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KRISLAI
“Atostogos” ligoninėje 
Religija nieko nepadeda 
Gražus visą sugyvenimas 
Nuoširdžiai dėkoju 
Nixonas—karo vanagas

— J. Gasiūnas —

Pirmą kartą savo gyvenime 
ligoninėje turėjau “atosto
gas.” Jamaica ligoninėje iš
gulėjau 11 dienų ir naktų.

Beveik per visą laiką dak
tarai tyrinėjo ligos priežastį. 
Tam buvo panaudota nauja 
dtedicininė technika, širdies, 
(aivos ir kitų ligų specialistai 

ymiai prisidėjo prie tyrinėji- 
mT>.

Jie padarė išvadą, kad vy
riausia mano nualpimo prie
žastis gali būti širdies susilp
nėjimas.

TSRS statys didžiausią pasaulyj 
sunkvežimių fabriką

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga numato statyti didžiau
sią pasaulyje fabriką, ku
riame bus pagaminta 150,- 
000 aštuonių tonų svorio 
sunkvežimių iki 1974 metų. 
Gamyklą statytų prie Ka
ma upės miestelio Nabe- 
režnyje Chelny, 130 mylių 
nuo Kazan o.

Fordas, su kuriuo eina de
rybos dėl tokio fabriko pa
statymo Tarybų Sąjungoje, 
baigia savaitės laiko vizitą. 
Jis susitiko su didžiuma Ta
rybų Sąjungos viršininkų, 
premjeru Alexei N. Kosygi
nu ir kitais.

Fordas atsisakė duoti nuo
monę, kiek tokia gamykla 
kainuotų, bet Togliatti įmo
nė, kuri gamina 600,000 
Fiat lengvųjų mašinų į me
tus, kainavo apie 600 mili
jonų dolerių. Aišku, Fordo 
projektas kainuotų mažiau
sia tiek pat.

Su Fordu viešėjo Robert 
Stevenson, ta r p t a u t i n i ų 
operacijų prezidentas, ir 
Walter Hayes, Fordo kom
panijos viešųjų santykių 
Europoje vice-pirminin- 
kas.

Ligoninėje gyvenimas die
ną i’- naktį gyvas. Viskas nor
maliai funkcionuoja. Vienus 
sustiprėjusius ligonius palei
džia namo, kitus išveža laido
tuvių direktorius. Kitaip ligo
ninėje ir negali būti.

Mačiau porą artimai ma
nęs esančių ligonių, kuriuos iš
vežė į požemyje esančią la
voninę. Su mirtimi jie smar
kiai kovojo, per dieną ir nak
tį kankinosi, bet giltinė juos 
nugalėjo.

Lenino pagerbimo Lenkijoje rasti Dachau 
susirinkimas Maskvoje originalūs rekordai
Maskva. — Leonidas I. 

Brežnevas, kalbėdamas 100- 
metiniam Lenino gimimo 
minėjimo susirinkime, pa-

5 esesininkai nubausti visam 
amžiui kalėjimu
Bonna, Vak. Vokietija. —13--------------------------------

Balandžio 20 d. 5 esesinin
kai nubausti amžinu kalėji
mu už nužudymą tūkstan
čių žmonių Sachsenhausen 
koncentracijos stov y k 1 o j e 
netoli Berlyno. Teismas 
įvyko Koln (Cologne) mies
te.

Sachsenhausen stovykla 
buvo naudojama daugiausia 
tarybiniams kaliniams, ir 
ten jų buvo tarp 200,000 ir 
300,000. Daugiau kaip 100,- 
000 kalinių ten mirė pirm 
negu buvo tarybinių jėgų 
išlaisvinti 1945 metais.

Teismas tęsėsi 15 mėne
siu, c

Bedarbių gretos didėja
Washingtonas. — Tikima

si, kad šią vasarą daugelis 
studentų neras darbų. Sa
koma, kad iš 2.7 milijono 
jaunimo, kurie ieškos dar
bų, daugiau kaip 700,000 ne
ras tų darbų. Praėjusiais 
metais 50,000 nerado darbų.

Didžiuma šių jaunuolių 
pasiremia vasaros uždar
biais tęsimui t o 1 i m e s n o 
mokslo.

Maskva.— Patriarchas 
Alexis, galva visos Rusų 
ortodoksų bažnyčios, mirė 
sulaukęs 92 metų.

Vienas mano “kaimynas” per 
visą kiaurą naktį šaukėsi savo 
žmonos, nuolat bandė iš lo
vos išlipti, nors buvo pririŠ- 

flas- O kai žmona atėjo, jis 
apsiramino.

—žmona — religinė fanati
kė. Atėjusi dalino visiems li
goniams religines korteles ir 
žodžiu aiškino, kad katalikiz- 
mas priduodąs daug stiprybės 
ligą nugalėti.

Bet jai vos iš ligoninės 
išėjus namo, jos vyras, korte
lę rankoje laikydamas ir mal
delę kalbėdamas — mirė. Re
ligija nieko nepadėjo.

nomiją ir vienybę Komunis
tiniame pasaulyje.

Brežnevas priminė, kad 
šiais metais yra šaukiamas 
24-tasis partinis kongresas, 
bus išdirbtas naujas penke- 
rių metų planas. 1

Pakartotinai, L. Brežne
vas prisiminė kaip reikalin
ga kooperacija tarpe'sočia,-

Susirinkime dalyvavo 
apie 6,000 žmonių.

Nemaža koplystulpių Žemaitijoje, ypač Vainuto 
apylinkėse, pastatė nagingas liaudies meistras Aleksas 
Mockus. Tai buvo seniai. Vaikystėje mažasis Aleksiu-

Varšuva.—Lenkijos spau
dos agentūra pranešė, kad 
surasti originalūs rekordai 
iš Dachau Nacių koncen
tracijos stovyklos. Rasta 
šešios dėžės rekordu ir kny
gų kuriose surašyti vardai ^as bėgiodamas paskui karvių bandą iš rankų nepaleido 
koncentracijon paimtų žmo- peiliuko. Tai švilpynę iš karklo išsukdavo, tai lazdelę 
nių nuo numerio 1 iki 149- įvairiausiais raštais išmargindavo. Pasibaigus piemens 

? iir berno dienoms A. Mockus pats pradėjo dirbti savo 
3 hektarų žemės sklypelį. Gyventi buvo nelengva. Il
gais žiemos vakarais prie žibalinės spinksulės, kaimynų 
paprašytas, jis drožinėjo rūpintojėlius, juozupus, marijas.

Pokario metais A. Mockus apsigyveno Šilutėje. Ne
užmiršo ir savo pamėgto darbo. Jo drožiniai buvo eks
ponuojami Žemaitijos liaudies meno meistrų parodose. 
Nemaža jų įsigijo Liaudies kūrybos namai, Šilutės mu
ziejus. Šiam vienam paskutiniųjų Žemaitijos dievdirbių 
jau 82 metai. Bet senukas ir dabar dirba iš vaikystės 
dienų, pamėgtąjį darbą. B. Aleksandravičiaus nuotr.)

298.

Smūgis subversyves veiklos 
kontrolės tarybai

Niekui- nesu matęs tokio 
įvairių rasių ir tautų žmonių 
draugiško sugyvenimo, kaip 
šioje ligoninėje.

Negrai sudaro daugumą 
tarnautojų. Daktarų tarpe yra 
nemaža iš kitų šalių—iš Azi
jos, Afrikos, Lotynų Ameri
kos, Europos, iš visų žemės 
kontinentų. Panašiai ir slau
gių yra iš visų pasaulio kam- 
įų.

^Daktarai ir slaugės dieną ir 
vfaktį saugo ligonius, labai 
mandagiai juos prižiūri.

Šaldyti “pizza pies” 
nuodingi

Washingtonas. — maisto 
ir vaistų administracija pra
neša, kad iki 80,000 šaldytų 
“pizza pies” buvo užnuody
ti. Sakoma, kad tai tie nuo
dai nuo grybų.

Šie “pizza pies” parduo
dami nuo New Yorko iki 
Dakotos per Roman Inn 
Pizza Company, Ėau Clai
re, Wis. Jie užvardinti “Ro
ma De Luxe Italian Brand” 
bei “Our Pizza De Luxe”.

JAV-TSRS pasitarimai 
ginklų klausimu tęsiasi

Viena. — Balandžio 20 d. 
įvyko antroji JAV ir TSRS 
pasitarimų ■ sesija dėl sutar
ties apriboti strategiškų 
ginklų plėtimą.

Sakoma, kad kalbos iš 
abiejų pusių buvo rimtos ir 
bizniškos.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas atsisakė 
pernagrineti tarimą, kuris 
draudžia subversyves veik
los kontrolės tarybai įvar
dinti asmenis, priklausan
čius Komunistų partijai. Šis 
Aukščiausiojo Teismo tari
mas kaip tik gali būti pas
kutinis smūgis šiai 20 metų 
gyvavusiai tarybai, i

Paskutiniajam JAV Dis

trict of Columbia apeliacijų 
teisme nutarta paskelbti ne- 
konstituciniu 1968 metų ta
rimą, autorizuojantį tarybą 
paskelbti vardus asmenų, 
pripažintų Komunistų par
tijos nariais.

Washington.— Praėjusią 
savaitę Vietname žuvo 100 
JAV kareivių.

Kambodija reikalauja Carswell kandidatuos 
militarinės pagalbos į senatoriaus vietą

kuriais 
ir slau- 
beveik

Išsikalbėjus su kai 
užsieniečiais daktarais 
gėmis, paaiškėjo, kad 
visi čia stengiasi gauti kiek
galima daugiau medicininio 
patyrimo ir tada grįžti į savo 
gimtąjį kraštą, kad ten ga
lėtų sėkmingiau kovoti su 
įvairiomis ligomis.

Bet viena slaugė pasisakė 
pasiliksianti Amerikoje. Ji 
gimusi Vakarų Vokietijoje ir 
ten slauge ištarnavusi apie 20 
metų. Dabar čia dirba tik 
antrus metus.

Svarbiausia nenore j imo 
grįžti į gimtąjį kraštą prie
žastis — Vakarų Vokietijoje 
slaugėms sunkios darbo sąly
gas ir žemas atlyginimas.

Ligoninė žymiai padėjo su
stiprinti sveikatą. Esu labai 
patenkintas.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie mane ligoninėje ir na
muose aplankė, užuojautos ir

laiškučius prisiuntė, net kai 
kurie ir dovanėlių įteikė.

Ligoje tai buvo 
eleksyras. Niekad to 
šių.

sveikatos 
nepamir-

buvo ka-

Port of Spain, Trinida
das. — Balandžio 21 d. po
licija šaudė demonstrantus, 
k u r i e priešinosi valdžios 
paskelbtai “kritiškos padė
ties” proklamacijai. Prokla
macijos paskelbimas buvo 
pasėka j u o d ų j ų jėgos 
(Black Power) veikėjų de
monstracijų.

Policija n u m at ė, k a d 
įvyks masinė demonstracija, 
tad buvo pasiruošusi ją nu
galėti.

Nixon žada ištraukti 
150,000 įegųi iš Vietų, 

iki kito pavasario
San Clemente, Calif. —I 

Prezidentas Nixonas, kalbė- 
damas per televiziją per 15Į 
minučių iš savo poilsio vie
tos San Clemente, Calif., 
pranešė, kad jis ištrauksiąs 
150,000 karinių jėgų iš Viet
namo iki 
sario.

Žinoma,

1971 metų pava-

rezervacijų pali- 
Veik kiekvienas 

sakinys turėjo kokią nors 
abejonę, kokį nors “jeigu.”

3,800 narkotiku paleisti
IS laiVynO Kitais žodžiais, jeigu visi, ir 

Washingtonas.— Daugiau Prįešai ir draugai, elgsis 
i • . _. llzom m niiniYinno biro.

Ikė: “Mes esame lankstūs.”
Jis taipgi pasisakė, kad 

i žiūri į TSRS atstovo į 
Jungtines Tautas Yakovo 
A. Maliko pasiūlymą laikyti 
konferenciją Indo kini jos 
klausimu su dideliu įdomu
mu.

JAV korespondentų ir 
įžymiųjų politikų atsiliepi
mai buvo įvairūs. Žymėti
na, kad tie, kurie priešingi 
Vietnamo karui, nusivylė 
šia prezidento kalba.

- Phompenh, Kambodia. — 
Pranešta iš aukštų patiki
mų sluogsnių Kambodijos 
vyriausybėje, kad premje
ras Lon Nol pasiuntė ape
liaciją į prezidentą Nixoną 
prašydamas skubios milita
rinės pagalbos jųjų “kritiš
koje padėtyje”.

Premjeras prašė specifiš
kai dviejų rūšių pagalbos: 
militarinių įrengimų ir gin
klų ir aktyvios intervenci
jos Amerikos ištreniruotų 
ir apr engtų Kambodijos 
parsidavėlių, kurie dirba su 
JAV žaliųjų berečių (green 
berets) armija Pietų Viet
name.

Atrodo, kad JAV įsijungs 
daugiau ir daugiau į Kam
bodijos vidinę padėtį, jeigu 
nekiU protestai iš Ameri
kos žmonių.

Nixonas visą laiką 
ro vanagas ir dabar toks tebė
ra. Kai prez. Eisenhoweris 
abejojo apie militarinių jėgv 
didinimą Vietname, tuomet 
viceprezidentas Nixonas pa
veikė Eisenhowerj.

1954 m. Amerikos redak 
torių draugijos suvažiavime 
Nixonas pasakė, kad Ameri
kos karinės jėgos turi būti di
dinamos Indokinijoje tikslu 
sulaikyti “komunistų įsigalėji
mą Azijoje.”

Ir dabar, nors jis kalba už 
taiką, bet ilgina karą Viet
name, plečia karą Laose ir 
Kambodžoje.

kaip 3,800 jūreivių praėju
siais metais buvo paleisti iš 
tarnybos kaip narkotikai 
bei pardavėjai narkotikų.

Laivyno admirolas Dun- 
?an pranešė, kad laivyno 
tardytojai rado apie 1,450 
jūreivių, kurie “ima lengvus 
narkotikus tik iš kuriozo” 
ir jų neatstatė iš tarnybos.

33 užmušti lėktuvo 
nelaimėje

Manila, Philippines.— Vi
si 33 keleiviai žuvo, kai lėk
tuvas, kuriame jie važiavo, 
nukrito apie 75 mylias nuo 
Manilos. Sakoma, kad lėk
tuvas eksplodavęs ore.

kaip, jo nuomone, jie turė
tų elgtis, tai jis pažadą iš
pildys.

Jeigu viskas eis pagal pre
zidento planą, tai Amerikos 
karinės jėgos bus sumažin
tos nuo 434,000 iki 284,000 
už metų laiko.

Prezidentas ne p a m i rš o 
priminti ir Laosą, ir Kam- 
bodiją, grūmodamas Šiau- 
rės Vietnamui nesikišti. 
Vienok prezidentas nieko 
nepriminė apie dabartines 
žudynes vietnamiečių Kam
bodžoje.

Prezidentas davė supras
ti, kad jis nesipriešintų su
rasti būdus taikai politinė
mis priemonėmis. Jis pasa-

Muzikantų streikas 
sulaikė baleto premjerą

New Yorkas. — Po aštuo- 
nių mėnesių bergždžių de
rybų, New Yorko miesto 
baleto orkestro muzikantai 
išėjo į streiką, priversda
mi atidėti pirmąjį pavasa
rinio sezono baleto vakarą.

Streikas paskelbtas Ame
rikos Muzikantų Federaci
jos lokalo 802 aštuoniomis 
valandomis prieš atidarymo 
vakarą.

TS gyventoją skaičius
Maskva. — 1970 m. cen

zo biuro skaičiai parodo, 
kad Tarybų Sąjungoje yra 
241,748,000 gyventojų. Tai 
reiškia didelį padaugėjimą 
visose šalies srityse, įskai
tant Kaukazą ir Aziją.

Gyventojų skąičius per 11 
metų padidėjo 15.8 procen
to, pagal “Izvestijų”' prane
šimą.

Miami, Fla. — Teisėjas 
C. Harrold Carswell prane
šė, kad jis rezignavo iš JAV 
apeliacijų teismo penktaja
me distrikte ir kandidatuos 
į JAV Senatą nuo Republi- 
konų partijos.

Šį pranešimą padarė Flo
ridos leitenantas - guberna
torius Ray C. Osborne, ku
ris pirmiau buvo pareiškęs, 
kad jis kandidatuosiąs į se
natoriaus vietą. Dabar Os
borne pranešė, kad jis ne
kandidatuos, nes jis rems 
Carswell.

