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KRISLAI
Šauni ji buvo kovotoja 
Ir Johnsonas džiaugiasi 
Spauda ir rinkimai 
Ir Anglija nebeklauso 
Vadinasi, ji nebijo bolševiką! 
Tuščios Povilo VI pastangos

Rašo A. Bimba

Tiesa, ji jau buvo 74 metų 
amžiaus ir pastaraisiais lai
kau nebesididžiavo savo svei
kata, bet Elizabeth Gurley 
Flynn mirtis atrodo taip stai
gi, taip nelaukta! Tik nese
niai ji laimėjo kovą prieš Val
stybės departmentą už teisę 
komunistams gauti pasus ir 
važinėti po pasaulį lygiomis 
su visais kitais amerikiečiais, 
o štai dabar jos nebėra gyvų
jų tarpe!

Labai didelis nuostolis ne 
tik Komunistų partijos vado
vybei, kurioje ji per daugelį 
metų taip nuoširdžiai darba
vosi, bet ir visai Amerikos dar
bai liaudžiai. Ji buvo jos išti
kima dukra, visą savo su
brendusį gyvenimą atidavusi 
jos reikalų sargybai.

Vakar Benjamin Davis, šian
dien Elizabeth Gurley Flynn! 
Netekimas tokių žymių kovo
tojų beveik vienu kartu bus 
viso Amerikos darbininkų ju
dėjimo ilgai jaučiamas.

Plačiau apie šios kovotojos 
gyvenimą ir veiklą rasite 
šios dienos editoriale. Skaity
kite.

Negalima prezidentą John- 
soną barti už Detroite saky
tėj kalboj didelį džiaugimąsi 
įvykiais komunistiniame pa
saulyje. Bet jis klysta dar la
biau, negu mūsų lietuviškieji 
menševikai, pranašaudamas 
komunistiniam pasauliui sau-

j

žinoma, nesusipratimai di
deli, gilūs, komunistams labai 
skaudūs, bet kuri gi nauja 
santvarka nėra jų turėjusi ? 
Ar kapitalizmas neturėjo ir 
neturi savo bėdų ?

Vaikiška būtų tikėtis, kad 
tatį)e komunistinių kraštų, su 
tokiomis skirtingomis tradici
jomis ir sąlygomis, vien tik 
meilė ir vienybė visuomet kle
stės, nekils jokių ginčų ir ne
susipratimų. Bet jiems lem
ta pasišalinti. Pav., prieš me
tus kitus atrodė, kad tarp Ta
rybų Sąjungos ir Jugoslavijos 
jau niekados nebeatsiras ben
dros kalbos. Dabar jos jau la
bai gražiai susikalba. Pana
šiai gali baigtis susikirtimai 
ir su Kinija. Tenka manyti, 
kad su laiku ir kiniečiai pa
matys, jog baigimas tų nesu
sipratimų reikalingas ne tik 
komunistinio pasaulio vieny
bei bet ir visos žmonijos tai- 
kdr išlaikymo reikalui.

*Gal jokiais kitais preziden
tiniais rinkimais taip daug ko
mercinių laikraščių nepakeitė 
savo partinio lojalumo, kaip 
šiuose. Ypač daug laikraščių 
atsiverčia prie Johnsono ir 
Humphrey. Pas Goldvvaterį 
nueina daug mažiau.

Ar tai reiškia garantiją, 
kad Johnson-Humphrey lai
mėjimas jau užtikrintas? Nie
kados negalima pamiršti, kaip 
anais metais Dewey jau bu
vo besikraustąs į Baltojo na
mo palocius užimti preziden
to sostą, bet pabudęs ant ry
tojaus surado, jog laimėjo 
Trumanas. Panašiai prieš ket
verius metus Niksonas nė va
izdelei neabejojo, jog jis lai- 

rinkimus, bet laimėjo 
KMiedis.

■Dabar Goldwateris-Milleris 
gali panašų šposą iškirsti de
mokratų kandidatui aukšto
mis viltimis. Dar tik pradžia 
rinkiminės kampanijos. Reak
cinės jėgos, kurioms respubli- 

(Tąsa 6 pusi.)

Iš Jungtinių Valstijų 
rinkinių kampanijos

Jungtinių Valstijų politika 
ir P. Vietnamo nykštukai

Labai lėtai didina 
darinbinkų algas

Washingtonas. — Demo
kratų partijos vadai pasiti
ki, kad jų partija laimės 
prezidentiriius ri n k i m u s. 
Jie sako, kad respublikonų 
kandidatas į vicepreziden
tus Milleris iškraipo JAV ir 
TSRS susitarimą Kubos 
klausimu.

Detroitas. — Po Darbo 
dienoje sakytos Johnsono 
kalbos 
tvirtėjo demokratų pasiti
kėjimas laimėti rinkimus.

Gary, Ind. — Šiame plie
no gaminimo mieste Demo
kratų partijos kandidatai 
turi didelio pritarimo.

Buffalo, N. Y. — Rober
tas Kenedis sakė kalbą, ir

čionai žymiai su-

Mirė legendarinis 
1-jo karo karys

Nashville. —Rugsėjo 2 d. 
čia mirė seržantas Alvin C. 
York, Pirmojo pasaulinio 
karo veteranas, sulaukęs 76 
metų amžiaus, apie kurį 
net didžiausias filmas buvo 
sukurtas. Jis tapo legenda- 
riniu drąsuoliu. Sakoma, 
kad Aragono mūšyje York 
nudėjo 23 vokiečius ir 132 
paėmė nelaisvėn. Už nepa
prastą drąsą jis buvo apdo
vanotas garbės medaliu.

JOHNSONAS PRADĖJO 
RINKIMŲ KAMPANIJĄ

Detroitas. — Rugsėjo 7 
d., Darbo dienoje, 
Cadillac aikštėje, 
JAV prezidentas 
nas. Sakoma, kad 
ko apie 100,000
Johnsonas kritikavo Gold- 
waterio neatsakomingumą, 
kuris daro visokių užme
timų demokratų vyriausy
bei.

čionai, 
kalbėjo 
Johnso- 
susirin- 
žmonių.

TARYBŲ SĄJUNGOJE 
UŽDERĖJO GRYBAI
Maskva.—Tarybų Sąjun

goje labai užderėjo gry
bai. Beržynai ir pušynai 
taip turtingi grybais, kad 
nėra kur koją pastatyti. 
Senesnio amžiaus žmonės 
sako, kad per 40 mėtų nebu
vo tokio grybų derliaus. 
Žmonės maišais gabena 
grybus į namus, valgo 
žiemai konservuoja.

ir

SAUSRA SUDARO 
PAVOJŲ

NewYorkas.— NewYor- 
ko apylinkėje jau mėnesis 
laiko nėra lietaus. Rugpiū- 
čio mėnesį iškrito tiktai į 
colio vandens.

Miesto vandens rezervua
rai, kol kas, turi dar virš 63 
procentus įtalpos, nes pra
džioj metų buvo , daug lie
taus.- Bet žolė visur nugel
to, jau ir daugelis mede
lių meta pirm laiko lapus. 

Maskva. — Azerbaidža
nietis Širajus Muslimovas 
minėjo 159 metų sukaktį....... ..... ,....~~
Jis yra gimęs 1805 metais. I šimtai naujų kapų.

jis pasitiki laimėti rinki
mus į sen a t o~r i a u s vietą 
prieš respublikoną K. B. 
Keatingą.

Little Rock, Ark.— Ne
paisant baltųjų šovinistų 
pikto nusistatymo prieš De
mokratų partiją, demokra
tai mano, kad jie laimės 
rinkimus Arkanso valstijo
je.

San Diego, Calif.—Čionai 
kalbėjo Respublikonų par
tijos kandidatas į J A V-jų 
prezidentus Barry Goldwa- 
teris. CORE ir jaunuoliai 
pikietavo ir baubė prieš jį, 
nes jis Senate balsavo prieš 
Civilinių laisvių bilių.

Iškilmingos buvo E. G. 
Flynn laidotuvės

Maskva. — Rugsėjo 8 d. 
Raudonojoje aikštėje įvyko 
iškilmingos Elizabeth Gur
ley Flynn laidotuvės. De- 
sėtkai tūkstančių žmonių 
dalyvavo. Nuo Lenino mau
zoliejaus kalbęjo TSRS Ko
munistų partijos veikėjas 
Leonidas Ilčevas, Ispanijos 
komunistų vadovė Dolores 
Ibarruri, 68 metų amžiaus, 
nuo Jungtinių Valstijų Ko
munistų partijos—dr. Her
bertas Apthekeris.

Velionės Flynn urna su 
pelenais buvo pastatyta 
prie Kremliaus sienos, ties 
ta vieta, kur yra sienoje 
palaidota dalis pelenų Wil- 
liamo Hoywoodo, su kuriuo 
ji daug veikė IWW unijoje. 
Jos pelenai bus pargabenti 
į JAV ir palaidoti Waldhei- 
mo kapinėse, Chicagoje, kur 
yra palaidota kita W. Hay- 
woodo pelenų dalis.

AFGANISTANE BUS 
REFORMŲ

Kabulas..— Afganistano 
šakas (karalius) sušaukė 
Joe Jurga (tarybą) iš 450 
žmonių, kurie atstovauja 
turtingųjų sluoksnius. Jur 
ga turi tik patariamąjį bal
są. Jai bus pateikta ap
svarstyti naujos konstituci
jos projektą, kuriame, siū
lomos žemės reformos.

DU JAPONAI DAR VIS 
“KARIAUJA”

Agana, Guamo sala. — 
Kaip žinome, Japonija 1945 
metais pasidavė Jungtinių 
Tautų jėgoms.' Bet Guamo 
saloje du japonai kareiviai 
džiunglėse vis laikosi, nes 
jie netiki, kad Japonija pa
sidavę.
DARBO~DIEINOJE ŽUVO 

VIRŠ 600 ŽMONIŲ
Chicago. — Darbo dienos 

savaitgalyje automobilių ne
laimėse buvo užmušta 531 
žmogus, kitokiosė nelaimė
se žuvo 18 ir prigėrė 59, tai 
bendrai 608 žmonės žuvo. 
Po kiekivenos šventės Jung
tinėse Valstijose supilama

Saigonas. — Jungt. Vals
tijų ambasadorius genero
las Maxwell D. Taylor sa
ko, kad Pietų Vietnamo 
generolo Khano pareiški
mas, būk JAV puls Laosą, 
yra neteisingas.

Pasirodo, kad Pietų Viet
namo militaristai dažnai 
provokuoja naujus išstoji
mus prieš kaimynus. Prieš 
kiek laiko jie jreikalavo 
JAV užpuolimė ant Šiaurės 
Vietnamo. JAV karo lai
vynas ir orlaivynas įvykdė 
puolimą, bet tas nepakeitė 
padėties Pietų Vietname. 
Dabar jie reikalauja užpul- Toks nepasisekimas labai
ti Laosą ir Kambodžą.

Kitų šalių diplomatai nu
mato, kad Jungtinės Vals
tijos, eidamos militaristų 
keliu, tik daugiau puldo sa
vo vardą viso pasaulio žmo
nių akyse.

Generolas Khanhas bandė

Rugsėjo 7

SVARBŪS DARBAI PRIE 
DUNOJAUS UPĖS

Belgradas.
dieną Jugoslayijps,. prezi
dentas Tito? ir Rumunijos 
premjeras G. Gheorgiu-Dej 
dalyvavo prie pradžios dar
bų statybos elektros jėgai
nės. Ji statoma prie taip 
vadinamųjų Geležinių var
tų, kur uolos labai susiau
rina Dunojaus upę. Greta 
yra statoma ir įvairūs fab
rikai, kurie vartos elektrą.

GINČAS Už FALKLAN- 
DO SALAS

Jungtinės Tautos. — Ar-, 
gentinos respublika reika
lauja, kad Anglija atiduotų 
jai Falklando salas. Jos yra 
apie 300 mylių atstoję nuo 
Argentinos Atlanto vande
nyne. Salos užima 4,618 
kvadratinių mylių plotą. 
Anglija jas yra pasiglem- 
žus nuo 1833 metų.

Iš VISO PASAULIO
Detroitas. — 1964 metais 

Fordo, Chryslerio ir Gene
ral Motors korporacijos pa
gamino 6,909,500 automobi
lių. Dabar visos šios kom
panijos jau smarkiai gami
na 1965 metų automobi
lius.

Limburgas, Vakarų Vo
kietija. — Teismas išteisino 
nacį Hansą Hefe 1 m a n n ą, 
kuris kaltinamas, kad karo 
rkėtu jo įsakymais buvo nu
žudyta 73,000 žmonių. Tei
sėjai sako, kad jis “proti; 
niai silpnas.”

Londonas.—Farnboroughe 
Prancūzija parodavo ban
domąjį ‘Cincord” lėktuvą, 
kuris gali skristi po 1,400 
mylių per valandą ir vežti 
118 žmonių.

Karačis.—Kašmyre pasie
nio susirėmime buvo už
mušta 6 indusai.

pats vienas diktatoriškai 
valdyti Pietų iVetnamą, bet 
prieš jį išstojo kiti milita- 
ristai ir religiniai vadai, tai 
dabar jis pasiskelbė tik 
premjeru, o savo sėbrą ge
nerolą Duangą Van Minhą 
paskelbė pirmininku milita
ristų sudarytos valdžios.

Saigonas. — Per penkias 
valandas 20 Jungtinių Vals
tijų lakūnų nuo penkių ma
lūnsparnių puolė vieną par
tizanų kanuolę ir negalėjo 
jos nutildyti. Tatai įvyko 
Phouc Vinho srityje.

nupuldė JAV ir Pietų Viet
namo militaristų viltį parti
zanus įveikti. Prieš kiek 
laiko Jungtinių Valstijų mi- 
litaristai raportavo, kad 
Pietų Vietnamo partizanai 
įsigijo geresnių priešlėktu
vinių kanuolių.

BULGARŲ KRITIKA IR 
JAV AMBASADORIUS
Sofija. — Bulgarijos par

lamente premjeras Fiodo
ras ŽivkoVas, proga Bulga
rijos 20-ųjų metinių minėj i-
mo nuo išsilaisvinimo iš po j j° $ d. Floridoje ir Georgia 
hitlerininkų, kritikavo tų valstijose dūko uraganas 
laikų ir dabartinę Jungtinių “Dora.” Vėjas buvo iki 100
Valstijų užsienio politiką.

JAV ambasadorius E. An
dersonas išėjo iš parlamen
to posėdžio protestuodamas 
prieš kritiką.

JAV NEPATINKA 
ANGLŲ POLITIKA
Washingtonas. — JAV 

Valstybės departa m e n t a s 
išreiškė n e p a s i tenkinimą, 
kad Anglija sutiko duoti 
ilgam laikui kreditų socia
listinėms šalims. Ji dabar 
pardavė Tarybų Sąjungai 
fibro (presuoto popieriaus) 
fabriką už $84,000,000, su
teikdama 15 metų kredito.

Addis Ababa. — Afrikos 
valstybių sąjungą, kurią 
sudaro 34 valstybės, pasky
rė komitetą ištyrimui padė
ties Kongo respublikoje.

Konge dabar yra dvi vy
riausybės, viena Leopold- 
villėje su Tshombe prieša
kyje, kuri pataikauja Va- 
akrų imperialistams, o kita Į 
Stanley v i 11 ė j e. — Kongo 
Liaudies Respublikos val
džia.

Londonas.— Anglijos vy
riausybė paskelbė, kad ji 
laikysis 12-os mylių atstos 
nuo krantų žvejyboje. Pir
miau ji laikėsi “teisių” tik 
3-jų mylių, tai per kelerius 
metus tarp anglų žvejų ir 
Islandijos buvo daug nesu
sipratimų.

Atėnai, — Rugsėjo 18 d. 
Graikijos karalius Kons
tantinas apsives su Danijos 
kunigaikštyte Anne-Marie.

Washingonas. — Su rug
sėjo 3 diena jau įėjo į galią, 
kad Jungtinėse Valstijose 
nustatoma ne mažesnė al
ga, kaip $1.15 per valandą. 
Tas įstatymas buvo paruoš
tas 1961 metais, bet kol jis 
perėjo per visokias Kon
greso komisija, tai užsitęsė 
kelerius metus.

Bet ir dabar ne visi dar
bininkai ir darbininkės gaus 
tokias algas. Iki dabar JAV 
įstatymas nusakė, kad alga 
neturi būti mažesnė, kaip 
$1 per valandą, vienok, kaip 
AFL-CIO vadovybė sako, 
buvo dar apie 13,000,000

Ekstra
Detroitas. — United Au

tomobile Workers unija jau 
susitarė ir pasirašė trejų 
metų kontraktą su Chrysle
rio korporacija. Kompani
ja išpildė unijos reikalavi
mus. Apie darbininkų lai
mėjimus plačiau parašysi
me po to, kai bus susitarta 
su kitomis automobilių ga
minimo kompanijomis.

Jacksonville, Fla.—Rugsė-

Vėjas buvo' iki 100 
mylių per valandą. Vandens 
iškrito apie 13 colių, jūrų 
bangos buvo pakilusios apie 
10 pėdų ir ritosi į žemes
nes sausumos vietas. “Do
ra” siautė apie 400 mylių 
plotu eidama į šiaurvaka
rių pusę. Nuostoliai labai 
dideli.

T. SĄJUNGA STATO 
DAR DU LEDLAUŽIUS

Ženeva. — A. M. Petro- 
sianas, TSRS atominės 
energijos pirmininkas, pra
nešė, kad Tarybų Sąjunga 
stato du atominės jėgos 
ledlaužius. Vienas iš jų bus 
gatavas pirm 1971 metų.

Tarybų Sąjunga turi 16,- 
000 tonų atominės jėgos 
ledlaužį “Leniną”, kuris 
labai gerai veikia ledynuo
se.

T. SĄJUNGA NEMOKĖS 
NELEGALIšKŲ SKOLŲ
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Afrikos ir Azijos valstybių 
atstovų susirinkime, kuria
me dalyvavo atstovai nuo 
55 valstybių, kalbėjo TSRS 
atstovas P. Morozovas.

Jis sakė, kad Tarybų 
Sąjunga nemokės nelegališ- 
kai padarytų Jungtinių 
Tautų skolų, nors JAV gra
sina pravaryti tarimą ir at
imti TSRS balsą asamblė
jos sesijoje.

