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Vėl “riaušių” banga 
Mokslininkų “apetitas” ... . 
Dar apie karo belaisvius 
Jau visiškai be dantų 
Du seimai

Rašo A. Bimba
Tos mūsų didmiesčių “riau

šės” nėra jokia staigmena. 
Visa kaltė suverčiama ant ne
grų. Net ir prezidentas John- 
sonas matė reikalą juos pa
barti. Girdi, jeigu jūs nenusi
raminsite, tai pakenksite vi
sam civilinių teisių reikalui. 
Jis reikalauja negrus klausyti 
ir laikytis įstatymų.

Bet 
mūsų 
baisų 
naciją
tymai iššlavė iš negrais tirštai 
apgyventų rajonų skurdą?

Vadinasi, sąlygos, kurios 
gimdo ir kelia nerimą, tebėra 
nepaliestos.

ar įstatymai pašalino 
didmiesčiuose getus, 

susikimšimą, diskrimi- 
prieš negrus? Ar įsta-

Pasirodo, kad to paties mū
sų prezidento taip iškilmingai 
paskelbtas karas skurdui yra 
didelė apgavystė. Mažai apie 
jį ir bekalbama.

Bilijonai ir desėtkai bilijo
nų dolerių šeriami Vietnamo 
karui, o tik milijonas kitas 
numetamas karui su skurdu.

žmonių kantrybė turi išsi
semti. Tik didžiausias kvai
lys gali to nematyti ir nesu
prasti.

O koks federalinės vyriau
sybės atsakymas, koks miestų 
ir valstijų valdžių atsakymas 
į tas “riaušes” ?

Policijos ir milicijos lazdos, 
šautuvai ir ašarinės dujos.

Clevelande keturi žmonės nu
šauti, trijų vaikų negrė mo
tina pašauta. New Yorke 
vienas 11 metų berniukas nu
šautas, kitas pašautas. .. Taip 
ir eina.

Mokslininkų apetitai tikrai 
neprisotinami, 
lengvai 
ateityje 
žmogų.

Mūsų

Mėnulis jau 
pasiekiamas. Greitoje 
jame iškeldinsime ir

astronautų Collins ir 
Young puikiai atliktas vė
liausias žygis labai pagreitins 
tą valandą.

Jau kalbama ir galvojama 
apie tokį pat susisiekimą su 
planetomis Marsu ir Venera.

Gerai, kad Ženevoje diplo
matai tariasi dėl sutarties, pa
gal kurią jokia šalis, pirmu
tinė pasiekusi Mėnulį arba 
Marsą, neturėtų teisės juos 
savintis, paversti savo “kolo
nijom”.

Šiomis dienomis iškilo aikš
tėn dar vienas baisus dalykas 
su Vietnamo karo belaisviais. 
Paskelbta, kad iki šiol ame
rikiečių paimti nelaisvėn 
liaudiečiai nebuvo amerikie
čių laikomi, bet atiduodami 
Saigono budeliams su jais su
sidoroti. Tik dabar būsią jie 
laikomi amerikiečių rankose, 
kad galima būtų su Šiaurės 
Vietnamo valdžia derėtis dėl 
belaisvių pasikeitimo.

Nežinia, ar kas nors pana
šaus yra buvę istorijoje. Ar 
ir tai buvo daroma pagal Že
nevos sutartį?

Mūsų vyriausybė turėtų at
sakyti ! Pagal kokią sutartį, 
pagal kokius žmoniškumo 
principus, mūsų jėgų paimti 
karo belaisviai buvo atiduo
dami Saigono militarinei kli
kai juos torturuoti ir žudyti?

Mes norime, kad mūsų ka
reiviai, patekę nelaisvėn, bū
tų traktuojami žmoniškai. Ge
rai. Taip turi būti. Bet taip 
pat elgkimės ir mes su į mū-
sų rankas patekusiais karo 
belaisviais. Pasirodo, kad iki
šiol šiame kare nebuvo taip 
elgiamasi.

Chicagos klerikalų 
gas” skundžiasi, kad 
prezidento Johnsono

“Drau- 
šiemet 
išleista
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Krikščionių suvažiavimas pasisakė prieš JAV politiką Vietname
Valstybes, bažnyčios, mokyki., Kongreso Atstovų b. skiria
santykiai Tarybų Lietuvoje virš 58 bil. miiitarizmui
Lietuvos spaudoje skaito

me tokį Lietuvos valdžios 
pranešimą:

Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiu
mas papildė 1 Lietuvos 
TSR Baudžiamojo ko
dekso 143 straipsnį, numa
tantį baudžiamąją atsako
mybę už įstatymą dėl baž
nyčios atskyrimo nuo vals
tybės ir mokyklos atskyri
mo nuo bažnyčios pažeidi
mą. Šio straipsnio antroji 
dalis nustato, kad šių įsta
tymų pažeidimas, padarytas 
asmens, anksčiau teisto už 
tokį nusikaltimą, baudžia
mas griežtesne bausme — 
laisvės atėmimu iki trejų 
metu.

Kartu su tuo Lietuvos* 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumas atskirame 
nutarime išaiškino, kad šio 
istatvmo pažeidimu, užtrau
kiančiu baudžiamąją atsa
komybę pagal Lietuvos TSR 
Baudžiamojo kodekso 143 

Istraipsnį, suprantama: 
priverstinis rinkliavų ir 

apmokestinimo ėmimas re
liginių organizacijų ir kul
to tarnu naudai:

kreipimųsi, laiškų, lape
lių ir kitokių dokumentų, 
raginančiu nevvkdvti įsta
tymų apie religinius kul
tus, gaminimas, turint tiks
lą juos masiškai platinti ar
ba masinis jų platinimas: 

apgaulės veiksmų, turin
čiu tikslą kurstyti gyven
tojų masėse religinius prie
tarus, atlikimas;

religinių susirinkimų, ei
tynių ir kitų kulto apeigų, 
pažeidžiančių viešąją tvar
ką, organizavimas ir vyk
dymas ;

nepilnamečių religinio mo
kymo užsiėmimų organiza
vimas iiysistemingas vykdy
mas, pažeidžiant įstatymų

nustatytas taisykles;
atsisakymas priimti pi

liečius į darbą arba į mo
kymo įstaigą, atleidimas iš 
darbo arba pašalinimas iš 
mokymo įstaigos, atėmimas 
iš piliečių įstatymų nusta
tytų lengvatų ir pirmeny
bių, taip pat kitokie esmi
niai piliečių teisių apribo
jimai, daromi priklausomai 
nuo jų pažiūros į religiją;

Be to, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas išleido Įsaką, 
kuriuo nustatė administra
cinę atsakomybę už įstaty
mu apie religinius kultus 
pažeidimą.

Washingtonas. — Beveik 
vienbalsiai Kon g r e s o At
stovu Butas nutarė skirti 
apsigynimo reikalams $58,- 
600,000,000. Tai visu vienu 
bilijonu daugiau, negu rei
kalauja vyriausybė. Tiktai 
vienas kongresmanas Geo. 
F. Brown iš Californijos 
balsavo prieš tokios milži- 
niiškos sumos militarizmo 
reikalams skyrimą.

pa- 
ap- 
kad 
už-

Dabar Atstovų Buto 
siūlymas eis Senato 
svarstymui. Manoma, 
ir ten didelė dauguma 
girs tą sumą.

Diskusijose buvo argu
mentuojama, kad tos bai
siai padidintos 
nai reikalingos 
Vietnamo karo, 
baigimą nebuvo 
ma.

lėšos būti- 
laimėjimui 
Apie karo 
nė kalba*

Prezidentas atmetė naują 
pasiūlymą dėl M vie j y Kinijy’

Washingtonas. — Senato
rius Edward M. Kennedy,LILIO 1JUW aiu L.TJL. ,

Dar lauks 1969 metu įrolis b^sio, prezidento 
1 LZ /n vn n rl r? i a C'i i rv n I X T/A 1 A 1 V* Y\ O —

“ pavergtų tautų savaitės” 
proklamacija nebeturėjo dan
tų, nes joje nebuvo tos tautos 
paminėtos. O šiaip, bendrai 
plepėti apie “pavergtas tau
tas” gali bile kas.

Jau praėjo Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo ir Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
seimai. Pastebėjau vieną 
abiems seimams bendrą bruo
žą. Abiejuose buvo daug dė
mesio kreipiama į laimėjimą 
čia gimusių ir augusių lietu
vių.

Tačiau nesimato, kad SLA 
būtų ką nors konkretaus, 
praktiško tuo svarbiu klausi
mu būtų atlikęs.

Kas kita su LDS. čia jau, 
man atrodo, padarytas didžiu
lis žingsnis pirmyn. Naujoje 
valdyboje mes matome net 
keturis čia gimusius ir augu
sius žmones. Netenka abejo
ti, kad jie, būdami vadovybė
je, sušilę darbuosis laimėti 
Susivieniijimui antrosios ir 
trečiosios kartos lietuvius.

“Good luck” jų toms pa
stangoms !

Protestony bažnyčiy atstovai 
reikalauja Viet. karą baigti
Ženeva.—Pasaulinės Baž- stovų Buto narę Edith 

nyčių Tarybos sušaukta 
dvasininkų, teologų ir šiaip 
įvairių bažnyčių pasaulie
čių konferencija aiškiai ir 
griežtai pasisakė prieš 
Vietnamo karą ir Jungtinių 
Valstijų politiką Vietname. 
Priimtoje rezoliucijoje sa
koma, kad “niekuo negalima 
pateisinti nei Amerikos ka
rinių jėgų buvimo Vietna
me, nei pratęsto bombarda
vimo kaimu Pietų Vietname €- V
ir vietovių šiaurės Vietna- turėjo atsiuntęs į suvažiavi
me tik už keleto mylių nuo 
miestu.”

Daug svarbos dedama į 
tai, kad šiame krikščionių 
bažnyčių suvažiavime daly
vavo labai skaitlinga, net 
iš 73 asmenų, Amerikos de- 
legacija.

Rezoliuciją pasirašiusių 
tarpe randame tokius įžy
mius žmones iš Amerikos, 
kaip Dr. Margaret Mead iš 
New Yorko, Kongreso At-

Green iš Oregono, Dr. John 
C. Bennett, Kenneth Bould- 
ing ir kitus.

Atskiroje rezoliu c i j o j e 
amerikiečių delegacija krei
pėsi į Šiaurės Vietnamo vy
riausybę su raginimu, kad 
amerikiečiai karo belaisviai 
būtų trak t u o j a m i pagal 
Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus nuostatus.

Katalikų bažnyčios gal
va, popiežius Povilas VI,

mą septynis atstovus, bet 
jie buvo tiktai stebėtojais 
(svečiais), todėl balsavi
muose nedalyvavo. Nežinia, 
kokio nusistatymo jie laikė
si rezoliucijos klausimu.

Šis krikščionių suvažiavi
mas laikomas labai dideliu 
smūgiu mūsų vyriausybės 
ir ypač prezidento Johnso- 
no politikai Vietname. Kol 
kas iš prezidento pusės at
siliepimas dar nepasirodė.

Ko šis planas vertas? 
Ogi to, sako jaunas senato
rius, kad jeigu Kinijos ko
munistai tokio dviejų Ki
nijų pasiūlymo nepriims ir 
neatsižadės pastovios vietos 
Saugumo Taryboje, tai jau 
jie bus atsakingi už Kinijos 
stovėjimą Jungtinių Tautų 
išlaukyje. Vadinasi, sena
torius savo planą siūlė gry
nai propagandiniais sumeti
mais.

Bet ir šis senatoriaus su
manymas, matyt, nepatinka 
prezidentui Johnsonui. Tuoj 
po senatoriaus pasiūlymo I 
paskelbimo įvyko spaudos 
konferencija, kurioje prezi
dentas pasiūlymą atmetė.

Ar kas daugiau pritars 
šiam senatoriaus sumany
mui, pamatysime vėliau.

|Kennedžio, sugalvojo ir pa
siūlė planą išsprendimui Ki
nijos klausimo. Jis sako, 
kad turime darbuotis už 
pri pažinimą Jungtinėse 
Tautose dviejų Kinijų—vie
na tegu būna Čiang Kai- 
šeko valdoma Formoza, o 
kita su sostine Pekinu.

Bet kaip bus su Kinijos

Detroitas. — Fordo 'kom
panija praneša, kad ji tik 
1969 metais pradės kai ku
riuos savo automobilius ga
minti su “minkštu prieša
kiu,” kad, nelaimės atveju, 
neįvyktų toks aštrus susi- 
trenkimas. Vadinasi, nei 
1967 m., nei 1968 m. “for 
dai” dar neturės tokio pa-j vieta Saugumo Taryboje? 
gerinimo.

•>

Kinija žada suteikti 
vietos vietnamiečiams

Pekinas. — Kinijos ko
munistų dienraštis “Jenmin 
Jin Pao” vedamajame (edi- 
toriale) pareiškė, kad Kini
ja neapleis Šiaurės Vietna
mo kovoje prieš Amerikos 
imperializmą. Dienr aš t i s 
sako, kad Kinija suteiks 
savo teritorijoje vietos viet
namiečiams laikytis prieš 
agresorius. T a i reiškia, 
kad vietnamiečiu lėktuvai 
galėsią nusileisti Kinijoje ir 
iš ten pasikelti į mūšį su 
Amerikos lėktuvais, kurie 
bombarduoja Šiaurės Viet
namą.

Laikraštis sako: “Mes 
neleisime Jungtinių Valsti
jų imperializmui žygiuoti 
tuo biauriu keliu.” Bet ne
pasakoma, kaip jie galės 
tam imperializmui užkirsti 
tą kelią.

Dvasininkas naudoja 
bibliją prieš teises 
Washingtonas. — Open 

Bible Tabernacle bažnyčios 
kunigas Woodwork iš Bal- 
timorės užsispyręs įrodinė
ja, kad biblija pateisina ir 
užgiria žmonėse rasinę ir 
kitokią nelygybę. Pasirem
damas “biblijos mokymais,” 
jis priešingas biliui, kuris 
uždraustų namų savinin
kams neparduoti bei nenuo
moti namo žmogui tik to
dėl, kad jis yra kitokios re
ligijos arba rasės.

Senatorius ir čia mato iš
eitį. Toji vieta iš Kinijos 
turi būti visiškai atimta ir 
atiduota Indijai arba kitai 
kuriai Azijos bei Afrikos 
šaliai. Tam reikalingas da
bartinės Jungtinių Tautų 
konstitucijos (čarterio) pa
taisymas.

Anglijos unijos prieš 
valdžios reikalavimą

Londonas. — Darbiečių 
vyriausybė su Wilsonu 
priešakyje pasiryžo išgel
bėti Anglijos valiutos ver
tę. Ji buvo labai pradėju
si kristi žemyn.

Nauji patvarkymai pake
lia taksus ir reikalauja, 
kad nei kainos, nei algos 
neturi būti keliamos

Kaip tuos patvarkymus 
sutinka Anglijos žmonės?

Didelio pritarimo darbie
čių valdžia n e s u la u k ė .

Priešingai, darbo unijos 
žada su valdžios reikalavi
mu nesiskaityti. Štai di
džiulės Transporto Darbi
ninkų Unijos vadai jau pa
reiškė, kad jie reikalaus sa
vo nariams algų pakėlimo.

Tai unijai priklauso 110,- 
000 darbininkų. To paties 
nusistatymo laikosi ir ki
tos unijos. Net ir žemės 
ūkio darbininkų unija nu
tarė reikalauti algų pakė
limo.

