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KRISLAI
Besiruošiant naujoms 

manifestacijoms
Jau laikas galvoti
Niekur niekam nebesaugu 
Streikų audros pradžia 
Princas Sihanouk 
Už pasitarimus ir 

susitarimus

A. Bimba

Tik pusė mėnesio beliko iki 
balandžio 15-osios, iki naujų 
prieškarinių demonstracijų, 
įvairios grupės tariasi sudary- 
mui bendro fronto.
y Šiuo klausimu neturėtų bū
ti jokio pasidalijimo. Juk jau 
aiškiai palaidotos visos viltys, 
kad prezidentas Nixonas im
sis rimtų žygių šiam karui 
baigti. Visi jo veiksmai bylo
jo mūsų vyriausybės ruošimą
si naujoms avantiūroms. Tik
tai griežtos liaudies masių 
manifestacijos privers jį pa
keisti kursą.

Tame ir bus didžiausia ba
landžio 15 dienos savaitėje 
prieškarinių išstojimų reikš
mė. Tegu vyriausybė pajunta 
masių spaudimą!

uz-

apie
Kur

Nė nepajutome, kaip praū
žė žiema ir išaušo pavasaris. 
Taip pat greitai ir nepastebė
tai laiko sparnais mus 
grius” ir vasarėlė.

Laikas pradėti galvoti 
vasarinius parengimus,
ir kokie numatomi piknikai? 
JKą galvoja ir planuoja Nau- 

4 josios Anglijos draugai? Kaip 
šiemet su Baltimore ir Phila
delphia? Ką mano mūsų tau
rieji laisviečiai Ramanauskai 
ir Čiurliai ?

Reikia susirūpinti ir New 
Yorko laisviečiams.

Spaudos piknikai visados 
būdavo ir šiemet turėtų būti 
labai svarbia visos pažangie
čių veiklos dalimi.

Skaitau pranešimą iš Pitts- 
burgho apie pakartotinus LDS 
namo apiplėšimus ir galvoju: 
mūsų miestuose jau niekam
niekur nebesaugo. Jau retas 
kuris gyventojas, pavyzdin, 
New Yorke, yra išlikęs dar 
neapiplėštas. Kiek jau daug 
mūsų gerų laisviečių yra nu
kentėjusių.

Aną dieną į Chicagą buvo 
nuvykęs pantherių gynimo 
konferencijon Ameri kinio 

4 Sveturgimiams Ginti Komite- 
'*,40 iždininkas Rev. Bali. Jam 
J iš konferencijos einant į vieš

butį, buvo užpultas ir apiplė
štas. Vadinasi, garsioji Chica- 
?ga ne saugesnė už garsųjį 
‘mūsų New Yorką!

Visi mūsų miestai serga šia 
baisiai pavojinga liga. Kas 
nors turės būti daroma. . .

Šis spontaniškas pašto dar
bininkų sukilimas aiškiai įro
dė vieną dalyką: mes esame 
išvakarėse streikų audros. Jei 
infliacija nebus sulaikyta ii 
jeigu kainos nesilia.us kilu
sios, platus ir aštrus persiėmi- 
mas tarp darbininkų ir sam
dytojų bus neišvengiamas, li
nijų vadai, kurie patys rie
bias algas gaudami nesiskaito 
su eilinių narių interesais, bus 
pastumti į šalį. Jau ir šiame 

^pašto darbininkų streike su 
Skiais vadais buvo nesiskai-

ma.
< -------------

Kambodijos valstybės “gal
va” princas Sihanoukas žada 
dar nepasiduoti. Bet atrodo,

Prez. Nixonas siūlo mirties 
bausmę bombų padėjėjams
Washingtonas. — Prezid. 

Nixonas perdavė Kongresui 
savo administracijos siūly
mą, kuriame numatomos 
didelės bausmės bombų pa
dėjėjams ir grąsintojams. 
Aukščiausia bausmė taiko
ma tiems, kurių bombos 
žmonių gyvastį atima arba 
juos sužaloja. Tiems bombe- 
riams Nixonas siūlo mirties 
bausmę.

Savo pareiškime Nixonas 
nurodo, kad fiskaliniais 19- 
68-69 metais buvo' atlikti 
46 bombų padėjimai, o fis-

kaliniais 1969-70 m. — 164 
bombos, kurių sprogimai 
padarė daug nuostolių. Kai 
kurios ir federalinės įstai
gos nukentėjo, kai kuriose 
mokyklose įvyko sprogimų.

Nixonas suverčia kaltę 
jauni e m s “romantiškiems 
revoliucionieriams” ir kri
minalinio palinkimo žmo
nėms. Iš patyrimų jau žino
ma, kad prie tokių žygių 
dažnai prisideda ultradeši- 
nieji ir net policijos agen
tai provokacijos tikslais.

JuodyjŲ vadas atsisakė liudyti 
ragangaudiškam komitetui

Washingtonas. — Juodų
jų jėgos judėjimo vadovas 
Stokey Carmichael, nese
niai grįžęs iš užsienio, bu
vo pašauktas į Senate In
ternal Security subkomiteto 
tyrinėjimą. Jis atėjo su 
žmona dailihinke M. Make- 
va ir su savo advokatu.

Pasiremdamas konstituci
jos penktuoju priedu jis at
sisakė atsakinėti į įvairius 
klausimus. apie jo. kelioųę,

Afrikoje ir Kuboje. Tie 
klausimai buvo ragangau- 
diško pobūdžio, kad jį ir ki
tus jo draugus inkriminuo
ti.

Subkomiteto pirmininkas 
sen. Eastlandas reikalavo, 
kad Carmichael pasakytų, 
kokius jis ryšius turėjęs su 
Kuboje 900 amerikiečių, 
dirbančių prie cukraus nen
drių nuėmimo. Nieko East
landas nelaimėjo. , ,

, Nebegalejo su gyvu pasimatyti
San Francisco. — Iš Ink-0----- ------------ -> '

ster, Mich., čia atvyko J. L. 
Daviso tėvas, motina ir 
žmona. Jie ruošėsi skristi 
į Hawaii, kur galės susitik
ti Davis:;, esantį Pietų Viet
name.

Bet kelyje gavo praneši
mą, kad James L. Davis 
užmuštas Pietų, Vietname, 
todėl keliauti toliau jiems 
nebeapsimokėjo.

Washingtonas. — Jungti
nės Plieno Darbininkų uni
jos prezidentas Abel pareiš
kė, kad Amerikos darbinin
kai priversti kovoti prieš 
valdžios palaikomą užsienio 
prekybos limitaciją, kuri 
mažina produkciją, didina 
nedarbą.

JAV bombonešiai Kambodžoje Amerika 10 mėty atsilikusi
Saigonas. — Jau penktu0 

kartu Amerikos bombone
šiai bombardavo partizanus 
Kambodij os terit o r i j o j e, 
prie pat Vietnamo rube- 
žiaus.

JAV militarinė komanda 
skelbia, kad ir toliau bus tę
siamas partizanų bombar
davimas, kol jie visai nepasi
trauks iš Kambodijos že
mės.

Paryžius. — Kairieji stu
dentai užėmė Orsay Mo
kyklos viršininko raštinę, 
protestuodami prieš kalėji
mu nubaudimą dviejų stu
dentu, v

Tokijas. :— Japonijos de
legacija išvyko Pekinan tar
tis su Kinija prekybiniais 
!ir diplomatiniais reikalais.

kovoje su narkotikais

Kambodija sulaiko 
Vietkongui paramą

Phnom Penh. — Naujoji 
Kampodijos valdžia uždarė 
Tarybų Sąjungos laivams 
įplaukimą į Sihannouville 
uostą, iš kurio pirmiau Pie
tų Vietnamo partizanai gau
davo paramos.
Kambodijos valdžia uždarė 
nori išvaryti visus Kambo
dijos parubežyje pasislėpu
sius partizanus į Pietų Viet
namą.

Surado narkotikus 
medinėje kojoje

St. Louis, Mo. — Policija 
konfiskavo dirbtinę 21 me
tų vyro D. O’Gorman koją, 
kurioje surado narkotikams 
naudoti prietaisą.

Jo koja palikta tyrinėji
mui, o jis paleistas išėjo be 
dirbtinės kojos.

New Yorkas. — Čia kal
bėdamas, Federalinio Nar
kotikų ir kitų pavojingų 
vaistų biuro direktorius In
gersoll nurodė, kad Jungti
nės Valstijos tebėra atsili
kusios dešimčia metų kovo
je su narkotiku plitimu.

Tarp 1960 ir 1968 metų 
areštai tarp narkotikus 
naudojančio jaunimo pakilo 
1,860 proc. Tuo pačiu metu 
kovai su narkotikais fondai 
ir priemonės tepakilo tik 1 
proc. Kova su narkotistais 
pasilieka neišplėsta.

Tokiai kovai, supranta
ma, reikia daug daugiau fi
nansinės paramos, bet karo 
metu jos sunku gauti.

Trenton, N. J.—New Jer
sey gubernatoriaus Cahill 
19 m. sūnus ir vėl areštuo
tas. Pas jį rasta kelios dėžės 
marijuana cigarečių.

Tegucigalpa. — Hondu- 
raso parubežinė sargyba 
apsišaudė su EL Salvadoro 
parubežine sargyba. Penki 
Salvadoro kariai užmušti.

Organizuoja išsilaisvinimo 
armiją Kambodijoje
. — Gauta čia šius su Ameriko

Nuskyrė Amerikietį 
deportuoti Kanadon

Saigonas. — Gauta čia 
davinių, kad Kambodijoje 
kuriasi išsilaisvinimo armi
ja. Jai vadovauti pasižadėjo

šius su Amerikos imperia
listais.

Leido šaudyt kalinius
Ling Bnh, Pietų Vietna

mas. — Amerikietis leite
nantas Duffy prisipažino 
davęs.,. kareiviams,. leidimą 
šaudyti vietnamiečius kali
nius.

' Tuo leidimu pasiremiant 
btivo sušaudytas vietnamie
tis belaisvis Do Van Man.

kad tai bus tuščias burnos au
šimas. Jo ir nuoširdumu ten
ka abejoti. Jis žinojo ir ma
tė, kad militaristų grupė ruo
šiasi jį nuversti, bet prieš juos 
jis nė piršto nepajudino. Dar 
gi padėjo jiems, pūsdamas 
burbulą apie pavojų iš šiau
rės Vietnamo pusės. Ir taip 
jau supuolė, kad kaip tik tuo 
laiku, kai sukilimas buvo pa
ruoštas, jis, labai parankiai, 
buvo išvykęs į užsienį.

Gerai, kad mūsų valstybės 
sekretorius Rogers turėjo pa
sitarimą su Tarybų Sąjungos 
ambasadoriumi Dobryninu Vi
durio Rytų klausimais. Taip 
pat gerai, kad po vienuolikos 
metų pertraukos atsinaujino 
pasitarimai tarp Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Prancūzi
jos ir Tarybų Sąjungos Vaka
rų Berlyno klausimais.

Tiesa, stebuklų niekas ne
laukia ir nesitiki. Bet yra ben
drų reikalų, kuriais galima su
sitarti, arba turėtų būti gali
ma surasti bendrą kalbą. Ne
leidimas Vidurio Rytų konflik
tui įsiliepsnoti į visuotinį gais
rą yra vienas tokių interesų. 
Tas pat su V. Berlynu. Juk tai 
pūliuojanti votis. Tai pačiai 
kategorijai priklauso ginkla
vimosi lenktynės. Niekas iš jų 
nelaimi, o pralaimi visa žmo
nija.

Marijuana cigaretės 
Amerikos armijoje

Washingtonas. — Buvęs 
armijos saržentas West se- 
natinei komisijai liudijo, 
kad Pietų Vietname apie 
60 proc. Amerikos karių 
naudoja marijuana cigare
tes ir kad My Lai skerdy
nių metu kariai buvo nau
doję tas cigaretes.

Dr. J. Kaplan, Ilgokai bu
vęs Pietų Vietname, taipgi 
teigia, kad tarp 50 ir 80 
procentų amerikiečių karių 
naudoja tas cigaretes.

Newark, N. J. — Teismas 
nubaudė Mokytojų Uniją 
pasimokėti^40,000 už vado
vavimą mokytojų streikui., 
Streikieriai pirmiau buvo 
nubausti pasimokėti $40,000 
ir kalėjime išbūti 1,600 die
nų.

ze-New Delhi.— Indijoje 
mės. drebėjimas užmušė 
žmones, sužeidė 225, sužalo
jo 2,250 namų.

Preziden tasPanama.
Lakas patvarkė, kad jis ne
įsileis iš kitos šalies į savo 
respubliką nei vieno ilga
plaukio hippio.

Bijo Amerikos tanką
• New pelhis. — Indijos 
gynybos ministras Singh 
pasakė, kad Indija prisibijo 
Amerikos tankų, kurie bu
vo parduoti Turkijai, o da
bar jie pervesti Pakistanui.

Kadangi Pakistanas pa
laiko karinę akciją su Indi
ja dėl Kašmiro, tai Indija 
bijosi, kad Pakistanas ne
panaudotų tų tankų prieš 
Indiją.

Roma. — Italijoje krimi- 
nalizmas gerokai pakilo

■ Washingtonas.' — Imigra
cijos Apeliacijų,'Taryba su
tiko ; deportuoti Jungtinėse 
Valstijose ginjusį T. G. Jol
ley į Kanadą, kadangi »jis, 
atsisakęs vykti Vietnąmąn, 
išvykęs Kanadon 1967 m., 
atsisakė nuo Jungtinių Val
stijų pilietybės* bet vėliau 
grįžo a savo gimtąją šalį.

Šiuo metu Kanadoje gy
vena apie 3,000 amerikie
čių jaunuolių, kurie atsisa
kė kariauti Vietname ir iš
vyko Kanadon.

kine princas Sihanoukas. , 
Išsilaisvinimo armijos 

tikslas — išvyti iš valdžiostikslas 
premjerą Nolą ir kitus 
Amerikai parsidavėlius, at
kurti neutralią koalicinę 
valdžią, nutraukti visus i ry-

Pittsburgh^ Pa. — Miesto 
ligoninės tarnautojai de
monstratyviai re i k a 1 a v o 
pripažinti jų uniją. 120 de
monstrantų areštuoti.

Vernon, Vt.— Plieno dąr- 
bininkąi užstreikavo :Ver- 
ihont Yankee branduolinės 
jČgcfe firmą.

Balandžio 15—protesto diena
Washingtonas. — Vietna

mo moratoriumo komitetas 
paskelbė, kad balandžio 15- 
oji nuskirta kaip prieš karą 
protesto diena.

Tai bus paskutinė taksų 
mokėjimo diena, kurioje 
įvyks prie taksų kolektavimo 
raštinių protesto demons-

Bal. 13-15 — pasninkavi
mo dienos. Nuo maisto li
kusius pinigus pataria skir
ti kovai prieš karą.

Tokijas.— Dešiniųjų per
versmo pašalintas iš val
džios princas Sihanoukas 
pareiškė, kad šiuo metu ne- 

tracijos 30-yje didžių j ųbegrįš į Kambodiją, bet gy-

San Domingo. — Domini
kos respublikos valdžia su
tiko patenkinti revoliucio
nierių reikalavimą paleisti 
K„;k.ale^*™ ir daugelyje mažėjų'vens'Tarybų Sąjungoje, ir
linių. Tuomet, buvo paleis
tas pirmiau suimtas Ame
rikos ambasados atašė 
Crowley.

Roma. — 1969 m. iš Itali
jos išvyko kitose šalyse ap
sigyventi 215,600 žmonių; 
truputį mažiau kaip 1968 m.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Radviliškio istorija

Radviliškiečia i šiemet 
ruošiasi pažymėti 325-ąsias 
miesto metiiies. Vidurinės 
mokyklos ■ kraštotyrininkai, 
vadovaujami mokytojos Bi
rutės Radzevičienės, surin
ko daug įvairių dokumentų 
apie Radviliškio praeitį ir 
dabartį.

25 metai su skalpeliu

Stefanija Žilinskaitė-Kaz- 
lauskienė buvo pirmoji mo
teris chirurgė Mažeikių ra
jone. Per 25 metns, kai ji 
čia darbuojasi, yra išgelbė
jusi daugelio šmonių gyvy
bę, susilaukė daug šiltų pa
dėkos žodžių.

Siuntos apie Lietuvą į 
50 Šalių

Lietuvos Draugystes ir 
kultūrinių rjyšių su užsienio

šalimis draugija paruošė 
siuntas draugystės su Tary
bų Sąjunga draugijoms, ta
rybinės kultūros centrams 
užsienio šalyse ir organiza
cijoms, palaikančioms kultū
rinį ben d r a d a r b i a v i m ą 
su mūsų respublika. Siuntos 
iškeliaus į 50 valstybių.

