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KRISLAI
Kovo Aštuntoji y
Mūsų moterys
Jas visur rasim
Apie Povvellj

— Rašo R. Mizara —

Kovo Aštuntoji, Tarptauti
nė Moters diena, pripuola ry
toj, o Niujorko lietuvės mote
rys šią šventę kukliai, bet gra
žiai, atžymėjo praėjusi sekma
dienį.

■Kol kas mažai kas šia diena 
ĮAmerikoje domisi. Tik tarybi- 
Wres tautos ją šventiškai ir iš
kilmingai atžymi.

Šio “Laisvės” numerio turinį 
nulemia raštai moterų ir apie 
moteris.

JAV pažangieji lietuviai 
gali didžiuotis tuo faktu, kad 
mūsų judėjime vaidino ir te
bevaidina didžiulį vaidmenį 
moterys. Veikia jos visose mū
są judėjimo srityse.

Imu mūsų pačią didžiausią 
kultūrinę organizaciją — Lie-
tuviu Literatūros Draugiją.
Prieik daugiau kaip 50 metų, 
organizacijai besikuriant, jos. 
priešakyje stovėjo moteris: 
Juzefina Benesevičiūtė-Šukie-
nė, Centro sekretorė, šiuo me
tu gyvenanti Papilėje, Lietu- 

Aoje.
^pMakartizmo laikais, kai Jus
ticijos departamentas pasiry-; 
žo organizaciją pasmaugti, kai i 
reikėjo stoti į teismus ir ko
voti, kovoti prieš makartistus 
už organizacijos gyvybę, jos 
priešakyje atsistojo Kristina 
Stanislovaitienė (jau mirus) 
ir kova buvo laimėta, kultūros 
švyturys išgelbėtas, o tuo bū
du buvo suduotas didelis smū
gis ir lietuviškiems niekšams, 
kurie organizaciją s k u h d ė , 
laukdami jos mirties.

šiuo metu LLD priešakyje 
taip pat stovi moterys: pir
mininkė Katrina Petrikienė 
Centro sekretorė — Ieva Mi- 
zarienė.

Bendrai, šiandien tu gali 
yj^ti nuo Niujorko iki San 

jfcnincisko, nuo Maine vaisti
nis iki Miamio, Floridoje, vi

sur, kur tik yra pažangiųjų 
lietuvių, judėjime didžiulę ro
lę vaidina mūsų draugės mo
terys. Jos kovoja už taiką, už 
pilietines negrams teises, pa
laiko savo klubus, vadovau
ja mūsų chorams, dainuoja, 
vaidina, sako kalbas, užima 
atsakingas pareigas LLD ir 
LDS kuopose, dirba spaudos 
vajininkėmis; jos atlieka di
džiulį darbą įvairiuose mūsų 
parengimuose, gamin damos 
valgius banketams, visuomeni- 

♦ niams pokyliams, kurių pelnas 
\ skiriamas mūsų spaudai ir vi- 
yiįį/Sp judėjimui.

■KAbejoju, ar kurioje kitoje 
tautinėje grupėje mote

rys vaidina tokią svarbią vi
suomeninę rolę, kokią jos at
lieka pas mus.

Garbė joms!

Jei mes turėtume daugiau 
techninių jėgų, tai įvestume į 
“Laisvę” Moterų skyrių. Ma
tytumėte, koks jis būtų įdo
mus !. .

R
 Kongresas — Atstovų 
307 balsais prieš 116 
išmesti Adam Clayton 
iš Kongreso.

Uis yra negras, o ne- 
Į grą linčiuoti galima visaip: 

Mississippyjo virve ant kaklo

LAISVE—LIBERTY
Duk M'tsavaitinis

Dalyje Queens ppskrities (N. Y.) 
Kanadoje ........
Kitur užsienyje 
Jungtinėse Vais
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Metai 56-ieji
fa*-

5-ki milijonai darbininkų 
yra krizėje Europoje

Kanadiečiai apie 
įvykius Kinijoje

Amerikiečių uostoliaiAineriKieciŲ nuostoliai 
Vietname pakilo 74 proc

Roma. — Penki milijonai 
darbininkų, tuoj po 2-ojo 
pasaulinio karo atvykusių 
iš pietinės Europos į šiau
rinę Europą, dabar pergy
vena ekonominę krizę.. Gera 
dalis jų jau grįžo į savo 
gimtines šalis.

Daugiausia jų buvo apsi
gyvenę Vakarų Vokietijoje, 
kuri tuo metu Amerikos-do
leriais penima, turėjo gali
mybių greitai atsigauti, 
karo paliestą pramonę at
gaivinti. Iš kitų šalių atvy
kę darbininkai, kad ir daug 
žemesnes algas už vokiečius 
gaudami, į porą desėtkų 
metų galėjo apie bilijoną 
dolerių uždirbti ir savo šei
mas išlaikyti.

Bet dabar Vakaru Vokie- v

tija ir kitos kaimyninės 
valstybės pergyvena atslū
gimo laikotarpį, kuriame 
nedarbas plečiasi, pirmiau
sia paliesdamas sveturgi- 
mius darbininkus. Štai ko
dėl daugeliui sveturgimių 
tenka į savo gimtines grįž
ti.

Italijos valdžia smarkiai 
susirūpino iš rytinės Euro
pos grįžtančiais italais be
darbiais, kuriems pačioje 
Italijoje labai sunku darbą 
gauti.

Marš. Malinovskis sergąs
Maskva. — TSRS gyny

bos ministras maršalas R. 
Malinovskis šiuo metu sun
kiai susirgęs.

Streikai ir demonstracijos 
purto Franko diktatūrą

Madridas. — Pirmą sykį 
nuo Ispanijos civilinio karo 
pabaigos darbininkai ir stu
dentai purto Franko dikta
tūrą.

Madride demonst r a v o 
daugiau kaip šimtas tūks
tančiu darbininkų ir stu
dentų. Reikalavo paleisti iš 
kalėjimo du slaptai veikian
čiu darbininkų komitetu 
vadus. Demonstrantai lai
mėjo, M. Camancho ir J. 
Arisa išlaisvinti. Apie 500 
demonstrantų policija areš
tavo.

Barcelonoje demonstravo 
12,000, Legaspyje — 30,000, 
Cuatro Caminos — 8,000, 
Vilaverde 50,000 automobi
lių darbininkų, Astu rijoje 
—10,000 mainierių .buvo pa
skelbę 24 valandų streiką. 
Ir taip daugelyje kitų mies
tų darbininkai ir studen
tai vieningai kovoja, prieš 
Franko režimą.

Darbininkai ir studentai 
reikalauja teisės organi-

arba kulka į galvą, o J A V 
Kongrese — politiškai ir mo
rališkai.

šis Kongreso žygis—smūgis 
ne tik negrams, o ir J A V 
Konstitucijai. Be abejonės, 
Powellis ir vėl kandidatuos, ir 
vėl jį piliečiai išrinks, ir vėl, 
galimas daiktas, negrų priešai 
Kongrese jį bandys išmesti iš 
savo tarpo. Bus bylinėtasi, 
kąip kadaise atsitiko su V. 
Bergeriu.

Mes, žinoma, prieš Powellio 
išvedimą iš Kongreso.

Tokių1 nusikaltėlių, kokiu 
jie skaito Powellj, Kongrese 
nereikia ieškoti su žiburiu: 
žvilgterėkime į senato r i a u s 
Doddo darbelius!. .

Pasakę tai, mes nesakome, 
kad Powellis yra “caca” sa
vo asmeniniuose apsiėjimuose. 
Mums nepatinka jo, kaip 
žmogaus,' kaip politiko, kaip 
dargi dvasininko, elgsena! Jo 
nuolatinis viešas “scotch and 
soda” demonstravimas jam 
pačiam ir jo pasekėjams gar
bės nedaro!

zuotis į savo organizacijas, 
be valdžios kontrolės, taip
gi geresnių darbo sąlygų, 
demokratiniu teisiu, teisiu u C 7 4.
streikuoti ir, tt.

Kiti pasauliai su gyvybe
Winter Park, Fla.—Cape 

Kennedy centro direktorius 
mokslininkas Kurt H. De
bus teigia, kad kiti pasau
liai gali turėti gyvybę. Anks
čiau taip tvirtino tarybi
niai erdvių tyrinėtojai.

Vandenynai mus maitins
Palm Beach, Fla. — Čia 

kalbėdamas vice preziden
tas Humphrey aiškino, kad 
ateityje, kai b u s vandeny
nai ištirti, jie galės bilijo
nus žmonių maitinti.

Našlaičių kolegija 
nepriima negrų

Philadelphia, Pa.—Girard 
našlaičių kolegija d a r vis 
nepriima negrų. Ši mokyk
la laikosi mirusio Stephen 
Girardo testamentu,. kuria
me įrašyta, kad mokyklon 
priimami “skurdžiai, vyriš
kiai baltieji našlaičiai.”

Kolegija pasilaiko iš Gi
rardo paliktų fondų.

Negrų diskrimi n a v i m o 
klausimas buvo aptartas 
teismuose ir net federalinis 
apeliacijų teismas paliko 
kolegijos tvarką po senovei. 
Veikiausiai turės spręsti 
Aukščiausiasis teismas, kad 
panaikintų šioje kolegijoje 
rasinę diskriminaciją.

Napalmo pelnai auga
The Dow Chemical kom

panija 19 66 metais smar
kiai padidino savo pelnus. 
Palyginus su 1965 m. pel
nas pakilo 13 proc. Metinis 
pelnas siekia $329,654,277.

Ši kompanjja teikia Viet
namo karui napąlmą, kuris 
išdegina daug kaimų ir ci
vilinių gyventojų, ypač mo
tinų ir vaikų.

Toronto. — “Liaudies Bal
se” tilpo iš pažangaus laik
raščio “Northern Neigh
bors” paimtas straipsnis, 
kuriame, tarp kitko, rašo
ma:

Nors Vakąrų stebėtojai 
turi mažą progą matyti 
Mao veiklą prieš Kini
jos darbininku s jie, ta- 
čiaŪ, raportuoja su nusiste
bėjimu ir pasipi k t i n i m u 
bauginantį naikinimą Kini
jos kultūrinio palikimo, ku
rį vykdo Mao nepilnamečiai

Pirma negu raudonieji 
sargai pradėjo maršuoti, 
Mao sunaikino Kinijos Jau
nųjų Komunistų Lygą.

JKL išnyko praėjusių me
tų rugpiūčio mėnesį. Mao 

Į spauda kreipėsi į visus jau
nus komunistus: “išmeskit 
jūsų JKL ženkliukus kaip 
piktžoles.”

JKL Kinijoje buvo fron- 
tinėse linijose visų didžių
jų kovų už išsilaisvinimą ir 
socializmą! 4.

JKL turėjo būti eliminuo
ta- pirma negu Mao galėjo 
pradėti savo “raudonųjų 
sargų” ataką ant kultūros 
ir mokslo.

Saigonas. — JAV kariniųmečiai “revoliuciniai” chuli
ganai myžo ant žymiųjų | jėgų vadovybė dabar pa- 
paminklų Šanghajuje (Ker-j skelbė, kad šiuo metu ame- 
helio ir Muravino), pašvęstų ’ rikiečių kareivių nuostoliai 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos padidėjo net 74 procentais 
draugystei..., o kitą dieną ir nuolat didėja. Vadovybė 
sugrįžo visiškam jų sunai- pasiteisina tuo, kad ir par- 
k in imu i. į tizanu nuostoliai padidėję,

Neužilgo po to vaikėžai' kad dau«iaa kaip 2’000 Pa‘- 
nukapojo galvą Chu Yuano! tlzanlJ ,snlus« Per savalt?' narį 
paminklui... jis buvo neuž-j Apskaičiuojama, kad šiuo [ to 
mirštamas kiniečiu poetas,! metu amerikiečių nuostoliai i pra

i užmuštais, sužeistais ir ki-1 tarė išbandyti Tarybų Są- 
taip žuvusiais siekia apie' iun 
55,000. 1

Netoli Kombodijos ameri
kiečių lėktuvai per klaidą, 
ir vėl apšaudė vieną kaimą,! 
kuriame užmušta arti šim- i 
to civilinių, o sužeistų šie-j kaip tik priešingai, laikosi 
kia kelis šimtus. Tame kai-i karo plėtimo politikos.

kuris gyveno prieš 2,400 
metu, v

Paskui jie sunaikino Puš
kino statulą Šanghajuje... 
didžiojo rusu poeto, kuris 
mirė prieš 130 metų.

Jūs jau žinote, kas sekė po 
to. Neįkainuojami senoviš
ki piešiniai buvo sunaikinti. 
Bacho, Mozarto, Bethoveno 
ir Chopeno rekordai (plokš
telės) buvo sudaužyti ant 
gatvių kampų, degant kny
goms pasaulinių klasikų.

Areštavo žydų skerdiką
Sao Paulo. — Brazilijos 

policija susekė ir areštavo 
karo kriminalistą Franz 
Stangl. Jis bus išvežtas į 
Austrija, kur karo metu jo 

___ ____ vadovvbėje buvo išžudyta 
Matysite, kąip simboliška 700,000 žydų ir lenkų. Aust- 

buvo pirma ataka: nepilna- rijoje jis bus teisiamas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SIŪLO PAKELTI 
PENSIJAS 20 %

Washingtonas. — Labda
rybės sekretorius J. W. 
Gardneris siūlo Kongresui 
pakelti Social Security pen
sijas 20 proc, penkiems mi
lijonams pensininkų, kurie 
gaudami pensijas gyvena 
skurdžiai.

MEANY REMIA 
JOHNSONĄ

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany pa
reiškė, kad jis rems prez. 
Johnsono kandidatūrą 1968 
m., vyriausiai dėl karo 
Vietname.

buvo nemažai pabėgėlių 
karo fronto.

me 
nuo

Washingtonas. — Sen Ro
bertas Kenedis pasakė ilgą 
apie 6,000 žodžių kalbą už
sienio reikalais. Jis kritika
vo 
kai

prez. Johnsono vedamą 
a Vietname. Reikalavo 

tuoj sulaikyti Šiaurės Viet- 
io bombardavimą ir po 
į savaitę laiko bandyti 
dėti taikos derybas. Pa-

*os premjero Kosygino 
širdumą, reikalą u j a n t 
akyti Šiaurės Vietnamo

[ nuo 
suk 
bombardavimą ir eiti prie
taikos.

Prez. Johnsonas ir valsty- 
sekretorius Ruskas,

Senatorius Longas numato 
Amerikoje fašiz 

neonacizmas.
žmo 
čion
ne 
viešpatavimo laikais.

! Čia žvalgybininkų tinklas 
l yra pasiekęs kiekvieną pa- 
I šaulio kampą. Fašistinėmis 
priemonėmis žvalgybinin
kai padėjo įsigalėti milita-

J ristams daugelyje Lotynų 
! Amerikos šalių, kai kuriose 
valstybėse Azijoje, Afriko-

mo pavoju
O Vietname 

nių naikinimas, propor- 
aliai skaitant, nei kiek 
mažesnis, kaip Hitlerio

Wellesley, Mass. — Sena
torius Ed. V. Langas, čia 
kalbėdamas, priminė, kad 
Jungtinės Valstijos pergy
vena iš vidaus hitlerinį pa
vojų. j

Prieš 2-ąjį pasaulinį ka
rą, sen. Longas sakė, Jung-; 
tinių Valstijų industrialism Į 
tai, bankininkai ir vyriau
sybė padėjo Hitleriui Vo
kietijoje įsigalėti. O dabar! 
vyriausybė praktikuoja hit-Į 
lerinius metodus, palaiky-j 
dama privačią policiją ir 
žvalgybą.

Tenka pridėti ir tai, ko! Powell kovos teisine 
Longas nep a s a k e, kad i 
Amerikos doleriais sutvir
tintas Vakarų Vokietijoje 
militarizmas ir išaugintas

Vietname užmuštiems 
daugiau kapinių

Washingtonas. — Kon- 
gresmanai R. S. Schweike- 
ris ir J. P. Saylor pasiūlė 
Kongresui bilių sudaryti 
planą, pagal kurį būtų ga
lima įsteigti visą tinklą na
cionalinių kapinių Vietna
me žuvusie m s amerikie
čiams laidoti. Bet jie nekal
ba apie reikalą baigti Viet
name skerdynes.

NORI AUKŠTESNIŲ 
KAINŲ

Corning, Iowa. — Nacio
nalinė Farmerių organiza
cija paskelbė, kad farme- 
riai kovos už aukštesnes jų 
produktams kainas.

Gavo 15 metų kalėjimo
Alexandria, Va. — Buvęs 

armijos pulkininkas Penta
gone Wm. H. Whalen ap
kaltintas “atominių si a p- 
tybių” bandymu perduoti 
Tarybų Sąjungai ir nuteis
tas 15 metų kalėjimo.

Napalmo įmonę piketavo
Madison, Wis.—21 piketi- 

ninkas areštuotas prie Dow 
Chemical kompanijos įmo
nės, kur išdirbamas napal
mas. Piketavo daugiausia 
studentai.

Nauji širdžiai vaistai
Washingtonas. — Valdžia 

užgyrė naujus vaistus, ku
rie, sakoma, sėkmingai ga
lės gydyti aukštą kraujo 
spaudimą, kuris širdžiai la
bai žalingas.

