 
japonus į kapituliaciją.”

Tačiau šioje knygoje, tu
rinčioje daug privalumų, 
autoriai, deja, šito klausi
mo negvildena. Prezidentas 
Truman niekad neatsakė į 
klausimą, kodėl jis leido 
nukristi dviem atominėm 
bombom, rugpjūčio 6 ir 9 
dienomis, nepalaukus tary
binės ofenzyvos, prasidėju
sios rugpjūčio 8 d., rezulta
tų. Jungtinės štabo vadovy
bės ir gen. Marshall nuomo
ne, japonų vyriausybė po 
Tarybų S-gos puolimo būtų 
greit kapituliavusi ir tada 
daugiau nebebūtų reikalo 
•žūti nei japonų, nei ameri
kiečių žmonėms.

Į tą neatsakytą klausimą 
aš turiu du atsakymus: pir
mas — Trumanas ir kiti 
aukštieji Amerikos valdi
ninkai, labai norėjo japonų 
kapituliacijos prieš Tarybų 
S-gai įstojant į karą, nes jie 
norėjo išvengti jos dalyva
vimo taikos derybose Toli
muose Rytuose; antras — 
jie norėjo pademonstruoti 
savo/milžinišką ginklą, kas 
nustebintų visą pasaulį, 
ypač rusus, ir tai, kaip pa-

sakė Byrnes, įgalintų JAV 
“diktuoti savo sąlygas Eu
ropoje ir Azijoje, pasibai
gus karui.”

Aš neneigiu,^-kad ir kiti 
motyvai iššaukė bombos 
numetimą, bet, mano nuo
mone, tie motyvai buvo 
antraeiliai. Mano pagrindi
nis nesutapimas su Giovan
nitti ir Freed yra tai, kad 
minėti autoriai vadina an
traeilėmis politines, antita
rybines priežastis, privedu- 
sias prie 140,000 japonų, 
daugiausia civilių, nužudy
mo. Jų knyga labiau įrodo 
mano interpretaciją, negu 
jų pačių. Aš turiu pridurti, 
kad mano pozicija yra ta 
pati, kurios prisilaiko dau
gelis mokslininkų, istorikų 
ir rašytojų, labiau už mane 
kompetingų šioje srityje.

Minėti autoriai gilinasi į 
klausimą, ar nebūtų reikėję 
duoti Japonijos liaudžiai ir 
vyriausybei perspėjmą ban
domuoju atominės bombos 
jėgos pademonstravimu. Jie 
sutinka su kitais šį klausi
mą studijuojančiais, kad 
toks perspėjimas galėjo bū
ti padarytas. Tačiau keis
ta, kad jie necituoja svar
baus straipsnio, tilpusio 
žurnale “Look” 1950 m. ko
vo 14 d., kuriame Dr. Alex
ander Sachs, vienas New 
Yorko ekonomistas ir arti
mas prezidento Roosevelto 
bendradarbis, pasakoja, 
kaip pastarasis kelis mėne
sius prieš savo mirtį prita
rė bendram kompleksiniam 
planui padaryti perspėjamą 
A-bombos pademonstravi
mą prieš japonus ir vokie
čius.

Minėta knyga cituoja vi-

T
turės nešti atsakomybę už 
nematyto masto naikini
mus.”

Kad Strausso ir Szillardo 
pasisakymai buvo pranaša
vimais, galima lengvai įro
dyti branduolinio ginklo 
paplitimu ir ypač JAV poli
tika ir planais. Visiems bu
vo žinoma, kad karo grės
mės apaštalas valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles ir prezidentas Ei- 
senhoweris, 1954 m., kai 
prancūzų jėgos stovėjo 
prieš pralaimėjimą Vietna
me, pasiūlė Prancūzijai 
branduolinę ' bombą. Laimei, 
Amerikos planas nepraėjo 
dėl prancūzų neryžtingumo 
ir pasipriešinus, paskutiniu 
momentu ministrų pirmi
ninkui Churchill’iui ir Bri
tų Kabinetui.

Komentuodama Eisenho- 
werio naują knygą “Wag
ing Peace 1955-60”, “New 
York Times” 1965 m. rug
sėjo 12 d. rašė, kad 1953 m. 
Eisenhoweris kaipo prezi
dentas “davė suprasti, kad, 
jeigu nebus pasiekta Korė
joje patenkinamų paliau
bų, JAV panaudos savo 
branduolinį ginklą visiškai 
pergalei laimėti”. Greitai 
po to komunistai sutiko su 
paliaubų sąlygomis”. Tame 
pačiame straipsnyj “Times” 
paskelbė, kad Kinijos salų 
Matsu ir Quemoy (mažiau 
negu 7 mylios nuo konti
nento) apgynimui nuo ko
munistų JAV bus privers
tos panaudoti mažo pajėgu
mo atominį ginklą prieš 
priešo aerodromus.

Atsižvelgiant į Eisenho- 
werio pageidavimą trimis 
atskirais atvejais panaudo
ti atominį ginklą, nėra ko 
stebėtis, kad JAV vyriau
sybė nepasekė TSRS ir ko
munistinės Kinijos pavyz
džiu pareikšti, kad jie ne

bas prieš Kinijos komunis
tus — visa tai, manę many
mu, įrodo nesiskaitymą su 
žmonių gyvybe ir nesideri
na su elementariniais eti
kos standartais tarptauti
niame gyvenime. Tie žiau
rūs precedentai demorali
zavo didelę dalį Amerikos 
gyventojų ir atidarė kelią 
prezidentui Johnsonui nusi
kaltėliškai bombarduoti ir 
visiškai nepateisinamai žu
dyti taikius civilinius gy
ventojus Vietnamo agresy- 
viniame kare. JAV vyriau
sybė tikrai pasidarė tarp
tautinio amorališkumo mei
stru.

Atsižvelgiant į Vietnamo 
konflikto didėjimą ir ato
minių atsargų kaupimą 
Guame, iš kur B-52 dažnai 
išskrenda bombarduot viet
namiečius, nėra jokios ga
rantijos, kad prezidentas ir 
Pentagonas nepa naudos 
branduolinio ginklo Pietry
čių Azijoje. Iš tikrųjų 
“New York Times” 1965 
m. balandžio 27 d. pranešė, 
kad aukštieji valdininkai, 
pradedant prezidentu John- 
sonu, pareiškė Vietnamo 
klausimu, jog jie “nepanei
gia galimybės, kad gali iš
kilti aplinkybės, reikalau
jančios panaudoti branduo
linį ginklą.”

