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— Rašo R. Mizara —
Dvylikos prisaikdintųjų tei

sėjų džiūrė New Orleans mies
te, Louisiana valstijoje, pra
dėjo klausinėti kai kuriuos 
asmenis, ką jie žino apie pre- 
zAdento Kennedžio užmušimą.
^Apskrities prokuroras Jim 

(j^arrisonas teigia, kad są
mokslas Kennedžiui užmušti 
buvo darytas N e w Orleans 
mieste, kad Osvaldas, 
Warreno komisija skaito 
zidento užmušėju, buvo 
vienas tų suokalbininkų, 
rie užmušimą
įvykdė gyvenimam

kurį 
p re

ti k 
kli

šu planavo ir

jog 
tėra tik vienas 
jis vienas viską

Welch sako: Jungt. Valstijų 
komunistai galingi

Princeton, N. J. — John 
Birch draugijos pirminin
kas Robert Welch, kalbėda
mas Princetono universite
to studentams, pasakė, kad 
šiuo metu komunistų įtaka 
JAV pakilusi taip aukštai, 
kad šalies reikalai tebėra 
tarp 60—80 proc. komunis
tų kontrolėje.

Bet Welch primena: ne
reikia manyti, kad Ameri
koje komunistai sudaro 60 
proc. visų gyventojų — ne; 
komunistų Amerikoje esą 
tik apie du procentus, bet 
jie moką įeiti į svarbias 
vietas ir šalį kontroliuoti.

(Welch ir jo atstovauja
moji draugija yra reakcio- 
niniai. Šiam žmogui komu
nistas yra ir teisėjas War
ren, ir buvęs prezidentas

Rooseveltas, ir kiti, kurie 
pasirodė šiek tiek pažan
gesni visuomeniniuose su
pratimuose.)

Washingtonas.— Atsiran
da deputatų, kurie šiaušia
si prieš prezidento Johnso- 
no lioterijos siūlymą. Vie
nas tokių kongresmanų yra 
Mendel Rivers, iš South Ca
rolina valstijos, kongresinio 
ginklavimosi reikalais ko
miteto pirmininkas. Jis sa
ko: reikia daryti “drafte” 
permainų, bet ne tokių, ko
kias siūlo prezidentas John
sonas.

Kiti sako: darysime taip 
ar kitaip, o prezi d e rA a s, 
kaip šalies ginkluotųjų jė
gų viršininkas, gali padary
ti, kaip jis nori.

Istorikas kritikuoja 
prezidentą Johns oną

Adam C. Powe llis traukia
teisman Kongresą

Pagerbti tarybiniai 
rašytojai

Maskva. — Už įžymius 
nuopelnus, vystant tarybinę 
kultūrą, už sukūrimą socia
listinio realizmo grožinių 
kūrinių, kuriuos pripažino 
visa liaudis, Aukščiausios 
Tarybos Preziudimas nuta
rė suteikti rašytojams Mi
chailui šolochovui, Kons
tantinui Fedinui, Aleksan
drui Korneičiukui, Leoni- 

šių meti)’ žurnalo "Perga- dui Leonovui, Mirzai Tur- 
num. 2-ajame, _ be kitų sunzadej pavlui Tyčinai ir

Andrejui Upyčiui Socialis
tinio Darbo Didvyrio vardą 
— įteikti jiems Lenino or
diną ir “Piautuvo ir kūjo” 
aukso medalį.

tokiomis išvado-

Kaip žinia, Warreno komi
sija. tyrinėjusi prezidento už
mušimą, padarė išvadą, 
atsakomingas 
Osvaldas, tik 
atlikęs.
Bet pasaulis

mis nepasitenkinęs. Net ir Va
tikano laikraštis skelbia,, kad 
Warreno komisijos raportas 
turėtų būti dar kartą per- 
sMarstytas, k a d , iš tikrųjų, 
jnsą prezidento užmušėjystės 
ffikalą tenką išnaujo perna- 
grinėti.

Taigi šiandien visų akys nu
kreiptos į New Orleansą. Bet, 
jei Garrisonui nepavyks su
rasti siūlo galo, tai dar ne
reikš, kad visas užmušėjystės 
dalykas jau išspręstas.

11 d. Kandidatuoja 
pats Powell — Demok-

Washingtonas. — Adam 
Clayton Powellio advoka
tai pareikalavo federalinio 
U. S. District Court, kad 
jis sudarytų specialų trijų 
teisėjų teismą JAV Kong
resui suvaldyti.

Kongresas, kaip žinia, iš
metė iš savo tarpo Powel- 
lį, kuris buvo išrinktas dvy
liktam terminui. Toks spe
cialus teismas veikiausiai 
imtųsi greit dalyką spręsti. 
O Powell nori, kad jis įsa
kytų Kongresui priimti at
gal Powelli kaip pilną kon- 
gresmaną. Ir greit.

Iš kitos pusės, guberna
torius Rockefelleris paskel
bė specialius rinkimus Har
leme, kad į išmestojo vietą 
būtų renkamas kongresma- 
nas. Rinkimai įvyks balan-

džio
tas
ratų partijos sąraše, o Me- 
red 
tijo 
taip pat negras.

respondentais Baltuosiuose 
Rūmuose, dar kartą pakar
tojo, kad jis sulaikysiąs 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą iš oro tik tuomet, 
kai Hanojaus valdžia paro- 

su Vietnamu, kad ten būtųjdys, kad ji taip pat pasi- 
užbaigtas karas.

Tokį pareiškimą šis įžy
mus istorikas padarė kal
bėdamas Americans for De
mocratic Action organiza
cijos pobūvyje. Beje, Schle- 
singeris yra minėtos politi
nės liberalinės organizaci
jos viceprezidentas.
— Jau laikas atsiskirti su 
tokia beviltiška logika, pa
gal kurią niekad nesuran
dama tinkamo laiko kalbė
tis apie taikos reikalus! — 

| pareiškė istorikas.
Po to jam atsakė JAV 

ambasadorius Jungt. Tau
tose A. J. Goldbergas, pa
reikšdamas spaudos kores
pondentams, kad tai, ką is
torikas Schlesingeris sakė, 
nesą tiesa, kadangi “Mes 
esame pasiruošę besąlygiš
kai tartis nors ir šian
dien ...”

Prezidentas Johnso n a s , 
kalbėdamas su spaudos ko-

Washingtonas. — Arthur 
M. Schlesinger Jr., buvęs 
prezidento Kenedžio pata
rėjas, viešai pasakė, kad 
prezidentas Johnsonas ir jo 
valdžia nenori dabar tartis

rengusi “daryti mums nu
sileidimus.”

Washingtonas. — Stebė
tojai skelbia, kad iš visų 
respublikonų senatorių iš
siskiria • vienas savo uoliu 
reikalavimu užgirti konsu
lą rinę sutarti — senatorius 
Thruston B. Morton iš Ken
tucky valstijos. Šis senato
rius vis daugiau ir daugiau 
įgauna senate įtakos, kaip 
Ivderis, stumiąs Dirkseną į 
sali, v

th — Respublikonų par
is kandidatu. Pastarasis

Jakarta, Indonezija. — 
diktatorius ge- 

olas Suharto pasakė In
donezijos parlamentui: bū- 

i? atsargūs su preziden- 
Sukarno; jei per daug

Mil|i tarinis 
nei

kit 
tu 
priles jį kovosite, tai Indone
zijos armijoje gali įvykti 
sukilimų.

Saigonas.- -Ambasadorius 
nry Cabpt Lodge pasisa- 
kad jis norįs pasitrauk- 

amba s a d o r i au s Pietų 
Vietname posto.

He 
kė, 
iš

Londonas. — Didžiojoje 
Britanijoje dar vis tebede- 
batuojamas “svaro” klausi
mas. Valdžia siūlo svarą 
(pinigu formą) pakeisti į 
dešimtines daleles, kaip do
leris, kaip rublis. Bet dau
gelis mano, kad valdžia, be- 
keisdama pinigų formą, ga
li padaryti “nepageidauja
mų dalykų.”

5 milijonai už 
komunistus

Moters diena 
Maskvoje

Maskva. — Sakoma, šie
met Maskvoje Tarptautinė 
Moters diena, Kovo Aštun
toji, buvo labai graži: oras 
saulėtas, mielas. Užtenka
mai buvo visur gėlių taip, 
kad vyrai galėjo apdovano
ti jomis savo žmonas, mo
tinas, sužadėtines.

Restoranai buvo kupini 
publikos. O viena maskvie
tė “New York Timeso” ko
respondentui pasakė:
—Tarptautinę Moters die
ną Siūsų vyrai, naudoda
miesi proga, išgeria trupu
tį daugiau negu reikėtų.

Nesutikimai JAV 
Senate dėl karo

Washingtonas. — Po to, 
j Niujorko senatorius Ro- 
’t Kennedy viešai pasisa- 

! už tai, kad Amerika su
laikytų bombų sėjimą ant 
Šiaurės Vietnamo, JAV Se
nate atsirado Įdomių gru
puočių tuo klausimu.

Pav., respublikonų sena
tus iš Illinois Dirksenas 
sisakė prieš Kennedį; jis 
ri, kad Šiaurės Vietna

mas būtų bombarduojamas 
ir deginamas. Bet kitas res
publikonas senatorius iš Ili- 
nais — Charles H. Percy— 
giria Kennedžio kalbą!

Paryžius. — Prancūzijos 
parlamentiniuose rinkimuo
se, ukrie įvyko 5 ir 12 dieno
mis, už Komunistų parti
jos kandidatus buvo paduo
ta daugiau kaip penki mili
jonai balsų. x

Komunistų partijos gene
ralinis sekretorius Waldeck 
Roshet tapo išrinktas par
lamento deputatu.

Prancūzijos Komunistų 
partija tebėra didelė, ko
vinga, veikli ir turi didžiu
lę įtaką šios šalies darbo 
žmonėse.

k a 
be: 
kė

Indonezijoje dar vis nėra 
lauktos ramybės

toi 
pa 
nolės” num. 2-ajame, 1 

gerų raštų, telpa Justo Pa
leckio publicistinis straipsnis: 
“Išvakarėse.”

Tai suglaustas ir labai įdo
mus pavaizdavimas įvykių, 
vedusių link 1940 metų birže
lio mėnesio dienų.

Justas Paleckis tuomet dar 
nebuvo Lietuvos Komunistų 
partijos narys. Jis veikė liau

kų tarpe; jis buvo Lietu- 
liaudiško jaunimo organi

ni j os p irmi n in k as-vad o vas.
Bet Justas dirbo, kovojo iš

vien su komunistais: su A. 
Guzevičium, su M. Meškaus
kiene, ir su [kitais; prieš fa
šizmą, už lietuvių tautos lais
vę, ir už tai buvo persekiotas, 
kalintas.

18 PRANCŪZŲ VAIKŲ 
ŽUVO NAšLAITINeJE
Taninges, Prancūzija. — 

Čia vienoje senoje našlaiti- 
nėje įvyko gaisras ir sudegė 
aštuoniolika vaikų našlaičių. 
Našiai tinę buvo ' senas — 
apie 700 metų—pastatas.

Kaip, kokiuo būdu ten 
iškilo gaisras, kol kas nieks 
negali pasakyti.

šių metų žurnalo “švyturio” 
num. 2-ajame Salomėja Nar- 
keliūnaitė spausdina ilgą pa
sikalbėjimą sū d-ru Levu Vla- 
dimirovu, JT bibliotekos Niu
jorke direktorium.

■ O savaitraštyje “Gimtasis 
as” (num. 4-ajame) jau- 

- jnokslininkas č. Kudaba 
papie savo kelionę Ame- 

rikoje, ir savo straipsnį pava
dina : “Amerika—amerikietiš
kai įdomi.” Sako:

“Turtingi muziejai. Pasaulio 
kultūros turtai kaupiasi Ame
rikoje. Europos meno mokyk
lų darbai, tiesiog ištisi Egip
to, Graikijos antikos kvartalai 
pervežti...”

Mielą žodį- mokslininkas 
jfc, taria ir apie JAV lietuvius, su 

js jam teko asmeniškai 
įdrauti — Čikagoje ir 
ke.

New Yorkas. — Čia mirė 
įžymus advokatas Arthur 
L. Strasser, sulaukęs 86 
metų amžiaus.

nėję parodoje Montrealyje?
Tarybų Lietuvos diena, sa

koma, būsinti birželio 26 d. 
Nors truputėlį per anksti, nes 
tai dar ne “vikeiŠinų” laikas, 
bet, spėju, nemaža JAV lie
tuvių tuo laiku galės nuvykti 
į Montreal! “Ekspo-67” pama
tyti.

J. Hoffienė gaus 
po $4,000 mėnesiui 
Washingtonas. — Tyms- 

terių unijos preziden t o 
Hoffos žmona Josephine 
gaus po $4,000 pensijos mė
nesiui per visą tą laiką, kai 
Hoffa bus kalėjime. Jis 
pats algos tai negaus jo
kios.

Kai Hoffa buvo laisvas 
ir ėjo unijos prezidento pa
reigas, tai jis gaudavo po 
$100,000 algos metams!

Josephinei algą 
uniją. • ' ..... . . ■ IW. ■ I

Maskva. — Apie šešias 
dienas Tarybų Sąjungoje 
praleido Vengrijos Socialis
tinės darbininkų partijos 
pirmasis sekretorius Jano-

namo
pirmasis sekretorius 
šas Kadaras. Grįžo 
kovo 2 diena

mokės

9 d.,

. v

Dabar kyla klausimas: kas 
atliks meninę programą Tary
bų Lietuvos dieną Tarptauti-

Š. m. balandžio 2 dieną Či
kagoje Įvyks konferencija ko
vai prieš nacizmą Amerikoje.

Panaši konferencija neseniai 
įvyko Niujorke; ji buvo visa
pusiškai sėkminga.

Beje, konfer e n c i j a vyks 
YMCA viešbutyje, 826 S. Wa
bash Ave., Chicago, Ill. 
rios išgali, organizacijų 
pos raginamos pasiųsti 
atstovus.

Ku- 
kuo- 
savo

Maskva. — Kovo 
mirė įžymus rusų tarybi
nis rašytojas Levas V. Ni
kulinas sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Kadaise jo roma
nas apie Rusų karą su Pran
cūzais (1812 m.) buvo pre
mijuotas.

Dalias. — Kovo 9 d. čia 
mirė Kari Hoblitzelle, teat
rininkas, sulaukęs 87 metų 
amžiaus.

Jakarta. — Kalbėjusieji 
Indonezijos kongreso at
stovai reikalavo, kad pre
zidentas Sukamo būtų tuč 
tuojau pašalintas iš to pos
to ir kad generolas Suhar
to būtų padarytas šalies 
prezidentu.

O Indonezijos studentai, 
kuriais yra daugiausį a i 
turtingų šeimų vaikai, rei
kalauja, kad Sukamo būtų 
ne tik pašalintas iš prezi
dento vietos, bet kad jis bū
tų ir teisiamas, kaip “ša
lies išdavikas.”

Tačiau Indonezijos armi
joje yra generolų, kurie 
stoja už Sukamo ir prieši
nasi jo išmetimui iš prezi
dento posto. Dėl to gal ir 
kongresas nedrįs padaryti

Tvardovskis nori tik 
gerų kūrinių

Maskva. — Tarybų Są
jungos poetas ir publicistas 
Aleksandras T. Tvardovs
kis, kuris pastaruoju metu 
buvo kritikuotas už “deši- 
numą”, atsako savo kriti
kams.

Tvardovskis primena kad 
jis, kaip žurnalo “Novy Mir” 
redaktorius, reikalaująs iš 
bendradarbių tik “pačių ge
riausių kūrinių.” Ypatingai 
jis gilių kūrinių — poezi
jos, apsakymų, novelių — 
nori šiemet, minint 50 metų 
sukaktį, kai įvyko Spalio 
revoliucija.

nutarimo prieš Sukamą, 
nes gali įvykti kariuomenė
je sukilimų.

O iš Singapore praneša
ma, kad ten buvo sužinota, 
jog Java saloje .įvyko žmo
nių susirėmimai su kariuo
menės daliniais. Sakoma 
susirėmime žuvo apie 80 
asmenų. Skelbiama, kad 
ten, Engil miestelyje, buvo 
sudeginta kaž kokia seno 
“medicinos žmogaus” slėp
tuvė — sudegintas ir jis 
pats, kad toje slėptuvėje, 
girdi, slapstėsi ir Indonezi- linksmesnes giesmeles, bet 
jos komunistų veikėjai.

“Medicinos darbuotojas” 
Embahas Suro buvo nužu
dytas, o apie 1,500 kitų gy- 
ventojų buvo suareštuota.

