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— Rašo A. Bimba —

Iš Hartfordo draugių mo
terų spaudos naudai parengi- 
xno, įvykusio spalio 20 d., par- 
^vežiau didelę saują labai 
šiltų, malonių įspūdžių. Susi
rinkę apylinkės laisviečiai 
prie vaišių ir dainų gražiai pa
rėmė “Laisvę” aukomis į 15- 
kos tūkstančių dolerių fondą. 
Bet dar svarbiau laisviečii: 
optimizmas. Kaip didelė dau-

Nacionalinė karių 
savaitė

Jungtinių Valstijų taikos 
judėjimo organizacijos skel
bia karių (GI) savaitę lap
kričio 1-5 dienomis.

Per tą savaitę taikos dar
buotojai aplankys daugelį 
karinių jėgų 'stovyklų, su 
kuriais turės susitikimus, 
apžiūrės, kokiose sąlygose 
jiems tenka gyventi stovyk
lose ir t.t.

Universitetų ir kol e g i j ų 
studentai, kurie kovoja 
prieš karą Vietname, taipgi

susisieks su kareiviais. Uni
versitetų salėse bus (sušauk
ti susirinkimai su 
tais ir kareiviais.

Apie 200 bažnyčiiį, prie
šingų karui Vietnaine, pa
naudos pamaldas karių rei
kalams ir turės susitikimus 
su kareiviais.

studen-

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga pavertė Baikalu ežero 
teritoriją gyvulių rezervua
ru ir nacionaliniu parku.

Metai 56-ieji

Tūkstančiai N. Y. gatvėse kovojo 
prieš rasistą Wallace

New Yorke spalio 24 d. 
tūkstančiai negrų ir baltųjų 
demonstravo prie Madison 
Square Garden,. kur kalbė
jo rasistinis prezidentinis 
kandidatas Wallace. Kuo
met salėje Wallace šaukė už 
“baltųjų galią,” šimtai klau
sytojų užprotestavo. Polici
ja daugelį išmetė iš salės.

Goatvės protestantų buvo 
nutvinusios. Mitingui bai
giantis, kai publika pradėjo 
skirstytis, ištiko susimuši
mų tarp Wallace rėmėjų ir 
priešų. 3,000 policistų pa
dėjo Wallace skirstyti de
monstrantus. 25 buvo areš
tuoti, nemažai sužeistų.

Areštuoti 9 Kastro 
priešai

New Yorke suimti 9 ku-| žudyti Jungtinėse Tautose 
’ Kubos ambasadorių dr. R.biečiai dipukai ir kaltinami

bombų sprogdinimu net še
šiose Įstaigose, kurios turi 
kokį ryšį su Kuba.

Pasirodo, kad jie. yra na
riai slaptos militarinės or
ganizacijos, kuri turinti

A. de Quesadą ir kitus Ku
bos atstovus, sprogdinti Ku- 
bon plaukiančius laivus. 
Taipgi jie kaltinami apiplė
šime Brooklypo ginklų san
dėlio.

New Yorkas dabar nepaprastoje 
streikų padėtyje

tikslą nuversti premjero 
Kastro valdžią ir Kuboje 
atsteigti buržuazinę san
tvarką.

Prokuroras A. J. Scotti 
aiškina, kad jie planavę nu-

Chicago. — 30 valstijų tu
ri įstatymus, leidžiančius 
darbinink a m s pasitraukti 
iš darbo rinkimų dieną, ku
ri šiais metais bus lapkr. 5.

guma laisviečių visur, taip ir 
čia jau gerokai pagyvenę, be ; 
džiugu ir svarbu, kad palai
kome senas kovingas tradici
jas ir rūpinamės savo judė
jimu, savo spauda, savo or
ganizacijomis.

Giliausia padėka Hartfor
do Lietuvių Moterų Klubui už 
suruošimą šios puikios suei
gos.

Mokytojų unijai pavojus, 
sako Kompartijos vadas

Džiugu, kad ir lapkričio mė
nuo žada būti netuščias. Pir
miausia, tai metinis “Laisvės” 
koncertas New Yorke. Jį tu
rėsime lapkričio 10 dieną. Bus 

; graži programa.
Skaitau pranešimą, kąd ta 

pačią I a p k r i č i o 10 diena 
^^isvės” naudai ruošiama *di-

Komunistų Partijos darbo 
komisijos pirmininkas Geo. 
A. Meyers pareiškė, kad N. 
Y. Moky tojų Federacijai 
susidaro pavojus, jeigu 
greitai streikas nebus baig
tas. ‘

Meyers nurodo, kad šis 
streikas suskaldo vienybę 
tarp baltųjų ir juodųjų dar
bininkų, silpnina organizuo
tų darbininkų jėgas, tar-

nauja reakcijai. Streiko me
tu rasizmas ir antisemitiz
mas kelia biaurią galvą.

Kompartijos darbuotojas 
ragina darbo unijas imti 
atsakomybę, kad šis strei
kas būtų greitai baigtas.

Geo. Meyers buvo1 CIO 
prezidentas Marylando ir 
Kolumbijos distrikto apylin
kėje.
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John Rockefelleris pataria remti 
“jaunimo revoliuciją” Amerikoj

f
New Yorko miesto moky

tojų streikas, uždaręs visas 
viešąsias mokyklas, sudaro 
nepaprastą padėti, iš kurios 
nesurandama kelių išeiti.

Tuo pačiu kartu policija 
ir gaisragesiai reikalauja 
didesnio atlyginimo ir kitų 
pagerinimų. Tūkstančiai į 
atsakingą darbą neateina,

pranešdami, kad jie “serga.” 
Sanitaciios darbininkai taip
gi ruošiasi streikui.

Dabar dar penkios mažes
nės unijos pridavė miestui 
savo reikalavimus. Jų na
riai nori gauti lygių atlygi
nimų su policistais ir gais- 
ragesiais.

Japonai piketavo Amerikos 
militarinį laivą

dėlė, gra^f sueiga HpveęhiĮl^..
Na, o lapkričio 17 dieną bus 

iškilmingi pietus su puikią 
programa taip pat “Laisvės” 
naudai H a r r i s o n - Newark, 
New Jersey..) ■ ‘ >

Visur laisviečiai pasiryžę s į 
vajų padaryti vienu iš sėkmin
giausių visoje jau gana ilgoj ? 
“Laisvės” istorijoje.

Geram kovingam žmogi i 
katalikų bažnyčios juoda si- 
tana nėra jokia apsauga. Di 
broliai kunigai, baltimoriečij 
Daniel ir Philip Berringan^i 
eis į kalėjimą. Jie nusidėj 
tuo, kad savotiškai supranti 
įsakymą “neužmušk” ir rei
kalauja, kad Vietnamo kares 
būtų nutrauktas, kad jauni 
amerikiečiai nebūtų draftuoja- 
mi į armiją ir siunčiami į to

limas džiungles numirti.
Su jais kartu nuteisti k Pi 

stWyni katalikai už tą pačią 
“nuodėmę.”
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Didžiausias galvosūkis: Ko
dėl Mrs. Jacqueline Kennedy 
tekėjo už Mr. Aristotle Onas- 
sis? Retas kuris amerikiet
neturi savo nuomonės. Bet tik 
retas kuris tiki jos begalini 
į šį raketierišką multimilijo
nierių įsimylėjimu. Nesvieti 
kas godumas ją užkariavęs.

Bet kam jai tos laimės pa
vydėti? Prie savo milijon 
pridės Onassio milijonus 
bus turtingiausia moteriškė vi
soje Amerikoje, jeigu ne visa
me pasaulyje.

Be to, žmogaus širdį, ypr 
moteriškės, sunku suprasti, 
gal joje Jacqueline surado 
jam pakankamai 
tos ? Tai grynai 
niškas reikalas.
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ir 
šiltos vi j- 
jos asm j-

Taip pat grynai asmeniškas 
prelato Mykolo Krupavičiaus 

^reikalas pasiųsti Pijui Grigai
čiui karščiausius sveikinimu 
Tik man nepatinka tas, t4^ (Tąsa 6-me pusi.)
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New Yorke kalbėdamas,®* 
John D. Rockefelleris pa
reiškė, kad amerikiečiai ne
turėtų bijoti “jaunimo re
voliucijos”, bet ją turėtų 
paremti ir su jaunimo ju
dėjimu kooperuoti.

Jis pataria jaunimu pa
sitikėti, nes jis—mūsų atei
tis. Kolegijose ir universite
tuose jis kovoja už plates
nes teises, kurioms mes ne
turėtume priešintis, bet pri
sitaikyti, kad iš to būtų 
naudos jaunimui ir mums 
patiems.

John Rockefelleris yra 
pagarsėjęs filantrofas, gub. 
Rockefellerio brolis. Jis kal
bėjo Žmogaus Šeimos Drau
gijai, kuri dabar suteikė 
premiją užmuštojo dr. Mar
tino Kingo našlei Correttai 
King.

Flint, Mich. — General 
Motors unijos lokalas 326 
pirmiau buvo užgyręs pre
zidentinį kandidatą Wallace, 
bet antrame susirinkime, 
kuriame buvo daug daugiau 
narių, atmetė Wallace, ir 
užgyrė Humphrey.

Madridas. — Policija areš
tavo rašytoją Gonzalo Arias 
ir prof. Manuel F. Willame- 
riel už reikalavimą laisvų 
vų balsavimų ir protestą 
prieš policijos brutalumą.

Phoenix, Ariz. — Yava
pai indėnai sutiko priimti 5 
milijonus dolerių atlyginimo 
už 9,238,600 akrų žemės cen- 
tralinėje Arizonoje, nelega
liai iš indėnų atimtos 1874 
metais.

Kaltinami grąsinimu 
prezidentui

San Diego, Calif. — Fede
ralinė džiurė apkaltino tris 
marinus už grąsinirią prez. 
Johnsonui. Apkaltinti K. J. 
Neumann, R. D. Luttler ir 
A. T. Hale.

Prisipažino 5 užmušęs
Charleston, Ill. —

Fuller teisme prišipažino, 
kad jis užmušė savo suža
dėtinės tris brolius ir dvi 
seseris Cox šeimos 
damas, kad jie tru 
apsivesti.

Thomas

, many- 
<dė jam

Gen. LeMay 
iš Vietnam

guzo
o

Washingtonas.— Gen. Le
May, apsilankęs Pie 
name, grįžo namo, 
reiškė, kad Jungtinės Vals
tijos turėtų praplėsti karą 
ir vesti iki pilnos pergalės.

LeMay yra prezi 
kandidato Wallace pasirink
tas kandidatu vice preziden
to vietai. Apsilankymą Viet
name jis gerai pa: 
savo rinkimų propagandai 
spaudoje, televizijc je, radi
juje.

tų Viet-
Jis pa-

dentinio

naudojo

Pittsburgh, Pa. — Chrys- 
lerio korporacija st 
fabriką, kuriame 4,1 
bininkų galės peip metus 
pagaminti 200,000 
bilių.

atys čia
500 dar-

automo-

Detroitas. —17,000 Gene
ral Motors Bųįck fabriko 
darbininkų dar tebestrei- 
kuoja.

Pasikeičia karo 
belaisviais

Saigonas, — Pietų Viet
namo valdžia ir partizanai 
pranešę, - kad jie pasikeičia 
kai kuriais belaisviais..... ...

Vietkongas pirmiau palei
do būrį belaisvių, dabar vėl 
paleido 11 belaisvių. Pietų 
Vietnamo vadžia skelbia, 
kad ji paleis1 >140 partizanų.

Saigone dabar eina pasi
tarimai dėl Šiaurės Vietna
mo bombardavimo sulaiky
mo.

Šiaurės Vietnamas ištrau
kė iš Pietų Vietnamo 12,000 
kareivių. Mūšiai visur su
mažėjo.

Laukiama naujų žinių apie 
taikos derybas.

Naciai už Wallace
Berlynas. — Neonacių ir 

antisemitų laikraštis “Na- 
cional Zeitung” užgyrė Geo. 
Wallace, kaip hitlerinin
kams geriausią JAV kan
didatą prezidento vietai.

Minimo laikraščio redak
torius dr. Fral pasidarė 
nuoširdus Wallace draugas. 
Fral turi, artimus ryšius su 
armijos generaliniu štabu ir 
su daugeliu pramonės direk
torių. Jis pįlaiko ryšius ir 
su Amerikos reakciniais ra
teliais, kurie taipgi remia 
Wallace kandidatūrą.

Maryville, Mo. — Valsti
jos studentams pirmą kartą 
per 60 metų kalbėjo dr. H. 
Aptheker marksizmo klausi
mu. Klausėsi apie 650 stu
dentų.

Rabinai remia O’Dwyer j
New Yorko valstijoje dau

gelis žymių rabinų pasisa
kė, kad jie remia demokra
tų senatinį kandidatą Paul 
O’Dwyerj. Kartu jie smer
kia Wallace, kaip rasistą.

76 unijos sudarė bendrą 
komitetą už O’Dwyerį. Į tą 
komitetą įeina ir rabinų.

Studentai paskelbė 
generalinį streiką

Panamos Studentų Fede
racija paskelbė 72 v,ai. ge
neralinį streiką. Jie protes
tuoja prieš militarinę jun
ta, .kųęį puve^rtė, pręz.^Ąrias 
valdžią ir panaikino konsti
tucine^ .teises. ' <. •

• Moterys sudarė Panamos 
mieste • demonstraciją tuo 
pačiu reikalu. Nacionalinė 
gvardija uždraudė visas de
monstracijas. Gydytojai, ir 
slaugės . taipgi išėjo strei-

Mao ir revanšistai
Maskva. — V. Georgije- 

vas rašo laikraštyje “Rau
donoji žvaigždė”, kad Kini
jos komunistų vadas Mao 
Cei - tungas Čekoslovakijos 
klausimu prisidėjo prie Va
karų Vokietijos aršiųjų na
ciniu revanšistų, kurie trok
šta karo su Tarybų Sąjun
ga.

Kaip revanšistai, taip ir 
Mao smerkia Tarybų Są
jungą, kam ji padėjo Čekos
lovakijai atmušti revanšistų 
ir kitų imperializmo agen
tų pasimojimus likviduoti 
socializmą ir suplėšyti • Če
koslovakiją, kaip buvo pa
daryta Hitlerio viešpatavi
mo metu.

Pasirinko fašistą
Turinas, Italija. — Dien

raštis “La Stampa” rašo, 
kad prez. Kenedžio našlė 
Jacqueline pasirinko vyrą, 
priešingą Kenedžio idėjoms.

Arestotle Onassis yra im
perialistinio kapitalizmo at
stovas, “imperijos d e s p o- 
tas”, Graikijos fašistinės 
diktatūros rėmėjas, vienas 
turtingiausių žmonių pasau
lyje.

Washingtonas.— Naujieji 
influenzos skiepai dabar 
pripažinti, kaip gerai vei
kiantieji.

Tokijas. — Kuomet Jung
tinių Valstijų transportinis 
militarinis laivas “Sagamo
re Hill” atplaukė spalio 17 
d., japonai laivakroviai at
sisakė patarnauti.

Kuomet buvo bandyta 
gauti patarnavimui streik-
laužiu, Vietnamo karo prie
šai sudarė piketą ir uoste 
paskelbė sėdėjimo streiką.

Policija puolė piketinin- 
kus, daugelį sumušė, dauge-

lį areštavo, bet streiklaužių 
negavo.

Laivas turėjo paimti iš 
Japonijos karo reikmenų ir 
nuplukdyti į Vietnamą.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teisnias įsakė
Alabamos valstijos pareigū
nus uždėti ant baloto šimtą 
Nacion alinės Demokratų 
Partijos kandidatų, dau
giausia nęgrų. ,

r----...........r- -

prekių kainos smarkiau kyla ten, 
kur nėra ’tvirtų unijų

’ *• • Į, . «/

B an k i n i n k ų dienraštis®?
“Wall Street Journąl” rašo, 
kad tyrinėtojai surado', jog 
“produktų kainos greičiau 
kyla tose vietose, kur nėra 
tvirtų unijų”.

Prekių kainos nuolat ky
la ir priverčia darbo uni
joms imtis žygių iškovoti 
savo nariams aukštesnes al
gas. O kur silpnos unijos ar
ba darbininkai neorganizuo
ti, ten vistiek prekių kai
nos kyla be jokio iš organi
zuotų darbininkų pasiprieši-
nimo.

Nacių partija smunka
Bona. — Vakarų Vokie

tijoje neonacių Nacionalinė 
Demokratų Partija pradėjo 
pulti žemyn. Hesse valstijo
je rink i m u o s e tegavo 2.2 
proc. balsų, kuomet prieš 
porą metų buvo gavusi 7.9 
proc. Stūttgarte gavo 4 
proc., balandžio mėn. buvo 
gavusi 9 proc.

Taip pat ir kitose vietose 
rinkimuose ji labai daug 
prakišo. Vakariniame Ber
lyne ji visai uždaryta.

Fašistų partija uždrausta
Vakarų Berlynas. — Fa

šistinė Nacionaldemokratų 
Partija Vakarų Berlyne bu
vo priversta užsidaryti, kuo
met kilo protestai prieš nau
jąjį nacizmą.

