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Dar beveik nieko 
O nuostoliai auga 
Didelės krizės pradžia? 
Irgi už moteris 
Jau buvo suplanuota 
Tradicinis koncertas 
Bolivijoje

A. Bimba

Mūsų metinis vajus
dėjo su šio mėnesio pradžia. 
Jau tuoj bus dvi savaitės. 
Deja, atsiliepimų bei pasieki
mų dar nesigirdi. Gal dar per 
anksti. Vajui įsisiūbuoti ima 

•laiko.

prasi-

“Judiciary 
Refugees’’, 
senatorius

komitetas 
bai- 

Pasirodo, kad 
oficialiai

'■> Senatas turi sudaręs komi
tetą rūpintis pasaulio pabėgė
liais. Jis vadinasi 
Subcommittee on 
Jam vadovauja 
Kennedy.

šiomis dienomis
padavė labai įdomių il
sių duomenų.
nors Amerika oficialiai yra 
nutraukus iš lėktuvų bombar
davimą šiaurės Vietnamo, 
Kambodijos ir Laoso, bet neo
ficialiai bombardavimas tęsia
mas. Ir nuostoliai baisūs. 
Vien tik pereitais metais nuo 
to bombardavimo nukentėjo 
150,000 civilinių žmonių, jų 
tarpe yra 35,000 užmuštų !

O karo pabėgėlių? Vietna
me trys milijonai, Kambodi- 
joje vienas milijonas, Laose 
keturi šimtai tūkstančių.

Amerikos Komunistų Parti
jos Ekonominė Komisija pa
skelbė savo raportą apie šian- 
dieninę Amerikos ekonominę 
padėtį. Komisija sako, kad 
per visą pokarinį periodą šioje 
šalyje nebuvo tokio ekonomi
nio “atslūgimo” arba nukri
timo, koks dabar apsireiškia. 
Tai gali būti labai didelės, la
bai gilios krizės pradžia.

Na, o mūsų prezidentas 
kiekvienoje savo kalboje gie
da apie mūsų ekonomikos pa
stovumą. Tai, girdi, nieko, 
kad jau turime daugiau kaip 
penkis milijonus bedarbių. A- 
pie krizę nė kalbos negali 
ti.

bū-

ba-
So-

Pasirodo, kad katalikų 
žnyČia turi 
ciety of America’’, 
suside 
“advokatų 
yra kimi 
gija pereitą 
savo suvažiavimą. Svarbu tas, 
kad šitie susirinkę “advoka- 

^t^į” viešai pripažino, kad ka
talikų bažnyčioje viešpatauja 

didžiausia diskriminacija prieš 
moteris. Dar ir šiandien ka
talikų bažnyčia moters nelai
ko pilnateisiu žmogumi.

Canon Law
Draugija 

taip vadinamų 
kurių dauguma 

Na, ir toji drau- 
savaitę atlaikė

Paaiški, kad buvo pilnai pa
siruošta ir suplanuota bend
romis Izraelio ir Jungtinių 
Valstijų militarinėmis jėgomis 
pulti Jordaniją, jeigu būtų 
pasirodę, kad karalius Hus
sein praranda sostą. Izraelis 
būtų paleidęs darban armiją, 
o Amerika šeštąjįį laivyną. 
Tai būtų buvus nauja mūsų 

•valdžios militarinė avantiūra 
be karo paskelbimo.

Turėkime mintyje, kad jau 
nebe už marių metinis “Lais
tės” koncertas. Jis įvyks lap
kričio 8 dieną. Galvojama 
apie pakvietimą šauniosios 

jjchicagieČių talentų grupės. 
Gal ir pasiseks. Tai būtų la
bai, labai didelis dalykas.

PRICE 10c

Metai 59-ieji

Bolivijos prezidentas Ovando 
rezignavo; civilinis karas 
tarp dešiniųjų ir kairiųjų

Egiptas neištrauks savo raketų,

La Paz. — Bolivijos pre
zidentas Ovando, spiriamas 
militarinių oficierių, pasi
traukė ir užleido preziden
tinę vietą militaristams. 
Bet militaristų armijoje 
yra tvirtas kairiųjų judėji
mas. Todėl ir prasidėjo ci
vilinis karas.

Kairiesiems vadovauja 
generolas Torres, buvęs mi
litarinių jėgų komandierius, 
prieš pustrečio mėnesio at-

leistas iš tarnybos. Oro jė
gos remia gen. Torres. Ke
letas lėktuvų bombardavo 
prezidento palocių. Vyksta 
mieste apsišaudymai.

Kairieji skelbia, kad ant
rasis Bolivijos didmiestis 
Cochabamba yra kairiųjų 
kontrolėje. Gen. Torres esąs 
’’revoliucinio komiteto prezi
dentas” ir karinių jėgų ko
mandierius.

Kairas. — Jungtinės Ara
bų Respublikos užsienio rei
kalų ministras Riad paskel
bė, kad nebus ištrauktos ta
rybinės raketos nuo Suezo 
kanalo krantu. Prez. Nasse- 
ris dar prieš mirtį buvo pa
tvarkęs, kad' raketos ten 
privalo pasilikti.

Izraelio valdžia nuolat 
reikalauja, kad raketos bū
tų ištrauktos. Jeigu šis rei-

kalavimas nebus patenkin
tas, tai Izraelis nedalyvaus 
taikos derybose.

Ministro Riado pareiški
mas yra kartu ir antausis 
Jungtinėms Valstijoms, pa- 
rėmusioms Izraelio reikala
vimą. Jungtinės Valstijos 
dabar laikinai nutraukė pa
sitarimus su Anglija, Pran
cūzija ir Tarybų Sąjunga 
Vidurio Rytų krizės klausi
mu.

Rockefelleris ragina Nixoną 
pažaboti Agnew, smerkiantį 

liberalą sen. Goodellį

Kairieji jau laimėjo Bolivijoje

Maisto trūkumas nuolat didėja
Roma. — Jungtinių Tau-® 

tų Maisto ir Agrikultūros 
Organizacija rapor tuoj a, 
kad pasaulyje maisto gamy
ba stovi ant vietos, kuomet 
gyventojų skaičius kasmet 
padidėja 2.7 proc.

Nuo 1957 metų Lotynų 
Amerikoje maisto gamyba 
pakilo 1 proc., o gyventojii 
skaičius pakilo 2.9 proc. Af
rikoje maisto gamyba su
mažėjo 1 proc.

Dėl maisto trukumo treč- 
dalis pasaulio gyventojų 
pusbadžiai gyvena, šimtai 
milijonų badauja.

Washing tonas. — S p a 1 io 
14 d. Kongresas ir Senatas 
nutraukė sesijas iki lapkri
čio 16 d. Kongresmanai ir 
senatoriai įsitraukia į rin
kimų vajų. Rinkimai įvyks 
lapkričio 3 d.

La Paz. — Naujuoju Bo
livijos prezidentu paskelb
tas kairysis generolas Juan 
Jose Torres, kai kairieji mi- 
litaristai išvijo iš valdžios 
dešiniu o s i u s militaristus. 
Dešiniųjų vadas gen. Mi
randa, privertęs prezidentą 
Ovando rezignuoti, turėjo 
pasislėpti vienos užsienio

valstybės ambasadoje. Tą 
patį padarė ir kiti dešinieji 
vadai.

Gen. Torres paskelbė, kad 
revoliucija laimėta be krau
jo praliejimo. Jis pasižadė
jo sudaryti “nacionalistinę 
liaudies valdžią”, kuri rem
sis žemdirbiais, darbinin
kais, studentais ir ginkluo
tomis jėgomis.

Buffalo, N. Y. — Čia kal
bėdamas, gub. Rockefelleris 
ragino prez. Nixoną paža
boti vice prezidentą Agnew 
ir leisti patiems išrišti po
litines problemas.

Agnew visur, kur tik da
bar išstoja su savo kalba, 
visaip niekina pažangius ir 
liberalinius žmones. Pitts
burg h e kalbėdamas, jis 
smarkiai atakavo senatorių 
Goodell, kuris kandidatuoja 
tai pačiai vietai New Yorko

valstijoje. Agnew nekenčia 
Goodell, kam pastarasis 
priešingas karui Indokinijo
je, taipgi pasisako už libera- •

Rockefelleris buvo pasky
ręs Goodell užmuštojo sen. 
Roberto Kennedžio vietai. 
Goodell yra republikonas, 
kaip Rockefelleris ir Ag
new. Bet dabar Agnew reiš
kia simpatijas konservato
rių kandidatui tai pačiai 
vietai.

Mokes bedarbiams metus laiko

16 GM fabriką jau 
pasirašė sutartį

Detroitas. — Per 21 strei
ko dieną jau 16 General 
Motors fabrikų direktorių 
pasirašė sutartį su unija. 
Tų f a b r i k ų darbininkai 
streiką baigė. Jie iškovojo, 
tarp kitų reikalavimų, tei
sę pasitraukti į pensiją iš
dirbus 30. metų ir gauti $500 
į mėnesį.

Dar tebestreikuoja 146 
fabrikų darbininkai. Tų fab
rikų direktoriai dar vis ne
sutinka patenkinti unijos 
reikalavimu.

Veidmainingas Nixono 
pareiškimas

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas, grįžęs iš Europos 
kelionės, aerodrome pareiš
kė, kad “Jungtinių Valstijų 
galia, jei bus reikalo, bus 
naudojama laisvei ginti, bet 
ne ją naikinti”.

Tuo pačiu metu Jungtinių 
Valstijų militarinės jėgos 
jau sunaikino laisvę Indoki
nijoje, Nixono administra
cija ginkluoja fašistinę 
Graikiją, remia Ispanijos|pozitorius Trinh Cong Son, 
fašistinį diktatorių Franko, kurio ----- L
padeda Lotynų Amerikoje padarė jį liaudyje didvyriu, 
militaristams nuversti žmo
nių išrinktas valdžias ir įs
teigti diktatūras, kaip Ar
gentinoje, Brazilijoje ir ke
liose kitose šalyse tai pada-

Kompozitorius piktinasi 
karo siautėjimu

Saigonas, Pietų Vietna
mas. — Gitaristas ir kom-

antikarinės dainos

Maskva. — Prane ū z ij o s 
prezidentui Pompidou čia 
atvykus svarstoma sudaryti 
tarp abiejų šalių pramoninę 
kooperaciją ir taipgi sutvir
tinti bendrus ryšius tarp 
Tarybų Sąjungos ir Pran
cūzijos.

piktinasi karo siautėjimu.
Idiotiškas 

vietnamiečių 
jis pareiškė, 
sulaikytas”, 
nesunaikinta.

Kompozitorius — 31 metų 
amžiaus, silpnos sveikatos, 
parašęs daugiau kaip 150 
liaudies dainų. Liaudis jį 
myli, bet valdžia persekioja.

karas “suardė 
vieningumą”, 
“Jis turi būt 

kol visai šalis

Rekordinis studentų sąjūdis
Boulder, Colo. — Studen-®"“ 

tų sąjūdis prieš prez. Nixo
no įsikišimąį Kambodiją 
buvo daug didesnis, negu 
sąju d ž i a i Revoliuciniame 
kare, Civilinįajne kare, 1930 
metų ekonominėje krizėje, 
moterų judėjime už balsa
vimo teisę, pareiškė Carne
gie Commission on Higher 
Education pirmininkas

Washingtonas. — 25 grai
kai intelektualai pridavė 
Nixono administracijai pro
testą už rėmimą ginklais 
Graikijos fašistinės val
džios.

