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Mirė dr. J. R. Voris 
vaikų globėjas

u-

KRISLAI
Net ir jį nustebino 
Prasikeikę žmones 
Svečiai iš Lietuvos 
Drąsus kunigas 
“žalioji juosta” 
Kova su “Flū”

— Rašo A. Bimba —
» Sausio 15 dieną Rocheste- 
ryje oras buvo baisus. Se
natorius R. Kennedy prih
vo dviemis valandomis pa
vėluotai, bet rado jo ls 
kiant 700 biznierių.

Na, ir jis jiems kalbė 
Pasisakė, ką jis mano ai 
Vietnamo karą. Paskui 1 
do publikai nubalsuoti, 
senatorius nustebo. Bevčik 
visi biznieriai balsavo, kad 
Š. Vietnamo bombardavi
mas būtų besąlyginiai r 
trauktas ir kad karas bū- 
tų baigiamas.

Tik apie 40 mitingo da 
vių balsavo už Johnsoną ir 
jo politiką!
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Aš jau pradedu įsitikin
ti, kad klerikalinę spaudą 
yra užkariavę visiškai pra
sikeikę žmonės. Va, C)hi- 
cagos kunigų “Draugui” 
munizmas yra “ 
evangelija,” o “Rusijos 
voliucija yra komunizjno 
raupsais apkrėtusi musų 
žemę.”

Aišku, kad kunigėli: 
“Draugo” pastogėje y 
desperacijoje, bet taip ne
gražiai keiktis nereikėtų.
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Šiuo tarpu Jungtin 
Valstijose svečiuojasi 
labai garbingi lietuvių tau
tos sūnūs. Rašytojas-d 
maturgas Kazys Saja jau 
gal bus sugrįžęs į Viliptių, 
kai šie žodžiai pasieks 
sų skaitytojus. Bet įžy 
sis muzikas Jurgis fle- 
džinskas veikiausia dar 
gėliau pasisvečiuos. Abudu 
atvykę pas savo brolius 
seseris ir kitus artimuos 
Abudu didelio talento dar 
palyginti jauni vyrai.

Su rašytoju Saja susipa
žinau Vilniuje labai links
mame pobūvyje pas Moni
ką ir Juozą Baltušius 
vo labai malonu dar 
jį susitikti jau čia Ameri
koje.

Amerikos lietuviai yra iš
siilgę ir labai laukia svečių 
iš Lietuvos.
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Iš labai skaitlingos 
talikų bažnyčios kunigų 
mijos Amerikoje, kol 
tik vienas jaunas kuni

ka- 
ar- 
kas 
gas 
vy
liu, 

am,

tik vienas jaunas kunig 
viešai pasirodė tikru diek 
riu. Tai kun. John P. Hu 
iš Battle Creek. Nors j 
kaip dvasiškiui, militabinė 
tarnyba nėra verstina, bet 
jis, norėdamas kuo gars au
siai pareikšti savo protestą 
prieš Vietnamo karą, tiesiai 
sekretoriui Ruskui sugrą
žino armijon Šaukimo ko r-

Jis dabar reakcinės dva
sininkijos yra baramas ir 
ujamas, bet jis nepaisė ir 
žada nesitraukti iš antika
rinio judėjimo.

O kur mūšų lietuviškieji 
(Tąsa 6-me pusi.)

Duarte, Calif. — Mirė dr. 
John R. Voris, 87 metų am
žiaus.

Velionis Voris buvo pres
biterionų kunigas. Jis bu
vo humanistas, daugiausia 
rūpinosi skurdžių vaikams 
oadėti. Jo iniciatyva buvo 
sukurta 1932 metais vai
kams padėti federacija, ku
ri dabar turi daugiau kaip 
13,000 rėmėjų, mokančių į 
metus po $180.

Didžiosios 1930 m. ekono
minės krizės ir vėliau jis

paaukojo daugiausia laiko 
ir jėgų kovai su skurdu ir 
badu vaikų tarpe. Plačiai 
jis važinėjo po visą šalį ir 
sudarė tam tikslui komite
tus. Jis daug padėjo negrų 
ir indėnų vaikams.

Jam rūpėjo ir kitų šalių 
biednuomenės vaikai. Buvo 
nuvykęs į Rusiją 1921 me
tais, kai ten siautė sausra, 
padėti vaikams. Dabar jis 
palaikė ryšius su Pietų 
Amerikos, Afrikos ir Viet
namo komitetais, kurie tuo 
reikalu ką nors daro.

Welfare darbininkai balsavo 
prieš karą Vietname 

New Yorkas. — Welfare 
darbininkai per savo uniją 
pravedė referendumą, ku- 
name du trečdaliai pasisa-

menę iš Vietnamo.” Bal
savime dalyvavo daugiau 
kaip 3,000 darbininkų, iš 
kurių du tūkstančiai pasi-

ke prieš karą Vietname. Balsavimuose naudota
Referendume aiškiai pa- slapti balotai 48 darbo vie- 

sakyta: “tuoj ištraukti tose Welfare Departamen- 
Jungtinių Valstijų karino- te. I

Krikščionių ir socialdemokratų 
valdomoje Vakarų Vokietijoje

Kambodia skundžias
Amerikos agresija

Tarybų Sąjunga ir Amęrika 
susitarė dėl atominių ginklų

Ženeva. — Pagaliau Ta- tekstą apsvarstys ir per- 
rybų Sąjunga ir Amerika duos kovo 15 d. Jungtinių 
susitarė sudaryti bendrą Tautų Asamblėjai užgirti. 
sutartį termo-branduolinių 
ginklų kontrolei. Sutarties 
tekstas perduotas užgirti 
Jungtinių Tautų nusigink
lavimo konferencijai.

17 valstybių nusiginklavi
mo konferencija sutarties

Atominių ginklų kontro
lės klausimu buvo labai 
sunku susitarti, ėmė keletą 
mėnesių, 
čų buvo 
Bet dabar 
susitarta.

ėmė keletą 
Dauginusia gin- 
dėl ir 
ir tuo

spekcijos. 
klausimu

Bona. — Vakarų Vokieti
jos vyriausybėje veikianti 
krikščionių demokratų ir 
socialdemok ratų koalicija 
smarkiai pešasi. Socialde
mokratai kaltina, kad per 
20 metų būdama valdžioje 
Krikščionių demokratų są
junga atvedė Vakarų Vo
kietiją į “krizę, kuri išugdė 
neonacistų jėgas.”

Tuo pačiu metu krikščio
nys demokratai kaltina so
cialdemokratus, kad “per 
pirmuosius dešimt pokario 
•“etų jie klaidingai patari

mai dėl vi-

Mirė Julius Deutsch, vadas $
. • % ». • , ♦ > r

Tarptautinės Brigados
Šiomis dienomis

t

Viena.
mirė Julius Deutsch, turė
damas 84 metus amžiaus, 
Ispanijos civilinio karo ge
nerolas, Tarptautinės Bri
gados komandantas.

Velionis gimęs Austrijo
je. Ilgą laiką buvo Socią- 
listų partijos . vadovas, ko
vojo prieš fašizmą Austri
joje ir kitur.
dienraščio “Ethnos” vy- 

Kai 1918 m. Austrijo
je buvo paaikinta monar
chija ir įsteigta respublika, 
Deutsch buvo paskirtas gy
nybos sekretorium.

fašizmui įsigalėjus 1933 
metais jis pasitraukė į Če
koslovakiją, o 1936 metais 
išvyko į Ispaniją, kur buvo 
paskirtas Tarptautinės Bri
gados komandantu.

Kai lojalistai buvo fašizmo 
nugalėti, jis pasitraukė į 
Prancūziją.

metų jie klaicting 
dėjo vokiečių tau 
sų svarbiausių pol i t i n i ų 
problemų,” todėl “daug rin
kėjų, kurie dabar balsuoja

z Nacionalinį Demokratų 
artiją (neonacistai), pir

miau buvo artimi socialde
mokratams.”

Pačioje šalyje neramu. 
Neofašistai darbuojasi, kad 
rinkimuose laimėtų į par
lamenta nemažai savo žmo-

nių. Militaristai suka gai
res į rytus, šovinistai rei
kalauja jėga užimti Rytų 
Vokietiją ir Lenkijos dalį, 
atsteigti senuosius prieška
rinius rubežius. Klaipėdie
čiai vokiečiai nori gauti 
Klaipėdą savo kontrolėm

Šiomis dienomis suimti du 
hitlerininkai Otas Hunšė ir 
J?. Boshameris. Abudu kal
tinami prisidėję prie žydų 
skerdimo: apie 200,000 žy
dų jie išsiuntę j koncentra
cijos stovyklas, kuriose žy
dai buvo likviduoti.

Vakarų Berlyno teismas 
paleido iš kalėjimo hitleri
nį teisėją Hansą-Joachimą 
Rezę, kuris tik 1943-44 m. 
padarė 230 mirties nuo
sprendžių antifaši s t a m s . 
Pereitą vasarą jis buvo nu
teistas penkiems metams 
kalėti, o dabar paleistas iš 
kalėjimo už piniginį įkaitą. 
Neonacistai ir čia laimėjo.

Pnompenh. — Kambodi
jos vadovas princas N. Si
hanouk nusiskundė Jugo
slavijos prezidentui Tito, 
kad prieš keletą dienų 
Jungtinės Valstijos pasiža
dėjo nedaryti invazijos, o 
dabar Amerikos karinės jė
gos buvo įsiveržusios 10 
mylių į Kambodijos terito
riją.

Tuo metu prez. Tito lan
kėsi Kambodijoje ir tarėsi 
su princu Sihanouku, kaip 
apsaugoti Kambodijos ne
liečiamybę. Tito buvo iš-

kilmingai sutiktas ir turėjo 
su Kambodijos vyriausybės 
žmonėmis pasitarimus.

Išprievartavo dvi mergaites
Pennsauken, N. J.—Areš- 

t u o t a s 21 metų jaunuolis 
John Rambo, kaip dviejų 
mergaičių prievartautojas 
ir su žalo toj as.

Du kunigai suspenduoti
Guatemaloje už rėmimą 

partizanų suspenduoti du 
ameri kiečiai kunigai T. 
Melville ir A. Melville.

Amerikos ginklais palaikomi 
streiklaužiai P. Vietname

Saigonas. — Pietų Vietna
mo vyriausybė atvirai pasi
rodė esanti streiklaužiška. 
Amerikos ginklais palaiko
ma militaNnė policija už
puolė streikuojančius elek
tros darbininkus ir jų uni
ją. Šimtus sukišo kalėj i- 
man, tūkstančius suvarė į 
dirbtuves.

Policija taipgi užpuolė 
Generalinės Darbo Federa-
. ■■■ .■■t.-Z-J ... r-77v .....'"T'šfc

cijos raštinę ir iš ten dau
gelį išvežė k a 1 ė j i m a n . 
Areštuotieji laukia teismo. 
Streikas sulaužytas.

Šiuo metu labai gerai 
Pietų Vietnamo unijistai 
prisimena .AFL-CIO prezi- 
dęųtą Meany, kuris visapu
siškai remia karą Vietna- - 
me, kartu remia ir streik- 
laųžišką Saigono valdžios 
politiką.

Mire Nick Pakalniškis ir Pranas Kirka

Profesorių pristatė 
būti valytOJŲ

Md.—Ma-

P. Vietnamo elektros 
darbininkai laimi

Saigonas. —Trijų dienų 
streikas 2,000 elektros dar
bininkų davė teigiamas pa
sekmes. Valdžia sutiko pa
kelti darbininkams 12 pro
centų algas ir mokėti algą 
kas pusę mėnesio.

Iki šiol jie uždirbo po 
$67 į mėnesį. Kai sustrei
kavo, valdžia grasino visus 
streikierius į kalėjimus su
kišti, daugelį areštavo.

Detroitas. — Nuo širdies 
priepuolio mirė Automobi
lių Darbininkų unijos pre
zidento Walter Reuther 
brolis Roy, 58 metų, auto
mobilių darbininkų organi
zatorius.

Atenai. — Policija suėmė 
dienraščio “Ethnos” vy
riausią redaktorių J. Kap
ais už kritikavimą fašisti
nės valdžios.

College Park, 
rylando universitĮeto profe
sorių dr. Noel Brann mili
taristai pristatė I būti uni
versiteto namo valytojų to
dėl, kad jis atsisakė eiti mi- 
litarinėn tarnybon.

'Dr. Brann gražino draf
to kortą, pareikšdamas, kad

•V'

O

opoziciją.”Vietnamo karui
Tuomet jis gavo pranešimą, 
kad drafto viršininkai jį 
paskiria Kansaą Medical 
Center universit' 
ju :

iter universitete 
ir prižiūrėtoju.

to valyto-

Chicago. — Sausio 18 d. 
savo namuose nuo širdies 
smūgio mirė Niek Pakalniš
kis, 56 metų amžiaus. Li
ko nuliūdime žmona Fran
ces ir daug kitų giminių. 

Jis buvo gimęs Brooklyne.

. Su tėvais dar vaikas buvo 
išvežtas Lietuvon. Paaugęs 
grįžęs į Brooklyną stojo į 
pažangiųjų judėjimą, dirbo 
“Laistės” ir vėliau “Vil
nies” spaustuvėje. Buvo 
stambus mūsų spaudos rė
mėjas.

Palaidotas sausio 22 d.
Apie netikėtą N. Pakal

niškio mirtį mums telefonu 
pranešė jo žmona Frances.

Taipgi ketvirtadienį, sau
sio 18 d., mirė Pranas Kir- 
ka-Gutauskas, Amerikoje 
išgyvenęs apie 50 metų. Bu
vo gabus “Vilnies” spaus
tuvės darbininkas. Gimęs 
Lietuvoje. Laidojamas sau
sio 23 d.

“Laisvės” personalas reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
mirusiųjų artimiesiems.

Dainininkė Kiti susitiko 
su prezidento žmona

Washingtonas. — Prezi- Johnsonienės atsistojusi pa- 
dento žmona Johnsonienė 
buvo susikvietusi i savo re- c*
zidenciją Baltuosius Rūmus 
apie 50 moterų, baltų ir 
negrių, kad prie vaišių pa
sitartų, kaip sėkmingiau 
kovoti prieš smarkiai au
gantį kriminalizmą.

Pakviestųjų tarpe buvo 
ir negrė dainininkė Eartha 
Kitt. Kai buvo ji pakvies
ta pasisakyti, tiesiai prie

KUBA NUŠOVĖ 
JAV LĖKT

Havana. — 
riausybė praneša, kad iš 
Jungtinių Valstijų atskri
dęs mažas lėktuvas buvo 
nušautas ir vairuotojas E. 
Jackson, numetę 
nėję Kuboje gir 
suimtas.

UVĄ
Kubos Vy-

s centrali- 
klų, buvo

ų streike . 
. — 2,000

2,000 darbinink
Rockford, Ill

Sunstrand korpo r a c i j o, s 
darbininkų paskelbė strei
ką. Jie gamina lėktuvų da
lis. •

VĖLL41/S/OS ž/JVfO.S
Palo Alto, Calif. — Mike 

Kasparek, su moters širdi
mi išgyvenęs 14 dienų, mi
rė Stanford Universiteto 
Medikaliame Centre.

Maskva.'—Anglijos prem
jeras (Wilsonas atvyko pa
sitarti su premjeru Kosy
ginu ir kitais Vietnamo ka
ro klausimu.

Saigonas. — Daugelyje 
vietų Vietkongas smarkiai

atakuoja amerikiečius, pa
daro daug nuostolių. Nuo 
1961 sausio 1 d. iki 19 6 8 
sausio 6 d. amerikiečių nuo
stoliai užmuštais ir sužeis
tais, kaip Pentagonas pa
duoda, siekia 118,894.

Londonas. — Mrs. F. Jor
dan teisme rasta kalta si
nagogos padegimu ir nu
bausta 18 mėn. kalėjimo. 
Teisme ji pareiškė, kad “žy
dai yra nusikaltėliai.”

Universitete areštavo 
33 narkotistus

Stony Brook, N. Y.—198 
detektyvai ir policistai iš 
ankstyvo ryto užpuolė 
State University centrą ir 
areštavo 33 žmones, tarp 
kurių buvo 25 universiteto 
studentai. J i e kaltinami 
narkotikų įstatymo panei
gimu.

Studentų kambariuose ir 
kitur rasta nemažai narko
tikų, kurie tarp- studentų 
pardavinėjami. Policija iš
vežė areštuotus ir suimtą 
medžiagą 72 automobiliais.

Atrodo, iš pirmiau buvo 
nužiūrėta, kad universiteto 
teritorijoje narkotikai plin
ta.

Pagerbė cigarečių priešą
New Yorkas.— Vėžio li

gų draugija pagerbė 76 me
tų amžiaus daktarą Diehl, 
per 23 metus pasišventusiai 
kovojantį prieš cigarečių 
rūkymą, kaip žalingą 
nių sveikatai.

zmo-

reiškė:
“Jūs siunčiate šios šalies 

geriausius užmušti ir suža
loti. Jie sukilo gatvėse. Jie 
paims vadovybę ir pakils 
aukštai. Jie nenori eiti į 
mokyklą, nes jie bus at
skirti nuo savo motinų ir 
užmušti Vietname.”

Išgirdusi šiuos žodžius, 
Johnsonienė pabalo ir ban
dė sudrumstą atmosferą 
nuraminti. Daugelis daini
ninkei smarkiai paplojo.

