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KRISLAI
Kurlink Tailandas?
Pentagonas slepia sutartį 
Socialistinė prekyba 
Amerika trukdo prekybą . 
Tikimasi atoslūgio

— J. Gašlūnas —

Tailando svarbus politikas, 
demokratinės partijos vado
vas ir buvęs premjeras R. Se
ni Pramjo priminė Nixono 
ąjl^npistracijai, kad Tailan
das stovi tarp Jungtinių Vals
tijų ir komunizmo, o kito pa
sirinkimo visai nėra.

Jis pasakė, kad 20 procen
tų Tailando žmonių turi daug 
daugiau turto ir pajamų, ne
gu 80 procentų, kurie yra 
farmeriai, kurie reiškia dide
lio nepasitenkinimo valdžios 
politika.

“Jeigu valdžia nepasisau
gos, farmeriai ipasiduos komu
nistų vadovybei,” sako Pram
jo. Tuomet jau bus bloga 
Tailando turčiams ir Jungti
nėms Valstijoms.

Šiaurinėje Airijoje 
tebesitęsia kovos

Tarybų Sąjungos
TU-144 Lėktuvas

Uraganas “Camille” padarė 
daug žalos

Belfast. — Šiaurės Airi
jos ministras pirmininkas 
James Chichester-Clark su
šaukė visuomenininkus į po
kalbį surasti būdus, kaip 
sugrąžinti taiką ir susipra
timą šioje beprasmiškoje 
kovoje.

Romos katalikų kardino
las Conway atsisakė daly
vauti. Bet dalyvavo 20 va
dų, kurių tarpe buvo ir ka
talikų atstovybė, ir po tri
jų valandų diskusijų, nutar
ta suorganizuoti komitetą iš 
atstovų nuo bažnyčių, indu
strijų, universitetų ir kito
kių profesijų.

Katalikai palaidojo pen
kis žmones, jų tarpe du 
vaikus — 9 ir 15 metų; o 
protestantai palaidojo vie
ną.

Britų Armija pranešė.

kad iki ketvirtadienio at
vyks dar 2,000 kareivių į 
Šiaurės Airiją, o tai suda*- 
rys 6,000 armiją.

Airija kreipėsi į Jungtines 
Tautas, prašydama inter
vencijos šiame klausime.

New Yorke eina piketas 
prie Britų konsulato, tar
pais susidaro net 200 žmo
nių. Vienu tarpu apie aštuo- 
ni piketuotojų įsiveržė į 
konsulatą. Ten konsulas 
Antony G. R. Rousė juos 
priėmė su cigaretėmis, da
vė vandens išsigerti ir sa
kė perduosiąs jų reikalavi
mus Britų ambasadai Wa
shingtone.

Sakoma, kad mūšiuose 
dalyvauja ir Airijos Res
publikos armija, nors,tikrų 
davinių nėra.

Grupė Amerikos biznie- narni. Manoma, kad TU-144 
kaina bus apie 20 milijonų 
dolerių.

Svarbiausia, tai kad TU- 
144 pradės kursuoti už 18 
mėnesių, o Concorde tik 19-

rių nuvyko į Maskvą apžiū
rėti naujo tarybinio lėktu
vo ir sugrįžo . labai užimpo
nuoti.

Lėktuvu TU-144 greitis
bus apie 1,550 'mylių į va- 72 metais. Boeing SST nu- « -■ • ■ * • «• — 1 i 1 • -4 ZNmatoma turėti tik apie 19- 

76-1978 metais.
Didžiausias lėktuvų kom- 

tai ar

landą, pasažierių galės tu
rėti iki 122, o gįal dar padi
dins. Lėktuvas ' labai tykus 
sulyginus su Prancūzijos panijoms rūpestis, 
Concorde ir Amerikos Boe-, Tarybų Sąjunga. šiuos lėk- 
ing SST, kurie dabar gami-tuvus pardavinės.

KABLEQRAMOS IS LIETUVOS

Ar bereikia atviriau pasa
kyti, ką turi dabar daryti 
prez. Nixono administracija, 
kad galėtų komunistinį pavo
jų pašalinti.

Daugiau finansinės para- 
daugiau ginklų, daugiau 

nTilitarinės jėgos prieš Tai
lando partizanus, kurie prie
šų skaitomi visi komunistais, 
ka& ir Pietų Vietnamo parti
zanai. .

Labai panašu, kaip buvo' 
prieš pora desėtkų metų Viet
name. Prez. Nixono pažadai 
remti Tailando reakcinę val
džią kaip tik ir vedai prie 
sukūrimo naujo Vietnamo. ;

Ispanijoje įkalinti penki 
amerikiečiai

Kaik galima išaiškinti tokį 
atsitikimą, kuomet Pentago
nas atsisakė parodyti Jungt- 
nių Valstijų ir Tailando sutar
ties tekstą net senatiniam už
sienio reikalų komitetui.

Pentagono viršininkai tik 
paaiškino, kad tai yra slapta 
militarinė sutartis, o slapty
bių niekam neišduodama, ir 
baigta. Senatorius Church 
Patęstu o d amas išėjo iš Pen
tagono patalpų.

Dabar kiekvienam baisu 
pagalvoti, ar nėra pasižadėta 
sutartyje, kad Jungt. Valsti
jos gins Tailandą nuo “iš lau
ko ir vidaus priešų,” kaip pa
sakė Tailando sostinėje prez. 
Nixonas. Vietname karas ne
baigtas, o jau Amerikos “pa
rako bačka” Tailande laukia 
labirkšties.

Madridas. — Penki stu-® 
dentai iš;New York State 
Maritime Academy. . kuri 
randasi Fort Schuyler,, N. 
Y-., nuteisti , šešiems mėne
siam^ kalėjimo už “įžeidimą 
Ispanijos, vėliavos”.

Studentai atvyko mokyk
los laivu ir išlipę iš laivo 
įsijungė į. paradą birželio 
21 d. Sakoma, jie dalyvau
dami paradoje tempė Ispa
nijos vėliavą žeme.

Kaltinamieji sako, kad 
jie net nežinoję kaip atrodo 
Ispanijos vėliava ir nebuvę 
girti. Jie norėjo tik daly
vauti paradoje “dėl visoko”.

Didėja JAV pabėgėlių 
kareivių gretos

Stockholmas, Šved i j a. — 
Dvidešimts daugiau JAV 
kareivių ir oponentų draf- 
tui gavo leidimą., apsibūti 
Stockholme. Tai sudaro 267 
pabėgėlius per 17 mėnesių. 
Dar sprendžiamas likimas 
10-ties.

Naujiesiems mokslo 
metams

Vilnius. — Vaizdo spaus
tuvė baigė spau s d i n t i pa
skuti n i u o s i u s vadovėlius, 
skirtus naujiesiems mokslo 
metams.

Šiemet Lietuvos mokslei
viams pateikiama 144 pa
vadinimų vadovėliai, kurių 
bendras tiražas —daugiau 
kaip 3 milijonai egzemplio
rių. Pirmą kąrtą išleistas 
Jurginio ir Merkio paruoš
tas Lietuvos TSR istorijos 
vadovėlis, Gaigalaitės ir 
Žepkaitės Lietuvos TSR is
torija, muzikologo. Gaudri
mo redaguotas muzikos va*- 
dovėlis ir kiti, b'

instituto skyriaus vedėjas 
Vaitilavičius.

Apdovanotas garbės raštu
Vilnius. — Laikraščiai 

praneša, kad už nuopelnus, 
vystant lietuvių tarybinę 
dailę, ryšium su šešiasde
šimtomis gimimo metinė
mis, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos prezi
diumas apdovanojo garbės 
raštu Lietuvos valstybinio 
dailės instituto profesorių, 
Lietuvos liaudies dailininką 
skulptorių Napoleoną Pet-

Nacionalinis Uraganų 
Centras pranešė, kad “Ca
mille” buvo antras stipriau- 
siaes uraganas JAV nuo to 
laiko, kai Oro Biuras pra
dėjo vesti rekordus 1886 
metais. 1935 metų uraganas 
buvo stipresnis, kuris pra
ūžė per Floridą, užmušda
mas 405 žmones.

“Camille” daugiausia ža
los padarė Mississippi vals
tijoje. Prez. Nixonas pas
kelbė visą valstiją “disas
ter area” ir paskyrė vieną 
milijoną dolerių pašalpos. .

Manoma, užmuštųjų skai
čius sieks virš 200. Tūks
tančiai žmonių liko be na
mų Mississippi, Louisiana ir 
Alabama valstijose. Didelė 
dalis miestų ir miestelių 
prie Meksikos įlankos liko

be elektros, dujų ir gėri
mui vandens.

Louisiana valstijoje, mies
telis Buras veik nušluotas 
nuo žemėlapio. Bogalusa 
miestas liko be elektros ir 
vandens.

190 mylių stiprumo vėjas 
paėmė tris okeano laivus 
nuo prieplaukos ir pasodi
no juos ant kranto lyg tai 
būtų valtelės. Nunešta pusė 
bažnyčios Biloxi, Miss, o ki
ta pusė pasiliko kaip nie
kur nieko. Medžiai buvo iš
versti, kurie per metų me
tus pernešė visokias vėtras, 
ir vėjo nunešti už 70 mylių. 
Šimtai medinių namų buvo 
paversti į laužus. Kilo gais
rai, o gaisragesiai negalėjo 
prie jų prieiti.

Taikos piketas prie Nixono 
vasarvietes

Meksikos populiariame žur
nale “Siempre” kolumnistas 
C. L. Sesenja rašo:
- “Vienas pagrindinių princi
pu socialistinių kraštų užsie
nio prekybos ryšiuose — tai 
prekyba su visomis valstybė
mis, nepriklausomai nuo jų so
cialinės - ekonominės santvar
kos. Tarybų Sąjunga nenu
krypdama laikosi šio princi
po, ir tai aukštai vertina jos 
partneriai. Atsakingi tarybi
niai darbuotojai ir ekonomis
tai, su kuriais man yra teke 
šnekėtis, pabrė ž d a v o , kad 
prekybiniai mainai su visu 
pasauliu — vienas svarbiau
sių Tarybų Sąjungos ekonomi
nės politikos principų. Jis nau- 
tfjftftas tiek socialistiniams 
KraŠŠtams, tiek ir visoms pa
saulio yalstybėms.”
^Tarybų Sąjunga , todėl turi 

(Tąsa 6-me puslapyje)'

Collins jau daugiau 
nebe skris į erdvę
Houston, Texas.—Astro

nautas Mike Collins, kuris 
tik sugrįžo iš kelionės Apol
lo 11 erdvėlaiviu į Mėnulį, 
pasisakė, kad tai buvusį jo 
paskutinė kelionė į erdves. 
Jis prieš trejus metus skri
do su Gemini misija.

Collins, 38 metų amžiaus, 
sakė jis nenorįs vėl pereiti 
tų ilgų mėnesių treniruotę 
ir būti atskirtu nuo šeimos. 
Vienok, jis sakė, jis norėtų 
pasilikti erdvės programo
je čia žemėje.

Hollywood, Fla. — Nacio- 
nalio Futbolo Lygos viršL 
ninkas Ralph. Morcroft iš
metė iš varžybinio žaidimo 
Chikagos meškų lygos narį 
Diek Butkų. Sakoma, kad 
Butkus^ įkandęs kitam fut
bolininkui pirštą, bet Morc
roft apie tai nenori kalbėti. 
Jis sako tik tiek: “Butkus 
buvo išmestas už nesportiš- 
ką elgesį”.

41 milijonas amerikiečių, 
vyresnių kaip 16 metų am
žiaus, niekada neina į kiną. 
Tai pareiškė JAV kinema
tografininkų sąjunga;

Žinios iš Lietuvos
“J ura” sudegė...

Palanga. — Rytą, pasukę 
Basanavičiaus gatve į pajū
rį, poilsiautojai nustebę su
stodavo ties “Jūros” resto
ranu. Vakare viršum jo 
mirksėdamos švietė neono 
reklamos. O dabar— stogas 
įgriuvęs, viduje sienos juo
duoja nuodėguliais, langai 
be stiklų. Tik rūbinė, vasarą 
beveik nenaudojama, išliku
si lyg niekur nieko...

Sename restorano pasta
te, atitarnavusiame jau ne 
vieną dešimtmetį, gaisras 
prasidėjo apie 11 vai. vaka
re. Manoma, kad priežastis 
— nesutvarkyti elektros lai
dai. . Kaip paprastai vaka
rais, “Jūra” buvo pilnutė. 
Tačiau prasidėjęs gaisras 
pastebėtas pavėluotai, ir 
ugnis mediniame pastate 
plėtėsi gana sparčiai.

Atskubėję ugniagesiai dė
jo dideles pastangas, kad 
nuostoliai būtų kuo mažes
ni. Bet jiems iš esmės pavy
ko tik apsaugoti nuo ug
nies aplinkinius, taip pat 
medinius pastatus.
' “Jūra” sudegė. Gaisro 
priežastys ir aplinkybės, ku
riomis jis įvyko, tiriamos*

Dalyvavo esperantininkų 
kongresu /

Vilnius. — Helsinkyje, 
Suomijoje, \ pustrečio tųks- 
tančio žmonių iš beveik 40 
šalių, dalyvavo pasauliniame 
esperantininkų kongrese.

Tarybinės delegacijos su
dėtyje buvo ir du vilniečiai 
mokslininkai. T a i teismo 
ekspertizės instituto moks
linis bendradarbis Romas 
Greičius ir epidemiologijos damas $100. 
mikrobiologijos ir higienos

Vilnius. — Po apie pus- 
ahtro mėnesio viešėjimo 
Lietuvoje visuomenės veikė
jai Walteris ir Bronė Ker- 
šuliai išvyko į Maskvą rug
piūčio 19 d. Tą pačią dieną 
po pietų jie Aerofloto lėktu
vu išskrido į New Yorką.

Walterio viešnagė tėvų 
žemėje sutapo su jo 81 me
tų gimimo sukaktimi. Šis 
jo gimtadienis buvo šauniai 
atšvęstas. Sukaktuvininkas 
būtinai prisiminė ir “Lais
vės” laikraštį, jam paauko-

Antanas Vaivutskas

Ką parodo įvairių organų 
persodinimo rezultatai

Nors tikrai negalima sa
kyti, kad yra vedama pilna 
organų persodinimų istori
ja. bet maždaug priimtina 
sutrauka tokia:

Širdžių — 140 persodini
mų, ir 32 gyvi. į
• Plaučių 20 persodini
mų, vienas gyvas.
/Kasos (pancreas)

persodinimų, vienas gyvas.
Kepenys — 100 persodi

nimų, 14 gyvų.

. i
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Inkstų — 2,321 persodini
mų. Tarp giminiuojančių 
donorų ir recipientų, dau
giau išlikusių gyvų (87 pro
centai per metus). Tarp ne- 
giminiuojančių, tik 42 pro
centai gyvųjų lieka.

Šie skaičiai paimti iš Har
vard Medical School ir 
American College of Sur
geons in Chicago. Abi šios 
įstaigos sako vedančios pa
sauliniu mastu registraciją.

San Clemente, Calif.-yKe- 
li tūkstančiai kaliforniečių 
demonstravo prieš Vietna
mo karą prie NixOiio Vaka
rinių Baltųjų Namų.

Nixonas per demonstra
ciją buvd'namie, bet išvyko 
helikopteriu į kitą vasarvie
tę (Palta Springs) prieš de* 
monstracijos pabaigą.

, Po demonstracijos visi 
dalyviai persikėlė į San Kle
mente valstijos parką, kur 
buvo kalbos. Kalbėtojai sa
kė, kad tai ne paskutinė de
monstracija prie Nixono 
vasarvietės. Sakė kalbėto
jai: “Demonstruosime iki 
šalis atgaus savo protą”.