Šis baisus pavojus šian
dien yra mūsų paveldėjimas 
iŠ Hirošimos.

Iš “New World” 
vertė V.

są eilę žymių asmenybių, į bus pirmieji, kurie panau- 
kurios buvo prieš A-bom- dos branduolinį ginklą atei- 
bos sprogdinimą virš Japo- tyje.
nijos. Pvz., kontr-admiro-
las Lewis Strauss, kuris vė
liau tapo Atominės Energi
jos Komisijos pirmininku, 
pasakė: “Man atrodė, kad
toks ginklas nėra reikalin
gas karo sėkmingam užbai
gimui. Sykį panaudotas, jis 
ras savo kelią į pasaulio 
apsiginklavimą.”

Leo Szillard, fizikas, ku
ris pradžioje dirbo prie A- 
bombos sukūrimo, sureda
gavo peticiją prezidentui 
Trumanui, kuris jos niekad 
nematė. Szillard tvirtino: 
“Sykį bomba bus pripažin
ta kaip karo priemonė, bus 
labai sunku pasipriešinti 
pagundai panaudoti ją kai
po tokią. Ir tokiu būdu na
cija, kuri pirmoji panaudos 
šias naujai atskleistas gam
tos jėgas naikinimo tikslais,

Įvertindamas Hiroshimos 
ir Nagasaki sunaikinimą 
atominėmis bombomis, ne
padarius perspėjamosios de
monstracijos ir nesisten
giant priimti japonų siūlo
mos taikos sąlygas, aš esu 
priverstas sutikti su plačių 
visuomenės sluoksnių nuo
mone visoje Amerikoje ir 
visame pasaulyje, kad ato
minės bombos sprogimas 
buvox nepateisinamas nei 
kariniu, nei moraliniu at
žvilgiais.

Trumano nutarimas pa
naudoti. A-bombą prieš Ja
poniją, jo tolimesnis reika-

Maynard, Mass.
Bostone St. John’s Roman 

Catholic seminarija išvarė 
7 studentus, kurie reikalavo 
daugiau laisvių seminari
joje. Jų tarpe' ir Dovidą 
Kuliešių. Jis yra lietuvių 
kilmės. Jis baigė Maynar- 
do aukštesnę mokyklą 1959 
m. ir pasirinko būti kuni
gu. Stojo į katalikų semi
nariją ir išbuvo joje apie 
šešerius metus. Bet vargu 
ar bus jam galima pasiekti 
kunigo laipsnį.

Kaip matyt, studentai su
kilo prieš seminarijos vy
riausybę, o Kuliešius yra 
tos “revoliucijos” vadovas. 
Tėvai yra neturtingi. Jis 
yra gabus studentas. Jo 
senelis buvo per daug me
tų “Laisvės” skaitytojas.

J. Gaidys

Brockton, Mass.
Mire lietuviai

Kovo 20 dieną savo na
muose mirė Pranas Duoba. 
Buvo pašarvotas V. Jaka- 
vonio šermeninėje. Daug 
buvo gėlių vainikų ir lanky
tojų. Skaitlingai palydėtas 
į Melrose kapines.

Nuliūdusius paliko žmo
ną Marcelę, po tėvais Šu
kytę, dvi dukras Anną ir 
jos vyrą Lawrence, gyve
nančius Pleasantville, N. 
Y., ir Marcelę, gyvenančią 
pas tėvus Montelloje, brolių 
sūnų ir kitų giminių Ameri
koje ir Lietuvoje.

Pranas priklausė prie Šv. 
Roko pašalpinės draugijos, 
Lietuvių piliečių ir Sanda
ros klubų. Lietuvoje paėjo 
iš Šakių rajono, Sintautų 
apylinkės.

• '
Kovo 21 dieną Nursing 

Home mirė Beatrice Povi- 
lauskienė. Pašarvota buvo 
V. Jakavonio šermeninėje. 
Palaidota Melrose kapinėse. 
Nuliūdusius paliko 3 duk
teris ir brolį Staškauską 
Montelloje.

, • _____•

“Laisvės” skaitytoja Ve
ra Adams skaitė laikraš
čiuose, kad Chicagoje mirė 
jos g iminaitis daktaras 
Antanas Butko. Ta ži
nia ją labai sujaudino. 
Naujųjų Metų proga ji bu
vo gavusi nuo dr. Butko 
laišką ir šeimos nuotrauką, 
ką labai brangina. Labai 
apgailestauja, kad jai nie
kas nepranešė apie giminai
čio mirtį.

Geprge Shimaitis

lavimas pagaminti dar ga
lingesnes H-bombas (pirmą 
kartą išbandytas JAV 1952 
m.) ir Dulles’o-Eisenhowe- 
rio planai panaudot A-bom-

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis 34 
balsais prieš 30 nutarė, kad 
pp spalio Į1 dienos visi au-
tomobiliai, net ir nauji, bus 
inepektuojami. Tarimas .pa
teiktas gubernatorius už
tvirtinti.

Bedford, Mass.
Monika Pratapaitė - Kai

raitienė, sulaukusi 83 metų 
amžiaus, kovo 13 d. mirė. 
Palaidota kovo 16 d.

Monika buvo progresyvi 
moteris ir visų mylima. Į 
kapines palydėjo didelis bū
rys draugų ir gausiai pa
puošė jos kapą gėlėmis. Nu
liūdę liko duktė Antoneta 
ir žentas Alfonsas Žvingi- 
lai.

Monikos vyras Jonas Kai
raitis mirė prieš daugiau 
kaip dešimt metų.

- Monika Pratapaitė-Kai- 
raitienė Lietuvoje paėjo iš 
Balandžių kaimo, Eržvilko 
valsčiaus, dabartinio Jur
barko rajono.

Ilsėkis, Monika, ramybė
je, kur pragyvenai daugiau 
kaip pusę savo amžiaus, o 
likusiai šeimynai — mūsų 
širdinga užuojauta, netekus 
savo mylįmos motutės.

Bronius S.

Romantika
Mums buvo aštuoniolika,
Ir mes labai didžiavomės
Savąja proletariška kilme.
Mes buvom drąsūs ir sentimentalūs —
Ir ėjom išdidžiai žeme,

Mes per atostogas
Kolūkius kūrėme
Ir gaudavom žudikų raštelius.
Tiesiog iš auditorijų išeidavom 
Į mūšį
U'ž naujus kartos kelius.

Mums buvo aštuoniolika —
Ir, visą žemę padalinę
Į dvi nepridengtas barikadas,
Mes sužeisti išlikdavom rikiuotėj, 
Užspaudę delnu mirtinas žaizdas.