Karo išlaidos pasiekė 
beveik 6 bilijonus

Washingtonas. — Valdžia | Pasirodo, kad per praėju- 
paskelbė militarinės išlai
das per pereitus metus, ku
rie baigėsi su birželio 30 d. 
Pasirodo, kad iš $106,900,- 
000,000 biudžeto grynai mi- 
litariniams reikalams iš
leista daugiau negu pusė 
tos milžiniškos sumos, bū
tent 55,300,000,000 dolerių. 
Niekados pirmiau tokių mil
žinišku militariniu išlaidų 
nėra buvę.

Ypatingo dėmesio vertos 
Vietnamo karo išlaidos,

sius vienerius metus šis 
karas suėdė $5,800,000,000. 
Taipgi pasirodo, kad šiam 
karui buvo išleista $1,100,- 
000,000 daugiau, negu buvo 
valdžios biudžete apskai
čiuota. Biudžeto deficitas 
pasiekė $2,300,000,000.

Tuo tarpu visi kalba, kad 
šiais metais Vietnamo ka
ro ir bendrai militarinės 
išlaidos bus dar daug di
desnės už pereitų metų iš
laidas.

Gal streikuos daug 
Califomijos slaugių
San Francisco, Calif. — 

San Francisco mieste ir 
apylinkėje veikia 33 ligoni
nės. Jų slaugės reikalau
ja algų pakėlimo. Jos rei
kalauja, kad pirmais metais 
joms būtų mokama po $613

Indija atšaukė atstovą 
iš Piety Vietnamo
New Delhi. — Indijos 

valdžia atšaukė savo atsto
vą iš Pietų Vietnamo sos
tinės Saigono. Mat, Mr. 
Kotda Sanghani aną die
ną pareiškė, kad jis užgi
ria Šiaurės Vietnamo bom
bardavimą. Na, o Indijos 
valdžia su Mrs. Gandhi 
priešakyje' yra išreiškusi 
apgailestavimą, kad Ameri
kos lėktuvai pradėjo bom
barduoti Hanojaus ir Hai- 
phongo apylinkes.

Tarptautinis bankas 
nori daugiau dolerių

Washingtonas. — Tarp
tautinis Bankas nori, kad 
Amerika ir kitos didžiosios 
šalys padvigubintų savo 
įrašus į banką, kuris teikia 
žemais procentais paskolas 
“atsilikusioms” šalims. Ban
kas nori arba reikalauja, 
kad į jo iždą kasmet būtų 
įnešama po bilijoną dolerių.

į mėnesi, o vėliau po $782.
Slaugės ruošiasi streikuo

ti, jeigu ju reikalavimai 
nebus patenkinti. Jos pri
klauso California Nurse 
Association unijai.

Komitetas atmeta sen.
Dodd argumentus

Washingtonas. — Senati
ms Etikos Komitetas atsi
sako nutraukti tyrinėjimą 
prieš senatorių Dodd kalti- 
n i m ų . Senatorius argu
mentavo, kad šis komite
tas neturįs nei galios, nei 
teisės teirautis, ką jis pa
darė su pajamomis iš jam 
surengtų pagerbimo pietų. 
Tai buvęs jo privatus rei
kalas, ir kiti senatoriai ne
turį teisės į juos kištis.

Accra. — Aštuoniolika 
Amerikos universitetų pro
fesorių lankosi Ganoje.

Suareštavo amerikietį 
žurnalo korespondentą

New Delhi. — Indijos 
mieste Lucknow tapo sua
reštuotas žurnalo “Time” 
korespondentas Marin Zim. 
Jis kaltinamas darymu nuo
traukų uždraustose vietose. 
Mat, Indijos valdžia irgi 
turi svetimšaliams uždariu
si kai kurias vietas savo 
teritorijoje.

Buvę naciai nubausti 
ilgy mėty kalėjimu

Bochun, Vak. Vokietija.— 
Keturi buvę naciai nubausti 
kalėjimu iki gyvos galvos, c 
dešimt gavo nuo vienerių 
iki 10 metų. Jie buvo kai 
tinami, kad Lenkijoje per 
Antrąjį pasaulinį karą jie 
operavo žydų geto ir ten 
paskerdė 17,000 žydų.
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Prezidentas Johnsonas apie 
“juodąją jėgą”

PRAĖJUSĮ TREČIADIENĮ prezidentas Johnsonas 
susišaukė į Baltuosius rūmus spaudos, radijo ir televi
zijos korespondentus, na, ir jis jiems pasakė, ką norėjo 
pasakyti. Konferencija buvo televizuota, ir kiekvienas, 
kas norėjo, matė ir suprato, jog kai kurie klausimai, 
kuriuos korespondentai prezidentui statė, buvo iš anks
to su jo žinia paruošti-ir jis jiems turėjo parašytus at
sakymus.

Prezidentas nepranešė nieko naujo spaudos atsto
vams. Jis, iš tikrųjų, tik pakartojo daugelį dalykų, ku
riuos buvo anksčiau šen ir ten sakęs.

Pirmasis klausimas buvo apie amerikinius karo be
laisvius Šiaur. Vietname, apie tai, kad Šiaur. Vietname 
vyriausybė žada juos teisti “kaip karo kriminalistus.”

Krislai iš Lietuvos
Lietuvos sostinė šiandien
Liepos 13 d. mūsų senasis 

Vilnius minėjo 22-ąsias sa
vo išvadavimo metines. Ta 
proga patiekiami kai kurie 
faktai ir skaičiai, apibūdi
nantys šiandieninę Lietu
vos sostinės būklę.

Vilniuje, kuriame dabar 
yra daugiau kaip 300 tūks
tančių gyventojų, mokyklo
se, technikumuose ir aukš
tojo mokslo įstaigose mo-

Belą Kūnas
Belą Kūnas gimė 1886 

metais. Su jo vardu nenu
trūkstamai susiję ryškūs 
puslapiai Vengrijos revoliu
cinio judėjimo, kurio pripa
žintu vadovu jis ilgus me
tus buvo, istorijoje.

16-kos metų jis susidomi 
socializmo idėjomis, studen
tu būdamas įstoja į social
demokratų partiją, susipa
žįsta su mokslinio komuniz
mo klasikų veikalais, kurie 
apsprendžia jo pasaulėžiū
ros formavimąsi.

Anksti pasireiš k i a jo, 
kaip organizatori aus ir 
ir publicisto gabumai. Jis 
visas pasineria į klasinių 
proletariato mūšių sūkurį, 
ryžtingai pasisako prieš so
cialdemokratų partijos va
dovybės oportunizmą bei 
taikstytojišką politiką. Pra
sidėjus pirmajam pasauli
niam karui, užima interna- 
cionalistinę poziciją.

Mobilizuot a s į austrų- 
vengrų kariuomenę ir pa
siųstas į frontą, jis 1916 
metais patenka į rusų ne 
laisvę, Toms k o belaisvių 
stoo vykioj e jis užmezga ry
šius su Sibiro bolševiku or
ganizacija, dirba platų aki- 
tacinį - propagandinį darbą 
belaisvių tarpe, tampa įsiti
kinusiu marksistu - leninie
čiu. Spalio revoliucijos iš
vakarėse įstoja į RSDDP 
(b) ir išrenkamas bolševi
kų partijos Tomsko guber
nijos komiteto nariu. Jis 
taip pat dirbo žurnalo “Si- 
birskij rabočij” redakcijo
je.

1917 metų pabaigoje Belą 
Kūnas Petrograde, paskui 
Maskvoje telkia ir mobili
zuoja vengrus Rusijoje Di
džiojo spalio iškovojimams 
ginti. 1918 metų pavasarį 
jis organizavo RKP(b) 
vengrų sekciją, kuri suvai
dino didelį vaidmenį, sklei
džiant Spalio revoliucijos 
idėjas tiek vengrų belais
vių, tiek ir Vengrijos darbo 
žmonių tarpe. Jis taip pat 
vadovavo Užsien i o g r li
pių prie RKP(b) CK sąjun
gai. Didelis yra jo nuopel
nas, formuojant internacio
nalinius batalionus, garbin- 
g a i kovojusius pilietinio 
karo frontuose Raudono
sios armijos gretose. Kaip 
vieno iš tokių batalionų va
das Belą Kūnas gynė Petro
gradą, dalyvavo mūšiuose 
prie Narvos, nuslopinant 
eserų maištą Maskvoje.

Kai 1918 metais Vengri
joje bręsta revoliucinė si
tuacija, Belą Kūnas skuba į 
Tėvynę. Jis — revoliucinių 
įvykių centre, vienas iš 
Vengrijos Komunistų parti
jos sukūrimo iniciatorių.

1919 metų kovo mėnesį 
Vengrija buvo paskelbta 
Tarybų respublika. Belą 
Kūnas tampa faktiškai jos 
vadovu, užima Vengrijos 
Tarybin ė j e vyriausybėje 
užsienio ir gynybos liaudies 
komisarų postus.

133 dienas gyvavo Veng
rijos Tarybų respublika. Vi
daus ir užsienio reakcijai 
tada pavyko laikinai likvi
duoti Vengrijos darbo žino
mų revoliucinius iškovoji
mus. Belą Kūnas atsiduria 
Austrijoje, kur patenka į 
internuotų stovyklą. Paleis
tas po jo paskelbto bado 
streiko jis atvyksta į Tary
bų šalį. Čia jis nuolat prieš
akinėse pozicijose k o vos 
prieš vidaus kontrevoliuci- 
jos ir užsienio interventų 
jėgas. Belą Kūnas skiria
mas Pietų fronto Revoliu- 
cinės-karinės tarybos na-

Tyrinėja archeologai
Jau antri metai Lietuvos 

TSR Mokslų akademijos Is
torijos instituto archeolo
gai renka medžiagą archeo
loginiam Lietuvos žemėla
piui. Jie kasinėja piliakal
nius, kapinynus, gyvenvie
tes, tyrinėja radinius, ku
rie padeda susidaryti pla
tesnį tolimos praeities vaiz
dą, užpildo spragas senųjų 
laikų Lietuvos istorijoje.

Iki šiol vis dar nėra nu
statyta, kada Lietuvos teri
torijoje pasirodė pirmieji 
gyventojai. Pagal anksty
vesnius duomenis buvo ma
noma, kad pirmieji žmonės 
į mūsų kraštą atkeliavo tik 
viduriniame akmens am
žiuje, tai yra prieš dvylika 
tūkstai. 'ų metų. Tačiau 
archeologė R. Rimantienė 
iškėlė naują hipotezę, pir
mųjų gyventojų datą nu- 
keldinančią į žymiai anks
tyvesnius laikus, į senąjį 
akmens amžių. Jos vado
vaujama ekspedicija, atli
kusi archeologinius kasinė
jimus Varėnos rajono ak
mens amžiaus stovyklose, 
patikrins praktikoje šią hi
potezę.

Naujų žinių apie lietuvių 
gyvenimą, amatų išsivysty
mą ir prekybinius ryšius 
pirmojo tūkstantmečio pra
džioje žada Utenos rajono 
Žadavainių plokštinis kapi
nynas, kur kasinėjimus at
lieka archeologo M. Michel- 
berto vadovaujama ekspedi
cija. Atsitiktinai, vykdant 
žemės darbus, šioje vietoje 
aptikta įdomių žalvario pa
puošalų su rausvų emalių 
inkrustacijomis.

Turtingą radiniais Klai
pėdos rajono Girkalių vė
lyvojo akmens amžiaus ka
pinyną tyrinėja instituto 
mokslinė bendradarbė R. 
Kulikauskienė. Kitos insti
tuto archeologų grupės šią 
vąsarą kasinėja Šilalės, Kel
mės, Eišiškių ir Kapsuko 
rajonuose naujai aptiktus 
kapinynus.

Visai neseniai durpyne 
prie Šventosios uosto aptik
ta nepaprastai turtinga ne- 
olitinė stovykla. Kai ku
rie atsitiktiniai radiniai — 
gintaro papuošalai ir kt. — 
jau pateko į muziejus. Ar
cheologai dar šią vasarą 
čia pradės tyrinėjimus.

Medžio aliejus
Medžio aliejus gaunamas 

iš alyvmedžio (Olea euro- 
paea L.) vaisių. Alyvmedis 
—amžinai žaliuojantis nuo , 
10 iki 38 pėdų aukščio me
dis. Jau 1000 metų prieš 
mūsų erą jis aprašomas se
nuose Palestinos ir Egipto 
paminkluose.

Tarybų Sąjungoje alyv
medžiai ret a i auginami, 
daugiausia jų plantacijų 
Kau k a z e, Turkmėnijoje, 
Kryme. Seniausia alyvme- , 
džių kultūra auga Nikitos 
botanikos sode, Kryme. Ja
me yra net 400—500 m. am
žiaus medžiu. Nuo 1879 m. 
alyvmedžių plantacija augi
nama Achalio-Afono tary
biniame ūkyje.

Alyvmedžiai veda juodai 
violetinius ovalius vaisius 
su kauliukais. Vaisiai ren
kami pradėję nokti. Jų apy- 
vaisiuje yra 70% riebalinio 
aliejaus, o sėklose — 30. 
Vertingiausias aliejus iš 
apyvaisių.

Geriausia aliejaus rūšis— 
Provanso aliejus — gauna
ma, silpnai spaudžiant rink
tinius nunokusius vaisius 
šaltyje. Antros rūšies alyv
medžių aliejus vadinamas 
alyvų aliejumi. Jis gauna- 
m a s stipriau spaudžiant . 
alyvmedžio vaisių liekanas 
(išspaudus provansoaliejų) 
arba presuojant nerinkti- ' 
nius vaisius. Trečios rūšies 
alyvmedžių aliejus gauna
mas karšto presavimo bū
du.

• Žemiausios a 1 y vmedžio 
aliejaus rūšys vadinamos 
medžio aliejumi. Jis gauna
mas iš alyvmedžio vaisiaus 
liekanų, išspaudus pirmą
sias dvi aliejaus rūšis, rau
ginant, taip pat iš apgadin
tų vaisių.

Alyvmedžio aliejus ne- / 
džiūva, jame yra 80% trio- * 
leino, apie 10% tripalmitino 
ir 5—8 proc. tristearino.

Provanso aliejus vartoja
mos medicinoje kaip švel- * 
nūs liuosuojantis ir žarny- 
n o gleivinę padengiantis 
vaistas, sergant virškinimo 
trakto ligomis ir tulžies (. , 
pūslės akmenlige, taip pat 
kaip tirpiklis įšvirkščia- 
miems medikamentų tirpa
lams. Iš alyvų aliejaus ga
minami tepalai. Abi šios 
rūšys vartojamos maistui 
kaip geriausias augalinis 
aliejus.

Medžio aliejus anksčiau 
buvo naudojamas techniko
je, apšvietimui, muilo pra
monėje ir kt. Dabar alyv
medžio aliejus Tarybų Są
jungoje vartojamas mažai 
dėl jo brangumo (nes jis 
importuojamas iš užsienio). 
Jis pakeičiamas persikų ar
ba abrikosų aliejumi.

Liaudies universitetas 
kolūkyje

Daugelyje Lietuvos kolū
kių veikia liaudies univer
sitetai. Vienas aktyviau
siųjų yra Molėtų rajono 
Inturkės kolūkyje. Šio ko
lūkio liaudies universitetas 
veikia kultūros namuose. 
Jų sienos papuoštos žymių 
Lietuvos grafikų — J. Kuz- 
minskio, A. Steponavičiaus, 
A. Skirutytės, A. Lagaus- 
ko, E. Jurėno ir kitų dar-

i ne 
tik vietos inteligentai, bet 
ir svečiai iš Vilniaus. Apie 
muziką kalbėjo kompozito
riai V. Barkauskas, A.Kle- 
nickis, muzikologas J. Špi- 
gelglazas;
skaitė 
kalbėjo 
trūnas, J. Ragauskas, A. 
Miškinis. Dažnai ruošia
mos paskaitos antireliginė
mis temomis.

