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KRISLAI
Poetas pas Kennedį.
A. Bimba—Lenkijoje.
Apie J. Basanavičių.
St. Matulaičio vaidmuo.

Rašo R. Mizara

Svečią, tarybinį poetą Jev
genijų Jevtušenką pasikvietė 
Niujorko valstijos senatorius 
Robertas Kennedis pas save į 
butą.

Abudu jiedu ilgokai šnekė
josi. Svečias pasisakė, kad 
jis mėgstąs politikierius, ku
rie mėgsta poetus, o senato
rius jam atsakė, kad jis mėg
stąs poetus, kurie mėgsta poli
tikierius. Taigi duotas už duo
tą.

Senatorius Kennedis vėliau 
pareiškė, kad jiedu kalbėjosi 
“apie visų šalių santykius at
eityje, ir, aš manau, lietėme 
ir tuos klausimus, ar žmonija j 
išliks gyva, nesunaikinta.”

’ * i
Matyt, buvo svarstyti dideli i 

klausimai, bet jų pašnekovai 
neatidengia.

Mums patinka, kad senato
rius Kennedis matė reikalo su 
įžymiu rusų tautos sūnumi pa
sitarti mūsų šalių ir viso pa
saulio ateities likimu.

Ar nereikėtų pabrėžti, kad 
tuojau būtų sulaikytas pražū
tingas karas Vietname-?!. .

A. Bimba rašo iš Vilniaus, 
kad jis vykstąs savaitei ar 
daugiau į Lenkijos Liaudies 
Respubliką.

Gerai, kad jis taip daro. 
Lenkiją reikia'aplankyti; rei
kia būtinai arčiau mums susi
pažinti su lietuviais, gyvenan
čiais Lenkijoje — Seinų-Pun
sko apylinkėje.

Beje, apie Lenkijos lietuvius 
sekamame žurnalo “šviesos” 
numeryje tilps įdomus Vinco 
Martinkėno straipsnis.

V. Sirvydas filosofuoja:
“Carizmo sąlygose gyvenan

tiems lietuviams dr. Basana
vičius liepė idealu visada tu
rėti ‘savistovią Lietuvą’, bet 
praktikos gyvenime siekti, 
kad Lietuva būtų kuo lietu
viškiausia, kad šviesuomenė 
reikštųsi lietuviška kalba, kad 

\tSKP visų lietuvių viešpatautų 
‘sandara ir meilė’...”

Iš tikrųjų, šiuometinėje Lie
tuvoje visa tai, ką J. Basana
vičius, anot V. Sirvydo, nuro
dinėjo, vyksta. Lietuva nie
kad nebuvo lietuviškesnė už 
šiandieninę, Lietuvoje niekad 
nebuvo “artimo meilė” labiau 
prasiplėtusi, kaip šiandien. Ir 
visa tai, atsiminkime, ateity 
dar labiau plėsis, šakosis.

Bet, kai šiandien mes kalba
me apie basanavičius, vinous 
kudirkas ir kitus žymūnus, 
nepamirškime, kad anuo me
tu . puik iki veikė, dirbo žmo
nės, kurie turėjo truputėlį ki
tokią pažiūrą į gyvenimą ne
gu J. Basanavičius.

Atsiminkime d-rą S. Matu
laitį. šiemet, beje, sukako 
šimtas metų, kai jis gimė.

Tiesa, S. Matulaitis buvo 
apie penkiolika metų jaunes
nis už J. Basanavičių, tačiau 
jo lietuvių tautai palikti nuo
pelnai nei kiek nemažesni.

S. Matulaitis buvo ir kovo- 
tojas-revoliucionierius. Jis bu
vo aštrus klerikalizmo prie
šas. Jis mokė mūsų tau
tos sūnus ir dukras kovoti 
prieš tamsą, kovoti prieš cari
nius varžtus, kovoti už lietu
vių tautos laisvę ir socialisti
nę santvarką. Ir dėl to jam 
teko daug nukentėti.

Visa tai man prisiminė, 
skaitant “Vienybėje” V. Sir
vydo mechanišką pažiūrą į 
d-ro J. Basanavičiaus atliktą 
vaidmenj.

Praeity Amerikos rinkimų 
atgarsiai Vakarų Europoje
Londonas. — Visi britu 

laikraščiai sutinka, kad 
Amerikos rinkimų rezulta
tai yra tam tikras posū
kis reakcijos pusėn, nors 
ne visuo tinas ir ne visai 
aiškus. Times sako, kad 
kur taikos-karo klausimas 
vaidino rolę u ž taiką sto
jančios opozicijos balsas 
prieš Johnsono administra
ciją buvo nemenkas, kaip 
tai Oregone, kur laimėjo 
prie taikos linkstantis 
asmuo, Dearborne (Mich- 
gane), kur, nežiūrint spau
dos, radijo ir telev i z i j o s 
p r o p a g andos, net 14,000 
balsavo už karinių jėgų iš
traukimą iš Vietnamo (20,- 
000 balsavo už karo tęsi
mą).

Amerikiečiai sakosi 
suradę daug ginklų
Saigonas. — Amerikiečių 

štabas sako, kad Tay Ninh 
provincijoje jie užtiko 
gausingus tunelius, kuriuo
se Vietkongas (Liaudies iš
silaisvinimo jėgos) naudojo 
kaip savo sandėlius. Ten 
amerikiečiai surado kulko
svaidžių. 3,000 granatų,, mi
nų, šautuvų ir taip toliau. 
Jie ten taipgi suradę 95 la
vonus. Gyvieji vietnamie
čiai kovotojai buvo pasi
traukę.

Kovos Tay Ninh provinci
jole prasidėjo apie prieš 2 
mėnesius. Amerikiečių šta
bas sako, kad nuo to laiko 
ten nukauta virš 850 viet
namiečiu. Ta proga gene- 
r o 1 a s Westmorelandas te
nykščiams junginiams pa
siuntė sveikinimus.

Ir raudongvardiečiams 
jau pastojamas kelias

Pekinas. — Tūkstančiai 
jaunų raudongvardiečių bu
vo susirinkę prie įstaigos, 
kurioje dirba premjeras 
Chou En-lajus. Jie iškabi
no plakatus, kuriuose rei
kalavo, kad jiems būtų leis
ta pasimatyti su Chou. Bet, 
nežiūrint jų reikalavimo, 
kareivių sargyba, jų neįlei
do.

Paskutinėmis dię n o m i s 
Kinijos spaudoje vis daž
niau sakoma, kad raudon- 
gvardiečiai turėtu laikytis 
griežtesnės disciplinos. 
Spaudoje kritika nukreipta 
ne prieš rąudongvardiečius 
bendrai, o prieš “nediscip
linuotą jų dalį.”

Sakoma, kad Pekine dar 
yra apie milijoną jaunų 
raudongvard iečių iš visų 
krašto dalių.

Beje, mūsoji LLD 1-oji kuo
pa galvoja apie suruošimą 
gražaus popiečio d-rui S. Ma
tulaičiui pagerbti, šimtameti- 
nės gimimo sukakties proga.

Tai padaryti būtinai reikia 
ne tik Niujorke. D-ro S. Ma
tulaičio nuopelnai Amerikos 
lietuviams — dideli.

Bet kur rasės klausimas 
lėmė, sako Times, ten reak
cijai sekėsi bauginti vidu
rinės klasės baltuosius ir 
pasukti juos konservatyvių 
kandidatų pusėn. Pažangus 
Londono laikraštis Morning 
Star sako, kad rinkimai ro
do, jog kur tik Amerikos 
žmonės turėjo progą tikrai 
išgirsti tiesos balsą, jie bal
savo gerai, bet retai kur tą 
balsą girdėjo.

Prancūzijos didysis laik
raštis “Le Monde” sako, 
kad Johnsono administraci
jai bus labai sunku daryti 
išvadas iš rinkimų rezulta
tu. Bet žinant Johnsono 
charakterį, sako tas laik
raštis, jis viską aiškina kaip 
nemenką savo laimėjimą.

Gal turėsime 
pusę miliono 
Washingtonas.—Taip pa

reiškė aukštas Pentagono 
pareigūnas. Jis turėjo ome
nyje amerikiečių kareivių 
skaičių Vietname, ir jis tu
rėjo omenyje ateinančius, 
1967-uosius metus.

Kaip tai jau buvo praneš
ta, sekretorius McNamara 
neseniai pranešė, kad mobi
lizuojamų jaunu vyrų skai
čius bus sumažintas, ir kai 
kas iš to darė išvadą, kad 
kariu skaičius Vietname ne
bus didinamas tokiu tempu, 
kaip numatyta. Bet Penta
gonas dabar išaiškino, kad 
taip nebus. Aukštasis par
eigūnas taip išsireiškė laik
raštininkams :

“Sekretoriaus McNama- 
ros pareiškimas nereiškia, 
kad mes neturėsime pusės 
milijono karių Vietname at
einančiais metais.”

Dabar Vietname yra apie 
350,000 amerikiečių karių 
(neskaitant jūreivių). Metų 
pabaigoje ten bus apie 400 
tūkstančių.

Ministras Gulzaril Nanda 
turėjo atsistatydinti
Delis.—Indijos vidaus rei

kalų ministras G u 1 z a r i 1 
Nanda buvo priverstas at
sistatydinti. Priežastis: re
liginių fanatikų suk eitos 
riaušės, demonstruojant už 
“šventų karvių apsaugą.” 
Nanda kritikuotas, kad jis 
pergreit įsakė policijai šau
dyti į demonstrantus. Aš- 
tuoni buvo nušauti.

Po demonstracijos suim
ta 750 žmonių. Dauguma 
jų buvo taip vadinami 
“sadhu’ai,” barzdoti ir pus
nuogiai “šventieji.”

Indijos spauda dabar iš
kelia, kad demonstracijas 
surengė ne patys religiniai 
fanatikai, o užu jų pečių 
stovinčioj! Jan Sangh ultra 
dešinioji partija.

Goldbergas keliausiąs Buvusieji kanclagerio 
Pietrytinėje Azijoje kaliniai Jugoslavijoje
Jungtinės Tautos.—Ame

rikos pastovioji misija prie 
Jungtinių Tautų praneša, 
kad jos viršininkas A. Gold
bergas keliaus Pietrytinėje 
Azijoje. Jis bus Pietiniame 
Vietname, Indijoje. Indone
zijoje, Pakistane, Tailande. 
Pranešama, kad jis taipgi 
nuvyks Burmon, kur kiti 
keliaujantieji Amerikos 
valdžios žmonės nesilanko. 
Mat, Burma palaiko gan 
draugiškus sant y k i u s su 
Šiaurės Vietnamu.

Ambasado r i u s Goldber
gas pradės savo kelionę po 
Sausio 20-os dienos, tai yra, 
po Jungtinių Tautų Gene
ralinės asamblėjos sesijos 
pabaigos. Lapkričio 18-ą 
sesijoje prasidės diskusijos 
apie Liaudies Kimios priė
mimą į Jungtines Tautas.

(New Yorko Times sako, 
kad “negali būti ir kalbos 
apie Goldbergo apsilanky
mą Hanojuje.” Matyti, bet
gi. kad kas nors tą mintį 
priminė.)

Cambridge. — Harvardo 
universitetas atsiprašė gy
nybos reikalu sekretorių dėl 
prieš ji sukeltų studentų 
demonstracijų;

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Mesa, Ariz. — Vidurinės 

mokyklos moksleivis, Ro
bert Beniamin Smith. 18 
metų amžiaus, užėjo į vieti
nį grožio saloną ir nušovė 
keturias suaugusias mote
ris ir vieną kūdikį, o ki
tas dvi moteris pašovė. 
Smithas pasakęs policijai: 
padariau tai norėdamas sa
vo varda ir pavardę “įam
žinti.” žmogžudys, atrodo, 
yra pašėlęs.

Saigonas. — Associated 
Press skelbia, kad 40 pro
centų visų pinigų ir pro
duktų, kuriuos JAV siun
čia i Pietų Vietnamą karo 
reikalams, pakliūva i vagių, 
šmugelninkų, visokių • suk
čių rankas ir jie dėl to 
smarkiai lobsta, sakydamie- 
si, kad esą “dideli patrio
tai.”

Pekinas.—Čia įvyko Sun 
Yat-seno šimtųjų gimimo 
metinių minėjimas. Kalbė
jo, be kitų, Čou En-lajus, 
Kinijos premjeras. Kai jis 
pradėjo pulti Tarybų Są
jungą, tai TSRS ir kitų so
cialistinių kraštu diploma
tai demonstratyviai išėjo iš 
salės.

New York. — Metropoli
tan operos vadovai nutarė 
pakelti kainas ant įžangos 
tikietu — 20 procentų. Da
bar brangiausias vienam 
asmeniui įėjimo tikietas bu
vo $13, o kai pakels kai
nas, bus $15.00. Kainų pa
kėlimą vadovai teisina vis
ko pabrangimu. Mat, siau
tėja nepažabota infliacija!’

Belgradas. — Čia įvyko 
tarptautinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo iš dauge
lio šalių atvykę buvę Osven
cimo (Aušvico) koncentra
cijos stovyklos kaliniai. Bu
vo delegatų iš TSRS, Len
kijos, Izraelio, Prancūzijos, 
Čekoslovakijos, Norvegijos, 
pačios Jugoslavijos ir t. t.

Suvažiavimas priėmė ei
lę rezoliucijų. Vienoje pro
testuojama prieš švelnias 
bausmes, kurias per pasku
tinius procesus Vakarų Vo
kietijoje ir Austrijoje gavo 
buvę naciai kriminalistai. 
Kitoje rezoliucijoje reika
laujama, kad Vakarų Vo
kietija ir Austrija uždraus
tų neonacinę propagandą, 
neleistų buvusiems esesinin
kams šaukti suvažiavimus- 
susitikimus.

Kaliniu suvažiavime bu
vo ir vokiečių ir austrų.

Stanbulas. — Tarybinis 
laivas “Belcy” atvežė Tur
ki jon 304 tonus cukraus ir 
daug audinių. Tai pagalba, 
kuria TSRS Raudo n a s i s 
kryžius įteikė turkams, ku
rie nukentėjo nuo že m ė s 
drebėjimo.

Un’ted Nations, N. Y. — 
I nauja Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarvbą dvejiems 
metams išrinkti nauji na
riai. naujos valstybės: Bra
zilija, Kanada, Daniia, 
Eithiopija ir Indija. Išrin
ko jas JT generalinės 
asamblėjos sesija.

Chicago, Ill. — Čia suvykę 
Evangelikų Brolijos bažny
čios delegatai į suvažiavimą 
nutarė suvienyti savo baž
nyčią su metodistų bažny
čia ir nauja organizaciją 
pavadinti: United Metho
dist Church.

Saigonas. — Politinis ju
dėjimas Pietų Vietname ir 
vėl “pagyvėjo,” kai buvo 
sužinota, kad premjeras Ky 
rengiasi daryti pakeitimus 
savo kabinete ir visame val
džios aparate. Kai kurie 
net galvoja, kad netrukus 
Pietų Vietname gali įvykti 
dar vienas “tvirtas per
versmas.”

Bona, Vak. Vokietija. — 
Krikščionių demokratų par
tija nominuoja kanclerio 
vietai Kurt Georgą Kiesin- 
gerį, buvusį uolų nacį. Bet 
jis sako, kad, tuojau po 
karo, anglai - prancūzai ir 
amerikonai jį išteisino dėl 
buvimo hitlerininku.

Londonas. — Mirė Sir 
Evelyn Wrench, English- 
Speaking Union (Angliškai 
kalbančiųjų sąjungos) įkū
rėjas. Jis buvo 84 metų 
amžiaus.

Gvinėja išprašė Amerikos 
“Taikos korpuso” narius

Washingtonas.—Iš Konak- 
rio pranešama, kad Gvinė
jos valdžia paprašė A me
nkos taip vadinamo Taikos 
korpuso (Peace Corps) na
rius apleisti šalį. Kaip ži
nia, Gvinėja paskutiniu lai
ku griežtai nusistatė prieš 
Ameriką, kadangi Ameri
kos orlaivis vežė Gvinėjos 
diplomatus į Adis Abebą, 
Etiopiją, ir nusileido Ga
nos sostinėje Akroje, k u r 
tie diplomatai buvo suimti. 
Gvinėja sako, kad Ameri
kos oro linija nebuvo in
formavusi gvinejiečius, kad 
bus sustota Akroje.

Gvinėja buvo suėmusi 
Amerikos ambasadorių, bet 
jis dabar j a u paleistas. 
Gvinejiečiai irgi paleisti.

Republikonai 
turi vilties

Washingtonas. — Rinki
mų rezultatai suteikė ne
mažai vilties respublikonų 
partijai, sako tos partijos 
lyderiai, ir jie dabar tikisi 
laimėti prezidentinius rin
kimus, po dviejų metų. Kaip 
žinia, respublikonai laimėjo 
47 naujas vietas Atstovų 
bute ir perėmė nuo demo
kratų gubernatorių vietas 
8 valstijose.

Respublikonas G. Rom
ney, kuris laimėio Michiga- 
ne su puse milijono balsų 
dauguma, dabar skaitomas 
rimtu respublikonų kandi
datu į prezidentus. Tokiu 
galimu kandidatu skaito
mas ir R. Reagan, buvęs 
filmų aktorius, kuris iš
rinktas Kalifornijos guber
natorium. Buvęs kandida
tas Nixonas irgi įdrąsintas 
— jis dar toli neatsisakė 
vilties kandidatuoti, nors 
dukart jau pralaimėjo.

