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KRISLAI
Dvi provokacijos 
Geros perspektyvos 
Šienas ir žmogus 
Kvailas bažijimasis 
Paulius ar Povilas? 
Šių dienų gladiatoriai 
Vienu mažiau

— Rašo A. Bimba —

Tarybinė spauda visiškai 
pateisinamai bara mūsų vy
riausybę, kam ji nesilaiko 
naujosios sutarties dvasios. Ji 
jau iškirto dvi provokacijas. 
Pirmoji buvo, kai išsprogdino 
atominę bombą po žeme. Ant
roji, kai privertė Kanadą ato
miniai apsiginkluoti.

Beje, Kanada tą savo žygį 
teisina labai keistai. Girdi, 
visi žino, kad jei kiltų atomi
nis karas, tai Kanada tikrai 
jame dalyvautų, todėl geriau 
dabar atominiais ginklais ap
sirūpinti.

Bet tuo “argumentu” vado
vaujantis, tuoj reikėtų visoms 
šalims suteikti atominius gink
lus. Kuo Kanada‘geresnė?

Šita sutartis tarp Jungtinių 
jfalstijų ir Kanados paaštrina 
tarptautinius santykius.

Plačiai kalbama apie dar 
dvi naujas sutartis tarp Ta
rybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų. Jau beveik susitar
ta dėl bendrų pastangų oro 
t y r in ė j i m o srityje. Taip 
pat sakoma, kad labai geros 
perspektyvos yra susitarimui 
dėl žygio link Mėnulio, Mar
so, Veneros.

Juo daugiau panašių sutar
čių, tuo geriau visiems.

1 •

Čikagos kunigų laikraščiui 
mūsų Lietuva nepatinka dar 
ir todėl, kad, girdi, joje šian
dien “ne retai svarstoma, kas 
yra svarbiau, ar žmogus ar 
laiku nesuvežtas ir sulydintas 
šienas.” Tai esą nesuderina
ma su jokiais dievo įstaty
mais.

Taip klausimą statant apie 
šieną ir žmogų Tarybų Lietu
voje niekados negirdėjau. Bet 
žinau, kad šieną nuo žmogaus, 
arba žmogų nuo šieno atskirti 
labai sunku, net negalima. 
Turėkime mintyje ne tik šie
ną, bet ir bulves, ir rugius, ir 

favižas, ir kviečius.
Tegu tasai kunigų žmogus 

gražiai sau • miegos arba lat- 
ravos, o lietus sulys ir šieną, 
ir bulves, ir rugius, ir kvie
čius. Nebus pašaro, nebus 
duonutės, išstips gyvuliai ir 
kas atsitiks su tuo kunigų 
žmogumi ?

Taigi, kai žmogus yra ragi
namas laiku šieną nupiauti, 
sudžiovinti ir į pastogę suvež
ti, jis yra raginamas pats sa
ve gelbėti, pats savimi rūpin
tis, ir tai gerai, ir tai išmin
tinga.

Kunigų laikraščiui gal ir 
svarbu kuo greičiausiai ir kuo 
daugiausia Lietuvos žmonių 
pasiųsti į aną “amžinąjį gy
venimą” be laiko, betgi Lietu
vos protingai komunistinei vy
riausybei labai rūpi kuo il
giausiai juos išlaikyti ant mū
sų žemelės.

Dipukas Edvardas šulaitis 
ir sušilęs, ir supykęs Clevelan- 
do smetonininkų laikraštyje 
bažijasi prieš dr. Paprocką, 
kad jis niekados nebuvęs ir 
nesąs nei komunistas, nei jų 
simpatikas. Jis net esąs jų 
dar didesnis, bent jau daug 
/‘gudresnis” priešas, negu vi
vas “Dirvos” štabas su visais 
jos paprockais.
if Bet juk ir be teisinimosi ir 
bažijimosi iš Edvardo pusės 
visiems puikiai žinoma, kad 
politiniai asilai komunistais 
nebuvo, nėra ir niekados ne
galės būti.

Jungtinių Valstijų ginkluote 
ir varžytynės už pinigus

, Washingtonas.—Per vie
nerius metus Jungtinės Val
stijos ginkluotei išleidžia 
$53,000,000,000, tai yra apie 
62 procentus valstybinių 
įplaukų.

Tik 25 didelės firmos 
1963 metais gauna virš pu
sę tų pinigų už gaminimų 
raketų, atominių ginklų, 
statymą submarinų, ruoši
mą bombonešių ir kitų karo 
lėktuvų.

Daugiausiai gavo Lock
heed Aircraft Corp. —$1,- 
419,500,000; General Dyna
mics Corp. —$1,196,500,000 
ir Boeing Co.—$1,132,800,- 
000, o kitos po mažiau.

Lockheed Aircraft Corp, 
šių metų užsakymai ant 91 
procento yra JAV valdžios 
militariniai užsakymai. Bo-

pagaminimą lėktuvų, $338,- 
000,000 karinių raketų ir 
$420,800,000 už kitokių 
ginklų.

Washingtone eina sąjūdis 
prieš šias firmas, kad jos 
tiek daug gauna JAV mili- 
tarinių užsakymų. Sakoma, 
kad gauna užsakymų, nes 
Gynybos sekretorius Mc
Namara su kompanijomis 
turį ryšių. Daugybė firmų 
prote s t u o j a, kad jas 
“skriaudžia”, nes jos ma
žiau gauna užsakymų.

Šnairuoja ir valstijų gon- 
gresmanai viens į kitą. 
Kansaso ir Washingtono 
valstijos gauna labai daug 
JAV valdžios karinių užsa
kymų, tuo kartu New 
Yorko ir kitos 35 valstijos 
jų turi daug mažiau, nors

eing Co. iš valdžios užsa-! kaip kurios turi galingą in- 
kymų gavo $374,000,000 už dustriją.

CHRUŠČIOVAS LANKOS 
JUGOSLAVIJOJE

Belgradas. — Rugpiučio 
20 dieną į Jugoslaviją atvy
ko TSRS premjeras Chruš
čiovas.. Jį pasitiko Jugosla
vijos prezidentas Tito ir ki
ti pareigūnai. Jugoslavijoje 
Chruščiovas bus apie 15 
dienų.

PIRATŲ LĖKTUVAS 
PUOLĖ KUBĄ

Havana. — Rugpiučio 19 
dieną atskrido piratiškas 
lėktuvas ir numetė bombą 
į Casilda prieplauką, Las 
Vilias provincijoje. Bomba 
pataikė į naftolaivį, 8,200 
tonų įtalpos.

Apie gelbėjimą trijų 
angliakasių

Hazleton, Pa. — Rugpjū
čio 13 d. Fellin Coal Co. an
glies kasykloje, 400 pėdų 
požemyje, užgriuvo tris 
mainierius: D. Felliną, 58 
metų, H. Thornę, 28 m., ir 
L. Bovą, 42 metų amžiaus.

Iš viršaus buvo išgręžta 
6-ių colių diametriniai sky
lė. Kada ji buvo gatava, tai 
per ją įleista maisto ir mik
rofonas, pasikalbėta su D. 
Fellinu. Pasirodė, kad jis 
ir Thorne randasi krūvoje, 
sveiki, bet Bova yra 25 pė
dos atstoję nuo jų užgriū
tas kitame tunelyje.

IŠ VISO PASAULIO
Kairas. — Bus nugriauta 

“Visų šventųjų” katedra, 
nes tuo ruožtu statomas di
delis tiltas per Nilo upę.

La Pažas, Bolivija. — 
skardos kasyklų darbinin
kai paskelbė streiką.

Vieni dabartinį popiežių va
dina Pauliumi, o kiti Povilu. 
Iki šiol, rodos, “Paul” buvo 
lietuviškai vadinamas Povilu. 
Iš kur atsirado Paulius? Ar 
jau Povilo visai nebesiranda? 
Man geriau patinka Povilas.

•

Tadas Tamoševičius suplie
kė Popandopulu Tarybų Są
jungos III spartakiadoje. Už 
tai jį noriu nuoširdžiai pasvei
kinti.

Bet boksas yra žiauri, labai 
senos praeities liekana. Jo ne
galima skaityti sportu. Ir tas 
vargšas Popandopulu buvęs 
Tamoševičiaus pritrenktas iki 
nesąmonės, arba, daug gra
žiau, “apstulbintas.”

Gerai, kad mūsų kai kuriose 
valstijose šitas žvėriškumas, 
neteisingai sportu vadinamas, 
yra įstatymais draudžiamas.

Senatorius Ester Kefauveris 
buvo vienas iš nedidelės li
berališkų senatorių grupės. 
Jis dažnai pakeldavo balsą 
prieš monopolistinio kapitalo 
užmačias. Jo tą balsą mirtis 
nutildė labai nelaiku. Gaila.

Bukareštas. — 1962 me
tais Rumunijoje buvo už
auginta 8,000,000 jaunų 
gaidžiukų ir vištyčių, o 
1973 metais planuoja užau
ginti 100,000,000.

Port-au-Prince. — Iš Do
minikos vėl įsiveržė į Haitį 
diversantai ir įsitvirtino 
Organise kalne. Haiti vy
riausybė pasiuntė į tą sritį 
armijos dalinių.

Maskva. — Dienraštis 
“Izvestija” rašo, kad būti
nai yra reikalinga pasira
šyti nepuolimo sutartį tarp 
NATO ir VARŠUVOS ap-1 
sigynimo sąjungos narių.

Havana. — Kuba sušau
dė tris šnipus JAV Centri
nės Žvalgybos agentūros 
(ČIA), kurie buvo suimti 
liepos 22 d. Cayo Verde 
srityje.

Saigonas. — Pietų Viet
namo policija ir kareiviai 
padarė daug žalos budistų 
istorinei Xa-Loi maldyklai.

New Delhi. — Parlamen
te Indijos socialistai puolė 
Nehru valdžią už tai, kad 
ji neskelbia karo Kinijai.

Kenedis kalbėsis Pietų Vietname laukiama
su žygio dalyviais ; militarist^ sukilimo

Washingtonas. — Prezi
dento spaudos sekretorius 
Pierre Salingeris pareiškė, 
kad Kenedis kalbėsis su žy
gio vadais rugpjūčio 28 die
ną. Numatoma, kad tarpe 
žygio vadų bus; A. Philip 
Randolph, AFL-CIO vice
prezidentas; Dr. Martin 
Luther King, žymus negrų 
vadas; James Farmer, di
rektorius Kongreso už Ly
gias Teises; Roy Wilkins, 
generalinis NAACP sekre
torius; Whitney Young, 
John Lewis nuo studentų ir 
Walter P. Reutheris, auto
mobilistų unijos preziden
tas.

Žygio vadai už. lygias tei
ses negrų rasei pranešė, 
kad maršuotojai susirinks 
prie Washingtono pamink
lo ir iš ten žygiuos prie Lin- 
colno paminklo, kur bus lai
komas masinis susirinki
mas, priimtos rezoliucijos 
ir išrinktos delegacijos lan
kytis pas valstijų senato
rius ir kongresmanus. Va
dai sakė, kad numato, jog 
sužygiuos į-.‘sostinę ne ma
žiau 100,000 negrų ir baltų
jų. Taipgi jie sakėj kad ne
bus masinio maršav i m o 
prie Baltojo Namo ir Kon
greso rūmų (Kapitolio).

Bordentown, N. J.—Rug
pjūčio 20 dieną išžygiavo 
dalys maršuotojų į Wash- 
ingtoną.

Detroitas. — JAV vice
prezidentas Johnsonas sa
kė, kad iki šiol buvo labai 
mažai besirūpinta negrų 
mokymo amatų ir sudėtin
gų technikos darbų. Jis sa
kė, kad nuo dabar bus dau
giau kreipiama dėmesio į 
jų mokymą.

New Yorkas. — Ameri
can viešbutyje virš 1,600 
negrių moterų, kolegijų 
studenčių ir mokytojų, lai
kė Delta Sigma Theta kon
venciją. Pirmininkavo Dr. 
Geraldine Woods iš Los 
Angeles, pagelbininke buvo

Dr. Jeanne L. Noble, prof e-1 
sorius iš New Yorko uni-1 
versi te to. Konvencijos da
lyvės pasisakė už žygį į 
Washingtona ir kovą už ly
gias teises negrų rasei.

Pittsburgh. — Duquesne 
Light Co sutiko daugiau | 
negrų imti į darbą ir pasi-| 
rašė kontraktą su United; 
Negro Protest Committee. |

I

Elizabeth, N. J. — Apie 
du šimtai negrų demonstra
vo prie naujai statomo teis- 
mabučio ir reikalavo imti į 
negrus į darbą lygiai su I 
baltaisiais.

Ann Arbor, Mich. —Susi
rinkime už lygias negrams 
teises kalbėjo ir F. M. Rem- 
ley, iš Michigano universi
teto. Jis sakė, kad viskas , 
daroma Michigano valstijo
je, kad pašalinus negrų ra
sės nelygybę.

Philadelphia. — Virš 400 
negrų kunigų pateikė planą 
mokyklų tarybai apšvietos 
reikalais. Plano vykinimas 
pašalintų negrų diskrimi
naciją.

Washingtonas. — JAV 
Darbo departamentas pa
skelbė skaitlines apie bal
tuosius ir negrus darbinin
kus. Mūsų šalyje negrai su
daro 10 procentų dirbančių 
žmonių, bet liepos mėnesį iš 
beveik 5,000,000 neturinčių 
darbo, tai negrai sudarė 
20 procentų, kas reiškia, 
kad negrų dvigubai tiek 
neturėjo darbo, kaip baltų
jų*

Prie žemės ūkio darbų iš 
negrų dirba 15 procentų, o 
baltųjų tik 2%. Tas pat yra 
prie patarnavimo namuose.

Kas liečia raštinių darbų, 
tai iš dirbančiųjų toje, sri
tyje negrų yra tik 7%.

Darbo departamentas sa
ko, kad dabartinė negrų ra
sės kova už lygias teises su 
baltaisiais, tai yra Antra 
Revoliucija Jungtinėse Val
stijose, tai negrų rasės re
voliuciją prieš nelygybę.

Saigonas. — Ngo Dinh ; 
Diemo valdžia išsigandusi, 
laukia militaristų sukilimo. Į 
Ji imasi priemonių, kad | 
tam pastojus kelią, bet ir j 
pati nežino kurie mjlitaris-! 
tai jai yra ištikimi, ir ku- j 
rie jau ne.

Diplomatai taipgi mano, i 
kad sukilimas yra neišven
giamas. Kas prie jo veda? •: 
Jau aštuoneri metai šalyje ; 
eina partizanų karas prieš 1 
Ngo Dinh Diemo režimą. | 
Nors jam gelbėja Jungtinės • 
Valstijos, jis turi 400,000 Į 
kareivių ir žandarų, bet 
negali įveikti partizanų.

Ngo Dinh Diemas yra 
kraštutinis katalikas. Vė-| 
lesniu metu jo valdžia pra-1 
dėjo pulti budistus, kurių 
šalyje yra virš 70 procentų. 
Daug budistų yra ir kari

ninkų tarpe, tai pasiprieši
nimas su kiekviena diena 
didėja.

Vietname Jungtinėms 
Valstijoms karas kiekvieną 
dieną atsieina apie milijoną 
dolerių. JAV karininkai ne
sutinka su Ngo Dinh Die
mo taktika ir politika. JAV 
politiniai vadai mano, kad 
jis turėtų daryti nusileidi
mu žemdirbiams ir kitiems 
darbo žmonėms, bet Ngo 
Dinh Diemas ir jo valdžia 
siekia šalį valdyti senomis 
metodomis.

Saigonas. — Šimtai poli
cininkų užpuolė Xą-Lai bu
distų maldyklą ir areštavo 
virš 100 vienuolių. Policija 
puolė ir kitas budistų mal
dyklas. Saigone paskelbtas 
karo stovis.

Ką sako farmerys Garsias 
apie T. Sąjungos žemės ūkį
Coon Rapids, Iowa. ; — 

Buržuaziniai “specialistai” 
nuolatos rašo apie “nepasi
sekimus” Tarybų Sąjun
gos žemės ūkyje ir indust
rijoje.

Bet štai tik sugrįžo iš Ta 
rybų Sąjungos paskilbęs Io
wa valstijos kukurūzų au
gintojas Rosswellis Gars- 
tas. Tai jau ketvirtas jo bu
vo apsilankymas Tar y b ų 
Sąjungoje.

Jis sako, kada buvo Ta
rybų Sąjungoje 1955 me
tais, tai ji nuo Jungtinių 
Valstijų kukurūzų augini
me ir bendrai žemės ūkyje 
buvo pasilikus per 30 metų. 
Per aštuoneris metus tiek 
pažengė pirmyn, kiek pir
miau JAV per 15 metų. Jis

sako, kad 1955 m. dar lau
kuose matėsi daug arklių, o 
dabar visur traktoriai ir 
kitokios mašinos.

Garstas lankėsi Rumuni
joje, Bulgarijoje ir Vengri
joje — Dunojaus slėnyje, 
jis ir ten matė milžinišką 
pažangą pirmyn.

KUBOS DĖMESYS Į 
ŽEMDIRBYSTĘ

Havana. — Kubos prem
jeras Fidelis Kastro kreipė
si į liaudį, ragindamas dau
giau rūpintis žemdirbyste 
ir cukranendrių reikalais. 
Jis sakė, kad Kubai daug 
lengviau gauti iš socialisti
nių šalių ir parsigabenti in
dustrinių gaminių, negu že
mės ūkio produktų.

Kenedžio nuomonė 
apie sutartis

Washingtonas. — Spau
dos konferencijoje prezi
dentas Kenedis sakė, kad 
Jungtinės Valstijos bus pa- 
suruošę tuojau imtis žings
nių, jeigu tik TSRS “sulau
žys Maskvos sutartį”.

Kas dėl pasiūlymų pasi
rašyti nepuolimo sutartį 
tarp Nato ir Varšuvos ap
sigynimo sąjungos, tai Ke
nedis sakė, kad šis klausi
mas bus plačiai išdisku- 
suotas NATO narių, kad 
link “susitarimo dar labai 
toli”.

, IŠBANDĖ NYKŠTUKĄ 
SUBMARINĄ

San Clemente, Calif. — 
Jungtinių Valstijų karo 

| laivyno specialistai išbandė 
1 nykštuką submariną. Jis 
yra labai greitas, juomi ga
li plaukti du žmonės. Kol 
kas jis neturi ginklų, bet 
gali pasitarnauti povande
niniam šnipavimui.