Be meno albumų, repro
dukcijų, turistinės-informa- 
cinės literatūros, paruošti 
gražiai sukomplektuoti pa
rodoms skirti V. Lenino vei
kalai lietuvių kalba. Žymią 
siuntos dalį sudaro straips
nių komplektas “V. Leninas 
ir Lietuva.” Straipsniai skir
ti Tarybų Lietuvos bičiu
liams paskaitiniam darbui. 
Drauge iškeliaus ir fotopa- 
rodos, dokumentiniai filmai, 
šliąįdrės, lietuvių grožinės 
litčratūrofe bibliotekėles.

J. Mackevičius

miestelių. I Kinijoje po tam tikrą laiką.

Pasninkaudami kovoja iPardavinėjo mokiniams 
uždraustus vaistus

Danbury, Conn. — Mo
kyklos autobuso vairuotoja 
Grace Lang pagauta slap
tai pard-a v i n ė j a n t moki
niam uždraustus vaistus.

Ji buvo areštuota ir lau
kia tesmo, kuris įvyks ba- 
’andžio 15 d.

prieš karą
Washingtonas. — Kunigų 

ir kitų dvasiškių vadovau
jama grupė nuo vasario 11 
d. piketuoja Baltuosius Rū
mus; reikalauja prez. Nix- 
oną baigti karą.

Jie piketą pradėjo pasnin
kaudami ir tęs pasninką 
per 75 dienas iki balandžio 
27 d. Kovo 27 d. turėjo liūd
ną procesiją, primenančią 
daugiau kaip 40,000 kare 
žuvusiu amerikiečiu.v v

San Antonio,Tex—“Stik
linių plaučių” liga, kuri 
kasmet numarina apie 25, 
000 kūdikių, nuo kurios ir 
prez. Kennedžio sūnelis, da
bar pradėta sėkmingai gy
dyti naujais vaistais, kurie 
jau sumažino sergančių 
vaikų mirtingumą.

Dallas, Texas. — Už ža- 
ginimą moterų Samuel 
Hemphill gavo 800 metų ka- 
lėjimoh Joseph F. Sillis —
I, 000 metų kalėjimo, Larry
J. Knox — 1,001 m. kalė
jimo.

Berlynas. — Ame r i k o s, 
Pran c ū z i j o s, Anglijos ir 
Tarybų Sąjungos ambasa
doriai pirmu kartu į 11 me
tų susitiko pasitarti trafiko 
’imitacijos klausimu. Vaka
rų sąjungininkai sutiko pa
lengvinti keliavimą į Rytų 
Vokietiją.

Praga. — Čekoslovakija 
sumažino 10 proc. valdžios 
personalą ir 50 proc kelia
vimo įstaigų personalą, kad 
pravesti šalyje ekonomiją.

Vientiane. — Laoso Pat
riotinis Frontas (Pathet 
Lao) skelbią, kad jis ka
riauja prieš Amerikai par
sidavusią valdžią ir nori at- 
steigti koalicinę valdžią.
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Pašto darbininkŲ “sukilimas4’
PREZIDENTAS Richard Nixonas jau storiausiomis 

raidėmis įsirašė į'istoriją kaip pirmas prezidentas pa
naudoti kariuomenę civilinės tarnybos darbininkų strei
kui sulaužyti. Ką tai reikš jo tolimesnei politinei kar
jerai, tik ateitis parodys.

Streikas, žinoma, buvo toli gražu ne visuotinis. Tik 
New Yorko ir kelių kitų miestų darbininkai trenkė dar
bą ir išėjo į streiką. Be to. streikas nebuvo unijų pa
skelbtas. Tai buvo eilinių žmonių “sukilimas” prieš sa
vo aukštuosius vadus. O kai prezidentas įsakė darbi
ninkams grįžti į darbą, tai National Association of Let
ter Carriers unijos prezidentas James H. Radomacher 
kaip proto netekęs grūmojo darbininkams visokiomis 
bausmėmis, net išmetimu iš unijos, jeigu jie nepaklus 
įsakymo grįžti į darbą.

Reikia nuoširdžiausiai pasveikinti tuos darbininkus, 
kurie surado savyje užtenkamai drąsos taip griežtai iš
statyti savo reikalavimus valdžiai. Kaip neimsime, čia 
iš tikrųjų buvo “sukilimas” prieš valdžią, prieš įstaty
mus- Įstatymai draudžia civilinės tarnybos darbinin
kams streikuoti, nepaisant, kaip būtinai reikalingi ir 
teisingi jų reikalavimai bebūtų. Jie turi pasikliauti val
džios malone, nors tos malonės jie visą gyvenimą lauktų 
ir nesulauktų! Taigi, mesti darbą reiškė nusispiauti ant 
tokių įstatymų.

Kai darbininkų kantrybė išsisemia, jokiais įstaty
mais jų nebesulaikysi. O pašto darbininkų kantrybė tu
rėjo pagrindą išsisemti. Tai pripažįsta ir komercinė 
spauda, nors ji beveik vienbalsiai užgyrė prezidento 
Nixono ginkluotų jėgų panaudojimą streikui sulaužytu 
Seniai pašto darbininkai reikalavo algų pakėlimo. Dar 
pernai Kongresas buvo nutaręs jiems algas truputį;pa
kelti. Bet prezidentas Nixonas pasipriešino, pakišda
mas taip vadinamą pašto sistemos perorganizavimo pla
ną. Girdi, pirma reikia paštą pavesti korporacijai, o 
ta korporacija svarstys darbininkų reikalavimus. Bet 
su perorganizavimu jis irgi nesiskubino. Bėgo dienos^ 
savaitės, mėnesiai, bet jų reikalas nesijudino iš vietos.

Ar streikas pralaimėtas? Ar veltui buvo šis eilinių 
darbininkų sukilimas? Ne, nebuvo. Streikas privertė 
valdžios pareigūnus tuojau paimti ir apsvarstyti dar
bininkų reikalavimus. Nebėra jokios abejonės, kad 
jiems algos bus pakeltos. Kiek, nežinia. Bus1 atkreipta 
dėmesio ir į jų kitus reikalavimus.

O jeigu būtų nebuvę streiko? Nebūtų buvę nė jų 
reikalavimais susirūpinta. Dauguma žmonių nebūtų nė 
žinoję, kad pašto darbininkai jaučiasi skriaudžiami ir 
turi savo rimtus reikalavimus.

Tikrai galima sakyti, kad tos saujelės darbininkų 
sukilimas pajudino visą šalį. Ta prasme jo reikšmė labai 
didelė.

APIE TAIKĄ 
VIDURIO RYTUOSE

“The New York Timęs” 
(kovo 24 d.) karštai sveiki
na prezidento Nixono poli
tiką Vidurio Rytuose. Ge
rai, girdi, kad jis nutarė 
šiuo laiku neparduoti Izra
eliui daugiau karinių lėk
tuvų, bet suteikė stambią 
finansinę jam paramą. Ge
rai todėl, kad dabar , Izrae
liui daugiau lėktuvų d a r 
nereikia, nes jis yra įrodęs, 
kad oro jėgomis jis stovi 
daug aukščiau už visus ara
bų kraštus sudėjus į krūvą.

Iš kitos pusės, sako laik
raštis, preąidentas Nixonas 
ir valstybės sekretorius Ro
gers nepaliko jokios abe
jonės, jog jeigu tai Izraelio 
pirmybei pasirodytų pavojus, 
ši šalis atsiskubintų jam į 
pagalbą. Amerika 
užtikrinusi Izraeliui 
mą.

esanti 
saugu-

kandi-

GYVENIMAS, ■ 
RELIGIJA, 
KOMUNIZMAS

Filosofijos mokslų
datas J. Krasovskis savo 
st r a i p s n y j e “Gyvenimas 
daužo religijos grandines” 
plačiai aiškina r e ligi j os 
klausimą Tarybų Sąjungoje 
ir Lietuvoje. Nurodęs, kad 
“mūsų šalyje dar nemažai 
tikinčiųjų,” jis dėsto:

“Kokį gi socialinį yaid-, 
męnį religija vaidina, visuo
menės gyvenime, žmogąus 
gyvenime?, Žinomą, kad pą-

saulinės religijos — ' 
čionybė, islamas, budizmas— 
kilo dėl visuomeninio en
giamųjų poreikio protes
tuoti prieš klasinį eksploa
tavimą. skurdą, beteisišku
mą, , neteisingumą. Tačiau 
šis protestas buvo pasyvus. 
Pavyzdžiui, ankstyvosios 
krikščionybės laikais žmo
nės laukė ateinant Mesijo, 
kuris, jų akimis, turėjęs pa
keisti “nuodėmių ir kančių 
pasaulį,” įvesti pasaulyje 
gėrio ir teisingumo viešpa
tystę — “Dievo karalystę.”

Vėliau krikščionybėje įsi
galėjo vadinamoji Povilo li
nija, išreikšta apaštalo Po
vilo laiškuose: “Diėvo ka
ralystės” reikia ieškoti ana
me pasaulyje, o žemiškasis 
gyvenimas — tai tik žmo
gaus išmėginimo arena, jo 
pasirengimas dangiškam 
gyvenimui, kuris būsiąs 
toks puikus, kad dėl jo žmo
gus turįs būti paklusnus ir 
kantrus, nuolankiai kęsti 
visus žemes buities sunku
mos.

Šiomis idėjomis ėmė nau
dotis viešpataujančios kla
sės,kadangi jos buvo pa
trauklios engiamoms ma
sėms: “Dievo karalystė” 
jiems žadėjo tai, ko negalė
jo duoti žemiškas gyveni
mas. Kenčiantys žmonės 
kreipė savo žvilgsnius į dan
gų, ieškodami p a g u o d o s 
maldose, užuot kovoję prieš 
eksploatatorius.

Temdydama žmonių sąmo
nę mięlbtpmis apgaulingomis

kris-1 viltimis ir pažadais, skiepy-

r n n- i“ \ : 1 i r . . ■—‘~

Laiškai redakcijai

Vietnamo karas nesibaigs
PREZIDENTAS Nixonas nė nebekalba apie Viet

namo karo baigimą. Jis savo vėliausiame pareiškime sa
ko, kad dar ir su 1971 metų liepos mėnesiu mes laiky
sime Pietų Vietname mažiausia 225,000 ginkluotų vyrų. 
Tuo tarpu, žinoma, karas tęsis. Tuo tarpu, žinoma, kas 
savaitė ten kris po apie 100 mūsų jaunų vyrų, o apie 
600 jų bus sužeista.

Kiek savaičių iki 1971 metų liepos mėnesio? Kiek 
dar tūkstančių amerikiečių bus paaukota? Už ką? 
Kam?

Dar daugiau: Prezidentas neužtikrina, kad su 1971 
m. liepos mėnesiu karas arba jo vietnamizacija baigsis. 
Tie 225,000 ginkluotų vyrų ten nebus laikomi tiktai šiaip 
sau. Jeigu Vietnamo liaudis nebus paklupdyta ant ke
lių, jie turės kariauti- O niekur dar nėra pasirodęs toks 
pranašas, kuris būtų mus užtikrinęs, kad 1971 metų vi
duryje su ta liaudimi jau bus pilnai susidorota!

Vadinasi, teisingi tie senatoriai, kurie sako, kad pre
zidento karo vietnamizacija reiškia karo prailginimą, 
taikos pasiekimo atidėjimą neribotam laikui.

Gerb. Redakcija1,
Noriu pasisakyti dėl “Lai

svės” skaitytojos K. Žaka- 
vičienės pastabos, tilpusios 
>95 laikraščio numeryje 
(gruodžio 30 d.) laiškų sky
riuje dėl šio laikraščio ga
vimo. Drg. Žakavičienė ra
šo, kad nuo liepos mėnesio 
labai mažai gauna “Lais
vės” numerių ir nežino — 
retai išeina ar kur nors 
dingsta. Abejonė skamba 
keistokai. Juk taip lengva 
pasitikslinti pagal nume
rius ir matysis, visi nume
riai gauti, ar ne visi. Man 
siunčiamos “Laivės” nedin
go niekur nė vienas numeris, 
tik dažnai pasitaiko, kad 
nesulauki ilgiau, o tada iš
kart gauni 2—3 siuntas. 
Būna, kad anksčiau išleisti 
laikraščio numeriai gauna
mi po išleistų vėliau. Štai, 
paskutinis pereitų metų 
(gruodžio 30 d.) numeris 
atėjo po to, kai jau buvo 
gauti penki numeriai šių 
metų. Tokių atvejų būna, 
bet prapulti neprapuola, o 
tai svarbiausia.

Juozas Gudukas

Ir čia aiški diskriminacija
NET ir Aukščiausiasis šalies teismas atmetė New 

Yorko dvylikos pantherių reikalavimą sumažinti užsta
tą, kad jie galėtų iki teismo išeit iš kalėjimo. Tas užsta
tas nepateisinamas. Už kiekvieną reikalaujama po šimtą 
tūkstančių dolerių!

Aišku, kad jeigu šitie žmonės būtų balti, tokio už
stato už paleidimą iki teismo nebūtų iš jų reikalaujama. 
Tai kaip jaučiasi tie kaliniai? Kaip jaučiasi visi juodie
ji žmonės, kai mato, kad prieš juos vartojama tokia aiški, 
tokia begėdiška rasinė diskriminacija-

Mielas Drauge!
Tai matai kaip išėjo! 

Trumpai rašiau Ievutei apie 
nemalonų įvykį, kuris pri
vertė mane atsidurti ligo
ninėje, kurioje guliu jau 
nuo vasario 22 d. Padėtis 
eina geryn, koja gyja, bet 
dar vaikščioti negaliu. Tik 
šiandien žada taip perrišti 
ir sugipsuoti, kad pajėgsiu 
atsikelti. Tokie kartais bū
na sportavimo rezultatai.

Nuostabu kaip greit pra
bėgo ir jau baigiasi ketveri 
metai nuo 1966 metų, ka
da persikėliau į Maskvą. 
Mūsų Aukščiausiosios Tą-- 
rybos kadencija jau baigia
si birželio mėnesį ir tą pa

tį- mėnesį numatomi nauji 
rinkimai-

Turbūt gavote mano “Ke
lionių -knygą,”; kurios kele
tą egzempliorių esu pa
siuntęs keliems draugams į 
Jūsų šąli. ' Pasirodo, toji 
knyga turėjo .didelį pasise
kimą ir ją išpirko knygy
nuose vos pasirodžius.

Turiu pasakyti, kad “Ke
lionių knyga” išėjo dau
giausiai dėkui mano sūnaus 
Justo - Vinco, kuris ener
gingai padėjo surinkti raši
nius iš įvairių žurnalų ir ki
tokių leidinių, o paskui ge
rai perredagavo. Teko pasi
gailėti, kad kai kurios ke
lionės taip ir liko neužfik
suotos apybraižose. Pavyz
džiui, nieko įspūdingesnio 
neparašiau apie Iraną, Šve
diją, Ganą, Suomiją, Bulga
riją. Kai tuoj po kelionės 
neparašai, paskui įspūdžiai 
išblėsta ir atpuola noras ra
šyti. žodžiu, vis teisi sena 
taisyklė —nėatidėliok ryto
jui, ką gali padaryti šian
dien.

Kol kas lieku gulįs, o vi
siems'draugams laisvie- 
čiams linkiu viso geriausio.

Justas Paleckis
Maskva. 1970.Ili.16

Gerbiamoji redakcija,
Nuoširdžiai prašau Jūsų 

padėti man surasti brolį ir 
seserį:

Laučiūną Juozą, gimusį 
apie 1891 met.

Laučiūn a i t ę - Lapinskie
nę, Michaliną, gimusią 1896 
metais. ;

Išvykę į Ameriką 1910 m.
Būsiu nuoširdžiai dėkin

gas.
USSR. Lithuania
Kaišiadorių rajonas
Buckūnų paštas
Slabados kaimas
Laučiūnas. Motiejus

dama jiems aklą tikėjimą, 
religija sukaustė žmogų 
“auksinėmis” grandimis, 
kurias puošė abstrakčios 
aukščiausios “tiešos” ir 
“teisingumo” idėjos. Iš ti
krųjų jos varžė masių re
voliucingumą, stiprino to
kius visuomeninius santy
kius, kurie remiasi žmogaus 
išnaudojimu kito žmogaus.