Guatemala. — Šioje šalyje 
smarkiai plečiasi partizani
nis judėjimas, besisiekiąs 
nuversti JAV kapitalistų 
palaikomą šalies valdžią.

Kuba ir Korėja ragina 
pasiųsti savanorius

Havana. — Kubos ir Šiau
rės Korėojs Komunistų par
tijos išleido bendrą pareiš
kimą, kuriame jos ragina 
socialistines valstybes siųs
ti savanorius į Vietnamą, 
kad' jie padėtų liaudiečiams 
atremti intervenciją.

Kubos ir š. Korėjos KP 
praeityje atskirai padarė 
panašius siūlymus, ką da
bar padarė išvien.

Po pareiškimu pasirašė 
Kubos prezidentas Dorticos 
ir karo reikalų ministras 
Raulas Castro. Jis lankėsi 
Šiaurės Vietname. Hava
noje dabar iškelta, kad jie 
taipgi lankėsi šiaurės Viet
name.

Vienok Seku Ture valdžia 
priėjo išvados, kad tokiems 
Įtemptiems santykiams 
v i e š p a taujant, Amerikos 
Taikos korpuso žmonėms 
būti Gvinėjoje nėra reikalo.

Tai pirmu kartu kokia 
nors šalis išprašo Taikos 
korpuso misiją. Tiesa, to
kios misijos apleido vienu 
metu Indoneziją. Ceiloną ir 
Kiprą, bet apleido savano
riškai, prieš tai, kaip atėjo 
išprašymas.

Norfolk, Va. — Atominis 
submarinas “Nautilus” susi
mušė su karo laivu “Essex,” 
bet didelių nuostolių, sako
ma, nebuvo. Tai ivvko kari- 
niuose manevruose.

Mūšiai tarp liaudiečių 
ir JAV kavalerijos
Saigonas.—Pirmosios oro 

kavalerijos divizijos kariai 
Vietnamo Pietryčiuose, prie 
Pietų Kinijos jūros kran
to, kovėsi prieš skaitlin
gus liaudiečių junginius. 
Toliau į šiaurę, Bong Son 
apylinkėje, ameri kiečiai 
pėstininkai kovėsi su kitu 
liaudiečių junginiu. Ame
rikos štabas sako, kad liau- 
diečiai prarado 19 karių ir 
pasitraukė į gretimas kal
vas. Amerikiečių nuostoliai 
neskelbiami, tik sakoma, 
kad jie lengvi.

Tuo tarpu amerikiečių 
aviacija pradėjo išmėtinėti 
virš viso Pietinio Vietnamo 
lapelius, kuruose liaudiečia.i 
(Viet k o n g a s ) kaltinami 
žiaurume. Apšaudyti Sai- 
gono centrą buvo žiauru, 
sako tie lapeliai...

Mali, Tanzania, Zambia 
ir Alžirija prieš Ganą

Adis Ababa. — Keturios 
svarbios Afrikos valstybės, 
kurios turi progres y v i a s 
valdžias, griežtai pasmerkė 
Ganos valdžią už Gineaos 
diplomatų suėmimą. Tos 
valstybės yra Mali, Tanza
nia, Zambia ir Alžirija. Ei
lė kitų valstybių, kaip tai 
Nigerija, Etiopija ir Maro
kas irgi pasmerkė Ganą, 
bet švelniau.

Specialus Etiopijos impe
ratoriaus pasiuntinys buvo 
atvykęs į Ganos sostinę Ak
rą, ir jis bandė įtikinti ga
niečius, kad jie paleistų su
imtus užsienio diplomatus.

New Yorke praeitą savai
tę Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius U Thantas 
priėmė Ganos pasiuntinį 
Arkhurstą ir Gineaos pa- 
pasiuntini Marofą. Jis ban
dė tarpininkauti.

New York. —- Miesto ma
joras Lindsay sako: aukš
tesnės vietos kol kas neieš
kau ir neieškosiu.
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Kaip tai galėjo atsitikti?
GAL BŪT KAI KURIE politinių “perversmų” aiš

kintojai ilgainiui mums išaiškins tokius dalykus, kokie 
tūlose vietose pasireiškė praėjusį antradienį, lapkričio 
8 dieną, bet šiandien jie mums dar neaiškūs.

Paimkime balsavimų pasekmes Kalifornijoje, ypa
tingai gubernatoriaus rinkimą. Per aštuonerius metus 
Kalifornijos gubernatorius buvo Edmund Brown, de
mokratas. Brown buvo “nieko sau žmogus,” gan libera
lus, sukalbamas, ir atrodė, kad, neturėdami geresnio kan
didato, balsuotojai ims ir išrinks Browną dar ketve- 
riems metams, trečiam tarnybos terminui.

Respublikonu-goldwateristu organizacija savo kan
didatu gubernatoriaus vietai išstatė filmų aktorių, ne
pirmaujantį, ne kokią ten filmų žvaigždę, o šiaip sau pa
kenčiamą vidutinį aktorių Reaganą. Reaganas kadaise 
buvo “liberalus,” o šiuo metu jau tapęs “dešiniuoju,” ir 
atrodė, kad Kalifornijos balsuotojai be jokių abejojimų 
Reaganą atmes, išrinkdami Browna.

Tiesa, Brownas “pasižymėjo” tuo netaktu, kad šim
tu procentų rėmė Johnsono karą Vietname, bet to karo 
nepasmerkė ir aktorius-kandidatas.

Na, ir matome, kas įvyko: lapkričio 8 dieną Kali
fornijos valstijos piliečiai gubernatorium išrinko ne 
Browna, o Reaganą. Ir Reaganas gavo apie vieną mi
lijoną balsų daugiau negu Brownas!

Kodėl taip? Kas atsitiko? Kam toks pasitikėjimas 
respublikonų kandidatui, kurį visomis keturiomis palai
kė birčistai?

Kas gali objektyviai atsakyti j šiuos klausimus?!

TRUPUTĖLĮ aiškiau rodosi Niujorko miesto 
žmonių nubalsavimas Policijos Civiliniams skundams 
tirti tarybos atmetimas. Čia, mat, prieš balsavimus bu
vo vedama pasiutusi propaganda už tai, kad minėtoji 
taryba būtų panaikinta. Per spaudą, per radiją, per 
televiziją, visur buvo brukama žmonėms “idėja”: jei ši 
taryba bus palaikyta, tai jūsų dukros, jūsų žmonos 
gatvėse bus užpultos, išprievartautos, nes minėtoji ta
ryba varžys policijos veiksmus.

Taip ir panašiai buvo duota ir duota į tą patį baisų 
būbną, na, ir tai, matyt, žmones paveikė. Jie atmetė ta
rybą, jie nepaklausė nei miesto majoro Lindsay, nei se
natorių Kenedžio ir Javitso, nei kitų įžymių žmonių, 
kurie ragino balsuoti už tarybos palaikymą.

Bet ir čia reikalingas platesnis aiškinimas: Kas, 
būtent, finansavo tuos, kurie agitavo už tarybos panai
kinimą?!

Dar apie Italijos socialistus
PRAĖJUSIAME “LAISVĖS” NUMERY rašėme apie 

Italijos dviejų socialistinių partijų susivienijimą.
Po to mus pasiekė žinia, kaip į tą Susivienijimą žiū

ri Italijos Komunistų partija. Pasirodo, kad Italijos ko
munistai turi daug rimtų priekaištų suvienytai socia
listų partijai.

Komunistų partijos vadovas Luigi Longo kritikuo
ja socialistų lyderius už tai, kad jie susivienijo tokiuo 
“pagrindu,” kuris draustų kooperuoti su Italijos Ko
munistai turi daug rimtų priekaištų suvienytai socia- 
žuazinę valdžią, “stovinčią j kairę nuo CentPo.”

Komunistai kitaip žiūri į dalykus: jie sako, kad 
Italijoje šiuo metu turi būti vyriausias darbininkų po
litinių partijų siekimas—visų darbo žmonių vienijima
sis. Kas tam vienijimuisi kliudo, tas nedirba naudingo 
liaudžiai darbo.

Netenka abejoti, kad socialistų vienybės kongreso 
nutarimas nėra amžinas, kad eiliniai nariai privers par
tijos vadovus reaguoti į dalykus.

Profesorius P. Sktvūiias
Skaitome iš Lietuvos tokią įdomią žinią:
“kaip praneša iš Paryžiaus, Tarybų Lietuvos Moks

lų akademijos narys-korespondentas gamtos ir technikos 
mokslų istorijos komisijos prie MA Prezidiumo pirmi- 
hinkas prof. P. Slavėnas išrinktas Tarptautinės mokslų 
istorijos akademijos, kurios būstinė yra Paryžiuje, na- 
tiU-korespondentu. Tai pirmas toks aukštas įvertinimas 
Lietuvos mokslo istorijoje.” «

ŠIAURĖS VIETNAMO 
VADOVO NUOMONĖ 
APIE KARĄ IR KITUS 
DALYKUS

Neseniai Hanojuje lankė
si Prancūzijos žurnalistai 
ir jie ture j o progos susitik
ti su šalies prezidentu Ho 
Ši Minh. Prezidentas sutiko 
duoti jiems interviu, ir 
štai, ką tuo reikalu praneša 
žinių agentūra Elta:

Vietnamiečių tauta karštai 
atsidavusi taikai, nepriklau
somybei ir nacionalinei vieny
bei, pareiškė Vietnamo Demo
kratinės Respublikos prezi
dentas Ho Ši Minas, duoda
mas interviu Prancūzijos žur
nalo ‘Evenman” direktoriui 
D’Astje De La Vižeri. Jungti
nės Valstijos, pasakė Ho ši 
Minas, sužlugdė 1954 metų 
Ženevos susitarimus Vietnamo 
klausimu, kuriuose iškilmin
gai pripažįstamos mūsų nacio- 
nalės teisės. JAV kariauja 
agresyvų karą prieš Pietų 
Vietnamą, o pastaruosius dve
jus metus žiauriai puola iš 
oro Šiaurės Vietnamą. Susida
riusi su šiais užpuolimais, vi
sa vietnamiečių tauta pakilo 
savo tėvynės ginti iki galo.

Duodamas interviu, kurį pa
skelbė Vietnamo informacijų 
agentūra, prezidentas nurodė, 
kad, nors Amerikos ekspedici
nė kariuomenė gavo labai di
delius pastiprinimus, ji kam
panijoje sausojo sezono laiko
tarpiu nuo 1965 metų rudens 
iki 1966 metų pavasario paty
rė skaudžius pralaimėjimus. 
Per šešis mėnesius JAV ir jų 
agentai Saigone neteko 114,- 
000 žmonių, bet taip ir nesu
gebėjo perimti iniciatyvos. 
Vadinamoji “Saigono vyriau
sybė”, pažymėjo Ho ši Minas, 
neturi jokios valdžios net 
miestuose. Jos armija dėl 
masinio dezertyravimo ir daž
nų maištų patyrė didelius 
nuostolius.

Priešingai, Pietų Vietnamo 
Nacionalinis išsivadavimo 
frontas vis labiau ir labiau 
tampa vieninteliu Pietų Viet
namo liaudies atstovu.

Amerikos karo aviacijos pa
jėgų antskrydžiai susiduria 
su vis galingesniais atsako
maisiais smūgiais. Numušta 
1,350 lėktuvų. . . žinoma, mes 
taip pat patyrėme kai kuriuos 
nuostolius. Bet mes pritaikė
me savo ekonomiką dabarti
nėms sąlygoms.

1965 metais ryžių gamyba 
toliau didėjo. Daugelis žemės 
ūkio kooperatyvų, taip pat ir 
kooperatyvai, esą rajonuose, 
kuriuos priešas bombarduoja 
ypač intensyviai, surinko per 
metus po penkias tonas ryžių 
iš hektaro. Mes išvystėme vie
tinę pramonę. Ryšiai ir trans
portas toliau funkcionuoja; 
pragyvenimas nepabrango.

Nors respublika kasdien 
bombarduojama, trys milijo
nai vaikų toliau lanko mo
kyklas. Universitetuose ir 
profesinėse mokyklose mokosi 
100 tūkstančių žmonių.

Šie rezultatai rodo, kiek 
karštai mūsų liaudis myli sa
vo tėvynę ir kaip tvirtai ji pa
siryžusi sutriuškinti priešą, 
nepaisant jokių aukų.

I

Prezidentas Džonsonas ir jo 
bičiuliai apgaudinėja savo 
tautas ir jas klaidina, optimis
tiškai kalbėdami apie JAV 
padėtį Vietname, toliau pa
reiškė Ho ši Minas. Kiekvie
ną kartą, kai amerikiečiai 
žengia naują žingsnį, plėsda
mi karą, jie varo triukšmingą 
propagandą, samprotaudami 
apie vadinamąsias “taikos de
rybas”. Tai tik priedanga. 
Tam, kad šis karas būtų nu
trauktas; reikia tik vieno: 
Jungtinės Valstijos turi pasi
traukti. Joms tai vienintelis 
garbingas sprendimas.

Vietnamo pozicija, pabrėžė 
Ho ši Minas, aiški. Tai — ke

turi Vietnamo Demokratinės 
Respublikos vyriausybės punk
tai ir penki Pietų Vietnamo 
Nacionalinio išsivadavimo 
fronto punktai. Mūsų pozicija 
dabar įkūnija svarbiausius 
1954 metų Ženevos susitari
mų teiginius. Tai vienintelis 
teisingas pagrindas Vietnamo 
problemai sureguliuoti.

Po to, kai taika bus atkur
ta, pasakė baigdamas Ho Ši 
Minas, vietnamiečių tauta vi
somis savo jėgomis stengsis 
atkurti savo tėvynę, pavers ją 
suvienyta, taikia, nepriklau
soma, demokratine ir klestin
čia šalimi, kuri palaikys drau
giškus santykius su visomis 
taikingomis viso pasaulio tau
tomis.

APIE VOKIEČIUS
Kanadiškis “Liaudies Bal

sas” rašo:
Vakarų Vokietijos politikie-1 

riai nuo pat karo pabaigos dė
jo viltis, kad jie įveiks Rytų 
Vokietiją ir apvienys šalį sa
vo sąlygomis. Tos jų viltys 
baigia nykti. Tiesa, truko virš 
20 metų.

Kaip stebėtojai raportuoja, 
tai ir Vakarų Vokietijoje pra
sidėjęs dialogas tarpusavyje, 
tai yra, diskusijos, kaip susi
artinti su Rytų Vokietija, ko
kiomis sąlygomis būtų galima 
apsivienyti. Sakoma, kad ši 
idėja jau skaldo vokiečių ko
aliciją. Mat, dešinieji nenori 
nei girdėti apie bet kokias de
rybas su rytiečiais.

Naujų idėjų pusėj priešaki
niais esą socialdemokratai, ži
noma, ne visi, šilčiausiu pa
sitarimų su rytiečiais propa
guotoju esąs Herbert Wehner, 
socialdemokratų pirmininko 
pavaduotojas.

Vis daugiau ir daugiau vo
kiečių pradeda matyti, kad 
reiks sutikti tartis su rytiečiais 
ir ieškoti tokio kelib, kuris ga
li būti priimtinas abiems pu
sėms. . ■

Spekuliantai kreipėsi 
į savo globotoją N. Ky
Saigonas. Marionetinės 

valdžios premjeras Nguje- 
nas Ky gavo peticiją nuo 
keistos grupės: nuo Saigo
no spekuliantų, juodosios 
rinkos machinatorių. Jie 
kreipiasi į jį kaip į savo 
globėją ir prašo jį būti 
švelniu su jais.

Mat, Ky valdžia išleido 
patvarkymą, kad visos par
duotuvės ir stendai rinkose, 
kurie pardavinėja nuo ka
rinių pajėgų ir amerikiečių 
vogtus dalykus, kaip tai 
konservus, cigaretes, radi
jus, binoklius ir pan., turi 
užsidaryti.

Spekuliantai - juodaranki- 
ninkai sako premjerui, kad 
jis turi jų pasigailėti, nes 
be jų “subliūkš visa Pietų 
Vietnamo ekonomija.”

Poetas J. Jevtušenka 
pas Robertą Kennedy

New Ybrkas. — Praeitą 
Savaitę čia susitiko du jau
ni vyrai: tarybinis poetas 
Jėvgeiiijus Jevtušenka, ku
ris dabar vieši Amėrikoje, 
ir jauiieshysiš ihirdsio pre
zidento Kennedy brolis, se
natorius Robertas Kenne
dy. Susitikimas įvyko Ken
nedy bute.

Kalbėtasi per vertėją ir 
tiesiog (Jevtušenka' kalba 
angį i š k a i, nors nesklan
džiai) apie visokius klausi
mus: poeziją, politiką ir tt.

Roberto Kennedy išvada 
apie Jevtušenka: “Nepa
prastai įdomus žmogus.” 
Jevtųšenkos nuomonė apie 
senatorių: “Jis tęsia savo 
brolio tradicijas.”

Kaip gyvena Vilniaus 
universiteto studentai

(Specialiai “Laisvei”)
...Norėčiau Jums papa

sakoti apie mūsų studento 
kasdienybes. Aš pats studi
juoju vokiečių kalbą ir li
teratūrą. Kalbų studijavi
mas mūsų respublikoje ge
rokai išplitęs, ypač daug 
studentų niokosi anglų akl- 
bos (Universitete ir Peda
goginiame Institute), studi
juojamos prancūzų, ispanų 
kalbos, veikia fakultatyvi
nės italų, švedų kalbų gru
pės. Mes dažnai sutinkame 
svečius iš užsienio ir turi
me progos išbandyti savo 
žinias praktikoj.

