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KRISLAI Nauji gandai apie 
derybų pasiūlymusKandidatai.

Kur jie?
Žvakė iš Lietuvos.
Biznis.
Popiežiaus laiškas.

Rašo R. Mizara

Kovos verda prie Saigono; 
partizanai labai aktyvūs

'Raudongvardiečiai'
tęsia savo veiklą

Š. m. lapkričio 8 d. bus ren
kamas Niujorko valstijos gu
bernatorius. Praėjusią savaitę 
įvyko trijų didžiųjų partijų 
suvažiavimai, kuriuose buvo 
išstatyti kandidatai guberna
toriaus vietai.

Kas jie ?
Respublikonų partija nomi

navo dabartini gubernatorių 
Nelson Rockefellerį, kandida
tuojantį trečiam terminui.

Demokratų partijos suva
žiavimas nominavo Franką 
O’Connorį, kuris jau gerokai 
prieš suvažiavimą gyrėsi, kad 
esąs išrinktas kandidatu gu
bernatoriaus vietai.

Liberalų partija nominavo 
gubernatoriaus vietai Frankli
ną D. Roose vėl ta J r., buvusio 
prezidento sūnų.

Pirmiau Liberalų partija 
dažnai rinkimų metu susidė
davo su Demokratų partija ir 
išstatydavo bendrus kandida
tus. šiemet, tačiau . ši parti
ja atsisakė eiti į rinkimus iš
vien su demokratais.

Liberalai kaltina: Niujorko 
Demokratų partijos organiza
cijoje viešpatauja įžūlus bo- 
sizmas. Organizacijos bo
sai, sako liberalų kaltini- 
nai, nelaukė suvažiavimo, 
let patys iš anksto pasakė, 
cad O’Connoris turįs būti su- 
’ažiavime nominuotas, ir 
aigta. Jei “bosai” būtų lei- 
ę suvažiavimui tarti, koks as- 
tuo būtų tinkamiausias kan- 
datu į gubernatorius, tai li- 
»ralai nebūtų atsisakę dėtis 
. demokratais.
To paties “bosizmo” pa
liktas, Franklin Delano Roo- 
veltas Jr. taip pat pasmer- 
demokratų politikierių tak- 

.ą, na, ir jis, ilgametis do
mkratas, nusitarė pereiti j 
meralų partiją; nusitarė bu
jos kandidatu į gubernato- 
s.

, Rinkiminė kampanija žada 
ti aštri: nebus gailėtasi fra- 

parinktų iš patvorių. O po 
kimų politikieriai ir vėl su- 
aikys!

'lei vienas iš šių trijų parti- 
su važiavimų nepasmerkė

V agresijos Pietryčių Azi- 
i «.

Irooklyno pranciškonų laik- 
tis didelėmis raidėmis pei 
ą pirmą savo puslapį rugs, 
j. laidoje paskelbė tokią 
nią”:
Šiluvos koplyčioje iš Lietu- 

3 atvežta žvakė. . .
Matyt, ji Lietuvoje buvo ii 
šventinta, ir tai nutraukė 
> vietos jagamasčio dolerį 
j. Bet ne tai įdomu. Įdo- 
, kad iš Lietuvos ekspor- 
jamos žvakės ir čia jomis 
ligai daro biznį!
Jiems ir sekasi! Tik pagal
ite, jie daro biznį ir iš 
Idaknygės, parašytos Sibi- 

šienaujasi čia lietuviškieji 
nigėliai dolerius visomis pu- 

;mis.

Vyskupas V. Brizgys skel
biasi gavęs popiežiaus Povilo 

' VI laišką. Būdinga: Povilas 
VI-asis nei žodeliu neprasita- 
ria prieš komunistus, neigi 
prieš tarybinę santvarką.

Klausimas: paskaitę popie
žiaus laišką, ar klerikalai su- 
žmogės ?

Arizonoje mirusi Margareta 
Sanger kadaise vaidino dide
lį vaidmenį amerikiečių gyve-

Belgradas. — Jugoslavi
jos valstybinio radijo kores
pondentas Maskvoje Milika 
Sundic praneša, kad Šiau
rės Vietnamo prem j e r a s 
Pham Van Dongas prašė 
Tarybų Sąjungos tarpinin
kavimo, kad karas Vietna
me būtų baigtas derybų 
keliu. Jugoslavijos radijas 
paskelbė savo koresponden
to pranešimo tekstą kaip 
svarbią žinią. Sakoma, kad 
Vietnamo premjeras prašęs 
Tarybų Sąjungos dvieju ly
giagrečių dalyku: padidin
tos karinės pagalbos iš vie
nos pusės, ir tarpininkavi
mo derybose iš kitos.

Belgrado radijas taipgi 
sako, kad Pham Von Don
gas informavęs Tarybų Są
jungą, kad gilėja nesutiki
mai tarp Liaudies Vietna
mo ir Kinijos vadovybių. 
Kinijos vadovybė esanti 
griežtai nusistačiusi prieš 
derybas.

Milika Sundic skelbia su
žinojęs. kad net iki šiol 
prokiniškai nusistatę Viet
namo vadovai pradeda pra
rasti pasitikėjimą Pekinu. 
Jie jaučia, sakė jis, kad Ki
nija duoda, pagalba vyriau
siai smarkiais žodžiais, 
o ne konkretiškai.

(Po to, kai Belgrado ra

Prezidentas bandysiąs 
sustabdyti infliaciją
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas patarė 
Kongresui 16 mėnesių pro
tarpiui atimti nuo didžiojo 
biznio tam tikras mokesčių 
lengvatas. Dabar egzistuo
ja toks įstatymas, kad di
džiosios kompanijos gali 
prašyti sumažinti įeigų mo
kesčius (income tax), jeigu 
jos gali įrodyti, kad tam 
tikras sumas išleidžia nau
jų mašinų arba įrankių pir
kimui. Beveik visos kom
panijos beveik kiekviene- 
riais metais įstengia tai 
įrodyti, ir jos gauna už
dėtų mokesčių 7% grąžą. 
Dažnai tie 7% yra milijo
ninės sumos.

Pranešama, kad didžio
sios korporacijos, bankai ir 
WaIT Streetas prezidento 
pasiūlymu labai nepatenkin
ti.

nime. Ji kalbėjo ir rašė, kad 
žmonių gimdymą reikėtų 
kontroliuoti. Ta tema jos 
knyga “Ką kiekviena motina 
privalo žinoti?” — yra ir lie
tuvių kalba. Vertė d-ras A. 
Petriką, išleido mūsų Moterų 
Susivienjimas. Tai buvo prieš 
45 metus.

“Gimdymo kontrolė” anuo 
metu buvo reakcionierių iš
juokta ir pasmerkta. šian
dien jau kai kurios valstybės 
— ypatingai Indija — labai 
susirūpinusios tuo klausimu. 
Pagaliau, net ir Vatikanas jau 
pradeda mislyti, jog tokią ar 
kitokią gimdymo kontrolę rei
kės užgirti.

dijas paskelbė virš paduotą 
žinią, korespondentas Sun
dic pareiškęs, kad jis savo 
pranešimą padaręs vyriau
siai “asmeninio analize pa
matu,” kitaip sakant, jis 
neturi konkretiškų davi
nių.)

New Yorkas. — New Yor- 
Times rašo, kad kai kurie 
cigaretai su filteriais pra
leidžia daugiau nikotino, 
negu cigaretai be filterių. 
Dalykas tame, kad cigaretų 
firmos Literiniams cigare- 
tams naudoja stipresni ta
baką, ir tuo būdu filteris 
lieka filterių tik iš vardo.

Maskva. — Saugumo po
licija suėmė Vakarų Vokie
tijos pilietę Martiną Kisch- 
kę. Ji atvykusi kaip žur
nalistė, bet užsiėmė šnipi
nėjimu.

Capetown. — Pietų Afri
kos valdžia priėjusi išva
dos, kad Dimitrio Tsafen- 
das, kuris peiliu nudūrė 
premjerą V e r w o erdą, tą 
padarė kaip pavienis as
muo, o ne kokios nors gru
pės įgaliotas.

Atlantos viršininkai 
kaltina negrą S.N.C.C.
Atlanta.—Po kovingo At

lantos negrų išstojimo prieš 
policijos brutalumą, vieti
niai pareigūnai dabar ban
do visą kaltę sumesti ant 
vienos organizacijos —Stu
dentų taikingo koordinavi
mo komiteto (SNCC). At
lantos miesto meras Allen 
ir policijos Viršininkas Jen
kins sako, kad jeigu ne tos 
organizacijos pasidarb a v i- 
mas, Atlanta būtų likusi 
“taikinga.”

SNCC atsako, kad spon
taniškas Atlantos negrų iš
stojimas yra pasėka nepa
liaujamo policijos brutalu
mo ir persekiojimo. Išsto
jimai prasidėjo, kuomet po
licininkas pašovė jauną 
negrą, kuris buvo įtartas 
automobilio pavogime. Neg
rų organizacijos sako, kad 
policininkas galėjo įtariamą 
lengvai suimti nenaudojant 
ginklo.

Jeruzale. — Izraeliečiai 
skelbia, kad jų kariai nu
šovė Šiaurinėje. Galilėjoje 
du arabus diversantus, ku
rie perėjo Sirijos - Izraelio 
rubežių.

Buenos Aires. — 75,000 
universiteto studentų daly
vavo protesto streike. Jie 
protestavo prieš karinę val
džią, kuri perėmė universi
teto kontrolę.

Saigonas. — Pastaromis 
keliomis dienomis liaudie- 
čių kariniai junginiai ir 
partizanai žymiai sustipri
no savo veiklą prie pat Sai
gono. Liaudįečių vienetas 
stojo į mūšį prieš Saigono 
marionetinės valdžios jun
ginius tik 3 mylios nuo sos
tinės. Amerikos armijos 
helikopteriai bandė ateiti į 
pagalbą Ky valdžios jungi
niui, bet liaudiečiai jau bu
vo padarę daug žalos prie
šui.

Kitoje vietoje .^Saigono 
apylinkėje liąudiečių jungi
niai mortarais apšaudė Ky 
valdžios marinų junginį.

Tuo pačiu laiku liaudie- 
čių partizanai išsprogdino 
povandenines bombas kana-

Treji metai kalėjimo už 
atsisakymą vykti frontan

tu su dviem kitais karei
viais, grandiniu James 
John šonu ir eiliniu Davi-

Fort Dix, N. J.—Karinis 
teismas nuteisė eilinį karei
vį Denisą Morą trejiems 
metams kalėjimo. Jis paša
lintas iš armijos ir kalėjime 
buvo prie sunkiųjų darbų. 
Morą teistas už atsisakymu 
kariauti Vietname. Eilinis 
Morą pareiškė, kad jis skai
to karą Vietname nemora- 
lišku, nelegališku ir esan
čiu prieš Amerikos liaudies 
reikalus.

Jis sako, pilnai sutinka 
atlikti karinę tarnybą ir 
kariauti už Ameriką, jeigu 
ji būtu atakuota, bet inter
venciniame kare Vietname 
nedalyvaus.

D. Morą, kuris baigė 
New York City kolegi
ją ir gyveno Bronxe, bu
vo aktyvus vietiniame kai
riame judėjime. Morą kar-

Vėliausios žinios
Saigonas.—Ky klika skel- 

bio, kad “apie 75 nuošimčiai 
užsiregistravusių dalyvavo 
rinkimuose.” Neskelbiama, 
koks nuošimtis užsiregist
ravo. Bešališki šaltiniai 
teigia, kad tik maža dale
lytė Pietų Vietnamo gyven
tojų registravosi, ir tai tik 
didmiesčiuose. Taipgi sako
ma, kad Ky valdžios paduo
dama statistika iškraipyta 
—kad ir užsiregistravusių 
balsavo tik maža dalis. Di
di krašto gyventojų daugu
ma pakluso Liaudies išlais
vinimo fronto, budistų, ne- 
utralistų ir kitų demokrati
nių elementų raginimo rin
kimus boikotuoti.

New Yorkas. — Iš Fort 
Dix pranešama, kad po to, 
kai karinis teismas nutei
sė vieną kareivį trejiems 
metams kalėjimo už atsisa
kymą kariauti Vietname, 
dar du nuteisti už tą patį, 
bet šie dar aršiau—po pen
kerius metu# sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

le, kuris jungia Saigono 
uostą su jūra. Amerikiečiai 
sako," kad sprogimas nepa
darė žalos. Kelios dienos 
prieš tai panašus sprogi
mas paskandino amerikie
čių laivą. Per tą kanalą 
turi praplaukti visi laivai, 
kurie nori pasiekti Saigo
no uostą. Nors kanalas 
nuolat patr u 1 i u o j a m a s 
Amerikos karinių . laivų, 
partizanai kont r o 1 i u o j a 
tankiais miškais apaugu
sius pakraščius.

Saudo Arabijos karalius 
Feisalas toliau samdo į sa
vo kariuomenę užsieniečius. 
Neseniai dar 200 anglų la
kūnų pasirašė sutartis tar
nauti Feisalui.

du Samu, prieš kelias savai
tes paliko savo karinius 
postus McGuire aerodrome 
ir atvykę į New Yorką vie
šame mitinge paskelbė, kad 
jie Vietname nekar i a u s . 
Tuoj po mitingo jie tapo 
suimti ir laikyti iki šios 
dienos kariniame kalėjime.

Damaskas. — Sirijos val
džia skelbia, kad ji susekė 
ir laiku numalšino anti
valstybini sąmokslą, kurį! 
rengė reakciniai gaivalai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas,’ sveikin
damas čia atvykusi Burmos 
nremjerą Ne Win, gyręs 
Burmos neutralumą.

Du Hitlerio generolai
Bona. — Vakarų Vokie

tijos valdžia paskyrė nau
jus Wehrmachto (karinių 
pajėgų) ir Luftwafes (avi
acijos) komandierius. Abu 
jie yra generolai, kurie 
tarnavo nacinės Vokietiios 
generaliniame štabe, abu 
buvo patikimi Hitlerio pa
tarėjai.

Naujasis karinių pajėgų 
patarėjas gen. Ulrichas De 
Maiziere dalyvavo nacių 
įsiveržime į Lenkiją ir pas
kui į TSRS. Jis turėjo ypa
tingas .svarbias pareigas 
kaip generalinio štabo pa
tarėjas strategijos klausi
mais, ir Hitleris nekartą 
klausėsi jo patarimų.

Panašiai, naujasis aviaci
jos koman d i e r i u s , gen. 
Steinhofas, irgi dalyvavo 
kaip aukštas karininkas na
cinėse agresijose. Epteinho- 
fas yra ne tik aviacijos ko
mandierius, bet taipgi aukš
tas NATO karininkas.

Tokio. — Čia ateina ži
nios, kad Kinijos jaunuolių 
grupės, taip vadina m i e j i 
“raudongvardiečiai,” ne tik 
tęsia, bet dar sustiprino 
savo veiklą. Jaunuolių gru
pės beveik kontr oliuoja 
didmiesčius. Daugelyj vie
tovių partijos skyriai ima 
direktyvas ne iš partijos 
centro, o iš vietinių jaunų
jų gvardiečių. Nepatvir
tintos žinios sako, kad

New Yorkas. Amerika, 
Britanija ir Pr a n c ū z i j a 
bandas įkalbėti U Thantą, 
kad jis nepasitrauktų iš 
Jungtinių Tautų gen. sek
retoriaus vietos.

Ottawa. — Kanados kvei- 
keriai pasiuntė medicinos 
siuntinį Šiaurės Vietnamo 
Raudonajam kryžiui. Fon
dus tam siuntiniui sukėlė 
ne vien Kanados, bet ir 
JAV kveikeriai.

Mae Salong. — Tailande, 
prie Kinijos sienos, randasi 
tūkstančiai Č i a n g o kinų 
karių. Tailando valdžia 
neturi virš jų jokios galios, 
direktyvas jie gauna iš Tai- 
vano.

Rooseveltas Liberalų 
partijos kandidatas

New Yorkas. — Franklin 
D. Roosevelt Jr., velionio 
prezidento Roosevelto sū
nus,, sutiko tapti Liberalų 
partijos kandidatu į N e w 
Yorko valstijos gubernato
rius. Liberalai tai skaito 
dideliu laimėjimu ir mano, 
kad Roosevelto prestižas 
jiems žymiai padės gauti 
daugiau balsų.

Roosevelt Jr. iki šiol buvo 
laikomas Demokratų parti
jos liberalinio sparno poli
tiku. Liberalų partija daug 
kuo panaši į liberalinį De
mokratų partijos sparną, 
bet palinkusi labiau savai
mingai veikti prieš konser
vatyvius demokratus. Kai 
kurie. Liberalų partijos šu
lai tuo pačiu laiku save 
skaito dešiniais socialdemo
kratais.

Washingtonas. — Čia da
bar lankosi Burmos valsty
bės galva generolas N e 
Win. Jis čia atvyko praei
tos savaitės viduryje 11-os 
dienų vizitui. Burna, save 
laiko neutralistine šalimi ir 
palaiko gerus santykius ne 
vien su JAVTr TSRS, bet ir 
su Kinija. Kad pabrėžti tą 
neutralumą, Burma manda
giu diplomatiniu būdu pra
šosi, kad Ne Win vizitas 
Amerikoje būtų gan tylus, 
be didelių ceremonijų ir 
triukšmo.

gvardiečiai sulaikė ir su
mušė Kantono miesto me
rą, nes jis pasakė nepakan
kamai kovingą prakalbą.

Buvo atsitikimų, kuomet 
jauni gvardiečiai sulaikė 
aukštų valdžios arba parti
jos pareigūnų automobilius 
ir juos konfiskavo, jeigu 
pasirodė, kad jie buvo nau
dojami netarnybi n i a i s , o 
privatiniais reikalais.

