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KRIS LA I
Mūsų korespondentai. 
Romualdas Lukinskas, 
Jonas Alekna.
J. Paleckis Kryme.
Urugvajus, Meksika ir Kuba.

Rašo R. Mizara

Vasara pasibaigė. Įdomu 
pasižvalgyti po mūsų laikraš
čio /‘vasariškus” numerius. 
Žvalgausi ir džiaugiuosi: jie 
pilni korespondencijų iš lietu
vių kolonijų!

Seniau taip nebūdavo. Se
niau vasaros metu “Laisvėje” 
korespondencijų būdavo la
bai šykščiai. O pernai ir šie
met mūsų draugai ir draugės, 
ranka numoję j karščius, 
rašė ir teberašo tai, kas būti
na, ko mūsų skaitytojai nori.

šilta padėka jums, mieli 
draugai!

Vėl dviejų, jaunų ir žymių 
žnuonių kapai Lietuvoje:

šfų metų rugsėjo 4 d. Vil
niuje mirė rašytojas ir žurna
listas Romualdas Lukinskas, 
sulaukęs 53 metų amžiaus.

Rugsėjo 3 d. mirė Panevė
žio dramos aktorius, Lietuvos 
nusipelnęs artistas, Jonas 
Alekna, sulaukęs 47 metų 
amžiaus.

I^aip gaila, kaip skaudu!..

Justas Paleckis praneša, 
kad jis šiemetines savo ato
stogas leidžia Kryme. Seniau 
Justas poilsio vykdavo į Dru
skininkus.

Atsimenu, 1959 metais, jis 
buvo atvykęs į Druskininkus, 
kaip mes sakome, vakacijoms. 
Kaip jis ten ilsėjosi? Atsive
žė milžinišką čemodaną viso
kių žurnalų, laikraščių, kny
gių; skaitė ir rašė!

ranašiai tuomet savo ato
stogas leido ir Henrikas Zi
manas: Druskininkuose rašė 
knygą apie JAV, iš kurių tik 
ką buvo sugrįžęs.

Tokios visuomenininkų ir 
plunksnos darbininkų atosto
gos^ Jie serga darbo liga.

Reikia manyti, kad Justas, 
būdamas Kryme, kai ką pa
rašys ir mūsų laikraščiui.

Nedidelė Pietų Amerikos 
respublika, Urugvajus, neat
silaikė prieš Dėdės Šamo 
spaudimą: nutarė sutraukyti 
diplomatinius ir prekybinius 
ryšius su Kuba.

Tai buvo padaryta, neatsi
žvelgiant į žmonių protestus. 
O protestai buvo dideli: mil
žiniškos studentų ir darbinin
kų demonstracijos vyko M on- 
tevidejuje prieš tokį vyriau
sybės nutarimą.

Blatyt, Urugvajaus vyriau- 
SYbė laukė, kas bus Čilėje. 
Jei Čilėje būtų buvęs iš
rinktas prezidentu pažan
giųjų kandidatas Salvado
ras Allende, tai Čilė būtų at
naujinusi diplomatinius ir 
ekonominius ryšius su Kuba, 
o tuomet ir Urugvajus gal bū
tų laikęsis kaip laikėsi.

Deja, Čilėje rinkimus laimė
jo (1,400,000 balsais prieš 
970,000) krikščionių demo
kratų kandidatas prezidento 
vietai — Eduardo Frei, kuris 
pučia Washington© dūdon. 
Na, tai “nuėjo pavėjui” ir 
Urugvajus, ligi šiol skaitytas 
pažangiausia Pietų Amerikos 
respublika.

t
čiau, darydama tai, ką 
rė, Urugvajaus valdžia 
lavo, kad būtų sušaukta 
amerikinių šalių konfe
rencija, ir kad santykių su 

Kuba klausimas būtų iš nau
jo persvarstytas. Ar tai bus? 
Liekasi palaukti ir pamatyti.

Iš dvidešimties amerikinių 
jrespublikų tik viena Meksika

Prancūzijos ateistas 
ir nauji planai

Iš Jungtinių Valstijų 
rinkinių kampanijos

Paryžius.—Užsienio dip
lomatai numato, kad šį ru
denį Prancūzija darys du 
žygius, tai pagerinimą sa
vo santykių su Anglija ir 
Tarybų Sąjunga.

Prancūzija ir Vakarų Vo
kietija yra narės NATO, 
jos turi eilę sutarčių, bend
radarbiauja milita r i n i a i, 
bet prancūzai nepamiršo, 
kad bėgyje šimto metų vo
kiečiai tris kartus buvo už
puolę Prancūziją, tai 1870, 
1914 ir 1939 metais.

JAV numato ilgą 
karą P. Vietname

Washingtonas. — Iš Pie
tų Vietnamo parvykęs JAV 
ambasadorius M. Tayloris 
išdėstė esamą padėtį. Pa
sitarime dalyvavo preziden
tas, Pentagono generolai ir 
JAV strategai.

Po to buvo padarytas JAV 
valstybės pareiškimas, kad 
Pietų Vietname “einama 
prie laimėjimo,” bet prieš 
partizanus bus ilgas ir sun
kus karas.

Saigonas. — Pietų Viet
name auga nepasitenkini
mas prieš JAV politinius ir 
militarinius patarėjus, nes 
jie šeimininkauja, kaip na
mie.

IŠ VISO PASAULIO
Ottawa. — Čionai Kana

dos, Japonijos ir Jungtinių 
Valstijų atstovai pradėjo 
pasitarimus žvejybos reika
lais. Ypatingos svarbos de
dama į Šiaurės Atlanto sri
tyje žvejybą, kur gaudomi 
didžiuliai krabai (“King 
crab”).

La Paz. — Bolivijos parti
zanai suruošė pasalą val
džios armijos daliniui. Da
linyje buvo 100 karininkų 
ir karių. Kelis nukovė ir 
18 suėmė.

Tokio. — JAV suteikė 
$60,400,000 paskolos dviems 
japonų civilinio orlaivyno 
kompanijoms.

šiuo metu tebelaiko diploma
tinius ir prekybinius ryšius su 
revoliucine Kuba. Dabartinis 
tos šalies prezidentas Lopez 
Mateos aną dieną viešai pa-' 
reiškė:

— Mes palaikome diploma
tinius ir prekybinius ryšius su 
Kuba ir palaikysime!

Neužilgo Meksika turės nau
ją prezidentą — Diaz Ordaz, 
kuris taip pat žada šiuo klau
simu Washingtonui nenusi
lenkti.

Meksika—pažangi šalis. Jos 
praeitis graži. Jos liaudis ko
vinga.
Tiem, kurie lankysitės Pasau

linėje parodoje Niujorke, šir
dingai patariu užeiti į Mek
sikos pavilijoną ir ten gerai 
pastudijuoti — susipažinti su 
Meksikos praeitimi ir dabar
timi.

Matysite!

Prancūzai ir jų valdžia, 
turėdami tą galvoje, siekia 
sudaryti draugiškus ryšius 
su Anglija ir Tarybų Są
junga, kad jaustųsi stiprūs 
prieš vakarų vokiečių bet 
kokį pasikėsinimą. Prancū
zijos santykiai su Tarybų 
Sąjunga, kaip su socialisti
ne valstybe, yra šalti, san
tykiai su Anglija pablogėjo 
1963 metais, kada ji išstojo 
prieš įsileidimą Anglijos į 
Common Market (preky
bos sąjungą) Europoje, ir 
NATO sąjungoje.

Kipro respublika ir 
turky “maistas”

Ankara. — Turkijos val
džia praneša, kad ji karo 
laivais ir lėktuvais siųs 
“maistą” turkams į Kipro 
salą. Jeigu kas bandys 
kenkti, tai turkų karo lai
vai ir lėktuvai vartos jėgą.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Turkijos atstovas sako, kad 
Kipro saloje Raudonasis 
Kryžius turkams mažiau 
duoda maisto, kaip grai
kams.

Washingtonas. — Juntgi- 
nės Valstijos ragina»Turki
ją, Graikiją ir Kipro res
publiką tartis sureguliavi
mui Kipro reikalų.

Washingtonas. — Rugsė
jo pirmąją savaitę Jungti
nėse Valstijose buvo gauta 
186,239,000 bačkų naftos. 
(Bačka yra 42 galionai.) 
Taipgi per tą savaimę iš už
sienio įvežta 1,254,000 bač
kų.

Toronto. — JAV automo
bilių gaminimo kompanijos 
Kanadoje turi fabrikų, ku
riuose dirba 50,000 darbi
ninkų.

Kairas. — Jungtinės Ara
bų Respublikos ir Saudi A- 
rabijos militariniai vadai 
tarėsi Jemeno respublikos 
reikalais.

Washingtonas. — JAV 
karo orlaivyno vadams ne
patinka, kad rinkimų kam
panijoje diskusuoja apie or
laivyno jėgas.

Berlynas.—Vokietijos De
mokratinės Respublikos vy
riausybė palengvins išvyki
mus į vakarinį Berlyną ir 
Vakarų Europą, kurie no
rės ten vykti.

Paryžius. — PaUl-Henri 
Spaakas, Belgijos užsienio 
ministras, stoja už Euro
pos valstybių palaidą sąjun
gą.

Hongkongas.—Čionai siau
tė taifūnas su 95 mylių per 
valandą vėju.

P. Vietnamo budistai 
prieš JAV politiką

Saigonas. — Pietų Viet-
namo budistų vadai ir spau
da smarkiai kritikuoja 
Jungtinių Valstijų politiką 
ir intervencijos vadus. Bu
distai sako, kad JAV vei
kėjai iškraipė budistų nusi
statymą link diktatoriaus 
generolo Khanho. Ypatin
gai neteisingaiįbudistus api
būdina JAV Užsienio pro
pagandos radijas “Voice of 
America.”

Taipgi iškraipo budistų 
nusistatymą ir, linkui par
tizanų. Neseniai jų vadai 
išleido atsišaukimą į Pietų 
Vietnamo partizanus ir vi
sus gyventojus, ragindami 
“baigti brolžudingą naminį 
karą.” į

Uraganas "Dora" 
padarė daug žalos

St. Augustin^, Fla.—Rug
sėjo 9 dieną praūžė milži
niškos jėgos i& dydžio ura
ganas “Dora;”) Jo centre vė
jas buvo iki 125 mylių per 
valandą. Uraganas ėjo apie 
400 mylių pločiu per šiau
rinę Floridą* ir Georgia 
valstijas. Nuostoliai milži
niški, sieks desėtkus milijo
nų dolerių.

Atlanto vanduo buvo pa
kilęs 10 pėdų virš norma
laus lygio. Jūrų bangos ri
tosi į saųsžemį naikindamos 
laivelius, pamario ir žemes
nių vietų namus. St. Au
gustine, Jacksonville ir eilės 
kitų miestų gatvėmis van
duo plaukė kaip upėmis. 
Žmonių, kol kas, nežuvo,

URUGVAJUS STOJA Už 
KONFERENCIJĄ

Montevideo.—Nors Jung
tinėms Valstijoms spau
džiant Urugvajaus valdžia 
nutraukė diplomatinius ry
šius su Kubos respublika, 
bet dabar ji reikalauja su
šaukti naują Amerikos 
valstybių sąjungos konfe
renciją ir persvarstyti pir- 
mesnį nutarimą, kuris buvo 
padarytas už nutraukimą 
ryšių.

T. SĄJUNGA PASKELBĖ 
TOGLIAČIO KRITIKĄ
Maskva.-“Pravda” paskel

bė velionio Palmiro Toglia
tti testamentą, kuriame jis 
kritikuoja ir Tarybų Sąjun
gos Komunistų partiją.

Jo testamentas sudaro 
4,500 žodžių dokumentą. 
Togliattis jį parašė tik ke
lios dienos pirm savo mir
ties. ,
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Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretorius D. 
Ruškas smerkė Goldwaterį 
už iškraipymą faktų.

Haga. — Į Olandiją at
vyko Norvegijos karalius 
Olavas.

Senis valtimi perklaukė 
okeaną

Sidnėjus, Australija. —
Rugsėjo 9 dieną čionai val
timi atplaukė iš Pietų A- 
merikos William Willis, 71 
metų amžiaus.

Amerikietis tyrinėtojas 
W. Willis 1963 metų liepos 
4 d. burine valtimi išplau
kė iš Callao prieplaukos, 
Peru respublikos, Pietų A- 
merikoje.

Po 128 dienų jo valtis, at
likus 7,400 mylių kelionę, 
pasiekė Samoa salą, Ramia
jame vandenyne. Willis 
ten gerai pasilsėjo ir 1964 
metų birželio 26 dieną iš
plaukė į Australiją, kurią 
po 72 dienų pasiekė, atlikęs 
dar 2,400 mylių . Reiškia, 
burine valtimi per 200 parų 
perplaukė Didįjį (Ramųjį) 
okeaną.

nes iš anksto iš pavojingų 
vietų desėtkai tūkstančių 
buvo iškraustyti į saugias 
vietas. Lietaus iškrito nuo 
10 iki 15 colių ir vanduo 
pavertė į ežerus žemąsias 
vietas.

Uraganas, slinkdamas 
apie aštuonių mylių per va
landą greičiu, perėjo sker
sai šiaurinę Floridą, vaka
rinę dalį Georgijos ir pieti
nę Alabamą. pavirto į di
delį lietų, vėjas sumažėjo 
iki 65 mylių per valandą.

Nespėjo žmonės atsidusti 
po uragano “Dora” smūgio, 
kaip Atlante jau susiforma
vo naujas uraganas, bet jo 
kryptis dar nenumatoma.

JAV SUORGANIZUOS 
ATOMINĮ LAIVYNĄ
Paryžius. — NATO karo 

laivynų atstovų posėdyje 
JAV atstovas T. K. Finlet- 
ter pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos suorganizuos 
NATO atominį laivyną, 
kurio mišri įgula bus iš 
JAV, Anglijos, Vakarų Vo
kietijos, Belgijos, Olandi
jos, Italijos, Graikijos ir 
Turkijos jūrininkų. Pra
džioje bus 25 virš vandens 
plaukiojanti laivai, kurie 
bus apginkluoti atominėmis 
raketomis.

ŽUVO 50,700 JAV 
ŽMONIŲ

Chicago.—National Safe
ty Council skelbia, kad 1964 
metais jau žuvo 50,700 JAV 
žmonių. Automobilių nelai
mėse buvo užmušta 21,200, 
fabrikuose — 7,200, gyveni
mo namuose — 14,700 ir 9,- 
150 kitur.

--------- 1

1 Ottawa. — Kanados vy
riausybė pasisakė prieš Ki
nijos izoliaciją prekybos 
reikaluose.

Tokio. — Tarp Japonijos 
ir TSRS prekyba didėja, i

Minneapolis.—Čionai kal
bėjo Respublikonų partijos 
kandidatas į JAV preziden
tus Barry Goldwateris. Jis 
puolė Johnsono administra
ciją Civilinių laisvių reika
lais, pasakojo, būk demo
kratai kalti už rasinius su
sirėmimus. Jis puolė ir 
Jungtinių Valstijų Aukšč. 
Teismą, kuris užstoja demo
kratines teises.

Jamesburg, N. J.—Čionai 
kalbėjo Hubert H. Humph
rey, Demokratų partijos 
kandidatas į JAV vicepre
zidento vietą. Jis per mė

Persergsti prieš 
diemikalį saldumą

Washingtonas. — Jungti
nėse Valstijose įsigalėjusi 
“liga,” ypatingai tarp mo
terų, būti laibomis—vengti 
nutukimo. To siekiant, vie
toje natūralaus cukraus, 
jos vartoja dirbtiną saldu
mą . (“art i f i c i a 1 sweeten
ers”).

Dabar National Research 
Council, dr. H. Aaron, ir 
veikėjai i iš USA Food & 
Drug Administration per
sergsti prieš vartojimą che- 
mikalinio saldumo, kol dar 
nėra ištirta, ar jis neken
kia žmonių sveikatai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas. — Bėgyje 10 

mėnesių įvyko jau trečias 
militarinis sukilimas prieš 
Pietų Vietnamo valdž i ą. 
Dabar Saigoną buvo užgro
bę militarinės jėgos, kurios 
grįžo iš Mekongo upės fron
to, kariavę prieš partiza
nus. Bet po Jungtinių Vals
tijų militaristų pastangų 
vėl generolas Khanhas pa
siliko galioje. Khanhas ir 
sukilimo vadai susitaikė ir 
pasižadėjo kariauti prieš 
partizanus.

Maskva. — TSRS perser
gėjo Japoniją, kad jeigu ji 
leis iš jos teritorijos veikti 
prieš Šiaurės Vietnamo res
publiką, tai bus įtraukta į 
karą.

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai rašo, kad Kinija 
rems Burmą, Indoneziją, 
Kambodžą ir Šiaurės Viet
namą prieš JAV karo veiks
mus.

Seoulas.— Čionai įsigalėjo 
miegligės epidemija. Nuo 
pradžios rugpiūčio jau mirė 
2,380 žmonių.

Saigonas. — Virš Kinijos 
Pietinės jūros susprogo 
JAV militariniai daliniai 
lakūnai.

Singapūras.—čionai areš
tavo 40 komunistų ir unijų 
vadų.

nesius kovojo už Civilinių 
laisvių biliaus pravedimą. 
Dabar sakė, kad daug dar
buosis pietinėse valstijose 
už Demokratų partijos bu
simųjų rinkimų laimėjimus.

San Francisco, Calif. — 
Kalifornijos valstijos Aukš
čiausiasis Teismas atmetė 
skundą prieš B. Goldwate- 
rį. Advokatas M. M. Belli 
reikalavo neleisti Goldwate- 
riui kandidatuoti, nes jis gi
mė 1909 m., Arizonoje, ka
da ta valstija dar nebuvo 
įjungta į Jungtines Valsti
jas.

