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KRISLAI
Didžiulis galvosūkis 
Nesimato skirtumo 
Bažnyčių taksavimas 
Pietinių valstijų galia 
Mieli svečiai iš Lietuvos

— J. Gasiūnas —

Jungtinių Valstijų gyvento
jams dabar didžiausias galvo
sūkis, kaip mes galėsime išsi
mokėti medicininę apdraudą, 

kaip mes galėsime li
gonines ir daktarų bilas pa
dengti.

Medicininė apdrauda pake
liama apie 50 proc., ligoniniu 
mokestis taipgi beveik padvi
gubinama. Pranašaujama, kad 
mes susilauksime dar didesnių 
galvosūkių, kai bus ir vėl net 
dvigubai pakeltas mokestis.

Bet tokio galvosūkio socia
listinių šalių gyventojai visai 
neturi.

Antai “N. Y. Times” paskel
bė sekamą žinią:

“Septyni delegacijos nariai, 
tris savaites išbuvę Tarybų 
Sąjungoje, kur jie domėjosi 
tarybinių psichiatrijos įstaigų 
darbu, pareiškė Amerikos na
cionalinės psichiatrų asociaci
jos konferencijoje, kad jiems 
paliko didelį įspūdį dėmesys,

Tarybų Sąjungoje ski
riamas kiekvienam atskiram 
ligoniui. Delegacijos narys Mi
kas Ilormenas pareiškė, jog 
‘svambiausias,. ; patraukliausias 
tarybinės sveikatos apsaugos 
sistemos bruožas yra tai, kad 
nė vieno Tarybų Sąjungos gy
ventojo neslegia finansinė na
šta, kuri paprastai būna susi
jusi su gydymu’.”

Kaip mes būtume laimingi, 
kad medicininis aptarnavimas 
būtų socializuotas ir visiems 
nemokamas.

M.

Buvęs JAV delegacijos va
dovas Vietnamo taikos dery
bose Paryžiuje A. Harrimanas 
neseniai pasakė:

“Jeigu jūs turite reikalų 
su komunistais, patirsite tai, 
kad jie nemato didelio skirtu
mo tarp republikonų ir demo- 
kriKų partijų. Jie mano, kad 
mes esame imperialistai ir ka
pitalistai. Todėl aš manau, 
kad jų atsinešim as į naująją 
administraciją pasilieka tas 
pats, kaip ir pirmiau.”

Kaip tik taip ir yra. Nix- 
ono administracija neparodė 
kokio nors žymaus skirtumo 
Paryžiaus derybose. Republi-
Wnų ir demokratų partijos 
lygiai gina kapitalistinę sis
temą. palaiko imperialistines 
užgaidas Vietname.

Sveikintinas Kalifornijos le
gislatures tarimas kolektuoti 
7 procentus taksų iš bažnyčių 
nereliginių pajamų.

šioje kolumnoje kiek pir
miau buvo rašyta, kad įvai
rių sekti) bažnyčios gauna iš 
nereliginių pajamų bilijonus 
dolerių. Milžiniškas pelnas 
ateina iš serų, bonų, įvairių 
nuosavybių ir t. t. Bet niekas 
to turto netaksuoja.

Kai bažnyčių biznis pasilie
ka netaksuojamas, tai kitiems 
tenka sumokėti didesnius tak
sus. Dabar šis klausimas 
rimtai keliamas. Kalifornijos 
valstija pirmutinė nusprendė 
Ūkuoti nereligines pajamas.

^Kongresinė 'pirmenybės sis
tema suteikia daug galios il- 

(Tąsa 6-ame pusi.)

Draudžia 
pikeftuot
Washingtonas. — Kong

resas nubalsavo uždrausti 
demonstratyvi a i piketuoti 
militarinį centrą — Penta
goną.

Taipgi draudžia piketuoti 
federalinius teisėjus ir džiu- 
res, kad galėtų išlaikyti tei
smų sistemos bešališkumą.

Kovotojų prieš karą or
ganizacijos jau pasisakė, 
kad draudimas piketuoti 
Pentagoną yra nekonstitu- 
cinis ir jis teismuose turi 
būt atmestas.

Trafiko nelaimes 
nuolat didėja

Chicago. — Nacionalinė 
Saugumo Taryba skelbia, 
kad per pirmą 1969 m. pus
metį trafiko nelaimėse už
mušimai padidėjo 3 proc. 
Vien tik birželio mėn. už
mušta 4,830 žmonių.

Per šį pusmetį trafiko ne
laimėse užmušta 25,800 
žmonių.

Socialistai parėmė 
mažumos valdžią

j y •» z*-, • H c J ’

Roma. — Premjero Ru- 
moro valdžia parlamente 
buvo užgirta 346 balsais 
prieš 245. Socialistai balsa
vo už vienų krikščionių de
mokratų (mažumos) val
džią.

Komunistų pastangos su
daryti koalicinę kairiųjų 
valdžią šiuo metu nepavyko, 
kadangi socialistai atsisakė 
eiti į kairiųjų koaliciją. Jie 
ir vėl nuėjo dešiniesiems 
krikščionims demokratams 
tarnauti.

Susitarė su Kinija
Maskva. — TSRS skelbia, 

kad Tarybų Sąjunga ir Ki
nija pasirašė sutartį rugp. 
8 d. Susitarė pagerinti lai
vais plaukiojimą pasienio 
upėse. ’

Derybos prasidėjo birže
lio 18 d. Chabarovskio mies
te. . ;

Amerikoj 38 milijonai badauja
Washingtonas. — Senato

rius George McGovern, 
smerkd amas antibalistinę 
sistemą, pasakė, kad mums 
visiems labai svarbu rūpin
tis 38 milijonais amerikie
čių, kurie yra badavimo pa
dėtyje.

McGovern faktais įrodi
nėjo, kad Vietnamo karas 
padidino skurdą Amerikoje, 
o Nixono siūloma antibalis- 
tinė sistema dar daugiau 
padidins beturčių vargus ir 
nelaimes. •

New Yorkas. — Protes
tantų teologas R. Niebuhr 
kritikavo prez. Nixono pa
maldų naudojimą savo ad
ministracijos politikos už- 
gyrimui.

Kauno Sporto salėje dvi dienas vyko tarptautinis pramoginių šokių konkursas. 
Dėl “Gintarinės poros” prizo varžės daūgiau kaip trisdešimt šokėjų porų, atvyku
sių iš daugelio Tarybų Sąjungos miestų, taip 'pat iš Anglijos, Austrijos, Lenkijos, 
Vengrijos, Jugoslavijos, abiejų Vokietijų.

Poros — konkurso nugalėtojos. Pirmieji iš dešinės kauniečiai gydytojai Jūratė 
ir Česlovas Norvaišos. M. Ogajaus nuotr.

Egiptas atsišaukia 
j amerikiečius

Kairas. — Egiptas atsi
šaukia į Amerikos žmones 
su prašymu, kad reikalautų 
savo valdžios neparemti Iz
raelio nusistatymą anek
suoti (pasisavinti) arabų 
žemes, 1967 m. kare pa
grobtas.

Izraelio Darbo partija sa
vo s uvažiavime u ž g y r ė 
premjerės Goldą Meir pa
reiškimą, kad Izraelis pasi
laikys gerą dalį užkariau
tos arabų teritorijos. O 
Jungt. Valstijų valdžia pa
laiko Izraelio valdžią.

Charleston, W. Va.—Mai- 
nierių sveikatos ir apsaugos 
darbuotojas dr. Buff išvyko 
susipažinti su mainierių są
lygomis Tarybų Sąjungoje, 
Lenkijoje ir Kinijoje.

Miami, Fla. — Mašinistų 
unija patraukė atsakomy
bėn National Airlines už iš
metimą iš darbo 1,200 uni- 
jistų. Reikalauja 40 milijo
nų dolerių atlyginimo.

Washingtonas. — Justici
jos departamentas, pralai
mėjęs bylą prieš dr. Spock 
ir tris kitus kovotojus prieš 
karą, dabar paskelbė, kad 
daugiau neužves bylos prieš 
dr. Spocką ir M. Ferberį.

New Delhi. — Indijos Ko
munistų partija užgyrė 
premjerės Gandhi privačių 
bankų nacionalizavimo pro
gramą.

Ottawa.—Kanados valdžia 
padėjo į šalį planą užmegs- 
ti diplomatinius ryšius su 
Vatikanu.

Toki j as. — Okinavo j e kur 
tai dingo dėžė su 50 nervų 
gazų bombų.

Kariai protestuoja
Honolulu, Hawaii. — Sep

tyni kareiviai, po dalyvavi
mo prieškarinėje demons- 
tra c i j o j e, užsibarikadavo 
bažnyčioje.

Jie dalyvavo - demonstra
cijoje Waikiki mieste. Ar
mijos policija bandė juos 
areštuoti, tai jie bažnyčioje 
pasislėpė. »

Siūlo modernizuoti 
transportaciją

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas siūlo Kongresui 
skirti 10 bilijonų dolerių 12 
metų transportacijos prog
ramai, kuri galėtų sunor- 
malizuoti ir sumordernizuo- 
ti šalies transportaciją.

Jis priminė, kad pastarai
siais metais bankrutavo 235 
busų ir subvių kompanijų. 
Transportaciją yra krizėje.

Milijonai sveikino
astronautus

New Yorkas. — Apollo 11 ono priimti ir Laisves me-

V

astronautai Armstrong, 
Collins ir Aldrin buvo iškil
mingai čia pasitikti trečia
dienio rytą. Sveikino juos 
daugiau kaip du milijonai 
žmonių iš visos New Yorko 
apylinkės. Gatvės, kur jie 
automobiliu važiavo, buvo 
visos nutvinę. Majoras Lind
say įteikė jiems garbės me
dalius.

Jungtinėse Tautose jie 
taipgi buvo priimti ir svei
kinti. Savo kelionės į Mė
nulį atžymėjimą jie pridavė 
Jungt. Tautų generaliam se
kretoriui Thant, kuris juos 
pasitikęs sveikino.

Chicagoje juos pasitiko 
taipgi šimtai tūkstantių 
žmonių. Pribuvo ir Illinois 
gubernatorius Ogilvie juos 
sveikinti.

Tos pačios dienos vakare 
jie pribuvo į Los Angeles, 
kur buvo paties prez. Nix-

Mainieriai užgiria
J. A. Yablonskį

Pittsburgh, Pa. — Dau
gelis mainierių unijos loka
lų užgyrė Joseph A. Yaį)- 
lonskio kandidatūrą, mai
nierių unijos prezidento vie
tai.

Yablonskis kandidatuoja 
prieš dabartinį prezidentą 
W«>A. Boyle, kuris jau įsi
pyko mainieriams, kad ne
pakankamai kovoja už mai
nierių reikalus.

Fort Bragg, N. C. — Ar
mijos bazėje 200 kareivių 
įsitraukė į muštynes, kurio
se keturi kareiviai sužeisti 
ir keturi areštuoti.

Honolulu, Hawaii. — Ka
neohe marinų bazėje ištiku
siose rasinėse muštynėse 16 
marinų sužeista. Tyrinėja 
muštynių priežastis.

daliais apdovanoti. Jų gar
bei buvo suruoštas banke
tas.

Maskva. — Ant Sinkiang 
provincijos rubežiaus įvyko 
persišaudymai tarp tarybi
nių rubežiaus sargų ir Kini- 
j os kareivių, kuomet Kini j os 
kareiviai pradėjo veržtis 
per rubežių į tarybinę te
ritoriją. Abi pusės turėjo 
nuostolių užmuštais ir su
žeistais.

New Yorkas. — Long Is
land geležinkelio dviejų 
traukinių susidūrime 66 
žmonės buvo sužeisti rugp. 
13 dieną.

New Yorkas. — Apkaišęs 
reakcionierius William Hoff 
prisipažino teisme, kad jis 
planavo nužudyti 158 “kai
riųjų veikėjus,” civilinių tei
sių gynėjus, tarp kurių yra 
nemažai negrų veikėjų.

Solaikyti kritikus
ragina policija

Louisville, Ky. — Nacio
nalinio Fraternalinio Polici
jos Ordeno 39-oji konferen
cija nubalsavo reikalauti in- 
vestigacijos kritikams.

Rezoliucija, už kurią bal
savo 1,400 delegatų, ragina 
JAV generalinį prokurorą 
tyrinėti Black Panthers, 
Demokratinės Draugijos 
Studentus ir kitus, kurie 
kritikuoja policijos veiklą.

Policijai nepatinka tokie 
kritikai, kurie iškelia poli
cijos žiaurumus, naudoja

mus prieš piketininkus, de
monstrantus, kovotojus už 
civilines teises, prieš karą.

Bucharestas. — Rumuni
jos Kompartijos suvažiavi
mas baigėsi išrinkimu cen- 
tralinio komiteto iš 165 na
rių ir išreiškimu pasitikėji
mo prez. Ceausescu.

__________ z
Maskva. — TSRS paleido 

į Mėnulį automatinę Zond 
7 stotį naujiems Mėnulio 
paviršiaus tyrinėjimams.

Daktarai gali nebegydyti 
beturčių, skelbia AMA

Washingtonas. — Ameri- 
k o s Medicininė Sąjunga 
(AMA) pasiuntė savo pa
reiškimą federalinei v a 1- 
džiai. Pareiškime pasako
ma, kad daktarai gali atsi
sakyti gydyti beturčius, 
jeigu valdžia pilnai nepamo
kės Medicaid ligonių bilų, 
kurių patys ligoniai neišga
li apmokėti.

Ilooveris nesistengia sėkmingai 
kovoti kriminalizmą

Washingtonas. —- FBI di
rektorius Hooveris atsisakė 
liudyti ir kooperuoti su kon
gresiniu kriminalysčių ko
mitetu, kuris dabar veda 
kriminalizmo tyrinėjimą.

Kongresmanas Waldie ty
rinėjimo metu pasakė, kad

Japonijos darbo unijos ruošias 
didžiulei rudeninei veiklai

Tokijas. — Japonijos Ge
neralinės Darbo Unijų Ta
rybos 38-oji konvencija buvo 
labai svarbi. Pirmu kartu ji 
priėmė tokią kovingą prog
ramą kovos prieš Vietnamo 
karą, už panaikinimą Japo
nijos - Amerikos saugumo 
sutarties, už Okinavos grą
žinimą, prieš atominius 
ginklus ir tt.

Tos programos įgyvendi

Vietkongas pradėjo ofensyvę
o—-----------------------------------Saigonas. — Po 8 savaičių 

militarinės veiklos sumažė
jimo, šiomis dienomis Pietų 
Vietnamo laikinosios revo
liucinės valdžios jėgos pra
dėjo platų ofensyvą prieš 
amerikiečius ir jų talkinin
kus.

Apsišaudy m a i padidė j o 
daugelyje vietovių, kur pas
taruoju laiku buvo beveik 
ramu. Amerikiečių nuosto
liai smarkiai padidėjo. Vie
noje vietoje paleista 45 pa
trankų šūviai prieš ameri
kiečių įsitvirtinim u s, ku
riems padaryta daug nuos
tolių.

Vietkongas spaudžia ame
rikiečius marinus prie Da 
Nango tvirtovės.

Daktarų trustas nurodo, 
kad naujosios federalinės 
valdžios limitacijos Medi
caid bilų apmokėjime pri
versiu daugelį daktarų visai 
negydyti beturčių. O fede
ralinė valdžia nurodo, kad 
daugelis gydytojų sudaro 
už Medicaid ligonių gydymą 
labai aukštas bilas, todėl ir 
nustatyta limitacija.

Hooverio nesiskaitymas su 
kriminalysčių komitetu ap
sunkina kovą su kriminaliz- 
mu. Waldie sakė, kad Hoo
veris daugiau rūpinasi “sub- 
versyvių” gaudymu, o ne 
kriminalizmu, kuris baisiai 
plečiasi Amerikoje.

nimui bus ruošiamos visoje 
šalyje demonstracijos, pike
tai. Spalio 21 d. bus šauktas 
generalinis streikas, kuria
me bus iškelti politiniai ir 
ekonominiai reikalavimai.

Dabar tariamasi, kaip 
įtraukti visas unijas ben
drai veiklai. Unijų atstovai 
pasisakė, kad jie toje link
mėje darbuosis, savo unijas 
suaktyvins.

Los Angeles. — Keturių 
dainininkių Lennon sesu
čių tėvas William Lennon 
buvo mirtinai peršautas. Tai 
aštuntas šioje apylinkėje 
žmogus šiomis dienomis nu
žudytas.

Londonderry, šiaurės Ai
rija. — Riaušėse tarp kata
likų ir protestantų sužeista 
140 žmonių, didesnė pusė 
policistų.

Maskva. — Keletas Ame
rikos vėžio ligų specialistų 
atvyko tyrinėti tarybinių 
vėžio ligų specialistų krau
jo vėžio ligų gydymus, ku- 

I rie parodo gerų pasekmių.
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Naujos ginklavimosi lenktynes
PREZIDENTAS Nixonas laimėjo. Kongreso Sena

tas 51 balsu prieš 49 užgyrė jo Anti - Balistic Missile 
(ABM), arba “Safeguard” sistemą. Tam bus skiriami 
bilijonai dolerių. Niekas nežino, kaip toli bus einama. 
Kalbama, kad tokios sistemos pastatymas sues iki 40 bi
lijonų dolerių ateinančiais keleriais metais.

