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KRISLAI
Apsidžiaugta per anksti 
Jis visko išsižadėjo 
Gudri politika
Neteisinga visus smerkti 
Dar vienas raketas

— A. Bimba —

Socialistinio pasaulio drau
gus ir bičiulius gerai 
žinia iš Maskvos ir 
Joje kalbama apie 
8^ 4^os h’ Kinijos

nuteikė 
Pekino. 
Tarybų 

susitari
mą navigacijos reikalais upė
mis Amur, Ussuri. Argun ir 
Sungacha ir ežeru Khanka. O, 
kaip žinia, neseniai kaip tik 
šioje srityje kiniečiai buvo 
išprovokavę ginkluotą susi
kirtimą.

Ar. tai reiškia, kad jie su
prato savo klaidą ir ateityje 
vengs panašių konfliktų? Ai
tai reiškia, kad blaivus pro
tas pradeda paimti viršų jų 
politikoje santykiuose su 
rybu Sąjunga?

Bet buvo apsidžiaugta 
anksti. Rugpiūčio 12 d. 
įvyko aštrus kruvinas susikir
timas. Sakoma, kad aukų 
vo abiejose pusėse.

per 
vėl

bu-

ku-Anatolijus Kuznecovas, 
rį buržuazinė reakcinė spau
da kelia į didvyrius, duoda 
‘‘Kerą” baisaus sugedimo, iš- 
s*imimo pavyzdį. Jis visko 
išsižada: savo šeimos, savo 
draugų, savo šalies, idėjų, ku- 
riatf propagavo savo raštuo
se, netgi savo pavardės, ir 
pagaliau netgi savo tautos. Jis 
viešai pareiškė, kad jo 
džiausią nelaimė tame, 
jis gimė rusu!

Ką gi daugiau apie 
žmogų galima pasakyti ? 
pasirinko išdaviko kelia, 
dabar jis sušilęs tulžį
prieš socializmą. Gaus gerai 
apmokėti. Susikraus daug do
leriu.

Bet kaip su sąžine ?
Kvailas 

sutvėrimai

di- 
kad

toki

Nuo 
lies

klausimas: Tokie 
sąžinės neturi. . .

Sąjungos Komunis-

Planuoja statyti 
110 naujų miestų

Washingtonas. — Miestų! tos. 
statybos ekspertai planuoja 
statyti 110 naujų miestų.'nieko 
Jie turės būt pastatyti iki planus naujiems miestams. 
2,000 metų, per pastaruo-1 Dabar, kai Amerika pasie- 
sius 31 metus. Juose turėtų kė Mėnulį, turėtų daugiau 
apsigyventi mažiausia po kreipti dėmesio į savo šalies 
100,000 kiekviename.

Apskaičiuojama, kad per'panaikintas ir kad žmonės 
31 metus Jungt. Valstijų turėtų tinkamus gyvenimui 
gyventojų skaičius paaugs namus. Todėl, kaip statybos 
50 proc. arba šimtu nulijo-'ekspertai sako, namų staty- 
nų. Dabartiniuose miestuo- ba reikia smarkiai padidin- 
se jiems jau nebeliks vie-.ti.

Prez. Nixonas raginamas 
nelaukiant užgirti

poreikius, kad skurdas būtų

Prancūzijos darbininkai 
ruošiasi didelėms kovoms

Paryžius. — Prancūzijos gali toleruoti. Darbininkai 
kovos prieš didžiųjų bankų 
ir pramonės spekuliatorius, 
kurie yra kalti dėl finansi
nės krizės.

Tikimasi visos eilės nau
jų streikų visose pramonės 
šakose.

Darbininkų Generalinės 
Konfederacijos vadovas Ge
orges Seguy persergėjo val
džią, kad darbininkų klasė 
yra pasiruošusi kovoms už 
algų pakėlimą ir darbo są
lygų pagerinimą.

Pinigų vertės nupiginimas 
darbininkams nepriimtinas, 
nes prekių kainos smarkiai 
pakilo. Dėl to darbininkai 
turi nuostolių, kurių jie ne-

Vietkongas užėmė Mekongo bazę
2—24 Vietkongas užėmė M0 
Saigonas.—Pietų Vietnamo 

revoliucinės valdžios jėgos 
pirmose savo ofensyvo die
nose užėmė svarbią milita- 
rinę Mekongo bazę. Paėmė 
dvi didžiules ‘patrankas ir 
daug kitokių gihklų. Saigo- 
no kariai buvo priversti pa
sitraukti iš tvirtovės.

JAV marinų įtvirtovė Da 
Nangas taipgi puvo apšau
dytas. Jį saugo 700 marinų. 
Užmuštas tvirtovės koman- 
dierius ir nemažai marinų.

Už 68 mylių nuo Saigo- 
no JAV 110-ji kavalerija 
buvo smarkiai apšaudyta.

Helsinkis, Suomija.— Me
dicininių draugijų susirin
kime buvo raportuota, kad 
šis miestas daugiausia pasi
žymi saužudystėmis, nusi
žudo 38 žmonės iš 100,000.

Kaltina Nixoną už 
pagalbą rasistams

Washingtonas. — Kongre
siniame tyrinėjime daugelis 
liudininkų nurodė, kad prez. 
Nixonas ir jo administraci
ja pataikauja rasistams, 
daro jiems nuolatinius nu
sileidimus tiek darbuose,

Portland, Ore. — Mašinis
tu unijos taryba ragina ________ ____ _______ ,
Wayne Morse, vėl kandida-' tiek mokyklų disintegraci- 
tuoti senatoriaus vietai, ku-įjoję, 
rią jis turėjo ilgą laiką. 
Morse — žymus kovotojas 
prieš karą ir rasinę 
minaciją.

nesilaikydamos federalinių 
įstatymų, stengiasi nesam
dyti negrų.

Dar neseniai buvo pada
ryti 9,400,000 dolerių kon
traktai su trims kompani
joms, kurios visą laiką pa
laiko rasinę diskriminaciją.

diskri-

Bangkok, Tailandas. — 
Švietimo ministras K. Ni- 
manheminda uždraudė savo 
agentūroje merginoms ne
šioti trumpas sukneles, nes 
jb akims nemalonu.

Washingtonas. — 
demokratų vadovas 
Mansfield išvyko atostogas 
praleisti Tolimuose Rytuo
se, kad ten daugiau patyri
nėtų Azijos žmonių padėtį 
ir link Amerikos atsineši- 
mą.

Senato 
Mike

joje.
Nesmagiai jautėsi Darbo 

sekretorius Shultz, kai buvo 
priduoti faktai apie admi
nistracijos nusileidimus ra
sistinėms firmoms, kurios,

Denver, Col. — Mrs. Car- 
melita Ocana turi 5 vaikus, 
34 anūkus ir 38 proanū
kius, viso 77, tiek kiek ji 
pati turi metų.

'Kiny bandymas vėl pereiti 
TSRS rubežių nepavyko

New Yorkas.—10,000 do
kų darbininkų baigė strei-Įris skaitosi demokratu, bet 
ką. Laimėjo pakėlimą 38 c. 
į valandą.

Paskyrė diksikratą A. T. teisėju
Washingtonas. — Prez.

Nixonas paskyrė Aukščiau
siojo Teismo teisėju pieti
nių valstijų politikierių, tei
sėją C. F. Haynšworthą, ku-

s---------------------------------
Maskva. — TSRS išvarė 

Amerikos ambasados dar
buotoją Kovner už tai, kad 
pirmiau Amerika išvarė TS
RS delegacijos narį Jungt. 
Tautose. I. I. Andrejevą ne
va už šnipinėjimą.

Vynuogių streikas - ilgiausias 
Jungtinėse Valstijose

Delano, Calif. — Vynuo
gių auginimo darbininkai 
streikuoja jau ketvirtus me
tus. Tai bus ilgiausias strei
kas Jungtinėse Valstijose. 
Didžiųjų plantacijų savinin
kai nenori skaitytis su dar-

Tarybų
tu Partijos delegacijos pirmi
ninkas K. F. Katushov Ru
munijos komunistu kongrese 
prisiminė tik prieš keletą die
nu įvykusį mūsų prezidento 
Nixono vizitą Rumunijoje. 
Paminėjo jis to vizito ir tiks
lą : griauti socialistinio pa
saulio vienybę. Tai Amerikos 
imperializmo politika statyti 
prietilčius į Rytų Europą 
praktikoje.

Tik keista, kad Rumunijos 
kW/nunistai apie tai nepagal
vojo, jį kviesdami.

Nežinia, kiek šios Katu- 
shovo pastabos pagelbės jiems 
nors pavėluotai rimtai pagal
voti apie tas prietiltes. Jos 
nestatomos rumunams ir ki
tiems komunistams padėti 
siekti savo tikslo — savo ša
lyse spastatyti socializmą.

Bet reikia pripažinti, kad 
prietilčių arba tiltų statymo 
politika yra gudri politika. 
Ji atsargiai pravedama ir jau 
turi kai kurių ipasisekimų. 
Šis prez. Nixono vizitas gan- 
sėkmingai imperialistinės re
akcijos panaudojamas propa
gandai prieš socialistinį pa
saulį.

visą, mūsų Lietuvą 
ir visą mūsų lietu- 
sulenkinti.
kad tik tėvynes iš-

Nes lenkai siekią ne tik Vil
nių, bet 
pasigrobti 
vių tautą 

žinoma,
davikas gali su tokiais žmo
nėmis bendradarbiauti.

Bet Kriaučiūnas sunkiai nu
sideda paprasčiausiam žmo
niškumui, kai jis nepadaro 
skirtumo tarp lenkų ir lenkų. 
Jo keikiami lenkai yra pabė
gėliai, lenkų tautos atplaišos, 
buržuaziniai nacionalistai.

Tarybų Lietuvos ir Lenkijos, 
santykiai šiandien normalūs, 
geri, draugiški. Dabartinės 
Lenkijos komunistinė vadovy
be tokių pretenzijų į Lietu
vą ir lietuvių tautą neturi. 
Tą puikiai žino ir St. Kriau
čiūnas. Nepadoru, nežmoniška 
visus lenkus smerkti ir nie
kinti.

bininkų unija ir jų reikala
vimais. •

1968 metais išvešta užsie
nin vynuogių už 25 milijo
nus dolerių.Dabar Interna- 
t i o n a 1 Confederation of 
Free Trade Unions nusitarė 
paremti streikierius, pas
kelbti vynuogių boikotą.

Daugelis Jungt. Valstijų 
unijų taipgi vynuogių boi
kotu remia streikierius. Kai 
kurios unijos atsiunčia savo 
nariūs padėti piketuoti.

Ragina prez. Nixoną 
padėti darbdaviams
Washingtonas. — Jungt. 

Valstijų Komercijos Butas 
ragina prez. Nixono admi
nistraciją nieko nedelsiant 
išstoti su antidarbininkiška 
programa.

Ši stambiojo biznio įstai
ga nurodo, kad reikėtų su
mažinti galią Nacionalinės 
Darbo Santykių Tarybos, 
kad ji negalėtų sėkmingai 
spręsti kolektyvinėse dery
bose tarp fabrikantų ir dar
bo unijų.

Pataria suteikti galią 
darbdaviams traukti teis
man unijas už streiko me
tu padarytus nuostolius. 
Uždrausti informacinį pike- 
tavimą, uždrausti unijoms 
disciplinuoti savo narius 
streiko metu ir t.t.

Viename pabėgėlių laikraš
tyj^ St. Kriaučiūnas šaukia: 
“Tenka pasakyti, kad lietu
vi^, kuris, žinodamas lenkų 
tiltus, su jais bendradarbiau
ja, yra tėvynės išdavikas.”

Reakcinėje lietuvių spaudo
je pasirodė atsišaukimas kokio 
tai “Rezoliucijoms Remti Ko
miteto.” Jo iždininkė esanti 
ž. N. Brinkienė.

Komitetas prašo aukų. Jų 
reikią pasiekimui “žymių ame
rikiečių.” Girdi, ‘‘vienas 
kontaktas su žymiu ir įtakin
gu amerikiečiu kainuoja tarp 
2-3. dolerių.” Todėl reikia 
daug, daug dolerių, nes “to
kių asmenų turime. šimtus.”

Ir tu man sugalvok tokį 
“gudrų” raketą. Nejaugi at
siras tokių lietuvių, kurie ši
tiems raketieriams aukos sa- ju. N. Y. majoras Lindsay 
vo dolerius?!

Washingtonas. — Negrų 
organizacijos protes t u o j a 
prieš prez. Nixono paskyri
mą C. C. H ay n s worth o 
Aukščiausiojo Teismo teisė-

taipgi protestuoja.

prezidentiniuose rinkimuo
se užgiria republikonus. 
Haynsworthaslyra rasistas.
Paskirdamas Haynsworthą 

A. T. teisėju, prez. Nixonas 
atsilygina pietinių valstijų 
rasistiniams politikieriams, 
kurie paskiausiais rinki
mais išstojo prieš demokra
tų kandidatą Humphrey ir užmušta. Airija taipgi at- 
tokiu būdu padėjo Nixonui siuntė savo militarinius da- 
laimėti rinkimus. linius prie Š. Airijos sienos.

Belfast. — Anglijos ar
mija okupavo daugelį Šiau
rės Airijos miestų, kur eina 
riaušės tarp katalikų ir pro
testantų. Keletas žmonių

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Capetown, Afrika.—Rug- 

piūčio 17 dieną mirė Philip 
Blaiberg dėl sunegalavimo 
širdies, kuri jam buvo per
sodinta prieš 19 mėnesių. 
Vienok, jis ilgiausiai išgyve
no iš visų, kuriems buvo 
persodinta širdis.

V. Žilstovas buvo užpultas 
grupės chuliganų. Jam atė
jo į pagalbą JAV oro ko
mandos viršininkas Walter 
D. Brown. Abu buvo smar
kiai apdaužyti, o Žilstovo 
dar ir paltą chuliganai pa
vogė.

Athens, Graikija. — Rug- 
piūčio 16 d. vienas Graiki
jos lėktuvas buvo priverstas 
nusileisti Valona, Albanijo
je. Graikija neturi diplo
matinių ryšių su Albanija. 
Tai trečias per 21 mėne
sio tarpą Olympic Lėktuvų 
Kompanijos lėktuvas, kuris 
buvo verstinai pasuktas nu
sileisti kitur negu planuota.

Maskva. — Rugpiūčio 16 
d. Tarybų Sąjunga paleido į 
orbitą Cosmos 293 satelitą 
be žmogaus.

Panama City, Fla. — Ura
ganas “Camille,” antrasis 
pavojingiausias ura ganas 
šiame šimtmetyje, dabar 
gręsia keturiom JAV vals
tijom — Mississippi, Alaba
ma, Louisiana ir Florida. 
Vėtra siekė 160 mylių į va
landą. Daug žalos padary
ta Gulfport, Miss., ir apy
linkėje.

Bethel, N. Y. — Šį savait
galį čia susirinko apie 300,- 
000 jaunų žmonių dalyvauti 
Woodstock muzikos ir dai
lės mugėje (fair). Keliai, 
vedanti į Bethel, buvo užsi
kimšę masiniai, buvo bai
sios liūtys, pritrūko van
dens, maisto ir medikalės 
pagalbos.

Nepaisant, kad komerci
nė spauda bandė įrodyti, 
kad susirinko visokių keistų 
tipų, tik vienas jaunuolis 
buvo suvažinėtas, vienas mi
rė nuo narkotikų vartoji
mo, keliolika šiaip susirgo 
(bėt argi tai stebuklas to
kioje minioje). Michael 
Lang, šios mugės produse- 
ris, pasakė: “Tai yra ty
kiausia, geriausia užsilai
kanti masė 300,000 žmonių, 
susirinkusių į vieną vietą. 
Čia neįvyko jokių muštynių, 
jokio smurto incidento.”

Washington, D. C.—Tary
bų Sąjungos ambasados pir
masis sekretorius Nikolai

Nuo 1880 metų iki 1960 
metu ispano ūgis padidėjo 
2.4 centimetro, prancūzo — 
4.6, norvego — 8.6, o olan
do -u 10.8.

Maskva.—Tarybinė spau
dos agentūra TASS prane
ša, kad apie 80 Kinijos ka
reivių buvo įsiveržę į Tary
bų Sąjungos teritoriją tarp 
Singiango provincijos ir 
Kazakų Socialistinės Tary
bų Respublikos. Tarybiniai 
rubežiaus sargai atmušė ki
niečius su nemažais nuosto
liais. Nelaisvėn pateko pora 
kiniečių oficierių.

