
Scmi-Wcck)y
102-02 Liberty Avė.

Ozone Park, N. Y. 11117
Tel. Michigan 1-0887

No. 84

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Antradienis, lapkričio (November) 1, 1966, Ozone Park, N. Y. 11417

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.)
Kanadoje ...................................... .
Kitur užsienyje ..............................
Jungtinėse Valstijose ....................

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

$10.00
$10.00
$1200
$9.00

PRICE 10c

Metai 55-ieji

KRISLAI
Opiausi klausimai.
Šeimininkių sąjudys.

'Kuomet Vietnamas 
apleis Vietnamą..."

Nacionaline konferencija 
prieš nacizmą ir rasizmą

Unijų vadų baimė 
rinkimų klausimu

Dar du mėnesiai.
Rašo R. Mizara

Kokie patys opiausi 
mai šiandien kvaršina 
Riečiams galvas?

Be jokių abejojimų, 
vienas galvojąs asmuo

Jungtinės Tautos. — Ma
nijos konferencija dar pla
čiai diskusuojama čia. So-klausi- 

ameri- cialistinė stovykla, neutra-

Karas Vietname.
Naramumai mūsų pačių 

šalyje.
Infliacija.
Jei prezidentas Johnsonas 

nebūtu Įtraukęs mūsų šalies 
Į tokį baisu karą, koks šian
dien verda Vietname, tai ir 
kitus du klausimus būtu ga
lima lengvai išspręsti. Jei ne 
karas Pietryčiu Azijoje, in
fliacija gal būtų visiškai ne
kilusi.

Infliaciją — dolerio nuverti
nimą—atneša baisios išlaidos, 
metamos i karo nasrus. Išleis
ti apie 25 bilijonus doleriu 
per metus karui Vietname, nė
ra juokas. O apie tai. kiek 
per tą laiką žus amerikiečiu, 
nieks nei nekalba.

Na, o kai dėl “neramumų”, 
dėl rasinių problemų : žmonių 
kovos, protestai ir “išsišoki
mai” vyriausiai vyksta dėl to, 
kad yra ghetai, kad yra mi
lijonai juodų žmonių, sukištų 
kaip silkės į bačką, į tam ti
krus lūšnynų rajonus, kuriuo
se skurdui nėra ribų.

Dėl to amerikiečiams reikė
tų kariauti su skurdu namie- 
je, o ne kaž kur Pietryčių 
Azijoje su žmonėmis, trokš
tančiais gyventi laimingai ir 
ramiai, kaip mes patys.

Lapkričio 8 dieną, kai eisi
te prie balsavimo urnų, turė
kite tai galvoje, ir paduokite 
savo balsą už tuos kandida
tus, kurie pasisako prieš karą 
Vietname, kurie reikalauja jį 
tuojau baigti.

listinis blokas ir net kai ku
rių Amerikos sąjungininkų 
tarpe reiškiama nuomonė, 
kad Manilos konferencijos 
pažadas ištraukti karines 
jėgas iš Vietnamo pusmetis 
po to, kai Šiaurės Vietna
mas ištrauks savo jėgas, 
faktinai ne pažadas.

Kaip žinia, Amerikos tei
gimas vra. kad jeigu pa
galba iš Šiaurės neateitų 
Pietų Vietnamo liaudies ko
votojams, jis subliūkštų, tai 
vra. K y valdžia su jais ap
sidirbtų. Ta nuomonė pa
kartota ir Manilos konfe
rencijoje. Iš to daroma iš
vada, kad Amerika ir Sai- 
gonas taip spręs, ar Pietų 
Vietname yra šiauriečių 
jėgų ar ne: kol kovos vyks
ta, tas reiškia, kad dar yra 
šiauriečiu. Kitaip sakant, 
amerikiečiai pasirengę iš
traukti jėgas tik po to, kai 
liaudies kovotojai (Nacio
nalinio išsivadavimo fron
tas) kapituliuos, pasiduos, 
nustos kovoti. Vienas af-1

rikietis delegatas todėl pa
sakė, kad Amerika pasi
trauks, jei “Vietnamas pa
sitrauks iš Vietnamo,” ar
ba, kaip tai išsireiškiamą, 
“kuomet Vietnamas apleis 
Vietnamą.”

Pietų Vietname dabar yra 
320,000 amerikiečių, 44,000 
piet-korėjiečių, 4,500 aust
ralų, 2,000 filipinų, keli šim
tai nauja-zelandiečių ir ne
žinomas skaičius kariu iš 
Tailando.

Iš Maskvos pranešama, 
kad TASS, oficiali Tarybų 
Sąjungos žinių agentūra, 
apibūdino Manilos konfe
rencijos nutarimus kaip 
skraiste, po kuria slepiasi 
planai labiau gilinti ir pla
tinti Vietnamo karą.

Paryžius. — Senos upės 
dugne, netoli Roueno, ilsisi 
216 naujutėlių Renault au
tomobiliu. Barža juos plak
dino iš Le Havre i Paryžių, 
bet netoli Roueno ii nusken
do — niekas nežino prie
žasčių, bet gal ji buvo per
krauta. Iš karto kai kurie 
automobiliai, plaukė pasro- 
ve iki nugrimzdo.

Krišna Menon organizuoja 
konferenciją prieš karą

Prasidėjo šeimininkių sąju- 
dys prieš maisto krautuves — 
prieš kainų kėlimų pragyve
nimo produktams. Boikotų 
demonstracijos prasidėjo Den
verio mieste (Colorado valsti
joje), iš ten nukrypo i vaka
rines valstijas, vėliau atūžė ir 
j rytines.

Kai kuriuose Niujorko mie
sto rajonuose šeimininkės taip 
pat demonstruoja prieš kainų 
produktams kėlimą, 
nagrobius.

— Ar šeimininkės 
išsikovos ką nors 
klausia žmonės.-

Atsakyti galima taip: sau
lės nusileidimų jos nesulaikys, 
bet kiekviena kova, bus ji to
kia ar kitokia, turi savo reik- 
žmę^ šeirpininkės, kurios ei- 

i maisto produktų 
negali 

matydamos

prieš pel-

tuo būdu 
gero? —

na kasdie
parduotuves, negali ramiai 
laikytis, matydamos kainas 
galvatrūkčiais kylančias.

Na, tai Kinijos mokslininkai 
jau surado priemones, kaip 
nunešti atominę bombą už 
šimtų mylių.

Praėjusį ketvirtadienį pra
nešimai iš Pekino garsiai vi
sam pasauliui paskelbė žinią, 
jog Kinija paleido branduoli
nį ginklą valdomu sviediniu 
-^-guided missile. Ir minėta
sis branduolinis “ginklas”, 
girdi, pasiekęs savo destina- 
ciją, eksplodavęs.

Už kokio tolio tasai bran
duolinis ginklas buvo paleis
tas, kinai neskelbia. Ameri
kiečiai spėja, kad tolis galėjo 
būti apie 400 mylių.

Vieta,-kurioje buvo tai at
likta, gal dykumos, išsiplėtu
sios Mongolijos respublikos 
kryptimi.

Delis, Indija. — Lapkričio 
mėnesio 13 čia atsi darys 
tarpt autinė konferencija 
prieš karą, arba, kaip ji 
oficialiai vadinsis, “Inter
nacionalinė konfere n c i j a 
prieš karo pavojų.” Vy
riausias tos konferencijos 
organizatorius yra Krišna 
Menonas, buvęs gynybos 
ministras Nehru kabinete ir 
Kongreso partijos kairesnio 
sparno lyderis.

Menonas ir* apie šimtas 
vadovaujančių Indijos par
lamento deputatų, dailinin
kų, rašytojų, artistų ir 
moksli ninku pasirašė po 
manifestu, kuris ragina viso 
pasaulio taikos delegacijas 
atvykti į Delį. Konferen
cija bus tarptautinė, bet 
faktas, kad ji vyks Azijoje, 
turi ypatingą svarbą: Azi
jos ir Afrikos kraštai joje 
bus gausiausiai atstovauti.

Manifestas sako, kad kon
ferencijos svarbiausi punk
tai bus:

1. Kova už taiką Vietna
me.

2. Kova prieš militari-

Nesidžiaugiame šitais kinų 
pasiekimais.

Branduolinius ginklus reikia, 
kontroliuoti; reikėtų juos vi
siškai sunaikinti, o ne vis 
naujus gaminti;

Nepamirškime, kad dabar
tinis laikraščio vajus yra ju
biliejinis— “Laisvė” išgyvavo 
jau 55-rius metus.

Įžengėme i lapkričio mėne
sį. O tai reiškia, kad mūsų 
vajui teliko du mėnesiai. Ge
rai dirbant, dar galima daug 
atlikti.

nius paktus ir bazes užsie
nyje.,

3. Kova prieš kolonializ
mą.

(Amerikos pažangietis H. 
Apthekeris sako, kad į tą 
konferenciją vyks ir ameri
kiečių delegacija.)

Johnsonas
Vietname

Washingtonas. — Prieš 
grįždamas namo, preziden
tas Johnsonas buvo susto
jęs Vietname. Saugumo 
sumetimais iš anksto visai 
nebuvo skelbta, kur ir kada 
jis apsistos. Jis atskrido 
Cam Ranh karinėn aviaci
jos bazėn, kuri buvo .stro
piausiai saugoma nuo liau- 
diečių. Ten jis kalbėjo į 
kareivius ir karininkus.

Hanojaus radijas sako, 
kad prezidento apsilanky
mas rodo, jog jo kelionė 
daryta desperatiškame ban
dyme pakelti kareivių mo
ralę. Kelionė buvo slapta, 
sako Hanojus, nes bijota 
vietnamiečių keršto.

Stockholmas. — 2 0,800 
Švedijos vidurinių mokyklų 
mokytojų ir universiteto 
profesorių strei kuoja už 
aukštesnes algas. Streike- 
rių tarpe yra premjero 
žmona.

Bona. — Prasidėjo teis
mas 16 buvusių SS - kų ir 
kitų nacių, kurie karo me
tu okupuotame Lvove (Uk
rainoje) šaudė žydus.

New Yorkas. — Gruodžio 
3 dieną Governor Clinton 
viešbutyje atsidarys visaša- 
linė konferencija prieš na
cizmą, ir antisemitizmą.

Konferencijos ruošė j a i 
nurodo, kad Amerikoje 
paskutiniu laiku labai 
smarkiai auga atviras na
cizmas ir antisemitizmas, 
ir tas glaudžiai surišta, su 
antinegrišku rasizmu. Taip, 
pavyzdžiui, baltieji rasis
tai Chicagoje, demonstruo
dami prieš negrų teises, ne
šė plakatus su svastiko
mis. Jie šaukė antisemiti
nius šūkius lygiai kaip an- 
tinegriškus. Baltieji rasis
tai vis ( glaudžiau bendra
darbiauja su George Lin
coln Rockwell’io vadovauja-

ma Nacių partija.
Konferencijoje dalyvaus 

delegatai iš visos šalies. 
Komiteto pirmininkas Fe- 
dermanas sako, kad visos 
pažangios, anti-fašistinės ir 
anti-rasistinės organizaci
jos kviečiamos dalyvauti.

Kaip žinia, tas komitetas 
turi stiprų skyrių Chicago- 
je, kuriame dalyvauja veik
lūs ir pažangūs lietuviai.

Paryžius. — Nuo Prancū
zijos Komunistų partijos 
atskilusi pro-kinietiška gru
pė, kuri save vadina “Pran
cūzijos komunistiniu judė
jimu,” įsteigė savo spaudos 
organą, kuris vadinasi 
“l’Humanite Nouvelle.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Londonas. — Britų komu

nistų vadovai dalyvavo mi
rusiojo Canterburio kated
ros djakono d-ro Hewletto 
Johnsono laidotuvėse. Dai
ly vavo ir kai kurie Tarybų 
Sąjungos ambasados Lon
done darbuotojai. : O kinų 
diplomatinė misija Anglijo
je taip pat nupirko gražų 
vainiką mirusiojo garbei. 
Dvasininkas'Johnsonas bu
vo mokytas žmogus ir ge
ras bičiulis socialistinių ša
lių. Jis mirė sulaukęs 92 
metų amžiaus.

Paryžius. — Prezidentas 
De Gaulle pasmerkė JAV 
karą Vietname. Sakė gėda, 
kad tokia didelė šalis, kaip 
Amerika, taip žiauriai puo
la nedidukę valstybę, Šiau
rės Vietnamą. Patarė JAV 
liautis kariavus, nes karo 
ji ten nelaimės. De Gaulle 
aštriai kritikavo ir Vaka
rų Vokietiją už tai, kad ji 
nuolankauja Amerikai. De 
Gaulle stoja už gerus san
tykius su TSRS ir kitomis 
socialistinėmis šalimis.

New York. — Respubli
konai paskelbė, kad jie jau 
išleido apie $4,400,000 agi
tacijai už išrinkimą Rocke- 
fellerio gubern a t o r i u m . 
Paskutinėmis dienomis jie 
dar daugiau išleis. Daug 
išeikvoja ir Demokratų 
partija agitacijai už O’Con- 
norį. Biednas doras žmo
gus jokiu būdu čia negali 
būti išrinktas jokiai vietai 
—kapitalistai savo milijo
nais jį nušluotų.

Maskva. — Lekiojantis 
aplink Mėnulį kosmoso lai
vas “Luna 12” ima fotonuo
traukas ir siunčia į Tarybų 
Sąjungą, kad tary b i n i a i 
žmonės regėtų, kas matosi 
Mėnulio paviršiuje.

Princeton, N. J.—Čia mi
rė buvęs ilgametis New 
Jersey valstijos senatorius 
Washingtone Al e x a n d e r 
Smith, sulaukęs 86 metų 
amžiaus.

Kuala Lumpur, Malaizi
ja. — Prezidentas Johnso
nas, atvykęs į šią šalį pa
viešėti ir patraukti jos val
džią labiau į save, kad ji 
griežčiau nusistatytų prieš 
Vietnamą, pabarė ir Kiniją. 
Johnsonas s a k ė , kad vė
liausieji Kinijos branduoli
nio ginklo ekspliodavimai— 
“blogi dalykai” ir kad Ame
rika gali tą kinų ginklą “su
valdyti.” Patarė Kinijai 
užsiimti tik ekonominiais ir 
kultūriniais darbais, o ne
bandyti atominių ginklų.

Seoul, Pietų Korė ja. Pre
zidentas Johnsonas jau pa
siekė Pietų Korėją. Iš čia 
tuojau grįš atgal į JAV ir 
pasakys keletą kalbų įvai
riuose miestuose už Demo
kratų partijos kandidatus j 
Kongresą bei valstijų gu
bernatorių vietas.

Hon;g Kong. — Iš Pekino 
pranešama, kad ten įvyko 
milžiniškas džiaugsmo mi
tingas po to, kai kinams pa
vyko sviediniu toli toli nu
sviesti branduolinę bombą 
ir tas sviedinys (missile) 
buvęs toks tikslus, kad 
bomba pataikiusi į čielių.”’

Bangkok, Tailandas. — 
Tailando valdžia labai šiltai 
priėmė prezidentą Johnso- 
ną ir jo žmoną; karalius 
Adultetas iškėlė didelį ba
lių prezidentui ir jo paly
do v a m s. Tailande, mat, 
yra tvirtos JAV militarinės 
bazės.

Kuala Lumpur, Malaizi
ja.— Prieš prezidento John- 
sono čia atvykimą malaizi- 
jiečiai — daug tūkstančių 
žmonių — suruošė milžiniš
ką demon s t r a c i j ą prieš 
Johnsoną ir jo karinę po
litiką. Vieną demonstran
tą policija užmušė; yra su
žeistų; daug suareštuotų.

Maskva.—-Tarybų Sąjun
gos premjeras A; Kosygi
nas vizzituos Prancūziją š. 
m. gruodžio mėnesį.

Washingtonas. — AFL- 
’ CIO Politinės apŠvietos ko- 

m i t e t o direktorius Alek
sandras E. Barkanas sako, 
kad unijų vadovybė susirū
pinusi dėl ateinančių rinki
mų. Priež a s t i s : rasinis 
klausimas. Kaip žinia, 
AFL-CIO Politinės apŠvie
tos komitetas prieš kiekvie
nus rinkimus nemažai dar
buojasi, kad kiek galima 
padėti liberališkai nusitei
kusiems kandidatams (daž
niausiai Demokratų parti
jos), kurie palankesni uni
joms, sočia 1 i n ė m s refor
moms, socialiniam saugu
mui, senatvės pensijoms ir 
panašiems dalykams. Komi
tetas išleidžia labai daug 

| agitacinės medžiagos tuo 
I klausimu, veda apšvietos 
darbą pačiose unijose ir pa
našiais būdais įtikina‘uni
jų narių daugumą, kuri ir 
šiaip persveriamai palinku
si Demokratų partijos pu
sėn.

