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KRISLAI
Kodėl ne sostinėje?
Pirmoji kapitalistiniame 

pasaulyje
Ne visos priemonės 

pateisinamos
Kad ji neišsipildytų 
Juk detentė arba karas

A. BIMBA
Jau beveik užtikrintas mū

sų prezidento Carterio susiti
kimas su Tarybų Sąjungos 
prezidentu Brežnevu dar šie
met. Abudu yra pareiškę tokį 
pageidavimą.

Tik keistai skamba iš Wa- 
shingtono plintančios užuo
minos, kad ju susitikimas 
veikiausia įvyksiąs mūsų šal
tojoje Alaskoje, ar kur nors 
kitur labai, labai toli nuo 
Maskvos,šios šalies sostinės. 
Girdi, nenorima, kad susitiki
mas būtų griežtai oficialus, 
bet, ot, tik taip sau dviejų 
prezidentų asmeniškas susi
pažinimas. Bent jau mūsų 
prezidentas negalvojąs apie 
kokius toli siekiančius šio 
susitikimo rezultatus.

Sunku net tikėti, betgi 
šventa tiesa. Clevelando 
miesto Tarybos visi 32 nariai 
užgyrė ir pasirašė garsiąją 
Stockholmo Taikos Apeliaci
ją.

Stockholmo Taikos Apelia
cija, kaip žinoma, kalba už 
detentę, už galą ginklavimosi 
varžyboms, už pilną ir visuo
tiną nusiginklavimą. Už ją 
parašai renkami visame pa
saulyje. Jau labai daug mili
jonų žmonių ypač socialisti
niuose kraštuose yra ją pasi
rašę.

Už ją parašai yra komunis
tų ir kitų pažangiečių renka
mi ir šioje šalyje.

Bet Clevelando Miesto Ta
ryba bus pirmutinė visame 
kapitalistiniame pasaulyje, 
imant didmiesčių tarybas, 
apeliaciją oficialiai užgirti ir 
pasirašyti!

Šios šalies rasistinis Ku 
Klūks Klanas vertas giliau
sios visų padorių žmonių 
neapykantos. Bet ar visos 
priemonės kovoje prieš jį yra 
pateisinamos? Ne, ne visos!

Turime ir pavyzdį. Jį davė

Buddy Cochran, kuris tiksliai 
savo automobiliu įlėkė į Ku 
Klūks Klano susirinkimą ir 
sužeidė 30 žmonių.

30 metų amžiaus Buddy D. 
Cochran.

Liepos 3 dieną jam pasitai
kė Georgijos valstijoje Plains 
mieste, iš kurio pareina ir 
mūsų prezidentas Carteris, 
pakliūti į Ku Klūks Klano 
atvirame ore masinį susirin
kimą. Kalbėjo visa eilė Klano 
lyderių. Jų kalbos jam labai 
nepatikę. Todėl įsėdo į savo 
automobilį ir šešių dešimtų 
mylių į valandą greičiu pasi
leido tiesiai į tebesitęsiantį 
susirinkimą. Rezultatai bai-

Gynybos sekreto
rius optimistiškas

Gen. Harold Brown
Washingtonas. — Gynybos 

sekretorius generolas Harold 
Brown sako, kad likvidavi
mas bomberio B-l gamybos 
programos sutaupys šaliai 
keletą bilijonų dolerių. Jis 
mano, kad ateinančiais me
tais jau bus galima sumažinti 
militarinį biudžetą.

Užsimokėjo 
užvilktas duokles

Paryžius. — Jungtinės Val
stijos buvo sustojusios mokė
ję Jungtinių Tautų Apšvie- 
tos, Mokslo ir Kultūros Orga
nizacijai (UNESCO) duokles, 
kurių susidarė $43,115.039! 
Dabar organizacijos direkto
rius praneša, kad visos užsi
vilkusios duoklės tapo sumo
kėtos. Tai didelis organizaci
jos laimėjimas.

Brasilia. — Liepos 4 d. čia 
lėktuvo nelaimėje žuvo 15 
žmonių.

sūs. 30 žmonių sužeista. Kai 
kurie pavojingai . . . Pats 
Cochran suimtas, įkalintas ir 
gali būti nubaustas viso am
žiaus kalėjimu!

Ar galima jo tokį kovos 
būdą pateisinti? Jokiu būdu 
negalima.

Iš Paryžiaus pranešimai 
kalba apie gilėjančius nesusi
pratimus tarpe socialistų ir 
komunistų. Jau pranašauja
mas jų bendro fronto subyrė
jimas prieš būsimus parla
mentarinius rinkimus. Reak
cininkai ir visi liaudies priešai 
nebegalį atsidžiaugti. Jeigu 
komunistams ir socialistams 
nepavyktų rinkimuose išstoti 
su bendru kandidatų sąrašu, 
jie pralaimėtų.

Bet reikia tikėtis, kad jų 
priešų pranašystė nueis vė
jais. Rinkimai dar gana toli, 
nes jie įvyks tiktai ateinan
čiais metais. Gal iki jų pavyks 
išlyginti visus pasitaikančius 
nesusipratimus ir pažangio
sios jėgos juos laimės.

Bostono menševikų “Kelei
vio'redaktorius su užgyrimu 
ir pateisinimu cituoja reakci
ninkų Dean Rusk ir George 
Bali pasmerkimus detentės ir 
taikaus sugyvenimo politi
kos. Detentė esanti naudinga 
tiktai Tarybų Sąjungai ■ ir 
komunistams.

Bet jeigu ne detentė, ne 
taikus sugyvenimas, tai juk 
branduolinis karas! Atrodo, 
kad jau ir redaktoriaus Son- 
dos smegenų turėtų užtekti 
supratimui tos tiesos. Tai 
kodėl jis savo skaitytojus 
šeria propaganda už tokį 
karą?

Jungt. Valstijų planas dėl 
kanalo ir santykių su Panama

Šios šalies vyriausybė jau 
turinti išdirbus planą dėl 
Panamos kanalo ateities ir 
santykių su Panama.

Kaip žinia, Panamos kana
las eina per Panamos teritori
ją. Jis yra 50 mylių ilgio ir 
sujungia Atlanto vandenyną 
su Ramiuoju (Pacifiko) van
denynu. Jis plačiai naudoja
mas įvairių šalių laivynų. 
Pagal 1903 metų sutartį, 
Kanalas su jo pakrantėmis 
priklauso Jungtinėms Valsti
joms. Jį operuoja Panama 
Canal Company. Pernai ji iš 
Kanalą naudojančių laivų sa- 
vininkų iškolektavo 
$134,000,000 nuomos. Iš tos 
didžiulės sumos Panama te- 

Kinija sako, reikia 
dar palaukti

Įvairios Amerikos moksli-
nės grupės norėtų praplėsti 
su Kinija mokslinį bendra
darbiavimą. Jos mano, kad iš 
to būtų naudos abiems kraš
tams. Bet Kinija joms atsakė, 
kad platesni moksliniai mai
nai tarp jos ir Jungtinių 
Valstijų turi palaukti norma
lių santykių tarp šių kraštų. 
Tuo tarpu iš Washingtono 
pranešama, kad Valstybės 
sekretorius Cyrus Vance rug- 
piūčio pabaigoje lankysis Ki
nijoje su oficialiu vizitu ir 
autoritetingai tarsis dėl san
tykių gerinimo. Bus aptarta 
ir mokslinis bendradarbiavi
mas bei mokslininkų pasikei
timas.

Indijos premjero 
slapti ryšiai 
su Carteriu

Prem. Morarji R. Desai
New Delhi. — Indijos nau

jasis premjeras Morariji R. 
Desai sako, kad jis per slap
tus susirašinėjimus su Jung
tinių Valstijų prezidentu Car
teriu yra priėjęs prie visos 
eilės svarbių susitarimų. 
Daugelis amerikiečių stebisi 
šiuo atidengimu. Nejaugi 
Amerikos vyriausybė slaptai 
padėjo Desai partijai laimėti 
rinkimus ir atimti valdžią iš 
Kongreso Partijos?

Kaip žinia, prie Mrs. Gan
dhi vadovybės Indijos santy
kiai su JAV buvo ne per 
geriausi.

Senatoriai užgiria 
prez. politiką1

Devyni demokratai senato
riai pasiuntė prezidentui Car- 
teriui laišką, kuriame jie 
pilnai užgiria jo politiką Vidu
rio Rytų klausimu. Laišką 
pasirašiusių tarpe skamba 
pavardės ir Humphrey ir 
Kennedy, save vadinančių 
liberalais.

gavo $2,300,000 atlyginimo!
Panama jau kelinti metai 

reikalauja naujos sutarties, 
kurioje Kanalas būtų jai su
grąžintas. Iki šiol derybos 
nedavė jokių rezultatų.

Dabar iš Washingtono pra
nešama, kad pagaliau mūsų 
vyriausybė jau turi konkretų 
Panamai pasiūlymą. Ji sutin
kanti Panamos kanalą sugrą
žinti Panamai su 2000 metais, 
o tuo tarpu jai mokėti kasmet 
po 50 milijonų dolerių nuo
mos.

Bet ar Panama sutiks to
kiomis sąlygomis naują su
tartį pasirašyti, jau kitas 
klausimas.

Cairo. — Egipto preziden
tas Sadat sako, kad jis pilnai 
pritaria atnaujinimui Žene
voje derybų Vidurio Rytų 
reikalais.

Kandidatas į New Jersey 
gubernatorius

Newark, N. J. — Kaip 
žinia, lapkričio mėnesį bus 
renkamas New Jersey valsti
jos gubernatorius. Demokra
tų Partijos kandidatas yra 
dabartinis gub. Brendan 
Byrne, o Republikonų Parti
jos—Raymond Bateman.

Šiuose rinkimuose kandi
datą turės ir Komunistų Par
tija. Juo yra jaunas kovotojas 
už liaudies reikalus Charles 
Spektor. New Jersey pilie
čiai turi puikią progą išrinkti 
gubernatoriumi žmogų, kuris 
ištikimai panaudos tą aukštą 
vietą, sako Komunistų Parti
ja, jų interesams ginti.

Beje, iškilo aikštėn, kad 
New Jersey žymusis indus- 
trialistas multimilijonierius 
J. Englehard jau paaukojo po 
$10,000 demokratų ir repu
blikonų kandidatų rinkimi
nėms kampanijoms. Charles 
Spektor sako: “Argi tai ne 
akivaizdus įrodymas, kad 
abudu Byrne ir Bateman 
tarnauja tiems patiems kapi
talo interesams!”

Atidėjo paskolą 
Čilės režimui

Washingtonas. — Kongre
so Senatas yra nutaręs Čilės 
fašistiniam režimui suteikti 
dvi paskolas, kurios reikalin
gos jo sustiprinimui. Bet šios 
šalies žmonėse toks pasipikti
nimas šiuo nutarimu, jog 
Valstybės Departamentas 
nutarė paskolas atidėti nuo 
30 iki 60 dienų. Tai esąs mūsų 
vyriausybės spaudimas, kad 
Čilės valdžia suminkštintų 
savo nusistatymą prieš “žmo
gaus teises.”

Moterų balsas 
abortų klausimu

Minneapolis. — Prieš ke
lias dienas čia įvyko didelis 
Universitetų Moterų Ameri
kinio Susivienijimo suvažia
vimas. Jame dalyvavo 1,800 
delegačių.

Suvažiavimas beveik vien
balsiai pasisakė už moters 
teisę nutraukti nėštumą, ar 
nenutraukti. Suvažiavimas 
taipgi pasisakė už priėmimą 
prie Konstitucijos lygių teisių 
pataisymo.

Lietuvos katalikų 
šventė

Vilnius, Liepos 4 dieną. — 
Šimtai tikinčiųjų iš visos 
Lietuvos, taip pat svečių iš 
Lenkijos ir Baltarusijos va
kar dalyvavo Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslo vai
nikavimo penkiasdešimtųjų 
metinių iškilmingame minėji
me. Tikintiesiems, kurie 
klausėsi pamaldų ne tik Auš
ros Vartų koplyčioje, bet 
buvo užtvindę ir prie jos 
esančią gatvę, mišias laikė ir 
pamokslus lietuvių bei lenkų 
kalbomis sakė Vilniaus archi- 
vyskupijos valdytojas Mon
sinjoras Česlovas Krivaitis, 
Panevėžio vyskupijos valdy
tojas Vyskupas Romualdas 
Krikščiūnas, Kauno archi- 
vyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos valdytojas Vyskupas 
Juozas Matulaitis-Labukas. 
Po mišių choras su visais 
besimeldžiančiais giedojo 
Marijos litaniją, šventas gies
mes. V. Petkevičienė

Charles Spektor

Intelektualai už 
branduolinį 
nusiginklavimą

Paryžius. — Čia Jungtinių 
Tautų suruoštame nusigin
klavimo reikalais simpoziume 
kalbėjo visa eilė žymių inte
lektualų. Jų tarpe buvo rašy
tojas Lord Noel Baker, Nobe
lio Taikos Premijos laimėto
jas, aktorius ir dramaturgas 
Peter Ustinov, architektas 
Fuller ir kiti. Simpoziumas 
tęsėsi tris dienas.

Visi kalbėtojai mušė į vieną 
ir tą patį tašką, būtent, kad 
pasaulis turi branduoliniai 
nusiginkluoti išsigelbėjimui 
nuo pražūties . . .

Krikščionių 
demokratų sutartis 
su komunistais!

Roma. — Šiomis dienomis 
tapo pasirašyta tarpe viešpa
taujančios Krikščionių Demo
kratų Partijos ir Italijos Ko
munistų Partijos ribota su
tartis pravedimui labai reika
lingų įstatymų kovoje prieš 
ekonominę krizę.

Krikščionys demokratai 
parlamente neturi daugu
mos. Jie išsilaiko valdžioje 
tik pagalba komunistų ir kitų 
politinių grupių. Kilus svar
biam klausimui, nuo kurio 
priklauso pasilaikymas vy
riausybės, paprastai komu
nistai susilaiko nuo balsavo, 
ir tiktai taip krikščionims 
pavyksta laimėti. Susitarta 
tokioje formoje tęsti bendra
darbiavimą ir toliau.

Pakistane militarinis per
versmas; premjeras 
suimtas ir įkalintas

Per Indiją atėjo praneši
mas, kad liepos 4 dieną 
Pakistane įvyko staigus mili
tarinis perversmas, kad 
premjero Zulfikar Ali Bhutto 
vadovaujama vyriausybė nu
versta, o pats Bhutto suareš
tuotas ir įkalintas. Taip pat 
esą sulaikyta daug kitų politi
nių veikėjų iš vadovaujančios 
partijos ir opozicinių grupių. 
Kol kas dar nežinoma per
versmą įvykdžiusių militaris- 
tų politinė kryptis.

Militarinė valdžia Pakista
ne nėra naujiena. Jį militari- 
nės jėgos valdė nuo 1958 m. 
iki 1971 m. Nuo 1971 m. iki 
šiol valdžios vairas buvo taip 
vadinamos Liaudies Partijos 
su Bhutto priešakyje ranko
se.

Premjeras Bhutto sumezgė 
artimus ryšius su kaimyniška 
Kinija. Gal ir tas paskatino 
militaristus prie perversmo.

Vyriausybė 
sieksianti gerų 
santykių su Kinija

Valstybės sekretorius Cy
rus Vance sako, kad vienas iš 
centrinių vyriausybės tikslų 
užsieniniuose santykiuose 
esąs siekimas gerų, draugiš
kų, normališkų santykių su 
Kinija.

Tokį pareiškimą sekreto
rius prieš kelias dienas pada
rė New Yorke suruoštoje 
vakarienėje, į kurią įėjimas 
kainavo $150. Dalyvavo 500 
svečių. Aišku, kad tiktai 
gerai pasiturintys niujorkie
čiai galėjo pasinaudoti šia 
nepaprasta vakariene ir as
meniškai išgirsti Mr. Vance 
kalbą.

Savo kalboje sekretorius 
Vance taip pat užtikrino, kad 
Jungtinės Valstijos buvo ir 
pasiliks Azijoje didelė ir įta
kinga politinė, ekonominė ir 
militarinė jėga. Jis nesakė, 
kad mūsų vyriausybė steng
sis gauti azijiečių sutikimą 
tokiai JAV politikai.

Jungtinės tautos 
remia Mozambiką

United Nations, N. Y. — 
Pasaulinės organizacijos Sau
gumo Taryba vienbalsiai ra
gina visas šalis suteikti Afri
kos respublikai Mozambique 
medžiaginės pagalbos apsigy
nimui nuo Rodezijos režimo 
ginkluotų užpuolimų. Aiški
nama, kad medžiaginė para
ma nereiškia ginkluotą para
mą. Tik už tokią neginklę 
paramą balsavo Amerika, 
Anglija ir kitos kapitalistinės 
Saugumo Tarybos narės.

įspėja Lebaną
Beirut. — Lebano vyriau

sybė gavo dar vieną įspėjimą 
iš Izraelio. Jeigu ji leis ir 
toliau savo teritorijoje veikti 
palestiniečiams partizanams. 
Izraelis imsis militarinių žy
gių jų veiklai likviduoti.

Tuo tarpu pačiame Beirute 
tarp įvairių dešiniųjų krikš
čionių grupių įvyko ginkluo
tas susikirtimas, kuriame 
daug žmonių sužeista. Patys 
krikščionys vieni kitus terori
zuoja . . .