Pekino radijo pranešimas

skelbia, kad tarybinė ka
riuomenė įsiveržusi į Kini
jos teritoriją ir užmušusi 
nemažai kiniečių kareivių.

Kaip pirmiau, taip ir da
bar pasirodo, kad Kinija 
provokatoriškai elgiasi su 
Tarybų Sąjunga.

Detroitas.—Daugiau kaip 
1,000 Hancock apdraudos 
kompanijos agentų strei
kuoja devintą savaitę.1

Kongresas išsiskirstė svarbių 
klausimų neišsprendęs

GI-------------------------------------------------------Washingtonas.— Kongre
sas išsiskirstė trijų savai
čių atostogoms, neišspren
dęs taksų reformos ir dau
gelio kitų svarbių klausimų.

Prieš iššįskirstant Kon
grese pasireiškė didelis pa
sidalinimai tiek antibalisti- 
nės sistemos, tiek pat taksų 
reformos klausimu. Už tri
jų savaičių susirinkę kon- 
gresmanai ir senatoriai vėl 
pradės debatus tais svar
biais klausimais.

Kova prieš skurdą taipgi 
pasiliko, kaip ji buvo pir
miau, gerokai apmarinta. 
Prez. Nixono siūlymai irgi 
pasiliko ateičiai.

Sanatorija katalikų 
alkoholikams kunigams

Rochester, Minn. — Čia 
atidaryta sanatorija alko
holikams katalikų k u n i- 
gams, kurie be gydymo ne
begali gyventi. Tai antra 
tokia šioje šalyje sanatorija.

Kita panaši sanatorija 
yra Lake Orion, Mich., ku
ri nuo 1956 metų pagydžiu- 
si apie 500 alkoholikų ka
talikų kunigų.

Tvirtina bazę Ispanijoj
Washingtonas. — Penta

gonas paskelbė, kad pasiun
tė 72 kovos lėktuvus į ame
rikinę bazę Ispanijoje.

Kai kurie kongresmanai ir 
sen a t o r i a i nepasitenkinę 
militarinių bazių palaikymu 
Ispanijoje. J i e reikalauja 
likviduoti fašistinėje šalyje 
amerikines bazes.

De Kalb, III. — Northern 
Illinois universiteto parei
gūnas dr. Hovde teigia, kad 
jūrų kačių (catfish) pramo
nė smarkiai plečiasi. Žuvis 
parsiduoda po $1 svaras.

Diktatorius Ongania 
nualino Argentiną

Buenos Aires. — Gen. Ju
an Carlos Ongania pasiskel
bė Argentinos prezidentu- 
diktatorium 1966 metų bir
želio 28 d. Jis pasižadėjo 
šalies ekonominę padėtį žy
miai pagerinti.

Bet išėjo kaip tik priešin
gai. Darbininkų algos ma
žai tepakeltos, o pragyveni
mas nesvietiškai pakilo, pi
nigų vertė taipgi nupuolė.

Prez. Ongania pasiskyrė 
A. Krieger-Vasena ekono
miniu ministru, kuris tuoj 
susiuostė Su Jungt. Valstijų 
monopolistais ir jiems daug 
koncesijų suteikė.

Amerikietė dainavo su 
Japonijos studentais
Tokijas. — Amerikietė 

dainininkė Joan Baez, nu
vykusi į Japoniją, dainavo 
su 3,000 Osaka universiteto 
studentų “We shall overco
me” (Mes nugalėsime) de
monstracijoje prieš karą 
Vietname.

Demonstracijoje dalyva
vo daugiau kaip 20,000 žmo- 
n i ų, daugiausia jaunimo. 
Dainininkės vyras už atsi
sakymą eiti militarinėp tar
nybon uždarytas kalėjiman.
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Surado naują baubą
DIENRAŠČIO “Long Island Press” kolumnistas 

Ernest Cuneo nusprendė Ameriką pagąsdinti nauju bau
bu. Kolumnoje “Russia and the Seas” ((Rusija ir Jūros) 
jis sušilęs įrodinėja didžiausią mums pavojų dideliame 
Tarybų Sąjungos laivyno išaugime. Buvę laikai, kada 
Anglija ir Jungtinės Valstijos valdžiusios visus pasaulio 
didžiuosius vandenis. Iš Anglijos beveik nieko nebelikę, 
o mūsų jūrų jėgas jau beveik pralenkusios tarybinės jė
gos. Antai Tarybų Sąjungos (kurią, žinoma, jis vadina 
Rusija) Raudonasis prekybos laivynas 1972 metais jau 
pilnai susilygins su Amerikos prekybos laivynu. Tuo tar
pu tarybinis karo laivynas operuojąs 384 povandeninius 
laivus (submarinus), ir greitu laiku turėsiąs net 600. 
Raudonasis laivynas turįs laivų visose pasaulio jūrose. 
Dar daugiau. Antai, girdi, Šiaurinės Afrikos uostai 
Amerikos laivynui uždaryti, o Raudonajam laivynui at
dari !

Kolumnistas Ernest Cuneo turi tikslą mus gąsdinti. 
Jis gina kapitalistinio imperializmo interesus. Jis kalba 
už visus šių interesų šalininkus, kurie bijo kylančio Ame
rikos žmonėse bruzdėjimo prieš karą ir už nusiginklavi
mą. Reikia naujo baubo tuos žmones pritrenkti ir jų 
nusistatymą pakeisti. Reikia juos paveikti, kad jie remtų 
mūsų militaristų reikalavimą dar didesnio ginklavimosi, 
dar baisesnių ginklų masiniam žmonių žudymui. Rei
kia, kad Kongresas balsuotų už didesnius paskyrimus 
militarizmo reikalams.

Tokie imperializmo agentai, kaip Ernest Cuneo, yra 
riebiai apmokami už skleidimą gąsdinimo propagandos.

Kokia ta sutartis?
KALBOS plačiai plinta, kad mūsų vyriausybė yra 

padarius tokią pat sutartį su Tailandu, kokia buvo pada
ryta su Pietų Vietnamo reakcine vyriausybe, kuri mū
sų kraštą įvėlė į dabartinį karą. Tokią sutartį šiomis die
nomis parvežęs prezidento Nixono į Tailandą pasiųstas 
generolas Wheeler.

Kongrese kilo didelis susirūpinimas. Senatims užsie
nio reikalų komitetas šį klausimą paėmė svarstymui ir 
pareikalavo, kad Valstybės arba Gynybos departamento 
sekretorius ateitų ir papasakotų apie tos sutarties turinį. 
Bet tie atsisako pasirodyti. Jie sako, kad jiems prezi
dento Nixono įsakyta tokių “paslapčių” neišduoti ir to
kiais klausimais Senato komitete nekalbėti.

Komiteto pirmininkas senatorius Fulbright sako: 
“Nežinau, ką mes darysime.”

Tas parodo, kad net ir Kongresui neleidžiama žino
ti, kokios slaptos militarinės sutartys yra padarytos su 
reakcinėmis valdžiomis, kokius pažadus joms yra davus 
mūsų vyriausybė. Ir Kongresas “bejėgis” priversti val
džią su jo reikalavimais skaitytis.

Žinoma, Kongresas galėtų priversti su juo skaitytis, 
jeigu jis neskirtų bilijonų dolerių militarizmo reikalams. 
Deja, kol kas Kongreso dauguma susideda iš tokių žmo
nių, kurie nenori priversti militaristus ir vyriausybę ati
dengti, kokie sąmokslai yra daromi prieš liaudies inte
resus. Juk kelios dienos prieš tai tas pats Senatas dau
guma balsų užgyrė. vyriausybės ir Pentagono naują gin
klavimosi sistemą, pavadintą Anti-Balistic Missile System 
(ABM).

---- *—-------------M-----------------------------

Religinio fanatizmo aukos
JAU atrodė, kad ta gadynė, kada pasaulyje siautėjo 

kruvini religiniai karai, jau amžinai palaidota. Deja, 
apsirikta. Į pasaulį plaukia žinios apie pasibaisėtinus 
įvykius mažytėje Šiaurinėje Airijoje. Ten verda kruvina 
kova tarp katalikų ir protestantų.

Religija, ypač krikščioniškoji; gimdo fanatikus, kerš
tininkus. Istorija pilna tokių pavyzdžių. Vardan to 
paties Kristaus vieni kitus skriaudžia, spiaugia ir žudo.

O ką daro katalikų ir protestantų hierarchijos šiam 
skandalui Šiaurinėje Airijoje užstoti kelią? Nieko ne
sigirdi.

IŠ LAIŠKU
“Laisvę” visi skaito

S. V-kiui rašo iš Merki
nės: ' ,' <

Kiek aš numatau iš Jūsų 
laiško, Jums atrodo, kad 
mes "Laisvės” neskaitom, 
arba retai ją peržvelgiam.

Kaip tik atvirkščiai. Pas 
mus "Laisvę” visi skaito su 
dideliu susidomėjimu. Ka
dangi aplinkui ją gauname 
tik mes, tai dažnai jos pa
skaityti paprašo ir kaimy
nai. Mamos pusbrolis Vy

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Foreign countries, per year, 112.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, 6 months, $6.50

tas Barysas, gyvenantis 
Vilniuje, taip pat prašė at
siųsti keletą “Laisvės” eg
zempliorių.

Šį laikraštį gauna ir mū
sų Rojaus Mizaros vidurinė 
mokykla. Jį kadaise mums 
užprenumeravo Rojus Mi- 
zara. Anksčiau mūsų lite
ratų būrelis susirašinėjo su 
juo. Tačiau "Laisvę” md-
kykla gauna ir dabar. Kaip ar visai naują prehumeratą, 
matote, “Laisvę” pas mus tuoj, pasiųsime Šampano kor- 
skaito tiek maži, tiek dideli, telę, kurią nemokamai iškėi- 

Jūsų anūkė Elvyra site į šampaną Viehbje iš tfe-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KOMUNISTAI 
NEUŽSIIMA TUŠČIAIS 
PAŽADAIS

Chicagos kunigų organo 
bendradarbis Gediminas 
Galva gvildena Lietuvoje 
gyvenviečių statybos pro
blemas. Jis cituoja V. Va- 
zalinską, kuris pasakė:

Gyvenamųjų namų staty
ba—tai tik viena kaimo sta
tybų programos dalis. 
Kaimo pertvarkymo klausi
mas nebus galutinai iš
spręstas, jei tik vietoje se
nos vienkiemio trobos pasta
tysime naują, kad ir geresnę, 
kad ir gyvenvietėje. Gyve
namųjų namų statyba neturi 
būti atitrūkusi nuo kultūrinių- 
buitinių objektų statybos. Rei
kia, kad naujose gyvenvietėse 
būtų sudarytos geros gyveni
mo ir buities sąlygos. Todėl 
teks kaimo gyvenvietes staty
ti kompleksiškai, kartu su 
gyvenamaisiais namais jose 
reikės pastatyti daug kultū
ros namų, mokyklų, vaikų 
darželių—lopšelių, parduotu
vių, valgyklų, pirčių, buiti
nio gyventojų aptarnavimo 
kombinatų ir kitų pastatų. 
Gyvenvietėse reikės įrengti 
kanalizaciją, vandentiekį, su
tvarkyti esamas ir nutiesti 
naujas gatves, šaligatvius.

Galva sako:
“Dabartinė statybos eiga 

rodo, kad dar už kalnų pa
žadų įgyvendinimas. Ko
munistų Partija tai žino. Ji 
jau seniai skelbia svajones, 
kurios iki šio meto liko (ne
tesėtais pažadais.”

G. Galva žino arba turė
tų žinoti, kad komunistai 
tuščiais pažadais neužsiim- 
dinėja. Gyvenviečių staty
ba Lietuvoje einą pirmyn. 
Darbas sunkus, bet būtinai 
reikalingas. Jis susiduria 
su daugybe problemų. Jas 
puikiai žino Lietuvos ko
munistai. Pilnai tikslą pa
siekti ims laiko, bet jis bus 
pasiektas.

PAKVAIšUSIO AR 
GIRTO SAPALIOJIMAI

“Dirvos novelės konkur
sų mecenatas” Simas Kaše- 
lionis pasakęs:

“Mes tikime, kad grįžę į 
namus mes vis dėlto išlai
kysime jaunąją kartą, ku
ri mums gal greitu laiku 
bus reikalinga ir daug pa
dės Amerikos valdžiai už
stoti mūsų tėvynę” (“Dir
va,” liepos 30 d.).

Juk tai girto ar pakvai
šusio žmogaus sapaliojimai. 
Jis nori, kad Amerika Lie
tuvą paverstų antruoju 
Vietnamu ir kad lietuvių 
jaunoji karta Dėdei Šamui 
talkautų!

SU ŠAMPANU
IEŠKO SKAITYTOJŲ

Keturmėnesinio anglų kak 
ba lietuvių žurnalo “Litw 
nūs” leidėjai surado ir pa
skelbė tikrai nepaprastą bū
dą verbavimui ’ skaitytojų, 
Siūlo jiems šampano bon-*

Jie skelbia:
[ Jžlu penkiolikti metai; kai 
Lituanus, leidžiamas anglų 
kalba, atlieka- laisvųjų lietu
vių šauklio pareigas Ū7 pasau
lio Šalyse — tiek valstybių jis 
paštu pašiekia keturis kartus 
metuose. PenkioHkos metų su
kakties proga,. esami ir būsi
mi Littranus skaitytojai, at
siuntę 5 dėl. čėk{, kviečiami 
dovanai atsiimti šampano 
bonką. Gavę iš Jūsų pratęstu

vynių kortelėje pažymėtų, 
didžiųjų Kane Beverage krau
tuvių Chicagoje. Dovaną at
siimti su kortele asmeniškai.

KANADOS 
MOKSLININKAI 
LIETUVOJE

Lietuvos spaudoje pasiro
dė toks pranešimas:

Viešėdami mūsų respubli
koje, kanadiečiai profesoriai 
—botanike E. Gertner ir fi
ziologas A. Frazeris iš Onta
rio — LTSR Mokslų Akade
mijoje skaitė paskaitas me
džio fiziologijos ir žymėtųjų 
atomų augalams tirti panau
dojimo klausimais. Paskaitų 
klausėsi Miškų mokslinio tyri
mo instituto, Botanikos insti
tuto, žemdirbystės instituto 
Vokės filialo ir Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko universi
teto darbuotojai.

APIE PENSIJAS 
LIETUVOS 
KOLŪKIEČIAMS

“Valstiečių laikraštis” pa
duoda tokių duomenų apie 
Lietuvos valstiečių pensi
jas:

Nuo pensijų ir pašalpų kol
ūkių nariams įstatymo įsiga
liojimo 'praėjo beveik ketve- 
ri su puse metų. Per tą lai
ką kolūkiečių pensininkų skai
čius respublikoje išaugo iki 
245 tūkstančių. Pensijoms ir 
pašalpoms per ketverius me-

Lietuviškos dailės šventovė
Norinčiam susipažinti su 

Lietuvos tapyba, grafika, 
skulptūra tereikia praverti 
Vilniaus Dailės muziejaus 
duris.

čia įrengta nuolatinė XX 
amžiaus pradžios ir tarybi
nio laikotarpio profesiona
liosios lietuvių dailės paro
da. , i

... Pirmosios lietuvių dai
lės parodos plakatas tarsi 
nukelia lankytoją į 1907 
metus. M. K. Čiurlionis,, A. 
Žmuidzinavičius, P. Rimša, 
J. Zikaras, Čiurlionio mo
kytojas K- Stabrauskas, Ja
roševičius — pirmieji mū
sų dailės parodų organizato
riai, pirmieji savo darbais 
sutinka muziejaus svečius.

Antroji salė — Kauno 
meno mokyklai. Turtinga 
šios mokyklos kūrėjo J. 
Vienožinskio darbų kolekci
ja. Pristatomi kiti dėsty
tojai — A. Varnas, V. Di
džiokas, J. Šileika, K. Šimo- 
nis, P. Kalpokas. Tapyba, 
akvarelės, grafika...

Savitu meniniu braižu, 
netikėtu tiems laikams mo
dernumu, spalvų deriniu 
patraukia Vilniaus krašto 

i dailininko V. Kairiūkščio 
drobių kolekcija. Čia ir ki
to seno vilniečio 
riaus 
darbai.