Jau pirmiau TSRS parei
gūnai pareiškė, kad prava- 
rymas tokio nutarimo su
griautų Jungtines Tautas.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai pakelėje 
suruošė pasalą ir užmušė 
40 valdžios karininkų ir 
karių.

darbininkų ir darbininkių, 
kurie negaudavo po $1 per 
vajandą. Į tą kategoriją 
įeina daugelis valgyklų, 
viešbučių, namų, gazolino 
stočių ir kitokiu darbinin
ku. c

Numatoma, kad pagal 
naują įstatymą apie keturi 
milijonai darbininkų gaus 
didesnes algas, kaip gauda
vo iki dabai*, jų tarpe du 
milijonai krautuvių darbi
ninkų ir kitų darbo šakų.

New Delhi.—Indija kurs
to Sikkimo karalystę prieš 
Kiniją.

Kongo liaudiečiai 
įsteigė valdžią

Leopoldville.. — Kongo 
liaudiečiai, priešakyje su 
komunistais, suorganizavo 
liaudies valdžią. Valdžia 
suorganizuota Stanleyville 
mieste, Rwandos provinci
joje.

Kongo Liaudies Respubli
kos laikinuoju prezidentu 
paskirtas Kristoforas Gbe- 
nija. Liaudies valdžia iš
leido manifestą, ragindama 
kongiečius susivienyti prieš 
Leopoldvillėje veikiančią 
Tshombės valdžia, kuri pa
taikauja Vakarų imperia
listams.

<--------------------

URUGVAJUS PASIDAVĖ 
JAV REIKALAVIMAMS

Montevideo. — Urugva
jaus respublika nutraukė 
diplomatinius ryšius su Ku
bos respublika. Sako, kad 
nutrauks ir prekybos ry
šius.

Kaip žinia, tai Jungtinių 
Valstijų vyriausybė daro 
viską, kad pakenkti Kubos 
respublikai. Dabar diplo
matinius ryšius su Kuba 
palaiko iš Amerikos valsty
bių tik Meksika ir Kanada.

KIEK DABAR YRA 
PASAULYJE ŽMONIŲ?

Jungtinės Tautos, N. Y. 
— Jungtinių Tautų davi
niais, dabar pasaulyje yra 
3,135,000,000 (trys bilijonai 
šimtas trisdešimts penki 
milijonai) žmonių.

Bet tai nėra pilnas skai
čius, nes daugelyje šalių 
dar nevedamas gyventojų 
surašinėjimas, jų gyventojų 
kiekio negalima tikrai nu
statyti.

ANGLIJA GABENA 
KARIUS Į RYTUS

Londonas. — Anglijos mi- 
litariniai lėktuvai išgabeno 
apie tūkstantį karininkų ir 
karių į Malaziją. Juos pa
ėmė iš Vakarų Vokietijos.

Anglai imperialistai prie 
Malajų prijungė Sarawako 
teritoriją, Bornejo saloje, o 
Sarawako gyventojai nori 
jungtis su Indonezija ir už 
tai kovoja.

A
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Elizabeth Gurley Flynn — 
nenuilstanti amerikiete kovotoja

ŠIŲ METŲ RUGSĖJO 5 d. Maskvoje mirė įžymioji 
amerikietė, darbininkų klasės kovotoja Elizabeth Gurley 
Flynn, sulauksi 74 metų amžiaus. Į Tarybų Sąjungą ji 
buvo nuvykusi poilsiui.

Elizabeth Gurley Flynn buvo JAV Komunistų par
tijos vadovė, jos pirmininkė. Tarybų Sąjungos vyriausy
bės organas “Izvestijos,” paskelbtame mirusios nekrolo
ge, teisingai Elizabeth-Gurley Flynn apibūdina: Tai 
buvo, rašo “Izzvestijos”: “kovinga masių organizatorė, 
nenuilstanti kovotoja, ugninga oratorė ir žymi publi
cistė.”

Mes dar galime pridėti: Tai buvo kovotoja, visą 
savo subrendusį gyvenimą atidavusi kovai prieš išnau
dotojų klasę, kovai už darbo žmonių reikalus—už taikos 
pasauly išlaikymą, už šviesesnį liaudžiai rytojų! Tai 
buvo moteriškė-kovotoja, kuria teisėtai galėjo didžiuotis 
kiekvienas doras amerikietis, kiekvienas darbo žmogus, 
nežiūrint, kokios jis bebūtų pasaulėžiūros, kur jis begy
ventų !

Kas ką rašo ir sako
SMETONININKAI 
Už GOLDWATERI

Cleveląndo smetonminkų I 
laikrašty telpa atsišauki
mas, po kuriuo pasirašo 
kažkoks ;V. Rąmapauskąs, 
J. Smetona ir< keletas kitų 
erštų. VisinjųnįepųU ' rėkia 
už Goldwaterio kandidatū
rą į prezidentus.

Girdi, Goldwateris “Žmo
gus su charakteriu... ku
ris nebijotų išvalyti valsty
bės aparato nuo bolševikų 
agentų ir jų naivių sėbrų...”

Atrodytų, kad šiandien 
JAV valstybės aparate vei
kia kažkokie “bolševikų 
agentai.” Tai birčistų pa
saka. Tai fašistų giesmelė!

ELIZABETH GURLEY FLYNN gimė 1890 metų 
rugpiūčio 7 d. Concord mieste, New Hampshire valsti
joje. Jos tėvas Thomas Flynn buvo darbininkas — imi
grantas iš Airijos. Ir Elizabetha visų gyvenimą didžia
vosi tuo, kad ji yra imigranto dukra, kad ji yra airių 
tautos dukra.

1906 metais Flynnų šeima—Elizabetha turėjo dvi se-. 
seris ir vieną brolį — atsikėlė į Niujorką. Vos baigusi 
vidurinę mokyklą, ji įstojo į socialistinį judėjimą, jaunu
tė pradėjo sakyti darbininkų mitinguose prakalbas. Ir 
nuo tada prasidėjo Elizabethos tikras mokslas, susijęs, 
su kova: ji tapo darbininkų organizatorė, energinga ko
votoja, persekiojamųjų gynėja, ir jos vardas jau buvo 
plačiai žinomas visoje šalyje kaip ugningos oratorės ir 
sumanios organizatorės.

• Per ilgoką laiką Elizabetha veikė Industrial Work
ers of the World unijoje, kurią tuomet žiauriausiai puolė 
valdančioji klasė. Ji plačiai keliavo, ir kur tik įvykdavo 
didesnis darbininkų streikas, ten buvo Elizabetha Gurley 
Flynn! '

1909 metais Niujorke ji ištekėjo už įžymaus IWW 
veikėjo John Archibald Jones, susilaukė su juo sūnaus. 
Fredo (mirė 1940 metais), bet šeimyninis gyvenimas 
nevyko, ir jis baigėsi divorsu. Visuomeninėje veikloje 
Elizabetha niekad, tačiau, vyro pavardės nenaudojo— 
kaip buvo, taip ir visam gyvenimui pasiliko Miss Eliza
beth Gurley Flynn. “Gurley” — josios motinos mergau
tinė pavardė.

IŠLAISVINO
Eltos pranešime skaito

me:
Kubos dienraštis “Oi” pra

neša, kad grupė ginkluotų 
Venesuelos Išsivadavimo ju
dėjimo dalyvių tiesiog teatra
liškai įsiveržė į Tekes miesto 
(apie 32 km nuo Karakaso) 
ligoninę ir išlaisvino patriotę 
Oliviją Olivo, kuri neseniai 
buvo atkelta iš moterų ka
lėjimo.

O. Olivo dar žinoma “Ma
joro Olgos” vardu. Ilga jos 
revoliucinės kovos už savo tė
vynės laisvę didvyriškumo is
torija. Paskutinis merginos 
žygdarbis buvo praeitų metų 
lapkričio mėnesį, kai ji su 
kovos draugų grupe užgrobė; 
skrendantį lėktuvų ir iš jo vir
šum Karakaso paskleidė atsi
šaukimų, raginančių liaudį su- 
kilti. Lęktuvą revoliucionie
riai nutupdė Kolumbijoje. Bet 
juos čia suėmė ir perdavė Ve
nesuelos valdžiai. Nuo tada 
Olivija kalėjimuose laukė teis
mo. Tačiau, sunkiai susirgu
si, susilaukė laisvės!

BULGARŲ RAŠYTOJAI
Savaitrašty “Literatūra 

ir menas” skaitome; t
Ryšium su šių metų rugsėjo! 

mėnesį minimomis -dvidešimto-• 
siomis metinėmis nuo Bulga
rijos išvadavimo iš fašizmo 
užrnalas “Septemvri” kreipė
si į žymiuosius bulgarų rašy
tojus, prašydamas pasidalinti 
mintimis -apie bulgarų litera
tūrą.

“Su džiaugsmu galima pa
žymėti, — parašė Georgijus 
Karaslavovas, — kad per pa
staruosius septynerius - aštuo
nerius metus mūsų literatūrą 
tikra to žodžio prasme už-, 
tvindė naujų kūrybinių jėgų; 
srautas. Jos praturtino ir tur-i 
tina mūsų literatūrą nauja te-( 
matika, naujais herojais, idė-. 
jomis, būdingomis socialistinės; 
statybos audrų pagimdytai,Į 
išaugintai ir užgrūdintai kai- ' 
tai.” G. Karaslavovas pažy-' 
imejo, jog dabar skaitytoai ne-' 
parastai domisi šiuolai kine 
grožin-e literatūra, kas, jo 
nuomone, irgi byloja apie iš-'

KIEKVIENOJE DIDESNĖJE darbininkų kovoje 
prieš išnaudotojus,, vykusioje šiame amžiuje, drąsiai 
Elizabetha buvo viena jo vadovių.

Daugelis mūsų žmonių gerai atsimena didyjį teksti
lės darbininkų streiką 1912 metais Lawrence, Mass. — 
Elizabetha buvo viena jo vadovų.

1913 metais ji buvvo tekstiliečių' (šilkinių audeklų ’ 
audėjų) streiko vadovė Paterson, N. J. Čia buvo poli
cijos pulta, areštuota, teista, visaip persekiota.

1916 metais ji vadovavo geležies rūdos kasėjų strei
kui Minnesota valstijoje.

Ji visomis jėgomis gynė Joseph Hillstromą (Joe, 
Hill), darbininkų poetą ir veikėją Utah valstijoje, nu-, 
teistą mirti pasiremiant provokaciniais melagingais ka- 
pitalistų agentų “parodymais.”

Ji gynė Tomą Mooney ir Warren Billingsą, teisia
mus San Franciske, Kalifornijoje, neva už bombos me
timą į užkarinį paradą, bet, iš tikrųjų, už tai, kad jis 
organizavo į darbo unijas darbininkus.

Vėliau dar energingiau Elizabetha gynė Sacco ir 
Vanzetti.

Ji kovojo ir mokėsi; siekėsi įsisavinti Markso, o vė
liau ir Lenino mokslą, nes tik tai gerai pažindamas, ; 
žmogus gali sėkmingai vadovauti darbininkų klasei.

Per ilgą laiką Elizabeth Gurley Flynn veikė kartu 
su JAV komunistais, tačiau į JAV Komunistų partiją 
ji įstojo tik 1937 metais. Tai buvo vienintelis jai logiškas ; 
kelias, logiška vieta. į

BŪDAMA JAV KOMUNISTŲ partijoje, Elizabeth. 
Gurley Flynn visas jėgas dėjo jai stiprinti, auklėti. Ji j 
sakė kalbas, ji rašė spaudai straipsnius. Per pasta-< 
rųjų metų eilę ji rašė specialią kolumną laikrašty “W.or- 
kery.” Tenka pabrėžti, kad Elizabetha buvo .talentinga. 
ir žurnalistė. Jos straipsniai visuomet buvo rūpestingai, 
paruošti. Net ir painiausias visuomenines problemas, 
spręsdama, ji mokėjo jas pasakyti populiariai, kiekvie-' 
nam skaitytojui .suprantamai.

Ji parašė apie trejetą knygų—dvi iš savo gyvenimo 
laisvėje, vieną—įspūdžius iš kalėjimo. Amerikoje jos; 
knygos, aišku, buržuazinės spaudos buvp boikotuoja-; 
mos ir dėl to neturėjo tokio pasisekimo Amerikoje, ko-' 
iį turi kitose šalyse, išverstos į daugelį kalbų.

sako,

Užgulė mūsų šalį juodas ir baisus makartizmo de
besis-—amerikinis fašizmas. Elizabeth Gurley Flynn 
visomis jėgomis stojo ginti tuos, kuriuos reakcija pir
miausia puolė — komunistų vadovus. Pagaliau atėjo ir1 
jos eilė, ir Elizabetha, kartu su eilė ’kitų savo bendra
žygių, buvo nuteista trejiems metams kalėti. Išbuvo 
federa’liniame kalėjime, Aldersone, dvejus metus ir ketu-' 
ris mėnesius (1955-1957 metais).

Išėjus iš kalėjimo, po kurio laiko išvyko į Tarybų 
Sąjungą ir į kai kurias kitas socialistines šalis. Kai! 
grįžo, valdžia atėmė iš jos pasą, pasakydama, kad, ei
nant McCarrano įstatymu, komunistams uždrausta iš
vykti į užsienį. i

Ir vėl tenka kovoti. Ir Elizabetha Gurley Flynn,! 
kartu su istoriku d-ru Herbertu Apthekeriu (iš kurio1 
taip pat buvo atimtas pasas) užvedė bylą teismuose, rei
kalaujant teisės išvykti į užsienį lygiai su kitais ameri
kiečiais. Na, ir po poros metų byla buvo laimėta šalies 
Aukščiausiame teisme. ,i

Gavusi pasą, Elizabetha išvyko į -Tarybų Sąjungą 
poilsiui. Maskvoje buvo suruoštas jai pagerbti didžiulis; 
vakaras, minint Elizabethos 74 metų -amžiaus, sukaktį/ 
Ten pat, Maskvoje, buvo suruoštas mitingas JAV Ko- 
munistų partijos keturiasdešimtpenktosioms metinėms 
atžymėti. Deja, tame mitinge Elizabetha dalyvauti jau 
nebegalėj o—susirgusi, gulėjo ligoninėje, kur ir mirė.

’Tokie yra svarbesnieji bruožai iš ^ioš. didžiosios 
kovotojos gyvenimo.

augusį bulgarų autorių meist
riškumą.

Rašytojas Kamenenas Kal- 
čevas pareiškė savo nuomonę i 
apie tai, koks turi būti nauja1- i 
sis herojus, socialistinės visuo
menės! žmogus i ‘Mūsų amžir 
ninką ęh^rakterizuoja s.įekį-i 
mas visų žmonių gyvenimą 
padaryti teisingesniu, gražes
niu, laimingesnių, kupinu kū
rybinių polėkių. Tokie hero
jai — svarbiausia mūsų kūry
bos tema, kadangi jie yra že
mės druska, mūsų epochos 
charakteris.

Margas skaitymas
Nepaprasti įvykiai

Stockholme, Švedi joje, 
Inga Bjoerlen, pagimdžiusi 
dvynukus - berniukus, atsi
dūrė teisme, reikalaudama 
iš savo balto vyro, kad jis 
užlaikytų vaikus ir ją. Vy
ras pareiškė: “Kodėl aš tu
riu užlaikyti kito vaiką tik 
todėl, kad jis gimė kartu su 
mano sūnum?”

Švedijos teismas nustebo, 
kad dvyniai yra baltas ir 
negras. Pašaukti specialis
tai išaiškinti nepaprastam 
dalykui. Dr. V. K. Fronj 
pareiškė: moteris gali turė
ti dvynukus juodą ir baltą, 
jei ji turėjo reikalą su 
juodveidžiu ir, už trumpo 
laiko, su savo vyru.

Dvynukų gimdytoja neiš
davė juodojo meilužio, pa
sakydama, kad jo nėra 
Stockholme ir kad jis nega
li jai pagelbėti. Ji pareiškė 
teismui: mano vyras turėjo 
teisę būti su manim, 
kitą vyrą aš mylėjau ir 
galėjau būti be jo.

ne-

pa-

didelės 
užvar-

filoso-

Meksikoje moteris 
gimdė vaiką, kurio galva ir 
veidas atrodo kaip 
varlės. Angliškai jį, 
dino “Frog face”. ! 

) »■-

Sokrates, graikų 
f as, kalbėjo už visų žmonių 
reikalus, už tai buvo nuteis
tas mirti nusinuodinant.

Dabar “civilizuota” ka
pitalistinė sistema kovo
jančius už pavergtųjų gero
vę nebegirdo nuodais, nebe- 
kala prie kryžių, bet 
derniškai” sušaudo 
įkiša į kalėjimus.

“mo- 
arba

Tūli demokratai 
jog gėda respublikoniškam 
kandidatui į vice-preziden- 
tus Miller susidėti su reak
cionierių Goldwateriu.

“Chicago Daily News” 
įsidėjo karikatūrą: Gold- 
wateris sėdi ant dramblio; 
sprando, o jo pagalbininkas 
Miller ant užpakalio. L. 
B. J. raitas vejasi dramblį 
ir turi virvės lanką ant 
Millerio pečių.

Spartakas

Žydai Tarybų Lietuvoje
Buržuazinėje Lietuvoje 

gyventojai žydai nebuvo ly
giateisiai piliečiai. Jie ne
turėjo teisės tarnauti vals
tybiniame aparate, turėti 
valstybinę tarnybą, negalė
jo pirkti ir įsigyti žemės. 
Jie galėjo tik išnuomoti že
mę. Buržuazinė valdžia 
kiršindavo lietuvius prieš 
žydus, žydus'prieš lietuvius, 
sėjo neapykantą vienos tau
tybės prieš kitą. Buvo ne
maža atsitikimų, kada bur
žuazinė valdžia organizuo
davo žydų pogromus. /

Visiškai pasikeitė žydų 
dirbančiųjų padėtis įsikū
rus Tarybų valdžiai Lietu
voje. Žydų tautybės pilie
čiai gavo visas teises ly
giai su kitais piliečiais. 
Jiems tapo prieinamas ūki
nis, politinis, kultūrinis gy
venimas. Daugelis žydų ta
po valstybinių fabrikų, ga
myklų vadovais — direkto
riais ir inžinieriais, trestų 1 
valdytojais, Aukščiausiosios 
Tarybos deputatais, net mi
nistrais bei jų pavaduoto
jais. Kilus karui, žydų tau
tybės piliečiai greta su lie
tuviais, rusais ir kitais ko
vojo lietuviškoje divizijoje 
su ginklu rankose prieš hit
lerinę agresiją. Kai kurie 
iš jų gavo Tarybų Sąjun- 
goss Didvyrio vardus. Pav.: 
Vilenskis, Šuras, Užpalis ir 
kt. Vilenskis tapo pulki
ninku. Dabar jis dėstytojas 
Politechnikos institute. Ne
maža žydų tautybės dalyva
vo partizaniniame judėji
me. Tarp jų buvo ir mote
rų: Madeiskerytė, Glezery- 
tė, ir kt. Dabartinis laik
raščio “Tiesos” redaktorius 
H. Zimanas buvo vienas iš 
partizaninio judėjimo vado
vų.