Kerr.
Tyrinėjimai parodo, kad 

2,551 kolegijoje buvo pra
vesti protestų sąjūdžiai, ku
riuose dalyvavo 57 procen
tai studentų, sako dr. Kerr, 
Kas atsitiko balandžio ir 
gegužės mėnesiuose, to 
Amerikos istorijoje dar ne
buvo.

Kidnapino anglą
Montreal, Kanada.— Que- 

beko provincijos prancūzai 
separatistai, kovojantieji už 
atsiskyrimą nuo Kanados, 
kidnapino Anglijos konsula
to viršininką R. Cross.

Už jo paleidimą jie reika
lauja paleisti politinius ka
linius ir išvežti juos į Kubą 
ar Alžyrą, taipgi sumokėti 
auksu $500,000.

Hartford, Conn. — Gene-® 
ralinė asamblėja nepapras
toje sesijoje nutarė mokėti 
bedarbiams apdraudą išti
sus metus. Tai didžiulis be
darbių laimėjimas, nes pap
rastai temoka tik 6 mėne
sius.

Dabar Conn, valstija turi 
tokį pat įstatymą, kokį turi 
Kalifornijos valstija, kur 
bedarbiams mokama per 52 
savaites. Conn, valstijos gu
bernatorius Dempsey pasi
rašė nutarimą ir jis liko 
valstijos įstatymu.

Tikimasi pravedant pana
šių įstatymų ir kitose val
stijose.

Sacramento, Calif.— Šios 
apylinkės gaisragesiai su
streikavo, nepaisydami teis
mo draudimo streikuoti.

Protestai privertė 3 
studentus išleisti

Gonorėjos ir sifilio 
epidemija plečiasi

Washingtonas.— 1969 me
tais Jungtinėse Valstijose 
užregistruota 1,800,000 su
sirgimų gonorėja ir 72,000 
susirgimų sifiliu, skelbia 
JAV Viešosios Sveikatos 
Tarnybos viršininkas 
Brown.

Tiktai šalčiu susirgimai 
gali viršyti gonorėją, teigia 
dr. Brown. Sifilis ir gono
rėja smarkiai plečiasi po vi
są šalį.

Kas įvyko Bolivijoje?
Dar ne viskas aišku. Tik aiš

ku, kad prezidentas Candia 
tapo nuverstas.

Jį nuvertė dešinieji milita- 
ristai su gen. Miranda prie
šakyje. Bet juos tuojau nuver
tė kita militarinė grupė, ku
riai vadovauja generolas Juan 
Jose Torres.

Amerikos spauda jį vadina 
“kairiuoju” ir jo laimėjimą 
laiko Amerikos interesams la
bai pavojingu.

Pridėjus įvykius Čilėje, A- 
merikos kapitalui ir valdžiai 
tenka rimtai susirūpinti...

Washingtonas.— Daugiau 
kaip keturi milijonai už al
gas dirbančiųjų turi įsigiję 
antrus darbus, nes su vie
nu atlyginimu negali šeimų 
išlaikyti, skelbia Cenzo 
Biuras.

Bruselis. — Belgijos val
džia ruošia rusiškai kalban
čius šnipus, kurie galėtų 
sėkmingai šnipinėti Tarybų 
Sąjungoje.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas pradėjo 
savo 1970-71 metų terminą 
su daugeliu bylų, kurios 
laukia išsprendimo.

Geležinkelių streikas atidėtas
Washingtonas. — Darbo' 

departamentas pa s k e 1 b ė 
žinią, kad geležinkelių strei
kas, abiem pusėm susitarus, 
toliau atidėtas. Jis turėjo 
būt paskelbtas spalio 8 d.

Geležinkelių kompan i j ų 
atstovai ir unijų atstovai 
nusitarė dar kartą bandyti 
tartis, bet neilgiau dviejų 
savaičių. Jeigu po dviejų sa
vaičių nebus susitarta, tai 
tuomet prasidės geležinke
lių darbininkų streikas.

Shawnee, Okla. — Čia 
siautėjęs 40 sekundų torna
das užmušė 4 žmones, sužei
dė 80, padarė nuostolių dau
giau 10 milijonų dolerių.

Saigonas, Pietų Vietna- 
nas.—Kilus studentų protes
tams, taipgi prie protestų 
prisidėjus kai kuriems pro
fesoriams, valdžia paleido 
tris studentus iš kalėjimo.

Prieš 35 dienas, kai vyko 
studentų asamblėja protes
tui prieš verstiną militarinį 
lavi n i m ą universitetuose, 
policija užpuolė asamblėją 
ir areštavo daugiau kaip 
100 studentų. Kiti buvo vė
liau paleisti iš kalėjimo, bet 
tris studentus paliko kaltin
ti už asamblėjos šaukimą.

Ammanas, Jordanas. — 
Komunistų remiamas Pale
stinos partizanų vadas Al 
Ansar dabar daugiau įta
kos gauna tarp visų parti
zanų.

Vėliausios Žinios
New Yorkas.—• Sekmadie

nį įvairiose miesto dalyse 
penkios bombos išsprog
dintos. žmonių neužmušta, 
bet pastatams nemažai ža
los padaryta. Viena bomba 
sprogo ųrie didžiojo Hilto- 
no viešbučio.

Kairas. — Anwaras Sada- 
tas, laikinai einąs Egipto 
prezidento pareigas, pareiš
kė, kad jis griežtai laikysis 
mirusiojo prezidento Nas- 
serio politikos. Parlamentas 
vienbalsiai Sadatą nomina
vo prezidento vietai,

Buffalo, N. Y. — E. M. 
Wilkins, turėdamas kelio
nės bilietą į Montrealį ir 
$450 pinigu sakė esąs pra
radęs athlSįtį it nežinąs ką 
daro. Jis palėido šūvius į 
policistus, vieną -užmušė, 
kitą sužeidė. Sužeistasis jį 
nušovė.

Miestas skęsta
Venecija. — Gražusis Ita

lijos miestas Venecija laips
niškai skęsta. Žemė nebeiš
laiko miesto svorio. Vanduo 
nuolat kyla ir kartais be
veik visas gatves apsemia.

Mokslininkai studijuoja, 
kaip miestą išgelbėti, bet 
dar nieko konkrečio nesu
randa, kaip jį sulaikyti nuo 
vandenplūdžio.

Manville, N. J. — 2,500 
Johns-Manville kompanijos 
darbininkų tebestreikuoja. 
Jie taipgi reikalauja apsau
gos nuo asbesto dulkių, nuo 
kurių daugelio darbininkų 
plaučiai jau sužaloti.

Rochester, N. Y.— Pir
madienį anksti rytą ketu
rios bombos išsprogdintos— 
dvi prie negrų bažnyčių, 
viena prie Federal Build
ing ir viena Monroe Coun
ty teismabūtyje. Vienas 
žmogus sužeistas. Medžia
giniai nuostoliai dideli.

Buvęs majoras kovoja 
prieš karą

Detroitas. — Buvęs šio 
miesto majoras Jerome Ca
vanagh aktyviai dalyvauja 
kampanijoje, kad miesto 
gyventojai lapkričio 3 d. pa
sisakytų už karo baigimą.

Lapkr. 3 d. rinkimuose 
Detroite bus proga pilie
čiams nubalsuoti, ar jie no
ri, tuoj baigti karą Indoki
nijoje.

Pittsburgh, Pa. — Trys 
daktarai patraukti atsako
mybėn už suokalbį daryti 
aborcijas, nes jie prasižen
gę aborcijų draudimo įstaty
mui.

Washingtonas. — Rumu
nijos prezidentas Ceausescu 
atvyks į Jungtines Valsti
jas ir lankysis 17 dienų. Su
sitiks su prez. Nixonu spa
lio 26 d.

Toronto, Kanada.— Dar
bo unijų komitetas ragina 
prez. Nixoną baigti karą 
Indokinijoje.

Amman.— Arabų parti
zanų vadas Arafat sako, 
kad šis karas su Izraeliu ir 
civilinis karas Jordane par
tizanų judėjimą žymiai iš
plėtė ir sustiprino.

Montreal.— Quebeco se
paratistai tebelaiko pagro
bę anglą diplomatą Cross. 
Dargi šeštadienį pagrobė 
kanadietį diplomotą Mr. 
Laporte. Grobikai reikalau
ja, kad valdžia paliuosuotų 
23 politinius kalinius. Val
džia atsisako jų reikalavi
mą patenkinti.
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Kaliniui sukilimas ir pamoka
NEW YORKO miesto kalinių masinis sukilimas tu

rėtų šiaip sau nepraeiti kaip dar vienas “nesusiprati
mas”. Laikas, kad valdžia rimtai susirūpintų, nes šis 
sukilimas nebus paskutinis.

Visi, net ir valdžios pareigūnai, sutinka, kad kalinių 
reikalavimai yra teisingi. Iš tikrųjų šio miesto kalėji
muose padėtis baisi, netoleruojama. Susikimšimas ne
svietiškas. Sargų brutalumas neribotas.

Kas blogiausia, tai kad dauguma šių kalinių dar nė
ra nuteisti už jokį prasižengimą. Jie tiktai laikomi už 
grotų iki teismo. Na, ir jie laukia teismo. Yra tokių, 
kurie laukia daugiau pusę metų, ir net ištisus metus. 
Teismai esą užversti bylomis. Nepakanka teisėjų. Tik 
įsivaizduokime: žmogus gal bus rastas nekaltu, bet jis 
bus išsėdėjęs kalėjime metus laiko! Kas jam už tai at
lygins? Kaip su jo įžeidimu ir paniekinimu? Ar gali
ma tokią padėtį toleruoti civilizuotoje visuomenėje?

Ir nieko nėra daroma tos padėties pašalinimui. Nė
ra lėšų, nėra kam rūpintis!

Gal gi šis sukilimas padės išjudinti New Yorko vi
suomenę, kad ji priverstų valdžią pradėti greitas, būti
nai reikalingas reformas šio miesto kalėjimų sistemoje.

Amerikos komunistui vadas 
pasisako
KAIP žinia, savo vėliausioje kelionėje į užsienį pre

zidentas Nixonas lankėsi ir Jugoslavijoje. Amerikos 
spaudoje buvo labai džiaugiamasi, kad mūsų prezidentas 
komunistų vadovaujamoje Jugoslavijoje buvo taip iškil
mingai priimtas ir traktuojamas. Beveik niekur kitur 
nebuvę tiek žmonių išėję į gatves svečią iš Amerikos pa
sitikti ir sveikinti, kaip tos šalies sostinėje Belgrade.

Dabar “Daily World” (spalio 3. dieną) paskelbė 
Amerikos Komunistų Partijos sekretoriaus Gus Hali tuo 
klausimu pasisakymą. Hali smarkiai kritikuoja Jugo
slavijos vyriausybę ir prezidentą Broz Titp. Kritikuo
ja, žinoma, ne už tai, kad Tito mūsų prezidentą pasikvie
tė į svečius. Niekas nieko prieš tai. Niekas jam tos tei
sės nenori užginčyti.

Visas klausimas eina apie tai, kodėl Nixonas buvo 
pakviestas ir kaip jis buvo priimtas. Valstybės galva, 
kuris veda baisų karą Indokinijoje kaip tik prieš liaudį, 
kuriai vadovauja komunistai, buvo komunisto pasikvies
tas į svečius! Čia jau kas kita.