Johnsonas ir Kosyginas 
apsikeitė laiškais

Washingtonas. — Spau
dos konferencijai preziden
tas Johnsonas pranešė, kad 
jis parašė laišką premjerui 
Kosyginui sausio 27 d. ir 
dabar gavo atsakymą.

Johnsonas sako, kad Ko
syginas sutinka pasikeisti 
mintimis ir tartis dėl gink
lų mažinimo, ypač termo
branduolinių ginklų riboji
mo klausimu.

Gvardiečiai varomi 
į mokyklas

ir vėl kandidatauos
Washingtonas.—Kongre

sas 307 balsais prieš 116 
nutarė daugiau nebeįsileisti 
Adam Powellio į Kongresą 
ir Powellio vietą paliko tuš
čią, iki bus išrinktas iš Har
lemo kongresmanas.

Pekinas. — Pirmininko. 
Mao įsakymu raudongvar- 
diečiai varomi atgal į mo
kyklas. Sakoma, kad jie jau 
atlikę “kultūrinės revoliuci- ■ 
jos” rolę, tai dabar laikas ' 
jiems mokytis.

Prabėgo devynetas mėne
sių, kai jie iš mokyklų išėjo 
į gatves trukšmauti, o da
bar grįžta į mokyklas.

I

Maoistai giriasi laimėji
mais ir Šantungo provinci
joje, kurioje opozicija buvo 
gana tvirta. Pergalė pasiek
ta po šešių mėnesių “kru-1 
vinų nuotykių”.

TSRS kaltina ČIA

Tokiuo Kongreso tarimu 
labai pasipiktino negrai. Jie 
nurodo, kad Powellas taip 
baudžiamas rasinės diskri
minacijos pagrindu, kuomet 
kiti kongresmanai, samdę 
savo gimines ir panašiai 
naudoję federalinio fondo 
pinigus, visai nebaudžiami. 
Protestui šaukiami masi
niai mitingai.

Iš Bahamas, kur Powel
las dabar atostogauja, pra
nešė, kad jis kovos teismu 
ir. jei bus reikalas, vėl kan
didatuos kongresmano vie
tai.

Kongresmanas Powellas 
yra pasiūlęs Kongresui net 
49 bilius, naudingus visuo
menei.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad Cent- 
ralinė žvalgybos agentūra 
(ČIA) rekrutavo profeso
rius ir studentus šnipavimo 
darbui Tarybų Sąjungoje.

“Pravda” nurodo, kad 
apie tuziną profesorių ir 
studentų ČIA gavo “sava
noriai” padirbėti socialisti-

New Yorko apeliacijų teis
mas atmetė žemesniu teis
mų reikalavimą, kad Powel
las sumokėtų $100,000 už 
našlės Esther James ap
šmeižimą.

nėse 
ager 
tėję 
arba

šalyse. Keletas ČIA 
tų buvo susekti šnipys- 
ir nubausti kalėjimu 
išvaryti.
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Kokia geda, kokia žala!
BURŽUAZINĖS SPAU- 

DOS žurnalis tas D r e w 
Pearson aną dieną savo ko- 
lumnoje paskelbė, kad Cen
tral intelligence A g ency 
bene daugiausiai slaptais 
kyšiais pinigų supylė JAV 
darbo unijoms—iš viso apie 
100,000,000 dolerių!

Ir ši pasakiška suma pi
nigų buvo išleista tik AFL- 
CIO unijoms. Daugumą tų 
pinigų šinkavo Jay Loves
tonas, “a Lithuanian immi
grant”.

Kas gi tas Jay Lovesto
nas? Kiek tai liečia jo lie
tuviškumą, mes, iš tikrųjų, 
nieko nežinome. Bet mes

žinome, kad Jay Lovesto- 
ne kadaise buvo JAV Ko
munistų partijoje ir iš jos 
jis buvo pašalintas už veid
mainiavimą. Tuomet jis nu
ėjo dirbti j ILGWU, kuriai 
vadovavo Dubinskis. Iš ten 
Lovestoną pasikvietė dirbti 
Meany į. Washingtona ir 
šiandien tūli Lovestoną va- 
d i n a AFL-CIO “užsienio 
reikalų ministru”. Pearso- 
nas skelbia, kad Lovestonas 
dirba ranka rankon su ČIA 
vadovais ir jis skirsto, kam 
jis nori, tuos milijonus do
lerių, gautus iš šnipų orga
nizacijos.

Viskas—“dęmokr a t i j a i 
ginti užsienyje”!..

APIE TAI, KAIP GIMĖ 
MOTERŲ SOLIDARUMAS

Šių mėtų vasario mėnesio 
laidoje Lietuvos mėnesinis 
moterims skirtas žurnalas 
“Tarybinė moteris” rašo 
apie tai, kaip gimė tarptau
tinis moterų solidarumas. 
Skaitome: *

NIUJORKO GATVĖSE
1857 metų kovo 8 dieną 

Niujorko gyventojų dėmėsi pa
traukė reginys: gatve judėjo 
vargingai apsirengusių 'mote
rų procesija. Tai buvo siu
vyklų ir tekstilės dirbtuvių 
darbininkės. Moterys reika
lavo 1 y g i ų teisių su vyrais. 
Plakatuose buvo parašyta: 
“Didesnį darbo užmokestį! 
“Dešimties darbo valandų dar- 

Šimtmečius mote- 
jė- 
jos 
te i-

muna, dešimt tūkstančių mo
terų kovojo barikadose. Pa
ryžietės suprato, kad jos gina 
ne tik tėvynę, bet. ir savo lais
vę. Jau vėliau Marija Delme 
įsteigė moterų teisėms ginti 
asociaciją, kurios veikloje ak
tyviai dalyvavo įžymus rašy
tojas V. Hugo.

1910 M.

II Tarptautinėje moterų- 
socialisčių konferencijoje Ko
penhagoje Klara Cetkin, ta 
nenuilstanti moteris, kurią 
Vokietijos imperatorius pava
dino “pačia pavojingi a u s i a 
imperijos burtininke,” priminė 
moterims kovą, kurią prieš 53 
metus pradėjo amerikietės. Ji 
pasiūlė tą atmintiną dieną, 
kovo 8, paskelbti moterų ko
vos diena. Pasaulio moterys 
priėmė pasiūlymą. Jau sekan
čiais metais kovo 8 š v e n t ė 
Amerikos, vėliau ją pradėjo 
švęsti Rusijos, Prancūzijos mo-

Moterys pas valstybes atstovus

Atrodo, kad užgirs
ILLINOJAUS VALSTI- larinė sutartis bus užgirta, 

JA turi du federalinius se- kad dauguma respublikonų 
natorius: Dirkseną ir Per- senatorių, nekreipdami dė- 
cy. Abudu respublikonai, mesio į Dirkseną, savo ly- 
Kaip jiedu žiūri į konsula
rinę sutartį, kuri tuoj bus 
JAV senate balsuojama?

Dirksenas kol kas dar vis 
abejoja, visaip išsisukinnė- 
ja nuo pasisakymo, kaip jis 
balsuos. Charles H. Percy 
atvirai pasisako, kad jis,už 
konsularinę sutartį; jis bal
suos už ją.

Tačiau Percy prime n a 
tai: jis gaunąs daug laiškų, 
kurie raginą jį nebalsuoti 
už konsularinę sutartį. Ir 
jis netiesiogiai klausia: ko
dėl gi tie amerikiečiai, ku
rie stoja už sutartį, nerašą 
senatoriams laiškų? Percy, 
be abejojimo žino, kad mil
žiniška amerikiečių 
ma stoja už gerus
kius tarp JAV ir TSRS.

Atsakymas į sens 
Percy klausimą ga 
geras ir toks: tie, kurie, vi
saip puldami Tarybų Są
jungą, reikalauja,
natorius balsuotų pHeš su
tartį, nesibijo jokių perse
kiojimų, jokių už tai “pa
stabų” iš FBI. O tie, kurie 
stoja už gerus santykius su 
Tarybų Sąjunga, rįedrįsta 
rašyti senatoriams | ragini
mus, kad balsuotų už prez. 
Johnsono šiuo klausimu po
litiką, kadangi prieš sutar
tį pasisakė žvalgybos 
(;FBI) viršininkas Hoove- 
ris, kuris gali bet kada pa
siųsti FBI agentus pas 
tuos, kurie rašė .savo sena
toriams laiškus, raginant 
balsuoti už. Dori ramūs 
žmonės vengia turėti bet 
kokių reikalų su žvalgyba 
ir jos agentais.

Bet visa rodo, kad konstu

claugu- 
santy-

toriaus 
būtų

<ad se-

derį, balsuos už sutartį.
AFL-CIO Veikiantys i s 

komitetas, savo posėdyje 
Floridoje, taip pat pasisa
kė už sutarties užgyrimą. 
Vadinasi, čia bus užduota 
per nosį Jay Lovestonųi, 
“užsieninių reikalu minist
rui.”

KAD SUTARTIS BUS 
senato užgirta, rodo ir šis 
faktas:, vasario 28 d. sena
tims užsienių reikalų komi
tetas konsularinę sutartį 
balsavo. 15 senatorių buvo 
už sutartį, 4—prieš. Taigi, 
proporcija didelė.

Dabar šis komitetas savo 
nutarimą pateiks senatui— 
gal šią savaitę, gal kitą. 
Na, ir senatas balsuos. Su
tarčiai užgirti reikia dvie
jų trečdalių senato balsų, Iš 
viso senatorių, kaip žinia, 
yra 100. “New York Time- 
so” korespondentas John 
W. Finney rašo, kad, jo 
nuomone, sutartis bus leng
vai užgirta. Jau net, girdi, 
ir Dirksenas, kuris-ligi šiol 
vis abejojo, pasisakęs savo 
bičiuliams, kad balsuosiąs 
už sutartį, vadinasi, už til
tų statymą tarp Rytų ir 
Vakarų!

Na tai' kai konsularinę 
sutartį senatas ųžgirs, kur 
dės savo akis lietuviškieji 
“laisvintojai”, tiek daug 
pinigų išleidę propagandai, 
kad neužgirtų? Kaip tuo
met teisinsis tokie ritieriai, 
kaip A. Rudis, kaip L. Ši
mutis, J. Prunskis, P. Gri
gaitis, Jackus Soncla - Son
deckis?.

Žmonėms juoko tai jau 
tikrai bus užtenkamai! •

bo dieną! 
rys buvo pigiausia darbo 
ga. Ir tai pirmą kartą 

! išdrįso /pareikalauti savo 
siu.

Kada demonstracijų kolona 
pasiekė aristokratiškuosius ra
jonus, policija jas išvaikė.'Po 
trejų metų buvo suorganizuo
ta tekstilininkių profesinė są
junga.

PRANCŪZIJOJE
Tai atsitiko 1844 m. Flora 

Tristan paskelbė moterų rei
kalavimus ir išleido “Darbi
ninkų sąjungos projektą.” Ja- 

dne buvo sakoma, kad kova už 
moterų lygiateisiškumą yra ne
atskiriama nuo bendros kovos* 
prieš priespaudą. “įstatymu 
pripažinti, kad moterų rankos 
priklauso prie 25 milijonų dar
bo rankų.” 1849 m. kita pran
cūzė Žana Dernan iškėlė savo 
kandidatūrą rinkimuose į įsta
tymų leidžiamuosius organus. 
Bet 1851 m. Napoleonas pa
dare perversmą. Ž. Dernan už 
“negirdėtą įžūlumą” buvo nu
teista 6 mėnesiam^ kalėti.
g ANGUJOJĘ

Feminizmas įgavo platų už
mojį. Karolina Norton išvys
tė audringą kampaniją prieš 
tuometinius Anglijos įstaty
mus. Anglijos moterys turėjo 
kovoti keliomis kryptimis: už 
teisę į mokslą, už tolygų dar
bo apmokėjimą, už lygias tei
ses šeimoje (tuo metu jos ne
turėjo jokio balso, sprendžiant 
savo vaikų ateitį, jų likimą). 
Reakcinė spauda šias kovoto
jas vadino “kalėmis” ir “ra
ganomis.”

JAV
1865 metai. E. Miller, L. 

Stone ir S. Anthony — trys 
drąsios moterys, norėdamos 
pademonstruoti savo teises, 

įgulėjo dėvėti “Blumer kos
tiumus.” Jį pirmoji pradėjo 
nešioti žurnalistė Amelija Blu
mer, todėl jis ir pavadintas 
jos vardu. Šį kostiumą sudarė 
trumpas sijonėlis iki kelių ir 
ilgos kelnės, gumele sutrauk
tos prie kulnį Taip apsiren
gusios -moterys sukeldavo tik
rą skandalą.

PARYŽIAUS MOTERYS 
IR KOMUNA

Kol gyvavo Paryžiaus ko-

Metams bėgant, moterų 'ko
va už savo teises Įgauna pla
tesnį pobūdį. Demonstracijos 
pasižymi didesne solidarumo 
jėga.

1935-1945 M.
Visa pažangi Europa juste 

junta beaugantį fašizmą. Vo
kietėms diegiama mintis, kad 
jų pareiga pagimdyti kuo dau
giau vaikų, kurie užkariautų 
Vokietijai gyvybiškai 
erdvę.

Js i 1 i e psn o j o an tr as i s 
linis karas, nusinešęs
mis gyvybių. Praėjus kelioms 
savaitėms po jo pabaigos, vie
noje Paryžiaus salėje Eženi 
Koton paskelbė apie Tarptau
tinės Demokratinės Moterų 
Federacijos įkM'imą. Neseniai 
TDMF ir visa/pažangioji žmo
nija atšventė Ėženi Koton, ne
pamainomos šios organizacijos 
pirmininkės, nenuilstančios ko
votojos, 80 metų jubiliejų.

būtiną

pasau- 
milijo-

Propaganda už 
apsiginklavimą

Kada JAV Kongresas ski
ria pinigų militar i n i a m s 
reikalams, tai komercinėje 
spaudoje daug rašoma apie 
Tarybų Sąjungos militarinę 
galybę” ir JAV “atsiliki
mą.”

Aišku, kad TSRS ir ki
tos socialistinės valstybės 
negali nesiginkluoti, kuo
met tokie dalykai vyksta, 
kaip Vietname.

Bet daug pasakojimų apie 
TSRS visokius naujus gink
lus yra tik propaganda, 
kad Kongresas dar daugiau 
pinigų skirtų apsiginklavi
mui. Prie propagandos ga
lima priskaityti ir House 
Republican Committee on 
Planning and Reserch pa
skelbimą, būk Tarybų Są
junga jau turi mirties ra
dijo spindulius — “death 
rays.”

Nedaug man lieka pridė
ti prie H. Feiferienės pui
kiai aprašyto moterų “žy
gio į Pentagoną”. Bet ka
dangi mes pasidalijome už
duotimis, tai norisi tarti žo
dį kitą apie tą dalį mūsų 
žygio vasario 15 d. Wash
ingtone, kur A. Rainienė ir 
aš buvome nuėjusios išgirs
ti Niujorko senatorius, Ja
cob Javits ir Robert F. Ken
nedy. f

Nuvykome į Senato ofisų 
namo auditoriją. Galėjome 
ten eiti tik 450 iš apie 3,000 
suvažiavusių moterų, nes 
tik tiek tetilpo toje salėje, 
o kitos ėjo į masinį mitingą 
kitoje dalyje Washingtono.

Mūsų būriui įėjus, buvo 
pranešta, kad reikės pa
laukti. Senatorius Javits 
jau kelyje ir neužilgo pri
bus. Na, ir už apie 20 minu
čių J. Javits atvyko. Jis no
rėjo mums pasakyti “spy- 
čių”, o paskui, tarė jis, ga
lėsime statyti jam klausi
mus. Bet Women Strike 
for Peace vadovių jau bu
vo nusitarta kitaip vesti 
mitingą. Jos pranešė jam, 
kad mes statysime klausi
mus, o jis galėsiąs atsakyti 
kiekvienai. Ką gi senato
rius darys — turėjo mote
rims pasiduoti.

Pakilo Eleanor Forte iš 
Rockland County, Niujorko 
valstijos, ir klausia: Ką se
natorius mano daryti, kad 
būtų sulaikytas besąlyginis 
bombardavimas?

Elsie Fawcett iš Bronkso 
klausia: Aš pasibaisėjusi 
vartojimu napalmo nuodų, 
žemės deginimo taktika. 
Argi nėra kokių pors gali
mybių, kad Kongresas su
laikytų tokią mūsų valdžios 
akciją?

Susan Kaye iš Long Is
lando sako: Women Strike 
for Peace stoja už panaiki
nimą verstinos karo prievo
lės. Ar Jūs, senatoriau, sto
site už pilną pertvarkymą 
bei panaikinimą dabartinės 
karei' prievolės (conscrip
tion) ir už ieškojimą būdų, 
pagal kuriuos užtektų gau
ti savanoriu nacionaliniam 
apsigynimui ?