Atvyksta į kultūros na
mus taip pat Vilniaus artis- 

i tai ir darbininkai. Vieni 
uoliausių liaudies universi
teto klausytojų yra melžė
jos Melanija Nariūnienė, 
Birutė Kirlytė, buhalterė 
Veronika Petrauskaitė, 
traktorininkai Petras Ru- 
dėnas, Leonas Petrauskas 
ir kiti kolūkiečiai.
Kiek pensininkų Lietuvoje?

Lietuvoje, kaip ir visoje 
Tarybų Sąjungoje, teisę į 
pensiją įgyja vyrai nuo 60 
metų, o moterys nuo ,55 me
tų. Asmenys, dirbantieji 
kenksmingomis ir sunkio
mis sąlygomis, aklieji, dau
giavaikės motinos gauna 
senatvės pensijas būdami 
jaunesnio amžiaus — vyrai 
— 45-55 metų, o moterys— 
40-50 metų. ”

Šiuo metu Lietuvoje pen
sijas gauna 192 tūkstančiai 
darbininkų, tarnautojų ir 
jų šeimų. Be to pensijos 
mokamos 178,700 kolūkinio 
kaimo žemdirbiams. Iš vi
so valstybines pensijas ir 
pašalpas Lietuvoje gauna 
419,100 žmonių. Šiame 
penkmetyje numatoma dar 
praplėsti kategorijas tu
rinčių teisę į pensiją dar
bininkų ir kolūkiečių.

Buržuazinės santvarkos 
laikais Lietuvoje pensijas 
gaudavo tik valstybės tar
nautojai ir karininkai.. 
Darbininkai, netekę svei
katos fabrikuose ir dirb
tuvėse, jokios paramos ne
gaudavo. Niekas nedavė 
pensijų ir žemės ūkio dar
bininkams. 1939 m. Lietu
voje pensijas gavo tik 6.426 
žmonės — daugiausia išėję 
į atsargą karininkai, valdi
ninkai ir jų našlės.

Į. Paliukonis
Vilnius, 
1966.VH.15.

kosi apie 92 tūkstančius bais. Paskaitas skaito
1 *1 • • • lt 1 I •moksleivių ir studentų, tai 

yra beveik kiekvienas 
čias žmogus.

Vien tik aukštosios 
kyklos ir technikumai 
ruošia per metus apie 5 
tūkstančius specialistų.

50-yje mokslinių įstaigų, 
iš kurių 18—mokslinio tyri
mo institutai, šiuo metu 
dirba apie 1,600 mokslinių 
bendradarbių.

Vien tik masinėse biblio
tekose (o jų yra 193) kny- 

Prezidentas pareiškė, kad šitie karo belaisviai-lakūnai gų skaičius siekia 2 milijo- 
yra kariai, kad jie atlieką jiems vadovybės paskirtas nūs 600 tūkstančių, 
pareigas, todėl jie turį būti traktuojami kaip karo belais- ’ 
viai.

tre-

mo-
pa-

savo kūrinius 
bei apie literatūrą 
rašytojai A. Bal-

MŪSŲ NUOMONE, ĮDOMIAUSIAS klausimas ir į 
jį prezidento atsakymas buvo apie “juodąją jėgą” (“black 
power”) dabar visur debatuojamą. Korespondentas sta
tė klausimą daug maž tokia forma:

—Ponas prezidente, ar šūkis “juodoji jėga” ir vė
liausieji įvykiai—riaušės—Čikagoje ir Klevelande nesu
kelia naujų antagonizmų baltveidžiuose — antagonizmų, 
kurie galėtų pažeisti judėjimą dėl pilietinių negrams 
teisių ?

Į šį klausimą prezidentas Johnsonas davė ilgoką at
sakymą. Pirmiausia, jis apgailestavo, kad tokie dalykai 
vyksta. Paskui jis pareiškė, kad negrai yra mažumoje— 
iš viso jie sudarą tik apie 10 procentų visų JAV gyven
tojų. 90 procentų baltų amerikiečių sutinka su tuo, kad 
negrams būtų suteiktos pilietinės teisės, bet jie norį, 
kad visa tai būtų pasiekta ramiu, įstatymišku keliu; 
prezidentas darysiąs viską, kad negrams lygybės teisės 
būtu suteiktos. ,

ir

TAIP DALYKAI IR TEBESTOVI. Bet, komentuo
damas prezidento kalbą, “New York Times? bendradar
bis Tom Wick primena, jog prezidentas čia nukalbėjo 
it koks nors liberalas, o ne kaip šalies prezidentas.

Iš tiki-ųjų, tiesa! Pasakyti ghetų gyventojams bū
kite geri ir viskas bus okei, šių dienų sąlygomis, nieko 
nepasakome. Gheto gyventojai Čikagoje, gheto gyven
tojai Klevelande ir kitur kyla, kovoja dėl baisių, dėl 
nepakenčiamų gyvenimo sąlygų. Jie ten sukimšti, kaip 
silkės į bačką. Sukimšti į baisius lūšnynus; daugybė ne
turi darbų, neturi jokios pagalbos. Na, ir dėl to ghetų 
negrai kyla ir jie kils. Čikagos “West Sidėje” įvyko bai
sios riaušės; Klevelande—tas pats. Tikimasi, kad greit 
gali tas pats įvykti ir Niujorke, ir Bostone, ir kituose 
miestuose.

Ką gi su kylančiais ghetų gyventojais daro, saky
sime, valstijų valdžios—gubernatoriai?..

Užuot bandę pagerinti ghetuose gyvenimo sąlygas, 
jie siunčia valstijinę kariuomenę negrams “suvaldyti.”

Velniškai įsišaknėjusi pas mus ginklo jėga. Kas tik 
kiek, tuojau revolveris, šautuvas.

_ Akylus stebėtojai, taigi, šiandien daro ir tokius mū
sų miestų vadovams priekaištus: Žiūrėkite, sako jie, 
šiuo metu pietinėse valstijose, palyginti, ramu. Dauge
lyje vietų negrai, ten laimėję šiokius tokius pasiekimus, 
dirba, gyvena ir tyli (gal būt toji tyla nebus ilga, bet 
kol kas tyli). Na, o šiaurinėse valstijose, ghetuose, 
žmonės pradeda kovoti. Ir jie kovos, jokia kariuomenė 
amžinai jų nenuramins. Nuraminti tegali tik griežtas 
pakeitimas tų gyvenimo sąlygų, kuriose šimtai tūks
tančių, o gal milijonai, žmonių randasi.

Penkiuose sostinės teat
ruose vaidinimus gali vienu 
metu žiūrėti apie 3 tūkstan
čius vilniečių, o 23 kino-te- 
atrai gali aptarnauti 7,000 
žiūrovų.

tančiai vilniečių išrašo laik
raščius ir žurnalus. Taigi 
vienai šeimynai išeina po 
2-3 periodinius leidinius.

Kai tėvai ir mamos dirba, 
apie 12 tūkstančių vaikų 
praleidžia laiką vaikų lop
šeliuose ir darželiuose.

Įdomu taip pat pažymėti, 
kad per metus įvyksta apie 
3,500 vestuvių. Tuo pat 
metu gimsta apie 5,000 nau
jų piliečių.

Daugiau kaip 25 tūkstan
čiai vilniečių gauna pensi
jas. Pernai iš miesto biu
džeto išmokėta pens i n i n - 
kams 6 milijonai 800 tūks
tančių rublių.
Pražydo laisvoji žemaičių 

žeme
Vilniuje “Dailės” parodų 

salione atidaryta Aldonos 
ir Vytauto Majorų medžio 
raižinių paroda. Joje žy
mią vietą užima pano “Že
maičių žemė,” po kuriuo iš- 
piaustyta taks parašas: 
“Daug kartų pavergtoji, 
naujų karžygių prikeltoji, 
pražydo žemaičių žemė 
laisvoji.” Parodos vadovau
jamas motyvas yra nauja
sis Tarybų Lietuvos gyveni
mas, Nemuno krašto praei
tis. Medžio skulptūros 
vaizduoja valstiečių sukili
mą 1863 metais, liaudies re
voliucines kovas už ^savo 
laisvę ir laimę. Žemaičių 
meistrų parodoje išstatyti 
taip pat raižiniai lietuvių 
pasakų ir padavimų temo
mis, suvenirai ir papuoša
lai iš medžio.
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Klaipėdos žvejų miestas (J. Baranausko nuo t r.)
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Baigėsi didelis mūšis, 
daug liaudiečiy žuvę
Saigonas.—Skelbiama kad 

šešių dienų didelis mūšis 
prie pat Šiaurinio Vietna
mo rubežiaus Pietų Viet
name baigėsi dideliu ameri
kiečių laimėjimu. Praneši
mas sako, kad amerikiečių 
nuostoliai buvo “maži.”

Amerikos lėktuvai vėl 
bombardavo Šiaurės Viet
namą Hanojaus apylinkėje. 
Žalos jie padarė daug. 
Amerikiečiai neteko trijų 
lėktuvų. Bet iš Hanojaus 
skelbiama, kąd tapo nukirs
ta dešimt Amerikos' lėktu
vų.

PATAISA
“Laisvės” Nr. 56-ame, 

skyriuje “Kas ką rašo ir 
sako,” rašte apie SLA narių 
skaičiaus mažėjimą įvyko 
klaida. Turėjo būti:

Vadinasi, per šešerius me
tus SLA prarado daugiau 
kaip 1,500 narių!..

Ką į tai sakote, ponas 
Dargi, “vaduotojau,” “di
dysis laisvintojau”?!

riu, vėliau Krymo revoliu
cinio komiteto pirmininku.

Nuo 1921 iki 1936 metų 
Belą Kūnas dirbo vadovau
jantį darbą Komunistų In
ternacionale, buvo jo Vyk
domojo Komiteto narys. Vi
sus tuos metus jis vadovavo 
ir Vengrijos Komunistų 
partijai, kuri nuėjo į gilų 
pogrindį, daug kartų nele
galią! buvo nuvykęs ir daly
vavęs partijos suvažiavi
muose. Kominterne jis va
dovavo ir skyriui V. Leni
no veikalams leisti užsienio 
kalbomis.

Belą Kūnas žuvo 1939 
metais.

K.

Žmogus ir atmosfera
Padidėjus ore elektros 

kiekiui, eismo nelaimių pa
sitaiko 70 procentų dau- į 
giau, negu normaliomis są
lygomis. Tai aiškinama vai- * 
ruotojų psichomotorinės 
veiklos nusilpimu, nes re
akcijai reikalingas laikas 
pailgėja 6 proc.

Oro sąlygos veikia žmo
gaus organizmą įvairiai. 
Kaitra, šaltis, vėjas, saulės y 
spinduliai, oro slėgimas ir 
drėgnumas — štai veiksniai, 
kurie daro didelę įtaką mū
sų sveikatai, daug didesnę, 
negu įsivaizduojame. Nauja 
biologijos šaka — biomete- 
orogija, panaudodama to
bulus prietaisus ir metodus, 
įdodo, kad žmogaus orga
nizmas labai priklauso nuo 
oro sąlygų.
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J. Petronis

Kalvio legenda
—Iš kur keliauji? — gan 

taikingu balsu paklausė 
banditas, vos neliesdamas 

automato vamz-
(Apsakymas)

—Sveikas, dėde Anuprai!
—Sveikas, sveikas, Tamo- 

šiuk!
Senokai matėmės. V ė 1 

keleri metai spėjo prabėgti. 
Nuoširdžiai spa u d ž i a m e 
vienas kitam ranką ir va
diname vienas kitą tais pa
čiais vardais, kaip kadaise 
buvo įprasta: jis man taip 
ir liko dėdė Anupras, aš 
jam—Tamošiukas, tas .pats, 
kuris, kai dar buvo vaikas, 
atbėgdavo pas ji į kalvę pa
sirinkti gelžgalių, padumti 
žaizdro.

Anupras, jaunesnis būda
mas, prisimenu, mėgo ne
kaltus pokštus. Vienas jų— 
sveikinantis spusteli ranką. 
Ir ne bet kaip—vyriškai.

Spustelėjo jis man ir da
bar—net aiktelėjau.

—Tamstos, dėde, rankos 
vis tokios pat—geležinės!

—Taigi, kad tokios būtų, 
Tamošiuk! Nebėr... Tei
sybė, turėjau kadais ran
kas, nesigiriu. Nebėr...

Netiesą sako dėdė Anup
ras. Jeigu nuo jo gniaužto 
dar ir dabar tenka aikčioti, 
jeigu nuo jo kūjo ir dabar 
skamba Lepšiškių kolūkio 
kalvė, nuo priekalo tykšta 
baltos kibirkštys, — vadi
nas. Anupras “tebeturi” 
rankas. Žinoma, jos gal ir 
nebe tos—senatvė...

O buvo tai rankos — ne 
paprastos: tvirtos, kaip ir 
tos žnyplės, kuriomis Anup
ras traukia iš žaizdro žai
žaruojančią geležį. Pri
simenu, kai jis dar An
drijauskui — Lepšiškių 
dvarininkui — kalviavo, kai 
dar jaunas buvo, dvaro vy
rai tvirtindavo, kad Anup
ras savo rankomis galįs ir 
vandenį iš akmens išspaus
ti. Taip buvo ar ne—tikrai 
nežinau, bet jau, būdavo, 
ką grybštelės dvaro kalvis 
savo rankelėmis, t a m iš 
karto sudrėgdavo kelnės...

Būtų maža pasakyti, kad 
dėdė Anupras geras kalvis, 
nagingai atliekantis “gele
žies darbus.” Jis, kaip kaž
kas kartą pasakė, ne bet 
kalvis, o legendarinis. Jo 
“legenda” dar ir dabar te
bėra gyva žmonių atminty
je, ir ji kiekvieną kartą 
man stojas mintyse, kai tik 
dėdė Anupras spusteli ran- 
ką.

Pokario metais, kai iš 
Lepšiškių padangės Andri
jauskas jau buvo dingęs, 
dalis jo žemių atiteko ku
mečiams, bežemiams, maža
žemiams, „o pačiame dvare 
įsikūrė mašinų-arklių nuo- 
mojimo punktas — “em-a- 
en-pė,” kaip kad anuomet 
buvo labai madoje kai ku
riuos daiktus vadinti ne žo
džiais, o raidėmis. Supran
tama, Anupras tapo to 
punkto kalviu. Į “politiką” 
jis nesikišo. Kaip ir visa
da. mažai kalbėjo, stropiai 
kalė geležį, bet buvo maty
ti, kad Tarybų valdžia jam 
prie širdies.

Vieną vėlyvą rudenį dėdė 
Anupras paskerdė meitėlį. 
Jau sūdys mėsą, žiūri—na
muose druskos nesama. Pa
prašė vieno kaimyno, pa
prašė kito — ir jie neturi. 
Mat, buvo pokario metai, 
visur jautėsi įvairiausi sun
kumai ir trūkumai. Nori 
nenori—tenka į • Liubartus 
traukti. O jau buvo pa
vakarys.

Kol dėdė Anupras nuva
žiavo į miestelį, kol sume-

džiojo mazgą druskos, užė
jo ir naktis. Bet negi nak
vosi, kai namie skerdiena 
nukloti visi suolai. Tad įsi
metė į ratus druską ir pa
suko Lepšiškių link. O ke
lias sunkus, rudenio pur
vas—risčia nepalėksi.

“Kad tik laimingai su
grįžti, — galvoja sau vie
nas Anupras.—O štai sma
gesnio geležgalio taip ir ne
pasiėmiau.”