1 Dešinėje pirmojo aukšto 
pusėje — Meno mokyklos 
mokiniai,, V. K» Jonynas... 
Ne kiekvienam • • jaunesnės 
kartos žmogui žinoma la
bai subtili, juvelyrinė tech
nika pasižyminti šio daili
ninko grafika, iliustracijos. 
Net sunku patikėti, kad 
tai medžio raižiniai — taip 
Virtuoziškai viskas atlikta. 
Jdotni pažintis ir su kitu iŠ 
gimtojo krašto išvykusiu 
dailininku-grafiku A. Gal
diku. Jo trečiajame šio am
žiaus dešimtmetyje peiza
žai, grafikos darbai labai 
'temperamentingi, origina
lios kompozicijos.

... Baltą obelis. Autopor-

skulpto-
R.- Jachimavičiaus

tus išmokėta daugiau kaip 
116 milijonų rublių. Daugiau 
kaip 44 milijonus rublių pen
sijų ir pašalpų planuojama 
išmokėti ir šiais metais.

Kolūkiečių socialinis aprū
pinimas pagrįstas plačiais de
mokratiniais principais. Spręsr 
ti klausimus, susijusius su 
pensijų ir pašalpų kolūkie
čiams skyrimu bei mokėjimu 
rajonuose sudarytos, o kolū
kiuose išrinktos kolūkiečių 
socialinio aprūpinimo tarybos. 
Į rajoninių tarybų sudėtį įeina 
843 kolūkių ir kitų organiza
cijų atstovai, o į kolūkines 
tarybas išrinkti 7,527 žemdir
biai. Visuose rajonuose yra 
pensijų bei pašalpų kolūkie
čiams skyrimo komisijos. Vei
kia respublikinė kolūkiečių 
socialinio aprūpinimo taryba.

SPINDULIAI
Iš mano laiko, 
Iš saulės daigo 
Išaugo medžiai. 
Ne medžiai — girios. 
Atčiulba paukščiai. 
Nuskrenda garsas. 
Nutupia ilgas 
Tylos laukimas.
Kad vėl atlėktų 
Per šiltą lietų 
Balandžio balsas, 
Sniegenos skundas. 
Tai pasisupčiau 
Ant tavo rankų 
Kaip upėj luotas, 
Kaip vėjas medy.

Alfonsas Maldonis

Antrąjį mūsų futbolo de
šimtmetį (1931-1940 m.) ga
lima laikyti šio žaidimo 
brandos dešimtmečiu. Nors I 
pirmuose žingsniuose dar 
dominavo klaipėdiečiai, ku
rių “Spielvereiningung as ” 
išdidžiai dalyvavo tik Ryt
prūsių aukštosios lygos pir
menybėse, bet antrame de
šimtmetyje juos ryškiai per
augo kauniečiai: pirmąsias 
Lietuvos. čempionatų vietas 
jau dalijasi Kauno koman
dos. Tik 1937 metais nuga
lėjo taurę, Kipro Petrausko 
įsteigtą 1925 metais, atsiė
mė Klaipėdos KSS, bet ir 
tai su kauniečių pagalba. 
Mat,; tais metais didesnė 
pusė žaidėjų jų komandoje 
buvo Kailno futbolininkai, 
atlikę ten karinę prievolę— 
broliai A. ir G. Kaminskai, 
V. Jaškevičius (visi LGSF), 
Karalius (LFLS) ir kiti.

Kauniečiai mokėsi iš Vi
durio ir Vakarų Europos 
prof esi o n a 1 ų futbolo. Pa
prastai ten birželio mėne
sį baigdavosi klubų pirme
nybės. Vasaros mėnesiais 

’profesionalų komandos pa
birdavo į kitus kraštus pa
pildyti kasas. Dauguma jų 
atvykdavo ir į Kauną, žais
davo taip pat Klaipėdoje ir 
kitur. Daugiausia vengrų, 
čekų, austrų komandos.

Aukštoji lyga
Pati didžioji Lietuvos fut

bolo pirmenybių reforma 
buvo 1931 metais. Tada 
įsteigta aukštoji lyga. Iš 
apygardų pirmenybių fut
bolas išsiliejo į visą kraštą. 
Į lygą Kaune priimta ketu
rios komandos (LFLS, “Ko
vas”, “Tau ras,“ LGSF). 
Klaipėdiečiai gavo dvi vier 
tas (KSS ir “Freya”),suval
kiečių “Sveikata.”

Pirmenybės buvo sureng
tos tik vienu ratu, nes dviem 
nepakako lėšų. Futbolo ly
gos ir klubų pajamos tuo 
metu buvo tik iš rungtynių 
ir nario mokesčio. Beje, Su
sisiekimo ministerija' spor
tininkams, vykstantiems į 
rungtynes, leido važiuoti už 
trečdalį bilieto kainos. Šio
se pirmenybėse teko daly
vauti ir man. Lietuvos pir
menybių taurę į Klaipėdą 
išsivežė KSS, surinkęs 10 
taškų. “Kovas” liko ant
ras (9 taškai).

Pamenu, kad paskutinią
sias, lemiamas rungtynes 
KSS žaidė Kaune prieš 
LGSF, kurioje žaidžiau vi
durio puolėju. Visi Šan
čiai, jų “Kovo” žiūrovai, tą 
dieną apgulė “Makabi” 
aikštės ribas.

Ar taps jų numylėtinis 
“Kovas” čempionu, priklau
sė nūo mūsų rungtynių. O 
mes — pirmenybių naujo- 
kas. Antrame kėlinyje 
mums pavyko rezultatą iš
lyginti (1:1). Nuo tada ligi 
pat rungtynių pabaigos tu
rėjom aikštės persvarą ir 
daug progų persverti rezul
tatą. Dar dabar prisimenu 
vieną smūgį. Iš arti nukir
tau kamuolį į gulinčio KSS 
vartininko, korektiško ir ra
maus Igovino, pulko orkes
tro muzikanto, instinkty
viai kilsteltą koją... Kaip 
paprastai tokiais atvejais 
būna: rungtynių pabaigoj 
vienu atsitiktinių varžovų 
prasiveržimu persvertas re
zultatas (2:1). f

Sunku man buvo tada 
grįžti iš stadiono tarp ty
linčių “Kovo” žiūrovų. Sun
kiau yra pergyventi kito 
nelaimę, negu savo.

<

tretas. Tai — A. Samuolio 
spalvų audra, netikėti jos 
deriniai. > .

O štai ir M. Katiliūtė, Iš* 
chrestomatijų ir vaikiškų 
knygelių visiems laikams 
atėjusi, brangi, nepakarto
jama. “Motina”, “Moteris 
su vaiku”...

. Visą pasaulį perkeliavo 
“keistuolis” V. Eidukevi
čius. Vis kažkodėl nerimo, 
ieškojo. Neretai pavalgyti, 
šilčiau apsirengti pamirš- 
davęs. Bet liko kūryba, — 
menot y r i n i n k ų žodžiais, 
puikiausi impres i o n i z m o 
pavyzdžiai.

Panaši ir skulptoriaus M. 
Mečirisko dalia, tik gaila, 
kad pastarojo darbai Ispa
nijos, Pietų Amerikos ir 
kitų šalių kryžkelėse liko. 
Bet ir tai, ką matome eks- 
pozicijoje — “Kinietė,” 
“Negriukas,” “Vyro gal
va” —* daro didelį įspūdį.

Antras muziejaus aukštas 
paskirtas tarybinio laiko
tarpio dailei, čia—J. Mikė
no sk u 1 p t ū ra“Pirmosios 
kregždės,” N. Petrullo “LeJ 

į ninas,” V. Macke v i č i a u s 
’“1919 metai Lietuvoje,”' S. 
Džiaukšto “Sėja”.:. šimtai 
gerai žinomų pavardžių, pa
rodose, žurnalų puslapine^ 
se, aplankuose matytų dar
bų. Surinkti vienoje vieto
je, jie sakyte sako: Štai ko
kia turtinga Lietuvos dai- 
lė!..

' — Nė vienas fotografas 
nepadaro į inane panašios 
nuotraukos !—Piktinasi vie
na gerokai senstelėjusi' ir 
labai išsidažiusi moteris.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė: — Tai ir džiaukis!

švedų mokslininkas Tog- 
das Erazmas tvirtina, kad 
kėtvėrių metu vaikas — ple
piausias tvarinys pasaulyje. 
Jis ištaria kasdien apie 12,- 
000 žodžių, nes sąmoningai 
pavartoja ne daužau kaip 
920.

Platesniu mastu r
1932 metų pirmenybės 

vyko dar vis vienu ratu. 
Tik jau įsijungė Šiaulių at
stovas “Makabi,” o vietoj 
Kauno “Tauro” žaidė Kau
no “Makabi.” Mat, siekiant 
apsaugoti kitų apygardų 
atstovams aukštojoje lygo
je vietas, kauniečių ket
virtoji komanda keisdavosi 
su miesto nugalėtoju. Ta 
proga privalu paminėti 
“Makabi” sporto organiza
ciją. Tai buvo gimnastikos 
ir sporto organizacija, tuo 
laikotarpiu turėjusi beveik 
kiekviename mieste sky
rius ir futbolo aikšteles. 
Pirmame dešimtmetyje šis 
klubas išaugino ir Lietuvos 
rinktinei žaidėjų. Paminė
tini iš jų Izaokas Lifšicas, 
Nachmanas Blatas ir &ti. 
Ir šias pirmenybes irn^' 
liau visas kitas jau laimi 
kauniečiai.

Futbolo populiarumui iš
augus, padidėjo pajamos, 
todėl nuo 1933 metų pra
dėtos dviejų ratų Lietuvos 
pirmenybės. Jose kauniečių 
jau laimėtos pirmosios trys 
vietos. Čempionas — “Ko
vas.”

Paminėtina, kad 1933 me
tų pirmenybėse vietoj Klai
pėdos “Freyos” dalyvavo 
išdidusis “Spielvereinin- 
gungas.” Ši komanda ligi 
tol užsispyrusiai žaidė Vo
kietijos pirmenybėse (Ryt
prūsių apygardoj) ir ten 
buvo viena iš pirmųjų. Bet 
1931 metais Lietuvos val
džia tai jiems uždraudė. Vis 
tik jie Lietuvos pirmenybė
se dalyvauti atsisakė, ir 
žaidė „draugiškas rungtynes 
(tarp j u ir su Kauno tSco- 
mandomis).

Pagaliau 1933 metais jie 
į Lietuvos pirmenybes įsto
jo, Ir kaip tyčia, Kaune jų 
pirmosios rungtynės su 
LGSF, dar beveik pirme
nybių naujoku. Mes tas 
rungtynes laimėjom 6:1!

Kai antrame kėlinyje pa
siekęs mūsų ketvirtąjį įvar
tį grįžau į centrą, koman
dos kapitonui centro hau- 
bekui Nikodemui Antana
vičiui laimingas sakau:

“Dabar jau viskas”
— Viskas!

riančios šypsenos, pamatau 
tik sugniaužtus kumščius ir 
išsprogusias akis.

— Dar ne viskas, žaisk!
Po to pasiekėm dar du 

įvarčius. Tik rungtynėms 
pasibaigus, iš lentų sukal
toje rūbinėje, jis nuovargio 
nuspalvinta šypsena veidų 
padavė man ranką ir pasa
kė:
■’ — Dabar jau viskas.

Kitą dieną Finansų mi
nisterijoje, kurioje dirbau, 
o taip pat ir Universitete, 
visi kalbino, spaudė ranką, 
tarsi mes būtume laimėję 
Žalgirio mūšį.

Ir tiesa, tais metais 
“Spielvereiningunga s ’ ’ pa
siekė tik penktą lentelėje 
vietą, vėliau visai iš pirme
nybių iškrito.

Juozas Klimas

Jei neišloš
Madam Durand nusipirko 

loterijos bilietą ir sako, vy
rui: A

— Jei aš išlošiu, nusipirk
siu suknelę.

— O jei ne? *
— Tada tu ją nupirksi!
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KLEBONAS IMA, KUNIGĖLIS IMA...

Atvažiavo abu tėvai. Tėtė buvo kaž
koks iškilmingas, užsivilkęs juodą išei
ginę eilutę, užsidėjęs net baltą kietą 
apykaklę, rūpestingai apsiskutęs. O ma
mytė susirūpinusi traukė iš vežimo pin
tinę, kurioje pasipūtęs tupėjo didelis 
gaidys.

— Tai kaip, abu eisite? — tyliai pa
klausė mamytė.

— Kur? — pasiteiravau.
— Pas direktorių.
— Aš neisiu, — atkirtau.
— O kas čia tokio, einam abudu, aš 

net nežinau, kur jis gyvena, — linksmai 
šypsodamasis kalbėjo tėtė.

— Neisiu.
— Dieve mielas, ir kas čia su ja pa

sidarė? — traukė pečiais mamytė.
— Nieko, nieko. Eisim abudu, pasi

šnekėsim, paklausysim, ka direktorius 
papasakos. Gerai? Parodyk man, kur 
jis gyvena.

— Gerai, — atsakiau tyliai.
z įtaiga mamytė atkišo pintinę su tuo 

^gaidžiu. Tėtė pasižiūrėjo, susiraukė.
— Gal nereikia to gaidžio?
— Na, kaip jau čia pas patį direk

torių ir be gaidžio. Aš ir parinkau di
džiausią.

— Matai, motin, čia kita gimnazija, 
kiti žmonės, gali nė nepriimt.

— Na, ir nušnekėjai! Nepriims! Kle
bonas priima, rektorius paima, kiti po
nai, o čia pats gimnazijos direktorius 
nepriims. Kaip jau čia dabar — pas di
rektorių ir be gaidžio?!

— Nepriims, — piktai leptelėjau.
— Tu, vaikeli, patylėk, kada tėvai šne

kasi, — sudraudė mamytė.
— Vis tiek nepriims! Ot, nepriims!
— Še, tėvai, greičiau tą gaidį ir eikit. 

Ir kas čia tik su ta mergaite pasidarė?— 
jau visai susierzino mamytė.

Susitraukęs tėtė paėmė pintinę su gai
džiu. ir mudu tylėdami išėjome iš Mau
siu kiemo. Abiem buvo nesmagu.

q — Tu nebijok, jei ka padarei, tai tie- 
'siai direktoriui ir pasakyk... — lyg var
žydamasis visai tyliai kalbėjo tėtė.

— Aš nieko nepadariau, — atkirtau. 
' — Ar aš sakau...

Kai priėjom direktoriaus butą, tėtė 
pasakė:

— Eisim pro virtuve, ten ir paliksiu 
tą gaidį, kad ii kur galas...

įėjom pro kiemą į virtuvę. Tėtė kaž
kokiai moteriškei su gražia gėlėta pri
juoste atidavė pintine su gaidžiu. Ta 
paėmė, pakėlus pasižiūrėjo, pakraipė 
galvą ir sušuko:

Na, ir gražumėlis! Tik kažin, — 
suabejojo moteriškė.

— Aš tuojau, — ir ji dingo.
Atsidarė durys, atėjo pats gimnazi

jos direktorius Valaitis, paspaudė mums 
rankas, nusivedė i savo kambarį, su
sodino ir ėmė tėtės klausinėt, ar toli 
nuo Marijampolės gyvenam, ar jau atsi
gavo ūkis po karo, po okupacijos, koks 
derlius šiemet, kaip su gyvuliais ir kita. 
Tėtė ramiai atsakinėjo ir staiga paklau
sė:

— Tai gal, ponuli, mergaitė kuo pra
sikalto, kad liepta ateit?

— Ką jus, ką jūs! Mergaitė gera, la
bai gera mergaitė... Tik mes norime 
su tėvais pasikalbėti, pasitarti, kaip vai
kam geriau, o mergaitė tikrai gera...

* Aš klausiau išvertus akis — tai ko ga
lo šaukė tėtę, kad neskundžia manęs, ką 
blogai mokausi?! O mamytė ten kanki
nasi. Tėtė prašvito, bet tylėjo, pasiruo
šęs toliau klausyt. O direktorius atrodė 
net labiau už mus susijaudinęs, lyg tei
sindamasis kalbėjo apie naujus auklėji
mo būdus, apie bendrą tėvų ir moky
tojų dėmesį vaikams, apie nusilpusius, 
karo ir jo padarinių išvargintus vaikus. 
Išklausinėjęs, kur aš gyvenanti, kaip su 
maistu, koks kambarys, pagaliau pasa
kė:

— O mergaitė tikrai gejra, tik atrodo 
Ivg išvargus, labai išblyškus, išsiblaš
kius, negali, gal nepajėgia, sekt pamo
kų, gal su sveikata kas — tokia išbalus.