Socializmo sąlygomis re
ligija pirmą kartą istorijo
je susidūrė su tuo, kad ti
kros tiesos ir teisingumo 
idėjos ėmė kūnytis realia
me, žemiškame gyvenime. 
Jai vis sunkiau darosi vai
dinti veidmainingo žmonių 
guodėjo vaidmenį. Religijos 
skelbiama “dangiškoji lai
mė” pamažu praranda savo 
patrauklumą. Social i z m o 
sąlygomis žmogus gyvena 
žemiškais visuomenės inte
resais. Todėl jis geriau įsi
sąmonina, kokie nepama
tuoti yra pomirtinio gyve
nimo mitai.

Kaip žinoma, dalis tary- j komunistų: Leninu, Gorkiu, 
binių žmonių dar nenu
traukė ryšių su religija. 
Kurie-ne-kurie iš jų ne vi
sada gali ištvermingai pa
kelti vieną ar kitą nelaimę, 
skausmą, ypač jeigu greta, 
dirbantys arba gyvenantys 
draugai būna nej a u t r ū s. 
Kaip tik tokiais atvejais “į 
pagalbą” žmogui ateina 
veidmainis guodėjas — baž- 
nytininkas arba sektantas. 
Kreipdamas žvilgsnį,į dan
gų, , atlikdamas religines 
apeigas,, tikintis, žmogus 
pajunta nųsirammiipo, pa
guodos iliuziją., , ' > • . , . ■

.Marksas- ir Lenįųąs re
ligiją laikė jiau(Jies .opiu
mu, saldžia savęs paties ap
gaule, kuri silpnina žmo
gaus jėgas, liūliuoja, jį ge
resnes pomirtinio pasaulio 
ateities viltimis. Religinis 
tikėjimas iliuzoriniu anuo 
pasauliu, kliudo žmonėms 
rasti savo tikrąją vietą ko
voje dėl komunistinių ide
alų triumfo, dėl visų ir kiek
vieno laimės.

Komunizmo ir religijos 
ideologijos remiasi iš prin
cipo priešingais pasaulio 
vaizdiniais. Religija teigia: 
tikrą laimę žmogus gali 
rasti tik tarnaudamas Die
vui, “Dievo karalystėje,” 
danguje. Tai neigia akty
vų žmogaus vaidmenį kovo
je su gamtos jėgomis, soci- 
alifiio gyvenimo pertvarky
mo procese. O komunizmo 
kūrimas — kūrybinis dar
bas. Jis reikalauja, kad 
kiekvienas žmogus būtų ini
ciatyvus,, ieškotų, stengtųsi, 
kad jo darba vaisiai būtų 
naudingiausi žmonėms, vi
suomenei.”

A. PETRIKĄ

Anglija neteko veterano švietėjo
Š. m. vasario 3 d. Londo

no priemiestyje mirė įžy
mus Anglijos filosofas ir 
matematikas Bertrandas A. 
W. Russellis. Jis buvo gi
męs 1872 m., išgyveno 97 
metus. Kilęs iš pasiturinčių 
Anglijos intelektualų. Buvo 
įsitikinęs ateistas. Jo tėvas 
irgi buvo agnostikas. Moti
na mirė kai Bertrandui bu
vo tik du metai amžiaus, o 
tėvas — metus paskiau; jį 
išauklėjo jo giminės.

Velionis turėjo nepapras
tą atmintį ir gerai mokėsi.
17- kos metų jau buvo lais
vas nuo ; visokių religinių 
dogmų bei prietarų. Nuo
18- kos metų jis studijavo

3. koledžiuje, Cam- 
Specializavosi filo- 
ir matematikoje.

iš tos srities keletą

bridge

Parašė
knygų. Baigusį Cambridge 
kolegiją, jos vadai Russellį 
paskyrė ten dėstytoju-deka- 
nu.

Russellis artimai susipa
žino su daugeliu to meto pa
žangių liberalų, socialistų,

Trockiu, H. G. Wellsu, Os
karu Wildu, G. B. Shown, 
Jos. Conradu ir kitais radi
kalais rašytojais. Savo po
litinėmis pažiūromis Russe
llis buvo artimas dešinie
siems, fabijiečiams. Komu
nizmui jis nepritarė, kad 
tas esąs “nedemokratiškas”, 
o kapitalizmo nemėgo, kad 
tas išnaudotojiškas. Reiškė
si kaip stiprus individualis
tas, radikalus visuomeninin- 
kąs, neapkentė visokios 
priespąųdųs. 1858 m. jam 
buvo suteikta už - literatūrą 
Nobelių jpręmija. ’

. Russelįis .buvo didelis tai
kos, šalininkas, karo, priešas, 
tikras paęifistaš? Pirmojo l 1 ‘t

• Tu stovi vidur lauko 
'Aplaužytais sparnais,1 
Tarsi paliegęs paukštis 
Skridai ir suklupai.
Bet man tu ir šiandien 
Kaip pasaka esi, 
Su aitvarais ir šmėklom 
Vaizduotėj gyveni.
Kada mėnuo sidabrą 
Išpilsto ant laukų, 
Aš lipau į kalną 
Ir kaip seniau girdžiu:
Vėl sukas senos girnos, 
Vėl pilami grūdai, 
Vėl bočių gyvos šnekos 
Su pasakom, kerais.
Rūgštim ruginės duonos 
Ir salkana gira 
Pakvimpa tavo sienos 
Naktužės vėsoje.
Seniai jau aš užaugau, 
Seniai žaislų nereik, 
Bet tu vėl kaip vaikystėj 
Į pasakas ateik.

L. Pranskaitienė
Maskva. — TSRS ir Kini

jos derybos dėl rubežių 
susitinka trukdymų iš ki
niečių pusės, todėl derybos 
nedaro pažangos.

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba nutarė nutrauk
ti visus ryšius su Rodezijos 
baltųjų fašistine valdžia.

DŽIAUGSMAS
Striksi žvirbliai tarp vyšnių šakų;
Klega-džiaugias, pavasario laukia, 
Nors dar sniegas tebėr ant stogų 
Ir žemelė po apklotu snaudžia.

Greit saulelė pakilus aukštai 
Budins žemę iš šaltojo miego, 
žemė apklotą savo numes, 
Skubiai griebsis pavasario rūbo.

'Šneka žvirbliai tarp vyšnių šakų:
“Greit pavasario šilto sulauksim, 
Žydės sodai. Tarp medžių šakų 
Lizdelius sau iš naujo sukrausim.”

K. žakaviČienė
Kaunas, 1970 II 20

karo metu už prieškarinę 
agitaciją jam teko išsėdėti t“ 
6 mėnesius Londono kalėji
me. Šovinistai bei džingois- 
tai jį apšaukė ne tik karo 
priešu, bet net šalies “išda
viku”. Trinity kolegija jį. 
pašalino iš dėstytojų štabo. 
Po karo jis atvyko į Jungti
nes Valstijas ir dėstė čia 
kaip specialus profesorius 
keliose kolegijose bei uni
versitetuose. Amerikai įsi- 
vėlus į Vietnamo karą, jis 
aštriai smerkė Anglijos val
džią, kad ši remia Ameri
kos imperialistinius žygius. 
1961 m. Russellis vėl buvo 
areštuotas ir įkištas į kalė
jimą už prieškarinę demon
straciją, kaip “tvarkos ar
dytojas”. Tuomet jam buvo 
89 metai amžiaus.

Kriminalinis kaltinimas
Remdamasis surinktais 

duomenimis, Russellis pa-A 
skelbė, jog Amerikos kari
nės jėgos Vietname papildė 
daug nusikalstamų darbų: 
šaudė neginkluotus, civili
nius gyventojus, degino jų 
pasėlius, namus, bombomis 
griovė kaimus, etc. Jis visa 
tai pavadino kriminaliniais 
nusikaltimais, vertais teis
mo. Russellis, su kitais karo' 

1 priešais, suruošė Amerikos 
militaristams karo teismą. 
Toks kriminalinis teismas, 
prancūzų rašytojui Jean - 
Paul Sartre pirmininkau
jant, įvyko 1967 m. gegužės 
mėnesį Stockholme, Švedi
joje. Amerika pripažinta 
kalta. Dėl to Amerikos val
džia dar ir šiuo metu neturi 
“geros akies” link Švedijos.

Kai Russellis lankėsi 
‘ai 1Amerikoje, 1938 m., jis skai- 

( te paskaitas Chicagos, Kali
fornijos, Los Angeles, Har
vardo ir kituose liniversite- | 
tuose. 1941 m. New Yorkd 
miesto Švietimo taryba jį 
pasamdė dėstyti filosofiją 
ir matematiką Miesto kole
gijoje (City College). Bet 
prieš tai sukilo visos juodo
sios jėgos: Kardinolas, vys
kupai, pralotai, kunigai, za
kristijonai ir visokių deno
minacijų klierikai. Jie visa 
gerkle rėkę, jog Russellis 
yra bedievis, socialistas, ne
moralus ir netinkamas Mie
sto kolegijoje dėstyti, jog 
jis ištvirkys jaunimą ir pan. 
Katalikiškas teisėjas juos 
palaikė ir Russeliui į Mies
to kolegiją duris uždarė.

Medžegiškai jis tuo metu 
stovėjo silpnai, neturėjo iš 
ko gyventi. Tačiau jam į 
pagalbą atėjo turtingas li
beralus mecenatas, dr. Al
bertas C. Barnes, argyrolic 
išradėjas ir meno kūrinių 
kolekcionierius. Jis Russellį 
pasamdė penkeriems me
tams savo fundacijos lekto
rium. 1944 m. jis grįžo į An
gliją, rašė knygas, straips
nius, skaitė paskaitas ir iš 
to gyveno.

B. Russellis buvo geras 
mokslininkas - švietėjas, bet 
kartu ir nepataisomas eks
centrikas. Ši jo būdo ypaty
bė abiejose Atlanto pusėse 
padarė jam daug priešų. 
Jis buvo atviras ir rėžė tei
sybę į akis, o teisybę ne vi
si mėgsta.

B. Russellis kovojo prieš 
rasizmą, segregaciją, pries
paudą, vargą, išnaudojimą, 
religinį fanatizmą, už mote-> 
rų teises, prieš karinę pro4 \ 
pagandą, atominį ginklavL 
mąsi, Vietnamo karą, Ame--* 
rikos imperializmą ir kitas 
negeroves. Tai buvo šviesi 
asmenybė Anglijos salose!

U " ■
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VLADIMIRO LENINO

i Laiškas Amerikos darbininkams
(Tąsa)

V Kai Vokietijos imperializmo grobuo
nys 1918 metų vasario mėnesį pasiuntė 
savo kariuomenę prieš beginklę, savo 
armiją demobilizavusią Rusiją, pasiklio
vusią taiptautiniu proletariato solidaru
mu anksčiau, negu buvo visiškai pri
brendusi tarptautinė revoliucija, tada aš 
nė kiek nesvyravau sudaryti žinomą 
“susitarimą” su prancūzų monarchistais. 
Prancūzų kapitonas Sadulis, žodžiais 
prijautęs bolševikams, tikrovėje ištiki
mai tarnavęs Prancūzijos imperializmui, 
atvedė pas mus prancūzų karininką de 
Liubersaką. “Aš monarchistas, mano 
vienintelis tikslas — Vokietijos sutriuš
kinimas,” pareiškė man de Liubersakas. 

*Tai savaime aišku, atsakiau aš (cela va 
sans dire). Tai nė kiek netrukdė man 
“susitarti” su de Liubersaku dėl paslau
gų. kurias norėjo suteikti mums sprog
dinimo srities specialistai, prancūzų ka
rininkai, sprogdinant geležinkelio kelius 
vokiečių antplūdžiui sutrukdyti. Tai bu
vo pavyzdys “susitarimo,” kuriam pri
tars kiekvienas sąmoningas darbinin
kas, susitarimo socializmo interesams. 
Mes spaudėm vienas kitam rankas su 

** prancūzu monarchist!!, žinodami, kad 
Kiekvienas iš mūsų mielai pakartų savo 
“partnerį.” Bet mūsų interesai kuriam 
laikui buvo sutapę. Prieš puolančius 
grobuonis vokiečius mes panaudojome 
Rusijos ir tarptautinės socialistinės re
voliucijos interesams tokius pat grobuoniš
kus kitų imperialistų kontrinteresus. Mes 
tuo būdu tarnavome Rusijos ir kitų šalių 
darbininkų klasės interesams, mes sti
prinome viso pasaulio proletariatą ir 
silpninome buržuaziją, mes panaudojo
me visiškai teisėtą ir kiekviename kare 
būtiną manevravimą, laviravimą, trauki
mąsi, belaukdami to momento, kada pri
bręs greit bręstanti proletarinė revo
liucija eilėje priešakinių šalių.

Ir kad ir kaip staugtų iš pagiežos An- 
glijos-Prancūzijos ir Amerikos imperia
lizmo rykliai, kad ir kaip jie šmeižtų mus, 
kad ir kokius milijonus leistų dešiniųjų 
eserų, menševikų ir kitų socialpatriotų 
laikraščiams papirkti,, aš, ne sekundes ne
svyruosiu sudaryti tokį pat “susitarimą” 

Vokietijos imperializmo grobuonimis 
tuo atveju, jei Anglijos-Prancūzijos ka
riuomenės puolimas prieš Rusiją to pa
reikalaus. Ir aš puikiai žinau, kad mano 
taktikai pritars Rusijos, Vokietijos, 
Prancūzijos, Anglijos, Amerikos, žodžiu, 
viso civilizuotojo pasaulio sąmoningasis 
proletariatas. Tokia taktika palengvins 
socialistinės revouliucijos reikalą, pa
greitins jos atėjimą, nusilpnins tarptau
tinę buržuaziją, sustiprins nugalinčios ją 
darbininkų klasės pozicijas.

O amerikiečių tauta šią taktiką seniai 
yra panaudojusi, ir revoliucijos naudai. 
Kai ji vedė savo didį išsivadavimo karą 
prieš engėjus anglus, prieš ją taip pat 
buvo engėjai prancūzai ir ispanai, ku
riems priklausė dabartinė Jungtinių 
Šiaurės Amerikos Valstijų dalis. Savo 
sunkiame kare už išsivadavimą ameri
kiečių tauta taip pat sudarydavo “susi
tarimus” su vienais engėjais prieš kitus, 
siekdama nusilpninti engėjus ir susti
printi tuos, kurie; revoliucingai kovoja 
prieš engimą, engiamųjų masės inte
resų naudai. Amerikiečių tauta pasi- 

Aiaudojo nesantaika tarp prancūzų, 
uspanų ir anglų, ji kartais net kovėsi 
Kartu su engėjų prancūzų ir ispanų 
SKariuomene prieš engėjus anglus, 
■ ji nugalėjo iš pradžių anglus, o paskui 
išsivadavo (iš dalies išsipirkdama) nuo 
prancūzų ir ispanų.

Istorinė veikla nėra Nevos prospekto 
šaligatvis, sakė didysis rusų revoliucio
nierius Černyševskis. Kas “prileidžia” 
proletariato revoliuciją tik “su sąlyga,” 
kad ji vyktų lengvai ir sklandžiai, kad 
iš karto būtų jungtinis įvairių šalių pro
letarų veikimas, kad iš anksto būtų duo
ta garantija, jog nebus pralaimėjimų, 
kad revoliucijos kelias būtų platus, lais
vas, tiesus, kad netektų kartais, einant 
į pergalę, pakelti sunkiausias aukas, 
“tūnoti apgultoje tvirtovėje” arba eiti 
siauriausiais, nepraeinamais, vingiuotais 

^r pavojingais kalnų takais,—tas ne re- 
feliucionierius, tas nėra atsikratęs bur- 

azinės inteligentijos pedantiškumu, 
*tas tikrovėje pasirodys nuolat nusiritus į 
kontrrevoliucinės buržuazijos stovyklą, 
kaip kad mūsų dešinieji eserai, menše

vikai ir netgi (nors ir rečiau) kairieji 
eserai.

Paskui buržuaziją šie ponai mėgsta 
mus kaltinti revoliucijos “chaosu,” pra
monės “griovimu,” nedarbu ir duonos 
trūkumu. Kokie veidmainiški yra šie 
kaltinimai iš tų pusės, kurie sveikino ir 
rėmė imperialistinį karą arba “sutarda
vo” su šį karą tęsusiu Kerenskiu! Kaip 
tik imperialistinis kdras kaltas dėl visų 
šių nelaimių. Revoliucija, kuri yra karo 
pagimdyta, negali nepatirti neapsakomų 
sunkumų ii* kančių, kurias kaip paliki
mą yra palikusios ilgametės, niokojan
čios, reakcinės skerdynės tarp tautų. 
Kaltinti mus pramonės “griovimu” ar
ba “teroru” reiškia veidmainiauti arba 
rodyti bukaprotišką pedantiškumą, ne
sugebėjimą suprasti pagrindines sąly
gas tos pašėlusios, iki kraštutinumo pa
aštrėjusios klasių kovos, kuri vadinama 
revoliucija.