Po karo Lietuvoje žydai 
kartu su lietuviais, lenkais, 
rusais ir kitais aktyviai da
lyvavo karo sugriauto ūkio 
atstatyme. Ir dabar žydai 
dirba visose ūkio, kultūros 
srityse. Pasikeitė klasinė 
struktūra žydų tarpe. Taip, 
kaip ir tarp kitų gyventojų.

Daug žydų tautybės gy
ventojų dirba fabrikuose, 
įmonėse, kultūros ir valsty
binėse įstaigose bei mokslo 
•srityje. Yra nemaža įmo
nių, fabrikų direktorių žy
dų tautybės.

Vilniuje gelžbetonių ga
myklos Nr. 1 direktorium 
yra Liubeckis. Staklių ga
myklos “Žalgiris” direkto
rium Bichauskas. Santech
nikos darbų tresto santech
nikos montavimo gamyklos 
direktoriumi yra Višnevs- 
ikis ir visa eilė kitų. Gazi- 
fikacijos Vilniaus miesto 
(tresto valdytoju yra Šinde- 
deris, o Vilniaus statybos 
tresto vyr. inžinierius Ti- 
navskis. Respublikinio su
sivienijimo “Lietuvos žemės 
ūkio technika” pirmininko 
pavaduotoju dirba Masko- 
vičius. Statybos ministro 
pavaduotoju yra Dulmanas. 
Visų neišvardinsi, jų yra 
nemaža.

Žemės ūkio srityje taipgi 
dalyvauja žydų tautybės 
žmonių. Šakių rajono Le
nino vardo kolūkio pirmi- 
ninku yra Kostas Glikas. 
Kolūkio pirmininkas Vil
niaus rajone yra Dovydas 
Koriskis ir visa eilė kitų.

Valstybiniame aparate ir
gi dirba atsakingose parei
gose žydų tautybės žmonės. 
Žemės ūkio ministerijoje 
Žemės ūkio gamybos val
dybos planavimo viršininku 
yra Melamedas, finansų 
valdybos viršininku Leibzo- 
nas, Valstybinėje plano ko
misijoje kultūros ir sveika
tos apsaugos skyriaus vir
šininko pavaduotoju yra ži-

nomas daktaras Levinas.
Kultūros srityje žydai 

taip pat plačiai dalyvauja. 
Kai kurie jų užima vado
vaujančias vietas. Pvz.: Ch. 
Patašinskis yra Valstybinio 
operos ir baleto teatro diri
gentas. Klenickis žymus 
kompozitorius, ir t. t.
x Vilniuje ir Kaune prie 
profesinių sąjungų kultūros 
klubų veikia žydų saviveik
la, kurioje dalyvauja kele
tas šimtų žmonių. Vilniaus 
žydų saviveiklos grupė ga
vo respublikos liaudies te
atro vardą. Tokiu būdu žy
dų dramos ratelis, choras, 
šokių grupė, styginis orkes
tras yra apjungti žydų liau
dies teatre prie profesinių 
sąjungų kultūros rūmų.

Kaune žydų saviveikla 
taip pat ran skaitlinga. Jo
je dalyvc..da virš 100 jau
nuolių. Šie saviveiklinin
kai dažnai pasirodo su kon
certais Vilniuje, Kaune, Pa
langoje, Druskininkuose bei 
kituose miestuose. Konce- 
tuose dalyvauja dramos ra
teliai, choras, šokių gru
pės, orkestras. Koncertai 
vyksta žydų kalba.

Labai dažnai galima ma
tyti Vilniaus, Kauno bei ki
tų miestų gatvėse nemažai 
išklijuotų skelbimų žydų 
kalba, kurie praneša apie 
vykstančius žydų kalba kon
certus, vakarus. Be to, prie 
Lietuvos valstybinės filhar
monijos yra grupė žydų 
dainininkų — Lifšicaitė, 
Chajetauskas ir kt. Valsty
binėse bibliotekose yra žy
dų kalba knygos.

Visa tai liudija apie tau
tų draugystę mūsų šalyje, 
apie tai, jog žydų tautybės 
žmonės turi galimybę lais
vai vystyti savo gabumus 
visose srityse, turi galimy
bės siųsti savo vaikus į vi
sas mokyklas, pradedant 
nuo vidurinių ir baigiant 
universitetu, institutu ir 
akademija.

Lietuvos žydai, kurių 
skaičius apie 30,000 žmonių, 
turi visas galimybes gyven
ti ir kurti naują gyvenimą 
kartu su lietuviais.

Vilnius.

SU LANKU PRIEŠ 
BANGINIUS

Danų zoologas van Flige
lis medžioja banginius pa
prastu lanku ir strėlėmis. 
Strėlės gale yra špricas, su
jungtas su indeliu, kuriame 
įpilta visų stipriausių mig
domųjų vaistų. Š p r i c o 
smaigalys lengvai praduria 
storą banginio odą ir tas 
greit užmiega. Po to visai 
nesunku pakelti jį į laivo 
denį.

Iš kaires pirmoje eilėje: Diržinskaitė — Ministrų Tarybos 
Pirmininko pavaduotoja; M. Kavaliauskaitė, A. Sniečkus; 
antroje eilėje: G. Zimanas, A. Laurinčiukas, L. Kapočius.

2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept.) 11,1964

Eskimai ir atomines 
bombos

Aliaskoje, kiek į šiaįkę'v 
nuo poliaračio, yra Anaktu- 
vuko kaimas, kuriame gy
vena 15 eskimų šeimų. Kiek
vienoje jų yra po 5 vaikus 
ir 12 šunų. Kaime yra paš
tas, mokykla ir aikštelė lėk
tuvams pakilti ir nusileisti, 
bet, išskyrus šią kultūros 
prabangą, gyventojai ne
daug pažengę nuo paleolito 
laikų. Jie medžioja elnius 
“karibu” ir ši medžioklė 
teikia jiems 90 proc. jų 
maisto ir drabužių. Vienai 
šeimai per metus reikia su
medžioti ne mažiau kaip 90 
elnių.

Laimei, elnių čia daug Jį’ 
badauti netenka. Bet civili
zacija atnešė kitą, baisesnį 
pavojų. Branduolinių bom
bų sprogdinimai apnuodijo 
Anaktuvuko kraštą. Radio
aktyvių nuosėdų prisirinko 
čia, gal būt, ne daugiau &e- 
gu kituose kraštuose, net 
skaudu pasakyti, jos susi
kaupė daugiausia eskimų 
kūne. 1962 m. vasarą kiek
vienas Anaktuvuko gyven
tojas turėjo 421 nanokiurį 
cezio-137. 1963 m. liepos 
mėnesį, pasak Atominės 
energijos komisijos oficia
laus atstovo H. M. Parke
rio, branduolinių nuosėdų 
susikaupimas pakilo net 50 
proc., o didžiausia jų dozė 
siekė 1230 nanokiurių. T«i 
daugiau negu trečdalis Ra
diacinės apsaugos tarptau
tinio komiteto leistino kie
kio (3,000 nanokiurių).

Aliaskos universiteto zo
ologas Viljamas Pruitas, iš
tyręs elnius, nustatė, kad ių 
mėsoje labai daug cezio-1^?. 
Mat, elniai ėda kerpes, ku
rios šaknų neturi ir visą 
maistą gauna iš oro, savo 
kempėtu audiniu siurbda- 
mos lietaus lašus. Branduo
linės dalelės kartu su van
dens lašais patenka į ker
pes, o iš jų—į elnių skrandį, 
o toliau į jų kaulus ir mėsą. 
Eskimai, valgydami elni^ 
ną, gauna iš daugelio he^P 
tarų surinktą radioaktyvią 
medžiagą. Padaręs šį atra
dimą, V. Pruitas stojo prieš 
Atominės energijos komisi
jos projektą, kuriame buvo 
numatyta atominės bomttas 
sprogimu sukurti patogų 
uostą Aliaskos krante. Už 
tą opoziciją V. Pruitas bu
vo pašalintas iš universite
to. O atominių nuosėdų 
kaupėsi vis daugiau.

Nutraukus branduolinio 
ginklo bandymus, šiaurės . 
Aliaskos kerpės ir elniai pa
mažu atsipalaiduos nuo pa
vojingos radiacijos.

Prof. T. Ivanauskas



Dar vienas labai įdomus 
I anglų kalba žurnalas

Prieš keletą dienų spau
doje pasirodė žinia, kad 
žurnalo “Fact” kolektyvas 
kontestuos senatoriaus B. 
Goldwaterio kandidatūros 
prezidento vietai legalumą. 
Būsią kreipiamasi į teis
mus su reikalavimu už
drausti jam kandidatuoti.

Kodėl jam turėtų būti ne
leidžiama kandidatuoti? 
Ogi todėl, kad jis nesąs 
Jungtinių Valstijų pilietis. 
Mat, Goldwateris gimė Ari
zonoje 1908 metais, kai A- 
rizona dar tebebuvo terito
rija, o ne valstija. Mūsij 
konstitucija reikalauja, kad 
prezidento vietai kandida
tas turi būti Jung t i n ė s e 
Valstijose gimęs pilietis. 
Kas iš to išeis, pamatysime. 
Veikiausiai niekas neišeis. 
Bet šiuo savo sumanymu, 
ai^ku, žurnalas “Fact” ne
mokamai labai gerai pasi
garsino.

Žurnalas “Fact” pradėtas 
leisti šių metų pradžioje. 
Tai dvimėnesinis leidinys, 
nemažo formato, 64 pusla
pių. Iki šiol jau išėjo ketu
ri numeriai. Gaila, kad 
pirmojo numerio nemačiau, 
tai negaliu pasakyti, ko
kiais sumetimais bei porei
kiais vadovaujantis jis pra
dėtas leisti ir kokio politi- 
m'o nusistatymo žada laiky
tis. Aišku, kad toks leidė
jų pasisakymas buvo pada
rytas pirmajame numeryje. 
Sprendžiant pagal kitus tris 
numerius, “Fact” rodo pa
žangią politinę kryptį. Dau
gumoje straipsniai begai- 
legtingai plaka šių dienų 
mtfsų politinio ir socialinio 
gyvenimo negeroves, trūku
mus ir sutrikimus.

Pavyzdžiui, ant r a j a m e 
“Fact” numeryje randame 
labai įdomų ir rimtą straips
nį (The Great Smokescreen 
by .Arthur E. Rowse) apie 
tabako trusto pilnai sėk
mingas pastangas paslėpti 
i^Ho žmonių rūkymo pavojų 
sveikatai. Nors jau seniai 
žinoma, kaip rūkymas gim
do plaučių vėžį, bet spau
da, radijas ir televizija ne
išdrįso žmonėms pasakyti 
ti^są, nes bijojo netekti rie
bių reklamų. Straipsnio 
autorius Arthur E. Rowse 
savo teiginio pagrindimui 
duoda glėbius faktų.

Taip pat nepaprastai įdo
mus straipsnis “The Most 
Hated Woman in America 
by Robert Anton Wilson.” 
Tai straipsnis apie 43 metų 
Mrs. Madalyn Murray iš 
Baltimorės, nepermaldauja- • 
mą ateistę, mėnesinio žur
nalo “American Ateist” re
daktorę, kuri laimėjo isto
rinę kovą prieš mokymą re
ligijos ir kalbėjimą poterių 1 
mūsų viešosiose mokyklo
se; Tuo savo drąsiu žygiu 
ji ant savos galvos užsi
traukė neapsakomą dvasi
ninkijos ir religinių fana
tikų rūstybę. Pav., ji tapo 
apipilta laiškais, kuriuose 
skaitome tokius išsireiški
mus: “Jūs turėtumėte būti 
sušaudyta!” “Kodėl tu ne
važiuoji į Rusiją savo sut
ras pardavinėti?” “Tu esi 
sugedęs gyvulys!” “Tu esi 
ateiste, o tai reiškia, kad 
tu esi purvina komunistė.” 
Fanatikai užpuolė jos na
mus ir plytomis langus iš- 
ffeužė. Jos sūnų jie biau- 
riki sumušė. Ar Mrs. Mūr
iny išsigando, pasitraukė iš 
kovos lauko? Ne! Ji vėl 
kreipėsi į teismus su nauju 
reikalavimu, būtent, kad 
bažnyčios turėtų mokėti val
džiai taksus nuo savo di
džiulių turtų ir įplaukų.

Ir vėl fanatikams bus dar
bo !

Taipgi įdomus straipsnis 
Alexandro Ivanovo apie ta
rybinio akademiko L. L. 
Vasiljevo neseniai pasiro
džiusią knygą “Suggestion 
at a Distance,” kurioje jis 
dėsto savo nuomonę apie 
telepatiją, tai yra apie žmo
gaus “numatymą,” nujauti
mą tam tikrų įvykių, ir* t. t.

Trečiajame numeryje rim
tos atidžios užsita r n a u j a 
straipsnis “The Rebirth of 
the Ku Klux Klan by An
ton Wilson,” kuriame ran
dame visą to teroristinio 
sąjūdžio biaurią istoriją. 
Daugelis jūsų jau esate bu
vę Pasaulinėje parodoje 
New Yorke. Ne vienas iš 
jūs išėjote ne tik nusivylę, 
bet ir pasipiktinę. Trum
pas, bet interesingas straips
nis “Ho Hum, Come to the 
Fair by Howard Ozman, 
Ph. D.” apie tą taip plačiai 
išreklamuotą raketą. Au
torius taip ir sako: “Tik
renybėje, imant ją visumo
je, paroda yra vienas gigan
tiškas, pelnagrobiškas Dis
ney 1 a n das... iš estetinio 
požiūrio paroda • yra dau
giau negu sloginanti. Ji yra 
žmogų sargdinanti,” ir t. t.

Mylintiems beizbolės spor
tą jauniems žmonėms su
teiks daug naudingos in
formacijos straipsnis “A 
Psychoanalytic Study of 
Baseball by Warren Boron- 
son.” O tikrai didelio dė
mesio vertas straipsnis 
“Seven Days in October by 
Irvin Doress.” Tai straips
nis apie įvykius 1962 metų 
spalio mėnesį ryšium su 
taip vadinama “Kubos kri
ze.” Irvin Doress faktais 
paneigia tą plačiai paskleis
tą pasaką, jog Amerikos 
žmonės šimtu procentų bu
vę su prez. Kenedžiu ir val
džia, kai ant žmonijos gal
vos staigiai pakibo Įtaisus 
termobranduolinio kaita pa
vojus. Jis parodo, kacl vi
dutinis amerikietis baisėjo
si įvykiais ir giliausiai troš
ko išvengimo katastrofos, 
puikiai suprasdamas, jog 
tokiam kare ir Amerika ne- 
išliktų nesunaikinta. Taip 
pat vertas atidžios šiame 
numeryje puikus straipsnis 
“The Free Press: An Obit.” 
Jo autorius J. David Stern 
parodo, kaip atsidavusiai 
komercinė spauda šiandien 
tarnauja monopolistinio 
kapitalo interesams.

Ketvirtajame “Fact” nu
meryje taip pat randame 
keletą svarbių straipsnių. 
Puikus politinis straipsnis 
senatoriaus Ernest Gruen- 
ing “Let’s Give Vietnam to 
the Communists,” kuriame 
parodoma, kaip nepateisi- 

Pro Druskininukus... tykiai tykiai Nemunėlis teka.

I namai mūsų šalis yra įsivė
lusi į civilinį karą Pietry
tinėje Azijoje, kuris yra ne
teisingas karas, nukreiptas 
prieš Pietinio Vietnamo 
liaudį ir kurio laimėti nėra 
jokios vilties. Straipsnyje 
“Lynchings Since 1900” 
Ralph Ginzburg pateikia iš 
spaudos ištraukas apie nu- 
linčiavimą 40 negrų. Iš vi
so, nuo 1900 m. iki šiandien, 
tapo nulinčiuota 1,797 neg
rai. O straipsnyje “New 
Light on Jesus” David Ho
rowitz suteikia labai įdo
mių ir naudingų žinių apie 
tai, kaip necenzūruotas 
“Talmudas” pasakoja 
apie Jėzų Kristų, apie 
jo tikrąjį tėvą Ben Pan- 
dirą ir motiną Mariją. 
Tam tikrais sumetimais ir 
išrokavimais tiek žydų, tiek 
krikščionybės vadai tuos 
faktus nuo pasaulio slėpė. 
Žydų vadai bijojo iš krikš
čionių pusės keršto ir per
sekiojimo, o krikščionybės 
galvos, aišku, nenorėjo, kad 
pasaulis sužinotų tiesą apie 
savo “išganytoją.”

Bet aš negaliu suprasti, 
kodėl į šiaip labai rimtą sa
vo žurnalą redaktorius įdė
jo Dr. Roberto . Gingstono 
straipsnį “The Isle of Le
vant: Paradise Found.’’ Tai 
straipsnis apie nudistų 
(nuogalių) koloniją ant 
Prancūzijos salos Levant. 
Toks detališkas aprašymas 
tų nuogų (matyt, išdyku
sių) žmonių ant tos salos 
užsilaikymo tinkamas t i k 
kokiam nors žemiausių ly
tinių sensacijų leidiniui. Jis 
visiškai netinka tokiam 
žurnalui kaip “Fact.”