Degantis džetas 
nusileido laimingai

Hanover, Vokietija.—Bri
tanijos reaktyvinis lėktu
vas- su 84 pasažieriais. nu
sileido laimingai po to, kai 
užsidegė bagažų vieta. Nie
kas nebuvo sužeistas.
10,000 žmonių žuvo taifūne

HongKong. — Sakoma, 
kad daugiau kaip 10,000 
žmonių žuvo Kwangtung 
provincijoje, Kinijoje, praė
jusį mėnesį, kai taifūnas 
“Viola” užliejo daug kaimų.

♦ . I <

Rastas kūnas po 50,000 m.
Nazareth, Izraelis. — Ar

cheologai sako radę, kūną 
vaiko tarp 10 ir 13 metų, 
kuris buvo palaidotas prieš 
50,000 metų.

Šalia vaiko skeleto grabe 
rado, ragus kokio tai žvė
ries ir akmenų. Manoma, 
kad tai buvo auka dievams, 
kuri, buvo pašvęsta eiti į 
“kitą pasaulį” su vaiku.

Evian-Les-Bains, Prancū
zija.—Rugpiūčio 19 d. Pran
cūzijos laivas nuskendo Lake 
Geneva. Šis laivas vežė atos
togaujančias mergaites. At
rodo, kad 12 mergaičių ir 
7 suaugu šieji nuskendo. 
Laive buvo 53 žmonės, iš jų 
31 buvo mergaitės tarp 12 
ir 15 metų amžiaus, visos 
Metz miestelio, Prancūzijoj.

Pašalpos gavėjams 
nebūtina įsileisti pašalpos 

darbuotojų 'į namus
Federalinis Teismas nu

tarė, kad negalima sulaiky
ti pašalpą šeimai vien tik 
todėl, kad neįsileido darbuo
tojo iš pašalpos departa
mento į namus.

Washingtone advoka tai 
mano, kad šis Teismo tari
mas labai svarbus ir pagel
bės daugeliui biednųjų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Liaudies menininkų .parodai
Nagingais liaudies meni

ninkais — medžio drožėjais 
— garsėja Tauragė. Jų dar
bai ne kartą buvo eksponuo
jami ir respublikinesedr vi
sasąjunginėse parodose, o 
kai kurie buvo pasiųsti net

ir į užsienio šalis.
Dabar savo naujuosius 

darbus tauragiškiai pateikė 
tradicinei Žemaitijos liau
dies menininkų darbų paro
dai Kretingoje. Čia lankyto
jai pamatys Antano Bagdo
no, Prano Kundroto, Prano 
Šaulio, Kazimiero Paulaus
ko ir kitų liaudies meninin
kų medžio drožėjus. Savo 
darbus taip pat eksponuos 
tryse mezgėjos bėi audėjos 
ir trys dailininkai. i;

Iš viso tauragiškiai šiai 
parodai paskyrė daugiau

kaip 40 savitų kūrinių.
A. Morozovas

Hartford, Conn.
Trečiadienį iš Helenos 

Brazauskienės sužinojome, 
kad mirė ilgametis veikėjas 
ir taurus laisvietis A. Že
maitis ir jau palaidotas. 
Kaip žinia, draugas žemai
tis ilgai ir sunkiai sirgo.

Reiškiame giliausią užuo
jautą liūdesyjeUkusiai drau
gei Žemaitienei ir visiems 
velionio art imi e si etas ir 
draugams.

Maskva. — Rugpiūčio 19 
d. Tarybų Sąjunga paleido 
į erdvę satelitą be žmo
gaus Cosmos 294. Jis 
skrenda 125 iki 216 mylių 
virš Žemes. Vakarų eks
pertai mano, kad satelitas 
sveria apie 4 - tonus ir su
grįš į žemę už apie 8 dienų. 
Vienas apskridimas aplink 
Žemę užima 89.8 minučių 
laiko. ■ , • į

Hong Kong—Pekinas kal
tina'Maskvą 429 incidentais 
prie pasienio ruožto, įvyku
siais per birželio ir liepos 
menesius, ir įtaria rųošimu- 
ši užpulti Kiniją. Tarybų 
Sąjungos Saugumo ministe

rija sako, kad kalbos apie 
Tarybų Sąjungos planus už
pulti Kiniją yra “absurdas.”

Darien, Conn. — Trečia
dienio vakare, 8:20 vai., su
sikūlė du New Haven lini
jos pasažieriniai traukiniai 
tarp Darien ir New Canaan, 
Conn. Dai neišaiškinta, 
kodėl abu traukiniai ėjo tais 
pačiais bėgiais vienas prie
šais kitą. Vienas buvo tuš
čias, o kitas pilnas žmonių. 
Baisiai sužaloti keli vagonai, 
ir dar tikrai nežinoma, kiek 
užmuštųjų, bet jau surado 
4, o sužeistųjų nugabenta į 
apylinkės ligonines 32.
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Ir čia buvo jaunimo protestas
DAUG kalbama ir rašoma apie tai, kas pereitą ha- 

vaitgalį įvyko vienoje farmoje viršutinėje New Yorko 
valstijos dalyje. Ten suplaukė daugiau kaip 350,000 jau
nimo ir per tris dienas dainomis ir muzika drebino visą 
apylinkę. Jų sąskrydis vadinosi “Woodstock Music and 
Art Fair.” Sakoma, kad vaizdas buvo “baisus.” Oras pa
sitaikė lietingas. Jaunuoliai atrodė “apšepę,” purvini, 
nemiegoję. Užplūdo ir užėmė visą apylinkę. Su niekuo 
“nesiskaitė.” Ėjo kur kas norėjo...

Kaip ir kas juos ten sukvietė? Sakoma, kad keturi 
jauni vyrukai sugalvojo pasidaryti “biznio” iš progra
mos “Muzika ir taika.” Gavo turtingą Robert Wood- 
stock. kuris tam pritarė ir pažadėjo juos finansiškai pa
remti. Už farmą užmokėjo $50,000 nuomos. Per tris 
dienas penkiasdešimt tūkstančių dolerių! Graži suma...

Sumanytojai galvojo iš kiekvieno atvykusio jaunuo
lio paimti $18 įėjimo. Kasdien tikėjosi turėti po 50,000 
jaunuolių.

Deja, kaip sakyta, suplaukė daugiau 350,000! Kilo 
problemų problemos. Kaip tu tiek jaunų žmonių priimsi 
ir aprūpinsi nakvynėmis ir kitais parankumais? Kaip 
juos suvaldysi ir sukontroliuosi?

Tos milžiniškos jaunų žmonių masės suplaukimas 
yra dar vienas įrodymas, kaip platus ir gilus mūsų jauni
me yra nepasitenkinimas šių dienų gyvenimu. Tas paro
do didžiulį nusivylimą ir pasipiktinimą Vietnamo karu 
ir ginklavimosi varžybomis, žodžiu, tai buvo mūsų jau
nimo prieš tai visą savo rūšies protestas.

Gal nebuvo jo forma gera. Gal to nenorėjo ir šio 
įvykio organizatoriai. Gali tai labai nepatikti tiems, 
kurie nori, kad viešpatautų šventoji ramybė, kol mūsų 
naujasis prezidentas suras “garbingą kelią į garbingą 
taiką Vietname.” Bet ši jaunų žmonių minia davė su
prasti, kad mūsų gyvenimas negali toliau eiti tuo keliu, 
kuriuo iki šiol ėjo...

SMARKIAI ‘ 
KRITIKUOJA 
SPAUDĄ

James Reston, “New Yor
ko Timese” rugp. 15 d. pa
šventė visą kolumną išdės
tymui savo nuomonės apie 
senatoriaus Ed. Kennedy 
nelaimę. Jis aštriai kriti
kuoja spaudą, kuri nesiliau
ja jį puolusi ir visaip spe
kuliavusi apie tą tragediją. 
Jos atsinešimas pavirto se
natoriaus persekiojimu ir 
nuteisimu.

O jinai jį nuteisti neturi 
teisės. Ji išreikalavo, kad 
valdžia tą nelaimę legališkai 
ištirtų ar nustatytų tikrus 
faktus, su tuo įvykiu susie
tus. Restono nuomone, da
bar reikėtų palaukti, ką ty
rinėjimas parodys ir nusta
tys. Deja, mūsų komercinė 
spauda, gaudydama sensa
cijas, neužsidaro burnos ir 
kepa visokius prasimany
mus.

Mr. Reston anaiptol ne
teisina Kennedžio ir jo aiš
kinimo apie nelaimę. Jis tą 
aiškinimą vadina neįtiki
nančiu. Bet jis sako, kad 
reikia dabar susilaikyti nuo 
visokių spekuliacijų ir leisti 
legališkam procesui eiti be 
iš anksto iškeptų prasima
nymų ir spekuliacijų.

O vis tiek didelis atsiekimas
SU dr. Philip BUibęrg mirtimi laikinai užgeso viltis1 

ilgai žmogui pagyventi su persodinta širdimi. Jis ne
išgyveno nė dviejų pilnų metų. Daugelis klausia: Ar 
apsimokėjo?

Mokslas, žinoma, klausinio taip nestato. Jam apsi
moka ir vienos dienos, ir vienos valandos gyveninio pra
tęsimas. Ir jis daro viską, nepaisant skausmų if kančių, 
kiekvieno mūsų gyvenimą prailginti. Taip, žinoma, ir 
reikia.

Medicininis mokslas persodinimo “meną” tobulina, 
ieško naujų ir geresnių būdų. Tik mums paprastiems 
žmonėms atrodo keista, kad dr. Blaibergas buvo pirttiū- 
tinis gauti naują širdį ir ilgiausiai išgyveno. Po to įvy
kusios operacijos nebedavė tokių džiugių rezultatų. At
rodytų, kad čia mokslo žengiama ne pirmyn, bet atgal.

Kaip ten nebūtų, širdies persodinimas yra palyginti 
jaunutis chirurgijos mokslas. Jo niekas nebesulaikys; Ne
tenka abejoti, kad jis žengs pirihyn. Tas jau Viėnas fak
tas, kad žmogus su svetima širdimi galėjo gyventi be
veik dvidešimt mėnesių, yra milžiniškas pasiekimas.

Bet tai, žinoma, nėra pavadavimas kovos su širdies 
ligomis. Toje ilgoje ir sunkioje kovoje daug kas lai
mėta, daug kas pasiekta, bet dar daug kas nežino
ma ir nesuprantama.

—-1--------------- . ...p

Įtūžę kontrrevoliucionieriai
JUO toliau, tuo darosi aiškiau, kad Čekoslovakijoje 

kontrrevoliucinis elementas ruošiasi naujoms avantiū
roms prieš socialistinę santvarką* IŠ Pragos pranešama, 
valdžiai šiomis dienomis pavyko sufasti 26 slaptus gink
lų sandėlius įvairiose šalies dalyse. Vienoje vietoje sulai
kyta grupė ginkluotų vyrų, pas kuriuos rastas sąrašas 
komunistų, kurie numatyti “likvidavimui.” Šalyje labai 
padažnėję nužiūrimi gaisrai. Slaptai platinami gandai/ 
būk Tarybų Sąjunga besiruošianti Čekoslovakiją anėk-> 
suoti ir t. t. • ’

Kontrrevoliucionierių tikslas aiškus: sukelti paniką 
ir suirutę, kad sudrumstame vandenyje galėtų pasižve- 
joti.

-u

Įkurtas kardiologijos 
ihstitutas

Kauniečių kardiologų, ku
riems vadovauja prof. Z. 
Januškevičius, moksliniai 
tyrimai žinomi visame pa
saulyje. Kaip t^k todėl Ta
rybų Sąjungoj Ministrų Ta
rybos mokslo ir technikos 
komiteto kolegija nutarė 
prie Kauno Medicinos insti
tuto įkurti širdies ir krau
jagyslių fiziologijos ir poid- laikį.

logijos mokslinį tiriamąjį 
iilStitutą.

Passaic, N. j. — Po sly
vaitės riaušių, kurios pflu 
side j o rugpiūčio 3 d., kaip 
buvo išmesta iš apartamen^ 
to Mrs. Petra Maldgtiadoj 
27 metų amžiaus 11 vaikų 
motina, miestas praneš^ 
kad visa tai kainavo $150, 
000 padarytais nuostoliais 
ir $30,000 policijai UŽ virš-

AIŠKU KAIP DIENA
Koks ten žmogelis, pasi

rašęs “J. VLKS,” Chicagos 
menševikų laikraštyje pik
tai smerkia tarybinės san
tvarkos LiefeuVoje šalinin
kus. Jie, girdi, Šūkauja Vi
sais pašaliais, apie savo lai
mėjimus ūl$įo,; kultūros if 
mokslo srityje, bęt jų gal
von nestuktėlėja tokia min- 
tisj o ko viso tosė srityse lie
tuvių tautų būtų atsiekus, 
jei ji būtų išlikusi buržua- 
žine-smetoninė.

Aišku, kad būtų buvę šis 
tas laimėta ir pasiekta. Tau
ta kaipo tokia nebūtų sto
vėjusi toje pačioje Vietoje, 
nepaisant, kad ją būtų kan
kinusi if jai trukdžiusi fa
šistinė diktatūra. Pav0 is
panų tauta, kurią per dau
giau kaip 30 metų smaugia 
nuožmiausia gėn. Franko 
diktatūra, irgi pėr tą laiką 
kai ką pasiekė. Bet kas 
šiandien iš lietuvių linkėtų 
lietuvių tautai tokio pat li
kimo, kokiame šiandien ran
dasi Ispanija? Gal tik men
ševikų laikraščio redakto
riai, bet ne švarūs, padorūs, 
susipratę lietuviai.

Taip, šis tas būtų buvę 
pasiekta tose srityse ir Lie
tuvoje. Bet kaip diena aiš
ku, kad jei šiandien Lietu
vą valdytų fabrikantai, dva
rininkai ir buožės, kad jo
je siautėtų nedarbas/.kaip 
siautėjo anais laikais, kad 
ponai lėbautų ir turtėtų, tuo, 
tarpu proletarai, bežemiai ir 
mažažemiai skurstų skurdė. 
Kąįp diena aišku, kad fa
šistinėje smetoninėje san
tvarkų j ė Lietuva nebūtų pa
siekus nė vieno dešimtajda-: 
lio to. ką per tą trumpą /lau
ką pasiekė tarybinėje san
tvarkoje ir tarybinių tautų 
šeimoje. •

popiežius šimtus jų nušven- 
tino, išmetė juos iš dan
gaus, bet Vaišnora teigia, 1 
kad “neišbrauktas nė vienas 
šventasis.” Kas buVę pada
ryta, tai kad kai kurie šven
tieji tapę išbraukti laukan 
iš liturgiųįo kalendoriaus^ 
ir tuo būdu jų garbinimas 
dabar neprivalomas. Bet jie 
pasilieku šventaisiais ir 
“tikrais patronais” tų, ku
rie jų vardais esą pasikrikš
tiję. > .

Bet taip “aiškiai” visą rei
kalą išdėstęs, daktaras ar 
kunigas Vaišnora veikiau
sia atsiminė, kad čia šven
tieji yra dalijami į klases, 
kad kai kurie aiškiai dis
kriminuojami, paneigiami, 
žeminami ir t. t. Taip pa
likti negalima. Bet para- 
mindamas tikinčiuosius, jis 
tik patvirtina nuomonę, kad 
ne vifei šventieji yra lygūs, 
kad vieni už kitus šventes- 
ni. Jis sako:

“Dabar laisvam pasirinki
mui duotas kitas pagrindas; 
didesnis ar mažesnis šven
tojo garbinimo paplitimas. 
Šventieji, kurie ,turėjo di
desnės įtakos į bažnyčios 
gyvenimą, kurie yra labiau 

i žinomi bažnyčioje, tų šven
tės liturgija yra privaloma 
visiems. Kitų lieka tik pa
sirinktinė..

Juk tai didžiausias absur
das. Kam tikinčiajam kreip
tis malonės į žemesnio ran
go šventąjį, kuomet jis ga
li lygiai lengvai prieiti ir 
dar net po prievarta, prie 
aukštesnio, įtakingesnio 
šventojo? Pasėka bus to
kia, kad šitįe /šventieji bus 
perkrauti darbui o anie 
taps bedarjįįąįs?..