Bet tai ne svarbiausias klausimas. Prezidento pa
siūlymo oponentai (priešai) teisingai nurodinėjo, kad 
šios sistemos statymas pradės naujas ginklavimosi 
lenktynes. O jau ir dabar ginklavimasis yra pasiekęs to
kį laipsnį, kad jis suėda milžiniškas sumas pinigų, kurie 
taip baisiai reikalingi kasdieniniams liaudies poreikiams.

Šis prezidento laimėjimas yra dar vienas Amerikos 
militarizmo ir imperializmo laimėjimas. Tie senatoriai, 
kurie balsavo už ABM, nesiskaitė su Amerikos žmonių 
troškimais. Reikia sveikinti tuos 49 senatorius, 
kalbėjo ir balsavo prieš prezidento pasiūlymą.

kurie

Prancūzijoje kils audra
PRANCŪZIJOS Komunistų Partija jau pasisakė 

prieš nupiginimą valiutos 12.5 procento. Ji šaukia pir
moje vietoje Prancūzijos dirbančiuosius priešintis šiam 
valdžios žygiui. Bet ji nurodo, kad nupiginimas franko 
(valiutos) skaudžiai palies ir smulkųjį biznį, ir inteli
gentą.

Tiesa, premjero Jacques Chaban-Delmas vadovau
jama vyriausybė kalba apie pakėlimą algų, bet tiktai 
nuo 3 iki 5 procentų.

Komunistai siūlo platų bendrą frontą prieš šį de- 
gaulistų žygį. Bet dar neaišku, ką galvoja kitos kairio
sios grupės. Dar nesigirdi, ką galvoja Prancūzijos so
cialistai. Vargiai jie tą protingą komunistų pasiūlymą 
priims. Juk jie atmetė komunistų pasiūlymą sudaryti 
bendrą frontą prieš degaulistus rinkimuose. Nėra nie
kam jokia paslaptis, kad degaulistai laimėjo tiktai todėl, 
kad kairiosios jėgos nebuvo susivienijusios jiems užstoti 
kelią.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO IŠ LAIŠKŲ

lai- 
na- 
bet 
ku-

savo praeitį. Dar daugiau, 
jis rašo neįtikėtinai ciniškai: 
“.. . atsakingai pareiškiu, kad 
A. Kuznecovas buvo nesąži
ningas konformistas, bailus 
autorius... Išsižadu visko, 
kas buvo išspa u s d i n t a A. 
Kuznecovo pavarde.” Jis net
gi išsižada savo pavardės ir 
prašo nuo šiol vadinti jį “A. 
Anatoliu.”

Sunku įsivaizduoti ko ti
kisi šis Judas.

Štai jau du tūkstančius me
tų žmonija neužmiršta, kad 
pirmas 30 sidabrinių savinin
kas, baigdamas išdaviko kar
jerą, pats įkišo savo galvą į 
kilpą, pririštą prie epušės ša
kos. ..

...Mūsų pasaulyje, socia
lizmo pasaulyje, jūs, buvęs 
Kuznecovai, pats kartą ir vi
siems laikams išsibraukėte iš 
tarybinių ir rusų rašytojų są
rašo. Jiems jūs visiems, lai
kams mirėte, nes mūsų liau
dis, įvykdžiusi pirmąją pa
saulyje socialistinę revoliuci
ją, apgynusi didžia u si am e 
kare savo Tėvynę ir savo idė
jas, niekad nedovanos išda
vystės. Jūsų motina ir jūsų 
sūnus, ir būsimas vaikas, kurį 
pagimdys moteris, kurią jūs 
žadėjote vesti, grįžęs iš Ang
lijos, gėdysis jūsų vardo, o 
labiausiai nesutaikinamais jū
sų priešais visam jūsų amžiui 
liks geriausių jūsų knygų, ku
rių išsižadėjote, herojai.

Ak, kaip jūs apsirikote, 
ponas Anatoli!

korporacinė biurokratija ir 
trečias — labai išsiplėtojo 
pardavimas ant išmokėji
mo.

Bet tokia padėtis negali 
būti amžina. Turės prasi
dėti ekonominis susibalan- 
savimas. Jis gali prasidėti 
dar šiemet. O tai reiškia 
siaurinimą gamybos ir di
dėjimą nedarbo.

Victor Perlo sako:
"Jau prasideda vystytis 

kova už politiką, su kuria 
valdžia pasitiks didėjantį 
nedarbą ir skurdą. Darbi
ninkai, negrai, studentija 
reikalaus daugiau lėšų pa
šalpai, švietimui, žemanuo- 
mių namų statybai ir t. t. 
Tuo tarpu militarizmas ir 
stambusis biznis sieks di
desnio ginklavimosi.”

Ar galima iš tiek pragyventi?
PREZIDENTAS Nixonas siūlo reformuoti visą ša

lies taip vadinamą šalpos arba gerovės sistemą. Dabar 
viešpatauja didžiausias chaosas. Kiekviena valstija turi 
savo sistemą, kiekvienas miestas turi savo sistemą. An
tai New Yorko mieste duodama biedniokams kiek aukš
tesnė pašalpa, tai čionai ir plaukia alkani žmonės beveik 
iš visų šalies kampų. Su pabaiga šių metų mūsų New 
Yorke jau visas milijonas žmonių gyvena iš pašalpos!

Taigi, prezidento Nixono pasiūlymas tas pašalpas 
suvienodinti yra geras pasiūlymas. Tas sumažintų plau
kimą žmonių į tas valstijas bei miestus, kur pašalpos 
aukštesnės. Taip pat priimtinas principas, kad kiekvie
na gaunanti pašalpą šeima turėtų gauti minimum meti
nę pašalpą. Bet pasiūlymas, kad ta minimum pašalpa 
keturių narių šeimai būtų viso labo tik $1,600 per metus 
yra pasityčiojimas iš varge skęstančių žmonių. Prie šių 
dienų brangumo sunku iš tokių pajamų pragyventi ir 
vienam žmogui, tai kaip galės pragyventi net keturi?

Gerai būtų, kad pats prezidentas tik vienas nors vie
nerius metelius pabandytų pragyventi su šešiolika šim
tų dolerių. Sužinotų jis, kaip negalima tyčiotis iš į 
vargą sublokštų Amerikos milijonų.

Bilijonai karui, o alkis žmonėms!

Retas praeities 
liudininkas

Kadangi pagrindinis gy
vybės palaikymo šaltinis že
mėje yra saulė, todėl seno
vėje ją gerbė beveik visos 
pasaulio tautos. Daugelis jų 
turėjo net saulės dievą. At
rodo, jog nesvetimas šis 
kultas buvo ir mūsų bo
čiams. Saulės motyvai Lie
tuvoje aptinkami ne tiktai 
archeologinių radinių, bet 
ir senesniųjų pastatų, kry
žių bei audinių ornamenti
koje.

Įdomus šiuo atžvilgiu yra 
mitologinis akmuo Dapšių 
kaime, Mažeikių rajone, ku
rio paviršiuje yra iškalti 
net 4 įvairaus dydžio aps
kritimai, greičiausiai vaiz
duojantieji saulę. Prieš an
trąjį pasaulinį karą šis ak
muo buvo žemės paviršiuje 
ir gerai matėsi. Tačiau Šiuo

metu jis atsidūrė jau duo
bėje, kadangi aplinkiniai 
gyventojai, vis dar tikėda
mi legendomis, ir dabar te
beieško po juo paslėptų lo
bių, nesuprasdami, jog taip 
naikina savo protėvių kulto 
paminklą.

Netoli minėto akmens yra 
piliakalnis. Galimas daly
kas, kad jo gyventojams se
novėje ir priklausė ši kulto 
vieta.

V. Daugudis

Karai ir pasiruošimas ka
rams 1900-1953 metais kai
navo žmonijai 4,000 milijar
dų dolerių. Pirmasis pasau
linis karas prarijo 208 mili
jardus, o antrasis — 1,380 
milijardų. Iš viso XX am
žiuje vyko 70 didelių ir ma
žų karų. Visą šį laiką kur 
nors vyko karas. Per šimt
metį karuose žuvo 65 mili
jonai žmonių.

APIE IŠKEITUSI 
KAILI KUZNECOVĄ

Amerikos komer c i n ė j e 
spaudoje yra labai garbi
namas prieš kelias dienas 
iš Tarybų Sąjungos pabė
gęs ir ją prakeikęs rašyto
jas Anatolijus Kuznecovas. 
Todėl, kad jis išsižada ko
munistinių idėjų, kurias jis 
per keletą metų savo raš
tuose skelbė, jis keliamas į 
šventuosius.

Apie Kuznecovo kailio 
išmainymą ir išdavystę 
trumpai papasakoja rašyto
jas Borisas Polevojus žur
nale "Literaturnaja gaze- 
ta.” Jo pasisakymą per
spausdino Vilniaus "Tiesa” 
(rugp. 7 d.). Polevojus, 
tarp kitko, rašo:

Iš propagandinio triukšmo, 
kilusio ryšium su Kuznecovo 
vardu, ėmė ryškėti tie tam
sūs, nematomi jo veido bruo
žai, kuriuos jis rūpestingai 
slėpė ne tik nuo savo 
skaitytojų, bet ir nuo sa
vo paįstamų ir artimųjų. 
Dabar aišku: įvykdyta išda
vystė, viena iš niekšiškiausių. 
Jis perbėgo į socializmo prie
šų stovyklą, išdavė visas sa
vo knygas, visus principus, 
kuriuos ne kartą skelbė.

Įsismaginęs Kuznecovas pa
sakoja anaiptol nenaiviems 
žurnalistams, taip pat raštiš
kuose pareiškimuose spaudai, 
kad jis buvęs priverstas 
kyti savo rankraščius ne 
mie, ne rašomajame stale, 
užlituotus stiklą i n ė s e ,
riuos naktimis, girdi, užkas- 
davęs žemėje. “O, kiek duo
bučių išrausiau, užkasdamas 
savo kūrinius, — rašo jis. — 
Paskui kėlis mėnesius ieško
davau tų duobučių, iškasda- 
vau iš žėmės rankraščius, fo
tografuodavau juos į juostas 
ir vėl u ž k a s d avau.” Pas
kui, kaip jis pareiškė, jis už
siuvęs negatyvų filmus į švar
ko pamušalą ir išvežęs į už
sienį. Dar labiau įsismaginęs, 
jis toliau pareiškia, kad jeigu 
jam nebūtų pavykę išvykti į 
Angliją, jis būtų pasirūpinęs 
naro aprangą ir peržengęs 
Tarybų Sąjungos sieną jūra. 
Ne ne, aš nejuokauju, taip jis 
ir rašo, tikriausiai, tikėdama
sis, kad jo skaitytojai ir klau
sytojai anglai neskaitė Gogo
lio “Bepročio užrašų” ir ne
žino Aksentijaus Popriščevo 
žodžių: “šiandien—didžiau
sios šventės diena! Ispanijo
je yra karalius. Jis atsirado. 
Tas karalius—aš.”

Bet ne, tai ne beprotis. Tai 
žmogus, tiksliai apskaičiavęs, 
kad Anglijos spaudoje atsiras 
žmonių, kurie pasirengę su
valgyti savo petnešas, kad tik 
pavyktų pateikti skaitytojui 
kokią nors apstulbinančią an
titarybinę sensaciją. Tai pa
sigailėjimo vertas mėginimas 
suvaidinti idėjinį kovotoją, 
užmaskuoti nuo anglų inteli
gentijos savo išdavystės es
mę, sudaryti apie save kaž
kokią romantišką aureolę.
• Bet iš to nieko neišeina. 
Kiekvienas jo prasimanymas 
rodo, kokia niekinga jo sie
lelė. Kas gi Anglijoje neži
no, kad tarybiniai rašytojai 
laisvai keliauja ipo visą pa
saulį tiek kaip turistai, tiek 
kaip korespon d e n t a i, tiek 
įvairiais visuomeniniais reika
lais, kad slėpti savo kūrinius, 
užkasti juos žemėn gali ne- 

: bent beprotis. O Kuznecovo 
esme išryškėja, visų pirma 
sugretinus jo pareiškimus.

Vakarykštis Kuznecovas ra-, 
šė t ‘‘Pasaulis žengia į komu
nizmą, ir mes turime siekti, 
būti su tikros komunistinės, 
sąmonės žmonėmis, kitaip gė
da ir nešlovė mums.”

šiandien Kuznecdvas jau 
nebetiki socializmo idėjomis,’ 
jų išsižada, viešai prakeikia

JIEMS UŽKARTA 
KATALIKYBĖ

"Be pagalbos iš užjūrių 
Lotynų Amerikos kataliky
bė eitų prie žlugimo,” ra
šo Vladas Litas Chicagos 
kunigų "Drauge” (rugp. 8 
d.). "Lotynų Amerikos ka
talikų tikėjimas yra per
daug melancholiškas. Tikė
jimas pirmoje vietoje čia 
yra paguoda. Kristus visa
dos yra kančios simbolis. 
Tikėjimas yra nuolatinis 
Didžiojo Penktadienio pri
siminimas. Nėra Velykų 
nuotaikos...”

Vietinių kunigų nedaug. 
Jis sako: "Lotynų Ameri
kos katalikų bažnyčia be 
kunigų imigrantų nebūtų 
išsilaikiusi.”

Kitais žodžiais, kataliky
bė yra Lotynų Amerikos 
žmonėms primesta. Ji neiš
silaikytų, jeigu ji būtų pa
likta Lotynų Amerikos žmo
nių valiai.

NENORI NIEKO ŽINOTI
Chicagos menševikų laik

raštyje J. Vaičiūnas smer
kia "Vienybę,” kam ji įdėjo 
nuotrauką, kurioje parodo
ma, kaip Cicero lituanisti
nes mokyklos mokiniai žiū
ri į filmus iš Lietuvos. Vai
čiūnas nedraudžia moki
niams rodyti filmus, bet 
jie turėtų būti iš senosios 
Lietuvos. O čia, girdi, buvo 
parodyti dabartinės Lietu
vos. Tai jis skaito baisiu 
nusidėjimu.

■ Vadinasi, Vaičiūnas pats 
nieko nenori žinoti apie 
šių dienų Lietuvos gyveni
mą ir reikalauja, kad visi 
kiti nesistengtų tą gyveni
mą pažinti. Jis nori, kad 
tos lituanistinės, mokyklos 
mokiniai ąugtų^ tokiais pat 
aklais, koks jis pats.

Gerb. "Laisvės” Redakci 
ja.

Ge: _ 
vės kolektyvui, daug sėk
mės 
nymubse 
man svečiuojantis Florido
je, mes jau esame susipaži
nę Jūsų geliamo laikraš
čio skiltyse, todėl dabar, 
progai vėl pasitaikius, ra
šau keletą žodžių tiesiai iš 
Kauno.

Š. fti.' liepos mėn. 17 d. 
turėjome malonią progą su
tikti Vilniaus aeroporte pa
žangius Amerikos lietuvius 
draugus Margaretą ir Joną 
Millerius iš Floridos. Sve
čiai atvyko aplankyti savo 
gimtinės, savo brolių, savo 
artimųj ų. Tą dieną Vilniaus 
aeroporte draugus Mille
rius sutiko "Gimtojo kraš
to” ir Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komite
to atstovai bei didelis būrys 
artimųjų gim i n a i č i ų ir 
draugų.

Svečiai Tarybų Lietuvoje 
praleido 19 dienų, čia turėjo 
progą plačiau pakeliauti, 
pamatyti kaip gražiai atro
do gimtinės laukai, kaip pa
sikeitė Vilniaus ir Kauno 
miestų dydžiai. Drg. Jonas 
Milleris Lietuvoje lankėsi 
prieš ketverius metus, o jo 
žmonelė M a r g a r e t a čia 
atvykus pirmą kartą, 
bet Lietuva abiem pali
ko gerą įspūdį ir išvykda
mi atgal į namus išsivežė 
labai daug gerų prisimini
mų, apie ką drg. J. Milleris 
pasidalins su visais "Lais- 
'Vęs” skaitytojais. Draugai 
Milleriai turėjo daug įdo
mių susitikimų su visuome
ninių organizacijų atsto
vais, aplankė nemažai vie
tovių, pabuvojd muziejuose 
ir istorikėse vietose.

Drg. Milleris sužavėtas 
Lietuvos Taukais, kur šiuo 
metu vyksta karšta rugia- 
piūte. Ji ne tik karšta, bet 
ir turtinga. Javai visur pui
kiai užaugo, dabar beliko 
juos laiku surinkti, nes tai 
Lietuvos auksas, kurio gau
siai geltonuoja visa Lietu
va.

Šiandien, rugpiūčio mėn. 
, 5 d. draugų Millerių išly

dėjimo diena. Vėl į Vilniaus

dieną visam “Lais-

girbe ir geruose suma-
N e t a i p seniai

Išlydėjus draugus Mile
rius, mes čia visi pasilik 
linkime Jiems stiprios svei
katos, laimingo gyvenimo 
ir neužmiršti dar kartą ap
lankyti Lietuvą su kitais 
pažangia i s i a i s Amerikos 
lietuviais.

Sudie svečiams ir gerų 
dienų visiems laisviečiams 
St. Petersburge.

Vytautas Mockapetris 
Kaunas, 1969 m. rugp. 5 d.