— Tai gal, ponuli, repetitorių reikėtų 
paimti? Mes jau kaip nors išsiverstu
me...— rimtai susirūpinęs paklausė tė-

, jįj— Gal reikėtų, o gal ir ne. Gal pati 
daugiau susikaups. Gal knygų mažiau 
skaitys. Reikėtų dažniau ore pasivaikš- 
woti. Ir pas gydytoją neblogai būtų... 
Žinai tamsta, ir amžius toks, taip smar-

kiai auga, persilaužimas, brendimas... 
pas gydytoją net būtina.

Aš pritrenkta tylėjau ir pykau pykau, 
ko jis toks geras. Apšauktų, aprėktų 
ko blogai mokausi, ir eitume sau iš čia. 
Man ėmė smarkiai spaust gomurį, nie- 
žėt akis, laikiausi iš paskutiniųjų ir vis 
kažkodėl baisiai pykau dėl jo gerumo. 
Apšauktų, aprėktų, paskui dar mamytė 
nuo savęs pridėtų karčių žodžių... o 
čia?! “Gera, net labai gera...” Kilo dar 
kitas pyktis—užsispyrimas toks, ir, vos 
sulaikydama ašaras, sau vis kartoju: 
neuždrausit man knygų skaityt, neuž- 
drausit! Jei uždrausit — slaptai skaity
siu, vis tiek skaitysiu! O gomurį vis 
spaudė spaudė, visą išpylė prakaitas, au
syse spengė, cypė... ir ašaras jau laikė 
tik tas vidinis užsispyrimas — vis tiek 
knygas skaitysiu. Aš vis laukiau, kaip 
išganymo laukiau, kad tik greičiau atsi
keltų tėtė ir eitų iš to gero, tokio susi
jaudinusio direktoriaus, kurio tuo metu 
aš baisiai nekenčiau, nekenčiau vien to
dėl. kad jis manęs nebarė, neapskundė, 
kad jis toks geras, lyg aš jam labai 
rūpėčiau, lyg mūs tėtė, paprastas kai
mo žmogus, būtų jam lygus ar koks bi
čiulis.

Pagaliau pakilo tėtė ir dėkodamas at
sisveikino direktorių. Tik staiga iš kito 
kambario pro duris įkišo galvą jo žmo
na — mūsų geografijos mokytoja, ir 
pakvietė direktorių.. Kai jis grįžo, įėjo ir 
ta moteris su gėlėta prijuoste. Jis atkišo 
tėtei pintinę su gaidžiu.

— Ale prašom, ponuli, priimti ir ma
ma prašo... paragausite iš kaimo švie
žienos, prašom poną...—mėgino įkalbėt 
tėtė.

— Ne, ne, jokiu būdu. Mes gaunam 
už darbą atlyginimą, ir mums užtenka. 
Ir kokie mes ponai?! Mokom žmonių 
vaikus, dirbam, atliekam savo pareigą... 
Ne, ne, jokiu būdu.. . — paraudęs, dar 
labiau susijaudinęs, lyg teisinosi direk
torius.

Mačiau, kaip nesmagu tėtei, nesma
gu ir direktoriui, mačiau, kad jis negali, 
tikrai negali priimt. Taip pat mačiau, 
kaip ta jų šeimininkė su gėlėta prijuos
te trokšta to gaidžio, kokiom godžiom 
akim į jį žiūri, kaip kruta jos pirštai, 
lyg jau ji būtų pradėjusi pešti jo gra
žias raudonas plunksnas. Pasiėmė tėtė 
tą pintinę, ir išėjome.

— Paraliai paimtų tą gaidį!—nusi
keikė tėtė, kiek paėjęs nuo direktoriaus 
namų.

O aš džiūgavau — 
kad nepriims! Jaučiau lyg didžią perga
lę, pasididžiavimą, lyg atpildą už visas 
ten išgyventas kančias, už mamytės prie
kaištingą žvilgsnį. Manyje lyg viskas 
skambėjo: matot, mūs gimnazija ne to
kia, mūs mokytojai kitokie! Ne tokie, 
kaip klebonas ir kiti aukšti ponai. Ir ne 
ponai mūsų mokytojai — jie eina savo 
pareigas, moko žmonių vaikus, gauna 
atlyginimą —* ot, kokie mūsų mokyto
jai! Ir jau ne taip man spaudė gomurį, 
jau ne taip spengė ausyse, o jei svaigo 
galva ----- didelis čia daiktas, nuolatos
ji svaigsta! Pajutau, kad aš išdidžiai 
žingsniuoju šalia tėtės.

— Ne žmogus, o auksas! “Gaunam 
atlyginimą... Koks žmogus — tiesiog 
šventas. A-a, kad tokių būtų daugiau, 
lengviau būtų žmonėms gyventi!

Tėtė negalėjo atsidžiaugti, visą kelią 
ligi Mausiu vis žavėjosi direktoriumi.

— Mest kur į patvorį tą prakeiktą 
gaidį!—Čia tėtė net perkūnais nusikeikė.

Artėjant prie Maušių, labai rimtai ty
liai pasakė:

— Matai, vaikeli, kokie, žmonės. Jei 
gali — mokykis!

Atėję pas Maušius, radom nerimau
jančią mamytę. Tėtė tyliai pro dantis 
pasakė:

— Še tą savo gaidį. Nepriėmė.
— Negirdėta!—suplojo rankomis ma

mytė.
Tėtė tylėjo. Staiga, lyg ką supratusi, 

mamytė sušuko:
— Viešpatie, mergaitę išmetė iš gim

nazijos?
— Ką ten išmetė—išgyrė visaip, kone 

geriausia pavadino. Šitoks žmogus! Sta
čiai šventas!

— Nieko nesuprantu. Gaidžio nepri
ėmė, mergaitę išgyrė. Tai ko buvo įsa
kyta ateit? — sumišusi klausinėjo ma
mytė

— Pasikalbėt. Apie gyvenimą, apie 
vaikus. Mergaitė išbalus, sulysus, smar
kiai auga, patarė pas gydytoją nuvest,— 
ramiau puikavosi tėtė.

ar aš nesakiau,

A. LIEPSNOMS

Neužgęstanti šviesa, arba ilga 
ir sunki kova už ją

Jaunuolis įeina į Kauno 
ar Vilniaus instituto rūmus 1 
ir susimąsto: “Kad aš čia ; 
galėčiau mokytis, sėdėti prie : 
knygos, pogrindininkai už 
tai kovojo jau 1920 m.” Jau- ; 
nuolis traktoriumi guldo 
plačias it jūros bangos va
gas ir jam dingteli: “Kad 
taip būtų, artojėliai 1935 m. 
šitoje žemėje susikibo su 
policijos būriais, su antsto- : 
liais”. O kai šios kovos da
lyvis įeina į cechą, į salę, į < 
kolūkio klubą ir pasakoja, 
kaip jis nešė šviesą į fabri- : 
kus, į lūšneles, — jaunuoliai 
jį apvainikuoja gėlių puokš- ' 
temis, prašo dažniau atsi
lankyti : '

— Labai įdomių dalykų 
išgirdome. Ačiū, kad buvote 
šviesos skleidėju fašizmo 
metais.

Tik dabar atsiskleidžia
Istorikai, žurnalistai, ra

šytojai, išstudijavę praei
ties dokumentus atkuria tų 
Prometėjų paveikslą. Bet 
tamsininkai bijojo savo iš
puolius prieš liaudį smul
kiau aprašyti. Ką jie nuslė
pė — tai dabar Lietuvoje 
atskleidžia tų įvykių liudi
ninkai. Tie liudininkai pla
čiau pakomentuoja doku
mentus.

Štai Vilniaus mokslininkai 
— archyvininkai surado 20 
šių eilučių autoriaus eilė
raščių, apsakymų, literatū
rinės kritikos apybraižų. 
Kodėl jų 1930 - 1931 m. ne
atspausdino? Tą žodį nuo 
skaitytojų atitvėrė karo 
cenzūros tvora.

Štai kokią, 1930 m. lap
kričio mėnesį ■ parašyto ap
sakymo, mintį gesino cenzo
rius:

“Šiandien nedirbsiu!” “Ko-^ 
dėl?” — stebisi samdytojas. 
“Gegužės Pirmoji!”

“Tai ką, bolševikų šventę 
švęsi! Policijai pranešiu”, 
rėkia gaspadorius.

“Nors Himalajus griauk. 
Man šiandien susikaupimo 
šventė!”

Nūdien Lietuvos moksli
ninkai išsamiai išnagrinėjo 
rašytojus, kurie nugalėda
mi cenzūros žvarbų vėją, 
skelbė saulėtą žodį. Tai pui
kūs V. Galinio, V. Dovei
kos, J. Bulotos darbai.

Buvo sunku ..
Bet, kai rašytojo minties 

žiburį gesino fašistai, sunku 
jį buvo uždegti. Sunku, nes 
po ranka nebuvo marksisti
nio veikalo. Sunku, nes pats 
dar darei pirmą literatūrinį 
žingsnį.

Dabar visur Lietuvoje 
jauną literatą pasitinką iš
skėstomis rankomis. O fa
šistai tokį jaunuolį sutikda
vo su cenzoriaus pieštuku.

Štai ką tautininkai nelei
do atspausdinti apie “Tre
čio Fronto” 5 Nr. bendra
darbius :

“Kovotojas privalo užsi
degti dinamiška energija. 
Tik tokia kova yra kova, 
kuri nušluoja brutališką jė
gą. O proletarinė literatūra 
ir kupina ekspresiškos ener
gijos... Ypatingai tenka 
nusistebėti griežtu... S. Nė
ries pasirodymu darbininkų 
minioje. Ji pastatė kryžių 
davatki š k o m s svaj onėms. 
Jos griežtumas, drąsa ir re

voliucinis prasiveržimas į 
“laisvės vasarą” yra dau
giau, negu vyriškas hero
izmas. Ji dievui neklumpa 
ir nedreba. Ji kaip kūju 
priekalan trenkia: “Vargo . 
moterie!”

Arba štai Petro Cvirkos . 
apysaka. Buržujams “gy
venti taip malonu”. Valdžia 
maloni sotiesiems... Gyve
nimo kritika turi teisės rei
kalauti iš “Trečio Fronto” 1 
daugiau “žodžių revoliuci
jos link”... Negalima nė 
minutėlei nutolti nuo prole
tariato kančių-.. Janonis 
kiekvienu sakiniu proleta
ras ir revoliucionierius. 
Trečiafrontininkai būdami ■ 
tik tokiais, — bus prislėg
tos klasės rašytojais. Pro
letariatui trošku be Potje 
(“Internacionalo” autoriaus 
A. L.) žodžių. Ateities lai
mėjimas tik tokioje kūrybo
je. Tegu kunkuliuoja meno 
demonstrac i j a “penkiuos 
kontinentuose”.

Pasisakymas užbaigtas 
proletarų himno posmu. 
Rankraštį ir užgulo fašisti
nės cenzūros antkapis. O to
kią tiesą įžiebti tada ir ak
muo diktavo. Toks balsas 
apie S. Nėrį, P. Cvirką, A. 
Venclovą, Korsaką vieno 
jaunuolių.

Fašistai apie mūsiškius
O ką rašė apie tuos pa

čius rašytojus fašistinė 
spauda ?

Jakštas teigė — jų kūry
ba — “be vizos vaikštąs po 
Lietuvą bolševizmas”. Tai 
buvo šauksmas, kad repre
sija užgniaužti pažangių ra
šytojų spaudą. Taigi už po
etinę žiežirbėlę tie reakcio
nieriai kvietė atsikeršyti 
policinėmis priemonėmis* 
Tą, 1931 m., vasarą susipa
žinau su Cvirka. Jis su pa
sipiktinimu šnekėjo apie 
tautininkų išpuolius prieš 
jaunuosius rašytojus. Jis 
išsitarė:

— Fašistai gali “Trečią 
frontą” uždaryti.

Rudenį “Lietuvos Aide” 
perskaičiau: Kaune tardo 
Azefo šalininkai trečiafron- 
tininkus.

Pagalvojau: “gali pas juos 
rasti mano laiškus. Gal ir 
pas mane darys kratą”. 
Tuoj dienoraštį, rankraš
čius, rašytojų laiškus, J. 
Kaškaičio prisiųstas “Lais
vės” iškarpas su mano kū
riniais paslėpiau gimnazis
to tėvo sandėlyje.

Jam amžinai dėkingas
J. Kaškaitis prisiuntė 

Barbiuso “Ugnį”. Savo pa
tosą dėl šio romano išliejau 
straipsnyje: “žmonės ugny
je, purve”, 
tamsininkai 
ką jie tada 
liaudies:

“Barbiuso 
masės kalba, samprotavi
mai, filosofija... Autorius 
pliekia (grobikišką) karą 
per 430 puslapių!... Jo žo
dis — meniškas protestas... 
Jis išvilko aikštėn kapitaliz
mo žabangas ir parodė jas 
masėms. Tuo autorius troš
ko, kad masės daugiau ne
vergautų ... Ši knyga tam 
parašyta, kad numestų bur
žuazinę naštą, kad pasklei- 
dus socialistines idėjas”.

Ir šią ugnelę 
užgesino. Štai 
nuslėpė nuo

knyga, — tai

Ir dabar dėkingas J. Kaš- 
kaičiui, kad jis prisiuntė 
Pakrovskio istoriją. Iš šio 
veikalo supratau; istorijos 
uolas skaldo, pro laiko kal
nus stumia gyvenimą ma
sės. Štai perskaičiau: auto
rius mirė. Tuoj širdis pa
diktavo apybraižą “Mirė 
kovos žmogus”. Bet cenzo
riui buvo baisus net šio is
toriko vardas. Istorikas ne
pripažįsta karalių, carų, 
fiurerių.

Ugnelė, 1930 m. užgniauž
ta Lietuvoje: “Buržuazija 
visą žiaurią istoriją užaudė 
saldžiomis pasakomis. Jos 
istorijoje neparodytas pro
letariato vaidmuo. Tai pas
tebi tie, kas eina su prole
tariatu. Tai pastebėjo ir M. 
Pokrovskis. Jis atidengė is
torijos lapus marksistiškai, 
atidengė proletarams. (Iš jo 
veikalo seka): socializmas 
-realaus gyvenimo ir istori
jos išvada... Istorija išryš
kina — neužtenka dirbti. 
Reikia ir kovoti... Štai fra
zė lyg iš Markso “Kapita
lo”...

Prieš visus sunkumus
Neišvydo šviesos ir rank

raštis “Proletarinė literatu- ( 
ra”. Nors apie ją labai trū
ko žinių, nors apie ją žvan
gant fašizmo grandnėms, 
sunku buvo pravaryti ryš
kesnės minties vagą, visgi 
arta, plėšta velėna: “Lietu
vių proletarinė literatūra, 
kiek jos yra, sukurta kalėji
muose ir ištrėmimuose. Jos 
pionierius — J. Janonis. Jis, 
užsidegęs Markso pasaulė
žiūra. trenkė kūjų prie gy
venimo vėtras”.

Kas padiktavo tokius sa
kinius? Iš už grotu su pan
čiais ataidėjusi žinia: ten 
rašo eiles ir Korsakas, ir 
Montvila. Na, ir šių eilučių 
autoriui dar nežinomieji 
dainiai.

1930 m., lankęs Šiaulių 
gimnaziją, V. Knyva pado
vanojo man savo vertimą: 
V. Hugo knygą. Ir apie ją 
prabilta. Šios apybraižos 
antraštė pagal knygą: “Pas
kutinė diena nuteisto mir
ti”. Ir šiems jaunuolio sam
protavimams cenzorius iš
kasė duobę.

Štai kas nepatiko fašis
tui :

“Ką reiškia būti nuteis
tam mirti, ką reiškia giljo
tinos ašmenys, V. Hugo pa
rodė. .. Už kovą, kurią žie
bia masės, už idėją, kurią 
skleidžia masės, — baudžia 
mirtimi... Tačiau idealis
tas nebijo mirties. Tatai pa
tvirtino V. Hugo kūryba. 
Tatai liudija ir pats gyve
nimas. ...”