Naujas “receptas” 
įveikti partizanus

Washingtonas. — Rugsė
jo 9 dieną iš Pietų Vietna
mo parskrido JAV amba
sadorius generolas Maxwell 
D. Taylor. Jis tuojau ra
portavo prezidentui apie 
padėtį Pietų Vietname, o 
po to laikė susirinkimą su 
Johnsonu, Rusku, McNa
mara ir generolais iš Pen
tagono.

Nepaisant generolo Khan
ho nepasisekimų, kuris dik
tatoriškai bandė valdyti 
Pietų Vietnamą, generolas 
Tayloris gyrė jį ir pateikė 
naują planą partizanų nu
galėjimui.

••■z
Washingtonas. — Naujas 

militaristų išstojimas prieš 
Pietų Vietnamo valdžią ro
do, kad ten nepastovi padė
tis. Prezidentas Johnsonas 
ir valdžia deda despera
tiškų pastangų, kad Khan
ho valdžia išsilaikytų nors,\ 
kol Jungtinėse Valstijose 
pereis prezidentiniai rinki
mai.

Hatteras, N. C. —Uraga
nas “Dora” grįžo iš sausu
mos plotų ir per Carolinos 
valstijas pasuko į Atlanto 
vandenyną. Jis atgauna jė
gą.

Uraganas “Ethel” eina 
Atlanto vandenynu, ties 
Nova Scotia, šiaurryčių 
kryptimi.

Havana.— Kubos laikraš- 
ččiai rašo, kad Jungtinės 
Valstijos griežtai reikalavo 
Urugvajaus respubliką nu
traukti ryšius su Kuba.

Montevideo.—Šimtai stu
dentų demonstravo protes
tuodami prieš Urugvajaus 
nutraukimą diplom a t i n i ų 
ryšių su' Kuba.

Maskva. — Į TSRS at
vyksta Jungtinės Arabų 
Respublikos premjeras Al
lis Sabris.

Londonas. — Anglija su
teikė Tarybų Sąjungai $67,- 
000,000 kredito 15 metų. •
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Konferencija Addis Ababoje
PO TO, KAI KONGE buvo pradėta gabenti iš Pietų 

Afrikos baltieji parsidavėliai (mercenaries) kovoti prieš 
Kongo sukilėlius, visa Afrika sujudo. Tuojau buvo su
šaukta į Ethiopijos sostinę Addis Ababą visų Afrikos 
šalių konferencija išsprendimui, ką daryti su Moise 
Tshombe (Čiombe), tariamuoju Kongo premjeru ir jo 
politika.

Pamatęs, kad Kongo liaudis jo neklauso, kad šen ir 
ten vyksta sukilimai prieš jo valdžią (sakoma, apie šeš
tadalis Kongo yra sukilėlių rankose), Čiombe pradėjo 
gabenti iš Pietų Afrikos baltaveidžius mušeikas, kad jie 
padėtų jam malšinti sukilėlius! Tiems parsidavėliams 
Čiombe pažadėjo geras algas.

Tik pagalvokime, ką tai reiškia: Pietų Afrikoje 
negrai yra baisiausioje vergijoje, na, o Čiombė, į negrų 
kraštą veža iš ten baltuosius niekadarius, kad jie muš
tų Kongo negrus, nepasitenkinančius jo, Čiombės, po
litika! (

Kas gi Addis Ababos konferencijoje įvyko? Įvyko 
tai, kad “pats” Čiombė ten sakė kalbą ir pažadėjo: Jei 
jūs man padėsite malšinti sukilimą Konge, tai aš tuos 
baltuosius mušeikas-parsidavėlius paleisiu.

Konferencijoje nieks Čiombei netarė griežtesnio 
žodžio. Ten buvo atstovai ir Kongo sukilėlių, kurie pa
staruoju laiku Stanleyvillyje suorganizavo savo valdžią 
ir paskelbė “Kongą Liaudies Respublika.” Bet sukilėlių 
atstovams nebuvo leista oficialiai sakyti kalbų.

Konferencija, beje, nutarė paskirti septynių afriki- 
nių valstybių komisiją, kuri ištirtų Konge padėtį. Bet 
Čiombė pasakė: Sutiksiu, kad toji komisija tirtų tik 
tuos dalykus, kurių aš noriu, bet nesutiksiu, kad ji tyri
nėtų vidujinę padėtį Konge.

Atrodo, jog ramybė Konge dar ne tuoj bus atsteig- 
ta. Bijomasi, kad ten gali “smarkiau įsikišti” ir Dėdė 
Samas. : ; :

,---------- —t
Togliačio memorandumas

( i ■ • r f , • .

" BURŽUAZINĖ SPAUDA mano, kad memorandu
mas, kurį paliko Italijos Komunistų partijos vadovas 
Palmiro Togliatti, “sukrės komunistinį pasaulį.” Mes tai 
nemanome. Ir ne tam memorandumas buvo rašytas.

Palmiro Togliatti nuvyko į Tarybų Sąjungą atosto
gų, na, ir ta proga, jis žinojo, jog jam teks svarstyti su 
TSRS Komunistų partijos vadovais kai kuriuos svarbius 
klausimus, ypatingai klausimus, susijusius su Kinijos 
komunistų bloga politika. Ruošdamasis tiems pasitari
mams, Togliatti parašė išsamų memorandumą, kuriame 
juodu ant balto sužymėjo visus dalykus, kuriuos būtų 
reikėję aptarti.

Deja, vos baigė savo mintis popieriuje išreikšti, Tog
liattis gavo širdies ataką ir tuoj mirė. Italijos Komunis
tų partijos vadovai nutarė minėtą dokumentą paskelbti 
spaudoje.

SAVO MEMORANDUME Togliattis pabrėžia, kad 
• -reikią visa daryti neprileidimui tarp Kinijos ir TSRS ko

munistų formalaus skilimo. Ir jis mano, kad šaukia
ma į Maskvą (š. m. gru/odžio mėn. 15 d.) konferencija, 
jei joje bus galvojama apie kokios nors tarptautinės ko
munistų organizacijos kūrimą, gali pakenkti, o ne pa
dėti. Kinai, nurodo jis, tuomet gali savo kaž kokią tarp
tautinę organizaciją kurti, įtraukiant į ją visokias nuo 
.fcomunistnių partijų atplaišas.

Togliattis stoja už tai, kad kapitalistinių kraštų 
komunistinės partijos turėtų juo daugiau autonomijos 

^veikti sulyg savo nuožiūra ir supratimu.
, Togliattis griežtai smerkia Kinijos komunistų ža

lingą politiką. Jis smerkia jų spaudos ir kai kurių at
skirų veikėjų leidžiamas atakas (šmeižtus) prieš Tary
bų Sąjungą, ypatingai prieš Chruščiovą.

Jis nurodo, kad prieš tą žalingą kinų politiką kovą 
galima padidinti tik pozityviais darbais, masine veikla, 
kurion turi įsitraukti kapitalistinių šalių komunistinės 
partijos.

Togliattis priminė kai kuriuos, jo nuomone, daly
tus, gerintinus pačioje Tarybų Sąjungoje.

Netenka nei sakyti, kad į visą tai, ką Italijos ko
munistų vadovas prieš savo mirtį memorandume pri- 

; minė, visų šalių komunistai kreips didelio dėmesio ir 
/"Svarstys.

Atrodo, streiko nebus
; / NA1, TAI CHRYSLERIO kompanija sutiko išpildyti 

pagrindinius automobilių darbininkų unijos reikalavi
mus, Streikas buvo išvengtas. Dabar unijos vadovai 
tarsis su Fordu ir General Motors korporacijos atsto- 

„vais. <
Atrodo, kad ir tos kompanijos darbininkų reikala

vimus išpildys. Kodėl ne? Ir pakėlus darbininkams 
algas, kompanijos šienausis pasakiškus pelnus, ir nieks 

Ulieko joms negalės padaryti!

Canada, Lat.Amer., per year, $10.00 
Canada,, Į^ą|. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Kas ką rašo ir sako
LORDAS RUSSELIS 
APIE NUSIGINKLAVIMĄ

Kaip žinia, neseniai Hi
rosimoje (Japonijoje) įvyko 
tarptautinę t PU f e^ucį j a 
reikalauti, kąęb( būtų . už
draustas brąpduplini§ (ato
minis ir hidrogeninis) gin
klas.

Tai konferencijai pasiun
tė laišką anglų moksliniu- 

ikas, lordas Betrand Rus
sell, siūlydamas, kad pasau
lis išklausytų jo nuomonę, 
kad jis ją priimtų, jei nori 
išsigelbėti. Žinių agentūra 
Novosti paduoda sutrum
pintą to laiško turinį. Jis 
įdomus, ir mes jį paduoda
me mūsų skaitytojams.

Lordas Russell sako:
Norėčiau išdėstyti konfe

rencijai kai kuriuos, vargu ar 
plačiai žinomus, faktus. Di
džiųjų valstybių sukauptos 
branduolinio ginklo atsargos 
1963 metais buvo tolygios 
daugybei milijonų tonų trini
trotoluolo. Norint sunaudoti 
šias atsargas, reikia kasdien 
per 146 metus susprogdinti 
tiek branduolinių bombų, kiek 
buvo sunaudota sprogmenų 
per visų antrąjį pasaulinį ka
rą. Branduolinio ginklo at
sargos kasmet padvigubėja. 
Raketos, kurių pagalba šis 
ginklas gali būti pasiųstas į 
taikinį, išsklaidytos po visą 
planetą. Raketiniai įtaisai su
jungti su skaičiavimo mašino
mis, gaunančiomis informaci
ją nuo radarų, kurie neįsten
gia atskirti natūralių trikdžių 
nuo raketos skridimo.

Tokiomis sąlygomis diena 
iš dienos didėja pavojus, kad 
dėl atsitiktinumo gali kilti 
branduolinis karas. Draudimo 
kompanijos, beje, papriešta
raus, jog kasmet civilinio 
transporto sferoje įvyksta 
kažkiek automobilių ir avia
cijos katastrofų. Suprantama, 
kadangi esama, automobilių 
ir lėktuvų, tam 4įkr^ę; sjkąičiųs 
katastrofų gali'‘įvykti. ‘ Lygiai 
taip pat kasmet, sugedus elek
troniniams įrengimams, gavus 
neteisingų signalų iš radaro, 
padarius klaidų skaičiavimuo
se ar sutrikus žmonių ner
vams, gali įvykti tam tikras 
skaičius tragiškų atsitikimų 
su branduoline t e c hnika. 
Tarptautinių politinių krizių 
laikotarpiu galimybė tokiems 
atvejams pasirodyti žymiai 
padidėja. Paaštrėja ir bran- 
ruolinės katastrofos pavojus.
Įprato apgaudinėti

Vakarų vyriausybės įprato 
apgaudinėti visuomenę politi
kos atžvilgiu, nes, kaip jos 
žino, politika gali sukelti opo
ziciją arba nepasitenkinimą. 
Amerikos vyriausybė paten
kinta, kad branduoliniai ban
dymai nesukėlė jokių blogų 
pasekmių. Ji neįstengia pa
aiškinti, kodėl leukemija yra 
pagrindinė vaikų mirtingumo 
priežastis. Prieš dešimtį metų 
ši liga Jungtinėse Valstijose 
buvo retenybe. Amerikos vy
riausybė negali taip pat pa
aiškinti, kodėl pietvakarių 
valstijose vaikai kas mėnuo 
gauna tokią radiaciją, kuri 
28 kartus didesnė už “nepa
vojingą” dozę.

Britanijos vyriausybė yra 
tos nuomonės, kad radiotkty- 
vių kritulių kiekis niekad ne
buvo pasiekęs pavojingo lygio. 
Tačiau, sudarius Maskvos su
tartį dėl branduolinių bandy-' 
mų uždraudimo trijose sfe
rose, Atominės energijos 
valdybos direktorius paskel
bė, kad , jei bandymai bū- 
se, sferose, Atominės energi
jos valdybos, direktorius pa
skelbė, kad, jei bandymai bū
tų toliau Vykdomi, Anglijoje 
būtų tekę uždrausti šviežio 
pieno vartojimą.

Azijos, Afrikos ir- Lotynų 
Amerikos tautos nedalyvauja 
šaltajame kare. Tatai, taip 
sakant, ne jų konfliktas. Ta
čiau nuo jo padarinių, jie ken
čia nė kiek ne mažiau, negu 
kitų žemynų gyventojai.

Neretai teigiama, jog nusi
ginkluoti kliudo Tarybų Są
jungos nenoras sutikti; kad 
būtų įvesta tarptautinė in
spekcija. šį tikrovės iškrai
pymą dažnai kartoja Vakarų 
valstybiniai veikėjai ir laik
raščiai. Tarybų Sąjungos po

zicija šiuo klausimu buvo pa
reikšta ne kartą, konkrečiai— 
1962 metų kovo mėnesį pa
tiektame Visuotinio ir visiško 
nusiginklavimo sutarties pro- 
j ektę.

ši pozicija štai kokia: jei
gu Vakarai Sutiks su visuoti
nio nusiginklavimo principu, 
tai rusai sutiks,- kad tarptau
tinės inspekcijos grupės būtų 
dislokuotos kiekvienoje šaly
je ligi tol, kai bus pradėtos 
įgyvendinti bet kokios nusi
ginklavimo priemonės. Jeigu 
bus susitarta visuotinai nusi
ginkluoti, tai, kaip pareiškė 
Tarybų Sąjunga, ji įsileis į sa
vo teritoriją SNO inspektorius 
prieš tai, kai prasidės koks 
nors ginkluotės sumažinimas.

Šie inspektoriai galėtų vie
toje kontroliuoti, kaip demo
bilizuojama 60 procentų ru
sų ginkluotųjų pajėgų ir lik
viduojama 100 procentų visų 
priemonių raketoms į taikinį 
siųsti.
Kas kliudą nusiginklavimui

Aš neretai kritiškai žiūriu 
į Tarybų Sąjungą ir į jos at
sakomybę už šaltąjį karą ir 
branduolinio karo pavojų. 
Bet, kaip tai bebūtų (šį klau
simą būtina padaryti aiškų), 
vienintelis dalykas, kliudan
tis šiuo momentu nusiginkluo
ti, — tai Vakarų atsisakymas 
priimti pasiūlymus, kurie ve
da į šį tikslą. Čia galima nu
rodyti vienos pusės projekto 
trūkumus ir kitos plano tei
giamybes. Aš norėčiau, kad 
neprisijungusios šalys «parei
kalautų iš Vakarų priimti 
TSRS pasiūlymus ir kad Va
karai liautųsi skleidę melą 
apie Tarybų Sąjungos pozici
ją inspekcijos atžvilgiu.

Aš raginu visas valstybes 
laikytis neprisijungimo politi
kos ir paremti reikalavimą, 
kad būtų paleisti visi kariniai 
blokai —• NATO, Varšuvos 
paktas, SENTO* SEATO ir į 
juos panašūs. Dėka to, kad 
Suvienytųjų Nacijų Organiza
cijoje dalyvauja neprisijun
gusios šalys, ji darosi vis pla
čiau atstovaujama. Svarbu, 
kad SNO sugebėtų; priimti nu
tarimus, privalomus visoms 
suinteresuotoms valstybėms.

Taikos, reikalas betarpiškai 
susijęs su žmonijos pažanga, 
pabaigoje sakoma Russellio 
rašte. Didžiosios valstyybės 
kas valandą išleidžia apsigin
klavimui šimtą milijonų dole
rių.

Pažangos negali būti, kol 
nesiliaus ginklavimosi varžy
bos.

“GELEŽINĖ UŽDANGA” 
JAU NEBETINKA

Kanadiškis “Liaudies Bal
sas” rašo:

Tėviškės žiburiaiVraportuo- 
ja, ką Kanados užsienių rei
kalų ministras Paul Martin 
kalbėjęs Detroite. O jis ten 
sakęs, kad geležinė uždanga 
jau nebetinkanti, išskyrus Ber
lyną. Martin kritikavęs Vaka
rų politiką, siekiančią pra
laužti geležinę uždangą. Tai 
ne kokios naujienos vaduoto
jams.

Martin, kaip ir daugelis ki
tų, mato, kad istorijos rato 
negalima pasukti atgal, žmo
nijos išganymas glūdi sugyve
nime, demokratinėj pažangoj. 
Kariniai blokai turi būti pa
keisti ūkiniu ir kultūriniu 
bendradarbiavimu.

Vaduotojai geriau padary
tų, kad savo judėjimą nu
kreiptų į ekonominius ir kul
tūrinius reikalus. Daugiau 
naudos būtų, jeigu energija 
ir lėšos būtų panaudotos išei
vių ekonominiams ir kultūri
niams reikalams.

VEIDRODIS KLASĖS 
LENTOJE

Neseniai Bulonijoje 
(Prancūziją) atida r y tos 
mokyklos klasėse pastaty
tos nepaprastos lentos iš 
nedūžtamų veidrodžių. Kai 
mokytojas rašo lentoje, nu
sisukęs nuo klasės, veidro
dyje jis mato, : kaip elgiasi 
mokiniai. IŠdykusiems ber
niukams ši naujovė, tik
riausiai, nepatinka. Bet 
mergaitės patenkintos: per 
pertraukas jos gali iki va
lios prisižiūrėti į veidro
džius! .L-

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Sėkminga afrikiečių 

. vienybės konferencija
Neseniai Jungtinės Arabų 

respublikos sostinėje Kaire 
įvykusi konferencija buvo 
visapusiai sėkminga. Daly
vavo 33 Afrikos valstybės.