GAL J. T. SVARSTYS 
KAŠMYRO REIKALUS
New Delhis. — Indija 

ruošiasi iškelti Kašmyro 
reikalus būsimoje Jungti
nių Tautų asamblėjoje. 
Prie to ją stumia nesusita- 
rimas su Pakistanu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — JAV 

vyriausybė užprotest a v o 
prieš Pietų Vietnamo val
džią, kuri puola budistus. 
Kartu pareiškė, kad P. 
Vietname JAV militarinės 
jėgos nerems budistų puo
limo.

Omaha, Neb. —Apie šim
tas negrų demonstravo prie 
S. S. Kresge krautuvės, 
protestuodami prieš diskri
minaciją.

Mohawk, N. Y. — Armi-
jos daliniui vykstant lietaus 
metu penki sunkvežimiai 
išėjo iš kelio ir buvo su
žeista 20 kareivių.

S. West Harbor, Me. — 
I Sulaukus 87 metų amžiaus 
! mirė Mary Elizabeth Dre- 
| ier, kovotoja už moterų rei
kalus.

Saigonas. — Užsimušė 2 
JAV lakūnai, kada partiza
nai pašovė bombonešį 
“B-26”.

Seulis. — Pietų Korėjos 
žmonės protestuoja prieš 
militaristų valdžią.

Middlebury, Vt. —Sulau
kęs 82 metų amžiaus mirė 
istorikas Dr. Allen M. Cline.

Jackson, Miss. — Missis
sippi gubernatorius Ross 
Barnettas organizuoja pie
tinių valstijų gubernato
rius, kad visi reikalautų 
prievarta iškraustyti iš tų 
valstijų negrus, į tas, kur 
jie nesudaro 10 procentų 
valstijos gyventojų.

New Yorkas. — Miesto 
majoras Robertas Wagne- 
ris pareiškė, kad rugpiučio 
28 dieną jis maršuos j 
Washingtona.

Kairas. — Egiptas pa
traukė militarinės jėgas 
prie Izraelio sienos. Nasse- 
ris sako, kad Izraelis pla
nuoja pulti Siriją.

Kartumas. —Sudano val
stybė paskelbė boikotą Por
tugalijai, nes ji atsisako pa
sitraukti iš Angolos ir Mo- 
zombikos.

Kučingas, Sarawakas. —• 
čionai atplaukė Anglijos 
lėktuvnešis “Albion”. Ang
lija bijosi Sarawako gyven
tojų sukilimo.

Lima. —Peru valdžia pa
teikė Kongresui bilių, siū
lydama išpirkti dvarponių 
žemę ir atiduoti bežemiams 
ir mažažemiams.
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Meredith gavo diplomą
MISSISSIPPI VALSTIJOS universitetas pagaliau 

suteikė negrui James H. Meredithui bachelor of arts 
(politinių mokslų srityje) diplomą-laipsnį. Tai pirmas 
toks įvykis minėto universiteto istorijoje pastarųjų 115 
metų bėgyje. Per tą laikotarpį joks negras studentas 
nebuvo įkėlęs kojos į Mississippi universitetą.

Mereditho diplomas—naujas posūkis amerikiniame 
gyvenime. Bet šis posūkis neapsiėjo be kovos, be didžiu
lių pastangų. Atsimename, 1962 m. rugsėjo mėn. 30 die
ną, kokios kruvinos riaušės ten įvyko, kai Meredithas 
buvo priimtas į universitetą. Baltieji šovinistai tuomet 
viską darė, kad jis nebūtų priimtas. Bet jie pralaimėjo.

Pasakysime tiek: kai negrai turės lygias teises dar
buose, mokyklose, kai jie turės teises balsuoti, kaip tik
ri piliečiai, mūsų šalies visas žmonių gyvenimas pasi
keis. Bet tai bus pasiekta tik per dideles pastangas ir 
kovas.

Rugpiūčio 28 d. negrų ir baltųjų maršavimas į 
Washingtoną pasisakyti už darbus ir pilietines teises— 
vienas didelis žingsnis į laimėjimą, į pergalę.

Pasirašė
VAKARŲ VOKIETIJA pasirašė Maskvos sutartį, Į 

draudžiančią branduolinius bandymus atmosferoje, van
denyje ir kosminėje erdvėje. Ji tai padarė, aišku, ver
čiama Washingtono.

Pasirašydama sutartį, Adenauerio valdžia pareiš- j 
kė, kad tik ji kalba visos Vokietijos vardu, kad Rytų 
Vokietija (Vokietijos Demokratinė Respublika), kuri 
anksčiau pasirašė po sutartimi, “neegzistuoja”, nes 
Adenaueris jos nepripažįstąs. Tasai “pridėčkas”, žino
ma, nieko nereiškia, kadangi kiekvienas žmogus šian
dien gerai žino, jog Vokietijos Demokratinė Respublika 
gyvuoja ir ji gyvuos. Ateis laikas, kai abidvi Vokieti
jos susivienys, bet tai bus, mūsų nuomone, tik kuomet 
Vakarų Vokietija pasirinks socialistinį kelią.

Iš didžiųjų valstybių kol kas po Maskvos sutartimi 
nepasirašė Kinijos Liaudies Respublika ir Prancūzija.

Dėl sutarties užgyrimo
DAUG KALBŲ, DAUG visokių nuomonių jau pa

sakyta dėl Maskvos sutarties. Milžiniška žmonių dau
guma stoja už sutartį. Pasisako už ją ir daugelis pra
monininkų ir prekybininkų, nekalbant jau apie eilinius 
piliečius.

Bet yra gaivalų, ypatingai iš ultra dešiniųjų tarpo, 
kurie priešinasi sutarčiai. Senatorius Strom Thurmond 
(rasistas), senatorius Barry Goldwater, respublikonų 
lyderis, ir kiti sutarties užgyrimui piešinasi.

Tą patį daro ir tūli militariniai lyderiai.
Iš kitos pusės: valdžios pareigūnai, kaip Gynybos 

departamento galva Robert McNamara ir kiti, stodami 
už sutartį, be mieros ir be čienios pasakoja, kokia Ame
rika galinga, kiek ji toli prašokusi (ginklų gamyboje) 
Tarybų Sąjungą. Tai bevertis didžiavimąsis. Skaityti, 
kiek daugiau branduolinių bombų turi JAV, palyginti 
su Tarybų Sąjunga, nieko nereiškia. Pirmiausia: nei i 
McNamara, nei kuris kitas amerikinis valdininkas ne
žino, kiek Tarybų Sąjuhga turi iš viso branduolinių 
bombų. Antra, jeigu ir žinotų, jeigu suskaičiuotų, tai 
dalykai visvien nepasikeistų. Jeigu branduolinis karas 
kiltų, tai, kaip sakė prezidentas Kenedis, per valandą 
laiko būtų sunaikinta šimtai milijonų žtfuhųų, būtų su
griauti ištisi miestai.

Žmonijai šiandien svarbu, ne tai, kiek kas turi 
branduolinių bombų—svarbu, kad jos nebūtų niekad * 
naudojamos. Dar svarbiau, kad visos branduolinės ' 
bombos būtų sunaikintos, kad žmonija eitų prie nusi- I 
ginklavimo.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Susitikimas su Kanados * 
lietuviais turistais

A. MORKAUS- 
MARKEVIČIAUS 
ATSISVEIKINIMAS

Mes jau esame rašę, kad 
š. m. rugpiūčio . 14 d. iš JAV 
į Lietuvą išvyko rašytojas- 
publicistas Albinas Morkus- 
Markevičius, “Vilnies” ben
dradarbis, dipukas. Pasiro
do, kad jis “Vilnyje,” be ki
tų slapyvardžių, po savo 
straipsniais pasira š y d a v o 
kaip Narimantas Noragas.

Prieš išvykstant iš JAV, 
A. Morkus parašė viešą 
laišką čikagiečiams. Dalį jo 
paduodame mūsij skaityto
jams, kadangi tai parodo, 
kaip galvojantys žmonės 
randa kelią į mūsų spaudą, 
ir kaip jie, rašydami jai, 
patys praturtėja, praplečia 
savo akiratį, horizontus. 
Skaitome:

Bendradarbiavimas “Vilny” 
praturtino mane daugeliu at
žvilgių. Jūsų tarpe aš jau
čiausi suprastas, įvertintas ir 
reikalingas. Jūsų tarpe aš pa
tyriau tą jaukią šilumą, kurią 
gimdo didysis mūsų epochos 
reikalavimas: žmogus žmogui 
bičiulis, draugas, brolis. . . Ir 
jeigu savo straipsniais nors 
truputį esu prisidėjęs prie 
“Vilnies” paįvairinimo, tai čia 
ne tiek mano, kiek Jūsų nuo
pelnas. Nes Jūsų nuoširdu
mas ir draugiškumas skatino 
mane dirbti, skatino ieškoti 
temų bei išraiškos priemonių, 
kurios bent iš dalies pateisin
tų Jūsų pasitikėjimą manimi.

Kai Jūs skaitysite šias ei
lutes, aš jau būsiu laive, skro- 
džiančiamė Atlantą ir artė
jančiame prie mūsų visų my
limosios — Lietuvos. Bet aš 
manau, kad atsiradęs geogra
finis nuotolis neišardys mūsų 
u ž s i m e z gusios draugystės. 
Kiek sąlygos leis, .aš ir to
liau stengsiuos bendradarbiau
ti1 Jūsų laikrašty, stengsiuos 
papasakoti Jums apie- Tarybų 
Lietuvą, žygiuojančią socializ
mo keliu ir apie žmones, ku
rie tą kelią grindžia savo 
darbu.

Prancūzijoje
PRANCŪZIJOJE šiuo metu vedama didelė propa

ganda už tai, kad DeGolis pasirašytų Maskvos sutartį, 
kad jis dalyvautų nusiginklavimo konferencijoje, šiuo 
metu vykstančioje Ženevoje.

Platinamos peticijos, po kuriomis prancūzai pasira
šo. Peticijose, kaip praneša spauda, reiškiamas toks 
reikalavimas:

“Mes, žemiau pasirašę, reikalaujame iš Prancūzijos 
vyriausybės paremti Maskvos sutartį, nutraukiančią 
branduolinius bandymus, dalyvauti Ženevos pasitarime 
nusiginklavimo klausimu ir visose derybose taikos nau-' 
dai”.

EGIPTAS VYKINA 
NACIONALIZACIJĄ

Kairas. — Egiptas vėl 
nacionalizavo apie 500 įmo
nių, daugausiai švi e s o s 
įrengimų. Tai atlikta vyki
nant “arabišką socializmą”.

Pagal Egipto įstatymus, at
skiri industrialistai per me
tus negali daugiau padary
ti pelno, kaip $11,500. Kurie 
padaro daugiau, tai tų įmo
nes nacionalizuoja, o jiems 
atmoka tiek, kiek jie įdėjo 
tas įmones įrengdami.

TSRS POLITIKA DĖL 
TOLESNIŲ SUTARČIŲ 
SUDARYMO

Lietuvos žinių agentūra 
Elta š. m. rugp. 13 d. pra
neša iš Ženevos:

Po trumpos pertraukos, su
sijusios su tuo, kad Maskvoje 
buvo pasirašoma sutartis, 
draudžianti bra n d u o 1 i n i o 
ginklo bandymus atmosferoje, 
kosminėje erdvėje ir vandeny
je, 18-kos valstybių nusigink
lavimo komitetas vėl pradėjo 
darbą. Posėdyje pirmininka
vo S. Carapkinas.

Jungtinių Valstijų, Didžio
sios Britanijos, Belgijos, Bul
garijos, Birmos, Čekoslovaki
jos, Italijos, Meksikos atsto
vai, kalbėdami posėdyje, pa
reiškė didžiulį pasitenkinimą 
tuo, kad sudaryta Maskvos su
tartis, atitinkanti gyvybinius 
visų tautų- interesus. Kartu 
jie pabrėžė, kad (sutartis, ku
rią jau pasirašė dešimtys 
valstybių (o pasirašymo pro
cedūra dar neužbaigta, yra 
svarbus žingsnis į visišką vi
sų ir visokių b r a n d u o linių 
bandymų uždraudimą.

Daugelis 18-os komiteto na
rių ypač pažymėjo tą aplin
kybę, kad Maskvos sutartis su
darė palankią atmosferą ir 
daug žadangias perspektyvas. 
JAV atstovas Stelas pareiškė 
pageidavimą, kad 18-os komi
tetas išsaugotų šią geros va
lios atmosferą, kuo geriausiai 
naudotų ją savo darbe, \ nag
rinėdamas nusigin k 1 a v i m o 
problemas ir tas “gretutines” 
priemones, kurios gali padėti 
nusiginkluoti, šia proga JAV 
atstovas priminė tokius Ame
rikos pasiūlymus, kaip keiti
masis karinėmis misijomis ir 
išankstinis informavimas apie 
stambius kariuomenės perme
timus. Jis taip pat pažymė
jo, kad “Tarybų Sąjungos pa
teiktą pasiūlymą sudaryti ne
puolimo paktą tarp NATO ša
lių ir Varšuvos valstybių, taip 
pat įšaldyti karinius biudže

tus parėmė eilė 18-os komite
to narių — blokams nepri
klausančių šalių, ^atstovai.”

TSRS atšitovas S. Carapkinas 
pažymėjo, kad visi geros va
lios žmonės džiaugiasi pasi
rašyta Maskvos sutartimi — 
šiuo pirmuoju laimėjimu ko
voje už taikos stiprinimą. 
Kartu S. Carapkinas pabrėžė, 
kad, nors Maskvos sutartis tu
ri teigiamą reikšmę, reikia 
suprasti, kad ji dar neišspren
džia nusiginklavimo proble
mos. Sutartis nepadaro galo 
ginklavimosi varžyboms ir ne
pašalina t e r m o branduolinio 
karo grėsmės. Pirmąją sėkmę, 
sako S. Carapkinas, reikia 
įtvirtinti ir vystyti, siekiant 
išspręsti svarbiausią problemą 
— visuotinai ir visiškai nusi
ginkluoti, taip pat susitariant 
dėl naujų priemonių tarptau
tiniam įtempimui mažinti.

Maskvos derybų dienomis, 
pasakė jis, TSRS iškėlė plačią 
programą, numatančią prie
mones, kurių reikėtų imtis ar
timiausiu laiku. Mes esame 
tos nuomonės, kad pirmiausia 
reikia susitarti dėl nepuolimo 
pakto tarp NATO šalių ir 
Varšuvos sutarties valstybių, 
kas turėtų svarbią reikšmę vi
sai tarptautinei aplinkai ge
rinti. Taip pat reikia nu
traukti karinių išlaidų didini
mą ir pradėti nors įšaldyti, o 
dar geriau — sumažinti kari
nius valstybių biudžetus.

Be to, toliau kalbėjo Ta
rybų Sąjungos atstovas, rei
kia išnagrinėti klausimą dėl 
nebranduolinių zonų sudary
mo, dėl valstybių atsisakymo 
dislokuoti strategines bran
duolinio ginklo gabenimo 
priemones svetimose teritori
jose, pasiūlymą dėl kontrolės 
postų ir kai kurių su tuo susi
jusių priemonių. Minėtos 
priemonės labai padėtų likvi
duoti ‘‘šaltąjį karą” ir nusta
tyti pasitikėjimą tarp valsty
bių.

APIE DARIAUS 
IR GIRĖNO 
ŽYGDARBIO GALĄ

Nežinome, kodėl Vilniaus 
“Tiesos” laida iš š. m. liepos 
17 d. mus tepasiekė tik pra
ėjusį pirmadienį. Vadinasi, 
šis “Tiesos” numeris buvo> 
kur nors kelyje užkliuvęs. 
Gaila! Jame, mat, telpa įdo
mus rašytojo J. Dovydaičio 
straipsnis apie Darių ir Gi
rėną, ryšium su jų skridi
mu per Atlantą, įvykusiu 
prieš 30 metų.

Straipsnis labai įdomus, 
bet mes čia paduosime jo
jo dalį apie paskutines la
kūnų valandas. J. Dovy
daitis rašo:

1933 metų liepos 16 dienos 
pavakary Darius ir Girėnas 
pasiekė Šiaurinės Škotijos 
krantus. Juos pasitiko ne tik 
antroji, skridimo naktis, bet ir 
nauja audra. Turėdami pašo
nėje daugelį Anglijos aero
dromų, jie nesusigundė tūpti 
į juos, aplenkė Londoną ir pa- 
suko per Šiaurės jūrą link 
Kylio miesto, tiesiai į Baltijos 
pakraščius, manydami apeiti 
audros cikloną.

Ore Darius į mažutytę kny
gutę užrašinėjo trumpas skri-x 
climo pastabas. Šis dokumen
tas rodo,.su kokiu beribiu at
kaklumu jie pasuko į tamsių 
debesų apgaubtą Vokietijos 
pakrantę pasitikti sunkios 
antrosios nakties. Kaune jų 
laukė apyaušriu. Darius į 
knygutę įrašė: “Netoli Euro
pos sutikome audrą.”

Dariaus dienoraščio naviga
ciniai užrašai parodo, kad pi
lotai “Lituaniką” vairavo ne
paprastai tiksliai. Kelionę per 
Atlantą jie įvykdė netgi pra
lenkdami Vilį Postą, nukly- 
dusį kelis šimtus myli nuo 
maršruto.

Naktį iš liepos 16 d. į liepos 
17 d. viršum Vokietijos “Lit
uanika” pateko į audros sūku
rį. Liko keli šimtai kilomet
rų ligi Kauno, Pasukę į bet 
kurį svetimąjį aerodromą ir 
nutūpę, lakūnai galėjo išveng
ti audros. Tačiau jie ir vėl to 
nepadarė ir su tokiu pat nar
siu užsispyrimu tęsė skridi
mą. . . ...

Ir štai Soldinas Brandenbur
go provincijoje.