Accra, Ghana. — Šimtai 
studentų demonstruoja ant
rą dieną. Policija daugelį 
apmušė, daugelį areštavo, 
aštuoni nuvežti ligoninėn.

Konfiskuoja Gregory 
“dolerius”

Washingtonas. — Secret • 
Service agentai konfiskavo 
daugelį prezidentinio kandi- .
dato Gregory lapelių, kurie 
labai panašūs į dolerius. To
kių lapelių išleista apie mi
lijoną ir platinama visur.

TSRS bus pirmoji 
ant Mėnulio

Meksikos Miestas. — Ta-
rybų Sąjungos kosmonau
tas G. S. Titovas, sveikin
damas Jungtinių Valstijų 
astronautų atsiekimus, pri
minė, kad Tarybų Sąjunga 
vistiek pirmauja erdvėse.

Užklaustas, Kas pirma nu
sileis ant Mėnulio, Titovas 
sakė, kad tai padarys Tary
bų Sąjungos kosmonautai.

' Prastas maistas silpnina 
protą

Los Angeles. Protinių li
gų specialistai raportuoja, 
kad prastai mintantieji pen
sininkai žymiai silpnina 
protą. O kai jie buvo pradė
ti maitinti geru maistu, 
greitai pasidarė normalūs.

Pekinas. — Kinija perser
gėjo Jungtines Valstijas 464 
kartą už lėktuvų ir karinių 
laivų įsiveržimą į Kinijos 
teritoriją.

“N. Y. Daily News” skel
bia, kad šiuo metu Nixonas 
šiaudiniuose balsavimuose 
beturi tik 2 proc. daugiau 
už Humphrey.
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Tarybą Sąjungos
Čekoslovakijos su tartis

SUNORMALIZAVIMUI santykių tarp Tarybų Są
jungos ir Čekoslovakijos pereitą savaitę tapo pasirašyta 
sutartis. Tai istorinis dokumentas.
straipsnių ir siejasi su Tarybų Sąjungos armijos dalinių 
laikinu pasilikimu ČekoslovL

Pirmojo straipsnio pirmas paragrafas kalba apie 
priežastis, kodėl tarybinė armija laikinai paliekama Če
koslovakijoje. Jis skamba:

bė, veikdama su Bulgarijos L 
jos Liaudies Respublikos, Vengrijos Liaudies Respubli
kos, Vokietijos Demokratinė: 
sutikimu, ir Čekoslovakijos S
riausybė susitarė, kad dalis tarybinės kariuomenės, esan
čios Čekoslovakijos Socialist' 
pasilieka Čekoslovakijos Soc

ir

Jis susideda iš 15

kijos teritorijoje.

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos vyriausy- 
iaudies Respublikos, Lenki-

s Respublikos vyriausybių 
ocialistinės Respublikos vy-

inėje Respublikoje laikinai 
ialistinės Respublikos teri

torijoje, siekiant užtikrinti socialistinės sandraugos ša
lių saugumą stiprėjančių revanšistinių Vakarų Vokieti
jos militarinių jėgų ketinimų akivaizdoje.’

Vadinasi, tarybinė karii 
jimui Čekoslovakijos ir kitų

omenė reikalinga apsaugo- 
socialistinių šalių nuo grū

mojančio pavojaus iš Vakarų Vokietijos pusės. Kitokio 
tikslo ji neturi. Antras sutarties straipsnis sako:tikslo ji neturi.

“Laikinas tarybinės kai
vakijos Socialistines Respubl
jos suverenumo. Tarybinė kariuomenė nesikiša į Čeko
slovakijos Socialistinės Respublikos vidaus reikalus.

“Tarybinė kariuomenė,
ir šių asmenį! šeimų nariai, 
cialistinės Respublikos teritl 
kijos Socialistinės Respublikos galiojančių įstatymų.

O trečiajame straipsnyje pabrėžta: j;. (
“Tarybų Sąjunga prisiima išlaidas tarybinei .kariuo

menei išlaikyti Čekoslovakijos Socialistinės Respublikoj 
teritorijoje.” ; . ' ' . j ? f

Kiek tarybinės, kariuomenės laikinai. Čekosjovaki joj p 
_  : ’ .1 iKHlHl

f Tarybinės,kariuomenės, laikiniiidpasiliekaiičios Če
koslovakijos Socialistinės Respublikos teritorijoje, ir 
skaičius, ir dislokavimo vieta nustatoma Tarybų Socia
listinių Respublikos Sąjungo 
tinės Respublikos vyriausybi

iuomenės buvimas čekoslo- 
ikos teritorijoje hepažeidžia

asmenys, įeiną į jos sudėtį, 
esantieji Čekoslovakijos So- 
orijoje,. laikykis Čekoslova- b

os Socialistinės Respublikoj
• . < ■ f | • 1 v

pasilieka? ■ ’ • - r • Jifuhhi
«>■ *

>s ir Čekoslovakijos Sočialis- 
ių susitarimu.”

rinkimaiPrez. Johnson ir
KAI prezidentas Johns 

bekandidatuos į prezidentus 
rinkiminėje kampanijoje la 
daugeliui atrodė, kad jo viešas išstojimas su kalbomis už 
Humphrey gero nepadarytu. Jo prestižas taip nusmu
kęs šalyje, jog tiktai nuo jo pilnai atsipalaidojęs Hum
phrey gal galėtų rinkimus ‘

Bet ši pranašystė nuėj6 vėjais.
Humphrey priėjo išvados, jog jam Johnsono paaglba la
bai reikalinga. Todėl prezidentas jau keliais atvejais 
prabilo už Humphrey.

Kaip tas iš tikrųjų pav
Amerikos žmonių akyse, tiktai rinkimai parodys. Vie
nas dalykas dabar visiems aiškus: Humphrey yra pre
zidento Johnsono kandidatas!

onas pareiškė, kad jis ne- 
, buvo suprasta, kad jis 
kysis “neutrališkai.” Mat,

laimėti.
Atrodo, kad pats

eikš Humphrey kandidatūrą

Rinkimai ir komercinė spauda
VARGIAI rastum visoje šalyje tokį stambesnį kapi

talistinį laikraštį, kuris rinkimuose laikytus neutrališkai 
Jei kurie viešai dar nepasišakė, tai pasisakys paskuti
nėmis dienomis.

Iki šiol už Nixono kąndidatūrą yra pasisakę 483 
laikraščiai su 21 milijonu
tik 98 su 4 milijonais skai ytojų! Aišku, jog tai labai 
nervuoja Humphrey šalinin sus.

Už Wallace išstojo tik 10 dienraščių su 104,000 skai
tytojų.

skaitytojų, o.už Humphrey

Kas ką rašo ir sako
MERGAITĖS VIETNA
MIETĖS DESPERATIŠ
KAS BALSAS

Dienraščio “Long Island 
Press” priede “Parade” 
(spalio 20 d.) atspausdintas 
įdomus straipsnis “Vietna
mese Girl’s Plea: Please 
Free My Father.” Jame 
autorius Derek Norcross 
kalba apie padėtį Pietų 
V ietname. Jis cituo
ja pasisakymą Monique 
Dzu, studentės, gyvenančios 
Amerikoje, 22 metų am
žiaus. Jos tėvas Truong 
Dinh Dzu, įžymus advoka
tas ir veikėjas, neseniai nu-. 
teistas tik už tai, kad jis 
įvykusiuose rinkimuose iš
kėlė savo kandidatūrą į 
Pietų Vietnamo preziden
tus kaip “taikos kandida
tas.” Per rinkimus jis su
rinko 22 procentus balsų.

Už tai ant jo įsiuto^ mili- 
tarinė klika, vadovaujama 
generolų Thieu ir Ky, pa
skelbė jį komunistų agen
tu ir pasodino į sunkiųjų 
darbų kalėjimą.

Ir štai jo duktė Dzu ką 
sako apie Thieu-Ky kliką:

“Thieu-Ky valdžia šalyje 
yra tokia pikta, sugedus, 
korupcijos suėsta, neteisin
ga, kad jūs amerikiečiai ne- 
galite .nė įsivaizduoti... 
Pietų Vietname nėra teisin
gumo, ir demokratija, aiš
ku, tapo paversta į pasibai
sėtiną militarinę apgavys
tę?’

Tai už tokią valdžią' Jung
tinės Valstijos jau paauko
jo daugiau kūip 30,000 jau
nų yyriį užmuštais iv ‘dau
giau ‘kaip 200,'000 sužeistais! 
•i : •( ; ; i . ' 4 1
pasmerkia ginkeų

' '-''.‘hi •; ■ ' I’
Prezidento, .johnsono vy

riausybė nutarė vėl parduo
ti Graikįjai pačius moder- 
niškiausius gi^ikįus. Kai 
prieš, septyniohką mėnesių 
militąristai užgrobė val
džią, ginklų p a r d a v i m as 
Graikijai buvo sulaikytas. 
Dabar vėl atnaujintas.. 
' Šitą mūsų vyriausybės žy
gį pasmerkia ir “The N. Y. 
Times” (spalio 23 d.). Dien
raštis atmeta pasiteisinimą, 
kad būk NATO saugumui 
reikalingas greitas ir padi
dintas Graikijos apginklavi
mas. “Times” nurodo, kad 
niekam iš tos pusės pavo
jaus nėra. Prezidentas 
Johnsonas galėjęs ir turėjęs 
Graikijos ginklavimo klau
simą spręsti palikti naujam 
prezidentui, kuris bus iš
rinktas šiuose rinkimuose. 
Per ateinančius tris mėne
sius niekas nebūtų atsitikę. 
Tai kam skubintis?

Tai ir vėl įrodymas, kad 
' rtiūsų vyriausybė kišasi į 

kitos šalies vidinius reika- 
’ lūs. Johhsonas žino,-, kad 

Amerikos ginklus Graikijos 
• militaristai panaudos prieš 

Graikijos žmones. Kad mi- 
’ litaristų kailį išgelbėti, 

juos ginkluoja.

miai , 33 lengvosios mašinos, 
23 motociklai.

1968 metai:
Pramonės įmonėse dirba 

4,059 žmonės, didžiausioje 
•‘Vienybės” gamykloje—1,700 
žmonių. I. Meskupo baldų 
kombinatas eksportuoja į už
sienį savo gaminius, ekspona
vo produkciją tarptautinėse 
mugėse — Londone, Paryžiu
je. 1,537 automašinos (330 
individualių lengvųjų), 2,663 
motociklai (2,426 individua
lūs).

Žemės ūkis
1935 metai.:
Išvaržyti 76 ūkiai (505 ha). 

Emigravo į užsienį 71 žmogus. 
Buvo 30 įjavų kertamųjų, 2 
traktoriai.

1368 metai:
Yra 43 ūkiai (3,0 kolūkių ir 

13 tarybinių ūkių). Šiemet iš 
hektaro prikuljama po 17.7 
centnerius grūdų. Darbo die
nos vertė 3.81 (rublio. Stato
ma 65 gyvenvietės, Techni
niai žemės kultūrinimo darbai 
atliekami 670 ha plote. Yra 
1,140 traktorių, skaičiuojant 
15-jėgiais, 164 kombainai.

Kultūra ir švietimas

1935 metai:
gimnazija, 25 mokytojai, 
mokiniai; 2 progimnazi- 
17 mokytojų, 119 moki- 
Iš viso apie 100 mokyto- 
Du kino demonstravimo

1 
454 
jos, 
nių.

punktai, 7 bibliotekos, 1 buiti
nio aptarnavimo taškas, 22 
prekybos taškai (36 prekybi
ninkai).

1968 metai:
12 vidurinių 345 mokyto

jai, 5,548 mokiniai; 16 aštuon
mečių—164 mokytojai, 1,919 
mokinių. M'okHojų rajone 
daugiau kaip'A700. 51 kino 
punktas <(3 kino teatrai, 34 
stacionariniai,>.}3 kilnojamųjų, 
1 filią^as) , 33,dbiblLp te k o s . 
Buitinio gyventų ,'^apnavi- 
mo kombinatas su 58 taš
kais, jš> jų '23ok'aiin'ė^ 158 pre
kybos r taškai,994c; darbuoto
jai. • ■ f’.!. > •

Sveikatos r'etpsauga ir 
socialinisJaptūpinimas

1935 mėtai:-,
2 ligoninės šū 70’lovų, 10- 

čiai tūkstančių gyventojų—4.8 
lovos. Iš viso ’apskrityje 15 
gydytojų. NėJ vieno vaikų 
darželio ir lopšelio.

1968 metai:
Moderni centrinė ligoninė 

su 425 lovom. 10-čiai tūks
tančių gyventojų 78 lovos, 89 
gydytojai (10-čiai tūkstančių 
17 gydytojų). , 315 vidurinio 
medicinos personalo darbuo
tojų, 8 vaikų darželiai ir lop
šeliai (3 kaime). Per metus 
pensijų išmokama 1 milijonas 
974 tūkstančiai rublių.

tai

“Gyvieji šarvuočiai”
Šv. Elenos saloje^ kaip pa

sakojama, iki šiol gyvenu 
vėžlys, kuris ten buvo da:’ 
Napoleono laikais. Ramiojo 
vandenyno Tongo salų gy
ventojai tvirtina, jog vėžį: 
Tuji Malilą, nudvėsusį 1966 
metais, kapitonas Kukas 
padovanojo jų prosenuo- 
liams 1772 metais.

Yra žinių, jog Peterbor) 
klebonijoje (Anglija) kle
bonai, pakeisdami vienas 
kitą, 250 metų laikė pas sa*

Ve vieną ir tą patį vėžlį. 
Viename Anglijos muziejų 
laikomi šarvai vėžlių, kurie 
svėrė po 250 kilogramų ir 
burė beveik 300 metų am
žiaus.

Vėžliai minta daugiausia 
augalais, Yra žinomas vėž- 
lės, kuris išgyveno be mais
to 6 metus.

Dabar žinoma 250 vėžlių 
rūšių.’ Greičio rekordą pa
siekė vėžlys, kurio per pa
rą nueitas kelias sudarė iki 
360 metrų kiekvienai va
landai.

DRAMATIŠKI 
PALYGINIMAI

Vilniaus “Tiesa” (sp. 18 
d.) paduoda sekamus paly
ginimus iš Ukmergės rajo
no:

Palyginus su 1935 metais, 
rajonas už buvusią apskritį 
plotu ’ ir gyventojų skaičiumi 
mažesnis maždaug 2.5 karto.

Pramonė .

1935 metai:
Smulkiose įmonėlėse dirbo 

244 darbininkai. Didžiausia-1 
me Leimano koklių fabrike— 
72 dirbantieji. 5 sunkveži-

ŽIUPSNELIS 
SAV1KRITIKOS

Chicagos “Vilnis” (sp. 22 
d.) vedamajame dėsto:

Mums; Amerikos lietuviams 
daug kenkia otas, kad mes 
jau perdaug i s ky r e m e 
nuo..kitų srovių, kad šalina- 
mės kitaip manančių. Vieni 
tai daro sąvokiniai ar nesąvo
kiniai pateisinimui nenoro 
veikti, kiti klaidingai manyda
mi, kad su kitaip pamanan
čiu neturi būti7 kalbos.

O reikia elgtis kitaip. Rei-’ 
kia daugiau 
su skirtingai 
juos įtikinti, 
pusėn.

Čikagoje
šalinamės kitų, dėl to mūsų 
veikla čia didesnė, bet galė
tų ir turėtų būti dar dides
nė ar bent sėkmingesnė, jei 
siektume daugiau dialogo su 
kitų pažiūrų žmonėmis.

Dabar jau kiti laikai. Ne
daug kas mus piktai puldi- 
nja. Daug žmonių mato TSRS 
haujus didelius atsiekimus. 
Daug žmonių karui priešingi, 
o mes veikiame už taiką. 
Daugelio požiūriai į mus pa-

kalbos, dialogo 
manančiais, kad 
ipatraukti savo

mes gal mažiau

Kaip tai galėjo atsitikti?
Toks klausimas iškilęs 

kažkokiam Amerikoje gyve
nančiam ponui K. Barui, 
kuris apraudojo komunizmo 
plitimą pasaulyje.

“Ar komunizmo esmė visą 
šį laiką yra buvusi nesu
prasta, ar nepilnai suprasta, 
kad neįžvelgta jame glū
dinčių pavojų, ir palikta 
jam netrukdomai vystytis?”

Ponas Baras, atrodo, lyg 
būtų iš Mėnulio nukritęs ar 
ką tik gimęs. Jeigu jis pa
imtų ir perskaitytų objek
tyvų, nors iš pradžios mo
kyklai skirtą vadovėlį, tai 
sužinotų, kad dabartiniai jo 
šefai toli gražu neleido ko
munizmui netrukdomai vys
tytis.”

Didžiausi trūkumai
Spalio revoliucijos ugny

je gimus Tarybų valstybei, 
imperialistinė propag a n d a 
dargi žodžius “bolševikas,” 
“komunistas,” “sovietas” sa
vo leksikone buvo pavertusi 
beveik keiksmažodžiais. Kaip 
mūsų seneliai kadaise vai
kus baugino “laumėmis,” 
‘velniais” ir kitais nebūtais 
sutvėrimais, taip kapitalis
tai baugino žmones “raudo
nuoju baubu.” Senatoriai ir 
kongresmanai, įvairūs ap
žvalgininkai ir eiliniai ra
šeivos išliejo marias ra
šalo, šmeiždami komuniz
mą. Buržuazija ne tik šmei
žė. Ji ne kartą kėlė kruvi
ną kalaviją prieš komuniz
mo vėliavininkę Tarybų 
šalį.