Daugiau giedoti, 
mažiau poteriauti

Roma. — Popiežius išlei
do dekretą, skelbiantį, kad 
katalikai bažnyčiose dau
giau giedotų, o mažiau po
teriautų, tai būtų daug 
sveikiau. Giedoti galima ir

Vėliausios žinios
Paryžius. — Didžiulį lai

mėjimą pasiekė Prancūzijos 
Komunistų partija išrink
dama į naują parlamentą 
72 savo deputatus—31 dau
giau negu turėjo senajame.

se-

susekta, kad 
gavo pinigų 

organizaci-

Šnipiški pinigai 
“New Leaderiui”

New York.—Čia jau
niai dešinieji socialdemo
kratai leidžia žurnalą 
“New Leader.” Tai melų 
ir antitarybinės propagan
dos šaltinis.

Dabar tapo 
šis žurnalas 
iš žvalgybos
jos (ČIA). Sakoma, jei ne 
šnipiški fondai, tai nežinia, 
ar šis žurnalas galėtų šiaip 
taip išsiversti. “New Lead
er,” beje, išleidžia ir anti
tarybinių brošiūrų.

kad tik nebūtų “per daug 
1 jau linksmos.” Muziką “die
vui ant garbės” galima duo
ti ir džiazinę, bet tik ne 
tokią, kurios garsai ir “me
lodijos” klausytojus iš pro
to varo. l '

AR ČIOMBĖ KLAUSYS?
Kinšasa, Kongas. — Kon

go valdžia kviečia, buvusį 
šios šalies premjerą Čiom- 
bę grįžti iš Ispanijos į Kon
gą ir stoti prieš teismo 
akis.

Jis būsiąs teisiamas “už 
dideles žulikystes ir išda
vystes.” Kongo valdžia sa
ko Čiombei: jei tu žadi su
grįžti ir stoti teisme, tai 
mes tau nupirksime kelio
nei tikietą. bet tik į vieną 
pusę. Jei būsi išteisintas, 
tuomet mes tau nupirksime 
tikietą grįžimui atgal į Is
paniją. o jei nebūsi ištei
sintas, tai eisi į kalėjimą, 
arba į kartuves.

Washingtonas. — Čia 
skelbiama, kad Stalino duk
tė Svetlana, atvykusi iš In
dijos į Italiją, prašanti 
Amerikos valdžios leisti jai 
gyventi JAV.

Bern, Šveicarija. — Sta
lino duktė Svetlana apsisto
jo trims mėnesiams Šveica
rijoje.

Maskva. — Kovo 12 d. 
sukako lygiai 50 metų, kai 
Rusijos caro Mikės valdžia 
buvo nuversta.

New Yorkas. — Negrų 
veikėjas James H. Meredith 
pranešė, kad jis atsisako 
kandidatuoti Respublikonų 
partijos sąrašu prieš Pow
elli Harleme.

Jakarta. — Parlamentas 
atėmė visas prezidento tei
ses iš Sukamo ir suteikė 
jas generolui Suharto. Ką 
dabar jie darys su Sukamu, 

r nėra žinių.d
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Kas ką rašo ir sako Ošia Anykščių Šilelis

Didžiulis demokratijos 
laimėjimas

ŠIOMIJS DIENOMIS federalinio Apeliacijų Teismo 
nuosprendįs, palaikantis Amerikos Komunistų Partijos 
pasipriešinimą McCarran įstatymui (Internal Security 
Act of 1950), susilaukė karščiausio pritarimo visų demo

pažangos mylėtojų. Tai didelis laimėjimas

t

kratijos li
ne tik Komunistų Partijos, bet bendrai visų demokrati
nių jėgų šioje šalyje.

Kaip žinia, teismas patvarkė, kad valdžios reikala
vimas Komunistų Partijai registruotis “kaip svetimos 
valstybės agentūrai” yra priešingas šalies Konstitucijos 
5-ajam pataisymui. O per ilgus 17 metų toji partija bu
vo persekiojama, terorizuojama, jos vadai baudžiami 
kalėjimais pagal tą Konstitucijai priešingą įstatymą. Ko
kia skriauca, kokia baisi neteisybė!

Šis laimėjimas pasiektas tik didžiausiomis komunis
tų ir visų pažangių žmonių pastangomis. Tas tik dar 
kartą parodė, kaip svarbu yra reakcijai nenusileisti, kaip 
svarbu yra visų bendromis jėgomis jai priešintis ir prieš 
ją kovoti kiekviename žygyje.

ŽMONĖS PRADEDA 
SUPRASTI
JŲ APGAVYSTĘ

Brooklyno Pranciš k o n ų 
“Darbininkas” skundžiasi:

“Veiksnių konferencijos, 
kuri buvo New Yorke š. m. 
sausio 14-15, ‘pranešimas vi
suomenei’ susilaukė maža 
atgarsio. Tikrai per maža, 
nes tame ‘pranešime’ kalba
ma daugiausia apie dalyką, 
kuris vertas visų nuošir
daus atgarsio — apie 1968 
sukakties minėjimą. Tebus 
tad pastabos šioje vietoje 
paskata ‘pareiškime’ mini
mus nutarimus konkrečiai 
pasverti ir klausimą pagy
vinti.”

Niekas iš tos “paskatos” 
nebeišeis, nes net akliausi 
VLIKo ir ALTo pasekėjai 
pradeda pamatyti, jog visa 
“vaduotojų” veikla yra vie
na didelė apgavystė. Dabar 
jau visiems aišku, kad jų 
veikla yra finansų o j a m a 
Amerikos žvalgybos. Jų va
dai teturi vieną misiją: 
kurstyti lietuvį prieš lietu
vį, niekinti ir žeminti lie
tuvių tautą pasaulio akyse.

Deja, laimėjimas dar nepilnas, dar ne visuotinių 
nes teismas dar nepanaikino paties to pikto įstatymo. 
Jis tik patvarkė, kad tas įstatymo punktas, kuris reika
lauja, kad Komunistų Partija registruotųsi “kaip sve
timos valstybės agentūra,” yra nesuderinamas su Kons
titucija. Jis dar nepasakė, kad visas šis “Internal Se
curity Act of 1950” turi eiti į gurbą. Vadinasi, kova dar 
toli gražu nebaigta. Kova už paties įstatymo panaikini
mą turės tęstis. Laimėtas tik vienas svarbus mūšis. Be 
abejo, jo laimėjimas padrąsins visus demokratijos ir 
žmonių laisvės šalininkus dar kiečiau suglausti savo 
gretas ir ryžtis naujiems žygiams šioje sunkioje kovoje.

j ____________ _

I Kažin, ar gerai daro
JAUNAS VEIKĖJAS,;ir drąsus kovotojas už negrų 

lygias teises James H. Meredith kandidatuoja New Yor- 
ko Harlemo distrikte prieš Adam Clayton Powell, kurį 
buvo to distrikto žmonės išrinkę į Kongresą, bet kurio 
Kongresas neįsileido. Tas labai nustebino daugelį žmo
nių, nes niekas nesitikėjo, kad kur nors įžymesnis negrų 
veikėjas išdrįs kandidathoti prieš Powella.

Mereditho kandidatūrą iškelia Respublikonų Partija.
Kažin, ar bus kokia nors nauda iš Mereditho kan

didatūros. Vienas dalykas aiškus: kova tarp dviejų žy- 
* mių negrų veikėjų nesustiprins bendrosios kovos už civi

lines teises. Daugeliui žmonių bus sunku suprasti, kam 
tokia kova dabar reikalinga. Ypač sunku bus suprasti 
dar ir dėl to, kad Meredith, priimdamas kandidatūrą 
nuo respublikonų, neišdestė savo programos, neparodė, 
kaip ir kur jis nesutinka su Powėllo nusistatymu. Kai 
jis buvo paklaustas, ką jis siūlo žmonėms, ko neduoda 
arba negali duoti Powellas, jis tik numojo ranka.

Iš Mereditho kandidatūros gal tik tiek fcus gero, kad 
išjudins Harlemo distrikto žmones gyviau įsitraukti į 
rinkiminę kampaniją, gyviau susirūpinti pačiais rin
kimais. Niekas neabejoja, kad Meredithui laimėti rin
kimus nėra jokios progos, nes Powell tebėra tarp Har
lemo žmonių labai papuliarus.

Turėtų prasidėti su Italija
- JUNGTINĖS TAUTOS tuH komisiją moterų tei
sėms ginti. Tai labai garbinga, bet iki šiol mažai tevei
kus ir dar mažiau tenuveikus komisija. Ji tik dabar pa
teikė savo raportą sh. patarimais. Savo raporte ji Sa
ko, kad devyniose šalyse moterys yra visiškos beteisės. 
Komisija siūlo priimti įstatymą, pagal kurį visos šalys, 
kurios priklauso Jungtinėms Tautoms, turėtų gerbti mo
terį ir sulyginti jos tises su vyro teisėmis visose gyveni
mo srityse.

Reikia palinkėti, kad-Jungtines Tautos tuo klausi
mu rimtai susirūpins ir komisijos pasiūlymus padarys 
tarptautiniu įstatymu. ;

Pirmiausia moterų! teisių sulyginimas su vyrų teisė
mis turėtų prąsidėti nuo katalikiškosios Italijos. Kokia 
gėda: šalyje, kuri didžiuojasi savo civilizacija ir aukš
ta kultūra, moteris tebėra visiška beteise. Pav., Italijoje 

, vyras gali žmoną mušti kiek tik nori, o moteris neturi 
kaiti pasiskųsti, neturi net teisės skųstis. Moteris neturi 
jokios teisės į nuosavybę. Viskas šeimoje pHklauso tik 
vyrui. Moteris neturi teisės į vaikus. Vytas visas bosas! 
Moteris negali gauti persiskyrimo, jeigu sučiumpa savo 
vyrą svetimoteriaujant. Bet jeigu moteris “sūgriešija,” 
vyras gali ją kaip prostitutę išmesti laukan iš namų, ir 
viskas baigta! Ų

Tokio baisaus ir begėdiško moters paniekinimo gal 
nesiranda net toliausia atsilikusioje šalyje Afrikoje, Azi
joje ar Pietų Amerikoje.

I

“NUSIDĖJO,” KAM 
JIS KALBA Už 
BAIGIMĄ KARO

Chicagos kunigų “Drau
gui” nusidėjo jau ir sena
torius Robert Kennedy. Jo 
“nuodėmė” tokia, kad jis 
savo kalboje Senate pasiū
lė ne,bombarduoti Šiaurės 
Vietnamo ir rimtai ieškoti 
taikos. Kunigų o r g a n a s 
tuos pas i ū 1 y m u s vadina 
“naiviais.”

Savo, argumen tuose už 
ieškojimą ...taikos senatorius 
paminėjo keletą įžymių 
žmonių. Ir už tai “Drau
gas” jam kailį vanoja. Gir
di :

“Sen. Kennedy savo kal
bą bandė pagrįsti tokiais 
autoritetais, kaip popiežius 
Paulius VI, Anglijos prem
jeras Wilsonas, Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius U Tant ir Sovietu Ru
sijos premjeras Kosyginas, 
kurie irgi reikalauja suda
ryti taikai sąlygas, susto
jant bombarduoti Šiaurės 
Vietnamą. Bet jų siūlymai 
turi kitokią reikšmę... Be 
reikalo sen. Kennedy dangs
tosi šių vyrų autoritetu ir 
gaila, kad jis jų nusistaty
mą dėl taikos šitaip klaidin
gai interpretuoja.”

“Draugas” priešingas net 
ir deryboms karui baigti. 
“Tokie senatoriai, kaip Ken
nedy, Percy, Fulbright, 
Morse ir keli kiti,” sako 
“D,” “nei nepagalvoja, o tik
riausiai nenori rimtai pa
galvoti ir bent kiek rim
čiau padėti paanalizuoti, 
kad bet kokios derybos su 
komunistais nieko gero ne
duos.” Vadinasi, visi, kurie 
kalba už tarimąsi ir susita
rimą karą baigti, yra klai
dingi. “Teisūs” tik galvo
čiai iš “Draugo,” kurie rei
kalauja toliau tęsti karą, 
naikinti Vietnamo miestus 
ir kaimus ir žudyti nekal
tus žmones, kuriems visiš
kai nebrangūs ir jauni ame
rikiečiai, kurie tūkstančiais 
krinta šitame barbariška
me kare!

KOMENTARAI APIE 
MŪSŲ PREZIDENTO 
LAIŠKĄ KONGRESUI

Žinių agentūra “Tass-Elta” 
šitaip komentuoja preziden
to Johnsono laišką Jungti
nių Valstijų Kongresui švie
timo ir sveikatos apsaugos

I reikalais:
“Prezidentas Johns o n as 

vakar nusiuntė kongresui 
‘laišką apie švietimą ir svei
katos apsaugą Amerikoje.’ 
Savo laiške prezidentas at
kreipia dėmesį į ištisą eilę 
esminių trūkumų Jungtinių 
Valstijų švietimo ir sveika
tos apsaugos sistemoje.

“Mažų mažiausiai trys 
milijonai suaugusių ameri
kiečių nemoka nei rašyti, 
nei skaityti. 13 milijonų 
suaugusių piliečių yra bai
gę mažiau kaip aštuonias 
klases, trys iš dešimties 
moksleivių nebaigia viduri
nio mokslo, tik du iš dešim
ties mūsų vaikinų ir mergi
nų studijuoja koledžiuose... 
Rasinis diskrimin avimas 
švietimo srityje vis dar 
praktikuojamas daugelyje 
Šiaurės ir Pietų, Vakarų ir 
Rytų rajonų,’—rašoma laiš
ke.

Nagrinėdamas JAV svei
katos apsaugos sistemą, pre
zidentas pranešė kongresui, 
kad vaikų miršt a m u m a s 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose žymiai didesnis, negu 
turi būti... Fiziniai ir pro
tiniai daugelio vaikų trūku
mai pastebimi pernelyg vė
lai arba negydomi... Kaip 
ir iki šiol, rimtų trūkumų 
yra neturtingų žmonių gy
dymo srityje.

Yra gerai žinoma, kad 
medicininis aptarna v i m a s 
Jungtinėse Valstijose atsi
eina labai brangiai. Kaip 
pranešė Johnsčnas, ‘jeigu 
1950 metais viena diena li
goninėje amerikiečių vidu
tiniškai kainuodavo 14 dole
rių 90 centų,' tai 1965 me
tais vienos dienos ligoninė
je kaina padidėjo daugiau 
kūip trigubai ir pasiekė 45 
dolerius.’ Remdamasis spe
cialiu JAV švietimo, sveika
tos apsaugos ir socialinio 
aprūpinimo ministro prane
šimu, Jonhsonas sako, kad 
‘medicininio aptarna v i m o 
kaina didės’ ir ateityje.

TREJŲ DVYNUKŲ 
ŠEIMOJE

Kaišiadorys. — Tris kar
tus gimdė Kaišiadorių rajo
no Kalvių tarybinio -ūkio 
Girgždų kaimo žemdirbė 
Oną Dastikienė — ir visus 
kartus — dvynukus...

Dabar visi dvynukai jau 
gerokai paaugę. Vyriausie
ji: Antanas ir Pranas—mo
kosi vietos, aštuonmetėje 
mokykloje, vidurinieji—Al
dona ir Algirdas gyvena ir 
mokosi mokykloje - inter
nate, o jauniaūsieji namuo
se...

—Sunku man būtų buvę 
išauginti vaikus, jeigu ne 
valstybės parama,—sako ji. 
—Valstybė teikia, pašalpas, 
padeda jiems mokytis, o 
man ūkis nupirko kelialapį 
į kurortą...

Apgaubti didžiuliu rūpes
čiu, laimingi auga žemdir
bio Dastiko vaikai.

J. Laukaitis

Beje, pranešama, kaip šiuo tarpu pačioje Italijoje 
prasidėjo reikalavimas, kad įstatymais moteriai teisės 
būtų pripažintos. Bet taipgi sakoma, kad mažai pro
gų tokiam įstatymui greitoje ateityje laimėti. Gal geras 
viešas ir atviras iš Jungtinių Tautų paspaudimas pa
gelbėtų katalikiškos Italijos moterį išlaisvinti iš“ abso
liutiškos vergijos. ' •

D’aug energijos ir triūso 
atidavė šileliui Anykščių 
miškų ūkio vyriausias miš
kininkas Ipolitas Vilkon- 
čius. A. Baranauskas mini, 
kad Marčiupio upelis kadai
se tekėjo per šilelio vidurį. 
Vadinasi, kalvos Anykščių 
miesto pietryčiuose buvo 
apaugusios mišku. Apėjo 
jas Vilkončius skersai ir iš
ilgai ir tiesiai į rajono 
vykdomąjį k o m i t e tą nu
žingsniavo. Niekas neprieš
taravo — sodink, pasakė, 
kalvos vis vien be naudos 
plikos dunkso. Dar kartą 
apžiūrėjo šį plotą vyriau
sias miškininkas ir numatė, 
kur ir ką reikės auginti. 
Ant kalnelių, kur žvyras ir 
smėlis, — pušis su beržais 
pasodino, šlaitus papuošė 
ąžuoliukais, klevais, kašto
nais ir maumedžiais, o eg
lutes daubose išrikiavo — 
čia drėgmės daugiau.