Carswell pralaimėjo no
minaciją į Aukšč i a u s i ą j į 
Teismą, kada Senatas pasi
sakė prieš jį 51 balsu prieš 
45, užduodamas didelį smū
gį prezidentui Nixonui, ku
ris jį nominavo.

Nixonas buvo užgynęs Re- 
publikonų kandidatu Mr. 
Cramer. Dabar atrodo, kad 
prezidentui bus šiek tiek ne
smagumų, nes abu kandida
tai yra jo geri bičiuliai.

Chicago. — Majoras Ri
chard J. Daley, 67 metų, 
pradėjo 16-sius savo tarny
bos kaip majoras metus.

Detroit, Mich. — Viena 
dešrelių išdirbystės kompa
nija šiame mieste išrado 
naują mašiną, kuri gali į va
landą padaryti 60,000 deš
relių (frankfurters).

P. Robeson pagerbtas
New Brunswick, N. J. — 

Rutgers universitetas pa
gerbė pasauliniai išgarsėju
sį dainininką Paul Robe
son, savo geriausiai žinoma 
negrą universiteto auklėti
nį (alumnus).

Studentų Centre įsteigtas 
Paul Robeson Dailės ir Mu
zikos kambarys. Robesonas, 
71 metų, negalėjo dalyvauti 
dėl ligos. Jis baigė Rutgers 
universitetą 1919 metais su 
dideliais pažymėjimais.
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Nuoširdaus džiaugsmo valanda
KAI balandžio 17 dieną mūsų trys drąsieji astronau

tai laimingai nusileido į Pacifiko okeaną, lengviau atsi
duso visi amerikiečiai. Tai buvo didelio nuoširdaus 
džiaugsmo valanda.

Mūsų prezidentas atidėjo visus darbus ir rūpesčius 
j šalį ir nusiskubino į Hawaii juos pasitikti ir apdova
noti medaliais. Tai irgi buvo labai, labai gražus ir patei
sinamas džestas. Tik didžiuotis reikia mūsų prezidento 
parodytų žmoniškumu. Buvo taip pat labai gražu, kad 
jis kartu nuvežė ir astronautų žmonas, pasitikti sugrį
žusius jų mylimuosius.

Bet diena ar dviem anksčiau buvo pranešta iš Viet
namo, kad ten tik per vieną savaitę to paties mūsų pre
zidento kare Pietų Vietname krito net šimtas keturias
dešimt taip pat neapsakomai brangių ir mylimų jaunų 
amerikiečių. Kiti keli šimtai buvo sužeisti!

DAR VIENAS MŪSŲ 
VYRIAUSYBĖS 
NUSIDĖJIMAS

“Daily World” kolumnis- 
tas Conrad Komorowski 
kreipia dėmesį į tą faktą, 
kad kai Kambodijoje grupė 
reakcionierių užgrobė val
džią, tai vos dvidešimt ke
turioms valandoms prabė
gus ji susilaukė iš mūsų 
vyriausybės užgyrimą. O 
dabar toji valdžia, kaip ži
nia, masiniai skerdžia Kam
bodijoje gyvenančius viet
namiečius. Jau net radijas 
ir televizija su pasibaisėji
mu pranešinėja apie ten 
vykstančias baisias nekaltų 
žmonių skerdynes. Upės ir 
upeliai užkimšti nužudytų 
civilinių žmonių lavonais.

Štai prieš mūsų akis dar 
vienas prezidento Nixono 
vyriausybės nusidėjimas 
prieš žmoniškumą.

AMERIKOS
DARBININKŲ
JUDĖJIMO TRAGEDIJA

Ne vienam amerikiečiui turėjo galvoje kilti mintis:
Kodėl toks nelygus traktavimas vienų jaunų amerikie
čių ir kitų? Kodėl mūsų prezidentas neparodo tokio pat 
žmoniškumo dar tebešautiems gyviems 450,000 ameri
kiečių Vietname, tuoj ištraukdamas juos iš Vietnamo 
džiunglių ir sugrąžindamas namo pas savuosius? Mūsų 
prezidentas negali nežinoti, kad jeigu jie ten bus palikti, 
šimtai ir tūkstančiai jų bus užmušti arba sužeisti. Kodėl 
negelbėti jų, kol jie dar gyvi? Kodėl visą širdį plačiai 
atverti trims amerikiečiams, o pamiršti beveik pusę mi
lijono, kurie taip pat trokšta gyventi?

Nusivylimo ženklas
DAR pernai keletas jaunų veiklių žmonių suorgani

zavo taip vadinamą “Vietnam Moratorium Committee,”, 
kurio tikslas buvo išvystyti visos šalies mastu galihgą 
prieškarinį judėjimą. Jo suruošta pernai rudenį dėmons-. 
tracija tikrai pajudino liaudies mases.

Bet šio komiteto bendromis jėgomis su Taikos Ko
mitetu balandžio 15 dieną suruoštos demonstracijos jau

Kas šiandien nežino, kad 
jau dešimti metai vyksta 
Vietname vienas kruviniau
sių ir barbariškiausių ka
rų. Kas šiandien nežino, 
kad šis karas yra baisiausia 
nelaimė mūsų kraštui. Juk 
kiekvienas pilno proto žmo
gus žino, kad šis karas 
skaudžiai paliečia kiekvie
ną Amerikos darbininką. 
Todėl atrodo, kad mūsų or
ganizuoti darbininkai turė
tų būti labiausiai susirūpi
nę karo eigą ir reikalavimu, 
kad jis būtų tuoj nutrauk
tas. Taip1 pat atrodo; kad 
mūsų darbo unijų leidiniai 
bi’ganizuptus“ darbiu i n k u s 
turėtų1 ko plačiausiai supa
žindinti su karo eiga ir mo
bilizuoti juos, kad jie rei
kalautų karą’užbaigti.

nebuvo tokios skaitlingos ir kovingos, kaip pernykštės. 
Tas, matyt, prisidėjo prie Moratoriumo Komiteto nutari
mo save paleisti-likviduoti. Taip pat, matyt, komiteto 
vaduose yra apsireiškęs gerokas nusivylimas visomis pa
stangomis priversti vyriausybę karą nutraukti. Praneši
me apie Komiteto paleidimą jie savo, žygį pateisina tuo, 
kad “labai mažos tėra perspektyvos priversti vyriausy
bę tuoj pakeisti politiką Vietname.”

Tai gana keistas savo žygio pateisinimas. Į ką tai 
panašu: kadangi nėra galimybės tuoj kovą laimėti, tai 
reikia iš jos pasitraukti! Tiesa, Sam Brown, David 
Hawk, David Mixner ir Marge Sklendar pasižada ir to
liau darbuotis taikai Vietname pasiekti, bet jų šis žygis 
labai “kvepia” tos garbingos kovos atsisakymu.

Moratoriumo Komitetas atliko gražų darbą, suvaidi
no svarbų vaidmenį išbudinime masių. Jo likvidavimasis 
padarys prieškarinėse pastangose didelę spragą.

Žinoma, kova nesustos, negali sustoti, kol ši nepatei
sinama skerdynė tęsiasi.

Demokratai ruošiasi 
pralaimėjimui!

DEMOKRATŲ partijos vadai nebegali paslėpti savo 
susirūpinimo busimaisiais kongresiniais rinkimais. Jie 
pripažįsta, kad republikonai gali tuose rinkimuose paverž
ti iš jų keturias arba penkias vietas Kongreso Senate. 
Jie tačiau reminasi, kad jie dar vis tiek turės daugumą, 
būtent, 53 vietas prieš republikonų 52. Bet tik tokia dau
guma praktikoje daugeliu klausimų pasiliktų bereikš
mė. Poros balsų persimetimas republikonų pusėn bet ku
riuo svarbiu klausimu demokratus paverstų į mažumą. 
Kaip žinia, ir šiandien reakciniai demokratai dažnai bal
suoja su republikonais. O žinodami, ik d jie turi galią 
nusverti balsavimus anon pusėn, jie pasidarytų dar ma
žiau sukalbami. ~ ’

Bet štai mus pasiekia ko
vo mėnesio laidos “Federa
tion News,’” kurį leidžia 
“The Chicago Federation of 
Labor and Industrial Union 
Council.” Tai labai senas 
laikraštis. Ši laida turi 12 
puslapių, techniškai gražiai 
išleista. Bet šiuo degančiuo
ju, svarbiausiu šių dienų 
Amerikos darbininkams ir 
visiems amerikiečiams 
klausimu visuose tuose dvy
likoje puslapių nerandame 
nė žodelio apie Vietnamo 
karą. Atrodo, kad tokio ka
ro iš viso nėra. O jeigu jis 
yra, tai nieko bendro neturi 
su mūsų darbo unijomis, su 
mūsų darbo unijų spauda!

TARYBINIAI
GEGUŽĖS PIRMOSIOS 
ŠŪKIAI

Balandžio 16 dienos Vil
niaus- “Tiesoje” atspausdin
ti Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos Centro Ko
miteto šūkiai dėl Gegužės 
Pirmosios. Jų yra net 57. 
Svarbiausi yra pirmieji 
vienuolika. Jie skamba:

1. Tegyvuoja Gegužės Pir
moji — prieš imperializmą, 
už taiką, demokratiją ir so
cializmą kovjoančių darbo 
žmonių tarptautinio solida
rumo diena!

2. Visų šalių proletarai, 
vienykitės!

3. Tegyvuoja marksiz- 
mas-leninizm a s — amžinai

cinio mokymo genialaus tę
sėjo, Komunistų partijos 
kūrėjo, pirmosios pasaulyje 
pergalingos proletarinės re
voliucijos vadovo, socialisti
nės valstybės kūrėjo, tarp
tautinės darbininkų klasės 
vado — Vladimiro Lenino 
vardas ir darbai!

5. Šlovė didžiajai tarybi
nei liaudžiai—šauniajai ko
munizmo statytojai, narsiai 
kovotojai už marksizmo-le
ninizmo idėjų pergalę, už 
taiką visame pasaulyje!

6. Tegyvuoja didvyriško
ji Tarybų šalies darbininkų 
klasė — vadovaujanti ku
riamoji jėga Įmovoje už ko
munizmo pastatymą TSR 
Sąjungoje!

7. Tegyvuoja didvyriškoji 
kolūkinė valstietija — akty
vi komunizmo statytoja!

8. Tegyvuoja tarybinė 
liaudies inteligentija — ak
tyvi komunistinės visuome
nės statytoja!

9. Tegu stiprėja ir klesti 
darbininkų klasės ir kolūki
nės valstietijos sąjunga, so
cialistinė politinė ir idėjinė 
visuomenės vienybė — ne
pajudinamas Tarybų socia
listinės valstybės pamatas!

10. Tegu amžinai gyvuo
ja ir klesti broliška TSRS 
tautų draugystė — didis le
nininės TSKP nacionalinės 
politikos iškovojimas!

11. Tegyvuoja Tarybų Są
jungos Komunistų partija, 
tvirtai vedanti tarybinę 
liaudį Lenino keliu į komu
nizmo pergalę!
j ; ________________________________

JIE ŽUVO KOVOJE
Už LIETUVOS LIAUDĮ

J » i Jf

Lietuvos prezidiumo rū
muose įrengta. memorialinė 
lentą?JžM®ciai dvidešimt 
vieno ^deputato, žuvusio ko
voje už tarybų valdžią Lie
tuvoje. Lentoje ■ sužymėti 
tie lietuvių tautos didvyriai. 
Štąi jų vardai:

Ickas M^kupas 
Liudas Adomauskas 
Domas Ročius
Tomas Tamulevičius 
Pranas Zibertas 
Jadvyga Budzinskienė 
Stasys Petrulis 
Pranas Aksionaitis 
Stepas Bakevičius 
Kazys Balčiūnas 
Feliksas Belionis 
Adomas Dambrauskas 
Pranas Eidukevičius 
Pranė Jenkutė 
Domas Kazimieraitis 
Noachas Mackevičius 
Petras Paunksnis 
Aleksas Ražnauskas
Domicėlė Salytė-Butkienė 
Pranas šimaškus
Stasyčs Volkevįčius
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“Laisves” Redaktoriui 
A. Bimbai
Niujorke

Didžiai Gerbiamas
Drauge,

Miela buvo gauti jūsiškį 
kovo 20 dienos laišką. At
leiskite, kad, nežinodamas 
realios padėties, kreipiausi į 
jus su klausimu, kuris, pa
sirodo, yra visiškai absur
diškas. Iš tikro, sprendžiant 
tik pasiklausius turistų ir 
pasiskaičius laikraščių, sun
koka įsivaizduoti jūsiškes 
pažangaus darbo sąlygas. 
Tą apsirikimą aš padariau 
daugiau iš savo optimisti
nės pažiūros į gyvenimą, 
būdamas linkęs manyti, kad 
senosios kartos pakaitai au-

lonu, kad ir mūsų bičiulių 
svetur spauda plačiai pažy
mi šią datą, kad “Laisvėje,” 
“Vilnyje” ir kituose laik
raščiuose paskelbta daug V. 
Leninui ir leninizmui skir
tos medžiagos.

Pagerbdami “Vilnies” pen
kiasdešimtmetį, norime tuo 
pagerbti visus pažangios 
užsienio lietuvių spaudos 
bendradarbius. Baland ž i o 
mėnesį įvyks mokslinė, “Vil
niai” skirta, konferencija 
universitete, jubiliejų pa
minės respublikos žurnalis
tų sąjunga. Iš respublikos 
plaukia sveikinimai. Na, o 
dabar jau reikėtų pagalvoti,

kaip paminėtinas ir “Lais
vės” jubiliejus.

Vakar minėjome V. KžfĮ)- 
suko 90-ąsias gimimo meti
nes. Minėjome šiltai, su di
deliu susikaupimu. Pagofc- 
bėm vieną žymiausių mįįjsų 
kovotojų, kuris pašventė vi
są savo gyvenimą kovai 
prieš išnaudotojus, už švie
sesnį žmonijos gyvenimą.

Laukiame svečių į Dainų 
šventę, skirtą V. Lenino 
100-ųjų metinių jubiliejui. 
Beje, dabar turistai galės 
lankyti Kauną ir visą pietų 
Lietuvą. Mes visada steng
simės padėti mūsų žmo
nėms aplankyti gimtinę.

A. S.
Vilnius
1970 m. balandžio 8 d.

Tarybų Sąjungos žydų balsas

Žinoma, dar daug kas gali pasikeisti iki rinkimų. 
Daug kas priklausys nuo padėties šalyje ir Nixono ka* 
ro Vietname eigos. Masių; nusivylimas ta politika gali 
suteikti demokratams proglą ne tik atlaikyti dabartines 
pozicijas, bet dar laimėti liauju vietų ir padidinti savo 
daugumą. Į

gyvas internacionalinis mo
kymas, visų šalių darbo 
žmonių vėliava kovoje prieš 
imperializmą, už socializmo 
ir komunizmo pergalę!

4. Tegyvuoja per amžius 
I Markso ir Engelso revoliu-

ga gabus ir energingas jau
nimas, kaip pernai “švie
sos” numeryje rašė daili
ninkas A. Baranikas.

Džiaugiuosi, kad “Švieso
je” ir “Laisvėje” pasirodo 
labai įdomios medžiagos, 
dažnai toli pralenkiančios ir 
mūsų spaudą čia, Vilniuje. 
Labai vertingas A. Petrikos 
straipsnis apie muziką. Jis 
paremtas didele erudicija 
ir gyvenimo pažinimu. La
bai taikliai muša į tikslą. 
“Krislų” ir “Kas ką rašo” 
medžiaga.

Neseniai skaičiau “Daily 
World” Walter Lowenfels 
straipsnį apie Amerikoje 
esančius “invisible poets,” 
kurių nepripažįsta < išpuikę 
universitetiniai- snobai. Ir 
aš džiaugiuosi^ kąd!jus savo 
laikraštyje; randa tb; ;{vietos 
ir kai - įų p ėjm s į “nemato- 
miempį jopetaitiš” i& -Lietu- 
vosJ.M^V^^ Apmėčiau, 
kad dąuglau spąusdiptumė- 
te iš mano prisiunčiamų po
etų, jeigu tie kūrinėliai tu
ri optimistinę ‘nuotaiką, 
įdomią mintį ir pątenkina- 
mą formą. Tai ypač aktu
alu tiems poetams, kai, dėl 
man nežinomų priežasčių, 
poezijos beveik nebespaus- 
dina čikagiškė “Vilnis.”

Linkiu jums ištvermės 
sunkiame darbe ir neišsen
kamo optimizmo ypatingo
se jūsų aplinkos sąlygose.