Keturiolikos Vakarų vals- 
tybių intervencija 1918- 
1922' metais, sąmokslai ir 
diversijos,-' komunistų piu- 
dymafe kitošę šalyse — tai 
vis :graiidysfliš ’ta^pftiautineš 
buržuazijos kovos prieš ko- 
munizmą grandinės.

Komunizmo idėjų 
išbandymas

O štai lemtingieji 1941- 
ieji. Rūstūs;komunizmo idė
jų išbandyiho metai. Tarp
tautinio iniperializmo už
siundyta hitlerinė karo ma
šina ugnimi ir plienu su
kaustė revoliucijos lopšį — 
Leningradą — ir priartėjo 
prią Maskvos.

Hitleriniai laikraščiai jau 
plyšavo, kad vokiečių kari
ninkai matą mūsų šalies sos
tinės bokštus, o Ribentropo 
kanc e 1 i a r i j o s e>jau buvo 
spausdinami pakvNetimai 
dalyvauti hitlerinės kariuo
menės parade Maskvoje. 
Kuo visa tai baigėsi, šian
dien aiškinti nereikia.

Bet, vargais negalais kai
lį išsaugoję, hitleriniai ge
nerolai ir jų bendraminčiai 
dabar kapstosi prisimini
muose, ieškodami strategi
nių ir taktinių klaidų, ku
rias tuomet vokiečių kariau
na, esą, padariusi prie Mask
vos ir kituose frontuose. Šie 
buržuazijos tarnai yra be
jėgiai suvokti, kad pagrin
dinė ir strateginė jų klaida 
buvo ta, jog jie nesugebėjo 
suprasti komunizmo idėjų 
pagimdytos jėgos, kaip jos 
nesugeba ar nenori suvokti 
ir ponas Baras. Jie bejė
giai suvokti tų komunizmo

idėjų sužadintą entuziazmą, 
kuris į žygdarbius pakėlė 
milijonus kovotojų.
Iš griuvėsių, pelenų ir kapų 'I 

Hitlerininkai komunisti- ' 
nių idealų tvirtovei — Ta
rybų šaliai — paliko kapus 
ir griuvėsius, pelenus ir ka
pus. Ne užuojauta ir para
ma lydėjo Tarybų Sąjungą 
ir rūsčiais pokario metais. 
Kai tarybiniai žmonės ieš
kojo sveikos plytos iki pa
matų sugriautuose namuo
se, po šalį klaidžiojo alka
ni vaikučiai, netekę tėvų ir 
pastogės, čurčilai ir trūma- 
hai vėl sužvangino ginklais-, 
o ponas John Foster Dulles 
paskelbė komunizmo “sulai
kymo,” “atmetimo” doktri
ną. Ėjo slogus atominio 
šantažo, “šaltojo karo” lai
kotarpis. Bet tarybinė liau
dis, Tarybų Sąjungos ir ki
tų šalių komunistai kant
riai bei ryžtingai atlaikė ir 
naują imperialistų spaudi
mą. Atominio šantažo po
litika supliuško lyg muilo 
burbulas. Ir daugeliui bur
žuazinės propagandos apa
kintų žmonių Vakaruose 
akis vėl atvėrė tarybiniai 
kosminiai skrydžiai, dirbti
niai Žemės ir Mėnulio paly
dovai, tarybinės globalinės 
raketos, pokario penkmečių, 
septynmečių rezultatai.

Intrigos nesibaigia
Bet imperialistai nenori 

susitaikstyti su realia tikro
ve, su komunistinių idėjų 
sklidimu ir pergalėmis.. Jie 
persekioja komunistus savo 
šalyse. .Jie rengia sąmoks
lus, kąrinius perversnįus 
prieš pažangesnius rėžinius, 
bematant, apkaltindami jups 
kohiuriižmo platinhnu; ' '' 

Po tariamos komtihizhio 
grėsmės priedanga Ameri
kos imperialistai jau kelin
ti metai veda žiaurų karą 
prieš vietnamiečių tautą, 
napalmu ir nuodais niokoja 
šios didvyriškos tautos že
mę. Ta pačia dingstimi 
JAV žvalgyba organizuoja 
karinius perversmus Loty
nų Amerikos ir kitose šaly
se. Daugelyje kapitalistinių 
valstybių komunistų parti
jos veikia nelegaliai, dešim
tys tūkstančių komunistų 
laikomi kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose, šau
domi ir kitokiais būdais fi
ziškai naikinami.

Tarptautinė burž u a z i j a 
organizuoja idelogines 
ir kitokio pobūdžio di
versijas prieš socializ
mo šalis. Kaip vėl paro-; 
dė Čekoslovakijos įvykiai, 
imperialistai inspiruoja ir 
visaip remia įvairius kontr
revoliucinius elementus šio
se šalyse.

Taigi, ponas Barai, maty
ti, kaip “leidžiama” komu
nizmui “netrukdomai vys
tytis.” Bet jis vystosi ir 
vystysis be ponų buržujų 
malonės, nes komunistiniai 
idealai išreiškia tauriausius 
pažangiosios žmonijos lū
kesčius. Ir tai lemia komu
nizmo gyvybingumą ir ne
nugalimumą.

Stasys Šarūnas

sikeitė.
Suprasdami tai turime ir 

savo veiklą taip vairuoti.
Pavyzdžiui, tarptau t i n i a i 

veikiame su daugybe religin
gų ir konservatyvių žmonių 
prieš karą.

Taipgi niekas mus nesmer
kia del 
geresnę 
ateitį.

to, kad kovojame už 
būklę ir skaistesnę

Amerikos nuostoliai 213,928
Washingtohas.— Valdžios 

paskelbimu, nuo 1961 m. 
sausio 1 d. amerikiečiai 
Vietnamo kare turėjo nuos- 
toliti: 28,648 užmuštais, 4, 
515 mirusiais, 179,561 su
žeistais, 1,204 dingusiais, vi
so 213,928.

Naujos knygos 
Lietuvoje

Lietuvių tarybinio rašy-V 
tojo J. Šimkaus knygoje 
“Mes iš Šventosios” iš
spausdinta jo poezija ir iki- 
tarybinio laikotarpio apysa
kos. Ši knyga — numato
ma leisti J. Šimkaus raštų 
serijos pirmasis tomas.

Naujoje I. Simonaitytės 
knygoje “Gretimos istorijė- 
lės” randame mažus apsa
kymėlius, vaizduo j a n č i u s 
rašytojos niūrios vaikystės 
akimirkas, kai kuriuos žmo
nes, mūsų sutiktus knygoje 
“O buvo taip...,” ir paga
liau rašytojos susitikimą su 
atgimstančia Kalipėda.

M. Sluckio romano “Uos
tas mano—neramus” veikė
jai jaunosios mūsų kūry
binės inteligentijos atsto
vai : menininkai, kino, tele-’V 
vizijos darbuotojai. Jų mo-. 
ralės, psichologijos ir kūry^ 
binės veiklos problemas ir 
sprendžia autorius.

“Pilies skersgatvis” talpi
na dvi J. Dovydaičio apysa- ' 
kas, pasakojančias apie jau
nuolio brendimą sudėtingo
mis sąlygomis.

Literatūros mokslininkės 
ir kritikės V. Zaborskaitės 
monogra f i jo j e “Maironis” 
pagindinis dėmesys skiria
mas žymiausio XIX a. pa
baigos |ir XX a. pradžios lie
tuvių poeto lyrikai ir poe
moms. >

Knygoje “Juozas Naujalis” 
pateikiami paties kompozi
toriaus straipsniai, laiškai, 
dokumentai, artimiau jį pa
žinojusių žmonių atsimini
mai ir muzikologų straips- 
iniai.

Estų rašytojo ir poeto J. , 
Remerio romanas f‘Mote- 
riš1^argfeoli '̂ pasauIio’W- 
tai sudėtingo likimo jaunąs 
moters dienoraštis.

'Žymaus šiuolaikinio pran
cūzų rašytojo A. Lanu ro
manas “Kai jūra atslūgsta,”7 
pasakodamas apie kanadie
tį, po karo apsilankiusį 
.Normandijoje, kur jis kovo
jo prieš hitlerininkus, rūs
čiai smerkia karą ir fašizmą. 
Romanas buvo apdovanotas 
Gonkūrų premija.

Jaunimui išleista: L. Inio 
“Visam gyvenimui,” kur 
užrašyti žmonių, maičusių 
ir pažinojusių V. Leniną, 
pasakojimai; V. čivilichino 
“Sibiro apysakos,” M. Pri* 
ležajėvos apysaka apie Le
niną ir jo bendražygius — 
“Nuostabūs metai” ir pran
cūzų rašytojo R. Diušato 
nuotykinga ir intriguojanti ?x 
apysaka “Slibino pilies pa
slaptis.” V

Vaikus pradžiugins Šios 
knygutės: V* Žilinskaitės 
“Melagių pilis,” estų rašy
tojos M. Rebanės “Maretė” 
ir vokiečių rašytojo E. 
Rfcstnerio “Mažasis žmoge
liukas?’

Dailės mėgėjams išleista: 
gausiai iliustruota I. And
riulytės - Aleksienės popu
liariai parašyta knyga “Se
noji Egipto dailė” ir kasme
tinė mažo formato kasetė 
“1967 metų iliustrutos kny
gos,” kur sudėtos devynių 
gražiausiai išleistų knygų 
iliustracijos.

Muzikos atlikėjams išėjo 
geriausių liaudies ir lietuvių 
tarybinių kompozitorių dai
nų rinkinys “O ant kalno, 
ant aukštojo, IV?’

Rio de Janeiro, Brazilija., 
— Policija vandens vamz
džiais puolė 3,000 studentų 
demonstraciją policijos Už
mušto studento pagarbai.
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Lietuvos darbo liaudies partijai
penkiasdešimt metų

4 (Pabaiga) ;
Už nepriklausomybę ,

Lietuvos Komunistų par
tija buvo vienintelė nuosekli 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynėja nuo imperialistinių 
grobikų. Lietuvos Komunis
tų partijos vadovaujama 
darbininkų klasė, platūs 
darbo žmonių sluoksniai bu
vo pagrindinė jėga kovoje 
prieš nacionalinio pavergi
mo pavojus pirmiausia iš 
buržuazinės - dvarininkinės 
Lenkijos, o vėliau ir iš fa
šistinės Vokietijos pusės. 
Komunistų partija budriai 
sekė užsienio imperialistų 
intrigas Lietuvos atžvilgiu 
ir nuolat demaskavo vai

zdžioje sėdėjusių buržuazinių 
nacionalistų išdavikiškus 
planus, trukdė įtraukti Lie
tuvą j antitarybines pinkles. 
Šioje kovoje Lietuvos liau
dis rėmėsi Tarybų Sąjungos 
draugiška parama lietuvių 
tautai.

Tik Tarybų Sąjungos tvir
tos antiimperialistinės pozi
cijos dėka Lietuva ne kartą 
buvo apsaugota nuo imperi
alistiniu kaimynų pasikėsi
nimų. Ypač reikšminga Lie
tuvai buvo Tarybų Sąjungos 
pasirašyta 1939 m. spalio 
mėn. savitarpio pagalbos 
sutartis su Lietuva.

Ilgametės vidaus klasių 
kovos ir palankių tarptauti
nių sąlygų mūsų krašte su
brandinta revolilucinė situ
acija, palanki krašto antifa
šistinėms jėgoms Tarybų 
Sąjungos pozicija, lanksti 
Komunistų partijos politinė 

* linija ir įvairiapusiška. or- 
ganizącinė veikla,,,.įgalino^ 
lAetuvos darbo žmones nu
simesti išnaudotoju jungą. 
1940 m. birželyje žlugo fa
šistinis režimas Lietuvoje. 
Daugiau kaip du dešimtme
čius trukusi Komunistų par
tijos vadovaujama Lietuvos 
darbo žmonių išsivadavimo 
kova pasibaigė pergale. Lie
tuvoje buvo atkurta Tarybų 
valdžia.
Lietuva Tarybų Sąjungoje

Tarybų Lietuvai įstojus į 
Tarybų Sąjungos sudėtį, lie
tuvių tauta, glaudžiai bend
radarbiaudama su broliško
mis tarybinės šalies tautoj 
mis, pradėjo kurti naują, 
socialistini gyvenimą.

Didysis Tėvynės karas bu
vo nemirtingas tarybinės 

^liaudies ištvermės, ryžto, 
heroizmo ir pergalių epo
pėja. Lietuvių tauta, eidar 
nil kartu su visomis tarybi 
nėmis tautomis,- stojo ginti 
laisvę, triuškinti fašizmą, 
ginti socialistinės Tėvynės 
nepriklausomybę. Tik iš hit
lerinio prieglobsčio išlindę 
buržuaziniai nacionalistai ir 
kapitalistų klasės likučiai 
dar mėgino pasinaudoti hit
lerinės Vokietijos pradėtu 
karu ir susigrąžinti kapita
listinę santvarką. Jie mėgi
no istumti lietuvių tautą į 
reicho politikų planus, kur 
rie buvo numatę atskirų 
tautų išnaikinimą ir žmoni
jos apvergimą.

Po išvadavimo
Raudonajai Armijai išva

davus Lietuvą iš hitlerinės 
okupacijos, Komunistų par
tijai vadovaujant, prasidėjo 
intensyvus krašto atkūrimo 
.darbas. Respublikos part 

ine organizacija telkė dar
bo žmones apie Komunistų 
partiją ir Tarybų valdžią, 
įtraukė juos į aktyvią socf-

alizmo statybą, palaužė ka
pitalistinių elementų bei 
buržuazinio nacionalistinio 
pagrindžio pasipriešinimą.

Šis darbas reikalavo iš 
komunistų didelio jėgų 
įtempimo, veiksmų vienybės 
ir kryptingumo. Tuo tarpu 
partinė organizacija, išva
davus respubliką, buvo ne
gausi, nustojusi nemaža ge
riausių partijos narių Di
džiojo Tėvynės karo fron
tuose, partizaninėje kovoje, 
žuvusių nuo hitlerininkų bei 
lietuviškų buržuazinių naci
onalistų rankos.

Dideli laimėjimai
Lietuvos Komunistų par

tijos vadovaujama, Lietuvos 
liaudis per trumpą laiko
tarpi nuėjo didžiulį pažan
gos kelia, kuris kapitalizmo 
sąlygomis būtų buvęs neį
manomas. Tarybų valdžios 
metais iš pagrindų pasikei
tė Lietuvos socialinis veidas. 
Naujai suklestėjo ekonomi
ka ir žymiai pagerėjo dar
bo žmonių materialinės gy
venimo sąlygos. Dideles 
aukštumas pasiekė ne tik 
Lietuvos liaudies ūkis, bet 
ir kultūra.

Tarybų Lietuvoje buvo 
sukurta socialistinė visuo
menė. Socializmas pagim
dė nauja tarybinį žmogų— 
savo šalies šeimininką, vi
suomenininką. Susikūrė lie
tuvių socialistinė nacija, 
tvirtinosi nauja socialistinė 
ideologija.

Spartus Tarybų Lietuvos 
gamybinių jėgų vystymasis, 
ūkio ekonominio efektyvu
mo didėjimas glaudžiai su
sijęs su jos istoriniu Ųki- 
mu, su socializmo pergale 
Tarybų Sąjungoje. Žengda
ma Spalio socialistinės re
voliucijos keliu, Lietuva iš 
ėjo j pirmaujančių valstybių 
tarpą. Remdamasi Tarybų 
Sąjungos pagalba ir para
ma, ji suvienijo savo krašto 
teritorija, sukūrė socialisti
ni valstybingumą, kuris yra 
ginamas visos tarybinės 
valstybės galia.

Kelias nebuvo lengvas
Mūsų kelias i pergales ne

buvo lengvas ir paprastas. 
Ir niekas negali sumenkinti 
tų puikių pergalių, kurias 
nasiekė mūsų liaudis, kurda
ma naują visuomenę. Lietu
vos Komunistų partija per 
visa savo istoriją ėjo masių 
revoliucinės kovos priešaky
je. Ji nešė aukštai iškeltą 
proletarinio internacionaliz
mo vėliavą, nuosekliai ko
vojo už marksizmo-leniniz
mo teorijos grynumą ir nuo
seklumą.

