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KRISLAI
Draugams kanadiečiams. 
“Apeigynas”.
Podgornio priėmimas.
J prakalbas!

Rašo R. Mizara

Andai minėjau “Laisvėje”, 
kad šiemet Kanada, švęsdama 
šimtmetinę savo valstybinio 
gyvenimo sukaktį, ruošia di
delę tarptautinę ekspoziciją 
(parodą) Montrealyje. Primi- 
aįau, kad ta proga, gal būtų 
Jtebloga ten pat sušaukti pa
žangiosios lietuvių spaudos — 
Amerikoje ir Europoje — at
stovų pasitarimą.

J šį sumanymą šiltai atsilie
pė montrealietis J. Lesevičius. 
Jis mano, jog tai būtų didelis ; 
dalykas visiems, tarp kitko— i 
pačių kanadiečių lietuvių gy- ' 
venime.

Mao šalininkai pripažįsta, 
kad jie kartais mažumoje...

Noriu draugams kanadie
čiams priminti, kad tokį pasi
tarimą įkūnyti tegali tik pa
tys montrealiečiai veikdami 
bendrai su torontiečiais. Kon- i 
ferencijai datos nustatymas, 1 
jos sušaukimo būdai turėtą ! 
būti atlikti laiškais, o ne per 
spaudą.

Pačioje tarptautinėje paro- 
. doje, girdėjome, Tarybų Są- 
jfcjunga turės savo pavilijoną, 

vv JSp tai reikš, kad nemaža pa- 
F**^rodoje eksponatų bus ir iš 

Tarybų Lietuvos. Galimas 
• ' daiktas, kad parodoje bus

> paskirta ir Tarybą Lietuvai 
diena. O tai reikštų didžiulių

< meninių Lietuvos talentų pa
sirodymą,— koncertų, spekta- 

' kliu, kokių niekad , kanadie
čiai ir amerikiečiai lietuviai 
nebuvo matę!

t Visko ten bus galima tikė
tis. Dėl to mūsų veikėjai Ka
nadoje privalo “laikyti ausį 
priglaudę prie žemės”—klau
syti ir stebėti, kaip dalykai 
vystysis.

Mes, žinoma, nesikišime į jų 
reikalus.

Tarybų Lietuvos vyskupų 
paskirtoji liturginė komisija, 

\ kariai vadovauja k an. Č. Kri- 
) jflRtaitis, pagamino kunigams va- 
I Movą — “Apeigyną” — nuro

dantį, kaip jie turį atlikinėti 
“dvasiškas pareigas”: kaip 
vaikus krikštyti, kaip poras 
sušliubuoti, kaip teikti “pas- 

■ kutinius patepimus”.
Pranciškonai ir marijonai 

1 skelbia, jog kai kurie “sakra-
> mentai” esą gerokai sutrum

pinti. Bet Vatikanas viską už- 
gyrė. Knyga išėjo lietuvių 
kalba — spausdino “Vaizdo” 
spaustuvė Vilniuje.

Tiek pranciškonai, tiek ma- 
ffifoVriionu zokoninkai pripažįsta, 

“Apeigynas” gražiai iš- 
kalba puiki.
kokia Tarybų Lietuvo- 

■^^EKatalikų bažnyčios prie- 
"W^|ĮPuda, apie kurią nuolat 

^zaunija “veiksniai”.

Pekinas. Pekino radi
jas, žinių agentūra Hsin- 
hua ir vadov a u j a n t i e j i 
Liaudies Kinijos laikraščiai 
dabar vis dažniau kartoja 
išsireiškimą “revol i u c i n ė Į 
mažuma.” Jie sako, kad re
voliucinė mažuma, kurios 
pusėje teisybė,'tam tikrais 
istorijos protar p i a i s turi 
teise uždėti savo valią ant 
apatiškos, “suklaidintos ar
ba klaidžiojančios daugu
mos.” Iš to daroma išvada, 
kad Mao šalininkai gal ne
turi daugumos daugelio Ki
ni j o s provincijų partijos 
komitetu.

Užsienin koresnondentai 
praneša, kad pačiame Pe
kine dabar ramu. Japoni
jos korespondentai, taingi 
Britanijos žinių agentūra 
sako, kad Pekine prie par
tijos ir kitu organizaciiu 
komitetu štabu randasi tik 
tokios sargybos, kokios bu
vo praejtvie. Centrinėje 
miesto aikštele. kuri dabar 
vadinasi “Rvtao raudoni.” 
visuomet randasi minios 
žmonių, vnatingai jaunuo
liu ir studentu, kurie skaito 
icdėstvtus plakatus. Bet 
šia in mieste gvv e n t o i a i 
triūsia si nrie savo kasdieni
niu reikalu.

Kitokios žiojos ote’na iš 
nrovinoiios. Nemina i na- 
tvirtinti nranėšimai sako 
kori TTorbine. Vidurinėje 
Mongolijoje jr k’tosp viotn- 
voso ivvko fiziniai susirė
mimai Mono-oliioie šimtai 
valętfi’ornii, kurie nnnrifaria 
Mao linijai ansicrinklavo vi
sokiais nabūklais, bet buvo 
nuginkluoti.

“Ekonomizmas”
Plakatai ir dar tebeišei- 

nantieii laikraščiai Kiniioie 
dabar vis dažniau naudoia 
išsir e i š k i m a “ekonomiz

Varšuva.—Amerikos am
basadorius Lenkijoje ir Ki
nijos ambasadorius vėl su
sitiko ir tęsė savo periodi
nius pasikabėjimus. Seka
mas susitikimas Įvyks va
saros viduryje.

mas.” Tas terminas nau
dojamas apibūdinimui pre
zidento Liu ir kitų prieš 
Mao idėjas nusistačiusių 
ideologiją. Mao šalininkai 
sako, kad jų priešai laikosi 
“ekonomizmo vietoje prole
tarinio idealizmo.” Jie sa
ko, kad anie visas viltis so
cializmo statyboje stato ant 
ekonominio atlyginimo, al
gų kėlimo, bonusu. Toks 
nusistatymas, sako Mao ša
lininkai. su laiku atgaivina 
kapitalistines tendencijas ir 
suburžuazina žmonių gal
vojimą.

Kas vvksta Kinijoje, sako 
Mao šalininkai, vra “revo
liucija revoliucijoje.” kuri 
stengiasi “neprileisti išsigi
mimo.”

Kaltinimai prieš Liu
Pekino radijas sako, kad 

kaltinimus prieš prezidentą 
Liu Šao padarė net jo vai
kai. Jie sakę, kad jis bur
žuazinis elementas, mėgęs 
gyventi prabangoje, .ir t. t. 
Padaryti prieš jį ir asme
niški kaltinimai. Esą, kada 
jis turėjo virš 40 metų am
žiaus, jis vedė 16 metų mer
giną, nepasakydamas jai 
savo tikro amžiaus...

Angoliečiai 
nepasiduoda
Londonas. — Čia ateina 

žinios, kad tautinio išsilais
vinimo partizanai Portuga
lijos sostinėje Angoloje ne 
tik nepasiduoda, bet kad jų 
veikla sustiprėjo. Tuo tar
pu, kai praeityje jų veikla 
vyriausiai koncent r a v o s i 
kalnuose prie Kongo pasie
nio, dabar jie labai veiklūs 
ir lygumose ypatingai prie 
Zambijos sienos. Per vieną 
savaitę baigiant sausio 21 
dieną portugalai prarado 11 
karių, o 18 jų buvo sužeis
ta.

Rhodes mokslininkai 
pasmerkė JAV rolę
Londonas. — 50 Rhodes 

mokslininkų, amerikie č a i, 
išleido pareiškimą, kuriame 
jie smerkia Amerikos rolę 
Vietname, prezidento John- 
sono politiką ir karą bend
rai. Rhodes mokslininkai 
yra iš viso pasaulio, kurie 
gauna tam tikras stipendi
jas, kad tęsti savo tyrinė
jimus Britanijos universite
tuose. Būti “Rhodes schol
ar” skaitoma didele garbe.

Britanijos parlamente tuo 
tarpu yra susiduriusi tvirta 
mažuma darbiečių frakci
joje, kurie griežtai smerkia 
Johnsono karą ir Britani
jos valdžios paklus n urną 
Amerikai. Ta mažuma su
sideda iš maždaug 40 kai
riau nusistačiusiu darbie
čių deputatų.

Kinai studentai kėlė 
triukšmą TSRS centre

Maskva.—Pakeliui iš Pa
ryžiaus ir kitų Vakarų Eu
ropos universitetų Maskvo
je buvo sustoję apie 60 ki
nų studentų. Pasinaudoda
mi ta proga, jie nutarė pa
dėti gėlių vainikus Lenino 
mauzoliejuje ir prie Stali
no kapo prie Kremliaus sie
nos.

Tarybinė spauda sako, 
kad tie studentai elgėsi pro
vokuojančiai ir netvarkin
gai, kad jie laikę iškėlę sa
vo rankose Mao Tse-tungo 
knygutes ir šaukė sloganus 
prieš tarybinę vadovybę.

Kinijos radijas, iš kitos 
pusės, sako, k a d Maskvos 
policija neleido tiems stu
dentams giedoti internacio
nalą prie mauzoliejaus.
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Podgornis Italijoje, Tito 
Maskvoje, Degolis Varšuvon
Roma. — Tarybų Sąjun

gos prezidentas Podgornis 
aplankė Italijos provinci
jos miestus, įskaitant in
dustrinį komercinį centrą 
Milaną, kur jis aplankė di
džiulį Fiat automobilių fab
riką. Fabriko darbininkai, 
kuriuose komunistai turi 
didžiulę įtaką, ji sutiko la
bai draugiškai. Italijos sau
gumiečiai imasi gan griež
tų priemonių Pod g o r n i o 
apsaugojimui, nes fašisti
niai gaivalai grasino mesti 
bombas. Kaip žinia, tie gai
valai prieš Podgornio vizi
tą išsprogdino dinamito 
bombą Italijos komunistų 
partijos buveinėje.

Tuo tarpu, kai Podgor
nis lankosi Italijoje, Mask
von traukiniu atvyko Ju
goslavijos prezidentas mar

šalas Tito. Jį ten pakvie
tė TSRS Komunistų parti
jos generalinis sekretorius 
Brežnevas. Tito tokiu bū
du lankosi Maskvoje ne 
kaip valstybės galva, o kaip 
savo partijos, Jugoslavijos 
Komunistų lygos, lyderis.

Tuo pačiu laiku Lenkijos 
užsienio reikalų ministras 
Rapackis randasi Paryžiu
je. Rapackio vizitas didelio 
dėmesio nesukėlė, bet už 
tai didelį dėmesį sukėlė pra
nešimas. kad generolas De
golis priėmė kvietimą vyk
ti Lenkijon. Tas vizitas 
bus, manoma, vienas la
biausiai garsintų ir iškil
mingu. Degolis visuomet 
laikėsi nuomonės, kad tra
diciniai dra u g i š k i ryšiai 
tarp Prancūzijos ir Lenki
jos labai svarbūs.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

A Tarybų Sąjungos -prezidento 
N. Podgornio vizitas Italijoje 
vyksta nepaprastoje atmosfe
roje. Italų spauda skelbia, 
kad Podgornio atvykimas į Ro
mą gyventojų buvo sutiktas 
iškilmingiau negu kokios ki- 

X tos valstybės galvos kada nors 
yjgL|&uvo. Gal būt, sako praneši- 
VHBaai, tik Anglijos karalienės 

zbietos anametinis vizitas 
wWSuvo sutraukęs į miesto gat- 

ves tiek žmonių.
sausio 31 dieną jis užsuko į 

L nė j a po Italijos miestus. O

sausio 30 dieną jis užsuko į 
Vatikaną pasikalbėti su popie
žium Povilu.

• •

Italijos fašistai, matydami, 
kaip žmonės iškilmingai pasi
tinka garbingą svetį, netveria 
piktumu : jie durnavoja, rėkia, 
mėto bombas, — ne į Podgor- 
nį, o į bet kokius namus.

Lietuviškieji “veiksniai” A- 
merikoje, pamatę, kad jų mal
dos ir protestai nieko nemači- 
ja, šiandien iš piktumo tegali 
tik liežuvius kaišioti. Man jų 
net gaila!

Na, tai sekamą sekmadienį, 
vasario 5 d., Lenku Tautinėje 
salėje Įvyks Antano Bimbos 
prakalbos.

O “Laisvės” kooperatyvo 
suvažiavimas bus vasario 19 
dieną.

Partizanams vadov a u j a 
Angolos Liaudies išsilaisvi
nimo judėjimas. Partiza
nai dabar gerai ginkluoti 
ir net veikia uniformuotuo
se vienetuose.

Londonas. — Teismas nu
teisė vietiniu nacių fiurerį 
Coliną Jordaną 18 metų 
kalėjimo už rasistinį kirši- 
nimą prieš negrus ir žydus.

ŽIAURUMĄ TEISINA 
ŽIAURUMU

Amerikietis koresponden
tas Omer Anderson iš Bo
nos, Vakarų Vokietijos, ra
šo, kad hitlerininkas admi
rolas, kurį Hitleris pasky
rė savo pavaduotoju, sako: 
“Dabar Jungtinės Valstijos 
Vietname elgiasi žiauriau, 
negu elgėsi karo metu vo
kiečiai.”

BAISI TRAGEDIJA 
ERDVeS LAIVE

Cape Kennedy, Fla.—Sau
sio 27 d. čionai gaisre sude
gė trys amerikiniai astro
nautai—pulk. Virgil L Gris
som, leitenantas pulkinin
kas Edward H. White ir 
laivyno leitenantas koman- 
dierius Roger B. Chaffee.

Jie visi trys buvo ruošia
mi vas. 21 d. skristi į erd
vę Apollo num. 1-o erdvė
laiviu. Kai jie penktadienį 
įėjo į savo laivą praktikuo
tis, ten kilo gaisras ir visi 
trys sudegė.

Apollo erdvių laivai yra 
gaminami Mėnuliui pasiek
ti, bet šitie trys vyrai, pir
miau negu būtų lėkę į Mė
nuli, keturioliką dienų bū
tų lekioję po erdvę atliki
nėdami mokslinius tyrimus.

Ši baisi tragedija—didelis 
nuostolis šaliai, ypatingai 
tiems, kusie ruošiasi erdvę

užkariauti. Manoma, kad 
šis gaisras gerokai suvėlins 
amerikinio žmogaus ant 
Mėnulio nuleidimą. Gaisro 
priežastis tiriama.

Washingtonas.— Jugosla
vai teroristai, Tito priešai, 
tą pačią naktį — iš praėju
sio šeštadienio į sekmadienį 
—padėjo bombas Jugoslavi
jos ambasadose Washingto
ne ir Ottavoie, taipgi kon
sulatuose: Niujorke, Pitts- 
burghe, Čikagoje, San Fran
cisco ir Toronto. Sąmoksli
ninkai dar nesuimti.

Saigonais. — Į Pietų Viet
namą jau sugrįžo taip vadi
namas premjeras K y. 
Australijoje ir Naujojoje 
Zelandijoje taikos šalinin
kai jį taip sutiko, kad abe
jojama, ar jis kada nors 
artimoje ateityje drįs vykti 
užsienin.

$10
$10
$1
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mplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

Metai 56-ieji

Rumunai, Vengrai rengiasi
užmegzti ryšius su Bona

lis kraštus fieįpulti į Kie- 
ngerio pinkles. Laikraš-

Bukareštas.— Rumunijos: ni 
valdžia rengiasi pasiųsti sel: 
diplomatinę misiją Vakarų - tis taipgi pabrėžia, kad Kie- 
Vokietijos sostinėn Bonon. se 
Panašiai, sakoma, rengiasi ti 
padaryti Vengrija. Kaip ži- egzistuoja dvi vokiškos 
nia, Vakarų Vokietijos nau- v: 
jasis kancleris Kiesengeris, 
pareiškė pakartotinai, kad' di 
jis nori užmegzti geresnius' ti 
ryšius su Rytų Europos so- vokiški revanšistai turi tie-

ngeris neturi teisės kalbė- 
varde vokiečių tautos, kai

Stebėtojai nurodo, kad 
i Rytų Europos socialis- 
niai kraštai, prieš kuriuos

cialistinėmis valstybėmis.
Tuo pačiu laiku praneša

ma, kad Vokietijos Demo
kratinė respublika (Rytų 
Vokietija) nelabai paten
kinta naujai besivystančiais 
įvykiais. Suvienytos Soci
alistinės partijos orga
nas “Ne u e s Deutsch- 
land” (“Naujoji Vokieti-Į 
ja”) rašo, kad kandę- 
rio Kiesengerio žodžiai i 
nilni apgaulės ir hipokriti- 
ios. Tas laikraštis sako, 
kad Vakaru Vokietiios re
vanšistai toli neatsisakė sa
vo užmojų atkariauti taip Į 
vadinamas “paprastas že
mes.” Tie revanšistai. sako 
laikraštis, tik bando susilp
ninti socialistinių kraštų 
budrumą saldžiais žodžiais. 
“Neues Deutschland” netie
sioginiai įspėjo socialist!-

stoginius teritorinius reika- 
vimus, Lenkija ir Čeko- 

lovakija. nesiskubina atsi- 
?pti į Kiesengerio kvieti

si

mą.