Įdomi šilelio istorija. 
XVIII a. pradžioje jis bu
vo beveik visai iškirstas. 
Bet gamta nepasidavė: likę 
medžiai brandino ir sėjo 
sėklas, jos dygo, ir augo 
naujos pušys, eglės, 
beržai. 1845 metais jis vėl 
pajuto kirvio ašmenis. Per 
keletą metų išilgai per vi
są šilelį žmonės iškirto dvi 
plačias juostas. Tik ryti
niame pakraštyje ir vidu
ryje liko siauri miško ruo
žai. Kirtavietėse žmonės 
sėjo grikius. Netręšiama 
dirva greitai suliesėjo, ir 
derliai pasidarė visai men
ki. " Tada žmonės į gri
kius įmaišė pušų sėklų. Nu
ėmė paskutinį derlių, o jau
niklės pušys liko augti. Per 
pirmąjį pasaulinį karą vo
kiečiai iškirto likusias seno 
miško juostas.

Buržuazijos valdymo me
tais šilelio nekirto, bet ne
sirūpino ir jo atželdinimu. Taip kasmet didėja šilelis, 
O darbo čia buvo daug: ne-? 
maža tuščiu aikščių ir kir- v <«■
taviečių prašyte prašėsi 
darbščių, rūpestingų ran
ku.

Jau pirmaisiais pokario 
metais miškininkai atnešė i 
šilelį naujus medžių daigus. 
Rikiavo juos kirtavietėse, 
skardžiuose, aikštėse, žo
džiu, ten, kur turėjo augti 
miškas. Dabar šilely nebe- 
rasime nė vienos be reikalo 
paliktos tuščios vietos.

dabar jo plotas 1092 hekta
rų. Jauni medeliai kalvo
mis ir kloniais jau beveik 
pasiekė paminklą J. Biliū
nui. Šilelio (lankytojai da
bar veltui dairy tų s i — 
“...kalnų kelmuotų, pakal
nių nuplikusių” čia nebėra. 
Iš kurios pusės beeitume ar 
bevedžiotume, šilelis pa
sitinka. išlakiomis pušimis, 
baltaliemeniais beržų ka
mienais ir vaiskia eglių ža
luma.

Krislai iš Lietuvos
Štai turiu rankose nese

niai išleistą Juozo Tysliavos 
poezijos rin^tipę, pavadintą 
“Ne m u n o rankose.” Tai 
gražus 256 puslapių su dai
lininkės R. Gąbr ė n a i t e s 
darbo viršeliu, dailiu ap
lanku. Knygos pradžioje 
autoriaus portretas, o eilė 
iliustracijų tekste vaizduo
ja J. Tysliavą įvairiais am
žiaus laikotarpiais, šeimos 
rate, o taip pat jo pelenus 
laidojant Rasų kapinėse, 
Vilniuje. Knygos redakcinę 
komisiją sudarė poetai A. 
Baltakis, Ed. Mieželaitis ir 
A. Venclova, o įvadą ir pa
aiškinimus parašė V. Gali
nis. Įvade patiekiami duo
menys iš poeto gyvenimo 
kelio, apžvelgiama jo poezi
ja, o užbaigoje sakoma:

“Savo kūryba J. Tysliava 
įnešė nemaža naujo į ano 
meto lietuvių poezijos rai
dą. Pagrindiniai jo lyrikos 
kūriniai pasirodė tuo metu, 
kai visai lietuvių poezijai 
toną davė K. Binkio, B. Sruo
gos, V. Mykolaičio - Putino- 
ieškojimai. Nors visumoje 
ir neprilygdama savo reikš
mingiausių amžininkų kū
rybai, J. Tysliavos lyrika 
suvaidino svarbų vaidmenį 
lietuvių poezijos atsinauji
nimo kelyje vadinamoje po- 
maironi nėję gadynėje. J. 
Tysliava nesusilaukė tiesio
ginių savo pasekėjų, bet jo 
kūryba padarė tam tikrą 
poveikį ano meto lietuvių 
poezijos raidai, stiprindama 
joje gaivališką lyrizmą, ur
banistinius motyvus, laisvą, 
nesuvaržytą išraiškos būdą. 
Geriausieji J. Tysliavos po
ezijos kūriniai ir šiandien 
ne tik įdomus literatūros 
istorijos faktas. Laiko dul
kės bepajėgė nustelbti jų 
jaunatviško žavumo ir gai
vumo.”
Michalinai Meškauskienei 

60 metų
Vasario 16 d. sukako 60 

metų plačiai Lietuvoje ži-

nomai visuomenės ir poli
tikos veikėjai Micha 1 i n a i 
Meškauskienei. Buržuazijai 
valdant, už revoliucinį vei
kimą ji buvo dukart teista, 
pasmerkta 16 metų kalėti ir 
praleido sunkiųjų darbų ka
lėjime apie 8 metus. Pirma 
ji priklausė socialistų revo
liucionierių (eserų grupei), 
bet vėliau perėjo į komunis
tų partiją, įsitikinusi jos 
kelio teisingumu.

Iš kalėjimo išėjusi, M. 
Meškauskienė buvo kaip ir 
komunistų partijos įgalioti
nė kultūriniam frontui. Jai 
priklauso dideli nuopelnai 
sutelkiant pažangiąsias ano 
meto rašytojų, menininkų 
ir kitų kultūros veikėjų jė
gas.

Aktyviai ji veikė organi
zuojant antifašistinį Liau
dies frontą, kuriame kovai 
prieš reakciją ir fašizmą su
sibūrė pažangiausios jėgos. 
Svarbus jos vaidmuo ku
riantis 1940 m. Liaudies vy
riausybei ir Tarybinei san
tvarkai. M. Meškauskienė 
buvo išrinkta deputatu į 
Liaudies Seimą, paskui į 
Lietuvos Aukščiausi o s i o s 
Tarybos Prezidiumą. Dau
giau kaip 20 metų ji buvo 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatu. Ji dirbo įvairiuose 
centriniuose respublikos or
ganuose, kurį laiką vadova
vo “Valstiečių laikraščiui,” 
buvo Kinematografijos mi
nistru, rūpinosi respublikos 
kinofikavimu, nacionalinių 
filmų kūrimu. Už nuopel
nus M. Meškauskienei su
teiktas meno veikėjos gar
bės vardas. Jos sukaktuvės 
plačiai paminėtos Tarybų 
Lietuvos spaudoje.

Dabar M. Meškauskienė 
rašo atsiminimus, kurie ap
ims jos politinę bei kultū
rinę veiklą.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1967-11-23.

Senesniame šilelyje 
rauja pušynai. Tačiai 
•inėje dalyje yra irje 
nedideliais lopinėliais iŠš 
mėčiusių beržynėlių. O virš 
tų, primindami senovės gi
žių didybę, pavieniai šim
tamečiai ąžuolai stūkso. 
Gilias vagas išs i graužę 
vingiuoja per šilelį Marčiu
pio, Piktupio, Slavės, Iš- 
plėštravio, Vingiorykštinės, 
Pakalnynės, Paramavietės 
G a u g a r i o, Pašaltupio ir 
Skapiškio upeliai. Vasarą 
daugelį jų neprisėmęs pus
bačių gali perbristi. Užtat 
pavasarį — tai tikros kalnų 
upės: kunkuliuojančio, ap- 
siputuojusio vandens srau
tai strimagalviais lekia į 
Šventąją. Sunku ir pasaky
ti, kiek tonų šilelio žemės 
jie suplukdytų, jeigu ne me- . 
e žiai ir krūmai, savo šak
nimis taip tvirtai surišę 
krantus, kad jokia jėga ne
gali jų išardyti.

Gražus šilelis dabar, žiį^l-
ną. Sniego kilimais išmar
gintas įvairių žvėrių pėd
sakais. “ 
k 
s 
s 
J

Ten, žiūrėk, į tan- 
ynę veda lygus lapės pėd- 
akas; giliai įsispaudusios 
mailios stirnų kanopėlės,. 
ų šilely dabar net aštuo- 
iosdešimt gyvena. Medžių 
akose striksi linksmos vo- 
eraitės. Šviesią naktį prie 
ventosios galima pamatyti 
• ūdrą. O kiškiai palaukė- 
e tokius takus išmynę, jog 
odos, su šliurėmis, galėtum 
asivaikščioti. Tik barsu

kai nebesirodo. Jie įsitai
sė savo šiltuose urvuose ir 
miegos ten iki pavasario.

Žvėrių pėdsakai kryžiuką 
jasi su žmogaus. Čia dą^1 
bar vaikšto" tiktai miškinirh 
k;
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aih jie atneša miško gy- 
entojams pašaro, apsidai- /a 

ro, kad kartais pikta ranka \ < 
ja nenuskriaustų. \)

Kitoks gyvenimas šilely 
vasarą. Juk kasmet ,jį ap
lanko apie 28,000 žmonių. 
Visi gėrisi Puntuko didybe, 
dažnas apžiūri ir jo brolį, 

lie kurį A. Vienuolis ra- 
š£, kad atkasus šį akme- 

į, jis būtų didesnis už pa- 
puntuką. Kiti net prie 

aralienės liūno nueina.
Tada liūdną A. Bara- 

ausko godą šileliui pakei- 
a linksmos ir gyvos dai- 
is, kaip ir pats Anykščių 
lelis, ošiantis visa sĘįb*' 
dybe.

D. PetrauskaTaH
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KAM ŠYPSOSI LAIMĖ
Vieną ankstyvą rytą, ei- 

amas į darbą, Šilutės ra- 
? n o Degučių tarybinio 
do elektrikas K. Avižius 
žsuko į paštą. Paėmė 4 pi

niginės - daiktinės lotertios 
lietus. Vienas bilietas bu

vo laimingas. Jam atiteko 
puikus laimėjimas: lengvo- 

mašina “Zaporožietis”.
kusieji trys bilietai išk 

pi rublį.
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A. Kūlei
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ROJAUS DUJOS
Bulgarijoje, Dmitrovgra- 

dc chemijos kombinato in
žinieriai R. Rusevas ir R. 
Kičą r mažo va atliko s ė k- 
mingus bandymus — gavo 

azoto oksido taip vadina
mąsias rojaus dujas. Šios 
dujos daugiausia naudoj a- 

3s medicinoje, kur 
Inai gali pakeisti 
ingesnį eterį. Dabar’ 

šiamas projektas staf$ 
cechą, kuris per metus ga- 

ns 40 tonų rojaus dujų.
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Svarbiausios permainos, įvykusios Lietuvoj
L Tarybų valdžios metais

Atsakymai į APN kor
espondentų klausimus

Antanas Sniečkus, Lietu
vos Komunistų partijos CK 
pirmasis sekretorius, davė 
interv i u APN korespon
dentams. Pasikalb ėjime, 
mūsų nuomone, Antanas 
Sniečkus pabrėžė visą 
eilę dalykų, žinotinų kiek
vienam, besidominčiam Ta
rybine Lietuva. Ir mes čia 
tą interview išspausdinsi
me — Redakcija.

— Kokios svarbiausios 
permainos įvyko lietuvių 
tautos gyvenime Tarybų 
valdžios metais?

— Nelengvas buvo lietu
vių tautos kelias į socializ
mą, — pabrėžė draugas 
Sniečkus, — Tarptautinės 
reakcijos jėgos dvidešim
taisiais metais užgniaužė 

«irybų valdžią, susikurusią 
ietuvoje po Did ž i o s i o s 

Spalio Revoliucijos laimė
jimo. Ir vėl mūsų krašto 
darbo žmonės atsidūrė po 
buržuazijos jungu. Tuo me
tu, kada Rusijos broliškos 
tautos statė soči a 1 i z m ą, 
mūsų tauta kaupė jėgas le
miamai kovai su kapitalu. 
Lietuvos Komunistų Parti
ja, buržuazijos diktatūros 
siautimo metu veikdama 
per ilgus metus pogrindvje, 
atkakliai gynė dirbančiųjų 
masių reikalus, kovojo už 
jų gretų vieningumą. Ko
vodami sunkiose sąlygose 
visuomet vadovavomės Le- 

1 nino partijos turtingu pa- 
/■ gyrimu.
... ^Lietuvos komunistai sa

vo veiklos dėka įgavo tau
tos pasitikėjimą ir* užtai 
istorinio perversmo metu 
1940 metais dirb a n č i ų j ų 
masė ėmė žengti mūsų par
tijos nurodytu keliu, tvir
tai paėmė valdžią i savo 
rankas ir atgaivino Tarybų 
valdžia. Lietuviu tauta lai
svanoriškai istojo i tarybi
niu tautų šeima. Nuo to 
laiko 26 metų bėgvie mūsų 
respublika pasiekė daug 
svarbiu laimėjimu.

— Ir tai pasiekta nežiū
rint milžiniškų nuostolių, 
kuriuos atnešė karas?

— Fašistinės gaujos su- 
f’kino mūsų žemę. Mate- 

iniai okupacijos nuosto- 
siekia apie 1,7 milijar- 
rublių. Lietuvos terito

rijoje nužudyta daugiau 
kain 700 tūkstančių žmonių. 
Hitlerininkai degino ištisus 
kaimus kartu su žmonėmis. 
Vilniuje fašistai sulygino 
su žeme ištisus kvartalus. 
Pradėjome nuo griuvėsių 
pašalinimo. Šių dienų Lie
tuva — tai žydinčiu mies
tu respublika, mašinų ir 
metalo pramonės šalis, ra
dijo ir elektros bei chemi
jos nramonės. tai šalis išsi- 
vysęįiisio žemės ūkio, tai 

platu 
ųBmrklų, aukštinu mokslo 
TsJami. mokslinio tvrimo 
institutu tinklo. T a r v b u 
valdžios metais pramonės 
ramvha nadidėio 18 kartu. 
Šiandiena Lietuvos pramo
nė pagamina per 22 dienas 
tiek, kiek naga mindavo 
1940 metais nėr ištisus me
tus. Lietuviški g a miniai 
žinomi danHau kain . 70 

g^krifcjituose.. Panašiai ir že- 
r^^Mb.ūkyje pasiekėme ir 

^VNrorne nacius aukščiau- 
v derlius gaunamus bur- 

z ’■ žirniniais laikais; o apie 
masinį kultūrinio darbo iš

plėtimą sunku buvo tada 
ir kalbėti. Parodykite man 
kapitalistinį kraštą, kuria
me ant 3 milijonų piliečių 
kas ketvirtas mokytųsi. Ta
rybų Lietuvoje štai taip 
ir yra. Kiekvienais metais 
mūsų mokyklas baigia 7 
kart daugiau abiturientų, 
negu 1939 metais.

— Kokią įtaką turi mil
žiniškas švietimo išvysty
mas į respublikoje vykstan
čias permainas?

— Jis sudaro pagrindą 
didžioms permainoms. Pa
vyzdžiui: 90 nuošimčių vi
sų specialistų su aukštuoju 
mokslu, dirbančių Lietuvo
je, gavo diplomus tarybinės 

A. Sniečkus

valdžios laikais. Mes di
džiuojamės mūsų moksli
ninkais. Jų darbai—tikimy
bių teorijos, matematinės 
statistikos, puslaid i n i nk ų 
fizikos ir chemijos, kiber
netikos ir skaičiavimo tech
nikos srityse žinomi toli už 
respublikos ribų. Plačiai ži
nomi mūsų mokslininkų pa
siekimai širdies ligų ir re
umatizmo tyrimo o taip pat 
naujų gydymo būdų bei 
naujos medicininės apara
tūros sukūrimo srityse.

Tik tarybų valdžios me
tais pradėta, plačiai ir aty- 
džiai tirti mūsų krašto pra
eitį. Pasirodė Lietuvos isto
rijos, literatūros istorijos, 
meno istorijos darbai, o 
taip pat didelės reikšmės iš
samūs lituanistikos darbai.

Lietuvių tautos pasieki
mai vystant liaucĮies ūkį ir 
kultūrą dar kartą liudija 
didelę Komun. partijos ve
damos nacionalinės lenini
nės politikos pergalę, pro
letarinio internacionalizmo, 
tarybinio patriotizmo ir 
tautų draugystės gyvybin
gumą. Naujas liaudies ūkio 
išvystymo penkmečio pla
nas, kurio pagrindus nubrė
žė XXIII TSKP Suvažiavi
mas, — atveria Tarybų Lie
tuvai aiškias perspektyvas.

— Kurie Tarybų Lietu
vos pasiekimai yra patys 
didžiausi ir kodėl?

— Nelengva juos išskirti. 
Jau pabrėžiau, kad visi jie 
yra tokie pat svarbūs ir la
bai esminiai. Visgi manau, 
kad pačiu svarbiausiu pa
siekimu galima laikyti nau
jo žmogaus — sąmoningo 
kovotojo, drąsaus novato
riaus, aktyvaus visuomeni
ninko susiformavimą. Pa
sižiūrėkite į mūsų žmones, 
įsiklausykite ką jie šneka, 
įvertinkite jų nuotaiką, o 
pamatysite, kad jie jaučia
si tikrais tos žemės šeimi
ninkais, teisėtai naudojasi 
savo darbo ir kovos vaisiais.