Apie 5 vai. ryto vokietė 
valstietė išėjo į Soldino miš
ką uogauti. Ji rado tankmėje 
s u d u ž u sį oranžinį, lėktuvą. 
Aplink mėtėsi išdraikyti že
mėlapiai, vežti “Lituanikos” 
laiškai. Kniūbsčias, pusiau iš
lindęs ant samanų, gulėjo ne
gyvas Darius. Greta, pri
spaustas aliuminijaus skardų 
—Girėno kūnas. Viena jo 
ranka laike vairolazdę, ant
rąja buvo užsidengęs akis. 
Miške — niūri tyla. Vienas 
laikrodis Dariaus kišenėje 
dar tebeėjo, o kiti trys buvo 
sustoję. Gydytojai nustatė, 
kad po lėktuvo kritimo Da
rius, sunkiai sužeistas, dar 
gyvenęs apie keturias valan
das ir miręs auštant. Avari
jos nuotrauka rodo, kad jis 
lyg bandęs šliaužti iš ginu vė
sių.

Nuostabus skridimas pasi
baigė nelaime.

Kodėl taip tragiškai žuvo du 
bebaimiai Lietuvos lakūnai 
beveik prie gimtųjų namų du
rų, šitaip puikiai įvykdę sun
kiausią savo skridimo ruožą 
per vandenyną?

Darius ir Girėnas nuskrido 
6,411 kilometrų. Tais metais 
perskridimu į tolį jie pasiekė 
antrąją vietą pasaulyje. Jiems 
buvo belikę kelio apie trejetą 
valandų—650 kilometrų. De
galų dar turėję septynioms va
landoms.

Sunku šiandien nustatyti, 
kas yra tikrasis Dariaus ir 
Girėno žuvimo kaltininkas, 
bet viena aišku, — tai bur
žuazinė santvarka, kuri nei 
materialiai, nei moraliai ne
parėmė drąsuolių. Tačiau tai 
netrukdė vėliau buržuazinei 
Lietuvos vyriausybei panaudo
ti didvyrių atminimą savo 
šlykštiems tikslams, buržuazi
nio nacionalizmo nuodams 
skleisti.

Trisdešimt metų praėjo nuo 
to įžymaus skridimo, prateku
sio į didžiuosius aviacijos pa
žangos metraščius. Šiąndien 
mes pergyvename naują, nuo
stabią kosminių skridimų erą. 
Tarybiniai kosmonautai paki
lo žygiui į žvaigždes, į toli
miausias planetas-. Negirdė
tais greičiais skraido šifrita- 
viečiai oro laineriai per van
denynus ir kontinentus. Be 
aviacijos ir kosminių skridi
mų mes neįsivaizduojame pa
saulio ateities, jo vystymosi. 
Tai mūsų kultūros, mūsų civi
lizacijos apraiška, didi būtiny
bė. Tačiau kelias ligi svaigi
nančių ši dienų pergalių 
erdvėje — buvo ilgas ir sun
kus. Visa pasiekta žmogaus 
protu, drąsa, herojišku pasi- 
r y ž i m u, narsiausių gyvybė
mis.

Radijo imtuvas dantyje
Vakarų Vokietijos spau

da pranešė apie Lourenso 
ir Pucharicho darbus, ko
vojant su kurtumu. Moks
lininkai išrado miniatūrinį 
radijo įrengimą,, kuris per
duoda garso impulsus tie
siogiai smegenims, aplenk
damas neveikiančius klau
sos organus. Įrengimo “au
sis,” miniatūrinis mikro
fonas, pritvirtinamas prie 
švarko atlapo. Pašnekovo 
kalba per jį patenka į siųs
tuvą ir pagaunama imtuvo, 
esančio viename krūminių 
dantų. Anteną atstoja 
plomba. Elektros impulsai, 
kuriuos skleidžia imtuvas, 
veikdami pjezokristalą, 
sujungtą, su pulpa, pavirs
ta garso impulsais ir ner
vais patenka tiesiog į sme
genų klausos centrus.

Lourensas ir Puchariehas 
optimistiškai nusiteikę. 
Jų neramina tik viena — 
kur patalpinti imtuvą, jei 
pacientas iš viso neturi dan
tų. Šiuo atveju jie mano 
įtaisyti jį žandikaulyje.

Charlottesville, Va. — 
Sulaukęs 80 metų amžiaus 
mirė kompozitorius - pia- 

I nistas John Powell.

Montreal. — Grįžus Ka
nados lietuvių turistų gru
pei iš Tarybų Lietuvos, Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos Montrealo kuopa pa
klausė montrealiečius tu
ristus: Ar jie sutiktų daly
vauti platesniam Montrea
lo lietuvių susibūrime ir pa
sidalyti savo įgytais įspū
džiais? Jiems sutikus, 
Draugija ant greitųjų rug
piūčio 15 d. sušaukė mitin
gą jų susitikimui.

Tenka pasakyti, kad nors 
buvo paprasta darbo diena 
(tik ketvirtadienio vakare 
buvo galima gauti salę), bet 
mitingas netikėtai buvo pa
sekmingas — skaitlingas 
žmonių dalyvavimas. Pasi
rodo, žmonės vis tik intere
suojasi išgirsti gyvu žodžiu 
pranešimų apie savo gimtą
jį kraštą, apie mieląją Lie
tuvą. Kas ypatingai pažy
mėtina, kad atėjo pasiklau
syti turistų pranešimų, ne | 
tik tie, kurie pritaria tu-i 
rištiniams apsilankymams ■ 
Tarybų Lietuvoje, kurie 
trokšta išgirsti ir pasidaly
ti su apsilankiusais džiaug
smingais įspūdžiais apie 
mūsų gimtinės progresą, 
žmonių būvio su kiekviena < 
diena gerėjimą, bet atėjo ir 
tie pasiklausyti, kurie 
prieštarauja bent kokiems 
ryšiams su Tarybų Lietuva, j 
kurie, jei galėtų, nenorėtų 1 
nieko girdėti, t. y., iš atvy
kėlių po antro pasaulinio 
karo lietuvių. Šiuo kartu jų 
dalyvavo gana daug, įskai
tant ir “NL” redaktorių J. 
Kardelį. Tas šį su turistais 

į susitikimą' padarė juo la
ibiau įdomų.-

Ką gi turistai’papasako
jo. Pirmiausiai, žinoma, 
tenka priminti, kad kaip ir 
patys turistai pastebėjo, 
kad jie nevažiavo į Tarybų 
Lietuvą atstovaudami ko
kias nors organizacijas, bet 
važiavo privatiškai, grynai 
savo iniciatyva kaipo turis
tai, visai nesitikėdami, kad 
jiems grįžus, čia reikės kur 
nors viešai dalytis su žmo
nėmis savo įgytais įspū
džiais, todėl jie lankyda
miesi po Tarybų Lietuvą 
nesirinko ten detalių davi
nių, nesiruošė ir čia sakyti 
prakalbų. Tačiau čia, šiame 
susirinkime ir gal tik dėl
to, kad jie nebuvo pasiruo
šę sakyti prakalbas, kai ku
rie jų, ištikrųjų, niekad pir
miau ir nėra kalbėję viešai 
prieš publiką, jų kalbos bu
vo natūralios, iš širdies, to
dėl įdomios ir įspūdingos.

Kalbėjo visi šeši montre- 
aliečiai turistai. Vyriausiai 
ir pas visus buvo jaučiama, 

j kad jų širdys kupinos 
džiaugsmo, kad turėjo lai
mės apsilankyti savo gimto
joje tėvų žemėje, aplankyti 

^kaimą, kuriame gimė ir už
augo-, pasimatyti su savo 
giminėmis, su su pažįsta
mais, su visais savo arti
maisiais. Kad jie Tarybų 
Lietuvoje, kaip Respublikos 
vyriausybės, taip ir visų 
žmonių, su kuriais jiems te
ko susitikti, buvo svetingai 
priimti, pavaišinti ir duotos 
jiems visos progos, kiek tik 
buvo galima, pasigrožėti 
sugrįžus po ilgų emigraci
jos metų apsilankymui savo 
gimtojoje Tėvynėje.

Jei rašyti viską, ką jie 
papasakojo, čia jokiu būdu 
būtų neįmanoma, nes tai 
užimtų korespondencijoje 
perdaug vietos. Tikiu, tu
ristai patys pasidalys savo 
įspūdžiais su skaitytojais
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per spaudą (vienas iš jų 
jau pradėjo pereitos savai
tės “LB” laidoj). Čia tik 
noriu pažymėti, kad pirmas 
iš jų, turistinės grupės va
dovas, M. Paragys kalbėjo. 
Deja, ilgai negalėjo kalbėti 
iš susijaudinimo, viena, pil
nas džiaugsmo iš kelionės, 
antra — graudžiai susijau
dinęs, kad jo motina, kurią 
jis taip troško pamatyti ir 
dėl to dėjo daugiausiai pa
stangų nuvažiuoti, dviem 
savaitėm pirm jo atvažia^. 
vimo mirė. Giliausia janr 
užuojauta.

Po to kalbėjo A. Mikulie- 
nė, S. Virbalas, kurie pusė
tinai nušvietė Tarybų Lie
tuvos pramonę ir jos vysty
mąsi. J. Adakauskas kal
bėjo gana įdomiai apie ben
drą T. Lietuvos žmonių gy
venimą ir ypatingai kaime; 
O. Strėlienė papasakojo jos 
įgytus įspūdžius, patirtus 
lankantis pas Lietuvos pi- 
jonierius. Ant galo kalbėjo 
J. Vilkelis. Jis kalbėjo kiek 
ilgiau už visus, paliesda
mas ekonominius, kultūri
nius ir politinius klausimus. 
Jo kalba buvo gana įdomi 
ir Jonui priklauso kreditas, 
kad jis pajėgė trumpai su
traukęs tiek daug pasakyti.

Po viso to, sekė klausi
mai. Klausimų buvo daug ir 
įvairių. Į juos atsakė tie, 
kuriems buvo statyta, bet 
daugiausiai teke^ atsakytį 
trumpai ir į taškį J. Vilkei 
liui. Taipgi gyvai ir įdomiaT 
atsakinėjo J. Adakauskas. 
Gal ne visiems patiko jų 
kaip kalbos, taip ir atsaky
mai, bet jie buvo geri, tei
singi.

Bendrai paėmus, reikia 
pasakyti, mitingas praėjo 
labai puikiai, tvarkingai. 
Šiam korespondentui teko 
jame pirmininkauti. Ir šia 
proga noriu išreikšti mano 
padėką, kaip svečiams tu
ristams, taip ir publikai už 
gerą kooperaciją.

J. Lesevičius

Blondinės nyksta
Prancūzų žurnale “Scien

ce et vie” rašoma, kad atei
tyje vyrai jau nebeturės 
pasirinkimo: moterys blon
dinės, pasirodo, nyksta. Tai 
aiškėja iš anketų, tyrimų in 
statistinių duomenų, gautų 
iš įvairių pasaulio šalių.. 
Dabartiniu metu 70 pro? 
Anglijos moterų yra brune
tės, o prieš 60 metų propor
cija buvo priešinga: 65 pro
centus sudarė blondinės. 
Panaši padėtis yra Kana
doje ir Australijoje. Tose 
šalyse prieš 50 metų pusę 
moterų sudarė blondinės. 
Dabar Kanadoje blondinės 
sudaro tik 42 proc., o Aust
ralijoje—38 proc. Net Skan
dinavijoje —blondinių tė
viškėje — jos sutinkamos 
vis rečiau.

Tokio blondinių skaičiaus 
mažėjimo priežastys yra 
įvairios: įrodinėjama, kad 
blondinės blogiau už bru- 
brunetes prisitaiko prie 
miestų ir pramoninių rajo
nų gyvenimo. Kita vertus, 
dabartinis maistas, kuria
me yra daug riebalų, pa
tamsinąs plaukus. Tačiau 
reikia manyti, priduria su 
šypsena žurnalas, kadsvar*^ 
biausia yra natūrali atran»< 
ka: blondinės yra mažiau 
atsparios įvairioms gyvenįk 
mo sąlygoms negu brune
tės.
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Sen ir ten pasidairius
Ne tik mūsų laikais visokie 

karaliai karaliukai ir dikta
toriai nesiskaito su paverg
tos liaudies troškimais ir 
poreikiais. Tas pats buvo 
ir gilioje senovėje, prieš 
tūkstančius metų. Istorijos 
lapai mums byloja, kadbib- 
liškasis karalius Saliamonas 
irgi buvo žiaurus ir kieta 
savo ranka valdė pavergtą
ją liaudį. Su liaudies rei
kalavimais visiškai nesi- 
skaitydavo, jos prašymus 
gyvenimą pagerinti igno
ruodavo arba atsakinėdavo ■ mo staklėse.

didele panieka ir grasi-!nė vieno praeivio neįsprau- 
nimais. dę į delną spausdinto lape-

Tačiau ir tuomet liaudis, įlio su šūkiu “No More Hi- 
netekusi kantrybės, sukil- roshima!..” 
davo ir nuversdavo savo 
karaliukus nuo sostų.

Taip atsitiko su karaliaus] 
Saliamono sūnumi, : 
įpėdiniu Roboama, kurį Iz
raelio liaudis kelis kartus 
prašė palengvinti sun
kią gyvenimo naštą, kurią 
buvo uždėjęs Raboamo tė
vas karalius Saliamonas. 
Užuot išklausius Izraelio 
liaudies prašymus, karaliu
kas Roboama sarkastiškai 
atsakė: Mano tėvas užkorė 
sunkią naštą ant jūsų nu
garos ir plakdavo jus bizū
nais, o aš plaksiu jus nuo
dingais skorpionais ir uždė
siu ant jūsų nugaros dar 
sunkesnę naštą, nuo kurios 
jūs raivysitės kaip žalčiai 
šliauždami per žolę! Izrae
lio liaudis, išgirdusi tokį 
žiauni savo valdovo atsaky
mą, neužilgo sukilo ir nu
arto nuo sosto Roboamą ir 
išsirinko kita karalių, v v

Rąigpiūčio 6-os d. ankstų 
išgirstu radijo anaun- 

s -io įdomų pr a n e š i m a : 
šiandien Filadelfijoj įvyks 
dvi demonstracijos — viena 
prie miesto rotušės vidudie
ny, demonstruos kovingos 
moterys — Women Strike 
for Peace — už taiką. Jos 
atžymės 18-os metų sukaktį 
nuo amerikiečių išsprogdin
tų A-bombų ant Japonijos 
miestų Hirosimos ir Naga
sakio (1945 m.), kur žuvo 
200,000 niekuo nenusikaltu
siu žmonių. O antra de
monstracija įvyks prie fe
deralinio teismo rūmų. Ten 
demonstruos universitetų ir 
kolegijų studentai protes- 

į tuodami prieš JAV vyriau- 
’i sybę, kodėl amerikiečiai 

miršta už žiaurųjį diktato
rių Diema Pietiniame Viet- 
lame. ‘

Šios žinutės mane sujau
dino ir aš rimtai pagalvo
jau: Ak, kokia tai žymi pa
kaita įvyko šalyje nuo re
akcingų Makartizmo laikų!

Amerikietės moterys jau 
atbudo. Aukštus mokslus 
einantys studentai jau kiek 
laisviau atsikvėpę pradeda 
saviškai galvoti ir kelia sa
vo balsą prieš valdančiosios 
klasės smurtą, kuri nesi
skaito su savo liaudies troš
kimais ir jų poreikiais iš
laikymui pasaulinės taikos.

Bostono lietuves apsilankė Vilniaus vidurinėje mokykloje 
Nr. 23 labai iškilmingu momentu: buvo įteikiami brandos 
atestatai abiturientams. Nuotraukoje: salės vaizdas, kai bū
rys jaunuolių ir merginų atsisveikino su savo mokykla.

Nuvykstu prie miesto ro
tušės. Ten mano akių 
žvilgsnius smalsiai patrau- taiko šiame pasaulyje. Ar.
kia gretomis sustatyti ant
kapiai, atvaizduojantys bu
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VUS.0 didžiojo karo padary- toksklausimas; “Pelių vaid-
tus baisumus, nežmoniškus 
žiaurumus. Gabaus daili
ninko nutapyti šiurpulingi 
karo palikti vaizdai, ypatin
gai Hirosimos ir Nagasakio 
miestų. Moterų demonst- 

rančių būrys neskaitlingas, 
bet labai reikšmingas. Jos 
nardo kaip šaudyklės audi- 

Nepraleidiža 

Rinktinių augalotų poli- 
cijantų būrys zuja aplink 
moteris, gal bijodami, kad;UUIUm IUVVV1 lOj UAJVUaUUj A1UU j </ A

sosto demonstrantės neužimtų'g°je> antai, kai kurios pe-
miesto rotušės... Didelis 
būrys komercinės spaudos 
reporterių fotografuoja ir 
filmuoja “Women Strike for 
Peace” organizacijos reikš
mingą judėjimą.

Bet laikraščių leidėjai, 
matyt, netalpina savo skil- 
tvse to svarbaus nuotykio. 
Jiems tokios naujienos labai 
neskanios! O jei kai kuris 
kiek drąsesnis leidėjas ir 
patalpino kelis žodžius, tai 
tik sporto ir skelbimų skil
ty sn a.

Nueinu į antrąją de
monstraciją, kur aukštus 
mokslus einą studentai pro
testuoją prieš savo šalies 
vyriausybę opiu klausimu: 
“Dėl ko mūsų jauni ame
rikiečiai miršta už žiaurų 
diktatorių Pietiniame Viet
name?” Čia irgi demonst
rantų būrys neskaitlingas., 
bet jie vaidina svarbų vaid
menį. Keturios jaunos mer
ginos studentės ir trys vai
kiniai stovi prie JAV teis- 
mabučio kampo ir dalija 
praeiviams lapelius su ant
rašte: “Šalin rankas nuo 
Pietinio Vietnamo!”

Pregresas

Cliffside, N. J.
L.D.S. Trečiosios 
apskrities piknikas

Sekmadienį, rugsėjo 1 d., 
prieš Labor Day, Picnic 
Grove Parke, 207 Walker 
St., Cliffside, N. J., įvyks 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Trečiosios apskri
ties piknikas.

Vieta labai gera pikni
kams ir privažiavimas ge
ras.

Brooklyniečiai į pikniką 
atvyks autobusu, kuris iš
eis nuo Lietuvių Piliečių 
Klubo, Stagg ir Union Avė., 
kaip 12:30 vai. dieną. Ke
lionė į abidvi puses $1.75. 
Nelaukite paskutinės die
nos, vietą užsisakykite iš 
anksto pas M. Kalvaitienę 
arba telefonu: ML 1-6887.