Heilo, Antanai!
Sveikinu iš Palangos. Ge

riausi linkėjimai nuo visų 
Jūsų pažįstamų, kuriuos tik 
teko jau susitikti. Per pas
taruosius 10 metų Vilnius 
pasikeitęs, Palangos neat
pažinau. Visi ženklai rodo 
Lietuva eina geru keliu, tu
ri gerus gaspadorius, žmo
nės džiaugiasi.

Labų dienų visiems "Lais
vėje”. j

S. J. Jokubka

kai-

AR ŽYGIUOJAME Į 
EKONOMINĘ KRIZĘ 
AMERIKOJE?

Įžymusis Amerikos
riųjų pažiūrų ekonomistas 
Victor Perlo šį klausimą 
gvildena rugp. 8 d. dien
raštyje "Daily World.” Jo 
nuomone, krizė gali prasi
dėti dar šiais metais.- Eko
nominiai pagrindai. jai sta
tomi.

Perlo nurodo, kaip ple
čiama yra gamyba, o tuo 
tarpu pramonės produk
tams marketas ribotas. Ri
botas tuo, kad Amerikos 
žmonių pajėgumas tuos pro
duktus suvartoti neauga 
tokiame laipsnyje, kokiame 
auga gamyba. Pav., mūsų 
pramonės produktyv u m a s 
tarp 1957 ir 1968 pakilo 45 
procentais, tuo tarpu dar
bininkų algos tiktai 15 pro
centų.

Kaip šis skirtumas buvo 
įveiktas iki Šiol? Trimis 
būdais. Pirmas, neapsako
mai padidintos militarinės 
išlaidos, antrais — nesvie-! 
tiška! išaugo valdiškoji ir

VENGRIJOS PARODA 
LIETUVOJE!

Lietuvos Žinių agentūra 
"Elta” praneša:

VILSIUS, rugp. 5 d.—Tary
bų Lietuvos sostinėje nuo rug
piūčio 9 d. iki 17 d. veiks 
Vengrijos chemijos ir labora
torijų įrengimų paroda. Ta 
proga jos organizatoriai su
rengė spaudos konferenciją. 
Joje dalyvavo Vengrijos Liau
dies 'Respublikos ambasados aeroportą susirinko (Jaug 
Maskvoje darbuotojai, Veng- giminių, pažįstamų, draugų 
rijos firmų atstovai, taip pat pasakyti paskutinį sudie, 
Lietuvos tarybinių ir ūkinių 
organizacijų darbuotojai, žur
nalistai.

Atidarydamas spaudos kon
ferenciją, Lietuvos TSR Minis
trų Tarybos parodų grupės 
vedėjas M. Kaniauskas nuo
širdžiai pasveikino draugus iš 
Vengrijos, rengiančius Lietu
voje pirmąją savo parodą. 
Jos eksponatai, be abejo, su
domins ne tik chemijos, far
macijos, mėsos, pieno pramo
nės, žemės ūkio specialistus ir 
mokslo darbuotojus, bet ir 
plačiąją visuomehę. Jie kalba 
apie aukštą Vengrijos pra
monės tėchnihį ^lygį ir gamy
bas kultūrą.

Perdavęs susirinku šiem s 
draugiškus Vengrijos specia
listų linkėjimus, parodos di
rektorius M. Bence išreiškė 
viltį, kad paroda padės toliau 
plėsti ekonominius ir preky
binius ryšius tarp Vengrijos 
ir Tarybų Sąjungos, tuo pa
čiu tarp jo Šalies ir Lietuvos.

Du pagyvenę vyrai, be-, 
bandydami virvės stiprumą, 
ją sutraukė. Pasikėlę abu 
džiaugiasi:

— O, pasirodo mudu dar 
nęsupuvę vyrai!

Čia priėjo Kindžiulis • ir 
tarė: ' * ■

— Virvė sūpavusi. .

palinkėti laimingos kelionės 
atgal į namučius. Prie šių 
gausių palydovų prisijungė 
mųsų gerb. Justas Paleckis, 
komiteto atstovas drg. Glo
vackas ir rašytojas Vac. 
Reimeris. Palydos tarpe pa
sirodymas drg. J. Paleckio 
svečiams ir palydovams pa
darė gilų įspūdį, nes drg. 
J. Paleckis užimdamas la
bai aukštą postą rado ga
limu atvykti palydėti drau
gus Millerius.

Gal kam kils klausimas, 
kuo nusipelnė draugai Mil- 
leriai, kad jie taip buvo pa
gerbti Lietuvoje. Šis įsimin
tinas išlydėjimas, tai pager
bimas viso "Laisvės” kolek
tyvo, nes drg. J. Milleris 
yra nuolatiniu laikraščio 
bendradarbiu. Kalbėdama
sis drg. J. Paleckis su drau
gais Milleriais pasakė, kad 
jis labai atydžiai skaito 
"Laisvę” ir domisi Dzūkelio 
(Millerio slapyvarde) kores- 

ponde n c i j o m is ir aprašy
mais.

Man asmeniškai* būnant 
LLD 45 kuopos parengi
muose nekartą teko įsitikin
ti, kad drg. J. Milleris yra 
objektyvus stebėtojas ir 
mylįs tiesą visose gyvenimo 
srityse. ,

Gerb. "Laisvės” darbuoti- 
jai,

Nuoširdžiai dėkoju Jums 
už laikraščius "Laisvę” ku
rį pradėjau gauti šių metų 
vasarą. Širdingai dėkoju 
tam, kuris jį užsakė mano 
adresu. Jei Jūs pageidauja
te mūsų tarybinės lietuviš
kos spaudos leidinių, aš ga
lėčiau atsiusti. Pav. "Tary
binis mokytojas”, "Tiesa”, 
“Komjaunimo tiesa”, žur
nalus “Švyturys”, "Jaunimo 
gretos” ir kt. Prašome tik 
parašyti.

Girdėjau pavardę G. šąl- . 
kauskas. JAV; gyvena mA 
broliai, Gal tai jų sūnus? 
Norėčiau susirasti. Jie išvy
kę b JAV prieš 1914 m.^y 
prieš aną pasaulinį karą. 
Anksčiau jie gyveno Lietu
voje Skaudvilės valsčiuje 
Kundročių kaime. Pavardės 
Kazimieras ir Jokimas Šal
kauskai. Kazimieras gyveno j 
Čikagoje, bet vėliau jis iš
vyko į kitas valstijas. Joki
mas gyveno už Čikagos apie 
130 km., turėjo savo ūkį. 
Abu buvo vedę. Karo laike 
dingo adresai, niekaip ne
galiu surasti. Labai, labai 
prašau padėti surasti, pas
kelbti į laikraštį, gal kas 
pažino, gal atsišauks. Būsiu 
labai dėkinga. Gal kas as
meniškai pažinojo.

Linkiu Jums geriausios 
kloties gyvenime ir darbe.

Viso geriausio!
P. Smuikaitienė

1969. VIII. 4
USSR, Lithuania 
Tauragės rajonas 
Kaudvilė
Kalnų 7
Petronėlei Smuikaitiąjp

Tryliktą kartą 
nevesk

Nepaprastas likimas išti
ko vieną amerikiečių kino 
artistą. Viskas prasidėjo 
nuo jo tryliktųjų vedybų 
(štai ir nebūk prietaringas). 
Nesunku įsivaizduoti jauni
kio nustebimą, kai jis suži
nojo, kad jo tryliktoji žmo
na visai ne tryliktoji, o pir
moji. * į

Nuotaka prieš vestuves 
buvo pakeitusi plaukų spal
vą bei nosies formą, o svar
biausia — charakterį. Jai 
pavyko suklaidinti dosnios 
meilei širdies aktorių, fijaris 
jau buvo jos antruoju, o da
bar devintuoju vyru.

Gerai sako žmonės ^ne
vesk tryliktą kartą... , t
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0. KAPSĖ

Jai gaila buvo skirtis, 
dabar ji džiaugiasi

Amerikos komunisty vadas 
kritikuoja Rumunijos draugus

Rugpiūčio 6 dienos “Daily World” pasirodė Ameri
kos Komunistų Partijos sekretoriaus Hali straipsnis ar
ba pareiškimas “What Was the. Cheering About,” kuria
me kalbama apie Jungtinių Valstijų prezidento Nixono 
vizitą Rumunijoje. Tai svarbus Amerikos komunistų pa
sisakymas. Įdomu su juo susipažinti ir “Laisvės” skaity
tojams. Todėl jį čia paduodame laisvo vertimo formoje.

Redakcija

Kai pasižiūri Drūtienė į tuos vešlius 
ajierus, kurie nepastebimai užgožė už
slinkusias durpinyčias, išvydami iš jų 
builius bei švendres; į tą, jos bočių iš
kastą, gilų, akmeniniu rentiniu šulinį; 
į šimtametį glosnį už daržinės; į vinkš
ną vidury sodo, kurios aukštis prilygsta 
Giručių bažnytėlės bokštui — kažkas 
maudžiančio sujuda paširdy ir jos dide
les akis paslepia nusileidę blakstienai. 
Gaila, žinoma, gaila skirtis su tais take
liais, kuriais išvaikščiojo keturiasdešimt 
metų, atėjusi čia į marčias; su darželiu, 
apsodintu jazminais ir baltomis radas
tėlėmis; su obele, kurią pasodino jų ves
tuvių dieną, “mylėjęs martelę, kaip savo 
dukrelę”, šešuras. Ir tie girgždantys 
varteliai su užsukama medine klinge 
kelis-kart per dieną jos rankomis vars
tyti, tačiau... Atsisėdo Drūtienė ant 
daržinaitės slenksčio, sukryžiavusi ran
das, susilenkė, prispaudė jas krūtine 

frpvie keliu ir valandėlę mintimis nugrim
zdo praeitin.

Prisiminė senelės pasakojimą, kaip 
prieš šimtą metų ji dar gyvenusi kaime 
“prie ūlyčios”, o žemę turėjo pasidalinę 
rėžiais, Kiek vargo!... Ir tas židinys 
vidury stubos. O kai prisiminė senelės 
pasakotą nuotykį, kaip kartą bernai nuo 
mergų pavogė-ištraukė per aukštinį ka
tilą su bulviniais kukuliais-nejučiom 
šyptelėjo.

Paskui žmonės išsiskirstę į viensė
džius ir vietoj “kudmentų” pasimūrijo 
krosnis. Tokia krosnis buvo ir jos tėviš
kėj, kurią tiek žiemą, tiek vasarą kas
dien kūreno ir, kelis puodus sustūmę, vi
rė valgį.

O. kai ji ištekėjo į Giručių apylinkę 
už šito “pirmeivio” Drūčio, jo ūkyje ra
do jau stubą su didele plytine mašina* 
(plyta) ir net “švecką” pečiuką sekly
čioje. kurį pakurdavo tik. kai kunigas 

^kalėdodavo arba per krikštynas jei tos 
pasitaikydavo žiemą. O kiek priklampo- 
davo per tuos purvynus, kai reikėdavo 
^siekti miestą! Ten gyvenvietėj, sako, 
kaip mieste: išėjai pro duris ir asfaltas. 
Net ir vanduo pats ateis į virtuvę.

Paskui mintyse šmėkštelėjo ciciliz- 
mečio vaizdelis, apie kurį pasakodavo 
jos tėvas, tačiau prasivėrė “nuvainikuo
tos” stubos durys ir šemininkas Drūtys, 
įrėmęs į adversiją dulkiną ir kalkėtą pe
tį, šūktelėjo:

— Na, motin, duok greit pusryčius!
Keturi vyrai, skubiai prariję, kas po

rą kiaušinių, kas lašinių bei skilandžio 
bryzą ir užgėrė labai balta kava jau ruo
šėsi traukti dūmelį, tik vienas seniau
sias “inžinierius” tebemaišė šaukšteliu 
kavos stiklinėje seniai ištirpusi cukrų ir 
kažką laibai įtemptai galvojo. Tai ne juo
kas tris kilometrus pervežti sveikutėlį 
su langais, durimis bei lubomis namą, 
tverianti apie dvidešimt tonų. į naują 
gyvenvietę! Tik jis vienas težino šito
kio namo perkėlimo paslaptį. Šį pavasa
rį jau kelintas jo reisas.

Kai namas, traukiamas trijų ar ketu
rių traktorių, plaukia per lygias dirvas 
ir pievas, septyniasdešimtmetis inžinie
rius, Jurgis Kavaliauskas sėdi, kaip mo
dernaus transatlantinio laivo kapitonas 

trnamo viduje ant per balkius permestos 
lentos ir stebi, kaip veikia visi “mecha
nizmai”: kampų ir sienų sąvaržos, kry
žiokai, o ypač, pavažos.

Prieš paruoštą pervežimui Drūčių na
mą, prunkšdami, riaumodami, kaip įdū
kę jaučiai, išsirikiavo trys traktoriai.

• Jurgis Kavaliauskas automatiškai paki
lo iš užstalės, palikęs ilgai maišytą kavą 
ir nuėjo prie vyrų bevyniojančių apie 
skersinį balkį-gaktinį smaluotą trosą.

— Nelygiai įtempėte: ties šituo kam
pu perlaisvas, o ties anuo lyg perdaug, 
jau, — nurodinėjo.

besėlius ir “rogutės” sunkiai slystelėjo 
keletą metrų kieta kiemo žeme. Tačiau, 
kai pavažos užėjo ant akėjimo-nei iš vie
tos. Veltui baubė ir leido iš snukių-mo- 
torų ne baltas putas, o juodus dūmus šė
mi jaučiai.

Traktorininkas Ignas tuoj sėdo ant 
motociklo ir nuburzgė pas “Stalinecą”, 
kuris lygino melioracijos griovius. Kai 
šis prisijungęs trūktelėjo, kapitonas Jur
gis, žingsniuodamas namo viduje, nušvi
tusiu veidu riktelėjo:

— Plaukia, kaip antis ant vandenio! 
—Vėl atsisėdo ant lentos ir ėmė apžiūri
nėti savo ištikimiausius pagelbininkus, 
domkratus. (Mechanizmai, kuriais na
mas pakeliamas ar pastumiamas, kur 
reikia.)

— Kad tik trosai nenutrūktų, — su 
įtemptu dėmesiu, žvilgčiodamas pro vie
ną ir kitą langą, pasakė sau.

Po poros valandų namas jau buvo ša
lia naujų pamatų. Drūtienė dar ilgai 
žvilgsniu lydėjo savo mielą pastogę, ku
ri, rodos, pavogusi iš jos širdies, nusi
nešė paskutinių kelerių metų malonius 
ir nemalonius prisiminimus. Paskui lyg 
nematomos rankos paliesta, apsisuko ir 
greitais žingsniais sugrįžo į daržinaitę. 
Reikia talkai paruošti gerus pietus.

“Tai būtų gerai, kad ir Algis dabar 
parvažiuotų. O jeigu sekančią savai
tę...”— mąstė, dėdama į puodą kadugių 
dūmais kvepiančios, raumeningos šoni
nės gabalą. “Kad tas tėvas negerai pa
rašė: vešime šią ar kitą savaitę. Ver
čiau būtų telegramą”— vėl mąstė nepa
tenkinta ir įjungė dujų balioną. “Jau 
šitos dujos, kas per gerumėlis”— žiūrė
dama j žydrią liepsnelę, pusbalsiu pasa
kė ir net susigėdo: šnekėtis vienai sau 
negražu. Tai senų paprotys. O ji dar 
—o, o! “Nei tau kurstyti,nei bijoti, kad 
gali iškristi žarijos”— atsipalaiduodama 
hub skubėjimo, vis dar žavėdamasi šiuo 
išradimu, atsisėdo ant žemos kėdutės ir 
ėmė lupti bulves.

Už kelių dienų žydra liepsnelė jau 
plasdeno sename, tik ant naujų pamatų 
užkeltame name.

• • • ♦ •
Jauniausias Algis Drūtys, Statybos 

technikumo studentas tiesiai iš statybos 
aikštelės sėdo į autobusą ir už valandos 
buvo Giručiuose. Per sekantį pusvalan
dį, paėjęs kelis kilometrus, pamatė ir 
tėviškės vinkšną. Tačiau, kai besiartin
damas pastebėjo, kad nebėra stubos, su
stojo. Pajuto tokį nemalonų jausmą lyg 
kas sausa šaka kapstytų pasąmonėje, 
stengdamasis iškasti visus, tvarkingai 
eilėmis sudėliotus vaikystės prisimini
mus. Štai, ten ant to, pagal liemenį nu
plauto gluosnio, kaip ant sosto, tarp ve
šlių atžalų sėdėdavo jo vyresnioji sesuo 
Rita. Ji būdavo karalienė, o jis, nykš
tukas jai tarnaudavo: nešdavo visokius 
skanumynus ir papuošalus. Paaugęs 
ant šioželkos kranto buvo pasistatęs 
ajierais dengtą nameli, kuriame nuo au
dros slėpdavosi ančiukai. Tačiau nepa
mirštamai jo pasąmonėje yra susiklos
tęs tėvo pasakojimas, kaip Pirmojo pa
saulinio karo metu šitoje aukštoje vink
šnoje— “stebėjimo bokšte”, dieną, naktį 
sėdėdavo vokietis., Vieną kart, netikėtai 
pamatęs arti jojančius kazokus, taip 
persigando, kad beskubėdamas lipti že
myn, užkliuvęs už šakos, įstrigęs ir nu
dribęs žemyn be kelnių.