Konferenciją sušaukė 
Afrikiečių Vienybės orga
nizacija, susikūrusi 1963 
m. gegužės 14 d.

Nuo šios organizacijos 
susikūrimo dar trys naujos 
valstybės prisidėjo :Kenija, 
Zanzibaras ir Malawis tapo 
nepriklausomomis valstybė
mis. O šių metų spalio 
mėn. Zambija pataps nepri
klausoma. Tuo pačiu metu 
reakcinės valdžios buvo nu
verstos prancūziškame 
Konge, Dahomey ir Zanzi- 
bare, taipgi visas trečdalis 
portugališkos Ginėjos išlais
vinta ir Kongo respubliko
je laisvintojų jėgos sėkmin
gai muša parsidavėlio prem
jero Čiombės jėgas. Šiomis 
dienomis išlaisvintoje Kon
go teritorijoje susikūrė liau
diška valdžia.

Afrikiečių pastangomis 
buvo Jungtinėse Tautose 
priimtos rezoliucijos, rei
kalaujančios nepriklauso
mybės Pietų Rhodesijai ir 
Portugalų kolonijoms. Taip
gi nutarta boikotuoti Pietų 
Afrikos respubliką, kuri pa
laiko rasinę diskriminaciją 
ir terorą prieš tikruosius 
afrikiečius. Tik vakarų im
perialistinės valstybės bal
savo prieš šias rezoliucijas.

Afrikiečių Jungtinei or
ganizacijai priklauso kredi
tas už sulaikymą mūšių 
tarp Moroko ir Alžyro.

Konferencija nepriėmė 
Čiombės atstovybės. Atvi
rai pasisakyta, kad čiombė 
atstovauja ne Kongo res
publiką, bet neokolonistus, 
kurie visokiais būdais ban
do išsilaikyti Afrikoje.
Komercinėje spaudoje bu

vo spekuliuota, kad Ghanos 
respublika konferenc i j o j e 
neturinti simpatijos dėl so
cialistinių polinkių. Pasiro
dė kaip tik priešingai. Nu
tarta sekamą konferenciją 
laikyti 1965 m. rugsėjo mėn. 
Ghanos sostinėje Accroje.

r •' ' "

Tarybų Sąjunga padeda 
Indijos pramonei

Indijos sostinėje Delhi pa
sirašyta labai svarbi sutar
tis statyti elektrinę jėgainę, 
kuri būsianti didžiausia 
Pietrytinėje Azijoje. Tary
biniai inžinieriai jau sudaV 
re tai jėgainei' planus.

Sostineje išeinąs “Patrio
tas” sveikina sutartį. Jis 
atžymi, kad tai bus labai 
svarbus įnašas į pramonę 
ir žymiai pakels ekonominį 
vystymąsi Indijoje.

Savaitraštis “Blitz” nu
rodo, kad Tarybų Sąjungos 
techninė pagalba padeda 
pagrindą Indijos pramonei 
išsilaisvinti iš svetimšalių 
kapitalo dominacijos.

Ilgai tartasi su ameri
kiečių firmomis. Pradžioje 
atrodė, kad amerikiečių 
siūlomas planas gana pa
trauklus, bet jis nebūtų pa
dėjęs Indijai vesti savo 
ekonomiką nepriklausomai. 
Todėl susitarta su Tarybų 
Sąjunga, kurios planas yra 
Indijai daug naudingesnis.

Tai jau ne pirmas susi
tarimas su Tarybų Sąjunga 
stambiosios pramonės sta
tymo klausimu.

Gaila, kad viena ranka 
Indijos vyriausyb i n i n k a i 
pasirašo sau naudingas su
tartis su Tarybų Sąjunga, o 
kita ranka persekioja Indi
jos komunistus, kurių skai
čius kalėjimuose dabar ga

li siekti iki 10,600. Prie to
kių aplinkybių juk tai sun
ku abiem šalim nuoširdžiai 
kooperuoti.

109 metų senutė pirmą sykį 
užsiregistravo balsuoti
Floridos miestelyje Chat

tahoochee gyvenanti 109 
metų senutė, su CORE or
ganizacijos darbuotojų pa
galba, buvo atvežta Quin
cy miestelin ir užsiregistra
vo.

Ji gimė vergijos laikais. 
Kai vergija buvo panaikin
ta, negrams pilnos laisvės 
ir lygygbės su kitais pilie
čiais nebuvo suteikta. Pie
tinėse valstijose buvę ver
gų savininkai po civilinio 
karo vėl atgijo ir negrus 
paliko toi.'/se sąlygose, kad 
jiems sunku buvo net rin
kimuose dalyvauti.

Kai minima senutė buvo 
pakalbinta užsiregistruoti, 
tai jos šeimos nariai ir kai
mynai abejojo, ar jai bus 
leista užsiregistruoti. Kiti 
net pareiškė: jeigu ji užsi
registruos, tai ir kiti eis re
gistruotis.

Senutė užsiregistravo — 
pirmą sykį savo gyvenime 
Po to sekė ir kiti. Jos 90 
metų amžiaus duktė, taipgi 
anūkė ir daugelis kitų nie
ko nelaukę užsiregistravo.

Naujasis civilinių teisių 
įstatymas negrams kietai 
užrakintas registravi mosi 
raštinių duris atidarė. Tai 
didžiulis laimėjimas visiems 
demokratinių teisių šalinin
kams.

Draftavimas nereikalingas
Senatorius Nelsonas, pla

čiai studijavo militarinems 
jėgoms jaunuolių draftavi- 
mą (prievarta ėmimą) ir 
priėjo išvados, kad taikos 
metu jaunuolių draftavimas 
nereikalingas, kad jis su
daro daugeliui jaunuolių 
didelių asmeninių sunkeny
bių ir kad jis valstybei daug 
kainuoja.

Nelsonas mano, kad draf
tavimas turėtų būti panai
kintas ne vėliau 19 67 m. 
Valstybė galinti savanorių 
gauti pakankamai, kad tai
kos metu pavaduoti tuos, 
kurie iš militarinės tarny
bos paleidžiami. O jeigu ir 
toliau draftavimas bus tę
siamas, tai su 1967 metais 
jis gali paliesti virš 12 mi
lijonų jaunuolių.

Anglija, Pran c ū z i j a ir 
Kanada draftavimą jau pa
naikino. Pasirodo, kad tos 
valstybės gauna pakanka
mai jaunuolių savanoriai 
tarnauti militarinėse jėgo
se. O savanoriai, pasirodo, 
geresni tokiai tarnybai, ne
gu prievarta paimti.

•
Fašistinės mokyklos 

rėmėjai
Detroite andai buvo su

šauktas fašistėlių susirin
kimas. Schwartz ir Phil
brick raportavo, kad bus 
steigiama mokykla komu
nizmui kovoti. Jie pasigy
rė, kad vienas automobilių 
išdirbę jas pasi žadėjo tai 
mokyklai duoti $1,000, o 
General Motors milijonie
rius Mott duosiąs dar di
desnę sumą.

Aišku, jie žino, kad tokia 
mokykla automobilių kom
panijoms bus naudinga, nes 
ji prisidės prie darbininkų 
demoralizacijos.

Tokio. — Susikūlė JAV 
lėktuvas “F-105” ir žuvo 
lakūnai.
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Prieš šimtą mėty
Štai kokias naujienas 1864 . 

metų gegužės mėnesį p/ja-1 
nešė “Vilenskij vestnik” ir 
kiti laikraščiai.

• Tiesiama telegrafo li
nija, kuri sujungs Angliją 
su Indija. Didžiausi sunku
mai įveikti, tiesiant laidus 
Persų įlankos dugnu, kuris 
yra labai nelygus. Šiuo 
metu linija tiesiama tarp 
persų įlankos ir Bagdado.

• Laikraštis “Journal de 
Huy” praneša, kad vie
nas miesto gyventojas ėjo 
lažybų, jog išperės viščiuką. 
Pasidėjęs vištos kiaušinį po 
pažastimi, jis nešiojo jį tol, 
kol po trijų savaičių vargo 
prasimušė kiaušinio lukštas 
ir iš jo išsirito viščiukas.

• Paryžiuje gegužės 2 d. 
mirė, sulaukęs 73 m. am
žiaus, žinomas kompozito
rius, pianistas ir dirigentas 
Džakomo Mejerberas. Jo 
populiariausios operos — 
“Hugenotai” ir “Robertos 
Velnias.”

• Niujorko mugėje, skir
toje labdarybės tikslams, 
numatoma pardavimui iš
statyti gyvą erelį su Lin- 
kolno auksiniu medaliu ant 
kaklo. Medalyje vaizduo
jama prezidento plaukų 
garbana.

• Laisvai praktikuojan
tis daktaras, Minsko guber
nijos dvariškis Mykolas Os- 
kierka karo teismo sprendi! 
mu nuteistas sušaudyti. Jis 
yra kaltinamas dalyvavęs 
sukilime, kaip Vyr. Lietu
vos sukilimo (baltųjų) ko
miteto Minsko ir Mogilio
vo įgaliotinis. Mirties baus
mė įvykdyta Mogiliove ba
landžio 29 d. 9 vai. rytą.

• Rusų laivynas Amerį; 
koje. Iš mūsų eskadros 
“Peresvet” ir “Vitiaz” yra 
West - /Indijoj; “Variag” 
prieš dvi savaites išplaukė 
su visa įgula ieškoti laivo 
“Re Galan tu omo”; “Al
maz” čia atvyko per 40 va
landų iš Baltimorės; “Os- 
liabia” yra pakeliui iš Mon- 
rojės į Niujorką; bet jau 
praėjo 12 dienų, o jo vi^ 
nėra, nors atstumas 300 
mylių.

Šis rusų laivas gelbėjo 
Lincolnui Piliečių kare.

• Ispanijoje sudaromas 
milžiniškos reikšmės pro
jektas, ne mažiau svarbas 
ir politiniu atžvilgiu. Nu
matoma iškasti kanalą, ku
ris prasidėtų nuo Trafalga- 
ro iškyšulio Atlanto vande
nyne ir baigtųsi Vidurže
mio jūroje, į šiaurę nuo 
Gibraltaro. Įvykdžius šį 
planą, Gibraltaras pasida
rytų kaip sala, ir susisieki
mas tarp Viduržemio jūros 
ir Atlanto pereitų ir į Is
panijos rankas.

• Vienoje jau kai kuris 
laikas parduodami laikro
džiai su naujai įtaisytais 
žadintuvais. Žadintuvai piji 
daryti taip, kad tą akimir-T 
ką, kai mušamos valandos, 
iš jų ima sklisti šviesa, kuri 
apšviečia kambarį ir užde
ga žvakę.

• Sento mieste (Jugo
slavijoj) renkamos aukos 
pastatyti paminklui puo
džiui Bernardui Palisiui, 
kuris pirmasis išrado būdą 
glaziruoti molinius puodus.

SUNKVEŽIMIU VAŽIA
VO Į STREIKIERIŲ 

GRETAS
Bonduel, Wis.—Farmeriai 

paskelbė streiką reikalaut 
darni didesnio mokesčio uF 
galvijus. Apie 300 jų piki^ 
tavo vietos galvijų skerdyk
lą. I. Mauller su sunkve
žimiu įvažiavo į farmerių 
gretas, du užmušė, o tris 
sužeidė.



Aswan o užtvanka
ir jos svarba

Žemė, dirbamos žemės 
sklypelis, yra karščiausia 
Egipto felacho svajonė. 
Nuo amžių kankinasi dėl 
jos valstietis. Nors Egip
tas yra 16 kartų didesnis 
už Lietuvą (994,300 km2), 
tačiau dirbamos žemės yra 
tik 4%.—apie 40,000 kvadr. 
kilom. Šis plotas, kuris ly
gus 2/3 mūsų respublikos 
teritorijos, turi išmaitinti 
27 milijonus žmonių — 9 
kartus daugiau negu Lie
tuvoje. Visa kita žemė — 
smėlio dykuma ir akmenėti 
tyrai.

Todėl revoliucinė Egipto 
vyriausybė, 1952 m. nuver
tus! karalių Faruką, pir
miausia ėmėsi žemės prob
lemos. Dvarininkų nuosa
vybė buvo apkarpyta, palie
kant jiems tik po 200 feda- 
nfy (84 hektarus). 1961 m. 
ši norma buvo per pusę su
mažinta. 1962 m. vyriau
sybė nuustatė, kad tuos 100 
fedanų turi teisę gauti ne 
kiekvienas dvarininkas at
skirai, bet tik visa šeima. 
Šitaip faktiškai ir ta likusi 
norma buvo suskaldyta dar 
į 2, 3 .ar 4 dalis. Visa ki
ta dvarininkų žemė nacio
nalizuota, neišmokant atly
ginimo buvusiems jos savi

ninkams, ir atiduota beže
miams bei mažažemimas fe- 
lachmas ir samdiniams. Tai 
didelis žingsnis į pažangą, 
tačiau vien juo dar nebuvo 
likviduotas žemės trūku
mas. Egiptiečiai ėmėsi įvai
rių kitų priemonių.
^Drąsus ir sunkus planas

Jų tarpe didžiausias ir 
sunkiausias uždavinys buvo 
pastatyti naują A s u a n o 
(Aswano) užtvanką. Tai 
pasirodė ne tik daug lėšų 
reikalaujanti, bet ir techniš
kai sudėtinga statyba. Va
karų imperialistinės valsty
bės, iš kurių politinio - ko
lonijinio jungo Egiptas ką 

<lbik išsivadavo ir iš kurių 
ekonominio jungo jis sten
gėsi ištrūkti, gerai matė, 
kad nauja Asuano statyba 
sustiprins Egipto nepriklau- 

' somybę, ir todėl atsisakė 
padėti. Draugišką pagalbos 
ranką ištiesė Tarybų Są- 

( junga. Sueco kanalo kon
flikto metu Tarybų Sąjun
ga apgynė jaunąją respub
liką nuo tiesioginės karinės 
Vakarų intervencijos, o da
bar padėjo jai, sprendžiant 
sunkią ekonominę proble
mą. Ji suteikė Egiptui di
delę ilgalaikę ir labai pa
lankią paskolą, paruošė už
tvankos ir elektrinės pro
jektą, pasiuntė statybinę 
techniką ir medžiagas, ko
mandiravo daug inžinierių, 

^technikų bei kvalifikuotų 
^darbininkų. Daugelis Ta- 

0crybų Sąjungos įmonių ga
mina produkciją Asuanui 
ir apskritai Egiptui. Su pa
sididžiavimu galima pažy
mėti, kad ir mūsų respub
lika dalyvauja aukštutinės 
užtvankos statyboje — 10 
Tarybų Lietuvos įmonių 
tiekia jai savo gaminius.
Milžiniška darbo apimtis

Iš 30,000 Asuano hidro- 
mazgo statytojų daugiau 
kaip 1,800 atvykę iš Tarybų 
Sąjungos. Pasaulyje pirmą 
kartą statoma 364' pėdų 

^aukščio ir beveik 3-jų my- 
iJių ilgio užtvanka ant smė
lėto pagrindo. Po užtvan
kos dugnu įrengiama sudė
tinga priešfiltracinė uždan
ga. Bendra darbų apimtis 
.— apie 40 milijonų kubiškų 
metrų iškastų ir užpiltų uo
lienų bei smėlio. Šių metų 
gegužės mėnesį Nilas buvo

perkirstas užtanka. Į tas 
iškilmes atvyko TSKP CK 
pirmasis sekretorius ir 
TSRS Ministrų Tarybos 
pirmininkas N. Chruščio
vas, kurį nepaprastai nuo
širdžiai ir šiltai sutiko visa 
egiptiečių tauta. Tarybų 
Sąjungos vadovo susitiki
mas su Egipto liaudimi prie 
išsvajotosios aukšt utinės 
Asuano užtvankos simboli
zuoja Tarybų šalies ir visos 
socialistinės stovyklos soli
darumą su tautomis, išsiva
davusiomis ir kovojančio
mis prieš imperializmą.

1964 m. bus sėkmingai 
baigta pirmosios eilės sta
tyba, o 1967 m. pradės suk
tis pirmieji 3 agregatai. Pa
gal planą buvo numatyta Į 
kompleksą galutinai už
baigti 1970 m., tačiau tary
biniai specialistai sugebėjo 
paspartinti darbų tempus 
ir ketina viską baigti dar 
1969 m. Tada Asuano hid
roelektrinė pasieks 2.1 mili
jono kw pajėgumą, o už
tvankoje susikaups 130 mi
lijonų km vandens masė. 
Tai bus apie 3 kartus dau
giau, negu dabar kasmet 
pana u d o j a m a laistomojo 
vandens visai dirbamai E- 
gipto žemei.

Viskas pasikeis
Prezidentas Nasaras nu

rodė, kad dėka užtvankos 
šalies nacionalinės pajamos 
kasmet padidės 234-iais mi
lijonais svarų, o tai sudaro 
pusę visų Egipto metinių 
nacionalinių pajamų, gau
namų iki revoliucijos. Už
tvanka įgalins kasmet su
taupyti apie 100 milijonų 
svarų užsieninės valiutos. 
.Naujoji vandens saugykla 
padės išplėsti Nilo slėnyje 
žemdirbystę dar 2 milijo
nams fedanų (6,000,000 ak
rų). Daugelyje vietų bus 
nuimama po du derlius į 
metus. Asuano užtvankos 
kompleksas toks rentabilus, 
kad paleidus jį visu pajėgu
mu, statybos išlaidos sugrįš 
per 2 metus. Naseras pa
žymėjo Nacionaliniame su
sirinkime: “Stebuklas, su
kurtas štai žmogaus ranko
mis, — aukštutinė Asuano 
užtvanka,—stovi tarp dvie
jų revoliucijų: agrarinės ir 
industrinės...” Ir tikrai, 
10 bilijonų kilovatvalandžių, 
kurias hidroelektrinė tieks 
kasmet, didele dalimi bus 
panaudota naujose įmonėse. 
Toks elektros energijos kie
kis yra dvigubai didesnis 
už dabar iš viso pagami
namąjį Egipte. O juk be 
Asuano mūsų šalis padeda 

. Egiptui statyti dar 93 ob
jektus, jų tarpe 38 stambias 
įmones.

