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Lietuvos savaitė 
Maskvoje buvo sėkminga. 
Jis artėja prie mūs. .
Sveikinu vajininkus!..
Fondas geras!
Į suvažiavimą!..

Rašo R. Mizara

Š. m. sausio mėn. pabaigoje 
ir vasario mėn. pradžioje Mas
kvoje Įvyko Lietuvos savaitė.

Lietuvos delegaciją, kurios 
pMešakyje buvo A. Sniečkus, 

, padarė menininkai, mokslinin- 
C«i- dailininkai, rašytojai ir 

* visų kitu profesijų bei kate
gorijų darbo žmonių atstovai.

Tai buvo lietuvių tautos in
dėliai i penkiasdešimtąjį jubi- 
1 iej ų.

Visa Maskvos spauda nepa- 
tprastai šiltai sveikino lietu
vius, atvykusius dalyvauti ju- 
b i I ė j i n ėj e š ve n tė j e.

O A. Sniečkus, atsisveikini
mo su Maskva proga, tarė:

— Darbšti lietuviu tauta 
kartu su visomis broliškomis 
tautomis tvirtu žingsniu pasi
tinka mūsų didžiąją šventę— 
Didžiojo spalio penkiasdešimt
meti. glaudžiai susitelkusi 
apie TSKP lenininį Centro Ko
mitetą ir brangiąją Tarybinę 
vyriausybę.

Susitikimas su maskviečiais 
Jtyko Centriniuose Tarybinės 
lĮprmijos namuose.
/ Kalbėjo ten ir kitų profesi
jų, sluogsnjų bei organizacijų 
atstovai iš Lietuvos.

Viso to pasekmės—puikios!
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Diplomatai pranašauja 
šaltojo karo pabaigą

Rekordinis derlius ! 
Tarybų Sąjungoje

LAISVŪ-LIBERTY
Dūkai

Dalyje Queens aj 
Kanadoje ....... ......
Kitur užsienyje . 
Jungtinėse Vaisti.ose
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Metai 56-ieji

JAV akiplėšiška politika, 
sako sen. Fulbright

Washingtonas. — Dauge
lis žymių diplomatų numa
to svarbias permainas Ry
tų-Vakarų santykiuose, ku
rie palaipsniui vedą šalto
jo karo pabaigos link. Pir
mieji žingsniai jau padary- 

I ti-
1. Tarybų Sąjungos, JAV 

; ir Anglijos pasirašyta su
tartis nenaudoti militari-

' nių, ypač atominių, ginklų 
j erdvėse yra svarbus žings- 
i nis pasaulinei taikai išlai- 
‘ kvti. sako Tarybų Sąjungos 
užsienio ministras A. Gro
myko.

2. T a r y b ų Sąjungos ir 
Į JA V valdžių susi ta r i m a s
atida rvti lėktuvais kelią 
tarp Maskvos ir New Yor- 
ko.

3. Prez. Johnsono siūly
mas praplėsti prekybą su 
socialistinėmis šalimis.

4. Vakarų Vokietijos val
džios užmezgimas diploma
tinių ir prekybinių ryšių su 
daugeliu socialistinių šalių. 
O tai esanti Prancū z i j o s

prezidento de Golio taikin
gos politikos įtaka.

5. Prancūzijos atsisaky
mas remti JAV imperialis
tine politiką.

Tačiau, šiuo metu, svar
biausia šaltajam karui lik
viduoti kliūtis — Vietnamo 
karas, kuris vis plečiamas 
ir grasina pasaulinei taikai. 
Daugelis diplomatu tuo su
sirūpinę, bet turi vilties, 
kad kaip nors, gal su Jung
tiniu Tautų pagalba, bus 
prieita prie Vietnamo karo 
pabaigos.

Tokio.—Praeituose parla
mentiniuose rinkimuose pa
sirodė nauja partija su 32 
kandidatais. Tai budistų 
Komeito (švarios valdžios) 
partija. Ji laimėjo 25 vie
tas parlamente.

Ji laikosi vidurio politi
kos, bando kooperuoti su 
dešinia i s i a i s socialistais, 
pritaria užmegzti diplomati
nius ryšius, su Kiniia ir ją 
priimti į Jungtines Tautas.

Maskva, — 1966 metais 
Tarybų Sąjungoje buvo re
kordinis derlius. Gauta 
grūdų 171 milijonas tonų. 
Tai daugiausia ką pirmiau 
T a r y b ų Sąjungoje buvo 
gauta. Metini planą virši- 
no 30 procentų. Prieš tre
jetą metų buvo skaitytas 
rekordinis derlius, bet tuo
met buvo pagaminta ma
žiau grūdų 65 milijonais 
tonu. 4.

Grūdų 1966 m., abelnai 
imant, gauta iš hektaro 
13į centnerio (centneris ly
gus šimtui kilo g ramų) . 
Jungtinėse Valstijose gau
nama iš hektaro apie 15 
centnerių. Matyt, Tarybų

Sąjungos grūdų gavyba be
veik pasivijo Jungtinių 
Valstijų grūdų gavybą.

Šiais metais tikimasi dar 
didesnio derliaus, nes že
mės ūkiui bus duota 287,- 
000 naujų traktorių, 150,000 
sunkvežimiu, 96,000 kom- 
bainų, taipgi 32 milijonai 
tonų chemikalinių trąšų 
daugiau, kaip 1966 m.

Pramoninė gamyba 1966 
m. pakilo 8.6 proc. Darbi
ninkų algos pakilo 3.6 proc. 
Nacionalinės pajamos paki
lo 6 proc.

Su šių metų sausio 1 d. 
Tarybų Sąjungoje buvo 234 
milijonai gyventojų.

“LAISVĖS” VAJUS

“... Beje, šiomis dienomis 
mąn sukako 68 metai... Ar- 
tėju prie rimto amžiaus...” 
rašo J. Paleckis.

Taip, Justui sukako 68 me
tai amžiaus š. m. sausio 22 
dieną. Mes, kurie šiuo atžvil
giu stovime už jį kur kas 
aukščiau, linkime, kad jis gy
ventų ir gyventų. Justas — 
brangus bičiulis, veikėjas, va
dovas?

A. Bimbos teismo procesas, 
atrodo, įvyks š. m. balandžio 
mėnesį.
^fflfces visomis jėgomis sako
je Justicijos departamentui: 
meskite visą tą ragangaudišką 
bylą šalin! Palikite žmogų 
ramybėje!

lioję “Laisvės” laidoje tel
pa mūsų vajaus ataskaita.

Pirmiausia: sveikinu visus 
mieluosius vajininkus, iškovo
jusius premijas!

Visų laisviečių vardu sveiki
nu ir dėkoju už *puikų pasi
darbavimą, už atsilankymą 
pas mūsų prenumeratorius, už 
paieškojimą naujų skaitytojų.

Mūsų atsargos fondas pilnai 
užpildytas: kvotą buvome nu- 

$10,000, bet mūsų ge- 
„bičiuliai, mūsų draugai, 

pasišventėliai sukėlė 
1774.79!

Dėkojame, mieli draugai ir 
draugės! Niekad neužmirši
me!..

Kas dabar?
Dabar vyriausias darbas, 

pats didžiausias mūsų tikslas: 
suvažiavimas.

Jis įvyks vasario 19 dieną.
“Laisvės” -kooperatyvas turi 

kglįoliką šimtų pajininkų-šėri- 
Gerai žinome, kad jie 

J^nesuvažiuos. Bet prašo- 
kiekvieną, kuris arčiau 

Jus gyvena, kad atvyktų.
Kartu prašome, kad kiek

vienas laisvietis, nežiūrint, kur 
. jis begyventų, prisiųstų suva

Vyskupas Myers pasmerkė 
kardinolą Spellmaną

“Laisres” vajaus pasekmes 
“Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų, atnaujinimui 

išsibaigusių prenumeratų, sėkmingai užsibaigė, 
čia paduodame paskutinius rezultatus.

Premijas laimėjo šie vajininkai:

Washingtonas. — Sen. J. ° 
Wm. Fulbright, užsieninių < 
reikalų komiteto pirminin- Į 
kas, parašė knygą “The 
Arrogance of Powers,” ku
rioje jis nuosekliai įrodinė
ja, kad Jungtinių Valstijų 

‘ užsieninė politika yra aki-< 
plėšiška, kad JAV sudaro- 
grėsmingą jėgą būti pasau- 

; lio policistu, reikalau j a n t 
Į kitas 1 
satelitais. (

Fulbright taipgi nurodė, 
kad prez. Johnsonas naudo- būti 
ja kolonijines priem ones' iime 
prieš kitas silpnesnes vals
tybes valštvbes. Pietų Viet
namo valdžia yra Jungtiniu 
Valstijų sudaryta ir be JAV 
paramos negalėtų nei poros 
savaičių išsilaikyti.

Kad greičiau baigti ka
rą, sen. Fulbright pateikia 
8 punktų programa, kurio
je ragina pripažinti Nacio
nalini išsilaisvinimo fron
tą (partizanų organizaci
ja), be kurio nėra galimv- 
bės išrišti Vietnamo prob
lemų. v

i Antonio, Tex.—Arki- 
Lipas R. Lucey uždarė

vienųolynan katalikų kuni
gus 
an 
darb
je. reikalaujant did e s n i o 

i atlyginimo ir darbo sąlygų 
pagerinimo.

š. Smith ir Wm. Killi- 
iž dalyvavimą farmų 
Įninku demonstracijo-

xviovu, x j ; Abu kunigai buvo per-
valįtybes būti J A VĮ spėti. kad jie nedalvvautų 

' darbininku kovose. Bet jie 
nepaklausė. tai dabar turi 

vienuolyne, kaip kalė-

Toronto.—Anglikonų ku- 
s E. Harrison parašėniga

knygą, kurioje skelbia, kad
dievas yra miręs, o Jėzus 
Kristus buvęs bedievis (ate
istas).

m. Harrison įrodinėja, 
krikščionys be dievo irkad 

Kristaus gali pasilikti 
krik

Ji 
bonas ir. politechnikos in
stitute duoda lekcijas.

ščionimis.
s yra Holy Trinity kle-

San Francisco, 
fornijos episkopalų diecezi
jos vyskupas C. Kilmer My
ers griežtai pasmerkė kar
dinolą Spellmaną, pasakiu
si, kad Vietnamo karas esąs 
“Kristaus karas prieš Viet- 

; kongą ir Šiaurės Vietnamo 
i žmones.”

Vysk. Myers sako, kad 
i tai yra smurtiškas pareiški- 
■ mas, priešingas popiežiaus 
I Povilo pareiškimui Vietna
mo karo klausimu.

“Aš manau, kad bažny
čia, bet kokiame atsitikime, 

i turėtų ginti tuos krikščio-
I

' žiavimui svėikinimų su dova
nėlėmis. Prašome siųsti ir pa
tarimų, ką mes turime daryti, 
kad “Laisvę” dar labiau paį
vairintum, kad mūsų laikraštis 
būtų vis turiningesnis ir ge
resnis, kad žmonės jį labiau 
pamėgtų.

Sveikinimus .prašome siųsti 
tuojau!

Atrodo, kad konsularinė su
tartis tarp Amerikos ir Tary
bų Sąjungos bus senato už- 
girta.

Taip galvoja ne tik Johnso
no administracįjos žmonės, o 
ir respublikonų vadovai.

■ • •

Santykiai tarp Kinijos ir Ta
rybų Sąjungos vis prastėja. 
Matyt, Mao Tse-tungas nori 
sutraukyti diplomatinius ry
šius tarp šių valstybių.

Pataisymėlis: praėjusiame 
“Laisvės” numeryje rašiau 
apie svarbią knygą, išleistą 
Lietuvoje: “Apie totorių, lie
tuvių ir maskvėnų papročius.” 
Buvo pažymėta: “Prieš apie 
300 metų,” o turėjo būti 
“Prieš apie 400 metų...”

Kali- nis, kurie negali dalyvauti 
mūšiuose,” sako vysk. My
ers. Jis pareiškia simpa-
tijas taikos balandžiams, o 
ne karo vanagams.

SUSEKTAS SUOKALBIS
Damaskas. — Sirijoje su

sektas suokalbis nuversti 
socialistinę valdžia. Suokal
bi finansavo Jordano kara
lius Husseinas ir Lebanono 
valdžia. Suokalbi n i n k a i 
areštuoti.

65,000 Kubos* fanuose
Havana. — 65,000 Kubos 

jaunuolių šiuo metų dirba 
ūkio d a r b u o s e, kadangi 
ūkio darbai dabar Kuboje 
yra svarbiausi.

Mirė Eliot White
Arlington, Mass. — Sau

sio 20 d. mirė episkopalų 
kunigas Eliot White, išgy
venęs 94 metus.

Kun. White buvo gimęs 
Bostone. Mokslus baigės 
Harvardo universitete ir 
Episkopalų Teologijos se
minarijoje Cambridge. Ilgą 
laiką jis buvo Grace Epis
kopalų bažnyčios klebonu 
New Yorke.

19 4 3 metais jis įstojo 
Komunistų partijon, pradė
jo nuolat rašinėti “Worke- 
riui.” Jis aiškindavo, kad 
religija nekliudo būti ko
munistu, nes ir dievas no
rėjęs, kad žemės turtais vi
si lygiai naudotųsi.

1- mą dovaną, $50, laimėjo:
Connecticut valstijos vajininkai ............  12,697

2- rą dovaną, $40, laimėjo:
BroOklyno vajininkai (Valys Bunkus ir
jo pagalbininkai) ...... ............................... 12,302

3- čia dovana, $35, laimėjo:
V. Vilkauskas, (LLD* 45 kp.)
St. Petersburg, Fla............................................

4- tą dovaną, $30, laimėjo:
New Jersey valstijos vajininkai ...................... 7,736

5- tą dovaną, $25, laimėjo:
M. Valilionienė, Miami, Fla............................   7,166

6- ta dovaną, $20, laimėjo:
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................... 5,199

7- tą dovaną, $15, laimėjo:
J. Jaskevičius, Worcester, Mass....................... 4,0JO

8- tą dovaną, $12, laimėjo:
So. Boston, Mass., vajininkai .......................... 3,867

9- tą dovaną, $10, laimėjo:
Philadelphia, Pa., vajininkai ........................ 3,448

10- tą dovaną, $5, laimėjo.
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................... 2,650

(Bus daugiau)
“Laisvės” Administracija

Amerika prarado 1,750 
lėktuvų Vietname

Washingtonas. — Penta
gonas dabar paskelbė, kad 
Vietname prarado 1,750 
lėktuvų. Pripažįstama, kad 
lėktuvų nuostoliai nuolat 
didėja.

Apie karo baigimą kol 
kas vyriausybės rateliuose 
visai mažai kalbama, bet 
daugiausia kalbama apie 
karo plėtimą į šiaurę.

Susitarta turėti mūšių 
pertrauką Naujuose viet
namiečių metuose. Vietkon- 
gas (partizanai) skelbia, 
kad mūšiai bus pertraukti 
nuo vasario 8 iki 15.

Reikalauja draftą 
panaikinti

Washingtonas. — Penkio
likos nacionaliniu studentu C- V
organizacijų vadovai atlai
kė dviejų dienų konferen
ciją, kurtoje priėmė rezo
liuciją, reikalaujant panai
kinti prievartingą jaunuo
lių rekrutavimą militarinei 
tarnybai.

Rezoliucijoje atžym ė t a , 
kad drafto sistema “nesu
tinka su tradiciniais Ame
rikos principais.” Militari- 
nė tarnyba turėtų būti sa
vanoriška.

Darbininkų ir studentų
kovos Ispanijoje

Madridas. — Ispanijoje mai
i plečiasi darbininkų ir stu- prieš kasyklų savininkus ir 
i dentų kovos, nu kr e i p t o s 
prieš žiaurų Franko reži
mą.

i i ...
Asturijos provinci įjoję

ni e r i a i demonstruoja

Londonas.-—68 darbiečiai 
parlamento nariai pasisakė 
už besąlyginį sulaikymą Š. 
Vietnamo bombardavimo.

Atėnai. — Graikijos val
džios tarnautojai penkiuo
se didžiuosiuose miestuose 
buvo paskelbę 2 4 valandų 
Streiką kaip protestą jiems 
nepriimtinai mokesčio sis
temai.