Širdingai jums- linkįs 
viso ko geriausio

J. Subatavičius

IR KAI KURIEMS 
TURČIAMS 
RŪPI TAIKA

“Vilnies” redaktęrius V. 
Andrulis savo kol u m n o j e 
“Kasdien” balandžio 17 d. 
rašo:

“Tikrai mūsų pasaulis 
keičiasi. Henry Ford H, au
tomobilių industrijos kara
lius, lankosi Maskvoje ir 
jau kalbėjosi su dviem aukš
tais TSRS pareigūnais.

Kas anksčiau būtų tam 
tikėjęs?”

•
“Kovojančių prieš karą 

ir rasizmą gretose yra mul
timilijonieriaus Henry Fon
da duktė. Ir jos tėvas ne
sibaido kairiųjų. Taipgi se
natoriaus Fred Harris žmo
na kovoja už indėnų reika
lus. Senatoriaus Philip Hart 
žmona, milijonieriaus dūk?

Balandis — įžymaus jubi
liejaus mėnuo: visa mūsų 
šalis drauge su pažangio
siomis p a s a u 1 io jėgomis 
švenčia Vladimiro Lenino 
jubiliejų. Kaip didžiai ger
biamas V. Lenino atmini
mas užsienyje, teko dar 
kartą įsitikinti lankantis 
Šiaurės Airijoje.

Respublikoje visas politi
nis darbas šiuo metu grin
džiamas lenininio jubilie
jaus dvasia. Išeina vis nau
jos V. Leninui skirtos kny
gos, rengiamos reikšmingos 
jubiliejinės priemonės. Ma

tė, kovoja prieš karą Viet
name ir jau buvo areštuota 
Vašingtone.”

Didelė minia žmonių Či
kagoj protestavo prieš ka
rą Vietname. Vyr i a u s i u 
kalbėtoju buvo senatorius 
Charles Goodell, Niujorko 
republikonas. .

Repūblikonas prezidentas 
Nixonas tęsia karą. Repu
blikonas senatorius Goodell 
smerkia karą.

Tas irgi labai nepaprasr 
ta —.bent , iki šiol buvo.” '

Imperialistų ir sionistų 
antitarybinė propag a n d a 
kursto JAV žydus prieš 
darbo žmonių valstybę. Pa
saulinė sionistų sąjunga pa
virto įrankiu prieš socialis
tines šalis, darbo žmones, 
tautinę žmonių kovą už pa- 
siliuosavimą iš imperialistų 
kolonializmo.

Tarybų Sąjungos žydai 
kovo 4 d. turėjo konferen
ciją, kur dalyvavo įvairių 
mokslinių, kultūrinių, me
ninių ir literatūrinių įstai
gų atstovai. Jie pasmerkė 
sionistų antitarybinę veik- 
lą.

Jų išstojimą remia įvai
rių Tarybų Sąjungos did- 
mieščių ir fabrikų žydų 
tautybės darbininkaį- ir pro
fesionalai, laikydami susi
rinkimus ir priimdami pa
reiškimus: Štai “Krasnaja 
Z vėzdą”, ((1970 m. kovo 17 
d.) išspausdino Odesos žy
dų darbiiiinkų pareiški m ą, 
kuriame sakoma:

“Mes Odesos miesto dar
bininkai, žydų tautybės 
žmonės, vienbalsiai prisi
jungiame prie spaudoje pa
daryto visuomenininkų, val
stybinių, kultūros, literatū
ros ir mokslinių įstaigų žy
dų pareiškimo, kuriame jis 
griežtai smerkia Izraelio ir 
sionizmo politiką, palaiky
mą JAV imperialistų.

“Mes negalime tylėti, ka
da yra vykdomas prasikalti
mas prieš taiką ir žmoniš
kumą, kada atgaivinama 
hitlerininkų piktadarystės. 
Tai jų kruvinais takais da
bar eina Izraelio valdonai. 
Kiekvieną dieną ateina ži
nios, patvirtinančios, kad 
dabartiniai Izraelio valdo
vai nuėjo imperializmo tar
nybon, pavirto įrankiais re
akcijos, įrankiais kraštuti
nio šovinizmo ir pikto an
tikomunizmo.

Ir kokių purvinų išmislų 
nesiima sionizmo lyderiai, 
kad šmeižti Tarybų Sąjun
gos tautinę politiką. Jie be
gėdiškai tvirtina, būk tary
biniai piliečiai, žydų kilmės, 
yra diskriminuojami, tvir
tina, būk visų žydų tėvynė 
yra Izraelis, o Goldą Meir 
tvirtina, būk Izraelis siekia 
visus žydus iš TSRS sugra
žinti į Izraelį.

Užteks jums, ponai! Kas 
davė jums teisę rūpintis ta
rybiniais žydų kilmės pilie
čiais? Nuo ko ir kodėl jūs 
ruošiatės mus gelbėti? Ar 
nuo mūsų tarybinės tėvy
nės, kuri mums yra bran
giausia pasaulyje ? Visas 
gyvenimas, darbas ir laimė 
tarybinių žydų įtikinančiai 
patvirtino, kad mes nenu
traukiamais ryšiais sujung
ti su daugiatautine Tėvyne

—Tarybinių Respublikų So
cialistine Sąjunga, kad 
mums kitos tėvynės nebuvo 
ir niekados nebus. >

Mes gyvename Odesos 
mieste, kuris garbingas ssJ- 
vo praeitimi. Odesos prie
tarai, jų tarpe ir žydai-dar- 
bininkai, vadovybėje Leni
no partijos, išvien su visais 
darbininkais drąsiai kovojo 
prieš carizmą, išnaudojimą 
ir tautinį pavergimą.

Visos TSRS tautos, jų 
tarpe ir darbo žydai, stato 
naują gyvenimą, di^yytiš- 
kai gynė laisvę ir nepriklau
somybę savo Tėvynės kovo
je prieš grobikus hitlerinin
kus. Žydai kareiviai kartu 
su visų kitų tautybių sūnais 
didvyriškai gynė ir mūsų 
mylimą miestą Odesą.
Ir dabar, komunistinės sta

tybos metu mes tarybinių 
darbininkų eilėse aktyviai 
daly vau j ame į v y k i n i m e 
Penkmečio plano ir sutvir
tinime mūsų Tėvynės.

Mes, tarybiniai žmonas, 
su didele panieka atmetami 
begėdiškas sionistų iš rTel 
Avivo pretenzijas, kurie 
bando kalbėti viso pasaulio 
žydų vardu. Atsiminkite, 
ponai sionistai, kad nėra ir 
niekados negali nieko bend
ro būti pas žydus darbinin
kus, kaip ir kitų tautų dar
bininkus, su Izraelio šovi
nistais, kapitalistais ir iš- 
naudo tojais, kurie lobs
ta iš karo prieš arabiš
kas šalis. Mes reikalau
jame nutraukti Izraelio 
prasikaltimo karą ir iš
traukti ginkluotąsias jė
gas iš arabų žemių. Arti
muose Rytuose turi būti 
įgyvendinta teisinga ir 
tvirta taika”.

Kijevo žydų pareiškime, 
tarpe kitko, pasakyta:

“Mes griežtai pareiški
me ponams sionistams: be
sirūpinkite tarybinių žyaų 
likimu! Mes turime savo Tė
vynę — Tarybinių Respub
likų Socialistinę Sąjungą. 
Išvien su visų/ tautų broliais 
žydų kilmės piliečiai gynė 
jos garbę ir laisvę kovoje 
prieš hitlerininkus. Su TS
RS .yra nurištas mūsų gy
venimas, mūsų vaikų ir anū
kų ateitis”.

Panašius pareiškimus žy
dai darbininkai priima ir 
kitų Tarybų Sąjungos mies
tų ir industrinių centrų.

Valstiečio Sūnus

Washingtonas. — Slapto
sios tarnybos agentai suėmė 
klastotų pinigų už $18,2$),- 
000 pereitais metais. Iš sJios 
sumos $15,700,000 buvo su
imti pirmiau negu spėjo 
klastotojai paleisti į cirku
liaciją.
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Liaudies kova del pažangos
(šimtosioms Vladimiro Lenino

4 (Tęsinys)
Liaudies kovų kūdikis — 

Tarybų Lietuva
Spalio revoliucija, 1917 m. 

nuvertusi buržuazijos val
džią Rusijoje, Lapkričio re
voliucija Vokietijoje, 1918 
m. n u vertųsi kaizerio vieš
patavimą, padarė labai di
delį poveikį ir Lietuvos dar
bo žmonėms. Jie taip pat 
troško nusikratyti vokiškų
jų okupantų ir vietinės bur
žuazijos jungu. Pakilę į ko
vą prieš engėjus, 1918 metų 
pabaigoje ir 1919 metų pra
džioje darbininkai ir vals
tiečiai, Komunistų partijos 
vadovaujami, didžiojoje Lie
tuvos dalyje įvedė Tarybų 
valdžią, sukūrė Lietuvos 
Tarybų Socialistinę Respub
lika.v

* Lietuvos Laikinoji darbi
ninkų ir valstiečių vyriau

sybė, vadovaujama V. Kap
suko, 1918 m. gruodžio 16 
dieną paskelbė Manifestą, 
kuriame buvo išdėstyta so
cialistinių pertvarkymų pro
grama. Laikinosios revoliu
cinės vyriausybės sudary
mas ir jos Manifesto pas
kelbimas rei š k ė lietuvių 
tautos valstybingumo atkū
rimą darbininkų ir valstie
čių valdžios pagrindu. Ta
rybų valdžios pagrindu.

Tarybų valdžios paskelbi
mą, .V. Kapsuko revoliuci
nės vyriausybės sudarymą 
parėmė darbininkai ir vals
tiečiai masinėmis demons
tracijomis, piles okupantus 
vokiečius nukreiptais visuo
tiniais politiniais streikais 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje ir kituose Lie
tuvos miestuose. Liaudies 

f rnasių sukurtos Tarybų Lie
tuvos nepriklausomybę 
gruodžio 22 dieną pripažino 
Tarybų Rusijos vyriausybė, 
paskelbusi atit i n k a m ą V. 
Lenino pasirašytą dekretą.

Išnaudotojų interesų 
gynėjai

Buržuazijos interesų gy
nėjai reakcionieriai A. Sme
tona, A. Voldemaras, krikš
čionis demokratas A. Stul- 
ginskas, liaudininkas M. 
Šleževičius, į buržuazijos 
stovyklą perėjęs socialdemo
kratas S. Kairys ir kiti tais 
pat 1918 metais kūrė kitą, 
buržuazinę Lietuvą. Ka
dangi tuo metu Lietuvoje 
šeimininkavo vokiečiai oku
pantai, buržuazinių ir smul
kiaburžuazinių partijų vei
kėjai stengėsi lietuviškosios 

^buržuazijos politinio viešpa- 
^Jivimo pasiekti su vokiškų
jų imperialistų parama, vi
saip jiems pataikaudami. 
Tais tikslais buvo kviečia
mas į Lietuvą Mindaugo II 
vardu karaliauti Viutem- 
bergo hercogas Vilhelmas 
fon Urachas.

Lietuvos buržuazijos po
litiniai veikėjai tikėjosi pa
sidalysią su vokiečiais oku
pantais politine valdžia Lie
tuvoje, neleisią čia įvykdyti 
socialistinės revoli u c i j o s 
išsaugosią Lietuvos buržu
azijos turtus ir juos dar 
padidinsią, išn a u d o d a m i 
darbo žmones. Kai Lapkri
čio revoliucija Vokietijoje 
nakrikdė vokiečių okupantų 
T-ežimą krašte, Lietuvos 
buržuazijos politiniai veikė
jai maldavo ir gavo para- 
inos iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Anglijos, Prancū
zijos imperialistų. Užsienio

gimimo metinėms)
interventai ir vietinė kontr
revoliucinė buržuazija 1919 
metais nuslopino Lietuvoje 
Tarybų valdžią, kr a u j y j e 
paska n d i n o darbininkų ir 
valstiečių mė g i n i m u s pa
siekti socialistinės Lietuvos 
sukūrimo.

Įsitvirtinusi valdžioje Lie
tuvos buržuazija visomis 
teroro ir demagogijos prie
monėmis stiprino savo kla
sinį viešpatavimą. Lietuvos 
Komunistų partjja ir kitos 
revoliucinės darbo žmonių 
reikalus ginančios organi
zacijos buvo nuvarytos į 
pogrindį, o jų veikėjai vi
saip persekiojami. Tačiau 
buržuazinėje visuome nėję 
viešpataujantieji nesutaiko
mi klasiniai prieštaravimai 
darbo žmonių išnaudojimas 
neišvengiamai gūfido jų pa
sipriešinimą, sudaro palan
kias obj e k t ytyūą s sąlygas 
plisti marksizmo - leninizmo 
idėjoms.
Ką LKP išleido pogrindžio 

metais?
Vykdydama darbo žmo

nių išsivaduojamosios kovos 
organizator i a u s vaidmenį, 
Lietuvos Komunistų parti
ja marksizmo-leninizmo 
idėjas platino per savo spau
dą, leido K. Markso, F. En- 
'gelso ir V. Lenino raštus 
gimtąja lietuvių kalba, po
puliarino tas idėjas darbo 
žmonių susirinkimuose, or
ganizacijose. Per daugiau 
kaip 20 pogrindinės veiklos 
metų Lietuvos Komunistų 
partija leido apie 340 pa
vadinimų laikraščių ir žur
nalų, apie 2,200 atsišauki
mų, apie 760 knygų ir bro
šiūrų, tarp kurių buvo ir 
32 V. Lenino raštų rinki
niai. Visa ta spauda metai 
iš metų, dėstė marksizmo- 
leninizmo tiesas, kad buržip 
azijos viešpatavimas ne am
žinas, kad anksčiau ar vė
liau ateis darbo žmonrų iš
sivadavimo diena, kad ka
pitalistinė santvarka bus 
pakeista socialistine.
Komunistų įtakos augimas

Lenininės darbininkų vie
nybės, revoliucinės ekono
minės ir politinės kovos 
prieš buržuaziją idėjos lie
tuviškosios buržuazijos val
domoje Lietuvoje žingsnis 
po žingsnio skynė sau kelią 
į darbo žmonių širdis. Jau 
1926 metų rudenį dauguma 
organizuotų į profsąjungas 
Katino darbininkų stojo už 
komunistų propagu o j a m ą 
darbininkų vienybės šūkį ir 
smerkė socialdemokratų va
dovų vykdomą profsąjungų 
skaldymo, kairiųjų darbi; 
ninku šalinimo iš profsą
jungų politiką.

Nepaisant fašistinio tero
ro, rinkimuose į Kauno li
gonių kasų tarybą 1928 me
tais kairiųjų darbininkų są
rašai laimėjo šašias vietas 
iš 20 tarybos narių darbi
ninkų. Ligonių kasų tary
bų rinkimuose 1931 metais 
komunistų vad o vau j am i 
kairiųjų darbininkų sąrašai 
gavo daugumą vietų Kauno 
miesto, Panevėžio apygar
dos ligonių kasų tarybose. 
Fašistų valdžia šias tarybas 
paleido, daugelį išrinktų at
stovų įkalino.

Socialdemokratų sukurto
je “Vilties” sporto draugi
oje 1931 metais įsitvirti
no komunistai ir sutelkė 
apie save nemąžą dąrbinin- 
kų jaunimo, grupę jaunų

rašytojų iš trečiafrentinin
kų tarpo, dailininkų, akto
rių. Fašistu valdžia “Vil
ties” draugiją uždarė, jos 
kairiuosius aktyvistus ad
ministracine tvarka nubau
dė kalėti.

Pasipiktinę monopolinių 
“Lietūkio,” “Pienocentro” 
sąjungų, “Maisto” akcįrfes 
bendrovės plėšikavimu, Su
valkijos ir Dzūkijos valstie
čiai 1935 m. vasarą paskel
bė streiką, reikalą u darni 
pakelti kainas monopoli
ninkų superkamiems žemės 
ūkio produktams, sulaikyti 
ūkių varžytynes, sumažinti 
skolas. Suvalkiečiu ir dzū
kų kovas rėmė kitų Lietu
vos vietų valstiečiai. Fašis
tų valdžia suiminėjo kovo
jančius valstiečius, mušė 
juos policijos nuovadose, 
kankino žvalgybos rūsiuose, 
teisė karo lauko teismuose, 
šaudė, bet buvo priversta 
daryti valstiečiams nuolai-

Naują smūgį fašistinės 
diktatūros pagrindams su
davė 1936 m. birželio 18-20 
dienu Kauno darbininku vi
suotinis politinis streikas. 
Tomis dienomis darbininkai 
bendro fronto pagrindais, 
vadovaujami Lietuvos Ko
munistų partijos, vieningai 
protestavo prieš fašistinės 
policijos smurtą, nukreiptą

rėmė kitų Lietuvos nemirštamos marksizmo- išvadą, kad Rusijos revoliu- los rezultatais. Nežiūrint to, 
vertybės, tiek 

kuriamos, 
tiek istoriškai paveldimos, 
tėra tik viena, išorinė kultū
ros pusė. Kitą jos pusę su
daro žmonių veiklos, darbo, 
savitarpio santykių būdai, 
įpročiai ir principai. Pasta
rieji yra svarbiausias kul
tūros elementas. Kokios 
griežtos ribos tarp abiejų 
kultūros proceso pusių, sa
vaime suprantama, negali 
būti.