Eartha Kitt daugiausia 
taikė prez. Johnsonui, bet 
jis tuo laiku buvo iš kam
bario pasišalinęs, gal nu
jausdamas, kas jo laukia.

žemės drebėjimas 
sunaikino miestą

Montevago/ Sicilija. — 3,- 
600 gyventojų miestelis že
mės drebėjimo visai sunai
kintas. Visur pilna lavonų 
ir sužeistų.

Po 40,000 į mėnesį
Washingtonas. — Penta

gonas paskelbė, kad per 
pirmą šių metų pusmetį 
draftuos po 40,000 jaunuo
lių į mėnesį. Pereitais me
tais draftavo maždaug po 
15,000 į mėnesį.

Per šalti ir abejingi
Londonas. — Liberalinių 

ir progresyvių sinagogų 
konferencijoje buvo išaiš
kinta, kad anglai yra per 
šalti ir abejingi, todėl pas 
juos įvyksta daugiau di- 
vorsų.
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viltie!
šono kalbos, pasakytos sausio 
Buto bendrai sesijai, klausėsi 
visas pasaulis. Laukė: gal gi

Ne mažiausios
PREZIDENTO John I 

17 d. Senato ir Atstovų 
visa Amerika, ii’ klausėsi 
pasakys ką nors, kas duotų vilties tikėtis jo politikoje 
pakeitimo. Bet veltui. Baisus nusivylimas.

Jungtinės Valstijos, 
Nė mažiausios užuominos 
trauktas. Priešingai: pakeltu balsu prezidentas užtikri
no, kad jeigu vietnamiečiai nepriims jo išstatytų są
lygų, tai yra, neatsiklaup 
bus toliau naikinamas ir Pietų Vietname prieš mūsų gink
lais palaikomą militarinę 
kinama. Nepajudino iš vii 
riausybės, nei Amerikos žmonių vis galingėjantis balsas 
karą baigti, nei viso paą

Kadangi viską suryj 
mas, tai nebelieka lėšų te

jo vedamos, eis senuoju keliu, 
kad Vietnamo karas bus nu-

s ant kelių, Šiaurės Vietnamas

kliką liaudies kova bus triuš- 
etos jo ir jo vadovaujamos vy-

aulio opinija.
i Vietnamo karas ir militariz- 

mas, tai nebelieka lėšų taisyti ir gerinti reikalus namie. 
Turi nukentėti žmonių sveikatingumas, turime pamirš
ti apšvietps reikalų gerinimą. Jau ir pats prezidentas 
pripažino didžiausią gėdą Amerikai, kad ji kūdikių mir
tingumu yra baisiai atsilikus, stovi net 15-toje vietoje. 
O ką jis pasiūlė tos padėties pataisymui? Nieko. Tik
giliai apgailestavo, kad t

Karas sudaro federa 
lerių deficitą. Todėl jis 
girtų taksų pakėlimą 10 
užteksią. Dar vis tiek b 
ficito. Šalis turės giliau

Beje, prezidentas nepamiršo priminti 
darbininkams, kad jie nedrįstų reikalauti’ 
algų.

Tai ot ką davė taip labai laukiama 
kalba!

aip yra.
iniame biudžete 20 bilijonų 
reikalauja, kad Kongresas 
procentų. Bet dar ir to 

isią apie 8 bilijonų dolerių 
skęsti į skolas!

do- 
už- 
ne- 
de-

Amerikos 
aukštesnių

prezidento

tare žodį
...» ! 1 > , ' 1

i 1 t

Daugiau kaip septyni tūkstančiai jų suplaukė iš vis 
sų šalies kampų į WAsliiifgtonu. Jos suvyko pakelti sa
vo balsą, išreikšti savo nuomonę. Nieko panašaus pir
miau sostinė nebuvo mačiusi. Na, ir jų balsas buvo 
gkrsus, ir jų nuomonė buvo aiški.

Moterys kalbėjo į Kongresą ir į prezidentą. Jos 
pasakė: Nutraukite Vietnamo karą ir iškrąustykite vi
sas Amerikos militarines jėgas iš Vietnamo.

Su šia savo galinga demonstracija prieš karą Ameri
kos moterys sausio 15 d 
siomis raidėmis.

Kiek tas paveiks Kongresą ir prezidentą, sunku 
pasakyti. Svarbu, kad Amerikos moterys parodė visam 
pasauliui, kad jos nėra p 
atsakomybės.

Gerai, kad į Washing
tarė nepasitenkinti tik šiuo protestu prieš karą. Jos or
ganizuotai darbą varys
Sugrįžusios namo kiekviena jų darbuosis savo apylinkėje. 
Jų balsas nenutils. Jį vėl ir vėl girdės senatoriai ir kon- 
gresmanai.

Didžiausia garbė tųkstančiams tų moterų, kurios 
nepabūgo žiemos šalčių 
reikšti savo protestą p 
karą.

Mūsų moterys

eną įrašė į istoriją skaisčiau-

amiršusios žmoniškumo ir savo

toną susirinkusios moterys nu-

pirmyn, kol kova bus laimėta.

ir suvažiavo į Washingtoną pa- 
rieš šį nelegalų, nepateisinamą

Ar galimas sukilimas 
Jungtinėse Valstijose?

“Ar nebręsta JAV su 
mas?”

Tokia antrašte US N 
and World Report g 
džio 25 d. patalpino ’ 
riausybės konsu 11 a n L 
Defense College dėsty 
Richardo H. Sangerio 
terviu. Sanger, 25 rietu 
bėgyje buvęs JAV užsienio 
tarnybos narys, speciali 
sukilimų klausimais, 
ištraukos iš jo interviu

Klausimas: Ponas S 
er, atsižvelgiant į tai,! 
reikalai vystosi mūsų k 
te, ar susidaro įspūdis, 
bręsta atviras sukil: 
prieš valdžią?
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galimybe yra. Neabejo 
kad mes dabar gyver 
pereinamąjį laikotarpį: 
pereiname nuo netvar

gų, stichinių demonstracijų 
dėl pilietinių teisių ir prieš 
Vietnamo karą prie kažko 
žymiai stipresnio ir pavo- 
jingesnio,

K. Jūs manote, kad gali
ma pastatyti diagnozę, jog 
yra maišto brendimo žy
mių?

A. Taip, yra tam, tikri 
faktoriai, kuriuos galima 
analizuoti. Iš savo patyri
mo, stebėjus keletą sukili
mų ir maištų užjūrių kraš
tuose — Alžyre, Jordane, 
Kenijoje, Kuboje, Angoloje 
ir Konge — aš su nerimu 
matau panašumą mūsų da
bartinėje situacijoje.

Aš manau, kad daugelis 
mūsų žmonių gyvena klai
dingomis iliuzijomis, kad 
Amerika yra kitokia, kad 
“tai negali atsitikti čia-,

Bet dabar darosi vis aiš
kiau, kad Amerika nedaug 
kuo skiriasi nuo kitų kraš
tų, kad sukilimas ir atvi
ras maištas gali įvykti ir 
čia.

Bijau, kad tai, ką mes 
matome, dar tik pradžia, 
Demonstracijos gali tapti 
vis smarkesnės, riaušės 
piktesnės, jeigu nebus ryž
tingai imtasi žygių. Prie 
prievartos ir smurto yra 
lengva priprasti.

K. Jūs sakot, kad egzis
tuoja tam tikras modelis, 
susiformavęs kituose kraš
tuose?

A. Dėl to netenka abejo
ti. Politinis sukilimas pra
sideda nuo nepasitenkini
mo, beviltiškumo. Nepasi
tenkinimas gali tęstis ilgus 
metus, bet laikui bėgant 
prisideda vis vienas kitas 
naujas faktorius, ir tai pri
veda prie to, kad valdan
tieji sluoksniai ir nepaten
kintieji vienas kito nebesu
pranta.

Iškyla nauji vadai
Be abejo, kai kurie fak

toriai, privedę prie sukili
mų kitur, pradeda reikštis 
ir mūsų krašte. Vienas 
jų — tai abipusio suprati
mo stoka. Bet aš matau ir 
kitus faktorius. Iškyla nau
ji lyderiai, kai kurie pa
žangūs, kai kurie labai ra
dikalūs, jie mobilizuoja ne
pasitenkinusius... Šis ju
dėjimas sparčiai auga, ir 
jeigu nepatenkintieji greitu 
laiku nepasieks jokių rezul
tatų, jie vis daugiau įsiti
kins, kad vienintelis atsa
kymas jiems yra “Degink, 
vaikeli, degink!..“

K. Ar galite nurodyti 
kurį nors specifinį reiški
nį? Pavyzdžiui, d-ras Mar
tin Luther King pareiškė, 
kad ateinantį pavasarį jis 
vadovaus mūsų tautos 
vargšųjų ir nuskriaustųjų 
demonstracijai, ves ją į Va
šingtoną. Ar tai gali suda
ryti progą riaušėms? Ką 
jie galėtų padaryti?

A. Taip, ši demonstraci
ja gali tapti dinamitu. 
Daugumas demonstrantų, 
aš tikiuosi, bus susipratę ir 
laikysis įstatymų. Bet ma
žas procentas. ekstremistų 
galės pabandyti nutraukti 
Vašingtone šviesą ir vande
nį, sutrukdyti judėjimą, a(p- 
verčiant didelius sunkve
žimius ant svarbių magist
ralių, užimti pagrindinius 
pastatus ir laikinai įsivieš
patauti atskirose miesto 
dalyse. Tokie dalykai vyko 
Detroite, Wattse, Newarke 
bei kitur. Taip gali atsi
tikti ir Vašingtone.

K. Kaip sukilimas galės 
plisti iš ten? Kaip rimtai 
turi žmonės žiūrėti į parti
zaninio karo grėsmę mūsų 
krašte?

A. Partizaninis karas yra 
sukilimo paskutinis žings? 
nis. Eiga būna šitokia: 
taikingos demonstra c i j o s 
pereina į netvarkingas, sti
chines demonstracijas ir 
neorganizuotas riaušes. Jei
gu tai neduoda rezultatų, 
tai sekantis žingsnis pa
prastai būna pogrindinis 
veikimas, medžiaginis terd- 
ras — langų daužymas, au
tomobilių padegimas ir tai, 
ką mes matėme tam tikru 
mastu mūsų miestuose.

Po to seka teroras, kai 
kam tikri elementai minioje 
pradeda vartoti ginklus ir 
bombas. Asmeninis tero
ras ir atentatai būdingi šiai 
stadijai. Keli baltieji jau 
buvo užmušti laike negrų 
riaušių ir antikarinių de< 
demonstracijų. !;

Pagaliau viskas pavirsta

Kas ką rašo ir sako

nu- 
pasi- 
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TUŠČIOS VILTYS
Chicagos “Vilnis“ (sausio 

16 d.) vedamajame “Dar 
blogesni metai?” padaro 
sekamas pastabas ir išva
das:

Gen. Harold K. Johnson, 
armijos generalinio štabo vir
šila, Čikagoje sakė, jog šie 
metai bus sunkesni kariauti 
Vietname, negu pirmesni bu
vo.

Amerikiečių krito kare jau 
virš 16,000. 1967 metais už
mušta daugiau amerikiečių, 
negu pirmiau per 6 metus.

Jei šiemet bus dar blogiau, 
nuostoliai bus didesni, negu 
pernykščiais metais.
Jis, kaip ir kiti (pareigūnai, 

viliasi, kad “užtektinai 
bausti” vietnamiečiai 
duos. Ta klaida daroma 
keletas metų.

Hanojaus vėliausi daviniai 
teigia, kad ten numušta 2,702 
JAV lėktuvai. Jie atsieina 
mažiausia po milijoną dole
rių. Nektftie net iki 8 milijo
nų. Su jais taipgi krinta ar 
patenka nelaisvėn ir žmonės.

Nusilpnėjimą paneigia ir 
vėlesni partizanų veiksmai vi
sai arti sostinės Saigono.

Gen. Johnsonas raminosi, 
kad JAV karinės jėgos “jau 
pasiėmė iniciatyvą”. Bet vė
lesnės ir dažnesnės partizanų 
atakos rodo kitaip. Kita, par
tizanų kare negalima girtis 
iniciatyva, nes jie pasirenka 
atakas kur jiems geriau ir ka
da geriau.

Tiek aišku, kad karas eina 
blogyn, to nenugynė ir ponas 
generolas.

IR ŠVEDIJOS MOTERŲ 
SUSIRŪPINIMO 
BALSAS ; t * ,

“TASS-o? korespondentas 
Jeršovas rašo iš Švedijos 
sostinės Stockholmo:

“Visą pasaulio šalių moterys 
turi ipareikalaųti, kad Graiki
jos karinės chuntos aukos bū
tų paleistos”, — pareiškė TA- 
SS-o korespondentui žinoma 
kovotoja už< taiką, Tarptauti
nės Lenininės premijos “Už 
taikos stiprinimą tautų tarpe” 
laureatė dr. Andrea Andre- 
jen, “Mes turime išgelbėti 250 
Graikijos patriočių, kurias 
chunta įkalino Juros saloje,— 
pabrėžė A. Andrėj en.— Jos 
kalinamos baisiomis, nežmo
niškomis sąlygomis. Niekas 
negali likti abejingas Graiki
jos tragedijai. Negalima' tylė
ti”.

Būdama įsitikinusi humanis
tė, A. Andrejen jau daug me
tų kovoja už taikos idealų 
pergalę. Ji aktyviai dalyvau
ja Pasaulinės taikos tarybos, 
Tarptautinės demokratinės mo
terų federacijos, “Kairiųjų 
Švedijos moterų sąjungos” 
veikloje.

“Kairiųjų moterų sąjungos” 
vietinės organizacijos iš įvai
rių Švedijos kampelių nuolat 
siunčia į Atėnus protesto tele
gramas, pasakė ji. “Mes esa
me mažos šalies atstovės. Bet 
mes tikime, kad mūsų balsas 
bus išgirstas Atėnuose. O jei
gu įprie jo prisijungs kitų ša
lių, viso pasaulio moterų bal
sai, tai mes priversime Atėnų 
generolus įvykdyti mūsų rei- 
kąlavimą, ir Graikijos demo
kratai bus laisvi!”

NAUJAS ISTORINIS 
KŪRINYS APIE 
V. KAPSUKĄ

Tarybų Lietuvos “ELTĄ“ 
praneša, kad iš spaudos išė
jo A. Gudąičio-Guzevičiaųs

visuotiniu teroru, kuris taip 
žiauriai ir efektingai pąsi- 
reiškė Alžyre. Sukilėliai dė
jo bombai^ į portfelius ir 
palikdavo juos tramvajuo
se, kino teatruose, lėktu
vuose ...

Iš “National Guardian“ 
1968 m, sausio 6 d.

nauja apysaka “Spalio ko
misaras”. Ją išleido “Va
gos“ leidykla Vilniuje.

Apysakos pagrindinis vei
kėjas — įžymus revoliucio
nierius, Laikinosios revoliu
cinės Lietuvos vyriausybės 
1918—1919 metais pirmi
ninkas V. Mickevičius-Kap- 
sukas.

Kaip pažymi autorius, pa
rašyti šią apysaką jį paska
tino V. Mickevičiaus-Kap- 
suko' kova už liaudies lais
vę, jo begalinis pasiaukoji
mas revoliucijos reikalui, 
nepaprastas ryžtingumas 
visoje veikloje. Istorinėmis 
Spalio'dienomis kartu su 
įžymiais proletariato vado
vais jis buvo Smolnio rū
muose. Karinio-revoliucinio 
komiteto įpareigotas, V. 
Mickevičiųs-Kapsukas daly
vavo, užimant Valstybės 
banką, o vėliau V. Lenino 
nurodymu kartu su S. Or- 
džonikidze, D. Manuilskiu 
ir kitais specialiu traukiniu 
buvo pasiųstas į Gatčinos 
frontą kaip Centro Komite
to įgaliotas komisaras. Iš 
čia ir kilęs naujojo A. Gu- 
daičio-Guzevičiaus kūrinio 
pavadinimas.

Apysakoj “Spalio komisa
ras“ daug puslapių autorius 
paskyrė Didžiojo Spalio ko
vose pasižymėjusiems lietu
viams revoliucionieriams Z. 
Angariečiui, J. Opanskiui, 
K. Rimšai, legendarinės 
“Auroros“ jūreiviui A. Go- 
dliauskui.,

Retas sugebėjimas
Vakarų Gruzijoje gyvena 

keistų ir nepaprastai retų 
sugebėjimų žmogus. Tai 
Aronas Čikvašvilis. J i s 
lengvai manipuliuoja atmin
tyje daugiaženkliais skai
čiais.

Čikvašvilio “skaičiavimo 
mechanizmas“ nežino nei 
nuovargio, nei klaidų. Šis 
žmogus gali ne tik skaičiuo
ti, bet ir skaityti... iš kito 
galo.

Kartą draugai nutarė pa
tikrinti Čikvašvilio sugebė
jimus. Uždavinys buvo la
bai sunkus: kiek diktorius, 
komentuodamas antrąjį kė
linį susitikimo tarp Mask
vos “Spartako“ ir Tbilisio 
“Dinamo“ futbolininkų, iš
tars raidžių bei žodžių. Tuo 
pat metu buvo įjungtas 
magnetofonas. Ištarus dik
toriui paskutinį žodį, sekė 
atsakymas — 17,427 raidės, 
1,835 žodžiai. Atsakymo pa
tikrinimas truko 5 vai. Re
zultatai buvo teisingi.

