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K RIS LA I Vokiečių Kompartija kviečia Reikalauja baigti
Apie mūsų vajininkus. 
Valys Bunkus. 
Jų “kongresas”. 
St. Barzduko kalba.

Rašo R. Mizara

šie krislai rašomi dar 
metinį mūsų laikraščio koope
ratyvo su va ž i a v i m ą.

Stebiu praėjusio vajaus re
zultatus. Pirmiausia, aišku, 
puola j galvą žmonės, kurie 
gavo premijas.

*ft)eja, ne visi vajininkai at- 
Jtostoja į priešakį savo tikrais Į 
“ardais. štai, 1-ąją dovaną 

sako “Laisvė”, laimėjo Con
necticut valstijos vajininkai. I 
Kas jie? Neįvardinti, žinau, 
puikiai dirbo visa eilė mūsų litikos. 
draugų ir draugiu, gyvenančiu 
toje valstijoje. Ar nereikėtų 
apie juos parašyti spaudoje?..

atmesti reakcinę politiką kolonializmą

Metai 56-ieji

Skurdas veja žemdirbius į 
didžiuosius miestus

Berlynas.—Vokietijos Ko
munistų partija atsišauki
me į savo šalies liaudį pri- 

j mena, kad Bonos kodlicinė 
• vyriausybė nors ir dangsto- 
i si taikos skraiste, bet neat- 
| sižada nei vieno iš savo re- 
i vanšistiniu tikslu.
i ‘

Kaip žinia, ji atstšako pa- 
' si rašyti branduolinio ginklo
■ neplatinimo sutartį, kurią
■ pasirašė dauguma valsty
bių. Ji neatsiriboja nuo mi- 
litarizmo ir neonacizmo po-

0 tai pavojingas
■ kursas.

Kompartija todėl ragina 
Vakarų Vokietijos gyvento- 

i ius kovoti, kad šis pavo- 
XT. . . . . . . . . jingas Bonos vyriausybėsNiujorko mieste daugiausiai*. * .n. . ... w , p. i kursas butu nutrauktas,vajuje dirbo Valys Bunkus. * , * . ’I

Jis ant savo pečių išvilko sun- lutų vykdoma nauja, 
klausią naštą ir dėl to laimė
jo antrąją premiją.

Valys yra jaunesniosios 
mūsų kartos veikėjas. Profe
sijos jis — 
rfien vyksta į darbą, 
^‘Laisvės” reikalams jis skyrė 
i ik vakarus i-r savaitgalius, 

čyko pas skaitytojus, atnauji- 
Ib prenumeratas, uoliai ieško

jo naujų.
— Tik sekmadieniais aš ga

lėjau pas ją nuvykti,— pasa
koja Valys.— Ji buvo išvyku
si į bažnyčią ant ankstyvesnių 
mišių. . . Na, kaip čia dabar 
bus, galvoju. Bet štai jos duk
ra ima ir sumoka motinos pre
numeratą. . .

prieš

nės Respublikos pripažini
mas ir normalių santykių, 
užmezgimas tarp abiejų 
Voketijos valstybių.

Jungtinės Tautos, N. Y.- 
Generalinis sekretorius U 
Thant, raportuodamas ko
lonijų reikalams komitetui, 
pažymėjo, kad kolonijų-------------------ji---------------------v---- J - 7 V.

xT • /ai r- • lais v i n i m a s turėtu būtiNauja .partija Olandijoje I t. . . . . « .
J/'* J i chma nnotniQ haiorns

Haga. — Olandijos parla- j 
mentiniuose rinkimuose pa
sirodė nauja Demokratų 
partija, jaunuolių remia
ma; laimėjo 7 vietas. Ka
talikų partija prakišo 8 vie-

! šiais metais baigtas.
Komiteto sąraše yra 51 

kolonija, kurios tebėra sve
timų kolonistų kontrolėje. 
Portugalija ir Anglija dar 
turi nemaža kolonijų, ku
rios reikalauja nepriklauso- 

tas, socialistai pralaimėjo 6 į mybės. Kruvina kova siau- 
vietas. ! čia A n g o 1 o j e, Mozambi-

j que ir kitur. Tų kolonijų 
valdytojai nesiruošia pasi
traukti.

Jungtinių Tautų asamb
lėjos 1960 m. priimtoje re-

žolinei jo j e reikal a u j a m a 
“skubiai ir besąl y g i n i a i 
baigti kolonializmą ir viso
kias jo formas ir manifes
tacijas.” Tos valstybės, 
kurios dar vis palaiko ko
lonijas, laužo Jung t i n i ų 
Tautų čarterį ir peržengia 
pagrindines žmogj š k u m o 
teises.

Gainsville, Ala. — Neg- Į tijų buvo 1920 m. 704,000 
rai žemdirbiai, nuominin-• negrų žemdirbių, dabar lie
kai ar pusininkai, skurdo i liko tik 82,370. 
vejąmi į didžiuosius mies- 
tus, kuomet vak arinėje 
Alabamoje žemė mažai vai
siu beduoda, kuomet vatos 

7

Turizinas Jugoslavijoje
Belgradas. — Vai d ž i o s 

ir kitų derlių mažai began- pranešimu, 1 9 6 6 m. Jugo- 
nama. " slavijoje lankėsi trys ir pu-

Sumter pavietas gal būt sė milijono svetimšalių tu- 
daugiausia skurdo palies-; vistų ir atostogautojų. Tai

i slavijoje lankėsi trys ir pu-

taiki politika, kurios pa
grindu turi tapti atsisaky
mas bet kuria forma turėti I
atominį ginklą, atsisaky
mas visu teritorinių preten-siuvėjas ir kas- - .

į fabriką. Vokietijos Demokrati-

Rajone 36 bibliotekos
Telšiai. — Šiame rajone 

šiuo metu yra 36 bibliote
kos, kurios turi beveik 24 
tūkstančius skaitytojų.

Penkioms bibliot e k o m s 
suteiktas p u i k a u s darbo 
biblioteko vardas. Gerai 
dirba ir kitos kult ū r o s 
įstaigos. Praeitais metais 
išaugo ir sustiprėjo jų ma
terialinė bazė.

Išpirko naftą iš anglų
Alžyras. — Nacion alinė 

naftos ir dujų transportavi
mo bendrovė supirko visas 
anglų naftos kompanijos ak
cijas Alžyre ir tapo visų de
galų pripylimo priemonių ir 
stočių savininkė.

V. Rimkus—visuomenės vei
kėjas: jis priklauso Aido cho
rui, yra LLD 1-osios kuopos 
pirmininkas, LDS 1-osios kuo
pos pirmininkas. Jis, beje, yra 
LDS iždo globėjas.

Sveikatos, mielas Valy!

Didžiulės pagarbos verti vi
entisų vajininkai — ir tie, 
*ie gavo premijas, ir kurie 

negavo.

Lietuviškieji “veiksniai” Ar
gentinoje buvo sušaukę “Pie
tų Amerikos lietuvių kongre
są”. Kiek ten jų iš viso da
lyvavo, kol kas nėra aišku. 
Tiek žinoma, vyskupas Briz- 
gys atlaikė iškilmingas pa
maldas.

Be Brizgio, ten buvo ir kitų 
iš JAV “paslų”—pav. St. Bar- 
zdukas, kaž kokios “bendruo
menės” vadovas.

Pasak “Dirvos”, Barzdukas 
kaž kur sakęs: “mes visi pla- 
č išsklaidyti mažos lietuvių 

s vaikai privalome likti 
los šeimos nariais, kurią 

įjungtų bendra kalba ir pasi
didžiavimas, jog “garbė yra 
būti lietuviu!”

Gražiai pasakyta, ar ne ? 
Barzdukas ten kur nors pasa
kė ir kitų dalykų, vertų įsitė- 
myti:

“Katalikų Bažnyčia, kurios 
bažnyčių statybai JAV lietu
viai yra sudėję milijonus do
lerių iš sunkiai uždirbtų gra- 

, nebesistengia išlaikyti lie- 
bės, pastaįytieji rūmai, 

ir kitokios patalpos ad- 
struojamos arkivyskupų 
vyskupų ir neatsiklausus 

parduodamos airių ar kitų ku- 
nigų dispozicijon...

m t

Wilsonas ir Kosyginas baigė 
Pabaltijo skolų ginčą

Londonas. — Anglijos0 
premjeras Wilsonas ir Ta
rybų Sąjungos premjeras 
Kosyginas baigė daugelio, 
metų ginčą dėl finansinių 
transakcijų nuo to taiko, 
kai Lietuva, Latvija ir Es
tija įsijungė į Tarybų Są
jungą 1940 m.

Anglija reikalavo iš Ta
rybų Sąjungos daugiau 
kaip 30 milijonų dolerių at
lyginimo už Pabaltijos res
publikose konfiskuotas An
glijos nuosavybes, paskolas 
ir kitokias skolas. Tuo pa
čiu metu Tarybų Sąjunga 
reikalavo iš Anglijos grą
žinti Pabaltijo respublikų 
užšaldytą Anglijos bankuo
se auksą, kuris sudaro apie 
25 milijonus dolerių.

Mirė pirmas ambasadorius
Paryžius.—Čiamirė Wil

liam Bullitt, pirmasis Jung
tinių Valstijų ambasado
rius Maskvoje, kai Roose- 
velto administracija užmez
gė diplomatinius ryšius 
Tarybų Sąjunga.

sti

Vietnamas pasiruošęs tartis
Hanojus. — Šiaurės Viet-0 ~

namo laikraštis “Nhan 
Dan” rašo, kad vyriausybė 
pasirengusi tartis dėl tai
kos su Jungtinėmis Valsti
jomis, su sąlyga, jeigu bus 
besąlyginiai : 
Vietnamo bombardavimas 
ir kiti kariniai veiksmai.

Atnaujintas bombardavi
mas, rašo minimas laikraš
tis, žymiai pablogina taikai 
sąlygas. Bet jeigu būtų su
laikytas bombardav imas, 
tuomet būtų, galima eiti 
prie derybų. Tačiau agre
sorius turi žinoti, k a d jo 
spaudimas neprives prie jo
kios taikos.

Saigonas. — Pietų Viet
namo diktatorius Ky pasa
kė, kad ir jis kalba už tai
ka, kuomet šis klausimas 
labai madoie. Bet taika 
įvyksianti tik tuomet, kai 
komunistai būsią sumušti.

sulaikytas Š. vienybei.

Maskva. — Dienra š č i o 
“Pravdos” 4,000 žodžių ve
damasis atsišaukė į Kinijos 
liaudį nieko nelaukus pra
šalinti kliūtis socialistinei

Renegato Mao diktatūra 
reikia panaikinti, tik tuo
met bus galima Kinijai 
grįžti į socialistinę bend
riją.

Dabar Mao šalininkai 
siutusiai puola Tarybų 
junga, net provokuoja 
traukti diplomatinius
sius. Bet Tarybų Sąjungos 
vvriausybė ir žmonės turi 
daug kantrumo, tik klau
simas kaip ilgai toji kant
rybė ištęsės, “Pravda” pa
stebi. •

pa

nū

Jeigu p. Barzdukas nori iš
laikyti lietuvybę, tai visųpir- 
miausiai reikia darbuotis, kad 
kultūriniai ryšiai būtų kuo 
tampriausi tarp lietuvių išei
vių ir jų motinos, gimtosios 
žemės, Tarybų Lietuvos.

Jūsų “bendruomenė”, ponai, 
šiandien yra klerikalų ranko
se. Jūs Lietuvių darbo žmo
nių doleriais išstatytos bažny
čios, salės, aišku, netarnauja 
lietuvybei.

Mane stebina ne tai, kad 
Waltet? Reuther atsisako ęgriež- 
ti antruoju smuiku. Mane ste
bina, kad ligi šiol Reutheris 
tylėjo ir kentėjo, matydamas, 
kaip darbo aristokratija, Mea-^ 
ny vadovaujama, pavergė dar
bo žmones amerikiniam impe
rializmui.

Mes, aišku, ne už darbinin
kų judėjimo skaldymą; mes 
už tai, kad unijinis darbinin
kų judėjimas būtų gyvas, tvir
tas, sąlydus, kad jis tartų žodį 
kiekvienu svarbesniu tautiniu 
ir tarptautiniu klausimu.

Nauja valstybė
Antigua. — Vasario 27 d. 

Antigua -sala pasiskelbs ne
priklausoma valstybe. Tai 
bus 132-oji valstybė pasau
lyje.

Ši nedidelė sala su 80,000 
gyventojų yra Britų Vaka
rinėse Indijose, apie 300 
mylių nuo Puerto Riko. 
Kolumbas ją surado 1493 linio Darbo departamento 
m. Po to prancūzai ją bu- apskaičiavimu, darbo jėga 
vo okupavę. 1667 m. ang- Jungtinėse Valstijose pasie
tai nugalėjo prancūzus ir kė 72 milijonus. Nuo* 1966 
iki šiol tą sala valdė.

Cukraus nendrių augini
mas — svarbiausia pramo
nė, kuri vra anglu savas
tis. Jungtinės Valstijos jau 
turi toje saloje dvi raketų 
stotis, o dabar statosi tre- v • čia.

Antigua resnublikos prem
jeras Vere C. Bird yra Dar
bo nartijos vadovas. Pildo
moji taryba, susideda iš 7 
nariu, kongresas iš 14, se
natas—10.

72 milijonai sudaro 
JAV darbo jėgą

Washingtonas. — Federa-

m. rugsėjo 1 d. darbininkų 
skaičius pakilo 1,200,000:

Tačiau bedarbių skaičius 
nesumažėjo — pasiliko 3.7 
procentai visos darbo jė
gos. Tai bus apie 4 milijo
nai bedarbių, priskaičius ir 
tuos, kurie jau nebegauna 
bedarbių apdraudos ir ne
begali gauti darbo, ir ofi
cialiai nebeskaitomi bedar
biais; Valdžia ofi c i a 1 i a i 
skaito bedarbiais tik tuos, 
kurie ieško darbo.

Belgijos komunistai 
kovoja reakciją

Briuselis. — Belgijos vy
riausybė pasiūlė reakcinį 
įstatymui projektą, kuriuo 
numatoma padengti biudže
to deficitą, įvedus naujus 
tiesioginius ir netiesioginius 
mokesčius ir taupant kai 
kurias valstybines išlaidas.

Komunistų partija kviečia 
piliečius ir parlamento na
rius kovoti tą projektą. Pa
reiškime nurodoma, “kad 
visų parlamentarų, jaučian
čių savo atsakomybę rinkė
jams, pareiga yra užkirsti 
kelią šioms priemonėms, 
atiduodančioms šalį reakci
jos ir bankų savavaliavi
mui.”

Nedarbas žymiai didėja 
Vakarų Vokietijoje

Bonn. — Vakarų Vokieti
joje nedarbas žymiai padi
dėjo pereitų metų pabaigo
je ir šių' metų pradžioje.

Dabar bedarbių skaičius 
siekia daugiau kaip 621,000 
arba apie 3 procentus ben
dros darbo jėgos.

Smerkia bombardavimą
Londonas.—Daugiau kaip 

40 darbiečių parlamento 
narių pasiuntė prez. John- 
sonui telegramą, smerkiant 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimo atnaujinimą.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad reikia 
pagyvinti ateistų v e i k l ą 
prieš religiją.

Graikijos komunistai 
kovoja už viešumą
Atėnai. — Graikijos Ko

munistų partija reikalauja 
parlamento, vyriausybės ir 
politinių ; vadų, legalizuoti 
partiją.

Nuo 1947 metų Komunis
tų partija, reakcinio reži
mo uždrausta, neleg aliai 
veikė. Dabar ji ruošiasi 
viešumon išeiti.

tas. Bendras metinis už- į 30 procentų daugiau, kaip 
darbis šeimai daugiau ne- 1965 metais. Jie čia pra
sieina $585. Šitas pavietas ! leido apie 150 milijonų do- 
skaitomas 36-asis visoje ša- lerių. . 110,000 amerikiečių 
lyje pasiekęs skurdo dugną, lankėsi.
Bet karas skurdui tą pavie
tą dar vis nepasiekia.

Tūkstančiai negrų žem
dirbių viską palikę iškelia-! t 
vo duonos ieškoti į miestus, J- 
nors ir ten ne pyragai 
Sumter paviete 1945- m. bu
vo 2,240 negrų žemdirbių, 
1 9 5 9 m. bebuvo 1,019, o 
1964 m.—702.

Šešiolikoje pietinių vals-

Vatikanas apgailestauja
Vatikano miestas. — Va- 

ikano organas “Osservato- 
•e Romano” “giliai apgai- 

llestauja,” kad prez. Jbhn- 
onas atnaujino Š. Vietna- 
iio bombardavimą. Popie- 
ius Povilas vis tik nenusto- 
a vilties laimėti taiką Viet- 
ame.

i

Geras Laisvės dalininkų W asnvaziavimas
“Laisvės” Bendrovės dali- If 

ninku - suvažiavimas įvyko
I vasario 19 d., savoje svetai
nėje, Ozone Parke, N. Y.