Nerimauti buvo ko. Sun
kus, rūstus tada buvo me
tas, ypač naktys: dažnai 
žmogui kelią pastodavo 
ginkluotas banditas. Sulai
ko, būdavo, ir kamantinė
ja — kur, kas, kaip tranko 
antausius, dažnai ir nužu
do. Visos pakelės, visos 
pamiškės nekaltu krauju 
aplaistytos... Todėl žmo
nės stengdavosi k u o ma
žiau vaikštinėti, važinėti, 
labiausiai naktimis. Jeigu 
kas eidavo — eidavo atsar
giai, pasidairydamas, ausis 
pastatęs, krūpčiodamas nuo 
kiekvieno šlamesio pavieš
kelės krūmuose.

Laimė, šiandien ir keliai, 
ir miškai nuo žmogžudiško 
g a i valo išlaisvinti. Eik 
skersai išilgai gimtosios že
mės ramių ramiausias: ne- 
bešlama brūzgynuose nie- 
kadėjas, nebeatsistoja sker
sai kelio kruvinas pikta
darys, nebepoška nakties 
tyloje šūviai, nebežėruoja 
padangėje gaisrų pašvais
tės ....

Štai ir smailioji vieškelio 
alkūnė. Tiesa, gūdi tai vie
ta, bet nuo čia jau maž-

kius. Anupras lyg ir leng
viau atsikvėpė ir nebe taip 
gailėjosi, neįsimetęs į ratus 
geležinio strypo.

Bet vos spėjo kalvis sa
ve nuraminti, kaip išgirdo 
negarsų, bet griežta žodį: 
“Stok!”

Priešais, nakties tamsoje, 
dunksnojo žmogaus silue
tas. Anupras nė nepaste
bėjo, iš kur jis atsirado. 
Ką beveiksi — patempė va
deles. sustabdė arkliuką.

—Riskis iš ratų, — palie
pė siluetas ir žengtelėjo ar
tėliau.

Kad ir buvo tamsu, nors į 
akį durk, kalvis vis dėlto 
įžiūrėjo, kad jį sulaikiusis 
yra ginkluotas. Kas gi dau
giau — banditas. Ir ne 
šiaip sau, o barzdotas. Mū
sų krašte barzdų niekas ne
nešiojo, išskyrus banditus.

“Barzdukas, kaip dievą 
myliu — Barzdukas!” — 
šmės t e 1 ė j o kalvio galvoj 
mintis, ir per nugarą nusi
rito šiurpo bangelė.

džiu.
—Pats matai — iš mies

telio, iš Liubartu.
—Kas ten gero?

■—Iš kur man žinoti, kas 
ten gero, kas blogo. Prirei
kė druskos, štai ir vežuos 
namo.

—O kaip ten skrebai 
(taip Liubartų apylinkėje 
Tarybų 
tuomet 
nėjus) 
gyvena 
vir-ši-nin-kas?

—Nežinau, nepažįstu.
Banditas pradėjo šiauš

tis:
—Tai iš kur pats esi, kad 

nieko nežinai, nieko nepa
žįsti?

Iš čia pat, iš Andrijaus- 
kynės. Kalvis.

—Va, kas tu! Vadinas, 
tas pats, kuris ubagams, 
em-a-en-pui, plūgelius aštri
na, stimpančius arklius 
kausto? Taip? Bolševikų

valdžios priešai 
vadino 
laikosi, 
tas jų

liaudies gy-

vadinamas

ni, a?
Anupras tylėjo. Tvlėjo ir 

banditas. Po valandėlės jis 
gardžiuodmasis pradėjo ty
čiotis:

—Kokia garbė man te
ko — am-a-en-po kalvį su
tikau! Kažkodėl iki šiol 
mums neteko susipažinti. 
Girdėjau, Lepšiškių dvare 
driskiai nori kolchozą su
tverti. Nesiseka kol kas, 
ką? Žinau — neįvest jums 
bolševikiškos tvarkos, neį
vest!

Ka tokiam atsakvsi? Kad 
nelabai sekasi? Kalvis kaž
ką neaiškiai numykė. Ban
ditas nusišaipė.

“Barzdukas!” — galuti
nai įsitikino Anupras.

Dėdė Anupras stipriau 
sugniaužė kumščius. Neap
sidžiaugė nė vienas, kurį 
Barzdukas ar jo gauja su
laikė kelyje, kurį užklupo 
namuose. Barzdukas iš pa
salų žudo tarybinį aktyvą, 
visus, kas pritaria Tarybų 
valdžiai. Nuo jo niekšiš
kos rankos jau krito ne vie
nas naujakurys, apylinkės 
pirmininkas, niekuo dėtas 
valstietis... Tik jo, Barz- 
duko, liaudies gynėjams vis 
nepavyksta sučiupti...

—Matyt, jums nesusisie
kia galas su galu tuose kol- 
choziškuose reikaluose, — 
toliau šaipėsi banditas. Ir, 
norėdamas parodyti, kaip 
“nesusisiekia galas su ga
lu,” bakstelėjo smilius. Bet 
tą pačią akimirką automa
tas iš po jo alkūnės šlepte
lėjo į kelio purvą, o Barz
dukas suklupo prieš dėdę 
Anuprą. Bandito ranką su 
baisia jėga gniaužė geleži-'

nis kalvio gniužtas. Po se
kundės Barzdukas suspur
dėjo, bandė išsiplėšt!, bet 
Anupras kita ranka, nely
ginant kuoka, trenkė sava
jam belaisviui pažandėn, ir 
tas it pelų maišas nuvirto 
aukštielninkas.

Tada kalvis žaibiškai nu
sijuosė nuo kailinukų dir
žą ir kietai surišo banditui 
rankas. Paskui, nebe taip 
skubėdamas, pavadžiu su
rišo ir kojas.

Ką toliau daryti? Va
landėlę pamąstęs, Anupras 
pakišo automatą po sėdy
ne į šiaudus, įvertė dar są
monės neatgavusi banditą į 
ratus ir pasuko atgal į Liu
bartus.

“Štai kuo pavirto žmo
gus,” — nelinksmai mąstė 
sau vienas kalvis, brisda
mas purvą šalia vežimo ir 
budriai stebėdamas savo 
belaisvį.

Taip, šaunus buvo vyras, 
tas Barzdukas, ką ir bekal
bėti. Mokytojavo Liubartų 
progimnazijoje, komandavo 
viso valsčiaus šauliams ir 
tautininkams. Pirmaisiais 
tarybiniais metais kažkur 
buvo dingės, bet, užplūdus 
kraštą hitlerininkams, vėl 
grįžo į Liubartus ir ištiki
mai tarnavo kruviniesiems 
okupantams, siaubiantiems 
skersai ir išilgai valsčių. 
Bet pasitraukti su hitleri
ninkais išdavikui, matyt, 
nepasisekė. Tada nulindo į 
mišką, surinko gauja ban
ditų, užsiželdė barzdą, pa
sivadino Barzduku. Plėši
kavo, žudė, siautėjo. Kelis 
kartus jo gauja buvo ap
daužyta ir išretinta, tačiau 
pats vadeiva vis kaip vijū
nas išslysdavo baudėjams 
pro pirštus...

Kiek pavažiavus, banditas 
atgavo sąmonę:

—Kur tu mane tempi, po 
velniu?

—Pas ta jų, skrebų, vadi
namąjį vi-ši-nin-ka, — su- 
pašaipa paaiškino kalvis.

— Okam? Užmušk čia 
nat! Ar tau geriau bus. 
iei ten man kaulus laužys? 
Užmušk, prašau tavęs kaip 
lietuvio...

—Irgi, mat, atsirado lie
tuvis ! Tu—žmogžudys.

Niekieno nesutrikdytas. 
Anupras apie vidurnakti 
pasiekė Liubartus ir bu
dinčiam liaudies gynėjui 
“atraportavo”:

—Ana, Barzdukas ratuo
se drybso. Jis manęs tei
ravosi, kaip jūsų draugas 
viršininkas gyvena. Tegu 
dabar pats pasikalba. Na, 
ir sugaišino mane, šėtonas.

Tokia tat Lepšiškių kol
ūkio “legenda.” Ir ją leng
va prisiminti kiekvienam, 
kuriam tik dėdė Anupras 
vyriškai spusteli ranką.

i

■Pavasario saules spinduliuose Neryje. (J. Vaicekausko nuotr.)
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Feodalų maištas Ugandoje
Savo šios dienos pokalbį 

mes skiriame įvykiams 
Ugandoje — valstybėje, 

( esančioje Rytų Afrikoje. 
Uganda — nedidelė šalis, ir 
pasaulinėje politikoje ji ne
daug reikšmės teturi. Ta
čiau įvykiai šioje šalyje 
verti visuotinio dėmesio, to
dėl, kad juose atsispindėjo 
tie sunkumai, kuriuos ten
ka įveikti beveik visoms 
Afrikos valstybėms. Šių 
sunkumų šaknys glūdi pali
kime, kurį Afrikos šalys 
gavo iš kolonizatorių. Visų 
pirma atsiliepia nepapras
tas šių valstybių ekonomi
nis atsilikimas, gentinis su
siskaldymas, tai, kad išliko 
gajos gimininės ir feodali
nės atgyvenos. Išsaugojo 
savo įtaką ir buvę koloniza
toriai.

Šių .dienų įvykių Ugan
doje ištakos siekia dar tuos 
laikus, kai ši šalis buvo 
Anglijos kolonija. Ištikimi 
savo principui “skaldyk ir 
valdyk,” angliškieji koloni
zatoriai visokeriopai provo
kavo ir kurstė gentinius ir 
religinius nesutarimus tarp 
daugybės Ugandoje gyve
nančių genčių ir tautybių. 
Dingstys konfliktams tarp 
genčių, separatizmui egzis
tuoja ir nepriklaus o m o j e 
Ugandoje. Antai, konstitu
cija, kurią primetė šaliai 
angliškie ji kolonizato r i a i, 
pavertė Ugandą federacija 
iš 5 karalysčių ir eilės pro
vincijų, sudarytų pagal 
gentinį požymį. Kiekviena 
iš Ugandos karalysčių ga
vo teisę turėti savo parla
mentą, savo ministrus, sa
vo kariuomenę ir policiją, 
t. y. naudotis žymia autono
mija nuo centrinės vyriau
sybės.

Svarbiausiu reakcijos 
ramsčiu ir imperialistų 
įtakos šalyje skleidėja tapo 
stambiausia Ugandos kara
lystė—Buganda. Už bend
radarbiavimą su anglais 
Bugandos feodalai buvo ap
dovanoti dideliais žemės 
sklypais. Žemę jie valdo ir 
šiandien, nuomodami skly
pus ir gaudami iš to nema
ža neina. Feodalų pozicijas 
da^ labiau sustiprino tai, 
kad stambiausias žemval- 
dvs — Bugandos karalius 
(kabeka) Mutesa II — ga
vo iš anglų Ugandos prezi
dento postą. Feodalų pri
vilegijoms ginti jis ikūrė 
partiją “Kabaka eka’'(“Ka
ralius aukščiau visko”).

Suprantama, su kokiais 
sunkumais, esant tokiai pa
dėčiai, teko susidurti cent
rinei Ugandos vyriausybei, 
vykdančiai politiką, atitin
kančią ne kokios nors vie
nos genties ar karalystės, o 
visos šalies interesus. Kiek
viena pažangi vyriausybės 
priemonė, bet kuris žings
nis feodalinėms atgyve
noms, gentiniam susiskal
dymui įveikti, šalies ekono
mikai stiprinti susidurdavo 
su įnirtingu Bugandos feo
dalų pasipriešinimu.

Siekdamas užkirsti kelią 
feodalų ir reakcijos intri
goms, Ugandos ministras 
pirmininkas Miltonas Obo
tė panaikino konstituciją ir 
pašalino kabaką iš preziden
to posto. O balandžio 15 d. 
Ugandos parlamentas priė
mė nauia konstituciją, pa
skelbęs Miltona Obotę res
publikos prezidentu. Pagal 
nauja konstituciją Ugandos 
karalysčių autonomija bu
vo likviduota, ir respublika 
tapo vieninga valstybe. Bu
vo taip pat panaikintos gen
čių vadų privilegijos. Pa-

jamos už žemės naudojimą, 
kurias anksčiau jie gauda
vo asmeniškai, nuo šiol tu
ri būti įnešamos į iždą ben
driems valstybės reikalams. 
Naujajai Ugandos konsti
tucijai plačiai pritarė visa 
šalis.

Pripažinti naują Ugandos 
konstituciją atsisakė kaba
ka, jo ministrai, genčių va
dai ir feodalai. Nenorėda
mi prarasti savo feodalinių 
privilegijų, jie atvirai nu
traukė ryšius su centrine 
vyriausybe, priėmę vietos 
parlamento rezoliuciją, fak
tiškai skelbiančią Bugandos 
atsiskyrimą nuo Ugandos. 
Kabaka pareikalavo, kad 
M. Obotė iki gegužės 30 d. 
pašalintų ir Bugandos teri
torijoje esančios Ugandos 
sostinės Kampalos visas vy
riausybės įstaigas.

Fanatiškai nusiteikę ak- 
l tyvistai iš “Kabaka eka” 
partijos pradėjo raginti ka
baką remiančias gentis boi
kotuoti vyriu sybę. Apsi
ginklavę lazdomis, ietimis 
ir strėlėmis, kabakos šali
ninkai stabdydavo mašinas, 
plėšikavo, žudė, provokuo
dami gyventojus sabotažui. 
“Kabaka eka” partijos šali
ninkai sakė: “Svarbu pa
rodyti, kad mes pasiruošę 

| kovai. Tik pradėję ginkluo
tą kovą, mes galime tikėtis 
pagalbos iš užsienio.”

Ugandos centrinė vyriau
sybė ėmėsi ryžtingų prie
monių prieš separatistus. 
M. Obokė ankaltino Mutesa 
valstybės išdavimu, įvedė 
Bugandoje ypatingą padėtį 
ir įsakė saugumo kariuo
menei išsklaidyti kabakos 
šalininkus. Kabakos šali
ninkai pasipriešino. Prie 
Bugandos karaliaus rūmų 
užvirė įnirtingas mūšis, 
trukęs beveik tris paras. 
Pagaliau saugumo pajėgos 
užėmė rūmus.

Kaip pareiškė M. Obo
tė. Mutesa ir jo šalininkai 
sukėlė maištą, siekdami at
skirti Buganda nuo Ugan
dos. Jie tikėiosi imperia
listiniu valstybių paramos. 
Pabrėžęs, kad Buganda 
buvo ir visada bus neat
skiriama Ugandos dalis, 
Obotė pareiškė, kad šiuo 
metu saugumo kariuomenė 
kontroliuoja padėtį visoje 
Bugandoje.

S. Kūlikas

Sauja žiežirbų
Netenka abejoti, kad pa

saulis yra matęs visokių 
juokdarių, cirke vadinamų 
klaunais. Betgi tokių juok
darių, kaip mūsų “juokda
riai” Vašingtone, pasaulis 
nėra matęs.

Bombardavimas Š. Viet
namo miestų, priemiesčių 
bus tęsiamas ir plečiamas, 
nes tai esą reikalinga, kad 
įtikintų Š. Vietnamo vadus, 
jog Amerika “tikrai trokš
ta taikos.”

Naikinti miestus, kaimus, 
žudyti senelius, moteris ir 
kūdikius—daroma “taikos” 
vardan. Na, argi reikia 
aršesnių juokdarių?

Jei taip elgtųsi ir aiškin
tųsi socialistinės šalys, tai 
mūsų Vašingtono ponai iš 
kailio išsinertų bešūkauda
mi visokiais vardais, nieki
nimais ir net grasinimais.