Štai kodėl egiptiečiai ir 
arabų pasaulis žvelgia į Ta
rybų Sąjungą kaip į artimą 
bičiulį.

Naujos idėjos, nauji 
sumanymai

Pergalė Asuane įkvėpė 
Egipto liaudį. Gimsta nau
ji projektai ir sumanymai. 
Libijos dykumos rytinėje 
dalyje, 400-800 m gylyje po 
žeme aptiktos pratekančios 
gėlo vandens srovės. Šis 
vanduo teka iš Čado ežero 
Afrikos centre į Vidurže
mio jūrą. Susidaro galimy
bė drėkinti didelį žemės 
plotą, besitęsiantį apie 800 
km beveik lygiagrečiai su 
Nilu. Sukūrus visą artezi
nių šulinių sistemą ir drėki
namuosius kanalus, bus ga
lima papildomai įdirbti 1 mi
lijoną hektarų. Plotas tarp 
trijų oazių — Baharijės, 
Charges ir Dachelio — pa-

Iš krūtinių veržiasi 
žavinga daina

Černiachovskio vardo kol
ūkis jau seniai garsėja ne 
tik Kapsuko rajone, ne tik 

. Tarybų Lietuvoje. Kolūkis, 
kuriuose apsi-j kuriam vadovauja buvęs 

gyveno agrotechnikai, inži- j buožių bernas, o dabar iš-
—i -y “Nauja-1 garsėjęs žemdirbys, Socia- 

pradėta sta- listinio Darbo Didvyris Vin- 
tyti keletą įmonių. Karšta, cas Adomavičius, plačiai ži- 
negyvenama dykuma pavirs 
derlingu rajonu, žymiai pa
keliančiu bendrą respubli
kos žemės ūkio produkciją.

Dar vienas projektas
Šiaurės vakarų ’ Egipto 

dalyje, prie pat Viduržemio 
jūros, yra Kataros įduba. 
16 km nuo jūros prasideda 
staigi nuolaiduma, kuri gi
liausioje vietoje pasiekia 
137 m žemiau jūros lygio. 
Įduba užima apie’ 20,000 
kvadratinių kilometrų (be
veik trečdalį Lietuvos). Da
bar kilo sumanymas išnau
doti įdubą hidroelektrinės 
statybai. Pagal projektą 
teks iškasti 10 km kanalą 
nuo Viduržemio jūros iki 
aukštumų ir 6 km tunelį 
pro kalvas Praėjęs dviejų 
angų tunelį, vanduo pateks 
į dirbtinį baseiną, iš kur 
vamzdžiais kris žemyn ant 
hidroelektrinės agregatų, o 
iš čia nutekės įdubon, pa
mažu ją užpildydamas. Nu
matyta užpildyti įdubą iki 
77 m aukščio nuo žemiau
sios vietos, sudarant 12,000 
kvadratinių kilometrų dirb
tinį ežerą. Karšta dykumos 
saulė išgarins po 50 kubi
nių milijonų metrų van
dens per dieną, arba 550 
kubinių metrų per sekundę. 
Vadinasi, kanalu teks į tur
binas paduoti po tiek van- 
vandens. Hidroele k t y i n ė s 
pajėgumas sieks 1 milijbną 
kw. Kataros kompleksas 
turės nemažą reikšmę nė 
tik besivystančiai pramonei

vadintas “Naujuoju slėniu.” 
Į jį iš Nilo slėnio persikels 
apie 6 milijonus gyventojų. 
Baharijos oazėje geologai 
aptiko geležies rūdos telki
nius. Iš čia bus nutiestas 
geležinkelis iki Nilo. Char
ges oazėje pastatytas aero
dromas, išaugo kelių aukš
tų pastatai, ]

nienai, geologai. “ 
jame slėnyje”

ir aplinkiniams rajonams. 
Vanduo, kuris išgaruok,.su
švelnins dykuminį klimatą.". 
Be to, gruntiniai1 Vandenys'“ 
pakils į viršų apie 20 hi,1 b 
tai įgalins aplinkui ežerą 
įkurti gyvenvietes, ‘ sukul
tūrinti ir šį rajoną. - “ '

Jungtinė Arabų Respub
lika pradeda savrankįšką 
gyvenimą, apsupta gerų 
draugų, kurie jai linki viso--- 
keriopos sėkmes./ • ;-

J. Petravičius

Washingtonas. — Genero
las M. Tayloris, JAV amba
sadorius Pietų Vietname, 
parvyko pasitarti su prezi
dentu Johnsonu.

Tokio. — Virš 10,000 ja
ponų demonstravo protes
tuodami prieš įsileidimą į 
prieplaukas JAV atominių 
submarinų. ,

nomas ir už Lietuvos ribų. 
Kasmet čia vis geriau de
ra javai, auginama vis dau
giau gyvulių. Didėja kolū
kio pajamos, vis šviesiau, 
kultūringiau gyvena žmo
nės. Jų laimėjimų pasižiū
rėti atvažiuoja ekskursijos 
ne tik iš kitų Lietuvos kol
ūkių, bet ir iš tarybinių 
respublikų. O neretai sve
čiuojasi pirmauj a n č i a m e 
ūkyje ir užsienio šalių de
legacijos. Čia lankėsi ir 
daug Amerikos lietuvių.

Bet ne apie šio kolūkio 
žmonių darbą šiandien no
risi papasakoti, o apie tai, 
kaip įdomiai, gražiai jie 
praleidžia laisvą laiką. Vi
sų pirma, apie šauniuosius 
kolūkio dainininkus, šokė
jus, vaidintojus.

Jau ir prieš keletą metų 
černiachovskiečiai garsėjo 
saviveiklos mėgėjais. 1960 
metais Kapsuko rajono me
no saviveiklos kolektyvų ap-. 
žiūroje jie iškovojo perei
namąją Raudonąją vėliavą.

Didelė šventė kolūkyje 
įvyko prieš dvejus metus—
1962 metų sausio 13 dieną, 
kai buvo atidaryti nauji, 
erdvūs kultūros namai, ku
riuose yra 400 vietų salė.. 
Nuo to laiko dainų ir šokių 
mylėtojai dar labiau su
bruzdo. Aktyviai pradėjo^ 
veikti tautinių šokių’raite
lis, vyrų ir moterų ansamb
liai ,.. Kart(u sp saviveik
lininkais ' d$irta W’ute so 4b

Vihcaš Adofhavičitiš;'y
Dainininkai ir šokėjai su- 

koncertais pasirodydavo L nę 
tik savo kolūkyje. Jie svę-'. 
čiavosi Kapsuke, o taip pat 
kaimyniniuose • Kalvarijos,, 
Kazlų Rūdos, Lazdijų mieš
tuose. Kultūros narnų di
rektorius Juozas y Barčaitis 
pasakoja, kad vien tik per
1963 .metus 
didelių
; O pernai Vasarą, 
nąjį- Vilnių, plaukė dąįHift^ 
kai ir šokėjai iš5.vt^-S^į 
tuyos, išvažiavo 
černiachovskiečiai. j Kolūkį® 
mišrus choras-saviveikliųin-š 
kų varžybose užėmė antrą
jį, vietą respublikoje. • Tai 
buvo gražus visų daininin- 
kų ir jų vadovo Juozo Bar- 
čaičio laimėjimas. O tauti
nių šokių ratelis, vadovau
jamas Juozo Pečiukonio, 
pasirodė geriausiai ir lai
mėjo pirmąją vietą. Kolų

kio agronomas Kęstutis 
Štreimikis, dalyvavęs solis
tų*' dainininkų apžiūroje, iš 
Vilniaus parsivežė antrojo 
laipsnio diplomą.' Šaunieji 
kolūkio ' savivei kl i n i n k a i 
sostinėje . laimėjo net pen
kias prizines vietas.

Kolūkio liaudies šokių 
rateliui buvo suteikta tei
sė dalyvauti Tarybų Esti
jos pirmoje šokių šventėje. 
Visą savaitę šokėjai svečia
vosi Taline. Per draugys
tės vakarą prie keturių ge
riausių šokėjų krūtinių bu
vo prisegti Lietuvos meno 
žymūnų ženkleliai.

Ir dabar kiekvieną vaka
rą ryškiai apšviestoje kol
ūkio kultūros namų salėje 
skamba veržli daina, sukasi 
šokėjų poros. Šoka, dai
nuoja ne tik jaunimas, bet 
ir pagyvenę žmonės. Čer
niachovskio vardo kolūkio 
meno saviveikloje dalyvau
ja net 100 žmonių — kas 
ketvirtas kolūkietis.

Ne apie sunkų gyveni
mą, ne apie vargelį, vartuo
se lapojantį, skamba daina 
iš Černiachovskio vardo 
kolūkio dainininkų krūti
nių. Jų dainuojamos dainos 
pasakoja apie nuolat gražė- 
jantį gyvenimą, apie darbo 
ir poilsio džiaugsmą, apie 
šviesią laimę, kuri visiems 
laikams atėjo prie gražio
sios Suvalkijos upės Šeš
upės krantų.

Juozas Andriuškevičius

Gesai viduriuose,? m*
'Šių' rhetiį1 

Aibt'ef is I Žį! OĮęyeta.ūd b rašė-

, taišk tovd ūkaim ėkambėj o ’:

taip išpūtė, kad aš atrodau* 
kaip -septynių mėnesių nėš
čia. Kame priežastis, dak
tare? ” . / .........

Gesus viduriuose gamina, 
aiškina .daktaras, švieži ąr 
rauginti kopūstai,. kalaf i j o - 
rai, ropes, rūkyta mėsa, 
tiūuŠtąrda . : ir kiti / rūkštūs 
maisto gaminiai. 7 *
7 Virk . mažiau 'rūgštaus ir 
Įkąrt^^j*.:^Uijft^L./,iiešėdek

MW®tfž«»^Wfoutimas šu

^^^hdOyrasJ rašė” dakta- 
^W&^SWšk^-"upasa- 
^^^g^Sgkokia kalba 

su savo pil
vu?, Mes abudu nesusikal
bame”.

“Prašyk savo žmonos”, 
aiškino daktaras, “kad ji 
tau gamintų rinktinį mais
tą, tada tu su juo susikal
bėsi ir būsite abu sveiki‘.

Reiškia, puodas geriau 
sias pilvo daktaras.

I N.

Taip atrodo Ignalinos kraštas. Po mūsų kojomis Ledkalnio piliakalnis. 
Kas gali nesižavėti šiuo gamtovaizdžiu!

Kasnret vis populiaresnis Tarybų Lietuvoje tampa buria
vimo ‘sportas. Kauno jūroje, Platelių, Rekyvos ežeruose, Kur
šių mariose kasmet įvyksta dešimtys įvairiausių varžybų. Vie
ni pirmųjų vasaros sezoną pradėjo “Žalgirio” sporto drau
gijos buriuotojai. Draugijos taurės varžybose dalyvavo apie 
30 įgulų. Komandomis nugalėjo Vilniaus miesto pirmoji 
rinktinė.

Nuotraukoje: “Žalgirio” taurės buriavimo varžybos ' 
Rekyvos ežere.

Sen ir ten pasidairius
Šiltas, ramus vakaras. Tik 

staiga policijos vežimai su 
spiegiančiomis sire n o m i s, 
tartum skerdžiamos kiau
lės skerdyklose, sudrumstė 
vakaro ramybę.

Kas čia, galvojau. Poli
cijos automobilių tik zvim
bė vis daugiau ir daugiau. 
Jie galvas šarvuotais šal
mais apsidengę, ilgas laz
das delnuose suspaudę.

Išbėgu ir aš į gatvę, ir 
dėl smalsumo žengiu į ten, 
kur girdėtis daužomų stik
lų skambesys. Baisus 
triukšmas Įr sužeistų žmo
nių vaitojimas. Keli ambu
latorial prazvimbė pro ma
ne, skuba į ligonines teiki
mui pirmosios pagalbos 
sunkiai sužeistiems.

Aš vis nesuprantu, kame 
dalykas. Einu toliau. Bet 
policistas stumia mane at-

Mūsų šalyje įstatymais 
reikalaujama, kad kiekvie
nas gydytojas, baigęs me
dicinos mokslą, prieš pradė- 
siant savo profesijos prak
tiką, prisiektų, jog jis eis 
į kiekvieną butą, dieną ar 
naktį, kuomet bus šaukia
mas pas ligonį, ir nuošir
džiai, humaniškai teiks li
goniui medicininę pagalbą. 
Na, o Chicagoje 23 metų 
amžiaus moteris Mrs. F. 
Luce telefonu pašaukė tei
kimui greitosios , pagalbos 
daktarų įstaigą ir prašė 
atsiųsti daktarą į josios na
mus gelbėjimui staigiai su
sirgusio jos 9 metų sūne
lio. Daktaras atvyko. Bet 
pirmiausia pareikalavo jam 
sumokėti $20. Ji neturėjo 
tiek pinigų, išbėgo pas kal
ni y n u s prašyti paskolos. 
Kuomet Mrs. Luce sugrįžo

gal. Sako: jeigu nori čior,Xpamuš, rado-duris plačiai
lą pakaušį turėti, tai čia 
neik! Einu į kitą gatvę/ 
Ten matau tris apvers
tus ant šono policijos au
tomobilis, o kitur automo
biliai stovi su išdaužytais 
langais, supiaustytom pa
dangom.

Grupės jaunuolių po 10- 
15 bėgioja gatvėmis ir dau
žo krautuvių langus. O ki
ti bėga į vidų vogti produk
tų. Šaligatviuose šen ir ten 
matosi žmonių kraujo Pū
gai. Šen ir ten policijos il
gos lazdos švaistomos į vi
sas šalis. Sužeisti guli gat
vėse, kol juos įguldo į am- 
bulatorius arba policijos au
tomobilius.

Šen ir ten tarp gyvena
mųjų namų durų motinos 
su mažais vaikais spiegia, 
klykia iš baimes ir susijau
dinimo.

Tai buvo uraganas, su
keltas juodosios rasės ver
gų prieš baltuosius rasis
tus. Šios riaušės buvo bai
sios, kruvinos.

Kiek riaušėms nurimus, 
gaisragesiai nuplovė sukre
kėjusį žmonių kraują nuo 
gatvių.

365 civiliai sužeisti ir apie 
34 policistai daugmaž su
žeisti. Kai kurios ligoninės 
perpildytos. Suarė š t u o t a 
virš 400 asmenų ir dar dau
giau ieškoma riaušininkų.

6' kvadratinių mylių plo
te paskelbtas karo stovis.. 
Gubernatorius Scrantonas 
atsiuntė 1,500 kariškai gink
luotų milicininku ir valsti
jos policistų. Tačiau miesto 
burmistras Tate nepriėmė 
valstijos jėgų, nes kol kas 
jo policija lazdomis apsidir
bo su riaušininkais.

Vietiniai riaušių stebėto
jai vienas kitą klausė: Ko 
tie riaušininkai nori? Juk 
jie gyvena Laisvės varpo 
papėdėje. ■

atdaras. Daktaras buvo iš
ėjęs ir iš namų išsinešęs 
radijo aparatą vertės $35 
užstatui už medicininį pa
tarnavimą. Sekamą dieną 
Mrs. Luce su savo vyru iš
ėmė varan tą ir areštavo 
daktarą. Daktaras pasiža
dėjo radijo imtuvą sugrą
žinti, kuomet jam sumokės

Rugsėjo 6 d. Sellersvillė- 
je įvyko labai kilnus ir pui
kus B. Ramanauskienės 
gimtadienio atžymėjimas. 
Svečių buvo daug iš toli
mesnių miestų ir kitų vals
tijų.

B. Banio rekorduota 
lietuviška plokštėse muzika 
linksmino svečius. Labai 
būdinga tas, kad vaišėse 
dalyvavo moterų beveik du 
kartus daugiau negu vyru.

Ramanauskienė sakė, kad 
jinai gausiai paaukos pa
žangiajai sapudai likusias 
nuo parengimo pajamas.

Seniau buvo manoma, kad 
Kinijoje ir Indijoje spar
čiausiai daugėja žmonių 
prieauglis. Bet dabar iš
ryškėjo, kad Lotynų Ame
rikoje greičiausiai plinta 
žmonių prieauglis.

Pregresas '

Abipusis nepasitikėjimas
Skotlendo Jardas (Angli

ja) kriminalinis biuras, se
kąs žymiausius nusikaltė
lius. neseniai pastebėjo, kad 
šio biuro darbuotojai patys 
yra nuolat sekami. Spauda 
praneša, kad Londono nusi
kaltėlių pasaulio vadeivos 
sukūrė savo agentūrinį tin
klą, kuriam pavesta šnipi
nėti Skotlendo Jardo veik
lą. Nusikaltėliai siunčia į 
Londono įstaigas agentus 
su fotoaparatais, prideng
dami juos turistų vardu.

-----------------------------------------------—--- ------------------g
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J. A. Bekampis SKAITYTOJŲ BALSAI MIAMI, FLA.Mano atsiminimai iš Lietuvos ir
1905-1907 metų revoliucijos

J (Tąsa)
J Oras lauke buvo labai biaurus. Žiau- 
j rus vėjas pūtė, krito sniegas. Vakaro 
, laikas, jau buvo tamsu. Žaibo greitumu 
{ kopėčiomis užlėkiau į aukštį (ant antrų 
‘ lubų), kuris buvo užverstas pakulomis. 
, Užlindau pagal stogą, toliausiai ir gi- 
J liausiai į pakulas, kiek tik galėjau.