KKK teroi•as prieš negrus
Bedford. — Šiame Virgi- 

i nijos valstijos mieste Ku- 
i Klux klanas pasistatė ir su
degino kryžių prie naujos 
suknelių dirbtuvės, kur ne- 
mažai negrų dirba. Taipgi 

; sudegino vieną negrų baž- 
! nyčią.

Anglai studentai kovoja
Londonas. — Apie 3,500 

' studentų, susi rinkę prie 
parlamerįto, pareiškė pro
testą prięš mokesčio už 
mokslą pakėlimą.

Kosyginas Anglijoje
Londonas. — Tarybų Są

jungos premjeras Kosygi
nas, vasario 6 d. atv y k ę s 
Anglijon, ?tariasi su prem
jeru Wilsonu ir kitais vy
riausybėj vadais.

Vietnamo karo klausi
mas, manoma, bus apsvars
tytas. Taipgi bus svarsto
mi ir kiti svarbieji tarptau
tiniai klausimai.

Popiežius PoviRoma.
las ragina Naujiems ma
tams pertrauką pratęsti ir 
prie derybų eiti’.

New Delhi. — Indijos val
džia kviečia Vietname mū
šių nebeatnaujinti ir eiti 

'prie susitarimo.

policiją. Daugelyje miestų 
darbininkai taipgi išstoja 
kovon.

Upiversitetų studentų ko- 
plečiasi. Barce 1 o n o s 
ersiteto 15,000 studen-

vos
uni\
tų sustreikavo ir demonst- 
raci 
pris
Valencijos ir Madrido stu
dentai.

Kai kurte jaunesnieji ku
nigai prisidėjo prie kovo
tojų.

Fašistinė policija žiauriai 
a kovojančius darbinin- 
ir studentus. Nema- 

areštuotų.
udentai reikalauja tu- 
nepriklausomą studen- 

ąjungą, atmeta valdžios

ją suruošė. Prie jų 
įdėjo San Sebastijono,

nuo
v •zai

rėti
tų s
peršamą ir kontroliuojamą
sąjį
darbininkų kovas už laisvas 
unras.

ngą. Jie taipgi remia

as.

Vyashingtonas. Kongresi- 
tyrinėtojai iš kongres-nai

mano Adam Powell nieko 
nepešė, nes jis atsisakė 
jiems aiškintis.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo valdžia reikalauja be
sąlyginiai sulaikyti Š. Viet
namo bombardavimą, kaip 
sąlygą karui baigti dery
boms.

Londonas. — Tarybų Są
jungos premjeras Kosygi- 
nas p- -*--• - 1 1 x.
Vie 
būtĮinai reikia sulaikyti, jei
gu 
nor

priminė, kad Šiaurės 
tnamo bombard avima

norima eiti prie kokių 
s derybų.



2 pusi.
Penktadienis, vasai io (February) 10, 1967

v

LU f C A LITHUANIAN
A 1 9 V II SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 

102-02 LIBERTY AVENUE. OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ___  19 00 Canada, Lat. Amer., per year, $10.00
United States, per 6 months $5.00 • Canada. Lat. Amer., 6 months. $5.50
Queens Co., per year.... ..... $10.00I Foreign countries, per year, $12.00
Queens Co., per six months $5.50 I Foreign countries, 6 months, $6.50

Podgornas ir popiežius
Mūšy laikraštį skaito dau

gelis katalikų ir dėl to mes 
norime dar kartą liesti Ta
rybų Sąungos prezidento 
N. Podgorno vizitą pas po
piežių Povilą VI. Norime 
pabrėžti todėl, kad tikintie
ji matytų savo klebonų ne
rimtumą. Klebonai, atsi
minkime, skelbia, būk kata
likams esą negalima, tiesiog 
neleistina bendrauti su ko
munistais! O štai, ką daro 
visų katalikų vadovas, pats 
popiežius!

Pasikviečia vieną komu
nistų vadovų, u ž i m a n tį 
svarbią politinę vietą pa
čiame valstybės priešakyje, 
ir su juo kalbasi, tariasi 
apie visokiausius reikalus 
reikalėlius. Popiežiaus sve
čias - vizitorius yra ateis
tas, jis*snetiki jokiuo su- 
pernaturalizmu. At v y k ę s 
pas popiežių Povilą, spau
džia jam atkištą ranką, 
sveikinasi. Išeidamas iš po
piežiaus raštinės—jis atki
ša popiežiui savo ranką, 
tardamas sudie. Paspaudęs 
ją išeina kaip žmogus. Ar 
tai ne gražu?

Žinovai rašo, kad laike 
pasitarimų, pre z i d en t a s 
Podgornas panoro *už-

traukti dūmą, kuris jam 
pataisytų nuotaiką; 
popiežius tuojau pristato 
cigarečių, su krištoline pe
leninę, ir sako: rūkykit, 
kiek tik norit, jei tik jums 
patinka.

Popiežius apd o v a n o j a, 
Podgorną brangia dovana: 
Leonardo da Vinčio rank
raščių ir braižiniu fotosta- 
tais.

Taip reikia santykiauti 
su žmonėmis!

Mes, savu ruožtu, visuo
met gerbėme katalikus dar
bo žmones ir mūsų santy
kiai su jais visuomet buvo 
geri. Esame pasiryžę kiek
vieną minutę ištiesti jiems 
savo ranką ir tartis gyvy
biniais klausimais, kurie 
liečia mus visus.

Gyvendami viename na
me katalikas ir ateistas vi
suomet stos bendrai gesin
ti gaisrą, jei jis iškiltų jų 
name. Šiandien pasaulyje 
yra gaisras, kuris gali iš
siplėtoti baisiai plačiai. Ir 
dėl to katalikų vadovas ir 
ateistinės vyriausybės na
rys susitiko ir šnekėjosi, 
kaip tą gaisrą užgesinti, 
ką daryti, kad jis neprasi
veržtų už Vietnamo ribų į 
pasaulinę plotmę^

Dar del konsularines sutarties
Debatai dėl užgyrimo kon

sularines sutarties tebe
vyksta. Debatuojamas tas 
klausimas senato užsieninių 
reikalų komitete, debatuo- siuntinėja senatoriams laiš- 
jamas spaudoje, debatuoja
mas mitinguose ar asme
niškuose pokalbiuose.

“New York Times” paste
bi, jog šiandien konsulari- 
ne sutartis yra vienas svar
biausių užsieninės politikos 
klausimų. Tai, girdi, po 
Vietnamo pirmas toks 
reikšmingas dalykas.

Sutartis senokai padary
ta ir abiejų šalių — Jung
tinių Amerikos Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos — vyriau
sybių pasirašyta. Bet ji 
turi būti užgirta JAV sena
to pirmiau negu pradės 
veikti. Jei senatas ją už- 
girs, tai greitu laiku JAV 
atidarys savo konsulatą Le
ningrade, o TSRS savo kon
sulatą atidarys Niujorke 
arba Čikagoje. Jei viskas 
vyks -“kaip reikia,” .tuomet 
abiejų šalių konsulatų skai
čius galės būti padidintas. 
Užgyrimui šios sutarties 
reikia dviejų trečdalių se
nato balsų. Ar 
tiek surinkti?

Prezidentas 
reikia pasakyti, 
rūpinęs šia sutartimi. Jis 
mislija: jei senatas jo siū
lymo neužgirs, tai jam pa
čiam bus užduotas didelis 
politinis smūgis, taip pat 
būsiąs užduotas smūgis ir 
visam JAV vyriausybės po
litiniam kursui, nukreiptam 
link socialistinių valstybių.

Prieš sutarties užgyrimą 
pradėta didelė agitacija. 
Reakcionieriai, “politiš k a i

bus galima

Johnsonas, 
labai susi-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
SANTYKIAI VIS 
BLOGĖJA IR BLOGĖJA

Telegramos iš Pekino, Ki
nijos sostinės, rašo, kad Ta
rybų Sąjunga gabena iš sa
vo ambasados Pekine tar
nautojas ir pareigūnus — 
gabena namo, į Maskvą.

Kodėl?
Todėl, sako telegramos, 

kad Tarybų Sąjungos vy
riausybė bijosi, kad įsiutę 
“kultūrininkai”, “raudon- 
gvardiečiai” ar chunveibi- 
niai (visaip juos ten vadi
na) gali atlikti ne vieną 
žmogžudystę, gali pradėti 
skerdynes prieš tarybinius 
žmones.

Taigi, kasdien santykiai 
tarp Tarybų Sąjungos tebe- 
blogėja, užuot gerėję. Tie
siog baisu skaityti, kas 
šiandien darosi Pekine. Te
gu skaitytojai susipažįsta 
su dar vienu tokiu epizodė- 
liu, kurį paduoda . žinių 
agentūra TASSas:

iių sueigų dalyvių tarpe
buvo galima matyti kari-

Pirmąją dieną jie atėjo į su
eigą prie Tarybų Sąjungos am
basados vartų tik su Mao Cze- 
duno citatų knygelėmis ir por
tretais rankose. Bet sausio 28 
d.
ja
ni/is dalinius, apsiginklavusius 
automatais ir šautuvais su už
dėtais durtuvais.

Antitarybinės kampanijos 
organizatoriai dalija lapelius, 
kuriuose, remiantis “patiki
mais agentūros Sinchua ir 
KLR URM pranešimais”, 
skleidžiamas begėdiškas me
las, kad tariamai “kariuome
nė ir policija” Maskvoje “už
mušė ir sužeidė” kelias dešim
tis Kinijos studentų, kurie mo
kėsi užsienyje. Lapeliuose 
šlykščiausiai plūstamas! ir ra
ginama susidoroti su tarybi
niais žmonėmis: “Už kraują 
būtinai užsimokama krauju!” 
“Kraujas už kraują!”, “Tary
biniai' revizionistai, lauk 
Kinijos!” ir 1.1.

Kinijos vadovybė ne tik tei
sina Kinijos studentų veiks
mus Raudonojoje aikštėje, 
Maskvoje, bet ir atvirai ska
tina chunveibinus naujiems 
antitarybiniams veiksmams.

nekalti žmoneliai,” neturį 
savos pasaulėžiūros, fašis
tai, rasistai, b i r č i s t ai ir 
jiems panašūs šiuo metu

kus ir grasinimus, reika
laudami, kad nebalsuotų su
tarties užgyrimo.

FBI direktorius Hoove- 
ris pasisakė prieš užgyri
mą, nors jis, kaip valdžios 
tarnas, rodosi, savo liežuvį 
galėtų ir suvaldyti. Pačia
me senato užsieniniame ko
mitete taip pat yra narių 
respublikonų, kurie visa 
gerkle, rėkia prieš sutar
ties užgyrimą.

Praėjusią savaitę komi
tete liudijo Amerikos Legi
ono lyderis W. H. Macdo
nald, pareikšdamas, kad ši 
organizacija jau per kele- 
metų pasisakiusi prieš su 
Tarybų Sąjunga konsulari
nes sutarties darymą, n a , 
tai ji ir šiuo metu tam 
tam priešinga. Spauda 
skelbia, jog MacDonaldą 
širdingai sveikino senato
riai respublikonai: Bourke 
B. Hickenlooper, iš Iowa; 
Karl F. Mundt, iš Sou th 
Dakota; Frank Carlson, iš 
Kansas. Sveikino legioni
ninkų lyderį ir “liberalas” 
senatorius Dodd, iš Con
necticut, kurio “griekus” 
kitas senato komitetas ti
ria.

Nereikia ne sakyti, jog 
visa eile įžymių politikų 
kalbėjo ir tebekalba, rašė ir 
teberašo, kad ši sutartis lie 
čia gyvybinius mūsų šalies 
reikalus1, todėl ją reikia už
girti.

Reikšminga, kad United 
Auto Workers unijos vado-

ja antitarybinė isterija. Chuli
ganiški chunveibinų ir jų at
mainos — vadinamųjų czaofa- 

i nių (“maištininkų”) — veiks- 
, mai -prie Tarybų Sąjungos am
basados Pekine vartų prasidė
jo naktį į sausio 27 d. ir tebe
vyksta iki šiol.

Šių šlykščių sueigų dalyvių 
minia užblokavo ivažiavima i 
Tarybų Sąjungos ambasados 
teritoriją. Per garsiakalbius, 

i pastatytus automašinose, gir
dėti plūdimąsis prieš Tarybų 
Sąjungą. Chuliganiškų veiks
mų organizatoriai įžeidinėja 
taarybinius piliečius, vykstan- 

| čius į ambasadą; ant tarybi
nių įstaigų ir kitų valstybių 
diplomatinių atstovybių diplo
matinių atstovybių mašinų

! chunveibinai rašo antitarybi
nius šūkius, tėplioja mašinas 
dažais, daužo kumščiais ir la
zdomis kabinas ir stiklus. Jie 
apgadino tarybinių diplomatų 
mašinas. Taip pat apgadinta 
buvo ir MLR ambasados dip
lomatinė mašina.

Po visą miestą važinėja 
sunkvežimiai su garsiakal
biais, per kuriuos be 'pertrau
kos perduodama melaginga 
•versija faktų, susijusių su chu
liganiškais Kinijos studentų 
išpuoliais Raudonojoje aikštė
je Maskvoje. Organizuotos 
chunveibinų kolonos iš visų 
miesto rajonų su šūkiais prieš 
Tarybų Sąjungą, prieš TSKP 
ir Tarybų Sąjungos vyriausy
bės politiką traukia prie TS
RS ambasados. Ant ambasa
dos, TSRS prekybinės atsto
vybės vartų ir tvoros prirašy
ta piktų antitarybinių posa
kių. Šių užrašų tarpe yra, pa
vyzdžiui, tokių: “Kas prieš 
Mao Sze-duną, tam suknežin- 
sim galvą”, “Tarybiniai revi
zionistai — Kinijos liaudies 
priešai”.

Atkreipia dėmesį tas faktas, 
kad chuliganiškuose chunvei
binų bei kitų maištininkų veik
smuose dalyvauja ir kariai.

vybė aiškiai ir nesvyruojan
čiai pasisakė už sutartį. 
Tai didžiausia darbininku 
profesinė sąjunga Ameri
koje! Galimas daiktas, kad 
automobilių darbininkų uni
ją paseks ir kitos, pasisa- 
kydamos šiuo svarbiu klau
simu teigiamai.

Reikšminga ir tai, kad 
buvęs šalies prezidentas D. 
Eisenhoweris, p ak a rtoda- 
damas, pareiškė, kad jis už 
sutartį.

O prezidentas Johnsonas, 
matydamas, jog dalykai nei
na, kaip turėtų, praėjusį 
ketvirtadienį per radiją ir 
televiziją pakartojo, jog,

Pietų Amerikos pažan
gieji lietuviai džiaugsmin
gai sutiko Tarybų valdžios 
atkūrimą Lietuvoje. Di
džiojo Tėvynės karo metais 
jie rėmė Lietuvos liaudies 
kovą prieš hitlerinius oku
pantus, o po karo teikė pa
ramą atkuriančiai Tarybų 
Lietuvai.

1945 m. Urugvajaus lie
tuvių laikraščio “Darbas” 
redaktorius Antanas Vai- 
vutskas iškėlė mintį su
šaukti Pietų Amerikos lie
tuvių kongresą aktualiau
siems klausimams aptarti. 
Šiam pasiūlymui pritarė pa
žangi: rios lietuvių organi
zacijos ir jų spauda. “Dar
bas” ir Argentinos lietuvių 
laikraštis “Vienybė” ėmė 
spausdinti organizacijų ir 
pavienių asmenų pasisaky
mus Pietų Amerikos lietu
vių kongreso suš a u k i m o 
reikalu. Netrukus buvo su
daryta lietuvių kongreso 
sušaukimo komisija, kurios 
pirmininku buvo išrinktas 
Antanas Vjaivutskas, sekre
toriumi — Jurgis Janulio- 
nis. Kongreso sušaukimo 
komisija išleido atsišauki
mą ”Į Pietų Amerikos Lie-

Vidartas

20 metų nuo Pirmojo Pietų 
Amerikos lietuvių kongr 

inžinierius agronomas 
turas Gonzales
Urugvajaus Antifašistų są
jungos atstovas profesorius 
Chose Luis Masera ir kiti. t 

Kongresas apsvarstė pa
ramos teikimą atsikurian- 

Tarybų Lietuvai ir lie-ciai 
tuvių vienybės kla u s i m ą 
bei
nacionalistais, 
klau 
mė :

Vy 
mus 
kam 
ir hitlerinės okupacijos nu
mok
Amerikos lietuviai sudarė 
ir pasiuntė vertingas siun
tas 
Taip 
ti ps 
ja lj 
ir Brazilijos vyriausy 
reikalaujant nutraukti

I šius su buvusiais 
zinės Lietuvos vyriausybės 
diplomatais. Peticija su pa
rašais buvo įteikta Urugva- 

: jaus respublikos preziden
tui.

