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KRISLAI N. Podgornio vizitas Tragiškai žuvę astronautai Kinijos vadovybė už
)ėl tos sutarties. _  V M.    M W  — - —- -r 1 XI -r- Z -Z 1 2 M ■■ 2 AIDėl tos sutarties. 

Puiki Kennano kalba. 
Apsikiaulino. 
Taraškos maršrutas. 
J prakalbas!

Rašo R. Mizara/

Senato užsieninių reikali, 
komitetas tebetęsia “dialogą’ 
apie tai, ką daryti dėl konsu 
lavinęs tarp Amerikos ir Ta 
rybų Sąjungos sutarties: už

i ją. ar neužgirti? , žium bevjjk valandą laiko. 
jTJžgyrimui reikia dviejų į Su juo radosi TSRS amba- 

senatorių balsų, o j sadorius Italijoje Nikita 
senatorių iš viso yra šimtas.

Jei ši sutartis nebus užgirta 
aišku, didžiausias smūgis 
ant prezidento Johnsono, 
ris nori gerinti santykius 
Tarybų Sąjunga.

Dešinieji respublikonai, to
kie kaip Dirksenas ir Mund- 
tas,( sakoma, dėsią “visas pa
stangas”, kad sutartis nebūtų 
užgirta. Gi komiteto pirmi
ninkas sen. Fulbright ir kiti 
liberališkesni senatoriai stoja 
už konsularinės sutarties už
gyniu ą.

Lietuviškų “veiksnių” cyp- 
davatkės, — o tai reiškia ir 
menševikų tūzai, — visa ger
kle rėkia, kad sutartis 
užgirta..

aktas taikos labui buvo iškilmingai palaidoti

kli
šu

nebūtu

t

i Roma. —- Šį pirmadienį 
įvykęs T a r y bų Sąjungos 
prezidento Nikolajaus Pod
gornio apsilankymas Vati- 

■ kane skaitomas svarbiu is
toriniu įvykiu ir žingsniu 

^pasaulinės taikos labui, 
i Podgornis. tarėsi su popie
žium beverk valandą laiko.

didelę 
pasakė 

ambasado-

Praėjusį pirmadienį 
albą šitame komitete 

buvęs amerikinis 
rilis Tarybų Sąjungoje George
F. Kennan. Jo kalba buvo 
televizuota, tuo būdu ir mes 
galėjome matyti ir girdėti.

Blaiviai šis diplomatas-mok- 
slininkas žiūri į Amęrikos-Ta- 
rybų Sąjungos santykius. Jis, 
beje, atvirai ir aiškiai pasisa
ko už tai, kad senatas užgir
ių konsularinę sutartį, kad 
užgirtų ir tą sutartį, kurią 
prezidentas siūlo prekybos 
padidinimo reikalais su socia
listiniais kraštais.

. • Netrukus sužinosime, kaip 
senatoriai į visa tai pažiūrės.

° i sadorius
Ryžovas. Su popiežium ra
dosi Rusų popiežiškos kole
gijos Romoje vedėjas kuni
gas Jozefas Olsras.

Pranešama, kad Podgor
nis ir popiežius vyriausiai 
kalbėjosi pasaulinės taikos 
klausimais. Vietnamo klau
simas, aišku, irgi buvo lies
tas. Popiežius, kaip tai pra
nešama, iškėlė ir katalikų 
bažnyčios stovio Tarybų 
Sąjungoje klausimus. Tas 
liečia Vakaru Ukr a i n ą ir 
Bielorusiią, kur tikinčiųjų 
žymią dalį sudaro katalikai, 
ir Lietuvą bei Latvijos 
Latgali ia, kur katalikai su
daro tikinčių daugumą.

Vatikano organas “Os- 
servatore Romano” pabrė
žė. kad Tarybų Sąjungoje 
lieka dvi vyskupijos, kurias 
valdo apaštališki valdytojai, 
kurie užima vyskupų vie
tas: Kaune ir Rygoje.

Nors “Osservatore Ro
mano.” kuris yra oficialus 
Vatikano organas, savo 
straipsnyje akcentą dėjo

Washingtonas. — Trys 
tragiškai žuvę astronautai, 
kurie gyvi sudegė bandant 
erdvės laivą, jau iškilmin- 

piežiaus ir Podgornio vyra- j gai palaidoti. Aviacijos lei- 
vo pasaulinės taikos temos, i tenantas - pulkininkas Gris- 
Tuo klausimu Tarybų Są- j somas ir laivyno leitenan- 
jungos ir Vatikano stoviai tas - komandierius Chaffee 
dažnai sutampa. palaidoti Arlington© ka

drinėse kapinėse prie Wa- 
i shingtono. Laidotuvėse da
lyvavo prezidentas Johnso- 

I nas ir beveik visi kabineto 
į nariai.

Leitenantas - pulkininkas

ant katalikų bažnyčios pa
dėties Tarybų Sąjungoje, i 
stebėtoj'ai sako, kad pačia-j 
me pasikalbėjime tarp po-1

visai nauj
Hong-Kongas. — Kinijos į k 

teoretinis organas “Hung-1 žĮuvo 70 žmonių, 
či”

Vizitas Vatikane buvo 
kaip ir galas bendro Pod
gornio vizito Italijoje. Iš
leistas bendras TSRS-Itali- 
jos komunikatas pabrėžia, 
kad nors tos dvi šalys turi
skirtingas socialines san- White palaidotas West 
tvarkas ir skirtingas pažiū-. Point karininkų akademijo
ms visa eile klausimu, jos je netoli New Yorko. Lai- 
abi nutaria glaudžiau bend-: dotuvėse dalyvavo vice-pre- 
ra darbiau ti už pasaulinę ' zidentas Humphrey.‘ 
taika ir tvirti tarpusavius i 
kultūrinius, komercinius ii 
kitus ryšius.

Saigonas. — Amerikos 
štabas planuoja artimoje 
ateityje vien Mekongo del
toje turėti apie 30,000 ka
reivių. Gen. Westmorelan- 
das sako, kad karas Viet
name “bus laimėtas arba 
.pralaimėtas Mekongo delto
je.” Kol kas a m e r i k i e- 
čiams pasisekė sunaikinti 
eilę deltos srities kaimų ir 
deportuoti gyve n t o j u s į 
taip vadinamas “sutvirtin
tas vietoves” kitose krašto 
dalyse.

Iš Cape Kennedy tuo tar
pu pranešama, kad rekor- 
duotos juostelės rodo, ko
kie buvo paskutiniai žuvu
sių astronautų žodžiai. Vie-

N. Podgornas tarėsi su po- 
piflžhim Povilu per apie 70 
■pinučių.
■^Lietuviškieji “veiksniai” rė
kė ir rėkė, kad žmonės siųstų 
popiežiui rezoliucijas, reika
laujant, kad jis atsisakytų su 
Podgornu tartis.

Dabar tūlas “jagamastis” iš 
Vatikano praneša saviškiams 
Niujorke:

—Ką jūs ten veikiate,—lie
tuviams didžiausią sarmatą 
padarėte savo rezoliucijomis; 
jos buvo grubios, nekultūriš- 
kos, labai įžeidžiančios šven
tąjį tėvą!..

Tai, kad norite!..

Unijų veikla
Dearborn, Mich.—Po še

šių mėnesių pasibaigs kon
traktai tarp auto-darbinin- 
kų‘; unijos ( U A W ) ir di- 
džiųjtj automobilių kompa
nijų — General Motors, 
Chrysler ir t. t. Prasidės 
derybos dėl naujo kontrak
to, liečiančio pusantro mi
lijono darbininkų. “Work
er” korespondentas William 
Allan sako, kad eiliniai dar
bininkai ragina vadovybę 
statyti tvirtus reikalavi
mus.

San Francisco. — ILWU 
(uostininkų-krovikų unijos) 
6-as lokalas pasmerkė kon- 
gresmano Powellio perse
kiojimą.

agą buvo užgulusios bai- 
pūgos. Sniego privertė 
kiek niekad tas miestas 

uvo matęs!
Šiuos žodžius rašau trečia

dienį, na, o mes dar negavo
me už praėjusią savaitę dvie
jų “Vilnies” numerių. Matyt, 
dėl pusnių.

Į LLD apskrities rengiamas 
prakalbas, kuriose kalbės An
tanas Bimba ir dainuos Aido 
choras, raginu ateiti skaitlin
gai. Tai bus kas nors naujo, 
įdomaus. Prakalbos įvyks sek
madienį, vasario 5 d. Lenkų 
Tautinėje salėje, Greenpointo 
rajone, B**o°klyne.

San franciškietis A. Taraš- 
ka gražiai atsirekomendavo 
Niujorke: kultūriškai pade- 

onstravo jis čia mums keletą 
lų, pasakė kalbą. Tarėmės 

čia su juo ypatingai apie 
liškai kalbančiuosius lietu- 
kilmės žmones Amerikoje. 

Tik.gaila, kad į pokalbius ne
buvo atvykęs LDS prezidentas 
R. Janulis.

Turėkime galvoje, draugai 
laisviečiai, ir tai, kad vasario 
19 d. įvyks “Laisvės” koope
ratyvo pajininkų-šėrininkų su
važiavimas.

Prašome siųsti jam savo su
manymus, kaip laikraštį page
rinti; prašome siųsti sveikini
mus, o jei galima, tai ir su do
vanėlėmis. •

Nuosprendis 
už studentų 
balso teisę

New Yorkas. — Apelia
cinis teismas nusprendė, 
kad vietinės mobilizacijos 
(drafto) tarybos neturi tei
sės pakeisti studentų klasi
fikaciją, kad nubausti juos 
už dalyvavimą taikos judė
jime. Byla lietė du New 
Yorko studentus, kurie mo
kosi Michigano universite
te. Jie, kaip visi studentai, 
kurie gauna pakankamai 
gerus pažymius, buvo klasi
fikuoti 2-S, tai yra, kaip 
neprivalantieji stoti kari
nėn tarnybon, tuo tarpu, 
kai tęsia mokslą. Bet vieti
nės drafto tarybos New 
Yorke, sužinojibii o s , kad 
tie du studentai labai veik
lūs taikos judėjime, daly
vauja demonstracijose, pa
ke i t ė klasifikaciją į 1-A, 
tai yra, jie privalėjo tuojau 
tapti naujokais karo pajė
gose. Studentai kreipėsi 
teisman, ir apeliaciojs teis
mas nusprendė, kad studen
tai turi likti po 2-S klasi
fikacija.

Bylą laimėjusieji studen
tai yra Peter Wolff ir Ri
chard Shortt. Manoma, kad 
nuosprendis palies daugelį 
kitų prieš karą nusistačiu
sių studentų, kurie randasi 
panašioje padėtyje.

ą tvarką"
iange įvyko susirėmimai ir

Bet ko- 
•espondentai nurodo, k a d 
lakatuose pasirodančios ži
los ne visuomet pasitvir- 
,na.
Iš kitos pusės Pekine da- 

ar iškabinti plakatai, kur 
akoma, kad armijos vado- 
ybė įtikino raudongvar- 
liečius ir kitas grupes, kad 
eikia daugiau disciplinos, 
lanoma, kad Mao šalinin-

nas jų ramiai praneš ė: 
“Užuodėme ugnį kabinoje.” 
Po kelių sekundžių pasi
girdo kito astronauto 
šauksmas: “Ugnis visoje 
kabinoje! Ugnis visoje ka
binoje!” Sekė apie septy
nios sekundės, per kurias 
juostelė užrekordavo erdvės 
laive neaiškius šauksmus ir 
triukšmą. Paskui pasigir
do isterikas astronauto ko- 
mandieriaus Chaffee šauks
mas: “Mes apimti ugnies— 
išleiskite mus!.. Paskui se
kė tyla.

Tarybų Sąjungos spauda 
sako, kad tarybiniai kos
monautai ir visa šalis reiš
kia užjuojautą dėl Ame
rikos astronautu tragedi
jos. TSRS spauda komen-, 
tuo ja, kad ta tragedija gal | 
iyvko dėl perdidelio skubi- g0Rą laiką, esmėje sena 
nimo, s a u g u m o nepaisy- santvarka nebuvo visai pa- 
mo--- naikinta, ir tik dabar vyk

doma pamatinė revoliuci
ja.)

Nepatvirtintos žinios tuo 
tarpu sako, kad Sinkiango 
provincijoje Kinijos šiaur
vakariuose kelių karinių 
dalinių komandieriai, kurie 
nesutinka su Mao politika, 
priešinasi Pekino įsakams. 
Tie pranešimai sako, kad iš 
23 karinių dalinių Sinkian- 
ge tik vienas pritaria Mao 
politikai.
hocės mieste.

Jugoslavų spauda kaltina 
JAV teroristų toleravime .

Belgradas.---- Įtakingas
Jugoslavijos laikraštis “Po
litika” ir Komunistų lygos 
organas “Borba” sako, kad 
tam tikra prasme pati Ame
rikos valdžia atsakinga už 
Jugoslavijos misijų sprog
dinimą. “Politika” sako, 
kad Amerikos valdžia atsa
kinga, neš ji nesiėmė žings
nių prieš žinomus fašisti
nius pabėgėlius iš Jugosla
vijos, kurie gyvena Ameri
koje. Tie ekstremistai bėg
lių tarpe jau seniai konspi
ravo ir jų planai galėjo bū
ti žinomi Amerikos saugu
mo organams, sako “Poli
tika.”

Jugoslavijos užsienio rei
kalų ministerijos aukštas

pareigūnas išsireiškė pana
šiai. Bet jis tuo pačiu lai
ku pabrėžė, kad tie įvykiai 
neturėtų vesti prie santy
kių tarp Jugoslavijos ir 
Amerikos pablogėjimo.

Washingtone prezidentas 
Johnsonas padarė pareiški
mą, kad jis labai apgailes
tauja Jugoslavijos misijų 
sprogdinimą. Jis sakė, kad 
tas aktas buvo “biaurus.”

Belgradas, kaip žinia, ofi
cialiai protestavo Ameri
kai. Beveik tuo pačiu lai
ku Ęelgradas pasiuntė no
ta ir Pekinui — nes ten 
prie Jugoslavijos ambasa
dos įvyko nedraugiškos de
monstracijos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Senato

rius Robert Kennedy, ku
ris lankėsi Londone, pasa
kė, kad ateinančios kelios 
savaitės bus lemtinos Viet
name. Jis davė suprasti, 
kad eina kokios tai slaptos 
derybos, kurių rezultatas 
bus sprendžiamas. Baltų
jų rūmų spaudos reikalų 
vedėjas George Christian, 
betgi, sako, kad jis visai ne
žino, apie ką Kennedy kal
ba.

Los Angeles.—Įvyko stei
giamas mitingas, kuriame 

įvairių unijų atstovai susi
organizavo į SANE unijis- 
tų skyrių. SANE, kaip ži
nia, yra už taiką veikianti 
organizacija. Tokie skyriai 
jau veikia New Yorke ir 
Chicagoje. Los Angeles 
skyriui vadovauja siuvėjų 
(Amalg a m a t e d Clothing 
Workers) Los Angeles vi- 
ce-prezidentas Leonard Le
vy.

r
P

(“Raudonoji vėliava”) 
sako, kad po Mao vadovy
be dabar kovojama už “vi
sai naują santvarką.” Tas 
žurnalas, kuris skaitomas 
Komunistų partijos autori
tetingu balsu, sako, kad 
taip vadinami “revoliuciniai 
komitetai,” kurie steigiami 
visoje Kinijoje, “pabaigs se-, r 
na santvarką.” Kaip žinia,, A 
tie komitetai daugelyje vie- kai - ekstremistai daro kai 
tų perėmė vadovybę nuo' k 
partijos ir savivaldybių.

(Stebėtojai daro išvadą, i 
kad Mao šalininkai palaips-1 ? 
niui eina prie išvados, kad 
nors revoliucija Kin i j o j e 
įvyko beveik prieš du šimt
mečiu, ir nors liaudis stovė
jo prie vairo per visą tą il-

S

urias koncesijas. Viena 
: koncesija esanti, kad Hsiao 
Hua, kuris buvo raudon- 
‘vardiečių plakatuose ar- 

' šiai puolamas, dabar daly
vavo diplomatiniame priė
mime albanams Pekine.

i Sąryšyje su incidentais 
į tarp kinų studentų ir tary
binės policijos Maskvoje, 
Pekine įvyko triukšmingos 
anti-tarybinės demonstraci- 
)s prie TSRS ambasados. 