Su mirti nuteistuoju
Taip rašiau 1930 m. Tada 

nepagalvo j au: kalėjime 
vaikščiosiu kartu, taukšėsiu 
medinėmis klumpėmis kartu 
su žmogumi, kuris buvo nu
teistas mirti. Tai D. Kučins
kas. Jis dirbo pogrindžio 
spaustuvėje. Hugo persona
žas elgėsi pagal jo valią. 
Autoriaus fantazija jį pada
rė drąsų ar drebantį. O D. 
Kučinskui pačiam reikėjo 
susigrumti su giltine.

Ir būdinga: ne mirtinin
kas pabūgo. Pabūgo giltinė. 
D. Kučinską, savo raidžių 
rinkėją, darbininkai išgel-

damas iš mokyklos mačiau: 
policininkai varė vyrų ir 
moterų būrį. Jų kojos buvo 
lenciūgais suraizgytos... Aš 
širdyje sugniaužiau kumš
tį... Mane vadina bolševi
ku... Sako, skaitąs Lenino 
brošiūras...”

Gyvenimas išmokė
1930 —1931 m. jaunuolio 

vaga dar nelygi. Dirva ak
meninė. Noragas atšoksta. 
Kad giliau galima būtų ar
ti gyvenimo dirvą, išmokė 
vėliau,. Išmokė Zarasų pog
rindininkai.

O kas padėjo pirmą vagą 
pravaryti ? Janonio lyra, 
Barbiuso romanas. Markso 
ir Iljičiaus citatos. Iš kur 
jos? Iš tokio autoriaus, ku- 
Yis savo komentarais gesino 
šią filosofų ugnį. Bet ugnis 
šioji neužsigesinama. Ji per
šokdavo į mano širdį.

Plunksną it noragą ska
tino aštrinti ir Zarasų poli
tinės kalinės. Ne kartą su 
skausmu žvelgdavau, grįž
damas iš mokyklos, į jų iš
blyškusius veidus. Veikė ir 
laikraštinė žinia: “Kaune 
nuteisė sušaudyti komunis-

sparnais,

cenzoriai
išbraukė

Blaiviau galvoti skatino 
ir susirašinėjimas su rašy
tojais — Venclova. J. Šim
kumi, K. Korsaku. O J. Kaš- 
kiaučiui, “Laisvės” redak
cijos tarpininkui, rašiau į 
Ameriką—žymiai griežčiau, 
negu tuose 20 rankraščių, 
kuriuos tuomet pakišo po 
velėna cenzoriaus pieštukas.

Tada pažangieji rašytojai 
visi buvo priversti karpyti 
savo minčių sparnus. Nes 
jie troško—tegu žodis, nors 
ir trumpesniais 
nuskrieja į liaudį.

1930 - 1932 m. 
raudonu rašalu
šių eilučių autoriaus ir jau 
surinktus eilėraščius. Bet 
tų‘dokumentų Vilniaus ar
chyvo darbuotojams dar ne
pasisekė surasti... Cenzo
rius tikrino surinktą teks
tą prie Kauno Soboro—ka
ro komendantūroje. Čia bu
vo užgesintas ne vienas S. 
Nėries, V. Montvilos, A. 
Venclovos, Korsako kūry
bos žiburys.

Apie save laikraštyje gal 
šešis kartus perskaičiau: A. 
Badaičiui. Negalėjome at
spausdinti eilėraščio ne dėl 
savo kaltės...” •

Kuo baigėsi ši dvikova su 
fašistine cenzūra? Atėjau į 
pogrindį. Jam rankraščius 
atiduodavau. Na, 1930-1933 
m. rodžiaus ir “Laisvėje.”

O paskum? Saulė su gro
tomis. Objektyvi tiesa, įsi
žiebusi 1930 m. sąmonėje, 
neužgeso. Laikui bėgant jos 
ugnis išryškėjo.

Čia dialektika: plėtojan
tis visuomeniniams santy
kiams, tobulėja, turtingėja 
objektyvi tiesa. 1930 m. apie 
Janonį sunku buvo prabilti, 
net pražilusiam žmogui. O 
nūdien moksleiviai apie jį 
parašo tokius ryškius dar
bus, kad jais žavisi net lite
ratūros žinovai.

Laimingi dabar Lietuvos 
jaunuoliai! Visuomenė, liau
dis palaiko jaunuolių kūry
binę ugnį, padeda jiems tą 
ugnį dar smarkiau įpūsti. 
1969. VII. 13
Kaunas ' ’

Įstrigo cenzūros spąstuo
se ir apybraižos “Kruvinos 
fotografijos” vaizdas: “Ei-

— Ir aš žiūriu — ko ji čia visa to
kia? — jau kitaip pažvelgė į mane ma
mytė. — Na, o tą gaidį dabar kur?..

— Nekaišiok man daugiau tų savo 
gaidžių, šitoks žnlogus! Klebonas ima, 
kunigėlis ima. Kur jie tau neims? Įma-

nytų — gyvą žmogų prarytų.
— Viešpatie, kas per šnektos!
— Yra ir kitokių žmonių ant svieto!— 

išdidžiai atkirto tėtė.
(Iš M. Meškauskienės knygos ‘‘žvelgiu | tolius”)

Geriausi metai
Žurnalistas klausia kino 

žvaigždę:
—■ Jūsų nuomone, kokie, 

10 metų yra patys geriausi 
moters gyvenime?

— Koks klausimas! — at
sako žavi persona. — Tarp 
28 ir 30 metų! Į
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Gal jau pradės šaudytis 
ar peiliais badytis

Kar dabar darosi lietuvių 
tautos atplaišų gretose, 
daug ką sužinome iš Jono 
F. Daugėlos straipsnio “Ir 
dar sykį tautinės vienybės 
temomis.” Tai jo atsiliepi
mas į Vyt. Alanto straips
nį “Klumpakojis su Ponia 
Giltine,” kuriame autorius 
gailiai verkšleno apie “tau
tinės vienybės stoką.”

Konkrečiai kalba eina apie 
taip vadinamą “JAV Lietu
vių bendruomenę” ir joje 
kunkuliuojančią frakcinę 
košę. Iš Daugėlos sužino
me, kad tos bendruomenės 
gimdytojas buvo ne kas ki
tas, kaip St. Barz du kas, 
kuris, pasak jo, “viso pa
saulio ir visų hemisferų 
broliams ir seserims dekla
ravo, kad kas čia nori įei
ti, tai būtinai turi tuojau 
savo partinį kromelį palikti 
už durų ir atsipalaiduoti nuo 
bet kokių partinių griekų 
ar net ir atspalvių.”

“O kas gi realybėje iš to 
viso išėjo?!” šaukdamas 
klausia tautietis Daugėla. 
Pasiklausykime:

“Štai, kad ir šios JAV 
Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos pirmoji sesija New 
Yorke praėjo vien tik visas 
dvi dienas besiginčijant dėl 
tvarkos ir mūsiškė spauda 
pavadino sesiją “prašau žo
džio dėl tvarkos.” Besigin
čydami dėl tvarkos, sesijos 
dalyviai net užmiršo ir ko 
čia susivažiavo ir išsiskirs-

BINGHAMTON, N. Y
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kuopos narių mėne

sinis susirinkimas įvyko 
rugpiūčio 4 d., Sokol salėje. 
Narių atsilankė nedaug.

Kaip ir paprastai, susirin
kimą atidarė kuopos pirmi
ninkė H. Žukienė, ji ir tvar
ką vedė.

Kuopos finansų sekretorė 
Adelė Kumpan raportavo, 
kad šiuo laiku turime du 
sergančius narius užsiregis
travusius pašalpai, būtent: 
Stasiui Vaineikiui prieš kiek 
laiko Robert Parker ligoni
nėj, Sayre, Pa., buvo pada
ryta rimta operacija. Sa
koma, operacija gerai pavy
ko ir po poros savaičių bu
vimo ligoninėj Stasys links
mas sugrįžo namo ir dabar 
dar gydosi namie.

Viktorija Sadonienė taip 
pat gydosi namie.

Linkime sergantiems na
riams greitai pasveikti.

Sekretorės Adelės ir kitų 
valdybos narių pranešimai 
priimti.

Iš liepos 13 d. įvykusio 
pikniko dg. Jono Kulbio so
dyboje J. Vaicekauskas pa
teikė smulkmeniškai pa
ruoštą raportą, iš kurio su
žinojome, kad kuopai liko 
$41 su centais pelno. Jo ra
portas su mažomis pastabė
lėmis buvo priimtas.

Plačiai buvo apkalbėtas 
įvykstantis mūsų metinis 
banketas -v akarienė spalio 
11 dieną Amerikos Legijo
no salėje. Nužiūrėti ir pri
statyti nariai į rengimo ko
misiją neapsiėmė. Susidarė 
nesmagumas, ką darysim. 
Tačiau Mariutė Lynn pa
naudojo savo drąsą ir pa
reiškė: “Aš apsiimu į ko
misiją, tik iki sekančio su
sirinkimo. Ir jeigu man pa
vyks susirinkti drauges, ku
rios sutiks darbuotis su ma
nimi kaip komisija, tai mes 
rengsime.” Tai buvo pir- 

tė praktiškai veik nič nie
ko kūrybingo nenutarę ir 
neišdiskutavę.

Antroje sesijoje Cleve- 
lande tie, partinius krome- 
lius už durų palikę tauruo- 
liai, vėl dvi dienas kombi
navo, darė visokias machi
nacijas ir kyfrius beparty- 
vių ėjimus, kad tik kaip 
nors visu šimtu procentų 
į Pasaulio Lietuvių Seimo 
delegatus pravesti savo gen- 
gės žmones ir visa sesijos 
vadovybė labai jau budriai 
pridabojo, kad tik koks ne
tikėlis į tą seimą nepakliū
tų ir vėliau nesuardytų iš 
anksto paruošto sąrašėlio. 
Ir tai vieningai bekombi
nuodami pagaliau tie be “po
litinių kromelių” išminčiai 
pritrūko net lietuviškų 
keiksmažodžių vienas kitą 
pamokyti ir ėmė net loty
niškai koliotis. O pagaliau 
trečioje sesijoje Čikagoje 
tie patys bekromiai nepoli- 
tikieriai net ir į kėdes įsi
kabino savo argumentams 
paremti. Jeigu jau tokiu 
crescendo eis tos apolitinės 
organizacijos veikla ir jos 
šulų temperamentai, t a i 
perdaug neteks nustebti, 
kad ketvirtoje sesijoje po
litinius kromelius už durų 
palikę kultūrininkai dėl vi
so pikto į kelnių kišenę įsi
leis po peilį ar revolverį”...

Ot ko betrūksta “vardan 
tos vienybės”: peilio ar re
volverio kišenėje!

mas geras žingsnis pirmyn. 
Sėkmės tau, Mariute!

Šia proga buvo aptarti ir 
kiti banketą liečianti daly
kėliai. Nutarėme turėti ge
rą vakarienę su skaniais 
pridėčkais, kviesti Mr. Juo
zą Misevičių, kad jis mums 
ir kalbame vakare sutiktu 
ir vėl pademonstruoti skaid
res (slides), kaip kad perei
tais metais pademonstravo. 
Žmonės dar ir dabar malo
niai prisimena jas. Tas vis
kas kainuos tik $2.50 asme
niui.

LDS 6 kuopos sekantis 
narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 3 die
ną,—vietoj 1-os dienos. Mat, 
rugsėjo 1-mą dieną pripuola 
Labor Day, tai svetainė bus 
uždaryta. Įsitėmykite, kad 
susirinkamas įvyks rugsėjo 
3 dieną, Sokol salėje, 226 
Clinton St., 7 v. vakare. Vi
si nariai prašomi dalyvauti.

Ona Wellus
LDS 6 kp. narė

Kviečia sicialistines 
šalis vienyben

Bucharestas. — Rumuni
jos Kompartijos suvažiavi
mas priėmė kvietimą vie
ningai laikytis visoms so
cialistinėms šalims.

Suvažiavime dalyvavo 
daugiau kaip 3,000 delegatų. 
Tarybų Sąjungos delegacija 
buvo pasveikinta visų dele
gatų atsistojimu ir ilgais 
aplodismentais. Delegacija 
padova n o j o suvažiavimui 
Lenino biustą.

Bangkok.—Tailando val
džia reikalauja kongreso 
skirti militariniams reika
lams rekordinę sumą 
milijonus dolerių'. Vadi
nasi, Tailandas dar smar
kiau ginkluojasi.
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ST. PETERSBURG, FLA.
Kas pas mus girdėt

Rugp. pirmą sekmadienį 
įvyko LLD 45 kp. susirin
kimas. Buvo vienas iš trum
piausių. Pirmininkavo Na
talia Lenigan. Į kuopą įsi
rašė Onutė Lesnick, neseniai 
iš toliau atvykusi čia įsikū
rė. Ši kuopa kone kas mė- 
nesis gauna naujų ar per- 
sikeliančių narių. Tai džiu
gu. Pereitą metą kuopa ne
teko visos eilės narių — mi
rė, šiais metais atpildė mi
rusių vietas su kaupu.

Pramogų šeimininkė Pau
lina Blaškienė savo raporte 
pažymėjo, kad Margaretos 
Klishius gimtadienio minė
jimo banketas buvęs šaunus 
ir gausus paramai spaudos. 
Jinai jubiliatei išreiškė var
de kuopos karštą padėką 
už finansišką prisidėjimą 
surengimui gražaus banke
to, o nariai dar kartą aplo
dismentais ją sveikino.

Kuopos narė 'EI v a Jesky 
paduota į ligoninę ir ope
ruota. Sakoma, ligonė da
ro progresą, sveiksta. Lin
kėtina greito susveikimo.

Savaite vėliau kuopos pra
mogoje pasirodė Jonas ir 
Margareta Milleriai, grįžę 
iš Tarybų Lietuvos. Jie ten 
viešnagę leido apie tris sa
vaites. Iškviesti pakalbėti. 
Pastaraisiais laikais J. P. 
Milleriui, rodos, antras pa
sisvečiavimas Lietuvoje. 
Kiek pirmesniame viešėjime 
jis ne taip buvo susižavėjęs, 
kaip dabartiniame. Iš or
laivio nusileidus į Vilnių 
buvę draugiškiausiai priim
ti, apjuosti tautinėmis juos
tomis sulyg Lietuvos įsigy
venusiu įpročiu. Buvę su
jaudinti, kai susitikę su Kau
no gyventojais, pereitą me
tą Floridoje viešėjusiais Vy
tautu Mockapetriu, Antanu 
Grigiškiu ir galvos skaus
mų patyrusiu gydytoju Bo
leslovu ' ir jo miela žmone
le Pikčiais. Tekę susipažin
ti ir su kai kuriais laikraš
čių redaktoriais, galų gale 
ir su Justu Paleckiu, kuris 
ilgesniam prisiminimui įtei
kęs savo nuotrauką su anū
kėliu. , j

Šiek tiek pasidairę po 
Lietuvos sostinę Vilnių, pa
sukę į kolūkių sodybas pa
matyt, kaip kolūkiečiai gy
vena ir darbuojasi. Jonas 
sustojo pas savo brolį, ten 
rado ir antrąjį brolį, kurie 
amerikiečio labai laukė. Va
žinėjant pamatė, kaip der
lius gražiai užaugęs di
džiausiuose plotuose, kad 
nei akys neužmato galo bul
vių, rugių, miežių ir kitų 
pasėlių. Netoliausiai nu d 
Vilniaus Milleriai buvę nu
vežti į kolūkio pikniką (ne
pamenu, ar kolūkio pava
dinimą minėjo). Ten buvę 
daug žmonių, suvykusių iš 
plačios apylinkės, busais iš 
Vilniaus, iš Kauno ir iš ki
tur. Per ilgą dienelę pik
nike valgę, kiek tik norėję, 
skanios jautienos, ten pat 
keptos ant laužo nugėrimo 
buvę kokio širdelė mėgo, 
o pokalbiai tęsėsi be nu- 
stojimo. Buvę daug pro
gų sueiti į pažintį su dau
geliu miestiečių ir kaimie
čių. Šio didelio pikniko 
siekis buvo pasitikti par- 
vykusius apsigyventi savo 
tėvynėje iš Argentinos, 
Urugvajaus, Brazilijos ir iš 
kitų Pietų Amerikos vals
tybių. Taip pat pagerbti 
amerikiečius turistus S. J. 
Jokubką ir J. P. ir M. Mil- 
lerius. Tad Jonas ragino 
visus, kuriems aplinkybės 
leidžia, važiuoti Lietuvon 
pasisvečiuoti, pamatyti 

žmonių naujo vinį, be ponų 
gyvenimą, kaip ten žmonija, 
hitlerizmo nuteriota šalis, 
gražiai atkurta ir kas metai 
gyvenimas lengvėja ir gerė
ja.