Mums buvo aštuoniolika,
Ir mes subrendome,
Gal būt, šiek tiek anksčiau, 
Negu kiti.
O ta anų dienų romantika 
Lig šiol mus saugo — 
Ir komjaunuoliška,
Ir išdidi, Vilija Šulcaitė

Keleiviai ir šunes
Per kaimą sutemus keleiviai du ėjo 
Ir meiliai tarp savęs patykiai kalbėjo, 
Tik štai iš įo vartų sulojo sūnytis, • / 
Pamatė keleivius ir ėmė. juos vytis.

Ir antras, ir trečias išbėgo ant kelio;
Ir taip susirinkę lojo ant žmogelių, 
Jau akmeniu mesti keleivis viens taikė, 
Bet antras jo sėbras jam ranką sulaikė:

“Et, broli, palauki, ar gali tikėti, 
Kad akmeniu šunį priversi tylėti! . 
Keliaukime mudu, nusibos jiems loti, . 
Matys, jog nebijom, ir turės nustoti !”

Teisybę pasakė: vos varsnas nuėjo, 
Jau šunes mažuma nutilti pradėjo; 
Kai prieteliai varstą kokį nukeliavo, 
Jau šunes gulėjo visi namuos savo.

žmogeli! Jei tąvo yra sąžinė gryna, 
Nepaisyk, kad šlovę tau plėšo kairpynai. 
Teisingu keliu eik — žinoki, jog paikas. 
Nors loja — nustoja, kai pereina laikas.

P. Arminas

Worcester, Mass.
LDS Centro prezidentas 

J. Gasiūnas duoda nariams 
pranešimą reikale Centro 
Valdybos rinkimų. Džiugiai 
rašo, kad ateinančiuose 
Centro Valdybos rinkimuo
se yra aštuoni Amerikoje 
gimę LDS nariai. Worces- 
terio LDS 57 kuopa ir no
minavo jaunuolį į Centro 
Valdybos urėdą, tai R. Ja
nulį — į antrojo vice prezi
dento vietą. ’ z

Matote, prezidente, jums 
nėra konkurento būti kan
didatu į LDS prezidento 
urėdą. R. Janulis yra pui
kus vyras ir tinka antrojo 
vice prezidento vietai. Jį iš
rinkus, turėtume puikų, su
manų Centro Valdybos narį, 
kuriam nereikėtų jokio dar
bo atlikti.

J. Jaskevičius.
LDS kp. sekr.

/
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? Miela ir skaudu prisiminti 
juos, savo mylimuosius 

r
Miela tuo, kad jie visi 

buvo mano brangūs arti
mieji, o skaudu dėl to, kad 

y jų nebeturiu, juos nuo ma
nęs atėmė mirtis. Praėjusis 
apie vienerių metų laikotar- 

2 pis man paliko vos bepake- 
liamą gailesčių naštą:
r 1964 m. rugsėjo 10 d. mi- 

%rė mano gyvenimo draugas 
* Jonas Werner. Savaitei po 

savaitės slenkant pradėjau 
su mirties man padaryta 
nuoskauda apsiprasti, ap
rimti.

1965 metų 1-jį mėnesį iš 
Brockton, Mass., gaunu la
bai skaudžią žinią, kad sau
sio 25 d. ten mirė mano my
limas brolis Juozas Stripi- 
nis. Daug skaudaus liūde
sio teko pergyventi. Brolis 

•“buvo vyriausias, man kaip 
tėvas ir brolis. Jis visados 
mane verkiančią raminda- 

•■'vo: “Neverk, sesute, ateis 
laikas, bus geriau; ašaros 
nieko negelbės”. Prisimin
dama jo patarimą, pradė
jau aprimti.

I 1965 metų balandžio 15 d. 
gaunu kitą žinia, kad mirė 
antrasis brolis Pranas. Ir 
vėl ašaros nesiliauja. Gai-

I jilesčiai įvargino, norėtųsi 
pasilsėti. Bet argi pasi- 

^rinksi:
Gaunu dar kitą žinią, kad 

' * birželio 30 d. mirė brolio 
Juozo sūnus Stasys, jaunas 

r žmogus, paliko 3 našlaičius.
Taip mėnuo po 

ji ėjo man naujos 
| žinios, daug man 
1 paliko. 
;J Ilsėkitės, mano

niekados neužmiršiu

I

<

ji, as

>

j

i « i

mėnesio 
skaudžios 
širdgėlos

mylimie

Sesė Julia Warner

Padėka
Jums, drauge broektonie- 

t'ti Shimaiti, nuoširdžiai esu 
dėkinga už aprašymą mano 

** brolių ir kitų Brocktone gy
venančiųjų. Man ten visi 
žinomi iš pat pirmos dienos, 

i kai atvažiavau iš Lietuvos.
Labai ačiū jums.

Julia Werner

I

Nelaimė šeimoje
Kovo 11 d., apie 12 valan

dą naktį, nelaimė įvyko 
Viktorijos Daraškienės šei
moje. Važiuodamas moto
ciklu užsimušė vyriausias 
anūkas, buvo 17 metų am
žiaus. Užsimušė grįždamas 
į namus. Atsimušė į auto
mobilį. Smūgis buvo didelis, 
kad net per automobilį per
sivertė. Pavojingai susižei
dė, nugabentas į ligoninę 
mirė. Buvo gabus jaunuo
lis, birželio mėnesį būtų bai
gęs aukštesnę mokyklą.

Nuliūdime liko bobutė 
Daraškienė, motina Elenor, 
jo du broliukai, vienas 14, o 
kitas 11 metų amžiaus, 
daug draugui studentų, ku
rių nemažai buvo atsilankę 
į šermeninę atiduoti jam 
paskutinę pagarbą.

Kovo 14 d. palaidotas 
West Park kapinėse. Į kapi
nes palydovai lydėjo 28-se 
automobiliuose. Buvo ir 
anglų kalbėtojas šermeni
nėje ir ant kapinių. Palydo
vai nuo kapinių buvo pa
kviesti į namus pietų. Kai
mynai aukojo maisto ir pa
tarnavo.

Elenora su vaikučiais gy
vena nas Viktorija. Jonas 
Daraška mirė prieš 10 me
tų.

Nežinia kur yra žuvusio
jo tėvas. Jis prieš keleris 
metus išėjo iš namų ir nebe
grįžo. Nelaimei įvykus bu
vo garsinta per televiziją ir 
spaudoje, bet tėvas nepar- 
vyko. Reiškiu gilią užuotą 
žuvusio motinai, broliams 
ir visiems artimiesiems.