Mums atrodo, kad J. Vaiš- 
norą būtų dalg geriau pa
daręs, jeigu būtų tylėjęs ir 

’ prieštaraujančiais aiškini
mais nesikišęs į popiežiaus 
reikalus. Užtekę būtų pa
sakyti “Tėviškės Žiburių” 
skaityto j ams: Ne jums, 
mieli broliai, suprasti popie
žiaus manievrųs su šven
tais, kurių per amžius tiek 
bUvO priveista, jog kai ku
rių būtinai reikėjo nusikra-

ŠVENTIEJI / 
mlVfiNTIEjI!

Kanadiečių klerikalų laik-- 
raštyje (rugp. 14 dJį net su 
dviem titulais (šU Dr. ir sUį 
MiC) J. Vaišnora ^pliekia li
gą pamokslą apie katalikų 
bažnyčios šventuosius. Nors 
buvo viešai paskelbta, kad

gimais į ihusų sosuhę atvyko 
injų stambių Vengrijos už
sienio preKyoos susivienijimų 
atstovai, vilniečių ' ir visos 
rsipubiiKOs aaroo .žmonių pa
mėgtoje vingio parge tradici
nėje paroaų vietoje issiriKia- 
vo emaliuoti rūgščiai atspa
rus autokiavai su pasaulinio 
garso firmos “Lampal-c" žen
klu. ši aparatūra turi senas 
Vengrijos pramonės tradici
jas. Autokiavai, turėdami 
nuo 30 iki 12,500 litrų talpų, 
atitinka aukščiausius šių die
nų chemijos pramonės Reika
lavimus. Todėl jiems ir čia, 
Vilniuje, kaip techninės pa
žangos simboliui, pareikšta 
priderama pagarba — jie lan
kytojui rodo kelią į parodos 
sales, kur, be šios firmos, sa7 
vo gaminius eksponuoja už
sienio prekybos susivienijimai 
“Chemokompleks” ir “Met- 
rimpeks.” Parodos lankyto
jai čia ras dvi naujausias ir 
tobuliaUsias veikiančias labo
ratorijas.

Parodoje taip pat eksponuo-

Mielas Drauge!
Kaltas esu, kad taip ilgai 

nieko neparašiau. Tuo la
biau, kad beveik ištisą me
ne s į “dykaduoniauju”, tai 
yra esu atostogose. Šį kar
tą tokios sąlygos susidarė, 
kad niekur kitur nevažia
vau, kaip tik į Lietuvą, kas 
buvo maloniausia. Bet tik
ro atostoginio dykinėjimo 
taip ir neteko patirti. Ne
būdamas nei medžiotoju, 
nei meškeriotoju, nei gry
bautoju, tos rūšies malonu
mų nepažįstu. O turėdamas 
literatūrinį darbą, dar mėg
damas skaityti, daugiausiai 
laiko praleidau prie stalo. 
Tačiau turėjau ir pramogų, 
apie kurias ir papasakosiu.

j • : i

Atvykęs į Vilnių liepos 
vidupyje, pabuvau tik ke
lias dienas, pasidžiaugda
mas kaip gražiai auga ir 
plečiasi mūsų senoji sostinė. 
Prisiminiau įvykius prieš 25 
metus, kada grįžau iš Mas
kvos į vos tik išvaduotą 
Vilnių, pusiau sugriautą, la-

... Betjama sudėtinga ap a r a t ū r a vonaįs dvokiantį... L w 
chemijos, lakų-dažų, plastiną- sveį|ęas įr pats gerai prisi-
šių, farmacijos, maisto pra
monės ir žemės ūkio gamyk^ 
loinš.

1 i ...i................r. .. -
• i

tautų DRAUGYSTĖS 
IR BENDRADARBIAVI
MO PAVYZDYS

Vilniaus “Tiesoje” (rugp. 9 
d.) rašoma;

Lietuvą su Vengrijos Liau
dies Resp u b 1 i k a sieja geri 
draugystės ir ekonominid ben
dradarbiavimo ryšiai. Nemaža 
dalis mūšų respublikos įmo
nių, mokslinių į staigų kiek
vieną diena triūsia ptie šios 
šalies pr a m o it ė s įrenginių; 
Chemijos prambhės valdybos 
projektavimo - konstr&v i m o 
biure sumOhtūdtos vėhgrų ga
mybos Organinės chemijos pa
ruošiamoji ir filtomefrijos la
boratorijos. ' Jonavos azdtiniiį’ 
trąšų gamykloje puikiai dir
ba kompleksiniai įreng i m a i 
karbamidinių dervų .gamybai. 
Lietuvoje gerai Užširekomėh- 

‘ Gavo Vėhgrijbjė pagaminta 
tiksli mataViino technika, ifa- 
šūs įrengimai vaistų ir dar
žovių konservų fabri k a m s ,• 
mėsos kombinatams, ištaigin
gi autobusai, plačiai vartoja
mos įvairios prekės. Nelieka 
skolinga ir > įįiėfuvį. Apie Žo, 
respublikos .v .įmohių, siunčia 
vengrams predžihės metalo, 
apdirbimo stakleį aukšto s 
markės cementą, baidus, ohe- 

■ftiijOS ir kitą pfddtikėiją; Ne 
kartą viefti 'paė kithš lahkėSi 
įmonių specialistai.,

D dabar SU haūjaūsiaiš Che
miniais įf laboratorijų įfOh-

TILŽĖJE PAGERBTAS 
FlLOŠOt AŠ VYDŪNAS

“Gimtasis kraštas” (rugp.
7 d. pranešė iš Tilžės:

Prie namo Klauzijaus gat
vėje Nr. 15 susirinko dide
lis būrys Tilžės (dabartinio 
Sovetsko) gyventoją. Čia bu
vo atidengta meforialinė len
ta įžymiam lietuvių rašytojui 
Viliui Storostai-Vydūnui.

žodį tarė Lietuvos Ėasytb- 
jų sąjungos Valdybos sekreto1 
tius J; r iMąceVičiūs, tfūmpąi 
apibūdįiięš . Vydūno gyvephho 
ir kūrybos kėlią, priminęs iĮe- 
lehgvą rašytojo likimą hitlė^įį 
hią fašistų siautėjimo met&iš 
šidme mieste.

Gėlės įprie memorialini 
lentos padėjo mažieji miesto 
gyventojai, jaunimo organiza
cijų, kultūros darbuotojų at
stovai.

Atidengimo ceremon i j o s e 
taip pat dalyvavo Rašytojų 
sąjungos sekretorius A; Ber
notas ir Knygų rūmų darbuo
toja A. Rabačiauskąitė, daug 
padirbėjusi tyrinėdama Vy
dūno biografiją.

“Pergalės”

Kolūkiečiųnamuose 
vandentiekis

V
Anykščiai

kolūkio Centrinėje gyven
vietėje dįrba “Lietuvos že
mės ūkio technikos” susi
vienijimo rajono skyriaus 
montuotojai. Jie veda van
dentiekį į žemdirbių namus.

Vandentiekis žemdirbiams 
įvestas “Tarybinio artojo/' 
“Lenino keliu” kolūkiuose 
Po 35-40 butų turi vandenį 
Anykščių vals t y b i n i a m ė 
medelyne, Elmininkų ban
dymų stotyje. ' ' •

Mūšą planetoje Vienaląs
čių Ofgiiiizmų itia.se 25 kaf- 
tuš didesnė už daugiaiąsčių 
if žinduolių masę.

KLAIDOS ATiTAlŠYMAS
Mano apžvalginiame 

straipsnyje Apie Vyt; Kubi
liaus knygą “Salomėjos Ne
dės poetinė kūryba” (š.m. 
“Šviežos” Nr. 2). autorius 
pavadintas poetu. Tai ne
tikslu; Pagrindiniai — V. 
Kubilius yna literatūros kri- 
ti^as; 0 tai jau skirtingas 
literatūros žanras. Atsipra
šau!

A. Petriką

mehi tUos vaizdus, nes greit 
galėsi atžymėti tos pirmo
sios kelionės į Tarybų Lie
tuvą 25-metį. O dabar kur 
tik žiūri — visur statybos, 
stiepiasi į aukštį vis dides
ni, vis prašmatnesni namai, 
kuriasi naujos įmonės, nau
ji kultūros ir meno židiniai.
Apie santykius su Lenkija

į

. Teko padalyvauti iškil
mingame susirįnkimę, skir
tame Liaudies Lęnkijos pa
skelbimo 25:męčįųi pažymė
lį. Kol- .jųsų lietuviški ir 
lenkiški dipųkiniai politikai 
tebesipęs.a ir lįežuvinius, 
kardus' TėbdlaiiŽo dėl Vik 
ni^aus,. mes čia puikiai 'sugy
vename if gražiai beįidrau-, 
jame SU Liaudies ' Lenkija 
'if-jos?atstovais. J

Beje^ prieš, pat išvykda
mas, įš Maskvos, drauge su 
Genovaite ir mano kolega 
I. Spiridonovū aplankėme 
didžiulę Liaudies Lenkijos 
pramonės parodą. Lenkijos 
Liaudies Respublikos pa
siuntinio Ptasinskio lydimi, 

. meš apžiūrėjome gausingus 

. parodos eksponatus, liudi
jančius apie didelį pramonės 
išaugimą Lenkijoje.

Išvadavimo Sukaktys
Norėjosi kiek tik galima 

daugiau pamatyti Lietuvos, 
tad dūmiau į Palangą, kur 
jau bUVo mano duktė Sigita 
su šeima. Plačioji autostra
da tarp Vilniaus ir Kauno 
jau baigiama, tad jau už 
valandos pfįvažiuojame tą 
buvusią laikinąją sostinę. 
Beje,; čia jau buvau suspė
jęs pabuvoti drauge su 
Ievute Mizariene per pra- 
aių šokių tarptautinį 

rsą, apie ką turbūt ji 
jau papasakojo*, v

Ir Kaunas rugpiūčio 1 d. 
atšventė .savo išvadavimo iš 
hitlerininkų r 25-mečio su
kaktį. Tokias sukaktis minė^- 
jo ir daUguitia Lietuvos 
mieštų ir kaimų, nes tada 
buvo išvaduota didžioji mū
šų respublikos dalis, tik ma
no gimtosios Žemaitijos iš- 
Vhdavimas Užtruko ligi spa
lio mėhesio. šiurpu pagal
voti apie tą baisų pavojų, 
kuris grėsė lietuvių tautai, 
jei Tarybinei Armijai, ne
būtų pasisekę sutriuškinti 
Hitlerio gaujų, jei būtų lai
mė j u s i jo žmogėdriškoji 
tautų naikinimo ir pavergi
mo politika. Paneriai, Kau
no IX fortas if po višą Lie
tuvą išmėtyti milžinkapiai 
lieka tos politikoš baisiais

paminklais ir įspėji n^u 
tiems, kas pasitiki reakci
ninku vilionėmis ir svaičio
jimais.

Mūsų gražioji Palanga
Lietuvos perlas Palanga - 

kiekvieną kartą nuvažiuo
jant stebina ir džiugina 
naujovėmis. Tuo labiau, kad 
dvejus metus nebuvau jos 
matęs. Prisimenu Palangą 
po baisaus viesulo, kuris pa
darė daug žalos ilgam ruo
žui per visą Žemaitiją ligi 
pat Kauno. Tada įsisiūba
vusi Baltija taip nubloškė 
garsųjį Palangos jūros til
tą, kad pasiliko tik stypsą 
poliai, bet ir tai žymiai iš
retinti. O dabar tiltas ne 
tik atstatytas, bet dar žy
miai praplatintas ir pailgin
tas. Tad daugiau palangie
čių gali sutilpti tradicinėje 
promenadoje saulutei lei
džiantis į jūrą. Na ir 
tumelis ir margumėlis^ tos 
saulę palydinčios vasaroto
jų minios! Dar gausesnė tų 
saulės palydovų minia va- 

. karais traukia pajūriu ligi 
Birutės kalno ir toliau. Ka- 

. dangi atvykau į Palangą va
karop, tad nuo tokio pasi
vaikščiojimo ir pradėjau sa
vo trumpą viešnagę.

(Tąsa 4-tam pusi.)

Mielas Drauge!
Jau daugiau kaip dvi sa

vaitės esu Lietuvoje. Tary
tum, kad nedaug, bet pusė
tinai jau daug mačiau. Bu
vau jau Druskininkuose, 
falangoje, Klaipėdoje, Tra
kuose, Verkiuose ir visoje 
eilėje kitur. Vilnių aplafcp1 
ęiau beveik skersai išilgai.

Daug man padeda Jūsų 
bičiulis dailininkas Bole^o- 
yaš Motuzas. Išvedžiojo be
veik po visus muziejus. Ap
rodė senamiestį, architektū
rinius paminklus.

Lietuva, jos miestai, pa
noramos, kultūriniai ’ pa
likimai, statyba, laimėjimai 
stačiai stebuklingi. Kur tik 
eini, kur tik staptelėji, įspū
džių bagažas vis darosi sun
kesnis ir sunkesnis. Kaip jie 
reikės sugromuliuoti grįžus 
namo stačiai sukasi galva.

Lankiausi jau kai kurio
se redakcijose. Jūsų pažįs
tami ir draugai siunčia 
Jums ir visam štabui ge
riausius linkėjimus. O kaip 
atrodo, Jūs čia jų turite iš
galę. .:

Mačiausi jau su draugais 
Keršuliais, Gužu. Taip pat 
Vilniuje vieši gausi ameri
kiečių lietuvių turistinė 
grupė. Kitos laukiame iš Či- 
kagos. Nemaža Vilniuje 
svečių ir šiaip iš kitur. Ypač 
daug iš Lietuvos broliškų 
respublikų. Neringos vii- 
gykloje nenaujiėna susitik
ti amerikiečių, nemokančių 
lietuviškai. Girdėjai! kal
bančius itališkai, prancūziš
kai. Darosi įspūdis, kad Vil
nius turistų miestas’

Netrukus ketinu vykti į 
Kauną ir kai kur kitur. Ži
noma, pagal gautą vižą lai
ko nepakaktų. Bet draugai 
rūpinasi ją pailginti. Jeigu 
viskas gerai išeis, tai gal 
turėsiu laimę Lietuvoje pa
buvoti ilgiau.

Su geriausiais linkėjimais 
ir daug labų dienų nuo visų.

S. J. Jokubka.

JAV policija ieško piktą- 
zdario, kuris iš vienos fen- 
zino kolonetės pavogė 75 do- \ 
lerius ir 1,000 dolerių ver
tės televizijos kamerą, pai
sytą apsisaugoti nuo vagių.

I

itia.se
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A. KAZLAUSKAS

ė Ką pasakoja kai kurie 
dr. Šliupo laiškai

Apie pačią J. Šliupo (1861- 
1944) asmenybę nėra reika
lo plačiau rašyti. Jo dau
giašakė visuomeninė veikla 
yra žinoma. Visą savo po
litinę karjerą J. šliupas 
skyrė buržuazinės Lietuvos 
ir JAV lietuvių buržuazi
jos reikalams, kaip politi
nis veikėjas progresui tar
navo neilgai, tačiau jo švie
tėjiška laisvamaniška veik
la buvo labai plati ir reikš
minga.

Vilniaus universitetui per
duotu J. Šliupo dokumentų 
pluošte —■ du laiškai, rašyti 
1919 m. Lietuvos užsienio 
reikalų ministrui, ir kalbos, 
pasakytos 1917 m. Stokhol
mo konferencijoje, tekstas, 
gituose laiškuose J. Šliu
pas rašo anie savo gyveni
mą ir veikla Amerikoje.

Dar XIX amž. pabaigoje 
jis ėmė telkti lietuvius j 
draugijas, organizuoti juos. 
Laiškuose būsimai žmonai 
L. Malinauskaitei jis taip 
nat dėsto savo na žiūras, 
kad “prigulėti reikia prie 
d ran vs t ės (šiuo atveju — 
Sncivieniiimo Lietuviu Ame
rikoje—A. K.) — žinai, kad 
susirgęs, nors keletą dole
riu gaubiu, o šiain neturė
sime juk jokios atramos.”