Simą Unterman iš Broo- 
klyno: Kalbant apie reikala
vimus padidinti asignavi-. 
mus karo tęsimui, Jūs sa
kėte praeityje, kad eskala-|jant tuojautinių bombarda- 
cija nepagerins mūsų už-'vimo paliaubų, yra pa-

mojų. Mes primygtinai ra
giname ir prašome Jūs, po
ną s senatoriau, balsuoti 
prieš šį bilių. Ar Jūs tai da
rysite, — ar bandysite susi
tarti su kitais daryti žy
gius, kurie panaikintų šį 
bilių?

Javits pareiškė, kad jis 
manąs, jog moterų reikala
vimai teisingi ir nuoširdūs. 
Jis bandąs visur kur stoti 
už taikos interesus, ir jis 
manąs, kad prezidentas 
Johnsonas turėtų imti 
žingsnius taikos klausime, 
kurie sūpultų su U Thanto, 
popiežiaus Pauliaus Vl-ojo 
ir Anglijos premjero Ha
roldo Wilso n o reikalavi
mais.

Jo aiškinimų eigoje, kur 
tik moterims pasirodė, kad 
senatorius ne visai teisin
gai bei tiksliai kalba, jos 
pradėjo jam daryti pasta
bas iš audiencijos. Senato
rius šiek tiek susinervino ir 
galų gale pasakė: Mielos 
moterys, aš esu jūsų drau
gas, aš stoju už karo pa
liaubas. Čia, Washingtone, 
jūs turite užtenkamai prie
šų, kuriuos turėtumėt pulti 
daug geriau negu mane.

Iš viso reikia pasakyti, 
kad Javitso kalba buvo 
prielanki tuojautinėms ka
ro paliauboms. Ką jis darys 
toliau, kitas klausimas.

Kaslink senatoriaus Ro
berto F. Kennedy, kurį vi
sos taip norėjome pamatyti, 
tai jau negražiai pasielgta 
iš jo puses. Jis prisiuntė sa
vo du sekretorius, sakyda
mas, kad buvo » koks nors 
nesusipratimas. Jis buvo 
pasirengęs sutikti moteris 
vasario 8 d.f, bet.vasąYio 15 
d. tai jau kas kita — jis už
imtas kitais reikalais. Mo
terys tikrino, kad jis buvo 
prižadėjęs būti susirinkime 
ir vasario 15 d.

Visos buvome labai nepa
sitenkinusios šiuo Bobio pa
sielgimu. Vadovės sakė, kad 
ne pirmą sykį K e n n e d i s 
bando vengti su jomis susi
tikti, ir mes griežtą reika
lavimą pasiuntėm per sek
retorius, kad jis būtinai su 
m u m i s susitiktų. Kitaip 
mes žinosime, kur jis stovi.

Vienok reikia pripažinti, 
kad Kenedžio išst o j i m a s 
Senate kovą 2 d. reikalau-

girtinas dalykas, ir Wo 
Strike for Peace dabar j 
dalinai dovanos už nepasi- 
rodymą vasario 15 d. De
mokratui senatoriui išstoti 
prieš 
dentą 
—yra

Po 
išsiskirstė į mažas grupe
les po dvi, po tris, ir ėjo į 
kongresmanų ir senatorių 
raštines kalbėtis su jais iki 
bus laikas visoms susitikti 
prie traukinių 5:50 vai. po 
pietų.

Mano manymu, būtume 
daug geriau padariusios, 
jeigu visos sykiu būtume 
žygiavę į masinį mitingą, o 
Javits ii* Kennedy būtų ga
lėję ateiti visoms pakalbėti, 
taip kaip kalbėjo kiti kovo- > 
tojai už taiką. Mums reikė
jo laikytis visoms bendrai, 
kad per visą laiką Wash®f- 
tonas būtų matęs 3,000 
gino to jų už taiką, o ne išsis^ 
kirsčiusias moterėles. Po- 
susirinkimo galėjusios nu
žygiuoti prie White House 
arba prie Capitol visos kar
tu.

Kaip ten bebūtų, reikia 
pasakyti, kad šis žygis buvo 
vienas iš puikiausių, kiek 
aš esu mačiusi. Mūsų pasi
rodymas prie Pentagono 
niekad neišdils iš mano 
minčių.

Šiandien, minėdami Mo
ters Dieną, kiekvienas turė
tų ryžtingai apsis p r ę s t i, 
kad karas būtų panaikintas, 
kad taika viešpatautų pa
saulyje visados. -r.

savo partijos prezi- 
tokiu opiu klausimu 
tikrai didelis žygis!
šio mitingo moterys

• 'i
V. Idaitė

As begu pas tave

Karo sąjunga jau atgyveno
Prieš porą desėtkų me

tų buvo įsteigta Bagdado, o 
vėliau pavadinta Centrine 
Azijos Sąjunga. Pradžioje 
ją sudarė Irakas, Persija, 
Pakistanas ir Turkija. Ją 
ginklavo Jungtinės Valsti
jos. Ji buvo nukreipta prieš

Tarybų Sąjungą.
Jau seniau iš jos išėjo Ira

kas. Vėliau pagerėjo TSRS 
ir x Pakistano santykiai, o 
dabar—ir TSRS ir Irano 
(Persijos). Daugelis mano, 
kad militarinė sąjunga ar
tinasi prie savo galo.

- Mama, sakyk, tu jau miegi ?
Tenai toli, kur groja Bachą pušys, 
Kur naktis žvaigždėm pabyra.

/ Sakyk, miegi? O saulei tekant, ar nubusi?..
Regiu—tu stoŲ po obelimi.
Su šypsena ve
žvilgsniu mane palydi į kelionę.

\ Rytas, Tirpsta rūko jūra balzgana. /
Tu stovi. Nejudėdama. Pilka suknute.
Svyra apsunkusios šakos obelų.
Tu stovi. Nejudėdama. Palinkus nejučia.
Rytas. O prieš mane—tiek daug kelių.

Mama, sakyk, tu jau miegi?
Tenai. Toli. Kur džiaugsmas rasota piene švyti. . .
Aš bėgu pas tave.
Bėgu pievom, kaip kadais vaikystėje.
Ęėgu—aš tiek daug turiu tau pa

Kauno vidurinė meno ^mokykla, XI kla^ė

e—gera, švelnia.

Meni ? 
sakyti. . .

Tai taip ir bus buvę...
Tu atsisėdi ir manai pa- Į metų, ir, žiūrint, ar tai bu- 

rašyti tai, kas tavo supla
nuota, kas tavo galvoj jau 
seniai sukinėjasi, tik berei
kia — juods ant balto—pa
dėti ant popieriaus. Ir štai, 
tu rašai.

Bet staiga tu turi skubė
ti. Tau iš plunksnos grei
čiau nei rašalas plaukia vi
sai kas kita, visiškai kitos 
mintys, — ar tai dar gali
ma mintimis pavadinti, aš 
nežinau. Atrodo, kad tau 
kažkas diktuoja, ne, kad 
kažkas tavo ranką valdo, ir 
tu privalai tik šitaip rašyti, 
o ne kitaip, ir tu visiškai 
jau esi užmiršęs, kas tavo 
suplanuota, kas buvo taip 
dailiai į atskirus skirsnius 
sudėliota — prieš minutes, 
prieš valandą...

Ir dar kitaip yra, bent 
man: atrodo, kad tai, ką aš 
dabar rašau, jau kartą esu 
pergyveųusi, gal prieš šim
tą, gal prieš keletą šimtų

Leitenantą Šmitą 
minint

Vilnius, Vasario 16 d.— 
Tarybų Lietuvos Mokslų 
akademijos Centrinė bibli
oteka revoliucio n i e r i a u s 
demokrato Piotro Smi
to šimtųjų gimimo metinių 
proga paruošė ekspoziciją. 
t oje atsispindi konkretus 
Smito vadovaujamo Juodo
sios jūros laivyno jūreivių 
sukilimo Sevastopolyje ry
šys su Vilniumi.

N a r s aus revoliucionie- 
liaus autografo, kurį jis pa-, 
skyrė Vilniaus advokatui 
r'adui Vrublevskiui, fotojjb- 
kopija — tai tarsi raktą^ 
padedąs suprasti, kooP 
Smito žygdarbis privertė 
jo biografus, atvykti į Vil
iją , kur jis niekuomet ne
buvo.

Čia, Mokslų akademijos 
bibliotekos fonduose, saugo
mi dokumentai, liečią Šmi
tą ii’ jo bendražygius. Pa
geltusiuose nuo laiko teismo 

roceso, kuriame Vruble vs- 
is gynė Šmitą, dokumen
tuose išliko aistringa Šmito 

l-Į/lba, demaskavusi patval 
ystę, nuotraukos, rank vaš
iai potvarkių, kuriuos di£^ 

(javo Šmitas, pradėjęs vafl| 
auti revoliuciniam krei|W 
iui “Očakovąs”.
Visa tai pateko į bibliote

ka Vrublevskio dėka. Jis 
aktyviai dalyvavo narsiojo 
karininko ir jo kovos drau
gų saugyklos salėje kabo 
padidinta Šmito fotografi
ją. Šis portretas buvo ypač 
prangus Vilniaus advokatui.

B ib Ii otekos darbuotojai 
ado dar dvylika nuotrau

kų, susijusių su 1905 
sukilusiais Juodosios 
laivyno jūreiviais. KaF

i ose jų matome Piotrą

C

1

vo gera, ar liūdna, aš rašy
dama ir džiaugiuos, ir ver
kiu.

Ir žinokite, mieli skaity
tojai, kad ne rašyti, bet vi
sa tai pergyventi yra labai 
sunku, taip sunku, kad ir 
užmigti nebegali naktimis.

Ar taip visi rašytojai ra 
šo, ar ir jie taip pergyven
— aš nežinau. Bet, mano 
nuomone, jeigu tokio vadi
namo pergyvenimo arba to
kio prisiminimo, lyg tikrai 
būtum tai pergyvenęs, ne
būtų, tai tas, kas rašo, ir 
nebūtų rašytojas.

Taigi, šitaip “prisiminda
ma”, šitaip kažkieno dik
tuojama, aš parašiau ne 
tiktai “Šimonius”, bet ir 
“Vilių Karalių”, “Pikčiur
nienę”, “Be tėvo” ir kitus 
apsakymus bei noveles. O 
jeigu taip parašiau, tai taip 
ir bus buvę.

I. Simonaitytė

1

i 
Šmitą.

ELTA
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K. Petrikiene

Kovo aštuntoji—Moterų
Tarptautine
metų pus-Per paskutinį

Šimtį moterų gyvenime nu
eita gan sudėtingi keliai. Il
gai kovota už lygias mote
rims, teises, už lygybę 
moksle, darbe, visuose 
gyvenimo baruose. Spalio 
revoliucija Rusijoje pla
čiai atvėrė visus užtva
ras. Daug buvo viso
kių niekų prikalbėta, apie 
Rusijos moterų suvisuome- 
ninimą, apie vyriškus dar
bus, apie žalojimą moters 
švelnių bruožų, ir visa tai 
niekais ir pasiliko.

Pradžia naujo kūrybinio 
gyvenimo buvo sunki. Teko 
nuo daug ko atsisakyti, 
sunkiai padirbėti. Dabar 
tie sunkumai tik prisimini
muose. Sovietų moterys pir
mauja moksle, mene, visuo- 

kūrybiniuose darbuose;
įp gražiai rengiasi, jos my- 
2 viską, kas yra gera ir gra
žu. Na, Sovietų moteris pir
mutinė visame pasauly j e 
pasikėlė į erdvę.

Atsiminkime moteris, ko
vojusias su fašistais laike 
Antroj o pasaulinio karo, 
tūkstančiai jų išėjo su par
tizanais, jos* kovėsi priešo 
užnugary ir mūšių baruose. 
K o v i ngai nusistačiusiųjų 
moterų buvo visada, dabar 
tokių daugiau. Jokie pa
lengvinimai savaime neatei
na, viskam reikia pastangų.

Daug kas moterų gyveni
me pasikeitė, bet dar yra 
eibės nebaigtų reikalų. Se^ 
niau buvo manyta, kad ve-} 

Jybų žiedas nustatys mc< 
gyvenimą. Dabar ki- 
Mūsų šalyje, Ameri- 

59 nuoš. ištekėjusių

reiviai klausė Spelmano pa
mokslo. Karinė disciplina; 
protestuoti nevalia. Abejo
ju, ar bent vienas ten tikė
jo kardinolo žodžių nuošir
dumu. Jam atgal sugrįžus, 
katedroje laike pamaldų, vi
duje ir iš lauko, pasipylė 
protesto demons t r a c i j o s 
prieš “Kristaus karą”!

Neseniai girdėjau iš Viet
namo sugrįžusių dviejų mo
terų kalbas per televizorių. 
Vietname jos aplankė ligo
nines, matė Amerikos bom
bų sugriautas mokyklas, vi
suomeninius pastatus, su
griautus namus. Jos kalbėjo 
su daugeliu moterų, ’su 
dviem Amerikos karo be
laisviais, su valdžios parei
gu n ais. Moterys smerkė 
Johnsono vedamąjį karą. 
Gudrus politikierius visaip 
stengėsi jas sukompromi
tuoti: “Ar jūs, namų šeimi
ninkės, turite teisę p a s- 
merkti šalies Prezidentą, 
karo vadovybe už daromus 
veiksmus??” Kitas: “Ar jūs 
priešingos bile karui?”...
Moterys kalbėjo labai nuo

sekliai; jos aiškino, jog da
bartinėje gadynėje nesusi
pratimai turi būti spren
džiami pasitarimuose, žod
žiu, ne su bombomis arba 
chemik a Ii n i ai s nuodais? 
Vietnamo žmonės patys no
ri tvarkyti savo šalies rei
kalus, aiškino jos.

Mūsų lietuvės moterys 
šios krizės 1 a k o t a r p y j e 
atlieka svarbų vaidmenį, — 
jos bendrauja su amerikie
tėmis už karo baigimą, už 
kitus naudingus siekimus.

Paskutine buvusios rochesterietės Emilijos 
Vėželytės kelione tėvų žemėje

Nuolat tenka skaityti 
liūdnus pranešimus “Lais
vėje,” kaip senesniosios kar
tos lietuviai, išvykę iš savo 
tėvų žemės į Ameriką dar 
prieš pirmąjį pasaulinį ■ ka
rą, pavargę gyvenimo ke-

Revoliucine judėjimo veterane

Waip. 
koj, 
moterų ieško užsiėmimo už 
šeimos ribų. Jų skaičius 
kas metai didėja. Augant 
kūdikiams, vyro uždarbio 
negana. Gerai, katrų moti
nos prižiūri kūdikius, bet 
nevisos močiutės savo var
gą išklam p o j u s i o s, nori 
augint anūkėlius. Kol kas, 
nei darbo unijos, nei plati 
visuomenė nekelia dirban- 

’ čiųjų motinų kūdikių prie
žiūros reikalo. Visoje šaly
je jaunuolių nusikaltimai 
bujoja. Kalifornijos valsti
joj 1966 m. buvo 24,000 jau
nuolių nusikaltimų. Kalėji- 
muose ir pataisos namuose 

JkBnšatis.
ę^Patinka kam ar ne, kūdi
kių auklėjimo reikale reikės 
imti pavyzdį iš socialistinių 
šalių, kur motinos eidamos 
j darba, gali palikti kūdikį 
kvalifikuotų globėjų prie
žiūroje.

Amerikos pažangios mo
terys, kaip ir visa logiŠKai 
mąstanti visuomenė, giliai 
yra susirūpinę karu Vietna- 
name. Jau treti metai kaip 
mūsų šalis ten kariauja. 
Daug tūkstančių jaunų vy
rų žuvo. Desėtkai tūkstan- 

sužalotų. Karo našta vis 
įįkiau atsiliepia ant visų 
tentojų. Tūkstančiai įžy- 

ų mokslininkų, dvasiškių, 
menininkų vielai per spau
dą kreipėsi f Prezidentą 
baigti karą. Visoje šalyje 
nuolat vyksta demonstraci
jos, žmoųes reikalauja baig
ti karą. Kol k a s, x šalies 
Prezidentas, jo ministerial 
nesiskaito su žmonių protes
tais.

New Yorko kardinolas 
anas kalėdų švenčių 
nuvykęs į Vietnamą, 

Fo pamoksle kareiviams 
įpasakojo, jog jie Vietname 
veda “Kristaus karą.” Su 
nulenktomis galvomis ka-

Waterbury, Conn.
Norime pranešei publikai, 

kad Waterburio moterys 
rengiasi paminėti Moterų 
dieną. Minėjimas įvyks 
kovo 12 dieną, 2 valandą 
po pietų, 103 Green klubo 
apatinėje svetainėje.

Turėsime ir programą. At
vyks iš Brooklyn, N. Y., Ie
va Mizarienė su kitomis 
draugėmis. Ji pasakys kal
bą apie šių dienų moterų 
padėtį. Kitos draugės da
lyvaus programoje, atlikda- 
mos tam tikrą vaidinimą.

Mūsų natūraliste M. Svin- 
kūnienė yra pasirengusi pa
sakyti kalbą apie žmogaus 
širdį, kokį maistą žmogus 
turi naudoti ir kokio nenau
doti, kad užlaikytų savo 
širdį gerame stovyje. Ji tu
ri surinkusi medžiagą iš 
daktarų knygos “Heart At
tack: Are You a Candi
date?” Taipgi ji nurodys, 
kaip maistą galima sukom
binuoti be jokių gyvulinių 
riebalų.