Prašome newyorkiecius 
ir niujerziečius dalyvauti.

Apskrities pirmininkas

D. Rodą

Pelės be aruodo
Visokių keistenybių pasi- 

gi galėjo kas galvoti, kad 
vieną gražią dieną iškils 

muo “laisvojo pasaulio” po
litikoje.”

Pelės ir politika?—nusteb
site. — Kaipgi galėjo atsi
tikti, kad šie žalingi grau
žikai su smailais snuku
čiais, ūseliais ir ilgomis uo
degomis iškiltų į politinę 
areną? Tai pasaka! — pa
sakysite.—Net ir katės nie
kad nepalaikydavo diplo
matinės politikos su tokiais 
piktadariškais gyviais.!

Štai čia, toje “pelių poli
tikoje,” ir glūdi visa keiste
nybė. Tai ne pasaka. Čika- 

lės didžiuote didžiuojasi:
—Mes piketavome mitin

guojančius komunistus, pa
sitarnavome “laisvojo pa
saulio” labui...

Iš tikrųjų, kažkas pana
šaus. buvo. Pastaraisiais 
metais pasiučiausi Ameri
kos nacionalistai ėmė kom
plektuoti savotiškas “pelių 
rinktines.” Tikslas—nešioti 
tas peles į pažangiųjų JAV 
lietuvių susirinkimus ir, ten 
jas paleidus, “kelti raudo
nųjų pusėje paniką.” Tokia 

laiką buvo paleista antifa
šistų mitinge Čikagoje. Į 
tokią, atsiprašant, “pelių 
politiką” įsikišo net Ameri
kos policininkai.

Sulaikytą vieną pelių or
ganizatorę policmenai visiš
kai pagrįstai pristatė į 
psichiatrinę ligoninę ištir
ti jos protą. Bet, pasiro
do, šį kartą policija “pra
šovė pro šalį”: atitinkami 
pareigūnai pranešė, kad 
minėta dama (kažkokia 
žurnalistė misis Valens, ki
lusi iš Latvijos) nė kiek ne
nusikalto ir iš viso yra svei
ko proto. Priešingai, pa- 
berdama iš savo rankinuko 
a n t i f a š i stiniame mitinge 
dešimtį pelių, ji esą, paro
dė “sveiką nuovoką,” aukš
tą “laisvojo pasaulio” kovo
tojos erudiciją...

Remdamiesi šiuo įvykiu, 
mes ir norime pareikšti kai 
kuriuos savo samprotavi
mus apie “laisvojo pasau
lio” peles. Jas galima skirs
tyti į dvi grupes:

pirma — naminės pelės 
(grynakraujės amerikoniš
kosios) ;

antra.—laukinės pelės (fa- 
šistinės-nacionalistinės bėg
lės. iš Europos į Jungtines 
Amerikos Valstijas).

Mes čia nekalbėsime apie 
pirmosios grupės, peles. Pa
starosios, mums nepažįsta
mos milijonieriškos ir mul- 
timilijonieriškos pelės, tu
pi savo amerikon i š k a m e 
aruode, ir todėl mes jų ne
liesime. Mes paliesime tik 
kai kurias pažįstamas ant
rosios grupės laukinių pelių 
rūšis, prieš dvidešimt tre
jus metus praradusias savo 
aruodą. Įdomu: kaipgi jau
čiasi tos. pelės be aruodo?

Netenka įrodinėti, kad 
tuo aruodu buvo Lietuva. 
Aplink tą aruodą tupėjo 
įvairiausių rūšių pelės: 
liaudininkiškos, tautininkiš- 
kos, krikščioniškai - demo
kratiškos ir net socialde- 
mokratiškos. Bet visos jos 
turėjo vieną ir tą patį tiks
lą: graužti, graužti, grauž
ti... Viskas, atrodo, buvo 
aišku ir suprantama.

O ką dabar graušime? —
Toks klausimas visu savo 

ūgiu iškilo pačiomis pirmo
siomis dienomis po antrojo 
pasaulinio karo, kai išsigan

pelių rinktinė” prieš kurį i pataria nukreipti į Prancū
ziją ir Vokietiją.

Priveš dvejus metus lie
tuviškus graužikus ypač 
pritrenkė smetoniškos “am
basados” Brazilijoje užda
rymas. Dabar jie nuogąs
tauja, s kad anksčiau ar vė
liau ir Jungtinių Valstijų 
vyriausybė bus priversta 
panašiai pasielgti su smeto
niniu “ambasadoriumi” Va
šingtone.

Šiomis dienomis lietuviš
kieji graužikai pergyvena 
naują žinią: Niujorke už
daromas Pabaltijo namas 
(Baltic House). Kiek šia
me name buvo prisvajota 
gražių svajonių apie grįži
mą prie lietuviško aruodo! 
Kaip gaila su tuo namu at
sisveikinti !

Tai kaip necypti ir nesi
sieloti pelėms, jei “laisvojo 
pasaulio” citadelėje prade
dama vis labiau nesiskaity
ti su jomis! Neseniai Niu
jorko, “Laisvė” rašė, kad iki 
šiol net devyni rinktiniai 
lietuviškieji graužikai buvo 
valdžios šeriami iš ameriki
nio aruodo. “Jie dirbo už 
dolerį, niekino ir šmeižė 
Lietuvą už dolerį, buvo pa
samdyti, — pažymi laikraš
tis. Taip, gera buvo tiems 
narsiausiems devyniems lie
tuviškiems graužikams. Bet 
štai, kaip praneša laikraš
tis, tų apmokamų graužikų 
grupė būsianti sumažinta 
iki trijų. Likusieji šeši, esą, 
jau nebūsią prileisti prie 
amerikinio aruodo ir . turė
sią kaip nors patys susiras
ti trupinių...

Tokiu būdu vietoj saldžių 
svajonių graužikai pradęda 
jausti liūdnų dienų artėji
mą. Nuo nacionalistinių 
graužikų nusigrįžta ne tik 
plačioji Amerikos lietuvių 
visuomenė, bet ir kai kurie 
JAV valdžios atstovai, ku
rie iki šiol juos glostė. Pa
žymima, kad net kai kurie 
Jungtinių Valstijų kongre
so nariai ėmė smerkti įvai
raus plauko “nekaltas pe
liūkštes,” po kurių smailais 
snukiais dažnai dangstosi 
ir tikrieji žudikai. “Tai jau 
geras ženklas,”— džiaugia
si lietuvių pažangioji spau
da. “Nežiūrint, kokios kil
mės jie bebūtų, jiems ne 
vieta mūsų šalyje,” — pa
žymi “Laisvė,” turėdama

dę graužikai strimagalviais 
spruko iš lietuviško aruodo 
net į Ameriką, praplaukda
mi plačiausią vandenyną.

Sunkus ir vargingas pe
lių gyvenimas be aruodo! 
Apie tai cypė ir cypia kiek
viena alkana pelė. Tokios 
pelės būna labai piktos. O 
ką jau bekalbėti apie lietu
viško aruodo peles - ėdrū- 
nes, tiek metų sapnuojan
čias prarastąjį aruodą. Ir 
kas baisiausia, jų sapnų 
aiškintojai piešia vis liūd
nesnes ir beviltiškesnes 
perspektyvas. Net fašisti
nis laikraštis, išeinantis Či
kagoje, pataria “išsigydyti

Jungtinės Amerikos Valsti
jos padės jiems (t. y. lietu
viškiesiems graužikams — 

di., Amerika “tik blusinėjasi 
po komunizmo sukeltus sū
kurius, neturėdama nei pla
no, nei didelio noro ką nors 
daryti.” Komentuodamas to
kias ašaringas mintis, Čika
gos laikraštis “Vilnis” ra
šo, kad cypiančios lietuviš
kos pelės taip nusivylė pa
staraisiais metais savo ame
rikoniškų globėjų politika, 
jog dabar visą “lietuviško 
aruodo” vadovavimo biznį 

galvoje impulevičius, paške- 
vičius, Žakevičius, brizgius 
bei kitus į juos panašius 
g r a žukiškus “vaduotojus..” 
— “Jie turi būti grąžinti 
toms valstybėms, kur jie 
padarė baisius nusikalti
mus.”

Ir vis dėlto, nežiūrint 
sveikų reiškinių pelių bei 
kitų graužikų atžvilgiu, A- 
merikoje dar vis egzistuoja 
“pelių rinktinės.” Dar vis 
organizuojamos “pavergtų 
tautų savaitės,” kuriose mi
nima ir’ lietuvių tauta. Bet 
ar ne geriau būtų organi
zuoti “Pabėgusių pelių sa
vaites”? Ar ne geriau bū
tų visiškai atsisakyti nuo 
tų graužikų ?!

Labai gerai Amerikos val
džia padarytų, jeigu baigtų 
visas tas komedijas su pe
lėmis ir nebeduotų joms nė 
supelėjusio trupinio. Nes 
kol bus duodami net ma
žiausi trupinėliai, tol gy
vuos graužikiški Sidzikaus
kai, trimakai, šimučiai, gri- 
gaičiai ir kiti. Apie tai rei
kėtų pagalvoti jų globė
jams, kurie veltui tikisi, 
kad bearuodės pelės gali su
vaidinti kažkokį “teigiamą” 
vaidmenį “laisvojo pasau
lio” politikoje...

Haverhill, Mass.
Rugpiūčio 17 dieną, prieš 

vykstant į Worcesteryje 
būsimą spaudos pikniką, 
buvome užsukę į Haver- 
hille, aplankyti brolį Benį 
(Mizarą) ir Augustiną Kaz
lauską.

Mano brolis šiuo metu 
gyvena Haven Nursing 
Home — senų žmonių na
muose. Namas puikus. 
Kambarys, kuriame Benis 
gyvena, geras. Švara pa
vyzdinga. Čia yra ir dau
giau lietuvių.

Benis eina. 78-uosius me
tus. Sublogęs, bet jaučia- 
si gerai, tik kojų kaip Lįeįuva. i<aįp ten nuvykti
•v»r\i Iri n vi n l-m-rTn I/"I n n iz»4- n i 4- n n A *'1 reikia nebevaldo — artritas 
įsimetė, sunkiai tegali vaikš
čioti.

Seniau jis daug skaityda
vo knygų. Abejoju, ar yra 
bent vieno lietuvio rašytojo 
knyga, kurios jis nebūtų 
su pasigerėjimu perskaitęs. 
Skaitė daug žurnalų, taipgi 
spaudą. Bet šiandien Benis 
skundžiasi, kad jau nebeturi 
“ukvatos” skaitymui tiek, 
kiek turėjo pirmiau.

Nuvykome pas Kazlaus
kus. Jų rezidencinis namas 
stovi prie pat New Hamp
shire ir Massachusetts vals
tijų sienos. Augustas vaikš
tinėjo po savo sodelį. Žmo
gus, pergyvenęs 5 operaci
jas, jau atsipeiki, tvirtėja. 
Gydytojai sako, kad jis di
džiausią krizę jau pergyve
no. Atsigauna svoryje, bet 
dar turi būti griežtoje gy
dytojo nurodytoje (maisto 
ir kt.) disciplinoje.

Name pakvipo šviežio py
rago kvapas. Draugė Kaz
lauskienė sako:

—Kepu “Laisvės” piknikui 
Worcesteryje pyragą; no
riu pavaišinti draugus. Rytoj 
prisirinksiu gerą būrį mū
sų draugų ir vešiu į Law- 
rencų, o ten sėsime į auto
busą ir visi kartu vyksime 
į pikniką.

Smagu, miela buvo klau
syti šeimininkės paskojimų 
ir rūpinimosi visuomeniš
kais dalykais.

O ligonis Augustinas 
Kazlauskas, išsiėmęs iš ki
šenės penkis dolerius, duo
da man ir sako:

—Čia bus “Laisvei” dova
na. Tai mano nusibaudi- 
mas, kad negaliu būti pik
nike. ..

Dėkui abiems draugams 
Kazlauskams.

R. Mizara
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Nashua, N. H.
Iš Haverhillio rugpiūčio
d. patraukėme į Nashua, 

N. H. Tai “dzūkų miestas.”
Čia prieš 50 metų aš atvy
kau iš Lietuvos. Namelis, 
kuriame tuomet apsistojau, 
dabar nugriautas. Nežinau, 
ką ten statys.

Ona Mizarienė, mano pus
brolio žmona, kuri tuomet 
mane globojo, tebėra gyva, 

Į bet jau senutė, apie 90 me
tų amžiaus. Sulinkusi, su
krypusi, bet protas blaivus. 
Gyvena su dukra Rože ir 
žentu Charles. Labai domi
si Tarybų Lietuva. Ieva jai 
papasakojo, ką matė ir gir
dėjo.

Aplankėme mano pusse
serės Monikos Mizaraitės 
namus. Jos vyras, Leonas 
Večkys, serga. Jis jau apie 
80 metų amžiaus.

Monika pasakojo, kokios chuk ir Saloway. 
buvo didelės laidotuvės J. 
Egerio, neseniai mirusio mū
sų veikėjo. Visi jo labai i 
gailisi, nes buvo mielasI 
žmogus, geras darbuotojas. I 
Jis palaidotas 'Lietuvių' 
(laisvose) kapinėse, Na-1 
shua, N. H. Jau daug ten 
mūsų draugų ir draugių 
ilsisi.

Norėjome aplankyti drau
gus Vilkauskus, senus Naš- 
vės gyventojus, kurie vyksta 
gyventi į Waukegan, Ill., ■ 
pas savo dukrą. Bet laikas 
neleido juos aplankyti ir ^'jinafLėl” darbuokis 
atsisvei mti. sykiu su kitomis klubo gas-

Našvėje aš turiu daug gi- pajinėmis, 
minių — vis tai jauni žmo
nės, mano pusbrolių ir pus
seserių vaikai. Bet visus

• aplankyti nebebuvo laiko.
Sustojome puikioje Wm. Jiem labai patiko LSK salė 

I ir sykiu padainavo su Aido 
choru Mr. Hagerty ir Vio
la Hagerty. Jie abudu yra 
dailės mylėtojai. Mr. Ha
gerty myli skambinti šo
kius pianu ir taipgi jis yra 
geras būgnininkas.

Liūdna naujiena
Lietuviu Socialis Klubas 

neteko gero veikėjo, rūpes
tingo ir pažangaus judėji
mo rėmėjo Antano Balza- 
rio. Jis, po kelių mėnesių 
sunkios ligos, rugpiūčio 13 
d. išsiskyrė iš gyvųjų tar
po. Rugp. 15 dieną buvo pa
laidotas.

Antanas Balzaris paliko 
dideliame liūdesyje savo 
žmoną, seserį, seseryčią ir 
brolduktę, pusbrolį ir kitus 
artimuosius. Jis turėjo 
daug draugų. Laidotuvės 
buvo didelės ir iškilmingos. 
S. Zavis pagrabinėje ir ant 
kapinių skaitė gražią atsi
sveikinimo kalbą. Visi pa
lydovai buvo paprašyti va
žiuoti į L.S. Klubą, kur d. 
M. Balzarienės buvo užsa
kytos palydovams vaišės.

“Laisvės ” Nr. 62, rugp. 
6-tą, korespondencijoj po 
antgalviu “Iš Miamės Lie
tuvių veiklos”, įvyko klaida 
perskyrime 12-ame. Pasa
kyta: “praėjusiame LSK 
susirinkime buvo išrinkta 
baro tvarkos vedėja, darbš
čioji draugė Amily Kack, 
turi būti Amily Lack.

J. W. Thomsonas

U r b onavičiaus rezidencijo
je. Susitikome keletą jau
nų lietuvių, inteligentų, ku
rių pavardžių nenoriu mi
nėti, nes gal būt jie to ir 
nenorėtų.

Visi labai domisi Tarybų 

kaip ten juo daugiau būtų 
galima pamatyti.

Turiu priminti, kad šian
dien, kai mūsų jauni žmo
nės subręsta, pas juos kyla 
daug minčių apie Lietuvą. 
Jie pradeda galvoti, kas gi 
mes esame, kaip atrodo toji 
žemė, kurioje gimė mūsų 
tėvai?

Smagu buvo su jaunais 
žmonėmis 
diskusuoti, 
leisti.

pasikalbėti, pa- 
valandėlę pra-

R. Mizara

Pittsburgh, Pa.
Pranešimas

LLD 87 kp. įvyks svarbus 
susirinkimas rugp. 25 d., 
3-čią vai. po pietų, LDS 
160 kp. name, 1317 Reeds- 
dale st., Pittsburgh. Susi
rinkime bus atlikta nomi
nacijos LLD Centro valdy
bos, aptarta mūsų spaudos 
vajaus reikalai, rudeniniai 
parengimai ir 1.1..

Todėl susirinkime visi ir 
atliksime savo pareigą or
ganizacijos naudai.

J. K. Mažukna, sekr.

Philadelphia, Pa.
Rugpjūčio 9 d. įvyko LLD 

10 kuopos susirinkimas. 
Tarp kitų reikalų buvo pri
imta rezolicija už ratifika
vimą Maskvos sutarties.

SALDESNĖ Už CUKRŲ
Tarybiniai chemikai iš 

karčios drebulės išgavo me
džiagą, kuri daug kartų 
saldesnė už cukrų.

3 pusi. Laisve (Liberty) Penktu rugp. (Aūg.) 23, 1963

50

M.

Miami, Ha.
Rugpiūčio 4 d. įvyko 

gražus ir sėkmingas LLD 
75 kp. piknikas ir d. J. Be- 
nikaičio paminėjimas 
metų sukakties, kai jis 
važiavo i Amerika, c

Pikniko pirmininkė
Valilionienė pakvietė gerą 
klubo ir viso pažangaus ju
dėjimo rėmėją J. Benikaitį 
kalbėti. Jisai gražiai api
brėžė savo 50 metų gyveni
mą Amerikoje ir padėkojo 
gaspadinėms už pagamini
mą skanių valgių. Draugai 
Benikaičiai užmokėjo už 
visa maistą. Visi LLD 75 
kp nariai yra labai dėkingi 
už tokią gražią paramą. 
Dailės programą išpildė 
Aido Choro merginų kvar
tetas vadovybėje Violos 
Hagerty, taipgi dainavo so
lo ukrainiečiai Anna Tam- 

i sėkmingas L.S.K. piknikas. 
Žmonių atsilankė nemažai, 
nors ir klubo narių buvo 
nemažai išvažiavę į šiaurės 

į valstijas. Bet nekurie jau 
pradeda sugrįžti. Labai 
malonu buvo matyti sugry- 

i žusius J. Giraitį su jo dūk 
Į terim Frances Legg, kuri 
yra labai patyrus ruošime 
parengimų, didelių banke- 

i tų ir jinai užima vyriausios 
gaspadinės vietą. Aš tikiu, 

’; kad po šešių savaičių ato-

sykiu su kitomis klubo gas-

Pereitame LSK piknike 
labai malonu buvo sutikti 
gerus veikėjus iš St. Pe- 
tersburgo J. , G re b 1 i k u s.