Jeruzalė. — Izraelio už
sienio reikalų ministerija 
sako kad paliaubinės de
rybos su siriiiečiais buvo 
didokas laimėjimas Izrae- 

ui. Užsienio reikalų mi- 
isteriios aukštas nareigū- 
as sako, kad derybose bu- 
o keliami ne tik tuo jauti

mų paliaubų, bet pasienio 
amybės klausimai bendrai.
Damasko radijas, iš kitos 

rusės, anie derybas kalba 
žvmiai šalčiau. Sirijiečiai 
ako. kad Izraelio atstovai 

bandė kelti bendresnio po
odžio klausimus, bet siri- 
ipčiM į tuos pokalbius ne- 
ileklo.
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Pasitarimai i
I

buvo riboti !
Washingtonas. — Praei

tos savaitės viduryje buvo 
pranešta, kad Amerikos at
stovai jau veda tiesiogines 
derybas su Pietų Vietnamo 
Išsilaisvinimo fronto atsto
vais, tai yra, su taip vadina
mu Vietkongu. Pranešta, 
kad tokie pasitarimai įvyko 
keliose vietovėse, bet vyriau
siai Kaire, kur randasi di
doka Išsilaisvinimo fronto 
atstovybė. Tokie pasitari
mai prasidėję šią praeitą 
vasarą, kuomet Harrima- 
nas keliavęs po pasaulį.

Dabar Valstybės departa
mentas oficialiai atsiliepė 
apie tuos pranešimus. Vals
tybės departamento parei
gūnas sako, kad tokie pasi
tarimai tikrai įvyko, bet 
jie buvo labai riboti. Vie
nintelė tų pasitarimų tema 
buvo belaisviai. Amerikie
čiai stengėsi išgauti iš Iš
silaisvinimo fronto tam tik- j 
rus pažadus, kad jis gerai 
traktuos amerikiečius be
laisvius, taipgi buvo disku- 
suojamos galimybės pasi
keisti belaisviais.

Valstybės departamento 
pareigūnas sako, kad dery
bos buvo vyriausiai veda
mos ne Kaire, o Alžyre.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga įsakė amerikiečiui mate
matikui daktarui Shepp ap
leisti sali. Jis kaltinamas 
anti-tarybinės literat ū r o s 
skleidime ir kitokiuose nu
sikaltimuose.

Vėliausi
Žinios

(Kablegrama iš Lietuvos)
Vilnius.—Šiuo tarpu Lie-

cienos.”
vyksta 

Jos
“Armėnijos 

virto tautų
c raugystės švente. Lanko
si svečiai iš saulėtosios Ar
mėnijos. Jie susipažino 
su Lietuvos sostinės ar- 
(hitektūros pam i n k 1 a i s , 
aplankė naujuosius gyvena
muosius kvartalus. Pabu
vojo Rašytojų Sąjungoje, 
operos ir baleto teatre ir 
t. t. Delegacija susitiko su 
Vilniaus darbo žmonėmis ir 
partijos ir vyriausybės par
eigūnais. Sausio 25 d. jie 
svečiavosi Ukmergėje, ten 
aplankė Lenino Keliu kol
ūkį, kurio broliškose kapi
nėse ilsisi narsus armėnų 
tautos sūnus Vaca g a n a s 
Vancianas. Ant jo kapo 
5 večiai padėjo va i n i k u s. 
Svečiai taipgi lankėsi Kau
ne.

Be to, į Vilnių pas Vil
niaus Pedagoginio Instituto 
studentus atvyko iš Mask
vos Lum umbos Universi
teto, Afrikos ir Pietų Ame
rikos šalių studentai. Jie 
Vilniuje praleis žiemos ato
stogas. Jie dalyvavo uni
versiteto surengtame soli
darumo su Vietnamo jauni
kiu vakare. O sausio 29 d. 
svečiai turėjo progos pasi
klausyti toli m o s i o s Čilės 
Respublikos menininko Al
fonso de Montesino koncer
no. Svečiai pamatys lietu
viškų filmų ir t. t.

Ant. Vaivutskas
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Padūkimas?..
KAIP ŽINIA, JAV SENATO užsieninės politikos 

reikalais besirūpinančiame komitete, kuriam vadovauja 
sen. J. William Fulbright, vyksta apklausinėjimas žmo
nių dėl to, ar užgirti konsularinę sutartį, kurią padarė 
JAV ir TSRS vyriausybės?

Jei Senatas minėtą sutartį užgirs, tai tarybiniai kon
sulatai atsidarys Niujorke ir gal būt Čikagoje ar San 
Franciske. Jei tokie konsulatai atsidarys, tai Amerikos 
lietuviams bus suteikta didelė lengvata nuvykti į Lietu
vą, gauti iš Lietuvos metrikus bei kitokius kokius doku
mentus. Sakysime, dabar, norint vykti į Lietuvą, Ame
rikos lietuvis priverstas siųsti savo pasą vizavimui į Wa- 
shingtoną, į TSRS ambasadą. O jei tarybiniai konsula
tai atsidarys Niujorke, bei Čikagoje — per juos žmonės 
galės atlikti visus tuos reikalus.

Lietuviškieji “veiksniai” dėl šitos sutarties pradėjo 
tiesiog siusti. Jie išleido atsišaukimą į saviškius (Čika
gos menševikų laikraštis atsišaukimą įdėjo pirmajame 
puslapyje), surikdami: “Lietuvos byla Washingtone yra 
atsidūrusi kritiškoje padėtyje.”

Ar ne bepročių kliksmas? Kuo Lietuva nukentėtų, 
jei konsularinė sutartis būtų užgirta?!.. Argi tai ne iš
protėjusių sutvėrimų kliksmas?!..

Apie prakalbas
LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS Centro 

pild. komitetas paskelbė atsišaukimą į savo narius, kad 
jie stotų į uolesnį darbą organizacijai tvirtinti, kultūri
niam judėjimui plėsti tarp lietuvių, kad kovotų už taiką.

Atsišaukime minimos prakalbos. Sako, grįžęs iš Lie
tuvos A. Bimba, žurnalo “Šviesos” redaktorius, galėtų 
pasakyti nemaža prakalbų didesnėse lietuvių kolonijose. 
O jis turi apie ką kalbėti — tik neseniai grįžo iš Lietu
vos, kur praleido apie penkius mėnesius. Aplankė ir 
Lenkiją, ir Rusiją, ir Ukrainą, ir Gruziją, ir Armėniją. 
A. Bimba — puikus kalbėtojas. Jis pasiryžęs nušviesti 
ir šių dienų bėgamosios politikos vingius.

Prakalbas turėtų rengti, žinoma, pirmiausiai LLD 
kuopos bei apskritys: prakalbas reikia išnaudoti orga
nizacijos tvirtinimui, naujų žmonių į jos gretas įtrauki
mui.

Kaip prakalbas rengti?
Seniau mūsų organizacijos rengdavo prakalbų marš

rutus, kurie tęsdavosi mėnesius. Kalbėtojas turėdavęs 
praleisti kelyje ne vieną, ne du mėnesiu, o keletą, keliau
damas iš miestelio į miestelį, iš miesto į miestą. Tai bu
vo laikai, kada JAV lietuvių angliakasių buvo priskaito- 

• ma į 45—50 tūkstančių, ir visi jie buvo organizuoti į uni
ją. Dabar tokie prakalbų maršrutai — tik gražus pri
siminimas. Visos sąlygos pasikeitė — ypatingai susisie
kimas, kada veikia puikūs autobusu mazgai, kada taip 
ištobulinta keleivinė aviacija.

Ar nereikėtų ir dabar mūsų kolonijų veikėjams pa
galvoti apie prakalbų rengimą platesniu mastu?

Prisiminkime didesnius miestus anuo metu, štai 
Philadelphia: į prakalbas būdavo Philadelphijoje susi
rinkdavo po 600, o kai kada arti 1,000 žmonių, klausyto
jų. Salės braškėdavo nuo publikos.

Kaip šiandien?
Panašiai būdavo ir Clevelande, ir Detroite, ir dau

gelyje kitų miestų. Aišku, šiandien nieks nereikalauja, 
nieks nesitiki matyt prakalbose tiek žmonių, kiek seniau 
būdavo, nes tų žmonių mažai bėra, mirtis daugelį iškir
to, senatvė, žmonės nebenori toliau kur nuo savo namų 
vakarais eiti, nes visur gatvėse pilna “bomų”, plėšikų. 
Bet vis tik, mums rodosi, reikėtų ką nors daryti, kad 
išeitum iš to lukšto, kuriame daugeliu atvejų esame.

Tiesa, yra problemų su svetainėmis; ne visur lengva 
didesnes sales gauti. Bet ar visur bandome jas surasti ir 
panuomuoti?

“Vilnis” rašo, kad čikagiečiai laukia Antano atvyks
tant. Puiku! Mums rodosi, jis ten galėtų pasakyti eilę 
prakalbų — ne tik Mildos teatre, o ir Roselande, ir Ci- 
ceroje. * ***'

Mikas Detroitietis andai “Laisvėje” rašė, kad jis ir 
kiti ten, Detroite, taip pat labai laukia Antano grįžtant 
iš Lietuvos ir yra pasiryžę surengti jam dideles prakal
bas. Būtų puiku. O turime atsiminti, kad yra ir Grand 
Rapidse, yra ir Wisconsino valstijoje lietuvių kolonijų.

Na, o paskui Naujoji Anglija — kiek ten būtų galima 
prakalbų A. Bimbai surengti? Ką draugai mano? Yra 
Baltimore, yra Philadelphia, yra Rochesteris ir Bing- 
hamtonas. Vis tai sveikos, gražios lietuvių kolonijos, 
ir kiekvienam žinoma, kad tų miestų žmonės yra pa
siilgę svaraus žodžio ne tik apie Lietuvą, o ir apie šian
dieninę pasaulinę ir nacionalinę padėtį.

Tai ką gi manote, kolonijų draugai?
Brooklyne didelės A. Bimbos prakalbos įvyks vasa

rio 5 dieną Lenkų Tautinėje salėje, Greenpoint rajone..

Kaip žinia, Indonezijoje 
tebevyksta baisus teroras, 
nekaltų žmonių žudymas. 
Militaristų valdžia, mano
ma, išžudė jau daugiau kaip 
du šimtu tūkstančių šalies 
piliečių.

Susirūpino tuo “Tarptau
tinė teisininkų (advokatų) 
demokratų associacija”, ku
rios centras yra Paryžius. 
Tassas skelbia tokį jos žy
gį.’

“Tarptautinė teisininkų de
mokratų associacija ne kartą 
kėlė savo protesto balsą prieš 
represijas, kurios Indonezijo
je vykdomos šalies demokrati
nių jėgų atžvilgiu”, — sako
ma Tarptautinės 
demokratų asociacijos komu
nikate spaudai. >

Komunikato pateikiami laiš
kai, kuriuos Tarptautinė teisi
ninkų demokratų asociacija 
nusiuntė Indonezijos parla
mento pirmininkui ir ministrų 
kabineto prezidiumo pirminin
kui.

“Viso pasaulio visų pakrai
pų spaudos paskelbti duome
nys, — nurodoma komunika
te, — rodo, kokį mastą įgavo 
susidorojimas, dėl kurio žuvo 
šimtai tūkstančių žmonių...” 
Susidorojimas “nukreiptas, 
svarbiausia, prieš piliečius, ku-

DAUGIAU APIE 
KRISTIJONĄ 
DONELAITĮ

Biuletinis “ Lietuvos ži
nios” skelbia:

Miunchene Vilhelmo Finko 
leidykla puošniai išleido K. 
Donelaičio “Metus”. Ketvirtą 
kartą į vokiečių kalbą juos 
meistriškai išvertė Hermanas 
Budenzigas. Jis šiai knygai 
parašė ir plačią Donelaičio gy
venimo bei kūrybos apžvalgą.

Šiuo metu rengiamas spau
dai “Metų” vertimas Į espe
ranto kalbą. ( Pažodinį verti
mą, kurį atliko K. Naudžius, 
poetiniu atžvilgiu redaguoja 
dr. Pumpras (Pragoję), kon- 
sultuodamasis su įžymiu ven
grų esperantininku prof. Ko- 
lošaju. Apie šį “Metų” verti-

Tai bus svarbus politinis 
dokumentas, pirmą kartą 
pateiktas lietuviui skaityto
ji !

teisininku i mąi Jau pasirodė informacijos 
tarptautinėje esperantininkų 
spaudoje.

Mokslinėje! užsienio kraštų 
spaudoje paskelbta daugiau 
darbų iš donelaitikos. Antai, 

leidinyje’ nume.
išspaus- 
Gineičio

KAS Už, KAS PRIEŠ?
Čikagos marijonų laikraš

tis daro visa, kad tik JAV 
Senatas neužgirtų konsula- 
rinės sutarties, pagal kurią 
Amerika galėtų steigti sa
vo konsulatus Tarybų Są
jungoje — Leningrade ir 
kur kitur, o Tarybų Sąjun
ga — Niujorke ir Čika
goje arba San Franciske.

Rašydamas apie JAV se
natorius ir spaudą, “Drau
gas” šitaip posmuoja:

Kaip ir kitus prosovietiškus 
aktus senate ir kitur remia ir 
jiems vadovauja senatoriai 
Fulbright, Morse ir keli kiti, 
taip lygiai ir už sovietinę kon
sularinę sutartį stipriai stovės 
ir bandys pravesti senato ple- 

Galimas dalykas, kad
prieš sutarties ratifikavimą 
pasisakys sen. Dodd, sen. Dir- 
ksenas ir kai kurie kiti...

klasikas”.

žinomame lenkų 
“Ročnik Beląstocki 
dintas platus L.
straipsnis “K. Donelaitis—lie
tuvių literatūros
Dr. R. Ekertas (Leipcige) pa
rašė išsamų H. Budenzigo at
liktojo “Metų” vertimo filolo
ginį nagrinėjimą, kuris bus 
paskelbtas vokiečių mokslinė
je spaudoje.

išvadavimą ir už .jos nepri
klausomybės - išsaugojimą, 
prieš imperializmą”.

“šis teroras, — pažymima 
komunikate, —■ visiškai nėra 
nekontroliuojama ir anarchiš
ka neatsakingų elementų vei
kla, bet, 'priešingai, jis buvo 
organizuotas ir kryptingas”.

“Šiuo metu mirties nuospren
džius skelbia nepaprastieji 
teismai, o kaltinamieji neturi 
jokių apsigynimo garantijų”.

Komunikate primenama, 
kad “šalyje tebesįaučiančios 
represijos ir teroras priešta
rauja ne tik Visuotinei žmo
gaus teisių deklaracijai, kurią 
yra pasirašiusi Indonezija, ir 
Indonezijos įstatymams bei 
konstitucijai, bet ir pagrindi
niams bet kurios civilizacijos 
principams”.

Ryšium su tuo “Tarptautinė 
teisininkų demokratų asociaci
ja reikalauja:

— kad būtų imtasi visų prie
monių sukliudyti naujiems 
šiuo metu ruošiamiems susido
rojimams;

— kad visi kalti dėl Indone
zijoje vykdomų baisių repre
sijų būtų nubausti 'pagal įsta
tymą;

— kad daugybė kalinių, ka
linamų nežmoniškomis 
gomis ir beveik visada 
teikus jiems kaltinimo, 
paleista;

— kad prezidentas pasigai
lėtų visų nuteistų mirti, ku
riems dar neįvykdyta mirties 
bausmė”.

DLK GEDIMINO 
LAIŠKAI

ne pa
būtų

Vilniaus “Tiesoje” 
sausio 22 cl. laidoje skaito
me tokį įdomų dalyką:

Praslinkus daugiau kaip še
šiems šimtams metų nuo pa
rašymo, pirmą kartą lietuvių 
kalba spausdinami didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no laiškai. ’T •

.Apie šį leidinį “Tiesos” ko
respondentui papasakojo is
torijos mokslų daktaras J. Jur
ginis:

— Tai laiškai, kuriuos Ge
diminas rašė Hanzos mies
tams, popiežiui Jonui XXII, 
vienuolynams. Viso leidinyje 
'pateikiama keliolika doku
mentų. Be še'šių Gedimino lai
škų, čia bus paskelbti ir jo 
gauti atsakymai.