Žurnalą “Fact” leidžia 
Fact Magazine, Ine. Ad
resas: 110 West 40th Street, 
New Work, N. Y. Redak
torius: Ralph Ginzburg. 
Pavienio numerio kaina: 
$1.25. Metinė prenumera
ta: $7.50.

Angliškai skaitant i e m s 
lietuviams patartina “Fact” 
įsigyti.

A. Bimba

AČIŪ TAU, DARŽELI!
Mes daržely žaidžiam, šokam, 
Kaip žiogeliai tąrp gėlių.
Daug linksmų dainelių mokam;, 
Pasakėlių ir mįslių.

Skaitom, rašom pirmą raidę, 
Barstom smėliu takelius, 
Piešiam; saulę raudonveidę 
Ir keltonus drugelius.

Piešiam klevą ir berželį, 
Vystom, supame lėles. . .
Ačiū, ačiū tau, darželi, 
Už laimingas dieneles!

M. Vainilaitis 
(“Lietuvos pionierius)”

T. SĄJUNGA IŠŠOVĖ 
TRIS SATELITUS

Maskva. — Tarybų Są
jungos mokslininkai vieną 
po kito iššovė tris satelitus 
“Kosmosus” 41, 42 ir 43. 
Jie beveik visi skraido nuo 
245 iki 24,950 mylių atstoję 
nuo žemės.

SCRANTON, PA.
šis ir tas

Kietosios anglies kasėjai 
laimėjo algos pakėlimą, po 
arti dviejų dolerių į dieną 
be streiko. Tai ne. blogas 
laimėjimas. Vienok tasai 
anglies kasėjams pridėji
mas algos ne iš kasyklų 
operuotojų kišenių, bet iš 
anglies naudotojų šildymui 
namų. Ir reikia tikėtis, kad 
anglies tonas pabrangs, o 
su tuo daugelis pereis į 
aliejų ir dujas namų šildy
mui.

Kadaise vien mūsų mies
te, Scrantone, dirbo anglių 
kasyklose apie 10,000 dar
bininkų, o visoje Lackawa
nna apskrityje dirbo 34,000 
anglies kasėjų. Bet kas 
šiandien bepaliko? Ogi tik 
1,200 kasėjų bedirba. Tai 
kur nuėjo kietosios anglies 
industrija! O prieš kelis 
desėtkus metų visoje kieto
sios anglies srityje — in
dustrijoje dirbo apie 160,- 
000. Gi pagal paskutinį val
stijos kasyklų sekretoriaus 
pranešimą, kietosios anglies 
kasėjų dabar dirba tik 14,- 
324.

Kietosios anglies pirma
me distrikte nieks nė ne
bando kandidatuoti j dist- 
rikto prezidento vietą prie
šais dabartinį prezidentą, 
August J. Lippi. Tai didelė 
mainieriams sarmata! Juk 
tas gaivalas jau seniai tu
rėjo būt pašalintas iš mai- 
nierių unijos distrikto pre
zidento vietos ir iš Unijos, 
nes jis nėra anglies kasė
jas; jis bankieriuš ir kasy
klų operuotojas ir visaip 
nusišmugeliavęs, ir dviem 
prasikaltimais nuteistas fe- 
deralio teismo.

Kada tai pirmasis distrik- 
tas turėjo apie 70,000 na
rių, o dabar neturi nė 6,000, 
betgi Lippiui algos moka 
$17,500 j metus.

Tai jau ir Darbo Diena— 
Labor Day šventė. O su 
Darbo Diena prasideda ir 
1964-65 metų mokyklų se
zonas. Mūsų miesto mokyk
lų taryba praneša, kad šio 
atostogavimo laiku vanda
lai padarė mokyklom nuo
stolių už 10,000 dolerių — 
daugiausia išdaužė langų. 
Ir kitokių blogybių gana 
pridirbo; net vienos mo
kyklos ir mūrines sienas 
pradėjo ardyti.

Kur mūsų tauta ir, ypa
tingai, jaunimas ritasi? Ne 
veltui didelis procentas 
jaunuolių netinkami kariš
kai tarnystei — silpnapro
čiai.

Jei Romos patricijai sa
vo supuvimu privedė Ro
mos imperiją prie sužlugi
mo ir griuvimo, tai kapita

lizmas nė kiek negeriau 
veda kapitalistinį pasaulį 
prie žlugimo ir baisaus iš
sigimimo. Ir pavyzdžių ne
reikia toli ieškoti. Tik pa
imk bent kurį didesnį laik
raštį, tai taip tik ir mirga 
visokie prasikaltimai, van
dalizmas. Ir, rodos, laik
raščiai tai aprašo lyg ir su 
kokiu patosu: niekados ne
pasmerkia. O ką jau kal
bėti apie televiziją? Ten 
tik ir keliami į didvyrius 
visokie žmogžudžiai, ban
ditai, šaudymasis. O jau 
cigarečių garsinimas, tai 
nėra ką nė kalbėti. Kažin, 
ar ilgai teks laukti, iki vi
suomenė pabus ir imsis rei
kalauti, kad valdžia pasto
tų kelią kriminališkiems 
garsinimams ir banditiš
kiems filmų rodymams per 
televiziją ir t.t.

Mūsų valstijoj degtinė 
yra monopolinėje kontrolė
je ir degtinės biznis nė kiek 
nenukenčia, bet uždrausta 
garsinti; net ir degtinės 
parduotuvių vitrinos yra 
plikos; ir ten nevalia išdės
tyti degtinės bonkas, kad 
patraukti pirkėjo akį—kas 
nori degtinės, tai žino kur. 
Ir už tai labai didielis ačiū 
seniai buvusiam gubernato
riui Pinchot.

Prieš kiek laiko mūsų 
apylinkėje FBI surankiojo 
net 16-ką agentų, kurie už- 

MANO ATSIMINIMAI
Gimiau gilioj Dzūkijoj Šešupės skersai nuo mano 

Atesnykų kaime, Krokialau- tėvo ūkės. Breinyzeris ant 
kio parapijoj, prie pat Ates- Kirsnos upės Santakos pu
ny kų ežero. Augau taip pat I sėj. Upių vaga daugumoj 
gražioj ir garsioj apylinkėj vietų 25 bei 30 pėdų žemiau 
ant Šešupės ir Kirsnos upės krantų, tai pagal tą laiką 
kranto. ■ Kirsnos upė kiek ' buvo kariniai strateginės 
mažesnė už Šešupę ir nėra; vietos ir caro laikais metai 

rį metus atsibūdavo kariniai 
manevrai.

taip garsi.
Šešupė — tai antra di

džiausia Lietuvos upė po 
Nemuno. Apie Kirsną, gal 
todėl, kad mažesnė, Lietu
vos poetai bei istorikai la
bai mažai ten prisimena, 
tik vien Alšauskas, atvykęs 
į Ameriką, apsistojęs Chi- 
cagos mieste, įsteigęs laik
raštį “Lietuva”, kartą pa
rašė apie Kirsnos upę to
kias eiles: “Kirsnos tiltas 
nepertoli, tai atrasim laimę, 
ne tik naktį, bet ir dieną 
nebūsim be baimės”. Mat 
Alšauskas ' pirm išvažiavi
mo Amerikon prie Kirsnos 
tilto laikė karčiamą. Kartą 
dzūkeliai nuo Krosnos-Sim- 
no, važiuodami iš Kalvari
jos po Baltramiejaus ker
mošiaus, sustojo prie kar- 
čiamos pasilsėt ir už ką ten 
susibarė, tai ir Alšauską 
biskutį apstumdė. Eilių pir
mus kelis žodžius dar iki 
šiai dienai nepamirštu. Ati
duodu didelį kreditą Al- 
šauskui už pagerbimą Kirs
nos upės ir jos tilto.

Kalvarija kada tai buvo 
apskrities miestas. Ten sė
dėdavo apskrities karinis 
viršininkas, priimdinėjo re
krūtus į caro kariuomenę. 
Išilgai Kalvarijos miestą 
teka ta garsioji Lietuvos 
Šešupė, žemyn tekėdama 
skyrė du kaimus—Santaką 
nuo Dambaukos. Kirsnos 
upė atiteka pro kitą šoną 
Santakos kaimo ir įsilieja į 
Šešupę.

Ant tų dviejų upių buvo 
jau prie mano atminties pa
statyti malūnai grūdams 
malt. Ant Šešupės išsistatė 
koks ten Tidrikis iš Grybi
nės, arti Vokietijos rube- 
žiaus ir Vižeinių miesto. 
Ant Kirsnos upės išsistatė 
koks ten Breinyzeris. Abu 
lietuviški prūseliai. Tidrikis 
buvo Dambaukos pusėj prie 

siiminėjo baltosios vergijos 
bizniu. O mūsų miestas ir 
visa apylinkė yra, beveik, 
dvasiškų tėvelių rankose. 
Visur tik katalikizmas, vy
skupijos sostinė.

Mūsų miesto goldwateri- 
nis miesto gaspadorius bu
vo pasinešęs sutaupyti 70,- 
000 dolerių anglies kompa
nijai, bet atsirado drąsus; 
miesto tarybos narys, ku
ris išvilko viešumon, kas 
padarė visgi šiokio tokio 
nesmagumo ir teko daug 
aiškintis. Mat, vakarinėj 
miesto dalyj, per kenonors 
neatsargumą, užsidegė po- 
žemyj anglis, kurios jau 
nedaug yra likę, ir dauge
lis šeimynų turėjo išsikrau
styti iš savo butų. Užge
sinti degančią anglį po že
me nėra lengvas darbas; 
turi išpirkti visus viršuj 
namus, juos nugriauti ir 
kastis į žemės gelmę prie 
degančios anglies. Anglies 
kompanija pasiūlė miestui 
užrašą — “Deed” ir tuomi 
pasiliuosuoti nuo sumokėji
mo miestui virš minėtą su
mą taksais. Betgi vienas 
tarybos narys tą viską iš
vilko į viršų, ir tas mostas 
sužlugo. Garbė ir kredi
tas tam tarybos nariui, kad 
jis sutaupys tiek gyvento
jams — taksų mokėtojams 
pinigų.

Tai kiek galima tikėtis iš 
paties Goldwaterio, jei jis 
taptų šalies prezidentu ?

L Vienužis

Man būnant gal 10 metų 
amžiaus, žiemą į pavasarį 
tėvas prisipylė du maišus 
grūdų vežti į Dambaukos 
malūną. Mat, kada'Tidrikis 
rengėsi statyt malūną, tai 
sutiko su mano tėvu veltui 
malimą atlikti ir 12 rublių 
į metus mokėti už užliejimą 
pievos. Kiekvieną žiemą į 
pavasarį turėdavo apsirū
pint su malimu, nes pavasa
rį, kai ledus išlaužia, tai ne
galima davažiuot per ko
kias dvi savaites, kol van
duo nuslūgsta.

Pavasarį Lietuvos ūki
ninkų arkliai, per žiemą pa
silsėję, būna gyvesni, visko 
nepaprasto baidosi, tai tė
vas važiuojant į malūną pa
siėmė ir mane, kad saugo
čiau arklius, nes jie išgirdę 
malūno bildesį baidy s i s. 
Prie malūno durų atėję du 
“gizeliai” (mokiniai) išėmė 
maišus su grūdais ir sune
šė j vidų.

Tuo metu atvažiavo Ra
jeckas ir atėjo Tidrikis iš 
stubos. Pasisveikinę ėmė 
apie ką ten kalbėtis; tik 
atmenu, kad Rajeckas sakė, 
jog sunku ūkininkams gy
venti: mokesčiai per dide
li, grūdai pigūs, medis bran
gus, meistrai brangūs, jei 
ką reikia pasitaisyti. .Tuo 
metu apie karą daug kalbė
davo ir vis kaltindavo Vo
kietiją, kad ji rengiasi už
pulti Rusiją. Tidrikis sa
ko, gali būti ir gerai, kad 
Vokietija užimtų Rusiją, 
nes V o k i e t i j oje geresnė 
tvarka negu Rusijoje. Ta
da Rajeckas įsiterpė, tvir
tindamas, kad prūsai nega
li kariauti prieš Rusiją, — 
jei jie karą pradėtų, tai pa
tys badu išmirtų. Sako,

3 piul. Laisve £ Liberty) Penkt., rugsėjo (Sept.) 11,1964

prūsai maisto neturi, viską 
turi pirkti, savo nepasiga
mina. Tuokart gizeliai pri
vežė 2 maišus miltų prie 
durų ir sušuko: “Krasnic- 
kai, tavo miltai gatavi,” ir 
suvertė į vežimą. Tuo ir 
užsibaigė diskusijos.

Taip, tuo metu daugelis 
kalbėjo apie karą su Vo
kietija, bet niekas netikėjo, 
kad Vokietija Jaimėtų, — 
tik nusijuokdavo iš “prū
so” — Vokietijos. Vaka
rienę valgant, tėvas prie 
šeimos prisiminė, koks dur
nas tas prūsas — mano, 
kad jis gali užkariauti Ru
siją. Iš kur prūsas imtų 
tokią jėgą? Tokios kalbos 
tęsėsi per apie dešimtį me
tų, kol užaugau.

Būdamas 20 metų pali
kau Lietuvą ir išvykau 
“laimės ieškoti” į Ameriką. 
Atvykęs į Ameriką 1898 m., 
girdėjau tokias pat kalbas 
apie karą, iki jis galop 1914 
metais prasidėjo.

Vokietija rengėsi per 
daugelį metų. Sklido pra
našystės ne tik Europoje, 
bet ir Amerikoje, kad Vo
kietija kada nors karą pra
dės. Gal jis būtų įvykęs 
daug anksčiau, jeigu Angli
ja ir Amerika nebūtų pa
stojusios Vokietijai kelią. 
Vokietija jau nuo seno tu
rėjo užkariavus dalį Len
kijos ir Lietuvos ir jautė
si tvirčiausia Europoje ka
rinė jėga. Ji pradėjo grū
moti Rusijai. Anglija ir 
Amerika užstojo Rusiją ne 
dėl meilės jai, bet kad ap
gintų rinkas, nes Rusija bu
vo plačiausia rinka Euro
poje. Vokietijai buvo svar
bu išmušti Rusiją iš po 
Anglijos ir Amerikos įta
kos.

Po Japonijos-Rusijos ka
ro žymiau prasidėjo Rusi
jos darbininkų judėjimas- 
kovos. Pirmi išėjo į strei
ką aukso kasėjai Sibire, 
plieno ir kitų metalų darbi
ninkai, angliakasiai. Kova 
taip išsiplėtė, kad pasiekė 
net Latviją. Vokietijos kai
zerio ^valdžia pasinaudojo 
Rusijos' su Japonija nepasi
sekimais.

Vokietija sumanė išpro
vokuoti karą netiesioginiai, 
bet tik taip, kad išmušti 
Rusiją iš po Anglijos ir A- 
merikos įtakos. Vokietijos 
valdžia žinojo gerus Serbi
jos santykius su Rusija — 
sutartį, kad jei kas užpuls 
Serbiją, tai Rusija gins. 
Kaizerio valdžia tokią pat 
sutartį turėjo padarius su 
Austrija. Vokietija pama
tė, kad taikus planas užtik
rinimo neturi, tai pasiunčia 
provokatorius į Serbiją. 
Provokatoriai nusamdo 19 
metų amžiaus jaunuolį 
serbą Gavrillo nužudyti 
Austrijos princą Ferdinan
dą. Ferdinandas buvo nu
šautas 1914 metų birželio 
28 d. Viskas atlikta pagal 
Vokietijos sumanymą. Kad 
atkeršyti Serbijai, Austrija 
paskelbė jai karą. Tada Ru
sija, pagal sutartį, išstojo 
Serbiją ginti, o Vokietija, 
pagal sutartį su Austrija, 
išstojo prieš Rusiją ginti 
Austriją. Anglija ir Ame
rika, kad apgintų savo in
teresus Rusijoje, paskelbė 
karą Vokietijai.

Čia ir prasidėjo carų ir 
kaizerių dinastijoms pabai
ga. Carams galas atėjo 1917 
metais, kaizeriams — 1918 
metais.

Dabar Anglija ir Ameri
ka eina kaizerio ir caro 
pramintu taku — barškin- 
damos ne kardais, bet hid
rogeninėmis ir kitokiomis 
bombomis.

Krasnitskų Senis.



J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš Lietuvos ir 
1905-1907 metų revoliucijos

(Tąsa)
Propaganda prieš caro valdžą buvo 

vedama ne tik žodžiu, bet proklamacijo
mis, atsišaukimais. Kur tik pasitaiky- 

’ davo proga prie dirbtuvių ar gatvėse, 
į propagandistai kalbėtojai rėždavo ug

ningas prakalbas, kviesdami sukilti prieš 
caro valdžią ir ją nuversti. Organizavi
mas minių prie sukilimo prieš caro val
džią buvo vedamas ne tik Peterburge, 

/ Maskvoj, Kijeve, Odesoj, Tomske, Tifli- 
se, bet ir kiekviename mieste ir kaime, 
kur tik buvo darbininkų ir valstiečių. 
Agitacija taip pat buvo vedama tarp 
kareivių ir matrosų. Socialdemokratai 

, daugiausia veikė tarp miesto pramonės 
darbininkų, o socialrevoliucionieriai — 
kaimuose tarp valstiečių. Tai buvo aud
ringi metai! Propagandą, agitaciją ve- 

Idė už revoliuciją studentai, studentės, 
daugelis daktarų ir mokytojų. Daug pa- 

. gelbėjo ir gimnazistai.
Nespėjau sugrįžti iš Peterburgo namo, 

atsirado pas mane visokie atsišauki
mai, lapeliai prieš caro valdžią. Tuos at
sišaukimus gaudavau pas Andrių Balt- 

, rušaitį, iš Buktiškių kaimo. Andrius 
buvo Socialdemokratų partijos narys ir 
buvo vadovaujantis asmuo Griškabū
džio apylinkėj. Platinime plakatų ir agi
tacijos prisidėjo Feliksas Laurynaitis, 
Antanas Plaušinis, Julius Dovydauskas, 

' Antosė Dovydauskaitė, Rajackas ir kiti..
Atsišaukimai buvo platinami kaimuo

se, bažnytkaimiuose ir lipdomi prie ke- 
, lių. Iš pradžių tuos atsišaukimus žem- 

sargiai nulupinėdavo nuo stulpų arba 
nuo medžių, bet vėliau paliovė; tai buvo 

i pasėka žmonių ūpo pakilimo. Visi nu- 
1 - sistatę prieš caro valdžią. Sąlygos vei

kimui buvo palankios, todėl buvo sma
gu ir veikti.