Iš esmės tokie “kaltintojai,” jeigu 
jie “pripažįsta” klasių kovą, apsiriboja 
tuo, kad pripažįsta ją žodžiais, o iš ti
krųjų nuolatos pasiduoda miesčioniška- 
jai klasių “sutarimo” ir “bendradarbia
vimo” utopijai. Nes revoliucijos epo
choje klasių kova bųtinai ir neišvengia
mai visada ir visose šalyse įgaudavo pi
lietinio karo formą, o pilietinis karas 
neįmanomas nei be sunkiausios rūšies 
sugriovimų, nei be teroro, nei be for
maliosios demokratijos suvaržymo karo 
interesams. Tik saldžiakalbiai kunigai— 
vis vien, krikščioniški ar “pasaulieti
niai” saloninių, parlamentinių socialistų 
asmenyje — gali nematyti, nesuprasti, 
nejusti šio būtinumo. Tik negyvi “žmo
nės futliare” gali dėl to šalintis revo
liucijos, užuot su visa aistra ir ryžtin
gumu puolę į mūšį tada, kai istorija rei
kalauja kova ir karu spręsti didžiau
sius žmonijos klausimus.

Amerikiečių tautoje yra revoliucinė 
tradicija, kurią perėmė geriausieji Ame
rikos proletariato atstovai, ne kartą 
pareiškę savo visišką prijautimą mums, 
bolševikams. Ši tradicija — išsivadavi
mo karas prieš anglus XVIII amžiuje, 
paskui, pilietinis karas XIX amžiuje. 
1870 metais Amerika kai kuriais atžvil
giais, jei paimsime tik kai kurių pramo
nės ir liaudies ūkio šakų “sugriovimą,” 
stovėjo žemiau 1860-jų metų. Tačiau 
koks pedantas, koks idiotas būtų žmo
gus, kuris tokiu pagrindu pradėtų neig
ti didžiausią, pasaulinę-istorinę, progre
syvinę ir revoliucinę Amerikos 1861-1865 
metų pilietinio karo reikšmę!

Buržuazijos atstovai supranta, kad 
negrų vergovės nuvertimas, vergval
džių valdžios nuvertimas buvo vertas 
to, kad visa šalis pergyventų ilgus pi
lietinio karo metus, begales nuniokojimo, 
sugriovimų, teroro, susijusių su bet ku
riuo karu. Bet dabar, kai reikalas liečia 
nepalyginamai didesnį uždavinį — nu
versti samdomąją, kapitalistinę vergovę, 
nuversti buržuazijos valdžią — dabai* 
buržuazijos atstovai ir gynėjai, kaip ir 
buržuazijos įbauginti socialistai-refor- 
mistai, bijantieji revoliucijos, negali ir 
nenori suprasti pilietinio karo būtinumo 
ir teisėtumo.

Amerikos darbininkai neis paskui bur
žuaziją. Jie bus su mumis, už pilietinį 
karą prieš buržuaziją. Šį mano įsitiki
nimą sutvirtina visa pasaulinio ir Ame
rikos darbininkų judėjimo istorija. Aš 
prisimenu taip pat žodžius vieno iš my
limiausių Amerikos proletariato vadų 
Eugenijaus Dėbso, kuris rašė laikraštyje 
“Šaukimas į Protą” (Appeal to Rea
son) — rodos, 1915 metų pabaigoje — 
straipsnyje “What shall I fight for” 
(“Už ką aš kausiuos”),—(aš citavau šį 
straipsnį 1916 metų pradžioje viename 
viešame darbininkų susirinkime Berne, 
Šveicarijoje), — kad jis, Debsas, verčiau 
duotųsi sušaudomas, negu balsuotų už 
kreditus dabartiniam, nusikalstamam ir 
reakciniam karui; kad jis, Debsas, žino, 
tik vieną šventą, proletarų požiūriu tei
sėtą, karą, būtent: karą prieš kapitalis
tus, karą už žmonijos išsivadavimą iš 
samdomosios vergovės.

Manęs nestebina, kad Wilsonas, Ame
rikos milijardierių galva, kapitalistų ry- 
kliu tarnas, įkalino Debsą. Tegu siautė
ja buržuazija prieš tikruosius interna
cionalistus, prieš tikruosius revoliucinid 
proletariato atstovus! Kuo daugiau 
įniršimo ir žvėriškumo iš jos pusės, tuo 

arčiau yra pergalingosios’ proletarinės 
revoliucijos diena.

Mus kaltina sugriovimais, mūsų revo
liucijos padarytais... Ir kas yra tie kal
tintojai? Buržuazijos pakalikai, — tos 
pačios buržuazijos, kuri per ketverius 
imperialistinio karo metus, sugriovusi 
beveik visą Europos kultūrą, įstūmė Eu
ropą į beprotybę, į sulaukėjimą, į badą. 
Ši buržuazija dabar reikalauja iš mūsų, 
kad mes darytume revoliuciją ne šių su
griovimų dirvoje, ne tarp kultūros nuo
laužų, karo padarytų nuolaužų ir griu
vėsių, ne su žmonėmis, sulaukėjusiais dėl 
karo. O, kokia, humaniška ir teisinga 
toji buržuazija!

Jos tarnai kaltina mus teroru... An
glijos buržuazija užmiršo savo 1649-sius, 
prancūzai savo 1793-sius metus. Teroras 
buvo teisingas ir teisėtas, kai jį taikė 
buržuazija savo naudai prieš feodalus.

Katalikų bažnyčios bėdos ir problemos

Bažnyčiai modernizuoti 
formų beieškant

Velionis popiežius Jonas 
XXIII, ruošdamasis II Va
tikano susirinkimo sušauki
mui, savo kalbose, audien
cijose nuolat primindavo ti
kintiems, kad tolimesniam 
katalikų bažnyčios gyvavi
mui būtinas jos atsinaujini
mas, kad ji turi pajusti nū
dienio modernaus pasaulio 
vystymosi pulsą ir įsiterpti 
į jį, nes mokslinio-techninio 
progreso banga, nesulaiko
mai besiveržianti į visos 
žmonijos buities sferas, ne
gailestingai plauna bažny
čios pamatus. Vatikano 
aukštieji hierarchai vieni iš 
pirmųjų pajuto, kad krikš
čionybė, o ypač bažnyčia 
nuo tos bangos spaudimo 
daugiausia patyrė ir patiria 
nemalonumų, nes jos papli
timo ribos pagrinde sutam
pa su taip, vadinamo išsi
vysčiusio pasaulio ribomis, 
kur žymiai intensyviau 
vyksta mokslinė techninė 
revoliucija.

Susiduria su sunkumais
Visos šios sąlygos verčia 

katalikų bažnyčią peržiūrė- 
ti savo kanonus, keisti tra
dicijas ir papročius, “save 
modernizuoti,” kad ir toliau 
kontroliuotų šiuo laikinio 
žmogaus sąmonę, kad jis 
religijos neatmestų kaip at
gyvenos.

Bažnyčios modernizacijos 
tendencijos daug maišaties 
ir nesusipratimų įnešė į ka
talikų bažnyčios gyvenimą, 
jos tradicijas ir papročius. 
Kaip prisipažįsta patys baž
nyčios tarnai, dalis dvasi
ninkų pasimetė, kiti smar
kiai metėsi į naujoves, pra
silenkdami su bažnyčios ka
nonais, jog iškilo “naujos 
tikėjimo atskalos pavojus.” 
Kiekvienos šalies katalikų 
bažnyčios kunigai, lyg tar
pusavyje lenktyniaudami, 
suskato ieškoti kuo efekty
vesnių modernizacijos for
mų.

Aktyviausiai ir drąsiau
siai reformų ėmėsi Olandi
jos kunigai. Kai kurie te
ologai savo darbuose, skir
tuose “bažnyčios atsinauji
nimo” problemoms,” išdrįso 
neigti Marijos mergystę, 
eucharistijoj Kristaus rea
lų buvimą, Kristaus fizinį 
prisikėlimą, kvesti o n u o j a 
(laiko abejotinu — A. M.) 
dangaus ir pragaro egzista
vimą, smarkiai pasisako 
prieš kunigų' celibatą.

Analogišku keliu eina ir 
prancūzai dvasininkai. Jie 
išleido naują katekizmą, 
kuriame nieko nekalba apie 
pragarą, nuodėmę, auką, 
atgailą, išjuokia Marijos 
apsireiškimą Le Salette, 

Lurde, Fatimoje. Naujaja
me katekizme, kaip piktin
damiesi rašo JAV-se gyve
nantys lietuviai kunigai, 
“Kristus pavaizduotas kaip 
koks diktatorius, žadąs mi
nioms geresnę ateitį, mirtis 
ant kryžiaus pavaizduota 
lyg koks automobiliu va
žiuojančio incidentas.”

Kai kurie pakeitimai i
Kai kuriuos liturginio ka

lendoriaus pakeitimus pa
darė Kanados vyskupai. Iš 
šešių privalomų švenčių, 
švenčiamų net ir darbo die
nomis, jie paliko tik Kalė
das ir Naujus metus, o liku
sias keturias šventes—dan
gun žengimo, visų šventųjų, 
nekalto prasidėjimo ir tris 
karalius — nukėlė į sekma
dienius. Jų nuomone tai 
naudingiau ir , bažnyčiai ii 
darbdaviams. : i ’

Bažnyčia tikinčiųjų pato
gumui, jų skatinimui gau
siau lankyti bažnyčią daly
vauti pamaldose ir jos veik
loje laikydamosi senos tra
dicijos, papročių, apeigų 
tvarka, vis daugiau naudo
ja naujas formas ir meto
dus. Štai Arizonos vysku
pas F. Green savo pamok
slą įrašė į magnetofono 
juosteles, kurį vieno sekma
dienio pamaldose iš magne
tofono garsiakalbių išgirdo 
visose vyskupijos bažnyčio
se poteriavę tikintieji. Tai 
pirmas atvejis, kaip pažy
mi vietos katalikų spauda, 
kad vyskupas tokia kalba 
kreiptųsi į tikinčiuosius.

Kitą naujovę sugalvojo 
Richmondo vysk upas J. 
Russell. Jis savo kunigams 
duoda leidimus mišias lai
kyti privačiuose butuose. 
Atseit tikinčiųjų patogumui 
ir didesnei bažnyčios nau
dai.

Modernizacijos keliu žen
gia ir vakarų Vokietijos ka
talikų vyskupas. Jie išleido 
instrukciją, pagal kurią pir
moji komunija bus duoda
ma 7 metų amžiaus vai
kams, o pirmąją išpažintį 
jie turės atlikti tik po 2 me
tų. žodžiu, vaikams “Kris
taus kūnas” avansu, kad 
sustiprintų jų sielas.

Olandijoje, Amsterdame 
įvestas telefoninis apaštala- 
v i m a s. Surinkus numerį 
3554, atsiliepia katalikų ku
nigas ir atsako į dvasinio 
pobūdžio klausimus. Ši 
“konsultacija” veikia ištisą 
parą.

Išradingumu pasižymi ir 
Australijos dvasiškiai. Mel
burno archivyskupo Kuoch 
iniciatyva per televiziją ve
damos religijos pamokos. 
Bažnytininkai tikisi taip

Teroras pasidarė pasibaisėtinas ir nusi
kalstamas, kai jį išdrįso taikyti darbi
ninkai ir vargingieji valstiečiai prieš 
buržuaziją! Teroras buvo teisingas ir 
teisėtas, kai jis buvo taikomas, siekiant 
pakeisti vieną išnaudojančią mažumą ki
ta išnaudotojiška mažuma. Teroras pa
sidarė pasibaisėtinas ir nusikalstamas, 
kai jį pradėta taikyti, siekiant nuversti 
bet kurią išnaudotojišką mažumą, tikrai 
milžiniškos daugumos interesams, prole
tariato ir pusiau proletariato, darbinin
kų klasės ir vargingosios valstietijos in
teresams !

Tarptautinio imperializmo buržuazija 
išžudė 10 milišonų žmonių, suluošino 20 
milijonų “savo” kare, kare dėl to, ar An
glijos, ar Vokietijos grobuonys viešpa
taus visame pasaulyje.

(Bus daugiau)

pasiekti jaunimą, kuris dėl 
įvairių priežasčių negali 
lankyti katalikiškų mokyk
lų.

Kardinolas ir sijonėliai
Bažnyčia nepamiršo ir 

turistų. Jų patogurpui; pa- 
vlzdžiui, Romoje, “Reit” 
viešbutyje kardinolas L. 
Traglia pašventino ir atida
rė naujai įrengtą koplyčią. 
O New Orleano (JAV) ka
tedros klebonas pasiuvo 30 
tamsių sijonėlių toms turis
tėms, kurios dėvi trumpas 
sportines kelnaites. Eida
mos į bažnyčią, jos sijonė
liais galės apsisiausti savo 
klubus, kad nepiktintų ti
kinčiųjų.

Tapti populiariais tikin
čiųjų visuomenėje, susida
ryti modernaus šiuolaikinio 
dvasininko autoritetą sten
giasi ne vien žemesniojo 
luomo kunigai, bet ir aukš
ti hierarchai - kardinolai. 
Antai, Milano archivysku-
pijos kardinolas J.Montinis, 
bene vienas iš pirmųjų, iš
drįso atvykti į sporto aikš
tę, kur vyko dviratininkų 
lenktynės, dėvėdamas spor
tinę kepurę, o ne vyskupo 
skrybėlę. Vėliau vykdamas 
oficialiam vizitui į Ganą, 
dėvėjo paprastą juodą eilu
tę su kunigiška apykakle, 
tuo pradėdamas, kaip pažy
mi italų spauda, šalies dva
sininkų rūbų atmainos įve
dimą. Jo kolega, kardinolas 
A. Dęir Acgna prieš Romos 
olimpiniame stadione vyks
tančias futbolo žaidynes, 
pasakė sveikinimo kalbą, 
pereikšdamas, kad sportas 
yra sveikata, taika, tvarka, 
patvarumas ir... religija.

Vatikano kurija^ apeigų 
kongregacija apgailestauja 
ir smerkia ekstravagantiš
kus metodus ir formas sie
kiant modernizuoti bažny
čią, ją pritaikyti prie nūdie-

Eksperimentinis 
miestas

Rytinėje Indijos pakran
tėje, Bengalijos įlankoje, 
statomas pirmasis pasauly
je “tarptautinis” miestas. 
Lotoso formos pamatuose, 
kurie padėti 1968 m. vasa
rio 28 d., yra žemė iš įvai
rių pasaulio šalių, tame tar
pe ir iš Tarybų Sąjungos. 
Naujas miestas užima dalį 
buvusios prancūzų valdos 
Pondišerio ir dalį Madraso 
valstijos.

čia gyvenusio indų filo- 
sofo ir revoliucionieriaus 
Aurobindo Ghošo garbei 
naujas miestas pavadintas 
Auroviliu. Nors Ghošas gi
mė turtingoje šeimoje, jis 
aktyviai dalyvavo naciona
liniame išsivadavimo judė
jime, kuris išsivystė Indijo
je XX a. pradžioje. 1908 m. 
už dalyvavimą teroristinia
me akte jis buvo areštuotas, 
jam grėsė mirties bausmė, 
kuri vėliau buvo pakeista 
ištrėmimu į prancūzų val
domą Pondišerį.

Originalūs filosofijos vei
kalai ir sanskrito tyrinėji
mai . Ghosą plačiai išgarsi
no, atsirado daug jo moki
nių ir pasekėjų. Aurobindas 
Ghošas mirė 1950 m. Jis pa
liko daug filosofinių trak
tatų, eilėraščių ir senovės 
rankraščių vertimų į anglų 
kalbą.

Miestą kuria internacio
nalinė architektų grupė. 
Lėšos statybai plaukia iš 
viso pasaulio.

Aurovilio statybą numa
toma baigti per 15 - 20 me
tų. Tačiau čia jau gimė pir
mieji du busimojo miesto 
piliečiai.