Pasuko plačiu kiemo takeliu, ant ku- 
] rio su kaimynų, Vaškelių Danute ne 
kartą striksėdavo ant vienos kojos, žais
dami “klases” ir sustojo prie plytų krū
vos, kurios buvo pasilikę nuo sugriau
to kamino bei krosnies.. “Jie išsikėlė...” 
—lėtai ištarė Algis ir labai žemai nulen
kė galvą.

Kalbėkime apie Nixono 
kelionę į Rumuniją. Aš tuo 
klausimu turiu tam tikrą 
nuomonę, kuria norėčiau 
pasidalyti su Rumunijos 
draugais ir bičiuliais.

Diplomatija ir draugišku
mas mažai teturi bendro. 
Diplomatija sakytų, kad aš 
tylėčiau apie Nixono vizitą 
jūsų šalyje, bet draugišku
mas ir šilti saitai su jumis 
verčia mane išreikšti mano 
nuoširdžią nuomonę apie šį 
įvykį, kuris paliečia abidvi 
mūsų šalis.

Taip pat aš tikiu, kad jūs 
norite išgirsti amerikiečio

— Nieko. Išsilygins, kai pradės trauk
ti,— atsakė vienas iš keturių, nesigilin
damas į būsimus rezultatus.

— A, a, išsilygins. Kol trosai išsily
gins, tai jau šita pavaža ir pasitemps 

-rurmyn ir namą pakreips į šoną. Čia jum 
^ne rogutės ant ledo.— Ir vyrai ėmė tai

syti klaidą.
W Paėmusi pirmą bėgį, griausmingai su
ūžė “troika”, paleisdama pilkų dūmų de-

Nuėjo prie daržinaitės, bet, pastebė
jęs plačiai atidarytas duris ir giliai įs
paustas sunkvežimio vėžes dar kartą įsi
tikino, kad čia jo niekas nepraka|bins. 
Net žvirblių nesimato. Matyt, ir tie iš
skrido kartu su gyventojais. Plačiu 
žvilgsniu apmetė kiemą, dar valandėlę 
pastovėjo, o paskui tvirtu žingsniu, tie
siai per akėjimą plačia, nuvežtos stubos 
šliuže, pilnas geresnio gyvenimo vilčių, 
nužingsniavo naujos gyvenvietės link.
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RAMYBĖ
Jaunutė moteris 
sėdėjo prie ugnies 
ir siuvo baltą 

drabužėli kūdikiui, 
kuris nerimo 
jai po širdimi...
Traškėjo žabai,

laužomi liepsnos, 
plepėjo virdama sriuba, 
ir laikrodis 
jaukioj tamsioj kertėj 
kaip senas draugas 
tylią same sekė.
Šypsojos moteris, 
ramiai belaukdama, 
kada sugirgždins 

vyras vartelius 
ir apkabins įėjęs 
ją ir kūdikį.
O melodingai ošianti liepsna 
ant sienos blaškė

lankstų jos šešėlį, 
auksavo pilną kaklą... 
Ir atrodė, 
kad šie namai — 
visuotinės ramybės startas, 
kad šiuo metu 
pikčiausias žemėj balsas— 
tai kranklio šauksmas 
temstančiam kieme, 
kad malkų poškesys 

ugniakure 
vieninteliai 
pasauly šūviai. . .
Atrodė, 
niekur nenuskęs laivai 
ir nenuvirs nuo bėgių 

traukiniai, 
kol sėdi 
šioji moteris 
prie židinio ugnies 
ir siuva drabužėlį kūdikiui, 
ateinančiam 
į šį ramybės būstą.

Vincas Giedra 
_____________ T

ATODŪSIS
Kaip skaudžiame 

vidužiemio ore 
Iškvėptas šiltas kvapas 
Sutirpsta erdvėje 
Mūs jausmas, 
Išmintis
Ir meilės pažadai.
Pasauly nieks be pėdsako 
Nedingsta, 
Bet vis tik jau 

norėtųsi žinoti, 
Ar kam nuo to šilčiau. ..
Ir vis dėlto aš tyliai—< 
Tarsi sau — kartoju: 
Aš myliu jus.
Aš myliu jus, 
Ir visa tai — 
■Ne taip jau nereikšminga, 
Kaip atrodo.
Mažų mažiausiai 
šitaip galite ir jūs — 
Vieni kitiems, 
Vieni kitiems, 
Vieni kitiems 
Iškvėpti kaip šaltą naktį 
Šiltą 'orą:
Aš myliu jus. . .

Alfonsas Maldonis

jų klasę visoje istorijoje.
Nixonas yra klasinio prie

šo atstovas. “Šiltas priėmi
mas” ir draugiškumas Nix
onui nesuderinamas su drau
gyste ir rūpinimusi Ameri
kos žmonių problemomis.

Jūsų sveikinimai buvo ne 
vietoje. Nixonas atstovau
ja tai klasei, kuri yra šak
nis visų problemų ir sun
kumų, su kuriais Amerikos 
žmonėms tenka grumtis. 
Nixonas yra reakcingiausių 
Jungtinių' Valstijų kapita
lizmo ratelių atstovas.

Sveikinti Nixoną reiškia 
sveikinti žmogų, kurio ran
kose jėga tęsti arba sulaiky
ti masinį žudymą Vietnamo 
vyrų, moterų ir vaikų. Jis 
pasirengęs tęsti tą skerdy- 
nę. Nixonas yra vyriausias 
atstovas šaikos multibilijo- 
nierių, kurie laiko .pavergę 
ir išnaudoja milijonus žmo
nių Azijoje, Afrikoje ir Pie
tų Amerikoje. Antai tik 
prieš kelias savaites Pietų 
Amerikoje dešimt žmonių 
paaukojo savo gyvybę, kad 
užstotų kelią priėmimui 
Nixono partnerio Rockefel- 
lerio.

Nixonas atstovauja rasiz
mo jėgoms visame pasauly
je. Tuo tarpu Rumunijoje 
jis sakė: “Jungtinės Vals
tijos tiki, kad visų tautų 
teisės turi būti lygios”.

Kai tas ateina iš lūpų at
stovo klasės, kuri išnaudojo 
daugiau žmonių ir yra pa
vergus daugiau tautų, ne
gu visa likusioji kapitalis
tinio pasaulio dalis daikte, 
yra kraštutiniausias hipo- 
kratizmas. - Jis kalbėjo apie 
priėmimą pasaulio su skir
tingomis socialinėmis san
tvarkomis. Taip kalbėjo at
stovas vyriausios pasauli
nės jėgos, kovojančios prieš 
socializmą.

Ir svarbiausia, kad niekas 
viešai nepaneigė, neužginči
jo šių neteisybių. •

Nereikia iliuzijų
Nereikia turėti jokių iliu

zijų, kaip Jungtinių Valsti
jų kapitalizmas ir Nixonas 
žiūrėjo į šią jo kelionę. 
Tos Amerikos gyvenime jė
gos, kurioms Nixonas at
stovauja, negali suprasti 
draugystės sąvokos. Jų 
“draugystė” yra vilkų gau
jos draugystė.

Visa jų egzistencija susi
deda iš priespaudos ir iš
naudojimo. Tokia yra jų 
ideologijos, jų diplomatijos 
tikslas ir prasmė.

Naujasis pasaulio jėgų 
balansas yra vyriausias už
tvaras Jungtinių Valstijų 
imperialistiniam si e k i m u i 
užvaldyti visą pasaulį. Jos 
negali stoti į atvirą kovą 
prieš socializmą.

Jungtinių Valstijų impe
rializmas Tarybų Sąjungą 
laiko vyriausiu užtvaru jo 
tiems užkariavimo planams. 
Tarybų Sąjunga yra vienin
telė jėga, kuri gali susily
ginti su juo ekonominėje, 
mokslinėje - ir militarinėje 
dirvoje. Tik dėl to J. V. im
perializmas yra priverstas 
manevruoti.

Visi jo manevrai siejasi 
su centriniu pasaulinės re
alybės faktu. Visi jo ide
ologiniai išstojimai, visi jo 
diplomatiniai žygiai, į ku
riuos įeina ir Nixono vizitai, 
yra susieti su tikslu nugalė
ti šį vyriausią užtvarą jo 
planams. Šiam tikslui pa
siekti imperialistai manev
ruoja, kad suskaldytų soci
alistinį pasaulį, šiam tiks
lui pasiekti jie sutinka da
ryti laikinus nusileidimus. 
Jų taip vadinami “tiltai” 
yra agresijos tiltai.

Bet, iš kitos pusės, ši re
alybė taip pat yra vyriau

komunisto ir ilgamečio ko
votojo prieš Jungtinių Vals- 
tišų imperializmą ir socia
lizmo šalininko nuomonę. 
Jūs privalote žinoti, kaip 
Nixono kelione į Rumuniją 
atrodo šioje pusėje Atlanto 
vandenų.
Pakvietimai ir priėmimai

Noriu, kad būtų aišku. 
Mes nieko blogo nematome 
tame, kad socialistinės ša
lies vadai pasikviestų ir pri
imtų kapitalistinės šalies 
atstovą. Toliau: nieko blo
go nėra tame, kad dvi ša
lys aptartų tuos klausimus, 
kurie siejasi su santykiais 
tarp jų. Nieko blogo nėra 
tame, kad tos šalys tais 
klausimais susitaria, — jei
gu, tačiau, tas susitarimas 
nesusilpnina kovos prieš pa
saulinį imperializmą.

Todėl ne Nixono vizitas 
kaipo toks man rūpi.

Kas progresyviąją Ame
riką jaudina (pykina), tai 
pobūdis priėmimo, kuris bu
vo Rumunijoje suteiktas 
Nixonui.

Brutališkiausio, agresy- 
viškiausio, karingiausio ir 
pikčiausio imperializmo re
akcingiausiam atstovui su
teiktas masinis “didvyrio” 
priėmimas nieko bendro ne
turi su taikaus sugyvenimo 
politika. Tokie sutikimai 
nėra būtina diplomatijos 
dalimi. >

Šis Nixono “didvyrio” su
tikimas Rumunijoje buvo jo 
antrasis. Nixonas lankėsi 
Filipinuose, Indijoje, Pakis
tane, Tailande. Šiose šaly
se jis buvo ir diplomatiškai, 
ir antiimperialistinių jėgų 
protestais priimtas. Tiktai 
Rumunijoje jis buvo priim
tas “šiltai, entuziastiškai.” 
Iš pranešimų atrodo, kad 
šimtai tūkstančių , žmonių 
jam tą “šiltą sutikimą” su
teikė.

Tiems, kurie Nixoną 
sveikino

Žinoma, aš žinau, kad 
jūsų dauguma nėjote Nixo- 
ną sveikinti. Aš žinau taip 
pat, kad kai kurie jūsų išė
jote į gatves dėl žingeidu
mo.

Bet tiems jūsų, kurie 
išėjote į gatves Nixoną 
sveikinti ir vėliavas plevė
suoti, mes turime visą eilę 
rimtų klausimų.

Ką ir už ką sveikinote?
Jeigu jūs tuo sveikinimu 

norėjote išreikšti Amerikos 
žmonėms draugiškumą, tai 
jūs padarėte klaidą. Ameri
kos žmonėms draugiškumas 
negali pasireikšti sveikini
mu Nixonui.

Draugiškumas nėra ab
straktu^, etinis, moralinis 
arba emocinis dalykas. 
Draugiškumas yra išraiška 
gilaus rūpinimosi kito žmo
gaus problemomis ir pasi
ruošimo jam padėti. Prole
tarinis internacionali z m a s 
yra pati gražiausia tokio 
rūpinimosi išraiška.

Draugystė su Amerikos 
žmonėmis siejasi su kova 
prieš Jungtinių Valstijų im
perializmą. Siejasi su rū
pinimusi priespauda 25 mi
lijonų juodųjų amerikiečių. 
Draugystė siejasi su darbi
ninkų klases kova prieš šal? 
takraujingiausią išnaudoto

sias klausimas ir socializmo 
pasauliui.

Iliuzija manyti, kad Nix
onas ir J. V. imperializmas 
gali būti draugais su viena 
arba su pora socialistinių 
šalių ir tuo pačiu kartu ne- 
permal d a u j a m a i kovoti 
prieš pasaulinę socialistinę 
sistemą.

Proletarinio 
internacionalizmo 

uždavinys
Proletarinio internacio

nalizmo uždavinys yra nei 
tiesioginiai, nei netiesiogi
niai nepadėti imperializmui 
šiame skaldymo darbe. Jei
gu imperializmo jėgos priė
jo prie išvados, nežiūrint jų 
sumetimų, kad jos gali “pa
naudoti” jų santykius arba 
nuolaidas suskaldymui anti- 
imperialistinės stov y k 1 o s, 
tas vienas jau joms reiškia 
laimėjimą.

Yra oportunizmas “pirk
ti” laikiną gerą (ar, teisin
giau, šiame atsitikime, pik
tą) imperialistihės šalies va
lią, arba švelninant kovą, 
arba nutylint apie imperia
lizmo reakcines pozicijas 
bei reakcinius aktus, arba 
veikiant taip, jog atrodo, 
kad tavo partija arba šalis 
išsiskiria iš socialistinio ar
ba darbininkų klasės pasau
lio.

Tuo būdu klausimas išky
la, ką reiškė jūsų “šiltas pri
ėmimas” šiam pasaulinės 
reakcijos atstovui?

Taikaus sugyvenimo 
politika

Taikaus sugyvenimo po
litika nereiškia šiltą priė
mimą imperialistinės reak
cijos atstovui. Taikios ko
egzistencijos politika reiš
kia kovą prieš imperializ
mą.

Tai klasių kovos politika. 
Socialistinės šalys, vesda
mos prekybą arba palaiky
damos diplomatinius santy
kius su kapitalistinėmis ša
limis negali šį dėsnį igno
ruoti. Prekyba ir diploma
tiniai santykiai yra vienas 
dalykas, o “šiltas” masinis 
priėmimas yra kitas.

Aš žinau, kad jūs nesto
ja te už kapitalizmą arba 
imperializmą. Aš žinau, kad 
jūs nesveikinote Jungtinių 
Valstijų imperializmo. To
kio tikslo jūs neturėjote.

Bet iš čia atrodo, kad jū
sų elgimasis nebuvo rimtai 
apgalvotas. Jūs gerai ne
pagalvojote, ką tai visa 
reikš. Jūs gerai nepagalvo
jote, kam imperializmas jū
sų tokį užsilaikymą panau
dos.

Aš tikiu, kad jūs šias ma
no pastabas priimsite tokio
je dvasioje, kokioje jos yra 
daromos, būtent, kad padė
jus nulieti tikrą draugystę 
tarp mūsų šalių žmonių, an- 
tiimperia 1 i z m o draugystę, 
ir pastatyti naują socializ
mo pasaulį.

Gus Hali

Jis laimėjo
1911 metais Charbino 

sportinink a s Pankratovas 
su dviem draugais sumanė 
apvažiuoti pasaulį dvira
čiais. Kelyje juos užpuldavo 
laukiniai žvėrys ir caro val
dininkai, palaikę dviratinin
kus valkatomis. Nuo Čitos 
Pankratavo draugai atsisa
kė toliau važiuoti. Sporti
ninkas keliavo vienas, iš vi
so sukardamas 50,000 kilo
metrų. Į

Tarptautinis sporto kon
gresas dviratininką apdova
nojo deimantine žvaigžde.

M



4 pusk EAISVE Penktadienis, Rugpiūčio (August) 15, 1969

Detroito naujienos
Mirė Natalija Astrauskienė

Liepos 15 d. š. m. po sun
kios ligos mirė Natalija As
trauskienė. Buvo pašarvo
ta Charles Step laidotuvių 
koplyčioje ir palaidota lie
pos 19 d. Woodmere kapi
nėse.

Natalija Astrauskienė bu
vo visiems gerai žinoma, nes 
priklausė organizacijose ir 
skaitė pažangią spaudą. Ji 
buvo LDS 21 kuopos proto
kolų sekretore per daug 
metų; fin. sekr. LLD 52 
kuopos; priklausė prie Mo
terų Pažangos Klubo ir De
troito Lietuvių Klubo. Skai
tė “Laisvę,” ‘ ‘ V 
“Liaudies Balsą.”

Jos dukrelė Rūta nuo ma
žų dienų priklausė Ateities 
Žiedo Vaikų Draugijėlėj ir 
prie Aido Choro, kuri su sa
vo gražiu balsu dainuoda
vo visuose Detroito lietuvių 
parengimuose. Jos žentas 
Servit Gugas, taipgi nuo 
mažų dienų dalyvauja tarpe 
progresyvių ir dabar yra 
Detroito Lietuvių Klubo fi
nansų sekretorius. O Nata
lija ne tik priklausydavo ir 
dirbdavo organizacijose, bet 
rašydavo į laikraščius kai
po Detroito žinių pranešėja. 
Prie to, mažai yra veikalų, 
kuriuose Astrauskienė būtų 
neturėjus kokios nors rolės. 
Ji buvo gera aktorka ir su 
savo darbu gražiai visiems 
pagelbėjo ir gražiai su vi
sais sugyveno.

Todėl, į laidotuves susi
rinko nepaprastai daug jos 
draugų ir pažįstamų, ir lai
dotuvės buvo vienos iš di
džiausių ir gražiausių.