Vasaros atostogos artinosi prie užbai
gos. Rengiausi važiuoti į Marijampolės 
gimnaziją. Bet pabaigoj rugpjūčio mė- 

; nėšio Sintautuose įvyksta Šv. 'Baltramie
jaus atlaidai, kuriuose teko' dalyvauti.

i Būrelis vyrų ir merginų buvome susirin
kę kapinėse ir kalbėJoųiės dienos klau
simais, bet pastebėjome, kad prie mūsų 
būrio atlapnoja apie pustuzinis žemsar- , 
gių ir įsako visiems išsiskirstyti, sakyda
mi, kad mes rengiamės sukelti maištą. 
Kadangi aš vilkėjau gimnazisto unifor
mą, tai mane palaikė už maištininkų va
dovą ir kaltino, kad aš susirinkusiems 
sakau prakalbą, ir norėjo mane areštuo
ti. Bet žmonės užprotestavo, tai žiem- 
sargiai pasitenkino paimdami mano var
dą, gyvenimo vietą ir kokiame mieste 
lankau gimnaziją. Tuo tas ir pasibaigė.

Už kelių dienų tėvas nuvežė mane į 
Marijampolę. Persikėlimo dokumentai 
iš Peterburgo buvo pristatyti pirmiau, ir 
aš buvau priimtas į 5 klasę.

Ant rytojaus, rodos, tai buvo rugsė
jo 2 diena, einu į gimnaziją; bet prie 
durų mane pasitinka 2 žandarai ir su
laiko, sakydami, kad aš turiu eiti sykiu 
su jais. Jie neleido man įeiti į gimna
zijos vidų, bet sustabdė ir vedasi į gatvę. 
Kiti mokiniai, eidami į gimanziją, paste
bėja mano areštavimą ir sujudo.

Vos ’ spėjus pasirodyti gatvėje, kaip 
bematant mus apspito praeiviai ir kiti 
gimnazistai, klausdami, kas atsitiko, ko
dėl manę areštavo. Žandarai turėjo ve
žimą gatvėje ir paskubomis įsisodinę į 
vežimą nusivežė mane į policijos stotį 
kaip politinį areštantą.

Policijos viršininkas pasakė, kad ant 
manęs yra paduotas skundas, jog aš sa
kau prakalbas, žmones agituoju prieš 
valdžią ir kad aš, kaip metežninkas, 
Marijampolėj nepageidaujamas, ir kad 
jis etapo keliu siunčia mane į tėviškę.

PHsistatė du žemsargiai ir veža į Vil
kaviškį. Atvažiavus į Vilkaviškį, žem
sargiai pristato į policijos stotį, o jie 
važiuoja atgal. Iš čia turi mane prista
tyti į Naujamiestį, paskui į Sintautus, 
iš čia į Šakius, paskui į Griškabūdį, o iš 
čia į Katilių kaimą. Vilkaviškio virši
ninkas man sako: “Ims 3 dienas, kol 
etapu pristatys jus į namūs, gal tu ap- 
siįmį vienas parvažiuoti į savo namus; 
man atrodo, kad nėra garbingas darbas 
tave vežti namo po žemsargių apsauga, 

I juk. tu nesi joks kriminalistas. Ar duo
di garbės žodį, kad parvažiuosi vienas 
namo?” Aš daviau jam garbės žodį, 
kad tai aš padarysiu. Viršininkas davė 
man du rublius kelionei ir liepė žemsar- 

, giui nuvežti mane į geležinkelio stotį, 

kur galėsiu gauti traukinį iki Pilviškių, 
o iš ten dasigausiu iki namų.

Matyt, viršininkas buvo kitoniškų pa
žiūrų žmogus ir jis išreiškė man sim
patiją, sutrumpindamas ilgą etapo ke
lionę.

Apie 7 valandą dasigavau iki namų. 
Namiškiai nustebo, pamatę mane parė
jusį namo. Buvau pusėtinai išalkęs, tai 
motina pavalgydino. Tada papasakojau, 
kaip mane žandarai areštavo ir kodėl 
atsiradau x namie. Tėvas užsikarščiavo ir 
užpykęs sako: “Rytoj rytą anksti atsi
kelsime ir važiuosime į Marijampolę.”

Ant rytojaus mes jau Marijompolėje. 
Mūsų nuostabai gimnaziją radome už
darytą. Mokiniai už mano areštavimą 
paskelbė streiką. Išėjimas mokinių į 
streiką parodė, kad jų tarpe gyvavo or
ganizacija, susitvėrusi kovai prieš cariz
mą.

Po ilgų pasitarimų su gimnazistų ir jų 
tėvų komitetu su gimnazijos direkcija 
priėjome išvadą: Kadangi aš dar nebu
vau lankęs Marijampolės gimnazijos, tai 
bus geriausia man grįžti atgal į Peter
burgo gimnaziją. Tai ir buvo padaryta.

Gimnaziją man teko lankyti tik iki 
spalio 17 dienos, Rusijoj tą dieną, 1905 
metais, įvyksta generalinis streikas, dar
bininkai ir valstiečiai sukyla prieš caro 
valdžią ir su tuo prasideda revoliucija.

Grįžtu atgal į Lietuvą
Kada Rusijoj, po visą šalį, darbinin

kai, valstiečiai ir inteligentija masiniai 
išėjo į kovą prieš caro valdžią, kada vi
sas gyvenimas liko suparalyžiuotas, aš 
nusprendžiau važiuoti į Lietuvą, nes ma
niau, kad mano buvimas ten kur kas 
svarbesnis ir naudingesnis, negu Peter
burge. Čia visos mokyklos -uždarytos, 
ir kada jos bus atidarytos, tai sunku bu
vo pasakyti. Važiuoju į Lietuvą. Važiuo
damas traukiniu sugalvojau, kad pir
miausia reikia sustoti Garliavoje pas 
kunigą Baltrušaitį. Norėjau patirti, kaip 
jis žiūri į vykstančią Rusijoj revoliuciją. 
Jis mane labai gražiai priėmė. Aš jam 
paaiškinau, kad aš parvažiavau tęsti re
voliucinę veiklą, nes dabar mokyklos už
darytos, tai aš, kaip daugiau žinantis ir 
supratantis, galėsiu suteikti daug pagal
bos. Dėdė kunigas paaukojo dešimtį 
rublių Socialdemokratų partijai ir davė 
man savo brauningą, sakydamas, kad jis 
man bus reikalingas atsigynimui nuo už
puolikų.

Aš tikrai nustebau, kada mano dėdė 
kunigas taip gražiai mane priėmė ir taip 
giliai atjautė revoliucijai. Aš buvau la7 
bai gerai nusiteikęs, bet jo toks malonus 
priėmimas dar labiau pakėlė mano paki
lusį ūpą. Važiuodamas namo sustojau 
pas Andrių Baltrušaitį Buktiškių kaime 
gauti informacijų, kokius darbus reikia 
atlikti.

Andrius man patarė susisiekti su Pra
nu Puskunigiu, kuris gyveno Meištuose 
prie Naumiesčio. Nors Pranas gyvena 
tolokai nuo mūs, bet su juo aš palaikiau 
ryšius ir mes buvome geri draugai.

Parvažiavęs namo greit susisiekiau 
su Pranu ir jį pasikviečiau, kad 
atvažiuotų pas mus. Už keleto dienų jis 
dasigavo iki mūsų. Padarėme konferen
ciją pas Rajacką, kur dalyvavo sykiu su 
mumis Feliksas Laurynaitis, Vladas Žiū- 
rys, Julius Dovydauskas ir keletas kitų 
vyrų, kurių pavardžių neatsimenu./Nu
statėme veikimo planą. Nuo to laiko, 
apie pabaigą spalio mėnesio, prasidėjo 
mūsų aktyvus dalyvavimas Lietuvos re
voliuciniame judėjime. Apėjome dauge
lį kaimų, kuriuose turėjome vieną kartą 
vienoj apylinkėj, kitą kitą kartą kitoj 
mitingus, kuriuose 'aiškindavome žmo
nėms Rusijos revoliucijos eigą.

Turėdami aiškią veikimo programą, 
nors mes nebuvome kalbėtojai, išskiriant 
Praną Puskunigį, kuris daugiau už mus 
buvo prasilavinęs, bet mokėjome žmones 
užinteresuoti, ir jie visur šiltai mums 
pritarė. Visur buvo renkama nauja 
Lietuvos valdžia. Nuginkluoti žemsar
giai, uždaryti monopoliai. Palaikymui 
naujos tvarkos buvo renkama1 milicija, 
viršaitis, pradinės mokyklos mokytojas. 
Buvo įsakyta kunigams, kad ateity jie 
nesimelstų už caro sveikatą. Vakaruš
kos ir susirinkimai buvo šaukiami dau
gely kaimų ir bažnytkaimių, kaip Sin
tautuose, Šakiuose, Lukšiuose ir Slavi
kuose. i Su Puskunigiu buvome visą lai
ką neperskiriami draugai, visą laiką vy

kome Is kaimo Į kaimą, iš BaŽnykaimio 
į bažnytkaimį, pas mano tėvus užėjome 
tik keletą kartų nakvynės. Neturėjome 
jokio nesmagumo su nakvyne, žmonės 
širdingiausiai mus priimdavo ir sutik
davo, kviesdavo atlankyti juos ir būda
vo labai patenkinti, kad socialistai juos 
atlanko.

Kalėdas ir Naujus Metus (1906) pra
leidome mano tėviškėje. Ta proga buvo
me Pilviškiuose pas Kačergių, kur susi
tikome su Vladu Žiūriu. Taip pat turė
jome susirinkimą pas Andrių Baltru
šaitį Buktiškiuose.' Tame susirinkime 
paaiškėjo, kad Rusijoj užėjo žiauri re
akcija. Valdžia visuose miestuose pra
dėjo ataką ant darbininkų. Taip pat 
baudžiamieji būriai dragūnų ir kazokų 
siuto, lakstė po kaimus, ieškodami kra- 
molninkų. Valdžia spėka ir ginklu pa
siūloj o sužlugdyti revoliuciją. Taip daly
kams esant, nutarėme būti atsargesni ir 
laikinai Pranas išėjo į Meištus, o aš—į 
Katilius. Namiškiai nudžiugo pamatę 
mane sugrįžtant namo. Mums bešneku
čiuojant, strimagalviais iš lauko atbėga 
sesuo Marijona, šaukdama, kad dragū
nai atjoja. Įvyksta sujudimas, didžiau
sias sumišimas.

Kas man daryti?
Juk nebėgsi laukan, kada dragūnai 

jau kieme.
(Bus daugiau)

Tylos minute
Horizonte
Bangos supa saulę—raudoną kamuolį.
Pušys sargybiniais budi ant Baltijos kranto. 
Aplinkui tyla 
Tylim ir mes,—
Lietuviai—su Pirčiupio Motina,
Lenkai—tartum sklaidydami Osvencimo 
Leningradiečiai—blokadoje gimę, [pelenus, 
Santūrūs latviai, 
Baltaplaukiai estai, 
Praktiški danai,
Norvegai, Solveigos dainą širdy niūniuodami, 
Švedai—mėlynų ežerų akimis besišypsą, 
Vokiečiai—abiejų Vokietijų,—visi tragiškai 
Tylim—• [tyli.
Ir viską be žodžių suprantam. „ 
Tai—tylos minutė, 
Tik minutė. 
Ir mes prakalbėsim!
Nes tylėt negalima!!
Saulę, bangų supamą,
Krentančią rasą,
Ateinančios nakties miegą
Ir bučinius, kurių laukia nuotakos, 
Saugot privalom. 
Horizonte
Bangos iki ryto užmigdė saulę 
O mes, 
Įvairių gimtinių jaunystė, 
Vietoj pušų 
Sargybiniais stojam ant Baltijos krantų.

J. Nekrošius

Apie lydekų amžių
Kartkartėmis įvairiuose 

vandens baseinuose sugau
namos labai stambios lyde
kos. Pavyzdžiui, 1951 m. 
Kuršių mariose buvo su
gauta lydeka, svėrusi 80 
svarų, o 1952 m. 74 svarų. 
1939 m. Simno ežere pagau
ta lydeka svėrė 86 svarus.

Natūralu, kad, sugavus 
tokius stambius egzemplio
rius, visuomet atsiranda 
įvairių nuomonių apie jų 
amžių. Literatūroje, o ypač 
laikraštinėje, taip pat pa
sitaiko įvairių lydekos il
giausio amžiaus variantų. 
Vienas iš jų remiasi gar
siąja Fridricho II Barbaro- 
sos lydeka, kurią esą impe
ratorius įleidęs su auksinto 
žiedu į ežerą netoli Heil- 
brono 1230 m. Vėl sugauta 
ta pati lydeka buvo tik 
1497 metų, atseit, po 267 
metų. Tuo metu ji tu
rėjusi daugiau kaip 16 pėdų 
ilgio ir svėrusi 308 svanK. 
Tai nemažo ryklio dydžiai! 
Apie tą įvykį literatūroje 
minima tik praslinkus ke
turiasdešimt v i e n e r i e m s

PHILADEI
Perėjo sukilimo audra
Nors Philadelphijos mies

te nebuvo taip žymi negrų 
diskriminacija, nes daugelis 
negrų dirba miestavuose ir 
valdiškuose darbuose, dau
gelis darbaviečių, kurios 
bijo unijos, samdo nema-z 
žai negrų, o tas darbda
viams eina ant naudos, bet, 
abelnai, negrų gyvenimo 
padėtis neapsakomai sunki. 
Apie priežastį negrų skur
daus gyvenimo ir apie ko
vos būdus, kaip pasiekti 
geresnį gyvenimą, reikėtų 
daug kalbėti. Philadelphi- 
joje sukilimo apimtis buvo 
maždaug šešių mylių kvad
ratinis plotas — nuo Gi
rard Ave. ir Broad St. iki 
Lehigh Ave. North ir nuo 
10 St. iki 29 St.

Sukilimas, matomai, buvo 
organizuotas, nes labai 
greitai apėmė visą tą apy
linkę. Tuojau prasidėjo vi
sokiausių krautuvių daužy
mas ir daugybė dalyvių jau 
laukė su popieriniais dide
liais maišais ir visokį grobį 
skubiai nešė kas kur spėjo. 
Policijos p r i g u ž ė j o virš 
tūkstančio, ir savo žiauru
mo demonstruoti nešykštė
jo. Lazdomis žiauriai mu
šė, kur tik pasiekdami. At
iminėjo žmonių pasigrobtus 
daiktus, kurie daugiausia 
buvo drabužiai ar kiti na
minio naudojimo dalykė
liai. Policijos kiemuose pri
vertė didžiausias krūvas 
atimtų daiktelių, o vežimai 
buvo pilni sugautų, sumuš
tų sukilimo dalyvių, prieš 
kuriuos jau nustatė dide
lius užstatus ir surašė di
džiausius kaltinimus, ir bus 
teismų baudžiami.

Dėl ko prasidėjo?
Vienas iš reporterių pa

sakoja sekamai: Apie 9:3§ 
vai. rugpiūčio 28 d. vakare 
policistas, važiavęs 22 gat
ve ties Columbia Ave., ra
do mašiną sustojusią ant 
kryžkelio. Negrė moteris 
argumentuoja su vyru. Po
licija norėjusi iškelti mo
terį ir nustumti mašiną. Ta 
pradėjusi spardyti ir rėkti, 
šaukti/ Policisto būta bal
to. Tuojau susidariusi mi
nia ir prąsidėjusios <atąkos 
ant policijos. Kad policis- 
tai, ypač jaunieji, perdėtai 
demonstruoja savo smarku
mą, tas žinoma. Bet sako-

J’HIA, PA.
ninę pasimirė. Tas dar la
biau padidino sukilimą. Įpy
kę negrai daužė viską, kur 
tik pripuolė. Sudaužė dau
gelį mašinų, visokias baltų
jų žmonių įstaigas puolė, 
draskė. Policijos prigužė
jo — ir baltveidžių ir neg
rų, bet jų lazdos buvo visų 
vienodos ir skaudžiai daužė 
sukilėlių galvas.

Negrų plotas ir kultūra
Minėtuose kvartaluose 

veik išimtinai gyvena neg
rai. Namai labai seni—nuo 
neatmenamų laikų. Kuo
met prieš pora metų nu
griovė keliolika blokų nuo 
Broad St. į rytų pusę, ku
rie buvo apgyventi biednų 
žmonių, daugiausia negrų, 
didžiuma ten gyvenusių ne
pajėgė kur kitur į geres
nius namus persikelti, susi
spaudė vieni pas kitus, tie
siog kimštinai.

Negrų apgyventose vieto
se .namai daugiausia pri
klauso visokiems spekulian
tams ir politikieriams. Jie 
ima rendas kiek gali aukš
tas. Net miesto sanitari
nės inspekcijos jų nematė. 
Gyventojai tokioje aplinko
je negali pakilti kultūroje. 
Visokiausių religijų skelbė
jai, gemblerysčių agentai, 
ir visokiausių suktų biznių 
agentai, netgi karčiamnin- 
kai, ten geriausiai uždar
biauja. Jeigu jaunutė neg- 
raitč susilaukia net ir virš 
pustuzinio vaikų, kurie ne
žino, kas jų tėvas, arba vi
si skirtingo tėvo, tai ten nei 
nuostabos, nei tikybos pa
žeidimo nematoma.

Tiesa, labai daug ten ir 
miestas šelpia. Broad gat
vėje ir Susquihanna avenė- 
je yra kazarmė, iš kurios 
išduodama maisto šalpa 
biedniems. Maisto iš-, 
davimo dienoje per keletą 
blokų stovi stora eilė žmo
nių, bent po tris keturis 
kartu. Laukia įėjimo su 
tinkamu _ paliudijimu, su 
maišais ar vežimukais.

Tiesa, kai kas to ir pavy
di. Biedniokus vadina tin
giniais. Toks tų žmonių 
gyvenimas jau nebe pirmi 
metai. Ir iš jo pabėgti la
bai sunku, nes keliai užda
ryti. $

Mūsų politikai ir kai kuri | 
kapitalistinė spauda (“Dai- i 
ly News”) garsiai užbliovė, j 
kad tai esąs komunistų!

tų žymes.” Nereikia už
miršti, kad Pennsylva n i j ą 
valdo respublikonai, o Phi- 
ladelphiją — demokratai. 
Kai kam vęrktinas reikalas 
išstumti demokratus, ypač 
prezidentiniais rinkimais...