Zulfikar Ali Bhutto

Bus pasikeista 
diplomatais su Kuba

Washingtonas. — Valsty
bės Departamentas praneša, 
kad su rugsėjo 1 diena paga
liau bus oficialiai pasikeista 
diplomatais su Kuba. Mūsų 
vyriausybe pasiųs į Havaną 
10 diplomatų, o Kuba į Wa- 
shingtoną atsiųs 10 savo di
plomatų. Jie veiks po kitų 
šalių vėliavomis ir naudosis 
jų paslaugomis. JAV diplo
matai naudosis Šveicarijos 
ambasados patalpomis.

Pasikeitimas diplomatais 
veda prie normalizavimo san
tykių ir atidarymo ambasa
dų.

Amnestija 
politiniams 
pabėgėliams

Londonas. — Iš Etiopijos 
pranešama, kad ten vyriau
sybė paskelbė amnestiją vi
siems politiniams pabėgė
liams į užsienius. Jie dabar 
gali laisvai sugrįžti į savo 
gimtinę šalį. Revoliucinė val
džia, kuri susikūrė prieš tre
jus metus, siekia visos tautos 
suvienijimo.

Leido bėgti, kad 
galėtų jį nužudyti

Mobile, Ala. — Miesto 
šerifas Thomas J. Purvis ir 8 
jo pagalbininkai kaltinami,

Šerifas T. J. Purvis

kad jie susitarė leisti kaliniui 
Louis Wallace bėgti iš kalėji
mo, kad jie jį galėtų nušauti. 
Tai įvyko pernai spalio 12 d. 
Wallace buvo nubaustas am
žinu kalėjimu.

Šerifas sako, kad jis labai 
nustebintas džiūrės kaltini
mu. Kai Wallace bėgo ir buvo 
nušautas, Purvis buvęs Bir- 
minghamo mieste.
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Ar militaristai ir
ir jų šalininkai pasiduos?

Prezidento Carterio nuosprendis negaminti bomberių B-l 
pritrenkė ir pastatė ant kojų visus šios šalies militaristus ir 
jų pasekėjus. O jų daug. Jų daug Kongrese, jų daug visoje 
šalyje. Nė valandėlei nereikia įsivaizduoti, kad jie susitaikys 
su nuosprendžiu ir liausis triukšmavę. Savo propagandai 
prieš nuosprendį jie nesidrovės maskuotis net darbininkiš- 
kumu ir laimėti organizuotų darbininkų užuojautą ir 
pritarimą. Jie jau aukštai iškėlė šūkį, kad likvidavimas 
bomberio B-l gaminimo programos reikš tūkstančiams 
darbininkų netekimą darbo. Ginklų gaminimo korporacijos 
jau paskelbė, kad jos turės išmesti iš darbo daug savo 
darbininkų. Būtų klaida manyti, kad tokia gąsdinimo 
propaganda neveiks darbininkų. Ji laimės ne vieną ir darbo 
unijų vadą.

Karo, militarizmo, ginklavimosi plėtimo priešai preziden
to Carterio nuosprendį nuoširdžiausiai sveikina. Bet to 
neužtenka. Jie turi budėti. Jie turi aktyviškai nuosprendį 
paremti. Jie turi atmušti militaristų gąsdinimo propagandą.

Šiuo reikalu Kongrese puikų ir garbingą darbą atlieka 
senatorius Williams Proxmire, demokratas iš Wisconsino, ir 
kongresmanas Jonathan Bingham, republikonas iš New 
Yorko. Jie nepasitenkina tik pasisakymu prieš bomberio B-l 
gaminimą. Dar prieš prezidento nuosprendžio paskelbimą 
jiedu sušaudė spaudos konferenciją ir joje paskelbė 73 
žymiausių šalies ekonomistų pareiškimą, kuriame parodo
ma, ką galima padaryti su 94 bilijonais dolerių, kuriuos 
suėstų šio bomberio gaminimas. Šią gigantišką sumą 
išleidus apšvietos, sveikatos apsaugos reikalams ir gyvena
mųjų namų statybai, net tris milijonus bedarbių būtų galima 
aprūpinti naudingais darbais! Ja būtų galima pagerinti 
apšvietos ir sveikatos apsaugos sistemas ir milijonus 
amerikiečių, gyvenančių miestų lūšnose, aprūpinti žmoniš
kais butais.

Bomberio B-l gaminimo priešų Kongrese yra daugiau, 
negu Proxmire ir Bingham. Juos reikia sveikinti ir raginti 
nesitraukti iš savo pozicijų. Jie yra teisūs. Jų nusistatymas 
atstovauja ne tik šios šalies, bet visos žmonijos geriausius 
interesus.

Prierašas: Šis vedamasis buvo parašytas tuojau po to, kai 
per radiją bei televiziją buvo pranešta, kad prez. Carteris 
nusprendė bomberių B-l negaminti, viena, girdi, kad jų 
gaminimas labai iškaštingas, antra, kad dabartiniai bombe- 
riai B-52 pilnai tą pačią misiją atlieka. Vedamasis pagrįstas 
tuo supratimu, kad tie 49 bilijonai sutaupytų dolerių bus 
panaudoti socialiniams naudingiems projektams.

Deja, dabar paaiški, kad planuojama tas lėšas panaudoti 
gaminimui taip vadinamų kruizinių daugiagalvių branduoli
nių raketų, kurias galima įkurti laivuose ir iš jų jas 
panaudoti prieš “priešą,” ir kurias galima laivais pristatyti į 
bet kurį pasaulio kampą ir iš ten jomis pulti “priešą,”, tai 
yra Tarybų Sąjungą. Ypatingai tokių raketų gaminimą, 
sakoma, sveikina NATO šalys, nes Amerika galėsianti jomis 
ir jas apginkluoti.

Be to, Senatas uždarose sesijose svarsto pradėti gaminti 
naujas mokslo išrastas taip vadinamas neutronines bran
duolines bombas, kurios daug efektingesnės ir pavojinges
nės, negu dabartinės. Čia irgi reikės bilijonų dolerių.

Taigi, jeigu taikos šalininkams nepavyks protestais ir 
reikalavimais vyriausybe sulaikyti nuo šių naujų ginklavi
mosi užmojų, jų sveikinimas prezidento nuosprendžio 
likviduoti bomberių B-l gaminimo programą pavirs giliausiu 
nusivylimu.

Siūlo prez. Carter pasimokyti
Dienraštis “Daily World” (birž. 25 d.) vedamajame 

“Pamoka Carteriui” trumpai apibūdina labai gerus Tarybų 
Sąjungos prezidento Brežnevo oficialaus vizito Prancūzijoje 
ir pasitarimo su Prancūzijos prezidentu Valery Giscard 
d‘Estaing rezultatus. Kaip žinia, šio vizito proga tapo 
pasirašytos net kelios abiems kraštams labai naudingos 
sutartys.

“Pasisekimas tik atliktų pasitarimų parodo, kad kur yra 
valios, ten yra ir išeitis,” sako dienraštis. “Abi pusės norėjo 
sustiprinti detentę, padidinti prekybą ir bendradarbiavimą, 
ir tikslas buvo pasiektas.

Mitai apie įsivaizduotą ‘tarybinį pavojų’ arba ‘agresyviš- 
kus tarybinius tikslus ‘buvo padėti į šalį kaipo taikos ir 
saugumo priešų šaltojo karo išradimai.

Šių Tarybų Sąjungos ir Prancūzijos pasitarimų pasiseki
mai duoda Amerikos žmonėms pamoką. Kai santykiai yra 
pagrįsti nesikišimu vienos šalies į vidinius kitos šalies 
reikalus ir lygybe, abiejų šalių žmonės pasinaudoja ir 
pasaulinė taika būna sustiprinta.

Mes turime klausti: kodėl kitos šalys gali pagerinti 
santykius su Tarybų Sąjunga, o Carterio vyriausybė 
blogina santykius tarp Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų? Pasaulinė tendencija yra stiprinti detentę, bet 
Carterio vyriausybė ją silpnina. Prancūzija ir Tarybų 
Sąjunga planuoja prekybą patrigubinti, bet Jungtinėse 
Valstijose militarinis-industrinis kompleksas užkerta kelią 
tokios prekybos plėtimui ir darbams, kuriuos ta prekyba 
duoda.” •

Dienraštis “Daily World” ragina Amerikos žmones versti 
prezidentą Carterį pakeisti savo žalingą nusistatymą 
santykiuose su Tarybų Sąjunga.

ŽYDŲ DIENRAŠTIS 
PRIEŠ NAUJĄJĄ 
IZRAELIO VYRIAUSYBĘ

Žydų dienraštis “Freiheit” 
(birž. 26 d.) nesutinka su 
dešiniaisiais šios šalies ir viso 
pasaulio žydais, kurie ragina 
remti dabartine Izraelio “Li
kud” koalicijos sudarytą vy
riausybę su Menahen Begin 
priešakyje. Ši valdžia yra 
reakcinio pobūdžio. Ji, sako 
“Freiheit,” yra Izraelio nelai
mė ir pavojus Vidurio Rytų 
taikai. į

Dienraštis smerkia Begino 
nusistatymą ankesuoti oku
puotas arabų žemes. Jis svei
kina žydų Freira organizaci
jas ir zionistų tuos vadus, 
kurie yra pasisakę prieš Be
gino vadovybę.

“Tai ne Beginąs, kurį ame
rikiečiai žydai turi palaikyti, 
bet tas jėgas Izraelyje,” sako 
“Freiheit,” kurios darbuojasi 
už taikų Vidurio Rytų klausi
mo išsprendimą per atnaujin
tas Genevoje derybas.

Amerikiniai žydai turi pa
dėti Izraeliui išsivaduoti iš 
Begino nelaimės. Jie gali ir 
privalo panaudoti savo įtaką 
užtikrinimui Izraelio ateities 
ir paartinimui seniai nusi
pelnytos taikos Vidurio Ry
tuose.”

“KAIP ILGAI, VIENAS 
DIEVAS TEŽINO”

Tokiuo pareiškimu Cleve
land© smetonininkų “Dirva” 
(birž. 23 d.) užbaigia savo 
apdūmojimus apie padėtį Ita
lijoje. Prašome:

“Naujas pavyzdis apie su
gyvenimo galimybes tarp ko
munistų ir jų priešų ateina iš 
Italijos. Kaip žinia, ten ko
munistai išlaiko krikščionių 
demokratų vyriausybę prieš 
ją nebalsuodami seime. Lo
giška išeities būtų nauji rin
kimai, kurių tačiau nė viena 
partija nesitiki laimėti. Tuo 
tarpu valdymą apsunkina ne 
tik sunki ūkinė padėtis, bet ir 
teroras iš kairesnių už komu
nistus grupių. Tokia būklė 
privertė krikdemus ir kom
partiją prie naujo birželio 1 d. 
susitarimo. Pagal jį, krikščio
nių demokratų vyriausybė 
prieš imdamasi kokių priemo
nių pasitars su komunistais ir 
kitom partijom, dalyvaujan- 
čiom seime. Vyriausybė grei
čiausiai bus kiek praplėsta, 
priimant į ją nepartinius spe
cialistus. Nauda iš tokio susi
tarimo yra aiški abiem parti
jom. Krikdemai pasilieka val
džioje iki pagerės jų šansai 
laimėti rinkimus. Komunis
tai, paremdami vyriausybę, 
atsiribavo nuo ‘tolimosios 
kairės” terorizmo ir gali nu
duoti pasirinkę ‘demokratinį 
kelią.’ Kaip ilgai, vienas Die
vas težino.”

KANADIEČIŲ LIETUVIŲ 
DIPUKŲ JAUNIMAS 
IR LIETUVA

Kardelinių lietuvių dipukų 
b “Nepriklausoma Lietuva” pa
teikė Liūdo Damulio kores
pondenciją “Kelionės ir Vil
niaus lituanistiniai kursai,” 
kurioje autorius pasakoja:

“Kanados lietuvių mokyto
jų suvažiavime, susitarus su 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos vadovybe, simpo
ziumo forma plačiau padisku
tuotos mūsų kelionės Lietu
von ir ypač, mūsų jaunimo 
lituanistiniai kursai prie Vil
niaus universiteto.

Kadangi minimu klausimu 
mūsų išeivijos spaudoje rašo
ma labai įvairiai, simpoziume 
norėta iš pirmųjų šaltinių (iš 
Lietuvoje atsilankiusių) pa
tirti, kaip daugumoje pats 
jaunimas į tai žiūri. Ilona 
Kurąitė pradžioje bandė at
remti mūsų spaudoje dažną 
nepalankią nuomonę, ypač 
apie Vilniaus lit. kursus. Iš 
jos samprotavimų lyg iš
plauktų bendra išvada, kad 
vykimas Vilniun yra jaunimo 

noras susipažinti su tikrove 
Lietuvoje. Antroji tezė, o 
tatai būtų p. Valaitienės—at
silankiusiems ten išeivijos 
lietuviams nereikia jokių įro
dinėjimų, jog ne vien tik mes 
esame lietuviai! Ten sutikti 
tautiečiai tokie mieli, kad jų 
lietuvišku nusiteikimu ir nuo
širdumu negalima abejoti. 
Kiti kalbėtojai aiškino, kad 
taip pat negalima neigti jau
nimo noro keliauti, patirti, 
pažinti, nors tatai jiems ir 
nelengvai atsieitų.”

LENKIŠKŲJŲ 
“VADUOTOJŲ” DIDELIS 
“GERAS IRDIS KŪMAS ”

Reikia žinoti, kad ne tik 
mes lietuviai išeivijoje turi
me bėdos su reakciniais na
cionalistais, “vaduotojais” 
pasivadinusiais, bet ir mūsų 
kaimynai lenkai. Lenkiškieji 
“vaduotojai” bene tik bus dar 
škaradnesni už mūsiškius. 
Jie net turi tremtyje sudarę 
“Lenkijos vyriausybę” su 
premjeru ir kitais “valdinin
kais.” Tuo premjeru yra K. 
Sabbata, įsitaisęs Kanadoje.

Ir štai klerikalų “Tėviškės 
Žiburiai” pasiunčia pas 
“premjerą” Sabbatą kores
pondentą Steponą Šetkų pa
siteirauti, ką lenkiškieji va
duotojai, susidorėję su da
bartine Lenkijos komunistine 
vyrausybe, darys su mūsų 
Lietuva, ypač su jos sostine 
Vilnium.

Na, ir pasiklausykime:
“Premjeras: Mielu noru 

grąžiname jums Vilnių, jei 
bus leista veikti mūsų rankai 
Kaune.

Korespondentas: Ar tai 
reikštu galą Lietuvos suvere
numo?

P.: Jokiu būdu.
K.: Kaip suprasti išsireiški

mą “mūsų rankai Kaune’?
P.: Tai nebūtų mažinimas 

Lietuvos suvereniteto, bet tų 
žodžių prasmę tektų aptarti 
su Lietuvos vyriausybe.

K.: Iš kur toks staigus 
lenkų vyriausybės pasikeiti
mas? Juk lenkai visad norėjo 
Vilniaus ir net visos Lietu
vos?

P.: Tiesa. Tai buvo didelė 
lenkų klaida. Tokią klaidą 
dariau ir aš pats daugelį 
metų. Gimiau ir augau gilioje 
Lenkijoje; nuo mažens įpra
tau manyti, kad tarp lietuvių 
ir lenkų tautos nėra jokio 
skirtumo, kad skirtumą išsi
galvojo kauniečiai, trokštan
tys valdžios.

K.: Kas pakeitė Jūsų nuo
monę?

P.: Pats pradėjau kiek 
atidžiau į reikalą žiūrėti dar 
laisvės laikais. Visiškai pa
keičiau nuomonę po susitiki
mo su buvusiu Lietuvos dip
lomatu Vaclovu Sidzikausku. 
Tai buvo puikus žmogus ir 
puikus diplomatas.

K.: O kaip su kitais len
kais?

P.: Panašiai kaip ir su 
manimi.”

“Premjeras” Sabbata taip
gi Šėtkų kietai užtikrinęs, 
kad lenkiškieji “vaduotojai” 
jau nebesapnuoją ir apie su
kūrimą lenkų ir lietuvių nau
jos unijos. Jie būsią tokie 
geri, jog mūsų Lietuvai su
teiksią pilną nepriklausomy
bę.

Todėl nuo dabar reikia 
tikėtis tarp lenkiškųjų reak
cinių nacionalistų ir mūsų 
lietuviškų “vaduotojų” glau
daus bendradarbiavimo.

IR JIE APRAUDA 
BRAŽINSKŲ PADĖTĮ

Chicagoje leidžiamas dipu
kų žurnalas “Akiračiai” už 
gegužės mėnesį net pirmaja
me puslapyje įspausdino ko
kio ten. H. Žemelio straipsnį 
“Skaudi pamoka—Bražins
kams gręsia deportacija.”

Skaitome:
“Prie šitos padėties prive

dė ne kas kitas, kaip patys 

Bražinskai: jų keista laikyse
na, nesiskaitymas su įstaty
mais ir didelis noras pasigar
sinti. Taip pat iš dalies prisi
dėjo ir kai kuri išeivijos 
spauda bei neatsakingi veikė
jai, kurie, begarsindami jų 
didvyriškumą, netiesiogiai 
paskatino juos neapgalvo
tiems veiksmams. Didžiau
sias priekaištas, žinoma, ten
ka VLIK’o pirmininkui K. 
Valiūnui, kuris tik sukompro
mitavo VLIK’ą neapgalvotai 
įvėlęs jį į Bražinskų bylą—la
bai nepopuliarų reikalą viešo
je pasaulio opinijoje. Nenuo
stabu, kad VLIK’as, besaikiai 
reklamavęsis Bražinskų rei
kalu kol jų byla dar nebuvo 
pralaimėta Turkijos teisme, 
dabar tyli.