Millerio žmona Margareta 
irgi kalbėjo. Ji Lietuvos 
nepamena, atvežta mažytė 
mergytė į Ameriką, kiek 
pirmiau ja nesidomėjo. Da
bar ir ją jausmai išviliojo 
kartu su gyvenimo draugu 
Jonu nuvažiuot. Iš jos kal
bos atrodė, kad ji nesigaili, 
kad pamatė Lietuvos pa
dangę, jos žmones, ypač 
jaunimą. JL sakė, ten jau
nimas gerai išsimokslinęs, 
daug žino apie pasaulį, net 
ir apie Ameriką žino dau
giau nei aš čia gyvendama 
žinau. Moterų, merginų dra
bužių mados esančios kaip 
ir Amerikoje, suknelės, sijo
nėliai trumpučiai, gal trum
pesni už amerikiečių jaunų 
merginų. Nepamenu, kuris 
iš jų sakė, jog įvykęs su
sipainiojimas su bagažu, 
pilnu dovanų iš Lietuvos, 
kur nors užkliuvo grįžtant 
kelionėje. Laukia, kada at
siras bagažas, o būtų gaila, 
jei jis pražūtų su gražiomis 
dovanomis.

Margareta labai patenkin
ta žmonių dideliu draugiš
kumu, mielu priėmimu.

Šioje besiedoje matėsi iš 
ligos atsipalaidavus Agnes 
Pike. Ilgai buvom jos ne
matę. Per A. Pakalniškienę 
Roy ir Chariot Rukai at- 
situntė šio miesto pažangįę-: 
čiams labas dienas. Žinome, 
Roy Rūkas kelintą savaitę 
ligoninėje Pittsburgh, Pa. 
Nuvykęs pas žmonos seserį 
jis ten sunkiai, susirgo. ’ Jų 
gyvenama vieta —t Clear
water, Fla. Džiugu, mačiau 
Natalia Lenigan darbuojan
tis pramogoje su kitomis 
šeimininkėmis. Ji prješ kiek 
laiko mašinų avarijoje buvo 
skaudžiai užgauta lydint 
velionį į kapines. Dabar jau 
sutvirtėjus. Būtų gražu, kad 
ji dažnai prisidėtų su dar
bu, nes ji turi daug paty
rimo, šeimininkavus daug 
metų.

' Vikutis

Somerville, Mass.
Širdinga padėka visiems 

už išreikštas užuojautas 
mirus mano vyrui Kazi
mierui Freimontui liepos 15 
d., už išreikštas užuojautas 
laiškais liūdesio valandoje, 
kas mums padėjo pergyven
ti širdgėlą, — floridiečiams 
M. ir F. Kvetkams, A. Ap- 
šėgienei ir H. Žekonienei; 
kaliforniečiams G. White ir 
W. White, Ch. Jokšai ir jo 
sūnums Albertui, Joseph, 
Teddy ir John Šiurilams, B. 
Žukauskienei, Elenorai Be
lėkė vičienei, A. Jalowky, K. 
Kazlauskienei; ir visiems 
kitiem giminėms ir drau
gams už. gėles, kurios puošė 
velionio karstą; S. Rainar- 
dui už pasakymą gražios 
atsisveikinimo kalbos šer
meninėj ir kapinėse; laido
tuvių direktoriui Vaitkui 
už malonų ir draugišką pa
tarnavimą.

Elzbieta Freimontiene 
žmona

William ir Albertas 
sūnūs

Geneva, Šveicarija. — Nu
siginklavimo konferencijoje 
Lenkijos delegacija kaltino 
Jungt. Valstijas chemikali- 
nių ir bakteriologinių gink
lų lenktynėse,

Avon, Mass.
Rugpiūčio 10 dieną bu

vom pakviesti pietų pas 
draugus Joną ir Leną Smi
tus, 72 School St. Jie turi 
labai gražią vietą, turi pri
sisodinę daug daržovių. O 
tie lietuviški jurginai nuo
stabiai puošia jų daržą. 
Radom ir daugiau jų drau
gų ir mūsų pažįstamų iš 
Montellos. Ir buvo labai 
malonu susipažinti su Le
nos Šmitienės pirmojo vyro 
sūnum Philipu Meškiniu ir 
jo gražia šeimyna, kuri jau 
augina mažą dukrelę.

Apžiūrėjus daržą, pakvie
tė pietų. Stalas apkrautas 
visokiais valgiais.

Papietavus pradėjom kal
bėtis, prisiminti praėjusius 
laikus.

Su Jonu Smitu susipaži
nau 1917 metais. Prisime
nu, jis buvo veiklus, ga
lėdavo susirinkimuose iš
reikšti savo nuomonę. Ka
da įvyko skilimas socialis
tų .kuopoj Jonas pasiliko su 
kairiaisiais, ir šiandien te
bėra toks pat ir veikia, kiek 
gali, abu su žmona, progre
syviame judėjime.

Atsisveikinant drg. Šmi
tienė davė penkinę “Lais
vei” paremti.

Širdingas dėkui jums!
St. ir Julia Rainard

Pittsburgh, Pa.
Draugijų susirinkimai 

ir darbai c 5
LLD ,87 Jtp. laikė susirin

kimą rugpiūčio 10 d. Į susi
rinkimą atėjo ne per dau
giausia narių, bet susirin
kimas buvo geras. Nariai 
turėjo pfogą išklausyti ko
mitetų raportus ir gerai ap
žiūrėti LD£> 160 kp. suvers
tą namą. Buvo padaryta 
keletas gerų patarimų. Pir
mas, buvo gerai apkalbėta, 
kaip geriau pasidarbavus 
dėl “Laisvės” ir “Vilnies” 
laike šio vajaus. Nutarta: 
vajų vesti LLD 87 kp. var
du. Visi nariai prižadėjo, 
kiek katram galima, pasi
darbuoti dėl ”L.” ir “V.”

. Darbuosis: J. K. Mažukna, 
1325 W. North Ave., Pitts
burgh, Pa. 15233.

J. Portikas, W. Carson 
St., Pittsburgh, Pa. 15204.

Jie darbuosis pasiuntimu 
prenumeratų ar aukų dėl 
spaudos, bet jeigu katrie 
patys pasiųsit, paminėkit, 
kad kreditas būtų priskai- 
tytas LLD 87 kp.

Antras klausimas buvo 
apkalbėtas, tai kad nors po
rą sykių į metus turėti kokį 
parengimą, kad galėjus vi
siems susieiti ir draugiškai 
pasikalbėti.
Lietuvių Tautiškos Kapines

LTK komitetas ir Mote
rų Draugija (Auxiliary) 
prašo visų LTK rėmėjų ir 
pritarėjų atsilankyti į LT 
kapines rugsėjo 7 d., 2 vai. 
popietų. Tai bus paminėta 
50 metų sukaktis, kaip ka
pinės buvo atidarytos.

Bus parodyta naujas na
mo remontas, ištaisyta sve
tainė dėl susirinkmių.

Naujas pirm. J. Maceikis 
ir visas komitetas yra ener
gingi lietuviai.

J. K. M.
Londonas. — 1968 m. imi

grantų priimta į Angliją tik 
8,308. Tai mažiausias imi
grantų skaičius. 1962 m. at
vyko į Angliją 53,069 imi
grantai.

Albany, N. Y.—-Valstijos 
Apdraudos Departament a s 
ūžgyrė Blue Cross mokes
čio ratų pakėlimą 43.3 proc.

Montello, Mass.
Rugpiūčio 10 diena sulijo 

tarptautinį pikniką “Daily 
World” naudai. Tuomet nu
sitarta turėti du piknikus— 
vieną rugpiūčio 17 d., kitą 
rugpiūčio 24 d.

Tad norime “Laisvės” 
skaitytojus informuoti, kad 
sekmadienį, rugpiūčio 24 d. 
piknikas įvyks toje pačioje 
vietoje, kaip pirma buvo 
garsinta, 66 Morse St., Sha
ron, Mass.

Iš Montellos reikia va
žiuoti 27 keliu per Stough- 
toną. Privažiavus Sharon 
Square sukti į kairę ir tuoj 
matysite po dešinei Pond 
St. — viena mylia iki Rota
ry. Važiuoti Massapoag 
Avė. ir ten rasite 66 Morse 
St. Po dešinei Red House, 
ten bus piknikas. Bus val
gių ir gėrimų.

George Shimaitis

Rochester, N. Y.
Rugpiūčio 24 d. Gedimino 

Draugystė rengia gegužinę- 
pikniką savoje salėje, 575 
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

Pranešimas
CRANFORD, N. J.

Rugpiūčio (August) 24 d. 
pikniką rengia LLD 54 kp. 
Lili jos 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 įvyks.

Kviečia komisija

Delano, Calif.— 400 Jung
tines Automobilių Darbinin
kų unijos darbuotojų prisi
dėjo prie piketininkų, kad 
padėtų f a r m ų darbinin
kams laimėti streiką.

Dr. J. Kaškiaučiaus Parašytos Knygos

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17,

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje i
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose,

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje 
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Pagarba fašizmo > 
aukoms

Joniškis. — Saugo žaga- 
riečiai savo vidurinės mo
kyklos direktoriaus Kazio 
Mačernio atminimą. Mena 
jį ir šiandienos moksleiviai, 
pedagogai jo vardu pava
dinta ir mokyklos pionierių 
draugovė. :

K. Mačernis buvo vienas 
pirmųjų buržuazinių nacio
nalistų aukų 1941-ųjų liepą. 
Žuvo tada ir komunistas 
Liudvikas Laucius, ir mili
cininkas Alfredas Vytuolis, 
ir apylinkės pirmininkas Fa
te jus Prokofjevas, kurio sū
nų liaudies gynėją Piotrą 
banditai pakirto jau poka
rio metais.

Neseniai žagariečiai šių 
žuvusiųjų ir dar vienos ne
žinomos moters palaikus 
perkėlė į Žagarės kapines. 
Ta proga įvyko iškilmii^ųj 
gedulo mitingas. Palaikį 
perkėlimo ceremoniale daly
vavo LKP Joniškio rajono 
komiteto ir vykdomojo ko
miteto vadovai žuvusiųjų 
giminės ir artimieji.

“Alpių tvirtovę” stato
Viena.— NATO strategai 

ketina paversti “Alpių tvir
tove” Vakarų Vokietijos ir 
Italijos rajonus, prieinan
čius prie pat Austrijos sie
nos, rašo laikraštis “Folks- 
štime.”

Šiuo tikslu čia vyksta in
tensyvi karinė statyba: sta
tomos radaro stotys, įren
giamos šachtos atominėms 
minoms, ruošiami atominio 
ginklo sandėliai.

Los Angeles. — Daugiau 
kaip 2,000 žmonių demons
travo prie prez. Nixono 
banketo astronautams, rei
kalaudami baigti Vietnamo 
karą ir rasizmą Amerikoj.

Tokijas. — Šiaurinę Japo
niją ir Kurilų salas smar
kiai sudrebino povandeninis 
žemės drebėjimas, bet nuos
tolių nepadarė.

i

i|
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x Haverhill, Mass.
Rugpiūčio 4 d. mirė Bal

trus Rich (Radzevičius) 92 
metų Haver Hillcrest Nur
sing Home. Gimė Ricie- 
liuose, Suvalkų gubernijoje, 
Lietuvoje. Atvažiavo Ame
rikon 1900 metais ir gyve
no ir dirbo Haverhillyje. 
Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių Gedimino klubo ir 
buvo “chartered” member 
No. 1”.

Paliko dukterį Mrs. James 
Lu Mahoney, Brookline, 
Mass. Paliko giminių ir 
draugų. Palaidotas 7 d. ša
lia savo moters Elzbietos 
Lietuvių tautiškose kapinė
se Bradforde. Laidotuvių 
apeigas atliko iš šermeni
nės Boles Memorial Fune
ral Home, Lawrence, Mass. 
Į kapus palydėjo 10 mašinų, 
pilnos žmonių. Palydovai 
buvo pakviesti į Diburro 
^vj^gyklą ir gerai pavaišin- 
*d.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
/

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
- ...... ..... - --- ------ -----

HELP WANTED-MALE-FEMALE
TECHNICAL

WRITER
TRUCK DRIVERS 

PROFESSIONAL

Rugpiūčio 2 d. mirė Mrs. 
Marcella Bohe Russell (Ga- 
zinkevičiūtė), 51 metų, 34 
Howard St. Buvo čia gi- 
gimus ir augus.
Paliko savo vyrą William 

L. Russell, dvi dukteris, 
dvi seseris ir daug giminių 
ir draugų. Palaidota 6 d. 
iš šermeninės S. Diamico 
and Son Funeral Home, 
Lietuvių tautiškose kapinė
se, Bradforde.

Augustas S. Kazlaukas 
mirė liepos 16 d. Jo mote
ris Mary manė vesti jo pa
laikus ir palaidoti Tarybų 
Lietuvoje, bet aplinkybės 

^fcusidėjo taip, kad planas 
ouvo permainytas laikinai.

Augusto palaikai bronzi
nėje urnoje rugpiūčio 12 d. 
buvo palaidoti Linwood Ce- 
metary. Mary sake, kada 
važiuosiu Tarybų Lietuvon, 
tuomet nuvešiu ir ten pa
laidosiu.

Palydovai buvo pakviesti 
Kazlauskienės namuose ir 
gerai pavaišinti.

Kazlauskienė dar vis gau
na užuojautos laiškų ir kor
telių iš Floridos, Bostono ir 
kitų miestų, ir taria nuošir
dų ačiū, o labiausia Onai 
Ačienei, S. Penkauskienei 
iš Lawrence, Arlene Don- 
dero, A. Račkauskienei, Vo- 
lungams ir visiems kitiems 
už visokią paslaugą. Mirų- 
įems ramybė, o likusiems

Liepos 29 d. koresponden
cijoje iš Haverhill įsiskver
bė klaida. Pažymėta, kad 
širdies ligų fondui 12 dole
rių, o turėjo būti 20 dole
rių. Ir vieno grabnešio pa
vardė negerai parašyta: tu
rėjo būti Joseph Zavadskas.

Darbininkė

Pentagonas nesiskaito 
su senatoriais

Washingtonas. — Senati
ms užsienio reikalų komite
tas kreipėsi į Pentagoną, 
prašydamas parodyti Jungt 
Valstijų ir Tailando sutar
ties tekstą. Pentagonas at
sisakė skaitytis su tuo ko
mitetu.

ELECTRONICS
Experienced in the preparatioon 
technical documents and manuals. 
Knowledge of solid stato digital cir
cuitry essential for this outstanding 
opportunity.
QUINDAR is expanding and offers 
an excellent starting salary to a qua
lified Tech. Writer, We have a full 
benefit package including 
assistance.

Please send resume or 
Mr. Bob Matos to Arrange 
venient appt. 379-7400.

QUINDAR
ELECTRONICS, INC.

Fadem Road, Springfield, N. 
Equal Opportunity Employer

(61-63)

60

of

tuition

Call 
a con-

J.

HOUSEKEEPER ASSISTANT
For priests. No cooking or laundry. 

Mon. thru’ Fri.
7:30 AM—12:30. GR 7-5892.

(61-63)

WANT A MAN’S JOB? Interna
tional firm hiring girls over 18 for 
outside order department. Must be 
neat and able to converse intelli
gently. Starting salary $129/wk. For 
personal interview, call Mr. Howard, 
9:30 AM to 1:30 PM., Monday thru’ 
Friday. 609-662-3020.

(61-67)

Galilėjaus brolis 
Vilniuje gyveno

Bene daugiausia muziki
nių kapelų įsteigė Lietuvos 
didikų Radvilų giminė. Vie
ną pirmųjų orkestrų įkūrė 
Vilniaus vaivada Mikalojus 
Radvila Juodasis (1515-15- 
65). Yra žinių, kad, keliau
damas iš Vilniaus į Pres- 
burgą, M. Radvila su savim 
vežėsi ir 100 muzikantų. Jo 
kapeloje kurį laiką (nuo 15- 
56 metų) dirbo žymūs lenkų 
kompozitoriai — Vaclovas 
iš Šamotulų ir disidentas 
Kiprijonas Bazilikas.

