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KRISLAI
Trys aukšti militaristai 
“Naujasis federalizmas“ 
Saužūdybenriis nieko nelaimės 
Nelaiminga visagalybė* 
Medicina TSRS ir Amerikoje

— J. Gasiūnas —

Jeigu kas dar galvojo, kad 
Saigono valdžia yra kiek lin
kusi prie taikos, tai šių dienų 
įvykiai parodė kaip tik prie-

Prez. Thieu 'pašalino iš 
premjero vietos civilinį poli
tikierių Huongą ir nauju prem
jeru paskyrė savo gerą drau
gą Khiemą.

Turi JAV slaptus 
karinius planus

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos žurnalas “Stern” pas
kelbė. kad jam pavyko iš
gali ti slaptus Jungtinių 
Valstijų militarinius planus 
būsimam karui Europoje.

700 žodžių straipsnyje ai
škinama, kad Jungt. Valsti
jos esančios pasiruošusios 
chemikaliniam, biologiniam 
ir atominiam karui Europo
je. Tokiam karui ginklai 
esą paruošti Vakarų Vokie
tijoje.

Žurnale nurodoma, kad 
Jungt. Valstijų militaristai 
esą pasiruošę įr psichologi
niam karui, kuris galėsiąs 
nusilpninti priešo atsparu
mą krizės metu, tuo pačiu 
kartu sustiprinti JAV ša
lininkų dvasią.

Aišku, kad militariniai 
pasiruošimai eina prieš 
Varšuvos Pakto socialisti
nes šalis, kurios siūlo tartis 
su NATO šalimis Europos 
saugumo reikalu.

Khiemas yra pasižymėjęs 
militaristas, niekad neparodęs 
simpatijų taikai. Jis stoja už 
kariavimą “iki pilnos perga-

Indijos premjerė Gandhi 
nugalėjo reakcionierius

Naujasis prezidentas V.Naujasis premjeras Khie- 
mas mokėsi militarinio moks
lo ir Jungtinėse Valstijose. 
Jis lankė JAV Armijos Ko-
mandos ir Generalinio štabo
Mokyklą 
Kansas.

Ft. Leavenworth,

Todėl Khiemas yra labai
artimas Pentagonui ir geras
Nixono 
ninkas.

administracijos sali-

Dabar Saigono valdžiai va
dovauja trys aukštieji milita
ristai — prez. Thieu, vice 
prez. Ky ir premjeras Khiem.

^Neatrodo, kad jiems pasi
seks karą laimėti.

New Delhi. —Indijos 
premjerė Gandhi ir vėl lai- V. Giri inauguracijoje pa- 
mėjo prieš senąją reakcio
nierių gvardiją, kuri norėjo 
ją cenzūruoti valdančioje 
Kongreso partijoje.

Gandhi laimėjo bankų na
cionalizavimo klausimu ir 
dabar išrinkimu pažangaus 
žmogaus prezidentu. Sena- 

Isis sindikatas prakišo. Da
bar jis prakišo ir cenzūros Vietnamo karo baigimas te- 
klausimu.

reiškė, kad “mes sutraukė
me politinės dominacijos re
težius ir dabar bandome 
kraštui suteikti ekonominę 
nepriklausomybę”.

New Ydrkas. — North- 
western universiteto profe
sorius Eisner pareiškė, kad

gali sulaikyti infliaciją.

PrFz. Nixono siūlomas “nau
jas federalizmas’’ labai atsi-
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duoda seniai pašvinkusiu hoo- 
verizmu, kuris 1929-30 metais 
privedė šalį prie didžiausios 
ekonominės krizės.

Konservatoriai ir reakcio
nieriai neveltui užgiria Nixo
no “Naująjį f e d e r a lizmą,“ 
kaip “Naujosios Dalybos’’ pa
vaduotoją.

Savo “naująjį federalizmą“ 
Nixonas paskelbė, kalbėda
mas apie labdaros (welfare) 
sistemos reformas, kurios, 
Nixono siūlymu, skurdžius 
dar labiau suskurdintų.

Nauji vaistai sėkmingai gydo 
‘' ę Parkinsono ligonius
New Yorkas. — Beth Ab

raham Hospital Bronxe jau 
pagydė nemažai Parkinsono 
ligonių. Kai kurie pirmiau 
negalėję iš namų išeiti da
bar vaikščioja gatvėmis.

Naujasis vaistas —L-DO- 
PA — suteikia ligoniams 
palengvinimus ir laipsniš
kai kai kuriuos pagydo. Tie

AM A žurnale “Today’s 
Health’’ dr. D. L. Farnsworth 
daleidžia. kad sekamais moks
lo metais daugiau kain 10,000 
studentu bandys nusižudyti ir 
apie 1,000 studentų tikrai nu
sižudys.

Jaučiamas didelis studen
tuose nepasitenkinimas moks- 

-sistema, social i n ė m i s ir 
ekonominėmis sąlygo mis, o 
labiausia Vietnamo karu.

Gaila, kad tam tikra .dalis 
studentų, vietoj kovoję prieš 
visa blogi, kaip daro daugelis 
kovingu studentų, pasiduoda 
desperaciion ir nusižūdymu 
bando pabėgti iš visų blogy
bių.

rašo apie 
medicinos

apie 600,- 
Tai daugiau,

The American Journal of 
Psychiatry plačiai 

. Tarybų Sąjungos 
'pažangą.

TSRS dabar turi 
000 gydytojų.
negu bet kurioje kitoje pasau
lio šalyje, proporci o n a 1 i a i 
skaitant.

1913 m. Rusijoje pusė vai
kų iki 5 metų amžiaus išmir
davo; vidutinis žmonių gyve
nimo amžius buvo 32 metai. 
Dabar vaikų miršta mažiau 
kaip 5 proc.; vidutinis gyve
nimas siekia virš 70 metu. 
Tarybinėje santvarkoje medi
cininis aptarnavimas nemoka
mas.

naujieji vaistai dabar nau
dojami ir kai kuriose kito
se ligoninėse.

Prieš keletą metų už tų 
vaistų kilogramą reikėjo 
mokėti $5,000, dabar berei
kia mokėti $500. Dviejų ki
logramų ligoniui pakanka 
visiems metams.

Daktarai taipgi pataria 
neturėti visiems Parkinso
no ligoniams vilties, kad jie 
bus išgydyti. Vieniems nau
ji vaistai gerai pavyksta, 
kitiems kiek padeda, bet 
daugeliui visai mažai gali 
padėtį/ Milijonas amerikie
čių serga Parkinsono liga.

antai

mes 
mitą

St. Louis universiteto profe
sorius Barry Commoner 
pasakė:

“Turėkime viltį, kad 
nugalėsime visagalybės
ir išmoksime tinkamai naudoti 
mokslą ne pasaulio užkaria
vimui, bet jame gyvenimui.“

Astronautu atsie k i m a i ir 
naujausi mokslo išradimai tu
rėtu būt naudojami viso pa
kulio žmonijos naudai. Ne- 

8 TOimė mūsų kraštui, kai om- 
nipotencija - visagalybė pra- 
Sda įsivyrauti Jungti. Vals- 

į valdančioje klasėje.

O kaip žmogaus sveikatos 
dalykai Amerikoje? J tai at
sako dr. D. L. Wilbur, Ame
rikos Medicininės Sąjungos 
prezidentas.

Daugiau kaip 20 milijonų 
amerikiečių “negauna pakan
kamos apsaugos“ nelaimėse, 
sako dr. Wilbur. Jis pataria 
įvesti Medicaid programą vi
sose valstijose, kad būtu ap
rūpinti visi “neprivilegijuoti 
amerikiečiai.“

Bet dr. Wilbur negali daug 
kuo pasigirti jo vadovaujamos 
Amerikos Medicininės Sąjun
gos programa. AMA visada 
kovoja prieš nemokamą me
dicininę apdrauda, kuri čia 
yra reikalingiausia.

Negrai studentai grįžo 
iš Tarybų Sąjungos
Atlanta, Ga. — 13 negrų 

vidurinės mokyklos studen
tų grįžo iš kelionės po Ta
rybų Sąjungą. Jie atrodo 
kiek pavargę, bet viešnage 
labai patenkinti.

Jie aplankė Maskvą, Le
ningradą, Rygą ir Taliną, 
susitiko su tarybiniais stu
dentais, kurię juos vaišin
gai priėmė.

Tarybų Sąjungos žmonės 
yra labai draugiški, sako 
studentų vadovė Glenda. Gil
mer, 17 metų mergaitė.

Žukaitė—pirmoji mergina, tapusi lakūne-akrobate,
M. Ogajaus nuotrauka.

Amerika tebetrukdo 
taikos derybas

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo ir Pietų Vietnamo re
voliucinės valdžios delega
cijos pareiškė, kad Jungti
nės Valstijos visaip trukdo 
taikos derybas.

Civilinio premjero pakei
timas militariniu premjeru 
ir tuo pačiu kartu prez. 
Nixono įsakymas sulaikyti 
ištraukimą iš Pietų Vietna
mo karinių dalinių sudaro 
deryboms labai svarbią 
kliūtį. Todėl nesitikima, kad

32-as pasitarimas gali duoti 
kokių nors teigiamų rezul
tatų.

Nixono įsakymas daugiau 
nebemažinti JAV militari
niu jėgų Pietų Vietname 
taipgi parodo “karo vietna- 
mizavimo nepavykimą”. O 
buvo planuota, kad Saigono 
militarinė valdžia imsis vis 
daugiau atsakomybės toliau 
Vesti karą. Todėl karo tęsi 
mas arba jo sulaikymas yra 
Jungtinių Valstijų rankose.

Jaunimo konferencija prieš 
karą Vietname

Helsinkis, Suomija. — Čia^šimtys milijonų jaunimo 
įvyko pasaulinė jaunimo ir yra pasisakę už Vietnamo

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Kadaras išvyko iš Lietuvos

Vilnius. — Pailsėjęs Lie
tuvoje ir susipažinęs su res
publika, Vengrijos Socialis
tinės Darbininkų Partijos 
Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius Janosas Kada
ras su žmona išvyko į Ry
gą. ' ’

Vilniaus arerouoste aukš 
tuosius svečius išlydėjo 
Barkauskas. Ferensas, Kai
rys, Maniušis, Sniečkus ir 
kiti.

Tarybiniam kiliui 50 metų
Vilnius. — Rugpiūčio 27 

d. sukako 50 metų, kai 
Liaudies komisarų taryba 
priėmė dekretą dėl kino na
cionalizavimo Tarybų Rusi
joje. Šis tarybinio kinema
tografijos jubiliejus iškil
mingai pažymimas visoje 
plačioje Tarybų Sąjungoje.

Įdomiais, turiningais ren
giniais jį pasitiko ir Tary
bų Lietuvos kino darbuoto
jai. Visoje šalyje prasidėjo 
tarybinio kino 50 metų skir
tas filmų festivalis. Žiūro
vai gali pamatyti geriausius 
tarybinio kino klasikų Ei- 
zensteino, Pudovkino, Dov- 
zenkos, Kozincevo, Gerasi- 
movo ir kitų režisierių fil
mus. 1

Lietuvos sostinėje ir ki
tuose miestuose skaitomos 
paskaitos apie kino meną, 
jo istoriją, vyksta žiūrovų 
susitikimai su lietuvių kino 
meistrais.

mojo laipsnio diplomas.
Antrojo laipsnio diplo

mais ir sidabro medaliais 
apdovanotos Maskvos sri
ties Čepą j evo tarybinio ūkio 
melžėja Nina Minockina ir 
Lietuvos žemes ūkio mecha- 
nižavimo mokslinio tyrimo 
inst i t u t o eksperimentinio 
ūkio melžėja Stasė Orze- 
kauskienė.

— * — _

Vyksta į Kazakstaną
Vilnius. — Padėti nuimti 

derlių į Kazakstaną išvyko 
150 Lietuvos kombaininin
kų. Apie du mėnesius jie 
darbuosis Koke e t o v o ir 
Kustanajaus sričių ūkiuose.

1 •'

Jaunimas aktyviai veikia
Klaipėda.— Daugiau kaip 

12,000 jaunuolių jungia 
miesto meno saviveiklos ko
lektyvai. Jaunimas gausiai 
lankėsi viešosios bibliotekos 
organizuotuose literat ū r i- 
niuose vakaruose disputuo
se. Apie tai pasakojo miesto 
kultūros skyriaus vedėjas 
Milinis, viešosios bibliotekos 
direktori aus pavaduoto j a 
Mickevičiūtė, Kraštoty ros 
muziejaus direktorė Eler- 
tienė čia įvykusiame kultū
ros darbuotojų profsąjun
gos respublikinio komiteto 
prezidiumo išvažiuojamame 
posėdyje.

Jame buvo apsvarstytas 
miesto kultūros švietimo įs
taigų profsąjunginių orga
nizacijų darbas su jaunimu.

Antanas Vaivutskas

studentų konferencija rug
piūčio 23-27 dienomis. Daly
vavo atstovai iš daugiau 
kaip 200 organizacijų iš 
daugelio šalių. Iš Pietų

kovotojų rėmimą.
Matėsi konferencijoje 

daug atstovų iš Afrikos ir 
Pietų Amerikos. Iš Jungti
nių valstijų taipgi atvyko

Vietnamo atvyko 21 atsto- nemažai atstovų.
vas.

Konferencijoje buvo ap
tarta, kaip sėkmingiau pa
remti kovojančią Vietnamo 
liaudį prieš agresorius. At
stovai raportavo, kad de-

Dayton.—Spaustuvių dar
bininkai. išėję streikan, su
laikė išleidimą dviejų dien
raščių “Journal Herald” ir 
“Daily News”.

K » . . 4 •' 1 ‘ |

Čekoslovakijos liberalai su 
suokalbininkais prieš valdžią

Praga. — Čekoslovakijos; Pakto socialistinių jėgų įsi
kišimo į antisocialistinį suo
kalbį. 

Bet
riams visAi nepavyko. Ke
letas 
bandė
buvo išsklaidyti, kai kurie

Kompartijos laikraštis “Ru
de Pravo” rašo, kad tūli li
beralai buvo prisidėję prie 
kontrrevoliucinių jėgų, ku
rios planavo nuversti da
bartinę komunistų valdžią 
ir panaikinti socialistinę

i

kontr - revoliucionie-

šimtų demonstrantų 
patriukšmauti, bet

santvarką. areštuoti.

New Yorkas.— Transpor
to Darbininkų Unijos 13-oji 
konvęncija įvyks rugsėjo 8- 
12 dienomis Bal Harbour, 
Fla.

Buffalo, N. Y. — Repub
lic Steel korporacija paskel
bė priimanti į darbą ir mo
teris.