PAUKŠČIO BALSAS
Balsingiausias paukštis— 

vadinamasis “varpas” — 
gyvena Brazilijos miškuo
se. Kai negailestinga kaitra 
nukamuoja ir nutildo visus 
gyvūnus, šis ryškiai spalvo
tas paukštelis, maždaug to
kio dydžio kaip mūsų straz
das, ypatingai įkvėptai gie
da. Jo balsas labai panašus 
į gausmą ir girdimas net 
už 3 km.



b

X D. Sliekas 
i __

Daug vargo del jaunystes klaidų
į rankos gyslą. Kada jis 
lėtai paklausė Rožytę, kas 
su juo atsitiko, šį pasakė: 
“Tu gatvėj nualpai; čia iš 
tavęs, išpumpavo pusantros 
kvortos' mūnšaino, o dabar 
duoda tau stipresnio krau
jo*. . <

Užbalį palaikė čia dar vie
ną dieną ir paleido namo, 
patardami jam gerai pa
silsėti. g

Petras pabuvo namie vie
ną dieną, nuėjo į savo 
“dirbtuvėlę” ir pasakė sa
vo pagalbininkui: “Tu čia 
žiūrėk viską kaip reikia, o 
aš važiuoju į New Ken
sington, Pa., miestelį pas 
savo pusbrolį D. Naujoką 
vienai savaitei pasilsėti.”

Kai tik jis išvažiavo, Ro
žytė su motina tuojau ėmė 
rengti Petrui staigmeną. 
Jos jau seniai turėjo savo 
planą, tik laukė progos jį 
pravesti; dabar joms buvo 
geriausia proga tai pada
ryti —- išvažiuoti į Lietuvą 
pas Kaziuką.

Rožytė jau seniai krimto
si dėl tos savo klaidos — 
kam ji tekėjo už nemyli
mo vyro, tik ji, kiek galėjo, 
slėpė tai nuo žmonių. Nie
kas nežino ir nežinos, kiek 
ji dėl tos klaidos prisirū
pino, ir kiek naktų nemie
gojo. Ji daugiausia kaltino 
už tai “tetą,” kam ji jai 
įkalbėjo tokį kelmą kaip 
Petras Užbalis, ir pati save, 
kodėl ji tada buvo tokia 
akla, kad nepaklausė Mrs. 
Šaltienės protingo patari
mo: “Nemanau, kad tu, Ro
žyte, būsi laiminga, išmai
niusi mylimą vyrą ant pe
čiaus su automatu.”/ Ji da
bar mąstė: “Ko aš dabar 
neduočiau už savo mylimą 
Kaziuką?!.” Ji buvo ra
šiusi jam kelis laiškus, bet 
atsakymo negavo. Ji įsiti- 
no, kad tokiu reikalu laiš
ko negauna — reikia susi
tikti akis į akį, jam viską 
išaiškinti žodžiu, ir jis jos 
neatstums, nepaniekins, jis 
toks geras.

Motina taip pat čia ne
berimsta. Mat, ji manė, kad 
čia atvažiavus susitaikys su 
vyru ir baigs čia savo am
žių, bet tam nepavykus, ji 
nebematė, kaip ji čia gy
ventų; o dabar, kai čia Ro
žytė turi ant savo vardo 
tiek pinigų, ji nenori pra
leisti tos progos.

Rožytė manė pasiimti vi
sus $5,000, bet kai motina 
paskaičiavo, kad “už Ame
rikos dolerį 100 litų, už 100 
dolerių tūkstantis litų, už 
tūkstantį dolerių bus 10 
tūkstančių litų, o už pen
kis tūksta h č i u s dolerių 
bus tiek litų, kad mes 
nei nebesuskaitysime: už
teks trijų tūkstančių.”

Rožytė pagalvojo ir suti
ko, kad užteks trijų. Ji iš
ėmė pinigus, parašė Petrui 
trumpą laiškelį, kad jos iš
važiuoja Lietuvon; susirin
ko, kas joms buvo reikalin
ga, pasiėmė Jonuką ir — 
į New Yorką, o iš ten — 
Lietuvon.

Kai po savaitės Petras 
grįžo, rado stubą tuščią. 
Rado raštelį, kad jos išva
žiuoja Lietuvon, ir tik tiek. 
Tokia staigmena jį pritren
kė. Jis jautė, kad Rožytė 
jo nebemyli, bet kad ji jam 
iškirs tokį šposą, tai netikė
jo. Jis manė, kad ji gal ieš
kos perskirų, reikalaus už
laikymo ir tt., bet neva
žiuos Lietuvon. '

Dabar jis tuoj suprato, 
kad ji pasiėmė ir tuos $5,- 
000, kuriuos turėjo ant sa
vo vardo, bet kai patikrino, 
kad ji paėmė tik $3,000, jis 
karčiai nusišypsojo ir pra
tarė: “Dūrnė.” Jam net

(Tąsa) •
Kada jiedu namuose su

sipykdavo, tada jis eidavo 
per savo kostumerius, ger
davo ir nusigerdavo, o kai 
jis grįždavo gerai įgėręs, 
tada Rožytė dar daugikli- 
pyko, barėsi. O jai po- bi§- 
kį ir jos Aiotina padėdavo, 
už ką Užbalis dar daugiau 
pyko ir vis vėliau parei
davo namo; kartais jis grįž
davo antrą ar trečią valan
dą ryto; tuo laiku grįžti 
jam patiko geriausia, mat, 
tuo laiku jam nereikėdavo 
susitikti su moterimis, jis 
pareina, nusirengia, griū
na į lovą ir užmiega.

Bet Rožytei taip visiškai 
nepatiko; ji pradėjo neri
mauti; ji jautėsi per daug 
vieniša; ji norėtų kartais 
kur išeiti kartu su Petru, 
kaip kitos žmonos. Nori, 
kad jos Petras būtų kiek 
mandagesnis, švaresnis, ir 
tt., o dabar ji viena ir vie
na su sūneliu ir motina. Ji 
vis dažniau skundėsi moti
nai, kad ji neturi vyro, ir 
tt.

Tiesa, ji pagimdė sūnelį, 
ir kartais ji džiaugėsi su 
Petru, bet ji tai atlieka tik 
tam, kad ji privalo kaip tei
sėta žmona pagal įstaty
mus, bet širdyje jaučia Ka
ziuką.

O Petras vėl savo drau
gams “spykyzėj” vedžiojo: 
“Visos bobos tokios. Pra
džioj jos geros, malonios, 
kol prisivilioja vyrą, o pas
kui vyras nebemoka joms 
įtikti, jos už viską pyksta, 
barasi, jos nori, kad ją vy
ras bovytų, vedžiotų po te
atrus, balius; jos tave mo
kina mandagumo, švarumo. 
Velniai jas paimtų, duok 
visiems gerti/’ užkomanda- 
vo jis “spykyzininką.”

Jo draugai gerdami gy
rė Petrą kaip išmintingą 
biznierių ir kad jis boboms 
neduoda giliuoti.

Dabar Petras turėjo bė
dos ne tik su moterimis 
namie, >bet ir su tokiais pat 
kaip jis—su mūnšaino da
rytojais, savo konkuren
tais. Mat, jų priviso tiek 
daug, kad jau nebesuvaldo
mai tarp jų už kostumerius 
ėjo kova. Vienas mušė sa
vo išdirbystės mūnšaino 
kainą ant galiono, kitas dar 
žemiau; katras pardavė pi
giausiai, tas pardavė dau
giausia; tai kas, kad jis da
romas iš paskutinių išmatų 
ir kenkia sveikatai, kam čia 
dabar berūpi kieno ten svei
kata ...

Katro labiau degino gerk
lę ir vidurius, to buvo ge
riausias, todėl visi dėjo ką 
nors, kad degintų; tūli dėjo 
ir lye—kurį pila į “sinką,” 
kai ten vanduo nebeina že
myn...

Petras Užbalis pasidarė 
piktas ir nervingas. Kartą 
jis nuėjo pas daktarą. Šiam 
ji apžiūrėjus, jam pasakė: 
“Tu per daug geri, o per 
iftažai valgai ir ilsiesi; tu 
geriau susivaidyk, jei nori 
gyventi.”

Petras nebuvo toks nai
vus, kad klausytų, ką ten 
tas daktaras pasakoja; jis 
geriau žino, ko jam reikia. 
Taip jis ir gyveno po se-, 
novei.

Vieną dieną jam einant 
gatve kažkas jam lyg tvak- 
telėjo kuo į galvą, ir jis 
parpuolė. Kada po to jis 
pirmą kartą atidarė akis, 
jis pamatė prie lovos sto
vinčias Rožytę su motina, o 
kitoj pusėj ant stulpelio ka
bantį stiklą su krauju, iš 
kurio, po lašą, bet nuola
tos varva į guminę dūdelę, 
o per ją bėga ten žemai jam

biskį lengviau pasidarė. 
Tiesa, jis dar turi pinigų 
ant savo vardo, bet ir $2,- 
000 nevisai maža krūvelė. 
Ką gali žnioti, gal bus ir 
labai reikalingi -— pamąstė • • JIS.

Dabar Petrui atsirado 
daugiau ir skirtingų rūpes
čių negu pirma. Visų pir
ma, nesmagu, kad žmona jį 
paliko taip nelauktai ir ne
garbingai, kuri tiek daug 
jam kainavo prisikalbinti, o 
dabar paliko kaip kokį nie
kam nevertą kelmą, ir tiek. 
Kaip jam dabar reikės vi
siems aiškintis, ką sakyti?

Jis nusitarė visą kaltę su
versti ant uošvės—Rožytės 
motinos; taip, tai ji ta čė- 
rauninkė (kaip jis ją bu
vo pramanęs vadinti) visa 
tai padarė, ir jis visiems 
taip aiškino.

Tuo tarpu moterys pasie
kė Lietuvą, rado ir tą sa
vo grįčiukę tuščią. Jos nu
sitarė ir vėl čia apsigyven
ti, kol kas; mat, motinai čia 
priprasta, o Rožytei bus 
patogu susitikti čia pat Ka
ziuką. Motinai buvo leng
va, mat, dukra davė jai ge
rą pluoštelį amerikoniškų 
dolerių, ir ji rengėsi gyven
ti. Kitaip buvo su Rožyte— 
jai nesisekė. Kaziukas, ma
tomai, vengė ją susitikti, o 
kai kartą ji užstojo jam 
gatvę ir privertė susitikti, 
kaip ji jam nekalbėjo, kaip 
neaiškino, kad ji tebemyli 
jį, kiek neverkė, o Kaziu
kas — ne, ir gana! Dar 
daugiau: jis pasirodė esąs 
netgi storžievis, — jis jai 
tiesiog pasakė: “Kas nu
griebė smetonėlę, tas tegul 
išgeria ir išrūgas.” O kai 
jis pasisuko eiti šalin, Ro
žytė griebė jam už rankos 
sulaikyti, bet jis ranką 
smarkiai truktelėjo ir nu
ėjo.

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Artinasi laukiama diena
Laukiamų dienų daug 

yra, netik jaunuoliai jų tu
ri, bet ir gerokai pagyvenu
siems pasitaiko laukti švie
sios smagios dienos.

Šiuo tarpu prisiminsiu 
apie laukiančius rugsėjo 
pirmos dienos, tai bus ne- 
dėldienis prieš taip vadina
mą Darbo Dieną (Labor 
Day). Netaij} jau seniai 
philadelphiečiai suvaži u o- 
davo į tūkstantinį “Lais
vės” pikniką tą diehą. Kiek 
daug tuomet būdavo malo
nių pokalbių, pasilinksmi
nimų! O būreliui vietinių 
kiek daug darbelio, kad pa
vaišinti ir pamaitinti svete
lius! Dabar gerokai pakito 
padėtis. Daug draugų ir 
draugių išmirė. Kitų svei
katėlė susilphėjo. Dirbti dėl 
parengimų per keletą dienų 
ilgas valandas jau nebegali
me...

Betgi prisiminimai praei
ties judina visus gyvuosius, 
kad ir senukus. Draugų 
Ramanauskų širdingai ir 
rūpestingai paruošti banke- 
tėliai džiugina, — traukia 
mus pas juos, ir mes jų la
bai laukiame. Tradicijinis 
didžiųjų piknikų nedėldie- 
nis traukia mus susirinkti 
pas draugus Ramanauskus. 
Suvažiuosime, pasikalbėsi
me, papietausime, o kiek 
žingeidžių temų yra pokal
biams !

O mūsų moterys, darbš
čiosios bitelės, jos įgudę 
gaminti skanius valgius ir 
moka praktiškai pateikti 
svečiams. Žinau jų kelias: 
Anūtę, ElOhutę, Verutę, 

Mariutę, Juliutę, Broniutę, 
jos jau gerokas laikas išsi
dirbo planus dėl pavaišini
mo svečių.

Draugai Ramanaus k a i 
mano, kas dėl oro^flfettke- 
tų rūpintis, drau^^^^Ki- 
lėsime sutilpti ir 
jei lynotų.

Kaip susirasti tą vietelę, 
keblumo nėra: Philadel
phiečiai važiuoja nauju ke
liu 309. Pervažiavę Sellers- 
villę, pasiekę kelią 563 pa
suka po kairei ir pavažiavę 
arti poros mylių mato ke
liuką LONELY DR., pasu
ka po kairei, o: už bloko su
tinka laukiančius.

Daug senų prietelių žada 
atvykti iš toliau. Jie susi
ras kelių plane minėtus nu
merius ir bus vietoje.

Beje, iš Philadelphijos 
galima nuvažiuoti ir auto
busais. Jie išeina nuo 13th 
St. ir Filbert St. Bušai iš
eina 7, 9 ir 11 valandą prieš 
pietus. Atvažiavus įSellers- 
yillę reikia išlipti prie 
Washington Hotel. Ten yra 
nemokamas telefonas pasi
šaukti taksį.

Iki pasimatymo!
R.M.

Montreal, Canada
Pasirašė darbo sutartį
Gaspesia popieriaus kom

panijos darbininkai pasira
šė su darbdaviais trejų me
tų darbo sutartį, sulyg ku
rios per du metus penkio
mis dalimis darbininkams 
bus pakeltos algos 28 cen
tais į valandą. Tada pagrin
dinė alga bus $203 į valan
dą. Dirbtuvė randasi 
Chandler miestelyje, P. Q. 
Darbininkus atstovauja In
ternational Brotherhood of 
Pulp, Sulphite and Paper 
Mill Workers (GLC) unija.

Kalėj imu sargams 
nepavyko unija

Bordeaux kalėjimo sar
gai buvo bepradedą organi
zuotis į uniją, tačiau kalė
jimo administracija, suse
kusi, tris sargus tuojau at
statė iš tarnybos, kitus dar 
klausinėja - tiria. Admini
stracija imasi tokių griežtų 
priemonių vadavaudamasi 
tuo, kad įstatymai kalėji
mų sargams draudžia orga
nizuoti bet kokią sąjungą 
vedimui kolektyvių derybų 
su viršininkais.

Nežiūrint to, sargai ban
dė susiorganizuoti į uniją, 
kad iškovoti pakėlimą algų 
ir gauti pagerintas darbo 
sąlygas.

Vestuvių svečiai 
iškrito laukan

Ant Lafleur avenue, La
Salle, įvyko vestuvės jauno
sios tėvų namuose. Susirin
kus apie 20-čiai svečių ir 
kiek “pasišildžius”, veik 
visi, antram aukšte, išėjo 
ant balkono atsivėdinti. 
Balkonas sulūžo ir dešimt 
svečių nukrito 15 pėdų že
myn ant šaligatvio. Kiti pa
siliko ant sulūžusio balko
no atskirti nuo “pasaulio”, 
įskaitant jaunavedžius Mr. 
ir Mrs. B. Caron. Juodu, 
kaip ir kiti, ugniagesių bu
vo nūlaipinti kopėčiomis. 
Iš nukritusiųjų, kai kurie 
buvo riūvežti ir į ligoninę.

Serga
Susirgo Julė Tumasonie- 

nė ir paguldyta Montreal 
General ligoninėje. Taipgi 
serga Ignas Skikas — Ro
yal Victoria ligoninėje, o B. 
Padvalskas — General ligo
ninėje.

Kldidbs atitaisymas
“L.” nr, 30 buvo praneš

ta, kad Stasys Jažminskas 
susižeidęs ranką, tikrumoje 
gi jam sunkiai sulaužyta 
koją ir ligonis randasi Val
leyfield ligonihėjė. Atsipra
šau. '**'*■• X—

ST. PETERS
Smulkmenos

Darbingieji žmonės vasa
ros metu ima atostogas — 
išvažiuoja į tolimesnes vie
toves pasigrožėti ir poil
siauti. Taip daro ir pas mus 
pensininkai. Daugelis mūs 
pažangiečių yra išvažiavę į 
savo laikais .gyventas apy
linkes pasimatyti su gimi
nėmis ir senais draugais. 
Kai kurie grįžo, kiti dar 
planuoja važiuoti.

Tačiau LLD 45 kuopos 
parengimai vykdomi, ne
paisant, kad oras šį mėn. 
šiltokas, bet žmonės lanko
si ir linksminasi. Tai tinka 
posakis, jog: šiluma nelau
žo kaulų, taip yra su mu
mis visais.

Šiame mieste lietuvių gy
ventojų skaičius gausėja. 
Neseniai iš Čikagos atvyko 
J. ir J. White, išbandyti kli
matą, šiltą orą. Pabuvoję 
apie mėnesį laiko apsipir- 
ko gražų ir geroj vietoj na
muką, tai rodo, jog jie pali
ko nuolatiniai gyventojai. 
Šie žmonės yra nuolatiniai 
kuopos parengimų lanky
tojai. Taip ir reikia. Lau
kiame daugiau tokių gerų 
žmonių.