Apie kultūringumą kalba 
ne tiek daiktai ir gėrybės, 
arba istoriškai paveldimo 
palikimo vertingumas, o tai, 
kokią reikšmę ir prasmę vi
sa tai turi žmonėms gyve
namuoju metu ir, svarbiau
sia, kiek prasmingi ir na
šūs yra žmonių darbai, vei
kla, santykiai, koks yra jų 
kūr y b i n i s intensyvumas. 
Kultūringumas pasireiškia 
tiek, kiek vaisingos yra kū
rybinės žmonių pastangos, 
kiek jie sugeba panaudoti 
savo galimybes ir sugebėji
mus, sudaryti kūrybišką ir 
savarankišką mąstymą ska
tinančią atmosferą, būti to
lerantiški kitų savitumui ir 
individualybei. Kitaip ta
riant, kultūringumas — tai 
kūrybinis aktyvumas ir sa- 
vijuda, sugebėjimas nuola
tos įveikti sustingimą, in- 
tertiškumą, standartiškumą 
ir darbe, ir mąstyme, ir el
gesyje. Kultūringumas sly
pi žmonių sugebėjime kurti 
ir ugdyti save ir kitus viso
se žmonių veiklos ir santy
kių sferose.

Suprantama, tas žymia 
dalimi priklauso nuo socia
linės santvarkos. Socializ
mas, likvidavęs socialinę 
nelygybę, kuria realias są
lygas žmogaus asmenybei 
pilnai pasireikšti įvairiose 
kūrybines veiklos sferose. 
Tačiau tai anaiptol nemen
kina kultūrinių tradicijų, 
istoriš k a i susiformavusių 
darbo būdų ir įgūdžių vaid
mens, galinčių nulemti di
desnį ar mažesni efektyvu
mą vienoje bei kitoje veik
los srityje

Šia proga vertėtų paste
bėti, jog savo respublikos 
kultūrinį gyvenimą neretai 
mes vertiname ir nušviečia- 
me gana vienapusiškai. Apie 
savo kultūringumą ar ne
kultūringumą sprendžiame 
daugiausia kiekybiškai, net
gi kažkaip vartotojiškai, 
pagal tai, kiek pasinaudota 
vertybėmis — kiek lankome 
kinų, teatrų, skaitome kny
gų, laikraščių ir t.t. Skaičiai 
ir rodykliai, be abejo, labai 
daug pasako apie mūsų kul
tūrą ir kultūringumą, ta
čiau vien jų nepakanka, mū
sų laikais būtina kalbėti ir 
apie tai, kaip kultūrinės 
vertybės yra žmonių su- 
nrantamos, kokį poveikį 
daro jiems jų dvasiniam 
pasauliui, jų gyveni m u i, 
.jų kūly b i š k u m o ir ak
tyvumo ugdymui. Tas, aiš
ku, nelengva, nes čia susi
duriame su individualiomis, 
subjektyviomis dvasinėmis 
žmonių savybėmis, t. y. to
kiomis savybėmis, kurių ne
galima tiksliai apskaičiuoti 
ir išmatuoti , tačiau bend
rais bruožais jas apčiuopti, 
nažinti ir apibendrinti vis 
tik įmanoma ir tai daryti 
yra būtina.

Kultūriniai mūsų respub- 
likos laimėjimai akivaiz
džiai kalba apie augantį vi
suomenės kūrybiškumą ir 
aktyvumą. Sugebame kas
kart operatyviau tvarkytis, 
našiau dirbti, geriau suvo-

(Tąsa 5-tame įpusl.)

miestų darbininkai. Įspū- leninizmo idėjos. cija dabar eina bolševikų daiktai ir
Jungtinių Amerikos Vals-numatyta proletarine linija, esamuoju metu 

tijų pažangioje lietuvių dar- o “reformistinės gi 
bininkų spaudoje V. Lenino mos (menševikų) vadų sva- 
raštus pirmasis ėmė popu- jonės patyrė pilną fiasko 
liarinti Vincas Kapsukas. (Vincas Kapsukas. Raštai, 
Dar prieš išvy k d a m a s iš 
JAV, V. Kapsukas savo re
daguojamame 1917 m. ba
landžio mėnesio “Naujosios 
gadynės” žurnalo Nr. 4 
straipsnyje “1905 metų re
voliucija” paskelbė ištrau
kų iš V. Lenino straipsnio 
“Apie dvi revoliucijos lini
jas.” Šiame 1915 metais pa
rašytame straipsnyje V. Le
ninas, apibe n d r i n d a m a s

dingą proletariato demons
tracija visuotinio politinio 
darbininkų streiko metu su
kėlė paniką buržuazijos sto
vykloje. Fašistinė policija 
suiminėjo streikavusius 
darbininkus, grūdo juos į 
kalėjimą, trėmė j įvairius 
užkampius. Saugumo de
partamentas parei k a 1 a v o 
sugriežtinti bausmes už ko
munistinę veiklą, plačiau 
naudoti mirtie s bausmę, 
įsteigti koncentracijos sto
vyklą antifašistams kalinti.

Susvyravusįfašistinį re-

mazu-
V

žima puolėsi gelbėti kleri- ± .. ..
kalai. Vyskupas M. Rei- 1905-1906 metų revoliucijos 
nys, prelatas A. Dambraus-i 
kas, kunigas F. Kemėšis ir 
kiti ėmė triukšmauti dėl 
gresiančio komunizmo pa
vojaus ir siūlyti įvairius re
ceptus šiam “pavojui”

lantį antifašistinį revoliuci
nį darbo žmonių judėjimą 
buržuazija nepajėgė. Nega
lima buvo nuslopinti išsiva
davimo/judėjimo, kurio pli
timą /katino pati darbo 
žmonių išnaudojimu parem
ta kapitalistinė santvarka.

Amerikos pažangieji 
platina V. Lenino idėjas
Pažangiųjų Amerikos ša

lių lietuvių darbininkų or-

patyrimą ir polemizuoda
mas su G. Plechanovu bei L. 
Trockiu, rasė, kad Rusijoje 
“buvo dvi revoliucijos lini
jos ta prasme, kad dvi kla
sės, proletariatas ir libera
linė buržuazija, kovojo dėl 
vadovaujančios įtakos ma
sėms” (Raštai, t. 21, Vil
nius, 1953, p. 382), ir pabrė
žė, jog bolševikai skatino 
Rusijos proletariatą eiti 
pirmąja linija, o menševikai 
ritosi į antrąją liniją, kuria 
ėjo liberalinė buržuazija. V. 
Kapsukas straipsnyje darė1

t. 6, Vilnius, 1963, p. 605).
Grįžęs iš užsienio į Petro

gradą V. Leninas 1917 m. 
balandžio mėnesį paskelbė 
savo pranešimą “Apie pro
letariato uždavinius šioje 
revoliucijoje.” Tai buvo 
garsiosios Balandžio tezės, 
kurios nubrėžė bolševikų 
partijos kursą dėl buržuazi
nės demokratinės revoliuci
jos peraugimo į socialistinę 
revoliuciją. Lietuvių Soci
alistų S ą j u n g o s organas 
“Kova” 1917 m. birželio 22 
dienos 25 numery paskelbė 
Balandžio tezių išdėstymą, 
supažin d i n d a m a s pažan
giuosius JAV lietuvius su 
pagrindiniu Rusijos revo
liucijos vystymosi klausimu.

Tų pat 1917 metų lapkri
čio “Naujosios gadynės” 
Nr. 11 buvo paskelbtas K. 
Vidiko išverstas V. Lenino 
straipsnis “Apie nusiginkla
vimo lozungą” (Raštai, t. 
23, Vilnius, 1954, p. 84-94).

(Bus daugiau)

L J c’ 1 C i v c t-

prieš taikios žuvusio lent-’ganizacijų veikla visuomet 
piūvės darbininko A. Kra- buvo glaudžiai susijusi su 
nausko laidotuvių eisenos Lietuvos darbo žmonių iš- 
dalyvius.

Kauno darbininkus strei- veiklą visų pirma įkvėpė
sivadavimo judėjimu. Tą

l

Dailininko Edmundo Žiauberie graviūra V. Leninas
Just. Marcinkevičius

LENINAS DIRBA
Palyginimų ieškome lyg pjedestalų, 
kurie padidintų, išaukštintų, pakeltų.
O šis iš posėdžių, prezidiumų ir salių 
išeina vienas atlapotu paltu.

Tik durys trinkteli. Ir skubūs žingsniai 
ne į istoriją — į ateitį nukaukši.
Jis mintį vejasi. Ir šypsosi nežymiai 
iš mūsų pastangų jį, didelį, išaukštint,

Kas jau epochą perlaužė bent sykį
Ir, naują kurdamas, bethoviniškai šėlo, — 
tas turi vaikščioti, žiūrėti ir taisyti, 
taisyti, kur, deja, ne taip išėjo.

Jam nėra kada stovėt ant pjedestalo, 
bibliotekų lentynose ilsėtis, — 
jam reikia ginčytis, įrodinėti savo, 
su rutina už vieno stalo sėstis.

Jam reikia bartis, bausti ir atleisti — 
kartais net tuos, kurie jį moka mintinai. 
Ir jeigu vis dar būna bandymų pakeisti jį, 
tai tik ant pjedestalo. Laikinai.

O jis vis dirba. Gal ir klysta kartais, 
įpareigodamas jį pataisyt.
Jisai kartu galvoja, mąsto, svarsto, 
ir ne raidė, o jo esmė teisi.

Bronius Kuzmickas

Kultūra ir kultūringumas
Visi vartojame sąvokas 

“kultūra”, “kultūrin g a s”, 
“kultūringumas”, apibūdin
dami jomis savo darbus, el
gesį, aplinką, įvairias žmo
nių veiklos ir santykių sri
tis. Suprantame šias sąvo
kas dažniausiai gana nevie
nodai. Vienam kultūra — 
tai dvasinis išprusimas, su
sivaldymas, antram — me
no ir literatūros lobiai, tre
čiam— nacionalinis - etno
grafinis savitumas, ketvir
tam — etiketas ir pan.

Toks nuomonių skirtu
mas neatsitiktinis. Apibrėž
ti ar trumpai paaiškinti, kas 
yra kultūra, gana sunku dėl 
to, kad reikia paliesti ir api- 
brendinti labai plačias ir 
sudėt i n g a s visuomeninių 
reiškinių sferas. Šiuolaiki
niai humanitariniai moks
lai kultūros problemoms 
skiria daug dėmesio, for
muojasi net atskira discip
lina '— kultūrologija, tačiau 
kokio nors vieningo jos su
pratimo vis tik nerasime. 
Priešingai, šiandieniniame 
pasauly j e priskaičiuojama 
apie pusantro šimto skirtin
gų, dažnai ir prieštaringų, 
kultūros teorijų. Visos jos 
iš dalies yra teisingos, dau
giau ar mažiau pagrįstos, 
nors ir išreiškia skirtingas 
filosofines koncepcijas (daž
niausiai idealistines), anali
zuoja visuomenę skirtin
gais aspektais, remiasi ne
vienodais faktais. Tas aiš
kiai byloja apie visuomeni
nių reiškinių sudėtingumą 
ir daugiaplaniškumą.

Labai bendrai kultūrą 
galėtume apibrėžti kaip vi
sa tai, ką žmonės kuria, ga
mina ir ko siekia visuome
ninėje veikloje, įskaitant ir 
veiklos būdus, o taip pat 
tai, kas pagaminta, sukurta, 
pasiekta istorijos eigoje. 
Kultūra — tai nuolatos ku
riamų, o taip pat istoriškai 
perimamų žmonių veiklos 
rezultatų ir jos būdų bei 
metodų visuma, žmogaus 
santykiavimo su pasauliu 
būdų visuma. Kultūra atsi
randa, funkcionuoja ir vys
tosi kaip aktyvi, pertvar
kanti, kurianti žmogaus 
veiklą ir jos rezultatai. Tai

materialinis ir dvasinis kra
što, tautos, žmonijos paliki
mas, tai “antroji”, šalia 
gamtos esanti, žmogaus ku
riama žmogiškoji tikrovė.

Kultūra skirstoma į dvi 
sritis — materialinę ir dva
sinę. Įvairios materialinės 
gamybos, darbo, susisieki
mo priemonės, pastatai, kas
dieninės buities reikmenys 
ir kt. sudaro materialinę 
kultūrą. Meno kūriniai, mo
ralės ir elgesio normos, ide
alai, pažiūros, papročiai, 
apeigos ir pan., sudaro dva
si n ę kultūrą. Skirtumai 
tarp šių sričių santykiniai, 
negriežti, jos daug kuo vie
na kitą sąlygoja. Skiriamos 
siauresnės kultūros sritys 
arba sistemos, kaip ekono
mika, mokslas, menas, mo
ralė, etiketas ir 1.1. Apibu
dindami įvairias žmonių 
veiklos sritis, sakome: “dar
bo kultūra”, “elgesio kultū
ra”, “aptarnavimo kultūra” 
ir pan.

Išskyrus tai, kas bendra 
ir dėsninga visoje visuome
nėje, kultūra visada esti 
konkretaus pobūdžio, egzis
tuoja kaip atskirų visuome
nės klasių, tautų ar epochų 
kultūra. Yra proletarinė ir 
buržuazijos kultūra, yra 
lietuvių kultūra, norvegų 
kultūra, meksikiečių kultū
ra arba viduramžių kultū
ra, renesanso kultūra, dvi
dešimtojo amžiaus kultūra. 
Atskiros kultūros nėra izo
liuotos viena nuo kitos, o 
atvirkščiai, glaudžiai susi
jusios, viena kitą nuolat 
veikia. Ypač mūsų laikais 
plečiasi kultūriniai ryšiai ir 
bendravimas, tačiau tai kaip 
tik išryškina ir atskirų ša
lių ar tautų kultūrinį savi
tumą.

Kyla klausimas, kaip tu
rėtume suprasti kultūringu
mą, aukštesnį ar žemesnį 
kultūros išsivystymą. Daž
nai sutinkamas požiūris, 
pagal kurį kultūringumas 
sutapatinamas su daiktų, 
gėrybių bei vertybių gausu
mu arba, dar siauriau, su 
ekonominiu išsivystymu. Iš 
dalies tai teisingas kultūros 
supratimas; kultūringumas 
realizuojamas žmonių veik-
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S. W. GERSON

Blai v u s žvilgsnis į 
antikomunizmų

Anti - komunizmas yra 
Amerikos valdančiosios kla
sės ideologinis pagrindas. 
Jią yra Washingtono užsie
nio politikos varomoji jėga. 
Jis apnuodija ir Amerikos 
vidaus politikų.

Toks yra drąsus pareiški- 
m a s Illinois universiteto 
jauno profesoriaus Michael 
Parenti, kuris faktais pri
pildytoje 333 puslapių kny
goje-“The Anti- Communist 
Impulse” susumavo Ameri
kos imperializmo pagrindi
nius faktus ir jo istorines 
šaknis, pradedant nuo 1917 
metų.

Įžangoje Parenti pareiš
kia: . &L&
“Jeigu Amerika turi ideolo
gijų arba nacionalinį tikslų, 
tai yra anti-komunizmas. 
Šimtai bilijonų dolerių bu
vo išleista ir šimtai tūkstan
čių gyvybių buvo paaukau
ta šiam tikslui. Atėjo laikas 
smulkiau panagrinėti šį ‘an- 
ti-komunizmo impulsą’, jo 
pagrindus ir padarinius, jo 
polemika ir politika”.

Kodėl jaunas profesorius 
šiandien kritiškai nagrinė
jo krašto politika ir jos pa
grinde esančių teorija, ką 
jis vadina “Amerikos orto
doksiškumu”? Dėl Vietna
mo karo,—sako jis.