Brazilijos lietuvių delega
tai, dalyvavę Pirmame Pie
tų Amerikos lietuvių kon- 

tuvius, kuriame nusakė bū- ?J,es,e’ Jaronimas^ Bubėnas, 
simojo k o n g r e so uždavi
nius, ragino lietuvių orga
nizacijas prisidėti prie jo 
sušaukimo, prisiųsti dele
gatus į kongresą.

Pirmasis Pietų Amerikos 
lietuvių kongresas įvyko 
19 4 6 metais Moontevideo 
mieste (Urugvajuje). Apie 
šį lietuvių kongresą prisi
mename dėl to, kad kai ku
rie jo svarstyti klausimai ir 
priimti nutarimai yra aktu- 

rū- lūs ir dabar. Ypač liko ak- 
kurie plaukia pavir- tualus Pietų Amerikos pa- 

šium vandens (hydrofoil), žangiųjų lietuvių vienybės 
Jų bus įtalpa virš po 100 
žmonių. Jie galės plaukti ir 
per okeaną.

Sakoma, kad TSRS stato 
tokių laivų Vakarų Vokie
tijai, Bulgarijai, Graikijai 
ir Jugoslavijai.

savo liki-

Jungtinių 
moksliniu-

tinių pažiūrų žmonių balsu, 
protestuojančiu prieš JAV 
vykdomą karą Vietname ir 
kartu su visais reikalaujame, 
kad JAV Ginkluotosios pajė
gos nutrauktų Demokratinės 
Vietnamo respublikos bom
bardavimą, kad JAV nutrauk
tų savo intervenciją Vietname 
ir išvestų savo kariuomenę, 
kad vietnamiečių tauta galėtų 
pati laisvai spręsti 
mą.

Mes kviečiame 
Amerikos Valstijų
kus griežtai pakelti savo bal
są, pareikšti JAV vyriausybei 
savo nuomonę ir pareikalauti, 
kad ji liautųsi liejusi Vietna
mo liaudies bei amerikiečių 
jaunimo kraują. —Tegul viet
namiečiai patys sprendžia sa
vo gyvenimo klausimus!

Tegul amerikiečių tautos 
vardas lieka švarus, nesutep
tas žūvančių moterų ir vaikų 

iš j krauju! Tegyvuoja taika vi
same pasaulyje!

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 
Istorijos instituto mokslininkų 
kolektyvo susirinkimo prezidiumas

Lietuvos TSR MA akademikas, 
profesorius

J. ŽIUGŽDA

TARYBŲ LIETUVOS 
MOKSLININKAI 
AMERIKOS MOKSLI
NINKAMS

Prieš kiek laiko mes esa
me gavę kopiją laiško-krei- 
pimosi, kurį Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Istori
jos instituto mokslininkai 
pasiuntė JAV mokslinin
kams. Laiškas-kreipimasis 
buvo įteiktas JAV Pasiun
tinybei Maskvoje. Laišką- 
kreipimąsi dedame kaip jis 
buvo gautas: ,
Jungtinių Amerikos Valstijų 
mokslininkams

Lietuvos TSIlWokslu Aka
demijos Istorijos instituto 
mokslininkų kolektyvas su di
deliu nerimu stebi naujus JAV 
kariaunos nusikaltimus prieš 
Vietnamo liaudį. Ypač didelį 
susirūpinimą ir pasipiktinimą 
kelia amerikiečių ginkluotųjų 
pajėgų plečiamas karas prieš 
Demokratinę Vietnamo Res
publiką, barbariški jų aviaci
jos vykdomi respublikos teri
torijos ir ypač sostinės Hano
jaus bombardavimai. Šiais 
barbariškais veiksmais JAV 
vyriausybė toliau kelia tarp
tautinės 'padėties įtempimą 
ir paaštrėjimą ir ugdo pavo
jų taikai visame pasaulyje.

Mus taip giliai jaudina Viet
namo liaudies vargai ir kan
čios dėl JAV agresijos. Mes 
gėrimės vietnamiečių tautos 
didvyriškumu, jos ištverme ir 
drąsa, vietnamiečių tautos pa
siryžimu nugalėti teisingoje 
kovoje prieš JAV imperializ
mą. Mes tikime šia pergale 
ir vieningai palaikome vietna
miečių tautos kovą, vieningai 
jungiame sa4o balsą su visos 
tarybinės liaudies balsu, su 
viso pasaulio įvairiausių peli

Istorijos mokslų kandidatas
N. KUNCYTĖ

Istorijos mokslų kandidatas
M. MICHĖLBERTAS

Mokslinis bendradarbis
V. URBANAVIČIUS

P. S. Kreipimosi originalas 
pasiųstas JAV Pasiuntinybei 
Maskvoje.

Tarybų Sąjunga Stato 
Kitiems Laivus

American Šatra Co. užsa
kė Tarybų Sąjungoje pa
statyti jai 12 laivų.

Laivai bus “Comet” 
sies,

Apartmentinių namy 
aptarnautojai streikuos

Apartmentinių namų su
perintendentų ir kitų dar
bininkų unijos derybos nu
trūko. Tuomet unija nuta
rė streikan iššaukti apie 
5,000 darbininkų, dirbančių 
137 apartmentiniuose na
muose.

Streikas paliečia pusę mi
lijono tuose namuose gyve
nančių nuomininkų.

ir kovos su lietuvių buržu
aziniais nacionalistais, atsi- 
basčiusiais i Arge n t i n ą , 
Braziliją, Urugvajų ir ki
tas šalis, klausimas.

Pirmajame Pietų Ameri
kos lietuvių kongrese daly
vavo aštuoniasd e š i m t du 
delegatai, atstovaujantieji 
penkis tūkstančius organi
zuotų lietuvių, kurių pažan
gūs įsitikinimai sutapo su 
dauguma Lietuvos išeivių, 
gyvenančių Pietų Ameriko
je. Kaip svečiai iškilmin
game kongreso atidaryme 
dalyvavo ir sveikinimo kal
bas pasakė Uru g v a j a u s 
respublikos viceprezidentas 
daktaras Albertas Guanis, 
Nepriklausomosios nacio
nalinės partijos veikėjas, 
buvęs žemės ūkio ministras

šovą su buržuaziniais 
Svarstytais 

simais kongresas priė
jiu tarimus.
kdant kongreso nutari- 

buvo surengta plati 
jani j a už paramą karo

jtai Lietuvai. Pietų

į savo gimtąjį kraštą, 
pat buvo surengta pla- 
rašų rinkimo kampani- 
o peticija Urugvajaus

buržu

girdi, būtinai reikia sutartį 
užgirti.

Žinoma, jei tik administ
racija dės pastangų, tai ji ir 
bus užgirta. O tai reikštų 
šiokį tokį šaltojo karo su
švelnėjimą.

Jeigu respublikonų lyde
ris senate Dirksenas prie
šinsis sutarties užgyrimui,, 
tai, spėjama, kad nemaža 
respublikonų senatorių jo 
neklausys ir balsuos už su
tartį.

Kaip ten bebūtų, šiuos žo
džius rašant atsiranda dau
giau vilties, kad sutartis 
bus užgirta, tačiau užtik
rinti, kad taip iš tikrųjų 
bus, mes neužtikriname. .Dailininkas L. Ločeris. (Nuotrauka A. Sutkaus)

Vladas Bukas, Alfonsas 
Kučinskas, Marija Kuzmic- 
kienė, Paulina Černiauskie
nė, Vytautas Šviesa, Magdė 
Valentienė buvo Brazilijoje 
suimti ir kalinami.

Pirmasis Pietų Amerikos 
Ųetuvių kongresas turėjo 
didelę reikšmę pažangiųjų 
lietuvių visuomeninėje veil^ 
loję. Ruošiantis kongrestF* 
ir įgyvendinant jo nutarę r 
mūs; suaktyvėjo lietuvių** 
organizacijų veikla, užsi
mezgė ir išsipildė kontaktai 
tarp lietuvių kolonijų. Itin 
glaudžiai bendradarbiauti 
įėmė Pietų Amerikos ir 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų pažangiosios lietuvių or
ganizacijos. Kongreso me
tu ir vėliau pasireiškė nuo
širdi pažangiųjų lietuvių 
draugystė su kitų tautų iš
eivių kolonijomis, ypač su 
pažangiomis slavų organi
zacijomis, kurios broliškai 
parėmė kongreso sušaukimo 
idėją ir jo nutarimus. Ki

ntas labai svarbus faktas — 
proletar i n i o internaciote-^ 
lizmo idėjų pasireiškim^ 
praktikoje. Argen tino 
Brazilijos, Urugvaj aus ir 
kaimyninių šalių pažangio
ji visuomenė šiltai sutiko ir 
gerai įvertino šį lietuvių 
kongresą. Kongreso darbui 
ir jo nutarimams nušviesti 
daug vietos skyrė Urugva
jaus ir Argentinos spauda: 
“Diario Popular,” “Esnanja 

lokratika,” “La Hora,”
Plata,” “EI Tiempo,” i 
Razon,” “La Voz Es- 

.” Kongresas gavo apie

“E1
“La
lava
šimtą penkiasdešimt
ninn telegramų bei

Kongresas karštai
Lietuvą, sėk 

ančią broliškojevuo.
bų Sąjungos tautų šeimoje.

Pranas Ulevičius

FOTOAPARATAS
aveikslų traukimo apa- 
s (fotoaparatas) buvorate 

pagamintas 1568 metais. Jį 
pagamino Daniella 
ra.

1302 m. Thomas
woo
miai patobulino. Gi 
amz 
met

d ir Sir

iuje jie kiėkvi 
ais yra gerinami.

tais
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Krislai iš Lietuvos Mirė Jovaras
(Specialiai “Laisvei”)

Šių metu sausio 24 dieną 
Jis eis Kaune, o Šiauliečiai palydėjo į pasku- 

redaktoriumi bus poetas tinę atilsio vietą seniausią 
Antanas Drilinga. Apie Lietuvos liaudies poetą Jo

jo redaktorius ną Krikščiūną — Jovarą.
i
i Vos prieš keletą dienų 

kad, mūsų Jovarėlį, jau gulintį 
“Nemune” spausdins savo: ligoninėje, sveikinom 87-jų 
naujausius kūrinius vyrės-' gimimo metinių proga. Pas- 
nieji ir jaunesnieji rašyto-1 kutini kartą jam buvo pa
jai, menininkai. Juk “Ne-! dainuota jo paties. 1906 me- 
munas” — literatūrinis-me-' tais sukurta, bet ir iki šiol 
ninis ir visuomeninis-politi-1 labai mėgiama liaudyje “Ko 
nis žurnalas, taigi jame lie- liūdi> berželi?”. Ir tepragy- 
čiamų temų ir problemų ra
tas labai platus. Leidinys 
bus humanitarinės krvp- 

nežino tiesos nei apie buvu-' ties, teikiantis ne tik lite- 
sia buržuazijos valdytąją ' natūrinės - meninės medžia- 
Lietuva. nei anie dabartinę gos, o ir filosofinės, esteti- 
socialistinę Lietuvą. Maiti- į nes informaciios, besidali
namas melaginga propa- į iantis mintimis anie šiuo- 
ganda anie tai būk anais ’ laikinio jaunimo vieta gvve- 
laikais Lietuva buvusi lais- ■ nime ir io ideahis, jo istori- 
va ii' demokratiška, palai- j ni vaidmenį, nove n p* i a n t

ir gerovės kraštu, o da- 
nesa nieko kito kaip ba

sku rdas. teroras, ru
sinimas ii' kitokios baisenv- 
bės. Politiškai naivus Jau
nimas duodasi angaudinė- 
jamas klerikalizme ir reak- 
cingume užkietėjusių poli | 
tiniu bankrotų.

Negali būti, kad politi
kai. nors ir reakcingiausi, 
būtu tiek naivūs, ir nesu
prastu realvbės. Jie. be 
abnio. snnranta kad lokiais 
šūkavimais. Sakiomis falsi- 
fikaeiiomis ir melagvste- 
mis istoriins ratn nenasnks 
ir spnnves negrąžins. Jie ne- 
p-ali n<»snnrasti. kad lietu
vybės ičlaikvmni kuris sta
tomas k^in vi<mps svar- 

sin uždaviniu pmiprraoi- 
svarhinusia būtu skė

ti rvši su TJntnva. su lie
tuviu tautos k a m j e n u . 
cinncrtis nhiektArvini SMna- 
žindinti iaunaia karta su 
realiu savo tautos gyveni
mu n ne bauginti nasakii 
baubais. Tačiau reakciniai 
politikai stengiasi kaip tik 
gilinti praraia tarp emi
gracijoje esančio jaunimo ir 
savo tautos, nes bijo, kad 
objektyvus Lietuvos dabar
tinio gyvenimo pažinimas 
pakirstų jų biznį, 
talikiškai kalbant, 
galima pasakyti: 
tie, atleisk jiems, 
no ką daro,” tai

Joks* viešpats jiems 
neatleis

juodašimčių, kleri- 
ir kitų įvairių reakci

ninkų klika nemažai džiū
gavo dėl taip vadinamųjų 
“jaunimo metų,” dėl “jauni
mo kongreso” ir įvairių mi- 

, žemiškų triukšmelių, ku
riuos reakciniai lietuviški 
“chunveibinai” atliko su- 
bankrutijusio “vaduotojų” 
biznio naudai. Nusenę po
litikieriai aiškiai išnaudoja 
nesubrendusį ir aklai su
fanatizuotą jaunimą savo 
kromeliui paremti. Jie spe
kuliuoja tuo, kad jaunimas

Jei, ka- 
jaunimui 
“Viešpa- 

nes neži- 
politikie-

ri^ns to negalima taikyti, 
fljie gerai žino kokį pragaiš- 
ynngą ir šlykštų darbą da

ro, ir joks viešpats jiems 
teatleis.

“Gimtasis Kraštas*” 
vietoje “Tėvynes Balso”

/ Jau turbūt gavote žinią, 
kad nuo vasario pradžios 
Vilniuje pradės eiti naujas 
laikraštis, skirtas ryšiams 
tarp Lietuvos ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių—“Gim
tasis Kraštas.” Jis eis vie- 

ligši o 1 i n i o “Tėvynės 
” ilgus metus tar

to k i u ryšininku 
didelį darbą 

r m u o j a n t tautie- 
apie Lietuvos gyveni- 
“Gimt a s i s Kraštas” 

nuo savo pirmtako 
tuo, kad jis bus platinamas 
ne tiktai užsienyje, bet ir 

\ Lietuvoje. Tuo jis galės 
plačiau patarnauti tarpu- 
saviam ryšiui tarp tautie
čių, gyvenančių Lietuvoje

užsienyje

'VOS

— jaunimo 
žurnalas

ir taip gausus Lie- 
žurnalų skaičius dar 

Niuo balandžio mė-

nėšio žada pradėti eiti jau-! 
nimui skirtas žurnalas “Ne-I 
munas.”

Driežas l
Tik šmurkšt driežas, kaip 

kulka, nuslydo per sausą 
žolę. Šokom su Renata vy-

Kova už Kongo varį

“Nemuną” 
pasikalbėjime pasakė:

—Reikia tikėtis,

Puolė greitasis šen, puolė 
ten — nėr kur plynėj dėtis; 
kol driežą prialsinsi, pats 
liežuvį iškiši. Užsiglaudė 
vargšelis po džiū s t a n č i a
arkliarūgšte ir tūno.

Capt! Valio, pakliuvo! j 
Žiūrėjova mudu su Renata i

venęs vos keletą dienų savo 
88-jų metų, - sausio 21 die
ną poetas mirė.