Pekino centro aikštėje 
esantieji ilgai vadinti “Dan
gaus taikos vartai” dabar 
pavadinti “Rytai raudoni.” 
Gatvių pavadinimus Pekine, 
Šanchajuje, Kantone ir ki
tur jauni raudongvardie
čiai keičia be pasitarimo su 
miestų tarybomis — pava
dinimai pakeičiami rietoje, 
o miesto tarybos tik pas
kui informuojamos.

Kinijos užsienio reikalų 
ministras pasakęs japonų 
žurnalistui, kad taip vadi
nama proletarinė kultūrinė 
revoliucija reikalinga, “kad ! 
Kinijos komunizmas neišsi
gimtų į Belgrado arba 
Maskvos rūšį.”

Tuo tarpu “Pekino Liau
dies Dienraštis” paskelbė 
vedamą straipsnį, kuriame 
Tarybų Sąjungos Komunis-. 
tų partijos vadovybė ata
kuojama kraštutiniais šmei
žiančiais žodžiais.

Farmy darbininkai 
demonstravo Texase
Austin, Tex. — Apie 300 

streikuojančių farmų dar
bininkų baigė savo maršą 
nuo Rio Grande klonio sri
ties iki Austino. Streikuo
jantieji lauko darbininkai, 
kurių dauguma yra meksi
kiečių kilmės, nešė raudo
nas vėliavas su užrašu (is
paniškai) “Huelga,” kas 
reiškia—streikas.

Prie Texaso valstijos ka- 
pitoliaus laiptų juos sutiko 
apie 10,000 darbininkų mi
nia — meksikiečiai, balti, 
negrai. Tą minią suorga
nizavo Texaso AFL - CIO. 
Įvyko didžiulis protestb 
mitingas, kuriame sakytos 
kalbos angliškai ir ispaniš
kai.

Lauko darbininkai reika
lauja. kad minimalinės al
gos įstatymas galiotų ir že
mės ūkyje, kad plantatoriai 
juos aprūpintų žmoniškes- 
niais butais, ir kad jie tu
rėtu teisę organizuotis ( į 
unijas.

Washingtonas. — Profe
sorius Erikas ,_Goldmanas 
rezignavo kaip intelektuali
nis prezidento Johnsono pa
tarėjas.

Buenos Aires. — Tęsiasi 
susirėmimai tarp policijos 
ir studentų.

Rio de Janeiro. — Gyve
nimo reikmenų kainos, ypa
tingai maistas, per vieną 
mėnesį pakilo 2.7 nuošim-* v • CIO.
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Užmušejystė Piety Afrikoje
PIRMIAUSIA PASAKYSIME, kad mes nepritariame 
individualiniam terorui. Nepritariame paskirų valsty
bininkų užmušėjystėms, kadangi, mūsų nuomone, jos 
nieko pagrindinio neišsprendžia.

Mes nemanome, kad Pietų Afrikoje ministrų pirminin
ko Hendriko Verwoerdo užmušimas pagrindiniai pakeis 
tą padėtį, kokia šiandien toje šalyje viešpatauja.

O padėtis ten baisi: apie du milijonai baltųjų pa
siryžo laikyti priespaudoje ir pažeminime apie 10,000,000 
negrų; juos išnaudoja, juos laiko atskirtus nuo visko, 
kas žmoniškesnio; neduoda jiems politinių teisių; tūks
tančius jų laiko koncentracijos stovyklose, o kitus — 
kalėjimuose. Tai apartheido politika. Apartheidas reiš
kia visišką negrų nuo baltųjų atskyrimą, jų laikymą bai
sioje priespaudoje.

Hendrikas Verwoerdas buvo apartheido architektas. 
Jis buvo baisus rasistas. Jis, jei būtų įmanęs, būtų 
nugramzdinęs bedugnėn kiekvieną negrą, kuris reika
lauja sau žmogiškų teisių.

“Kas vėją sėja, tas audrą piaus,” skelbia žmonių 
posakis. Verwoerdo likimas tai gražiai patvirtina. Jis, 
iš tikrųjų, sėjo ne vėją, o audrą, ir joje pats žuvo. Ir 
milijonai žmonių veikiausiai pasakys:’tai ir gerai!

ĮDOMU, KAS TAS DO ŽMOGUS, kuris peiliu nu
dūrė Verwoerdą? Kuriais motyvais jis tai padarė? Ar 
jį kas nors bus pasamdęs, ar jis pats sumislijo nužu-

Spėjame, kad Verwoerdo užmušėjas jokiame są-
- moksle nedalyvavo, — užmušėjystę atliko pats savo 

“nusitarimu.”
Pranešimai iš Capetowno skelbia, kad užmušėjas—

- Dimitris Tsafendas ar Stifianos (kol kas neaišku) da
bar yra kalėjime ir jis apklausinėjamas. Bet apklausinėti 
jį nėra lengva, kadangi jis sužalotas, sumuštas. Tuo-

1 met, kai jis parlamento sesijoje subadė peiliu Verwo- 
' erdą, Nacionalistų partijos vadovą ir šalies ministrų 
' pirmininką, tai kiti parlamento nariai pradėjo jį muš

ti. Jo veidas baisiai buvo sužalotas, nosis perskelta.. Tai
gi dabar jį reikia ir gydyti, kad būtų galima su juo suį- 
sišnekėti 1

Dimitris Tsafendas-Sifianos yra graikų kilmės. Jis— 
apie 45 metų amžiaus vyras. Aukštas, dailus. Sako
ma, ilgai buvęs bedarbis. Valkiojęsis po Pietų Afriką, 
neturėdamas pastovios gyvenimo vietos. Ir j anų matyt, 
kilo galvoje mintis—nudėti ministrų pirmininką. Bet 

' kaip prie jo prieiti?
Dimitris pasiprašė parlamente tarnybos būti pa

siuntiniu—“messenger boy.” Neprašė jis tos tarnybos 
ilgam, o tik laikinai.

Pareigūnai davė jam tarnybą. Apvilko uniforma, 
o jis, Dimitris, po žiponu įsidėjo ilgoką, aštrų peilį. Ir 
kai pamatė, kad Verwoerdas atsisėdo į pirmą parlamen
to deputatų eilę, tai jis, nieko nelaukęs, prišoko ir pra
dėjo pirmiausia jam gerklę piauti, paskui kruvinu pei- 

•*‘ liu badyti, kur tik papuolė.
D. Tsafendas yra daug po pasaulį pakeliavęs, išsi- 

baladojęs žmogus. Atrodo, kad dabartinė jo stotis — 
Capetown kalėjimas—bus paskutinė.

• Na, tai jau ir tvarka!
ESAME JAU RAŠĘ, jog Kinijoje yra suorganizuo- 

^7 ti būriai t. v. “raudonarmiečių” kovai “su senu pašau-' 
t liu,” kad būtų galima sėkmingai pastatyti, anot kinų 
7 “marksistų,” komunizmą. “Raudongvardiečiai” kovoja ne 
. tik prieš Kinijos piliečius, turinčius tokį ar kitokį asmeni- 

.... nį daiktelį, likusį iš senovės. Jie kovoja ir prieš socia- 
listinių valstybių diplomatus Pekine.

Po to, kai “raudongvardiečidi” užpuolė Vokietijos 
Demokratinės respublikos dipi°matus Pekine, tos šalies

- užsienio reikalų ministerija pasiuntė Pekinui griežtą 
7 protesto notą, kurioje, be kitko, sakoma, kad rugpjūčio

28 d. Pekine Kinijos piliečiai sustabdė automašiną su 
diplomatinio korpuso ženklu, kurioje buvo VDR karo 
atašė Kinijos Liaudies Respublikoje papulkininkis Kau- 
čas, jo žmona ir sūnus, taip pat VDR karo atašė Viet- 
namo Demokratinėje Respublikoje papulkininkis Miu- 

-*/leris su žmona. Kinijos piliečiai ištempė juos iš mašinos 
v. ir šiurkščiai su jais elgėsi bei savivaliavo. Kaučo žmonai 
..buvo smogta sunkiu daiktu į galvą, o sūnui—į veidą, 
L Netoliese buvęs ir šį užpuolimą mątęs policininkas, į ku-
- rį kreipėsi pagalbos VDR atstovai, atsisakė juos apginti. 
.. Papulkininkis Kaučas ir jo palydovai prieš jų valią 
o- buvo prievarta 'nugabenti į pastatą, kur yra “Raudo

nosios gvardijos” “štabas.” Čia jie buvo laikomi daug 
valandų.

“VDR Užsienio reikalų ministerija,—sakoma noto- 
je^griežtai protestuoja prieš šiuos veiksmus, kurie gru- 

'‘•..biai prieštarauja tarptautinei teisei ir visuotinai pripa- 
r žintoms valstybių santykių normoms.”

Notoje pažymima, kad balandžio 29 d. buvo užpulta

50 TŪKSTANČIŲ 
STUDENTŲ!..

Š. m. rugsėjo 1 d. Vilniaus 
“Tiesoje" telpa itin įdomus 
V. Pranaičio straipsnis. V. 
Pranaitis — Lietuvos aukš
tojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministro pavaduo
tojas. Taigi prašome pa
skaityti, kas dedasi mūsų 
gimtojoje šalyje, Tarybų 
Lietuvoje:

Prasideda pirmieji penkme
čio mokslo metai aukštosiose 
ir specialiose vidurinėse mo
kyklose. Jie ryškiai pabrėžia 
didžiulius kvalifikuotų specia
listų ruošimo tempus. Lietuvos 
aukštosios mokyklos, išleidu
sios beveik 5 tūkstančius jau
nųjų specialistų, pasipildė dvi
gubai gausingesnių—11 tūk
stančių — jaunuolių būriu.

Atėjo gera pamaina — iš 
11,370 norėjusių mokytis auk
štųjų mokyklų dieniniuose 
skyriuose atrinkta 5,750. Rei
kia prisiminti, kad 433 stojan
tieji buvo baigę vidurines mo
kyklas su aukso ar sidabro 
medaliais, 1,522 turėjo nema
žą gamybinio darbo stažą.

Daugiau kaip po du žmones 
į vieną vietą pretendavo Vil
niaus Dailės institute, Kauno 
Medicinos institute, Vilniaus 
V. Kapsuko vardo universite
te, Kauno Kūno kultūros in
stitute.

Kelia nerimą silpnesnis do
mėjimasis pedagoginiais mok
slais. Užtat dėl istorijos che
minio pluošto technologijos, 
architektūros, gydomosios me
dicinos ir pramonės planavi
mo specialybės konkursai bu
vo labai dideli — galima bu
vo rinktis vieną iš keturių-pen
kių pretendentų.
Daugiau kaip 6,000 stojusiųjų 

į stacionarinius skyrius nepri
imti. Didelė jų dalis neišlaikė 
egzaminų arba išlaikė juos la
bai silpnai. Kai kurie silpnai 
laikiusieji egzaminus pateko į 
studentų sąrašus tik dėl men
kų konkursų. Labai galimas 
dalykas, kad, gerų norų ve
dami, jie sugebės pasivyti sti
priuosius. Tačiau švietimo or
ganams reikia, matyti, dar ir 
dar kartą pergalvoti, kaip su
stiprinti bendrą paruošimo ly
gį, kaip užtikrinus aukšto
sioms mokykloms gerus atei
nančių studentų kontingentus.

Nepatekusiems šiandien į 
aukštąsias mokyklas, žinoma, 
nereikia nusiminti, tereikia 
padaryti teisingas išvadas ir 
antrą kartą ateiti prie egza
minų stalo su rimtesnėmis ži
niomis.

Šiemet žymiai mažiau stojo 
žmonių su gamybiniu stažu. 
Pernai jų buvo 2,279, o šiemet, 
1,522. Be to, 1964 metais sto
jo 400 jaunuolių su įmonių 
stipendijomis, o šiemet tik 
252. Matyt, naujai organi
zuotos pramonės ministerijos, 
gamybinės organizacijos ir 
įmonės susilpnino dėmesį kva
lifikuotų kadrų ruošimui. O 
juk įmonės stipendija yra la
bai efektyvus būdas išlaikyti 
ryšius su savo darbuotoju per 
visą jo mokymosi laiką. Nesi
naudoti tuo — didelis įmonių 
vadovų ir visuomeninių orga
nizacijų apsileidimas.

šiais mokslo metais, kaip ir 
anksčiau, 142 respublikos pa
siuntiniai išvyko į broliškųjų 
respublikų universitetus ir in
stitutus studijuoti retų šiuolai
kinės technikos ir gamtos mo
kslų specialybių. Ypač dide
les grupės susidarė norinčių 
studijuoti kaimyninėse Latvi
jos ir Estijos respublikose — 
57 studentai. Tuo pačiu į Vil
niaus V. Kapsuko vardo uni
versitetą ir Kauno Politechni
kos institutą atvyko studijuo-

ti .Latvijos ir Estijos jaunimo 
atstovų. Jau tapo' tradicija 
keistis studentais su Pabaltijo 
respublikomis.

Iš viso naujuosius mokslo 
metus pradės daugiau kaip 
50,000 studentų. Tai rekordinis 
skaičius. Prisiminkime, kad 
buržuazijos valdymo metais 
Lietuvoje nebuvo nė 4,000 stu
dentų. šoktelėta 12.5 karto.

Pirmą kartą Lietuvos istori
joje ir toks didelis specializuo
to viduriniojo mokslo užmo
jis: 82 specialiosios mokyklos 
su daugiau kaip 18,000 naujų 
moksleivių. Pirmąkart šį ru
denį duris atvėrė Utenos poli
technikumas, Plungės staty
bos, Elektrėnų energetikos, 
Kėdainių technologijos techni
kumai.

Tik naujųjų metų išvakarė
se įsteigtas Kapsuko kultūros 
švietimo technikumas dar lau
kia norinčiųjų mokytis ir ti
kisi, kad iš Suvalkijos, Dzūki- 
jds ir kitų respublikos vieto
vių, kuriose trūksta kvalifi
kuotų kultūros-švietimo dar
buotojų, atvyks norintieji įsi
gyti bibliotekininkystės, 
tūros švietimo darbo ir 
vedybos specialybes.

kul- 
chor-

KAS TURI BŪTI 
DAROMA

Dėl Kanados geležinkelie
čių streiko “Liaudies Bal
sas” taip pasisako:

Visi žino gerai, kad toks 
streikas, kaip geležkeliečių, 
yra žalingas visai Kanadai. 
Bet vistik nebūna dedamos 
pastangos susitarti pirma, ne
gu gelžkeliečiai išeina į strei
ką. Tik kai jau streikas būna 
paskelbtas, vyriausybė grie
biasi priemonių jam likviduo
ti. Kodėl gi negalėtų būti tas 
atlikta pirma, negu streikas 
prasideda?

Kitas dalykas, kuris vertas 
didelės atydos, tai sekantis:

Kaip gelėžkelių kompani
jos, taip ir kitos, lenktyniuoja- 
si modernizavime savo opera
cijų. Jos įvedą vis naujas sis
temas, patobulintas techniškas 
priemones. Bėttas -daroma 
labai mažai atydos kreipiant 
į tai, kas atsitiks darbinin
kams. Šis faktas daugelyje 
atsitikimų sudaro pagrindinę 
priežastį, kuri trukdo susita
rimams pasiekti pirma, negu 
streikas įvyksta*.

Moderniška civilizacija ne
gali egzistuoti nekreipiant 
atydos į darbininkus, šiandien 
jau negalima tvarkytis taip, 
kad kiekvienas žiūrėtų tiktai 
savęs. Šiandien Kanadoje vis
kas labai organizuota. Pavyz
džiui, imkime gelžkelius. 
Gelžkeliečių streikas paliečia 
visus. Gelžkelių posūkiai pa

liečia visus. Bet kurios dide
lės korporacijos posūkis pa
liečia didžiausias mases.

Vyriausybė turėtų būti va
dovas. Ji turėtų žiūrėti, kad 
Kanados techniška pažanga 
nebūtų daroma neatsižvel
giant į tai, kas atsitiks su ma
sėmis žmonių. Nebe tie lai
kai, kad būtų galima pamirš
ti darbininkus, kuriuos gali iš
mesti į gatves modernizavi
mas industrijos, įvairių aptar
navimo priemonių.

BAIGĖSI INDIJOS 
ARBATOS STREIKAS
Calcutta. •— Tūkstančių 

North Bengal arbatos plan
tacijų darbininkų streikas 
baigėsi valstijos vyriausy
bei pažadėjus tarpininkau
ti.

Streiko įkarštyje policijos 
veiksmuose prieš streikie- 
rius 1 asmuo buvo nušautas, 
3 sužeisti.

VDR ambąsados pirmojo sekretoriaus B. Malovo žmo
na, kuri buvo rimtai sužeista.

žmogus skiltai-apie tokius dalykus ir nebegali įsi
vaizduoti, kodėl Mao Tse-tupgo valdžia užsimanė tokius 
“žygius” daryti? Nejaugi ji mano, kad tą.i, ką “raudon- 
gvardiečiai” atlikinėja, yra naudinga komunistinei sta
tybai?

^LAISVĖS” VAJUS prasidės su spalio mėn. 1 diena. 
Prašome visus mūsų skaitytojus, visus veikėjus rūpintis,- 
kad šių metų vajus būtų vaisingas. . Svarbiausia: turėsi
me visa daryti, kad gautume daugiau naujų ^Laisvei” 
skitytojų. '*Jl

Pasikalbėjimas su poetu 
Alg. Baltakiu

“Tenka ieškoti naujų te
mų, šviežesnių išraiškos 
priemonių, labiau atitinkan
čių laiko dvasią. Tai ne
lengvas darbas. Aukso gys
los ne kasdien surandamos. 
Ir ne kiekvienam toji laimė 
nusišypso. Bet ieškoti—bū
tina. Šioji knyga ir yra ei
linė ekspedicija,” — taip 
apibūdino savo knygos “Po
žeminės upės” gimimo is
toriją poetas Algimantas 
Baltakis.