Norėčiau papasakoti apie
mūsų Universiteto Interna
cionalinį klubą, kuris vei
kia jau kelinti metai. Šio 
klubo uždavinys stiprinti 
ryšius su pasaulio jaunimu, 
kovoti už taiką. Universi
tete vos ne kasdien lanko
si užsienio svečių delega
cijos. Jau šį rudenį suti
kome suomius, škotus, vo
kiečius, lenkus, daug svečių 
iš sąjunginių respublikų.

Mūsų klubo darbą labai 
remia Kultūrinių ryšių su 
tautiečiais užsienyje drau
gija ir asmeniškai jos pir
mininkas L. Kapočius.

Šių metų rugsėjį mes tu
rėjome ypač brangų svečią 
iš Jungtinių Valstijų at
vykusį mūsų Universiteto 
istorijos mokslų garbės 
daktarą A. Bimbą. Man 
pačiam teko dalyvauti Rug
sėjo 1-osios d. (mokslo metų 
atidarymo) iškilmėse Prof
sąjungų rūmuose, į kurias 
atsilankė gerb. A. Bimba. 
Niekad neužmiršiu, kaip 
šiltai sutiko mūsų studen
tai gerbiamą svečią, kaip 
ilgai netilo plojimai, kai 
jam uždėjo studentišką ke
puraitę ir apdovanojo tau
tine juosta.

A. Bimba, gal būt, vie
nintelis žmogus, kuris galė
jo taip ryškiai pastebėti pa
sikeitimus pokario Lietuvo
je, nes jis Lietuvoje lan
kėsi tuoj pat po karo. Ma
nau, kad ir studentijos gy- 
v e n i m e šie pasikeitimai 
daugiau nei akivaizdūs.

Tik šiais , metais atiduoti 
eksplotacijon nauji Matema
tikos fakulteto rūmai, nau
jas bendrabutis su valgyk
la. Tiesa, problemų ir sun
kumų užtenka ir dabar, ta
čiau jos jau visai kitos nei 
prieš kokius dešimt metų.

Mūsų studentas — He tik 
siauras savo srities specia
listas. Ne. Mes jau seniai 
ištrukome iš siauro savo in
teresų rato. Universiteto 
meninio kolektyvo — An
samblio —“vizitinė kortelė” 
plačiai žinoma ne tik Tary
bų Sąjungoje, bet ir Čeko
slovakijoje, Vengrijoje; Vo
kietijoje, Bulgarijoje bei 
kitose Europos šalyse. Ta
čiau Ansamblis dar ne vis
kas. Kiekvienas fakultetas 
turi savo menines pajėgas 
ir skamba lietuviškos dai
nos, dunda grindys nuo 
suktinio. Pavyzdžiui, Isto
rijos ir Filologijos fakulte
to saviveiklininkai rengia 
išvykas į Baltarusijos lietu
viškas saleles; kur daugu
ma gyventojų lietuviai, kur 
lietuviška daina, žodis—vi
suomet laukiami svečiai.

Saviveikla — tai tik stu
dentiško gyvenimo dalelytė. 
Kūr dar sportas, drainos 
studija (beje, ji pirmoji lie
tuvių kultūros istorijoj sta
to Balio Sruogos dramą 

“Baisioji naktis,” nukreip
tą prieš carinę rusinimo 
politiką), dailės studija, 
akademinis choras, gausūs 
moksliniai būreliai S M D 
(studentų mokslinė draugi
ja), kasmet rengianti savo 
konferencijas, į kurias atsi
lanko svečiai iš daugelio 
aukštųjų mokyklų, o ypač 
gausiai iš Latvijos ir Esti
jos.

Tie mūsų tautiečiai, kurie 
viešėdami tėviškėje aplankė 
Universitetą, be abejo, už
suko į Istorijos - Filologijos 
fakulteto kiemą.

Skulptūrų kūrėjas
Skulptoriui Petrui Alek

sandravičiui spalio 21 d. su
kako 60 metų. Sveikinda
mas jubiliatą, LTSR liau
dies dalininką, garbingų su
kaktuvių proga, noriu skai
tytojams bent trumpai nu
piešti kai kuriuos man įsi
menančius drauge praeito 
kelio bruožus.

Su Petru Aleksandravi
čium, kaip ir su daugeliu 
dabartinių vyresniosios 
kartos dailininkų, teko stu
dijuoti Kauno meno mo
kykloje. Skulptūrą tada 
mums dėstė prof. J. Zika
ras, Petrogrado dailės aka
demijos auklėtinis. Tai bu
vo reiklus realistinės kryp
ties skulptorius, kuris tą 
sveiką požiūrį į meną skie
pijo ir savo mokiniams.

Su akvarele mus supažin
dino didelis šios technikos 
meistras K. Šklėrius. Jis iš
mokė mus, busimus skulp
torius, matyti gamtoje ne 
vien tik formas, bet mokė 
suprasti ir perteikti spalvų 
harmoniją bei turtingumą.

Piešimą dėstė taip pat 
žymūs dailininkai, kaip an
tai: P. Kalpokas, V. Di
džiokas, J. Šileika ir kiti.

Visų šių talentingų peda
gogų veikla ir jų . darbai, 
kurie kabojo čia pat prie 
meno mokyklos buvusioje 
M. K. Čiurlionio galerijoje, 
paties Čiurlionio kūryba 
bei lietuvių liaudies meno 
turtai buvo ta dirva, kurio
je brendo jauni busimieji 
dailininkai.

Studijų metu Petras Ale
ksandravičius daug ir atsi
dėjęs dirbo. Be meno mo
kyklos jis dar lankė univer
sitete humanitarinį fakul
tetą.

O laikai buvo neramūs. 
Po fašistinio perversmo 
Lietuvoje sustiprėjo repre
sijos prieš bet kokią lais
vesnę mintį. Tai skaudžiai 
pajuto ir Kauno meno mo
kyklos auklėtiniai.

Baigęs studijas, Petras 
Aleksandravičius dirba ne
lengvą pedagoginį darbą. 
Kaip skulptorius, daugiau
sia kuria reljefines kompo
zicijas, kurioms temas ima 
iš paprastų darbo žmonių 
gyvenimo. Ėeikią pabrėžti, 
kad reljefas, kaip išraiškin
gą priehionė dekoratyviš- 
kai ir plačiai pavaizduoti 
šiuolaikinę epochą, liko jo 
Mėgiamas iki šiol.

Nuo 1940 metų prof. Pet
ras Aleksandravičius dirba 
Valstybiniame dailės insti
tute. Tarybiniais metais 
ypač atsiskleidžia skulpto- 
riaūs talentas. Jis sukuria

Čia prie fontano auga 
palinkęs berželis, jau tapęs 
Filologijos simboliu. Prie 
berželio ir gimė studentiš
kos tradicijos, įgaunančios 
vis svaresnę vietą studento 
gyvenime. 5

Čia, iš visų Lietuvos kam
pelių susir i n k ę studentai- 
pirmaklas i a i įmatrikucja- 
mi į “f u k s u s, ” čia pas
kutinį kartą renkasi diplo
mantai, nužvelgti praeitą 
kelią, atsisveikinti su seną- A 
ja “Alma Mater.” O nuėjus 
pusę kelio Unive r s i t e t e 
švenčiamas “mediumas” — i 
prie berželio suliep s n o j a 
laužas, kuriame deginamos 
ant ilgų lapų surašytos nuo
dėmės, skaitomi pasiža
dėjimai.

Jurgis Kunčinas
Vilnius, 1966.X.29 

eilę puikių, giliai psicholo
giškų portretų: J. Kuzmin- 
skio, A. Vienuolio, J. Vie
nožinskio, F. Grinkevičiū- 
tės, sukilėlio A. Mackevi
čiaus ir kitų. Didele vidine 
šiluma ir liaudiškumu dvel
kia jo išgarsėjusi paminkli
nė statula liaudies rašyto
jai Žemaitei. Šis kūrinys, 
apdovanotas Valstybine 
premija, prašyte prašosi 
pastatomas kuriame nors 
Vilniaus kampelyje. Arba 
kokia sukaupta ir mąstanti 
kalbininko J. Jablonskio fi
gūra !

Skulptorius aktyviai da
lyvauja respublikinėse ir 
visasąjunginėse dailės pa
rodose. Jubiliejinėje 25-me- 
čio parodoje jis pasirodė su 
įdomia “Darbininkės” figū
ra. Šiame darbe skulpto
rius panaudojo lakonišką 
įbpną ir naują kompozicinį 
sprendimą.

Trumpu pasisakymu sun
ku charakterizuoti visą pla- ' 
čią prof. Petro Aleksandra
vičiaus kūrybinę veiklą. 
Baigiant norisi nuoširdžiai 
palinkėti mūsų brangiam > 
jubiliatui, kad jo talentas 
dar ilgai džiugintų mūsų 
liaudį naujais brandžiais 
kūriniais.

N. Petrulis
LTSR liaudies dailininkas y 

Vilnius 1

Labdaryste
Vienas iš turtingiausiųjų 

pasaulio žmonių, JAV naf
tos karalius Rokfeleris (da
bartinės dinastijos tėvas) 
garsėjo savo šykštumu.

Atsitiktinai kažkuriam 
skurdžiui pavyko prasmuk
ti artyn prie multimilionie- 
riaus. Rokfeleris sėdėjo 
ant parko suolelio, laukda
mas mašinos, ir valgė vai
sius. Prašytojas apsidžiau
gė laiminga proga ir ėmė 
skųstis Rokfeleriui sąvo 
skurdžia padėtim, pabrėž
damas, kad yra dar nieko 
nevalgęs.

Senas, išdžiūvęs, raukšlė
to veido turčius šaltai klau- 
sėsi pagalbos maldavimų ir 
toliau kramtė. Pagaliau jis 
ištiesė ranką ir padavė žmo
gui... likučius: tris slyvas, 
obuolį, dar kažką.

Prašytojas sutriko, tačiau 
tuoj susigriebė ir, ištraukęs 
iš Rokfelerio rankų laikraš- \ 
tį, susivyniojo dovanas. 
Mūltimilionierių apstulbino 
toks neregėtas akiplėšišku
mas, jis net akis išplėtė.

—Jei jūs teikėtės padova
noti ką nors, — atsakė ne
pažįstamasis, — tai tat bū
tinai turi patekti i laikraš
tį!
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A. šilenas

Lieka saulėti momentai.
. “Laikas bėga. Jo kaskart 

lieka mažiau. O kai pa
žvelgi atgalios—kelias vin
giuoja per metus, įvykius, 
žmones ir nyksta už tolimo 
vaikystės horizonto. Tas 
kelias prasidėjo nuo gimto
sios bakūžės samanotos 
slenksčio ir iš pradžių vedė 
į artimiausių miestelį, pas
kui į didelius miestus, sve
timus žmones ir nematytas 
šalis. Gyvenimas nešykštė
jo man sunkių valandų, bet 
gausiai teikė ir puikių 
draugų, ir laimės akimirkų. 
Gyvenime buvo nemažai 
dirbta, svajota, ieškota. Lai
kai buvo sunkūs, o kartais 

'net tragiški, pilni pavoių, 
audrų ir perversmų. Bet 
žmogaus atmintis turi tų 
gerų ypatybę, kad pergy
venti nemalonumai ilgainiui 
joje išblunka, o daug gyves
ni lieka saulėti ir džiaugs
mingi momentai. Gal dėl to 
ir mano knygoje šių mo
mentų daugiau...”

Su tokia pratarme savo 
antrų atsiminimų knygų 
pradeda Ant. Venclova. Šis 
tomas, pavadintas “Jaunvs- 
tės atradimas” (išėjo 1966 
m. Vilniuje) vra lyg ir “Pa
vasario upių” tęsinys. Mes 
šio tomo pirmuose pusla
piuose sutinkame busimąjį 
lietuvių tautos rašytojų 
kaip gimnazija baigusi jau
nuolį, atvykusį tuometinėn 
sostinėn Kaunan mokytis 
universitete. Jis pradeda:

Jeigu pasaulyje yra lai
mingų žmonių, tai vienas 
jų — aš! Iš tikrųjų, man 
pašėlusiai sekėsi.

Kodėl jam taip sekėsi ? 
Ogi, neturtingų valstiečiij 
sūnus, atvykęs iš Suvalki
jos kaimo su astuoniais li
tais kišenėje ir nežinojęs, 
kaip teks maitintis ir gauti 
pastogę, atsirado Žemės 
ūkio ministerijoje, kur ne
tikėtai gavo raštininko dar
beli prie žemės reformų 
lakštu pildymo.

Kada tas buvo? Taip, se
niai, seniai, prieš Antrųjį 
pasaulini karų, prieš Sme
tonos diktatūra, dar prieš 
trumpa liaudininkų - social
demokratu režimą, tada, 
kuomet krikdemai pusiau 
diktatoriškai valdė Lietuvų, 
o nuvargęs kuinas Kauno 
gatvėmis dar traukė vienin
telį tramvajų, taip vadina
ma konkę...

Ar galėjo tada įsivaizduo
ti iš Trempiniu atvykęs 
jaunuolis, kad tik apie pen
kiolika metų vėliau jis, jau 
pagarsėjęs rašytojas, grįž
damas traukiniu iš Rygos 5 
Kiauna, stotyje nusipirks 
latviškų laikrašti, kuriame 
su vargu išskaitys žinia, 
kad Kaune susidarė nauja 
liaudies vyriausybė, ir kad 
tos vyriausybės švietimo 
ministru numatomas Anta
nas Venclova—jis! "(Beje, 
šių atsiminimų tome šyp
sena iššaukiančių tarpe, 
kurių nemaža, šis ivvkis 
perduotas meistriškai. Lat
viškas laikraštis suraizgė 
kai kurių naujojo. Paleckio 
vadovaujamo, kabineto mi
nistru pavardes. Paties 
Venclovos pavardė išėjo 
taisyklinga, bet prie jos pri
dėtas titulas “Gen.” — reiš
kia. švietimo ministru pa
skirtas “generolas Antanas 
Venclova.” Venclova rašo: 
“Pavardė mano, — gal būt, 
apie mane čia kalbama, bet 
nuo kada aš generolas?”)

Taigi, tik penkiolikos me
tų laikotarpis, maždaug

Ne tik pergyventi
Būtų klaida pasakyti, kad 

Antanas Venclova tuos vi
sus įvykius “pergyveno.” 
Ne, čia ne viskas būtų da- 
sakyta. Jis ne tik juos 
pergyveno, bet jais gyveno 
ir juos tam tikra prasme 
formavo, nes jis nuo pat 
jaunystės buvo aktyvus, re
aguojantis, ang a ž u o t a s, 
kaip tai sako prancūzai, 
žmogus. Jo talentas kaip 
rašytojo jį neužilgo pasta
tė į pirmas mūsų literatū
ros jaunų kūrėjų eiles, ir 
kaip talentingas jaunas ra
šytojas šalyje, kuri blaškė
si kančiose, bet jau matė 
toli akiratyje švintančio ry
to pirmus pilkus spindulius, 
jis radosi tų įvykių pačiame 
sūkuryje. Štai kodėl jis da
bar gali jausti, kad-—o čia 
jau ne jumoras—jam pašė
lusiai sekėsi. Sekėsi, nes 
jis gyveno pilnų gyvenimų, 
efektingai, reikšmingai dar
bavosi savo liaudies labui 
ir savo tautos kultūros lo
bynui.

Jaunojo Venclovos mate
rialinis gyvenimas nebuvo 
rožėmis klotas. Jis buvo, 
galima pasakyti, labai ne
lygus. Štai jis gauna tar
nybėlę, štai pamokytojauja, 
gauna kiek honoraro, ir net 
pakeliauti į užsienius gali, 
Konrado kavinėje sėdinėja,' 
Palangon nuvyksta. Bet štai 
ateina laikotarpiai, kuomet 
jis beveik badauja, turi sko
lintis litų kitų, gyvena ma- 
žukame kambarėlyje be ši
lumos.

Tai taip buržuazinė Lie
tuva traktavo savo gabiuo
sius jaunus kūrėjus. Štai 
Venclova jau žinomas poe- 
tas-rašytojas, literatūrinių 
žurnalų redaktorius, žino
mas kiėkvienam Lietuvos 
inteligentui žmogus. Ir kaip 
jis gyvena? Ogi advokato 
Mykolo Šleževičiaus rezi

apimtas toje toje kny
goje, nors sunku tam 
patikėti. Tokie . audringi 
laikai, tokios radikališkos 
pakaritos, visuomet suda
ro įspūdį, kad daugiau 
laiko praėjo. Per tų laikų 
Lietuva visai trumpučiam 
laikui buvo gavusi buržua
ziniai - demokratinį režimų, 
kuriam vadovavo liaudinin- 
kų-socialdemokratų koalici
ja, paskui atėjo kruvinas 
Smetonos šalininkų praves
tas perversmas, paskui bai
mės ir pavojaus kupini me
tai artinantis pasauliniam 
karui, Klai pėdos atplėši- 
mas, paskui Lenkijos su- 
bliuškimas, Vilniaus atva
davimas, pagaliau fašistinio 
režimo sugriuvimas, Liau
dies valdžios įsteigimas, ta
pimas tarybine respublika, 
įsijungimas į Tarybų Sa-

Rašytojas A. Venclova savo darbo kabinete

dencijos rūsio kambarėly
je, kuris numatytas ne gy
venimui, o sankrovoms, kam
barėlyje, kur lubas pasieki 
rankomis, kur mažiukas lan
gelis grotomis užkaltas, kur 
žiema šųli ir vasarų svaigs- 
ti. O ponas Šleževičius (liau
dininkas, dargi!), kuris ži
no, kad Venclova vienas žy
miausių jaunų Lietuvos po- 
etų-rašytojų, sėdi viršuje 
savo ištaigingai mebliuo
tuose kambariuose, į ku
riuos Venclova ateina tik 
kartų i mėnesį — kad už
mokėti nuoma. Ir ne tik 
Venclova — tame pačiame 
kambarėlyje kitu laiku teko 
gyventi ir Cvirkai.