J. Krikščiūnas-Jovaras 
gimė 1880 m. sausio 12 d. 
dabartinio Šiaulių rajono 
Kalniškių kaime vargingo 
valstiečio dūminėje gryčio
je. Anais laikais mažajam

1 Jonui, kain ir visų kitų var
guolių vaikams, kelias į mo
kyklą buvo uždarytas. Kaip 

' rašo pats poetas savo auto- 
! biografijoje, jam tėvas 

Nemune” atsispindės ir j Šiauliuose nupirko pirmąją 
gyvenimas užsienio šalyse, knygą ir 
tiek socialistinėse, tiek ka- skaityti bei rašyti, 
pitalistinėse. Juk ne pa-

I slaptis, kad dar silpnai pa-' 
! žįstame draugišku socialis- 
■ tinių šalių rašytojus, meni
ninkus. Jaunimą reikia su
pažindinti ir su kapitalis
tinio užsienio pažangiaisiais 
rašytojais ir mžno atsto
vais. spausdinti daugiau ių 
kūriniu. Reikia konkrečiau 
ir giliau kalbėti anie reak
cinės ideologijos isikūniii- 
ma literatūros, meno ir kul
tūros reiškiniuose, plačiau 
pasakoti apie buržua žino 
estetika ir filosofija, teikti 
daugiau informacijos anie 
užsienio jaunimo gyvenime. 
Norėtųsi, kad jaunimas iš 
tikruiu žinotu, kas vertin
ga ir gera ana nūs. ka veikia 
nažangioii užsienio inteli
gentija ir pažangusis jauni
mas bei jaunimas apskritai

Nauios ligonines
Vilniuje pagal architektu 

F. Chlomausko ir Z. Liand- 
shergio nroiekta nastatvta 
ir iau atiduota naudniimui 
nania. klinikinė ligonine. Jo
ie galės gvdvtis iš karto 500 
ligoniu. Veikia teraneutinis 
ir chirurginis Rkvriai. nato- 
aną pvdomipu kabinetai, de
šimt onorpeinin karnharhi. 
Visos ligoniu palatos — vie
nos, dviejų ir penkių vietų 
— nukreiptos į pietus ir jo
se yra visi patogumai. Ligo
ninėje bus taip pat ruošia
mi specialistai. Tuo tiks
lu įrengtos auditorijos ir 
kambariai dėstytojams. Li
goninė bus dar plečiama.

Kaune, Vili j am p o 1 ė j e, 
Smėlių gatvėje past a t y t a 
penkių aukštų nauja ligoni
nė. Joje sudarytos visos są
lygos sėkmingam Ii g o n i ų 
gydymui, pastatoma nau
jausia medicininė aparatū
ra. Viso yra 110 palatų, 
skirtų 350 ligonių.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1967-1-14

aštrios polemikos, diskus! 
ių.

ii

ESKIMAI IR SIBIRAS
Poliarinių sričių tyrinė

tojas italų profesorius Sil- 
vijas Zavatis rado dar vie
ną įrodymą apie eskimų kil
mę. Grenlandijoje jis apti
ko 400 metų senumo šuns 
piešinį uoloje, šuo visiškai 
panašus į sibirinį važiuoja
mą šunį. Profesorius ma
no, kad esėimai su šunimis 
atsikėlė iš senosios protė
vynės — Azijos.

ėmė jį mokyti

—Jis, nekąs, tėveli?
—Ne, jis geras... Jis tik 

uodus ir muses kanda...
Geltonas driežo pagurklis 

tankiai, tankiai pulsavo.
—Matai, Renata, koks di

delis — pusantro sprindžio? 
Matai, kain jis kvėpsi? Pa
vargo. .. Nori jo?

—O jis nekąs?
—Ne, gi sakiau...
Mergaitės akyse smalsa 

ir baisa. Rankos pamažėl 
tiesėsi į žvynuotą gražuolį.

Tik staiga. Renatai be
imant, susivijo, susivyniojo 
driežas.

—Varna, paleisi — suri
kau.

Bet driežo jau nėr... Tik 
uodega raitėsi ant vaikiško 
delnelio. Renata, išsigan-

Kongo vyriausybė sausio 
15 dieną priėmė nutarimą, 
pagal kurį šios šalies terito
rijoje esančios B e l4g i j o s 
kompanijos “Junion min
jer” visos įmonės bei tur
tas per d u o d a m a Kongo 
valstybės žinion. Anuliuo
tos visos šios kompanijos 

i koncesinės teisės eksploa- 
i tuoti vario rūdos telkinius 
bei kitas Kongo minerali
nes vertybes. Šis nutari- 

svarbus žingsnis,

Carizmo metais Lietuvos 
mokyklose buvo uždrausta 
mokytis lietuvių kalbą. Il
gainiui pats poetas tapo (]ns? suspigo, 
knygnešiu, gabeno Lietuvon 
draudžiamą literatūra, tapo ! |įuį uocįegą! _
“daraktorium” ir mokė kai- į 
mo vaikus. Pėsčiomis į Pak
ruojį. Rozalimą, Lygumus, 
Pašvitini. Linkuvą,, Žeimelį 
J. Krikščiūnas -Jovaras ga
beno “Varpą”, “ūkininką” 
ir kitus laikraščius, žurna
lus.

Pirmieji J.
Jovaro < 
buvo pradėti spausdinti 19- 
03 metais. 1906 metais iš
leistas pirmasis Jovaro ei
lėraščiu rinkinėlis “žibutė”. 
Tokia buvo pradžia. Vėliau 
poetas, pats kilęs iš liaudies, 
savo eilėmis jautriai apdai
navo . vargana tuometinės 
Lietuvos valstiečio gyveni
mą, jo lūkesčiu^. Ir neatsi
tiktinai daugelis jo posmų 
vėliau tapo liaudies Mamo
mis.

Poetas aktyviai dalyvavo 
J 9 1 8 metų įvykiuose, 
džiaugsmingai sutiko 1940 
metu vasarą, savo posmais 
sveikino nauja gyvenimą. 
Didžiojo Tėvvnės karo me
tais J. Krikščiūnas-Jovaras 
pasireiškė kaip aktyvus ko
votojas prieš fašzmą. Pra
ūžus karo audrai poetas sa
vo eilėmis įsijungė į naują 
gyvenimą. /

1948 metais Jovaras buvo 
priimtas į Komunistų parti
jos eiles. '

Už nuopelnus lietuvių po
ezijai, už aktyvią visuome
ninę veiklą Tarybinė vy
riausybė nekartą apdovano
jo poetą ordinais ir meda
liais. 1960 metais Jovarui

—Mes nutraukėm drieže-
• nusiminus

v m J. Krikščiūno- . 
eilėraščiai snaudoje geįhstl-

—Nebijok, jam ataugs,— 
raminau vaiką. — Jis pats 
nusilaužė uodegą. Driežas 
taip moka! Jei jį varna nu
tveria už uodegos, jis ją 
palieka paukščio snape, o 
pats krinta žemėn ir išsi-

Renata žiūrėjo man į 
akis:

—Tėvuk, driežas supran
ta, ką mes kalbam?

—Žinoma!
Tai nereikėjo ant manęs 

šaukti “Varna!” Driežas 
išgirdo ir nusilaužė uodegą.

Susėdom prie pelės urvo, 
į kuri įsmuko driežas.

—Išeik, drieželis, aš tau 
atiduosiu tavo uodegą, — 
šaukė Renata.

Tyla. Tik svilino saulė 
ir svirpė žiogai.

—Gal jis nesupranta žmo
nių kalbos?

—Supranta, Renata! 
pyksta.

—Mes atsiprašom, 
negeri! Mes daugiau tavęs 
niekad niekad negaudysim.

J. šiupšinskas
Vilnius

Jis

mes

suteiktas LTSR liaudies po
eto vardas.

Palaidojom savo Jovarė
lį, bet liaudies dainius savo 
kūryba ir toliau lieka su 
mumis.

O. Šulcaitė 
Šiauliai, 1967, I, 26.

mas
Kongo liaudžiai kovojant 
už tikrą savo šalies nepri
klausomybę. Nuo šiol, sako
ma, sausio 17 dieną paskelb
tame Kongo vyriausybės 
pareiškime, šalies ekonomi
niame žemėlapyje nebeliks 
“Junion minjer” ir kompa
nijos filialų.

Belgijos kalnak a s v b o s 
kompanija “Junion minjer” 
užėmė Konge ypatingą pa
dėti. Jie ne tik eksploata
vo Kongo gamtos turtus, 
bet iki pastarojo meto bu
vo ir faktiška šios Afrikos 
šalies šeimininkė. Netgi 
paskelbus 1960 metais Kon
go nepriklauso y b e , pa
reiškė prezidentei Mobutu, 
kompanijos vadovai dary
davo politini spaudimą 
Kongo vyriausybei.

“Junion minjer” susikū
rimo ir veiklos istorija — 
rvškus imperialistu šeimi
ninkavimo kolonijose na- 
vvzdvs. Koncesija, duodan
čia teise iai vienai eksnlo- 
atuoti mineralinius ištek
lius Konp*e. suteikė šiai 
knmn a n i i a i 1906 metais 
■Rplo-jins karalius Leopoldas 
IT. kuris žiūrėjo i Kongą 
kain i savo asmenine nuo
savybe. Konepslios terifo- 
riia, huvo didesnė už visa 
Reinąia. Komnaniia. turėin 
savas vprin Ivdvmo o'nmvk- 
las ir sodrinimn f^hviVns. 
ctnnrlėliuę (yplnvi-n Velin 
f v n n s n n v t a . pi cJr Irinos 

crwiillni n Ir sfpa fawnas. 
nebeitos dalinius. Ruvn me
tas. kai “Jiininn minipr” sa
vo vardu leisdavo, istatv- 
miiš ir snausdiniy savus ni- 
m’gus. Pastaraisiais metais 
“Junion minjer” išlvdvdavp 
daugiau kain no 300 tūks
tančiu tonu vario (8 pro
centai pasaulinės vario ga
mybos). Tai iš tikro buvo 
“va.lstvbė valstvbėie.”

Ko gero, nė viena užsie
nio kompanija, veikusi 
Konge, neatnešė Kongo 
liaudžiai tiek kančių ir ne
laimių. Dešimtys tūkstan
čių kongiečių gimdavo kom
panijai “Junion minjer,” 
dirbo jai ir mirdavo, iškan
kinti nepakeliamo darbo 
šach tose ir negailestingo 
išnaudojimo .

Paskelbus Kongo nepri
klausomybę, tuometinė

liepsningo patrioto Patrio 
Lumumbos vyriausybė pa
reiškė, jog ji pasiryžusi pa
daryti galą “Junion min- 
jer” šeimininkavimui šaly
je. Kompanija parodė sa
vo tikrąjį yeidą. Statytinio 
Čiombės pagalba ji sukurs
tė Konge pilietinį karą, pa
skubomis sukūrė vadinamą
ją “nepriklausomą Katan- 
gos valstybę,” kur buvo pa
grindines “Junion minjer 
įmonės. Kompanija mokė
davo samdinių būriams, ku
rie žudė Kongo gyventojus.

Visiškai suprantama, jog 
Kongo nepriklausom y b ė s 
negalima laikyti tikra, kol 
nebus padarytas galas “Ju
nion minjer” įsigalėjimui 
šalies ekonominiame ir po
litiniame gyvenime. Šiais 
sumetimais ir vadovavosi
Kongo vyriausybė, priimda-; 
ma svarbi} nutarimą.

Imperialistai niekuomet 
neužleisdavo savo pozicijų 
be kovos. Ir Kongo vyriau
sybei dar teks rimtai ko
voti už savo nutarimų įgy
vendinimą. Tačiau tvirtai 
pasiry žūsi ir bendradar
biaudama su tais, kas sie
kia nesavanaudiškai suteik
ti jai materialinę ir mora
linę paramą, Kongo liaudis 
gali iškovoti pergalę. Ne
priklausomos Afrikos šalys, 
nesavanaudžiai Kongo liau
dies draugai kitose šalyse

palaiko Kongo valstybę. Ne
žiūrint, to, Pentagonas da
ro vis!
plečiarpi karo veiksmai In- 
dokini
kai statomos naujos ame
rikinės bazės, o Tailandas 
beveik 
rine 1

ką, kad toliau būtų

oje. Ten karštligiš-

visas paverstas ka- 
aze.
zidento laiške, žino- 
itylima, kad JAV sa- 

Vietname
ma, n
vo avantiūroje
liko beveik vienišos, kad 
vis didėja jų izoliacija pa
saulinėje arenoje.
blokas
kiau įuo karo ugnies In
dokinijoje.

Atlanto
bevelija laikytis, ato-

Kauno pilis. (Nuotrauka V. Ylevičiaus)

Džcnsonas mėgina “gel- 
avantiūristine politi- 
sikompromitavu s i o s 
kos vardą. Savo laiš- 
prašo kongresą asig- 
atstatvmo programai 
čių Azijoje... 200 
ių dolerių, žodžiu, 
kiek Pentagonas da- 
sleidžia žudynėms ir

bėti” 
ka su 
Ameri 
ke jis 
nuoti

mili jo 
tiek, 
bar i
griovimams šioje žemės ru
tulio dalyje vien per šimtą 
valandų.

Fak
save.

Ir kuo toliau, tuo mažiau 
atsira:
kės Amerikos vadovų ipa- 
reiški
kimus, jei jų žodžiai nebus 
paremiami darbais.

Pietvakarių

tai kalba patys J už

s žmonių, kurie pūti

mams apie taikius šie-

Afrika
>|er metus) Pietvakarių 
a kapitalistiniame pa-

nai p 
Afrik 
šaulyje atsilieka nebent nuo 
Afganistano. Avis augina 
europiečiai, avims reikia 
ganydų, ir avys stumia vis; 
giliau į pusdykumas senuo
sius

Nd
šalies gyventojus.
tekę teisių, netekę že-.

Taip gyvena negrų
paskelbė ją 
provincija, mes.

bantd gentys, išmirštantys 
bušmonai. Yra šalyje Įsta
tymų leidimo susirinkimas, 
bet jame — tik europiečiai. 
Pietvakarių Afrikai PAR 
parlamente atstovauja 10 
senatorių—taip pat ne af
rikiečių;

Tik: 
vento 
politinės afrikiečių parti
jos — Pietvakarių Afrikos 
liaud 
tos. 
ci j a 
Rasis 
kad 
bei, 
Įima 
užsie 
kytis

Tik pavadi- 
rodo, kad

Iki pirmojo pasaulinio 
karo Pietvakarių Afrika 
priklausė Vokietijai, o po 
to ją Tautų Lygos nutari
mu “globoti” ėmėsi Pietų 
Afrikos Respub 1 i k a,. Ta 
“globa” baigėsi tuo, kad 
PAR aneksavo šią šalį ir 
19 4 9 metais 
penktąja savo

Provincija? 
nimas. Viskas
šalis ir dabar tebėra kolo
nija. Pirmiausia, plėšikiš
kai grobiami Pietvakarių 
Afrikos turtai. Retai kur 
pasaulyje yra tiek deiman
tų ir švino. Iškasama taip 
pat vario, cinko, volframo 
ir kt. Grobia šiuos turtus 
“savi” “deimantų karaliai” 
iš PAR, stipriai suleidęs į 
juos nagus JAV, Anglijos, 
VFR kapitalas. 80 procen
tų Pietvakarių Afrikos eks
porto eina į užsienį, o 70 
procentų importo—iš PAR. 
Klasikinė kolonizatorių po
litika — pardavinėti kolo
nijos turtus, paversti ją 
savo gaminių rinka.

Baisiausias PAR šeimi
ninkavimo padarinys — ra
sizmas, diskriminav imas. 
Teoriškai aparteidas reiš
kia tiktai atskirą skirtingų 
rasių vystymąsi, o praktiš
kai ?\ Praktiškai tai reiš
kia koncentracijos stovyk
las “spalvotiesiems,” kurių 
jie neturi teisės palikti. 
Praktiškai tai reiškia pri
verstiną darbą. Tai yra 80 
procentų šalies gyventojų 
pasmerkiama skurdui ir pa
laipsniam išnykimui.