Vietnamas jį pakeitė
“Prieš keletu metų aš 

pats buvau liberalas anti- 
komunistas ir tikėjau, kad 
būtina yra “pildyti mūsų 
įsipareigojimus prieš komu
nizmo jėgas”. Parenti rašo: 
“Neramūs klausimai kilo 
mano mintyse, bet jie greit 
buvo slopinami man įskiepy
tos ‘šaltojo karo’ ir ‘komu- 
nizmo agresijos’ baimės. 
Vietnamas buvo man, kaip 
ir daugeliui kitų amerikie
čių, mano anti-komunistinio 
nusistatymo išbandymu. •. 
Juo labiau aš studijavau 
šių problemų, juo labiau aš 
abejojau ne tik dėl mūsų 
įsimaišymo į konfliktų, 
bet ir dėl visos eilės 
įvykių, kurie mus įtrau
kė į tų konfliktų. Pagaliau

KULTŪRA IR 
KULTŪRINGUMAS
(Atkelta iš 3 pusi.) 

kiame dvasinės kultūros 
svarbų. Vis dėlto tai, tur 
būt, tiktai graži nemaža ža
dančio proceso pradžia. Ša
lia teigiamų bruožų turime 
ir neigiamų. Gana dažnai 
esame perdaug pasyvūs in
ertiški, menkai informuoti, 
sunkiai peržengiame psicho
loginius barjerus ir išdrįs
tame elgtis ar veikti kitaip, 
negu esame įpratę arba ra
dę. Turime prisipažinti, jog 
individualus daugelio mūsų 
produktyvumas yra neper- 
didžiausias. Susidaro įspū
dis, kad per anksti išsenka 
ne vieno mūsų kūrybinės 
galios ir sugebėjimai. Dva
sinė energija kartais kryps
ta ne tiek produktyvaus kū
rybiškumo, kiek nepagrįstų 
asmeninių ambicijų krypti
mi. Dėl to kyla beprasmiš
ki konfliktai, tuščiai eik
vojamos jėgos, atsiranda 
uždarumas. Šiuos ir kito
kius trūkumus sparčiai ša
lina pats gyvenimas, tačiau 
dvasinės kultūros svarba ir 
reikšmė mūsų laikais didė
ja dar sparčiau. • Todėl jos 
ugdymo neturėtume palikti 
vieh savieigai.

aš supratau, kad negaliu 
laikytis anti - komunistinių 
nusistatymų, kurie man bu
vo įkalti liberalų ir konser
vatorių.

Man nelengva prisipažin
ti, kad šis samprotavimas 
privertė mane atsisakyti 
nuo ‘šaltojo karo’ politinio 
mokslo, kurį aš virš 10 me
tų dėsčiau. Bet geriau rasti 
tiesa vėliau, negu visai nuo 
tiesos atsisakyti. Vertybių 
pervertinimas visada būna 
skausmingas procesas, bet 
jis išlaisvina žmogų. Apie 
tai kalba ši mano knyga”.

Istorija parodo
Parenti nedaro paslapties 

iš savo pagrindinės te
zės. “Antikomunizmas yra 
kontrrevoliucinė intervenci
ja, ir ji prasidėjo dar prieš 
1945-ųjų metų “šaltų j į ka
rų.” Pateikdamas faktų po 
fakto, jis seka Amerikos 
vystymąsi nuo 18-j o šimt
mečio. “JAV istorija yra 
teritorinė, komercinė ir ka
rinės ekspansijos istorija,”- 
rašo jis. “Nuo pat pradžios 
JAV sirgo “ekspansijos li
ga”. Jis mini Floridos atė
mimų iš Ispanijos, nusikal
timus prieš indėnų tautas, 
begėdiška agresija prieš 
Meksiką, kurios bėgyje bu
vo pagrobti Teksas ir Kali
fo rni j a, Ispan i j os-Amo r i kos 
karą, Kubos okupavimą ir 
kruvinas represijas prieš 
Filipinus. Visa tai buvo 
įpinta į senatoriaus A. Be- 
veridgio oratoriją, kurioje 
vyrauja temos: dievas, auk
sas, šlovė.”

Tačiau Parenti pesiribo- 
ja vien trumpu Amerikos 
imperializmo kurso išdėsty
mu. Pagrindinė jo mintis 
yra tai, kad ekspansionis- 
tinis Amerikos kapitaliz
mas veda intervencijos prieš 
socialinius pakeitimus poli
tiką.

šaltojo karo pradžia
Po 1917 metų ši politika 

aiškiausiai pasireiškė, kai 
prezid. Woodrow Wilso- 
nas pradėjo remti interven
ciją prieš Rusijos revoliuci
ją. “Tai jis, Wilsonas, pra
dėjo permanentinės kontr- 
revoliucijos strategiją ir 
padėjo ideologinius ir poli
tinius pagrindus busimajam 
šaltajam karui”.

1919 m. nugalėjęs bolše
vizmas sukrėtė visą buržua
zinį pasaulį. Neturėdami 
Rusijoje didelių investicijų, 
Amerikos kapitalistai nepa
tyrė nuo bolševikų žymių 
nuostolių. Tačiau jie pamatė 
Rusijos revoliucijoje socia
linę-politinę santvarką, iš 
pagrindų prieštaraujančią 
jų pačių sistemai. Dėl šios 
priežasties Amerikos biz
nieriai rėmė ginkluotą in
tervenciją, lygiai kaip jie vė
liau parodė gera š i r d i š k ų 
abejingumą Hitlerio naciz
mo siautėjimui. Juk Hitle
ris nesiruošė griauti kapi
talistinę santvarką.

Parenti n e s u s t o j a vien 
ties W i 1 s o n o ir Huverio 
a n t i b o 1 š e v i z m u. Jis pa
brėžia Amerikos spau
dos palankumą Mussolinio 
iškilimui, Ispanijos respub
likos pasmaugimui, Vakarų 
kapitalistų nenorėjimui pri
sidėti prie Tarybų Sąjun
gos pakto prieš nacių Vo
kietijų ir JAV atsisakymui 
pasirašyti nepuolimo paktų

su TSRS ir Kinija prieš Ja
ponijos militarizmą.
Išdėsto savo nusistatyimų

Peržiūrėdamas savo pa
ties įsitikinimus, Parenti 
ironiškai pasisako apie libe
ralius “šaltojo karo moksli
ninkus,” kaip Sidney Hook, 
Bertram Wolfe, Merle Fei- 
nsod ir Zbigniew Brezinski, 
kaip Amerikos kremlinolo- 
gijos šulus. Jis ypač pyks
ta dėl jų palyginimo, būk 
TSRS ir nacių Vokietija 
yra “tipiški ekvivalentai.” 
Jis aistringai rašo:

“Mums visiškai ne vis- 
tiek, ar Brežnevas su sa
vo technokratais, ar Hitle
ris su savo pamišėliais 
valdo Kremliaus atomines 
raketas. Ir mums labai 
svarbu tai, kad Tarybų Są
jungos tikslas yra stabili
zuoti savo santykius su už
sieniu ir kelti savo krašto 
gerbūvį, o ne nacių kariniai 
tikslai — pergalės ir ponų 
rasės barbarizmas. Tarybų 
Sąjungos tikėjimas į moks
lą, švietimą ir visuotiną 
socialistinį gerbūvį iš pa
grindų skiriasi nuo nacių 
tikėjimo į nacijos 
mistiškumą, psichopatologi
nį sadizmą ir genocidą.“

“Šaltojo karo” liberalai,— 
sako Parenti, neskyrė savo 
anti-komunizmo vien užsie
nio reikalams. Jis buvo ir 
jų vidaus politikos dalis. 
McCarthy metu žmonės, 
kaip Hook, Leslie Fiedler ir 
Diana Trilling reikalavo 
akademiniu laisvių “tiktai 
ne komunistams.”

Liberalai ir reakcija
“Ar dėl įsitikinimų, ar 

dėl baimės liberalai perėmė 
anti- komunizmo tezes. Mc
Carthy inkvizicija ir jos au
ka turėjo bendro tai, kad 
abu laikėsi anti-komunisti
nio ortodoksiškumo”. Ry
šium su tuo Parenti nurodo 
į Hubertą Humphrey, leidė
ją James Wechsler ir į mok
slininkų Oweną Lattimore. 
Du paskutinieji, išstodami Mc
Carthy komitete, norėdami 
pasiteisinti, citavo savo an- 
ti-komunistinius raštus. Net 
šiandien daug liberalų neke
lia klausimo dėl anti-komu
nizmo tikslų, jie kritikuoja 
anti-komunizmo taktiką.”

Parenti juokiasi iš bestu
burių liberalų. Ypač jis pik
tinasi dėl Washingtono 
agresyvumo ir hipokritišku- 
mo. Išvardinęs didžiules 
JAV karines išlaidas, užjū
rio bazes, žudynes Vietna
me ir ČIA finansuojamus 
perversmus, jis susumuoja: 
“Rėmimas karinių diktatū
rų po demokratijos priedan
ga, sukūrimas satelitinių 
valstybių po laisvo apsi
sprendimo skraiste, laužy
mas sutarčių prisidengiant 
pasaulio teisių gynimo kau
ke, melo propaganda teisy
bės vardu — toks yra “mo
ralinio imperializmo” vei
das.

I

Ateities perspektyvos
Tačiau Parenti nenustoja 

vilties. Jis mato, kad mili
jonai atmeta šaltąjį karų, 
kad daug žmonių yra linkę 
į geresnius santykius su so
cialistiniu pasauliu, ypač su 
TSRS. Jis ragina atsisaky
ti nuo anti-komunistinio or
todoksiškumo ir, žvelgda
mas į kai kuriuos kairiuo
sius studentus, pareiškia, 
kad revoliucinis sąjūdis na
mie dar nereiškia užsienio 
politikos staigaus pakeiti
mo. Jis sutinka, kad au
gantis taikos judėjimas, po
litinė kova ir visa eilė ne
paklusnumo atvejų deda pa

grindą dideliems pasikeiti
mams į neryžtingus politi
nius vadus, jis pareiškia: 
“Tam tikrose ribose neįma
noma tampa įmanomu, jei
gu aktyviai už tai kovoja
ma.”

“Antikomunizmo impul
sas” yra šviesėjančio hori
zonto ženklas. Mes kartu 
su autorium jaučiame, kad 
terminas “impulsas” nėra 
tikslus ir moksliškas. Prof. 
Parenti naudojasi psicholo
giškais žargonizmais, kaip 
“impulsas” arba “moralinis 
imperializmas.”

Kai kas nusivylęs, kad 
Parenti vartoja žodį “mes,” 
nagrinėdamas Amerikos 
imperializmą, kai jis kalba 
ne apie Amreikos liaudį, bet 
apie nedidelę valdančiųjų 
klasę, kuri sukūrė anti-ko- 
munizmų ir iš jo pelni. Kai 
kas norėtų, kad prof. Pa
renti savo analizę pagrįstų 
atvirai, o ne užmaskuotai 
imperial! z m o pagrindinių 
dėsnių atskleidimu, iš ku
rių išsivystė “anti-komuniz
mo impulsas.” Bet ne tai 
svarbiausia. Atskleisdamas 
anti- komunizmo pobūdį, 
prof. Parenti padarė savo 
įnašų į politinį aiškumų, į 
kovą už taiką ir geresnį pa
saulį. Bravo!

Išvertė
I. Vladimirovienė

DĖMESIO PIKNIKŲ 
RENGĖJAMS

t Pavasarinis piknikas 
įvyks birželio 21 dieną, Ha- 
verhillo Gede mino parke. 
Būkite taip geri ir nieko 
nerengkite savo kolonijoj.

(31-32)

J. P.

Wakefield, Mass.
Marcella " Mincinauskas- 

Mitkus mirė po sutrenkimo 
automobiliaus. Ji buvo 68 
m. amžiaus. Velionė buvo 
gerai žinoma New Jersey 
apylinkėje, Newarke ir E. 
Orange. , Vėliau persikėlė 
gyvent Wakefield, Mass. 
Liūdi jos sūnus Harry ir du 
broliai, gyvenanti Lietuvo
je, taipgi ir trys anūkai.

Kai gyveno Newarke, tai 
Marcelė ir jos sūnus Harry 
tais laikais buvo ilgamečiai 
Sietyno Choro nariai. Sie
tyno Choras jau senokai 
likviduotas.

Šia liūdną žinią pranešė 
Mildred Stensler.

Leningrade, buvusių Leshafto kursų patalpose Mak
ūno prospekte Nr. 32 vyko vien as iš RŠDDP(b) VII 
balandžio konferencijos posėdžių. Petrogrado lietuvių 
bolševikų delegatų konferencijoje buvo Z. Angarietis.

BOSTON, MASS. Montello, Mass.
pelnas eis laikraščiui “Dai
ly World.” Prašė, kad ir 
lietuviai prisidėtų. Buvo 
rinktos aukos. Aukojo LLD 
7-ta apskritis ir Moterų sų- 
ryšis po $25. Petronėlė Gri
cienė $12. Po $5 LLD 2 
kuopa H. Tamašauskienė, 
K. Kalušis, J. Jaskevičius; 
W. Račkauskas $3. Po $1: 
F. Petkūnas, Žitkus, S. 
Penkauskienė, A. šupetrie- 
nė, B. Čuberkienė, S. Ei- 
ningis, A. Jalowsky, S. Šu
kienė, A. Kalvelienė, K. Če- 
reškienė, J. Stružas, G. ir 
V. Kvetkus, J. Petrus, A. 
Zaruba, E. Kralikauskienė, 
S. Rakutis, M. Uždavinis, 
F. Kr ai vis ir Bevardis. 
Anksčiau buvo surinkta $20. 
Dabar surinkta $105. Tai 
viso priduota to rengimo 
komisijai $125 nuo lietuvių.

S. Rainard

Ir dar vieną gerų spau
dos rėmėją palaidojom, lais
vų minčių progresyvų žmo
gų, Juozų Butkų. Buvo nu
vežtas į ligoninę kovo pra
džioje, o mirė balandžio 12 
dienų, sulaukęs 79 metus. 
Gyveno 579 Eight St., So. 
Bostone.

Liūdesyje liko žmona Kat- 
trina (Žemaitytė). Jis bu
vo vedęs našlę su 4 vaikais 
ir išgyveno 23 metus. Savo 
vaikų neturėjo.

Buvo pašarvotas Joseph 
Lubino koplyčioje. Jo kū
nas sudegintas balandžio 15 
dienų. Atsisveikinimo kal
bų pasakė S. Rainard. Ne
didelis būrys jo draugų pa
lydėjo jį.

Juozas Butkus buvo lais
vas, apsišvietęs ir draugiš
kas žmogus. Sa visais drau
giškai sugyveno. Skaitė 
“Laisvę” ir “Vilnį,” kasmet 
užrašydavo 3 “Laisves” sa
vo giminėms Lietuvoje.

Jis buvo parvažiavęs į 
Lietuva 1967 m. Aplankė 
savo gimines.

Buvo narys Lietuvių Pi
liečių klubo, LLD 2 kuopos 
ir LLD 62 kuopos So. Bos
tone.

Didelė garbė jo žmonai ir 
jos vaikams, kad jie nepa
niekino Juozo' laisvų įsiti
kinimų — palaidojo laisvai.

Palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti į jų namus., i^-pa
vaišinti užkandžiūiš'-'fr ka
vute.' - '

Giliausia užuojauta žmo
nai Katrinai, povaikiams, 
seseriai Lietuvoje Annai ir 
visiems giminėms Lietuvo-

Iš LLD 7-os apskrities 
ir Moterų Sąryšio 

konferencijos
Konferencija balandžio 12 
d. buvo pasekminga, dele

gatų buvo iš visų kolonijų. 
Konferencijos tarimus se
kretorius paskelbs.

Mūsų darbščios gaspadi- 
nės pagamino skanius pie
tus delegatams ir pašali
niams, kas davė ir kuopai 
pelno $31.27. Valgant buvo 
prisiminta, kad yra rengia
mas gimimo dienos paminė
jimas Oto Hood, kuris daug 
darbuoj a s i progresyviška- 
me veikime, ir kad visas

Mūsų kp. mėn. susirinkimžH
LLD 6 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmų sel^ 
madienį, gegužės 3-čių LieiJ 
Taut. Namo kambariuose, 
8 Vine St. 2 valandų popiet. 
Prašomi nariai dalyvauti, 
apkalbėsime ateinančios va
saros “Laisvės” piknikų, ku
ris įvyks liepos 12 d. Olym
pia parke, Worcester, Mass, 
ir atžymėsime gegužės pir
mų — darbininkų šventę.