Laiškai buvo rašyti lotyniš
kai. Lygiagrečiai su originalo 
kalba, leidinyje pateikiami 
tekstai lietusių ir rusų kalbo
mis. Skelbiami laiškai aprū
pinti atitinkamais paaiškini
mais. Paruošiant šį leidinį, 
bendradarbiavo TSRS Mokslų 
akademijos ir mūsų respubli
kos Mokslų Akademijos istori
jos institutų darbuotojai.

“Minties” leidykloje mums 
pranešė, kad. leidinys “Gedi
mino laiškai” pasirašytas 
spaudai. Ketinama jį spaus
dinti specialiame, pergamentą 
primenančiame popieriuje. 
“Gedimino laiškai” išleidžia
mi 5000 egzempliorių tiražu.

m.

Pastebime, kad ir spauda, 
kaip ir patys senatoriai, nėra 
vienodos nuomonės dėl šios 
sutarties. The New York Ti
mes net vedamaisiais straips
niais ir be jokių rezervų re
mia sutartį. The Chicago Tri
bune griežtai pasisako prieš.

Gaila, kad pirmasis dienraš
tis paskutiniuoju laiku visai 
atvirai pradėjo propaguoti dar 
artimesnių santykių su Mask
va reikalą. Taip pat pasisako, 
ir už taiką Vietname, atrodo, 
bet kokiomis sąlygomis. Todėl 
ir nestebėtina, jei ir už kon- 
sularinės sutarties ratifikavi
mą pasisako ir net agituoja.

Visa tai labai nepatinka 
“veiksniams”.

VYSK. J. LABUKAS 
VATIKANE

Brooklyno pranciškonų 
laikraštis rašo, kad į Va
tikaną atvyko iš Lietuvos 
katalikų vyskupas J. Labu
kas kaip tik tuo laiku, kai 
ten lankėsi TSRS preziden
tas N. Podgornis.

PĖSTI EINA PER 
VANDENĮ

Spalio 28 dieną iš Mas
kvos pranešė, kad TSRS 
mokslininkai pagamino “ba
tus”, kuriais apsiavus gali
ma eiti virš vandens.

“Batai” yra lietsargio 
formos. Kada koja kelia į 
viršų, tai “batas” susiglau
džia, kada stato ant van
dens, tai išsiskleidžia.

Kiek jie bus naudingi, kol 
kas dar nežinia.

Hį W

< f': ’ , ..J.* M
Medžiotojų užeiga. (Nuo trauka J. Prespaliausko)

Prezidentas LBJ, skaus
mų ir nelaimių suspaustas, 
kalbėjo bendrame Kongreso 
posėdyje, rašo žymus žur
nalistas Walter Lippmann. 
Toliau jis ir klausia, kas 
tame kaltas, kad po tokio 
triumfališko rinkimų laimė
jimo (1964 m.) jis šiandien 
yra tokioje negarbingoje 
padėty e? Nieko kito tame 
kaltinti nedera — nei jokių 
priešų, nei nelaimingų įvy
kių, — o tik savo paties 
perkainuotus spren d i m u s 
apie Amerikos jėgas ir pa
saulinę padėtį.

Viena iš didži ausiu jo 
klaidų — tai plėtimas neį
manomo laimėti karo, kurio 
sugebi o išvengti du pir
mesni prezidentai.

Kitas jo klaidingas spren
dimas, kad galima kariauti 
ir kartu “patenkinti visus 
vietinius šalies reikalus”...

Pasauline plotme žiūrint, 
Amerikos prestižas žymiai 
nukenčia ir šiuo klausimu: 
Ar mūsų galingoji 200 mi
lijonų tauta nugalės primi
tyvią 16 milijonų tautą?

Šių klaidų šaknys buvo 
ir yra, sako Lippmannas, 
užsispyrime nepripažinti ki
tos šalies teisių ir troškimų 
savo ribose.

Jeigu mes rūpinamės savo 
šalies reikalais, tai lai azi
jiečiai turi teisę rūpintis 
Azijos reikalais.

Baigdamas, W. L. John- 
sonui jis primena ir 1968 
metus. Jeigu jis nedarys 
staigių pasisukimų ir ne
bandys išsipainioti iš tų ka
rinių pinklių, tai, be abejo
nės, prives prie respubliko
nų laimėjimo 1968 metais.

Mūsų prezidentas ir jo 
karinis štabas gana daž
nai kalbėdami vadina viet
namiečius agresoriais (už
puolikais). Reikia labai abe
joti, ar bent ką tuo pasaky
mu jie įtikina. Niekas dar- 
nėra nei matęs, nei girdė
jęs, kad vietnamiečiai bū
tų kada nors atvažiavę ir 
užpuolę mūsų šalies kran
tus. Tai ar dera mums, ai’l

galima juos vadinti 
likais?

Neper seniai Ohio
•ius Stephen Young Viet

name praleido keletą savai
čių. Jam sugrįžus, buvo 
tam tikro komiteto apklau
sinėtas. Tarp daugelio klau
simų, buvo klausimas, 
pa

seni

ar
;yrė, kieno yra vadovau

jami visi komunistiniai ka
riai? Jis nedvejodamas at
sakė, kad visas karinis šta
bas ir visa vadovybė yra 
Pietinio Vietnamo žmonių 
rankose, o šiauriečiai jiems 
tik padeda.

Pietiečiai, jėga sumobili
zuoti ir verčiami kariauti 
pri|eš savo brolius, kariauja 

kol amerikiečiai stovi jų 
užpakalyje. Tų nesant, jie 

visais ginklais ir amuni
ciją pereina į aną pusę. Juk 

’a jau niekam paslaptis, 
kad tokių perėjimų jau pri-

čių. Tai ko verti tokie 
sigvrimai, būk visi
čiai remia diktatoriaus Ky 
rez 
tai

imą? Tikrumoje būtų 
): jei amerikiečiai iš ten 

pasitrauktų, tai Ky su sa- 
štabu neišsilaikytų nė 

svalandžio.
vo 
pu

Nemažai mūsų prezidentą 
jaudina ir 1968 m. rinkimai. 
Jis mato ir žino, kaip smar- 

i respublikonai grupuo
jasi o jo prospektai diena 

iienos vis siaurėja. Jau 
1906 metų rinkimai paro- 

kad neužtenka būti de- 
kratu, nes gera dalis 
suotojų nesilaiko parti- 

rubežių. O 1968 me-

dė, 
m c 
ba 
nii 
tais bus dar blogiau, nes 
dicžiuma piliečių pirmiau 
negu balsuos už vieną ari 
kiqą. kandidatą, 
ko 
klausimais, 
pa

pažiūrės, 
dos jų pažiūros karo 

Tiems, *'kurie 
sirodys karo rėmėjais, 

teks skaudžiai nusivilti, nes 
irastų piliečių masės ne- 
sys jokių partinių rube- 
, o balsuos už taiką ger
učius ir mylinčius1 kandi-

pa 
Pi 
žiu 
bia 
dalus.

riaip bent numatoma, se
kant šių dienų įvykius.

J. žebrys

IŠ LAIŠKU
Gerbiama Redakcija!

Jūsų laikraštis Tarybų 
Lietuvoje yra labai mėgsta
mas. Kas tik turi galimy
bės, skaito jį ir perduoda 
kitiems. Todėl leiskite pa
sveikinti visus pažangiuo
sius lietuvius, gyvenančius 
svetur, ir palinkėti Naujų
jų metų proga daug laimės 
ir pasisekimo darbe ir as
meniniame gyvenime.

Tik labai gaila, kad mes, 
neturintieji giminių JAV, 
neturime galimybės nuola
tiniai skaityti Jūsų laikraš
tį ir tik retkarčiais papuo
la vienas kitas Jūsų laik
raščio numeris, kurį su di
deliu susidom ėjimu per
skaitome.

Gerbiama Redakcija! Aš, 
jau ketvirtus metus dirb
damas laiškanešio darbą, 
kiek galimybės leidžia, 
skaitau Jūsų laikraštį. Bet 
su pertraukomis ne visada 
pasiseka jį gauti, todėl krei
piuosi į Jus maloniai prašy
damas ir užklausdamas, ar 
negalėt u m ė t e užsakyti jį 
man, o aš iš savo pusės ne
likčiau skolingas, atsiųsčiau 
Jūsų laikračiui straipsnelių 
iš mūsų gyvenimo, nes dir
bu su žmonėmis, o, be to, ir

šia p daug ką yra parašyti , 
Jujns, nes ne visi žmonoj

pas Jus pažįsta mūs t|4 
gyfenimą ir neįsivaizduoja.
ir

kaip mes čia gyvename.
r'odėl labai prašau, jeigu 

tai įmanoma, išpildyti šį 
mano prašymą ir suteikti 
mu ms galimybės nuolati
niai bendradarbiauti. Aš
rašau “mums,” nes čia ir 
ne vien mano prašymas.

bendras mūsų pašto 
ryšių skyriaus

•'-i'

i

Ta 
vadinamo 
darbuotojų, kurių yra iš vi- 

14 žmonių, prašymas.
Su didele pagar 

Romualdas
Kalimas 10 

šių skyrius 
huania USSR

Ry 
Lit

Redakcijos prierašas
Ižabai gaila, bet “Laisvės” 

leidykla negalės patenkinti 
Kalino prašymo. Tokių 

prišymų turime daug, bet 
mi sų iždas neleidžia to pa

R.

yti. Laiškutį
, — gal atsiras koks 
’adarys mūsų

da
me
ge
jas ir panorės užsakyti 
ke 
rie

lo autoriui nors 
ms metams “Laisvę.



Antradienis, sausio (January) 31, 1967 LAISVĖ 3 pusi.

Dr. A. Petriką

Seniausias JAV miestas
Šiaurinės Floridos ryti- bazes. Kai Anglija neįsten- 

Wame krante yra seniau- gė nugalėti sukilusiųjų ame- 
,/sias JAV miestas Sent rikiečių, ji Floridą vėl ati- 

Ogustinas (šv. Augusti- davė ispanams. Tik 1821 m. 
nas), įkurtas ispanų 1565 ispanai galutinai perleido 
m.

Kaip įkurtas miestas
1565 fn. iš Ispanijos iš

plaukė dešimties ginkluotų 
karo laivų armada ir 1000 
karių, kuriuos siuntė kara
lius Pilypas II sunaikinti 
Floridos rytiniame krante 
įsikūrusią Prancūzijos “ere
tikų” hugenotų koloniją. 
Po dviejų mėnesių kelionės 
admirolo Menendezo vado
vaujama armada surado 
prancūzus prie Sen Džono 
upės žiočių. Tačiau ispanai, 
pamatę, kad prancūzai ge
rai įsitvirtinę ir turi nema
žai organizuotos kariuome
nės, pasitraukė į pietus ir 
saugiame uoste išlipo į 
krantą. Pasimeldę, jie apsi- 
Kasė, įsitvirtino ir laukė 

ĮPpranciizų puolimo. Iš tik
rųjų. po trijų dienų ties jų 
uostu pasirodė prancūzų 
laivai. Tačiau, anot ispanu, 
“dievas padarė stebuklą”: 
kilusi smarki audra prancū
zų laivus nuvarė tolvn į pie
tus ir paskandino. Žuvo ne
maža kareivių.

Pasinaudoję prancūzų ne
laime, ispanai puolė palik
tą apytuštę tvirtovę, kurio
je rado tik apie 150 senių, 
moterų bei vaiku. Dievo 
vardu visus iki vieno išžu
dė,' o tvirtovėje įkurdino 
savo stiprią įgulą.

Išsigelbėjusius iš skęstan
čių laivų, badaujančius \ ir | 

^pavargusius prancūzus, 
rįžtančius namo, dievobai- 
ingi ispanų konkvistado- 

/riai pasitiko ties intaku, ir 
kardais sukapojo. Paliko 
tik tuos, kurie pasisakė esą 
katalikai. Šių buvę keli šim
tai. Po skerdynių žudikai 

išklausė iškilmingų mišių, 
pasimeldė ir padėkojo die
vui, kad padėjo įtvirtinti 
Ispanijos karaliaus valdžią. 
Žudynių vieta ir upė ir da
bar vadinasi Matanzas, is
paniškai tai — skerdykla. 
Žudikų vado admirolo Ped
ro Menendezo vardu pava
dinta viena gražiausių Sent 
Ogustino gatvių. Kokia 
skaudi ironija!

Karai su anglais
<Ilgą laiką šią karinę bazrt 

■dažnokai užpuldavo ir api- 
*plėšdavo įvairūs jūrų pira

tai bei avantiūristai. XVI 
a. pabaigoje Ispanijos jūrų 
galia pradėjo silpnėti, o 
Anglijos, vajldant, Elžbietai

Anglijos 
eikas, pa-

Šie 
pa

ko-

Floridą amerikiečiams. 
Sent Ogustino tvirtovę

) vadino Fort Marionu.
Karo stovis

Nepakęsdami baltųjų
lonistų priespaudos bei per
sekiojimo, prieš juos sukilo 
Floridos seminolų genties 
indėnai. Įvyko du atskiri 
karai. Baltiesiems per ap
gavystę pavyko suimti in
dėnų vadus Oceolą ir Koa- 
kucj. Pirmasis buvo iki 
mirties įkalintas Fort Ma- 
riono tvirtovėje, o antrasis 
iš ten pabėgo ir dar penkis 
metus vadovavo sukilėliams. 
Antrojo karo metu (1835— 
42) Fort Mariono tvirtovė 
buvo centras, iš kurio ame
rikiečiai puldinėjo indėnus 
ir žiauriai juos žudė. Bet 
indėnai’ taikos sutarties su 
baltasiais kolonistais nepa
sirašė. Ir dabar dar tarp 
JAV vyriausybės ir semino
lų oficialiai karas nebaigtas, 
nors kovų ir nebevyksta, 
atsieit, yra paliaubos. Indė
nai, baltųjų gyventojų ap
supti, laikosi Ivergleidzo 
svampoje (netoli M i a m i o

miesto) ir. su atėjūnais oku
pantais nebendrauja. Jie 
gyvena iš smulkių amatų i 
(pina ragažes, kilimėlius, j 
daro įvairius suvenyrus ir j 
kt.), žūklės, prekiauja pa-i 
kelėse su turistais, dirba 
gidais ir pan. Važiuojant 
plentu, matyti jų. skurdūs* 
kaimeliai.

Egzotika turistams
Šiuo metu miestas turi 

apie 15,000 gyventojų, ver
čiasi smulkia vietinio pobū
džio pramone bei prekyba 
ir turizmu. Jo siauros, krei
vos gatvės, ispaniško sti
liaus namai, ištaigingi vieš
bučiai ir vėsios ąžuolais bei 
kedrais nusodintos alėjos 
vilioja turistus, ieškančius 
poilsio ir egzotikos. Kas
met apie pusę milijono to
kių smalsuolių aplanko šią 
vietą. Tvirtovė gerai pri
žiūrima, nes turistai už vi
sa moka.

Mieste palaipsniui griau
nami seni ir statomi moder
nūs, puošnūs pastatai. Čia 
iš seno įsigalėjusi rasinė 
diskriminacija. Negrai ko
voja už pilietines, ekonomi
nes bei kultūrines teises. 
Kartais dėl to gatvėse vyk
sta aštrių susikirtimų.

Opios JAV gyvenimo pro
blemos neaplenkia netgi šio ' 
seniausiojo miesto.

(Iš ‘‘Mokslas ir gyvenimas”)

v Poo), ro- 
” (1941), 

pluoštą apsakymų, auto- 
grafinę trilogiją “O buvo 
taip” (I d. 1960; II d. 1962;

Simonaitytė ir 
jos kūryba

I. Simonaitytė atėjo į lie- redaguotą į apysaką “Pava- 
tuvių literatūrą daugiau sarių audroj
kaip prieš 30 metų. Roma- maną “Be tėvo 
nas “Aukštųjų Šimonių li
kimas” (1935) buvo tas ste
buklingas raktas, kuris at
rakino tuomet dar beveik 
niekam nežinomai autorei 
duris į. mūsų prozos viršū
nes. Ir nuo tada beveik 
kiekvienas naujas jos kūri-

SKAI1TTOJŲ BALSAI

Ispanija netyli!
“Šalin represijas!” — su- 

tokiu šūkiu vyko Barse
lonos?’. studentų mitingas, 

i kuriame dalyvavo 1,300 
žmonių. Studentai pareika
lavo, kad Ispanijos frankis
tinė valdžia nustotų perse
kiojusi darbininkus’ ir stu-

“Orga n i n i a m (pagrindi
niam) valstybės įstatymui.” 
Šiuo įstatymu valdantieji 
sluoksniai mėgino sudaryti 
įspūdį, kad frankistinė Is
panija pav e r č i a m a kon
stitucine valstybe, kad “de
mokratizuojamas” režimas.

dentus, dalyvaujančius de-1 aktiškai gi buvo padaryti
mokratiniame judėjime.