Taipgi demonstruota prie 
Jugoslavijos atstovybės.

(Kita grupė kinų*studen
tų, grįžtą iš Vakarų Eu- 
opos namo; buvo’ Į sustoję 

Maskvoje. Jie irgi planavo 
c.ėti vainikus prie Lenino 
mauzoliejaus ir Stalino ka
po. bet mauzoliejus buvo 
uždarytas remontui ir Rau- 
conoji aikštė visai uždary
ta. Pekino radijas kaltina, 

Jis apsuptas Ši- kad tai padaryta tiksliai, 
Vienas pla- kad neprileisti prie naujų 

katas Pekine sako, kad Sin- incidentų.)

Rytų-Vakarų V
santykių ir

.1

r

eliausios Žinio
DAR DU LAKŪNAI 

SUDEGĖ
San Antonio, Texas. — 

Sausio 31 dieną čionai erd
vėlaivyje sudegė du lakū
nai, kai jie bandė laivą, pil
ną deguonio (oksigeno). 
Tai įvyko Brooks Air Force 
Base School of Aerospaces 
Medicine.

Lakūnai buvo: William F. 
Bartley Jr., 20 metų am
žiaus, ir Richard G. Har- 
non, 21 metu amžiaus.

Šitų lakūnu mirtis visiš- 
ai panaši į tą tragediją, 

Jis sakė, kad Ame-' kurioje aną penktadieni 
Cape Kennedy erdvės laive 
žuvo trys astronautai.

rvšių dienos

Jakarta. — Policija suė
mė generolą Saburą, prezi
dento Sukamo asmeninį ad
jutantą ir artimą draugą. 
Tas skaitoma požymiu, kad 
Suharto - Maliko klika vis 
labiau artinasi prie paties 
Sukamo pašalinimo ar gal 
net suėmimo.

Bangkokas. — Tailando 
policija skelbia, kad ji su
ėmė 122 komunistus. •

Washingtonas.—Neoficia
liai pranešama, kad valdžia 
įsakė JAV karinei aviacijai 
nebombarduoti Hano jaus 
centro ir dešimties mylių 
radijuso nuo to centrą. Tas 
reiškia, kad Amerikos or
laiviai negali bombarduoti 
paties miesto, bet gali bom
barduoti priemiesčius. Bet 
kaslink paties miesto, tai 
sakoma, kad “su specialiu 
prašymu,’’ leidimas ir tam 
gali būti duotas.

Washingtonas. — Per pa
skutines kelias dienas dip
lomatiniame fronte labai 
pagyvėjo Rytų-Vakarų san
tykių gerinimo pastangos. 
Čia, Washingtone, buvęs 
Amerikos ambas a d o r i u s 
Tarybų Sąjungoje Kenne- 
nas, kuris skaitomas eks
pertu šiame klausime, iš-i 
reiškė savo nuomones Se
nato užsienio reikalų komi-' 
tetui. < 
rika dabar turėtu dėti vi-j 
sas pastangas gerinti san-j 
tykius su Rytų Europos so-1 
cialistinėmis valstybė mis, 
įskaitant Tarybų Sąjungą/ 
Jis sakė, kad praėjo tie lai
kai, kai komunistų valdo
mos šalys buvo skaitomos; 
politiniu monolitu. Jos da-1 
bar veda gan savaimingas 
užsienio politikas, sakė jis.

Bonoje lankėsi Rumuni
jos užsienio reikalų minist
ras, kuris pasirašė po su
tartimi atsteigti diplomati
nius santykius su Vakarų 
Vokietija.

Londone daug vilčių de
dama ant būsimos Kosygi
no kelionės. Kosyginas at
vyks. Londonan ateinanti 
pirmadienį. Britų spauda 
sako, kad tai bus gera pro-

SIŪLOMA PREMIJUOTI 
FILMĄ

(Telegrama)
Vilnius. — Atėjo žinia, 

kad Tarybų Sąjungos kine
matografininkų sąjunga 
pasiūlė Lietuvos kino stu
dijos meninį filmą “Niekas 
nenorėjo mirti” TSRS vals
tybinei premijai.

Taip pat siūloma premi
juoti šio filmo kūrėjus Ža- 
lakevičių, Gricių, Banionį.

Vaivutskas

ga padaryti smarkias pa
stangas už karo pabaigimą 
Vietname.



2 pusi. LAISVĖ Penktadienis, vasario (February) 3, 1967

L H T C A LITHUANIAN 
w SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 

102-02 LIBERTY AVENUE. OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

| KAS KĄ RAŠO IR SAKO
Kaip buvo palaidotas poetasį 

J. Krikščiūnas-Jovaras

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... 19.00 i Canada, Lat. Amer., per year, $10.00
United States, per 6 months $5.00 |_Canada, Lat. Amer., 6 months. $5.50 
Queens Co., per year _....... $10.00 ’ Foreign countries, per year, $12.00
Queens Co., per six months $5.50 I Foreign countries, 6 months, $6.50

Jugoslavu teroristai Amerikoje
Nieks* neabejojo, kad Ame-ristai - bombininkai, kai šie 

rikoje veikia jugoslavų te-f 
roristų “rateliai,” kurie, jei 
įmanytų, laše vandens pa
skandintų visas čia veikian
čias Jugoslavijos įstaigas,—; 
pirmiausia ambasadą ir 
konsulatus.

Bet kas galėjo tikėtis,! 
kad tie teroristai galės vie
na ir ta pačia naktimi pa- 
cĮėti bombas visoje eilėje ju
goslavų valstybinių įstaigų 
Kanadoje ir Jun g t i n ė s e? savo kerštui išlieti. 
Valstijose? Padėjo! Padė-5 
jo bombas ir Jugoslavijos*

ir knnąnluto   Nhi inrkp * Kenais> sunKU paša Kyli. 
T>.,, k k /vi • J q ’«Vienas dalykas aiškus: šis Pittsburghe, Čikagoje, San\ . ,
t? • i m 4. r, teroristu žygis priversFranciske, Toronte. f A v 1J Amerikos valdžios organus

Tai buvo drausmingos labiau susirūpinti socialisti- 
plačios teroristų organiza-’nių valstybių įstaigomis, jų 
cijos atsižymėjimas! Tero- apsaugojimu.

žodžiai rašomi, dar nesuim
ti. O Kanados ir JAV val
džios turės sumokėti Jugo
slavijai nuostolius, kuriuos, 
suskaičiavusi, Jugoslavijos 
valdžia joms pateiks.

Matyt, Jugoslavijos “di
pukai,” praradę bet kokią

riausybę nuversti, puola į 
desperaciją ir griebiasi pa
čių biauriausių priemonių

Ar atsiras ir tarp lietu- 
5(vių niekšų, kurie bandys

konsulate - Niujorke «keliais’ s-unku P a s a k ? 1 1

Gyvybes, paaukotos mokslui
Trijų jaunų išlavintų vy

rų — V. L Grissom, Ed
ward H. White ir Roger B. 
Chaffee — žuvimas gaisre, 
iškilusiame erdvė 1 a i v y j e 
Apollo 1-ajame, sudrebino 
visą kultūriškąjį pasaulį.

Visi trys buvo paHlbšti 
lėkti į kosmosą ir ten pra
būti apie 14 parų, kad ga
lėtų daugiau žinių-patyrimų 
pasisemti. Bet šitie vyrai 
žuvo neiškilę į kosmosą — 
žuvo savo erdvėlaivyje, kai 
ten kilo gaisras.

Taigi visi jie trys paau
kojo savo gyvybę mokslo 
reikalams. Ir visas kultū-

* riškasis pasaulis, apgailes
taudamas žuvusiųjų, reiš-

kia gilią užuojautą jų šei
moms.

Dėl šio gaisro, kurio prie
žastis yra tiriama, Ameri
kos mokslininkų programa 
Mėnuliui pasiekti, išlaipinti 
ant jo žmogų, atrodo, ge
rokai nukentės.

Priekaištą reikėtų pada
ryti valdininiams JAV ra
teliams: nebandykite per 
daug greit, pas k u b o m 
žmogų ant Mėnulio pasiųs
ti, nes galite pražudyti be 
reikalo daug gerų žmonių. 
Darykite visa labai atsar
giai, apdairiai, rūpestingai, 
pirmiausia turėdami galvo
je, kad reikia saugoti žmo
nių gyvybes.

Jovaras i
Lietuvos TSR liaudies po

etas Jonas Krikščiūnas-Jo
varas mirė ir palaidotas jo 
numylėtuose Šiauliuose. Jis 
buvo seniausias lietuvių po
etas. Turėjo 87 metus. Bet 
Jovaras pastaruoju metu 
nebuvo sveikas — jis sirg- 
dinėjo, nieko nebe galėjo 
kurti.

Jovaras buvo ne tik poe
tas, pradėjęs kurti šio am
žiaus pradžioje, jis buvo ir 
kovotojas už naująją san
tvarką. Jo eilėraščiai tain 
pat šaukė žmones į k o v ą 
prieš carizmą, už socializ-

mą. Pats kilęs iš vargdie
nių, Jovaras per visą savo 
gyvenimą ėjo su liaudimi, 
dirbo liaudžiai. Ir už tai 
jį liaudis gerbė ir mylėjo.

Amerikos lietuviams Jo
varas taip pat nebuvo sve
timas: jie dainavo jo dai
nas (“Nelaukime, broliai, 
kad kas mums padėtų...”), 
deklamavo viešuose mitin
guose jo eilėraščius.

Poetas mirė Šiauliuose 
ir ten buvo palaidotas. Te
gu poetas ilsisi ramiai, o jo 
darbai, vardas lietuvių 
tautai niekad nemirs!

MERGAITū— FENOMENAS
Devintokė tbilisietė Leila 

Džandžgava turi neįprastą 
žmogui savybę: pavyzdžiui, 
per akimirką ji gali nusta
tyti, kiek raidžių yra išti
soje pastraipoje, nors kny
gos anksčiau nebuvo ma
čiusi. Gruzijos Mokslų Aka
demijos Psichologijos insti
tuto direktorius prof. Pran- 
gišvilis mano, kad Leila — 
vienintelis šios rūšies feno
menas. Žinomi žmonės, ku
rie mintyse sudaugina ke
turženklius skaičius, ir tai 
galima paaiškinti. Bet 
mokslas kol kas nesugeba

nustatyti, kaip veikia Leila. 
Juk ji mintyse neatlieka jo
kių matematikos operacijų. 
Penkiolikmetė mergaitė net 
iš klausos nustato raidžių 
skaičių žodyje.

Į PRAKALBAS!
Sekmadkenj, vasario 5 d., 

Lenkų Tautinėje salėje, 
Brooklyne, įvyks prakalbos 
apie Lietuvą. Kalbės nese
niai sugrįžęs iš Lietuvos 
Antanas Bimba. Dainuos 
Aido choras. Kviečiame

P. STRAVINSKAS 
Už ELITĄ

Kaž koks P. Stravinskas 
montreališkio' J. Kardelio 
laikraštyje rašo straipsnį, 
visomis jėgomis rėkdamas, 
kad lietuviai turį gerbti sa
vo elitą — atsieit “moky
tuosius” vyrus ir moteris. 
Nes, girdi, tauta, kuri savo 
elito negerbia, “Išsibraukia 
save iš kultūringų tautų.”

Aišku, Stravinskas turi 
galvoje save ir kitus “va
duotojus”, politiškai susi
kompromitavusius, nusigy
venusius elementus, kurie 
vis dar pretenduoja būti 
“vadovais.” Ir jam, Stra
vinskui, labai nepatiko t. v. 
“jaunimo kongresas”, įvy
kęs praėjusiais metais Čika
goje. “Kongresas”, girdi, 
paneigę elitą. Jo žodžiais:

Jis gi priėmė tautos elitą 
suniekinantį politinį nutarimą, 
kurį čia ir nagrinėju. Pagal 
tą nutarimą visi dabartiniai 
mūsų politikos veikėjai esą 
intelektuališkai nusigyvenę 
(kūrybiškai lėkšti), reikalingi 
tuojau pakeisti juos kažko
kiais “naujais žmonėmis“.

Tas dabartinių 'politikos vei
kėjų pašalinimas iš jų užima
mųjų postų siūdoma atlikti 
tuojau pat, atrodo, visai net 
neatsiklausus jų politinių gru
pių narių. Po to planuojama 
išardyti visą dabartinę laisvi
nimo organizaciją.

Tuo 'būdu siekiama išvai
kyti mūsų vadovaujšahčiuo- 

feius politikus iš VLIKo ir iš 
ALTo, iš PLB ir net iš Diplo
matinės Tarnybos. Jie gi visur 
“įsisėdėję” ir netekę “kūry
binių polėkių“ (leidę įsigyven
ti “vienodumui ir kūrybiniam 
lėkštumui”).

Siekdami sugriauti ne tik 
dabartinę Lietuvos laisvinimo 
organizaciją (sistemą), bet 
kartu ir mūsų tautos elito gar
bę.. .

Ot, jei norite!..
“Jaunimo kongresą’’ Stra

vinskas “akėjo” ir “akėjo” 
per “Naujienas”. Daug 
kvailų dalykų jis ten pri- 
pėckojo, ir |vis save staty
damas labai mokytu, ra- 
zumnu. To ilgiau negalėjo 
pakęsti Brooklyno “Vieny
bė”, ir ji truputėlį pavarė 
Stravinską per kriukį. O 
po to prie “Vienybės” pri
sidėjo ir Čikagos marijonų 
laikraštis. Na, tai štai ką 
dabar jiems atsako P. Stra
vinskas :

Prieš mane išstojo visokio
mis blevyzgomis ir niekini
mais mano asmens tik proko
munistinė Vienybė (už ką aš 
jai dėkingas, nes man būtų 
gėda, jei prokomunistai mane 
sveikintų) ir šį kartą jos “idė-j 
jos draugu“ pasidaręs. . . ka
talikų Draugas, taipgi laik
raštis, kuriame aš keliolika 
metų bendradarbiauju, kuris 
yra paskelbęs gana daug ma
no straipsnių, netgi ir veda
maisiais. Nei Vienybė, nei jos 
talkininkas Draugas mano 
straipsnių iš esmės nenagrinė
jo, netgi nei nesupažindino 
savo skaitytojų su jų turiniu. 
O mane abu tie laikraščiai 
taip biauriai iškoneveikė. Už 
ką? Va, už tokius straipsnius, 
kokį čia jo santraukoje patei
kiau. Ir tagi daro katalikų 
spaudos organas!

Mes tiek galime pasakyti: 
jei P. Stravinskas kada 
nors atliks ką nors naudin
go, gero mūsų tautai ir ben
drai visuomenei, tuomet ir 
prokomunistinė spauda ga- 
ės tarti jam pagarbos žo

dį.
Politiškai nusišpicavę, su

sikompromitavę gaivalai 
niekad nebuvo ir nebus tau
tos elitu, ponas Stravinskai!

PECKELIAI
Aną dieną Brooklyno 

“Vienybė” išspausdino gra
žią L. Vladimirovo' fotonuo
trauką, imtą jo darbo ofise, 
JT bibliotekoje Niujorke. 
Apie Vladimirova ten pat 
buvo pateikta ir straipsnis.

Kitame “Vienybės” nume
ryje buvo išspausdinta foto
nuotrauka tūlo biznieriaus, 
atsieit J. K. Valiūno, kurį 
“veiksniai” pastatė savo ly
deriu.

, Na, rodosi, čia nieko to
kio. Bet štai tūlas peckelis 
išsiuntinėjo “veiksnių” 
spaudai aplinkraštį, “aiš
kindamas”, jog Valiūnas, 
girdi, “Vienybei” savo “pik
čiaus” nebuvo davęs, bet 
davęs J. Tysliavai, kai jis 
buvo jos redaktorius...

Koks suglušimas apėmęs 
tuos, kurie vadinasi “va
duotojais”!

“Kruvinuoju sekmadieniu“ 
Managvoje kandidatas į dik
tatorius primena, kad Somosos 
dinastija pasiryžusi bet kuria 
kaina išlikti Nikaragvos šeimi
ninku. Tačiau pirmiausia tai 
rodo didėjantį liaudies masių 
nepasitenkinimą, kurios nori 
duonos, taikos ir demokrati
jos.