Tie liberališkiau nusitei
kę kandidatai dažniausiai 
yra ir aiškesni rasizmo 
priešai. Negrų civilinių tei
sių šdlininkai. Bet šiuo

klausimu unijų vadovybei 
jau sunkiau įtikinti visus 
narius. Mat, baltųjų unijis- 
tų tarpe, ypatingai didmies
čiuose, dar yra nemažai ra
sizmo liekanų, ir pro-rasis- 
tiniai gaivalai veda smarkų 
darbą unijistų tarpe. Bar- 
kanas sako, kad yra uni
jistų, kurie paprastai būtų 
balsavę už tą ar kitą libe
ralini kandidatą, bet 
dangi jis civilinių teisių 
lininkas, 
akcinius

Kaip 
sistams 
skaldvti
nurodomi įvykiai Chicago- 
ie. Kai ten vyko negru ir 
bendrai civiliniu teisiu šali
ninkų demonstracijos, jose 
organizuotai dalyvavo 
UAW ir kelių kitu unijų 
skyriai. Bet kontr-demons- 
tracijose, kurioms vadova
vo rasistai ir net Naciu 
partijos šalininkai, galima 
buvo užtikti ir eilinių uni
jos narių.

ka-v sa-
re-jie balsuos už 

respublikonus, 
pavyzdį, kaip
kartais pasiseka 

darbininkų gretas.

ra-

Helsinkis. — Šuo m i j o s 
premjeras Paasio lankysis 
Tarybų Sąjungoje.

Tarpininkai atsakomingi 
už aukštą maisto kainą

Washingtonas. —Federa
linė prekybos komisija sa
ko, už maisto kainų greitą 
kilimą atsakingi tarpinin
kai ir “procesuotojai,” tai 
yra, kompanijos, kuriose 
maistas apdirbamas, o ne 
farmeriai.

Didžiulis
gaisras

Saigonas. — Tuo tarpu, 
kai prezidentas Johnsonas 
lankėsi Vietname, laivyno 
štabas pranešė, kad didžiu
lis gaisras ištiko Oriskany 
lėktuvnešyje, kuris stovėjo 
Tonkino įlankoje prie Viet
namo. Gaisras prasidėjo 
nuo sprogimo šviesų-raketų, 
sandėlyje, ir nesuvaldomai 
siautė nekurį laiką. Žuvo 
apie 43 amerikiečiai jūrei
viai, didelė dalis jų kari
ninkai, kurių kabinos buvo 
gaisro apimtoje lėktuvne
šio dalyje.

Pirmas pranešimas sakė, 
kad sudegė du helikopteriai 
ir nukentėjo keturi dideli 
bomberiai.

Stockholmas.—Švedai sa
ko, kad jie vėl turėjo nu
mesti povandenine įspėja
mą torpedą į svetimą sub- 
rn a r i n ą jų teritoriniuose 
vandenyse.

Maskva. — Kuomet čia 
viešėjo Amerikos Komu
nistų partijos vadovas Gus 
Hali, jį priėmė Brežnevas, 
Suslovas ir Ponomariovas.

l Kaip žinia, daugelyje vie
tovių mūsų šalyje moterys 
praveda spontanišką mais
to krautuvių boikotą. Kai 
kur, kaip tai San Francis- 
ke, susidarė moterų komite
tai, kurie ragina nepirkti 
tam tikrų maisto rūšių, ku
rių kainos labiausiai pakilo.

Kitur boikotuojamas ypa
tingai tos didelės parduotu
vės, kuriose kainos pir
miausiai keliamos.

New Yorke per pasku
tinius mėnesius dviejų pa
grindinių maisto dalykų, 
pieno ir duonos, kainos pa
kilo ant virš 7%.

Moterų pravedamas boi
kotas jau pradeda atnešti 
rezultatus. Eilėje vietovių 
didžiosios parduotuvės pra
deda susirūpinti ir kainas 
bent kiek numušė.

Federalinė prekybos ko
misija (Federal Trade Com
mission) sako, kad kainų 
kėlimui bus padarytas ga
las, bet nesako, kaip.

Gibraltaras blokaduotas
Gibraltaras. — Gibralta

ro uola, Britanijos kolonija, 
dabar visai atkirsta nuo 
sausžemio. Mat, Ispanija 
užrakino vartus, kurie ran
dasi sąsmaugoje tarp Gib
raltaro ir sausžemio, ir vi
sas judėjimas sulaikytas. 
Gibraltarą dabar galima 
pasiekti tik jūra.

Ispanija sako, kad Gib- 
rąltaras jos provincija ir 
norėtų britus iš ten išpra
šyti.
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Komunistę pažiūra į **
karo baigimą Vietname

GRIŽO Iš ILGOS KELIONĖS JAV Komunistų 'par- 
tijos pirmasis sekretorius Gus Hali. Per 77 keliavimo 
dienas jis aplankė 24 šalis.

JAV sekretoriui rūpėjo yisųpirmiausiai pasikalbėti 
su komunistinių partijų vadovais, jų tarpe su Tarybų 
Sąjungos vadovais, su Lenkijos, Vengrijos ir kitų so
cialistinių kraštų vadovais. Kur Gus Hali vyko, visur 
diskusijose ir pokalbiuose pirmu dalyku stovėjo: karas 
Vietname,—kaip jį baigti?

Grįžęs į Niujorką, Gus Hali, pasikalbėjime su spau
dos korespondentais, pasakė, kad pirmoji karui baigti 
Vietname išlyga—šiaurės Vietnamo bombardavimo su
laikymas. Sulaikyti bombardavimą ir jo nepradėti, rei
kia duoti dalykams atvėsti. Šiaurės Vietnamas—nepri
klausoma valstybė ir ji laikėsi nutarimų, atliktų Žene
voje 1954 metais, jis buvo neutralus.

Antras dalykas: sudaryti koalicinę valdžią Pietų 
Vietname. Jon turėtų įeiti Tautinis Išsilaisvinimo Fron
tas, katalikai ir darbo unijos.

Trečias dalykas: ištraukti iš Pietų Vietnamo visas 
kitašališkas karines jėgas.

Ketvirtas: leisti abiem Vietnamam—Pietų ir šiau
rės—laisvai tartis, diskusuoti, kaip prieiti prie vienybės, 
prie vienos valstybės sudarymo.

Nors Gus Hali sako, kad šitie pasiūlymai, šitie punk
tai yra jo asmeninė nuomonė, tačiau gali būti ir kitaip: 
jo asmeninė nuomonė galėjo susidaryti po visų svarbių 
su komunistinio judėjimo vadovais pokalbių ir diskusijų. 
Kitais žodžiais: kalbėdamas Niujorke, Gus Hali, gali
mas daiktas, išreiškė nuomonę dėl karo baigimo Vietna- 

‘ me ne tik savo, o ir kitų šalių komunistų.

DeL MANILOS KONFERENCIJOS ir jos nutari
mų, dabar aišku: tai buvo karo, o ne taikos, konferenci
ja. Taikos konferencija tik tada galėtų būti, jei joje da
lyvautų abi kariaujančios pusės. Maniloje gi dalyvavo 
tik JAV su savo talkininkėmis.

Manilos konferencija baigėsi. Baisusis karas Viet
name tebesitęsia. Apie karo baigimą niekas JAV val
džios rateliuose rimtai nešneka.

GARBINGASIS MOKY
TOJAS — KAZYS 
KLIMAVIČIUS

Šių metų spalio mėn. su
kako 80 metų nusipelniu
siam Lietuvos mokytojui 
Kaziui Klimavičiui. Jis gi
mė Krokininkų kaime ne
toli Alytaus. Nelengva J. 
Klimavičiui buvo pasiekti 
mokytojo laipsnį, o kai jį 
pasiekė, sunku buvo vers
tis: Pirmasis pasaulinis ka
ras, o vėliau — fašizmas 
Lietuvoje, reakcija. K. Kli
mavičius tačiau viską atlai
kė, ir “Tiesos” korespon
dentas V. Miklaševičius vi
sa tai vaizdžiai aprašo sa
vo laikraštyje.

'Įdomūs bruoželiai iš K. 
Klimavičiaus gyvenimo An
trojo pasaulinio karo metu. 
Anot V. Miklaševičiaus:

1940-ieji. Kaip ir tūkstan
čiams Lietuvos darbo žmonių, 
inteligentų, lemtingi jie buvo 
ir Kaziui Klimavičiui. Se
nam pedagogui patikima at
sakingiausia švietimo darbo 
sritis — vadovauti visos Aly
taus apskrities liaudies švieti
mui. Praėjo kupini didelių 
permainų, pergyvenimų, 
džiaugsmų, nesėkmių metai. 
Bet ateityje dar dideli išban
dymai. Jie prasidėjo tada, kai 
mieste pasirodė hitlerininkų 
tankai, kai įsiveržė smogikų 
daliniai ir sutraškėjo mirtį ne
šautieji šūviai Vidzgirio miš
ke. Mokytojas vėl lieka be 
darbo. Ką daro jis dabar? 
Neįtariant fašistinei sargybai, 
jis veda į saugią vietą tarybi
nius žmones, pasmerktus mir
ti. Gelbėdamas iš mirties na
gų įžymų Alytaus gydytoją, 
jis rūpinasi naktį slapta per- 
keldinti jį nedideliu plauste
liu per Nemuną ir paslėpti 
nuo fašistų akių. O mieste ai
di ir aidi šūviai. Alytuje dau
giau kaip 100 tūkstančių ne
kaltai nužudytų tarybinių 
žmonių.

Tada, kai Dzūkijos sostinė
je vėl suplevėsavo raudonoji 
vėliava, kai reikėjo ant griu
vėsių vėl kurti gyvenimą iš 
naujo, Klimavičius vėl sugrį
žo.

čiau, matyt, sensta tas, kurio 
širdis kupina meiles žmonėms. 
Ir K. Klimavičius sugebėjo 
išlaikyti jautrią širdį, budru
mą ir energiją, nors dabar 
jam lygiai aštuoniasdešimt.

Šia proga Tarybų Lietu
vos vyriausybė apdovanojo 
nusipelniusį mokytoją Kazį 
Klimavičių Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Garbės raštu.

Mes linkime gerb. jubilia
tui: geriausios sveikatos, il
go amžiaus!

JUOZAS LAUČKA — 
DIPLOMATAS

Čikagos klerikalų laikraš
tis “Draugas” (š. m. spąl. 
24 d. laidoje) paskelbė, kad 
“Juozas Laučka iš Voice of 
America lietuviško sky
riaus perkeliamas j Ameri
kos atstovybę Berlyne.” Va
dinasi, J. Laučka bus Va
karų Berlyne ir ten būda
mas, žinoma, visaip padės 
“vaduotojams”.

Ne tik vienas Laučka — 
daug lietuvių dipukų ir ne- 
dipukų žurnalistų, rašytojų 
ir diplomatų dirba Ameri
kos valdžios įstaigose-FBI, 
Central Inteligence ir 
se. Gerą biznį jie ten 
daro!..

kito-
sau

keista, kad autorių 
nepatraukė ir filme 
neakcentuotos revo- 
buržuazinio laikotar-

Vyskupo “eretiko” 
teisinas neįvyko

PROTESTANTŲ EPISKOPALŲ BAŽNYČIOS vys- 
kupų “parlamentas” buvo sušauktas į Wheeling, West 
Virginia, teisti “eretiką” vyskupą James A. Pike (tark: 
Paik).

Kame gi pasireiškė pas vyskupą Pike erezija?
Vyskupas Pike, skelbia kaltinimo aktas, gyvenda

mas Kalifornijoje, kur tai sakė ar rašė, kad tokio da
lyko kaip “Šventoji trejybė” (traicė) nėra ir dėl to pro
testantai episkopalai neprivalo jos garbinti. Nėra, sakė 
vyskupas, ir tokio dalyko, kaip “dvasia šventoji,” todėl 
tą sąvoką garbinti ir šlovinti nėra jokio reikalo. Vys
kupas sakė, jog ir Kristus, jei jis kada gyveno, nebuvo 
dievo sūnus, todėl jo garbinti nereikią. Vyskupas tikįs, 
taip jis sakosi, jog dievas esąs, dėl to jį reikią pašlo
vinti, ir tikintiesiems to užtenka.

Daug maž taip vyskupas Pike kur tai dėstęs savo 
teorijas, na, ir kai visa tai pasiekė kai kurių episko
palų bažnyčios vyskupų ir kunigų ausis, jie pradėjo kel
ti triukšmą, reikalauti eretikui teismo.

Dauguma suvažiavusių episkopalų pasmerkė Pike, 
bet atsisakė jį teisti už ‘‘ereziją.” Blaivesni vyskupai 
šitaip samprotavo: gerai, nuteisime eretiką, bet ką tuo
met darysime su juo? Viduramžiais nuteistus eretikus 
bažnyčia sudegindavo gyvus ant laužų, o dabar to nega
lėsime padaryti. Teismas tik pažemintų pačius teisėjus 
ir visą episkopalų bažnyčią, ją ant juoko pastatytų. Ta
čiau pate eretikas Pike sakė, būtinai turite ištirti visą 
biznį ir teisti mane pagal mūsų bažnyčios kanonus.

' PROTESTANTŲ EPISKOPALŲ bažnyčia atsirado 
1789 metais, kai suskilo anglikonų bažnyčia. Dabar epis
kopalai Amerikoje, tenka pripažinti, yra tvirti: turi 
daug turto, daug vyskupijų, daug parapijų, daug vienuo
lynų. Jai priklauso daug bagotų žmonių—kapitalistų.

Ar šita bažnyčia praeityje yra turėjusi eretikų?
Taip, turėjo, ir vienas buvo gan stambus, ir lietu

viams gerai žinomas: William Montgomery Brown.
Vyskupas Brown buvo vyskupas Arkansas valsti

joje. Bdamas vyskupu, jis studijavo Karlą Marksą ir 
surado, kad žmonių išganymas glūdi ne episkopalų baž
nyčios dogmose, o marksizme—tik per jį darbo žmonės 

į tegali apsišviesti, pakilti ir išsilaisvinti iš kapitalizmo 
j vergijos.

Vyskupas Brown net ir šūkį išleido: Pašalinkite 
dievą iš dangaus, o kapitalistus iš žemės! Brown parašė

—• Draugas švietimo sky
riaus vedėjau, — pasakė jam 
partijos apskrities komiteto 
sekretorius Vincas Sakalaus
kas, — vėl pradėsime iš nau
jo!

Jėgų , dar užtenka, ir senas 
mokytojas rūpinasi ne tik vi
durinio mokymo reikalais, bet 
ir vadovauja Alytaus mokyto
jų seminarijai. Dešimtis gerų 
pedagogų paruošė senasis mo
kytojas.

. . .Nuo to laiko, kai Kazys 
Klimavičius išėjo į pensiją, 
prabėgo jau dešimt metų. O 
seno mokytojo darbo diena 
kiekvieną rytą vėl prasideda. 
Jis sėda prie rankraščių, ruo
šia naujas knygas. Prieš kurį 
laiką parašė ir išleido knyge
lę “Skaičiuokime greitai”, 

! tvarko “Seno mokytojo atsi
minimus”, rašo naujus mate
matikos vadovėlius.

Einame kartu su juo per 
miesto sodą. Pro šalį prabėga 
knygomis nešini moksleiviai.

— Gera jiems, —• palydi 
šviesiu žvilgsniu mokytojas.— 
Dabar Dzūkijos sostinė tam
pa tiesiog mokslo židiniu. 
Nięko dabar nestebina, kad 
čia per kelerius metus išaugo 
puikūs mechanikos techniku
mo rūmai, kad veikia Kauno 
Politechnikos instituto filia
las.

Senasis mokytojas žilutėlis, 
truputį palinkęs. Bet akių 
žvilgsnis giedras, šviesus... Lė-

RAŠYTOJAI 
PROTESTUOJA

“Literatūra ir Menas” sa
vaitraštyje (š. m. spalio 15 
d. laidoje) telpa įdomus at
viras laiškas, kurį pasirašo 
įžymūs Lietuvos rašytojai 
—J. Baltušis, J. Butėnas, A. 
Gudaitis-Guzevičius, T- Til
vytis ir A. Venclova. Laiš
kas—protestas prieš vieną 
neseniai pagamintą filmą. 
Laiškas skamba:

Gerbiamoji Redakcija,
Prašome Jūsų laikraštyje 

paskelbti šį mūsų atvirą laiš
ką.