Nemažą kapelą Vilniuje 
laikė taip pat ir didysis Lie
tuvos etmonas, Vilniaus 
vaivada Kristupas Radvila 
Perkūnas (1547-1604). Vie
nas jo kapelos narys buvo 
garsaus astronomo Galilė
jaus brolis Mykolas Angelas 
Galilėjus (g. 1564 metais). 
Pabuvojęs Vilniuje, jis iš
vyko į Miuncheną, o po to 
grįžo į Italiją. Tačiau orkes
tre dar kurį laiką dirbo jo 
sūnus, liutnininkas ir daini
ninkas VinČencas Galilėjus. 
Maždaug 1650 metais jis pe
rėjo į J. Tiškevičiaus Vil
niaus rūmų orkestrą.

V. Jurkštas

Tekstilės darbininkų 
sveikatos problemos
Washingtonas.—Daugiau 

kaip 100,000 tekstilės darbi
ninkų gali , turėti pažeistus 
plaučius nuo vatos dulkių 
dirbant tekstilės fabrikuo
se, sako tyrinėtojas Ralph 
Nader.

Nader apie tai informa
vo Sveikatos, Švietimo ir 
Labdarybės departamento 
sekretorių Finch. Jis nuro
dė, kad be sveikatos apsau
gos vatos dulkės daugiausia 
sudaro pavojingą pa d e t j 
Karolinos, Georgia ir Ala- 
bamos tekstilės darbinin
kams.

Senatorius Church, to ko
miteto vadovas, pasipikti
nęs tokiu Pentagono elge
siu, protestuodamas išėjo 

-^Pentagono raštinės.
Keliamas klausimas, ar 

nėra Tailandu! pažade- 
JAV- militarinės jėgos

kariauti su partizanais.

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)

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)

OPTICAL

PRODUCTION

SUPERVISOR

Opportunities in Optical Field
Good positions with good future 

growing manufacturer.
by

inApplicants must be experienced 
all progresses of optical grinding 
and polishing. Must also be able 
to train new employees in the 
manufacturing of optical tools.

* * ♦
We also demand to prepare propo
ses for optical specialties for special 

component prototypes.

Position asked also to improve 
presently. Production methods for 
optical items. Also to have ability 
to make great contributions to mo
dernization program.

OPTICAL LENS FINISHER

Thorough knowledge of optical 
polishing demanded.
Must be able to handle difficult 
and accurate grinding and pol
ishing. Has to work the smallest 
tolerances.

AND must be able to do the set
ups and optical gauges.

Excellent pay and benefits.
Ideal working conditions

Telephone collect. 201-659-6719.

KEUFFEL & ESSER CO.

300 Adams Str., Hoboken, N. J.
An Equal Opportunity Employer 

(61-62)

EXPERIENCED COOK, Apply 
Holiday Inn 

Exit 4, Moorestown, N. 
609-235-7416

GENERAL
FACTORY HELP

J.

(61-63)

Rates after 30 days ranging from 
$2.515 to $3.41 per hour. Compa
ny paid hospitalization for employees 
and families, life insurance, pension 
plan, plus shift differential. Apply 
to Personnel department.

NEW LONDON 
MILLS INC.

Morse St., Norwood, Mass.
617-668-6000. r,

r (61-67)

MAINTENANCE MECHANICS.
Experienced men nėeded.
MCGRAW—EDISON CO.

P. O. Box 55, Mt. Holly, N. J. 
609-267-7720.

(61-63)

SEMI-TRAILER DRIVERS. Full & 
part time positions available with 
rapidly growing local chemical com
pany. Must hdve good references. 
Eastern Chemical, 609-697-1000.

(61-63)

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.
(56-62)

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)

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.
Mrg. Cranston, LA 5-8300, 10 Am— 
3 RM. Weekdays. (56-64)

WOODWORKER
Exp.'"in making sm. wood 

for lamp trade.
JE 3-7646.

pts. PORTER

out-
Call (56-62)

General porter work.
For Hi-Rise Apt.

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

(58-64)

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 personali 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)

HAIRDRESSER. All around 
operator. Salary plus commission.

Pleasant working conditions.
609-663-3926.

(56-62)

COOK—HOUSEKEEPER

BAKER

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

(56-61)

LABORERS.

Skilled. Must have exp. for cement 
contractor.

Good pay. Must have transp.
757-5673.

(56-62)

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

Live in or out 
Excellent working conditions.

Good salary
Vineland, N. J.

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

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.

1 (56-62)

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

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

(56-62)

HOUSEKEEPER

PUNCH PRESS OPERATOR
Plenty of Overtime 

All Benefits
ELECTRONIC TOOL & DIE

ME 5-0730

One day a week.
Experience & local refs. 

Must like children.
Downtown area. 269-8380.

(56-62)

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)

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.

(60-62)

KEYPUNCH
WOODWORK

27

Trailer drivers

Highest pay. Steady position. 
See Mr. Simpson 

GARDEN STATE 
CONTAINER CORP.

Kennedy Blvd., Bayonne, 
339-9100

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)

MACHINE HAND. FULL

PART TIME.

N. J.

(60-66)

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

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)

OR

BA 3-7207. Phila., Pa.
(56-62)

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

(56-65)

This can be a life-

not afraid of hard Full charge. Knowl of A/P & A/R, 
payroll taxes 
Mrs. Medica 

CE 6-4404.

LEATHER WORKERS

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

609-964-3040.
(60-66)

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

(60-61)

CHEF OR COOK,, now to 9/15.

Excellent sal. plus bonus. Living

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

DOCK FOREMAN

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 planą for the future, 
call for appt.

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

(60-62)

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

(60-62)

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

GASTWIRTH
350 No. 16th 

(No phone calls)

in

BROTHERS
St., 4th fl.
Phila. (60-62)

SMAMPOO GIRL

Part time. Excellent Working 
conditions.

Valley Forge Area.
687-1792.

NURSES AIDES

(58-63)

Mature women to work with seve
rely handicapped children. All shifts 

available. Own transportation.
Call 788-5215

(58-67)

keypunch Operators

Experienced. National company. 
Excellent benefits.
Call Mr. Stodart, 

609-989-8300
An Equal Opportunity Employer

(5-64)

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

SEABROOK FARMS CO., INC.
455-1000

( 60-66)

being 
farm 
have

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)

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

Call 609-665-2310.
Ask for MacSuders.

(60-62)

all

MAINTENANCE SUPERVISOR.
Knowledge of machine repair, elec
tricity refrigeration, planning, and 
scheduling. At least 3 yrs. exp. 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)

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)

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)

AUTOMOBILE
LUBRICATOR

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

DeANGELIS
CADILLAC

1100 Livingston
North Brunswick,

to

Ave.
N. J.

(60-62)

AUTO MECHANIC

Experienced man preferred. Salary 
plus incentive, paid hospitalization, 
vacation, and uniforms. Clean mo
dem shop. Apply in person 
service manager.

to

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)

MECHANICS

3 Diesel and gas mechanics needed 

for large truck Co.

Good salary. Excellent benefits.

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

(58-61)

Žuvys vamzdžiais
Vokietijos Demokratinėje 

Respublikoje Žuvys prade
damos transportuoti vamz
džiais. 800 kilometrų vamz
džiu per 5 valandas šviežios 
žuvys atkeliauja iš Rostokė 
į Berlyną.

TOOLMAKER 
experienced first class 

TOOL AND DIE MAKER FOR 
NORTH BERGEN PLANT. • 

Apply at’ 
7311 Cottage Ave.

North Bergen, N. J. 201-868-7300 
TUNGSTEN CONTACT MFG.

(61-65)

OPERATORS
RUFFLERS-HEMMERS

SAFETY STITCH
L-TACKERS

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

HAMILTON CURTAIN CORP.
SW coT. 3rd & WestrhOrOiand, 

Philadelphia
, (60-61)

BARMAIDS
Experience unnecessary, 

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

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

(60-66)

i

DeANGELIS
CADILLAC

1100 Livingston Ave.
North Brunswick, N. J.

(60-62)

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

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

AUTOMOTIVE Machine Shop man. 
Man to do complete automotive 
machine service and motor re
building. Will train with mechanical 
aptitude to operate machines. Apply 
at

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

201-925-9400. (58-64)

8 AM 5444 Transit & Terrace 
DEPEW AUTO PARTS 
Depew, N. Y. (60-62)

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-«4)

SCHOOL BUS DRIVERS

MAINTENANCE MAN for small 
School general purpose work, Bldgs. 
& grounds year round employ.

Pleasant working conditions 
Write Mr. CInDRICH, P. O. Bok 181

Norristown, Pa. 19404.
(61-65)

; NURSES, RN & PRACTICAL 

Full of part time 
STETSON, HOSPITAL

1745 N. 4th St. PO 91-1260 
Mrs. Carelli

(60-66)

BOOKKEEPER
Part time. Experienced. Payroll, 
taxes, full knowledge of bookkeep
ing. Apply Personnel,

C. A. ROWELL
Germantown A Chelten Ave.

(60-66)

Position for School Bus Drivers’ 
ard available. 12 and 6g passengers. 
7 AM to 9 AM; 2 PM to 4:30 PM„ 
either or both. Training program 
provided. Excellent opportunity for 
men or women. ROSE" TREĖ 
media shoot, District lo 6- 
7072. between© 8 AM A 4 PM.

(60-67)

MEN. Aluminum sash A door mfr. 
NE Phili. haš immediate positions 
available. Exc. benefits including: 
paid holidays and vacation. MUST 
READ RULER TO FRACTION. Ap- 
ply; STEPHEN LAURIE MGR. CO., 
920 E. Lyčoming Ave.

(60-66)
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Reikšmingi susitikimai su 
V. Leninu

1924 metais Lietuvos Ko
munistų partijos CK žurna
las “Komunistas,” ėjęs tuo 
metu Smolenske, antrame 
numeryje paskelbė Vinco 
Kapsuko straipsnį “V. Le
ninas ir LKP.” Straipsnis 
prasidėjo tokiais žodžiais: 
“Kokios įtakos turėjo V. 
Leninas į LKP? Tai yra 
klausimas, kuris noroms-ne- 
noroms veržiasi kiekvienam 
Lietuvos komunistui.”

•Šis klausimas labai aktu
aliai skamba šiandien, ruo
šiantis Vladimiro Lenino 
100-osioms gimimo meti
nėms. V. Lenino, leninizmo 
idėjų įtakos Lietuvos revo
liuciniam judėjimui proble
ma dabar domisi ne tik ko
munistai, mokslininkai, bet 
ir plačioji' mūsų krašto vi
suomenė.

V. Kapsukas minėtame 
straipsnyje rašė: “Visam 
pasauly nėra dabar tokio 
krašto, kur nebūtų šiokiu 
ar tokiu būdu pasireiškusi 
V. Lenino įtaka. Juo labiau 
ii turėjo pasireikšti Tarybų 
Rusijos kaimynėj Lietuvoj”.

Ryšiai su bolševikais
Neįmanoma nedideliame 

straipsnyje plačiai apie tai 
papasakoti. Reikėtų apra
šyti visą Lietuvos revoliuci
nio judėjimo istoriją, kovas 
už Tarybų valdžią, socializ
mo statybą, dabartinį lietu
vių tautos žengimą lenini
niu keliu. Čia paliesime tik 
keletą faktų apie Lietuvos 
revoliucinių socialdemokra
tų pirmuosius tiesioginius 
ryšius su Rusijos bolševi
kais. 1 *

Šiuo požiūriu įdomus lai
kotarpis prieš pirmąjį pą* 
saulinį karą, ypač 1913-1914 
metai. Rusijos imperijoje 
tai buvo darbininkų revo
liucinio judėjimo pakilimo 
metas.

Po 1905-1907 m. revo
liucijos carinėje Rusijoje se
kusi reakcija išblaškė dau
geli Lietuvos revoliucinio 
judėjimo dalyvių. Dalis jų 
buvo suimta, nubausta ir il
gam laikui ištremta. Ištrem
tyje Lietuvos revoliucionie
riai plačiau susipažino su 
marksistine literatūra, už
mezgė ryšius su bolševikais. 
Pavyzdžiui, V. Kapsukas, 
būdamas kalėjime, susipaži
no su žymiais bolševikų 
partijos veikėjais M. Frun
ze ir J. Sverdlovu. Knygo
je “Caro kalėjimuose” V. 
Kapsukas rašė:

“Drg. Sverdlovas uždegė 
mane dideliu noru kuo grei
čiausiai mesti trėmimą ir 
grįžti prie gyvo partijos 
darbo. Jį įsivaizdavau da
bar tik tvirtai susirišusį su 
Rusijos socialdemokratų 
darbininkų partija.”

Kiti mūsų krašto revoliu
cionieriai, išvengę suėmimo, 
pasitraukė į užsienį, gyveno 
emigracijoje. Prie jų pri
sidėjo atlikę bausmę arba 
pabėgę iš trėmimo Lietuvos 
revoliuciniai socialdemokra
tai. '

Ir Krokuvoje
Taip susiklostė aplinky

bės, kad Krokuvoje, kuri 
tuo metu priklausė Austri
jai, gyveno ir mokėsi lietu
vių revoliucionierių emi
grantų grupė. Čia gyveno 
Antanas Didžiulis su žmo
na, pabėgę iš Sibiro, Pra
nas Mažylis, nelegaliai emi
gravęs į užsienį, Petras 
Bliūdžius,' Rapolas Rasikas, 
dailininkas Justinas Vieno
žinskis ir kiti. Prie jų vė

VIENAME KOLŪKYJE APSILANKIUS

Ne vien duona žmogus gyvena

liau prisijungė ir V. Kap
sukas, pabėgęs iš trėmimo 
vietos.

Yra išlikę Antano ir Sera- 
fimos Didžiulių bei P. Ma
žylio atsiminimai apie lie
tuvių revolucionierių betar
piškus ryšius su V. Leni
nu, kuris tuo metu gyveno 
Krokuvoje.

Krokuvoje veikė Lietuvos 
socialdemokratų partijos 
Užsienio biuras. Biuro na
riai susitikdavo su V. Le
ninu, informuodavo jį apie 
socialdemokratų jud ėjimą 
Lietuvoje. Vėliau, 1914 m. 
pavasarį, atvykus į Kroku
vą V. Kapsukui, įvyko lie
tuvių socialdemokratų emi
grantų pasitarimas, kuria
me dalyvavo V. Leninas. 
Pasitarimas vyko Kolonta- 
jaus gt. Nr. 8, A. Didžiulio 
bute ir, sprendžiant iš atsi
minimų, jame dalyvavo V. 
Kapsukas, A. Didžiulis, P. 
Mažylis, R. Rasikas ir P. 
Bliūdžius. Buvo apsvarsty
tos Lietuvos socialdemokra
tų partijos pažiūros nacio
naliniu klausimu bei Lietu
vos ir Rusijos socialdemo
kratų partijų santykiai.

Lenino prašomas
Minimu laikota r p i u iš 

Vladimiro Lenino V. Kap
sukas buvo gavęs laišką, 
siūlantį parašyti legaliam 
bolševikų žurnalui “Prosve- 
ščenije” straipsnį apie LS
DP. Šį pasiūlymą V. Kapsu
kas priėmė ir parašė pir
mąjį iš numatytų straipsnių 
— apybraižą apie LSDP 
evoliuciją, Caro valdžiai 
žurnalą uždarius, apybrai
ža nebuvo paskelbta.

V. Leninui gyvenant Po- 
ronine, V. Kapsukas parašė 
laišką, kuriame painforma
vo V. Leniną apie lietuvių 
darbininkų laikraštį “Vilnį”, 
leidžiamą Rygoje. “Leninas 
tuoj įvertino,—rašė V. Kap
sukas, — kad “Vilnis” ge- 
ron pusėn pradėjo eiti, tik 
jai trūksta dar visiško aiš
kumo ir vienodumo, ir jis 
visą ką pradėjo daryti, kad 
padarius iš jos ir artimųjų 
jos darbininkų tikrus bolše
vikus. Tam laikui priklauso 
pirmasis jo susirašinėjimas 
(per A. Didžiulį) su manim 
ir traukimas į bendrąjį Ru
sijos bolševikų darbą.”

Kaip LSDP atstovas V. 
Kapsukas dalyvavo 1914 m. 
viduryje Briuselyje įvyku
siame visų carinės Rusijos 
socialdemokratų organiza
cijų bei frakcijų pasitarime. 
Jame buvo priimta rezoliu
cija, deklaruojanti įvairių 
socialdemokratinių sro v i ų 
vienybę.