Kaip žinoma, politinė pa
dėtis Ispanijoje pastaruoju 
metu ypač paaštrėjo. Ry
šium su žymiai pablogėju
sia šalies ekonomika suak
tyvėjo opozicijos veikla, su
stiprėjo darbo žmonių kova 
už geresnes gyvenimo są
lygas, už savo teises. Siek
damas išlaikyti savo dikta
tūrą ir užkirsti kelią galin
gam darbininkų, studentų ir 
pažangiosios inteligentijos 
judėjimui, Franko ne pir
mą kartą griebėsi represi
jų. Areštuojami profsąjun
gų darbuotojai, darbininkų 
judėjimo atstovai. Dauge
liui politinių kalinių, prisi
dengiant tuo, kad uždeda
mos nuobaudos už kalėjimo 
drausmės pažeidimą, pratę
siamas kalinimo laikas. 
Trūkstant kreditu ir rinku, 
uždarvta eilė masinu ga
mybos imonių. atleidžiami 

Madride, pa

piratas Fre
Či.ai karalienei ^laiminant, 
siautėjo Karibų juros salo
se. Jis apiplėšė ir ispaniš- darbininkai, 
ką tvirtovę.

Ispanai išlaikė Floridą1 sienio agentūros.
vyzdžiui. kain praneša už- 

(sienio agentūros. per pa
staruosius 4-5 mėnesius iš 
120 tūkstančiu metob’stn at
leista 10 tūkstanč;u žmo
nių.

Tačiau, nežiūrint didėian- 
Čių renresiiu, areštų, kra
tų ii’ teismu, isnanu darbo 
žmonių kova už savo tei
ses tampa vis platesnė ir 
organizuotesnė.

Didelis antifrankistinin 
jėgų laimėjimas 'buvo tai. 
kad Komunistų partija kar
tu su kitomis nelegaliomis 
partijomis vieningai boiko
tavo gruodžio mėnesi su
rengtą frankistini referen
dumą. kurio metu, panau
dojant demagoginės propa
gandos, bauginimo ir tie
sioginio smurto priemones,

apie 200 metų. 1646 m. jie 
^pradėjo statyti Sent Ogus- 

mieste “nepaimama” 
ttjjjjjrtove, kuria mūrijo 24 
E^Hfos ir pavadino Kastiljo 
l^^BSan Marko. Netolimose 
l^larose rado natūralios me- 
F džiagos, kuri tvirtovių sie

noms statyti pasirodė ge
resnė, negu betonas: ji ne
skilo, netrupėjo ir buvo la
bai patvari. Patrankos svie
dinys nuo jos atšokdavo, o 

' su didesne jėga iššautas — 
jlįsdavo lyg šratas i sūrį. 
Po Ilgų kovų visa Florida 

\ atiteko anglams, bet vėliau 
|j|Gbn vėl įsigalėjo ispanai. 
Wb62 m. anglai nukariavo 
mfubą, kurią išmainė su is

panais į Floridą. Revoliuci-
* nio karo metu (1776) ang

lai įkūrė Floridoje karines I buvo “pritarta” vadinamam

tik nežymūs išoriniai pakei
timai valdymo sistemoje. 
Kaip ir anksčiau, vieninte
le vieša politine organiza
cija liko “Nacionalinio ju
dėjimo” partija, o visos ki
tos partijos ir grupuotės 
uždraustos.

Tuoj po tragikomedijos 
su referendumu darbinin
kų klasė smogė pirmą smū
gį vyriausybei. Madrido 
metalistu profsąjunga, jun
gianti 150 tūkstančių žmo
nių, nutarė streikuoti tol, 
kol nebus nutraukti darbi
ninkų atleidimai ir nebus 
sugražinti i darbą atleistie
ji. Tai privertė vyriausy
bę pažadėti imtis priemonių 
padėčiai ištaisyti.

Demonstraciiomis, strei
kais prade i o Nauiu o s i u s 
metus ir dpšimtvs tūkstan-1 
čin kitu stambiu Madrido 12111 
bei Barselonos nra m o n ė s 
’ruoniu da^binmkn. veika-' 
landami padidinti darbo už
mokesti. nustoti atleidinėti 
darbininkus, naleisti areš-1 
Motu* darbininku aktvvis- 
tus. Tr čia strpikuoiantieii 
np sieke nprp-ale. Madrido 
nelieiia buvo priverstą pa
leisti šešis darbininku, de- 
nmnsf’rq c i i o s dalvvius. 
Parselenns 
nistra ei iai 
mmlaid as.

Isnanila

tūros gyvenime. Rašytoja 
turi savitą temą, savitą me
ninį žodį; jos kūriniai ne
sensta,. galį konkuruoti su 
pačiais naujausiais mūsų 
prozininkų darbais. I. Simo
naitytė rašė ir teberašo tai, 
kas ją jaudina, apie ką ji 
jaučia pareigą papasakoti 
žmonėms.

Buvusios Mažosios Lietu
vos arba vadinamo Klaipė
dos krašto XIII amžiaus 
pradžioje patekusios j vo
kiškų kolonizatorių rankas, 
žmonių gyvenimas, buitis, 
moralė, papročiai — I. Si
monaitytės kūrybinio dėme
sio objektas, apspręstas ra
šytojos biografijos, dvasi
nio vystymosi.

Vargingos dalios nuolat 
| blaškoma iš vietos į vietą, 
| susidurdama su įvairiau
siais socialiniais ir morali
niais tipais, T. Simonaitytė 
sukaupė turtingiausią kū
rybinių įspūdžiu bagažą, 
kurio užteko visiems jos 
kūriniams ir kuris domina 
skaitančiąją visuomene sa
vo naujumu, egzotika. T. Si
monaitytės kūrinių popu
liarumą visu pirma nulėmė 
jų meninis lygis. O juk ra
šytojai neteko baigti jokio, 
net pradinio, mokslo.

Jau pirmą romaną, kuris 
buvo visų pripažintas kaip 
nepaprastai meniškas, ori
ginalus. I. Simonaitytei bu
vo paskirta valstybinė pre
mija. Nemažesnio pripaži
nimo susilankė ir romanas 
epopėja “Vilius Karalius”, 
kurio pirmoji dalis parašy
ta 1939 metais, o antroji 
jau tarybiniu laikotarpiu 
(1956). Už šį romaną I. Si
monaitytei taip pat buvo 
suteikta respublikinė pre
mija. Tai meniškai bran
džiausias jos kūrinys. Pla
čiai kritikos ir visuomenės 
buvo aptarta satyrinė apy
saka “Pikčiurnienė” (1952). 
I. Simonaitytė dar parašė 
apysaką “Tu amžinai mane 
minėsi” (1933), vėliau per-

Savo kūryboje I. Simonai
tyte kritiškai ir negailes
tingai smerkia engusia ir 
žalojusia žmogų kapitalisti
nę praeiti. Bet tai ir kū
ryba, kupina dorųjų, svei
kųjų liaudies gyvenimo pra
du teigimo, šviesios poezijos 
bei dvasinės giedrumos, ti
kėjimo ateitimi. I. Simonai
tytė. nors ir neplačiai, bet 
ryškiai, įtikinamai pavaiz
davo pažangiųjų istorinių 
jėgų pergalę prieš reakcin
gąsias. pirmųjų moralinį 
grožį bei dvasinę stiprybę.

I. Simonaitytės kūrinių 
personažai įvairūs tiek sa
vo socialine kilme, padėtimi, 
tiek morale: nuo romantiš
kos. mylinčios savo gimtąjį 
kraštą, tačiau negailestin
gai socialinės nelygybės su
tryptos Urtės Šimonytės 
bei tauraus >Jokūbo Šimonio 
iki morališkai išsigimusio 
Viliaus Karaliaus, nužmo- 
gėjusios Bušės Pikčiurnie
nės. I. Simonaitytės kūri
nių veikiantieji asmenys, iš
skyrus tik griežtai neigia
mus, satyrinius tipus.— tai 
asmenybės su sudėtinga 
psichologija, nuolat besivy
stančios ir besikeičiančios. 
Rašvtoia vengia schemos, 
didaktikos, leidžia gyveni
mui tekėti tarsi savaime.

Rašytojos kūriniai trykš
ta gyvybe. Gvvas veiksmas, 
žodis, betarpiškas emocinis 
reagavimas i visa tai, kas 
kūrinyje vyksta, kuo jau
dinasi ir gyvena vaizduoja
mieji žmonės. I. Simonaity
tė nemoka būti objektyvia 
stebėtoja, bejausme fiksa- 
tore tikra to žodžio pras
me. Ji. viską praleidžia per 
savo asmenybę, suteikia la
bai savitą vaizdinį ir jaus
minį atspalvį. Sakoma, kad 
geras rašytojas verkia ir 
džiaugiasi sykiu su savo 
person a žais. I. Simonaity
tė — iš tokių. Jos nesens
tanti, visada veikianti min
tį, jausmą ir vaizduotę kū
ryba džiugina ir dar ilgai 
džiugins ieškančius mene 
tikro gyvenimo ir tiesos 
skaitytojus.

J. Žėkaitė, 
filologijos mokslų kandidatė

Kas link red. R. M. išsi
reiškimų ir pastebėjimų, 
kad “Laisvėje” ir žurnale 
“Šviesoje” esama kaip ko 
per daug, o kaip ko perma- 
žai, tai tiesa. Bet tai nėra 
tokis nepataisomas trūku
mas ir neišlyginamas per- 
daugis. Tik, anot R. M. rei
kia visiems stot veikmėn ir 
nurodyt, ko per daug ir ko 
per mažai, tai bus nesun
kus veiksmas išlygink O 
kas link išsireiškimų tokių, 
kad “L-je” esą didelių trū
kumų, tai reikia va ką pa
klausti: ar buvo, yra ir bus 
toks mokslinčius, kuris ga
lėtų visus pilnai pasotyt 
medžiaginiai ar sąjausmi- 
niai? Vienam duona gardi 
su sviestu, o kitam — su 
vandeniu ar druska.

Bet dabar bandykime iš- 
lygyt tuos nelygumus. Tą 
nelygumą sudaro įvairūs 
raštai ir rašinėliai. Reikia 
pažvelgti, kas yra knyga, 
žurnalas ir laikraštis. Jie 
visi yra skirtingi ir jie 
kiek turi savotišką ver
tę, tai privalo būt ir raš
tais kiekvienam pritaikyta 
ar taikoma. Atgyventi is
toriniai raštai tinka tik 
knygai, nes knyga yra isto
rijų sandėlys. Bėgamojo 
gyvenimo raštai priklauso 
žurnalui, nes žurnalas yra
žmogaus kasdieninio gyve
nimo rankvedys ir yra visa-
dos reikalingas ir visada 
galima kaip ką pasinaudot. 
O laikraštis,— tai kasdie
nos vėjo takas, kuriam tik 
tokie raštai tinka: redak
torių požiūriai, redakcijų
apžvalgos, polemikos, dis
kusijos, kritikos, praneši
mai, kas dieninė s žinios, 
įvairūs nuotikiai. draugijų 
ir organizacijų veikimai j ir 
t.t.- O mes “Laisvės” laik
raštyje jų mažai tegauna
me.

Šių metų pirmame nume
ry randame labai idomu do
kumentą: Marija Vasiliaus
kaitė, Dr. Harry F. Ward. 
Bet tie rašiniai priklauso 
istorijų sandėliui. Laiškai, 
sveikinimai ir minėjimai, 
kuriuos galima išreikšti su 
penkiasdešimt eilučių, nu
tęsiami šimtais. Daug tu
ristinių rašinių. Taipgi apie 
vietinius parengimus, kam- 
gi tose vadinamos kores
pondencijose taip visus 
menkniekius talpinama? 
Jau nebe tie laikai, kada bu
vo labai žingeidu apie ba
liuose muštynes, gaspadines

la navimas. Daug kas taip 
učiasi. Bet man visai ki- 
ip jaučiasi, kad “L-vės” 
daktoriai ir darbininkai 
nkiai dirba, nes spaudos 

darbas nėra taip malonus, 
kaip kas mano.

Būtų labai naudinga mū
ši! spaudai, jei būt galima 
gaut daugiau žinių apie 
L etuvos kolūkių ir tarybi
nių ūkių padėtį arba apie 
miestų ir miestelių išdirbys- 
tęs

re

ir t.t. Skaitytojai žin-

Iš laiškų
Didžiai gerbiamas!

1906-1908 metais mano 
sesuo, Nechamė Moušovič, 
gyveno Brukline.

1920-1922 metais ji su sa
vo vyru, Jakovu Malcma- 
nu, išvyko iš Bruklino į De
troitą. Sesers vyras, Jako
vas Malcmanas, dirbo siu
vimo lygintoju.

Maždaug 1922 metais ma
no sesuo, Nechamė Malc- 
man, pagimdė dukrą, Šlovę 
Malcman. 1924-1925 (tik
rai neatsimenu) metais pas 
Nechamę gimė sūnus Aron 
Malcman.

Kas iš šių mano nurody-
tų giminių dar išliko gyvi— 
nežinau. O sužinoti labai
norėčiau, nes visa mano šei
ma žuvo gete...

Man jau šešiasdešimts 
metų. Aš esu vieniša. Gy
venimo pabaigoje norėčiau 
rasti nors sesers vaikus.

1965 metais aš kreičiausi 
i Niujorko žydų laikraščio 
“Morgen fraihait” redak
torių, kad redakcija padė
kų man surasti sesers Ne- 
įhamės šeimą. Deja, jokio 
atsakymo negaunu.

Tarybų Lietuvos dvide
šimtmečio jubiliejaus metu 
(1965) Vilniuje viešėjo Det
roito advokatė draugė Ma- 
sytė. Draugų patarimu, aš 
prašiau drg. Masytės padė
ti surasti sesers šeimą. Ji 
man žadėjo parašyti apie 
tai, bet iki šiol jokio atsa
kymo negavau.

Kreiptis į Jus man padė
jo draugas Valbasys, kuris 
atidžiai ir jautriai mane 
išklausė ir pats pasiūlė savo 
tarpininkavimą šiuo klausi
mu. Todėl ir išdrįsau rašy
ti Jums šį laišką.

či

O'nmvkhl ndmi-
teko padaryti

n of vi i !
T. Baranauskienė

KOTĄ PASLYDO— 
ATGAVO KALBĄ

Iš Maskvos praneša, kad 
Antro! o nasaulinio karo 
metu. 1944 m., Ivanas Krav- 
covas b u v o pritrenktas ir 
po to nustojo kalbėies.

Dabar jis, betaisydamas 
nąmo stogą, paslydo, nukri
to, ir tuo būdu atgavo kal
bą.
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Atsakinėja Elektrėnų vid. mokyklos dešimtokė chemijos bū
relio pirmininkė D. Dėlytė. (Nuotrauka M. Baranausko)

e oi ode o ooio

ir jų burdingierius. O da
bar nesvarbu, kas tame pa
rengime buvo ant stalo — 
dešros, kugelis ar kas ki
tas. Tie, kurie rengia ir da- 
Ivvauia, žino kaip ten bu
vo, jiems tokie aprašymai 
nereikalino’i. O tie. kurie 
nebuvo, tai ir neskaito apie 
tokius menkniekius.

Su draugiš kais linkėji
mais,

Leja Aleksandraičiūte
Vilnius, 1967 m. sausio 18 d

Mano adresas:
Vilnius
K. Požėlos g.
Nr. 40/12, bt. 65
Lithuania, USSR
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čia darau pastabas dėl 
laikraščio gerinimo, kuris 
visados randasi redakcijos, 
redaktoriaus ir administra
torių gabume. “L.” redak
cija turi vietos nilnai spaus
dint žinių ir įvairiu rašiniu, 
bet tie rašiniai neauga pie
voje ir nesninga iš debesų, 
iuos kas nors privalo para- 
švt. O kad kas rašvtu. rei
kia rašvtoiu. rašytojams 
veikia atlvgyt. nes rašyto
jas ir valgyt reikalauja. O 
laikraščio administracija 
nenajeaia ta padaryti. To
dėl redaktoriai talnina, ką 
sugriebia. Bet tiems pa
staba darau, kurie sako, 
kad laikraštyje tik minėji
mai, laiškai, kelionės, re
daktorių su savo draugais 
pasidemonstravimas ir rėk-

Kodėl Jonvabaliai 
Šviečia?

Beveik visi vakarais par
kuose būsime matę skrajo
jančius vabaliukus jonvaba- 
1 us (fireflies), kurie mels
vai šviečia.

Amerikoje ju vra kelios 
ūšys. Mokslininkai tvirti- 
ta. kad jonvabaliai šviečia 

dviemis tikslais: pirma, su
prasti sau skirtingos lyties 
abaliuką, o antra, tai nu- 
augvti paukščius, kurie 
kraido ir gaudo vabaliu

kus. Mat, daugumoje pauk
ščiai bijosi šviesos.