Naujas Lietuvos kino studi
jos filmas “Naktys be nakvy
nės” skirtas žuvusio poeto Vy
tauto Montvilos atminimui. 
Rodos, tai reikalautų iš filmo 
autorių ypatingo atsakingu
mo. Deja, atsakomybės jaus
mo jie neparodė. Filme pilna 
išgalvotų, melodramiškų isto
rijų, neturinčių nieko bendro 
su realiu Vytautu Montvilų ir 
realia jo laikų idėjine bei li
teratūrine atmosfera.

Tiesa, Montvila filme pava
dintas Mantvydu. Filmo auto
riai tarsi nori pateikti apiben
drintą paveikslą. Tačiau čia 
stinga elementaraus nuosek
lumo. žiūrovas nuolat verčia
mas matyti Mantvydo paveik
sle būtent Vytautą Montvilą 
ir ne ką. kitą. Mantvydas iš
leidžia rinkinį “Naktys be 
nakvynės”, verčia M. Gorkio 
“Motiną”, parašo ir dekla
muoja eilėraštį “Leninui” 
(“Ateina genijai ir vėl išnyk
sta”...). Visa tai — plačiai.ži
nomi Montvilos biografijos 
faktai. Taigi žiūrovas dezo
rientuojamas: jis ieško Mont
vilos biografijos ir kitose fil
mo scenose. O čia jau pra
sideda dalykai, kuriuos, deja, 
tegalima pavadinti nesąmonė
mis ir prasimanymais.

Mantvydo santykiai su “sno
bais ir estetais” ir jo eilėraš
čių išspausdinimas' klerikali
niame “XX amžiuje” ne tik 
neturi nieko bendro su Mont
vilos biografija, bet ir iš viso

atsiduoda falšu ir menku vai
zduojamos epochos pažinimu. 
Bendradarbiauti klerikalų 
“XX amžiuje” sau neleido N® 
VIENAS iš'ano meto pažan
giųjų rašytojų. Kam teko lai
mė pažinti Vytautą Montvilą, 
reto principingumo žmogų, 
tas pastebės, kad šios filmo 
scenos atrodo neįtikinamai ir 
net įžeidžiamai.

Gana 
dėmesio 
visiškai 
liucinės
pio Montvilos eilės, jo bendra
darbiavimas pažangiojoje 
spaudoje' (kurios, pagal fil
mo logiką, Lietuvoje visai ne
buvo), tokie esmingiausi jo 
biografijos momentai, kaip 
aktyvus dalyvavimas streikuo
se. Poeto santykiai su darbi
ninkais pavaizduoti tiesiog 
karikatūriškai (darbininkai 
tyčiojasi iš “rašeivos” ir t.t.).

Nevykusios Mantvydo šei
myninio gyvenimo scenos, kur 
.filmo autoriai rado reikalo 
“prikurti” pasaulėžiūrų kon
fliktą. Montvydas susipažįsta 
su būsima žmona bažnyčioje 
žmona pasirodo .esanti mal
dinga ir t.t. Visa ši melodra- 
miškapinija taip pat absoliu
čiai neatitinka tikrų poeto bio
grafijos faktų.

Keistai vaizduojami Mant
vydo santykiai su motina, jo 
elgesys kavinėje ir kt. Nena
tūrali ir gyvenime tiesiog neį
manoma scena, kada gestapo 
viršininkas, panašus į didelį 
humanistą ar idiotą, vežioja 
Mantvydą po Kauną ir gabe
na jo žmonai gėles.

Filmas, žinoma, turi ir tei
giamybių — įsimenančių kad
rų, gerų aktorinių darbų (p
žymėtinas ir svarbiausio vaid
mens atlikėjas Retronaitis, ku
riam dažnai tenka nugalėti 
nevykusią scenarijaus medžia
gą). Tačiau mes esame pri
versti griežtai pasisakyti prieš 
mums brangaus Vytauto 
Montvilos paveikslo iškraipy
mą ir suvulgarinimą. Nesame 
nusistatę prieš meninę išmo
nę, bet ji turi derintis su vei
kėjų charakteriais ir su isto
rine tiesa.

“Laisvės” Redakcijai
Neseniai gavau laišką iš 

vieno amerikiečio turisto, 
kuris, kuris po ilgo laiko 
vėl išvydo Vilnių. “Ir vėl 
aš su savo laišku skrendu, 
— rašo 'Jis, — pas jus, į 
Vilnių, kurį dabar nebetu
riu kurti savo vaizduotėje, 
bet turiu realų vaizdą. Nuo 
mūsų paskutinio pasimaty
mo gal nebuvo nė vienos 
dienos, kad aš negalvočiau 
apie Vilniaus įspūdžius ir 
pergyvenimus. Pirmosiomis 
dienomis tiesiog negalėjau 
nieko kito galvoti tik apie 
Tėvynėje patirtus įspū
džius. Rodos, ar tai buvo 
sapnas ar tikrovė. Perdaug 
trumpas laikas, kad būčiau 
galėjęs normaliai viską 
pergyventi. Labai gailiuos 
per trumpam laikui paėmęs 
vizą.”

Panašių laiškų, tur būt, 
daugelis Lietuvoje gauna 
iš apsilankiusių čia ameri
kiečių giminių ir pažįsta
mų. Šilti atsakymo žodžiai 
lekia atgal į įvairius Ame
rikos miestus, pasakodami 
apie gyvenimą Lietuvoje, 
apie mūsų žmones ir sąly
gas jiems augti, mokytis ir 
dirbti.

Bet ne tik apsilankymai 
ir laiškai jungia Amerikos 
lietuvius su jų tėvynainiais 
šičia. Į daugelio namus re
guliariai savaitiniais pake- 
tėliais_ateina “Laisvės” ir

aikraščiai
yklose yra 
laikraščių

“Vilnies

knygą “Communism and Christianism” (“Komunizmas 
ir Krikščionybė”), kurią į lietuvių kalbą išvertė V. Tau
ras-Vidikas, o išleido Lietuvių Literatūros Draugija 
prieš apie 40 metų.

Tuomet, rodosi 1925 metais, vyskupą Brown epi- 
skopalų bažnyčios “tėvai” teisė kaip eretiką ir pasmer
kė. Bet Brown buvo jau senoko amžiaus, netrukite 
po to mirė. Jo vardas, tačiau, ilgai nemirs. Tai buvo 
malonus žilaplaukis senelis; maloni ir pažangi buvo ir 
jo žmonelė.

Subartoniy kaimelyje
Stovi jis Dainavos šalyje, 

apsuptas V arenos girių, 
tarp klonių ir kalnelių. O 
šalimais tarsi mėlynos že
mės akys žvelgia padavi
mais ir legendomis apipin
ti Gilšės. Akležerio, Tokeli- 
nio ežerai. Šiame gražiame 
gamtos kampelyje gimė ir 
augo lietuvių literatūros 
klasikas Vincas Krėvė-Mic
kevičius. Subartonyse —- ir 
jo gimtoji troba.

Mėgsta užjūrio ponai 
triūbyti. Girdi, Lietuvoje 
Krėvės vardas išbrauktas.

Apsilankykime rašy tojo 
gimtinėje. Gyvas čia jo at
minimas. Valstybės rūpes
čiu rašytojo sodyba restau
ruota, pirkia apsaugota nuo 
negailestingos laiko rankos. 
Kieme — senas skroblo ka
mienas. Dailės instituto 
studentai atgaivino tvirtą 
medį. Jame išskaptuotas V. 
Krėvės bareljefas. Iškirsti 
rašytojo žodžiai: “Daugel 
mūsų Tėvynėje yra puikių 
vietų, bet tarp jų gražiau
sia—Dainavos šalis.”

O sutinka atvykusius sve
čius rašytojo, seserėčia Ve- 
r o n i k a Kisielienė, jo vai
kystės draugai. Troboje— 
įruoštas muzi ėjus. Seni 
daiktai, knygos, fotografi
jos pasakoja apie raytojo 
kūrybos ir gyvenimo kelią.

Ilgai čia darbavosi Aly
taus kraštotyros muziejaus 
direktorius H. Lizdenis su 
kraštotyrininkais, kol sody
ba tapo muziejumi.

G. Luodis

uros namų 
renkami šių 
komplektai. Iš jų daugelis 
skaitytojų susipažįsta su 
Amerikos lietuvių gyveni
mu, su jų bėdomis ir rūpes
čiais.

Neseniai teko klausytis 
įžymiojo pažangaus veikėjo 
Amerikoje, Antano Bim
bos, pasakojimo, kokiomis 
sunkiomis sąlygomis lei
džiami tie laikraščiai. Žmo
nės, varą aštuntą dešimtį 
amžiaus, būdami seniai nu
sipelnę teisę išeiti senatvės 
poilsio, dirba po 8-10 va
landų įtemptą laikraštinin
ko darbą, už tai susilaukda
mi tik persekiojimų ir gra
sinimų. Ir tų darbuotojų 
eilės vis retėja, o ten gimu
sieji jų vaikai žymia dalimi 
laiko save amerikiečiais ir 
nebesidomi lietuviška veik
la .— vyksta neišvengiamas 
nutautėjimo procesas. 
Spaudos siuntos iš Lietuvos 
nuolat primena ten gyve
nantiems mūsų giminėms 
apie gyvenimą jų tėvynėje 
ir yra ryšys, juos pastoviai 
jungias su kraštu, iš kurio 
jie išvyko, genami įvairiau
sių negandų. Siunčiamos 
knygos primena jiems Lie
tuvą ir Vilnių, kur jie lan
kėsi.

O Vilnius nuostabiai gra
žus šį rudenį. Jis net gra
žesnis dabar, negu pavasa
rį ir vasarą. Šilti orai ap
lankė jį spalio pradžioje,— 
buvo net ligi 2 7 ° Celsi
jaus, kaip karšči a u s i a i s 
birželio ir liepos mėnesiais. 
Ir kokiomis margiausiomis 
spalvomis mirga miesto 
augmenija! Dažnas gatvės 
posūkis atveria tikrą puotą 
grožėtis ir džiaugtis akiai. 
Rasų apylinkės, Antakal
nis, už Žvėryno Karolinkų 
šlaitai, žavioji Čiurlionio 
gatvė, Markučių apylinkės 
— kerintys grožio reginiai. 
O tarp margų medžių įsi
terpę balti naujų pastatų 
korpusai dar labiau pagyvi
na užburiantį vaizdą. Be 
reikalo turistinis sezonas 
taip anksti užsibaigia. Ato
stogaujančiai nuo sunkaus

darbo akiai, šie reginiai bū
tų tikras atsigaivinimas, 
paliktų neišdildomo grožio 
prisiminimus.

Esu dėkingas savo “me
cenatui” už “Laisvės” pre
numeratą. Reguliariai kas 
savaitė gaunu dailius dvie
jų numerių paketėlius. Tik 
kiti čia gaunantieji “Lais
vę”, gal būt, už mane dau
giau pasiunčia lietuviškų 
leidinių, atsilygindami už 
tą mielą bičiulių amerikie
čių mostą.

Ta proga noriu paprašyti 
pakeisti mano adresą. Mat, 
mano namas buvo iš pa
grindų perplanuotas ir nau
jai atremontuotas. Kai mes 
išsikėlėme laikinai gyventi 
kitur, darbininkai viską iš
ardė, paliko tik sienas, iš 
chaotiško kambarių labi
rinto išmūrijo ir išdailino 
butus su centriniu šildymu, 
dujomis, vonių kambarė
liais ir visu kuo kita. Da
bar, grįžus atgal gyventi, 
mano buto numeris pasikei
tė.

Amerikietis, kurio laišką 
citavau pradžioje, stebėjosi, 
kad visa tai valstybė pada
ro, neimdama iš nuominin
ko nė vienos kapeikos. Jis 
rašo: “Paskutiniu laiku esu 
labai užsiėmęs, bedažyda
mas namą. Matote, jūs tuo 
atžvilgiu esate laimingesni, 
nes jums tuo rūpintis ne
reikia. Prasidedant ilgiems 
r ramsT^ tiki
galėsiu paskaityti parsivež
tas knygas. Reikėtų paimti 
vakarines pamokas pagilin
ti specialybę, bet vargu ar 
viskam užteks laiko.”

Senokai jau jums pasiun
čiau paskutinį mėgėjiškos 
savo poezijos pluoštelį. Su
šlubavus‘sveikatai, tur būt, 
nebegalėsiu siuntinėti. Bet 
jūs turite iš anksčiau nu
siųstų, kuriuos, progai pa
sitaikius, be abejo, išspaus
dinsite.

Linkiu visiems laisvie- 
čiams sveikatos ir ištver
mės sunkiame laikraščio 
leidimo darbe.

J. Subatavičius
Vilnius,
1966.X.10

Šiandien, spalio 24 d., ga
vau laišką iš Lietuvos, ra
šytą Kosto Kriščiukaičio, 
spalio 19 d. Jis prisiuntė 
man iš laikraščio iškarpą 
ir kelias nuotraukas iš 
Antano Bimbos lankymosi 
Kapsuke. Prie progos 
prisiunčiu jums nuotrau
kas, laikraščio iškarpą ir 
keletą Kosto žodžių iš jo 
laiško.

Kostas Kriščiukaitis savo 
laiške rašo*

“Praeitą savaitę į Kap
suką buvo atvažiavęs Anta
nas Bimba. Teko su juo su
sitikti ir truputį pakalbėti. 
Labai įdomus žmogus. Iš
sikalbėjus apie Amerikos 
lietuvius, jis prisiminė Ma
rijoną Stašienę. Gyrė, kad 
pažangi moteris. Kalbėjome 
ir apie jus. Sakė, kad Pro
vidence mieste lietuvių or
ganizacijos jau mažai turi 
narių. Aš jį nufotografa
vau ir į viešbutį Vilniuje 
jam pasiunčiau prisimini
mui. Prašė mane parašyti į 
“Laisvę.” Aš jam pažadė
jau iškirpti iš mūsų rajo
no laikraščio “Naujasis Ke
lias” iškarpą ir pasiųsti 
jums, o jūs pasiųsite “Lais
vei.”

Prašymą išpildau...
B. Simonavičius 

Providence, R. I.
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A. šilėnas

Amerikos negrai Vietname

Kitaip sakant,

Kovos lauke krintančių 
amerikiečių tarpe negrai 
sudaro virš 23 nuošimčius 
(New York Times kores
pondentas Vietname Neil 
Sheehan), šalies gyventojų 
tarpe negrai sudaro apie 11 
nuošimčių.
jie padeda dvigubai dau- 

> giau aukų proporcionaliai 
ant purvinojo Vietnamo 
karo aukuro!

Tai tragedija, jeigu mes 
įsisąmoniname į faktoriaus 
pilną reikšmę.

Pagalvokime: negrai, la
biausiai prispaustoji, la
biausiai persekiojamoji ir 
neturtingiausia Amer. gy
ventojų grupė, aplinkybių 
priversti padėti daugiau gy
vasčių kovoje prieš Vietna
mo liaudį, negu kiti Ameri
kos gyventojai. Taip, šia
me kare, kuris, apart kitko, 
turi aiškų rasistini priesko
ni, pačios Amerikos rasi
niai prispaustieji lieja dau
giausia kraujo.

Kokios priežastys?
Mes neturime tikslių da

vinių. kokį nuošimti negrai 
sudaro Amerikos karinėse 
pajėgose Vietname. Kari
nės na jėgos dabar “nedi- 
skriminuoia” ir neveda to
kios statistikos. Esą, armi
ja “snalviniai akla”, nežino, 
k ink jos kariu balti, kiek 
inndi... Bet neimkime to 
aiškinimo rimtai. Armija 
puikiai žino, kad negrai jo
je sudaro bent dvigubai di
desni nuošimtį, negu bend
rai gvventoju tarne. Ir ji 
tainaj žino, kad Vietname 
kariu tarne negrai sudaro 

.bent ketvirtadali.
Svarbiausia priežastis yra 

negrų sunki ekonominė pa
dėtis. vyrautas nedarbas, 
sunkumai siekti mokslo.