Dar sunkiau suprasti, kaip Amerikos prezidentas 
buvo priimtas. Hali nurodo^ kad Nixonas buvo priim
tas “kaip gerbiamas svečias”. Gerbiamas už ką?

Dar daugiau: Jugoslavijos Komunistų Partija (kuri 
vadinasi Jugoslavijos darbo žmonių socialistiniu susi
vienijimu) išleido specialų atsišaukimą arba raginimą 
į Jugoslavijos liaudį po šūkiu: ‘^Rytoje visi išeikime į 
gatves sutikti ir pasveikinti gerbiamą svečią,' jo 'žmoną ir 
jo padėjėjus. Ir, žinoma, Jugoslavijos žmonės paklausė 
savo vadovybės ir Belgrado gatvėse šaukė: “Lai gyvuo
ja Nixonas!” Vadinasi, komunistas Tito padarė Nixoną 
didvyriu.

Žinoma, sako Hali, Jugoslavijos draugai komunis
tai tikisi iš šio priėmimo turėti bizniškos naudos, pra
plėtimo su Jungtinėmis Valstijomis prekybos, gal dar 
paskolos. Bet argi galima savo idėjų išsižadėti? Argi 
leistina taip elgtis?

Negalima, ir už tai Hali jugoslavus smarkiai kriti
kuoja.

NIXONO KUMŠTIS IR 
POPIEŽIAUS KRYŽIUS

Plačiai buvo spaudoje at
žymėtas mūsų prezidento 
Nixono susitikimas su po
piežium Pauliu VI. Kaip ži
nia, susitikimas buvo supla
nuotas Washingtone. Pre
zidentas nori laimėti kata
likų simpatijas, todėl pasi
siūlė užvažiuoti į Vatikaną. 
Popiežiui nebuvo paranku 
pasiūlymą atmesti, nes, 
mat, jis susitinka su viso
mis valstybių galvomis.

Spalio 6 d. “The N. Y. 
Times” atspausdino kunigo 
F. X. Murphy įdomią ko
respondenciją apie šį susi
tikimą. Straipsnis parašy
tas labai atsargiai, sten
giantis nieko neužgauti. 
Bet tarp eilučių matosi vi
su šiuo įvykiu nusivylimas. 
Popiežius buvęs pastatytas 
į nemalonią padėtį. Štai, 
jis kalba apie “meilę”, “ra
mybę”, “taiką” ir kitokius 
gražius dalykus, na, o mū
sų prezidentas užsuko pas 
popiežių kaip tik pakelėje į 
Amerikos šeštąjį laivyną 
Viduržemio jūroje, kad jis 
būtų sustiprintas, 
būtų galima panaudoti ka
riniams :
Rytuose. Čia jau brutališ- 
kos jėgos reikalas.

Tai kaip čia suderinti tą 
prez., Nixono militarinį 
kumštį su popiežiaus kry
žiumi? Jokiu būdu, girdi, 
nesiderina. Ir kaip tik tas 
pastatė popiežių į labai kei
stą padėtį.

Kunigas Murphy pastebi 
kad ir tokį menką dalykėlį, 
kaip kad Mrs. Nixonienes 
per tą vizitą išsireiškimas. 
Ji pasakius: “Tas popiežius 
tįek daug galios turi!” Po
piežius kalba ir nori, kad ir 
kiti kalbėtų apie jo “mora
linę įtaką”, o čia ponia pre
zidentienė kalba apie bru- 
tališką, fizišką galią, nes, 
mat, jis yra daugiau kaip 
400,000,0000 katalikų galva.

Vadinasi, 
prezidento 
susitikimas 
“malonus”, 
jau tokio malonaus.

mę archyve saugomos bylos 
liudija, kad “nekaltas” finan
sininkas prieš ketvirtį am
žiaus pelnėsi duoną po Temi
dės sparneliu. Lengvu plunk
snos brūkštelėjimu Kauno 
universiteto juridinio fakulte
to auklėtinis sprendė žmonių 
likimus. Už uolią tarnybą ir 
išdavystę hitlerininkai, tiesa, 
mokėjo ne judošiškomis sida
brinėmis monetomis, 
mėnesį atseikėdavo 
okupacinių markių, 
no sau be rūpesčių
apygardos teismo prokuroras. 
Jį jaudino tik viena: 
įtikti naujos tvarkos 

j jams.

o kas 
po 220 

Ir gyve- 
Vilniaus

kaip 
kūrė-

1941Galima priminti, kad 
metų pradžioje, dar prieš hit
lerininkams okupuojant Lie
tuvą, iš gestapo, saugumo po
licijos ir SS pareigūnų buvo 
sudaryta operatyvines grupes, 
karo pradžioje gavusios už
duotį tarybinėje teritorijoje 
žudyti komunistus, politinius 
vadovus, partizanus, pasiprie
šinimo okupantams dalyvius, 
žydus, čigonus. Operatyvinis 
būrys, kuriam vadovavo SS 
štandartenfiureris 
perėmė saugumo 
funkcijas Lietuvoje.
tuos budelius gynė Jonas Tą

jį Jalas!
O štai pasakojimai apie 

žygiams Vidurio'Zenoną Kolbą:

policijos
Tai ši-

Du taurūs lietuvill tautos sūnūs gebros ir geometrijos vado *

Vilnius.— Supilti du nau- lį talentą skirdamas gim- 
ji kapai, Vilniaus visuome- tojo krašto kultūrai puo- 
nė palydėjo amžinam poil- selėti. 
siui du didžiai nusipelniu-' 
sius vyrus—aktorių Napol
eoną Naką ir pedagogą, ra
šytoją Marceliną šikšnį.

nors iš viršaus 
su popiežiumi 
atrodė labai 
bet jo nebūta

Kaunas 
1970.IX.24

LIETUVIŠKOS DAINOS
Lietuva jau nuo seno garsėja 
savomis dainomis.
Iš krūtinės gelmių jos išėję 
darniomis gretomis.

Skriskit, dainos, lietuviškos dainos, 
mielomis eilėmis!
Lai melodijos mainos ir mainos 
gaidomis gaidomis.

TĖVŲ ŽEMEI
Vien tik tau dovanoju aš meilę 
Ir dainuoju dainas vien tik tau. 
Vien tik tau kuriu ateitį dailią, 
Vien tik tau, vien tik tau, vien tik tau.

Vien tik tau iš gyvenimo semia 
Mano lūpos žodžius, vien tik tau. 
Vien tik tau, mylima tėvų žeme, 
Vien tik tau, vien tik tau, vien tik tau.

Augustas Tamaliūnas

VISŲ JŲ RANKOS 
SUTEPTOS NEKALTU 
LIAUDIES KRAUJU

Kaip žinia, prieš kurį lai
ką “vaduotojai” buvo su- 
vo surengę Chicagoje paro
dą, kad dar kartą apipur
vintų Tarybų Lietuvą ir 
jos vadovybę. Kas per vie
ni buvo tos parodos diri
gentai? Buvo jų net trys: 
Leonas Prapuolenis, Alto 
finansinės komisijos pirmi
ninkas Jonas Talalas ir dai
lininkas Zenonas Kolba. 
Laikraštyje “Gimtasis kra
štas” (rugsėjo 24 d.) skai
tome Vytauto Petrausko 
dokumentuotą s t r a i p snį 
“Neretušuoti portretai” a- 
pie tuos tris sutvėrimus,, 
Pasirodo, kad visų jų ran
kos yra suteptos nekaltu 
Lietuvos liaudies krauju.

Skaitome:
Antai jau 1941 m. birželio 

23 dieną per Kauno radiją 
“aktyvistų fronto” vardu pra
bilo Leonas Prapuolenis. Bur
žuazinis karininkas, stojęs 
prieš Tarybų valdžią Žemai
tijoje, triumfavo ir dėkojo 
Hitleriui. Būdamas vienu lie
tuvių fronto vadovu, jis akty
viai skatino ginkluotus būriu? 
žudyti tarybinius žmones.

Ne mažiau susitepęs ir ki
tas antitąrybinęs, pąro.dęą or
ganizatorius — Alt-os finan
sinės komisijos pirminįhkas 
Jonas Talalas. Tarybų Lįętu- 
vos Centriniame valstybinia-

Lietuvis Boleslovas Raude- 
liūnas: “Zenonas Kolba kilęs 
iš buožių, vedęs. Širvintų mie
stelyje 1941 metais buvo bal
taraiščių būrio kūrėjas. Už
puldinėjo smulkius Tarybinės 
Armijos padalinius, šaudė žy
dus Vidiškėse ir Širvintose, 
plėšė jų tautų. Prisiplėšęs gy
veno Naujapilio viensėdyje”.

Lenkas Kazimyras Rykovs- 
kis: “Į Širvintas aš persikė
liau iš Vilniaus ir gerai žinau, 
kad Bronislava Kožuchovska 
vokiečių okupacijos metų pa
dėjo savo broliui Zenonui Kol
bai plėšti žydus. Jis pats bu
vo baltaraiščių vyresniuoju. 
Komunistų, tarybinių aktyvis
tų, žydų likimą Zenonas Kol
ba sprendė pate^^J”

Lietuvis Bronius Bytautas: 
“Pačiomis pirmosiomis 'okupa-. 
cijos dienomis Zenonas Kolba 
tapo -viršininku ir vedė žydų 
tautybės gyventojus į Ukmer
gę, kur ir pats asmeniškai 
šaudė”...

Tai liudija svetimi.. O štai 
ką apie šį budelį yra papasa
kojęs savas — Kazimyras Ko- 
žuchovskis, kuris buvo vedęs 
Zenono Kolbos seserį: “Karo 
metais dirbau automechaniku. 
Zenonas gi nuėjo tarnauti į 
vokiečių policiją, nešiojo ant 
rankos baltą raištį. Po to, kai 
vokiečiai įsakė išvežti žydus, 
Kolba juos surašinėjo ir sąra
šus perdavė į policiją. Po po
ros dienų prasidėjo areštai. 
Pats Zenonas Kolba ginkluo
tas varinėjo žydus...”

Štai ką papasakojo Antanas 
Raginskas: “Nuo pat pirmų
jų dienų Zenonas Kolba akty
viai padėjo vokiečiams kovoti 
prieš Tarybų valdžią. Kada 
fašistai įsakė išvežti žydus, 
tai ir čia jis talkininkavo. Pa
teikė sąrašus, pats areštavo ir 
šaudė. Kartą naktį įsiveržė į 
Jankelienės namą, ją pasmau
gė, o turtą išsivežė. . . 
kiantis fašistams, jis 
Aleksas Babravičiuj, 
go...”

Tą patį patvirtina ir
Zenono Kolbos bepdrininkas 
kartu tarnavo saugumo poli
cijoje, ir širvintiškis Jonas U- 
savičius. Buvęs vokiečių po
licijos sąvanorįs Stasys Pava
saris, pakliuvęs 
teisingumo ranka j, 
“Balys Kugalda,
Kolba ir Česlavas Elinskas da
lyvavo areštuojant ir varapt 
į bausmės vietą tarybipįus 
aktyvistus ir žydus. Jie vi ji 
trys, dalyvavo ir šaudant ne
toli Vaitkpškių dvaro. Ąš 
pats su jais variau areštuotu j 

‘iš Šešuolių..