Direktorių pirmini n k a s 
Povilas Venta atidarė suva
žiavimą. Pirmin inkų iš
rinktas Valys Bunkus, pa
galbininku — Povilas Beeis. 
Sekretoriai — Jonas La
zauskas ir Ieva Mizarienė.

Išrinkta rezoliucijų ir no
minacijų komisija: V. Bun
kienė, P. Venta, W. Keršu
lis, I. Mizarienė ir A. Gil- 
manas.

Direktorių raportą pa
teikė pirmininkas P. Ven
ta ir buvo vienbalsiai pri
imtas.

Iždininkė L. Kavaliaus
kaitė pateikė akauntanto 
finansini raportą. Vienbal
siai priimtas.

Manadžeris P. Buknyps ___ ... ...... ..............
savo raporte nusi s k u n d e • atnaujinimo ir naujų gavi- 
dėl . sunkumų ir stojuos dar-į vajus gerai pavyko, 

j f orą ir reikėjo panešti kai 
kurių sunkumų.

,v _ _ . ., Auku su sveikinimais su
su kaupu išpildytas. Taipgi | F,lauk^ $2,010.

la (raportas tilps sekamo- 
e “L” laidose).

Raportas buvo plačiai 
c iskusuotas. Diskus i j o s e 
daugelis dalininkų dalyva
vo. Atsirado keletas nau- 
c ingų pasiūlymų dėl turinio 
gerinimo. Dalininkai, abel- 
r ai imant, reiškė pasitenki
nimą savo laikraščio turi
niu ir džiaugiasi, kad mes 
turime jėgų tokį turiningą 
laikraštį ištaikyti, taipgi 
tikimės, kad ateityje mes 
pajėgsime dar daugiau jį 
gerinti.

R. Mizara padarė išva- 
as iš abelnųjų diskusijų.

Rezoliuciją lai k r a š č i o 
• kitais klausimais per- 

Vien-

s

i
skaitė I. Mizarienė. 
balsiai užgirta.

Keletas vajininkų 
pakviesti paaiškinti 
savd patyrimus vajuje. Jie 
nurodė, kad prenumeratų

buvo 
apie

bininkų spaustuvėje. Fi- i 
nansiniai “L” gerai verčia- ■ 
si, finansinis vajus buvo I

pavyko prenumeratų vajus. • 
Mirusių vietas dapildome 
naujais skaitytojais. Tai 
geras dalykas. Šiemet pas 
mus padėtis neprasta. Ypač 
piknikai ir kitoki parengi
mai “L” naudai daug laik
raščiui padeda. Pageidau
jama ir šiemet nemažai 
įvairių parengimų. Rapor
tas vienbalsiai priimtas.

R. Mizara pateikė platų 
redakcijos raportą, kuria
me, tarp kitko, jis atžymė
jo kad “Laisvė” visą lai
ką kovoja prieš karą Viet
name, smerkia Kinijos 
maoistų siautėjimą, kovo
ja už darbo žmonių reika
lus, prieš rasinę diskrimi
naciją, už pensijų padidini-

S. Sasna mandatų komi- 
i jos įyardu raportavo, kad

Diąįektoriai išrinkti tie 
atyse P. Venta, G. Ware- 

sonas, M. S t a k o v a s, V. 
Venskūnas, L. Kavaliaus
kaitė, J. Baltrušaitis, S. 
Vetchkis, J. Lazauskas, J. 
Rušinskas, V. Bunkienė, G. 
Diržuvaitis, A. Nevinskas. 
Vincas Čepulis - išrinktas 
garbės direktoriumi.

Alternatai: A. Gilman, W. 
Keršulis, P. Šolomskas ir

dalyvauja 81 dalininkas.

Wm. Malin.
Banketas buvo 

gas, puikus.
(Plačiau bus 

kitose laidose.)

skaitlin-

parašyta

Rep. .



2 pusi. L AI S V £ Antradienis, vasario (February) 21, 1967

LITHUANIAN 
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

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... 19.00 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 Foreign countries, 6 months, $6.50

Tarptautinėmis temomis
Tai, kas dabar vyksta 

Vakarų Vokietijoje, kelia 
nerimą daugeliui žmoniii 
visame pasaulyje. Revan- 
šistų sueigos, suįžūlėjusiu 
neonacistų siau t ė j i m a s . 
atominio ginklo siekimas, 
demokratinių jėgų perse
kiojimas — visa tai rodo, 
kad VFR pasiruošusi eiti 
tuo keliu, kuris ne taip jau 
seniai atnešė daugeliui tau
tų neapsakomas kančias.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybės pareišKimas apie pa
vojų, kylantį iš Vakarų 
Vokietijos, susilaukė plačių 
spaudos ir politinių bei vi
suomeninių veikėjų komen
tarų. Pareiškime, kuriuo 
Tarybinė vyriausybė krei
pėsi į Europos ir kitų že
mynų tautas, vyriausybes 
ir parlamentus, nurodoma, 
kad Vakarų Vokietijoje, 
praėjus daugiau kaip 20 
metų po Potsdamo sutar
ties, ne tik neišgyvendin
ta nusikalstama hitlerizmo 
praeitis ir nacistinė dvasia, 
bet jos tebegyvuoja. Be
veik nebėra dienos, kad 
Vakarų Vokietijoje nepasi
taikytų nacistinių ar anti
semitinių išpuolių.

Nacionaldemokratų par
tija — atvira neofašistinių 
tikslų reiškėją turi sa
vo atstovus Heseno ir Ba
varijos landtaguose, siekė 
įsigalėti Bonoje. Neonacis- 
tai kalba apie neribotą Va
karų Vokietijos militariz- 
mą. “Kas gali tokiomis są
lygomis garantuoti, sakoma 
Tarybinės vyriausybės pa
reiškime, kad Vokietijos 
Federatyvinėje Respubliko
je neatsiras koks nors nau
jas Hitleris ir dar su bran
duoliniu ginklu rankose? 
Niekas negali to garantuo
ti.”

Kaip galėjo atsitikti, kad 
viso pasaulio pasmerktas 
nacizmas vėl išdrįsta kelti 
galvą Vakarų Vokietijoje? 
Į šį klausimą nesunku at
sakyti, net paviršutiniškai 
žinant tai, kas dabar vyks
ta VFR. Niekam ne pa
slaptis, jog dabartinis VFiR 
prezidentas Liubkė Hitlerio 
laikais statė koncentraci
jos stovyklas, jog dabarti
nis kancleris Kizingeris — 
buvęs uolus Gebelso ir Ri
bentropo pavaldinys, jog 
ministerijose ir armijoje 
knibždėte 'knibžda buvę na
cistai ir net esesininkai. 
Nors kancleriai ir keičiasi, 
bet revanšizmo ir militariz- 
mo politika pasilieka. Da
bar bundersveras — viena 
galingiausių armijų.

Paskelbus Tarybinės vy
riausybės pareiškimą, VFR 
politikai apsimetė esą įsi
žeidę, mėgino kalbėti apie 
Bonos taikingumą. Vieno
je savo kalbų kancleris Ki
zingeris bandė įrodinėti, 
kad pareiškime esą “seni 
kaltinimai,” ir mėgino rek
lamuoti “naują politiką.” 
Kad visa tai yra tik tušti 
žodžiai, rodo VFR politikų 
pastangos nepasirašyti su
tarties dėl branduolinio 
ginklo neplatinimo.

Pasaulio, tautos, trokš
tančios taikos ir siekian
čios tarptautinio įtempimo 
sumažinimo, vertina V F R 
politiką tik pagal faktus. 
Tarybinės vyriausybės pa
reiškimą jos sutiko kaip 
balsą, raginantį pasaulį 
budėti, kaip balsą, kurį pri
valo išgirsti visi, kas'nori 
išsaugoti taiką.

Kam naudingos 
provokacijos Pekine
Įvairių šalių telegramų 

agentūros, laikraščių kores-

TEGU SAKO ŽODĮ 
IR LIETUVA

Mums svarbu visuomet iš
girsti svarbų žodį visokiais 
didžiais I klausimais. Šian
dien mes gavome Vilniaus 
“Tiesą” ir joje yra įsidėmė
tinas dalykas apie šių die
nų Kiniją. Vasario 12 die
nos laidoje skaitome: ,

Vilnius, 11. 11. (ELTA). Tai, 
kas dabar vyksta Kinijoje, 
siaubinga. Mao Cze-duno kli
ka stumia šalį į viduramžius. 
— Tokią vieningą nuomonę 
pareiškė Vilniaus namų sta
tybos kombinato darbininkai, 
inžinerijos-technikos darbuo
tojai ir tarnautojai protesto 
mitinge prieš Kinijos vadovų 
antitdrybinę politiką ir provo
kacinius veiksmus tarybinės 
ambasados Kinijoje darbuoto
jų atžvilgiu.

—- Pekino lyderiai savo an
titarybiniu triukšmu siekia ati
traukti Kinijos liaudies dėmesį 
nuo savo politikos nesėkmių,

pondentai praneša apie va- nustūmusiu šalį prie katastro-
dinamąjį “antrąjį kultūri
nes revoliucijos etapą” Ki
nijoje. Pradėję “kultūrinę 
revoliuciją,” chunveib i n a i 
nepajėgė susidoroti su savo 
uždaviniais, todėl į veiklos 
areną išėjo naujas Mao 
Cze-duno šalininkų, būrys— 
czaofaniai (“revoliuci n i a i
maištininkai”), kuriuos re-i pagalbą Kinijos liaudžiai jos 
mia ištikimi Mao armijos į revoliucijoje ir taikiojoje sta- 
daliniai.

Pagrindinis “maištininkų” 
uždavinys 
džįą” į savo rankas,

fos ribos, — pasakė formavi
mo cecho darbininkas G. Ma
salskis. — Mao Cze-duno kli
kos kurstomi chunveibinai ke
lia ranką prieš tarybinę liau
dį, kuriai teko pagrindinė ko
vos prieš hitlerinius fašistus 
našta, kuri sutriuškino rinkti
nę Japonijos militarists ka
riuomenę ir suteikė didžiulę

kuro 
•^an

šovinizmo, 
be garbės

vienningai 
kuri bus 

ambasadai

tro padėjėjas H. Plytnikas ir 
kiti mitingo dalyviai.

Protesto rezoliuciją nutarta 
nusiųsti Kinijos \ ambasadai 
Maskvoje. VJ

dirbtuvėlėje kaba šis plaktu
kas (beje, greta ant sienos 
buvo pakabintas nupieštas 
dievo Krišnos atvaizdas), “čia 
nėra nieko nuostabaus,—oriai 
atsakė vaikinas.—Tarybų Ru
sija mūsų bičiulė. Ji mums pa
deda. Tegu ne tik aš, bet ir 
daugiau žmonių žino, kiek ga
myklų statome su jos pagal
ba. Tegul tai sužino visi, ku
rie ateina į mano dirbtuves.

dijos miestų, kuriuos kadaise 
aplankiau. Senovinis Chait
varas, išsidriekęs Himalajų/ 

•iekalniuose, anksčiau gar-;P
sėjo kaip tikinčiųjų lankųjį.'
vieta. Dabar tąi stambu 
m onės centras.

Čia iškilo su TSRS paga 
statomos elektrinių įrengimų 
gamyklos korpusai. Kitas pie-

Indijos miestas — Neivelis. 
įmenu dulkėtas gatves, var-

os
r

fpaimti val- 
su- 

triuškinti partinius ir vals
tybinius organus. Nors 
kai kuriose provin c i j o s e 
“maištininkai,” armijos pa
dedami, prievarta paėmė 
valdžių, tačiau daugelyje 
vietų jie sutinka didžiulį 
partinių, valstybinių orga
nų net atskirų karinių da
lių pasipriešinimą.

Korespondentai iš Pekino 
praneša apie masinius suė
mimus Kinijoje. Daugelis 
įžymių žmonių suimama 
kaip “kontrrevo 1 i u c i n i ų 
grupių” dalyviai. Chunvei
binai ir czaofaniai kankina 
juos, kad šie prisipažintų 
padarę “kontrr e v o 1 iu c i - 
nius nusikaltimus.” Maišti
ninkai išvaikė Laikinąjį Ki
nijos komjaunimo CK sek
retoriatą, paskelbę senuo
sius komjaunimo vadovus 
“juodaisiais banditais.” Pe
kino gatvėse pasiroė lape
liai, kuriuose chunveibinai 
ragina “nuversti” visos Ki
nijos liaudies atstovų I susi
rinkimo nuolatinio komite
to pirmininką Čžu De 
leistas oficialus įsakymas 
suiminėti kiekv ieną 
“stoja prieš pirmini 
Mao.”

Dabartinė Kinijos, vado
vybė pradėjo tokią antita
rybinę kampaniją, kuri ne
turi pavyzdžio tarpvalsty
binių santykių istorijoje. 
Prie TSRS ambasados Pe
kine nesiliauja chuliganiš
ki veiksmai ir provokacijos, 
kurie įgauna barbariškiau
sias formas. Chunveibinai ir 
“maištininkai” užpuldinėja 
tarybinius diplomatus bei 
kitų įstaigų darbuotojus, 
vykdančius savo pareigas, 
neleidžia jiems pasirodyti 
miesto gatvėse.

Eilinis aktas, kurį orga
nizavo Kinijos valdžia anti
tarybinei isterijai palaiky
ti, buvo Maskvoje, Raudo
noj o jė aikštėje, įvykusios 
provokacijos dalyvių “iškil
mingas” sutikimas.

Chuliganiški veiksmai ir

. Iš

kas 
nk ą

' tyboje. Bet tegul žino skaldy
tojai iš Pekino, kad tarybinių 
žmonių kantrybė turi ribas!

Kombinato moterų tarybos 
pirmininkė N. Chitrova pasi
piktinusi pasmerkė provokaci
ją, kurią sausio 25 d. suorga
nizavo Kinijos ambasada Rau
donojoje aikštėje prie pačios 
brangiausios kiekvienam tary
biniam žmogui vietos —- Vla
dimiro Lenino mauzoliejaus.

—■ Mūsų moterys, visas ko
lektyvas, kai]) ir visi tarybi
niai žmonės, karštai pritaria 
ir remia Tarybų .Sąjungos vy
riausybės pareiškimą ir ryž
tingai protestuoja prieš Kini
jos vyriausybės leidžiamą sa
vivalę Pekine gyvenančių ta
rybinių žmonių atžvilgiu.

Tarybų Sąjungos vyriausy
bės pareiškimą vieningai pa
laikė mitinge taip pat pasisa
kę kombinato viršininkas š. 
Liubeckis, betono maišymo ce
cho meistras V. žarkauskas, 
formavimo cecho viršininko 
pavaduotojas M. Levitas.

Rezoliucijoje, kuri bus nu
siųsta Kinijos ambasadai Ma
skvoje, įmonės kolektyvas vie
ningai palaikė lenininio TS
KP CK pastangas sutelkti 
tarptautinį komunistinį judėji
mą ir pasmerkė gėdai Mao 
Cze-duno grupuotę mėginan
čią padaryti žalą pažangos jė
goms, kovojančioms už demo
kratiją ir socializmą.
PROTESTUOJA VILNIEČIAI

Pareikšti griežtą protestą 
skaldytojiškai Kinijos vadovų 
politikai, kuria siekiama to
liau aštrinti santykius su Ta- z

rybų Sąjunga į mitingą gau
siai susirinko Vilniaus 
aparatūros gamyklos < 
tieji.

Atidarydamas mitingą, įmo
nės partinio komiteto sekre
torius I. Komcenkovas pažy
mėjo, kad tarybinė liaudis, vi
si dori žmonės giliai pasipik
tinę vis naujais provokaciniais 
Kinijos vadovų skatinamais 
valksmais prieš pirmąją pa
saulyje socialistinę valstybę, 
jos atstovus Kinijoje.

— šiais veiksmais, — pasa
kė mitinge gamyklos direkto
rius O. Didžiulis, — ne tik sie
kiama suardyti socialistinės 
stovyklos vienybę, bet ir fak
tiškai padedama Amerikos ag
resoriams, kariaujantiems ne
švarą karą.

Tribūnoje — šlifuotojas-de- 
rintojas J. Borusevičius.

Prisimenant tai, kiek padėta 
Kinijai, — sako jis, — tiesiog 
nesuprantama, kaip galima 
įžeisti tarybinę liaudį, ilgus 
metus padėjusią Kinijai. Taip 
elgtis gali tik žmonės, apakin
ti didžiavalstybinio 
fanatizmo, žmonės 
ir sąžinės.

ĄJitingo dalyviai 
priėmė rezoliuciją, 
pasiųsta Kinijos 
Maskvoje.

Protesto prieš kiniškuosius 
skaldytojus mitingai taip pat 
įvyko Vilniaus garvežių depe 
ir statybinių apdailos mašinų 
gamykloje.