“KRUVINASIS 
SEKMADIENIS” 
MANAGVOJE

Neseniai Nicaragua sosti
nėje Managvoje (Managua) 
įvyko žmonių pasipriešini
mas diktatoriui Samozai 
(Samosai). Apie 20 asmenų 
buvo užmušta. TASSO ko
respondentas S. Sašinas taip 
tą įvykį aprašo:

Kas gi vyksta šioje nedide
lėje Centrinės Amerikos šaly
je, turinčioje pusantro milijo
no gyventojų?

štai jau daugiau kaip 30 me
tų čia valdo Somoso šeima, ku
ri, remdamasi armija ir Ame
rikos monopolijomis, plėšia 
Nikaragvos liaudį, pasmerkda
ma ją skurdui .ir . beteisišku
mui. 1936 metais valdžią ša
lyje užgrobė generolas Anas- 
tasijas Somosa. Per 20 savo 

. valdymo metų jis pavertė Ni
karagvą didele koncentracijos 
stovykla. 1956 metais Somo- 
sa-vyresnysis buvo nužudytas, 
ir prezidentu tapo jo sūnus— 
Luisas. Luisas Somosa toliau 
vykdė savo tėvo' politiką. Ta
čiau, įbaugintas didėjančio 
liaudies masių nepasitenkini
mo, jis buvo priverstas leisti, 
nors formaliai, gyvuoti šalyje 
opozicinei partijai. Po to val
džią iš eilės užimdavo dikta
toriškos šeimos statytiniai Re
nė Šikas ir Lorensas Gereras, 
šiuo laiku einąs šalies prezi
dento pareigas. Ir visą tą lai
ką jaunesnioji Simoso šeimos 
atžala Anastasijas, dar nese
niai buvęs Nacionalinės gvar
dijos (Nikaragvos armija) vy
riausiasis vadas, taikė į prezi
dento kėdę.

Šių metų vasario 5 d. šalyje 
turi įvykti prezidento rinki
mai. Į juos ir deda viltis So
mosa ir jo šalininkai. Bet Ni
karagvos liaudis pasiryžusi 
padaryti galą neapkenčiamai 
dinastijai.

Nepaisant suėmimų, perse
kiojimų ir žudynių, šalyje au
ga opozicinis judėjimas. Sek
madienį, sausio 22 d., įvyko 
50 tūkstančių sostinės gyven
tojų .demonstracija. Jai vado
vavo opozicinių jėgų lyderis, 
kandidatas į prezidentus Fer
nandas Agveras. Demonstran
tai nuėjo prie Nacionalinės 
gvardijos štabo, kad pareikš
tų protestą 'prieš Anastasijo 
Somosos-jaunesniojo kandida
tūrą ir pareikalautų nutraukti 
teroristinius veiksmus.

Demonstracija buvo sutikta 
automatų serijomis. Centrinė
je Managvos gatvėje — Ave- 
nida Ruzvelt — prasidėjo mū
šis tarp kariuomenės ir demon
strantų, kuris truko visą naktį 
ir visą sekančią dieną. Prieš 
sukilusiųjų štabą “Grand-ote- 
lyje“ Nacionaline gvardija 
metė tankus. 20 žmonių buvo 
užmušta ir daūgiau kaip 100 
sužeista.

APIE ĮVYKIUS 
KINIJOJE

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” rašo:

Kaip kitur, taip ir Kanado
je žmonės susirūpinę ne tik 
karu Vietname, bet ir įvy
kiais Kinijoje. Kinijos įvykiai 
tur būt daugiau intryguoja, 
negu karas Vietname, kadan
gi sunku suprasti, kas iš tik
rųjų Kinijoje dedasi, dėl ko 
ten siautėja tie vaikėzai, del 
ko Mao ir jo sėbrai taip nie
kina kitus komunistus, tiek 
daug energijos ir laiko atida
vusius Kinijos liaudies intere
sams. Bet truputis po trupu
čio šviesos apie Kinijos įvykius 
pradeda pasiekti ir užsienius.

Atydžiai skaitykit šiame 
Liaudies Balso numeryje tel
pantį straipsnį apie Kiniją. 
Jo autorius yra kanadietis, gy
venęs Kinijoje keturis metus, 
o dabar gyvenąs Maskvoje, 
kur, be abejonės, tenka susi
tikti su daugelio šalių žurna
listais, geriau susipažinusiais 
su įvykiais Kinijoje.

Kaip jis aiškina, tai Kinijo
je atgyja nacionalinis šoviniz
mas. Panašus į tuos, kurie 
buvo pasireiškę senovėje įvai
rių dinastijų metu. Mao yra 
ne marksistas, o šovinistas. Jis 
tik dangstosi marksizmu, va
dindamas kitus revizionistais, 
buržuaziniais reakcionieriais. 
Jeigu jis būtų marksistas, tai 
nereiktų jam triuškinti komu
nistines organizacijas, savo 
politiką remti armija ir gau
jomis vaikėzų, kurie dar ne
supranta, kas marksizmas yra.

Korespondentas yra įsitiki
nęs, kad Mao šovinizmas galų 
gale bus nugalėtas, Kinija vėl 
stos į socializmo būdavojimo 
kelią. Ji vėl pasidarys taikos 
ir gyvenimo šalimi. Jeigu taip 
įvyks, tai viskas bus gerai. Ki
niečiai, būdami dirbštūs žmo
nės, greitai atsigaus. Bet jei
gu Kinija nukryps į šovinisti
nį kelią, kas gali žinoti, kas iš 
jos pasidarys? Gali susidaryti 
didelis pavojus visoms artimo
sioms valstybėms. Gal ne dėl 
ko kita ir vietnamiečiai nelin
kę kviestis kiniečius talkon 
prieš amerikiečius. Amerikie
čiai daro klaidą stengdamiesi 
sugriauti Vietnamą. Neprigul- 
mingas, vieningas Vietnamas 
būtų paspirtis kitoms kaimyni
nėms valstybėms.

Šiauliai, sausio 24.—Šian
dien miesto darbo žmonės 

! palydėjo į paskutinę kelio
nę seniausią lietuvių liau
dies poetą Joną Krikščiūną- 
Jovarą.

... Gedulingai papuo š t a 
miesto kultūros namų salė. 
Karstas su velionio palai
kais skęsta, gėlėse. Nenu
trūkstamu srautu plaukia 
žmonės. Darbininkai, tar
nautojai, moksleiviai atėjo 
atsisveikinti su mylimu po
etu.

Paskutinės atsisveikinimo 
minutės. Tyliai aidint Jo
varo žodžiais sukurtai liau
dies darnai “Ko liūdi, ber
želi,” kurią atlieka kultū
ros namų Jovaro vardo dai
nų ir šokių ansamblis, kars 
tas išnešamas iš salės. Lai
dotuvių procesija važiuoja 
į miesto kapines/

Gedulingą mitingą prade
da partijos miesto komite
to pirmasis sekretorius V. 
Jurgelevičius.

—Šiandien mes palydime 
į amžiną poilsį lietuvių liau
dies poetą komunistą Joną 
Krikščiūną-Jovarą, — sako 
jis. — Poetas nuėjo ilgą ir 
prasmingą gyvenimo kelią. 
Jis tarsi tas baltaliemenis 
tėviškės beržas neatskiria
mai suaugo su Lietuvos 
liaudimi. Visais sunkių iš
mėginimų metais Jovaras 
liko ištikimas savo liau
džiai ir jos kovai už švie
sesnį rytojų. Poeto gyve
nimas ir kūryba glaudžiai 
susiję su Šiaulių miestu ir 
jo apylinkėmis. Čia jis gi
mė, gyveno, dirbo, rašė ir 
kovojo. Mes šiandien pri
siekiame, kad įgyvendinsi
me tuos idealus, kuriems 
poetas paskyrė visas savo 
jėgas ir energiją.

Atsisveikinimo kalba sa-_
ko Lietuvos TSR, Rašytojų 
sąjungos valdybos sekreto
rius J. Macevičius. Respub
likos rašytojų vardu jis pa
reiškia nuoširdžią užuojau
tą velionio šeimai ir arti
miesiems.

—Šiandien mes atiduoda
me paskutinę pagalbą liau
dies poetui Jovarui, su ku 
rio vardu siejasi ištisa mū
sų tautos gyvenimo epocha, 
svarbus mūsų literatūros 
istorijos etapas,—.sako drg. 
Macevičius.— Šiandien apie 
Jovarą norėtųsi kalbėti pa
čiais gražiausiais ir švie
siausiais žodžiais. Tačiau 
geriausiai apie jį kalba jo 
gyvenimas ir kūryba.

Miesto jaunųjų 
sekcijos pirmininkas J. 
bąliauskas sako, jog liūdna

1 
b, kuris visa savo siela 
, veno su liaudimi, rašė / 
rudžiai. O tai, kas tampa 
sudies dvasine nuosavybe, 
ekad negali ištirpti amžių 
ke. Iš kartos į kartą, iš 
restomatijos į chestoma- 
ą eis patys geriausi 

varo eilėraščiai, juos min 
nai mokytis mūsų vaikai, 
jų lyg iš neišsenkamo 
tinio semsis įkvėpimo mūsų 
jaunieji poetai.
jų lyg neišsenkama šaltinio . 
semsis įkvėpimo mūsų jau
nieji poetai.

Žodis suteikiamas Lietu
vos TSR nusipelni u s i a m 
mokytojui J. Adomaičiui, j 
kuris apibūdina Jovaro in
dėlį į lietuvių pro 
poezijos lobyną.

Gedulo mitingos 
Kapas paskęsta gėlėse 
vainikuose. Marmuro len
toje iškalti žodžiai:

LTSR liaudies poetas 
Jonas

šiandien atsisveikinti su po 
et

Krikščiūnas-Jovaras 
1880—1967

ELTA

Iš Lietuvos
A. Barkauskui—50 metų
Lietuvos Komunistų par

tijos Centro Komiteto sek
retoriui Antanui Barkaus-

I kui sukako 50 metų. Jubi
liatą nuoširdžiai pasveikino 
Lietuvos KP Centro Komi- • 
tetas, respublikos Aukfeą 
čiausiosios Tarybos PreW 
diumas ir Ministrų Tarybfo

Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos P r e z i d i u - 
mo Įsaku Ievai Simonaity
tei suteiktas Lietuvos TSR 
liaudies rašytojos garbės 
vardas. Šį vardą rašytoja 
gavo už įžymius nuopelnus, 
vystant lietuvių literatūrą.

Pramonė Žaliakalnyje
Daugiau kaip dvigubai 

padidins savo pajėgumą 
Kauno radijo gamykla. Ža
liakalnyje pradėtas statyti 
stambus filialas, kuris šį 
penkmetį pradės tiekti pro
dukciją.

Tai — viena iš daugMio 
Žaliakalnio statybų. Ša®ų 
veikiančių dirbtinio pluošė 
to, gelžbetoninių konstruk
cijų gamyklų ir medvilnės 
verpimo fabriko, automati
zacijos priemonių gamyklos 
cechų auga “Litekso” fab
riko korpusas, konditerijos 
fabrikas ir žuvies kulinari
jos įmonė, eilės ūkinių or
ganizacijų pastatai, sandė
liai.

— Žaliakalnis, — papasa
kojo spaudos reporteriams 
Lietuvos pramonės pro j 
tavimo instituto vyria 
sis architektas F.
kas, — Kaune taps 
pramonės mazgu, ku 
ims apie 140 hektarų, 
žmonėms bus sudarytos 
lankios darbo ir poilsio są
lygos. Numatoma pastaty-- . 
ti technikos laimėjimų rū
mus, buitinio aptarnavimo 
imones. Išaugs ištisas pro
fesinių technikos mokyklų 
miestelis, pieno pramonės 
mokslinio tyrimo institutas.

Penkmečio pabaigoj 
dauguma pramonės 
įmonių ir įstaigų 
statyta, čia jau di 
daug septintadalis 
darbininkų ir tarnautojų.
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Alberto Moreau

Brazilijos taryba turi alkanoms 
masėms tik terorą

Washingtono ir bes: latifundijų sistema ir tekęs pilietybės, duoda gy-
razilijos oligarchijų pasi- oligarchinė imperialis tine va vaizdą Alliance for Pro- 

tenkinimui, Brazilijos junta ~ 
(tarybos) dabar yra mas
kuojama kaip politinė vy
riausybė, ir netiesa yra tai, 
kad • “demokratija” laimėjo 
lapkričio rinkimuose.

Prezidentas Artur Costa 
e Silva, kuris kovo 15 d. 
perims valdžią, buvo išrink
tas pažeidžiant konstituci-

WORCESTER, MASS Miami Fla.
Dvi savaitės Maskvoj ir 

Leningrade
Pradžioj sausio mėnesio 

Citizen Exchange Corp, su
sidarė grupę iš 14 turistų iš 
įvairių miestų ir skirtingų 
profesijų, susidedančią iš 
profesorių, studentų, preky
bininkų, laikraštininkų ir 
vienas woresterietis radosi 
toj grupėj iš Heald Machine 
Co., inžinierius Perley R. 
Morey.

Šiomis dienomis P. R. Mo
rey grįžo iš savo kelionės, 
kuri užsitęsė dvi savaites: 
vieną savaitę Maskvoj, ki
tą Leningrade. Morey pa
tenkintas kelione. Sakė, bu
vo laisvi: kur norėjo, ten 
ėjo; su kuo norėjo, kalbė
jo laisvai.

Morey sakė, tarybinės ša
lies žmonės draugiški, sakė, 
kad myli amerikiečius iš vi
sos širdies ir sako — mes 
negalime amerikiečių su
prasti, kodėl jūs šaltai atsi- 
nešate apie mus. Morey sa
ko, Rusijos žmonių gyveni
mas skirtingas: dar neturi 
kaimuose super marketų, 
naktinių klubų ir panašių.

Morey sako, rusai kultū
ringumu mus pralenkia. Jie 
turi puikius kino teatrus, 
baletus, operas. Pav. paim
kime Maskvos metro pože
minius traukinius. Važinė
dami jais niekur nematė ci
garečių nuorūkų ir popier
galių. Kiekviena metro sto
tis atrodo kain koks mu
ziejus, su įvairiomis statu
lomis ir piešiniais. Būda
mi Maskvoje ir Leningrade 
turėjome proga susitikti 
įvairių profesijų žmones, 
kalbėjomės įvairiais klausi
mais, politiką ' paliekant į

>aisvę”Klubo, skaitėnio
ir buvo jos rėmėja:

vaistinėj rado skirtingas i 
kainas“ $2.90, $3.50, $4 už 
tuos pačius vaistus.

Man svečiuojantis Lietu
voj 1962-65 metais, užbai
gus atsivežtus vaistus, ku
riuos turėjau vieną piliukę 
imti kiekvieną rytą, man 
pritrūkus, turėjau jų pirk
tis Kaune ir Drųskinin- 
ninkuoso. Tos piliukės pas 
mus Worcesteryje vaistinė
je už 50 piliukių $6.25 ir 
$6.50. Lietuvoj tos pačios 
piliukės už 50 vienas rublis 
ir 72 kapeikos. Matote, 
koks skirtumas. O čia veiks
niai “vaduotojai” Lietuvos 
ir lietuvių rašo, kad Lietu
vos žmonės negalį įpirkti 
vaistu, c

Sausio 25 d. atsibuvo LLD' 
75 kuopos pirmas šių metų 
susirinkimas ir pietūs. Ska
nius pietus pagamino E. 
Kancerienė, pagalbininkės- 
S. Šukaitienė, N, Tamošiū
nienė, A. Bečienė.

Susirinkimas ėjo sklan
džiai. Komiteto ir komisi
jų raportai iš visų metų į 
veiklos buvo tinkamai pri
ruošti. Nors kuopos suei
gos įvyksta tik vieną kar
tą į mėnesį, tai yra, tik ta
da, kada būna susirinkimai, 
ir tik nuo pietų likusiu pel
nu sukeliame savo fondą, 
vienok neatsiliekame su pa
rama spaudai, taipgi kovai 
už taiką. Jei mes turėtume 
tokias progas turėti paren
gimus kiekvieną savaitę, 
kaip draugai St. Petersbur- 
ge, tai mes juos pralenktu
me aukomis.

Mes gruodžio mėnesį au
kojome po $100 “Laisvei” ir 
“Vilniai,” po $25 “Liaudies 
Balsui,” Argentinos “Va
gai,” Urugvajaus “Darbui.” 
Taipgi šiame susirinkime 
nutarta pasveikinti “Lais
vės” suvažiavimą su šimti-

Likusiems liūdesyje nuo
širdi užuojauta.