Kapsukas pas Leniną
Sugrįžęs iš Briuselio į 

Krokuvą, V. Kapsukas ga
vo telegramą, kviečiančią 
jį važiuoti pas V. Leniną į 
Por o n i n ą. Pasikalbėjimo 
metu V. Leninas įtikinėjo 
V. Kapsuką, kad Briuselio 
blokas yra negyvybingas ir 
kad reikia su juo nutraukti 
ryšius. Be LSDP CK nuro
dymo V. Kapsukas tuomet 
dar nesiryžo žengti tokio 
žingsnio.

Straipsnyje “V. Leninas 
ir LKP” V. Kapsukas taip 
prisiminė pokalbį su didžiuo
ju revoliucijos vadu: “Bet 
iš Briuselio bloko tikrai nie
ko neišėjo: karui prasidėjus 
jis visiškai pakriko. Taip ir 
neteko man dalyvauti nė 
vienam jo posėdyje. Šį Briu
selio bloko likimą ne kartą 
man vėliau (karo pradžioj)

Labai malonų, gražų jaus
mą patyriau apsilankęs to
liame mūsų Žemaitijos kai
me — Kuliuose.

—Atvažiavome kartą, — 
pasakojo man partijos Plun
gės rajono komiteto pirma
sis sekretorius V. Ališaus
kas, — į šio kolūkio mecha
nines dirbtuves. Žinote, kaip 
atrodo daugelio kolūkių me-
chanizacijos kiemai — naf
tos prilaistyta, kažkoks gelž
galių ir padargų sąvarty
nas. O čia prie dirbtuvių— 
gėlės, kiemas švarus, nuber
tas žvyru. Vienas iš atva
žiavusių rūkorių, užgesinęs 
papirosą, apsižvalgė ir už
gesintą nuorūką įsikišo į 
degtukų dėžutę...

Teko ir su kolūkio pirmi
ninku Juozu Bražinsku 
vaikštinėti po ūkį. Pirmiau
sia pirmininko kabinete nu
stebino vėliavų gausybė ir 
jų įvairumas: Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos ir 
Respublikos prof sąjungų 
tarybos bei rajono pereina
mosios Raudonosios vėlia
vos už gamybos rodiklius, 
rajono pereinamoji vėlia
va — už gerai organizuotą 
gyventojų perkėlimą į gy
venvietes, “Tiesos” laikraš
čio redakcinės kolegijos ir 
Žemės ūkio ir paruošų dar
bininkų ir tarnautojų prof
sąjungos respublikinio ko
miteto Prezidiumo vėliava 
už geriausią aplinkos su
tvarkymą !..

Eidamas į fermas, galvo
jau, kad “miestietiškais” ba
tais jų nepasieksiu. O pri
ėjau takeliu, apsodintu gė
lėmis, vaismedžiais. Prie 
fermų — gėlynai, alpinariu- 
mai. Melžėjų poilsio kam
baryje — televizorius, žur
nalai, tos dienos laikraščiai. 
Ant sienų — dailės mėgėjo, 
kolūkio pensininko Domo 
Srebaliaus tapyti apylinkių 
peizažai. Visur švaru, tvar
kinga. Ir tai ne išorės “de
koracija,” ne atvykėliui sve
čiui stebinti, bet jau įpro
čiu tapęs kolūkio bruožas: 
jo pienas, pateikiamas par
davimui, švariausias rajo
ne!..

Einame plentu toliau. Pir
mininkas nuveda mane prie 
kolūkio ežero.

Buvo upeliukas, jį užtven
kė, ir pasidarė maždaug ke
turių hektarų ežeras. Apso
dino medeliais — bus par
kas. Na, o koks ežeras be 
gulbių? Gamtos apsaugos 
komitetas kolūkiui patarė 
kreiptis į Žuvinto rezervatą. 
Parsivežė tris “jau šnypš
čiančius” paaugusius gul
biukus. Žiūrėjo kolūkiečiai, 
žiūrėjo į juos, ir nutarė, kad 
reikia gulbėms salos. Su
stūmę žemės kalnelį ežero 
viduryje, pastatė savo gul
bėms namelį. Patiko čia ir 
laukinėms antims. Kolūkio 
ežere jau ištisa “laukinė 
ferma”...

Gal šio kolūkio pirminin
kui tik tokie dalykai ir rū
pi? Spręskite patys, “Per
galės” kolūkis šiandien lai
komas vienu geriausių 
Plungės rajone pagal dau-

gelį ūkinių rodiklių. Jau 
penktus metus kolūkis nie
kam neatiduoda rajono per
einamosios vėliavos už ge
riausius pieno primelžimo 
rodyklius, už aukščiausią 
grūdinių kultūrų derlingu
mą. “Pergalės” kolūkis pir
masis rajone jau sekančiais 
metais užbaigs švarinti lau
kus. Tik šiemet jis savo jė-
gomis sukultūrins 311 hek
tarų.

Z. Serapinas

Protestuoja Izraelio 
napalmo naudojimą
Jungtinės Tautos. — Le- 

banonas pridavė gri e ž t ą 
protestą prieš Izraelį, kam 
jis naudoja napalmą.

Iš Izraelio lėktuvų sklei
džiamas napalmas išdegina 
arabų kaimus ir nemažai 
gyventojų sudegina.

Washingtonas. — Sena
tas nutarė įsteigti dvi nau
jas istorines aikštes — pre- 
zidentų Eisenhowerio ir 
Johnsono vardu.

Havana. — Kubon atvyko 
Jungt. Valstijų Komparti
jos šešių narių delegacija, 
kuriai vadovauja partijos 
pirmininkas Henry Win
ston.

Vilnius.— Lietuvoje lan
kėsi Vengrijos Socialistinės 
Darbininkų partijos pirma
sis sekretorius Janošas Ka
daras.

Washingtonas. — Vakarų 
Vokietijos kanclerio Kiesin- 
gerio vizitas pas prez. Nix- 
oną, sakoma, buvęs nesėk
mingas.

Važiuosime į Cranfordo pikniką
šį sekmadienį, rugpiūčio 24 dieną, net keliomis ma

šinomis gera grupė niujorkiečių patrauks į Cranford. 
N. J. Mat, ten įvyks LLD 54 kuopos ruošiamas labai 
gražiam tikslui piknikas.

Reikia tikėtis, kad į jį suvažiuos daug svečių iš visų 
New Jersey miestų, kaip Elizabeth, Newark, Linden. 
Paterson. Juk taip pat lengva Cranfordą pasiekti ir iŠ 
kai kurių Pennsylvanijos vietų.

Todėl susitiksime ir pasimatysime sekmadienį Lilijos 
šerelienės gražioje sodyboje!

Reporteris

Užpuolimai ant auto busy 
vairuotojų ir nauja sistema

Abidvi važiuotės darbinin
kų unijos — Transit Wor
kers Union ir Amalgama
ted Transit Union — griež
tai pareikalavo pakeitimo 
auto busuose mokėjimo sis
temos. Jos skundžiasi, kad 
užpuolimai ant busų vairuo
tojų ir jų apiplėšimai kas
met dažnėja. Tą pavojų rei
kia pašalinti.

Kaip?
O gi reikia naujos siste

mos, tokios, kokia seniai 
praktikuojama d a u g e ly j e

keleiviai, kurių esama dau
giau kaip 500,000, turi įsitė- 
myti.

Būtent: Nuo tos dienos 
busų vairuotojai neduos jo
kių iškeitimų. Keleivis turi 
turėti arba 20 centų, arba 
“subway tokens” ir įmesti 
į dėžę ar “baksą”, kuris už
rakintas, iš kurio pinigų 
vairuotojas negali išimti, 
tuo būdu plėšikams nebus 
reikalo jį užpulti ir iš jo pi
nigus atimti, nes jis tų pini
gų prie savęs neturi.miestų.

Ir miesto valdžia sutiko Gal ir gerai. Gal taip ir 
tokią sistemą įvesti su rug- bus vairuotojai apsaugoti 
piūčio 31 d. Visi autobusų nuo piktadarių.

Mieste pasidairius
Demokratų partijos kan

didatas Procaccino susilau
kė tvirtos paramos savo 
kandidatūrai. Ją užgyrė to
kie tos partijos šulai kaip 
Screvene, James Farley ir 
L. Gerosa. Dabar Mr. Pro
caccino drąsiau kalba apie 
laimėjimą rudens rinkimuo
se.

Bet buvęs majoras Robert 
Wagner dar tebesėdi “ant 
tvoros.” Procaccino tikisi 
ir jo užgyrimą laimėti.

maskuota detektyvo Willi
am Plackenmeyer, kuris nu
davė jų šalininku ir daly
vavo jų susirinkimuose, ku
riuose nužudymo planai bu
vo sudaryti. Hoff gali gau
ti iki 22 metų kalėjimą.

Parengimų Kalendorius
Rugpiūčio-August 24 d.
LLD 54 kp. rengia piknit 

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. Prašok*} 
newyorkiecius ruoštis rm~ 
vykimui pas Čiurlius. Seki
te skelbimą.

LAPKRIČIO (NOV.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

“LAISVĖ” DIREKTORIŲ 
posėdis įvyks šio pirmadie
nio vakarą, rugpiūčio 25 d.

Sekretorius (61-62)

Detroitas. — Ford Motor 
Co. atšaukia 1^69 metų 110, 
000 automobilių ir trokų, 
kurių stabdžių sistema ne
santi saugi.

Keršuliai grįš namo 
rugpiūčio 19 d.

Bronė Keršulienė pirmiau 
rašė, kad jie grįš namo 
rugpiūčio 20 d. Taip ir bu
vo “Laisvėje” paskelbta.

Penktadienį gavome laiš
ką, kad jie grįžta antradie
nį, rugpiūčio 19 d., kaip 
8:45 vai. vakare Pan Ame
rican lėktuvu.

Didžiulė ligoninė Knick
erbocker Manhattane, Har
lemo distrikte, gal būsian
ti uždaryta. Ji nešanti di
delius nuostolius, Šiemet 
turėsianti $25 000 deficito. 
Iš bizniško taškaregio ne
apsimoka. Na, o to distrikto 
varguomenės reikalai ligo
ninės savininkams neapei
na.

priminė V. Leninas, klaus
damas, kieno gi buvo teisy
bė”. i

Pasitarimais ir atidžių 
dėmesiu Leninas padėjo re
voliuciniams Lietuvos so
cialdemokratams labiau su
artėti su bolševikais, susi
daryti teisingas pažiūras 
svarbiausi a i s revoliucinio 
judėjimo klausimais.

Z. Vasiliauskas

ATOSTOGAUJA
Miela Lilija! Atostogų 

laikas vėl — geriausių lin
kėjimų tau ir visam “Lais
vės” kolektyvui. Mes čia 
praleidžiame laiką pas Wal- 
terio motiną Helen Žukie- 
nę, Binghamton, N. Y. Su
ėjome į pažintį ir su komp. 
Paulium Tamuliūnu iš Lie
tuvos. Jis irgi siunčia ge
riausius linkėjimus visiems. 
Mylda ir Walter Žukai (eli- 
zabethiečiai).

Prašome kantrybės
Mūsų “Laisvės” adminis

tratorė Lillian Kavaliaus
kaite šiuo tarpu atostogau
ja. Sugrįš į darbą tiktai už 
dviėjų savaičių. Todėl pra
šome kantrybes, jeigu ne
gausite nuo jos greito atsa
kymo bei pakvitavimo. 
Kaip greitai sugrįš ji visus 
reikalus sutvarkys.

. Redakcija

Kaip žinia, trijų astro
nautų susitikimo paradas 
New Yorke prasidėjo apie 
pusvalandį anksčiau negu 
buvo skelbta. Tai iššaukė 
tam tik nesusipratimų ir 
protestų. Daug žmonių pa
vėlavo pribūti parodą pa
matyti.

Majoras Lindsay visus 
atsiprašo. Tai buvę neiš
vengiama, nes astronautai 
į miestą pribuvo 30 m. anks
čiau, todėl paradą reikėjo 
pradėti. Garsieji svečiai 
juk gi nelauks tų formalu
mų.

Pereitą savaitę Mrs. Ele
anor Schwab pagimdė ke
turis sūnus. Sakoma, kad 
motina ir vaikai jaučiasi 
gerai. Dar ir tas stebėtina, 
kad gimdymas įvyko 5 sa
vaitėmis anksčiau, negu tu
rėjo įvykti. Paprastai to
kiais atsitikimais naujagi
miai neišsilaiko.

Tau jau bus aštuntas fa
šistas, kuris prisipažino kal
tu ir laukia bausmės. Juo 
yra William Hoff, 34 metų 
amžiaus. Jis prisipažino 
dalyvavęs sąmoksle nužu
dyti 158 pažangius veikė
jus New Yorko mieste. Ta 
žmogžudžių šaika tapo de-

Miami, Florida
Serga A. Paukštiene

Jau buvo pranešta spau
doje. kad Anastazija Paukš
tienė buvo susirgusi ir gy
dėsi Cedars of Lebanon li
goninėje, kur ji išbuvo dau
giau kaip tris savaites.

Iš ligoninės ji sugrįžo pas 
savo sūnų Kari Balasky ir 
ilsėjosi po jo žmonos Viole
tos priežiūra, tačiau dabar 
Anastazija vėl susilpnėjo ir 
negali pakęsti skausmų nu
garkaulyje. Ji buvo privers
ta vėl pasiduoti ton pačion 
ligoninėn, kur šią savaitę 
bus operuota.

Ligoninės adresas:
Cedars of Lebanon

Hospital
Room 425 A
1321 N. W. 14th Ave.
Miami, Fla.
Apie lankymo valandas 

galima pasiteirauti pašau
kiant telefonu: 374-9011.

Tikime, kad po sėkmin
gos operacijos Anastazija 
Paukštienė gerai susveiks ir 
vėl dalyvaus pažangiųjų mi- 
amiečių tarpe.

H. F.

Dar to betrūko!
Mūsų didmiestyje girdisi 

įvairių niekšysčių, bet prieš 
savaitę Woodhavene atlikta 
naujovė. Koks pakvaišėlis, 
važiuodamas 85-uoju Roadu 
nuo 88 Street link Wood
ven Boulevard, tarp 2 - 3 
valandos naktį, išdaužė de
vyniems automobiliams lan
gus.

Matyt, tai buvo ne vieno 
piktadario darbas: kai vie
nas automobilį vairavo, tai 
kitas kokia geležimi papar- 
kintų automobilių stiklus 
žvangino.

Tai pasiutėlio’ pasitenkini
mas ! S.

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

Žemės augalija
Mūsų planetos augalija 

per visą savo istoriją su
kaupė milžinišką kiekį or
ganinių medžiagų. Dalis 
išsilaikė iki šiandien. Tąi 
nafta, akmens anglis, de
gantieji skalūnai, du j 
durpės.

Jų yra tiek daug, kad, jei 
mes galėtume lygiomis dali
mis paskirstyti po visą že
mės rutulį — kiekviename 
sausumos hektare reikėtų 
patalpinti po 200 tonų. Šių 
medžiagų energija būtų 18 
kartų didesnė už per visą 
žmonijos istoriją sunaudotą 
energiją.

“Viengungių sala” —taip 
dažnokai yra vadinama Is
landija. Tai tiesa. Trys ket
virtadaliai 25-45 metų am
žiaus vyrų yra viengungiai. 
O tie, kurie galų gale ryžo
si vesti, jau esti nejauni. 
dutinis besituokiančių Is
landijos moterų amžius — 
28, o vyrų — 33 metai.

Islandas, paklaustas, ko
dėl neskuba vesti, dažnai at
sako: “Kuriems galams aš 
turiu maitinti svetimo žmo
gaus dukterį”. Gal todėl iš 
Islandijos moterų emigrudF 
ja daugiau, negu vyrų.

Pasaulio žmonės kalba 
2,796 kalbomis.

Australijoje 3,000 metrų 
gylyje atrasta didžiulė po
žeminė jūra.

Seniausias pasaulyje me
dis auga Japonijoje. Tai 
kedras, kurio liemens ap
skritimas yra 16 metrų. Me
džio amžius — daugiau kaip 
septyni tūkstančiai metų.

Ilgiausias pasaulyje juos
tinis transporteris yra Ja
ponijoje. Jo ilgis—16 kilo
metrų. Transporteris iš k# w 
jero į uostą gabena kalkaK- 
menį. šiame kelyje yra 14 
tunelių, jis kerta 13 ai^- 
stradų.