Gerai pamenu, kaip viso
kiais biauriojimais šūkalojo 
prieš tarybinę šalį, kada 
pastaroji suteikė pagalbą 
Vengrijos liaudžiai prieš 
kontrrevoliucionierius, pa
sinio jusius nuversti darbo 
žmonių valdžią ir .sugrąžin
ti fašizmą, v

UPI žinių agentūra iš 
Tokio praneša, kad Š. Viet
namo sostinėj Hanojuje 
tūkstantinė minia stebėjo ir 
visaip ujo į kalėjimą gabe
namus “Amerikos piratus.” 
Žinoma, visi kareiviai ir 
žemesnio rango karininkai 
yra po aštria kariška dis
ciplina ir jei jie nepildys 
aukštųjų komandierių įsa
kymo, tai bus sušaudyti. 
Mūsų ponai rengiasi per 
Raudonąjį Kryžių siųsti 
protestą Š. Vietnamui už 
nesilaikymą G e n e v o s su
tarties karo belaisvių reika
lu. Na, o kiek gi amerikie
čiai laikosi Genevos sutar
čių? Argi Genevos sutar
tis, kurią Amerika atsisakė 
pasirašyti, laiduoja, net ne
paskelbus karo, bombarduo
ti miestus, deginti kaimus 
ir nuodingais skysčiais 
purkšti laukus, pasėlius — 
rodyti barbariškumą, kokio 
pasaulis dar nebuvo ma
tęs? Ar tai daroma pa
gal Genevos sutartį?

Worcester, Mass.
Iš LDS kuopos banketo
Liepos 17 dieną Olympia 

Parke įvyko LDS 57 kuo
pos banketas. - Žmonių da
lyvavo daug. Dainų pro
gramą atliko ką tik sugrį- 
žusios kuopos delegatės iš 
LDS seimo, įvykusio Čika
goje. Jiedvi ir ten savo 
gražiu dainavimu linksmino 
iš visos Amerikos suvažia
vusius delegatus į LDS 17- 
ajį Seimą. Tai mūsų my
limos dainininkės — Irena 
Januli enė ir Helena Januly- 
tė-Smith. Jos čia sudainavo 
dainas, sukurtas Lietuvos 
kompozitorių. Visi gėrėjo
mės tomis gražiomis daino
mis ir gražiu jų sudaina- 
vimu.

Helena Žilinskienė išda
vė gera raportą iš Seimo, 
nes ir ji buvo delegatė. Ji 
ne tik visur su savo vai
kais dalyvauja—ji yra gera 
mūsų veikėja ir gali gražiai 
pakalbėti. Nedaug tokių ge
rų mamų yra!

O jos sūnus Ričardas Ja
nulis, kuris dabar yra LDS

Už daug tūkstančių my
lių yra vedamas nelegalus 
karas ir sakoma, jog tai už 
“taiką, demokratiją — žmo
nių laisvę.” Bet kas deda
si Čikagoje, Clevelande ir 
kitur? Čia apie jokią žmo
nių laisvę ir demokratiją 
nekalbama, tik puolami 
“riaušių kėlėjai”...

Pasaulis kitaip į tai žiūri 
ir supranta. Ir jei Vašing
tono ponai mano, kad jie 
visokiais savo sapaliojimais 
apie demokratiją pasaulį 
įtikins, arba kad jį jėga už
valdys, — jie labai klysta. 
Jie net neįstengia supras
ti, įsivaizduoti, kad tokiu 
savo elgesiu jie patys save 
veda prie pražūties kranto.

I. Vienužis

Berlynas. — Rytines Vo
kietijos žmonės sudėjo du 
milijonus dolerių paramai 
Vietnamo žmonių.

prezidentas, taipgi pasakė 
gražią kalbą, nušviesdamas 
LDS reikšmę ir kviesda
mas dalyvius įrašyti į LDS 
savo sūnus, dukras ir anū
kus. Ričardas yra sumanus 
vyras ir geras kalbėtojas.

Geriausių pasekmių tau, 
Ričardai, o pagalbą, kada 
tik kur jos reikės, pas mus 
visuomet rasi.
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MANO BROLIS POVILAS 
f

(Tąsa)
Laikas vėl atkurti spaudos kolekciją. 

Vėl sunkus ir iškaštingas darbas. Bet 
Povilas nenusimena, dirba dieną naktį 
ir savo tikslą pasiekia. Kolekcija vėl 
gauna papildomos medižagos iš užsienio, 
daugiausia iš Jungtinių Valstijų.

Tarybinė vyriausybė ateina jam tal
kon, suteikia personalinę pensiją, spau
doje jį garsina, suteikia jam progą ir 
radijo stotyje pakalbėti spaudos kolek
cijos klausimu. Susidaro palankesnės 
kūrybiniam darbui sąlygos.

Pripažintas Respublikos kraštotyros 
Garbės nariu ir respublikinių knygų rū
mų įgaliotiniu, jis imasi plataus darbo.

40-osios Kolekcijos metinės
1964 m. spalio mėn. gavau iš Povilo 

sekamo turinio laišką:
“Aš nuo 1924 m. esu spaudos kolekci

onierius. Renku įvairią spaudą, atskirus 
leidinius. Per tuos metus aš surinkau 
didelius kiekius vertingos literatūros, 
atsiaukimų, retų leidinių, kurie šiandien 
papildė mūsų respublikos muziejus, kny
gų rūmus, archyvus. Štai Šiaulių “Auš 
ros” ir Rokiškio bei kitiems muziejams 
dovanojau 45,000 egzempliorių spaudi
nių. Tame skaičiuje 800 pavadinimų 
knygų ir 70 pavadinimų laikraščių iš 
spaudos draudimo laikų. Daugiau kaip 
40 pavadinimų laikraščių ir 70 pavadi
nimų pogrindinės Koumnistų Partijos 
atsišaukimų. Iš užsienio lietuvių leidi
nių 600 knygų, 1917-1918 metų revoliu
cinio pobūdžio knygų 75 pavadinimų ir 
kt. Net Lietuvos kunigaikščių doku
mentų su jų antspaudais 25 egzemplio
rius dovanojau muziejui.. Nuo 1940 me
tų iki šių dienų surinkau 1,600 pavadi
nimų periodikos leidinių.

“Šiam reikalui skiriu savo gyvenimą 
ir visą laiką. Mano tikslas—padėti res
publikinei bibliotekai, muziejams,surink
ti retus leidinius, kad visa tai prisidėtų 
prie mūsų kultūringo krašto pažinimo. 
Taigi, kaip kraštotyrininkas ir knygų 
rūmų įgaliotinis kreipiuosi į jus ir pra
šau padėti. Gal žinote, .kas. turi senų 
leidinių draudimo laikų, buržuazijos me
tų, Tarybų valdžios metų, vokiečių oku
pacijos, tarybinės pogrindinės literatū
ros ir kt., siųskite man tuos leiodinius 
ir visus kitus, kurie turi istorinę vertę. 
Be to, renku ir muziejams senus pinigus, 
medalius, ordinus ir kitas senienas, įvai
rius paveikslus, dokumentus, dainas ne
spausdintas. Renku religinius ekspona
tus, kurie tinka muziejams.”

Tai taip jis minėjo 40-ąsias savo ko
lekcijos metines.

Povilo Gasiūno eilėraščiai
Kiek žinau, Povilas yra parašęs daug 

eilėraščių, sudaręs didžiulę knygą. Ne
žinau, kada jis eilėrašius pradėjo kurti. 
Kiek atsimenu, pirmuosius eilėraščius 
pradėjau gauti dar gerokai prieš II-jį 
pasaulinį karą.

Jo eilėraščiai padengia tris laikotar
pius: Smetonos viešpatavimą, hitlerinin
kų okupaciją ir pokarinį periodą. Čia 
patieksiu keletą eilėraščių (kai kuriuos 
eilėraščius gavau slaptai per Angliją, 
pasiųstus karo metu).

Smetonos viešpatavimo metu savo ei
lėraščiuose jis pranašavo, kad Smetonos 
viešpatavimas susilauks galo ir Lietuvos 
liaudis išvys laisvę. Hitlerinės okupa
cijos metu jis rašė, kad hitlerizmui at
eina mirtis, Lietuva bus išlaisvinta. Kai 
Lietuva buvo išlaisvinta, jis kartu su 
liaudimi džiaugėsi.

Štai eilėraščiai, rašyti Smetonos vieš
patavimo metu:

LIETUVOS ŠALIS
Kur Nemunas plaukia-sriuvena 
Per gimtą šalį Lietuvos, 
Fašistų valdžia ten gyvena, 
Skriaudžia vargdienius nuolatos.

Kuriems įgriso jungą nešti 
Ir nor’ fašizmą panaikint, 
Sukurt tikrą žmonių valdžią, 
Laisvę žmonijai atstatyt,— 

Tokius kalėjimuos kankina 
Smetonos budeliai tikri, 
Panages aštriom ylom bado;
Klausia: ar daug draugų turi...

Arba kitaip baisiai kankina, 
Guminėm lazdom daužo juos, 
Darbo stovykloje uždarę 
Mokin fašistinės “tvarkos.” 

Gaujos krikdemų smetoninių, 
Armija tikrų kraugerių,

Daug jau nužudė-nukankino
Laisvės kovotojų brangių.

Laikas pabusti jau iš miego, 
Laikas sukilti jau visiems 
Prieš žiauriąją fašistų jėgą, 
Laisvę išvysti nuskriaustiems.

Mūsų vienminčių milijonai
Prieš mažą būrį fašistų;
Tik reik drąsos, vienybės čionai,
Ir jų galia greitai žūtų.

Nors bus suvargęs mūsų kūnas, 
Spinduliai saulės atgaivins;
Įvyks svajotoji komuna, 
Rytojų šviesų padarys.

Šiauliai, 1937 m.
NELAIMINGA MERGAITĖ

Žiauriai vėtros ūžia, drasko kūnus vėjai, 
Blaškosi mergaitė, nėra kelio idėjai.
Ieško visur darbo, bet niekas jai neduoda, 
Suklupus ant žemės liej’ ašaras juodas.

Nori ji surasti, kaip išbrist iš bado, 
Nelaimės prislėgta, net šiurpas ją krato.
Eidama per miestą ieško gyvent kelio, 
Kaip sunku kovoti dėl duonos kąsnelio.

Jei negaus ji duonos, koks likimas žada, 
Nes josios mamytė gal’ numirt iš bado. 
Eina restoranan, kur triukšmauja puota, 
Ir dėl duonos kąsnio net save parduoda.

Kodėl taip įvyksta tokie liūdni vaisiai, 
Neteisingai valdžiai spaudžiant liaudį baisiai.

Šiauliai, 1937 m.
BEDARBIS

Pūgos smarkiai ūžė, švilpė lauke vėjas, 
Klampojo per sniegą bedarbis Motiejus. 
Nuėjęs prie fabriko mūro jis stovėjo 
Ir taip begaliniai darbą gaut norėjo.
Tik reik drąsos, vienybės činoai

Tokį nelaimingą gal priims ši rytą? 
Nuo skausmo ir alkio net širdis apkarto. 
Ir vis jis kasdieną prie mūro stovėjo, 
Bet darbo jis gauti niekaip negalėjo.

Šaltis didis buvo, net tvoros braškėjo, 
Bedarbis Motiejus vis tenai stovėjo. 
Nėr ko šeimai duoti, vaikai valgyt prašo, 
O nupirkti duonai neturi nė grašio.

Vėjas jau sustojo, saulė veidą rodo, 
Bedarbis Motiejus jau mirė iš bado.

1936 m.
NEPRALEIDŽIA SPINDULIŲ

Pasaulis miglose dar skęsta,
Nei'Visi mato j-o šviesą. ■' '• •
Lyg mūro siena užtiesta
Ir nepraleidžia spindulių.

Kodėl pasaulis toks klastingas? 
Turtuolių viskas rankose.
O tu, vargdieni nelaimingas,— 
Prispaustas kūnu ir dvasia.

Turtuoliai rūmuose puotauja,
Orkestras dūdų linksmin juos.
O tau, vargdieni nelaimingas,
Nėra poilsio nė dienos.

Nors dirbai dieną, dirbai naktį 
Ir ponams rūmus pastatei,
O valgio šuo nenori lakti,—
Tai tau, vargdieni, ir laikai.

Kartais ir jokio visai maisto
Negauni anei pamatyt.
Neši kasdieną sunkią naštą,
O mirtis tyko tik praryt.

Tau skaisti saulė dar nešviečia, 
Tamsu grytelėj vargingoj;
Jos spindulių šviesa neliečia,—■ 
Turi kentėti dar tamsoj.

Dabar pasaulis toks klastingas,
Bet tiesa žemėj viešpataus.
Vargų prispaustas darbininkas
Visas žmogaus teises atgaus.

Tol bus pasaulis kraugeringas, 
Kol darbo rankos nevaldys.
Kova už laisvę reikalinga,
Kol žmonės tranus išnaikins.

Kai kova bus laimėta,
Kai subyrės ponų lizdai,
Mums visiems laisvę žadėtą
Tada laimėsim mes tikrai.

Mūsų varguolių—milijonai,
Kas galią prieš mus turės,— 
Tie skriaudėjai, tie ponai 
Nuo mūsų rankų subyrės.

Šiauliai, 1937 m.

Sekami eilėraščiai rašyti, kai Smetona 
ruošėsi bėgti per beržyną į Berlyną.

NEVERGAUSIM
Jau laisvės saulė mums nušvysta 
Vargšų grytelėj vargingoj.
Josios spinduliai praplyšta
Laisvoje darbo Lietuvoj.

Mes stokime tvirti, kaip plienas,— 
Greit subyrės tranų lizdai.
Už darbo liaudies laisvą žemę 
Kovą laimėsim mes tikrai.

Šiauliai, 1939 m.
NET PONUS NUŠLUOJA

Šlavėjo likimas sunkiausias man duotas, 
Varguose suspaustas—gyvenimas juodas.
Ar aš esu kaltas netekęs mokytis,
Dėl mokesčio valdžiai iš mokyklos vytas?

Ne gana, kad ponai vis daro spaudimą, 
Tik žmogus iš vargo tą amatą ima.

Per dienas tik dulkes aš turiu kvėpuoti, 
O už darbą žada tiktai centus duoti.

Turtuoliai valgo-geria ir puikiausiai rėdos, 
Mano vargo lūšnoj kasdien naujos bėdos. 
Vaikai valgyt prašo, nėra kuo maldyti 
Gražiais žodžiais alkio negal’ nuslopinti.

Bet greitai sulauksim geresnės gadynės, 
Ir šlavėjo darbas nebus paskutinis.
Už šį sunkų darbą greitai gauni rodą, 
Įvertina darbą, gerą algą duoda.

Nes šluota vis šluoja, kur tik biauru yra, 
Kad mūsų tėvynėj švaru būtų, tyra.
Keičiantis gadynei šluota šmarsiruoja, 
Nuo valdiškų kėdžių net iponus nušluoja. 
Šiauliai, 1939 m.

TAIP LENGVAI PRAGĖRĖ
Lietuvos žemelėj nenaudėliai trynės, 
Valdė biaurūs buožės, fašistais vadinos. 
Spaudė smarkiai liaudį, jungą žmonės nešė, 
O ponija turtą visų žmonių žėrės.

Lietuvoj ir užsieny priešų vis danginos, 
Kad Lietuva pavojuj, tegul sau ir žinos.
Nenorėjo draugauti su Tarybų valstybe, 
Kad kraštą apgynus kelias būtų žinom’s.

Per dieneles ūžė, klubuose sėdėjo, 
Šampano tik taurės kasdieną skambėj. 
Visus juodus darbus degtinėj panėrė.
Mūs Lietuvą brangią taip lengvai pragėrė. 
Šiauliai, 1940 m,

Sekamos eilės rašytos Il-ojo pasaulinio 
karo pradžioje ir jam besitęsiant.

FAŠIZMO DARBAI
Vokietiją pasipiltus,
Viską griebia, kaip pasiutus;
Visas tautas nor’ pavergti,
O skriaudas žmonių uždengti.