73 tūkstančiai baltaodžių 
farmerių čia pasisavinę 40 
milijonų hektarų žemės. 
431 tūkstančiui afrikiečių 
palikta 20 milijonų hekta
rų — pačių nederlingiau- 
sių, pačių sausringiausių. 
Sakoma, kad Pietvakarių 
Afrika yra milžiniška PAR 
farma. Čia auginamos ka
rakulinės avys. Pagal jų 
kailių eksportą (2į-3 milijo-

rąją senųjų šalies gy- 
ijų nuomonę reiškia

vaka 
no.

les organizacija ir ki- 
Afrikietiškoji opozi- 

visaip persekiojama, 
tai turi daug būdų, 

užčiauptų burną teisy- 
— afrikiečiams nega- 
palikti “bantustanų,” 
niečiams negalima lan- 
juose, ir t. t.

visgi teisybę apie Piet
riu Afriką pasaulis ži- 
Šį klausimą svarstė 

tautinis teismas Hagoj 
ęščiausias SNO juridi- 
r g a n a s . Eilę metų 
tė SNO Generalinė

—au 
nis o 
svars 
Asanjiblėja.

įsistai įsitikinę, kad 
alistinės Vakarų vals- 
nekels prieš juos ran- 

nesutiks naudoti jė-
Tačiau atsiminkime, 

SNO sudaro ne vien 
valstybės, kad patys 
akarių Afrikos patrio- 

pradėti gink- 
j kovą. Pietvakarių 
ka bus nepriklausoma!

L. Minalga *

kapit; 
tybės 
kos, 
gos. 
kad 
šios 
Piet\ 
tai nutarė

Afri

Amerikiniai biznio rapor
tai ^ako, jog sausio pasku
tinę 
317 v • cią 
258.

savaitę šalyje užsidarė 
biznių. Pernai tą pa- 
savaitę buvo užsidarę
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, Vytautas Montvila
Atsiminimų žiupsnelis

Su Vytautu Montvila pirmą kartą 
susitikau 1924 metais. Tuo metu aš mo
kiausi Kėdainių mokytojų seminarijoje. 
Pragyvenimui turėjau užsidirbti pamo
komis ir fiziniu darbu cemento 
išdirbinių dirbtuvėje. Tais — 1924 — 
metais atvykau į Marijampolę pas čia 
gyvenančią savo seserį Šalavie- 
jienę, norėdamas sužinoti, ar nėra 
kokios galimybės persikelti mokytis į 
Marijampolės mokytojų seminariją. Se- 
tuo sutiko priimti mane gyventi ir padė
ti maistu. Tuo būdu aš būčiau galėjęs 
daugiau skirti laiko mokymuisi ir po
grindiniam darbui. Kad aš persikelčiau 
mokytis į Suvalkiją, sutiko ir Lietuvos 
komunistinio jaunimo Centro Komitetas.

Nuvykęs į Marijampolę, apsistojau 
pas Šalaviejus. Jie gyveno netoliese už 
dabartinės rinkos (halių), geležinkelio 
pusėje, mažoje pirkutėje. Tame pačia
me namelye tuo metu gyveno ir Izabelė 
Laukaitytė, kuri mokėsi Marijampolės 
mokytojų seminarijoje. Ji plačiai papa
sakojo apie įvykusius areštus mokslei
vių ir darbininkų tarpe, taip pat Šums
ku apylinkėje, iš kur 'ji buvo kilusi ir 
kur gyveno jos tėvai. Sesers šeimos ir 
L Laukaitytės plačiai supažindintas su 
vietos padėtimi ir sužinojęs, kad iš pa
žangiųjų marijampoliečių moksleivių, 
kurie jiems buvo žinomi, laisvas yra 
Vytautas Montvila, nutariau, prieš ei
damas pas seminarijos direktorių kuni
gą P. Dambrauską, pasikalbėti su juo. 
Kartu su L Laukaityte suradome na
mą, kur V. Montvila su motina ir sese
ria gyveno, tačiau jo nebuvo namie. 
Jis buvo seminarijoje. Nuėjome ten. 
Montvila, kai jį užkalbinome, seminari
jos kieme su kitais moksleiviais sodino 
dekoratyvinius krūmokšnius. “Jūs, ro
dos, kaip ir aš, mindote seminarijos 
slenksčius,—prabilo storu balsu V. Mont
vila, kreipdamasis į I. Laukaitytę,—bet 
šito jaunuolio aš dar niekad nemačiau.” 
Aš pasisakiau, kas esu ir ko atvykau į 
Marijampolę. “Kaip keista! Jūs norite 
atvykti mokytis į Marijampolės moky
tojų seminariją, o aš noriu nešdintis iš 
čia.” Išsikalbėjus pasirodė, kad jis šio
je seminarijoje ir direktoriaus, ir atei
tininkų nepageidaujamas, nes neinąs į 
bažnyčią, skaitąs nekatalikiškas knygas, 
be to, rašąs eilėraščius, kuriuos vietos 
ateitininkai norėtų sunaikinti, jei tik 
prie jų prieitų.

Susitarėme, kad pas direktorių aš ei
siu iš pat ryto, o vėliau su V?. Montvila 
susitiksime ties protestantų bažnytėle, 
netoli kurios jis gyveno.

Kunigas P. Dambrauskas kalbėjo su 
manim gana mandagiai, teiravosi, kodėl 
gi aš mokslo metų eigoje sumaniau per
sikelti į kitą mokyklą, ar esu ateitinin
kas, kodėl man nepatinka laisvamaniška 
seminarija, kur gyvena mano tėvai, kur 
aš mokiausi vidurinėje mokykloje ir t, t. 
Atsakinėdamas aš, žinoma, neužsimi
niau, kad iš Ukmergės dvejų metų mo
kytojų kursų buvau pašalintas, kai kur
sų kapelionas, rodos, Ivaškevičius, neiš- 
gavo iš manęs pasižadėjimo, jog tapsiu 
ateitininku, neskaitysiu bolševikiškų 
knygų ir niekada nebeorganizuosiu/se
minarijos patalpose slaptų pasitarimų.

nių mokytojų seminariją. Su juo su
tarėme, kad jis pats atvyks į Kėdainius 
ir pasikalbės su direktorium J. Stankevi
čium, kuris tačiau turi būti labai atsar
gus, kad krikdemai nesurastų prieka
bių ir neuždarytų seminarijos.
, Drauge su V. Montvila užsukome į 
realinę gimnaziją pasiteirauti, ar yra 
kokių galimybių man į ją patekti. Di
rektoriaus neradome, tačiau iš raštinės 
tarnautojų sužinojome, jog vargu ar 
vertėtų dėti pastangas į ją pakliūti: 
gimnazijos vadovybė ir patys tarnauto
jai esą įsitikinę, kad gimnazija veikia 
paskutiniuosius mėnesius. Atrodo, jog 
jai leidžiama tik baigti mokslo metus.

Su V. Montvila susitarėme, kad prieš 
atvykdamas jis man parašys.

Tą patį vakarą išvykau. Grįžęs į Kė
dainius, laiško iš V. Montvilos nesulau

Liaudies tarėjų rinkimai Lietuvoje
Nuo šių metų vasario 2 

dienos paskirti Lietuvos 
TSR rajonų (miestų) liau
dies teismų liaudies tarėjų 
rinkimai. Tai reikšmingas 
įvykis respublikos gyveni
me.

Jau pačiomis pirmosiomis 
Tarybų valdžios gyvavimo 
dienomis buvo numatyta 
įtraukti į teisingumo vyk
dymą plačiąsias liaudies 
mases. “Mes turime patys 
teisti, — nurodė tuo metu 
V. Leninas.— Piliečiai turi 
dalyvauti visi ligi vieno tei
sme ir šalies valdyme”.

Šis V. Lenino nurodymas 
nenukrypstamai vykdomas. 
Partijos Programa skelbia, 
kad teisingumas TSR Są
jungoje vykdomas visiškai 
pagal įstatymą. Jis remiasi 
tikrai demokratiniais pa
grindais: teisėjų ir liaudies 
tarėjų renkamumu ir at
skaitomybe, teise juos pir
ma laiko atšaukti.

Pagal mūsų respublikos 
Teismų santvarkos įstaty-! 
ma bei liaudies teismu rin
kimų nuostatus 
(miestų) liaudies

nio poveikio priemonę, o ne
sant nusikaltimo sudėties,— 
teisiamąjį išteisinti.

Eidami savo pareigas tei
sme, liaudies . tarėjai turi 
visas teisėjo .teises, yra ne
priklausomi ir klauso tik 
įstatymo. Žinoma, tai ne
reiškia, kad liaudies tarėjai 
gali spręsti teismines bylas, 
taikydami įstatymą vien sa
vo įsitikinimu. Bet kuris 
teismo nuosprendis, spren
dimas, nutartis turi būti pa
remti teismo posėdyje nuo-

mais ir visomis bylos ap
linkybėmis.

Liaudies tarėjas turi visa
da branginti liaudies pasi
tikėjimą, laikytis moralinio 
komunizmo statytojo. ko
dekso reikalavimų. Bet ko
kie liaudies tarėjų nėgar- 
bingi poelgiai tarnyboje,

mo autoritetą, daro didelę

: mui, valstybės interesams, 
j Tokį liaudies tarėjo elgesį 
j visuomenė griežtai smer-

metams

teismų 
renkami 
visuoti- 
valstie-

dėk renkant liaudies tarė
jus, turėtų būti atsižvelgia
ma į jų būsimas atsakingas; 
ir garbingas pareigas teis-!
me.

kiškio rajono liaudies tarė
jų taryba. Kiekviena tary
bos sekcija, planuoja dar
bą, ruošia per vietos radiją 
laidas teisės klausimais. 
Teismo procesai aprašomi 
vietinėje spaudoje. įstaty
mų propagavimo ir teisinio 
švietimo sekcijoje yra daug 
pedagogų, med 
mų, inžinierių, 
mi liaudies tai 
procese, jie po 
žinias savo kolektyvams.

Water|bury, Conn.
i us po Water būrįPasidaii

Kalbos su kun. P. Dambrausku mes 
nebaigėme. Jis pasakė, kad užeičiau 
pas jį po pietų, tada jis galutinai at
sakysiąs, ar man leidžiama persikelti 
mokytis į jo vadovaujamą mokytojų se
minariją. Po pietų, patraukdamas per 
dantį, direktorius pranešė, ;og jam ne
aiškūs mano planai, jog mano atsikėli
mas pas jį mokytis gali tik nevarką 
moksleivių tarpe padidinti, n^s Marijam
polėje ir be manęs esą pakankamai be
dievių. Čia pat jis pasiūlė kreiptis į 
realinę gimnaziją, gal ten galėsią mane 
priimti.

Aš supratau, kad P. Dambrauskas 
mano klausimu jau buvo kąm nors pa
vedęs susiskambinti su Švie 
terija arba ir su žvalgyba.

Iš Dambrausko kabineto 
sukau prie protestantų kirchės, kur bu
vome susitarę susitikti su V. Montvila. 
“Aš taip ir maniau, kad tavęs neįsileis 
į seminariją. Ateitininkai ir taip ne
maža turi bėdų su bedieviais. Jie nori 
greičiau ir manęs su K. Boruta atsikra
tyti.” V. Montvila teiravosi apie Kėdai

timo. minis-

tiesiog pa-

kiau, todėl apie jo atvykimą lioviausi 
galvojęs.

1925 metų vasarą, rodos-, birželio mė
nesio pabaigoje, Kaune įvyko aušrininkų 
kongresas. Nors aš dirbau pogrindinia
me komunistiniame jaunime ir LKP, ta
čiau priklausiau ir legaliai veikiančiai 
aušrininkų organizacijai - tai bi/vo prie
monė pridengti pogrindiniam revoliuci
niam darbui. Kongrese vėl susitikau su 
V. Montvila, kuris buvo atvažiavęs su 
marijampoliečiais moksleiviais. Paklaus
tas, kodėl neparašė laiško arba neatvyko 
į Kėdainius, V. Montvila jaudindamasis 
papasakojo, kad jo padėtis Marijampo
lėje esanti ne kokia. Už tai, kad Gegužės 
Pirmosios proga buvo prisisegęs rau
doną kaspinėlį, žvalgyba jį tardžiusi, 
grasinusi perduoti karo komendantui. 
Tai sužinojęs seminarijos direktorius, 
o taip pat ir ateitininkai. Kerštaudami 
klerikalai norį juo atsikratyti. Tam galį 
panaudoti pataisą, Aš jį raminau: “Ne
pražūsi. Išprašys iš Marijampolės semi
narijos, atvyksi į Kėdainius. Ne tu pir
mas, ne tu paskutinis”.

Kongreso pertraukų metu mes plačiau 
išsikalbėjome apie Kėdainius. Montvilai 
rūpėjo, iš ko jis gyvensiąs. Pamokų ne
dideliame apskrities mieste, nelengva bu
vo gauti, o, be to, jis tegalįs mokyti tik ! 
lietuvių kalbos, kuri jam yra artimiausia 
ir geriausiai sekasi. Aš pažadėjau pa
prašyti cemento dirbinių dirbtuvės, ku- J 
rioje pats dirbau, savininką B. Railą, 
kad priimtų ir jį. Darbas ten buvo akor- 
dinis, būdavo galima dirbti, kada būda
vo laiko.

Kongreso metu V. Montvilai buvo pa
siūlyta paskaityti savo eilėraščių. Nebe
atmenu, kokius eilėraščius jis skaitė, 
viena tik įstrigo į galvą — kad jie buvo 
ryškiai revoliuciniai. Pagalvojau, kad jie 
tiktų ir “Kibirkščiai” arba kitai komu
nistinei periodikai bei šiaip pažangie
siems darbininkų ir valstiečių leidiniams, 
kurie tuo metu kartkarčiais pasirodyda
vo, nuolat keisdami savo pavadinimus.

Po kongreso parvykęs į Kėdainius, 
gavau trumpą V. Montvilos laišką, ku
riame jis skundėsi, jog nėra jokios vil
ties likti Marijampolės seminarijoje. P. 
Dambrauskas jam davęs suprasti, kad 
jam neverta esą šioje seminarijoje mo
kytis, nes ji yra valstybinė ir ilgiau ne
toleruosianti užkietėjusių bedievių. 
Laiškas buvo baigiamas taip: “Kai tik 
atsiskaitysiu su įsiskolinimais, iš karto 
pasiimsiu iš seminarijos dokumentus ir 
atvažiuosiu.”

(Bus daugiau)
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vienas puošiasi laipsniai 
mokytais, 
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dabar esą 
lieuvybėj 
ku Šilavc 
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kiuose gie 
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liaudies tarėjų tarybos ge
rai žiūri teismo nuospren
džių, sprendimų ir atskirų
jų nutarčių vykdymo kon
trolės.

Dabar miestuose ir rajo
nuose vis dažĮniau ruošia
mos liaudies tarėjo dienos, 
kurių metu, 
vietos partinių 
ninių 
vams, 
darbas, numat 
liaudies tarėjų

Teigiamų lia 
taryba darbo pavyzdžių ne 
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organizacijų 
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11 liaudies teismų liaudies ta-; liaudies teisėjų 
rojais išrenkami geriausi ■ tarėjų^ uždayir 
darbo žmonių kolektyvų na- voti už teisiniu 
riai, įvairių specialybių ir , turą, už y priimtų bylose 

į profesijų darbuotojai, ko-, nuosprendžių Ji 
munistinid darbo kolektyvų ’ pagrįstumą ii: 
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visuomenininkai, re- j nagrinėjamos 
voliucinio judėjimo ir Di-1 sprendimą ir

* rn" "n karo daly-' įvykdymą. N< 
Liaudies tarėjais iš-j turi būti vyko 

renkami asmenys, gerai pa-i CK, TSRS Aų 
žįsta vietos gyventojų bui-: Tarybos Prezidiumo ir TS-; tančių dol 

rs Ministrų Tarybos nuta--ka už jų 
rimas dęl priemonių kovai arba visokie elitai, ekselen- 
prieš viešosios! tvarkos pa-i tai, prof( 
žeidimus sustiprinti bei TS- į 
RS Aukščiau? ’..............
bos Prezidiume z____ __
atsakomybės už chuliganiš- 
kumą stiprinim

nis pilietis, kuriam rinkiniu 
dieną yra suėję 25 metai' 
amžiaus. Tokio kandidatų 
į liaudies tarėjus amžiaus į 
nustatymas. garantuoja, kad 
išrinktieji liaudies tarčiai L - . - ] ] - ityvusturės pakankama gyvenimo I ■
patyrimą, kuris yra. buti-, r . _. dzioio levynesnas, einant liaudies tareio • • * J viai. pareigas.