Ligoniai
Helen Daulansky pergy

veno operaciją, jaučiasi ne- 
gai. Antanas Bubelis ir-* 
baigia ligą nugalėti. Lin

kime abiem greit pasveikti.
E. K. Sliekienė

gress paskolų ir jų efektą 
krašte.
ligonį, 
kraujo 
ranką, 
kiamas 
rankos.”

Šis pasakymas taikomas 
JAV monopolijoms, kurios 
kontroliuoja 70.8% mokėji
mų už paskolas ir kredi
tus..

Nuo 1964 m. perversmo 
Branco davė JAV naujų 
koncesijų: Hanna Mining 
Corp, gavo kontrolę gele
žies klodu, buvo garantuo
jama, kad bus pilnai ap
mokėta už JAV turimas 
imones nacionalizacijos ar
ba revoliucijos atveju; bu
vo grąžinti anksčiau nacio
nalizuoti naftos šaltiniai.

Pagaliau, naujausia kon- 
žastis. Kad Brazilija gale- eesija JAV kompanijoms— 
tų pati save išlaikyti, kad 70 milijonų vertės komplek- 
būtu atidaryta vidaus rin
ka pramonės produktams, 
turi būti panaikinti feoda
liniai santykiai ir jų bazė— 
feodalinė žemės nuosavybė. 
Dabar agrarinė ekonomika 
vra nukreipta i eksportą, 
kainos vra diktu o j a m o s 
monopolijų. Tain yra, pvz., 
su kava, medvilne ir cuk
rum.

JAV, būdamos pagrindi
nis kavos pirkėjas (51%) 
vvkdo savo ekonomini ir 
nolitinį spaudimą i valdan
čias grupes ir plantacijų 
savininkus.

Didžiulis kraštas; savo 
plotu didesnis už JAV, val
domas feodalinių baronų. 
Jų valdomieji plotai siekia 
toliau negu žmogaus akis 
gali aprėpti. liliustracijai 
nurodysime, kad 65 feodali
niai lordai turi didesnius 
žemės plotus, negu Belgija,

“Visa tai primena 
kuriam daroma 
transfūzija į vieną 
tuo tarpu istrau- 
kraujas iš kitos

ją. Jis išrinktas Nacionali- i Danija, Olandija ir Šveica- 
niame Kongrese, o ne per' rija kartu paėmus. 80% 
elektoratą. į kultivuojamos žemės pri-

Kas yra naujasis prezi-. klauso 2% visu žemvaldžių, 
dentas? Į šiaurės Amerikos kompa-

Jis vadovavo sąmokslui,; nįjOs turi žemės plotus, sie
kinis 1964 m. birželio mė
nesį nuvertė Goularto vy
riausybę; jis aršus reakci
onierius, JAV imperialisti
nės politikos gynėjas.

kiančius 70 kvadratinių ki- r
lometrų.

Šie skaičiai duoda supra
timą apie nepakenčiamas 

audos konferencijoje, gyvenimo sąlygas dešimčių 
po jo “paskyrimo” į milijonų žmonių, paaiškina 
lentūrą, jis p areiškė, i jų kovu ir sukilimų prie-

smurto politiką, diktatoriš
kų dekretų, išleistų BrancoC 
nekeisiąs, kariniai biudžey 
tai pasiliks aukšti kovai <u 
“kom u n i z m u ir pervers
mais.”

Costa e Silva šlovina Bra
zilijos dalvvavima Domini
kos invazijoje. Jis sutinka 
su JAV remiamu Inter- 
American Peace Force pla
nu. “Santykiai su JAV tę
sis. pareiškia jis, ir bus ker
tiniu akmeniu mūsų užsie
nio politikoje.”

Brazilija turi milžinišką 
t karini potencialą, didelius 
X jJtftpradetus naudoti gamtos 

girtus. Po II pasaulinio 
' ^icaro kraštas sparčiai vys

to savo pramone.
Anksčiau tai buvo agra

rinė šalis, dabar jos pra
monės produkcija pasiekė 
51%, lyginant su žemės 
ūkiu. Per pastaruosius me
tus pramonės metinė brutto 
produkcija sudarė 30 bili
jonu dolerių, t. v. vienuo
likta vieta pasaulyje. La
bai išaugo plieno, metalo, 
elektros įrengimų, trans
porto priemonių • gamyba. 
Nauin modernaus miesto 
Brazilia pastatymas liudi
ja šio krašto progresą.

Tačiau liaudies gyvenimo 
saigos sudaro liūdna ir 

jjedinga kontrastą tokiam 
Wienašališkam išsivystymui. 

Vidutinės vieno gyventojo 
pajamos yra aštuonis kar
tus žemesnės negu JAV. 
Daugiau negu 20 milijonu 
žmonių yra nuolat alkani, 
daugiau kain 30 milijonu 
nenešioja batų, nusė gy
ventojų gyvena lūšnynuose 
(favelas).

Brazilijos statistika ro
do, kad kasmet lūšnvnų gy
ventoju skaičius didėja — 

neturtingųjų, 
mieste 60% iš 1,- 

gyventojų gyvena
ose, žymiai bloges- 
negu JAV lūšnynai, 
e Brazilijoje iš 1,000 
180 neturi butų. Iš 

16 milijonų vaikų, tik 7 mi
lijonai lanko mokyklas ir iš 
tų tik 9% baigia pradinius 
skyrius.

Branco pažadėjo kovoti 
su infliacija ir aukštom 
pragvvenimo kainom, bet 

dar pablogėjo. Ne- 
nasiekė 30% ir kai- 

39%.
tokia liūdna pade- 

potencialiai tur- 
krašte?: Priežastis 

yra dvi šio krašto blogy-

Monopolistinis imperia
lizmas yra antroji blogybė. 
Brazilijos ekonomistas A. 
Moura vertina, kad užsienio 
monopolijos, ypač JAV, 
kontroliuoja 40% visu in
vesticijų. JAV kapitalas 
1959 m. siekė 1,201,000,000 
dolerių.

Brazilijos skolos užsie
niui 1961 m. sudarė 3.5 
bilijono dolerių. Šalis yra 
priversta imti paskolas šiai 
skolai ir kreditams pa
dengti ir tokiu būdu pri
klauso nuo imperialistų ma
lonės.

Buvęs prezidentas Quad- 
ros, dabar ištremtas ir ne-

sas, apimąs JAV Agency 
for International Develop
ment, Intern a t i o n a 1 Fi
nance Corporation ir kt. 
Pagrindinis laimėt olas iš 
šio komplekso yra Phillips 
Petroleum Co., Oklahoma.

Atidavimas Fernando de 
Noronha salos JAV raketų 
bazei yra veiksmas, nu
kreiptas nrieš nacionalinio 
išsilaisvinimo ju dėjimus 
Pietų Amerikoje. Brazili
jos patriotai vadina tokį 
atidavimą “entrega” — at
sisakymu nuo nacionalinio 
suverenumo.

Brazilijos liaudies priešai 
mirtinai bijo Struktūrinių 
pakeitimų, kurie seniai pri
brendo. Masių kova rodo, 
kad Brazilijoje artėja neiš
vengiami perversmai.'

_ Šiuo istoriniu momentu 
.Komunistų, Partija kviečia 
į platų frontą visus buvu
sius prezidentus, trabalhis- 
tus (darbininkus), socialis
tus, komunistus, politinius 
ir religinius lyderius ir kt. 
“kuo greičiau sudaryti re- 
prezentatyvinę vyriausybę, 
kuri užtikrintų politines 
laisves.”

(Iš “The Worker”) 
Vertė L V.

Jaskevičius .

Panevėžyje

1,500,000I
&&JRecife

žmonių

r >»;

Gedimino bokštas. (Nuotrauka V. YJevičiauBį

Morev sakė, rusu indust
rija niekuo nesiskiria nuo 
mūsų industrijos, tik gal 
mūsų < industriją padaro 
daugiau produktu. Pas juos 
darbininkai netaip spau
džiami, kaip pas mus.

Lenin gradan atvy kome 
sausio 6 d. (nagai rusu se
na kalendorių), išvakarėse 
Kalėdų švenčiu. Jie rinko
si į Švento Nikolo Kated
ra. Susirinkusių buvo anie 
13 tūkstančiu maldininkų, 
meldėsi dvi valandas.

Leningradas skiriasi nuo 
Maskvos su savo gražia ar
chitektūra ir gražiais par
kais ir muziejais.

Morey turėjęs progą būti 
Metrikacijos palociuose ir 
matyti, kur jauna pora su
sižiedavo, ir jis turėjo pro
gą apdovanoti juos su mū
sų prezidento Kennedy pus- 
doleriais. Morey džiaugia
si taia kelione ir pageidau
ja, kad daugiau amerikie
čiu aplankytų tą šąli ir su
sipažintų su jos žmonėmis.

Nelabai seniai šeiminin
kės per visą šalį pradėjo 
piketuoti super marketus 
protestui prieš aukštas 
maisto kainas. Mūsų mies
te super marketai baigia 
smulkius maisto krautuvi
ninkus varyti iš biznio, kad 
turėtų laisvas rankas 
skriausti šeimininkes ir jų 
šeimas.

“The Evening Gazette” 
reporteris, gavės nuo gydy
tojo receptą dėl vaistų, pra
dėjo lankytis su tuo receptu 
po vaistines ir teirautis, 
kiek to recepto vaistai kai
nuoja. Beveik kiekvienoj

Pittsburgh, Pa.
Draugijų susirinkimai
Po kelių mėnesių pertrau

kos, LLD. 87 kp. laikė susi
rinkimą sausio 22 d. narių 
susirinko ne daugiau šiai, 
nors ir buvo visiems pra
nešta apie susirinkimą.

J. Mažukna ir J. Purtikas 
raportavo apie “Laisvės” 
ir “Vilnies” vajaus pasek
mes Pittsburghe. Vąjus 
buvo vedamas po vardu: 
LLD 87 kuopos. Laike va
jaus ir kiek prieš vajų bu
vo pasiųsta į ”L” ir “V” 
(per abudu laikraščius) 
virš 500 dolerių prenume
ratomis ir aukomis. Sulygi
nus praėjusius metus tai 
nedidelė suma buvo šiais 
metais pasiųsta snaudai iš 
Pittsburgho. Prieža s t i s : 
mirtis pakirto daug vei
kiančių paiėgu ir pažangio
sios snaudos skaitytojų.

I LLD 87 kuopos nariai 
rankų nenuleis, bet dirbs ir 
toliau pažangiosios spaudos 
rėmimui. Vajus dėl pažan
gos niekados nesiba i g i a ; 
kiekviename susiri n k i m e 
reikalinga prisiminti, kain 
geriau ir ilgiau palaikyti 
mūsų spaudą.

Duokles už 1967 metus 
beveik visi nariai užsimokė
jo. išskvrus kelis, ir 87-ou 
kuona bus užsimokėjusiųjų 
nariu kuopa.

Buvo prisiminta ir anie 
sergančius narius: Uršule 
Paich ir Kastanta Mataka. 
Kuopos nariai linki jiems 
geros sveikatos ir kad se
kančiame susirinkime jiedu 
dalyvautų.

Lietuvių Moterų progre- 
syvio klubo susirin k i m a s 
ivvko sausio 15 d. Nutarta 
laikyti vieną kitą parengi
mą ši pavasarį. Moterų 
draugija remia finansiškai 
Lietuvių Tautiškas kapines 
ir kitus pažangesnius dar
bus. Moterys po susirin
kimų turi užkan džius ir 
draugiškus pasikalbėjimus. 
Gero pasidarbavimo mote
rų draugijai! V.

ĮSTATYMAS PRIEŠ 
TRIUKŠMĄ

Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje pradėjo veikti 
istatvmas nrieš statvbinį 
triukšmą. Didžiausi triukš
mo šaltiniai turi būti paša
linti, o kiti apriboti. Pagal 
tą įstatymą federalinės že
mės gali apriboti triukšmin
gą mechanizmų pervežimą 
tam tikru paros laiku. Kai- 
kuriais atvejais bus galima 
visiškai uždrausti naudoti 
tokius mechanizmus staty
bose.

ne.
Didelis ačiū draugėms 

moterims už jų sunkų dar
bą; svečiams, kurie lanko 
sueigas, kuomet atvažiuoja 
pasisvečiuoti, taipgi ir vi
siems, kurie lankosi susi
rinkime ir su mumis pietau
ja; ir visai kuopos valdybai 
už rūpestingą darbą.

Būtina paminėti ir Soci
alinio Klubo gaspadorių Po
vilą Baltrėną. Šis draugas 
labai darbštus, visu o m e t 
kiek galėdamas prisideda 
darbu. Kuomet visi prisi
deda, galima sukelti daug 
reikalingos paramos.
Malonėkite kreipti dėmesio 

sekamiems parengimams
Vasario 9 kalifornietis A. 

Taraška rodys labai įdo
mius filmus iš Lietuvos, o 
gal dar ir kitus. Bus pie
tūs, kaip ir paprastai, 1 
vai., Socialinio Klubo sve
tainėje, 2610 N. W. 119th 
St. Filmų rodyipaš no pie
tų 3 vai. Įžanga $1.50

Nors, tiesa, pietūs visuo
met būna geri, šį kartą jie 
bus nepaprasti, nes gaspa- 
dinės bus iš Chicagos, ku
rios pyragus keps ir visą 
kitą gamins pagal Švedijos 
receptus, o švedai labai mo
ka gaminti valgius. Taigi, 
nepraleiskite geros progos.

Vasario 22 d., irgi toj pa
čioj vietoj, bus gražus kon
certas ir pietūs. Rengia 
LLD 75 kuopa ir Aido cho
ras. Pietūs kaip 1 vai., po 
pj^tų koncertas.

Koncertu svečiai bus pa
tenkinti, nes programos at
likėjai bus geri. Pirmoji 
žvaigždė Birūta Ramoškai
tė. Na, o Aido choras ir 
jo solistės rūpestingai ruo
šiasi prie koncerto. Dai- 
nuqs solistės Mae Gabrėnie- 
nė ir E. Mikitienė, Anna 
Martin su E. Mikitiene dai
nuos diyetą. Stasys Vainei
kis, visiems gerai žinomas 
baritonas, irgi neatsisakys 
visuomenei patarnauti.

Mirė
Sausio 15 d. mirė George 

Sidaras, sulaukęs 86 metų. 
Paliko liūdesyje žmoną An- 
ną, du sūnus ir dvi dukte
ris, žentus, 11 anūkų ir 6 
proanūkius. Priklausė prie 
LLD 75 kuopos ir Sociali-

Kasmet keičiasi Aukštai- 
jqs sostinės—Panevėžio— 

las. Tačiau, jei iki šiol 
Panevėžį statybų tempais 

lomet pralenkdavo Šiau- 
. kur karas paliko žy- 
i skaudesnius pėdsakus, 

tai šie- 
pirmą kartą pokario 

istorijoje, Aukštaitijos sos
tinėje bus statoma gyvena
mųjų namų, komunalinių, 
švietimo ir kultūros objektų 
be\eik už milijoną rublių 
daugiau, negu Šiauliuose. Iš 

) šioms statyboms Pane- 
yje šiemet skirta 7 mi
nai rubliu. c

Antraisiais penkmečio me
tais panevėžiečiai gaus dau
giau kaip 30 tūkstančių 
kvadratinių metrų gyvena- 

jo ploto — 1072 butus, 
iau bus statomas Basa- 

nayičiaus ir Aukštaičių gat- 
gyvenamųjų namų mik- 

ajonas. Čia iškils eilė 
daugiaaukščių gyvenamųjų 
namų, prekybinis buitinio 
aptarnavimo centras, vaikų 

rželis-lopšelis, nauja, di- 
ausia mieste 1,280 vietų 

vidurinė mokykla. aJu bai
giamas projektuoti naujas 
Tulpių gatvės gyvenamųjų 
na

visi
liai
mii
negu Panevėžyje, 
me

vis 
vėž

mo
To

vių
roi

nu mikrorajonas.
Didelės lėšos šiemet skir

tos miesto gerovei. Pramo
nės gatvėje per geležinkelį 

s pastatytas viadukas, 
s išgrįsta ir išasfaltuota 
ug naujų gatvių ir šali- 
tvių.
įtemptas darbas šiuo me- 
verda kultūros rūmų sta- 

Statybininkai davė
ii juos užbaigti iki Ta
bu valstybės jubiliejaus. 