Apačioj girdžiu didžiausią riksmą ir 
j suirutę. Žemsargiai su kareiviais rėkia, 
: šaukia—kur yra gimnazistas Antanas?

Kada namiškiai atsakė jiems, kad An- 
• tano namie nėra, tai nagaikomis biauriai 
sumušė tėvą ir brolį Bronių. Juos muš
dami vis reikalavo, kad jie pasakytų, kur 
aš randuosi. Jie netikėjo, ką tėvas ir 
brolis jiems sakė. Jie užlipo į aukštį 
ieškoti manęs ir šoblėmis badė po paku
las, manydami mane surasti. Bet jiems 
užkenkė tamsuma ,nes kada jie pasida
rydavo šviesą, tai tą jų šviesą vėjas už
gesindavo, tai jie, negalėdami tamsoje 
dirbti, nusirioglino žemyn. Areštavo 
tėvą ir brolį ir išvežė juodu į Kalvarijos 
kalėjimą. Kalėjime juodu išlaikė apie 
4 mėnesius. Po tyrinėjimų paleido.

Mano laimė — didelis vėjas ir pakulos 
išgelbėjo mane nuo arešto. Nežiūrint, 
kad išsisaugojau nuo arešto, bet namus 
vis tiek, persirengęs į mužikiškus drabu
žius, apleidau. Šiltai apsirengęs ir gal
vą apsituzinęs, pasileidau per laukus pas 
Feliksą Laurynaitį. Kadangi oras buvo 
blogas, tai Feliksas nustebo mane pa
matęs. Aš jam skubiai pasakiau, kad 
dragūnai buvo užpuolę mane areštuoti 
ir kaip išsisukau nuo arešto. Jis taip 
pat tikėjosi sulaukti tokių “svečių,” tai 
mudu greitai ir apleidome jo namą ir nu
ėjome netoliese pas jo gerus pažįstamus 
ir ten išbuvę keletą dieną, išsiskyrėme. 
Feliksas išėjo vienais keliais, o aš ki
tais.

Viešas darbas nusirito į pogrindį. Dau
gelis veiklesnių žmonių buvo areštuoti, 
kiti turėjo slapstytis. Užėjo reakcija. 
Prasidėjo revoliucijos. slopinimas.

| Slapstymosi laikotarpiu teko susitikti 
f su veikėjais A. Baltrušaičiu, V. Česna, 

VI. Žiūriu, Fel. Laurynaični ir kitais.
f Buvo džiugu matyti draugus, kad visi, 

. kurie daugiausia darbavosi, kol kas lais- 
Ivi. Bet visi slapstėsi.

Aš rengiausi apleisti Lietuvą, bet ma- 
Į no ateitis buvo miglota, tamsi. Nežino- 
I jau už ko griebtis. Patekęs į juodą są- 
! rhšą, mokyklos negalėjau lankyti. Už 
| keleto savaičių išvažiavau į Peterburgą.

Minios darbo žmonių suvargę, nudri
kę ir alkani vaikščiojo gatvėmis. Teko 
dirbti darbininkiškuose rateliuose įvai
rius darbus.

Areštas įvyko ypatingomis aplinkybė- 
mis. Gyveno šeima ir mes keturi, visi 

į ištikimi vyrai. Visų buvo nutarta, kad 
Į durys būtų užkabintos retežiu, kad ne- 

. valia nieko įsileisti. Ir štai, 3 valandą 
Į ryte visus mus prikelia policija su re- 
! volveriais rankose.

Mus apkaltino visokiose veiklose prieš 
- valdžią. Svarbu ir tas, kad vienas iš 
I areštuotųjų prisipažino ekspropriacijoj 

» ir kitokioj veikloj.
Kaip vėliau paaiškėjo, tas asmuo bu- 

' vo provokatorius ir už trumpo laiko din
go iš kalėjimo, ir apie jį mes nieko ne
girdėjome. Kalėjimo man būtų užtekę 
iki gyvos galvos, jeigu nebūčiau pabė- 

| gęs. Dėka vieno medicinos studento pa
tarimo, kaip reikia suvaidinti bepročio 

Į rolę, paskui patekti į ligoninę, iš kurios 
! galima pabėgti. Tai labai sunkus dar

bas, bet aš griebiausi jo, kaip tas skęs
tantis už šiaudo. Kaip nuspręsta, taip ir 

■ padaryta.
Pradėjus tokią nelemtą rolę vaidinti, 

reikia turėti nepalaužiamą valią, daug 
ryžto ir energijos. Pirmiausia keturi 
kalėjimo sargai mane nutempė į kar
cerį ir mušė, kur jiems papuolė, gumi
nėmis lazdomis. Tol mušė, kol netekau 
spėkų ir sąmonės. Valgyti negavau per 
3 pienas, išskiriant puoduką vandens per 
dieną. Trečią dieną gavau gabalėlį duo- 

; nos ir sriubos (srutų).
Sekančią dieną, ryte, atėjo daktaras 

ir vjršininko pagalbininkas. Daktaras, 
mane apžiūrėjęs, liepė viršininkui išga
benti mane į ligonbutį. Tas ir buvo pa- 

’ daryta.
Patekęs į ligonbutį, greit pranešiau

draugams apie naują “gyvenimo”, yietą. 
Draugai mane atlankė. Jie liepė man 
turėti kantrybės, ir sakė, kad jie .su
rengs man pabėgimą.

Tais laikais revoliucionieriai turėjo 
ryšius su ligonbučio tarnautojais, su ku
rių pagalba galima buvo pabėgti. Be 
pagalbos iš vidaus būtų sunku pabėgti.

Paskirtu laiku vienas iš tarnautojų 
pridavė man virvę, ir kada ligoniai su
migo, aš pro langą iš antro aukšto nu- 
silaidau žemyn, kur buvo padėta man 
drabužiai persirengti, ir, persirengęs, 
kaip nekaltas avinėlis, praėjau pro sar
gą, kuris stovėjo prie įėjimo. Kiek toliau 
stovėjo vežikas, o karietoj laukė manęs 
vienas draugas.

Pabėgimas iš ligonbučio pavyko be jo
kio painumo ar suklupimo. Pavažiavę 
gal virš valandą laiko, sustojome. Pa
simokė j ę vežikui ir kiek paėję, pasišau- 
kėm kitą vežiką, kuris vežė mus apie 
dvi valandas laiko, kol pasiekėme prie
miestį, kur aš turėjau apsigyventi.

Buvau suvargęs ir mano sveikata buvo 
palaužta, bet pasilsėjęs keletą savaičių 
ir gyvendamas prie neblogų aplinkybių, 
greitai atsigavau. Dienomis iš namų 
niekur neišeidavau, nes bijojau, kad ga
liu būti areštuotas, bet vakarais, kadan
gi ta vieta buvo jau už miesto, buvo ma
žai apgyventa, išeidavau laukan ir ilgai 
vaikščiodavau tyrame ore. Į trumpą lai
ką mano sveikata pagerėjo. Pasidarė 
lyg ir nuobodu, norėjosi prasimušti į gy
venimą.

Man sustiprėjus, draugai patarė iš
važiuoti į Vologdą, kur buvo dirva veik
ti judėjime, o šnipams negalėjo ateiti 
mintis į galvą, kad aš galiu ten apsigy
venti. Su draugų patarimų sutikau ir 
išvažiavau į Vologdą.

Draugai davė adresą, kur turėjau su
stoti. Kad šnipai manęs nesuuostų, ma
ne nuveža į pirmutinę stotį nuo Peter
burgo, kur gavau traukinį į Vologdą. 
Kad nebūtų nuožiūros, iki stoties mane 
palydėjo jauna mergina. Jokio bagažo 
su savim neturėjau. Sėdžiu šau trauki
ny ir išvažiuoju, žiūrėdamas pro langą į 
miškus, link Vologdos. Važiuodamas 
galvoju, ar neseka manęs šnipai. Kaip 
tą patirti?

Kadangi su savim jokio bagažo netu
rėjau, tai pakilęs nuo sėdynės pereinu 
į kitą vagoną. Už keleto minučių atei
na į tą pat vagoną, į kurį aš įėjau, keis
tas asmuo ir atsisėda netoli manęs. 
Tada supratau, kad mane seka šnipas. 
Galvoju, kas man lieka daryti? Prava
žiavus paskutinę stotį prie Vologdos, tas 
keistas asmuo apleido vagoną. Neužilgo 
į vagoną ateina du žandarai ir atsisė
da prie durų. Tada supratau, kad jau 
būsiu areštuotas.

Bet greitai atėjo man į galvą mintis, 
kad reikia pabėgti. Lauke buvo tamsu, 
nes jau vakaro laikas. Pakylu nuo sė
dynės ir įbėgu į išvietę, atsidarau langą 
ir rengiuosi šokti. Traukinys jau prie 
Vologdos. Girdisi skambinimas. Trau
kinio greitumas lėtėja, aš leidžiuosi pro 
langą žemyn ir pasiekiu koja pastolį, 
nuo kurio nušoku ant žemes netoli sto
ties. Šokdamas ant žemės , smarkiai 
pargriuvau ir pusėtinai susitrenkiau, 
bet nejaučiau, kad būčiau užsigavęs.

Nieko negalvodamas pasileidau bėgti. 
Tai buvo priemiestis. Gatvės neapšvies
tos, visur tamsu, tik spinksi šviesa na
muose. Žmonių gatvėse nesimatė. Pra
bėgau gal kokius aštuonis kvartalus, 
netekęs kvapo staptelėjau ir klausausi, 
ar niekas neatsiveja. Kadangi niekas 
nesivijo, tai šiek tiek pasilsėjau ir ap
sidairiau aplinkui. ..

Nors aš su savim turėjau adresą, kur 
turėjau sustoti, bet kada papuoliau į to-, 
kią padėtį, nežinojau, ką reikia daryti. 
Pagal įžiūrą atrodė, kad Čia paprastų 
darbo žmonių sritis, nes gatvės negrįs
tos, namukai mediniai, seno stiliaus ir 
mažiukai. Nusprendžiau pasibelsti* į 
vieną namą, kad galėčiau gauti šiek tiek 
informacijų apie gatvę^ kurioj man rei
kia apsistoti. Pabeldus^ į vieno namo du
ris ir kada vyras jas atidarė, paklausiau 
apie gatvę, kurios ieškojau. Jis pakvie
tė mane užeiti į vidų.

L(Bus daugiau}

Naujų minčių ir 
savikritikos pluoštelis

Mokslas ir technika žen
gia milžiniškais žingsniais 
pirmyn.

Prie kai kurių, mokslo, 
technikos atsiekimų mes 
priprantame, rodos, kad lie
ka kokiais tai kasdieniniais 
menkniekiais, kaip tai radi
jas, televizija, telefonas ir 
kiti mokslo pasiekti gyve
nimo patogumai. Ar mes 
galėtume įsivaizduoti tą 
milinžišką svarbą atsiekto 
atomų suskaldymo, ir kokią 
svarbią rolę suloš ateityje 
pagerinimui žmonių gyve
nimo.

Seniau, kada mes pakel- 
davome savo galvas aukš
tyn, mes matydavome ko
kią tai slaptingą žvaigždė
mis apkaišiotą mėlynę. 

; Šiandien žmogus raketoje 
raižo tą mėlynės erdvę; 
pradeda prablaivyti mūsų 
per amžius sukurtas min
tis, kad ten kokie tai slap
tingi “dievai gyvena”.

Šiandien mokslo pasieki
mai žmogaus kūno anato
mijos srityje yra nuostabūs. 
Spaudai pranešimai rodo, 
kad laboratorijose bandomi 
nauji stebėtini vaistai, ku
rie pakeis visą žmogaus 
sirgimo ir gydymo ligų bū
dą.

Johns Hopkins universi
teto laboratorijos mokslin
čiai paskelbė spaudoj, kad 
netolimoj ateityj jie mano 
sutverti naują žmogų ban
dymo tūboje, be vyro ir mo
ters sėklos. ,

Kodėl mokslas—technika 
per pereitus 30 metų taip 
žymiai pažengė pirmyn, o 
socialis žmogaus gyvenimas 
beveik stovi ant vietos?

Viena iš svarbiausių prie
žasčių, tai kad progresyviš- 
kos šalys žengia moksle pir
myn, tai ir komercinės tau
tos turi tą pat daryti, kitaip 
grėstų joms išnykimas, 
bet žmonių atsilikimas pro- 
grese-apšvietoj ne tik nesu
daro pavojaus, bet dar su
daro didesnę ištikimybę ir 
paklusnumą. Žmonės, nea
pykantos išskirstyti į dalis, 
veda kovą tarpe savęs, vi
siškai pamiršdami kovoti 
už santaiką, už taiką pa
saulyje ir už žmonišką pra
gyvenimą.

Naujas pasaulis tveria 
naują gadynę, bet patys pa
miršta daugelį senų lieka
nų be jokio reikalo. 'Jeigu 
negali apvalyti žmogaus 
proto ir jeigu nesilaiko nau
jos idėjos, kad kas tik “se
nas turi būti išgriauta iš 
pat pamatų”; tai mūsų par
eiga pavartoti savikritiką 
arba net ir protestą prieš 
tas senas liekanas.

Progresyvė spauda turė
tų būti atdara visiems visų 
ir savųjų kritikai.

Aš čion laikau sau už pa
reigą pažymėti vieną iš 
daugelio senų liekanų Tary
bų Sąjungoj. Tar. Sąjungoj 
šokėjų grupė šoka barba
rišką šokį, švi tuo j a ranko
se ilgus peilius (kardus). 
Reikia stebėtis, kad visame 
pasaulyje neatsirado nei 
vieno žmogaus arba grupės 
žmonių, kad būt kritikavę 
arba protestavę prieš tai.

Mūsų progresy viską spau
da, vietoj statyti mokslo at 
siekinius pirmęj viętoj, sta
to pirmoj vietoj poetus ir 
poemas. Toks didelis garbi
nimas poetų ir jų poezijos, 
verčia kiekvieną, kas tik 
moka rašyti, būti “poetu”. 
Daugiau mokslinės litera
tūros, o mažiau tuščių poe
mų...

Mokslas ne visada gali 
žmogui pasitarnauti dėl 
tam tikrų komercinio vers
lo reikalavimų. Štai mes pa
imkime šių dienų automobi
lį. Automobilis lieka kasdie
niniu parankumu, važiuo- 
tės įrankiu. Technikos pa
siekimai dar neįstengė pa
statyti automobilį saugų 
žmogaus vartojimui. Už tą 
vigadą, kurią žmogus gau
na, turi brangiai užmokėti. 
Dešimtys tūkstančių žmo
nių užmušti. Šimtai tūkst- 
tančių sužeistų, bilijonai 
turto sunaikinta tik viene- 
riais metais laiko.

Aš turiu sumanymą, kad 
automobilių nelaimes gal 
būt galima sumažinti iki 
pusės. Nors kiek susipaži
nęs su mašinerija ir techni
ka supras, kad čion yra 
daug teisybės. Apie prieš 30 
metų automobiliai buvo sta
tomi su labai tvirtais frė- 
mais (chassis) ir su tvirtu 
bumperiu. Šiandien auto
mobiliai riedant 30 mylių į 
valandą, atsim u š ę į ką 
nors, arba į kitą automobilį 
susilanksto kaip popierinis 
maišas ir pastato viduje 
esančius žmones į pavojų.

Reikia reikalauti auto
mobilių kompanijų, kad 
statytų automobilius su la
bai tvirtu rėmu, taip, kaip 
pirma buvo. Prie to rėmo 
prijungti 6 colių keturkam
pį kieto gurno balkį iš abie
jų galų ir iš abiejų šonų, 
apie 3 colius atsikišusį nuo 
automobilio' bamperio ap
sauginį.

Automobiliui riedant 30 
mylių į valandą atsimušus 
kur nors arba vienas į kitą 
gurno bumperiai per pusę 
sumažintų smūgio jėgą ir 
per pusę sumažintų užmuši
mus ir sužeidimus ir sutau
pytų bilijonus žmonių tur
to.

Dabar išvažiuoji pasiva
žinėti su baime, kad nelai
mė neatsitiktų.

Kas atsitiktų automobi
lių verslui, jeigu nelaimės 
būt sumažintos iki pusės? 
Negalima daleis t i, kad 
žmogus išvažiavęs ant ke
lio turėtų mirti.

John Balsys

1654 m. liepos 31 d. kar
dinolas d’Armanjakas, ei
damas gatve, pamatė ver
kiantį 80 metų senį. Kardi
nolo paklaustas, senukas 
atsakė, kad jį prilupo tėvas. 
Užėjęs kartu su juo, d’Ar
manjakas išvydo 113 metų 
senuką, kuris atrodė dar 
visai žvalus. Senukas pa
aiškino, kad sūnų mušė už 
tai, kad tas nepagerbė, ei
damas pro šalį, senelio. Čia 
pat pasirodė 143 metų sene
lis.