Su “Požeminėmis upė
mis” ekspedicija, žinoma, 
nesibaigė. Kokios tolesnės 
poetinių kelionių kryptys, 
kokius kūrybinius impulsus 
sukelia aukštas naujojo ei
lėraščių rinkinio įvertini
mas — Respublikinė premi- 
ja?

—Aš, kaip ir visi žmonės, 
dabar atostogauju, — atsa
kė Rašytojų klube sutiktas 
poetas.

Ir tikrai: jis jau buvo 
pasiruošęs vėl grįžti į Pa
langą, iš kur atvyko tik 
trumpam. Buvo reikalų 
“Pergalės” r e d a k c i j o je 
(Alg. Baltakis — “Perga
lės” žurnalo vyr. redakto-

šakelė ir kosmosas... Aš 
esu įsitikinęs, kad mokslas, 
technika, šiandien 
žmonijos protus, 
poezijos jausmo, 
ninkas — žmogus, 
gyvena ir gyvens lyrika. 
Kaip atskleisti visa tai? 
Tai—pagrindinis dabar ra
šomų eilėraščių motyvas, 
kurio išryškinimui, aišku, 
teko paskirti nemaža kūry
binių bandymų, ieškojimų. 
Aplamai, esu daug ką pra
dėjęs, bet užbaigti ne taip 
lengva, kaip sumanyti.

Rinkinio “Požeminės upės” 
skyrelyje “Poetų cechas” 
randame eilėraščių, atsklei
džiančių kai kurias kūrybi-

užvaldę 
neužgoš 
Moksli- 

kuriame

nio proceso akimirkas. Alg. 
Baltakis aktualiems litera
tūros klausimams yra pa
skyręs taip pat nemaža kri
tikos straipsnių, recenzijų.

“Poezijos šiokiadieniai ir 
šventadieniai” — taip nu
mačiau pavadinti ruošiamą 
knygą. Joje bus spausdi
nami straipsniai apie poe
zijos tradicijas ir novatoriš
kumą, apie gyvybingas šių 
dienų lyrikos tradicijas, kū
rybos draugų knygas ir 
kt.”,—papasakojo Alg. Balt
akis apie artimiausią kon
kretų savo uždavinį. Be
lieka palinkėti poetui geros 
sėkmės jo nuolatinėje kū
rybinio gyvenimo ekspedi
cijoje!

Įvairūs Dalykai

Vis dėlto poetas surado 
laiko ir pokalbiui su jūsų 
korespondentu.

—“Požeminės upės” api
ma penkerių metų laikotar
pį, — pasakoja Alg. Balta
kis. — Tačiau daugiausia 
eilėraščių gimė pastarai
siais metais. Jie, gal būt, ir 
atspindi dabartines mano 
nuotaikas ir siekimus. Ži
noma, į kiekvieną naują 
rinkinį, kai jis pasiekia 
skaitytoją, žvelgi kaip į tam 
tikrą praeitą etapą, jau 
galvoji apie naujus ieškoji
mus.

—Yra “Požeminėse upė
se” eilėraščių ir net atski
rų skyrių, iš kurių matyti, 
kad nežadate užmiršti pa
liestų temų. Toks, pavyz
džiui, skyrelis “Už Uralo 
žemės galo,” kuris, auto
riaus žodžiais, “lig šiol ne
duoda ramybės”... Įdomu, 
kokie jūsų planai, plečiant 
tematinę geografiją?

Alg. Baltakis: Šie eilėraš
čiai buvo parašyti po to, kai 
aš su g r u p e respublikos 
menininkų buvau išvykęs 
ne į Sibiro kraštą, o į Ka
zachstaną. Tada ir teko su
sipažinti su Sibiro platybė
mis, labai stipriai pajausti 
šio milžino ateities didybę. 
Mano didelis troškimas — 
realiau pažinti Sibirą, pa
žvelgti į jį lietuvio akimis. 
Sunku pasakyti, kokie pos
mai atsiras, tačiau viena 
aišku: pirmoji žvalgyba su
jaudino, įkvėpė ir tolesniam 
ieškojimui, konkrečiai būsi
majai poetinei ekspedicijai. 
O kiekviena ekspedicija at
neša vienokius ar kitokius 
radinius. Reikia tikėtis, kad 
radiniai bus geri.

—Spaudoje skaitėme ei
lėraščių, kurie neįėjo į “Po
žemines upes” ir liudija 
apie nūujus ieškojimus, šie 
kūriniai skirti šiandienos 
prometėjams—mokslo, tech
nikos žmonėms.,..

Ate. Baltakis: Mane vi
lioja daug temų. Bet ar 
aprėpsi visas? Mintys apie 
mokslo žmones — ne atsi
tiktinės. Aš labai giliai per
mąstau šią aktualią ir reikš
mingą mūsų amžiaus prob
lemą, diskutuojamą, apta
riamą, įvairiausiai spren
džiamą literatūroje ir gyve
nime. Mokslas ir poezija... 
Fizika ir lyrika... Alyvų

KAS GALĖJO TIKĖTIS 
TOKIO PATOGUMO!
Winnipeg. — Iš Kanados 

kalėjimo ištrūko būrys jau
nų vyrukų. Keturi jų ap
žiūrėjo be darbo tupinčius 
lėktuvus, į vieną pasirink
tąjį sėdo ir, kaip karvelė
liai, nuplasnojo pas Dėdę 
jįamą. Jie nutūpė netoli 
Wheeler, Indiana.

Lėktuvu toliau keliauti 
nebebuvo saugu. Užėję pas 
farmerius prašė pavėžėti 
iki kito miestelio, kur jie 
būtinai turį gauti b.usą. 
Farmeriams vaikinai pasi
rodė “nice,” juos pavežė ir 
gerai tebegalvojo apie juos 
iki po kelių valandų iš ra
dijo išgirdo apie juos ki
taip. Tada suskubo praneš
ti policijai.

NORI PATYS VEIKTI 
PRIEŠ SKURDĄ

Jersey City.—Pastaruo
ju metu čia įvyko keletas 
įdomių dalykų. Prieš kiek 
laiko kilo nesutartis tarp 
direktoriaus Kennix ir ta
rybos. Taryba jį pašalino, 
bet neramybė pasiliko. Vie
ni kėlė protestus prieš pa
skirtą vaikų skyriaus pri- 
žiūrovę su 11 tūkstančių 
dolerių alga. Pagaliau va
dovybė skilo į dvi grupes.

Daugelis kalba, kad pa
šalintojo Kennixo reikalavi
mai buvo teisingi. Apie 70 
jam pritarėjų aną dieną 
įvykdė sėdėjimą 
tinio 
nėję.
lent Coordinating komiteto 
veikėjas Carmichael pasa
kė spaudos konferencijoje, 
jog tos antipoverty progra
mos yra gerai “apgalvotu 
suokalbiu” prieš biednus 
žmones. Jis patarė vietos 
negrams kovą prieš skurdą 
imti į savo rankas.

MEŠKERE IŠGELBĖJO 
SKĘSTANTĮ

Monroe.—Detroitietis Ed
ward May būdamas netoli 
Erie ežero kranto pamatė 2 
brolius Harrisonus vandens . 
traukos pagautus. Neturė
damas kuo gelbėti, pasisko
lino iš žuvininkės meškerę. 
Jam pavyko ant vieno meš
kerę užmesti. Sėkmingai 
viena kabė įkibo į gelbsti- 
mojo kelnes, o kita — į ko
jos pirštą. Skaudu ar ne, 
pradėjo jį link kranto vilk
ti.

Kai jau tos plonutės vir
vės pagelbstimas Harri- 
sonas kojomis pasiekė že
mę, iš nuovargio ir nervų 
įtampos, jis apalpo. Jį iš 
ežero ištraukė jo gelbėto
jas, Bet antrasis Harriso- 
nas jau buvo prigėręs.

dabar- 
direktoriaus rašti- 
Gi Student Nonvio-

GENERAL ELECTRIC 
DARBININKAI JUDA

Šios firmos darbininkų 
unijos reikalauja atidaryti 
dar nesibaigusias sutartis 
ir pridėti algų tiek, kiek 
tuo metu (nuo 1960) pakilo 
pragyvenimo iškaštis.

Deryboms paskirti unijų 
atstovai sako, kad GE kas
met gavo 153 milijonus do
lerių priedinio pelno dėl to, 
kad nemokėjo “cost of liv
ing” priedų. O išgalėjo 
mokėti, nes tuo penkerių 
metų laikotarpiu pelnė bi
lijoną 882 milijonus dolerių.

Nottingham. — Anglijos 
premjeras Wilson kalbėjo 
atidaryme naujo 16 milijo
nų kainavusio mokslų pa
stato, kur jam suteikta 
Įstatymų garbės daktaro 
laipsnis. Jis sakė, jog moks
lininkai privalo daugiau pa
dėti dndustrijai.

TSRS KALTINA JAV
Maskva.—Tarybų Sąjun

gos vyriausybės organas Iz- 
vestija rašo, kad Jungtinių 
Tautų generalinio sekre
toriaus U Thanto ir Pran
cūzijos prezidento generole 
de Gaulle pareiškimai atsto 
vauja “tarptautine ska) 
mobilizaciją jėgų išsto 
prieš amerikinę agresiją.

Thantas tiesioginiai aš 
riai pirštu nurodė į Jung 
Valst. kaip karo kaltini; 
kės. Bet jis sakė, jog jis p 
sitrauks iš JT sekretoryst 
dėl to, kad jam nepavyl 
atsteigti Vietname taik 
Jis reiškė baimę, kad Vie 
namo karo plėtimas g; 
iššaukti didįjį karą — p 
saulinį, atominį.

Izvestijos minimoji • 
Gaulle kalba buvo šaky 
Kambodžoje. De Gaulle r 
gino Jungtines Valstij 
tuojau nustatyti laiką, ka> 
jos ištrauks savo jėgas 
Vietnamo ir tuojau prad; 
to pažado vykdymą.

Atlanta. — Gaisragesyb 
viršininkas Hildebrand : 
ko, kad 767 gaisragesi 
suspenduoti už streiką 
kad spendavimų bus ir d; 
giau.

Vietinė gaisragesių u 
ja reikalauja algos prie' 
Jų pradinė alga, kaip st 
departame n t o viršinink 
yra $403 į mėnesį už 
darbo valandų.

Dearborn. — Michigano 
didžiausios dvimetinės kole
gijos mokytojai nutarė 
streikuoti, jeigu jiems ne
pakels algų. Sakoma, jog A 
tai pirmas toks įvykis Ame
rikoje, kad kolegijos fakul
tetas balsavo streiką.

Unija įspėjo mokyklų vir
šininkus ir kituose Michi
gan miestuose.
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NAUJI RAŠTAI

Įdomus kovotojo gyvenimas
Vilniaus leidykla “Vaga” 

pernai išleido Boleslovo Ba
ranausko atsiminimų knygą 
“Devyniolika metų pogrin
dyje.” Tai nepaprastai įdo
mus dokumentas, parodan
tis, kaip sunkiai turėjo gy
venti ir kovoti Lietuvos 
priešfašistiniai veikėjai ta
riamos “laisvos ir nepri
klausomos” eros metu. Tuoj 
po Steigiamojo seimo Lietu
vą užplūdo juodojo klerika
lizmo banga, kai kunigai 
buvo apraizgę savo prieta- 
riniais voratinkliais visą 
šalies gyvenimą: į mokyk
las, kareivines ir visuome
nės įstaigas jie įvedė ilga
skvernius “kapelionus,” ku
rie visai]) temdė žmonių, 
ypatingai mokinių bei jau
nuomenės sąmonę, darkė 
mokslą ir tramdė pažangą. 
Be kunigo sutikimo nė vie
nas mokinys negalėjo gau
ti brandos atestato. Prie 
gimimo, santuokos ar mir
ties atvejų — stovėjo ku
nigas, nes valdžia jam bu
vo pavedusi visus metrika
cijos darbus.

Dalis žmonių be protesto 
pasidavė šiai klerikalų prie
spaudai, bet daug buvo ir 
tokių, kurie stojo su tuo 
smurtu į kovą, kurie aiški
no žmonėms valdžios reak
cinį veidą.

Vienas tokių kovotojų 
prieš reakciją buvo Boleslo
vas Baranau s k a s , gimęs 
1902 m. Vaivadišk i u o s e , 
Ukmergės rajone, bet augęs 
Latvijoje. 1919 m. jis su 
tėvais grįžo į Lietuvą. Ap
sigyvenęs Joniškyje, berna
vo kaime bei dirbo pasitai
kančius darbus miestelyje. 
Jis bendravo su kitais dar
bininkais ir aiškino jiems 
valdžios politinių represijų 
žiaurumą. Ir be aiškinimo 
aišku, jog tokie agitatoriai 
kaip Baranauskas klerika
lams nepatiko, jie norėjo 
tokiems kovotojams kaip 
nors užčiaupti burną. Juos 
persekiojo žvalgyba, juos 
areštavo, kalino, kankino, 
tardė, trėmė, laikė uždarę 
koncentracijos stovyklose ir 
nedavė jiems ramios valan
dos nei diena, nei naktį. 
Jiems buvo prikabinta “uo
dega,” kuri juos sekiojo ei- 

• nant i darba, darbe ar grįž
tant iš darbo bei namieje. 
Ji samdė kaimynus juos 
sekti. Už mažiausį vald- 
džiai pasipriešinimą anti- 
klerikaliniai kovotojai buvo 
uždaromi į kalėjimą ar kon
centracijos stovyklą, kurio
je režimas dažnai buvo 
žiauresnis, negu kalėjime.

Išlaikymui savo rankose 
galios, net taikos metu, kai 
jai jokie pavojai negrėsė, 
klerikalų valdžia laikė kraš
tą suvaržiusi karo padėties 
grandinėmis. Tokiai padė
čiai esant, valdžia galėjo 
bile kada suimti ir be teis
mo laikyti jį uždariusi, jei
gu ir ne kalėjime, tai kon
centracijos stovykloje prie 
sunkių darbų (akmenų skal
dymo, grabių kasimo, balų 
sausinimo, etc.). Pažeidu
sius valdžios taisykles pilie
čius — teisė ne civilinis, bet 
žiaurus karo lauko teismas, 
kuris dažnai bausdavo 
mirtimi arba ilgu metų ka
lėjimu. Apeliacijos teisės 
nebuvo; teismo nuosprendis 
buvo galutinis.

Tokio teismo kertamus 
smūgius teko patirti ir B. 
Baranauskui: jis buvo ne 
kartą uždarytas Šiaulių, 
Kauno ir kituose kalėji
muose, jis skaldė akmenų

luitus Varnių ir Dimitravo 
sunkiųjų darbų koncentra
cijos stovyklose, jis buvo 
tardomas įvairiose žvalgy
bose ir pan. Bet tai nei jo 
valios, nei ryžto nepalaužė, 
jis kovojo iki galo.

Po 1926 m. perversmo, 
kai valdžią smurto keliu 
pasigrobė fašistuojanti na
cionalistai, padėtis dar pa
blogėjo. Tautininkai atgai
vino karo lauko teismus, 
panaikino net ir tokias pi
liečių organizacijas, kurios 
iki tol veikė. Paėmę mili- 
tarinio pučo pagalba val
džią prieš didžiumos pilie
čių norą bei valią, jei sten
gėsi išsilaikyti policinių re
presijų bei teroro pagalba. 
Jie be atodairos šaudė pa
žangiuosius žmones, jie su
kimšo kon-į kalėjimus bei

B. Baranauskas

centracijos stovyklas tūks
tančius jiems nepatinkamų 
žmonių, jie panaikino viso
kias pilietines laisves.

Tačiau nežiūrint valdžios 
teroro, prieš ją kovojo visi 
padorūs antifašistiškai nu
siteikę žmonės, ypatingai 
komunistai; jie tai kovai 
vadovavo. Vienas tokių va
dų buvo ir B. Baranauskas. 
Jis, kovojo prieš fašistinę 
reakciją legaliais ir nelega- 
liais-pogrindiniais metodais. 
Už tai jam dažnai ir skau
džiai teko nukentėti. Jis vi
sa tai išdėstė savo knygoje 
“Devyniolika metų pogrin
dy je.” Ten parodyta visas 
jo, kaip komunistų, partijos 
veikėjo ir pogrindinio agi- 
totoriaus bei organizato
riaus, nueitas kelias. Tai 
sunkus, varginantis kelias, 
kurį gali ištverti tik stiprus 
idėjininkas ir pasiaukojęs 
kovotojas!

B. Baranauskas įstojo į 
K. P. 1921 m. ir visą laiką 
dirbo jos nurodytą darbą. 
Šiuo metu jis jau 63 metų 
žmogus, bet energingai ei-, 
na jam paskirtas pareigas. 
Jis gyvena Vilniuje ir dirba 
Partijos istorijos institute. 
1962 m. jis pagerbtas Lietu
vos TSR nusipelniusio kul
tūros veikėjo vardu. Nuo 
1958 m. jis yra Archyvinių 
dokumentu skelbimo redak
cijos vvriausias redakto
rius, “Mažosios lietuviško
sios tarybinės enciklopedi
jos” istorijos skyriaus re
dakcijos konsultantas ir kt. 
B. Baranauskas parengė 
snaudai kelis dokumentų 
rinkinius, demaskuojančius 
lietuvių buržuazinių nacio
nalistų antiliaudine veikla: 
“Hitleriniai žudikai Kretin
goje” (1960), “Hitlerininku 
penktoji kolona Lietuvoje” 
(1961 ) ir kitus.