Tąi bus puiki dovana pagul
usiam respublikoje Pane
lio dramos teatrui, kuris

bu 
bu 
da 
ga

tu 
tyloje, 
žory
sė; 
vė

Antraisiais pen k m e c i o 
metais bus statoma ir eilė 
pramoninių objektų. Ne
senai statybos tresto dar-liai statybos tresto dar
bininkai pradėjo autokom- 
presorių gamyklos antro
sios eilės statybą. Penkme
čio metais išaugs didžiulis 
mechaninio cecho korpusas, 

jykla, bus pas taty- 
s didelis administraci- 

nib-buitinis pastatas. Au
to ko m p r e s o r i ų garny k- 

kuri ilgainiui taps 
pagrindine tokio pro- 

io įmone šalyje, gaus 60 
kstančių kvadratinių 

metrų gamybinio ir tarny- 
lio ploto.
Sparčiai kyla naujojo au- 
busų parko sienos. Deng

tuose apšildomuose gara
žuose vienu metu galės įsi
kurti 200 autobusų. Šie- 

ėt bus rekontrsuojama 
liejimo - mechaninė įmonė, 
mėsos kombinatas, toliau 
statoma “Ekrano” gamyk-

lie

fi: 
tū

bi

to

m

Taigi, penkmečio antrie
ji — didelių ir reikšmingų 
statybų metai panevėžie- 

ams.či
P—tis
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A. Belovas

Operacija "Vunderland
(Tęsinys)

Nebuvo ko nė galvoti stoti į mūšį: 
“Admirolas Šeras” buvo devynis kartus 
talpesnis, turėjo keturis kartus stam
besnio kalibro artileriją, galėjo pustre
čio karto greičiau plaukti už “A. Sibi- 
riakovą,” pagaliau buvo apsikaustęs 
šarvais, kurių ledlaužis iš viso neturėjo. 
Tad ledlaužio kapitonas pirmiausia nu
tarė pabandyti išvengti mūšio, prasi
brauti iki Belucko salos, iki kurios buvo 
likę apie 15 mylių, priplaukti prie kran
to ir išgelbėti ekipažą. Suskambėjo ko
manda: “Visu greičiu pirmyn!,” o į 
Diksono salą nešifruotu tekstu nuskrido 
radiograma: “Belucko salos rajone pas. 
sirodė nežinomos priklausomybės karo 
laivas.”

“Admirolas Šeras” ledlaužio kapitonui 
prožektoriaus signalais įsakė tučtuojau 
pranešti apie ledų būklę Vjlkicko są
siauryje, o taip pat vietą, kur randasi 
tarybinė laivų vilkstinė, 
vas” neatsakė.
lavo pranešti laivo 
skirties punktą.
paprašė 
gautas visiškai nesuprantamas atsaky
mas. “A. Sibiriakovo” signalininkai jį 
suprato taip, jog nežinomasis laivas va
dinasi lyg tai “Siuzma ” lyg tai “Si- 
jasama.” Netikrą pavadinimą vokiečiai 
davė todėl, kad, jų manymu, rusai ne
galėjo atspėti, kam priklauso laivas.

Priešas perdavė naują įsakymą—pa
reikalavo nutraukti radijo stoties darbą. 
Hitlerininkai klausėsi laivo pokalbio su 
Diksonu. Jie tuoj pat paleido trukdymo 
sistemą ta pačia banga, kuria dirbo led
laužio radijo stotis, ir manė, kad jiems 
pavyko nutraukti laivo ryšį su Diksonu. 
Tačiau apsiriko. Nagingas tarybinis

“A. Sibiriako- 
Tada^ kreiseris pareika- 

avadinimą ir pa- 
Savo ruožtu ledlaužis 

kreiserio pavadinimo. Buvo

ra- 
kol

stoties nesudaužė priešo sviedinys.
Nesulaukę perduodant žinių apie 

dų būklę, hitlerininkai ryžosi nusimesti 
kaukę. Kreiseris dideliu greičiu ėmė ar
tėti prie “A. Sibiriakvo.” “Nuleiskite vė
liavą, pasiduokite!” — buvo paskutinis 
jo reikalavimas. Tuo pačiu metu “Ad
mirolas Šeras” į tarybinį laivą atidengė 
ugnį. Dvi pirmosios salvės buvo įspė
jamojo ir prisišauk i a m o j o pobūdžio. 
Hitlerininkai tarėsi įgąsdinsią sibiria- 
koviečius ir priversiu juos kapituliuoti.

Priartėjo tragiškos minutės. Priešas 
atkirto kėHą “A. Sibiriakovui” į Beluc- 
ko salą ir į Krantą. Nuo šio momento 
ledlaužio likimas buvo išspręstas. Ka
pitonas Kačarava, vienbalsiai visų sibi- 
riakoviečių palaikomas, nutarė stoti į 
mūšį. Kiekvienas jūreivis suprato, kiek 
mažai priešui tegali pakenkti jų sviedi
niai, netgi jei jie pataikytų į tikslą. Ta
rybinis laivas buvo bemaž beginklis pa
lyginus jį su vokiečių šarvuočiu. Nepai
sant to, “A. Sibiriakvas” trenkė atsako
mąją ugnį iš visų savo turimų pabūklų. 
Prasidėjo nelygi dvikova.

Po atsakomosios “A. Sibiriakovo” ug
nies, kreiseris pasisuko dešiniuoju bor
tu, ir iš nedidelio atstumo nugriaudėjo 
salvė. Ji numušė forstengą. Kita sal-

le-

Menotyros mokslu kandidatas tapytojas Augustas 
Savickas—(A, Sutkaus nuotrauka). f

vė nušlavė užpakalinės “A. Sibiriakovo” 
dalies visas patrankas ir 32 artileristus 
kartu su jų vadu. Trečioji salvė patai
kė į priekinį denį, kur stovėjo statinės su 
benzinu. Liepsnos apgaubė laivą, ta- 
čiad pavyko išsaugoti sviedinių dėžes, 
sukrautas, priekiniame denyje. Pagaliau 
dar viena salvė kliudė laivo vidurį, su
žeidė ir kontūzijo kapitoną. Buvo pa
taikyta ir į katilinę. “A. Sibiriakovo” 
greitis žymiai sumažėjo.

Bet ir tokioje padėtyje, siautėjant lai
ve liepsnoms, išlikę gyvi artileistai to
liau apšaudė “Admirolą Šerą.”

Vykstant mūšiui, iš garlaivio buvo nu
leista mažytė valtis, kurion nusėdo iš
likusios gyvos moterys. Deja, perkrau
ta valtis apsivertė, ir nė viena moterų 
neišsigelbėjo. Sugedus mechanizmams, 
neįmanoma buvo nuleisti barkasą. Ta
da jūreiviai nustūmė į vandenį jau ap
degusią ekspedicinę valtį. Į ją paguldė 
nušautą ir sąmonės netekusį kapitoną 
bei kitus sunkiai sužeistuosius. .

“Admirolas Šeras” liovėsi^šaudęs ir 
priplaukė arčiau degančio laivo. Hitle
rininkai nuleido katerį ir pasuko prie 
“A. Sibiriakovo.” Jie buvo numatę pa
imti belaisvius ir jiems reikalingus do
kumentus apie ledų būklę. Priešas už
grobė valtį su devyniolika jūreivių. Ta
čiau vokiečiams nepavyko iš belaisvių 
gauti žinių apie ledų būklę Karsko jūro
je, jie netgi nesužinojo, ar belaisvių tar
pe yra laivo kapitonas. Į savo katerį vo
kiečiai norėjo paimti ir tuos jūreivius, 
kurie dar laikėsi vandens paviršiuje. 
Šiems nesutinkant pasiduoti į nelaisvę, 
visus vandenyje iššaudė. Degančiame 
laive bebuvoi likę du žmones: vyresny
sis mechanikas ir šifruotojas. Pastara
sis sudegino visą susirašinėjimą, šifrus 
ir pranešimus apie ledus, o mechanikas 
atidarė kingstonus, kaip j am f dar prieš 
mūšį buvo įsakęs kapitonas. Laivas iš 
lėto ėmė grimzti.

Vienos savaitės įvykiai Mendsen-Bol- 
kenui parodė, kad jis paskubėjo apsi
džiaugti. Iš užpulto ledlaužio “A. Si- 
biriakovas” davinių apie ledų būklę jis 
negavo. Ledlaužio “Krasinas” vedama 
laivų vilkstinė, kurią tykojo sunaikinti, 
gavusi pavojaus signalą, tuoj pat įplau
kė į ledynus ir tapo nebepasiekiama. 
Slaptumas — pagrindinė operacijos 
“Vunderland” -sėkmės sąlyga — buvo 
prarasta, nes tą pačią dieną visų tarybi
nių laivų kapitonai, plaukę vakarinėje 
Šiaurės jūrų kelio dalyje, gavo praneši
mą apie Taimiro pusiasalio rajone vei
kiantį priešo karo laivą. Sibiriakovie- 
čiai savo gyvybės kaina išgelbėjo nuo 
pražūties daugelį laivų, o “Admirolas 
Šeras” tarybiniuose vandenyse begalėjo 
pasilikti tik labai ribotą laiką.

Netrukus po to, kai kreiseris pasitrau
kė nuo Belucko salos, juodas dūmų stul
pas, apsiautęs “A. Sibiriakovą,” dingo. 
Toje vietoje, kur nugrimzdo laivas, su
sidarė milžiniškas verpetas. Ir jeigu dar 
kas gyvas laikėsi vandens paviršiuje, 
amžiams dingo jūrų gelmėse.

Tik vienas jūreivis išsigavo iš to 
siaubingo pragaro. Jis spė> įsikibti 
valties, kurios kažkodėl hitlerininkai ne
sunaikino. Valtyje buvo šiek tiem mais
to ir reikalingiausių dalykų. Vargais 
negalais jūreivis nusiyrė iki negyvena
mos Belucko salos, iš kurios po mėnesio 
buvo išgelbėtas.

(Bus daugiau)

Rašytojas J. Baltušis apie 
“Laisvę” ir kitus dalykus

Sveiki gyvi Jūs ir visi 
puikūs “Laisvės” bendra
darbiai ! “Laisvę” gaunu 
reguliariai, esu be galo dė
kingas tiems, kas man ją 
užsakė. Jūsų laikraštį pa
milau. Yra už ką. Tvar
komas įdomiai, išvengiant 
šablono, bereikalingo plepė
jimo, kalbant apie viską 
trumpai, dalykiškai, imant 
esminius daiktus, 
čio “filosofavimo.” 
patraukia. Be to 
je” visą laiką •jaučiamas 
kažkoks švit ė j imas gera 
šviesa. Manau, kad čia 
nuo didelio visų laikraščio 
darbuotojų entuziazmo. Gal 
Jums kartais atrodys keis
tas tasai terminas “švitėji
mas,” bet taip yra. O juk 
yra laikraščių, kurie lyg ir 
teisingai tvarkomi, ir apie 
viską tarytum gerai rašo, 

"Bet... nespinduliuoja, ne
turi aromato, sudaro kaž
kokio abejingumo įspūdį, 
kuris sunkiasi tarp eilučių. 
Šitaip, deja, būna dažniau, 
negu mes norėtumėm.

’Šiemet pas mus nuosta
bi žiema. Sniego privertė 
visur gausybę, miškai sken
di pusnyse, lyg baltuose pū
kuose, laukai šviečia sau
lėje, žvilga ir tviskuliuoja 
mėn e s i e n o s naktimis... 
Gražumėlis, pasakysiu, tie
siog pasakiškas. Ir labai 
gaila, kad Antanas Bimba 
išvažiavo nepamatęs • viso 
šito grožio. Tokių žiemų 
Lietuvoje pasitaiko ne taip 
dažnai, atvirai kalbant—vi-, 
sai retai.

Orai nusistovėjo, da u g 
giedros, šaltis nedidelis, 
sveikas, pavaliui traškantis. 
Išėjai į lauką, ir tuoj dai- 

I nuot norisi, daryti ką nors 
labai gero... Šitaip, bro
lau.

be tuš-

“Laisve-

nio “Saulėgrąžų pasaka”, V. 
Dautarto apysaka “Prakei
kimo vartai,” daug kitų 
knygų.

Iš vertimų įdomu tai, kad 
išėjo įžymiojo prancūzų ra
šytojo ir filosofo Žano Po
lio Sartro knyga “žodžiai.” 
1965 metais Sartras viešėjo 
pas mus, Lietuvoje. Teko 
plačiau išsikalbėti su juo ir 
jo žmona, žinoma prancūzų 
rašytoja Simona de Bovuar. 
Jie labiausiai domėjosi mū
sų liaudies kūryba, jos dai
nomis. Buvo sužavėti Lie
tuvos gamta, žmonių darbš
tumu, svetingumu. Iki pa
žinties su Sartru įsivaizda
vau jį labai aukšto ūgio, 
stambų vyrą esant.

Man kažkodėl visuomet 
atrodė, kad įžymūs žmonės 
turi būti stambaus sudėji
mo, kone milžinai. O pa
sirodo, kad Sartras visai 
nediduko ūgio, be galo pa
prastas, taktiškas, nuošir
dus žmogus. Gatvėje susiti
kęs, niekad nepasakysi, kad 
jis tokia įžymybė, vienas 
garsiausių žmonių Vakarų 
Europoje. Rašytoja Bovu
ar irgi tokia pat paprasta, 
aukšto išsilavinimo mote
ris. Todėl dabar su dideliu
susidomėjimu imame Sart- mininku buvo V. Bovinas, 
i’o knygą į rankas.

Apie Vytautą Montvilą
Norėčiau pasidži a u g t i i mėnesį.
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Mat, kaip augame! Ir ne 
mes vieni. Nematytai išau
go visų periodinių leidinių 
tiražai Lietuvoje. Ir auga 
toliau. Gal mums pasiseks 
pavyti ir pralenkti estus, 
kurie skaitomumo požiūriu 
visą laiką eina pirmieji. 
Žiūrėsim, žiūrėsim!

Rytoj einam pagerbti Ie
vą Simonaitytę ryšium : su 
jos 70 metų amžiaus jubi
liejum. Viskas vyks Kon
servatorijos salėje, kadangi 
Ieva pageidavo po iškilmin
gos dalies pasiklausyti var
gonų koncerto. Bus ir so
listų, o jubiliatės kūrybą 
skaitys aktorė Leimontaitė. 
Man teks drožti kalbą, tai 
jaudinuosi iš anksto. Se-

kančią savaitę vyksi m į 
Klaipėdą. Tenai suvažiuos 
iš visos Žemaitijos jaunie
ji literatai, įvyks jų 
tos seminaras, irgi
Simonaitytės jubiliejui, 
to bus iškilmingas ju 
tės pagerbimas sausio 29 d« 
Klaipėdos teatre.

Gera rašytoja mūsų Ieva. 
Šauni, talentinga, be galo 
carbšti. Jos darbštumo pa
vydi daug kas, o labiausiai 
--aš pats, kadangi esu ge- 
okas tinginys, negaliu‘pri-i

s i versti rašyti daugiau gro 
ž 
Na 
i:

inės literatūros kūrinių.
, ką padarysi. Matyt, 

• darbščiu žmogum reikia 
imti, kaip reikia gimti ta- 
mtingu, ir man lieka tik 
žiaugtis, kad turime tokių 
monių, kaip Simonaitytė.

J. Baltušis 
967—1—21

JAUNYSTĖ
Ak, jaunyste, gražiausia jaunyste! 
Praskridai tu, kaip aras, kalnais. 
Virš Aipetrio snieguotos viršūnės 
Pasukai sau vingiuotais 'keliais.

Kaip žuvėdra lekiojai virš jūros, 
Virš žaliųjų bangų keterų, 
Ar kaip rožė,' arbatinė rožė
Čia priglūdai prie kranto uolų.

Kai pakildavo jūra audringa, 
Bangos blaškė lyg skiedras laivus, 
Išdidžiai tu ant kranto stovėjai, 
Nenuleidus galingus sparnus.

Ir dar jūrai nespėjus nurimti, 
Jos uolėtus krantus palikai.
Tu kaip aras, galingasai aras 
Į tėvynės laukus parskridai.

K. ižakevičienė

O dar čia žvėrių žvė- 
miškuose, stirnų ir 

kiškiu, šernu ir briedžiu, ir V f C
paukščių devynios galybės, 
sniegenų visokių — čirkši, 
šokuoja, medžių sėklas le- 
sioja, ir tarytum nei pasi
ilgsta pavasario, nei ką, o 
džiaugiasi gyvenimu ir tiek.