Jonvabaliai išleidžia tam 
tikro šyvo, kuris susimai
šęs su oru sudaro švesą.

i
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' L. Mykolaitis

Dzūkas Motiej us G rąužys
• Mažoji lietuviškoji tary
binė enciklopedija apie Mo
tiejų Graužį mini šitaip: Jis 
gimė 1897 m. Vieciūnuose 
(dabar Varėnos rajonas). 
Žuvo 1917 m. sausio 1 d. 
J o h a n s o n e prie Rygos. 
Graužys — revoliucinio ju
dėjimo Rusijoje dalyvis. 
Kilęs iš valstiečių. 1915 m. 
pašauktas j kariu o m e n ę , 
tarnavo 14 Sibiro šaulių di
vizijos 55 pulke. Dalyvavo 
revoliuciniame kareivių ju
dėjime; taigi dalyvavo ir 
1916 m. gruodžio 22 d. sa
vo pulko sukilime prieš ka
ro teismą ir prieš caro val
džią. Skaitykite L. Myko
laičio straipsnį apie tai, 
kaip ten tuomet, prieš 50 
metu atsitiko.—Red. %

Šiaurės frontas 1916 me
tais buvo maždaug 340 ki
lometrų ilgio — nuo Rygos 
įlankos iki Naručio ežero. 
Tai siųlarė tik penktadalį 
viso rusų-vokiečių fronto, 
nusitęsusio iki pat Duno
jaus žiočių. Tačiau šio fron
to kareiviams teko didžiau
sia kančių dalis. Sąjungi
ninkai (Prancūzija, Anglija 
ir JAV) reikalavo, kad už 
ginklų ir maisto siuntas, už 
pažadus tĘJiau remti carinė

Rusija mokėtų savo karei
vių krauju. Ir Šiaurės fron
to " kareiviai kovo mėnesį 
atakavo vokiečius tam, 
kad tie atitrauktų savo jė
gas iš Pietų—nuo Verdeno. 
Mat, ten sąjungininkams 
grėsė pralai m ė j i m a s... 
Birželyje vėl vyko mūšiai, 
kad sąjungininkams būtų 
lengviau pulti ties Somos 
upe. Šiose kautynėse žuvo, 
buvo sužeišta arba dingo be 
žinios 100.000 Rusijos kar
eivių — ir tik per ketu
ris kvadratinius kilometrus 
buvo pasistūmėta į priekį.

O gruodyje vėl turėjo pra
sidėti mūšiai, kad sąjungi
ninkų kariuomenė galėtų 
pasilsėti ir ramiai pasiruoš
ti 1917-ųjų metų operaci
joms.

Kareivius ragino aukotis 
už dievą ir cara. O caro ir 
dievo para n k i n i a i vogė, 
plėšė, spekuliavo. Net aukš
tas caro valdininkas, pabu
vojęs fronte, rašė savo die
noraštyje:

“Batarėjoje smarkiai va
giama. Batarėjos vadas 
pardavė 200 pūdų avižų, 
kuriomis reikėjo šerti ark
lius. Arkliai dabar nusil
pę ... Kareivių maistas blo
gas. Trūksta duonos. Kuo-

pries carą
pos badauja. Daugelis ne
turi batų. Kojas vynioja 
rankšluosčiais./. Mūšių 
metu, kai prasiveržė vokie
čiai, į dešinįjį sparną su
stiprinimui atsiuntė 14,000 
kareivių be šautuvų...”

Fronte vogė karininkai, o 
užnugaryje — pirkliai, pra
monininkai ir caro minist
rai. Apkasuose badavo ka
reiviai, o užnugaryje — jų 
tėvai, žmonos ir vaikai. Ir 
kareivių laiškuose ima 
skambėti vis rūstesnės min-

pagalbos 
Žinok, ir 
drožti, ir 
abejingai 

o j a m o s

“Fronte kovojame, o už
nugaryje vietoj 
plėšia ir vagia... 
mes ne iš medžio 
mes negalėsime 
žiūrėti, kaip niok 
mūsų šeimos.

Netoli Šiaurės fronto bu
vo Petrogradas—caro gūž
ta, Bet netoli buvo ir Pet
rogradas—revoliuciniai nu
siteikusiu darbininku mies- 
tas, busimasis Spalio vėliav
nešys. Fronto linija ėjo 
per tokius revoliucinio ju
dėjimo centrus, kaip Ryga

žandarų užtvaras į karinius 
dalinius skverbiasi tiesa.

Daugumą kareivių suda
rė nuo arklo atplėšti, silp-
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J. Petronis

BIZNIS —OKE1!
(Pabaiga) 

ryja jo turtą. Miliušis priėjo prie jo ir 
klausiamai žvilgtelėjo į akis.

—Buvo apdraustas, — sušnypštė Ba
naitis.—Tegu sau pleška.

—O tu žinai, kas tave pakūrė?
Banaitis linktelėjo galvą ir nusiviepė: 

—Ir aš mačiau, ikaip jis šlaistės po Lep- 
šiškius.

Po to jis pasišaukė sūnų, kažką jam 
pašnabždėjo. Šis patapšnojo ranka per 
kišenę, kurioje pūpsojo parabelis, ir nuė
jo kinkyti arklio.

Paryčiais Liubartų policija, Banaičiu- 
ko lydima, ėmė trankyti Kancės duris. 
Užsimiegojęs žmogelis negreit suprat\ 
kas tai per svečiai, ko jie nori.

Iškrėtė Kancės kišenes ir rado jose 
degtukų. Rūkai? Ne. Tad kokiam vel
niui juos barškini kišenėje, a? 
varė Kancę ir prie gaisravietės. Tarp 
daugelio pėdų, kurios buvo ten 
džioręs, keletas taip tiko Kancės 
pėms, jog galima buvo tik stebėtis.

Ir teko Kancei atsistoti prieš žaliai 
dengtą teisėjo stalą.

Padegėjas!
Advokato žmogelis pasisamdyti netu

rėjo iš ko, liudininkų^ galima sakyti, taip 
pat neturėjo. Tad nieko kito jam ne
liko, kaip šauktis liudininkais dievą ir 
visus šventuosius. Kancė priesaikavo, 
mušėsi kumščiais į krūtinę, teisindama
sis, jog ne jis padegęs tą prakeiktą klo
jimą, jog jis prie jo nė iš tolo nebuvo 
priėjęs, jog jis tą vakarą tik Andri- 
jauskynės kumetynan tebuvo nuėjęs. 
Žmonės Kance tikėjo (ne jam toks dar
bas padaryti!), tik teisėjas netikėjo, 
nors tu jam galvą suk. Per varžytynes 
Banaičiui grasinai? Grasinai. Po Lep- 
šiškius tą vakarą vaikščiojai?: Vaikš
čiojai. Pypkės nerūkai?, Nerūkai. O 
kišenėje degtukus tą vakarą turėjai? 
Turėjai. Tavo klumpių pėdsakai prie 
klojimo buvo? Buvo. Ir dar priesai- 
kauji dievu, mušiesi į krūtinę! Viskas 
aišku. Visi argumentai prieš tave. Pa-

Banaitis pašoko it gyvatės įgeltas:
—Girdit, žmonės, ką jis man sako— 

atsirūgs, nepraeis. Grasina, biaurybė!
—Girdim, kaip negirdėsim,—paliudijo 

Miliušis su Sidabravičium.
—Ir daryk tu, žmogau, gera, — guodė

si susigraudinęs Banaitis.—Aš jam, uba
gui, nespraudžiau per g v o 11 ą tų dviejų 
šimtų. Kruvinom ašarom išverkė, išpra
šė. O dabar, matykit, ką žada.

Tuo mūsų istorija apie Banaitį ir Kancę 
būtų baigusis, jeigu vieną rudenio vaka
rą raudona gaisro pašvaistė nebūtų iš
vertusi Lepšiškių iš lovos. Miliušis, vie
nuos baltiniuos užbėgęs ant kalnelio, 
kur skeryčiojosi jo malūnas, iš karto pa
matė, ką ištiko nelaimė: degė Banaičio 
klojimas. Greitomis įšokęs į kelnes, jis, 
kiek įkabindamas, pasileido tiesiausiu 
keliu gaisro link ir vos nepartrenkė čia 
pat po kojomis pasipainiojusio žmogaus. 
Po velnių, nagi Kancė pustekinis iš kai
mo skuba! Miliušis dar kartą nusikeikė, 
palėkėjo dar kelis žingsnius ir staiga, 
nušviestas netikėtos minties, sustojo. 
“Tai jis pasodino Banaičiui raudoną gai
dį ant klojimo! Kaip dievą myliu, jis!”

Tais metais ruduo buvo labai sausas. 
Tad Banaičio klojimas su visais šiaudais 
ir pelais bematant sudegė iki akmenų. 
Vienas kitas iš atbėgusių dar griebėsi 
gesinti siautėjančią ugnį, tačiau gesinti 
nebuvo kuo: netoliese esančioje linmar
koje telkšojo vos keletas kibirų mauro.

Banaitis didvyriškai laikėsi klojimui 
liepsnojant, abejingai žiūrėjo, kaip ugnis

N tįsi-

išmin- 
klum-

Lietuviška keramika

nai politikoje susigaudą 
valstiečiai. Caro generolai 
buvo įsitikinę, kad “ši gal
vijų kaimenė” jiems visada 
bus paklusni. O kad karei
viai mylėtų dievą ir carą, 
nuo 1915 metų vidurio bu
vo leista juos plakti rykš
tėmis. Štai kas rašoma vie 
name tų metų dokumentų:

“...Pulke fizinės baus
mės taikomos sistemingai. 
Už neatvykimą į užsiėmi
mą trys kareiviai iš 3-ios 
kuoops buvo plakami rim
bu. Tos paęios kuopos ka
reivis gavo 25 rykštes už 
savavališką pasišalinimą iš 
teritorijos..!. Kuopos va
das smogė kumščiu karei
viui už tai, kad nesugebėjo 
atsakyti į klausimą...”

Tačiau nuolatinis pavojus 
beprasmiškai žūti ir na
muose likusių artimųjų kan
čios buvo baisesnės už rykš
tes. Kareivių kantrybė iš-į 
seko, o bolševikų žodžiai 
jiems atvėrė akis. Dar gruo
džio pradžio; e Šiaurės fron-. 
to pulkuose pasirodė pačių 
kareivių 
mai:

C(

o (January) 31, 1967,Antradienis, saus

•auka M. Ogajaus)uHiiivklos konstruktoriai dirba. (Nuoti

i

•vra aukščiau:kymas, 
ras važiuoja prieky, o vo
kietis šalia jo.

Tai buvo užuomina apie 
Nikolajaus II žmoną carie- 
nę Alisą, Vilhelmo II gimi
naitę. Išsigandęs genero
las padėkojo kareiviams už 
atvirumą ir pažadėjo, kad 

1 nuo šiol pulkui bus pave
dami tik užnugario darbai.

Be 17-ojo pulko atsisakė 
eitų į musį ir bo-ojo biOiro 

rašyti atsišauki- šaunų pulko lo-oji kuopa.
i 1’aciau Kitų dalinių Karei- 
) viai nesiryžo atvirai pasi
priešinti Karininkams. Li-Draugai, užteks kariau

ti, šalin kruviną karą, im-! susieji pulkai pakilo į ata- 
kite ginklus) eikite mušti ir niusio lauke vėl pa
pirktus ir visą kraugerišką subartojo tragedija. Karei- 
carinių plėšikų gaują!. Ša- Vlaį negalėjo naudotis gra- 
lin karą, šalin kruvinąją natomis; Kapsulės buvo ne- 
vyriausybę, tegyvuoja tai- tinkamos. Dažnai sugesda- 

x vo šautuvai, nes šovinių 
ruošė n a u j o kalibras buvo nevienodas.

Jie nutarė | Sunkiajai artilerijai vadai
Generolai 

puolimo planą, 
vokiečių pozicijas atakuoti nurodė netinkamas pozici-j
per kalėdas. Mat, buvo su- ? jas, ir ji negalėjo apsaudy- 
sidariusi ly^ ir tradicija,; ti priešo įtvi r t i n i m ų... 
kad per šventes kautynės | Šturmuojantys daliniai per 
aprimsta, —į todėl smūgis ’ keletą dienų neteko trečda- 
bus netikėtas ir triuškinan- į lio, o kai kurios kuopos — 
tis. v Į ataką turėjo eiti 12-Į ir pusės savo kareivių, 
osios armijos latvių ir Sibi
ro šaulių pulkai, kurie pa
sižymėjo kovingumu ir ku
rių labai bijojo vokiečiai.
Tačiau mūšiui ruošėsi ir 

kareiviai. 17-ojo Sibiro šau
lių pulko vadas gavo ano
niminį laišką, kuriame bu
vo rašoma, 
5‘neis į puolimą, nes nenori 
veltui lieti kraują už par- 
sidavėlišką vyresnybę.” O 
kai kautyinių išvakarėse,

kad kareiviai

Gruodžio 25-osios rytąį 
atsisakė tęsti beviltingą mū
šį dar dvi 55-ojo pulko kuo
pos. Tačiau jos buvo vėl 
vieniša sukilėlių salelė, nes 
tuo metu 17-ojo pulko ka
reivius jau suiminėjo ir 
tardė. Mat, jie patikėjo 
generolo pažadu, kad bus 
panaudojami tik užnugario 
darbams, ir sutiko atiduoti 
ginklus— kam gi užnuga-

i kautyinių išvakarėse, ryje šautuvai? O su be- 
uodžio 22[ąją, Šio pulko ■ ginkliais generolas kalbėjo

1-ajame batąlione buvo iš
dalinti balti chalatai, kare- 
viai demonstratyviai juos 
sumetė į krūvą. Bataliono 
vadas įsakė visiems išsiri
kiuoti be ginklų, — karei
viai išsirikiavo ginkluoti,. 
Atvykęs pulko vadas puolė 
vieną kareivį mušti, — visi 
atstatė durtuvus. Kitą die
ną kareivius vėl išrikiavo, 
iy jau korpuso vadas ėmė 
kiekvieną klausti, kodėl at
sisakęs eiti į mūšį. Ir ge
nerolą labiausiai išgąsdino 
tai, kad kareiviai nepabūgo 
jo rūsčios išvaizdos ir gra
sinimų, jo žvilgančių antpe
čių ir skambančių apdova
nojimo ženklų... Prieš jį sto
vėjo ne lužgmti kareivėliai- 
valstieteliai. Kareiviai drą
siai ir aiškiai dėstė savo pa
sipiktinimą carine santvar
ka, nebijodami, kad jų žo
džiai užrašomi:

—Mus visur plėšia, na
muose šeimos badauja, iš 
vargšų paskutinį atima, o 
turtingiesiems viskas lie
ka... Ęodėl iki šiol užnu
garyje šėdi žandarai, poli
cininkai ir kitokie niekšai, 
—kentėti nebėra jėgų... 
Ėjom, aukojomės, bet da
bar matom išdavystę...

Generolas, norėdamas įsi
teikti, nusistebėjo: nejaugi 
tai jis. senas kareivis, laiko-

Ir reikalai buvo sutvarkyti taip, kaip 
reikalauja šventoji teisybė: Kancę teis
mas patupdė dvejiems metams už grotų, 
o Banaičiui draudimo draugija “Lietu
va” už sudegintą klojimą išmokėjo tūks
tantį litų.

Kancė, žengdamas į kalėjimą, per aša
ras nebematė savo vaikų, o Banaitis sū
nui į Ameriką parašė: “Mano biznis 
eina gerai, tiesiog okei, kaip pats mėgs- mas išdaviku! 
ti sakyti.” 1 —Ne,—nuskambėjo atsa

■ jau kitaip. 24 kareivius — 
tuos, kurie maišto dieną 
drąsiausiai kalbėjo, tuos, 
kurie reiškė nepasitenkini
mą caro valdžia — jis įsakė 
perduoti karo lauko teis
mui. Visi 24 teisiemieji bu
vo sušaudyti.

Apgaule nuginklavo ir su
kilusias 55-ojo pulko kuo
pas. Kareiviai buvo pavie
niui kviečiami pasikalbėti 
pas divizijos vadą, ir prieš
kambaryje jie ture d a v o 
palikti šautuvus. O išėję jų 
neberasdavo. Trylika ka
reivių buvo iškart sušaudy
ta, be teismo, o 61 perduo
tas karo lauko teismui. 
Tardydami karininkai labai 
norėjo įrodyti, kad eiti Į 
mūšį atsisakė vien bailiai,: 
apsileidę ir nedrausmingi 
kareiviai. Tačiau faktai ro
dė kita.