LDS 67 kp. susirinkimą^ 
įvyks antrų sekmadienį, ge
gužės 10 d., toje pačioje vie
toje, 2. vai. po pietų. Prašo
mi nariai ateiti į susirinki
mų, yra balotai išrinkimui 
centro valdybos, ir kiti rei
kalai.

Kažin kodėl, mūsų kp. na
riai neateina į susirinki
mus. Dabar jau susirinki
mai atsibūna sekmadieniais, 
dienos laiku 2-tra valandą 
po pietų, rodos, yra dau£ 
laiko, galėtų sau pasivaikš
čiodami ateiti. Reikia ap-j 
mislyti, kad tingėjimas 
bai nesveika.

Vasarų gauname 2 mėne
sius atostogų. Rodos, už
tenka ir pasilsėjimui!

George Shimaitis

Sužaliuos nauji miškai
Lietuvos miškai, kurių 

plotas sudaro ketvirtadalį 
respublikos teritorijos, šie
met dar padidės 15.5 tūks
tančio hektarų. Miškus jau 
prade j o sod i n t i Senovės, 
Merkinės, Subartonių, Ky- 
biškių girininkijų darbinin
kai.

Daug medžių ir krūmų! 
bus pasodinta mažai tinka
mose naudoti kolūkių ir ta
rybinių ūkių žemėse, kurias 
nuolat ardo vėjąM/*vaHduo... 
.Be bangios medienos augi-

nimo čia miškai atliks ir 
“žaliojo.“' gydytojo” darbų. 
Žemę nuo irimo gins pušy
nėliai ir eglynai, labai greit 
augančių maumedžių, liepų, 
klevų, kaštonų giraitės.

Ketvirtasis Dešimtmetis
Kai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
(LDS) T,

Veikia Kultūros ir Apdraudos Srityje >

Stiprinimui Amerikos lietuvių kultūrinės veiklos 
Palaikymui ilgiems laikams lietuvybės Amerikoje 
Apsirūpinimui gera apdrauda ir pašalpa

PATAPKITE LDS NARIU
Įrašykite į LDS savo vaikus, anūkus ir gimines.

Svarbu Apsirūpinti Sveikatos Apdrauda
LDS suteikia savo nariams ne tik gerų gyvasties 

apdraudų, bet ir sveikatos apdraudę (pašalpų ligoje) 
už palyginamai neaukštų mokestį.

Už $12 pašalpos į savaitę reikia mokėti tik 65 cen
tus į mėnesį; už $15 pašalpos į savaitę — 95 centai 
į mėnesį ;už $19 pašalpos į savaitę — $1.20 į mėnesį.

Į LDS pašalpos skyrių nariai priimami nuo 16 iki 
50 metų amžiaus.

NAUDINGA GERAI APSIDRAUSTI
Kiekvienam naudinga turėti gerų apdraudų. Jei^ 

kas jau turi kokių nors apdraudų kitur, nepadaryt 
klaidos dar apsidraudęs ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime. Pasvarstykite apie tai. Taipgi patarki
te savo artimiems, savo vaikams, savo draugams ir 
pažįstamiems įsirašyti į LDS.

LDS išduoda apdraudos paliudijimus (policies) 
sekamose sumose:

$150, $300, $500, $1,000, $2,000, $3,000 ir $5,000
Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų 

amžiaus be daktaro egzaminacijos.

LDS VAIKŲ SKYRIUS
Į LDS vaikų skyrių galima įrašyti vaikus nuo gi

mimo dienos iki 15 metų amžiaus ant paprastos ap
draudos arba ant 20 metų endowment apdraudos 
sekamos sumose: $300, $500, $1,000 ir $2,000.

. ’• t
f . * / ’ .it

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopa 
savo mieste arba į LDS centrų sekamu adresu: ±

Association of Lithuanian Workers ’ 
(Lietuvių Darbininkų Susivienijimas)

104-07 102nd Street, Ozone Park, N. Y. 11417
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So. Boston, Mass.
Bal. 12 d. įvyko Massa

chusetts Lietuvių Moterų 
Sąryšio konferencija 318 

^Broadway, So. Bostone. 
^Konferenciją atidarė pirmi
ninkė Anna Markevičienė, 2 
vai. popiet. Elzb. Repšienė 
buvo išrinkta peržiūrėti 
mandatus. Delegačių daly
vavo 17 iš 6 kuopų bei klu
bų. Toliau delegatės išda
vė raportus iš jų kolonijų 
veiklos. Įsirašė į Sąryšį trys 
pavienės narės.

Daug išaukota pinigų 
įvairiems tikslams, taipgi 
spaudai. N u t a r t a ruošt 
pikniką po stogu Montello- 
Lietuvių Tautiškame name, 
rudenį. Bus pranešta “Lais
vėje,” kada įvyks.

Konferencija buvo labai 
gyva. Užsibaigė. 4 vai. po 
pietų.

K. čereškienė

. MIAMI, FLA.
> LLD kuopa balandžio 15 

rdieną paminėjo Lenino 
šimtmetinį jubiliejų su re
feratais ir koncertine prog
rama. Suprantama, kaip jau 
pas mus yra įsigyvenusi 
tradicija, kad jeigu nori su
kviesti į bile parengimą 
daugiau publikos, tai turi 
gaminti gerus pietus, nes 
be jų publikos bus mažai. 
Taip ir šį kartą, pavalgydi
nus publiką sočiai — jau ei
ta prie kitų reikalų.

Pirm negu užmiršiu, pie
tų gaminimo vyriausia inži
nierė buvo M. Kancerienė. 
Visoms savo pagelbininkėms 
ji pati turi atsidėkoti, nes 
aš visai nesitikėjau šį ra
portą rašyti, tai ir nestebė
jau, kas virtuvėje vargo.

Programa prasidėjo su 
biografinėmis Lenino gyve- 

jnimo ir veiklos apybraižo- 
^mis. V. Bovinas kalbėjo lie
tuviškai, J. Magerovsky uk- 
rainiškai. Pindami laurų 
vainiką už jo nuopelnus 
darbininkų labui, deklama
vo tikslius eilėraščius I. Ur
bonas ir J. Kanceris. Anna
Tamchuk padainavo tris 
ukrainietiškas dainas. J.
Ivanauskas sudainavo porą 
komiškų dainelių — akom
panuodamas sau rusiškąją 
balalaika.

Choro mokytoja B. Ra- 
mošk aite bevažiuodama į 
koncertą įstrigo miesto va- 
žiuotės spūstyje ir suvėlavo. 
Pasirodė programoje spra
ga. Užpildyti ją ėmėsi choro 
pirmininkas A. P. Gabrėuas, 
pažerdamas visą eilę filoso
finių, kultūrinių ir bėga
mais reikalais teiginių.

t B. Ramoškaitei pasiro- 
džius — visų akys nušvito.

f Nors nebuvo numatyta pro
gramoje, bet kadangi pri
puolė ir V. Bovino gimta
dienis, tai choras iš savo ge
ros širdies sudainavo jam 
“Ilgiausių Metų” ir “Happy 
Birthday”. Choro solistai: 
Helen ir Frank Mankauskai
vykusiai padainavo porą 
duetų, o Frank jau tiek įsi
drąsino, kad, sekdamas pa
vyzdį televizijos žvaigždžių, 
extaze dainos net porą sy
kių apdainavo savo mylimą
ją Helenukę. Po jų sekė He
len Hinman solo. Ji yra cho
ro dainininkė ir tik pirmą 
sykį pasirodė su solo. Ji tu
ri labai švelnų alto balsą, 
tik trūko drąsos paleisti jį 
biskį garsiau. Bet atrodo 
įsidrąsins.

Visas choras sudainavo 
keturias gerai mokamas
dainas, kurios skambėjo ga
na jaukiai.

Roselando Moterą Ansamblio 
padėka St. Petersburg© lietuviam

Artėjant pavasariui, Mo
terų Ansamblio dainininkės 
su pakvietimu iš St. Peters
burg Floridos, LLD 45 kuo
pos klubo komiteto, nu
sprendė pasiimti atostogas 
ir savo išlaidomis vykti pil
dyti pavasarinį koncertą 
bendrai su vietiniu Dainos 
Mylėtojų choru kovo 21 d. 
su pilna energija ruošėsi, 
lavinosi, kad gražiai pasiro
dytų ir palinksmintų lietu
vius, skleidžiant mūsų gim
tosios šalies lietuvišką dai
ną ! Keliavome su daina... 
vienos skrido lėktuvu, kitos 
automašinomis, ir kaipo 
vienos šeimos narės santai
koje, kolektyviai atsiekėm 
savo tikslą! Vykome ne pro
fesionalės dainininkės, dau
gumoje meno mėgėjos, na
mų šeimininkės, kurios 
mėgsta dainuoti savo tau
tos “Lietuvių Liaudies Dai
nas.”

Anna Walins “Laisvėje,”

Baltimore, Md.
“Vaduotojų” vargai!

Per visą kovo mėnesį per 
lietuviškas radijo valandas, 
kurios yra perdu o d a m o s 
sekmadieniais nuo 10 iki 11 
iš ryto, “vaduotojai” skelbė 
ir kvietė, kad balandžio 4 
dieną turime važiuoti į Wa- 
shingtoną ir pasakyti pre
zidentui N i x o n u i, kad jis 
per lėtai kariauja Vietna
me ir per švelniai elgiasi su 
studentais, kurie protestuo
ja prieš karą.

Ir su visais kitais ponais, 
ponas Borsdinskas, garsin
damas kelionės reikšmę, sa
kė, kad mums reikia suda
ryti nors tris busus ir pa
sirodyti, kad Baltimorės di
pukams dar neužtenka tų 
ašarų ir kraujo, kuris buvo 
pralietas Lietuvoje. Mes no
rime, kad ir Amerikos jau
ni vyrai žūtų kur nors 
Vietnamo raistuose. Ponas 
Borsdinskas sakė, kad ko
munizmas yra baisesnis už 
visus karus, kokie tik yra 
buvę žmonijos istorijoje.

Ponas Medinis per visą 
kovo mėnesį kas šeštadienis 
vaikščiodamas po Hollins 
marketą rinko keleivius, 
kad būtų daugiau busų. Net 
numažintą kainą siūlė — 
$1.50 vieton po 25c. Kadan
gi tokia žema kaina, tai ir 
aš pirkau.

Balandžio 4 d. nusisku
binau į Lietuvių svetainę, 
kad gaučiau vietą į busą. 
Bet man teko apsirikti. 
Joks busas nepasirodė. Pri
buvo keturi komisijos na
riai su poniomis ir aš—tai 
viso devynios asabos. Bet 
vis tiek trimis mašinomis 
važiavome į W ashingtoną. 
Grįžome nusivylę, kad Balti
morės lietuviai “taip prastai 
pasirodėme.” Estai turėjo 
tris busus.
Vienas rusas pabėgėlis 

pasakė labai gąsdinančią 
kalbą. Visi ženklai, girdi, 
rodo, kad kaip Rusijoje 
prieš revoliuciją, taip dabar 
Amerikoje bolševikai tuoj 
paims vadžią ir Amerikos 
demokratijai bus kaput!

Plikas Dipukas

Taip tai mes Miamio se
nukai minėjome Tarybų Są
jungos kūrėjo, įkvėpėjo ir 
humanitarinio genijaus V. 
Lenino šimtmetinį gimimo 
dienos jubiliejų.

Zavis 

savo korespondencijoje, mi
nėjo, kad atvykome palinks
minti ten gyvenančius lietu
vius baltagalvius “jaunuo
lius”!.. Nepamirškite, kad 
ir Rožių žemės ansamblio 
tarpe dainuoja baltagalvės 
jaunuolės, sulaukusios to 
paties amžiaus kaip ir Flo
ridoje ! Mano mamytė, ro
dos, seniausia iš visų, 77 m. 
amžiaus! Kitos jau artėja 
to amžiaus! Vienok koncer
tas pavyzdingai, puikiausiai 
pavyko! Bendras daininin
kų dainavimas, įsijungimas 
į masinį bendrą dainą dai
navimą, mokytojų draugiš
kas, šiltas, artimas vienin
gumas, kooperacija, kurioj 
nepasirodė jokio pavydėji
mo, chorus dirigavo pamai
nom, viskas praėjo sklan
džiai. Publika, jaučiau, mo
kėjo įvertinti bendrai pa
ruoštą koncertą! Gaila, kad 
Ansamblio ne visos daini
ninkės galėjo vykti Flori- 
don. Keturi sopranai ne
vyko su Ansambliu. Vienok 
stengėmės atlikti progra
mą kuo puikiausiai!

Adelei Pakalniškienei pri
klauso didelė garbė, kad 
mokina vietinius Dainos 
Mylėtojus! Draugas J. Val
ley meistriškai moka vesti 
programą, tvarką pirminin
kaudamas! LLD 45 kuopos 
nariai, ypač gaspadinės, 
gražiai moka priimti ir pa
vaišinti svečius skoningu 
amistu! Jų tvarka virtuvė
je ir patarnavimą^ prie sta
lų tikrai pavyzdingi! Valio, 
šeimininkėms! <

LLD kuopos nariai yra 
užsitarnavę komplime n t ų, 
kad moka gražiai organi
zuoti lietuvius ir jų veiklą 
pažangiajame judėjime, jie 
pavyzdingai remia savo 
spaudą finansiniai. Mote
rų Ansamblis nuoširdžiai 
dėkoja už pakvietimą ir ne
tikėtą įteiktą finansinę 
“dovanėlę” už dalyvavimą 
rengtajame koncerte!

Per visą buvimo laiką 
Floridoje už vaišingumą 
dėkojame S. Vėšiui (Duben- 
driui), Mockapetriui ir Va
lančiui, draugam Blaškiams 
už rūpestingumą —• prista
tymą man reikalingų med- 
ciniškų prietaisų motelyje, 
ir vaišes taip pat už priė
mimą savo rezidencijoje lai
kyti extra atskiras repeti
cijas Ansambliui; P. Pučko- 
riui už nuvežimą manęs 
pas gydytoją, kuomet svei
kata pašlijo; Adelei Pakal
niškienei ir Praneliui už 
vaišes ir įteiktą “corsage” 
laike koncerto; Rožei Sa- 
mulionis, kuri priruošė pui
kius pietus Ansamblio na
rėms; Jonui Stančikui, ku
ris kvietė keletą atvejų iš 
eilės mus pusryčiauti resto
rane; Roselando Moterų 
Klubo pirmininkei O. Joku- 
bauskienei, kuri šventė savo 
gimtadienį ir vaišino gražia
jame restorane; draugams, 
bičiuliams, kad pasitikote 
aerodrome vidurnakty, kuo
met atskridome į Švento 
Petro miestą.

Labai nesmagi žinia, kad 
draugas J. Vallęy rimtai 
susirgo ir negalėjo vesti 
programos kovo 28 d. Prieš 
išvykstant atgal Čikagon, 
jo žmona Ievutė nuvežė sa
vo rezidencijon aplankyti 
savo sergantį draugą. Bu
vo malonu su juo pasikal
bėti, ir palinkėti greitai pa
sveikti, ir sėkmingai užimti 
savo vietą pirmininkauti 

parengimuose ateityje. Be 
to, gražiai mus pavaišino. 
Atsiprašome, kad negalėjo
me priimti daugelio pakvie
timų pas seniai pažįstamus 
draugus į vaišes. Laikas 
buvo apribotas. Pati su
sirgau, tuomet nutraukėm 
eilę kvietimų.

Mieli St. Petersburg bi
čiuliai! Jūsų šiltas, drau
giškas priėmimas pasiliks 
mūsų širdyse per metų me
tus ! Esame labai patenkin
tos viešnage. Nepaisant, 
kad oras nebuvo palankus, 
ta nelemta gamta neteikė 
mums malonumo pasikaitin
ti saulutės spinduliais, bet 
jūsų nuoširdumas ir priė
mimas atspindi tą mieląją 
saulutę! Linkime LLD 45 
kuopos nariams neišsemia
mai veikti ateityje savo pa
brėžtus darbus! Dainos 
Mylėtojams ir pilnai ener
gijos mokytojai Adelei Pa
kalniškienei linkime sėkmės 
meno bare! O jūs, vyrai, 
vyručiai, dainininkai! Turi
te stiprius balsus! Reikėtų 
importuoti jus Čikagon! 
Čia mišruose choruose jūsų 
balsai tikrai papildytų vy
rų partijas choruose! Dai
nos Mylėtojai tikrai gali di
džiuotis stipriais vyrų bal
sais ! Gyvuokite, dainuoki
te ir skleiskite lietuvišką 
dainą. Angliškas dainas 
girdime kasdien per mūsų 
radijo ir televizijos progra
mas. Bet savo tautos, lie
tuvių dainos lai neišdilsta 
mūsų tarpe!! Pagal poeto 
Maironio,, “Tegul skamba 
mūsų dainos po šalis pla
čiausias” ! ;

Roselando Moterų An
samblio dainininkėms—gar
bė, kad taip gražiai koope
ravote su Dainos Mylėto
jais ir jų vadove! Reiškiu 
savo nuoširdžią padėką už 
įteikimą man “Raudonų Ro
žių Corsagių.” Labai gražu, 
kad nepamiršote Adelei Pa
kalniškienei taip pat įteikti 
“Raudonų Rožių Corsagių.”