“Devyniolika metų po
grindyje” yra nepaprastai 
įdomi drąsaus laisvės kovo
tojo autobiografija.

Mislinčius

Mirė Margaret Sanger
Tucson. — Po ilgos ligos 

mirė Margaret Sanger. 
Rugsėjo 14 ji būtų suėjusi 
83 metus.

Tai paskubusioji organi
zatorė Planingos šeimos ju
dėjimo Amerikoje ir, gal 
būt, tos srities pirmūnė vi
same pasaulyje. Ji iškėlė 
mintį, jog moteris yra žmo
gus, ir kad ji, kaip gimdy
toja ir auklėtoja žmonių 
kartos, privalo turėti teisę 
spręsti, kada gimdyti, kada 
ne.

Tą . mintį Sanger įgijo 
praktiškame gyvenime. 
Dirbdama kaip labdaringa 
slaugė Manha 11 a n o East 
Side, vaikščiodama po na
mus pagelbėti motinoms 
prie gimdymo, ji sutiko 
baisių padėčių. Šimtais 
tūkstančių subrukti tuome
tiniuose getuose gyveno di
džiausiame skurde ir alky
je ateiviai iš Europos. Mo
tinos kasmet gimdė ir kas
met laidojo, jaunutės mirė 
ir pačios nuo nesanitariš- 
kų, nemoksliškai atliktų 
abortų. O pagalbos nebuvo 
jokios.

Sanger suprato, kad jos 
pasiaukojamas darbas slau- 
gybai tų nustumtų skurdo 
jūron yra bejėgis, nepasie
kia tikslo. Apsisprendusi, 
ji sušuko:

—Reikia kovoti skurdo 
priežastį!

To jinai ir laikėsi visą 
gyvenimą.

Apie 1913 metus Sanger 
metė slaugybą, uoliai, ne- 
atlaidžiai ėmė ieškoti gali
ni y b i ų apsaugoti moteris 
nuo nėštumo. Ji įsteigė 
New Yorke pirmąją pata
rimams teikti kliniką, gel
bėjo jas Įkurti kitur, ruo
šė kvalifi k u o t u patarėjų 
kadrus. Ji pasakė šimtus, 
gal tūkstančius kalbu. Už 
savo idėją ir veiklą Sanger 
buvo daug kartų areštuota, 
kalinta, spaudoje niekinta.

Gražu, kad ji sulaukė, 
kuomet ne tik paskiri asme
nys, bet ir kai kurios pa
saulio valstybės jau pripa
žįsta reikalą šeima planuo
ti moksliškai, ją riboti. Bet 
daugelyje kitų šalių teks 
dar sunkiai kovoti už moti
nystę -iš pasirinkimo, o ne 
iš prievartos.

Cape Kennedy. — Ant pa
stolio jau užkelta raketa, 
kuri turės iškelti J erdvę 
Amerikos pirmąji žmogaus 
vairuojamą Apollo erdvių 
laivą.

Ankara. — Saudi Arabi
jos karalius Faisal atvyko 
Turkijon oficialiam vienos 
savaitės vizitui.
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Atradom, 
užtikom

atradom, 
užtikom

i

LLD 45 kuopa pirmauja, 
auga

Minimos kuopos šio mė
nesio skaitlingame susirin
kime nariuose kilo ūpas, kai 
išgirdo iš organizacijos cen
tro raštininko J. Grybo pra
nešimo, kad LLD 45 kuopa 
stovi ant aukšto laipsnio, 
pralenkusi visas kitas gy
vuojančias kuopas narių 
skaičiumi. O štai ir šiame 
susirinkime įsirašė trys • 
nauji nariai. Jau tik dvie
jų narių stoka, kad sudary
ti 150 narių skaičių. Jau
čiama, kad iki priartės nau
ji metai, kuopa pakops na
riais virš nužymėto skai
čiaus. Tad ne juokais kuo
pa nariais auga

Seniau buvo Čikagos 19- 
toji kuopa viena iš skait
lingiausių nariais, dabar to
ji garbė atiteko St. Peters- 
burgo kuopai. Džiugu gir
dėti! Visi nariai bandyki
me visus šio miesto ir arti
mos apylinkės geros valios 
žmones pakalbinti, kad jie 
taptų mūsų šeimos nariais.

Ši kuopa ir dažnių pramo
gų rengime pirmauja. Jai 
nei viena kita kuopa 
negali prilygti. Vasarą 
rengiamos dvi šaunios 
pramogos ir susirinkimas, 
prie jo pietūs. Žiemos sezo
ne, su menkomis išimtimis, 
kas mielas šeštadienis pie
tūs, baliai ir vieną sekma
dienį susirinkimas. Visur 
kitur taip nerasi. Per pra
ėjusį visą “rundiną” metą 
beveik nei vienos pramogos 
nebuvo “sausos”, be meniš
ko pamarginimo arba be 
paskaitos bei eilėraščių reci- 
tavimo. To srityje taipgi 
nei . jokia kita kuopa negali 
mūsiškei prilygti.

Tai vis dėka Dainos my
lėtojams, daininkams, už 
vis labiausiai verta didelės 
pagarbos energingoji mo
kytoja Adelė Pakalniškie
nė. Jinai, vadovaudama, vis 
ką nors naujo sumano ir 
praveda, o mūsų gausingoji 
publika būna patenkinta, 
linksma. Dažnai visa publi
ka surikiuojama dainuoti 
bendrai.

Visi turime mintyje, jei 
nebeturėtume Adelytės, iš 
meniško nieko neturėtume, 
stačiai “badautume”, nebe- 
girdėtume tų gražių liau
dies dainelių, kurios kelia 
ūpą, visus sužavi ilgai gy
venti.

Kaip tik Dainos mylėtojai 
po atostogų susirinks pra
dėti dainų repeticijas, o tas 
tuojau bus daroma, Adelė 
jau turi parinkusi gražių 
liaudies dainelių paminėti 
Leono Pruseikos penkerių 
metų mirties atžymėjimą. 
Kuopa pasirengusi duoti be 
meno gražia ponietę rugsė
jo 24 dieną Laiškanešių sa
lėje, visiems žinomoje vie
toje. Tikimasi išgirsti skai
tant paskaita arba sakant 
kalba, kaip Leonas Prūsei- 
ka, jaunose jo dienose, bu
vo sužadintas gyvenimo ap
linkybių stoti i dirbančio
sios liaudies gretas. Kaip 
jis dar būdamas jaunikai
tis studentas auklėiosi ir 
t* no d’džiu darbininku kla
sės vadu. LLD įkūrėju, or
ganizatorium.

Ne už kalnų spalio 8 die
na. Ta diena pašvęsime at- 
žvmėjimui dviejų gerų mūs 
draugų gimtadienį — Ro
žės ir Juozo Užusieniu. Jie
du nenerseniai apsivedė, 
pavyzdingai gyvena, abu 
prisideda prie pažangos 
darbo. Priedan, Dainos my
lėtojams leidžia į savo na

Taip šūkalojo milijonierių 
spauda apie nedidelį būrelį 
jaunučių žmonių, DuBois 
klubų narių ir jų draugų.

Baisų sekretą, girdi, at
radome. Mat, atostogomis 
nuvykę į Camp Unity jau
nuoliai ne vien tik poilsia
vo. Jie pasikvietė gerus 
mokytojus ir mokėsi, — tik 
pamanykit, — marksizmo, j 
komunizmo.

Dar gi nebūtų taip bloga, 
jei to mokytųsi pas kokį 
Nacių partijos “demokra
tą,” bet, oi, kaip baisu, jie 
apie marksizmą ir komu
nizmą žinias besirenką iš 
pačių marksistų ir komu
nistų.

Iš tikro keisti vaikai! 
Tūli, sakoma, dar net ne
pradėję skustis, o jau nori 
žinoti apie politiką. Jie no
ri žinoti, dėl ko mes kariau
jame Vietname. Nori žino
ti, kaip būtų galima Viet
namo karą sustabdyti.

—Jauni raudonieji pum
purai skleidžiasi upstate 
slėnyje, — sušuko išsigan
dęs laikraštis “Daily News,” 
k u r i o reporteris Frank 
Mazza ir fotografas Dennis 
Caruso sakosi per dvi die
nas ištisas valandas po krū
mus aplink kempę slankio
je, klausydamiesi kažkokių 
išsisvaiotų slaptybių išgirs
ti, nuotraukas pagauti. Bet 
kempininkai juos pagavo. 
Pareikalavo atiduoti nele
galiai imtas nuotraukas, 
jas žolėse paslėptas atrado.

Aišku buvo, kad ne ge
ram slapta, kaip vagys, re
porteriai i kempę lindo, juk 
visas miestas žino, kur 
randasi DuBois jaunimo 
klubai. Spaudos atstovai 
galėjo nueiti pas juos pasi
teirauti apie jaunimo ne 
tik apie tų poros savaičių, 
bet ir apie viso sezono veik
la. O jaunimo veikla buvo 
gausi, įdomi ir svarbi, vis 
daugiausia taikos ir teisių 
reikalais.

Minimoji kempė, kadaise 
vadinta Webatuck, o dabar 
Camp Unity, yra netoli 
Pawling, N. Y., prie Ellis 
ežero. Kaip vasarvietė ji 
žinoma per ilgą eilę metų. 
Jos 80 akrų plote dar pirm 
antrojo karo atostogaudavo 
po 800 žmonių. Taigi, kem
pė nebuvo ir nėra jokia pa
slaptis, joks atradimas.

Išgązdino milijonierius ir 
jų spauda tas, kad senelė
je kempėje pasigirdo jauni 
balsai. Tai balsai tu, kurie 
nori mokvtis, kurie nori 
išgirsti tokius mokytojus, 
Amerikos liaudies vadovus,

kaip Helen Winters, Geo. 
Meyers, Henry Winston, 
Hy Lumer, James Edward 
Jackson. Tai balsai, kurie 
augs, daugės, kurie kovos 
už geresnę buitį šiandien, 
už socialistinę Ameriką ar
timiausioje ateityje.

CLE VELANdT OHIO
Auksinio jubiliejaus 

minėjimas
Vietinių ilgamečių cleve- 

landiečių Petro ir Petronės 
Nemurų auksinio jubilie
jaus atžym ėjimas įvyko 
rugsėjo 4 d. gražioje jų sū
naus A 1 e k o rezidencijo
je, Willowick, Ohio. Su
sirinko gana skaitlingas 
būrelis jų artimųjų ir drau
gų ir prie skanių ir gausių 
vaišiu smagiai visą dieną 
praleido.

Tokie • pobūviai netaip 
dažnai pasitaiko, nes ne vi
sos šeimos sulaukia tos lai
mės išgyventi poroje 50 me
tu.

Draugai Nemurai Cleve- 
lando- pažangiečiams per 
daugelį metu gerai žinomi; 
jie yra netik visų mūsų 
draugijų nariais, bet nere
tai jų reikalams ir su dar
bu prisideda. Jubiliejaus 
proga draugai Nemurai pa
aukojo no $10 “Laisvei” ir 
“Vilniai”. Linkiu jiems dar 
daug metų, o kartu ir Dei
mantinio jubiliejaus su
laukti.

Clevelando visų draugijų 
didžiulis parengimas įvyks 
spalio 9-tą dieną, kuriame 
tikimės susitikti nemažai ir 
mūsų jaunesnėsės kartos 
žmonių, nes sąlygos gana 
palankios dalyvavimui. Yra 
paimta graži-erdvi svetainė 
ir paimta gera trijų muzi
ku — Kuzmickų orkestrą. 
Minimas banketas ir šokiai 
įvyks E.O.U.V. svetainėje, 
12618 Shaw Ave. Pietūs — 
2-ra vai., šokiai—4-tą vai.

Kviečiami visi pramogų 
mylėtojai atsilankyti.

J. žebrys

Chicago.—Amerikos Mo
kytojų federacija atsišaukė 
į Kongresą, kad numažintų 
taksus naujai paskirtiems 
mokytojams. Sako, jog nau
jokams tenka dar daug mo
kytis patiems, kad galėtų 
sėkmingai mokyti kitus.

Washingtonas. — Vyriau
sybė duos 178 su viršum 
milijonus dolerių kolegijų 
studentams paskolų fon
dams.

ST. PETERSBURG, FLA.
mus susirinkti laikyti dainų 
pratimus.

Tos besiedos visi laukia
me. Jiedu įteikė pažadą, 
kad šiai besiedai įnešią gra
žią sumą grašių, idant ne 
menkai liktų spaudos nau
dai pelno. Tad ko reikia 
laukti daugiau iš tokių žmo
nių? Tame šauniame pa- 
žmony jiems palinkėsime 
laimingo gyvenimo, stiprios 
sveikatos.

Beje, kam dar nežinoma, 
Rožė Užusienienė — buvusi 
Samulionienė.

Kuopos valdyba bendrai 
su pramogų komisija užve
dė derybas su duetistėmis 
Helen Smith-Janulyte ir 
Irene Janulis iš Worcester, 
Mass., kad jos čion atvyktų 
artimoje ateityje duoti kon
certą kartu su vietos Dai
nos mylėtojais. Kuopos su
sirinkimas karštai šį planą 
užgyrė. Tos mielosios jau
nos kartos dainininkės ga
lėsiančios mūs mieste dai
nuoti per Padėkos dieną, 
lapkričio 24 d. Pirm to jos 
mylėtų padainuoti tuo pa
čiu atvykimu ir Miamyje 
pažangiečiams.

Nemenkai svarstyta su
ruošti kada nors po Nau
jų Metų dar šaunesnį kon
certą, užsikviečiant kokią 
paskubusią solistę iš kur 
nors. Susirinkime buvo pro- 
ponuota net trys daininin
kės. Nepoilgo teks sužinot, 
kurią čia bus galima gaut.

Darbštūs draugai išrinkti 
laikraščiams vajininkai. 
“Vilniai” darbuosis d. J. Rū
bas, keletą metų verbavęs 
naujus skaitytojus ir at
naujinęs senus. “Laisvei” gi 
išrinktas neseniai čion ap
sigyvenęs su šeima V. Vil- 
.kauskas. Šis draugas taip
gi turi daug patyrimo pa
našiuose darbuose. Nepai
sant, kaip jie gabūs, mes 
būtinai turime jiems padė
ti gauti laikraščiam naujų 
skaitytojų ir atnaujinti se
nas prenumeratas.

Susirinkimas pravestas 
sklandžiai per valandą lai
ko. Po to visi nariai ir sve
čiai buvo pavaišinti ska
niais pietumis. Verta pri
durti, kad susirinkimas bu
vo gausus nariais, virš šim
to ju dalyvavo. Buvo ir sve
čiu iš Miamio—draugai Su- 
vakai, ir Monika Račkaus
kienė iš Waterbury, Conn. 
Ji, pasidairius, su pagalba 
draugų Jocių po Clear
water ir St. Petersburg 
apylinkes, išvyksta link na
mų. Ji buvo iškviesta tar
ti žodį. Sakė, jai patinka 
šios apylinkės žmonės, oras 
ir ji su savo gyvenimo 
draugu nuo seniai svajojo 
čion gyventi, tik dabar at
vyko persitikrinti, kaip vis
kas atrodo. Jie gvvenę Ar
gentinoje. tai šičia jiems 
nebaisi šilta saulė. Monika 
Račkaus k i e n ė daug dar
buojasi pažangiam judėji
me Waterbury. Aišku, jei 
jie čionai apsigyvens ir čio
nai daug padės. Laukiame 
jų!

Vikutis

Jakarta. — Iš kalno Awu 
įsiveržęs vulkanas pražu
dęs 28 asmenis, 60 vaikų 
dingę be žinios, sužeista 
apie 2,000 žmonių. Vaikai 
buvo mokykloje, kurią už
griuvo ištirpę akmenys su 
pelenais, bijoma, kad jie 
visi bus žuvę.

Washingtonas. — Burmos 
militarinis vadas generolas 
Ne Win rugsėjo 7-ą atvyks 
oficialiam 8 dienų vizitui 
Jungtinėse Valstijose,
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Ispanijos pilietinio karo 
trisdešimtmetis

Š. m. liepos mėnesio 18 d. 
sukako trisdešimt metų nuo 
tos dienos, kai Ispanijoje 
prasidėjo nacionalinis revo
liucinis karas. Per šiuos 
tris dešimtmečius pasaulį 
sukrėtė milžiniškos istori
nės reikšmės įvykiai: su
siaurėjo imperialistinė sto
vykla, susilpnėjo tarptauti
nės reakcijos jėgos, nepa
prastai išaugo TSRS ir vi
sos naujai susikūrusios so
cialistinės stovyklos galia. 
Ši stovykla tapo lemiama 
šiuolaikinės epochos jėga.

Tačiau platūs pasaulio de
mokratijos sluoksniai ir da
bar dar nepamiršo tų metų, 
kai Ispanijos respublika 
plūdo kraujuose, kai ispa
nų liaudis didvyriškai kovo
jo, atremdama jungtinių 
vidaus ir tarptautinio fa
šizmo jėgų atakas, tebeat
mena galingų pažangiųjų 
pasaulio žmonių solidarumo 
su kovojančia Ispanijos 
liaudimi judėjimą. Ispani
jos kovos ir dabar dažnai 
prisimenamos, įvairių šalių 
istorikai ir politikai ati
džiai studijuoja jų eigą ir 
baigtį. Ispanijos kovų pa
tirti plačiai panaudojo did
vyriškosios Kubos reyoliu- 
cijos kovotojai. Ir supran
tama, nes, kaip rašė anuo 
metu Palmiris Tol j a t i s : 
“Didv yriškoji Ispanijos 
liaudies kova sujaudino vi
są pasaulį... Po 1917 me
tų Spalio socialistinės revo
liucijos tai yra stambiąu- 

4 sias įvykis kapitalistinių ša
lių liaudies išsivadavimo 
kovoje.” Tad visiškai ne
stebėtina, kad Ispanijos ko
vų epopėja, didvyriška nar
sių, savo reikalo teisumu 
karštai įsitikinusių, tačiau 
blogai ginkluotų ir silpnai 
organizuotų ispanų liaudies 
sūnų ir dukrų kova nuo pat 
pirmųjų jos dienų buvo pa
saulio dėmesio centre.