Numatoma, kad mieste 
gyvens 50 tūkst. gyventojų. 
Jis bus paskirstytas į ketu
ris sektorius: gyvenamąjį, 
kultūrinį, tarptau t i n į ir 
pramonės. Sektorius jungs 
moderniausios ryšių prie
monės, vienbėgis kelias ir 
judantieji šaligatviai.

nio pasaulio gyvenimo, nes 
tai prašoko II Vatikano su
sirinkimo rekomendacijas. 
Tačiau jos protestų niekas 
neklauso, dvasininkai su 
dar didesniu užsidegimu į 
dievnamius įveda viešpaties 
garbinimo ir apaštalavimo 
“mini” ir “maksi” formas. 
Katalikų bažnyčia siekia 
žengti į koją su moderniojo 
pasaulio tikinčiąją visuome
ne.

A. Poškus

LIEPA IR KLEVAS
Liepa gražuoly išaugo sode,

Greta jos klevas ūgio vienodo, 
Šnara jų lapai — liepos ir klevo. 
Kodėl kitokie mano ir tavo?

Mano apvalūs, tavo karpyti, 
Pro lapus saulė blogai matyti 
Kai lietus lyja, lašai vis laša, 
O šaknys gerti prašo ir prašo.

Lietus kamieno man nesuvilgo,
Džiūsta ir vysta kaip lauko smilga.
Ginčijas liepa, ginčijas klevas,— 
Pokalbis senas, pokalbis savas.

Jis daugel metų tęsias be galo, 
Žiūri po kojom — žemė pabalo. 
Rudenio šalnos — lapams pavojus. 
Liepa ir klevas net suvaitojo.

Pažvelgė liepa į žalią klevą —
Karpyti lapai pageltonavę.
Klevas pamatė, kad liepos lapai 
Aukso geltonį už žalių slepia.

Ginčą nutraukę, abu sustingo, 
Ginčas ir pyktis abiems pradingo. 
Nukrito lapai, vėjui užėjus, 
Lapus išblaškė klajūnas vėjas-

Šakas suglaudę stovi sustingę, — 
Užbaigę ginčą, ginčytis tingi.

P. A. Stunzėnas



4 puslapi# LAISVE Aiitradieius, Kovo (March) 31, 1970

New Jersey naujienos
“Newark Ledger” rašo 

apie vietnamizaciją ir pa
talpino karikatūrą. Dėdė 
Samas, prisidėjęs kibirą 
amerikoniškų dolerių, pasi
tursinęs rodo vietnamiečiui, 
jojančiam ant didelės ir rie
bios karvės. Karvė ištiesus 
snukį mano, kad šienas, o 
p. vietnamietis su šypsą žiū
ri, kad čia amerikiečių do
leriai ir povaliai slenka prie 
jų. Dėdė Samas atbulas pa
sitraukia ir vilioja, kad tik 
prailginti žingsnius prisiar
tinimui prie to kibiro dole
rių.
Kolumnistas J. McCartney 

rašo apie tai, kad vietna
miečiams duodamos visos 
geriausios progos, kokios 
tik yra jų lavinimui kariau
ti. duodami geriausi ginklai, 
geriausi patarėjai kurie lė- 
šuoja ne tik milijonus, bet 
bilijonus. Jie turėtų paro
dyti, kad jie gali kariauti 
be Amerikos armijos pagal
bos. Bet jie dar neįrodė ga
lį vieni kariauti, sako tas 
kolumnistas.

dyti, kad turi. Taip pat tu
ri įrodyti, kad turi į metus 
$15,000 įplaukų. Abu turi 
būti profesionalai. Jei vie
nas vyras tokių įplaukų ne
parodo, tai žmona turi 
jam pagelbėti. Suprantama, 
pirkinys ne juodam žmo
gui.

Girdi, pigesnių namų sa
vininkai labiau nustebino, 
ne kaip pasiturinčiti. Kuo
met su agentu lankai piges
nius namus, tai jų savinin
kai tiesiog nusigąsta ir į ta
ve nei žodžio nepratars. Ir 
matai nusiminimą jų vei
duose.

Suprantama, prisiėjo ir 
manevruoti. Keletoje vietų 
apsirenka stubas, kurios 
“patiko” ir prižadėjo su
grįžti. Tačiau, kuomet su
grįžo, tai jau neberado nei 
vienos pardavimui. Tūlos 
jau buvo parduotos, o kitos 
buvo nuimtos nuo pardavi
mo sąrašo, — aiškina agen
tas.

Korespondentas storai 
pabrėžė, kad segregacija
namų klausimu visai nėra nes keičia gyvenimo aplin- 
pasikeitusi. Bloga buvo pir- kybes. 
miau, tokia pasiliko ir da
bar. Tik vartojama dabar 
mandagesnė diplomatija, 
taip griežtai neatsisako, 
kad juodam žmogui nepar
duodam. J i e išsimokinę, 
kaip įstatymus apeiti, —sa-

Miami Fla
Svarbi buvo Andrulio kalba

Kovo 10 d. LLD turėjo 
specialį susirinKimą LbK 
svetainėje ir jame kalbėjo 
“Vilnies" redaktorius V. 
Andrulis.

Kad šiandieną mes ir ne 
taip šiltai atsinešam į seno 
stiliaus praKaloas, bet jei 
prelegentas turi ko svar
baus pasakyti, tai publika 
jo atydžiai klausosi. O drg. 
Andrulis turėjo ką pasaky
ti. Jis aiškino, kad skirtin
gumas nuomonių yra neža
lingas, bet kartais net ir 
reiKalingas. Kuri nuomonė 
pasirodo praktiškesnė ir 
labiau atitinka gyvenimo 
tikrovei, tai ir yra didžiu
mos užgiriama. Tai yra ti
nta demokratija.

Toliau Andrulis gvildeno 
klausimą: ar nuomonės nu
stato gyvenimo sąlygas, ar 
sąlygos nuomones? Kiek 
aš prelegentą supratau, tai 
viskas keičiasi: gyvenimo 
aplinkybėms keičiantis žmo
nių nuomonės keičiasi; pa
sikeitus nuomonėmis žmo-

nių remia komunistinę idė
ją, kuri kovoja už pasauli
nę taiką. Jei ši nuomonė 
laimės didžiumos pritari
mą, žmonija suklestės ger
būviu kaip niekados. Jei 
pralaimės, žmonijai pražū
tis. Reiškia, kad nuomonės 
bando pakeisti aplinkybes.

Suprantama, aš čia ne
duodu draugo Andrulio kal
bos citatos. Jei aš jį teisin
gai supratau, aš tik ban
dau abelnai išreikšti jo nuo
monę ir kokias mintis jo 
kalba . manyje sukėlė. Jo 
kalba tiek daug minčių su
kėlė, kad būtų galima para-

Inž. Gabrėnas

Tas pats laikraštis pasky
rė juodą korespondentą, 
kad patirtų situaciją, kaip 
veikia desegracija namų 
klausimu. Ko respondent a s 
pasivadino inžinierium. Ir 
jis ieškojo pirkti namo būk 
tai dėl savęs.

Per visą savaitę aplankė ko korespondentas. 
3-se apskričiu ose esančias 
namų pardavimo agentūras. 
Ir savo darbo pasekmes ra
portavo savo laikraščiui.

Pirmiausia jis aplankė 
sekcijas, kur namai kainuo
ja $30,000. Užėjus į agen
tūrą pirmiausia klausia, ko
kio namo nori ir kokią kai
ną nori mokėti. Parodo ke
letą apšepusių namų. Ir 
kuomet jam primeni, kad 
nori geresnių, naujesnių, 
parodo, bet be entuziazmo. 
Sąlygos tokio namo $30,000. 
Tuojau turi $10,000 paro

Lindene 32 juodieji žmo
nės traukė teisman merą, 
teisėją ir policiją už kons
piraciją ir nedavimą juo
diems žmonėms konstituci
nių teisių. Jie daro miesto 
aukščiau minėtiems valdi
ninkams 12 pasiskundimų. 
Juodųjų žmonių bylą paėmė 
vesti ACLU direktorius 
adv. St. Nagler. Kuomet 
dokumentus prirengė teis
mui, tai spaudos konferen
cijoj rūščiai pasmerkė val
dininkus.

Ignas

BINGHAMTON, N. Y
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kuopos narių mė

nesinis susirinkimas atsibu
vo kovo 2 d., Sokol salėje. 
Buvo geras susirinkimas. 
Žinoma, galėjo būti skait- 
lingesnis.

Tuojau po atidarymo su
sirinkimo pirmininkė H. Žu- 
kienė paprašė atsistojimu 
pagerbti vasario 4 dieną 
mirusį LDS 6 kp. narį Alek
są Yudikaitį.

Finansų sekretorė Adelė 
Kumpan pranešė, kad A. 
Žolynas yra pasveikęs ir 
pašalpos čekis jau yra jam 
įduotas. Dabar dar tebeser
ga: J. Navalinskienė, 
Šimkus ir Balčikonienė,. vi
si jie gydosi namie. O nau
jas ligonis, Katherene Mi-

džiaugiamės sulaukę veik
lus draugus ir maloniai pri
ėmėme juos į mūsų LDS 6 
kuopą. Veikiausia draugai 
Burtai įgytus savo veiklos 
patyrimus ten Washingto- 
no valstijoje, panaudos juos 
ir čia LDS 6 kp. veikloje. 
Geros sėkmės Jums mieli 
draugai..

Skaitytas laiškas iŠ LDS 
Centro su paraginimu, kad 
6 kp. dalyvautų LDS virši
ninkų rinkime, kurie įvyks 
balandžio ir gegužės mėne
sį. LDS 6 kp. nutarė LDS 
viršininkų rinkimus praves
ti gegužės mėnesį.

O kas liečia vajų įrašy
mui naujų narių, tai mūsų 
kuopa yra eilėje tų kuopų, 
kurios dar labai mažai dar- 

, Labai laikas 
laikas rimtai pagalvoti apie 
tai.

Jau buvo rašyta, kad kp. 
vasario mėnesio susirinki
me nutarė surengti du pa
rengimu, ir Mariutė Lynn 
pasižadėjo surasti vietą. Ir 
dabar jinai pateikė rapor
tą: vasarinei išvykai-pikni- 
kui Jono Kulbio gražioje 
sodyboje užregistruota rug
piūčio 2 dieną, o rudeninei 
pramogai-vakarienei Ame
rikos Legijono salėje spalio 
10 dieną, kur bus atžymėta 

darbavęs pažangių organi-lLDS 6 kp. 40 metų gyvavi- 
zacijų bare, rašinėjo korės- mo sukaktis. Nors laiko dar 
pondencijas spaudai iš jų yra, tačiau kuopos valdyba 
veiklos ir yra ilgametis ir nariai turėtumėm iš ank- 
“LaiVės” Skaitytojds. Mes sto sudaryti planus, kad kp.

cell, jau apie porą savaičių bavosi vajui.
gydosi General ligoninėje. 
Linkime ligoniams stipry
bės ir sėkmės greitai pas
veikti.

Draugai Anthony ir jo 
žmona Martha Burtai, LDS 
36 kp. nariai iš Seattle Wa- 
shingtono valstijos, persikė
lė į mūsų LDS 6 kp., many
dami čia pastoviai gyventi. 
Jų adresas — 924 Taytor 
Drive Binghanton, N. Y.

Kiek yra žinoma draugas 
A. Burt kadaise yra buvęs 
geras veikėjas, daug pasi-j

Pavyzdžiui, oras, tempe
ratūra, drėgmė gamtoje per 
milijonus metų išvystė šios 
planetos gyvūnus, tarpe 
kurių ir žmogų. Tuomet gy
venimo aplinkybės buvo 
blogos. Žmogus turėjo bėg
ti, kiek kojos neša, nuo žvė
rių plėšrūnų, kaip vilko, liū
to arba tigro. Jei jam pasi
sekė dabėgti upelį, ir nemo
kėjo plaukti, jis ten prigėrė 
arba prisivijęs 'plėšrūnas jį 
sudraskė.

Tokios gyvenimo aplinky
bės privertė žmogų mąstyti. 
Jam gimė idėja pasidirbti 
laivelį, kad perplaukus į 
užupį, kur gal bus saugiau, 
arba pasiimti lazdą, su ku
rios pagalba galės šiek tiek 
apsiginti nuo vilko. Tai rei
škia, gyvenimo aplinkybės 
pakeitė žmogaus nuomonę
— ne vien tik maistas rei
kalingas, bet ginklas ir 
transportacija. šiandien gy
venimo aplinkybės tiek pasi
keitė, kad ne tigras žmogų, 
bet žmogus tigrą medžioja 
su šautuvu, ne tik pėsčio
mis, bet raitas, net ir va
žiuotas Afrikos džiunglėse. 
Bet kažin kaip žmogaus 
nuomonė tiek pasikeitė, kad 
jau ne tigras, o kitas žmo
gus su skirtinga nuomone 
yra jo priešas. Žmogus sta
tosi šarvuotlaivius, tankus 
ir gamina atominius gink
lus, kad nugalėjus priešą 
su skirtinga nuomone. Šian
dien žmogus išeikvoja pu
sę savo darbo vaisių, kad 
palaikyti militarizmą. Gy
venimo sąlygos darosi ne
pakenčiamos, taip kaip ca
ro despotizmas buvo nepa
kenčiamas, kas pagimdė so
cializmo ir komunizmo idė
ją-

Šiandien mes turime tiek 
atominių ginklų ir nuodin
gų dujų, kad galime ne tik 
gyvūniją, bet ir visos pla
netos želmenį ją nušluoti 
viena akimirka nuo mūsų 
žemės paviršiaus. Reiškia, 
kad šios aplinkybės lemia 
žmogui pražūtį. Bet žmo
gaus nuomonė irgi keičiasi
— daugiau ir daugiau žmo-

Alekas Nevinskas nukri
to 36 pėdas nuo kopėčių. 
Susižeidė. Jis dabar ligoni
nėj. Kovot 16 d. jį ištiko ne
laimė. Kovo 17 d. šnekėjau 
su jo žmona Valentina, tai 
dar daktarai nebuvo nusta
tę, kiek Aleko sveikatai ža
los padaryta.

Kaip jaubuvo pirmiau mi
nėta, tie brooklyniečiai, veik
lieji jaunesnės kartos žmo
nės apsigyveno Ft. Lauder
dale, Fla. Jie mums,miamie- 
čiam, labai pageidaujami 
progresyvės veiklois dar
buotėj. Jie LSK Klubo na
riai. Kai apsitvarkys savo 
šeimyniškus reikalus ir 
pradės dalyvauti socialėj 
veikloj, jie bus mums dide
lė paspirtis. Linkime jam 
greitai pasveikti.

Kitas klubo narys, Juozais 
Sliekas, irgi ligoninėje. Ir 
jam linkime greito pasvei
kimo.

Mūsų veiklioji draugė 
Emilia Milerienė dovanojo 
Aido chorui $5. Ačiū jai.

Hartford, Conn.
Atėjus pavasariui ir hart- 

fordiečiai pradėjo atgyt i su 
parengimais. Pirmi a u s i a 
Laisvės choras rengia senos 
mados Velykų pietus balan
džio 5 dieną, sekmadienį, 1 
vai., 157 Hungerford Street. 
Gaspadinės jau seniai pla
nuoja, kaip geriausiai prisi
rengti tam, kad būtų įvai
rių ir skanių valgių. Visi 
kviečiami atsilankyti ir 
gražiai laiką praleisti.

Laisvės choras stropiai 
mokinasi labai gražias nau
jas daineles būsimam pa
rengimui gegužės 24 dieną. 
Duos gražią dainų, progra
mą ir skanius pietus. Taip
gi tikimės turėti svečių ar
tistų iš toliau. Prašom vi
sus tą dieną palaikyti min
ty, kad gražiai praleisti 
laiką ir su draugais pasima-

Apie žurnalistą Matą Šalčių, 
išvąžinėjusį visą pasaulį

40 metų atžymėjimo banke
tas būtų reikšmingai- ir 
sėkmingai pravestas.

Sekamas ’ kuopos susirin
kimas įvyks balandžio 6 d» 
Sokol salęjer226 Clinton St., 
7 vai. vakare. Visi kuopos 
nariai prašomi dalyvauti.

LDS6 kp. komp. O.

r*

Pittsburgh, Pa.
LDS 160 kp. bėdos

Rugpiūčio 12 ., 1969 
“Laisvėje” tilpo aprašymas, 
kaip buldozeris išvertė LDS 
160 kp. namo sieną, pada
rydamas didelius nuostolius? 
Namas buvo uždarytas per 
du mėnesius,. kol namo pa
taisa buvo padaryta. Iki 
šiai dienai nėra dar atly
ginta kuopai už padarytus 
nuostolius, nors visas reika
las yra pavestas advokatui.