Liaudies tarėjams patiki
mas labai atsakingas dar
bas, jiems suteikiamos dide
lės teisės teisingumui vyk- i

tį, papročius ir kita.
Apie atstovavimą platie- 

i siems gyventojų sluoks-
dies teismo liaudies teisėjui 
dėl ligos, atostogų ir kitų 
priežasčių laikinai nesant, 
kartais eiti teisėjo pareigas i 
rajono (miesto) DŽDT vyk-; 
domėjo komiteto ,< 
mu gali būti pavesta vie-! 
na m iš liaudies tarčių..

65 m. kovo mėnesį įvykusių 
rinkimų rezultatai. Išrink-. 

! tųjų 11,000 liaudies tarėjų
■ tarpe yra daugiau kaip 40 
! procentų moterų, apie 32

• | procentai darbininkų, 20
■ procentų kolūkiečių, 42 pro- 

Nagrinėjant bylaš pirmo-i ^morzn131^ ^T>n"
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nesant
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įsiį mes aš vienas 
apgarsinimai su- 

visokie minėjimai 
nacijų skelbimai 
•isideua...
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erių, nieko nemo"
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) namų šeimini li
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Liaudies tarėjų rinkimai ‘ eilinis žmogus turi mokėti 
už dvi minutes.

landi min 
iosios Tary-i gininW ( 
įsakas “Dėl1 spramėto 

dolerių),

yra svarbus įvykis. Šie rin- j $2 iki $5 
kiniai dar labu 
liaudies teismų 
darbo žmonėm:

kartu su liaudies teisė ju : zymetina, kau daugiau kaip , meninėmis org 
(pirmininkaujančiuoju) da- ^^tiečdaliai liaudies tai ė-, pakels piliečių aktyvumą, <

jų buvo išrinkti pirmą kar- j vykdant teisingumą, stipri-: 
| nant teisėtvarką respubli
koje. Netenka abejoti, kad ■ 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės išrinks liau 
geriausius iš 
savo kolektyvų 
rie pateisins r: 
tikėjimą, garbi

nu sustiprins Kodėl trip? Todėl kad ir 
ryšius su direktoriai priklauso

:.s, su visuo- į tuose> ku
anizacijomis, I tarnauti

rie pasisako ne- 
)endraujanti e m s

1 y vau j a liaudies tarėjai, ku
rie padeda teismui liaudies 
išmintimi, gyvenimo paty- 
rimu kuo giliausiai ištirti į 
visas bylos aplinkybes, 
žinti kaltinamojo asmeny 
bę, išaiškinti sąlygas, 
i’iomis įvyko nusikaltimas 
ar kitoks teisės pažeidimas, 
tinkamai įvertinti tų pažei
dimų visuomeninę-politinę 
esmę, skirti teisiamajam 
teisingą bausmę arba pri-- 
taikyti kitokią visuomeni-

tą. Toks liaudies tarėjų su
dėties atnaujinimas padeda 
i liaudies teismų darbą 
įtraukti vis daugiau respu-pa-;. ... ... v.i bukos piliečių.

Dabar prie kiekvieno liau
dies teismo veikia liaudies 
tarėjų tarybos, kurios teis
mams labai padeda dirbti 
visuomeninį teisinio švieti
mo darba, užkirsti kelia 
nusikaltimams ir teisės pa
žeidimas. Gerai dirba Ro-

ku
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gas tarybiniame teisme.

Ą. Likas,
Lietuvos TSR Aukščiausiojo aplil
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geras būrys rėmėjų.
; kia žinoti, 
i kiu lietuv
progresyviams ir koją pa-

; kišti. Bet 
be šaknų,
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Sen ir ten pasidairius
. Praėjusių metų LLP žur- 
Jfelo “Šviesos” Nr. 4-ame 

^sBBpo R. iviizaros įdomus 
'^^Rraipsnis “iviusų pačių rei

kalai' antrašte.
Straipsnio autorius pakė

lė kai Kuriuos svarbius 
klausimus bei sumanymus 
musų organizacijos bend
rais reikalais ir patobulini? 
mą žurnalo “Šviesos” turi
nio.

Šį klausimą reikėjo, daug 
anksčiau iškelti ir kuopų 
susirinkimuose dšdiskusuo- 
ti mūsų draugijos leidžia
ma literatūra.

Aš pilnai sutinku su Mi- 
zaros nuomone, kad 
straipsniai “Šviesoj” turėtų 
būti trumpesni. Ir man at
rodo, reikėtų straipsniuose 
sumažinti garbinimus as
menybių, o daugiau rašyti 
visuomeninių bei mokslinių 
straipsnių. Neklysiu pasa
is: tokios pakaitos pagęi- 
(Buja daugelio kuopų na- 

; '^Jįriai. O kas link įvedimo 
I angliško skyriaus žurnale 

“Šviesoj,” gal būtų neprak-
tiška išplatinti tarpe šioje 
šalyje gimusių ir augusių 
mūsų tautiečių, kurie jau 
nutolę nuo savo tėvų kal
bos, bet vis dar vadina sa
ve lietuviais. Daugelis iš 
jų mažai žino apie. Lietu
vos praeitį ir naujai susikū
rusią socialistinę Lietuvą. 
Išleista anglų kalba knyga 
“Lithuania Past and Pres
ent” plačiai paskleista ir jau 
duoda mums neblogus re
zultatus. r Daugelis mūsų 
tautiečių ir kitataučių, pasi
sėmė teisingų žinių apie 
mūsų gimtojo krašto praei
ty ir dabartį. Daugelis jų 
»jmUvo klaidinami anksčiau 
išleistomis anglų kalba kny
gomis, kurias išleidinėjo 
Tarybų Sąjungos priešai,

Aš jau kalbėjausi su ke
liais čiagimiais lietuviais, 
kurie anksčiau buvo sočiai 
pripenėti smetoninės spaus
dintos propagandos anglų 
kalba. Jie pareiškė, kad 
apie Lietuvą surado teisin
gą išvadą tik skaitydami 
knygą “Lithuania Past and 
Present.”

R. Mizara sako, kad anglų 
kalba knygos išleidimas la
bai brangiai kainuoja. Tad- 
gi gal ir būtų geriausia iš
leisti anglų kalba nors ne- 
d||elį laikraštuką, kurį ga- 

. •gjfaia užprenumeruoti ir tie- 
jfiog siuntinėti į čiaaUglių 

namus. Toks būdas gali bū
ti praktiškiausias patraukti 
savo atitolusius tautiečius, 
arčiau prie savo tautos ka
mieno, kol dar nepervėlu!

Prabėgus suvirs metams 
laiko, aš manau mums ne
reikėtų sielotis apie anks
čiau neparašytą recenziją 
knygos “LLD ir pažangieji 
Amerikos lietuviai,” kurią 
parašė dr. A. Petriką. Apie 

, šią knygą daug komentarų 
^^greikia, nes knyga para- 

ne tokia, kokia turėjo 
^Rąrba kokios pažangie- 
jPletuviai laukė...

a ^§ią knygą tiksliau gali
ma pavadinti Amerikos pa
žangiųjų lietuvių trumpa 
enciklopedija arba almana- 
kas (50-metinis kalendo
rius). Jeigu mes iš mi-i 
nėtos knygos išimtume vi
sus straipsnelius ir trumpas 
pastabas, kurie nieko bend- 

i^^neturi su lietuvių isto- 
tai iš tos knygos pa- 

^^Mfrvtu tik kiek stambes- 
||Hb brošiūra. Aišku, auto- 
fWus rašydamas įdėjo daug 
U darbo, ir mes rašytojui la- 
% bai dėkingi. Bet kodėl jis

fe.? N

LAISVE 5 pusi.

nesigilino išsamiau parink
ti medžiagos iš pažangių
jų lietuvių gyvenimo ir jų 
kultūrinės bei meninės 
veiklos? Tai tik pats rašy
tojas težino.

Kiek yra palikta istori
nės medžiagos (ir gana 
svarbios), tai parašytum 
storoką knygą. Ir aš ma- 

; nau, kad mums reikėtų iš- 
i leisti kitą, papildomą, Ame- 
\ rikos pažangiųjų lietuvių 
istoriją, kurią skaitydama, 
Tarybų Lietuvos liaudis do
mėtųsi ir gėrėtųsi savo tau
tiečių veikla ir padarytu 
progresu išeivijoje.

Gerbiamas rašytojas A. 
Petriką jau padarė gerą 
pradžią, bet mums reika
linga gilesnė, išs a m e s n ė 
Amerikos pažangių lietu
vių istorija, kurią reikėtų 

! rašyti bešališkai, teisingai. 
Dabartinėje knygoje kai 
kur pastebimas vienpusiš
kumas (ne dėl autoriaus 
kaltės. Kai kurie kuopų ir 
apskričių veikėjai buvo pri- 
siuntę rašytojui vienpusiš-
kas žinutes, ko nereikėtų 
daryti, renkant istorinę 
medžiagą.

Įvedimas “Šviesoj” skai
tytojų balsų skyriaus būtų 
girtinas. Tas skyrius pa
tobulintų žurnalą. Tačiau 
aš abejoju apie gavimą kiek 
didesnio skaičiaus skaityto
jų laiškų su trumpais išsi- 
reiškimais savo minčių 
svarbesniais klausimais. Ot, 
gal ir atsilieptų laikraščių 
korespondentai ir bendra
darbiai. Mes žinome, ko
kia didelė našta slegia 
“Šviesos” redaktorių ir jo 
padėjėjus, redaguojant žur
nalą. Daugelyje žurnalo nu
merių tilpdavo gerų, įdomių 
straipsnių, ir skaity tojai 
mėgsta skaityti žurnalą la
biau negu knygą. Senste
lėję skaitytojai nusiskun
džia, būk knygų skaitymas 
vargina jų akis, ir daugelis 
ištisai neperskaito gautų 
knygų, kurias mūsų LLD 
išleidžia. *

Pregresas

Elizabeth, N. J.
A. Taraškos atsilankymas 

su filmais sausio 28 d. buvo 
sėkmingas. Filmai žiūro
vams patiko. Kadangi apie 
filmus buvo daug rašyta, 
tai ir neminėsiu jų vertės.

Viktoras Bekeris buvo 
atsilankęs filmų pamatyti. 
Vakaro vedėjas paprašė jį 
padainuoti. Viktoras pa
dainavo kelias dainas. Dė
kui jam už tai. Filmų pa
matyti taipgi buvo atsilan
kęs philadelphietis Pranai
tis.

•

Petras Vaičionis serga 
širdies liga.

Bronė Makutėnienė dar 
negali kojos priminti, vaikš
čioja su kriukiais,.

Linkiu sergantiems geros 
sveikatos.

• 1

Padidėjo jaunųjų Skairų 
šeima — Anne Skairus va
sario 3 d. pagimdė sūnų, 7 
svarų 14 uncijų, Columbia 
Presbyter i a n Hospitalyje, 
New York City. A. S.

Mokytojai laimėjo streiką
Joliet, Ill. — Devynias 

dienas past r e i k a v ę , šio 
miesto mokytojai grįžo į 
darbą, laimėję algų pakėli
mą ir darbo sąlygų pageri
nimą.

Iš Rusijos
PLATUS EKRANAS— 

MAŠINOJE
“Astrachanka”—kino te

atras ant ratų. Mašina 
“GAZ-53F” su priekaba ve
žioja ne tik plačiaekraninę 
aparatūrą ir ekraną, bet ir 
suolus visai salei. Šią nau
jovę sukūre Astrac h a n e s 
srities kinofikacijos valdy
bos vyriausiasis inžinierius 
D. Bruskinas. Per pusę me
tų dešimties “astrachankų” 
seansuose pabuvojo 250,000 
žemdirbių.

“MATRIOŠKOS”— 
Į MONTREAL!

“Rusų matrioška” — vi
same pasaulyje suvenyras. 
Didelė siunta tokių suveny
rų, kuriuos pagamino Už- 
volgio meistrai, išsiųsta iš 
Gorkio į pasaulinę parodą 
Montr e a 1 y j e . Kartu su 
“matrioškomis” į Kan a d ą 
pasiųsti 40-ies pavadinimų 
liaudies meno dirbiniai.

NAUJOS TRADICIJOS
Naujos šventės ir apeigos 

išgarsino Kostromos srities 
kolūkį “Piatiletka.” Kasmet 
čia švenčiamos pavasario 
ir darbo šventės, derliaus 
diena, iškilmingai palydi
mas išeinantis į armiją jau
nimas, švenčiamos mokslei
vių ir pirmaklasių šventės.

PIRMOJO TRAKTO
RIAUS FOTOGRAFIJA
Istorinė fotografija eks

ponuojama Gorkio srities 
Kovernino rajono kraštoty
ros muziejuje. Nuotrauko
je įamžintas pirmojo 
traktoriaus atvykimas į Ko- 
verniną. Tai buvo prieš 40 
metų. O dabar rajono 
ūkiuose dirba 5 7 5 trakto
riai.

APIE ULJANOVŲ ŠEIMA
Nauji keturių aukštų rū

mai skirta Uljanovske sri
ties valstybiniam archyvui. 
Jame bus saugoma daugy
bė labai vertingų dokumen
tų. Dalis jų pasakoja, apie 
Lljanovų šeimos gyvenimą 
Simbirske ir Lenino tėvo 
Iljos Uljanovo veiklą, kai 
jis buvo gubernijos liaudies 
mok y k 1 ų inspektorium • ir 
direktorium.

“KATIUŠA”— 
PAMINKLAS

Legendarinė “Katiuša” 
pastatyta Kalinino srityje, 
pažymint 25-ąsias metines, 
kai čia buvo sutriuškinti 
vokiškieji fašistiniai. grobi
kai. “Katiuša” pastatyta 
ten, iš kur 1941 metais 185- 
oji šaulių divizija pradėjo 
vyti okupantus.

VOLGOS AUKŠTUPIO 
MILŽINAS

Konakovo šilumines elek
trinės, baigus statyti jos 
pirmąją eilę, galingumas 
pasiekė milijoną 200,000 
kilovatų. Tai du Dnepro- 
gesai.

TSRS IR ALŽYRO DRAU
GYSTĖS DRAUGIJA
Įkurta TSRS ir Alžyro 

draugystės drau gija. Iš
rinkta draugijos valdyba. Į 
ją įėjo žymūs valstybės ir 
visuomenės veikėjai, moks
lininkai, pramonės novato
riai, kultūros darbuotojai. 
Valdybos pirmi ninku iš
rinktas TSRS aukštojo ir 
specialau s vidurinio j o 
mokslo ministras V. Jeliuti- 
nas.

I

MIAMI, FLA.
Lietuvių Socialio Klubo 

veikla
Šiemet LSK valdyboj yra: 

John Koch—kasierius, Ig
nas Urbonas—f in. raštinin
kas, ir Zigmantas Zavis se
kretorius užsiliko iš senos 
valdybos. Klubo pirminin
kas — inž. Gabrėnas ir vi
ce pirmininkas — Vincas 
Bovinas — nauji.

Na kągi, priešrinkiminės 
agitacijos nevarėm jokios. 
Labai nustebau, kuomet bu
vau išrinktas į pirmininko 
vietą. Net ir abejojau ar 
pajėgsiu vadovauti grupei 
tokių veteranų veikėjų kaip 
Valilioniai, Kochiai, Vigi- 
nai, Alexandrai, Kanapės ir 
daug kitų, kurių vardų čia 
negalima suminėti; tačiau, 
turint tokio plataus patyri
mo socialėj veikloj bendra
darbį, kaip Boviną, tai gal 
mudu ir pajėgsime tinka
mai tvarkyti LSK reikalus.

Prisilaikysiu klubo kon
stitucijos ir vykdysiu jo 
mėnesinių posėdžių tarimus, 
jei jie bus įvykdomi. Pir
mas konstitucijos dėsnis 
sako: “Vienyti lietuvius 
tarpusaviai veiklai drau
giškumo ir brolybės pagrin
dais, palaikymui ir kėlimui 
kultūrinio lygio.” Trumpai 
suglaudus, toliau sako: gel
bėti vieni kitiems morali
niai ii* labdaringom priemo
nėm, išlaikyti nuosavą bu
veinę, remti mokslo ir kul
tūros įstaigas ii’ plėsti svei
katos kultūrą.

Gražiai skamba. Bandy
sim įgyvendinti, bet turim 
įrodyti ne žodžiais, o dar
bais.