— šie žodžiai skambėjo 
šiandien, vasario 11 d., “Spar
tos” fabriko darbininkų, inži- 
n e r i j o s-1 e c h n i k os d a r b u o to j ų 
ir tarnautojų mitinge. Susirin
kusieji griežtai pasmerkė skal
dyto.]’išką Mao Cze-duno gru
puotės politiką, žmonės atėjo 
su plakatais, kuriuose reika
laujama nutraukti šmeižtus ir 
provokacijas prieš tarybinę 
liaudį.
—Gėda Kinijos vadovams,— 

pasakė innžinierius V. Gudai
tis,— kurstantiems šovinisti
nes nuotaikas ir siekiantiems 
sukiršinti Tarybų Sąjungos ir 
Kinijos tautas.

—Tik internacionalizmo jau
smo netekę žmonės,— pažy
mėjo senas komunistas O. Re- 
dlichas, — gali suardyti tuos 
šventus draugystės ir solidaru
mo jausmus, kurie siejo dvi 
didžiąsias šalis. Man asmeniš
kai teko dalyvauti, teikiant 
karinę pagalbą Kinijai kovoje 
prieš užsienio interventus. Aš 
giliai pasipiktinęs, kad Mao 
Cze-duno klika atvirai tyčioja
si iš tarybinių žmonių pasiau
kojimo.

Darbininkų vardu, ■— pareiš
kė mezgėja I. Miroškina, — 
reikalauju nutraukti išpuolius 
prieš Tarybų šalį, kuri pirmo
ji pasaulyje iškėlė komunizmo 
vėliavą. Musų atsakymas — 
dar našesnis darbas vardan 
šviesaus rytojaus.

Pasipiktinę apie Kinijos va
dovų provokacijas kalbėjo 
partinio biuro sekretorė M. 
šulman, inžinierė A. Gailiušie- 
nė, komjaunimo organizacijos 
sekretorė L. Kamereva, meis-

liškosios Komunistų parti
jos su nerimu seka įvykius 
Kinio j e. Kaip pareiškė vie
nas iš vadovaujančių JAV 
Komunistų partijos veikėjų 
Džeimsas Džeksonas, M a o 
Czeduno šalininkų sukeltas 
Kinijoje politinis chaosas 
kliudo kinų liaudžiai pa
remti kaimyninę Vietnamo 
liaudį, ko v o j a n č i ą prieš 
amerikinius interv e n t u s . 
Imperialistų dėmesį taip 
pat patraukia tai, kad Ki
nijos vadovai, šmeiždami ir 
puldami TSKP ir vadovau
jančius Tarybų Sąjungos 
veikėjus, toli pralenkė net 
užkietėja sius komunizmo

provokacijos organizuoja^ 
mos taip pat eilės kitų soci
alistinių 'šalių piliečių at
žvilgiu.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė paskelbė pareiškimą, 
kuriame pabrėžiama, kad 
visa atsakomybė už padari
nius, kuriuos galį sukelti 
neteisėti aktai prieš Tary
bų Sąjungos ambasadą ir 
KLR teritorijoje esančius 
tarybinius piliečius, tenka 
Kinijos Liaudies Respubli
kos vyriausybei, kad Tary
bų Sąjunga palieka sau tei
sę imtis priemonių savo pi
liečių saugumui ir savo 
teisėtiems jnteresams ginti, priešus.

Pasaulio komunistai, bro- V. Petkevičienė

PARLAMENTO 
RINKIMAI INDIJOJE

Didžiulėje Indijoje vyksta 
parlamento deputatų rinki
mai. Kandidatų į deputatus 
daug ir juos stato ^visokios 
partijos. Bet didžiausia- 
stambiausia politinė partija 
yra Kongreso partija, kuri 
ir šiuo tarpu yra valdžioje.

Indijos vyriausybės prieš
akyje stovi Indira Ghandi, 
ir jai rūpi pasilikti valdžio
je ir toliau. Bet jį pasiliks 
ministrų pirmininko vietoje 
tik tuomet, jei parlamente 
bus dauguma jos partijos 
deputatų. a.

Dėl to ponia Gandhi pasi
leido į provinciją sakyti 
prakalbų. Orissa valstijoje 
jai bekalbant, jos oponen
tai pradėjo svaidyti į ją ak
menimis. Vienas ir pataikė 
Indirai tiesiai į veidą — su
daužė, nubalnojo nosį. Va
dovė buvo nuvežta į ligoni
nę ir nosis buvo subanda- 
žuota. Tuomet ministrų 
pirmininkė ir vėl leidosi sa
kyti prakalbas.

Baisus skurdas, vargas, 
tamsybė viešpatauja Indi
joje. Yra nemaža, bet pik
ta indų sekta, kuri karves 
laiko šventomis, atsisako 
jas piauti mėsai ir puola 
tuos, kurie piauna ir valgo 
tų galvijų mėsą. Bado me
tu, kai žmogus valgo viso
kiausius gyvius, jis negali 
karvės >bei buliaus pasipiau- 
ti!

Yra Indijoje visokių tau
tų tautelių su savitomis tra
dicijomis, su skirtinga kal
ba. Jos nori platesnių lais
vių. Yra Indijoje radžiu 
(kunigaikščių) , nežinančių 
kur pinigus dėti. Yra ten 
daug milijonų vargdienių, 
neturinčių jokios pastogės, 
— gatvėse “gyvenančių”. 
Bet dauguma Indijos žmo
nių į ateitį žiūri su viltimi, 
kad rytojus atneš giedres
nį gyvenimą. Indijai daug 
padeda atsistoti ant kojų 
Tarybų Sąjunga.

Įdomių apie Indiją žinių 
paduoda APN korespon
dentas Vadimas Kasis. Jis 
rašo:

Neseniai, važiuodamas per 
Delį, patekau j senąją miesto 
dalį, kur daug mažų .dirbtu
vėlių ir amatininkų krautuvė
lių. Čia stengiamasi, kad pra
eivis pamatytų viską, jodei 
viskas išdėstyta gatvėje. 
Triukšminga, žmonės laisvai 
kalbasi, viskas paprasta.

Nori pasikalbėti su amati
ninku — atsitūpk — kėdžių 
čia niekas nevartoja — ir šne
kėkis sau. Jei nori pasigrožė
ti, kaip iš bronzos lakšto mei
stras pagamina • siaurakaktį 
ąsotį vandeniui, — sustok ir 
žiūrėk.

Vienoje tokioje dirbtuvėlėje 
pastebėjau ant užpakalinės, 
vienintelės sienos, plakatuką. 
Jis buvo hindi kalba. Tiktai 
skaičius “40” buvo parašyta 
arabiškais skaitmenimis, 
tai galėjo reikšti^ 
koks pasižadėjimas? 
pasižadėjimas. Taip 
dirbtuvės numeris ir
patentas. Plakatukas pasakojo, 
kad su Tarybų Sąjungos pa
galba Indijoje dabar statoma 
daugiau kaip 40 stambių ob
jektų svarbiausiose pramonės 
šakose -----  juodojoje meta
lurgijoje, mašinų gamyboje, 
energetikoje, išgaunant ir per
dirbant naftą, kasant anglį.

Paklausiau meistrą, kodėl jo

Ne, 
pat 
ne

Ką 
tai 
ne 
ne 
jos

ti. 
P

Aš Indijos — Tarybų Sąjun- gingus namiūkščius, dykvie-
gos draugystės draugijos na
rys”. Viskas pasidarė aišku.

Ėjau siauromis senojo Delio 
gatvelėmis, ir atmintyje kilo 
pavadinimai man žinomų In-

teis. Dabar, kaip sako liudi
ninkai, tų vietų nebegalima 
atpažinti, čia su tarybinių spe
cialistų. pagalba išaugo stambi 
ŠEC, kuri pagamina 600 tūks
tančių kilovatų energijos.

s.

Mike Davidow

Ar miestų majorai nenusileidžia 
prez. Jolinsonui kovoje su skurdu?

“Read Gilo” vardan mies
tų majorai per visą kraštą 
pasiduoda kęvoje padaryti 
mūsų miestų krizės išspren
dimą pirmos eilės uždavi
niu. Ir tai dar prieš pra
sidėjus veikti 90-taųi kon
gresui !

Andai Detroito majoras 
James P. Cavanagh, Na
tional Conference of Ma
yors prezidentas, pasakė: 
“Nors mes jaučiame, kad 
programos nėra pakanka
mai finansuojamos, mūsų 
pareiga yra laikytis to, ką 
mes turime.”

Ką mjestai “turi” ir ko 
majorai turės “laikytis,” 
yra 412 milijonų dolerių, 
išskirtų 89-tame kongrese, 
kad išlaikyti gyvą prezi
dento miestams pasiūlytą 
programą. Tai nelabai įspū
dinga suma, bet ji turi pa
tenkinti prezidento parei
kalavimą 1966 m. sausio 
mėn. “pašalinti blogybėms 
visoje Demonstration Cities 
zonoje.” Ši zona apimtų 
mažiausiai 50 arba 60 mies
tų.

Tačiau pats prezidentas 
savo Model City pareiškime 
1966 m. pabrėžė, kad “maž
daug 4 milijonai miestų 
šeimų gyvena sąlygose, ku
rios neatitinka pad o r a u s 
gyvenimo standartų.”

Nereikia turėti daug ži
nių aritmetikoje, kad ap
skaičiuoti, kiek “blogybių” 
galima pašalinti su 412 mi
lijonų dolerių. Tačiau ir tai 
nedidelei sum,ai 90-tame 
kongrese gręsia pavojus!

Vienas Texaso demokra
tas ir artimas prezidento 
draugas kon grės m anas 
Geo. H. Mahon, House Ap
propriations Co m mi 11 e e 
pirmininkas, 90-j o kongre
so išvakarėse pareiškė, kad 
visos ne gynybinės išlai
dos susidurs su sunkumais, 
ir kaipo pavyzdį nurodė į 
Demonstration Cities” Pro
gramas ir nuom,os subsidi
jas. Jis tai pavadino “at
rinkimu grūdų nuo pelų.”

Kiek dar galima apkar
pyti prezidento nuomų sub
sidijos programa, galima 
spręsti iš to, kad kongre
sas buvo prašomas išskir
ti 5 milijonus dolerių sub
sidijavimui nuomos 14,000 
neturtingų šeimų, kai jie 
užims butus 1968 metais.

Sustabdant pigių valsty
binių butų sta tylią, ple
čiantis lūšnynams ir kada 
tokia valstija, kaip New 
Yorko, neišskiria pigiems 
butams fondų, prezidentas 
PRAŠO tiktai 290 milijonų 
dol. pigiems valstybiniams 
butams statyti.

Johnsono Vyriausybės dė
mesio centru dabar yra 
miestų problemų “tyrinėji-

m as.” Kai nėra pakanka
mai pinigų, atsiras daugybė 
studijų, statistikų ir rapor-

“Realistinis” jpriej imas 
•ie dalyko reiŠKia, kad da- 

bįir prasidės arši kova
iestų majorų už trupii 
<usį po išskyrimo 73 bi 
nų dol. kariniams tiks- 
ms ir 22 bilijonų dol. ka

rui Vietname.
Grumtynės jau prasidėjo.
Praėjusią savaitę N e w 

Y]orko majopfls Lindsay 
;idė užbėgti už akių savo 
egoms,t ištraukda m a s į 

įmatomą kapitalinį biu
džetą 1967-68 metams 25 

ilijonų dol. sumą kaip 
ew Yorko miesto dalį Mo- 
?1 City p r o g r a m oje. 
iestai turi įnešti 20G, o 

likusius 80G duoda fede
ralinė vyriausybė. Tokiu 
būdu, daugiausia, k o gali 
tikėtis New Yorko miestas, 
yra 100 miljonų dol. “bl^ 
gfbėms pašalinti.” k 5s

Kitieiųs majorams vargu 
’ pavyks gauti tokį “kąs- 
” iš likusio trupinio. Taip

, nu- 
ėžtas Cavanaugh, bus pa-
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“Realistinis” k u r s a s 
b
togus Mahonui ir respubli
konų - dixiekratu koalicijai 
kongrese.

Bet kartu tai reiškia lūš
nynų plitimą, perkrautas 
ir pasenusias mokyklas ir 
ligonines, aukštesnius pra
važiavimo tarifus su ma
žesniais patogumais, ir vi
sa tai didėjant vėriniams ir 
federaliniams mokesčiams.

Praėjusį rugpjūtį, kalbė
damas Senato posėdyje apie „ 
mūsų miestų krizę, maįb- 
ras Lindsay pasakė komitAJr 
tui, kuriam pirmininką1^* 
sen. Abraham Ribicoff, kad 
kasmet reikėtų 5 bilijonų 
per artimesnį dešimtmetį 
tam, kad New Yorkas taptų 
“tinkamu gyventi.”

Reikalo aktualumui pa
demonstruoti majoras pa
kvietė kongresmanus pabu
voti patiems miesto “ug
nies linijoje.”

(Iš “Workerio” vertė )

Ragina bausti klanus^ 
riboti girtavimąim

Raleigh.-N. Carolines gff- 
bernatorius Dan K. Moore, 
kalbėdamas valstijos legis-. 
latūroje, ragino išleisti įsta
tymą, kuriuo pasiremiant 
būtų galima bausti Ku Klux 
klano darius už kryžių de
ginimą, bažnyčių sprogdini
mą ir kitus prasižengimus 
po 10 metų kalėjimo arb 
$10,000 pinigais arba j ‘ “ 
mis bausmėmis.

D. K. Moore taipgi 
nauju įstatymu žymiai a( 
riboti girtavimą.

į
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Antradienis, vasario (February), 21, 1967

Julius Butėnas

Korespondentų muge. - Kaip 
jie apeidavo cenzūrą

^Įvairių politinių srovių 
ėjusieji laikraščiai buržua
zinėje Lietuvoje stengėsi 
užkariauti skaitytoją; tuo 
tikslu redaktoriai iš kailio 
nėrėsi, kad būtų vienas už 
kitą patrauklesni, įdomes
ni. Reporteriai, iškišę lie
žuvius, lakstydavo po teis
mus, po susirinkimus, suva
žiavimus, rankiodami kro
nikai žinutes.

Betgi kur tu vienas vi
sur sulakstysi, juo labiau, 
kad pasitaiko kai kurie 
renginiai tuo pačiu laiku. 
Todėl reporteriai, nepaisy
dami savo darbdavių po
litinio ir nacionalinio mar
gumo, buvo sudarę savotiš
ka cechą dalindavosi infor
macija.

Štai Konrado kavinėje iš 
ryto prie stulno staliukas 
awultas žurnalistų. Susi- 

jįjTiže. užgulė kažka. patv- 
> ^nikais šnabžda si, žvmi 

bloknotuose. Čia ir “Lie
tuvos žinių” Kauneckis, 
ir “XX amžiaus” Rinkevi
čius. ir “Lietuvos aido” 

-Razma, ir “Tdiše štime” 
Rabinavičius.

—Tu buvai apy g a r d o s 
teisme?

—Buvau. O kas buvo tri
bunole?

tus Lietuvoje. Todėl kar-! 
tas nuo karto pasirodydavo1 
laiškai iš Paryžiaus, iš Ber- i 
lyno, iš Varšuvos, netgi iš 
Pietų Amerikos. Vienu me
tu “Lietuvos žiniose” ido-1 
mius reportažus apie Ar
gentiną rašė koresponden- i 
t a s, pasirašinėjęs St. Žie- i 
mio slapyvardžiu. Jo re
portažuose buvo aprašoma 
graudi lietuvių emigrantų 
padėtis, skurdas, nedarbas. 
Būdavo žinių ir apie' Ar
gentinos valdžios suktybes, 
aukštų valdininkų korup
cija. Į

Kaune, Laisvės alėjos 
pradžioje sėdėjo Argentinos 
konsulas Barsantis, kuris 
pasiryžo žūt būt sužinoti, 
kas tas jo atstovaujamos 
šalies “šmeižikas.” Jisai,' 
kaip ir visi konsulai, ture - Į 
jo vertėja, mokanti lietuvių i 
ir ispanu kalbas. Viena sy-1 
ki tasai vertėias užeina j į 

i “Lietuvos žinių” redakci- i 
ją ir tarp kitko paklausia:!

—Kas tas Žiemvs. kuris; 
tokius įdomius straipsnius! 
rašo? Man labai patinka., 
Ar tai io tikra pavardė?

— Ne. slanvvardis. Jo! 
tikra navarde Miščikas.

—Tikra1’? įdomiai rašo, i 
Gabia turi pluksna.

—Turi ka įdomaus?
—Turiu.
—T eisi ?
—Ne. man netinka. Gal 

pervarvti npy savo. Ankš
tas valdininkas hvlinpiosi 
su tarnaite dėl dvieju litu, 
žinoma, jei praleis cenzū-

Cenzūrai apeiti rasdavo 
’'' įvairių būdų. Sakysim, vie- į 

nas reporteris turi patiki
mos ir įdomios informacijos 
apie tautininku rietenas su 
voldemarinink a i s . Tauti
ninkai labai nenorėdavo, 
kad tai išeitų viešumon.