Lietuvos Komunistų par
tija nusipelnė didžiulės dar
bo žmonių meilės ir pasiti
kėjimo. Apie tai ryškiai 
liudija ir partijos eilių augi
mas. Per pastaruosius tre
jus metus i Lietuvos Komu
nistų partijos eiles įstojo 
20,000 darbininkų, kolūkinio 
kaimo valstiečių ir inteli
gentijos atstovų, iš viso jos 
eilėse dabar yra daugiau 
kaip 100,000.
Broliškųjų partijų vienybe

Draugai!
Lietuvos komunistai, kaip 

• ir visi Tarybų Sąjungos ko
munistai, didžiai vertina pa
žangų visų broliškų partijų 
patyrimą, pertvarkant vi
suomenę socialistiniais pa
grindais. Kartu jie j 
atmeta ir smerkia revizio

nistines “nacionalinio ko
munizmo” tendencijas, ku

rios pastaruoju metu, pa
vyzdžiui, gana plačiai pasi
reiškė Čekoslovakijoje. An- 
tisocialistinės jėgos, pasi
naudodamos revizionistinių 
elementų sustiprėjimu par
tijos viduje, išplėtė puoli
mą prieš Čekoslovakijos Ko
munistu partiją ir jos kad
rus tikslu likviduoti partijos 
vadovaujantį vaidmenį, pa
kirsti socialistinę santvarką 
ir priešpastatyti socialistinę 
Čekoslovakiją kitoms socia
listinėms šalims. Atmesda
mi Komunistų partijos va
dovai! iantį vaidmenį, Čeko
slovakijos revizionistai sie
kia atskirti darbininkų kla
sę nuo Komunistų partijos, 
ie teigia, kad darbininkų 

klasė galinti įgyvendinti sa
vo misiją ir be Komunistų 
partijos vadovavimo. Tai 
grubus leninizmo mokslo 
apie partiją iškraipymas. 
3e partijos vadovavimo ne
galimas ir socializmas..

Lietuvos Komunistų par
tija tvirtai remia Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos Centro Komiteto politi
nę liniją, stiprinant socializ
mo pozicijas broliškoje Če
koslovakijoje, kovojant už 
socialistinių šalių vienybę, 
tarptaut i n i o komunistinio 
ju dėjimo susitelkimą.

Į naujus pasiekimus
Tarybų Lietuvos darbo 

žmonės, aktyviai lenkty
niaudami už penkmečio pla
no įvykdymą pirma laiko, 
Lietuvos Komunistų parti
jos 50?metį sutinka įspūdin- 
gais gamybiniais laimėji
mais. Šis vaisingas socialis
tinis lenktyniavimas tęsiasi 
toliau. Jo tikslas naujais pa
siekimais pažymėti Tarybų 
valdžios Lietuvoje 50 metų 
sukaktį. Mes reiškiame nuo
širdžią padėką visiems Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nėms už pasiaukojamą dar
bą.

Draugai ir draugės! Lie
tuvos* Komunistų partija, 
kaip ir iki šiol, ištikimai 
tarnaus tarybinei liaudžiai, 
nes dirbti jos vardan yra 
aukščiausias partijos tiks
las. Lietuvos komunistai ir 
ateityje aukštai neš mark
sizmo-leninizmo vėliavą, ne
nuilstamai skleis marksizmo 
-leninizmo ideologiją komu
nizmo kūrėjų eilėse, nuosek
liai kovos už proletarinį in- 
ternaciolizmą ir tautų drau
gystę. Lietuvos Komunistų 
partija dės visas pastangas 
dar glaudžiau sutelkti Lie
tuvos darbo žmones apie le
nininį Tarybų Sąjungos Ko
munistų parti j os Centro 
Komitetą, užtikrintai ves 
Lietuvos liaudį į šviesų ko
munizmo rytojų.

APYBRAIŽA

Šokis ir mokytoja Olga
Bronius Jauniškis

Bet vien tik dirbti su vai
kais, Olgai pasirodė per 
siaura. Jai vis rūpėjo jau
nimas. Žemalėje tada kul
tūros namų nebuvo. Vaiki
nai ir merginos susirinkda
vo kur nors į didesnę ka
marą ir linksmindavosi. Pa
siryžo susipažinti su jais ir 
Olga. Viena ji nuėjo į va
karėlį. Atsistojo kampe 
merginų būrelyje. Nejauku 
vienai. Širdis kažko supy
ko. Vaikinai, samagono pri
sitraukę, blevyzgoja, mergi
nas tampo už rankų. Nė 
nepastebėjo ji, kaip vienas, 
su papirosu dantyse, pa
traukė ją į save.

—Šokti!— vos apversda
mas liežuvį, suvebleno.

—Neisiu! — ji atkirto, 
nors labai norėjo pasisukti 
ratelyje. •— Išsiimk papiro
są iš dantų, — sužaibavo 
akimis.

—Kekšė! — sugriaudėjo 
tas.

Už jaunimo švietimą
Olga nunėrė pro merginų 

būrį ir išsivedė vieną savo 
mokinės seserį. Įsisukus į 
vidurį šokėjų, drąsiai šūk
telėjo: “Ratelis! Pora už 
poros!” Po kiek laiko vėl 
paįvairino šokį: “Mergai
tės į vidų!.” “Pora į kairę, 
pora į dešinę!,” “ratelis po 
dvi poras!”

Vaikinai pasipūtė: “Boba 
pradėjo komanduoti.” O 
merginos apstojo Olgą. Ji 
pamokė merginas, kad neitų 
šokti su vaikinais, kurių 
dantyse papirosas arba jie 
girtutėliai. Pakvietė jas at
eiti į progimnaziją. Pasita
rus su Tirkšlių valsčiaus 
partijos sekretoriumi Jonai
čiu, pradėjo organizuoti me
no saviveiklos būrelį. At
sirado norinčių jame daly
vauti. Vienus Olga mokė 
“Jovaro tiltą,” “Lenciūgėlį,” 
kitiems pasiūlė pastatyti 
pjesę: “Verutė partizanė.” 
Ji ėmėsi režisuoti. O po re
peticijų visada suruošdavo 
šokius.

Jaunimas pradėjo plaukti 
iš kelių apylinkių. Buržua
ziniams nacionalistams tai 
nepatiko. “Bolševikams tar
nauja!” — per savo patikė
tinius siuntė pasipiktinimą 
ir reikalavo nutraukti jau
nimo kultūrinimo darbą. 
Bet Olga nepaklausė grasi
nimų. Neišsigando jų ne
apykantos. Pasiryžo jauni
mui dar daugiau teikti švie
sos. Kai bus kultūringi, at- 

> skirs kur tikroji tiesa. Ne
nutraukė nei repeticijų, nei 

i vakaronių. Ėmė ruošti kon- 
i certus, išvykas į kaimynines 

mokyklas.
Pripažinimas talento 

ir nurširdumo
Švietimo ministerija ją 

paskyrė progimnazijos di-

Visada jie buvo linksmi ir 
nerūpestingi. Kam nors su- ' 
plojus delnais, kad ir ne re- ; 
peticijų metu, pasipildavo : 
poros, rateliai, suktukai. 
Bet šiandien, kai labiausiai 
išsiilgę šokių, jie neramiai 
dirsčioja į salės duris. Kaž
kuo susirūpinę. O jaudin
tis, žinoma, yra k6!

Ateis jis ar ne?..
Juk visaip gali būti. Gali 

ir neateiti. Prieš pat moks
lo metus atšventė penkias
dešimt metų jubiliejų. 50! 
Riba. O visi jie galvojo, kad 
jų mokytoja Olga Batakie
nė viduramžė, o gal ir vi
sai jauna. Nei vienas iš šo
kėjų taip vingriai nemoka 
pasisukti, kaip ji. O šokį 
sušoka sekundės tikslumu, 
tarsi visas organizmas jaus
tų ritmą. Ne be reikalo ji— 
matematikė.

Kartais šokėjams net keis
ta, kad jų šokių ratelio va
dovė matematikė. Griežta, 
reikli, truputį sausoka, bet 
repeticijose — guvi, links
ma, greita, vikri lyg stir
naitė. Ir mylima visų mo
kinių, su kuriais ji dirba.

Šokiai ir matematika
Iš pasakojimų mokiniai 

žino, kad savo jaunystėje 
Olga mėgo du dalykus: rit
miškus šokius ir matemati
ką. Jai atrodydavo, kad nei 
šokio rašinyje, nei skaičiuo
se negalima pasiklysti. Tak
tai skambėdavo skaičiais, 
skaičiai — taktais. Muziki
nė melodija — teoremimis. 
Pritaikysi teoremą, išsispręs 
uždavinys, pagausi melodi
ją, sušoksi šokį.

Ji net nežinojo, kokią spe
cialybę pasirinkti. Teatrinę 
studiją ar pedagoginį insti
tutą. Bet kurį iš jų, kad 
tik po studijų bendrauti su 
žmonėmis, su jaunimu. Ta
čiau pedagogika labiau su
viliojo, ir ji studijavo Vil
niaus pedagoginiame insti
tute matematiką, dalyvau
dama studentų šokių kolek
tyve, svajodama, baigusi 
institutą, kaimo jaunimą 
mokyti šokių.

Ir klasių kovos audrose
Studijas baigė netrukus 

po Didžiojo tėvynės karo. 
Kaime ėjo arši klasių kova. 
Naktimis poškėdavo šūviai, 
nuo lietuviškų nacionalistų 
krisdavo ištisos šeimos. Ne
ramu buvo ir Mažeikių ap
skrityje, Žemalės apylinkė
je. Tačiau Olga, dirbdama 
Žemalės progimn a z i j o j e, 
mokydama vaikučius mate
matikos, pertraukų metu 
parodydavo, kaip šokti 
“Kalvelį,” “Sadutę.” Vaikai 
prašė dar ką nors pamoky
ti. Ir ji mokė. Pasilikda
vo net po pamokų. Susidarė 
šokių ratelis. Surengė jie 
koncertą. Pasirodė tėvams.

rektore, žmonės išrinko 
valsčiaus deputate. Darbų 
atsirado dar daugiau, bet 
meno saviveiklos ji nenu
traukė. Dar labiau išplėtė. 
Kai, kartu su apylinkės ak
tyvu, suorganizavo “Tary
binės žvaigždės” kolūkį, 
jo pagyvenusius žmones 
įtraukė į jaunimo būrį. Su
kūrė liaudies šokių ir sku
dučių ansamblį. Pradėjo da
lyvauti meno saviveiklos ap
žiūrose. Rajone užėmė pir
mąją vietą.

Kai šeimos reikalais per
sikėlė į Tytuvėnų vidurinę 
mokyklą, atrodė, kad nu
truks saviveiklinis darbas. 
Tačiau Olga išmoko planuo
ti laiką taip, kad jo pakak
tų ir mokyklai, auklėjama- 
jai klasei, mokyklos šokių 
rateliui, savo šeimai ir “Grį- 
žuvos” kolūkio jaunimo sa
viveiklai. Vėl mokiniai ir 
kolūkio jaunimas šoka “Su
batėlę,” “Rezginėles,” “Vyš
nių sodelį,” “Jovaro tiltą,” o 
pagyvenę kolūkiečiai — 
“Kadrilį,” “Lenstetą.”

Šokėjų tarpe pamatysi 
kolūkio vyr. buhalterę Tere
sę Pastoraitienę, mechani
zatorius Juozą Pastoraitį, 
Žaltauską. O saviveiklinin
kė Stasė Šaltytė ar Jonas 
Bielskis jau Olgai talkinin
kauja. “Grįžuvos” kolūkio 
saviveiklininkai visada ra
jone pirmauja, o respubli
kinėse apžiūrose irgi užima 
Dryžines vietas. Jeigu pagal 
Olga — matematiškai skai
čiuojant, tai jos du šokių 
rateliai mokyklos ir kol
ūkio— šoka 70 liaudies šo
kių, o ji pati apdovanota 24 
garbės raštais, iš kurių net 
LTSR Aukščiausiosios tary
bos ir dviem pirmūno ženk
leliais — kultūros ir švieti- 

Štai ir šokiai!
Dar ne riba!

Šalia liaudies šokių,
kytoja pradeda organizuoti 
pramoginius šokius. Kelmės 
rajono apžiūroje šiais me
tais vėl jos šokėjai pirmau
ja. Pirmoji vieta. Ji savo 
patirtį perduoda mokytojų 
seminaruose, šokių vadovų 
pasitarimuose' Ir štai—50! 
Argi jau riba?..

... Ne, mokytoja nesiro
do. Nejaugi riba! Ak 
tie metai, kodėl jie taip 
greitai lekia, kodėl balina 
plaukus, sekina beribę ener
giją! Argi ir mokytojai ga
li pasenti?. .

—Valio! — pašoka Irena 
Klapatauskaitė iš dešimto
sios klasės.

—Kokia laimė! — šaukia 
aštuntokas Vidas Valiuška.

—Kokia buvo puiki va
sara, — sako mokytoja Ol
ga Batakienė.—Ir taip no
risi šokti! O jūs lyg pase
nę, nei koja netrinktelėjote. 
Į ratelį!..

Kas gali apsakyti tą 
džiaugsmą. Metai mokyto
jos nepasendino. Ne! Gal 
jai nėra nei 50? Tik šiaip 
sau jubiliejus. Juk nepri-

mo.

Pirmasis Antarktidos 
kurortas

Pirmuoju Antarktidos ku
rortu tarybiniai poliarinin- 
k a i pavadino Širmacherio 
oazę — nedidelę, uolų ap
suptą daubą, esančią už 800 
m. nuo Novolazarevskajos 
stoties. Poliarininkai ten 
kaitinasi, maudosi ežerėly
je, kurio vandens tempera
tūra Antarktikos vidurva
sary pakyla iki 15° C, o jį 
supantis gruntas įkaista iki 
30 ir 40°. Žinoma, stovint 

griežtai Į vis dėlto jaučiamas Antark- 
revizio-1 tidos šaltis.

AK, KAIP SUNKU MOKĖTI KAINĄ!

Ak, kaip sunku mokėti aukos kainą 
Už visa, ką mes žemėj turim;
Mokėti ir mažą mirksnio laimę, 

Nenorinčią praverti veltui mūsų durų.
Sunku triūsu mokėt už duos kąsnį, 
Pūslėtom rankom už pastogę, 
Ir prakaitu Už skraistę (puošnėlesnę, 

poilsio pelnyto patalą patogų.
Mokėti panieka už drąsią mintį, 
Kitų mirtim mokėt už laisvę;
Bejėgiui vystykluos užgimti

Ir kitų penimam tiek metų metais leistis!
Mokėt už nuodėmes-^-ne tik savąsias, 
Bet ir už padarytas bočių;
Mokėt už gamtos normas pažeistąsias, 

Mokėti ašarom ir kančių dozėm sočiai.

■Už

imta moterims skaičiuoti 
metus. Ar ne taip! Tai ži
no ir mokiniai, ir kolūkie
tiškas jaunimas, ir visi visi.

O mokytojai Olgai Batai- 
tienei gera, labai gera. Ji 
prieš akis mato savo buvu
sius geriausius matemati- 
kus-saviveiklininkus, dabar 
inžinierius Vytautų Biels- 
kį — Ukmergės žemės ūkio 
technikumo dėstytoją, Pra
ną Žaltauską, Vidmantą 
Ragauską. O kiek puikių 
išaugs žmonių iš dabartinio 
šokių kolektyvo. Šokis juk 
taurina žmogų. Taurina 
taip, kaip ir matematika.

—Trinktelkime “Klumpa
kojį!”

Tytuvėnų vidur, mokykla

Devintas “Pergalės 
numeris

mo-

Jis pradedamas naujais 
J. Macevičiaus eilėraščiais, 
spausdinama jaunųjų poetų 
V. Marcinkevičiaus ir A. 
Bukonto kūryba. Apstu 
prozos — V. Sirijos Giros, 
V. Bubnio, R. Budrio, S. 
Šaltenio apsakymai, baigia
mas spausdinti A. Kamiu 
romanas “Svetimas.” S. Ata- 
mukas str. “Žvalgybos ar
chyvai apie Lietuvos Komu
nistų partiją” pateikia gau
sią medžiagą iš buržuazinės 
Lietuvos Vidaus reikalų mi
nisterijos saugumo departa
mento — žvalgybos ir kitų 
žinybų (1935-1940 metų) ar
chyvinių dokumentu. Alg. 
Bučys straipsnyje “Vidinis 
monologas — meninė forma 
ar uniforma?” tęsia žurna
lo pradėtą pokalbį apie ro
maną, S. Pinkus aptaria 
taikomosios - dekoratyvinės 
dailės parodą (straipsnis 
iliustruojamas parodos eks
ponatų nuotraukomis).

“Recenzijų” skyriuje V. 
Kuzmickas. V .Daujotaitė, 
A. Sluckaitė, V. Vanagas, 
A. Tauragis, V. Gircys ana
lizuoja naujas originalias ir 
verstines knygas: numeryje 
pateikiama plati kultūrinio 
gyvenimo įvykių panorama, 
nasakojama apie užsienio 
lietuvių literatūros naujie
nas. '

Dailės mėgėjai susipažins 
su originalaus gruzinu tapy
tojo N. Pirosmanišvilio dar
bais, M. Kondrackytės-Šva- 
žienės kilimo “Muzikiniai 
motyvai” spalvota nuotrau
ka.

Net ir plėšikui sumokėti tenka
Gyvybės rizika už grobį;
Mokėjimo taisyklė neaplenkia

Ir to, kurs pertekęs žaviausių žemės lobių.
Už daug ką mes mo'kame patys, 
Bet tūkstančius kartų daugiau 

Kiti už mus sumokėjo ir moka;
' Istorijos mokesčių ratas

Kas kartą vis gula sunkiau
Ant perkančių laimę paskesnių epochų.

Kadangi mūs protėviai—mirę, 
Istorija mums liepia griežtai

Tą kainą už laimę mūs ainiam mokėti.
Bet paskolą šitą patyrę, 

Kai kas sau gudrauja piktai— 
Nenori skolos nė iš tolo minėti!