Kuopos geras draugas 
Gendrėnas viešėdamas Niu
jorko apylinkėje gerai pa
darė, kad laikraščio “Lais
vės” leidėjus užtikrino, jog 
LLD 45 kuopa prisius 300 
dolerių prigelbėjimui išmo
kėti bilas preso sutaisymui. 
Kuopoje yra pagirtinas są
mojus remti savo spaudą, 
kaip “Laisvė”, “Vilnis” ir 
kitą. Iš kuopos skirta po 
šimtinukę toli m i e s i e m s 
laikraščiams: “Darbu i”, 
Pietų Amerikoje, ir “Liau
dies balsui”, Kan a d o j e. 
Mums prie širdies ir tie 
laikraščiai. Tegul gyvuoja!

Pastebėjome spaudoje, 
kad Miamės pažangiečiai 
įsteigė pastovų chorą. Tai 
pagirtinas jų žygis. Lai 
skamba liaudies lietuviškos 
dainos! - ~

St. Petersburge meno 
spėkų irgi randasi nemen
kai, tik nesugrupuotos. Ma
tosi graži grupė vyrų ir 
moterų su skambančiais 
ir maloniais balsais, yra ir 
vaidintojų, kurie savo lai
kais, kur pirmiau gyveno, 
gražiai yra atsižymėję me
no plėtime, sužavėję žmo
nes savo gabumais. Dabar 
visi šie menininkai čionai, 
dėl nesusigrupavimo, lei
džia savo balso stygoms rū
dyti, eina į užmarštį ir vai
dintojų gabumai.

Kai gerai išalksime me
ninio peno, tai gal khs pa- 
simos sukurti meno grupę 
ir pas mus. Naudos turėtu
me labai daug.

Maloni žinutė mus pasie
kė, kad LLD CK. sekreto
rius d. J. Grybas žada apsi
lankyti Floridoje, atsivežti 
pilną mašiną filmų iš Lie
tuvos ir jas mums parody
ti. Lauksime Grybo su fil
mais.

Po miestą, kur tik išeini 
pasivaikščioti arba pasiva
žinėti, veik visur regi gra
žius namelius, mažai skir
tingus, tik skirtingos spal
vos. Visi jie apsodinti su 
įvairiomis gėlėmis ir žydin
čiais krūmeliais, pasėta ir 
prižiūrima graži žalia žole. 
Atrodo, jog nėra biedniokų 
nei turtingųjų. Tai viena 
medalio pusė. Kai pasieki 
vietovę, kur apgyvendinti 
juodspalviai žmonės, jau 
kita medalio pūsė. Ten iiė- 
matysi barnelių spalvotų,

BURG, FLA.
nei žydinčių gėlių. Matai 
tik skurde "gyvenan č i u s 
žmones.. Vadinasi, antraei- 
liai piliečiai—negrai •— juo
se gyvena, aukli jaunimą, 
kuris užaugęs nemoka daug 
reikalingų gyvenime daly
kų. Jiems užkirstas kelias 
gauti žmonišką darbą su 
žmoniška užmokestimi. Jie 
gyvena pusbadžiai.

Pagaliau juodos spalvos 
žmonės sujudo atsikratyti 
nelygybės. Jie kovoja, jie 
žygį į Washingtoną, reika
lauti pilnos laisvės su bal
tais žmonėmis, rengia. Ga
besni turėtų, pasidairę, ap
rašyti negrų vargingą gy
venimą. Angliška spauda 
jau daug rašo apie negrus.

Floridos telefonų kompa
nijos darbininkai streikuo
ja. Jiems nelengva vesti 
streiką. Vandalai kiša 
kuolą į ratus. Paskiausiu 
metu atrodo, kad valdžia su 
kompanija daro spaudimą, 
kad unija priimtų siūlomas 
sąlygas ir streiką baigtų. 
Kaip dalykai susiklostys, 
pamatysime greitoje atei
tyje. '

Vikutis

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kuopos 

susirinkimo
Rugpjūčio 5 d. įvyko LDS 

6 kuopos susirinkimas. Ne
mažai narių dalyvavo. Tu
rėjo dalyvauti daugiau. Y- 
patingai tie nariai, kurių 
mokesčiai jau bus užvilkin
ti po 1 ar 2 mėnesius. Pa
sirūpinkite, draugai užsi
mokėti užvilkintus mokes
čius.

Pirmiausia atsistojimu pa
gerbta mirusi LDS 6 kuo
pos narė Rozalija Goštau- 
tienė.

Kuopos pirmininkė pra
nešė, kad surado piknikui 
vietą. Dabar reikia veiklios 
komisijos jo suruošimui.

Finansų sekretorė prane
šė, kad ilgai sirgusi E. Tin- 
kūniehė su liepos 31 d. pa
sveiko. Po trumpo sirgimo 
ir N. Strolienė pasveiko. 
Labai inalonu ir vėl matyti 
sveikas drauges. Dar serga 
A. Navalinskas, kuris yra 
Wilson Memorial ligoninė
je. Linkime jam sėkmingai 
išsveikti.

Sužinojau, kad LDS 6-os 
kuopos narė A. Maldaikienė 
išvyko į Kalifornijos vals
tiją pastoviai gyventi pas 
savo dukrą ir jos šeimą.

Sekantis LDS 6-os kuopos 
susirinkiinas įvyks savaite 
vėliau . Mat j rugsėjo 2 d. 
pripuola Darbo Diėna (La
bor Day). Tą diėhą daugu
ma žmOhių nori turėti lais
vą; Nėpaftiirškite, kad susi- 
rinkiihkš įvyks rugsėjo 9 d. 
Liėtdvių salėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 6:30 vai. va
karo. Visi rimtai pagalvo
kime apiė naujų narių įra
šymą.

W. V. Šimkus 6-ame War- 
de demokratų iškeltas kan
didatu į direktoriaus (su
pervisor) vietą. Jis žadėjo: 
“Iškilus ginčams dėl kokių 
ne visiems aiškiai supran
tamų dalykų asmeniškai su
sisiekti su visais 6 Wardo 
gyventojais ir pilnai išsi
aiškinti ir baigti ginčą...”

Prieš dvejus metus W. 
Šimkus buvb kandidatu į 
tą vietą, tačiau rinkimus 
laimėjo respublikonas Earle 
D. Ridley. Linkiu jums, 
Walteri, sėkmingai pasiek
ti savo Užsibrėžtą tikslą.

Ohytė Wellus
* ■ - ’ ■ ' • • w

4 pusi. LaisVe (Liberty) Poli

Wilkes Barre, Pa. J
Sėkmingas piknikas

Rugpjūčio 4 dieną įvyko 
piknikas, kurį surengė Lais
vų Kapinių Bendrovė bend
rai su Plymoutho LDS ir 
LLD kuopomis Kazlauskie
nės farmoje, Harveys Lake, 
Pa.

Diena buvo graži, saulėta. 
Susirinko gražus būrys 
žmonių. Manome, kad visi 
buvo pasitenkinę ir links
mai praleido dieną.

Gaspadinės A. Mack, M. 
Kasparaitė ir A. Grigaitie
nė stengėsi visus aptarnau-^ 
ti skaniais valgiais. 4-

Mankauskas, V. Grigaitis 
ir W. Mack visus aptarnavo 
gėrimais. Taipgi Grigaičių 
anūkės Lynda ir Carol pa
dėjo patarnauti prie stalų. 
W. Mack, V. Yucellis ir V. 
Grigaitis pastatė lauke pe
čių gaspadinių patogumui, 
ir jis labai gerai veikė.

Kadangi jaunos gaspadi
nės buvo prie valgių darbo, 
tad senosios gaspadinės ir
gi neapsileido: jos suauko
jo pagamintą skanų kuge
lį — tai Žilinskienė, Kru- 
tulienČ, Miknavičienė, Balu- 
konienė, Globičienė, Kaspa- 
rienė, Kazlauskienė ir Gri
gaitienė.

Ausukių paaukojo E. Kas- 
parienė ir readingietė M. 
Romaikaitienė. Sūrį—You- 
daugienė. Scrantonietis P. 
Pėstininkas paaukojo deg
tinės.

Taipgi dovanoms aukojo 
A. Mack rankų darbo ke
ramikinę lėlę ir vazą, gėltb 
mis apkaišytą, o nuo JewA 
Yucillis auksinis kavos se
tas.

Už dovanas tariame vi
siems širdingai ačiū!

Readingietei Zambuse- 
vičienei teko lėlė ir vaza, o 
Kreimienei — auksinis ka
vos setas.

Tariame širdingai ačiū 
visiems už atsilankymą į 
mūsų pikniką, kuris buvo 
sėkmingas. Uždarbį naudo
sime kapinių gražinimui. 
Dabar turime kapinėms at
sakingą žmogų ir manome, 
kad viskas bus užlaikoma 
tvarkingai ir gražiai.

Dedame pastangas užlai
kyti kapines pagal velionio 
Augusto Stravinsko lais
vas idėjas. Jis stengėsi 
įkurti ir laikyti laisvas ka
pines visiems laisvaniš- 
kiems žmonėms, ir mes tu
rime dėti pastangas laiky
tis tos idėjos, kol galime. %

Su Plymoutho LDS ir LLD 
kuopomis, aukomis, darbi! 
ir visų asmeniška parama 
šis piknikas davė gražių pa
sekmių.

Širdingai ačiū visiems!
Laisvų Kapinių 
Komitetas

KALNAS VANDENYNO 
DUGNE

Ahierikiečių okeanogra- 
finis laivas “Verną” atrado 
naują povandeninį kalną 
pietinėje Atlanto vandeny
no dalyje, 100 km. Į vaka
rus nuo Gerosios Vilties ra
go. Atrodo, kad prieš 8—10 
tūkst. metų šis kalnas yra 
buvęs sala. Dabar jis paki- 
1 ę s aukščiau vandenyno 
dugno 4,874 metrus. Šis 
aukštis didesnis už aukš
čiausios Europos viršūnės 
Monblono aukštį—4,810 m. 
Jo apvalios formos viršūnė 
yra vidutiniškai 64 metrų 
gylyje. Y

Roma. — Policija sulaiką 
newyorkietę, kuri anksti 
rytą nuoga vaikščiojo gat
vėmis.

kt, rugp. (Atig.) 23, 1963
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• MIAMI, FLA
Protestai prieš taksų 

kėlimą
Mūsų miestas turi dvilypę 

valdžią —miesto ir metro. 
Devyni komisionieriai yra 
miesto, o trys-—metro. Tai
gi, kai jie susirenka į po
sėdžius, tai daugiausia lai
ko praleidžia besiginčyda
mi, kur ir kada prasideda 
galia miesto komisionierių, 
o kur metro. Dažnai jie be
siginčydami net vieni kitus 
pašalina iš raštinių ir eina 
į teismus. Bet vienu klau
simu jie visur susitaiko, tai 
gėlime piliečiams taksų.

^Šiemet taksai buvo kelia
mi visur—Miami, Corral 
Gables ir Miami Beach. Pa
kelt pakėlė, bet piliečiai 
zurza, jie protestavo Miami, 
protestavo Corral Gables, 
o Miami Beach buvo čiela 
demonstracija.

Iš karto ponai valdinin
kai nenorėjo su protestuo
jančiais skaitytis, bet, kai 
šie įėję vidun pagrasino vi
sus išmesti lauk, ponai su
švelnėjo.

Siuvėjos demonstruoja
Miami mieste yra daug 

moteriškų drabužių siuvyk
lų. Prieš kubiečių užplūdi
mą čia buvo ir kai kur dar 
tebėra Ladies Amalgamat
ed unijos šapukės, bet dau
guma tik iš vardo unijinės. 
Mat, dabar tuos darbus pa
ėmė kubietės, tai jos unijos 
nepaiso, kiek moka, tiek ge
rai. Šapukių savininkams 
tas patinka, o unijų vadu
kai irgi tyli ausis suglaudę. 
MĮt, dabar tie kubiečiai 
Mjhmėj — kaip tie prakeik
tieji pekloje: ką jie nori, tai 
daro, ir prieš juos nevalia 
nieko sakyti. Tai taip da
lykai ir eina.

Unijas baigia griauti, o 
jei kuriai dar reikalinga do
lerį kitą užsidirbti, tai jau 
čiela bėda, jas boseliai var
gina su pusdieniais. Kar
tais daugiau prava ž i n ė j iuuugxau px ava* x xx c j x B traukįa atsakomy_
bosais, negu per pusdieni' ....... , '
uždirbi. Pasiskųsti nėra 
kam; boseliai tik tyčiojasi, 
o unijų pareigūnai irgi nie
ko nedaro.

Aną savaitę pasipylė ke
li šiųitai moterų gatvėn su 
reikalavimu panaikinti pra- 
kaitines. Boseliai aiškino, 
kad pas juos prakaitinių 
nėra, ir šiaip taip moteris 
apramino. Prieš porą die
nų moterys ir vėl išėjo į 
gatves su protestais, tik ne 
tiek skaitlingai. Gal kada 
nors bus ir daugiau suju-

J^aip pas mus kovojama 
su vėžiu?

Jau žinoma, kad vėžio li
ga yra viena iš pavojin
giausių žmogaus gyvybei, 
bet mūsų valdžios — kaip 
miestų, taip ir federalinė— 
pinigus mėto po visą pa
saulį bilijonais dolerių, o 
kovai su vėžiu, širdies ir 
kitomis ligomis kartkartė
mis šiūptelia kelis trupinė
lius.

Tiesa, kai kur viešose 
- įstaigose stovi pastatytos 
skardinukės su užrašu 
“For Cancer,” taipgi renka 
iš geraširdžių darbo žmonių 
centus ir nikelius, arba 
kartkartėmis pasiųsti vai
kučiai eina irgi pagal dar
bo žmonių namus rinkdami 
centus, kai kur darbininkų 
kvartaluose koks aplūžęs, 
apsuodęs štoriukas su lan
guose keliais nudėvėtais 
drabužiais su užrašu “This 
store to fight cancer.” 
W-Man reikia praeiti pro 

vieną tokį kasdien, bet ne- 
tAo jame niekad matyti 
tų ryzgalių pirkėjo. Tai 
taip turtingiausioj! Ameri
ka “kovoja” vėžio ir kitas 
ligas. žilas Senis

PHILADELPHIA, PA.
Meaney pasisakė prieš eise
ną į Washingtoną; Reu- 
theris—už, bet paliko loka- 
lams veikti pagal savo nuo
žiūrą.

Rugpiūčio 9 d. LLD 10- 
os kuopos susirinkime na
rių dalyvavo gražus būrys. 
Dalyvavo trys svečiai iš 
LLD 133-ios kuopos, Cam
den, N. J. Nominuota Cent
ro valdyba. Priimta rezo
liucija, raginanti Pennsyl- 
vanijos senatorius balsuoti 
už priėmimą sutarties už
draudimui atominių bombų 
sprogdinimo ore ir vande
nyje. Išrinkta komisija 
veikti bendrai su LLD VI 
apskritimi parašyti Apskri
ties ir 10-os kuopos veikimo 
istoriją. Gautas vienas nau
jas narys. Susirinkimas 
buvo pavyzdingas, tvarkus.

Mažai laiko teliko iki gra
žaus sąskrydžio Ramanaus
kų ūkyje Sellersvillėje. Pra
šome philadelp h i e č i u s ir 
apylinkės lietuvius skaitlin
gai dalyvauti. Atsilankę 
būsite pilnai pasitenkinę 
geru maistu ir mandagiu 
patarnavimu. Mies t i e č i a i 
pasiilgę sūrių, šviežio pieno 
ir kitų ūkišku produktų.

Kelrodis: Važiuojant iš 
Philadelphijos imkite kelią 
309 iki Sellersville ir keliu 
563 sukite į kairę ir važiuo
kite iki Lonely Road, ten 
sukite į kairę ir važiuokite 
iki Box 251 su Ramanaus
kų pavarde; ten jų ūkis.

Iš New Jersey važiuokite 
keliu 202 iki kelio 309, su
kite į dešinę ir važiuokite 
kaip aukščiau nurodyta.

Eugene Attreed, vice pre
zidentas International 
Transport Workers unijos, 
sako, kad unija reikalaus 
32 valandų darbo savaitės, 
15% algos pakėlimo, pail
ginimo apmokamų atostogų 
ir šventadienių — iš Penn- 
sylvanijos geležinkelių kom
panijos.

National Labor Relations

bėn dailidžių uniją už var
tojimą padarytų durų par
davimui krautuvėse. Rei
kalauja teismo keliu sulai
kyti, kol dalykai bus teis
mo išspręsti.

Rugpjūčio 9 d. eksplioda- 
vus Chlorine gas tankui 
Frankfurto srityje dalinai 
apnuodijo keturis šimtus 
žmonių; dalis jų nuvežta į 
ligonines, kitiems suteikta 
medikalinė pagalba vietoje. 
Sąraše matosi trys lietuviš
kos pavardės: T. Zerums- 
kas, P. Zerumskas ir M. 
Žerumskas.

Pirmu kartu į keletą me
tų Glen Alden kompanija 
per laikraščius paieško ka
sykloms darbininkų. Jau
nimas nelinkęs dirbti po 
žeme — neužpildo iš darbo 
pasitraukusiųjų vietų. Taip 
sako kompanija ir spauda.

tau, brangus drauge, am-

Mainierių Welfare fondas 
turi 113 milijonų dolerių, 
sako John Lewis. Išmokėta 
mainierių pašalpoms $113,,- 
560,762. Kelios ligo nines 
Kentucky, West Virginia ir 
Virginia valstijose bus par
duotos taupumo sumeti
mais.

Red Arrow busų kompa
nija mokyklą lankantiems 
pakėlė fėrą nuo 10 iki 12-os 
centų.

Dvylika religinių organi
zacijų išrinko dvasiškius 
būti vadovais žygiui į Wa- 
shingtoną rugsėjo 28 dieną. 
Šimtai philadelphiečių vyks 
į Washingtoną.

Unity House, Pa., AFL- 
CIO tarybos suvažiavime

Women Strike for Peace 
Philadelphijoje skleidžia la
pelius “No More Hiroshi- 
mas.” Lapeliuose sužymėti 
svarbūs įvykiai, pasisakymai 
dėl praeities ir dabarties. 
Ragina siųsti laiškus sena
toriams, kad balsuotų už 
taiką ir civilines teises.