Nauja socialistinė epocha 
įskiepijo mūsų žmonėms 
meilę gimtajam kraštui, 
plačiajai socialistin e i tė
vynei, visoms tautoms. Jų 
širdyse giliai įsišaknijo kil
nūs tarybinio patriotizmo

Ottawa. Kanada. — Kovo 
5 dieną čionai mirė Kana
dos generalinis gubernato
rius George Vanier, sulau
kęs 78 metų amžiaus.

ir socialistinio internacio
nalizmo jausmai.

Tarybinės santvarkos dė
ka praturtėjo darbininkų ir 
kolūkiečių vidaus dvasinis 
pasaulis. Tarybinio žmo
gaus pasitikėjimas savo jė
gomis. Galima tvirtinti, kad 
kiekvienas Tarybų Lietuvos 
pilietis yra pasiryžęs skir
ti visus savo gabumus ko
munizmo reikalui.

Mūsų naujos visuomenės 
nariams budingas yra ko
lektyviškumo jausmą s, 
darbštumas, šeimininkiška 
pažiūra j visuomeninę nuo
savybę, jie sugeba derintį 
savo asmeninius reikalus su 
visuomeniniais reikalais.

Jeigu kas nors paklaustų 
valstiečio 1938 — 39 metais, 
koki jis atlieka visuomeninį 
darbą, tikriausiai nebūtų 
suprastas, ir bendrai į šį 
klausimą atsakymo nebūtų. 
Šiandieną tik pati Lietuvos 
Komunistų Partija jungia 
savo gretose beveik 100 
tūkstančiu narių: darbinin
kų, valstiečių, inteligenti
jos; 300 tūkstančių jaunuo
liu (berniuku ir mergaičių) 
ieina i komjaunimo gretas. 
800 tūkst. narių suburia 
profsąjunginės organizaci
jos. Šiandien Lietuvoje vei
kia šimtai masinių organi
zacijų ir draugijų, kurios 
jungia šimtus tūkstančių 
žmonių.

Mūsų tarybinis žmogus 
— tai mūsų didžiau s i a s 

laimėjimas, mūsų pasidid
žiavimas.

Chicago, III.
Kvietimas į nacionalinę 
konferenciją kovai prieš 

nacizmą Amerikoje
National Commi 11 e e to 

Combat Nazism šaukia vi
sos šalies plotme konferen
cija balandžio 2 dieną, šių 
metu, didesniam pamobili- 
zavimui amerikiečių kovai 
prieš nacizma-fašizma.

Konferenciia jvvks YMCA 
viešbutyjet 826 South Wa
bash Ave., Chicago, Ill. De
legatu registracija 9 vai. 
ryto, konferenciia 10 vai.

Lietuvių Komitetas Kovo
ti Fašimą veikia bendrai su 
NCCN ir ragina visos ša
lies organizaciias dalyvauti 
šio i svarbioj konferenciioj.

Kviečiame Apskričiu ko
mitetus. LLD kuopas. Mote
rų Klubus. Chorus ir kitas 
organizaciias išrinkti dele
gatus konferencijon.

Kurios organizacijos ne
spės to padaryti, kviečiame 
valdvbos narius dalyvauti.

Trečia valandą po pietų 
bus masinis mitingas, kuriu 
kviečiami ir nedelegatai da
lyvauti.

Negalinčias pasiųsti dele
gatu organizaciias, taip ir 
pavienius prašome siųsti 
nasveikinimus konferencijai 
ir suteikti naramos dides
niam nravedimui priefašis- 
tinio darbo Amerikoje.

Konfere n c i i a bus labai 
svarbi, laikykite sau, par
eiga pasiųsti jon delega
tus, taipgi dalyvauti masi
niame mitinge.

Lietuviu Komitetas 
Kovoti Fašizmą 
3116 So. Halsted St. 
Chicago, Ill. 60608

Baltimore, Md.
Juozai bus pagerbti

Š. m. kovo (March) 3 d. 
“Laisvės” 17 numeryje til
po iš Baltimores korespon
dencija apie tai, kad š. m. 
balandžio (April) 2 dieną,
1 vai. pietų metu bus pava
sariniai pietūs salėje 2219 
W. Pratt St. Įėjimas salėn 
iš Furrow gatvės. Rengia 
LLD 25-toji kuopa Po ko
respondencija pas i r a š ė: 
Komitetas.

Aš, kaip LLD 25-tos kuo
pos ilgametė n a r ė , skai
tau savo pareiga korespon
denciją patikslinti. LLD 
25-tos kuopos Komitetas 
savo susirinkime buvo nu
taręs čia kalbamus pietus 
ruošti Juozinių proga. Pie
tūs turėjo įvykti verbų sek
madienį, kovo 19 d. Tais 
pietumis norėta pagerbti 
visus pažangiuosius Juozus, 
kviečiant kuo skaitlingiau
siai dalyvauti jų draugus 
ir drauges. Bet LLD 25-tos 
kuopos Komitetas tai die
nai salės negavo ir reikėjo 
Juozines pastūmėti iki ba
landžio 2 dienos. Tai pada
ryti Komitetas ir nutarė, 
nepakeisdamas pietų tikslo 
ir vardo.

Taigi balandžio (April)
2 dieną, aukščiau minėtoje 
salėje pietūs rengiami pir
miausiai pagerbti visus 
Baltimores pažangiuosius 
Juozus. Juos pagerbiant, 
sutikti pavasario šviesiųjų 
dienų, nuoširdžiai kviečia
mi visi Baltimores ir toliau
siųjų apylinkių Juozai ir 
Juozienės, ju draugai ir 
draugės. Atsilankę, vaišina
mi skaniais pietumis, drau
giškoje aplinkoje, iš širdies 
išsikalbėję, maloniai pra- 
lesit nepastebint kelias va
landas.

Francis Deltuviene, 
t 
I

1_ »

L.L.D. 25-ta kuopa nete
ko vieno nario, o laikraš
tis “Laisvė” vieno skaity
tojo. Po ilgos ir sunkios 
ligos kovo 1-mą dieną ligo
ninėje išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo drg. Stanislovas (Ra- 
manuskis) Raymond. Jo 
kūnas tapo sukrėmuotas.

Jo šermenimis rūpinosi 
advokatas, kurį dar gyvas 
būdamas paskyrė. Advoka
tas šermeninėje, trumpai 
papasakojo velionio gyve
nimą, nuo Jo atvažiavimo 
į Ameriką ir iki jo mirties.

Stanislovas Raymond ne
turėjo artimų giminių čia 
Amerikoje, taipgi neturėjo 
giminiu ir Lietuvoje. Tai 
jis 1 9 6 5 metais paskelbė 
p e r 1 a i k r a š t į “Laisvę,” 
kad kas iš Lietuvos, iš jo 
gimtos Šiaulių apielinkės 
jam parašytų laišką. Da
bar po jo mirties man teko 
gauti laiškų, kuriuos rašo 
iam nepažįstami tautiečiai 
iš Lietuvos, iš daugelio 
miestų ir iš jo gimtojo 
krašto Šiaulių, iš Kauno, 
Vilniaus, Radviliškio. Jie 
norėio su juo susirašinėti. 
Laiškai labai gražaus turi
nio ir žingeidūs. Taigi, 
brangūs tautiečiai: šiuomi 
ir užsibaigs jūsų susiraši
nėjimas su nepažįstamu 
jums tautiečiu.

Turime ir ligonių: drg. 
Medelienė dar tebeserga.

Telefonu pašaukė Balsio 
duktė, kad drg. Balsį išvežė 
i, ligonine. Sunkiai apsirgo 
kovo 5 diena.

Vėlinu visiems ligoniams 
greitai pasveikti.

Juozas Stanys '

/

Waterbury, Conn.
Vasario 25-tą ir vėl buvo 

supiltas naujas kapas Lie
tuviškose kapinėse, mirus 
Nelllie Shopis, gyvenusi 
New Britain. Paliko liūdin
čią šeimą ir artimuosius, o 
labiausiai liūdinčios pasiliko 
sesutės Klementina Yenke- 
liūnienė, Ida Ablazienė ir 
sesutė Lietuvoje.

Labai gaila mūsų idėjos 
žmogaus, o jums, mielosios, 
giliausia užuojauta netekus 
savo sesutės.

Mūsų darbščioji M. Raš- 
kauskienė su savo vyru jau 
pakėlė sparnus skristi į 
saulėtąją Floridą, į St. Pe- 
tersburgą, apsigyventi. La
bai gaila, kad ji mus apleis, 
nes ypatingai Raškauskienė 
visuomet buvo darbščiausia 
mūsų parengimuose.

Labai labai pasigesime jų, 
na, o f 1 o r i d i e č i a i apsi
džiaugs sulaukę energingos 
darbuotojos ju parengimuo
se. Mes gi tik palinkėsime 
gerų sėkmių apsigy v e n t i 
naujoj vietoj.

Truputi pavėluotai, bet vis 
tiek širdingiausiai dėkoja
me broliui J. K. Vaitoniui 
už surengimą tokios gražios 
puotos mūsų vedvbinės su
kakties proga. Tiek daug 
svečių suprašė ir visokiomis 
dovanomis apdovanojo. Tai 
buvo labai netikėta staigme
na. Bet tuo pačiu kartu ir 
ansidžiaugėme, kad dar tu
rime tiek daug draugų, ku
rie mūs nenamiršo. Dargi ir 
G. ir O. Šilkai iš Rocky Hill 
puikiomis dovanomis apdo
vanojo.

Taigi, iš gilumo širdies vi
siems lietuviškas ačiū!• • •

Mes keletas waterburie- 
čiu rengiamės šią vasarą 
anlankvti Lietuvą. Sakau, 
tikrai bus įdomu pamatyti 
tą gražiąją tėvynę Lietuvą.• • •

Vasario^ 10-to.s “Laisvės” 
laidoj pasirašęs B—s daug 
aprašė anie Waterburio bei 
musu priemiesčio Brooklv- 
nn lietuvius. Na, o vasario 
24-toą laidoj pasirašęs S. K. 
irgi daug parašė, būk mes 
iau nieko neveikiame, lyg 
būtume gvvi lavonai. O iš 
tikru jų taip nėra.

Žinoma, kad su Svinkū- 
nienės ir Klementinos vado
vavimu turėjome net kelio
lika parengimu ir jie buvo 
labai pasekmingi. Ypatin
gai spaudai liko pelno.

O antra, man rodos, ne
reikėtų paliesti tų žmonių, 
kurie mums nepritaria. Bet
gi ir iš t. v. dipukų turi- 
men net kelis, kurie prigu
li prie LLD, o taip pat ir 
“Laisve” skaito. Ir j mūsų 
parengimus nemažas jų 
skaičius atsilanko. •

Tad, man rodos, nereikė
tų kitų kliudyti, kas ką pa
darė bei išmokė. Tokie už
puldinėjimai pasunkina prie 
žmonių priėjimą. Juk mes 
ne galiūnai, kad padarytu
me žmones tokios nuomo
nės, koks pats esi.

M. Ulazienė

“Aš Indonezijos Respub-| 
likos prezidentas, nuo šios 
dienos perduodu vykdomą
ją valdžią generolui Suhar- 
tui”.

Išgirdę tokį pareiškimą, 
skaitomą per Džakartos ra
diją, užsienio koresponden- 
t a i galvotrūkčiais puolė 
prie teletaipų: “Sukamas 
kapituliavo!”

65 metų Sukamas, Indo
nezijos prezidentą s nuo 
1945 metų, nominaliai lieka 
šiame poste, tačiau, kaip 
manoma, neilgam. Sklinda 
gandai netgi, kad jis emi
gruosiąs į Japoniją, žmo
nos gimtinę.

Reakcija jau kuris laikas 
reikalauja, kad Sukamas 
būtų pašalintas iš preziden
to posto ir teisiamas už 
“bendrininkavimą nepavy-

Andrew Jackson— 
Our 7th President
On March 15, 1767, 200 

years ago, Andrew Jackson, 
seventh Pres i d e n t of the 
United States, was bom in 
North Carolina. He is the 
only President whose pa
rents were immi grants. 
Thev arrived in this count-
ry from Ireland only two 
years before his birth.

As a’young man, he stu
died law and became pub
lic prosecutor in what is 
now Tennessee. After its 
admission to the Union in 
1796, he was its first Re
presentative in Congress 
and later U. S. Senator. His 
notable record in the war 
of 1812 and later in several 
Indian campaigns made him 
the most popular man in his 
country.

In 1828 he was elected 
President. Andrew Jack- 
son — “Old Hickory,” as 
his supporters called him— 
was one of the most colorful 
of our Presidents and the 
first representative of the 
new West to enter the 
White House. Founder of 
the Democratic Party, he 
was a firm believer in the 
people and during his two 
terms of office, 1829-1837, 
proved himself an opponent 
of such monopoly control as

L ANDREW JACKSON 

the National Bank of the

MIRĘ LIETUVIAI
Sheboygan, Wis. — Šie

met čia mirė sekami lietu
viai: Juozas Keseliauskas, 
89 metų, Juozas Drąsu- 
tis — 76 m., Jurgis Baltru- 
konis — 80 m., Jurgis AL 
dauckas —1 96 m., Eva Vir- 
bickienė — Jankevičiūtė — 
78 metų amž.

J. Zaleokas

United States. The free pub
lic system, and the first 
cheap daily new s p a p e r s 
(the so-called penny press) 
started to function while he 
held office.

On the other hand, his ad
ministration initiated the 
spoils system, set up a 
“Kitchen Cabinet” of inti
mate advisers, and checked 
the program of federal in
ternal improvements.

Jackson’s administration 
was notable for the expan
sion of Presidential power. 
After the inauguration of 
Van Buren, his choice for 
his successor, Jackson re
tired to his home, “The Her
mitage” near Nashville, 
Tennessee, where he diedin 
1845,

ACNS

Toks šio prezidento likimas
kusiame komunistinio per
versmo bandyme”. Iš pra
džių prezidentas nepaisė 
generolų ultimatumo, pa
reiškė atsistatydinsiąs tik 
tuo atveju, jei nepasitikėji
mą juo pareikš liaudis, bet 
dabar, atrodo, pasidavė. 
Sukamo ir Suharto dvival
dystė baigiasi.

Žinoma, Sukamas darė 
klaidų, bet argi galima su
versti jam visą kaltę už 
ekonominius sunkumus ir 
politinę suirutę? Tuo jį 
kaltina žmonės, dar vakar 
vadinę “didžiuoju vadu”, 
“broliu Karno”, o šiandien 
—“vyriausiu j u okdariu”, 
“šiuolaikiniu faraonu” ir 
ir draskantys nuo sienų jo 
portretus. Ne, pagrindiniai 
Sukamo politikos principai 
—antiimperialistinis k u r- 
sas, užsienio monopolijų ap
ribojimas — nebuvo klai
dos.

Kas dėl imperialistų, tai 
jie įvvkių Indonezijoje eiga 
patenkinti. Sukamas nie
kada jiems nebuvo paran
kus. O dabartinė valdžia, 
— daugiausia kariškiai—at
kėlė vartus užsienio kapita
lui. Grįžta anksčiau išvytos 
monopoli ios. Valdžia mano 
verstis užsienio kreditais.
Kai kas netgi siūlo Indone
zijai stoti i karini bloką, 
gamintis branduolinę bom
bą.

Keistai gydomos ekono
minės ligos. Argi šitaip su
mažės bedarbiu ir benamiu, 

C f 

beglobių vaikų? O ių daug.
Nacionaline Indonezijos 

tragediją virto tie 17 mėne
siu po 1965 metu rugsėjo 
30-osios. Ir šiandien dar ne
aišku, koki vaidmenį iuose 
vaidino įvairios politinės 
iėefols; Aišku viena — liau
dis brangiai užmokėjo už 
įvairiu grupiu intrigas. Už
mokėjo gyvybėmis egzeku
cijų ir masinių pjautynių 
metu, kai “neapykanta bu
vo pasėta ištisam amžiui”. 
Nenavvkusiu perve r s m u 
reakcija pasinaudoio kaip 
pretekstu susidoroti su pa
žangiosiomis jėgomis, su
triuškinti kompartijai.

Sukamo šalininkų dar 
vis nemaža net ir armijoje. 
Jų daug Centrinėje ir Rvtu 
Javoje. Daugeliui jų ginti 
Sukama — reiškia ginti 
demokratija. Daug kur 
vyksta, kruvini susirėmimai 
su reakcingiausiais ekstre
mistais, kurie reikalauja 
prezidentą nušalinti jėga ir 
tučtuojau areštuoti.

“Šimto milijonų indone
ziečių gerovė svarbiau už 
vieno žmogaus likimą”, pa
reiškė armijos laikraštis 
“Daily Mail”, agituojantis 
prieš Sukama. Jam viskas 
aišku: prezidentą — Į tri
bunolą! Tačiau tie, kam rū
pi Sukamo likimas, ne ma
žiau susirūpinę ir dėl Indo
nezijos — didžiulės šalies— 
ateities.