Po programos turėsime 
užkandžių ir pasikalbėjimų.

Esate kviečiami visi, mo
terys ir vyrai, vietiniai ir 
iš apylinkių miestų ir mies
teliu, senesni ir jaunesni, 
atsilankvti. Ypač tie drau
gai atsilankykite, kur pas 
jus tokių programų nebū
na. Tik nesivėluokite, bū
kite laiku.

Literatūros Draugijos 28 
kuopos nariai susirinkite 
anksčiau, kaip 1 vai. dieną. 
Turėsime mitingą ir ap
svarstysime bėgančius rei
kalus. Komisija

Chicaga. — Nacionalinė 
Bažnyčių taryba pasisakė 
įsitraukti kovon prieš viso
kias pasaulyje siaučiančias 
ligas.

nas po kito pasitraukia iš 
gyvenimo, apraudoti savo 
artimųjų, palydėti į amžino
jo poilsio vietą. Gal kai kam 
bus įdomu, jei porą žodžių 
parašysiu apie vienos bu
vusios ročesterietės pasku
tinę kelionę čia, gimtinėje.

Mano turimomis žiniomis 
dar nemaža senesniųjų 
tuvių išeivių, gyvenančių/Ro- 

neseniąi ją 

 

gerai atsiminė. Tai buvo 
Braknys, Žemys, Krygeris, 
Dirsė, Mocejūnai. Šlopelis 
Feliksas ir kiti. Dabar gal 
dažno iš jų jau nebėra gy
vųjų tarpe. Negailestingas 
gyvenimo dėsnys išvaro vi
sus, pasitraukusius į senat
vės poilsį, visiškam amžina
jam atilsiui.

Emilija Vėželytė atvyko į 
Rochester, N. Y., 1914 me
tu vasara iš buvusio Žas- 

t >. •

lių valsčiaus Kaišiadorių 
apskrityje, iš Pūriškių kai
mo. Jai tebuvo tik penkio
lika metų. Gimusi 1898 m., 
ii greit tapo visiška naš
laitė. Augo dūminėje gry
čioje be kamino, su moline 
asla vietoj grindų, su mažy
čiais langiukais. Sulaukusi 
aštuoneriu metų, ėjo per 
svetimus žmones piemenau
dama. Nebuvo kas ją lei
džia i mokvklą, pamoko raš
to. Tada dažnam iš kaimo 
vaikų netekdavo peržengti 
mokyklos slenksčio.

Bet į Rochester}, N. Y., 
anksčiau atvyko jos brolis 
Aleksas Vėželis ir dirbo 
stiklo fabrike pūtėju. Jis ir 
atsikvietė Emiliją pas save, 
kur ji ėjo per lietuvių bu
tus, plaudama grindis, skalb
dama jų baltinius. Taip ji 
išmokėjo broliui skolą už 
laivakortę. Paskui ėmė dirb
ti Narkevičiaus siuvykloje. 
Darbo diena buvo nuo 9 va
landos ryto iki 6 valandos 
vakaro.

1917 metais prieš adven
tą, susipažinusi su tokiu 
pat bemoksliu lietuviu išei
viu, paprastu darbininku 
baldų fabrike, atšventė savo 
vestuves išnuomotoje salė
je. Pamergiais ir pajau
niais buvo iš to pat krašto 
ką tik atvykę lietuviai: bro
lis Vėželis, Levickaitė, Ra
gauskas, Indilas, Musteikis 
ir kiti. Graudžiai verkė 
smuikas, grodamas lietuviš
kas melodijas. Klarnetu jam 
gražiai pritarė Gudas iš 
Piūklų kaimo. Vaišėse da
lyvavo apie 30 žmonių. Šliū- 
bą davė šv. Jurgio bažny
čioje kunigas Kasakaitis.

Ketverius metus ji išgyve
no Shilling Streete dviaukš
čiame name, kur nuomojo 
keturių kambarių butą.
1921 metais, pasiilgusi tė

vų žemės, svetimame krašte 
nemokėdama kalbos, pasi
klausiusi į Rochester}, N. Y., 
atvažiavusio dr. Jono Ba
sanavičiaus paskaitų, kurio
se jis ragino lietuvius grįž
ti į savo tėvų žemę, Emilija 
su visa šeima parsirado į 
vyro tėviškę, j buvusį Šimo
nių valsčių Panevėžio ap
skrity ie, į Kinderių kaimą. 
Čia už atsivežtas santaupas 
jie įsigijo 16 hektarų tuš
čią sklypą žemės (40 akrų) 
ir, pasistatę trobesius, ėmė 
ūkininkauti.

Gimdė aštuonis vaikus 
kaimo gryčioje, be akuše
rės, padedama bemokslės 
“bobutės,” nes valstiečiams 
medicinos pagalba tada bu
vo neprieinama. Dviejų vai
kų neišsaugojusi, likusius 
šešis užaugino sveikus ir 
tvirtus. ,

Paskutiniais i a i s metais 
jos gyvenimas palengvėjo. 
Į visus kaimo namus, ku
riuose anksčiau švietė tik 
spinksules, o vėliau žibalinės 
lempos, dabar atėjo elektra.

kelią kolūkio automašino
je penkis kilometrus plentu 
prieš spiginantį vėją. Gedu
lo melodijomis ją lydėjo ar
ti šimto jos artimųjų ir 
kaimynų. Gaudžias varpas, 
nustelbdamas šiurpų plikų 
medžių gaudesį, pasitiko 
ją ties kapinių vartais, lyg 
šauksmas dar padelsti, su
lėtinti žingsnį, neskubėti į 
ten, iš kur nebegrįžtama.

Paguldėme ios k a r s t ą 
greta jos gyvenimo bendra
žygio ir palydovo, šalia jos

Už aktyvų dalyvavimą 
revoliuciniame judėjime ir 
visuomeninę - politinę veik
lą, ryšium su gimimo še
šiasdešimtosiomis metinė
mis Lietuvos TSR nusipel
niusi meno veikėja Michali
na Meškauskienė apdova-

not:
čiai
diuiho garbės raštu.

Lietuvos TSR Aukš- 
siosios Tarybos Prezi-

Visur atsirado r adi j as. | Vyro Kazimiero, kuris ją
Daug kur aplink paprastos 
moterėlės jau žiūrėjo lietu
viškas televizijos programas, 
lietuviškus filmus, žmonės 
įsigijo skalbimo mašinas, 
dujines krosneles. Į namus, 
kuriuose anksčiau niekas 
nemokėjo skaityti, ėmė at
eiti spalvoti populiarūs žur
nalai, savaitraščiai ir dien
raščiai.

Emiliją anūkai ėmė mo
kyti rašto, nors sugrubusiai 
rankai sunku buvo vedžioti 
raides. Prisiklausiusi radi
jo ir televizijos laidų, kad ir 
visą gyvenimą išbuvusi be
raštė, ji mokėjo pakalbėti ir 
apie pasaulio įvykius, apie 
politiką, apie ide o 1 o g i n ę 
kovą, vykstančią mūsų die
nomis.

Sėkmingai i š o p e r a v us 
skrandžio tumorą, ji ilgai 
nepasidavė ligai, dar kele
rius metus vis pakildavo iš 
patalo, gavusi donorų krau
jo, vis atsigaudavo, džiau
gėsi vaikais, džiaugėsi vie
nuolika savo anūkų, kuriems 
dabar laisvas kelias į moks
lą.

Artėjančią mirtį ji pasi
tiko kaip neišvengiamą bū
tinybę. Ji jautė, kad nu
gyveno vertingą gyvenimą, 
kad antroji jos dalis—vai
kai ir vaiku vaikai — to
liau pratęs ją, kad juose ji 
gyvens amžinai, kad jie to
liau neš lyg estafetę jos 
perduotą gyvybės ugnį. Ji 
suprato, kad jos vargas ir 
kančios nebuvo beprasmės, 
kad jos ištvermė ir kant
rybė susilaukė atpildo vai
kuose. Jos pasiaukojimas, 
jos meilė, kiekvienas jos pa
sakytas geras žodis giliai 
smigo i vaikų sąmonę, veikė 
juos, formavo jų būda, darė 
juos žmonėmis, įsikūnijo 
juose. Visa tai nedingo, ne
išnyko. Visa tai kaip uola 
įsitvirtino gyvenime ir, ne
tiesioginiu būdu persipynę 
su kitomis įtakomis, persi
duos iš kartos i kartą. Ir 
jos atminimas liko ne tik 
vaikuose — jis persidavė ir 
kitiems giminėms, kitiems 
artimiesiems, aplinkiniams, 
kaimynams. Visus juos ji 
taip pat veikė savo pavyz
džiu, savo meile, savo atsi
davimu, troškimu padėti. Ir 
tai tikrasis jos nemirtingu
mas, kurį Emilija jautė ne
sąmoningai ir kuris jai tei
kė stiprybės ir ištvermės, 
pasiaukoti.

Mirė ji Šių metų vasa
rio mėnesio 15 • dieną, su
važiavus beveik visiems jos 
vaikams. Nors ir aukštoje 
seklyčioje pašarvotas, jos 
karstas buvo drapiruotas 
liaudies meno audi n i a i s, 
apstatytas gyvomis gėlėmis 
ir vainikais su užrašais nuo 
amžinai dėkingų jos dukte
rų ir sūnų. Šaltą, žvarbią 
žiemos dieną, j os karstas, 
papuoštas iš visų pusių 
aukštomis eglaitėmis, ap
dangstytas dukterų austo
mis lovatiesėmis, skynėsi sumažėjo 21 procentu.

rūpestingai globojo ir sau
gojo, bet, deja, pasitraukė 
nuo jos jau prieš ‘dešimtį 
metų.,

Nors ją prislėgė speigo 
sukaustytos žemės grums
tai, bet po mėnesio, kito, 
kaitrios saulės paliesti, iš
tirps storiausi sniego klo
dai, šilima praskės sukrau
tus medžių pumpurus, jie 
apsipils tankiais lapais ir 
ims ošti Tau, Brangioji Mo
tina.

Parskrido giesmininkai 
paukščiai ims sk a r d e n t i 
Tau savo giesmes. Kruopš
čios mano seserų, o tavo 
dukterų ir marčių rankos 
pasodins 4nt Tavo kapo 
skaisčių gėlių, kurios kar
tos ir primins mums, lan
kantiems Tavo kana bvlo- 
tus Tavo žodžius, išmintin
gus Tavo pamokymus, at
spindės mums tvra Tavo 
siela, o Tavo vardas, iškal
tas tvirtame marmure ir 
nenasiduodas laiko ker
pėms. simbolizuos Tavo sie
los gyvenimą per pasauli 
bežengiančiuose gyvuosiuo
se Tavo vaikuose, vaikų 
vaikuose ir artimuosiuose.

Tebūnie Tau lengva Ši
monių žemelė, priglaudusi 
Tave, o Brangioji Motina, 
no ilgos, pasiaukojančios 
gyvenimo kelionės amžina
jam poilsiui.

J. Subatavičius 
Šimonys,
1967 m. vasario 18 d.

Michalina Meškauskiene

visas
reiš-

Liūdesio valandoje 
“Laisvės” kolektyvas 
kia nuoširdžią užuojautą 
mielam mūsų bendradar
biui J. Subatavičiui netekus 
brangios motinos; užuojau
tą reiškiame ir visiems ki
tiems velionės artimiesiems. 
O' Emilijai Subatavičienei- 
Vėželytei, buvusiai ročeste- 
rietei, tariame: tebūva Tau 
lengva p’imtoio krašto že
mė! —“Laisvės” Redakcija.

Kairieji panaikintų 
atominius ginklus

Paryžius. — Kairiųjų par
tijų frontas pareiškė, kad 
jiems laimėjus parlamenti
nius rinkimus kovo 5 ir 12 
dienomis bus suj a i k v t a s 
atominiu ginklų ruošimas, 
kurį dabai” energingai vys
to prez. de Golis.

Buvęs premjeras Mendes- 
France, dabar vadovaująs 
kairiųjų frontui, nurodo, 
kad branduo 1-i n i ų ginklų 
vystymas veda Prancūziją 
į finansinę krizę, sunaudo
damas gerą dalį penkių bi
lijonu doleriu metinio mili- 
tarinio biudžeto.

Detroitas. — Automobilių 
pardavimas vasario mėnesį

Keturi dešimtmečiai Ko
munistų partijos eilėse. Aš- 
tuoneri metai 
Lietuvos kalėjimuose, 
grindis. '___ ____
keli 
Par 
kati 
jos 
žan

smetoninės
• Po-.

Toks komunistės 
as buržuaziniais metais, 
tijos pavedimu M. Meš- 
įskienė dirbo inteligenti- 
tarpe, daug padėjo pu
riesiems menininkams. 

Atkūrus Tarybų valdžią,
Meškauskienė buvo iš- 

o 
au — į Lietuvos TSR

M. 
rinkta į Liaudies seimą, 
vėli
Aukščiausiąją Tarybą. Ji 
dirbo įvairiuose respublikos 
centrini u o s e 
spa 
joje. Rašytojas A. Gudaitis- 
Gtųevičius jubiliatę pavadi
no 
tūr

organuose, 
udo j e, kinematografi-

“partijos Įgaliotine kul- 
niam frontui”.

Miami Fla
Pas mus dabar sezono ! C 

įkarštis: daug turistų, daug čiai 
įvykių, tačiau dėl stokos lai- gyv 
ko ir smulkmeniškų žinelių, sim 
tik trumpai šį tą pranešiu.

Pirmiausia, tai kad Mia- sų 
mio Aido choras ir LLD niu 
kuopa surengė Lietuvių So-lJur 
cialiame Klube vasario 22 į bų 
d. puikų koncertą. Pasek
mės buvo geros; Progi4imą! 
atliko choras, ir solistės B. 
Ramoškaitė — lietu viską: 
lakštingala — ir Mae Gab
rėnas, kuri kas kartą vis 
geriau ir geriau padai
nuoja. (Gamta suteikė Mae 
Gabrėnas gražų balselį, tik 
jį dar, reikia gerokai pala
vinti.) Toliau gražiai su
dainavo duetas Mrs. Martin 
ir Mrs. Mikitienė ir Aido 
choro mokytojas B. Nekra
šą. Jis, pats sau akompa
nuodamas, vykusiai sudai
navo porą gabalų.

pas

leros kloties, mieli sve- 
! Mes, likę čia, kad ir 
enimo saulėleidyje,lauk- 
e taikingesnio rytojaus 
;aulio. Lauksime ir vėl jū- 
apsilankymo draugiškes
ne sant y k i u o s e tarp

Sąjungos.
Bevardis

D-rui A. Petrikai 
paskirta premija

Lietuvos “žinijos” Drau
gijos Vilniuje leidži amo 
mėnesinio žurnalo “Moks- 

ir gyvenimas” redakcija 
.ii A. Petrikai praneša,

kad jam, kartu su kitais, 
praeitais metais žurnale 
^ausdintus straipsni u s 

žurnalo

las

Šia proga noriu suminėti 
■ kitą lietuvi chorvedį — tūlą 
Stevens. Jis moko bėglius 
kubiečius lietuviškai dai
nuoti. Jis dainuoja už rie
bius atlyginimus Lithuani
an American Citizens klu
be. Kai kurie net ir iš mū
sų klubiečių džiaugiasi, kad 
kubiečiai labai gražiai lie
tuviškai dainuoja.

Geros ir jiems kloties. Me
no dirva labai plati. Užteks 
jos visiems.

Kitą svarbią staigmeną 
turėjome, tai kad pas mus 
lankėsi labai malonūs sve
čiai — Vytautas ir Marytė 
Zenkevičiai, apie kuriuos 
dažnai rašoma “Laisvėje.” 
Apie savaitę jie čia pavie
šėjo. Vasaros mėnesi pasi
maudė jūroje, pasidžiaugė 
egzotiška Floridos gamta ir 
Vytautas pečius ir nosį sau
le apsidegino. Jie buvo la
bai sužavėti mūsų lieknalie- 
menėmis palmėmis, pas mus 
vasario mėnesi žydinčiais 
gėlynais ir Floridos pakran
tėmis tvvuliuojančiu Atlan
to ,vandenynu. 0

Jie susitiko čia daug sa
vo tautiečių, kurių širdyse 
rusena dar šiltesnė meilė 
mūsų tautos sūnui negu 
Floridos saulutė.

Dėl stokos laiko Vytautas 
negalėjo pasimatyti su vi
sais Miamio lietuviais.

Vasario 28 d. Vytautas ir 
Marytė aerodrome atsisvei
kino su būriu lietuvių, sė
do į plieninį paukštį ir pa
sinėrė žydroje Floridos dan
gaus mėlynėje. Jie skrido 
į šiaurryčius.

u z 
išs) 
paskirta premija, 
redakcijos narys K. Sidera- 
vičius rašo:
“Didžiai gerbiamas Dakta- 
re!

Turiu pranešti malonią 
nati 
jos* 
mij 
gyvenimo 
kur 
paž 
196

jieną. Lietuvos “Žini- 
draugija paskyrė pre- 

as dvylikai “Mokslo ir 
” bendradarbių, 

ių straipsniai buvo pri- 
inti geriausiais žurnale 
6 metais. Tarpe premi

juotų už geriausius origi
ns mokslo populiarini- 
straipsnius yra ir jūsų 

ardė. Jums paskirta 100 
lių premija.