—Duokit man. Pabandy
siu,—ima Rabinavičius.

Rabinavičius mokėdavo 
informaciją taip aptraukti 
miela, kad cenzorius neap- 
sižiūrėdavo. Be to. “Tdiše 
štime” lietuviu skaitytojui 
neprieinamas, tai ir cenzo
rius kartais nro pirštus pa
žiūrėdavo. O po noros die- 

' n^ kurio lietuviško dien- 
^Kčio kronikoip pasirodo 

-^Wlformacija: “Tdiše štime” 
rašo...

Apsišarvavę kronikos ei
lutėmis, reporteriai dirst į 
laikrodžius: laikas bėgti į 
redakcijas. Tuojau visi pa
kyla, gėrę negėrę meta 
cpntus už kavą ir dumia kas 
sau, lyg tie dvylika brolių 
juodvarniais lakstančių...

Katalikų aukštoji hierar
chija šaukdavo savo pasi
tarimus, konferencijas, kur 

-•v uodas neįkiš nosies. Bet po 
U, kelių dienų, žiūrėk, “Lietu- 
$7 žiniose” rašoma apie 

■įkupų pasitarimus, apie 
F^ jų^nesu ta rimus.

v‘-—Iš kur jūs gaunate to
kių informacijų? — klausiu 
kartą. — “XX amžiaus” re
porteris “paskolina”?

—Ne, ir jis nieko neži
no. Mes gauname per ke
lintas rankas. Matai tie pre
latai ir kanauninkai taip 
taip pat nesutaria, vieni su 

gitais turi savo sąskaitų. 
J|||Bbjuos ir ateina žinios... 
iRHKai kurie dienraščiai tu- 

korespondentų užsieny
je. Na, o kitų šalių laik
raščiai išlaikė koresponden-

Stasvs Miščikas iš Lietu
vos emigravo dėl fašistinės 
valdžios nersekioiimu. įsi
kūręs Pietų Amerikoje. Ar
gentinoje. jjq no kurio lai-i 
ko ėmėsi plunksnos. Bet 
neilgai: Barsantis pasisten
gė: Miščikas - Žiemvs bu
vo ištremtas iš Argentinos 
kain nenageidariiamas gai
valas. ir idomūs reporta
žai nutrūko.

Kas vartys buržuazinio 
laikotarnio periodinę spau
da, nežinodamas aplinky
bių. nustebs kai kuriu laik
raščiu laužymu. Kartais 
įžanginio straipsnio vietoje 
idėtos kakavos, likeriu rek
lamos. neretai ir straipsniu 
viduryje keisti reklaminiai 
intarpai, kitur straipsniai 
be pabaigos. “Nemokėio re
daguoti. nemokėto rašvti.” 
—padarys išvadą spaudos 
istorikas.

Nereikia skubėti su iš
vadomis — tai cenzoriaus 
“redakcija.” Tuščiu vietų 
negalima palikti, perlaužvti. 
idėti kita straipsni ir vėl 
bėgti cenzuron nėra kada. 
Suvėlinai išleisti laikrašti— 
nuostoliai. Na. tai ir atsi
rasdavo šitokios reklamos 
ne joms skirtose vietose.

Apie 1931 m. vieno laik
raščio kronikoje galima už
tikti tokių inform a c i j ų : 
toks ir toks pilietis namie 
nenakvojo... Iš tikrųjų 
toks pilietis ištremtas į 
Varnių koncentracijos sto
vyklą arba pasodintas kalė- 
jiman! Ir šitaip būdavo 
apeinama cenzūra...

J. Būtėnas1

Nauja autobusų stotis
Šiauliai.—Pastatyta nau

ja autobusų stotis iš beto
no ir stiklo su visais kelei
viniais patogumais. Erd
vios šviesios patalpos.

Pirmame aukšte įrengtos 
kasos, keleivių laukimo sa
lė, motinoms ir vaikams 
kambarys, bagažinė, bufe
tas. Antrajame — vairuo
tojų bei konduktorių poil
sio kambariai, dispečerinė 
ir kitos patalpos.
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George Washington — Uis 
Heritage to America

In the year 1797, just 170 
'years ago, in the month of 
March, George Washington 
returned to his horn e at 
Mount Vernon in the state 
of Virginia. He had just 
finished serving two terms 
as President of the newly 
formed United States of 
America — eight years 
which had seen him estab
lish practices that have 
become the traditions of 
the American presidency.

As leader of the armies 
of the rebelling Ehglish 
colonies, out of which 
the new nation was to be 
formed, he had shown cour
age and genius. He had 
known to accept the sug
gestions of the many fo
reign officers who had vo
lunteered to aid the Ame
ricans and when to polite
ly reject prof erred advice. 
He had led the poorly 
equ i p p e d and struggling 
colonies to indepen d e n c e 
and statehood under a new 
statehood under a new 
flag and under a new and 
umoue Constitution that 
with its first amendments 
guaranteed freedom on a 
scale unknown in any large 
area in the world of the 
18th century.

Washington had rejected 
anv suggestion that he be
come king. He refused to 
continue in office as pres
ident for more than two 
terms, believing that rota
tion in office was more 
likelv to assure good gov
ernment. He expressed the 
view that others should car
ry on the task of guarding 
the freedoms and liberties 
that the American Consti
tution has promised.

Aware of the importance 
of setting precedents for 
future presidents to follow 
and for governors and le
gislators to understand, he 
had maintained a dienitv 
and even a formality in the 
new office of President 
that was in large measure 
tn continue to the present 
nav.

How was an American 
President to be addressed? 
Your “maiostv” was sug- 
o'ested. Also vour “excel
lency.” To Genrae Wash
ington the term “Mr. Pres
ident” was the proper one 
for the h e a d of a demo
cratic republic. It is that 
until today.

Retiring in 1797 to his 
estate in Virginia, Wash
ington devoted much time 
to his first love, the cultiv
ation of his lands and the 
growing of new crops. He 
corres ponded with men 
around the world who had 
e x p e r i e n c e* in soil and 
grass, and farm animals. 
Visitors from all over the 
world who came to the 
United States felt it im
portant to visit the great 
General and he received 
them courteously as befit
ted a former President of 
the world’s first major re
public.

Tn medicine it was still 
relatively an unedu c a t e d 
world and when less than 
three years after his re
tu rn home Washington be
came ill, the doctors of the 
time treated him in what 
w'e know today was the ab
solute reverse of life-pre
serving techniques.

Washington died on De
cember 14, 1799. Four davs 
later he was buried in the 
family vault at Mount Ver
non. He was mourned 
throughout the nation. 
Town were named for him 
and later the great Wash
ington Monument was 
raised -in Washington. But 
his greatest monument is 
the nation he did so much 
to found and to whose her
itage he made so outstand
ing a contribution.

A.CNS

ROKIŠKIO MOKYKLŲ 
METRAŠTIS

Rokiškis. — E. Tičkaus 
vardo vidurines mokyklos 
mokytojai ėmėsi rašyti jų 
metrašti. Pirmuose pusla
piuose pateikta tradicinė 
rugsėjo pirmosios dienos 
nuotrauka. Kiek vėliau pa
žymėtas ilgamečio mokyk
los direktoriaus J. Janulio- 
nio septvniasdešimtuiu gi
mimo metiniu jubiliejus. 
Albumas primeną anie mo- 
kvtoiu ir mokiniu susitiki
ma su nažangmis Amerikos 
lietuviais A. Bimba. J. "Ga
šlūnu. jo seserimi M. Ga- 
siūnaite - Palioniene, lydin
čiu šiuos svečius rašytoiu 
J. Baltušiu. Čia na t — iu 
autografai, nuoširdūs linkė
jimai. ’

Kitos rajono mokyklos 
irgi jpradėio rašyti jubilie
jinį metrašti.

Šen ir ten pasidairius
Mūsų šalyje taip aukštai 

šlovinamas didysis šalies 
simbolis “Laisves” varpas” 
Filadelfijoje Nepriklauso
mybes salėje dažnai būna 
rasistinių šovinistų gėdin
gai išniekintas, o ypatingai 
pastaraisiais keleriais me
tais, kuomet užvirė aštri 
kova už negyų išsilaisvini
mą.

Jau prieš keliolika metų 
negrai pareikalavo ir jų 
našlaičius berniukus įsileis
ti į baltųjų dominuojamą 
Girard kolegiją. Tačiau ko
legijos globėjai griežtai at
sisakė priimti negrų vai
kučius, remdamiesi Stepono 
Girardo dokumentu, kad 
kolegijoje vien tik baltieji 
našlaičiai tebūtų mokomi.

Pagaliau kilo baisus 
triukšmas ir riaušės. Neg
rai, remdamiesi Kongreso 
išleistu civilinių teisių įsta
tymu, pradėjo kolegiją 
skaitlingai piketuoti. Mies
to adminisrtracija pasiuntė 
prie kolegijos gausią polici
ją tvarkos dabojimui. Ir 
per porą metų tvarkos da
botojai pridarė pusantro
milijono dolerių lėšų. Pa
galiau miesto vyriausybė 
išsiderėjo iš negru paliau
bas — liautis kolegija pi
ketuoti, o bylą atiduoti teis
mui.

Besibylinėiant, distrikto 
teismas patiekė nuosprendi, 
kad negru našlaičiai būtu 
įleidžiami i segreguota Gi
rardo kolegija. Bet kraš
tutiniai reakcinga kolegijos 
taryba nenasiduoda teismo 
nuosprendžiui. Pare i š k ė 
kad ii byla kels kad ir i' 
Aukščiausia ji šalies teismą. I 
o negrų į mokyklą neįsileis.!

Sukruto ir respublikonų 
partijos moterys. Partijos 
vadovės p a g r a s i n o neg
rams: jos surinksią du mi
lijonus p a r a š u iš visos 
Penhsylvaniios valstijos ir 
pasius teismui netiri i ą su 
prašymu, kad S. Girardo 
paliktas testamentas nebū
tu sulaužytas! Nes jeigu 
teismas sulaužytu ši testa
menta. tada ir visi kiti mi
noriniu palikti testamentai 
būtu nesaugūs, beverčiai.

Militanne sąjunga 
CENTO pasenusi

Teheranas. — Irano vy
riausybės ir kai kurių kitų 
diplomatų nuomone, Jung
tinių Valstijų puoselė
jama militarinė sąjunga 
(CENTO), gyvuojanti nuo 
1959 metų Viduržemio te
ritorijoje, Artimuose Ry
tuose jau pasenusi ir visai 
nebereikalinga.

Ji buvo sukurta kovai 
prieš Tarybų Sąjungą. Tos 
sąjungos narius ginklavo 
Jungtinės Valstijos. Bet 
dabar Iranas susitarė su 
Tarybų Sąjunga pakanka
mai iš ten ginklų įsigyti.

Konservų gamyba 
padidės 75% \

Vilnius. — Daugiau kaip 
septyniolika milijonų inde
lių konservų pateiks šiais 
metais Lietuvos vartotojų 
kooperacijos ga m y b i n ė s 
įmonės. Produkcijos apim
tis palyginti su praeitais 
metais padidės 75%.

Midaus gamyba padidės 
42%. Smarkiai pakils vy
no gamyba. Daugiau kaip 
dvigubai išplės konservuotų 
daržovių gamybą.
Na, o negrai pakels dar 

aštresnę kovą ir reikalaus, 
kad ir juos teismai pripa
žintų lygiais žmonėmis su 
baltaisiais.

’ 1 • "
Nespėjus mūsų šalies 

mokslininkams kiek aiškiau 
nufotografuoti Mėnulio pa
viršių, susidomėjo aukso 
karaliukai: Kažin kas ten 
randasi. Ar ten yra auk
so, deimantų, platinos ir 
kitų vertingų tokių brange
nybių, kokių mes neturime 
mūsų žemėje? Ar nuskri
dus į Mėnuli bus galima ten 
greit pralobti? Šitaip mū
sų šalies spekuliantai jau 
iš anksto galvas suka apie 
didžiuosius lobius Mėnuly
je. Jiems erdvių užkaria
vimo mokslas visiškai ne
rūpi.

♦
Mūsų šaliąs liaudis, pra

dėdama 1967 metus, state 
sau rimtus klausimus ir da

MIAMI. FLA.
V. Bovino kalba, pasakyta šermeninėje prie Elenos 

Martinienės karsto
Susiėjome į liūdną sueigą 

atsisveikinti paskutinį kar
tą ir išlydėti į amžiną poilsį 
vieną taurią lietuvių tautos 
dukrą — Eleną Martin. 
Taip pat mes r eiš k i a m e 
širdingą, užuojautą Elenos 
giminėms, jos draugams ir 
visuomenei, kurios labui ve
lionė gyveno ir veikė.

Elena Martin, kaip ir 
daugelis mūs, gimė, augo 
šalelėje, kurios krantus 
plauja Baltija, kur Nemu
nas ir Šešupė plaukia — 
ten buvo ir jos tėvynė Lie
tuva. To meto Lietuvoje 
tik vargas lapojo ir prie
spauda bujojo. Kaip tūks
tančiai jaunų vyrų, taip ir 
Elena, tuo laiku pačioje 
jaunystėje ir gražume, emi
gravo i JAV laisvės ir lai
mės ieškoti.

Elena Martin JAV apsi
gyveno Akrone, Ohio vals
tijoje. Ten ji kūrė laimin
gesnį gyvenimą. Ten ii pa
liko darbingiausią dalį sa
vo gyvenimo. Akrone Ele
na ir jos velionis vyras Mar
tin, sunkiai dirbo, taupė 
ir įsikūrė valgomųjų pro
duktų parduotuvę. Sunkiu 
darbu susidėję santaupų, 
prieš 25 metus Martinai at
sikėlė i šiltąją Florida ir 
ansigyveno Miamvje. Prieš 
10 metu Elena neteko sa
vo mvlimo gyvenimo drau
go Martino. Elena baigė 
ilgą savo gyvenimą vieni
ša. Dukterų ar sūnų Mar
tinai neturėjo. Elena šian
dien mus apleidžia iau su
laukusi 89 metų amžiaus.

Elena mums paliko gra
žius prisiminimus ir gar
binga praeiti. Ji sunkiai 
dirbo, veikė ne tik sau. bet 
ir žmonijos labui. Jos idea
lai buvo, kad skriaudžiamo 
žmogaus gyvenimas būtų 
sotus ir gausus. Pažangio
ji spauda ir knyga Elenai 
buvo kelrodžiu. Organiza
cijos kaip T J-D1. LDS Ele
nai buvo artimiausi drau
gai. jos šeima. Ši moteris 
snnrato, kad žmoniios gv- • ° • - venimas wa visuomenine 
veikla. Ji žinoio. kad kul
tūra. mena natvs žmonės 
sukuria. Kai Miamvje kū
rėsi Lietuviu Socialis Klu
bas. kai buvo statoma salė, 
kurioje dabar vyksta kultū
rinė veikla. Elena Martin 
gausiai prisidėjo prie to 
visuomeninio darbo.

Kaip jau minėjau, Ele-

3 pusi.

bar jau laukia atsakymų. 
Ar šiemet užsibaigs baisu
sis Vietnamo karas? Kaip 
dideli taksai užguls- ant 
liaudies nugaros? Kas at
sitiks su Johnsono didingos 
draugijos programa? Ar 
mūsų valdančioji klasė 
griebsis kokių priemonių 
sušvarinimui už nuodyto 
oro?,.

Ar obalsis už žmogaus ly
gias teises ir šiemet pasi
liks tik bereikšmis žodis?
.Ar paaštrės biednuome- 

nės kova''prieš skurdą?
Ar pažangesnė automo

bilių pramonės unija vado
vybėje Walterio Reutherio 
atsiskirs nuo AF L - C-I O 
unijų? W. Reutheris sako, 
jau toliau negalėsiąs pa
kęsti diktatoriaus Meany 
reakcingo režimo. Bet kas 
dėl to kaltas? Ar ne patys 
darbininkai, kad per eilę 
metų išrenka savo vadu to
ki reakcininką?! c

Pregresas

h 
r

d

n 
n 
s

ė
i 
a

v

na išgyveno 89 metus. Rei
kėtų sakyti, ši moteris iš
gyveno mūs laiko pilną 
žmogaus amžių. Gamtoje 
taip jau sutvarkyta — kas 
gimė, turi ir mirti. Viskam 
ateina žiaurioji žiema, ap
miršta gražioji augmenija, 
et ir vėl ateina pavasa-
iai, vasaros. Vėl pražys

ta rožės ir jurginai, sklin- 
a jaunatviškas gamtos 
rožis, Taip galima sim

bolizuoti ir žmogaus gyve- 
imo sezonus. Ir mes turi- 
le jaunatvės pavasarį, va- 
arą ir rudenėlį, kai mūs 

plaukai ir veidai kinta. Il
gas rudenėlis paveikė ir 
m,ūs brangią Elenėlę—toks 
buvo gamtos patvarkymas. 
Bet mes žiūrime į grožį, 
vartiname žmogaus gyveni
mo vasarinius sezonus.