VI. Motiejūnas

ANGLŲ LAIVAS 
TEKO KUBAI

Pagal tarptautines teises, 
.jeigu visi jūrininkai palieka 
laivą nelaimės metu, tai tas 
laivas tenka tiems, kas jį iš
gelbėja. Anglijos laivas 

| “Newgrove,” 10,500 tonų 
įtalpos, užplaukė ant seklu
mos. Kapitonas ir jūrinin
kai jį paliko.

Kubos jūrininkai nutrau
kė laivą nuo seklumos ir 
atvilko į Antilla prieplauką. 
Dabar jis bus Kubos.
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Didysis rusų rašytojas
Levas Nikolajevičius Tols-
tojus buvo žinomas visame 
pasaulyje. Jis buvo grafas, 
turtingo dvarininko sūnus, 
caro armijos karininkas, 
dalyvavęs kovose prieš an-
lus-prancūzus, ginant Se-

Levo Tolstojaus odisėja

vastopolį ir visą Krymo pu- 
siausalį nuo turkų. Jis gimė 
1828 m. rugs. 9 d. Tūlos gu
bernijoje, Jasnaja Poliana 
dvare. Dalį gyvenimo pra
leido Maskvoje, Kaukaze ir 
kitur, du kartu keliavo po 
Europą.

L. Tolstojus buvo didelis 
nenuorama. Jaunystėje pa
sižymėjo, kaip ir kiti to me
to rusų aristokratai kari
ninkai, baliavojimu, skan
dalais, kortavimu, girtavi
mu, romansais, etc. Tačiau 
karininko karjera jo než
ilojo. Karui pasibaigus, jis 
išėjo į dimisiją ir gyveno 
tai vienur, tai kitur, bet 
daugiausia Jasnaja Polia- 
nos dvare, kurį jis iš tėvų 
paveldėjo. Rašyti pradėjo 
dar gana jaunas, gyvenda
mas Kaukaze. Jis puikiai 
aprašė kazokų gyvenimą 
ir Kaukazo sukilėliu čičėnu 
kovas prieš caro valdžią. 
Apysaka “Hadži Muratas” 
ryškiai pavaizduoja kauka
ziečių kovas. Jo parašyti 
“S e vastopolio apsakymai” 
parodo sunkią to miesto gy
nėjų dalią. Tolstojaus raš
tai sudaro suvirs 100 tomų, 
Nemaža jų išversta ir į lie
tuvių kalbą. Tačiau didžiau
siais jo kūriniais laikytini 
dviejų tomų romanas “Ana 
Karenina” ir šešių tomu 
epas “Karas ir taika”, pa
vaizduojąs 1812 m. karą, 
kai Napoleonas buvo paė
męs Maskvą.

L. Tostojus buvo libera
lus, pažangus žmogus, visą 
laiką kovojęs prieš caro val
džią pasyvaus pasipriešini
mo keliu, kaip indų Gandis. 
Kad jis išvengė kalėjimo, 
tai tik dėl to, kad buvo ži
nomas visame pasaulyje ra
šytojas ir “aukšto gimimo” 
žmogus - grafas, bajoras. 
Tolstojus kovojo ir prieš 
bažnyčią. Dėl to 1901 m. 
Aukščiausiojo Sinodo nuta
rimu jis buvo ekskomuni
kuotas, atskirtas nuo pra
voslavų bažnyčios. Jis tikė
jo paties sukurtą dievą, 
kaip visatos kūrėją, bet ko
vojo prieš organizuotą baž- = 
nyčios hierarchiją, kaip ca
rizmo ramstį, žmonių mul
kintoją ir išnaudotoją.

L. Tolstojus buvo huma
nistas, skriaudžiamosios 
liaudies draugas. Jis rašė 
laiškus carui Aleksandrui 
III ir Nikalojui II, raginda
mas juos atsisakyti vienval- 
dybės, atiduoti žemę vals
tiečiams, panaikinti išnau
dojimą bei aristokratiją ir 
įvesti demokratiją. Tačiau 
tie iš jo naivumo tik pasi
tyčiojo. Jis kiek įmanyda
mas o r ganizavo valstie
čiams paramą, gelbėjo juos 
nuo bado ir persekiojimo. 
Jis aukojo bei rinko iš < 
kitų aukas persekioja
miem Rusijos “duchobo- < 
rams” (religinė sekta) pa
dėti, juos 1901 m. iškeldino 
į Kanadą. Jis bendravo su 
caro priešininkais dekabris
tais ir kitais revoliucionie
riais, nors pats revoliucijai 
nepritarė — skelbė blogiui 
nesipriešinimą. Tolstojus bu
vo artimai pažįstamas su to
kiais Rusijos rašytojais bei 
visuomenininkais, kaip Gor
kis, Čechovas, Turgenjevas,

Čaikovskis, Čertkovas, Ger
menas ir kiti.

L. Tolstojus, kaip idėjinin- 
kas, neapkentė turto, ren
gėsi prastai, kaimietiškai, 
norėjo gyventi vargingoje 
kaimiečio grįtelėje. Ypatin- 
gai jis skaitė nusidėjimu kas, davęs ne tik neprilygs-
imti honorarą už savo raš
tus, skirtus liaudžiai. Dėl 
to jis 1891 m. visą savo turtą 
išdalijo žmonai ir vaikams, 
sau nepasilikdamas nieko. 
Žmona tvarkė visus dvaro 
reikalus ir laikėsi pinigus. 
Jis buvo pirkęs dar ir kitą 
kelių tūkstančių dešimtinių 
dvarą Samaros gubernijoje. 
Ir tą išdalijo šeimai. Dėl to 
kai kuriems vaikams teko 
po suvirš 2,000 dešimtinių 
žemės, kitiems po mažiau, 
bet jiems buvo damokėta iš 
bendro fondo po keliolika 
tūkstančių rublių: Tatjanai 
28,000, žmonai, be dalies 
Jasnaja Polianos dvaro-so- 
dybos, 55,000 rublių grynais, 
etc.

Be to, L. Tolstojus pavedė 
savo žmonai visus iki 1881 
m. jo parašytus raštus, ku
rių susidarė 13 tomų. Ji 
juos leido ir iš to turėjo ne
maža pelno, nes pirkėjų bu
vo daug. Pats Tolstojus no
rėjo visai iš namų išeiti ir 
gyventi su “mužikais”, dirb
ti žemę ir gyventi “sulyg 
evangelijos.” Tačiau tai pa
daryti jam trūko drąsos ir 
valios: jis liko gyventi dva
re, laikėsi pasijodinėjimui 
arklį, kai valstiečiai neturė
jo arklio nė dirvai vąrti ir 
pan. Dėl to jis pats dažnai 
sau išmetinėjo, kad negyve
na sulyg paties skelbiamų 
principų.

Kai apybraižą “Kreicerio 
sonata” cenzorius uždraudė 
spausdinti, tai jo žmona, 
norėdama ją įdėti j XIII 
Tolstojaus raštų tomą, nu
vyko pati pas carą Aleksan- 
rą III prašyti malonės, kad 
šis cenzorių sudraustų. Jos 
prašymas buvo patenkintas. 
Tolstojus smerkė žmonos 
landymą po caro ar jo mi
nistrų kanceliarijas, o tuo 
patim kartu pats rašinėjo 
jiems laiškus, reikalauda
mas panaikinti baudžiavinį 
išnaudojimą šalyje, išlaisvi- 
ti valstiečius. Tai nenuosai
kumas. Apie tuos Tolstojaus 
sau prieštaravimus V. Le

Levas Tolstojus

ninas 1,908 m. laikraštyje 
“Prole tari j” rašė:

“Prieštaravimai T olsto- 
tojaus veikaluose, pažiūro
se, mokymuose, mokykloje 
yra tikrai didžiuliai. Iš vie
nos pusės genialus meninin- 

ta mų Rusijos gyvenimo 
vaizdų, bet ir geriausių pa
saulinės literatūros veikalų. 
Iš antros pusės - dvarinin
kas, šventeiviškai kvailio
jantis Kristuje”.

Dėl šio nenuosaikumo, at
rodo, daugiausia kaltos 
prieštaringos pažiūros į gy
venimą jo paties ir jo žmo
nos. 1862 m. jis vedė 15 me
tų už save jaunesnę Sofiją 
Andrejevną Bersaitę, gana 
pretenzingą Maskvos pane
lę, su kuria išgyveno 45 me
tus, prigyvenęs 13 vaikų. Ji 
mažai Tolstojų pažino, o 
dar mažiau mylėjo, nors tuo 
ir priesaikavo. Nuo pat ves
tuvių dienos prasidėjo jų 
nesutarimai. J i e gyveno, 
kaip pats Tolstojus sakė, 
“kaip šuva su kate vienoje 
kamaroje”. Jo žmona neap
kentė kaimo ir jai buvo sve
timos Tolstojaus humanisti
nės idėjos. Ji troško turto ir 
aplinkos. Pinigų jai vis bu
vo maža ir maža, ir dėl to ji 
kaltino savo vyrą. Vaikus 
ji auklėjo perdaug ištaigiai, 
juos lepino, o tie reikalavo 
vis daugiau pinigų. Sūnūs 
mokytis nenorėjo, dienomis 
daugiausia medžiojo, roma
nus su panelėm pynė, su či
gonėm uliojo, kortavo ir 
girtuokliavo. Dukros neva 
studijavo dailę, bet nė viena 
dailininkės lygio nepasiekė. 
Nepakęsdamas tokios padė
ties L. Tolstojus 1891 m. 
atsisakė savo dvarų ir viso
kio turto. Kiek gaudavo pi
nigų, tai tik už naujai para
šytus veikalus bei straips
nius. O ir dėl to jam tekda
vo klausytis visokių prie
kaištų.

Prieš mirtį, draugų pade
damas, L. Tolstojus padarė 
testamentą, sulyg kurio vi
si jo parašytieji veikalai tu
rėjo atitekti visuomenei be 
jokio atlyginimo. Kai suži
nojo apie tai žmona, Tolsto
jui teko iškentėti visos Tan
talo kančios: persekiojo jį 
ne tik dieną, bet ir miegant 
ji įsėlindavo į jo kambarį 

ir vis ieškojo testamento, 
kurį norėjo sunaikinti. Vai
kai pasadalijo pusiau: kai 
kurie stojo su tėvu, kiti su 
motina. Toks žandariškas 
persekiojimas rašytoją įve
dė į desperaciją ir jis ryžosi 
žygiui, privedusiam jį prie 
mirties. 1910 m. vasario 17 
d. Tolotojus savo dienoraš
tyje pažymėjo: “Gavau jau
dinantį laišką iš Kijevo nuo 
vieno studento, kalbinančio 
mane pasitraukti iš namų 
j skurdą... Kaip sunkiai nu
sidėjau atiduodamas vai
kams turtą. Visiems paken
kiau, net dukterims. Aiškiai 
matau tai dabar.”

Kiek teko Tolstojui išken
tėti dėl minėtojo testamen
to, pasakoja jo biografas V. 
Sklovskis savo knygoje “Le
vas Tolstojus” (V. Zabors- 
kaitės ir Vyt. Petrausko 
vertimas). Skaitome:

“Triukšmingas veidmai
niškas scenas kėlė Sofija 
Andrejevną (žmona) išbėg
dama į sodą, guldama ant 
žolės, grasindama persišal
dyti, darė gėdą seniui prieš 
sargus ir visą kaimą: kan
kino sūnūs, apšaukę genijų 
pamišėliu, netekusiu proto. 
Sofija Andrejevną vyro aki
vaizdoje keldavo prie lūpų 
stiklinę su opiumu (nuo
dais) ir nakčia dukart iššo
vė iš kamštinio pistoleto, 
simuliuodama saužudybę.”

Pagaliau Tolstojaus kant
rybė išsisėmė ir 1910 m. spa
lio 28 d., penktą vai. ryto, 
būdamas 82 metų amž., jis 
iš namų išbėgo, manydamas 
kur nors rasti ramybę. No
rėdamas savo namiškius su
klaidinti, kad jie jo nesivy- 
tų, jis geležinkelio stotyje 
pirko bilietus dviem kryp
tim. Tačiau sekamą dieną 
žmonės jį atpažino ir suju
do visa šalies policija bei 
laikraštininkai. Juk tai ne
paprasta sensacija! Važiuo
damas traukiniu Tolstojus 
pavargo bei persišaldė ir 
vos pasiekęs. Astapovo sto
tį apsirgo ūmiuoju plaučių 
uždegimu ir lapkričio 7 d. 
mirė. Dabar tas namas, ku
riame jis mirė, yra Tolsto- 
j a us muziejus. Tolstojus 
norėjo važiuoti į Bulgariją, 
jei būtų gavęs užsienio pa
są, arba į Kaukazą, bet ne- 
davažiavo!

Rytą isterikė Tolstojaus 
žmona, sužinojusi, kad jos 
vyras pabėgo, baisiai nervi
nosi, vaidino saužudybės 
scenas ir įsakė vaikams bei 
tarnams nedelsiant sužino
ti, kur yra jos vyras. Jos sa
vimeile buvo baisiai užgauta. 
O kai sužinojo, kur jis yra, 
reikalavo, kad jis nedelsda
mas grįžtų pas ją. Tolstojus 
i tai atsakė laišku:

“Pasimatyti mums, o juo
ba grįžti man dabar visiškai 
neįmanoma. Tau tas būtų,' 
kaip visi sako, labai pavo
jinga, o man tai būtų bai
su, nes dabar mano būklė 
dėl tavo nervingumo, irzlu
mo, liguistos būsenos, dar pa
blogėtų. Patariu tau sugy
venti su tuo, kas įvyko, ap
siprasti su laikinai nauja 
savo padėtimi, o svarbiau
sia—gydytis... Gal tie mėne
siai, kurie mums liko gy
venti, svarbesni už v i s u s 
nugyventus metus, ir reikia 
juos nugyventi gerai”.

Tolstojaus palaikus par
vežė j Jasnaja Polianą ir 
t en “nešventintoj vietoj” 
tarp ąžuolų, beržų ir klevų 
jo dvaro sode palaidojo. Da
bar jo kapą lanko tūkstan
čiai jo gerbėjų, jo butas ta
po muziejum. Tolstojui su
sirgus, Astapovo sotyje pri
sistatė caro atsiųstas tiesia- 
tikių bažnyčios . vyriausias

SKAITYTOJŲ BALSAI
Atsiminimai iš praeities
1936 metais Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoj organas 
“Tėvynė” num. 5 savo skai
tytojams padavė sekamą 
naujieną:

“Kaunas.—Žuvo Lietuvos 
‘karalius.’ Neseniai Ispani
joje buvo sušaudytas nu
versto Ispanų karaliaus Al
fonso XIII pusbrolis prin
cas Alfonsas de Leono. Jo 
vardas Lietuvos visuomenei 
yra žinomas, nes jis buvo 
kandidatas į Lietuvos sos
tą. Mat, 1918 metais lietu
vių veikėjų būrelis Šveicari
joje jau sprendė Lietuvos 
nepriklausomybės klausimus 
ir busimuoju Lietuvos vado
vu numatė kviesti kara
liaus Alfonso XIII pusbrolį 
princą de Leono, kurio kan
didatūrą tada buvo pasiūlęs 
grafas Tiškevičius.

Pasiūlymą būti Lietuvos 
karalium princas Alfonsas 
de Leono buvo priėmęs ir 
net buvo pradėjęs mokytis 
lietuvių kalbos. Tačiau, atė
jus lemiamam laikui, Lietu - 
vos valstybės atgaivintojai 
pasirinko demokratinę san
tvarką. Dėl to atpuolė ne 
tik Alfonso de Leono, bet ir
vokiečių princo Uracho kan
didatūra.”

Tada Lietuvos bagoti gas- 
padoriai ir jų vaikai, lietu
viai Romos katalikai, vys
kupai ir kunigai, labai drą
siai sakydavo: “Lietuvos 
žmonės dar nepri b r e n d ę 
tvarkyti Lietuvos valstybės 
gyvenimo reikalu. Reikia 
karališko kraujo žmogaus 
su valstybės tvarkymo pri
tyrimu.” Vieni norėjo vo
kiečio Uracho, o kiti norėjo 
Ispanų princo Alfonso de 
Leono.

Bet... tuos du “karaliu
kus” velnias nujojo i pek
lą ir jų norai neišsipildė.

Dabar bus jau virš 20 me
tų, kai patys lietuviai be 
karaliaus pagalbos tvarko 
savo valstybės gyvenimo 
reikalus ir kasdien Lietuvos 
žmonių gyvenimas visaip 
darosi gražesnis, turtinges
nis ir sotesnis visiems žmo
nėms.

— * - * •
Kur dingo Vytautas 

“šventasis” ?
1930 metais Detroite, Mi

chigan, airišių Romos kata
likų vyskupas būdavo jo nau
ją didelę bažnyčią vardu 
Saint Patrick Cathedral. Ir 
jis paskelbė, kad Detroit 
mieste gyvenantieji visokių 
tautų Romos katalikai galr 
ir privalo nusipirkti vieną 
tos bažnyčios langą ir į tą 
langą gali įdėti savo tautos 
kokį nors šventojo spalvo
tą stiklo paveikslą.