Ispanijos pilietinis karas 
buvo tipiškas intervencinis 
karas, labai panašus į JAV 
agresiją Korėjoje, Vietna
me, Dominikos respubliko
je, į intervencijos bandymus 
prieš Kubos respubliką, 
bent tik su tuo skirtumu, 
kad šiuo metu interventai 
ir agresoriai gauna tokį 
atkirtį, su kokiu jiems dar 
neteko susidurti Ispanijoje.

Naktį iš 1936 metų lie
pos 17 į 18-ąją Seutos (Is
panų Maroke) radijas pa
siuntė į eterį trumpą pra
nešimą: “Virš visos Ispa
nijos giedras dangus.’’ Tai 
buvo ženklas karinio pučo 
pradžiai įvairiose Ispanijos 
vietose. Fašistinių genero
lų — Sanchurcho, Franko, 
Molos, Kabanelijo ir kitų 
sukeltas maištas prieš liau
dies fronto vyriausybę šį 
kartą nebuvo koks tipiškai 
Ispaniškas pronunsiamiento, 
t. y. armijos vadų sukili
mas, siekiant įvykdyti rū
mų perversmą valdžios vir
šūnėse. Šis pučas buvo 
glaudžiai susijęs su tarp
tautinės reak c i j o s intri
gomis.

Istorinės persepk t y v o s 
šviesoje Ispanijos karas bu
vo pirmas, avangardinis 
antrojo pasaulinio karo mū
šis. Tai buvo ne vien tik 
karas, vykęs tarp 2-jų prie
šiškų politinių stovyklų ša
lies viduje,bet kartu plati ir 
aktyvi užsienio fašistinių 
valstybių intervencija į Is
panijos vidaus reikalus. 32 
mėnesius Ispanijos liaudis 
kovojo atkaklią kovą ne 
Vien tik prieš savo šalies

stambiąją buržuaziją, feo- 
dalus-žemvaldžius, reakcinę 
bažnyčios viršūnę, bet ir 
prieš atvirą, tiesioginę kari
nę hitlerinės Vokietijos ir 
fašistinės Italijos interven
ciją, kurią ne ties i o g i a i, 
slaptai rėmė Anglijos, 
Prancūzijos ir JAV valdan
tieji sluoksniai.

Reikia atminti, kad nuo 
tos dienos, kai Rusijoje 
laimėjo Didžioji Spalio so
cialistinė revoliucija ir pa
saulis pasidalino 'į dvi prie
šiškas stovyklas, imperia
listinė reakcija dėjo visas 
pastangas pasukti istorijos 
ratą atgal, likviduoti pir
mąją pasaulyje darbinin
kų ir valstiečių valstybę, 
neleisti socializmo idėjoms 
plisti. Sužlugus tada kari
nei intervencijai prieš Ta-

A. Bulota
rybų šalį ir eko n o m i n e i 
blokadai, didžiosios kapita
listinės valstybės vis pla
čiau pradėjo puoselėti nau
jos tiesioginės karinės in
tervencijos planus. 'Nepai
sant nesutarimų ir priešta
ravimų pačioje kapitalisti
nėje stovykloje (ypač po 
to, kai 1933 metais Hitleris 
atėjo į valdžią Vokietijoje), 
kontrrevoliucinis jų politi
kos pobūdis paliko senas, 
pasikeitė tik formos. Neat
sitiktinai tad sutinkamai su 
šia politika buvo leista 
Hitleriui atkurti vokiškojo 
imperializmo karinį poten
cialą, remilitarizuoti (1936 
m.) Reino sritį, Italijai už
grobti (1935-1936) Ethiopi- 
ją ir pagaliau toleruoti ag
resiją prieš Ispanijos res
publiką.

Antra vertus, Vokietijos 
kapitalistai jau seniai siekė 
įsitvirtinti Ispanijoje. Juos 
viliojo geografinė Ispanijos 
padėtis, strateginė jos 
reikšmė, ruošiantis naujam 
karui. Jau pirmojo pąsau- 
linio karo metais vokiečių 
povandeninių laivų atramos 
punktai buvo Ispanijos uos
tuose. Po karo Pirėnų pu
siasalyje tvirtai'įleido 
šaknis Vokietijos, geležie? 
plieno magnatai. Ir štai, 
šiai gerai apgalvotai, iš 
anksto suplanuotai politi
kai, per eilę metų taip rū
pestingai puoselėtai, iškilo 
grėsmė: Ispanijos liaudis, 
su kuria visai nebuvo skai
tomasi, netikėtai tarė savo 
žodį. i

1931 m. balandžio 14 d. 
Ispanijos liaudis nuvertė 
karinę generolo Primo de 
Riveros ir jo įpėdinių dik
tatūrą, Ispanija buvo pa
skelbta respublika. Tačiau 
šis perversmas neišsprendė 
aštrių šalies problemų — 
agrarinio, nacio n a 1 i n i o , 
valstybės santykių su baž
nyčia ir kitų klausimų. Pa
galiau po ilgų socialinių ir 
politinių kovų 19 3 6 metų 
vasario 16 d. rinkimus į 
kortesus — Ispanijos par
lamentą laimėjo Liaudies 
fronte susivienijusios ►kai
riųjų respublikonų ir dar
bininkų partijos, .Milijonai 
ispanų po šios pergalės vy-

lesi, kad Ispanija bus iš
vesta iš vyraujančių kraš
te feodalinių-viduramžiškų 
santykių, kad bus palaužta 
žemvaldžių galia, įvykdyta 
žemės reforma, išplėšti iš 
kapitalistų rankų rūdynai, 
bankai ir fabrikai, kad bus 
įvykdytos minimalios demo
kratinės reformos—tie pro
graminiai Liaudies fronto 
reikalavimai, su kuriais ja
me susivienijusios partijos 
ėjo į rinkimus.

Ir štai, tik penkiems mė
nesiams, praėjus po rinki
mų, pergalę pasiekusi liau
dis buvo įtraukta į žiaurų, 
kruviną, negailestingą ka
rą. Karinio sukilimo lyde
riai, niekinę liaudies masių 
jėgą ir pasipriešinimo ryž
tą, buvo tikri, kad per po
rą dienų jiems pavyks nu
versti Respublikos vyriau
sybę ir užgrobti į savo ran
kas visą valdžią. Į kovą pa
kilusi liaudis—darbininkai, 
valstiečiai, studentija, kad 
ir prastai ginkluoti, ryžtin
gai pasipriešino pučistams, 
stojo į žūtbūtinę kovą už 
respubliką.

Ispanijos respublika 1936- 
1939 metais sugebėjo be
veik iš nieko sukurti stiprią 
revoliucinę Liaudies armi
ją, sugebėjo įvykdyti agra
rinę reformą, atiduoti vals
tybės kontrolėn eilę koman
dinių aukštumų liaudies 
ūkyje ir užtikrinti eilę ki
tų, giliai pažangių pertvar
kymų. Kaip tik-'dėl to Is
panijos Komunistų partija 
karo eigoje nepa prastai 
greitai išaugo ir darė didelį 
poveikį visiems valstybinio, 
karinio, ekonominio ir kul
tūrinio - visuomeninio šalies 
mechanizmo svertams. 
Glaudžiame karo ir revo
liucijos ryšyje slypėjo pa
grindinis ispanų liaudies 
didvyriškumo šaltinis, Is
panijos respublikos jėga ir 
gy vyb i n g u m a s. Galima 
ginčytis dėl formuluočių, 
apibrėžiant šią respubliką, 
tačiau viena yra neginčija
ma, kad pilietinio karo ei
goje ji išėjo už klasikinio 
buržuazinės - demokratinės 
revoliucijos tipo rėmų ir 
kad jos bazėje, struktūroje, 
jos veiksmuose buvo nema-> 
ža elementų, kurie vėliau 
tapo sudėtine liaudies de
mokratijos dalimi.

Ispanijos Komunistų par
tijos pirmininkė Dolores 
Ibaruri pokario metais ra
šė: “Tai, ką mes pradėjo
me mūsų nacionalinio išsi
vadavimo karo dienomis — 
naujo tipo respublikos kū
rimą — buvo įgyvendinta 
liaudies demokratijos šaly
se, kurias iš. fašizmo išva
davo Tarybų Sąjunga. Mes, 
Ispanijos respublikonai, bu
vome tie žmonės, kurie ka
ro eigoje pakeitė Ispanijos 
valstybės orga n i z a c i j ą. 
Ispanija buvo pirmasis liau
dies demokratijos prototi
pas.”

Kai Ispanijoje prasidėjo 
karas ir greit paaiškėjo, 
kad už Franko pečių stovi 
Hitleris ir Musolinis, di- 
džiųjų “demokratinių vals
tybių0 vadovai nusprendė 
nesipykti su jais dėl kažko
kios ten Ispanijos respubli
kos, kurią jie, be to, dar 
skaitė “raudona,” vos ne 
“komunistine.”. Jų didysis 
lošimas su fišistiniais dik
tatoriais, kuino galutinis 
žingsnis turėjoį būti hitleri
nės Vokietijos užpuolimas 
prieš Tarybų šalį, tęsėsi, 
net jei dėl to jiems reikėjo

paaukoti savo interesus Is
panijoje. Tačiau plačiosioms 
Anglijos, Prancūzijos, JAV 
ir kitų šalių darbo žmo
nių masėms simpatizuojant 
Ispanijos respublikai, “de
mokratinių valstybių” vy
riausybės buvo priverstos 
manevruoti ir galiausiai iš
kėlė vadinamąją “nesikiši
mo į Ispanijos reikalus” po
litiką. Iš esmės ši politika 
buvo tik gėdingas farsas ir 
faktiškas Franko rėmimas. 
Dėl to Ispanijos respublika 
nuo pat pilietinio karo pra
džios buvo priversta ka
riauti ne tik prieš vidaus 
kontrrevo 1 i u c i j ą, bet ir 
prieš paslėptą, tačiau labai 
efektyvią penkių didžiųjų 
pasaulio kapitalistinių vals
tybių koaliciją.

Ispanijos liaudis, stojusi 
ginti savo demokratinius 
iškovojimus, tuo pat metu 
gynė savo šalies suverenu
mą, jos nepriklausomybę. 
Tai suteikė ispanų liaudies 
karui nacionalinio karo po
būdį. Jis buvo nacionalinis, 
nes ispanų liaudis kovojo 
prieš užsienio intervencijos 
jėgas, kurios siekė pavers
ti Ispaniją vokiškojo ir ita
liškojo imperializmo kolo
nija, revoliucinis—nes Ispa
nijos liaudis kovojo už de
mokratinių laisvių išsaugo
jimą, jų įtvirtinimą ir gili
nimą.

Italija ir Vokietija, daly
vaudamos Ispanijos kare, 
siekė ne vien tik padėti pa
smaugti Respubliką; jos sie
kė sudaryti sąlygas to
lesnei agresijos politikai ir 
imperialistiniam karui plės
tu Tai buvo fašistinės Ita
lijos agresijos prieš Abisi
niją, Japonijos agresijos 
Kinijoje tąsa. Hitleris sie
kė sudaryti fašistinį žie
dą aplink Prancūziją, pri
versti ją visiškai paklusti 
jo nepasotinamiems revan
šistiniams reikalavimams, 
jo valiai. Tai buvo pirmoji 
prielaida vėlesnio “žygio į 
Rytus” politikai vykdyti.

Prieš imperialistinę di
džiųjų valstybių koaliciją 
stojo viena Tarybų Sąjun
ga — tuo metu vienintelė 
socialistinė valstybė pasau
lyje, taip pat Komunistinis 
Internacionalas ir kitos kai
riosios, pažangios pasaulio 
jėgos. Jos stengėsi teikti 
Ispanijos respublikai viso
keriopą pagalbą: karinę, 
ekonominę ir politinę.

Tarybų šalis, nepaisant 
visų sunkumų, visą laiką 
nuosekliai ir ryžtingai gynė 
Ispanijos respublikos inte
resus, teikė jai visokeriopą 
pagalbą. Suprantamas tad 
ir Tarybinės vyriausybės 
sutikimas, atsiliepiant į Is* 
panijos respublikos vyriau
sybės pageidavimą, leisti 
vykti Ispanijon kariniams 
specialistams — patarėjams, 
instruktoriams, lakūnams, 
tankistams, inžinier i a m s. 
Tiesa, tarybinių “laisvės 
savanorių”.—“voluntrios de 
la libertad” — skaičius pa
lyginti su šimtais tūkstan
čių vokiečių ir italų regu
liarių armijų karių, įsibro
vusių į Ispanijos žemę, bu
vo nedidelis. Tačiau jų en
tuziazmas, jų besąlyginis 
internacionalinio solidaru
mo pareigos vykdymas, jų 
kilnūs idealai su kaupu 
kompensavo jų nedidelį 
skaičių. Eiilė tarybinių ko
votojų Ispanijoje 'vėliau, 
Didžiojo. Tėvynės karo me
tu, išgarsėję kaip įžymūs 
karvedžiai. Tai maršalai, 
generolai ir admirolai R. 
Malinovskis, K. Marecko- 
vas„ N. Voronovas, M. Ne
didinąs, F. Agalcovas, H 

Kuznecovas, P. Batovas, A. 
Rodimcevas, G. Šternas, M. 
Šumylovas, M. Dmitrijevas, 
N. Ostriakovas ir kiti. Ne
mažas tarybinių savanorių 
skaičius paaukojo savo gy
vybę už Ispanijos laisvę ir 
jos nepriklausomybę.

Dukart Tarybų Sąjungos 
didvyris iš Lietuvos kilęs 
“Duglas”-J. Smuškevičius 
buvo pirmasis Ispanijos 
Liaudies armijos karo avia
cijos pajėgų organizatorius.

Nacionalinis - revoliucinis 
Ispanijos karas davė visam 
pasauliui puikų visų demo
kratinių antifašistinių jėgų 
solidarumo pavyzdį. Visų 
šalių darbininkai, valstie
čiai, pažangioji inteligenti
ja masiniuose mitinguose ir 
demonstracijose reikalavo 
atsisakyti tariamosios nesi
kišimo politikos ir užkirsti 
kelią intervencijai į Ispani
jos reikalus.

Plačiai buvo renkamos lė
šos Ispanijos respub likai 
remti. Pirmose Ispanijos 
gynėjų gretose buvo ištiki
mos proletariniam interna
cionalizmui įvairių šalių ko
munistų partijos. Iš viso 
pasaulio vyko į Ispaniją 
savanoriai-antifašistai. In- 
ternacio n a 1 i n i ų brigadų

Graži, smagi buvo sueiga 
pas Ramanauskus

Lietuvių pažangiečių su
sitikimas, kuris įvyko rug
sėjo 4 dieną Ramanauskų 
ūkyje, pagal gamtos nema
lonumą, buvo labai pasek
mingas.

Oras buvo nepalankus, nes 
šeštadienio vakare pradėjo 
lyti ir lijo per visą naktį. 
Ant rytojaus oras nė kiek 
nepagerėjo. Rūkai padan
gėje kabojo ir retkarčiais 
lynojo.

Toks gamtos apsireiški
mas teikė visiems nesmagu
mo ir nemalonumo, bet nu
siminimo nebuvo. Svečiai 
rinkosi lėtai ir pavėlinčiau 
Bet, nežiūrint ant tokio 
gamtos nemalonumo, maši
na viena po kitai vis slinko 
į Ramanauskų pievą ir at
ėjus pietų laikui, svečių su
važiavo arti šimto. Viso su
važiavo 29 mašinos.

Atėjus pietų laikui, sve
čiai buvo įvairiais valgiais 
geru maistu pavalgydinti ir 
širdingai pavaišinti. Ben. 
Beržas, iš Cherry Hill, N. 
J., svečius linksmino rekor- 
duota muzika ir melodingo
mis dainomis. Visi links- 
mūs, džiaugiasi, visi paten
kinti. Ant kiekvieno žvilg
terėjimo matėsi draugišku
mas ir paprastumas.

Čia susirinko prakilniau
sias lietuvių elementas. Ir 
taip, pakiliausioj nuotaikoj, 
prie pasikalbėjimų ir vai
šių, laikas greitai bėgo ir 
su tuomi debesys blaškėsi ir 
užbaiga tos taip gražios lie
tuvių sueigos, dar pagerėjo.

Vėliau, vadovybėje Rapo
lo Merkio, įvyksta trumpa 
programėlė. Bronė Rama
nauskienė pasveikino sve
čius ir padėkavojo visiems 
už tokį gausų'atsilankymą 
į jų surengtą iškilmę ir pa
rėmimą mūs spaudos.

R. Mizara pasakė spaudos 
reikaluose trumpą prakal- 
bėlę ir prisiminė, kad mes 
visi skirtingose kolonijose 
širdingai pasidarbuotumėm 
pravedimui “Laisvės” va
jaus, kuris prasidės su spa
lio mėnesiu. Taip pat prisi
minė, kad čia jis neatvažia
vo rinkti dėl “Laisvės” au
kų.