Partijos istorijos institu
to prie Lietuvos KP CK 
archyve saugoma karo lau
ko teismo nuosprendžio ko
pija. Iš trisdešimt septynių 
kareivių, pasmerktų sušau
dyti, du anksčiau už narsu
mą buvo apdovanoti Geor
gijaus kryžiais, o keturi — 
Georgijaus medaliais. Už 
gerą tarnybą dešimčiai jų 
buvo suteikti puskarininkių 
bei grandinių laipsniai. 
Prieš caro valdžią sukilo 
geriausi, 
gy venę4^^^*4 
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jų tarpe — rusai, ukrainie
čiai, baltarusiai, estai; Ir 
lietuvis — Motiejus Grau- 
žys. Nėra išlikusių doku
mentų, iš kurių sužinotu
me, ką jis Asmeniškai nu
veikė, ką kalbėjo maišto 
dienomis ir per tardymą. 
Tačiau viena aišku — jis 
buvo pirmose sukilusių 
prieš caro valdžią, pasakiu
sių imperialistiniam karui 
griežtą “Ne!,” kareivių ei
lėse.

Sušaudytuosius užkasė 
klampiame užkampyje. Ta
čiau kiekvieną naktį neži
nomos rankos ant didvy-

kai įsiutę karininkai nepa
statė sargybos. Kareivių 
širdys buvo nepavaldžios 
generolams, ir po dviejų 
mėnesių 17-ajame Sibiro 
šaulių pulke vėl įvyko su
kilimas.

Su raudonomis vėliavomis 
prie sušaudytųjų kapo atėjo 
17-asis ir 55-asis Sibiro 
šaulių pulkai. Ginklo drau
gai su pagarba žuvusiuo
sius pavadino 1916-ųjų me
tų dekabristais. Kaip pra
ėjusio šimtmečio dekabris
tai, taip ir jie buvo pirmuo
ju tylą perplėšiančiu žaibu 
prieš audrą. Savo pavyz
džiu jie kareiviams parodė

L. Mykolaitis

Brockton, Mass.
Peter Beržinis, Jr., 

metų, gavo širdies ataką ir 
mirė sausio 20 d. Penob
scot, Me. Ten jau buvo 
gerai įsitaisęs gyventi. Lai
kė Nursing Home.

Buvo pašarvotas V. Ya- 
kavonių šermeninėje. Buvo 
labai daug gražių gėlių.

Palaidotas Blue Hill ce
metery, kur jau seniai ilsi
si jo tėvas.

Peter Beržinis paliko nu
liūdime savo mylimą žmo
ną, Anna, du sūnus, duk
terį, ir savo mylimą mo
tiną Sophie Beržinis, du 
brolius ir seserį ir kitas gi
mines.

George Shimaitis
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Stamford, Conn.
Mire Algirdas Sabalys
Sausio 21 d. mirė Algir

das Sabalys, 53 metų am-i 
žiaus, gyvenęs 13 Coit St., i 
New London, Conn. Mirė 
savo namuose mažai sirgęs. 
Buvo religiniai palaidotas 
sausio 25 d.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje 1913 m. liepos 1 d. 
Lietuvoje liko jo brolis Vy
tautas Sabalys ir sesuo 
Faustina Gasiūnienė.

Pirmiau jis gyveno Stam- 
forde, prieš 10 metų per
sikėlė New Londonan. 
Stamforde dirbo prie meta
lo darbo Luders.Boat Co.,

1*0 H • ’

Chicago, III
ausio 22 d. įvyko Lietu- 
Tautinių (laisvų) kapi- 
sklypų savininkų susi

einąs. Prieš šį susirin-

viu
niu
rin
kimą reakcininkai buvo pa-
sin
nei
nai

oję ir smarkiai dirbo 
srinkti dviejų * tarybos 
■iu — Gusto Rimkaus ir 
•olio Aleksiūno, kurie 
pšinasi reakcinei polity > 
. Aleksiūnas jiems ne-. 
inka,kad sugrįžęs iš Lie- 
os nekalba kaip jie no- 

—nesmerkia Lietuvos.
Jie dirbo iškaitę. Raši- 
3 laiškus, baugino savi- 

aldyti šią organizaciją, 
irinkime nesilaikė tai- 
lių, dėjo pastangas, kad 

tiedu nariai nebūtų išrink-

pri 
kai

tu v 
ri

nėj
ninkus “komunistų užmoju
ap\

ti.
riskas tačiau nuėjo nie-

Rimkus ir Aleksiūnas iš
rinkti dauguma balsų . Tai 
skaudus smūgis reakcinin
kams.

Reikia pastebėti, kad ta- 
b o j e atsiranda ir dan

ių jiems priešingų, kai): 
i slaptas balsavimas. % 
įžangos priešai nori au-r 
.i šios įstaigos pinigus 

rėmimui aršios prieš Tary- 
Lietuvą politikos. Prie

ki tam neleidžia, dėl to 
eta juos išstumti iš tary- 
. Bet ir vėl schema ne- 
yko.

gia 
ein

bu
šin,
noi
bos
pa\

ąvarbu ne vien tas, kad
du

akc 
sm 
su d

geri žmonės išrinkti ta- 
on, bet ir tas, kad re- 
inė politika gavo skaudų 
igį tos organizacijos vi- 
tiniame susirinkime.

Narys

Ba

vos

Roslindale, Mass
Sausio 18 mirė Tafile^i 

tushis, 72 m., po tėvais 
•aniūtė. Paėjo iš Lietu- 

nuo Rokiškio, Giralos
mo. Buvo • pašarvota

Higgins koplyčioj, 4236 Wa
shington St. Palaidota lais- 

sausio 21 Forest Hillsvai 
kapinėse.

Paliko liūdintį savo vyrą 
i Walter}, dukterį Olgą, žen- 
' tą Solton, du anūkus, pus- 
, seserę Nelę Grigą liūnas 

ir duI Watertown, Mas
I brolvaikius RochĮeste\N. Y 

<Įrą gamta skandžiai 
Įaudė. Sirg( 
paskutinius 5 
ėjo iš lovos pasikelti. I? 
ė garbė jos vyrui ir duk- 
, kad ją taip gražiai už- 
<ė savo namuose.

Atsisveikinimo kalbą kop- 
ioj ir ant kapų pasakė 
Rainard.

Palydovai buvo pakviesti 
j i stubą ir pavaišinti ska- 
ais valgiais.
Te būna tau lengva šio 
ies žemelė! Užuojau 
vyrui Walteriui, dukr 

giminėms ir dra
< - . . .. J ,> ^B^inard

1 ski 
O 
ga! 
del

lai

lyč

jos 
OUai, 
va
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A. Belovas

Operacija "Vunderland"
fc*30) Operacija “Vunderland”
p 1942 metais, kai hitlerinė armija jau 
giliai buvo įsibrovusi į Tarybų Sąjun
gą, visose jūrose — Juodojoje ir Balti
jos, Barenco ir Baltojoje — išsivystė

keturių minininkų ir penkių bombonešių 
lydimas, išplaukė iš Narviko ir pasuko 
Naujosios Žemės link. Oras buvo blogas, 
snigo. Kita dieną palydovai grįžo atgal, 
ir kreiseris toliau plaukė vienas, k u o

įnirtingi mūšiai dėl jūros kelių.
Tik užpoliarės trasoje niekas nepa

sikeitė. Navigacija čia prasidėjo nema
tytu laiku. Kaip ir taikos metais, led
laužių vedami, plaukiojo laivai. Laivų 

•T vilkstinių, plaukiančių iš rytų į vakarus 
ir iš vakarų į rytus, Vilkickio sąsiau
ryje (tarp Taimiro pusiasalio ir Šiaurės 
Žemės salos) buvo laukiama apie rug- 

« piūčio vidurį. .Šiaurės jūrų kelias tapo 
svarbiausiąja magistrale, jungiančia 
su užpoliarės ir Tolimųjų Rytų versla- 
monėmis.

Hitleriniame šiaurės laivyne, kuris ba
zavosi Narvike, kilo sumanymas sunai- 

> kinti tarybinių transporto laivų vilksti
nes ir jų ledlaužius, sugriauti Amder- 
mos ir Diksono uostus, suardyti laivi
ninkystę visame Šiaurės jūrų kelyje. 

: ( Mintis staigiu smūgiu sudaužyti tary- 
jlnės Arktikos komunikacijas hitleri- 

JMpiinkus labai viliojo, tačiau jie kartu 
'^baiminosi, kad tai gali ir nepasisekti, 

'J? nes apie poliarines jūras nedaug ką te
žinojo.

Ir vis dėlto vokiečiai ryžosi tokiai ope
racijai. Ruošdami jos planą, hitlerinin
kai suskato rinkti duomenis apie Kars- 
ko jūrą ir jos uostus: kvotė belaisvius, 
tyrinėjo fotodokumentus, kuriuos 1931 
m. parvežė fotogrametristai iš Arktikos, 
kai ten skraidė vokiečių dirižablis “Gra
fas Cepelinas,” studijavo vokiečių laivų, 
kurie buvo lankęsi šiaurinėse .Tarybų 

* Sąjungos jūrose, medžiagą. Nuo 1942 m. 
pavasario jie pradėjo sekti radijo prane
šimus, kuriais buvo keičiamasi su Dik- 
sonu. Tačiau reikiamų duomenų iš tų 
pranešimų vokiečiams iššifruoti nepa
vyko.

stropiausiai vengdamas išsiduoti tary
biniams laivams.

Rugpjūčio 18 d. pavakary Naujosios 
Žemės šiauriausio iškyšulio rajone krei
seris susitiko su povandeniniu laivu, ku
ris jam pranešė apie ledynų padėtį 
Karsko jūroje. Nieko gero Mendsen- 
Bolkenas neišgirdo: tiesų kelią į Vilkic
kio sąsiaurį buvo užtverę ledai. Tada 
“Admirolas Šeras” pasuko į rytus ir, 
braudamasis pro ledus, nuplaukė arčiau 
Taimiro krantų. Kreiserio lėktuvas be 
atvangos žvalgė ledynus, nurodydamas, 
kur geriausia praplaukti.

Prie vakarinio Taimiro kranto lėktu
vas pastebėjo laivų vilkstinę, kurią ve
dė linijinis ledlaužis “Krasinas.” Vilks
tinė lėktuvo nepastebėjo ir ramiai tęsė 
kelionę pirmykščiu kursu. Iš anksto 
gardžiuodamasis 1 engva pergale, “Ad
mirolas Šeras” ruošėsi atakai. Bet šiuo 
momentu aikštingas Arktikos oras pasi
rodė esąs tų pusėje, kurie geriau jį pa
žinojo ir geriau jam buvo pasiruošę. 
Nelauktai tirštas rūkas sulaikė kreiserio 
manevravimą, o laivų vilkstinė tuo tar
pu pasislinko toliau ir dingo Nordenšel- 
do salyne. Kai rūkas išsisklaidė, hitle
rininkai, nė lėktuvui žvalgau t, nebe
įstengė surasti grobio. Tada jie pasu
ko Vilkickio sąsiaurio link. Lėktuvas 
be pertraukos ėjo žvalgybą. Greit jis 
pastebėjo tarybinį hidrografinį laivą 
“Jakutija,” o po kelių dienų ir vėl užtiko 
laivų vilkstinę. Šį kartą lėktuvą matė 
vienos poliarinės stoties stebėtojai ir 
“Jakutija.” Bet kadangi lėktuvas skrido 
labai aukštai ir greit, mačiusieji nega
lėjo nustatyti jo priklausomybės. Vilks
tinė gi lėktuvo ir šį sykį nepastebėjo. 
Tokiu būdu kreiseris ir toliau liko neži-

» Hitlerio šiaurės laivyno vadovybė, pa- 
^jfckatinta laikinos sėkmės frontuose, pa- 

'^HĮBeikė rūpestingai paruoštą, tačiau iš es- 
ymės avantiūrišką įsiveržimo į Karsko 

r jūrą planą, pavadintą romantišku “Vun- 
derlando” operacijos vardu, kas mūsiš
kai reiškia “Stebuklų žemė.” Generali- 

7 nis štabas planą patvirtino. Jis buvo lai
komas griežtoje paslaptyje ir numatytas 
realizuoti rugpiūčio viduryje, kai tary
binių transporto laivų vilkstinės iš va- 

i kam ir rytų tuo pačiu metu priartės 
prie Vilkickio sąsiaurio, kur su jomis 
būtų galima iš karto susidoroti. Apie 
vilkstines, plaukiančias iš rytų, vokie-

i čiams žinių teikė japonų žvalgyba.
Hitlerininkai ėmėsi visų priemonių, 

kad niekas nepastebėtų jų karo laivų, 
įplaukiančių į Karsko jūrą. Tiems lai
vams jie uždraudė radijo ryšį tarp sa
vęs ir su N a r v i k u , įsakė vengti pa- 

įi sjjfodyti arčiau krantų. Į Arktiką buvo 
/pasiųstas 12,000 tonų sunkusis kreiseris 

' ^Admirolas Šeras,” ginkluotas keturiais 
i 280 mm, aštuoniais 250 mm, šešiais 105 

mm pabūklais ir kitokiais ginklais. Jo 
įgulą sudarė 926 žmonės. Kreiseriui va
dovavo Mendsen-Bolkenas. “Vunderlan- 

J do” operacijoje dar dalyvavo trys povan
deniniai laivai, plaukioję Naujosios Že
mės rajone. Jie gavo uždavinį iki krei- 

į šeriui atplaukiant išžvalgyti ledynus į 
šiaurę ir rytus nuo Naujosios Žemės. Be 

' to, prie sąsiaurių Karsko Vartai ir Ma- 
točkino Rutulys nuplaukė kiti du povam 
deniniai laivai, kuriems buvo nurodyta 
sekti tarybinių laivų judėjimą rytų 

raMjraptimi. Operacijos metu povandeni- 
VNHUaivai liko savuosiuose rajonuose, 
^^^■kartais, pablogėjus ledų būklei, lai- 
flMInuotų kreiseriui signalą išplaukti iš 
pro&sko jūros. Priešas bijojosi patekti 
/ į ledų spąstus.

Hitlerininkai, norėdami gauti žinių 
r apie ledų padėtį į rytus nuo Naujosios 

Žemės, rugpiūčio 13 d. pasiuntė ten ke- 
C lėtą žvalgybinių lėktuvų, tačiau dėl blo

go oro jie grįžo atgal. Nuo rugpiūčio 7 
iki 13 d. vokiečiai skraidė Varneko užta
kio ir Amdermos uosto pusėn, tikėda- 

/•...^giĮesi užtikti tarybinio jūrų transporto 
gotikinius, bet ką nors pastebėti jiems 
^f^ftavyko. Tada priešas, pasinaudoda- 
|ITas tirštu rūku bei didoku debesuotu- 

ryžosi nepastebimai prasmukti i 
fp 'Karsko jūrą.
| Rugpiūčio 16 d. “Admirolas Šeras,”

nomas ir, susiklosčius patogioms aplin
kybėms, galėjo pradėti netikėtai veikti.

Gimė naujas atakos planas — užpulti 
antrą kartą užtiktą vilkstinę, tačiau 
kreiseriui kelią ir vėl pastojo ledai. Juos 
buvo galima apeiti iš šiaurės, bet Mend
sen-Bolkenas tokiam žygiui nesiryžo. 
Kol hitlerininkai delsė, vakarų vėjas 
perstumdė ledus ir laivas pateko į ledy
nų spąstus. Priešas patyrė ir kitą 
nesėkmę—lėktuvą ištiko avarija. Buvo 
prarasta svarbiausioji priemonė ledams 
žvalgyti. Nebuvo ko nė galvoti apie žy
gį į Vilkickio sąsiaurį: apie ledų stovį' 
bebuvo galima žinoti tiek, kiek siekė 
akis. Neteikė informacijos nė povan
deniniai laivai. Norėdamas šiaip taip 
atlikti pavestą uždavinį, “Admirolas 
Šeras,” pirmai galimybei pasitaikius, pa
suko į pietus, tikėdamasis pasirinkti pa
togią poziciją ir pasitikti laivų vilkstinę.

Tačiau priešui mirtinai reikėjo davi
nių apie ledų būklę. Nuo to priklausė 
operacijos sėkmė.. Gauti tų davinių hit- 
.lerininkai galvojo dviem būdais: arba 
užpulti vieną iš pakrantės bazių, nors 
tai galėjo išduoti kreiserio slaptumą, ar
ba pagrobti į nelaisvę tarybinį laivą.