.; q.

Spinduliai atnaujina 
fotografiją

Įdomus būdas senovės 
fotografijoms atn a u j i n t i 
aprašytas prancūzų žurna
le “Sjans e vi.” Fotogra
fija įdedama į branduolinį 
reaktorių ir smarkiai ap
šaudoma neutronais. Sidab
ras, kurio yra fotovaizdą su
darančioje medžiagoje, pa
virsta radiaktyviu izotopu, 
skleidžiančiu beta spindu
lius.

šis izotopas tegyvuoja 
minutes. Todėl apšvitinta 
nuotrauka tuojau dedama 
ant smulkiagrūdžio negaty
vo. Veikiant beta-spindu- 
liams, šiame negatyve atsi
randa naujas vaizdas, žy
miai ryškesnis, negu seno
sios fotografijos.

21 milijonas mete rūkyti
American Cancer Society 

informuoja, kad 21 milijo
nas amerikiečių mete rūky
ti, bet dar labai daug ruko, 
ypač tarp jaunuolių ir dėl
to vėžys daugelį be laiko 
nuvaro į kapus. <

/
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Kaip mes išgelbėjome 
mirti pasmer ktus žmones
Mūsų senas veikėjas ir 

“Laisves” linotipininkas 
Petras šolomskas susiraši
nėja su buvusiu brooklyme
čiu A. Tekoriumi, šiomis 
dienomis jis gavo nuo jo se
kamą įdomų laišką:
Brangus Petrai,

Seniai vis bandžiau para
šyti Tau laiškelį, bet diena 
šen, ten, taip ir prabėga 

Šiandien šeštadie-laikas.
nis, birželio 29 diena. Nuo 
pat ryto lietus. (Pas mus 
Žemaitijoje jau apie porą 
mėnesių kai nelijo.) Pasi
naudodamas proga ir para
šau šį laiškelį.

Mes gyvename po senovei, 
tiktai sveikata nestovi vie
toje, kinta į neigiamą pu
sę. Rodosi, esu minėjęs, kad 
aš dar dirbu prie meliora
cijos — nusausinimo darbų. 
Aš sukinėjuos tarp pilnų 
gyvybės, energijos ir 
trykštančio iš jų džiaugs
mo jaunimo. Man taip ma
lonu, lyg ir atjaunėju. Dar 
labiau džiugu, kad nors ma
ža dalelyte prisidedu prie 
naudingo darbo. Žmogaus 
sumanumo dėka ir įjungus 
šiuolaikinę techniką — iš 
niekam nenaudingų krūmų, 
amžinai apsemtų vandens 
liūnų, lyg magiko lazdelei JBūta 
mostelėjus, pasidaro nau
dingos dirvos, kultūrinės 
pievos.

Nežinau, ar yra pasaulyje 
kita tokia šalis, kad taip 
ūmai iš atšilikusios agrari
nės šalies pasidarytų in
dustrinė ir aukšto lygio že
mės ūkio šalis. Petrai, ro
dosi, neseniai lankeisi savo 
gimtojoje žemelėje, bet jeL 
gu dar kartą tektų atsilan
kyti —tikrai nebeatpažin- 
tumei jos (tiek daug yra 
pasikeitusi).

Dabar noriu Tau parašyti 
šį tą iš savo atsiminimų 
(esu pažadėjęs), kaip man 
pavyko išgelbėti iš mirties 
naclagerio tėvą su sūnumi. 
Tas įvyko vokiečių fašistų 
okupacijos laikotarpy 1941 
m. gegužės mėn. Labai 
trumpai yra prisiminta ne
seniai išleistoje knygoje “Ir 
be ginklo kariai.”

Buvo taip: Padedant 
žmonos seserei Lydijai, bu
vo išgelbėta viena mirti nu- 
smerkta šeima—inžinierius 
architektas su žmona ir 
dviemis sūnumis. Žmona su 
jaunesniu sūnumi buvo per
duota globoti Šiaulių klebo 
nui, o tėvą su vyresniuoji 
sūnumi parsivežiau į savo 
buvusį ūkį (Varnių vals-

tis buvo perpildyta visokių 
keleivių. Su savimi turėjau 
tėvo ir sūnaus asmenų do
kumentus, su kuriais nuė
jau prie kasos langelio įsi
gyti trijų bilietų iki Šiau
lių. Bilietus pavyko gau
ti (dokumentų) neįtarė). 
Bet patekti į vagoną jokiu 
būdu nebuvo įmanoma. Va
gonai rezervuoti vien vo
kiečių kariams, nors jie bu
vo pustušti, bet į juos ne
leido. Kiti visi vagonai bu
vo- perpildyti, net ant bufe
rių lyg musės buvo aplipę. 
Pasidarė baisu. Nejaugi 
reiks grįžti atgal? Kaune 
kas naktį buvo daromos 
kratos. Vokiečiai žinojo, 
kad slapstosi daug visokių 
pabėgėlių. Patekti bent į 
kokį prekinį vagoną nebe
buvo vilties. Ėjome visi 
trys palei vagonus, bet ne
sitikėjome. .. Kaip tik tuo 
momentu baigė pakrauti į 
pašto vagonus reikalingus 
dalykus. Kilo mintis pa
bandyti laimę. Tėvas (aš 
taip ir vadinsiu jį architek
tą Fur) gerai mokėjo 
vokiečių kalbą, mano 
padrąsintas, užkalbino paš
to vagono palydovą, 
nebūtų 
trims

Turint omeny, kad už to 
kias paslaugas grėsė ne tik 
man mirties bausmė, bet ir 
visai mano šeimai, reikėjo 
paruošti asmeninius doku
mentus (kurių nebūtų jau 
taip lengva iššifruoti). In
žinieriaus sūnelis turėjo 
vaidinti apsimetusio nebylio 
vaidmenį (nes jo akcentas 
buvo įtartinas). Tėvui bu
vo nudažyti plaukai ir ūsą:. 
Tėvo akcentas nebuvo įtar
tinas. Jisai laisvai kalbėjo 
vokiečių kalba. Atsimenu, 
kaip vėlai naktį iš antrojo 
aukšto Trakų gatvėje (Kau
ne) atsidūrėme tamsiojo 
naktyje. Patraukėme pėsti 
į geležinkelio stotį. . Tėvą 
buvo užmaskuotas, atrod 
tikras paprastas, daržinin
kas. Ant pečių buvo krep
šys, prie kurio buvo pri
tvirtintas agtodniškas plūk
iąs, kumpas peilis, ir da* 
šiokie tokie įrankiai. Sto-

ar 
galimybės mums 
pasitalpinti jame? 

doro vokiečio, 
galvą pasižvalgė ir

liepė mums greitai su
lipti. Beregint visi trys 
jau buvome pašto vagone. 
Iš Kauno pajudėjo trauki
nys. Vokietys nusileido 
kelnes ir atsisėdo ant viedro 
(jį kankino traida). Aš su 
savimi turėjau porą butelių 
spirito su česnakais. Laužy
ta vokiečių-anglų kalba pa
siūliau tam vokiečiui česna- 
kynės. Dar nedavažiavus 
Kaišiadorių stoties, vokie
tys pasijuto sveikstąs ir ne
trukus užsimovė kelnes, o 
viedrą padėjo į šalį. Netru
kus buvo ištuštinti abu bu
teliai. Tėvas su vokiečiu 
pralinksmėjo, pradėjo gle- 
bėsčiuotis-bučiuotis. Aš irgi 
užmiršau baimę, pralinks
mėjau ir juste nepajutome 
kaip atsidūrėme Šiauliuose. 
Atsisveikinome gerąjį prie- 
telių vokietį (išsibučiavo- 
me). Laimingai apleidome 
Šiaulių stotį.

Kadangi traukinio į Tel- 
Išius reikėjo laukti iki se
kančio ryto, tai nuvykome 
nakvynės į viešbutį. Paduo
dant asmeninius dokumen
tus (viešbutyje), vėl grįžo 
baimė, kad gibits komisa
ras, kuriam turėjo būti įtei
kiami visų nakvojančių žmo
nių asmeniniai dokumentai,

galėjo iššifruoti jų suklas- 
tavimą. Beveik visą naktį 
ta baimė mane kankino ir 
mažai teko užmigtį. Bet 
niekoi blogo neatsiti 
vę asmeninius dokumentus, 
nuvykome atgal į geležin
kelio stotį ir laimingai pa
siekėme Tryškių stotį. , Pa
vyko gauti vežiką, kuris ir 
parvežė į buvusį mano ūkį 
(į Bargždžius) Lai 
stebo Jurgis Barauskas 
(jis buvo mano nuo 
kasa, kuomet aš sup 
nau jį su Tėvu darž 
ir daviau suprasti, k 
vas su sūnumi pasili 
laiką. Iš savo pusės 
riau viską, kad nuo 
kas būtų patenkintas 
Be to, nuomininkui 
ant tuzino puslitrinių 
gono. Pakviestas bu 
kiečių seniūnas Ahduška 
Juozas ir dar pus 
gerųjų kaimynų ir p 
jo vaišės.

Tėvo ir sūnaus dokumen
tai per tą pat seniūną vals
čiuje buvo įregistruoji. Kad 
nekiltų įtarimo su 
Tėvu, buvo sudaryta 
tis, kad turi pasodinai tūks
tantį kelmelių pamic 
užtiesti sodą iš poros 
obelaičių ir t.t.

Kambarį, kurį nuo 
kas pavedė “Tėvui,’ 
tiškai išdekoravome: 
binome keletą šventu 
veikslų, svarbiausią 
širdies ir Marijos p 
lūs; ant vinelių vieše 
toje pakabinome du 
čius — “Tėvo” ir sūn|; 
taip, atsisveikinęs, a 
savo ūkį, išvykau į Plungę,' 
kur gyveno visa ma 
ma. žmonai, kad r 
dintų, nebūkštautų, 
nesakiau. Tiktai nu 
nių gavau “velnių” už kaž
kokius sumanymus.

Po kelių dienų atgal nu
vykau į Bargždžius pasitei
rauti, ar viskas tvarkoje. 
Nuvežiau “Tėvui” reikalin
gų dalykų (namų ruošai) ir 
Plungės “Lino audinių” iš
dirbinių, iš ko “Tev 
sūnumi galėtų, iškei 
produktus, neblogai

Viskas buvo gerai, 
iš kaimynų neįtarė, 
buvo apgyvendinta 
dar jauna su mažu vaiku 
tarybinė pabėgėlė.
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“Tėvui” su

mano paliktus audi 
t. t. Ta moteris 
įtarti, kad toks inte 
“Tėvas” negali būti 
tas lietuvis. Vieną 
dieną, kuomet abu b 
rame ūpe, ta rusė 
paklausė “Tėvą”: 
nesi lietuvis?“ 
atsakė teigiamai 

k,

pradėjo
Agentas
papras- 
gražią 

uvo ge- 
moteris 

“Juk tu 
“Tėvas” jai 

“Aš ne

lietuvis—žydas.” Ir to už
teko. Ta jo patikima mo
teris papasakojo “ištiki- 
mam” kaimynui, kad 
ji šeimininkaujanti in
teligentui žydui. Susidarė 
pavojus. “Tėvas” su sūnu
mi turėjo sprukti į Biržulio 
tundras slapstytis. Uždu
sęs atbėgo (atvažiavo) ma
no nuomininkas Jurgis Ba
rauskas. Tuo momentu aš 
buvau fabrike. Parvykęs 
radau žmoną paplūdusią 
ašarose, vaikus išsigandu
sius. Nuomininkas man tie
siog uždrožė: “Ką tu par
vežei? Žydą!” Nieko kito 
aš jam negalėjau atsakyt. 
Kad įvarius drausmės, da- „
viau jam suprasti, jog jis augo į reikšmingą meninį 
neša kur kas didesnę atsa- ansamblį, trumpu laiku spė- 
komybę negu aš. Pasakiau 
jam: aš susipažinau su dar
žininku tik kelyje, ir kad 
“Tėvas” su sūnumi turėjo 
siuntimą į Pavandenės vals
tybinį ūkį, ir kad aš jį pri
kalbinau likti pas mane už
tiesti sodą ir t. t. O tu, sa
kau, Jurgi, jau suvirs dve
ji metai, kai gyveni sykiu 
su žydu ir pirmas su šeima 
būsi pakartas.

Po tokio paaiškinimo ma
no nuomininkas persigalvo
jo ir nebetriko ant manęs. 
Bet savo žmonos nuraminti 
nepasisekė.

Nieko nelaukęs, “Tėvą” ir 
sūnų perkėliau į saugesnę 
vietą. Kiek vėliau perkė
liau juos dar į saugesnę vie
tą. Ten ir išbuvo iki 1944 
metų rudens. Laimingai 
grįžo į Kauną, ,kur rado 
jau grįžusią* žtįįiūhą su jau
nesniuoju sūneliu.

Tą viską aš padariau vien 
žmoniškumo dėlei, nesitikė
damas jokio medžiaginio 
atpildo. Tą patį dariau ir 
su rusų kariais ’ belaisviais. 
Virš išgales šelpiau maistu 
ir drabužiu, kame padėjo ir 
mano žmona su minėta savo 
sesere Lydija.-

Kadangi aŠ tuo laiku ėjau 
pareigas Plungėje “Lino au
dinių” fabrike ir savo ži
nioje turėjau transportą, 
tai fabriko reikalais daug 
kartų teko vykti į Kauną. 
Turėjau galimybę nuvežti į 
getą badaujantiems kūdi
kiams sviesto ir kito kon
centruoto maisto. Neatsi
menu vardo, Plungės pieni
ninku buvo labai doras jau
nas vyras, nuo kurio gauda
vau po čielą dėžę gabaluo
se presuoto sviesto. Tiems 
produktams išdalyti tarpi
ninkavo: Asauskaitė, mano 
žmonos sesuo Lydija Nagly- 
tė ir daugelis kitų.

Man dabar, brangusis Pet
rai, labai malonu senatvė
je prisiminti, kad šiek tiek

Iš liaudies liaudžiai
Sunku, tur būt rasti Lie

tuvoje gyvenvietę, kurioje 
nebūtų apsilankęs su kon
certais LTSR nusipelnęs ko
lektyvas — Valstybinis dai
nų ir šokių liaudies ansamb
lis. Jo menas plačiai papli
to liaudyje.

Kukliai gimęs atmintiną 
1040 m. rudenį, hitlerinių 
okupantų likviduotas, ir vėl 
naujai susikūręs prie toli
mosios Volgos krantų, po
kario metais šis kolektyvas, 
savo įkūrėjo kompozito- 
riaus, TSRS liaudies artisto 
J. Švedo vadovaujamas, iš-

su didžiausiu pasisekimu.
Taip, vargu ar kuris nors 

kitas Lietuvos meninis ko
lektyvas yra nusipelnęs tiek 
pagarbos už savo didžiulį 
darbą propaguojant mūsų 
nacionalinį meną, kaip Vals
tybinis liaundies ansamblis 
“Lietuva.” Neveltui už nau
jas programas šiemet jis 
pristatytas aukšč i a u s i a m 
valst y b i n i a m apdovanoji
mui.

Alg. Kalinauskas.

jusį užsirekomenduoti kone 
visoje plačiojoje Tarybų ša
lyje, visur susilaukė audrin
gų aplodismentų, visur ta
po didžiai laukiamu svečiu. 
Jau 1950 m. šio kolektyvo 
vadovai pažymimi TSRS 
Valstybine premija, kiek vė
liau ir pačiam ansambliui 
suteikiamas Respublikos nu
sipelniusio kolektyvo garbės 
vardas.

Nuo to laiko prabėgo ne
maža metų. Pasikeitė ne 
vienas dainininkas, šokėjas 
ar muzikantas. Vyriausiuo
ju vadovu tapo nusipelnęs 
meno veikėjas V. Bartuse
vičius, pats kadaise žengęs 
pirmuosius nedrąsius savo 
kūrybinės biografijos žings
nius darniose šio kolektyvo 
gretose.

O ahsamblis, dabar pasi
vadinęs “Lietuva,” didelę 
savo gyvenimo dalį praleis
damas, taip sakant, “ant 
ratų,” suspėjo jau apvaži
nėti ne tik beveik visą Ta
rybų Sąjungą, daugelį Eu
ropos kraštų, bet,' mažesnė
mis grupėmis, pabuvoti ir 
tolimoje Amerikoje — tiek 
pietinėje, tiek šiaurinėje. Ir 
visur jo koncertai praeina

Dar kitus pagydo t
Palūšės vaistžolių priėmi

mo punkte visada mielai 
laukiama Marijona Martin- 
kėnienė. Retai kas atneša 
tokių įvairių ir taip rūpes
tingai surinktų vaistžolių, 
kaip ši ignalinietė. O jos 
pačios kambarėlis kvepia 
medumi, mišku ir pieva. 
Neatspėsi visų čia džiūstan
čių žolelių, nes Martinkėnie- 
nė, pradėjusi 96-uosius me
tus, nepaprastai daug jų pa-

Pasauly kasdien gimsta 
324,000 žmonių

Wašingtono Informacijos 
apie gyventojus biuras pra
neša, kad kiekvieną dieną 
pasaulį išvysta 324,000 kū
dikių ir miršta daugiau 
kaip 133,000 asmenų, jų tar
pe 10,000 žmonių nuo bado 
arba dėl nepakankamo mai
tinimosi. Kiekvienos dienos 
pasaulio gyventojų prieau
gis — apie 190,000 žmonių.