G. Wareson pagarsino, 

gretose jie kovojo prieš vo- 
vokiškus - itališkus inter- 
ventus ir frankistinius fa
šistus. Internaciona 1 i n i ų 
brigadų kovotojai aukštai 
iškėlė proletarinio interna
cionalizmo vėliavą, kraujo 
ir gyvybės kaina pademon
stravo savo įsitikinimų tvir
tumą. Kovoje už Ispanijos 
—“už mūsų ir jūsų” laisvę 
jie nusipelnė amžiais ne
blėstančią šlovę.

Daugiau kaip Nmtas Lie
tuvos sūnų su ginklu ran
kose kovojo Ispanijos fron
tuose internacionalinių bri
gadų gretose.'. Lietuvos 
liaudis, Komunistų partijai 
vadovaujant, teikė Ispani
jos liaudžiai taip pat plačią 
materialinę ir moralinę pa
rama. 29 lietuviai žuvo Is
panijos kovų laukuose, 7 
dingo be žinios.

Respublikoniškosios Ispa
nijos karas buvo ir tebėra 
didvyriškas pavyzdys viso 
pasaulio darbo žmonėms, 
visiems demokratams, pa
siaukojamos kovos prieš 
fašizmą pavyzdys.

Andrius Bulota
buvęs Internacionalinių 

brigadų kovotojas 
Ispanijoje

kad rugsėjo 18 dieną įvyks
ta pas Čiurlius, Pattenbur- 
ge, N. J., pietūs “Laisvės” 
naudai ir kad mes gausiai 
paremtumėm šį parengimą.

A. Lipčius pranešė, kad 
spalio 16 dieną Chestery, 
Pa., įvyksta. Lietuvių Klube 
LDLD 6 apskrities konfe
rencija ir po to įvyks gra
žus banketas. Lipčius kvie
tė visus paremti taip svar
bų ir garbingą parengimą.

Reikalo svarba ir tikslo 
prakilnumas privertė mus 
čia suplaukti ir palikti ne
išdildomus mūs judėjime 
pėdsakus.

Bravo jums, draugai ir 
draugės, už jūs prakilnų 
protą ir pasišventimą, nes 
tik jūs padarėte šią sueigą 
taip dideliai garbinga ir pa
sekminga.

Mes giliai įvertiname Ra
manauskų darbą ir rūpes
tingumą, kurį jie įdėjo prie 
surengimo šios gražios su
eigos. Antanas ir Bronė 
Ramanauskai darė viską, 
kad svečius ir viešnias pa
tenkinti. Ką jiedu ir atsie
kė ir ši sueiga atnešė labai 
gražios paramos mūs spau
dai.

Tokios sueigos Ramanau
skai vieni negali surengti. 
Sueigos ratą suko ne tik 
Ramanauskai, bet jiems 
pirmoji ranka buvo Mer
kiai, Walantai, Zalner Ma
rytė, Jurgis, Paliepienė, 
Kazlauskas, Gustaitienė, 
McDonald, Zumbusevičienė, 
Katilienė, Lietuvaitė, Tu- 
reikienė, Baranauskas ir tt. 
Visi dalyviai jiems pavestas 
pareigas atliko gražiai, 
ypatingai gaspadinės užsi
tarnauja pagarbos už taip 
skaniai pagamintą valgį, o 
Ramanauskams didelė pa
garba už suteikimą veltui 
vietos.

J. A. Bekampis
....•

Viešas pranešimas: nau
ja gyvenimo vieta:

Joseph A. Bekampis 
345 Covered Bridge Rd. 
Cherry Hill, N. J. 08034 

Tel. (1-609) 429-614.3

Unijos įspėja apie 
pelny infliaciją

Chicago.—AFL-CIO Vyk- 
domoji taryba savo pareiš
kime ekonomijos klausime 
pažymi, kad AFL-CIO susi
rūpinę ekonomine padėtimi. 
Tai pabrėžė ir unijų prezi
dentas Meany spaudos kon
ferencijoj. Jis sako:

—Mums rūpi, kad nepa
sikartotų 1929 metai, su 
prekėmis apkrautomis len
tynomis, pirkėjų nėra, o 
nedarbas daro vis didesnį 
nedarbą.

Unijų centras pateikė 
skaičius, kurie parodo, kad 

1 tarp 1960 ir 1965 korpora- 
; cijų pelnai pakilo 67 pro
centus, o darbininkų par- 
sinešamoji namo alga tik 13 
procentų.

Dividendų išmokesčiai pa
kilo 43 procentus.

Pelnai ir kainos kilo ir ki
lo, o už darbą mokestis at
siliko.

Nedarbas liečia arti ketu
ris procentus visų darbo jė
gų. Imant procentais, ne
dirbančių 12 procentų su
daro jaunuoliai, arti 8 pro
centus negrai, apie 4 ir pu
sę baltakalnieriai.

Taryba paskelbė 9 pasiū-
lymus padėčiai gerinti: gre
ta kitko, reikalauja atsteig- 
ti balansą tarp algų, kainų, 
pelnų, įdėlių biznin ir su
mažinti už paskolas procen
tus, pakelti minimum mo
kestį už darbą.

Mokytojai išrinko 
veikliuosius

Chicago.— American Fe
deration of Teachers kon
vencija prezidentu išrinko 
Charles Cogen ir su juo vi
gą ktfvirtgešniųjų mokytojų- 
sleitą.

Pranešimai konvencijai 
pažymi, kad pasirinkus ko- 
vingesnę politiką mokytojų 
organizacija pakilo iki 125 
tūkstančių narių, streiku 
išsikovota teisė kolektyviai 
derėtis, o kai kur jau pasi
rašyta ir sutarčių.

Minėdama savo penkias
dešimtmetį organizacija 
kritikavo ČIA (centrinę 
žvalgybos, agentūrą) už ki
šimąsi į Michigan universi
teto švietimo reikalus; pa
žadėjo ginti N. Y. valstijoj 
narį Arthur Rosenberg, ku
ris tano pašalintas iš darbo 
už viešai pritikavimą Viet
namo karo. Bet paties ka
ro klausimu unijos pareiš
kimas, galima sakyti, nu
trintas. Nors jis staugte 
nešaukia už karą, bet taip 
pat ir nemobilizuoja kovoti 
už taiką, o be to, matyt, 
taikos nebus.

KUBA ATKURS 
CUKRAUS PRAMONĘ
Havana. — Kuba pasiga

mino ilgalaikį industrijos 
planą, kuriame numatyta 
atkurti cukraus industriją. 
Tam išleis 270 milijonų pe
su.

Šiam planui teikti talką 
pasižadėjo devynios Euro
pos valstybės: Tarybų Są
junga, Čekoslovakija, Rytų 
Vokietija, Anglija, Rumuni
ja, Prancūzija, Isp a n i j a , 
Lenkija ir Vengrija.

TSRS suteiks daug ma
šinerijos, technikų ir eks
pertų; Čekoslovakija, Rytų 
Vokietija, Anglija— mecha
nizmo; Rumunija — trans- 
portacijos priemonių; kitos 
—kitokių reikmenų.

Kuba tikisi 1970 m. galė
sianti jau užauginti ir pri
ruošti 10 milijonų metri
nių tonų cukraus.
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N. Y. ligoninių kainos 
daug pakeltos

New Yorkas. — Sveika
tos viršininkai pripažįsta, 
kad New Yorke ligoninių 
kainos kyla daug greičiau 
negu pragyvenimas bend
rai.

Priežastys, sako jie, yra: 
pakeltos darbininkams al- 

į gos; pabrangę visokie ligo
ninių įrenginiai; nuostoliai 
teikiant medicininį patar

ei navimą klinikose ir war- 
duose. Spėliojama, kad Ii-, 
goninių kainos sekamais 12 
mėnesių dar daug pakils.

Laikraščio “N. Y. Times” 
rašytojas Richard Reeves 
rašo, kad “tipiška bila už 
10 dienų pusiau privatiška- 
me ligoninės kam baryje 
New Yorko mieste pernai 
buvo $560. Šiemet bila už 
tokį pat patarnavimą yra 
$841.90. Spėjama, kad se
kamais metais bus jau be
veik' $1,000.”

i
Ligoninių vedėjai pakilu

sias kainas ima iš ten, kur 
gali gauti. Pavyzdžiui, pu
siau privačiame kambaryje 
New Yorko East Sidė j e 
mokėtų už 10 dienų tulžies 
operacijai sunaudotas 
$841.90. O gyvenantis iš 
pašalpos gautų beveik to
kią pat operaciją už $504, 
kurią sumą ligoninei už jį 
užmoka miestas.

Į ligoninių bilą įskaito 
kambarį, maistą, slaugių 
patarnavimą, laborato rijų 
tyrimus, X-rays, vaistus, 
gydymosi įrengimus. Gydy
tojui ir chirurgui mokasi 
atskirai. Minėta tulžies

Mirė

Dr. Eugene Bekampis
(Cherry Hill, N. J.)

Reiškiame širdingą užuojautą velionio daktaro 
tėvams Juozui ir Elzbietai Bekampiams, jo šeimai 
ir kitiems giminėms. Mes jūsų nelaimę atjaučia
me, lai jūsų širdys ištvermingai perneša liūdesio 
valandą netekus brangaus sūnaus, šeimos tėvą ir 
reikalingą žmonijai gero gydytojo.

U. Gužionienė
E. Mulokiūtė
Laisvės Bendradarbis
J. ir T. Belaskai
P. Baranauskas •
J. ir O. Meškai
A. ir B. Ramanauskai
A. Akelaitienė
P. ir F. Walantai
N. Griciūnienė
F. Navardauskas

WORCESTER, MASS.
Mirus

Juozui Norvaišai
(Pensacola, Fla.)

Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje liku
siems broliui Stanley, broldukrai Albinai Hinton, 
draugam, pažįstamiems Ocala, Fla., Worcester Lie
tuvių Sūnų ir Dukterų Broliškos draugijos na
riams, kurios velionis Juozas Norvaiša buvo’ pre
zidentu per eilę metų. Užuojauta lai bus visiems 
velionio atminti palikusiem.

J. šalaviejus 
Mrs. M. Green 
Mrs. A. Motiejąitis 
Mrs. O. Dudonis 
Mrs. A. Vasilienė 
Mrs. D. Plakštienė 
Elzbieta Jusius
K. Kosulis 
V< Žitkus
H. Žilinskienė 

operacija pusiau privatiš- 
kam ligoniui gal kainuotų 
apie $275 chirurgui ir $55 
anesteziologistui.

Minėtosios bilos—tai tik 
pavyzdys. Ligonių bilos su
sidaro ne vien tik pagal 
skaičių dienų. Yra eksper
tų parodytas kitas pavyz
dys, kur po 43 valandų li
goninėj ligonis išėjo neši
nas $434 bila.

Lawrence, Mass.
Mirė Magdalena 

Vaitkūnienė
Rugpiūčio 6 d. čia buvo 

palaidota Magdalena Vait- 
kūnienė. Ji paliko liūde
syje dukterį Sally su žentu 
C. Amsky ir seserį A. Ge- 
ležauskienę.

Velionė buvo ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja, taipgi 
mylėjo skaityti laisvos min
ties knygas. Taipgi, pagal 
jos pageidavimą, jai gyvai 
būnant, tapo laisvai palai
dota iš Charles C. Volun- 
gus koplyčios.

Velionės duktė Sally dė
kinga laidotuvių direktoriui 
Volungui už jo rūpestingą 
paskutinį patarnavimą jos 
mylimai motinai, už tartą 
atsisveikinimo žodį kapinė
se ir padėkojimą palydo
vams.

Ilsėkis ramiai, Magdale
na, o Tavo likusiai dukte
riai, žentui ir seseriai reiš
kiame gilią užuojautą.

A. Večkys

A. ir K. įsaravai
E. ir K. Motuzai
L. Kavaliauskaitė
M*-. Kalvaitienė
O. černiavičienė
G. Wareson
O. Cibulsky
A. Kučinskienė
M. Romikaitienė
K. irĄ. Zambusevičiai

J. Raulušaitis
A. M. Sukackai
J. M. Petkūnai
F. P. Petrauskai
J. K. Sabaliauskai
J. U. Jeskevičiai
J. D. Lukai
M. V. Tamošiūnai 
R. L. Januliai 
E. Mikelaitis

Vokietijos laivas beveik 
sudegė uoste

Gaisrininkų departamen
tas dar vis tyrinėjo, kaip 
prasidėjo toks didelis gais
ras Vokietijos laive Hansa- 
etic. Šis didelis Vakarų 
Vokietijos transatlantinis 
laivas stovėjo New Yorko 
uoste, Hudsono prieplauko
je, pasirengęs plaukti Eu
ropon, kuomet didelis gais
ras staiga jame iškilo pra- 
e i t ą trečiadienį. Laimei 
buvo-ankstyvas rytas ir tik 
keli keleiviai jau radosi lai
ve. Tie keleiviai ir apie 
500 įgulos.narių tapo leng
vai išgelbėti, bet laivas be
veik sudegė.

Gaisras prasidėjo motorų 
skyriuje apačioje. Manoma, 
aliejaus vam z d ž i a i buvo 
skylėti ar kas nors pana
šaus. Gaisrininkų departa
mentas sako, kad laivas bu
vo labai nesaugus, kad luk- 
susinės laivo salės turėjo 
poliruoto medžio sienas, 
kurios labai lengvai degė.

Jeigu gaisras būtų pra
sidėjęs kiek vėliau, laivui 
jau išplaukus į atvirą jū
rą, tragedija būtų buvusi 
baisi, sako gaisrininkų de
partamentas.

Naujasis Whitney muzie
jus, kurio naujas pastatas 
randasi Madison Ave. ir 75 
gatvėje, atsidarys šio me
nesio 28. Naujo moderniš
ko muziejaus pastatymas 
kainavo apie keturis mili
jonus dolerių. Whitney yra 
didžiausias amerikinio me
no muziejus šalyje.

Pažangių mokslininkų 
rengta konferencija
Praeitą savaitgalį New 

Yorke, Commodore viešbu
tyje, įvyko social i s t i n i ų 
mokslininkų (Socialist 
Scholars) rengta konferen-1 
cija. Tai buvo kaip ir ant
ra sesija, nes panaši kon
ferencija tuo pačiu pavadi
nimu įvyko praeitą rudenį. 
Konferencija tęsėsi penkta
dienį, šeštadienį ir sekma
dienį.

Savo tezes skaitė ir dis
kusijose dalyvavo įvairių 
kairių pakraipų mokslinin
kai, kaip tai komunistai 
Apthekeris ir Lumeris, 
“Naujos kairės,” atstovai 
kaip profesorius Eugene 
Genovese, trockistams arti
mas istorikas I. Deutsche- 
ris, “National Guardian” 
redakcijos narys Russ Nix- 
onas, Pekino linijai arti
mas Sweezey, socialistas 
James O’Connor. Kai ku
rie konferencijos dalyviai 
dėsto universitetuose, kai 
kurie — specialiose marks
istinėse mokyklose, kaip tai 
Apthekeris.

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
Į LIETUVĄ 

ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis
KAINA TIK —

$518.00 J VILNIŲ IR ATGAL
(Nuo BALANDŽIO 1, 1966) 

$16.00 asmeniui už dieną — privatus kambarys su vonia
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036

Telefonas: CI 5-7711

Waterbury Conn.
Ar- jau visi žinote, kad 

yra. rengiamas parengimas 
darbiu i n k i š k o s spaudos 
naudai. Rengia LLD 28 kp. 
Įvyks rugsėjo (Sept.) 18 
dieną, sekmadienį, Vaitonių 
rezidencijoje, 25 Roosevelt 
Drive, prie Highland Ave. 
Pietūs bus duodami. 1 vai. 
dieną. Dovana, už pietus 
2.50.

Šis parengimas atvirame 
ore bus paskutinis šiemet, 
nes jau ateina vėsus oras 
ir visus suvarys į svetai
nes.

Pas draugus Vaitonis vie
ta yra. graži ir daug vietos 
apie namus, ir mes kviečia
me visus atsilankyti. Prašo
me įsigyti bilietus iš kalno, 
kad gaspadinės žinotų kiek 
maisto pagaminti.

Kurie dar neturite tikietų 
tai krepkitės pas rengimo 
komisiją, kurion įeina J. 
Vaitonis, Mary Ulozas, M. 
Svinkūnienė, Klem. Yanke- 
liūnienė, W. Yoku bonis. 
Juozas Žiūraitis. Oakvillėje 
platina tikietus, Aleks Ki- 
dulas Naugatucke.

J. Vaitonis sakė, kad, jei 
pasitaikytų lietus, tai jis tu
ri užtektinai vietos po stogu 
suvirš šimtui žmonių.

Kaip girdėti, tai jau ren
giasi dalyvauti ir iš kitų 
miestų šiame parengime: 
iš Hartfordo, New Haveno, 
Bridgeporto. Taipgi daly
vaus iš Union City, Oak
ville, Bristol. Tik mes nie
ko negirdime iš Torringto- 
no draugų. Mes norime, 
kad ir jie dalyvautų pas 
mus, nes tai yra svarbus 
parengimas savo spaudai 
paremti.

Mes lauksime svečių ir iš 
New Yorko, nes jie kiek- 
vieneriais metais dalyvauja 
pas mus, kuomet pietūs yra 
rengiami spaudos naudai.

Mes prašome visus neval
gyti namie, bet atvykti pie
tų pas mus-, ir mes pasi
stengsime pavaišinti jus 
visus geriausiai.

Rugsėjo 6 d. buvome nu
ėję į Water būrio ligoninę 
atlankyti Vincą Daunį iš 
Union City. Jis serga ir tik 
prieš kelias dienas buvo 
operuotas. Ligonis atrodo 
neblogai, eina geryn ir jau 
pavaikščioja, bet kaip ilgai 
jam reikės būti ligoninėje, 
tai nežinia.