Nugalėtojos iš Lietuvos
Vilnius — Tassas prane

ša, kad geriausia iš geriau
siųjų pusantro milijono Ta
rybų Sąjungos melžėjų ar
mijos tarpe pasirodė bee
santi kolūkietė iš Lietuvos 
rajono Pergalės kolūkio Ma
rija Šaulienė. iRugpiūęio 22 
d. galutinose varžybose, ku
rios vyko liaudies ūkio lai
mėjimų parodoje/ ji tapo 
laimėtoja pirmame visasą
junginiame mechaninio mel
žimo meistrų konkurse. Jai 
įteikta raudona čempiono 
juosta, aukso medalis ir pir-

“Laisvė” neišeis 
dėl švenčių

“Laisvė” neišeis rugsėjo 
2 dieną, nes “Laisves” per
sonalas nedirbs rugsėjo 1 d. 
(Labor Day). Sekama “L” 
laida išeis rugsėjo 5 dieną.

“Laisvės” personalas lin
ki visiems laisviečiams links
mai ir 'naudingai praleisti 
Darbo Dieną.

New Delhi. — 50 proc. In
dijos vaikų kenčia nedaval-

Liberalų remiami kontr
revoliucionieriai bandė savo 
žygį pravesti masinėmis de
monstracijomis met i n ė j e 
sukaktyje nuo Varšuvos

Toronto, Canada. — 3,200 
nikelio gamybos darbininkų 
prisidėjo prie 18,000 nikelio 
darbininkų streiko.

Jungt. Tautos pasmerkė Izraelį
(=]-----------------------------------------------------------------------------------Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryba vienbalsiai pasmer
kė Izraelį už lėktuvais bom
bardavimus Lebanono kai
mų rugpiūčio 11 d.

Pasmerkimo rezoliucijoje 
atžymėta, kad tai daryda
mas Izraelis prasižengė 
prieš mūšių pertraukimo 
sutartį.

Izraelio atstovas Tekoah 
pareiškė priešingumą rezo
liucijai. Jis teisino savo ša
lies kovą su arabų “teroris
tų provokacijomis.”

Washingtonas. — Inter
national Association of Ma
chinists nusitarė paskelbti 
streiką, kadangi darbdaviai 
nesutinka patenkinti unijos 
reikalavimų.

v Columbus, Ohio.—Guber
natorius Rhodes pasirašė 
įstatymą, kuris suteikia nuo 
anglies dulkių susirgusiems 
mainieriams kompensac i j ą 
po $49 į savaitę per 30 sa
vaičių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva.— Tarybų Sąjun

ga persergėjo Kiniją, kad 
toliau nebus toleruojami į 
TSRS' teritoriją įsiverži
mai.

Edgartown, Mass.— Pro
kuroras Dinis kviečia sen. 
Kennedį pas teisėją tyrinė
ti Kennedžio tragedijos, ku
rioje žuvo Mary Jo Ko- 
pechne.

Santo Domingo.— Domi- ’ 
nikos prezidentas BąlSguer 
pareiškė, kad vairuotojų 
streikas bus jėga sutriuš
kintas.

New Iberia, La. — Polici
ja puolė negrų studentų ' 
demonstraciją, reikalaujan
čią baigti mokyklose rasinį n 
diskriminavimą.

f
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Darbo Diena šiemet
TAI buvo 1882 metų gegužės menesio New Yęrko 

Miesto Centrinės Darbo Unijų Tarybos susirinkime. 
Atsistojo jaunutis, tik 20 metų unijistas, airių imigran
tų sūnus McGuire ir pasiūlė, kad viena diena metuose 
būtų pašvęsta “ne karų ir karių garbinimui, bet taikai, 
civilizacijai ir pramonės triumfui”. Tai buvo visiškai 
nauja idėja. Ji greitai prigijo. 1886 metais už ją pasi
sakė Amerikos Darbo Federacija. Prasidėjo reikalavi
mas, kad darbui pagerbti diena būtų padaryta tautine 
švente Kongreso nutarimu. Ir toks nutarimas buvo pa
darytas 1894 metais. Ir nuo to laiko turime Darbo 
dieną (Labor Day).

Per Darbo Dieną seniau įvykdavo dideli paradai 
miestų gatvėmis bei susirinkimai salėse. Dabar tai iš
eina iš mados. Tai parodo mūsų darbininkų judėjimo 
sukonservatėjimą.

Mūsų darbo unijų aukštoji vadovybė su George 
Meany priešakyje nenori nė kalbėti apie kėlimą kovin
gų šūkių, apie organizuotų darbininkų telkimą už nau
dingus reikalavimus. Tiesa, per Darbo Dieną ir šiemet 
kalbės darbo unijų vadai ir kapitalistinių partijų poli
tikieriai, keps ir skelbs proklamacijas, kuriose bus į pa- 
anges keliamas ir garbinamas darbas, su tikslu, kad 
darbininkai jų nepamirštų atėjus rinkimams. Tai be
veik ir viskas.

Betgi šiemet Darbo Diena turėtų pasižymėti kitu kuo, 
Pirmoje vietoje turėtų būti aukščiausiai visur organi
zuotų darbininkų keliamas protestas prieš Vietnamo 
karo tęsimą. Juk tai didžiausias ir svarbiausias dienos 
reikalas. Karui nesimato galo. O organizuotų darbinin
kų vadovybė neprotestuoja ir nereikalauja tą agresiją 
prieš Vietnamo liaudį nutraukti. Kokia baisi apgailėti
na padėtis!

Kitas klausimas, kuris skaudžiai paliečia kiekvie
ną Amerikos darbininką,, tai kainų nesulaikomas kili
mas ir skurdo plitimas.

Darbo Diena duoda visiems darbo žmonėms progą pra
dėti rimtą kovą prieš šitą blogį. Deja, ir Čia nesimato 
organizuotų darbininkų mobilizavimosi tam skubiam 
reikalui.

Atrodo, kad ir šiemet Darbo Diena pasižymės tik
tai darbo unijų vadų ir politikierių gražiai skamban
čiais pareiškimais ir kalbomis apie jų meilę tam, kuris 
išstatė miestus, nutiesė kelius, nuliejo, plieną, iškasė 
anglį, pagamino lėktuvus. Tik tegu jis tyli ir neprotes? 
tųoją prieš šių laikų trūkumus ir ųegeroves...

< ' ______________

ANGLIJOS SOSTINE 
LONDONAS TAMPA 
ABORCIJŲ FABRIKU

Jau visas pasaulis žino, 
kad Anglijoje labai lengva 
nėščiai moteriai gauti lega- 
lišką aborciją. Pagal 1968 
metų įstatymą, užtenka, 
kad psichiatras pripažintų, 
kad gimdymas pakenktų 
motinos sveikatai, ir gydy
tojas turi teisę jai nėštu
mą nutraukti. Na, o už pi
nigus nesunku tokį psichi
atro paliudijimą įsigyti.

Rezultatas toks, pagal 
daugelio dienraščių priedą 
“Parade” (kovę 24 d,) nėš? 
čios moterys bei merginos 
dideliais skaičiais traukia j 
Londoną ir gauna gerą “pa
tarnavimą. ” Prieš metus 
laiko už tą pątarnavimą gy
dytojas paimdavo tik $250, 
bet dabar jau atlupa dvigu
bai tiek. Biznis geras, pel? 
nas geras.

Pelno ir taksių vairuoto
jai už iš lėktuvų stoties mo
ters pristatymą pas gydy
toją arba kliniką gauna, be 
fėro, kurį pati moteriške 
užsimoka, dar nuo 12 iki 15 

o gydytojo arba 
Todėl tarp šofe-

aš patyriau, tai tie 
daugiausiai Kitus kn- 
ir pavydi jiems, ku

melio 'pavyzdingo

D. M. ŠOLOMSKAS

Prieš trisdešimt metą prasidėjo 
Antrasis pasaulinis karas

dolerių nuo 
klinikos. ' 
rių eina smarkios lenkty
nės, kuris daugiau nėščių 
moterų pastebės aerodrome 
ir pristatys pas gydytoją.

Į Londono aerodromą pri
buvusiai “nelaimingai’’ mo
teriškei nereikia labai rūpin
tis kur ir pas ką ieškoti pa
galbos. Bet kuris taksio 
vairuotojas tau padės dar 
su padėka.

dąro pirmo laipsnio proto li
goniu.

Kiek 
žmonės 
tiKuoja
ne patys 
neveikia ir nededa pastangų 
save pagerinti. Pavydėti taip, 
kąd net ir savo draugus ap
kalbėti, kritikuoti. Kad ką 
nors gero ir naudingo šiame 
pasaulyje atsiekti, reikia ne 
pavydo, kritikos, bet pasi
šventimo — dirbti ir dar kar
tą dirbti, ne vien sau, bet ir 
kitų žmonių labui. Geras dar
bas padaro žmogų laimingu. 
Žmogaus laimė yra pasišven
timo vaisius, o ne pavydo.

Yra sakoma, kad pavydėti, 
apkalbėti, kritikuoti gali bile 
durnius ir daugiausiai durnius 
tą daro. Taigi ir mes nebū
kime tais durniais. Jei nori
me nešti laimę šiame pasau
lyje, tai ištieskime meilės ran
ką savo artimui. Mėginkime 
atlikti kasdieną nors vieną 
gražų dalyką dėl kito žmo
gaus. Dirbkime dėl geresnės 
ateities ir dėl pasaulinės tai
kos.

Mieli broliai ir sesutės, tą 
darydami mes 
laimingi ir 
kitam žmogui nebus nei pras
mės, nei laiko.

fašistinės agresijos auka. 
Ji atkakliai pasipriešino už
puolikams, bet kadangi bur
žuazinė - dvarininkinė Len
kijos vyriausybė, vykdyda
ma nacionalinę išdavystę, 
atmetė Tarybų Sąjungos 
siūlomą karinę pagalbą, tai 
Lenkija negalėjo atsilaikyti, 
o Anglija ir Prancūzija ne
suteikė jai pagalbos, nors 
turėjo sutartį, nes manė, 
kad iš Lenkijos hitlerinin
kai veršis į Tarybų Sąjun-

Rugsėjo Pirmoji
ATRODO, kad dar tik vakar pasaulį sukrėtė bai

siausias žmonijos istorijoje įvykis, o nuo to ląiko jau 
prabėgo 30 metų. Kaip žinią, Antrasis pasaųjinįs karas 
prasidėjo 1939 metų rugsėjo 1 dieną.

Šios katastrofos padariniai aprašyti tūkstančiuose 
knygų. Daugelis mūsų gerai tebeprisimename. Dauge
lis esame buvę tų įvykių vienoje ar kitoje formoje daly
viais. Todėl apie tai čia nėra reikalo kalbėti.

Kalbėti mums reikia apie tai, kad tos pačios kapita
listinės jėgos, kurios pagimdė Antrąjį pasaulinį karą su 
visais jo padariniais, ir šiandien tebeveikia. Kas, jei ne 
Anglijos ir JAV kapitalas po Pirmąją karo sutriuškino Vo
kietijos liaudies sukilimą su spartakiečiais priešakyje? 
Kas, jei ne tąs pats kapitalas pagrindiniai atkūrė Vakarų1 
Vokietijos militarinę jėgą po Antrojo k.ąro įr pastatė: 
pasaulinę taiką į naują pavąjų? Pagaliau, kąs, jei ne 
mūsų kapitalas turi visą kąpitąlistįnį pąsąųlį okupavęs 
militarinėmis jėgomis ir neleidžia nė pradėti rimtai kak’ 
bėti apie visuotinį nusiginklavimą?

Tiesa, šiandien toms jėgoms skersai kelią stovi socia
listinis pasaulis su Tarybą Sąjungą priešakyje, bet ar jis 
vienas pajėgs žmoniją išgelbėti nuo naujos ir dar baisės? 
nės katastrofos?

Daug kas priklausys nuo to, kaip kapitalistinio pa? 
šaulio, o pirmoje vietoje mūsų Jungtinių Valstijų, darbi
ninkija orientuosią. Tieąa, mes jau turimą gan stiprų 
taikos judėjimą, bet jo silpnybė tame, kad į jį nėra įsir 
traukusios mūsų darbo unijos su septyniolika milijonų 
organizuotų darbininkų, štąį, mūsų valdančioji klasė jąū 
aštųoneri metais veda vieną iš barbariškiausiu karų ųž 
dvylikos tūkstančių mylių nuo Amerikos krantų, ta
čiau mūsų didžiosios darbo unijos faktinai nė pirštą dar 
nėra pajudinusios šiai agresijai padaryti galą.

Taigi, kol kąs. minįnt Antrojo pasaulinio karo pra
džios 30-ąją sukaktį, negalima drąsiai sakyti, kad kapi
talistinio pasaulio darbininkai yra pasiruošę pilnai at
likti savą yąįdipenį žmąpįjos pastangose nębeprisįlęhti 
naujos pasąųlinės katastrofos branduolinio karo formoje.

TĘSIA SAVO 
KURSTYMO DARBĄ

Čekoslovakijos yąldžia šio
mis dienomis išmetė laukan 
“The N. Y. Tįmes” kores
pondentą Paul H o f m a n. 
Mat, jis savo pranešimuose 
iš Pragos tendenpingai 
kraipė ir slėpė faktus apie 
toje Salyje įvykius. Neten
ką nė kąjbeti, kad Mr. Hof
fman labai supykęs ant da
bartinės Čekoslovakijos val
džios.

Antai ir dąbar, išvarytas 
iš Pragos įr apsistojęs Aus
trijos sostinėje Vienoje, jis 
‘'Timesuį” rašo su tikslu pa
kurstyk čekus prieš slova
kus. Kaip žinia, Čekoslo
vakijos valstybė susideda iš 
10 milijonų čekų ir 4 milijo
nų slovakų. Tą faktą, kad 
Slovakijoje nebuvo jokių de
monstracijų prieš Tarybų 
Sąjungą, Mr. Hofman pa
naudojo prieš Slovakijos va
dovybę, kad ji būk esanti 
“paklusni Maskvai”, tuo tar
pu Čekija norinti pasilikt} 
'‘nepriklausoma nuo Mask
vos/*

Atrodo, kąd Čekoslovaki
jos valdžia nepadarė klai
dos Paul Hofmaną nusikra
čiusi. "

Vien Tarybų Sąjunga jame 
neteko apie 20,000,000 žipjt 
nių. Milžiniški plotai buvo 
nuterioti, tūkstančiai mies-; 
tų ir miestelių sugriaut^ 
Trilijonų dolerių vertės tur
to sunaikinta. Į karą buvo 
įtraukta 61 valstybė su 1>- 
700,000,000 gyventojų. Į ar
mijas buvo sumobilizuota 
11U,000,000 žmonių.

Kada hitlerininkai 1939 
m. užpuolė Lenkiją ir prasi
dėjo Antrasis pasaulinis ka
ras, tai “Laisvė” rugsėjo 4 
d. vedamajame rašė:

‘•Darbo milžinas, kad ir 
sukruvintas, aptaškytas 
purvu ir krauju, atsikels 
daug stipriau, kaip jis at
sikėlė iš kraujo klano po 
pereitojo Pasaulinio karo ir 
nubloškė tuos, kurie jį iš
naudojo, skriaudė, kankino, 
apgavinėjo ir ant galo at
vedė į tą baisiausią žmoni
jos katastrofą. Jis sudau
žys vergijos ančius ir pat
sai pradės naują tvarką.®! .