Su faišzmu užkariauti,
Liaudžiai baudžiavą užkrauti;
Kitas tautas nor’ praryti, 
Visur laisvę išnaikinti.

Italija talkininkė,
Kraugerio ji šalininkė;
Prieš žmonijos laisvę eina,
Kasdien skelbia liaudžai vainą.

Ir japonai prisidėjo.
D e m o k r at i j os k e n k ė j a i
Trokšta laisvę sunaikinti, 
O fašizmą atgaivinti.

Taip pasauly jau negera,
Tautų Sąjungos nebėra;
Su žmogžudžiais išvien eina, 
Visoms tautoms skelbia vainą. 
Šiauliai, 1939 m.

Nors fašistinis ikaras buvo jau sukur
tas, bet jis Lietuvos dar nepasiekė. 1940 
m. liepos mėn. įvyko perversmas Lietu
voje, susikūrė liaudies vladžia. Tada 
buvo parašytos sekamos eilės:

NEVERGAUSIM
Jau laisvės saulė užtekėjo, 
Iš miego budina visus;
Po daug sunkių vergijos metų
Nukrito jungas, slėgęs mus.

Pasauly bus tiesa, lygybė, 
Kai darbo žmonės jį valdys; 
Tik jie vienybėj susispietę 
Tamsybių šmėklas išvaikys.

Visi naudosis darbo vaisiais, 
Nebus vergų ir alkanų;
Genijus Leninas didysis
Išlaisvins liaudį iš vargų.

Jisai sukurs pasaulį naują, 
Laisvą—be ponų, kunigų, 
Mes siekiam laimės šioje žemėj, 
Dangų paliekame dėl jų...

žinokite visi skriaudėjai,—
Daugiau jums liaudis nevergais;
Gana prigerėto jūs kraujo
Beteisio valstiečio žmogaus. . .
Šiauliai, 1940 m.

Jaunieji Totoriūnai: Vytautas, Olga ir Birutė televizijoje (J. Juknevičiaus nuotr.)

Savo kreipimesi jie, tarp 
kitko, klausia:

“ Argi gali menininkai su
tikti su tuo, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia naikintų 
žmoniškumo pagrindus ir 
barbariškai tremptų kojo
mis Vietnamo žmonių tei
sę į nepuikiau s o m y b ę ir 
laisvę?”

Tarp kitų kreipimąsi pa
sirašiusių randame vardus 
garsiosios balerinos Galina 
Ulanova ir kompozitoriaus 
Aram Khachaturiano.

Karo liepsnos jau persiautė Lietuvą, 
hitlerininkai įsigalėjo.. Tada buvo pa
rašyti sekami eilėraščiai:

LAISVĖS IŠTROŠKUSI LIAUDIS
Ko liūdi, drauguži mielasis, 
Kad šiandien dar spaudžia vargai? 
Tol grumkis, kol skriaudos tavosios 
Išnyks, o paliks tik draugai.

Neliūski, drauguži mielasis, 
Kad vargina tave ilgai.
Tokiam tavo priešui žiaurūnui
Nuluš jau gi greitai ragai.

Neliūski, drauguži mielasis,
Kad plėšrieji žvėrys dar kanda žiauriai, 
Kad tavo vargingos lūšnelės 
Tebėra uždengti langai.

Ateis greit gadynė naujoji, 
Kaip saulė, beribėj spindės.
Mūs brangi tėvynė gražioji
Kaip aušros prošvaistė nušvis.

Neliūski, drauguži mielasis,
Kad laisvės dar nėra dėl mūs,
Kad fašizmas slegia biaurusis
Ir krauna ant mūsų vargus.

Neliūski, drauguži mielasis,
Kad pančiai ant rankų dar vis, 
Nes žodis teisybės tikrasis 
Į laisvę mūs liaudį išves.

Mūs brolių vienminčių galybė
Maršuos per Lietuvą pulkais, 
Skambės visur laisvė, lygybė 
Ir dainuos brolybės balsais.

Užaugs puikūs medžiai ties sodais 
Ir kraus gražius žiedus kvapnius. 
Tuos žiaurius skriaudėjus tironus 
Sunaikins kaip žiema lapus.

Prigys tarp mūs meilė, vienybė, 
Kaip brangieji perlai klestės.
Minės mūs garsią galybę
Ir daina džiaugsmingai skambės, 

žiauriųjų tranų neteisybės 
Išnyks jau tada amžinai, 
Nes laisvė ir liaudies galybė 
Uždegs mūs pasaulį karštai.

Neliūski, drauguži mielasis,
Nes myliu aš tave karštai.
Nors spaudžia tau vargas sunkiausias, 
Bet amžiais mes būsime draugais.

Ko liūdi, drauguži mielasis,
Kad šiandien dar spaudžia vargai ?
Tol grumkis, kol skriaudos tavosios 
Išnyks, o paliks tik draugai.

Šiauliai, 1942 m.

BRANGI ŽEMĖ SAVA
Po Lietuvą garsiai skambėjo
Kad laisva tėvynė mūsų bus. • 
Kovose mūs broliai daug padėjo, 
Vargai visi mūsų greitai žus.

Mes pernešėm laikus tuos baisiausius, 
Iš skausmo mūs verkė Lietuva.
Ir motinų ašarom gailiausiom 
Nulaistyta žemė mūs visa.

Kiek lietuvių mūsų brangiausių
Tironai nuvarė į kapus.
Greit, lietuvi mielas, tu sulauksi,
Kad tų tironų greit nebus.

Mūsų mylimas kraštas toks malonus, 
Mums brangi žemė yr’ sava. .
Čia mūs gimtinė, miestai, sodai, 
Amžiais gyvuoja Lietuva.

Ir karui šitam pasibaigus
Laisvės susilauksim mes pilnos.
Tą armiją nacių pribaigus
Visur skambės laisvės daina.

Nebus nuskriaustų, pavergtų, 
Nebus dejonių, nei skausmų.
Sulauksim mes dieną laisvąją, 
Džiaugsis mūs minios lietuvių.

Šiauliai, 1943 m.

(Daugiau bus)

Ona B. Kubiliene
Jau mes vieną kartą 

“Laisvėje buvom parašę 
apie Onos Kubilienės įdai
nuotas į plokšteles labai 
gražias dainas. Tai pirma 
lietuvai t ė Amerikoje kuri 
parašė tiek daug gražių lie
tuviškų dainų muziką ir 
pati kompozitorė jas įdai
navo į “pressed” (Masters) 
plokšteles, paimdama žo
džius L.T.S.R. garsiųjų poe
tų eilėraščius. Ji sako, kad 
daugiausia poezijos radusi 
“Šviesos” žurnale, kuri re- 
daguoja Antanas Bimba.

Dabar noriu tarti kelis 
žodžius apie dainų kompo
zitorę Oną B. Kubilienę. Ji 
yra baigusi Naujosios Ang
lijos Muzikos konservatori
ją, gavusi mokytojos ir so
listės laipsnį. Už jos galin
gą mezzo-soprano balsą ir 
gabumą muzikoj ji visus 
ketverius metus gavo sti
pendiją, kurią jai pripaži
no Mme. Schuman - Heink. 
Baigusi konservatoriją dai
navo operoje ir įvairių-įvai- 
rįausiuose koncertuose ne 
tik lietuviams, bet ir ame
rikiečių parengimuose. 
Šiandien ji vis dar dainuoja. 
Praėjusiais metais ji buvo 
pakviesta dainuoti Illinois 
Research Universitete, kur 
ji išpildė kalėdinę progra
mą, dainuodama arijas iš 
Randelio “Messiah”. Taigi 
matote iš šio pranešimo, 
kad Ona Kubilienė yra ne 
tik gabi muzikė, bet ir pla
čiai muziką suprantanti.

Jos plokšteles galite gau
ti nuo jos, rašydami jai šiuo 
adresu:

Ona B. Kubilius
3827 W. Monroe St., 
Chicago, Ill., 60624

Kaina už plokšteles (15 
dainų) $5.95. Galite siųsti 
money-orde r į arba čekį. 
Dainos įdainuotos į d v i 
plokšteles.

Tarybiniai menininkai į 
Amerikos menininkus
Maskva.—Patys įžymiau

si Tarybų Sąjungos meni
ninkai išleido atsišaukimą 
ir paraginimą j Jungtinių 
Valstijų menininkus. Jie 
ragina amerikiečius pro
testuoti prieš šitą “krimi- 
nališką Vietnamo karą.”

Reikia žinoti, kad tūks
tančiai Amerikos meninin
kų jau yra tarę savo žodį, 
jau užprotestavę prieš šį 
karą.

i
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Istorijos nuotrupėlė
į e PATAISA

šis rašinys buvo išspaus- 
' dintas “Laisvės” 56-ame nu

meryje su korektūros klai
domis. Dėl to jį iš naujo 
perspausdiname ir atsipra
šome autorių ir skaitytojus.

Per pastaruosius trisde
šimt penkerius metus ma- 

1) cno važiuotės reikalai vis 
.mane praveždavo pro Hoo- 

t’U sick Falls, N. Y., kur kryž- 
■ “kėlė j didelė lenta rašo: 
į “Hoosick Falls 4 miles.” Jei 
Į būčiau skaitęs tas keliones, 

tai per tą laikotarpį būčiau 
i jų suskaitęs apie porą tu

zinų, kiek sykių pravažia
vau pro tą lentą.

1 Ir kai tik pro tą lentą 
| pravažiuodavau, kartais lė- 
į tai, net kaip ir staptelėda-

I mas, kartais pralėkdamas 
sykiu su visais automobi
liais, priklausant nuo to, 
kiek laiko turėjau pasieki
mui namų New Yorke, 
kiekvieną sykį man galvon 
kaip kas sakyte sakydavo, 
kad čia, Hoosick Falls, ap- 
švietos priešai lietuviai fa
natikai mirtinai primušė 
lietuvį, lai s v a m a n y b ė s 
skelbėją. Joną Perkūną. Ir 
nei vieną sykį negalėjau 
tos minties išvengti gal to
dėl, kad pats esu priešas 
apvietos priešų, ypatingai 
esu priešas tų apš vietos 
priešų, kurie bando sustab
dyti apšvietą fiziniai. Bet 
ne sykį pamislydavau: “Na, 
bus kuri nors diena, kada 
nors, kad aš imsiu ir įsuk
siu į šią brutališkai pasižy

NEPAPRASTAS PIKNIKAS
Rengia bendrai L. M. S. 2-ra Apskritis ir Mass. Valstijos Moterų Sąryšis.

Liepos 31, Olympia Park, Worcester
Prisiminimui atžymėjimui vienų metų sukakties nuo įvykimo LTSR Jubi

liejines Dainų Šventės 1965 m., kur dalyvavo ir Amerikos menininkai

MENINĘ DAINŲ PROGRAMĄ ATLIKS:

Jonas Dirvelis
Aido choro mokytojas

Mildred Stensler 
B’klyn Aido choro mokyt.

Victor Becker
tenoras

NEW YORKO AIDO MOTERŲ KVARTETAS
N. Buknienė, N. Ventienė, M. Stensler, O. Čepulienė, K. Ručinskienė

Irene Janulis, sopranas . Helen Smith, altas Albinas Daukšis
Jodvi dainuos solus ir duetus tenoras solistas

Į New Yoiko AIDO CHORO GRUPĖ,vadovybėje MILDRED STENSLER 
L Hartfordo LAISVĖS CHORAS, vadovybėje WILMA HOLLIS.

Montello VYRŲ DAILĖS GRUPĖ, vadovybėje ALBERT POTSUS.
Worcesterio AIDO GRUPĖ, vadovybėje JONO DIRVELIO.

Bus šauni Tarybinės Lietuvos rankdarbių, muzikos, knygų, nuotraukų paroda.
Kviečiame atvykti į pikniką anksti, kad būtų gana laiko dėl vaišių, parodų

ir pokalbiams. Pradžia 1-mą valandą dieną.

mėjusią vietelę Amerikoj ir 
bandysiu persitikrinti, ko
kios gi aplinkybės vertė ma
no brolius lietuvius pada
ryti tokią dėmę Amerikos 
lietuvių istorijoj.” Ta pro
ga pasitaikė vieną dieną šią 
vasarą, 1966 metais.

Kai ir šį sykį grįžau iš 
Vermonto tais pačiais ke
liais, tai tą lentą privažia
vęs negalėjau skųstis laiko 
stoka. Mat, dabar dauge
lis kelių taip pagerinta, 
kad tą pačią kelionę jau 
gali atlikti į pusę tiek lai
ko, kiek ją imdavo atlikti 
anksčiau. Piešinis laikro
dėlis rodo tik dvyliktą die
nos. Galiu kiek kur susto
ti ir dar lengvai pasiekti 
namus su šviesa už poros 
šimtų mylių. Minty, rodos, 
kas riktelėjo: “Well, what 
have you to lose? Time 
is with you.” Gerai, laiko 

turiu. Suku į dešinę, ir už 
penkių minučių jau Hoo- 
sick Falls.

Miestas mažas. Pasken
dęs medžiuose, tarp kurių 
daugelis mažų baltai dažytų 
stubelių, netirštai sustaty
tų. Tarp jų randasi “lopai,” 
kur matosi koks “fabrikas,” 
mažos dirbtuvėlės, kurių 
yra geras skaičius. Jos jau 
plytinės, raudonos ir kito
kios medžiagos. Viena gru
pė tokių namų priklauso 
tik vienai pramonei, kur 
dirba net keli šimtai dar
bininkų, išdirbdami tą po
pierių, iš kurio spaustuvi
ninkai darosi raidžių ir ki
tokių ženklų formas ir ta
da jau spausdina jomis laik
raščius, knygas ir kitą spau
dą. Pirmiau čia buvo ge
ležies liejykla ir ūkio ma
šinų išdirbyste. Ten dir
bo daug lietuvių. Turi ir 
mažą biznio centrą, senų 
namų. Bet už tų medžių 
bažnyčių daug nemačiau; 
lietuviškos nėra. Per mies
tą teka negili, bet srauni 
upepalaikė.

Pirmą žmogystę privažia
vau, tai geltonplaukę mer
gytę (taip aš maniau). 
Šūktelėjau atidžios.. Ji at
sigręžė. Sakau, esu lietu
vis iš New York'o ir ieš
kau čia lietuvių. Ji atsako: 
“Mano vyras lietuvis. Bet 
tu geriau važiuok, ot, ten, 
į tą krautuvę. Ta lenkė tau 
pasakys, kur lietu v i a i. ” 
Taip ir buvo, kuri mane nu
siuntė už upelio ant kalne
lio į baltą namelį — Šv. 
Stanislavo klubą. Užrakin
tas.

Skersai gatvelės privačio
je s tūbelė j e karčiama. Įei
nu ir paklausiu. Petingas 
bartenderys sako, kad šita 
vietelė jau ne lietuvio. 
“Bet,” sako, “eik pas ma
no konkurentą, ot ten į tą 
baltą stubelę - karčiamėlę; 
jis lietuvis.” 
x “Taip,” šis sako, “aš lie
tuvis, bet nekalbu lietuviš
kai. You know what, jis 
sako, tu peršok šią gatvelę 
ir nueik ton švarion bąlton 
stubelėn. Ten gyvena'mū
sų seniausias ir inteligen
tiškiausias lietuvis. Aš už
tikrinu, jis namie, ir jis tau 
išpasakos apie kitus čia lie
tuvius.”

Taip ir padariau.
Išeina aukštas, žilas, in-! 

teligentiškos išvaizdos žmo
gus ir prakalba gražia lie
tuviška kalba, kai pasisa
kiau, kad ieškau lietuvių. 
Mandagiai paprašė sėstis, 
ir pradėjome pasikalbėjimą. 
Čia gyvenąs virš penkiasde
šimt metų. Tebeskaitąs lie
tuvišką spaudą, turįs gerą 
skaičių lietuviškų knygų, 
apkeliavęs laisvalaikiu ne
mažai Amerikos ir Kana
dos, ir atsimenąs daug įžy
mių lietuvių ir kitataučių. 
Pasirodė, kad jam virš 80 
metų amžiaus nei proto, nei 
geros atminties dar nenu
silpnino.