Velionė Astrauskienė 
gimė gegužės 15 d., 1894 m., 
ir buvo 75 metų amžiaus. Ji 
gimė Šakių Rajone, Storei- 
šių Kaime, nuo Griškabū
džio. Ji buvo iš 10 vaikų 
šeimos. Atvažiavo į Jung
tines Valstijas 1912 metais 
tiesiog į Detroitą ir susi
pažinus su Silvestru As
trausku, apsivedė 1913 m. 
liepos 5 d. Jos mylimas vy
ras Silvestras mirė Detroi
te! 1948 m. gegužės 8 d. Jie
du užaugino dukrelę Rūtą.

Velionė išdirbo General 
Motors fabrikuose virš 30 
metų. Paliko dideliame nu
liūdime vienatinę dukrelę 
Rūtą, žentą Servit Gugą, 
anūkę Pat ir jos vyrą George 
Bloodworth ir jų dukrelę 
Lysą; taipgi sesutę Mary 
Urbontienę (Beech-Nut 
Grove parko savininkę), 
tris brolius ir dvi sesutes 
Tar. Lietuvoje, vieną sesu
tę Vokietijoje ir jų šeimas, 
ir daug draugų. Velionė 
aplankė savo gimines Tar. 
Lietuvoje 1965 metais, kuo
met T. Lietuva šventė 25 
metų sukaktį; taipgi tą me
tą aplankė savo gimines Vo
kietijoje; o paskutinė jos 
kelionė buvo į Miamį, Flo
ridoje, kur dalyvavo LMS 
suvažiavime š. m. kovo 
mėn. . Sugrįžus iš Floridos 
tuojau susirgo, buvo pada
ryta sunki operacija; smal
kiai ir skaudžiai sirgo ir pa
galiau mus apleido.. <

Liepos 19 d. į laidotuves 
susirinko nepaprastai daug 
palydovų. Laidotuvių kop
lyčioje ir kapinėse atitinka
mą kalbą pasakė Adv. Ste
phanie Masytė. Abiejose 
vietose, po jos kalbos, dai
navo liūdnas dainas Ruth 
Price. Po laidotuvių visi da
lyviai buvo pakviesti į De
troito Lietuvių Klubą, kur 
buvo visiems patiekti ska
nūs užkandžiai.

Atsiskyrė iš mūsų tarpo 
maloni draugė. Mums bus

ir

sunku be jos, ir mes jos ne
užmiršime.

Natalija, lai būna Tau 
lengva šios šalies žemelė, o 
jos mylimai šeimai, gimi
nėms ir draugams velijame 
ištvermės ir susiraminimo.

Svečias iš Floridos
Liepos 27 d. įvyko Detro

ito Lietuvių Klubo pusme
tinis susirinkimas. Jame da
lyvavo svečias iš St. Peters
burg, Floridos — tai Anta
nas Vegėla, buvęs detroitie- 
tis ir senas biznierius. An
tanas aplankė Klubą, pavie
šėjo pas savo dukrelę Ruby 
Jeske ir žentą Mike Jeske ir 
sugrįžo atgal į savo namus. 
Vegėla gerai atrodo, ir sa
kė, kad jam buvo malonu 
vėl pasimatyt su senais 
draugais.

Baisi Nelaimė
Kuomet atvažiavo Anta

nas Vegėla pas savo gimi
nes, įvyko didelė ir baisi ne
laimė jo anūkams. Jo duk
relės (Ruby Jeske) sūnus ir 
duktė važiavo su kitais 
draugais savo mašinoje ir 
smarkiai susidaužė su kita 
mašina. Visi išliko gyvi, bet 
labai sužalojo Jeske sūnaus 
ir dukters veidus. Buvo li
goninėje, bet jau yra na
muose ir atrodo, kad ilgai 
turės ilsėtis iki pasveiks. 
Juanuolių tėvas, Mike Jes
ke, yra Detroito Lietuvių 
Klubo narys ir visiems ge- 

žinomas Detroito gru- 
dainininkas.

rai 
pės

Mirė Klubo Nariai
Nors dar tik septyni mė

nesiai prabėgo, bet mirtis 
iš Klubo prašalino keturio
lika narių. Dėl atsimini
mo ir visų žingeidumo, štai 
jie: Charles Shimkūnas, 
Frank Petrushonis, Barney 
Išgan, Charles Martin, Ma
ry Gudinas, Ana Žilinskie- 
nė-Zline, Andrew Kolosky- 
Kaceliauskas, Iz. Naujokas, 
John Vaina, John Andrews, 
Alfonsas Putna, Kastantas 
Sėnavaitis, Natai. Astraus
kienė ir Emilija Petraitienė- 
Kalvyn. O į Klubą šį metą 
įstojo tik šeši nauji nariai. 
Nors Klubas yra gerame fi
nansiniame stovyje, bet 
klubiečiai turėtų susirūpint 
ir prirašyt daugiau naujų 
narių, kurie užimtų vietas 
tų, kurie mus apleido.

Philadelphia, Pa.
Onutė augo mainierio' šei

moje. Kai ji subrendo, ten 
merginoms darbų nebuvo. 
Todėl ji buvo priversta per
sikelti į šį miestą, kur gali
ma buvo darbas gauti.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro ji pasirodė šio miesto 
darbininkiškuose parengi
muose. Vėliau susirado gy
venimo draugą Charles Zal- 
nieraitį. Abu sudarė puikų 
gyvenimą. Nors gyvenime 
būna daug sunkumų, bet 
jiems teko tuos sunkumus 
pergyventi.

Už kiek laiko įstojo į dar
bininkiškas draugijas, apsi
ėmė į valdybas, į įvairius 
komitetus, į autobusų orga
nizavimo komitetus. Visur 
nuoširdžiai dirbo, kad pa
rengimai būtų sėkmingi ir 
draugijos gerai bujotų. Vi
sais galimais būdais rėmė 
“Laisvę” ir kitą darbinin
kišką spaudą, rūpinosi fi
nansų sukėlimu, kad spau
da būtų tvirta. Visus dar
bus atlikdavo nuoširdžiai.

Bet štai Zalnieraičius už
puola nelemta cukrinė liga. 
Charles gana sunkiai kovo
jo su ta liga ir suvargintas 
mirė prieš porą metų. Bet 
ir mūsų mylima Onutė taip
gi susirgo cukrine liga, ku
ri kiek laiko ją vargino ir 
visai nukankino.

Nors ji mirė, bet jos dar
bas paliko nemirtinas lietu
vių darbininkų judėjime. 
Susirinkome skaitlingai ati
duoti paskutinį jai patarna
vimą. J. Kavaliausko kop
lyčioje buvo daug gėlių, o 
ji atrodo miega ir šypsos. 
Jos dukrai Rūtai didžiau
sias širdies skausmas, nete
kus mylimos motinėlės, ku
ri labai dažnai su meile kal
bėdavo ir didžiuodavosi 
anūkais, kad jie buvo jos 
mylimi.

Visi liūdime, netekę dar
bininkiško judėjimo veikė
jos, malonios draugės.

A. Lipčius

Paterson, N. J.
Rugpiūčio 6 d. mirė se

nas Patersono gyventojas 
Povilas Malinauskas. J i s 
buvo per daugelį metų 
“L-vės” skaitytojas ir LDS 
narys, taipgi kelioliką metų 
LLD narys. Bet kuomet už
ėjo makartizmo pavietrė, 
išstojo iš LLD, tačiau pasi
liko “Laisvės” skaitytojas 
ir laikėsi su pažangiečiais 
iki pat mirties. Taipgi jis 
buvo tvirtas laisvamanis ir 
prieš kiek laiko pats pasi
darė sutartį su laidotuvių 
direktoriumi, kad būtų pa
laidotas be religinių cere
monijų. Tačiau pats laido
tuvių direktorius visgi per
skaitė religinę laidotuvių 
maldą.

Visais ’laidotuvių reika
lais rūpinosi laidotuvių di
rektorius, nes jų buvo to
kia sutartis.

P. Malinauskas iš Lietu
vos paeina iš mažo Dilių 
kaimelio, netoli Kupiškiu 
miestuko.

Į Ameriką atvyko 1907 
m., į Burlington, N. J. Po 
keliolikos metų gyvenimo 
Burlingtone persikėlė gy
venti į Paterson, N. J., ir 
čia išgyveno iki pat mirties.

& Bimba

bet

KAIP JAUČIASI Būti NEGRU

“Negras” Antanas Gabrėnas

Kokia Mūsų Ateitis?
Nors mirtis kaip dalgė 

kerta mūsų senesnius orga
nizacijų narius, bet Detro
itas gyvuoja ir gyvuos, nes 
prie organizacijų, ypatingai 
prie Detroito Lietuvių Klu
bo priklauso jauni žmonės. 
Susirgo klubiečiai Juozas 
Latoža ir Petras Stasįkai- 
tis, ir nėra kam apžiūrėt 
Klubo namo. Bet kuomet 
namo stogas “sušlubavo,” 
tuojau Klubo iždininkas Al- 
fons Rye užsilipo ir pataisė. 
Prie Klubo aktyviai dirba 
Alfons ir Emma Rye, Keis
tutis ir Antonette Garelis, 
Servit Gugas ir kiti. Jie ne 
tik yra Klubo valdyboje, bet 
rūpinasi ir kitų organizaci
jų ateitimi. Pav., jau jie 
kalba ir svarsto apie atei
nantį LDS Seimą, kuris 
įvyks Detroite 1970 metais. 
O kuomet įvyko Natalijos 
Astrauskienės laido t u v ė s, 
buvo net malonu matyt, tiek 
daug jaunuolių dalyvaujant 
ir vėliau gelbėjant Klube su 
vaišėmis. Taip atrodo, kad
laikui bėgant Detroitas at- me! 
liks vienas iš stipriausių

‘i'

Rumford, Me.
Liepos 22 d, čia mirė Juo

zas Yokubaitis, ligoninėje 
išbuvęs tik 10 dienų. Kilęs 
iš Gargždų apylinkės Kvie
tinių kaimo. Gimęs balan
džio 13 d. 1893 m. Rumfor- 
de išgyveno 57 metus. Buvo 
palaidotas liepos 25 d.

Lietuvoj gyvena jo vienas 
brolis ir keturios seserys. 
Daug gėlių puošė jo kars
tą, ir gražus būrys lietuvių 
palydėjo į jo amžino poilsio 
vietą.

Tegul būna lengva jam 
Amerikos žemė. O likusiems 
jo artimiesiems užuojauta.

Juozas M. Lukas

Philadelphia, Pa.
Krinta kaip lapai

Nors ir nenoromis,
tikrovę reikia pripažinti. 
Kartais mes nenorėdami pa
siduoti panikai, vis dar sa
ve raminam, kad mes dar 
esame tvirti ir veiklūs, ne
paisant didelio mūsų gretų 
retėjimo ... Tačiau faktą 
turim pripažinti faktu, kad 
mūsų pažangusis judėjimas 
jau žymiai sulėtėjo, dėl daž
nų mirčių mūsų gretose. 
Per praėjusius porą mėne
sių netekom dviejų veikėjų 
r— A. J. Pranaičio ir Ono^ 
Žalnieraitieriės. O rugpiūčio 
3 d. nuo širdies smūgio mi
rė Antanas Kristaponis, pa
žangaus judėjimo rėmėjas. 
Jis buvo palaidotas rugp. 7 
d. Fernwood kapinėse šalę 
jo žmonos, kuri buvo miru
si prieš 17 mėnesių.

Velionis Antanas paliko 
liūdesyje Birutę Stankus, 
sūnų Keistutį ir šešis anū
kus.

Ilsėkitės brangūs draugai, 
amžinai po žalia velėna 
Fernwood kapinėse, kur 
daug mūsų tautiečių jau se
niau atsigulė amžinam poil
siui.

Montello, Mass.
Rugpiūčio 5 d. po Lietu

vių Tautiško Namo Bendro
vės susirinkimo kelios drau
gės pasitarė. Liet. Moterų 
Apšvietos Klubo reikalais ir 
nutarė surengti pikniką K. 
Ustupų sode rugsėjo 7 d. 
Tam darbui apsiėmė A. 
Markevičienė ir M. Gutaus- 
kienė.

Marijona Patsus iš ligoni
nės grįžo namo, 91 Baltic 
Ave. Jau pasveiko.

A. Kukaitienė ir Elsie Za- 
lesky dovanojo “Laisvei” po 
vieną Liet. Namo Bendro
vės šėrą. Tai puiki dovana 
mūsų laikraščiui.

George Shimaitis

Rugpiūčio 9 d. įvyko LLD 
10 kp. mėn. susirinkimas. 
Narių dalyvavo vidutiniai. 
Po perskaitymo protokolo, 
skaitytas laiškas nuo “Lais
vės” administratorės, dėko- 
j antis kuopiečiams už auką 
$50. Plačiai buvo tartasi ir 
svarstoma apie suruošimą 
gražaus pobūvio pradžioje 
rugsėjo mėn. ūkininkų Ra
manauskų ūkyje, Sellersvil
le, Pa. - Nutarta susisiekti 
su draugais Ramanauskais, 
dėl galutinių pasitarimų.

Pastaruoju laiku, teko 
sužinoti, kad Broniutė Ra
manauskienė, jaučiasi ne-* 
blogai, sveikata pagerėjusi, 
Tad linksma girdėti.

“Laisvės” Reporterių

Detroitas, — Per 8 metus 
automobilių trustas padarė 
18 bilijonų dolerių pelno.

miestų organizacijų gy vavi-

Stefanija

Kairas.—Egipto ir Jungt. 
Valstijų santykiai vėl paaš
trėjo, 
teikti 
eliui.

kaip JAVi sutiko su- 
daugiau ginklų Izra-

... Mašina vėlavo, ir jie 
dviese patraukė įkaitusio
mis nuo pietų saulės Jaltos 
gatvėmis. Retas poilsiauto
jas žvilgtelėdavo į šią po
rą __ baltą moterį ir pagy
venusį negrą. Atėjo į vieš
butį. Moteris pasakė:

— Pakaks būti negru, 
Antanai.

Jis nusiprausė.
— Sakote, gerai, kad per

ėjome miestą?
— Taip. Pastebėjote, Jal

toje sutikome ne vieną ne
grą? Jus palaikė tikru ne
gru. Moteris buvo grimuo
toja, ji didžiavosi savo dar
bu.

Nors Antanas Gabrėnas, 
Kauno dramos teatro akto
rius, jau du mėnesiai buvo 
įsigyvenęs į negro vaidme
nį, bet j tik dabar tikrai pa
juto, kad ne. vaidina, o gy
vena sąvo herojaus gyve
nimą.

Daugelyje. Tarybų Sąjun
gos vietų estų režisierius T. 
Kaskas pagal scenaristės L 
Vetkinos scenarijų stato te
le vizi josi meninį filmą “Juo
das, kaj į) aš,” kurio prem
jera n ųpi a t o m a ateinantį 
r u denljl' Vi s ą mėnesį 
viename V J a 11 o s pa kraš- 
tyje buvo įsikūrusi filmavi
mo aikštelė. Be to—“Talin- 
film”;kmo studijos paviljo
nai, Ni®s smėlio kopos, da
bar daigiau kaip mėnuo 
Lietuvoj ;kino studijoje. Ko
respondentas A; • Gabrėną 
sutikd t ■Ir a u1 k i n y j e, šiam 
vykstant filmuotis į Vilnių.

— Nesijaučiu turįs “ne
griškų bruožų.. Negaliu pa
sakyti, ikodėl režisieriui at
rodė, kad iš eilės kandida- 
.tų" tik’ aš tinku šiam vaid
meniui, — pasakoja A. Ga
brėnas. — Kai pasiūlė fil
muotis, nepaprastai susido
mėjau istorija, kurią mes 
atkuriame mažajame ekra
ne. Yra tokia knyga “Juo
das, kaip aš.” Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ji jau 
spėjo sulaukti trečio leidi
mo. Šios pagarsėjusios kny
gos autorius sociologas 
Grifitsas. Penkiasdešimt de
vintaisiais spalio dvidešimt 
devintąją jis ryžosi drą
siam, pasakyčiau, neeiliniam 
eksperimentui. Padedamas 
gydytojų, pasirūpino atitin
kamų vaistų, nusidažė juo
dai ir, berods, geram pus
mečiui, būnant negru, jam 
teko sunki juodojo žmogaus 
dalia.: Buvo batų valytojas, 
dirba nešvariausią darbą, 
buvo ujamas, nelaikomas 
žibogumi. Kai jis vėl “at
sivertė” baltuoju, žurnalis
tai paklausė jo: “Ką jūs 
tuo norėjote parodyti? Jis 
atsakė: “Pagyventi su ne
grais, ir tik tiek. O visa ki
ta, manau, jums turi būti 
aišku.”

Filme’'“Juodas, kaip aš” 
vaidina nemažai negrų, ku
rie gyvena Tarybų Sąjun
goje. Robertas Rosas ir Bo
bas Cimbas — tėvas ir sū
nus. Įdomi senojo negro R. 
Roso. gyvenimo istorija. 
Trečiojo dešimtmečio pabai- 
gojSir ketvirtojo pradžioje 
Tayybų Sąjungoje statant 
daug gamyklų, tarp pa
kviestų padėti užsieniečių 
kvalifikuotų darbininkų bu
vo ir R. Rosas. Statyda
mas automašinų gamyklą, 
jis du kartus buvo apsilan
kęs sąvo Šalyje JAV, bet po 
to visiems laikams liko gy
venti Tarybų krašte. O kai 
trisdešimtmetis režisierius 
G. Aleksandrovas sumanė 
statyti filmą “Cinkas,” R. 
Rosas tapo vieno vaidmens

atlikėju. Filme “Juodas, 
kaip aš” jis vaidina batų 
valytoją Viljamą Sterlingą, 
o sūnus Bobas — negrų pa
mokslininką. B. Cimbas gy
venime — negrų estradinių 
dainų atlikėjas.