Nemažiau priekaištų tenka 
ir didžiajai daliai išeivijos 
spaudos, kuri perdaug pasiti
kėjo veiksnių informacija ir 
vadovavosi principu, kad blo
gas žinias reikia slėpti nuo 
skaitytojų. Tik dabar, iš ame
rikiečių spaudos, dauguma 
išeivijos sužinojo, jog Turki
jos teismas Bražinskų neiš
teisino (kaip kad buvo rašo
ma daugumoje mūsų laikraš
čių). Pranas Bražinskas—Ko- 
reivo buvo nuteistas 8 me
tams kalėjimo (Algirdo Bra
žinsko bausmė atrodo buvo 
perpus mažesnė) ir iš kalėji
mo jis buvo išleistas tik pagal 
Turkijos paskelbtą amnesti- 
• » ją.

Betgi, atrodo, kad ir patys 
“Akiračiai” iš tos “skaudžios 
pamokos” nieko nepasimokė. 
Jie tebesivadovauja “princi
pu, kad blogas žinias reikia 
slėpti nuo skaitytojų.” Kaip 
kitaip suprasti jų elgimąsi, 
kai jie ir dabar nuo savo 
skaitytojų slepia žinią, kad 
Bražinskai yra ne tik lėktuvo 
grobikai, bet ir žmogžudžiai? 
Kodėl Žemelis ir “Akiračių” 
redaktoriai nepasako savo 
skaitytojams, kad Bražinskai 
lėktuve nušovė jauną stiu- 
vardesę ir pašovė lėktuvo 
vairuotoją? Kodėl nepasako 
savo skaitytojams, kad lėktu
vas nebuvo tuščias, kad jame 
buvo keletas desėtkų kelei
vių, kad Bražinskai galėjo 
juos visus nužudyti, pradėję 
šaudyti į lėktuvo įgulą? Kuo 
jie gali pateisinti šios blogos 
žinios slėpimą nuo savo skai
tytojų?

DAR VIENAS MŪSŲ 
KLERIKALŲ ATRADIMAS

Kunigų organe (birž. 17 d.) 
J. Vaičeliūnas prisimygęs 
tvirtina, kad jau ir Vakarų 
Vokietijoje pradedąs klestėti 
komunizmas. Ir už tai esą 
kalti liberalai ir socialistai.

Viskas buvę šventa ir pui
ku, kol Vak. Vokietiją valdė 
krikščionys demokratai su 
premjeru Adenaueriu prieša
kyje. Nelaimė prasidėjus, kai 
socialdemokratai paėmė ša
lies vairą į savo rankas. Tuoj 
“kancleris V. Brandt as pra
dėjo draugauti su Maskva,” 
šaukia drebančiomis kinko
mis Vaičeliūnas, “net išsiža
dėdamas kai kurių Vokietijos 
žemių. Jis su Maskva pasira
šė net keletą sutarčių . . .Jei 
Sovietams nepavyko apgauti 
Adenauerio, tai jie lengvai 
apgaudinėjo socialistą Brand- 
tą.”

Dabartinė V. Vokietijos 
vyriausybė su socialdemok
ratu Schmidtu priešakyje nei 
kiek, girdi, ne geresnė. Ji 
esanti dar blogesnė, nes ji, 
sako klerikalų rašeiva, “skru
pulingai persekioja kraštuti
nius dešiniuosius (nacius).”

Išvada aiški. Vaičeliūnas 
savo straipsnį “Socialistiniai 
vėjai Vakarų Vokietijoje” 
baigia:

“Šie visi įvykiai rodo, kad 
dabar V. Vokietijoje visai 
nekreipiama dėmesio į komu
nistus ir šnipus, nes ir patys 
kancleriai rodo palankumą 
komunistams (Brandtas), o 
H. Schjnidtas kategoriškai 
tvirtina, kad Sovietai Vakarų 
nepuls. Vieni socialistai V. 
Vokietijos valdyti negali, nes

DARBO ŽMONIŲ KOVA 
DĖL TARYBŲ VALDŽIOS 
SUKŪRIMO LIETUVOJE

A. GUCIŪNIETIS

Lietuvių tautos istorijoje 
aukso raidėmis įrašyta 1918- 
1919 metų darbo žmonių kova 
dėl Tarybų valdžios sukūrimo 
Lietuvoje.

Geriausieji lietuvių tautos 
sūnūs—vietos revoliuciniai 
socialdemokratai, revoliucin
gai nusiteikę darbininkai, 
darbo valstiečiai ir inteligen
tai bei sugrįžę iš Rusijos 
lietuviai bolševikai kūrė pir
mąsias Lietuvos Komunistų 
partijos organizacijas, rinko 
revoliucinius komitetus ir ta
rybas.

Kova už Tarybų valdžią 
Lietuvoje vyko labai sunkio
mis sąlygomis, nes Lietuva 
tuo metu dar buvo okupuota 
vokiškųjų imperialistų. 1918 
m. gruodžio 8 d. Lietuvos 
Komunistų partijos Centro 
Komiteto posėdyje Vilniuje 
buvo sudaryta Lietuvos Lai
kinoji revoliucinė darbininkų 
ir valstiečių vyriausybė su 
įžymiu revoliucinio judėjimo 
veikėju V. Mickevičium-Kap
suku priešakyje.

1918 m. gruodžio 16 d. 
buvo paskelbtas Lietuvos 
Laikinosios revoliucinės dar
bininkų ir valstiečių vyriau
sybės Manifestas, kuriuo bu
vo paskelbta Tarybų valdžia 
Lietuvoje. Jis taipgi paskelbė 
dvarininkų, bažnyčių ir vie
nuolynų žemių, stambiosios 
pramonės, geležinkelių, ban
kų nacionalizavimą, įvedė aš- 
tuonių valandų darbo dieną, 
paskelbė tautybių lygiateisiš
kumą ir kita.

Lietuvos darbo žmonės su 
dideliu džiaugsmu sutiko Ta
rybų valdžios paskelbimą. 
1918 m. pabaigoje ir 1919 m. 
pradžioje Tarybų valdžia bu
vo įvesta didžiojoje Lietuvos 
teritorijos dalyje. Tarybų 
valdžios įtvirtinimas Lietuvo
je 1918-1919 m. vyko nepa
prastai sunkiomis užsienio 
intervencijos ir aršios klasių 
kovos sąlygomis.

Imperialistų intervencija
1919 m. kovo mėn., vidaus 

kontrrevoliucinės ir užsienio 
interventų jėgos pradėjo 
puolimą prieš jauną Tarybų 
Lietuvos respubliką. JAV ir 
Anglijos imperialistų remia
mos vokiečių karinės dalys, 
monarchistų P. Plechavi
čiaus, V. Grigaliūno-Glovac- 
kio, lenkų, rusų ir baltarusių 
nacionalistų kariniai daliniai 
ėmėsi kraujuje paskandinti 
Tarybų valdžią Lietuvoje.

Lietuvos Raudonoji Armija 
ir komunistai didvyriškai ko
vojo visą 1919 m. pavasarį ir 
vasarą. Tačiau jauna armija 
negalėjo atsilaikyti prieš 
daug gausesnę ir techniškai 
pranašesnę tarptautinės 
kontrrevoliucijos kariuome
nę. Todėl 1919 m. rugpiūčio 
26 d. ji buvo priversta palikti 
paskutinį Tarybų valdžios 
punktą Lietuvoje —Zarasų 
miestą.

Buržuazija įvedė Lietuvoje 
griežčiausią diktatūrą, Lietu
vos Komunistų partija nuėjo į 
gilų pogrindį, ir iš ten vado
vavo Lietuvos darbo žmonių 
kovai už išsivadavimą iš kapi
talistų priespaudos.

Baisus teroras
Lietuvos liaudis neilgai te

galėjo tada džiaugtis iškovota 
laisve, nes užsienio interven- 
tai ir lietuviškoji buržuazija, 
žiauriai susidorojo su nepasi
traukusiais į rytus pažanges
nės minties žmonėmis. 1919 

jie parlamente turi tik 213 
atstovų, o krikščionys demo
kratai—244. Bet liberalai, 
kurie turi 39 atstovus, sudaro 
koaliciją su socialistais. Tuo 
parodo, kad liberalai ir socia
listai padeda V. Vokietijoje 
išauginti komunizmą.” 

m. vasario mėn., tik per dvi 
paras (18-29) Kėdainiuose be 
teismo ir tardymo buržuazi
niai nacionalistai nužudė tris 
dešimtis pažangiųjų žmonių.

Visas kelias, kuriuo žygia
vo nuo Kėdainių iki Obelių 
pulkininko V. Grigaliūno-Glo- 
vackio buržuazinės kariuo
menės daliniai, nužymėtas 
liaudies kovotojų bei jiems 
prijautusių, dvarų kumečių, 
kaimų bernų, mažažemių, pa
žangiųjų intelegentų krauju 
ir kapais. Gerai prisimenu, 
kaip nuo miestelių ir kaimų 
kasdieną varydavo iškankin
tus suimtuosius ir prie kapi
nių arba miško juos sušaudy
davo. Veik prie kiekvienų 
kapinių tada atsirado daug 
naujų kapų—nužudytų ko
munistų ir kitų pažangiųjų 
gyventojų.

Užmuštųjų žmonas ir kitus 
šeimos narius baisiausiai su- 
mušdavo, atimdavo visą tur
tą ir visus asmeninius daik
tus, palikdavo su mažais vai
kais veik nuogus. Pulkinin
kas V. Grigaliūnas-Glovackis 
žiauriausias žudynes įvykdė 
1919 m. pavasarį ir vasarą 
Rokiškio apskrityje: birželio 
mėn., prie Uvainių kapų su
šaudė Panemunėlio valsčiaus 
komiteto pirmininką Antaną 
Zgrundą, Pikeliūną, prie Ba
joriškių kaimo kapinių žvėriš
kai nužudė advokato F. Va
liuko šeimą ir kitose vietose 
sušaudė daug pažangiųjų 
žmonių.

Obelių valsčiuje, Pakriau- 
nio šilelyje 1919 m. liepos 6 d. 
nužudė įžymų socialistą teisi
ninką, rašytoją, kamajietį 
Jurgį Smalstį ir šimtus kitų 
darbo žmonių. Budeliai per 
mažai tegaudami šovinių iš 
kaizerinių okupantų, suim
tuosius užmušdavo lamu— 
sudaužydavo nelaimingųjų 
galvas.

Pakriaunio šilelį, kuriame 
žudydavo pažangiuosius žmo
nes su pasibaisėjimu gyven
tojai ir dabar tebevadina 
Grigaliūno-Gloveckio žmonių 
žudyme.

VYTAUTAS MACIUIKA

Plūgas vietoj kardo
Sveikas gyvas, vytury! 
Tu — žmonių paguoda. 
Šneka vėjai keturi 
Apie žemę juodą.

Baigė džiūgauti naktis
Meto nelaimingo.
Mirti sėjanti lemtis 
Liž kalvų pradingo.

Virš laukų taikos vaikai —- 
Giesmininkai nardo.
Tai gerai, kada laikai 
Plūgų vietoj kardo.

ALDONA PUIŠYTĖ

MAN® KNYSEIu®
Turiu knygelę 
Tafytum gėlę 
Pilnavidurę.

Kiekvieną rytą 
Atskleidžiu naują 
Lapelį — dieną.

Veriasi vienas 
Sidabro vartais. — 
Po jais snieguole miega.

Veriasi antras, — 
Ten vario bokštuos 
Raibi paukšteliai čiulba.

Veriasi trečias, — 
Plovėjų dainos 
Palei giružę aidi.

O ketvirtasis, 
O pats gražiausias — 
l geltonvarsius 
Tėvynės sodus, 
Kur aukso obuolužiai.
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Galinį ir Kneižį prisiminus
JUOZAS PETRAITIS

STATYBAS APRŪPINANTI 
INDUSTRIJA LIETUVOJE

Abu gimė 1894 metais Po
lekėlės apylinkėje Šiaulėnų 
valsčiaus skaitlingose kume
čių šeimose. Abu nuo 7-8 
metų amžiaus tarnavo pas 
ūkininkus. Dvarininkų Lie- 
piškių, Polėkos, Pušiniškių, 
Sydarių kaimuose,—pradžio
je ganė žąsis, kiek paaugė
ję—kiaules, dar paaugėję— 
galvijus, pusberniavo ir ėjo 
naktiganę (naktimis ganė ar
klius).

Tarnaudami, žiemą moki
nosi pas kaimo darektorius 
dėdę Ambrozą, Mokrūnų 
kriaučiuką, Vasiliauską, Žišį 
bei kitus ir tapo raštingais. 
Kaimo daraktoriai įskiepijo 
jiems meilę knygai, ir jie 
daug skaitė, iki pat mirties.

Iki 1914 metų žiaurusis Po
lekėlės dvaro savininkas ba
ronas von-Dowiatt’as baisiai 
kankino vaikus—ūkininkų 
bandaganius. Vienus iš pir
mųjų kelius kartus kankino 
Galinį ir Kneižį. Todėl ne 
nuostabu, kad 1912 metų va
sarą Galinis ir Kneižys daly
vavo pasikėsinime į baroną 
von Dowiatt’ą, o 1914 metais 
su draugu padegė barono 
staininių arklių arklidę ir per
šovė baroną.

1918 metais Galinis, Dauk
šas, Jackus, Kneižys, Kry- 
žys, ir Prozorovas įstojo į 
Raudonąją gvardiją. Esant jų 
daliniui Radviliškyje, buvo 
areštuotas buvęs Rosijos Val
stybės II Dūmos socialdemo
kratų frakcijos deputatas 
ūkininkas Antanas Povylius. 
Galinio ir Kneižio vadovauja
mi giaulėniškiai raudongvar- 
diečiai paprašė vadą paliuo- 
suoti A. Povylių. Išklausęs 
raudongvardiečių motyvus, 
vadas paliuosavo A. Povylių.

Raudonoji gvardija buvo 
Panevėžyje-Per Panevėžį iš 
Rosijos grįįjo baronas von- 
Dowiatt’as ir gatvėje sutiko 
raudongvardiečius Galinį, 
Kneižį ir Prozorovą. Raudon- 
gvardiečiai sulaikė baroną ir 
nusivedė į kareivines. Čia pa
siūlyta baronui trečiųjų teis
mas. Raudongvardiečiai savo 
teisėjus išrinko kupiškėną, 
Juozą Žiūrą, baronas—bai
gusį 1917 metais karo mokylą 
šeduvį Iciką Kiršoną, o šiedu 
teismo pirmininku pasirinko 
seinietį Kazimierą Peniūtą. 
Išklausęs raudongvardiečių 
Daukšo, Galinio, Jackaus, 
Kneižio, Kryžio, Prozorovo 
bei kitų parodymus ir barono 
pasiaiškinimus, slaptai bal
suodamas teismas vienbalsiai 
nutarė iškirsti Nevėžio lede 
eketį, įkišti baroną į maišą ir 
įmesti į eketį. Teismo spren
dimas buvo įvykdytas. Pava
sarį ištirpus ledui, vanduo 
išmetė maišą su barono palai
kais gerokai į pietvakarius 
nuo Panevėžio. Tokią atpildą 
už velniškus darbus gavo 
žiaurusis baronas.

Raudonajai gvardijai trau
kiantis už Lietuvos ribų, K. 
Peniūta ir J. Žiūra išvyko į 
Kursko matininkų mokyklą 
baigti mokintis, o Daukšas, 
Galinis, Jackus, Kiršonas, 
Kneižys, Kryžys ir Prozoro
vas—įstojo savanoriais ka
riauti su įsibrovusia į Lietuvą 
lenkų užgrobikų kariuomene, 
vadovaujama Pilsudskio ir 
Želigovskio. Daukšas, Kiršo
nas ir Prozorovas žuvo kovo- 
je su lenkais. Kiti grįžo na
mo, karui pasibaigus.

Karo su lenkais metu “Vi
sos Rusijos valdovas” admi
rolas Kolčak’as pavedė balta
jam generolui Judeničiui 
paimti Leningradą. Judeni
čiui į pagalbą iš rusų belais
vių Vokietijoje buvo organi
zuotas generolo von-Ber- 
mont’o—Vavilov’o korpusas. 
Lenkijos I prezidentui Naru- 
tovičiui (gimusiam ir augu
siam savo tėvo dvare Brevi- 
kuose, Alsėdžių valsčiaus, 
dabar—Plungės rajono) pra
šant, į Šiaurės Lietuvą įsi

brovė von-Bermont’o—Vavi
lov’o korpuso daliniai ir čia 
plėšikavo, prievartavo že
maites. Bermont’o—Vavi
lov’o plėšikai nužudė eilę mo
terų, vaikų, ypač iš tų šeimų, 
kurių vyrai kariavo prieš len
kus, nes Bermontas buvo len
kų sąjungininkas. Nužudytų- 
sušaudytų tarpe buvo Gali
nienė ir Prozorovienė, Gali
nio ir Prozorovo sūnūs 3 ir 5 
mėn. amžiaus, Dantaitė ir 
eilė kitų moterų bei vaikų.