Gražu Lietuvoj žiemą. Ir 
aš dar karščiau pamilsta 
gimtąjį kraštą, dar labiau 
trokštu, kad lankytų Lietu
vą kuo daugiau svečių iš 
užjūrio, pamatytų ją, 
sidžiaugtų drauge su 
mis!

Daugiau knygų
Pas mus dabar pasirodo 

iš spaudos vis daugiau kny
gų, šviežių ir įdomių. Susi 
domėjęs perskaičiau Lino 

I Valbasio “Pusė amžiaus 
tropikuose.” Aprašo vyras 
savo jaunystę, emigraciją iš 
Lietuvos į Braziliją, gyve
nimą Brazilijoje. Knyga 
įdomi dar tuo, kad apie ši
tuos kraštus lietuvio akimis 
dar mažai kas yra pažiūrė
jęs, nedaug papasakota. Kny
ga iliustruota foto nuotrauko
mis, išleista 10,000 egz. ti
ražu. Iš to, kaip skaityto
jai ima ją į rankas knygy- 
jai ima ją į rankas knygy
nuose, visai man neatrodo, 
kad ji užsigulėtų ilgesnį lai
ką. Labai perka žmonės.

O dar išėjo iš spaudos 
naujas M. Sluckio romanas 
“Adomo obuolys.” Skaityti 
dar nespėjau,1 tik girdėjau 
neblogų atsiliepimų. Reikia 
manyti, kad autoriui pavy
ko.

Išėjo taip pat Algirdo Po
ciaus nauja prozos knyga 
“Tik du sūnūs,” Prano Trei-

pa- 
mu-

MIAMI FLA
LLD 75 kuopos kultūrinė 

veikla
LLD 75 kuopos 1966 m. 

kultūrinė veikla buvo pa- 
patenkinančiai gera. Prie 
kuopos valdybos buvo iš
rinkta Kultūrinei veiklai 
komisija, kurion įėjo J. Su
kai tis, J. Smale n s k a s, J. 
Sliekas, J. W. Thomsonas ir 
V. Bovinas. Komisijos pir-

kinti ir tapo paliktas 
č iai.

Reikia žymėti, kad 
tarinės programos nebuvo 
sausos. 
P 
k: 
v 
r

Nesitenkinta tik 
asaky tom is kalbomis, 
iekvieną aptartą poetą ar 
eikėją lydėjo daina, jų kū- 
ybos eilėraščiai. Didelė dė- 
:a mūsų Aido chorui, kuris 
nopos kultūrinėse progra

mose dainavo ir draugiškai 
kjoperavo programų ruoši- 

e. Mūsų solistės — Mae 
abrėnienė ir Elena Miki
enė — kiekvienai kultu r i- 

i?i programai dainavo tįks- 
hgai parinktas dainas. Po
lų eilėraščius skaitė Ig. 
Jrbonas, J. Sliekas, S. Za- 
s ir kiti. Prie muzikąii- 

nės programos prisidėjo?. 
Antanas Bubelis.

Taip ir su kalbomis, 
tas ar žodžiu sakytas

Kuopos narių susirinki
mai 1966 metais įvyko kiek- 

. Kiekvienam 
susirinkimui buvo paruošti 
pietūs. Veik išimtinai pie
tus ruošė draugė Kancerie
nė ir jos talkininkai. Tad 
ir kiekvienas susirinkimus 
davė kuopai ir pelno.

Kultūrinės veiklos komi
sija posėdžiavo dažniau, nei 
kartą mėnesyje. Jos posė-' šj 
džiuose buvo planuojama ir bas atliko irgi vietiniai vei- 
aptarta kultūrinė veikla ir kojai, 
bėgami kuopos reikalai.. na 
Dažnai į komisijos posė-'cej

ntaip pat labai gera naujie
na: išėjo atsiminimų kny
ga apie Vytautą Montvilą. 
Rašo apie šį mūsų taurų 
revoliucinį poetą daug jo 
bendraamžių, o jų tarpe 
rašytojai K. Boruta, J. Bu
tėnas, A. Gricius, J. Gru
šas, A. Liepsnoms, M. Miš
kinis, A. Sprindis, J. Šim
kus, T. Tilvytis, A. Venclo
va, V. Žilionis. Knygoj telpa 
labai jautrūs ir įspūdingi 
Vytauto žmonos Montvilie- džius kvietėme ir kitus kuo-' 
nės atsiminimai. Leidinys pos veikėjus, r- - - - 
gausiai iliustruotas nuo-j nės veiklos komisija galėjo i sa 
traukomis iš poeto gyveni
mo.

Kaip tur būt jau žinote, mais. Todėl kuopos mitingai jų 
meninis filmas apie Vytau
tą Montvilą “

Jie buvo: P. Gtrbrė- 
is, E. K. Sliekienė, J. Kau
ris, S. Zavis ir V. Bovi

nas. Olga ir Juozas Šimkai 
Tad kultūri-Į kultūrinėje sueigoje papa- 

Lojo savo įspūdžius grįžę 
Lietuvos.
Mūs kuopa keletu atve- 
materialiniai p a į* ė m ė 

rptautinę Moterų Šąjun- 
, kuri uoliai veikia už tai- 

Vietname ir pilietines 
s ves. j

ateiti į narių susirinkimus • iš 
jau su aptartais pasiūly-

galėjo tapti trumpesni ir|Ts 
Naktys be ' brandesni. Vienoje popietė-; ga 

nakvynės” mūsų kino stu- ■ je galėjome pavalgyti pie- k< 
dijai nenusisekė. Atsimini- tus, atlaikyti biznišką mi-’la
mų knyga, alios pili 
samų poeto vaizdą.

ir iš-j tingų ir pravesti kultūrinę 
’ programą.

leidi-’ Per pereitus 1966 metus 
niu reikia suminėti mūsų' įvykdėme apie 8 kultūrines * I t T 1 j — • —

metams išrinko kultūrinei 
ve

poeto Eduardo Mieželaičio 
naują knygą “Naktiniai 
drugiai” ir Justino Marcin
kevičiaus eilėraščių rinkinį 
“Tiltai.” Priešpaskutinė E. 
Mieželaičio knyga “Duona 
ir žodis” padarė labai stip
rų įspūdį, ji inscenizuota ir 
vaidinama Vilniaus valsty
biniame Jaunimo teatre. 
“Naktin i u o s e drugiuose” 
poetas tęsia, savo pokalbį su 
skaitytoju. Talentingas mū
sų poetas Justinas Marcin-

programas. Kultu r i n ė s e 
programose atžymė j ome, 
tinkamai įvertinome Ameri
kos ir Lietuvos visuomenės 
veikėjus, rašytojus, poetus. 
Pavyzdžiui, minėjome mir
ties sukaktis Vinco Paukš-

iklai komisiją, kurion
. J. Kanceris, M. Va
?nė, J. Smalenskas, J.

Thomsonas ir V. Bovinas. O 
opos valdybą sudaro se
mi: J. Šukaitis — pirmi- 
ikas, A. Bečienė, —- tary • 
.i raštininkė, J. Paukštai- 

, N.

ni
m
tii — fin. raštininkas

čio ir Leono Prūseikos, —i Kancerienė — iždininkė.
kaip publicistinių rašytojų 
ir veikėjų. Taip pat tinka
mai įvertinome dramaturgą 
Bronių Vargšą (Laucevi-

Poezijos srityje‘mūsų pro-
kevičius pastaraisiais me-: gramose buvo Pranas. Pa
tais daug ieško, dažnai bias- kalniškis, Julius ^Janonis ir

labai

Pranas Vaičaitis, Pilietinių 
kovų srityje tinkamai bu
vo atžymėta tarptautinė 
moters diena —kovo 8-oji. 
Taip pat turėjome civilinių 
teisių klausimo forumą. Ei
lė draugų pareiškė savo 
mintis daba r t i n i ų negrų 
kovų už pilieti nę lygybę 
klausimu. į

Sėkmingai buvo pravesta 
lapkričio 16-osios koncer
tas, kuriame dalyvavo uste- 
rietės Irena Janulienė ir 
Helena Smith (Janulytė). 
Planavome parsikviesti ir 
Bruklino aidiečius, bet šio

- įvy-

kosi, bet sukuria gerų daly
kų. Geriausi jo pastarojo 
meto eilėraščiai ir sudėti 
rinkinyje “Tiltai.” »

Skaito knygas
Žmonės pas mus

skaito knygas, daug užsisa
ko laikraščių ir žurnalų. 
Neseniai turėjome “Jauni
mo gretų” žurnalo redak
cinės kolegijos posėdį. Čia 
paaiškėjo linksma štuka: 
“Jaunimo gretų” tiražas to
li prašoko šimtą tūkstan
čių. Ta proga, prisiminėm, 
kad dar ne taip seniai ture-j Bruklino aidiečius, be 
j ome v6;s 15,000 tiražą/, reikalo nebuvo galima

ką 
si j 
Vi 
sv 
en

Linkime geriausių pasė- 
kuopos valdybai ir komi

ai kultūrinėje veikloje, 
įsiems nariams linkime 
eikatos ir jaunatvišk 
įergijos.

gu 
že 
tu
re 
ko 
ch

Didžiausia Pabaltij
Naujus gamybinius 
mus gavo Kauno K. Po
os vardo spaustuve. Ke- 
;ių aukštų korpuse įsikū- 
iškiliosios spaudos, cin- 

grafijos, giliaspaudės ce- 
ai, knygrišykla. Juose

jau sumontuotos modernios 
spaudos mašinos.

Paskutiniais 
metais, kai bus 

nstravimo ir
baf, spaustuvė 

tausia ir moderni aus 
baltijyje.

penkm< 
baigti

ko
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“Ponas” Norwood, Mass.
Kai kurie Amerikos pa
ilgieji lietuviai dažnai 
ūdoje kelia protestus dėl 

hrtojimo tarpsavin i u o s e 
santykiuose titulo “Ponas” 
ir daugelio kitų žodžių, 
priešingų mūsų ideologijai. 
JKitų žodžių priešingumui 
aš asmeniškai manau, kad 
jau labai mažai beliko pa
grindo. Pavyzdžiui: žodis 
“sudiev” nėra reikalo var
toti, nes mes jau seniai 
vartojame tinkamesnį ter
miną “Viso labo,” “Laba die
na” ir tam panašiai. Tuos 
terminus vartojame sveiki- 

” nantis ir atsisveikinant tin
kamoj formoj.

Su ponu jau kita isto
rija. Jam kol kas kito tin
kamo termino neturime. 
“Ponas” lietuvio, o ypatin
gai artojėlio, sąmonėje yra 
iki kaulo įaugęs nuo bau
džiavos ir dar nuo se
lenių laikų, kad yra 

> gajnekas kitas, kaip dvari- 
* i n k a s , plakęs jį rykš- 
’’ temis. Lietuviai pono bi

jojo ir jo neapkentė, kaip 
pavietrės. Toji neapykanta 
yra užsilikusi pas mus iki 
šių dienų. Mūsų kalbininkai 
kol kas mums kito, tinka
mesnio titulo dar nesura
do, ii- aš tikiu, kad tik su 
laiku pats g y v e n i m as jį 
mums suteiks.

Andai A. Poškus “Lais
vėje” labai sėkmingai nusi
juokia iš visų “vaduotojų” 
štabo: šefų, konsulų, pro
konsulų ir kitų jiems pana
šių ekscelenciją. Ten pat 
jis stebisi jų visų vaikišku- 

4 ;mu.
čia yra ne vaikiškumas, 

■^|et gyvas materialinis rei
kalas. Turime atminti, kad 
Vašingtone ir kai kur kitur 
yra užšaldyti smetoninės 
valdžios Lietuvai priklau
santi valdiški fondai, iš ku
rių, šaltojo karo dėka, dau
gelis tų šefų gauna šiokias 
tokias algeles ir priedui dar 
•iškaulija iš lengvatikių 
tuvių aukomis nemažas 
mas pinigų.

“Vaduotojų” veikla

'1

lie
su-

su-

♦ tai ištuštės tie fondai, o su 
tuo pasibaigs ir vadavimo 
biznis.

Gi pasistatyti save į šar
latano poziciją visada atsi- 
r^ kandidatų, jei iš to yra 

eniškos naudos.
S. Zavis*

Tenka prisiminti ilgame
čius gerus draugus Antaną 
ir Caroline Barisgius, kurie 
gyvena 36 Pleasant Circle, 
Cantone, Norwoodo pašonėj 
Drg. Barisgiai jau daug 
metų priklauso prie Nor
wood LLD 9 kuopos, yra 
“Laisvės” skaitytojai ir jos 
rėmėjai. /

Jie turi įsikūrę nuosavą 
gražų vienos šeimos namelį 
su nemažu darželiu, kuris 
supa namą iš trijų šonų. Jų 
namas, kaip ir jų kaimynų, 
paskendęs ąžuolų, klevų ir 
eglių miške. Taipgi už ko
kių 300 yardų iš rytų pusės 
yra gražus ežeras, kuriame 
vasaros metu šiltomis die
nomis žmonės pral e i d ž i a 
daug malonaus laiko besi- 
maudydami, arba meškerio
dami žuvis, kurių ten gau
siai randasi.

Gamtos atžvilgiu del svei
katos ir patogumu gyventi 
sunku būtų rasti antrą pa
našią vietą šioje apylinkėje. 
Tai tikrai karališka vieta.

Caroline vasaros metu 
daug darbo įdeda savo dar
želyje augindama įvairias 
gėles ir žydinčius medelius, 
rododendronus, kurie pava
sarį gražiai žydi. Dalį jų 
parduoda, o dalį jų išdalina 
savo draugams. Car o 1 i n e 
savo amžiumi jau nėra jau
nuolė, bet žvelgęs į jos vei
dą sutiksi, kad ji yra dvide
šimt metų jaunesnė.

Antanas yra sugabus žmo
gus, paprastai sakant — tu
ri geras* rankas. Ką paima, 
tą pasidaro, ypač prie savo 
namo remonto, išskiriant, 
jei būna ne vieno žmogaus 
darbas, tik tuomet ieško tal
kos. Žinoma, Caroline jam 
daug padeda kiekviename 
jo didesniame darbe.

Antanas kelinti metai tu
ri nemažus sveikatos trūku
mus. Tais laikais jam prisi
ėjo gana daug apeiti gydy
tojų, būti ligoninėj, bet svei 
katos pilnai pataisyti nega
lėjo. Bet jo paties natura- 
liško maisto pasirinkimas 
jam padėjo palaikyti svei
katą neblogam stovyje. Vie
nok praėjusį rudenį Anta
nas pradėjo jaustis blogai. 
Kreipėsi į vieną Bostono 
ligoninę pagalbos, bet jos 
čia negavęs nuvyko net į 
San Antonio, Tex., i Health 

I School, kurią užlaiko dr.

Shelton, po kurio priežiū
ra jam teko išbūti keletą 
savaičių. (gydymo sąlygos 
pradžioje jam buvo ne
lengvos, nes tęsėsi ilgas ba
davimas.

Po kelių savaičių tokio 
gydymo Antanas grįžo ge
roj nuotaikoj, girdi — man 
dabar nieko neskauda, tu
riu gerą apetitą, valgyti 
galiu kas tik man patinka, 
miegu taipgi gerai.

Linkiu Antanui ir Caroli
na! tvirtos sveikatos ir dau
gelio metų laimingo gyve
nimo.

M. Uždavinis

St. Petersburg, Fla.
Darbuotes kalendorius

Sausio 29 d.; dailininko 
Prano Mockapetrio ir Leo 
Valančiaus paišybos paro
da praėjo visu grožiu. Vaiz
dai, vaizdeliai įdomūs. Pub
likos buvo pilna salė. Buvo 
svečių iš Miamio. Šią paro
dą surengė LLD 45 kuopa.

Kitas draugas išsamiau 
aprašys.

Kaip kitose vietovėse, taip 
ir pas rpus atvyksta drau
gas A. Taraška su . filmais 
iš Lietuvos žmonių gyve
nimo ir kitais. Bus rodomi 
vasario 10 d., 1 vai. vakare, 
Laiškanešių salėje, 314—15 
Ave. So.

čiohai filmai iš Lietu
vos visuomet publikos mė
giami. Jaučiame, kad tu
rėsime nemenkai žmonių iš 
plačios apylinkės.

Ant rytojaus ir vėl šau
ni sueiga — pietūs ir atžy- 
mėjimas dviejų metų su
kakties Dainos mylėtojų, 
kurie vietos publiką ir sve- 
čius-viešnias iš toli per tą 
laika dainelėmis linksmino. 
Bus įdomi popietė.