A. Gabrėnas sako, kad su
kurti sociologo paveikslą 
buvo nelengva: herojaus 
metamorfozė gana sudėtin
ga.

| Rochester, N. Y.
Rugpiūčio 24 d; Gedimino 5 | 

Draugystė rengia gegužine? 
pikniką savoje salėje, 
Joseph Ave. Pradžia 1 vai. 
popiet, Visi nariai ir visi 
lietuviai prašomi atsilanky
ti. Negaminkite pietų na
mie, nes mes turėsime ska
nių valgių ir gėrimų. Už
prašome draugus kanadie
čius ir binghamtoniečius. ( 
Visų širdingai lauksime.

Rengėjai

»

»■

Worcester, Mass.
BanlUtą-Pietus rengia Olym- 

I
pia Parko bendrovė rugpiūčio 
(August) 17 dieną.' Pradžia 
1:30 valandą.

Kviečiame visos apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame ne
paprastame bankete ir kartu 
atsivežti savo kaimynus. Link
smai laiką praleisite tyrame 
ore, gražiame parke tarp ža
liuojančių medžių ir žydinčių 
gėlių.

Iki pasimatymo!
Rengėjai 

(59-60) .

Pranešimas
CRANFORD, N. J. j

Rugpiūčio (August) 24 d. 
pikniką rengia LLD 54 kp. 
Lilijos Šerelienės (Novak) 
rezidencijoje, 460 Brooksi
de PI. Pradžia 1 vai. Prašo
me visus atsilankyti ir šioje 
gamtiškai gražioje vietoje 
pasisvečiuoti. Lietus ar gie
dra, piknikas vistiek įvpfe^

Kviečia komisija

Akron, Ohio. — General 
Hospital 475 tarnautojai 
jau dvi savaitės kaip strei
kuoja. Reikalauja pripažin
ti jų uniją.

NORFOLK, MASS

4

Magdalena Vaitkevičiene
(Matonaitė)

Mirė liepos 31, 1966 m. >
Mano mylima žmona ir šešių vaikų motina. Ji 

labai mylėjo skaityti laikraštį “Laisvę”, tad per 
jos mylimą laikraštį išreiškiame liūdesį. Jos kapą 
dabinam gražiomis gėlėmis.

Ilsėkis ramiai, mylimoji!
A. Vaitkevičius, vyras

ir šeima

DETROIT, MICH.

Mirus

Natalijai Astrauskienei
Reiškiame gilią užuojautą velionės dukrelei 

Ruth Gugas, žentui Servit Gugas, anūkei Pat 
ir visiems giminėms ir draugams.

Mikas Detroitietis, 
Teofilė ir Stefanija
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PHILADELPHIA, PA. . '•

Anna Zalner-Žalnieraitiene
Mirė liepos 31, 1969 m.

Reiškiame gilią užuojautą liūdesio valandoje 
jos augintinei dukrai Mrs. Ruth Campion, još vy
rui Anthony ir vaikučiams. Sesutei Mrs. Isabel 
Selwerina, sūnui ir dukrai. Broliui Edward Saka
lauskui, jo žmonai Anna ir jų vaikučiams. Tetai 
Agnes Washila, ir kitiems giminėms ir draugams. 
Amžina ramybė jai ilsėtis.

J. Kazlauskas
B. Gegžnienė
E. Mulokaitė
Marytė
U. Gužionienė
E. Tureikienė
E. Bekampienė
P. Sidabrienė
V. Paliepienė
P. Hendaries
N. Dudonis

> - A. Lipčius
, F. Pamrink

A. B. Ramanauskai 
F. P. Walantai 
Mrs. Henry Flynn 
N. Griciūnienė 
Peter Valentą 
Cassie Valentą 
Mrs. Pusvaškienė 
Viešnia
R. Merkis
S. Vaišvilienė 
D. Gurklys
B. Navalinskienė

i
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lįibos premjero Kastro HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

Havana (TASS-ELTA) 
Kubos revoliucinės vyriau
sybės ministras pirminin
kas Fidelis Kastro davė in
terviu specialiam Meksikos 
žurnalo “Siempre” kores
pondentui.

Fidelis Kastro tarybinių 
karo laivų būrio vizitą į 
Havaną pavadino draugiš
ku gestu Kubos atžvilgiu ir 
ryšium su tuo pareiškė pa
sitenkinimą.

Atsakydamas į klausimą 
dėl Kubos ir JAV santykių, 
ministras pirmininkas griež
tai pasmerkė blokados poli
tiką, kurią Amerikos impe
rializmas vykdo revoliuci
nės Kubos atžvilgiu. Jis 
pareiškė, kad normalizuoti 
santykius su JAV bus gali
ma tik tada, kai ši šalis 

^^nbs visų tautų apsispren
dimo teisę, atsisakys savo 
agresyvios politikos visame 
pasaulyje.

Fidelis Kastro papasako
jo žurnalistui apie Kubos 
liaudies laimėjimus, kuriant 
naują gyvenimą. Jis pabrė
žė, kad dabar, po to, kai 
buvo dedamos didžiulės pa
stangos žemės ūkiui vysty
ti, Kuboje prasidės indus
trializavimo procesas.

Fidelis Kastro pažymėjo 
didžiulį Kubos darbo žmo
nių entuziazmą, įgyvendi
nant jiems iškeltus uždavi
nius.

TRUCK DRIVERS 
PROFESSIONAL

The fastest growng class-1 Motor 
Carrier in the Eastern United States 
now has openings for experienced 
Tractor and trailer drivers to ope
rate from Lawnside, Vineland and 
Deepwater New Jersey Terminals. 
For details contact:

NATIONAL FREIGHT, INC.
57 W. Park Ave., Vineland, N. J. 
Ask for R. Chandley. From Penn
sylvania dial WA 5-3356. From 
New Jersey dial 691-7000. An 
Equal Opportunity Employer.

(60-63)

Mas-

MACHINISTS
TOOL MAKERS

MOOG OPER.
ED. M. OPER.

Minimum of 3 to 5 years of jobbing 
shop type expperience needed.

Benefits: 1) Blue Cross & Blue Shield.
2) Major Medical. 3) Profit Sharing.

4) Minimum 58 hr. week.
Apply:

BODINE TOOL & MACHINE CO.
124 W. Venango St., Philadelphia 

GA 6-4646. RE 9-4083

27

TRAILER DRIVERS
Highest pay. Steady position. 

See Mr. Simpson 
GARDEN STATE 

CONTAINER CORP.
Kennedy Blvd., Bayonne, N. 

339-9100
(60-66)

DRIVER. We now have on open
ing for a driver for wholesale linen 
supply route, 
time position 
reliable man,
work. All union benefits. W. Phila. 
area. BA 2-4550. (60-62)

This can be a life- 
for a conscientious, 
not afraid of hard

MAINTENANCE MACH. Large 
factory desperately needs mainten
ance man, electrical bkgrd helpful. 
Apply 5200 Unruh St. DE 2-9400. 

(60-66)

MECHANIC. Cannery experience. 
Good salary and benefits with ex
panding food company. Call Pro
gress© Foods. 609-691-1565. Vine- 
land, N. J. (60-66)

MANAGER. Dry Cleaning. Year 
round position for working manager 
in dry cleaning plant. Combination 
of family and industrial dry clean
ing. Growing plant. Present mgr. 
leaving because of personal reasons. 
Starting salary $150 plus bonus. Ap
ply in person or call for an appoint
ment. Wildwood Linen Supply, 6112 
New Jersey Ave., Wildwood, N. J. 
609-522-1495. (60-66)

OFFICE TRAINEE

HS grad. Must be exp. Typing, 
general office procedures. Excellent 
Co. benefits, including vac., Blue 
Cross & profit-sharing. Salary open.

Call RE 9-3929.
(56-62)

JANITOR, driver. Daywork, 
NE area. Gen’l jan. duties. 

School bus driver. 
Good pay. Benefits. 

OR 7-1600.
(56r62)

OPERATOR

For flat work ironer.
Lansdale Plant 
Union rates. 

855-8021

WOODWORKER
Exp. in making sm. wood pts. 

for lamp trade.
JE 3-7646.

MAINTENANCE. Mechanics, in
teresting positions. Should have good 
background in millworking, pipe 
fitting, rigging and welding. Must 
accept responsibility with minimum 
supervision. Rate commensurate with 
experience. Co. paid 
gram. Call for appt. 
Marshall Maintenance, 
St., Camden, N. J.

benefit pro- 
609-966-6353. 
226 N. 38th

(53-60)

MAN WANTED

(58-60)
BAKER

(56-62)
For automobile reconditioning.

Good pay. Full time.
Call 215-348-3335.

(56-60)

NURSES, Registered, full time 
RN’S needed for additional staffing 
on 4-12 shift, in extended care fa
cility in Bryn Mawr. Pay above 
scale. Good fringe benefits, 
standing working conditions. 
Mrs. Cranston, LA 5-8300, 10 
3 PM. weekdays.

out- 
Call 

Am— 
(56-64)

Full time, familiar with bread, 
rolls and donuts. Call mornings, ask 
for Mr. Amster. 201-846-1156.

(56-61)

AUTO MECHANIC. Tired of Front 
end, Muffler under carriage and 
Warranty work? Tune up only! 
Clean, comfortable shop.

Mr. Love. HA 4-5800.
(56-62)

Žurnalo “Siempre” kores
pondentas baigdamas rašo, 
kad Kubos liaudies laukia 
Įtempto darbo dienos, le- 

^miamų pastangų dienos, 
vykdant planus pagaminti 
10 milijonų tonų cukraus 
Jp70 metais, ir kad ji ti
kriausiai padarys didžiulį 
šuolį kelyje į gausumą.

Waterbury, Conn.
Parengimas, kuris buvo 

rengiamas spaudos naudai 
liepos 27 d. pas J. ir K. Vai- 
tonius gerai pavyko. Nors 
oras buvo nepatogus, bet 
vistiek susirinko spaudos 
rėmėjų — vietinių ir iš apy
linkės miestų. Taipgi buvo 
žmonių iš Bostono, 
peth, ir New York.

Kai kurie buvo nusipir
kę tikietus iš anksto bet ka
dangi lijo, tai neatvyko.

Komisija buvo pas mus 
susirinkus dd. W.Dudai W. 
Yokubonis ir J. Vaitonis— 
ir padarėme atskaitą. Pasi
rodė, kad išmokėjus bilas 
pelno liko $173.00. Komisija 
paskyrė $20 dėl angliško 
darbinin k i š k o laikraščio, 
kuris išeina New York, o 
likusius $153 dėl “Laisvės”.

Ačiū visiems, kurie daly
vavote, ir ačiū “Laisvės” 
personalui, kad gerai garsi
note. Taipgi ačiū draugams 
J. ir K. V^itoniams už vie
tą ir kopūstus, kuriuos au
kavo iš savo daržo*. . j -

LEATHER WORKERS

Experienced or inexperienced. 
General all around work. 
Julius Brand Leather Co. 

609-964-3040.
(60-66)

APPLIANCE TECHNICIAN Wash
ers, dryers & refrigerators. Paid 
hospitalization & vacations For 
appoint, contact Mr. Willtoms. R. 
C. A. Service Co., 375 Crescent 
Blvd., Gloucester, N. J. Phone 456- 
7600. We are an equal opportunity 
employer. (60-63)

HAIRDRESSER. All around 
operator. Salary plus commission.

Pleasant working conditions.
609-663-3926.

(56-62)

PLUMBER, 1st class, journey
man, good wages, steady work. 
Wayne area. Jobbing and alteration 

shop. 8 AM—5 PM. MU 8-3366, 
after 6 PM 647-0827.

(56-62)

PORTER

General porter work.
For Hi-Rise Apt. . 

Hours: 10:30—7. Call MO 7-5160 
for interview.

(58-64)

COOK—HOUSEKEEPER

ELECTRICIAN. Institutional or 
industrial. Knowledge of light and 
440-volt power circuits. Minimum of 
1 yr’s experience required. Apply: 
The ICR, 7701 Burholme Ave., NE 
Phila. FI 2-1000, ext. 414.
An Equal Opportunity Employer.

(60:61)

Men. Applications now being 
taken for farm truck and farm 
equipment operators. Must have 
valid N. J. driver’s license.

SEABROOK FARMS CO., INC.
455-1000

( 60-66)

Live in or out 
Excellent working conditions.

Good salary
Vineland, N. J.

Call for appt. 609-691-0420
(60-66)

S & S MECHANICS. Scores. K & 
D Quad Mechanics, exp. men for 
set-up Paper Box Factory. Good op
portunity. Call between 9 & 4. ES
SEX PAPER BOX CO., 281 Astor 
St., Newark, N. J. 201-248-1616.

(56-60)

LABORERS.

Skilled. Must have exp. for cement 
contractor.

Good pay. Must have transp.
757-5673.

(56-62)

CHEF OR COOK,, now to 9/15.

Excellent sal. plus bonus. Living

quarters provided. Call 609-263.-2211.
(60-62)

AUTO BODY MEN (2). 1st class.
Excellent working conditions, 
benefits.

Call 609-665-2310.
Ask for MacSuders.

(60-62)

all

DICTAPHONE OPERATOR. In
teresting and challenging pos. for 
intelligent, conscientious and accur
ate typist, good sal. & Co. benefit 
program for appointment. Call Mr. 
May, Baltimore, Md. 301-727-6400.

(56-60)

MAN FOR PRODUCTION and Ma
nufacturing plant. Immediate open
ing. No experience necessary . We 
offer excellent pay, fringe benefits. 
All day work. Call MI 6-3800 for 

interview. CRC CHEMICALS, 
Dresher, Pa. (56-62)

MECHANIC, auto or truck, with 
experience to work on special equip

ment. Steady work. Excellent 
conditions. 
SA 6-4712

(56-62)

WOODWORK

MACHINE HAND. FULL OR

Trumpos žinios
Kiek Jordanijoje gyventojų

Amanas. — Jordanijoje 
gyvena 2,130,000 žmonių. 
Jordanijos sostinės Amano 
gyventojų skaičius — 356 
tūkstančiai.

Ta pati komisija nutarė 
surengti pramogą svetainė
je, kada oras atvės lapkri
čio pradžioje ir užkvies 
Am e 1 i j ą Juškevičienę iš 
Stamford, Conn., kad paro
dytų “slides”, kurias ji pa
darė bevažinėdama po Lie
tuvą, Tarybų Sąjungą ir ki
tas šalis Europoje.

Shop man. 
automotive 
motor re
mechanical

AUTOMOTIVE Machine 
Man to do complete 
machine service and 
building. Will train with
aptitude to operate machines. Apply 
at 8 AM 5444 Transit & Terrace 

DEPEW AUTO PARTS
Depew, N. Y. (60-62)

---------- ;------- ’—:---- rr-—t : r", —
AUTO Mechanics—We need two 

"above average” mechanics to make 
"above average” wages. Year ‘round 
work, no slack seasons, vacations, 
holidays, sick pay, hospitalization 
and other benefits. Albany Motor 
Mart. Call 609-641-3670.

’ " (60-63)

HOUSEKEEPER
One day a week. 

Experience & local refs.
Must like children.

Downtown area. 269-8380.
(56-62)

PART TIME.
BA 3-7207. Phila., Pa.

(56-62)

MEN. Press operators, spot 
ders, also helpers for general 
tory work, sheet metal. Night 
3:30—12.

METALSTAND CO.,
11200 Roosevelt Blvd., Phila.,

(56-62)

wel- 
fac- 

shift

Pa.

COOK

KEYPUNCH Attention!

AUTOMOBILE
LUBRICATOR

Skilled Alpha Numeric operators 
for 1st and 2nd shifts. Full/part 
time. Attractive rates. Center City. 
Join our pleasant prestige staff now.

Call Mrs. Seymour. KI 6-8181.
(60-66)

Must Be Experienced 
MACHINISTS—MACHINE

OPERATORS
FITTERS AND ASSEMBLERS

Good plain cooking
. Excellent home, other help.
Sleep in or out. Permanent.

C. C. 561-5292 ,
(54-60)

SCHOOL BUS DRIVERS

Detroitas. Išėjęs iš proto 
ligų sanatorijos, Lynn W. 
Blackwell iš savo namo ap
šaudė policiją. Sužeisti 5 po- 
Mcistai ir vienas praeivis. 
Vėliau beprotis suimtas.

ŠiojeCincinnati, Ohio.
apylinkėje siautęs viesu
las užmušė 4 žmones, paliko 
benamiais daugiau kaip 1, 
000 žmonių, daug nuostolių 
padarė. _ ,a, O į

i Tel Avivas, Izraelis.—Apie 
10,000 inžinierių ir techni
kų sustreikavo. Streikas 
palietė radijo, telegrafo ir 
aeroporto komunikaciją.

Lusaka, Zambija. — Pre
zidentas K. Kaunda nacio
nalizuoja visas vario kasyk
las. Vario gamyba duoda 
Zambijai 90 procentų viso 
eksporto. .