Šis numatymas pilniausiar 
pasitvirtino. Antrasis karas 
kapitalistinį pasaulį pasta
tė į daug blogesnę padėtį, 
negu Pirmasis pasaulinis 
karas.' Sukilo žmonės prieš 
kapitalistinę santvarką ir 
įsteigė socialistines valsty
bes Albanijoje, Bulgarijoje, 
Rumunijoje, Jupgoslavijoje, 
Vengrijoje, Čekoslovakijo
je. Lenkijoje, Rytų Vokieti
joje, Korėjoje, Kinijoje ir 
Vietname, beveik pusėje pa
saulio. Buvo atsteigta tary
binė santvarka Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Im
perialistų kolonijose liaudis 
iškovojo sau tautinę laisvę. 
Afrikoje ir Azijoje susikūrė 
daugiau kaip 30 naujų vals
tybių. i

Tarptautinis imperial^ 
mas, kuris paruošė karų 
prieš Tarybų Sąjungą, pat
sai labai daug neteko. ■ ,Ta- 

r'-;—~ '-------
vadovybėje, po karo nebėra 
viena pasaulyje. Šiandien 

i jau turime didelę socialisti
nių valstybių šeimą.

Bet imperialistai nenu
rimsta. Jie kasmet išlei
džia bilijonus dolerių są
mokslams, karo provokaci-

■ joms ir šimtus bilijonų do-
■ lerių ruošimui naujo karo. 
• Jiems pavyko nuo tikrojo 
i komunistinio kelio nukreip

ti Albanijos, Jugoslavijos ir 
Kinijos komunistus, įnešti 
komunistinių valsetybių tar- 
pan nesutikimų. Bet yra

Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybės net jau ir ka
riaudamos prieš Vokietiją, 
visada siekė nukreipti puo
limą pri^ Tarybų Sąjungą.

1940 metais hitlerininkai 
pasinaudojo tokia Anglijos 
ir Prancūzijos politika, už
puolė ir pavergė Norvegiją, 
Daniją, o paskui Olandiją, 
Belgiją ir pagaliau pačią 
Prancūziją.

Hitlerininkai, laimėję per
gales Vakaruose, pavergę 
Vakarų ir Centralinę Euro
pą su jos galinga industri
ja, tikėjosi lengvai nugalėti 
ir Tarybų Sąjungą. Jie jau 
1940 m. vasarą išdirbo pla
ną užpuolimui Tarybų Są
jungos. Jie manė, kad jie 
Tarybų Sąjungą nugalės į 
du-tris menesius.

Karas keičia savo pobūdį
Antrasis pasaulinis karas 

prasidėjo kaip imperialisti
nis, nes abidvi pusės turėjo 
imperialistinius tikslus. Vo
kietija ir Japonija siekė at
imti kolęnijas iš Anglijos, 
Prancųzijos, Olandijos ir 
Jungtinių Valstijų, o pąstą- 
j’.o^įos ryžosi jas isląi^ytį.

Rugsėjo 1 dieną sukaks 
30 metų nuo karo pradžios. 
Kaip žinia, karas nebuvo 
netikėtas: kapitalistinį pa
saulį purtė ekonominė ir po
litinė krizė. Jis visomis jė
gomis ruošėsi sunaikinti 
pirmąj ą pasaulyje darbo 
žmonių valstybę — Tarybų 
Sąjungą.

Hįtleriškos Vokietijos ir 
Japonijos karinis blokas su
siformavo antitarybinio-an- 
tikominterninio pakto prie
dangoje. Anglijos, Prancū
zijos ir Amerikos imperia
listai rėmė šio bloko susi
formavimą. Jie tikėjosi, kad 
tas blokas sunaikins Tarybų 
Sąjungą ir pasaulyje vėl 
bus “tvarka.”

Vakarų kapitalistinė spau
da pranašavo Tarybų Są
jungos žuvimą, kai ją iš Ry
tų puls Japonija, o iš Va
karų—Vokietija ir jos tal
kininkės.

Vakarų “demokratija” lei-
būsime labai do Hitleriui užgrobti Aus- 

mums pavydėti triją. Čekoslovakiją, nuo 
Lietuvos pagrobti Klaipėdą, 
nes tikėjosi, kad tas priar
tins ant Tarybų Sąjungos 
užpuolimą.

Tarylbų Sąjungos 
sįūlymas-kvietimąs

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė protestavo prieš hitle
rininkų ir Italijos fašistų 
agresijas. Jį siūlė sudaryti 
valstybių susitarimus agre
soriui suvaldyti. Ir dabar 
dąugelįs istorikų mano, kad 
jeigu Vakarų “demokratai” 
būtų priėmę Tarybų Są
jungos kvietimą suvaldyti 
agresorius, Antrojo pąsąūli- 
nio karo būtų buvę išveng
ta.

Masių spaudžiamos Ang
lijos ir Prancūzijos vah 
džios 1939 m. vasarą pradė
jo su Tarybų Sąjungos val
džią pasitarįrųus. Ęet istori
ja parodė, kad jos ne tik ne
norėjo susitarimo suvaldyti 
agresorius, bet dar kurstė 
Hitlerį užpulti Tarybų Są
jungą. Vėliau ir Angli- 
jos valstybininkas Lloyd 
George, rašydamas prancū
zų žurnale “Ce Soir,” pa
tvirtino, kad anglų valdi? 
ninkai “Nevile Chamberlain, 
Ifalifax ir John. Simon ne
susitarė, neš nenorėjo jokio 
susitarimo su Rusija.’’

Tuo metu Japonijos impe
rialistų jėgos jau buvo už
puolę Mongolijos Liaudies 
respubliką Tolimuo s i u o s ę 
Rytuose, su kuria Tarybų 
Sąjunga turėję bendro ąpsi? 
gynimo sutartį. Jau per 
tris jnėnesiųs Mongolijoje 
ėjo karas.

Vokietijos hitleriška vai? 
džia pasiūlė Tarybų Sąjun? 
gai pasirašyti nekariavimę 
sutartį. Jeigu T. S. būtų 
pasiūlymo nepriėmus, taį 
hitlerininkai tuo būtų teisi? 
nę pradėti užpuolimą an£ 
Tarybų Sąjungos. “Tarybiį 
Sąjungai grėsė karas jos vi?' 
siškos politinės izoliacijos 
sąlygomis ir, be to, iš karto 
dviem frontais —- Vakaruo
se ir Rytuose/’ sako TSKP 
Istorija” (444 pusi.).

Tarybų Sąjunga siekdama 
taikos Vokietijos pąsiūlymą 
priėmė.

Sutartis suteikė TSRS
* V »■ ’ *

pusantrų rųętų taiką įr da
vė progą geriau pasiruošti 
agresorių atrėmimui.

Karp pradžia
1939 pi. rugsėjo 1 dięųą 

hitlerinė Vokietija užpuolę

LENKIJOS 
EKONOMIKOS 
DIDŽIULE PAŽANGA

“Spartaus Lenkijos Liau
dies Respublikos pramonės 
vystymesi per 25 metus dė
ka pasikeitė Lenkijos vieta 
pasaulio ir Europos ekono
mikoje. Jungtinių Tautų 
statistikos duomenimis, da
bar Lenkija pagal teritori
ją užima 61-mą vietą, pagal 
gyventojų skaičių-9-tą vie
tą, o pagal pramonės gamy
bos apimtį—Tl-tą vietą pa
saulyje (po' Italijos, Kana
dos įr Vękietijos Demokra
tinės Respublikos). Lenki
joje pagaminama 2.5% pa
saulio pramonės bendrosios 
produkcijos,

Per pastaruosius 25 metus 
Lenkijos pramonės^produk
cijos apimtis, palyginus su 
1938 metais, padidėjo dau
giau kaip 13 kartų. Greta 
kiekybinio augimo, didžiu
liai pakitimai įvyko ir ša
lies liaudies ūkio struktūro
je. Jeigu 1950 metais pra
monėje buvo sukuriama 
37% ąalieš naciopalinių pa
jamų, taį 1968 metais—jau 
.daugiau kaip 54%, Lenki
jos pramones struktūra 
įgąuna šiuolaikinį pobūdį. 
Trys šakos-energetika, ma
šinų gapiyba ir chemijos 
prapiopė — dabar duoda 
dąųgiąų kaip 40% visos
prąmęnės produkcijos (1950 
metais—14%)/’

AŠTRI, BET TĘISINGA 
PASTABA VISIEMS 
PAVYDUOLIAMS

Chicągos dienraštyje “Vil
nyje” dainininkė Opa Ku
bilienė rašo:

“Jei visi pasaulyje žmonės 
Šiąpdįen sustotų yjęnaš kitą 
kritikavę, apkalbėję, pavydė
ję, tai pasaulis są vi,epą die
na taptų dąngp^ ant Jernes.” 
Tąip ipasak,ė Ąpc|rew Carpp-

.«mNK, Įr iš tiesų, kaip lengva yra, 
kitą žmogų kptiKuoti, apkal
bėti, o dar lengviąy yra jam 
pavydėti. Pavydas yra neiš
gydoma liga. Kitaip sakant 
pavydas yra sielos ir jausmą1 
kandis, kuris grąužia žmpgą,' 
gadina jo nervus —ir jį pą-

N. Y. Times korespondentas 
išprašytas iš Pragos

Praga. — New York Tį? 
mep ofisas uždarytas ir šio 
laikraš č i o korespondentas 
Paul Hoffmann išprašytas 
iš Čekoslovakijos. Toks duo? 
tąs įsakymas vyriausybės 
Čekoslovakijoje ir jis turį, 
būti įvykdytas per 48 vai.

Tai padaryta, sako Čeko
slovakijos Užsienio Reikalu 
miųįsterija, tędūl kad Nęw 
York Times išklaipo žinias 
apie socialistinę Čekoslor 
vakiją.

Šiais metais Hoffmahpas 
jau antrąs New York Times 
korespondentas išprašytas 
iš šioš šalies.

.— ui. r

Roma. — 7,000 neofašistų 
demonstravo įr susikibto su 
policiją, 17 polięistų sužeis
ta. . j _ Lenkiją. Lenkų tauta tapo

Bet kada hitlerininkai pa- rybų Sąjųng, komunistų 
vergė kitas šalis ir vykinda
mi savo žvėrišką politiką 
naikino žmones, nes jiems 
“jie buvo nereikalingi, o rei- 
kąlingi tik jų plotai,” tai 
visur žmonės jiems prieši
nosi.

Vokietijos, Italijos, Ru
munijos, Suomijos ir Veng
rijos užpuolimas ant Tary
bų Sąjungos griežtai pakei
tė karę pobūdį, nes nuo 
dabaĮ* karas ėjo tarpe so
cialistinės šalies ir žvėriš- 
kiausios reakcijos. Karas 
iššaukė partizanų karą Bal
kanuose, pasipriešinimą1 viltis, kad tų šalių darbo 
Prancūzijoje ir kitur.

Kada hitlerininkai užpuo
lė Tarybų Sąjungą, tai 
“Laisvė” 1941 m. birželio 24 
d. redakciniame rašė: “Mes 
jaučiame, kad Soviętų Są
jungos ir fašizmo karas bus 
baisus įr žįąurųs... Bet Hit
leris apsirinką, kada jis ma
no pugąlęti Sovietų Sąjun
gą. Fašizmas užpuldamas 
Sovietus, tuo pat kartu pa
sirašė savo biauraus viešpa
tavimo mirties dekretą.” 
' Mūsų numatymas pilnai 

pasitvirtino. Nors hitleri
ninkai iš pasalų užpuldami 
karę prądžioje turėjo pasi
sekimo įr labai didelius 
Tąrybų Sąjungos plotus 
pavergė, bet per trejis me
tus Tarybų Sąjungos jėgos 
taip sumušė nacius, kad jau
1944 metais jos įžengė į Ru
muniją įr Rytų Prūsiją, o
1945 m. karą baigė Berly
ne. (Plačiau apie karo ei
gą rasite duomenų Liet. Lit. 
Draugijos išleistoje knygo
je “Pasakojimai iš Istorį- 
j os.”—Redakci j a.)

Ęiąųdis siekįą Įąisyes
Antrasis pasaulinis karas 

buvo daug didesnis už Pir-

liaudis ir komunistai pais
tys savo klaidas ir sugrįT į 
tikrąjį kelią.

Laimėjo kairiųjų jėgy 
kandidatai

Paryžius. — Prancūzijos 
Komunistų partijos parem
tas kairiųjų jėgų kandida
tų rinkiminis sąrašąs laimė
jo įtikinančią pergalę, vyks
tant daliniams municipali
niams rįnkįmams Ekiene 
(Pą de Kalė departąmen-

Kairiųjų jėgų kandidatai 
nugalėjo jau pirmajame ra
te, surinkę daugiau kaip 51 
procentą balsų, praneša lai
kraštis “Jumanite”.

Tokio. r- Kinietė moteris 
iš Taiyano pagimdė pusšeš
to svaro berniuką JĄ V die
tiniame lėktuve. skrendant 
vįrš Pacifikę. Motina ir kū
dikis sveiki, _ •

Mire MNewYorkas. — Mirė Mys. 
Ailsa Mellon Bruce, turtin
giausia pasaulyje motelis, 
turinti apie 500 milįjoniįj^o- 

mąjį ir nesvietiškai žiaurus. | lerių turto.
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MANO ATSIMINIMAI RAPOLAS MERKIS

Iš praeities pergyvenimų
Rudens rytas buvo visai tykus irįįnedėldienį, norėdami žinoti jų pergyve- 

saulėtas, o žemė sušalus. Murnikas * nimus. Tarpe daugelio mažai ką ga- 
Jonas Merkis, Martinčiūnų kaimo, bu- linčių pasakyti radosi vienas stebėtinas
vo gavęs darbelį Jūžintų miestelyje pas 
krautuvininką Abramką. Jam reikėjo 
sumūryti pečių. Kadangi savininkas ne
galėjo murnikui pagelbėti, tai murnikas 
pasiėmė savo bernioką moliui maišyti 
bei plytas padavinėti.

Arklio neturėjo murnikas nei krautu
vininkas, tai įrankius reikėjo nusinešti. 
Smulkesnius sukrovė į maišą ir ant pe
ties, o dratinį sietą smėliui sijoti ir kas
tuvą sūnus paėmė. Iki Jūžintų tik 6 
varstai.

Jūžintų miestelis nedidelis: trys krau
tuvėlės, keletas karčiamėlių, medinė ma
ža mokykla, kanceliarija ir didelė baž
nyčia. Keliai, vadinami vieškeliais, eina 
i Kamajus, Rokiškį, Dusetas ir Užpa
lius. Martinčiūnai prie Užpalių kelio. 
Mus beeinančius į Jūžintus aplenkė ke
letas važiuotų su šventiniais brikeliais. 
.Tėvukas suaimanavo, kad nesanti jokia 

f VšVentė, o tiek daug važiuoja į miestelį.
Artėjant į miestelį ratų trenksmas buvo 
girdimas iš toli važiavusių kitais ke
liais.