Tad lai visi takai ir keliai 
veda žmones į Laiškanešių 
salę vasario 11 d.

Chester, Pa.
Savo apylinkėje aplankiau 

ligonius. A. Pranaitis sa
ko, jau pradeda ant savo 
kojų stoti, jau stipresnis, 
bet dar po gydytojo priežiū
ra.

Bet Onutė Zalner sako, 
kad ji dar negali stoti ant 
kojų, reikia ją vežt pas gy
dytoją kitiems. Jos svei
kata gana pairusi, ji jau
čiasi labai silpna.

Gižauskas sako, jaučiasi 
geriau, bet gydytojas dar 
vis neleidžia jam vaikščio
ti. Jis turi labai ramiai 
užsilaikyti.

O štai paskambina tele
fonu A. Pranaitis ir pra
neša, kad mūsų geras drau
gas Rapolas Merkis sunkiai 
susirgo.

Žiemos laikas nelabai pa
lankus. Šaltas oras kenkia 
senesnio amžiaus žmonėms. 
O mūsų žmonės, veikę per 
ilgus metus, nenori mesti 
visuomeninio darbo—dirba 
kiek tik jėgos leidžia.

Big Year
This year—1967—is a big 

year. This is Internation
al Tourist Year. This is a 
year of celebration—50 An
niversary of Soviet Union.

TJie ’whole year will be 
full of cultural activities: 
festivals, concerts, and spe
cial events. Unusually big 
crowds are expected to visit 
all countries in Soviet Uni
on including Lithuania, Es
tonia, Latvia.

Many people of the world 
will be brought closer to
gether by this big year and 
the will of all peoples in 
the world will be strength
ened — to end wars and 
secure the happiness of 
their future.

KARUTIS Help Wanted Female

Use

Rainold Spring Company 
išdirbystė, kuri gamina au
tomobiliams sėdynes, neno
ri tartis su unija ( kontrak
tas kaip tik baigėsi dabar). 
Kompanija nori atimti se
nesniems darb i n i n k a m s 
“seniority” teises. Unija 
reikalauja palikti visus iš
kovotus pagerinimus, kaip 
buvo, ir dar nori, kad kom
panija pridėtų algos apie 
40 centų į valandą bėgyje 
trejų metų.

Darbininkai gerai laiko
si—piketuoja dieną ir nak
tį. Nors didžiuma šios 
kompanijos darbininkų yra 
moterys, bet jos laikosi 
tvirtai.

A. R. Lipčius .

Gerbiami draugai,
Kiek, tik Jūs ten randasi, 

visiems siunčiu savo ge
riausius linkėjimus. Būkite 
sveiki, drūti; rašykite, 
dirbkite ilgai. Ilgai gyven
kite, bet taiką pasaulyje 
greit {iškovokite. Trokštu 
pasaulyje taikos visa šir-

(Wheelbarrow)
Tikras atsitikimas

Vienas mano pažįstamas 
nusipirko sklypą žemės su 
namuku Georgia valstijoje. 
Kad namuką pagražintų, 
nusprendė visą sodybą ap
tverti akmenine siena, j

Važiuoja į miestą, pasi- 
samdo porą drūtų jaunų 
negrų, kad jam vežiotų ak
menis ir žvyrą, o jis pats 
mūrys sieną.

Negrai veža akmenis ir 
žvyrą, gaspadorius mūrija. 
Gaspadorius verčia negrus 
dirbti ilgas valandas už ma
žą atlyginimą. Negrai jau
čiasi nepatenkinti. Nenorė
dami gaspadoriaus įžeisti, 
palikdami darbą, nutarė iš-, 
kirsti jam šposą.

Vieną gražią dieną neg
rai pataria gaspad oriui, 
kad darbas eitų sparčiau, 
nupirkti didesnius karučius, 
kuriais galės daugiau žvy- 
i-o ir akmenų privežti. Gas
padorius pritarė negrų su
manymui, ir visi trys sėdo 
į trokutį ir važiuoja į mies
tą didesnių“ karučių pirkti.

Mieste susitarė tam tikru

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., Atlantic 
Cit/, N. J. (4-13)

TYPISTS
RECORD CLERKS

erai full time openings for qua- 
■d, advancement minded people.

Sov 
lifjei 
Good typing speed req. Ideal working 
con 
“E 
5 c 
be 
TE

ditions. Excel, benefits. Conv. to 
’ & “44” buses. Hours 8:15 to 4:30, 
ay week. Evening interviews can 
arranged. Call Miss Garriety, 
9-6600. Ext. 261.

LIBERTY MUTUAL INS. CO.
5 Esso Rd., Bala-Cynwyd, Pa.

(9-11)

PRANEŠIMAI

džia, jau taip įkirėjo tie laiku ir tam tikroje vietoje 
žiaurumai Vietname. susitikti, o gaspadorius nu-

Visiems reikia kovoti, nj0 didesnių karučių pirkti, 
kad sulaikyti tas baisias pa
saulio blogybes.

Lucy Rauduvienė
Pittston, Pa.

Scranton, Pa.
“Laisvės” 7-me numery

je buvo, išspausdinta kores
pondencija apie scrantonie- 
nuvo-

1 ė s 
mir-

■ au~ 
enci- 
Drui- 
linta

Gaspadorius, nusipirkęs 
du didesnius karučius, susi- Į 
dėjęs į trokutį, laukia neg
rų sugrįžtant. Praėjo va
landa, kita, o negrų kaip 
nėra, taip nėra.

Gaspadorius papykęs sė-

baigti pra-

WORCESTER, MASS.
‘Laisvės” metinis banketas

Jį rengia LLD 11 kuopa va
do 12 dieną, salėje 29 En- 

Pradžia 1-ą valan- 
. Kviečiame LLD narius ir 

L|aisvės” skaitytojus dalyvau- 
šiame bankete. Linksmai

sau 
dicott St. 
dą

ti 
laiką praleisite ir senus pa
žįstamus sutiksite.

Komitetas

LLD 11 kuopos 
susirinkimas įvyks 
d., 2:30 v. popiet.

Kviečiame visus 
lyvauti šiame

mėnesinis 
vasario 13

narius da- 
nepaprastai

svarbiame susirinkime, Turė
sim daug reikalų .svarstyti kas 
link “Laisvės 
žia 
19.

Neskriausk p 
nes pačiam

Arba,

šėrininkų suva- 
vimo, kuris įvyks vasario 
•tą dieną.

Jaškevičius, sekr. 
(9-10)

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Pranui Ziboriui

Pranuk, ant to gražaus kalnelio.

Reiškiame širdingą užuojautą velionio mylimai 
žmonai Agotai Ziborienei, dviem sūnams ir duk
roms, taipgi žentams ir marčioms, penkiems anū
kams, sesutei gyvenančioj šioje šalyje, dviem se- 
jitėms ir broliui gyvenantiems Tarybų Lietuvoje.

ipgi kitiems giminėms ir artimiesiems. Ilsėkis
miai

J. H. Vėžiai
J. Cekanauskienė
L. Mainionienė
A. N. Judikaičiai
J. N. Stroliai 
A. Žolynas
P. Mikalajūnas
K. Stanulis
J. O. Kirdiliai 
P. Jasilionienė 
J. Žemaitis 
A. Žemaitienė 
J. J. Slesoraičiai
M. Sadauskienė

P. M. Mikalojunai 
S. O. Baka 
A. Maldaikienė 
P. Juozapaitis 
V. A. Kazėnai 
E. Strolienė 
J. Strolis 
A. H. Pagiegalai 
J. Krasauskas
J. Vaičekauskas
K. Vaicekauskienė 
H. Žukienė
A. Kumpan 
V. Kapičiauskienė

Visur jau plačiai sklin
da kalbos, kad jau laukia
mas LLD 45 kuopos didžiu
lis banketas ir koncertas 
artėja. Įvyks toje pat vie
toje, kur ir kiti pažangie
čių parengimai atsibūna.

Iš Čikagos atvyksta aukš
tai dainavime pakilusi so
listė Gerry Mikužis. Na, o 
vietos Dainos mylėtojai, va
dovaujami Adelės Pakalniš
kienės, taipgi ne juokais 
rengiasi, mokosi naujų liau- 

dainelių šiame kon- 
pateikti.

diskų 
certe

toks vasario menesioTai 
darbuotės pasibr ė ž i m a s . 
Beje, visais šeštadieniais 
atsibus pietūs ir šokiai, iš
skyrus prieš LLD 45 kuo
pos susirinkimus, kurie at- 
sibūna kiekvieno mėnesio 
pirmąjį sekmadienį; tą šeš
tadienį pietų nebus.

Antaneta Puishienė (bu
vusi Zablackienė) ištyrimui 
sveikatos išbuvo tris- savai
tes ar daugiau ligoninėje. 
Jau vėl lanko parengimus.

Ona Greblikienė po ope
racijos ant akies jau da
lyvavo parodoje. Deja, ji 
dar pasiduosianti operacijai 
ant kitos akies.

Pasidavė į ligoninę D. 
Lesnick.

Susižeidė Ardella Jutis 
(draugų Vilkausku duktė). 
Buvo ligoninėje. Gydosi 
namie. .

Vikutis .

Mirus Filadelfijoje Bar
borai Kowalchuk, žemiau! 
išvardintųjų sesuo bei te- i 
ta, reiškiame nuoš i r d ž i ą 
padėką už gėles ir užuojau
tas išreikštas per spaudą, 
laiškais ir asmeniškai.

Dėkojame tiems drau
gams, kurie nešė Barbutės 
karstą, taip pat R. Merkiui 
ir A. J. Pranaičiui už pa
sakytas kalbas .

Jūsų visų prielankumas 
ir geras žodis suteikė 
mums liūdesio valandoje 
daugiau tvirtumo ir ištver
mės. Tad vardan Barboros 
Kowalchuk, aukojame $10 
“Laisvei.”

Anastazija Paukštienė 
Eugenija Beniulienė 
Helena Feiferienė 
Karolis Bieliauskas

TureiUicneT
Atsiprašome d. Truikiė- 

! nę ir korespondentą d. I
Klevinską.

Madridas. — Asturijos 
provincijoje ir pačiame 
Madride studentai išėjo į 
anti-fašistines demonstraci
jas, solidarizu o j antis su 
streikuojanč i a i s darbinin
kais.

Kalbama, kad dar pirm 
Labor Day New York o 
valstijoje bus įvesta loteri
ja—“laimėjimai.”

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10-tos kuopos susirin
kimas įvyks 11-tą dieną vasa
rio (February), 1154 N. 4th 
St. Prasidės 2 vai. popiet.

Tikiuosi, .kad šis susirinki
mas bus daug skaitlingesnis, 
nes poros valdybos nariu svei
kata jau pagerėjo, sustiprėjo, 
ir jie stos prie savo pareigų. 
Draugai ir draugės, pasisteng- 
kite šiame susirinkime pasi- 
mokėti metines duokles. Pla
čiau pasitarsime apie sekamą 
parengimą ir kitus reikalus 
apkalbėsime. Valdyba

(9-10)
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Angly-Lieluvin Kalbu

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisvės” knygyne

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

“LAISVĖ”
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

niiiiiĮmĮiniiĮiiiiiiiiriHiuunnpnnui

nas namo su dviem dides
niais karučiais 
dėtą darbą.

Išvada yra: 
kito per daug,

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

prisieis nukentėti, 
kaip lietuviška patarlė sa
ko: Nekask duobės kitam, 
nes pats gali j on įkristi.

Bronius S.

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymi ą Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
Paraše Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenimų i ? kovų, ši knyga yra
faktinai istorija laikotarpio n io 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2. )0 — Dabar $1.00

Kelias i Ijaimę
Parašė Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietu\ io emigranto jaudinau-
čių pergyvenimų ir tra ęiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina .$1 .00 — Dabar 50c

Kelias į Naują Gyvenimą
Paraše Autam s Bimba

Aiškūs nurodymai skurdai is žmonių gyvenimo
priežasčių ir išvados, kok iu keliu einant yra

galima sukurti laimi )gą gyvenimą.

Puslapių 263, Kaina $1 .50 — Dabar 75c

Prošvaiistes
Parašė Jonas Kaškaitis
(Dr. J. J. Kast jaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičii i poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūd ntas jo gyvenimas

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

Šios knygos gaunamos ‘Laisvės” knygyne
102-02 Liberty Avė., Oz< me P<ark 17, N. Y. -

>
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Buvo įspūdinga sueiga
Sausio 29 d., “Laisvės” 

salėj, susirinko daug žmo
nių ne tik iš Niujorko, bet 
ir iš apylinkės, pažiūrėti A. 
Taraškos kintamų paveiks
lų ir paklausyti jo kalbos.

Taraškos tikslas buvo su-

ir vėl
Jis parodė labai drama- 

tingų karo nuotykių, kai 
Raudonoji Armija prisiren
gė išliuosuoti Lietuvą iš 
hitlerininkų ir pradėjo taš
kyti jų įsitvirtinimus, di
džiausiomis kanuolėmis, ku-

pažindinti šios apylinkės rių šoviniams joks hitleri- 
žmones su Lietuvių Darbi- ninku įsitvirtinimas 
ninku Susivienijimu. Jis 
toje temoje ir kalbėjo. Kal
bėjo labai gerai ir įtikinan
čiai, kodėl Amerikoj gimę 
lietuviai turėtų patys pri
klausyti ir priprašyti savo 
vaikus prie LDS. Jis pa
teikė gerų argumentų įro
dymui, jog ateitis gali duo
ti daug naudos Amerikos 
jauniesiems lietuviams ir 
jų vaikams, jei jie rasis Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jime.

Lietuvių Darbininkų Su- girdėjau moterį kalbant 
sivienijimas turtinga orga-1 apie kunigą, kuris žudė ne- 
nizacija, sako jis. Ameri-; kaltus žmones tik todėl, kad 
kos lietuviai sutvėrė ją ir > jie prie š i n o s i hitlerinin- 
davė jai gerus organizaci- kams, Lietuvos niokotoiams 
nius ir materialius pama-' ir jos žmoni ų žudyto- 

Dėl savo amžiaus, se-! jams. O tas jos pasakoji
mas davė neiauku jausmą 
mums newyorkieciams, ne? 
tas pats kunigas dabar 
venas “tremty” 
ne... piliečiu! 
pis ima...

neat-
silaikė.

Parodė jis ir Liet u v o s 
gamtines ir kitas dailės 
grožybes, bet p a r o d ė ir 
šiurpulingas teismo proce
dūras, kur hitlerininkams 
parsidavėliai lietuviai tei
siami prisipažino, aiškiau
siais žodžiais, kad vienas jų 
pirma nušovė kūdikį moti
nos rankose prie krūties, o 
paskui ir pačią motiną! Ko
kia jaudinanti scena!..

Tame pačiame ^teisme

' Aido choro žinios
I

Šį sekmadienį, vasario 5 
d., lenkų New Nation] 
Hall, Blrooklyne, įvyks An
tano Bimbos pr a kalbos 
apie savo kelionės įspū
džius. Aido choras pa
kviestas padainuoti keletą 
dainelių. Susirinkime išgir
site naujausių žinių iš tė
vynės ir kitų valstybių.

kad

Aido choras užkviestas 
dainuoti pas suomius. Jų 
metinis koncertas įvyks va
sario 26 d., Ukrainų salėje, 
85 East 4th St., Manhatta
ne. Koncerto,pradžia 3 vai. 
popiet. Prašome įsidėmėti 
dieną ir laiką ir ateiti pas 
mūsų kaimynus suomius į 
koncertą.

tus.
nieii lietuviai pasitraukia iš 
veiklos ir užleidžia jaunąją 
kartą vesti šia stiprią or
ganizaciją; todėl dabar ge
ra proga jauniesiems Ame
rikos lietuviams prisirašy
ti ir prirašyti savo vaikus 
prie LDS ir vesti šią puikią 
organizaciją dėl savo gero
vės ateity.

Jo argumentai, jo išve
džiojimai patiko publikai.

Taraškos krutomieji pa
veikslai buvo gražūs ir in
teresingi. Jų buvo daug, ir 
iš daugel vietų. Visi spal
voti: ir geroje tvarkoje su
rikiuoti.