Žinoma, jeigu Venclova, 
Cvirka, Korsakas ir kiti pa
žangūs jauni rašytojai bū- j 
tų norėję, jie galėjo gyven
ti gan prabangiai. Užteko

padaryti vienų dalykų: par
duoti savo siela už tris gra
šius, kaip tai padarė jų bu
vęs kolega Bronys Raila, 
nusigręžti nuo pažangaus 
judėjimo, prisiplakti prie 
tautininkų. Būtų atsidariu
sios šiltos vietelės “Lietu
vos Aide,” Švietimo minis
terijoje, jaukūs kabinetai 
Pažangos rūmuose, vilos...

Bet Venclova jau buvo 
tvirtai surišęs savo likimą 
su Lietuvos liaudimi. Jis 
jau buvo aiškus anti-fašis- 
tas, nors dar toli ne ko
munistas. Jis tada buvo — 
trečiafrontininkas.

Trečiasis frontas
Perskaičiau Venclovos at

siminimus su dideliu susi
domėjimu. Jdomus buvo jo 
gyvenimas, šimtais gijų su
rištas su prieškarinės Lie
tuvos kultūriniu gyvenimu 
bendrai. Beveik neužtinki 
knygoje temos, kuri nebūtų 
įdomi, bet mane labiausiai 
domino taip ryškiai ir kon- 
kretiškai nušviestas kultū
riniai - politinis jaunosios 
inteligentijos brend imas, 
radikalėjimas, kairėjimas.

Jeigu kas turėtų kantry
bės ir perėjęs Ve n c 1 o v o s 
knygų bandytų nustatyti, 
kokie žodžiai ten daugiau
sia pasikartoja, tai aš nea
bejoki, kad tai b ūtų du: 
Trečias frontas.

Tam yra gero pamato, 
“Trečias frontas” buvo ne 
tik žurnalas. Tai buvo eta
pas, didelis žingsnis, ryški 
pakopa. Po Maironio ir ki
tų senosios kartos naciona
linės buržuazinės romanti
kos turėio ateiti kas nors 
naujo. Atėio “Keturi vėjai,” 
kurie nūtė iš Paryžiaus, 
atėjo futurizmas, surea- 
lizmas, dadaizmas, atėjo 
izmai, kurie mėgo gaub- 
tis revoliu c i n ė m i s fra
zėmis ir nuotaikomis, 
bet esmėje seno pasta

to piliorių pajudinti ne
norėjo. Turėjo ateiti po to 
kas nors naujesnio ir švie
žesnio—atėjo Trečias fron
tas, atėjo supratimas, kad 
revoliucingumas negali ten
kintis formų mandrumu ir 
filistiniu sukrėtimu, kad 
reikia ieškoti sau įkvėpimo 
liaudyje, dirbančiuose, ko
vojančiuose. Pas Kazį Bo
ruta tas pasireiškė kaimo 
dirbančiojo prototipo, “ne- 

.sugadinto” berno, idealiza
vime ala Narodnaja Volia, 
ala Amerikos populistų. 
Bet pas Venclova. Cvirka, 
Korsakų tas greičiau pra
dėjo pasireikšti artėjime 
prie marksizmo. ■

San tykiai tarp trečia- 
frontininkų ir Lietuvos 
marksistinio judėjimo suda
ro Jaunystės a t r a d i m o 
svarbiausia indėlį. Nors tai 
nėra istoriniai-mok s 1 i n i s 
darbas (autorius, žinoma, 
to visai nesiekė), bet per 
savo mintis, atsiminimus ir 
pastabas Venclova gan 
smulkmeniškai ta proble
ma nušviečia. Jis nušvie
čia. kain radikališkieii tre- 
čiafrontininkai iš bendro 
pro-socialistinio anti - fašiz
mo ir laisvės meilės artėjo 
nrie marksizmo. Jis teisin
gai konstatuoja, k a d tre- 
<‘iafrontininkams per ilga 
Mkų trūko tvirtesnio moks
linio - teoretinio pagrindo. 
Bet tuo pačiu laiku iis ne
sidrovi nurodyti, ir (bent 
mano nuomone) įrodyti, kad 
klaidžiojo ne tik trečiafron- 
tininkai. Lietuvių komu
nistų emigracijoje leidžia
mi organai, kaip tai Tary
bų Sąjungoje leidžiamas 
“Priekalas” ir Rytprūsiuo
se leidžiamas “Balsas” ata
kavo trečiafrontininkus iš 
dogmatiško, sekta n t i š k o 
taško. Bet liaudžiai ištiki
mu jėgų keliai palaipsniui 
neišvengiamai artėjo. Kuo
met prieš pat Antrąjį pa
saulini kara Kaune nekurį 
laika pras įspraudė pro 
cenzūra žurnalas “Litera
tūra.” kuri tam tikra pras
me buvo kaip ir Trečio 
fronto ainė, “Priekalas” ją 
iau sutiko kaip d r a u g a . 
“Literatūra” jau turėjo 
tvirtesnius negu “Trečias 
frontas” principus, o “Prie
kalas” jau buvo daugiau 
atsikratęs dogmatizmo. Po 
592-ro puslapio už save by- 
loianti fotografija: Cvirka. 
Venclova, Gira, Nėris ir 
Korsakas Maskvoje, Krem
liuje. Lietuva priimta i Ta
ryba Sąjungą. Per įvairias 
radikalizmo mokyklas nėr- 
ėję. šie penki lietuviu lite
ratūros pažibos tampa, ta
rybiniais rašytojais...

Platieji akiračiai
Sakoma, kad niekas ne

gali taip gerai rašyti isto
rija. kain patys istorijos 
kūrėjai. Venclova, esu tik
ras, labai nenorėtų vadinti 
savo knygų istorija. Bet ka 
padarysi — ii tokia išeina! 
Mat, kiek iis ten neįdėjo 
lengvos medžiagos, kaip tai 
sakoma, anekdotų, roman
tišku atsiminimu, kuriozų, 
Kauno studentiško jumoro, 
patys knygos griaučiai, jos 
pamatas, lieka solydūs ir 
rimti. Ta knyga parašė 
plačiu akiračiu žmogus, 
karštas Lietuvos mylėtojas, 
bet tuo pačiu laiku tikras 
internacional i s t a s , kurio 
meilė rusu, prancūzų, lat
viu, italu ir vokiečiu kul
tūroms gili (kažkodėl, pa
lyginamai. žvmiai šalčiau 
atsinešta i lenku kultūra), 
kurio erudicija plati ir šir
dis karšta. Jis ja parašė 
nuoširdžiai, be šilkinių pirš
tinaičių. Tik pagalvokite:

Iš Lietuvos
Nauja skaičiavimo 

mašinų stotis
Didžiausia Lietuvoje ra

joninė skaičiavimo mašinų 
stotis atidaryta Šiauliuose. 
Ji aptarnaus Šiaulių miesto 
ir rajono įmones, įstaigas, 
kolūkius bei tar y b i n i u s 
ūkius.

Per dienų stotis atlieka 
tokį darbų, kuriam anks
čiau reikėjo maždaug pusės 
tūkstančio kvalifikuotų ap
skaitos darbuotojų.

Kilometras giliavandenių 
krantinių

Klaipėdos jūrų žvejybos 
uoste stojo rikiuotėn 112 
metrų ilgio nauja giliavan
denė krantinė, sumontuota 
iš 10 metrų aukščio gelžbe
tonio cilindrų.

Dabar jūrų žvejybos 
uostas turi daugiau kaip 
kilometrų giliav a n d e n i ų 
krantinių, prie kurių gali 
švarcuotis didžiausi žvejy
bos laivai.

Nauji “Masčio” gaminiai
Dailias triacetatines mo

teriškas sukneles, kostiu
mėlius, palaidinukes pra
dės gaminti Telšių “Masčio” 
fabrikas. Dalis gaminių 
bus mezgama iš purių tria
cetate verpalų, primenan
čių vilnų. Nemaža dirbi
nių numatoma marginti ir 
plisuoti. Triacetata įmonė 
gaus iš Kauno dir b t i n i o 
pluošto gamyklos.

OIRTo sesija
Vilniuje Įvyko tarptauti

nės radijo ir televizijos or
ganizacijos OIRTo admini
stracinės tarybos sesija. 
Drauge su socialistinėmis 
šalimis į šia organizacija 
ieina eilė Afrikos, Azijos ir 
Europos valstybių, jų tar
pe — Jungtinė Arabų res
publika, Malis, Irakas, Suo
mija.

Sesiios dalyviai susipaži
no su Vilniumi, žiūrėjo Lie
tuvos kino studijos filmus.

Suvenyrų konkurso 
laureatai

Dailininkė A. Vertulienė 
iš Palangos tapo respubli
kinio suvenyrų konkurso 
nugalėtoja. Jos sukurtas 
puošnus kelių eilių vėrinys 
iš smulkių gintaro gabalė
lių laimėjo pirma premijų.

Antrąją premija pažymė
tas “Jiesios” gamyklos dai
lininko K. Simanonio ginta
rinis pakabutis, trečiųjų — 
Klaipėdos “Dailės” kombi
nato dailininko P. Balčiaus 
suvenyras, sukurtas Puntu
ko legendos motyvais.

Apie 400 suvenyrų, pa-1 
teiktų konkursui, prekybi
nės organizacijos atrinko 
masinei gamybai.

Fotografijos darbų paroda
Vilniuje, miestu statybos 

projektavimo instituto rū
muose, atidaryta M. Saka
lausko fotografijos darbų 
paroda “Lietuvių liaudies 
menas.” Didelio formato 
nuotraukose — senosios lie
tuviu architektūros pavyz
džiai. Liaudies meistru dar
bus M. Sakalauskas įamži
no etnografiniu ekspedicijų 
po Aukštaitija ir Žemaitija 
metu.

jeigu jam atrodo, kad Kor
sakas apie prieš 30 metu 
parašė nepamatuotai nei
giamų recenzijų anie jo kū
ryba, iis šiandien nusi
skundžia.

Ot, kad taip visi atsimi
nimus rašytų!

ST. PETERSBURG, FLA.
Ruošiamės prie rudeninio 

koncerto
Retai čia pasitaiko proga 

prisišaukti dainininkus-dai- 
nininkes iš toliau. Mat, Flo
rida atsiskyrusi nuo dides
niu miestu ii’ centru. Dėl 
to St. Petersburge ir Mia- 
myje nėra galimybių daž
nai rengti koncertus, o žmo
nės juos labai myli, tik ir 

; laukia, kai išgi r s t a , kad 
J įvyks.

Dabar pažangiečiams pa
vyko susitarti su jaunosios 
kartos žvaigždutėmis — 
Irene Januliene (LDS pre
zidento žmona) ir Helen 
Smith-Janulyte, iš Worces
ter, Mass. Jiedvi atostogų 
pirma karta atvyksta į Flo
rida ir mielai sutiko St. 
Petersburge padainuoti lap- 

I kričio 24 d. (Thanksgiving 
Day). Jos išstos su solo ir 
duetais, tai pat vietiniai 
dainos mylėtojai pasiruoę 
pasirodyti su naujomis dai
nomis. vadovybėje Adelės 
Pakalniškienės.

Iš viso ko matosi, kad 
šis LLD 45 kuopos rude
ninis koncertas turės būti 
vienas iš gražiausių. Pietūs 
1.2 vai. ir koncertas Laiš
kanešių salėje, 314 — 15th 
Avė. South.

Lauksime visu o m e n ė s , 
kaip vietinės, taip ir iš pla
čios apylinkės, atsilankant 
susižavėti gražiomis daine
lėmis.

•MMM. *

Prie didžiųjįj supermar
ketų vyksta moterų pikie- 
tavimas prieš aukštas mais
to produktų kainas. Kiek 
galima nujausti, ši kova tu
ri nemenkų pasisekimų. Jei 
bus dedamos didesnės pa
stangos, tai bus didesnis ir 
laimėjimas. Nelengva mo
terims pasiekti visas mais
to krautuves vienu kartu. 
Mat. ju esama viso 18.

Vietinė angliškoji spau
da ši moterų žvgį nemen
kai anrašo, tačiau skūpo- 
kai mini, kada ir kur mo
terų komitetai susirenka 
pasitarti platesniam kovos 
nravedimui. O darbininki
ja savo spaudos neturi...

Kaip bebūtų, pasi rodo, 
jog gyvenimo sunkenybės 
žmonija privedė imtis kovos 
būdų. Nugirsta, kad neuž
ilgo pikietavimą nutrauks, 
o bus pavartota kita ko
vos forma: mašinų karava
nas demonstruos gatvėmis 
po platųjį miestų.

•

Lapkričio 6 d. vėl gausiai 
narių atsilankė į LLD 45 
kuopos susirinkimų. Su ke
liais prisidėjusiais pašalie
čiais, dalyvių buvo arti 140. 
Tai nem e n k a s susirinki
mas !

Buvo džiugu matyti jau
nosios kartos moterį tvar
kingai vedant šį susirinki
mą. Jinai buvo Adelė Pa
kalniškienė, Dainos mylė
tojų vedėja. Rimtai ir šal
tai pravedė diskusuojamus 
klausimus ir visiems davė, 
gražų pavyzdį.

Seniai taip buvo. Negau
ta nauju nariu, nebuvo nei 
persikeliančiųjų. Valdvbos 
raportai buvo trumpi. Pra
mogos praeita mėnesi nusi
sekusios. Iždas apšvietai ne
tuščias. Dėl to susirinki
mas didžiuma balsų n u - 
sprendė pastiprinti “Lais
vės” $10,000 fondą su ne
menka suma. Skaitytojai 
namatvs aukotojų surašė, 
kiek ši kuopa skyrė.

Iš anksto nutarta žiemi
nių švenčių proga, ypač su 

Naujaisiais metais, pasvei
kinti per spaudų savo na
rius — vietinius ir toliau 
gyvenančius, ir geruosius 
prietelius.

Kuopos vajininkai jau 
įsisiūbavo vajaus darbe. 
“Vilnies” vajininkas J. Rū
bas priminė, jog jam pa
vykę punktais pralenkti vi
sus vajininkus ir dar sun
kiai dirbsiąs. “Laisvės” va
jininkas V. Vilkauskas jau 
beveik pasivijo Connecticut 
valstijos vajininkus. Be to, 
jis nudžiugo, kad po susi
rinkimo gavo net 6 naujus 
“Laisvei” skaitytojus ir at
naujinimų.

Visi nariai turėtų prigel- 
bėti vaiininkams tame dar
be. Nelengvas darbas, bet 
svarbu skleisti anšvietų. 
Dar y r a žmonių, kuriems 
galima viena arba abu laik
raščiu užrašyti, net ir “L. 
Baisa,” kuris čia menkai 
yra skaitomas.

Po ilgu visos vasaros ato
stogų grižo iš šiaurės sma
giai nusiteikusi O. Stakė- 
dėti. kad užpirko sau pa
simatyti užsuko Elzbieta 
Norvaila.

Atrodo, kad Jonas ir 
Marga>’eta Milleriai apsigy
vens šioie apylinkėje. Gir
dėti, kad užpirko sau pa
tinkama narna Largo apy
gardoje. Geros kloties, 
draugai, saulėtoje Florido
je!

Vikutis

BANGINIAI— 
SAVIŽUDŽIAI

Nedidelių banginiu būrys 
priplaukė prie Kalifornijos 
krantų. Staiga jūros gyvū
nai metėsi ant pakrantės 
uolų ir seklumų. Aštrūs 
akmenys draskė banginių 
kūnus, daugelis jų greitai 
prarado jėgas ir liko gu
lėti smėlėtose seklumose. 
Banginiai žuvo. Taip nese
niai netoli Maratono mies
to Kalifor n i j o i e žuvo 12 
banginiu. Nepadėjo ir spe
cialios banginių gelbėjimo 
tarnybos. Tiesa, kai ku
riuos pavyko nuvyti nuo 
kranto į atvira jūrų ir iš
gelbėti nuo mirties. Tai— 
toli gražu ne pirmas bangi
niu savižudybių atvejis.

Kokia gi yra tokio keisto 
banginiu elgesio priežastis? 
Kas verčia juos “sąmonin
gai” žudytis? Mokslinin
kai kol kas nieko negali at- . 
sakyti į šį klausimų.

LEDYNAI TIRPSTA
Mūsų amžiuje mokslinin

kai pastebėjo ledynų mažė
jimų. 50-ujų metų pradžio
je prasidėjo naujas ledynų 
didėjimas, tačiau dabar vėl 
mažėja.

Mokslininkus domino Ant
arktidos ir Grenlan d i j o s 
centrinės dalys. Neseniai į 
Grenlandiją buvo suorgani
zuota tarntautinė glaciolo- 
gų ekspedicija. Pastebėta, 
kad visose tyrinėtose vieto
vėse ledynai tirpsta. Polia
rinėse srityse ištirpstantis 
ledas Pasaulio vandenyno 
lygį kasmet pakelia 2.5 mi
limetro.

“Surask mane rudeni” — 
taip vadinsis naujas lietu
viškas filmas, kurį filmuoti 
pradėjo režisieriai A. Arma- 
nas ir V. Čibiras. Tai bus 
novelių filmas anie šiuolai
kinį jaunimą. Scenerijaus 
autoriai — G. Kanovičius ir 
Vyt. Petkevičius.