Ir štai kita bėda: kovo 8 
d., nakties laiku, vagys iš
mušė didelį namo langą,1 
sulindę į namą, atsidarė už
pakalines namo duris, išsi
vežė televizorį, registerį, 
radio, visus gėrimus-valgius 
ir daug, daug smulkių daik- 
tų. •
Apie vidurnaktį gavom pra

nešimą telefonu, kad namo 
langai išdaužyti. Skubiai su 
sūnum nuvažiavom į namą. 
Radom langus išdaužytus, 
durys atdaros, viskas išvar- 
tyta-išmėtyta po visą kam
barį, net baisu buvo žiūrėti.

Policija atvyko už kokios 
valandos, nors buvo šaukia
ma per kelius kartus. Buvo 
duota žinia komitetui,. bet 
tik fin. sekr. Alinskas at
važiavo, nors ir toliau gy
vena. Užbarikadavę langus 
ir duris palikom namą ant 
“dievo valios”.

Direktorių susirinkime 
miegoti. Bet kai užmigo, kovo 14 dieną nutarta

Chester, Pa.
Mirė V. Pašalpinio Klubo 

narys Charles Gabris 51 
metų, Kastanto Gabrilaus- 
ko sūnus. Kastantas jau mi
nėjo 84 metų gimtadienį. 
Liūdi tėvas, brolis ir dvi se
sutės, taipgi daug giminių 
ir artimų draugų, netekę 
mylimo Kaziuko.

Taipgi mirė Marytė Ja- 
keliūnas 54 metų, Varno 
duktė, Alberto Jakeliūno 
žmona. Albertui einat dar
ban ji atsisveikino, sakyda
ma norinti kiek ilgiau pa-[

daugiau nebeatsikėlė. Liūdi 
Albertas, keturi sūnūs, duk
tė, dvi seserys ir 7 anūkai, 
daug giminių ir artimų 
draugų.

Lai jie ilsisi ramiai šalto
je žemelėje.

Balandžio 12 d. visi ruo
šiamės vykti į sueigą; kuri 
įvyks Alberto Merkio sody
boje, ant Wayne gatvės, 
Philadelphijoje. Ten puikiai 
laiką praleisime, pasidalin
sime mintimis, bus pateik
tas raportas iš “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimo. Su
žinosite daug naujo apie 
mūsų spaudos padėtį.

Tad visi būkite iš visos 
plačios apylinkės. Pasitarsi
me, ką darysime ateinančią 
vasarą.

A. LipČiliš
---- -—1 ‘
Japonijos val-Tokijate. — Japonijos val

džią gavo pritarimą iš Jun
gtiniu Valstijų vystyti ato
minį kurą Japonijoje.

Madridas. — Teisinas nu
teisė 14 Basques provifici- 
još hacioiialistų nuo trijų 
iki 50 mėnesių kalėjimo.

m„

klubą uždaryti per 
kokį laiką. Komitetas 
prašo visų LDS 160 kp. na
rių dalyvauti susirinkime 
balandžio 5 d., 2 vai. popiet, 
savo name. Svarbūs klubo- 
namo reikalai reikalauja 
narių nutarimo, kaip ir kas 
bus daroma su namu ir klu
bu. Dalyvauki! visi.

J, K. Mažukna

Maža turime plunksnos 
brolių, panašių į Matą Šal
čių. Eruditas, poliglotas, 
keliautojas, aistringas savo 
krašto propaguotojas, o jau 
apsūkrumo—kiekvienas ga
lėtų- pavydėti.

Dar vaikystėje ryte rijau 
jo “Svečiuose pas 40 tautų.” 
150-151 psl. įspūdžiais apie 
Indiją dalijasi. Slėpiningą 
ir romantišką šalį prieš akis 
matė, sanskrito kalbą su 
mūsiške lygino, o konsul
tantu pasikvietė ne ką kitą, 
o indų tautos kovotoją už 
n e p r i k 1 ausomybę • \. Ma
hatmą Gandį.

M. Šalčius matė ir sten
gėsi aprašyti indų tautos 
pabudimą, sprū s t a n t į iš 
anglų liūto nagų didžiau
sią j į Britų karūnos perlą— 
Indiją.

O egzotiškame Egipte, 
dar 1929 m. vienas egiptie
tis į Mato Šalčiaus užrašų 
knygutę anglų kalba para
šė : “Egiptas egiptiečiams 
visados priklausys.”'

Matyt, rašiusysis pajautė 
lietuvio dvasią, antipatijas 
Bt i t ų kolonij iniam reži
mui.

Nuotraukos, laiškai, atvi
rukai, ^senų žurnalų kom
plektai, laikraščių iškarpos. 
Juk nėra didesnio įdomumo, 
kaip kapstytis senuose do
kumentuose, kalbėtis su 
žmogum, kurio niekad ne
matei, bet kaskart vis aiš
kiau girdi jo balsą, jauti ša
lia jo alsavimą.

Mato Šalčiaus duktė—Ra
minta Savickienė — baigia 
sutvarkyti tėvo archyvą 
(o patikėkit, tai nelengvas 
darbas).
• Vien vizitinių kortelių — 
Mato Šalčiaus pažįstamų ir 
bičiulių — pilnas albumas 
prisirinks. Vartai tas korte
les ir iš jų gali spręsti apie 
asmenį. Vienam užtenka tik 
vardo pavardės —1 kitas ti
tulus ir net disponuojamo 
turto sumą užsirašęs. O pa
prasčiausios—rašytojų Liu
do Giros ir Augustino Gri
ciaus, dailininko Adomo 
Varno, profesoriaus Zigmo 
Žemaičio. o

Krūvos nuotraukų. Viena 
jų ant sienos. Tai Matas 
Šalčius su Indijos tautinio 
kongreso nariu Krišna Me- 
nonu. Ne kiekvienam mūsų 
tenka laimė nusipaveiksluo
ti prie Akropolio Atėnuose 
ir Tokijo judrioje gatvėje, 
įsibridus į Ramiojo vande
nyno bangas bei kiniškos 
pagodos fone.

Pervažiuota visa Azija, 
apsilankyta kiekvienoje Eu
ropos valstybėje, Pietų ir 
Šiaurės Amerikoje (beje, jis 
ten ir prieš 30 metų žuvo 
ant Brazilijos ir Uragva- 
jaus sienos).

s
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UŽSISAKYKITE

Knygas, Žurnalus ir Plokšteles
Iš LIETUVOS

Per mus galite Užsisakyti arba užsiprenumeruoti įvairius 
žurnalus, laikraščius, knygas ir plokšteles.

UŽEIKITE Į MŪSŲ IŠTAIGĄ, 
rasite didelį pasirinkimą įvairių žurnalų, knygų, 

laikraščių už prieinamą kainą.

Four Continent Book Store
156 5th Avenue New York, N.Y

Telefonas: CH 2-4500

Prašykite finišų katalogo.
Galite užsakymas siųsti per paštų

to

0 juk buvo ne vien įvai
rūs nuotykiai. Nuolatinis, y 
sunkus žurnalisto triūsas. 
Išradingumas. Kalbų mokė
jimas. Ir bet kuriam žemės 
kampelyje ieškojimas takų 
į žmonių širdis, švietėjo, 
propaguotojo darbas. Rašė 
jis nuo 14 metų. Tada jau 
buvo “Darbininko” kores
pondentas. Bendradarbiavo 
Justo Paleckio redaguoja
mame “Laiko žodyje”. Su
sirašinėjo su R. Tagore, Jo
nu Basanavičium, Justu 
Paleckiu. Rausiuosi jo laiš
kuose. Visur būdamas, gal
voja apie gimtinę, šeimą, 
artimuosius. Ir visur kalbė
jo apie Nemuno kraštą, 
keldamas simpatijas tiems, 
su kuriais bendravo.

“Šį penktadienį tegaliu 
pasiųsti vieną rankraštį, 
pavadintą: “Pasik a 1 b ė j i- 
mas su Mahatma Gandi”. 
Prie to rankraščio pridedu^ 
Mahatmos atvaizdą ir lakš
tą su parašytu jo ranka 7 
linkėjimu Lietuvai”, —rašė? 
1931 m.

Daug laiškų su linkėji
mais Lietuvai. Šilti atsilie
pimai apie Matą Šalčių kaip 
kultūros skleidėją.

Lagamino (kuris lydėjo 
žurnalistą kiekvienoje ke
lionėje) dugne — jo leistos, 
verstos knygutės. Tai “Dar
vino kelionė Biglio laivu”— 
pirmoji jo knygutė. Knyga 
apie garsų mokslininką L. 
Pasterą “Liudvikas Paste- 
ris”. Miela, kiek archaiškai 
šiandien atrodanti 1914 m. 
leista “Pasakos ir dainelės 
ir mįslės”, sutaisyta M. Šal
čiaus.

M. Šalčiui, matyt, buvęs 
nesvetimas jumoro jausmas 
— 1912 m. nuotrauka Pa
langos pliaže. Moteriškės 
brenda į jūrą su skrybėlai
tėm, prisilaikydamos mau
dymosi bliuzių skvernus..?

Gydytoj os Savic k i e n ė s 
butas — tikras žurnalisto 
Mato Šalčiaus muziejus. Ir 
ne vien jo asmenį liečian
tys daiktai. Gal tiksliau — 
per jo daiktus susipažįsti su 
visu pasauliu.

Štai iš Milano italų tu
rizmo bendrovės kvitas. Ki
nijos ir Japonijos tramvajų 
bilietai su skylutėm. Įdomus 
atsiskaitymo blon knotas 
Kinijoje.

Buto šeimininkės rūpes
tingai suklijuoti įvairūs bi
lietai ir kvitai 
iki carinės Rusijos sienos— 
Kaunas — Eitkūnai, Tehe
rano teatro bilietas, už 25 
auksinius IV lietuvių meno 
parodos bilietas. Ištisas lo
bis kolekcionieriams. O jau.4 
atvirukai... Madridas ir- 
Pshenjanas, Roma ir Is- 
tambulas, Berlynas ir Niu
jorkas.

Ir visi atvirukai parinkti % 
ne bet kaip — jaučiamas M. 
Šalčiaus skonis.

Dvi — trys valandos įdo
miame archyve. Daug pa
mačiau, daug išgirdau. Ir 
džiaugiuosi, kad saugomas 
senojo žurnalisto atmini
mas, jo triūso vaisiai.

R. Žilevičius

bilietas

Salisbury; — Katalikų 
bažnyčia išstojo prieš Ro- 
dežijos baltųjų išleistus ra
sistinius įstatymus. Krizė 
didėja tarp valdžios ir ka
talikų bažnyčios.

Atėnai. — Militarinė vai/ 
džia pravedė Graikijos ne- * 
priklausomybes 149 metų 
minėjitną.
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Praeitis, kaip liūdna pasaka
Pasakoja Radviliškio rajono “Tiesos” kolūkio 

kolūkietis Laurynas Luja
: Kol niekas nesiteirauja, 
praeities ir neprisimeni. 
Nenori prisiminti. Menkas 
malonumas apie savo buvu
sius vargus pasakoti. Gy
venom, Kaip žemės kur
miai ir tiek. Be darbo, nie
ko daugiau nematėm.

Vaskonyse gimiau, čia 
užaugau, čia vedęs tėvo 
palikimą — 15 hektarų val
džiau. Vidutinis valstietis 
buvau. Kas daugiau žemės 
turėjo, tas geriau gyveno, 
kas mažiau — tam dar sun
kiau buvo. Reikėjo į ven- 
kiemius keltis, t r o b e s ius 
statytis. Dalį žemės parda
viau. skolinausi, kol įsikū
riau. Už viską rankos ir pe
čiai atsakė. Nebuvo kada 
nuo Zlarbo atsitiesti ir pa
ilsėti.

Atėjo kolūkių kūrimo me
tai. Kalbėjo agitatoriai apie 
kolūkius, o mes atbuli, ir 
tiek. Lyg per prievartą 

’stojom, be jokio didesnio 
noro. Kaip jau bus, taip 
tegu būna. Pirmasis kolū
kis susikūrė Paobelių kai
me, paskui mes Vaskonyse 
į “Naują lauką” susirašėm.

Toks tas kolūkis ir te
buvo. 12 karvių pradžioj 
turėjom, ne iš karto ir ta 
technika, kurią turim,į mū
sų kolūkį teatėjo. Dabar 
atrodo, be jos pražūtume, 
o tada viską ant savo pe
čių pakėlėme. Daug sunkių

dienų kolūkyje išgyvenome, 
kol šviesios aienos atėjo, 
kol kolūkis atsistojo ant 
kojų. O dabar gerai gyve
name, nesigailime į kolūkį 
stoję. Ir tos žemės, kurios 
tada taip gailėjome, tų ežių, 
kurias su baime išarėme, 
dabar prisiminti nenorime.

Pažiūrėkime, kaip išgra- 
žėjo mūsų kolūkio kaimai 
Naujų fermų pastatai, san- 
dėlys, dirbtuvės pastatytos, 
o kiek namų gyvenvietėje. 
Elektra į juos ateina, an
tenos iškeltos. Mudu su 
žmona labai patenkinti, kao 
nuo elektros mūsų namuose 
šviesu, radijo pasiklausom- 
žmona su skalbimo mašina 
skalbia. Parduotuvė neto
li. Kolūky yra mokykla, 
biblioteka. Nors abu gau
nam pensiją, bet dar einu i 
kolūkį darbuotis. Taip visą 
gyvenimą įprasta.

Abi mudviejų dukros iš
ėjo į gyvenimą. Vlada bai
gė Šiaulių pedagoginį insti
tutą ir dabar Klaipėdoj mo
kytojauja. Daug iš mūsų 
kolūkio kaimų yra kilusių 
specialistų. Ir dar mokosi 
daug.

O praeitis yra liūdna pa
saka. Geriausia apie dabar
tį kalbėti. Ateityje bus dar 
geriau gyventi. Tik atei
tis jau nebe mums, o vai
kams ir anūkams priklau
so.

MIAMI, FLA.
Gerai pavyko pietūs ir 

koncertas
Vietinė LLD kuopa ir Ai

do choras bendrai surengė 
pietus ir koncertą kovė 18 
d. Socialio klubo patalpose. 
Pietūs, pagal Socialio klu
bo tradicijas, buvo geri, už 
tai užsitarnautai kreditas 
eina darbščiajai M. Kance- 
rienei su jos visa eile pagel- 
bininkių. Pietautojų dėl vi
dų r-savaitinio parengimo 
susirinko* nemažai. Žinoma, 
galėjo būti daug daugiau.

Dabar, kaslink koncerto. 
Suprantama, pamatiniai tai 
nebuvo koncertas, bet eili
nis parengimas su koncer
tine programa. Pradžiai J. 
Kanceris trumpoje prakal- 
bėlėje apibudino “Moterų 
dienos” reikšmę, primenant 
visą eilę moterų kovojusių 
ir kovojančių už moterų tei* 
sės ir .išsiliuosavimą jų iš 
vyrų vergijos ir kitokių 
vergi jų. Pirmutinis dainavo 
Aido Choras, vadovystėje 
Birutės Ramoškaitės.

' Choras savo dainomis pa- 
eko labai malonų įspūdį ir 

ž tai vertas pagyrimo. 
Kaip lietuviškas priežodis 
sako: “Ką turiu — tuo du
riu”, tai ir mes ką turime, 
tuo ir turime džiaugtis. Vy
kusiai padainavo moterų 
grupė, taipgi Helen ir 
Frank Mankauskai. Mae 
Gabrėnas su Stasiu Vainei
kių pasimainydami dainavo 
duetus ir solos. Abu pada
rė daugiausia melodingo 
triukšmo. Triukšmas mums 
seniams labai reikalingas, 
nes be jo mes visai užmig
tume. Birutė Ramoškaite 
priedu pridėjo keletą daine
lių, kaip ir visada, melodin
gų, malonių, egzotiškų, ku
tenančių kiekvieno lietuvio 
jausmingą širdį.

* Tiktai programos klausy
tojai gali kiekvienas sau 
spręsti, kas kam, kodėl ir 
kaip, patiko ar ne. Mūsų gi 
tikslas yra: patraukti ir

patenkinti mūsų pramogų 
lankytojus.

S. Zavis

Iš Aido Choro veiklos
Kovo 15 d. Pranas ir He- 

lenutė Mankauskai, geri 
aidiečių nariai, apvaikščiojo 
savo gimtadienio sukaktį. 
Choras nupirko jiems tortą 
ir buvo koriečių sudainuota 
vadovystėje May Gabrėnie- 
nes Happy birthday ir 
ilgiausių metų. Abudu Man
ką usk a i chorui aukavo $20. 
Visi choriečiai taria jiems 
didelį ačiū už auką.