Iš džiugaus susitikimo
Kovo 27 d. Lietuvių Lite

ratūros Draugijos 10 kuo
pa vykdė Alberto Merkio 
name filmų rodymą iš Ta
rybų Lietuvos, ką meistriš
kai atliko brooklynietis Jo
nas Grybas. Nors oras bu
vo šaltokas, bet retkarčiais 
ant horizonto švietė saulė, 
tai susirinko gražus būrys 
lietuvių pažangiečių, ko ne
buvo turėta per daugelį me
tų mūsų parengimuose.

Filmų rodymas ėjo su 
pertrauką. Pirmą kartą J. 
Grybas, per pusantros va
landos, rodė žavingus įspū
dingus filmus, kurie giliai 
išjudino publikos jausmus 
ir protą, ją sužavėjo.

Po to’publika prie stalų 
susėdo, gaspadinės ir patar
nautojos stalus a pkrovė 
skaniu maistu, o Merkis, 
Walanta ir Kazlauskas pa
vaišino gėrimais.

mo rengėjai ir nesitikėjo. 
Publikos atsilankė ne tik iš 
Filadelfijos, bet ir Atlantic 
City, Gibbstown, Baltimore, 
Chester, Sellersville, East
on ir apylinkės.

Rengėjai, kaip Merkiai, 
Kazlauskas, Walantai, įdėjo 
daug kruopštaus darbo, kad 
šį parengimą padarius pa
sekmingu. Gaspadinės—Tu- 
reikienė, Gustaitienė ir Pa- 
liepienė pagamino skanų 
maistą. Joms pagelbėjo prie 
stalų Lietuvaitė, Julė And- 
rulienė (iš Chicagos), Ro
žytė, Seno Vinco duktė ir 
kitos draugės.

Aukas rinko spaudai Wa- 
lantienė ir Seno Vinco duk
tė. Surinkta gausiai, 
gražios paramos. (

Tas viskas buvo atsiekta | 
pasidėkojant draugiškumui 
ir santaikai tarpe veikėjų. 
Pas filadelfiečius atsivėrė 
naujas gyvenimo lapas. Va

flio, draugai ir draugės! At-

HELP WANTED MALE
CARPENTERS 

Advancement opportunities with a 
growing construction company. Paid 
vacation, holidays, yearly bonus, 
medical benefits, guaranteed steady 
work. Must be experienced in re
sidential building. Wages based on 
ability and amount of experience, 
your application will be held in 
strict confidence. Interview by ap
pointment only. Collegeville .area 
BOB-ROY CONSTRUCTION CO.
Dial 489-7814. (26-27)

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 GL.58180
(26-27)

SHIPPING Clerk, $75 with in
ternationally known mfr. of dup
licating machinery & supplies, lo
cated in N. E. Phila., requires expd 
man to take charge of warehouse 
& shipping daily orders. Able to 
handle heavy work. Excel, working 
cond. Benefits. 5 days wk. D. M. 
MCDONNELL, RA. 5-6300.

(26-29)

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)

HOUSEKEEPER
General, Monday, j Wednesday and 

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

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

BRASS FLOOR &
BENCH MOLDERS

Only experienced need apply.
WEST PHILA BRONZE CO

20 N. 41st Street.
(26-27)

HELP WANTED MALE

bus San Francisco, Calif.

Prie pašnekesių ir klege- eĮ^g pujy, teiya ryžto

PADĖKA
Tariame širdingiausią pa

dėką visiems dalyvavusiems 
šermenyse, palydov a m s į 
kapines, išreiš k u s i e m s 
užuojautą.

Žuvusio motina Elenora 
ir močiutė Viktorija Daraš
kienė atminimui jaunuolio 
aukojame į “Laisvės” fondą 
$10.

šio publika stiprinosi ir vai
šinosi. Visi kuo puikiausioj 
nuotaikoj, visu veidai nu
švitę. Visi džiaugiasi, pa
tenkinti. Visi animti gilaus 
entuziazmo, kokio nesima
tė vėliausioje praeity.

Svetainėje įvyksta k a S 
i tokio nepaprasto. Kadangi 
publikoj radosi Mildreda 
Stensler ir Viktoras Becke- 
ris, tai publika pareikalavo, 
kad jie palinksmintų ją. 
Tas ir buvo padaryta. 
Skambėjo melodinga muzi
ka ir dainos, o prie užbai
gos įvyko masinis dainavi
mas ir šokimas, kas publi
koje sukėlė didžiausią entu
ziazmą.
• Po to d. Grybas parodė 
įspūdingus ir .žavėjančius 
filmus iš Tarybų Lietuvos 
liaudies gyvenimo. Tuo pro
grama ir užsibaigė.

Tokio puikaus pasiseki-

ir pasišventimo.
Drąsuolis

Yucaipa, Calif

Už žuvusius Vietname 
demonstracija

Kovo 26 dieną įvyko de- 
monstraci j a ž u v u s i e m s 
žiauriame Vietnamo kare 
pagerbti. Demonstr a c i j a 
prasidėjo 10 valandą ryto ir 
tęsėsi daugiau kaip pora 
valandų.

Po eisenos miesto centre 
prie City Hali, plačioje, di
delėje aikštėje vyko kalbos 
su įvairiais prieškariniais

LLD kuopos susirinkimas šūkiais. Ši demonstracija 
buvo daug didesnė, skait- 

i lingesnė už pirmesnes mūsų 
mieste demonstracijas. Pa
aiškėjo, kad juo toliau, tuo 
labiau didėja protestai prieš 
žudynes Vietname.

Mūsų Berkeley, Kalifor-

R. N. ’S
Wanted for 11 to 7 and 

3 to 11 shifts.
Contact Director of Nurses.

MEMORIAL
OSTEOPATHIC HOSPITAL

717-843-8623, York, Pa.
(26-28)

MAN with car.
Part time or retired, to deliver 

small household articles
for handicapped

in Montgomery County.
Call WI. 6-3387

(26-27)

V. Daraškienė

Visada Naudinga Turėti 
Daugiau Apdraudos

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

apdraudą ir pašalpą? Pagalvokite apie tai.

Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašydami į 1
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ j

Dabar galima įsirašyti į LDS be daktaro egzaminą- Į 
cijos, tik išpildant narystės aplikaciją. I

Į LDS gali įsirašyti asmenys iki 60 metų amžiaus. 
Galima įrašyti vaikus į LDS vaikų skyrių nuo 

gimimo dienos iki 15 metų amžiaus.
Savo vaikus, savo anūkus galite įrašyti į LDS ant 20 metų 
“endowment” apdraudos arba ant paprastos apdraudos 

iki $2,000 sumos.
•DG*

Jeigu jūs turite kokią nors apdraudą, tai vistiek galite 
įsirašyti į LDS ir paimti apdraudą $300, $500 ar $1,000 
sumoje. Jums bus naudinga turėti daugiau apdraudos.