Jūsų straipsnį apie mor
monus numatome spausdin- 

M. ir g.” 4 ar 5 num.
dideliu idomumu skai

čiau Jūsų įspūdžius apie 
viešnagę Lietuvoje. Jie bu
vo i turiningi, nesikartoio su 
kitu skelbtais įspūdžiais. 
Mūsų redakcijos darbuoto
jams malonu buvo skaityti 

Ddėl. kad Jūs buvote mū
sų svečias.”

“Mokslas ir gyvenimas” 
100.000 skaitytojų — 

populiariausias lietuvių

nali 
mo 
pa v; 
ruh

ti “

•ir t

turi 
tai 
mokslinis žurnalas.

Bi urnoje eina pasitarimai 
įangūnas. — Bu r m o s 
,inėn atvyko Šiau rėš 
mamo diplomatinė misi-

sosfį
Vie
ja. Dabar ten eina pasitari
mai 
gen

su Jungtinių Tautų 
sekr. U Than tu.

Selassie su Podgornu
Maskva. — Etiopijos im

peratorius Haile Selassie 
tarėsi su Tarybų Sąjungos 
prezidentu Podgo r n u ir 
abu 
kar

pasisakė už Vietnamo 
b baigimą.
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Antradienis, kovo (Mareli) 7, 1967

K. Petiikienč

Krjipskajos vaidmuo Lenino gyvenime
Apie naują mokslininkę Laimą Griciūtę

inano nuopelnas,
Nadežda Krupskaja gimė centruose sekmadienių mo- 

1869 m., Peterburge, dabar
tiniame Leningrade, kari-_____  _ ___ , tūkstantis darbininku. Ten 
ninko šeimoje. Iš pat jau- i mokė 50. mokytojų. Moky- 

skriaudas, panieką vargs- ’ nieko nemokėjo. Sumokė- 
tančiajai liaudžiai. Jos tė- davo tiktai kelionės lėšas, 
vas jaunose dienose pasiliko i Krupskaja dirbo tose mo- 
našlaiciu. Vėliau jis buvo kyklose penkerius metus, 
išauklėtas karo mokyklo- j Kaip ji pareiškė: “Tenjiu- 
je—ją baigė karininku. Tar-' vo revoliucinio j u d ė j i m p 
nykai buvo išsiųstas j Lęn- kalvės.”
kiją—maginti nepaklusnių į Kartą atsilankęs valdžios 
Cd i c cildzicX inspektorius pagyrė susirin-

Baigęs tarnybą, jis įstojo) kusius už gerą mokymąsi, 
į junidinę akademiją, vėliau Klasė tuoj buvo uždaryta 
išsirūpino apskrities virsi- i už peržengimą nustatytos 
ninko vietą Lenkijoje. Kaip ribos, 
sąžiningas žmogus, pirmu-) 
čiausiai jis ėmėsi sutvarky- i 
ti valdininku sauvahavima: 
pašalino pogromus, kyšinin- 
kystę, pašalino kitas niek- 
šystes, įsteigė ligoninę. Už
tat tuoj užsipelnė kitų val
dininkų ir žandarų neapy
kantą. Paduota prieš jį 22 
skunda: * kalba lenkiškai, 
šoka m a z u r k ą, nelanko 
cerkvės ir jianašūs kiti nu
sikaltimai.

Kol byla buvo išspręsta, 
kaltinamasis neturėjo teisės 
užimti tarnybos. Byla tęsėsi 
10 rpetų. Tėvas laimėjo, bet 
jau buvo prieš pat jo mirtį.

Motina taip jiat buvo naš
laitė ; išauklėta insti t u t e , 
dirbo guvernante.

Tėvas, netekęs tarnybos, 
vertėsi visokiais užsiėmi
mais: dirbo dvaruose, įmo
nės vedėju, bylų vedimu ir 
kitkuo. Tėvu namus daž- t nai lankydavo revoliuciniai 
nusistatę asmenys. Del at
sargos, mergaitę tėvai, iš
siųsdavo kur tai, bet ji nu
girsdavo, kai ką. Kita, tėvui 
dirbant dvaruose, mergaite 
mate skirtumą tarp ponų ir 
kumečių gyvenimo. Kaip 
įmonės vedėjas, tėvas pasa
kodavo, kokius pelnus darb
daviai kraudavosi, kuomet 
atlyginimo vos skurdžiam 
gyvenimui užteko,

Dėl darbo, tėvams dažnai 
reikėdavo kraustytis. Tėvas 
mirė, kada Nadežda buvo 
14 metų amžiaus.

Krupskaja buvo gabi mer- 
ą mokė motina. Bū
ti metų amžiaus, ji

Krupskajos motina. Sibire!
mi dienų Krupskaja matė) tojams už jų triūsą valdžia Krupskaja ištekėjo už Le-

niuo, ir buvo jo sekretore, i
Sibire gyvenant juodu! 

daug skaitė, studijavo sve- į 
timas kalbas. Aplinkiniais i 
keliais jie palaikė ryši su r 
judėjimu šalyje. Leninas gi-Į 
liai analizavo Marksą, gili
nosi į filosofiją. Reikalinga 
medžiaga jį aprūpino sesuo, 
gyvenusi Peterburge, ii* li-

Kad savo pažįstamus 
giu. atpratinti rūkyti, 
džiausiąs troškimas - 
naikinti viso pasaulio eiga-Į jų vystymąsi ir t. t. 
rus, cigaretes, pagydyti nuo: 
jų pypkerius, susiurbti iš, 
oro nuodingas medžiagas.;
Bet šito padaryti negaliu, Zuų-aįus 
taigi ir nuopelnų žmonijai, 

i neturiu.
juokiasi,

, Liaunos rankos kumšte
liu Laima paremia purią 

Pilkos akys lėtai

kie organo pakitimai duo
da sąlygas atsirasti vėži- 

Di-;nėms ląstelėms, kokios me- galvą, 
su-'džiagos stiprina ir stabdo nuslysta kolbomis, bonkutė-

J 1 ! mis, pincetais, preparatais
j Į užkrautomis laboratorijos 
2 i spintomis. Tur būt, kartais 

skaudu, kad mokslininko 
darbe taip lėtai atsiranda 
bent kiek apčiuopiama nau-

Įprasta, kad, žengdami Į 
naujus metus, žmonės nu- 

! žvelgia metų darbus, jv re-

dama 
įstojo į gimnaziją. Svajojo 
dirbti mokytoja. Baigus 
gimnaziją, niekap negalėjo 
rasti darbo. Tuo metu, ca- 
rienės patvarkymu, moterų 
nepriėmė į universitetą, nei 
į jokias aukštas mokyklas. 
Buvo uždaryti moterų me
dicinos, akušerijos ir aukš
tieji kursai. Krupskaja mo
kėsi pati.

Pagaliau, Peterburge bu
vo atidaryti moterims aukš
tieji kursai, 
įstojo. Greit patyrė, kad ten 
mokomi labai nuo gyveni
mo nutolę dalykai.

Kartą Krupskaja pateko į 
revoliucinių studentų rate
lį. Ten ji išmoko spręsti ak
tualius gyvenimo klausimus. 
Metė kursus. Per trejus me
tus ji studijavo studentų 
rateliuose. Studentų ryšius 
su darbininkais p o 1 i c i j a 
stropiai saugojo. Kada stu
dentai eidavo į darbininkų 
gyvenamus 
persi rengdavo darb i n i a i s 
drabužiais, per kiemus slap
čiomis pasiekdavo susitartą 
vietą.

Krupskaja siekėsi veikti 
darbininkų eilėse. Pramonės 
centruose, pašalinimui be- 
raštingumo, supažindinimui 
su aritmetika, geografija, 
valdžia leido steigti sekma
dienių mokyklas. Vienu tar
pu Peterburgo pramonės

į kuriuos ji

kvartalus, jie

Apie kalbas
Mokslininkai sako, kad

vartoja šimtai milijoĮnas 
žmonių, o kitas—tik šimtai^
Tarybų Sąjungos Tolimuo
siuose Rytuose rado uiedų 

telę, kurios tuo metu bu- 
tik 49 žmonės.
Vienos kalbos turtingos, 

apie 100,000 žodžių, ki

tau 
vo

tu r 
tos4—tik kelis šimtus.I --O aš,—pasakoja L. Gri-jda, kuria jau galima rem- 

ciūtė,—praėjusiais, 1966-ai-, tis praktikoje. Štai statybi- 
sisuko nuo rinito at- siais, metais suvedžiau nejninkas pridėjo, plytą prie 

Štai, ir kalbėk su vienerių, bet beveik penkio-! plytos
“nerimta” m o k s 1 ų likos metų darbo rezulta- kiekvienam gali parodyti. 

Aus, nusiskyniau išsirpintas o kaip parodyti, kiek lai- 
uogeles. Rugsėjo 30 dieną i ko, 

j. apgyniau disertaciją, i
Pakalbėkime mudvi apie' kurią man suteiktas' medi- 

mano mėgstamu

I sakymo 
' tokia

susisiekimaš buvo
Vokie-

Jaiičiu, ji norėtų pasui

afbos atsirado, nes žmo- 
turėjo perduoti vieni

ems savo jausmus ir pa-
nes

ir namas gatavas, I kiti
geidavimus. Aišku, kad ran
komis, galvos pakreipimais 
nek

stoginis 
sunkus,✓ reikėjo perInspektorius matė,

d#***

kam ir Čechovą arba apie 
naujus kino filmus. Va, su 
broliu, kino operatoriumi, 
kuri pastaruoju metu visi 

! labai gi ria, — mes visada 
kino problemas sprendžia
me; su tėvu, jis, beje, ra
šytojas, po literatūros pus
lapius braidome. O mano į 

; darbas toks sudėtingas ir 
i specifinis, kad apie ii tik su
. kolegomis i 
j kalbėti,

Iš tiesu, 
'.šakoti apie

Nadežda Krupskaja
V* ' 

kad mokiniai skaičiuoja rasti patikimą asmenį,' kad
aukštąją aritmetiką, kuo
met buvo leista tik pradinė.

Krupskaja savo atsimini
muose pažymi tokį įvykį: 
Kartą į klasę atėjo nusigė
ręs berniukas. Kiemo sar
gas norėjo jį pašalinti. Su-

nervų, ištvermes pa- 
nž ’ reikalauja kiekvienas eks- 

• perimentas, kiekvienas ne- 
cinos mokslų daktares var- ilgas sakinys, užrašytas 
das. Be abejo, tai vienas I disertacijoje, moksliniame 

pranešime? Kuo daugiau 
žinių, bandymais patikrin
tų, tuo labiau norisi d ai r žmclnių kalbos atsirado iš

didžiausių įvykių mano gy
venime. Jaučiu turinti teise

Štai be galo svarbus vėžio

su n 
jie 
to : 
neg

bai daug ką galima “pa- 
yti.”
eligija sako, kad dievas 
aišė žmonių kalbas, kad 
negalėtų pastatyti bokš- 
ki dangaus. Bet tai tik 
udri pasaka. Skirtingos

kad jie skirtinguose že- 
plotuose gyveno, netu- 

i, neturėjo 
ių dienų kultūros. O

Turi ta teise Laima Gri ~ . . .
ciūtė. Jos4"disertaciją moks- ■ P»vel d i m u m o klausimas, yejo susisiekimo 

T" • V • • J • • 1 1 « 1 t Z-l 1 I T 1 1 Hi Jam pasiryžusi artimiau-i
* sius darbo metus skirti ir i
■ mokslu daktarė L. Gricių-j 
I *■ .

1962' 
tarp- —Kada bus galutinė pei

liniukų sluoksniai labai ge
rai įvertino/ Jau ir anks
čiau ji ga/rsėjo kaip 
spektyvi mokslininkė. 
me tai s a š tu n ta j am e
tautiniame priešvėžiniame
kongrese Maskvoje jaunos jį, _ šito niekas negali 

Laimos Gricių-. mokslininkes pranešimas tiksliai pasakyti. Bet kiek-' 
kuriam ji jau susilaukė didelio susidomė-: vieneri metai atneša vis 
metų, išgarsė 

mediku. '___
“įėjimo. 1965 metais jos ban- 

Plau-; dymų duomenis ir apibend-dama tarp
olų navikai, plaučių vėžys.j Dnimus. nagrinėjo pasaulio 

i Tai Viena didžiausių medi- 
' cinos .problemų visame pa- 
į šaulyje. Ši baisi liga, prieš 
įkuria, žmonija dar neturi

jo vardu pasiųstų laišką ar klausimu

Arčiau riibcžiaus
Pasiba ig'us ištrėm i m ųi 

Leninas ir Krupskaja apši 
gyveno Munichę. Pasirūpi-1 
no fiktyvi Bulgari jos pilie-j 

I čio pasportą kaip Dr. Yor-i 
danov ir Maricia. Leninas! ... 
redagavo “Iskrą.” LMkrnš- i ^henada nepakelta,

tarpe. Pamokoms pasibai
gus, girtuoklėlis davė mo
kytojai rublį, kad nupirktų' 
jam knygelę. Grąžos atsisa-1 . v. . T> ..
kč, lieps nupirkti ką dau- i v<> siunčiamas j Kusi ją. Re
giau. “Visviena likusius pi- j voliueine propaganda ėjo 
nigus pragersiu,” pareiškė! C1 '•YRd
.. 1 o dmavijos uostus.

M * *

Berniukas atidžiai mokė
si. Daugiau girtas nepasi
rodė.

1893 m. gruodžio mėnesį

Jūreiviai 
buvo geriausi kontrabandi
ninkai. .

1905 m. Leninas slapčio
mis persikėlė į Peterburgą.

■

mokslininkai-onkologai, su
si rinkę į tarptautinę kon-

—Praėjusiais metais skai
čiau pranešimą Japonijoje 
įvykusiame devintame tarp
tautiniame priešvėžiniame 
kongrese. Tiesioginis bend
ravimas su garsiais pasali

į randa. Daug nusivylimų ir 
nesėkmių, beribes kantrv-

■ bes ir pasišventimo reika-
: Jauja is šios sinties moksli-. ]j0 mokslininkais skatina 
ninku jų kasdieninis tiria-?

nau jų laimėjimų. Aš visa! 
širdimi tikiu, kad naujai
siais metais m ū s u darbas 
duos žmonijai d a u g’ dau-; 
giau gerų vaisių. Tikiu ir 
dirbu.

Apie Pisos bokštą
'isi kultūriški žmonės ži- 

kad Pisos mieste, Ita- 
_e, yra pakrypęs Pisos 

is, angliškai vadina- 
Tower of Pisa.”

as gi jis yra? Tai prieš 
s šimtus metų pastaty- 
arpinė. Bokštą pradėjo 
yti 1174 m. ir baigė tik 

1350 metais. Jis yra aštuo- 
179 pėdų

no,

; m as 
K 

šeši

m u auk
aukščio.

Jd sienos pastatytos iš 
balto marmuro ir yra po 13

į storio. Dabar bokšto 
ūnė pakrypus beveik 17 
į j šalį’lyginant su apa- 

Yra pavojaus, kad ji| 
nuvirsti. Daromi plaj 
jam išgelbėti. PiscS

Iš Lietuvos
Jubiliejiniais metais

Šiaulių pramonės darbuo
tojai pasiryžo antrųjų penk
mečio metų planą įvykdyti 
iki gruodžio 27 dienos. Vir- 

‘ šum užduoties bus paga
minta 3500 kubinių metrų 
gelžbetoninių konstrukcijų, I . - - 
1200 variklių mopedams, .. 
500 dviračių, 300 televizorių, i no<- 
6000 viršutinio trikotažo i 
dirbinių

gali 
na i 
miestas dabar turi 60,000 
gyventojų, seniau turėjo 
apie

kūrybinę mintį, padeda ieš
koti naujų kelių, naujų 
sprendimų. ■ i

—Gera vis tik namuose, I f— prideda mokslininkė,. Ji 
apie

i savo bendradarbius, bičiu
lius, kurie vienas kitam pa
deda, vienas kitą papildo. 
Mokslininkai- g ydytojai K. 
Ambrozaitis, M. Šneideris, 
S. Stukonienė,. A. Jackevi
čius, A. Telyčėnas d i r b a 
ypatingai sudėtingoje plau-

i čių vėžio diagnostikos sri- 
I tyje, kiti sintetina chemi- 

L. Gri-inius preparatus, tikrina 
apgynė! juos bandymuose. Kai ku- 

medicinos mokslų kandida-, pie jų daug žadantys, 
to disertaciją “Eksperimen-' 
tiniai plaučių navikai.” Ta-; 
čiau tai tebuvo t i k r o j o! 
mokslinio darbo pradžia, i 
Kuo toliau, t u o labiau ji 
skverbiasi į pasirinktąją 
mokslo sritį. Metu metus 
skiria eksperimentams su 
gyvulėliais ir nagrinėja, ko-

150,000.nesėkmes manus
-pa-Į 

sakoja Laima Griciūte. —■ 
Gal būt, todėl, kad turėjau ; , , . . . . .• i . ii- i • ; labai šiltai pasakoja puikius mokytojus, kurie) 1 J
vadovavo mano moksliniam i 
darbui ir kartu formavo ■ 
charakterį. Su giliausiu 
dėkingumu visada minėsiu 
vilnietį profesorių V. Gir
dzijauską, Leningrado On-j 
kologinio instituto prof e-;
šorių L. šabadą ir 
rova.