4 pust Antradienis, lapkričio (November) 15, 1966

A. Petriką 

t

Atostogos Tarybų Lietuvojer *

(Tęsinys)
Nida

Kadangi tuo metu Palan
goje gyveno ir rašytojas A. 
Venclova su žmona, tad ir 
jie prisijungė prie mūsų ir 
visi kartu nuvykome pa
matyti Nidos kopų. Klaipė
doje keltuvu persiyrėme per 
Kuršių marias į Neringą, o 
iš ten nuvažiavę 45 kilo
metrus per pušynus į pietus 
— pasiekėme Nidos kopas. 
Nusiavėme batus bei koji
nes ir basi vaikščiojome 
balto smėlio kalnais, kol pa- 
ilsome. Daėjome iki pat 
Kaliningrado (buvusio Ka
raliaučiaus) srities. Iš ko
pų nuvykome į bažnytkai
mį bei vasarvietę Nidą ir 

restorane 
rūkytų 
Nidos

ten “Žuvėdros” 
pavalgėme skanių 
ungurių (vijūnų), 
pakrantėje įtaisytas žvejų 
uostas, apvestas dviem mo
lais (jetties). Apžiūrėjome 
arti esantį vokiečių rašyto
jo velionies Tomo Mano na
meli, kuris karo metu buvo 
skaudžiai nukentėjęs, bet 
dabar jau pilnai restauruo
tas. Į Palangą grįžome vė
lai vakare, pailsę, bet šia 
nepaprasta išvyka visi-la
bai patenkinti.

Palangoje tuo metu buvo 
gana daug atostogautojų iš 
Kauno ir Vilniaus. Be jau 
minėtųjų Venclovų, ten ra
dome Macijauskus, Narke
vičius, Gricių šeimą, ir ki
tus.

Pavažiavus nuo Palangos 
25 kilometrus Baltijos pa
kraščiu j pietus, prie Nemu
no žiočių, išsidėstęs vienin
telis T. Lietuvos uostamies
tis Klaipėda, turįs visai 
modernaus miesto veidą. 
Klaipėda turi daug gyven
tojų, kurių apie 60% yra 
lietuviai. Minėtasis mies
tas savo gyventojų skai
čium stovi, rodos, trečio
je Respublikos miestų vie
toje. Klaipėda šiuo metu yra 
lietuviškesne, negu ji kada 
nors yra buvusi. Ten ei
na didelė statyba, namas 
kyla prie namo, auga pre
kyba su užsieniais, uostas 
didinamas ir tobulinamas. 
Tai pramonės, komercijos 
ir buitinio apta r n a v i m o 
įmonių miestas. Klaipėdos 
uostas yra tarybinių 
žuklautojų centras. Jų ka
teriai pasiekia viso pa
saulio kraštus. J i e 
rūpina žuvimi ne tik 
Lietuvą. Miesto Vykdomojo 
komiteto pirmininkas (me
ras) yra dar jaunas, ener
gingas vyras — Feliksas 
Lengvinas. Jis rūpinasi 
miesto gerove.

Iš Palangos grįžome į 
Vilnių šiauriniu keliu: per 
Panevėžį, Šiaulius, Kretin
gą, Plungę, Telšius, Rad
viliškį, Ukmergę, Kuršėnus 
ir kitus Žemaitijos miestus. 
Pietavome Šiaulių restora
ne “Baltija” ir ten gėrėme 
“Gubernijos” gamyklos da
ryto “Žemaičio” alaus. Kol
ūkių pasėliai atrodė visai 
neblogi.

Pirčiupis ir Rudnikai
Birželio 26 d. Genrikas 

Zimanas, dienraščio “Tie
sos” redaktorius ir buvęs 
vienas Tėvynės karo metu 
tarybinių partizanų vadų, 
pakvietė mane aplankyti 
Pirčiupį ir Rudnikų girias, 
kuriose partizanai turėjo 
stiprias savo bazes. Tai bu
vo gražus sekmadienio ry
tas, tik vėliau pradėjo rink
tis debesys ir grūmoti lie
tum. Pirmiausia nuvykome 
J Pirčiupį, kur 1944 metų 
birželio 3 d. hitlerininkai

ap

Apžiūrėję Pirčiupį, pa
traukėme Rudnikų giriomis 
į buvusią partizanų bazę, 
kuri dabar dalinai atstatyta 
ir tapo nacionaliniu muzie
jum. Ten yra užsilikę parti
zanų žeminės (bunkeriai), 
kuriose jie gyveno ir kovo
jo. Yra dar ir partizanų iš
sikastas šulinys su mediniu 
rentiniu, aikštelė, kur jie vi
rėsi valgį ir kiti jų “ūkio” 
apyvokos daiktai. Vokiečiai 
žinojo, kad ten yra partiza
nų centras, bet bijojo juos 
pulti. Kelis kartus buvo 
bandę juos supti, bet paty
rę didelių nuostolių—d a il
giau jų nebelietė. Kartais 
iš lėktuvų juos bombo m i s 
apmėtydavo. Be to, partiza
nai turėjo ne vieną stovyk
lą, jų buvo daug, dėlto na
ciai jų ir bijojo. Visa apy
linkė daro nepaprastą įspū 
dį, kai prisimeni, jog čia ėjo 
žūtbūtinė kova, k u r i o j e 
žmonės mirė ir mirties ne
bijojo. Tik nepaprasti drą
suoliai galėjo taip kovoti! 
H. Zimanas parodė ir savo 
žeminę, kurioje jis gyveno.

Miške prie mūsų prisidė
jo iš Vilniaus atvykęs pil
nas autobusas jaunimo, nuo 
kurio dainų skambėjo vi
sas šilas. Kokie šaunūs tie 
jaunuoliai ir kai]) puik i a i 
jie dainuoja! Ypatingai kai 
jiems padeda miško aidas.

Iš partizanų stovy k 1 o s 
dainuodami nuvaži a v o m e 
prie pamiškėje esančio eže
ro ir ten turėjome tikrą lie
tuvišką pikniką: kai kas 
žvejojo amerikietiškais 
“spiningais”, moterys išvirė 
skanios sriubos, o vyrai iš
kepė ant medinių an g 1 i ų 
(charcoal) amerikietiš k ą 
“steiką”. Kepta buvo visai 
amerikietiškai, tik ‘steikas’ 
buvo lietuviškas—pjaustyta 
kiaulienos nugara (“p o r k 
chops”). Bet kepsnys buvo 
labai skanus!

Pagaliau pavakare užpuo
lė lietus, tad dainuodami 
jau vėlai vakare pasiekėme 
Vilnių. Išvyka ir piknikas 
tikrai verti prisiminti, ypa
tingai pobūvis tokioje links
moje kompanijoje. 
Lietuvos jaunimui!

Elektrėnai
Vieną popietę nuvykome 

atlankyti Vilniaus kaimy
ną, Elektrėnų miestą, sto
vintį apie 40 kilometrų 
į vakarus, pusiauke Įėję į 
Kauną, tuoj už Vievio, Tra
kų rajone. Elektrėnai yra 
naujas, švarus 4,500 gy
ventojų miestelis. Visas jo 
gyvenimas ir veikimas sie
jasi su šilumine VRES 
(Valstybinė, rajoninė elek-

gyvus sudegino 119 žmo
nių—61 moterį ir 58 vyrus. 

, Tai buvo jau nebe pirmas 
vokiškųjų žmogžudžių dar- 

. bas. Tie barbarai 1942 m. 

. gegužės mėn. sunaikino Če
koslovakijos kaimą Lidičę. 
Visi kaimo vyrai, vyresni 
kaip 15 metų amžiaus, bu
vo sušaudyti, o moterys ir 
vaikai išvežti į koncentra
cijos stovyklas, kuriose jie 
žuvo. Gi tik 7-niom die
nom po Pirčiupio tragedi
jos, birželio 10 d., tie besti
jos sunaikino Prancūzijos 
kaimą Oradurą. Iš 648 kai
mo gyventojų išsigelbėjo 
tik 6. Visi vyrai buvo su
šaudyti, o moterys ir vai
kai ( 267 vaikai) uždaryti 
kaimo bažnyčioje ir gyvi 
sudeginti.

Pirčiupis, Varėnos rajo
ne, Rudnikų girios pakraš
tyje, yra 44 kilom e t r a i į 
pietvakarius nuo Vilniaus.; 
Tiksliau sakant, Dzūkijoje 
yra du Pirčiupiai — senasis 
ir naujasis, kuriuos skiria 
Vilniaus - Gardino plentas. 
Kaimai įsikūrę palei Pirčiu
pio upelį, kuris įteka į Mer
kį. Senasis Pirčiupis, ku
riame naciai turėjo savo 
bazę, išliko pastarojo karo 
beveik nepaliestas, o nau
jasis — hitlerininkų sunai
kintas.

Pirčiupio tragediją da
bar primena brolių kapai 
bei skulptoriaus G. Jokū- 
bonio ir architekto A. Gab- 
riūno sukurta granito 
skulptūra, vaizduojanti nu
liūdusią motiną. Kapinai
tėse stovi cementinis ant
kapis su užrašu: “Šioje 
vietoje palaidoti palaikai 
tarybinių žmonių, kuriuos 
vokiškieji okupantai ir bur
žuaziniai nacionalistai su- M 
degino gyvus Pirčiupio kai
me 1944 metų birželio 3 die
ną”. Ten yra iškaltos ir žu
vusiųjų pavardės.

Dabar, sunaikinto kaimo 
vietoje, yra Pirčiupio kolū
kis, į kurį įeina abu Pirčiu
piai. Jų centras yra greti- 

-mame Dargužiu kaime. Vi
sos trobos mūrinės, pagirio 
pelkės nusausintos, laukus 
pirčiupiečiai dirba trakto
riais bei kombainais, turi 
elektrą ir kitus patogumus, 
kurių seniau neturėjo. Kai
me yra pastatyta dviejų aiv 
kštų mūrinė mokykla, salė 
kultūrinėm pramo g o m ir 
memorialinis muziejus, ku
riame sudėta žuvusiųjų fo
tografijos ir kiti juos pri
menanti daiktai. Muziejaus 
direktorius yra Leonas Ke
ras. Pirčiupį dabar la n k o 
tūkstančiai žmonių. Iš seno
sios kaimo vietovės padary
tas parkas.

Valio

statyti 1961 m.
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*) Kilogramas — 2.2 svaro.

(Bus daugiau)

Druskininkų kavine “Dainava”
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Jokią elektrinę negalima 
operuoti be vandens ir jo 
reikia labai daug. Dėl to 
buvo pastatyta ant upelio 
Strėla 10-tieš metrų aukš
čio užtvanka ir sujungta 
trys nedideli ežerėliai į vie
ną Punkino ežerą, turintį 
1,000 kvadratinių hektarų 
apimtį. Tai jau pusėtinas 
ežeras. Nuo Vilniaus-Kau- 
no plento į Elektrėnus nu-/ 
tiesta plati asfaltuota gat
vė ir gele ž i n k e 1 i o šaka. 
Darbininkams pas t a t y t a 
4-5 aukštų stambiaplokš
čiai namai, kurie visi yra 
gazifi k u o t i bei elektrifi
kuoti, turinti centrinį apšil
dymą, vandentiekį, kanali
zaciją ir kitus patogumus. 
Gatvės asfaltuotos ir apso
dintos medžiais bei dekora
tyviniais krūmais. Mieste
lyje yra pradžios mokykla, 
buitinio aptarnavimo kom
binatas, universalinė par- 
d u o t u v ė (supermarket), 
viešbutis, restoranas, kavi
nė, kultūros namai su 500 
vietų sale, plačiaekraninis 
kino teatras, vaikų darželis, 
lopšelis, biblioteka, 100 lo
vų ligoninė, moderni 960 
vietų vidurinė mokykla- 
gimnazija, veikia Kauno 
Politechnikos instituto ne
akivaizdinio skyriaus mo
kymo punktas, Vievio mu
zikos mokyklos filialas, ad
ministracijos punktas, pro
fesine technikos mokykla ir 
kitos kultūrines įstaigos.

užvestas didžiulis 32 hekta
rų sodas, kuris duos gyven
tojams šviežių vaisių.

Elektrėnų jėgainės pama
tai įleisti į žemę 6 metrus 
(ir ore ji gana aukštai iš
kilusi). Kol kas veikia tik 
4 turbinos, kiekviena po 
150.000 - 300,000 kilovatų 
pajėgumo. Mont u o j a m a 
dar du turboągregatai. Tas 
dar pakels elektrinės pajė
gumą. Prieš ją Kauno 
marių elektrinė pasirodys 
tik nykštukas! Kiekvienai 
150,000 kilovatų galingumo 
turbinai atskirai įruoštas 
milžiniškas katilas, kuriame 
te m p e r a t ū r a siekia 585 
laipsnius karščio, o garo 
spaudimas—140 atmosferų, 
t. y. 140 kartų daugiau, nei 
oro spaudimas jūros lygio 
aukštyje (po 15 svarų kiek
vienam kvadratiniam co
liui*). Gi 300,000 kilovatų 
pajėgumo turbinai operuo
ti reikia 950 laipsnių karš
čio ir 
dimo.
duoda 
miją.
VRES duoda bendruomenei 
pelno.

daug didesnio spau- 
Bet tokis įrengimas 
didelę kuro ekono-

Jau dabar Elektrėnų 
rlnnrlc hnndriinwonm '

Visokios mintys
Pirmiausia galvoju apie 

drg. A. Bimbos vizitą tary
binėje Lietuvoje. Gerai, la
bai gerai, kad drg. Bimba 
nuvažiavo Lietuvon ir lan
kėsi plačiose apylinkėse, 
net ir Latvijoje ir Estijoje! 
Jei drg. Bimba, sugrįžęs 
Amerikon, pasileis su marš
rutu po lietuvių kolonijas, 
tai girdėsime daug įdomių 
dalykų apie tarybinę Lietu
vą ir t. t. Drg. Bimba, 
kaip geras prakalbininkas, 
patieks Amerikos lietu
viams gerus raportus ir tuo 
padengs visų turistų įspū
džius, ką jie matė ir kaip 
baliavojo su savo giminė
mis.

Viena filmin i n k ė , kuri 
1965 metais buvo nuvažia
vus Tarybų Lietuvon ir su
suko filmą iš dainų - šokių 
šventės Vilniuje, ir apie ki
tokius vaizdus Tar. Lietu
voje ir Maskvoje, ir tą fil
mą rodė penkiuose dideliuo
se miestuose Amerikoje, tai 
ji dabar sako, kad: “jei ma
no darbas plėtimui kultūros 
nenaudingas ir filmai ne
reikalingi, ir jei net įžymūs 
turistai iš Amerikos, nuva
žiavę Lietuvon, nieko nepa
pasakojo Lietuvos žmonėms 
apie pasėkmingumą ar ne
gerumą mano filmo, tai 
reiškia, kad aš turiu nutilti, 
nieko nebedaryti... Tegu 
kiti filmininkai rodo geres
nius filmus apie Lietuvą”... 
Tačiau ji dar tikisi ką nors 
sužinoti iš d-go Bimbos, kai 
jis atvažiuos atgal. Lietu
vos draugai ir turistai tuo 
klausimu tyli...

Kalbant apie filmus iš 
Lietuvos, reikia pasakyti, 
jog pastaruoju laiku atsira
do daug filmininkų, kurie 
rodo filmus apie Lietuvą. 
Atėjo filmų ir movie kame
rų gądynė taip, kaip auto
mobilių ir televizijos gady
nė. Bet ar tie visi filmai 
yra geri? Rodo, bet žiū
rovų nesusirenka daug; 
tam yra kokia nors prie
žastis. Reikia filmininkus 
pagirti, pagerbti, bet reikia 
ir kritikuoti, jei numatoma 
kas negero. Tuo filminin
kai pasimokytų, kokius fil
mus reikia rodyti ir kaip 
juos prirengti rodymui. 
Mums visiems reikia savi- 
kritikos, o ne vien tik pa
gyrimo.

Lietuvos draugai filmi
ninkai specialistai dar ne- 
prisiuntė Amerikon filmo 
apie praėjusių metų dainų- 
šokių šventę Vilniuje ir 
apie prisirengimą tai šven
tei; o tai būtų įdomus fil
mas!

Mikas Detroitietis
Redakcijos žodis. Polemi

ką dėl d-ro A. Petrikos 
knygos praleidžiame, ka
dangi tai būtų lyg pasikar
tojimas to, ką esate rašę 
pirmiau. Tegul kiti skaity
tojai pasisako.

VEIKLA Už TEISES 
IŠKAŠTINGA

Įžymi už teises kovojan
čių negrų organizacija — 
Congress of Racial Equal
ity — skelbia, kad ji daug 
prasiskolino kitoms organi
zacijoms ir asmenims, dau
giausia už spaudos darbus, 
nes be plakatų, be lapelių 
neįmanoma demonstracijos 
surengti.

Tokių skolų, sako jie, su
sidarė arti 200,000, o apie 
300 tūkstančių stovi užsta
tyti kaucijomis už areštuo
tus demonstracijose pieti
nėse valstijose, *.

MIAMI, FLA.
Iš taikos šalininkų veikimo

Dabartiniu laiku ne vien 
šioje šalyje vykdomi pro
testai prieš Vietnamo karą, 
bet, galima sakyti, visame 
pasaulyje veikiama del su
laikymo žudymo nekaltų 
žmonių.