Trau- 
pąbė- 
kuris

buvęs

į tarybinio
pareiškė:
Zenonas

Valstybinio akademinio 
dramos teatro aktorius, 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
artistas Napoleonas Nakas 
mirė rugpiūčio 13 d. Mirė 
staiga, eidamas šešiasde
šimt trečiuosius savo gyve
nimo metus, dar kupinas 
kūrybinio nerimo, skau
džiai sugildęs tiek savo ar
timų, draugų, tiek ir pla
čios, teatrą mėgstančios, jo 
talentą, jo darbštumą, jo 
puikų charakterį pamilu- 
sios visuomenės širdis. Ki
tas to paties teatro aktor- 
rius Valys Derkintis rašo:

“Aš dar negaliu aprėpti 
ir suvokti šio praradimo. 
Kirto kaip žaibas: mirė 
Napoleonas Nakas! Daug 
kam jis buvo puikus Aka
deminio dramos teatro ak
torius, respublikos nusipel
nęs artistas, nepamiršta
mas B. Dauguviečio “Žal
dokynės,” Jokimas Žaldo- 
kas, o man — vienas arti
miausių žmonių kūryboje ir 
gyvenime.

Širdis kažin ko pavargo 
ir sustojo, ir mes stovime 
prie Tavo karsto. Prisime
nam bendras mūsų mokslo 
dienas, keturiasdešimt pa
žinties metų. Tur būt, nie
kad Tau neišsakiau (o gal 
reikėjo?!) savo susižavėji
mo Tavo nuostabiai drau
gišku aukštaitišku charak
teriu, dainingumu ir pa
prastumu. Ir dar iaš prisi
menu, kaip Tu, paklaustas 
apie laisvalaikį, pasakei: 
“Laisvalaikis? Aš jo ne 
turiu...” Iš tikrųjų Tu jo 
niekad neturėjai. Aš jau 
kalbu apie daugybę (beveik 
pusšimtį) Tavo sukurtų 
vaidmenų...”

Pusšimtis sukurtų vaid
menų, giliai įsimenančių, 
visam laikui įėjusių į lietu
viškojo teatro istoriją... 
Ne, tai ne viskas, — sako 
jo artimas draugas. Tai 
tik ilgamečio įvairiapusiško 
triūso matomiausioji dalis, 
tarytum apvaini k a v i m a s 
kasdienių talentingo ir 
darbštaus žmogaus pastan
gų-

Sceninė N. Nako (gimė 
jis 1907 m. Petrograde, lie
tuvių darbininkų šeimoje) 
veikla prasidėjo apie 1933 
m. Kaune, “Jaunųjų teat
re”: aktorius ką tik buvo 
baigęs dramos studiją. 
Paskui—lėlių teatras. Nuo 
1936 m. — pakviečiamas į 
Kauno dramos teatrą.

1940 m. N. Nakas per
sikėlė į besikuriantį Vilniaus 
dramos teatrą, kuriame per 
tris dešimtmečius nuolatos 
vaidino nacionaliniuose ir 
klasikinės verstinės drama
turgijos veikaluose, spal
vingai, temperament! n g a i 
kurdamas įvairaus plano 
vaidmenis, ypač publikos 
pamėgtas už komedijinį ta
lentą (ne veltui klasikiniu 
teatro paveikslu laikomas 
jo sukurtasis aludario Žal- 
do.ko pęrsonąžas).

Šąli darbo teatre, N. Na
kas vaidino kipo filmuose, 
daug nusipelnė mono \Savi- 
veiklai, dirbo visuomeninį 
darbą... Netąuso d afn a s 
energį j os, neskub ėdamas 
poilsiauti, paprastai nuo
širdžiai kasdien stengda
masis atiduoti kitiems savo 
įgimtas dovanas, savo dide-

Jis buvo garsus, visų my
limas ir gerbiamas. Ir nie
kada nebus užmirštas — 
šiandien jį gyvai primena 
ir ateityj primins šviesūs 
jo nuveikti darbai.

Rugpiūčio 15 d. mirė se
niausias rašytojas ir peda
gogas, Lietuvos TSR nusi
pelnęs kultūros veikėjas 
Marcelinas Ši k š n y s (M. 
šiaulėniškis). Šio žmogaus 
biografijoje kone per šimtą 
metų (mirė, eidamas 97- 
uosius savo gyvenimo me
tus) ryškiai atsispindi il
gas m;, i krašto istori
jos tarpsnis — su visu savo 
sudėtingumu ir įvairumu. 
Jo asmenybėje buvo susi
telkę geriausi iš valstiečių 
kilusio inteligento, uolaus 
darbininko savo krašto la
bui, gabaus pedagogo, lite
rato, pagaliau kovotojo dėl 
nacionalinės kultūros bruo
žai.

M. šikšnys gimė 1874 m. 
Šiaulių apskrityje, Noti- 
niškių kaime. Mokėsi Šiau
liuose, paskui Maskvoje, 
universitete, baigė fizikos- 
matematikos fakultetą. 
Dirbo Rygoje, Voroneže ir 
kitur. Po pirmojo pasauli-

vėlius, iš kurių daugelį me
tų buvo mokoma visose Lie
tuvos mokyklose.

Dų dešimtmečiu M. Šiks<^ 
nysumvo Vytauto Didžioj d 
gimnazijos direktorium — 
vienintelės lietuviškos mo
kyklos baltalenkių okupuo
tame Vilniuje, rūpindama
sis Vilniaus krašto kultū
ros, švietimo reikalais, ugdy
damas inteligentijos kadrus.

Be viso to, M. šikšnys 
buvo plačiai žinomas, kaip 
vienas pirmųjų lietuvių 
dramaturgų. Pjesė “Meilę 
surasti — nuodėmę pagim
dyti” (1899), penkių veiks
mų istorinė tragedija “Pilė
nų kunigaikštis” (1905), 
dramos “Sparnai” (1907), 
“Likimo bausmė” (1911) 
buvo vaidinamos Vilniuje, 
Šiauliuose, Rygoje, Peter
burge, Voroneže. M. šikš
nys rašė ir eilėraščius, bu
vo pradėjęs poemą, nemaža 
vertė iš kitų kalbų> 
(1957 m. išleista jo raštų 
“Rinktinė,” kurioje telpat 
geriausi dramos veikalai ir 
poezija). *

Nuoširdumas ir pagarba 
lydėjo M. šikšnį visą ilgą 
gyvenimą, iki paskutinio 
saulėlydžio. Jo nebėra, bet 
nebus užmiršti jo nuopel
nai lietuvių kultūrai.

Vladas Vačiulis

APYBRAIŽA Br. ŠIMKUS

Žmogus ir liepos
Kas gims?
Susimąstė jauni tėvai. 

Juk tai jų pirmasis kūdi
kis... šeimos sutvirtinimo 
pagrindas, gyvenimo esmė. 
O kokiu vardu jį krikštyti?

— Norėčiau, kad būtų 
dukra, — ir žmona įsmeigė 
mįslingą žvilgsnį į vyrą.

— O aš, Veronut, norė
čiau sūnaus, kad būtų ar
tojas. ..

— Lenks kuprą sveti
miems, kaip ir tu... — prie
kaištingai ištarė žmona.

O dukra? Kaimynų 
karves melš! Ant tų aštuo- 
nių hektarėlių savos bandos 
neužauginsi...

Nors neramiai, bet gin
čai baigėsi taikiai. Juk vy
ras turi nusileisti žmonai...

— Pasodinsiu liepą, duk
rai... tavo dukrai... Gal 
būt, labai drebės, bet gyve
nimo audroms ji atsilai
kys ... moterys būna iš
tvermingesnės ...

Motina nutylėjo, pažvelgė 
pro langą, kur pavasario 
žiedais puošiasi jaunos obe-

0 gimė sūnus. Pavadino 
Kazimieru, pagal tėvą. Lie
pa jau buvo pasodinta.Gal 
būt, anksčiau, bet... pavė
luotai. Pasodino kitą liepą, 
bet vėl gimė sūnus. Pasodi
no kaštonus, gimė Antani
na. Gyvenimas mėgsta pa
radoksus !

Jau išaugo liepos, baltais 
žiedais kasmet puošiasi ka
štonai, pralenkdami viena
aukštį namelį.

Augo vaikai, seno tėvai. 
Sunku buvo tais laikais.Mo- 
kesčiai dideli, o pajamos 
tokios mažos...

— Meilė ir širdis visas 
kliūtis gyvenime nugali, — 
po sunkių vasaros darbų 
guodė Kazimierą Veroni
ka.

—Tikiu, žmonel, pasaulis 
juk ne akmenimis grįstas...

Išaugo vaikai. Sode dūz
gia aviliai. Sodas jau senas. 
Bet žmonės liko jauni. Se
nasis Kazimieras, nors jau

pensininkas, triūsia “Tie
sos” kolūkyje, prižiūri so
dą. Ir bitės jo negelia...

(O vaikai? Antrasis sūnus, 
jo polėkiai buvo dideli; bai
gęs Vilniaus universitetą, 
tapęs geologu, knaisiojo že
mę, ieškojo naudingų iška
senų. 4 r

Dukra? Baigusi PedagMU 
ginį institutą, dirba Moks
lų akademijoje, — savo pa
šaukimą gyvenime rado!

O Kazimieras? Jo ne
traukė mokslas, nors tėvai 
ir spyrė.

— Būsiu artojas, kaip ir 
tu, — atsikirsdavo tėvui.

— Žiūrėk^ sūnau, aš be 
mokslo, bet dabar juk visos 
sąlygos tam yra. Visus 
kviečia!

Baigęs penkias klases, 
Kazimieras kartą užėjo į 
Kaišiadorių mašinų — trak
torių stotį. Pamatė stakles, 
gludinančias sidabru bliz
gančias detales. Sužavėjo jį 
tikslus tekintojo darbas.

— Būsiu tekintoju,— pa
reiškė tėvui Kazimieras.

— Neapsivilk, sūnau...
Sūnus ir tėvai neapsivylė^ 

Sunku iš pradžių buvo. Žiū> 
rėk, detalė kokiu tai mik
ronu netiksli, 
naujo pradėti, 
kai bara...

Tam ir yra
kad mokytumeisi. Išmoko. 
Dabar Kazimieras Misiūnas 
turi penktą tekintojo kate
goriją. Per mėnesį viduti
niškai uždirba du šimtus 
rublių. Užtenka. O juk dar 
savos karvutės pienas, rū
kyti lašiniai, kumpiai...

— O. savo nuosąvo name
lio nesiruošiat statyti? — 
užklausiau.

— Ne, pažiūrėkite, namas 
dar puikus, o vaizdas?! Ir 
sodas, ir ežeras; nori, pa
sigauni ešerį, lydeką, už
takį. .. rečiau. O senus 
vus ar galima palikti? Lė
šų, žinoma, užtenka, galę^ 
čiau Kaišiadoryse mūriuką

(Tąsa 3-ame pusi.).

Reikia iš 
o viršinin-

gyvenimas,
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Petras Naudžius
Jš ATSIMINIMŲ IR PERGYVENIMŲ

IŠ 1905 m, revoliucijos
veiklos¥

Pralaimėtas rusų su japo
nais karas sukėlė gyvento
jų nepasitenkinimų ne tik 
Rusijoj, bet ir Lietuvoj. Vi
soje didžiojoje Rusų šalyje 
ir jos pakraščiuose prasidė
jo revoliucinis judėjimas. 
Daugiau buvo sklei
džiama ir lipinama Lietuvo
je įvairių kurstančių prieš 
caro valdžią atsišaukimų, 
platinama knygučių.