Tokie nelinksmi “Admirolo Šero” rei
kalai buvo iki rugpiūčio 25 d. vidurdie
nio, kol nepastebėjo garinio ledlaužio 
“A. Sibiriakovas.” Šis laivas, anksčiau 
atlikęs eilę svarbių poliarinių plaukioji
mų, buvo plačiai žinomas Tarybų šalyje 
ir užsienyje. Jam vadovavo prityręs po
liarinis jūrininkas Kačarava. Karo me
tais ledlaužio denyje buvo pastatytos 
keturios 76 mm ir dvi 45 mm patran
kos,- laivo įgulą sudarė 41 žmogus. Be 
įgulos, tuo kartu laive buvo dar 63 
Karsko jūros poliarinių stočių ir tarny- 
bų/monės. “A. Sibiriakovas” iš Diksono 
vežėsi 567 t įvairių krovinių ir 420 t 
anglies. Kad vokiečių kreiseris įsibro
vė į Karsko jūrą, ledlaužis nieko ne
žinojo, jūreiviai ramiai kiekvienas dir
bo savo darbą. Bet staiga suskambėjo 
pavojaus signalas. Visi išbėgo į viršu
tinį denį, nežinodami, kas per reikalas. 
Kapitonas su savo padėjėju pasikėlė ant 
tiltelio. Budintysis pranešė matąs ho
rizonte nepažįstamą laivą. Išklausęs ra
porto, kapitonas pažiūrėjo pro žiūroną 
ir nustėro: tolumoje stovėjo karo lai
vas, kuo aiškiausiai matėsi jo milžiniš
kų patrankų bokštai.

(Bus daugiau)

MIAMI, FLA.
Ne daugelis yra tiek lai

mingi, kad sulaukia auksinę 
v e dybinę sukaktį. Uolūs 
mūsų Socialio klubo darbuo
tojai, Suzana ir Jerominas 
Sukaičiai tos suikaktės su
laukė ir ją paminėjo Socia
lio klubo bankete. Supo juos 
giminės, draugai ir svečiai, 
dainininkai ir muzikantai, 
ir visi linkėjo jiems dar 
daug laimingų metų ir lai
mingai sulaukti diemantinio 
jubiliejaus ką aš tikiu, at
sižvelgiant į jų jaunatvišką 
užsilaikymą, jie ir įvykdys.• • ' ♦ •

Pas mus, pastaruoju lai
ku, pradėjo pasireikšti tan
kesni Socialio klubo narių 
sunegalavimai. Vieni, kad ir 
sirginėja vis laikosi ant ko
jų ir ligoms nesiduoda. Ki
ti ir ligonines aplanko ir lo
voj paguli, o va ne tolimoj 
praeityje: Makulis ir Litvi- 
nienė išsiskyrė iš mūsų tar
po amžinai. Didžiausį mūsų 
klubo sportą J. Benekaitį 
jau metai ir pusė jokiu bū
du negalime iš lovos išpra
šyti. Pikčiurna, E. Alexandra 
su savo žmonele, turėjo rei
kalą su ligonine. Pinaklio 
čempionas Novackas randa
si ligoninėje ir rodos sveiks
ta. Moterų mylėtojas G. Da
nis turėjo pažeistą vieną 
akį, o dabar jau išvažiavo 
ant operacijos kitai akiai. 
Visi klubo nariai nekantriai 
laukia pasveikstant Emili- 
kiją Lack, o ji gi yra viena 
iš jauniausių ir stipriausių 
klubo narių. Elena Dalens- 
kienė randasi po daktaro 
p r iežiura. J. Stevensono 
gražuolė Rose jau keletą 
kartų turėjo reikalo su li
gonine. O va choristas Bube- 
lis koncerte smarkiai padai
navo ir susirgo. A. Paukš
tienė senatvei nepasiduoda, 
bet pastaruoju laiku kaip 
tai ne tokia jau vikri. Yra ir 
daugiau sergančių, bet ne
žinau kas ir kaip.

______ ’ * —.r ' • •

Iki šiol iš šaltosios 
šiaurės su kiekviena diena 
pas mus atvažiuoja daugiau 
ir daugiau. Per kiekvieno 
sekmadienio pietus Socia
liame Klube Marie Koch su
pažindina vis didesnį ir di
desnį skaičių atvažiavusių 
svečių.

V. Bovinas deda pastan
gas praplėtimui kultūrinės 
veiklos. Jo pastangas parsi
kviesti į Floridą Brooklyno 
Aido chorą mums padainuo
ti St. Petersburgo patrio
tai kaip tai sudraskė į šipu
lius.

Miamio Aido choras tik 
ką turėjo gana pasekmin
gą koncertą ir dabar susi
dėjęs su LLD kuopa rengia 
kitą koncertą vasario 22 d. 
Jame, sako, bus kas tai įdo
mesnio.

S. Zavis-

Dovanos “Laisvei”
LLD 22 kuopa nutarė 

“Laisvei” paaukoti Namo 
bendrovės šėrą. Mums jis 
galėtų būti naudingas, jei
gu gal ė t u m ė m dalyvauti 
bendrovės suvažiavime, bet 
tam nesimato galimybių, tai 
ir nutarė jį “Laisvei” pa
aukoti.

Draugiškai
LLD 22 kp. fin. sekr.

J. žebrys

Italijoje mirė garsus ope
rų dainininkas Ettore Bas- 
tianini, keletą kartų dai
navęs New Yorko Metro
politan operoje.

Philadelphia, Pa. “BALTOSIOS ILTIES”
POSŪNIS Help Wanted Female

Įdomus pikietas
Aš daug esu matęs strei

kų ir įvairių pikietų. Bet 
niekados dar nemačiau ir ne
girdėjau pikietuojant aukš
tą Romos katalikų švento
vę. Kartą praeidamas pro 
Filadelfijos Švento Petro ir 
Pauliaus katedrą, vagi žiū
riu: 70 pusamžių vyrų ir 
moterų, vedami dviejų dar 
jaunų kunigų, visi rankomis 
aukštai iškėlę iškabas su 
įvairiais parašais ir spar
čiai žygiuoja ratu aplinkui 
katedrą.

Susidomėjęs užklausiau 
vieną moteriškę: “Kame da
lykas?” Nagi vyskupas J. 
Kroli išvarė šiuos du jam 
n e p atinkamus kunigus iš 
katedros, vieną kėsinasi iš- 
stremti į vienuolyną, o an- 
rą kur tai į biedną parapi
ją. Vyskupas J. Kroli vadi
na šiuos du pažangius ir vi
sų myliamus kunigus kraš
tutiniais radikalais ir jiems 
katedroje nevieta. Bet mes 
norime ir ryštamės sugra
žinti kunigus į katedrą, pa
sakė moteriškė.

• •
Sausio 23 d. vakare Ben. 

Franklin viešbuty kalbėjo 
Pat. Griffith, žmona Cor
nell Universiteto profeso- 
eriaus Griffith. Ši įžymi mo- 
seris, ką tik sugįžusi iš 
Šiaurinio Vietnamo, papa
sakojo savo matytas baisy
bes, padarytas amerikiečių 
bomberių Hanojuje ir kitur. 
Publikos buvo pripildyta 
pilna didelė salė.

Moterys už taiką vasario 
8-tą dieną demonstratyviai 
vyks į Vašingtoną. Taikos 
delegacija matysis su Pen
tagono karo tūzais, senato
riais, visiems įteiks protes
tus prieš karą Vietname. Fi
ladelfijoj traukinys * išeis 
nuo 30-tos stoties 9 vai. ry
to. Sugrįš į Filą. 8-tą vai. 
vakare.

“Laisvės” Reporteris

Šią žiemą Tadžikistane 
avių bandas pradėjo pulti 
vilkai. Piemenys su šunimis 
— vilkų smaugikais —su
naikino kelis pilkuosius 
plėšrūnus. Bet pačio akiplė- 
šiškiausio grobuonies jie 
niekaip nesugebėjo sučiup
ti. Ir kas keisčiausia, šu
nys labai keistai su juo el
gėsi — minėtojo vilko ne
puolė*, nelodavo, jam artė
jant.

Pagaliau piemenys suor
ganizavo didelę medžioklę. 
Žvėrį medžiotojai apsupo 
nedidelėje miško laukymėje. 
Tačiau jis nepateko po kul
ka, o atsidūrė po važiavu
sio pro šalį automobilio ra
tu.

Pribėgus prie “katastro
fos” vietos medžiotojams, 
vienas iš piemenų pagal žy
mę pilkajame plėšike pa
žino savo dingusį šuniuką. 
Jį prieš trejus metus nusi
nešė i mišką vilkė. Išau- v v
gintas vilkės pienu, išaugęs 
vilkų gaujoje, jis tapo avių 
kaimenių grėsme.

Viesulą pasiekė 
Chicagą

Vidurvakariuose siautė-1 
jus viesulą pasiekė ir Čika- j 
gą, ypatingai šiaur i n i u s ! 
priemiesčius skaudžiai smo-: 
gė.

Mieste ant 87-os ir Stony 
Island gatvių siena užgriu
vo 11 automašinų. Vienas 
policininkas užmuštas.

Viesulą siautėjo 50 my
lių į valandą greičiu. Smar
kus lietus lijo.

Toliau nuo Čikagos pri
daryta didelių nuostolių. 
St. Louis, Mo., priemies
čiuose sužeista 200 žmonių. 
Trys užmušti.

Urbana, Ill., keturi žmo
nės sužeisti ir prida ryt a 
daug nuostolių.

Čikagos aerouoste lėktu
vai negalėjo veikti apie pu
sę valandos viesulai siautė
jus 60 mylių į valandą 
smarkumu,

Elmwood Parke sugriau
tų namų plytos suverstos 
ant geležinkelio sulaikė 
traukinius, pridaryta nuo-' 
stolių.

Pietinėj miesto daly, 
Rosel a n d e , neilgai bu
vo didelis vėjas, bet nuosto
lių, rodos, nepadaryta.

Melrose Park Capitol 
Packing firmos siena su
griauta.

Missouri ir Iowa valstijo
se. siautėjo viesulą dar ne- 
laiku. Žiemos metu ligi šiol 
to nebūdavo. Ten pridary
ta dar daugiau nuostolių.

Reporteris

HOUSEWORK
Couple. German speaking, live in 

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

TU 4-2959
(98-112)

NURSES
Registered, LPN’s or nurses aides. 

Top salary to right person. .Call 345- 
5853. OCEANVIEW NURSING 
HOME, 301 Atlantic Ave.,I Atlantic 
City, N. J. (4-13)

Pranešimas
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 4 d., 2 vai. die
ną. Salėje 2219 W. Pratt St. 
Kviečiame visus dalyvauti su
sirinkime ir užsimokėti duok
les pradžioje metų.

P. Paserskis, fin. sekr. 
(7-8)

HARTFORD. CONN.

GARAŽAI ANT 
VANDENS

Švedai pradėjo statyti ga
ražus ant vandens iš senu 
laivų. Geriausiai tinka 16 
tūkstančių įtalpos tankeriai. 
Laivai yra apie 200 metrų 
ilgio ir nuo 15 iki 20 metrų 
pločio. Juose galima “apgy
vendinti” apie 1,100 auto
mobiliu.

Lietuvių Amerikos Choriečių 
Namo Bendrovės metinis susi- 

nkimas įvyks sausio 29 d., 
aisvės Choro salėje, 157 
ungerford St., 2 vai. dieną. 

Visi nariai kviečiame daly- 
viuti. —Valdyba

r

SKĘSTA VANDENS 
PAUKŠČIAI

JAV pastebėta, kad upėse 
ir ežeruose, kuriuose su nu
tekamaisiais vandenimis su
sikaupia daug skalbimui 
nadojamų chemikalų — de- 
tergentų, skęsta vandens 
paukščiai. Mat. detergentai 
smarkiai susilpnina van
dens paviršiaus plėvelę,

paukščių plu n k s n o s per- 
i'ampa, ir jie skęsta.
Vis daugiau paukščių skęs- 

a, didėjant vandenų užter- 
; mui techniniais riebalais 
)|ei įvairiais naftos produk- 

Pastebėta, kad vie- 
oje Jungt. Amer. Valstijų 

upėje penktadalis visų žu- 
iisių ančių nuskendo nuo 
ebalų.
Spėjama, kad nuo užter- 

techniniais riebalais 
asaulio jūrose ir vandenį 

nuošė kasmet nuskęsta apie 
1 )0 tūks t a n č i ų paukščių. 
Europoje bene daugiausia 
jų nuskęsta Badeno ežere 
Alpėse, į kurį iš Austrijos 
suteka daug naftingų pro
duktu, v

s

tįis.
n

v
r:

s mo
P

SVARBIOS
Parašytos žym

KNYGOS
ų Autorių

Atsimįnimai
Parašė Leonas

Daviniai iš jo pergyvenimų 
faktinai istorija laikotarpio r

Puslapių 303, Kaina $2

ir Dabartis
i Prūseika
r kovų, ši knyga yra 
uo 1905 iki 1956 metų.
00 — Dabar $1.00

Kelias j Laimę
Parašė Rojus Mizara

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

Puslapių 368, Kaina $ .00 — Dabar 50c

Kelias į Naujų Gyvenimą
Parašė Antanįs Bimba

js žmonių gyvenimoAiškūs nurodymai skurdą 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina $ .50 — Dabar 75c

Prošva
Parašė Jonas
(Dr. J. J. Kas

istes 
Kaškaitis 
Jaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaič o poezijos rinkinys. 
Taipgi vaizdingai apibūcintas jo gyvenimas 

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

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

i
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Kaip pavyko 
m a r $

A. Taraška jau New Yor
ke. Apkeliavęs beveik vi
sas Amerikos lietuviu ko
lonijas, susipažinęs su pa
žangiųjų organizacijų vei
kėjais, dabar Taraška gali 
daug ką pasakyti iš savo 
patyrimų.

Pradėjo jis savo kelionę 
nuo n a m ų Kalifornijoje. 
Rodydamas Lietuvoje suk
tus filmus ir savo gamintus 
iš abelno Amerikos gyve
nimo filmus, kartu tarda
mas žodį apie mūsų orga
nizacijas ir spaudą, A. Ta
raška atliko gražų darbą, 
kokio nei vienas kitas dar 
nėra padaręs, nes tokio su 
filmais ir prakalbo m is 
maršruto per visas lietu
vių kolonijas niekas nebu
vo atlikęs.

Apsilankęs “Laisvės” ir 
LDS įstaigose, d. Taraška 
turėjo labai daug ką pasa
kyti, ką jis savo ilgame 
maršrute patyrė. Filmų ro
dymas ir prakalbos dauge
lyje vietų gerai pavyko, jis 
mums dėstė, bet buvo ne
maža vietų, kur matosi di
delio mūsų veikėjuose ap
sileidimo. tai ir parengimai 
ten prastai na vyk o. O ne
rangumo • visur galima pa
stebėti. taipgi ir nesimizmo, 
kad nieko gero iš tokiu pa
rengimų neišeis, tai kam ir 
rengti. Pesimizmo jis, at
rodo. nenakenčia. Nurodė 
ir pavyzdžius, kur buvo jam ' 
kalbėta, kad filmu rodymas 
jų mieste nebus sėkmingas, 
o kai buvo suruoštas, tai 
natys ruošėiai nustebo la
bai geromis pasekmėmis, 
kokių jie visai nesitikėjo.

Taraškos maršrutas pra
sidėjo 1966 metų lapkričio 
'r tęsėsi be jokios pert rau
kos iki šiol. Tai jau tre
jetas maršruto m ė me s i ų 
prabėgo. New Yorko apy
linkėje jis baigė filmu ro
dymą sausio 28 d. Eliza- 
bethe ir sausio 29 d. Ozone 
Parke. Bet jo maršrutas 
dar tęsiasi toliau, pasieks 
net Floridą.

Ilgon savo , kelionėn iš
vykdamas, A. /Taraška pa
reiškė:

“Ši mano kelionė dau
giausia taikoma plačiam 
sutelkimui Visų mūsų jėgų, 
kad galėtume sėkmingiau 
pravesti LDS vajų.” Jis 
kvietė senosios kartos lietu
vius susisiekti su Ameriko
je gimusiais lietuviais ir 
juos pakviesti i parengi
mus. “Pati didžioji svarba 
šiame darbe: sutartinas, 
draugiškas bendradarbiavi
mas visu veikliausiu pažan-

A. Taraškos 
Srutas
giečių lietuvių,” nuo kurių 
veiklos labai daug priklau
sys maršruto sėkmingumas.

LDS raštinėje jaučiama, 
kad maršrutas duoda ne
mažas pasekmes. Daugely
je vietų Tu D S kuopos, A. 
Taraškos suagituotos, pasi
skyrė vajininkus. Centras 
gauna prašymų prisiųsti 
naujiems nariams aplikaci
jų, kaipgi ir išpildytų apli

Pr. ir N. Bukniai 
. sveiksta

Pranas ir Nastė Bukniai, 
kaip buvo rašyta, jau grįžo 
iš ligoninės į namus. Prano 
operacija buvo pavykusi, 
bet gydytojas įsakė jam Į 
darbą negrįžti iki vasario 
9 dienos.