Gegužės 17 dieną Aido 
choras rengia pietus ir kon
certą. Tas visas darbas 
daug priklauso nuo choro 
pirmininko inžinieriaus A, 
P. Gabrėno. Jisai su visais 
yra draugiškas ir mūsų vi
si choriečiai yra vieni ki
tiems labai draugiški. Taip 
ir reikia.

Aido, choro nekurie na
riai važiuoja į Lietuvą, no
ri dalyvauti Dainų šventėj. 
Vėliau pranešiu, kas va
žiuos.

ExLowellietis

Pranešimas
Baltimore, Md.

LLD 25 kuopos susirinki
mas bus laikomas balandžio 
(April) 4 d., šeštadienį, 2 
vai. po pietų, Onos Kučiaus- 
kaitės namuose, 2538 Mc
Henry St.

Turėsime pasitarti apie 
pavasarinį parengimą. Tai
gi, draugai, dalyvaukite su
sirinkime.

Komitetas

Washingtonas, — Cigare
čių rūkymas 1969 metais 
sumažėjo 3 proc.

Londonas, -^-širdžių per
sodinimo pidni e r i u s dr. 
Barnardas pa s a k ė, kad 
smegenų persodinimas ne
bus galimas.

Action Program
The current wave of at

tacks on the constitutional 
rights of the native born in
evitably threatens also the 
foreign born. Attacks on 
Blacks and especially the 
Panthers on Vietnam War 
protesters on fighters for 
eivil liberties as in the Chi
cago 7 trial are on the inc
rease.

Equally serious are bills 
pending in Congress parti
cularly the Organized Crime 
Control Act (S.30) spon
sored by Attorney General 
Mitchell. In the guisę, of 
controlling crime this bill 
would legalize:

1. “Preventative deten
tion”. Persons merely char
ged with crimes could be de
tained without bail. They 
would no longer be pre
sumed innocent.

2. Compulsory self-incri
mination. Persons, though 
not convicted of crimes, 
could be jailed until they 
testified.

3. Searches without a 
warrant of one’s home and 
place of business.

In addition to these vio
lations of the 4th, 5th, 6th 
and 8th amendments of the į 
Constitution, persons would 
be denied the right to con
front their accusers.

This bill which destroys 
basic rights of the Ameri
can people has passed the 
Senate and is pending in 
the House of Representa
tives I

Action Suggestions:
1. See your Senators and 

Congressman and also write 
them expressing opposition 
to S.30.

2. Have discussions in 
your organizations (church, 
union, clubs, etc.) and adopt 
resolutions. Send these re
solutions to Congressional 
representatives and make 
your views and activities 
known in your local press 
and on TV and radio.
Defeat S.301! Act Now!!

The American Committee 
for Protection of Foreign 
Born also calls attention to 
pending bills that would 
End Exile and Second 
Class Citizenship. The com
mittee supports S.3202 
(sponsored by Senator Ken
nedy and 22 others) and 
H.R.15092 (sponsored by 
Congressman Feighan and 
49 others). These bills set 
a time limit on deportation 
and denaturalization. We 
urge action supporting pass
age of these bills.
Pass S3202 and H.R.15092!!
American Committee for 
Protection of Foreign Born, 
49 E. 21 St., New York 10010

City Housing Authority 
pradėjo organizuoti specia
lų policijos vienetą kovai su 
narkotikų pardavinėtojais. 
Tokį pareiškimą padarė įs
taigos pirmininkas Semeon 
GoUrd, kurio metinė alga 
yra $25,000. Tuose valdžios 
projektuose gyvena 60,000 
žmonių.

Vatikanas. Verbų die
ną kalbėdamas popiežius 
Paulius ragino visus dar
buotis už tikrą taiką pašau- 
lyje. ____ i____
, Buffalo, N. Y. — Bombą 
sprogo tuščiame Lafayette 
pastate. Padarė nemažai 
nuostolių. ’■

Rochester, N. Y.
Iš moterų LLD 110 

kuopos veikimo
Kovo 15 moterys suruo

šė vaišingą pobūvį minėti 
Tarptautinę Moters dieną. 
Graži ir vertingam tikslui 
pramoga būtų buvusi dar 
sėkmingesnė, jeigu siautė
jęs “gripas” nebūtų dau
gelį .nuo dalyvavimo sulai
kęs. Bet atvykusieji svečiai 
buvo labai draugiški.

Pinigais aukojo S. G. ir 
M., R. U. Sherelis, K. An
derson, V. Greibienė, J. To
torius. Maisto dovanojo: 
M. Vinikienė, H. Velikienė, 
A. Malinauskienė. Vi
siems aukojusiems ir daly
vavusiems nuoširdis ačiū.

Šiame parengime dirbo: 
K. Žęmaitiene, H. Velikie
nė, M. Vinikienė, A. Žagy, 
A. Usevičienė, V. Greibie
nė, L. Bekis. K. Žemaitie
nė su vėžio j o į salę visas vi
rėjas ir visą pramogai 
maistą. Mes esame jai la
bai dėkingos. Pelną išau- 
kosime kur labiau reikės.

Mūsų ligoniai
Juozas Totorius jau ilgai 

serga, negali iš namų išeiti, 
bet daug aukoja spaudai. 
Ir šį kartą “Laisvei,” “Vil
niai” ir “Liaudies Balsui” 
skyrė visiems po $5; dar
bui už taiką taipgi $5. To
kios jo dovanos šiemet jau 
trečiu kartu.

Jau seniai serga Janina 
Miller, Darata Valtienė ii 
Anelė Švedienė. Nors po 
namus dar gali po biskį pa
vaikščioti, bet niekur nega
li išeiti. Tai baisi ilgai ser
gantiems nelaimė.

Drg. Julytė Kantenienė 
irgi ilgai serga... šiuo tarpu 
jautėsi geriau, bet vis dar 
po gydytojo priežiūra.

Visom draugėm ir drau
gui linkime greit atgauti 
sveikatą ir visp geriausio 
jūsų darbuose.

Eisena už darbus
Šiandien mūsų kriaučiai 

visi išėjo maršuoti proteste 
prieš įvežimą drabužių iš 
Japonijos ir Kinijos, o Ro- 
chesteryje paleidžia iš dar
bo visus darbininkus siu
vėjus.

O jauni studentai šiandien 
demonstruoja prieš karą ir 
prieš šaukimą į kariuome
nę. <

L. Bekešienė
<

Cleveland, Ohio
Pranešimas

C. L. M. Klubo narėms 
pranešame, kad Moterų klu
bo susirinkimas įvyks ba
landžio (April) 10 d., antrą 
penktadienį, paprastoj vie
toj ir laiku r—• pirmą valan
dą popiet.

Mielos draugės, esate vi
sos kviečiamos dalyvauti, 
nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti. Turime 
pradėti ruoštis prie paren
gimo, kuris įvyks gegužės 
21 dieną, toj pačioj vietoj, 
kur buvo pereitas metinis— 
Italų salėje.

Taipgi kviečiu ir LLD 22 
kuopos visus narius į mote
rų susirinkimą. Užbaigus 
moterų dienotvarkį, galė
sim pradėti LLD 22 kuopos 
susirinkimą, nes kitaip bū
tų sunku susigaudyti. Ban
dysime vienu šūviu nušauti 
du 'zuikius, gal bus pasek
mės.

Mot. klubo koresp. A. S.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

MASSEUSE. Immediate opening 
for permanent position with local 
branch of Nation’s fastest growing 
and most progressive chain of 
health and recreation centers. Good 
starting wages. Experienced only. 
No floaters. Call Mr. Spears, East 
Brunswick, N. J. 201-257-7878.

(22-31)

CLEANING WOMEN. Pleasant 
work. For main line Catholic Col
lege for girls. Hours 8 AM to 12. 
5 days a week. Call Mr. Graham. 
527-0200. (22-28)

SHOP HELP

Order filling. No skills necessary.
Will train. Light work. 

Liberal benefits. Apply in person.

AMES SUPPLY COMPANY

465 W. Main St., Wycoff, N. J.
891-9560. (23-25)

CLERK-TYPIST 
“Free Travel Benefits"

We now have available an interest
ing position in our regional office.

... Must be able to handle an 
equal amount of form work and 
typing plus filing.

... Will be groomed for a promo
tion within this office.
Salary commensurate with ex

perience.
Call Mr. Armitt 594-0400, ext. 227 

or apply Mezzanine Floor ent.
GREYHOUND LINES—EAST 

525—11th Ave., (40th St.) N. Y. C. 
An Equal Opportunity Employer 

(23-26)

MAN & WIFE ASSISTANT for 
53 unit suburban apt. bldg. Lands- 
downe, Pa. Some Imowledge boiler 
rm., minor plumbing repairs, lite 
cleaning, collect rents in office. 
Bldg, in excel, cond. with good 
clientele. Gd. sal. plus modern 4 
rm. apt. References req’d. MI 9- 
3788, aft. 6:30 PM. (23-26)

MAN ■& WIFE. APT. HOUSE.

Maintenance team, live in, exper
ienced. New luxury elevator apt. 
house. OR 7-0800. Philadelphia, Pa.

(23-29)

DRIVERS. For fuel oil. Men who 
are interested in learning All phases 
of business. Year round positions. 
LANCIA OIL, 160 E. Railway Ave., 
Paterson, N. J. 201-278-2270.

(23-26)

BARTENDER-ASSISTANT 
MANAGER.

Also locker room man. Over 25, 
Newark, Del. (302) 737-1201.

(2.3-29)

WANTED— TRAY GIRL. Pref- 
erbąly from Bryn Mawr or sur
rounding areas. For food service 
and general kitchen work. Suitable 
hours, good salary with chance for 
advancement, paid vacation, sick 
pay and other good working condi
tions. No experience necessary, will 
train.
BRYN MAWR TERRACE CON

VALESCENT CENTER, Bryn Mawr, 
Pa. LA 5-8300. Tuesday thru’ Fri
day, 9 AM to 3 PM. (23-27)

HOUSEKEEPER. Beautiful home 
in Yardley. One hour from Phila. 
2 small children. Light housekeep
ing. Other help kept. Private room 
& TV. Good salary. References. 
Please call ISJrs. Stein. 1-736-1551.

(23-29)

Pranešimas
ROCHESTER, N. Y.

Gedimino Draugystė sek
madienį, balandžio 5 rengia 
pietus. Pradžia 1 vai. Visi 
draugystės nariai, ir visi 
lietuviai nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ir paremti 
Gedimino Draugystę. Pie
tūs bus kalakutienos. Paval
gius bus svarbus susirinki
mas. Negaminkite valgių 
namuose, nes visų jūsų 
lauksime.

Kviečia rengėjai

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALB

EARN — While You Learn A Skill

—CHEMICAL OPERATORS-CHEMICAL TRAINEES
Wc Arc Part of New Jersey's Growing Chemical. Industry.

WE OFFER:
• AN EXCELLENT STARTING RATE
• FREQUENT INCREASES
• MEDICAL, DENTAL AND LIFE INSURANCE PROGRAMS
• LIBERAL HOLIDAYS AND VACATIONS.
• PENSION PLAN & PAID SICK LEAVE

QUALIFICATIONS: - -■ ■ ' —
BASIC ARITHMETIC MECHANICAL APTITUDE 
WILLINGNESS TO WORK ROTATING SHIFTS 

REFERENCES WILL BE CHECKED

CALL OR VISIT: MR. R. BATEN
777-0741

— GIVAU DAN —
CORPORATION

125 DELA WANNA AVE. CLIFTON, N. J.
An Equal Opportunity Employer

(24-27)

WAREHOUSEMEN

Experienced men needed for new modern facility. Year round 
employment. Good benefit program. Sec or call Mr. Babbino.

CRAGSTAN INDUSTRIES, INC.

83 Hook Road, Bayonne, N. J. 436-2070.
(20-24)

COIL WINDERS

Electronic Transformers

Must be familiar with hand and multiple winding. Good pay and 
benefits. Call or apply MR. HECTOR CARTON.

ELECTRONIC RESEARCH ASSOCIATES
67 Sand Park Rd., Cedar Grove, N. J. 239-3000.

(20-29)

MASSEUR

Immediate opening for permanent position with local branch of 
nation’s fastest growing and most progressive chain of health and 

recreation centers. Good starting wages. Experienced only. No 
Floaters.

Call MR. SPEARS
E. Brunswick, N. J. 201-257-77878

(22-31)

WOMAN. To use electric dish
washing machine. 3 to 7 PM shift. 
Own transportation. For informa
tion call Brother Thomas Swisdak. 
Phoenixville, Pa. 660-0556, 10 AM 
to 2 PM. (18-24)

MACHINISTS. Part time. Vert
ical Mill, Milling Machine, Turret 
Lathe, Drill Press. Qualified men 
interested in part time work on 
Tues., Wed., & Thurs. from 6 PM 
to 10 PM. Top hourly rates, plus 
shift differential. Location in North
east Philadelphia. Call NE 2-2800. 
9 AM to 5 PM. (20-26)

SECRETARY. Irvington Center.

Opportunity in new Air-conditioned 
offices to handle light steno., typing 
Work with Sales 'Managers. Re
quires good telephone personality. 
Position available March 31st or 
sooner. Just married Secretary leav
ing, will break in. Call MR. SCHEI- 
NER, Irvington, N. J.

(22-24)

AUTO MECHANIC. For used car 
dept, with N. J.’s finest New Car 
Dealer. Must know all cars. All 
benefits, excellent working condi
tions. Profit-sharing plan. Apply to: 
MR. OTTO SGOBBO, 8 AM to 5 
PM. MAXON PONTIAC, Route 22, 
Union N. J. 964-1600. (20-26)

WAREHOUSE MEN. National 
Manufacturer and Distributor loca
ted coast to coast, has permanent 
openings for aggressive individuals 
who are anxious toprove themselves 
and be considered for future pro
motions. Also available: part time 
job for day shift, for Warehouse 
cleaning and recuperating.

Excellent starting salary with 
full range of benefits. Call Mr. Ro- 
mash, 382-4623 or 382-4624 for in
terview.

MARTIN BROWER CORP.
Randolf Ave., Woodbridge, N. J.

07095 (23-26)

ASSISTANT FOREMAN. Men’s 
Coat shop. Excellent opportunity for 
experienced in a Production Shop. 
Top salary. Phone Mr. Feldman at 

WEBSTER CLOTHES
/

.944-8811, Baltimore.
(23-25)

_ MACHINE LOADERS

Mechanically inclined, should be 
able to read micrometers. We will 
train for machine set-up. All bene
fits. Modem air-conditioned plant 
Guaranteed top wages. Steady over
time. Move up in your • career. Come 
by for interview.

• EXCEL 
PRODUCTS CO.

700 Joyce Kilmer Ave. 
New Brunswick, N. J.

249-6600
(22-24)

WOMAN. Donut Finisher. Hours 
4 AM to 12. Good hourly rate and 

other benefits. Must have own 
transportation. Donuts Galore Shop, 

Cederbrook Mall, Wyncote, Pa.
422-24)
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Sveikinimai Liet. Koop. Spaudos 
Bendrovės Suvažiavimui

(Tąsa)
Gerbiamieji: Čia rasite $5. Sveikinu dalininkų 

mas gerų pasekmių ir kad “Laisvė” gyvuotų ir šviestų 
visus skaitytojus per daug metų. Čia piniginė perlaida 
$10. Draugiškai, Vincent Žabui, Detroit, Mich.

siunčia šiltus linkėjimus. Lai “Laisvė” lanko mūsų na
mus ir ant toliau. Čia randate čekį $20, ir ALDLD 68 
kp., Moterų Klubas aukoja savo Liet. Namo B-vės du 
Šerus, vertės $50.

Liet. M. Klubas
L. Butkevičienė
L. Žemaitienė
Po $2: M. Barnett, G. O. šilkai, J. V. Kazlau, O. 

Giraitmnė. M. Raulinaitienė, $1. Draugiškai, V. Kazlau, 
seki% Hartford, Conn.

[5.00 
3.00 
3.00

MIESTE PASIDAIRIUS

Gerbiamieji: čia rasite $5. Sveikinu dalininkų 
suvažiavimą. Linkiu kad “Laisvė” dar gyvuotų ilgiausius 
metus. Draugiškai, M. K. Adomonis, Great Neck, N. Y.

Gerb. Adm-cija: Čia rasite $5. Tai bus mano sveiki
nimas laikraščio “Laisvės” ir suvažiavimo dalyvius. Lin
kiu visiems stiprios sveikatos. Draugiškai,1 Pijus Dennis, 
Clifton, N. J.

* Gerb. “Laisvės” štabas: Sveikinu suvažiavimą su $5. 
Linkiu kuogeriausios sėkmės. Draugiškai, C. Pechuls, 
Huntington Park, Calif.