Ir mūsų mieste yra taikos 
komitetai, kurie veikia kiek 
galima. Daugumoje mote
rys išstojo prieš karą. Kas 
trečiadienį jos susi renka 
prie miesto didžiulio kny
gyno priešais Flagler St., 
ramiu būdu pareiškia savo 
protestą rankomis laikyda
mos užrašą: “Taika Viet
name!”

Praėjusį kartą ten nuėjus 
tarp 12 ir 1-os valandos ra
dau būrelį moterų ir 1 vy
rą (kartais būna daugiau). 
Toje vietoje daug žmonių 
praeina ir praeidarffi prisi-• 
deda prie grupės, kas yra 
labai reikalinga. Ten pra
eina ir daug lietuvių pen
sininkų eidami į miesto par
ką praleisti laiką. Bet aš 
nemačiau nė vieno man ži
nomo prisidėjusio prie pro
testuojančios grupės, nors 
dauguma yra priešingi šiam 
karui. O gal jie nežino, jog 
labai pageidaujama, kad vi
si ten sustotų. Juo daugiau, 
tuo geriau, dauguma dides
nę reikšmę turi. Ten nie
kas neprašo aukų, tik atei
kite pastovėti.

Taikos komitetas atsišau
kė į tėvus, kad jie nepirk
tų vaikams karinių žaislų, 
nes tas žaidimas su viso
kiais kariškais pabūklais 
veda vaikus prie blogų pa
pročių. Kartais matai, vai
kas dar kaip tik paeina, o 
jau velka su savimi šautu
vą tokio didumo kaip jis 
pats. Matome, vaikai šau
do paukščius. Kartais ne
tikėtai pataiko kitam vai
kui. O supykęs jis tiksliai 
savo bičiulį šauna. Daug 
buvo įvykių, kad supykę 
ant tėvų už menką dalyką 
tėvus nušauna. *

Artinasi žiemos šventės 
ir krautuvės jau pilnos vi
sokių žaislų. Yra ir gerų, 
kuriais žaisdami vaikai ga
li ir ką gerą išmokti. Jei
gu jau pirkti vaikams ką 
nors, pirkime tą, iš ko bū
tų nauda vaikams, kas 
jiems padėtų augti visuo
menei naudingais žmonė
mis. Saulutė

Plymouth, Pa.
. LLD 97 kuopa ir LDS 60 
kuopa lapkričio šeštą die
ną turėjome susirinki
mus pas draugą Kaspariū- 
ną. Mes susirinkimus lai
kome vienąsyk pas vieną, 
kitąsyk pas kitą, dar ir su 
užkandžiais ir su kavute, 
nes didesnių parengimų jau 
nebegalime turėti — nėra 
vietos.

Kur pirmiau ruošdavome 
piknikus, ten jau visai ap
leista, niekas negyvena, o 
kitur nėra tam tinkamų 
vietų, taip viskas ir nyks
ta šioj apylinkėj.

Šį sykį susišaukėme drau
gus į susirinkimą nors dėl 
“Laisvės” vajaus. Iš abiejų 
kuopų paskyrėme po $10, 
tai viso $20. Paskiau drau
gai pagal savo išgalę prisi
dėjo :

Mankauskai 
Čeraškienė . 
Globičius ... 
Krutulienė . 
Kazlauskienė 
Kasparienė . 
Balukonienė

$14.00 
6.00 
5.00 
5.00

. 5.00
. 2.00

1.00

Viso.................... $58.00
Ona Žilinskienė

Philadelphia, Pa.
Aš kartais giliai susimąs

čius pagalvoju apie gamtą, 
kokia ji sudėtinga, įvairi ir 
slėpininga. Beveik kiekvie
ną žmogų ji apdovanoja 
charakteriais ir talentais.

Vienus gamta apdovano
ja didele drąsa, kurie net 
herojais tampa, o kitus — 
didele baime, kurie iki mir
ties baimijasi, nežinodami 
ko.

Senatvė ir mirtis — tai 
natūralus gamtos procesas. 
Vieni ir sulaukę gilios se
natvės nepsiduoda senėji
mo poveikiams, nei mirties 
baimei. Jie veiklūs, judrūs, 
dalyvauja kultūriniuose ir 
meniniuose parengimuose, 
draugiškuose pokalbiuose, 
ir miršta drąsiai, be baimės, 
neverkšlendami, nes jie ži
no, kad jų viešnagė šioje 
planetoje jau pasibaigė.

O kiti, kiek senstelėję, 
nugrimsta melancholijoje, 
pasitraukia iš veiklos, iš 
viešo gyvenimo ir užsidarę 
namuose aimanuoja, lauk
dami pabaigos, baisiai bijo
dami mirties.

Tokie bailiai dažniausiai 
palieka bankuose savo gy
venimo sutaupytus dolerius 
be jokio dokumento, kuriais 
pasinaudoja politikieriai ir 
advokatai.

Filadelfijos paža n g a u s 
judėjimo veikėjai apie se
natvę visiškai negalvoja, 
nes visuomet užimti dar
bais.

Lapkričio 27 dieną, sek
madienį, popiet, jie ruošia 
linksmą, draugišką sueigė- 
lę, kurioje visi atvykę sve
čiai bus patenkinti.

Ir kas gi nežino filadel- 
fiečių draugiško priėmimo 
—vaišingumo.

Programa prasidės 1 vai. 
Jeigu svečiai pasivėluotų, 
tai bus truputį palaukta.

Neturintieji savo auto
mobilių, įsitėmykit patogų 
gatvekarį No. 53 atvykimui 
į parengimo vietą, 6024 
Wayne Ave. Šį patogų gat
vekarį galima gauti Erie 
Avenėje. Jis rieda į vaka
rus. Gal geriausiai būtų 
kampas N. Broad Street ir 
Erie Ave. Tik nepadarykit 
klaidos — gatvekariai kur
suoja į rytus ir vakarus.

Leonora

>

Lawrence, Mass.
Maple Park bendrovė ir 

LLD 37 kp. spalio 23 d. su
rengė pietus “Laisvės” nau
dai. Publikos buvo daug ir 
visi likosi patenkinti.

Reikia pasakyti, kad šis 
parengimas visapu s i š k a i 
pasisekė. Oras tą dieną bu
vo puikus, tai svečių turė
jom iš visos apylinkės.

Gaspa d o r i a i s buvo A. 
Gross, J. Kodis; gaspadinė- 
mis — E. Kralikauskienė, 
N. Garionienė, A. Kodienė, 
S. Penkauskienė. M. Brown 
ir M. Melvidienė dovanojo 
“keikus,” A. J. Kodžiai — 
bulves ir kopūstus, P. Alek
soms—svarą kavos. Pini
gais:

LLD 37 kuopa .... $5.00
P. Lipsevičius....... 2.00
M. BaleVičius ............2.00

'Parengimo pelnas 175..00

Viso ................. $184.00
LLD 37 kp. ir 
Maple Park

Komitetas
i

■ 
I ■

I
Bendrovė rengia parko 

uždarymą lapkričio (Nov.) 
20, sekmadienį, 1:30 pietų 
metu. Kviečiame visus da
lyvauti.

Komitetas
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Šen ir ten pasidairius
Spaudoj jau buvo rašyta 

apie tris drąsius JAV ka
rius, kurie atsisakė vykti į 
Vietnamą kariauti. T a i 
Dennis Mora, David Samas 
ir James Johnson. Milita-
rinis teismas nuteisė juos 

i h keleriems metams sunkiųjų
darbų kalėjiman. Pažangio- 

F ji visuomenė sukruto ginti 
nuteistuosius. Apgy n i m o
tikslu filadelfiečiai surengė 
prakalbas. Kalbėjo advo
katas S. Faulkneris, kali- 

Vnio D. Morą sesuo Grace
Mora, Ethel Taylor nuo 
Moterų už taiką, Steward 
Mehachon nuo American
Friends Service Committee. 
Visi kalb ė t o j a i pareiškė 
kad dės visas pastangas, 
kol išlaisvins nuteistus ka
rius.

Šiemet Pennsylva n i j o s 
valstijoj politikieriai prieš
rinkiminėje kampanijoje iš
kėlė dar daugeliui piliečių 
ligi šiol nežinomas ir ne
girdėtas slaptybes, kurios 
nustebino taksų mokėtojus.

Demokratų partijos kan
didatas gubern a t o r i a u s 
urėdui, Milton Shapp, štai 
ką pasakė: Pennsylvanijos 
valstijoj keturios bilijoni
nės kompanijos nemoka nė 
cento taksų pž savo neju
damąjį turtą. Elektros, te
lefono, gaso ir geležinkelių 
kom p a n i j o s laisvos nuo 
real estate taksų. Bet kito
se valstijose šios kompani
jos taksus moka.

Mr. Shapp pareiškė: Jei
gu jis bus išrinktas guber
natorium, tai dės pastan
gas, kad šios kompanijos 
mokėtų taksus, kaip ir vi
si eiliniai piliečiai. O pen
sininkus, kurie turi kokį 
nekilnojamą turtą, reikėtų 
paliuosuoti nuo taksų mokė
jimo. Tuo būtų žymiai pa
lengvinta senelių būklė.

t
I

Kaip mūsų eiliniai spau
dos skaitytojai įvertina ir 
supranta poeziją?

Yra dar tokių, kurie, 
skaitydami eilėraštį, mažai 
teatskiria nuo prozos. Net 
ir kai kurie korespondenci
jų ir straipsnių rašytojai 
nepilnai supranta eilėraščių 
vertę. Sako, tas ir anas tai 
jau žymūs poetai, nes daž
nai parašo eilėraščius, to
dėl ir apvainikuoja juos po
etų garbės vainikais, nors 
jų eilėraščiuose nė su ži
bintu nešurastumėm poezi
jos. Jeigu kuris rašė jas 
ritmiškai sueilioja eilėrašti, 
tai dar nereiškia, kad 
poetas.

Skaitant tikro poeto 
lėraštį kartais žmogus 
skęsti ekstaze. Poeto para
šyti žodžiai sujaudina skai
tytojo širdį iki ašarų. O 
kartais priverčia nusijuok
ti, nusikvatoti, giliai susi
mąstyti. Trumpai pasakius, 
tikro poeto parašytas eilė
raštis griebia skaitytoją už 
širdies.

t.

jis

ei- 
pa-

Ir kitataučiai domisi mū
sų LDD. Dienraščio “Vil
nies” redaktorius V. And
rulis LLD Vl-osios Apskri
ties konferencijoje spalio 
16 dieną Chesteryje kalbė
damas pasakė girdėjęs gra
žų komplimentą nuo anglų 
tautybės knygų leidėjų apie 
mūsų LLD. Tie kitataučiai 
knygų leidėjai gerai pain- 
foHhuoti apie mūsų LLD, 
sako, jūsų draugijos na
riai sumoka kelis tūkstan

čius dolerių per metus ir 
draugija išleidžia po vieną 
arba dvi knygas kas metai 
be didelio galvosūkio, be rū
pesčių finansinėmis proble
momis, su kokiomis susidu
ria privatiški knygų leidė
jai. Įdomu, kad kitataučiai 
giria mūsų lietuvių švieti
mo pažibą. O mes, LLD 
nariai, privalome dar labiau 
gerbti ir didž i u o t i s savo 
LLD

Prieš apie metus Filadel
fijos miesto policijos virši
ninkas H. R. Leary buvo 
priverstas negarbingai neš
dintis iš Filadelfijos dėl iš
kilusio gemblerystės skan
dalo. O kur jis pabėgo? 
Nagi į didįjį Niujorką, kur 
jis gavo policijos komisio- 
nieriaus tarnybą. Tai ap
sukrus kietaširdis airis.

Manau, kad ir niujorkie
čiai nesidžiaugs jo kieta 
lazda.

Progresas

Skaitytojų balsai
“Laisvės” num. 83 skai

tau, kad “Laisvės” kontes- 
tantų stovis dabar yra toks: 
Brooklyno vajininkai turi 
3,156 punktus, o L. Tilvikas, 
Easton, Pa., turi 1,228 pun
ktus.

Man net akys praš v i t o 
kai pamačiau, kad draugas 
eastonietis L. Tilvikas, gy
venantis mažam mieste, ga
li lenktyniuoti su didmies
čiais. Nepamirškime, kad L. 
Tilvikas nėra jaunuolis, — 
jau peržengiąs 80 metų 
slenkstį. Tai nėra juokas, 
surinkti tiek daug punktų. 
Jis nesėdi prie kortų, visą 
laiką pašvenčia naudingai, 
darbininkų reikalams.

_» 1 •
Aš klausiau L. Tilviko ar 

važiuos į “Laisvės” koncer
tą lapkričio 13 d., o jis atsa
kė, kad netik pats važiuos, 
bet ir mane nuveš.

Žinoma, dabar rudens se
zonas, tai gali blogas oras 
kliudyti. Esu pasiilgęs savo 
gero ilgų metų draugo C. 
Vilko, su kuriuo kada nors 
seuiai kartu dirbome Bliss- 
vilėje, arti Maspetho. Bū
tų gerai su juo sueiti kon
certe.

1 • 1
Jau praėjo 5 metai kai 

mirė Leonas Pruseika, bet 
jojo žodžiai ir darbai pasi
liks amžinai...

Paimkime knygą “Karų 
ir revoliucijų gadynė”, ku
rioje L. Pruseika rašo: Im
perialistai blaškosi po visą 
pasaulį ieškodami naujų te
ritorijų, kaip juod bėriai 
abrako...”

E. Debsas irgi tais laikais 
tarė: “Mes turime dvi kla
ses — viena^ kuri viską pa
dirba, o kita, kuri nieko ne
dirba, bet visko turi.”

Kadangi mes padirbame 
visko per daug, tai kapita
listai turi per daug, bet 
visvien darbininkams ne
duoda.

K. Marksas ir Abraomas 
Linkolnas rašė, kad tik dar
bas gimdo kapitalą. Bet ka
da visko per daug pridarė
me, tai bedarbių miškas au
ga- ... .

Prie vietihių bėdų, bedar
biams dar prisideda impor
tuojami dalykai, kurte pa
gaminami kitbse šalyse pi
giau.

Frank Zavis 
Bethlehem, Pa.

Haverhill, Mass.
Mes, “Laisvės” vajinin- 

kės, A. Račkauskienė ir M. 
Kazlauskienė, turime pra
nešti visiems “Laisvės” va- 
jininkams, kad mums gana 
gerai sekasi, dėlei tokio 
mažo miesčiuko.

Atnaujinimai einasi ge
rai, taip pat ir su aukomis. 
Niekas neatsisako prisidėti 
su auka laikraščiui. Tokio
se sąlygose smagu ir dar
buotis. Dar turime kelis 
numatytus prietelius, kurių 
negalėjome iki šiol pasiekti. 
Ot, ir bandome vytis ir di
delius miestus.

** ♦ •

Čia norime pataisyti vie
ną klaidą iš atsibuvusių 
pietų spalio 9 d. Korespon
dencijoje nebuvo pažymėta, 
kad J. Zinkus aukojo $3. 
Atsiprašome.

Taipgi dėkojame Y. Niau- 
rienei, S. Rainardui ir S. 
Penkauskienei už jų pridė
tą darbą prie parengimo, o 
mes jų neminėjome anoje 
korespondencijoje.

M. A. Kazlauskai širdin
gai dėkojame visiems drau
gams už prisiųstas užuojau
tas ir už linkėjimus, kad A. 
Kazlauskas greit pasveiktų 
ir vėl darbuotųs kaip pir
miau.

A. Račkauskiene
M. Kazlauskiene

Vajininkės

St. Petersburg, Fla.

KONCERTAS, PIETŪS, ŠOKIAI
Rudeninį koncertą rengia LLD 45 kuopa

Lapkr. 24 d. — Thanksgiving Day
Vieta — 314 - 15th Avė. South

Pietūs lygiai 12 vai. — seks koncertas
Sulauksime viešnių iš Worcester, Mass.

Irene Janulienė ir Helen Smith
Išstos su solo, duetais ir vietos Dainos Mylėtojai vad. 

Adelės Pakalniškienės, dainuos naujas daineles.

' Kviečia komitetas

LOWELL, MASS.

. Mirus
/

Kazimierui Kaj ličiui
Spalio 18 d., 1966 m.

HNuliūdime paliko1 sūnų Vilimą su žmona ir dvi
dukteris, Miss Mary Kajutis ir Emale, po vyru
Grondine ir penkis anukus. Reiškiame užuojautą
jo trims vaikams ir visiems jo anūkaihs. Taip pat-
marčiai ir žentui ir visai jo giminei, jų liūdesio va-
landoj. Drg. K. Kajutis staiga mirė, visai nesir-
gęs. Buvo pažangus žmogus per daugelį metų,
skaitė “Laisvę” ir finansiškai rėmė. Buvo LDLD
narys. Amžiaus buvo 83 m. Iš Lietuvos kilęs nuo
Mariampolės (Kapsukas) suvalkietis. Lai būna
tau, drauge, lengva šios šalies žemelė.

L. ir M. Trakimavičiai R. Čiuladienė
A. ir M. Kazlauskai M. Gutauskienė
V. ir A. Račkauskai T. Niūkas
A. Navickas T. Kartonis
W. Platūkis K. Morkūnas
B. Čiuberkiėnė K. čereškienė
L. Fremienė B. Gumaūskas
E. Baliukevičienė U. Kawella
R. Zaluba M. Uždavinio
S. Šukienė N. Grybienė
B. ir A. Čiuladas J. Šleivienė
G. Šimaitis P. Lipsevičius
S. Sliėkis V. Kralik^Uškas
L. Zekienė J. ir U. Daugirdai
P., ir M. Karpavičiai H ¥

CLEVELAND, OHIO
Clevelandiečiams žinotina
Lapkričio 20 dieną įvyks 

LDP draugijos metinis 
banketas Italų salėje, 15901 
St. Clair Ave. Pradžia 2-ą 
vai. po pietų. Įėjimas pro 
užpakalines duris. Kviečia
mi visi pramogų mėgėjai, o 
ypątingai visi Draugijos 
nariai, atsilankyti.