Tuomet JAV neveikė jo
kie socialinio draudimo 
įstatymai. todėl ikurtos sa
višalpos drauguos buvo gv- 
vvbiškai svarbios, gelbėio 

^lietuvius ligos ir kitu nelai- 
’ min atveiais. J. Šliunas sie

kė kurti ir ekonomines lie
tuviu organizaciias: “Aš 
v*ažinėin no lietuvius, — ra
šo iia kitame laiške.— kal
bindamas iuos idant dėtųsi 
i kuon^s ir kromus valgv- 
mii. mėsos, drananu ir t. t. 
špnadorvie jau tokį kroma 
itaicėme.” *■

Kaip knvntoias prieš 
klerikalus

Jungtiniu Amerikos Vais
tini lietuviai J. Šliupą nrisi- 
mena kain aistringa kovo- 
tnia n ries klerikalus, ju 
ideoloo-iia, pasakiusi aibes 
švietėiiškų ir antiklerikali- 

‘ niu kalbu. Tačiau pirmasis 
jo veiklos Amerikoie etapas 
vjg dėlto buvo susiies ne su 
antiklerikaline veikla, bet 
su nacionalinėm sąmonės 
žadinimu: “Mano reikalai 
eina vi.c nanrastu keliu. —■ 
skundžiami ii m viename laiš
ke. — gal pasigerins, kad 
cnoUmikmimo B (kirnio-n A. 
Burbos — A. K.) iš Lietu- 
vnm.” Tačiau netrukus J. 

įšliuno Lendradarbia.v imas 
su A. Burba nutrūko. Tde- 
oloon’niai nri^štaravimai nu- 
pnncrp bendrus politinius 
siekium — “lietuvybės žadi- 
nlmq.” .T. šliunas rašo' L 

pncVn ifoi snip S9V0 
J-n/ln mii A. Burba. l aiške 
užtinkame, kod A Burba 
ript npr namokda Plvmoii- 
fbp aiwannvACj io<r npr ko
va cn .t fcb’iinu jis “skatiko 
ppfpkmias.”

J. Šliuno ateistinė veikla 
buvo tarai, krislas klerikalu 
pkvmp O ii pati, kain ma
tyti. džiugino kad “Hazle- 
fonp taipgi lietuviai tniniiH 
sukruto, nakėlė hunts. nripš 
korinies už velykine, ir dar 

Jįęamžin ka<? ten nusidnos... 
^erai. kad jie^amusčiai to
kiu būdu su žmonėmis ap- 

!$einą—rasi dar (žmonės— 
A. K.) atsikvošės.”

Prieš šmeižtus
J. Šliupo rūpinimasis Ame

rikos lietuvių mokslinimu, 
švietimu, jų traukimu iš 
klerikalų įtakos sukėlė įvai
riausius pastarųjų šmeiž
tus ir prasimanymus. Apie 
tai rašo ir pats J. Šliupas: 
“Čion rupūželninkai naują 
plana prieš mane padarė: 
skleidžia gandą po miestelį, 
būk aš gaunas nuo masko
lių rėdo po 200 rubliu už 
lietuvius, kuriuos aš išduo- 
dąs jam... Jau jėzuitai sa
vo šunybėms mato, tur būt. 
gala pareinant, kad tokių 
irankių griebiasi. Turiu 
vieną dokumentą rankose, 
kurs nriešginiams tiek bai- 
bės daro...”

Iš šio laiško galima spręs
ti anie J. Šliuno bekompro- 
mismi charakteri, nepai
santį užgauliojimij ir šmeiž
tu.

Tarn universitetui perduo
tu dokumentu vra nemažai 
ir ,T šliiinm’ rašvtn laišku. 
K. Vairas-B^čkanskas. pir- 
mnio pasaulinio knro me- 
tnim ginrpnp.m JAV. rnmo. 
ing klerikalu siekiama “Lie
tuvėm npnriklaUcomvhė” tė
ra “priedanga prieš Ame
rikon valdžia.” nes “tip na- 
fvm klerikalai pavo ninigais 
užlaiko švpiea.riiom komite
tą kuria nieko kito neno
ri nrinažinti Lietuvai kain 
fik karolin ” Ta .T .Šlnmo 
ciinaps Tėpmtnpin (1S?Pn_"IQ99) 
laiško ataimklpjdžia. JAV lio- 
tivriii biiržnayinin sroviu 
■nnlitini°i kontaktai $11 VL 
rili vin Europos valstybių po- 
IHlkaim, ' -

9nvn roikęmp iamjmkiria 
Inlokam raavtaa. rnfllvt dar 
YX nm^ nabaigoip “Vienv- 
bpm” r^d akeliai. Rašvsena. 
vnm imkaitnma nenaisoma 
a.kvrvbom ženklu. Autorium 
tain nat. nežinomai. Laiš
ko turinys rodo jį buvus 
tvirtu klerikaliniu pažiūru 
žmogumi. Jis vaizdžiai 
iliustruoja JAV visuomenės 
istorijos nprioda. kuriame 
vvko politinis - ideologini s 
skaidvmasis. politiniu sro
vių kristalizacija. Laiške 
puolama J .Šliupo skleista 
“laisvamanybė”: “...kaip 
bus visi tokie akademčikai 
kain barzdočius (kurį laiką 
J. Šliupas pasirašinėjo “Bai
siu barzdočiumi,” be to, be
rods, jau tuomet želdinėsi 
vešlią barzdą—A. K.), tai 
nebus kam nei dirbt, nebus 
kam nė bažnyčios pabuda- 
vot. Visi bus mokyti. Mo
kytam nieko nereikia: nei 
bažnyčios, nei dievo. Nieko 
dėl jo nereikia. Jis išran
da, kad net sutvertojo dan
gaus ir žemės nėra, žmo
nės iš beždžionių prasidė
jo.” Laiške neigiama ir J. 
Šliupo švietėjiška veikla. 
Esą, jo kalbos visuomenei 
jokios naudos neduoda,” nes 
“visi negali būti mokyti, ne
buvo ir nebus.”

Apie Lietuvos ryšius 
su išeivija

Apie Lietuvos ir jos išei
vijos Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ryšius kalba ki
tas “Varpo” ir “Ūkininko” 
redakcijų laiškas, rašytas 
1902 m. balandžio mėn. 6 
d. “Kankintinių komi te t u i 
Amerikoje*’ (“Kankinti- 
niais” tuomet vadinti poli
tiniai, tremtiniai, o kartais 
ir šiaip caro administraci
jos persekiojami asmenyisr— 

A. K.—). Tai pirmasis kon
kretus dokumentas. Iki šiol 
tebuvo žinomi tik bendri 
teiginiai, kad jau XIX amž. 
pabaigoje JAV lietuviai rė
mė Lietuvos nacionalinį ju
dėjimą. Laiškas pradeda
mas informacija apie finan
sinių atsako m y b ė s doku
mentų nusiuntimą į J A V : 
“Siunčiame “Kankinių kny
gą.” podraug su pluoštu do
kumentų. Iš sąrašo aukų ir 
dokumentų galėsite numa
tyti anie skaitlių sušelptų
jų. diduma auku, būda šel
pimo etc.” Matyt, amerikie
čiai priekaištavo, kodėl ne
skelbiamos sušelptųjų pa
vardės: “Ar praktiška bū
tų apgarsinus atskaita su 
navardėmis. ar neatsilientu 
tai ant kankintinių kailio, 
annkii žinoti. Bet mes to 
daryti negalėjome, o ir da
bar negalėsime, nesusinra- 
te nirma. su kankintiniais. 
Taigi, ieigu iūs garsinsit 
pavardes, tai imkit ant sa- 
ves ir visa doriška atsa
kymo. už pasekmes,”

Toliau laiške išvardijami 
atveiai. kam buvo teikiama 
materialinė parama, išs 
laiškas paneigia nuomonę, 
kad. esą. toks komitetas 
Jungtinėse Amerikos Vals- 

Pirmoji kolūkinė 
geliu paroda

Alytus. — Šimtas įvairia
spalviu žiedų pasipuošė Kro- 

ikialaukio apylinkės Tarybos
tijose visai neveike. kad tikime, kurioje kaimo gėlinin- 
konspiraciniais sumetimą1® |Uaj suruošė pirmąją rajone 
Lietuvoje įsikūrusi organi- kolūkinę parodą.
zaoiia neva buvusi “suame- 
rikoninta”: “Dėl ko pra- dais. išpuoselėtais gėlių my- 
džJoie buvo dalinama ma- letoju Aldonos Račkauskie- 
žai auku. buvo, berods, aiš
kinta šernui. Galima da 
atkartoti. Dalinti visuome
nės aukas akies plotu nega
lima, Pradžioj mažai kas 
roiV'ilnvn piiVrį dėlto jr liko
didelis išteklis. Gal reika
lavusiu hmm ir danginu, 
hpt, arro tai nėra jokiu ži
nių. Pnrasvk buvo krein- 
tnsi • ■ dėlei suradimo' kan- 
kintiniii. het svki gavome 
vinia. kad naaalnos nereikia 
(dėlei Rudaičio T o a n fra-
svk ant savo jaiako atsakv- 
rno npaavome (dėlei Lands- 
horo-ioL Nežiūrint ant to 
kad pradžioj ninip'u buvo, 
tai. visgi ir ant reika
lavimu žiūrėtą kritiškai 
Vienam kankintiniui ne- 
cinsto. no dano- ant svk (J 
č.). kitam neduota daugiau 
kaip 40 rb.. nors ir kelis
syk meldė (Luk). Vėliau 
duota buvo ir tiems, kurie 
neprašė bet nagai liudiji
mus žmonių našalnea rol^a- 
lavo (J. Staninnis. VI. Bnž 
Kapsukas). Butų gerai, kad 
jūs galėtumėt anseiti be 
musu tarpininkvstės (siųst 
nėr Varšuvos ar kita ban
ka) . Laiškus prisiustume. 
Jūs pinigai—iūs dalvtumėt 
ir žinotumėt, kaip įtikti 

Šiandieninis Jurbarkas— nedidelis rajono centras. Tačiau netolimoje ateityje 
jame gyvens apie 90 tūkstančių žmonių,— 15 kartų daugiau, negu dabar.

B. Aleknavičiaus nuotraukoje: nauji gyvenamieji namai Jurbarke.

Amerikos visuomenei,. Jei 
ne—tai, pirm neng siųst pi
nigus, reikėtų susiprast—ne 
taip, kaip buvo iki šiol.”

Šis laiškas įtikinamai at
skleidžia tvirtus Lietuvos ir 
jos išeivijos JAV ryšius, 
užsimezgusius dar X IX ir 
XX amž. riboje. Sužinome 
ir kitą ne mažiau svarbų 
faktą: “Amerikos kankin
tinių komitetas” šelpė ir bū
simą Lietuvos revoliucinio 
judėjimo vado va V. Kapsu
ką. Todėl V. Kapsuko ry
šius su JAV lietuviais tektų 
iš pirmojo pasaulinio karo 
metu nukelti į X X amž. 
pradžią.

Atrastieji laiškai vra ga
na įdomūs. Jie paryškina J. 
Šliuno asmenybės bruožus, 
atskleidžia kai kuriuos jo 
laisvamaniškos veiklos mo
mentus. Būtent šią jo vei
kla kai kas šiandien Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
mėgina nuneigti.

Lankytojai grožėjosi žie- 

nės, Elžbietos Kudirkienės, 
Aldonos Matjošaitienės ir 
kitų.

Šią gražia paroda aplankė 
daug “Lenino keliu” kolū
kio žemdirbiu, c

Parduotuvės tęsia
1

įkurtuves
Vilniaus vartotojų koope

ratyvų sąjungą Partizanų 
gatvėje atidarė naują par
duotuve. čia pirmame aukš
te prekiaujama daržovėmis 
ir. vaisiais bei mėsa. Pro
duktais parduotuvė apsirū
pi n s komiso pagrindais 
nagai sutartis iš Vilniaus 
raiono kolūkių, gyventojų 
bei iš kįtų kaimyniniu res
publikų. Antrame aukšte — 
Lietkoopsąjungos techniku
mo mokomoji parduotuvė, 
prekiaujanti gatavais rū
bais.

Tokia nat nauja parduo
tuvė pradžiugino Nemenči
nės gyventojus. Tik čia pir
mame aukšte jie galės nusi
pirkti įvairaus asortimento 
pramoniniu prekių, o ant
rame — pietauti ir vakare 
pasėdėti jaukioje kavinėje 
“Neris.” I

Iš BAISIOS PRAEITIES

Apie nuoširdų kovotoją
—Kalbėkime geruoju, Zu- 

bavičiau...— pakeitęs toną, 
ėmė aiškinti Mažeikių sau
gumo viršininkas Aukšti- 
naitis. Galvok blaiviai, Zu- 
bavičiau, įvertink padėtį...

Pogrind Įninkąs sėdėjo 
pririštas prie kėdės. Rankos 
atlaužtos už atkaltės. Sė
dėjo taip jau antrą parą...

— Mums reikia labai ma
ža... Tik tavo nuoširdaus 
žodžio Lietuvos labui. Mes 
žinom visas parajonio ko
munistų komiteto narių pa
vardes... Norime patikslin
ti tik dvi...

Saugumo viršininkas iš 
stalčiaus išėmė ne nuotrau
kas, kurias manė išvysiąs 
Zubavičius, o storus bank
notų paketus. Ramiai juos 
paklojo ant stalo.

—Rinkis vieną iš dviejų. 
Arba Dimitravo stovyklą, 
arba šiuos pinigus, laisvę 
ir žmonišką tarnybą...

Dimitravo stovykla... 
Drauge su kitais politiniais 
kaliniais Stasvs Zubavičius 
ją paliko 1940-aisiais. Tai, 
apie ką svajojo ir dėl ko 
kovojo Žemaitiios revoliu
cionieriai .Milvydas, Šeputa, 
Jonušas, Kataržis ir dauge
lis kitų Stasio Zubavičiaus 
bičiuliu, sujungusių save Jį 
monolitą. įsikūnijo. Išdali
jus Ylakių apylinkės tur
tuolių žemes va r g i n g i e - 
siems prasidėjo gyvenimas, 
anie kuri seniai darbo žmo
nės svajojo.

... Kai hitlerininkai už
tvindė Lietuvą, pirmiausia, 
ginklą i rankas paėmė to
kie, kaip Aukštinaitis. Jau 
pirmomis karo dienomis 
baltaraiščiai sušaudė Sta
sio Zubavičiaus seserį kom- 
jaunuolę Potenciją Zubavi- 
čiūte ir jo tėvą.

Tik grįžęs į gimtine, apie 
iu likimą sužinojo Stasvs 
Zubavičius. Su lietuviš
kuoju junginiu jis nuėjo 
nuo Oriolo ligi Klaipėdos.

_•»
Daug neužmirštamų epi

zodu išliko iš antrojo pa
saulinio karo metų.

— Ypač atmintinas mū
sų motorizuotos rinktinės 
smogiamasis žygis per Že
maitiją, — prisimena Sta
sys Zubavičius.

Prasiveržusi į priešę už
nugari, motorizuota rinkti
nė triuškino hitlerininkus 
Kražiuose, Šilalėje, Kaltinė
nuose, perkirto plentą Til- 
žė-Klaipėda. Atitolę apie 
100 kilometru nuo pagrindi
niu jėgų, rinktinės kovoto
jai pusantros paros grūmė
si su žymiai gausesnėmis

hitlerininkų pajėgomis.

Revoliucionieriaus po
grindininko ir frontininko 
atmintyje — daug prisimi
nimų, kurių susidomėjęs ir 
susijaudinęs klausosi jauni
mas. O su juo Stasiui Zu- 
bavičiui tenka susitikti kas
dien. Juk jis—Kauno Pre
kybos mokyklos dėstytojas 
ir bibliotekos vedėjas.