Sveikiname dalininkų suvažiavimą, linkėdami daug 
sėkmės, ir kad laikraštis turėtų daug naudos. Čia ran
date $10. Draugiškai, Juozas ir Marijona Strižauskai, 
Bridgeport, Conn.

Mes, du Jonai, širdingai sveikiname visus draugus 
suvažavusius į dalininkų suvažiavimą. Linkime geriau
sios sėkmės pravedimui gerų nutarimų, kad “Laisvė” 
gyvuotų per daugelį metų skleisdama šviesos žiburį dar
bo žmonėms. Taipgi linkime nutarti viską gero “Lais
vės” 60 metų sukakties paminėjimui. Čia randate $10. 
Jonas K. Mažukna, Jonas Portikas, Pittsburgh, Pa.

Sveikinu dalininkų suvažiavimą, pasitikiu, kad bus 
geri nutarimai, ir kad “Laisvė” galės mus lankyti per 
ilgą laiką. Čia randate $10. V. Staugaitis, W. Suf field, 
Conn.

Sveiki, gerb. draugai dalininkai! Atsiprašau, kad 
patingėjau atvažiuoti į suvažiavimą. Biskį toloka ke
lionė, nuovargis. O aš dabartiniu laiku taupau sveikatą, 
noriu danešti 87-ą naštą kuri bus kovo 22 d. Nubausda
mas save už tingėjimą, siunčiu laikraščiui “Laisvei” 
čekį sumoje $87. Man “Laisvė” patinka, tarkit, planuo
ki!, kad “Laisvė” gyventų dar daug metų. Draugiškai, 
J. S. Deltuva, Baltimore, Md. (Varde viso “Laisvės” 
kolektyvo — Ilgiausių Metų! — L. K.—tė).

Malonūs draugai! Sveikinu visą “L.” kolektyvą ir 
skaitytojus, linkėdamas visiems kuo geriausios šekmės 
gyvenime ir darbuose; Giliai noriu pasveikinti dalinin
kų suvažiavimą, ta proga prisiunčiu čekį sumoje $105, 
Dalinasi sekamai: Nors yra -daug laiko, 'bet geriaus 
anksčiau negu vėliau. Mano gimtadienis, birželio 9 d., 
gimiau 1889 m., tai $81 skiriu laikraščiui “Laisvei,” $5 
už banketo tikietą ir $19. suvažiavimui. Geriausios sėk
mės visiems suvažiavusiems. Draugiškai, Peter J. Martin, 
Wexford, JPa. (Varde viso “Laisvės” kolektyvo—Ilgiau
sių Metų! Visą čekį priskaitome prie sveikinimu. — L. 
K—tė). H/į

Sveikiname LKSB-vės dalininkų suvažiavimą, linki
me kad suvažiavimas nustatytų geras ir teisingas gaires, 
kad mūsų laikr. “Laisvė” būtų tvirta, kad galėtų kovoti 
dėl žmonijos labo ir dėl taikos pasaulyje. Linkime ge
ro sveikatos visam “Laisvės” kolektyvui. Čia randate 
$33. Sveikina:

A. Marcinkus
S. F. Smith .

A. Buddy 
Lewis ...
M. Lapes
A. Bemat 
Slėnis ....
geriausiais linkėjimais, A. Bemat, Los Angeles,

M.

F.
Su 

Calif.

$6.00 
5.00 
Š.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00

Gerb. draugai laisviečiai! Sveikinu visus ir linkiu, 
kad šiame suvažiavime pravestumėt planus dar laikr. 
“Laisvei” ilgai ilgai gyvuoti. Čia randate $5. Draugiš
kai, Elzbieta Ecenia, Tampa, Fla.

Gerbiamieji! LLD 110 kp., Moter. skyr., sveikina 
dalininkų suvažiavimą. Linkime sėkmės, ir kad mūsų 
mylimas laikraštis “Laisvė” gyvuotų ilgai. Lai būna tai
ka pasaulyje! Taipgi sveikiname visą “Laisvės” 
tyvą. Čia randate $20. Sveikina:

Moterų kuopa .................. •.............................
A. L. Bekešiai...............•................................
V. Bulienė ............................................... .......
Daug sėkmės visiems, dyąugiškai, Leokadija 

šiene, Rochester, N. Y.

kolek-

$10.00
5.00
5.00

Mieli draugai! Leiskite man Jumis pasveikinti ir 
palinkėti daug gero. Nuoširdžiausiai Jums visiems daug 
geros sveikatos, ilgiausių gyvenimo metų sulaukti, daug 
laimės su geromis pasekmėmis, nenuilstančiai darbe 
steikti apšvietą, tiesos idėją, supratimą ir mokslą gy
venime. Daugiausia kovoti už viso pasaulio tautų taiką, 
visų šalių brolišką santaiką, laimę ir laisvę mūsų ne
ramiame pasaulyje! Skiriu $100. Draugiškai, Jonas 
Smalenskas, Miami, Fla.

Liet. Koop. Spaudos Bvės dalininkai! L. M. Klubas

Sveikiname dalininkų suvažiavimą, linkėdami gero 
dėl darbo klasės ir ateinančiais metais. Čia rasite $15.

Jonas Ragauskas ........................................... • $10.00
M. K. Vilkauskai ................ •........................... 5.00
Su geriausiais linkėjimais visam “Laisvės” kolekty

vui, draugiškai, V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla. ..

Nuo kitų gauta:
Anna Philipsie, Stamford, Conn. .................
O. Vaznienė, atminčiai mirusio vyro Jono, 

Richmond, Hill, N. Y................•....
B. Kirstu k, Chicago, Ill...................................
Juozas ir Adelė Birštonai, Miami, Fla............
Juozas Totorius, Rochester, N. Y. . •......... .
Laisvės mylėtoja, Montclair, N. J.................

$20.00

10.00
10.00
10.00

5.00
5.00

Šiuomi ir baigiasi sveikinimų sąrašas. Suvažiavimui 
sveikinimais suplaukė $3,339. Tai labai gera ir naudin
ga mūsų mielų prietelių dovana laikraščiui. Ypač gra
žiai pasirodo jubilieatai, kurie, atšvęsdami savo gimta
dienį, nepamiršta ir laikraščio. Finansinė parama labai 
svarbi išlaikymui laikraščio. Varde viso “Laisvės” ko
lektyvo — didelis, nuoširdus ačiū ir visiems tiems, kurie 
prisiuntė sveikinimus ir dovanas.

Dabar jau laikas rūpintis apie ateinančius 1971 me
tus _ tai bus “Laisvės” 60 metų jubiliejus. Kitose lai
dose bus paskelbta šio projekto mūsų planai. Prašome ir 
organizacijų savo surinkimuose šį reikalą svarstyti. 
Siųskite mums savo sumanymus ar sugestijas. Iš anks
to tariame ačiū!

Administracija

LDS kultūrinė popietė 
balandžio 5 dieną

LDS 13 kp. tikisi turėti kiek pelno liktų, tai 
tikrai puikią kultūrinę po
pietę sekmadienį, baland. 5.

būtų 
dele-panaudotas siuntimui 

gatų į LDS seimą Detroit, 
Mich. Valdyba

Iš Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimo

A. Jeskevičiūtė-Young
Savo gražiomis dainomis 

ir aukštai išlavintu balsu, 
kaip visada, mus palinks
mins Amilija Jeskevičiutė- 
Young.

Bus malonu pasiklausyti 
Aldono^ žilnskaitės- Ander
son piano muzikos. Kadangi 
ji apsigyvenusi tolokai nuo 
New Yorko, tai tik retkar
čiais galima su ja susitikti 
ir jos malonios muzikos pa
siklausyti. '

Nelė Ventienė ir Jonas 
Grybas padainuos mums 
duetą. Jie neseniai pradėjo 
duetu dainuoti ir jau gali 
klausytojus sužavėti.

Pirmą kartą programoje 
pasirodys Jonas Mikaila. 
Jis turi pasirinkęs vieną ki
tą filmą iš Amerikos gyve
nimo. Svarbu bus pamatyti.

Priedu bus poezijos skai
tymas.

Parengimą baigsime ska
niais užkandžiais, kava ir 
tortu. įžanga, kaip dovana, 
tik $1.50.

Viskas įvyks “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 vai. popiet.

Tikimės kuopols gražios 
narių ir svečių kooperacijos, 
kad parengimas būtų visa
pusiai sėkmingas. Jeigu rienė ir F. Mažilienė pa-

New Yorke yra susiorga
nizavęs National Black Re- 
lerenclum on Vietnam War 
komitetas. Jo tikslas suži
noti, kaip plačiosios juodų
jų žmonių masės žiūri į šį 
karą. Refere n d u m a s jau 
prasidėjo ir tęsis iki balan
džio 30 dienos. Pradžia ap
klausinėjimų parodo, 
didelė negrų dauguma 
suoja prieš karą.

niausiąs kolegijos preziden
tas.

ką d 
bal-

Lindsay naujasis 
Robert M. Mor- 
pareiškė, kad jis 
demokratų porti

Majoro 
padėjėjas 
genthau 
nori būti 
jos kandidatu į N. Y. vals
tijos gubernatorius. Jis 
mano, kad jis rinkimuose 
laimėtų prieš dabartini gu
bernatorių Rockefeller},

Bet taip pat savo kandi
datūrą į gubernatorius jau 
yra iškėlęs Arthur Gold- 
bergas. Jis laikomas popu
liaresniu už Morgenthau. 
Kurį demokratai pasirinks?

Pašto darbininkų streikas 
laikinai baigėsi. Pašto vei
kla jau susitvarkė. Bet 
darbininkai per savo uniją 
sako, kad jie streiką atnau
jins, jeigu derybos tarp 
unijų ir valdžios nepaten
kins jų reikalavimų.

O kaip tos derybos atro
do? Tie patys atidėlioji
mai ir vilkinimai.

New Yorko kardinolas 
Cooke labai nusivylęs. Per
eitą ketvirtadienį jis šaukė 
kunigus susirinkti į St. Pat
rick’s katedrą ir viešai pa
sisakyti už palaikymą celi
bato, nes tokio pareiškimo 
iš kunigų yra pareikalavęs 
popiežius Paulius VI. Deja, 
į katedrą tesusirinko 35 ku
nigai, ir visi jie senukai. 
Jie celibato jau nebebijo.

Ką darys kard. Cooke su 
tais kunigais, kurie atsisa
ko viešai užgirti celibatą ir 
prisiekti, kad jie jo prisi
laikys ?

Pan the r ietis Richard 
Moore, 25 metų, vienas iš 
trylikos suareštuotų, išim
tas iš kalėjimo po $100,000 
užstatu.

Pereitą ket v i r t a d i e n į 
Manhattane ant 111th St.

Kovo 18-osios dienos va
kare “Laisvės” salė n pa
žangios lietuvės susirinko 
į savo klubo susirinkimą. 
Klubo pirmininkė I. Miza- 
rienė jį nuosekliai pravedė.

Be kitų klubo reikalų, pir
mininkė priminė, kad kovo 
aštuntosios parengimas bu
vo gražus, pasekmingas. 
Padėkojo klubietėms už
gražų kooperavimą Moters trys detektyvai bandė sua- 
dienos minėjime.

Taipgi ačiū Ilsei Bimbie- 
nei už pastangas ir papuo
šimą salės įdomiomis foto
nuotraukomis iš Lietuvos.

Finansų sekretorė L. Ka
valiauskaitė pateikė rapor
tą iš kovo aštuntosios pa
rengimo. Pranešė, kad ap
mokėjus išlaidas dar liko 
klubui paramos.

Klubas dėkoja Aido cho
rui ir jo vadovei Mildred 
Stensler už dalyvavimą ko
vo 8-osios parengimą ir už 
padainavimą. Taipgi dėkui 
choro solistams N. Ventie- 
nei ir V. Bekeriui.

Atsiprašau. Kovo 8-osios 
minėjimą aprašant įvyko 
pražiūrėjimas: D. Galinaus- 
kienė padovanojo tortą ir 
skanaus gėrimo; I. Danile
vičienė — tortą; Margaret 
Jakštas ir Ona Zeidat — 
gėrimo.

Elenora Sungailienė pa
aukojo $2.72. Mary Adams 
iš Great Necko pasimokė j o 
$5 ir tapo amžina klubo 
nare.

J. Alvinas iš Yucaipa, Ca
lif., dėkoja klubui už pa
reikštą jam užuojautą dėl 
jo žmonos mirties.

Posėdį pabaigus, H. Siau-

reštuoti du nužiūrimus nar
kotikų pardavinėtojus. Tuoj 
susirinko daugiau kaip šim
tas žmonių ir detektyvams 
pasipriešino. Susikirtime de
tektyvai tapo lengvai su
žeisti. Daugelis žmonių, ku
pė dalyvavo “riaušėse,” nė 
nežinojo, kame dalykas.

New Yorko miesto Uni
versiteto sistemoje' veikia 
20 kolegijų. Vienos tų ko
legijų prezidentu šiomis die
nomis tapo paskirtas Dr. 
Joseph Shenker. Jis tiktai 
30 metų^ amžiaus. Tai jau-

Pranešimas
OZONE PARK, N.Y.

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyks trečiadienį, balandžio 
1, “Laisvės” salėje. Pradžia 
6 vai. vakare. Turime daug 
svarbių reikalų, kaip kuo
pos parengimas bal. 5 d., 
taipgi LDS Centro valdybos 
rinkimus. Kviečiame visus 
kuopiečius dalyvauti.

Valdyba

kvietė visas prie stalo ir 
pavaišino savo keptais tor
tais ir kavute. Ačiū joms1

New Yorkas. — Velykinį 
paradą pirmą kartą per 60 
metų visai sugadino sniegas 
ir šaltas oras. Iš sekma
dienio į pirmadienį naktį 
temperatūra nupuolė iki 22 
laipsnių.

New Yorkas. — Oro kon
trolieriai dar “tebeserga.” 
Visoje šalyje lėktuvų kelio
nės sutrukdytos apie 50% 
sumažintos.

New Yorkas. — Brookly- 
ne gaisre žuvo 4 vaikai, o 
motina Joyce Taylor kiek 
pirmiau buvo mirtinai pa
šauta. Kaltinamas E. Eve
rett, gyvenęs su ja, kaip 
vyras su žmona, jos užmu
šimu ir namo padegimu.

Įvairios Žinios
Ankara.—Turkijos mies

telį Gedizą žemės drebėji
mas beveik sugriovė. Dau
giau kaip 1,000 žmonių žu
vo.

Tokijas.— Mirė amerikie
tė žurnralistė Anna Louise 
Strong, 84 metų, gyvenda
ma Pekine. Per 12 metų ji 
ten gyveno ir buvo Kinijos 
vado Mao pasekėja.

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos kanclerio BrandtO' pa
siuntinys B h a r atsivežė iš 
Maskvos pasitarimo su Gro
myko susitarimą atidaryti 
konsulatus Hamburge ir 
Leningrade.

Bonna. — Dar vienas Va
karų Vokietijos oro jėgos 
lėktuvas sudužo. Tai jau 
118-asis Amerikos gamintas 
militarinis lėktuvas susi
daužė nuo 1961 metų.

Istambulis — Tu r k i j o s 
student a i demonstratyviai 
reikalauja panaikinti Nato 
ir Jungtinių Valstijų mili- 
tarines bazes.

Parengimų Kalendorius^
Balandžio 5 dieną

LDS 13 kuopos kultūrinė 
popietė Laisvės salėje, 102-V 
02 Liberty Avė., Ozofte 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai.
popiet.

Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo

pa ruošia banketą, “L a i s- 
vės” salėje. Prašome kitų 
organizacijų nieko nerengti 
ta diena.C v

Gegužes 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”
New National Hali
261-267 Driggs Ave.
Brooklyn, N. Y.

Gegužės 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

Lenino šimtmetinės sukak
ties “Laisvės” salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai? 
popiet. Dainuos Aido cho- r 
ras, bus filmas iš Lietuvoj '

Alžyras.—Čia lankosi ta
rybinio laivyno komandie- 
rius ir gynybos ministro 
pavaduotojas admirolas 
Groškovas.

Bostonas. — Mokytojai 
grįžo daban po vienos die
nos streiko.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televisorius — spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antennas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STĘRO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master * Antennas. Būsit^. 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(18-25)

1970 metų balandžio' 1 dieną sukanka 
dešimts metų kai mirė

Izabele Sutkiene

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

\ Ignas Sutkus, vyras
\ Beatrice, duktė

ir anūkai
Maspeth, N. Y.
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