Asmenys nuo 16 iki 50 metų amžiaus 
gali įsirašyti į LDS pašalpos skyrių.

Del platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą 
mieste arba j LDS centrą sekamu adresu:

savo

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

— or —
CL. 9-7582

After 6 P. M.
(25-29)

BUS BOY. RED COACH GRILL 
High hourly incentive plus gratu
ities. Uniform and meals provided. 
Over 21. Evening shift. Apply dai
ly after 2 P. M., 555 City Line Ave., 
Bala Cynwyd.

- Į

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd Street

OZONE PARK, N. Y., 11417

-•*

pakeistas
Laikraštyje buvo praneš

ta, kad LLD kp. susirinki
mas įvyks bal. 10 d. pas J. 
Palukaitį, bet tam susidarė 
kliūtis.

Dabar LLD kp. susirin-, ------c --------- -------------
kimas įvyks balandžio 17 d. | nijos universiteto prieš ka- 
1 vai. po pietų, Yucaipa rą kovotojais jtude n t ais 
Valley Park salėje, arti

Kviečiam visus narius at
silankyti, nes visuomet tu
rim svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo..turim drau
giškus pokalbius, žaidynių 
ir užkandžių. Gali dalyvau
ti ir nenariai.

Kviečia LLD kp. Valdyba

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

1956 metų balandžio 2 d., Miami, Fla., mirė

Vincas Paukštys-čibiras
ilgametis darbininkų judėjimo veikėjas

Vincas Paukštys gimė 1880 metų lapkričio 6 
d., Daugėliškyje, Švenčionių apskrityje, maža
žemių šeimoje. Kaip visiems vargdieniams, taip 
ir Vincui reikėjo tarnauti pas buožes iki 16 me
tų amžiaus. Supratęs vargdienio padėtį, pra
dėjo lankyti Daugėliškyje pradinę mokyklą. 
Jis man pasakodavo, kaip godžiai skaitydavo 
iš mokyklos gaunamas knygas. Sakydavo, kai 
kurias dalis išmokau ant atminties.

Iki 1906 m. Vincas Paukštys gyveno savo 
tikra pavarde—Čibiras. Įstodamas į Rusijos 
Socialdemokratų darbininkų partiją pasivadino 
Paukščiu, ir ta pavarde gyveno iki mirties.

Ir štai, minint 10 metų liūdną sukaktį, len
kiu galvą mylimam ir idėjos gyvenimo draugui!

Anastazija Paukštienė, Miami, Fla.

So. Boston, Mass
X

SVARBUS PRANEŠIMAS
LLD 2-os kuopos moterys rengia

KOVO 8 — MOTERS DIENOS, — PAMINĖJIMĄ

Sekmadienį, Balandžio 3 April
Pietūs bus duodami 1 valandą

SVETAINĖJE 318 BROADWAY 
'■'K—T*--------

VIEŠNIA IŠ TOLIMOS KOLONIJOS 
pasakys kalbą svarbiais bėgamais klausimais.

Bus ir kitokių įdomybių
Kviečiame visus atsilankyti

1 Rengėjos

tenka tikrai džiuotis — jų 
dideliu ryžtų, pasišventimu 
kovoje prieš pasauliui gre
siantį pavojų.

Šioje liūdesio demonstra
cijoje buvo širdį veriantis 
vaizdas. Pav., keliolika juo- 

. dų grabų bei dėžių su už
tiestomis Amerikos vėliavo
mis. Prie to, dauguma stu
dentų dėvėjo juodus ženklus 
ant rankų. Visas vaizdas 
buvo jaudinantis, liūdesiu 
nuteikiantis.

Laike ugningų kalbų prieš 
karą ir dėl žuvusiųjų ne 
vienam klausytojui subliz
gėjo gailesčio ašara.

Kalbėtojų buvo daug ir iš 
įvairių profesijų — profe
sorių, žurnalistų, daktarų 
ir kitų. Jų tarpe—moteris 
už taiką kovotoja ir 4 vai
kučių motina Dana Allen. 
Ji pasakė ugningą kalbą ir 
ragino kiekvieną sveikai 
protauantį žmogų stoti į 
demonstrantų gretas ir ko
voti, jeigu jiems jų ir jų 
vaikų gyvybė yra brangi.

Pavasario diena buvo ža
viai graži, saulėta, tad ir 
plačią, didelę miesto aikštę 
publika, daugumoje jaunie
ji, užpildė. Kalbėtojų kal
bos girdėjosi kelių blokų 
atstume. Ne vien garsia
kalbiai buvo tinkamai pa
ruošti, bet pavasarinis vė
jelis demonstrantams ir kal
bėtojams patarnavo, nuneš
damas kalbas, garsus tiems, 
kurie toliau nuo šios gra
žios aikštės stovėjo.

Sanfranciskietis

Pranešimas
SO. BOSTON, MASS.

LLD 7-os apskrities komiteto 
posėdis įvyks balandžio 17 d., 11 
vai. ryto, 318 Broadway. Kviečiame 
apskrities komiteto narius ir apy- 
linkinius veikėjus dalyvauti. Tu
rime daug reikalų apkalbėti ryšium 
su vasariniais parengimais-piknikais. 
Taipgi turėsime apkalbėti nebaig
tus iš apskrities metinės konferen
cijos paliktus komitetui atlikti dar
bus. Jaskevičius, 7 apskr. sekr.

(26-27)

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)

HOUSEKEEPER
Sleep in, 5V2 day week, cooking & 
housework. Other help. Exp. and 
references. $60. Jenkintown area.
PE. 5-7661. Saturday & Sunday 

call TU. 4-3367.
(26-27)

SLICING MACHINE
OPERATORS (4)

For Chipsteak. Experienced.
Top rates. Apply at once. 

117 Callowhill St.
WA. 5-3737

(26-31)

RENTALS
PHYSICIAN’S OFFICE 

Available in thickly populated area. 
Will rebuilt to suit.

LO. 7-6090 or 
Box P-10.