Šioje liūdesio valandoje 
tegul Elenos Martin amži
ninkas poetas Jovaras ta
ria mums keletą žodžių. 
:akau jos “amžininkas,” 
es Jovaras irgi tik pra- 

ijusio sausio 21 dieną mi- 
ė irgi sulaukęs 87 m%ų 
mžiaus. Kai Elena gyve- 
o jaunatvės gražume, Jo- 
aras rašė:

Oi rože, oi rože! — 
“Aš myliu tą grožį, 
Kad mirga lapeliai, 
Kad linksta žiedeliai. 
Pražysk, miela rože, 
Atverk savo grožį. 
Meilinga skaistybe 
Duok tyrą linksmybę.

„Beeinant takeliais, 
Palinksmink žiedeliais, 
Į širdį vargingą 
Dėk meilę galingą.
Elena pražydo gražia ro

že, bet ne tik sau. Ji buvę 
graži rožė lietuvių pažanį 
giame judėjime. Žmonijai 
ji skyrė “meilę galingą.” Ji 
nešė laisvės idealą “į širdį 
vargingą.” Tame buvo jos 
gyvenimo tikslas ir nuo
pelnai.

Mes jau sakėme, kad 
gamtoje viskas miršta, bet 
monija ir jos idealai ne- 

ilniršta. Mirusio žmogaus 
gražiausias palikimas yra 
tas, kuris rodo kelią į lai
mingesnį ir gražesnį žmo
nijos gyvenimą. Mes dirba- 
ne, kad ateinančios kartos 
pavasariai ir vasaros bū
tų gražesnės.

Liūdesio valandoje mes 
imkime Elenai amžino po- 
Isio, o pasilikę vykinsime 
ios nebaigtus darbus.

»
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Laurynas Kapočius

Vytautas
Atsiminimų

(Tęsinys)
Gavau signalą vykti į Kauną. Ten 

dalyvavau pasitarime dėl pasiruošimo 
rinkimams į trečiąjį seimą, susitikau ir 
su komjaunimo CK atstovais. Tarp kitų 
gavau nurodymą pritraukti seminaris
tus komjaunuolius bei prijaučiančius ir 
prie spaudos darbo. Tuo metu, be po
grindinės spaudos, buvo leidžiami ir le
galūs periodiniai, o kartais vienkarti
niai leidiniai: Klaipėdoje “Mūsų žodis,” 
Kaune “Skardas,” Marijampolėje “Spin
dulys” ir kiti. Sužinoję, kad Kėdainių 
seminarijoje yra pradedąs poetas V. 
Montvila, Komjaunimo CK atstovai pra
šė padaryti žygių, kad jis duotų savo 
kūrinių minėtai spaudai.

Po poros dienų, man grįžus iš Kauno 
į Kėdainius, mums atvežė komunistinės 
literatūros. Jos tarpex buvo lapeliai, 
skirti Lenine dvejų metų mirties su
kakčiai paminėti, ir kiti—pasiruošimui 
rinkimams į trečiąjį seimą. Tą litera
tūrą reikėjo rūpestingai paskirstyti 
miestui ir kaimams bei valsčiams. Per 
kuopelių atstovų pasitarimą miestą pa
skirstėme į kelis rajonus ir susitarėme, 
kas kur literatūrą platinsime. Buvo 
duota darbo ir V. Montvilai. Jis privalė
jo iškabinėti, prisagstyti lapelius Dotnu
vos kelyje ir dviejose gatvelėse, vedan
čiose į Kėdainių turgų, o taip pat Janu- 
šavos kaime prie Kėdainių.

Rytojaus dieną V. Montvila papasako
jo apie savo žygį. Norėdamas išvengti 
miesto gatvių, nuo Janušavos kaimo ir 
turgaus į Dotnuvos kelią jis ėjo tiesiog 
menkai pramintais ir užpustytais šun
keliais. Leisdamasis nuo Dotnuvėlės 
kranto, jis pateko į didžiulę pusnį. Jo 
batai ir drabužiai buvo pilni sniego. 
Per Dotnuvėlės upelę ėjęs lieptu. Naktį 
tai buvo rizikinga, nes paslydęs lengvai 
galėjai įkristi į vandenį. Tačiau jis 
atliko uždavinį: iškabino lapelius ant 
tvorų, medžių, vietomis ant kapinių 
tvoros.

Ryšium su V. Lenino mirties sukakti
mi Kėdainių apskrityje ir mieste buvo 
pravesta eilė pasikalbėjimų. Vien tik 
Kėdainių dvaro kumetynuose buvo du 
tokie pasikalbėjimai. Pirmasis įvyko 
kumetyne prie Babėnų miško, netoli 
nuo Vilainių dvaro tik kitoje Nevėžio 
pusėje. Po pranešimo, skirto V. Leni
no gyvenimui ir jo’mokslui, V. Mont
vila pirmą kartą savo gyvenime išsto
jo slaptame darbininkų susirinkime. 
Jis paskaitė kelis Majakovskio eilėraš
čius, skirtus Didžiosios Spalio revoliu
cijos pergalei ir Leninui, šios revoliuci
jos organizatoriui. Tai buvo pirmoji V. 
Montvilos pažintis su Kėdainių ir Vilai
nių dvarų darbininkais. Po oficialiosios 
dalies niekas iš susirinkuišųjų nesiskirs- 
tė. Kalbėjomės iki gilių išnakčių. Po 
poros dienų panašų susirinkimą prąve- 
dėme pačiame Kėdainių dvaro kumety
ne, netoli nuo mokytojų seminarijos. 
Šiame kumetyne gyveno nemaža semina
ristų, Reikėjo atsargiai rinktis, kad 
pastarieji nesusidomėtų, kokie mūsų ry
šiai su kumečiais. V. Montvilai ir šį kar-

Montvila
žiupsnelis
tą teko gerokai padirbėti. Jis stipriu 
bosu perskaitė kelis savo revoliucinio 
turinio eilėraščius, kelis Majakovskio 
kūrinius. Pasitarime dalyvavo daug dar
bininkų, kuriuos mes beveik kasdienį 
matydavome kumetyne, kurie iš maty
mo gerai V. Montvilą pažinojo, tačiau 
su kuriais Vytautas lig šiol nė žodžio 
niekada nebuvo kalbėjęs. Čia pat su 
darbininkais buvo susitarta, kad ir to
liau, susitikę dvaro kieme, vengsime 
sustoti ir kalbėtis, kad nebūtų bereika
lingų kalbų apie seminaristų ir darbi
ninkų ryšius. Vėliau susitikd a v o m e 
ir komunistinę literatūrą jiems perduo- 
davome per kumetį, gyvenantį nuoša
liausiai nuo dvaro, netoli malūno, ša
lia plento, jungiančio Kėdainių geležin
kelio stotį su miestu. Šis paplentės na
melis buvo ne tik susitikimų ir komunis
tinės literatūros perdavimo vieta, bet 
ir materialinės savitarpio pagalbos punk
tas. Čia darbininkai, surinkę savo tar
pe pinigų, perduodavo juos politiniams 
kaliniams šelpti, revoliucinės spaudos, 
rinkiminės kampanijos reikalams. Jei
gu kuriam iš darbininkų pažįstamų bū
davo labai sunku su maistu, čia buvo 
užsukama pavalgyti. Daugelį kartų čia 
buvo pavalg y d i n t a s ir V. Montvila. 
Mes, Kėdainių komunistai ir komjau- 
jaunuoliai, iš anksto rūpestingai ruošė
mės Gegužės Pirmajai. Dar prieš sa
vaitę buvo išplatinta komunistinė lite
ratūra miesto ribose ir stoties rajone.

Pusiau tuščiame dvaro klojime prave- 
dėme dvaro kumečių gegužinį susirinki
mą. “Majuvkoje,” kaip kėdainiečiai va
dino šį susirinkimą, dalyvavo daugiau 
kaip trys dešimtys Kėdainių dvaro ir 
miesto darbininkų. Iš seminaristų daly
vavome trys pirmosios seminarijos kom
jaunimo kuopelės nariai: aš, V. Montvila 
ir A. Dapkus. Pasikalbėjime buvo trys 
klausimai: Gegužės Pirmosios istorija, 
šios dienos minėjimo tarptautinė reikš
mė ir iš jos išplaukiantieji darbininkų 
uždaviniai; pasiruošimas rinkimams į 
trečiąjį seimą ir pravedimas kampanijos, 
kad per netrukus įvyksiančius rinkimus 
kuo daugiau surinktų balsų darbinin
kų ir kaimo varguomenės sąrašas.

Šioje gegužinėje V. Montvilai buvo 
skirta tvarkyti meninė dalis. Jis, čia, 
siautėjant katalikų-klerikalų diktatūrai, 
pirmą kartą skaitė savo antiklerikalinę 
poemą “Viduramžių orkestrai.” Jis 
ryškiai ir tvirtai tarė žodžius, o pakel
tą kumštį mosikavo į' taktą, užakcen
tuodamas juos: “Badą ir šaltį kentėti 
gana! Skamba grasindama maišto dai
na. Kumštys sugniaužtos grūmoti pra
dės—ponų kalėjimai tuoj subyrės!”

Susirinkusieji audringai sutiko poe
mą. Vytautas turėjo papasakoti, ko
kios priežastys jį paskatino ją sukurti ir 
kodėl ji neatspausdinta, ruošiantis rin
kimams ... Taigi ši poema pirmą kartą 
buvo išklausyta darbininkų. x Vytautą 
labai sujaudino toks šiltas jo poemos 
įvertinimas. “Kai aš pradėjau ją ra
šyti, — kalbėjo man vėliau Vytautas,— 
nesitikėjau, jog savo žodžiais pataikysiu 
tiesiai į širdį darbininkams ir kume
čiams. Kai pats tarnavau pas Suvalki
jos buožes, jei tada būtų kas pranašavęs, 
kad mano žodžiai ateityje bus taip ati-

PASAULIO HARMONIJA 
žvaigždžių pasauliai dega ir užgęsta, - 
beskriedami sau amžinais keliais, 
žvaigžde sutviskusi štai nebūty paskęsta 
ir niekas jau jos buvimo neatskleis.
Kur dingo jos planetos-r-palydovės?< 
ir ką nūn jos be saulės savo veiks? 
Vardan kieno gyveno jos gerovės? 
Ir kas gyvybę naują joms suteiks?
O, kažin kur, Galaktijoj kitoje, 
nauja žvaigždė nežinoma sušvito, / 
planetos naujos ten užgims rytoj jau 
ir suplasnos gyvybe svieto kito.
Jei žuvo kas vienam Visatos pakrašty, 
tai vieton jo kits stosis ateity, 
vėl teiksis medžiaga nuo krašto kito, 
daiktų harmonija išliks nesuardyta.
Ir vieną kart ta mįslė bus atspėta: 
iš kur pradžia ir koks to viso galas? 
Pasaulio išmintis, žmogaus išposelėta, 
iškels aikštėn, kas yr tiesa, kas melas. . .

V. Jocaitis

džiai išklausyti ir taip šiltai sutikti, aš 
niekada nebūčiau tikėjęs. Dabar aš pui
kiai pradedu suprasti, ką reiškia dar
bininkų organizacija ir ko ji iš mūsų, 
moksleivių, nori.” Čia pat mes aptarė
me, kaip šią poemą perduoti darbininkų 
spaudai. Vėliau ji buvo atspausdinta 
legaliame darbininkų žurnale “Skardas.” 
'Tai buvo geriausias Vytautui atpildas, 
geriausias paskatinimas.

Ši \|ytauto poema buvo po kelių die
nų skaityta ir pažangiųjų seminarijos 
moksleivių susirinkime, skirtame Gegu
žės Pirmajai. Kiek vėliau ji buvo skai
tyta ir Kėdainių gimnazijos moksleivių 
pusiau legaliame susirinkime, įvykusia
me ta pačia proga. Šia poema susido
mėjo ir pažangieji Kėdainių inteligen
tai, kurie tuo metu buvo pradėję leisti 
Kėdainiuose liberališką laikraštį “Kėdai
nių garsą.” Nuo šio laiko laikraščio 
leidėjai pradėjo Vytautą prašyti, kad 
jis ir jiems parašytų eilėraščių, kuriuos 
galima būtų atspausdinti. . .Vytautas ne 
vieną eilėraštį šiam laikraščiui parašė 
ir porą kartų gavo kuklų honorarą, ku
ris jam buvo labai reikalingas.

Dilelis džiaugsmas buvo mums, Kė
dainių moksleiviams ir darbininkams, 
kaip paaiškėjo rinkimų į trečiąjį seimą 
rezultatai, kai sužinojome, kad klerika
lai pralaimėjo, kad smulkiosios buržu
azijos partijos—dešinieji socialdemokra
tai ir valstiečiai liaudininkai — pasiekė 
pergalę. Čia pat išryškėjo, kad mūsų 
revoliucinių darbininkų ir kaimo var
guomenės sąrašai Kėdainiti apskrityje 
gavo gana daug balsų. Kėdainių dar
bininkai, apylinkės valstiečiai ir moks
leiviai dar su didesniu entuziazmu tęsė
me revoliucinę kovą. Bendromis jė
gomis organizavome pagerbimą darbi
ninkų ir valstiečių, revolucinio judėji- 

i mo Kėdainių apskrityje pionierių, su
šaudytų Kėdainiuose ir apylinkėse ir pa
laidotų Kėdainių kapinėse. Jie buvo 
1919 metais tarybų valdžios kūrėjai šio
je apskrityje. Šimtai darbininkų susi
rinko į kapines atiduoti pagarbos žuvu- 
siems kovotojams. Jų kapai buvo ap
krauti gyvų gėlių1 vainikais. Čia pat 
buvo pasakytos kalbos. Pirmą kartą 
viešai, viduryje dienos, kėdainiškiai ati
davė pagarbą revoliucinio judėjimo pio
nieriams. Prie jų kapų Vytautui buvo 
pavesta pasakyti Janonio eilėraštį “Ne
verkit pas kapą.” Kai jis baigė dekla
muoti, eilėraštis virto daina. Ji liejosi 
iš šimtų darbininkų krūtinių per visą 
Nevėžio slėnį. Tai buvo pirmas viešas 
Vytauto pasireiškimas darbininkų tar
pe, gausiame darbininkų sambūryje. 
Tai buvo tik pradžia; vėliau jis ne kar
tą gaudavo uždavinį padeklamuoti re
voliucinius Majakovskio, Janonio, savo 
eilėraščius ir Kėdainių profesinių są
jungų susirinkimuose, vakaruose, moks
leiviu susirinkimuose.

Artėjant valstybiniams egzaminams 
mokytojų seminarijoje, nebe g a 1 ė j a u 
dirbti ir kartu ruoštis egzaminams. 
Šiuo metu man į pagalbą atėjo lietuvių 
kalbos mokytojas drg\ Karvauskas. Su 
juo aš daugeliu klausimų pasikalbėda
vau. Jis gaudavo iš manęs komunistinės 
literatūros. Jis gerai žinojo, kokiomis 
sąlygomis man ir Vytautui teko moky
tis. Jis pasikvietė mane pas- save ir 
pranešė: “Nuo rytojaus dienos Jūs pra
dėsite pas mane valgyti, todėl atsisaky
site darbo”... Negalėjau nesutikti su 
jo kategorišku pasiūlymu. Visą egza
minų laiką aš maitinausi pas jį. Mes 
turėjome progos gerai išsikalbėti, pa
sitarti. Tuo pačiu metu kai kurių se
minarijos mokytojų tarp jis surinko 
daugiau kaip dvidešimt litų ir suteikė 
pagalbą Vytautui. Nei aš, nei Vytautas 
jokios stipendijos negavome. Mūsų po
litiniai įsitikinimai buvo tolimi liaudi
ninkų dvasiai. Pastarieji buvo suinte
resuoti kiek galėdami paremti savo kryp
ties seminaristus, tačiau iki krikdemų 
pralaimėjimo ir pastariesiems mažai te- 
padėdavo.

1926 metų pavasarį pradėjome ruoš
tis į aušrininkų sąskrydį Marijampolė
je, kuris turėjo įvykti vasaros atostogų 
metu. Tuo reikalu buvo keli pasitari
mai. Paruošėme platformą, kurios tu
rėjome laikytis sąskrydžio metu. Apie 
tai painformavome ir LKP CIK, ir Lietu
vos komjaunimo Centro Komitetą.

Iš Kėdainių seminaristų marksistų 
sąskrydyje dalyvavome mudu su Vytau
tu. Čia aš, gavęs žodį, kalbėjau, kad 
pažangieji moksleiviai turi nevengti, o,

i.

Respublikos bibliotekoje Vilniuje

priešingai, eiti į kontaktą su darbinin
kais ir kaimo varguomene, įsitraukti į 
profsąjunginį judėjimą, atostogų metu 
padėti darbininkams organizuotis ir 
tvarkyti jų profsąjungas, taip pat kvie
čiau dalyvauti Suvalkijos darbo jauni
mo “Spindulio” organizacijoje. Tokią 
pat poziciją užėmė komjaunuoliai P. 
Kvietinskas, V. Montvila ir kiti. Ši po
zicija žymiai skyrėsi nuo aušrininkų ir 
eserų pozicijos. Eseruojantieji aušrinin
kų vadeivos puikiai suprato, kad jų tar
pe yra marksistų, kad jie nevieningi.