Paimkime du amerikie
čius jaunuolius, Džaną ir 
Džo. Džanas yra baltas, gy
venąs Queens apskrityje 
New Yorke, Forest Hills 
apylinkėje. Jam 18 metų, 
jis ka tik baigė vidurinę 
mokyklą, baigė su patenki
namais požymiais, nors ne
pergeriausiais. Nors Dža
nas tikriausiai nelabai lin
kęs į mokslą, jo tėvas, neblo
gai uždirbantis apdraudos 
agentas, pasiryžęs siųsti jį 
universitetan. Dar pusme
tis nrieš vidurinės mokyk
los baigimą Džano tėvai jau 
pradėjo siusti anlikacijas į 
tuzinus universitetų. Pa
tekti dabar nelengva iei 
pažymiai tik vidutiniški, 
bet universitetu /daug, dau
guma ju nrivatiški. ir už 
pinigus kain nors isigauna- 
ma. Joks New Yorko vals
tijos universitetas, tiesa, 
nenriėme Džano. bet iis bu
vo priimtas i nedideli Penn- 
silvaniins koledžą. Kad jo 
nn^vmini nėr nirmns metus 
nebūtu labai blogi, tėvas 
visai vasarai pasamdė nri- 
vnfrmi mokvtoia. Dabar 
D^anac? gvvena bendrahii-

d ž n pprnnsilvnniioie.— jis 
oi n in n r tnin Įsigavo i aka- 
rlominin immimo eiles. ir 
Varinėt? lė<vns in iau nelie
čia — shidenfai paliekami

Pet. turėdami 
Owmvk. D^qnas 
siwfare:

r

ln nažvmmi labai -nusmukę. 
Vietnamą 

ir tėvas 
jei tik io pažv- 

tmiai nradės smukti, tėvas
jam vėl samdvs privatini 
Tnokvtoia. kad jam padėtų, 
rengti pamokas...

Džo iron turi 18 metu am
žiaus. Jis negras, gvvena 
Bedford-Stuyvesant anvlin- 

H keje Brooklyne, dideliame

negrų gete. Jis irgi baigė 
vidurinę mokyklą su viduti
niškais pažymiais, nors stu
dijuoti lūšnyne nelengva 
buvo. Tėvas dirba virėjo 
padėjėju dideliame restora
ne, o motina valytoja ligo
ninėje.

Mokslo metams baigian
tis, šeimynoje kalbėta apie 
universitetą. Apie pateki
mą į privatinį universitetą 
kalbos nebuvo, nes ten rei
kia mokėti net apie du tūk
stančiu į metus. Neturtin
gas jaunuolis ten gali pa
tekti su stipendija, bet tam 
jis turėtų turėti tik pui
kiausius pažymius, ko Džo 
neturi. I New Yorko mies
to koledžą galima patekti; 
ir be pinigų, bet pažymiai 
tam turi būti irgi labai ge
ri. Taigi, kalbos anie uni
versitetą nutylo ir Džo pra
dėjo ieškoti darbo. Ieško
jo, bet faktinai ir neieško
jo, nes gerai žinojo, kad po 
nekurio laiko bus pašauk
tas tarnybon.

Džo dabar armijoje, bazė
je prie Saigono. Jo leite- , 
nantas kilęs iš Virginijos 
ir nesidrovi rodvti savo ra
sizmą. nors atsargiai ir 
subtvliai. Kuonoie negrai 
sudaro anie trečdalį... Jam 
dar neteko dalyvauti mū
šiuose. bet tas ateis... 18 i Borkiai. 
vnotii. n poras jaunuolis kada ’ ™ 1 
fni girdėio viename mitin
ge savo apylinkėje, kad 
Vietnamo liaudiečiai ir ne
grai! turi tuos pačius inte
resus, bet dabar, unifor
muotas ir kareivinėje sėdis,

anie tai sunku- galvoti. nokavio metais
To vienintelė viltis — išlik
ai gvvam bent metams, po var(jii0?
ko grįš namo.

Toks Džanas-Džo kon-1 
trasias kartojasi dešimčius* 
tūkstančių kartų po visą 
sali.

Bet tai dar ne viskas. Ne 
tik tokie jauni negrai pa
tenka į karines jėgas, nes 
n p gali patekti į universite
tus. Patenka ir labiau pa
gyvenę jauni vyrai, nes ne
darbas negru tarpe bent 
trejopai labiau išsiplėtęs 
negu baltuosiuose. Nusibos
ta stovinėti Harlemo gat
vių kampuose, nusibosta 
gristi kas vakara ir su pa
siteisinimu aiškinti, kodėl 
neteko gauti darbo — kar
tais iš tos mizerijos tarny
ba armijoje pradeda rody
tis netokia jau bloga. Sto
jama i karines pajėgas su 
viltimi, kad gal kai apmo- 
kinimas bus baigtas, karas 
Vietname irgi jau prieis 
nrie galo; su viltimi, kad 
i eigų teks vykti į Vietna
mą. tai gal kokion norsvie- 
telėn ne prie fronto...

Taip didesnis skaičius ne
grų jaunų vyrų dabar stoja 
savanoriais armijon, negu 
baltųjų.

O kaip su įsitikinimais, su 
sąmoningumu, kaip su soli
darumu vietnamiečiams, 
kuri Amerikos negrai turė
tu jausti? Atsakymas yra, 
kad tas supratimas reiškia
si studentuose, nacionalis
tuose, vienur kitur jaunuo
le darbininkuose, bet dar 
nnn^.b’etė pakankamai pla
čiu in masių.

Štai kodėl, kai tik žiūri i 
televizijos ekrana ir matai 
amerikiečius karius žen
giančius tolimojo Vietnamo 
mzžiu lankais arba džiung
lių keliais, skausmas tau 
suima širdį, skausmas, kad 
štai jauni Amerikos darbo 
žmonės prieš tave stovi im
perialistinių agresorių po
zoje. Skausmas, jeigu jie

Svarbus laiškas iš Vilniaus Irano klajokliai
Lietuvos TSR KP Isto

rijos instituto direktorius 
R. Šarmaitis gerai atsako 
pranciškonų “Darbininko” 
rašeivai, pasivadinusiam K. 
Telga. Tasai slapukas po 
savo kreivu rašiniu nedrį
so net savo vardo padėti. 
Jam “Mažoji lietuviškoji 
tarybinė enciklopedija” tai 
tik “kruvini lapai,” nieko 
teigiamo jis ten neranda, 
nes ten negarbinami kuni
gai ir bažnyčios, kaip Ka
počiaus leidžiamoje enciklo
pedijoje. R. Šarmaitis sa
ko:

“Ką galima pasakyti apie 
pranciškonų organo rašinį? 
K. Telga surankiojo iš enci
klopedijos duomenis apie 
komunistus, žuvusius Stali
no asmenybės kulto metais. 
Berankioda m a s duomenis, 
jis, žinoma, persistengė: 
suregistravo ir tokius žmo
nes, kurie visai nebuvo nu
žudyti, o mirė savo mirti
mi nuo įvairiu ligų (kaip 
antai Juozas Dumša, Alek
sandra Drabavičiūtė).

Enciklopedijoje yra iš- 
.spausdintos biografijos ir 
daugelio kitu komunistu, 
žuvusiu įvairiu laiku. Tai 
Kazvs G i e d r y s , Juozas 
Greifenbergeris — juos su
šaudė Lietuvos fašistai. Tai 
Stanislovas ir Vytautas 

. Pranas Bnbulas. 
i M' v k o 1 a s Bnblis. Juozas 
IDiržinskas. Izidorius Gar
benis. Adomas ir Vacvs 
Godliauskai. Jonas Grėb- 
liauskas, Gustavas Gregeris 
ir dešimtvs kitu, kurie bu
vo nužudyti vokiečiu oku-

Kodėl gi K. Teka iu neiš- 
_____ ’ Šiū žuvusiu ko
votojų už darbo žmonių rei
kalus pavardes K. Telga 
aneina kaip tas katinas nu
sikaltėlis: nrihia u r o j o ir 
dėl to iš tolo lenkia nešva
ria vietą. Nenori, mat, pri
siminti, kad dėl siu komu
nistu mirties kalti daugiau
sia buržuaziniai nacionalis- 

Braška iš pamatų
Žmogus savo naujais iš

radimais stebina pats save. 
Dar tik neseniai garbino 
perkūną dievaitį, jam dėjo 
auką ant aukuro, žegnojo
si sužaibavus, o šiandien 
jis skrenda žaibo greitumu 
į tas dausas, ir iš kur jis va
kar matė žaibą, ir, rodosi, 
jis nori susitikti su savo 
dievais. Atlieka kelionę apie 
mėnulį, sugrįžta atgal į že
mę, kaip nieko ir nebuvę. 
Pusę dangaus apkeliauja, 
tarsi žmogui dangus ir pri- j gyvūnu, tai kad jis saumy- 

lys. Jis visame sau skiria 
didesnę dali gerovių, kėsi
nasi imti didesnį kąsnį, ne
gu palikti savo kaimynui.

1 Paukštis suka lizdą pe
rėti tik tokio didumo, koks 
būtinai reikalingas, kad jis 
galėtu sėdėti ant perinamų 
kiaušinių, ir laikui atėius, 
kada iš s i p e r ė s mažučiai, 
kad jie turėtų gana, vietos 
ir neiškristų. Yra paukš
čių, kurie karingi ir kovo
ja, neleisdami kitiems 
paukščiams pasirodvti arti 
pastarųjų lizdo vietovės, 
bet tai ne pavydo reikalas, 
o tik apsaugos, nes jie bi
jo, kad kas blogo neįvyktų.

Na, o žmogus—žemės val
dovas, apsiginklavęs ne tik 
įrankiais vienas prieš vie
ną, bet dar ir teisėmis,’ kad 
apsisaugotų vienas n u o į k a r t u , o gal dalimis, bet 
kito. Silpnesnis fiziniai, sutrupės, 
protiniai, arba su mažesniu!

klauso...
Kai kur istorija pasikar

toja, kai kur ji eina savo 
keliu. Įvykiai keičiasi, sku
ba. Rodosi, viskas jau per 
galvą veržiasi, rodosi, jau 
šį kartą nepavyks, jau pra
žūtis ... Bet žiūrėk ir vėl 
viskas išsitaisė. Ir taip nė
ra galo. Jei kam nors yra 
galas, tai šiam pakrikimui, 
kuris dabar tęsiasi.

Žmogus privalo save su
rasti ne tik kaip aplinky
bių auka esąs, bet tikras 
žmogus. Kol jis bus ap
linkybių auka , tol jis bus 
nelaimingas.

Nuo tu laikų kada žmo
gus pradėjo kultūrintis ir 

balti, bet dvigubas skaus
mas, kai jie inegrai... Lyg 
norėtume jiems sušukti: 
nejaugi nesuprantate, ką 
darote?

tai, ištikimai talkininkavę 
hitlerininkams.

Komunistų partija at
skleidė asm e n y b ė s kulto 
metais padarytus nusikal
timus, pasmerkė tai įvyk
džiusius pareigūnus ir nu
baudė kaltininkus. Žuvu
siųjų kovotojų vardai įam
žinti enciklopedijoje.

Tepabando tokią teisybę 
pasakyti ponai pranciško
nai. Jie nedrįsta to pada
ryti. Jų bendražygių tarpe 
yra nemaža Lietuvos komu
nistų žudikų, bet buržua
ziniai nacion a 1 i s t a i juos 
uoliai slepia, visaip gina ir 
teisina, patriotais ir lais- 
vintojais vadina. Štai kodėl 
jiems prireikė katino takti
kos beskaitant Mažąją lie
tuviškaja tarybinę enciklo- < ’ .J. ‘ | milzimskospediją.

Įdomus “Darbi n i n ko” 
straipsnis ir kitu požiūriu. 
Kadaise, prieš 61 metus, 
Seinų vyskupijos valdyto
jas pralotas J. Antanavi
čius, smerkdamas kovoto
jus už darbo žmonių reika
lus, 1905 m. revoliucijos da
lyvius, savo aplinkraštyje 
siundė Lietuvos tikinčiuo
sius: “Neklausykite jų, ne
duokite jiems išeiti iš jū
sų nenubaustiems... išduo- 
kite juos Į vyriausybės ran
kas.” Tokie buvo praloto 
ir kitų Lietuvos reakcionie
rių santykiai su Rusijos ca
ro valdžia.

Šia n d i e n “Darbininko” 
skiltyse K. Telga daro tą 
patį skųsdamas pažangiuo
sius lietuvių išeivius R. Mi- 
zarą, A. Petriką. Visų šių 
siundymu tikslas labai aiš
kus: padėti reakcionieriams 
susidoroti su darbo žmonių 
reikalų gynėjais.

Toks antanavičių ir telgr 
elgesys, žinoma, visai su
prantamas: iie gina reakci
nės buržuazijos, išnaudoto
jų klasės reikalus ir pagal 
išgales stengiasi įnešti sa
vo indėlį į kampaniją, nu
kreiptą prieš pažangos jė-

Iš po mano balanos
pažinti civilizaciją, jis ant turtu, jau ir teisių mažiau 
savęs užsidėjo vieną didelę teturi. Neturtingas visada 
pareigą, būtent: nestovėti lieka auka turtingo, 
vietoje, nepasitenkinti tuo, 
ką jis jau pasiekė, ką jau 
turi, o vis eiti prie naujų, 
didesnių laimėjimų, pasieki
mų. Kada žmogus nustoja 
to jausmo, arba kuris dėl 
žemo savo lygio tokio jaus
mo visiškai nėra akstina- 
mas, tas labai mažą nuošim
tį turi tikro žmogaus.

Viename apsigimime 
žmogus skiriasi nuo kitų

Ateinant pavasariui, kovo- 
balandžio mėnesiais, Irano 
pietuose, Farse, prasideda 
įkarščiai. Karštas sausas 
vėjas pučia nuo Arabijos 
pusiasalio. Nė vieno lietaus 
lašo neiškrenta beveik iki 
pat lapkričio mėnesio. Ne
gailestingai kepinanti saulė 
išdegina žolę lygumose ir 
kalnų šlaituose. Ryški ža
luma virsta rudai-geltona 
bevaise pusdykume...

Tuo metu prasideda kaš- 
kajų genčių persikėlimas iš 
giarmsiro’ (karšto klimato) 
srities į sardsiro (šalto kli
mato) sritį. Klajokliai iške
liauja iš žiemos stovykla
viečių į vasaros, esančias j 
pietvakarius nuo Isffahano.

Kiekvieną dieną, ankstų 
ryta, ištisa mase keliauja 

; avių ir ožkų 
bandos, keldamos dulkių de
besis. Paskui bandą seka 
;aunikliai — ėriukai ir ožiu
kai.

gas, nesiskaitydami su prie
monėmis.

Kodėl gi tokie antidar- 
Hninkiški siundymai plinta 
;š laikraščio, kurio navadi- 
nimas “Darbininkas”? Į tai 
kadaise savo knygoje atsa
kė dar Vincas Kapsukas: 
veidmainių darbai. Buržu
azijos, išnaudotoju klasės 
mikalu gynėjai dangstosi 
darbininkų vardu, nes tain 
patogiau temdyti iu klasinį 
susipr a t i m ą. Tokia 
pranciškonų moralė.”
Vilnius, 1966.X.12

jau

Demokratinės teisės, ku
rios taip populiarinamos, 
tikrai nėra demokratinės to 
žodžio prasme. Jos tarnau
ja doleriui, turtui. Kapita7 
listinėje demokratijoje tik 
turtingas gali siektis dides
nio turto, tik turčiaus sū
nus gali siektis aukštesnio 
mokslo; tik turčiaus sūnus, 
kuris gimė su sidabriniu 
šaukštu burnoje, gali likti 
banko prezidentu, gamyklos 
savininku, dideliu valdinin
ku, generolu-karvedžiu. Jei 
jis kuo nors prasižengs 
prieš teises, jis turės iš ko 
samdytis gerą gynėją teis
me, jis bus ten suprastas... 
galiau išteisintas. Kuomet 
neturtėlis už toki pat pra
sižengimą supus kalėjime.

Argi šlaviko sūnus, ar 
dukra susilygins bent kame 
su sūnum ar dukra banki
ninko? Ne! Tai kame gi 
demokratinės teisės? Ot, ir 
aišku, kodėl kapitalistinės 
demokratijos teises taip 
prisimygę gina turčiai. Bet 
kaip jos nėra prasmingos 
teisingos ir geros, taip jos 
ir nėra vertos; jos braška 
iš pamatų, reikalauia labai 
didelės jėgos ant toliau jas 
išlaikyti, apginti. Jos gal 

Dzūkelis

moterų rankų kūdikiai, o 
vyresni vaikai sėdi už jų 
nugarų. Bet net ir žygio 
metu moterys įsigudrina 
verpti ir megzti.

Aplink karavaną, gink
luoti šautuvais, šuoliuoja 
piemenys, bėgioja aviganiai 
šunys — jie sergsti bandas 
nuo plėšriųjų žvėrių. O jų 
daug: vilkai, leopardai, ša
kalai ir lapės seka karava
ną ir stveria kiek nuklydu
si gyvulį. Tūkstančiai plėš
riųjų paukščių — vanagų, 
grifų — sklendžia virš ka
ravano.