Nepasitenkinimas ir bruz
dėjimas prieš caro valdžią 
vis labiau ėmė reikštis ir 
plėstis visame Lietuvos kra
šte. Atsirado agitatorių, ku
rie drąsiai valsčių sueigose 
ir bažnytiniuose atlaiduose 
sakė kurstančias prieš val
džią kalbas. Ragino gyven
tojus neklausyti caro val
džios ir policijos įsakymų, 
•bemokėti mokesčių, vyti 
plauk rusų kalbą iš mokyk
lų ir įstaigų ir t. t. ir t. t.
* Vėl veikloje
Grįžęs iš mokyklos į tėviš

kę vėl su draugais įsitrau
kiau į revoliucinį judėjimą. 
Dažniau rinkdavomės, daž
niau tardavomės. Tačiau 
visi jautėm, kad mums labai 
trūksta daugiau prasilavi
nusių draugų, kurie mums 
vadovautų, plačiau nušvies
tų revoliucinį sąjūdį visoje 
caro imperijoje. Įvairūs 
įvykiai ne taip greit mus 
pasiekdavo: trūko spaudos, 
žinių...

Socialdemokratų partijos 
C. Komitetas pradėjo daž
niau leisti daugiau atsišau
kimų į visuomenę, o mes 
stengėmės plačiau juos pa
skleisti. Te valdžia mano 
esant slaptai veikiančią di
delę organizaciją. Centro 

komiteto patvarkymu to
kie atsišaukimai buvo plati
nami vienu kartu visuose 
rajonuose, kur tik buvo su
organizuotos kuopelės.

Svarbus įvykis
1905 m. (birželio mėn. pa

baigoj ar liepos mėn. pra
džioj) Ąžuolų Būdoj (vadi
namoje Budka) buvo vals
čiaus sueiga vaitui rinkti. Į 
sueigą atvyko ir policija: 
vyresnysis (starša) polici
ninkas Valickus ir su juo 
kitas policininkas. Atsirado 
kalbėtojas (studentas Gar
mus), kuris susirinkusiems 
valstiečiams pradėjo sakyti 
kalbą. Pasirodė policija ir 
žmonių minia artėjo prie 
kalbėtojo, kuris įspėjo: “ne- 
siartink, šausiu !” Tačiau 
starša Valickas, traukda

mas iš makšties revolverį, 
įsako: “aš taip pat moku 
šauti.” Tuo tarpu iš užpa
kalio trinktelėjo šūvis ir 
Valickas nugriuvo. Kitas 
policininkas išsigandęs pa
spruko.

Šitas įvykis, tarsi perkū
nija iš giedraus dangaus, vi
sus sukrėtė: policija gavo 
baimės, o gyventojai — drą
sos. Žinia žaibo greitumu 
pasklido tarp žmonių.

Tų pat metų liepos mėne
sį, po Ąžuolų Būdos įvykio, 
iš Griškabūdžio į Pilviškius 
atsibeldė vyresnysis polici
ninkas Dorašcenka. Buvo at
laidų diena. Ieškojo Prano 
Štrimo. Su trimis Pilviškių 
policininkais visi keturi įsi
brovė į smuklę (traktierių)

puolė pilietį Blionskį. Do 
raščenka tvirtina, kad tai 

vesąs Pranas Štrimas ir

sako, kad policija klysta: 
čia esąs Blionskis, ne Štri
mas. Dorašcenka nepalei
džia Blionskio ir stumdyda
mas jį išsigrūdžia iš smuk
lės.

Laimėjimas
Skubiai renkasi žmonės 

ir minia apsupa policinin
kus. Tarp policijos ir mi
nios prasideda karšti gin
čai. Tuo tarpu vienas mū
sų draugų Povilas Zubric- 
kas smogia kumščia polici
ninkui į galvą ir tas su
smunka. Juozas Brazaus
kas paleidžia į orą iš revol
verio pora šūvių. Žmonės 
sukelia dar didesnį triukš
mą ir pradeda ginkluotis: 
kas branktais nuo vežimų, 
kas akmenimis ir plytga
liais.

Išsigando policija, paleido 
Blionskį ir pasileido bėgti 
per miestelio aikštę į vals
čiaus raštinę, kuri buvo ki
tame miestelio pakrašty. 
Vaizdas buvo tikrai žavin
tis! Trys uniformuoti rau- 
donsiūliai (policin inkai), 
pasistvėrę į ranką kardus, 
plumpsi su savo dideliais 
batais per miestelio aikštę, 
skuta kiek įkabindami, kiek 
jėgos leidžia, o jiems pa
kilimui lekia akmenys ir 
plytgaliai... Tik ketvirtasis 
policininkas, toks žilas senis 
su barzda, pirmutinis sus
kubo pasprukti iš minios ir 
pasislėpė netoli esančioje 
žydų sinagogoje.

Pasekmė
Rugpiūčio mėn. 15d. su

manėm nuvažiuoti į Žemą
ją Panemunę. Tą dieną čia 
buvo atlaidai. Andrius Bal
trušaitis jau iš vakaro iš
vyko į ten pas savo gimines. 
Jis žadėjo ištirti padėtį. 
Mes trys: Juozas Brazaus
kas, Povilas Zubrickas ir aš 
išvažiavom anksti rytą, dar 
tamsoje. Kelionė tolima, 
apie 50 km.

Atvykę kapuose susitikom 
A. Baltrušaitį. Ten pat Ž. 
Panemunėje buvo dvarinin
kės Zanienės dvaras, o dva
re— bravoras. Tikėjomės 
su darbininkais ir kume
čiais užmegzti kontaktą. 
Baltrušaitis surado ir atsi
vedė su savim vieną darbi
ninką. Tačiau po pasikal
bėjimo su darbininku pa
starasis nedaug vilčių mums 
teikė. O čia iš Kriūkų ar 
Seredžiaus atvykę pasirodė 
trys policininkai.

Vis tik ryžomės pasiro
dyti. Aikštėje, toliau nuo 
šventoriaus, iškėlėm raudo
ną vėliavą ir kvietėm žmo
nes ateiti arčiau. Rinkosi 
nenorom ir laikėsi atokiai 
nuo mūsų. Dalinant atsi
šaukimus ir knygutes neė
mė iš mūsų rankų ir trau
kėsi atbuli.

Dėl tokios žmonių laiky
senos pasijutom, kad mūsų 
padėtis netvirta. Juk mes 
tik trys (Baltrušaitis nega
lėjo mum padėti), per ma
žos mūsų jėgos. Žmonės 
mūsų negins, neužstos. 
Ginklų tinkamų taip pat ne
turėjom. Tuo tarpu toliau 
tarp žmonių šmaižiojo rau- 
donsiūliai (polici n i n k a i). 
Todėl pabėrę atsišaukimų, 
sėdom į vežimą ir išvažia
vom.

Po tokios nesėkmės svars
tėme, kas tuos žmones taip

stveriasi areštuoti. Žmonės įbaugino, kad jie bijojo sų- 
mėgina užstoti Bilonskį ir sitikti su socialistais. Juk

patys buvom liudininkais, 
kaip Griškabūdy per Onos 
atlaidus ant vežimo pasiro
džius kalbėtojui (kalbėjo 
studentas Pijus Grigaitis) 
tuč tuojau susibūrė didžiau- 
šaukimus žmonės iš rankų 
šia minia, o dalinant atsi- 
plėšte plėšė.

čia jau kitaip
Vesti agitaciją, kurstyti 

gyventojus prieš valdžią 
mums trūko literatūros. Su
žinojom iš Juozo Rimšos, 
kad Ž. Panemunėje pas ei
gulį (pavardės nepamenu) 
yra paslėpta daug įvairiau
sių knygučių. Vykstame jų 
parsinešti. Andrius Baltru
šaitis, gimnazistas Mockai- 
tis iš Katilių km. ir aš. Bu
vo 1905 m. gruodžio mėn. 
Sustojom Lukšiuose. Buvo 
atlaidai. Po pamaldų šalia 
šventoriaus susirinko žmo
nių minia. A. Baltrušaitis 
pasakė kalbą, padalinom at
sišaukimų. Žmonės šiltai 
mus sutiko.

Susirūpinom nakvyne. 
Priėjo vienas pilietis ir pa
siūlė mums nakvynę. Par
sivedė į savo namus ir pa
guldė seklyčioj į minkštą 
lovą. Rytą pakilom dar 
prieš aušrą. Radom privir
ta ne mažai mėsos ir pa
vaišino mus stipriais pusry
čiais. Šeimininkas sakė: 
“nors šiandien adventas ir 
mes mėsos nevalgom, bet aš 
liepiau šeimininkei pagamin
ti jums valgį su mėsa. Jums 
reikią būti stipriem.”

Padėkoję vaišingam šei
mininkui už nakvynę ir vai
šes išėjom. Kelionė buvo 
gana ilga: mums reikėjo su
karti dar arti 30 km.

Pasiekę miške gyvenvie
tę, vadinamą Navinka, su
stojom pailsėti pas vienin
telį žydą. Jis čia turėjo sa
vo lūšnelę. Pakeleiviai pas 
jį sustodavo sušilti, arbatos 
pagerti. Turėjo jau paau
gusias dvi dukras, kurios 
labai gražiai mokėjo lietu
viškai skaityti. Grįždami 
atgal mes toms mergaitėms 
palikom keliolika knygučių. 
Jos žadėjo apsilankantiems 
keleiviams paskaityti.

Atvykę į Ž. Panemunę 
nakvojom pas eigulį. Ryte 
kiekvienas apsirūpinę po 
ne mažą knygučių ryšulį iš
keliavom atgal.

(Bus daugiau)

Miami, Fla. — Negrė ad
vokatė Gwen Cherry išrink
ta į Floridos legislatūrą. 
Mrs. Cherry — kovotoja už 
moterų teises, prieš rasinę 
diskriminaciją.

Washingtonas. — Maisto 
kainos rugsėjo mėnesį pa
kilo 0.4 proc. Tai buvo di
desnis pakilimas kaip rug
piūčio mėnesį

Bulgarijos sostinė Sofija. “Pliskos” viešbutis.

Žmogus ir liepos
(Tąsa, iš 2-ro psl.) 

pasistatyti. Bet kam to 
reikia?

— O meilė? Ji ateina ne
kviečiama, nešaukiama! Ji 
ateina su pirmais pavasa
rio žiedais, su pirmosiomis 
rudens šalnomis,, speigo me
tu, — juk meilei neįsaky
si!

Atėjo ji ir pas Kazimierą. 
Onutė tapo puikia, žmona. 
Gimė pirmasis sūnus—Sau
lius. Bet saulė jam buvo 
šykšti: mirė.,

Gimė Arūnas, po metų 
Darius, tais metais, kai lie
pos pasidengė naujais la
pais, kai sode moko nauji 
obuoliai, kai bitės nešė me
dų. Vienam jau šeši metai, 
kitam—penki.

— O kuo tu norėtum bū
ti? — užklausiau Darių.

— Tėvu! — Ir įsmeigė į 
mane savo juodas, vaikišku 
smalsumu blizgančias akis. 
—Noliu mašiną vailiuoti...

Sūnus'—teisus. Tėvas tu
ri nuosavą automašiną. Sū
nus mato, kai tėvo mašina 
po darbo įrieda į kiemą.