Aušrininkų sąskrydžio metu mudu su 
Vytautu galutinai nusprendėme persi
kelti į Marijampolę. Užėjome pas semi
narijos vadovybę. Pastaroji sutiko mus 
abu priimti. Šio jos nuolaidumo šak
nys, be abejo, glūdėjo krikdemų pra
laimėjime rinkimų metu. Iš esmės visa 
seminarijos vadovybė buvo sena, bet 
valdžios pasikeitimas įnešė šiokį tokį pa
lengvėjimą.

Persikėlus mokytis ir gyventi į Mari
jampolę (Vytautas atsikėlė truputį vė- 
liąu, nes jam dar reikėjo “atsiskaityti” 
su matematika, kurios smarkiai nemė
go), čia atsivėrė labai plačios revoliu
cinio darbo perspektyvos. Pogrindinį 
darbą buvo galima daugeliu atvejų de
rinti su legaliu ir pusiau legaliu darbu.

Su Vytautu sėdėjome viename suole, 
be to, labai dažnai susitikdavome ir už 
seminarijos ribų. Čia mus rišo ir vie
šieji reikalai, ir pogrindinis darbas. Vy
tauto motinos namelis irgi pasitarnau
davo mūsų bendriems reikalams. Jis 
stovėjo visai arti Šešupės ir žydų kapi
nių. Jis išsiskyrė iš tų namelių. Vienas 
jo langas, išsišovęs iš sienos, iš tolo bu
vo matyti. Šį langą mudu panaudodavo
me kaip orientyrą. Konspiracijos sume
timais, o taip pat nenorėdami užrūstinti 
Vytauto motinos, kuri, kaip ir visos mo
tinos, bijojosi, kad jos sūnus nesusilauk
tų nemalonumų iš valdžios pusės, mes 
stengdavomės vienas pas kitą mažiau
siai lankytis. Todėl buvome susitarę, 
kad, būdamas namie, jis patrauks gilyn 
į kambarį stovinčias ant palangės sesers 
gėles; o prie pat stiklo padės savo kny
gas. Tuo atveju aš drąsiai galėjau ‘už
sukti į kambarį ir jį rasti, o jei jis pa
stebėdavo mane praeinant, tai žinojo, 
jog yra svarbus reikalas, netrukus išei
davo ir pasukdavo išilgai žydų kapinių, 
pašešupės ir laukų link. Aš sulėtinda
vau žingsnius, ir jis mane pasivydavo.

Į Marijampolę iš apylinkės miestų ir 
bažnytkaimių nuolat atvykdavo komu
nistų, komjaunuolių, Raudonosios Pa
galbos narių, o taip pat profesinių są
jungų atstovų, kuriuos Marijampolės 
komunistų partijos rajono komitetas tu
rėjo aprūpinti ne tik kalbėtojais, bet ir 
komunistine, o taip pat legalia darbinin
kų ir valstiečių reikalams skirta litera
tūra. Žydų kapinėse turėjome įsitaisę 
nelegalios literatūros sandėlį. Šį sandėlį 
Vytautas dažnai lankydavo. Ilgą laiką 
jis buvo už jį atsakingas.

Vytautas daug padėdavo -Marijampo
lės profesinėms sąjungoms, o taip pat 
“Spinduliui”— darbininkų organizacijai. 
Profesinėms sąjungoms komunistai ir 
komjaunuoliai skirdavo labai daug dė
mesio. (Bus daugiau)

Skaitytojų balsai
pagarba veikėjams

Šiomis dienomis gava 
Tarybų Lietuvos Mažd| 
lietuviškosios tarybinės 
ciklopedijos 1-mąjį tomą. 
Knyga 735 puslapių, kurioj 
yra surašyti pažangaus ju
dėjimo veikėjai ir jų veik
los trumpi aprašymai. Bet 
kadangi vardai eina po 
abėcėlė, tai ji dar tik nuo 
A iki J. Kiti du tomai dar 
išeis.

Pavartęs enciklopedijos 
lapus supratau, k £ d labai 
daug darbo įdėta renkant 
tiek daug vardų ir jų ap
rašymams. Ir taipgi supra
tau, kad toks darbas, tai 
yra didelė pagarba bei do
vana visų kraštų pažangaus 
judėjimo veikėjams. Nes, 
mat, enciklopediją žmonės 
skaitys per ilgus metus ir 
matys jų atliktus darbus 
dėl liaudies bei visuomenės 
]abo. Tai labai garbingas 
jamži n i m a s prisiminimi

tūrinių ryšių su užsienio 
lietuvių komiteto pirminin
kui Vladui Karveliui ir me- 
r ininkui Vytautui Pečiu rai 
tž prisiūntimą šios enciklo-

Jonas Juška

z

MIAMI, FLA.
Prieš užbaigiant savo LDS 

crganizacinį maršrutą, A. 
Taraška užsuko ir pas mus 
į Miamį. Vasario 9 dieną 
Eocialio Klubo patalpose 
turėjome draugišką pasi- 
monėjimą ir vėliau įvyko 
etuviškų ir kitų filmų ro5L

dymas. “
Turime pripažinti, kad A. 
araška turi geresnį filmų 
odymui aparatą, negu kiti 
lūsų filmininkai, ir pats 
ra sugabiausias operato- 
ius. Jo filmų komplektas 
toningai parinktas. Jo pa- 
eikslai ryškiai aiškūs ir 
alba taip pat aiškiai su- 
’antama. Matyti filmuo

si vaizdai palieka stebėto- 
atmintyje realų praeities 
dabarties paveikslą.
Rodymui filmų sąlygos 

pis mus buvo labai pato
gios ir žiūrovų susirinko 
gana skaitlingas skaičius. 
Pąčių filmų i d e a 1 i s tinęs 

ikšmės nenagrinėsiu, n*s 
mai buvo rodomi bevedu 
sose lietuviškose kolonijoWi 
, o mes čia vietiniai mia- 
iečiai irgi, mat, jau ma

tėme, tai kokį kas suprati- 
m|ą savo galvosenoje susi- 

,rė, toks ir turi pasilikti. 
Didelis A. Taraškai ačiū 

už mūsų atlankymą.
S. Zavis
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Iš laiškų
“Laisvės” redakcijai

Kėdainių rajono* Ažytėnų 
kųlūkio kolūkiečiai nuošir- 

iai sveikina Jus ir 
kmės darbe, laimėj i 
miniame gyvenime, 

taip pat prašo Jūsų pa- 
ikšti Jūsų laikraštyje pa- 
ka mūsų tautiečiui J. Ra- 
uskui, per kurio malonę 
?s gauna m e laikraštį 

i laisvę.”
Ažytėnų kolūkio 
kolūkiečiai

Ažytėnai, 1967-11-10
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Atėnai.—Apie 11,000 G 
kijos mokytojų sustreiRl 
Reikalauja didesnių algų 
Užsidarė 1,200 mokyklų.



M

Antradienis, vasario (February), 21, 1967 5 pusi.

Palm Dutt

Teikiantys viltį neramumai sunkiuoju 
Kinijai laikotarpiu

•Kinijos revoliucija per
gyvena sunkių ir pavojingą

Nenormali kryptis, pasta
raisiais metais intensyviai 
smerkusi daugumą kitų
komunistų partijų, Tarybų 
Sąjungą bei kitas socialisti
nes šalis, neva parsidavu
sias kapitalizmui, dabar 
pasidavė vidinės nesantai
kos karštligei, ėmė smerk
ti daugelį žinomiausių Ki
nijos revoliucijos vadų, ki
lo streikai, konfliktai bei 
susidūrimai gana žymiu 
mastu.

Kiekvienas Kinijos revo
liucijos draugas bei rėmė
jas yra didžiai susirūpinęs 
ir sunerimęs dėl šios padė
ties.

Tačiau yra būtina, Kaip 
ix visada kritiškoje kiekvie
nas revol i u c i j o s fazėje, 

'.'Atraktuoti šiuos įvykius bei 
pavojus juos pilnai supran

tant ir turėti lygsvarišką, 
toli siekiančią perspektyvą, 
visai • pasitikint gyvybinė
mis didžiosiosios socialisti
nės revoliucijos ir didžio
sios šalies jėgomis.

Nepasitikėjimas
Prityrę socialistai su ne

pasitikėjimu vertina kapi
talistinėje spaudoje pasiro
dančius pranešimus.

Bauginantieji s p a u d os 
agentūrų aprašymai bei ke
liautojų įspūdžiai, net ir ta
da, kai jie esti nuoširdūs, 
gali būti klaidinantys, kaip 
pakankamai aiškiai parodė 

Uaikraštinė inf o r m a c i j a 
Apie Spalio revoliucijos ei- 

r^ą. ' .
Dar blogiau yra su visais 

tais iškilmingais “interpre
tavimais,” spėliojimais bei 
iš aukšto daromais spren
dimais, kuriuos girdime iš 
’•artinamųjų “Kinijos klau
simo ekspertų.”

Bet pagrindiniai faktai 
apie dabartinę kritišką pa
dėtį yra pakankamai aiš
kūs iš oficialiųjų Kinijos 
pareiškimų, spaudos bei ra
dijo pranešimų, nors juose 
ir naudojama politinei ko
vai apibūdinti savo tiška
tradicinė terminologija apie 
“saujelę, t u r i n č ią įtakos 
partijoje” ir “paskiausią 
Mhritalistiniu keliu,” apie 

įkultūrinę revoliuciją” ar 
'Wpie “suklaidintus clarbi- 

; ninkus,” kurie paraližiuoja 
gamybą ir transportą.

Iš visko aišku, kad rtau-
gelis žinomesnių revoliuci
jos vadų buvo pasmerkti 
kaip “pasukę kapitalistiniu 
keliu.”

žymūs vadai
Tarp jų yra Liu Šao-či, 

respublikos prezid e n t a s ; 
Teng Hsiao-pingas, komu
nistų partijos generalinis 
sekretorius; Čou Jangas,

buvęs propagandos vado
vas; Peng Čengas, Pekino 
miesto partines organizaci
jos vadovas; Peng Te-hua- 
jus, buvęs gynybos minist
ras, iki jį pakeitė Lin Piao,
ir daugelis kitų, įskaitant 
įtakingus partijos komitetų 
vadovus tokiuose svarbiuo
se centruose, kaip Šancha
jus, Pekinas bei Nankinas, 
ir daug žypiių kultūros ir 
mokslo darbuotojų.

Pagrečiui su senstančiu 
Mao-Ce-dunu, kurio vardu, 
skelbiant tariamą jo neklai
dingumą, buvo vedama visa 
kampanija, vieninteliai žy
mūs minimi asmenys yra 
jo sekretorius Čen Po-ta, 
Lin Piao jr jo ketvirtoji 
ži^ona, aktorė Čiang Čing.

Čou En-lajus viešai pa
skelbė “kultūrinės revoliu
cijos” formules ir tuo pat 
metu ragino būti saikin
gais, nepulti pernelyg daug 
vadovų ir nesikišti į gamy
bą.

Ši kampanija buvo pradė
ta 1965 metu rudenį kaip 
kampanija prieš reakcionie
riškas kryptis kultūros sri
tyje. Joje pasireiškė tai, 
ka kadaise Leninas vadino 
“kultūriniu nihilizmu,” tai 
vra mėginimu neigti visą 
klasikinį ikirevol i u c i n ė s 
kultūros palikimą kaip “fe
odalinį” ar “buržuazinį” ir 
revoliucijai bereikšmį.

Kampanija
Bet pilną politinį kampa

nijos pobūdį, vadinamą 
“kultūrine revoliucija,” at
skleidė praėjusių metų rug-„ 
piūtyje susirinkęs centro 
komitetas. O spalio m.ėnesį 
Lui ir Tengas, žymiausi va
dovai, besipriešiną Mao Ce- 
duno politikai, buvo atski
rai pasmerkti kaip pasida
vę kapitalizmui.

Šią kampaniją organizuo
ti buvo patikėta ne partiį. 
jai, bet specialiai suformuo
tai naujai organizacijai, 
nepriklausančiai nei parti
jai, nei profsąjungoms ir j 
nei darbininkų organizaci
joms, ir pavadintai “Raudo
nąja gvardija.”

Ją sudarė iš pradžių mili
jonai jaunuolių, paleistų 
iš mokyklų, uždarius mo
kyklas bei koledžius- vie- 
neriems metams. Politiš
kai naivūs ir užsidegę, jie 
buvo imti vežioti didžiuliais 
būriais iš vienos vietos į 
kitą.

Jie buvo išmokyti kasdien 
skanduoti Mao žodžius kaip 
įkvėptos dievybės išmintį, o 
Lin Piao juos sukurstė 
“bombarduoti partijos šta
bus,” kur tik bus parody
tas pasipriešinimas, arba 
užpulti gamyklas ir grąžin
ti į tiesos kelią klystančius 
darbininkus.

Miami Fla.
Miamės Lietuvių Socialis Klubas prisimena 

ir pagerbia mirusius Socialio Klubo narius per 
1966 metus ir kartu išreiškia paguodą jų liku
siems giminėms. Mirė:

Antanas Neverauskas
Antanas Makulis
Dorothy Esulis
Agnes Litvinienė

Ir šiomis dienomis mirė stambi klubo rėmėja 
Hettie Martin '

Lai visi jie ilsisi ramiai.
— Miamės Lietuvių Socialis Klubas

Iš didėjančio nusiskundi
mų ir pasipiktinimų srau
to, kuris girdisi iš oficia
lių vadovų bei Pekino radi
jo, yra aišku, kad šiai kam
panijai gana žymiai pasi-
priešino partinės organiza
cijos ir gamyklų darbinin
kai.

Komjaunimo sąjunga din
go iš akiračio. Visos Kini
jos profsąjungų federacijos 
vadovybė pasirodė esanti 
paleista.

Liu Ning-ji gerai žinomas 
pažangiam judėjimui Ang
lijoje kaip pirmasis kinų 
delegacijos į Angliją vado
vas, kadaise susitikęs su 
vienu leiboristų pareigūnu, 
irgi buvo “demaskuotas” 
kaip pasidavęs kapitaliz
mui.

Geležinkeliai
Pekino radijas skundėsi, 

kad vyksta streikai dauge
lyje didesnių miestų ir pa
skelbė kaip revoliucinį’ tri
umfą Šanchajaus geležinke
lių atkariavimą iš streikuo
jančių geležinkelininkų.

Buvo paskėlbta, kad su
darytas specialus kultūri
nės revoliucijos komitetas 
armijai. Jam vadovauja 
Mao žmona.

Šioje nepastovioje sąmy
šio situacijoje tik nepro
tingas žmogus mėgintų spė
ti, kas bus netolimoje at
eityje: ar konfliktas išblės 
ir bus pasiektas susitari
mas, arba vadinamoji “kul
tūrinė revoliucija” bus va
roma toliau į dar pavojin
gesnius kraštutinumus.

Tačiau natūralu, kad 
kiekvienas klausia save: 
“kokią prasmę turi ši ypa
tinga padėtis Kinijos revo
liucijos raidoje? Kodėl vi
sa tai vyksta?”

Kapitalistinės spaudos 
komentatoriai ir “Kinijos 
ekspertai” visi turi gatavus 
atsakymus: tai konkuruo
jančių vadovų “kova dėl 
valdžios,” “kova, vykstanti 
dėl to, kas stos į Mao vie
tą, kai jis netrukus ,mirs.”

Klasines jėgos
Marksizmas, pilnai pripa

žindamas asmenybių vaid
mens svarbą, niekad pavir
šutiniškai neaiškino, kad 
istorinius įvykius lemia as
menybės ir konkuruoją va
dovai. Marksizmas visada 
ieško veikiančių klasinių 
jėgų.

Iš Laiškų
“Laisvės” redaktoriui

Kreipiuosi į Jus kiek ne
įprastu reikalu. Tuo klau
simų kreipėmės į Injurko- 
legiją, atsakė labai trum
pai. Pakartotinai papra
šius platesnių žinių, jau du 
metai atsakymo neduoda.

Reikalas toks: 1964 m. 
gruodžio mėn. mirė gyve
nusi JAV mano mamos se
suo Antanina Rupšytė, gy
venusi pagal adresą Chica
go 51, Ill,, 1253 W. Walker 
Ave. Gautomis žiniomis, 
visas jos kilnojamas ir ne
kilnojamas turtas, neva tai 
pagal jos testamentą, atite
ko protestantų bažnyčiai.

Mes žinome, o taip pat 
yra ir liudininkų, gyvenan
čių JAV, kad ji jau labai 
seniai buvo psichiniai ne
sveika. Tokiu atveju, mes 
skaitome, kad testamentas 
yra negaliojantis.