Čilės parla-Santiago
mente vienbalsiai nutarta 
tyrinėti amerikinio “taikos 
korpuso” šnipinėjimą Čilė
je. : /aiftK

Mes gavome laišką nuo 
Walter Marino dukters, ku
ri gyvena Pasadena, Calif
ornia. Pranešė, kad jos tė
velis Walter Marinas mirė 
liepos 17 dieną. Pirmiau 
draugas Marinas gyveno il
gą laiką mūsų mieste Wa
terbury, ir visiems buvo ge
rai žinomas kaipo progresy- 
vis žmogus ir “Laisvės” 
skaitytojas per daugelį me
tų. Kada čia gyveno, pri
klausė prie Lietuvių Litera
tūros Draugijos 28 kp. ir 
Lietuvių Piliečių Politinio 
Klubo. Nors ir gyveno Ca- 
lifornijoje, bet siūlo su klu
bu nenutraukė, vis užsimo
kėdavo mokestį ir pasiliko 
nariu.

Per paskutinius metus jis 
buvo susirgęs ir buvo con
valescent ligoninėje, kaip 
duktė rašo. Iš giminių pali
ko tik šitą vieną dukterį 
Eleanor ir žentą Virgada- 
mo, o kiek anūkų—nežinau.

Jo žmona mirė jau daug 
metų atgal, kada jie gyveno 
mūsų mieste.

Gili užuojauta jo dukrai 
ir žentui, o Walteriui lai bū
na lengva Califomijos že
melė.

Position for School Bus Drivers 
are available. 12 and 66 passengers. 
7 AM to 9 AM; 2 PM to 4:30 PM, 
either or both. Training program 
provided. Elxcellent opportunity for 
men or women. ROSE TREE 
MEDIA SHOOL DISTRICT LO 6- 
7072, betweene 8 AM & 4 PM.

(60-67)

Experienced man preferred.
Salary plus incentive, paid hospital- 
iation, vacation, and uniforms. Clean 
modern shop. Apply in person 
service manager.

DeANGELIS

GENERAL HELPERS—

to

CADILLAC
1100 Livingston

North Brunswick,
Avė.
N. J.

(60-62)
OPERATORS

RUFFLERS-HEMMERS AUTO MECHANIC

Lamont, Calif.— 7 vynuo- 
ą farmos šioje apylinkėje 
a streiko apimtos.

Los Angeles. — Streik a s 
ždarė 85 proc, visos miesto 
katvbosu >

Draugas J. Maiga, kuris 
gyvena Thomaston, Conn., 
serga, buvo ligoninėje, tai 
negalėjo dalyvauti, spaudos 
naudai parengime. Sesuo 
Žutautienė sakė man, kad 
jis dabar sugrįžęs iš ligo
ninės ir gydosi namuose.

Linkiu jam, kad greitai 
pasveiktų.

M. Svinkuniene

WAITRESS WANTED. Good hours, 
good salary. Call MI 6-9973 before 
5 PM. and after 7 call 828-5165 or 
apply at Wings Airport Grill. Wings 
Field. Stenton Ave. and Narcissa 
Rd. Blue Bell. (60-62)

STEADY WORK 1

For right people to work in manu
facturing Bakers Equipment Facto
ry. All Company benefits, Blue Cross,

Blue Shield, Major Medical Plan.

EXPERIENCED SPRAYERS for 
kitchen cabinets. And Cabinet mak
ers. Good salary. 201-363-3550 or 
462-9014, Lakewood, N. J.

(56-65)

SAFETY STITCH 
L-TACKERS

Curtains—Spreads—Drapes 
Permanent year round work.. Health 
& accident insurance. Other union 
benefits. Pleasant work, 70% of our 
employees have been with us over 
5 years. 5 

HAMILTON CURTAIN CORP.
SW cor. 3rd & Westmoreland, 

Philadelphia
(60-61)

Experienced man preferred. Salary 
plus incentive, paid hospitalization, 
vacation, and uniforms. Clean mo
dern shop, 
service

Apply in person 
manager.

DeANGELIS
CADILLAC

to

1100 Livingston Ave.
North Brunswick, N. J.

(60-62)

NURSES, RN & PRACTICAL
Full or

STETSON
1745 N. 4th St.

Mrs. Carelli
(60-66)

part time
HOSPITAL

PO 9-1260

DOCK FOREMAN

1

BARMAIDS
Experience unnecessary.

. mi. from A. C. Race Track. 
Room & bd.

plus good tips and salary.
609-625- 5801. Mays Landing.

(60-66)

NIGHTS
Our expanded operation opens many 
opportunities for future management 
positions. We are in need of a dock 
foreman with experience in the 
trucking industry. If you are willing 
to learn our method and have 
management plans for the future, 
call for appt.

287-1255
23 Vineyard Rd., Edison, N. J.

(60-62)

Full charge. Knowl of A/P & A/R, 
payroll taxes 
Mrs. Medica

CE 6-4404.

and some typing. Call 
for interview.
533 N. 11th St.

(60-62)

Please apply— 
LATENDORF CONVEYING CORP.

Food Service Cafeteria managers, 
full time pos. as manager of school 
cafeteria. Individual should be a 
residence of Camden. Must assume 
responsibility for ordering and pre
paring meal for approximately 1500.

Call Miss Drailo, 609-964-6145.
Ext. 47 (60-64)

PUNCH PRESS OPERATOR
Plenty of Overtime 

All Benefits
ELECTRONIC TOOL & DIE

ME 5-0730
(60-62)

Part 
taxes, 
ing.

BOOKKEEPER

time. Experienced. Payroll, 
full knowledge of bookkeep-

Apply Personnel,
ROWELL
& Chelten Ave.

(60-66)
Germantown

HANDYMAN for small factory 
retire, OK of abled bodied. Excel 
benefits including 60% of 68 wages, 
if sičk all 1969. Good wages, pleas
ant Work.

SAYBOLT & CLELAND, INC. • 
326 N. 17th St. LO 3-8724

OPERATORS
Experienced all parts on girls coats. 
Steady work, high wage rate. Ex
cellent fringe benefits. Apply in 
person, see Mr. Halamay.

GASTWIRTH BROTHERS
350 No. 16th St., 4th fl.

(No phone calls) Phila. (60-62)

221 South 31st St., Kenilworth, N.J.
Phone: New Jersey (201) 241-2332

New York (212) 732-4062.
(58-60)

STATIONARY Engineer. Operate 
and maintain high pressure oil fed 
boilers and mechanical eqmt Air 
compressor etc. Knowl. air-condi
tioning helpful. Union scale. A lic
ense reg’d. Call Personnel Dept. 
223-8900. Joseph H. Cohen & Sons. 
Broad & Lehigh, Phila. (58-60)

MECHANICS

3 Diesel ahd gas 'mechanics needed 
for large truck Co.

r r *-
Good salary. Excellent benefits.

MECHANIC. Experienced mecha
nic wanted. Import or Domestic exp. 
Work in small congenial Shop, top 
pay plan for top man. All replies in 
strict confidence. Contact Pete 
Billey. 273-4800. CAHILL COFFEY 
INC., Summit, N. J. (58-64)

HOUSEKEEPER: Sleep in. For 
physician's mother. Live in lovely 
section of Wallingford. Private room 
and bath. Salary excellent. Call 
mornings. TR 6-5595.

Call 201-623-6442.
Mr. Al Colosi.

(58-61)

(54-60)

MAINTENANCE SUPERVISOR.

Knowledge of machine repair, elec
tricity refrigeration, planning, and 
scheduling. At least 3 yrs. esą), in 
supervision. Top salary plus company 
benefits. Contact D. Georgalas. BLA
ZER CORPORATION, 400 Paterson 
Plank Rd. East Rutherford, N. J. 
933-1111. ' (58-61)

SMAMPOO GIRL

Part time. Excellent working 
conditions.

Valley Forge Area.
687-1792.

CREDIT DEPARTMENT. We are 
looking for a personable woman to 
fill important void in our credit de
partment, to check credit ratings of 
our customers. Must be familiar 
with D & B reports. National la
dies’ undergarment factory, Londen, 
N. J. Call Mr. Weintraub, 

201-925-9400. (58-64)

TRUCK MECHANIC

Must have experience on both gas 
and diesel trucks and tractors; good 
fringe benefits. 354-3529. Mr. Jack 
Kelleher, Elizabeth, N. J.

(58-67)
(58-63)

NURSES AIDES

Mature] women to work with seven 
rely handicapped children. All shifts 

availably. Own transportation.
CMĮ 788-5215

X__ (58-67)

MACHINIST—ENGINEE RING 
PROTOTYPE work and production 
machining. Must have some sheet
metal experience in addition to 
standard machine shop experience. 
Good pay and benefits. Delaware 
County Company. 9 AM to 4 PM. 
MA 2-0880. (60-64)'

MAINTENANCE MAN

Haddon Township Housing Author
ity needs full time maintenance 
man. Arrangements can be made 
for apt at work site.

Call 609-854-3700

KEYPUNCH OPERATORS

Experienced. National čb 
Excellent benefits.
Call Mr. Stodartf

609-989-8300
An Equal Opportunity Employer

(5-64)

•any.

MEN. Aluminum sash & door mfr. 
NE Phila. has immediate positions 
available. Exc. benefits including: 
paid holidays and vacation. MUST 
READ RULER TO FRACTION. Ap
ply; STEPHEN LAURIE MGR. CO., 
920 E. Lycoming Ave.

(60-66)

FACTORY Utility Men. A good 
opportunity for ambitious men with 
mechanical ability. Excellent start
ing rates with progressive increases. 
Liberal vacation plan, 10 paid holi
days, group insurance Plan includes 
major medical. Apply Personnel of
fice 10 AM - 3 PM. Or call 245- 
2320. H. K. PORTER COMPANY, 
INC. (60-69),
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Apie Lietuvos dailės puikų 
derlių ir gaires

Savaitraštyje “Literatūra ir menas” (nr. 25) atspaus
dintas Tarybų Lietuvos Dailininkų Sąjungos valdybos 
pirmininko Jono Kuzminskio išsamus pranešimas VII 
dailininkų suvaižavimui. Pranešime kaip veidrodyje at
sispindi Lietuvoje gražus dailės suklestėjimas.

čia paduodant to įdomaus pranešimo tik paskuti
nius kelis paragrafus, kuriuose pirmininkas Kuzmins- 
kis susumuoja tai, ką plačiai išdėstė aukščiau.

Redakcija

Iš mažai tegirdėto Lietuvos kampelio

Grūšlaukės auksarankiai
Jos klausėsi ir žavėjosi 

20,000 niujorkiečių

Nežiūrint kai kurių kū
rybinių nesėkmių, — o dir
bant jų visada pasitaiko, — 
per dvejus su puse metų 
padaryta nemaža, šiame 
darbe svarbiausias mūsų 
rūpestis buvo ir toliau kon
soliduoti kūrybines jėgas, 
stiprinti organizaciją, pri
traukiant prie bendro dar
bo visų kartų ir braižų dai
lininkus.

Mes subūrėme prie kūry
binio ir organizacinio darbo 
daug gerų dailininkų. Kryp
tingai dirbti mums padėjo 
kolegialumas, nes beveik vi
sus principinius klausimus 
sprendėme kartu, kolekty
viai, gerbėme kiekvieno dai
lininko kūrybinį braižą, jo 
ieškojimus. Tuo pačiu sten
gėmės, kad eksperimentai, 
ypač jaunųjų kūryboje, ne
liktų vien eksperimentavi
mu. Mes už kūrybinius ieš
kojimus. kurie turtina tary
bine d«ilę, padeda jai vys
tytis. Bet esame prieš tokį 
tolerancijos supratimą, kai 
reikalaujama pak a n t u m o 
tik sau. o nerodoma jo ki
tiems, laikant tai adminis
travimu. kišimusi į kūrybi
nius reikalus ir pan.

Kaip anksčiau, taip ir pa
staraisiais metais mes pa
laikėme glaudžius ryšius su 
visa daugianacionaline mū
sų šalies daile, meninių 
Tarybų Sąjungos gyvenimii. 
Tai stiprina socialistinį in
ternational izmą, išveda 
mūsų respublikos dailę iš 
siaurų vietinių interesų ir 
ribotos problematikos.

Sprendžiant įvairius kū
rybinius, organizacinius bei 
buitinius klausimus, mes 
jautėme nuolatinę Lietuvos 
Komunistų partijos Centro 
Komiteto. Ministru Tary
bos, Kultūros ministeriios 
parama. Nuolatinis jų dė
mesys ir pagalba padeda 
mums teisingu keliu vysty
ti Tarvbų Lietuvos dailę, 
išvengti didesnių kūrybi
niu ir organizaciniu klaidų.

Mobilizuoiant kūrybines 
dailininkų jėgas, nemaža 
pasidarbavo Kauno skyrius, 
jo pirmininkas P. Stauskas, 
kūrybiniu sekcijų pirminin
kai J. Švažas, A. Stoškus. 
G. Jokūbonis, R. Gibavi- 
čius. V. Palaima. P Alek
sandravičius, A. Gedminas. 
Mes rūpinamės, kad kūry
biškai ir organiaciniai su
tvirtėtu Šiaulių. Klaipėdos. 
Panevėžio bei Telšių sekei- 

1 jos. stengėmės joms nadėti. 
Iš jų stipriausia Šiaulių sek
cija (pirmininkas V. Tru- 
šys). kuri turi didesnį įvai
resnių dailės sričių narių 
skaičių, geresnes veiklos są
lygas. Dailininkai tvirtai 
yra įsijungė j Šiaulių mies
to gyvenimą, plati parodi
nė veikla rodo iu kūrvbin- 
gumą. Rimtai dirba ir Klai
pėdos dailininku sekciia 
(sekcijos pirmininkė V. 
Skirgailaitė). Pagyvėjo taip 
pat Panevėžio sektinos veik
la (pirmininkas K. Naruše
vičius), ypač kai čia įsikūrė 
dailės mokykla. Daugiau 
rūpesčio kelia Telšių daili
ninkų sekcija, kurios veik
la dar labai nežymi.

Respublikos miestai stip
riau pajunta dailininko ran
ką, kai juose yra įvairių 
sričių dailininkų — skupl- 
torių, monumentalistų, ta
pytojų, grafikų ir kt. Ypač 
reikalingi skulptoriai, mo- 
numentalistai, taikomosios 
dailės meistrai. Apskritai 
rajonų centrai laukia daili
ninkų, kurie ten pastoviai 
apsigyventų, taptų akty
viais vietos kultūrinio gy
venimo dalyviais. Reikia 
daryti viską, kad į rajonus 
vyktų daugiau jaunų daili
ninku.

žinoma, mums ne mažiau 
rūpi ir jaunieji, kurie pasi
lieka Vilniuje. Tiesa, ir Čia. 
kaip ir rajonuose, jie ne iš 
karto gauna butus, dirbtu
ves, užtat turi gerą kūrybi
nę aplinką, stiprias kūrybi
nes sekcijas. Bet būna taip, 
kad eilėje reikšmingų pa
rodų mes nematome jau 
žinomų, anksčiau dailės gy
venime pasireiškusių iaunu 
dailininku. Jie pasirodo tik 
tada, kai renkami darbai 
užsienio parodoms.

Kelia susirūpinimų ir jau
nųjų dailininku kūrybos 
pobūdis, tematikos susiau
rės imas Dalis jaunųjų dar 
toli nuo siu dienų gyveni
mo uždavinių.

Jaunimo į t r a ūkimas j 
rimtą d arba, ypač dabar, 
kada Dailininkų sąjungoje 
nėra kandidatavimo sta
žo, — labai svarbi proble
ma. Matvt, verta vėl atkur
ti jaunųjų dailininkų sekci
jų.

Savo pagrindiniu uždavi
niu valdvba. laikė mobili
zuoti dailininku kolektvva. 
skatinti ii pakiliam kūry
biniam darbui, saugoti mū
sų dailės liaudiškumą ir 
nnrtišbuvna.. skatinti daili
ninku kūrybine iniciatyva, 

iiems idėjiškai ir kū
rybiškai augti, žengti i 
nripVi nrideramai pasiriioš- 
fi Vladimiro Lenino gimimo 
10O-ncirnetinėmc-. Mu
su kūrybinė organizacija 
vra gpra^e kolvie. ji susi
telkusi. kūrybinga.

Derliu nuims 
mechanizuotai«

Akmenė. — Laukai pa
kvipo naujojo derliaus duo
na. Akmenės rajono žem
dirbiams šiemet teks grūdi
nes kultūras nuimti nuo 
daugiau kaip 14,500 hek
tarų.

Į pagalbą ateina techni
ka. Derliaus nuėmimo iš
vakarėse naujus grūdinių 
kultūrų kombainus gavo 
Jucių, Kivylių, Svirkančių, 
Spaigiu kolūkiai ir kiti ra
jono ūkiai. Šiemet javapiū- 
tėie dirbs 12 naujų kom
bainų.

Simono Daukanto kolūkis 
ir Kairiškių tarybinis ūkis 
parsigabeno naujas sudėtin
gas grūdų džiovyklas. Ra
jono ūkiai taip pat gavo 21 
traktorinę priekabą vienuo- 
liką cukrinių runkelių kom
bainų ir nemaža kitos der
liaus nuėmimo technikos.

A; Ercupas

Seniai, dar caro laikais, 
Grūšlaukės apylinkėje gyve
no liaudies skulptorius An
tanas Klanius.. Altorius, 
šventųjų stovylas daryda- 
davo.