(24-26)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadienį' Balandžio-April 9 dieną, 
2 val.t toj pačioj vietoj. Išgirsime 
parengimų komisijos pranešimą apie 
buvusį parengimą ir pasitarsime apie 
vasarinius piknikus, Valdyba

Tą pačią dieną, tik pusvalandžiu 
prieš LLD 10 kuopos susirinkimą, 
įvyks LDS 5 kuopos susirinkimas. 
Atvykite pasimokėti duokles, ir pa
sitarsime apie kitus bėgančius rei
kalus, Valdyba (26-27)

BROCKTON, MASS.
Mūsų Kuopų ir Draugysčių 

Susirinkimai
LLD 6 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, Balandžio- 
April 4, 7 vai. vak.

Lief. Taut. Namo mėnesinis su
sirinkimas įvyks antradienį, Balan- 
džio-April 5, 7 vai. vak.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Ba- 
landžio-April 7 vai. vak.

Visi šie susirinkimai įvyks Liet. 
Namo kambariuose.

Šv. Roko pašalpinės draugystės 
mėnesinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, Balandžio-April 6, Lietu
vių piliečių klube, 128 Ames St.

George Shimaitis (26-27)

WORCESTER, MASS.
Metinį 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)

JR. DRAFTSMAN
Recent H. S. grad, with drafting 
training & exp. needed for genera) 
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)

PHARMACIST 
Registered.

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

1015 Chestnut St.
(24-26)

SCHOOL BUS DRIVER for
Radnor School District.

4 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)

MEAT CUTTER 

Experienced with self-service.
Ardmore vic.

MI. 2-1713
(24-27)

JANITOR & WIFE
For new apartment building 

in Suburban Philadelphia.
(50 units) •

Apartment • plus salary.
HI. 9-2079.

(24-33)

EXPERIENCED
TURRET LATHE OPERATORS
For Waterman Machine Mfg. Co.

1225 Germantown Ave.

! PO. 3-0900
(24-26)

I

I MECHANIC TRAINEES
& PORTERSĮ

New car service. Apply in person to
i 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.
NE. 4-3932

(24-28)

MECHANICS
Lift truck repair & service, 

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

Mobile Industrial Equipment Corp.
9th & Tioga Sts.

(24-26)

AUTO BODY MEN (2) 
Combination, with tools.

Good pay and other benefits 
for the right men.

Call BA. 5-9861
jL (25-27)
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Mieste pasidairius
New Yorko Gydytojų 

Draugija surado ir paskel
bė, kad vaistas “LSD-25” 
esąs daug pavojingesnis ir 
už pavojingiausius narkoti
kus.

Vaistas “LSD-25/’ sako
ma, sukelia žmoguje hali- 
cinacijas, pakelia jo “bud
rumą,” išpučia jo “pajauti
mą” ir t. t. New Yorko 
mieste esą iki 10,000 žmo
nių, kurie tuo vaistu naudo
jasi, kurie nuo jo nebegali 
pasiliuosuoti.

Gydytojų Draugija reika
lauja, kad šio vaisto gamin
tojai ir pardavinėtojai bū
tų smarkiai baudžiami.

•

Majoras Lindsay jau žada 
taksų planą pakeisti, modi
fikuoti. išmesti tuos punk
tus, kuriems priešinasi New 
Yorko Miesto Taryba ir 
Valstijos Seimelis. Jis jau 
priėjęs išvados, kad jo da
bartinis planas neturi pro
gos laimėti.

Tuo tarpu Wall Stryto 
birža—šėrų pirkimo ir par
davimo muge— tebegąsdina 
majorą išsikraustymu iš 
miesto, jeigu jis neišmes iš 
savo plano takšnoti speku
liantus. Tokiu aptaksavimu 
jis tikisi laimėti miesto val
džiai 50 milijonų dolerių 
pajamų. Bet biržos savinin
kai sako, kad toke nauji 
taksai visą jų biznį sunai
kintų.

Polici jos komisionie r i u s 
Leary žada į policijos de
partamentą ivesti dar vieną 
naujenybę. Jis panuoja pra
vesti tarp policininkų pla
čiausia apšvietos kampani
ja. Būsią steigiamos speci
alios mokyklos, organizuo-1 
jami kursai, kuriuos polici
ninkai turės lankyti. Aišku., 
kad šis jo sumanymas 
nepatiks mūsų policinin
kams. ..

Miestas įsakė s u 1 a i k yti 
traukimą vandens iš Hud
son© upės. Girdi, tuo tarpu 
vandens turime užtenka
mai. Jeigu prireikės. visos 
pumpos vėl bus paleistos 
darban. 

•
Pirmadienio naktį chuli

ganai Brooklyne užpuolė, 
apiplėšė ir užmušė Agripi- 
no Bonillo, tik 46 metu am
žiaus, dešimties vaiku tėvą

Rep.

MAJORAS J. LINDSAY 
TVARKO MIESTĄ

New Yorkas. — Miesto 
majoras John Lindsay pa
tvarkė panaikinti Civil De
fense įstaigą, kurioje dirbo 
321 žmogus ir miestui per 
metus padarydavo $2,000,- 
000 išlaidų.

Civil defense veikla bus 
mentui sumažinta dirban
čių skaičius, tai išlaidos su
mažės iki $800,000.

New Yorkas. — Impresa- 
rijus S. Hurok praneša, 
kad balandžio mėnesį at- 

' vyks Rumunų Liaudies Ba
letas iš 90 asmenų. Balan
džio 9 dieną jis išstos City 
Center svetainėje.

New Yorkas. —Rusų pa- 
ž a n g i e č i ų savaitraštis 
“Russky Golos” iki kovo 20 
dienos sukėlė $18,000 au
komis.

New Yorkas. — Prėsko 
vandens patalpose jau yra 
virš 64 nuošimčių, prieš 
metus kovo 24 dieną tebu
vo tik 39%.

Poetui J. Janoniui pagerbti 
mitingo-koncerto programa

Tai bus sekmadienį, balandžio 3 dieną, lygiai 3 vai.
I Laisves salėje, Liberty Avė. ir 102 St./Ozone Parke 
! (Lefferts traukinio Oxford stotis).

Ate

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

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

Buvo automobilių 
meterių apvogimas

New Yorko mieste iškilo • rinkdavo nuo $300 iki $900. 
baisus skandalas, nes su-■ Jie apvogdavo ir telefonų 
sekta gauja, kuri apvogda
vo autombilių paparkinimo 
meterius. Mieste yra 61,500 
meterių.

Gaujos vadu buvo Ch. R. 
Zambito, 30 metų amžiaus, 
gyvenęs Valley Stream, 
New Yorko priemiestyje. 
Jis yra pabėgęs, jo dabar 
ieško po visą šalį. 4

Jo namuose surado tikrą 
raktų gaminimo fabriką. 
Ten rado kelis meterius, ku
rie buvo nupiauti nuo me
talinių stulpelių. Daugybę 
medžiagos raktų gamini
mui, specialias jų gamini-

. mui mašinas. Policija mano, 
kad jis turėjo daugiau kaip 
6,000 raktu.