Tuoj jam priminiau, kad 
interesuojuosi ta Jono Per
kūno tragedija, ar jis ką ži
no apie tai. Na, kaip gi, jis 
su švogeriu sėdėję pirmoje 
eilėje ir buvęs pats apie po
rą žingsniu tolumo, kai lie
tuvis mušeika Jonui Per
kūnui smogė kumščia vei
dan. Perkūnas atsistojęs 
iš po smūgio, pasvyrąyęs ir 
atsisėdęs, neband y d a m a s 
nei kiek fiziniai gintis. Mu
šeikos buvę trys, Hurįpos 
Mr. Kauka gerai pažinęs. 
Kai atgavęs sąmonę, Per
kūnas pasakęs mušeikoms, 
kad jis nebekalbės, ir ėjo 
link laiptų einančių žemyn. 
Mušeikos jį sekę, bet jo ne- 
lietę.

Bet kai Perkūnas buvęs 
prie laiptų eiti žemyn, kitas 
didelis vyras, atvykęs iš 
B'ostono, tuo momentu spy
ręs Perkūnui nugaron, nuo 
ko jis nusiritęs laiptais. 
Vienok Perkūnas atsikėlęs 
ir nuėjęs, kaip niekur nie
ko, bet sekančią dieną jau 
pasirodė kas kita. Daktaras 
pasakė, kad Perkūnui su
triuškintas pugar k a u 1 i s , 
dėl ko jis ilgai ir nebegy
veno.

Svetainėj buvę daug žmo
nių, bet, kaip supratau iš 
M. Kaukos kalbos, jie kaip 
ir niekas nepritarę mušei
koms, tačiau ir neprotesta
vo spontaniškai prieš kal
bėtojo Perkūno mušėjus. 
Tokioj padėty neatsirado 
ir pavienių, kas pasiprie
šintų užpuolikams.

Policija sulaikius Perkū
no sumušėjus. Bet kai 
lietuvis kunigas iš Albany 
išgirdęs apie jų sulaikymą, 
jis atvykęs ir visaip teisi
nęs mušeikas ir kaltinęs 
Perkūną laisvamanybes 
skleidime. Policija ir pro
kuratūra paklausius kuni
go ir paleidus Perkūno mu
šeikas, niekados daugiau jų 
neliesdami.

Jeigu tas kunigas mušei
kas gynė, tai veikiausia ir 
ryšius jis turėjo su jais iš 
anksto, planuotai. Tada, 
kaip dabar istoriniai žino
me, Amerikoje lietuviai ku
nigai mėgino sutriuškinti 
laisvamanybę k u m š čiu ir 
ugnimi; neapkentė jie ap- 
švietos. O laisvamanybė tik 
kibirkštėlė laisvės žodžio, 
vienok lietuviai kunigai ta
da nei tos kibirkštėlės lais
vės žodžio negalėjo pakęsti, 
todėl Jonas Perkūnas už 
tai ir turėjo nuo lietuviš
kų mušeikų smūgio mirti. 1

Buvau dėkingas Mr. Kau
kai, kad jis taip aiškiai at
siminė man papasakoti apie 
tą Amerikos lietuvius jau
dinančią tragediją. Ir aš 
manau, kad jei ten būtų 
buvus kokia pirmeiviško 
judėjimo pradžia tarp lietu
vių, tai Mr. Kauka būtų 
buvęs vienu jų ir sykiu su 
jais veikęs iki šios dienos.

A. Gilman

Brockton, Mass.
Dar prie “L” pikniko
Gaunu pastabų, kad nėra 

“Laisvėje” vardų tų drau
gių, kurios per dvi dienas 
dirbo virtuvėje “Ląisyės” 
piknikui, įvykusiam liepos 
3-4 dd., Montello. Viena jų, 
Anna Markevičienė, ne tik 
dirbo, bet ir pyragų pikni
kui dovanojo.

K. čereškiene

Stoughton, Mass.
Padėka

Širdingai dėkoju visiems 
draugams ir draugėms, ku
rie mane aplankė ligoninėj- 
je, ir tiems, kurie prisiun
tė atvirukus su gerais lin
kėjimais. Taipgi dėkoju vi
siems, kurie mane aplankėte 
man pargrįžus į namus ir 
dar atnešėte dovanėlių. Jū
sų draugiškumas pridavė 
man daug malonumo.

Dabar jaučiuosi geriau, 
tad dar kartą visiems šir
dingiausias ačiū!

Vincąs Stulgaitis

Nęw Delhi. — Indiijos 
premjerė Mrs. Gandhį jau 
sutinka su tarybiniais va
dais, kad pirmiausią turi 
būti sulaikytas puolimas iš 
Arperikps pusės ant Šiau
rinio Vietnamu, o tik tada 
bus galima kalbėti apie tai
kos derybas.

PHILADELPHIA & VICINITY

Help Wanted Male
MAN 

wholesale distributor, plumbing, 
heating, hardware supplies, desires 

man for assembling of orders. 
Opportunity for advancement.

Apply
MASTER INDUSTRIES, INC.
1303 Buttonwood St. (57-59)

ELECTRICIAN—mechanic, 
knowledge circuitry necessary. 

Able to work shift work.
N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

MECHANIC.
Tow motor. Experience required.

Must be able to work shift work.
N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

SHEET Metal mechanic, 1st class. 
To work on sheet metal enclosures 
from blueprints to close tolerances. 
Many fringe benefits and overtime.

MECA METAL BOX 
BA 8-3708

(57-58)

DRIVER. Straight truck and trac
tor trailer. Must be fully qualified 
and experienced. Apply:

TOSE, INC.
Norristown Terminal 

Ridge Pike & School Lane 
Ask for Bob Savage. An equal 

opportunity employer.
(52-56)

TWO skilled, Class A Body men.
Top rate. Benefits, insurance.

Also one body man’s helper.
Must have experience.

Call 412-834-2443.
(51-56)

MAINTENANCE man for laundry 
plant. Must be expd in electrical 
machinery & boiler maintenance. 
Steady work, good pay & working 
conds. Apply: 501 YARN ALL ST, 

(54-56)

MAINTENANCE man for laundry 
plant. Must be expd in electrical 
machinery & boiler maintenance. 
Steady work, good pay & working 
conds. Apply: 501 YARNALL ST., 
Chester, Pa. (56-58)

Help Wanted Female
STENOGRAPHER

Exp. Able to take shorthand, use 
elec, typwriter & IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
NE Plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

CLERK TYPIST 
General office routine.

Aptitude for figures.
NE Plant location.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane

PI 4-4452 (57-63)

STENOGRAPHER
Exp. Able to take shorthand, 
use elec, typewriter and IBM 
transcriber. Knowledge general 
offcie routine. NE plant loc. 

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

STENOGRAPHER. Expd. Able to 
take shorthand, use elec, typewriter 
& IBM transcriber. .Knowledge ge
neral office routine. N. E. plant loc., 
GROWN PRODUCTS, 2121 Wheat
sheaf Lane, PI 4-4452. (54-60)

COOK for North Phila Catholic 
Rectory. Expd. and references. Live 
in or day by day service.

Call: DA 9-8164. (52-58)

WANTED. 6 front makers. 4 skirt 
makers, 2 closers, 2 zipper setters 
to work in modern air-conditioned 
factory. LEE RICHARDS INC., 
1208 Race St., 4th fl., Att.: Mr. 
Brodsky. (55-61)

STENOGRAPHER
Experienced. Able to take short
hand, use elec, typewriter & IBM 
transcriber. Knowledge general 
office routine. N. E. plant loc.

Crown Products
2121 Wheatsheaf Lane.

PI 4-4452 (51-57)

HOUSEKEEPER. Lt. housekeep
ing. Reliable mature woman to per
form light household duties. Room 
and board, plus salary. For details 
call Mr. Davies, EV 6-2333. Mon- 
thru’ Fri. 9 AM to 5 PM.

(52-58)

BILLING—Clerk Typist. Expd. 
in billing- Must operate electric 
typewriter. Aptitude for figures. 
N. E. Plant.

CROWN PDODUCTS 
2121 Wheatsheaf La., Phila 

PI 4-4452.(52-58)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk

Help Wanted Male
ASSEMBLER MECHANICAL, 2nd 

shift. Full time, capable of making 
small mechanical assemblies. Must 
have own tools. Good starting rate, 
excellent benefits. An equal oppor
tunity employer. OPTICAL SCANN
ING CORP., Fairless Hills, Pa. 
WI 9-2022. (55-64)

ELECTRONIC Technicians. Field 
service on 2 way FM radio, for 
large fleet and municipal accounts. 
Co. car, insurance, paid holidays and 
vacation. Opportunities for rapid 
advancement. RADIATION SER
VICE CO. TR 8-0311. (55-57)

WANTED. Offset Stripper, pro
cess color and black and white. 
Exp. Part time. Air-conditioned 
Plant. Liberal benefits. PRESSER.

SH 8-6700. (52-58)

TRACTOR TRAILER DRIVERS 
(40). For Bulk hauling. Require- 
rements: 3 years experience. Good 
Safety Record. MYERS TRUCK 
LEASING, Route 329, Northhamp
ton, Pa. Phone 262-6704.

(52-58)

PAINTERS
Men interested in working on new 
housing projects. Need men for 
enameling and wall work. Steady 
work and fringe benefits. All work 
local. Call FAIRLESS PAINTING 
CO. SK 7-3061.

(51-57)

MAINTENANCE FOREMAN. Abi
lity & exp. with production line me
chanical problems. Textile machi
nery exp. helpful but not necessary. 
Able to supervise machine shop per
sonnel & direct machine fabrication 
& erection with some knowledge of 
control. N. E. Plant, CROWN PRO
DUCTS, 2121 Wheatsheaf Lane, 
Phila. PI 4-4458. . (52-58)

MECHANICS. Exp. Wheel align
ment and brake man. Absolutely top 
wages. Good working conditions. 
Call for interview. PI 4-1550.

(52-57)

COOK. 1st. Institutional back
ground, 5 days, good conditions, be
nefits year round. Available Aug. 
Send resume including ref. Box No. 
N-7. All replies confidential. 1015 
Chestnut St., Phila., Pa. (52-57)

DRYWALL TAPING MEN 
Experienced.

Splendid Opportunity 
412-462-9011, Homestead, Pa.

(56-60)

ELECTRICIAN MECHANIC.
Knowledge of circuits necessary. 
Able to work shift work. N. E. 
plant location.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452.

(54-60)

SUPERINTENDENT. 53 units, 
modern apts. West Oak Lane, full 
charge. Good boss, salary and ap
artment with air-conditioning, car
peting, garbage disposal, coppertone 
kitchen. VI 3-6211.

(56-60)

AUTO PAINTER
1st Class

WARREN BROWN’S AUTO BODY 
3409-11 Weikel St., Phila., Pa.

JE 3-2070
(56-57)

CHEMICAL 
ENGINEER

CVC and the vacuum industry were 
“born and raised" together. After 
35 years, the company is stiil far 
and away the world leader. From 
CVC have come countless innova
tion and andvances in the state-of- 
the are-contributions that continue 
at an increasing pace as high 
vacuum techniques find new applic
ations in everything from vitamins 
to aerospace.

Outstanding opportunity for engi
neer with 4-6 years’ experience to 
do product design and development 
of high-vacuum distillation hard
ware. Organic chemistry and pilot 
plant design background very de
sirable. Position will require con
siderable customer contact and 
analysis of customer problems.

Located in Rochester, New York, 
close to the famous Finger Lakes 
region this pleasant, prosperous 
city offers excellent living, excep
tional educational facilities and a 
full range of cultural activities. 
Local interviews arranged. Please 
sent resume including salary re
quirements to:

MR. G. A. RAMBERT 
Director of Personnel 
CONSOLIDATED 

VACUUM 
OPERATION

A subsidiary of Bell & Howard 
1775 Mt. Read Boulevard 

Rochester, N. Y. 14603
An Equal Opportunity Employer "
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Įdomi L. ir I. Vladimirovy 
kelionė j Lietuvą

Aną dieną man teko pa
sikalbėti su Irena, moksli
ninko Levo Vladimirovo, 
Jungtinių Tautų bibliotekos 
Niujorke dire k t o r i a u s , 
žmona. Ji, labai linksma, 
ir man sakė, kad išvyksta 
į Lietuvą atostogų.

—Kaip gi jūs važiuosi
te? — klausiu.

Irena pasakojo:
—Plauksime per Atlantą 

garsiuoju Italijos laivu — 
“Leonardo da Vinči.” Pa
siekę Neapolį, vyksime J 
Romą, į Florenciją ir į ki
tus italų (ir pasaulio) kul
tūros centrus. Po to ma
nome vykti į Austrijos 
sostinę Vieną. Iš ten—į Če- 
k o s 1 o v a kiją. Tada — į 
mylimiausią miestą — Vil- 
nių...

L. Vladimirova nei 
bandžiau klausinėti, 
mokslininkas, per daug 
siėmęs.

Irena pasakojo, kad
vyras, kaip mokslininkas, 
kaip žymus Jungtinių Tau
tu veikėjas, turi labai daug 
užkvietimu iš visokiu kraš
tų.

—Bet mes negalime visų 
kvietimų priimti,—per ma
ža laiko, per maža sveika
tos, — aiškina man mieloji 
Irena.

—O kada gi jūs sugrįšite 
atgal i Niujorką?

—Kada?!.. Tikrai atsa
kyti negaliu. Nežinau, ką
galvoja Levas, o man, varg- į kitoje “L” laidoje praneši- 
šei motinai, labai norėtųsi 
kuo ilgiau pabuvoti Lietu
voje su savo vaikais, nors 
jie jau ir suaugę. Norėčiau 
nors pabraidžioti ir Balti
jos jūroje, Palang oje. . . 
Rugsėio mėnesi-tikrai būsi
mo Nininrkp. kadangi tuo-

met susirinks pasaulio tau
tų atstovai į metinę Jungti
nių Tautų asamblėją.

Vladimirovai išvyko tri
se: Levas, Irena ir jų try
likos meti] amžiaus dukrelė 
Marija, — jau puikiai kal
banti angliškai.

Laimingos kelionės, kuri 
žada būti labai įdomi jiems 
visiems trims! Ns.

Vytautas Zenkevičius 
išvyko atostogų

Liepos 22 d. išskrido į 
Lietuvą Tarybų Sąjungos 
ambasados Washi n g t o n e 
pareigūnas Vytautas Zen
kevičius su žmona -Maryte.

V. Zenkevičius sugrįš tik 
rugpjūčio mėnesio gale.

ne- 
Jis v uz-

jos

J. Cedronas ligoninėje
Užpraėjusio penktadienio 

vakarą mudu su P. Gustai
čiu aplankėme prieš keletą 
metų regėjimo netekusį ir 
cukrine sergantį Juozą 
Cedroną, pas velionės jo 
žmonos dukterį Olgą 
Schnok, Flushinge.

Gi praėjusį ketvirtadienį 
Olga šiuos žodžius rašančia
jam telefonu pranešė, kad 
Juozas dėl susi dariusių 
k o m p 1 i k a ei jų išvežtas į 
Parsons Hospitalį, 35-06 
Parsons Blvd., Flushing.

Kadangi daba r t i n i s jo 
kambarys yra laikinas, tai

me jo pastovaus kambario 
numerį ir kitas informa
cijas.