Ant trijų aukštų namų 
stogų rasta nemažai “amu
nicijos”: akmenų, užtaisy
tų butelių su gazolinu, gelž
galių ir kitko. Kas juos ten 
sunešė ?

Civilinių teisių gynėjai 
skubėjo į sukilimų vietas ir 
bandė atkalbinti tokį suki
limą. Buvo be pasekmių.

Ko gi sukilėliai nori?
Nereikia manyti, kad jie 

būtų norėję nuversti val
džią ir patys įeiti valdžion. 
Taip nemano nei atžagar
eiviai.' Jie labai nori ge
resnio gyvenimo. Neapken
čia, kad balti žmonės juos 
ignoruoja, su jais elgiasi 
neteisingai. Mato, kaip Af
rikoje baltieji muša, kanki
na juodus žmones. Jie įnir
to, įkaito, nors ir po lašą 
karčios neteisybės prisipil
dė didelė bačka ir t rūko 
lankai. Grobė visokį turtą, 
nešėsi į namus nė nepagal
voję, kad sugautieji skau
džiai atsakys.

Miesto valdonai kalba, 
kad nukentėję biznieriai 
gaus atlyginimą, žinoma, iš 
žmonių 'Jaksų. Nuostolių, 
skaičiuoja, būsią virš 3 mi
lijonų dolerių. Washingto
ne kalbama apie “karą prieš 
skurdą.” Privataus pelno 
sistemoje — mažas skirtu
mas, ai^ vergas nupirktas, 
ar vergas samdomas. Nu
pirktas — tai jo nuosavybė. 
Samdomas — bevertis.

Murninko Sūnus

metams po minėtosios lyde
kos sugavimo (Hesneris, 
1558 m.). Šie duomenys, 
perrašinėjami iš knygos į 
knygą, pasiekė ir mūsų lai
kus (Mažoji tarybinė enci
klopedija). .

Barbarosos lydekos ske
letas ir žiedas su užrašė 
yra saugomi Manheimo ka
tedroje kaip didelės reteny
bės. Mokslininkai, patyri
nėję tą skeletą, nustatė, kad 
stuburo slankstelių jame 
yra aiškiai per daug vienai 
lydekai. Milžiniškas skele
to ilgis buvo gautas, sm- 
dursčius jį iš kelių egzemp
liorių.

Prof. Okenas, patikrinęs 
kronikinę medžiagą, liečian
čią tuos metus, nustatė, 
kad tuo metu imperatorius 
Fridrichas II Barbarosa bu
vęs Italijoje ir jokiu būdu 
negalėjęs įleisti lydekos “sa
vo rankomis,” kaip apie tai 
rašoma žiede. Prof. Arnd£ 
das jau seniai yra pasiūlęs 
visą šitą “istoriją” apie im
peratoriaus lydeką laikyti 
legenda.

Amerikiečių ichtiologai, 
augindami įvairias ž u vgs 
specialiuose akvariumuose, 
yra nustatę vidutinį žuvų 
amžių. Lydekai tenka 10-12 
metų. Daugiausia sugauna
mos — 3-7 metų lydekos.

Šiuolaikinė ichtiologija ne
labai domisi, kiek ilgiausiai 
gali išgyventi atskiri indi- 

I vidai. Kur kas svarbesnis 
I yra klausimas apie vidutinį 
žuvų amžių. Dabar, inten
syviai vystant žuvininkys
tę, atskiriems individams 
nebelieka galimybės sulauk
ti natūralios senatvės.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
moga Laisvės paramai.

Kairas. — Arabų vaistu 
bių militariniai vadai ta
riasi, kaip atremti Izraelio 
agresiją.

Atsargos leitenantas generolas V. Vitkauskas (kairėje) 
kalbasi su čikagiečiais A. Staškumu ir V. Dorių.

ma, kad ten pat kas tai 
pradėjo garsiai kalbėti, kad 
policija*labai sumušė mo
terį, ir ji bevežama į ligo-

d ar b as,. Miesto majoras 
Tate pasisakė, kad jis taip 
nemanąs. Kai kurie žvales-
ni įžiūri Goldwaterio “pirš- J 4 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept.) lį 1964



PHILADELPHIA, PA. Cleveland, Ohio Canton, Mass.
Atlantic City įvykusioje 

i^įejpokratų konvencijoje 
wAnen Strike for Peace 
buvo suruošusios taikos pa
laikymui demons t r a c i j ą. 
Buvo surinkta daug para
šų po peticija taikos palai
kymui.

Devyni nacių trūperiai ir
gi demonstravo su iškabo
mis prieš prezidentą John- 
soną. Naciai areštuoti, bu
vo apskelbę bado streiką, 
atsisakydami advokato, sa
kydami, kad juos turi ginti 
Civil Liberties unija. Po 
kelių dienų buvo paleisti, iš
vežti už miesto ribų su įsa
kymu negrįžti į Atlantic 
City.

Tymsterių lokalas 676 de
monstravo su sunkvežimiu 
ir iškabomis, nukreiptomis 
prieš Robertą Kenedį už 
persekiojimą Hoffos. Trims 
“Vpice” pasekėjams teisė
jas' panaikino 90 dienų ka
lėjimo bausmę su įsaku ap
leisti Atlantic City.

•

Laidies Garment Workers 
unijos išvažiavimo busas su
sidūrė su kitu busu; keli 
sužeisti, vienas nuvežtas į 
ligoninę.

Teisėjas Kraft įsakė, kad 
valgyklų Guild Chain krau
tuvių lokalas 138 su Linton 
valgyklų kompanija rištų 
darbo valandas arbitracijos 
keliu.

Operating Engineers In
ternational unijos lokalas 
542 pikietuoja Municipal 
Service namą Reybue Pla- 
zax Public Property komi- 
sionierius Charles G. Day 
sako, kad statomas 18-os 
aukštų namas nebus . laiku 
pastatytas. Priežastis — 
streikas.

1 1 •

Transport Workers unijos 
lokalo 234 viceprezidentas 
Earl Kidd kaltina važiuo- 
tės kompaniją nededant pa
stangų apsaugai požemiuo
se traukiniuose. Stotys 
tamsios, nėra nuo gaisro 
apsaugos. Kompanija pa
neigia kaltinimą.

1 •

Riaušės Philadelphijoje 
rt^piūčio 28-29 dienomis 
padarė daug žalos. Krautu
vės ir kita nuosavybė nu
kentėjo, daug sužeistų, virš 
poros šimtų areštuotų. 
Teismai veikia dieną ir nak
tį. Meras Tate panaudojo 
114 metų senumo įstatymą, 
paskelbdamas nepap rastą 
padėtį. Visų rasių dvasiš
kiai ir civilinių teisių vado
vai pasmerkė išpuolį, saky
dami, kad tai nėra civilinių 
teisių kova, bet chuliganiz
mas. ’

i 

JFames Farmer, Congress 
of Racial Equality sekreto- 
£tas, kalbėdamas Central 
babtistų bažnyčioje, pasa
kė, kad ta organizacija pla
nuoja Community centrą 
Meridian, Miss., atminčiai 
Michael Schwerner, An
drew Goodman ir James 
•Chaney, Civil Rights dar
bininkams, kurie tapo ten 
nužudyti.

Rugpjūčio 18 d. mirė Kle- 
pia Jasutis. Buvo pašar
vota Kavaliausko šermeni
nėje, palaidota Holy Cross 
kapinėse.

^International Association 
^Machinists lokalas 1984,, 
Lancaster, Pa., paskelbė 
streiką RCA kompanijai al
gų ir kontrakto klausimu.

Battery kompanija išven- ■ 
gė International Union of I 

Electric Workers streiko. 
Kontraktas pasirašytas, už
darbis pakeltas.

" •

Prieplaukų darbininkai 
po dviejų dienų ‘‘wildcat” 
streiko grįžo į darbą.

•

Dvi unijos Philadelphijoje 
įspėja merą Tate būti at
sargiu suvienijime Pennsyl- 
vanijos geležinkelio linijos 
su Central Railroad kompa
nija išvengimui nesutikimų.

Pilietis

Binghamton, N. Y.
Mirimai

Rugsėjo 1-mą dieną ilgai 
sirgusi, Wilson Memorial 
Hospital, mirė LDS 6 kuo
pos narė Elizabeth Tinkū- 
nienė (po tėvais Trepekai- 
tė). Velionė Elizabeth at
vyko į šią šalį prieš 50 me
tų ir visą laiką čia gyveno. 
Per ilgus metus buvo našlė. 
Velionė priklausė prie LDS 
6 kuopos nuo 1938 metų, ir 
su pertraukomis prie LLD 
20 kuopos Moterų skyriaus. 
Nors pas ją nebuvo įkvėpi
mo įsijungti į draugijinę, 
veiklą, o visgi, kartas nuo 
karto, pasidarbuodavo su
ruošime minėtų organizaci
jų įvairių pobūvių. Velionė 
buvo pasiliuosavusi iš En
dicott Johnson Corp, ava
linės pramonės ir gyveno 
iš pensijos. Paliko liūdesy
je dukrą Mrs. Michael 
(Amelia) Grodecki, sūnų 
Walter, tris anūkus ir du 
proanūkius.

Rugsėjo 3 dieną susirin
kę velionės giminės ir drau
gai palydėjo ją į amžiną 
poilsio vietą Kalvarijos ka
pinėse. Širdinga užuojauta 
šeimai ir artimiesiems.

Rugsėjo 2 d. Bingham
ton General Hospital mirė 
ilgai sirgęs Stanley Čarno 
(Chamo). Velionis gimęs 
ir augęs Sitkūnų kaime. 
1912 metais atvyko į šią ša
lį ir visą laiką čia gyveno. 
Buvo vienišas. Dirbo En
dicott Johnson Corp, ava
lynės pramonėje. Jau buvo 
pasiliuosavęs nuo darbo, ir 
gyveno iš pensijos. Velionis 
nepriklausė jokioje orga
nizacijoje. Paliko liūdesyje 
tris brolius: Kari, Adomą 
ir Andriejų Čarnus, ir vie
ną seserį Helen Maslaus- 
kienę, visi Tarybų Lietuvo
je. Čia Amerikoje paliko 
dvi pusseseres: Nastaziją 
Yudikienę ir Agotę Nprbu- 
tienę ir kitus gimines.

Penktadienį, rugsėjo 4-tą 
dieną, palaidotas Kalvarijos 
kapinėse. Mirusiojo šeimai 
ir artimiesiem širdinga už
uojauta.

Viktorija Zmitraitė-Mil- 
ler rašo iš Brooklyno, kad 
ji jaučiasi daug geriau. Ir 
mano ne po ilgo grįžti na
mo. Buvo linksma girdėti, 
kad jos sveikata sėkmingai 
taisosi.

Katrina Vaicekauskienė 
po sėkmingos operacijos 
grįžo iš ligoninės.

Linkiu .■ jums, draugės, 
greitai ir sėkmingai pa
sveikti !

Onytė Wellus

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau brolio Labanausko Boles

lovo ir sesers Labanauskaitės-Gik- 
nevičienes (abu Antanp). Ilgą lai
ką jiedu gyveno Pittsburgh'e. Da
bartinio adreso nežinau. Vasario 
mėnesi per radiją išgirdau Povilo 
Labanausko baisa. Manau, kad tai 
mano brolio sūnus. Būsiu labai dė
kingas tiems asnienims, kurie paži
noję juos ar padėsią man paieško
jime praneš man šiuo adresu: Leo
nas Labanauskas, Kaunas, Požėlos 
49a—6. Lithuania, USSR.

L.L.D. 190 kuopos reikalai
Dėlei susikaupusių nema

žai' įvairių organizacijinių 
reikalų 190 kuopos susirin
kimas prisiėjo vis atidėlio
ti ant toliau. Tačiau vis 
tik surasta patogi diena, 
tai ir šaukiamas 190 kuo
pos susirinkimas, jis įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 20 d., 
3-čią vai. po pietų, Klubo 
svetainėje. Tai bus pirmas 
susirinkimas po įvykusio L. 
L.D. suvažiavimo, tai šia
me susirinkime bus išduoti 
ir visi suvažiavimo rapor
tai. 190 kuopa turėjo su
važiavime tris sugabius de
legatus, tai reikia -tikėtis ir 
išsamių raportų.

Be to, šis susirinkimas 
bus ir su vaišėmis. Vienas 
draugas prižadėjęs atnešti 
butelį stipresnės, o kitas 
draugas žadėjo aprūpinti 
kavute ir “donacais”, o jei
gu mūsų draugės — kuopos 
narės dar šį-tą ateidamos 
atsineš, tai turėsime tikrą 
banketą. Taigi, užbaigę su
sirinkimą galėsime gražiai 
visą popietę svetainėje pra
leisti ir pasisvečiuoti. Kvie
čiami visi kuopos nariai, o 
taipgi ir svečiai, atsilanky
ti.

J. žebrys

Miami, Fla.
LLD 75 kp. narių dėmesiui

Atsibuvusiame kuopos su
sirinkime, tarp kitų tarimų, 
tapo nutarta, kad kuopos 
susirinkimai būtų laikomi 
kas trečiadienis kiekvieno 
mėnesio, 2 vai. popiet.

Sekantis sus i r i n k i m a s 
įvyks rugsėjo 16.

Prieš susirinkimą, 12 vai. 
dieną, bus patiekiami pie
tūs, kuriuos pagamins vi
siems žinomos šeimininkės. 
Malonėkite pribūti laiku, 
kad galėtumėte neskubėda
mi pavalgyti pietų, pasikal
bėti ir paskui dalyvauti po
sėdyje.

Ateityje visi susirinkimai 
vyks tokia tvarka: 12 vai. 
pietūs, o po pietų—posėdis.

Mūsų kuopa pilnai pri
taria “Vilnies” Kalendo
riaus išleidimui ir tam rei
kalui nutarė dėti $15 gar
sinimą. Mačiau, drg. J. 
Smalenskas renka ir nuo 
pavienių komplimentinius 
garsinimus. Kurie draugai 
mato kalendoriaus svarbą, 
norėdami prisidėti prie jo 
išleidimo, matykite drg. J. 
Smalenską arba J. Bukaitį.

J. Bukaitis, prot. rašt.

• Vilniuje jau pradėta 
statyti dujų gamykla. Jos 
steigėjai yra Ridingeris ir 
Lalausas, kurie yra sudarę 
sutartį su Vilniaus miesto 
dūmą. Vilniaus gyventojai, 
kviečiami per gubernijos 
valdybos kreiptis į dujų ga
myklos kontorą su užsaky
mais, nurodant reikalingą 
kiekį dujų ragelių. Dujų 
kaina — 5 rubliai už 1,000 
kubinių angliškų pėdų.

Kviečia Ant Piety
Čiurliai kviečia ant pietų į savo farmą bei sodą, 

•4- Pattenburg, N. J.

Sekmad., Rugsėjo 20 Sept.
Pietūs bus duodami 1 valandą dieną

Kaina tik $3.00
Brooklyniečiai apsirūpinkite mašinomis iš anksto ir 

važiuokite. Čia bus daug svečių iš Pennsylvanijos 
ir iš kitų tolimesnių kolonijų. Bus malonių 

ir įspūdingų pasimatymų.
įf—> " 1 —1 r— ........ ... ..................
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Visuose mūsų didesniuose 
parengimuose visada sutik
si nemažą būrelį šio mieste
lio lietuvių, bet korespon
dencijų iš ten mūsų spau
doje beveik niekada nesi
mato.

Netoli nuo labai gražaus 
ežerėlio Antanas ir Karoli
na B arčiai turi įsirengę la
bai gražią rezidenciją. Rug
piūčio 30 d. įvyko plačiai 
žinomų norwooclieciu Leono 
ir Moncės Trakimavičių 
auksinės vestuvės ir tik ką 
iš Lietuvos sugrįžusio tu
risto M. Uždavinio sutiktu
vės.

Labai daug būtų galima 
papasakoti apie šį Norwoo- 
do trejetuką, bet pasiten
kinsiu tik pasakydamas, 
kad Norwoodo apylinkėj 
gyvenančių mūsiškių lietu
vių gyvenimas būtų visai 
nuobodus, nes apie jį visas 
ratukas sukasi.

Y. Niaurienei pirminin
kaujant, buvo iškviesti ju- 
bilijatų giminės ir kai kurie 
draugai išsireikšti, bet dau
giausia laiko buvo duota 
sugrįžusiam turistui papa
sakoti, ką jis matė ir pa
tyrė kelionėje ir Lietuvoje.

Uždavinis labai nuosek
liai papasakojo, ką jis Lie
tuvoje matė ir patyrė, ne
slėpdamas ir tūlų netikslu
mų, kurie laikui bėgant tu
rės būti išlyginti. Jis sakė: 
—Sugrįžau į Pirčiupio kai
mą, kuriame gimiau ir jau
nystės dienas praleidau, bet 
jo neatpažinau, nes jis vi
sas buvo karo kriminalistų 
sudegintas, kur 119 Lietu
vos sūnų ir dukrų, neišski
riant kūdikių ir senukų, bu
vo suvaryti į daržinę ir su
deginti ... Tik viena dvi
šakė liepa, apie kurią dar 
mažas būdamas . bėginėjau, 
kokiu stebuklingu būdu yra 
išlikus sveika, nors jau pu
sėtinai pasenus.

Leonas Trakim a v i č i u s 
man į ranką įspraudė $25, 
kad pasiųsčiau “Laisvei” 
kaip dovaną atžymėjimui 
jų 50 metų vedybinės su
kakties. Taipgi prašė pa
rašyti, kad Worcestery per 
pikniką jis davė draugui 
draugui Bimbai $25, bet 
kreditą atidavė tūlam Ra- 
simavičiui.

Ačiū Leonui ir Monciutei 
už tokią gausią auką, kuri 
nėra jų pirmutinė, ir, ma
nau, nebus nė paskutinė.