Zambito darė didelį biz- statą nugriauti. Bet susida- 
nį. Jis meterių atrakini- re grupė garsių muzikos- 
mui* raktų setus išnuomo- dainos mylėtojų, renka pi- 
davo kitiems už $3 00 sa- nigus ir nori tą pastatą iš- 
vaitei. Sakoma, kad kaiį gelbėti, kaip buvo išgelbėta 
kurie pasinuomoję tik per, garsioji Carnegie Hall. Ar 
vieną naktį iš meterių su-'pavyks?

ta-

dėžutes, bet daug mažiau, 
nes tai privačios kompani
jos įrengimai ir juos dau
giau prižiūri.

Policija sako, 
buvo apsirengę 
miesto meterių 
net ir 
binę, taip, kad galėjo 
lektuoti” be baimės.

kad vagys 
taip, kaip 

kolektoriai, 
“bedžes” prisikabi- 

“ko-

Keletas žodžių apie 
praėjusį L. vajų

Nors kiek pavėluotai, 
čiau noriu padėkoti visiems,
kurie man pagelbėjo vajaus 
darbe, ir mes laimėjome 
antrąją dovaną.

Kas dirba vajuje, žino, 
; kad darbas nėra lengvas. 
Bet prie gerų norų, man

Sužeistas Walteris 
Brazauskas

Walteris dirba dideliame 
apartmentiniame name kaip f 
superintendentas. Tapo su- - 
žeistas darbe.

Dabar Brazauskas yra St. ; 
Johns ligoninėje Queens^’ 
Bulvare.

Kai gausime smulkesnių
esant priešakyje, mes, New ; aPie v 1° susižeidimą žinių, 
Yorko vajininkai, gavome I parašysime.
gerą skaičių naujų prenu- Walteris yra aidietis ir 
meratorių ir senuosius at- veikėjas I

atei-Metropolitan Opera 
nantį rudenį (rugsėjo mė
nesį) kraustysis j naująsias 
patalpas, į Lincoln Center. 
Bet ‘kas atsitiks su Metro
politan Opera House ant 
7th Ave. ir 39th St.? Pla
nuojama. tą labai seną pa-

Nakty žėrėjo žiburys
(Juliui Janoniui)

Nakty šviesus žėrėjo žiburys— 
Tai tavo dainos, mylimas Janoni! 
Praeidavo jos pro kalėjimų duris, 
Ateidavo į lūšnas mūsų kloniuos. 
Ir virsdavo jos didele viltim, 
Viltim apie prakilnų

naujinome.
Nuoširdžiai dėkoju vi

siems draugams bei drau
gėms už bendradarbiavimą 
vajuje. Taipgi nuoširdus 
ačiū “Laisvės” skaitytojams 
už kooperavimą laike va
jaus. Ačiū “Laisvės” ad
ministrate j ai, ypatingai L. 
Kavaliauskaitei, už gerą 
vajaus reikalų tvarkymą.

Čia aš iš laimėtos dova- 
Inos, vardu New Yorko va- 
jininkų,. skiriu “Laisvei” 
$15 ir dienraščiui “Vilniai” 
Chicagoje $15.
Linkiu, kad mūsų pažangi 

spauda ilgai gyvuotų ir pa
siektų kiekiveną lietuvį, ne
žiūrint, kuriame krašte jis 
begyventų.

Draugiškai, V. Bunkus

Iš Sąrašo.
80 Krutamųjų Paveikslų ;

Foreign Language Press 1
FILMŲ KRITIKŲ RATELIS;

Išbalsavo
DOCTOR ZHIVAGO ■ 

kaip

Sukurtą Rusų Rašytojo 
BORISO PASTERNAKO 

(Nobelio Dovanos Laimėtojo) 
•

Ekstra Velykų Sezono Rodymai
Balandžio 4-17 

pradedant 2:30 vai. popiet 
LOEW’S CAPITOL

Broadway ir 51st Street
Sėdynės Rezervuotos
Vakarais nuo 8:30. 

Dienomis—
Treč., šeštad., Sekmad. ir švent. 

nuo 2:30

Skaitytoji} balsai
Ylos maiše nepaslėpsi!..

“Laisvėje” buvo rašyta 
apie tai, kaip “Keleivio” 
redaktorius M^ickus Sonda 
ir jo draugai ponai dipu
kai 1966 m. vasario mėn. 
26 d. dalijosi jau mirusio 
socialdemokrato Kipro Bie
linio paliktą turtą — $40,- 
000.

“Keleivio” redakt orius 
“Laisvės” redaktorių visaip 
iškoliojo už parašymą teisy
bės.

Kipras Bielinis dar gyvas 
būdamas buvo parašęs tes
tamentą, kaip, jam mirus, 
oaliktas turtas turi būti pa
dalytas.

Kipras Bielinis turi gimi
nių Chicago j e ir dar kitur. 
To artimi giminės turi pilną 
^eisę tą jo paliktą turtą pa
dalyti taip, kaip jo testa
mente yra pasakyta, o ne 
koki nepraustaburniai.

“Laisvės” redaktorius ir 
jo artimi bendradarbiai tu
ri tokią pat teise rašyti vis
ką ir apie viską, kaip ir 
“Keleivio” redaktorius ir jo 
bendradarbiai. Tačiau “Ke
leivio” redaktorius nori vi
siems kitiems burnas užda
ryti, kad apie jų neleistinus 
veiksmus niekas nieko ne
rašytų ir nešnekėtu.

Ylos maiše nepaslėpsi!
Antanas Bačėnas

Rexley, Ohio

Washingtonas. — Sulau
kęs 84 metu amžiaus mirė 
generolas M. C. Cramer, 
kuris 1942 metais teisė na
cių diversantus, suimtus 
Long Islande.

Maskva. — “Pravdos” 
kiekvieną dieną spausdina 
6,700,000 kopijų, o “Izvesti- 
jų”—6,000,000.

LID1 kuopos žinios
Kovo 28-tą Literatūros 

Draugijos pirmosios kuo
pos susirinkimas buvo na
šus, nors nariai neskaitlin
gi. Kuopos reikalus valdy
ba atlieka sutartinai.