Nuvykę pas Abramą sužinojome, kad 
tai biletninkų mobilizacijos diena. Visus 
buvusius kariuomenėje šaukia į Rusijos 
su Japonais karą.

Prie kanceliarijos jau buvo daug žmo
nių su maišeliais ant peties, turintys 
kiek drapanų ir maisto keletui dienų. 
Juos atlydėjo tėvai, broliai arba ir žmo
nos. Iš Jūžintų vežti i Rokiškį buvo pa
rengti vežimai vien tik dėl pašauktųjų, 
žmonių susirūpinimas man buvo nei ma
tytas, nei girdėtas.

Varpai pradėjo' skambėti, šaukiantys 
į bažnyčia. Klebonas laikė žėlobnąsias 
mišias. Visi pašauktieji suklaupė arti 
prie “dievo stalo.” Vargonai tykiai zur- 
zė kokią tai liūdną muziką.

Dar vidurdienį valsčiaus viršininkai 
f įsakinėjo sėsti į vežimus. Prasidėjo klai

kiausias šauksmas, verksmas motinų, 
moterų ir tėvu. Tykiame ore balsas ai

dėjo labai toli, net miestelio šunyčiai 
pradėjo kaukti.

Skaudų vaizdą kėlė kelios žydės su ma
žiukais vaikais, atsisveikindamos savo 
mylimus vyrus, šeimos duonpelnius, bal
siai raudojo. — Labai balsiai raudojo 
ir lietuvaitė. Josios vyras A. Tumo- 
nis neseniausia buvo, tarnavęs ka
riuomenėje. Jo brolis jam kiek at
mokėjo dalies^ tai jis pasistatė miestelyje 
namuką ir įsteigė mažą krautuvėlę. Jo 
žmonelė, jauna, graži, kepdavo labai 
skanius pyragus. Žmonės juos mylėjo, 
pas juos užeidavo, o jie šiaip taip pra
gyveno. Dabar jos verksmas toks didelis, 
skaudus balsas visus apstulbino. Kuo
met jos vyrui įsakė sėsti. į vežimą, jo
sios rankos apsupo vyro kaklą, kad nie
kas nedrįso jas atplėšti. .Verksmas, 

jį šauksmas mažėjo, kol visai sustojo. Jo
sios rankos atsipalaidavo ir ji sukniu
bo ant sušalusio rinkos purvyno. Josios 
vyrą keli kiti privedė prie vežimo, gel
bėjo prisėsti. Moterį apstojo būrys mo
terų ir vyrų, kurie ją nunešė į savo na
meli.

Varpai iš lėto skambino, jų balsas to
li aidėjo. Ilga gurguolė (padvada) ju- 
dinosi i Gačioniu dvaro pusę vieškeliu,

* vedančiu į Rokiškio geležinkelį...
Tą dieną nei nepagalvojome apie pe

čiaus reikalą. Visur kalbėjo apie karą su 
Japonija. Verslininkas Abramka, su di
dele barzda, buvo kiek svieto, matęs, o 
gal ir mokyčiausias, nes ir Rabino parei
gas jis atlikdavo. Pas ji mačiau knygų 
ir laikraščių, rusų ir lenkiškų. Jis vengė 
kalbėti prieš carą, bet tėvukui prasitarė, 
kad karas su Japonija galįs būti pradžia 
pabaigos Romanovų dinastijai.;.

Skaudi buvo pradžia dvidešimto de
šimtmečio lietuviams. Pirmąją klaikią 
mobilizaciją sekė ir arklių mobilizacija. 
Man, neseniai baigusiam penkerių metų 
piemenavimo “kursus,” matytas verks
mas giliai įsmigo j smegenis, kad karų 
neapkęsti. Noriu tą jausmą ir . anū
kams palikt.

Bent už pusantrų metų sugrįžti kele- 
tas išvežtų j karą. Kadangi nekurie dė
vėjo kareiviškas drapanas, tai jau žino- 

Tma, kad yra kariavę prieš japonus. Juos
* apstodavo žmonės ir klausinėdavo kas

pasakorius, Sriubiškių kaimo V. Galvy
dis. Kuomet jis pasakodavo apie mūšį 
ties Port Artūru, Harbinu, ar apie ge
nerolus Kurapatkiną, Steselį ir kaip ka
reiviai piktindavosi suprasdami jų išda
vystę, tai visi klausantys pamiršdavom, 
kad bažnyčioje mišios baigėsi.
Tais laikais južintiškiuos nebuvo tokių, 

kurie žinotų, kad yra toks dalykas kaip 
istorikos knygos, parašytos istorinės 
apysakos, smulkiai apkalbančios įvykius. 
Aš tik daug vėliau supratau, kad V. 
Galvydis, jei jis būtų mokėjęs rašyti ir 
būtų rašęs kare pergyvenimus, nuoty
kius, jis būtų buvęs pripažintas gabiau
siu rašytoju. Klausantis jo pasakoji
mų, taip smulkiai aiškinančių apie pra
laimėtus mūšius, buvo visai aišku, kad 
kareiviai buvo pasiryžę versti caro sos
tą su visais jo generolais.

Po kiek laiko nugirdome apie 1905 me
tų sausio 5-tą dieną, baisų žmonių žu
dymą Peterburge prie caro žieminio pa- 
lociaus. Taip pat metais, išgirdome ir 
apie visuotinį geležinkeliečių streiką, 
caro “manifestą.” Na, ir “Šalin caro 
valdžia!” “Lai gyvuoja socializmas!..”

Bažnyčiose iš aukštai nuo vargonų lėk
davo socialistų lapeliai. Rinkoje socia
listų kalbėtojai aiškindavo apie socialis
tinę santvarką ir reikalingumą panai
kinti caro valdžią iš pat pamatų.

Mes visi, seni ir jauni, buvome labai 
religingi. Bet kad socialistai kalba tei
sybę, tai visi rūpinomės kaip ir iš kur 
nugirsti daugiau socialistinių prakalbų. 
Kunigai, ponai drebėjo nežinodami, kas 
toliau bus daroma. Carskus valdininkė
lius žmonės išvijo.

Južintiškiai geriausia gerbė Kamajų 
Jurgį Smalstį, kuris labai suprantamai 
aiškindavo žmonių vargus ir reikalą 
steigti socialistinę santvarką. Mums at
rodė, jei tas būtų galima daugumos bal
sais išspręsti, tai didelė dauguma būtų 
už socialistišką tvarką. Socialistai kalbė
tojai primindavo, kad despotai lengvai 
sostų neapleidžia. Turi samdytų, gink
luotų pritarėjų ir su jais reikės kovoti;

Taip ir buvo. Užplūdo dragūnai, gau
dė, kankino žmoes, kuriuos kas įtarė 
veikusiais su socialistais. Smalsčio tė
vuko net namą kanuolėmis sušaudė. So
cialistai viešai nebepasirodė. Kunigai 
skaitė, šaukė prelato Antanavičiaus ap
linkrašti, prakeikiantį tuos, kurie bent 
kaip pritaria socialistams. Taip ir pasi
rodė kas buvo despotų tironų užtarėjai. 
Aklai tikintieji pabūgo grieko ir peklos.

Socialistinė literatūra labai plito, nors 
laikraščiai “Naujoji Gadynė,” “Skarda,” 
“Žariją” buvo sulaikyti. Pradėjo žmo
nes pasiekti iš Amerikos “Kova,” “Dil
gėlės” ir daug mažų knygučių. Įsistei
gė slapti maži knygynėliai. Socialdemo
kratų proklamacijos, maži leidinėliai 
(“Darbininkų Žodis”) rasdavosi tuose 
knygynėliuose. Daug kas labai pageida
vo gauti knygučių. Tokiu buvau ir aš, 
nei nesuprasdamas, kad rengiamas būti 
socialistu...

1906 ir 1907 metais caro valdžia buvo 
išvaikiusi bent tris Valstybės Durnas, 
socialistus sukišusi į kalėjimus. Kada 
paskelbė ketvirtosios Durnos rinkimus, 
južintiškiai ryžosi pasiųsti nors nežymų 
socialistą P. Kuzmą. Jūžintų perrinki- 

- mus jis laimėjo. Rūpestis kaip ap
skrities rinkimai, kaip Zarasuose, kaip 
Kauno rinkimai? Dėl to Zarasų 
apskrities socialistų kuopos rūpinosi ap
lankyti kuo daugiausia valsčių rinkimų, 
prašyti, kad palaikytų Kuzmos kandi
datūrą. Bet, daugeliui draugų socialis
tų, kurie gyveno didesnėse šeimose prie 
ūkio darbų, arba tiems, kurie kitur tar
navo, toliau išvykti buvo labai sunku. 
Murnikiokas dėl to tiko geriausia, jis ir 
buvo siunčiamas į kitas parapijas pas 
valsčių išrinktuosius...

Taip pavyko P. Kuzmą pasiųsti į gu
bernijos rinkimus į Kauną. O Kaune par
tija pasidarbavo pasiųsti jį į Durną...

(Apie P. Kuzmą teks prisiminti toliau.)
(Bus daugiau)

Vatikanas, musulmonai ir 
j y tikėjimas

Paskutinis Vatikano susi
rinkimas paragino tarp at
skirų religijų pasekėjų 
siekti savitarpio sutarimo, 
vienybės. Šia linkme kata
likų bažnyčia jau daro ne
mažai praktinių žygių. Vie
ni iš tokių, kurie išpažįs
ta kitas religijas ir ku
riuos Vatikanas norėtų tu
rėti savo sąjungininkais, 
yra musulmonai.

Musulmoniška (arabiškai 
muslim — nusižeminęs)— 
Mahometo pasekėjai, pri
klausantieji islamo religi
jai. Žodis “islam” reiškia 
nuolankumą. Musulmonų 
daugiausia yra Artimųjų ir 
Viduriniųjų Rytų šalyse, 
Šiaurės Afrikoje, Pietry
čių Aziioje. Tarybų Sąjun
gos Vidurinės Azijos res- 
nublikose' Aerbaidžane, 
Šiaurės Kaukaze. Dagesta
ne, Totorijoje ir Baškirijo
je. Iš viso in pasaulyje yra 
anie 440 milijonu — ne ką 
mažiau negn kataliku. Lie
tuvoje šia religija išpažįsta 
čia. gyvenantieji totoriai.

Islamas atsirado Pietų 
Arabijoje VII amžiaus san
tvarkos bei arabų valstybės 
formavimosi; išdava. Isla
mo įkūrėjų priimta laiky- 
kyti Mekos gvventoja Ma
hometą o io bėgimą iš Me
kos į Mediną 622 metais— 
oficialia islamo ikūrimo da
ta. Nuo jos arabai skaičiuo
ja metus.

Islamui formuotis didelės

įtakos turėjo judaizmas ir 
krikščionybė. Musulmonai 
tiki į vieną dievą ir jo pra
našą Mahometą, į pomirti
nį gyvenimą, dangų ir pra
garą. Jų kunigai vadina
mi ulomis, bažnyčios — me
četėmis. Šventasis karas 
platinant islamą kadaise bu
vo didžiausia dorybė, atve
riantį kelią į dangų. Musul
monai švenčia penktadienį, 
nevalgo kiaulienos, pripa
žįsta daugpatyste, moters 
nelaiko lygiaverčiu žmogu
mi. Religinis to tikėjimo 
centras vra Meka su Kaa- 
bos šventykla, kurioje gar
binamas juodas keturkam
pis meteoritas.

Musulmonai turi savo 
šventąjį raštą, vadinamą 
Koranu. Koranas neva nie
kieno nebuvo sukurtas. Jis 
gulėjęs pas Alachą po sos
tu. Alachas nėr angelą 
Džebraila apreiškęs ji pra
našui Mahometui, o tas iš
platinęs jį žmonių tarpe.

Koranas tikina, kad die
vas palaiko paukščius ore, 
kad Žemė yra plokščia, 
Pats Alachas sutvėręs žmo
gų, o moterį pagaminti par
vedęs angelui Džebrailui. Iš 
dangaus, anot Korano, į 
žeme eina laiptai, kuriais 
laipioja dangaus gyvento
jai, bet jeigu žmogus ar 
velnias priliptu iki dan
gaus, tai nebūtų įleistas.

Korano sukūrimui daug 
įtak o s turėjo Biblija.

GEDULO MARŠAS
Gaudžia būgnais liūdnas maršas.
Graudžiai sklinda raudos aršios. ‘

Plaikstos, taršos. •.

Spengia, klykia trankios, triūbos,
Dengia gamtą rūsčio rūbas,

Skraistės grubios...

Dunda gruodu žingsnių gausmas,
Skundais skardi verksmo skausmas,

Dingo džiaugsmas...

Siaubas kausto skruostus sūrius,
Gaubiąs, glaudžias gatvės mūrais,

Aklos durys...

Bet žvilgsnis nukrypsta į aukštumą mėlyną, 
Iš ten spindulys tau į širdį atsėlina.

i Jisai apie žadamą atpildą kužda tau, 
Vilties mielą žiburį šildantį uždega.

Atskleidžia tau ateitį, giedrą sušvisiančią, 
Ir tavąją dalią joje neišnykstančią.

Gulėt smiltele aukšto rūmo papėdėje, — 
Valia išmintingos lemties taip surėdė jau.

Vartai niūrūs stūkso, tyko.
Varpas skamba klaikiai, nykiai,

Kraupiai, tykiai...

Karstas regi šiurpų kapą,
Žarsto vėjas klevo lapą,

Šaltą, šlapią...

Ošia pušys, orios, garbios,
Košia speigas, kiauriai skverbias,

Gūsiai žvarbūs...

Unksmę šiurpas lieja, pildo, ..
Dunksi sunkūs grumstai, bilda,

Šauksmą tildo.

Bet sieloj neliauja viltingas stuksenimas: 
Nestos! Nesustos.nemirtingas gyvenimas!

Nors tu čia gulėsi nurimęs paunksmėje, 
Bet tavo širdis plaks rašančių plunksnoje.

Ji gaus bildesy fabrikų, aidės keltuose : 
Ir miestuos skambės, iš griuvėsių prikeltuose.

Simfonijom gaus ateities didžios amžiuose. 
Draug su žmonija, karo šmėklą sutramdžiusia.