Kadangi Taraška iš San 
Franci sko, tai jis savo 
liuoslaikiu prisif i I m a v ę s 

• įdomiu filmų iš to antrojo 
Amerikos garsiojo miesto, 
antrame gale milž i n i š k o 
Amerikos kontin e n t o , už 
trijų tūkstančiu mvliu nuo 
New Yorko. Būnant iš tiek 
toli, mums atrodė, kad ir jo 
tie paveikslai žingeidesni, 
negu iie būtų tokios pat te
mos iš čia pas mus.

Newyorkiečiąi girdėjome 
per radiją ir skaitėme Spau
doje apie Berkeley Univer
siteto studeptų veiklą už 
taiką, prieš j karą ir už pa
naikinimą prįsi rengimų 
prie atominio karo, bet nie
kur nematėme tokių pa
veikslų tos ten studentų 
veiklos, kokius mums pa
rodė Taraška ’ savo trauk
tuose filmuose. Tai buvo 
žingeidus ii* sykiu jaudi
nantis dalykas, matant tokį 
Amerikos universitetų stu
dentų pasišventimą kovai 
už taiką, net rizikuojant 
savų gyvastį.

Mįatėrųe tūksta n č i u s ir 
tūkstančius tų studentų ir 
jiemsft pritarėjų demonstra-

Parengimų kalendorius
Vasario 5 d.

Sausio mėnesį 
gimusieji

T" • *Praėjusios savaitės pen;k- 
tadienio vakarą, po Aido 
choro pamokų, turėjome 
draugiškas vaišes, kuriose 
palinkėjome geriausios klo
ties net penkiems sausio 
mėnesį gimusiem draugam.

Pirmiausia sudainavome 
“Happy Birthday” Viktorui 
Bekeriui, kuris jau kelinti 
metai dainuoja Aido chore. 
Jis talentingas profesiona
las dainininkas — didelis 
Aidui įnašas. Mes linkime 
jam ilgo gyvenimo ir ge
riausios sveikatos.

Po ilgos metų pertraukos, 
sugrįžo į chorą Povilas Ven
ta. Povilas ir jo sūnus 
Konradas, taip pat gimė 
sausio mėnesį, tad visi jiem 
sudainavome “Happy Birth
day”, su širdingiausiais lin
kėjimais ateityje.

Į vaišes buvo pakviestas 
“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba, kuris tarp kitko sa
vo kalboje, perdavė visiem 
linkėjimus nuo T. Lietuvos 
menininkų ir saviveiklinin
ku. Pasirodo, kad Antanas 
irgi gimęs sausio mėnesį — 
ir vėl užtraukėme “Happy 
Birthday”, reikšdami jam 
viso geriausio, kad jis dar 
ilgai, ilgai būtų su mumis!

Jautriausias mome n t a s 
buvo, kuomet Aido choro 
jauniausia dainininkė Dia
na Nevinskaitė užpūtė 16 
žvakių ant didžiulio ir gra
žaus torto, šešioliktieji me
tai, tai jaunuolės slenkstis 
į gyvenimą, žingsnis į užsi
brėžtus tikslus. Gausios lai
mės jai linkėjo kiekvienas 
aidietis ir su džia u g s m o 
ašara akvse, sudainavome 
“Haopy Birthdav.”

Diana, tai Aido choro 
pumpurėlis, džiuginantis vi
sus choristus. Išreikšti tą 
džiaugsmą, matant ją mūsų 
tarpe, H. Feferienė įteikė 
jai nuo Aido choro auksi
ni anvrankį su nuoširdžiais 
linkėjimais nuo visų aidie- 
čiu. Garbė jos tėveliams 
Valentinai ir Alekui Ne- 
vinskams už taip gražų 
dukros išauklėiima.

Pravartu paminėti, kad 
Valentina Venskūnaitė-Ne- 
vinskienė ir Alekas\ atva
žiavo iš Argentinos, beveik 
prieš 30 metu, kur juodu 
viens antro nepažinojo. Gal 
neklvsiu pasakvdama. kad 
iuodu suartino ir didelį svo
ri pridavė vedvboms argen- 
tiniški papročiai, nostalg
ia prie Argentinos, kurioje 
iuodu tain pat atšventė sa
vo šešioliktuosius metus...-

Smagu buvo matyti tarp 
aidiečių ir drg. A. Tarašką, 
nuo DS Centro, kuris baig
damas savo maršrutą su 
filmais užsuko New Yorkan. 
Jis pasveikino visus nuo ka- 
liforni e č i ų, pasidžiaugda
mas mūsų veikla, ir palin
kėjo viso geriausio.

Sausio mėnesi gimusiųjų 
vaišės buvo jaukios ir ma
lonios. Daug, daug laimės 
visiems! Ilgiausių metų!

Tarp lietuvių
Pirmadienio vakare, sau

sio 23 d. einant gatve New 
Yorko mieste, buvo sužeis
tas automašinos (hit and 
run driver) newyorkietis 
Leon Gavrilovich.

Automašinos vairuotojas 
pabėgo. L. Gavrilovičių ge
rokai sužeidė. Jį nuvežė į 
Bellevue ligoninę. Koja yra 
gipse, ir kitos kūno dalys 
paliestos.

Leon Gavrilovich randasi 
Bellevue ligoninėj, 1st Avė. 
ir 27th St. Lankymo valan
dos dienomis antrad, ketv., 
šešt., sekm., 2:30-4 v., vaka
rais: pirmad., tree., penkti,, 
7-8 vai. Jis yra ant antrų 
lubų, K-2, kambarys 9.

Šią žinią pranešė jo marti 
Stella. Linkime Leonui iš
tvermės jo nelaimėje ir lai
mingai susveikti.

LlpS prakalbos, kalbės 
Bim 
Dridgs Avenue, B r 
Pradžia 2 vai.

ja, lenkų salėje,

Vasario 19 d.
” suvažiavimas 

11. ryto ir banketas 
vai. vakare, “Laisvės” 

ie. Įėjimas $3.50.
Kovo 5 d.

Moters Dienos minėjimas, 
rengia Niujorko Lietuvių 
Moterų klubas.

Kovo 12 d.
Tfhe Workerio” jubilie- 

minėjimas. Town Hall, 
St. prie 6th Ave., New

TLaisvės 
10 v 
5:30 
salėj

«i

jaus 
43 rd
York City.

Balandžio 22 d.
Lietuvių Namo Bendrovės 

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

Protestai prieš 
Spellmaną

Taikos šalininkai 
piketavo kardinolo
mano valdoma maldnami 
New Yorke. Nežiūrint ašt
raus šalto vėjo, piketuoto
jai ir stebėtojai ilgai nesi- 
skirstė, nesitraukė iš pro
testo prieš Spellmano nu
sistatymą Vietnamo klau
simu.

Piketuotojų grupės sklei
dė įvairius lapelius. Vieną 
tokių lapelių “Laisvei” par
nešė laikraščio skaitytojas 
Kunca.

Lapelyje klausia:
—Ar Dievas mūsų 

sėje?
Lapelyje nurodinėja,

kardinolo Spellmano aiški
nimas Jungtinių Valstijų 
rolės Vietnamo kare, kain 
“civiliza c i j o s gelbėtojos,” 
aštriai skiriasi nuo popie
žiaus pažiūros j taiką.

Lapelis klausia, kuo gi šis 
karas yra — šventąja kru- 
sada, ar genocidu? Ir at
sako :

—Kardinolas Spellmanas 
sako, kad pergalė yra tik 
vienintelė priemonė karui 
baigti.

Pergalė? Kokia kaina?
Ir lapelis sušunka viet

namiečio kunigo Currien 
šauksmu:

“Aš mačiau tikinčiuosius 
deginamus napalmu.

Aš mačiau moterų ir vai
ku kūnus sudraskytus į ši
pulius.

• Aš mačiau nušluotus nuo 
žemės paviršiaus mano kai
mus.

Dieve mano, tai negalima!
Jie privalo už tai atsi

skaityti su Dievu.”
Piketininkai prašė visus 

norinčius prisidėti veiklon 
už taiką užeiti i 5 Beekman 
St.. New Yorke. Ten Ca-

A. Gilman ! tholic Peace Fellowship ir

gv- 
Brookly- 

Net šiur-

Dėl rimtų priežasčių tū
lą laiką negalėjo dalyvauti 
pamokose Augustas Ieš
mantą ir Juozas Babarskas. 
Dabar juodu ir vėl su mu
mis. Augusto balsas pri
duoda didelį svorį bosų sky
riuje, o Juozas yra gera pa
galba tenorams. Mielai 
sveikiname abudu argenti- 
niečius.

Šeštadienį—operinis 
koncertas

PRANEŠIMAI

Turėjau daug naši tenki
nimo i)’ iš jo rodomų pa
veikslų iš Leningrado, im
tu vasarą. Kokių ten me
niniu ir gamtinių grožvbiu 
vietų — parkų, paminklų, 
dailių namu — kas mums 
newyorkieciams primena 
mūsų miesto pasaulinius 
“fėrus.” su nanašiomis gro
žybėmis. Nesinorėio, 
iis sustotų rodęs tas 
žyhps.

Mes. newvorkiečiai. 
kingi Alekui Taraškai, kad 
iis dėio tokias dideles pa
stangas nainformuoti mus 
anie įvykius pasaiūv ir jo 
groži.

Marytė Tamelienė buvo 
sunkiai susirgusi ir ėmė 
laiko pasveikti. Šiandien 
jinai irgi sėdi linksma su 
sopranais. Geriausios Tau 
sveikatos, Maryte!

kad 
gro-

Skaudi nelaJimė ištiko mū
sų aidietę Nąstutę Buknie- 
nę, kuomet lankant savo 
vyrelį Praną ligoninėje ne
tikėtai paslydo ir sulaužė 
riešą. Dabai

Į namuose, bet 
gai bus gipso suspausta.

: Aidiečiai 
stiprybės per 
skaudų gyve 
pi-

' Naštų te jau 
ranka dar il-

inki Naštųtei

nimo laikotar-

'šeštadienį, vasario 4 die
ną, 8:30 vai. vak., Carne
gie Hall, Manhattane įvyks 
puikus operinis koncertas, 
kurį duos Musica Aeterna 
Orkestras ir choras, vado
vaujamas Frederiko Wald- 
mano. Orkestras ir choras 
atliks Mozarto ir Verdi kū
rinius.

Solistų taip pat bus pui
kių. Dainuos iš City Cen
ter operos soprano Patri
cia. Brooks, iš Metropolitan 
Operos kontraltas Lili 
Chookasian ir bosas Bonal- 
do Giaiotti, taip pat teno
ras Walter Carringer.

Koncertas žada būti labai 
įspūdingas. Tikietu kaina: 
$1.50, $2.50, $3.00, $3.75 ir

LDS 46 Kuopos Nariams
Kuopos narių susirinkimas 

įvyks trečiadienį, vasario 8 d., 
2 va
Turime svarbių reikalų aptar
ti. V
me dalyvauti.

BROOKLYN, N. Y

1. popiet, Laisvės salėje

isus kuopos narius prašo- 
—Valdyba 

(9-10)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susi rink i- 

įvyks antradienį, vasario 
7 vai. vakare, “Laisvės” 

e, 102-02 Liberty Avė.,

mas
7 d., 
salėj 
Ozone Park, Visi nariai kvie
čiami dalyvauti susirinkime. 
Kuri l, duoklės 
male 
ti.

neužmokėtos 
nėkite ateiti ir užsimokė- 

—Valdyba 
(9-10)

LLD 185-tos kuopos susirin
kimas įvyks antradienį, 14 d.^ 
vasa 
“Laiivės” salėje, 102-02 Liber
ty A

Pr 
ti s\ 
susir 
šes i

Aido choro rėmėjai
Kad Aidas dar ilgus me

tus galėtų gyvuoti ir links
minti visus su lietuviška 
daina, šie newyorkieciai ta
po Aido garbės nariais, 'už
simokėdami metinę po $5:

Mary Kalvaitienė
Juozas Weiss 
Ona Walmus 
Mary Kreivėnas ($10) 
Charles Nečiunskas 
P. Satauskas 
Petras Šolomskas 
V. Lisajienė 
G. Danilevičienė 
K. Levanas 
Irena Levanąp 
Aido choras dėkoja 

siems už tokią gausią 
. ramą.

eilės kitu organizacijų tai
kos komitetai palaiko tai
kos mobilizacijai centreli. 
Vienus veiksmus jie vyk
do bendrai, kitus kas sau, 
kain kada reikalinga ir iš
galima. Rep.

N e w Y o r k o miestinių 
apartmentų valdininkai ir 
prižiūrovai susitarė streiką 
baigti, likusius skirtumus 
išlyginti derybomis. Strei
kas lietė 141 tūkstantį 
apartmentų.

vi-

Sekr. A. Mitchell

Pradedame.planuoti Aido 
choro pavasarini parengi
mą. Ši kartą gal turėsime 
koncertą su trumpais pa- 
marginimais. 
yra laiko pa

Apie tai dar 
rašyti vėliau.

Pagražinti miestą
Majoras Lindsay pasiūlė 

savo planą miestui pagerin
ti, pagražinti ir pareikala
vo tiems darbams 24 mili
jonų priedo prie regulia
raus New Yorko miesto 
biudžeto.

Dėl 1059 Blake Avenue, i Majoras norėtų pagerinti 
Brooklyne, buvusio gaisro 5 subway stotis, įrengti 50
itartas vienas asmuo. Ant 
i o nuožiūra mesta dėl to, 
kad jis, įniršęs prieš ler- 
muojančius vaikus, grasi
nęs juos “pamokyti.”

maudymosi baseinų.
Jis taipgi pareikalavo biu

džeto priedų pagerinimui 
miestinių senų ligoninių ir 
statybai naujų.

•io (Feb.), 2 vai. popiet;----- į
ye., Ozone Park, N. Y. 
ašomi visi nariai dalyvau- 
arbiame susirinkime. Po 
inkimo galėsime turėt vai- 
’ pasikalbėjimus.

Valdyba

GERA ŽINIA
Siuntėjams Automobilių ir 

dovanų giminėms gyven
* * #

Standardinių maisto 
antiems U.S.S.R.

ĮVYKDOMA TUOJAUS
* * *

Speciale 10% Nuolaidos Privilegija
pratęsta iki Kovo 20, 1967

GREITAI SIŲSKITE SAA
* * *

O UŽSAKYMUS Į u

PODAROGIFTS, INC.
New York, N. Y. 10003

Tel. 212—2218-9547
s atstovus ar skyrius.

220 Park Avenue South,

Ar pas bile mūsų autorizuoti

PHILADELPHIA, PA. 19106 
716 Walnut St.
215 - 925 - 8455
PHILADELPHIA, PA. 19123 
682 W. Girard Ave. 
WA 5-8878

MIAMI, FLA. 33137 
275q Biscayne Blvd. 
FR 
NEW BRITAIN, CONN. 06051 
165 
225-

9.8712

Hartford Ave. 
3192

ciįosiv* fcad atkreiptų savo 
valdžio^a^idą ir kad ji iš
klausytų; jų reika 1 a v i m ą 
baigti šį ikarą.

Taraška parodė daug ir 
paties gražiojo San Fran- 
cisko miesto.

Iš Lietuvos jis rodė daug 
iiw* interesingų paveikslų. 
Interesingi ir įdomūs tie 
paveikslai buvo todėl, kad 
jie daug priminė istorinių 
nuotykių, kurie niekados 
neteikia nuobodumo, juos 
žiūrint. Parodė Vilniaus 
ir Kauno atsisteigimą po 
karo. Parodė ir progresuo- 

, jančią Lietuvoje ūkininkys- 
tę, kur milžiniškos ūkio 
mašinos pavaduoja arkliu 
velkamą arklą ir dalgį, 
įvertą į lazdakotį.

Išgirsite naujausių žinių apie dabartinę Lietuvą, Lenkiją ir ki

Antanas Bimba

tas šalis

ANTANAS BIMBA
Viešėjo Lietuvoje, Lenkijoje ir kitur 

mėnesius, perduos mums savo įspūdžius 
ir patyrimus

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

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

DAINUOS AIDO CHORAI
Prikalbąs rengia Lietuvių Literatūros Draugi

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

net penkis

Parvažiavęs iš viešnagės 
brooklynietis pastatė savo 
automobilį garaže, kuris 
yra sujungtas su namu, 
užmiršo uždaryti motorą. 
Kai giminaitė paskambino 
sužinoti, kaip laimingai jie 
sugrįžo, niekas neatsiliepė. 
Jos sušaukti kaimynai ir 
policija rado abi to namo 
šeimas apsvaigusias iki ne
tekimo sąmonės, bet pavyko 
atgaivinti.
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