Dar 1920 metais Lietuvos 
vyriausybės buvo paskelbtas 
“Žemės reformos įstatymas,” 
pagal kurį buvo parceliuoja
mi dvarai ir jų žemė po 8-20 
ha duodama mažažemiams ir 
bežemiams, ypač savano
riams. Galinis, Jackus, Knei
žys ir kiti viso 10 bežemių 
1922 metų pavasarį organiza
vo Žemės ūkio draugiją, ku
rios tikslas—kolektyviai ūki
ninkauti. Tod Draugijos va
dovai Galinis bei Kneižys ap
lankė Žemės ūkio ministerį ir 
ministerijas visų departa
mentų direktorius, prašyda
mi perduoti Draugijai ūkinin
kauti vieną parceliuojamų 
dvarų. Direktorius-agrono- 
mas Vienažinskis pasakė: 
“Jeigu Tamstoms pavyks or
ganizuoti tokį ūkį, Žemės 
ūkio departamentas duos tam 
ūkiui labai gerus importuotus 
veislinius: eržilą, bulių, kui
lių, aviną.” Kitų departamen
tų direktoriai ir ministeris 
Draugijos prašymą atmetė ir 
pasiūlė savanoriams kiekvie
nam atskirai prašyti žemės. Į 
tą pasiūlymą Galinis ir Knei
žys atsakė:

— “Ką mes po vieną dary
sim su žeme. Jos nevalgysim. 
Gavus žemę, reikia ūkinin
kauti. Reikia turėti gy vulius, 
padargus, sėklą. Reikia lėšų 
trobesiams pastatyti ... To 
nieko mes neturime. Gimėme 
kumečiais, jais ir mirsime, 
jeigu neateis geresni lai
kai.”. . .

Nepavykus gauti žemės, 
Galinis, Jackus, Kneižys ir 
kiti pradėjo veikti prieš 
“krikščioniškas” organizaci
jas: narių susirinkimuose bu
vo nutarta likviduoti “Darbo 
federacijas,” “Moterų—kata
likių” ir “Krikščionių-demo
kratų partijas” Polekėlės 
skyrius. Per Seimo rinkimus 
daugiausiai balsų Polekėlės 
apylinkėje gavo sąrašai NN 6 
(liaudininkų) ir 2 (“darbo- 
kuopininkų”—bolševikų). Po
lekėlės kumečių iniciatyva 
persimetė į gretimus vals
čius: Pašiaušio, Radviliškio, 
Šiaulėnų, Tytavėnų valsčių 
viršaičiais tapo išrinkti liau
dininkai (iki tol buvo “krikš- 
čionys-demokratai”). Surink
ta daugybė parašų prašant 
išparceliuoti Polekėlės dvarą 
su folvarkais.

Naujasis Žemės ūkio minis- 
teris-liaudininkas profesorius 
Jurgis Krikščiūnas pažadėjo 
Polekėlės dvare įsteigti val
stybinį ūkį, o jame—gyvuli
ninkystės bandymų stotį ir 
Žemės ūkio mokyklą; iš dva
ro žemės 5 ha išskirti Polekė
lės kapams ir 3 ha pradžios 
mokyklai.

Bet . . . įvyko Lietuvoje 
fašistinis perversmas, vieną 
iš Polekėlės dvaro folvarkų- 
Ciutelius užvaldė “diktato
rius” generolas Plechavičius. 
Prasidėjo “tautiškųjų” orga
nizacijų steigimas, bet Pole
kėlės apylinkėje nei ūkinin
kai, nei kumečiai nestojo į tas 
organizacijas, skaitė “Lietu
vos ūkininką,” “Jaunimą,” 
rašė prašymus dėl Polekėlės 
dvaro parceliacijos. Pirmas 
“gelbėjo padėtį” vyskupas iš
keldamas iš Polekėlės drau
gavusį su kairiaisiais kunigą 
Gerulį. Negelbėjo. Tuomet 
ėmėsi provokacijų kriminalės 
policijos politinio skyriaus 
Šiaulių apygardos viršinin
kas Vysokogorov’as (pava-
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dintas Aukštikalnių).
Plechavičiaus kumečiai at

važiavo į Šiaulius trąšų, nu
kinkė arklius, pasišėrę ir už
migo. Tuo metu Vysokogoro- 
vo agentas įkišo į Galinio ir 
Kneižio vežimus nelegalių 
proklomacijų. Važiuojančių 
su trąšomis namo kumečių 
vežimus pakratė policija, “ra
do” nelegalių proklomacijų; 
kumiečius areštavo. Galiniui 
ir Kneižiui gręsė karo lauko 
teismas. Bet tas viskas buvo 
daroma be Plechavičiaus ži
nios ir užgavo “jo prakilny
bės” ambiciją . . . Provokato
riams prisėjo pasitenkinti 
tuo, ant ko sutiko “Emmutė” 
(“Plechavičienė”); Šiaulių ap
skrities komendanto įsakymu 
Galinis ir Kneižys buvo iš
tremti į Telšių apskritį Plun
gės valsčių (nes generolas 
Plechavičius rekomendavo 
juos prokurorui Petkevičiui, 
kaipo itin gerus darbininkus, 
bet bolševikuojančius). Čia 
Galinis ir Kneižys 1931-1934 
m. m. dirbs kumečiais. 1932 
metais pavasarį Vysokogo- 
rov’o padėjėjas Telšių apskri
čiui Puidokas vėl mėgino iš
provokuoti Galinį ir Kneižį, 
įkišdamas į jų vežimus kom
promituojančią Galinį ir 
Kneižį, literatūrą, bet ačiū 
Kneižio bei agronomo-prakti- 
kanto R. Žebenkos (po karo 
—gyvulininkystės instituto 
direktoriaus) aktyvumui ir 
sumanumui, ta provokacija 
buvo sužlugdyta ir nukrypo 
prieš pačius provokatorius. 
Vienok, Galinis bei Kneižys 
suprato, kad Puidokas suras 
būdą jiems išprovokuoti ir 
išvažiavo iš Plungės, ypač 
kad išvažiavo iš ten jų globė
jas.

Galinis bei Kneižys buvo 
visai geri darbininkai. Tą pri
pažino ir generolas Plechavi
čius, jis rašė:

— “Galinis ir Kneižys—vi
sai geri darbininkai: labai 
darbštūs, sąžiningi, niekuo
met nemeluoja, nevagia, la
bai gerai prižiūri gyvulius; 
jiems priskirti arkliai atrodo 
geriau už kitų prižiūrimus, 
nors dirba tą patį darbą ir 
gauna tą patį pašarą. Būtų 
auksiniai žmonės, jeigu nebū
tų bolševikuojantieji.”

Nei Galinis, nei Kneižys 
jokioje partijoje niekuomet 
nebuvo, bet ekonominiais 
klausimais prijautė bolševi
kams. Galinis ir Kneižys su
prato išsimokslinimo reikš
mę. Šiaulių apskrities vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
Bakutis ir LKP sekretorius 
Karaliūnas siūlo Galiniui ir 
Kneižiui (tuo metu jie abu 
gyveno Šiaulių apskrityje) 
tarybinio ūkio direktoriaus, 
ūkvedžio, parduotuvės vedė
jo, kooperatyvo pirmininko ir 
kitas atsakingas pareigas, 
bet jie atsisakė tas pareigas 
užimti, sakydami:

— “Čia reikia specialaus iš
simokslinimo, minimum vidu
riniojo. O mes tik lietuviškojo 
kaimo daraktorių mokiniai. 
Todėl negalime užimti vado
vaujančiųjų pareigų.”

Amerikiečių lietuvių knygos
1. Antano Petrikos raštų 

rinkinys.
Vilniaus “Minties” leidy

klos “Gintaro” redakcijoje 
pradėta ruošti žymaus JAV 
lietuvių kultūros veikėjo ir 
publicisto Antano Petrikos 
raštų knyga. Ją sudarė rašy
tojas Julius Būtėnas, ilgus 
metus korespondavęs su A. 
Petriką, palaikęs su juo glau
džius ryšius ir draugystę. Jis 
parašė ir knygos įvadinį 
straipsnį.

Iš įvairiašakio A. Petrikos 
palikimo šiam leidiniui at
rinkti daugiausia kultūros 
srities raštai. Jie yra vertin
giausia šio autoriaus literatū
rinio palikimo dalis, turinti 
ne tik pažintinės—istorinės, 
bet ir išliekamosios reikšmės.

Knygoje bus dedami A. Pe
trikos straipsniai apie Lietu
vių literatūros draugiją 
LLD), istoriografinio pobū
džio darbai apie B. Vargšą- 
Laucevičių, K. Vidiką-Taurą, 
P. Pakalniškį, K. Steponavi
čių ir kt.

Dalį knygos sudarys A. Pe
trikos literatūrinės kritikos 
straipsniai ir recenzijos apie 
R. Mizaros kūrybą, L. Prū- 
seikos knygas, Tarybų Lietu
vos autorių kūrinius. Numa
toma dėti ir A. Petrikos laiš
kų, kurie liečia kultūros bei 
literatūros klausimus.

2. S. Vitaičio romanas 
“Gyvenimo dumble”

Netrukus Vilniaus knygy
nuose pasirodys senosios lie

RAMUTĖ SKUČAITĖ
Skardus speigas

Vėl sugrįžtu į žiemą,
Sugrįžtu
Į baltą speigo saugomą pasaulį, 
Iš vasaros, iš rudenio kraštų 
Ėjau su saule — ir grįžtu su saule.

Vėl sniegas, sniegas. Vėl — jokių pėdų. 
Velku tuštumą kaip sunkiausią daiktą. 
Vaikų vardai ir žolės — po ledu.
Erdvė. Juokinga laimė. Baigta, baigta —

Be vidurio, be galo, be pradžios — 
Kur pralaimėta — ir kada laimėta? 
. . . bet su viltim viduržiemin veržiuos, 
Kur speigas toks skardus — ir kvepia mėtom.

tuvių imigracijos kartos auto
riaus Stasio Vitaičio (1885- 
1954; romanas “Gyvenimo 
dumble,” išleistas “Vagos” 
leidyklos. Šis kūrinys, išėjęs 
1924 m., laikomas pirmuoju 
Amerikos lietuvių romanu. 
Autorių ir jo kūrybą knygoje 
pristato V. Kazakevičiaus 
straipsnis.

Romane apskritai gana kri
tiškai vaizduojama JAV tik
rovė, lietuvių išeivių gyveni
mas. Romane ryškios antikle- 
rikalinės tendencijos. Jis pa
rašytas gyvai ir vaizdingai. 
Lietuvių tarybiniame litera
tūros moksle S. Vitaičio ro
manas “Gyvenimo dumble” 
apibūdinamas kaip vienas iš 
geresniųjų lietuvių literatū
ros kūrinių apie JAV gyveni
mą.

S. Vitaitis, į JAV atvykęs 
XX a. pradžioje, dirbo anglių 
kasyklose. Jis aktyviai įsijun
gė į SLA veiklą ir ilgus metus 
(1920-1938 m.) buvo šios or
ganizacijos laikraščio “Tėvy
nė” redaktorius. SLA ir žur
nalistinėje veikloje reiškė li
beralinio dešiniojo sparno, 
smulkiosios lietuvių imigran
tų buržuazijos interesus. 
Grožinės literatūros kūri
niuose (drama “Laimės ieško
tojai,” 1920 m., romane “Gy
venimo dumble,” 1924 m. ir 
kt.) gebėjo iš esmės realistiš
kai pavaizduoti JAV gyveni
mo tikrovę. Todėl ši jo kūry
ba turi pažintinės, iš dalies 
meninės reikšmės, ir tuo įdo
mi taip pat ir Lietuvos skai
tytojui. A. Aukštaitis

Kadaise, buržuazijai val
dant kraštą, buvo sakoma, 
jog Lietuvoje nesą pramonės 
todėl, kad nėra naudingųjų 
iškasenų. Atseit, gamta nu
skriaudė. Ko verti tie tvirti
nimai, bene aiškiausiai paro
do statybinių medžiagų pra
monės raida. Kam—ne kam, 
bet šios šakos įmonėms Lie
tuvoje žaliavos netrūksta. O 
tuometinę jų produkciją ly
ginti su dabartine viesiog 
juokinga. 1939 metais Lietu
voje išdegta apie 70 milijonų 
plytų, pernai—daugiau kaip 
milijardas. Tada statyboms 
buvo patiekta apie 0.8 milijo
no kvadratinių metrų tokio, 
pernai minkštos stogų dan
gos—per 42 milijonus kva
dratinių metrų, šiferio—100 
milijonų lakštų. Tarybų Lie
tuvos statybinių medžiagų 
pramonė pernai davė staty
boms beveik 2 milijonus kubi
nių metrų surenkamojo gelž
betonio konstrukcijų ir deta
lių, per 5 milijonus sąlyginių 
stiklo blokų, apie 5 milijonus 
kvadratinių metrų lakštinio 
stiklo, beveik milijoną kva
dratinių metrų linoleumo ir 
daug kitų medžiagų, kurios 
tada mūsų krašte apskritai 
nebuvo gaminamos.

Mažai ką statanti tuometi
nė Lietuva daugelį statybinių 
medžiagų importuodavo iš 
užsienio, mokėdama brangią 
kainą, o dabar mūsų respubli
ka pasidaro beveik viską, kas 
statyboms reikalinga, nors ji, 
kaip apskritai Tarybų šalis, 
stebina pasaulį milžiniškais 
statybų mastais. Kai kurių 
statybinių medžiagų ir užsie
niui parduodama. Štai lietu
višką cementą, plytas ir dre
nažo vamzdžius perka Lenki
jos Liaudies respublika, stik
lą ir drenažo vamzdžius per
ka Lenkijos Liaudies respub
lika, stiklą ir stiklo blokus 
Vokietijos Federatyvinė res
publika ir Austrija, minerali
nės vatos siuntos pasiekia 
Kubą, Mongoliją, Iraką.

Kas link drenažo vamzdžių, 
tai pernai Lietuvoj jų paga
minta per 140 tūkstančių są
lyginių kilometrų. Juk ir pa
tiems jų daug reikia: kasmet 
Lietuvoje nudrenuojama apie 
150 tūkstančių hektarų dirvų 
—dešimt kartų daugiau, ne
gu per visą buržuazijos val
dymo laiką.

Statybinių medžiagų pra
monės ministerijai pavaldžios 
įmonės dabar gamina dau
giau kaip 70 pavadinimų me
džiagas, iš kurių apie 40 pra
dėtos gaminti pastarojo 
penkmečio metais. Tai kera
minės ir stiklo mozaikinės na
mų apdailos plytelės, kietos 
ir pusiau kietos mineralinės 
vatos plokštės, stiklūnas, sti
klo ruberoidas, gipsbetonio 
plokštės, gumos plytelės 
grindims, dekoratyvinė plė
vele padengtas polivinilchlo- 
rido linoleumas, polimerinė 
bituminė plėvelė dujotie
kiams nuo korozijos apsaugo
ti ir kitos medžiagos.

Buržuazinėje Lietuvoje 
veikė tik nedidelės sezoninės 
plytinės ir kalkių degyklos, o 
dabar statybines medžiagas 

gamina milžiniškos šiuolaiki
nės įmonės. Pakanka prisi
minti Akmenės Cemento ir 
šiferio kombinatą, kurio me
tinė cemento produkcija skai
čiuojama milijonais tonų, o 
šiferio—dešimtimis milijonų 
lakštų.

Sunkų darbą pakeitė me
chanizmai, o daug kur—ir 
automatai. Techninė pažanga 
vyksta nepaliaujamai ir įvai
riomis kryptimis. Štai Akme
nės Cemento ir šiferio kombi
nate praėjusį penkmetį ne tik 
senos šiferio lakštų formavi
mo linijos pakeistos automa
tizuotomis, bet trijose kros
nyse vertikalūs filtrai pakeis
ti horizontaliais, ir kombina
tas dabar mažiau teršia at
mosferą cemento dulkėmis. 
Beveik du trečdaliai plytų ir 
drenažo vamzdžių dabar de
gama tunelinėse krosnyse. 
Tuo būdu gaunama geresnė 
produkcija ir lengvesnis tam
pa aptarnaujančių darbininkų 
darbas. Pastaruoju metu 
ypač rūpinamasi mechanizuo
ti krovimo darbus. Visos 
molio plytos ir drenažo vamz
džiai jau vežami tik konteine
riuose, ant padėklų ir pake
tuose.

Sutinkamai su TSKP XXV 
suvažiavimo nubrėžtomis to
lesnio pramonės ugdymo gai
rėmis, šį penkmetį statybinių 
medžiagų gamyba Lietuvoje 
turi padidėti 20 procentų. 
Dauguma kapitalinių įdėjimų 
bus sunaudota veikiančioms 
įmonėms rekonstruoti ir plės
ti, joms aprūpinti tobulesne 
technika. Didinant darbo na
šumą, planuojama gauti dau
giau kaip 90 procentų gamy
bos prieaugio.

Plečiant gaminių asorti
mentą ir gerinant jų kokybę, 
vis labiau atsižvelgiama į kai
me reikmes. Pagrindinė Lie
tuvos kaimo stogų dengimo 
medžiaga šiferis pradedamas 
dažyti patvaresniais “Var
sos” dažais ir ryškesnėmis 
spalvomis. Atgaivinama ir 
plečiama Čerpių gamyba.