Juozas Zelenakas irgi .jau 
seniai serga. Buvo ligoni
nėje ir buvo padaryta jam 
operacija, dabar jau yra 
sugrįžęs į savo namus ir 
čia gydosi daktaro prie
žiūroje.

Linkiu ligoniams greitai 
pasveikti ir vėl dalyvauti su 
mumis.

M. Svinkūnienė

Camden, N. J.
Mirė Jonas Baranauskas
Rugpiūčio 24-ą čia mirė 

ilgametis Laisvės skaityto
jas ir darbininkiško judėji
mo rėmėjas Jonas Bara
nauskas. Mirė sulaukęs 75 
metų amžiaus. Velionis pri
klausė prie LLD 133 kuopos. 
Kuopa prie karsto padėjo 
gražų gėlių bukietą.

J. Baranauskas gyveno 
pas savo dukterį Elizabeth 
McDade Somerdale mieste
lyje, N.J. Mirė ligoninėje, 
sirgęs ilgą laiką.

Laidotuvės įvyko šešta
dienį, Rugpiūčio 27-ą dieną, 
Fernwood kapinėse, Pa. Pa
laidotas laisvai, be bažnyti
nių apeigų. Paliko giliame 
nuliūdime tris dukteris, 7 
anūkus ir 8 proanūkius.

LLD 133 kuopos vardu 
reiškiu užuojautą dukte
rims, anūkams, giminėms. 
O tau, Jonai, linkiu amžinai 
ilsėtis.

•_•

Mirė Marijona Žemaitienė
Mirė sena Laisvės skaity

toja Marijona Žemaitienė. 
Buvo jau peržengus aštuntą 
dešimtį metų. Liko 2 sūnūs, 
brolis Liudvikas, kuris taip
gi gyveno Camdene, N. J.

Velionė gyveno 1821 Sa
lem St.

Reiškiu gilią užuojautą 
sūnums, broliui ir jų gimi
nėms.

A. J. Pranaitis

So. Boston, Mass.
Mirė Juozas Kolenda

Rugsėjo 3 d. mirė Juozas 
Kolenda, Paulinos (Mažei
kaitės) vyras ir tėvas Joan 
Feerick, kuri gyvena'Long 
Islande. Kolenda buvo B. 
Čiuber k i e n ė s brolis. Jis 
taipgi paliko tris anūkus.

Palaidotas rugsėjo 6 d. iš 
Joseph C. Lubin šermeni
ni ė s Šv. Mykolo kapinėse, 
Jamaica Plain, M'ass.

Gili užuojauta Juozo Ko- 
lendos giminėms ir drau
gams.

J. C. Lubin

Šeimos gyvens 
su kaliniais

(

Stockholmas, Švedija. — 
Švedijos kalėjimų generali
nis direktorius pranešė, kad 
bus daryti bandymai dvie
juose mažesniuose kalėji
muose leisti meilužėms bei 
žmonoms su vaikais gyven
ti kalėjime su nuteistuoju.

Vienoje vietoje bus lei
džiama žmonoms ir meilu
žėms gyventi su kaliniais 
po kelias dienas.

Kitoje vietoje žmonos ir 
vaikai gyvens kalėjimo ka
merose su kaliniais per vi
są jų baudos terminą.

Kai generalinis direkto
rius Torsten Eriksson bu
vo paklaustas, ar jis manąs, 
kad vaikučiams tinka kalė
jime gyventi, jis atsakė: 
“Mano vaikai kaip tik užau
go šioje atmosferoje.”

Atlanta.—Čia įvyko neg
rų susikirtimas su policija 
po to, kai policininkas pašo
vė įtariamą asmenį. Mies
to majoras, užšokęs ant au
to stogo, bandė sujudusią 
minią raminti, bet ir jį nuo 
stogo nutraukė.

New Yorko Profesionalų 
komitetas už taiką Vietna
me (Committee of the Pro
fessions Against the War 
in Vietnam) įsigijo nuosavą 
raštinę miesto centre.

_______ PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted Female I HELP WANTED MALE

HAIRDRESSER
Expel, full time.

Top salary, plus commission
Greater N.E. HEAD HUNTER

COIFFURES
NE 7-9918. (67-72)

HOUSKEEPER over 50. To live 
with elderly woman in 4 room ocean 
front Apt. in Atlantic City, N. J. 
Own room. Write Box L-10, Jef
ferson Bldg., Phila. Oi’ call Phila. 
WA 5-5078 Day or CA 4-0469 Eve. 
and Saturday. (70-72)

DAY WORKER
General house cleaning, 

near bus stop. 
$1.50 per hour. 

Call — ME 5-4282
(70-72)

HOUSEKEEPER
Plain cooking, sleep in. Thurs. & 

every other Sunday off. 
Experience and references. 

$50 week. LI 9-9921.
(70-72)

MASSEUSE
Excellent opportunity for 

experienced masseuse 
to work in health Club 

Phone 609-665-3567
(70-74)

D. Kleinas
Įžymus lietuvių kalbinin

kas Danielius Kleinas gimė 
Tilžėje. Baigęs Karaliau
čiaus universitetą, visą gy* 
venimą pastoriavo Tilžėje.

Kleinas buvo plataus fi
lologinio išsilavinimo žmo
gus. Reikšmingas jo dar
bas — lotyniškai parašyta 
“Lietuvių kalbos • gramati
ka,” kuri teisėtai laikoma 
pirmąja lietuvių kalbos gra
matika.

Savo gramatikos pratar
mėje Kleinas apibūdina tuos 
sunkumus, su kuriais jis 
susidūrė, ją ruošdamas. Jo 
nusiskundimai rodo, kokios 
sunkios sąlygos Rytų Prū
sijoje buvo lietuvių kalbai 
tyrinėti ir jai vartoti. Klei
no gramatika buvo reikš
mingas lietuvių kalbos nor- 
minimo veiksnys, giliai vei
kęs literatūrinės kalbos rai
dą. Jo gramatika žymiai 
prisidėjo prie aukš t a i č i ų 
vakariečių tarmės iškėlimo 
lietuvių nacionalinės kalbos 
pagrindu. Gramatikai pa
rengti Kleinas plačiai pasi
naudojo lietuvių liaudies 
kalbos turtais. Jo darbu rė
mėsi visos Rytų Prūsijoje 
vėliau išleistos lietuvių kal
bos gramatikos. Kai kurie 
Kleino nustatytieji lietuvių 
kalbos dėsniai išliko iki mū
sų laikų.

Kitas reikšmingas Kleino 
darbas — jo giesmynas 
“Naujos giesmių knygos.” 
Vienas iš vertingiausių gies
myno bruožų — pasaulie
tiškų elementų pasireiški
mas kai kuriose jo giesmė- 

! se.
Kleiną parašė ir vokie

čių-lietuvių kalbų žodyną, 
tačiau šis jo darbas nebu
vo išspausdintas.

Saigonas. — Liaudiečiai, 
kovingieji budistai ir įžy
mus katalikų vadas atsišau
kė į liaudį boikotuoti Ky 
kontroliuoja mus rinkimus 
kaip neteisėtus.

Maskva. — Zoya V. Miro
novą paskirta ambasadore 
JungtinėmsJĮ&utoms Gene- 
voje. /

Paieškojimas
Ieškau Kažukauskaitės-Povilonie- 

nės Rozalijos (Mateušo), gimusi 
1896-1900 m. (tiksliai neprisime
nam). Gyveno kažkada Brazilijoje, 
Vilobeloje. Tik tiek prisimena sesuo 
Uršulė žvirblienė. Nori sužinoti apie 
jos likimą, ar mirusi. Ją žinantieji 
prašomi parašyti. E. F. Serbenta- 
vičienė, Vilnius 5, Eidukevičiaus g. 
38-15, Lithuania, USSR.

MECHANIC
Tow Motor. Experience required.
Must be able to work shift work.

NE plant location.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf La., Phila., Pa.
PI 4-4452 (69-75)

COOK—Short Order. Experienced. 
Insurance and health benefits, paid 
vacation. Relief Cook also wanted.

Call —
THE HOLIDAY INN

Media, Pa. LO 6-9600
(96-71)

EXP. NORTHWEST
BOCKHOE OPERATOR

Please call 
N. J.

1-609-428-3029, anytime
(69-70)

KENNEL MEN (2)

Hours 8 to 4. 6 days week.

609-783-1821

(69-72)^

ELECTRICIANS
Required for work on machine 

tools and panel wiring. Permanent 
positions with material handling 
equipment manufacturer. Excellent 
company benefits. Apply in person.

AMERICAN MONORAIL CO.
1111 E. 200th St., 

216-486-5000
Between Euclid and St. Clair Ave. 
Public transportation via CTS bus 
to and from Windermere Station. 
An Equal opportunity employer.

(64-72)

TOOL ROOM Attendant will con
sider retired machinist, with band 
saw blade welding exp. Call:

Mr. John Bello
DI 3-1000, Warrington, Pa.

(66-70)

ELECTRICIANS 
Experienced. Wanted for Coatsville 

and King of Prussia areas. 
$5.39 per hour. 

Call 215-272-3223.
After 6 PM: 215-272-4239

(67-72)

MEN to work in egg packing plant. 
Paid holidays, paid vacation and hos- 
pitalizatiion. Call for appointment 
or apply at office. 1-584-4232.

TRI COUNTY PRODUCER 
ASSOC., INC.

Worcester, Pa. (68-70)

MACHINIST. Lathe & milling 
machine experience. 1st class, good 

starting rate, steady work with 
all benefits.

AMERICAN INSULATING 
MACHINERY CO.

Fairhill & Huntington Sts.
RE 9-7857. (68-74)

SIDING MECHANICS
Asbestos. Experienced. Must have 

own equipment.
Apply 

WELZEL ROOFING 
609-TI 5-7295

(69-73)

CAR WASH FINISHERS
20 men wanted over 21. Good opp., 
full time, no exp. nec. $1.50 per hr. 

Guar. 40 hr. wk. Come ready 
for work.

NORTHEAST CAR WASH 
Welsh Rd. & Roosevelt Blvd. 

Rear of Korvette’s Store.
OR 6-1888 (69-70)

CAMERAMAN
(Process)

In Silk Screen Shop
MA 7-4248

(69-70)

OWNER OPERATORS for local and 
long distance hauling.
Contact A. Gardner, 

T. I. McCormack Trucking Co., Inc. 
3rd and Mantua Ave.

Paulsboro, N. J.
__________________________ (70-72)

Help Wanted Female
HAIRDRESSER, male of female,1 

expd. Full time. Top salary plus 
commission.
HEAD HUNTER COIFFEURES

NE 7-9918. Phila., Pa.
(68-71)

CORSETIERE. Full or part time, 
9:30 to 5:30. No evenings.

Phone Silhouette Shop
WA 7-2434

(69-70)

WOMAN to live in beautiful su- 
buran home, outside Camden, to 
take charge of children. Lt. hskpg 
& cooking are only duties. Domestic 
work done by other help. Excel, 
pos. for mature woman. Reas. sal. 
Call collect, 609-UL 7-0808 or Aik
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J.A.V. komunistai sako:
teroras mūs neišgąsdins

Komunistų partija ir laik
raštis “The Worker” pa
reiškė, kad ultra-dešiniųjų 
teroras jų neišgąsdins — 
kuo labiau — dar labiau 
sutvirtins pasiryžimą veik
ti už taiką ir geresnę Ame
riką.

Kaip jau buvo pranešta, 
paskiausiame mūsų nume
ryje, ultra-dešinieji teroris
tai išspr o g d i n o naminio 
darbo didelę bombą pasta
te, kur randasi Komunistų 
partijos centras ir “Work
erio” leidykla. “Workeris,” 
kaip žinia, yra du syk į sa
vaitę išeinantis laikraštis. 
Antradienio laida dėl 
sprogimo negalėjo išeiti, 
bet ketvirtadienio laida iš
ėjo. Vyriausias antgalvis 
pirmame puslapyje sako: 
“Bomba sužalojo mūsų raš
tine, sutvirtino mūsų ryž
tą.”

Laikraštis pažvmi, kad 
šis teroristinis ak
tas nėra izoliuotas įvykis. 
Ultra dešinieji, kurie jau- 
č i a s i įdrąsinti Vietnamo 
karo, paskutiniu laiku pra
vedė eile teroristinių 
aktų prieš taikos darbuo
tojus ir organizaciias. civi
linių teisiu organizacijas ir 
t. t. Kalifornijoje bomba 
sprogo Taikos komiteto 
būstinėje, Rytuose DuBois 
klubų centre, Vidurvaka- 
riuose nušautas SWP dar
buotojas ir t. t.

Kus buvo FBI?
“Worker” pakarto tinai 

klausia: kur buvo FBI, Fe
deralinis tyrin ėjimo biu
ras? Visiems gerai žino
ma, kad FBI agentai kiek
vieną dienos ir nakties yą: 
landą stebi Komunistų par
tijos ir “Workerio” namą, 
gal fotografuoja kiekvieną 
įeinantį asmenį. Atrodytų, 
kad biurui būtu lengva su
sekti, kas padėjo bombą— 
jeigu tik norėtų.

Komunistų partijos pir
mininkas Henry Win stonas 
reikalavo, kad valdžia už
draustų fašistines ir rasis
tines organizacijas, kurios 
Šaukia prie teroro žingsnių 
prieš taikos šąli n i n k u s , 
negrus, žydus.

Atsiliepimai
/ Puerto Rico Partido Ob- 
rero Liberador (komunis

PIETOS PAS ČIURLIUS
JŲ GRAŽIAME SODE, PATTENBURG, N. J.

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 18 dieną, 1966
Pietūs bus duodami 12 vai. dieną

Pietą kaina $3.50 asmenui

. Obuoliai bus pačiame prinokime. Papietausite, 
paobuoliausite tyrame ore gražiame sode.

Kelrodis iš New Yorko

Pravažiavus Newarko Air Portą laikykitės dešinėj, 
imkite kelią No. 22 ir važiuokite apie 50 mailių iki | 
Mountain View Inn restorano, nuo čia tėmykite ma
žą užsisukimą į kairę, užvažiuosite ant naujo tilto, 
pervažiavę tiltą laikykitės dešinėj ir privažiuosite kitą 
mažą tiltą, pervažiuosite to tiltuko apačia — ir penktas 
namas bus čiurlių.

Iš E as tono imkite kelią 78-tą; privažiavę Patten- 
burgą sukite dešinėn, ir 78-tu keliu pasieksite čiur
lius (Churlis).

Trentoniečiai važiuokite keliu 69 iki privažiuosite
• kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn. Per

važiavę naują tiltą laikykitės dešinėj ir važiuokite 
iki čiurlių ūkio.

tai) atsiuntė telegramą 
Amerikos Komunistų par
tijai. Puerto Rico komu
nistai reiškia solidarumą 
savo draugams Jungtinėse 
Valstijose ir ragino juos 
tvirtai laikytis.

Kai kurie liberaliniai nu
siteikę politikai išreiškė sa
vo pasipiktinimą prieš bom
bardavimą. NewYorko 
miesto tarybos narys A. 
Blument h a 1 a s (demokra
tas) pareiškė: “Tikrieji 
Amerikos priešai yra tie, 
kurie teroru bando už
gniaužti laisvą žodį.” Bu
vęs miesto tarybos narys 
Paul O’Dwyeris išsireiškė 
uanašiai. Terorą pasmerkė 
ir New Yorko valstijos sei
melio narvs J. Kretchmeris. 
Filė pacifistiniu ir socialis
tinių grupių irgi rengia 
protesto pareiškimus.

' Kaip žinia, sprogimas pa
darė nemažai žalos ne tik 
“Workerio” pastate, bet ir 
serbu pravoslavu katedroje 
skersai gatvės. Išdaužvti 
vitražiniai katedros langai, 
kuriuos sunku atstatyti. 
Katedra statvta 1855 me
tais. Žalos nadarvta ir ke
liose aplinkinėse krautuvė
se.

L. I. GYVENTOJAI 
VAŽIUOS GREITAI

Ilgajai salai vis daugiau 
ir daugiau virstant į New 
Yorko priemiestį, ten smar
kiai daugėja gyventojai. 
Keliavimo į darbą ar i plia
žus valandomis vieškeliai 
springsta automašinomis.

Kad visiškai neuždustų 
keliai, kad nepabūgtų salo
je pirktis namus ar nuo
motis šaunius apartmentus 
nauji gyventojai, tarta ge
rinti važiuote. Tos srities 
pareigūnai tikrina, jog 1969 
metais i salą einantieji 
traukiniai važiuos po 10 0 
mylių per valandą.

ĮTARe gaisragesių
PAREIGŪNUS

New Yorko gaisragesy- 
bos viršininkas Lovery su
spendavo iš pareigų 12 gais
ro inspektorių iki ištirs, 
įtarta, kad jie ėmę kyšius 
nuo kompanijų, suvedančių 
i mokyklas gaisro aliarmą 
ir panašius įrenginius.

Būsime spalio 2 dieną 
“Laisves” salėje

Stropiai ruošiasi Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo val
dyba ir rengimo komisija 
prie spalio 2 d. parengimo, 
kuris įvyks “Laisvės” sve
tainėje.

Kadangi “Laisvės” vajus 
prasideda su spalio mėne
siu, tai šio parengimo pel
nas skiriamas “Laisvei.”
Programa bus įdomi, ku

rios detalius paskelbsime 
sekamuose “Laisvės” nume
riuose.

Narės, suėję į klubo su
sirinkimą rugsėjo 21 d., ga
lės papildyti komisijos ir 
valdybos planus.