Mes patys gyvename ge
rai ir palikimas mums ne
turėtų jokios reikšmės, jei
gu jis būtų buvęs paliktas 
panaudoti labdaringiems — 
švietimo, sveikatos bei naš
laičių ar invalidų globos 
reik a 1 a m s, bet netrūnyti 
gobšuolių dvasininkų ran
kose.

Tokiu būdu prašau Jūsų, 
jeigu yra galimybė Jums 
sužinoti, smulkiau apie šį 
reikalą ir pranešti mums.

Mes pageidautume, k a d 
palikimas būtų panaudotas 
labdaringiems tikslams, ir 
jeigu būtų reikalinga teis
mo keliu nustatyti testa
mento teisėtumą organiza
cijoms, kurios rūpinasi įvai
riais labdaringais reikalais, 
sutiktume duoti įgaliojimą 
jo išieškojimui.

A.. Grikietienė 
Kuršėnai
Šiaulių ra j.
Komjaunimo 3-12 
Lithuania, USSR

Redakcijos pastaba.—Pa
našių klausimų bei prašy
mų, kokį čia spausdiname, 
mes gauname iš Lietuvos 
nemaža. Deja, “Laisvės” 
redakcija negali jų paten
kinti. Mes neturime žmo
nių, kurie tik “ant to sto
vėtų,” kurie bet kurią die
ną galėtų praleisti teirau
damiesi apie tą ar kitą as
menį, apsukta visokių pri
gavikų. O. I. Grikietienei 
ir kitiems mes patariame 
tokiais bei panašiais reika
lais kreiptis į Tarvbu Są
jungos ambasada Washing
tone. Tai vienintelis kelias, 
kuriuo būtų galima surasti

(Bus daugiau) te; s vbę.

ST. PETERSBURG, FLA.

Koncertas, Pietūs, Šokiai

Vasario 25-tą dieną
Pietūs 12 vai., po to — Koncertas

LAIŠKANEŠIŲ SALĖJE
314 — 15th Ave., So.

f'

Bus žavėjantis koncertas su labai įspūdinga pro
grama. Dainuos iš Čikagos GERRY MIKUŽIS ir 
vietos DAILĖS MYLĖTOJAI, vadovybėj Adelės

& Pakalniškienės.

Kviečiame visus dalyvauti, išklausyti šio konceęįo

— Kviečia LLD 45 kuopa o

ĮI ....- --------------

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Skurdžią šeimų motinų 

suvažiavimas
Washingtonas. — Iš 70 

miestų skurdžių šeimų mo
tinos buvo atvykusios į sos
tinę pasitarti, kaip sėk
mingi#! skurdą kariauti. 
Jos/atstovavo apie 200 gru
pių, veikiančių 25 valstijo
se.

Priimtoje rezoliuci joje 
jos pasisakė, kad gyventi 
skurdžių šeimoms iš mies
tų ir valstijų šalpų—labai 
sunku. Reikalavo, kad 
skurdui karas būtų žymiai 
pagyvintas ir skurdas visai 
išnaikintas.

Rūkymas—nuodingas
San Francisco. — Kali

fornijos medikalinių egza- 
minierių tarybos preziden
tas dr. R. C. Combs rūkymo 
klausimu kraipėsi į daugelį 
daktarų.

Iš 1,179 daktarų 70 pro
centų liudijo kad rūkymas 
yra sveikatai žalingas, iš 
jų 63 procentai teigė, kad 
rūkytojai greičiau gauna 
vėžį kaip nerūkytojai, 61% 
nurodė, kad rūkymas prisi
deda prie širdies ir krau
jagyslių ligų atsiradimo.

Ho Chi Mink laimėtą
Dallas, Texas. — Episko

patų vyskupas James Pike 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad Šiaurės Vietna
mo prezi (lentas Ho Chi 
Minh tikrai laimėtų suvie
nyto Vietnamo rinkimuose.

Vyskupas pataria suras
ti pagrindą karui Vietname 
baigti. Vietkongas (parti
zanai) turėtų būti prie de
rybų stalo prileisti.

_____________L,

Areštuotas JAV pilietis
Atėnai. — Policija areš- 

tav6 New Yorke išeinančio 
pažangaus laikraščio “Av- 
ghi” korespondentą Chris- 
tosą Nikolopoulusą, natūra- 
lizuotą Amerikos pilietį, at-

Easton, Pa.
Elzbieta Watkins staiga 

mirė nuo širdies smūgio, 
sulaukusi 7 7 m. amžiaus. 
Paliko liūdesyje vyrą J. 
Watkins, sūnų J. Kardelį, 
seserį Shatkus ir kitas gi
mines, taipgi daug draugų.

Iš Lietuvos atvažiavo į 
šią šalį 1912 m. ir apsigy
veno Eastone. Po kiek lai
ko susipažino su J. Karde
liu ir susituokė. Pragyve
nimą darėsi ant farmos. 
Susilaukė sūnaus ir dvie
jų dftkterų. Elzbieta turėjo 
daug vargo, jaunas mirė 
jos vyras Kardelis ir abi 
dukterys. Likusi našle per
sikėlė gyventi mieste, Eas
tone. Vėliau susipažino su 
J. Watkinsu, susituokė ir 
su juo išgyveno iki mir
ties.

Elzbieta skaitė “Laisvę” 
ir “Tėvynės balsą,” taipgi 
skaitė kitą spaudą, bet pa
šlijus sveikatai per porą 
metų nebegalėjo skaityti. 
Ji nesveikavo per daugelį 
metų.

Palaidota su bažnytinė
mis apeigomis vasario 8 d. 
Visas laidotuvių pareigas 
atliko mūsų visų gerbiamas 
J. Katinis.

Gaila Elzbietos. Ilsėkis 
amžinai. L. T.

vykusį į. savo gimtinį kraš- T 
tą. . e

Nikolopoulosas kaltina
mas, būk jis prieš 16 metų 
“propagandavęs subversy- 
vias idėjas prieš Graikijos 
valstybę”, kitaip sakant, 
palaikęs komunistų veiklą.

Help Wanted Female
HOUSEKEEPER. Responsible, 

ake complete charge. Some plain 
'>oking, care of three children. Live 

in, own room and bath. V/2 days off, 
good salary. References. WA 2-2247.

(12-15)

Washington, D. C.
Cold and Hot Kitchen Woman.

Dnhnr in nrpqfnq skaitomas 1 Experienced. German, Hungarian or vaoai JO aiesias sKdiwmdb Polish nationality necessary. Apply 
antikomunistinės isterijos ill person on Tues, or Thurs. between 
pasėką.

Lotynų Amerika prieš 
branduolinius ginklus

Mexico City. — Meksi
kos sostinėje į v y k u s i oje 
konferencijoje 21-os Loty
nų Amerikos valstybės at
stovai vienbalsiai priėmė 
sutarties tekstą, kuris 
draudžia Lotynui Ameriko
je naudoti brandjuol i n i u s 
ginklus. .

Sutarties pasirašymas bu
vo atliktas vasario 14 d.

2 and 5 P. M. BAVARIAN RES- 
AURANT, 727 11th St., N. W., 

Washington, D. C. (11-14)

Paieškojimas
Ieškau savo seserų Genovaitės ir 

Valerijos Miliutės. Gimusios Alytaus 
ipskr., Merkinės valse., Gudakiemio 
caime. Mūsų tėvų vardai buvo: Mar
tynas Milius ir Skolestina Miliuvie
nė. Nuo 1926 m. negaunu laiškų nuo 
seserų. Genovaitė ištekėjo už Mar
celio Petro, Valerija už Vinco Me- 
ešio. Genovaitė turėjo sūnų Ed- 
/ardą ir dukterį Aldoną. Valerija 
turėjo sūnų Jonuką. Genovaitė gy
veno Rockville mieste, o Valerija 
New Britain.

Žinantieji apie mano seseris ar jų 
seimas, prašau pranešti man, iš an
ksto tariu ačiū. Alzbjeta Jovaišienė 
(Miliutė), Vilniaus miestas, Kėdai
nių g-, 8/4—15, Lithuania, USSR.

(13-14)
Vietnamo karas labai 

pelningas Japonijai
Tokijas. — 1966 metais 

Jungtinės Valstijos pirko iš 
Japonijos įvairių militari- 
nių reikmenų beveik už 
470 milijonų doolerių. Taip
gi pirko daug daugiau ne- 
militajrinių prekių.

Japonijos valdžia paskel
bė, kad tai buvo geriausi 
Japonijos istorijoje metai. 
Vietnamo karas Japonijai 
davė milžiniškus pelnus.

TSRS angliakasiai 
padeda S. Vietnamu!
Maškva. — Dienr a š t i s 

“PraVda” rašo, kad tarybi-, 
niai angliakasiai ir inžinie
riai, nuvykę į Šiaurės Viet
namą 1965 m., padėjo su
tvarkyti ir operuoti Vang- 
sano kasyklas Haiphongo 
rajone.

Amerikiečių lėktuvai 1965 
m. lapkričio mėn. apdaužė 
kasyklas ir angliakasių gy
venvietę. Tūlą laiką darbas 
buvo sutrukdytas, bet vė
liau atsteigtas.

“Gimtasis Kraštas”
Naujas lietuvių kalboj 

laikraštis
Kultūrinių Ryšių su 
Lietuviais Komitetas, 

Vilniuje.
išeina dų kartu į sav.

Leidėjai:
Užsienio

Laikraštis
Prenumerata pusei metų —$1.00.
Sisųskite užsakymą ir mokestį 

dabar, bet ne vėliau 1 d. gegužės. 
1967 m.

Galite rašyti lietuviškai.
Imported Publications 

& Products
1 Union Sq., Rm. 611

N.V.C. 10003

Generalinis streikas 
iššauktas Argentinoj
Buenos Aires. — Argen- 

;inos valdžia pradėjo smar
kų puolimą profesinių są- 
t ungų, kai kurių net finan
sinius fondus bankuose 
konfiskavo.

Prieš tokį militaristų val
džios elgesį, išstojo Genera
linė Darbo Konfederacija, 
Kūrinti 2 ir pusę milijono 
narių. Generalinis streikas 
skelbiamas vasario 20 d.

Dr. J. Kaškiaučiaus Parašytos Knygos

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti 
staigiai viduriais apsirg 
greit gauti daktaro pag; 
receptų. Ši knyga yra 
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

susižeidus, apslobus, 
is nesant galimybės 
Ibos. Paduoda daug 
abai reikalinga kiek-

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmo 
kuomi maitintis, kad būti 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

nėms kaip užsilaikyti, 
sveiku ir gyventi ilgą

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai .domus pasiskaitymas.

Puslapių 240, K aina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime pa 
tos ir sveikatos atžvilgiai 
me siųsti:

tys jo raštais apšvie- 
s. Užsakymus prašo-

Laisv
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y<
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Vyskupai už ubo įvijų 
visuotinį draudimą

Astuoni New Yorko vals
tijos vyskupai išsiuntinėjo 
visiems valstijos parapijų 
vadovauja n t i e m s dvasiš
kiams laišką, kuris per pa
mokslą buvo skaitomas 
daugumoje bažnyčių.

Laiške ragino katalikus 
kovoti prieš palengvinimą 
aborcijoms gauti įstatymo.

Aborcijų klausimu seime
liui bilių įteikė Manhatta- 
no demokratas Albert Blu
menthal.

Bilius anaiptol dar nesiū
lo leidimais švaistytis deši
nėn ir kairėn. Istatvmas 
leistu operuoti atitinkamo
se ligoninėse kada nėštu
mas grėstų motinos gyvy
bei. Taipgi leistu aborci- 
ja nastoiusioms iš prievar
tavimo. dėl moters protinio 
ar fizinio nenormal ūmo. 
taipgi netekėjusios jaunes
nės 15 metu amžiaus mer
gaitės atveju.

Biliaus rėmėįai sako, kad

Apribos pardavimą 
kosulio vaistų

New Yorko valstijos val
dinė įstaiga pastebėjo, kad 
padaugėjo kosulingi žmo
nės, ypač jauni pradėjo 
daug pirkti nuo kosulio 
vaistus. Dalykas pasiekė 
seimeli, ir jis nutarė už
drausti tuos vaistus parda
vinėti be gydytojo recep
to. Tai paro tikslu saugo
ti nuo narkotiku.

Tarimas skaudžiai palies 
kišene tu, kurie iš tikro ko
sulingi ir vaistu reikalingi. 
Jie turės mokėti gydytojui 
už išrašvma recepto. Vais
tai iki šiol kainuodavo apie 
$1.

Atidarė* naują lėktuvų 
kontrolės stotį

Bohemia, L. L, atidaryta 
nauja lėktuvų kontrolės 
stotis, įrengta vėliausiomis 
radaro priemonėmis. Jau 
pradėjo veikti lėktuvams 
aukščio kontrolės punktas. 
Bile lėktuvas, turįs radaro 
ženklų siuntimo priemo
nes, gali naujajam centrui, 
kain teatro scenoje, paro
dyti save ir savo skrenda
mai! aukštį.

Šis centras skaitomas di
deliu nagerinimu lėktuvu 
kontrolės, bet nelaikomas 
amžinu. Jau dabar turi 
planus išleisti 200 milijonų 
tarp 1970 ir 1975 metu lėk
tuvų kontrolės punktams 
statyti ir įrengti. Dabar 
pastatytasis kainavo du mi
lijonus.

MASINIS MITINGAS
Antradieni, vasario 21 d., 

rengiamas masinis mitin
gas įvairiu tautu reikalau
ti. kad būtu kongresmanas 
Adam Clavton Powell gra
žintas kongrese ir kad bū
tu vėl priimtas kain pirmi
ninkas , Darbo, Mokslo ir 
Šalnos komitete.

, Kalbės ir pirmininkaus 
šiam mitingui Casimir No- 
wacki. lenku veikė jas. Taip
gi kalbės Ruth Gage Colbv 
visiems žinoma kovotoja už 
taika ir civiliniu teisių va
dovė. Bus ir daugiau kal
bėtoju ir meninių jėgų.

Vieta: Sheraton-Atlantic 
Hotel (Crystal room), 34-ta 
gatvė ir Broadway, New 
York Ci tv, 7 vai. vakare, 
įžanga 75c.

esamasis tuo klausimu 8 4 
metų amžiaus įstat y m, a s 
yra viduramžiškas, nežmo
niškas, žiaurus. Jis leidžia 
aborciją tik tuo atveju kai 
jau matosi aiškus pavojus 
motinos gyvybei.

Dvasiškiai sakosi savo 
protestą remia penktuoju 
pri sakymu “Neužmušk.” 
Jie. žinoma, moters-motinos 
neskaito svarbia. Tai kas, 
kad ii gali pabėgti ir būti 
užmušta gimdymais, ku
riems ii neturi sveikatos. 
Kas jiems kad iš proto va- 
rvs išprievartauta moteri 
baisi mintis, kad ii nešioia 
namišėiio vaisiu, kad P'ali 
toki nat pabaisa. pagimdyti 
ir būti priversta paaukoti 
i am visa savo gyvenimą. 
Jeigu iie i moterį žiūrėtu 
kain i žmogų, iie negalėtu 
reikalauti, kad nepilname
tės mergaitės lengvatikvsfė 
būtų priežastim Pastumti ja 
iš normalaus gyvenimo.

Diskusuoja partijų 
nominacijas

Abiejų valdančiųjų par
tijų ir bendrai politikierių 
sambūriuose daug kalbama 
apie kandidatų nominacijų 
sistemą. Yra norinčių New 
Yorko valstijoje įvesti tie
sioginę nominaciją — no
minuoti galėtų bile pilietis. 
Dabar nominuoti gali tik 
tos partijos balsuotoju re
gistruotas asmuo.

įvedus tiesioginę nomina
cija. pasinaikintų reikalas 
šaukti partines konvenci
jas tam tikslui.

TAKSAI, TAKSAI
Taksai yra maistas, ku

riuo minta ir pasilaiko vi
suomeninės ištaigos ir val
džios. Bet kada nėr dažnai 
ir nerdaug pradedama iš tu 
naciu žmonių reikalauti, 
žmonės ima pvkti. Kad ir 
šiandien — nedaug sutiksi 
žmonių, kurie nebūtu pyk- 
telėie ant majoro Lindsay. 
Už ka? Negaudamas mies
to reikalams pakankamai 
paskvru iš federalinės ir 
va.lstijinės valdžių, jis vals- 
tijiniam finansų komitetui 
pasiūlė sekamus naujus ta
ksus:

Nanii 90 centų taksai ant 
“fifth” stinrios degtinės 
duotų 93 milijonus per me
tus.

Aštuonios loterijos vietoj 
keturiu—20 milijonu.

Dešimt centu už kirpimą 
plauku, centas už plovimą 
marškiniu — 37 milijonai.

Pakelti nuo 5 iki 7 pro
centų biznio ištaigų nuo
mas — 30 milijonu.