Kai prasideda vidurdienio 
kaitra, kaškajai sustoja po
ilsio, stato šėtras. Jos sta
tomos iš karčių ir apden
giamos juodais ožkų vilnų 
audeklais. Turtingųjų šėt
ros didelės, viduje perskir
tos i keletą “kambariu.” 
nudengtos brangiais audi
niais, išklotos kilimais. Ta-

Juos gena paaugliai. čiau daugelio vargingųjų 
TTž ju seka asilai, o ant ios mažos ir < skurdžios, 
iu sėdi seneliai, ligoniai, 
Gabenamas namų turtas: 
katilai rvžiams virti, ranki
nės audimo staklės, kar
tys šėtroms (palapinėms), 
antklodės, ryšuliai ir kt. 
Virš viso to pririštos viš- 
^s ir gaidžiai. Žąsele žings
niuoja kupranugariai. Jie 
npša sunkiausias naštas — 
"ėtras, kilimus, maišus su i 
^istu, vandens indus,; 
^monės ioia arkliais. Ant!

Poilsio metu moterys 
melžia ožkas, muša sviestą, 
gamina varške, sūri, ver
pia vilnas, audžia kilimus 
ir audinius...

Toks kaškaiu persikėli
mas trunka 4-6 savaites. 
Kai kurios gantvs nuke- 

_ J liauta net iki 500 kilometrų. 
Tačiau ir vasaros stovvka- 

I vietėse kaškaiai nenasilie- 
’ i ka vienaip vietoje. Ja nuo- 

i latos keičia, pergindami 
bandas kur daugiau žolės. 
Gyvuliai — tai pagrindinis 
kaškaiu turtas, kuris tei
kia viską, kas būtina jų pra- 
avvpnimui.

Kaškaiu drabužiai na- 
nrasti. Marškiniai. kelnės 
ir archalukas (megztinis). 
Ant viršaus užmetamas ap
siaustas (čeke), kuris per
juosiamas šaliku. Ant gal
vos kailinė kepurė, Žiama 
ji apsaugo nuo šalčio, 
o vasarą — nuo karščio, 
šautuvas ir šovininė — bū
tina vyro anrangos dalis. 
Motervs nešioja grubaus 
darbo bliuzes, kelnes ir il
gus sijonus; ant galvos 
joms, paprastai, būna ska
relė. Jos niekad nedengia 
veido čadra. Taip daro tik 
miestų moterys.

Visu kaškaiu genčių prie
kyje yra chanas. Atskiras 
gentis valdo kai an taras, 
gimines — kedchuda. Šei
mos galva vadinasi rišsefi- 
das (baltabarzdis). Chanas, 
kalan tarai. kedchudai—pa- 
tvs turtingiausi. Chanas, 
navvzdžiui. turi iki 50.000 
galviju, 
joki i ai

Vargingiaitsi kla- 
turi po šimtą avių, 
būtu mažiau, 
ar jie pramaitintu 
šeimas. Chanas 

vyriausieji turi 
Jie dalina

vargu 
savoo 
ir genčių 
didele valdžia 
o-nnvklas. teisia, sprendžia
vidaus gvvenimo klausimus.

Klajokliu tarne ‘išlikę 
daug gimininių prietaru ir 
napročių — krauio kerštas, 
nuotakos n a g r o b i m as ir 
nan. Kaškaiai beveik visai 
oeraštino'i. Vyriau s v b ė s 
i kurtu kilnojamų mokyklų 
laba1’ maža. Tarn klajokliu 
siaučia ligos, o “gydymas” 
na.iiktas žyniams ir burti
ninkams.

Artėjant rudeniui ir šal
čiams, kaškaiai vėl susi
ruošia kelionėn ir grižta 
žiemoti į pietinius šalies ra
jonus.

Be. kaškaiu. klajokliniu ir 
pusiau klajokliniu gyveni
mu Irane verčiasi kurdai, 
bachtiarai, turkmėnai, ara
bai ir kitos tautelės. Visu 
jų buitis labai panaši. Iš 18

Zofija Gogelienė
Po sunkios ligos š. m. rug

sėjo 22 d. mirė žemės ūkio ir 
paruošų darbininkų ir tar
nautojų profsąjungos Pakruo
jo rajono komiteto pirminin
kė, LTSR nusipelniusi kultū
ros veikėja Zofija Gogelienė.

Z. Gogelienė gimė 1912 m. 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, Bostono mieste, emigrantų 
šeimoje. Jos tėvai po kelerių 
metų sugrįžo į Lietuvą. Z. 
Gogelienės' jaunystė praėjo, 
tarnaujant pas buožes.

Atkūrus 1940 m. tarybinę 
santvarką Lietuvoje, Z. Goge
lienė kartu su vyru įsijungė į 
darbo žmonių valdžios stipri
nimą, dalyvavo dvarų ir buo
žių žemių dalijimo komisijose. 
Prasidėjus Didžiajam Tėvy
nės karui, Gogelių šeima sto
jo į tarybinių partizanų gre
tas. Z. Gogelienė kovoja že
maitės vardo ir “Audros” par
tizanų būriuose. Tuo laiko
tarpiu — 1943 m. ji buvo pri
imta į TSKP narius.

Išvadavus Tarybų Lietuvą iš 
fašistų, ji dirbo Utenos ap
skrities prekybinėse įstaigose, 
valsčiaus partinio komiteto 
moterų organizatore, vėliau 
mokėsi partiniuose kursuose 
prie LKP CK. Nuo 1947 m. 
Z. Gogelienė visiškai įsijungė 
į partinį darbą. Buvo išrinkta 
partijos Troškūnų rajono ko
miteto pirmuoju sekretoriumi. 
Baigė dvimetinę partinę mo
kyklą prie LKP CK, vėliau 
dirbo partinį darbą Pakruojo 
rajone.

Nuo 1964 m. Z. Gogelienė— 
Pakruojo rajono žemės ūkio 
ir paruošų darbininkų ir tar
nautojų profsąjungos komite
to pirmininkė.

Dirbdama atsakingą partinį 
ir profsąjunginį darbą, Z. Go
gelienė buvo reikli, o kartu ir 
jautri žmonėms. Visą savo gy
venimą ji išliko principinga 
komunistė, liepsninga kovoto
ja už komunistinę ateitį.

Už nuopelnus, atkuriant Ta
rybų valdžią Lietuvoje, kovo
jant prieš hitlerinius okupan
tus, už aktyvų dalyvavimą 
ūkinėje bei organizacinėje 
veikloje Z. Gogelienė apdo
vanota “Garbės ženklo” or
dinu ir medaliais.

šviesus Z. Gogelienės at
minimas visuomet bus gyvas 
mūsų atmintyje.

Grupė draugų 
Pakruojus

(Iš “Valst. laikraščio”)

ri

Jaunesnysis saulės 
brolis

Mūsų saulės sistema tu- 
dvi žvaigždes! Tokį stul

binantį pranešimą padarė 
vienas žymus amerikiečių 
astronomas profesorius Že
raras Koiperis iš Arizonos 
universiteto. Jo nuomone, 
viena žvaigždė — tai, be 
abejo Saulė, antroji — Ju-

Kuo skiriasi žvaigždės 
nuo planetų? žvaižgės pa
čios yra šviesos ir šilumos 
šaltiniai, planetos šviečia 
atmuštais šviesos spindu
liais, o šilumą gauna iš ar
timiausios žvaigždės. Bet 
astrofizikas Frenkas L o u 
nustatė, kad Jupiteris sklei
džia pustrečio karto dau
giau spindulių energijos, 
negu jos gauna iš Saulės, o 
jo temperatūra yra žymiai 
aukštesnė, negu ji būtų, jei 
Jupiteris gautų šilumą tik 
iš Saulės.

Šia prasme Jupiteris vra 
veikiau nedidelė žvaigždė, 
negu didelė planeta, — pa
reiškė Koiperis. Jeigu jis 
teisus, tai . mūsų Saulė nėra 
vienintelė žvaigždė, o viena 
iš dvigubos žvaigždžių sis- 
temęs Saulė-Jupiteris.

milijonų Irano gyventojų, 
klajokliai sudaro 3 milijo
nus arba 16-17%.

H. Kristapavičius
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Bronzos knyga ir 
disertacijos

Revoliucijos istorijos mu
ziejuje suradau tą didžiu
lę bronzos knygą, kurioje 
surašyti stambesnieji ame
rikiečiai aukotojai eksperi
mentinės medicinos ir vė
žio ligos institutui. Aukos 
JAV-ose buvo ren karnos 
tuoj po Antrojo pasaulinio 
karo. Muziejaus direkto
rius yra Henrikas Reše- 
liauskas. Knyga laikoma 
didelėje pagarboje, padėta 
ant specialaus pedestalo, 
antrajame aukšte. Tai reiš
kia, jog aukotojai neuž
miršti. Amerikiečiams tu
ristams vertėtų ją pama
tyti.

Komitetų ataskaitų kny
ga, kurią vedė iždininkė Li
lija Kavaliauskaitė, yra Et
nologijos m u z i e juje, arti 
valstybinio universiteto rū
mu, 
visų 
tam

Miestas, kuriame gyvenu
Kauną pa- 
Atvykau iš 
Apsinakvo-

Pirmą kartą 
mačiau 1927 m. 
kaimo lūšnelės, 
jau pas vieną poetą. Kur be
ėjau — augalotas policinin
kas. Laisvės alėja dažnai 
pražingsniuodavo karinin
kai. Buvo tik po fašistinio 
perversmo- Lyg žvaigždės, 
ieškojau knygos. Bet ji man 
nepasiekiama, tartum toji 
žvaigždė. Tas literatas man 
davė žurnalus. Atverčiau: 
giria karininkus, kurie, lyg 
dūmą, išvaikė seimą. Giria 
fašizmą, giria Smetoną.

Vėl šį miestą aplankiau 
1930 m. Einu gatve. Su
stabdo elgeta:

— Centų, centų!
Aplankiau A. Venclovą. 

Jis mielai sutiko. Jis pasa
kojo apie Kauno rašytojus. 
Na, kaip reakcionieriai puo
la “Trečią frontą”. Tuomet 
“laikinojoje” suruošė paro
dą. Venclova tarė:

— Kelioms dienoms pa
rodoje gavau darbo.

Į čia jį palydėjau. Grįžau 
į Zarasus linksmesnis: ga
vau 'keletą marksistinio tu
rinio knygelių. Ilgiau Kau
ne pabuvojau 1932 m. Tuo
met susitikau su K. Korsa
ku, su kuriuo ligi tol susi
rašinėjau- Pasikalbėjau su 
V. Montvila, su K. Jokubė- 
nu, K- Boruta. Kartą žing
sniavau Laisvės alėja. Čia 
netikėtai pamačiau Venclo
va. Jis tarė:

— Tik grįžau iš tėviškės. 
Po mėnesio prasidės -studi
jos. Noriu užsidirbti pini-' 
gą kambariui apmokėt...

Sutikau pažįstamą stu
dentą:

—Parodyk keturių komu- 
narų kapą.

— Uždrausta lankyti.
Visgi naktį, saugodamie

si nužingsniavom į Vl-to 
forto slėnį. Jis virptelėjo: 

—Čia. Bet žemė užarta. 
Vasarą avižas sėjo. Naktį 
gėlės pražysdavo. Bet fa
šistai jas išraudavo.

Stovėjau. Žemę gaubė 
naktis, rudens rūkas. Ro
dos, į mane kalbėjo žemė, 
apšlakstyta keturių draugų 
krauju:

— Ir tu kovok.
1935 metai. Pavasaris. 

Vėl pažįstamam mieste. Bet 
jau einu surakintas. Čia 
gyvenau šešerius metus. 
Bet Kauno nemačiau. Mie
stą nuo manęs slėpė gro
tos, slėpė mūrai, slėpė sar
gybinių šautuvai.

1940-ieji metai. Atidarė 
duris. Politinius kalinius 
sutiko minių minios, sutiko 
gėlės, sutiko daina. Čia dir
bau, kol karas nesutrukdė. 
Vėl Kauną pamačiau 1944

Jau sutemo. Salėje sužė
rėjo, lyg žvaigždėmis, elek
tros lemputėmis. Studentai 
šoka, dainuoja. Jiems pra
bilau apie tarptautinę pa
dėtį. Studentai labai domi
si politika, muzika, grožine 
literatūra.

Pernai Kaune lankėsi 
prancūzų rašytojas Ž. Sart
ras. Jis nėra linkęs berti 
komplimentų. Vis gi jis pa
sakė kauniečiams:

— Gražiai statote. Mu
ziejuose, bibliotekose su
kaupėte nuostabų kultūros 
lobį. Na ir puikūs žmo
nės ...

Neseniai Muzikinis teat
ras atžymėjo kūrybinio 
darbo jubiliejų. Artistai 
susilaukė vyriausybinio ap
dovanojimo- Juos pasveiki
no J. Baltušis poeiška kal
ba. Jis jiems linkėjo lyri
nės sėkmės.

—Tegu jums po kojų 
krenta daugiau rožių...

' Anksčiau apie gyvenamą
jį namą spręsdavo pagal 
kaminą. O dabar pagal ra
dijo ir televizorių antenas. 
Ir tų antenų miškas vis 
tankėja.

Labai kauniečiai mėgsta 
literatūros vakarus. Jie 
nuoširdžiai sutinka Vil
niaus rašytojus. Kartą su 
M. S’luckiu nuėjau į viduri
nę mokyklą. Jie išvystė 
dialogą dėl jo romano 
“Laiptai į dangų”, šnekėjo 
mokytojai. Šnekėjo moks
leiviai. Negali nesistebėti: 
oratoriai personažo portre
tą, kūrinio siužetą žinojo 
neblogiau už autorių. Beje, 
Lietuvoje įsivyravusi graži 
tradicija: institutai, įmo
nės, mokyklos ruošia susi
tikimus su rašytojais. Juo
se nagrinėja menininko 
naują knygą. Daug susi
renka skaitytojų. Ir jie įdo
miai atsiliepia apie kūrinį-

Labai gražiai kauniečiai 
pagerbė J. Janonį. Teatro 
salę perpildė jo poezijos 
šlovintojai. Prezidiume Vil
niaus rašytojai, Kauno kul
tūros darbuotojai. Na, pa
kvietė ir mane. Pirmasis 
prabilo poetas A. Jonynas. 
Jis žavėjosi jo talentu, jo 
poezijos nemarumu. Kiti li
teratai Janonio garbei per
skaitė savo eilėraščius. Vi
sų išvada: — Janonis — la
bai didelio talento poetas, 
nuostabaus heroizmo žmo
gus, tiesiog legendarinių 
užmojų kovotojas.

Klausytojai labai nuošir
džiai plojo rašytojams.

Taip, Kaunas, lyg artojas,
užaręs vargus, ašaras, fa
šizmo naktį, — tampa sau
lės miestu. Čia atverčiau 
Kauno tik vieną puslapį. 
Bet Kaunas — stora' knyga. 
Jo kiti lapai nemažiau ža
vūs. Tuos puslapius rašo 
žmonės, išmokę gyventi bro
liškai, bičiuliškai, kultūrin
gai.

tempu plečiama I Iš ten nuvykome į Vala- 
trejetą | kampio parką, kuriame vil

niečiai pavėsiauja. Ten pir
mą kartą po 56 metų išgir- 

• dau kukuojant gegutę. Te
ko išgyventi ypatingą jaus
mą, išgirdus tą nepaprastą 
Lietuvos paukštelį! Iš Va- 
lakampio nuvykome aplan
kyti Rasų ir Antakalnio ka
pines, kuriose palaidota 
tiek daug įžymių Lietuvos 
sūnų. Prisimintini ir keli 
amerikiečiai: d-ras J. Kaš- 
kiaučius, J. Jasilionis, J. Tys- 
liava ir kiti. Abejos kapi
nės gerai prižiūrimos ir 
gražiai išlaikomos.

Sekamas dienas lankiau 
knygų leidyklas (“Mintį” ir 
“Vagą”) ir laikraščių bei 
žurnalų redakcijas. Visur 
rašytojai bei veikėjai gra
žiai priėmė. Pasikalbėjome 
apie spaudos reikalus Lie
tuvoje ir Amerikoje. Ma
žosios lietuvių enciklopedi
jos redakcijoje susirinko 
visas jų kolektyvas pasi
kalbėti. Man padovanojo 
ką tik išėjusį pirmąjį enci
klopedijos tomą su visų re
daktorių autografais. Tai 
neįka i n u o j a m a dovana! 
Kasdien lankiau įvairias vi
suomenines bei kultūrines 
įstaigas, įžymius asmenis 
bei istorines vietas. Vilniaus 
Respu b 1 i k i n ė biblioteka, 
Dailės muziejus ir Paveiks
lų galerija, buvusioje Šv. 
Stepono bazilikoje, statyto
je 1387 m., verti ypatingo 
dėmesio. Bazilikos (kai 
kas ją vadina “katedra”) 
rūsyje yra grabai įžymių 
feodalinės Lietuvos didiku. 
Tarp jų yra grabas ir Bar
boros Radvilaitės, buvusios 
Lietuvos kunigaikščio ir 
Lenkijos 
manto j a u n o j o 
(1520-1551 m.), 
jog tos buvusios gražuolės 
portretas dabar yra Aušros 
Vartų bažnyčios altoriuje ir 
la i k o m a s “stebuklingu.” 
Kai kas sako, jog ten pa
laidotas ir DLK Vytautas, 
nors tikrų davinių nėra (sie
noje kabo didelis jo port
retas).