_ •

LLD 22 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks gruo
džio 3 d., EJOUV svetainėje, 
12618 Shaw Ave., 4 vai. po 
pietų. Šiame susirinkime 
turėsime išrinkti kuopos 
valdybą 1967 metams — iš
pildyti CIK balsavimo blan
kas ir, aišku, turėsime ap- 
kalbėt tolesnį kuopos veiki
mą. Geistina, kad visi kuo
pos nariai dalyvautų.

LDS 55 kuopa rengia Lie
tuvos filmų rodymą, kuris 
įvyks sekmadienį, gruo
džio 4 d., Italų svetainėje, 
15901 St. Clair Ave. Pra
džia. 2 vai. po pietų. Įėjimas 
į filmų kambarį irgi pro 
užpakalines duris. Pirmiau 
buvo pranešta, kad filmij 
rodymas įvyks gruodžio 5 
d. ir EOUV svetainėje, bet 
didžiuma pageidavo, kad tai 
įvyktų sekmadienį, tai rei
kėjo gauti kitą svetainę. 
Teko girdėti, kad nemažai 
ir jaunuolių pageidauja Lie
tuvos filmus pamatyti, to
dėl ir jie kviečiami atsilan- 
kyti.

J. žebrys

Philadelphia, Pa.
Štai sužinojau, kad mie

lą draugą A. J. Pranaitį iš
vežė į ligoninę jo sveikatai 
patikrinti. Jau seniai jis 
skundėsi negalavimu vidu
riuose.

Linkiu draugui greit pa
sveikti ir būti dar ilgus 
metus sveiku, kad galėtum 
darbuotis darbo žmonių 
gerovei.

A. Lipčius

APIE “ŠIAUDINIUS” 
BALSAVIMUS

New Yorko laikraštis 
“Daily News” pradėjo savo 
pirmrinkiminę spėlio j i m ų 
kampaniją. Parinktuose ra
jonuose lankosi laikraščio 
reporteriai ir piliečius klau
sinėja, už ką jie balsuos.

Gudriai planuoti tokie 
balsavimai gali -gerai pasi
tarnauti agitacijai už tuos 
kandidatus,' kuriuos tas 
laikraštis nori paremti. Ta
čiau paskutinėmis dienomis 
pirm rinkimų paprastai jie 
atbalansuoja rajonus taip, 
kad labai artimai atpsėja, 
kokį procentą balsų kiek
vienas kandidatas gaus tik
ruosiuose balsavimuose.

Iki šiol (po surin kimo 
12,327 balsų) Rockefeller ir 
O’Connor turėjo po 39 su- 
virš procentus, Rooseveltas 
13 suvirs, konservą t y v i ų 
Adams — 7 suvirs proc.

Darbininkams bei kitiems 
pažangiečiams beveik ne
tenka tais “poli” pasinau
doti agitacijai už savo kan
didatus. Kuomet balsuoto
jas už milijonierių partijos 
kandidatą gali balsuoti drą
siai, norintieji.pasisakyti už 
darbininkus kartais rizi
kuoja daug. Dėl to jie bal
suoja tik rinkimų dieną, kai 
balsavimai būna slapti.

Įvairios Žinios
Civilian Review Board 

tapo atmesta 1,307,738 bal
sais. Prieš atmetimą — už 
palaikymą tarybos — balsar 
vo 768,492.

Reakcininkų laimėjimas 
nėra toks jau didelis kaip 
džiūgauja birčistai ir jiems 
panašūs. Supainiotą daly
ką ne visi suprato. O juk ir 
supratusieji ne visi pajėgė 
ant mašinos klausimą susi
ieškoti. Dėl ko?

Ant mašinos, pavyzdžiui, 
Manhattane, buvo virš 20 
eilių-linijų, kiek viena su 
vardais kandidatų viso
kiems urėdams. Toliau buvo 
“proposition,” dar toliau 
11 “amendūientų,” o po to 
viso, mašinos užkampyje, 
ir “question” — tiksliai su
jaugtasis klausimas, už ku
rį norėdamas balsuoti turė- 
jei rašyti ne—“No.”

Tik įgudę politikieriai, 
viską išstudijavę iš anksto, 
galėjo suspėti tą viską per
žvelgti ir išspręsti balsavi
mui skirtomis trimis minu
tėmis. Jie suspėjo ir nema
žai tokių balsavo prieš ta
rybą. Liaudis, eiliniai bal
suotojai, daugelis jų sve- 
turgimiai, nedaspėjo. O jų 
nedaspėjimas tarybos prie
šams padėjo tarybą atmes
ti.

Kai paimi dėmesin, kad 
377,349 balsavusieji už gu- 
bei’hatoriaus kand i d a t u s 
atsiliko nebalsave tarybos 
klausimo, prieštarybihinkų 
dauguma nėra toks didelis 
“sweep” kaip bubnijama.

Viena. — Austrijoje duo
na pabrango 8%.

PHILADELPHIA & VICINITY

Help Wanted Female

NURSE, R.N. Full or part time. 
Opp. for nurses to work in a pro
gressive college setting. Apply now 
and be available for promotions 
when new College Hospital opens 
early 1967. General duty $425 plus 
shift differential and new personnel 
policies. Shift of choice.

Also NURSE, L.P.N. Oppor. to 
work in college setting. Learn while 
earn. (SJnft of choice. Licensed by 
examination^ pref. New pay scale & 
personnel policies. Apply Miss Mary 
Christianson, R. N., Director of Nur
ses. Call SH 8-1000. Ext 102. Hos
pital of Phila. College of Osteopathy.

; (85-98)

Cambridge, Mass.
Spalio 25 d. mirė Juozas 

A. Šidlauskas, gyvenęs Gil- 
manton, N. H., ir buvo pa
laidotas spalio 28 d. Ka
dangi Šidlauskas buvo 
“Laisvės” skaitytojas, tai 
manau, reikia pranešti, 
kaip retėja mūsų karta su 
kiekviena diena.

Šidlauskas seniau gyveno 
Detroite ir dirbo Fordo 
dirbtuvėje mechaniku (tool 
grinder). Jau 15 metų išė
jęs į pensiją. Kai tik išėjo 
į pensiją, tai ir persikėlė 
gyventi į Gilmantoną.

Juozas ilgai sirgo ir mirė 
ligoninėje. Liko liūdinti 
žmona Petronėlė Celkutė- 
Šidlauskienė, sūnus Joseph 
ir duktė Florence Valas. 
Taipgi liko 8 anūkai, 7 pro
anūkiai ir 2 seserys, Bessie 
Avės, kuri gyvena Gilman- 
tone, ir Ona Vaikasas, gy
venanti Lietuvoje.

Šidlauskas išgyveno JAV 
55 metus. Paėjo iš Vikšnių 
parapijos, Oginskių kaimo. 
Gražus būrys žmonių palai
dojo Juozą Smith Meeting 
House kapinėse, Gilman- 
ton, N. H.

Petronėlė Šidlaus k i e n ė 
savo vyrui pagerbti siunčia 
“Laisvei” $10 auką.

Marijona Stašienė

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks lapkričio 14 
d., 2:30 vai. popiet. Kviečia
me narius dalyvauti šiame 
susirinkime. Turėsime rinkti 
naują LLD Centro komitetą; 
taipgi turime ir kitų reikalų 
apkalbėjimui.

Jaskevičius, sekr.
(87-88)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45. kuopos sekantis ba

lius įvyks lapkričio 12, 1966 
m. Vieta — 314 15th Avė., 
St. Petersburg, šiame paren
gime, bus atžymėta vienų me
tų drg. Pakšio mirties su
kaktis. Prie kurio draugė ve
lionio žmona prisideda, kad 
atsilankiusieji būtų gerai pa
vaišinti. Taipgi Dainos mylė
tojai—grupė padainuos liūde
sio ir kitas dainas. Kviečia vi
sus atsilankyti.

Rengimo komitetas 
(87-88)

WANTED
MEN LOOKING FOR GOOD FUTURE 

Steady employment with cryogenics firm.

ORDER and BILLING CLERK
Must be accurate typist and adept with figures.

High School graduate.

CALL 609—448-3373 for interview
GARDNER CRYOGENICS CORP.

140 Williams, 
Hightstown, N. J.

An Equal Opportunity Employer
(87-Š8)

Help Wanted Male
CARPET Layer, Experienced, year 

round job. Good wages. Apply
McKEAN CARPET CO. 

729 McKean St., 
Phila., Pa.

(79-93)

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)

ROOFING
Supply Wholesale, warehouse man 
and truck driver. Experienced. Call 
“'ROOSEVELT DISTRIBUTORS 

HO 4-6300
T1 (87-91)

Help Wanted Female
SECRETERIAL OPPORTUNITY. 

Looking for a bright young secre
tary to Branch Manager of nation
wide firm. Excellent potential for 
responsible person. All company be
nefits. Salary commensurate with 
experience. Company presently lo
cated in Center City, possibility of 
relocation in Fort Washington, 1 
year. For interview call WA 3-2820.

Mr. Tansey. (87-90)

DIRECTOR OF NURSES, 207 bed 
JCAH accredited hospital with spe
cialist staff. B. S. or better with 
experience. No school. Insurance 
and retirement plan. Salary open. 
Lewistown Hospital, Lewistown, Pa. 
17044. (87-89)

WANTED—OPERATORS

Sewing machine operators want

ed. We will train you.

Pay while learning. English speak- 

ihg not necessary.

Good Company benefits, also plenty 

overtime. 5 days week. Hours from

8 AM to 3:30 PM.

An equal opportunity employer.

Apply in person and ask for

. Miss Veronica.

APRIL COLBY, INC.,

435 Van Houten Ave., Passaic, N. J.

Phone 201-777-7221.

(87-89)

Lisbonas, Portugalija. — 
Čia išsivystė judėjimas, ku
ris reikalauja versti dikta
toriaus Salazaro valdžią. Į 
judėjimą yra įsitraukę ir 
kai kurie krikščionys de
mokratai.

t
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Kelione apliij
Vienas New Yorko popu

liaraus žurnalo bendradar
bis užsimanė apeiti Manhat- 
tano salą, patį New Yorko 
miesto centrą. Užmastis 
jam atėjus tokia todėl, kad, 
Manhattano sala apsupta 
visur aplink dideliu vande
niu. Atlantiko jūros inlan- 
ka atsimuša į pačią galvą. 
Iš vakarų, beveik mylios 
pločio, Hudson upė plauna 
visą vakarinį šoną. Iš rytų, 
plauna salos vsą kitą jos 
šoną Rytų upė. O plačiąją 
jos uodegą plauna Harlem 
upė, irgi neperšokama.

Jis manė, matytis, kad 
jis eis, eis pakraščiu salos 
ir be jokio vargo pasieks tą 
pačią vietą, iš kur kelionę 
pradėjo. Vietomis taip atro
do, ypatingai apie tą vietą, 
iš kur jis kelionę pradėjo, 
nuo New Yorko miesto ma
joro gyvenvietės - Grade 
Mansion — 86 Street, Rytų 
upės pakraščio. Gal jis ir 
manė, kad tokia kelionė ne
bus ilga, nes Manhattan sa
la kvadratiškai nelabai di
delė. Ko gero, jis gal per 
vieną diena, o gal ir per 
trumpesnį laiką apjuos savo 
žinksniais tos salos pakraš- 
C1US.

Išėjo jis viena gražų ru
dens ryta, laikydamas Van
deni po dešine, kas jį už
tikrino, kad nenaklys. Jo 
nuostabai, vietoje lengvos 
kelionės, tai tuojaus jis įsi
painiojo, kaip į kokį “už- 
burtą”ratą, kad net grįšti 
sunku buvo, nekalbant jau 
anie tesimą kelionės spar
čiai nirmvn. Kiek pagrįžęs, 
jis išsipainiojo iš tų pinklių. 
O tos pinklės buvo plotas 
pelkėto pavandenio pakraš
čio. kur visokiariausiai nu
dėvėti dideli daiktai sumes
ti - automobiliai, “trokai”, 
gatvekariai nuo pavietrės 
metu, net ir sugriuvusios 
pasidėjimo Šėtros. Anart 
to. ta vieta buvus kadaise 
aptverta metaline tvora, 
kuri dabar anirus ir susi
painiojus. padarydama iš 
savęs bilp kam kaip ko- 
iš saves bile kam kaip ko
kius snastus.

Gristi jam reikėjo toli 
link miesto, aplenkiant visą 
ta painiava pavandenv. Ma- 
tvti jis negalėio, iki kol ta 
painiava tęsiasi, tai iis sa
lėjo tik snėti jos ilgi. Bet 
pasisekė jam neprastai nu
spėti. vėl atsirasdamas prie 
tos nepereinamos senų at
matų džiunglės.

Dabar jam atrodė, kad 
jau kelias jam bus be kliū
čių ir jis galės žingsniuoti 
sparčiai. Bet pirma, negu 
iis pasiekė vakarų Man
hattano salos šoną, jis vėl 
priėio prie jam nepereina
mų kliūčių. Dabar, einant 
Harlem upės pakraščiu, jis 
prieina daugiau ir daugiau 
ilgiausių tiltų, kurie tęsiasi 
toli i sausžemi, ir plačiausių 
vieškelių, kuriais, kaip van
denio srovė, lekia automobi
liai pro vienas kitą, neduo
dami niekam skersai kelio 
pereiti. Todėl jis vėl turėjo 
eiti toli nuo vandenio, kol 
surado tuos vieškelius per
eiti arba po jų apačia, arba 
virš jų.

Pagaliau jis atsirado vaka
riniame salos šone ir jam jau 
atrodė atviras plaukimas, 
kaip dažnai amerikiečiai 
išsireiškia, jei nėra kliūčių 
jo užmačioms. Tain atrodė, 
bet taip nebuvo. Mat. va
kariniame salos šone daug 
arba prieplaukų, arba ki
tokių įstaigų, kurių namai 
tęsiasi toli nuo vande-

Taip jis bezigzaguoda-

k Manhattaną
nio p a k r a ščio. Prie to
kių vietų priėjęs, vėl turi 
grįšti link vidurio miesto, 
kol ją aplenksi. O jų, atro
dė jam galybės.
mas, tik-tik padarė pusę ke
lionės arba jis taip manė, 
kai saulė leidosi, o jis pri
vargęs, “kaip žąsytis”. Pa
siėmė požeminį traukinį ir 
grižo namo.

Kadangi kelionė nebaig
ta, jis kėlėsi ryte pavargu
siomis kojomis baigti kelio
nę. Požeminiu traukiniu jis 
grįžo į nebaigtą kelionės 
vietą ir vėl kelionę pradėjo.

Nuėjo jis prie Hudson 
upės ir pradėjo jos pakraš
čiu eiti. Nespėjęs kiek pa
ėjėti, dabar jis prieina prie 
gelžkelių depo, kur visokios 
ninklės prieš jį, kurių nega
li pereiti, jeigu vėl negrįši 
ten, iš kur atėjai. Grįžtą, 
aplenkia ta pinklę ir vėl su
kasi link Hudson upės pa
kraščio.

Antrąją diena- jis padarė 
trumpiausia kelionę tik to
dėl, kad tokius ilgus zigza
gus jis turėio atlikti visą 
diena. Viso labo jis nuėjo, 
tik iki tos vietos, kur Hud
son unėi ilgiausios pasau
ly prieplaukos, kur iš viso 
pasaulio laivai ateina su 
žmonėmis ir reikmenėmis, 
tokie didžius! milžinai, kaip 
karalienė Marė arba Elz
bieta. po tūkstančius tonų 
italuos.

Vėl vakaras. Save ir savo 
pavargusias kojas apgailes
taudamas, jis vėl grįšta 
traukiniu namon ilsėtis dėl 
kitos dienos.

Trečią diena jis sugrįžęs 
nustebo, kad jis daėjęs iki 
tos vietos, kur jau tiesus 
kelias nauniu tęsiasi iki 
nat Manhattan salos galvos, 
Wall St., brangiausios pa- 
saulv žemės, kur tik ket
virtainė pėda kainuoja mi- 
liinna doleriu.

Dabar jam žingsniuoti 
gera, gali jis žiūrėti į tas 
milžiniškas prieplaukas, už 
kuriu matosi, kaip kokie 
žėgliai, kaip kokie kryžiai 
senose kapinėse. Bet van
denio iis negalėjo nei pri
eiti.. nei jo matyti. Jeigu jis 
turėjo koki supratimą apie 
laivu krovėjus, “longshore
men”. tai jis tik galėjo įsi
vaizduoti. kad čia milijo
nai darbininkų per šimtme
čius pasidarė pragyvenimą 
keldami, rankomis nešdami, 
veždami milžiniškus krovi
nius prekių i tuos milžiniš
kus laivus, ir juos kraudami 
laukan iš laivu. Galėjo jis 
matyti savo minty ir lietu
vius sunkiadarbius, kurių 
čia per tuos laikus stovėjo 
ilgiausiose eilėse darbo 
laukdami, kai; darbdavio 
agentas išeis iš raštinės ir 
pamos eiti dirbti, gaudamas 
ta “brass check.” Ko gero, 
iis galėjo mane ten matyti 
vaizdintuvėi. juk ir aš ten 
cemento maišelius nešiojau 
nėr tris dienas, “grinorius” 
būdamas, iki cementas pirš
tu man nepraėdė kruvinai, 
dėl ko daugiau ten negrį
žau.