J. Šimonis

Todėl jame . yra pasakoji
mų apie Nojų, Abraomą, 
Izaoką, Dovydą, Saliamoną 
Jėzų, bet kartu yra legen
da ir apie istorinį asmenį— 
Aleksandrą Makedonietį. 
Kristus pripažįstamas pra
našu, bet ne dievo sūnumi. 
Musulmonai tvirtina, kad 
Kristaus, kaip ir kitų pra
našų, mokymas buvęs iš
kraipytas, todėl Alachas 
pasiuntęs tikrąjį pranašą 
Mahometą, davęs iam Ko
raną. kad būtų ištaisytos 
tikėjimo klaidos. Korane, 
kaip ir kitose panašiose re
liginėse knvgose, šalia kai 
kuriu tuolaikinio gvvenimo 
faktu, vra daugybė viso
kiausiu mitiniu pasakojimu, 
mėginančiu duoti atsakv- 
ma i tais laikais žmonėms 
rūnėiusms klausimus. Šia 
nrpcnnp Koranas niekuo ne
siskiria nuo Senojo testa
mento.

Islamas susiformavo kaip 
feodalinė religija. Kai įsiga
lėjo kapitalistiniai gamvbi- 
niai santvkiai. ii ėtnė nebe^. 
atitikti naujinu gvvenimo 
salvių. Pirmieji modernin
ti islarna, nmėo’ino turkai. 
Jie uždraocip dau^natvste. 
wrams foskns. moterims j 
čadrnc nešioiima. atskvrė 
bažnvčia nuo valsfvh^s. įve
dė mnsiilrnoniško eu-
vnnietišha kalendorm. na- 
Ipirln niucillmnnu dervišu 
nrdimis nedarė viannnlv- 
nns nnnpikino religini šari- 
stn toicmp.

Stengdamiesi nritaikvti 
šią religija dabarčiai, isla
mo moderninto!ai, kaip ir 
šių dienu kataliku teologai, 
bando naujai aiškinti savo 
šventąjį raštą—Koraną.

Islame reh’giia tiek savo 
forma,’tiek ir turiniu gana 
nanaši i krikščionybei ' Ta
čiau kadaise tarn iu pase
kėju vvko atkakli kova. 
Matydami, kad tai neišeina 
i nauda nei vienai nei ki
tai reJigiiai. kataliku baž- 
n vėiq pmo«i i n i C 1 a t V V O S 
telkti įvairiausiu ralifriiii 
nacokėius, kaip ir ka jie be
tikėtų.

P. Pečiu ra

Mūsų ekskursija 
Lietuvoje

Aš gyvenu Latvijoj, “Bar
bele” kolūkyje. Kasmet va
saros metu, kuomet suma
žėja darbai, dažniausiai pa
baigoje liepos-pradžioje rug
pjūčio, po šienapiūtės, prieš 
rugiapjūtę, kolūkiečiams 
duodamos veltui kokios 6-8 
ekskursijos. Važiuo jame, 
kur dauguma pageidauja.

Šiemet rugpiūčio 5-6 su
rengėm ekskursiją iš 23 
žmonių maršrutu Barbele- 
Biržai - Panevėžys -V ilnius- 
Trakai - Elektrėnai - Kau
nas - Panevėžys - Biržai - 
Barbelė. Važiuojant nuo 
Biržų per Pasvalį į Panevė
žį, malonu buvo gėrėtis jau
nais po keliolika hektarų 
sodais, taip pat ir toliau te
ko matyti gražių, jaunų, di
delių plotų sodų. Gražios 
kolūkiečių gyvenvietės.

Smagu, kai švilpia maši
na tiesiu asfalto keliu. Tik 
važiuojant Vilniaus, Trakų 
apylinkėmis galima buvo su
prasti, kad žemės blogos rū
šies ir laukai nelygūs, ne
patogūs apdirbimui, dėl to 
ir gyventojai, atrodė, silp
niau gyvena.

Vilniuje aplankėme Gedi
mino pilį, kai kurie Aušros 
vartus ir kitas vietas. Tra
kuose taip pat įdomi eks
kursantams apylinkė.

Buvo didelis visų pageida
vimas patekti į Elektrėnus 
ir apžiūrėti elektros stotį. 
Sutiko mus įleisti ir pasky
rė mums vadovą Virbylą 
Petrą, bloko pamainos vir
šininką, kuris labai manda- 
giai ir aiškiai viską mums 
išrodė ir išaiškino.

Męs visi gerb. Petrui, Vir- 
fcylai labai dėkingi. Tikrai 
buvo kuo Elektrėnuose pa
sigėrėti, matant sugebėjimą 
žmogaus panaudoti vandenį 
savo gyvenimo patogumui.

Kaune aplankėme IX for
tą ir Zoologijos sodą. Ka
dangi buvo laikas grįžti į 
namus, tai per Kėdainius ir 
Panevėžį grįžome į savąjį 
kolūkį “Barbele?

Stas. Kairys

San Juan, Porto Riko — 
Romos kataliku kunigas 
Salvador Freixedo, 46 me
tu. vvskuno išmestas iš visų 
kunigystės pareigų už pa
rašymą knygos “Mano baž
nyčia miega”. Aišku, toje 
knygoiė kritikuojama kata
liku hierarchija.

Australijos pietuose ganosi 
milžiniškos laukinių triušių 
bandos. Nuėsdami žolę ir 
išgerdami vandenį, jie kelia 
rimtą grėsmę gyvulininkys
tei. Australijos vyriausybė 
jų medžioti pasiuntė kariuo
menę, ginkluotą kulkosvai
džiais. *: 1'

Vilniuje, Vingio iparke, veikė Vengrijos chemijos ir 
laboratorijų įrengimų paroda. Trys Vengrijos Liau
dies Respublikos firmos — parodos dalyvės sudarė 
naujus kontraktus su Lietuvos ir kitų respublikų or
ganizacijomis.

A. Tumėno nuotraukoje matome bendrą vengrų pa
rodos vaizdą.

&
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San Francisco, Cal
Gimtadienio atžymėsimas
Rugpiūčio 10 dieną mūsų 

veikli ir duosni spaudos rė
mėja Valė Sutkienė savo 
gimtadienio proga pasiryžo 
savo draugus ir pažįstamus 
puikiai pavaišinti. Valės 
apyerdvis butas prisipildė 
svečiais. Svečiais atsilan
kė į šį šiltą pobūvį ir kita
taučių jos draugų.

Šis pobūvis — ne vien jos : 
gimtadienio atžymėj imas, 
bet, kaip pati selebrantė 
pareiškė, ir josios padėka 
visiems už šios vasaros gra
žią kelionę po Lietuvą ir ; 
kitur.

Žymėtina, kad svečių tar
pe dalyvavo atostogaujan
ti Kalifornijoje maloni šei
ma chicagiškių ir prieš 19 
metų buvusių San Francisco 
gyventojų — tai Jessy ir 
Frank Veselys ir jų dukra 
Denese.

Po vaišių ir šampano tos
tų popietės toastmasterė K. 
Karosienė, pasveikinusi se- 
lebrantę šiltais linkėjimais 
(Ksavera atgabeno ir puikų 
dekoratyvų tortą Valei), iš
kvietė nemaža svečių tarti 
žodį kitą. Selebrantė gavo 
didelį glėbį šiltų linkėjimų. 
Kalbėtojų neminėsiu, nes 
tai užimtų per daug laik
raštyje brangios vietos.

Tačiau tenka paminėti, 
kad kalbėtojų tarpe buvo 
prof. dr. Holland Roberts, 
American - Russian Institu
to pirmininkas ir ryžtingas 
kovotojas už; taiką. Dakta
rui Robertsui San Francis
co ir apylinkės pažangūs lie
tuviai gana žinomi ir kaž
kaip jis juos pamilo. Prie 
to, dr. Roberts dviem atve
jais lankėsi Lietuvoje ir dar 
žada ją aplankyti. Jis pa
reiškė, kad Lietuva bei Vil
nius jam labai patiko, ir 
bendrai, jis sakė, lietuviai 
jam patinka už jų darbštu
mą, už kovojimą už taiką ir 
pan.

Paskutinė tarė žodį šei
mininkė Valė, ačiuodama 
svečiams už atsilankymą ir 
šiltus linkėjimus. Be to, ji 
pareiškė, kad šio savo gim
tadienio ir puikios kelionės 
po Lietuvą prisiminimo pro
ga ji nori padovanoti po 
$50 “Laisvei” “Vilniai” ir 
American - Russian Institu
tui. Gražus gestas, Vale!)

Ta proga toastmasterė K. 
Karosienė atsikreipė į sve
čius. kad mūsų spaudai vi
sada reikalinga finansinė 
parama, ypatingai šiais pa- 
brangos laikais. Svečiai šiam 
svarbiam reikalui sudėjo 
$80. Džiugu, kad “Laisvė” 
ir “Vilnis” gaus nuo šios 
pramogos po $90 paramos. 
Aukojusiųjų vardai’ bus pa
minėti atskirai.

Didelis ačiū Valei už vai
šingumą, paramą spaudai ir 
Institutui. Taip pat padėka 
aukojusiems ir Valei stip
rios sveikatos ir ilgiausių 
metų!

Kalėjimas Alcatraz
Šis San Francisco mirties 

kalėjimas Alcatraz šiandien 
riogso tuščias, ir yra įvairių 
spėliojimų, kas su juo bus 
padaryta. Vėliausi miesto 
pareigūnų planai bei pa
siūlymai — sekantį mėnesį 
atidaryti jo duris 2 savai
tėm, kad miesto gyvento
jai bei turistai gautų progą 
pasižvalgyti po tą šaltą ak
mens salą ir tuos visus 
mirties pastatus.

Kolkas nėra galutinai tuo 
klausimu susitarta sū fede- 
raline valdžia. Jei pavyks 
atidaryti šio žymiai garsaus 
šaltojo kalėjimo duris, tai,

be abejo, bus įdomu jame 
pasižvalgyti.

Maskva. — Tarybinis lėk
tuvas IL-18, grįžęs iš kuror
to Soči, Vnukovo aerodrome 
nusileidęs sudegė.

Montello, Mass.
Mrs. Mary Potsus iš ligo

ninės grįžo namo, 91 Baltic 
Ave., Brockton. Mes ją ap
lankėme. Atrodo gerai. 
Prašė padėkoti visiems, ku
rie ją lankė ligoninėje ir už 
simpatijos laiškus. Paskyrė 
“Laisvės’* reikalams $5.

Albertas Vasarius, išbu
vęs apie savaitę Brockton 
ligoninėje, dabar jaučiasi 
geriau ir rengiasi važiuoti į 
Detroitą atlankyti savo mo
tiną ir brolį Antaną. Po La
bor Day grįš prie savo už
siėmimo.

Paulina Sinkevičienė nuo 
seniau nesijautė gerai. Pa
sidavė Cardinal Cushing li
goninėn. Linkėtina jai pa
sveikti ir greit namo grįžti.

Mūsų ekskursija Lietuvoje ninko Žmuidzinavičiaus tė
viškė), Alovę — poeto A. 
Maldonio gimtinę, apžiūrė
jom Alytų, jo naujas staty
bas, Prienus. Čia kiekvie
na vietovė, kiekvienas eže
ras susiję su mums brangių 
žmonių. vardais—Liudo Gi
ros, Justino Marcinkevi
čiaus, Jono Kazlausko ir 
kitų. Mėgsta lietuviai lan
kyti šias vietas. Už tai la
bai dėkingi Literatūros mu
ziejaus vadovybei už rūpes
tį ir vargą.

K. žakavičienemokytoja-pensininke

Kinai pastatė Konguu 
tekstilės kompleksą , 
Tokijas. — Kinijos Liau

dies. Respublikos inžinierių

tem karalių ir kunigaikščių 
užeigos namus, kur jie ap
sistodavo atvykę į medžiok
lę. Juose būk miręs kara
lius Vladislovas IV. Me
džioklėje peršalęs, susirgęs 
plaučių uždegimu ir miręs. 
Karaliui sergant, gyvento
jai būk neatsitraukė nuo 
rūmų dienas ir naktis, norė
ję pamatyti savoi karalių. 
Tuomet sergantį karalių 
išnešė ant balkono, čia jis 
ir mirė. Apžiūrėjom Mer
kinės piliakalnį.

Iš čia važiavom į Liškia
vą, Simną, Seirijus (daili

miškėje ant kalno, kurio 
pakalnėje mėlynuoja ežero 
Pakelinio vanduo. Toliau 
aplankėm Vinco Krėvės - 
Mickevičiaus tėviškę ir me
morialinį muziejų Subarto- 
nių kaime. Buvom prie 
Gilšės ežero, kurio gilumas 
vietom apie 60 metrų. O 
kai kurie tame legendinia
me ežere net išsimaudė.

Matėm Šarūnkalnį, kur 
neva palaidotas kunigaikš
tis Šarūnas. Iš čia važia
vom į Merkinę. Čia ma-

Šių metų vasarą Respub
likinis Literatūros muzie
jus gana dažnai rengia eks
kursijas į įvairias Lietuvos 
vietoves. Šios ekskursijos 
vyksta autobusais ir būna 
gana skaitlingos.

Štai rugpiūčio 8 dieną 
muziejaus lankytojai išsi
rengė į kelionę. Maršrutas 
įdomus. Iš Kauno autobusu 
važiavom į Rumšiškes. Čia 
raštininkų mokykloje mo
kėsi rašytojas Antanas Ba
ranauskas. • Čia gimė ir po
etas, todėl pakeliui aplan
kėm ir jam ant Kauno ma
rių krašto pastatytą pa
minklą.

Iš čia važiavom į Kruo
nį—kompozitoriaus Vytau
to Paltanavičiaus tėviškė. 
Jieznas. Čia matėm Paco 
rūmus, kuriuose įsteigtas 
mokyklos-internato bendra
butis. Jie pastatyti gražio
je vietoje ant ežero kranto. 
Jiezno bažnyčia taip pat 
pastatyta Paco. To paties 
Paco pastatytos bažnyčios: 
Vilniuje Šv. Petro ir Povi
lo ir Pažaislio bažnyčia.

Toliau traukėm gražiais 
Dzūkijos laukais ir miš
kais prie Juodžio kalno, 
kur palaidoti Rojaus Miza-I 
ros palaikai. Šis kalnas ga
na aukštas, jo viršūnėje 
pilkšvai baltas didelis gra
nito paminklas, kuriame 
įmūryta urna su Rojaus 
Mizaros pelenais. Niša iš 
rytų pusės. Čia į rytus ne
toli matyt medžiai,—tai Ro
jaus Mizarpą -tėviškė. Į va
karus nuo paminklo, pa
kalnėje, tyvuliuoja ežeras. 
Jo krantai apaugę medžiais, 
o viduryje ežero—graži sa
la. Reginys nepaprastai 
gražus. Gal užtat Rojhš 
Mizara ir svajojo ilsėtis sa
vo tėviškėje, nes ją labai 
mylėjo.