Na, tai ir Detroito lietu
viai katalikų kunigai, su sa
vo viernais parapi jonais, 
nusipirko vieną langą ir už
mokėjo $5,000. O į tą langą 
įdėjo Lietuvos Didžiojo ku
nigaikščio Vytauto spalvoto 
stiklo paveikslą. .Ot, ir pa
sigyrė, kad jie padarė labai 
“didelį garbingą patriotiš
ką” darbą Lietuvos ir abel- 

arkivyskūpas ir siūlė susi
taikyti. Jis bandė prieiti 
prie Tolstojaus ligonio, bet 
šis jo neprisileido ir jokių 
religinių paslaugų nereika
lavo. Visa šalis paskendo 
g e d ui o ženkle. ’Užsienio 
spauda gaudė kiekvieną žo
dį apie velionį bei jo gyve- 
nymą.

Taip mirė pasaulinio mas
to rašytojas! Jo našlė dar 
gyveno 9-rius metus.

nai visų lietuvių naudai!
Dabar jau praėjo 36 me

tai nuo to laiko ir nieko 
negirdėti, ar kas nors žiū
ri ir garbina tą Vytauto pa
veikslą. O gal vyskupas jį 
jau išmetė?

Aš parašiau koresponden
ciją į “Naujienas” ir pata
riau lietuviams katalikams, 
vyskupams ir kun i g a m s, 
Vytautą vardą įrašyti į vi
sų šventų Litaniją. Mano 
patarimo nieks neklausė.

• • •

Visų apleistas kryžius
Niujorke 1964 -1965 me

tais buvo surengtas “viso 
pasaulio” paroda-jomarkas. 
Tai ir Niujorko apylinkės 
lietuviai katalikai kunigai, 
su savo viernais parapijo- 
nais, įlindo į tos parodos 
diendaržį ir pastatė nežy
mioj vietoj kryžių, ir nieko 
daugiau.

Prie to kryžiaus lietuviai

Iš praeities

Žurnalas 44 Vaga” ir jo 
bendradarbiai

Iš buržuaziniu laikotar
piu leistųjų laisvamaniškų 
periodinių leidinių žurna
las “Vaga” buvo didžiau
sias, solidžiausias savo ap
imties ir straipsnių turinio 
bei bendradarbių kolektyvo 
atžvilgiu. Man teko prisi
dėti prie šio žurnalo tech
ninio tvarkymo, todėl galiu 
kai ką apie jį papasakoti.

“Vaga” ėjo 1931 metais. 
Per metus išėjo iš viso 10 
numerių (jų tarpe du dvi
gubi). Daugumas jo bend
radarbių buvo žymūs uni
versiteto profesoriai, do
centai ir šiaip pasireiškę 
materialistinės minties po- 
puliarint o j a i. Atsakinga
sis ir faktinis žurnalo re
daktorius buvo prof. V. 
Dubas, o svarbiausias ma
terialinės, finansinės bazės 
organizatorius—dr. P. Gu
davičius. Jo bute būdavo 
“Vagos” iniciatorių ir akty
vo pasitarimai, posėdžiai. 
Politiniu požiūriu bendra
darbių sudėtis įvairi — nuo 
socialdemokratų iki tauti
ninkų. Pavyzdžiui, doc. inž. 
T. Šulcas buvo tautininkas, 
bet rėmė žurnalą pinigais 
ir jame bendradarb i a v o . 
Pinigingi žmonės įsiparei
gojo žurnalą remti, nors 
bendros politinės linijos ne
turėjo. Juos jungė viena 
idėja — laisvamanybė, ko
va prieš tikybininkus.

Tuo būdu žurnalo bendra
darbių tarpe matome: pro
fesorius T. Ivanauską, P. 
Jodelę, M. Romerį, J. Va
balą-Gudaitį, docentus M. 
Arcimavičienę, P. Augus- 
taitį, J. Blažį, P. Slavėną, 
T. Šulcą, na, ir Lietuvos 
laisvamanių patriarchą dr. 
J. Šliupą, A. Rondomans- 
kį, V. Kvieską, V. Ruzgą, 
M. Untulį ir kitus, kuriuos 
toliau atskleisime iš slapy
vardžių bei kriptonimų.

Pirmiausia norėtųsi pa
kalbėti apie “Vagos” redak
torių prof. V. Dubą. Žino
mas prancūzų literatūros 
specialistas, įdomus dėstyto
jas, V. Dubas lig tol vi
suomeninėje veikloje neda
lyvavo. Bet kaip ateistas, 
laisvamanis jis buvo ryš
kus iš paskaitų. Teko gir
dėti tokį nuotykį. Kai į 
Kauną atvyko prof. R. 
šmitleinas (Schmittlein) 

katalikai suklaupę ant že
mės poterius kalbėjo ir 
yšventas” giesmes giedojo.

tas mandrapypkis vysk^^ 
įas Brizgys net du sy 
“šventas” mišias kalbėj 
iš dosnių v davatkų piniguW 
ubagavo. Ir visa tai darė 
ant tos intencijos, kad jiems 
dievas atiduotų Lietuvą val-

1965 metais paroda už
sidarė. Tai ir liko klausimas 
neišspręstas, kur dėti kry
žių?

To kryžiaus apiekūnas yra 
dipukas lietuvis Romos ka
talikų kunigas Lionginas 
c'ankauskas. Dabar tam vy
rui labai daug.bėdos. Dva- 
s iškas tėveli, paklausyk ma
no patarimo: važiuok atgal 
į Lietuvą, j Skuodo miestą. 
r'en tavęs laukia tavo už
dirbta didelė alga praėjusio 
karo laiku. Sykiu su savim

%

Skuode būdamas, ar nesu
mindžiojai penktą prisaky
mą? ..

“Laisves skaitytoj^

c.ėstyti prancūzų kalbos, V. 
Dubas apsidžiaugė turėsiąs 
kolegą tikrą prancūzą ir, 
su juo susitikęs, pareiškė: 
“Aš esu volterininkas.” Bet 
mūsų profesoriaus nuosta
bai ir nusivylimui Šmitlei- 
nas atsakė: “Aš esu prak
tikuojantis katalikas”...

Pas prof. Dubą teko 
dažnokai lankytis jo bute 
žurnalo reikalu: tai paimti 
rankraščius, tai korektWi 
as, sudaryti ho n o r a r u|ĮH 

Pirimiausia1

r

i
gauti sąrašus.
turiu pažymėti, jog V. Du
bas buvo itin kruopštus re
daktorius. Jis atidžiai skai
tydavo rankraščius, korek
tūras ir pats daug r a š ė

žvalginių .dalykų (krimtki 
kritika ir bibliografija, i

Vagai” straipsnių bei ap- 
ka, 
ir

V. Dubas savo pavarde 
tik vieną straipsnį pasira
šė, būtent “Kas yra tikras 
noksiąs?” (Nr. 1). Pasiro
džius tam straipsniui, jį de
kanate užsipuolęs vienas 
tautininkų ideologų prof. I. 
Tamošaitis. V. Dubas pa
sakojo, kad smarkiai susi
kirtę. Kituose numeriuose 
jis pasirašinėjo slapyva^j 
ežiais: B. Romaškevičius, 
Homo saipens.

Aktyvus “Kultūros” ir 
kitu laikraščiu bei žurna-V €>
I i bendradarbis J. Baldaus
kas (Baldžius) parašė ne* 
vieną straipsnį “Vagai,” 
let irgi pasirašinėjo slapy
vardžiais: d-ras Žak. Kru- 
jaulis, M. Pleivys, A. Va- 
agauskas, P. Augustaitis 
asiraŠinėjo d-ras P. J. ar- 
a tik P. J. Rankraščiuo- 
e pilna pavarde pasira

šinėjo P. Pakarklis, *p 
redaktorius ’ kažkodėl 
braukdavo pavardę, ’ pa 
damas tik P. P. Įdomu, kacF 
prof. M. Romeris straips
nį .“Metrikacijos problema 
Lietuvoje” pasirašė pavar
de, o “Konkordato žalingu
mas Lietuvai” kriptonimų 
M. R.; gal dėl to, kad ne
būtų viename num e r y j e 
(Nr. 1) dviejų to paties au
toriaus straipsnių? Vieną 
traipsnį “Žiedeliai” (Nr. 
i-5) autorius pasirašė g 

kiškų slapyvardžiu PK 
as. Tame straipsnyje 

maskuojamos katalikų r
i*/

(Nukelta į 5-t^ psl.)
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Juozas Chlivickas

Apybraiža 
(Specialiai “Laisvei”)

AS MATAU

t

I

Žmogaus gyvenime daž
nai pasitaiko dienų, kuribs 
viena ar kita detale, vienu 
ar kitu įvykiu taip stipriai 
įsiveržia atmintin, kad pas^ 
kui ir norėdamas nepamir- 
v • 
SI.

Lygiai taip buvo ir to 
pavasario pradžioje. Saulė 
ir stiprūs pietryčių vėjai 
jau buvo visiškai išsausinę 
Vilniaus gatviij šaligatvius^ 
Pasiutusiai knietėjo mesti 
visus darbus ir nors valan
dą kitą paslampinėti po Le
nino aikštę, pastoviniuoti 
ant vieno ar kito miesto til
to ir pasiklausyti paslaptin? 
go Neries šnabždėjimo. Jul| 
tokiais vakarais taip malo
nu pasvajoti apie tai, kas 
Omvo, o dar labiau — apie

(T Jau buvau belipąs laip-
tais į aikštės pusę, bet stai
ga prisiminiau, kad turiu 
būti susirinkime. Jau vien 
ta mintis man iš karto su
gadino nuotaiką. Vėl teks 
keletą valandų sėdėti tirš
tai prirūkytame kambary
je, gudraujant delnu pa
remti smakrą ir...snausti. 
O pabudus dar ir dar kar
tą galvoti, kad minties už
kietėjimas ir žodžių vidu
riavimas nė kiek nemalo
nesnė liga už pasiutusį dan
tų skausmą. 4- 4,

Bet dalyvavimas susirin
kime buvo pareiga. Būtina. 
Nuėjau. Ir kaip tik pačiu 

dįąiku, nes visi jau sėdėjo 
^Bpgulę pailgą, storu stiklu 

uždengtą stalą, tik kol kas 
dar nerūkė. Paskubomis 
įsitaisiau kambario kampe, 
giliame rudos spalvos odi
niame fotelyje. Pirminin
kaujantis pabrėžtinai rim
tu ir reikšmingu tonu pa
skelbė dienotvarkę. Buvo 
siūloma apsvarstyti net ke
letas svarbių visuomeninių

ŽURNALO “VAGA”
(Tąsa iš 4-to pusi.) 

likvijos, pateikiant statisti
nių duomenų, kiek kurio 
šventojo esama galvų, ko
jų, Tankų, pirštų ir t. t. To 

oriaus rankraštis man 
flįivo gerai pažįstamas: au

gius buvo dr. J. Purickis.
< 'Doc. J. Blažys pasirašė J. 

B-ys, dr. J. Kairiūkštis —

žurnalas 
Kodėl? 
įvairių.

Pirmiausia politinės linijos 
stoka. “Vaga” laikėsi bur
žuazinės liberalinės kryp
ties, kurią apologavo liau
dininkas V. Kvieska, netru
kus oficialiai perėjęs pas 
tautininkus. Straips n y j e 

fe “Lietuvos buržuazijos ke-

Paėjęs metus, 
“Vaga” sustojo. 
Priežasčių buvo

reikalų.
“Klausimai įdomūs, bet 

kalbos bus paviršutiniškos, 
šabloniškos ir nuobodžios,” 
—pasakiau pats sau. Bet tą 
man atmintiną dieną aš bu
vau teisus gal tik kokią va
landą ar pusantros. Staiga, 
kaip nebuvęs, išgaravo vi
sas snaudulys. Net pakilau 
fotelyje. Žiūriu, kiti taip 
pat nustojo tarpusavyje 
kuždėtis, prigesino cigare
tes ii' ištiesę kaklus klau
sėsi. Kas atsitiko?

Šioje vietoje man būtina 
prisiminti, kad vos atėjės į 
susirinkimą ir apžvelgęs 
visus salėje sėdinčius, pa
stebėjau vieną, man nepa
žįstamą draugą. Sėdėjo jis 
netoli durų prie pat stalo 
kampo ir kažkaip visą lai
ką vienodai, nenuleisdamas 
galvos, žiūrėjo į didžiulio 
lango rėmą. Aš mačiau jį 
tik iš profilio. Žvilgterėjau, 
į tą draugą vieną kartą, 
antrą, buvau šiek tiek nu
stebęs tokiuo jo dėmesiu, 
bet pagalvojęs, kad žmogus 
tikriausiai svarsto kokiuos 
nors savus, jam vienam te
rūpimus klausimus, tuojau 
pat nepažįstamąjį p a įnir
šau. O dabar, po keleto jau 
pradedančių besi kartoti- 
oratorių gražbylystės, jis 
pakėlė ranką prašydamas 
žodžio ir atsistojo. “Kak jis 
begali pasakyti^naujo?”^— 
tikriausiai pagalvojo n e 
vienas. Ir aš iš karto taip 
pamaniau. Bet, pasirodo, 
kai žmogus nori, — gali.

Vos jam ištarus pirmuo
sius žodžius, buvo aišku, 
kad draugas giliai pergal
vojęs tai, ką kalba.Dar 
daugiau matėsi, kad jis jau
dinasi ir pergyvena dėl 
problemų, kurios svarsto
mos. Į viską jis turėjo savo 
pažiūrą. Vienų draugų pa
sisakymus kalbėdamas pa
laikė, kitų griežtai kritika
vo, su kalbėjusiais nesuti
ko.

-—Aš matau, — pradeda 
jis dėstyti savo mintį ir 
tuojau pajunti, kad jo 
klausytum ir klausytum. Ir 
tai todėl, kad jo kiekvienas 
žodis - mintis. O mintys ne
skolintos, nepaimtos išsi
mokė jimui, bet savos, ori
ginalios ir, svarbiausia, tei
singos. Jis kalba įtikina
mai, mobilizuoja, verčia su
simąstyti ir pajunti atsa
kingumo jausmą. Tokiam 
kalbėtojui reglamente nu
statytos 10 ar 15 minučių— 
vieni juokai. Jeigu jis pa
norės —visas susirinkimas 
leis kalbėti tol, kol reikės.

— Aš matau, — tęsia jis, 
jau kalbėdamas dėl sekan
čio klausimo ir aš pradedu 
įsitikinti: tai kalba ne šiaip 
sau eilinis su bilietu kišenė
je, o tikras—idėjinis komu
nistas.

Iki jo kalbos pradžios be- 
snūduriuodamas aš net ne
nugirdau jo pavardės.

—Kas jis toks?—klausiu 
greta sėdintį.

—Jonynas... Antanas Jo- 
nynas...poetas...jam akys... 
iš jaunų dienų.

Tik dabar aš supratau, 
ko jis taip man nesupranta
mai visą laiką žiūrėjo į vie
ną ir tą patį lango rėmą. 
Esu trumparegis ir iš toli
mo salės kampo negalėjau 
įsižiūrėti jo veido. Dabar 
ši žinia mane pritrenkė. 
Ausyse be p e r t r a ukos 
skambėjo jo neretai karto
jami žodžiai: ...aš matau... 
aš matau..-.Matau...

Man buvo aišku, kad 
naujasis draugas neabejoti
nai toliau ir giliau mato už 
mane. Bet nesupratau vie
no: kur tos jo stiprybės 
šaknys. Šiai mįslei įminti 
raktą davė jis pats, savo 
pasisakymo pas kutiniais 
žodžiais:

—...pagaliau, d r a u gai, 
man rodosi, kad mūsų par
tijos visų darbų ir visos 
kovos esmė glūdi ne kur 
kitur, o žmonių gyvenimo 
ir jų veiklos prasmėje. Ar 
ne iš to išeidami ir turėtu
mėm...

Po šito pasisakymo kaž
kodėl daugiau niekas nebe
prašė žodžio ir susirinki
mas greitai pasibaigė. Išly
dėjau naują draugą žvilgs
niu, pilnu nuostabos ir pa
garbos.

Kaip gerai, kad aš šian
dien atėjau į tą susirinki- 
mą.Dabar, nuleidęs galvą, 
visai neskubėdamas žings
niavau pavasari nėmis 
miesto gatvėmis pilnas pa
kilių minčių.

Taip, ir vienas žmogus, 
jeigu jis aistringas, degan
tis, gali prikelti snaudžian
čius, sugėdinti tuščiai po
stringaujančius ir ne vienų 
pakelti ryžtingai veiklai. 
Man buvo labai gera, kad 
yra toks žmogus mūsų 
mieste, mūsų organizacijo
je, ir kad nuo šios dienos aš 
jį pažįstu.