Nedaug šia gadynę rasi 
vvru, kaip vvru. kurie ape
titui akstinti arba ir susėdę 
prie pinaklio kartas ųuo 
karto bonkele neišseikėtu. 
Pasidrąsinus visuomet padi
dėja noras ieškoti laimės, gi 
loterijos bilietai šiemet bus 
laisvai gaunami visur. Plau
kus turi kirptis ir marški
nius plaunasi visi bent prieš 
didžiąsias šventes (reikia 
ar nereikia).

Taigi, visa šio naujojo 
taksų kėlimo našta užgriū
tų ant eilinių vartotojėlių 
galvos. Jie pyksta.

Oslo.—48 kandidatai no
minuoti Nobelio taikos pre
mijoms. Tarp jų yra ir 
Jungtinių Tautų gen. sek
retorius U Thantas.

Bandysią palaikyti 
dabartinį f erą l

New Yorko valstijos ir! 
miesto viršininkai, sakoma, 
šiuo metu norėtų išvengti 
fero kėlimo. Bet visi su
tinka, kad dabartinis fėras 
su esamuoju keleivių skai-- 
čiumi miesto subways ir ki- 

! tų važiuotos linijų neišlai
ko. Tenka, kur nors gauti •> 
ekstra pinigų arba forą 
kelti.

Kero kėlėjų garbės nenori 
nei vieni, nei kiti, ypačiai 
dabar, kada jau diskusuoja- 
maępartijų kandidatai ry
šium su ateinančiais 1968 
metų, prezidentiniais rinki
mais. •

Deru kėlimas turi ir kitą 
negerove. Vieni neišgalė- 

’ darni, kiti nenorėdami pa- 
keltą fėrą mokėti prareti
na savo keliones, o neišven
giamoms ieško sudėtinių 
transporto priemonių, daru 
giau užkemša gatves priva-' 
tinių automobiliu transpor
tas. Pakėlimas fėro nepri
deda tiek pajamų ^priedo, 
kiek jo buvo laukta. Tai
tuo sumetimu daugelis ir 
sako, kad kėlimas foro te
būna paskutine priemone 
miesto važiuotei palaikyti.

Daug kalbama apie sub
sidijas, reiškiant, kad val
džia primokėtu trūkstamą
ja linijų dalį, kurios nepa
dengia fėras. Subsidijų ša
lininkai sako, jog tai vie
nintelė priemonė. Vieške
liu tiesimui išmokama iš 
valdžių iždų priedą’-subsi
dies. Miestuose važiuotės 
linijos ne mažiau reikalin
gos. Jos reikalingos ne 
vien tik norintiems nuvyk
ti i miestą ka nors nusi
pirkti. ai’ nuvažiuoti i dar
bą. Linijos lygiai reika1 in
gos tam, kas turi ka nors 
narduoti, ar fabrikantui, 
koriam reikia, kad darbi
ninkei atvažiuotu. Mieste 
vra daugybė valstijos ir fe
deralinės. valdžios ištaigu, 
kurioms reikia kad žmonės 
i jas atvyktu.

Atrodo, subsidijų šali
ninkai teisūs visos valdžios 
turėtu prispėti išlaikvmui 
miestuose m e n i š k u 
transportai ns priemonių, 
o tai reiškia i” Didžiojo 
New Yorksubways ir au
tobusų linijų.

PAGERBS DR. BARŠKI
Kas prisimena ankstyvą

sias Amerikos darbininkų 
kovas prieš keliantį galvą 
fašizmą pasaulyje ir didvy
rišką Ispanijos liaudies gy
nimąsi nuo brolžudiško gin
kluoto fašizmo, tas dėkin
gai mini daktarą Barški.

Dr. Edward Barskv, ame-. 
rikietis. organizavo liaudie- 
čiams kovotojams medika- 
lišką pagalbą. Reakcinin
kai ji už tai ir dabar tebe
persekioja, bet pažangioji 
visuomenė jį gerbia. Vasa
rio 24 viešbutyje America
na įvyks šaunus banketas 
6:30 v. vakaro. Bilietas — 
$12.50. Organizacijos galė
tų nors po atstovą pasiųsti.

Bronx rajono vidurinių’ 
mokyklų atstovai buvo su
sirinkę suvaidinti Board of 
Estimate posėdi, su miesto 
šeimininkų problemomis su
sidurti, jas suprasti.

Bronxe 69 metų asmuo 
tapo mirtinai subadytas 
namų keltuve. Užpuolikas 
pabėgo, palikdamas kraujo 
pėdsakus. Matomai, puola
masis gynėsi.

LAISVĖ

Helikopteriu gaudė 
plėšikus Brooklyne
Brooklyno tirštai apgy

ventame East New Yorko 
rajone vasario 14-tą įvyko 
tikra ablava. Ji prasidėjo 
Manufacturers banko sky
riuje 2084 Linden Boule
vard, o baigėsi už apie 20 
blokų raisto astuonių pėdų 
aukščio žolėse.

Triukšmas ir medžioklė, 
prasidėjo trims užsimas
kavusiems vyrams Įėjus į 
banką. Jie įsakė penkioli
kai darbininkų ir apie 20 
kostumerių užsilaikyti ra
miai. Du atsistojo visą tą 
būrį žmonių ganyti, o tre
čiasis, kaip katinas persi
rito per užtvarą, čiupo per 
naktį sumestus naktinių 
depozitoriu maiš e l i u s su 
anie $9,000 ir virš tūkstan
ti liuesų pinigu. Tuomet 
visi išbėgo i laukiančią bal
ta automašina.

Netrukus aliarmas su
šaukė policiją iš trijų apy
linkes stočių. Sudaryta, už
tvaras į ekspr e s i n į Beit 
Parkway, bot bėgliai kelis
kart dingo policijai iš akių 
kažkur apylinkės mažose 
gatvelėse. Kai mašiną da- 
siviio, mašina sudužo. Pe
lini iai pagalbon pribuvo he
likopteris, polieiia apšaudė 
ir sužeista žolėse sugavo 
DiCandia, 31 m... 627 Lin
coln Avė., Gi Anthony Sta
bdė, 21 m., gvve. 440 Ber- 
riman Avė., sugavo įbėgusi 
i nastatą, o trečiojo, tebe
ieškojo.

P’nigu dauguma plėšikai 
nabko sudaužytoj masinei, 
dali rado nas sužeista ii 
raisto, bankas ato'avo vi- o 
sus. Gi virš 50 policininku, 
ių automašinų ir helikop
terio sugaišti užmokėsime 
mes, taksu mokėtojai.

Subway prisakymai
New Yorko Transit Auto

ritetas. sakoma, rūpestingai 
tyrė visas subway ir visų 
transportaci jos priemonių 
ligas, svarstė ir nusprendė 
gydyti bent tas. kuriu gy
dymas daug nekainuotų, o 
dar labiau tas. už kuriu gy
dymą dar galima pinigų 
gauti.

Sudaryta 39 “prisaky
mai”. tarne kurių yra: 
draudimas lermuoti, ar net 
ir gražiai groti ar dainuoti; 
nevalia mitingauti ar kal
bas sakvti: draudžia,kojas 
ant sėdynių dėti; laikraš
čius ar atmatas iš dėžių 
imti: neleistina degtinę 
gurkšnoti ir net sodę atvi
rame inde i vagoną nešti.

Iki šiol už tai dažniausiai 
nieko nesakydavo, retkar
čiais pabardavo, o kaltasis 
atsakydavo “žiūrėk savo 
biznio”. Dabar žada bausti 
pinigiškai ir kalėjimu. 
Aukščiausia bauda bus 10 
dienu ir $25.

Pažiūrėsime, gal gi švie
sių suknelių sėdynės nebe
bus juodos. Gal?

Miesto Tarybos preziden
tas O’Connor sako, kad 
JAV prekyba su užsieniu 
mažėja. Kol ji nepastatyta 
ant stinrios papėdės, staty
mas • Pasaulinio prekybos 
centro būtu statvmu pa
minklo “mirštančiam uos
tui”.

American Airways pradės 
naudoti daugiau- helikopte
rių perkėlimui keleivių į 
Kennedy airportą iš New 
Jersey ir Westchester sto- v • cių.

►

Katalikai nerimsta 
dėl karo Vietname
Gražų sekmadienio rytą 

ryžtingas taikos šalininkas 
P. Kunca nuvyko pažiūrėti, 
kas darosi didžiulėje šv. 
Patricko katedroje. Gal gi 
ir katalikų viršininkai su
siprato kad neteisingas ka
ras Vietname yra baisiau
sioji nuodėmė? Gal pra
dės ne tik melstis bet ir 
kalbėti už taiką?—galvojo 
jis eidamas.

Netoli katedros jis pa
matė nedidelį būrį žmonių 
poromis ateinant, pirmasis 
neša didelį kryžių. — Tai 
gal kokia draugija eina ka
tedrom? Bet... ne, grįžta 
atgal. j-

Tik arti priėjęs jis pa
matė, kad nukryžiuotojo 
vietoj ant kryžiaus didelė
mis raidėmis yra pažymė
ta: VIETNAMAS. Supra
to — demonstracija.

Susidomėję praeiviai tei
ravosi kame čia dalykas, 
kai kurie klausinėjo dau
gi a u informacijų. De
monstrantai jiems įteikdi- 
nėjo lapelius. Vienas to
kių lapelių gautas ir “Lais
vei.”

Lapelyje, adresuo tame 
kardinolui Spellmanui, be 
kito ko, sako:

“Pasaulio sąžinę išjudino 
brutalus ir barbariškas ka
las, kuri Jungtinių Vals
tijų vyriausybė’ dabar ve
da Vietname. Daug 
balsų, iškaitant ir šventa- 
tasis Popiežiaus Povilo, su 
skausmu širdyje išsireiškė 
prieš tolimesnį žudymą ne
kaltu žmonių. Kiek dar 
daugiau vaiku turės būti 
sudeginti iki New Yorko 
kataliku hierarchijos sąži
nė pridės savo balsą prie 
pasaulinio protesto?

Kain katalikai mes esa
me giliai susirūpinę jūsų 
vėliausiu pareiškimu kad 
Jungtiniu Valstijų valdžia 
kariaujanti už civilizacija. 
Mus taipgi sukrėtė tas, kad 
žmonės išmetami iš bažny
tinės šventovės ir areštuo
jami už tai, kad jie driso 
reikšti giliausius savo sąži
nės jausmus...”

Lapelis kreipiasi i kardi
nolą su prašymu skirti vi
zitą asmeniškam pasikalbė
jimui su kardinolu anie 
tuos dalvkųs. Toliau pa
kartoja kai kuriuos popie
žiaus Povilo žodžius. Ga
lop lapelis praneša, kad:

“Demonstracija, kas sek
madienį tarp 10 ir 11:30 
ryto porie St. Patricks ka
tedros (50th St. ir Fifth 
Ave.).”

Norinčius daugiau infor
macijų prašo kreiptis į ka
talikų Ad-Hoc komitetą 
prieš karą Vietname, 100 
W. 82nd St., New Yorke. 
Kviečia visų tikybų žmones 
stoti sykiu su jais i pro
testą prieš karą.

Rep.

Dar viena kompanija 
išsikraustys kitur

American Can Co. skel
bia, kad ji savo įmonės gre
timais trejais metais iš
kraustys į Greenwich, 
Conn., ar į kurį kitą pato
gų miestelį. Kompanijai 
dirba 2,000 darbininkų.

Columbia universiteto 
studentai užprotestavo 
prieš leidimą verbuoti kam- 
puse šnipus (ČIA), jie už
sėdo ofiso duris ir neleido 
agento išeiti pietų.

Nelengva pastatams 
į padanges kilti

Čia nekalbėsime, kiek 
darbo jėgos ir priemonių 
reikia dangoraižiams sta
tybines medžiagas sukelti į 
aukštybes. Tai kitų rūpes
tis, o sekama problema jau 
mano, o gal ir jūsų rūpes
tis. ,

New Yorke planuojama 
statyti virtinę milžiniškų 
pastatų, kuriuose įsikurs 
World Trade Center (pa
saulinis prekybos centras). 
Bet štai kita įstaiga di
džiulio laikraščio “Times” 
vasario 16-os laidoj visame 
puslapyje, be kitko, pareiš
kė: V

—Jė—tas centras bus 
pastatytas, mažiausia mili
jonas televizorių savininkų 
didžiojo New Yorko srity
je girdės jau pag a d i n t ą 
garsa, matys dubeltavus 
paveikslus. Gal penki mili
jonai žmonių nukentės dėl 
to kad vienas žmogus no
ri pastatyti aukščiausią pa
saulyje pastatą, kurio nie
kas kitas nenori ir kurio 
niekam nereikia.

Protestuotojai teisūs, da
bartinės statybų medžiagos 
būna kliūtimi oru siunčia
miems g a r s a m s ir vaiz
dams. O visgi reikia ma
nyti jog laimės tas, kas tu
ri daug pinigu ir nori dan
goraižius statyti.

Autoritetas ieško 
varguomenei buto

New Yorko miestinis 
Housing Authority tūks
tančius šeimų yra apgy
vendinęs specialiuose tam 
tikslui pigiomis rendomis 
statytuose projektuose.

i Dabar autoritetas laiš
kais kreipėsi į namų nuo
mavimo agentūras ir di
džiųjų namų savininkus. 
Pasiūlė nuomoti butus au
toritetui, kuris pagal rei
kalą tuos butus nuomos 
varguomenės šeimoms už 
tiek, kiek jos išgali .mokė
ti nuomos. O nuomos skir
tumą sumokės valdžia.

v

Gubernatorius Rockefeller 
visuomenės vadovų susirin
kime diskųsavo.... reikalą; 
steigti narkotikų gydymui 
centrus. Jis pasiskundė, 
kad visuomenė sutinka, jog 
tokiu centrų reikia, bet lai 
jie būna kur nors kitur, ne 
pas juos.

Antonio Franc, 56 m., če- 
koslavas dipukas, rastas 
Queens General ligoninėj 
pasipiovęs. Jis ten gydėsi.

J ' --------I------
LLD 1 KP. NARIAMS
Susirinkimas įvyks* vasa

rio 27 d., 7:30 vakaro, Lais
vės salėje. Dalyvaukime vi
si nariai, turime svarbiais 
reikalais pasitarti.

Valdyba

Anglų-Lietuvių Kalbu
I ŽODYNAS

Išleistas 1961 metais Lietuvoje 
Angliški žodžiai lietuviškai

511 Puslapių -- Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisves” knygyne 

t »
Užsisakydami kartu prisiekite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderi

“LAIŠ
is) ar Čekius rašykite 
VĖ

Antradienis, vasario (February) 21, 1967

Parengimų kalendorius
Vasario 21 d.

Masinis mitingas rei 
laujant grąžint Adam C! 
ton Powell*į kongresą 
komisijas. — Sheraton - At
lantic Hotel — 34 Street ir 
Broadway, New York City. 
7 vai. vakare. Įžanga 75c.

Kovo 5 d.
Moters Dienos minėjimas, 

rengia Niujorko Lietuvių 
Moterų klubas, Laisvės sa
lėje, 3 vai. popieti

fe1

Kovo 12 d.
“The Workerio” jubilie

jaus minėjimas. Town Hall, 
13rd St. prie 6th Ave., New 
York City.

Kovo 18 d.
Amerikinio S v e t u r g i- 

miams ginti komiteto masi
nis mitingas.

Balandžio 9 d.
LDS 3-ios Apskrities ban

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

Balandžio 22 d. "
Lietusių Namo BendrovW^ 

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

MOTERŲ KLUBO 
MITINGAS

Visos narės dalyvaukime 
sį trečiadienį, vasario 22 d., 
7:30 vai. vakare, Laisvės sa
lėje, kur įvyks Niujorko 
Lietuvių Moterų klubo su
sirinkimas.

Komitetas

MOTERS DIENOS MINĖ
JIMAS NIUJORKE4

•f
Teko sužinoti, kad planai 

jau sudaryti Moters Dienoj 
minėjimui Niujorke. |

Niujorko Lietuvių Motė 
?ų klubo išrinktasis komite
tas suruošimui šio pobūvio 
ir klubo valdyba turėjusios 
nevieną pokalbį. Atrodo, 
kad minėjimo popietis bite 
vairus, smagus ir pamoki
nantis. .Dalyvaus gražus 
būrys klubiečių išpildyme 
programos, įskaitant ir Ai
rio Chorą. Reikia pasakyti, 
<ad visos aidietės, kaip ir 
mokytoja Mildred Stensler, 
yra. klubo narės.

Tad, prašome nėnamiršti 
dalyvauti su klubietėmis 
xovo 5 d., sekmadienį, 3 vai.
po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone
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KVIEČIA MŪSŲ AIDO 
CHORĄ IR VISUS

Aido choras yra pakvies
tas ir dainuos suomių su 
ukrainiečiais popie t y j e šį 
sekmadienį, vasario 26, 3 
vai., Ukrainų salėje, 85 E. 
4th St., Manhattane. Po 
programos—bazaras ii' šo
kiai.

Bazare turės gražmeni- 
uių dalykų. Kviečia visus.

išdėstomi bei išaiškinami