— Šis patikrinimas parei
kalavo iš manęs milžiniš
kos įtampos, — papasako
jo Čikvašvilis, didelis fut
bolo mėgėjas. — Juk dina- 
miečiams nesisekė, jie pra
laimėjo • rungtynes, aš dėl 
to smarkiai jaudinausi.

Trisdešimta šešerių metų 
amžiaus Arenas Čikvašvilis 
yra baigęs du fakultetus — 
teisės ir ekonomikos, —va
dovaują kaimo vartotojų 
kooperącijos sąjungai.

Japonijoje, bankrotai didėja
Tokijas. — 1967 metais 

Japonijoje padidėjo smul
kių ir vidutinių įmonių ban
krotų skaičius. Tokijo kre
dito ir atsiskaitymo rūmų 
duomenimis, praė j u š i a i s 
metais bankrutavo 8,192 
firmos įr įmonės. Daugiau
sia bankrotų užregistruota 
statyboje, tekstiles ir meta
lurgijos gdmybos šakose.

NAUJI RAŠTAI

Apie gyvenimą ir žmones
prarajas... Bene paskuti
nėje savo kalboje, prisime
na J. Paleckis, Smetona 
ėmė narplioti žodžio “dar
bininkas“ prasmę, bandyda
mas įrodyti, kad nesą skir
tumo tarp darbininko, sam
dinio ir darbdavio.

Įdomūs ir tie knygos pus
lapiai kuriuose aprašoma, 
kaip Paleckis akis akin su
sidūrė su Smetona. Tai 
įvyko sunkiomis, bet kartu 
ir džiaugsmingomis dieno
mis, kai Tarybų Sąjunga 
grąžino Lietuvai Vilnių 
(1930 metų spalio 10 die
ną). Žiauriai tada tramdė 
liaudies džiaugsmą smetoni
nė vyriausybė. Kaune poli
cija arklių kanopomis try
pė, “bananais“ daužė ir kul
komis vaikė demonstraci
jas, į kurias būrėsi tūkstan
čiai darbininkų ir darbo in
teligentų, norėdami padėko
ti Tarybų Sąjungai už Vil
nių ir kartu pareikalauti 
kai kurių politinių laisvių.

Susirinkę prie prezidento 
rūmų, darbininkai ir darbo 
inteligentai, kurių tarpe bu
vo ir šios knygos autorius, 
liaudies vardu įteikė Sme
tona; ultimatumą, kad tu
ri būti likviduotas fašisti
nis režimas ir Lietuva tu
ri tapti laisva liaudies-res
publika. “Į laisvą Vilnių 
tu ri ateiti laisva Lietuva !"- 
tokie šūkiai skambėjo de
monstracijose. Deja, šimtai 
laisvės reikalautojų visiškai 
neteko laisvės — netrukus 
juos išsiuntė į Dimitrovo 
koncentracijos stovyklą.

Bet tai buvo paskutinie
ji smetoninės klikos pasi
spardymai — greit išmušė 
ilgai ’ Kaukta išsivadavimo 
valanda. 1940 ni. birželio 
16 d. jau legaliai platina
mas Lietuvos KP Centro 

avi medpadžius ir klumpes, f Komiteto ^atsišaukimas rei- 
tik 2% turi pusbačius...

Cituodamas tokius pačių 
buržuazijos vadeivų pripa
žinimus, knygos autorius 
pastebi: ką bekalbėti apie 
skurdą tų, kurie gyvena tik 
iš savo rankų darbo, netu
rėjo parduoti “išsiuntimui 
už sienų“ nei bekonų, nei 
pieno,.. Ryškiais faktais 
J. Paleckis parodo tuome
tinio Kauno ir kitų miestų 
darbo žmonių revoliucines 
nuotaikas, jų pasipriešini
mą buržuaziniams valdo
vams, charakterizuoja Lie
tuvos Kompartijos veiklą. 
Knygoje pasakojama apie 
pažangius lietuvių inteli
gentus, kurie vis tvirčiau 
stojo į revoliucines pozici
jas. Literatūros vakarai, 
laisvam a n i ų pasitarimai, pa
žangių studentų susirinki
mai dažnai virsdavo atviro
mis antifašisti n ė m i s de
monstracijomis.

Taikliai autorius demas
kuoja lietuviškųjų ir len
kiškųjų nacionalistų “dvi
kovą,“ pateikdamas būdin
gą apibęnd r i n i m ą vieno 
darbininko žodžiais: “Po
nai visur ponai: ir Lenki
joje, ir Lietuvoje, čia jie 
ginčijosi, pešėsi lyg užsi
spyrę ožiai, o štai dabar 
bičiuliaujasi vieni su kitais. 
Mums, darbininkams, nėra 
ko ginčytis ir dalytis“... 
. Tuo metu, kai pažangūs 
Žmonės kovojo prieš tikrąjį 
priešą — fašistinę vąldžią, 
globoj ančią liaudį plėšian
čius dvarininkus ir speku
liantus, Smetona savo ilgo
se kalbose “filosofiškai 
dėstė,“ esą, jo vyriausybė 
siekianti užlyginti luomų

Kiekvienas žmogus turi 
skirtingą gyvenimą, skir
tingus savo gyvenimo ke
lius. Labai įvairūs tie ke
liai: vienų labiau tiesūs, ki
tų—daugiau vingiuoti, tre
čių — gana-painūs takai. 
Ne visi jie pasiekia pa
grindinį kelią, vedantį į 
šviesesnį ir gražesnį gyve
nimą. ..

Tokie žmonių keliai ir 
pagrindinė magistralė at
sispindi naujoje Justo Pa
leckio knygoje “Gyvenimas 
prasideda.“ Vaizdingai ir 
patraukliai parašytose me
muarinio pobūdžio apybrai
žose ir beletristiniuose kū
riniu, on °. autorius pateikia 
daug įdomios medžiagos ir 
įsidėmėtinų a p mąstymų 
apie žmones ir jų likimą, 
Įvairaus žanro ir įvairių 
metų rašyti kūriniai apims 
svarbius, 1905 - 1940 metų 
laikotarpio įvykius.

Pirmiausia norisi paminė
ti tuos rinkinio puslapius, 
kurie, atrodo, 
reikšmingiausi ir a 
si. 
tas “Išvakarėse“ ir “Kai 
naujas rytas aušo.“ Čia 
randame daug faktų, tu
rinčių didelę pažintinę ir 
auklėjamąją reikšmę. Daž
nai tie faktai yra nauji, 
skaitytojui negirdėti, vykul 
šiai parinkti iš įvairių šal
tinių. Antai, paskutiniais 
buržuazijos viešpata v i m o 
metais buvo atlikti įdomūs 
tyrinėjimai apie šimto pen
kiasdešimties Lietuvos vals
tiečių šeimų būklę. Štai 
keli tų tyrinėjimų rezulta-r 
tai: .'“12% trobų apšviečia- 
mos žibalinėm is lempomis' 
be stiklų., 29% trobų- grin-? 
dys plūktinės. Parazitai ras
ti 95 šeimose iš 150. Tiktai 
1% moterų turi naktinius 
marškinius, 75% valstiečių

yra patys 
liau- 

Tai atsiminimų pluoš- 
“Išvakarėse“ ir H

kalavo legalizuoti Lietuvos 
Kompartiją, užtikrinti sa
vitarpio pagalbos sutartį su 
Tarybų Sąjunga.

Autorius pateikia įdomių, 
mažai žinomų faktų apie 
paskutiniąsias smetoninės 
klikos dienas Lietuvoje. 
“Bėgdamas iš Lietuvos, — 
sakoma knygoje, — Smeto
na visą laiką kartojęs, jog 
padaryta klaida. Matyt, jis 
graužėsi, kad nespėjo susi
tarti su Hitleriu ir parduo
ti Lietuvą Vokietijai... Ne 
be pagrindo vėliau Hitleris 
atvirai pareiškė, kad tuo
metinė Lietuvos vyriausybė 
prašiusi jį įvesti į Lietuvą 
vokiečių kariuomenės.“

Naujoji J. Paleckio knygh 
padeda suprasti, kad^ ne 
veltui Lietuvos darbo žmo
nės kovojo už Spalio švie
są, ne veltui sveikino lie
tuvių liaudies dainiaus Ju
liaus Janonio išpranašautą 
Naują Rytą.

D. Rodą

Kino mėgėjų filmai
Rygoje pasibaigė Latvi

jos, Lietuvos ir Estijos ki
no mėgėjų filmų festivalis.

Svarbiausia festivalio per- 
namąjį prizą laimėjo Lat
vijos Respublikinės profsą
jungų tarybos kultūros 
namų kino studija už fil
mą “Užtemimas.“ Pereina
masis prizas įteiktas Lie
tuvos kino mėgėjams.

Gerai pasirodė Kauno ra
dijo gamyklos studija. Ji 
apdovanota už geriausią 
vaidybinį filmą “Žemė” ir 
už geriausią multiplikacinį \ 
filmą “Vilkas ir siuvėjas.“
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PRANAS STIKLIUS

Mano susitikimai ir pažintis 
su Rojum Mizara

Per savo amžių žmogui 
tenka labai daug žmonių 
sutikti. Vieni pro tave pra
eina beveik nepastebėti, o 
kiti į save patraukia ne tik 
tavo žvilgsnį, bet ir širdį, 
ir visam laikui palieka tau 
neužmirštamų įspūdį. Pir
mųjų tūkstančiai ir gai 
būt net milijonai, o antrųjų 
tik atskiri vienetai. Šiai an
trajai žmonių kategorijai 
priklausė ir Rojus Mizara.

Prieš porą metų, kai aš ji 
mačiau, jis atrodė toks svei
kas ir tvirtas, kad galėtų 
kalnus versti. Ir kas tada 
būtų galėies pasakyti, kac 
taip greitai jo neteksime. 
Žinia apie jo staigią mirti 
ihane tiek pribloškė,'kad is 
pradžių negalėjau patikėti, 

‘jog jis mirė savo mirtimi 
o ne žuvo autokatastrofoje 
ar kokioje kitoje nelaimėje

Jam pasitraukus iš ri
kiuotės. tenai turėjo pasi 
darvti labai didelė spraga 
ir pasilikusiems draugams 
be abejonės, reikės sukaup 
ti daug jėgų ją užpildyti.

Iš praeities
Su Rojum Mizara man te 

ko susitikti ir kalbėtis di 
kartus. Dabar, kai jo jai 
nebėra, prisimindamas jo 
šviesų paveikslą, noriu pa
pasakoti tų susitikimų is
toriją.

Norint pasiekti tos isto
rijos pradžią, reikia grįžti 
kelioliką metų atgal, kai 
dar buvo gyvas mano bro
lis Kastantinas. Jis tuome ; 
gąvo iš Juozo Rimšos laiš
ką ir iškarpą iš “Vilnies” 
laikraščio apie tai, kad jis, 
Ėastantinas Stiklius, prieš 
pora metų esąs mires... Jis 
tuojau parašė to laikraščio 
redakcijai laišką, pasisakė 
esąs gyvas, o kaip kompen
saciją už tokią klaidingą 
informacija, paprašė siųsti 
jam laikraštį tol, iki kol jis 

o

gyvens.
Tais pokario metais man 

nė i galvą negalėjo ateiti 
tokia mintis, kad pas mm 
iš Amerikos galėtų ateiti 
laikraštis, dėl to aš tuomet 
sėdau ant dviračio ir važia
vau iš Kauno j Krekenav; 
pas broli, kad gaučiau sav 
akimis tokį stebuklą pama 
tyti.

Brolis nesitenkino gauda- 
vnns vipna laikrašti, bet isj- 
wide ir antro. Jis nušiur
to redakcijai maždaug to
kio turinio laiškai “Atsi
ras v orprns žmogau Amer'- 
Vnia jr iįžnrenumpruokmaų 
“T,pic?vpb... laiškas buVo 
a.t<nwiqdmtas “Vi] n v i e” i 
An’prilnip ntęprndn net di 

rrvnnnSa. klTlll Hpkp

oin dn “T.oicavps” 6^'- 
•zavn-nlinviqi jg k^rill viena 
jis nrisiusdavo man.

sBroliui mirus 1962 meta 
aš išsirūninau. kad abudiu 
laikraščiai iš Amerikos, ku
rie ėjo broliui i Krekenava, 
eitu man i Kauna. Redak- 
cilomg už laikraščius pasi
žadėjau. atsilvo-inti savo ko
respondencijomis iš Kaur 
ir drauge pridėiau brol 
laidotuvių aprašymą.

Ryšiai su “Laisve
Neilgai trukus gavau 

“Laisvės”

o 
o

iš 
redakcijos savo 

pirmojo rašinėlio iškarpą ir 
laišką, kviečiantį mane lai
kraštyje bendradarbiauk. 
Laiškas buvo pasirašytas 
Rojaus Mizaros.
4jToksai draugiškas Rojaus 
Mizaros gestas mane paju

US

dino ir pastūmėjo rašyti 
daugiau. Dabar pasitikri
nęs radau, jog iki šiol 
“Laisvė” ir “Vilnis” at
spausdino virš trisdešim
ties įvairiomis temomis ma
no rašinių. Jie žymia dali
mi įprasmino ir papildė ma
no atsiskyrėlišką pensinin
ko gyvenimą. Tie abudu 
laikraščiai, kas savaitę iš 
našto atnešami, lyg saulu
tės spinduliai įšviečia į ma
no varganą kambarėli.

Pirmas susitikimas
1965 metų vasarą Rojus 

Mizara atvažiavo į Lietuvą 
ir turbūt čia nebuvo tokio 
kampelio, kurį jis nebūtų 
aplankęs, nebuvo žmogaus, 
kurį jis nebūtų pakalbinęs. 
Kai buvo Kaune, tai ir aš 
turėjau laimės su juo asme
niškai susipažinti ir pasi
kalbėti. Buvo taip:

i
Liepos mėnesio viduryje aš 

buvau pakviestas atvykti 
į literatūrinį vakarą, skir
tą mūsų proletariniam poe
tui ir kovotojui prieš fašiz
mą Vytautui Montvilai, ku
ris buvo hitlerininkų nužu
dytas karo pradžioje.

Minėjimas turėjo įvykti 
Vytauto kultūros ir poilsio 
parke prie V. Montvilos pa
minklo. Tenai turėjau pa
sakyti keletą žodžių apie 
tą “Naktų be nakvynės’’ au
torių, kurį prieš karą paži
nojau.

Į parką atėjau kiek anks
čiau, atsisėdau ant suolo 
netoli paminklo ir dairausi 
aplinkui, stebiu parko take
liais vaikščiojančius žmo
nes. Staiga prie manęs pri
eina jauna mergina, ta pa
ti, kuri buvo man į namus 
atnešusi Kvietimą, ir sako:

— Jūs čia sėdite, drauge 
Stikliau, p aš jūsų seniai 
ieškau. Jus nori pamatyti 
Rojus Mizara, jis dabar 
yra pas mus. Eikim, aš jus 
oas jį nuvesiu.

Aš tuojau pasikėliau eiti. 
Truputį jaudinausi galvo
damas kaip aš čia taip ne
tikėtai susitiksiu šitą savo 
talentu ir darbštumu pasi
žymėjus} Amerikos lietuviu 
veikėją, žinoma rašytoja ir 
stambaus laikraščio redak
torių. Bet mano palydovė 
nedavė man daug galvoti. 
Ji vikriai pirma manes 
^nr ai įdėsi pro lėtai judančia 
minią ir kalbėjo:

—Minėjimą pradėsime ly
giai nustatytu laiku. Pas 
mus jau viskas paruošta, vi
si susirinkę sėdi,ir laukia... 
Kas dalyvaus? Na... Or
ganizacinis komitetas, ra
šytojai, poetai... Štai, mes 
iau ir atėjom, tik dar rei
kės truputį į viršų palipti.

Lipu laiptais į antrą auk
štą ir galvoju, kad kopsiu 
i patį Parnasą, į tą dievų 
buveinę, kur gyvena mū
zos ... Ką aš ten darysiu, 
ką sakysiu, ar tenai man 
pratars kas bent žodį.

...Kambaryje gal apie 
dešimts žmonių, iš kurių 
nažįstu tik vieną Teofilį 
Tilvytį. Jis iš tolo mane 
apžiūrinėj a, šypsosi ir tyli. 
Matau, kaip toli aš atsili
kau nuo gyvenimo. Kiek čia 
laiko praėjo nuo tada, kai 
pažinojau beveik visus ra
šytojus ir poetus. Man pa
sidarė nejauku, stoviu vi
duryje kambario ir noriu, 
kad po manimi grindys įlū- 
žtų...

Tą slogią tylą nutraukė 
kresnas drūtas kaip ąžuo

las vyriškis, kurį aš iš ma
tytų laikraščiuose nuotrau
kų atpažinau esant Rojų 
Mizarą. Jis atsistojo ir pla
čiai išskėtęs rankas mane 
apkabino ir pabučiavo. Pa
skui padaręs plačią veido 
šypseną jis, kreipdamasis į 
visus, tarė:

— Aš maniau, kad Stik
lius koks visai menkas žmo
gelis, o čia štai koks didelis 
vyras!

Ir ištikrųjų, savo ūgiu aš 
ten buvau turbūt už visus 
didžiausias.