Apdailos plytų gamybai 
pertvarkyta dalis Ignalinos 
statybinių medžiagų kombi
nato pajėgumų. Nuo ateinan
čių metų šiam tikslui speciali
zuojamas Tauragės Kerami
kos gamyklos vienas cechas. 
Daugelių Statybinių medžia
gų gamybiniame susivieniji
me įrengiama automatizuota 
apdailos -plytų gamybos lini
ja. Tuo būdu netrukus, jų bus 
pateikiama iki 60 milijonų per 
metus.

Artimiausiais metais sie
kiama labai padidinti nerūdi
nių medžiagų—smėlio, žvy
ro, skaldos—gavybą, gerinti 
jų kokybę. Įvaldžius Ignali
nos Statybinių medžiagų 
kombinato pajėgumus, res
publikoje gerokai padidės 
drenažo vamzdžių gamyba. 
Bus plečiamas izoliacinių me
džiagų, hermetikų bei masti- 
kų asortimentas.

Svarbi ir šalutinė šios ša
kos produkcija. Akmenės 
Statybinių medžiagų kombi
nate, pavyzdžiui, atiduoti 
naudoti pajėgumai, kurie 
penkmečio pabaigoje patieks 
rūgščių dirvų kalkinimui po 1 
milijoną tonų klintmilčių per 
metus. Statybinių medžiagų 
pramonės įmonėse šį penk
metį numatoma beveik treč
daliu padidinti liaudies varto
jamų prekių gamybą.

Statybinių medžiagų pra
monės įmonių kolektyvai pla
čiai lenktyniauja Didžiojo 
Spalio garbei. Jie pasiryžę iki 
jubiliejaus pasiekti metų pa
baigai planuojamą gamybos 
lygio dvejų metų planą įvyk
dyti iki gruodžio 23 dienos.

S. Jasiūnas
Lietuvos TSR statybinių 

medžiagų pramonės 
ministras



4-TAS PUSLAPIS

Jau daugiau kaip 30 metų Tarybų Lietuvos dramos teatrai 
stato Žemaitės “Marčią.” Klaipėdiečiai šį pavasarį susilaukė 
net antrojo jos pastatymo, kurį režisavo respublikos nusi
pelnęs artistas A. Žadeikis.

Nuotraukoje: Katrė [dešinėje] —aktorė N. Narijauskaitė 
ir Žolienė —respublikos nusipelniusi artistė J. Budrikaitė.

B. Aleknavičiaus nuotr.

VETERANAS RIKIUOTĖJE
VANDALINAS JUNEVIČIUS

Kas šiandien nepažįsta Lie
tuvos Žemės ūkio akademijos 
skyriaus vedėjo Antano Gu- 
čiūniečio. Dauguma profeso
rių, darbuotojų, studentų pa
sakys, kad tai karo ir darbo 
veteranas, nuoširdus drau
gas, puikus darbuotojas. Ta
čiau ne visi žino, kad nuo 
ankstyvos jaunystės jis žen
gia koja kojon su darbo liau
dimi.

1918 metais pradėjęs mo
kytis Rokiškio gimnazijos an
troje klasėje, Antanas susi
pažino su šešeriais metais už 
save vyresniu moksleivu Ma
tu Mickiu. Taip susiklostė, 
kad jie apsigyveno pas vieną 
moterį, artimai susidrauga
vo. Matas neseniai buvo grį
žęs iš Petrogrado, dėvėjo ka
rišką milinę, mokėjo gražiai 
kalbėti, uždegti auditoriją, 
todėl greit iškovojo tarp 
moksleivių autoritetą. Daug 
kas žavėjosi, kai jis pasakojo

Antanas Gučiūnietis

apie matytus įvykius Rusijo
je, kaip Petrogrado darbinin
kai ponų valdžią vertė, kaip 
jis revoliucijoje dalyvavo.

Vieną pavasario dieną Ma
tas Mickis sukvietė į Rokiškio 
dvarą grupę kairiųjų moks
leivių ir įkūrė pirmąją Rokiš
ke apskrityje komjaunimo or
ganizaciją. Tarp kitų pažan
gių moksleivių į ją įstojo ir 
Antanas. Prasidėjo organiza
cinė veikla. Matas rengė po
kalbius su darbininkais ne tik 
apskrities mieste, bet ir vals
čių miesteliuose, kaimuose, 
padėjo steigti revoliucinius 
komitetus. Jam talkininkavo 
moksleiviai komjaunuoliai.

Šiame sąjūdyje darbo žmo
nės matė naują ateitį, pradė
jo kurti gyvenimą be ponų, 
be išnaudotojų. Tik neilgai 
tas truko. 1919 m. vidurvasa
ryje jų planus ir svajones 
sutrypė Lietuvos buržuazijos 
ir Antantės ginkluotosios pa
jėgos. Komunistai ir komjau
nuoliai perėjo į nelegalią vei
klą. Susirinkimus darė kon
spiraciniuose butuose, miš
kuose, slaptai platino komu
nistinę literatūrą, ruošėsi 
naujai atakai.

Mirus tėvui, Antanas nega
lėjo baigti gimnazijos, nes 
nebuvo kam remti. 1922 m. 
rudenį įstojo į Panevėžio miš
kų technikų mokyklą. Netru
kus susipažino su darbininkų 

judėjimo veikėju gydytoju 
Andriumi Domaševičiumi, 
revoliucinio judėjimo dalyviu 
Juliumi Buika ir kitais. Jie 
įtraukė į pagrindinę veiklą. 
Ypač aktyviai reikėjo dar
buotis, artėjant Seimo rinki
mams. Nors Antanas slaptai 
platino rinkiminę literatūrą ir 
agitavo už komunistų ir dar
bininkų kuopų kandidatus, 
bet buvo sulaikytas ir paša
lintas iš mokyklos.

Kitą rudenį jaunuolis vyks
ta į Lietuvos Mokytojų profe
sinės sąjungos naujai įsteigta 
Kėdainių mokytojų seminari
ją. Mokydamasis, o vėliau 
mokytojaudamas Antanas 
bendrauja su kairiaisiais 
moksleiviais, darbininkais, 
komunistais, su jais skleidžia 
pažangias mintis, keičiasi 
draudžiama literatūra. Dau
giausia ryšius palaikė su liau
dies švietėju Mykalojum Kat
kum, revoliucinio judėjimo 
dalyviais Jonu Grigu, Adomu 
Cypliu ir kitais mokytojais.

Norėdamas suartėti su vie
tos jaunimu, jį pamokyti, Me
dininkų pradinėje mokykloje 
(Kėdainių rajonas) A. Gučiū
nietis įsteigė suaugusiems 
vakarinius kurusu. Juose 
dėstė ne tik bendrojo lavini
mo dalykus, bet ir socialinius 
klausimus. Jaunimas mėgda
vo klausimų ir atsakymų va
karus. Tačiau buržuazinė 
žvalgyba įtarė, kad tuose 
kursuose skleidžiamos komu
nistinės idėjos ir įsakė juos 
uždaryti.

Į Palonų pradinę mokyklą 
(Radviliškio rajonas) mokyto
jas nuvažiavo baigęs žemės 
ūkio kursus. Joje tuojau įs
teigė žemės ūkio klasę, daug 
pasidarbavo, mokydamas 
jaunąją kartą pagrindinių 
žemdirbystės ir gyvulinin
kystės paslapčių. Susipažinęs 
su jaunimu, suorganizavo 
“Kultūros” būrelį, į kurį įsto
jo apie šimtas narių. Vado
vaudamiesi šūkiu “Švieskis ir 
šviesk.” Beveik kiekvieną 
sekmadienį Kazio Kilio sekly
čioje būrelio nariai rengdavo 
paskaitas ir pokalbius. Juose 
buvo nagrinėjamas ir mark
sizmas. Sąmoningiausius jau
nuolius mokytojas įtraukė į 
Lietuvos Raudonosios pagal
bos organizaciją.

Paloniečiai veikė kaip ko
munistai: rinko lėšas politi
niams kaliniams ir jų šei
moms, platino komunistinę li
teratūrą, kėlė raudonas vė
liavas, rengdavo mitingus. 
Toli nuskambėjo 1926 m. 
gruodžio 11 d. Baisogaloje 
įvykęs antifašistinis mitin
gas, surengtas atlaidų proga. 
Jame kalbą apie ruošiamą fa
šistų pervesmą pasakė moky
tojas A. Gučiūnietis. Jis kvie
tė darbo žmones duoti atkirtį 
toms užmačioms. Kalbėtoją 
nuo provakatorių saugojo 
Kazys Kilis, Bronius Kniška 
ir Antanas Rapolas. Po fašis
tinio perversmo A. Gučiūnie
tis buvo apkaltintas komunis- 

tine propaganda ir ištremtas 
į Telšių apskritį.

1930 m. geri draugai padė
jo jam gauti darbą Kaune. 
Dirbdamas Pienocentro bu
halterijoje, Antanas palaikė 
glaudžius ryšius su Juozu 
Stimburiu, Pijumi Glovackiu, 
Povilu Rotomskiu, Laurynu 
Kapočiumi, Stasiu Jurginių 
ir Kitais komunistais. Savo 
bute ne kartą slėpė S. Jurgi
nį, L. Kapočių, P. Glovackį. 
Ir toliau priklausė Raudono
sios pagalbos organizacijai, 
rinko lėšas politiniams kali
niams ir Ispanijos liaudies 
frontui.

1940 m. vasarą Pienocentro 
darbuotojai išrinko jį profsą
jungos komiteto pirmininku, 
o 1941 metų pradžioje LTSR 
Aukščiausioji Taryba Kauno 
apygardos teisėju. Prasidė
jus Hitlerio invazijai, pasi
traukė į Tarybų Sąjungos gi
lumą, dirbo Ciuvašijos Auto
nominėje Tarybų socialistinė
je Respublikoje. 1942 m. pra
džioje įstojo į Raudonosios 
armijos lietuvišką diviziją. 
Dalyvavo mūšiuose prie 
Oriolo, Nevelio, Polocko ir 
kitur. Po demobilizacijos bu
vo paskirtas Mūsos ir pieno 
pramonės liaudies komisaria
to skyriaus vedėju. Trejetą 
metų redagavo Kėdainių ra
jono laikraštį “Tarybinis ke
lias.”

Jau daugiau kaip 20 metų 
A. Gučiūnietis darbuojasi 
Lietuvos Žemės ūkio akade
mijoje, savo pareigingumu, 
stropumu, visuomenine veik
la rodo pavyzdį jauniesniems 
draugams. Už tai kolektyvas 
jį myli ir gerbia. Rugpiūčio 3 
d. jam sukanka 75 metai. 
Jau seniai turi teisę eiti į 
užtarnautą poilsį, bet jis taip 
susigyvenęs su akademija, 
taip pamylęs jos kolektyvą, 
kad rodos be jo negalėtų gy
venti.

Paminėtina tai, kad jubilia
tas stengiasi padėti savo tau
tiečiams, gyvenantiems už
sienyje. Nuo 1964 metų ben
dradarbiauja “Laisvėje” ir 
“Šviesoje.” Per tą laiką šiuo
se leidiniuose išspausdinti 65 
jo straipsniai.

Dėkodami už vaisingą veik
lą, linkime Antanui Gučiūnie- 
čiui gyriausios sveikatos, 
gražios kloties ir ilgiausių 
metų.

NAUJOS KNYGOS
Petras Cvirka. Žemė mai

tintoja (182 psl.) Lietuvių 
tarybinės literatūros klasiko 
romanas, kuriame parodoma 
buržuazinio Lietuvos kaimo 
socialinė nelygybė, buožių 
žiaurumas ir kitos blogybės.

Halina Korsakienė. Susiti
kimai (384 psl.). Rašytojas 
atsiminimų knyga. Joje auto
rė pateikia daug įdomios 
medžiagos apie V. Krėvę, S. 
Čiurlionienę, V. Mykolaitį- 
Putiną, B. Sruogą, S. Nėrį ir 
kitus literatūros ir kultūros 
veikėjus.

Petras Skodžius. Kodėl ka
tinas gaudo peles (336 psl.). 
Apsakymų ir novelių rinkti
nė, sudaryta iš rinkinių “Ji 
buvo moteris,” “Sunku būti 
moterimi” ir naujai parašytų 
kūrinių. Pagrindinė auto
riaus tema—šiuolaikinio žmo
gaus gyvenimas. Daug dėme
sio autorius skiria moteriai- 
motinai, darbininkei, šeimos 
židinio globėjai.

Ramutė Skučaitė. Apeisim 
ežerą (79 psl.). Naujas (ke
tvirtasis) poetės eilėraščių 
rinkinys. Eilėraščiuose skam
ba gamtos, meilės, žmogaus 
dvasinio taurėjimo motyvai.

Poezijos pavasaris (248 
psl.). Tradicinis kasmetinis 
leidinys. Jame skaitytojas 
ras naujausių lietuvių poetų 
eilėraščių, straipsnių bei pa
sisakymų apie poeziją, poe
tus. Iliustruotas naujais res
publikos dailininkų darbais.
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KOVOTOJŲ IR RAŠYTOJŲ TAKAIS
Pavilioja žmogų miškas, 

pavilioja savo tankmėse vie
nišą paklaidžioti, medžių oši
mo pasiklausyti. Vieną pava
karį pasileidau po Makniūnų 
mišką. Ruduo nuvilko medžių 
papuošalus—lapus ir dabar 
jie geltoni šnarėjo po kojo
mis.

Apie kilometrą nuo Mak
niūnų autobuso sustojimo 
vietos, nuo kelio Nemunaitis 
Merkinė pasuku į mišką. 
Čia labai daug ąžuolų, drebu
lių, beržų ... Ir tuoj, prie 
pat palaukės, šlaitai, grioviai 
apžėlę krūmais, medžiais. 
Neužsikabindamas už krūmų 
nenusileisi—tokie statūs. Pa
skutiniojo ledmečio žymės 
dar žmogaus neliestos. Tik 
barsukų paknaisiotos. Ar bu
vo čia nors vienas geografas, 
geologas? Abejoju..........

Paskutinysis ledynas galė
jo čia sustoti. Skardžiais nu
sileidžiu ir čia pat Makniūn- 
kos ežerėlis. Nedidutis, apva
lus. Įvairių žuvų jame yra. Ir 
bebrų, daug medžių iškritu
sių, ežerėlį šakomis užteršu
sių.

Vasarą malonu Makniunko- 
je nusimaudyti. Senelių sene
liai neatmena ką nors ežerė
lyje prigėrus, nors maudėsi 
jame labai daug kas. Anot jų, 
tai švarus ežeras, nereikalau
jąs aukų. Baudžiavos laikais 
ir vėliau Makniūnų miškas 
priklausė dvarininkams Mui- 
želiams. O Makniunkos eže
rėlyje Muiželiui maudytis ir 
lieptas buvo įrengtas. Atski
rai, kitame ežero krante. Čia 
jisai apie šį ežerėlį knygą 
parašė. Ją skaitė mano pažįs
tamas Aleksas Sudničenka, 
sakęs, kad tai tik Muiželio 
fantazijos kūrinys. Knyga pa
rašyta lenkų kalba.

Partizanų takais,
Šitame miško kampely, vo

kiečių okupacijos metais, 
Juozas Barauskas su Antanu 
Kacvingeliu “sulipdė” parti
zanų būrį. Vėliau jis išaugo į 
“Šarūno” ir “Dainavos parti
zano” būrius. Einu tais pa
čiais partizanų takais, o min
tys skrenda dar toliau. Čia 
1863 metais sukilėliai vaikš
čiojo. Vieną jų, Zigmą Dze-

Eugenijus Matuzevičius 
Kol saulė nusileis (486 psl.). 
Šioje knygoje spausdinami 
įvairių metų poeto eilėraš
čiai. Vyraujančios temos— 
meilė, Tėvynė, darbas, taika, 
tautų draugystė.

Simonas Stanevičius. Pa
sakėčios (36 psl.). Sis pakar
totinis lietuvių literatūros 
klasiko pasakėčių rinkinys 
papuoštas dail. A. Kučo ilius
tracijomis.

Vytautė Žilinskaitė. Mano 
neapykanta stipresnė (262 
psl.). Dokumentinė apysaka 
apie Raseinių komjaunuolių 
veiklą hitlerinės okupacijos 
metais. Už ją autorei 1972 
metais paskirta Respublikinė 
premija. Iliustruota dail. E. 
Jurėno piešiniais. Trečias lei
dimas.

Anelius Markevičius. Lo
bių kainas (206 psl.). Nuoty
kių apysaka iš moksleivių 
gyvenimo. Joje sprendžiama 
gyvenimo kelio pasirinkimo, 
draugystės, meilės, vyrišku
mo, garbės supratimo proble
ma.

Stefa Butkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

Ottawa. — Kanada ir 
Jungtinės Valstijos pasirašė 
sutartį bendrais miestų rei
kalais. Pagal ją bus sudary
tas komitetas jais rūpintis. 
Sutartis veiks penkerius me
tus.

konską, pažinojau, kalbėjausį 
su juo.

Prie ežerėlio šimtamečiai 
ąžuolai. Du iš jų perkūno 
suskaldyti. Grioviu—upelio 
vaga—einu toliau. Ant šio 
upelio krantų buvo degama 
anglis, prie jo buvo 1863 me
tų sukilėlių slėptuvė, čia bu
vo ir tarybinių partizanų že
minė. Nedidelė pakrantė su 
didele praeitimi! Ne vien 
paukšteliai čiulbėjo, bet ir 
žmonių širdys drebėjo, gal iš 
baimės, gal iš pagiežos . . .