Jeigu tokia padėtis tęsis 
toliau, pranašauja biuras, 
tai pasaulio gyventojų skai
čius ateinančių metų sausio 
1 d. peržengs per 3.5 mili
jardo, o iki 2,OOO-jų metų 
dar padvigubės iki 7 mili
jardų.

New Yorko sveikatos de- • <1 
partamentas skelbia, kad 
apie 18,000 vaikų apsinuodi-^. 
jo švino nuodais, valgyda
mi dažus lūšnynų rajonuo
se. Nuo užsinuodymo teko 
kai kuriems smarkiai sirgti 
ir net mirti.

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
4

“Vilnies” vajus prasidėjo rugsėjo 1 dieną gauti nau
jų skaitytojų ir panaujinti senas prenumeratas. “Vilnis” 
leidžiama penkias dienas savaitėje.

“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 
momis.

“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 
taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.

“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei metų $5.50.
Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus metams. $3.00.
Naujai Užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas: , ' / L
“Graži Tu mano Brangi Tėvynė”; Prūseikos “Ats£ 

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros ibet kurią knygą, 
arba Dr. Margelio.

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilius,” 3116 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

“Vilnies” administracija.

.5

Vilniaus Mindaugo gatvė pasipuošė dar viehu dailiu kompleksu, čia pastaty
ta. vidurinė mokykla 1320-čiai mokinių. Modernių pastatų komplekse yra 30 
klasių, įrengti chemijos, fizikos, biologijos, n emu ruošos ir kiti kalbinėtai, dve
jos gamybinio mokymo dirbtuvės, valgykla, sporto salė. Tai Viena' geriausiai 
ffehfctą' mokyklų respublikos sostinėje. L

till iriiiM Bill

t w

galėjau padėti nelaimin
giems.

Prisimenu, kaip vieną 
kartą kieme rusų belaisviai 
kariai piaustė ir skaldė 
malkas. Jie beveik nebuvo 
panašūs į žmogystes, vos 
laikėsi ant kojų. Galvojau: 
ar būtų galima paduoti 
jiems kiek maisto? Pasitai
kė, kad vokietys taip pat 
buvo neblogas žmogus—lei
do. Su minėta žmonos se- 
sere paruošėme buterbrū- 
dus (kuo didžiausius, su 
sviestu ir dešromis) ir po 
pakelį cigarečių. Vokietys 
paėjo į šalį, o mes tuo mo
mentu išdalijome.

Ir šiandien prisimenu, kaip 
jie valgė tuos riebius bu- 
terbrūdus ir kokiomis aki
mis žvilgčiojo į tą langą, 
prie kurio aš ir Lydi ja sto
vėjome.

Prisimenu, kai vieną kartą 
į gurguolę, kurią rusai ka
riai belaisviai traukė ir stū
mė, įmečiau dėžę cigarečių. 
Jie beregint ją sudraskė ir 
cigaretes išsidalijo. Pama
tė sargybinis. Vijosi mane, 
šaudė, bet nepavyko sugau
ti, pasprukau. Tai buvo 
Kaune, Laisvės alėjoje.

Tai tiek, brangusis mano 
drauge Petrai. Rudeniop, 
kai turėsiu daugiau laisvo 
laiko, būtinai parašysiu iš 
tų žudynių, kaip esu žadė
jęs. Kai turėsi laiko, pa
rašyk man. Labai labai dė
koju už laikraštį “Laisvę,” 
kurią, nors nevisai regulia
riai, gaunu. Dalijamės ja 
su visais. Labų dienų nuo 
visos hlario šeimos.

Antanas
1968 VI 30

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
Paraše Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenimų ir kovų, ši knyga yra 
faktinai istorija laikotarpio nuo 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2.00 — Dabar $1.00

Kelias į Laimę
Parašė Rojus Mižara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00 —• Dabar 50c

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žinofiių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.

Puslapių 263, Kaina $1.50 — Dabar 75c

Prošvaistes
Parašė Jonas Kaškaitis
(<Dr. J. J. Kaškiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.00

šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.*
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naudinga žinoti

Česnakas-kaip maistas ir vaistas
Raistinės ir gydomosios 

česnako savybės buvo žino 
mos gilioje senovėje. Jis po 
pūliams beveik visose pa
saulio tautose jau tūkstan 
čius metų. Senovės Egipte 
prieš 6,500 metų česnakas 
buvo net dievinamas. Fara
onas Cheopsas ir Egipte* 
žyniai jau žinojo nepapra
stai vertingas česnako gy
domąsias savybes.

Cheopso piramidės staty
tojams buvo įsakyta kas
dien su maistu duoti ir šio 
nuostabaus darbingumo sti • 
muliatoriaus.

Ne vien egiptiečiai, bet ir 
kitos senovės tautos (indė
nai, indai, graikai, romėnai 
ir kiti) žavėjosi česnako sa
vybėmis.
t'Graikai, o taippat ir rome ■ 
nai, tikėjo, kad jis sužadina 
jė^as ir duoda žmogui sti 
prumo. Romos legionų ka
riai nešiojosi ant krūtinių 
česnako talismanus, many
dami, kad tai juos apsaugo;; 
nuo sužeidimų.

Kaip vaistas
Afganistaniečių liaudies 

medicina česnaką rekomen
duodavo kvėpavimo takų 
susirgimams gydyti. Se
novės graikų gydytojas Hi
pokratas jau prieš 2500 me
tų plačiai ir sėkmingai nau • 
dojo jį, gryną ir su medu
mi, įvairioms ligoms gydy
ti.

Genialusis gydytojas, po
etas ir filosofas Avicena, 
gyvenęs prieš tūkstantį 
metų, numatė ir antibakte- 
rines česnako savybes (mi
kroorganizmai tuomet da * 
nebuvo žinomi) ir rašė> 
“Ganant labai drumzliną 
vandenį, reikia užkąsti čes
nako, nes jis panaikina su
gadinto vandens nuodingu
mą”.

Keliautojams apsisaugoti 
nuo šalčio rekomendavo si 
maistu vartoti daugiau ši 3 
nuostabaus augalo. Sav 
daugiatomiam veikale “Gj 
domojo mokslo kanonas
Avicena rašė: “Jeigu nusc- 
nusieji vartoja česnaką ir 
pric jo pripranta, tai ta 
jiems tik naudinga.”

Žinomas senovės graik 
gydytojas Dieskoridas (I 
amž.) pirmasis pastebėjo, 
kad česnakas veikia prie; 
kirmėles.

Viduramžiais ir renesar 
so epochoje buvo manoma, 
Lad česnakas apsaugo nu 
“Juodosios mirties”

Žymusis danų mokslinin
kas K. Bartolinis (1655-17- 
38) rekomendavo jį kai ku
riems inkstų susirgimams 
gydyti.

Indijoje česnakas vartoja
mas bronchialinei astmai. 
Vokietijoje — tuberkuliozei 
ir žarnyno susirgimams,
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Prancūzijoje—gripui, Ang
lijoje—inkstų ligonis gydyti. 
Tarybų Sąjungoje, ypač 
Kaukaze, o taip pat Itali- 
loje, Ispanijoje ir kitur — 
nuo kirmėlių. Sumaišytas 
su medumi — pūliuojan
čioms žaizdoms gydyti.

Mokslininkai teigia, jog 
sistemingai su maistu var
tojant daug česnako apsi
saugoma nuo vėžinių susir
gimų. Dėl to, tur būt, kai 
kurios tautos (kinai, bulga
rai) mažiau serga vėžiu.

Tarybų Sąjungoje juo gy
doma aterosklerozė, hiperto
nija, be to, ginekologiniai, 
žarnyno, klausos ir kiti su
sirgimai.

Česnako fitoncidai (auga
luose esančios medžiagos, 
kurios žudo mikroorganiz
mus) užmuša vidurių šilti
nės, dizenterijos, choleros 
ir kitų ligų sukėlėjus.

česnako sudėtis
Į česnako sudėtį įeina kal

cis, kalis, magnis, natris, 
chloras, fosforas, siera, an
gliavandeniai, vitaminai, 
eteriniai aliejai, gliukozi- 
das, alizinas, duodantis čes
nakui specifinį stiprų kva
pą, fitoncidai ir kiti.

Bandymai ir stebėjimai 
parodė, kad česnakas pasi
žymi labai stipriomis anti- 
bakterinėmis savybėmis ir 
augalų tarpe neturi sau ly
gaus. Jo paveikti mikrobai 
žūva per 1-3 minutes. Tad, 
patekus česnakui į žarnyną, 
sustabdomi visi puvimo bei 
rūgimo procesai, kartu pa
didėja sekretinė ir motori
nė virškinamojo trakto vei
kla, stimuliuojamas širdies 
darbas’. Sumaišytas su me
dumi, sėkmingai gydo bron- 
chialinę astmą ir chronišką 
bronchitą.

Kasdien rekomenduojama 
suvalgyti po 2-3 šmotelius 
česnako.

Brockton, Mass.
Mūsų ligoniai laisviečiai
Frank Masaitis jau nuo 

seniai sunkiai serga, bet 
dabar jį taip liga suspaudė, 
kad jau blogiau negali būti. 
Pirmiau, sveikas būdamas, 
jis turėjo apsčiai draugų, 
bet dabar visi jį pamiršo... 
Jis gyvena 192 Field St. Jį 
prižiūri Mrs. Buiniauskienė.

P. Petrošius pergyveno la
bai sunkią operaciją. Jam 
patarnauja jo žmona Julia. 
Jis “Laisvę” paskaityti gau
na Lietuvių Piliečių Klube.

Frank Mastaika turėjo 
“šoką.” Guli Goddard Me
morial Hospital.

Mano paties sveikata po 
biskį eina geryn.

George Shimaitis

SPALIO ŠVENČIŲ PROGA 
SVEIKINIMAS

kolektyvą, visus “Laisvės”
* Amerikos Valstijose, ir

Sveikinu “Laisvės” 
skaitytojus Jungtinės 
Lietuvoje Tarybų Sąjungos Besp. rašė jus, rėmė
jus ir pažangius darbo žmones su spalio švenčių 
proga ir linkiu visiems daug sveikatos, laimės ir 
sėkmės gyvenime ir darbuose. Tegyvuoja tautų 
taika, visų šalių sutikimas broliška draugyste, vie
nybe, ramybe ir teisingumas teviešpatauja mūsų 
neramiame visame pasaulyje!

sėkmės gyvenime ir d

Jonas Smolenskas
Miami, Fla.
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Cleveland, Ohio
Svarbūs pranešimai

Kaip jau spaudoje buvo 
pranešta, lapkričio 10 d. tu
rėsime svarbų bendrai visų 
vietinių draugijų parengi
mą. Jį svarbiu vadiname 
todėl, kad jis yra rengia
mas mūsų spaudos naudai. 
O kas gali būti mums svar
besnis už gerą laikraštį, ku
ris mums teikia teisingas ir 
patikėtinas pasaulines ži
nias. Šių laikraščių dėka 
mes šiandien jau sugebame 
atskirti teisingas žinias nuo 
klaidinančių. O tai jau pa
darytas geras žingsnis pir
myn progreso' keliu.

Kadangi pirmuose prane
šimuose jau buvo minėta ir 
apie dovanėles, kurios žy
miai prisideda prie gerų 
pasekmių, tai jau galime su 
džiaugsmu priminti, jog jau 
turime keletą pažadų, o su 
laiku jų turėsime ir dau
giau.

Banketas-pietūs įvyks 
EOUV salėje, 12618 Shaw 
Ave., 1 vai. po pietų.

Beje, rengėjams teko su
sirūpinti, kuomet patyrėme, 
kad orkestras, kuris^ntinis 
visuomet gražiai patarnau
davo, tą dieną užimtas ki
tur. Bet seno orkestro va
dovo Frank Thompsono rū
pesčio dėka gavome kitą— 
Jay Tones orkestrą.

Kviečiame visus—senus ir 
jaunus — atsilankyti.

J. žebrys

Philadelphia, Pa.
Šauni išvyka į konferenciją

Spalio 20 d. didoka grupė 
LLD 10 kuopos draugų bu
vo išvykusi į tradicinę LLD 
VI apskrities konferenciją, 
Chester! Pą. Nerašysiu apie 

4 eigą, 
tai tilps 
u pažy

minė su- 
draugi- 

rė pasi- 
avo vei- 
laimėji- 
į atsto-

konferencijos ištiš 
nes svarbiausi punk 
protokole. ; Bet tur 
mėti, kad ir ši me 
eiga senų ilgamečių 
jos veikėjų susibū 
kalbėti, pasidalinti s. 
klos įspūdžiais ir 
mais su kitų kuop" 
vais.

Konferencija vyk 
džiai, geroj nuotai 
ši draugija būtų 
fraternaliais pamat 
kultūriniais. Visa k 
sijos eiga ryškiai 
kaip mūsų seni veikėjai rū
pestingai darbuoj 
LLD ir toliau dar hugtų ir 
klestėtų, nepaisau: 
gretų retėjimo.

Buvo tartasi kalt* 
nai gimusį ir augusį jauni
mą įstoti į mūsų lull tūrinį 
židinį. Gal viens kits ir įsi
rašytų. Tiktai reikia jau
nuoliams tiksliai išryškinti 
draugijos vertingumą.

Šioje konferencij 
tai pasitarta apie p 
mūsų pažangios 
apie dabartinį laikraščio 
“Laisvės” vajų.

Einant prie konf 
užbaigos, visi delegatai ir 
svečiai, buvo pakviesti at
vykti į philadeiphiečių ruo
šiamą sueigą lapkr 
salėje 6024 Wayne 
togiausias gatvek; 
kurį galima gauti skersgat
vyje Broad St. ir Erie Ave 
ties Philadelphia G 
ofisu. Išlipt ant 
Lane ir eiti į salę 
testantų bažnyčios

Gilina žinias užsieny
Įvairiose fizikos, .chemi

jos, biologijos srityse pla
čiai naudojami branduolinio 
magnetinio rezonanso meto
dai, kuriais galima tirti or
ganinių ir neorganinių jun
ginių cheminę struktūrą, 
mainų reakcijas, nustatyti 
kristalų savybes ir pan. Šio 
rezonanso efektyvumas nus
tatomas įvairiais elemen
tais, jeigu jų branduolys pa- 
s i ž y m i magnetiniais ra
mentais. Tam reikalingi ne
paprastai jautrūs aparatai. 
Tarybų Sąjungoje yra kele
tas mokslinių organizacijų, 
kuriančių radiospektrasko- 
pinę aparatūrą.

Branduolinio magnetinio 
rezonanso signalų registra
cija domisi ir Kauno Poli
technikos instituto radioele
ktronikos fakulteto moksli
ninkai. Keletą metų tam yra 
paskyręs teoretinės radio
technikos katedros vyres
nysis dėstytojas R. Krivic
kas. Norėdamas pagilinti ži
nias šioje srityje, kaunietis 
išvyko dešimčiai mėnesių į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. .

Kaunietis stažuosis Har
vardo ir Kalifornijos uni
versitetuose.

Pastaruoju metu vis dau
giau Kauno Politechnikos 
instituto mokslininkų gilina 
savo žinias užsienyje. Ne
seniai iš Vokietijos Demo
kratinės Respublikos sugrį
žo vokiečių kalbos dėstyto
ja Zambacevičiūtė. O jos 
kolegė D. Urbelytė ką tik 
išvyko į šią šalį, v D. Pavaris 
iš mašinų gamybos fakulte
to stažuojasi Prancūzijoje. 
Iš Čekoslovakijos grįžo san
technikos fakulteto K. Do- 
bužinskas ir V. j Jukštas iš 
statybos fakulteto. Dešimt 
mėnesių Anglijoje praleido 
statybos fakulteto dėstyto
jas P. Pūkelis.

Estų kompozitorius 
Žygimanto III dvare
Žygimantas III (1566- 

1622), Švedijos karaliaus 
Jono Vazos ir Kotrynos Jo
gailai tės sūnus, turėjo dide
lę ir aukšto meninio lygio 
muzikos kapelą. Nors jo rū
muose daugiausia vartota 
vokiečių kalba (abi didžiojo 
kunigaikščio žmonos buvo 
austrės), tačiau kapela bu
vo italų. Mat, tuomet ma
nyta, kad tik italai gali būti 
geri muzikantai. Kunigaikš
tis labai mėgo ir puikiai su
prato muziką, pats skambi
no klavicimbolais, visoke
riopai skatino talentingus 
vokalistus. Muzikantams jis 
mokėdavo net po 200-400 
auksinių per metus.

Kapelai vadovavo prūsų 
muzikas—kompozitorius ir 
arfininkas Kristupas Klabe
nąs iš Karaliaučiaus, prieš 
tai dirbęs Gardino karališ
koje “lietuviškoje kapelo
je.” Žygimanto III dvare 
grojo 60 orkestrantų. Iš jų 
minimas lietuvis būgninin
kas (litaurininkas) Motie
jus Kauniškis, kaip ir Kla
benąs, grojęs Gardine. Ka
peloje dirbo ir estų kompo
zitorius Vilhelmas Bučkis 
(1585-1647). Pirmuosius ir 
kol kas vienintelius duome
nis apie šį muziką pateikė 
lenkų istorikas ir teologas 
Pranciškus Starčinskis 
(1758-1829). Kokiu instru
mentu V. Bučkis grojo, ne
išaiškinta, tik žinoma, kad 
1601-03 m. garsiąjai Kroku
vos Vavelio “rorantistų” 
k.apelaį. jis, sukūrė pluoštą 
religinių giesmių estų kal
ba.