Paėmęs už parankės Ro
jus Mizara mane supažin
dino su savo žmona Ieva 
Mizariene ir pasisodino' į 
vidurį. Visi trys kalbėjomės 
apie “Laisvės” spaustuvę, 
apie ten dirbančius žmones, 
apie laikraščio paruošimo 
darba. Atsakydamas i ma
no klausimus, Rojus Miza
ra kalbėjo:

Mes esame neturtingi, dėl 
to neturime iš ko nei hono
rarų mokėti, nei išlaikyti 
brangiai apmokamų meist
rų specialistų.

Man, kaip senam poligra- 
fininkm, pokalbis su Ro
jum Mizara buvo labai įdo
mus, tik jis truko' neilgai, 
nes jau reikė i o eiti prie V. 
Montvilos paminklo. Eida
mas galvojau, kad pas mus 
daugeliui taip atrodo, jog 
iei jau Amerika, tai ten vi
si turtingi, ten visko daug 
ir viskas gerai. Bet pasiro
do — toli gražu, taip nėra!

Antrasis susitikimas ..
Antrasis susitikimas su 

Rojum Mizara įvyko tą pa
čią vasarą, kai jis drauge 
su L. Kapočium ir dar ke
liais palydovais atsilankė 
pas mane į namus.

Mūsų gatvėje tuomet bu
vo vykdomi vandentiekio 
įvedimo darbai, gatvė buvo 
išardyta ir nepravažiuoja
ma, tai mano svečiams teko 
kitoje gatvėje išlipti iš ma
šinos ir pėstiems klampoti 
per iškastą moli. Ir aš pats 
ta diena, nesitikėdamas jo
kių svečių, dirbau sode su 
kastuvu ir turbūt atrodžiau 
nelabai paradiškai, nes pa
sižiūrėjęs į mane Rojus Mi
zara tarė:

— Greitai persirenk, nies 
norime kartu “nusipikce- 
riuoti”. Ir foto aparatą at
sivežėm, ir fotografą tu
rim, tik laiko neturim, nes 
no pusvalandžio mums rei
kia būti pas Žmuidzinavi
čių, ir dar daug kur šian
dien turime būti...

Man. o ypatingai mano 
žmonai, buvo neįprasta ir 
nesmagu tain išleisti sve
čius nepavaišinus. Ji išsku
bėjo į maisto parduotuvę,

bet kai grįžo su pirkiniais, 
svečiai jau pradėjo atsisvei
kinę ti.

Atsisveikindamas Rojus 
Mizara man įteikė labai 
vertingą ir gražią dovanė
lę — skutimosi prietaisą, 
atvežtą iš Amerikos. Ta do
vanėlė man visuomet pri
mins šį mielą, nuoširdų,, 
draugišką ir labai gerą 
žmogų.

Pasinaudodamas proga, 
pareiškiu giliausią užuojau
tą draugei Ievai Mizarienei, 
netekusiai brangaus ir my
limo savo gyvenimo drau
go.

Kaunas, 1967.X.4.

Gausėja “Sutartinės” 
bičiulių .

Vilnius. — Paveikslų ga
lerijoje įvyko kiek neįpras
tas koncertas. Kamerinė 
muzika buvo atliekama liau
dies instrumentais. Ir ga
lima drąsiai .teigti: kanklės 
ir birbynės seniai jau išsi
kovojo garbingą vietą kon
certiniame gyvenime.

Verti pagarbos tie liau
dies muzikos entuziastai, 
kurie pokario metais padėjo 
liaudies instrumentams 
tartum naujai gimti: jų 
tembrai ir išvaizda liko tra
diciniai, bet techninės gali
mybės žymiai padidėjo. To
kiais instrumentais ir groja 
Vilniaus konservato rijos 
kamerinė grupė “Sutarti
nė.”1

Kuo gi taip žavi klausy
tojus šis kolektyvas?

Pažvelkime kad ir į sek
madienio koncerto progra
mą. Kanklių grupė atliko 
G. F. Hendelio; Koncertą 
B-dur ir M. K; Čiurlionio 
Nokturną, birby h i n i n k ų 
kvartetas — B. Dvariono 
“Subatos vakarėlį” ir V. 
Klovos “Scherzo,” visas an
samblis grojo L.- Povilaičio 
“Sutartinę,” taip pat 
akompanavo operos solis
tams M. Aleškevičiūtei ir J. 
Stasiūnui dainavusiems lie
tuvių liaudies dainas. Tai 
labai įvairios nuotaikos ir 
spalvų kūriniai, reikalaują 
iš atlikėjų tai lyrinio susi
mąstymo, tai ryškaus tem
peramento; vienur ryškėja 
nuostabus instrumentų 
skambėjimas, kitur — vir
tuozinė instrumentų valdy
mo technika. Ir kiekvienam 
dalykui atlikėjai randa įsi
menančius atlikimo ir 
skambėjimo atspalvius.

Perskaitę “Laisvę” 
duokite kitiems, kurie 
dar neskaito.

pa- 
jos

Vilniuje, Muziejaus gatvęje iškilo grakštus pastatas—nauji Dailės paro
dų rūmai. Nuotraukoje: nauji Dailės parodų rūmai. A. Brazaičio nuotr.

Krislai iš Lietuvos
170 poetų lietuvių 

antologija
Nepaprastai gražią ir 

turtingą dovaną Naujų Me
tų išvakarėse padovanojo 
Tarybų Lietuvos “VAGOS” 
leidykla. Tai stambi dvito
mė a n t o 1 ogi j a. “Lietuvių 
poezija.” Per abu tomus 
joje beveik 1,300 puslapių.

Antologija apima visą lie
tuvių rašytinės poezijos 
gyvavimo laikotarpį nuo 
Mažvydo iki mūsų dienų— 
ištisus 420 metų! Pagal po
etų sąstatą toji antologija 
pati plačiausia ir visapusiš- 
kiausia. Joje kruopščiai su
rinkti 170 įvairiausių kryp
čių poetų eilėraščių pavyz
džiai.

Jau nekalbant apie senuo
sius, kurių tarpe čia mato
me ir Adomo Jakšto, Mar
kulio. Jono žiliaus, Edmun
do Steponaičio, Motiejaus 
Gustaičio, Vinco Stonio (K. 
Žitkaus) eilėraščius, pa
tiekta visa eilė dabar gyve
nančių poetų kūrinių. Jų 
tarpe ne tik tarybiniai, ne 
tik pažangieji lietuvių po
etai, bet ir daugybė emi
grantinių poetų, toli gražu 
ne tarybinių ir ne pažangių. 
Čia greta. Kleofo Jurgelio- 
nio, Stasio Jasilionio, Jono 
Kaškaičio, Juozo Mikuckio, 
Juozo Tysliavos kūrinių sa
vo eilėraščiais atstovaujami 
Mykolas Vaitkus, Faustas 
Kirša, Antanas Rimydis, 
Juozas Krūminis, Antanas 
Rūkas, Jonas Kossu-Alek
sandravičius, Bernardas 
Brazdž i o n i s , Venancijus 
Ališas (A. Arminas), Gra
žina Tulauskaitė, Kotryna 
Grigaitytė, Benediktas 
Rutkūnas, Henrikas Ra
dauskas.

Taigi, Tarybų Lietuvoje 
nepabijota patiekti kūrinius 
įvairių autorių, neišskyrus 
nei vyskupų, nei kunigų, nei 
klerikalinėmis ir reakcinė
mis pažiūromis pasireišku
sių. O tarpe Vinco Kudir
kos eilėraščių patiekta ir ži
nomoji “Tautiška giesmė,” 
—“Lietuva, tėvyne mūsų,” 
kuri buržuazijai valdant 
buvo paversta valstybės 
himnu.

Antologija išleista 10,000 
egzemplioriuj taigi, plačiai" 
prieinama.

Kai ir antologijoje “Gra
ži tu mano brangi tėvyne” 
buvo atspausdinta daugelio 
įvairių krypčių emigranti
nių poetų eilėraščių, reak
ciniuose laikraščiuose už
sienyje tuoj buvo paleista 
melagystė, kad toji laida 
Lietuvoje nebuvusi platina-

bu-

ma. Iš tikro toji antologi
ja buvo pardavinėjama Lie
tuvoje. Tik, kaip ir visos 
knygos dabar, kaip ir nau
joji antologija, ji greit ‘ 
yo išpirkta.

Krikdemai svajoja 
vėl viešpatauti

Reikšminga žinia atėjo iš 
Čikagos. Tenykštis Lietu
vių krikščionių demokratų 
skyrius gruodžio pradžioje 
apsvarstęs įdomų klausimą, 
kuris primena sakmę apie 
minkštasmegenius medžio
tojus, kurie pasišovė dalin
ti dar nesumedžiotos meš
kos kailį. Būtent kažkoks 
krikdemas aktyvistas kuni
gėlis Vytautas Bagdanavi- 
cius skaitęs paskaitą tema: 
“Principai, kuriais turėtų 
būti pagrįstas atkurtos Lie
tuvos gyvenimas.”

Kadaise prancūzų kara
lius Liudvikas 14-asis išdi
džiai skelbė: “Valstybė — 
tai aš!” Kapitalis t i n ė s e 
valstybėse tą posakį pasi
savino buržuazija, kuri vie
na dedasi ir tauta, ir vals- 
zija laiko, kad ji viena at
stovaujanti lietuvių tautą ir 
be jos valdžios Lietuva jau 
nebesanti nei suvereni, nei 
valstybė. O toje lietuvių 
buržuazijoje išimtiną mo
nopolį ir lietuvių tautą, ir 
valdžią Lietuvos valstybėje 
savinosi krikdemai. Nors ir 
prie sudužusio lovio sėdė
dami, krikdemai, pasirodo, 
stengiasi tokią ambiciją ir 
dabar išlaikyti.

Kai dėl principų, kuriais 
norėtų valdyti krikdemai, 
jei įvyktų toks stebuklas ir 
jie vėl sugrįžtų prie val
džios, nevyniojant žodžių į 
bovelną, galėtų trumpai pa
sakyti, kad tai būtų fizinis 
ir dvasinis Lietuvos liau
dies pavergimas kapitalis
tų, dvarininkų ir kunigų 
naudai.

Valgiai ir krikdemai žy
miai gudresni pasidarė nuo 
to laiko, kai Lietuvos liau
dis dar 1926 metais dar 
buržuaziniai demokratišku 
metodu išmetė juos iš val
džios. Vieną krikdemų grį
žimą Lietuva gerai atsime
na. Tai buvo 1941 m., kai 
Hitlerio gaujoms užplūdus 
buvo susidariusi krikdemo 
Ambrazevičiaus vadinamoji 
y vyriausybė.” Iš visų jos 
“principų” daugiausia įsi
mintina tai, kad per kelias 
savaites jos valdžios Lietu
voje buvo išžudyta apie 30,- 
000 žmonių ir aktyviausiais 
žudikais buvo krikdemai ir 
jų įtakoje Jbuvę ateitinin
kai, pavasarininkai bei jų 
sąjungininkai fašistai-fron- 
tininkai.

Ir tie keliolika tūkstan
čių lietuvių, kuriuos poka
rio metais išžudė miškiniai 
banditai, buvo daugiausia 
tų pačių krikdemiškų “prin
cipų” siekėjų aukomis.

J. Smalstytes knyga 
apie tėvą

“Vagos” leidykla jau iš
leido Jurgitos Smalstytės 
(žoržetos Smolski) knygą 
“Mano tėvas.” Kaip jau esu 
rašęs, tai knyga apie Gri
galiūno - Glovackio nužudy
tąjį revoliucionierių ir ra
šytoją. socialdemokratą Jur
gį Smalstį-Smolskį. Knygos 
autorė, J. Smalsčio duktė 
Jurgita gyvena Belgijos 
sostinėje Briuselyje, kur ji 
mokytojauja vidurinėje mo
kykloje ir dėsto prancūzų 
literatūrą. J. Smalstytė gi
mė Lietuvoje jau po tėvo
žuvimo. Jos motina buvo ninku, vietoje buvusio N. T. 
belgė, su kuria J. Smalstys Federenko.

susipažino būdamas emi
grantu Belgijoje. Ji mo
kytojavo Mari j a m p o 1 ė s 
gimnazijoje, dėstė prancū
zų kalbą, iš Lietuvos į Bel
giją su dukrele grįžo po 
fašistinio perversmo.

Jurgita Smalstytė domė
josi savo tėvo gyvenimu ir 
jo tragiška mirtimi. At
silankiusi Lietuvon, ji pra
dėjo rinkti dokumentinę 
medžiagą apie tėvą, susiti
ko su jo giminėmis ir pa
žįstamais, kurie savo pasa
kojimais papildė dokumen
tinius duomenis.

Pernai Jurgita jau atsi
vežė prancūziškai parašytą 
rankraštį, kurį rašytojas A. 
Guzevičius teigiamai įverti
no. Į lietuvių kalbą išver
tė V. Kauneckas.

Knyga “Mano tėvas” pa
rašyta kaip dokumentalinis 
beletristinis kūrinys, kuria
me atvai z d u o t a s Jurgio 
Smalsčio gyvenimo kelias 
nuo mažų dienų, jo artėji
mas su revoliucionieriais, 
dalyvavimas 1905 metų re
voliucijoje, “Kamajų res
publikos” įkūrimas, carinės 
represijos, emigracija, J. 
Smalsčio veikimas Rusijo
je po vasario revoliucijos, 
o taip pat 1918 m. įkurtoje 
Tarybų Lietuvoje. Knyga 
baigiasi buržuazinio karo 
lauko teismo ir sušaudymo 
vaizdais.

Knygos įžangą parašė is
torikė Paulina Girdzijaus
kienė.
Medžiagos Ilzės Bimbienės 

darbo pavyzdžiais
Kaip teko sužinoti, Lietu

vos tekstilės pramonės va
dovybė susidomėjo Antano 
Bimbos žmonos — Ilzės 
Bimb i e n ė s — piešiniais- 
marginiais, kuriais ji pa
pu ošdavo savo pažįsta-. 
mfettir į Lietuvą siunčiamus 
sveikinimus įvairiomis pro
gomis. Kauno P. Ziberto 
vardo šilko kombinato dai
lininkai ir inžinieriai pritai
kė tuos piešinius šilko me
džiagos išmarginimui. Ke
turi Ilzės Bimbienės pieši
niai įdiegti į gamybą. Pa
gal paruoštus tų piešinių 
pavyzdžiais trafaretus bus 
vykdoma medžiagos mote
riškoms suknelėms gamyba. 
Netrukus toji medžiaga bus 
išleista. į rinką.

J. Paliukonis
1968.1.9

Medžio stebuklai
Apie kryžių meistrą liau

dies menininką Vincą Svirs- 
ki literatūros mokslo tyri
nėtoja Irena Kostkevičiūtė 
parašė įdomią, gerą knygą. 
Ne mažiau idomus žada bū
ti ir režisieriaus Roberto 
Verbos filmas, skirtas ta
lentingo kaimo skulptoriaus 
kūrybai.

Lietuvos kino studijos ka
meros jau pabuvojo Vil
niaus ir Kauno muziejuose, 
kur eksponuojama dalis V. 
Svirskio kryžių. Tačiau be
ne daugiausia kino doku
mentalistams teko pasidar
buoti Kėdainiuose. Jų 
apylinkėse — sodybose, kai
mų pakelėse — čia liko bene 
daugiausia jo skulptūros 
paminklų, gyvena žmonės, 
dar prisimenantieji tą “Ma
žą, sulinkusį dėdelį,” savo 
rankomis kūrusį medžio 
stebuklus.

Malikas pakeitė Federenko
Maskva. — Tarybų Sąjun

gos vyriausybė paskyrė Ja
kovą Maliką Jungtinėse 
Tautose delegacijos pirmi-
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K. Marks 
vaidmuo

italo” simtmetis ir jo 
on i jos kovose už pažangą

Philadelphia, Pa.
Gera veiklos pradžia

Sausio 13 d. LLD 10-ta 
kuopa laikė savo pirmą šių 
metų susirinkimą. Narių 
susirinko nemažas būrelis. 
Atsistojimu pagerbėm mi
rusį V. Šapranauską.

Po perskaitymo protoko
lo skaityti padėkos laiškai 
nuo mūsų spaudos už au
kas. Plačiai pasikalbėta 
apie “Laisvės” vajų. Nu
tarta šį pavasarį suruošti 
kokią nors draugišką pra
mogėlę ir tam darbui iš
rinkta komisija.

Nors mūsų organizacijos 
nariai dažnai pasitraukia 
amžinai iš daug i a m e t ė s 
veiklos, tačiau likusieji el
giasi kareiviškai. Jie už
ima kritusių vietas, papildo 
savo energiją ir žengia 
pirmyn!

Šiame susirinkime pasi
reiškė narių aukštai'pakilęs 
ūpas ir ryžtas visuomeninei 
veiklai. Taip ir reikia. Na
riai rūpinasi ne tik draugi
jos ateitimi, bet ir palaiky
mu mūsų pažangios spau
dos.’ Tai geras reiškinys. 
Daug nesisielojama savo 
gretų retėjimu.