Seneliai dar atminė, kad 
sukilėlių slėptuvėje valkiojosi 
rąstai, kulbės. Sukilėlių liku
čiai, pralaimėjus mūšį su caro 
kazokais ties Živulčiškėmis, 
čia slapstėsi. Tais laikais miš
kas siekė net iki dabartinio 
“Tarybinio artojo” kolūkio 
centro—sodo. Saugi buvo 
vieta. Sukilėlių likučius šelpė 
Makniūnų dvaro savininkai. 
Šiam būriui vadovavo jų gi
minaitis. Ties Einoriais tasai 
karininkas pats būtų pakliu
vęs kazokams, bet nušoko 
nuo arklio ir smuko po tiltu, 
rankomis įsikibo į siją ir taip 
iškabojo, kol kazokai ieškojo. 
O tie nesuprato, kur jis. Gy
vas liko, nors trūkį gavo be
kabėdamas. Aprimus, sukilė
lių likučiai išsiskirstė po na
mus.

Gražioji
Aklažerio apylinkė

Keletas žingsnių siauru ta
kučiu ir apvali pieva—Akla- 
žeris. Kaip gražu! Miško ap
juosta lygumėlė. Čia mėgsta 
kurapka perėti, gandras pa
braidyti ir stirnos pasižvalgy
ti. O ąžuolų; ąžuolų! Tai jų 
mėgiamos vietos. Kiek jų iš
kirto suiručių laikais! Pieva 
teka upelis. Bevardis, net iš 
Gailinto ežero išteka. Gailin
tų ežerai netoli Kastriškių 
sodžiaus, nuo jų iki Nemuno 
pro Nemunaitį vos pora kilo
metrų. Prie Netiesų įteka į 
Nemuną. Eilę ežerėlių jis 
jungia. Potvynių metu žuvys 
emigruoja iš Nemuno į eže
rus, todėl juose yra įvairių 
žuvų veislių. Net didžiulis un
gurys Apsingės ežere buvo 
pagautas.

Noriu pastebėti, kad nuo 
Makniunkos į rytus, už dvie
jų šimtų metrų, vandenį ren
ka jau Gelovinės ežeras ir 
upokšnias perduoda Straujos 
upei.

Taigi, einu per Aklažerį pa
gal šį upelį, o jame tik kur- 
ne-kur vandens klanelis— 
sausas ruduo. Ir va, statūs 
statūs krantai! Čia anais me
tais įgriuvo-nuslinko vienas 
krantas net su šimtamečiu 
ąžuolu. Ant šių krantų 1863 
metais buvo liejamos gran- 
kulkos sukilėlių šautuvams.

Išlendu lyg iš tunelio ir 
prieš akis sublizga vanduo— 
Apsingės ežeras. Pievoje 
prieš ežerą buvę tarybiniai 
partizanai rengdavo savo su
sitikimus. Šiame miške buvo 
jų slėptuvės, iš čia G. Zima
nas vadovavo partizanų judė
jimui prieš hitlerininkus. 
Ežeras pailgas. Vakarinį jo 
krantą siekia Veismūnų kai
mo laukai (dabar “Tarybinio 
artojo” kolūkis), o rytinį supa 
miškas. Čia vėl statumas 
krantų! Rodos, porina, kokia 
čia vyko ledyno kova norint 
pasiekti Merkinę.

Retėja eglės, daugiau pušų 
matosi. Keliuką perkerta 
Raitininkų-Veismūnų kelias. 
Baigėsi ir pietinis Apsingės 
ežero krantas. Mano senelis 
pasakojo, kad prie šito kelio, 
Veismūnų laukuose, už Ap
singės ežero, verčiant vieną 
akmenį buvo rastas puodas 
auksinių monetų. Tai buvo 
dar baudžiavos laikais. Miško 
keliukas ir toliau eina pietų 
link.

O tų akmenų sėte prisėta
Bet kas čia? Pagal keliuką 

krūsnys akmenų. Žmogaus 

sukrautos. Juk čia suaugęs ir 
net senas miškas. Įdomu, kad 
Veismūnų laukuose akmenys 
nerinkti, nors laukai dar visai 
neseniai buvo dirbami. Veis
mūnų laukuose akmenų sėte 
nusėta, ypatingai pietvaka
riuose. Gi jau už kelių šimtų 
metrų į pietvakarius akmenų 
nėra—ten lygūs smėlynai. 
Miško akmenų krūsnys apau
gusios samanomis ir juodže
mio sluoksniu. Jas jau apardė 
Vežė plentams ir savo staty
boms. Senių seniai sako, kad 
čia žmonių gyventa, bet nie
kas nepamena. Vėliau, po 
marų gal kokių, čia miškai 
užaugę. Leidžiantis į Kuzam- 
ko ežerėlio daubą, ant kalniu
ko, tų akmenų krūvelių daug. 
Ar čia kartais ne kapinyno 
būta? Kirto šį mišką, trakto
riais vežiojo, teko ir toms 
krūsnelėms nukentėti. Gal 
čia paprastos akmenų krū
vos, o gal kuo įdomios būtu? 
Stoviu, žiūriu į jas ir mąstau: 
čia galėjo senų senovėje gy
venti žmonės. Tarp ežerų, 
sausa vieta, o šio bevardžio 
upelio senovėje gal plataus 
būta, ir patogu buvo nuo 
Merkio krantų Nemunu šiuo 
upeliu iki čia atsikelti. Į pie
tus ošė šilai, o į žiemius kero
jo ąžuolai, lazdynai .... Ne
toli nuo čia, Raitininkų kai
me, rastas ne vienas akmeni
nis kirvukas. Seni žmonės 
šnekėjo, kad tai perkūno kul
kos. Kai trenkia griaustinis, 
tai su tokia kulka.

Pereinu tilteliu iš Kuzamko 
išekantį upelį. Pušynas su 
šliais kadugynais. Lygumos, 
smėlio lygumos. Jos eina pro 
Apsingės, Netiesų kaimus ir 
iki Nemuno, pietų link, o rytų 
pusėn pro Rudnios, Samūniš- 
kių ir Maksimonių kaimus iki 
Merkinės ir toliau. Gal čia 
antrojo ledmečio laikais ban
gavo marios ir Makniūnų 
miško vietoje jų bangos dau
žė ledyną? Gal būt? Bent taip 
sako žemės reljefas.

Kuzamko ežeras mirštan
tis. Apsuptas lūnais, nepriei
namas. Žuvų yra, nors kas 
žiemą jos dūsta. Dabar yra ir 
karpių. Rudenį apsistoja pra
skrisdamos įvairių rūšių an
tys. Saugu joms čia. Nuo 
krašto šūvis nepasieks. Miš
ke viržiai iki kelių, vietomis 
—metriniai. Išsitiesę guli pa
taisų virkščios. Daug jų.

Suku į rytus ir pasiekiu 
kitą ežerėlį-Kuzamkėlį. Jo 
pietiniame krašte vasarą ga
lima nusimaudyti. Smėlėtas 
pliažiukas, gera atobrida, ap
link šilas, toli žmonės 
Atsisėdu ant kelmo ir atsi
dustu. Atsidustu, prisiminęs, 
koks čia buvo gražus miškas! 
O jo nėra. Žinoma, ir dabar 
skaitomas mišku, bet juk tai 
jaunuolynas, kirtimai. Tar
pais dar ošia senos pušys, 
bet ar tai jau tas senas, ūks
mingas miškas!

Buvusi vilkų gyvenvietė
Einu atgal į šiaurę. O vir

žiai! Iki juostos. Ši miško 
vieta Šaltakloniu vadinama. 
O Šaltaklonis—buvusi vilkų 
gyvenvietė. Nuo seno čia te
tervinai gyvena. Vilkų dabar 
nebėra. Tik stirnų guolių pil
na. Vietomis šerno miško sa
mana pakelta. Dar ne taip 
seniai aš pats šioje miško 
vietoje aptikdavau vilkų guo
lius. Ten būdavo aibės kaulų, 
avių, šunų, kiškių kaukuolių. 
Vienam, ir be ginklo prie 
tokios vietos atėjus, nejauku 
darydavosi. Antro pasaulinio 
karo metu čia atsibastė vilkų 
gaujos ir rudens vakarais jie 
užtraukdavo savo koncertą. 
Už trijų kilometrų girdėdavo
si staugimas. Ir atokiau bū
nant užgirdus per pečius šalti 
šiurpuliai nueidavo. Dabar 
čia vilkas retas svečias.

Va, aš vėl prie Merkinės— 
Nemunaičio vieškelio. Čia va
sarą dar galima žydintį arny- 

ką užtikti. Jų jau reta. O 
prieš dvidešimt metų nuo jų 
net miškas geltonuodavo.

Vieškelio istorija
Vieškelis tiesus. Juo einant 

tikrai gali pailsėti. Arčiau 
Raitininkų kaimo, kur iš Rai
tininkų įeina keliukas, šio 
vieškelio tokia istorija. Bau
džiavos laikais Makniūnų 
dvarui priklausė Raitininkų, 
Lydekininkų, Savilionių ir 
Veismūnų kaimai. Samūniš- 
kių sodžiaus valstietis Bal
trus Lepeška susidabojo su 
Bloznelytė iš Veismūnų. Ši 
baudžiauninkė ir be pono lei
dimo negali iš jo žinios dingti.

Visi minėtų kaimų žmonės 
buvo dvarininko Muiželio ži
nioje ir nuosavybėje. Galėjo 
jis juos parduoti kam norėjo, 
arba užmušti ką panorėjo. 
Taigi, Baltrus Lepeška ir 
nueina pas Henriką Muiželį 
prašyti Bloznelytės rankos. 
Muiželis sako: supilk tiek ir 
tiek vieškelio per tiek ir tiek 
laiko ir tik savo rankomis, tai 
leisiu. Nurodo, kurioje vieto
je. Tada šis miškas priklausė 
ponui Muiželiui. Dvarininkas 
nenorėjo Bloznelytės išleisti į 
laisvą kaimą ir todėl uždavė 
tokį darbą atlikti, pats tikė
damasis, kad Lepeška jo jo
kiu būdu per tiek laiko nepa
darys. O Baltraus stipraus 
būta ir darbštaus. Jis nepa
tingėjo ir naktimis dirbti. 
Darbo buvo—reikėjo me
džius iškirsti, kelmus išrauti, 
smėlį sukasti, sulyginti. Ke
lias buvo laiku padarytas, ir 
ponas pralaimėjo, o Bloznely
tė ištekėjo už Lepeškos. Tai 
buvo dviejų šimtų metrų ilgio 
vieškelis vieno Lepeškos nu
tiestas. Vėliau, apie 1935 me
tus, per šį mišką vedė vieške
lį ir Lepeškos vieškelis įsijun
gė į jį.

Dar paeinu šituo vieškeliu 
ir dešinėje jo pusėje vadina
ma Kapinyno klonė. Kodėl 
toks šios vietovės pavadini
mas? Juk čia nepastebėta jo
kio kapinyno. Matyt, senovė
je jo šia būta. Ar nevertėtų 
paieškoti? Nuo Kapinyno klo- 
nės apie gerą kilometrą Raiti
ninkų kaime yra pilkapis. Bet 
gal ne šis davęs tokį vardą. 
Net seniausi žmonės nežino, 
kodėl taip vadinama ši vieto
vė.

Nuo Kapinyno klonės į 
šiaurę yra aukštuma. Jeigu 
ne miškai, aplink būtų mato
mas gražus tolumų vaizdas. 
Šita Kapinyno klone eina ak
menų tiltas iš vakarų į rytus. 
Ir Subartonių miško pakraš
tyje jau nerasi nė vieno ak
mens. Daug jų iš čia išvežė, 
bet dar jų ir yra. Reikia 
priminti, kad vokiečių okupa
cijos metais, čia, Kapinyno 
klonėje, vietos tarybiniai 
partizanai gaudavo paramą iš 
Tarybų Sąjungos-lėktuvai 
numesdavo ginklus, literatū
rą ir kt. Taigi, kiekvienam 
žingsnyj praeitis,—nuo ak
mens amžiaus žmogaus pėd
sakų iki naujausių laikų. Ma
loniau veikia gamtos grožis, 
kai eini tokiais takais, žinai, 
kad šitais akmenimis, kalvo
mis, keliukais grožėjosi Vin
cas Krėvė, Rojus Mizara . . . 
O jų čia vaikščiota irgi. Ir 
daug kartų. V. Ulfcinskas

VADOVAUS DAILININKŲ 
EKSKURSIJAI

Rugsėjo mėnesį į Tarybų 
Sąjungą vyks skaitlinga 
Amerikos dailininkų ekskur
sija. Ją ruošia Anniversary 
Tours. Ekskursijai vadovaus 
žymioji dailininkė Barbara 
Moskal. Ekskursija tęsis dvi 
savaites.
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A dramatic page from the history of the class struggle in the United States of America

These drawings from newspapers of that time show one of the con
demned men (above) being visited by his family, and the Molly 
Maguires being led to the gallows.

First w
By Art Shields

The anthracite coal barons watched as 10 
young miners, who led a six-month strike 
against wage cuts, died on the gallows in 
eastern Pennsylvania — six in Pottsville, 
four in Mauch Chunk. They had been framed 
on false murder charges by crooked Pinker
ton detectives.

These heroes had nothing to confess. 
“Let’s die like men,’’ siad James Boyle to 
Hugh McGeehan just before the Pottsville 
trap was sprung.

The hangmen gave them a cruel death. 
The drop was very short. The noose was ad
justed so the victims struggled in agony as 
they strangled to death. One man survived 
for 19 minutes.

They died 100 years ago last Tuesday, 
“the first martyrs of the class struggle in the 
United States,’’ said Eugene V. Debs.

These rank-and-file leaders were the 
forerunners of the United Mine Workers of 
America, which leads miners’ struggles to
day. They died for the right to strike, an ele
mental right without which a union is help
less. This right didn’t exist in 1877; indeed, 
it’s far from won today.

The victims were Irish refugees who left 
British landlords and hangmen behind and 
came to America seeking freedom. They 
found instead slave jobs in the pits of the 
anthracite coal monopoly — the first U.S. 
monopoly. But they continued the struggle 
for freedom through the miners’ union and 
an Irish fraternal society, the Ancient Order 
of Hibernians.

Conditions were terrible underground. 
Men toiled 12, 13 and 14 hours a day for $11 
and $12 a week from which many fines Were 
deducted. Safety was utterly neglected. 
Thus, 566 workers were killed and 1,655 seri
ously injured out of 22,000 miners and child 
helpers in the area around Pottsville in 7 
years.

The monopoly was directed by Franklin 
B. Gowen, president of the Philadelphia and 
Reading Railroad and the biggest mine 
owner. Gowen was a ruthless killer. He fi
nanced the brutal Coal and Iron Police, 
mobilized mobsters to kill militant union 
men and brought Alan Pinkerton’s spies and 
provocateurs into the coal fields.

Pinkerton, the son of a police sergeant in 
Glasgow, Scotland, was the United States’ 
biggest strikebreaker. His specialty was the 
frame-up, and the Irish militants became his 
targets.

The long strike began on January 1,1875, 
after a 20% wage cut. It crippled anthracite 
production for six months and was the har
dest fought battle in heavy industry until 
then. The official leaders of the miners’ un
ion, the Workingmen’s Benevolent Associa
tion, opposed the strike, but the oppressed 
miners could not be stopped, and when the 
union’s president was arrested the Irish 
militants led the struggle.

I found an unwilling tribute to the Irish 
leaders in an old volume in the Carnegie Lib
rary in Pittsburgh. A history of the early 
years of Pennsylvania’s National Guard, it 
featured the report of the general who led the 
military strikebreakers during the walkout. 
This general said that the young rank-and- 
file leaders were remarkably effective. They 
led columns of strikers who marched from 
mine to mine with fifes and drums bounding. 
These tactics seldom failed to pull the miners 
out.

The Irish miners were not narrow 
nationalists. They united Poles, Germans 
and other immigrant coal diggers behind the 
strike demands: Pinkerton admitted to this 
solidarity in his book, The Mollie Maguires 
and the Detectives. These workers from 
many lands, who stuck together while they 
were starving, got little help from outside 
during the severe depression of 1875. There 
were few other unions to support them.

The Irish had two leadership advantages: 
they knew English better than other immi
grant miners and they consulted together in 
their fraternal society. In other communities 
the Ancient Order of Hibernians was con

trolled by the Catholic hierarchy, but in here 
it was controlled by the miners and its mem
bers formed a militant caucus in the miners’ 
union.

Pinkerton and Gowen planned to frame 
the Irish miners through this organization by 
convincing the jurors in coming trials that 
the society was a murder outfit. Its members 
would then be declared guilty of murder by 
association.

They began the frame-up by labeling the 
Hibernians’ organization “the Mollie 
Maguires,” taken from a legend of the Irish 
liberation movement. The legend tells of an 
old woman rebel named Mollie Maguire who 
led tenant bands that killed British land
lords. There’s no proof that Mollie Maguire 
existed, but that didn’t stop Pinkerton and 
Gowen. They asserted that the Irish rank- 
and-filers were “Mollie Maguire” terrorists 
in Ireland who came to Pennsylvania to set 
up a “Mollie Maguire” organization to kill 
mine bosses.

The Pinkerton-Gowen propaganda grew 
wilder as the bosses’ strike losses went up. 
The young Catholic militants were described 
as “atheists” and “Communists.” Gowen 
even told a Pennsylvania legislative com
mittee in 1875 that they were “advocates of 
the Commune and agents of the Interna
tional.”