Nepakar t o j a m u s įspū
džius, karo vaizdus senas 
komunistas perkelia į kūri
nį — dokumentinę poemą 
apie lietuviškosios divizijos 
karių žygdarbius.

Prekybos mokyklos dės
tytojas Stasvs Zubavičius 
dažnai į rankas paima ir 
teptuką. Yra prisiminimų, 
kuriuos jis perkelia į dro
bes. ..

(L ž.)

“Amerika pirtyje” 
Palangoje

Palanga. — Šimtai poil
siautojų, palangiškių, res
publikos teatrinės visuome
nės atstovu penktadienio va
kare susirinko Basanavi
čiaus gatvės gale, netoli 
skulptūros “Jūratė ir Kas
tytis.” Gražiame kurorto 
kampelyje, pirmojo viešo 
lietuviško spektaklio vieto
je. įvyko.iškilmingas ąžuoli
nio stulno atidengimas. Čia, 
šiaudinėje daržinėje, lygiai 
prieš 7 dešimtmečius, lietu
viškos spaudos draudimo 
metais buvo suvaidinta A. 
Vilkutaičio - Keturakio ko
medija “Amerika pirtyje.” 
Spektakli Puošė G. Petkevi
čaitė- Bitė. P. Višinskis :ir 
kiti lietuviškojo teatro en
tuziastai.

Apie pirmojo lietuviško 
snektaklio reikšme, didelę ir 
džiugią palangiškių gyveni
me šventę kalbėjo miesto 
vykdomojo komiteto sekre
torė B. Kraučovienė. Minė- 
jimas-k o n c e r t a s, skirtas 
spektaklio “Amerika pirty
je” 70-osioms metinėms pa
žymėti, įvvko vidurinės mo
kyklos salėje. Teatrologas 
A. Vengrvs dalyvius pla
čiai supažindino su lietuvių 
nacionalinio teatro ištako
mis, jo gyvybingumu. Apie 
Nemuno krašto literatūros 
ir meno kelią kalbėjo rašy
tojas V. Sirijos-Gira, ištrau
kas iš G. Petkevičaitės-Bi
tės ir L. Vaineikio atsimini
mų anie pirmąji “Amerikos 
pirtyje” spektaklį skaitė 
Klaipėdos dramos teatro 
aktoriai G. Vai tiekai tytė, 
H. Andriukonis. Šiltai žiū
rovų buvo sutikti koncerti
nės programos atlikėjai — 
Tarybų Sąjungos liaudies 
artistas B. Dvarionas, Vil
niaus Akademinio operos ir 
baleto teatro solistė, LTSR 
liaudies artistė E. Saulevi- 
čiūtė, Vilniaus Akademinio 
dramos teatro aktorė S. No- 
sevičiūtė, solistas A. Kučin
gis bei Palangos pagyvenu
sių žmonių šokių kolekty
vas.

Kaip ir prieš 70 metų, sau
lei dūžtant gintarinės Balti
jos bangose, uždanga pakilo 
“Amerikai pirtyje.” Kome
diją pastatė Palangos kul
tūros namų dramos kolek
tyvas. Veikė parodėlė apie 
pirmąji viešą lietuvišką 
spektaklį.

B. žemaitis

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

So. Boston, Mass.
Apie Bostoną dar, rodos, 

yra jaunesnės kartos vyrų. 
Tik gaila, kad jie atsisako 
užimti kokią nors vietą vei
kime.

Su mūsų draugėmis mote
rimis nėra taip blogai. Mes 
turime keletą darbščių drau
gių, kurios visados apsiima 
padirbėti, kada yra reikalas.

Pirmi LLD 2 kuopos ir LP 
Į Klubo susirinkimai įvyks 
rugsėjo 6 dieną, šeštadienį, 
1 vai. po pietų, 318 West 
Broadway.

Po susirinkimų turėsime 
kavutės su užka n d ž i a i s. 
Kviečiu visus narius ateiti į 
susirinkimus ir atsivesti 
naujų narių, kad galėtume 
gerai prisirengti prie žiemos 
veikimo.

S. Rainard

Montello, Mass.
Mire lietuviai

Marcele Alksninis mirė 
rugpiūčio 10-tą. Buvo pa
šarvota V. Yakavonio šer
meninėje, palaidota Kalva
rijos kapinėse. Liūdi trys 
dukterys ir sūnus Frank 
Alksninis.

Anna Brazas (Pawlows
ki) mirė Nursing Home 
rugpiūčio 12-tą. Buvo pa
šarvota Edw. Waitt šerme
ninėje. Palaidota Melrose 
kapinėse. Liko liūdintys 3 
sūnūs, du laisviečiai broliai 
John Ustup ir Charles Us- 
tup ir kiti giminės.

Mūsų ligoniai
Albert Vasarius nuo seniau 

nesijautė gerai, bet vis dir
bo Liet. Taut. Namo užei
goje kaip manadžeris, da
bar rimtai susirgo ir tapo 
nuvežtas į Brockton City 
HospitaE Linkėtina, kad pa- 
svęiktų.^ •

G. Shimaitis
• • •

Stoughton, Mass.
Rugpiūčio 14 vakare ei

nant laiptais aukštyn stai
giai mirė Peter Klimas. Bu
vo atvažiavęs su žmona An
na iš St. Petersburg apylin
kės, Floridos, pas savo duk
terį praleisti vakacijaš ir 
manė kitą savaitę grįžti na
mo. 1

George Shimaitis

Namai keramikiečiams
Stambiausios Tauragėje 

pramonės įmonės — kera
mikos gamyklos—darbinin
kai neseniai atšventė įkur
tuves 80 butų gyvenamaja
me name. Jis išaugo nauja
jame mikrorajone Tarybų 
gatvėje. Šalia kyla devynių x 
aukštų pastatas, prie kurio 
pluša Tauragės statybos 
valdybos mūrininkai. Tai 
pirmas toks statinys Tau- 
ragėlė. Čia sekančiais me
tais įkurtuves atšvęs 108 ke
ramikos gamyklos darbi
ninkų ir tarnautojų šeimos.i

Įmonės kolektyvo buitinės 
sąlygos gerės ir ateityje— 
baigiama paruošti doku
mentaciją naujam 130 butų 
gyvenamajam namui. Jis 
išaugs greta devynaukščio. 
Statybą numatome pradėti 
paskutiniajame šių metų 
ketvirtyje.

A. Šaltenis

Andoros respublika gink
lavimuisi per praėjusius 
metus išleido 5 dolerius. 
Tiek kainavo šoviniai išda
linti dvidešimčiai tvarkos 
saugotojų. Amunicija nau
dojama salvėms per šven
tes ir iškilmingus diplomati
nius priėmimus.
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IŠ LAIŠKŲ
(Tęsinys iš 2-ro psl.)

Kuo gi stebina šiandien 
Palanga? Ji dar labiau su- 
modernėjusi, pagražeju s i, 
“pasitempusi”, praturtėjusi 
daugeliu naujų pastatų. Vi
suotiną dėmesį kreipia šie
met pastatytas “Žilvino” 
poilsio namas savo praš
matnia architektūra, jis ne
turi pirmojo aukšto, o stovi 
ant trijų “kojų”. Jo langai 
dideli, platūs balkonai, daug 
šviesos ir oro. Žilviną pir
miausiai pažinau, nes čia 
teko apsigyventi. Naujų 
puikių, erdvių ir patogių, 
skoningos architektūros po
ilsio namų pastatyta daug 
įvairiose vietose. Jie žymiai 
pakeitė Palangos veidą, pa
darė jį daug prašmatnesnį, 
įdomesnį.

Po karo pastatytasis vieš
butis Basanavičiaus gatvėje 
atrodo vargšu seneliu, paly
ginti su naujaisiais pasta
tais. O dar neseniai jis buvo 
vienas šauniausiųjų namų 
Palangoje. Netrukus vieš
bučiui ir poilsio namams į 
talką ateis pirmasis Palan
gos milžinas — 9 aukštų 
namas, kurio galva jau įsi
jungė į to mūsų mielo ku
rorto profilį, vis labiau įvai- 
rėjantį.

Vasaros metu Palangos 
gyventojų skaičius padidėja 
nepaprastai. Kaip sakė 
Vykdomojo Komiteto nau
jasis pirmininkas D. Puo
džiūnas (išrinktas vietoje 
mirusiojo P. Mičiūno). da
bar vasarotojų esą apie 60, 
000 žmonių. Žinoma, jie kei
čiasi, vieni atvyksta, kiti iš
vyksta. Ypač tiršta Palan
goje sekmadieniais kai su
važiuoja ekskursantai iš vi
sos Lietuvos. Daugelis atva
žiuoja mašinomis pabūti ke
li a s dienas kempinguose 
(camping), kurių įrengta 
keletas. O visus reikia iš
maitinti. Todėl vis daugiau 
steigiama valgyklų, restora
nų, kavinių, alaus barų, 
pieninių.

Kai kurie Palangos resto
ranai prašmatnūs. Jau prieš 
keletą metų pastatytas stik
linis restoranas “Vasara”, 
kurį palangiečiai praminė 
“sloviku” arba “stikline”. 
Dabar garsėja “Birutės” 
svetainė kaip naktinis ba
ras, nes atidarytas ligi 4-5 
valandos ryto. Ten ne tiktai 
muzika groja, bet ir atlie
kama programa su lietuviš
komis ir kitokiomis džazi- 
nėmis melodijomis bei dai
nomis, o taip pat estradi
niais šokiais ir cirkiniais 
numeriais. Dabar atidaryta 
nauja įdomi-svetainė “Vai
dilutė” netoli Birutės kalno. 
Ji įrengta kaip/didelis že
maitiškas “numas” su šiau
diniu stogu. Viduje ji kaip 
senoviška žemaičių svetainė 
su masyviais stalais ir ga
lingomis kėdėmis. Čia gro
jamos lietuviškos melodijos, 
dainininkai atlieka ne tik 
lietuviškas, bet ir žemaitiš
kas dainas.
Mums labai džiugi žinia

Tai matai kokios atosto
ginės naujienos iš Baltijos 
pajūrio. Malonu čia sutikti 
tautiečių iš įvairiausių Lie
tuvos vietų, o nemažai sve
čių matyti ir iš kitų tarybi
nių respublikų.

Bet neilgai tepabuvęs Pa
langoje, skubėjau į Vilnių, 
nes susilaukiau malonios 
Šeimyninės naujienos— mū
sų jauniausioji dukrelė Vi
ta ir jos vyras artistas Juo
zas Budraitis susilaukė sa
vo pirmgimio sūnaus, o mu
du su Genovaite savo sep

tintojo anūkėlio. Pasimatęs 
su juo ir pabuvęs kelias die
nas Vilniuje, dar nuvažia
vau į Palangą atsisveikinti 
su vasara ir praleisti pas
kutines atostogų dienas 
drauge su kitais šeimos na
riais, kurių čia dalis susirin
ko. Jų tarpe sūnaus sūnelis 
Rimvydūkas ir Geru tos duk
relės Rimute ir Daliute.

Bet nemanyk, kad išken
tėjau vien Palangoje sėdė
damas. Kelis kartus buvau 
išvykęs į keliones po Žemai
tiją, dalyvavau kolūkių iš
kilmėse ryšium su jų 20-me- 
čiu. Džiugu buvo matyti 
kaip gražiai pakilo valstie
čių gerovė, kaip pasikeitė 
mūsų kaimas, kaip vykdo
ma svajonė apie mūrinę 
Lietuvą.

Dovanok už tokį ilgą laiš
ką, bet norėjau pasidalinti 
įspūdžiais. Abu su Genovai
te siunčiame labas dienas 
visiems laisviečiams.

Justas Paleckis
Palanga, 1969. VIII. 10.

Miami, F 1 a.
Frank Zonio mirties 

sukaktis
Rugpiūčio mėnesį sukan

ka antri metai nuo Frank 
Zonio, Lietuvių Socialio 
Klubo nario ir geradėjo, 
mirties.

Lietuvių Socialio Klubo 
nariuose Frank Zonis pali
ko neužmirštamą garbingą 
atminimą s a-v o palikimu 
Klubui tam tikros sumos 
pinigų, tikslu: auklėti Klu
be draugiškumą ir lietuvy
bę. Iš Frank Zonio paliktų 
pinigų gaunamų nuošimčių 
Socialis Klubas jau antri 
metai skiria lietuvių darbi
ninkų spaudai,būtent: “Lai
svei”, “Vilniai” ir “Liaudies 
Balsui” lygiomis tam tikras 
sumas pinigų, paramai tų 
laikraščiu.

Frank Zonis gyvas būda
mas pragyvenimą pelnėsi 
pamatiniai dirbdamas dra
bužių siuvimo industrijoje 
ir kiek nors kitais būdais. 
Priklausė prie A.C.W. of A. 
profesinės sąjungos.

Viršminėta spauda dar
bininkų kovas su darbda
viais visada rėmė ir gynė, 
tad natūralu, kad ir jo pali
kimas nors dalinai atsimo
ka tai spaudai.

Lietuvių Socialis Klubas 
savo geradėjo atmintį yra 
pasiryžęs Klube ir Klubo 
naariuose palaikyti taip il
gai, kaip ilgai šis Klubas 
gyvuos. Frank Zonio at 
minčiai Klubo patalpose ant 
sienos kabo gažus jo port
retas, primenantis nariams, 
kad Frank Zonis savo dar
bais mūsų tarpe tebėra gy
vas.

Frank Zonis gimė Lietu
voje, Šiaulių apskrityje, 
Šiaulėnų apylinkėje. Ame
rikoje didesnę dalį savo gy
venimo praleido New Yor- 
ko valstijoje. Išėjęs į pen
siją apsigyveno Miamyje, 
Fla., ir čia užbaigė savo 
pavyzdingą gyvenimą.

Ilgos jam atminties,
Lietuvių Socialis Klubas

CLEVELAND, OHIO

Mūsų nuoširdžiausia padėka
Schroeder ir Kamensky šeimos nuoširdžiai dėkojame 

visiems, kurie atėjo paskutinį kartą atsisveikinti su mū
sų mylimu tėveliu Jurgiu žebriu.

Didelė mūsų padėka Ella Strebick už pasakytą giliai 
jaudinančią atsisveikinimo kalbą, Mr. Grdina už gražius 
žodžius, grabnešiams M. F. Strebeck, Mr. J. Baron, Mr. 
J. Skogus, Mr. Eitutis, Mr. Karsokas ir Mr. S. Kazi
lionis.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame tiems, kurie išreiškė 
mums užuojautą žodžiu ir per “Laisvę.”

Mrs. A. J. Kamensky

Kovotojai žuvo, bet revoliucines 
idėjos liko gyvos

čiais pradėjo vartyti ir skie
menuoti. Su raidėmis jį 
mama, pakulas verpdama, 
buvo supažindinusi, nors 
pati, be raidžių, daugiau 
nieko nemokėjo. Prasidėjus 
1905 metų neramumams, J. 
Vaičkus jau ne vien prokla
macijas skaitydavo, bet, ir 
draudžiamas knygas, kurias 
platino kaimo daraktorius 
Kazimieras Jagminas ir 
knygnešys K. Reivytis, pra
dėjo skaitinėti

Mylėjo J. Vaičkus gamtą, 
žmones ir gimtąjį kaimą. 
Taikaus buvo būdo, nemėgo 
girtuokliauti ir muštis, kaip 
kiti bernai, praradę gyveni
mo viltį. Būdavo, išeidavo 
į Vaidmino paupį ir vaikš
čiodavo vienų vienas visą 
sekmadienio popietę. Davat
ka nebuvo, bet, šeimininkų 
verčiamas, nueidavo bažny
čion. Kunigų nekentė,;sakė:

—Kunigai eina’ išvien Su 
turtingaisiais, jie tokie pat 
skūrlupiai...
Paprastas ir, reikalui esant, 

žodžio kišenėje neieškąs, 
darbštus, ūkio darbus su
prantąs, J. Vaičkus mažaže
mių valstiečių bei samdinių 
buvo gerbiamas. Neatsitik
tinai pypkiuodami seni žem
dirbiai sakydavo: x

—Čia tai teisybė, nes ir 
Vaičkus Jonis taip sakė-..