Cleveland, Ohio
“Dump Lausche” 

judėjimas
Šie metai, kaip žinoma, 

yra nacionaliai rinkimų me
tai. Tokie metai ir praei
tyje šiek tiek pasižymėda
vo įvairiais sąjūdžiais, bet 
šie rinkiminiai metai, ma
toma, visokiais išpuoliais 
pralenks visus *. buvusius 
praeityje. Dar tik metų pra
džia, o jau matosi tokie ne
girdėti prajovai, kaip 
“Dump L.B.J.”, o jo vieton 
pasirinkti sen. Eugene Mc
Carthy.

Šiomis dienomis Ohio de
mokratai nutarė “Dump 
Senator Frank Lausche”. 
Sen. Lausche yra senas 
Ohio politikierius, keletą 
terminų buvęs Clevelando 
majoru, taipgi ir guberna
torium, o dabar senato
rium. Lausche demokratas 
tik iš vardo, o darbais Re
akcinėje veikloje toli pra
lenkia ir republikonus. Jo 
balsavimo rekordai senate 
parodo, kad jis mažiau yra 
balsavęs su demokratais, 
negu Sen. Dirksen.

Lausche su Demokratų 
partija niekuomet nesiskai
tė. Dėka skaitlingos slavų 
balsuotojų paramos, jis vi
suomet rinkimus laimėda
vo. Bet jau matoma, 'kad 
kiek pažangesni slavai jo 
šiuose rinkimuose nerems, 
nes perdaug visiems aiškūs 
jo prieš darbininkiškų žy
giai. Jis remia visomis jė
gomis Taft-Hartlęy įstaty
mą. Jis pasisakė' ir už 
streiklaužišką teisę, į dar
bą, su kuom jokis unijistas 
sutikti negali.

Ohio demokratai, vieton 
jo pasirinko jaunesnį žvalių 
demokratą, buvusį tūlą lai
ką koūgresmanu iš Cincin
nati John J. Gilligan. Jis, 
priimdamas Ohio demokra
tų partijos pasiūlymą kan
didatuoti į senatoriaus 
Lausche vietą, pasakė, jei
gu Lausche būtų išrinktas 
tai tik republikonų balsais, 
nes yra žinių, kad ir praei
tyje jis gaudavo republiko
nų paramos, todėl jis jiems 
ir tarnaudavo. Reikia tikė
tis, kad šį kartą “Dump 
Lausche” obalsis išsipildys.

J. žebrys

buvo daugelyje Europos ša
lių, taip buvo Rusijoje ir 
Lietuvoje.

Kaip tik Vilniuje 1872- 
1875 m. gyvavo revoliucio
nierių ratelis, studijavęs K. 
Markso “Kapitalo” pirmąjį 
tomą, neseniai pasirodžiusį 
rusų kalba. Jo idėjų pliti
mas ilgainiui privedė prie 
pirmųjų marksistinių rate
lių susikūrimo, prie darbi
ninkų politinių organizaci
jų Lietuvoje atsiradimo, 
prie Lietuvos Komunistų 
partijos susikūrimo.

Darbininkų judė j i m a s, 
apsiginklavęs marksizmo- 
leninizmo teorija, tapo ga
linga visuomenine jėga. Su 
“Kapitalo” idėjų vėliava 
laimėjo ir Lietuvos darbo 
žmonės savo ilgametę kovą 
prieš nacionalinę bei socia
linę priespaudą. Su ta vė
liava jie išėjo į platų komu
nistinės statybos kelią.

A.šarmaitis
1967. IX. 28

lies turtų. Iš 190 mln. JAV 1 
gyventojų 1964 metais bu- ' 
vo 34 milijonai beturčių, o ’ 
tuo metu 90 tūkstančių mi
lijonierių turėjo susitelkę : 
250 milijardų dolerių turtų i 
(ten pat, p. 7). x 
Pagrindines išvados palieka i

Argi tai nepatvirtina K. 
Markso “Kapitalo” ir V. : 
Lenino “Imperializmas kaip 
aukščiausioji k a pitalizmo 
stadija” veikalo teorinių iš
vadų apie poliarizacijos 
proceso kapitalistinėje vi
suomenėje didėjimą, vadi
nas, ir augimą tų socialinių 
jėgų, kurios neišvengiamai 
suinterasuotos kapitali s t i- 
nės santvarkos likvidavimu.

Dar daugiau. Milžiniškas 
ūkinio gyvenimo suvisuo- 
meninimas monopolistinio 
kapitalo viešpatavimo šaly
se sudarė ypač palankias 
materialines prielaidas pe
reiti prie socializmo. Su 
atominės energijos panau
dojimu susijusi mokslinė- 
techninė revoliucija dar la
biau pabrėžia socialistinės 
santvarkos ekonominį rei
kalingumą.

Tuo būdu 100-metis ka
pitalizmo vystymosi patyri
mas rodo, kad jo pakiti
mai, bendrai paėmus, vyko 
tomis kryptimis, kurios bu
vo nubrėžtos nemirtingaja
me K. Markso “Kapitale”. 
Praėjo tik 50 metų nuo “Ka
pitalo” pirmojo tomo pasi
rodymo, kai įvyko Spalio 
revoliucija. Spalio pergalėje 
ir atsispindėjo “Kapitalo” 
idėjų nemirtingumas, jų 
triumfas. Tų idėjų povei
kyje šiandien žengia ir ki
tos socialistinės šalys.
Marksas iy^Leninas mokė

K. Marksas ir Leninas ne 
kartą yra pabrėžę būtinu
mą visapusiškai, išvystyti 
socialistinės visuomenės ga
mybines j'ėgas, be ko nau- 

’ joji socialistinė santvarka 
nepajėgs laimėti kovoje 
prieš kapitalistinę santvar
ką, nepajėgs bent kiek žy
miau pagerinti darbo žmo
nių padėties.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partija, Tarybinė vy
riausybė žengdama šiuo 
marksizmo-leninizmo moks
lo nurodytu keliu žymiai iš
ugdė šalies gamybines jė
gas. Jei 1913 m. Rusijos im
perijos pramonės produkci
ja sudarė tik 12,5 proc. 
JAV pramonės produkci
jos, tai 1966 m. Tarybų Są
jungos pramonės produkci
ja sudarė jau 65 proc. JAV 
pramonės produkcijos lygio.

Per tą patį laiką TSRS 
žemės ūkio bendroji pro
dukcija išaugo 2,8 karto 
(“Komunistas”, Maskva 
1967, Nr. 13,< p. 85, 88). Re
alios pramonės ir statybos 
darbininkų pajamos per tą 
laiką pakilo 6,6 karto, o 
darbo valstiečių pajamos— 
8,5 karto (ten pat).

Falšyvi primetimai
Visų Tarybų šalies pasie- 

kymų šviesoje visiškai ne
rimti yra smulkiaburžuazi
nių kairiųjų avantiūristų 
iš Mao Cze-duno grupės 
samprotavimai, kad mate
rialistinės žmonių gerovės 
kilimas sudaro pavojų revo
liucijai ir socializmui. Šios 
grupės vykdomas santykių 
aštrinimas su dauguma so
cialistinių šalių rodo tik 
ios pasitraukimą nuo mark
sizmo-leninizmo principų, 
nuo proletarinio internacio
nalizmo.

proletariato, — tai natūra
lus kapitalizmo vystymosi 
dėsningumų pasireiškimas. 
Vadinasi, antagonistinių 
burž u a z i n ė s visuomenės 
prieštaravimų vystymą s i s 
neišvengiamai prives prie 
proleta r i n ė s revoliucijos, 
prie socialistinės visuome
nės sukūrimo.

Vykstant kapitalistų sa
vitarpio' konkurencijai, ga
lingesniems kapitalis tams 
nukonku r u o j a n t silpnes
niuosius, kapitalizmas su
koncentruoja ir suvisuome
nina gamybą, parengia so
cializmui materialines prie
laidas.

K. MĮarksas parodė, kad 
pereiti nuo kapitalistiškai 
suvisuomenintos garny bos 
prie socialistinės visuome
ninės gamybos evoliuciniu 
būdu negalima. Tokiam 
perėjimui reikalinga revo
liucija — buržuazijos poli
tinės valdžios nuvertimas 
ir t kapitalistinės gamybos 
priemonių nuosavybės lik
vidavimas, jos perdavimas 
liaudžiai, darbo žmonių 
valstybės nuosavybėn.

Proletariato pergalė
Žinoma, yra bendra “Ka

pitalo” išvada, kad prole
tariatas, sugriaudamas ka
pitalistinę santvarką ir kur
damas socialistinę visuo
menę, nesistengia įamžinti 
savo klasinį viešpatavimą, 
bet siekia likviduoti klases 
ir sukurti neklasinę komu
nistinę visuomenę. Tokia 
išvada proletaratui suburti 
apie save pagrindinius bur
žuazinės visuomenės darbo 
žmonių sluoksnius, visus 
išnaudojamuosius, sutelkti 
juos kapitalistinei santvar
kai šturmuoti ir socialisti
nei visuomenei kurti.

V. Leninas išvystė mark
sistinę teoriją, toliau' pri
taikydamas ją naujoms ka

Prieš 100 metų, 1867 m. 
rugsėjo mėnesį, Hamburge 
išėjo iš spaudos įžymus 
Markso veikalas, jo da 
lio metų kūrybinio d^rbo 
vaisius — “Kapitalo” 
masis tomas.

Svarbiausia K. M ar 
“Kapitale” yra kapita 
nių gamybinių santykių 
analizė. Išnagrinėjęs kapi
talistinius gamybinius 
tykius, K . Marksas pa 
moksliškai pagrįstą išvadą, 
kad kapitalizmas ne amžina 
santvarka, o istoriškai ri
bota ekonominė formacija, 
kad ją neišvengiamai turės 
pakeisti nauja, aukštesnė 
visuomeninė santvarka.

Negana to. Ištyręs kapita
listinės visuomenės struk
tūrą, K. Marksas parodė, kad 
kapitalizmo sąlygomis c arbi- 
ninkų klasė yra ne tik .’iš
naudojama ir labiausiai en
giama visuomenės 
bet kad ji yra ir n u 
gausėjanti, pažangi 
kuri virsta visuomenine jė
ga, galinčia nuversti 
ją santvarką ir įvykdyti 
perėjimą prie naujos visuo
meninės formacijos — 
alizmo.

Istorinio darbininkų 
sės vaidmens, kapit 
duobkasio vaidmens iškėli
mas buvo didis K. M 
nuopelnas, įprasminęs 
bininkų klasės kovą i 
buržuaziją ir visą jc 
kurtą santvarką.
Socializmas virsta m|okslu
Kad socializmas iš 

jos virto mokslu, tai, pa
sak F. Engelso, mes 
me būti dėkingi dvie 
diesiems K. Markso 
dimams: materialisti:i i a m 
istorijos supratimui : 
dedamosios vertės tą 
Šie atradimai išsam 
teoriškai pagrįsti y 
Markso “Kapitale.”

K. Marksas pirma 
skleidė kapitalizmo 
mosi dėsningumų opjekty-; masis “Kapitalo 
vų pobūdį. Kad bu 
nėję visuomenėje 
tauja kapitalistinis išnaudo
jimas, kad joje yra 
gieji ir beturčiai, k|ad ka
pitalistinėje santv a 
periodiškai kartojasi eko
nominės krizės, kač 
liaujamai vyksta i 
kova tarp buržuazijos ir

įge-

kso 
isti-

san- 
darė

dasė, 
) 1 a t 
dasė,

sena-

soci-

kla- 
lifmo

arkso 
dar- 

prieš 
s su-

utopi-

turi
ni di- 
atra-

r pn- 
orijai. 
ausiai

^evoliucijos 
enį. 1905-

riato, kaip šios i 
hegemono vaidm 
1907 m. revoliucijos eiga vi 
siškai patvirtin 
teiginį apie va 
proletariato vaidmenį bur
žuazinėje demok 
voliucijoje.

Lenino įr
Markso “Kapi 

toliau išvystė V. Leninas 
savo veikale “ 
mas kaip aukščiausioji ka
pitalizmo stad 
jomis istorinėm] 
V. Leninas šiart 
pateikė gilų ekpnominį so
cialistinės revo 
rijos pagrindinjią, padary
mas išvadą, kac. imperializ
mas yra sociali 
liucijos išvakar 
laikotarpiu, sus: 
polistiniai kapitalo susivie
nijimai puikiai 
dirvą perėjimui 
cialistinę gamybos formą.

“Kapitalo” lQ0-mečio pro
ga buržuazinia 
kritikai, pradedant nuo rer 
formistų ir baigiant Romos 
popiežiumi, vieningai šaukė, 
kad “Kapitalo” 
no, kad dabar 
kapitalizmo, kdrį kritikavo 
K. Marksas.

Dideli pakitimai
praėjus šimtui 

oitalo” para-

.sis at- pitalizmo imperialistinės 
vysty- stadijos sąlygoms. Remda- 

” pagrindi- 
fžuazi-Į nėmis idėjomis, savo veika- 
yiešpa-

turtin

• k o j e

nepa- 
klasinė

le “Kapitalizmo išsivysty
mas Rusijoje,” “Dvi social
demokratijos taktikos de
mokratinėje revoliucijoje” 
V. Leninas išaiškino, ko
kios bus ateinančios buržu
azinės dėmokratinės revo
liucijos Rusijoje varomosios 
jėgos, pagrindine proleta-
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o lenininį 
dovaujantį

ratinėje re-

asas
balo” idėjas

Imperializ-

ja.”1 Nau- 
s sąlygomis 
ne kūrinyje

iucijos teo-

stinės revo- 
ės, kad šiuo 
darę mono-

par engia 
į naują so-

marksizmo

idėjos pase- 
nebėra tokio

Žinoma, 
metu nuo “Ka 
šymo, kapitalizmo struktū
roje įvyko žymūs pakitimai. 
Jeigu prieš šįn 
karų Europoje

itą metų Va- 
kaime gyve

no 66 proc. visų gyventojų, 
tai 1960 m. 
dirbo:

žemės ūkyje 
Prancūzijoje — 21 

proc., Vokietijos Federaty
vinėje Respublikoje — 14 
proc., Kanadoįe — 12 proc., 
JAV — 8 proc. ir Anglijoje 
— 4 proc. gyventoju (“No- 

1967, N r. 37, 
p. 8 rusų kalba).

Jei prieš šimtą metų vi
sos žemės ūkio ir pramonės 
įmonės priklausė individua
liems privatiems 
kamš, tai dab 
nėję ekonomikoje viešpa
tauja monopolistinės korpo
racijos, vyksta monopolisti
nio kapitalizmo peraugimas 
į valstybinį-n 
kapitalizmą.

Tačiau šie 
pakitimai kapitalizmo siste
moje iš esmė 
išnaudotojiškb 
Samdomųjų darbini n k ų ir 
tarnautojų skaičius išsivys
čiusiose kap 
lyse smarkiaji išaugo. Sa
vaveiksmių gyventojų tarpe 
darbininkai ir tarnautojai 
Italijoje sudaro 63 proc., 
Prancūzijoje — 72 proc., 
VFR — 77 proc., JAV —87 
proc., o Anglijoje—92 proc. 
(ten pat, p. 9). Visos kalbos 
apie išsivysčiusių šalių vi
suomenės s ' 
apie tos vis 
pajamų išs: 
darbininkų dalyvavimą ka- 
pitalistinės r 
dyme per akcijų įsigyjimą, 
— yra tik gražios kapita
lizmo apologetų pasakėlės.

Didžiulių turtų susitelki
mas saujelės kapitalistų 
rankose ir 
žmonių nu 
laikų išsivys 
lietinėse šal 
ryškus. Ant 
gyventojų I 
metais valde 28 procentus 
visų privatiems ašmenims 
priklausančių turtų, o Ang
lijoje vienas procentas gy- 

, ventojų valdo 43 proc. ša-.

voje vremia”,

savinin- 
i|ar kapitalisti-

onopol i s t i n į

struktūriniai

s nepakeitė jo 
p o būdžio.

talistinėse ša-

įburžuazėjimą, 
lomenės narių 
lyginimą, apie

uošavybės val-

milijonų darbo 
. skurdimas šių 
ičiusiose kapita- 
yse yra ypač 
ai JAV; vienas 
procentas 1961

Elizabeth, N. J.
Serga C. Stasulienė

Clara Stasulienė, gyvenu
si Clearwater Beach, Fla., 
apsirgusi parvažiavo į Eliz- 
abethą gydytis, tikėdamasi 
čia turėti geresnę priežiūrą, 
nes čia jos duktė Stephanie 
ir marti Jo yra slaugės. 
Sausio 11 d. jai padarė ope
raciją.

Aplankęs ją penktą dieną 
po operacijos radau labai 
sergančią, bet yra vilties 
pasveikti.

Ligonė yra Elizabeth Gen
eral Hospital, room 468. 
Atlankyki! gerą draugę 
nors atvirukais.

Linkiu kuo greičiausiai 
jai pasveikti.

V. Paulauskas

Tuojau po šių Naujųjų 
metų žiema iššiepė savo 
dantis. Per porą savaičių, 
dažniausiai naktimis, kilda
vo didesni ir mažesni gais
rai. Daug gyvybių juose 
žuvo.

Philadelphijoje buvo de
monstruojamas naujos rū
šies šarvuotis riaušėms mal
šinti — tiksliau pasakius, 
reakcionieriams nuo liau
dies rūstybės apsiginti.