Automobilių vairuotojams 
gali būti nesmagumų. Kyla 
mintis vieškelių policijai 
įtaisyti “tape recorde- 
rius” sugavimui įsigė
rusių ir klausinėjimui. Jų 
kalba būtų užrekorduota ir 
teisme negalėtų sakyti, kad 
buvo blaivas. Sakoma, Ka
lifornijoj tas praktikuoja
ma ir duoda geras pasek
mes.

Mūsų darbšti bitelė O. 
Žalnieraitienė gavo širdies 
ataką. Daktaro įsaku turi 
gulėti lovoje per porą sa
vaičių. Užuojauta Jums, 
drauge, ir laimingo pasvei
kimo.

metais gauti šeši

kuopą išauginti

Šiais 
nariai į 
Manoma 
iki 75 narių! Progų yra ir 
mes galime tai padaryti, tik 
reikia pasiryžimo, gerų no
rų, ir savo tikslą pasieksi
me. Pilietis

Miami, Fla.
LIŪDESINGAI PRISIMENAME

ANTHONY BALZAR
Jis mirė 1963 metų rugpjūčio 13 dieną.

Jo mirtis atnešė į mūsų širdį jutimą didžiulio 
nuostolio ir skausmo.

Esame nuoširdžiai dėkingi draugams už gėles; 
tarusiam velioniui pagarbos ir atsisveikinimo žodį 
prie kapo; budėjimo ir laidotuvių dalyviams ir vi
siems teikusiems mums patarnavimus ar užuojau
tą mūsų liūdesio valandomis:

Mary A. Balzai*, žmona
Victoria Bullis, sesuo
Povilas Kazeliūnas, pusbrolis
Rex ir Anna Balzai* Youngs, brolduktė 
Kurt ir Anna Bullis Koch, seserėčia 
Peter ir Sonja Wendt ir jų šeima

BDza

MIAMI, FLA.
Mirė

Antanas Balzaris
Mes, jo draugai, reiškiame širdingą užuo

jautą jo mylimai žmonai Mary, seseriai Viktori
jai Bulienei, dviem seserėčioms Ona Young ir 
Annie Koch, pusbroliui Povilui Kazeliūnui, ir 
kitiems giminėms. O 
žinos ramybės.
S. ir A. Kanapė
S. Zavis
A. ir M. Valilioniai
S. ir J. Jurevičiai
Jonas Smalenskas Mr. ir Mrs. Tom Levi
J. Andrus Geo. ir A. Suvak
A. Kairys Mrs. J. Banulis
Geo. Danis J. ir E. Sliekai
L. ir A. Matuzai M. Stankus
V. ir A. Stankus J. ir R. Stevenson
A. Miller S. ir N. Urbonai
V. ir M. Bovinai A. Paukštienė
P. ir A. Johns Laisvietis
J. Balčiūnas A. Bečienė
J. Swort J. ir S. Thomson
Geo. ir A. Mikitai J. Giraitis
Paulina Urbon M. C.
E. Aleksandrai A. ir S. Mason
A. Bubelis J. ir S. Šukaičiai
J. ir O. Šimkai V. Superkienė
J. ir 0. Birštonai A. Makulis
J. ir N. Benikaičiai Frances Legg
Chas, ir N. Tamošiūnai W. ir A. Lack
R. ir M. Chuladai Margaret Chiras

BINGHAMTON, N. Y

sužalojimo aukomis, 
baisiam įvykiui atžy- 
ir priminti Bingham- 
ir apylinkės žmonėms, 
Broome apskrities

Prisimintos Hirošimos 
aukos

Rugpjūčio 6 dieną suėjo 
18 metų nuo numetimo mū
sų šalies pirmos atominės 
bombos ant Japonijos mies
to Hirošimos, kur žuvo 
daugybė civilinių žmonių, 
jų tarpe moterų, vaikų ir 
senelių. O dar daugiau li
ko baisaus visam gyveni
mui 
Tam 
mėti 
tono 
prie
Teisdarystės buto, buvo su
ruoštas 6 žmonių vaikštinė
jimas, nešiojimas plakatų 
su šūkiais: “Ban The Bomb 
Forever,” Šį plakatą nešio
jo dr. Frederick W. Locke, 
literatūros profesorius 
Flarpur kolegijoje. Ant ki
tų plakatų buvo šūkiai: 
“No More Hi ro shim as,” 
“Remember Hiroshima 
Aug. 6, 1945,” ir “Will We 
Let Hiroshima Happen 
Again?”

Šis 6 žmonių vaikštinėji
mas parodė stiprų įspėjimą, 
kad ir mes galime susilauk
ti to, kas 1945 metų rugpiū- 
čio 6 d/ atsitiko Hiroshimo- 
je.

Christoper Locke, d-ro 
Lockės 15 metų amžiaus sū
nus, pasakė, kad šis vaikš
tinėjimas buvo jo paties su
manytas, be jokių organiza
cijų formalaus pritarimo. 
Toliau jis sakė, kad jis tu
rėjo suruošti šį žygį tam, 
kad pasidalyti bendru są-

Mrs. J. Vigin- 
N. Sireika 
Ignas Urbon 
A. Navarauskas 

jausmu su žmonėmis, kurie 
prijaučia šiam vaikštinėji
mui, kuris tęsėsi nuo 10 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Ir 
dar toliau šis jaunuolis 
(Locke) pasakoja: “Juk 
tie, kurie čia vaikštinėja, 
reiškia stiprų pasipriešini
mą tokiam žvėriškam už
puolimui, koks buvo padary
tas, kad daugiau jis nieka
dos nepasikartotų. O to ga
lima išvengti, išvengiant 
atominio karo” Šie žygiuo
to j ai yra įsitikinę, jog di
delė dauguma vietos ir apy
linkės gyventojų trokšta 
taikos. Jie sakė: “Mes tu
rime viltį su šia žygiuote 
pasiekti ir padrąsinti žmo
nes, kad jie rimtai apmąs
tytų, ką jie, kaip pavieniai, 
galėtų padaryti taikai iš
laikyti. Jei ne ką kitą, tai 
nors protestuokime prieš 
branduolinius ginklus.”

“The Evening Press” įtal
pino žygiuotojų paveikslus 
ir plačiai aprašė jų žygį.

Tai taip buvo prisimin
tos Hirošimos aukos.

Ruošiasi vykti 
į Washingtona

Vietos ir apylinkės
Congress for Racial Equal
ity (rasinės lygybės kon
greso nariai) stropiai ruo
šiasi vykti į Washingtoną 
dalyvauti toje svarbioje de
monstracijoje, kad parody
tų, jog Amerikos žmonės, 
ypatingai negrai, nebegali 
toliau atidėlioti lygių teisių, 
kurias visiems piliečiam ga
rantuoja JAV Konstitucija.

Kongreso Wm. L. Moore 
skyrius savo pare i š k i m e 
kreipėsi į kitus organizaci
jos narius, kad susijungtų 
su jais, padėdami jiems “iš
gauti civilines lygybės tei
ses.”

The

Onyte Wellus

Miami, Fla.
Antaną Balzerį palaidojus

Yra sakoma, kad nėra di
desnio skausmo, kaip minė
ti laimės dienas nelaimėje. 
Dar nėra nė dešimt metų, 
kai Balzeriai atsikėlė gy
venti į Miami iš Rochester, 
N. Y. Abu Balzeriai atsi
kėlė pilni sveikatos ir gy
vybės, o po stropaus ilga
mečio darbo Rochesteryje 
pilnai apsirūpinę išgalėmis 
gyvenimo sutemoms, tikėjo
si čia laimingai pagyventi 
dar daugelį metelių. Deja, 
jaunų metų sunkūs darbai, 
nedatekliai ir rūpesčiai 
įžiebė į Antano organizmą 
sėklą negalavimų, kurie pa
staraisiais metais audringai 
išsiliejo į nesuvaldomą ban
gą, ir va rugpiūčio 13 d. 
Antanas Balzeris užmerkė 
savo akis ant visados ir 
tūomi užbaigė savo pavyz
dingą gyvenimą, palikda
mas didžiausiame liūdesy
je savo mylimąją žmonelę 
Marie, seserį Viktoriją Bu- 
lienę, žmoną buvusio kari
katūrų piešėjo Bulio, dvi < 
seserėčias: Oną Youngs ir 
Annie Koch, taipgi pusbrolį 
Povilą Kazeliūną.

Antanas Balzeris gimimu 
paeina iš Joniškio apygar
dos, Lietuvoje. Gimė 1889 
metų vasario 13 d. Į Jung
tines Valstijas atkeliavo 
1906 metais, į Rochester, 
N. Y., ir ten su mažomis iš
imtimis praleido didesnę 
dalį savo sąmoningo gyve
nimo. 1924 metais suėjo į 
vedybinį gyvenimą su Ma
rie Ramanauskaite. Mylėjo 
dainuoti, tad dainavo Ro- 
ehesterio chore ir trumpą 
laiką Clevelando chore. Pri
klausė prie pažangiųjų or
ganizacijų. ;Skaitė ir rėmė 5 p.--Laisvė (Liberty)—Penkt., rugp. (Aug.) 23, 1963

pažangiąją spaudą. Buvo 
širdingas rėmėjas statyboje 
Miamės Lietuvių Socialio 
Klubo namo ir džiaugėsi, 
kad turėsime vietą kultūri
niams suėjimams su drau
gais, dainoms ir kitkam. Jis 
pats klubo namo atidarymo 
pokylyje mums padainavo, 
ir tai jau buvo paskutinis 
jo viešas dainavimas, pase
ku tinė jo gyvenime dainelė.

Į šermeninę susirinko 
skaitlingas būrys draugų ir 
giminių. Jo grabą puošė 
daugybė gėlių. Šermeninėje 
koplyčioje prie dainų “Naš
laitės kapas” ir “Pasveiki
nimas” (gal teisingiau — 
“Atsisveikinimas”) sūdai- 
navo Harmonijos grupė, at
sisveikinimo kalbą pasakė 
S. Zavis. Vargonų muzi
kai grojant laidotuvių mar
šą, visi praeidami pro šalį 
mintimis paspaudė Antano 
dešinę, linkėdami jam lai
mingos kelionės į amžinas-

Visas skaitlingas mūs bū
rys nulydėjome Antaną 
į kapinyną ir ten po trum
pos S. Zavio kalbos pasakė
me jam paskutinį Sudiev. 
Palikom jį ilsėtis amžiny
bės atilsiu jaukioje, saulės 
glamonėjamoje gražaus Mi- 
amės kapinyno atšlaitėje.

Gailisi Tavęs giminės, 
drkugai ir visa pažangioji 
Amerikos lietuvių visuome
nė.

Marie Balzer pakvietė vi
sus palydovus į Lietuvių 
Socialį Klubą užkandžių.

S. Zavis
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Lawrence, Mass.
Susirinkimai

Sekmadienį, rugpiūčio 
d., Maple Parke, įvyks LLD 
37 kuopos ir LDS 125 kuo
pos susirinkimai. Visi na
riai ir narės prašomi daly
vauti, nes turėsime daug 
svarbių reikalų.

Spalio 6 d. įvyksta spau
dos naudai banketas. Turė
sime prie jo gerai prisi
rengti, nes bus svečių ir iš 
plačios apylinkės. Bankete 
dalyvaus ir turistai, tik grį
žę iš Lietuvos. Jie daug 
naujo pasakys iš savo pa
tyrimų apie mūsų gimtinę.

Rugpiūtis yra vakacijų ir 
svečių mėnuo. Mano žmo
nos pusseserė Amilija Ne- 
vulienė, iš Kenosha, Wis., 
su dukra Amilija ir anūku 
pas mus svečiavosi apie dvi 
savaites. Gaila, kad švoge- 
gis prieš metus jau mirė.

Rugp. 15 d. pas mus atsi
lankė A. ir M. Kazlauskai. 
Labai nudžiugau, nes A. 
Kazlauskas sunkiai sirgo, 
net keturias operacijas jam 
darė. Sakė, kad ir pats ne
sitikėjo pasveikti. Dabar 
jau sveikata laipsniškai 
taisosi, nors vis dar netvir
tas. Linkiu Jums, drauge, 
kuogreičiąusiai pasveikti.

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
z Metinis Labor Day Piknikas
Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė ir 

Montello Vyrų Dailės Grupė

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 1 September
Įėjimas, su dovanos proga, 50 centų

Ramova Parke, Montello, Mass.
Širdingai kviečiame visus

Rengėjai

Sveiksta
Antanas Stripeika grįžo 

iš ligoninės. Ten jam buvo 
padaryta operacija — nu
pjovė po vieną rankos ir 
kojos pirštą. Reiškia, jis ne
teko dviejų pirštų.

Dabar Antanas gydosi 
namie, 259 Broadway, pri
žiūrimas dukters. Visi jo 
draugai ir draugės linki 
jam greitai susveikti ir nu
galėti ligos sudarytus sun
kumus. d

A. Skairus

Paieškojimas
Ieškau Vinco Galinio. Prašau 

atsiliepti: Petras Galinis, 8 Walnut 
St., Lawrence, Mass.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Pranešimas ir pakvietimas
Rugpiiūčio 30 dieną įvyksta LLD 

28 kuopos susirinkimas, 8 vai. va
karo, 103 Green St.

Svarbu dalyvauti visiems, turėsi
me svarbių pasitarimų, taip pat bus 
Centro Komiteto nominaciijos.

Todėl, draugės ir draugai, nepa
tingėkite pribūti. Jau seniai tu
rėjome susirinkimą. Turime visi 
rūpintis, kad "Pietūs po Medžiu" 
pas d-rą Stanislovaitį Rugsėjo-Sept. 
22 d. būtų pasekmingi.

Prašome ne tik vietinius, bet ir 
iš kitų kolonijų dalyvauti, nes vi
siems yra svarbu palaikyti mūsų 
spaudą, kam "Pietų po Medžiu” 
pelnas yra skiriamas.

Klementina Yenkelunas
(67-68)

WORCESTER, MASS.
Olympia Parke piknikų-piknikas 

Labor Day Rugsėjo 1-2 dienomis. 
Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Moterų Skyrius.

Sekmadienį Rugsėjo-Sept. 1 d., 
įvyks banketas-pietūs. Pradžia 1 
vai.

Labor Day, rugs. 2 d., bus sporto 
diena su pasižymėjusiais sportinin
kais bokseriais ir kitais.

Per abi dienas orkestras gros lie- 
tuvikus ir amerikoniškus šokius.

' Kviečiame plačios apylinkės lietu
vius dalyvauti šiame piknikų-pik- 
nike ir linksmai laiką praleisti ty
rame ore.

Moterų Komitetas (67-68)

BROOKTON, MASS.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas yra nukeltas iš Rugsėjo 
2-ros į pirmadieni, Rugsėjo-Sept. 9 
dieną.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Rug
sėjo 5 d. pradžia 7 vai. vakare.

Abu susirinkimai bus laikomi 
Liet. Taut. Namo kambariuose.

(67-68)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drat^ 

gijos Moterų Skyrius rengia pikni- 
niką su šokiais ir pietumis Rugsė
jo-Sept. 22 d. Pilni pietūs 1 vai. 
Kaina—$1.50 širdingai kviečiame 
visus. Komisija (66-67)

HELP WANTED MALE

ARCHITECTUAL DRAFTSMAN

Minimum 3 years experience. 
Light steel-layout and detailing.
Grow with large Steel Corp.

Call—
DA. 9-1600—Engineering Dept.

(65-67>

CARPENTERS WANTED
Good starting rates. 

Camden—Jersey area.
Please call 609-R07-2452

After 7 P. M.
(60-66)



Kaip buvo išsaugotas 
centrinis paštas

Pabūklų gaudesys kasdien 
vis artėjo. Hitlerininkams 
svilo padai: prie Kauno ne
sulaikomai artėjo Tarybi
nės Armijos daliniai.

Karštligiškai ruošėsi hit
lerininkai trauktis. Jie de
gino archyvus, naikino kru
vinų nusikaltimų pėdsakus. 
Fašistai, prieš išeidami iš 
miesto, paprastai sunaikin
davo svarbiausius pastatus, 
palikdavo taikius gyvento
jus be duonos, elektros, be 
to, kas būtiniausia. Pana
šus likimas dabar buvo ruo
šiamas. ir Kaunui.

Tai vienoje, tai kitoje vie
toje aidėjo sprogimai, hit
lerininkai sprogdino pasta
tus, naikino Vilijampolės 
geto liekanas: mat, slėptu
vėse buvo prisiglaudę ne
maža moterų ir vaikų.

Skaudančia širdimi žiūrė
jo nespėję iš miesto pa
bėgti kauniečiai į susprog
dintus geležinkelio stoties 
rūmus, j dūmuose pasken
dusius “Drobės,” “Metalo,” 
“Limos” bei daugelio kitų 
įmonių pastatus, sugriautą 
elektrinę.

Neramu buvo ryšinin
kams. Nuojauta jų neapga-į 
vo: okupantai susprogdino 
centrinę telefono stotį.

O kas bus su centrinio 
pašto rūmais? Matyt, ir jų 
laukia panašus likimas.

1944 metų liepos trisde
šimtą pristatvmo skyriaus 
tarnautojas Stasys Pupkis 
pastebėjo palei karnizą lai
dus. “Ar tik nebus jie su
jungti su sprogstama ja me
džiaga?” toptelėjo mintis.

Ryšininkai ilgai nelaukė: 
jie nupiovė laidus. Tai bu
vo pusė darbo. Reikėjo,kad 
šito nepastebėtų fašistai. 
Tad į nuplautojo vietą buvo 
įdėtas su niekuo nesujung
tas kitas laidas.

Apie šį įvykį mums pa
pasakojo miesto ryšių maz
go viršininkas Kostas Biru
lis.

Prieš kelias dienas aplan
kėme Stasį Pupkį.

Apie save jis kalba neno
riai. Štai jau 35 metus jis', 
dirba pašte, po kelerių me-l 
tų ruošiasi pensijon.

—Nieko ypatingo nepa
dariau, — kalba veteranas.' 
— Kiekvienas taip pasielg
tų.