Paveikslų galerija turi 
gerą eksponatų kolekciją, 
tik ten nėra tinkamo indi
vidualių paveikslų apšvieti
mo, jie tamsoki, vos įžiū
rimi. Eksponatus mums 
aprodė ir juos aiškino žy
mus dailininkas Vytautas 
Pečiūra. Vargonai, statyti 
Jono RadaviČiaus, dabar 
neverkia, juos sugadino len
kai šovinistai. Ruošiamasi 
juos atremontuoti. Tas dar
bas atsieis apie 12,000 rub
lių.

smarkiu 
statyba į porą ar 
metų tą poreikį pasivys.

Vilnius, palyginus jį su 
lenkų imperialistų okupaci
jos laikais, kai buvo lietu
vių tik apie 3%, šiuo me
tu yra gana lietuviškas. 
Dabar jau yra apie 34% 
lietuvių. Kalba lietuviškai 
daugelis ir kitataučių, nors 
ir kiek laužyta tarme. Pav., 
krautuvių tarnautojai, res
toranų padavėjos, kioskų 
bei viešbučių aptarnautojus 
ir kiti, kurie tik turi kon
takto su žmonėmis, mokosi 
kalbėti lietuviškai, nes ofi
cialioji kalba mokslo, meno 
ir šiaip kultūros įstaigose 
--yra lietuviška. Mokyklo
se ar universitete—irgi kal
bama lietuviškai. Krautu
vių užrašai lietuviški. Gat
vės pavadintos daugiausia 
lietuviu vardais: V. Kudir
kos, J. Basanavič i a u s , P.

Kapsuko, Z. Angariečio, P. 
Cvirkos, Pietario, Žemaitės, 
Eidukevičiaus, Sierakaus
ko, Čiurlionio, K. Požėlos, 
V. Montvilos, B. Sruogos, 
Subačiaus ir kt. Yra ir 
įžymesnių rusų vardų: Le
nino, Gorkio, Gogolio, Puš
kino, Majakovskio, Jese
nino, Černiachovskio ir kt.

Lietuva šiuo metu yra

Nemunas ir Dauguva, 
mūsų brangi Lietuva. 
ŠeSupė miela plaukia. 
Tėvynė mūs prigimta.

Keliones pradžia
Seniai ruošiausi aplanky- 

ti Lietuvą. Jos buvau ne
matęs 56 metus, t. y. nuo 
1910 m., kai dar ją valdė 
Rusijos caras Nikalojus 
II. Daug kas nuo to laiko 
joje pasikeitė. Bet vis ati
dėliojau, vis laukiau geres
nės progos. Sunkiausia bi
le kokios kelionės dalis, tai 
pasiruošimas: nežinia ką 
pasiimti, ko neimti. Paga
liau apsisprendžiau ir 1966 
m. gegužės 29 d. v a k a r e 
S AS skandinavų linijos lėk
tuvu pakilau iš Kenedžio 
aerodromo Niujorke. Skris
dami 33,000 pėdų aukštyje, 
po 7 valandų jau buvome 
Danijos sostinėje Kopenha
goje.

Pradžios kelionės įdomiau
sia dalis buvo ta, kad pirmą 
kartą gyvenime pamačiau 
tokią trumpą naktį. Tik 
po dvyliktos valandos nak
tį—pamačiau tekant saulę! 
Iš pradžios nesupratau, kas 
yra tas ugnies kamuolys, 
išniręs iš okeano. Lėktu
vo pareigūnas pasakė, jog 
tai teka saule ir jog Ko
penhagoje j a u 5 valanda 
ryto. Mat, skridome aukš
tai ir vis į rytus, tai pati
kome saulę daug anksčiau, lietuviškesnė, nei kad ji bu- 
negu ją pamato niujorkie
čiai.
penkiom valandom anksčiau 
ir pirmą kartą teko pasukti 
laikrodį 5 valandas pirmyn.

Kopenhagoje teko palauk
ti lėktuvo į Suomijos sosti
nę Helsinkį. Ten nusileidus 
buvo gana šalta. Celei jaus 
termometras rodė tik 4° 
virš nulio. Amerikoje var
to jamas Farenheito ter
mometras būtų rodęs apie 
37 laipsnius. Ir ten reikė
jo apie 3 valandas laukti 
lėktuvo į Leningradą, kurį 
pasiekėme tik vakare. Le
ningrade Voldorf viešbuty
je nakvojau, o sekamą die
ną išskridau į Vilnių. Lėk
tuvas daugiau kaip dvi va
landas vėlavo ir smarkiai 
lijo, tad daugelis draugų, 
atėjusių manęs pasitikti, iš
siskirstė; liko tik būrelis 
tikrų pasiryžėlių. Tarp jų 
buvo mergaitės su gėlėmis 
ir fotografas.

Apgyvendino mane gra
žiausiame Vilniaus viešbu
ty j e “Neringoje.” Ten 
draugai jau buvo paruošę 
gerus pietus. Susipažinau 
su daugeliu vilniečių, ku
riuos seniau žinojau tik iš 
laiškų ar pasakojimų.' Tai 
buvo daugiausia rašytojai, 
kultūrininkai bei šiaip pa
sižymėję visuomenininkai. 
Malonu buvo su jais susi
tikti !

Vilnius iš pat pradžios 
darė gerą įspūdį. Senoji 
miesto dalis primena buvu
siu Lietuvos kunigaikščių 
laikus. Daug istorinės ver
tės namų,pažymėtų memo
rialinėmis lentomis. Nau
jasis Vilnius duoda visai 
modernaus miesto vaizdą: 
daugiausia balti penkia
aukščiai gyvenamieji na
mai (aparta m e n t a i) bei 
fabrikai. Yra gana daug ir 
vienaaukščių privačių butų 
—visi mūriniai. Dabar ruo
šiamasi statyti 22 aukštų 
viešbutį. Tai bus aukščiau
sias Lietuvos namas. Vil

nius smarkiai auga, jį lan
ko daug viso pasaulio tu- 

ų, tad gyvenamųjų na
mų ir viešbučių dar jaučia
ma nemaža stoka. Tačiau

Ten laikas skaitomas

daug fabrikų,

vo buržuazijai ją valdant: 
1939 m. vidurinėse mokyk
lose buvo apie 26,000 moki
nių. Iš jų buvo 73% lietu
vių. Gi 1965 m. tos pačios 
kategorijos mokinių buvo 
208,000, jų tarpe 85% lie
tuvių. Pirmojo skyriaus 
mokiniams vadovėlių “Auš
relė” 1938 m. išleista 5,500. 
Gi 1965 m. tai pačiai klasei 
vadovėlių “Saulutė” išleista 
60,000. knygų 1940 m. iš
leista 3,778,000 egzemplio
rių, o 1965 m. 15,500,000 
egz. Tai didelis skirtumas! 
Tariamo lietuvių “rusini
mo,” kaip kad kai kurie 
naujakuriai mums bando 
aiškinti, niekur nesimato. 
Lietuvių nutautinimui pa
vojaus nėra. Jų palyginti 
aukštas kultūrinis lygis ir 
tautinis sąmoningumas bei 
įgimtas atsparumas — yra 
tam laidas. Taip pat nėra 
pagrindo tikėti ta antita- 
rybininkų pramanyta pasa
ka, būk lietuviai “depor
tuojami” į Kazachstaną ar 
kitas vidurinės Azijos vie
tas. Lietuviai savo kraštą 
myli ir nenori niekur iš jo 
keltis. Jei pavasarį į Ka
zachstaną, ūkio darbams, 
išvyksta lietuvių jaunimo 
būrys, tai daugiausia moks
lus baigę jaunuoliai, norį 
užsidirbti. Mat, ten dide
lė žmonių stoka, ypatingai 
vasarą, tad ir uždarbiai di
desni, negu Lietuvoje. Bet 
rudenį, ūkio darbams pasi
baigus, jie grįžta namo. Lieka 
ten gal vienas kitas: kurie 
gauna nepaprastai geras 
vietas arba vienokie ar ki
tokie nusikaltėliai, girtuok
liai, kurie Lietuvoje jau bu
vo bausti, jų reputacija su
gadinta, o taisytis jie ne
sugeba ar nenori. Bet tokių 
labai labai maža.

Vilnius yra Lietuvos res
publikos sostinė ir jos kul
tūros centras. Tad ilgiau
siai ten ir išgyvenau. Pir
miausia išvaikščiojau jos 
gatves, 
miestu.
čiaus pakviestas, nuvykau 
aplankyti Gedimino pilį ir 
ten įkopiau į pačią bokšto 
viršūnę, iš kurios matosi 
Neries ‘ir miesto vaizdas.

“susipažinau” su 
D-ro V. Gurevi-

karaliaus Žygi- 
žmonos 

Sakoma,

Ten surašyti vardai 
nors ir mažas sumas 
tikslui davusių auko

siu muziejaus direk
torius yra Žilėnas (vardo 
nebeatmenu).

Kartu su keliais čikagie- 
čiais teko aplankyti neto
liese nuo Vilniaus esantį 
Panerių šilą, Rudnikų gi
rios pakraštyje, kur hitle
rininkai (vokiečiai ir lietu
viai), karo metu sušaudė 

I apie 120,000 nekaltų žmo
nių. Ten nužudytas ame
rikiečiams pažįstamas ad
vokatas Andrius Bulota su 
jo žmona Aleksandra bei 
kiti pažangūs lietuviai-ko- 
votojai ir nemažas skaičius 
tarybinių karo belaisvių. 
Bet daugiausia sušaudyta 
žydų. Ten ir dabar yra 
didžiulės duobės, kuriose 
buvo žmonės šaudomi. Kan
kiniams šile pastatytas di
delis obelisko tipo pamink
las.

Liepos 15 diena buvo įdo
mi tuo, kad, kaip gen. V. 
Karvelio svečiui, teko lan
kytis Pionierių stovykloje 
“Olimpietis,” esančioje Ne
menčinėje, nepertoli nuo 
Vilniaus. Ten vasarojo dau
giau kaip 400 vaikučių, nuo 
6 iki 14 metų. Berniukai 
ir mergaitės gražiai pri
žiūrimi bei maitinami. Tė
vai už keturiu savaičių ato
stogas sumoka tik po 12 
rubliu nuo vaiko. Nedatek- 
lių padengia Profesinės są
jungos (unijos). Apie sto
vyklos gyvenimą papasa
kojo jos viršininkė Julija 
Paukštienė. Tokių stovyk
lų Lietuvoje yra daug, šią 
stovyklą “šefuoja” (globo
ja) gen. V. Karvelis, todėl 
jam rikiuotės viršilos atra
portavo apie savo būrių

(Bits daugiau)

Madą ieškotojos Lietuvoje

m. gruodžio mėnesį. Nu
džiugau: mažai jis nuken
tėjęs. Hitlerininkai besi
traukdami nespėjo Kauno 
palaidoti, kaip jie buvo už
planavę. Tačiau okupantai 
sugriovė
elektrinę, apvogė kultūri
nes įstaigas. Neradau dau
gelio savo pažįstamųjų: 
žurnalistų, studentų, moky
tojų, aktyvųjų jaunuolių. 
Su jais susidorojo fašistai-

Gyvieji dirbo. O dabar 
Kaunas — didelių ekonomi
nių ir kultūrinių atsiekimų 
knyga. Kur nepasisuksi — 
matai parašyta naują, ne
išdildomą puslapį. Šit žvel
giu į Nemuną. Nuo jo 
krantų atbanguoja lakštin
galos giesmė. Iš rytų į lan
gą šviečia saulę. Paprasta 
darbo diena. Už sienos gat
ve. Lekia sunkvežimiai — 
veža plytas, audinių kalną 
Autobusas po autobuso 
skrieja su keleiviais. Pra
zvimbia lengvosios mašinos. 
Vaikai žaidžia. Praeina 
šeimininkės su pirkiniais.

Girdžiu ne tik paukščių 
giesmę — girdžiu ir fabri
ko giesmę, — netoli audžia 
šilką. Audžia dieną naktį. 
Matau ir linksmas mergi
nas: išsipuošusios, kaip gė
lėta pieva žiedais.

Paskambino telefonu:
— Paskaityk paskaitą 

apie taiką.
— Kur?
— Naujoje audimo įmo

nėje.
Šit žingsniuoju saulėtu 

cechų.
—Šis fabrikas didžiausias 

Pabaltyje? — įterpiu-
— Europoje, — pataiso 

mane inžinierius.
O prieš ketverius metus 

čia švilpavo vėjas. Fabri
kas, įsirėdęs į baltas sie
nas, lyg į baltą rūbą, audžia 
ir audžia. Kituose korpu
suose tebevyksta statyba.

Prisimenu, po karo ant 
Neries kranto geltonavo 
smėlio pūga, išdidžiai kėlė 
galvas žolės. Dabar šioje 
vietoje Ziberto vardo fab
rikas. Dažnai jį aplanko ir 
užsienio delegacijos, užsie
nio žurnalistai. Jie teigia
mai atsiliepia apie jo pro
dukciją.

Senais laikais Kauną nuo 
pat Petrašiūnų skyrė grio
viai, erškėčių krūmai, kal
velių kupros. Šia dykviete 
ir susižavėjo fašistai. Čia 
jie, atokiau nuo žmonių, ir 
šaudydavo kovotojus. Čia 
tautiški diktatoriai savo 
viešpatavimo paskutiniais 
metais svajojo pastatyti 
“modernišką kalėjimą” už 
2—3 milijonus litų. O da
bar, per kelerius kūrybinio 
entuiazmo metus, čia, lyg 
vaivorykštės juosta, išsitie
sė devynių kilometrų gatvė. 
Abipus jos, lyg kareiviai, 
išsirikiavo baltmarškiniai 
penkiaaukščiai rūmai. Eik 
skersai ir išilgai Kauno — 
visur atsiveria, tartum di
džiulė knyga, naujai pasta
tyti namai. O ilgos kranų 
rankos, iškeltos į saulę, į 
mėlyną dangų, skelbia, kad 
Kaunas tankės ir tankės 
rūmais, mokyklomis, fabri
kais- Kaunas pasižymi ir 
meniškai atspausdintomis 
knygomis.

Sekmadienis. Vėl man 
primena:

— Paskaityk paskaitą 
studentams.

Atvažiuoju į Noreikiškes 
— Žemės ūkio akademijos 
miestelį. Bendrabučiai, mo
kslo rūmai. Tokiems .stati
niams ne gėda stovėti ir 
didžiulio miesto aikštėje.

A. Liepsnoms
Kaunas
1966.V.22

Lietuvos skaitytojas gerai 
pažįstamas su Juozo Kėkš- 
to-Adomavičiaus kūryba. Jo 
eilėraščiai dažnai pasirodo 
periodinėje spaudoje, 1964 
metais “Vagos” leidykla iš
leido jo knygą “Lyrika’’.

Gyvendamas Lenkijos 
Liaudies Respublikoje, J. 
Kėkštas aktyviai dalyvauja 
vietos lietuvių visuomeni
niame kultūriniame gyveni
me, verčia į lenkų kalbą 
mūsų poetų kūrybą, pats 
rašo.

“Vagos” leidyklos kvieti
mu J. Kėkštas viešėjo Lie
tuvoje.
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PHILADELPHIA, PA LLD Reikalai
•a Panžangiųjų lietuvių 

veikėjai kruta
Mūsų senoji lietuvių iš- 

•w eivijos karta, atvykusi maž
daug pradžioje dvidešimto
jo amžiaus, krinta kaip pa
geltę lapai nuo medžių, ru
dens šalnos pažeisti. Ta
čiau gamtos įstatymas 
(mirtis) neįbaugina pažan

gaus judėjimo veikėjų.
Lapkričio 27 dieną ruošia

ma kilni sueigėlė su meni- 
*ne programa ir skaniais 
užkandžiais. Ekrane bus 
demonstruoti mums dar ne
regėti filmai iš T a r y b ų 
Lietuvos. Tadgi vėl pasi
gėrėsime mūsų Tėvynės 
progresu, kuris šuoliais 
eina pirmyn! Ieva Mizarie
nė gyvai papasakos apie 
mūsų gimtąjį kraštą, nes 
jinąi ilgokai viešėjo nau
jai atgimusioje Lietuvoje. 
Parengimo vieta jau buvo 
nurodyta : 6024 Wayne 
Ave., daugeliui parengimų 
lankytojams jau gerai žino
ma. Geistina, kad tėvai at
sivestų savo paauglius vai
kus, parodyti savo gimtąjį 
kraštą filmuose.

votiškas. Savo žurnaliuke 
jis kartais išbardavo tauti
ninkus, keleivinius social- 
d e m o k r a t us ir dipukus. 
Nors kartais ir pažangie
čiams drėbtelėjo nepalankų 
žodį kitą, bet šiaip sau su 
pažangiečiais sugyveno ne
blogai.