Nastės ranka sugipsuota. 
Gydytojas sakė, kad ranką 
iš gipso “išlaisvins” tik už 
kokiu šešių savaičių. Na, tai 
jai teks namuose pabūti ne
mažiau kaip du mėnesiu. 
Tik tuomet galvos apie grį
žimą į darbą.

Iš Lietuvių moterų 
klubo susirinkinio

kacijų daugiau centran at
eina. Pasirodo, kad agita
cija už LDS ir už naujų na
rių įrašymą nenueina vel
tui.

A. Taraška siūlo, kad 
LDS centras sudarytų tin
kamą , Amerikoje gimu
sioms LDS nariams veiklos 
planą ir kad LDS organe 
“Tiesoje” būtu daugiau ra
šoma apie LDS anglu kal
ba, kad pusė laikraščio bū
tu anglų kalba.

Smagu ir naudinga mums 
buvo kiek plačiau pasikal
bėti su d. Taraška. Linki
me iam sėkmingai baigti 
maršrutą ir laimingai grįž
ti į savo namus. J. G.

Svarbios informacijos
Dukartsavaitraštis “Wor- 

keris” su vasario 5 d. tal
pins labai svarbias infor
macijas užsienio politikos 
klausimais.

Tas informacijos suteiks 
buvęs šio laikraščio redak
torius dr. James Jacksonas. 
plačiai pavažinėjęs po įvai
rias šalis, buvęs taipgi Ta- 
rvbų Sakingoje, Kinijoje, 
Prancūzijoje.

Norintiems gauti tu in- 
formaciin reikia kreiptis 
“Workerio” adresu: 23 W. 
26 St., New York, N. Y.

N. Y. Board of Estimate, 
pasipriešino maioro Lind- 
snv planui pakuti trans- 
nnrtnci:os fčrn iki 25 c. Ji 
stok už nalik:ma 20 c. fėro.

Liaudis įspūdingai 
pagerbė savo kovotoją

Sausio 26-os vakarą new- 
yorkiečiai miniomis užplū
do puošnųjį Americana 
viešbutį. Čia buvo suruoš
tas pagerbimas William L. 
Pattersono jo 75 metų su
kaktyje.

Programa prasidėjo pa
statymu specialiai šiai suei
gai parašytos draminės 
scenos “Mr. Civil Rights.” 
Tai ištraukos iš Pattersono 
kilnaus, kovingo ir perga
lingo gyvenimo teisių gyni
mo srityje. Sceną priruošė 
ir roles atliko įžymūs ak
toriai.

Kitą, įdomiai skirtingą 
nuo daugumos, šokių aktą 
“Afro Impressions” atliko 
La Roque Bav šokių mo
kyklos ansamblis.

Trumpas sveikinimo kal
bas pasakė Jessica Mitford, 
Lincoln Lynch, dr. W. AL 
phaeus Hunton, taipgi ko
munistų vadovas Gus Hali, 
ir pats jubiliatas Patterson. 
Jie visi pakartojamai pa
brėžė būtinumą liaudies vie
nybės darbe už teises ir tai
ką. Sveikiniinai iš kitų ša
lių. be kitų, ir iš Tarybų 
Sąjungos, palydėti gausio
mis ovacijomis kaip kad ir 
vietiniai kalbėtojai, Patter
sono bendražygiai!.

Rinkliavos šį kartą nebu
vo, tačiau dalyviai gavo vo
kelius su priminimu, kad 
netrukus išeis Pattersono 
atsiminimų knvra. Supran
tama, kad tai bu« idomi pa
starojo pųsššimčio peržval
ga. Vokeliai patarnaus no
rintiems knvgą užsisakyti 
arba jos leidimą paremti 
pinigiškai.

Šis mitingas buvo skir
tingas tuo, kad pirm pro
gramos buvo valanda skirta 
susitikimams, pokalbia m s , 
svečiai buvo pavaišinti sal
džiu gėrimu ir pyragu.

B—te

/

New Yorko Lietuvių Mote
rų klubo pirmas š. m. su
sirinkimas įvyko sausio 18- 
tą d. vakare, “Laisvės” sa
lėj. Pirmininkė I. Mizarie- 
nė atidarė susirinkimą. Ve
dėja išrinko O. Cibulskienę.

Klubo Valdyba pateikė 
metinį raportą. I. Mizarie- 
nė raportavo, kad 66-tais 
metais klubas turėjo 9 mi- 
t in gus, parengimus. Visi 
buvo sėkmingi. Klubui davė 
gražios paramos.

Valdyba padėkojo klubie- 
tėms už gražų kooperavi- 
mą. Prašė, kad ir šiais me
tais visos dirbtume organi
zuotai palaikyti mūsų klu
bą gerame stovyje.

Taipgi priminė, kad 66- 
siais metais mirė 5 klubie- 
tės. Mirusios pagerbtos mi
nutės tyla.

Taipgi sakė, kad mūsų 
klubas prisideda ir prie 
tarptautinės veiklos kovoje 
už baigimą karo Vietname, 
už taikų ir gražų gyvenimą 
pasauly.

Finansų sekretorė V. Ne- 
vinskienė pranešė apie fi
nansų bei nariu stovi. Klu
bas turi 225 nares. Finansų 
stovis taipgi geras.

Pranešė, kad 66-tais klu
bas paaukojo $398 pažan
gaus judėjimo reikalams.

Laikraščio “Laisvės”, da
lininkų suvažiavimas įvyks 
vasario 19 d. “Laisvės” na
me. Išrinkta atstovė Ona 
Valmusienė suvažiavima pa
sveikinti nuo moterų klubo 
su $50.

Kovo Aštuntosios minė
jimas i vyks kovo mėnesi 5 
dieną “Laisves” salėj. Pa-

Kapinių darbininkai 
laimėjo streiką

Išstreikavę daugiau kai]) 
tris savaites, 139 kapų dar
bininkai (duobių kasėjai) 
laimingai streiką baigė. 
Unijos susitarimą su kapi
niu direktoriais streikieriai 
598 prieš 253 balsus už
gynė.

Sutartis pasirašyta tre
jiems metams su $6 pakėli
mu į savaitę ir kitais pa
gerinimais darbo sąlygų.

Streiko metu apie 1,800 
lavonų nepalaidotų, šaldy
tuvuose laikomų. Dabar jie 
bus palaidoti.

Katalikų kapinių vedėjai 
priešingi unijai. Jie norė
tų samd y t i s darbininkus, 
nepaisydami unijos. Bet ka
pinių darbininkai su tuo 
nesutinka. Jie reikalauja, 
kad samdytų tik unijistus. 
Unijos pasitarimai su ka
taliku kapinių direktoriais 
ir toliau tęsiami.

-j LIETUVA ŠIANDIEN
Išgirsite naujausių žinių apie dabartinę Lietuvą, Lenkiją ir kitas šalis

ANTANAS BIMBA
Viešėjo Lietuvoje, Lenkijoje ir kitur net penkis 

mėnesius, perduos mums savo įspūdžius 
ir patyrimus

Sekmad., vasario (Feb.) 5
LENKŲ NEW NATIONAL HALL

261 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.
Pradžia 2-rą vai. popiet

DAINUOS AIDO CHORAS
Prakalbas rengia Lietuvių Literatūros Draugi

jos 2-oji Apskritis ir kviečia visus ir visas 
dalyvauti. Apskrities Komitetas—

Antanas Bimba •. \

Veteranas—plėšikas
William Major, 47 metų, 

dviejuose karuose apdova
notas medaliais, pasiekęs 
kapitono laipsnį, dabar poli
cijos suimtas kaip plėšikas.

Policija teigia, kad jį prie 
to privedęs skurdus gyveni
mas. ir susirūpinimas sa
vo dviemis sūnumis, tar
naujančiais Vietname. Api
plėšęs banką išnešė $2,500. 
O kai jis buvo suimtas, tai 
prašė policijos jį ant vietos 
nušauti.

Diabar jis laukia teismo.

Brooklyno Fort Greene 
rajone kilo ginčas dėl im
portavimo antipowerty pro
gramai vedėjo iš kitur.

~II Ii ajaxrj.,>•

“Laisves” bendroves dalininkų 
suvažiavimas ii' banketas

1967 metų vasario 19-tą dieną įvyks “Laisvės” bendj 
po suvažiavimo sesijų® 

žia 10-tą vai. ryto. Po 
į suvažiavimo, apie 4-tą valandą popiet, prasidės banketas.

ininkai yra prašomi da-

rengimo komisijon išrink- rovės dalininkų suvažiavimas ii 
tos Ona Jakštienė ir Nastė ’ bus banketas. Suvažiavimo prad
Buknienė.

1966 metų klubo knygas 
patikrino N. Ventienė, N. 
Buknienė ir J. Lazauskienė. 
N. Buknienė pranešė, kad 
knygos rastos geroj tvar-

M. Juškienė įrašė į klubą 
Nelly Virbecki. I. Mizarie- 
nė įrašė S. Vinikaitienę.

Pranešta, kad serga še
šios klubo narės. Susirink
amas apgailestavo. Sekre
torei V. Nevinskienei paves
ta pasiųsti jom užuojautos 
korteles.

Kuršėnų auklėtiniai vai
kai sveikina klubietes su 
Naujais 1967 Metais, 
jiems!

Susirinkimą užbaigus, 
klubo valdyba, pavaišino už
kandžiais bei gėrimais. Vai
šes paruošė K. Čeikauskienė 
ir J. Lazauskienei. Ačiū 
Joms!

Visi “Laisvės” bendrovės dal 
lyvauti suvažiavime, nes yra dar g svarbių dalykų apta
rimui laikraščio išlaikymo reikab 
dalininkų iniciatyva laikraščio e 
atžvilgiais.

i. Labai yra reikalinga 
wnomikos ir jo turinio 

Daugiau minčių, daugiau sumanymų su
teiks naudingesnių suplanavimt laikraščio išlaikymui.

kiek vėliau negu anks- 
9 d. Taikomas, kad bū- 

Nori- 
<tų iš toliau.
os yra “Laisvės” bend- 
itstovus į suvažiavimą, 
paskirų asmenų pasvei- 
inės paramos “Laisvei”

Suvažiavimas yra šaukiamas 
čiau įvykdavo,—jis bus vasario 1 
tų ilgesnė diena, kai patogiau žmonėms važinėti, 
me, kad daugiau dalininkų atvy

Prašome organizacijų, kuri 
rovės dalininkės, atsiųsti savo 
Labai laukiame organizacijų ir 
kinimų suvažiavimui ir finansi 
šiąja proga.

Kviečiame plačjąją visuomenę atsilankyti į banketą.
' ~ _ :arienė ir turėsite progą

pasimatyti ir pasikalbėti su daugeliu svečių iš tolimų

ačiū .. _■ Įėjimas tik $3.50. Bus gera vak

miestų.
Suvažiavimas Jr banketasSuvažiavimas Jr banketas bus “Laisvės” salje,*

102*02 Liberty Avctj Ozone Park, N. Y. > ■ j

Atsiprašau
Aprašyme Niujorko Mo

terų klubo banketo, sausio 
27 d. num., įvyko matyt 
technikinė klaida. Diana 
Nevins skaitė du eilėraš
čius: St. Jasilionio “Žvelgiu įap 
i Jaunystę” ir St. Matulai
čio “Nesakykit, kad aš se
nas.”

Mano, per neapsižiūrėji
mą. praleista vardas B. Ker- 
šulienės, minint darbinin
kes. Ji pardavinėjo bilietus.

V. Bunkienė, 
korespondentė

Ir vėl oras užterštas 
New Yorko mieste
New Yorko miestas vėl 

pergyvena baisiai užterštą 
orą, koks buvo pereito lap
kričio mėnesį. Pilnas mies
tas nepakenčiamų dujų, la
bai žalingų žmonių sveika-

DOVANA Iš FLORIDOS
Pmktadienį gavome dide

lę čėžę iš Floridos įvairių 
vaisių. Tai huvo dovana nuo 
mūsų gerosios draugės Eli
zabeth (buvusios Yumplo- 
tienės—brooklynietės) Ece- 

gyven. Tampa, Fla. Ji 
vienais metais prisiun-
tokią gerą naudingą do- 
ą laisviečiams. Dėžėje 
)me raščiuką, kuriame 

“Visiems mano 
įgams džiaugsmo irsek-

Reakcionieriai moiasi kuri 

terorizuoti biznierius
Susikūrusi keista Peter 

Fechter brigada yra pasi
nio jusi tero r i z u o t i New 
Yorko biznierius, pardavi
nėjančius iš sociąlis t i n i ų 
kraštų gautas prekes.

Toji fašistuojančių gaiva
lų grupė šaukia žmones 
boikotuoti biznierius, kurie 
turi vienokių ar kitokių so
cialistinių kraštų produktų.

Žinome, kad tu produktu 
nedaug mus pasiekia. Jų 
įvežimas yra federa lines 
valdžios kontrolėje, tenka 
pamokėti aukštus muitus.

Bet dabar, kai preziden
tas Johnsonas siekiasi pra
plėsti nrekvba su socialis
tiniais kraštais, tai tie ele
mentai non tam pastoti ke
ik. Jie d^bar.net bjauraus

Jau seniai kalbama apie 
oro užteršimo kontrolę. Ma
joras Lindsay, miesto tary
ba ir užteršto oro prižiū
rėtojas - komisio n i e r i u s 
Heller daug kalba tuo 
klausimu, bet nieko kqnkre- 
taus nepadaro.

Didžiausi oro teršėjai yra 
Consolidated Edison Co. ir 
Brooklyn Union Gas Co., į 
_._.nos savo jėgaines ope
ruoja anglių kuru. Abi 

• kompanijos visgi pasižada 
i iki sekamo rudens pakeis-
I ti kuro sistemą.

Tėvai piketuoja 
seną mokyklą

Apie 100 tėvų pradėjo 
kasdien piketuoti seną mo
kyklą Williamsbtirge, stat- 
tytą 1900 m. Jie sako, kad 
vaikams ir mokytojams ši 
mokykla sudaro gyvybei 
pavojų, nes gali atplaišos 
juos sužeisti.

Seniai tėvai reikalauja, 
kad ji būtų remontuota ar 
nugriauta ir kita pastaty
ta. Tėvai pasiryžę piketuo
ti, iki jų reikalavimai bus 
natenkinti.

Suknelių siuvėjų unija
turinio laiškai^ kviečia ko- jau .pasiruošusi streikui, 
voti nrieš niočiamn preky- jeįgU nebus su darbdaviais 

socialistiniais kraš- susitarta į porą dienų, 
tais, ypač Tarybų Sąjunga, streikas bus paskelbtas. Sa-
b o su

Senas namas sugriuvo, 
5 darbininkai žuvo
Šimto metų senumo pa

statas, ant 54 St. ir Broad
way, Manhattane, sugriu
vo ir ant vietos užmušė 5 
darbininkus, ten dirbusius 
prie jo nugriovimo. Taipgi 
yra keletas sužeistų.

Namas pradėtas griauti, 
sakoma, nelegaliai, be mies
to inspektorių leidimo. Ži
noma, jei leidimas būtų bu
vęs laiku gautas, tai in
spektoriai būtų nurodę, kad 
šis pastatas yra nesaugus, 
ir tuomet daugiau atsargos 
būtų prisilaikyta.

koma, darbdaviai pradeda 
nusileisti, tai gal streikas 
bus išvengtas.

nia,
kiel
čia
van
rad
parašyta:
d ra
mes

biet 
linta

uoširdžiai dėkojame Elz- 
;ai. ' Dovana buvo išda-

“Laisvės” kolektyvui.

viu 
ko 
koi

Ąmerikos Civilinių T>ais- 
sąjunga ir jos New Yor- 
skyrius nusitarė gint: 
gresmaną Adam Powell.

Parengimą kalendorius
Vasario 5 d.

LDS prakalbos, kalbės A. 
Biipba, lenku salėje, 261 
Dr 
PrAdžta 2 vai.

ggs Avenue, Brooklyne.

10

Vasario 19 d.
“Laisvės” suvažiavimas 

vai. ryto ir banketas 
0 vai. vakare. “Laisvės*!

salėje. Įėjimas $3.50. *
Kovo 5 d.

Moters Dienos minėjimas, 
rengia Niujorko Lietuvių 
Moterų klubas, v

Kovo 12 d.
“The Workerio” jubilie

jaus minėjimas. Town Hall, 
•d St. prie 6th Ave., New43

Balandžio 22 d.
Lietuvių Namo Bendrovės 

šėrininkų šuva ž i a v i m a s 
“L 
Pa

aisvės” salėje, O z i 
rke. Pradžia 2 vai.

Anglų-Lietuvių Kalbų

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

Kaina $3.50511 Puslapių — 
Gaunamas “Laisvės” knygyne 

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) 

“LAISV
ar čekius rašykite:

M**

g
1

bar.net