Iš Lietuvių Socialio Klubo 
veiklos

Kur vienybė, ten galybė; 
kur meilė, ten ir laimė. 
Tokius posakius esu skai
tęs Lietuvoje piemenuko 
amžiuje, vos pramokęs 
spaudą skaityti. Štai jie 
man ir šiandien prisimena. 
Praūžęs uraganas Cleopat
ra mūsų mieste paliko la
bai blėdingus pėdsakus. Ne
aplenkė nė mūsų L. S. Klu
bo — apdraskė medžių ša
kas ir apgadino šalia sve
tainės namelio stogą. Pati 
svetainė niekuo nenukentė
jo. Vieną didelį medį rim
tai apgadino, ir teko jį pa
šalinti iš pat šaknų ir nu
laužytas šakas nuvalyti nuo 
aikštės, kur automobiliai 
pastatomi, žmones samdy
ti darbui atlikti nebuvo 
įmanoma, nes visas miestas 
buvo panašus į išlaužytą 
mišką, o sekmadienį klubie- 
čiam ir svečiams reikėjo 
pietauti. Mūsų pirminin
kas C. Tamošiūnas atsikrei
pė į Klubo narius, prašyda
mas apvalyti parką. Į pra
šymą atsiliepė 15 vyrų ir 
4 moterys. '

Trečiadienį, rugsėjo 2 d., 
susirinko visi pasižadėję. 
Kirviai ir piūklai paleisti 
darban. Moterys Amilė Le
kienė, M. Balzerienė, Olga 
Šimkienė ir H. Mikitienė 
dirbo virtuvėje. Už kokios 
valandos verdančio maisto 
kvapsnys veržėsi pro lan
gus. Didžiulės nulaužtos 
šakos toj vietoj virto trum
pais pagaliais ir atsidūrė 
skersai gatvės miestui pri
klausančiame žemės gabale. 
Iškilo didelis laužas visu 
gatvės pakraščiu.

Artinantis vidurdieniui, 
pasigirdo gaspadinių bal
sas, kad pietūs jau gatavi. 
Visi “kolūkiečiai” apsiprau- 
sę skubinosi į svetainę, kur 
stalai buvo apkrauti šiltais 
ir skaniais valgiais. Na, ir 
štz.i pasigendame vieno 
“kolūkiečio,” Igno Urbono, 
kuris buvo įlipęs aukštai į 
medį ir nupiovė dvi palauž
tas šakas. Netrukus ir jis 
buvo prie stalo.

Po pietų
Pasistiprinę ir pypkes 

parūkę žiūrime į didelį me- 
dį-kerėplą,, kurio šakos jau 
buvo nupiaustytos. Pliki 
šakų stuobriai kėpšojo it 
kokia pasakiška gyvybė su 
daugeliu rankų, ištiestų į 
dangų ir besišaukiančių pa
galbos. Neilgai trukus, špa
tai ir kirviai buvo paleisti 
darban. Po sutartino dar
bo apie 50 metų amžiaus 
kerepla-stuobrys jau gulėjo 
ant pievos šaknimis aukš
tyn, palikęs didelę duobę.

■ ........ ■
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Pasekite elektros laidais, ir pateksite į Zarasus, boluojančius ten už ežero.

Vyrams kiek atsikvėpus, l k 
piūklai, kirviai ir vienara-" 
tis vežimėlis (wheelbar
row) vėl buvo paleisti dar
ban. Ir kerėpla atsidūrė 
lauže, duobė tapo užlygin
ta, ir šiandien jau nėra žy
mės, kad ten buvo medis.

Užbaigę darbą, visi džiau
gėmės ir juokavome, kad 
lietuviai, nors jau po su- 
virš 70 metų amžiaus, yra 
stipresni ir už tą “velnio 
dukrą” Cleopatrą. Matote, 
ji neįstengė tą medį išvers
ti, o mes išvertėme. Kur ‘ 
vienybė—ten galybė!

Sekmadienį, rugsėjo 6 d., 
įvyko mortgedžiaus degini- k. 
mo ceremonijos. Klubiečių 
ir svečių buvo pilna svetai
nė, susėdusių prie stalų. 
Patarnautojos su vežimė
liais, pilnais garuojančio 
maisto, bėgiojo ir dėjo mais
tą ant stalų. Pirmininkas 
atsikreipė į susirinkusius,T 
ragindamas būti liudinin
kais, ir mortgedžius xpavir- 
to į pelenus.

J. šukaitis

Tarakonai sukelia 
alergiją

Tarakonai jau vėl laksto 
ant karpetų-kiiimų. Kiek
vienas žino, kad šitie ne- } 
švarūs vabalai gadina mais
tą ir skleidžia ligas, bet da
bar pasirodo, jog jie turi 
alergišką potencialą: čiau
dėjimą, nosmirką ir slogą.

Du Washingtono alergi
jos tyrimo daktarai, dr. S. 
Berntonirdr. Halla Brown, > 
tyrė 253 nealergiskus ir p 
114 alergiškų pacientų. Ir 
pasirodė, kad .. tarakonai 
platina alergiją.

Naftos perdirbimas
Kapitalistinių šalių naf

tos perdirbimo pramonės 
pajėgumai 1950—1962 m. 
laikotarpiu padidėjo nuo 
500 milijonų tonų iki 1130 
milijonų tonų. 1950 metais 
apie du trečdaliai visų ga
myklų buvo sutelkta JAV, 
dabar joms tenka maždaug 
50% Vakarų Europoje pa
jėgumai nuo 1950 m. padi- . 
dėjo 6 kartus ir dabar šie- A 
kia apie 205 milijonų tonų. 
Kitose šalyse jis padidėjo 8 
kartus— iki 155 milijonų 
tonų. .

Naftos perdirbimo ga
myklas numatyta statyti ir 
išplėsti 53 šalyse. 22 šalyse 
tokio pobūdžio įmonės bus 
įsteigtos pirmą kartą, iš jų 
12—Afrikoje, 4—rytų pus
rutulyje, konkrečiai Mala
juose, 5 — vakarų pusrutu
lyje (Jamaikoje, Salvadore, 
Haityje, Paragvajuje).



Iš džiaugsmingo pas
Ramanauskus pokylio

Pažangiečių įvykęs sek
madienį, rugsėjo 6 dieną 
sąskrydis, kurį surengė, su 
pagalba filadelfiečių, Anta
nas ir Bronė Ramanauskai,
savo rezidencijoj, nusisekė 
visais atžvilgiais. Publikos 
suvažiavo daug.

Mes iš anksto rengėmės 
važiuoti į tą sąskridį, bet 
prieš tai įvyksta netikėtu
mas. Penktadienį mus pasi
šaukia per telefoną dakta
ro Kasper, iš Filadelfijos, 
moteris Louize ir praneša, 
kad ji su savo vyru Alber
tu ir jo tėvais, atvažiuoja 
į Avalon praleisti Darbo 
Diliną. Kaip tik jie atva
žiavo, šeštadienio ryte, pas 
mus — paskui juos atva
žiavo Mildred Stenslerienė 
ir Viktoras Beckeris iš Niu- 
yorko. Tai buvo visi bran
gūs ir malonūs svečiai! 
Tol$s netikėtas svečių atsi
lankymas padėjo mane į 
keistą padėtį. Aš pasiren
gęs išvažiuoti, o čia, dabar 
atvažiavo mieli. svečiai. 
Svečius apleisti negražu ir 
neetiška. Juos palikau 
globoje Elzbietos, o aš pats 
dui pas Ramanauskus. Su 
manim važiuoja Sofija Vai
švilienė iš Somerdale ir Ur
šulė Guzonienė iš Glouces- 
terio — New Jersey, taip 
pat Elz. Mulokaitė ir Ona 
Ktitrienė — iš Filadelfijos.

Štai įvyksta pietūs. Sta
lai apkrauti įvairiais val
giais ir visokiais pridėčkais. 
Visi linksmi, visi džiaugia
si, visi patenkinti.

Truputį vėliau, A. Lipčius 
ir N. Dudonis, kurie lankė
si Tarybų Lietuvoje, savo 
trtjųnpose ir bran džiose 
kalbose papasakojo savo 
įspūdžius iš kelionės. Po 
turistų pranešimų, “ prie 
gražios muzikos ir melo
dingų dainų, svečiai ir vie
šnios, susėdę prie stalų, 
prie pašnekėsiu ir vaišių,! 
kuo puikiausioj nuotaikoj, 
linksminosi. Teko- susitikti 
iiįpasikalbėti su gausiu bū
riu svečių.

Buvo džiugu ir malonu 
susitikti su gyvenimo san- 
keleiviais, su judėjimo ve
teranais. Tie malonūs susi
tikimai tai gyvenimo elek- 
syifcs. Lai įgyti pas Rama
nauskus įspūdžiai pasilieka 
ilgai mūsų jausmuose ir 
širdyse.

J. A. Bekampis

Lawrence, Mass.
Pasidavė operacijai

Rugsėjo 9 d. M. Kazlaus
kienė iš Haverhillio, pasi
davė į Clover Hill ligoninę, 
Lawrence, operacijai. Nu
matoma, kad operacija ne
bus pavojinga ir rugsėjo 
•14 dieną ji išeis iš ligoninės.

!Saila, kad teko jai ir jos 
v^rui Augustui beveik vie
nu kartu susirgti. Bet yra 
vilties, kad greitai jų svei
kata pagerės.. Augustas 
jau stiprėja, pradėjo vaikš
tinėti.

Nors Kazlauskai gyvena 
Haverhijlyje, bet daug vei
kia su Lawrencaus draugais 
spaudos platinime, į paren
gimus suvežą daug lietuvių, 
remia judėjimą ,kaip tik iš
gali . Jie yra LLD ir LDS 
kuopų nariais. Gyvena 74 

North Main Street, Haver
hill, Mass.
^JLinkiu jiems greitai pa
sveikti įr vėl su mumis kar- 
tiWyeikti.

S. Penkauskas

Saigonas.—Per vieną sa
vaitę Pietų Vietnamo ir 
JAV militaariniai daliniai 
turėjo 550 susirėmimų su 
partizanais.

Gražiai užbaigsime 
vasaros sezoną

Šią vasarą pas mus, Penn- 
sylvanijoje buvo nepapras
tas sezonas. Turėjom daug 
piknikų ir visi buvo malo
nūs. Susitikom su seniai ma
tytais draugais ir suėjom į 
naujas pažintis su asmeni
mis tik girdėtais per spau
dą. Net mes, eastoniečiai, 
aplankėm 3 mainierių su
rengtus piknikus ir visi bu
vo pasekmingi, malonūs, 
draugiški, gausa pasimaty
mų.

Taipgi turėjom pas dd. 
Ramanauskus 2 draugiškus 
piknikus ir abu buvo pui
kūs ir liksmūs, svietelio 
nepaprastai daug ir vis 
naujų pažinčių suėjom pas 
dd. Ramanauskus, nes sve
čių buvo iš arti ir iš toliau.

Šiuo tarpu baigėm pasi
matymus Pennsylvanijoj, o 
dabar turim užbaigti sezo
ną pas farmerius Čiurlius, 
Pattenburg, N. J. Ten irgi 
pasilnksminsim ir pasaky
sim vieni kitiems: “Iki pasi
matymo!” Taigi, prašau vi
sus įsitėmyti:

Pietūs pas čiurlius atsi
bus jau šį sekmadienį, rug
sėjo (Sept.) 20 dieną.

KELRODIS
Važiuojant iš Pennsylva- 

nijos, važiuokit keliu 22 per 
Delaware tiltą į 22 kelią. 
Pavažiavus apie 3 ar 4 my
lias rodo į kairę 78 ir tė- 
mykit “sainą” Pattenburg, 
sukite į dešinę. Už poros 
mylių ir bus Churlių rezi
dencija.

L. Tilwick

Nauja chemijos giganto 
produkcija i -

KĖDAINIAI.— Kėdainių 
chemijos kombinato aliumi
nio fluorido cechas pradėjo 
gaminti silicio dioksidą — 
vadinamuosius baltu o s i u s 
suodžius. Tai brangi žalia
va gumos dirbinių gamybai.

Įrengimus paruošė cecho 
darbininkai kartu su Uralo 
chemijos mokslinio tyrimo 
instituto darbuotojais.

"".
ARLINGTON, MASS.

Mirus

JONUI BARIŠAUSKUI
Reiškiame gilią užuojautą jo dukrai, jo broliui,

giminėms ir draugams.

Dr. J. ir E. Repšiai 
F. ir K. Čereškai 
B. Navetskienė 
J. Skliutas 
J. Valančauskas 
F. ir A. Morkevičiai 
B. čiuberkienė 
F. ir M. Kvetkas 
E. Belekevičienė 
A. Navitskas 
E. Freimontienė 
A. ir M. Kazlauskai 
H. Tamašauskienė 
S. ir S. Penkauskai 
E. Likienė 
P. ir T. Niukai 
A. ir T. Petraitis
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DORCHESTER, MASS.

Antanas Kavoliūnas
Mirė rugsėjo 15, 1961

Suėjo trys metai kai mirtis atskyrė mūsų my
limą tėvelį. Mums labai liūdna netekus tavęs, 
brangus tėveli, tu visados būsi mūsų širdyse, kol 
būsime gyvi.

Julė, duktė'
Viktoras, sūnus

Philadelphia, Pa.
Iš pokylio pas 
Ramanauskus

Rugsėjo 6 d. įvyko poky
lis pas Bronę ir Antaną 
Ramanauskus, Sellersvillė- 
je. Tai buvo pagerbimas 
Bronės Ramanauskienės 
jos gimtadienio proga.

Svečių suvažiavo iš labai 
plačios apylinkės. Iš John
son City, N. Y., atvyko 
Petras ir Anastazija Ma
čiukai. Iš Pattenburg, N. 
J., atsilankė Čiurliai, kurie 
dalyvius kvietė atsilankyti 
pas juos į rudeninį išvažia
vimą, kuris įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 20 dieną.

Dalyvavo baltimoriečiai, 
atvyko su pilnu automobi
liu Bekampiai iš Avalon, N. 
J., buvo chesteriečių, bu
vo iš mainų srities sve
čių, kurių vardų nežinau. 
Iš Eastono šį kartą buvo tik 
Leonas Tilvikas, o daugiau
sia svečių buvo iš Philadel- 
phijos, nes Ramanauskai— 
seniau Philadelphijoje gy
veno, kur turi daug draugų 
ir draugių.

Bronė Ramanauskienė tu
rėjo labai daug darbo pa
ruošti maisto, bet svečiai, 
ypatingai moterys, noriai 
stojo jai į talką prie mais
to paruošimo.

Prie patarnavimo ant sta
lų ir kitokių darbų dirbo: 
V. Gustaitienė, . Jurgis ir 
Mariutė, A. Matulis, P. Va- 
lantienė, Agnes Darbuk, E. 
Mulokaitė, T. Belaskienė, 
Petras Baranauskas, Pra
nas Walant, Joe Kazlaus
kas, R. Merkys, iš Baltimo- 
rės Stanienė, buvusi Piva- 
riūnienė, iš Readingo Zam- 
busevičienė ir Romikaitie- 
nė, ir dar vienas kitas, ku
rių vardų nežinau.

Svečiai pavalgę sudainavo 
Biro n ei “Ilgiausių metų,” 
palinkėjo geros sveikatos ir 
energijos.

P. Walantiene

New Yorkas. — Rugsėjo 
10 dieną iš Suffolk apskri
ties pranešta, kad Long Is
land Sounde (įlankoje) ma
tė grupes ryklių (“šarkų”).

A. ir P. Dambrauskas
J. Družienė
L. Plutienė
P. Yates
P. Žukauskienė
B. ir E. Niaurai
C. ir A. Urbanai
J. ir U. Daugirdai
L. ir M. Trakimavičiai
B. ir A. Čiuladai
J. Skirmatas
M. Gutauskienė
J. ir P. Petruškevičiai
C. ir A. Rezevičiai
S. ir J. Rainardai
G. ir V. Kvetkas

Mahanoy City, Pa.
Po mūsų mainierių pikni

ko susirinkime pas Kur- 
žinškus tartasi, ką daryti 
su savo pikniko gerais rezu- 
tatais. Nutarta iš pelno 
$140.35 skirti “Laisvei” už 
darbą ir auka $100, “Vil
niai” — $40.35.

Diena buvo labai graži 
nuo ryto iki vakaro, bet 
jūs, draugai ir draugės, ku
rie atsilankėte, buvote daug 
gražesni. Jūsų geros šir
dys ir tolima kelionė mus 
dabar džiugina, kad mūs 
neužmiršote. Mes darysime 
tą pat.

Buvo labai linksma ma
tyti draugus iš taip toli, 
kaip Avalon, N. J., Reading, 
Scranton, Wilkes-Barre, 
Pittston, Easton, Philadel
phia, ir artiemsnių mieste
lių. Tokie susi rinkimai 
linksmina kiekvieno pažan
gaus žmogaus širdį ir re
mia mūsų laikraščius. La
bai ačiū draugams ir .drau
gėms už lankymą mūsų pa
rengimų !

Vardai tų, kurie prisidėjo 
dovanomis:

Puikų mezginį stalui — 
Zambusevičienė.

Rankomis darytus karo
lius — Mariutė. /

Mezginį stalui — Katinie- 
nė.

Dvi kvortas medaus — 
Kuržinskas.

Degtinės ■— Mankauskas. 
Lotion—Katinis.
Romikaitienė aukojo “au

sukių.”
Ačiū už dovanas.
Mūsų darbščiosios gaspa- 

dinės, kurios prirengė mais
tą, sunkiai dirbo prie pečių 
ir patarnavo svečiams, bu
vo: Motuzienė, Naravienė, 
Stankevičienė,, Pikūnienė, 
Aponikienė ir maloni drau
gė iš Readingo Zambusevi
čienė. Prie baro ir kitus 
darbus atliko Motuzą, Na- 
ravas, Čižauskas, Mikalaus
kas, Kuržinskas. Ačiū vi
siems už puikiai atliktą 
darbą! Pasimatysime at
einančiais metais. Linkime 
visiems laimingai sulaukti 
ir vėl linksmai susitikti.

Rengimo Komisija

Great Neck, N. Y.
Kviečiame .