Meanwhile Gowen’s vigilante bands, the 
“Modocs” and the “Sheet-irons,” were 
shooting down miners without any interfer
ence from the authorities. A dozen or more 
fell during the strike. In one household raid a 
Mrs. Charles McAllister, the wife of a milit-

The ten who died
The 10 men below were “the first martyrs of the class struggle In the 

United States,” said Eugene V. Debs. They were hanged on June 21,1877.
The following six died in Pottsville, Pennsylvania:

James Boyle
Hugh McGeehan
James Carroll
James Roarity
Thomas Munley
Thomas Duffy

The following four perished in Mauch Chunk, Pennsylvania:
Michael J. Doyle
Edward Kelly
John Donahue
Alexander Campbell

Readers are urged to read The Mollie Maguires,by Anthony Bimba, Inter
national Publishers, the best book on the subject.

ant striker, was shot dead.
The Irish rank-and-filers were arrested 

as the strike ended. They were accused of 
killing a cop and several local mine bosses, 
but there was little direct testimony against 
them.

Most of it came from two shady charac
ters whom their neighbors shunned.

One of these characters was “Kelly the 
Bum,” as Pinkerton called him. This witness 
admitted that he had committed almost “ev
ery crime in the calendar.’’

The other chief direct witness, Jimmy 
Kerrigan, may have been a Pinkerton pro
vocateur. After Kerrigan swore in Pottsville 
that several defendants killed Yost, the cop, 
his wife took the stand against him. The kil
ling was done by Kerrigan himself, she tes
tified. Her testimony was not shaken.

The prosecutors depended almost en
tirely on the lies of Pinkerton’s chief under
cover man, an Irish Judas named James 
McParlan, who had infiltrated the Ancient 
Order of Hibernians. This rat swore that the 
defendants had admitted their crimes to 
him. The “Mollies” was a murder organiza
tion, he tokj the juries. And the chief pro
secutor in the Pottsville trial shouted that 
“membership in the ‘Mollies’ is enough to 
hang a man.” The prosecutor was Gowen, 
the mine owner. His company loaned him to 
the court.

The trials were drumhead courtmartials. 
Military demonstrations were staged in 
front of the court ; Irish and Catholics were 
barred from the juries; and leading defense 
witnesses were jailed for years on “perjury” 
charges.

The butcheries didn’t end on June 21. 
More members of the Irish fraternal order 
were convicted in later trials, and 10 more 
innocent Irish miners were hanged in the 
next two years, making a total of 20 “legal” 
lynchings in the anthracite fields by 1879.

But Gown couldn’t kill unionism. Anthra
cite miners were joining a new union move
ment — the Knights of Labor — in 1877. In 
1890 the Knights’ mining assemblies were 
absorbed into the United Mine Workers. 
More blood has been spilled since then, but 
the struggle continues more powerful today.

We now come to a postscript: Gowen shot 
himself in 1889 after J.P. Morgan, the bank
er, acquired his company and threw him out. 
McParlan also died a failure. In 1907, 30 
years later, McParlan directed the frame-up 
on William D. (“Big Bill”) Haywood, the 
metal miners’ leader, on murder charges, 
and fell flat. Haywood was found not guilty 
by a jury in Boise, Idaho, after a giant de
fense campaign.

St. Petersburg, Fla.
IS JUOZO M. LUKO 
KALBOS, PASAKYTOS 
BIRŽELIO 18 D. LLD 45 
KUOPOS SURUOŠTAME 
TĖVŲ DIENOS MINĖJIME 
Gerbiamieji!

Šiandien man miela pasvei
kinti visus tėvus su Tėvų 
Diena.

Kaip žinoma, praėjus 17 
metų nuo įsteigimo Motinų 
Dienos, prezidentas Coolidge 
1924 metais paskelbė birželio 
trečią sekmadienį Tėvų Die
na. Jis taipgi nustatė ir tos 
dienos šventimo tikslą, bū
tent, sustiprinti ryšius tarpe 
tėvų ir vaikų. Kiek rūpesčių 
mūsų tėvai turėjo ir turi, kad 
jų vaikai užaugtų sveiki ir 
tvirti. Tėvai rūpinasi, kiek 
tik išgali, savo vaikus iš
mokslinti, kad jie būtų pa
vyzdingi savo gyvenime ir 
naudingi visai žmonijai.

Per Tėvų Dieną reikia pri
siminti ir šią tiesą, kad mes 
gyvename neramius laikus: 
milijonai bedarbių, infliacija, 
nuolatinis kainų kilimas, kri- 
minalizmo siautėjimas smar
kiai paliečia mus visus be 
skirtumo, dirbančiuosius ir 
bedarbius. Amerikos žmonės 
reikalavo ir reikalauja, kad 
prezidentas ir Kongresas 
šiuos klausimus svarstytų ir 
pakeistų šią situaciją. Bet 
mūsų valdžia tik didina gin
klavimąsi. Bilijonus dolerių 
išleidžia ginklams . . .

Tėvai ir motinos turi žinoti, 
kad šioje atomo gadynėje 
iškilus karui, žūtų ne tik jie, 
ne tik jų vaikai, bet ir visa 
žmonija.

Mes pergyvenome du pa
saulinius karus, taip pat Viet
namo ir Korėjos karus. Viso* 
pasaulio visų tautų tėvai 
šiandien trokšta, kad tie 
kraujo liejimai niekados ne
pasikartotų.

Gerai, kad, nepaisant visų 
kliūčių, Tarybų Sąjunga ir 
mūsų Jungtinės Valstijos, tos 
didžiausios šalys pasaulyje, 
sprendžia ginklų sumažini
mą, su tikslu išlaikyti taiką.

Viso pasaulio pažangiosios 
visuomenės vyriausias obal- 
sis buvo ir yra—už pasaulį be 
karų!

Kaip malonu šiandien prisi
minti tuos tėvus, draugus ir 
drauges, kurie gyvendami 
skirtingose kolonijose, daly
vavo pažangioje veikloje, or
ganizuodami LLD kuopas, 
LDS kuopas, klubus, palaikė 
radijo valandas, chorus, ku
rie patys per desėtkus metų 
dainavo ir šiandien tebedai- 
nuoja. Jie ir šiandien nenuil
stančiai darbuojasi ruošdami 
parengimus, sueigas, pikni
kus sukėlimui fondų mūsų 
pažangiajai spaudai. Džiugu, 
kad tie mūsų kultūros bei 
meno pažangūs darbai tęsia
mi ir šiandien.
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LIETUVOS TAPYBA
Per P. Petronį neseniai 

gavau iš Lietuvos didelę, 
brangią, gražią, mokslišką, 
interesingą ir istoriką, tapy
bos knygą.

Iš pradžios keturiose kalbo
se (lietuviškai, rusiškai, ang
liškai ir viena, kurios aš 
neatpažinau) Pranas Gudy- 
nas rašo labai suglaustoje 
formoje apžvalgą. Ji užima 
tik 7 puslapius, bet labai 
daug pasako.

Čia paduodu jo paskutinius 
3 paragrafus:

Šioje trumpoje Lietuvos 
tapybos apžvalgoje aptarti 
tik pagrindiniai jos vystymo
si etapai—punktai. Kiekvie
nas iš jų yra epochines reikš
mės, pakylėjęs ją į aukštesnę 
pakopą—arba išsivystymo 
laipsnį.—Taipgi Lietuvos ta
pyba yra kelių šimtmečių

kultūros reiškinys, kurio rai
doj—evoliucijoje—dalyvavo 
ištisos tapytojų kartos. Dau
gelis jų savo kūryba buvo 
visados glaudžiai susijusios 
su savo kraštu, jo demokrati
nėmis tradicijomis, įkvėpimo 
sėmėsi iš liaudies kūrybos 
versmių.

Tačiau lietuvių tapyba 
neužsisklendė vien nacionaliu 
ratu, o visada buvo dėmesin
ga ir artimiausių kaimynų 
tame tarpe rusų dailės pasie
kimams, o taip pat progresy
vioms užsienio šalių dailės 
mokykloms bei naujiems pa
žangiems meno judėjimams 
ir veikiama įvairių ypač nau
jaisiais laikais, modernių dai
lės srovių, ji sugebėjo paimti 
iš tik tai, kas buvo pažangu. 
Tuo ji išlaikė savo kryptingu
mą charakterį ir savitumą.

Nacionalinis lietuvių tapy
bos savitumas išryškėjo ir 
susiformavo ypač paskuti
niaisiais dešimtmečiais, vei
kiamas nuolatinio bendravi
mo su visų tarybinių tautų 
daile. Šių sąveikų dėka Lie
tuvos tapyba galutinai su
brendo, gražiai įsiliejo į dau
gianacionalinę tarybinę dailę, 
kaip savita, turinti gilias 
tradicijas tapybos mokyklą, 
ir toli išėjo už respublikos 
ribų.”

Ši knyga turi 394 pusla
pius. Beveik visa užpildyta 
piešiniais įvairių piešėjų, se
niausių ir vėliausių.

Ją išleido Leidykla “Vaga,” 
1976 m. Vilniuje.

Ją sudarė Pranas Gudynas. 
Redakcinė Komisija: Vladas 
Karatajus, Vytautas Macke- 
višius ir Jonas Švažas.

Dailininkas—Vilius Arma- 
las. Elizabeth Repshis

SPECIALIAI “LAISVEI”

Ištikimo tėvynainio Alekso 
Samuolio atminimui

Nuliūdome, kai pavasarį 
mus pasiekė žinia, kad Chica- 
goje pasimirė mūsų mielas 
bičiulis Aleksas Samuolis. Su 
jo žmona augome Rygoje, 
kur mūsų tėvai vertėsi fur- 
manų—vežikų amatu. Nuo 
Didžiojo karo kartu bėgome į 
Lietuvą. Gerb. Valerija buvo 
iškviesta giminių į Ameriką. 
Rokiškio apskrityje, Kvet
kuose pasimirė jos tėvai (ma
no krikšto motina). Mirė ir 
jos sesuo Liuda Vasiliauskie
nė, dirbusi gailestingąja se
sele Kaune.

Mūsų tėvai, nors visai sve
timi, bet visą amžių artimai 
bičiuliavo, buvome kaip gimi

nės. Visą laiką vieni pas kitus 
svečiavomės ir susirašinėjo
me. Taip iki šiol bendraujame 
ir su Samuoliais.

Didelį džiaugsmą turėjo
me, kai Aleksas atvyko Lie
tuvon giminių ir mūsų aplan
kyti. Patiko Aleksui gimtoji 
Lietuva ir jis dar antrą kartą 
čia atvyko. Darė solidų įspū
dį, buvo gerai apsiskaitęs, 
orijentavosi bėgamuosiuose 
įvykiuose.

Mums buvo malonu, kad 
jam pasisekė ir savo žmoną 
Valeriją prikalbinti apsilan
kyti Lietuvoje, kur ji trumpai 
viešėjo 1975 m. vasarą. Jie 
abu pažangių Chicagos lietu

vių organizacijų dalyviai. 
Mums atsiųsdavo knygų. Pir
ma išrašydavo “Liaudies bal
są,” o dabar visą laiką gauna
me “Laisvę.” Esama labai 
dėkingi mieliem bičiuliams už 
brangias ir įdomias dovanas.

Kartu siunčiu nuoširdžius 
linkėjimus ir “Laisvės” re
daktoriui A. Bimbai, kurio 
tėviškę, panemunėliečius esu 
išvažinėjęs, rinkdamas me
džiagą apie to krašto švietėją 
J. Katelę. Džiaugiuosi, kad 
Jūsų laikraštyje bendradar
biauja mano buvęs kolega, A. 
Trumpickas-Gučiūnietis.

Jonas Vajega
Kaunas, 1977.VL21

Los Angeles, Cal. — Mies
to valdžia įsakė gyventojams 
10 procentų sumažinti van
dens sunaudojimą. Kaip žino
ma, visoje Californijoje jau
čiama didelė vandens stoka.

Iš gilumos širdies šios Tėvų 
Dienos proga sveikinu visus 
tėvus, linkiu sveikatos, lai
mės ir sulaukti dar daug, 
daug Tėvų Dienų.

Juozas M. Lukas kalba, o už 
jo stovi LLD 45 kp. pirminin
kas Jonas Milleris
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MŪSŲ VEIKLA 
SAULĖTOJE FLORIDOJE

Tokia ta realybė—šaltosios 
žiemos laikotarpiu žmonės 
atvyksta į Floridą sušilti, o 
vasaros metu mūsų bičiuliai 
iš Floridos vyksta atvėsti. 
Tai liečia ir mūsų sueigas. 
Žinoma, vasarą, tai atostogų 
sezonas.

Tie pakitimai vyksta ir 
mūsų organizacijose. Bai- 
giantės sezonui, Lietuvių So- 
cialis Klubas iškilmingai mi
nėjo Tėvų Dieną—svečių bu
vo pilna svetainė. Ši sueiga 
buvo skirta velionio A. Bube- 
lio garbei. Pagal velionio 
paliktą reikalavimą visi suei
gos dalyviai buvo vaišinami 
nemokamai. Marie Koch ir 
Ch. Tamošiūnas trumpai žy
mėjo velionio Antano Bubelio 
labdaringą veiklą meninės 
kultūros srityje. Jo gyveni
mo biografija, manau, bus 
plačiau nušviesta spaudoje.

Meninę programą atliko 
vietinis Aido choras, kuriam 
vadovavo ir akompanavo mu
zikos mokytoja B. Ramoškai
tė. Jų dainos gražiai tiko 
momentui. Choras dainavo: 
“Ko liūdi berželi,” “Mano 
žvaigždė” ir “Suliko.”

Kaip žinoma, LSK kas 
sekmadienis ruošia sueigas, 
pietus. Mėnesiniai LSK mi
tingai vyksta kiekvieno mė
nesio antrą trečiadienį. Ta
čiau vasaros metu per du 
mėnesius, liepos ir rugpiučio, 
LSK virtuvė užsidaro, virė
jos poilsiauja. Vadinasi, lie
pos ir rugpiūčio sekmadie
niais LSK svetainę gali pa
naudoti kitos organizacijos.

Šią vasarą LSK pirminin
kas A. Iešmantą ir klubo 
rekordų sekretorė N. leš- 
mantienė savo atostogas žada 
praleisti Tarybų Lietuvoje. 
Jie ten vyksta liepos mėnesį 
pamatyti mūsų gimtąjį kraš
tą ir aplankyti artimuosius. 
Linkime draugams Iešman
tams laimingos kelionės ir 
grįžti su gražiais įspūdžiais.

LLD 75 KUOPOS VEIKLA
Birželio 22 dieną vyko LLD 

kuopos mėnesinis susirinki
mas. Dėka mūsų darbščioms 
moterims, LLD kuopos suei
gos nebūna sausos. Taip ir 
šiam susirinkimui, kuopos 
nariams ir svečiams buvo 
paruošti pietūs.

Ypatingai šiuo metu daug

Rimuos
TIKISI NEPAPRASTO 
KUKURUZŲ DERLIAUS

Šiemet kukurūzais yra ap
sodinta 70,800,000 akrų, tik
tai truputį mažiau, negu buvo 
pernai. Tikimasi vieno di
džiausių derlių visoje šios 
šalies istorijoje. Žinoma, 
daug priklausys nuo oro . . . 
Pernai kukurUzų derlius pa
siekė 6,200,000,000 bušelių. 
Spėjama, kad šiemet derlius 
gali pasiekti 6,500,000,000 
bušelių!

Cairo. — Egypto valdžia 
nubaudė dešimties metų ka
lėjimu 17 metų studentą Wa- 
hidz už šnipinėjimą Izraeliui. 
Už paslaugas jis iš Izraelio 
gavęs 200,000 lirų, apie $221.

Berlynas. — Vokiečių De
mokratinės Respublikos (Ry
tų Vokietijos) valdžia suareš
tavo penkis Vakarų Vokieti
jos šnipų agentūros agentus. 
Jų laukia aštri bausmė.

INTEGRAVO IR 
SEGREGAVO

Jackson, Miss. — Šios 
valstijos Amite paviete vie
šosios mokyklos rasiniai tapo 
integruotos 1969 metais. 
Kaip tiktai tais pačiais jos 
tapo segreguotos lytiniai. Pa
vieto viršininkai traukiami 
teisman. Iš jų reikalaujama 
panaikinti ir lytinę segregaci
ją.

MIAMI, FLA. ST. PETERSBURG, FLA.
darbo aukoja draugės N. 
lešmantienė ir M. Navickie
nė. Šiuo metu draugė M. 
Navickienė yra LSK iždinin
kė, o LLD kuopoje ji yra 
sekretorė. Draugė N. leš
mantienė atlieka LSK rekor
dų sekretorės darbą ir šiuo 
metu ji yra LLD kuopos 
iždininkė. Tai dar ne visa jų 
veikla—šios draugės planuo
ja ir atlieka didelius darbus 
virtuvėje dėl mūsų sueigų. 
Žinoma, turime ir daugiau 
moterų, kurios šiuo metu 
talkauja virtuvėje. Čia dažnai 
matome Mae Gabrėnienę ir 
kitas. Tačiau laikas bėga ir 
mūs gyvenimas kinta, metų 
skaitlinė didėja. Kai kurios 
moterys daug veikusios suei
gų renginiuose, jau negali tai 
atlikti, ką jos atlikdavo pir
miau.