Palauk, nejaugi aš jį jau 
pažįstu? Argi man jau taip 
aiški jo gyvenimo ir jo dar
bų prasmė? Kokiomis prie
monėmis naudodamasis 
kokiais keliais eidamas 
tokiuo tapo ?

(Bits daugiu,u)

ir
jis

Redakcijos atsakymai
Atigūšt Seitz, Oxon Hill, 

Md. — Klausiate, kaip ga
lima gauti iš Lietuvos savo 
metrikus. Parašykite laiš
kutį į Embassy of the 
USSR, Washington D. C. 
Galite rašyti ir lietuviškai. 
Per ten galesite gauti met
rikus.

^buržuazijos klasinius 
resus. Toliau. Žurna-

hes skaitytojų mases (ku
rioms buvo sunkiai prieina
mas ir ;dėl kainos), jo 
straipsniai buvo daugumo
je perjsunkūs. \

“Vaga” nebuvo iššaukta 
gyvenimo. Baugumas jos 
straipsnių galėjo būti at- 

_ spausdinta “Kultūroje,” 
§||£Mpkykloję ir gyvenime.” 
^^^Bšiaip ji pas i t a r n a v o 

■v a m a nybės, ateizmo 
^agandai, paskelbusi 

fnedžiagos paskaitiflinkatns.
Julius* Būtėnas

Prisiminimas ir Pagerbimas
LLD 75 os kuopos narių

kurie 1966 m. išsiskyrė iš gyvųjų tarpo visiems 
laikams, nukeliavo į amžinastį.

Lai būna jiems lengva ilsėtis amžiną poilsį, ir 
kartu išreiškiame užuojautą jų artimiesiems.

ANTANAS ZAVlSĖ
KAZYS DEGUTIS
ANTANAS NAVARAUSKAS
antanas Mikulis

—LLD 75 kUoplOs 
vdldyba ii* nariai

Revoliucinių kovų
I veteranė

kas. Ir lango virbas buvo 
perpjautas, teliko tik atlenkti 
ji, praėjus vakariniam patik-

Kiekvieną kartą, sutikda
mas šią nedidukę moterį 
gyvomis supratingomis aki
mis, aš stebiuosi jos energi
ja ir veiklumu. Didelis, rei
kalaujantis uuqlatinio dė
mesio darbas, komandiruo
tės, žmonės, kurie kreipiasi 
į ją su savo džiaugsmais ir 
rūpesčiais ... Rasdama vis
kam laiko, ji niekada ne
praranda geros nuotaikos, 
likdama su visais draugiš
ka, linksma. Ši moteris — 
Marija Ghodosaitė.

Taip, jos energijai jud
rumas stebina. Juk jos jau
nystė praėjo sunkiais bur
žuazinės santvarkos Lietu
voje metais. Mokymasis Ta
rybų Sąjungoje ir pogrin
dinis darbas Lietuvoje, ka
lėjimas — ir vėl konspira
tyvus darbas. Sunkūs pog
rindžio kovos metai ją už
grūdino. Bet rūstuole nepa
darė. Dar ir dabar ji nesu
laiko šypsenos, prisiminda
ma vieną epizodą iš proce
so prieš demonst rantus, 
sveikinusius kuopininkų pa
leidimą iš kalėjimo 1926 me
tu vasara. Buržuazinė Lie- V

tuvos vyriausybė tuomet 
mėgino pavaizduoti demon
strantus maištininkais ir 
chuliganais ir tokiu būdu 
susidoroti su pažangiai nu
siteikusiais darbininkais ir 
inteligentijos atstovais.

— Ji mane mušė, — ro
dydamas į ęhodosaitę, mė
gino teigti žvalgybininkas 
Labanauskas, aukštaū g i s, 
stambus vyras.

Atsistojo ir teisi a m o j i 
Marija, smulkaus sudėjimo, 
nedidukė. '■

— Įdomu,^kaip aš galė
jau tokį mušti? — paklau
sė ji, sukeldama garsų Kau
no apygardos teismo salėje 
susirinkusių žmonių juoką. 
Juokėsi ir salėje buvę K. 
Požėla, J. Greifenbergeris. 
Labai jau aiškiai matėsi, 
kad byla sufabrikuota.

rinimui. Ir draugės buvo 
pasiruošusios ir elektros 
šviesa Zarasuose užgeso, 
kaip buvo ‘ sutarta. Tačiau 
tučtuojau- užsidegė. Tai ne
buvo numatyta. Ką daryti?

Vadinasi, ten laisvėje, 
draugams kažkas nepavyko. 
Nebėgti? Bet pamatys per
pjautą virbą—gresia griež
tesnis režimas. O šiuo metu 
prižiūrėtojai linksminasi 
pas kalėjimo viršininką, 
aikštėje prieš kalėjimą dar

nėra budinčio policininko. 
Ir draugės nutarė bėgti. 
Taip 1930 metų vasario pa
baigoje iš Zarasų kalėjimo 
pabėgo keturios moterys — 
komunistės M. Chodosaitė, 
R. Geraitė, G. Greifenber- 
gerienė (Frankaitė) ir V. 
Vyšniauskaitė.

Mes žinome daug1 gar
bingų žmonių, kurie kovojo 
už Tarybų valdžią Lietuvo
je. Nemaža buvo jų tarpe 
moterų. M. Chodosaitė — 
viena iš jų.

Ir kada matai revoliuci
nių kovų veteranę dirbant 
šiandien — linksmą, kupiną 
energijos — negali nepasa
kyti: šaunios mūsų mote
rys !

M. Brigmanas

Help Wanted Female
SEWING MACHINE OPERATOR 
Will train to sew matrcss cases 
N. E. Phila. Honor Bilt Products 

525 West Clearfield St.
Philadelphia, Pa

BA 8-3418
(19-22)

Help Wanted Male
CARPENTERS

With minimum 5 years experience 
in remodelling and now construction.

Highest pay, plus bonuses. 
Year round work.

S & D IMPROVEMENT CO.
Camp Hill, Pa. 717-737-8691.

(19-21)

DEVINTAS BUTAS
Namas — kaip nhmas. knygų lentynėlės. 

Leningrade tokių d a u g.
Plačiais laiptais einu aukš
tyn. Komunaliniai butai. 
Lentelės su gyventojų pa
vardėmis, elektrinių skam
bučių mygtukai.

Ketvirto aukšto laiptų 
aikštelė. Akimirką stabte
riu ir paspaudžiu devintojo 
buto skambutį. Girdžiu, 
kaip duryse pasisuko rak
tas. Ir tuo pat metu prisi
menu kažkada perskaitytus 
žodžius: “Aš užkabinau du
ris visomis grandinėlėmis 
ir kabliukais, u ž rakinau 
spynas, paruošiau revolve
rius...” Taip rašė Vladimi
ras Bonč-Brujevičius, pri
simindamas 1917 metų isto
rinę naktį iš spalio 25 į 
26-ąją (iš lapkričio 7 į 
8-ąją). Tada Leninas auš
tant čia, į namą Chersono 
gatvėje, atėjo šiek tiek pa
ilsėti po dviejų parų, pra
leistų be miego Smolnyje, 
iš kur jis vadovavo gink
luotam sukilimui. Buto šei
mininkas — Bonč-Brujevi- 
čius ėmėsi visų priemonių 
didžiajam revoliucijos va
dui apsaugoti, neužmiršda
mas ir patikimai užrakinti 
duris.

Sėdėdamas už šio stalo, 
Leninas tą naktį rašė De
kretą dėl žemės. “Jau aušo 
Petrogrado rudens rytas, 
kai Vladimiras Iljičius pa
galiau užgesino šviesą ir 
atsigulė...”, — pasakojo vė
liau Bonč-Brujevičius. Rytą 
šeimyninkas paprašė visų 
namiškių tyliai elgtis, pri
minęs, kad Leninas dirbo 
visą naktį ir, be abejo, labai 
pavargo. “Tačiau staiga at
sidarė durys, ir jis apsiren
gęs išėjo iš kambario — 
energingas, žvalus ir links
mas”.

—Su pirmąja Socialisti
nės revoliucijos diena!— 
pasveikino jis visus.

Rytą, gerdamas arbatą, 
Leninas, kaip pas akoj a 
Bonč-Brujevičius, išsitrau
kė iš kišenės prirašytus la
pus ir perskaitė savo gar
sųjį Dekretą dėl žemės. Šis 
didis revoliucijos dokumen
tas po to, kai jį priėmė Ta
rybų suvažiavimas, buvo iš
siuntinėtas visiems šalies 
laikraščiams. Keletas jų su 
Dekreto tekstu ' yra ekspo
zicijoje, įrengtoje gretima
me kambaryje. Čia taip pat

Brockton, Mass.
A. Bimba kalbės bal. 8
Antanui Bimbai rengia

mos prakalbos šeštadienį, 
•alandžio 8, Liet. Taut. Na

mo žemutinėje salėje, 12 
Vine St. Pradžia 2 vai. po
piet.

Prakalbas rengia LLD 6 
uopa. Tikimasi nemažai 
ublikos. Rengėjai kviečia 
isus dalyvauti.

b
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Piknikas “Laisves” naudai
Liepos 2 d. įvyks “Lais

vės” naudai piknikas Ramo- 
va parke.

Gco. Shimaitis

MIRĖ
Camden, N. J.

' Gavome žinią, kad kovo 
d. Camdeno ligoninėje 

lirė “Laisvės” skaitytojas
5
n
Antanas Gailiūnas, gyvenęs
19 Albert Rd., Glendora, 
N. J. Šią žinią pranešė ve- 
1 onio duktė Mildred.

surinkti V. Lenino kūriniai 
agrariniu klausimu.

Butas - muziejus Cherso- 
o gatvėje palieka neišdil

domą įspūdį, šiame Lenin
grado kampelyje ypač ryš
kiai jauti be galo brangių 
pirmųjų Didžiojo Spalio 
dienų atmosferą.

I

G. Tananovičius»

Nebuvo normalių gyveni
mo sąlygų, tekdavo nuolat 
ieškoti darbo, keisti gyve
namąją vietą — visa tai ge
rai žino tie, kam tais me
tais teko kovoti už Tarybų 
valdžios atkūrimą Lietuvo
je.Ir tik tikėjimas šviesia 
diena, vardan kurios M. 
Chodosaitė aukojo savo jau
nystės energiją, neleido jai 
nusiminti sunkiomis gyve
nimo valandomis. Net tada, 
1930 metų pradžioje, kai ją 
iš kalėjimo persiuntė į/Za
rasų kalėjimą — toliau (nuo 
draugų, nuo ryšių su laisve. 
Kaip tik tada ji su savo ar
timiausiomis dra u g ė m i s, 
draugų iš laisvės padedama 
(kalėjimo vadovybė ir žval
gyba apsiriko — draugų 
laisvėj e bu.vp, i sur), „sugal
vojo pabėgti išVkalūįįmo ir 
pabėgo. 1

Rodos, apgalvota buvo vis-

Duris atidarė moteris. Ji 
paprašė nusivilkti paltą ir 
pasiūlė šlepetes, kuriom aš 
tuoj pat apsiaviau.

Dideli ame kambaryje, 
kur kadaise buvo svetainė 
ir valgomasis, viskas labai 
paprasta. Kairėje pusėje, 
prie sienos — balta staltie
se užtiestas stalas. Ant jo 
—virdulys ir arbatos servi
zas. Kitoje pusėje — roja
lis ir kanapa, Ant jos tada 
ir įsitaisė Bonč-Brujevi
čius, užleidęs savo kambarį 
Vladimirui Iljičiui.

Jaudindamasis įžengiu į 
tą kambarį. Kabo Karlo 
Markso portretas. Siaura 
metalinė lova. Į celofaną 
suvyniota antklodė, kuria 
buvo užsiklojęs Leninas. 
Prie vienintelio lango stovi 
rašomasis stalas, ant jo 
—lempa žaliu gaubtu. Kai
rėje pusėje, ant sienos —

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Paraše Antanas Bimba

550 puslapių.

Šioje knygoje jūs rasite 
visą eilę labai aktualių kla 
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai p įrodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Kaina $1.50.

nušviesta ir apibūdinta 
išimų iš Jungtinių Ame-

* • • • "v •

ir jų vie 
Amerikc,

tapačiai
j e
o ve j e
omybes karas 
rmavimas (1783-1860)
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AiiglŲ-LietuviŲ Kalbų
ŽODYNAS

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50 /
Gaunamas “Laisvės” knygyne i

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

“LAISVĖ”
102-02 Liberty Ave., Oxone Park, N. Y., 11417

| S ....................................................  ininn^ninnnunimumiiŲnuuiinnniiiiuuiiLuniriiiiiiiiiuiiunn

Baltieji vergai
Negrų vergove
Laisvieji darbininkai šeri
Revoliucija ir ncpriklaus<
Proletariato klases susifc
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystyme
Aštriųjų kovų laikotarpis
Streikai, Darbo Riteriai,

1880-1886
Profesines sąjungos ir .
Socialistai, profesines sąj

(1886-1900) .
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-194
Streikai, profesines sąjungos ir
Ruzveltas, “Naujoji daly

Ši knyga gaunama “Laisves” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

sis po polietinio karo 
(1873-1880) 

profesines sąjungos

pirmasis pasaulinis karas 
ungos ir jų politine veikla

0 metais
Naujoji dalyba 

ba” ir komunistai

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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Konf erenci j a-mi tingas 
sulaikyti deportacijas

Konferencija jau šį šešta
dieni. Visus prašo dalyvau
ti. Kalbėtojai irgi jau pa
siruošę. Jie aiškins, kaip 
sėkmingiau nepiliečiai gali 
saugoti savo teises. Jie ir 
kitais klausimais kalbės.

Pirmininkaus Henry Fo- 
ner, Fu r, Leather and Ma
chine Workers Unijos pre
zidentas.

Kalbės prof. Louise Petti
bone Smith; Arthur Kinoy, 
įžymus advokatas; Bernice

Polites; pakviestas yrakon- 
gresmanas ir įžymūs darbi
ninkų veikėjai.

Konferencija įvyks kovo 
18 d., 1:30 valandą, 709 8th 
Ave., Drug and Hospital 
darbininkų unijos salėje, 
New Yorke.

Rengėjai žiūri į ateitį su 
didele viltimi ir tikisi su 
mūsų visų talka turėti sėk
mingą konferenciją. Visi 
dalyvaukime, nesuvil k i m e 
rengėjų. L. S.

Mines moterų dieną
Moterų komitetas ruošia 

kovo 19 d. tarptautinės mo
terų dienos minėjimą Penu 
Garden Hotel, New Yorke. 
Pradžia 2 vai. popiet.

Šioje sueigoje b u s pa- 
pagerbtos Grace Mora New 
man ir Diane Bevel, kurios 
apsilankė Šiaurės Vietname 
ir iš ten parvežė naujau
sių žinių apie karo eigą ir 
taikos prosp e k t u s . Tuo 
klausimu jos kalbės.

Pagerbtas Jonas Grybas
Gražus ir tinkamas bu

vo Aido choro valdybos su
manymas pagerbti buvusį 
choro pirmininką Joną 
Grybą, surengiant jam tik 
tarp aidiečių, pagerbimo 
vakarienę, kuri įvyko vie
ną penktadienį tuojau po 
choro pamokų. Jis pasi
šventusiai dirbo per 12 me
tų choro naudai ir pilnai 
tos pagarbos užsitarnavo.

Jonas Grybas ilgą laiką 
gyveno Norwood. Mass., 
kur, be visuomeninės veik
los, ryžtingai dirbo ten ir 
meno baruose, dainuoda
mas choruose ir vaidinda
mas veikaluose. Jau 1917 
metais Jonas ten suorgani
zavo mišrų Lietuviu lavini
mosi chorą, kuris išsilaikė 
iki 1940 metu. Tam cho
rui pakrikus, jis dar tais 
pačiais metais sutvėrė Nor- 
woodo Vyru chorą ir buvo 
jo nariu iki 1952 metų, 
kai Jonas nusprendė išvyk
ti į New Yorką.

New Yorke jis tuojau sto
jo į Aido chorą ir neužilgo 
tapo išrinktas choro pirmi
ninku, ir jo pareigas ėjoj 
iki šių metų, kurias dabar 
perėmė Jonas Lazauskas.

kių triūsą, taip pat pami
nėdamas draugę K. Čei
kauskienę, kuri, nebūdama 
aidietė ir užsimok ėdama 
garbės nario duoklę, nie
kuomet neatsisako padirbė
ti Aido choro naudai.

Reikia priminti dar ir tai, 
kad Jonas Grybas viešėjo 
Tarybų Lietuvoje 1960 me
tais ir dalyvavo ten Dainų 
šventėje stebėtoju, o jau 
1965 metais jis vyko j tėvy
nę su Aido choro grupe, ku
ri dainavo Vingio parke su 
visais ten buvusiais Lietu
vos dainininkais. Jei tik 
viskas gerai seksis, pasako
jo Jonas, jis ir vėl ten nu
važiuosiąs. •

Mielas Jonai, aidiečiai Tau 
linki viso geriausio. Kad 
dar ilgai gyventum ir bū
tum su mumis, kad dar ga
lėtum ne vieną kartą ap
lankyti savo tėvynę Lietu
va !