Norintieji ir galintieji jį 
tuojau aplankyti gali garu 
ti informacijų pačioje ligo
ninėje. Vakarinės lankymo 
vplqndnq—7 iki 8. SV

NEW KENSINGTON, PA.
Mirus

JUOZUI MAŽEIKAI
(Pittsburgh, Pa.)

Mes, New Kensingtono draugai, reiškiame šir
dingą užuojautą velionio žmonai Marijonai, duk
roms Alice, Virginia ir Lillian, ir jų šeimoms, sū
nui Edvardui, anūkėliams, seserei ir kitiems gi
minėms ir artimiesiems, 
dalyvauti laidotuvėse.

K. ir M. Stašinskai
A. ir P. česnikai
K. Thomas

Gaila- kad negalėjome

O. Stonienė
P. Povilaitis
S. Bejavičia

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Rudmin
Liepos 22 d. suėjo trys metai kai mirė mano 

brangus gyvenimo draugas Jonas. Jo negaliu 
pamiršti, kur einu, ką veikiu, jis vis stovi mano 
mintyse. Liūdime mes jo:

Eva Rudmin, žmona, 
Juozas Rudmin, brolis 

ir jo šeima
New Haven, Conn.

D-ras A. Petriką atsisveikina 
su Lietuva

Š. m. liepos 19 d. Vil
niaus “Tiesoje” skaitome 
sekama:

Vilnius, VII 18 (ELTA). 
Beveik du mėnesius Tary
bų Lietuvoje viešėjo pažan
gus JAV publicistas, lite
ratas ir visuomenės veikė
jas daktaras Antanas Pet
riką.

Emigravęs į užjūrį prieš 
penkiasdešimt šešerius me
tus, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose Antanas Petriką 
nuveikė didelį visuomeninį 
darbą. Nuo 1911 metų iki 
šiol jis bendradar b i a u j a 
Amerikos lietuvių pažan
gioje spaudoje, nuo pat 
Amerikos Lietuvių Litera
tūrinės Draugijos įsisteigi- 
mo 1915 metais yra jos na
rys, o eilę metų buvo pir
mininkas, Antanas Petri
ką parašė nemaža apybrai
žų, straipsnių apie lietuvių 
rašytojus, kultūros veikė
jus, išleido mokslo populia
rinimo knygų.

Išvykdamas A. Petriką 
paprašė paskelbti spaudoje 
jo laišką, kurį čia spausdi
name.

Baigėsi mano viešnagė 
Tarybų Lietuvoje. Ir kokia 
žavi buvo ta viešnagė! Sep
tynios nepamirštinos savai
tės, kurios, gal būt, niekad 
nebepasikartos!

Šios viešnagės metu tik
rai pamačiau Lietuvą. Iš
važinėjau ją skersai ir iš
ilgai. Kadangi iki šiol te
buvau matęs savo parapi
ją, tai dabar galiu pasidi
džiuoti, jog mačiau visą Lie 
tuvos respubliką. Lankiau-1 
si ne tik gimtojoje Suval
kijoje, bet ir Žemaitijoje, 
Aukštaitijoje bei Dzūkijo
je. Už visa tai nuoširdžiai 
dėkoju Lietuvos draugams! 
Jų dėka aš aplankiau ne 
tik Vilnių, Kauną, Klaipė
dą, Palangą, Neringą, Birš
toną bei Druskininkus, bet 
ir Anykščius, Šiaulius, Pa
nevėžį, Kapsuką, K. Nau
miestį, Kybartus, Virbalį, 
Pilviškius, Vilkaviškį, Pa
ežerius ir kitas vietas.

Tarybų Lietuva gražiai 
auga ir klesti. Dygsta nau
ji pastatai, kvla pramonė, 
mokyklų tinklas, švietimo 
darbas, kultūra, gerėja gy
venimo lygis ir žmonių bui
tis. Kas sako, jog Lietu
vos žmonės nepavalgę ar 
neapsirengę, tas skelbia ne
tiesą. Lietuva turi mais
to daugiau, negu jai rei
kia.

Kas sako, jog Lietuva nu
tautinama—skelbia netiesą. 
Nutautėjimo pavojaus Lie
tuvai jnėra. Lietuva dabar 
yra lietuviškesnė nei kada 
seniau. Pavyzdžiu gali bū
ti kad ir Vilnius, Kaunas, 
Trakai. Palanga, Klaipėda ir 
kiti miestai, kurių gatvės 
pavadintos daugiausia lie
tuvių veikėjų vardais. Lie
tuvių knygos, žurnalai, laik
raščiai ir kiti leidiniai šiuo 
metu spausdinami nepalygi
namai didesniais tiražais, 
negu buržuaziniais laikais. 
Mokslus baigusio jaunimo 
bei mokslo žmonių skaičius 
kasmet didėja.

Tarybų Lietuva neabejo
tinai žengia į naują dar 
gražesni gyvenimą. Iš že
mės ūkio šalies ji palaips
niui tampa industrijos gi
gantu, kultūros centru. Lie
tuva jau dabar yra viena 
šviesių žvaigždžių Tarybų 
Sąjungos vėliavoje, ir jos | 
šviesa vis kyla. »

Labai gaila, kad taip grei
tai tenka skirtis su Lietu
vos žeme. O taip malonu 
būtų dar ilgiau joje sve
čiuotis. Tačiau atsisveikinu 
su ja ne amžinai. Tvirtai 
tikiu, jog ateityje dar teks 
ją pamatyti ir pasidžiaugti 
jos vis gerėjančiu gyveni
mu kartu su jos vaišingais 
žmonėmis, kuriuos visuo
met prisiminsiu.

Linkiu daug laimingų die
nų Lietuvos žmonėms!

A. Petriką

J. Bernotą buvo 
operuotas

LDS 1-osios kuopos sekre. 
torius A. Gilman pranešė, 
telefonu, kad praėjusią sa
vaitę brooklyniečiui Jurgiui 
Bernotai buvo padaryta 
operacija “ant tulžies.” Po 
operacijos ligonis jaučiasi 
gerai. J. Bernotą guli Flow
er ligoninėje — Fifth Ave., 
apie 105 gatvę, Manhatta- 
ne. Kurie norite sužinoti 
konkretesnių žinių apie li
gonio lankymą ligoninėje, 
Gilmanas pataria patelefo
nuoti: TR 6-5500.

Mes linkime ligoniui sėk
mingai pasveikti.

Tarp lietuvių
Kaip žinia, mūsų nuoširdi 

laisvietė ir aidietė Bronė 
Keršulienė yra skaudžiai 
susižeidusi. Keletą dienų 
išbuvo ligoninėje. Ten jai 
nulaužtą kairiąją ranką su
gipsavo. Praėjusį penkta
dienį sugrįžo namo. Kaip 
atrodo, ranka gipse turės 
išbūti keletą savaičių, kol 
kaulai sugys.

Nežiūrint paneštų didelių 
skausmų ir tokios netikė
tos nelaimės, mūsų Bronė 
nusite i k u s i optimistiškai, 
neužmiršta nusišypsoti ir 
pajuokauti. Tikėkime, kad 
geroje Walterio priežiūroje 
jinai greitai ir pilnai su- 
sveiks. To mes jai ir lin
kime. Rep.

Brooklyne areštuotas 16 
metų jaunuolis, įtartas vi
liojimu (o kartais gal ir 
susigaudymu) kaimynų 
karvelių. Jią tai .daręs 
mandagiai — palik davęs 
ant degtukų aplanko užra
šytą “Thank you.”

Sveikina iš Viduržemio 
jūros

Konstancija Menkeliūnai- 
i tė ir josios vyras Tony 
Campa sveikina savo drau
gus ir visus laisviečius.

Jie leidžia atostogas Is
panijoje. Sako: “vykstame 
laivu iš Genoa į Malagą, 
Madeira, Tenerife, Tangie- 
rą ir vėl atgal į Genoa, kur 
apsistosime ilgesniam lai
kui.”

Džiugu, kad Konstancija 
nepamiršta savo tautiečių 
JAV.

Ieva Mizariene

New York Central ir 
Pennsylva n i a geležinkelių 
šėrininkai užgyrė šių dvie
jų kompanijų susijungimą 
valdžios leistomis sąlygo
mis. Operuoti linijas bend
rai pradės dar šį rudenį. 
Bendru operavimu tikisi 
sutaupyti po 81 milijoną 
doolerių kas metai.

DORCHESTER, MASS.
Mirus ,

Dr. Jonui Repšiui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Elzbietai, 

dukrai Edith, anūkui Joneliui, giminėms ir 
draugams.

Kensington, Conn.
Anna Visotskiene

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Juozui Mažeikai
Liepos 10, 1966

LDLD 87 kuopos Komitetas ir Nariai reiškia 
gilią užuojautą jo žmonai, dukterims, sūnui, gi
minėms ir visiems Juozo draugams. Labai gai
la netekus nenuilstančio pažangiųjų draugijų 
veikėjo.

•—LDLD 87 Kuopa

CAMBRIDGE, MASS.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jono Griciaus
Šių metų liepos 27 d. sueina penkeri metai kai 

mes jo netekome. Jis guli šaltoj žemelėje. Tavęs 
niekada nepamiršime, tavo kapą lankysime kol 
gyvi būsime.

Ona, žmona 
Edvardas, sūnus 
Amilija, duktė 

Griciai

Ligoninių savininkams 
nereikėjo laukti

Tą pačią dieną, kai pa
skelbta ligoninių darbinin
kų streiko užbaiga ir šio
kie tokie jiems algų pakėli
mai, tūlos privačios ir ko
operatyviškos ligoninės taip 
pat paskelbė pakėlimus kai
nų už kambarius ir patar
navimą ligoniams. Čia pa
minėsime tik vieną pakėli
mų pavyzdį. Pakėlimai gal 
bus panašūs visose ligoni
nėse.

Brooklyne esanti Maimo- 
nides ligoninė pakelia kam
bario kainą $8 už dieną. 
Tiek ligonis turės pridėti 
prie jau buvusios kainos. 
Ligoninės kainos iki šiol 
buvo:

Jei ligonis būna ligoni
nėje vieną dieną, vidutinė 
pusiau privataus kambario 
kaina yra $68, o už medika
mentus ir įvairius tą dieną 
padarytus tyrimus dar $50. 
Mokestis gydytojui čia ne
įskaityta.

Būnant dvi, tris, keturias 
dienas ligonis už kambarį 
moka kasdien, o už medika
mentus ir tyrimus moka už 
tą visą laiką vieną bendrą 
sumą $75. Būnančiam 5 ar 
daugiau dienų bendras vie
nas mokestis už tyrimus ir 
vaistus yra $110 dol., o už 
kambarį dienai tebemoka 
tokia pat kainą, kaip iš 
pradžių.

FERIŲ INŽINIERIAI 
GRASINA STREIKU
Marine Engineers sąjun

ga pagrasino užstreikuoti 
miestines ferries,, jei majo
ras Lindsay artimu laiku 
neišspręs, sąjungos narių 
darbo reikalo. L\ .

Inžinieriai sako, kad per
nai įvykusio streiko metu 
grupė jų buvo už streiką 
nubausta pašalinimu iš 
darbo. Derybose žadėjo 
juos sugrąžinti į darbą, 
tačiau 17 sąjungos veikėjų 
vis dar tebėra bedarbiais.

Jonas Lazauskas rašo 
iš Vilniaus

Jau trys dienos kai Vil
niuje ir kiekviena proga 
rengiuosi rašyti Jums 
draugai laisviečiai, savo ne
va įspūdžius. Bet, ir bet, 
negaliu gauti progos—veik 
kas kelios minutės tai sve
čiai iš provincijų, tai pažįs- 
mi vietiniai; visi jie mie
li mums ir mes jiems taip4 
pat. O laiką mes išnaudo
jame sekundėmis, ir dienos 
oras pasitaikė nepaprastai ' 
tinkamas visokioms išvy
koms užmiestin. Tadgi ir 
naudojamės proga.

Ir, kiek patyriau “mano” 
grupės ekskursantai labai 
labai patenkinti liettuviška 
viešnage.. Maitina “Vil
niaus” viešbutis net per ge
rai.

Jau turėjome porą išvy- 
kų-susitikimų su vilniečiais 
kultūrininkais. Svei k a t o s 
apsaugos ministerijoje ga
vome bent tris paskaitas- 
apybraižas iš jų atliktų 
darbų. Pirmininkavo mi
nistro pavaduotojas chirur
gas Zaikauskas: Kalbėįo- 
aiškino dr. Žilienė, dr. Grin- 
bergienė, dr. Gribauskienė.

Vėliau jie — 7 choristai, 
1 solistė ir 7 muzikantai, 
ansamblis — davė mums ir 
linksmą neilgą koncertą - 
spektaklį. Viena jaunųjų 
norelė smagiai pašoko 
“klumpakoji -trumpakojį ir 
dar keletą kitokių “figure” 
šokių. Visi 16 ansambliečiu 
buvo savotiškose (medikų) 
uniformose, ir jie. sakoma, 
jau baigę aukštąjį medici
nos arba chemijos mokslą.

Tiesa, iki pasiekėme Vil
nių, turėjome ir nemalonu
mu :' mūsų grupę iš 49 pa
dalijo į tris dalis. Sako, ne
turėjo tiek vietos lėktu
vuose. Čia mums atrodė, 
kad Inturisto kaltė, ir mums 
virš pusės ekskursantų te
ko nukentėti — per veik 
parą negalėjome pasiekti 
Vilniaus. Labai gaila.

Greitai ir vėl parašysiu. 
1966 m. liepos 17 d.

susikalbėti su fe- 
valdžia miesto rei- 
Bet... majoro iš 

nustatytų raštinei 
2 5 tūkst. dolerių

Miesto raštinė sostinėje
New Yorko miesto val

džia atsidarė savo raštinę 
Washingtone, kad galėtų 
“geriau 
deraline 
kalais.” 
anksto 
išlaikyti
toli neužteks.' Vien keturių 
kambarių raštinės nuoma 
kainuos $525 per mėnesį, 
taksų programos planuoto
jas gaus 30 tūkst. metinės 
algos, sekretorė—10 tūkst.

KOSULIAI, DUSULIAI...
Brooklyno Hjealth Asso

ciation, 293 Schermerhorn 
Street, praneša visuomenei, 
kad miestinis Public Health 
įsteigė skyrių kvėpavimo 
organų nesveikatai tirti ir, 
gal būt, ligų varginamiems 
pagelbėti.

Sakoma, kad mūsų šaly
je dusuliais ir šienlige, ar
ba abiejomis ligomis, ser
ga apie 14 milijonų asme
nų ir kad tie visokie dusu
liai daugėja..

PIONEER 3-8504

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia gavo padėką nuo Š. 
Vietnamo prezidento Ho 
Chi Minh už rūpinimąsi ka
ro baigimu.

PADĖKA
Velionės Ruseckienės šei

ma nuoširdžiai dėkoja gi
minėms, draugams ir kai
mynams už jų užuojautas 
kortomis, gėlėmis ir atsilan
kymu į koplyčią ir kapinė
se.

Tas daug pagelbėjo mums 
liūdesio valandoje.

Mrs. Joann Dugan
(Ruseckas) už šeimą 

Mineola, L. L, N. Y.

REAL ESTATE
Long Island, arti Lake Ronkon

koma. Parsiduoda namas su 3 mieg- 
rūimiais. Aliejum šaldomas. Ugnia
viete. Ištaisytas rūsys, su virtuve. 
Yra virš akro žepiės sodinimui. Arti 
vasariškų ir žiemiškų žaidimų. Daug 
priedų. Priversti pigiai parduoti. 
$16,800. Tel. 516-732-6091.

(57-58)

PILGRIM 2-2922

Greater Northeast Beauty Academy
DAY & EVENING CLASSES

7358-60 Castor Avenue
P. C. SHAPRANAUSKAS PHILADELPHIA, PA. 19152