Iš čia važiavom į Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus gimti- 
tinę. Čia dirbęs Subarto- 
nių mokytojas, dabar pensi
ninkas, plačiai papasakojo 
apie rašytoją Vincą Krėvę- 
Mickevičių. 1927 metais 
rašytojas užsispyrė pasta
tyti Subartonyse mokyklą, 
pasakoja mokytojas. Šis 
kraštas tais laikais buvo la
bai atsilikęs, daug buvo be
raščių. Bet žmonės labai 
mėgo liaudies dainas. Net 
būdavo dainininkų, kurie 
išdainuodavo iki 200 dainų. 
Gal už tai šis kraštas va
dinasi Dainavos šalimi. 
Naktigoniai užsiimdavo pa
sakomis. Atsirasdavo pasa
koriai, kurie sekdavo -gra
žias liaudies sukurtas pasa
kas.

Aplankėm Subartonių ka
pus, kur palaidoti Vinco 
Krėvės - Mickevičiaus tėvai. 
Jos, kapinės, įkurtos pa-

ir technikų grupė grįžo na
mo iš Kongo Respublikos, 
ten pastatė tekstilės įmonių
kompleksą.

Jie pradėjo ten darbą 
prieš pustrečių metų ir pa
statytą kompleksą valdžiai 
pervedė rugpiūčio 12 d.

New Delhi.—Indijoje yra 
5 milijonai neregių, kurie 
sudaro vieną proc. visų gy
ventojų.RUDENINIS SPAUDOS PIKNIKAS

Rengia LLD 11-ta Kuopa su talka LLD 7-tos Apskrities

įvyks Sekmadienį, Rwgsefo (Sept. į 14 d

OLYMPIA PARKE
Shrewsbury, Mass

Jonas Dirvelis

Jonas Sabaliauskas

Programą pildys Aido Choras su jų mokytoja ir įžymia 
dainininke Biruta Rarnoškaite-Mann.

Solistes: M. Gabreniėnė ir H. Mankauskienė.

DAINŲ PROGRAMĄ IŠPILDYS HORTFORDO I 
SVĖS CHORAS, VADOVYBĖJ WIUMA HOLUS 

IR WORCESTERIO MENININKAI,i VADOVYBĖJ
JONO DIRVELIO

Vieta: Lietuvių Socialio Klubo Salėje
2610 N.*W. 119 St., Miami; Fla.

BANKETAS--KONCERTAS
SPAUDOS PARAMAI 

Rengia Vietines Organizacijos 

SEKMADIENI, RUGSĖJO 14 DIENĄ 
Banketas 12:30 vai. Koncertas 2:30 vai.

Irene Januliene

Rugsėjo 7 d. pas mus įvyks 
piknikas K. Ustupų sode. 
Rengia Liet. Moterų Ap- 
svietos Klubas.

Worcester iečiai rengia 
pikniką “Laisvės” naudai 
rugsėjo 6, 3 vai. popiet.

LDS 67 kp. susirinkimas 
įvyks rugsėjo 13, 3 vai. po
piet — Liet Taut. Name, 8 
Vine St.

Prašome visų dalyvauti 
parengimuose ir susirinki
muose.

Gteo. Shimaitis

Hartford, Conn.
Mirė Juozas Žemaitis rug

sėjo 18 d. McCook Hospital 
po ilgos sunkios ligos. Gi
męs Lietuvoje, Hartfordo 
senas gyventojas ir nenu
ilstantis Connecticut valsti
jos “Laisvės’’ darbuotojas. 
Dirbo Pratt & Whitney 
Aircraft, East Hartford. 15 
metų kaip išėjo į pensiją. 
Buvo choro nariu ir pri
klausė prie LDS ir LLD 
draugijų.

Paliko nuliūdime gyveni- 
bo draugę Luciją Smilgai- 
tę-žemaitienę, brolį Kazi
mierą Žemaitį Middletown, 
N. Y., ir seserį Lietuvoj, 
daug draugų ir pažįstamų, 
nes Juozas Žemaitis buvo 
malonus, draugiškas, tykus, 

I žmogus, su visais draugiš
kai suŲko.

Palaidotas Lithuanian In
dependent Cemetery, Wa
terbury, Conn.

Lai jam būva lengva il
sėtis šaltoje žemėje.

Nuoširdi užuojauta drau
gei Žemaitienei ir jos sese
lei Butkevičienei.

Martin Egelevičius A. Dauksys

Laisves Choras iš Hartford, Conn., vadovybėj WILMA HOLLIS

Helen Janulyte-Smith Ona Dirvelienė V

Žinant, kad diena jau bus trumpesnė, tai širdingai prašome publiką atvykti į pikniką kiek galint anksti. Q 
mes būsime pilnai prisiruošę visus svetingai sutikti ir pavaišinti. RENGĖJA!“

* - H-y. -> « __________i ■ -_______________________ -
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z Cleveland, Ohio
Kvieęiųjn# į Moterų klubo 

susirinkimų.»
Įvyks rugsėjo (Sept.) 12 

d., 1 vai., A E O U V, 12618 
Shaw Ave. Visos narės esa
te kviečiamos. Tris mėne
sius atostogavome, mažai 
veikėme, nebuvo nei kų į 
spaudų rašyti.

Mielos draugės, dalyvau
kime skaitlingai, pradėkime 
veikti dabar, nes užėjus ru
dens orui bus sunkiau va
žinėti. Kuri kuo galime, 
prisidėkime klubų išlaikyti.

Dėl didelio narių serga
mumo ir mirtingumo klubo 
iždas mažėja. Sergančių na
rę klubas lanko su $3 ver
tės dovana. Mirusiai teikia 
už $10 gėlių. Sveikoms, da
lyvaujančioms narėms me
tinis banketas nemokamai. 
Gi narinė mokestis į klu
bų tik 10 centų per mėnesį. 
4Ąęku, kad iždas turi pasi- 
pildyti iš veikimo. Tad: 
dalyvaukime pačios, kvies- 
kime į klubų savo drauges, 
pažįstam as. Ypatingai 
mums labai reikia jaunes
nių narių, kad galėtų užim
ti valdyboje vietų.

Iki pasimatymo!

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MECHANIC. Cannery experience. 

Good salary and benefits with ex

panding food company. Cali Pro

gress© Foods. 609-691-1565. Vine- 
land, N. J. (60-66)

Įvairios Žinios
Jungtinių Tautų genera

linis sekretorius U Thant 
priėmė iš Anglijos jauniau
sios parlamento narės Ber
nadette Devlin Šiaurės Airi
jos katalikų skundų prieš 
protestantų palaikomų reži
mų ir Anglijos armijos oku
pacijų. Ji Aiųerikon atvykus 
nori sukelti milijonų dole
rių nukentėjusių katalikų 
paramai.

Roma, Italija. — Fiat au
tomobilių darbininkai pas
kelbė streikų. Taipgi strei
kuoja metalurgijos darbi
ninkai. Įvyksta masinės de
monstracijos.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE W WANTED-MALE-FEMALE

DRAFTSMAN
Established firm needs experienced man for steady in
teresting work in laying out progressive dies.
Liberal benefits; modern air conditioned plant in pleasant 
rural area; excellept opportunity.

Call 226-5600
or apply:

ELTEE INC.
19 Fairfield Pl.

West Caldwell, N. J.
(63-66)

GENERAL ALLOYS CO.
Looking for the best men available to fill some rugged 
positions. We are a growing company offering except
ional job opportunities to the right people. Among our 
fringe benefits are: 1., Paid insurance iplan, 2. retirement 
plan, 3. tuition refund, 4. paid holidays and vacations.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
NURSES, Registered, full time 

UN’S needed for additional staffing 
on 4-j.2 shift, in extended care fa
cility in Bryn Mawr. Pay above 

out- 
Call

scale. Good fringe benefits, 
standing working conditions. 
Mrs. Cranston, LA 5-8300, 10 Am— 
3 PM. weekdays. (56-64)

COOK—HOUSEKEEPER

Live in or out 
Excellent working conditions.

Good salary
Vineland, N. J.

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

HOUSEKEEPER

One day a week. 
Experience & local refs.

Must like children.
Downingtown area. 269-8380.

(56-67)

ELECTRICIAN PORTER

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 4-3100.

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

(62-68)

GENERAL
FACTORY HELP

Hours:

General porter work.
For Hi-Rise Apt.

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

(58-64)

EXPERIENCED SPRAYERS for 

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

(56-65)

Hartford, Conn.
Rugpiūčio 17 d. vakare 

mirė J. Žemaitis po ilgos li
gos. Paliko liūdinčius gy
venimo drauge L. Smilgai- 
tę-Žemaitienę, brolį Ameri
koj ir seserį Lietuvoj.

Didžiumų laiko jis gyve
no Hartforde. Buvo nuo
širdus darbininkų klasės 

jzmogus. Priklausė prie vi- 
Tsų pažangių draugijų ir bu

vo Laisvės Choro garbės-na- 
riu. Ęol sveika buvo, tai 
įjtr daugelį metų buvo LLD 
68 kuopos sekretoriumi, o 
“Laisvės” vajaus metu vi
sur važinėjo su savo drau
ge. Jam nebuvo niekur 
pertoli nuvažiuot, kad jo 
draugė tik galėtų “Laisvės” 
skaitytojus pamatyti ir pre
numeratas išrinkti.

Palaidotas laisvai lietuvių 
kapinėse Waterbury, Conn.

Šermeninėje Wilma Hollis 
gražiai padainavo tam tin
kama dainelę, o Ona Silks 
pasakė labai tinkama atsi
sveikinimo kalbų.

Taip mes atsisveikinom 
su gėlėse skendėjančiu mū
sų visų draugu.
M Ilsėkis ramiai gražiame 
Waterburio kalnelyje, o 
mes likusieji bandysime tęs
ti Tavo darbų.

Fraga.— Pasaulinės Dar
bo Unijų Federacijos sekre
toriatas pasiuntė protestų 
U rugvaj aus valdžiai už 
konstitucinių teisių suspen
davimų.

Lusaka. — Zambijos pre
zidentas Kaunda perėmė sa
vo kontrolėn Jnugtinę Na- 
cionalis tinę N epriklauso- 
mybės Partijų, pašalino iš 
vadovybės vice prez. S. M. 
Kapwepwę.

Pittsburgh, Pa. — Šimtai 
negrų demonstrantų, reika
laujančių priimti daugiau 
negrų į statybos darbus, 
susikirto su policija. Ne
mažai sužeistų ir areštuotų;

Geriausią šalies kavinė
Kaunas.

lių’’ kavinės kolektyvas pri- 
pažintas visasųjunginio 
lenktyniavimo n u galėtoju. 
Už aukštų darbo kultųrų 
ir gerus ūkinės - finansinės 
veiklos rezultatus pirmame 
šių metų pusmetyje kaunie
čiams įteigta TSRS Minist
rų Tarybos įr yPSCT per
einamoji Raudonoji vėliava.

< “Trijų merge-

Pranešimas

Saigonas. — Amerikiečių 
kareivių batalionas pasmer
kė karų ir atsisakė eiti į 

■jfnūšį. Bataliono komandie- 
rius Shurtz suspenduotas.

HARRISON, N. J.
West Hudson Labor 

ceum Association Klubo na
rių susirinkimas įvyks rug
sėjo 7 d., 2 vai. popiet, klu
bo kambariuose 15-17 Ann 
Street, k

Ly-

METAL POURERS
$2.62-$282 an hour

GRINDERS
$2.52-$2.72 an hour

CORE FINISHER
$2.52?$2.72 an hour

LABORERS
$2,52 an hour

WELDERS (on Stainless Steel)
$2,62-$3.31 an hour

Call the Personnel Department, 268*1710 
405 West First St., South Boston

MEN — Part time and full time. 
Philadelphia and Bucks areas. Vaca
tions, work 2 to 5 days a week, over
time pay as 
laxing work 
welcome.

a security guard. Re
in security. Pensioners

639-9393-
(62-68)

DRIVER—5 mornings a week with 

Station Wagon & Schpol bus endor

sement for nursery school.

Call VI 4-1512. (64-68)

Permanent position.
Experience required. 40 hour week. 
Good salary & fringe benefits. Call 
Dietary Dept. Bryn Mawr Hospital, 
215-527-0600. Ext. 262.

BRYN MAWR, PA.
(64-66)

Factory (2)

EXTERMINATOR

MAN with or without experience 
for N. J. Pest Control Co. Salary 
& commission & other benefits. 

' Call after 9 ;30 AM 609-662-3355.
(64-70)

Light fąctęry wqrk. 5 dąys per 
\yeek. No experience required, will 
train. Steady position, no sewing. 
Holidays. Ip center city.

Call WA 5-4360.
(64-73)

PANTRY WOMEN. Full and part 
time. All Company benefits. Eve
nings & weekends. Apply in persoq 
between 2 and 4 p.m. or call for 
appointment. GA 4-7949. Mrs. En? 
dicott. STOUFFERS, Bepsqn East, 
Jenkjntojyn, Pa. (64-66)

CUSTODIANS: Full time—2:30pm. 
to 11:30 p.m. Cleaning and care of 
school buildings. Must use floor 
scrubbing and polishing machines. 
Experience desired, but not necessa
ry—will train. Salary based on ex
perience and ability. Excellent bene
fits and opportunity. Apply to C. R. 
Ebersole, Rose Tree Media School 
District, 172 Barren Rqad, Lima, 
Pa. Tel. 565-0611. (64-70)

MAINTENANCE—Electrician. Stea
dy work. Liberal fringe benefits. 5 
day work week. Bond Baking Co. 
300 E. Godfrey Ave.

PI 5-3440. Ext. 69.
(64-70)

CUSTODIAL SUPERVISOR— Del. 
Co. School District has opening for 
experienced supervisor to oversee 
housekeeping operations in 7 build- 
ing$ w,lth 40 employees. This is a 
permanent secure position with an 
excellent salary. KI 4-5800, Ext. 80.

(64-66)

MANAGER. Dry Cleaning. Year 
round position for working manager 
in dry cleaning plant. Combination 
of family and industrial dry clean- 
ing. Qrowing 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)

KEYPUNCH

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)

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

NEW LONDON
MILLS INC.

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

(61-67)

Apply

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)

LEATHER WORKERS

HOUSEKEEPER — PRACTICAL 

NURSE. Refine woman for elderly 

woman, 3—4 days, flexable — sleep 

in nice home. Call CH 7-5146.

(63-65)

TRUCK Jockey, exp. pref., union 
scale, all union privileges incl. Blue 
Cross & Blue Shield. Apply in per

son, Frank’s Beverages, §24 Moore.

(62-64)

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

609-964-3040.
(60-66)

TRUCK MECHANIC

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.

MAINTENANCE MACH. Large 

factory desperately needs mainten

ance man, electrical bkgrd helpful. 

Apply 5200 Unruh St. DE 2-9400. 

(60-66)

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

(58-67)

Experienced oil burner service and 

clean up man, year round job, call 

for interview, 609-467-0357, 8 to 5 

p. m. weekdays only. •

(61-67)

NURSES, RN & PRACTICAL

Full or part time 
STETSON HOSPITAL

1745 N. 4th St. PO 9-l?60 '
Mrs. Carelli

(60-66)

MAINTENANCE ASST.
for general maintenance, electrical, 
plumbing, etc. Will consider trainee 
with general knowledge & a desire 
to learn & advance. Simkar Light
ing fixture, D & Tioga. GA 5-7200.