Vyt. Jurkštas

HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

INSTRUCTORS. Three gals, over 
20, wanted as instructors — full or 
part time in local health club. No 
exp. nec. Must have neat appearance 
and good personality. Call Miss 
Kathleen, GR 7-2072. Mon., Wed., 
Fri. 9—9. (77-82)

NURSES. Registered. Emergency 
room. Full time. 3 to 11:30 PM. Part 
time 6 to 11 PM. Full time benefits 
include 50% tuition reduction at 
Temple. 4 weeks vacation, every 
other weekend off, generous evening 
differential. Contact Director of 
Nursing, St. Christopher’s Hospital 
for Children. GA 6-5600.

(77-83)

NURSE, LPN. Full or part time. 
Day, evening or night shifts. Licens
ed by exam only. Benefits include 
every other weekend off and shift 
differential. Contact Director of 
Nursing, St. Christopher’s Hospital 
for Children. GA 6-5600. (77-83)

OPERATORS (10) Plain single 
needle mach oners at least 6 mos 
exp. Start $1.60 hr & move up to 
$1.75. No layoffs. Union fringe be
nefits. Med. & pd holi. Apply all wk, 
B & S MFG. CO., N. E. Cor. Broad 
& Carpenter, 4th fir. (near subway) 
DE 6-1600. (79-86)

CLERICAL, General. Preferably 
some keypunch training. Exp. not 
required. Willingness and ability to 
learn use of office equipment essen
tial. 5-day, 35hr. wk. Equal oppty 
employer. Call LO 9-1100 for inter
view between 9:30 AM and 4:30 PM.

(80-83)

EXP. OPERATORS. You can 
earn top wages and work in your 
own neighborhood. Will accept 
some learners. Many benefits. Ap
ply 5th floor. 2222 N. 9th St., 
Phila., Pa., 19133.

(81-83)

WAITRESS
Part time only. Prefer exp. Neat 

appearance a must. Union benf. 
No phone calls. Ask for Manager.

PUB RESTAURANT
31 W. Allegheny Ave., Phila.

(82-85)

AUTOMOTIVE MACHINIST
Experienced only. Good working 

conditions with congenial force. Sa
lary open. Call HO 4-6399. Ask for 
Mr. Russo. (70-82)

EXPERIENCED 
TREE CLIMBERS

Steady work, paid vacation and 
holidays, bonus, modem equipment. 
Call 264-4561 for appt.

(70-82)

TOOLMAKER. Experienced on re
pair and maintenance of progress
ive and secondary operation dyes, 
and general tool room work. Will 
consider first class machinist. Num
erous fringe benefits. Will be mov
ing to new facilities shortly. Apply 
in person or call AMSCO INDUS
TRIES, Hatboro, Pa. OS 5-6100. 
Miss Hahn or Mr. Sawicki. (77-84)

HELICOPTER MECHANIC. Expd. 
A & P lie. preferred, not required. 
Approved Bell & Hughes Service 
Station. Full employee benefits pro
gram. RONSON HELICOPTERS, 
Mercer Co. Airport, Trenton, N. J. 
Call Mr. Hines for interview.

609-882-9286. (77-82)

TABULATING MIDNITE SHIFT. 
Major CC firm is seeking an exper
ienced tabulating operator for a 
midnite to 8 AM shift. Should know 
the 407,519, 088, 083 or similar equip 
& be able to work by themselves 
w/a minimum of orientation. Excel
lent growth notential into compu
ters. For an interview or further in
formation call 585-5433. An equal 
opportunity employer. (79-83)

AUTO HELP! Auto Service Writ
er. Experienced for volume GM deal
er. Top pay plan plus many bene
fits. Front End Specialist. Exper
ienced, to work with John Beam 
front end machine. Top rate. Line 
Mechanic. All around experienced 
for finest N. J. shop. Top rate, be
nefits. Call or apply in person to 
Service Manager of N. J.'s largest 
and finest Olds dealer. DAN ESPO
SITO OLDS, 352 Central Avenue, 
E. Orange, N.* J. 675-55Š5. (79-82)
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Detroitas.—Jung 
tomobilių Darb. un 
Reuther sušaukė masinį su
sirinkimą milijono lapelių 
prieš Wallace išdalinimui.

MIAMI, FLA.
Iš LLD 75 kuopos veiklos
Spalio 23 d. turėjome su

sirinkimą, na ir pietus. Na
rių dalyvavo apie 40. Susi
rinkimą atidarė organizato
rius V. Bovinas. Finansų 
sekr. J. Paukštaitis rapor
tavo, kad mūsų 75 kp. ižde 
pinigų turi $196.01. Iš kul
tūros veiklos komisija ra
portavo, kad mūsų kp. ge
rai Veikia. Lapkričio 20 ir 
21 dienom rengia bazarą.

Aš atiduodu didelĮ kreditą 
draugam Kancėriam už jų 
didelį darbą. Abudu dau
giausia veikia 75 kuopoje, 
kiekvieno mėnesio 4-tą tre
čiadienį rengia pietus ir 
kožną syk kuopai lieka pel
no

Mūsų kuopa daug aukau
ja geriems dalykams ir per 
šį susirinkįmą paaukojo dėl 
taikos $50.

Po kp. susirinkimo drau
gė Kančerfehė skaitė pas
kaitą rinkimų klausimu. 
Nušvietė mūsų šalies prezi
dentinius kandidatus, kurie 
kur stovi. Ačiū tau, už gerą 
paskaitą. Buvo dąug išsi
reiškimų rinkimų klausimu. 
Didžiuma kalbėjo už demo
kratus.

“Laisvės”, “Vilnies0 ir 
“Liaudies Balso0 vajus jau 
eina. Drg. M. Vąlilionienė 
dirba dėl “Laisvės”, O. Kan- 
čeris dėl “Vilnios”. Darbuo- 
kitės spaudos naudai.

X.Lowellietis

Jogailos kapela
Jau XIV a. Lenkijos ka

raliaus Kazimiero Didžiojo 
žmona, didelė muzikos glo
bėja Aldona Gediminai te 
Krokuvos pilyje turėjo ge
roką būrį dainininkų ir in
strumentalistų. Tačiau pa
jėgiausią muzikos kapelą 
Vavelyje subūrė Jogaila.

Pirmieji dokumentai apie 
karališkąją kapelą yra iš 
1411 m. ir pirmą kartą mi
ni “Jo karališkosios dideny
bės kapelos magistrą,” dva
ro kapelioną, vėliau vysku
pą Joną Sleidzą. Kapelą 
sudarė būgnininkai ir muzi
kantai, grojusieji pučia
maisiais instrumentais, so
listai arfininkai ir daini
ninkai.

Jogaijos rūmuose buvo 
muzikuojama ir anksčiau. 
Žinomi keliolikos dvaro mu
zikų vardai. Be to, doku
mentai rodo, kad vieną mu
zikantą, fleitininką Auloną 
(Aulą) Jogaila 1393 m. iš
siuntė Lietuvon į Vytauto 
kapelą.

Jogailos kapela buvo ne
maža tiems laikams. Kiek 
vėliau ją papildė keli rusų 
guslininkai ir pūtikai. Įdo
mu, kad apie 1401 m. Jo
gailos rūmuose fleitą pū
tė ir viena moteris, kurios 
vardas, deja, nežinomas. Iš 
Krokuvos ji išvyko į Pran
cūziją.

Institute, West Va. —1, 
300 Union Carbide chemi
kalų fabriko darbininkų te- 
bestreikuoja ketvirtą mėne
sį.

MALE or FEMALE

MALE & FEMALE, CREDIT 
DEPT, Typing and learn dicta
phone. Adv. Dept. Typing and 
learn off mach. Diversified work. 
At Your EL Stop. 3, 8, 39 or 57 Bus.

RE 9-5678.
(82-84)

' AUTO SERVICE. Man for tires 
battery and seat covers. Also for 
minor repairs. Paid hospitalization 
insurance and vacation. Steady work 
for right marl. Apply or Call MR. 
KEATING. PENN JERSEY, 4165 
Torresdale Ave.

PI 3-9838. (80-82)

HELP WANTED MALE

SHEET METAL Fabricators, re
quire welders, polishers, grinders, 
machine operators. Some exp. nec. 
Exc. working cond. in new and mod
ern plant. Many benefits. Apply in 
person CADDY CORP of AMERICA, 
711 Caddy Dr., Pitman, N. J. bet. 
9 and 4. (79-83)

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai

Jei jūs teorite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

MACHINISTS. 1st class; 2nd 
class; OPERATORS. Growing Co. 
looking for men able to set up and 
operate Milling Machines, Engine 
Lathes, N. C. Tape Mill. Modern 
clean air cond. plant. Liberal bene
fits, paid vacation. BOYD MACHINE 
CO., 2812 N. Main St., Hatfield, Pa. 
855-2122. (82-84)

PIPEFITTER-MILLWRIGHT. Lim
ited opening for exper. mechanic in 
pit. maintenance dept. Pipe setting. 
Longrun steam & water lines fitting 
and welding application nec. Exc. 
oppty., top wages, year round work. 
Apply or phone OWENS CORNING 
FIBERGLASS CORP., Jackson Rd., 
Berlin, N. J. 1-609-764-3300.

(80-84)

PRODUCTION -WORKERS. Elec
trical display mfg. offers permanent 
position in sheet metal steel and 
plastic fabrication welding and 
wiring dept, for mechanics and 
trainees. Top rates, 8 pd. holidays. 
Generous vacation schedule. Co. 
paid medical plan. Day shift only. 
DIMENSIONAL GRAPHICS, Pal
myra N. J. 829-1460. (82-85)

A

DISHWASHERS. Steady night 
work. Starting 5 PM. Good pay. 
Paid vacations. Free uniforms and 
meals. Vicinity of Willow Grove. 
For interview call Mr. Gitlin.

OL 9-9000.
(82-87)

Pranešimas
Brockton, Mass.

LLD 6 kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 4 d., 
pirmadienio vakarą, 6:30 
v. Liet. Namo kambariuose. 
Kviečiame narius dalyvauti, 
turime balsavimo blankas, 
ALDLD Centro Komiteto. 
Taipgi reikia tartis kas 
link “Laisvės” vajaus ir 
fondą, ir “Vilnies” vajų ir 
fondą.

LDS 67 kp. susirinkimas 
neįvyks lapkr. 14 d., nes visi 
nariai pilnai pasimokėję už 
1968 m. George Shimaitis.

(82-83)

NO. 1 MAINT. MAN

Experienced maint. man on 2nd 
shift will be required to handle 
electrical and mechanical jobs. 
Must have electrical bkgrd with 440 
experience. Steady employment, ex
cellent insurance program, good 
pay and good working conditions.

Qualified persons please contact 
JOHN VOLK, Personnel Mgr.

THE WEST CO.
IQth & G. Sts.

Milville, N. J., 609-825-44600.
(81-83)

MEN — OVER 18
Night shift only. Inside and 

outside work. Chemical plant NE 
Phila. Automatic increase. Paid 
insur. plus other company bene
fits. Oppty to advance. Apply to 
MR. MOHN (2nd floor), 3512 Cedar 
St., Phila. (Aramingo & Tioga)

((81-83)

TRUCK MECHANIC
First class. Excellent starting 

rate and benefits. Apply in person 
at Personnel Office.

MRS. SMITH’S PIE CO. '
South St., Pottstown, Pa.

(81-86)

BAKER

To ovens in retail bakery. 
Day shift.

FEDERAL BAKE SHOP
717 Market St., Wilmington, Del. 

1-302-652-3688
(81-84)

I
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS putatas, delegacijos sudėty
je važiavo į Mas kvą, prašy- Sveikinimai KRISLAI

Meksikos Miestas. — 
saulinė olimpiada bai 
spalio 27 d. Jungtinių Vals
tijų sportininkai, daugiau
sia negrai, iškėlė savo 
į pirmą vietą. Antroje 
toje — Tarybų Sąjungos 
sportininkai, trečioje v 
je—Vengrijos sportinin

Pa- 
gėsi

sali 
vie-

eto
sai.

8 d. 
nke-

Sydney. — Spalio 2 
Visi Australijos geleži 
lių darbininkai paskelbė 24 
valandų streiką.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos sputnikas su kosmona
utu G. J. Beregovoju skrie
ja aplink Žemę jau ke'intą 
dieną. Išbando manevravi
mą, kad padėtų pasiruošti 
skristi į Mėnulį.

Praga. — Spalio 28 d. Če
koslovakija mini 50 metų 
nuo nepriklausomybės at
gavimo.

Londonas. — Spalio 27 d. 
įvyko čia didžiausia demons
tracija prieš karą Vietname. 
Dalyvavo daugiau kaip 60,- 
000 žmonių. Buvo susikir
timų su policija ir areštų, 
32 sužeisti.

ti, kad Lietuvą priimtų į Ta
rybų Socialistinių Respubli
kų Sąjungą. Ki 
venusi Demskięnės sesuo 
Klementina Dėn 
jos narė nuo 19Ž5 metų, iš
kankinta buržua 
jimų ir ištrėmimų, nebesu
laukė Tarybų valdžios,at
kūrimo. Jos sūnus Vytau
tas — pogrindžio komjau
nuolis, 16-osios

rynėje gy-

aitė, parti-

zinių kalė-

Maskva. — Spalio 27 d. 
pirmas sniegas čia nukrito. 
Visos gatvės baltos.

New Yorkas. — Policija 
ir gaisragesiai atšaukė strei
ką. Bet mokytojų streikas 
tęsiasi. Manoma ir jį grei
tai baigti.

lietuviško- 
rys. Onos

Demskytės brolis Justinas, 
komjaunuolis nuo pogrin
džio laikų, liaudies milici
ninkas 1940 me 
spėjęs evakuotis 
hitlerininkų kai 
šimtimis kitų b 
kių rajono pogrindininkų.

tais, nesu- 
, žuvo nuo 
rtu su de- 
uvusių Ša-

Nors jau praėjo rugsėjo 
28 d., ir sveikinimai Lilijai 
Kavaliauskaitei ir Stefani
jai Sasnai visi buvo pa
skelbti, visvien šiomis die
nomis gavome daugiau. Pra
šome. pasiskaityt:

Brangios draugės! Svei
kinu jus brangios draugės, 
nors ir pavėluotai jūsų iš
kilmingo jubiliejaus proga. 
Aš ir mano vyras taipgi no
rime prisidėti su $5 į “Lais
vės” fondą, jūsų garbei. 
Draugiškai, Martha ir Vin
cas Plečkaičiai, Chicago. 
Ill.

Ji—viena iš drąsiausių
Lie-

mco 
k o,

Suvalkija — įžymių 
tuvos komunistinio judėji
mo veikėjų gimtinė. V 
Mickevičiaus - Kapsu 
Zigmo Aleksos - Angariečio,
Prano Eidukevičiaus, Anta
no Sniečkaus...

Šlovingos revoliucinės 
dicijos ir tų apylinkių, 
rios dabar sudaro Šakių 
joną. Jau 1918 metų 
moję Lietuvos partinėje 
konferencijoje buvo at 
vaujamos Gelgaudiškio ir 
Lukšių partinės organizaci
jos Šakietis Pranas Lin
gys — Lietuvos Komunistų 
partijos steigiamojo suva
žiavimo delegatas. Pačia
me Rytprūsių pasieny 
kur knibždėte knibždėjo 
kiečių kariuomenės Ku 
kos Naumiestyje, Lukš 
se, Karčredeje ir prie 
kių rajono ribos esąųpiyose 
Pilviškiuose kūrėsi Tiky
bos. Tuometinė Lukšių 
ryba, kuriai vadovavo 
lerininkų nužudytasis 
mus lietuvių skul p t o r 
Grybas, steigė liaudies

tra- 
ku- 
ra- 

pir-

sto-

je, 
vo- 
dir- 
uo- 
Ša-

Ta- 
hit- 
įžy- 
us 

mi- 
Ginkluotas varguo- 

toli

nio

menės būrys kūrėsi ne 
Jankų, Kury nes ir Viliūšių 
kaimuose.

Po 1926 metų fašist 
perversmo Kudirkos Nau
miesčio komunistai ir kom
jaunuoliai Matilda Domei
kienė, Juozas Mikelkevič ius, 
Jonas Povilaitis, Marytė 
mašauskienė, Jonas Oleka, 
Elena Geležiūnaitė, Vlądas 
Rakauskas ir eilė kitų 
baimių pogrindininkų, 
bodami pavojų, dažnai ^en
gė žygius per sieną, gab 
Vokietijoje atsp ausdintą 
lietuvišką komunistinę 
ratūrą, kuri plito toli 
rajono ribų. Komuni 
aktyviai dalyvavo garsi 
me Suvalkijos valstie 
streike, sudrebinusiame 
šistinę santvarką. Buržua
zijai valdant Lietuvą, komu
nistinės organizacijos veikė

Ta-

be- 
ne-

eno

ite- 
už 

štai 
įja- 
e i ų 
fa-

Ona Demskyte-Mažuikiene

Dideli Demskių šeimos 
nuopelnai, transportuojant 
pogrindinę kom 
spaudą. 1927-1933 metais, 
siautėjant Lietuvoje buržu
azinei diktatūrai 
riui dar neatėju^ į valdžią, 
Vokietijoje atsp 
tuviška komunistinė litera-

u n i s t i n ę

o Hitle-

usdinta lie-

Sveikinu ,tave Lilija! Čia 
rasi $3, prašau priimti mano 
geriausius Jįnkėjimus. An
tanas Bacėnas, Bexley, Ohio.