... Užeini į namus. Van- 
dentiekisį pačio rankomis 
įrengtas, kaime, trys kilo
metrai nuo miesto. Ir te
levizorius, ir skalbimo ma
šina, ir šaldytuvas, ir duį> 
kių siurblys.

— Dirbu tekintoju, bet 
kaimą kol kas nesiruošiu 
keisti į miestą, nors dirbu 
rajono organizac i j o j e, — 
tvirtai pareiškė Kazimie
ras. — Čia augau, čia tvir- 
tėjau. O ir tėvai neatleis
tų.*. Brolis mirė sesuo 
Vilniuje... Kas juos paguos 
senatvėje ?

Teisingi žodžiai.
Ateina dvi išeiginės die

nos.
— Džeki, laikas į me

džioklę, — suskamba Ka
zimiero baritonas.

Džekis suvizgina uodegą: 
žino, kad iš medžioklės lai
mikio ir jam kai kas teks.

Užeina kaimpyas Vaclo
vas Grigaliūnas, paštinin
kas, taip pat aistringas me
džiotojas. Atneša pundą 
laikraščių, žurnalų. Čia ir 
“Tiesa,” ir “Mūsų gamta,” 
“Valstiečių laikraštis” ir 
“Mūsų sodai” bei kiti leidi
niai. Kazimieras greitomis 
permeta spausdinius.

— Paskaitysi vakare, — 
nerimsta Vaclovas. — o da
bar laikas...

Aidi šūviai Rečįonių miš
ke. Krenta riestasn ūkiai 
šernai. Per daug jau jų 
priviso. Knaisioja bulves, 
nesigėdi net rodytis ir me
džiotojų daržuose. Didžiau
sias šernas svėrė net 265 
kilogramus. Kazimiero re
kordas rajone. O stirninai, 

kiškiai, vanagai... Tačiau 
ateina “baltasis badas” — 
žiema. Ir čia prabyla me
džiotojų širdis, pareiga. 
Runkeliai — šernams, šie
nas—stirnoms, briedžiams, 
kiškiams, nuobiros — ku
rapkoms, — juk Kazimie
ras yra medžiotojų ratelio 
pirmininkas. Kas per daug 
— medžioklės metu reikia 
naikinti. O žiemą? Žmo
gus turi tapti žvėrelių drau
gu, bičiuliu, tapti jų mai
tintoju. ..

Worcester, Mass.
šauniai užbaigem rudeninį 

sezoną
Eidamas pirmyn laikas 

keičia ir mūsų gyvenimo 
abelnas aplinkybes ir pik
nikų surengimas darosi 
sunkesnis. Visgi worceste- 
riečiai šiemet surengė tra
dicinį, visuomet rengiamą, 
rudeninį “Laisvės” pikniką, 
o priedui ir šaunias jo už- 
baigtuves. Abudu parengi
mai sėkmingai pravesti, su 
nepavaduojama talka 
“Laisvės” rėmėjų iš apylin
kių kolonijų. Visiems už 
dalyvavimą ir abelną talką 
rengėjai nuoširdžiai dėko
ja. Taip pat ačiū artistam 
— Aido Choro mokytojui 
Al. Daukšai, solistams J. 
'Sabaliauskui, Irenai Janu- 
lienei, aukotojams — Bos
tono Žukauskienei, Frai- 
montienei, Kazlauskienei, 
Plutienei, Worcesterio Žit
kui, S. Kunigauskienei, M. 
Yucienei, M. Šiupienei, J. 
Dęmikienei, M. Sukackie
nei, dirbusiems — VY Tra
kimam, J. D. Lukam, Ą. 
Senkui, F. Petkūnui, K. Sa
baliauskienei, A. Vasilienei. 
Ačiū už dovaną Lawrence 
Kralikauskienei ir draugei 
Gicevičienei už aukotą $5— 
savo įžangos laimėjimą.

Nuoširdi padėka visiems 
“Laisvės” ir rengėjų varde. 
Tik nuoširdi visų draugų 
talka padarė šiuos du pa
rengimus abelnai sėkmin
gus.

Reng. Komisija

Rochester, N. Y.
PRANEŠIMAS

Spalio 25 dieną Gedimino 
Draugystė rengia balių sa
vo svetainėje, 575 Joseph 
Ave. Pradžia 1 vai. dieną. 
Visi Draugystės nariai turi 
dalyvauti, nes dalyvaus, ar 
nedalyvaus, vis tiek turės 
užsimokėti įžangą. Pietūs 
bus skanūs, iš kalakutienos. 
Visi Rochesterio lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Visų 
lauksime ir visus maloniai 
priimsime.

Kviečia rengėjai
(77-78)

Stoughton, Mass.
Mūsų mieste seniai gy

vuoja Lietuvių Moterų Klu
bas. Pirmiau šis klubas bu
vo veiklus, rengdavome vi
sokius parengimus, o publi
ka lankydavosi iš visos apy
linkės. Visi mylėdavo atva
žiuoti į Stoughtoną.

Dabar jau taip nėra. Pa
čios draugės nesusirenka į 
susirinkimus. Praėjusį mė
nesį visai mažas buvo mi
tingas. Todėl prašau ir kvie
čiu visas nares atsilankyti 
į sekamą susirinkimą, ku
ris įvyks trečiadienį, spalio 
14 d. Būkime šiame mitin
ge, nes vėliau per šalčius 
bus sunkiau atvykti.

Mūsų klubo viena narė O 
Tukienė labai sunkiai sirgo, 
turėjo operaciją ant širdies. 
Tuo pat laiku jos vyras ir
gi gulėjo ligoninėje ir ten 
mirė. Onutė negalėjo daly
vauti savo mylimo vyro lai
dotuvėse. Mūsų užuojauta 
O. Tukienei. Linkime jai 
greit susveikti.

M. S.

Redakcijos atsakymas
Motnello, Mass., korespon

denciją, rašytą spalio 5 d. 
apie būsiantį pikniką spalio 
11 d. gavome pervėlai. Spa
lio 9 d. laida jau buvo 
spausdinama. Gaila.

Įvairios Žinios
Ammanas.— Jordano sos

tinės vyriausias skveras pa
vadintas Gamal Abdel Nas
ser skveru, išreiškiant pa
garbą mirusiam Egipto pre
zidentui Nasseriui.

Pontiac, Mich.— Riaušėse 
tarp baltųjų ir juodųjų stu
dentų vienas studentas per
šautas, keli kitaip sužeisti. 
Policija naudojo ašarines 
bombas jų išskirstymui.

New Orleans, La. — Ro
mos katalikų advokatų ko
mitetas paskelbė, kad jis 
gins tuos katalikus, kurie 
nesutinka su Vatikano poli
tika ir reikalauja demokra
tinių reformų.

Bonna. — Vakarų Vokie? 
tijos ir Lenkijos užsienio 
ministrai turėjo trejeto die
nų pasitarimus, bet didžių
jų problemų neišrišo. Kitus 
pasitarimus turės lapkričio 
2 dieną.

Lagos.— Nigerija paskel
bė 4 metų planą, kurio išlai
dos sieks 4 bilijonus 400 mi
lijonų dolerių. < Civilinis ka
ras Biafra provincijoje ša
liai padarė 800 milijonų do
lerių nuostolių '

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos šiuo metu su
teikė Graikijai militarinių 
lėktuvų ir kitų ginklų už 
28 milijonus dolerių, o pir
miau buvo suteikta ginklų 
už 56 milijonus dolerių. 
Graikijos militaristų val
džia džiaugiasi tokia para
ma.

Detroitas. — Daugiau 
kaip 50,000 gyvenamų namų 
pripažinta jau nebetinka
mais žmonėms gyventi, bet 
namų statyba baisiai atsili
kusi.

Chicago. — Penn - Dixie 
Cement Corporation prezi
dentas P. H. Hoy prisipaži
no teisme kaltu neteisėtu 
būdu, išgavęs iš penkių ban
kų daugiau kaip 2 milijo
nus dolerių.

HELP WANTED-MALE-FE1IALE

MECHANIC

Must be familiar with pipe fitting, 
welding and general maintenance 
work. Shift work. Good starting 
salary plus all benefits. Apply:

BIRD AND SON, INC.
Amboy Ave., Perth Amboy, N. J. 

An Equal Opportunity Employer.
(76-85)

METER READERS

Must have car with valid N. J. 
Driver’s license.

Good starting salary
Excellent Benefits

Guarenteed 40 hour week.
For information, call: Mr. Harvin, 

289-500, ext. 344.

ELIZABETHTOWN GAS CO.,

Elizabeth, N. J.
En Equal Opportunity Employer.

(76-78)

HUOSEKEEPER—Sleep in. Paid 
vacation. Other help in house. 

212-838-2192 or 838-2562.
(76-78)

COOK, housekeeper for doctor’s 
family. Must be experienced. Refer
ence, sleep in. No children, good 
salary. Call AT 9-6229.

(76-78)

INDESXER-TECHNICAL. Bi
lingual, requires knowledge of Sla
vic and English languages for scien
tific and technical literature on Ae
ronautics and Space Research. 
Strong background in sciences or 
engineering required. Miss Sarkisian, 
TN 7-8300. An Equal Opportunity 
Employer. (77-79)

WANTED AT ONCE.
SHIP FITTERS.

Marįne experience only. Apply: 
TU(j <£ BARGE DRY DOCK, INC.

Pier 19, Jersey City.
201-333-1433.

(77-83)

COOK

Live in. Ref. prof.
Own Apt.

L-15 1015 Chestnut St., Phila. Pa.
(77-79)

HOUSEKEEPER

Ref. pref. Own Apt.
L-15, 1015 Chestnut St., Phila., Pa.

(77-79)

Egg Harbor, N? J.
Padėka

Nuošidžiai noriu padėko
ti draugams P. ir F. Walan- 
tams už lankymą manes li
goninėje ir vėliau į namus 
kuomet mane ištiko nelai
mė, susižeidžiau koją. Jie 
atvyko kas antrą savaitę iš 
Philadelphijos, o tai apie 60 
mylių kelionė. Visuomet at
veždavo dovanėlių.

Taipgi noriu tarti ačiū 
švogeriuį D. Yurkliui ir jo 
dukrai Adele Zupkis už ap
lankymą. Ačiū ir V. Palie- 
pienei, kuri aplankė mane 
ir atvežė garbingą dovaną 
iš Lietuvos.

Dėkoju Lietuvių Litera
tūros Draugijos 10 kuopai 
ūž atviruką ir gražius lin
kėjimus prisiųstus per Jf. 
Kazlauską.

Visi linkėjimai, prisimini
mai, padėjo man sustiprėti.

Cassie Valentą

Saigonas. — Rugsėjo mė
nesį Indokinijoje partizanai 
numušė 59 amerikiečių lėk
tuvus.
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FILMAS APIE GYVENIMO PRASMĘ

Kaip gyventi, kad mirtis 
nebūtų tokia baisi

Vasarą paprastai Vilnių 
aplanko keletas teatrų iš ki
tų miestų. Šiemet geriau
sius savo spektaklius atvežė 
net trys dramos teatrai: iš 
Tūlos, Rygos ir Maskvos. 
Per du mėnesius trukusias 
gastroles jie parodė dešim
tis geriausių pastatymų.