R. Niauta
Pastaba: Labai atsipra

šau draugą Trakimavičių 
už užrašymą jo pavardės 
klaidingai. Linkiu jums, 
draugai, dar daug daug me
telių tokio pat gražaus ir 
laimingo gyvenimo poroje.

A. Bimba

Uostymas tabako pagim
do vėžį. Už lūpos dedamas: 
tabakas, sakoma, užvaduo
ja rūkymą.

Uostyto j ai tabako, kaip 
tyrimas parodė, du vyrai ir ; 
viena moteris gavo vėžį lie
žuviuose ir burnoje.

J. N.

Venesueloje greta 
turtas ir skurdas

Venesuela — viena iš tur
tingiausių gamtiniais ištek
liais šalių pasaulyje. Ji už
ima trečią vietą pasaulyje 
pagal naftos gavybą, ant
rą—pagal jos eksportą; ša
lyje labai gausūs geležies 
rūdos ir kitų metalų ištek
liai. Tačiau Venesuela ir 
neapsakomo skurdo šalis: 
Vien šalies sostinėje — Ka- 
rakase — 300,000 žmonių 
gyvena landynėse iš karto
no, be šviesos, be vandens, 
be grindų. Iš 22 milijonų 
hektarų žemės naudmenų 
18 milijonų hektarų pri
klauso JAV monopolijoms 
ir 3,000 latifundininkų. o 
72% kaimo gyventojų valdo 
vos 2.3% žemės.

PIEŠTUKO ISTORIJA
Pirmasis toks pieštukas, 

kaip dabar, pasirodė Angli
joje 1560 metais. Jo proto
tipai buvo švininiai ir sida
briniai stiebeliai, kuriuos 
įdėdavo į specialius metali
nius varžtus. Tokie stiebe
liai žinomi nuo XII , am
žiaus. XIV amžiuje paplito 
itališki pieštukai iš juodo 
molinio skalūno, o nuo XVI 
amžiaus — grafitiniai. Ru
sų žodis “karandaš” (pieš
tukas) yra sudarytas iš 
dviejų tiurkiškų žodžių: 
“kara” (juodas) ir “taš” 
(akmuo).'

NORS NEĮTIKIMA, BET 
TIESA—TURĖJO 

87 VAIKUS
1872 metais buvo paskelb

ta, kad “Šuisko apskrities 
valstietis Fiodoras Vasilje
vas buvo vedęs du kartus ir 
iš abiejų vedybų turėjo 87 
vaikus. Pirmoji jo žmona, 
kuri gimdė dvidešimt sep
tynis kartus,' septynis kar
tus po tris, šešiolika kartų 
po tris ir šešis kartus po 
po du, viso 69 vaikus. 
Antroji pagimdė du kartus

Massachusetts Moterų Sąryšis
Kviečia Visus į Pikniką 

(

kuris įvyks šį sekmadienį

Rugsėjo 13 September
K. Ustupo Sode

27 Cleveland Ave., Montello, Mass.
Pradžia 1-mą Valandą dieną

Turėsime šiltų ir šaltų gėrimų ir įvairių valgių. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Valdyba

Lawrence, Mass, ir Apylinkė

RUDENINIS BANKETAS 
Pažangiosios Spaudos Paramai

/ Geri Pietūs ir Linksma Nuotaika

Čia pasimatysite su daugeliu turistų, grįžusių iš. 
Lietuvos. Prašome nesivėluoti atsilankyti, 

nes diena bus jau gerokai trumpesnė.

Sekmadienį, Spalio 4 October
Pietūs Bus Duodami 1:30 Vai. Dieną

Gražiąjame Maple Parke 
Methuen, Mass.

4 1 * ! ! • •šis vajus bus atidarymas va j'au s gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui 

išsibaigusių prenumeratų. Darbuokimės 
iš anksto, kad gerai išvesti vajų.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER. Complete charge, 
full time job. 4 school age children. 
Salary $50. Fringe benefits, 5 days, 
9 to 5:30. Lovely suburban Home. 
All modern appliances. Own transp. 

NI. 4-9000.
(70-73)

HOUSEKEEPER. Mature, ex
perienced. Live in own room and 
TV. Lite household duties, and 
cooking. Business couple. 1 School 
age child. Permanent.

Sall TRinity 8-0501. Ext. 32.
(70-73)

HOUSEKEEPER

Live in. Motherless home. Household 
duties in modern Home and 3 
children, 9^, 5^, 1%. Call Mr. 
Marad. 1-609-428-6500.

(71-73)

TYPIST. Accurate, good at figures. 
Knowledge of bookkepping. Per
manent position. South West Phila
delphia. Call SA. 6-9015.

(73-74)

po tris ir šešis kartus po 
du, viso aštuoniolika vaikų.

Pranešimo dieną Fiodorui 
Vasiljevui buvo 75 metai, 
iš 87 jo vaikų 83 gyveno.

Žanas Tiorelis tarnavo 
prancūzų arm i j o j e nuo 
XVII iki XIX amžiaus. Jis 
gimė 1684 m. ir 1699 m. 
įstojo į pulką Turnė. Daly
vavo karuose dėl Ispanijos 
ir Austrijos palikimo, kovė
si daugiau kaip šimte mū
šių. 1777 m. karalius Liud
vikas XV pakėlė 93 metų 
veteraną į kapitonus ir pa
skyrė jį į rezervą. Tačiau 
senas kareivis ir toliau gy
veno kareivinėse Paryžiuje. 
1802 m. Napoleonas, išgir
dęs apie 118 metų veteraną, 
paskyrė jam 1500 frankų 
pensiją. Šaunusis kapitonas 
mirė 1827 m., turėdamas 
143 metus.

PHILADELPHIA
MALE and FEMALE

All AROUND baker wanted. Full 
time, good opportunity for right 
person. Langley Bakery, Langley 
Park, Md. Near Silver Springs. 
Phone Langley Park 301-HE. 4-0808.

(70-74)i

HELP WANTED MALE

AUTO MECHANIC
Must have 3 years experience, 

prefer Chrysler Experience. 
Permanent for right man.

Call 1-609 - BE.5-5400.
Ask for Service Manager.

(69-74)

WELDERS 
ARC

Experience necessary. Apply in 
person, 9—3.

AMERICAN METAL 
FABRICATORS CO.

Old Rodgers Rd., Bristol, Pa.
Phone ST. 8-9252

An Equal Opportunity Employer
(73-75)

MACHINIST w/exp setting up & 
operating machine tools. To work 
from drawings, making small mech 
parts & fixtures.

CONTINENTAL WIRT CO., 
26 W. Queen Lane, Germantown.

(73-74)

CARPET MECHANICS 
AND HELPERS

Exp. New Shop. Work guoranteed 
year round. All benefits. Philadel
phia. WA. 5-1633 or 5-1634.

(73-74)

WELDERS, ARC.
Experience necessary.

AMERICAN 
METAL FABRICATORS CO.

Old Rodgers Road, Bristol, Pa.
Phone ST. 8-9252.

An Equal Opportunity Employer.
(71-73)

LEATHER CUTTING, sewing, 
skiving machine operators. Also 

expd. help for other operations.
Apply

NE corner, Cottman & Edmund Sts.
(71-75)

BODY & FENDER MAN
^Thoroughly experienced on all types 
fo automobiles. Must have tools. 
Apply at once. JUNIOR’S AUTO 
BODY, 2314-16 E. Susquehanna Ave.

(71-75)

AUTO MECHANIC.
Experienced on weaver front end 
equipment and state inspection.

Apply THOMAS TURNER,
666 Chester Pike, Norwood.

LU. 3-8483.
(71-73)

MACHINIST.
Heavy on lathe and vertical Mill 
tool Master, able to work from 
prints and sketches. Some set up.

Apply 5110 Wakefield St.
Or call VI. 8-6476.

(71-73)

MEN.
, To work in Machine Shop. No ex- 
, perience necessary. Steady position 
for right person. MA. 4-7170. Ask 
Mr. Windy.

71-73)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras rengia šaunius 
pietus 20 d. rugsėjo (Sept.), 1 vai. 
dieną, 157 Hungerford St. Nariam 
pietūs veltui, o svečiai turės duot 
nedidelę dovaną prie durų.

I Visi kviečiami dalyvaut — iš ar
ti ir toli, būsite patenkinti choro 
vaišėmis, kaip visada. Po pietų bus 
ir žaislų. Širdingai kviečia,

— Komisija

Lietuvių Moterų Klubo susirinki
mas įvyks rugsėjo 21 d., pirmad., 
7:30 v. vakare, 157 Hungerford St.

■ Visos nares kviečiamos dalyvauti, 
yra svarbių reikalų aptart, apie ru
dens veikimą.

Sekr. V. K.
(72-73)

WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks Rugsėjo 14 Sept., 
29 Endicott St., pradžia 2:30 po- • 
piet. Kviečiame visus narius da
lyvauti. Šiame susirinkime turėsi
me daug reikalų apkalbėti. Ka
dangi vasariniai parengimai su spau
dos pikniku baigėsi, tai ‘šiame su
sirinkime turėsime prisirengti prie 
žieminių parengimų, ypač artėjant 
“Laisvės*' ir “Vilnies” vajams, šia
me susirinkime turėsime < išrinkti 
vajininkus.

Jaskevičius, kuopos sekr. (72-73)

New Delhi. — Indijoje 
įvyko potvynių.

i



P. M. šolomskas

Pamačiau Floridą
Daug teko girdėt ir skai

tyt laikraščiuose apie tą 
taip išgarsintą “saulėtą” 
Floridą. Nuvažiavę ten iš 
kitų valstijų pasižiūrėt ar 
apsigyvent, tuoj aprašo sa
vo įspūdžius apie tos valsti
jos gražumus, visada va
dindami ją “saulėta Flori
da”... Kur ir kada tik pa
matydavau aprašymus apie 
Floridą, aš visuomet per
skaitydavau ir visuomet 
man ateidavo mintis ir no
ras nors kartą savo gyve
nime nuvažiuot ten žiemos 
laiku pasimaudyt šiltame 
jūrų vandenyje.

Na, ir atėjo ta laiminga 
diena, — aš važiuoju Flori- 
don, tik, deja, ne žiemos 
laiku, o pačiu vidurvasariu. 
Taip prisiėjo.

Praėjusiais metais mano 
giminaitė, gyvenanti Broo- 
klyne, susitarė su savo vy
ru važiuot Floridon pasi- 
žvalgyt. Nuvažiavę ten, 
Miamio apylinkėn, besižval- 
gydami, be s i maudydami 
sausio mėnesio pradžioj, 
taip pamilo Floridą, kad po 
kelių savaičių ten buvimo, 
nusipirko stubą... Viską 
gerai įsitaisę, įsirengę savo 
naujoje gyvenvietėje, sugrį
žo Brooklynan, pasisamdė 
didelį “troką”, susikrovė 
visą savo mantą ir — “gud- 
bai” Brooklynui...

Kadangi Brooklyne gyve
na jųjų duktė su šeima, tai 
motina pradėjo ją, ir kar
tu mane, kalbint atvažiuot 
pas juos Floridon pasisve- 
čiuot, pamatyt, kaip jie ten 
įsikūrę. Susitarėme važiuot. 
Pasitaikius progai man pa- 
siliuosuot nuo darbo savai
tei ar dviem; pradžioj rug- 
piūčio mėnesio sėdom trau
kiniu Niujorke ir leidomės 
kelionėn net iš penkių “asa- 
bų” šeima: mano giminai
tės duktė su trimis mergai
tėmis ir aš.

Kelionė perilga
Iš Niujorko į West Hol

lywood turėjome nuvažiuot 
į 24 valandas (pagal trau
kinio tvarkraštį), bet va
žiavome 26 valandas. Trau
kinio ėjimą sulėtino nakties 
laiku užėjus baisi audra, 
lietus pylė “kai iš viedro”, 
o perkūnas tai be sustoji
mo trankėsi, rodos, net 
traukinys sudreba. Pana
šios audros buvo net trys— 
vienai praėjus, tuoj kita 
užeina. Tai buvo važiuojant 
per So. Carolina valstiją.

Nakties laiku primigti 
prisiėjo sėdintiem, nes tuš
čių vietų nebuvo, tai kiek
vienas keleivis turėjo mie
got savo sėdynėje. Toks 
miegas būna labai prastas. 
Kai kurie keleiviai, ypač 
senesni, labai knarkia viso
kiais balsais; kitur vaikai 
pradeda verkti, tai kas ke
lios minutės vis pabundi...
Pasirodė kitokie vaizdai

i Galų gale įkyri naktis 
praėjo; šviesa pradėjo “im
ti viršų” ant tamsos. Dau
gumos keleivių veidai atsi
kreipė į langus, — jie žiūri, 
kaip viskas atrodo lauko 
pusėje. Traukinys riedėjo 
jau Floridos valstija; jau 
buvome pravažiavę Jack
sonville miestą. Žiūrint pro 
langus į abi pusi (į rytus 
ir vakarus), matėsi lygu
mos, jokių kalnų nei kalne
lių nesimatė. Tose lygomo- 
se didelių miškų nesimatė, 
tik tam tikros rūšies pušys, 
kurios iki pat viršui neturi 
šakų, o tik ant pačios vir
šūnės Šakos išsiskleidę į vi
sas puses ir atrodo kai di
delis lietsargis. Kai kur jau 
pasimatė ir paimu medžiai, 

kurių šakos ir dideli lapai 
irgi tik ant viršūnių pasi
skleidę. Čia pamatai visai 
skirtingą vaizdą, negu ki
tose valstijose toliau į šiau
rę.

Farmos atrodo apskurę
Važiuojant toliau į pietus, 

kai kur matėsi daug karvių 
ganyklose. Karvės atrodė 
liesos, menkesnės negu, pa- 
vyzdin, tenka matyti N. Y. 
ar N. J. valstijose. Matyt, 
kad karštas oras gerokai 
vargina ir karves. Kai kur 
ganyklose pasimato lapotas 
medis, tai po juo, jo pavė
syje, karvės sugulę ankštai 
susispaudusios. O tokių me
džių tose ganyklose mažai 
matosi.

Toliau nuo traukinio ke
lio matosi farmų trobesiai. 
Bet žiūrint iš toliau, jie at
rodo gana prastai: nusenę, 
kai kur net apgriuvę. Šiau
rinėse valstijose farmos 
gražiau atrodo. Žinoma, ki
tose Floridos vietose vei
kiausia yra ir gražių, tur
tingų farmų, bet kiek ma
tėsi nuo traukinio kelio, tai 
atrodo prastai.

Kur matosi grynos že
mės, tai tik baltas smėlis. 
Stebėtis reikia, kaip tokio- 
kioje žemėje gali kas augti. 
Tiesa, tokiose vietose dau
giausia auga kokie tai brū
zgynai bei “dyka žolė”. 
Neteko matyti prie farmų 
nei kviečių, nei avižų, o tik 
kukurūzai (“komai”).

Orančių plantacijos
Kai kur teko matyt dide

li, akia nesumatomi, sodai, 
-— orančių plantaci j os. 
Orančių medeliai tvarkingai 
susodinti į tiesius rėdus, 
kurių galo nesimato. Vai
siai dar nesunokę, dar ma
ži. Jie bus sunokę tik pa
baigoj gruodžio bei pra
džioj sausio mėnesių. (Taip 
man sakė vienas keleivis.) 
Dėl to dabar Floridoj oran
čių krautuvėse mažai ma
tėsi, ir jie ten šiuo laiku 
brangesni, negu, pavyzdin, 
Niujorke. Mat/ dabar Niu
jorkas gauna orančius iš 
Kalifornijos valstijos. Ir, 
abelnai, ir kiti vaisiai Flo
ridoj šiuo laiku brangesni, 
negu Niujorke. Tik žiemos 
laiku Floridoj orančiai at
pinga.
Yra daug tuščios vietos
Per daugelį metų žmonės 

iš visų šios šalies kampų, 
daugiausia sulaukę senes
nio amžiaus, važiuoja Flo
ridon apsigyventi. Daugu
ma tokių “imigrantų” čia 
atvažiuoja lengviau pra
leist antrąją pusę savo gy
venimo; daugelis iš jų at
siveža čia savo santaupas 
ir gyvena sau “iš procen
to”, kaip žmonės sako; ki
ti, turėdami mažiau san
taupų, susiranda kokį nors 
darbelį. Ir taip čia atva
žiuoja tūkstančiai žmonių 
kasmet, manytum, kad jau 
visa Florida kimšte prisi
kimšus, vienok taip nėra.

Važiuojant traukiniu nuo 
Jacksonville iki Miami dar 
daug akia nesumatomų 
tuščių plotų yra. Kai kur 
pamatai užvestas naujas 
“kolonijas”: nutiestos gat
vės, padaryti šaligatviai ir 
kai kur jau viena kita stu- 
ba pastatyta kaipo pavyz- 
dis, kokias stubas ten gali
ma pasistatyti, kai nusi
pirksi “lotą” (žemės šmo
tą). Tokiose vietose teko 
matyti iškasti gana platūs 
ir ilgi kanalai, kuriuose lai
kosi vanduo. Ten bile kur ¥ 
sustojęs (važiuojant auto
mobiliam) gali gaut viso

kių skelbimų-lapelių su at
vaizdais įvairaus štilio stu- 
bų, ir kiek tokios stubos 
kainuos pastatyt.

Tas reiškia, kad Floridoj.
dar yra tiek ir tiek vietos 
įsigyt sau šmotą žemės ir 
pasistatyt namelį, kokį ta
vo kišenius išgali.

Susitikimas su lietuviais
Žinodamas, kad Miamio 

mieste bei jo apylinkėse 
gyvena keletas mano pažįs
tamų, pasistengiau gauti 
vieno kito adresus. Nuva
žiavus pas savo giminaitę 
West Hollywoodan, pir
miausia susiradau telefono 
numerį mūsų širdingų 
draugų Valiulionių, gyve
nančių Fort Lauderdale. 
Pasišaukiau juos. Jie kaip 
ir nustebo^ kai sužinojo, su 
kuo kalbasi. Tuojau užsi
prašė atvažiuot pas juos. 
Bet vietoj važiavimo pas 
juos, susitarėme, kad' se
kantį sekmadienį jie atva
žiuotų pas mano giminaitę, 
tai visi kartu važiuosime 
Lietuvių socialin kluban, 
kurį aš taip norėjau aplan
kyt ir ten susitikt su dau
geliu savo pažįstamų. Taip 
ir padarėme.