Daratelė Murelienė 
(Yuden)

Ansamblio
. Mokytoja

Chester, Pa.
Sofija Lipčienė atsisvei

kino su broliu Petru Vikš
rą, kuris grįžo namo į Ta
rybų Lieuvą po šešių mėne
sių svečiavimosi Amerikoje.

Petras pąvažinėjo po Ame
riką, aplankė gimines, ku
rių turi, nemažai, ir pažįs
tamus. Jis buvo Chicagoje. 
Buvo ir saulėtoje Floridoje, 
kur praleido daugiausia lai
ko. Petras sako, kad Flo
rida puiki vieta atosto
goms.

Bet štai, šeši mėnesiai 
jau prabėgo ir reikia Pet
rui grįžti namo pas savo 
šeimą. Jis vyks per Kana
dą. Iš Montrealio tarybiniu 
laivu “Puškin” plauks į Le
ningradą, o iš ten į Klaipė
dą, kur už 20 kilometrų jo 
namai.

Walter Mar tinkas at
šventė 80 metų gimtadienį 
ir rengėsi eiti miego. Beli
pant laiptais į miegamąjį, 
koja paslydo, ir Walteris 
krisdamas sunkiai susižei
dė galvą. Reikėjo nuvežus į 
ligoninę susiūti žaizdą. Jis 
dabar randasi ligoninėje iki 
tinkamai pasveiks.

Petrui Vikšrai linkiu lai
mingai pasiekti namus, o 
.Walteriui Martinkui linkiu 
greitai pasveikti.

A. Lipčius

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
PIPE FITTER. Must be first class 

with industrial plant maintenance 
experience. Apply ALLIED CHEM
ICAL, Corp. Industrial Cemicals 
Div., Claymont, Del. An Equal Op
portunity Employer. (27-31)

MAN FOR PRODUCTION and 
mixing plant, immediate opening, 
no experience necessary, we offer 
excellent pay, fringe benefits, all 
day work. Call MI 6-3800 for inter
view. CRC CHEMICAL, Limekiln 
Pike, Dresher, Pa. (31-37)

CHEMISTS AND 
LAB TECHNICIANS

Lab experience necessary for work 
in analytical laboratory on analysis 
of food products. Salary commensur
ate with experience. Apply in person 
or call Mr. Handelong — 797-6800, 
ext. 342. NABISCO Research Cen
ter, 2111 Rt. 208, Fair Lawn, N. J. 
An Equal Opportunity Employer 

(M/F). (31-33)

PRINTER-COMPOSITOR with 
Ludlow. Exp. start $155 per week. 
Progress to $175 per week. Paid 
vacations, hospitalization and holi
days. Call 201-471-2881, (31-35)

DIAGNOSTIC SALES. Rapidly ex
panding diagnostic Company seek
ing man with medical technology or 
chemistry-biology background. Some 
College preferred. Excellent oppor
tunity for advancement. Salary plus 
commission. Car and expenses. All 
benefits-

Call 201-687-2452. Mr. Warren. 
9 AM to 5 PM. (31-32)

BAKER. Experience not necessary. 
Will train. Apply in person. PARK- 
WOOD PASTRY SHOP, 12317 Aca
demy Road, Philadelphia, Pa.

215-NE 7-3663. (31-33)

WOMEN WANTED for hand
pressing and packing, will teach. 
Very pleasant surroundings and be
nefits. Apply in person. CARNIVAL 
CREATIONS, INC., 1050 Edward 
St., Linden, N. J. (31-40)

SECRETARY - Irvington Center.

Opportunity in New Air conditioned 
office to handle light steno, typing. 
Work with Sales Managers. Requires 
good telephone personality. Position 
available March 31st or sooner. Just 
married Secretary leaving, will 
break in. Call Mr. Scheiner.

399-0446. (31-33)

Operators - Operators - Operators!
Night Shift from 5 PM to 9 PM. 
Single needle operators on various 
operations. Full or part time. Also 
from 8 AM to 9 PM. See Mr. Zim
merman. 5th floor. JAY KNIT
WEAR, INC. 26th and Reed Sts. 
(26th St. entrance) or call DE 6- 
5410. (31-33)

SCHOOL GUIDE

Sacred Heart School.
Resident School for boys.

Grade 4 thępogh 8
Brothers of the Sacred Heart 

Andover, Mass.
(31-39)

HOUSEKEEPER. Over 18. Driv
er’s license, live in, help with our 
2 small children. Some cooking, lite 
household duties. Other cleaning 
help employed. Private room and 
bath, TV. Gladwynne, Pa. Good 
wages. MI 9-3980. (31-33)

Jaunos dainininkės 
pasisekimas

Vilniaus Operos ir baleto- 
teatro solistė Nijolė Am- 
brozaitytė neseniai iškovojo 
teisę dalyvauti tarptauti
niame konkurse Rumunijos 
sostinėje Bukarešte. Ji tapo 
visos Tarybų Sąjungos jau
nųjų vokalistų konkurso, 
kuris vyko Minske, laurea
te. Dėl šio garbingo vardo 
kovojo net 36 žinomi daini
ninkai.

Vertinimo komisija taip 
pat labai palankiai atsilie
pė,ir apie lietuvių kompozi
torių kūrinius, kuriuos kon
kurse dainavo N. Ambro- 
zaityte bei apie jai akom
panavusį G. Trinkūną,

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. 201-257-7878

(27-36)

COOKS
SHORT ORDER

$150 WEEK
FREE BENEFIT INCLUDING:

• UNIFORMS • PAID VACATIONS
• PAID LIFE INSURANCE • HOSPITALIZATION

Call (201) 538-9718
An Equal Opportunity Employer

(31-35)

PRINTING

TRAINEES

LOOKING FOR A TRADE WITH A FUTURE?

EARN WHILE YOU LEARN

Starting Weekly Earnings average $100 per week. Over $125 in 
1 year 37 % hour work week. Overtime work available.

Company paid benefits include hospitalization. Major Medical Life 
insurance. Steady Employment.

UNIT PRINTING CORP.

Midland Ave., and Marginal Rd.
Paramus, N. J. — 201-265-1200

An Equal Opportunity Employer
(31-34)

DRAFTSMAN

Minimum of High School education, including 2 years of High 
School training in drafting, and six months drafting experience, or 
the equivalent thereof, to work in leading utility office in Wood
bridge, N. J. area.

Good starting salary. Excellent fringe benefits. Call Mr. Harvin. 
201-289-5000 for appointment. An Equal Opportunity Employer.

(31-34)

MACHINISTS. For Prototype Shop. 
Investigate your future with us. 

Call Personnel Dept.
201-351-4442. Or apply in person to:

PRECO y
1246 Central Ave., Hillside, N. J.

(29-38)

Help Wanted—Men—Retreaders, 
truck drivers, tire changers, needed 
immediately. Excellent benefits in
cluding hospitalization, retirement 
and life insurance. Interested per
sons contact (in person) Mr. Reid 
or Mr. Smallwood at Montgomery 
Tire Service, 8201 Snouffer School 
Rd., Gaithersburg, Maryland. 301- 
948-9080. (29-31)

MAIDS—MOTEL. Five days, 
top wages, benefits. 
E. Brunswick, N. J.

Call 201-846-1400. Mrs. Jennings.
(28-32)

KEYPUNCH OPERATOR. National 
concern has immediate opening for 
experienced or IBM School graduate; 
35 hr. week. Convenient location 
and generous benefit program. For 
interview, contact P- W. Price, At
las Supply Co., Diamond Road, 
Springfield, N. J. 201-379-6550.

(28-34)

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)

SERVICE REPRESENTATIVE. 
Looking for a career in the Business 
Equipment Field? Anderson Jacob
son is looking for a man to service 
data communication equipment in 
the Hackensack area. We offer ex
cellent salary and fringe benefits in
cluding free hospitalization and life 
insurance. To qualify you should 
have high mechanical aptitude, some 
electronics training or experience 
and a desire to advance to field 
service. If you qualify call Bob Do- 
linski at 201-488-2525. (28-34)

LOOM FIXER

On W3. IN Wilmington, Del. 
212-564-3876. Call collect.

(25-31)

TIME KEEPER, mature or semi
retired individual with .past time
keeping or accounting background, 
to prepare and control card inputs, 
to a recently installed 360/20 com
puter. Excellent benefits and salary. 
Equal Opportunity Employer. Penna, 
Forge, Bleigh & Milnor Sts., Phi
ladelphia, Pa. MA 4-3666.

(27-32)
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LDS Pirmosios kuopos banketas! 
buvo šauniausias

gauna narių iš Lietuvių Li
teratūros D ra u g i j o s. O 
LLD gauna narių iš LDS 
kuopų. Įžymusis New Yor-

Newyorkieciai progresy
viai lietuviai myli sueigas. 
Balandžio 19-tą d. jie per
pildė “Laisvės” salę Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo Pirmosios kuopos ban
kete. Tiek daug jų pribu
vo, kad net vietų kitiems 
stigo. Tiesa, ne visa garbė 
tik newyorkieciams. Daug

retė gegužės 3-čią, Brookly- 
ne. Jis priminė tą, kad ten 
bus įžymi lietuvaitė iš Lie
tuvos — Janina Narkevi
čiūtė. Visiems, sako, ver
ta išgirsti jos kalbą.

Jis sakė, kad gegužės 10 
d. turėsime susitikimą su 
žymiuoju dainininku iš Lie
tuvos. Niekam nereikia

ko lietuvių moterų klubas 
gauna sau narių iš kitų bro
liškų organizacijų, ir sykiu 
jis duoda savųjų narių toms 
organizacijoms.

Literatūros Draugijos su
važiavimas įvyks viena die
na pirma LDS Seimo ir ten 
pat Detroite. Tokiu būdu 
aktyvumas padidės.

Mieste pasidairius
New Yorko dienraščių 

leidėjų ir darbininkų dery
bos dar vis neveda prie su
sitarimo. Unijų vadai sako, 
kad streiko išvengti bus 
sunku. Pirmiausia į strei
ką būsią iššaukti “The N. 
Y. Post” darbininkai. Bet 
leidėjai yra nusitarę, kad 
jeigu bus streikas paskelb
tas vienam laikraščiui, tai 
visi bus sulaikyti.

pažįstamų veidų matėsi ir 
iš artimųjų užmiesčio apy
linkių. LDS 1 kuopa darosi 
populiari ir už savo ribų.

praleisti progos, sako jis.
Gegužės 17 d. išgirsime 

įžymaus Lietuvos atstovo 
Edmundo Juškio, kuris da-

Bet tenka pripažinti, kad bar darbuojasi Tarybų Są- 
LDS 1 kuopos populiarumas jungos atstovybėje Wash- 
neatsirado be priežasties, ingtone, kalbą apie Leniną. 
Daug kredito priklauso Va-- Bimba priminė kad lais- 
liui ir Verutei Bunkams. viečiai nepamirštų, jog 1971
Daugelis į šį banketą buvo 
sukviesti jų pastangomis.

Labai gaila, kad kaip tik 
šio banketo laiku Valys 
Bunkus ėmė ir susirgo to
kia sunkia sloga, kad nega
lėjo net kalbėti bankete. Jis 
LDS 1 kuopos pirmininkas. 
Jo pastangomis ir visos šio 
banketo reikmenys supirk
tos, sugabentos. Jis turėjo 
daug ko pasakyti, nes per 
jo pastangas daugelis tapo 
šios kuopos nariais. Bet slo
ga neleido jam kalbėti nei 
vadovauti banketui.

Lillian Kavaliauskaitė, 
“Laisvės” administrat orė, 
pavadavo Valį. Ji buvo ban
keto “toast master.” Ji la
bai gražiai surado būdus 
paįvairinti banketą. Ji su
darė gražią kalbų progra
mą.

New Yorke dabar vieši 
svečiai iš Lietuvos. Jie čia 
bankete buvo. Tai Klemen
so Briedžio sesutė Viktori
ja Stagienė beveik iš paties 
Joniškio — iš Šluostikių, ir 
daktaras Romas Kontraus- 
kas, kuris čia vieši pas sa
vo tetas Adelę Rainienę ir 
Oną Laukaitienę.

Lillian paprašė susirinku
sius pasveikinti toastu sve
čius iš Lietuvos. Visi susto
jome ir sudainavome “Il
giausių metų!”

Pirmininkė iškvietė Joną 
Siurbą, LDS Centro sekre
torių, tarti žodį. Jis džiau
gėsi, kad Pirmoji kuopa, 
kurioje ir jis priklauso, to
kia populiari. Jis atidavė 
gerą dalį kredito už tokį 
jos populiariškumą Valiui 
Bunkui. Smagu jam buvo 
matyti svečius čia iš Lietu
vos. Sveikino jis juos ir dė
kojo jiems, kad jie mus čia 
aplankė.

Sekretorius Siurba pažy
mėjo tą faktą, kad šiemet 
sukanka Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimui 40 metų. 
LDS per tuos metus, sako 
jis, atsižymėjo didele nau
da tiems, kurie prie jo pri
klauso. Suminėjo jis tik vie
ną, bet įžymų faktą, kad 
LDS per tą trumpą laiko
tarpį išmokėjo pašalpomis 
ir pomirtinėmis savo na
riams net du su puse milijo
no dolerių! Tai pavydėtina 
suma. Ragina jis visus 
tapti LDS nariais, kurie 
dar nėra LDS nariai.

metų pradžioje įvyks “Lais
vės” 60 metų gyvavimo ju
biliejus. Daug kur ameri
kiečiai lietuviai atžymės šį 
“Laisvės” gimtadienį. Jis 
ragino “Laisvės” skaityto
jus būti “Laisvės” gimta
dienio atžymėjimo sueigose, 
kur tik jos įvyktų.

Bimba priminė ir tą daly
ką, kad šiemet Chicago s 
“Vilniai” 50 metų. Ragino 
nepamiršti ir pasvei kinti 
“Vilnies” šėrininkų suva
žiavimą, kuris įvyks gegu
žės 3 d.

Nastė Buknienė dėkojo 
Lilijanai, kad ji davė jai 
progą tarti žodį. Jau per 
ilgą eilę metų ji priklauso 
prie LDS 1 kuopos. Ji daug 
kredito davė Valiui ir Ve
rutei Bunkams, kad LDS 1 
kuopai taip sekasi gyveni
mas.

Nastė priminė, kad mes 
privalome padėkoti Kaziū- 
nei Čeikauskienei, Juliai 
Lazauskienei, ir Marcelei 
Šukaitienei, kurios taip sun
kiai dirbo, prirengdamos 
maistą šiam banketui. Jos 
brangios LDS 1 kuopai, sa
ko ji.

Bet pati Nastė Buknienė 
dirbo-plūkė, išnešiodama į 
stalus maistą. Su ja sykiu 
dirbo Nelė Ventienė, Hele
na Feiferienė ir Verutė 
Bunkienė. Joms gelbėjo G. 
Varesonas, P. Venta ir J. 
Lazauskas. Prie bilietų dir
bo V. Bunkus ir M. Stako- 
vas.

Pirmininkė iškvietė ilga
metį newyorkietii ir lietu
vių siuvėjų buvusį vadą V. 
Zavecką. Mr. Zaveckas nu
sidžiaugė, kad jis mato čia 
tiek daug savo unijos narių. 
Dėkojo jis banketo rengė
jams, kad jį čia pakvietė, 
nes čia jis labai pritinka 
tarp savųjų. Jis sako, kad 
jis priklauso prie eilės drau
gijų, myli savo tautiečius. 
Bet LDS 1-osios kuopos ži
dinys esąs jam šilčiausias... 
Linkėjo jis LDS 1 kuopai il
giausių metų.