Bet vasarą taip pat ne
trūksta ir geresnių filmų. 
Rugpiūtyje Vilniaus kino 
teatruose ėjo įdomus japo
nų filmas “Gyventi,” skir
tas atsakyti į klausimą: 
“Kokia žmogaus gyvenimo 
prasmė?”

Filmo herojus, pagyvenęs 
savivaldybės vald i n i n k a s 
suserga skrandžio vėžiu. 
Ramų, paprastą žmogelį 
pritrenkia šis mirties nuo
sprendis. Gyventi liko ne
be daug. Mirties akivaizdo
je iškyla gyvenimo prasmės 
klausimas. Mėginimas pa
skutinėmis dienomis dar pa
sisotinti malonumais, pasi
rodo, nieko nepadeda. Kaip 
gyventi, kad mirtis nebūtų 
tokia baisi?

Jo atsakymas
Ir filmo autorius, garsus 

japonų režisierius Akira Ku- 
rosava, duoda atsaką. Vata- 
nabė pirmą kartą gyvenime 
stoja prieš rutiną, prieš 
biurokratizmą. Jis ima įgy
vendinti projektą — žalin
gos pelkės vietoje įrengti 
vaikams žaidimų miestelį. 
Visa savo gęstančia, mirties 
artėjimo agoniją kenčiančia 
būtybe įsijungęs į kovą prieš

Moiseyevs Back in 
New York

0, how they can dance — 
those Soviet dancers! Five 
of us went to see them at 
the Madison Square Garden 
where they opened their 
two weeks stay Tuesday 
night, Oct. 6. I am still un
der the spell of their per
formance. What color, what 
effects, what skill! I have 
seen this group before but 
you could see them again 
and again. Each time it 
seems new.

The New York Times 
says:

“By now most of the 
Moiseyev dancers are al
most as familiar to the 
American dance public as 
“Swan Lake,” but they are 
still given with a kind of 
compulsive verve and flam
boyant spirit. '

Take “Partisans,” for ex
ample. This dance picture 
of wartime guerrillas has 
been part of the Moiseyev 
bundle ever since we first 
saw them, and yet custom 
has not staled it. The sheer 
energy, the bounce, the 
cheekiness, the sudden, un
expected thrust of emotion
al intensity, these mark out 
not only the Moiseyev dan
cers, who are unquestion
ably the best of their class 
in the world, but also the 
special sensibility of Moise
yev’s choreography, which 
lovingly displays them. He 
makes climax — and climax 
upon climax — into an art 
style, which is a difficult 
trick to master.”

Moiseyev will be at the 
Madison Square Garden till 
October 18th. For tickets 
call (212) 564-4400.

Use 

savanaudišką aplinką, jis 
ima gyventi kitų džiaugs
mais ir pajunta tragišką 
savo būties didybę, suvokia 
žmogaus gyvenimo prasmę.

Žiūrint tą filmą, skrie
jo mintyse įvairios aso
ciacijos. Gyvenimo prasmės 
suvokimas šiandien yra, gal 
būt, tas klausimas, kuris 
labiausiai rūpi žmonėms. 
Bet klaikioje gyvenimo at
sitiktinybių virtinėje tatai 
yra nelengvas dalykas. Juk 
visas mūsų gyvenimas at
rodo, remiasi atsitiktinybė
mis. Net ir mokslo hipote
zės skelbia, kad pati mūsų 
planeta atsirado, saulėje at
sitiktinai įvykus kažkokiam 
kataklizminiam sprogimui, 
kuris ištėškė iš jos masės 
planetas, vėliau ėmusias 
aušti.

Kai mes stebime iš žemės 
gelmių plaukiančią tąsią ug
ninę lavos masę, mums sun
ku įsivaizduoti, kad pana
šūs ataušę atomai amžių 
bėgyje galės patys savaime 
sukurti gyvybę ir dabarti
nę civilizaciją. Vadinasi, 
toji civilizacija tėra ne kas 
kitas, kaip savotiška pelėsių 
plėvelė, kuri gali sučirškti 
iš kosmoso atitiškus kokiai 
atsipalaidavusiai karštos la
vos masei.
Kaip ta ropojanti skruzde

Mažai teguodžia logiška 
mintis, kad galaktikose turi 
būti milijonai panašių kaip 
žemė planetų ir kai kuriose 
iš jų pažangos procesas, 
be abejo, nužengęs iki įma
nomo zenito. Kad ten gali 
egzistuoti būtybės, pajė
giančios iš žvaigždynų iš
skelti naujas planetas ir, 
joms ataušus, kosminiais 
spinduliais kreipti kūrybinę, 
prometėjinę jų atomų galią. 
Tai logiška, bet niekuo ne
paremta hipotezė. Kai at
sitiktinybės persekioja žmo
gų kas žingsnis, jis jaučia
si kaip ropojanti skruzdė, 
kurią užmina pro skruzdė
lyną einąs atsigerti briedis.

Bet skruzdėlynas egzis
tuoja. Juk visos atsitikti
nybės tėra tik maža išim
tis griežčiausių dėsnių jū
roje! Artojas vis vien kas 
pavasarį ramiai beria į dir
vą grūdą, nors žino, kad 
liūtys ar sausra gali sunai
kinti visą derlių. Statisti
nis atsitiktinybių dėsnis jo 
negąsdina. Priešingai, jos 
tarsi ugdo jo atkaklumą, 
suteikia jam ryžto nugalėti 
tas atsitiktinybes.

Gal panašiai ir grėsmė, 
kad mirtis žmogų gali ištik
ti bet kada visai atsitikti
nai, verčia jį prasmingai 
gyventi kiekvieną akimir
ką? Kas įvyktų žmogaus 
psichikoje, jei jam kas ma
giškai iš anksto garantuo
tų šimto metų gyvenimą? 
Ar jis netaptų akiplėšiškai 
įžūlus su kitais? Juk jei
gu ne vėžio liga, tai šio ja
poniško filmo herojus Va- 
tanabė taip ir nebūtų su
pratęs gyvenimo prasmės, 
taip ir būtų pravegetavęs 
tuščiai ligi senatvės!

Dainuoja apie gyvenimą
Įsmigo į atmintį filmo kad

ras, kuriame Vatanabė sū
pynėse, lietui lyjant, niū
niuoja su laiminga veido iš
raiška dainelę apie gyveni
mą. Jis pasijuto esąs dalis 
didingos gyvenimo pažan
gos. Gyvenimas teka nesus

todamas. šiurpios atsitik
tinybės nelemia jo eigos, ky
lant kaskart vis į aukštes
nę ir tobulesnę pakopą. 
Priešingai, kuo toliau žmo
gus žengia į priekį, tuo tos 
atsitiktinybės mažėja, jas 
apvaldo nuostabūs rpokslo 
atradimai ir technika.

Iš daugybės ligų, su ku
riomis seniau nemokėta ko
voti, šiandien beliko tik ke
letas. Ir visur vyrauja įsi
tikinimas, kad atsitiktiny
bių ratas ir toliau bus spar
čiai siaurinamas. Tereikia 
tik nugalėti klaikiausią at
sitiktinybių sferą — karą, 
kur agresyviosios plėšrio
sios pusės individai žūsta už 
vis beprasmiškiausiai. Bet 
žmogus yra pajėgus susiau
rinti ir tą -beprasmiškumą 
iki minimumo. To bepras
miškumo siaurinimas ir yra, 
gal būt, didžiausia gyveni
mo prasmė.

Žmonės iš tokio filmo iš
eina su pakilia nuotaika. 
Džiugu, kad ir kapitalisti
nėse šalyse pastatomi tokios 
gilios minties kino kūriniai. 
Jie verčia mąstyti, padeda 
kiekvienam konkrečiai at
sakyti į klausimą, kokia 
žmogaus gyvenimo prasmė.
Siekimas nugalėti mirtį...

— O kokia yra žmonijos 
pažangos viršūnė? — klau
siau save, eidamas su žmo
nių srove pro vartus. Tuš
čia klausti! Bet, spren
džiant iš žmogaus prigim
tyje slypinčių norų, kurie 
yra pagrindinė jėga, stu
mianti pažangą į priekį, 
toji viršūnė, tas progreso 
zenitas turėtų būti fantas
tiškas. Juk žmogus trokš
ta viešpatauti visatai, nu
galėti mirtį ir tapti nemir
tingas, apvaldyti laiką ir 
erdvę, tapti gamtos tvarky
toju ir kūrėju, — žodžiu, 
tapti ta antgamtiška būty
be, turėti tas antgamtiškas 
ypatybes, kurias jis civili
zacijos aušroje priskirdavo 
savo idealui — dievui.

Grįžtant po filmo namo 
į užmiestį, tamsiame dangu
je švystelėjo krintanti 
žvaigždė. Bet krintančio
mis žvaigždėmis vadinami 
tik švysčioja meteorai. Me
teorų skraidžiojimas erdvė
je — tai juk nieko nereiš
kianti mikroninės apimties 
atsitiktinybė. Mokslas ne
mano, kad kristų žvaigž
dės, kurių galaktikose juk 
turi būti milijonai ataušu
sių planetų su toli toli mus 
pralenkusiomis protingomis 
būtybėmis.

Linkėčiau, kad šis japonų 
filmas pasiektų ir JAV 
ekranus.

J. Subačius
1970.VIII.16

New Jersey ir apylinkės 
lietuviams naujiena

Lietuvių Literat. Draugi
jos antroji apskritis ir LLD 
136 kuopa rengia šaunius ir 
skanius pietus sekmadienį, 
spalio 18 d., 1 vai. po pietų, 
Lietuvių klube, 15-17 St. 
Ann Street, Harrison, N. J.

Pietus gamina LLD 136 
kuopos gaspadinės, kurios 
visuomet priruošia puikiau
sių valgių. Aišku, bus ir gė
rimų iki sočiai.

Tikslas pietų: pagerbti 
veikliuosius draugus K. Pa- 
ciūną ir P. Ramošką. Pel
nas skiriamas “Laisvei”.

Tad, kviečiame visus. 
Įžanga $4.00.

LLD 2-os apskr. Valdyba 
(77-78)

Dešimtamete Janina - jau 
Broadway žvaigžde!

Atlanto pakraštys. Vaka
ruose į dangų stiebiasi 
New York o dangoraižiai, 
leidžiasi saulė. Plačiais ke
liais į Jones Beachių juda 
nepabaigiamos eilės auto
mobilių. Žmonės važiuoja į 
teatrą, pastatytą ant van
dens, kuriame su dideliu pa
sisekimu visą vasarą eina 
spektaklis “Muzikos gar
sai.”

Teatre žiūrovus nuo sce
nos skiria ne užuolaidos, o 
vanduo. Dekoracijas papil
do tikras mėnulis ir tikros 
žvaigždės. Pusračiais ky
lančiame amfiteatre telpa 12,- 
000 žmonių. Spektaklio metu 
vandeniu tyliai priplaukia ir 
nuplaukia scenovaizdžiai, o 
kai veiksmas reikalauja — 
vanduo tampa ir veiksmo 
arena. Teatras neturi sto
go, bet užtai puikiai radio
fikuota didžiulė scena, išra
dingai apšviesta, ir todėl 
žiūrovai jame jaučiasi labai 
patogiai.

Spektaklio “Muzikos gar
sai” siužetas nesudėtingas. 
Veiksmas vyksta Austrijo
je. Buvęs kapitonas, sep
tynių vaikų tėvas, mirus 
žmonai, veda savo vaikų 
guvernantę. Fašistinio “an
šliuso” dienomis atsisako 
naciams tarnauti laivyne ir 
su visa šeima pabėga į kal
nus, į Šveicariją.