Paveldėjęs kelis hektarus 
tėvo žemės, vertėsi sunkiai. 
Turėjo ir toliau nugarą 
lenkti, prakaitą lieti sveti
miem. Buvo jau ne bernas, 
o padienininkas.

Prasidėjo pirmasis pasau
linis karas, kuris atnešė vir
tinę nelaimių. Dauguma vy
rų išėjo į frontą. Ir taip 
sunkus gyvenimas pasidarė 
nebepakenčiamas. Pradėjo 
dažniau lankytis skurdas ir 
alkis. Nebuvo kur nusipirk
ti druskos, žibalo, o speku
liantai lupo pasakiškus pi
nigus. Taupesniųjų atsar- 

Rochester, N. Y. £os ėį°.į pabaigą. Kaimas

nugaras, 
svetimus

jaunam

Samanotoje šiaudiniu sto
gu bakūžėje, šešių hektarų 
valstiečio Prano Vaičkaus 
šeimoje 1882 m. gimė sūnus. 
Niekas nelepino Jonuko. 
Nuo mažens ganė avis, žą
sis, o vėliau — Reivyčių ir 
Buknaičių didžturčių galvi
jus. Paūgėjęs tapo pusber
niu, bernu, sūriu prakaitu 
užsidirbo duoną.

Iš mažumės patyręs kar
čią samdinio dalią, jaunasis 
Jonas greit suprato, kad 
nėra tarp žmonių lygybės. 
Vieni lobsta, kiti pasmerkti 
visą amžių lenkti 
krauti gėrybes į 
aruodus.

Nemaža įtakos
kaimo bernui turėjo 1905 
m. įvykiai Lietuvoje, revo
liuciniai nusiteikusių vals
tiečių kalbos, kovingi lape
liai, kurie retkarčiais už
klysdavo ir . į buknaitiškių 
pirkias.

Jonas Vaičkus suprato, 
kad išnaudotojai savo turtų 
laisvanoriškai neatiduos, o, 
norint įvesti lygybę, reikia 
valdžia paimti į savo ran
kas. Bet revoliucija buvo 
žiauriai numalšinta. Tur
čiai dar labiau pakėlė gal
vas, ėmė spausti samdinius. 
Sąmoningieji, kurie buvo 
prisidėję prie revoliucinių 
įvykių Mažeikiuose, žiauriai 
kankinami. Nors Jonas Vaič
kus ir nedalyvavo revoliu
cijos sūkuriuose, bet širdi
mi pritarė toms idėjoms, 
kurias skelbė revoliucijos 
šūkiai.

Mokyklų kaime nebuvo, 
elementorių irgi nelengva 
gauti, todėl jokio mokslo 
jis neišėjo. Bet guvaus pro
to ir sumaningas, jis supra
to, kad bemoksliu! sunku 
bus gyventi. Dar pusbernis 
būdamas, gavo apiplėšytą 
elementorių, kurį popie-

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

SPECIALIAI “LAISVEI”

Įdomi profsąjungiečiŲ 
išvyka po Žemaitiją

Vilniaus miesto švietimo sevičium. Muziejuje yra ra-
darbu o t o j ų profsąjungos 
komitetas profsąjunginiam 
aktyvui suruošė turistinę 
išvyką po literatūrinę Že
maitiją. Turistai aplankė 
salomis nusėtą Platelių eže
rą, prie kurio prisiminė A. 
Vienuolio literatūriniai at
kurtas legendas ir padavi
mus. Įkopė į Šatrijos ir 
Medvėgalio kalnus, kur 
skaitė Maironio eilėraščius.

Turistus maloniai nuste
bino Kretingos rajono Nas
rėnų kaime neseniai įruoš
tas M. Valančiaus memoria
linis muziejus. Eksponatus 
surinko jo giminaitė B. Mi
lašienė su Kretingos krašto
tyros muziejaus vedėju Mi-

New Haven, Conn.
Jau trečia savaitė strei

kuoja Olin-Winchester 
Arms Co. 3,000 darbininkų. 
Turėjo balsavimus ant kom
panijos pasiūlymų, bet dau
guma balsų juos atmetė. 
Tai dabar nėra žinios, kas 
bus toliau.

Buvau nuvykęs į Rum
ford, Me., ir aplankiau ke
letą gerų draugų. Draugus 
Stasį ir Stasę Puidokus ra
dau gerame ūpe. Abudu ge
rai atrodo.

Tik draugas Pudimas sa
kė, kad visas Rumfordo ju- 
dėjimas^aAt jo rankų. Sakė, 
dirbu, kiek galiu...

Aplankiau Juozą ir Vero
niką Motuzus. Dar gerai at
rodo. bet jokios veiklos ne
nori pradėti.

Popierių iš medienos pir
mosios pradėjo gaminti... 
vapsvos. Jos aptplėšia nuo 
medžių plonus plaušelius, 
suklijuoja juos seilių klijais 
ir “presuoja.” Kad lizdai bū
tų šiltesni, jos gamina ir 
kietą kartoną.

Pranešimas
* CRANFORD, N. J.

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

Kviečia komisija

šytojo knygos, portretai, 
rankraščių faksimilės, as
meniniai daiktai. Ekspo
nuojami apylinkės liaudies 
menininkų medžio droži
niai. B. Milašienė nuvedė 
mus prie išlikusios M. Va
lančiaus klėties, parodė pa
minklinį akmenį.

Užventyje turistai aplan
kė Šatrijos Raganos “Seno 
dvaro” prototipą, čia ir lie
pų alėjos, ir maurais užžėlęs 
tvenkinys, ir užtvanka, ir 
miltais dulkstąs malūnas. O 
pačiame seno dvaro centre 
— mokytojo V. Rimkaus 
iniciatyva įkurtas Š. Raga
nos memorialinis muziejus.

Netoli Telšių turistai ap
žiūrėjo buvusio dvarponi 
Gorskio palivarką, kur jau- . 
nystėje rašytoja Julija 
maitė tarnavo. Stovi čia se
ni rūmai. Yra kambarys 
“ant antrų lubų”, kaip Že
maitė rašo savo prisimini
muose, kur ji gyveno. Da
bar čia Džiuginėnų apylin
kės pradinė mokykla.

Maloniai sutiko turistus 
Bijotuose Dionizo Poškos 
muziejuje. Baubliai gražiai 
užlaikomi. Greitai juos ap
dengs stiklo plasto gaubtai. 
Pirmasis muziejus Žemaiti- 
j o j e bus užkonservuotas 
amžiams.

Be to, turistai dar aplan
kė Palangos Birutės kalną, 
apžiūrėjo paminklus, o Ni
doje pabuvojo Tomo Man
no bute-muziejuje.

B r. Jauniškis

Lincoln, N. H., buvau su
stojęs pas Mary ž Haiti s. 
Maniau, rasiu nors vieną 
progresyvį. Žinau, ten bu
vo “Laisvės” skaitytojų 
praeityje, bet dabar nera
dau nieko.

buvo kaip apmiręs.
...“Valdžia darbo žmo

nėms! Valdysime patys — 
be ponų ir dvarininkų!” 
Taip audringais 1918 me
tais ragino Lietuvos Tary
bų respublikos manifestai. 
Miestuose ir kaimuose pra
dėjo kurtis revoliuciniai ko
mitetai. Toks revoliucinis 
komitetas susitvėrė ir Buk
naičių kaime, o jo pirmi
ninku valstiečiai išrinko Jo
ną Vaičkų. Nuo pat pirmų
jų komiteto gyvavimo die
nų jis pradėjo rūpintis ma
žažemių ir beturčių reika
lais. Pas revoliucinio komi
teto pirmininką valstiečiai 
užsukdavo svambiausiais 
reikalais.

Nors pirmininkas ir ne
daug kuo galėjo padėti, bet 
stengdavosi įsigilinti į rei
kalą, patarti. Rūpinosi, kad 
būtų atvežta nors būtiniau
sių prekių: druskos, degtu
kų ir kt. Rūpinosi parama 
maisto produktais Mažeikių 
kuopos kovotojams, Taip

Ju Kunca

I OAKVILLE, CONN.

I Juozas Zuraitis
1 Mirė Rugpiūčio 11 dieną, 1969
I Mes, jo idėjos draugai, i•eiškiame gilią užuo-
I jautą jo šeimynai jų liūdesio valandoje jo žmo- 
I nai Onai Zuraitienei, dukterims Mrs. Alice Mor- 
I ris, Mrs. Mary Laneville, sūnums Joseph ir Da-
1 niel, žentams ir marčioms, 
I jo giminėms.

anūkams ir kitiems

1 Joseph Svinkunas J. Samaška
1 M. Svinkunienė J. Bartkus
I J. Mockaitis W. Yokubonis
1 L. Mockaitienė Ch. Lusas
1 J. Strižauskas J. Laurynaitis
I M.. Strižauskienė J. ZelenakasI ,v W. Dūda I. Ablazienė
I A. Dudienė J. Kiudulas
I Klem Yankelunienė B. Kiudulienė
I Ch. Dąnisevich M. Ulozienė C
I J. Vaitonis V. Ruginis |
■ • x ------------ • *■ —---------------

■*

Liūdėdami reiškiame gilią užuojautą šeimoms 
mirusių Lietuvių Socialio Klubo narių:

Naujos mokyklos
Panevėžys. — Raguvoje 

baigta statyti vidurinė mo
kykla. Joje — 16 klasių, 
erdvi sporto salė, metalo ir 
medžio apdirbimo dirbtu
vės, mok ym o kabinetai. 
Naujoje mokykloje mokysis 
400 vaikų.-

Į naujas patalpas rugsėjo 
pirmąją ateis Glebauskų ir 
Gostonių pradinių mokyklų 
mokiniai. Gerai įrengtas 
stalių dirbtuves gaus Maže- 
nių aštuonmetė mokykla.

ELTA

MARTIN KOZEN
Cleveland, Ohio

JONAS FENENCO ir
GEORGE BENDER

Miami, Fla.
Lietuvių Socialis Klubas, Miami, Florida

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
. Jau dveji metai kai mirė mano mylima žmona 

ir vaikų motina

bedirbdamas, J. Vaičkus įsi
gijo didelį autoritetą.

Deja, revoliucinis komite
tas neilgai teišsilaikė. Jį iš
blaškė fon der Golco bau
dėjai, o pirmininką Joną 
Vaičkų 1919 m. kovo 4 d. 
netoli jo sodybos, prie Vaid
mino upelio, kartu su komi
teto nariu Ignacu Žiubiku 
sušaudė. Palaidotas jis Lec
kavos kapinėse.

Kovotojai žuvo, bet revo
liucinės idėjos liko gyvos. 
ŽuvusiųjųJ darbą tęsė kiti. 
Pažangesnieji valstiečiai J. 
Jablonskis, Pr. Bartusevi
čius, susibūrė į pogrindinę 
kuopelę.' Jie platino lape
lius, kėlė raudonas vėliavas, 
nešė tiesą į valstiečių pir
kias... i

Šviesus Jono Vaičkaus at
minimas ir šiandien tebėra 
gyvas buknaitiškių širdyse.

(L. ž.y į u

r:

Stefanija Sabenskiene
Mirė rugpiūčio 23, 1967 m.

Gyvenimo kelionę atlikus, užmerkei akis, am
žinu miegu užmigai. Kai nustojo tau plakus 
pailsus širdis, palikai mus liūdėti. Mes tavęs ne
pamirštame, tavo kapą lankysime ir gėlėmis 
dabinsime.

Sudbury, Mass.

Juozas Sabenskas, vyras 
Gladys Washkis, dukra 
Albert Sabenskas, sūnus 
Gili ir Mark, anūkai

-

f
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♦ Miami, Fla.
Auksinė vedybinė sukaktis
'Labai mažas skaičius 

žmonių laimingai sulaukia 
50-metinę vedybinio gyveni
mo sukaktį. Ar yra tam ko
kia nors stebuklinga taisyk
lė, gal niekas negali pasaky
ti. Vienok, jeigu vedusioji 
pora veda pavyzdingą, do
rą gyvenimą, gerbia vienas 
kitą ir dar su geru priedu 
tikros širdingos meilės vie
nas kitam, tas jau, savaimi 
suprantama, daug prisideda 
prie laimingo ir ištvermin
go gyvenimo.

Mūsų Socialio Klubo na
riai ir organizatoriai jo 
Margarita ir Alex Valilio- 
niai kaip tik tokiais žmonė
mis yra. Jie laimingai tą 
retą ir tik vieną syk gyve
nime sukaktį dabar apvaik- 
ščioja. Kadangi jubiliatai 
VajLilioniai pamatiniai buvo

Yorko apylinkės ilga
mečiai gyventojai, kur jie 
praleido audringą kovų, lai
mių ir nelaimių gyvenimo 
laikotarpį ir ten buvo susi
rišę su dienraščio “Laisvės” 
auklėjimu, tad pradžiai sa
vo jubiliejaus paaukavo 
“Laisvės” gyvybinės gero
vės fondan visą šimtinę do- 
leriukų

Valilioniai jau gerokas 
skaičius metų kaip gyvena 
Ft. Lauderdalėje, Fla., arti 
Miami. Čia jiems likimo bu
vo lemta apsirūpinti senat
vei gausia medžiagine ištek
lingo gyvenimo gvarantija. 
Čia jie yra fondatoriais vie
no labai prašmatnaus golfo 
klubo, kur jie patys dažnai 
rituliuką paritinę j a, tad 
sekmadienio vakare, rugp. 
®), ten turėjo atžymėjimui 
savo sukakties šaunius pie
tus su būreliu savo intymių 
drllugų. Gi rugpiūčio 17 d. 
Lietuvių Socialiame Klube 
dar iškilmingiau toji jų su
kaktis liko atžymėta. Prie 
jubiliejinio pyrago ir koktę- 
lių, prie dainavimo “Ilgiau
sių Metų” ir “Happy Anni
versary” klubo pateikti pie
tūs labai skapiai valgėsi.

Abu Valilioniai pasiekė 
Amerikos krantus prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. 
Margareta Viltrakių te at
keliavo į čia iš Suvalkijos, 
gi Alex ValiliOhis kur nors 
iš J oniš kelio apylinkės. 
Nors Alex buvo tri-valakio 
ūkininko sūnelis, bet esant 
ir daugiau broliukų, atva- 
žftvo į Ameriką laimės ieš
koti. Laimę jis rado. Sutiko 
Margaretą. Vienas kitą pa
milo ir sukūrė meile spin
dintį gyvenimą.

Abu Valilioniai visad bu
vo ir dabar yra uolūs pa
žangiojo lietuvių judėjimo 
rėmėjai ir propaguotojai. 
W Lietuvių Socialis Klubas 
palinkėjo jiems laimingai 
sulaukti deimantinio jubi
liejaus* .
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TECHNICAL 
WAITER

ELECTRONICS
Experienced in the preparatioon of 
technical documents and manuals, 
knowledge of solid statė digital cir
cuitry essential for this outstanding 
opportunity.
QUINDAR is expanding and offers 
an excellent startirig 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. J. 
Equal Opportunity Erriployer

(61-63)

TRUCK DRIVERS 
PROFESSIONAL

60

ELECTRICIAN

tuition

Call 
a con-

The fastest grbwrig class-1 Motor 
Carrier in the Eastern United Stateš 
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- 
lahd, N. J. (60-66)

OPTICAL

PRODUCTION

SUPERVISOR

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)

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

above 
out- 
Call 

Am—
(56-64)

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

School bus driver. 
Good pay. Benefits.

OR 7-1600.

WOODWORKER
Exp.

(56-62)

in making sm. wood pts. 
for lamp trade.

JE 3-7646.
(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)

PORTER

General porter work.
For Hi-Rise Apt.