Šeštadienį, rugp. 8, mano 
giminės pasiūlė mane pava- 
žinėt po* Hollywoodo apy
linkes. Aš paprašiau juos, 
kad mane nuveštų pas ma
no pažįstamus. Parodžiau 
jiem draugų Mikitų adre
są, klausdamas, kaip toli ši 
vieta. Giminaitės yyras vy
ras sako, kad jam nesvar
bu, kaip toli tavo draugai 
gyvena, —jie nuveš mane 
kad ir pačian galan Mia
mio miesto.

Už apie pusvalandžio pri
važiavome prie gražios gy
venamos vietos, kokias mes 
(brooklyniškiai) matome 
tik Long Islande turtuolių 
apgyventose vietose. Stuba 
gražaus moderniško sti
liaus gražiom spalvom nu
dažyta; aplink stubą graži 
pieva, o pakraščiais apso
dinta tropiškais vaisiniais 
medžiais. Ant nekuriu me
džių jau buvo prinokusių 
vaisių, — vieni panašūs į 
grūšias, kiti į dideles sly
vas. Sakau z savo giminėm, 
“išlipsiu iš automobiliaus 
ir paskambinsiu varpelį, gal 
gi čia jųjų namai”.

Paskambinus varpelį, prie 
durų pasirodė lengvai ap
rengus moteris. Aš paklau
siau, ar čia gyvena Miki
tai? — moteris atsakė — 
taip. Ji paprašė palaukt 
minutukę, kol ji geriau ap
sirengs. Mat, ten karštame 
ore moterys ir vyrai, būda
mi namuose, lengvai apsi
rengę,— vyrai daugumoje 
marškinių visai nedėvi, taip 
sakant — pusnuogiai vaikš
čioja apie namus.

Įėjus stubon, tuoj pasiro
dė draugas Mikita. Jie 
abu mane greit atpažino, 
nors jau daug metų praėjo 
nud mūsų pasimatymo. Aš 
juos supažindinau su savo 
giminėmis, na, ir prasidėjo 
pokalbiai. Draugai Mikitai 
daug klausinėjo, kaip vis
kas eina “Laisvės” įstaigoj; 
kaip laikosi visi laisviečiai 
ir t.t. Besikalbant, laikas 
bėgo gana greit. Išėjome 
jųjų daržan pasižiūrėt, pa
sigrožėt tais tropiškais me
džiais ir gėlėmis. Jie mus 
apdovanojo kelių rūšių vai
siais, tokiais vaisiais, kurių 
mes dar nebuvome ragavę. 
Elenutė Mikitienė parodė, 
kuriuos vaisius reikia nu
lupt ir kuriuos galima val
gyt neluptus, kaip slyvas.

Po pabuvimo pas juos 
apie porą valandų, susita-- 
rėme pasimatyt sekmadie
nį Lietuvių klube. Atsisvei
kinome — iki rytdienai.

(Bus daugiau)

Mano įspūdžiai iš Pasaulines 
parodos ir “Lietuvių dienos”

Daugelis prisimena 1939- 
40 metų Pasaulinę parodą, 
įvykusią Flushing, N. Y., 
kurioje dalyvavo beveik vi
so pasaulio valstybės, šiais 
metais New Yorko Pasauli
nėje parodoje jau nesimato 
daugelio didžiulių valsty
bių paviljonų.'
• Ši New Yorko paroda 
labai sukomercializuota ir 
tuo vardu neturėtų būti pa
vadinta todėl, kad tik kele
tas valstybių atstavaujama. 
Kai kurias tautas reprezen
tuoja atskiros firmos. Nors 
Tarptautinis pasaulinių pa
rodų komitetas prieštaravo 
šios parodos pavadinimui, 
bet Amerikos kapitalistai į 
tokias pastabas visiškai ne
kreipia dėmesio.

Tik įžengus pro vartus 
ir užsimokėjus du dolerius 
už įėjimą, matosi didžiųjų 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų firmų ir įvairių religi
nių sektų paviljonai. Prie 
šių firmų paviljonų girdisi 
komerciniai muzikos šlage
riai, giriant savo produk
tus ir išdirbinius, o prie re
liginių paviljonų išgirsi įvai
rias giesmes. Ypatingai Va
tikano paviljonas drožia 
drastiškai katalikiškas gies
mes visu smarkumu. Ne
žiūrint to, kiekvieną lanky
toją traukia pamatyti Mi
chelangelo kūrinį “Pieta.” 
Pamatymas “Pieta” užtrun
ka labai trumpai, sakyčiau 
apie pora minučių. Kiek
vienas lankytojas praveža- 
mas pro skulptūrą ant au
tomatiškai judančių pirmyn 
grindų, kurių ritmingas 
slinkimas pro šalį jau atima 
pusę dalies susidomėjimo. 
Sustoti ir pasižiūrėti ilgiau 
—negalima, trip jau kuni
gėlių sutvarkyta. Jeigu ku
ris lankytojas dar kartą no
ri pamatyti “Pietą,” tai vėl 
jis turi eiti iš eilės, stoti ant 
slenkančių grindų ir dar 
kartą žvilgterėti važiuojant 
pro šalį, tačiau netikiu, kad 
kuris nors taip darytų to
dėl, kad ta visa situacija 
dvelkia misticizmu.

Aplink juoda tamsuma. 
Ant aukšto pedjestalo, gana 
toli nuo žiūrovo, pastatyta 
ir mėlyna šviesa apšviesta 
bei žvaigždynu apsupta, 
matosi “Pieta.” Visa tai 
atskirta stora stikline sie
na, per kurią nė fotogra
fuoti skulptūros negalima. 
Toks specialus religinis pri- 
rengimas verčia tikintį žmo
gų galvoti tiktai apie Ma
riją ir jos sūnų, vieton pa
sigėrėti šiuo brangiu meno 
kūriniu. Lankytojas, stebė
damas visa tai iš meninio 
taškaregio, išeina iš Vati
kano paviljono nepasitenki
nęs, nesuspėjęs pamatyti to, 
ko jis tikėjosi.

Apie “Lietuvių dieną”
“Singer” kompanijos sta

dione vyksta įvairūs pami
nėjimai, šventės ir sporto 
iškilmės veltui. Čia įvyko 
ir t. v. “Lietuvių diena,” 
kurią surengė lietuviški 
klerikalai ir “veiksniai.”

Sugužėjo čia sukviesti pa
rapijiniai chorai ir šokėjai, 
suvažiavo “veiksniai” iš vi
sų Amerikos bei Kanados 
kampų ir dar iš Argenti
nos. Matėsi žmonių ir ki
tokios galvosenos, kurie at
ėjo pasižiūrėti ir pasiklau
syti, kaip visa ši taip vadin- 
ma “Lietuvių diena” bus 
vedama ir tvarkoma.

Šalia sėdinti moteris, at
važiavusi iš New Jersey, 
pasakojo, kad jinai atva
žiavus veltui. Girdi: “Bu
šas vežė veltui, tik sėsk ir 
važiuok!” Reiškia, busas 

buvo pasamdytas pačios 
rengimo komisijos. Galima 
daleisti, kad ir iš kitų mies
tų buvo galima atvažiuoti 
nemokamai.

Publikoje buvo girdima 
jaunimą kalbantis lietuviš
kai ir angliškai apie savo 
tėvų pasakojimus apie tė
vynę Lietuvą. Juos visus 
sutraukė tėvų kalba, dainos 
ir šokiai. Tačiau klausantis 
V. Kudirkos žodžių: “Var
dan tos Lietuvos, vienybė 
težydi,” jau negalima pri
taikyti Kudirkos žodžių prie 
šios “šventės” tikslo.

Pirmininkas J. S tuk a s 
pranešė, kad New Yorko 
Pasaulinės parodos komite
tas prašė neliesti politikos, 
tačiau nė vienas iš kalbėto
jų su šiuo prašymu nesi
skaitė, įskaitant ir artistę 
Rūtą Lee-Kilmonytę, kuri 
lankėsi Tarybų Lietuvoje 
pora kartų ir buvo ten ma
loniai priimta.

Visi jie pakartotinai mi
nėjo Lietuvos “pavergimą” 
ir su atodūsiais prisiminė 
smetoninę Lietuvą, kurioje 
tik saujelei žmonių buvo 
gera gyventi ir iš kurios 
tūkstančiai lietuvių buvo 
priversti išvažiuoti į Bra
zilijos džiungles ir Argen
tinos pampas ieškoti duo
nos kąsnio... Dabar jiems 
Lietuva “pavergta,” kuo
met jie pamiršta tuos ket
verius metus, kai mūsų tė
vynė buvo tikrai pavergta 
ir nacių čebatu priminta...

Sekant meninę programą, 
pirmiausia buvo pastebimas 
prastas, netikęs mikrofonų 
išskaidymas ir jų veikimas. 
Orkestras buvo visiškai silp
nas, susidedantis iš poros 
armonikų, gal trejeto smui
kų ir dar poros' kitų mu
zikinių instrumentų. Gaila, 
kad nesuskaičiau, kiek jų 
buvo iš viso. Tokiame sta
dione, atvirame ore ir dar 
prie netikusių garsiakal
bių, tas orkestras visiškai 
išnyko ir nebuvo girdėti net 
arti sėdintiems. Pasirodo, 
kad rengimo komisijai ne
pasisekė net iš visos Ame
rikos ir Kanados surinkti 
geresnių muzikaptų.

Dainininkai ir šokėjai čia 
suvažiavo ne išrinkti, bet 
surinkti. Žiūrint į tokį di
delį bendrą chorą, stebėto
jas tikisi geros ir įspūdin
gos harmonijos, tačiau jų 
dainavimas to nedavė ir, be 
to, dainų motyvai buvo la
bai monotoniški. Atrodė, 
kad jiems dar trūko ir ben
drų repeticijų.

Šokėjai buvo visi jauni ir 
gana vikrūs. Vienos gru
pės išlaikė sėkmingai muzi
kos ritmus, kitos grupės tik 
šiaip sau šokinėjo; gal dėl 
to, kad negirdėjo muzikos.

Baigiant, galima pasaky
ti, kad suėjo visokio plauko 
lietuviški reakciniai elemen
tai, daugiausia iš katalikų 
hierarchijos, niekino Ta
bu Lietuvą ir gerokai pri
muilino saviesiems akis, 
pažadėdami tūojau “išva
duoti” Lietuvą, ir išsiskirs
tė. Sugrįžęs namo ne vie
nas lietuvis pagalvos, kad 
tas visas “šurum-burum” 
buvo tik balsas tyruose...

Tai tik žiupsnelis įspūdžių 
iš Pasaulinės parodos, ku
riuos įsigijau vienos dienos 
apsilankymu. Kitu kartu, 
kai turėsiu progos ir vėl 
ten pavaikščįoti, parašysiu 
daugiau.

H. Feiferiene

Paryžius. — Sulaukęs 75 
metų amžiaus mirė admi
rolas G. T. D”Argenlieu.

Dideli pietūs pas Čiurlius 
Pattenburg, N. J.

žinoma, mes tikimės, kafK'i- 
oras bus gražus.

Kaip Čiurlių sodybą pa
siekti? Labai labai lengva.

Norisi visiems priminti, 
kad šio mėnesio 20 d. pas 
mieluosius Čiurlius jų gra
žiame obelių sode įvyks pa- 
rengimas-pietūs. Vieta vi
siems New Yorko apylin- 
kėses, New Jersey bei Penn- 
sylvanijos lietuviams jau 
gerai žinoma, nes ten tokie 
pietūs įvyksta jau kelinti 
metai. Kasmet suvažiuoda
vo daug lietuvių. Reikia ti
kėtis, kad šiemet bus dar 
daugiau.

Svarbu ir tas, kad ne
reikia bijoti blogo oro pa
dėties. Mat, draugai Čiur
liai turi puikią pastogę dau
geliui svečių nuo lietaus 
bei audros pasislėpti. Bet, 

Alisė Jonikienė 
išvyko į Lietuvą

Praėjusį trečiadienį čika- 
gietė Alisė Jonikienė, “Vil
nies” redakcinio kolektyvo 
narė, išskrido į Tarybų Lie
tuvą.

Paskambinusi iš Kenedžio 
vardo aerodromo, Niujor
ke, Ievai Mizarienei, Alisė 
sakė, kad su ja lėktuvu 
skrenda apie dešimts kitų 
JAV lietuvių.

Kaip ilgai Alisė Lietuvoje 
bus, ji nežinanti.

Laimingos jai ir kitiems, 
su ja kartu lekiantiems, ke
lionės. ‘ N.

Susižeidė Stefanija 
Sasna

Praėjusį šeštadienį, va
liuodama traukiniu, nepa
vojingai susižeidė koją 
“Laisvės” kolektyvo narė 
Stefanija Sasna. Šią savai
tę, taigi, ji nedirbo “Lais
vės” pastogėje, buvo namie.

Linkime mielai Stefanijai 
greit pagyti! - I

Ar galima ištaisyti 
akly žvairumą?

Žvairuoti gali viena arba 
abidvi akys. Tokios nenor
malios akių padėties prie
žastimi dažniausiai esti 
skirtinga akių šviesos lau
žiamoji galia (anizometro- 
pija), regos ydos (trumpa
regystė, toliaregystė, astig- 
matizmas, nusilpęs vienos 
akies matymas) ir kt.

Žvairakumas papras t a i 
atsiranda vaikystėje. Vai
kystėje jis ir yra lengviau
siai pagydomas. Kuo vėliau 
gydomas žvairakumas, tuo 
sunkiau jį pagydyti

Suaugusių žmonių žvai
rakumas gydomas tik chi
rurginiu būdu. Operuojant 
sutrumpinami arba prailgi
nami r/eikiami akies raume
nys, atstatomas akies abuo- 
lys į normalią padėtį ir pa
šalinamas kosmetinis trū
kumas.

Operacijos rezultatai esti 
tuo geresni ir patvaresni, 
kuo normaliau žvairuojanti 
akis mato. Esant regos ydai 
arba anizometropijai ir no
rint gauti geresnius bei pa
tvaresnius pooperacini u s 
rezultatus regos aštrumo ir 
kosmetiniu atžvilgiais, rei
kia nešioti gydytojo reko
menduotus akinius.

Kartais ir po gana sėk
mingos operacijos po kurio 
laiko akys vėl gali pradėti 
žvairuoti. Tokiais atvejais 
operaciją tenka pakartoti.

Gyd. D. Miliūnas
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Tasai nedidelis Pattenbur- 
go kaimelis randasi prie 
pat Nr. 22 kelio, apie 18 
mylių prieš Eastoną. Taigi, 
ir važiuokite Nr. 22 keliu, 
iki pasieksite Pattenburgą. 
Kaimelis randasi kairėje to 
tiesaus kelio pusėje.

Ruoškitės iš visur toje 
gražioje sueigoje dalyvau
ti. Kurie turite automobi
lius, pustuščiais nevažiuoki
te, paimkite norinčiuosius 
važiuoti, bet neturinčiuo- 
sius automobilių. tr

Kvieslys

Motery klubo mitingas
Pirmas Moterų Kultūros 

Klubo mitingas šį rudeninį 
sezoną įvyks trečiadi^Kį, 
rugsėjo 16 d., 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” name.

Dalyvaukime visos, nes 
turime daug svarbių reika
lų. Išgirsime raportus de
legačių iš atsibuvusių suva
žiavimų, pasveikinsime su
grįžusias iš Lietuvos nares, 
o svarbiausia tai nustatysi
me planus šio sezono veik
lai. Valdyba

K RIS LA T 4
Tąsa iš 1-mo pusi, 

konų kandidatai atstovauja, 
dar toli gražu neparodė vis
ko.

Ne tik Prancūzija, bet ir 
Anglija jau šiaušiasi prieš 
Jungtines Valstijas. Ji jau 
susitarė su Tarybų Sąjunga 
dėl pastatymo $84 ,()00,(w0 
fabriko ilgamečiais kreditais.

Amerika iš visų savo sate
litų buvo išgavus pasižadėji
mą ilgamečių kreditų neduoti 
jokiam komunistiniam kraš
tui. Gudrūs anglai biznieriai 
spiovė ant to pasižadėjimo.

Reikia tikėtis, kad neužil
go pakeis nusistatymą ir pati 
Amerika.

< . — — —
Kunigų “Draugas” (rugsjk 

5 d.) prisimygęs tvirtina, kad 
aną dieną komunistų vado
vaujamoje Lietuvoje ėmusi ir 
vienai mergaitei Skiemonyse 
tiesmukai apsireiškus gyva ir 
graži švenčiausia Pana Mari
ja. .

Ką tai reiškia? Tai rei
kia, kad švenčiausia Marija 
bolševikų nebijojo, bet kodėl 
taip jų bijo “Draugo“ šta
bas? Kodėl jis nesiliauja die
na iš dienos jais gąsdinęs savo 
skaitytojus?

Dar kitas klausimas: Ko
dėl jau tokia ta kunigų šven
čiausia Marija keista, kad 
matė reikalą pasirodyti nie
kam nežinomai mergaitei ta
me mažame Lietuvoje kam
pelyje, o savęs neparodo nei 
vienam iš taip pabažnų 
“Draugo“ redaktorių? Juk 
tai būtų toks baisus stebuk
las, kad prieš jį nė mūsų 
draugai Chicagos vilniečiai 
nebeišdrįstų užprotestuoti.

Man atrodo, kad popiežiauk 
Povilo VI pastangos nuplauti 
popiežiaus Pijaus XII rankas 
nuo atsakomybės už pataika
vimą naciams karo metu yra 
visiškai tuščios. Istorija yra 
istorija. Popiežius Pijus XII 
nepakėlė protesto balso prieš 
nacių kriminalystes, nešaukė 
ir neragino savo viernuosius 
toms kriminalystėms priešin
tis. Niekas šiandien negali tą 
baisų faktą ištrinti iš istorijos 
lapų!

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

Liet. Literatūros Draugijos 185 
kuopos susirinkimas jvyks rugsėjį^. 
15 d., 2val. popiet.

Po ilgų atostogų visiems atsilsė
jus, prašomi visi nariai atsilankyvR 
j šj susirinkimą aptarimui naudingų 
dėl organizacijos reikalų. Kaip vi
sada, taip ir' dabar, pasivaišinsime.

Valdyba
' (73-74)
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