A. Didžiulis
Kaunas

New Yorkas. — Moksli
nės programos per televizi
jos kanalą Nr. 13 bus sulai
kytos nuo rugpjūčio 23 d. 
iki rugsėjo 16 dienos.

RICHMOND HILL, N. Y.

Liūdnas Prisiminimas
Šių metų rugpiūčio 26 d. sukanka ketveri metai 

kai mirė mano mylimas gyvenimo draugas

Petras Cibulskis (Akelaitis)
Lai būna Tau, mano brangusis, amžina ramybė. 

—Ona Cibulskienė, žmona

Rochester, N. Y.
Po ilgos ligos mirė Jonas 

Greibus. Paliko liūdesyje 
žmoną Verutę, sūnų, dukte
rį, 3 anūkus ir daug gimi
nių ir draugų.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų. Kol sveikata tarna- 

i vo skaitė “Laisvę” ir “Vil- 
( nį”, aukodavo jų paramai 
ir lankė progresyvių paren
gimus. Bet per keleris pas
taruosius metus jis visiškai 
sunegalėjo, liga ir senatvė 
pakirto ir mintis. Jo žmo-' 
na daug vargo padėjo pa-1 
stangose jam pagelbėti.

Šermenys buvo pas laido
tuvių direktorių Mr. G. Sa
vage, 1080 ,North St. Velio
nio karstą puošė daugybė 
gėlių ir šermenis lankė 
daug giminių ir draugų, 
bet palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis. Palydovai 
buvo pakviesti j Gedimino 
svetainę ir pavaišinti.

Verutė Greibienė pri
klauso Moterų klube. Visos 
klubietės linkime Verutei 
ištvermės liūdesio valando
je.

Ona Gricienė serga art- 
raičiu, Ją kankina dideli 
skausmai. Tos pat ligos di
delius skausmus kenčia ir 
Elzbieta Duobienė. Abiem 
draugėms vėliname greitai 
pasveikti.

L. Bekešiene

Bridgeport, Conn.
Aplankėme P. Baranauską

Niujorkiečiai praeitą sa
vaitgalį prilankėme Petrą 
Baranauską, kuris buvo 
sunkiai susirg ę s. Mūsų 
džiaugsmui, radome vaikš
tinėjant ir žymiai pagerė
jusį. Ilgokai pasikalbėjome 
apie viską. Už keletos die
nų ruošiasi išvykti į kliniką 
tolimesniam tyrinėjimui jo 
ligos priežasties. Linkime ir 
toliau sėkmingai sveikti.

Petras buvęs Bridgepor- 
to Lietuvių Jaunųjų Vyrų 
klubo biznio vedėjas.. Jam 
susirgus žmona ėjo tas par
eigas laikinai. Dabar to 
klubo narių liko išrinkta ir 
ant toliau klubo biznį ves
ti. 1 ■

Senieji lietuviai Eleną 
gerbia kaipo darbščią ir ga
bią toms pareigoms vado
vauti.

Aldona

Daka, Pakistanas. — Su
laukęs 73 metų amžiaus 
mirė Pakistano parlamento 
pirmininkas M. T. Khanas.

Maskva. — Rugpjūčio 18 
dieną buvo minėta TSRS 
Aviacijos diena.

Ir lėktuvnešiai 
eis į ‘ muziejų”

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo laivų sta
tyklų savininkai ir admro- 
lai per daugelį metų įrodi
nėjo, kad lėktuvnešiai, tos 
plaukiojančios tvirtovės 
yra būtinos JAV “apsau
gai”.

Tuo gi kartu TSRS admi
rolai įrodinėjo, kad lėktuv
nešiai jau atgyveno savo 
amžių, kaip ir šarvuočiai, 
nes jie labai dideli, į juos 
lengva pataikyti raketomis 
ir nuskandinti. Dabar jau 
ir JAV Gynybos sekreto
rius R. McNamara kalba už 
mažinimą jų skaičiaus. Jie 
baisiai brangiai atsieina. 
“Kitty Hawk”, 76,000 tonų 
įtalpos, pastatyti ir įrengti 
atsiėjo apie $400,000,000.

Kodėl atšimpa dantys?
Išorinis danties audinys, 

vadinamas emaliu, dengia 
jautrius danties elementus 
— dentiną ir pulpą, apsau
godamas juos > nuo įvairių 
išorinių dirgiklių tiesiogi
nio veikimo. Emalis glau
džiai susijęs su dentinu ir 
pulpa. Dentiną liečiančiuo
se emalio sluoksniuose yra 
dentino kanalėlių tąsa. Ka
nalėliuose būna nervinės 
ataugėlės, kuriomis per
duodamas dirginimas.

Tarybiniai mokslininkai 
įrodė, kad, nors emalyje 
labai didelis mineralinių 
druskų procentas (apie 94 
procentai), jis yra gyvas 
audinys. Emalyje vyksta 
medžiagų apykaita, kuri 
tampriai susijusi su kituo
se danties audiniuose ir vi
same organizme vykstan
čia apykaita.

Emalis — kiečiausia me
džiaga žmogaus organizme. 
Jo stiprumas nevienodas. 
Storiausias emalio sluoks
nis yra danties kramtoma
jame paviršiuje (iki 1,5 
mm), ploniausias —danties 
kaklelio srityje.

Sveikas emalis yra ideali 
danties danga, pilnai ap
sauganti dantį nuo tiesio
ginio išorinių dirgiklių vei
kimo. Tačiau ir sveikas 
emalis reaguoja į dirgini
mą, veikiantį emalio pavir
šių. Tačiau šis reagavimo 
laipsnis labai mažas, beveik 
nejaučiamas.

Esant pažeistai emalio 
dangos funkcijai, jaučia
mas danties jautrumas. Pa
didintas emalio jautrumas 
gali būti jaučiamas nuo 
temperatūros svyravimų, 
cheminio ir biologinio dir
ginimo.

Danties atšipimas, val
gant rūgščius obuolius ar 
kitus vaisius, yra emalio 
reakcija į cheminį dirgini
mą, esant emalio funkci
niam nepakankamumui, pa
didintam emalio jautrumui.

Toks padidintas emalio 
jautrumas yra išgydomas. 
Efektingiausias gydymo 
metodas yra dantų fluori- 
zavimas, naudojant kartų 
ir dantų apšvitinimą ultra
violetiniais spinduliais. Be 
šio, vietinio gydymo, taiko
mas bendras organizmo gy
dymas, ypač nervų siste
mos stiprinimas.

Esant padidintam emalio 
jautrumui, labai svarbu 
dantų priežiūra. Valant 
dantis, reikia naudotis tik 
minkštu šepetėliu. Vengti 
dantų pastas, o miltelius 
naudoti tik labai smulkius. 
Reikia stengtis, kad emalis 
nebūtų erzinamas.

J. Pranckūniene
Gydytoja-stomatologė

Didžiulis mitingas-koncertas 
maršuotojų naudai

Rugpiūčio 25 dieną, sek
madienį, erdviame Polo 
Grounds stadione, Niujor
ke įvyks didžiulis mitingas- 
koncertas, kurio pelnas ski- 
riams finansavimui marša- 
vimo į Washingtoną rug
piūčio 28 d.

Kalbėtojai bus: A. Philip 
Randolph, James Farmer, 
Rabbi P. Teitz, Adam Clay
ton Powell, Raymond Jones 
ir teisėjas Hubert Delany.

Vasara eina prie 
pabaigos

Graži, šilta, kartais karš
ta vasara, jau eina prie pa
baigos. Nė neapsižiūrime, 
kaip ateina nykus ruduo. 
Bet kol dar turėsime kele
tą vasarinių sekmadienių, 
jais turime naudotis — iš
važiuoti kur tyran oran 
praleisti dieną linksmai sa
vo pažįstamų kompanijoje.

Tą progą turėsime sek
madienį, rugsėjo (Sept.) 1 
d., Cliffsidėj. Tai bus LDS 
3-čiosios Apskrities metinis 
parengimas — piknikas. 
Brooklyniečius nuveš pa
samdytas busas, kuris išeis 
nuo Lituanica skvero 12:30 
vai. Užsisakykite buse vie
tą iš anksto pas L. Kava
liauskaitę, MI. 1-6887.

Kurie turite automobi
lius, patartina pasiimti sa
vo pažįstamus, jei turite 
vietos. (Kitame numeryje 
bus nurodytas kelrodis, kaip 
nuvažiuoti piknikan iš New 
Yorko busų stoties.)

Pikniko vieta: Picnic 
Grove parke, 207 Walker 
St., Cliffside, N. J. Prasi
dės 1 vai .dieną.

Kviečiame būti šiame pik
nike kaip Brooklyn© ir apy
linkės lietuvius, taip ir New 
Jersės miestelių. Skaniai 
pagaminto maisto užteks 
visiems. Komisija

I

Didžiule prieplauka
Elizabeth, N. J.—Port of 

New York Authority čionai 
įrengia vieną, iš didžiausių 
uostų. Sausumoje jis užims 
90 akrų, o vandenyje 700 
akrų. Jo įrengimui bus iš
leista $150,000,000. V i e- 
nu kartu galės priimti dau
gybę laivų. /

DAUGIAU BĖDŲ 
TEISĖJUI

New Yorkas. — Teisėjo 
J. A. Martinis sūnelis Ga
reth Martinis laukia teis
mo dėl auto nelaimės, ku
rioje faivo užmušta 5 žmo
nės. Dabar iškilo viešumon, 
kad jo automobilyje buvo 
rasta “plaitai” Vermont 
valstijos, kurie jo automo
biliui nepriklausė. Eina ty
rinėjimas.

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų žydai ruošiasi 
teikti pagalbą Lotynų Ame
rikos žydams, kurių ten yra 
apie 800,000. Argentinoje 
yra apie 450,000 žydų, ku
riuos puola fašistai.

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIAI PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS 

į LIETUVĄ ir 
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETU SĄJUNGOS DALYSE

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau
45 W. 45th St. Tel. 01 5-7711

Daug žymių aktorių — iš 
radijo, iš televizijios., iš ki
no — dalyvaus programoje, 
linksmins publiką.

Programa prasidės 12 vai. 
dieną ir baigsis vėlai vaka
re.

Įėjimas $2 asmeniui.
Polo Grounds yraManhat- 

tane, tarp 155th ir 159th 
West Sts., prie St. Nicholas 
Ave. 1 W W

LLD piknikas ir pietūs
Pikniką ir pietus rengia 

Great Neck, N. Y., kuopa ir 
LLD 2-roji apskritis. Įvyks 
Great Necko miesto parke 
sekmadienį, rugsėjo 8-tą d. 
Karšti lietuviški pietūs bus 
teikiami 1 vai. Bus ir mu
zika, kuri gros polkutes ir 
kitus moderniškus šokius.

Bus ir dainų programa: 
dainuos Great Necko buvę 
choro Pirmyn dainininkai, 
o prie jų prisidės ir Brook
lyn© Aido choro daininin
kai.

Kviečiame Didžiojo New 
Yorko lietuvius skaitlingai 
atsilankyti.

Bendras komitetas

SERGA
Serga Juozas Byronas
Juozas rašo, kad jis da

bar gydosi spaustuvininkų 
ligoninėje, Colorado 
Springs, Colo. Sako, kad jo 
sveikata buvo gana pašli
jus, bet dabar jaučiasi ge
riau ir tikisi pasveikti ir 
grįžti darban.

• Jis dirbo ilgą laiką ^Lais
vės” spaustuvėje kaipo li
notipininkas, o vėliau įsto
jęs į uniją, dirbo didžiųjų 
New Yorko laikraščių 
spaustuvėse. • ;

Juozas buvo ilgametis Ai
do choro narys ir kores
pondentas. Jis taip pat mė
go ir vaidybą. O kas svar
biausia, jis buvo mokytojas 
lietuvių kalbos mokyklėlės, 
kurios mokiniai ir dabar su 
pagarba jį prisimena.

Jei kas norėtų parašyti 
jam keletą žodžių, adresas 
toks:

Joe Byron, H. 117 
Union Printers Home 
Colorado Springs, Colo.

H. H.

Monroe, N. Y.
LABOR DAY PAMINĖJIMO

Savaitgalis ir 15 metų
ARROW PARKO SUKAKTIS
Penktadienio vakarą Movies,

Šeštadienio vakarą Šokiai,

Sekmadienį, Rugsėjo-Sept. 1, 
2-rą vai. popiet

KONCERTAS ir ŠOKIAI
Ukrainiečių Šokėjų Grupė

“Dnipro”
Po KONCERTO ŠOKIAI

Kviečiame visus. — Rengėjai

ŠEŠTAD., RUGP. 24------ -
Tiktai Vienai Savaitei!

4* ♦
Musorgskio opera, 

spalvota— 
“KHOVANSHCHINA”

❖ ❖
A. Čechovo apysaka, 

spalvota— 
“SAFETY MATCH”

CAMEO TEATRE 
8th Ave., prie 44 Gatvės

JU. 6-8534

Serga Walter Keršulis
Sunkiai apsirgo Walter 

Keršulis. Gydomas namie, 
tačiau jo gydytojas mano, 
kad gal jam prisieis eiti 
į ligoninę akuratnesniam 
ligos tyrimui. Jis turi aukš
tą temperatūrą ir jaučia 
skausmą viduriuose.

Walteris yra geras veikė
jas pažangiosiose organiza
cijose. Labai gaila, kad li
ga jį vargina. Reiškiame 
užuojautą ligoniui ir susi
rūpinusiai jo žmonai Bro
nei. Linkime Walteriui 
greit pasveikti.

H. F.

Klaidos Atitaisymas
t

Rugp. 13 d. laidoj tilpu- 
siame užuojautos velionio 
Juozo Egerio, šeimai skeL 
bime klaidingai pažymėta 
pavardė A. O. Vracky. Tu
rėjo būti A. O. Večkiai. At
siprašome.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos narių dėmesiui
Extra susirinkimas jvyks antra

dieni, Rugpiūčio-August 27 d., 7:30 
vakaro, "Laisvės" svetainėje. Vi
sus narius kviečiame pribūti, nes 
organizacijos veikla priklauso nuo 
visų LLD narių. Šiame susirinkime 
turėsime atlikti LLD centro komite
to nominacijas, pasiruošti LLD 2- 
ros Apskrities vajaus skelbimui, ir 
kiti svarbūs reikalai.

LLD 185 kp. sekr.
K. Briedis

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
jvyks pirmadierų, rugpiūčio 26 d., 
7:30 vai. vakare, "Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. Valdyba

PIKNIKAS 
r i • '» , . \

Rengia LDS 3-čia Apskritis N. Y. ir N. J. Srities 
. ■ • i » • ■ j ’ ’ ‘ . .

Sekinad., Rųgsęjo 1 Sept.,
• ■ •, '. .. • s .' i' 4 # f j

Pradžia 1-mą vąlandą dieną. •

Picnic Grove Parke
207 Walker St. Cliffside, N. J.

Busas išeis ųuo Lituanica skvero 12:30 vai. 
Bušo tikietas į abi pusi $1.75.

Bus muzika, tai kas norės galės pašokti.
Kviečiame lietuvius iš visos apylinkės dalyvauti— 
praleisti laiką tyrame ore ir linksmoj kompanijoj.

Komitetas

PIKNIKAS ir PIETŪS j 

Pas čiurlius, Pattenburg, N. J.

Sekmadienį

Rugsėjo 29 September
Piknikas bus gražiame sode, tyrame ore. Bus 

duodami geri pietūs. Pelnas nuo šio pikniko yra 
skiriamas “Laisvės” naudai. Taigi būkite pik-< 
nike, pasilinksminkite, papietaukite ir parem
kite laikraštį “Laisvę.” Pietų kaįrra>$3.00.

Pietus Duos Lygiai 12 Vai. Dieną
Kelrodis iš New Yorko

Pravažiavus Newarko Air Portą laikykitės dešinėj, 
imkite kelią 22 ir važiuokite apie 50 mailių iki 
Mountain View Inn restorano, nuo Čia tėmykite ma
žą užsisukimą į kairę, užvažiuosite ant naujo tilto, 
pervažiavę tiltą laikykitės dešinėj ir privažiuosite 
kitą mažą tiltą, pervažiuosite to tiltuko apačia; 
penktas namas bus Čiurlių.

Važiuojant iš Philadelphijos per Eastoną
Iš Eastono imkite kelią 78-tą, ir privažiavę Pat- 

tenburgą sukite dešinėn, ir 78-tu keliu pasieksite 
Čiurlius (Churlis).

Treitfoniečiai važiuokite keliu 69 iki privažiuosite y 
kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn. Per
važiavę naują tiltą laikykitės dešinėj ir važiuokite 
iki čiurlių ūkio. |

6 p.—LaisvS (Liberty)—Penkt., rugp. (Aug.) 23, 1963

Šį sekmadienį visi * 
į pajūrio parką

Smagusis išvažiavimas 
jau šį sekmadienį, rugpiū
čio 25. Visi vyksime į LLD 
185 kp. paukštienos pietus. 
Pietūs bus teikiami pirmą 
valandą. Bet jei lytų, tai 
pietus turėsime “Laisvės” 
salėje su visais įvairumais- 
linksmumais.

Komisija

Ručinskai vyksta į 
mainierių pikniką

Draugai J. K. RušinskaJ 
rugp. 23 d. išvyksta aplarv 
kyti savo senus draugus 
Mahanoy City, Shenandoah 
ir Minersville.

Rugp. 25 d. jie dalyvaus 
mainierių piknike. Ten tikis 
si susitikti visus draugus, 
su kuriais ten gyvendami 
darbavosi organizacijose, ir 
visus bičiulius ir kaimynus. 
Piknikas ruošiamas spau
dos naudai.

Pikniko vieta: tarp Ma
hanoy City ir Lakewood 
parko, Hassinsak ir Matu- 
shin Grove, prie 45-to kelio, 
ten, kur buvo mainierių 
pereitasis piknikas.

Paieškojimas
Ieškau savo tikrų brolių Antano 

ir Vinco Navickų, s. Aleksandro, 
motina Marė. Jie gyveno Lietu
voje, šeškinių kaime, Bartininkų 
parapijos, dar Smetonos laikais.

Prašau juos pačius atsiliepti ar
ba juos žinančius man apie juos 
pranešti. Būsiu labai dėkingas. Jur
gis Navickas, 139-33 — 85th Qr., 
Jamaica, N. Y. (67-1^