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

(58-64)

Suburban, Phila. firm needs quali
fied electrician as the result of ex
pansion program, several years ex
perience in installation & repair of 
all electrical apparatus, devices & 
circuits required. 
Excellent Employ, 
appt, call Harry 
Tube Co., Frazer,

NI

Opportunities in Optical Field 
Good positions with good future 

growing manufacturer.
by

in

4-3100.

$3.52 per hour. 
Benefits. For 
Eckman Bishop 
Pa. 19355, 

(62-68)

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

♦ * *

HOUSEKEEPER ASSISTANT
For priests. No cooking or laundry. 

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

(61-63)

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.

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.

OPTICAL LENS FINISHER

(61-67)

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

MACHINISTS
TOOL MAKERS

MOOG OPER. 
feD. M. OPER.

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

Excellent pay and benefits.
Ideal working conditions

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

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

4) Minimum 58 hr. week.
Apply:

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

GA 6-4646. RE 9-4083

Telephone collect. 201-659-6719.

KEUFFEL A ESSER CO.

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

(61-62)

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. 
2320. 7“ ‘ 
INC. Coupling Works, 109 Aldene 
Rd., Roselle.
An Equal Opportunity Employer 

(60-69)

EXPERIENCED COOK, Apply 
Holiday Inn

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

(61-63)

Or call 245-
H. K. PORTER COMPANY,

GENERAL
FACTORY HELP

MACHINISTS
FIRST, SECOND & THIRD CLASS 

SECOND SHIFT
Exdellent starting rate, wage in

crease in 8 weeks, then every 6 
months. 1072 paid holidays, 10% 
night shift premium, 2 wks vacation 
after i yėar, profit sharing, life in
surance, hospitalization, and pension 
ir paid in full By the company. Ap- 
biy

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

Ap01y
Personnel department.

NEW LONDON 
MILLS INC.

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

(61-67)

530
An

Personnel Office or call 848-3500.
TOWNSEND COMPANY

TRS Division
West Street, Braintree, Mass.
Eqaul Opportunity Employe?

(62-64)

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

HAIRDRESSER. All around 
operator. Salary plus commission.

Pleasant working conditions.
609-663-3926.

(56-62)

PUNCH PRESS OPERATOR
Plenty of Overtime 

All Benefits
ELECTRONIC TOOL & DIE

ME 5-0730

LABORERS.

(60-62)

Skilled. Must have exp. for cement 
contractor.

Good pay. Must have transp.
757-5673..

(56-62)

COOK—HOUSEKEEPER

Appliance technician Wash
ers, dryers & 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. (60-65)

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.

(56-62)

MECHANIC; auto or truck, with 
experience to work oh special equip

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

(56-62)

HOUSEKEEPER

Maintenance mechanics.
Experienced men needed. 
McGRAW—EDISON CO.

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

(61-63)

, MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

Full time permanent position for 
individual expd. in various phases 
of industrial electricity. Salary com
mensurate with exp. plus paid va
cation, paid holidays & other fringe 
benefits. Plenty of scheduled over
time. Call or apply in person. Press
well Records Mfg. Co. Ancora, N. J., 
609-561-5250. An Equal Opportunity 
Employer. (62-64)

One day a week.
Experience & local refs. 

Must like children.
Downingtown area. 269-8380.

(56-67)

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.

KEYPUNCH
WOODWORK

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.

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)

MULTiLITH Operator, expd. Mod., 
alr-cond. shop, good fringe benefits 
& profit sharing program. Call. 687-, 
0500; if no answer, MU 8-3992.

(62-68)

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. Štenton Ave. and Narcissa 
Rd. Blue Bell. (60-62)

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)

27

TRAILER DRIVERS
Highest pay. Steady position.

See Mr. Simpson
GARDEN STATE 

' CONTAINER CORP. 
Kennedy Blvd., Bayonne, N. J. 

339-9100

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

CE 6-4404.

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

(60-62)

(60-66) OPERATORS

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

Call 609-665-2310.
Ask for MacSuders.

(60-62)

LEATHER WORKERS

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

609-964-3040.
(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)

This can be a life-

not afraid of hard

MEN — Part time and full time. 
Philadelphia and Bucks areas. Vaca- 
tidris, work 2 to 5 days a week, over- 
tiihė priy as a security 
laxing work in security, 
welcome.

639-9393.

guard. Re- 
Pensionbrs

(62-68)

MAN to work for East Norriton— 
Plymouth Joint Sewer Authority. 
Hospitalization, major medical, life 
ins. for employee and family paid 
by authority. Plus pension also paid 
by authority. Sick pay, raises. Per
manent job. Apply

200 Ross St., Norristown, Pa. 
Or call 215-279-5759.

(62-64)

CHEF OR COOK,, now to 9/15.

Excellent sal. plus bonus. Living

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

GASTWIRTH BROTHERS

Ex
in

350 No. 16th St., 4th fl.
(No phone calls) Phila. (60-62)

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)

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

AUTOMOBILE
LUBRICATOR

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

DeANGELIS

Experienced oil burner service and 
clean up man, year round job, call 
for interview, 609-467-0357, 8 to 5 
p. m. weekdays only.

(62-68)
to

DOCK FOREMAN

CADILLAC
1100 Livingston

North Brunswick,
Ave.
N. J.

(60-62)

AUTO MECHANIC

Kad nebūtų nuobodu
Amerikiečių fizikas Dž. 

Frankas, kuriam 1925 m. 
buvo pripažinta N obelio 
premija, vieną kartą papa
sakojo savo draugams tokią 
istoriją:

— Kažkada sapnavau jau 
mirusį vokiečių matematiką 

. Karlą ’Rungę. Aš ir klausiu 
. jį: “Ar aname pasaulyje jau 

viską žino iš fizikos?” 0 
Rungė-man atsako: “Gali- 
& pasirinkti i arba žinoti 

ą, arba tik tiek, kiek ži» 
1 nota žemėj. Aš pasirinkau 
šw antrą galimybę.. Juk tu
mų būti velniškai nuobo
du, jeigu viską žinotum0.

TRUCK jockey, exp. pref., union 
scale, all union privileges incl. Blue 
Cross & Blue Shield. Apply in per
son, Frank’s Beverages, 624 Moore.

(62-64)

MOTEL EXECUTIVE 
keeper.
TOR INN, 1130 Easton Rd., Willow 
Grove, Penna. Grill for appointment 
OL 9-0300. Saturday open. Live out.

(62-68)

House-
FIESTA MOHAWK MO-

“Ar ne laikas greta vagonu 
nerūkantiems Anglijos ge
ležinkeliuose įrengti ir va
gonus tylintiėms — kreipia
mi į sušifciėkiiHo ministeriją 
vienas parlamento narys* 
Minis tėvija atsakė, kad šis 
klausimas bus labai rimtai 
apsvarstytas.

SEMI-TRAILER DRIVERS. Full & 
part time positions available with 
rapidly growihg local chemical cdfn- 
pahy. Must have good references. 
Eastern Chemical, 609-697-1000.

(61-63)

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

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

609-989-8300
Equal Opportunity Employer

(5-64)
An

BARMAIDS

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

to

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 dur method and have 
management plans for the future, 
call for appt.

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

(60-62)

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)

NURSES) RN & PRACTICAL
Full dr part time 

STETSON HOSPITAL
1745 N. 4th St. PO 9-1260

Mrs. Crirelli
(60-66)

Experience unnecessary.
1 mi. frotn A. C. Race Track. 

Room & bd.
plus good tips and salary, 

609-625- 5801. Mays Landing.
(60-66)

DeANGELIS
CADILLAC

1100 Livingston Ave.
Horth Brunswick, N. J.

(60-62)

R. N. 11 to 7 Shift.NURSE
Apply Personnel office Milville Hos
pital, Millville, N. J. 609-825-3500, 
exterition 34.

(62-68)

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

Call Miss Drailo, 609-964-614$.
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 8 AM 5444 Transit & Terrace

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

SCHOOL BUS DRIVERS

MAINtENANČE MAN for srririll 
School general purpose work) Bldgs.; 
& grounds year rduhd ehiploy.

Pleasant Wbrklftg Conditions 
Write Mb. ClNDRiCH, P. O. Box 181,

Norristown, Pri. 19404.
(61-65)'

HOUSEKEEPER

$70 a week to start, permanent po
sition stapling in September, live 
in. Complete charge df houšdhdld.'

- ' 609-823-4546.
(62-64)

BOOKKEEPER
time. Experienced. Payroll, 
full knowledge of bdokkeep- 
Apply Personriel,

C.’ A. ROWELL
Germantown & Čhelten Ave.

(60-66)

Part 
taxes, 
ing.

Position for Schbol Bus Drivers 
are available. 12 arid 66 passengers.! 
7 AM W 9 AM; 2 PM to 4:30 IPM; 
either or both. Training program 
provided. Elxcelleht opportunity for 
men .d? woifteri. ROSE TREE 
MEDIA SHOOL DISTRICT LO 0- 
7072, betweene 8 AM & 4 PM.

- i (60-67)

CREDIT DEPARTMENT. We arc 
looking for a personable woman to 
fill important void in our credit de
partment, to check credit rating* of 
bur bus tome rs. Must be familiar 
with D & B reports. National la
dies’ undergarment factory, Lohden, 
N. J. Cail Mr. Weintraub, 

201-925-9400. (58-64)

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

MEN. AlUmintim sash & door mfr. 
NE t*hila. has iirimediate positions 
available. Exc. benefits including: 
paid holidays and vacation. MUST 
READ RULER TO FRACTION. Ap
ply : STERHeN LAURIE Mgr. CO., 

I 020 E. Lycomirig Avė.
(60-66)

t
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MŪZA, GIMUSI AUDROJE
Būna, sodininkas visą gy

venimą kone kasdien sodina 
vaismedžius. Žiemą juos 
savo krūtine užstoja nuo 
žvarbių vėjų. Kitas susiža
vi žvaigždėmis—ligi senat
vės dega astronomija. 
Yra ir rašytojų, panašių į 
sodininką ar astronomą — 
reiškiasi tik vienoje srity
je: ar poezijoje, ar prozo
je, ar kritikoje. O štai K. 
Korsakas ir lietuviškas—Be- 
linskis-kritikas. Ir poetas. 
Jis neseniai pateikė ei
lėraščių knygą “Piūtį.” 
Šioji mūza gimė audroje.

O kada Korsakas pateko į 
audros sūkurį? Kai Lietu
vą ir grandinėmis, ir erš
kėčiais, ir bado kilpa su
spaudė lietuviškasis fašiz
mas? Vėtroje jaunuolis ne
tylėjo. Ir už tai jį įkišo į 
šulinį — kalėjimą. Va ka
lėdamas 1928-1930 m. Šiau
liuose ir Kaune K. Korsa
kas ir eiliavo.

Apie darbininką
Apie ką? O kas lyg mil

žinas gali nugalėti audrą? 
Darbininkas. Va politinis 
kalinys ir reiškė jo jaus
mus. jo viltį, o veržimąsi į 
ateitį.

Dainius už grotų išdi
džiai sakė: “Mes — dar
bininkai!’’ Tai nuo jų žings
nių skildavo akmenys — 
lėkdavo kibirkštys — nu
šviesdavo pro tamsą taka į 
socializmo krantą. Darbi
ninkas nupieštas Autoriaus 
emocingai. Su meile. Juk 
proletaras buvo savo laiko 
sąžinė, švyturys.

Tokio jo kilnumo pabrėži
mas — tai didelis aūtdriaūs 
kūrinio pliusas. Juk fašis
tai tą žmogų drabštė ir 
drabstė purvu. O kaip pro
letaras sklaidė mėlį, rū
kus? Jis turėjo dinamitą— 
streiką. Kai šimtai, kai 
tūkstančiai Prometėjų su- 
liedavo savo mintį, savo 
reikalavimus į viena jūra, 
prieš ta jūra neretai pasi
traukdavo nolicininkai, iš
naudotojai. Jūroš vilnis to
liau nuvilnydavo. Fašistai 
statė krantines. Bet aukš
tos bangos ir. pro jas pra
siverždavo.

Pagaliau tame klasių 
kovos okeane ir nusken
do lietuviško fašizmo pa
statas, nuo 1926 metų 
ramstytas kalėjimais, dur
tuvais, angaulės vora
tinkliais. Prieš visa tai 
Korsako mūza, net imesta 
už protų, ankalata grandi
nėmis. — nrotestavo, tiesos 
kūiu daužė nončius, sklei
dė tiesos žiežirbas.
Jis reiškė kalinio emocijas

Taip, kalėjime įžiebtų 
eilėraščiu pagrindinis hero
jus —tai kalinys. Autorius 
ir išreiškė jo subtiliausias 
emocijas. Ne, sukaustytasis 
kovotojas nė nemano nusi
leisti savo skriaudikams. 
Jis pasiryžęs kovoti, degti, 
kol nuo jo smūgių grius 
priespaudos tvirtovės, grius 
senas pasaulis. Va tuomet 
pražys pavasaris ir socia
liniame gyvenime...

..Nemažai autorius ižiebė 
poezijos žiburių ir 1931 m. 
Tuomet jis jau buvo grį
žęs namo, Bet kalėjimo 
įspūdžiai jo širdį degino 
įkaitinta geležimi. Juo la
biau, kad dar ne visiems 
draugams atidarė kalėjimo 
vartus i gatvę, į gyvą gy
venimą.

Kai Korsakas išėjo, Lie
tuvos gamtą, Nemuną

kaustė žiaurioji žiema. Ta
čiau Lietuvoje dar šalčiau 
buvo nuo fašistų siautėji
mo. Todėl poetas ir toliau 
dainavo apie kalinį, ken
čiantį už revoliucines idė
jas. Dainius piktinosi ir tuo, 
kad, kur bepasisukdavo, su
sitikdavo su tartiufu, “tu
rinčiu ūki iš 120 hektarų...”

Kodėl jie taip jaudina?
Kalinio eilėraščiai labai 

jaudina. Kodėl? Todėl, kad 
šios eilutės tyros, kaip trykš
tanti versmė. O kaip auto
rius jas rašė? Aukštoje ka
meroje. Jis laikė plunksną. 
O iš bokšto jį sekė sargy
binis, pasiruošęs bet kurią 
minutę paspausti šautuvo 
mygtuką. O štai netikėtai 
į vidų įsiveržia prižiūrėto
jai. Jie pripuola prie ne
baigto kurti eilėraščio. Iš
sineša. Ar tik eilėraštį pa
grobė? Širdį. Ir vėl auto
rius turi kovoti:

— Gražinkite man mano 
mūzą! Ko prieš ją dreba
te?! Grąžinkite!

Bet visgi priešui pasise
kė Korsako, kaip ir V. 
Montvilos, ne viena rank
rašti palaidoti po kalėjimo 
velėna. Tie žmonės, ku
riuos Korsakas sutiko už 
grotu ir kuriuos apkaišė 
minčių celėmis,—dabar la
bai gerbiami...

Fašistai manė, kad ap
gaudinėdami žmones, ap
gaudinėdami Lietuva,— ap
gaus ir istorija. Tačiau is
torija gudresnė. Jos apgau
bi. nepavvo! Nepavvko to
dėl, k^d buvo, žmonių, ku
rie rėmėsi dialektika. Jie

I , ‘

nuo dialektikos aukšto kal
no .matė pro grotas, pro rū
kus matė socializmo erdves. 
Per audras ręikią irtis į tas 
platumas. Ir yrėsi. Ir štai 
saidčtas krantas — nauias, 
žydintis gyvenimas ant Ne
muno kranto.

Korsako mūza moko gi
liai įvertinti ir dabartį. Ji 
iškovota tų, kurie nešė rau
dona vėliava kurie už gro
tu rašė eilep, kurie krito ba
rikadoje, grumdamiesi už 
saulėta nūdiena, kurie ori
entavosi į Iljičiaus filosofi
ja.