Taigi, prašome visus ne
pamiršti spalio 2 d. paren
gimo.

Valdyba

Grjžo L. Vladimirovas
Praėjusį sekmadienį Pran

cūzijos linijos lėktuvu į 
Niujorką grįžo iš Lietuvos 
Levas Vladimirovas su žmo
na Irena ir dukra Marija. 
L. Vladimirovas, kaip žinia, 
yra Jungt. Tautų bibliote
kos Niujorke direktorius.

Savo šių metų atostogas 
Vladimirovai praleido itin 
įdomiai: buvo Italijoje, Au
strijoje, Čekoslovakijoje, na, 
ir jas užbaigė poilsiauda
mi Palangoje.

— Kelionė,— sakė L. Vla
dimirovas, — buvo sėkmin
ga, nors kai kada truputėlį 
vargino.

Į Italiją Vladimirovai vy
ko laivu, o iš ten visur ke
liavo lėktuvais.

Mieste pasidairius
Nauja santvarka viešpa

tauja Bowery gatvėje: po
licija nepraveda tiek areš
tų, kiek pravesdavo. Kai 
kurie valkatos patenkinti, 
kai kurie ne. Nuomonės pa
sidalinusios maždaug taip 
— vieni apgailestauja nau
ją tvarką, kiti ją sveikina.

Iki šiol būdavo taip: ke
letą kartų į dieną polici
jos vagonai pravažiuodavo 
ir policininkai surinkdavo 
labiausiai girtus, labiausiai 
apleistus, šaligatviuose mie
gančius valkatas. Nuvežda
vo juos į Tombs kalėjimą, 
palaikydavo' dieną kitą, ir 
išleisdavo. Dabar policinin
kai šaligatviuose miegan
čius bando prikelti, nustum
ti į šalutines tarpgatves, bet 
retai suima. “Neapsimoka” 
sako policija.

Tie valkatos, taip vadina
mieji bomai, kurie nepaten
kinti nauja santvarka, taip 
sako:

“Diena kalėjime neblogas 
dalykas. Ten nusiprausi, 
tave dar apskuto, jeigu esi 
nusilpęs, valgis neblogiau
sias. Dabar to nėra. Reli
ginėse misijose irgi tave 
anskuto, pavalgydina, bet 
už tai reikia religinius him
nus giedoti, melstis. Kalėji
me geriau...”

Bet kita nuomonė prieš
taringa :

“Policija tavęs pirštinai
tėmis nečiupinėja. Kai ka
da suduoda lazda, kai velka 
i savo vagoną, kad net juo
da pasidaro akyse. Dabar 
ramiau. I misijas patys nu
einame. Tai kas, kad reikia 
giedoti?...”

Auga aerodromas
Kennedy aerodromas bus 

padidintas 25 procentais. 
Tas kainuos apie $150,000,- 
000 ir ims apie 10 metų.

Laiškas iš Palangos
Šiandien čia rugpiūčio 31 

diena. Oras nepaprastai 
gražus, skaistus, saulėtas. 
Išskyrus pirmąją dieną, kai 
čia atvykome, per visą lai
ką buvo labai gražu, nors ir 
vėsoka, nors nei aš, nei Jo
nas, nei jo sesutė argenti
nietė Marija nedrįsome nė 
kojas susivilgyti Baltijos 
jūroje, taip nemirštančiai 
skalaujan č i o j e ši smėlėtą 
mūsų šauniosios Lietuvėlės 
pakraštį. Tik vienas kitas 
iš jaunesnių vasarotojų ma
tosi bekovojus su bango
mis.

Iš viso Palanga nūnai jau 
gerokai aptuštėjusi. Mat 
pasibaigė vasaros sezonas, 
atostogų laikas, rytoj, rug
sėjo pirmą dieną, atsidaro 
visos mokyklos, išsiskubino 
namo profesoriai, mokyto
jai, studentai bei mokslei
viai, ištuštėjo daug užeigų, 
vasarnamių, bendrabučių. 
Pasilieka, tik pašto v i e j i, 
nuolatiniai gyventojai. Sa
ko, praėjusi vasara buvo 
Palangai labai derlinga va
sarotojais. Buvę suplukę 
per šimtą tūkstančių vasa
rotojų ! Po visą pasaulį 
pradeda išgarsėti šis nere
gėto grožio kurortinis Lie
tuvos kam p e 1 i s . Ir kyla 
klausimas: kas bus ateity
je? Kur teks padėti minią 
vasarotojų ateinančią vasa
rą, ir dar ateinančią? Bet 
kam mums galvą sukti, te
gu rūpinasi patys palangie
čiai ir Lietuvos vyriausybė.

Mes buvome tikrai laimin
gi, gavę tokią šiltai drau
gišką poilsiui vietelę.

Poilsiui? Ką aš čia kal
bu! Nebuvo nė vienos tik
rai laisvos valandos. Vis iš
vykos į apylinkė (Nida, 
Kretinga, Mofeėdis, Klaipė
da), vis susitikimai su to
kiais gerais žmonėmis, vis 
naujos įstaigos, vietovės! 
Argi tai užsidarysi kamba
ryje ir sėdėsi ~ ilsėsies! Ne

Pacifistų veikėjas 
remia H. Apthekerį
Senas pacifistų veikėjas 

ir žurnalo “Liberation” re
daktorius A. J. Mušte pa
skelbė viešą laišką' “Na
tional Guardian” puslapiuo
se. Mušte aiškina, kodėl 
jis remia komunisto Her
berto Apthekėrio kandida
tūrą į Kongresą (iš Brook- 
lyno). Mušte sako, kad jis 
pats nesutinka su komunis
tais daugeliu klausimų, bet 
jis skaito Apthekerį kan
didatu, kuris atvirai ir aiš
kiai reikalauja baigti inter
vencinį karą Vietname, o 
tas dabar svarbiausia. Ki
tas dalykas, sako Mušte, tai 
kad jam patinka, jog Ap- 
thekeris nesislepia užu kitų 
etiketų, kad jis atvirai kiek
vienoje savo prakalboje sa
ve skelbia komunistu.

Apthekerį remia įvairios 
grupės, kurios stoja prieš 
karą Vietname, kaip tai 
Jungtinis taikos Vietname 
komitetas, jaunuoliu DuBo
is klubai ir kt. Net Socialis
tinė dar b i n i n k u partija 
(trockistai) paskelbė, kad 
jie remia Apthekerį, ir jis 
jų paramą priėmė.

New Yorkas.—-N. Yorko 
universiteto medikališk o j i 
mokykla grasina nutraukti 
saitus su Bellevue ligonine, 
jei nebus iš ten pašalinta 
kamšatis ir stoka darbinin
kų bei priemonių. 

įmanoma! Jeigu ir kažin 
kaip norėtum, tau neleis 
Palangos Miesto Tarybos 
pi r m i n i n k a s (majoras) 
Petras Mičiūnas, senas ko
votojas, pogrindin i n k a s , 
malonus draugas, bičiulis. 
Jis nori, kad tu jo “globo
jamą” Palangą gerai, pil
nai pažintum ir, pa
žinęs, ją pamiltum taip, 
kaip jis ją myli. Jis no
ri viską tau parodyti. 
Ne tik nori, bet tiesiog pa
ėmęs už rankos veda ir ro
do, aišikna, pasakoja, di
džiuojasi kiekvienu kampe
liu!

Kokia laiminga Palanga, 
turėdama už pirmininką, už 
vadovą šį taurų, išmintin
gą, energingą, rūpestingą 
lietuvių tautos sūnų!

Bet mūsų nepaprasta 
viešnagė Palangoje baigėsi. 
Jau šiandien mes ją aplei
džiame ir grįžtame į Vil
nių. Esu užkviestas daly
vauti Vilniaus V. Kapsuko 
vardo universiteto mokslo 
metų atidarymo apeigose.

Taigi, sudiev puošnioji 
svetingoji, gražioji Palan
ga! Išsivežu iš tavęs tiek 
daug tokiį gražių įspūdžių, 
jog jie vargiai besu tilptų į 
didžiulę knygą. Vargiai 
man beteks tave pamatyti, 
bet tavo gėles, tavo žalu
mynus, tavo puikius pasta
tus, o ypač tavo vadovybę, 
tavo įstaigų vadus ir tar
nautojus, su kuriais teko 
susitikti ir reikalų turėti, 
visados šiltai prisiminsiu!

Jau labai pasiilgau “Lais
vės” kolektyvo ir visų skai
tytojų. Tikiu, jog visi teb
esate sveiki.

Džiugu, kad čia, Lietuvo
je, suradau mūsų “Laisvę” 
plačiai skaitomu, ir didžiai 
gerbiamu laikraščiu. Gerai 
padarysite, ją užrašydami 
savo giminėms bei pažįs
tamiems.

A. Bimba

Vandalai ir vagys 
sužalojo mokyklą

—Norisi verkti, — išsi
reiškė tūlas Harlemo gy
ventojas, kuris buvo matęs, 
kaip atrodė mokykla pirm 
vandalizmo.

Mokyklai paruošti šiems 
mokslo metams neseniai bu
vo išleista 200 tūkstančių 
dolerių. Apie 1,000 vaikų 
yra užregistruoti ten mo
kytis.

Šio įvykio nebegalima va
dinti vien vandalizmu, sa
ko žmonės. Visokie kranai, 
valvės, rankenos, visa kas 
tik buvo naujo gero meta
lo, atsargiai nusuki n ė t a . 
Matyt, kur nors kitur jie 
švies ar gal jau šviečia. O 
kai daėjo iki vandens kra
nu, kad nusukaliojant ne
tektu patiems sušlapti, pir
ma išleido ant stogo buvu
sius 5,000 galionų atsargi
nio vandens. Vanduo apža- 
loįo kai kurias lubas, grin
dis, skiepą, dalis nutekėjo 
net ir į gretimą subway.

Ypatinga tas, kad per 
apie porą savaičių keliais 
atskirais įsibriovimais va
gys vandalizavo mokyklą, 
bet niekas jos naktimis ne
saugojo nuo tolesnio vanda
lizmo.

Streikui pasibaigus, po 
ilgų mėnesių laikotarpio, 
pasirodė trijų buvusių laik
raščių naujas junginys: 
J ournal-Telegram-Tribune.

Aido choro veikla 
ir planai

Penktadienio vakarą, rug
sėjo 9, įvyko pirmosios mū
sų choro pamokos, tikriau, 
choro veiklos planavimas ir 
su mokytojos pasiūlytomis 
dainomis susipažinimas.

Choro pirm.' J. Grybas 
pasakė netrumpą agitacinę 
choristams kalbą: kad visi 
choristai būtume vieninges
ni, kad intensyviau veiktu
me choro naudai, o labiau
siai, kad lankytume choro 
pamokas reguliariai, kad 
susirinktume kiekvieno 
penktadienio vakarą punk
tualiai—7:30.

Choro mokytoja Mildred 
Stensler, po jos taipgi ne
trumpos, draugiškos kalbos, 
chorui daug ko gero ža
dančios šį dainos sezoną, 
pradžiai pasiūlė ir pade
monstravo trijų naujų dai
nų melodijas. Dviz jų buvo 
dainuotos praėjusiųjų me
tų Dainų šventėje Lietuvo
je—“Jaunimo daina,” “Ne
munas” ir “Gėriau alutį (ši 
tik vyrams). Šių dainų teks
tą, atspausdinusi, jau išdali
jo choristams mokytis žo
džius.

Tiesa, šioje pamokoje ne
visi choristai susirinko, vos 
virš 20-ties, tad ir kai ku
rių sprendimų, liečiančių 
choro veiklą, nedarėme. 
Neatvyko į pirmąją pamo
ka anie trečdalis choristų. 
Mielai laukiame sekančioje 
pamokoje visų — penkta
dienį, šio mėnesio 16 dieną. 
Nenasididžiuokite!

Perdainavus, per balsus 
ir choru, “Joninių dainą” 
(kad, kiek būčiau pamir
šęs)/dar grįžusieji iš Lie
tuvos choristai — Varaška, 
Keršulis ir Lazauskas — 
papasakojo savąsias malo
nesnes daleles įspūdžiu iš 
praleistų trijų savaičių 
Lietuvoje.

Po pamokų turėjome ne
va pasivaišinimo pusvalan
dį; mat, choro pirmininkas 
dar turėjo likučių iš pra
ėjusio parengimo — užkan
dos bei “ant danties” po 
klebonišką, o Laz a u s k a s 
pavaišino jo sodo grūšio- 
mis.

Gavome ir naują chorui 
bosą (“beįsą”)—gerą drau
gą (rodos, anksčiau daina
vusį chore) Povilą Ventą, 
tai dabar mūsų bosai di
džiuojamės !

Iki pasimatymo vėl penk
tadienio vakara.

J. S. L.

Kazakevičiai išleido 
dukrelę į marteles

George ir Valerie Kaza
kevičiai savo vienturtę duk
terį Joyce išleido už vyro 
Emil Pedalino iš Lynd- 
brook, L. L Santuoka įvyko 
rugpiūčio 27 d.

Šaunias vestuves suruošė 
josios tėvai. Joyce, nuo kū
dikystės šokių mėgėja, sa- / 
ko:— Linksmai prisišokau - ' 
savo vestuvėse dėl to, kad į 
mano tėvelis muzikantas, 
jis sukvietė visokius šokius T 
grojančius muzikantus. Tė
veliai sukvietė ir daug sve
čių. |

v f

Kazakevičius, buvęs Aido 4 
choro mokytojas, muzikan-,. 
tas, dabar Amalgamei^ų \ 
unijos 54-ojo lokalo iždo/se
kretorius, taip pat ir Vale
rie, turi daug draugų, 'jie 
buvo su Kazakevičiais \ jų 
dukters iškilmingą dieną. 
Dalyvavo ir abiejų šeimų 
giminės.

Joyce irgi turtinga drau- < 
gaiš iš dalyvumo su mo
kyklos ir kolegijos jaunimu 
mokslo metais.

Jaunojo Emil tėvai, kaip 
dovaną, įteikė jaunave
džiams apmokėtą poros sa
vaičių viešnagę Puerto Ri
co. Jaunieji pamylėjo ap
lankytą kraštą.

Kazakevičiai nudžiugę, f 
kad jų jaunieji laimingi, 
linksmus, ir kad apsigyve
no netoli,r Woodhavene. 
Tais pat džiaugsmais gyve
na Jonas ir Mary Petraš- t 
ka. Jie sako: labai, labai $ 
džiugu pamatyti mielą anū
kėlę laimingai pradedančią 
gyvenimą poroje.

Mes sykiu su visais linki
me jauniesiems laimės.

D-ė.

SVEČIAI
Ketvirtadienį “Laisvės” a 

įstaigoj lankėsi Julia Bude
lis -Y oi i m iš Torrington, 
Conn.

Viešnia atvyko į New 
Yorka tam tikrais reika- * 
lais ir ta proga užėjo į “L” 
įstaigą. *

Iš profesijos ši maloni 
jauna moteriškė buvo psi
chologijos dėstytoja Bosto
no Universitete. Šiuo laiku 
ji pasitraukė iš darbo, nes 
galvoja vykti į Europą.

Linkime jai daug sėkmės 
jos kelionėje.

L. K—te

Mokyklos atsidarė
Vakar, pirmadienį, New 

Yorke ir visuose priemies
čiuose atsidarė visos mo
kyklos. Mieste jautėsi žy
mus pagyvėjimas, kai ryt
mečiu tūkstančiai geltonų 
mokyklinių autobusų vėl 
riedėjo gatvėmis.

Kai kurios mokyklos, ypa
tingai katalikų parapijinės 
pradžios mokyklos Queense 
ir Brooklyne, atsidarė dar 
praeitą ketvirtadienį. Mies
to apšvietos taryba norėjo 
atidaryti visas mokyklas 
praeitą savaitę, anksčiau 
numatyto termino, bet tam 
pasipriešino mokytojų fe
deracija.

Universitetai atsi darys 
arčiau mėnesio pabaigos.

Amerikos darbininkų an
glų kalba laikraštis “The 
Worker” pastebi, kad prezi
dentas Johsonas, nepa i s y- 
damas žmonių balso. “Viet
namo karą plečia”.

Pranešimas I
RICHMOND HILL,, N. Y. 

LLD 185 kuopa rengia 
SKANIUS PIETUS

Forest Parke, j vyks 25 d. rugsėjo 
(September). Pietus valgysim 1 vai. 
Kas norės skaniai pavalgyt ir pasi
matyt su pažįstamais po žaliuojan
čiais medžiais, — ateikite.

Valgiai iš viščiukų, jautienos ir 
kitų skanių daiktų. Pavakarių gau- 
site“Hot dogs” su kopūstais, taip C 
pat ir vaišių. jį

Vietą parašysime vėliau, Būtų ge
rai, kad atsilieptumėt iš anksto.

Valdyba #
(70-71)

Policija konfiskavo apie 
2,000 pornografinių knygų 
Times Square rajone.

Koliseume atsidarė įvai
rių techninių atradimų pa
roda.

IŠNUOMAVIMAI
Išsinuomoja fornišiuotas kamba- « 

rys. Patogi transportacija. Su virtu
vės naudojimu pagal susitarimą. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip
tis bile laiku. Telefonas VI 7-1355. 
Adresas: 91-54 — 114th Street, Rich- 
mond Hill, N. Y. (69-70)

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau giminaičio, Bela-Belapetra- 

vičiaus Alekso, gyvenančio New Yor
ke. Žinantieji apie jį, prašau pra
nešti man, — iš anksto tariu ačiū. 
Alfonsas Laskys, Kaunas, Baršausko 
g. 78, b. 29, Lithuania, USSR.