' Toje mašinoje gali sėdė
ti šeši policijantai, ginkluo
ti automatais, kulkosvai
džiais, granatomis. Ten 
daktaras, slaugė, kurie, rei
kalui prisiėjus, gali pato
giai teikti pirmąją pagalbą. 
Mašina iš savo pragariškos 
gerklės išpučia tamsiai juo
dus dūmus, kurie aptemdo 
apie penkiolikos metrų apy
linkę. Reikalui esant, ma-

Kuri ferma
u

tvarkingiausia
Gruodžio mėnesį Lietuvoje 

organizuojama pieno fermų 
sutvarkymo apžiūra - kon
kursas.

Apžiūros metu bus išaiš- šina leidžia pilkus dūmus 
k i narna geriausia pieno su nuodingomis dujomis, 
ferma rajone, dvi pirmau- Taip aukso rykliai bando 
jančios — zonoje ir pavyz
dingiausia ferma Lietuvo
je. Vertinant pieno fermas, 
bus atsižvelgiama, kaip su
tvarkyta aplinka, tiekiamas 
vanduo, kaip mechanizuo
tas melžimas bei kiti dar
bai, kokia apskritai tvar
ka ir švara.

Apžiūrų-konkursų nuga
lėtojams bus skiriamos pre
mijos, pereinamasis prizas 
geriausiai Lietuvos' pieno 
f e r m\ i ir pereinamosios 
gairelės tvarkingiausi o m s 
atskirų rajonų pieno fer
moms.

pratęsti kuo ilgiau savo ti
ronišką režimą.

Moterys už taiką, susitel
kusios su kitomis kovingo
mis taikos organizacijomis, 
jau iš anksto renka savo 
delegatus į Republikonų ir 
Demokratų partijų konven- 
vencijas su reikalavimu no
minuoti taikos kandidatus 
prezidento postui ir kitur.

“L.” Reporteris

Reikalinga nuolatine f i 
nansine panama pažangia 
jai spaudai.

Gausus derlius
Neregėtas iki šiol pašari

nių šakniavaisių derlius 
užaugo šiais metais Plun
gės rajono Paukš takių kol
ūkyje. Dvidešimties hek
tarų plote gauta vidutiniš
kai po 456 dvigubus cent
nerius iš kiekvieno hektaro.

Pirmoje brigadoje, kuriai 
vadovauja O. Jonušienė, iš 
hektaro prikasta . po 500 
dvigubų centnerių pašari
nių šakniavaisių.

Ne viena revoliucionierių 
.karta pradėjo savo kovos 
kelią nuo K. Markso “Ka
pitalo” studijavimo. Taip,

Priekulė garsi savo žirgais. Nuotraukoje: vienas iš 
geriausių Lietuvos kaimo raitelių priekulietis Edmun
das Valutis su savo žirgu “Dagoru.”

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Ruošiasi pasaulinei 
konferencijai

Šiais metais Maskvoje 
įvyks septintoji pasaulinė 
energetikų konfer e n c i j a. 
Dalyvauti joje ruošiasi ir 
Lietuvos Mokslų akademi
jos darbuotojai.

Kompleksinių energetikos 
tyrimų laboratorijos vado
vas -Jakovas Heleris kartu 
su Latvijos ir Estijos moks
lininkais paruošė praneši
mą: “Pabaltijo tarybinių 
respublikų energetika.” 
Ekstremalinių už d a v i M ų 
laboratorijos vadovas Jonas 
Mockus skaitys pranešimą 
“Apie energetinių sistdįitį 
optimalizaciją.”
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Šio apsakymo autor 

kant, yra mano bičiulis 
leidus, aš tik atpasakojai, ką iš jo girdė
jau, praleisdamas nereikšmingas smulk
menas ir kai kuriuos nukrypimus nuo 
svarbiausio įvykio, kurie nieko nepaaiš
kina ir todėl skaitytoju

Rudenį beveik dvi atostogų savaites 
naudojausi bičiulio svetingumu, viešėda
mas pas jį. Drauge mulu vaikštinėjom 
paupiais, kartais sugauc 
žuvytę, šnekučiavomės s 
liui sutinkamais pažįstamais ir ištisas 
naktis svarstydavom ąpie gyvenimą, 
žmogų ir literatūrą.

Vieną vakarą likau n 
N išvažiavo susitikt si 
jais. Jis buvo kviečiamas į tolimą rajo
no centrą ir todėl žade jgrįžti ne anks
čiau kaip antrą trečią 
Nutaręs nelaukti, atsig 
kambarį ir pripylęs į v 
dens. Vazą pastačiau d 
matomoje vietoje, nes žinojau, kad bičiu
lis parsiveš gėlių; rašytojai tokiuose su a 
sitikimuose visada jų g

Jau buvau kietai įm 
pats nežinau nuo ko—tai > kartais žmogus, 
eidamas gatve, atsigręžia, kai kas ilgokai 
ir įdėmiai pasižiūri jam 
gęs mažą lempą, N sėdėjo parimęs ant 
rankų prie stalo ir žiūrėjo į priešais pa
statytą krištolo vazą; tačiau joje nebu
vo nė vienos gėlės. Pastebėjęs, kad aš 
jau nemiegu, jis perž\ 
blaškiusio žmogaus žvi 
labai susijaudinęs. Paklausiau, kaip ke
lionė, kaip juos priėmė 
žmonių...

—Įsivaizduok, — atsakė jis, — ten aš 
sutikau savo jaunystę
riaus žmoną... Tai bu\[o taip malonu ir 
sykiu — kaip čia pasak 
du, kad ik šiol negaliu 
neima miegas? Gerai.
ką. tik, man atrodo, rei 
vyno, tai bus geriau.

Jis atnešė vyno, stik 
<ęmė pasakoti.

Kelionė buvo ilgoka, 
stebėti, kai praėjo laik 
nęs, mašinoje buvo dar < 
nas prozininkas. O, kaip 
nemėgsta tylėti, kai susirenka į krūvą. 
Prie rajono kultūros namų atbildėjom 
kokia penkiolika minučių prieš sutartą 
laiką. Ten jau laukė svečių, ir kadangi 
salėje buvo prisirinkę 
niu keliu mus nuvedė 
kamabriuką už scenos.
nom dėl vakaro prograjnos, sutarėm, kas 
kalbės pirmas, kas pask 
ga pradėti vakarą apsii
komo sekretorius — jaunas, augalotas 
vaikinas su universiteto 
švarko atlape. Vakarą 
ti kultūros namų direk
sai jauna mergaitė. Te i dar buvo, kaip 
paprastai tokiais atve. ais būna, kom
jaunimo rajono komiteto sekretorius ir 
rajono bibliotekos vedė,

Įsitikinę, kad salė ja i pilna klausyto
jų, šeimininkai pakvietę mus į prezidiu-

< mą. Išėjome į ryškiai 
kur stovėjo ilgas, raudonu audeklu pa

bengtas, gėlėm papuoštas stalas, ir susė
dome į kėdes. Salė suvilnijo, paplojo ir 
paskui pamažu nurimo.

us, teisybę sa- 
poetas N, jam

neįdomūs.

ami po smulkią 
i. įvairiais pake-

mie vienas, nes 
savo skaityto-

valandą nakties, 
iliau, aptvarkęs 
azą šviežio van- 
nt stalo aiškiai

auna.
igęs ir pabudau

įdurmu. Užside-

elgė mane išsi- 
gsniu ir atrodė

, ar daug buvo

ir vieno pasto-

us — taip skau- 
nurimti. Tavęs 
papasakosiu vis
ką surasti butelį

lus, pripylė ir

bet nespėjau pa^ 
.as, nes, be ma
dų poetai ir vie- 
žinai, ta publika

žmonių, aplinki- 
į mažą aktorių 
Greitai išsiaiški-

ii. Trumpa įžan- 
mė antrasis rai-

baigimo ženklu 
toliau turėjo tęs- 
;orė, taip pat vi

a.

nušviestą sceną,

Partijos komi-
teto sekretorius čia pat prie stalo pasa
kė savo kalbą, nepasinaudojęs tribūna, 
kuri stovėjo scenos pakrašty, šalia už
dangos. Aš gerai neišgirdau, ką jis pa
sakė, nes tokiais atvejais visada jaudi
nuosi ir susergu vadinamu rampos dru
giu. Pats pagalvok: pil 1a salė žmonių, ir 
visi žiūri į tave kaip 
nišką ir normalų sutvėrimą, 
kur negali pasislėpti.

Salė taip pat buvo 
ten buvo tamsiau, ne£u scenoje, ir to
dėl galėjai įžiūrėti tik 
dinčių žmonių veidus -Į- toliau visi atro
dė vienodi. Susispietu 
stovėjo vidurinės mokyklos mokinės, pa
sipuošusios baltom ajykaįlėm ir pri
juostėm — antroje vakaro dalyje turėjo 
būti jų koncertas. Ir 
rius baigė (kiek prisi 
jo žodžiai buvo: 
mas nebus vienintelis 
nugriaudė aplodismenltais, atsidarė du
rys ir įėjo viena pavėlavusi moteris. 
Akimirką stabtelėjo, žvilgsniu iešjcodą- 

Ma laisvos vietos atsisėsti, o paskui lė
tai, tarsi bijodama, pa * “ —*

ne visai kasdie-
Ir nie-

apšviesta, tačiau

pirmose eilėse se

sios palei sienas,

sada, kai sekreto- 
nenu, paskutiniai 

Tegul njūsų susitiki- 
..), kai salė vėl

ei sieną zenge ar

tyn į scenos pusę. Nežinau, kodėl, bet 
mano dėmesys, kai tik atsidarė durys, 
nukrypo į šią pavėlavusią viešnią, ir ne- 
beišleidau jos iš akių. Pastebėjau, kad 
ji jau pagyvenusi, labai papras 
vilkusi (pilkaą megztinis, gre 
pačios darbo, ir juodas sijonas) 
kus, pelenų spalvos plaukus, ji puvo su- 
pynusi. Storos kasos dideliais 
buvo susuktos pakaušyje.

tai apsi- 
ičiausiai
. Plau-

ritmais

Jaučiau, kad kažkur, kažkada savo 
gyvenime buvau sutikęs šią moterį, tik 
negalėjau atsiminti, kur ir kada tai bu
vo. Tur būt, tu supranti tokį jausmą? 
Kartais gatvėje ar kur kitur du tin k i 
žmogų, kuris šypsodamasis prieina, pa
kelia kepurę, sveikinasi, klausinėja apie 
sveikatą... Paskui ilgai galvoji ir ne-
gali atsiminti, kuo vardu tas žmogus, kur 
ir kaip esi jį sutikęs, nors gerai žinai, 
kad kažkada esate buvę drauge. Taigi, 
matai, taip ir man šį kartą atsitiko su 
ta nepažįstama, kuri atėjo į salę pavė
lavusi. Neradusi nė vienos laisvos kėdės, 
ji atsistojo ten pat prie sienos ir ėmė 
klausytis. Tada vienas vaikinas atsisto
jo ir pasiūlė jai savo vietą. Iš pradžių ji 
atsisakinėjo, bet paskui sutiko] Žinoma, 

e šnekė- 
judesiai, 

ršai?

aš negirdėjau nė žodžio, ką j 
jo, bet moters p(>za, jos rankų 
visa jos figūra man sakyte sakė: prisi
mink—nejaugi iš tikrųjų pamiršai?

Išplėšiau bloknoto lapelį ir ^parašiau 
jame šiuos žodžius: “Ar pastebėjote mo

niolika ar dvidešimt tonų, tiksliai ne
beatsimenu, kiek iš tikrųjų. Anglis kro
viau į karučius ir paskui stūmiau juos 
nuožulniomis lentomis į pastogę, kur 
verčiau į didelę krūvą. Bet aš kiek ne
apskaičiavau. Paryčiu man pritrūko jė
gų, ir net tuščius karučius pasidarė sun
ku' suvaldyti ant siaurų lentų. Supra
tau, kad į mokyklą tą dieną nebepatek
siu. Sulaukęs aušros, nuėjau pas rango
vą ir iškaulijau vieną latą avanso. Nu
sipirkau krautuvėje kepaliuką baltos 
duonos ir gabalą dešros. Pavalgęs vėl 
galėjau toliau dirbti.

Kitą dieną per latvių kalbos pamoką 
klasės auklėtoja paklausė, kodėl aš ne
buvęs mokykloje. Neturėjau nei gydyto
jo pažymėjimo, nei kokio kito pateisi
nančio dokumento, todėl pasakiau tie
siai, kad reikėjo užsidirbti pinigų, Tuo 
metu įsikišo Janovas, turtingo buožės 
sūnus, labai gabus vaikinas, tačiau bai
siausias pasipūtėlis: “Ko tada į gimna
ziją lenda, — sako jis, — tokie, kurie 
neturi pinigų. Tik mokyklą kompromi
tuoja. Ar laukuose trūksta darbo? Juk 
dabar reikia įsivežti lauko darbininkų iš 
Lenkijos.”

Lėtai dėjausi knygas ir, tą darydamas, 
jaučiau, kad kraujas vis labiau verda 
ir mane apima grėsminga ramybė. Aš 
apsisprendžiau. Išeisiu — bet kur. To
liau grumtis nebuvo jėgų. Tačiau stab
telsiu prie Janovo suolo ir rėšiu jam du 
ar tHs smagius antausius — tokius, ko
kių niekam gyvenime nesu rėžęs. Tegul 
bus triukšmo. Tegul nors ir policiją pa
kviečia. Man vis tiek pat.

(Bus daugiau)

Šiemet Lietuvoje nutiesta daugiau 
kaip 4,000 kilometrų elektros energijos 
perdavimo linijų, sumontuota 15 galin
gų transformatorinių pastočių. Elekt
ros žiburių jūra Lietuvoje išsilieja vis 
plačiau.

Nuotraukoje: Šiaulių rajono “Rau
donosios vėliavos” kolūkyje statomi 
transformatoriai. A. Dilio nuotrauka.

Help Wanted Male

ATTENTION. Excellent opportu
nity. Collector salesmen, men want
ed to collect hard goods route in 
NJ. Pref, man living in Cumberland 
or Salem Co. Steady empl., excell, 
oppor., salary plus comm, for hard
working man with good transporta
tion. Call JEFERSON SALES, 316 
N. Market St., Wilmington. Call coll. 
302-658-7331. (3-12)

PLASTICS EXTRUDER. Excellent 
opportunity for experienced person. 
All benefits. Excellent wages. Plant 
situated in country like setting near 
desirable residential area. Phone or 
write Adam Spence Corp., 3856 Park 
Ave., Edison, N. J. 08817 201-494- 
1900. (1-8)

500,000 JOBS
For trained Computer Technicians, 

U.S. Dept, of Labor. Train now for 
the Computer world of your future. 
Computer programming, date pro
cessing. Call or write for free sample 
aptitude test and booklet describing 
opportunities in the Computer Field 
and how you can qualify.

INSTITUTE OF 
COMPUTER TECHNOLOGY 

OF TRENTON
15 W. State St., Trenton, N. J. 

609 EX 6-0808.
Schools in Major Cities.

(2-8)

ADV. GEN. HELP. Heat spell is 
what you feel when Xmas bills 
come due.

$3.10 hr. cooling trend when we 
pay you for full or part time. Age 
over 19 yrs.

Call Mr. Mitchell. 725-9400.
(3-7)

terį, kuri ką tik įėjo į salę? Kas ji to
kia?”—ir pasiunčiau raštelį kul tūros na
mų direktorei. Tuoj pat gavau atsaky
mą: “Tai pastoriaus žmona.” Žemiau
buvo parašyta pavardė.

» pelenai? 
kaip ru- 
aukas... 
vojau aš,

“Kodėl jos plaukai pilki kaip 
Juk kažkada jie buvo šviesūs 
dens saulės nušviestas kviečių 1 
Kodėl ji taip suseno?” — gal 
jausdamas, kad krūtinę užplūsta keista 
šiluma, kad mane pagavo gr 
kuriam pasipriešinti nėra jėgų, 
mirką aš buvau užmiršęs, ke 
riaus žmoną, kuri visą amžii 
mano atmintyje, skiria nuo tos 
vakarą matau, dvidešimties dietų tar
pas, kad laikas negailestingas 
maldomas...