Vietinis Lietuvių Ameri
kos piliečių klubo piknikas- 
pietūs įvyksta rugsėjo 20 
d., Kings Point Parke, Area 
12, Great Necke. Pradžia 
11 vai. ryto, o pietus val
gysime 1 valandą, šitas mū
sų parengimas bus paskuti
nis šią vasarą, nes jau bai
giasi gražios vasaros die
nos, greitai ir šaltis atke
liaus. Buvusios gražios, 
puošnios gėlės irgi žydėti 
paliaus. Todėl yra deda
mos pastangos, kad šis mū
sų parengimas būtų vienas 
iš geriausių. Jūs visi būsi
te pavaišinti ne tik ska
niais valgiais ir gėrimai^, 
bet priimti šilta draugiška 
nuotaika. Kviečiame visus, 
kaip vietinius, taip ir iš ki
tų miestų, atsilankyti links
mai ir gražiai laiką praleis
ti. P. B.

PIETŲ VIETNAMO 
PIKTI PLANAI

Kampotas, Kambodža. — 
Čionai buvo paleistas dar
ban cemento gaminimo fa
brikas, kuris pastatytas su 
Kinijos pagalba.- Kambo
džos vadas princas Sihanou- 
kas sakė, kad Pietų Viet
namo militaristai, globoje 
JAV, daro visokias provo
kacijas, nes jie nori paverg
ti Kambodžos valstybę.

žinios iš urnos i
Padedanat latviams

KĖDAINIAI. — Sparčiai 
vyksta montavimo darbai 
chemijos kombinato sieros 
rūgšties cecho trečiosios ei
lės statyboje. Į pagalbą kė
dainiškiams iš 'Rygos atvy
ko vienuolikos žmonių bri
gada. Jai vadovauja prity
ręs brigadininkas Edvardas 
Leiniekas.

Trečią technologinę sie
ros rūgšties cecho liniją 
statybininkai numato ati
duoti eksploatacijai anks
čiau laiko — iki Statybinin
ko dienos.

Melioratoriai iškasė lobį
JONIŠKIS. — Meliorato

riai, kasdami drenažo grio
vius Joniškio rajono Žaga
rės apylinkės Puikių kaime, 
aptiko medinę dėžutę ,ku
rio j e buvo apie 3 kilogra
mus į drobę suvyniotų mo
netų. Tai Lietuvos-Lenki
jos valstybės XVII amžiaus 
pradžios grašiai, Rygos mo
netos ir kitokie metaliniai 
to laikotarpio pinigai. Ra
dinys perduotas Šiaulių 
“Aušros” istorijos-etnogra
fijos ųiuziejui.

Pirmoji produkcija
.TELŠIAI.—Konservų fab

rikas pradėjo naująjį ga
mybos sezoną. Pirmosiomis 
dienomis fabrikas jau paga
mino 33,000 sąlyginių indė
lių braškių džemų, uogie
nių.

Šiemet fabrikas išleis daug 
naujos produkcijos — že
maitišką šiupinį ,troškintas 
morkas su obuoliais, pupe- 
lių-kopūstų šiupinį.

Dar viena mokykla
ŠIAULIAI. — Rugsėjo 1 

I d. atvėrė duris trečioji mies
to profesinė-tech n i n ė mo
kykla. Šiomis dienomis vals
tybinė komisija priėmė Tai
kos gatvėje jos naują pasta
tą.

Į naująją mokyklą bus 
priimta 200 vaikinų ir mer- 
ginų. Jie įgis elektros 
tinklų tiesėjų, šaltkalvių- 
santečhnikų, suvir i n £ o j ų, 
gelžbetoninių konstrukcijų 
montuotojų ir kitas specia
lybes. Ateityje moksleivių

So. Boston, Mass.
LLD 2-a kuopa rengia banketą pasitikti turis

tams, kurie sugrįžo iš Lietuvos. Įvyks Sekmadienį, 
Rugsejo-Sept. 20 d., 1 vai. popiet, 318 W. Broadway,

Kurie norite sužinoti, ką turistai matė Lietuvoje, 
ateikite į šį parengimą. Mūsų gabiosios gaspadinės 
pagamins skanius pietus.

Rengėjų Komisija (74-75)
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Lawrence, Mass, ir Apylinkė

RUDENINIS BANKETAS
Pažangiosios Spaudos Paramai

Geri Pietus ir Linksma Nuotaika

Čia pasimatysite su daugeliu turistų, grįžusių iš 
Lietuvos. Prašome nesivėluoti atsilankyti, 

' nes diena bus jau gerokai trumpesnė.

Sekmadienį, Spalio 4 October
Pietūs Bus Duodami 1:30 Vai. Dieną,

Gražiąjame Maple Parke 
Methuen, Mass.

Šis vajus bus atidarymas vajaus gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui 

išsibaigusių prenumeratų. Darbuokimės 
iš anksto, kad gerai išvesti vajų.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

TYPIST. Accurate, good at figures. 
■Knowledge of bookkepping. Per
manent position. South West Phila
delphia. Call SA. 6-9015.

(73-74)

HOUSEKEEPER & CHILD CARE. 
Our 2 sm. child, need a mature wo
man over 30, to care for them, cook 
their meals and supervise hsehld. 
Mother is Dr. who is in and out. 
Also asst, at dinner. Sleep in 5’/£ 
days. No hsewrk. Own room & TV 
in suburban home. 1 blk from Bus 
conn, with Broad St. Sub. All ref. 
checked. $50 wk. Call Miss G. at 
LO. 8-5885 for appt, with husband.

(74-75)

REGISTERED NURSES. Atten
tion new graduates. General duties, 
3 to 11 P. M. 150 Bed General Hos
pital with heavy surgical schd

Call TRinity 8-0501. Ext. 32.
(74-77)

skaičius čia išaugs beveik 
trigubai ir bus ruošiami vi
sų pagrindinių statybos 
profesijų darbininkai.

Kvalifikuotus kadrus ruoš 
ir prie statybos tresto įsteig
ta trimetė meistrų mokyk
la. Ją baigusieji ne tik įgis 
teisę dirbti meistrais ir dar
bų vykdytojais, bet ir gaus 
brandos atestatus.

Į naujus butus
ALYTUS. — Vakarinėje 

miesto dalyje vėį įkurtuvės. 
Atiduotas naudotis dar vie
nas penkių aukštų 60 butų 
gyvenamasis namas.

Šiemet alytiškiai gaus 
dar 114 butų. Baigiamas 
statyti antras tokio pat dy
džio gyvenamasis namas, 
200 vietų bendrabutinio ti
po namas.

Plečiasi ir individuali sta
tyba. Nuo 1945 metų aly
tiškiai pasistatė daugiau 
kaip 600 namų. '

Hitlerinių fašistų sugriau
tas ir nuniokotas miestas 
vis labiau auga ir gražėja.

Washingtonas.—JAV ka
ro orlaivyno viršininkas 
generolas C. E'. LeMay rei
kalauja daugiau statyti toli 
skrendančių bombonešių.

PHILADELPHIA
MALE and FEMALE

All AROUND baker wanted. Full 
time, good opportunity for right 
person. Langley Bakery, Langley 
Park, Md. Near Silver Springs. 
Phone Langley Park 301-HE. 4-0808.

(70-74)

HELP WANTED MALE

AUTO MECHANIC
Must have 3 years experience, 

prefer Chrysler Experience. 
Permanent for right man.

Call 1-609 - BE.5-5400.
Ask for Service Manager.

(69-74)

WELDERS 
ARC

Experience necessary. Apply in 
person, 9—3.

AMERICAN METAL 
FABRICATORS CO.

Old Rodgers Rd., Bristol, Pa.
Phone ST. 8-9252

An Equal Opportunity Employer
(73-75)

MACHINIST w/exp setting up & 
operating machine tools. To work 
from drawings, making small mech 
parts & fixtures. 7

CONTINENTAL WIRT CO., 
26 W. Queen Lane, Germantown.

(73-74)

CARPET MECHANICS 
AND HELPERS

Exp. New Shop. Work guoranteed 
year round. All benefits. Philadel
phia. WA. 5-1633 or 5-1634.

’’ (73-74) 
------------------------------------- *-----------

LEATHER CUTTING," sewing, 
skiving machine operators. Also 

expd. help for other operations.
Apply

NE corner, Cottman & Edmund Sts.
(71-75)

BODY & FENDER MAN
Thoroughly experienced on all types 
fo automobiles. Must have tools.

[ Apply at once. JUNIOR’S AUTO
| BODY, 2314-16 E. Susquehanna Ave.

(71-75)

HAM BONERS
•; Experienced. Full time. Union shop.
Call DE. 6-2757 or apply:
MEDALLION PROVISION, INC.

1933 Reed St., Phila., Pa. (74-75)

MAN over 21. Mechanically in
clined, general machine work in 
small shop. Apply: '

440 N. 13th St., 2nd Fir.
(74-75)

DRIVER-SALESMAN. Full time.
Freezer Fresh mobile icecream 
truck. Apply 264 Elizabeth Ave., 
Paulsboro, N.J. 609-HA. 3-1951.

(74-78)

IŠNUOMOJAMI APARTMENTAI

Paieškau Lietuvių Randauntnkų
Labai gera proda dviem ramiem 

žmonėm — du moderniški su ra
kandais apartmentai po 4 kam
barius. Vasarom išsirandavoja po 
tris šimtus dolerių mėnesiui, o da
bar žemiau šimto dolerių.

Savininkė našlė moteris — Mrs. 
J. Venderoff, 213 Joseph St., Point 
Pleasant, N. J. Atvažiuokite arba 
rašykite lietuviškai. TW. 9-4976.

(73-76)

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau brolio Labanausko Boles

lovo ir sesers Labanauskaitės-Gik- 
nevičienės (abu Antano). Ilgą lai
ką jiedu gyveno Pittsburgh'e. Da
bartinio adreso nežinau. Vasario 
mėnesį per radiją išgirdau Povilo 
Labanausko balsą. Manau, kad tai 
mano brolio sūnus. Būsiu labai dė
kingas tiems asmenims, kurie paži
noję juos ar padėsią man paieško
jime praneš man šiuo adresu: Leo
nas Labanauskas, Kaunas, Požėlos 
49a—6. Lithuania, USSR.

RENEGATAS PRIEŠ 
KOMNISTUS

Londonas. — Anglijos 
Electric Trades unija, kuri 
turi 270,000 narių, nubalsa
vo, kad komunistai negali 
užimti viršininkų pareigų.

Prieš 1962 m, komunistai 
vadovavo šiai unijai, o da
bar vadovauja daugeliui lo
kalų. Pikčiausiai prieš ko
munistus išstojo Leslie Can
non, renegatas, kuris yra 
pasitraukęs iš Komunistų 
partijos.



P. M. šolomskas '

Pam ačiau Floridą
Gedulo vakaras Elizabelliai Flyn 

pagerbti bus Manhattane
Apsilankymas klube

Kaip buvo susitartą, Va* 
liulioniai atvažiavo pąs 
mano gimines sekmadienio 
ryte 11 valandą. Aš tuoj 
sėdau Valiulionių mąšįnon 
ir važiavome į klubą. Mano 
giminės prižadėjo atvažiuot 
vėliau. Už kokio pusva
landžio mes jau sustojome 
prie klubo. Koks gražus 
naujas pastatas ir gražioj 
vietoj, tarpe medžių! Už
pakalyje klubo po medžiais 
yra suoliukij ir staliukų pa
sėdėjimui pavėsyje.

Tik išlipus iš automobi- 
liaus, pirmiausia pribėgo 
prie mūs brooklyniškis Ka
zys Aleksynas, pasveiki
nęs mus, pradėjo klausinėt, 
kaip gyvena jojo pažįstami 
Brooklyne; kaip gyvuoja 
aidiečiai ir jųjų mokytoja 
Mildred. Mat, Kazys, gy
vendamas Brooklyne, per 
daug metų prigulėjo Aido 
chorui. Čia tuoj priėjo či- 
kagiečiai S. Kanapė su 
žmona, Benikaitis, Džimis 
Kanceris, — visi jie pir
miausia klausinėja, kaip 
gyvuoja “Laisvė” ir visas 
jos štabas; kiti klausia, ar 
aš atvažiavau čia apsigy- 
vent ar tik pasižiūrėt. Ki
ti kalbina atvažiuot čia ap- 
sigyvent ir prigulėt prie jų 
klubo.

Susitikau ir trumpai pa
sikalbėjau su buvusiu bru- 
kliniškiu Juozu Balčiūnu. 
Jisai sakė, kad Floridoj ge
riau patinka gyvent, negu 
Niujorke, ir jau nemano 
ten grįšt.

Dar teko susitikt su V. 
Bovinu ir Anastazija Pauk
štiene. Jie irgi apipylė ma
ne .klausimais apie “Laisvę” 
ir laisviečius, prašė parvešt 
visiems gerus linkėjimus.

Ilgesnį pasikalbėjimą tu
rėjau su draugais Sliekais 
ir Smalensku. Jie taip pat 
daug klausinėjo apie “Lai
svės” stovį ir jos kolektyvo 
sveikatą. Apart klausinėji
mo,, drg. Sliekas ir Smalen- 
skas išsireiškė savo nuomo
nes apie nekuriuos dalykus, 
liečiančius “Laisvę” ir mū
sų organizacijas. Malonu 
buvo girdėt, kad mūsų 
draugai, persikėlę gyvent 
toli nuo savo buvusiųjų 
vietų, vistiek neužmiršta 
savo klasės reikalų.

Teko susipažint su de- 
troitiečiu draugu Koch. Tai 
širdingas draugas. Gaila, 
kad nebuvo progos ilgiau 
su juomi pasikalbėt.

Paskiau vienas kitas ma
no pažįstamų pakvietė eiti 
prie baro kiek “atsivėdin
ti” prie stiklo šalto alaus. 
(Klube turi tik alaus ir vy
no, degtinės nelaiko). Įėjus 
vidun, pamačiau už baro 
smarkiai dirbant Paukštai- 
tį su savo žmona. Jie se
niau gyveno Newarke, N. 
J. Abu gerai atrodo ir sku
biai aptarnauja visus “iš
troškusius”. ..

Virtuvėje smarkiai dar
bavosi kelios moterys, pri- 
rengdamos pietus. Su gas- 
padinėmis darbavosi virtu
vėje ir draugas Čiulada su 
Žmona, seniau gyvenę Nau
jojoj Anglijoj ir buvę nenu
ilstanti veikėjai savo kolo-

Prie baro atsirado ir Ig
nas Urbonas, buvęs great- 
nekietis. Plačiau pasikalbėt 
su Urbonu nebuvo progos, 
nes tuo laiku pradėjo visus 
ragint eit sėst prie stalų,— 
patarnautojos jau neša val
gius ant stalų. Pasirodė sa
lėje ir mano giminaitė su 
savo vyru, tai mes visi 
kartu susėdome prie stalų.

Pietūs buvo puikūs: “kil- 
bąsos” skaniai sutaisytos, 
taipgi ir vištiena buvo ska
ni, Susirinkusieji valgė su 
geru apetitu.

Dalyvavo ir svečiai 
ukrainiečiai

Publikos buvo pilna sve
tainė, prie stalų buvo už
imtos visos sėdynės. Pie
tautojų buvo, rodos, arti 
pusantro šimto. Pirminin
kavo buvęs čikagietis Ka
napė. Jis pasakė, kad čia 
mes turime svečių ukrai
niečių gerą būrį. Visi ukra- 
niečiai buvo susėdę prie 
vieno stalo, rodos, jų buvo 
virš 30 — vyrų ir moterų.

Pirmininkas Kanapė pa-
sakė, kad bus trumpa pro
grama, susidedanti iš dai-
nų ir kalbų. Pirmiausia pa
prašė ateit ant estrados 
vieną ukrainietę, kuri 
gražiai sudainavo tris dai
nas; antra dainininkė, tai 
Elenutė Mikitienė. Ji su
dainavo dvi dainas labai 
gražiai; „ji turi puikij 
alto balsą. Tik vienas da
lykas buvo negerai, tai ne
turėjo piano akompanisto, 
kuris paduoda balsą ir, taip 
sakant, “užveda dainininką 
ant kelio”. Dainininkam 
nelengva paimt teisingą to
ną be piano. Abi daininin
kes publika palydėjo gau
siais aplodismentais.

Taipgi kita ukrainietė 
buvo pakviesta ant estra
dos, kuri, anglų kalboj, pa
pasakojo juokingų anekdo
tų, — prajuokino publiką.

Po dainų pirmininkas pa
prašė porą draugų (vieną 
vietinį, kitą atvykusį iš ki
tur)! pasakyt keletą žodžių.
Publika ramiai užsilaikė
Laike programos publika, 

užsilaikė pavyzdingai ra
miai, — nei karto nereikė
jo prašyt, kad nusiramin
tų, kaip kartais būna kitur 
laike programos banketuo
se. Mat, čia, kaip jau. mi
nėjau, neleistina turėt deg
tinės; niekur ant stalų ne
simatė butelių, taipgi, dėl 
to ir publika “neįslinksmi- 
no” iki tiek, kad paskui rei
kėtų prašyt nusiraminti.

Reikia primint dar štai 
kas: pietūs buvo duodami 
kaip tik nuskirtu laiku—1-ą 
valandą. Tai pagirtina 
tvarka. Pradėjus valgyt, 
visai mažai matėsi ateinant 
biskį pavėluotai. Taip turė
tų būt visur banketuose — 
publika turėtų priprast su
sirinkt laiku.

Taipgi pagirtinas dalykas, 
kad publika užsimoka tik 
už valgį, o ne už gėrimą. 
Tokiu būdu pietų kaina bu
na bent dviem doleriais pi
gesnė, negu ten, kur duoda
ma ir stiprių gėrimų. Gi 
yra nemažai tokių, kurie 
svaigalų nevartoja, vienok 
turi užmokėt už juos.