Nariai savas metines rū
pestingai atsiteisia. Jau vi
sai mažas narių skaičius 
lieka dar neužsimokėjusių 
metines. Kurie ateina į pa
rengimus - mitingus, jie vi
si jau atsite’se. Dalis narių 
gyvena užmiestyje. Juos su
eiti—kebli problema. Ma
nau, kad mes rasime, išeitį, 
kaip pasiekti užmiestyje 
narius ir gauti jų metines.

Rengėjai prašė visus na
rius dalyvauti (ir būti kvie
tėjais kitu) Juliaus Janonio 
gimimo 70-tujų metiniu mi
nėjime. Jis bus balandžio 3 
dieną, 3 vai., Laisvės salėje.

Programa bus turininga 
ir įvairi.

Smagaus pasimatymo su 
visais parengime.

Vienas Jūsų

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimais įvyks 
balandžio 6 d., 7:30 vai. vak., “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty Avenue. 
Kviečiame narius dalyvauti. Atsi
veskite ir naujų narių. Valdyba.

(26-27)

LDS 46 KUOPOS NARIAMS

Susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 6 d., 7:30 vai. vakaro, 
“Laisvės" svetainėje. Bus Centro 
Valdybos balsavimas ir kiti reika
lai svarstyti. Visi nariai dalyvau
kite. Valdyba. . (26-27)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, balandžio 5 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti su
sirinkime, nes turėsime aptarti ban
keto reikalus. Kurių duoklės ne
užmokėtos, malonėkite ateiti ir už
simokėti. Valdyba (26-27)

Šviesų Rytą, 
Viltim, kurios neįstengė atimti 
Iš mūs širdies,

nei karceryje uždaryti.
Saulėtekis seniai padangėje šalies, 
Ir dabarty jau blėsta senos kovos, 
Bet ir šiandien tu liaudies atminty kelies— 
Poetas,

bolševikas
ir vadovas.

Kaip gera būtų, jeigu tu staiga
Praeitum vėl pro savo gimtą kraštą 
Ir vėl daina atgimusia, skambia 
Pagarbintum, ką mūsų žemėj rastum... 
Neatpažintum tu nei miestų jos, nei sodžių. 
Mes rinkome vidur nakties gūdžios
Tavųjų žiburių liepsnas—

kiekvieną žodį—
Ir gynėme jų ateitį rūsčiam kare— 
Tegu mūs liaudy amžius pasilieka.
Ir tu, gal būt, prie Nemuno sustojęs vakare, 
Pakeltum galvą išdidus, kaip niekad.

r-- VI. Mozūriūnas

1966 metų balandžio 1 dieną sukanka 
šešeri metai kai mirė

Izabele Sutkienė

GERIAUSIOS PREKES (PIRKINIAI) ŠIAIS METAIS DOVANŲ 
JŪSŲ GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS, GYVENANTIEMS USSR

; Jūs galite pirkti pas PODAROGIFTS, INC.
Jūsų patogumui, PODAROGIFTS, INC., išstato “Laimėtojus” 

iš įavirių tarptautiškų parodų:
' Susipažinkite su automobiliu “MO^KVICH"—vėliausi modeliai.
' iš įvairių tarptautiškų parodų:
! Peržiūrėkite tvirtus MOTORCIKLUS “IZH-PLANETA”; Naujai paga
mintų TELEVIZORIŲ; FOTO KAMERŲ su vėliausiais pagerinimais, 
stipresniais stiklais. Ekonomiški ŠALDYTUVAI, Elegantiški FUTRI- 

J NIAI PALTAI ir KEPURES, pagaminti iš garsių rusiškų futrų. 
AUDEKLAI įvairiausiomis spalvomis ir raštais. Žinomi rusiški SKA
NĖSIAI, minkštas kaviaras, krabų konservai “CHATKA” ir “AKO”

1 ir kiti skanūs valgiai.
ŠITĄ VISKĄ GALIMA PIRKTI PAS MUS!
Visos nupirktos jūsų prekės bus pristatytos jūsų giminėms už SPECI
ALIAI ŽEMAS KAINAS. NERIBOTA KIEKYBE. NEMOKAMI 
USSR MUITAI IR NEMOKAMI KITI USSR MOKESČIAI.
PODAROGIFTS, INC., garantuoja greitą ir akuratną pristatymą, 
praneša Jums apie dovanų pristatymą.

' ■ .
PRAŠYKITE mūsų naujų katalogų, kuriuose mes išaiškiname apie 
mūsų platų pasirinkimą industrinių ir valgomų produktų.
DOVANŲ CERTIFIKATAS tai geriausias būdas užsakyti dovanas 
jūsų giminėms, gyvenantiems USSR.

• Dovanų Certifikatas supaprastina užsakymus.,
• IŠPILDYS bet kokį pareikalavimą jūsų giminių.
• PATENKINS jų pasirinkimą kiekybėje ir

; “ skonyje jiėms užsakytų dovanų.
• PAGELBĖS susitvarkyti su “VNESHPOSYL-

' TORG” dėl užsakymo dovanų, kurios nepaskelb
tos kataloge. _

! » NUOSTABU. KĄ CERTIFIKATAS GALI
Į NUPIRKTI JUMS.
'Dabar, už prieinamas kainas “PUTEVKI" jūsų artimiesiems, gyvenan
tiems USSR. GRAŽŪS SVEIKATINGUMO KURORTAI SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE. Jų modelius galite matyti mūsų parodų kambariuose.

Rašykite-skambinkite dėl informacijų pas PODAROGIFTS, INC. Tai 
vienatinė firma Jungtinėse Valstijose, kuri turi išimtiną sutartį su 
V/O “VNESHPOSYLTORG” išpildyti jūsų užsakymus jūsų giminėms, 
gyvenantiems USSR.

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003 

Phone: Code No. 212 — 228-9547

Nors jau praėjo šešeri metai nuo jos mirties, 
tačiau mintyje rodosi, kad ji vis dar su mumis. 
Gilaus gailesčio suspaustomis širdimis dėl jos 
mirties tariame: Lai būna Tau, mūsų brangioji, 
amžina ramybė, o mes tavęs niekad neužmiršime.

Ignas Sutkus, vyras 
Beatrice, duktė 
ir anūkai

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
z Dvylikametine sukaktis, kai mirė

Jonas Puodžiūnas
Kovo dvidešimt devintoji man 

liūdno prisiminimo diena.

Jonas Puodžiūnas mi
rė, bet jo šiltas artimu
mas gyvena ir šiandien. 
Mirtis užgesė jo gyvy
bę, o ne atmintį tų, ku
rie pasilieka vykdyti jo 
norus.

Tauri jo širdis lai būna mums akstintoja 
dirbti—vykdyti jo idealą.

Brolis