Ji atvyko mokytojauti į g 
kur aš mokiausi. Dėstė latvių 
buvo mūsų klasės auklėtoja, 
žinau, kaip ten atsitiko, bet visi mūsų 
klasės berniukai beprotiškai ją pamilo. 
Gal būt, todėl, kad ji buvo jaun 
ži, o gal ir todėl, kad iki tol nė vienas 
taip nemokė latvių kalbos ir lit 
kaip ji,—į pamokas mes ėjome 
iš pareigos, bet su tikru džiaii

Tuo metu man buvo ypač sunku, aš 
kabote kabojau ant plauko, ir man iškilo 
tas amžinas klausimas — būti ar nebūti. 
Dažnai tekdavo dirbti naktimis, kad už- 
sikalčiau kokį latą ir dar trup 
stumčiau. Dažniausiai man p 
lentpiūvėje, kur buvo galima gauti dar
bo naktinėje pamainoje, — dieną turė
jau sėdėti mokykloje. Nešiodavau ga
terio suplautas lentas ir kraudavau jas 
į krūvą. Džiaksi piūklai, dega mažos 
lempos, ir sandėlyje*, kaip ir g 
šiūrėje, pučia šaltas vėjas —• c 
riausia.
dangų, ar greitai brėkš, nes a 
mano laikrodis, mano valandų rodyklė. 
Parėjęs namo, krisdavau lovc 
damas miegu, pilnu klejonių 
kurie negaivindavo, bet dar daugiau nu
vargindavo, nes tuoj pat reikėdavo vėl 
keltis, eiti į mokyklą. Ir kąr 
užmigau. Man pasirodė, kad vėl atsira
dau lentpiūvėje, kad lentos 
krinta viena po kitos, ir nėra kas jas nu
neštų — aš tarsi supančiotas 
nė pajudėti. Atrodo, kad alš surikau 
kažką, nes kai pabudau, klasė juokėsi. 
Bet ji stovėjo greta, padėjusi kariką man 
ant peties, ir tyliai pasakę: “įSTieko, nie- 

vietą prie

au durnas, 
. Tą aki- 
,d pasto

li gyvens 
. kurią šį

ir nenu-

imnaziją, 
kalbą ir 
Pats ne-

a jr gra-

;eratūros, 
; visai ne
gsmu. .

utį prasi- 
avykdavo

aterio pa
tai biau-

Dirbdąmas žvalgydavausi į 
ušra buvo

Iš laiškų
Praeitą rudenį porą sa

vaičių lankėsi Amerikoje 
istorijos mokslų daktaras 
Juozas Jurginis. Grįžęs į 
Vilnių ir kiek pailsėjęs, jis 
d-rui A. Petrikai rašo apie 
savo įsigytus įspūdžius. Be 
kita ko jis sako: t

“Aš jaučiuosi skolingas 
laisviečiams, taip gražiai 
mane priėmusiėms ir dargi 
apdovanojusiems spalio 13 
d. Niujorke. Tik nežinau, 
kuo galėčiau Jums atsily
ginti..*.

Savo turistine kelione į 
Ameriką esu labai paten
kintas. Žinių ir pažinčių 
niekad negali būti perdaug, 
ypatingai man, mėgstan
čiam atvirą gyvenimą, pa
įvairinamą keli o n ė m i s. 
Amerika man buvo nenau- 
jiena. Tačiau aš pamačiau 
Kaliforniją, kurios buvau 
nematęs. Pamirkiau kojas 
Ramiajame vandenyne, ku
ris iš tiesų buvo ramesnis, 
negu mūsų Palangos jūra. 
Aš rankomis apkabinau di
džiules palmes, kurias ligi 
tol mačiau tik paveiksluose. 
Be to, iš šešių aplankytu 
universitetų didžiausią įs
pūdį man paliko Berkeley 
universitetas šalia Sanfran- 
cisko miesto. Tai didžiau

sias ir, kaip man atrodo, de
mokratiškiausias universi
tetas JAV. Ten aš susitikau 
su studentais lietuviais, ku
riuos prisimenu didžiausiu 
malonumu.

Mano įspūdžių pluoštas 
tilpo “Gimtojo krašto” 44 
num.’, o kitą straipsnį iš- 
spauzdins 1968 m. 2 num. 
žurnalas “Mokslas ir tech
nika”. Knygos rašyti nesi
ruošiu, neturiu tam laiko.

Esu kviečiamas mokslo 
reikalais į Lenkiją ir Vaka
rų Vokietiją. Norėčiau pa
buvoti ir šen ir ten, tik nė
ra laiko. Turiu suplanavęs 
porą knygų, bet vis negaliu 
prie jų prieiti. 1968 metais 
ruošiuosi važiuoti į Japoni
ją, į tarptautinį etnografų 
kongresą. Ruošiuosi ten 
skaityti pranešimą “Baltų 
paprotinė teisė”. Mano pra
nešimo tezes organizacinis 

! komitetas priėmė, dabar 
teks jį versti į svetimas kal
bas. Po kongreso vyks ke
lionė po Japoniją, kurią pa
matyti labai norėčiau. Azi
joje nesu buvęs, o Japonija 
yra jos įdomiausia šalis. 
Jeigu būsiu Japonijoje, 
stengsiuosi atsidurti prie 
Ramiojo vandenyno krantų, 
kad galėčiau savo sūnums 
pasigirti, jog apkeliavau 
pasaulio žemyną...

Dar kartą dėkoju visiems

n, užmig- 
ir sapnų,

tą klasėje

krinta ir

ir negaliu

ant peties, ir tyliai pasakę: “ 
ko...” Po to ji nuęjo į savo 
stalo, tarsi iš tikro nieko nebūtų atsi
tikę. ,

Aplinkybės žmogų dažnąi 
kryžkelius, dažniausiai taip, tur būt, at
sitinka jaunystėje, ir tada u" 
mažo stumtelėjimo, menko stumtelėjimo, 
kad Žmogus nųęitų į vieną ar 
sę, kartais tep, iš kur niekad 
Kartą man pavyko gauti akrų 
vagoną —• tąi yra aš ture j s 
ji geležinkelio stotyje, Žinom 
delį atlyginimą. Tep buvo f

atveda į

žtenka tik

į kitą pu- 
a nebegrįš, 
lens anglies 
iu iškrauti 
.ą, už nedį- 
pie ąštuo-

WORCESTER, MASS.
Mirus

Antanui Pilkauskui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą likusei liūde

syje šeimai — žmonai Elzbietai Pilkauskienei, du
krom Genovaitei, Malvinai ir jųjų šeimoms, vi
siems artimiesiems ir draugams.

C. A. Urbonai i 
J. J. Nevan

Hudson, Mass.
F. Kazeliūnas
A. Senkus
M. šiupenienė
M. Yucienė
A. Motiejaitienė ;
A. Trakimas
F. M. Petkūnai
J. D. Lukai
K. O. Wallant
V. K. Žitkai
B. Kukauskas

J. U. JaskeviČiai
O. Lukįenė
A. Vasilienė
A. M. Sukackai
J. K. Sabaliauskai
J. M. Petkūnai
F. P. Petrauskai
J. O. Dirveliai
J. Raulušaitis
L. Ausiejieriė >
J. J. Demikįai
M. Žalimienė
D. Plokštienė

laisviečiams už malonų pri
ėmimą ne tik manes, bet ir 
mano kolegų iš Latvijos ir 
Estijos, keliavusių kartu po 
Ameriką. Linkiu visiems 
daug laimės ir geros svei
katos”. J. Jurginis

Lenkijoje istorikų 
konferencija

Iš Lenkijos sugrįžo grupė 
Lietuvos istorikų. Jie da
lyvavo Baltstogėje įvyku
sioje mokslinėje konferen
cijoje, kurioje buvo kalba
ma apie lenkų, lietuvių ir 
baltarusių tautų savitarpio 
santykių raidą.

Apie šią konferenciją 
Lietuvos istorikų grupės 
vadovas respublikos Mokslų 
akademijos Istorijos insti
tuto direktorius, istorijos 
mokslų daktaras akademi
kas J. Žiugžda štai ką pa
pasakojo:

—Mokslinė konferencija 
savo tema buvo labai arti
ma tai, kuri neseniai įvyko 
Vilniuje. Kartu su lenkų 
istorikais jos darbe dalyva
vo Lietuvos ir Baltarusijos 
mokslininkai. Mūsų insti
tuto mokslinės bendradar
bės A.Gaigalaitė ir R. Žep
kaitė skaitė pran e š i m u s 
apie lietuvių ir lenkų tau
tų savitarpio santykių 
problemas dabartinėje lie
tuvių istoriografijoje, apie 
Lietuvos ir Lenkijos darbi
ninkų klasės solidarumą 
kovoje prieš buržuaziją. 
Lietuvos Valstybinio spau
dos komiteto pirmininko 
pavaduotojas M. Požarskas 
savo pranešime apžvelgė 
besiplečiantį kultūrinį ben
dradarbiavimą tarp dviejų 
respublikų. Man teko skai
tyti pranešimą “Lenkų in
ternacionalistai kovoje už 
Tarybų valdžią Lietuvoje 
1918-1919 metais.” Konfe
rencijos darbe taip pat da
lyvavo Lietuvos Žurnalistų 
sąjungos valdybos pirmi
ninkas J. Karosas..

Pasibaigus konferencijai, 
istorikės A. „Gaigalaitė ir 
R. Žepkaitė lankėsi Šernuo
se, ir Punske, kur susitiko 
su vietos lietuviais. M. Po- 
žarskąs ir J. Karosas Var
šuvoje tarėsi dėl tolesnių 
bendradarbiavimo gairių.

MAN — interested 
in learning Meat Business.

Excellent Future.
Good Fringe benefits.

MA 7-4885
(6-10)

BATCHWEIGHERS — AND
MILLHANDS WANTED FOR
PRINTING INK COMPANY
PERMANENT POSITION
DAY AND NIGHT SHIFT.

355—3800. (6-8)

,, Male & Female

WAITRESSES-WAITERS. Full & 
part time. Year round positions.

Call 647-1771.
Also in need of PORTER & KITCH

EN MEN. Full and part time posi
tions. waynes BOROUGH COUN
TRY CLUB. (95-104)
-------- 1..

Help Wanted Female

COMPTOMETER OPERATOR
Full time, 5 day week with fast 

growing food chain. Easy access 
from Pa. Tpke. Apply in person.

7-11 OFFICE
2711 Easton Road 
Willow Grove, Pa. 

OS 2-5711
(6-12)

BUSINESS GUIDE — PLATER 
SUPPLIES

GEO. V. MORRIS
Polishing—Plating Equipment and 
Supplies—Rapid Electric Rectifiers 
—Abrasives — Belt and Grinding 
Wheels. *
2109 Nedro Ave., Philadelphia, Pa.

GE. 8-0377 (6-7)

Pirmutinė unija 
pasmerkti karą

Social Service darbininkų 
unija, kuriai priklauso 
miesto Gerovės departa
mento darbininkai, referen
dumu pasisakė prieš Viet
namo karą. Ir dar kaip pa
sisakė: net dviem trečda
liais balsų! '

Tai bene pirmutinė uni
ja visoje šalyje leisti na
riams pasisakyti, ką jie ma
no apie vyriausybės politi
ką ir Vietnamo kąrą^-—

Tikimasi, kad šios unijos 
pavyzdį paseks ir kitos uni
jos.

Streikuoja Australijos 
pašto darbininkai

Sydney.—Australijos paš
tas neveikia, kai sustreika
vo pašto išvežioto j ai, kuo
met valdžia pradėjo priimi
nėti į darbą neunijistus.



6 pusi. LAISVĖ Antradienis, Sausio (January) 23, 1968

Apie stebėtiną 104 metų 
lietuvaitę

Kai, išgirdusi mano pas
veikinimą, senutė atsitiesė 
aš iš karto sudv e j o j a u: 
prieš mane stovėjo apie aš
tuoniasdešimties metų mo
teris. “Gal tai ne ji min
tyse svarsčiau.

— Aš Marė Petrauskienė 
dukrele nesuklydai, — ma
no abejones išsklaidė senu
tė. — O kiek man metų, ta: 
tu pati pasakyk. Einam 
vidų, popierių parodysiu 
tai ten parašyta, kada gi 
miau.

Iš tiesų: Marija Petraus
kienė gimusi 1863 metais 
spalio mėnesį. Netrukusi 
jai sukaks 104 metai.

— Aš ir pati, vaikeli, ne
noriu tikėti, kad šitokį am
žių nugyvenau, —tarsi per 
skaičiusi mano mintis, pra 
šneko senutė. — Daug bedi 
patyriau, visus saviškius i 
palaidojau. Likau viena, 
kaip pirštas, ant svieto.

Senutė pasakoja. Klau
sausi ir stebiuosi, kokia 
puiki jos atmintis.

— Vargus didelius, bėdas 
sunkias pergyvenau. Mirsiu 
ir neužmiršiu jų, — prade
da savo pasakojimą Pet
rauskienė.

Senutės tėviškė — Reke
tijos kaimas. Seniai seniai, 
dar praėjusiame šimtmety
je, čia jos tėvai valdė kelių 
hektarų ūkelį,’ kuris maiti
no šešis vaikus. Tačiau vai
kams užaugus, tėvų pasto
gėje ne visiems vietos i ' 
duonos kąsnio beužteko. 
Neilgai tėviškės šiluma 
džiaugėsi ir Marija.

Dešimti metų Petrauskai 
išgyveno svetur. Synkus 
darbas palaužė Marijos vy
ro sveikatą. Su juo ir trim 
mažais vaikais grįžo Pętr 
rauskienė į Lietuvą.

— Trejus metus prasika- 
mavo maniškis. Ilgai gydėsi 
Suvalkų ligoninėje. Pėsčia 
iš Reketijos į Suvalkus ei
davau vyro lankyti.—Nesu
laukė jis geresnių dienų. 
— Mirė iškankintas ligų. 
Ten, — Suvalkuose, ir pa
laidojau — saviškį.

Prasidėjus pirmajam pa
sauliniam karui, Marija. Pe
trauskienė su vaikais pat
raukė kartu su kitais pabė
gėliais į Rusijos gilumą. O 
grįžo iš ten kaip stovinti, 
net duonos nebuvo už ką 
nusipirkti. Štai ir prasidėjo 
dvaro samdinio dalia ne tik 
Petrauskienei, bet ir jos vy
resniems vaikams — Mary
tei ir Vincui. Ilgą laiką len
kė nugaras Petrauskienė su 
vaikais buvusio Reketijos 
dvarininko Adomo Pusesic- 
kio laukuose. Sunkus dar
bas nuo aušros iki sutemų 
pakirto Marytės, vyriau
sios dukters, sveikatą. Vie
ną vasarą begrėbiant ru
gius Marytei prasimušė pro 
burną kraujas.

— Trejus metus liginau 
savo dukrelę, — prisimena 
Petrauskienė. — Pinigų 
trūko gydytojui pasikviesti 
ir vaistams nupirkti. Taip 
ir numirė vargšelė besikan
kindama.

Keletas įžymybių prieš 
drafto įstatymą

Rašytojas Paul Go 
literatūros kritikas Dwight 
Macdonald, Romos k 
kunigas David Kirk 
tas kitų žymių visu 
veikėjų kartu pasirašė pa
reiškimą su tais jaunuoliais, 
kurie grąžino drafto kor
tas.

Visi- jie pareiškė 
rūmą su dr. B e n j a 
Spocku ir kitais areštuotais 
už drafto įstatymo 
mą. Jie pasmerkė 
rišką karą Vietnam^.

odman,

atalikų 
ir kele- 
omenės

solida
ru i n u

laužy- 
barba-

Venezuelos valdžia 
kankina komunistus

ankina,

pareis
iu en ę 
terorą, 
Leonio

Caracas. — Verezuelos 
valdžia areštuotus Kompar
tijos narius visaip kankina 
nėr pastaruosius ketvertą 
mėnesių. Kai kurie iš ka
lėjimų pražūsta, kai ku
riuos mirtinai užk
kitus terorizuoja be jokio 
oerstojimo.

Kompartija savo 
kime kviečia vis u o 
nrotestuoti prieš 
kuriuo prezidento
valdžia nori daugiau įtikti 
Amerikos imperialistams.

Partija sako, kadj komu
nistų persėki o j i m a s nie
kaip negalės supaikinti 
Kompartijos, kovoj; 
už demokratines lai 
pilnai nepriklausom^ Vene- 
zuelos respubliką.

an c i o s 
sves, už

Kiek kainuoja karaliai
Jau seniai praėjo laikai, 

kai karaliai valdė šalis ir 
buvo galingi. Dabar jie 
prašo savo šalių parlamen
tus padidinti algas. Bene 
paskutinioji tokia prašyto
ja buvo Olandijos karalie
nė Julijana. Ir parlamen
tas prie 700,000 dolerių me
tinių pajamų pridėjo 1,450,- 
000 dolerių. 80% karalie
nės išlaidų tenka valdinin
kų, svitos ir tarnų išlaiky
mui. Žinoma, karalienė ga
lėtų juos išlaikyti ir savo 
lėšomis: ji yra viena turtin
giausių moterų pasaulyje; 
jos turtas Jungtinėse Ame
rikos Valstijose vertinamas 
45 milijonais dolerių.

Anglijos karalienė Elzbie
ta II, nemokėdama jokių 
mokesčių, per metus gauna 
$1,420,000 pajamų. Ji taip pat 
yra viena turtingiausių pa
saulio moterų. Karalienė 
yra didelės, 3 milijonų dole
rių vertės, pašto ženklų ko
lekcijos ir 50 milijonų dole
rių vertės paveikslų galeri
jos savininkė. Be to, jos 
žinioje yra 5 tonos aukso 
lydinių ir rečiausių bran
genybių lobis.

Belgijos karalius Bodue- 
nas, parlamentui neseniai 
padidinus jo pajamas, per 
metus gauna milijoną dole
rių. Bergai su tokiu par
lamento nutarimu sutiko 
todėl, kad karaliaus dvaras 
tvarkomas nep a p r a s t a i 
ūkiškai, o karalius daug lė
šų skiria labdarybei.

Gražiai, įdomiai praleista Parengimų kalendorius
• B — v • • v t • x Vasario 4popiete su sveriu is Lietuvos Kovingo darbininkų va-J 

* ' dovo Wm. Weinstone gimi-f
mo 70 ir veiklos 50 metų 
minėjimo pobūvis.

Kovo 10 d.

-r- Kai ištekėjau, neliko
vietos man su vyru savo
namuose. Žemės neturėjome 
už ką nusipirkti, — pasa
koja senutė.— Sugalvojo

O 1945 metais Petraus
kienė palaidojo jauniausią
ją dukrą Anelę.