Konstitucija mažai tesa
ko apie pirmininko užduo
tis. Jis gali būti arogantiš
kas savavalis arba bailus 
neveiklis. Aš bandysiu ne
būti nei vienu, nei kitu. Bu
vusių pirmininkų procedū
rą aš irgi ne visuomet sek
siu. Kiekvieno žmogaus bū
das yra skirtingas, todėl ir 
mano veikloj aš nebūsiu tik 
tradicijų ant^pauda, jei jos 
man pasirodys netinkamos 
klubo gerovei. Tačiau pasi
tardamas su kitais valdybos 
nariais, dirbsiu klubo nau
dai, vykdydamas konstitu
cijos dėsnius ir vykdyda
mas daugumos valią, jei ji 
nebus priešinga konstituci
jai.

Susirinkimuose prašau 
visų nuoširdžios kooperaci
jos. Prašau klausimus svar
styti rimtai ir apgalvotai. 
Prašau neimti balso tuo 
pačiu klausimu iki visi kiti 
posėdžiautoj ai neturėjo 
progos išsireikšti savo nuo
monę tame klausime. Vesiu 
susirinkimus pagal Roberts 
taisykles. Taip bus lengviau 
išgirsti daugumos balsą. 
Taip tiksliau spręsime bė
gančius reikalus. Tokie po
sėdžiai bus įdomesni.4-

Dar vieną noriu priminti 
tai kad tik vien posėdžiai 
ir visokie pasitarimėliai 
apie menkniekius ne visuo
met sėkmingi. Darbai, o ne 
žodžiai skaitosi. Visokie pa
sitarimėliai, ypač apie 
•smulkmenas ir menknie
kius, ir nevykdymas tų ta
rimų paraližiuoja organi- 
zatyvę veiklą. Kiekvienoj 
veikloj reikalinga planas; 
tačiau negaišinkim laiko 
diskusuodami smulkmenas. 
Bandykim, visų pirma, vie
nas kito mintį aiškiai su
prasti. Kai vienas-kitą su
prasime, tai ir skirtingu
mas minčių nebus nesuderi
namas. Daugumos balsui,

kad ir prieš mūsų nuomonę,
turėtume nusileisti. Taip 
elgdamiesi turėsime geras

Inž. Gabrėnas,
LSK pirmininkas

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

A. C. Gilbert Toy Co. 
trečiu kartu bankrutuoja. 
Pirmiau rasdavo pagalbą, 
bet dabar neranda. Padė
jo pardavimui. Virš1 300 
asmenų liks bedarbiais.

•

A. J. Hendrix Co., kuri 
gamina paukščiams klėtkas, 
tapo parduota, o mašinas 
išveža į vakarus. Pirkėjai 
žada darbą keletui šeimynų, 
kurios sutiks apleisti savo 
namus.

Viena mama iš b ė g 1 i ų 
verkia savo sūnelio, kuris 
tapo pasiųstas į Vietnamą. 
O juk prieš keletą metų ir 
ta mama norėjo, kad Uncle 
Sam iškovotų bėgliams Lie
tuvą iš dabartinės Lietu
vos, kaip kad dabar Ameri
ka bando iškovoti Vietna
mą iš Vietnamo žmonių. 
Taip, karas yra baisus ir 
tiems, kuriu šeimoms tenka 
jame kariauti.

Mūsų kolonijoje atvirai 
kalbama, kad karas turi bū
ti baigtas kaip greit gali
ma. Prieš karą pasisako 
daug aukšto mokslo žmo
nių, jau daug ir kunigų no
ri taikos.

LLD 32 kuopa greitoje 
ateityje turės susirinkimą. 
Nariai bus šaukiami telefo
nu. Būtų gerai, kad visi 
prisirengtų su duoklėmis.

J. Kunca .

Hayword, Calif.
Pavyzdingai atžymėtas 

gimtadienis*
Lucija Janis atvyko iš 

Portlando, Oregon, pas sa
vo dukterėčią Nelę Valai
tienę pasisvečiuoti. Kadan 
gi Lucijai tuo metu pripuo
lė gimtadienis, tad Nelė 
surengė jai “surprise” pare, 
sukviesdama josios senus 
pažįstamus.

Lucy seniau gyveno Ka
lifornijoj ir turi daug pa
žįstamų kaip šiaurinėj, taip 
ir pietinėj Kalifornijoj. Ji
nai visą laiką čionai gy
vendama taip, kaip dabar 
gyvendama Oregone, pri
klauso prie lietuvių pažan
gių organizacijų, rėmė lie
tuvių pažangią spaudą ir 
veiklą,

Tad prie Nelės pagamin
tų -skoningų vaišių kilo su
manymas sumesti keletą do
lerių paremti jos mylimą 
spaudą “Laisvę” ir “Vilnį.”

Aukojo sekami: V. ir B. 
Sutkai, Marie Baltulionytė, 
A. ir N. Valaičiai, W. ir 
U. Burdai po $5; J. ir M. 
Mozūraičiai, F. ir D. Ma
čiuliai po $3; A. M ūgia
ms, Tekia King, K. Mu- 
gianienė, K. Karpsienė po 
$2. Iš kito šaltinio $10. Vi
so aukų $44. Padalinus 
abiem laikraščiam siunčia
me čekį vertės $22.

Linkime ilgiausių metų 
Lucijai, sulaukusiai 82 metų 
amžiaus! Padėka Nelei.

Ksavera

La Paz. — Bolivija pa
naikino mirties bausmę.

Iš žygio už didesnę 
seniems pensiją

Help Wanted Male

11 įvyko žygis į 
oną, senų žmonių 

keliavo reika-

Sausio
Washing 
delegacijbš 
lauti pagerinti Social Secu
rity, hos 
dicare. "

htalization ir me
lš New Yorko nuo 

Astor Plkde išvažiavo ketu
riais busa: 
New York

EXCELLENT OPORTUNITY
Paper Converter. Requires exp. 

papei •
er packers. All benefits. Immediate 
open

slitter operators and pound-

ngs.
Mr. Griffith. DA 9-0840

(10-12)

lelp Wanted Female

s, iš kitų vietų 
s kitais busais iš

važiavo dejegacijos kita da
lis. Kelionė ėmė 5 valan
das — išvažiavome 8 ryto, 
Washingtonan pribuvom 1 
valandą. Washingtone su
sitikom delegacijas iš dau
gelio kitų valstijų, viso pen
sininkų privažiavo apie 7 
tūkstančiai.

Daugelis senelių jau 90 
metų. Mūsų buse važiavo 
visiškai* akla moteris. Mū
sų keturiuose busuose va
žiavome tik du lietuviai, 
dauguma žydų kilmės ir ne
grų. Konstitucijos salė Wa
shingtone buvo pilna, netil- 
pusiems salėn teko stovėti. 
Kalbėjo kai kurie senato- te 
riai ir kongresmanai. Dau
gelis kalbėtojų kalbėjo ge-1 3 
rai. Geriausiai kalbėjo Ro
bertas iii jo brolis Kennedy.

Paskutinis kalbėtojas rei
kalavo, kad Social Security 
gavinys būtų pakeltas 
procentų ir kad hospitaliz- 2 a’Jid 5 p. m. x . m ATIDA Mmation ir medicare butų pa
gerinta. Sake: mes kovo
sim, kol visa tai bus išpil
dyta. Ar gali žmogus pra
gyventi su $58 į mėnesį? 
Mes išleidžiam bilijonus do
lerių karui, o mūs seneliai 
turi badauti.

Važiuodami atgal buvo
me sustoję prie federalinio 
pastato, kur apie šimto as
menų grupė pusvalandį de
monstravo nešini iškabas, 
skelbiančias mūsų reikala
vimus.

* G. Stasiukaitis

HOUSEWORK
jple. German speaking, live inCo 

pleasant quarters, in Rydal, Pa.
Must drive car. Reference.

TU 4-2959
(98-112)

NURSES
Registered, LPN’s or nurses aides, 

salary to right person. Call 345- 
OCEANVIEW NURSING 

E, 301 Atlantic Ave., Atlantic 
N. J. ’ - (4-13)

Top 
5853 
HON 
City,

TYPISTS

RECORD CLERKS
ra! full time openings for qua- 
, advancement minded people.
typing speed req. Ideal working

itions. Excel, benefits. Conv. to

Seve r 
lifiec, 
Gooc 
cond 
“E” fe “44” Ouses. Hours 8:15 to4:30,
5 day week. Evening interviews can 
be irranged.

i.

Call Miss Garriety, 
1-6600. Ext. 261.
IBERTY MUTUAL INS. CO.

Esso Rd., Bala-Cynwyd, Pa.
(9-11)

Washington, I). (J.
C<pld and Hot Kitchen Woman, 

rieneed. German, Hungarian orExp*
f-Q Polish nationality necessary. Apply 

| in i

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

arson on Tues, or Thurs. between 
. BAVARIAN RES- 

727 11th St., N. W., 
(11-14)

TAURANT, 
Washington, D. C

Pels for Sale

ISH SETTERS, AKC and FDSB 
stored. Puppies. Adult dogs.

IR
regi
Chainpion Stud Service. KILLESH-
ANDRA
Fam, RD 1, Hampton, N. J. 08827.
201-735-5840.

KENNELS. Ha-Penny

(11-13)

Sniegu skrieja rogės
Šakiai. — Griškabūdžio 

apylinkėse pasirodė sniegu 
skriejanti mašina. Tai 
sraiginės rogės. Mediniuo
se rėmuose įmontuotas mo- 
tociklio variklis, prie šonų 
pritaisyti aušintuvai, prie? 
kye — oro sraigtas, kuris 
ir skraidina roges apie 40 
kilometrų per valandą..

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
Paraše Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenimų ir kovų, ši knyga yra 
faktinai istorija laikotarpio nuo 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2.00 — Dabar $1.00

Kelias yLaimę
Parašė Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabar 50c

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina $1.50 — Dabar 75c

i
Prošvaistės

Parašė Jonas Kaškaitis
(Dr. J. J. Kaškiaueiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.^.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas K 

ir visuomenine veikla. i
Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.001,

■ ! < w
T.

Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne
102-02 Liberty Avė., Oz^įe Park 17, N. Y. >
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Iš pavykusių A. Bimbos 
prakalbų

Praėjusį sekmadienį Len
kų tautinėje salėje, Green- 
pointe, L L I) apskritis su
rengė A. Bimbai prakalbas.

A. Bimba, kaip žinia, tik 
neseniai sugrįžo aplankęs 
Lietuvą ir kitas šalis, Jis 
buvo Lenkijoje, Ukrainoje, 
Sočiuose, Gruzijoje, Armė
nijoje, Maskvoje, Estijoje ir 
Latvijoje. Žinoma, ilgiau
siai buvo pačioje Lietuvoje. 
Grįždamas namo, po dvi 
dienas praleido Paryžiuje 
ir Londone. Iš viso jis ke
liaudamas praleido apie. 5 
mėnesius.

Bet pirmiau negu kalbė
tojas buvo iškviestas, Ai
do choras, vaęlo v a u j a n t 
Mildred Stensler, sudaina
vo keletą dainų. Visos bu
vo šių dienų Lietuvos kom
pozitorių sukurtos.

A. Bimba kalbėjo suglaus
tai, kad galėtų per vieną 
valandą pasakyti pačius 
svarbiausius dalykus, kurie 
tebestovi jo mintyse.

Tuojau, kai tik baigėsi 
Antrasis pasaulinis karas,
1945 m. A. Bimba nuvyko 
į Lietuvą ir iš ten grįžo
1946 metais. Taigi nuo to 
laiko pernai suėjo lygiai 20 
metų.

Prieš dvidešimt metų A. 
Bimba matė Lietuvą su
griauta, sudeginta, apvog
tą, apiplėštą vokiškų fašis
tų. Kur ėjo, kur važiavo, 
visur matė karo žaizdas, 
žmonių deiones, ašaras, ne
tikrumą dėl savo ateities. 
Matė baisius vaizdus.

1966 metais nuvykęs į 
Idetuvą, jis bandė pakeliau
ti tais pačiais keliais-kele- 
liais. kuriais keliavo prieš 
dvidešimt metu, ir stebėti, 
kas ir kaip atrodo.

Lietuva, sakė jis, pada
rytąsias karo žaizdas užgv- 
dė su 1951 metais. O tada 
ėmė statyti nauja: fabri
kus, mokyklas, ervvenvietes 
—miestus, geležinkelius ir 
visokias susisiekimo prie
mones. Savo kalba Bimba 
rėmė statistiniais duomeni
mis. kuru aš nesnėiau už
sirašyti. todp] negaliu skai
tytojui paduoti.

Bet, va, prieš 20 metų jis 
buvo Šiauliuose — 80 pro
centų miesto buvo griuvė
siuose, o šiandien Šiauliai 
daro milžinišką įspūdį. 
Miestas jau didelis, gražus 
ir vis sparčiai auga. O kaip 
gi su Raseiniais? Ar ne 
taip pat buvo ir su Klaipė
da, ir su Vilkaviškiu, ir su 
daugeliu kitų Lietuvos 
miestu? Per penkiolika pa
starųjų metu Lietuvoje iš
augo apie dešimt n a u j ų 
miestu: Nauioji Akmenė, 
Elektrėnai, Ežerėnai, ir kt., 
sakė kalbėtojas.

Jis skaičiais parodė, kiek 
karo -metu buvo sugriauta 
mokvklų, kiek jų atstatyta 
ir kiek naujų pastątvta. 
Mokslas Lietuvoie šiandien 
stovi labai aukštame lygy
je. Pramonė šuoliais^ au
ga. Žemės ūkis, kuris prieš 
20 metu atrodė visiškai su
iręs. šiandien daro puikiau
sia isnūdi.

Gvdvmas nemokamas ir 
juo žmonės plačiai naudo
jasi.

Pavazinėies no visą Lie
tuva. nasikalbėies su dau
geliu žmonių, kalbėtojas sa
kė: niekur nesutikau žmo
gaus, kuris gailėtųsi pra

eities! Visi turi vilti, kadC- ' 
jų gyvenimas gerės ir ge
rės.

Kalbėtojas priminė, jog 
Lietuvoje dar yra trūku
mų; ne viskas eina kaip tu
rėtų. Fabrikuose, pavyz
džiui, Lietuvos darbininkas 
dar toli gražu nepagamina 
tiek, kiek, sakysime, ame
rikietis. Darbo našumas ten 
dar nebegali prilygti ame
rikiniam.

Yra apsileidimų, klaidų ir 
visokiu trūkumų. Ir jis, 
kur tik ėjo, kur tik va
žiavo, pamatytus apsileidi
mus kritikavo.

Gal anksčiau ar vėliau 
A. Bimba savo kalbos san
trauką paskelbs “Laisvėje,” 
tai skaitvtoiai matys.

Aukų lėšoms padengti 
pubbka sudėio anie $130.

Po to sekė klausimai, i 
kuriuos kalbėtojas atsaki- 

I nėio.
Pirmininkavo J. Grybas.

Korespondentas

Motery Klubo narėms
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo mėnesinis susirin
kimas, kuris turėio įvykti 
vasario 15 d., atidėtas į va
sario 22, reiškia—viena sa
vaite vėliau. Priežastis: 
dalis klubiečiu. iškaitant ir 
kai kurias valdybos nares, 
vasario 15 d. vyks į Wa
shin gtoną.

Todėl įsidėmėkite: klubo 
susirinkimas ivvks trečia
dieni. vasario 22 d, (vietoi 
vasario 15 d.L “Laisvės” 
salėje, 7:30 vai. vakare.

Valdyba

■ Uždraudė viršininkams 
antrąsias algas

New Yorko miesto ligo
ni n i ų departamentas už- 

I draudė ligoninių administ
ratoriams imti antrąsias al- 
gasjš nemiestinių ligoninių. 
Uždraudimas tų priedinių 
pajamta prilygsta nukirti
mui jiebiį algos net po 10 
tūkstančių metams.

Tos viršininkams antro- 
I sios algos jau seniai buvo 
kritikuojamos. To reikala
vo >ir miesto iždininkas 
Procaccino, sakydamas, kad 
niekas negali išgalėti nuo
širdžiai ir pilnai vienu kar
tu “dviem ponams tarnau
ti.”