Sakoma, Gustis palikęs 
virš trejeto tūkstančių do
lerių banke ir senovišką 
spaustuvėlę. O dokumento 
jokio nepaliko, kam tvarky-

Skūpiai buvo ir palaidotas 
Mt. Moriah kapinėse. Da
lyvavo direktorius J. Ka
valiauskas su savo pagal
bininkais ir du kiti palydo
vai — H. Tureikienė ir J. 
Kazlauskas. Viso 9 asme
nys.

Žinučių rinkėja
Leonora .

Apie 1,800 barberių laikė 
savo metinę konferenciją, 
kurioje nutarė pakelti mo- 

Ai kestį už nukirpimą plaukų 
i nuo $2 iki $2.25. Kai kurie 

vyrai grasina būti Samso
nais; girdi, nekirpsią plau- 

A kų ir neskusią barzdų.

Kuomet miršta koks ne- 
apsišvietęs asmuo, nepalik
damas jokio dokumento 

. apie liekamą turtą, tai ne
nuostabu. Bet kai miršta 
apsišvietęs asmuo, palikda
mas banke tūkstančius do
lerių ir kitokio turto, ne
padaręs jokio raštiško pa
reiškimo, tai jau keista.

Tokiu asmeniu buvo phi- 
r ladelphietis Juozas Gustis, 
kuris mirė spalio 14 dieną 
miestavoje (general) ligoni

ne nėję, sulaukęs 74 metų am- 
žiaus.

Velionis buvo vienišas. Iš 
artimų giminių paliko Chi- 
cagoje savo pusbrolį, kuris 

) neatvyko į laidotuves.
Velionis buvo laisvų pa

žiūrų, per eilę metų išlei- 
dinėjo ir pats redagavo 
žurnaliuką “Lietuvių Nau
jienos, ” spausdino visokius 
spaudos darbelius. Daug 
patarnaudavo ir LLD 10-ai 
kuopai, spausdindamas pla
katus ir bilietus parengi
mams. Politiniu atžvilgiu 
Gustis buvo nepastovus, sa-

1

Hartford, Conn.
Hartfordo L. M. klubo 

parengimas spaudos para
mai jau čia pat. Jis įvyks 
lapkričio (Nov.) 6 d., sek
madienį, 1 vai. pietų metu.

Klubietės visada duoda 
gerą maistą ir iki valios jo. 
Bet šį sykį duos dar ir di
delę meno programą ir mu
ziką šokiams. Tai bus di
delė diena. New Yorko 
Moterų kvartetas ir Vikto
ras Beckeris suteiks dainų 
ir bus mažas veikaliukas. 
Na, ir mūsiškis Laisvės 
choras pasirodys su nau
jom dainelėm, dainuos ir 
solistė Elena Brazauskienė.

Bus ko pasiklausyti, bus 
kuo ir skaniai papietauti. 
Prašom visus.

Mūsų ligoniai
S. Barison jau namie, po 

biskį pavaikšti n ė j a, eina 
geryn.

M. Grigas (niujorkietis) 
gerai pasveiko, gyvena pas 
seseri Broadbrook, Conn.

J. Barnett sunkiai serga, 
Hartfordo Hospitalyje jau 
dvi savaitės.

Visiems linkiu pasveikti.

Pablo Pikasui rengiama 
didžiausia meno paroda
Paryžius. — Sąryšyje su 

Pablo Pikaso 85-uoju gim
tadieniu, Prancūzijos val
džia rengia jam didžiausią 
istorijoje vieno dailininko 
darbų paroda. Bus išstatyta 
282 aliejinių paveikslų, 200 
skulptūros darbų, 200 pie
šinių ir 115 keramikos dar
bų.

Parodos rengimui vado
vauja apšvietos ministras 
Andre Malraux.

Brockton, Mass.
RUDENINIS

PIKNIKAS PO STOGU
' I

Rengia Montello Vyrų Dailės Grupė
Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 6 November
Pradžia 1-mą valandą dieną

LIET. TAUT NAMO VIRŠUTINĖJE SALĖJE
668 N. Main St., Montello, Mass.

Bus muzika ir meninė programa •
Dainuos Vyrų Dailės Grupė, vad. Al. Potsus

Akordiono solus gros Wayne Andrutis 
Prie akordiono dainuos Wayne Andrutis 

' ir jo brolis Kari Andrutis
Bus namą gaminimo valgių, šiltų ir šaltų gėrimų

Įėjimas tik 50c asmeniui
Kviečiame visus atsilankyti

Rengėjai

ALDLD komiteto 
nominacijos praėjo

Nominacijose dalyvavo 
tik 32 kuopos.

Šie, daugiausia balsų ga
vę, palaiko kandidatūrą:

Į Centro Komitetą:
K. Petrikienė, A. Bimba, 

J. Grybas, E. T. Mizarienė, 
J. Gasiūnas, P. Venta, Pr. 
Buknys, J. Kunca, L. Ka
valiauskaitė, J. Juška.

Į Alternatus
P. šolomskas, K. Breadys, 

M. Stakovas, K. Yankeliū- 
nienė, J. S. Lazauskas.

Už savaitės bus išsiunti
nėtos balsavimo blankos.

Visų kuopų valdybos pri
valote sušaukti skaitlingus 
susirinkimus ir atlikti bal
savimus. Dabar laikas, kas 
norėtų duoti pata rimus, 
kurie kandidatai jums at
rodo būtų tinkamiausi va
dovauti organizacijai. Man 
atrodo, k a d visi kandida
tai yra patyrę veikėjai-vei- 
kėjos.

Gavę daugiausia balsų tik 
7 liks išrinktais į LLD Cen-

Komitetą. Į alternatustro 
tik

J. Grybas

komisija:
V. Venckūnas
Frank Varaška

Dirbtiniai plaučiai
“Į baseiną su vandeniu 

galiu patalpinti žmogų ir jis 
ten be oro gali gyventi ne
ribotą laiką.” Taip pasakė 
amerikiečių chemikas Val
teris Robas.

Neseniai jis pagamino 
stebėtiną plėvelę — siloną, 
panašų į plaučių audinį. 
Mokslininkas pademonstra
vo tokį bandymą. Akvari
ume su žuvelėmis su ma
žyčiu, silonu padengtu 
gaubtu, ilgai gyveno vabz
dys. Deguonis, kuriuo jis 
kvėpavo, patekdavo tiesiai 
iš vandens. Tai silono dė
ka jis sulaiko vandenį, bet 
pro jį laisvai prasiskverbia 
dujų molekulės.

Šis atradimas atveria pui
kias perspektyvas. Narams 
nebereikės tampytis su sa
vim oro balionų. Silonas 
taip pat gali praleisti van
denį, bei sulaikyti jame iš
tirpusias druskas. Tai nau
jas jūrų vandens gėlinimo 
būdas.

Mokslininkai mano, jog 
ateity bus galima padaryti 
povandeninį laivą, kuris si
jono pagalba galės imti de
guonį ir gėlą vandenį tie
siai iš jūros.

Nauja, plėvelė mokslinin
kus įgalins sukurti ir medi
cininį aparatą “dirbtiniai 
plaučiai.”

MILTAI Iš DUMBLIŲ
Miltai iš jūrų dumblių vis 

dažniau naudojami nami
niams gyvuliams papildo
mai šerti. Beje, juos gali
ma vartoti ir žmonių mais
tui, nes jūrų dumbliuose 
apstu vitaminų ir kitų nau
dingų medžiagų.

Pastaruoju metu jūrų ’ 
miltų gamyba smarkiai ple
čiama. Štai Norvegija, ku
ri tiekia pasaulinei rinkai 
pusę viso šių miltų kiekio, 
jų gamybą pernai padidino 
iki 20,000 tonų (1960 metais 
gamino tik 3,000 tonų). 
Specialistai paskai č i a v o , 
kad Norvegija kasmet gali 
pagaminti 100 tūkstančių 
tonų dumblių miltų.

Sauja Žiežirbų
Nieko nuostabaus, jei 

prieš kiek laiko kun. Danie
lius Lyons “užmiršo,” kelin
tas dievo prisakymas drau
džia — “neužmušk.” Argi 
tik jis vienas trumpos at
minties? Juk visi dievo 
tarnai taip elgiasi. Ar briz
giai bei jankauskai kada 
nors prisiminė žodį “neuž
mušk”? Gerai pamenu, lai
ke pirmojo pasaulinio karo, 
esant Camp Lee, Va., Bal- 
timorės kardinolas atsiun
tė laišką, prięš mūs išveži
mą į Prancūziją, kuriame 
jis suteikė “dievišką palai
minimą,” kad kuo daugiau 
užmuštume vokiečių. O kad 
“penktas — neužmušk,” tai 
visai neprisiminė —“pamir
šo.”

Ponas prezidentas išsilei
do aplankyti visas tas Azi
jos šalis, kurių valdovai 
remia amerikonišką imperi
alizmą. Bet iš jo kelionės 
taikos reikalui naudos ne
bus. Pasaulio liaudis visur 
priešinga karui ir smerkia 
imperial i s t u s . Ne visur 
Johnsonas buvo sutiktas su 
gėlėmis.

Jei Vašingtono ponai bū-

J. T. komisija kaltina 
abu: Izraelį ir Siriją
Jungtinės Tautos—Jung

tinių Tautų Paliaubų prie
žiūros komisija, kuri veikia 
Izraelio-Sirijos pasien y j e, 
paskelbė, kad abi pusi yra 
kaltos: Izraelis ir Sirija, 
sako komisija, pakartotinai 
sulaužė paliaubų taisykles. 
Paliaubų komisijai toje vie
toje vadovauja generolas 
Odd Bull, norvegas. Jis 
pristatė savo raportą Jung
tinių Tautų Saugumo tary
bai.

Komisija raportuoja, kad 
nors Izraelis ir Sirija laužo 
paliaubų taisykles, nei vie- 

* • na, nei kita nekoncentruo
ja didesnių karinių jėgų 
pasienio srityje.

klaunai, tai b ū t ų galima 
pasijuokti. Bet kada jie 
pasakoja, kad Vietname ve
damas karas ir žudomi ne
kalti ten žmonės “palaiky
mui pasaulyj taikos ir de
mokratijos” — tai nedoras 
elgesys.

. L Vienužis

Prancūzijos katalikams
Paryžius. — Prancūzijos 

vyskupai ilgai tarėsi Lurde, 
ir nutarė, k a d pradedant 
1967-ais metais, katalikams 
toje šalyje jau bus leista 
valgyti mėsą ir penktadie
niais. Tai pirmos didesnės 
katalikiškos šalies toks nu
tarimas. Vyskupai paskel
bė, kad jie savo nutarimą 
remia Vatikano t a r y b o s 
skelbimu. Kaip žinia, Vati
kanas paskelbė, k a d kiek
vienos šalies vyskupai patys 
gali spręsti penktadienių 
mėsos valgymo klausimą.

Prancūzijos spauda sako, 
kad vyskupų nutarimas nie-

Hartford, Conn.
“Laisvės” Vajaus Paramai

Koncertas, Pietūs ir Vaidinimas
Programą atliks Menininkai iš New Yorko

Tai bus nepaprastai įdomus popietis

Sekmadienį, Lapkričio 6 November
Pradžia 1 valandą dieną 

LAISVĖS CHORO SALĖJE 
157 Hungerford St.

Jonas LazauskasHelen Feiferienė

Dainuos Aido Choro Moterų Kvartetas 
Vaidins Nastė Buknienė ir Jonas Lazauskas

Vaidinimą atliks Jonas Lazauskas
Nastė Buknienė ir Helen Feiferienė

Taipgi Hartfordo Laisvės Choras
Kviečiame visus atsilankyti į šį įdomų sanbūrį, nes 

turėsite sau malonaus pasitenkinimo.

PHILADELPHIA & VICINITY

Help Wanted Female

CLERK—TYPIST
Operate electric typewriter. 

Aptitude for figures.
N. E. Plant
CROWN PRODUCTS 

2121 Wheatsheaf Lane 
Phila., Pa. 
PI 4-4452

location.

(80.86)

Sleep

HOUSEKEEPING

in, good salary. Must speak

Some

Mainline

MO

English.

home. Call

4-7357

ko pamatiniai nepakeis, nes 
ir tikinčių katalikų daugu
ma. toje šalyje jau seniai 
valgo mėsą penktadieniais.

Ekspertai iš Kubos 
padeda kongiečiams
Washingtonas. — Čia la

bai susir ū pinta, kad vis 
daugiau ir daugiau karinių 
ekspertų iš Kubos pribūna 
į Kongą (buvusį Prancūzi
jos valdytą Kongą, kurio 
sostinė Brazzaville). Kongo 
pažangi valdžia, kurios 
priešakyje stovi preziden
tas Masamba-Dembat, pa
kvietė kubiečius. Jie Konge 
labai tinkami: dauguma jų 
yra Kubos karininkai, ku
rie patys negrų kilmės. Jie 

pripratę
prie šilto klimato. Susikal
bėti irgi nesunku, nes Kon
go armijoje vartojami 
prancūziški terminai, o is
paniškai kalbantiems kubie
čiams prancūziškai išmokti 
nesunku.

kairūs,

Indonezijos ministras 
apie ryšius su TSRS

Maskva. — Čia lankėsi 
Indonezijos užsienio reikalų 
ministras Adamas Malikas. 
Jis trumpai konferavo su 
TSRS premjeru Kosyginu 
ir su užsienio reikalų mi
nistru Gromyko. Tarybinė 
s p a u d a mažai rašė apie 
Maliko viešnagę, bet jis 
pats stengėsi sudaryti įspū
dį, kad pasitarimai buvo 
draugiški. Prieš išvykda
mas jis pareiškė, kad pasi
tarimai atnešė “susitarimą 
ir- glaudesnius santykius 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Indonezijos anti - imperialis
tiniu pamatu.”

Kadangi Malikas atsto
vauja dabartinį Indonezijos 
režimą, kuris vis labiau 
Vakarams palankus ir anti- 
k o m u nistinis, jo pareiški
mas iššaukė nemažai nuo
stabos.

Kairas, Egiptas. — čia 
spauda paskelbė, kad JAV 
Tailande turi įsitaisiusios v
atominę militarinę bazę.

Pranešimas
SO. BOSTON, MASS.

LLD 2-ros kuopos svarbus 
susirinkimas įvyks lapkričio 5 
dieną, kaip 5 vai. vakare.

Visi nariai ir “Laisvės” skai
tytojai ateikite į susirinkimą, 
turim pasirūpinti, kad pagel
bėti mūsų vajininkei Elz. Rep
šienei atnaujinti ir gauti nau
jų dėl “Laisvės” ir “Vilnies” 
prenumeratų, ir aukų dėl su
kėlimo $10,000 fondo.

Turėsime išrinkti delegatus 
į konferenciją, kuri įvyks lap
kričio (Nov.) 20 dieną kaip 
11 vai. ryto. Mūsų gabios ga- 
spadinės parengs pietus dele
gatams ir svečiams.

Kviečia visus ateiti.
Sek r. S. Rainard

(83-84)

Help Wanted Male

CARPET Layer, Experienced, year 
round job. Good wages. Apply

McKEAN CARPET CO. 
729 McKean St., 

Phila., Pa.
(79-93)

AUTO MECHANIC
Top wages, experienced all 

free uniforms.
Other benefits. Call 11 

WASSEM’S 
CH 7-5325

makes,

to 5.

(80-85)

FORK LIFT MECHANIC
Tow Mtr. Exp. required. Must be 

able to work shift work.
N. E. Plant location
CROWN PRODUCTS

Wheatsheaf Lane, Phila., Pa.
PI 4-4452

(80-86)

2121

ELECTRICIAN
Experience required. Able to work 
3rd shift. Knowledge of circuitry 

required.
N. E. Plant location
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane
PI 4-4452

(81-86)

FOREMAN

Shift work
Mechanical ability 

Able to supervise people 
Textile experience helpful 

but not necessary.

N. E. Plant location 
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane
Philadelphia, Pa.

PI 4-4452
(82-88)

AUTO PORTER & POLISHER.
Exp. with buffer. Must be sober 

and reliable. Excellent salary.
Steady work. Apply 

NORTHEAST AUTORAMA 
Roosevelt Blvd, at Levick St.