Jų vadovaujama, 
ciūtė 1955 metais

MUILAS
i ♦ *2

’ Muilas yra jau apie 2,000 
i amžiaus. Jį jau gami- 
egiptiečiai ir romiečiai.

įtik prieš šimtą metų pradė- 
gaminti fabrikuose. 

EČIAI ; Pirn|iiau patys žmonės ga- 
avosi.

i jo ji
GARBES KOLŪ
Kaišiadorių rajono °švy- 

tūrio” kolūkyje septyniems; 
akty viausiems pens i n i n- 
kams suteiktas garbė? kolū-| 
kiečio vardas. Ju tarpe-— ■ 'L X C'1 V devintą dešimtį įpusėjusiam! -y j 
Jonui Visockui, septynias: 
dešimtmetei Kotrinai Dru-

—Nesijaučiame esą silp-. lienei.
t

Kolūkinės gamybos vete- ■ 
ranai gauna teisę nemoka
mai naudotis kolūkio tei
kiamomis buitinėmis p a- 
slaugomis — transportu, 
elektros energija, kuru.

TEISMO “JURE”
Jungtinių Valstijų teis

imuose būna prisaikintųjų 
“i,,,.y” — spren- 

s asmens apkaltinim 
” į JAV persikėlė 

ijos, kur tokia teisti 
<a prasidėjo 1166 m.

mis dienomis vėliau. Peter
burge Leninas niekur nesi
rodė. Pasitarimai būdavo 
labai apriboti. Leninas rašė 
atsiaukimus, gamino Dū
mos atstovams kalbas. Ne
žiūrint kaip atsargiai buvo 
veikiama,, i bolševiku eiles 
vis įsibriaudavo provokato
rių. Dūmos atstovas Donat, 
praklausęs Peterburgo bol-

_kų ratelyje, skaitė Le
nino parašytas kalbas—bu-. 
vo provokatorius.

Reikėjo Leninui slėptis 
užsienyje. Išvyko į Suomi
ją. Kas antrą dieną, skara 
apsigaubus, Krupskaja vyk
davo į Peterburgą. Dažnai 
sugrįžus vėlai vakare ras
davo Leniną labai susijau
dinusį. Vietoj klausinėti 
priežasties, ji pradėdavo pa-; 
šakoti jam savo patyrimus. į 
Be susitikimų su veikėjais, I

nas. Darbininkų judėjimas 
žymiai pagyvėjo. Krupska
ja pirmą kartą susitiko su 
Leninu.

Blynų sueigos
Leninui atvykus, veikė

jams tekdavo dažniau pasi
tarti. Dėl atsargos, pasita
rimai būdavo “blynų suei
gomis.” Krupskaja, dirbda-^ 
ma darbininkų r 
turėjo gerą patyrimą apie 
ten esamas darbo7 ir .gyveni
mo sąlygas. Apie padėtį ji 
daug pasakodavo Leninui. 
Darbo įmonėse pradėjo daž
niau pasirodyti lapeliai, bro
šiūros. Rengtasi streikui. 
Planuota slapčiomis išleisti 
žurnalą. Kada žurnalas bu-l 
vo apruoštas spaudai, poli
cija viską sučiupo. Suareš
tavo Leniną. Leninas nu
teistas trejiems metams j 
Sibirą.

Sustreikavo 36,000 teksti
lės audėjų. Laike streiko 
suareštavo Krupskają. Pa
aiškėjo, kad į veikėjų grupę 
buvo įsibriovęs provokato
rius. 
. Krupskają nuteisė tre
jiems metams ištrėmimui į 
Ufos guberniją, o Krups
kaja davė prašymą, kad jai 
leistų gyventi netoli nuo tos 
vietos, kur Leninas buvo iš- mobilių gamykla nuo 1932 
tremtas. Prašymas buvo pa- m. iki šių metų vasario 28 
tenkintas su išlyga, jeigu ji d. pagamino 5 milijonus aū- 
tiją, Šveicariją ir kitur su-tomobilių

:l, UlI UUdf priKI 
’ajonuose! šew

vese moterų pokalbių, kai-' 
bėdavo su kareiviais, lanky-; 
davo darbininkų gyvenamus j 
kvartalus. Ji perduodavo ’ 
Leninui Peterburgo darbo 
žmonių siekius. • ,V . X

(N ūkei ta į *5-tą psl.)

MM

nesni už kitų kraštų moks
lininkus. Tikimės, kad bend
romis jėgomis nugalėsime 
ir šitą žmonijos priešą.

Kada bus ši pergalė? 
Kiek jėgų ir darbo ji pa
reikalaus?

tvar
*

Oro milžinas
Seattle, Wash., skelbia, 
Boeing lėktuvų staty- 
<ompanija gamina lėk-^ 

“747,” kuris už ket-
mo 
tuvą 
veri d metu bus gatavas.

Jis 
lesia 
000
žmoihiu. 
toru:; po 44,000 arklių jėgos,

Turės keturis mo-

po 62o mylias per v

.$20,000,000. Serijomis 
nant bus daug pigiau.

bus oro milžinas, ga- 
> j orą pakilti su 680,-

5 milijonai automobilių .
Maskva. Gorkio aiito-

Igio, o nuo vieno spflMĮF 
alo iki kito—196 pėdSS^ 
uv’as bus 63 pėdų aukŠ-

ŠUO PLĖŠIKAS
New Yorko spauda pla

čiai rašė, kad slaugę 1 ra
cy Goodman apiplėšė šuo. 
Ji ej 
ją e.

v

*

£

Naujos Akmenės gamyklos dalis

landą. Jo liemuo bus 231] 
dos 
no g 
Lėkt 
čio.

Pirmo lėktuvo pastatymui 
išleis 
gam:

o 55-ąja gatve. P 
o žmogus su š 

Žmogus įsakė šuniui: 
ją.” Šuo puolė, pagrobė 
rankinuką, kuriame buvo 
$45, ir su žmogumi nubėgo.

J, ■
. ' t l'. ■ , 1- t;'
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Krupskajos vaidmuo Lenino gyvenime
(Tąsa iš 4-to pusi.) 

iburge pradėjo išeidinėti 
legalus laikraštis “Prole

taras.” Caro agentai jautė, 
jog kur tai netoli randasi 
Leninas. Prasidėjo Suomi
joj ablavos ant nužiūrimų
revoliucionierių. Caro agen
tai čia pasidarė tikraisiais 
šeimininkais. Leninas nu
sprendė išvykti per Berlyną 
i Šveicariją. Geležink e 1 i o 
stotyse caro sekliai visur 
budėjo. Reikėjo pasiekti ne
žymią stotį. Gavęs du pa
lydovus, nakties metu per 
pelkes ir mišką, penkis vers
tus Leninas ėjo pėsčiomis.

Vėl pogrindye
Liepos trečiąją Kerenskio 

valdžia įsake .suarcš t u o t i 
Leniną.

Per dvi dienas ėjo abla
vos surasti Leniną. Krups
kaja ii‘ jų buto šeimininkė 
nugabenta į nuovadą tardy
mui. Jeigu nebūtų įsimai
šęs sąžiningas leitenantas, 
tardytojai būtų jas ir kitus 
ten buvusius sužaloję. Iš
ėjus iš nuovados, ji daugiau 
nėjo į namus. Kartą, besi
klausant sukurstytų moterų 
pokalbio, viena pareiškė: 
“Jeigu jį nutverčiau, tuojau 
įgrūsčiau į šulinį.”

Ledui lūžus, vos visi nepri
gėrė. Tai buvo gale 1907 
m. f

Sausio 7 d. Leninas ir 
Krupskaja pasiekė Geneva, 
Šveicariją. Ten atvykus, Le
ninas pareiškė: “Jaučiu, jog 
čia atvykau būti palaidotu.” 
Su mažomis išimtimis, juo- 
Sti gyveno Šveicarijoje iki 

■,e91 7 metų kovo 27 d.
Tarp 1911-1914 m. Rusi

joje vyko didelis darbinin
kų judėjimas. 1912 m., po 
sušaudymo 270 ir sužeistų 
250 Lenos kasyklose mai- 
nierių, visoje šalyje kilo 
protestai, streikai, demonst
racijos. Leninui rūpėjo būti 
arti to judėjimo. Persikė
lė į Krokuvą. Lenkijoje re
voliucinis judėjimas buvo 
paremtas daugiau naciona
liniu pagrindu. Leninas ten 
jautėsi per daug izoliuotu, i 
Sutvarkęs naujai pasportą, 
vėl persikėlė į Peterburgą. 
Iš pradžių ten gyveno nele- 
gališkai, pas draugus. Gyve
nant su draugais, jam truk- 

ttė darbe. Nusisprendė le
galizuotis. Vos tik išsinuo

mavo butą, tuojau namą 
apspito valdžios sekliai. 
Slap čiomis vėl išsikėlė į 
Šveicariją.

Prasidėjus karu i, vė
liau nuvertus caro valdžią, 
Leninas dėjo pastangas 

•kaip nors sugrįžti j Ru
siją. Karo Štovis sudarė 

, kliūtis. Pagaliau, Šveicari
jos ir Vokietijos revoliuci
onierių pastangomis, buvo 
susitarta su Vokietijos am
basadorium Šveica rijoje, 
kad už leidimą per Vokieti
ją Rusijos revoliucionie
riams bus grąžinama toks 
pat skaičius Vokietijos iri 
^strijos karo belaisvių.

jjC1917 m. kovo 27 d. Leni- 
<Wbi buvo pranešta, kad už 

* dviejų valandų galės išvyk
ti. Grįžtantiems pasportai 
ir bagažas nebus tikrinami. 
Grupę sudarė 30 asmenų.

Suomijoje jų grupę suti
ko vietos revoliucionieriai. 
Paskubomis visi išvyko į 
Peterburgą, kur minia ka
reivių ir darbininkų juos iš
kilmingai pasitiko.

Vėliau, tokiu pat būdu, 
sugrįžo daug kitų Rusijos 
revoliucionierių.
‘ . Provizion alinė Kerens-

,valdžia Lenino bijojo ne 
au, negu buvusioji ca- 
aldžia. Visų pirma Le

ninas reikalavo baigti ka
rą. Aliantai,- su Kerenskio 
priešakyje, apie karo baigi
mą nenorėjo nė girdėti. Net 
dešinieji bolševikai stojo už 
karo tęsimą. Buržuazijai 
reikėjo kaip nors diskredi
tuoti Lenino įtaką kareivių 
tarpe. Per spaudą ir žodžiu 

4 paskelbė, būk tai Leninas 
Vokietijos. šnipas, už 

aukso jis parsidavęs 
io valdžiai. Nors tuo 

būdu sugrįžo šimtai ki- 
: 1ų revoliucionierių, bet kal

tinimas. puolė tik ant Leni
no.

Nuo pat atvykimo į Pe- 
j terburgą, Krupskaja mažai 
■ kada matėsi su Leninu: mi- 
: tingai, visokie pasitarimai, 
susitikimai su kareivių ir 
darbininkų delegac i j o m i s 
paėmė net poilsiui reikalin
gą laiką.

Liepos 15 d. Kerenskio 
valdžia uždarė bolševikų 
laikraščius, uždraudė poli
tinius mitingus, demonstra
cijas, panaujino mirties 
bausmę. Per tarpininkus 
Krupskaja gaudavo nuo Le
nino tolesnius nurodymus. 
Kiekviena valandh lėmė re
voliucijos likimą. Kornilo
vas įsiveržė į Suomiją, grė
sė užimti. Peterburgą. Bol
ševikų agitacija kareivių 
tarpe sužlugdė Kornilovo 
planus. Leninas slėpėsi Vi- 
burge. kur buvo kovingi au
sie ji darbininkai. Visomis 
jėgomis buvo Lenino ieško
ma. Pasidarė per daug pa
vojinga ten slapstytis. Suo
mijos traukinio inžinieriaus 
globoje, kaip pečkurys, už
sidėjęs parūką, nugrimuotu 
veidu, Leninas pasiekė ne
žymią Suomijos geležinkelio 
stotį. Už kelių dienų, kad 
neatkreipti seklių dėmesio, 
per pelkes ir mišką, Krups
kaja klampojo į nežymią 
geležinkelio stotį. Trauki
nys buvo pilnas kareivių. 
Tik vienas civiliškai apsi
rengęs vyriškis ten radosi. 
Kareiviai diskusavo karo ir 
revoliucijos eigą. Pasakojo, 
kaip per langą į upę jie iš
mėtė oficierius. Girdint to
kias kalbas, civiliškai apsi
rengęs vyriškis spruko iš 
traukinio pirmutinėje sto
tyje.

Rugsėjo 7 d. Leninas grį
žo į Peterburgą. Net CK 
nariai nežinojo, kur jis gy
veno. Aplinkiniais keliais 
Krupskaja ir kita moteris 
tarpininkavo su Leninu. 
Lygiai po mėnesio laiko nuo 
Lenino sugrįžimo į Peter
burgą, spalio 6 d. Viburgo 
distrikte, darbininkų klube, 
ištisą naktį Leninas su kai- 
kuriais bolševikais konferą- 
vo, minios kareivių ir dar
bininkų rinkosi, ėmė gink
lus, 'Užėmė strategines vie
tas. Gydytoja 50-čiai mote
rų davė pirmosios pagalbos 
instrukcijas. Spalio 7 d. bu
vo nuversta Kerenskio val
džia.

Tarybų valdžiai įsikūrus, 
Krupskajoj kaip Lenino 
sekretorės pareigos baigėsi. 
Leninas jai patarė koncent
ruoti energiją liaudies švie
timui. Skubiai reikėjo pa
ruošti mokykloms vadovė
lius, pertvarkyti mokymo 
metodus, išplėsti būdus ša
linimui neraštingumo.

Asmeniniame gyve n i m e 
Krupskaja buvo labai kuk
li: bet tik apsirengusi, pa
valgiusi, tai ir užteko. Kla
ra C e t k i n a apibūdino ją 
sekamai:

“Save pamiršdama, ji pa
sišventė kovai už darbinin
kų ir pavergtųjų reikalus.

Bendrieji siekiniai ją suar
tino su Leninu. Negalima 
kalbėti apie Leniną, jos ne
prisiminus; ji buvo jo deši
niąją ranka, nepavaduoja
ma draugė, geriausia jo 
minčių eksponante; ji mokėjo 
talentingai nušviesti darbi
ninkams klasių kovos reikš
mę.”

Kada buvo pasikėsinta 
ant Lenino gyvybės, Krups
kaja radosi Švietimo Komi
teto posėdyje. Posėdžiui pa
sibaigus, ji paliepė šoferiui 
pirma parvežti namo jos 
draugę, bet šoferis nepa
klausė: pirma ją parvežė. 
Norėjo subarti šoferį, bet 
įėjus vidun, sužinojo prie
žastį.

Po pasikėsinimo ant Le
nino gyvybės, jie buvo ap
gyvendinti Gorkyje, buvu- i 
šioje Maskvos gubernato- į 
riaus vasarinėje viloje, j 
Krupskaja savo reikalams J 
pasiskyrė du karnba r i u s. ■ 
Ten gyveno be jokių pre-į 
tenzijų. Kiek sustįprėjęs, 
Leninas vėl dirbo — rašė, 
tarėsi. Šalye buvo didelis

chaosas: kontrrevoliucija, 
sabotažas, militariniai puo
limai viduje ir iš užsienio, 
pairusi transportacija, sto
ka maisto, eibės visokių rei
kalų. Viskam rėmėjo suda
ryti planus, paruošti vado
vybę. Leninas t.ikeįo žmo
gumi -tyru-doru darbinin
ku.

Dabar, praslinkus dau
giau kaip 50 metų po tų di
džių įvykių, vartant istori
jos lapus, žmogus stebiesi, 
kad buvo toks asmuo, kuris 
permatė šviesią ateitį, pajė
gė išvesti liaudį į jai pri
klausomą vietą.
Dažnai, po įtempto darbo, 

Leninas pašaukdavo Krups- 
kąją iš konferencijos ar mi
tingo ir kartu eidavo pa
sivaikščioti. Kada jis būda
vo susijaudinęs, nieko ne- 
klausdavo, ji pradėdavo jam 
pasakoti savo dienos įspū
džius.

•Tokia buvo Krupskaja — 
dvideši m to j o amžiaus di
džiojo revoliucijos vado Le
nino gyvenimo draugė.

Worcester, Mass.
Lietuvos “laisvintųjų” 

kermošius
Vasario 19 d. Lietuvių 

Piliečių Klubo salėje įvyko 
Lietuvos “vaduotojų” ker
mošius. Prie šio kermo
šiaus buvo ruoštasi smar
kiai, buvę orga n i z u. o t a i 
įtraukta daug vietos drau
gijų. Worcesteris nors ne
didelis miestas, kuriame pri- 
skaitoma apie 15 tūkstančių 
lietuvių, iš kurių apie 5% 
sudaro dipukai, bet į šį tra
dicinį kermošių sut r a u k ė 

! tik virš poros šimtų klausy
tojų.