žygis į Washingtona 
atidėtas

Women Strike for Peace 
šaukiamas žygis i Washing
tona stoti prieš Pentagoną 
ir Kongresą reikalaujant 
tuojau tiniu karo paliaubų, 
kuris turėio ivvkti vasario 
8 d., tano atidėtas vasario 
15-ai dienai. Gelžkeho kom- 
naniia pranešė, kad va^ 
o-iai )bns galima tą dieną 
traukinius leisti.

Bet tai tik nukeltas vie
nai savaitei — iis ivvks 
trečiadieni, vasario 15 d. .

Lietuvės moterys iš Niu
jorko. kurios jau buvo na- 
sižadėiusios vykti, važiuos 
vasario 15 d. O prie pa
sižadėjusiu triiu dar prisi
deda Adelė Rainienė ir Ilsė 
Bimbienė.

Sniego šventė
Po pavasariškai šiltos žie

mos pradžios, veik vienti
sai pabuvojusios New Yor
ke sausio mėnesį, vasario 6 
ir 7 miestą užgriuvo tikroji 
žiema, žaibais pasišviesda- 

1 mas, pasitelkęs perkūną ir 
viesulą į muzikantus, įdū
kęs šaltis švaistėsi sniegu, 
tonų tonas jo išvertė mies
te.

Įvyko kalendoriuje nežy
mėta šventė. Daugelyje vie
tų autobusai atsisakė eiti, 
o privatines mašinas net 
prikelti iš patalo nelengva. 
Teko atsidėti požeminiais 
traukiniais, kurie, būdami 
perpildyti, gerokai vėlavo. 
Tačiau, sakoma, apie 80% 
darbininkų antradienį pri
buvo i darbus. Dauguma 
šapu, įstaigų nuo pietų dar
bininkus atleido namo, bi
jodami darbovietėse nak
vynių.

Dauguma krautuvių taip
gi užsidarė vastario 7 nuo 
pietų. Tik viešbučiai tu
rėjo nepaprasta šienpiūtę 
lėktuvams, autobusams ir, 
dau gelyje vietų, trauki
niams i. užmiesti sustojus.

Vasario 8 mokvklos tebe
buvo uždaros. Rytmečio 6 
vai. temneratūra mieste — 
7 laipsniai.

New Yorkas. — Čia at- 
vvko Vladimiras Kazan-Ko- 
marek, Čekoslovakijos teis
me rastas kaltu šnininėii- 
me, gavės 8 metus kalėji
mo. bet no trijų dienų de- 
nortuotas.

Mirė 2-oji penketuke
Brooklvno žvdu ligoninė

je mirė H a r r i s u antroji 
dukrvtė. gimusi "pnketuku 
grunėie. Sako, kad ji su
sirgo nneumonia, jos širdis 
npątlajke ligos sunkumu. 
Kitos dvi mergvtės ir ber
niukas tebėra inkubatoriu
je. Shio tarnu tikimasi, kad 
jie išgyvens krizę ir augs.»

New Yorko gubernato
riaus isajku atidarytos mies
to armoųės miesto biednuo- 
menei irį pakeleiviams, na- 
kliuvusiems į didįjį sniegą 
ir šalti.

AIDO CHORAS
Aido choro pamokos va

sario 10-os vakarą neivyks.
Pirmininkas

Slaugės dirbančios 
gydytoją darbą

Brookdale lig on i n ė j e , 
Brooklyne, įkurta speciali 
klasė, kur 40 slaugių mo
komos ir praktikuoja teiki
mą pagalbos ištiktiems šir
dies smūgio. Greta skaity
mo elektrokardio gramų, 
joms pavesta daryti širdies 
masažus ir vartoti gaivini
mo prietaisus, kai nėra gy
dytojų.

D r. T. Killip, New Yor
ko ligoninėj širdies gydy
mo specialistas, sako, kad 
po jo įvedimo slaugių veik
los širdies ligonių gydyme 
per pusmetį mirimai suma
žėjo 35 procentais.

Mišrios nuomonės reiš
kiamos tarp slaugių ir gy
dytojų. Tūlos slaugės tai 
sutinka kaip savo prof esi-i 
jos pirmynžangą, o kitos 
sako, kad joms nereikėtų 
kištis į tai, kas iki šiol buvo 
gydytojų sritimi. Be to, 
dauginamos kai kur jau 
perkrautu darbų slaugių 
pareigos.

Esama ir gydytojų, ku
rie tai skaito slaugių įsi- 
veržimu į jų sritį. Bet 
slaugių lavinimo skubiai 
ligonių pagalbai šalininkas 
dr. Levine sakė:

—Gydytojas nebūna prie 
ligonio visas 24 valandas 
paroje, o slaugė būna. Už
trunka tik 4 minutes nuo 
širdies sustojimo iki kiti 
gyvybiniai organai numirš
ta. Tad būtina turėti žmo
nes išlavintus pažinti ne
paprastą padėtį' ir mokėti 
veikti.

APIE MIESTINIŲ 
TAKSŲ PLANĄ

Majoras Lirldšay kreipėsi 
j New .Yorko i valstijos sei
melį. Prašė, kad jis nutar
tų nereikalauti miestiečių 
pildyti atskiras “income 
tax” (pajamų} blankas.

Ekspertai apskaičiuoja, 
kad turintiems ne daugiau 
$8,000 metinio uždarbio ir 
ne daugiau $200 kitokiu pa
jamų iau yra darbovietėse 
iš uždarbio išimta pakan
kamai taksų. Kad jeigu ir 
būtu kiek nors like neda- 
imta. miestui neapsimokėtų 
dėl to sanjdvti kolektorius 
ir palaikyti patalpas.

Tugmanai išsikovojo 
svarbiuosius punktus
Savaitę užtrukęs tugboat 

darbininkų streikas baigėsi 
darbininkų laimėjimu ,30 
valandų savaitės. Uhijistų 
masinis mitingas sutiko 
priimti trejiems metams 
kontraktą unijos vadų su
derėtomis sąlygomis.

Primintina, kad dar ne 
viskas ramu mūsų pajūrio 
fronte — tugboat darbinin
kai sugrįžo -į darbą, bet kai 
kurios liuksusinių keleivi
nių laivų prieplaukos tebe
buvo užstreikuotos. Prieš 
jas streikuoja laivakroviai.

Tugmanų sutartis liečia 
3,400 darbininkų, operuo
jančių 450 laivukų ketu
rioms dešimtims įvairių 
kompanijų.

Ryšium su įvedimu lai- 
vukuose ketvirtosios dar
bo grupės, susidaro apie 
800 naujų darbų. Unija tą 
skaito dideliu laimėjimu. 
Alga tebepasiliks ta pati, 
bet už keturiomis valando
mis trumpesnį darbo šiftą.

Pakeliami samdytojų mo
kesčiai į pensijų fondą, o 
iš fondo pensininkams davi
nys keliamas įvairiomis su
momis tarp $25 iki $50 pa
gal įmokesČius ir išdirbtą 
laiką. Streikui vadovavo 
United Marine Division lo
kalus 333.

Lokalas dėkingas Nation
al Maritime unijos vadovui 
Curran. Sako, jog derybo
se labai daug pagelbėjo 
Currano pažadas, kad jūri
ninkystės unijų centras 
rems tugmanus.

—

New Yorko miesto Tran- 
sit Authority viršininkai Į 
sako, jog kriminaliniai pra
sikaltimai sumažėję iki 60 
procentų po to. kai įvesta į 
subways policijos sargyba. 
Bendrai dabar yra po 1 po
licininką kiekvienam trau
kiniui ir kiekvienai stočiai.

GAISRAIS SUŽALOJO 
BAŽNYČIĄ

Vasario 5-os vakarą, mal
dininkams jau išvaikščio
jus, kilo gaisras šv. Mari
jos bažnyčioje 2321 85th 
St., Brooklyne. Apžalotak 
77 metų senelės bažnyčios 
vidus.

FANTASTIC!
I mentioned to Antanas 

that he said the word fan
tastic too many times in 
his speech about Lithuania 
last Sunday. He agreed. 
“I did say it too many 
thnes,” he said. But then— 
“Mįire I think about it, 
more fantastic it seems to 
me that whole new cities 
have come up practically 
from nothing, like by ma
gic. Yes, more I think 
about it more fantastic it 
seems.”

I agreed. It is fantastic 
and it’s wonderful. More 
power to that magic in a 
land so brutally hurt by the 
last war, its people gone 
through deepest of suffer
ing. They deserve that 
wonderful magic—freedom 
and knowledge, that this 
land belongs to people, 
everything belongs to peo
ple. Use

KRITIKAVO PADĖTI 
LIGONINĖSE

New Yorko valstijos val
džios nn skirta komisija pa
tyrinėti ir raportuoti padė
ti New Yorko miesto ligo
ninėse. kaip raportuoja 
spauda. Bellevue ligoninėje 
ir eilėie kitu radusi tokią 
padėti, “kokia būtu netole
ruotina bile kur Jungtinė
se Valstijose.” Sako, i jas 
iėjus susidaro “beviltiška” 
nuotaika.

Ką iie ten,rado, ko nera
do? Vienokiu ar kitokių 
trūkumu radę kiekvienoje 
ligoninėje. Vienur gimdy
vėms ir naujagimiams ne
pakankama priežiūra ar 
nriemonės, kitur didelė sto
ką reikmenų, dar kitur su
varvėjusios lubds ir nešva
rios. sienos, veik visur sto
ka erdvės ir šviesos. Ar vi
sa tai bus taisoma?-

Turėtų "būti.
i 1

Parent; my kalendorius
Vasario 19 d.

“Laisvės” suvažiavim 
10 vai. ijyto ir b a n k e t ai 

vakare, “Laisves* 
ėjimas $3.50.
Kovo 5 d.
Dienos minėjimas, 

Niujorko Lietuvių 
dubas.
Kovo 12 d.
Workerio” jubilie- 

lėjimas. Town Hall, 
prie 6th Ave., New 
Y-
landžio 22 d.
ų Namo Bendrovės 
į šuva ž i a v i m a s 
” salėje, .Ozone 
Pradžia 2 vai.

5:30 vai

Moters 
rengia 
Moterų

“The 
jaus mii 
43rd St. 
York Ci

Lietuv 
še r in ink 
“Laisvės 
Parke.

Anglų-Lietuvių Kalbų
ŽODYNAS

Išleistas 1961 metais Lietuvoje

Gaunama* “Laisves” knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų • 

perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:
“LAISVĖ”

102-02 Liberty Ave^ Oeone Park, N. Y., 11417

“TAIKOS JUOSTA” 
APLINK LENINGRADĄ

Leningradas. — 
juosta,” 
ti leningradiečiai, bus di
dingas inemori alinis anį 
samblis. 
metru 
paminki 
dai ir parkai apjuos mies
tą ten, 
linio kalro metais nepraėjo 
hitlerininkai.

“Taikos juostą 
apie 20 
lių. 
pastatyt 
tas.

Taikos
kurią pradėjo kur-

Dviejų šimtų kilo-į^ 
ilgio monumentalių4^ * 
ų žiedas, nauji so-

kur antrojo pasau-

” sudarys 
paminklų ansamb- 

Palčiame mieste bus 
as šlovės monumen-

KAR (U PABĖGIMAI 
VIETNAME

1965 metais iš Pietų 
Vietnamo armijos į liau- 
diečiu puse pabėgo 113,000 
žmonių, 
ti Pietų

Sako:
girnai si 
pradėjo 
gimines.

kaip pripažįsta na- 
Vietnamo valdžia.

na, kad šiemet bė- 
imažėjo, nes valdži’4 

i gausti pabėgusių

sveikina Johnsoną 
idas.—Ispanijos dik- 
j Franko pagaliau 
pasveikino preziden-

Pataisymas
Redakcijos atsakyme J. 

Petruškevičiui, praėjusiame 
“Laisvės” num., 3-ajame pa
ragrafe kaip nors laužiant 
laikraštį išmesta eilutė, ir 
tai sudarė nesuprantamą 
sakinį.

Antras sakinys tame pa
ragrafe turi skambėti se
kamai: “Susivienijimui tai 
lėšavo v i s ų p i r m a daug 
tūkstančių dolerių, nes rei
kėjo eiti j teismus, bylinė
tis su valdžios organais.”

Redakcija

JAUNUOLI ĮTARIA 
ŽMOGŽUDYSTĖJE

Bl*onxe areštuotas 17 me
tų amžiaus H. La C a s s e , 
kuris užeidavo 68 metų kai
mynei Elizabeth Elvin šio 
to parnešti. Vasario 4 d. 
ji buvo atrasta mirusi nuo 
peilio žaizdų ir smūgių.

Anot policijos, vyrukas 
sakęs, kad moteriškė jį ap
vaginusi ir pradėjusi jį šu
kėmis apmėtyti. Jis supy
kęs ir grumtynėse ją per- 
dūręs.

Atsiprašome
Praėjusiame “Laisvės” 

numeryje vietinėse žiniose 
Julės aprašyme apie Nellie 
Skublickienės sus i r g i m ą 
įvyko nemaloni klaida.

Turėjo būti pasakyta, 
kaip rašė Jūlė, šitaip:

“Draugė. Nellie Skublic- 
kienė, Lietuviu Moterų klu
bo narė, ką tik grįžo iš St. 
Joseph ligoninės.”

Atsiprašome drauges 
Skublickienę ir Julę.

Redakcija

Franko
Madri 

tatorius 
atvirai i 
tą Johnsoną už karo plėti
mą Vie 
sulai ky < 
j e.

tname ir bandymą 
i komunizmą Azijo-

Panešimas
LLD 

kimas į 
vasario 
“Laisvei” salėje, 102-02 Liber

185-tos kuopos susirin- 
/yks antradienį, 14 d. 
(Feb.), 2 vai. popiet,

ty Avė.
Prašo 

ti svarbiame susirinkime. Fb 
susirinkimo galėsime turėt vaiffi 
šes ir p įsikalbėjimus.

, Ozone Park, N. Y. 
mi visi nariai dalyvąu-'

" ime. Rl

Valdyba

“Laisves” bendroves dalininkę 
suvažiavimas ir banketas

1967 metų vasario 19-tą dieną įvyks “Laisvės” bend
rovės dalininkų suvažiavimas ir p<() suvažiavimo sesijų 
bus banketas. Suvažiavimo pradžia 
suvažiavimo, apie 4-tą valandą popičt, prasidės banketas.

Visi “Laisvės” bendrovės dalini ikai yra prašomi da
lyvauti suvažiavime, nes yra daug svarbių dalykų apta
rimui laikraščio išlaikymo reikalu, 
dalininkų iniciatyva laikraščio ekor

10-tą vai. ryto. Po

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
Į LIETUVĄ 

ir kitaš SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis 
KAINA TIK —

$518.00 J VILNIŲ IR ATGAL 
$16.00 asmeniui už dieną— privatus kambarys su vonia 

(2 asmenys kambaryje)
RAŠYKITE arba SKAMBINKITE

Mes parūpiname kelionei bilietus asmenims, kurie atvyksta iš 
Lietuvos čia aplankyti savo gimines.

COSMOS TRAVEL BUREAU 
45 West 45 Street, New Yoric, N. Y. 10036 

Telefonas: CI 6-7711

Labai yra reikalinga 
omikos ir jo turinio 

Daugiau minčių, daugiau sumanymų jįjį?
likraščio išlaikyti

e r

teiks naudingesnių suplanavimų 1
Suvažiavimas yra šaukiamas kijek vėliau negu anks^ * 

čiau įvykdavo,—-jis bus vasario 19 
tų ilgesnė diena, kai patogiau žmoijėms važinėti, 
me, kad daugiau dalininkų atvykti iš toliau.

Prašome organizacijų, kurios 
rovės dalininkės, atsiųsti savo ats 
Labai laukiame organizacijų ir paskirų asmenų pasvei
kinimų suvažiavimui ir finansinės paramos “Laisvei 
šiąja proga.

Kviečiame plačiąją visuomenę :
Įėjimas tik $3.50. Bus gera vakarii 
pasimatyti ir pasikalbėti su daugeliu svečių iš tolii? 
miestų.

Suvažiavimas ir banketas bu
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, Ji

j. Taikomas, kad bū- 
Nori-

yra “Laisvės” bend- 
;ovus į suvažiavimą.

n

tsilankyti į bankete 
enė ir turėsite pr

s “Laisvės” salje,