LLD kuopos susirinkimas 
nutarė ruošti sueigą paminė
jimui Spalio socialistinės re
voliucijos 60-tą sukaktį. Datą 
ir programą šios sueigos ap
tars ir nustatys mūsų organi
zacijų valdybos. Revoliucijos 
minėjimo programoje, žino
ma, bus kalbos, dainos, muzi
ka. Spalio revoliucija prieš 60 
metų buvo tik gražus idealas, 
o šiuo metu jau veikia socia
listinis pasaulis, kurio pro
gramoje—taika pasaulyje, 
darbo žmogaus gerovė.

Taip pat kuopos nutarė 
aukoti 25 dolerius AFSC 
organizacijai, kuri veikia tar
pe Amerikos jaunimo už tai
ką, prieš militarizmą, už nu
siginklavimą. Ši organizacija 
veda specialią kampaniją už 
“Stop B-l” bomberį, už darbą 
bedarbiams. Taip pat platina 
prieškarinę literatūrą moky
klose, jaunimo sueigose. Jų 
veikla pasiekia kongreso at
stovus ir prezidentą Carterį.

Vasaros metu ir LLD 75 
kuopos sueigos ne tokios 
skaitlingos, bet jos vyksta. 
Prašome LLD narius pasižy
mėti ir kitiems pasakyti, kad 
liepos ir rugpiūčio mėnesiais 
kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadieniais. Kitaip sa
kant, minėti susirinkimai 
įvyks liepos 24 ir rugpiūčio 28 
dienomis. Tikimės, kad ir 
šiom sueigoms mūsų geros 
draugės parūpins ir užkan
džius. Sueigų laikas ir vieta 
mums visiems žinoma—12 
valanda, LSK salė.

V. Bovinas

NUTARĖ NAFTOS 
KAINOS NEBEKELTI

Devynios naftą eksportuo
jančios šalys nutarė šiemet 
naftos kainos nebekelti. Jos 
buvo nutarusios pakelti pen
kiais procentais. Šiuo nutari
mu, žinoma, labai patenkin
tos naftą importuojančios ša
lys. Jų tarpe randasi ir mūsų 
Jungtinės Valstijos.

Washingtonas. — Senatas 
nutarė drausti federalinius 
fondus naudoti apmokėji
mams už abortus, nebent 
abortas būtų reikalingas mo
ters gyvybės išgelbėjimui. 
Tai diskriminacija prieš bied- 
nas moteris, kurios nepajėgia 
už abortą užsimokėti.

New Orleans. — Keturių 
Louisiana valstijos miestų 
valdžios griežtai atsisako pil
dyti federalinės valdžios įsa
kymą į savo policijos ir gaisrų 
departamentus samdyti dau
giau moterų ir juodųjų žmo
nių. Tuo tarpu kitų 23 miestų 
valdžios sutiko patvarkymą 
vykdyti.

Washingtonas. — F. B. I. 
(Federal Bureau of Investiga
tion) raportuoja, kad per 
pirmuosius 4 šių metų mėne
sius šioje šalyje buvo išsprog
dinta 600 bombų. Jos padarė 
daug žalos. Tai teroristų 
darbas.

Gražiai buvo paminėta tėvų 
diena. Birželio 18 d. į Lietu
vių Piliečių klubo salę susi
rinko ne tik vietinė publika, 
bet taipgi buvo atvykusių 
svečių iš tolesnių kolonijų.

Kaip visuomet, pirmiausia 
buvo pateikti pietūs. Po pietų 
Jonas Mileris pranešė, kad 
šiandien paminėsime Tėvų 
Dieną, turėsime kalbų ir 
dainų programą. Pats J. Mi
leris pakalbėjo apie Tėvų 
Dieną, linkėjo visiems tė
vams geros sveikatos, ilgiau
sių metų. Toliau J. Mileris 
pristatė Juozą Luką, kuris 
pakalbėjo apie tėvus, jų pa
reigas šeimoje ir visuomeni
niame gyvenime. Po to buvo 
pristatytas Stasys Kuzmic
kas. Jis padainavo solo/Visur 
tyla'ir “Vasaros laikai.”

Helena Janulytė paskaitė 
jumoristinį eilėraštį apie tė
vus. Po to solistas Larry 
Strack padainavo angliškai.

“Dad” ir “You’ll never walk 
alone.” Aldona Aleknienė pa
skaitė poetės Lavėnos Liuda 
eilėraštį “Mano tėvelis.”

Toliau Stasys ir Violeta 
Kuzmickai padainavo duetas 
“Berneli vientury,” ir “Shu- 
barto serenadą.”

Kuzmicku sūnus Donald su 
žmona Terry atostogauja pas 
tėvelius. Jie atsilankė į mūsų 
pobūvį. Donald buvo pa
kviestas dalyvauti programo
je. Jis su saksofonu ir armo
nika tikrai žavėjo mūsų publi
ką. Reikia pažymėti, kad 
Donaldas turi stiprų, gerai 
valdantį balsą. Malonu buvo 
jo pasiklausyti. Pabaigai Dai
nos Mylėtojų choras padaina-

NEW JERSEY NAUJIENOS
Šiandien daug yra rašoma 

ir kalbama apie bomberį B-l. 
Tuq reikalu andai buvo atvy
kęs senatorius William Prox- 
mire, demokratas iš Wiscon
sin©, į Newarką ir kalbėjo 
S.ANE konferencijoje. Atva
žiavau, girdi, į jūsų didelį 
orlaukį ir pamačiau jūsų gy
venimo aplinkybes. Jos nėra 
tokios, kokios turėtų būti. 
Jos turėtų būti pagražintos, 
geriau sutvarkytos.

Ir tas yra ne tik pas jus, bet 
visur. Blogiausias dalykas 
yra tas, kad mūsų valdžia per 
daug pinigų naudoja gin
klams, nors, rodos, jau esa
me gerai ginkluoti ir niekas 
nenori mus užpulti.

Dabar vėl turime sumany
mą gaminti B-l bomberį, 
kuris lėšuos 100 milijonų 
dolerių. Ir kad jį užlaikyti 
paslėpus, reikės pastatyti 
300 milijonų dolerių vertės 
laivą, kuris jį vežios ir laikys 
paslėpęs, “kad rusai jo nesu
rastų.”

Sen. Proxmire nuomonė 
esanti, kad planuojamas 
bomberis yra per sunkus ir 
neatitinka šį momentą. Girdi, 
esu tikras, kad paleistas ant 
Rusijos, jis nebesugrįš . . .

S. ANE organizacija yra 
tautinė ir New Jersey turi 
apie 1,500 narių.* * *

Vyskupas John Dougherty 
į Newarko dioceziją buvo 
atkeltas dar tik prieš dvejus 
metus. Kai jis patyrė, kaip 
diecezija sustovi finansiškai,

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Augustas Kazlauskas
Mirė 

1969 m. liepos 16 d.

Kiekvieną dieną Tavęs ilgiuosi ir mintyse 
kartoju—Tu mano esi mylimasis. Tu gyvenimą 
užbaigei ir užmerkei akis amžinu miegu, ramiai 
užmigai. Nustojo plakusi pailsusi Tavo širdis.

Aš Tavo žmona, kuri Tave mylėjau ir dabar 
negaliu pamiršti, pasilikau liūdesyje.

Žnjona—MARY SAMETIS

LAISVĖ

vo keletą dainelių tėvų pa
gerbimui.

Helena Janulytė vadovavo 
dainų programai ir akompo- 
navo pijaninu. Širdingas ačiū 
jai. Visiems programos pildy- 
tojams publika gausiai, šir
dingai plojo. Jonas Mileris 
dėkojo visiems už įspūdingą 
programą, publikai už skait
lingą atsilankymą.

Toliau sekė šokiai ir drau
giški pokalbiai.

KLUBO POBŪVIS
Birželio 25 d. į Lietuvių 

Piliečių klubo salę susirinko 
organizacijų nariai, buvo ke
letas svečių iš tolesnių vietų.

Kaip žinia, mūsų šeiminin
kai M. ir A. Raškauskai 
visuomet pagamina įvairų 
maistą pietums. Todėl į mūsų 
klubą atsilanko nemažas skai
čius svečių.

Gal kaip kam atrodo keisto
ka, nes dažnai koresponden
cijoje primenama, kad bus 
muzika ir šokiai. Reikia pažy
mėti, kad pas mus šoka ne 
jaunimas, o pensininkai. Jau
ni būdami jie neturėjo laiko, 
nes reikėjo šokinėti prie dar
bo. O dabar darbas neberūpi, 
tad gyvenk ir juokis . . . 
Mūsų klube yra ir tokių, 
kurie nežinojo, kaip šokti, tik 
atvykęs į St. Petersburgą 
išmoko. Dabar šoka kad net 
grindys braška.

Taigi kas mylite užbaigti 
amžių linksmai, atvažiuokite 
į St. Petersburgą. Čia pasi- 
maudę šiltoje jūroje, atjaunė
site, būsite sveiki ir linksmai 
gyvensite. Kviečiame visus.

V. Bunkienė

atsišaukė į parapijonus sukel
ti 15 milijonų dolerių, o 
būtinai tuojau bent 5 milijo
nus.

Taipgi gubernatorius ir 
turtuoliai suruošė parengimą 
sukėlimui pinigų. Bet paren
gimas nedavė užsibrėžto tiks
lo—davė tik 40 procentų. 
Neužilgo buvo sušauktas pla
tus susirinkimas, kuris nuta
rė įsteigti platų komitetą 
diecezijos reikalams vesti.

Dabar Newarko vyskupas 
Dougherty rezignavo, tai yra 
pasitraukė iš vyskupo parei
gų. Kadangi jis yra geras 
kalbėtojas, rašytojas ir pro
pagandistas, tai tam darbui ir 
pasišvęsiąs.

* * *
Šiomis dienomis nuo vėžio 

ligos mirė Patersono vysku
pas. Nelaboji liga suėdė jam 
plaučius. Ignas

PIKNIKAS SU PIETUMIS
“Laisvės” Bendrovės direktoriai rengia pikniką su pie

tums liepos 31 d., 1 vai., Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. Auka $5.

Prašome visų apylinkės lietuvių tą dieną būti pas mus.
Valdyba

DU ŽMONĖS NUŠAUTI,
O TRYS SUŽEISTI

Liepos 4 dienos rytą dau
giau kaip 25 niujorkiečiai, 
kurių tarpe buvo keletas ir 
mažų vaikų, iš Port Authori
ty stoties autobusu pasileido į

Luis Robinson

BRIDGEPORT, CONN.
PUIKI LDS
74 KUOPOS IŠVYKA

Birželio 26 d. buvo LDS 74 
kuoppos surengta puiki išvy
ka gražiame valstijiniame 
parke — Sherwood Island, 
West port, Conn.

Dalyvių atsilankė nemažas 
skaičius, galėjo būt apie 50 ar 
kiek daugiau. Šiais laikais, 
tai labai gerai. Ypatingai 
newjorkiečių buvo nemažas 
skaičius. Labai gaila, kad 
neteko sužinoti visų vardus. 
Iš New Yorko buvo žymūs 
veikėjai: Solistė Nelė Ventie-

Išlydėjome
Sekmadienį susirinko gra

žus būrys žurnalisto Jono 
Lukoševičiaus draugų Ken
nedy aerouoste palinkėti jam 
“gero vėjo” ir maloniai pra
leisti atostogas Lietuvoje. 
Aišku, tarp draugų buvo 
Jono žmona Banga ir sūnus 
Darius.

Draugas Lukoševičius ma
no sugrįžti į New Yorką 
pradžioje rugpiūčio mėnesio.

Ieva

Astoria, Ore. — Birželio 29 
d. staiga sunkiai susirgo ta- 
vorinio laivo tarybinis jūri
ninkas. Amerikos Pakraščio 
Sargyba helikopteriu jį paė
mė nuo laivo ir pristatė į 
ligoninę. P. M. Sergevic gy
vybė tapo išgelbėta.

Seniausias žmogus 
Amerikoje

Barstow, Fla. — Čia sene
lių namuose gyvena buvęs 
vergas Charlie Smith. Tai 
seniausias žmogus Ameriko
je. Jis jau eina 134 metus! Jo 
sūnus Chester, kuris jau 70 
metų ir gyvena iš pensijos, 
skundžiasi, kad jis neištesėjo 
tėvui jo 134-ojo gimtadienio 
proga nupirkti kokią nors 
gražią dovaną. Kaip tik tuo 
laiku jis turėjęs namo savi
ninkui užmokėti nuomą už 
butą.

LAIDO TUVIO DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Vermont valstiją linksmai 
praleisti šventę. Bet jau ge
rokai pavažiavus, atsistojo 
ginkluotas ispaniškai kalban
tis Luis Robinson iš Somer
set, N. J., ir pareikalavo 
buso vairuotoją važiuoti ne į 
Vermontą, bet į Kennedy 
aerodromą. O ten jis reikala
vo už įkaitų paleidimą gyvais 
6 milijonų dolerių ir lėktuvo, 
kuriuo jis galėtų pabėgti.

Drama tęsėsi net 10 valan
dų. Per tą laiką buso grobi
kas nušovė buso vairuoją ir 
vieną keleivę, o tris keleivius 
sužeidė. Bet, matyt, įsitiki
nęs, kad jo žygis yra beviltiš
kas, Robinson pasidavė ir 
tapo suareštuotas.

Lėktuvo grobikas sakąs, 
kad jis norėjo pabėgti, nes 
šioje šalyje jis yra rasiniai 
diskriminiuojamas, neturįs 
pilnų žmogaus teisių ir 1.1.

nė, Povilas Venta, LDS cent
ro sekretorė Anne Yakstis, 
choristė Nastė Buknienė. Bu
vo ir daugiau. Buvo svečių ir 
iš tolimesnių vietų, kaip tai 
Al. Dupša su sunum iš Wor
cester, Mass.

Bet štai ko bridgeportiečiai 
pasigenda: jau per eilę pasta
rųjų metų nepasirodo water- 
buriečiai ir hartfordiečiai.

Mieli draugai, kaip, Water- 
burio taip ir Hartfordo, bri
dgeportiečiai jūsų pasiilgo: 
nori su jumis susitikti, drau
giškai pasikalbėti bei pasivai
šinti.

LDS 74 kuopos vardu reiš
kiu visiems atsilankusiems 
didelę ir nuoširdžią padėką už 
atsilankymą.

Bevaikščiojant po tą gražų 
parką stebėjau piknikauto- 
jus. Čia tūkstančiai jų buvo: 
įvairių rasių, tautybių ir spal
vų. Buvo įvairaus amžiaus, 
kaip ir mūsų grupėje, nu© 
virš 80 metų iki pusantrų 
metų gražuolio. Vieni jų mau
dėsi, kiti žvejojo, kiti tenisą 
lošė ir t. t. Visi gražiai 
užsilaiko. Visi prisilaiko auto
riteto nustatytos tvarkos.

Žmogui ateina mintis: kaip 
gražu būtų, kad vieną rytą 
paėmus laikraštį pamatytu
me didelėmis raidėmis prane
šimą; Viso pasaulio šalys 
įvedė tvarką:"nei viena šalis 
kitai daugiau jokiais pragaiš
tingais pabūklais negrumos, 
nebus daugiau žudynių, dau
giau nebeplauks nekaltų žmo
nių kraujo upeliai.”

Vai, koks tai būtų lengvas 
atodūsis viso pasaulio žmoni
jai. Būtų didelis širdies ramu
mas kiekvienai motinai, kad 
jos užaugęs sūnūs neturės 
keliauti už tūkstančių mylių 
nuo savo namų ir žudyti 
nekaltus, nepažįstamus žmo
nes bei pačiam būt nužudy
tam. Ir už ką?

Reikia tikėti, kad vieną 
dieną pabus darbo žmogus 
milžinas ir paims galią į savo 
rankas: panaikins negeroves 
ir karus. Šidlavos Žemaitis
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Pramogų kalendorius

RUGSĖJO 25 I).
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas rengia filmų rodymo 
popietę. Stefanija Masytė iš 
Detroito rodys jos susuktus 
filmus jai viešint Lietuvoje. 
Pelnas skiriamas “Laisvei.”

Women in the News

Shirley Temple, the fa
mous child star who sang and 
danced her way into the 
hearts of America during the 
Depression, was given the 
Life Achievement Award of 
the American Center of 
Films for Children June 27 of 
this year.

Praising her work as a 
child superstar and as a 
United States diplomat in 
adult life, Daryl Hickman, 
another former child star, 
said: “Shirley has proved a 
child actor can be something 
besides having dimples and 
being able to cry on cue.”

In accepting the award, 
Shirley Temple Black said 
she was now 49 and has been 
married for 27 years.

* ♦ ♦

Now that the first book she 
edited for Viking Press is in 
the bookstores, Jacqueline 
Onassis has chosen another 
book project. Mrs. Onassis, 
whose “In the Russian Style” 
was published in January, 
calls her next book “The 
Firebird.$ It is a version of 
the Russian folk tale, which 
inspired the Stravinsky bal
let music.

* ♦ ♦

The University of Pennsyl
vania will be the repository 
of the papers and memorabi
lia of Marion Anderson, the 
retired singer who was the 
first black soloist with the 
Metropolitan Opera. Miss 
Anderson, who is 75 years 
old, donated the collection of 
letters, newspaper clippings 
and gifts to the university 
primarily because it is situa
ted in Philadelphia, her 
birthplace. 

♦ ♦ ♦

They say that the First 
Lady, Mrs. Rosalynn Carter 
has no figure problem. She’s 
a perfect size 6. ILSE