PI 4-5030. (82-86)

AUTO MECHANICS. Chrysler 
Products. Exp. preferred. 50-50 shop. 
Can make up to $200. per wk. Lift 
for every man. Paid hospitalization 
and insurance, uniforms furnished. 
Call Service Manager OVERBROOK 
DODGE. TR 8.8455. (85-86)

ENGINEER
Refrigeration, licensed shift. 

$112 per week.

Dial 609-881-5300, N. J.
(83-87)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Mūsų dviejų draugijų ir kuopų 
mėnesiniai susirinkimai ir nomina
cijos 1967 metams atsibus Lietuvių 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St., Montello.

Lietuvių Taut. Namo Draugovės 
mėnesinis susirinkimas jvyks ant
radienį, lapkričio 1 d., 7 vai. vakare.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, lapkri. 
čio 3 d., 7 vai. vakare.

Liet. Literatūros Draugijos 6 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks pir
madienį, lapkričio 7 d., 7 vai. vak.

Šv. Roko pašalpinės draugystes 
mėnesinis susirinkimas įvyks lap
kričio (Nov.) 2 d., Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, 158 Ames St., Mon
tello.

Lietuvių Piliečių Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
lapkrikio 3 d., 7 vai. vakare.

(83-84)

BROCKTON, MASS.
Rudeninį pikniką po stogu ren

gia Montello Vyrų Dailės Grupė 
sekmadieni, lapkričio (Nov.) 6 d., 
Lietuvių Tautiško Namo viršutinė
je salėje, 668 N. Main St., Montello, 
1 vai. dieną. Bus muzika, dainuos 
Vyry Dailės Grupė vadovaujant Al 
Potsus. Akordiono solus gros Wayne 
Andrutis, jo broliukas Kari pritars 
su daina, abu dainuos. Bus namie 
gamintų valgių, šiltų ir šaltų gėri
mų. Įėjimas tik 50c su laimėjimu.

(83-84)

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



6 pusi.

I ’irmrinkiminės dienos.
taikos gynimo dienos

Paskutinę pirmrinkiminę 
savaitę taikos šalininkų or
ganizacijos ir grupės asme
nų vykdys daugelį veiksmų 
kandidatams priminti, jog 
liaudis neužgiria Vietnamo 
karo, jį smerkia. Demonst
racijomis liaudis pasakys, 
kad ji reikalauja taikos ir 
kad ji norės išrinktuosius 
matyti ne karo kurstytojų, 
bet taikos gynėjų fronte.

Be abejo, demonstracijų 
bus ir kitokių, jas rengs 
norintieji karo, rengs no
rintieji iš karo pelnytis. 
Teks akyvai apsižiūrėti, 
kurioje demonstracijoje ei
ni.

New Yorko miesto vie
na didžiųjų demonstracijų 
įvyks lapkričio 5 dieną, 2 
valanda, Times Square, 42 
St. ir Broadway. Jon su
silies kelios iš įvairių mies
to dalių sumaršavusios de- 
monstracijos-eisenos.

Iš Greenwich Village 
Sheridan skvero išmaršuos

11 vai. Kitos grupės išeis 
is Tompkins skvero. Dar 
kitos atvyks iš Harlemo, 
Westchesterio ir kitų aukš
tutinių miesto rajonų. Aiš
ku, neatsiliks Brooklynas ir 
Queens.

Lapkričio 6-os rytą tarp 
daugelio einančių bažnyčion 
paskleis lapelius už taiką, 
o prievakari parinktose vie
tose skleis informaciją apie 
Fort Hood Tris

Lapkričio 7-ą skleis lape
lius už taiką visur, kur tik 
galima sutikti žmonių, 
vakaro
jai eis į Hunter Kolegijoje 
suruoštą Teach-In, kur kal
bės keli profesoriai, redak
torius, žurnalistas. Rengia 
kelios studentų grupės.

Didžiąją demonstraciją 
rengia ir jai vadovaus 92- 
jų įvairiausių organizacijų 
sudarytas Fifth Avenue 
Vietnam Peace Parade 
Committee.

O
sulaukę darbuoto-

Dvyliktajame distrikte daug kandidatų
Dvyliktasis dis t r i k t a s 

guli išsirangęs per kelis 
Brooklyno rajonus, be kitų 
Flatbush, Crown Heights, 
Bedford-Stuyvesant. Dist
rikte vyksta didelis rinki
minis sąjūdis, ir ne be prie
žasties.

Dvyliktajam distr i k t u i 
atstovauti Jungtinių Vals
tijų Kongrese jie galės 
rinkti vieną atstovą, o kan
didatų yra keturi.

Išgirsti kandidatų nuo
mones svarbiais klausimais, 
pasakyti savo pageidavi
mus distrikte vyksta daug 
mitingų.

Vienas tokių mitingų įvy
ko spalio 19 d. Jin pakvies
ti visi 4 kandidatai. Žmo
nės ypatingai norėjo žinoti, 
ką sako, ką daro kandida
tai svarbiausiu šių dienų 
reikalu.

Demokratų partijos kan
didatė kongresmanė Kelly 
neatėjo. Netruko publikoje 
pasigirsti pastaboms: “Po 
nia bijo, kad nepaklaustu- 
me apie karą Vietname.”

Independent party kandi
datas Hal Levin sakė, kad 
dviejų partijų sistema pri-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju vi

siems už užuojautos laiškus 
gautus nuo vietinių draugų 
ir iš Tarybų Lieuvos nuo

Antradienis, lapkričio (November) 1, 1966

LLD II apskrities 
žinios

Jau buvo “Laisvėje” ra
šyta iš įvykusios Literatū
ros Draugijos II apskrities , 
konferencijos Brook lyne. 
Čia tik pažymėsiu, kas buvo 
nutarta ateities darbui.

Konferencijoj dalyvavo <8 
kuopos su 30 delegatų. Tik 
dėl nežinomų priežasčių 5 
kuopos neprisiuntė delega
tu ir nebuvo atstovautos, v

Apskrities komitetas ra
portavo, kad veikė sulyg 
reikalu ir jėgomis ir, kur 
yra reikalas, prisideda fi
nansais. Apskrities ižde 
yra apie $200.

Išklausyti delegatų rapor
tai iš kuopų veiklos. Pasi
rodo, kad kuopose yra vei
kiama neblogai. Ir yra gau
nama naujų narių į LLD.

Nutarta, kad komitetas 
pasirūpintų suruošti kokį Į 
parengimą Harrisone, N. J. 
Ir kad Harrisono ir New- j 
arko kuopos turi komitetui 
pagelbėti.

Diskusuota “Laisvės” va-' 
jaus reikalas, kuopos buvo | 
raginamos kreipti daugiau 
dėmesio i “Laisvės” vajų, j 
Ir kad komitetas pasirū- j 
tų finansiniai paremti va- j 
Kb '

Nutarta, kad apskrities i 
komitetas paskirstytų kuo-' 
Doms kvotas gavimui nau- i 
ių narių ir k a d k u o uosi 
bandytų tas kvotas išpil- Į 
dvti.

J komitetą sekamiems me
tams išrinkti: J. Grybas. C. 
Bready. M. Stakof, A. Rai
nienė. S. Petkienė.
Konferencija baigta 3 vai.; 

popiet.
Reikia pažymėti, kad! 

| konferencija buvo entuzias-; 
tiška, delegatų ūpas geras. 
Buvo duotas papeikimas 5 
ir 136 kuopom už iu an- 

neprisiuntė

verčia žmones užmokėti už 
karą aukštomis kainomis, o 
korpo racijos žeriasi di
džiausius pelnus.

Respublikonu kandidatas 
Alfred Grant Walton įspė
jo, kad jis neturįs atsaky
mo “visiems pasauliniams 
klausimams.” Tačiau apie 
karą Vietname atsakyda
mas į klausimą, jis sakė: 
“Mes jame esame ir norė
čiau matyti mus iš jo iš
einant kaip galint greičiau
siai.”

Peace and Freedom kan
didatas Herbert Aptheker. 
kuris jau ne kartą yra aiš
kiai ir stipriai pasisakęs už sileidima* kad

[ savo atstovu, o ios galėjo 
ir turėjo prisiųsti, nes jos 
turi gerų ir veikliu narių. 
Draugai, ateitvie žiūrėkite, 
kad tas nepasikartotų.

LLD II Apskr. sekr.
C. Bready

tuoiautini karo baigimą, tai 
pakartojo ir dabar. Jis yra 
vienintelis Brooklyne kan
didatas. kuris ne vien tik 
stoja už karo baigimą, bet 
turi ir programą kaip to 
baigimo siekti. Jis uoliai 
darbuojasi už taiką.

Kita panašu forumą ren
gia Crown Heights Com- 
mu n i t y Council lapkričio 
1-os vakaro 8:30, Public 
School 161, No s t r a n d ir 
New York Avės., kur taipgi 
kviečiami v a 1 s t i i iniai ir 
kongresiniai kandidatai.

NARIAI PIKIETAVO
DIKTATORIUKĄ

Valdžiai įkaitinus Paint
ers unijos finansų sekreto
rių Rarback kyšininkystė-

giminiu ir brangių draugu, j®- ,6(? demonstraty-
su kuriais teko susipažinti;™1 af_ x 1 vnotinn 797 \A/ r/rhpereitoj viešnagėj.

Dėkinga esu “Laisvės” 
redaktoriams A. Bimbai ir 
R. Mizarai už aprašymą 
apie mano nelaimę susilau
žius ranką.

Esu dėkinga Ilsei ir An
tanui Bimbams už parveži
mą iš ligoninės.

Taipgi didelis ačiū Aido 
chorui už gražu laiškelį per 
sekretorių J. Juška ir Mo
terų klubui už užuojautos 
laišką per pirmininkę I. Mi- 
zarienę.

Abu su Volteriu esame di
džiai dėkingi už malonų pa
tarnavimą mums Nelei ir 
Povilui Ventams, Nastei ir 
Pranui Būkniams, O. Če
pulienei. Frances ir Dona
tui Mažiliams ir Lilijai Ka
valiauskaitei. Širdinga pa
dėka visiems!

Bronė Keršuliene 
Brooklyn, N. Y.

to raštinę, 227 W. 17th St. 
Unijistai šaukė reikalavi
mą, kad jis rezignuotų iš 
vietos.

Unijistų nešami plakatai 
sakė: “Painters Indict Rar
back Machine”; “Power 
Corrupts, Absolute Power 
Corrupts Absolutely.”

PRAŠYMAS
šiemet broliškojo anglų 

kalba laikraščio 
Worker” bankete 
stalo nesudarėme, 
lietuvių dalyvaus 
bendrą sveikinimą
Norintieji pridėti savošėrą, 
matykit žinomus laikraščio 
bičiulius. N.D.

“Daily 
lietuvių 

tačiau 
ir visų

JAV Aukščiausiasis teis
mas priėmė 4 niujorkiečius 
(2 moteris ir 2 vyrus) 
praktikuoti advokatūrą.

ŠLUOTA IR KYŠIAI
Keistoka atrodė, kai pirm- 

rinkiniame politiniu vieni 
kitiems priekaištu įkaršty
je tūli pradėjo sakyti, būk 
New Yorko miest i n i a m e 
Švaros departamente geres
nieji darbai gaunami tik už 
kyšius.

Majoro pav a d u o t o j a s 
Price atrodė nustebės, pa
žadėjo tirti ir po to išsireiš
kė, kad, “matyt, taip buvo 
vedamas biznis per metų 
metus.”

Du buvusieji to departa
mento viršininkai, Lucia ir 
Screvane, tuoiau tą depar
tamento praeičiai įtartį nu
ginčijo.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautu generali
nis sekretorius U Thant ap
gailestavo tai, kad praėju
sią savaitę Kinija eksplio- 
davo dar vieną branduolinę 
bombą.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, lapkri
čio 1 d., 7 vai. vakare, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malo
nėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba
_ (83-84)

K. Menkeliūnaitė 
atostogauja Sicilijoje ,
Konstancija Menkeliūnai

tė su savo vyru T. Campa 
prisiuntė sveik i n i m u s iš < 
Sicilijos. Sako, jiedu, pasi- 

jėmę mėnesį atostogų, važi
nėja po gražius, vaizdingus 
gamtos plotus Sicilijoje.

Konstancija įstoja į Niu
jorko Lietuvių Moterų klu- f 
bą ir sako: “Man būtų di
delė garbė būti taip šau
naus klubo nare.”

Jiedu abudu sveikina vi
sus savo pažįstamus.

i sau
gus, nes tokie plėšikai bū
na apsirūpinę visokiais rak
tais.

O. Cibulskienė gyvena 
797 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne. V

Plėšikai 0. Cibulskienes ± „ESPagaliau ir tėvai 
turės balsą

Daug pikietuota, daug 
boikotuota ir be galo daug 
aprašyta Harlemo mokykla 
-Intermediate School 201- 
pagaliau turės mokyklos 
globėjų organizaciją, suda- i 
rytą iš Švietimo tarybos, i 
vietiniu valdininku ir tėvu 
atstovų.

Vietos visuomenes vado-' lemputė (flash light j. 
vai seniai to pageidavo. I Duris rado užrakintas ir 
Daleidžia, kad reikalai toje langus tvarkoj, kaip paliko, 
mokykloje normalizuo s i s , 1 Pasirodo, kad plėšikai įėjo 
jei palinkimas atstovų ati-! su raktu, 
tiks pageidavimams.

apartmente
Praėjusio šeštadienio po

pietę Ona Cibulskienė išėjo 
trumpam laikui į maisto į 
krautuvę. Sugrįžusi rado 
savo butą kaip viesulo per
eitą: viskas išvartyta, išmė
tyta, suversta. Viską ap- 

’ t žiūrėjusi, pasigedo $40 pi-
* i nigų, mažo radijo, riešinio

• i laikrodėlio ir batarė j i n ė s

Išėjusi Į gatvę, Ona par- 
i sivedė policininką. Bet ką 
'gis jis begalėjo padaryti? 
I Jis tik pasakė, jog laimin
ga ji, kad “svečių” neužtiko

New Yorkas. — Sanitaru 
m o departamente atsirado1 
daug žulikysčių - kyšininku,' bositriūsiant, tai nors fiziš- 
tai majoras Lindsay pasi- kai nenukentėjo. Ji žadėjo 
ryžo kai kuriuos jų iššluo- įdėti į duris kitą užraktą, 
ti laukan. i bet policininkas pasakė, kad

New

GAUSA NAUJŲ 
ADVOKATU

Šiomis dienomis 
Yorko valstijos Bar Asso
ciation vykdė kvotimus no- 

• inčių praktikuoti advoka
tūrą. Aplikantų turėjo 1,- 
924, iš jų 1,864 pirmu kar
tu; kvotimus išlaikė 1,405.

Mieste — Manhattane ir 
Bronxe — praktikuoja apie 
30 tūkstančių adv o k a t ų . 
Prieš kai kuriuos iš jų bu
vo skundų, viso per metus 
2,411, bet reikalingų pa
bausti rasta nedaug: tik 
12-ai atimta teisė prakti
kuoti, du suspenduoti, 3 pa
barti.

New Yorko Welfare de
partamento darb i n i n k a i 
baigė dvieju dienų streiką 
pažadėjus išmokėti užvilk
tus algų priedus. Jie taipgi 
protestavo prieš perkrovi
mą darbu.

LAISVES OPERETISKAS KONCERTASOi

Worcesterio Aido Choras su savo talentais suvaidins 
ištraukas iš Stasio Šimkaus Operetės “Išeivis”

Worcesterio Aiido Choro solistai, duetistai ir aktoriai

Jonas Sabaliauskas
Jonas jos sūnus

Irena Janutiene
motinos rolėje

Albinas Daukšys
Antanas, Jono draugas

Ona Dirveliene
Ievutė, Jono sužiedotinė

Jonas Dirvelis
Worcesterio

Aido choro mokytojas

Jonas Lukas 
vadas, išvežantis keleivius 

į Ameriką

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 13 November

New National Hali

Pradžia 3 vai. Popiet Įėjimas $1.50

Bill-William Dupsha
Kaimo 

Verslininkas

261 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.
t (Greenpoint dalyje)

Richard Janulis
lietuvis, buvęs Amerikoj

Brooklyn© Aido Choras su savo talentais atliks
Pirmąją dalį programos, kuri bus įspūdinga, vadovaujant Mildred Stensler

Nellie Ventiene
solistė, sopranas

? 117 % . 4 ■
piS

Mildred Stensler
Aido Choro ir Moterų 

kvarteto mokytoja
Victor Becker

Baritonas

Aido Choro Moterų Kvartetas — Nastė Buknienė, Nellie Ventiene, 
vadovaujant Mildred Stensler, taipgi dainuos.

Ona Čepulienė ir Koste Rušinskienė,