(63-67)

(62-68)

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

NURSE — R. N. 11 to 7 Shift.

Apply Personnel office Millville Hos

pital, Millville, N. . J. 609-825-3500, 

extention 34.

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)

(62-70)

CABINET Makers—Exp’d in formi
ca work. Union • shop, over-the-rate 
pay. Excellent health & welfare plan. 
Steady employment. Call 1-609- 
854-7080, ask for Sam Lacroce.

(63-69)

HOUSEKEEPER

$70 a week to start, permanent po
sition starting in September, live 
in. Complete charge of household. 

609-823-4546.

MAINTENANCE
ELECTRICIAN

time permanent position for

(62-64)

KEYPUNCH OPERATOR — for 
expanding IBM department, 
have experience on IBM 029 and 
059. For appointment call 
Sarsfield at OR 6-2400.

Full 
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)

NURSES AIDES

Must

Mrs.

(64-70)

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

available. Own transportation. 
Call 788-5215

(58-67)

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)

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 
majorz medical. Apply Personnel of
fice 10 AM - 3 PM. Or call 245- 
2320. H. K. PORTER COMPANY, 
INC. Coupling Works, 109 Aldene 
Rd., Roselle.
An Equal Opportunity Employer 

(60-69)

machinists

(64-65)

NORWICH, N. Y.
Mirus

Stephanie Wizes Evans
Reiškiame gilių užuojautų jos vyrui George, 

dukrai Helen ir jos vyrui, tėvams Izador ir Helen 
Wi?es, brolįui Peter ir jo šeimai, ir kitiems gimi
nėms ir draugams:

F. Ewanow
W. Ewanow
Q. Wellus
J. Kazlauskus
J. Ęrasauskas
M. Lynu

v J. Lynn

ATTENTION MIDWIVES!!
Wanted for book on the History of 
Midwives in America. Information, 
personal records, personal recollec
tions, documents, pamphlets, books 
pictures, licences certificates, equip
ment etc. AJ1 replies will be kept 
čpiįjidentipl. Respond to Rax T13, 
Room 724, 1015 Chestnut St., Phi
ladelphia, Pa. 19107.

APPLIANCE TECHNICIAN Wash
ers, dryers & refrigerators. Pajd 
hospitalization & vacations Fqr 
appqint. contact Mr. Williams- R- 
C. A. Service Co., 375 Crescent 
Blvd., Gloucester, N. J. Phone 456- 
76,00- We are an equal opportunity 
employer. (60-65)

KEyPUNCH OPERATORS

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

609-989-8300
Equal Opportunity Employer

(5-6$)

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

Pleasant working conditions 
Write Mr. CINDRICH, P. Q. Box 181

Norristown, Pa. 19404.
(61-65)

An
TRUCK DRIVERS 

PROFESSIONAL

A. Pisb 
E. Sfcrole 
P. Yesilionis 
Ą. Uolynas 
S. Yaingįkįs 
N. Maciukus 
P. Mwukas

t H. Pagiegala
Binghamfcon, N. Y.

women

Cleaning office? nights.
Experienced.

REALTY SERVICES 
J83J. (Chestnut St.

PHILADELPHIA, PA-
’ (64-66)

MULTJLITH Operator, expd. Mod., 

air-cond. shop, good fringe benefits 

& profit sharing program. Call 687- 
0500; if no pnswer, MU 8-3$92.

(62-68)

1

RQRTERS. JVĄXĘRS

Night work, experienced- 
REALTY SERVICES 

■ 1$31 phestput St.
PHILADELPHIA, PA.

(64-66).
'.■yj. ti..1

Perskaitę "Laisvę” padub
kite lotiems, kurie jos dar nę-

TRAILER DRIVERS

Highest pay. Steady position. 
See Mr. Simpson

GARDEN STĄTE 
CONTAINER GORP.

27 Kennedy Blvd., Bayonne, N.
339-9100

(60-66)

EXPERIENCED — Lumber and 
millwork man. Growing lumber yard 
looking for aggressive męn exper-; 
ienced in sales of lumber, millwork 
& building materials forinsjde coun? 
ter sales, 5^ days a wk., Blue Cross 
& pai<| .vacations. Contact Delches- 
ter Home & Building Supplies, EL 
6-9600. (64*66)

\

BARMAIDS

Experience unnecessary.
mi. from A. C. Race Track. 

Room & bd.
plus good tips and salary.

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

Fęod Service Cafeteria managers, 
full jtime pos, as manager of school 
cafeteria, individual should be a 
residence of Camden. Must apsunkė 
responsibility fęr ordering and pre
paring meal for approximately 15QQ.

Call Miss Drailo, 609-964-6145. ' 
Ext. 47 (60-6$)

The fastest grown# class-1 Motor 
Carrier in the Eastern United Stątes 
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. Chandler. From Penn
sylvania dial WA 5-3356. From 
New Jersey dial 691-7000. An 
Equal Opportunity Employer.

' (60-66)

BOOKKEEPER

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

C. A. ROWELL

Germantown & Chelten Ave.
(60*66)

SCHOOL BUS DRIVERS

Position for Scfy6ol Bus Drivers 
are available. 12 and 66 passengers. 
7 AM to 9 AM; & PM to 4:30 PM, 
either or- both. Training program 
provided. Excellent opportunity* for 
men or wonjen. ROSE TREE 
MEDIA SHOOL DISTRICT LO 6- 
7072, between 8 AM and 4 PM.

(60-70)

FIRST, SECOND & THIRD CLASS 

SECOND SHIFT

Excellent starting rate, wage in
crease in 8 weeks, then every 6 
months. 10^ paid holidays, 10% 
night shift premium, 2 wks vacation 
after 1 year, profit sharing, life in
surance, hospitalization, and pension 
ir paid in full by the company. Ap
ply Personnel Office or call 848-3500.

TQWNSEND COMPANY

TRS Division
West Street, Braintree, Mąss.

Eqaul Opportunity Employer
(62-64)

530

An

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

201-925-9400. (58^4)

MACHINIST—ENGINEE RING 
PROTOTYPE worje §ind 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 24)880. (60-64)

MEN. Aluntfnum sash & door rpfr. 
NE Phjlą. į hąę immediate positions 
available. Exc. benefits including: 
paid holidays and vacation. MUST 
READ RULER TQ FRACTION, ^p- 
ply: STEPHEN LAURIE MGR.Gp., 
920 E. Lycoming Ave.

(60<66)
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A. PETRIKĄ

Egzotiškas jaunimo festivalis
Rugp. mėn. 15-17 d. N. Y. 

valst. Catskill kalnų mieste
lyje Bethel turtingi promo- 
teriai suruošė t. v. Wood- 
stoko Muzikos ir meno mu
gę (“Woodstock Music and 
Art Fair”). Woodstokas — 
netoliese esąs miestelis, ku
riame yra tų “menininkų” 
centras. Ruošėjai pakvietė 
kelis džiazinės muzikos es
tradinius orkestrus, pasam
dė 600 akrų ūkį, kurio ga
nykloje įruošė didžiulę es
tradą ir paskelbė, jog čia 
įvyks visos Amerikos jauni
mo festivalis, kurio tikslas 
— “Muzika ir taika”. Buvo 
manoma suš a u k t i 50,000 
jaunimo, o skaitant po 13.00 
nuo galvos — promotieriai 
tikėjosi gražaus pelno.

Tačiau festivalis pavyko 
taip puikiai, kad publikos 
suvažiavo apie 400,000 ir 
rengėjams davė — suvirš 
milijoną dolerių nuostolio, 
kurį jie mano padengti iš 
pag a m i n t o dokumentinio 
filmo. Tokiai milžiniškai 
miniai užplūdus miestelį, vi
sa keletos mylių apylinkės 
tvarka buvo išvesta iš ri
kiuotės. Miestai liko be po
licijos, be ugniagesių apsau
gos, keliai ir pakelės per de
šimtį mylių nuo festivalio 
užkimšti automobiliais, au
tobusais, sunkvežimiais, mo- 
torciklais, dviračiais ir pa
lapinėmis. Niekas negalėjo 
pajudėti nei į vieną ar kitą 
pusę. Pritrūko vandens, 
maisto, degalų, nakvynių. 
Dar papliupo smarkus lie
tus su vėju, o kalnų naktys 
šaltos. Kai kas išsitiesė pa
lapines, bet daugumą jų 
vėtra sudraskė. Kiti sulindo 
į miegamuosius maišus. Ta
čiau ir čia neilgai buvo jau
ku: medvilnė permirko ir 
teko išlysti laukan. Vieną 
maiše bemiegantį trakto
rius sutraiškė.

Dalis paauglių buvo atvy
kę iš pietinių valstijų, iš 
šiltų apylinkių, šaltam orui 
nepasiruošę. Dėlto daugelis 
susirgo slogom, gripu, plau
čių uždegimu ir kt. Sumo
bilizuota apie 50 gydytojų, 
100 gailestingųjų seserų. 
Nebuvo medikamentų. Bu
vo skubiai organizuota grei- 
t o j i pagalba, malūnspar
niais gabenta vaistai, van
duo, maistas. Daugelis ne
turėjo ne tik maisto atsar
gų, deramų rūbų bei apavų, 
bet ir pinigų. Kiti pinigus 
išleido ant narkotikų, tad 
teko ir pabadauti. Trys vy
rai mirė. Susirgusių buvo 
gana daug, ypatingai nuo

narkotikų gausos.
Teigiama, j o g tridienio 

festivalio metu buvo surū
kyta kelios tonos marijua
nos, hašišo, suvartota daug 
LSD, heroino, kokaino ir 
kitų narkotikų, kurie buvo 
masiškai pardavojami. Ne
mažai narkomanų pateko i 
ligonines ar kalėjimus. Dvi 
merginos, ar moterys, pa
gimdė, keturios turėjo pirm- 
laikius gimdymus — persi- 
leido.

Festivaliui nepasiruošta
Festivalio re n g ė j a i iš 

anksto nepasirūpino ne tik 
maistu, vandeniu, nakvy
nėm, bet ir sanitarija bei 
higiena. Ganykloje pastaty
tos kelios “būdelės”, bet jos 
buvo tokiai miniai nepakan
kamos. Vienas šalimis festi
valio gyvenantis ūkininkas 
skundėsi, kad jo ūkis buvo 
“Viena masinė išvietė”! Da
lyviai atvyko apsiavę tik 
sandaliais, kurie permirko- 
sioje dirvoje suklimpo ir li
ko. Dėlto jaunuoliai vaikš
čiojo — ir grįžo namo—pur
vini ir basi. Kai dieną saulė 
orą kiek atšildė, daugelis 
nusimetė šlapius drabužius 
ir vaikščiojo Adomo ar Ie
vos “kostiumuose.” Negrų 
buvo nedaug, mažiau nei 
10%.

Jei būtų bent pusė daly
vių pirkę įžangos bilietus, 
rengėjams būtų likę pelno. 
Bet tik maža dalis buvo iš 
anksto bilietais apsirūpinu
si. Gi visa masė sugužėjo į 
ganyklą nemokamai: sulau
žė vartus, tvoras ir kitokius 
užtvarus. Niekas tvarkos 
nepaisė. Policija į daugumą 
nusikaltimų pereagavo. Bu
vo suvjrš 100 areštuotų, bet 
daugiausia tįk už masinį 
narkotikų pardavojimą. 
Girtų nebuvo, tad nė pešty
nių neįvyko. Narkomanai 
alkoholį neigia; jiems ge
riau patinka “stipresnė me
džiaga”.

Dalis “publikos” visas 
tris dienas neiškentė. Kurie 
tik galėjo ištraukti savo 
mašinas iš molienos, grįžo 
namo pirmąją dieną. Kiti 
senas įklimpusias mašinas 
visai paliko. Keliai buvo pil
ni basų “hipių”, kurie pra
šėsi pavėžinami.

Iš festivalio daugiausia 
pasipelnė ūkininkas, kuris 
už savo ganyklą gavo $50,- 
000 nuomos. Gi kiti apylin
kės gyventojai, ypatingai 
verslininkai, turėjo nuosto
lių, nes visas normalus gy
venimas buvo paralyžiuo-

tas. Buvusio festivalio are
ną apvalyti truks bent 2-3 
savaites. Ji visa nuklota 
tūkstančiais maisto skardi
nių, kartonų, tonomis po
pieriaus, paliktais miega
maisiais maišais, palapinė- 
m i s, antklodėmis, sanda- 
liais, rūbais, šiukšlėmis, mė
šlu ir k t.

Kai kas naiviai mano, jog 
šiuo festivaliu Amerikos 
jaunimas parodė “didelį so
lidarumą”, jog “muzikos ir 
taikos” šūkis juos vienija. 
Tačiau jų taikos išlaikymo 
obalsis, kaip ir muzikos su
pratimas, yra išvirkščias. 
Neseniai buvo sušauktas 
Oaklande, Kalif., priešfašis- 
tinis taikos suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo tik apie 
4,000 (baltų ir juodų) anti
fašistų aktyvistų. Gi džia- 
ziškos kakofonijos pasi
klausyti suvažiavo 3 - 400, 
000! Tas parodo geriau, nei 
kas kita eilinio Amerikos 
jaunimo psichologiją ir ide
ologiją.

Redakcijos pastaba. Dr. A. 
Petriką šiame labai gyvai 
parašytame straipsnyje kal
ba tiktai apie neigiamąją 
to įvykio pusę. Susidaro įs
pūdis, kad į tą Woodstako 
muzikos ir meno mugę su
plaukė beveik pusė milijono 
jaunimo tiktai patriukš
mauti ir marijuanos parū
kyti. Mums gi atrodo, kad 
šis įvykis ryškiausiai ati
dengė labai platų ir gilų 
Amerikos jaunųjįj žmonių 
nepasitenkinimą visa ameri
kine ir pasauline padėtimi, 
ypač dabartinės vyriausy
bės barbariškojo Vietnamo 
karo tęsimu. Mes manome, 
kad milžinišką tų jaunų 
žmonių daugumą į Bethel 
sutraukė ne marijuana, 
“Muzika ir taika” šūkis.

o

Draugiška aidiečiy sueiga
Praėjusią savaitę sugrįžo 

iš Lietuvos aidiečiai Waite- 
ris ir Bronė Keršuliai, ir 
veiklus pažangiųjų lietuvių 
darbuotojas Jonas Gužas. 
Tam pačiam savaitgalyje, 
šeštadienyj, buvo jiems su
rengtos draugų Keršulių so
de sutiktuvės, kur susirin
ko -gražus būrys aidiečių 
pasikalbėti ir pasivaišinti 
su tik sugrįžusiais draugais 
iš Lietuvos.