Nuo kitu gauta sekamai:
Lietuvaitė,

Philadelphia, Pa. $20.00
B. ir A. Ramanauskai,

Sellersville, Pa. .. 10.00
J. ir E. Kosmočiai, 

Brooklyn, N. Y. 10.00

(Tasa iš pirmo psl.) 
ką jis jį taip karštai pamylo.

Prelatas Pijų sveikina už jo 
ilgametį ir nenuilstamą plū
dimą Tarybų Lietuvos. Jis 
esąs nusipelnęs didelį auksinį 
medalį! 

•
Amerikos juodieji žmones 

esą nusitarę savo kovoje nau
doti naują taktiką. Jie nuo 
dabar mažiau kreipsią dėme
sio į asmeniškus išstojimus ir 
pasiaukojimus, o pabrėšią ma
sinio judėjimo reikšmę.

Taip pat gerai, kad juo
dieji žmonės vis drąsiau ir 
plačiau įsitraukia į politines 
kovas. Sakoma, kad pietuose 
visas milijonas negrų pirmą 
kartą susiregistravo dalyvau
ti šiuose prezidentiniuose rin
kimuose. ,

Akmeniškas pasiaukojimas 
turi savo vietą kiekvienoje 
kovoje prieš skriaudas ir ne
teisybes, bet negali pavaduo
ti organizuotos masinės kovos. 
Jeigu negrų vadai priėjo šios 
išvados, jie klaidos nepadarė.

' Bent mano atsiminime nesu 
matęs didmiesčio majoro, ku-

Miestui reikalauja 
rendu kontrolės

New Yorko Miesto Tary
bos nariai demokratai — 
Manhattan Theodore Weiss 
ir Queens Arthur Katzman 
—įteikė tarybai bilių, pasiū
lė kontroliuoti visu apart- 
mentinių namų rendas.

Sako, kad padėtis yra 
desperatiška. Ypatingai sle
giamos - vidutinių pajamų 
šeimos apartmentuose, kur 
rendos pakeltos 40 iki 60 
procentų, taipgi senieji, iš 
pensijėlių gyvenantieji žmo
nės.

Parengimy kalendorius
Lapkričio 10 d.

Metinis “Laisvės” koncM’- 
tas New National Haitį 
Greenpoint - Brooklyn, N.Y.

Lapkriičo 17 d.
Pietūs su menine progra

ma “Laisvės naudai Harri
son, N. J. Rengia Harriso- 
no ir Newarko LDS kuopos.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

TSKP narė nuo 1930 metų. 
1968 m. spalio 10 d. 

jai sukanka 60 metų.
Kudirkos Naumiestyje, Le
kėčiuose, Jankuose, Barz-? 
duose, Sintautuose, Pluokš- 
čiuose, Gelgaudiškyje. Net 
mažuose miesteliuose (Le
kėčiuose, Barzduose) po
grindinėje veikloje dalyva
vo daugiau kaip po dešimt 
komunistų, ; nemaža kom
jaunuolių. Šakių mieste Ta
rybų valdžios atkūrimo iš
vakarėse veikė. trys komu
nistų kuopelės, 22 komjau
nuoliai, - keletas Raudono
sios pagalbos organizacijų. 
O kai mūsų šalį užplūdo 
hitlerininkai, daug šakiečių 
išėjo į “Jūros” partizanų 
būrį.

Bieliauskų, Jančaičių, Ole
kų, Damijonaičių, Juodišių, 
Prekevičių, Gurskių ir eilės 
kitų Šakių rajono varguo
lių ištisos šeimos dirbo ko
munistiniame pogri n d y j e. 
Tokia buvo ir Kurynės 
Demskių šeima, kurios at
stovei — Onai Demskytei- 
Mažuikienei, partijos narei 
nuo 1930 metų, personalinei 
pensininkei, šių metų spalio 
10 dieną sukako 60 metų.

tūra, ties Kudirkos Nau
miesčiu arba net 
pogrindininkų pernešta per 
sieną, atkeliaudavo iki Ku
rynės ir, Demskiams pade
dant, pasiekdavę Kauną. 
Pradėjus spausd 
nistinę literatūrą 
ji keliaudavo at 
maršrutu — iš Kauno ir jo 
apylinkių į Suva 
mus.

Ona Demskytę-Mažuikie- 
nė pasiaukojamai dirbo šį 
darbą, kol 1934 metais.užsi
trenkė kalėjimo durys. Ir 
atsivėrė jos tik 1940 metais, 
liaudžiai nušląvus fašistinį 
režimą.1 ■

6na ' Deniškytė JMažui- 
kierie gyvena Kaune. Ta
čiau; jeigu kurioj ors Ša
kių rajono mokykloįė^pama- 
tysite neaukštą,: guĮvi mo

 

teriškę, sujaudintai pasa

lę/su

oli Kidulių

inti komu- 
Lietuvoje, 
virkščių

Ikijos kai-

ko j ančią jaunimui 
valkiečių pogrindžio vas, 
apie bebaimius pogrindinin
kus, nepalūžusius net fašis
tiniame pragare — Kauno 
IX forte, tai bus ji — Ona 
Demskytė, Suvalkijos ko
munistinio pogrindžio kovo
toja.

A. Petrauskas

Neatsitiktinai smetoninė 
žvalgyba Kurynę vadino 
“bolševikų lizdu.” Onos tė
vas — Juozas Demskis 
veikė nuo 1905 metų, 1918- 
1919 metais buvo vienas iš 
ginkluoto varguomenės bū
rio organizatorių, aktyviai 
dirbo pogrindyje, 1940 me
tais — Liaudies Seimo de

KODĖL VYSTA 
NUSKINTOS GĖLĖS

Atneši iš miško, pievos ar 
lauko gėlių ir pamerki. Bet 
jos gana greitai vysta. Nors 
vandens yra vazoje, tačiau 
oro burbuliukai užkemša 
stiebe esančius vandens in
dus. Norint, kad gėlės at
sigautų, reikia įpiauti kotus 
ir išpylus šaltą vandenį, pri
pilti šilto. Šiltas vanduo 
geriau išstumia orą ir už
ima jo vietą. Gėlės dažniau
siai’ atsigauna.

Brangios Lietuvės!—Lili
ja Kavaliauskaite ir Stefa
nija Sasna: Sveikinu judvi 
proga Jubiliejaus su nuo
širdžiausiais linkėjimais. Iš 
visos širdies linkiu Jums 
tvirtos sveikatos, ilgiausių 
metų, geriausio pasisekimo 
jūsų kilname darbe, veiklo
je kovoiant už taika ir .pa
žangą. Taip pat linkiu daug 
laimės jūsų žingsniuose, 
darbuose ir gvvepime! Tvir
tai ir dž.įugi^kai spaudžiu 
judviems randas.,. Su didžia

ris būtų tiek daug bėdų tu
rėjęs, kiek jų šiandien turi 
mūsų New Yorko majoras 
John Lindsay. Iš visų pusių 
jis šaudomas. Negali susikal
bėti su mokytojais, prieš jį 
sukilo policija, gaisragesiai ir 
gatvių valytojai. Visi jie no
ri daugiau pinigų. Jei vie
niems algas pakelia, kiti to 
paties reikalauja. Ir visi ba
rasi, ir visi pyksta!

Bet žmogus jis nėra blo
gas, palyginus su buvusiais 
New Yorko majorais. Yra bu
vę už jį daug blogesnių. Ka
žin, ar rimtai apgalvoti balsai,4 * J p < t m y CAA 1 ’ v VA y

n u g a r b ą^JJęąųgiškai. J. kurie reikalauja, kad Mr. John 
Smale n;S kas,, jMjami, Fla. Lindsay, pasitrauktų.. ......
/ni • • j(Skiriu

j:.,;?;.
Mięlosįps prąųgės! Bėga-

lo džiugina .mus* kad lietu
vių tarpe turime tokias kuk
lias,, pųoširqžias , ir, taurias 
moteris, asmenyse Lili jos ir 
Stefanijos, nujausiąs, ilgą ir 
sunkų, bęt Jhbai garbingą 
nažangaus judėjimo kelią. 
Linkime stiprios sveikatos, 
daug laimės asmeniniapie 
gyvenime ir sėkmės visuo
meniniame darbe! Kartu 
su sveikinimu siunčiame po 
dovanėle, kurios, Jums pri
mins Tėvyne brangią. Liu
das ir Petrė Kisieliai, Mont
real. Canada. (Mes gavome 
dvi labai gražias meniškas 
knygas—LK).

Priedas: Spaudoje su 
sveikinimais buvo pranešta, 
kad iš Montreąlįo lietuvių 
auku suma $50. Turėjo bū
ti $55.

Taipgi ačiū Alice. Juškie
nei, montrealietė, už jos do-

Dar sykį širdingai dėko
jame už dovanas ir sveiki
nimus. Viso gauta. $58. Pi
nigai skiriami į “L” fondą.

Visiems aidiečiams!
Mieli aidiečiai!

Kaip jau mums visiems 
žinoma, Aido Choras esame 
pasižadėję “Laisvės” kon
certe atlikti dalį progra
mos tik už dviejų savaičių. 
Pilnam ir gražiam pasiro
dymui būtinai reikalinga 
daugiau pamokų. Todėl šį 
trečiadienį, spalio (Oct.) 30 
d., ir penktadienį, lapkričio 
(Nov.) 1 d., “Laisvės” sa
lėje įvyks dainavimo pamo
kos, į kurias visi ir visos su
sirinkime.

Aido Valdyba ir 
Mokytoja

Angliškas pažangos 
laiKtastis kviečia

ŠiO' sekmadienio popietę, 
lapkričio 3 d., įvyks pirmoji 
angliškojo liaudies laikraš
čio The Daily World išky
la — mitingas su vaišėmis. 
Vaišės 1 valandą, mitingo 
pradžia 2 vai. Vieta: Stat
ler Hilton Hotel, 33rd St. 
ir 7th Ave., Manhattane.

Mitinge kalbės Charlene 
Mitchell ir Mike Zagarell, 
Am. Komunistų Partijos 
kandidatai į JAV preziden
tą ir viceprezidentą šiuose 
rinkimuose.

Lietuvių laikraščio skai
tytojų ir draugų grupė iš 
anksto užsisakė ir užpildė 
vieną stalą, mobilizuojasi 
antras. Norintieji dalyvauti 
savo grupėje prašomi vietą 
užsisakyti tuojau. Kaina 
$4.50. Grupėms yra žymi 
nuolaida. (Sk.)

Rock ’n roll dainininkas 
John W. Sullivan, 29 m., 
sulaikytas tardymui po to, 
kai jis automobiliu įsuko į 
gatvę ne pagal taisykles. 
Policija jo mašinoje radusi 
$17,640 ir porą užtaisytų 
revolverių. Kilo įtartis, kad 
jis galėjęs būti dalyviu api
plėšimo Conn, banko.

Nesantaika mokyklose 
tebebuvo nebaigta

Mokytojų unijos atstovų 
masinis susirinkimas (1,500 
dalyvių) spalio 23 d. vėl pa
sisakė už tęsimą streiko iki 
vietinė Brooklyno - Browns- 
villės mokyklos viršenybė, 
su administratorium McCoy 
easitrauks.

Mokytojai teigia, kad Ju
nior High 271-osios mokyk
los mokytojų kova yra ko
va už teisę į darbą ne vien 
tik mokytojų, bet visų dar
bininkų.

Problemų ir nesantaikų 
įvairiais klausimais šioje 
mbkykloje buvo jau pir- 
rfiidū; Nesantaika padidėjo 
mokyklos viršebybeinorint 
ddšalinti 83 mokytojus.

United Federation of Tea
chers pareikalavo atsteigti 
mokytojus į jų pozicijas. 
Ir išstatė priedinius reikala
vimus.

Dienraščio “Daily News” 
kandidatų populiarumo len
telė spalio 24 d. rodė taikos 
šalininką O’Dwyer pralen
kus reakcionierių siūlomąjį 
Buckley. Bet ilgametis re- 
publikonas senatorius Ja
vits tebebuvo rimtu O’Dwy- 
eriui konkurentu. Jie visi 
yra kandidatais į senato
rius.

Bus vėl operuotas
Sužinojau, kad mūsų lais-

vietis Jurgis Bernotą lap
kričio 5 dieną išeina į ligo
ninę ir bus operuotas. Gy
dytojai pripažino, kad jis 
turi herniją (kirkšnyje trū
kimą), kurį kartais smar
kiai skauda. Nors opera
cija nėra viena iš sunkių
jų, bet, aišku, nėra jokio 
malonumo gulti po peiliu ir 
paskui kelias dienas lovoje 
gulėti. Jei neklystu, jis bus 
gydomas Jamaica Hospital, 
prie Jamaica Ave. ir Van 
Wyck Blvd.

Reporteris

“Banga” - į VDR
Į Vokietijos Demokratinę 

Respubliką išvyko Kauno 
radijo gamyklos estradinis 
orkestras “Banga”.

Šis kolektyvas šiemet pa
žymėjo savo gyvavimo 10-ą- 
sias metines. Orkestrui va
dovauja didelis estradinės 
muzikos entuziastas Algis 
Venckūnas. “Banga” nuola
tinė respublikinių konkursų 
prizininkė. “Palangos Ju
zės” prizo konkurso nugalė
toja, visų “Kauno pavasa
rio” muzikos festivalių da
lyvė.

“Laisvės” Koncertas 
artinasi

šiuomi pranešame, kad 
“Laisves” Koncertas artina
si. Artistai kurie buvo pa
kviesti dalyvauti Programs* 
j e visi apsiėmė. Neužilgo 
pradėsime skelbti.

Prašome užsirašyti lap
kričio 10 d., ant kalendo
riaus. Įvyks Lenkų salėje, 
261 Driggs Ave., Brooklyne. 
Pradžia 2 vai. Įžanga $1.50 
asmeniui. Bilietus galite iš 
anksto įsigyti “Laisvės” 
Adm.

— L. K.

Svečias -- Bulgarę 
mokslininkas

Kultūros minister! j os 
kvietimu Lietuvoje 15 dienų 
viešėjo Bulgarijos Kultūros 
oaminklų instituto moksli
nis darbuotojas,- technikos 
mokslų kandidatas A. Mi- 
chailovas. Tai antra jo vieš
nagė Lietuvoje,

Vilniuje susirinkę muzie
jų eksponatu “gydytojai7!— 
restauratoriai bei konserva
toriai ir fondų saugotojai— 
išklausė ištisą ciklą bulgarų 
specialisto paskaitų, mokėsi 
praktiškai pritaikyti jo re
komenduotus metodus bei 
preparatus. Ypatingas dė
mesys šiame seminare buvo 
skirtas mediniu paminklų 
konservacijai. Tai proble
ma. kurią sprendžia dauge
lio šalių mokslininkai.

Bulgarija medžio konser
vacijos srityje yra daug pa
siekusi, ji lygiuojasi su au
toritetingiausiomis šiuo at
žvilgiu šalimis — Švedija ir 
Šveicarija. A. Michailovas— 
vienas stambiausiu specia
listų savo krašte. Naudoda
masis savo metodais ir pre
paratais, j i s konservavo 
daugeli vertingų paminklų. 
A. Michailovo metodai Rū
komi daugelyje šalių — jais 
naudojasi, pvz., Britų mu
ziejus.

Long Islande vėjuotą die
ną grupė pusberniukų išvy
ko gumine valtimi paplau
kioti. Du nebegrįžo. Pa
jūrio sargyba dvi dienas jų 
ieškojo, bet nerado.

Brooklyne suimtas 40 me
tų vyriškis bandant apiplėš
ti auksoriaus krautuvę prie 
Kings Highway.

Koncertavo Vienos kamer.
Vilniuje koncertavo Vie

nos kamerinis senosios mu
zikos ansamblis “Musica 
antiqua”. Profesoriaus Ber- 
nhardo Klebelio vadovauja
mas meninis kolektyvas — 
dainininkai ir instrumenta
listai — atlieka tik senąją 
vakarų muziką. Grojama 
senai s i a i s instrumentais, 
kokie dabar nebenaudojami.

Bronx gyventoja Eileen 
Mikulak įtarta bandyme pa
samdyti žudeikas, kad nu
žudytų jos vyrą. Bet vyras 
atsisako tuo tikėti, jis už 
ją ir kauciją užstatė.

Jamaicoje policininkas nu
šovė Leroy Gardner, 27 me
tų. Sakoma, kad policinin
kas įtarė jį ruošiantis aj> 
vogti banką, bandė sulaikyti 
ir paklausinėti, bet įtarta
sis stvėrėsi peilio.