H. F.

Katalikai tebepiketuoja 
kardinolą Spellmaną

Katalikai, keleto kunigų 
vadovybėje, sekmadieniais 
kaip 11:30 ryte susirenka 
prie St. Patricko katedros 
ir piketuoja kard. Spellma
ną, primindami popiežiaus 
Povilo šauksmą: sulaikyti 
karą, , sulaikyti žmonių už- 
mušinėjimą.

PAGERBĖ DR. BARSKY
1,500 dalyvavo dr. Ed- 

wardo Barskio pagerbime 
Hotel Americana. Tai buvo 
vienas didžiausių banketų. 
Advokatas Abt pirmininka
vo.

Kalbėtojai nurodė, kad 
dr. Barsky daug atsižymė
jo Ispanijoje tarptautinėje 
brigadoje. Jis pats kariavo 
ir kitus kovai prieš fašizmą 
organizavo. Jis užsitarnavo 
didžiulės pagarbos.

Jonas Grybas
Vakarienė praėjo labai 

dra u g i š k o j e nuotaikoje. 
Pirmininkas J. Lazauskas 
iššaukė visą eilę aidiečių 
pasakyti šia proga keletą 
žodžių. Vieni kalbėjo apie 
prisiminimus, kiti įvertino 
Jono darbus, treti linkėjo 

; jam geros sveikatos. Visi 
sudainavome Ilgiausių me
tų ir linkėjome Jonui ge
riausių sėkmių. Choro iž
dininkas W. Keršulis pasa
kydamas kalbą, įteikė Jo
nui nuo aidiečių dovaną, pa
dėkodamas už jo įnašą Ai
do chorui ir pageidaudamas, 
kad jis, pailsėjęs, vėl užim
tų kokias nors pareigas cho
ro valdyboje.

Skanią vakarienę paga
mino mūsų rūpestingosios 
šeimininkės J. Lazauskienė 
ir K. Čeikauskienė, už ką 
aidiečiai širdingai dėkoja.

Pabaigoje draugas Gry
bas padėkojo už dovaną, už 
surengtas vaišes, už jo dar
bo įvertinimą, už šeiminin

Laiškas iš Lietuvos
Sekamas laiškas gautas 

nuo buvusio amerikiečio, 
kuris prieš trejus metus 
grįžo i Lietuva. Gyvenda
vo Elizabeth, N. J. Prašo
me pasiskaityti:

Labas, Lilfci! Nors pa
vėluotai, bei visgi noriu 
Jums padėkoti už žiemos 
šv. sveikinimą. Jūs rašote, 
kad gavote laišką iš Kur
šėnų ir sužinojote dvi džiu
gias naujienas, būtent kad 
E 1 v v r a (jo duktė — L. 
K—tė) ištekėjo ir kita 
džiugi nauiiena. kad aš ta
pau nilnu Sovietu Sąjungos 
piliečiu. Oi, Lilija, pas ma
ne kur kas daugiau yra 
džiuginančių nau j i e n ų... 
Su sausio 1 d., š. m., gavau 
uensija, kurios nesitikėjau 
visai, nes nesu dirbės nei 
vienos dienelės dėl Sovietų 
valdžios, bet ji mane aprū
pino labai gerai. Esu labai 
natenkintas. kad sugrįžau į 
Tarybų Lietuva, tik gaila, 
kad biskį vėlokai. Gerų 
nauiienų pas mus pilna 
kasdien, žiūrėk ten iau nau
ja tilta stato, ir ištaiso krei
va kelia kitur pradeda sta- 
tvt fabriką, nauji pastatai 
tik ano-a. ir jau nerasi kai
mo Lietuvoje, kad nebūtu 
elektros. Visur elektra, vi- 
sur mechanizacijos, todėl ir 
darbo z\nogui daug leng
viau dirbti mechanizuotai.

Tikėk manimi, Lilija, kad 
apie Ameriką nei nepagal
voju. Negaliu atsidžiaugti 
Lietuvos gyvenimu ir gam
ta, ir esu labai patenkintas 
sugrįžęs.

Prašau perduot linkėjimus 
tiems, kurie mane pažįsta. 
Iki kito laiško ...

Leonas Pošiūnas 
Vosiūnai, T. Lietuva

New Yorkas laimingas
Kai pavasarinis lietus pus

nynus pradėjo tirpinti, New 
Yorko apylinkėje, ypač N. 
J. valstijoje, upės išsiliejo, 
žemesnės vietos patvino. 
Bet New Yorko mieste pa- 
tvinimų nebuvo, sniegas 
greitai nutirpo ir dabar tu
rime gražų pavasarinį orą.

Forumas drafto klausimu
Kovo 16 d., Palm Casino 

salėje, 85 E. 4 St., New 
Yorke, įvyks forumas mi- 
litarinio drafto klausimu. 
Dalyavus keletas žymių 
kalbėtojų.

Senatorius Javits, New 
Yorke kalbėdamas, pareiš
kė, kad jis stoja už suteiki
mą balsavimo teisiu vi
siems nuo 18 m. amžiaus.

New Yorkas. — Prane
šama, jog Amerikos katali
kai atsispausdins savo en
ciklopediją. Tai būsianti 
nirmoii enciklopedija ang
lu kalba bėgyje pastarųjų 
60 metų.

Ragina mokyklas tirti
Mokytojų unija reikalau

ja, kad mokyklų superin
tendentas Donovan nuo
dugniai ištirtų N. Y. mo
kyklų padėtį.

Unija nurodo, kad moky
tojai daug kenčia nuo iš
tvirkusių mokinių, kai ku
rie gauna apmušti, mokyk
lose stoka vietų ir mokyto
ju.

Donovan taipgi nusiskun
džia, k a d Kongresas, ma
žindamas mokyklų fondus 
Vietnamo karo naudai, tie
siog “griauna mokyklas,” 
sudaro nepakenčiamas sąly
gas.

Siūlo kandidatus
Vietiniai demokratai, ku

rie užgiria senatoriaus Ro
berto Kenedž i o politiką, 
ypač Vietnamo klausimu, 
dabar jau siūlo 1968 metų 
prezidentiniams rinkimams 
draftuoti Robertą Kenedį 
prezidento vietai ir sen. J. 
W. Fulbrightą vice prezi
dento vietai.

Už Kenedį ir Fulbrightą 
propaganda jau prasidėju
si. Būstinė atidaryta 704 
Amst e r d a m Ave., New 
Yorke. Rinkimų komiteto 
pirmininkas dr. Martin 
Shepard raportuoja, k a d 
jau turi tam darbui 2,300 
žmonių 25 miestuose, New 
Yorke yra 800 žmonių, tam 
darbui įjungtų.

Rengiasi rinkimams
Newarke įvyko apylinkės 

konferencija politiniam vei
kimui. Nusitarta kurti ne
priklausomą politinę fede
raciją, kuri galėtų pasi
ruošti sekamiems preziden
tiniams rinkimams.

Rinkimų platformon siū
loma įdėti kovoti prieš karą 
Vietname, tiž 'karą skurdui, 
remti tuos kandidatus, ku
rie tokią platformą užgirs.

Konferencijoje dalyvavo 
35 organizacijos, kuriu at
stovai kalbėjo už nepriklau
somą politinį veikimą.

Lindsay smarkiau kovos
N. Y. majoras Ljndsay 

planuoja išvystyti smarkes
nę kovą su kriminalistais.

• Verchojanske, kur yra 
didžiulis alavo rūdynas, 
bus pastatytas didelis pra
moninis kompleksas. Kom
binatas duos šaliai pigiau
sią alavą.

Eikim siekt siekio
Eikim mes, draugės, pirmyn į priekį, 
Kad ir dygliuoti mums eit takai.
Turėkim ryžtą pasiekti siekį,
Kuris pasiekti reik būtinai.

Taika—tai siekis, kurio mes sieksim.
Tai gal laimėti nelengva bus.

; Bet kai laimėsim, tai jau žinosim, 
Kad mūsų sūnūs kare nežus. • 

Ginklais kovoti, tai nebandykim, 
Lai būna proto kova drūta.
Tiktai vienybėn visos sueikim,
Tai bus drūčiausia mūsų jėga.

Mat, kai vienybėn visos sueisim 
Ir ikoVą vesim labai plačiai, 
Tada gi taiką greit laimėsim 
Ir grįš iš karo, mūsų vaikai.

Tada ir laimė, skaisti kaip saulė, 
Visam pasauliui nuolat žibės.
Ir tarp žmonijos taika ir meilė,
Kaip puikios rožės, gražiai žydės.

Jonas Juška
/(šias eilutes skaitė M. Juškienė Tarptautinės 

Moters Dienos minėjime, kurį surengė Niujorko Lie
tuvi^ Moterų Klubas Ozone Parke, N. Y., 1967 m. 
kovo 5 d.)

Banketas pagerbimui 
žurnalisto A. Gilmano

Pranešame, kad yra ren
giamas didelis banketas 
pagerbimui mūsų talentin
go žurnalisto A. Gilmano. 
Jam, mat, šiemet sueina 70 
metų amžiaus ir 50 metų 
rašybos sukaktys. Tai, ot, 
ir bus gražu atžymėti jo 
nuveikti darbai. Banketas 
įvyks šeštadienį, gegužė 
20-tą dieną; 5:30 vai. va
karo, “Laisvės” salėje, 
Ozone Parke.

Rengia/LDS 1-mos kuo
pos ir LDS 46-tos kuopos 
sudėtinė komisija ir prašo 
kitas visas draugijas ne
rengti jokių pramogų tą 
pačią dieną.

MOKINUKAI VARTOJA 
NARKOTIKUS

Great Necke pravestas 
apklausinėjimas vidurinės 
mokyklos studentų apie jų 
santykį su narkotikais. Su
žinota, jog 8 procentai yra 
vartoję marijuana. Tyrimą 
vykdė North Shore rajone, 
apgyventame vidurinės kla
sės pasiturinčiaisiais gyven
tojais. Apklaustose mokyk
lose mokosi 2,800 studentų.

Kaip suvaldyti išdykėlius
New Yorko mokytojai tu

ri sunkią problemą, kaip 
suvaldyti išdykėlius moki
nius, kurie ne tik mokytojų 
nenori klausyti, bet kartais

DĖL TŲ KELIŲ BALSŲ...
Nassau ligoninės Mineolo- 

je slaugės balsavo imti ar 
neimti N. Y. State Nurses 
Association savo atstove de
ryboms su samdytojais. Bal
savo 213. o 11 balsų atmes
ta. Patikslinus pasirodė, 
kad kaip tik 11-kos balsų 
stoka kad balsavimai būtų 
pilnateisiais. Štai ką reiškia 
vienas kitas balsas organi
zuotame pasaulyje.

juos ir apmuša. Unija, at
stovaujanti 40,000 mokyto
jų, reikalauja iš miesto ta
rybos teisių, kuriomis pa
siremiant mokytojai galėtų 
panaudoti prieš tokius mo
kinius griežtesnes priemo
nes.

Spellman bus maršalas 
Patriko Paradui

Kovo 17 d. St. Patricko 
paradui maršalu nuskirtas 
kardinolas Spellmanas, ka
riškai nusiteikęs kariauti 
Vietname iki “pilnos per
galės.”

i—......——v—

Piketavo militarinę sueigą
Daugiau kaip 200 moky

tojų ir mokinių piketavo 
Madison High School vyks
tančią militarinę sueigą. 
Jie reikalavo I baigti karą 
Vietname.

Mirė garsus artistas
Mirė Oscar Shaw, pagar

sėjęs muzikinėse komedijo
se, filmuose ir radijuje ar
tistas, sulaukęs 76 m. am
žiaus. \
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“Gimtasis Kraštas”
Naujas lietuvių kalboj 

laikraštis
Leidėjai: Kultūrinių Ryšių su 
Užsienio Lietuviais Komitetas, 

Vilniuje.
Laikraštis išeina du kartu į sav.
Prenumerata pusei metų —$1.00.
Sisųskite užsakymą ir mokestį 

dabar, bet ne vėliau 1 d. gegužės. 
1067 m.

Galite rašyti lietuviškai.
Imported Publications 

& Products
1 Union Sq., Rm. 611

N. y. C. 10008

TARP MŪSŲ PAČIU
Kai “Laisvės” linotipinin

kas Petras Šolomskas buvo 
gripo pag u 1 d y t a s lovon, 
spaustuvėje susidarė keb
lumu su išleidimu “Tiesos” 
ir “Šviesos.” Bet dabar vis
kas išsilygino.

Nors truputį pavėluotai 
“Tiesa” jau pasiekė LDS 
narius. Žurnalą “Šviesą” 
jau galėjo baigti rinkti Pet
ras Šolomskas. A. Bimba 
ir S. Sasna griebėsi darbo 
žurnalui s u t v a r k y ti ir 
spaudai atiduoti. Už ko
kios savaitės tikimasi ir 
“Šviesą” skaitytojams iš
siuntinėti.

Keletas LDS veikėjų 
energingai darbuojasi, kad 
galėtų daugiau bilietų iš
parduoti LDS 3 Apskrities 
banketui. Atrodo, nemažai 
newyorkieciu perkasi bilie
tus.

Kaip žinia, banketas 
įvyks balandžio 9 d. Lietu
vių klube, Harrison, N. J.

Mažai girdėtis, kaip ei
nasi LDS naujiems nariams 
įrašyti vajus New Yorko 
apylinkėje.

A. Taraškai čia lankantis 
pasižadėjimų buvo. Kai ku
rios kuopos jau turi pasi- 
skyrusios vajininkus. Lau
kiame rezultatų. J. G.

Prieš rasinę diskriminaciją
Great Neck mieste buvo 

sušauktas mitingas, kuria
me dalyvavo apie 1,200 ne
grų, reikalaujančių visur 
naikinti rasinę diskrimina
ciją. Kalbėjo kun. Martin 
L. King ir kiti.

ŽMOGAUS KRAUJAS
Sakoma, kad žmogus turi 

apie 25 bilijonus kraujo ce
lių (vienučių). Per vieną se
kundę per plaučius pereina 
apie du bilijonai celių.

Parengimų kalendorius
fe

\ Kovo 18 d.
Amerikinio Svetur 
Jams ginti komiteto maj 
s mitingas.

Kovo 26 d.
” salėje “Lietuvos 

audos paroda” ir filmų 
dymas. Visi kviečiami, 
’adžia 3 vai. po pietų.

Balandžio 9 d.
LDS 3-ios Apskrities ban

ketas, Liet, klube, Harri
son, N. J., 2-rą valandą.

Balandžio 22 d.
Lietuvių Namo Bendrovės 

šė rininkų šuva ž i a v i m a s 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke. Pradžia 2 vai.

Balandžio 30 d.
LLD 1-os kuopos kultūri

nė popietė, Laisvės salėje, - 
Ozone Parke. Pradžia 2 v. 
po pietų. Programa bus pa
skelbta vėliau.

m 
ni

“Laisvės 
sp 
roi

Knyga apie Žvalgybų
“Workerio” kolumnista^įį 

įeorge Morris parašė labai 
“ČIA andsvarbią knygą

American Labor: The Sub
version of the AFL-CIO’s 
Foreign Policy”, 
ti
balandžio men.

Interna-
onal Publishers ją išleis

Ši knyga atidengs centra
lizes žvalgybos agentijos 
vaidmenį darbo unijose, 
studentuose ir tt.; parodys, 
kaip amerikinė žvalgyba 
v?da biaurų papirkinėjimo 

arbą korporacijų ir impe- 
alistų naudai.

d 
r:

KLUBIETĖMS
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo susirinkimas įvykjį 
trečiadienį, kovo 15 d., 7:38 
vai. vakare, “Laisves” sve*

Į visos dalyvaukime.
V aid v ha.

Jei Tamsta negali gauti 
aisvei naujo skaitytojo, tai 
oru stambesne auka naramk

KNYGOS
Parašytos žynjių Autorių

SVARBIOS

Atsiminimai ir Dabartis
s Prūseika
ir kovų, ši knyga yra 

nuo 1905 iki 1956 metų.
:2.00 — Dabar $1.00

Parašė Leona
Daviniai iš jo pergyvenimų 
faktinai istorija laikotarpio

Puslapių 303, Kaina $

LaimęKelias į
Parašė Rojiis Mizara

ivio emigranto jaudinan- 
agiškos jo mirties.

Apysaka bei romanas iš liet 
čių pergyvenimų ir ti

Puslapių 368, Kaina 81.00 — Dabar 50c

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba

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

galima sukurti laimingą gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina 81.50 — Dabar 75c

Prošvaistes
Parašė Jonas Kaškaitis
(Dr. J. J. Kaškiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
2,00 — Dabar $1.00Puslapių 311, Kaina $

šios1 knygos gaunamos “Laisvės” knygyne 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.