Ką ji man primena?
O ką man ši mūza Kor

sako primena? Jos posmus 
skaičiau tada, kada jos dar 
kvepėjo grandinių rūdimis, 
grotomis, kalinio duonos 
plutele, štai eilėraštis “Tarp 
keturių sienų.” Jis mane 
sujaudino 1929 m. Tuomet 
dar nebuvau kalėjęs. Ta
čiau degiau didele pagar
ba tiems, kurie už tiesą at- 
atsidūrė už apkaltų mūrų. 
Skaičiau ir stebėjausi:

—Kodėl nėra parašo? 
Kas ši eilėrašti parašė?

Laišku paklausiau A. 
Venclovą Jis atsakė: “Tai 
K. Korsako eilėraštis. Jis 
sėdi kalėjime. Cenzorius io 
vardo n e n r a 1 e i do .” Na. 
kaip nraleis. Tautininkai 
jauna literatą paskelbė nu
sikaltėliu. O šis apie tiesą 
dainuoja! Va perskaitys 
Smetonos priešininkai ir 
užsidegs simpatijoms poli
tiniam kaliniui. Tai baisu!

Taip, kalinio eilės mano 
širdyje rado labai purią 
dirva. Juk. kai skaičiau 
posmus, atskambėjusius su 
pančių akordais iš mūrinio 
.narvo, — ir mano širdvie 
virė, kunkuliavo audra. Tą 
audrą sukėlė buvęs krikde
mų seimo šulas, “mano” 
direktorius J. Steponavi

čius. Juk jis neseniai ma
ne tardė, net liepė kamba
ryje padaryti kratą. Puolė 
ir kapelionas:

—Prieš mane socialistu 
spaudoje rašai!

Ir nebuvau tikras: ar, be
skaitant eilėraščius, gimu
sius apkaustytame narve,— 
neįsiverš policininkas ir ne
nuves ten, kur kali poe
tas...

Korsakui išvydus laisvę, 
dažniau rodėsi spaudoje jo 
mūza. Supratau, tai už ge
ležinių pančių išaugintas 
derlius.

Nenutildė nė priešo 
patrankos

Kada vėl Korsakas pri
siminė savo mūzą? Kai vėl 
viršum Nemuno sugriaudė
jo audra—hitlerininkų siau
tėjimas. Dabar rašytojas 
gyveno Penzoje. Tačiau jis 
labai aiškiai matė Lietuvą. 
Matė, rodos, kiekvieno doro 
žmogaus veidą. Ir audra 
padiktavo kitas temas. Tai 
kova prieš fašistinius oku
pantus. Jis daug sukūrė ei
lėraščiu. kuriuose pasmer
kė įsiveržėlius, pasmerkė 
bibliotekų degintojus, žmo
nių žudikus.

Jo mūzos gausmą dabar 
stengėsi prarėkti, net nu
tildyti priešo patrankos. 
Bet visgi nuo poeto mūzos 
Ivg nuo uolos atšokinėjo 
fašistu kulkos, skeveldros. 
Taip, dabar dainiaus lyro- 
kos eilutė—tai plienas, tai 
o-ronitas. O audra buvo 
niokojanti. Ji mindė ir žmo
gų, ir gėlę, ir knygą. Ir sun
ku buvo mūza apšviesti 
saule Ir visgi Korsakas 
sugebėjo tai padaryti. Jis 
iškėlė galva virš anka.sn. 
virš dūmu, virš skeveldrų ir 
namatė tolyje auštančią 
pergalės dieną.

Kas tą dieną artino ? Mūsų 
armija, mūsų šilko audėjos, 
mūsų vynuogių augintojos, 
mūsų poetai, mūsų broliai 
ir sesės ant Šešupės kran
to tirpdė okupantų gran
dines. Smerkdamas naktį, 
autorius prisiminė dieną, 
liepsnojusią ligi hitlerinin
ku užpuolirno Jis pvnė vai
niką gimtai žemei: “Tu na
ši ir derlinga ligi karo bu
vai.”

Visa liaudis rėmė savo 
herojus — partizanus. Ir 
dainius, ju žygiams j am
žinti poezijos granite, iška
lė tuos posmus. Tie pos
mai radiio bangomis atei
davo į Lietuvą — tarybi
nius patriotus lydei o j per
galės krenta. Jo ir Tėvvnės 
karo audroje gimę eilėraš
čiai atverčia ir mano lyri
niu pergyvenimų knygą. 
Štai 1942 m. vasario mėn. 
ji pamačiau Maskvoje. Jis 
gyveno Lietuvos atstovybės 
rūmuose. Buvo naktis. Jis 
mane pakvietė į savo kam
barį. Ištraukė storoką są
siuvinį.

Pietūs pas J. ir K. 
Čiurlius

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

štai kelrodis: Pattenburg 
randasi prie kelio 22. Taigi 
tuo keliu ir reikia važiuoti 
tiek iš New Yorko puses, 
tiek ir iš Eastono pusės. Iš 
New Yorko pusės Patten- 
burgas randasi kairėje pu
sėje kelio 22, iš Eastono— 
dešinėje. Automobilių vai
ruotojai žinote, kad priva? 
žiavus Pattenburg iškabą 
reikia išsisukti.

Mūšy apylinkės įvykiai Kaip pasiekti Cranfordą 
ir pikniko vietą. Jau Lietuva “išvaduota”

Mūsų mieste yra dvi radi
jo valandos ir abi konku
ruoja viena prieš kitą šmei
žime Tarybų Lietuvos.

Nustebau praėjusį savait
galį išgirdus, kad vienas 
“radijušas” jau pamiršęs 
Lietuvą. Visą valandą (lie
tuviškai ir angliškai) pa
šventė Čekoslovakijos “va
dovavimui.”

Vieną galima pasakyti, 
kad kaip viena, taip ir kita 
programos miršta iš “skys
tumo.” Rodosi, pasaulyje 
nėra jokių įvykių... Kaip 
ilgai gali laikytis tokios 
“programos”?

Vaikas sugavo 
išprievartautoją

Penkiolikametis vaikas, 
Dennis Dunn, pradėjo sekti 
vyrą, Juan Rivera, kai jis 
matė, kad šis bando išprie
vartauti 16-metę merginą. 
Vaikas, pamatęs policijos 
mašiną; pradėjo šaukti, ir 
Rivera buvo suimtas.

Susipešė už marškinius
Eddie Ramos, 18 metų 

amžiaus, gyvenantis 214 
Montrose Ave., Williams- 
burge, susibarė su savo vy
resniu broliu už tai, kad 
brolis jam nenorėjo pasko
linti marškinius.

Po kiek laiko, jų sesuo ir 
jos vyras, Alexander Ver- 
gies. susitikę Eddie, pradėjo 
išmetinėti jam, kam jis ne
šiojąs brolio marškinius. 
Eddie švogeriui smogė į pil
vą su dideliu peiliu ir pa
bėgo.

Dabar Eddie laikomas ka
lėjime po $25,000 užstatu. 
Vergies randasi Greenpoint 
ligoninėje.

Gimdymų daugiau, 
mirčių mažiau

Long Island, Suffolk 
County, liepos mėnesį gimė 
1,681 kūdikis, o mirimų bu
vo tik 538. Daugiausia mirė 
nuo vėžio ligos — 171.

Sudegino Vietkongo vėliavą
New Yorke fašistiniai nu

sistačiusių jaunuolių grupė 
sekmadienį sudegino Viet
kongo vėliavą prie City Hali. 
Iš viso dalyvavo demons
trantų ir stebėtojų tik apie 
20. Jie priešingi JAV iš
traukimui karių iš Vietna
mo.

1. Nuo Port Newark pa
imti kelią 22—Union-Plain- 
field — ir važiuoti iki be
veik išvažiuosite iš Hillside. 
Į tiesiąją pusę dabokite už
rašą Union ir ten įsukite.

2. Pavažiavę tuo keliu 
privažiuosite Garden Štate 
Parkw*ay ir sukite į pietų 
pusę po kairiąja ranka iki 
sekančiam “Exit.” Tai bus 
Kenelworth. Nusukę nuo 
Parkway pasukite po kairei 
į Kenelwortha į vakarų pu
sę.

3. Čia bus kelias Boule
vard ir tuo Boulevardu va
žiuokite tol, kol privažiuo
site giraitę. Už tos girai
tės bus trafiko šviesa bei- 
Springfield Avė. Ant švie
sos sukite į kairiąją ranką 
ir privažiavę Union College 
rasite gatvę Penn Road. Į 
ją sukite po tiesiąja ranka 
ir važiuokite, kol ta gatvė 
pasibaigs. Tuomet sukite į 
kairę ir palei mokyklą atsi
dursite po tiesiąja ranka į 
Brookside PI. Pavažiavus 
keletą blokų rasite 460. Tai 
čia ir bus pikniko vieta.

Geriausio pasisekimo ke
lionėje! Pasimatysime pik
nike.

Ignas

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

prekybos sutartis beveik su 
visomis pasaulio šalimis, ne
paisant kokia ten politinė 
santvarka. Bet Jungt. Valsti
jos nuolat trukdo prekybą su 
Tarybų Sąjunga.

ISLA

Socialistinis prekybos prin
cipas yra prekėmis abipusio 
pasikeitimo uždavinys, netu
rįs savyje kokio nors pasi
pelnymo.

Queense, Jamaicoje, buvo 
užpulta nakties laiku “draft 
boardo” būstinė. Viršinin
kai nepasakė, kiek nuostolių 
padaryta, bet sakė, kad lo
kalinė policija ir Federalls 
investigacijos biuras. įvykį 
tyrinėja. Sakoma, kad daug 
drafto dokumentų buvo su
plėšyta ir dažais aptaškyta.

Dabartiniu laiku penkios 
moterys New Yorke laukia 
teismo už užpuolimą ant 
“draft boardo” Manhattane.

Panašių atakų ant “draft 
boardų” įvyko Milwaukee, 
Wis., ir Cottonsville. Md. 
Sakoma, kad šiuose pasta
ruosiuose užpuolimuose da
lyvavo ir grupė kunigų.

19 metų tėvas suimtas už 
užmušimą dviejų metų įsū
nyto berniuko. Jose Nieves 
iš Rockaway, kuris turi ir 
dukrą trejų metų, taip su
mušė savo berniuką, kad 
tas mirė. Sakoma, kad vai
kutis buvo paimtas iš auklė
jimo namų.

Ieva

Sugrįžo sveiki ir 
geru nusiteikę

Antradienį jau vidurnak
tį didžiuliu Pan. Am. lėktu
vu iš Maskvos per Copen- 
hageną sugrįžo mūsų tau
rieji laisviečiai Bronė ir 
Valteris Keršuliai ir Jonas 
Gužas. Nė su vienu dar ne
teko plačiau pasikalbėti. 
Bet iš jų veiduose šypsenos 
matėsi, kad jie sugrįžo pui
kioje sveikatoje ir pakilia
me ūne. Matyt, jiems ši vieš
nagė mūsų gimtajame kraš
te gražiai pavyko.

Aišku, kati prie progos 
jie mums patys papasakos 
apie šią visą ilgą kelionę į 
Tarybų Lietuvą ir atgal.

Rep.

Kapitalistinis prekybos prin
cipas yra paremtas pelnu, be 
kurio negali būti jokios -pre
kybos.

Jungt. Valstijų prekybinin
kai kaip tik ir laikosi to prin
cipo. Jie nori išlaikyti užsie
ninę prekybą savo kontrolėje, 
kad pasidarytų didžiulius pel
nus.

Jungt, Valstijų prekybinin
kai jaučia, kad Tarybų Są
junga laipsniškai užkariauja 
užsieninę prekybą, kuria ame
rikiečiai galėtų naudotis ir 
didelius pelnus daryti. Štai 

.kodėl Amerika trukdo preky
bą su Tarybų Sąjunga.

Michigano universiteto eko
nomikos 'profesorius dr. Da
niel B. Suits antai 'pasakė:

“Sekamais metais mes ma
tysime žemiausią ratą tikro 
pakilimo Jungt. Valstijų eko
nomikoje nuo 1958 metų at
slūgimo.”

Tuo reikalu jau susirūpino 
Nixono administracija. Ma
noma apriboti iš užsienio įve
žimą prekių, ypač pigių pre
kių iš Azijos ir Afrikos.

Geriausias ekonomikos pa
kėlimui stimuliantas — laisva 
prekyba su visomis socialisti
nėmis šalimis. Bet to bijojo 
Trumano, Eisenhowerio ir 
Johnsono administracijos, da
bar nenori ir Nixono adminis
tracija.

Tėviškės spalvų gama
Kaunas. — Taip galima 

būtu apibudinti Bronės Ja
cevičiūtės tapybos parodą, 
kuri atidaryta M. K. Čiur
lionio dailės muziejuje. Be
veik keturiasdešimtyje dro
bių — nuotaikingi, dvelkia 
tėviškės grožiu peizažai, 
žmogiško nuoširdumo priso
drinti portretai, patrauklūs 
natiurmortai.

Parengimų Kalendomis
Rugpiūčio-August 24 d.
LLD 54 kp. rengia pikni

ką Lili jos 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.

Kuo tu vardu, mergaite!
Vokiečių istorikas T. 

Momzenas (1817-1903) va
žiavo tramvajumi, šalia sė
dėjo jo anūkė. Staiga Mom
zenas, kuris anksčiau apie 
kažką giliai mąstė, įdebė 
žvilgsnį į mergaitę, tartum 
pirmą kartą būtų ją ma
tęs, ir paklausė:

— Kuo tu vardu, mergai
te?

— Greta Momzen,—man-i 
dagiai atkako paklaustoji.

— Momzen ? — nustemba 
mokslininkas.— Palauk, pa
lauk — Momzen. Momzen... 
Ši pavardė man kažką pri
mena.

Metafizika ir juodas katinas
Atominio branduolio ty

rinėtoją O. Haną kažkas 
paklausė, ką jis galvoja apie 
metafiziką

— Tai juodo katino ieš
kojimas tamsiame, kamba
ryje, kuriame iš viso nėra 
jokio katino, — šypsodama
sis atsakė garsusis chemi
kas.

New Yorkas.—Trečiadie
nio naktį subombarduotas 
Grace Midland Banko aš
tunto aukšto ofisas Wall St. 
apylinkėje, kuriame puvo 
laikomi vertybiniai popie
riai (securities).

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

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

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

LAPKRIČIO (NOV.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Čreenpointe.

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

Sekretorius (61-62)

Worcester, Mass.
Olympia Parko Bendro

vės Pietūs įvyks rugpiūčio 
31 d. Pradžia 12:30 valan
dą. Kviečiame visus apylin^ 
kės lietuvius dalyvauti šia
me bankete ir linksmai lai
ką tyrame ore praleisti jįrir 
susitikti savo senus drau- 
<ru.s-kaimynus — LABOR 
DAY — ir bus skanių spe- 
ciališkai priruoštų valgių. 
Su jūsų atsilankymu prisi
dėsite prie ant toliau par
ko nalaikvmo.

Iki pasimatymo!
Rengėjai.

Attention all clients of

PODAROGIFTS, INC.
A

We are pleased to advise you that as the result of negotia
tions with the President of Vneshposyltorg held in the U.S.A, 
and a personal visit by Maurice Rifkin, President of Podaro- 
gifts, Inc., to Moscow, changes and improvements in the 
thod of accepting orders for gifts have been effected.
1. No longer will commissions or fees be deducted from the 

gross amount paid by purchasers of gifts. All commsis-
*» ions will be added to the NET AMOUNT OF THE OR

DER, so that there will be no questions, or ptiisunder- 
standings between Vneshposyltorg and the recipients.

2. Prices on merchandise have been reduced and a new
price-list will be ready within a month or two. Copies 
of the new price-list will be mailed upon request, when 
ready. /

3. Until that time, we recommend to our valued clients to 
send their gifts in the form of a MERCHANDISE ORDER

(Gift Certificate), which will enable the recipients to 
obtain merchandise of their own choice.
ORDERS FOR AUTOMOBILE, “MOSKVITCH” are 
accepted as heretofore while the limited supply last.

For further information, pleas^ call our affiliates or their 
branches:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. *
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP, x 
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036 
Tel. 212-245-7905

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South ~ ’’’Y

New York, N. Y. 10003
Tel. 212—228-9547 Off;

*