Spektaklyje vaidina Da
nieliaus Bliumo teatro pre
mijos laureatas John King, 
garsi Broadwayaus artistė 
Konstanca Tauers, Kapito
no dukters Martos vaidmenį 
su dideliu pasisekimu atlie
ka Janina Mathew. Jai tik 10 
metų, bet ji jau yra pripa
žinta Broadwayaus žvaigž
dė.

Janinos sceninis talentas 
yra visapusiškas. Ji vaidi
na, šoka ir dainuoja. Jos 
tėvai dar prieš antrąjį pa
saulinį karą iš Lietuvos nu
vyko į Kanadą, o iš ten vė
liau persikėlė į New Yorką.

Janinos mama Lionė Juo
dytė — dainininkė. Sceni
nio meno ji mokėsi pas Sta
nislavskio mokinę Bulgako
vą, o dainavimo — pas Es- 
telę Libling. Lionė Juody
tė yra išleidusi keturias 
plokšteles su savo įdainavi- 
mais. Dabar ji visas žinias 
ir patirtį perduoda savo 
dukrai.

Janina, būdama tik pen- 
kerių metų, pasirodė Rober
to Kenedžio rinkiminės 
kampanijos metu organi
zuotame koncerte. Jos jau
ną talentą šiltai įvertino 
Robertas Kenedis, tuometi
nis New Yorko meras Wag- 
neris ir gausūs svečiai. Ne
trukus ji buvo pakviesta 
dalyvauti televizijos pro
gramose, įvairiuose koncer
tuose. Praėjusiais metais ji 
vaidino Broadwayaus Bert 
Wheeler teatre. Curley Mc- 
Dimple” spektaklyje vaid
menį, kuris savo metu iš
garsino Shirley Temple. 
Apie Janinos sceninį pasise
kimą kalba recenzijos, nuo
traukos ir straipsniai žur
naluose “Life,” “Bazaar,” 
laikraščiuose “New York 
Post,” “Green Point Week
ly Star” ir kituose leidi
niuose.

Kai į New Yorką buvo at
vykęs Virgilius Noreika, po 
jo koncerto į sceną su gė
lių puokšte užlipo nedidelė 
šviesiaplaukė mergytė ir 
įteikė dainininkui .gėlių. Tai 
buvo Janina Mathew.

Raudonų rožių puokštę iš 

šios mergytės rankų gavo 
ir šį pavasarį New Yorko 
Carnegie salėje koncertavęs 
Glinkos ir Čaikovskio kon
kursų laureatas Vaclovas 
Daunoras.

Šią mielą JAV lietuvaitę 
pažįsta ir trečias mūsų ope
ros dainininkas Eduardas 
Kaniava. Jis žiūrėjo spek
taklį “Curley McDimple” ir 
nuoširdžiai pasveikino ma
žąją artistę.

— Aš tikiuosi, kad ga
lėsiu tau įteikti gėlių ir Vil
niuje, — pasakė Eduardas 
Kaniava.

Neseniai Janina buvo po
puliarioji Maiko Douglaso 
televizijos programos sve
čias.

— Kokie tavo planai, Ja
nina?—paklausė ją Maikas 
Douglasas.

— Noriu pamatyti Mask
vą ir Vilnių, — atsakė Ja
nina.

Janina gerai kalba lietu
viškai, mėgsta skaityti lie
tuviškas knygas. Ji yra pa
vyzdinga mokinė, nors su
derinti darbą scenoje su mo
kyklos lankymu nėra taip 
lengva.

New Yorke baigiasi vasa- 
sara. Netrukus užsidarys 
Jones Beachiaus jūros teat
ro durys. Tačiau Janinai 
praveria duris kiti teatrai. 
Ją jau pakvietė žiemos se
zonui New Jersey Paper
mill teatras.

Albertas Laurinčiukas
(Iš “Tiesos”)

IDS 1 kuopos naujienos
Spalio 6 d. LDS 1 kuopą 

turėjo susirinkimą nauju 
laiku. Susirinkimas šauktas 
4-tą valandą po pietų, su 
tikslu, kad duoti nariams 
progą atvykti ir parvykti 
anksti.

Tas daryta todėl, kad 
praeityje tūli senesniojo am
žiaus nariai skundėsi biją 
šiais neramiais laikais va
žiuoti vėlai vakare bile bū
du.

Vienok šis naujas susi
rinkimo laikas nepadidino 
susirinkimo. Atvyko tik tie 
kuopos veiklesnieji nariai, 
kurie visada atvyksta. Jų 
nesulaiko nuo susirinkimo 
nei šiluma, nei šaltis, nei le
dai, nei vėtros nei neramu
mas laikų...

Visi kuopos nariai šiuo 
metu gerame stovyje, tai 
neįprastų reikalų nebuvo 
atlikti—apart dviejų naujų 
dalykų. Pirmasis buvo tai 
staigmena. Išsipopuliariza- 
vę veikloje New Yorke Va
lys ir Vera Bunkai pareiškė 
šiame susirinkime, kad jie
du apleidžia New Yorką ir 
vyksta į Floridą gyventi. 
Valys Bunkus rezignavo iš 
kuopos pirmininkystės.

Antrasis dalykas, tai vėl 
buvo susirinkimo laiko klausi
mas. Gerai apdiskusavus tą 
dalyką, prieita naujo suma
nymo, kad vėl reikia keisti 
susirinkimo laiką dėl narių 
patogumo.

Nutarta, kad sekantis 
šios kuopos susirinkimas 
bus 2-rą valandą po pietų, 
lapkričio 3-čią dieną, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park.

Šio susirinkimo dalyviai 
labai pageidavo, kad visi 
LDS 1 kp. nariai įsidėmėtų 
naują mūsų kuopos su
sirinkimo laiką ir dėtų vi
sas savo gerąsias pastangas 
atvykti laiku.

A. Gilman

Mieste pasidairius
Valstijos Aukščiausi o j o 

Teismo teisė jas Chimera 
patvarkė, kad New Yorko 
miesto administracija per 
toli nuėjo, samdydama dar
bini n k u s užstreikuotuose 
Bronxo apartmentuose.

Chimera įsakė miesto ad
ministratoriams sulai k y t i 
tolesnį žygį į privačią nuo
savybę ir streiko reikalus.

• • •

Žydų Gynybos Sąjungos 
administratyvis direktorius 
Harry Pearl areštuotas ir 
kaltinamas už falšivikavimą 
pasportų dviem žydų nacio
nalistams, kurie bandė kid- 
napinti arabų lėktuvą ir pa
sukti jį į Izraelį.

Pearl buvo paleistas po 
$5,000 kaucijos. Kidnape- 
riai pirmiau buvo areštuoti.

• • •• • •

Palestin o s Išlaisvinimui 
Liaudies Fronto raštinėje 
sprogo bomba nakties me
tu. Nieko nesužeidė, bet ra
štinei nuostolių padarė.

Tarybiniai Moisejevo šokė
jai Madison Square Garde- 
ne amerikiečius žavi. Pri
pažįsta, kad jie yra gabiau
si pasaulyje šokėjai.

Kalėjimų departamentas 
paskelbė, kad Long Island 
City kalėjimas, kuriame ka
liniai buvo sukilę, panešė 
tiek žalos, kad dabar nebe
tinkamas kalinius ten laiky
ti. • • •• • •

Dienraštis “New York 
Post” tebėra užstreikuotas. 
Spaudos Gildija skelbia, 
kad 40 kontrakto klausimų 
tebėra neišspręsta.

** • *" ” • “

Tūkstančiai iš Kubos pa
bėgusių ir New Yorke apsi
gyvenusių jau pradeda su
prasti, kad jie klaidą pada
rė iš savo gimtinio krašto 
pasitraukdami.

Tie, kurie čia atvyko su 
vaikais, dabar nusiskun
džia, kad jų vaikus paėmė 
milita r i n ė n tarnybon ir 
daugelį išvežė į Pietų Viet
namą. Nemažai tokių ten 
žuvo.

Šiomis dienomis Komu
nistų Partijos generaliniam 
sekretoriui Gus Hali sukako 
60 metų. Jo artimieji drau
gai jį pasveikino su gimta
dieniu ir palinkėjo ilgiau
sių metų.

Gus Hali vadovauja Kom
partijai 11 metų.

Gražiai paminėsime R. 
Mizaros gimimo sukaktį
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 1 kuopa rengia minėji
mą Rojaus Mizaros 75-to 
gimtadienio. Tai įvyks sek
madienį, spalio 25 d., Lais
ves salėje.

Aido Choras dalyvaus 
programoje. R. Baranikas 
kalbės. Bus ir daugiau pro-

OZONE PARK, N. Y.

Liūdnas ir Skaudus Prisiminimas
Mano mylimo vyro ir gyvenimo draugo

Antano Meškio
Mirė spalio 13 d., 1969 metais

Jau praslinko vieneri metai liūdnus ir nuobo
dūs. Jis ilsisi ant gražaus kalnelio Cypress Hills 
kapinėse. Tegul būna tau lengva šios šalies žemė, 
o man nieko daugiau neliko kaip tik tęst sielvar
tingą bevertį gyvenimą.

Julia Meškienė, žmona

Parengimų Kalendorius
Spalio 18 dieną K

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 6-sios apskrities 
konferencija įvyks spalio 
18 dieną. Prasidės 11 va7-7 
ryto. Po konferencijos puY- 
kūs pietūs delegatams ir 
svečiams. Vieta: 339 East 
4th St., Chester, Pa. Konfe
renciją bus labai svarbi.

Apskrities Komitetas

Spalio 18 d.
LLD 28 kuopa rengia pik- 

niką-pietus spaudos naudai, 
K. J. Vaitonių sodyboje, 25 
Roosevelt Drive, Waterbu
ry, Conn. Pietūs — 1 vai.

Spalio 18 diena
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 2-ros apskrities pietūs 
pagerbimui K. Paciūno ir A. 
Ramoškos. Vieta 15 Ann 
St., Harrison, N. J. Pra
džia 1 vai. *

--------  t
Spalio 25 d.

*
Sekmadienį, LLD 1 kuo

pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus Mi- 
zaros, prisiminimui jo 75- 
mečio.

Lapkričio-Nov. 8 d.
Laikraščio “Laisvės” kon

certas. Lenkų salėje, 261 
Driggs Avenue, Brooklyn, 
N. Y.

Lapkričio 15
Advokatės Stefanijos Ma- 

sytės Dainų ir šokių 1965 m. 
festivalio Tarybų Lietuvo
je filmas, Aido choro ir jo 
solistų koncertas, pietūs ir 
šokiai prie rekorduotos mu
zikos L. C. C., 69-61 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. PiįuT 
džia 1 vai.

Rengėjai — LLD 2ra ap
skritis.

Pranešimas
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks spalio 12 d. 2 
vai. po pietų, “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Prašome visus ateiti į su
sirinkimą, su gerais suma
nymais, su geromis minti
mis dėl organizacijos nau
dos.

Valdyba

gramoje dalyvių. Įėjimas 
nemokamas. Pradžia 2 vai.
po pietų. !

Po programos pasivai^in 
šiem kavute, pyragu.

Valdyba

“Laisves” skiltys atdaros 
skelbimui parengimų. Jų ruo
šėjai naudokitės proga.