Kaip seniau, taip ir šį kar
tą nieko naujo nebuvo — 
tie patys verksmai - dejavi
mai, dantų griežimas, kaip 
atimti Lietuvą iš lietuvių ir 
kuo greičiausiai sugrąžinti 

| smetonini n k a m s ir prela
tams dvarus ir bankus, ku
rių bėgdami per beržyną į 
Berlyną negalėjo pasiimti.

Vyriausiu šio kermošiaus 
kalbėtoju buvo dr. Petras 
Vileišis.. Jis kalbėjo ug-

Frackville, Pa.
Serga Ona žiobienč

Jau trečia savaitė kai ser
ga draugė Ona Žiobiene. 
Jai padaryta didelė opera
cija. Randasi Ashland State 
Hospitalyj, Ashland, Pa.

■ Abu draugai Žiobai yra 
i progresyvaus veikimo rė- 
! mėjai ir “Laisvės” skaity- 
i tojai.

Linkime draugei Žiobienei 
! greitai susveikti ir sveikai 
. grįžti į namus. E. M.

Help Wanted Female
PART TIME HELPER 

In Luncheonette, between 11 and 2 
P. M. Daily. Good working 

conditions, lunch included.
Apply:

901 S. Delaware Ave., or call
\ DE 4-9285
\ (16-19)

riUn-Wanted Male

Vietnamas ir JAV
Nieko nuostabaus, kad 

kardinolas Spellmanas išsi
reiškė už tęsimą karo Viet
name iki pilnos pergalės, 
JAV visados žiūrėjo į In
dokiniją su baime ir tikslu, 
kad neprileisti liaudies pa
čiai tvarkytis savo šalies 
reikalus.

Kada pasirodė, jog pran
cūzams nekaip sekasi karą 
vesti, tai mūsų gerasis Dė
dė Samas tarp 1950 ir 1954 
metų supylė Prancūzijos 
imperialistų pagalbai 2 bi
lijonus 6,000,000 d o 1 e r i ų . 
Ant Ženevos sutarties tik 
nusispiovė. O kada Pran
cūzija kariavo Indokinijoj, 
tai Ngo Dinh Dieni gyve
no Prancūzijoje. Bet kada 
Prancūzija nustojo vilties! 
karą laimėti, tai Diemas 
nuvyko į Japoniją ir ten jis 
susitiko Westley Fishel, 
Kalifornijos Uni vers i t e t o 
profesoriaus asis tentą iš 
iš Los Angeles, ir jį įkalbino 
atvykti į JAV į Michigan 
State Universitetą, ką tas 
ir padarė. Atvykęs į šią ša
lį, greitai sus i pažino su 
Niujorko 'kardinolu Spell- 
manu, nes DiemasXu r ė j o 
brolį Can katalikų vysku
pą, tai Diemas ir išgyveno 
apie tris metus Spellmano 
globoje, Niudžerzes ir Niu
jorko valstijose.

O kada Ženevos konferen
cijoje Vietnamo klausimas 
buvo plačiai išdiskusuotas 
ir,nutarta sudaryti iš trijų 
neutralių valstybių komisi
ją, kad per du metus ves
tų abiejų Vietnamu Šiau
rinio ir Pietinio — reikalus, 
kad po dvejų metų praves
tų laisvus, visuotinius bal
savimus ir išrinktų vietna
miečiai sau valdžią ir kad 
būtų vienas Vietnamas, o 
ne du, tai amerikinius im
perialistus sukrėtė baimės 
liga, 'kad Ho Chi Minh bus 
išrinkta? prezidentu. Jie

tas Diemas nusiskubino na
mo, o paskui jį ir mūsų vals
tybės sėkr eterius ponas 
Dulles ir D i e m ą pasodino 
diktatoriaus kėdėn, o Žene
vos komisijai pasakė: “neš- 
dinkitės laukan.”

Diemui atsisėdus į dik
tatoriaus vietą, buvo reika
linga pagailiu, kurios mū
sų Vašingtono ponai neat-! 
sisakė. Prezidentas Eisen- į 
howeris kiek buvo abejin- ■ 
gas, nes jis nepamiršo, ko-1 
kios pasekmes buvo iš Ko-1 
rėjos karo. Bet kada parti- ■ 
zanai ėmė veikti prieš Di-i 
emo režimą, tai Dėdė Sa- Į 
mas pasiuntė tūkstančius 
karininkų lavinti karius ko
vai prieš partizanus.

Prezidentas Kenedis irgi 
abejingas. Bet kada į Bal
tuosius Rūmiisfįžengė John- 
sonas, tai viskas kitaip ap
sivertė. Ir nors po Kene
džio nužudymo Johnsonui 
teko metai laiko baigti Ke
nedžio terminą, jis vis kal
bėjo apie pasaulinę taiką. 
Net jis sakė, jei jis taps pre
zidentu, tai mūsų jaunuo
liai nebus siunčiami už 10,- 
000 mylių kariauti. Bet ka
da tapo išrinktas preziden
tu, tai jis greitai 'nusimetė 
kaukę ir parodė savo tikrą 
veidą, ka visi amerikiečiai C z C
šiandien mato.

Šie trumpi bruožai paim
ti iš brošiūros, parašytos 
Roberto Scheero, “How The 
United States Got Involved 
in Vietnam.” Tai gana įdo
mi ir svarbi brošiūra.

I. Vienužis

Atvežti napalmo aukas
Washingtonas. — Dauge

lis organizacijų ir visuome
nės -veikėjų, kovojančių 
prieš karą Vietname, reika
lauja atvežti, iš Vietnamo 
napalmo apdegintus vaikus 
ir jų motinas.

ningai, net pats ašaroda
mas. O jau ką ir sakyti apie : 
klausytojus. Gaila buvo žiū- ' 
rėti į. juos,, kai ir jų aša-' 
ros byra per skruostus sy-' 
kiu su kalbėtojo ašaromis.. 
šie verksmai tęsėsi apie tris ■ 
valandas laiko. Ir kai P. Vi- ' 
leisis užbaigė ašarojęs, pub- ■ 
likos mažai ir liko, veik vi-’ 
si. išėjo šluostydami ašaras.!

Buvo ir angliškų kalbė- į 
toj ii. Tai tie pat^, kurie i 
kasmet dalyvauja į šiuose ! 
cirkuose. Ir vis nhj/o nau
jo nepasakė, nes jie Lietu
vos nepažįsta. Geriausia 
būtų juos supažindinti su 
Lietuvos praeitimi ir dabar
timi, įteikiant jiems vėliau-1 
šią LLD knygą “Lithuania: Į 
Past and Present.” Tuomet, 
jie turėtų ką kalbėti.

Buvo ir meninė progra
ma, kurią gražiai atliko Ro
bertas Jakutis. Tik gaila, 
kad klausytojų mažai liko.

Taipgi buvo p r a v e s t a 
rinkliava Lietuvai “vaduo
ti.” Bet kadangi didžiuma 
publikoš sušigraudpęNšėjo 
prieš rinkliavą, tai mh&ii 
surinkta ir gal todėl nepa
skelbta. ■ ;\

Daug worcesterieciu klatf- 
sia, kada atvažiuos A. Bim-' 
ha j mūsų miestą. Laikau i 
garbe pranešti, kad A. Bim
ba bus pas mus balandžio 9 
d. ir duos platų pranešimą 
iš savo kelionės po Lietuvą j 
ir kitas šalis.

ALDLD 11 kuopos mene- Į 
sinis susirinkimas įvyks ko-! 
vo 13 d. Kviečiame visus i 
n a r i ti s būtinai dalyvauti. | 
Turime daug bėgančių rei
kalų aptarti:

J. Jaskevičius

Kukluksų vizardas 
įkalintas

Hattiesburg, Miss. — 
Ku-Klux klano imperialis 

• vizardas (vadovas) pakliu- 
j vo į federalinių a g entų 
rankas. Kaltinamas keturių 
civilinių kovotojų nužudy
mu.

Sam H. Bowers vadovavo 
12-ai klanų, kurie yra pir
miau areštuoti. Dabar ir jų 
vadas suimtas. Jis bus tei
siamas už keturiu žmonių ** v

MOTORCYCLE MECHANICS

Full time employment, many fringe 
benefits.

COLOSIMO’S,

CE 6-4100

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadienį, Kovo-March 
11 dieną, 2 vai. po pietų, sve
tainėje 1154 N. 4th St.

Nariai, kurie dar nepasi- 
mokėję šių metų duoklių, ma
lonėkite pasimokėti, ypatingai 
tie, kurie gaunate Draugijos 
išleistas knygas.

Dar kartą plačiau pasikal
bėsime apie pavasarinius pa
rengimus. Valdyba

(18-19)
užmušima.

I v

LĖKTUVAIS TARP 
MASKVOS IR TOKIO i •

Tarybm Sąjungos civilinio! 
orlaivyno (“Aeroflot”) par
eigūnai susitarė su Japoni

jos valdžia, kad TSRS ir Ja
ponijos lėktuvai skrajotų 
tarp Maskvos ir Tokio.

Atsta yra 4,800 mylių. 
Lėktuvai ją įveiks per 12 
valandų su apsistojimais.

IŠLEISTA SENIAI PAGEIDAUJAMA KNYGA 
AMERIKOJE AUGUSIEMS LIETUVIAMS 

IR VISIEMS AMERIKIEČIAMS

LITHUANIA
Past and Present

Supažindinkite savo vaikus, anūkus ir kitus savo 
artimus Amerikoje augusius su savo senąja tėvyne. 
Patarkite jiems įsigyti arba nupirkite jiems knygą.

Lithuania Past and Present
Knyga iš 188 puslapių. Kaina $2.00

TURINYS
Part I: LITHUANIA’S PAST

ns?
2
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12.

14

16.

18.
19.

1 20.

Raštingumas Turkijoje
Istanbul. — Turkijoje da

bar žmonių rašti n g u m ąs 
pasiekė 48 procentus. Dau
gumas gyventojų dar tebė
ra neraštingi.

21.
22.

24.
26.
27.
28.

Who.Are the Lithuani
Establishment of the Lithuanian State

Feudal Division
Strengthening of the State 
Growth of Serfdom 
Economic and Political 
Decline of Feudalism 
Lithuanian Culture in 
Abolition of Serfdom

of Lithuania

Decline of Lithuania

i,he Feudal Era

The Uprising of 1863
i Lithuania

nežinojo nė už ko griebtis. 
Jie gerai žinojo, kad neteks 
didelių turtų. Pavyzdžiui: 
JAV gumos kompanija val
do 97 procentus gumos plan
tacijų, kur vietnami e č i a i 
dirba už vergiškas algas. O 
kur kiti amerikoniški tur
čiai, kurie ten turi sukišę 
nagus? O jie gerai žinojo, 
kad Pietų Vietnamo liau
dis stoja su Ho Chi Minh, 
nes ten amerikoniški šni
pai darbavosi ir teikė žinias 
apie Vietnamo liaudies nu
siteikimą.

* Tad Spellmano palaimih-

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Juozui Stroliui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Ednai, jo < 
dukrom, Marlene Arnold ir jos šeimai, ir Jea
nette Žvirblienei ir jos šeimai, ir broliui Jonui 
Stroliui ir jo žmonai Nellei. Taipgi visiems jo 

giminėms ir artimiesiems.
—W. ir B. Keršuliai

Brooklyn, N. Y.

Growth of Capitalism i 
Spread of Revoliutionafy Ideas 
Revolution of 1905-190 
From 1907-1914

Lithuania During the 
Soviet Government in I 
Establishment of the B 
Fascist Putsch 
Years of Struggle 
Where the Wealth Com 
Smetona Regime and llĮitlerite Germany 
A Great Change 
Short-Lived Peace and 
Struggle and Liberation

Part II: LITHUANIA: THE PRESENT
Industrial Development
Building Homes for the People 
Agriculture
Health of the People 
Education 
Science
Books and Libraries 
Literature
Culture in Lithuania To|day 
Trade Unions of Lithua 
Lithuania Today

7

First World War 
ithuania 
jurgeois Government

es From

Progress

lia
32.
Nereikia jokios agitacijos 
kaip svarbi yra ši knyga i

, pats turinys pasako, 
• reiaklinga perskaityti 

kiekvienam apsišvietusiam žmogui.
Knygos platintojams duoqame dideles nuolaidas. 

Kurie ims 10 knygų a
pusę kainos, būt|ent už $1.00.

Užsakymus kartu su

; daugiau, gaus už

mokesčiu siųskite:

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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New Yorko žinios
NAUDOS ATMATAS 
GAMINIMUI GARO

ATIDARYS VERSTINO 
GYDYMO CENTRUS

New Yorko miesto parei
gūnai rimtai susidomėję 
naudojimu atmatų gamini
mui garo ir Jėgos. Apskai
čiuota kad kilogramas at
matų prilygsta svarui ang
lies. Gi mieste bėgiu viene- 
riu metu susikrauna sesi 
milijonai tonu atmatų, ku
riu apie pusė tinka kurni.

Sakoma, jog tuo b ū d u 
panaitfkjjįos7 atmatos mažiau 
teišleistų i orą nuodingųjų 
medžiagų. Tokia sistema, 
sako ekspertai, jau vei
kianti Prancūzijoj, Vokieti
joj ir skandinavii šalyse. 
Ekspertai vyks tas Įmones 
pamatyti.

OPEROS BĖDOS
Vasario 2-os vakara Me

tropolitan operos vedėjai ir 
lankytojai turėjo nemalonu
mu. Apie 3.000 sezoninių ir 
800 nesezoniniu tikietu sa
vininku susirinko žiūrėti 
operą ‘Teter Grimes”, o at
rado statant “11 Trovato- 
re”. Tūli nvktelėjo, ėmė tei
rautis kaltininku:

— Dėl ko taip suviliat 
mus?

— Susirgo Jon Vickers, 
vyriausios' rolės dainorius.

— Tai kur io pavaduoto
jas, visi atsakingi progra
mų ruošėjai juos turi?

— Pavaduotojas Arturo 
Sera-i susirgo.

Nebepaliko ka kaltinti. 
Dauguma pasiliko žiūrėti 
pakeista operą. Keli šimtai 
k1’tų išėjo.

N. Y. namų savininkai 
i stato reikalavimus

Mieste sklindant nuomo-j 
nei, kad rendų kotrolė tebe- 
pasiliks galioje ir toliau, N. 
Y. Realty Owners pagrasi
no protestuoti praktiškais 
būdais. Jų viršininkas M. 
Sussman sako: “Jeigu ne
bus rendų kontrolės paleng
vinimo, mes mokėsime tak
sų tik tiek, kiek mokėjome 
1943 metais, pridedant 15 
proc.”

Savininkai reikalauja iš- 
kontroliuoti visus neužim
tus butus; leisti birželio 1-ą 
pakelti 15 proc., 1968 metų 
birželį kitus 15 proc., 1969 
m. birželį visiškai iškontro- 
liuoti visas gyvenamąsias 
patalpas.

Sussmanas sako turįs pa
rašus 5,000 savininkų ir 70 
savininkų sąjungų, pasiža
dėjusių tą programą remti.

New Yorke suplanuota 
atidaryti 4 narkotikams gy
dyti centrus. Vienas jų bus 
Westcheste r y j e, kiti trys 

.Manhattane. Balandžio 1-ą 
jau priims 2 3 6, kurie yra 
nuteisti verstinam gydy
mui. Tai daroma vadovau
jantis valstijiniu neseniai 
priimtu įstatymu.

Sakoma, kad šie ligoniai 
nesą pavojingi — pavojin
giesiems turi ketvertą įstai
gų toliau užmiestyje. Vie
nok ir šiose miestinėse įstai
gose bus stipraus metalinio 
sieto langai ir užrakintos 
durys.

šioms įstaigoms viršinin
kas Lawrence Pierce sako, 
jog komisija jau turi 8 iš 
reikalingų 14 įstaigų. Jose 
per metus tikimasi 8,400 pa
cientų, kurių 1,600 bus mo
terys.

Apie miestinius taksus 
ir jiems blankas

New Yorko valstijos sei
melis nutarė nereikalauti, 
kad miesto gyventojai pil
dytų blankas raportavimui 
pernai naujai uždėtų mies
to taksų nuo pajamų. Sa
ko, kad tų blankų kontro
lės darbas būtų kainavęs 
miestui pusantro milijono 
dolerių. Sykiu paliuosuoja 
nuo įkyraus darbo 2 mili
jonus žmonių.

Taksus, žinoma, visiems 
teks sumokėti. Daugumos 
mažųjų uždarbių žmonių 
miestiniai taksai jau buvo 
iš algos išskaityti 1966 m., 
kai tik taksai iėjo galion.

Pagal naujaiį nuostatą, 
nuo pildymo miestinių tak
su blanku atleidžiami visi, 
kuriu metinis uždarbis bu
vo $8.000 ar mažiau ir ku
rių kitos naiamos buvo ne 
daugiau $300.

Taip pat nuo pildymo 
miestiniu taksu , blankų at
leidžiami visi tie, kurie dir
ba mieste, bet gyvena už 
miesto ribų (“commuters”), 
jeigu iš jų algos buvo iš
skaitoma.