— Grįžome, kai frontas 
perėjo, kaiį> stovime, —kal
ba senutė. *— Nieko nebeli
ko karui4 praūžus.

me už jūrų marių laimės 
paieškoti. Susitaupėme ke
lionei skatiką ir išplaukėm 5 
į Angliją.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

tėveliai? Kodėl iš jų nea 
siranda nė vienas toks dr;

Kubiečiai nutarė savo sos
tinę apjuosti žalia vaisme
džių juosta. Darbas jau e i
na. Medelių sodinime daly
vauja šimtai žmonių. Už 
metų kitų Havanos apylin
kė būsianti nebeatpažįstą-
ma.

Labai gražus ir labai 
naudingas darbas. Didžiuo- 
sis visa šalis.

Man lankantis Lietuvoje 
buvo kas nors panašai 
galvojama ir apie Vilni
Berods kas nors jau ir da
roma. Gerai būtų, kad pa
tys vilniečiai apie tai pi- 
sigirtų...

s

Visose rytinėse ir šiau
rinėse valstijose jau kelin
tą savaitę siautėja žiaurio
ji influenza. Retas kuris 
išlieka jos “nepasigavęs?' 
Kai kuriems, ypač senesnjio 
amžiaus žmonėms, tenka 
labai rimtai su liga perši- 
imti. Pasitaiko ir mirčii.

Apie “flū” kalbama ir i 
šoma labai daug, bet vais 
ir apsaugos — tikros, vž- 
tikrintos apsaugos dar vis 
nesimato.

ir

a-
tų

O gal stoka susirūpinimo 
Gal kovai stoka lėšų? Taip
atrodo. Taip aiškinama 
Nesigirdi, kad nors bili; o 
nas dolerių Johnsono siū 
mame milžiniškame biudže
te būtų skiriamas kovai su 
influenza. Nebus tų bailių.

o«

Dabar senutė gyvena pas 
sesers dukrą Anelę Arba
čiauskienę (Kapsuko rajo
nas, “Bangos” kolūkis).

— Neblogai man čia, — 
sako senutė. — Ir pensiją 
gaunu. Tik kad vis vietoje 
nenurimstu, vis dirbti dar 
noriu. Tai grindis išmazgo- 
ju, tai paskalbiu.

A n ei ė Arbačiauskienė 
tvirtina, kad senutė dar 
lengvai, be akinių, įverian- 
ti siūlą į adatą, kad žiemos 
vakarais dar verpia vilnas, 
lopo skalbinius. Petrauskie
nė gerai. girdi, pagal savo 
amžių gana blaiviai protau
ja.

— Per visą gyvenimą su 
daktarais reikalų neturė
jau, — kalba senutė.—Sirg
ti nebuvo kada, nes vyrą ir 
vaikus turėjau liginti.
... Ne kiekvienam lemta, 
tiek vargu pakėlus, tokios 
gilios senatvės sulaukus, iš
likti tokiam tvirtam.

(Iš Lietuvos spaudos)

Kur dingo Dominikos 
patriotas Caamano
Francisco Caamano De- 

no, Dominikos respublikos 
patriotas, kažkur dingo 
orieš ketvertą mėnesių ir 
dabar nėra žinių, kas su 
juo atsitiko.

1965 metų pavasarį jis 
vadovavo liaudies kovoms 
už atsteigimą 1963 metų 
konstitucijos ir sudarymą 
demokratinės vyriausybės. 
Kova buvo pralaimėta. 
Jungtinių Valstijų ginklai 
ir militarinė jėga padėjo 
reakcijai laimėti.
- Manoma,, kad reakcinin
kai jį pasigrobę ir kur nors 
nugalabino. O tai papras
tas jiems dalykas likviduo
ti opoziciją.

Suimti federaliniai
New Yorkas. — A 

27 žmonės ir kaltin 
pirkinėjimais, kad 
nūs federalinių taksų mo
kėjimą. Papirkinėjipiai sie
kia net iki $10,000. 
areštuotų yra. 22 federaii
niai taksų kolektori

agentai 
reštuoti 
imi pa- 
sumaži-

Tarp

ai.

Katalikų hierarchijoje 
didžiulis pasidalinimas

Washingtonas.—200 Ro
mos katalikų vyskupų čia 
konf eravo ir svarst š katali
kų hierarchijos nusistaty
mą Vietnamo karo 
mu.'

Pasirodė, kad pat 
chija turi dvi visai 
gas nuomones. 
Povilo sekėjai laiko: 
programos, o ameri 
talikų vadovybė daugumoje 
remia, prez. Johnsono ad
ministracijos karinę politi-

klausi-

i hierar- 
priešin- 

Pbpiežiaus 
si taikos 
kinė ka-

naciją

čia laikė

aptarta 
ir suįa- 

už civili-

Amerikos meksikiečiai 
kovoja diskrim
San Antonio, Tex.—Ame

rikos meksikiečiai
konferenciją sausio 6 d. 
Konfer e n c i j o j e 
meksikiečių padėtis 
ryti planai kovai 
nes teises.

Meksikiečiai jaučiasi, kad 
jie Amerikoje y r 
diskriminuojami, k 
rai ir indėnai, ks 
taipgi tenka prie 
minaciją kovoti.

a taipgi 
:aip neg- 
d jiems 

š diskri-

Taikos ir Laisvės
Los Angeles. — 

kūrė Peace and 
Partija, /kuri tuyės 
kandidatus sekam 
kimuose su 
traukti Amerikos 
Vietnamo.”1

Partija
Čia susi- 
Freedom 

savo 
lose rin- 

šūkju: “Iš- 
jėgas iš

iras
— Prez.

Mažins agent
Washingtonas.

Johnsonas įsakė Jungtinių 
Valstijų ambasadomis suma
žinti savo štabus 10%

Danijos karalius Frederi
kas IX turi 650,000 tūks
tančių dolerių pajamų, ku
rios, atrodo; padidės. Dani
joje kasmėt perskaičiuoja
mas “kainų indeksas.” Jei
gu išlaidos ‘ pragyvenimui 
padidės, tai ir karaliaus iš
laidos bus “išlygintos.”

Švedijos kakalius Gusta
vas Adolfas VI per metus 
gauna 525,000 dolerių. Ta
čiau jo dvaras negali leisti 
sau jokios prabangos. Prin
cas Karlas Gustavas gyve
na studentų bendrabutyje 
ir mokosi su kitu jaunimu. 
Kaip ir kiti studentai, kara
laitis gauna per savaitę $1 
stipendijos.

Graikijos karalius Kons
tantinas gyvena iš 500 tūks
tančių .dolerių per metus, 
nors Graikija yra neturtin
ga šalis. Tiesa, Konstanti
nas gerai gyveno ir būda
mas sosto įpėdiniu. Tuomet 
i o žinioje kasmet būdavo 
75 tūkstančiai dolerių.

Norvegijos karalius Ola- 
fas V su savo ketvirčiu mi
lijono dolerių yra vienas 
neturtingiausių Europos 
monarchų. Jo giminės val
dymas, atrodo, greitai baig
sis. Abi dukterys ištekėjo 
už nekilmingų vyrų. Sūnus 
Haroldas vjsti nesuintere
suotas. </'

Reakcinis konstitucijos 
pataisymas siūlomas
Washingtonas.—Kongres- 

manas Walter S. Baring 
pasiūlė konstitucijai patai
symą, kuris galėtų neleis
ti komunistams dirbti gy
nybos darbuose.

Pirmiau Subv e r s y v ė s 
Veiklos Kontrolės aktas 
draudė komunistams gyny
bos darbuose dirbti. Bet 
Aukščiausias Teismas pri
pažino tai hekonstituciniu.

Dabar norima konstituci
ją taip pataisyti, kad komu
nistams ir kitiems pažan
giems žmonėms, kovoto
jams už taiką, gynybos 
darbuose nebūtų vietos; -

Reikia pasakyti, kad pra
ėjusio šeštadienio popietė 
dėl New Yorko apylinkės 
lietuvių buvo tikrai maloni 
ir nepaprasta. Mat, čia 
“Laisvės” salėje įvyko jų 
susitikimas • su įžymiuoju 
Tarybų Lietuvos dramatur- 
gu-rašytoju Kaziu Saja. Ir 
jų buvo susirinkęs nemažas 
būrelis.

Rašytojas mumyse paliko 
labai gilų įspūdį. Vyras jis 
dar jaunas, tik 35 metų, la
bai energingas, tikras ora
torius. Moka jis į save pa
traukti ir sužavėti publiką.

Rašytojo pranešimas dau
giausia siejosi su Lietuvos 
teatru ir teatriniu menu. 
Pirmoje kalbos dalyje drg. 
Saja papasakojo apie save 
ir savo kūrybą. Augo jis la
bai labai sunkiose sąlygose. 
Gimė jis vargdienių šeimo
je ir augo našlaičiu, nes 
abiejų tėvų neteko dar vai
ku tebebūdamas. Matė bai
saus skurdo, pergyveno ne 
vieną tikro alkio valandą. 
Bet jo ryžtas padėjo jam 
nugalėti daug didelių sun
kumų. Dar Klaipėdos Že
mės Ūkio Technikume besi
mokydamas jis pradėjo ra
šinėti. Niekas jo taip ne
traukė ir neviliojo, kaip ra
šymas, kūrimas. Na, ir jam 
pavyko, ir jis labai džiau
giasi.

Kaip žinia, K. Saja yra 
parašęs visą eilę puikių sce
ninių veikalų, kurie yra vai
dinami - statomi įvairiuose 
teatruose Lietuvoje.

Antroje kalbos dalyje sve
čias kalbėjo apie Tarybų 
Lietuvos teatrą. Jis mus 
supažindino su teatro isto
rija ir problemomis poka
rio metais. Sunkumų buvo 
daug, bet dauguma jų jau 
pašalinti, išgy v e n d i n t i. 
Problemų dar yra, bet jos 
sėkmingai išsprendžiamos. 
Rašytojas paminėjo keletą 
labai gražiai klestinčių te
atrų. Beveik visi šiandien 
Lietuvoje teatrai jau turi 
geras, parankias patalpas ir 
talentingą vadovybę. Tai 
pasiekta dideliu ryžtu ir di
delėmis pastangomis.

Iš rašytojo kalbos mumy
se pasiliko aiški išvada, 
kad kaip visose kitose gy
venimo ir veiklos srityse, 
taip teatriniam mene Tary
bų Lietuvos pasiekimai ir 
laimėjimai yra labai dideli, 
labai įspūdingi. O jo toli
mesniam augimui ir tobu
lėjimui yra visos sąlygos.

Svečiui pabaigus prane
šimą, buvo visa eilė klausi
mų bei pastabų. * Viskas 
praėjo kuo gražiausioje, 
draugiškiausioje nuotaiko
je. Išreikštas pastabas 
svečias žadėjo sugrįžęs per
duoti Lietuvos žmonėms ir 
veikėjams.

Kadangi visiškai pripuo
lamai šioje greitomis su
ruoštoje sueigoje pasitaikė 
būti ir taip pat labai visų 
gerbiamai viešniai kalifor- 
nietei Ksaverai Karosienei, 
tai ir ji buvo iškviesta į 
mus tartį žodį. Pasirodo, 
kad mūsų įžymioji veikėja 
buvo atvykus ir dalyvavo 
sausio 15 dieną Washingto
ne moterų prieškarinėje de- 
monstrac i j o j e , tai ji čia 
mums apie tai labai trum
pai ir papasakojo. Tasai 
moterų žygis buvo didelis ir 
įspūdingas. Jis nepamirš
tamas. Svarbiausia, pasak 
viešnios, kad Amerikos mo
terys žada nebnutilti, kol 
privers vyriausybę ir prezi
dentą Johnsoną šitą barba

rišką karą nutraukti ir išsi
kraustyti iš Vietnamo. Ksa
vera kvietė ir ragino ir mū
sų lietuves moteris aktyviš- 
kai įsitraukti į šią kovą.

Tiek svečiui iš Lietuvos, 
tiek viešniai iš Kalifornijos 
karštai ir nuoširdžiai pa
plojome už jų gražias min
tis ir mums suteiktas in
formacijas.

Susitikimui pirmininkavo 
dr. Antanas Petriką. O po 
visko mus šeimininkės Mar
celė Jakštienė, Adelė Rai
nienė ir Kaziūnė Čeikaus
kienė pavaišino šilta kava 
ir skaniais pyragais. Ačiū 
joms už įdėtą darbą.

Tie, kurie dalyvavome, 
šio jaukaus pobūvio ilgai 
nepamiršime. Rep.

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo pobūvis MOTERS 
DIENOS proga Laisvės 
salėje, 2 vai. po pietųBus 
meninė programa, užkan
džių ir kitokių įvairumų.

Kovo 17
“Laisvės” B-vės dalinin

kų suvažiavimas ir banke
tas savoje salėje.

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

Visiems aidiečiams
Labai svarbu, kad į šio 

penktadienio praktikas su
sirinktume visi ir visos. P

Po gerų atostogų jau tu
rėjom dvi praktikas. Bet 
apie pusė aidiečių neatsi
lanko. Tas labai trukdo 
mokytojai pravesti pa$i- 
brėžtą programą pavasari
niam parengimui. I

Todėl šį penktadienį, ku
rie nėra ligų paguldyti, vi
si būkime praktikose.

J. Grybas

Išvyksta į Braziliją
Penktadienį į mūsų įstai

gą užėjo laisviečiai draugai 
Monkovskai, kurie gana to
li nuo New Yorko užlaiko 
užeigą: Pasikalbėjus paaiš
kėjo,, ;kad drąugė Damy 
Monkovskiene greitai išva- 
žiuoja į Braziliją, į Sao 
Paulo miestą. Ten ji, turin
ti seserį ir daugiau giminių, 
kurių, nemačiusi per visą 
desėtką metų. Jų išsiilgusi 
sumanius Juos aplankyti. 
Sugrįšianti tik už poros mė
nesių.

Palinkėjome draugei lai
mingos kelionės. • O drau
gai atsisveikindami “Lais
vės” paramai paliko $10.

Rep.

Užuojauta korespondentei 
Verutei Bunkienei

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo praėjusiame susi
rinkime, per greitą tvarkos 
vedimą, buvo pamiršta iš
reikšti mūsų brangiai ko
respondentei Verutei Bun
kienei užuojautą mirus jos 
broliui Stasiui Misiūnui. 
Tad, nors dabar noriu tar
ti giliausią užuojautą Veru
tei ir Valiui Bunkams var
du Niujorko Lietuvių Mo
terų klubo.

Ieva Mizarienė
Klubo Pirmininkė

MIRĖ
Mirė Frank Yosmantas, 

apie 72 m. amžiaus. Mirė 
sausio 20 d. West Hudson 
ligoninėje, Kearny, N. J. 
Kūnas pašarvotas Reid’s 
Funeral Home. Sausio 24 
d., kūnas bus sudegintas 
Garden State Krematorijoj, 
West New York, N. J.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Anelę, du posūnius 
Petrą ir Edwardą, anūkų, 
kitas gimines.

Šią liūdną žinią pranešė 
telefonu Felicija Šimkienė 
iš Arlington, N. J. Sakė, 
kad vėliau daugiau bus pa
rašyta apie velionio laido
tuves.

DOVANOS “LAISVEI”
Josephine J. August, Cliff- 

side Park, N. J., dovanojo 
“Laisvei” du Lietuvių Na-' 
mo Bendrovės šėrus.

Už dovaną širdingai ačiū.
J. G.

“LAISVĖS” 
DIREKTORIAMS

Prašau nepamiršti atvyk
ti į posėdį šio pirmadienio, 
sausio 29-os, vakarą.

Sekretorius (6-7)

LED 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks sausio 

29-os vakaro 7 vai., “Lais
vės” salėje. Turime Antano 
Bimbos parašytą knygą — 
“Klesti Nemuno Kraštas,” 
gausite ją. Yra reikalų 
svarstyti. Visi nariai da
lyvaukime. Valdyba (6-7) 

-- >

Who pays for the <. 
Vietnam war?

While shopping at the 
A & P last week I paid 25 
cents for a small can of 
olives which had been 19 
cents. A 6 cent jump on a 
small item like that! Milk 
went up again too and 
other foods are going up, 
up, up...

What is this? It’s war!
The American govern

ment is spending billions 
and billions of dollars for 
Vietnam war and we are 
paying for it. This longest 
and ugliest war in Amer
ican history is damaging 
the whole economic struc
ture at home. Besides tak
ing away our young men, iū 
takes away our money, our 
welfare as a nation.

It’s not enough just to 
complain that living cost is 
too high, it’s not enough to 
protest and organize boy
cotts of the stores, nothing 
is enough till we speak up 
against war and do every
thing to end it.

It almost brought tears to 
my eyes to see that cour
ageous 87 year old woman, 
Jeanette Rankin, marching 
and leading her brigade in 
Washington in cold snowy 
weather to speak up and to 
act against war. If she can 
do it, we can do it!

Join anti war organiza
tions and make your voice 
heard!

Use

PARDAVIMAI
Parduodame mažą ūki, Miami mie

ste, 1 akras žemės. Trys pastatai, 
penkios šeimos gyvena. Gerą rendą 
ineša. Parduosiu prieinamai. Prift^ 
žastis — senatvė. Kreipkitės: Paul 
Kraucs, 8050 N.W. 13 Court, Miami, 
Fla* 33147. (5-12)