Po vaišių ir Aido choro 
pirm. J Grybo įvadinės 
kalbos, žurnalistas A. Lau- 
rinčiukas pasveikino sugrį
žusius iš tėvynės draugus 
palinkėdamas kiekv i e n a m 
apsilankyti Lietuvoj, pama
tyti savo gimtojo krašto

rius savo namuose aidietė 
O. Čepulienė. Na, o Dan 
Mažylis atnešė butelį deg
tinės. Aido choras nuo
širdžiai dėkoja šeiminin
kėms ir kitiems draugams 
už dovanas.

Lietuvis išgvenęs didesnę 
nuse savo amžiaus užsieny
je ir nors trumpam laikui 
apsilankęs tėvynėje, atgai
vina savo prisiminimus, su
žadina sielą, suteikia paguo
dą užgniaužtai ilgesio prie 
tėvynės širdžiai. Tikiu, kad 
J. Gužas, Walter ir Bronė 
Keršuliai, ir I. Mizarienė, 
daugiau mums papasakos 
apie savo viešnagę Lietuvo
je “Laisvės” skiltyse

Užsienio kapitalas 
į Italiją skverbiasi

Roma. — Kaip rodo Itali
jos spaudos pranešimai, į 
šalies ekonomiką aktyviai 
braunasi užsienio kapitalas. 
Per pirmuosius šešis šių me
tų mėnesius užsienio šalys 
buvo investavusios į Italijos 
pramonę 26.5 milijardo lyrų.

Užsienio kapitalas sten
giasi iškovoti pozicijas visų 
pirma naftos perdirbimo, 
chemijos ir mašinų gamy
bos pramonėje.

HARTFORD, CONN.

J. Žemaitis
Mirė rugpiūčio 17 d., 1969 m.

Mes, jo idėjos draugės ir draugai, reiškiame
gilią užuojautą jo šeimynai liūdesio valandoje, jo
žmonai L. Žemaitienei, broliui ir seserei, ir kitiems
giminėms.

i

C.. Straus G. ir O. Silks
J. ir M. Straus M. Raulinaitis
J. Charnauskas Anna Yurgel
J. Veits f J. Vasil
A. Latvėnas Mrs. Gillamlers
J. Pundzius Mrs. Root
J. Lūkstas M. Barnett
J. Baltulionis Mrs. Žilinskas
A. Ambros A. ir E. Klimas
O. Visotskis O. Giraitienė
V. ir Olga Bringa C. Millar!
Mrs. Valinskas Be vardo
Wilma Hollis Elena čepukas
V. Kazlau Mary Shas-Kazlenko

Canterbury, Anglija. — 
Pasaulinė Taryba Bažnyčių, 
kurioje įeina didžiausios pa
saulyje protestantų ir orto
doksų sektos, pasisakė, kad 
būtinas reikalas JAV at- 
steigti normalius diplomati
nius ryšius su Kuba.

Seoul. — Pietų Korėjos 
500 studentų mušėsi su po
licija, kuri užpuolė studen
tų demonstraciją. Studen
tai apšaukė policistus “fa
šistiniais žvėrimis.”

i Ankara. — Daugiau kaip 
100,000 darbininkų dalyva
vo demonstracijoje, reika
laudami didesnių algų ir 
geresnių darbo sąlygų.

Maskva. — 10 amerikie- 
ių laikraštininkų atvyko 
ia kaip svečiai, pakviesti 
'SRS žurnalistų sąjungos.

Pirmą kartą Lietuvoje 
lankėsi Jonas, Gužas. Jis pa
matė didelį skirtumą nuo 
anų laikų, kai dar visai jau
nas būdamas, turėjo palikti 
gimtuosius laukus. Viskas 
jam ten patiko. Jis pamatė 
didelį progresą Lietuvos 
kaime ir pramonėje, paste
bėjo gražų pakilimą lietu
viu kultūroje. Prisiminė at
einančius jubiliejinius me
tus. kurie bus iškilmingai! 
atšvęsti. . I

Draugai Keršuliai jau an
tru kartu lankėsi Lietu
voje ir ši karta ten iš
buvo 6 savaites. Jie aplan
kė savo gimines — dalyvavo 
vnp’ioniūtpip. Jiedu nava- 
žinėjo plačiai no Lietuvą. 
Visur buvo maloniai priim
ti ir pavaišinti. Jiedu savo 
imlbnse užnkrentavo. kad 
T.ietnvoip labai interesuoja
si lietuviais iš Amerikos, 
vnatingai pažangiai si ai s. 
Kiekviena c lietuvis ten pri- 
jm^maq kno šilčiausiai.

Rugp. 15 diena Vilniuje 
buvo surengtas Walteriui jo 
aštuoniasdešimt p i r m ų j ų 
metu sukakties minėjimas, 
kur ta proga ii pasveikino 
io draugai, giminės ir pažįs
tami.

Drangai Keršuliai parvežė 
ir lauktuvių. Vaišino sve
čius su lietuviškais saldai
niais ir degtine. Kadangi 
svečiu tarne buvo Jonas ir 
Valerija Gasiūnai. kuriems 
šiuo laiku sueina trijų me
tu vedybinė, sukaktis, tad 
Bronė specialiai ta proga 
pavaišino svečius su lietu
viška “stipriąja.”

Aido choro vice-pirm. N. 
Buknienė savo kalboje pri
minė malonų .surnrvza. Ta 
diena choro mokytoja M. 
Stensler šventė savo gimta
dienį; tad pasirodžius ant 
stalo gimtadienio tortui, 
dainuota i ai “Happy Birth
day.” Mildred buvo labai 
natenkinta ir širdingai dė
kojo. Tuo tarpu pasirodė 
raudonu rožių puokštės. Tai 
nuo Marytės Šalinskienės, 
kuri sveikino Mildred Stens- 
ler su gimtadieniu ir Bronę 
Keršulienę, sug r į ž u s i ą iš 
Lietuvos.

Didžiausi darbą atliko mū
sų širdingoji draugė H. 
Siaurienė. Ji supirko pro
duktus ir pagamino maiš
tą. Tiesa, šen ten, prie ki
tų mažesniu darbelių padė
jo N. Buknienė, N. Ventie- 
nė, H, Feiferienė, V. Gasiū- 
nienė ir J. Grybas. Dalį 
maisto padovanojo, pada-

Mieste pasidarius
Operos atidarymas atidėtas

Metropolitan Operos di
rektorius Mr. Rudolf Bing 
pareiškė, kad operų staty
mo sezonas rugsėjo 15 dieną 
neprasidės. O neprasidės to
dėl, kad jam nepavyko su
sitarti su kai kuriomis dar
bo unijomis. Gal ir būtų su
sitarta su muzikantais, bet 

Ikitų darbininkų unijos turi 
savo reikalavimus. Kompa
nija neturinti pinigų jų rei
kalavimams patenkinti.

Per pereitą sezoną Metro
politan Opera kompanija 
turėjusi daugiau kai tris 
milijonus dolerių deficito.

Vėl pietausime 
žalioje girioje

Aną dieną laisviečių .ruoš
tus pietus Forest parke lie
tus suvarė į salę. Ten gerai 
pasivalgėme ir pasivaišino
me. Popietė buvo praleista 
kuo gražiausiai.

Mes ir vėl ruošiame pietus 
ir popietę su vaišėmis toje 
pačioje žalioje girioje. Ti
kimės, kad šį kartą orą mes 
turėsime “pagal užsakymą.” 
Pietūs ruošiami rugsėjo 14 
dieną. Pradėsime pietauti 
nuo 1 vai. Paskui visą po
pietę praleisime draugiško
je, vaišingoje nuotaikoje.

Visi ir visos esate kviečia
mi. Atsiveskite ir savo 
“šusiedus.”

žinoma, nebus už dyką. 
Bet pietų ir povakario “hot 
dogs” prisidėjimo kaina la
bai, labai prieinama: viso 
labo tiktai $3 asmeniui.

Kur jūs matėte!
Rengėjai

Uždraudė statyt dangoraižį
Penn Central Company 

sumanė pastatyti ant Grand 
Central geležinkelio stoties 
$100,000,000 vertės dango
raiži. Bet gi miesto Land
marks Preservation Com
mission jai uždraudė tą da
ryti.

Kompanija sako, kad sto
tis yra jos nuosavybė ir ji 
gali ant jos statyti ką tik 
nori. Ji ne tik protestuoja 
prieš komisiją, bet žada ją 
traukti į teismą, kad išrei
kalautų dangoraižį statyti.

Gubernator. “nepasiduoda”
Gubernatorius Rockefelle- 

ris sako, kad jis laikosi sa
vo pažado, jog greitu laiku 
Long Island geležinkelis bus 
pavyzdingiausias visoje ša
lyje. Norintiems iš Long Is
land žmonėms važiuoti į 
mūsų miestą bėdos nebebū
sią.

Kaip žinia, dabar tas ge
ležinkelis randasi didžiau
sioje betvarkėje. Kasdiėn 
per “rush hours” po keletą 
traukinu nepasijudina 
vietos.

FRANK YAKSTIS
12. 18. 1913 — 9. 2. 1967 

Atsiminimai dar širdy gyvena
ANNE

Parengimų Kalendorių*
Rugsėjo (Sep.) 7 d.

Montellos Moterų Apšvie.p 
tos Klubo piknikas K. Us- 
tupų sode, o jei lytų—Liet. 
Taut. Name.

Palaidotas Geo. Wolfe
Praėjusį trečiadienį Šv. 

Jono kapinėse palaidotas 
George Wolfe—Jurgis Min- 
kauskas, sunkaus darbo ir 
ramaus gyvenimo asmuo.

Liūdintieji liko žmona An- 
tosė, sūnus Henry, dvi duk
terys Helena ir Aldona ir 
švogerka Ona Petraitienė.

Minkauskų vaikai — Hen
ry, Helena ir Aldona—pri
klausė kadaise gyvavusiame 
Lyros chore.

Velionis Jurgis ilgai sir- 
ginėjo namie, rūpestingos 
žmonos prižiūrimas. Galop 
tapo ištiktas stroko, nuvež
tas į ligoninę, palaipsniui 
suparalyžiuotas, neteko kal
bos ir po ilgoko laiko mirė.

Lai būna rami Jurgiui am
žinybė, o jo liūdintiems — 
širdinga užuojauta. S V

iš

Rugsėjo (Sep.) 14
Woodhaven, N. Y.

Forest Parke pietūs susi
tikti su sugrįžusiais iš Lie
tuvos turistais. Jei lytų, 
pietūs būtų ' perkelti į “L”

Rugsėjo (Sep.) 14 d.
Worcesterio Olympia Par

ke piknikas “Laisvės” nau
dai. Montelliečiai bando su
organizuoti busą.

Rugsėjo (Sep.) 21 d.
Pietūs spaudos naudai 

Philadelphi joje, daugeliui 
jau žinomoje vietoje — 6024 
Wayne Ave. Pietūs bus pa
teikti pusė po 12-os vai. v

Rugsėjo (Sep.) 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 
mūšų pažangaus judėjimo.

LDS pirmos kuopos 
vakacijos užsibaigė
LDS 1-os kuopos ateinan

tis susirinkimas įvyks ant
radienį, rugsėjo (Sep.) 2 d., 
7 vai. vakare, “Laisvės” na
me, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke.

Atvykite į susirinkimą tie 
nariai, kurių duoklės už
vilktos. Bet atvykite ir visi 
kiti nariai. Turime rimtai 
pasirūpinti kuopos veikla 
orui atvėsus.

Kuopos valdyba

Atsisako Pantherius 
paleisti

Federalinis teisėjas Pal
mieri dar kartą atsisakė su
mažinti užstatą už kalėjime 
laikomus Black Panthers 
partijos veikėjus. Jų ten už
daryta net 13. Už paleidimą 
iš kalėjimo iki teismo reika
laujama po $100,000 iš kiek
vieno. Ir kas gi tokias su
mas turi! Todėl jie turi pa
silikti už grotų. Tai nežmo
niška. Aišku jog taip nebū
tų, jeigu jie būtų balti.

Damasko gyventojas Ab
dulas Hasanas susirgęs 
kreipėsi į gydytojus. Pasi
rodo, jis yra fenomenalus 
pacientas: turi 4 inkstus.

Bagdadas. — Irako revo
liucinis teismas nuteisė mir
timi dar 6 Amerikos ir Iz
raelio šnipus.

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

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

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenku New National 7 V

Piknikas Arrow Park 
Farmoje

Rugsėjo 7 d., sekmadienį, 
galėsime praleisti visą die
ną atvirame ore gražiajame 
Arrow Parke, Monroe, N.Y. 
Ten rengiamas piknikas pa
gerbimui Benjamin Davis. 
Daug kas iš lietuvių tame 
parke buvę ne vieną kartą 
ir žino, kad tai viena iš pui
kiausių vietų poilsiui.

Ten bus maisto, ten gali
ma maudytis, šokti, laive
liais pasiirstyti, pažvejoti ir 
daug kitų užsiėmimų. Bus 
ir meninė programa.

Bušai išeis iš visų miesto 
dalių 9 vai. ryte, o grįš iš
vykdami iš Arrow Parko 
7 vai. vakare.

Bilietas į pikniką $2, vai
kams iki 12 metų 25 c. Bi
lietai parduodami ir “Lais
vėje”.

Priminimas 'IJ?
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, rug
sėjo 3, Laisvės salėje. Pra
šome visų kuopos narių iša- 
me susirinkime dalyvauti. 
Praleidę porą mėnesių ato
stogų, dabar turime pasi
tarti dėl mūsų veiklos. Pra
džia 7:30 vai. vak.

Valdyba

ĮMONĖS JAUNYSTĖ
Kaunas. — Prieš 25 me- . 

tus vietoje J. Greifenberge- 
rio gamyklos riogsojo griu
vėsiai. Dabar ši įmonė—mo
dernus šiuolaikinis fab'$- 
kas, daugiausia gaminantis 
centrinio šildymo katilus. 
Mongolija, Suomija, Lenki
ja, Vengrija, Bulgarija—tai 
šalys, kur keliauja jo pro
dukcija.

— Per metus pagamina
me daugiau kaip aštuonias
dešimt tūkstančių sąlyginį^ 
kvadratinių metrų produK- 
cijos, — pasakė fabriko di
rektorius V. Krasauskas. — 
Ateinančiais metais gamy
bos apimtį padidinsime dar 
penktadaliu.

M—nė

Londonas.—Princaš Char
les gauna $528,000 į metus. 
Nutarė, kad jis galės pra
gyventi su puse tos sumos, 
o kitą pusę grąžina valdžiai.

Auga naujos gyvenvietes
Jaunėja Biržų rajono 

Kučgalio kolūkio _ centrinė 
gyvenvietė. Ypač daug sta
toma šiais metais. Naujuo-; 
se butuose šį rudenį apsigy
vens geriausi kolūkio lauki
ninkystės darbininkai Ro
mas Gervė, Stasė Zabaraus- 
kienė, traktorininkas Jonas 
Mačys,. pensininkas Marty
nas Suveizdis ir kiti.

/ A. Kazitenas
Praga. — Čeko slovakuos 

darbo unijos pasmerkė