Bet jeigu kas mano, kad 
iš iu algos perdaug išimta, 
ar kad dėl kokiu kitu prie
žasčių turėtų būti taksuo- 
jamas mažiau, jei norėtų 
atgauti dali taksu (^re
fund”), tas turės pildyti ir 
miestines blankas.

Miestiniais taksais nuo 
pajamų New Yorkas tikisi 
surinkti 150 milijonų.

Plėšikai pašovė 
apiplėšiamąjį

Leo Laskowitz, 62 metų, 
per 35 metus Bronkse už
laikė mėsos parcluotuviukę, 
sykiu su žmona Lily ten 
pelnėsi pragyvenimą. Aną 
vakarą pirm u ž d a r ant 
krautuvę, įėjo du vyrai, pa
rodė šaunamus įrankius ir 
įsakė eiti į užpakalinį kam
barį.

Užlipus ant laiptukų ve
dančių į kambarį, Leo stai
ga atsigrįžo ir prieš plėši
kus atsuko bučerišką peilį, 
o žmona čiupo plastikinį in
dą su raudonu dažu ir ėmė 
plėšikus krapyti. Plėšikai 
pradėjo šaudyti. Šūvis pa
taikė Leo nugarom Jis pa
vojingai sužeistas.

Tuo tarpu, išgirdę šaudy
mą, atbėgo policininkai Go- 
uveia ir Blonsky. Įsakė plė
šikams: — rankas aukštyn. 
Vienas pasidavė, o antrasis, 
atsišaudyda m a s, pabėgo. 
Policija stebisi, kad Lily, ku
ri irgi kovėsi su plėšikais, 
išliko nesužeista. Krautuvė
lėje paleista 7 šūviai.

Varguomenės vaikams 
užtrenks duris

New Yorko miesto ma
joras Lindsay savo planuo
se, be kitko, turėjo numatęs 
visame plačiame mieste pa
skleisti 279 vasaros metu 
vaikams užsiėmimų centre- 
lius. Šimtai tūkstančių vai
kų galėtų saugiai pabūti, 
pažaisti, kai ko net pasimo
kyti.

Tam reikalui majoras 
prašė federalinės valdžios 
ir tikėjosi iš jos gauti 5 iki 
10 milijonų dolerių toms 
programoms vykdyti. Bet 
valdžia pinigu neduoda —- 
pinigus bruka Vietnamo 
karui ir karui reikmenų ga
mintojams fabrikantams. 
Dėl to, sako, 279 tokios vie
tovės turės pasinaik i n t i 
tuojau. Apie 50 tokių cent- 
reliu miestas stengsis palai
kyti savo pastangomis, bet 
tai tik lašas didelio reikalo 
jūroje.

Laiškas iš Lietuvos
Tęsė Varnienė, gyv. 82-60 

116 St., Kew Gardens, N. 
Y., gavo laišką iš Vilniaus 
nuo savo draugės N. Jan
kauskienės, kuriame tarp 
kitko štai ką rašo:

Jūs klausiat, kokį mes 
gavom -butą. Taip, mes ga
vom butą visai naujame 
name, plytiniame, 4 aukšte, 
su visais patogumais: yra 
vonia, karštas ir šaltas van* 
duo, dujos (Įrengtos duji
nės viryklos), šviesa. Esa
me patenkinti. Butas 2 kam
barių, plotas 30 mt. Vasa
rą, be elektros energijos 
šviesai, mokame 7 rublius, 
o žiemą 11 rublių nuomos, 
nes apšildymas centrinis, o 
už elektrą mokam atskirai, 
kiek skaitiklis parodo, kiek 
išdeginam. Turim televizo
rių,šaldytuvą, skalbimo ma
šiną ir telefoną.

Jei būtų sveikata gera, 
tai gyventi būt galima. 
Kažkaip kai pažiūri į žmo
nes, tai gyvena neblogai ir 
apsirengę gražiai. Vaiku
čiai taipgi gražiai aprengti. 
Kai buvau nuvažiavusi i 
kaimą, tai mačiau, kad ir 
ten jau daug kas turi tele
vizorius, skalbimo mašinas 
ir t.t. O jau motociklų, tai 
kas kiek nori. Tik dar su 
sunkiomis mašinomis kiek 
sunkėliau.

Rašykite, Tesyte, rašyki
te, kas jus domina, steng
siuosi duot jums atsakymą.

Linkiu jums ir Juozui ge
ros kloties, sveikatos ir il
gai gyventi. Bučiuoju jus..

N. Jankauskienė
Darbininkų 19-18 27 
Vilnius

Puikiai pavykęs 
moterų parengimas

Kaip jau buvo skelbta, 
praėjusį sekmadienį Lietu
vių Moterų Klubas suruošė 
Tarptautinės Moterų Die
nos minėjimą — kultūrišką 
popietę. Žmonių prisirinko 
pilna “Laisvės” salė. Pro
gramą sudarė kalbos, dai
nos, deklamacijos ir skaity
mai. Viskas praėjo puikiai.

Tik labai gaila, kad ne
galėjo dainuoti Aido choras 
dėl to. kad jo vadovė-moky- 
toja Mildred Stensler su
sirgo. Nuoširdžiai linkime 
Mildreda greitai pasveikti. 
Na, o apie patį parengimą 
smulkiau parašys Klubo ko
respondentė vėliau.

Lankėsi V. Zenkevičius
Praėjusį savaitgali tarny

biniais reikalais Niujorke 
lankėsi V. Zenkevičius, 
TSRS ambasados Washing
tone darbuotojas.

FILMAI
The prize-winning Soviet 

color film, “Shadows of 
Forgotten Ancestors” will 
have its New York Pre
miere on March 17 at the 
Cinema Village, 12th Street 
and Fifth Avenue, an at
tractive new movie house.

Based on a classic Ukrai
nian novel by Mikhail Kot
siubinsky, and directed by 
one of Russia’s young film 
makers, Sergei Paradjha- 
nov, the picture was pro
duced by the Dovhenko 
Film Studios in Kiev, and 
has been shown to sold-out 
houses at Film Festivals in 
San Francisco, Montreal, 
New York and London.

It was awarded first prize 
for production and color at 
the 7th Mar del Plata (Ar
gentina) Festival and won 
the Gold Medal for direc
tion at the 1966 Festival in 
Athens.

In Paris, “Shadows of 
Forgotten Ancestors” en
joyed a record-b r e a k i n g 
seven-month run.

NAUJAS Už TAIKĄ 
VĘIKLOS CENTRAS

kos darbuotojai pranTa
ša, l|ad žemu t i n ė j e 1 
Side 
veiks 
bei R 
Aver 
New

17 ii

atsidaro naujas taik 
mų reikalais sueigų 
asitarimų centrelis 105 
ue B, netoli 7th St-, 
Yorke. Atidarymo 

viai ruošiami vasario 
18 nuo 7 vai. vakaro.

VMUS KOVAI PRIEŠ 
DISKRIMINACIJĄ

Kcfvos už negrams lygias 
organizacija paskel-teise

bė specialų 9 mėnesių va
jų-
lavirpus lygių progų gavi
mo
pusę
rajai
kova

Kels specialius reika-

srityje. Veiks sukelti 
milijono dolerių bend- 
visašališkai už teises

i paremti.

Now Yorko miestui pata- 
kelių reikalais pataria 

iai tiesti Cross Brook- 
Expressway, 12 mylių 

o kelio. įf
Jersey gubernato^H 1

Hughes buvo pakvies- 
kalbėti New Yorke. Po

rėja 
skul 
lyn 
nau.

New 
rius 
tas

Valstijos seimelio daugu
ma Albanyje nutarė ne
drausti šniukštams perimi- 
nėti telefonais pokal b i u s. 
Nedraudžia ir slaptai re- 
korduoti žmonių pokalbius 
jei tam turi teisėjo leidimą. 
Liberališkieji atstovai siūlė 
tokį šniukštinėjimą uždrau
sti.

; “Gimtasis Kraštas9'
Naujas lietuvių kalboj 

laikraštis
- Leidėjai: Kultūriniu Ryšių su 

Užsienio Lietuviais Komitetas, 
Vitaliuje.

Laikraštis išeina du kartu j sav. 
Prenumerata pusei metų —$1.00. 

' Sisųskite užsakymą ir mokestį 
dabar, bet ne vėliau 1 d. gegužės.

1967 m.
Galite rašyti lietuviškai.

Imported Publications 
& Products

1 Union Sq., Rm. 611
N. Y. C. 10008

PRESS BAZAAR 
AT POLONIA CLUB

On Friday evening, March 
10th, and at 1:00 p. m., 
Saturday and Sunday, 
March 11th and 12th, a Po
lish Press Bazaar will take 
place at the Polonia Club, 
189 Second Ave., New York 
City.

This annual Bazaar for 
the benefit of the progress
ive weekly “Glos Ludowy” 
is a popular one and, again, 
an opportunity arrives 
where many attractive 
items will be offered at 
bargain prices.

Besides artistic Polish 
handiwork, books and 
household items, etc., there 
will be available delicious 
Polish meals. This worth
while Bazaar is eagerly 
welcomed by friends who 
have been waiting for it.

C. N.

PASIŽYMI MOKSLE
New Yorko valstijoje 18- 

ka kolegijų studentams sti
pendijoms duoti skelbia, 
kad iš 160 tūkstančių vidu
rinę mokyklą baigiančių 
New Yorko valstijoje 18,- 
743 turi moksle tokius pa
žymius, kurie įgalina sti
pendija gauti

Du 17 metų vaikinai ga
vo1 po 298 iš galimų gauti 
300 punktų, o trečiuoju yra 
16 metų mergina su 291 
punktu iš 300. Stipendijos 
yra nuo $250 iki $1,000, 
atsižvelgiant ir i finansinę 
padėti, bet išmokamos tik
tai eisiantiems į šios vals
tijos kolegijas.

Medikų nesantaika 
dėl Medicaid

New Yorko Medical So
ciety savo medinėje konven
cijoje hotelyj Americana 
priėmė rezoliuciją, kri
tikuojančią Medicaid. Taip
gi kalbose kritikavo kaip 
“neįvykdomą.” Sakė, gy
dytojai esą nedam o k ė t i, 
kad ligonių bilos neapmo
kamos.

Miesto Labdaros viršinin
kas Ginsberg tai nuginči
jo, sakė jog netiesa. Jis, 
pavyzdžiui, nurodė gydyto
ją, kuriam už vieno mėne
sio patarnavimą sumokėta 
$7,500, ir keliems kitiems 
mokėta po $6.000 suvirs už 
vieno gydytojo patarnavi
mą per mėnesi.

Valstijinis Labdaros vir
šininkas Wyman sakė jog 
valstijos iždas; iš savo pri
dedamųjų miesto pašalpga- 
vių ir senųjų medikališkai 
pagalbai jau išmokėjo 
$123.605.

Wyman sakė, jog jį nu
stebino medikų primetimas 
Medicaid departa m e n t u i 
neveikios. Veikla yra, o ne
tikslumai išsilygins darbe, 
sakė jis.

TARNAITE PAšOVe 
SAUGOMĄ VAIKĄ

Dvejų metu Randy Russo 
taikė į tarnaite savo žaisli
niu šautuvėliu ir linksmai 
riktelėjo: “bang!” Dabar bu
vo tarnaites eilė, ji atspra- 
giavo savąjį atsuktą i vaiką. 
Vaikutis sukniubo. Išsigan
dusi, vaiku nešina, ji nubė- 
g’o pas jo motiną. Vaikas 
pavojingai sužeistas.

Aiškinama, kad tarnaitė j 
pirmiau su vaiku žaidė jo ' 
šautuvėliu ir žinojo jį esant 
žaisliniu. Vėliau, jai ruo
šiantis, vaikas iš kur nors 
ištraukė šaunamąjį ir jai 
atnešė. Nepažindama šau
tuvų, ji nematė pavojaus, 
netgi negalėjo nė įsivaiz
duoti kad tokiam kūdikiui 
kas šaunamą ji duotų.

Visgi tarnaitė bus šaukia
ma teisman aiškintis dėl 
šautuvo, kuriam ji neturi 
leidimo, nors tuo tarpu dar 
nebuvo išaiškinta kieno tas 
šautuvas, kaip ten atsirado 
ir, svarbiausia, kur jis din
go. Sako, kad ant greitųjų 
jo niekur nerado.

TĖVAI REIKALAVO 
GERESNIŲ MOKYKLŲ

Vasario 16 d. iš visų did
miesčio rajonų buvo į City 
Hali suvykusios tėvų, mo
kytojų ir studentų bei mo
kinių delegacijos. Viena di
džiausių buvo Brooklyno, 
iš Williamsburg rajono.

Delegacijos reikalavo pa
gerintų mokyklą ir stipriai 
protestavo pries planą 12-os 
metų mokslą padidinti į 3 
grupes — pradiniam 4, pa- 
siruošiamajam j vidurinį ir 
viduriniam mokslui. Jie 
reikalavo palaikyti pradinė
se 8 sezonus, viduriniam pa
likti 4, kaip dabar daugu
moje mokyklų yra.

Artkino Pictures, Inc., is 
distributing the film in the 
United States with English 
titles.

E. LI.

mitiigo jis čia apsinakvojo. 
Rytą rado ant mašinos ti- 
kietą ir užsimokėjo $15.

šungaudžiams bloga
New Yorko valstijos se

natas nutarė bausti, šešiais 
mėnesiais kalėjimo ir $500 
pinigais tuos šungaudžius, 
kurie šunis gaudo tikslu 
parduoti juos eksperimen
tinėms įstaigoms.

Buvusios privatiniai išlai
komos vaikams dantų klini
kos, 422 E. 72nd St., patal
pos paimamos Medicaid įs
taigai. Aiškinama, kad Me
dicaid aprūpins ir vaikus, 
atskiros įstaigos nebereikė
sią. Kiti sako, kad tai klai
da.

New Yorko valstijos sei
melis nutarė paskirti komi
siją, kuri ištirtų džetų gar
sų veikmę į žmonių sveika
tą artimuose prie lėktuvų 
stočių rajoniiosė.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas 

įvyks antradienį, kovo 14 d., 
2 vai. po piety, “Laisvės” sa
lėje. Visi kuopos nariai da
lyvaukite. Komitetas (18-19)

Brooklyno respublikonas 
senatorius Conklin, protes
tantas, sako, kad jis prie
šinsis abortų/ reformos bi- 
liui, kurį*'j5asiūlė valstijos 
seimeliui taip pat brookly- 
nietis Blumenthal, demo
kratas. Conklin yra pirmas 
įžymesniųjų pro tęs t a n t ų, 
pasisakančių prieš bilių.

BROOKLYN. N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, kovo 7 
d., 7 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Kurių duoklės 
neužmokėtos, malonėkite atei
ti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėt. Valdyba

(17-18)

New Yorko miesto tary
bos prezidento O’Connor bi
čiuliai buvo surengę viešbu
tyje Americana pietus (po 
$100 už porciją), kad pagel
bėtų jam išsimokėti rinki
mų metu padarytas skolas, 
kai jis kandidatavo į guber
natorių. Kampanija jam 
kainavusi 150 tūkstančių. 
Šis banketas, sakoma, da
vęs $82,000.

Gubernatorius Rockefel- 
leris ir valstijos seimelio 
vadai siūlo valstijoje įvesti 
visiems privalomą sveika
tos apdraudą. Į jos fondus 
samdytojai ir darbininkai 
duoklę mokėtų pusiau.

Parengimų kalendorius
Kovo 12 d.

“The Workerio” jubilie
jaus minėjimas. Town Hali, 
43rč St. prie 6th Ave., New 
York City.

Kovo 18 d.
A merikinio S v e t u r g i- 

miams ginti komiteto masi
nis mitingas.

Balandžio 9 d. I
LDS 3-ios Apskrities banįj’- 

ketajs, Liet, klube, 
son,

Harri-
N. J., 2-rą valandą.

Balandžio 22 d.
?tuvių Namo BendrovesLi 

šėriiĮiinku šuva ž i a v i m a s 
“La 
Parke.

svės” salėje, Ozone 
Pradžia 2 vai.

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai ii' Dabartis
Paraše Leonas Plrūseika 

tovų. ši knyga yra 
1905 iki 1956 metų.
— Dabar $1.00

Daviniai iš jo pergyvenimų ir 
faktinai istorija laikotarpio nuo

Puslapių 303, Kaina $2.00

Kelias j Ln
Paraše Rojus M

Apysaka bei romanas iš lietuvio 
čių pergyvenimų ir tragis

Puslapių 368, Kaina $1.0

lizara
emigranto jaudinan- 

kos jo mirties.
) — Dabar 50c

Kelias į Naują gyvenimą
Bimba
žmonių gyvenimo 
keliu einant yra

Paraše Antanas
Aiškūs nurodymai skurdaus 

priežasčių ir išvados, kokiu
galima sukurti laiming|ą gyvenimą.

Puslapių 263, Kaina $1.5 ) — Dabar 75c

Prošvais
Paraše Jonas K 
(Dr. J. J. Kaškia

Geriausios Jono Kaškaičio
Taipgi vaizdingai apibūdin 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2,0(

tęs
hškaitis
učiaus)
poezijos rinkinys, 
as jo gyvenimas

— Dabar $1.00

Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.