Užbaigus pietus, žmonės 
dar nesiskubino važiuot 
kas sau, nes dar buvo už
tektinai laiko praleist va
landą kitą pasišnekučiavi
mui.

Garbė klubiečiams už to
kią pavyzdingą tvarką!

Baigdamas šiuos savo 
įspūdžius, turiu pasakyt, 
kad man labai patiko apsi
lankymas Floridoj ir, ypač, 
Socialiame klube, taipgi pa
simatymas su daugeliu se
nų savo pažįstamų. Todėl 
labai norėčiau dar nors 
kartą aplankyti Floridą ir 
pasimatyti su visais savo 
senais pažįstamais, tik, ži
noma, ne vasaros laiku, o 
pačiu viduržiemiu.

Atrodo, keista, bet taip 
jau yra!

Mirus įžymiajai ameri
kietei darbininkų klasės 
veikėjai, komunistų vado
vei, ilgametei kovotojai už 
liaudies reikalus Elizabeth 
Gurley Flynn, Niujorko ko
munistai nutarė surengti 
gedulo mitingą.

Kaip žinia, Elizabeth G. 
Flynn mirė Maskvoje. Jos !
kūnas buvo sudegintas kre- I 
matoriume. Dąlis pelenų 
buvo įdėti į Kremliaus sie
ną, į garbingiausią vietą, 
kur ilsisi daugelis kovotojų. 
O kita pelenų dalis buvo 
parvežta į Jungtines Valsti
jas, kur įElizabetha gimė, 
augo, kovojo ir visą savo 
gyvenimą atidavė liaudžiai, 
jos reikąlaams.

Reikia suruošti gedulo 
mitingą. Tūkstančiai žmo
nių nori ją pagerbti. Bet 
kur gauti salę?

Mirusiosios draugai ban
dė gauti Cooper Union sa
lę, bandė gauti Carnegie 
Hall, bandė gauti kitas Niu
jorko mieste esamas didžiu
les sales. Ne, negavo! Vi
sokių pasiteisinimų tų salių 
savininkai pridavė, kodėl 
jie negalį išnuomoti.

Kaip JAV-ose nominuojami 
kandidatai j Kongresą

Kandidatai išrinkimui į 
JAV-ų Kongresą yra nomi
nuojami vienu iš dviejų bū
dų: arba tiesiai per piirmi- 
nius perinkimus rinkimus, 
per kuriuos visi jų partijos 
nariai gali balsuoti už juos, 
arba per valstijines parti
jos konvencijas, per kurias 
partijos vadai nominuoja 
kandidatą į Kongresą.

Dauguma valstijų turi 
taip vadinamus “uždarus” 
pirminius rinkimus, kas 
reiškia, kad kiekvienas bal
suotojas gali dalyvauti kan
didatų nominavime tik tai 
partijai, prie kurios jis yra 
prisiregistravęs ar priklau
so. Kita pirminių rinkimų 
rūšis, “atidari” rinkimai, 
naudojami aštuoniose kraš
to valstijose, leidžia balsuo
tojui nuspręsti balsų būde
lėje, kuriuose partijos pir
miniuose rinkimuose jis no
ri balsuoti. Jam nereikia 
registruotis ar kitaip paro
dyti, kuriai partijai jis pri
klauso.

Amerikos pirminių rinki
mų sistemos opera vi m as 
daug kuo skiriasi nuo Va
karų Europos sistemos. 
Kandidatų nominavimas 
galutinam balsavimui Eu
ropoje yra ekskliū z y v i n ė 
prisiregistravusiųjų privile
gija partijos mokesčius mo
kančių narių. Kaip tokie, 
jie turi teisę pavieniai da
lyvauti diskusijose, partijos 
sprendimuose bei kandida
tų nominavime.

Dvi didžiosios Anierikos 
partijos neturi savo paski
ros narystės, europine šio 
žodžio prasme. Balsuotojai 
šiame krašte pareiškia pri
klausymą tai ar kitai par
tijai, registruodamiesi vie
tiniuose partijos punktuose, 
demokratų, respublikonų ar 
nariais kitos priimtos par
tijos. Jei jie nenori regist
ruotis prie bet kurios par
tijos, tai užsirašo kaip “ne
priklausomi.”

Kaip siekti partijos no- 
minavimo? Yra paprastai 
reikalaujama, kad norįs 
gauti nominavimą į Kon
gresą paduotų $avo valsti
joje prašymą, pasirašytą

Na, tai rengėjai paprašė 
Community Chųvch (Ben
druomenės bažnyčios) va

dovų, Niujorke, kad jie leis
tų toje liberalų bažnyčio
je suruošti gedulo mitingą 
Elizabethai pagerbti. Com
munity Church vadovai su
tiko savo patalpas duoti.

Taigi, antradienį, rugsė
jo 22 d., ten ir įvyks ge
dulo mitingas Elizabeth G. 
Flynn pagerbti. Adresas: 
35 E. 35th St„ Manhattane.

Pradžia 8 vai. vakaro.
Kuriems laikas leidžia, 

prašomi dalyvauti.
Ns.

tam tikro balsuotojų skai
čiaus ar balsuotojų procen
to, kurie sutinka jį parem
ti. Kai kurios, yąlstijos taip 
pat reikalauja, kad būtų už
mokėtas prašymo mokęstis.

Kai kurios valstijos^ kaip 
Kalifornija, leidžia kandi
datui įeiti j daugiau negu į 
vienos partijos pirminius 
rinkimus. Tuq, būdu būna 
siekiama laimėti abiejų 
partijų nominąęiją ir taip 
išvengti kontesto galutinuo
se rinkimuose..

Kalifornijoje praktiškai 
visi kandidatai įeina į pir
minius abiejų .partijų rin
kimus ir daugumoje atvejų 
laimėtojas gauna abi nomi
nacijas. Tačiau kandida
tui negalima pasidaryti 
priešingos partijos nomi
nuotu, jeigu jis nelaimi sa
vo nuosavos partijos nomi
nacijos.

ACNS

SERGA
Jau ilgokas laikas, kai 

Juozas Byronas nesijautė 
gerai ir šiomis dienomis jis 
pasidavė į Elmhurst Cent
ral ligoninę patikrinti svei
katą.

Iš gydytojų diagnozės pa
sirodo, kad šios savaitės pa
baigoje Juozas bus operuo
tas ant plaučių.

Elmhurst General ligoni
nė randasi 79 St. ir Broad
way, Elmhurst, L. I. (Jack- 
son Heights rajone). Te
lefonas: DE 5-3200.

Lankymo valandos: kiek
vieną dieną popiet nuo 1 
iki 3; antradieniais ir ket
virtadieniais vakarais nuo 
7 iki 8. Juozas randasi 
Ward 4-B.

Linkime Juozui greito pa
sveikimo.

H. F.

POINT PLEASANT, N. Ji 
s Mūsų geriausioji Onutė 

Vertelienė smarkiai susir
go, buvo išvežta į ligoninę. 
Dabar gydosi savo namuo
se, 138 Rivera Dr. Brick 
Town, N. J.

Linkime draugei greitai 
ir pilnai susveikti.

J. Griciūnas

Iš laiškų
Vilnius,
1964 m. rugsėjo 3 d.

Jonui Grybui 
Niujorkas
Gerbiamas Jonai,

Kiek ankstėliau gavau 
Jūsų laiškutį (1964.VIH.7), 
o vakar laiškininkė man 
įteikė “Šviesos” 1962-1963 
metų komplektą. Kokia gra
ži knyga! Ji geriau įrišta, 
negu aš čia padarau. Labai 
džiaugiuosi ir draugiškai 
Jums dėkoju. Gal ir ateity 
Jūs man galėtumėt tokią 
dovaną atsiust?

Tai planuojate mus ap
lankyti ateinančiais metais. 
Kaip šaunu! Lauksime, - la
bai lauksime. Tur būt, kar
tu su Jumis vyks ir dau
giau turistų. Juk pas mus 
bus didžiulės iškilmės. Mū
sų šventėse, atrodo, daly
vaus svečių iš kone viso pa
saulio. Bus neapsakomai 
įdomu!

Tikriausiai jau ruošiatės 
atitinkamai pažymėti A.L. 
D.L.D. 50 metines. Tokį ju
biliejų verta kuo įspūdin
giausiai atšvęsti. Žinoma, 
jei tik sąlygos leis. Iš savo 
pusės, galvoju, parašyti at
siminimų pluoštelį apie 
Draugijos veikusią kuopą 
Brazilijoje, kad juos iš
spausdintų “Šviesa”. Galė
čiau ir kuo nors prisidėti. 
Jei ko reikėtų — esu jūsų 
paslaugoms.

Karštai jus sveikinu ir 
linkiu visokeriopos sėkmės!

Pasveikinkite ir kitus 
mano bičiulius, kuriuos su
tinkate.

A. Vaivutskas

Aido choro 
‘ sunim-bunim”

Kaip jau yra žinoma, Ai
do Choras įrengia “šurum- 
burum” popietę, kurioje bus 
geri pietūs ir kuriuose ne 
tik valgysime, bet ir dai
nuosime. Dainuos pats Ai
das, jo solistai ir taipgi dai
nuosime visi kartu su pub
lika. žodžiu sakant, bus 
linksmybės popietė.

Vasara jau praėjo ir pra
sideda rudeninės veiklos se
zonas. Taigi reikia pradė
ti veikimą su ūpu, su links
mybe. Ir ot šitoje popietėje 
pradėsime meninę veiklą su 
daina.

Taigi prašome visus lietu
vius dalyvauti šiame paren
gime ir kartu su Aidu dai
nuoti.

Parengimas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 27 d., 1 vai. 
popiet, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Bilietas tik $2.00 asme
niui.

Kviečia Aido choras

Motėm klubo mitingas
Pirmas Moterų Kultūros 

Klubo mitingas šį rudeninį 
sezoną įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 16 d., 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” name.

Dalyvaukime visos, nes 
turime daug svarbių reika
lų. Išgirsime raportus de
legačių iš atsibuvusių suva
žiavimų, pasveikinsime su
grįžusias iš Lietuvos nares, 
o svarbiausia tai nustatysi
me planus šio sezono veik
lai. Valdyba

TŪKSTANČIAI MEDŽIŲ 
IŠDŽIŪVO

New Yorkas.—Baisi saus
ra numarino virš 5,000 me
džių New Yorko mieste, o 
dar daugiau apylinkėje. 
Majoras Wagneris sako, 
kad vien miesto dalyje 
Queens išdžiūvo 3,000 me
džių.

MIRĖ
Tik pirmadienį gavome 

telefonu pranešimą, kad 
rugsėjo 9 dieną mirė plačiai 
niujorkiečiams žinomas Al
binas Bepirštis. Pašarvotas 
Ballas šermeninėje ant 
Grand St., Brooklyne.

Bus laidojamas trečiadie
nį, rugsėjo 16 d., 10 vai. iš 
ryto, Mount Olivet kapi
nėse, Maspethe.

Velionis Albinas Bepirš
tis buvo ilgametis “Lais
vės skaitytojas ir senas pa
žangaus judėjimo dalyvis, 
dažnas mūsų parengimų 
lankytojas. Iš amato buvo 
siuvėjas.

Albinas paliko žmoną, dvi 
dukteris — Mrs. Bederman 
ir Mrs. Pranaitis ir 6 anū
kus.

Širdingiausia užuojauta 
velionio giminėms ir arti
miesiems. Rep.

Sveikina iš Floridos
Sveika, Lilija! Jau 3 sa

vaitės prakaituoju Miamy- 
je. Sulaukiau svečio — ant
ro anūko William John. 
Vaikutis ir mama sveiki.

Pergyvenome uraganą 
“Cleo,” paliko nekokį vaiz- 
dą.

Viso geriausio, tau, Li
lija, ir tavo bendradarbiams 
—“Laisvės” personalui.

Julija Lazauskienė

Siunčiu geriausius linkė
jimus visam “Laisvės” ko
lektyvui. Vilnių pasiekėme 
laimingai, dalį jo jau apva- 
žinėjome, kai ką matėme, 
dar daug tikimės pamatyti, 
su savaisiais maloniai pasi
šnekėti. Porą sykių pieta
vome su R. Baraniku ir jo 
giminėmis. Maloniai mus 
priėmė Inturisto įstaigos 
darbuotojai if’ kifi Veikėjai.

A. Kandraška

PASTATĖ MOKSLŲ 
SVETAINĘ

New Yorkas.—New Yor- 
ko miestas Pasaulinėje pa
rodoje, pastatė Mokslų 
svetainę (“Hall of Sci
ence”). Tai milžiniškas pa
statąs, kurio pastatymui ir 
įrengimui išleista $7,600,- 
000. Martin Marietta Corp, 
prisidėjo paaukodama mili
joną dolerių.

Pastatas pastatytas iš ža
lių ir baltų plytų. Jis pasi
liks ir po Pasaulinės paro
dos užbaigimo.

New Yorkas. — Policijos 
komisionierius M'. Murphy 
paskyrė 1,100 policininkų 
kovai prieš narkotikų besi- 
platįnimą.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisves” naudai!

Dideli pietūs pas Čiurlius 
Pattenburg, N. J.

Norisi visiems priminti, 
kad šio mėnesio 20 d. pas 
mieluosius čiurlius jų gra
žiame obelių sode įvyks pa- 
rengimas-pietūs. Vieta vi
siems New Yorko apylin- 
kėses, New Jersey bei Penn- 
sylvanijos lietuviams jau 
gerai žinoma, nes ten tokie 
pietūs įvyksta jau kelinti 
metai. Kasmet suvažiuoda
vo daug lietuvių. Reikia ti
kėtis, kad šiemet bus dar 
daugiau.

Svarbu ir tas, kad ne
reikia bijoti blogo oro pa
dėties. Mat, draugai Čiur
liai turi puikią pastogę dau
geliui svečių nuo lietaus 
bei audros pasislėpti. Bet,
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Pasimatčm, paviešėjom
Gražus ir šiltas rugpjūčio 

30-tos rytas. Aplinka jauki. 
Patyrusi savo limozino 
ruotoja, pasiruošusi leistis 
į kelionę, mūsų jau laukė.

Kelias ilgas, žygis dvejo
pas, tai gaišuoti nebuvo 
prasmės. Pirmas kelionės 
punktas — sustoti pas Pių 
Petrauską, o iš ten — spė
ti pas waterburiecius po 
medžiu pietauti

Pirmąją stotį spėjome 
siekti gerokai prieš skirtą 
laiką. Pirmiausia mus pasi
tiko du kudliai ir labai ne
svetingi. Jie suskato kietai 
mus aploti. Mūsų laimei 
šeimininkas Juozas P e t- 
rauskas greit atskubėjo, tai 
kudliai atlyžo. c

Šeimininkas, perptačius 
mūsų reikalą, leidosi rasti 
Pių Petrauską, savo brolį. 
Nepavykus jį tuojau rasti, 
pažadėjo mus matyti po 
medžiu piknike. Jis pažadą 
ištesėjo: atvažiavo jis, jo 
žmona, jo dukra ir broits 
Pius. (

Smagiai papie t a v o m e 
drauge su Petrauskais. Lai
kas bėgo greit ir smagiai 
draugiškame suėjime." Wa- 
terburietės turėjo daug ir 
įvairių patiekalų pagaminu
sios. Diena kad ir karšta, 
bet po medžiu kalnelyje bu
vo ■ visai patogu, smagu lai
ką praleisti su seniai maty
tais ir pirmą kart susitik
tais svečiais. 4

Pius Petrauskas gerokai 
atjaunėjęs ir atrodo labai 
gerai. Sakė, esąs patenkin
tas būdamas tarpe savųjų. 
Priežiūra gera, vietos ir ty
ro oro daug, lauke įvairių 
augalų pasižiūrėti irgi ne- 
stoka.

Atsisveikindamas m .u C 
Pius Petrauskas įteikė i ■ * f“Laisvės” reikalams $11 ir 
atsinaujino metams laik
raštį “Laisvę”. Jis gyvena 
Center St., Prospect, Conn., 
06712.

Petrausko Artimas

Pasveiko
Praėjusi a m e “Laisvės” 

numeryje buvo pranešta, 
kad (raukiniu važiuodama 
susižeidė koją mūsų kolek
tyvo narė Stefanija Sasna. 
Džiugu pranešti, kad jos 
susižeidimas buvo nepavo
jingas, kad ji jau pasveiko 
ir vėl dirba.

Rep.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

Liet. Literatūros Draugijos 185 
kuopos susirinkimas įvyks rugsėjo 
15 d., 2val. popiet.

Po ilgų atostogų visiems atsilsė
jus, prašomi visi nariai atsilankyti 
į šį susirinkimą aptarimui naudingų 
dėl organizacijos reikalų. Kaip vi
sada, taip ir dabar, pasivaišinsime.

Valdyba
(73-74)

žinoma, mes tikimės, kad ir 
oras bus gražus.

Kaip čiurlių sodybą pa
siekti? Labai labai lengva. 
Tasai nedidelis Pattenbur- 
go kaimelis randasi prie 
pat Nr. 22 kelio, apie 18 
mylių prieš Eastoną. Taigi, 
ir važiuokite Nr. 22 keliu, 
iki pasieksite Pattenburgą. 
Kaimelis randasi kairėje to 
tiesaus kelio pusėje.

Ruoškitės iš visur toje 
gražioje sueigoje dalyvauk 
ti. Kurie turite automobįl 
liūs, pustuščiais nevažiuoki 
te, paimkite norinčiuosius 
važiuoti, bet neturinčiuo- 
sius automobilių.

Kvieslys