Pirmininkės iškviesta 
Ann Yakstiš, “Tiesos” ang
liško skyriaus redaktorė, 
kandidatė į LDS Centro se
kretorių, tarti žodį. Ji sa
kė, kad šiemet įvyksta 
LDS Seimas. Yra ren
giamas LDS Bowling tur- 
namentas. Ji prašė remti šį

Valteris Keršulis, iškvies
tas, sakė, kad Lietuvių Na
mo Ben d rovė, kurios jis 
prezidentas, veikia gerai. 
Šis Bendrovės namas, kur 
eina banketas, gerame sto
vyje.

Iškviestas daktaras Ro
mas Kontrauskas šiltai pa
sveikino brooklyniečius, dė
kojo banketo rengėjams ir 
visiems svečiams už taip 
šiltą jam priėmimą. Čia 
taip malonu, sako, susitikti 
su savo tautiečiais išeivijo
je, pasidalyti su jais min
timis. ..

Jis užbaigė savo kalbą iš
trauka iš Janinos Deguty
tės eilėraščio:

“Tiktai mūsų meilėj — 
tu didžiulė, 

Mūsų delnuose —
tu nesudeginama, 

Mūsų ilgesyje tu— 
brangiausia pasaka.

Mūsų akyse tu —
Saulės kraštai.”

Gal ne visai teisingai ei
les padaviau. Už tai, tikiu, 
man atleis daktaras — at
leis ir poetė Degutytė.

Ir taip dar vienas LDS 1 
kuopos metinis banketas su 
pasižymėjimu praėjo.

A. Gilman

Operetė “Ramunė”
Aido choro gabioji kores

pondentė Helena. Feiferienė 
dažniausiai nematoma vai
dinimuose. Bet Aido choro 
vaidintojams ji didelė pata
rėja, veikalų “sufliorius.”

Helen Feiferienė
Ji tą patį vaidmenį atlie

ka ir šiame operetės “Ra
munės” pastatyme, neskai
tant, kiek ji jau parašiusi 
apie šį veikalą.

Tad visi būkime sekma
dienį, gegužės 3 d., 2 vai. 
po pietų, New National 
Hali, 261-267 Driggs Ave., 
Brooklyne.

Perkant bilietą iš anksto 
$1.75, prie durų $2.00.

Kviečia
Aido Choras

Lillian iškvietė Antaną 
Bimbą. Jis turėjo daug 
pranešimų paduoti. Nors 
jis prie LDS 1 kuopos ne
priklauso, bet džiugu jam 
buvo, kad ji tokia populia
ri. patiko jam ir tas, kad 
čia yra ir svečių iš Lietu
vos. '

A. Bimba suminėjo kelis 
įvykius artimoje ateityje ir 
prašė, kad svečiai to nepa
mirštų ir dėtų pastangas 
tuose įvykiuose būti. Pir
mas —• tai Aido choro ope-

turnamentą medžiaginiai.
Onutė barė Pirmosios 

kuopos narius, kad jie per 
mažai aprašo “Tiesoje” sa
vo kuopos veiklą. Ji mano, 
kad ir kitos LDS kuopos no
ri žinoti, ką 1 kuopa veikia. 
Ypatingai ji pageidavo dau- 
gau matyti .žinių iš 1 kuo
pos angliškąja kalba.

Ievutė Mizarienė pastebė
jo, kad pas mus New Yorke 
yra trys organizacijos, ku
rios veikia ranka rankon. 
LDS New Yorke kuopos

Pranešimas
LLD 1-mos kp. nariams
Pirmadienį baland. (Ap

ril) 27 d. įvyks Lietuvių Li
teratūros Draugijos pirmos 
kuopos susirinkimas “Lais
vės” svetainėj. Pradžia pu
sė po keturių (4:30).

Prašome visas ir visus 
narius atsilankyti.

Kuopos komitetas
,(31-32)

Čia kalbėjo darbo 
sekretorius G. P.Shultz ir 
pranašavo, kad šių metų 
pabaigoje reikmenų kainos 
pradės kristi žemyn. Visi 
būsią patenkinti: pelnai ir 
algos pakilsiančios, o kai
nos nupulsiančios.

Namų projekto policinin
kas Luther P. Gales atleis
tas iš darbo už atsisakymą 
nusiskusti barzdą. Žmona 
sako, kad jie turi tris vai
kus ir be šio pridedamojo 
darbo bus sunku išsiversti. 
Gales dirba kaipo taxi vai
ruotojas. Jis jokiu būdu ne
nori skirtis su savo barzda!

Apartam e n t i n i ų namų 
prižiūrėtojai streiką atidė
jo vienam mėnesiui. Unijos 
ir namų savininkai veda 
derybas dėl naujo kontrak
to.

Angliškos kilmės šunio 
“Penny” savininkė Mrs. 
Wentworth iš Albanijos nu
pirko savo šuns vardu lo
terijos bilietą ir laimėjo 
$100,000. Ji sako pinigus pa
dėsianti “Penny” vardu į 
banką ir juos naudosianti 
pagal reikalą.

Mokytojų unijos prezi
dentas Albert Shanker sa
ko, kad ir vėl gali mieste 
kilti mokytojų streikas. 
Miesto valdžia nenori pa
tenkinti įvairių mokytojų 
tarnautojų reikalav i m u s. 
šie darbininkai prik 1 a u s o 
mokytojų unijai. Jų yra 
apie 10,000.

Policininkas Maurice Ho
man ir advokatas Donald E. 
Gilbert kaltinami krimina- 
lišku nusidėjimu ir bus tei
siami. Policininkas suareš
tavo požeminiame trauki
nyje žmogų, primetė j a m 
nemorališką elgesį ir reika
lavo didelės sumos už pa
leidimą. Advokatas jam pa
dėjo žmogų gąsdinti.

Pasiduoda ligoninėn
Kaziūnė Čeik a u s k i e n ė 

sekmadienį, balandžio 26- 
d., pasiduoda į Eye and 
Ear Hospital, 29 Green 
Ave., Brooklyne. Jai bus 
padaryta operacija ant 
akies (catarūct).

Visi linkime mūsų darbš
čia jai gaspadinei, New Yor
ko Lietuvių Moterų klubo 
narei, laimingai pergyventi 
operaciją ir vėl grįžti į mū
sų eiles, kur ji taip labai 
reikalinga.

Ieva

Gaisro pasekmėje 75 
liko benamiais

Gaisras, kuris prasidėjo 
koridoriuje Bronxe, 1130 
Forest Ave., prie 167th St., 
išsiplėtė į šešis trijų aukš
tų namus. 75 žmonės liko 
benamiais ir du gaisrage- 
siai sužeisti.

Policija vėliau suėmė Ro
bert Perkins, 34 metų, ir 
kaltina jį šių namų padegi
mu.

Iš Lietuvių Moterų 
klubo susirinkimo

Balandžio 15-tą pažangios 
moterys susirinko “Laisvės” 
salėn j savo mėnesinį susi
rinkimą.

Pirmininkė Ieva Mizarie- 
nė atidarė susirinkimą, o jį 
pravedė Uršulė Bagdonienė.

Buvo aptarti klubo bėga
mi reikalai.

I. Mizarienė, be kita ko, 
sakė, kad šiandien, balan
džio 15, New Yorke įvyko 
didžiulė prieškarinė demon
stracija. Apgailestavo, kad 
klubietės negalėjo joje daly
vauti. Klubas nutarė pa
siųsti $25 paramos Vietna
mo Moratoriumo Komite
tui.

Čikagiškis laikraštis “Vil
nis” prisiuntė klubui laišką. 
Praneša, kad gegužės 3 d. 
įvyks “Vilnies” dalininkų 
suvažiavimas. Moterų klu
bas sveikina suvažiavimą 
su $25 ir linki “Vilniai” dar 
ilgai gyvuoti.

Gegužės Pirmoji šiais me
tais pripuola penktadienį. 
Visoje šalyje Amerikos žmo
nės demonstruos už taiką, 
už geresnį darbo žmonių 
(gyvenimą.

Klubietes taipgi prašome 
dalyvauti gegu ž i n ė s e de
monstracijose. Klubas pa
skyrė $10 paramos demons
tracijos rengėjams.

N. Skublickienė pateikė 
raportą iš “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimo.

Nastė Buknienė padalijo 
klubietėms kalendorius iš 
Lietuvos. Taipgi Nastė ir 
H. Feiferienė padirbėjo iš
leidime klubo dovanų.

Nutarta klubo iždo lėšo
mis nupirkti keletą tuzinų 
peilių ir šakučių “Laisvės” 
salės virtuvei. Šį darbą at
likti pavesta J. Lazauskie
nei ir N. Skublickienei.

O. černevičienė ir O. Ku- 
činskienė paaukojo po $5 
Kovo 8-osios išlaidoms.

Aukos klubui

Tėvai kaltinami vaiko 
nužudymu

Septynių mėnesių vaiku
čio tėvai kaltinami jo nu
marinimu badu. Miręs vai
kutis yra sūnus Rhea ir Jo
seph Farnam, 718 East 212 
St., Bronx. Dvynukas John 
randasi Morrisania ligoni
nėje.

Farnamų yra dar du vai
kai — Louis šešių metų ir 
Pearl trejų. Ši šeima gau
na pašalpą iš miesto.

Visokios Žinios
Columbus, Ohio. — Vie

nas vyras telefonavo į Cen
zo Biurą, prašydamas, kad 
sugrąžintų jo išpildytą cen
zo blanką. Užklaustas, ko
dėl jis jos nori, pasiaiškino, 
kad nematęs savo žmonos 
išpildytos dalies ir norįs su
žinoti, kiek jai iš tikrųjų 
amžiaus. Jam atsakyta, kad 
jis negali matyti blankos, 
nes viskas laikoma slapty
bėje.

Dellview, No. Carolina.— 
Šis miestelis buvo pasižy
mėjęs mažiausiu skaičiumi 
gyventojų. 1950 metų cen- 

j ze buvo užsiregistravę 4 
gyventojai. Buvo laikotar
pis, kada gyveno tik vienas 
gyventojas. Dabar jau yra 
10 gyventojų, kai atsikraus
tė Newtonai su septyniais 
vaikais.

Al. Vaznienė •......... $5.00
J. Anskienė........... 2.00
O. Zeidat ............... 1.00
Marg. Jakštas •.... 3.00 
Ačiū visoms.
Pabaigus klubo reikalus, 

buvome visos pakviestos 
prie stalo.

Šį kartą mus pavaišino 
klubo fin. sekretorė L. Ka
valiauskaitė ir pirmininkė 
I. Mizarienė. Vaišes paruo
šė H. Siaurienė.

Ačiū joms.
V. B—nė.

Victoria, Britų Kolumbi
ja. — Britų Kolumbija tapo 
pirmoji provincija Kanado
je, kuri numažino “lega
lius metus” nuo 21 iki 19. 
Devyniolik a m e č i a i dabar 
turės teisę balsuoti, tuoktis 
be tėvų leidimo ir pirkti 
svaiginančius gėrimus, eiti 
į “barus” ir t. t. Tai palie
čia apie 35,000 jaunųjų žmo
nių. ,

Dallas, Texas. — Namas, 
iš kurio buvo paleistas šū
vis, kuris užmušė preziden
tą John F. Kennedy, par
duotas už $650,000. Aubrey 
Mayhew, kuris kolektuoja 
apie Kennedį įvairius prisi
minimus, pirkdamas namą 
pasakė: “Nėra jokios abe
jonės, kad šis pastatas tu
ri unikalios istorinės ver
tės ir turi būti prezervuo
tas.”

Sveikina “Vilniečius”
Per pereitą savaitgalį aš 

ir Povilas Venta gavome 
sveikinimų “Vilnies” suva
žiavimui sekamai:
N. Y. Liet. Moterų Klu

bas ...................... $25.00
Wm. Baltrušaitis ... 10.00
F. Varaška............... 10.00
J. K. Rušinskai ........... 5.00
Anna Cibulsky .......... 5.00
Geo. Wareson............... 5.00
P. E. Siauriai ............. 5.00
K. Briedis ..................  5.00
M. E. Liepai.................5.00
Geo1. Bernotas ........... 5.00
P. N. Ventai ............. 5.00
Lietuvaitės ...........•.. 4.00
J. Mikaila ..................  2.00
M. Stakovas ............... 2.00

Po $1: M. Krunglienė, E. 
Kasmočienė, A. černevičie
nė, A. Ručinskienė, A. Kal- 
vaitienė, M. Kreivėnienė, P. 
Gustaitis, Fr. Yakstis.

Dėkui viršminėtiems prie- 
teliams. Laukiame daugiau 
sveikinimų. “Vilniečių” su
važiavimas įvyks gegužės 
3 d., Chicagoje.

L. Kavaliauskaitė

Kovai prieš vėžį
Maskvoje pradedama on

kologijos mokslinio institu- 
tostatyba.

Šis mokslo centras bus 
stambiausia pasaulyje tokio 
tipo įstaiga. Čia bus atlieka
mi biologiniai, virusologi- 
niai, epidemiologiniai vėžio 
tyrimai, bus nagrinėjama 
kancerogeninių medžiagų ir 
veiksmų įtaka organizmui, 
ieškoma naujų vaistų ir gy
dymo būdų. Centro sudėty
je numatoma sudaryti spe
cialų radiologijos skyrių, 
skaičiavimo centrą, eksperi
mentinę gamyklą naujiems 
preparatams gaminti. Čia 
glaud ž i a i bendradarbiaus 
medikai, chemikai, biologai 
ir kitų mokslo šakų atsto
vai. žodžiu, visi šiuolaikinio 
mokslo laimėjimai mobili
zuojami kovai su vėžiu.

Apie Centro mastus kal
ba toks faktas: jame dirbs 
apie 3,5 tūkst. darbuotojų, 
jų tarpe ir žinomi moksli
ninkai. Jame vienu metu 
galės būti tiriami ir gydy
tis apie tūkstantis žminių.

Centro statybą numato
ma baigti 1975 m.

Parengimų Kalendorius
Gegužes 3 dieną *

Aido choras vaidins ope
retę “Ramunė.” j.
New National Hali i 
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
ras, bus filmas iš Lietuvos.

Birželio-June 7 d.
Grupė laisviečių ruošia 

“Cook-Out” Forest Parke. 
Prašome tą dieną užsirašy
ti kalendoriuje.

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Prašau nepamiršti, kad M 
mūsų posėdis turi įvykti šį 
pirmadienį, balandžio 27. ‘4

Ketvirtą vai. punktualiai .V 
Sekretorius

Aido Chorui
Šį sekmadienį Aido cho

ras pakviestas į balių, ku
riame buvusi aidietė Mary
tė Tamelienė atšvęs savo 
85-ąjį gimtadienį. Malonu 
bus palinkėti Marytei viso 
geriausio ir sudainuoti jai 
keletą dainų, kurias jinai 
labai myli.

• • *

Aidiečių tarpe įsigyveno 
gražus paprotys atšvęsti sa
vo gimtadienius, pasivaiši
nant bendrai su visais po 
pamokų. Praėjusį penkta
dienį, sąvo gimtadienio pro
ga, Ona Čepulienė skaniai 
pavaišino aidiečius. Nuošir
džiai dėkojame ir linkime" f 
jai geriausios sveikatos—il^ 
giausių metų.

Nors Onai lankyti Aido 
choro pamokas nelabai pa
togios sąlygos, jinai turi 
prižiūrėti savo sergantį vy
rą Vincą, bet jinai supran
ta reikalą, kaip svarbu iš
laikyti Aido chorą, ir mes 
aidiečiai tai pilnai įverti
name.

Aido chorui paaukojo šie 
garbės nariai: Mr. K. ir Mrs. 
Levanai 10 dol. ir K. K.—5 
dol. Ačiū.

Gegužės 3 dieną, sekma
dienį, Aido choras suvai
dins “Ramunę.” Vaidini
mas vyks lenkų salėje, 261 
Driggs Ave., Greenpointe- 
Brooklyne. Pradžia 2 vai. 
p.p. Nepraleiskite progos^ 
pamatyti šią linksmą muzi- < 
kinę komediją.

H. F.

Rasta bomba, dinamito
Policija rado bombą prie 

Queenso kalėjimo, kur įka
linti dešimt Black Panthe- 
rių.

Taipgi rasta devynios laz
delės dinamito išmatų dė
žėje prie banko ant 48 St. 
ir Park Ave., New Yorke.

IŠNUOMAVIMAS
Turiu išnuomavimui kam

barius — vyrui ar moteriškei, 
vieną ar du kambarius. Visi 
įtaisyti su rakandais ir paran-^ 
kūmais. f

Galite kreiptis telefonu va
karais. Vieta arti visą trans- 4 
portaciją. Te!. 827-9148.

(29-32)