Pasiekęs Battery Park. 
(Kašliagarnę), jis sukosi 
link rvtu ir taingi žiemių, 
kur keliai, takai ji jau ve
dė ten. iš kur jis pradėjo 
šią kelione. Prie Rvtų upes 
iis rado juostas žolvnu, ge
ru taku, vedanti jį dink na
mu, šalv Rytų upės, pro 
Jungtinių Tautų buvainę ir 
pro New Yorko miesto ma
joro residenciją.

Ši dalis kelionės jam sky
rėsi nuo anų, kaip diena 
nuo nakties. Tr čia, prie

Iš “Laisvės” koncerto
Laikraščio “Laisves” kon

certas lapkričio 13 d. Brook- 
lyne buvo didelis, sėkmin
gas; programa — liaudiška, 
graži. Publika sumetė “L” 
naudai dovanų daugiau 
kaip penkis šimtus dolerių.

Smulkiau apie koncertą 
sekamame. “Laisvės” nume
ryje parašys mūsų bendra
darbis A. Gilmanas.

2 dzūkai nuo Merkinės
Man, dzūkui iš Maksimų, 

ir Vladui Valangevičiui iš 
Trasnyko “Laisvės” kon
certas Brooklyne—kaip šv. 
Roko “atpuskai” Merkinėj. 
Mudu jame kasmet susitin
kame, ir jis niekad nebūna 
sausas.

Vladas į koncertą pribū- 
na visuomet beveik pirmu
tinis, tai man niekad ne
tenka. jį pražiūrėti.

Susitikome mudu ir pra
ėjusio sekmadienio “Lais
vės” koncerte.

—Sveikutis, Vladai, kaip 
laikais?, du o d a m a s jam 
ranka, klausiu.

—Brolyti, tu man esi la
bai reikalingas!

—Na, na, kas atsitiko?
—Eiva prie baro lūpų pa

vilgyti, tai pasakysiu.
Nėjome.
— Imk pačios geriausios 

bent gėlėtą, pasiūlia jis.
Kaip pusiau blaivininkas, 

paėmiau viena “atnuska- 
vos,” o jis. kaip šimtapro
centinis blaivininkas, sau 
paprašė “džindžerėlio.”

—Na, dabar imk plunks
ną ir rašyk:

“Laisvės” prenumeratos 
ątnauiin imas seserdukrai 
Onai Pilsuckienei ■ Vilniuje 
—812; •

Seseriai Mikalinai Pįga- 
gienei Trasnyke atnaujini
mas—12;

Mano paties prenumera
tos atnauiinimas—$10;

“Laisvės” biudžetui—$10.
Ir paklojo Vladas $44!
—Ir nrimink,—sako jis,— 

per' “L” mano giminėms 
Dzūkijoje, kad gruodžio 4 
d. leisiuosi kelionėn skersai 
visą Amerika—nuo Atlanto 
iki Pacifiko riš New Yor
ko į Oakland^)—aplankyti 
sergančio savo brob’o, ir ten 
gal pasiliksiu ^r žiemą.

Palinkėjau Vladui laimin
gos kelionės ir angailesta- 
vau serganti jo broli.

Jei ne anksčiau, tai iki 
kito “Laisvės” koncerto, 
Vladuk! SV

Cambridge, Mass. — Har
vardo universiteto studen
tai atsiprašė McNamaros 
už tai, kad ana dieną jie bu
vo suruošę prieš jį di d e 1 ę 
demonstraciją.

Rytų upės pakraščio, anais 
laikas buvo prieplaukų, ap- 
triušiusių šėtrų. Visas tas 
negrožis išnaikintas ir jo 
vieton grožis įvestas, su 
aukštais namais ir parkais.

Kai š i s eksploruoto jas 
M a n h a ttan salos, New 
Yorko miesto širdies, ištyrė 
jo perimeterį ir pasiekė 86 
strytą, jis taip buvo pasi
tenkinęs, sako, tuo žygiu, 
kad net vėl jam norėjosi 
padaryti antrą kelionę ap
link Manhattan salą.

Skaitant, arba klausant 
tokią pasaką, rodosi, kaip 
ir bevertis dalykas. Bet 
jeigu mes tokių entuzijastų 
neturėtume, tai nei savo 
miesto gerai nepažintume. 
Man eksplorizmo entuzias
tai patinka; manau, kad Ir 
kitiems.

A. Gilman .

Dėl Mokyklų kiemų
Architektas; Richard J. 

Stein sako, jog jam paga
liau pavyko įtikinti New 
Yorko miesto pareigūnus, 
kad mokyklos kiemas ir 
^ąismąvietę ,vaikams gali 
atrodyti ški^tingiau nuo 
kalėjimo kiemo? Gal iškaš- 
tingesnis? įSfe. Pigesnis.

Paagl jo planą kiemą 
i r u o š prie 55-osios Liau
dies mokykloj Staten Islan
de. Pagal senuosius planus 
reikėjo nuo ploto nušluo
ti viską ir išąsfąltupti, dar 
nubrėžti baltas linijas pa
prasčiausioms žais m ė m s . 
Kaina $300,000.

Pagal Šteino plana tik 
arčiausią prie mokyklos 
maža ploto dalis bus grįšta, 
nes iki šeštos klasės vai
kams dideliu žaismaviečių 
nereikia. Atkal n ė j e , ei
nant i ploto aukštumą, laip
tais, bus 500 sėdynių teat
ras, o aukštumoje pasiliks 
natūralusis gojelis su 40 
ąžuolu. Kiemas kainuos 
$200.000.

Kas nors klausė archi
tektą, kiek jis gaus už su- 
taupymą miestui apie šim
tą tūkstančiij dolerių. Ar
chitektas atsakė — 4 tūks
tančius nuostolių. Mat, pri
imta architektams mokėti 
procentais nagai statybų 
iškašti — daugiau miestui 
sutaupysi, mažiau mokesčio 
gausi. “ *

GURERNATORINIU 
KANDIDATŲ BALSAI
Rockefelleris, respubliko

nas, esą m a s i s gubernato
rius, New Yorko mieste, 
priemie s č i u o s e ir visoje 
valstijoje balsų gavo 2,718,- 
261.

O’Connor, demokratas,— 
2,390,407.

Rooseveltas, liberalų, — 
519,397.

Adams, konservatyvų, — 
507,038.

Mieste O’C o n n o r gavo 
daugiau balsų už Rocke- 
fellerį, bet užmiesčiuose 
pirmavo Rockefelleris.

New Yorkas gaiety 
ir vėl užtemti

Metinėje sukaktyje nuo 
visuotinio užtemimo New 
Yorke komisijos, buvusios 
paskirtos išdirbti planus 
apsaugai miesto nuo užte
mimo, pateikė savo rapor
tus. Raportai sako, kad 
daryta šis tas federaline, 
valstijine ir miestine plot
me, bet kol kas neužtikrina, 
kad kada nors užtemimas 
neįvyks. O jei jis įvyktų, 
štai ko galima tikėtis:

Sustotų subways su tūks
tančiais keleivių traukiniuo
se, beveik dusinančiuose va
gonuose, požemiuose ir ant 
tiltų, taip pat,, kaip pernai. 
Specialios šviesos ir energi
jos pagaminti pakankamai 
dar nėra priemonių.

Miestinėse ligoninėse 
(dviejose dešimtyse iš 21) 
sutemtų, gydytojai ir slau
gės bėgtų ieškoti žvakių.

Kai kurie raštinių dar
bininkai vėl pasijustų už
daryti keltuvuose. Tas pat, 
žinoma, būtų ir daugelyje 
gyvenamųjų pastatų.

Šeimi n i n k ė s ir maisto 
įstaigos pajustų saldy tu- 
vuose atlydį; tektų atidėti 
elektriniuose pečiuose ga
minamo maisto baigimą.

Sunku ir išvardyti kiek 
didžiausiu skriaudų prida
rytu atsisakiusi mums tar
nauti elektra.

Kolegijos studentai 
vykdys sėdėjimų

City College studentų or
ganizacijų taryba nutarė 
lapkričio 10 d. vykdyti sė
dėjimą. Reikalauja daugiau 
teisių, daugiu galios spren
dime kolegijos ir bendrai 
mokslo reikalų.

Studentai pasiūlė sudary
ti komitetą, kurin įeitų 6 
studentų, keturi fakulteto 
ir du administracijos atsto
vai, visi su sprendžiamu 
balsu.

Studentijai subru z dus, 
pastaruoju metu buvo įkur
tas šioks toks studentų ko
mitetas, bet tik kaip pata
rėjas, ne sprendimų dalyvis. |

Ko nageidauja 
dažytojai?

žodžiu kitu jau buvo mi
nėta, kad Painters unijos 
viršininkas R a r b a c h pa
trauktas teisman kaip iš 
kontrak torių išreikaląvęs 
840 tūkstančių dolerių ky
šių už leidimą jiems gauti 
namų dažymo darbus mies
tiniuose pastatuose.

Rarbach prieš eilinių na- 
jos 9-ojo distrikto finansų 
sekretoriaus kėdėn. Nariai 
per 20 metų prieš jo dikta
tūrą kovojo, bet laimėti ne
buvo lengva, nes turėdamas 
savo rankose vadeles ir ka
są jis žinojo kaip neklau
žadas nubausti. Nariai no
rėtų jį pašalinti iš vadovy
bės.

Ar pagaliau valdžios įsi
kišimas ji suvaldvs? Loka- 
lo 490 darbuotojas Daniel 
French pasakojo kaip nu
stebo nariai, kada rytmetį 
no Rarbacho įkaltinimo at
ėję i valstiiinę Pain te r ių 
unijos konferencija unijįs- 
tai rado Rarbacha tarp 
valstiiinių vadovuT ir jau 
paskirtą rezoliucijų komisL 
jon. .

Taip einasi valymas uni- 
iu nuo svetimų ir nuo ar
šesnių' elementų. B. U.

DALLTNINKAI 
PRIEVARTOS

Brooklyne trims asmenims 
susidėjus įsikurti kąrčia- 
mos bizni, prie jų prisista
tė nepažįstamas ir neprašy
tas ketvirtasis. Tie jo ne
priima. Jei taip, sako jis, 
negausite leidimo gėrimus 
pardavinėti. Tie visvien at
sisakė ji priimti, bet jis ne
sitraukė — pareikalavo $5,- 
000, kitaip negausią leidimo.

Trys bičiuliai sutiko de
rėtis dėl kainos, bet daly
ką pasakė policijai. Įtartąjį 
areštavo. Sakomą, kad jis 
neturėjo galios leidimą pa
skubinti arba sulaikyti, jis 
tik norėjo apgaulingai ap- 
likantus įbauginti ir turtą 
išgauti. '

MŪSŲ ORĄ PAVADINO 
SRUTYNU

Manhattano ir visa Di
džiojo New Yorko uosto 
ąritimi padangėmis helikop
teriu skraidė valdinis oro 
švaros pareigūnas Megon- 
nell ir jo palydovas Staten 
Island kongresmanas 
Murphy. Jie norėjo pa
tirti, koks iš tiesų yra oras, 
kuriuo miestiečiai kvėpuo- 
• Ija.

Sugrįžęs, kongresmanas 
išsitarė, jog mes gyvename 
po oro “srutynu.”

Jiedu kaltino New Ypr- 
ko ir New Jersey valstijų 
vyriausybes, kad jos nesusi
taria bendrai vykdyti mies
to oro ir vandenų apšvąri- 
nimą.

J. Kennedy autopsijos 
nuotraukos slaptybėje
Washingtonas. — Mirusio 

prezidento J. F. Ken n e d y 
autopsijos nuotraukos, ku
rios iki šiol radosi jo šei
mos žinioje, perduotos Na
cionaliniam archyvui. Iš
kelta, kad speciali komisija, 
kuri tyrinėjo Kennedy mir
tį, niekad nematė ir netu
rėjo jų pas save tyrinėjimo 
metu. Tiesa, pats komisi
jos pirmininkas teisėjas 
Warrenas “matė tas nuo
traukas,” bet jis netyrinėjo 
jų ekspertų pagalba.

Tos nuotraukos dabar bus 
saugomos ir, sakoma, jų re
zultatai ’ nebus paskelbti. 
“per šimtmečius.”

TARYBA REZIGNAVO
Daugumai balsuotojų pa

sisakius prieš Civilian Re
view Board, jos nariai tuo
jau įteikė savo rezignaci
jas.

Tuo pat kartu National 
Associ ą t i o n for the Ad- 
vancement of Colored 
People paskelbė, kad orga
nizacija palaikys savo raš
tines žmonių skundams 
prieš policiją priimti.

Nesantaika del mokyklų 
tebesitęsia

Visi astuoni Harlemo 
vietinės mokyklų tarybos 
nariai rezignavo protestuo
dami prieš miestine Švieti
mo tarybą. Ją kaltina, kad 
ii nesistengė susitarti su 
Harlemo vadovais Interme
diate School 201 reikalu. 
, ifeikąlauja, kad tėvai ir 
to /rajono vadovai turėtų 
balsą mokyklos reikaluose, 
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NEĮPRASTI MOMENTAI 
; Spėkite, kas pirmas pa
skubėjo talkon darbininku 
laikraščiui “The Worker” 
kai . reakcininkai sužalojo 
jo raštinę rugsėjo pradžio
je. Vargiai atsnėsite—juo 
buvo dvasiškis Eliot White, 
su šimtine.

•
Rūtai Turner kalbant di

džiajame masiniame mitin
ge prie 6th Avė. ir 42nd 
St. taikos priešai nukirto 
garsiaka Ibio įjungiamąjį, 
bet ji nesumišo. Ji palau
kė iki garsiakalbis sugrįžo 
ir tuomet pasakė kalbą pa
smerkimui karo.

Į vieną balsavimų stotelę 
pietinėj Carolinoj atėjo jau
na pora ir pareiškė, kad jie 
turi balsuoti tuojau, nelau
kiant savo eilės.

— Kodėl?—paklausė sto
telės prižiūrovas.

—Kūdikis jau ateiną, — 
atsakė ji.

Prižiūrovas apžvelgė juo- 
d. Ji atrodė rami, bet jis 
nervingas. Prižiūrovas juos 
užleido balsuoti. Už kurio 
laiko iš netolimos ligoninės 
jiems pranešė:

—Nesirūpinkit, pora ir 
sūnelis sveiki.

Brooklynietis gaisrininkas 
John Carroll laisvu nuo 
darbo metu įvažiavo auto
mobiliu į auto stotį. Tuo 
pat metu kita mašina su 3 
jaunais vyrais atlėkė, tren
kė į netoli pastatytą sunk
vežimį ir užsidegė. Gaisri
ninkas pribėgęs atplėšė du
ris, juos ištraukė ir dviejų 
užsidegusius drabužius ap- 
gesino pirm gaisragesių 
pribuvimo. Neužilgo auto 
tankas eksplodavo.

Juokų vakaras
Šitame parengime arba 

juokų vakare, kuris įvyks 
sekmadienį, lapkričio (No
vember) 27 d., 2:30 po pietų, 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke, 
bus suvaidinti Jono Juškos 
parašyti šeši komiški vaiz
deliai : “Mėnulio agentas,” 
“Užguitas vyras,” “Sanita
riška gaspadinė,” “Girtuok
lio melas,” “Kerštingi ki
virčai” ir “Kornų dakta
ras.” Juos vaidins šie ko
mediantai: M. Juškienė, O. 
Kazlauskienė, J. Šimkienė, 
J. Graunienė, K. Benderis, 
A. Mitchell ir J. Juška, ku
ris pats ir režisierius.

Jonas Juška
Taigi kviečiame visus at

silankyti į šį juokų vakarą 
ir smagiai pasijuokti, nes 
labai retai pas mus tokie 
juokų vakarai teįvyksta. 
Tai nė vienas nepraleiskite 
šios progos.

Įžanga tik 99 centai. Ir 
jei bus pelno, tai didžiuma 
jo eis “Laisvei.”

Rengia ir kviečia 
LLD 24 kuopos

Komitetas

KLUBIETĖMS
Trečiadienį, lapkričio 16 

d., 7:30 vai. vakare, įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
klubo susirinkimas, “Lais
vės” salėje. Visos būkime.

Valdyba

JIE PIRKĘ VANDALŲ 
IŠVOGTUS DAIKTUS
Šeši atliekų supirkėjai 

New Yorke pašaukti pas 
leidimų komisionierių pasi
aiškinti, kokiu būdu jie, be 
specialaus leidimo, supirko 
išvogtus varinius ir kitų 
brangių metalų įrenginius. 
Jei atsakymai nepatenkins, 
pašauktieji gali prarasti 
leidimus prekiauti.

Nežada kandidatuoti
Gubernatorius Rockefel

leris rytą po rinkimų buvo 
susišaukęs spaudos konfe
renciją. Jis sakė, jog jau 
“ne‘ per anksti” planuoti 
1968 . metų prezidentinius 
rinkimus. Bet jis pats ne
norįs būti kandidatu į pre
zidentą 1968 m. Jis noris 
veikti respublikonų politi
kos nustatymui.

TELEVIZORIAI 
NEPADEDA

New Yorke trijose sub
way stotyse .per kelis mė
nesius bandė panaudoti te
leviziją apsaugai keleivių 
nuo blogdarių. Pagaliau 
nuspręsta, kad neverta — 
stoka pilnai patenkinamų 
priemonių ir per brangiai 
kainuotų. Palikta tik po
licinė sargyba.

Ryga. — Latvijoje lankėsi 
Čekoslovakijos profes i n i ų 
sąjungų (unijų) delegacija.