Klanių Peterburgas ir 
Maskva žinojo!

Vėliau čia gyveno liau
dies meno meistras Juoza
patas Paulauskas. Prisime
na senesnieji grūšlau k i š - 
kiai tą dievdirbį. Oho, ko
kias barboras, agnieškas, 
onas ir jonus iš medžio iš- 
rantydavo, ar kokį gyvulė
lį, ar statulėlę.

Du tūkstančiai Juozapa
to darbų pasklido po žmo
nes, apsigyveno bažnyčiose, 
koplytstulpiuose, tikinčiųjų 
gryčiose.

Bet dievdirbio, sako, ne
užtardavę jonai, onos ir 
barboros. Meistras niekaip 
negalėjo įsigyti geresnio ve
žimo, kinktų ir arklio. Ra
tai visokiais balsais giedo
davę, o sulysęs kuinelis prieš 
kiekvieną kalvelę sustoda-
vęs.

Todėl dievdirbys, į maišą 
susidėjęs šventuosius, daž
nai pėsčiomis traukdavęs į 
atlaidus ir jomarkus. Į Plun
gę, Kretingą, Salantus, Tel
šius ir Žemaičių Kalvariją.

“Geras rankas turėjo Juo
zapatas, bet ir kojas... To
kias tolybes apeidavo.” — 
mena senesnieji grūšlaukiš- 
kiai.

Hitlerinės okupacijos me
tais Grūšlaukėje palaidojo 
vos dvidešimt penkerių me
tų Valių Petkų. Jaunas vai
kinas mirė džiova. Nusine
šė i kapą savo talentą,. O 
meistras buvo! Gražiausius 
baldus padarydavo ir viso
kiu figūrų laisvalaikiu iš- 
piaustinėdavo.

.. .Ir vėl paroda.

žodį taria liaudies meistras 
Anicetas Puškorius. Po jo 
kalba Žemaitijos zonos liau
dies meno draugijos pirmi
ninkas Feliksas Survila. 
Perkerpama juostelė. Žmo
nės sueina į salę. Sueina ir 
nustemba darbų gausybe. 
Stebisi visi — ir svečiai iš 
Klaipėdos, Kretingos, Pa
langos, ir kaimynai. Net 
artimi pažįstami gūžčioja 
pečiais: kada Adolfas su
spėjo?

Adolfui Viluckui tą die
ną sukako 30 metų ir ta 
proga suruošė savo pirmą 
parodą. Čia pat, Grūšlau- 
kėje. Pirmą kartą įrankius 
paėmęs į rankas 1956-ai- 
siais, 1964-aisiais jau gavo 
liaudies meno meistro var
dą. o parodoje eksponavo 
130 darbų. Eksponuoja
mos skulptūrėlės, biustai, 
dekoratyvinės kaukės, laz
dos, peleninės, bareljefai, 
keramikos darbai.

“Don Kichotas,” “Kvazi- 
modas,” “Robinzonas,” “Kri-
tikas,” “Rašytojas,” “Žong
lierius,” “Turistas.” Ko tik 
čia nėra! Vien velniukų 
daugiau kaip trisdešimt.

Nuotaikingos grupinės 
skulntūrėlės — “Te visad 
įšviečia saulė”, “Kaipgi gra
žus gražus...”

Beje, apie senove kalba 
medžio raižinys “Užtekėk, 
saulele.” Dirvone — sukum
pęs, pailsęs kuinas, pagrio
vy—sukrypęs kryžius, o po 
juo — ranka parėmęs galvą 
artoias. Adolfo Vilucko kū
riniai jau pateko į keletą 
Lietuvos muziejų, pabuvo
jo užsienyje.

Trisdešimtmetis autorius
vra sukūręs apie tūkstantį 
darbų.

B. Stanislovaitis
Pirmas Kretingos rajonas

Mieste pasidairius
Policija suėmė John Du

pont, 28 metų amžiaus, ir 
kaltina kėsinimuisi išprie
vartauti Miss Carmen Gar
cia, 21 metų, dukterį poli- 
cisto leitenanto Garcia. Pa
sikėsinimas buvo padarytas 
merginai įsėdus į savo au
tomobilį garaže.

Atlikęs kalėjimo bausmę 
sugrįžo namo buvęs miesto 
Vandens komisionierius Ja
mes L .Marcus. Jis buvo nu
teistas už suktybes. Kalėji
me išbuvo 11 mėnesių.

Miesto Human Resources 
Administrator! u s Mitchell 
I. Ginsberg griežtai smer
kia prezidentą Nixoną už 
reikalavimą, kad pašalpą 
imančios motinos su mažais 
vaikais būtų verčiamos ieš
koti darbo. Tai esą nežmo
niška ir neteisinga.

Atsimename liepos 18 die
ną, kai Lexington Ave. 
“subvė” buvo apsemta van
deniu. Nelaimėje vienas 
žmogus buvo užmuštas, o 
150 sužeista. Dabar paaiški, 
kad nelaimė įvyko dėlei už- 
sikišimo rinų, kuriomis van
duo nuo gatvių nubėga. Pa
sirodo, kadz viršininkai ži
nojo apie tą pavojų, bet 
nieko nedarė jam pašalinti.

Eina smarkios derybos 
tarp Wagnerio ir Procacci- 
no. Pastarasis nori, kad 
Wagneris apsiimtų aktyviš- 
kai darbuotis už jo išrinki
mą į majorus.

Tuo tarpu Bronxo prezi-

dentas Badillo pažadėjo ma
jorui Lindsay tris dienas į. 
savaitę padėti jam laimėti 
rinkimus.

Rugpiūčio 8 d., pereitą 
penktadienį, į didžiulę New 
Madison Square salę su
plaukė daugiau kaip 20,000 
niujorkiečių. “Daily World” 
korespondentas sako: “Tai 
buvo stebuklas nuo pradžios 
iki galo.”

Iš tikrųjų stebuklas: Tiek 
daug žmonių suplaukė pasi
klausyti liaudies dainų pro
gramos, kurią atliko liau
dies dainininkė Joan Baez 
ir jos partneriai Jeffrey ir 
Fondle. Minia nepaleido jų 
nuo estrados — plojo ir rei-

Nauja įmonė
Klaipėda. — Į rikiuotę 

Klaipėdoje stojo nauja plau
kiojanti laivų remonto įmo
nė — dokas, vilkikas “Lai
vų remontininkas,” 50 met
rų krantinė ir 20 hektarų 
akvatorijos. Dokas pasta
tytas Švedijoje. Jo ilgis yra 
apie 220 metrų, plotis — 42 
m., aukštis 20 m. Dokas ga
li pasinerti iki 16.2 m. ir pa-
kelti iki 27 tūkstančių tonų 
svorio laivus.

Liepos pabaigoje naujoji 
įmonė priėmė remontui 
pirmąjį laivą — plaukiojan
čią bazę “Tarybinė Arkti
ka.” Šiais metais įmonė at
liks laivų remonto darbų už 
500 tūkstančių rublių. O pil
nai įsisavinus pajėgumus, 
remonto darbų kasmet bus 
atliekama už 2 milijonus 
rubliu.

J. Vaičiulis

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

giau ištarnavusiems senato
riams ir kongresmanąms. Tuo
kaip tik pasinaudoja pietinių 
valstijų senatoriai ir kongres-
manai. Jie vadovauja s va r-

Miesto valdžia pradėjo 
rimtai tyrinėti, kiek į mūsų 
kraujo sistemą patenka pa
vojingų “monoxide” dujų, 
kurios į orą patenka iš mū
sų automobilių, sunkveži
mių, autobusų, lėktuvų ir tt. 
Tos-dujos yra labai pavojin
gos sveikatai.

Con Edison sako, kad ji 
turi užtenkamai elektros 
dėl visų normališkų miesto 
gyventojų poreikių. Nebe
prašo elektrą taupyti...

Dr. Felix C. Robb siūlo 
mūsų kolegijų bei universi
tetų profesorius pasiųsti į 
kalėjimus ir pataisos na
mus. Jie ten daug ko pasi
mokytų. Išėję iš tų įstaigų, 
jie kitaip žiūrėtų į mūsų 
nūdienį gyvenimą. Iš to 
daug gero būtų mūsų ap- 
švietos sistemai.

Redakcijos atsakymas
J. N. — Jūsų straipsneliu 

“U. S. kasa 250,000 šulinių 
Indijoje gelbėti farmeriams” 
nepasinaudosime. Daugelio 
sakinių mintis mums nesu
prantama. Atleisite.

kalavo daugiau ir daugiau 
dainuoti.

Daugiausia dainų atliko 
Joan Baez kaip solistė. Ji 
davė tokias melodijas kaip 
“Gentle on My Mind,” “The 
Last Thing 1 on My Mind,” 
“When Jesus Washed Our 
Sins Away,” “Let Me Wrap 
You in My Warm, Tender 
Love” ir kitas.

Liaudies dainininkė Joan 
Baez yra bene žymiausia iš 
šių dienų Amerikos meni
ninkų kovotoja už taiką, 
prieš Vietnamo karą. Jos 
vyras taip pat. Jis dabar 
sėdi kalėjime už atsisakymą 
važiuoti į Vietnamą kariau
ti. Nuteistas penkeriems 
metams.

O Joana smulki, graži jau
na moteriškė. Ji nėščia, 
gruodžio mėnesį susilauks 
kūdikio, bet nė vienai die
nai nesitraukia iš kovos lau
ko. Per televiziją, radiją, 
susirinkimuose ir koncer
tuose ji šaukia liaudį prie
šintis karui ir militarizmui.

biesiems senatiniams ir kon
gresiniams komitetams.

Pirmiau Johnsono adminis
tracija turėjo su jų galia skai
dytis, o dabar tą patį daro ir 
jNixono administracija. Kai 
tenka ką nors paskirti į svar
bią vietą, tai be jų žodžio 
sunku kas padaryti, nes pa
skyrimai ir įvairūs sumany
mai eina pirmiausia į jų vado
vaujamus komitetus ir tik vė
liau, jeigu nenumarinami, pa
siekia Kongresą.

Tačiau ne visada taip bus. 
Pietinėse Valstijose eina di
delis 'persilaužymas. Juodoji 
rasė daugelyje vietų laimi. 
Suragažėję politikieriai su lai
ku gali netekti šiltų vietų ir 
galios vadovauti Kongreso ko
mitetams.

Jiems tinka lietuviška pa
tarlė : Nesulaikysi upės bė
gimo — nepramatysi savo li
kimo.

Šiuo metu pas mus apsi
lanko daug mielų svečių iš 
Lietuvos. Jie pamato, kaip 
mes dirbame įtemptai. Jie pa
linki “Laisvei” ilgiausių me
tų ir mums tvirtos sveikatos 
tęsti svarbų apšvietos darbą.

Subliūško “vaduotojų” zau
nį j imas, kad iš už “geležinės 
uždangos” niekas negali mus 
aplankyti. O dabar šimtai 
atvyksta nr ateityje dar dau
giau atvyks.

Lietuva pasidarė amerikie
čiams visai artima.

George Shimaitis, Montello, 
Mass., prisiuntė du Liet. Na
mo Bendrovės šėrus.

Daugelio Prancūzijos tak
si yra užrašai: “Keleiviams 
draudžiama kalbėti su šofe
riu.” Marselyje, kur šofe
riai labai plepūs, keleiviams 
draudžiama atsakinėti į šo* 
ferio klausimus.

Naujoms mokykloms 
nauji baldai

Parengimy Kalendorius
Rugpiūčio-August 24 d.
LLD 54 kp. rengia pikm? 

ką Lilijos Šerelienės (No
vak) sode, 460 Brookside 
PL, Cranford, N. J. . Pra
džia 1 vai. dieną. Nepai
sant blogo oro, piknikas vis- 
vien įvyks. Kviečiame visus 
dalyvauti.

RUGSeJO-SEPT, 28 d.—
Įvyks banketas “Laisvės” 
salėje. Bus brooklyniečių 
oficialus atidarymas meti
nio “Laisvės” prenumeratų 
vajaus, ir pagerbimas dvie
jų mūsų gerų draugų, kurie 
yra nenuilstanti veikėjai 
mūsų pažangaus judėjimo.

Spalio-October 12 d.
Pietūs pas J. ir K. Čiurlius 

jų sodyboj. Pradžia 12 vai., 
Pattenburg, N. J. Prašome 
newyorkiecius ruoštis mi* 
vykimui pas Čiurlius. Seki
te skelbimą.

LAPKRIČIO (NOV.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

Panevėžys (Elta).—Baldų 
fabriko kolektyvaš įsisavi
no naujos konstrukcijos mo
kyklinių suolų gamybą. Nuo 
senųjų jie skiriasi tuo, kad 
vietoje ištisinio suolo turi 
dvi liedutes, kurios pritai
kytos įvairaus ūgio moki
niams sėdėti. Šiais metais 
įmonė pagamins 1,500 tokių 
suolų. Pirmosios juos gaus 
Vilniuje statomos naujos vi
durinės mokyklos.

Baldžiai šiemet įsisavino 
naujos konstrukcijos labo
ratorinių, demonstrac i n i ų 
stalų, knygų lentynų garny- 
bą. Šie baldai skirti dau
giausia aukštosioms ir spe
cialioms mokykloms.

Panevėžio baldų fabri
kas — vienintelė speciali
zuota mokyklinių baldų ga
mybos įmonė respublikoje. 
Jo produkcija plačiai žino
ma visoje šalyje. Didelės 
mokyklinių baldų siuntos 
šiemet iškeliavo į Moldavi
jos ir Kaliningrado srities, 
taip pat daugelį mūsų res
publikos vidurinių mokyklų. 
Ketvirtaisiais penkmečio 
metais panevėžiečiai bal-' 
džiai numato pagaminti mo
kyklinio inventoriaus beveik 
už pustrečio milijono rub.

Raketų dydis
Kokio dydžio turi būti ra

keta, kuri galėtų kabiną su 
kosmonautais nunešti į ki
tas planetas? Vienas moks
lo populiarinimo filmas at
sakė tokiu pavyzdžiu. Jeigu 
norėtume nusiųsti į Marsą 
kabiną, sveriančią tiek, kiek 
pelė, — raketos svoris turi 
būti lygus katės svoriui. Jei
gu panorėtume dar grąžinti 
į Žemę, rąketos svoris turė
tų būti lygus meškos svo
riui. Norint nusileisti Mar
se, raketa turi būti sulig 
drambliu. Norint atlikti vi
są kelionę nuo Žemės iki 
Marso ir vėl nusileisti Že
mėje — iš Žemės kosmodro
mo turėtų startuoti kalnas.

Pietūs pas J. ir K. 
Čiurlius

Sekmadienį, spalio 12 d., 
įvyks pietūs pas draugus 
čiurlius 12 valanda. Jie gy
vena Pattenburg, N. J.

štai kelrodis: Pattenburg 
randasi prie kelio 22. Taigi 
tuo keliu ir reikia važiuoti 
tiek iš New Yorko pusč^t 
tiek ir iš Eastono pusės, if 
New Yorko pusės Patten- 
burgąs randasi kairėje (mi- 
sė.ie kelio 22, iš Easton^— 
dešinėje. Automobilių vai
ruotojai žinote, kad priva
žiavus Pattenburg iškabą 
reikia išsisukti.

Keršuliai grįžta namo 
rugpiūčio 20

Bronė Keršulienė rašo iš 
Vilniaus rugpiūčio 1 d.

Trečiadienį patrauksime 
iki mano Papilės, Kuršėnų 
ir Palangos porai dienų. 
Grįžome iš Valterio tėviš
kės tik anksti šįryt apie pu
sę antros. Buvom ten savai-

Gužas dabar Vilniuje su
sistojęs pas Kapočių.

Dabar Lietuvoje oras at
šilo. Tai labai malonu.

Mes grįšime New Yorkan 
rugpiūčio 20 d., apie 8:45 v. 
vakare su Pan American 
lėktuvu, ne su tarybiniu 
lėktuvu.

Širdingi ausi linkėjimu 
laisviečiams. Iki pasimaty
mo.

Bronė

Vieną serą dovanoja “Lais
vei” Agota Kukaitis, prisi
mindama savo mirusį vyrą 
John Cook.

Kitą šėrą “Laisvei” dova
nojo Elsie Zalesky, dabar gy
venanti Bridgewater, Mass.

Už dovanas širdingai ačiū.

Lėktuvnešis su atominiu 
varikliu kainuoja tiek, kiek 
2.75 milijono tonų kviečių. 
Reaktyvinio bombonešio 
kaina lygi 100,000 tonų cu
kraus kainai, povandeninio 
laivo su raketomis — 55,- 
000 tonų mėsos kainai.

Nauji išradimai
Viena japonų firma išlei

do viršminiatiūrinį televizo
rių, kurį lengvai galima įsi
dėti į kišenę. Jis sveria 500 
gramų. Ekrano istrižainė— 
4 centimetrai.

Kita firma pagamino “fo
sforinį” dviratį. Jis labai 
gerai matomas naktį. Mano
ma, kad tai padės sumažinti 
nelaimingų atsitikimų skai- V • lcių. :: I

Šveicarijoje dar iki šiol 
garsus karvėms rišamų v&g- 
pelių liejimo menas, 
kiekvienas žino, kad visos 
bandos varpeliai turi 
suderinti.




