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KRISLAI
Mūsų spauda.
Remkime ją, mieli draugai. 
Konstancija Mugianienė: 
kultūrininkė, kovotoja. . .

Rašo R. Mizara

Smagur kad mūsų draugai 
ir draugės nepamiršta savo 
spaudos. Smagu, sakysime, 
kad jie ruošia spaudos nau
dai piknikus. Bet man, pasa
kysiu, nesmagu, kad tie mū
sų parengimai kai kada su
puola tą pačią dieną.

Štai, rugpiūčio 21 dieną 
vyksta tradicinis piknikas 
Worcesteryje, vyksta pikni
kas ir Mahanoy City, Penn- 
sylvanijoje.

Abiejų piknikų rengėjai — 
puikiausi žmonės, man asme
niškai gerai pažįstami mieli 
draugai. Bet aš negalėsiu tą 
dieną būti abejose vietose.

Mudu su Ieva jau seniai 
pasižadėjome ruogpiūčio 21 
dieną būti Worcesteryje. Ta
čiau dėl to mainierių piknikas 
nenukentės: Jonas Lazauskas 
ir Povilas Venta ten pasakys i 
kalbas, pasveikins mieluosius 
draugus ir drauges. Abudu 
jiedu tik šiomis dienomis grį- 

iš Tarybų Lietuvos. Abu- 
jiedu papasakos apie mū- 
mieląją gimtąją žemę ir 
puikius žmones.

žo 
du 
sų 
jos

Prieš arti 60 metų mūsų 
spaudoje skambėjo seserų Ja- 
sinskaičių pavardės. Jos gy
veno Lawrenčiuje (Mass.). 
Vyriausioji — Konstancija Ja- 
sinskaitė — visiškai įsitraukė 
į pažangiųjų lietuvių veiklą 
ir joje tebėra ir šiandien. Tai 
energinga, veikli, kultūriška, 
maloni draugė, lietuvė ameri
kietė.

Konstancija ištekėjo už wor- 
cesteriečio Aleko Mugianio. 
Paskui jiedu abudu nusitarė 
persikelti gyventi į Kaliforni
ją. Ir per ilgus metus jiedu 
tebegyveno Oaklando mieste.

Konstancija nuolat dirbo 
daugiausiai restoranuose pa
davėja. Išsimokslinusi ameri
kinėse mokyklose, suaugusi su 
mūsų šalies visomis instituci
jomis, būdama veikli, drąsi 
ir nesibijanti kovoti už savo 
ir visų darbo žmonių reikalus, 
Konstancija įsigijo savo pro
fesinėse sąjungose didžiulę 
įtaką, ir ji ten buvo etatinė 
veikėja. Nariai-darbininkai 
Konstanciją pamilo ir ja pa
sitikėjo, pavesdami jai atsto
vauti jų reikalus suvažiavi
muose ir visur.

Konstancija darbininkų nie
kad nenuvylė. Ji visuomet 
buvo su jais, visuomet supra
to ir matė, kas yra gera ir 
kas bloga, ir ji blogį smerkė, 

t prieš jį kovojo, o darbo žmo
nių gėrį visuomet gynė.

Iš pat savo jaunų dienelių 
Konstancija dalyvavo lietuviš
kame kultūriniame judėjime : 
mūsų pramogose deklamavo, 
dainavo — vaidino spektak
liuose. Konstancija visuomet 
buvo “mūsų”, o mes—jos. As
meninis jos gyvenimas visuo
met buvo tampriai susietas su 
visuomenine veikla.

Gal dėl to 1953 metais J- 
AV Justicijos departamento 
vadovas Brownellis, pasmerk
damas mūsų Literatūros Drau
giją, savo kaltinamojo akto 
dokumente suminėjo (greta 
L. Prūseikos ir kitų) ir Kon
stanciją Mugianienę kaip “la
bai pavojingą“ (fašizmui) as
menybę, 
neišėjo!

Nieko iš to, žinoma,

labai džiaugiuosi,
Francisco-Oaklando

Labai 
kad San 
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atomines bombas
Rugpiūčio pirmomis sa

vaitėmis milijonai pasaulio 
žmonių demonstravo. Jų 
akys ir protestai buvo nu
kreipti i Washingtona. Su
kaktyje JAV numestu ato
minių bombų ant Hirošimos 
ir Nagasakio miestų jie 
protestavo prieš JAV mė
tomas bombas ant Vietna
mo miestų ir kaimų.

Pasaulis demonstravo, pa
saulis protestavo, bet...

Pasaulis vyriausiai žiū
rėjo i mus, ką darome mes, 
amerikiečiai. Juk tai mūsų 
militaristų išguitas už 
tūkstančiu mvliu jaunimas 
žudo vietnamiečius, ir pa
tys ten žūsta.

Protestavo, demonstravo 
ir amerikiečiai. Demonst
ravo tie, kurie brangina 
žmogaus gyvybę, kurie 
trokšta taikos. Juk kiek
vienas doras amerikietis 
linki saviems, o taip nat ir 
Vietnamo žmonių, vaikams, 
išlikti gvviems. gyventi.

Pasaulis i išgirdo apie 20 
tūkstančiu New Y o r k o 
maršuotoiu už taiką Viet
name baisa; jis girdėjo 
San Francisco šešių tūks
tančių, Los Angeles 3 tūks
tančių. Blaine 3 tūkstančių 
demonstrantu žygius.

Skersai, išilgai visą šalį 
didesniuose centruose tūks-

tautinėmis miniomis., ma
žesniuose šimtais ir mažes
niais būriais susirinkę žmo
nės šaukė taikos.

Mūsų šalies militaristai 
apsimetė t ų šauksmų už 

taiką negirdėję. Bet tie 
šauksmai daugėja, dažnėja 
ir garsėja.

IMIGRACIJOS 
PROBLEMOS

Prieš pakeitimą imigra
cijos įstatymo 1965 metų 
gruodžio mėnesi, per pusę 
metų įvažiavo 81 kinietis į 
JAV, o per pusmetį po įsta
tymo pakeitimo įvažiavo 
2,221. Niujorke kiniečiai 
susirūpinę gyvenamųjų na
mų problema.

Dievulis laukė, bet 
nesulaukė garbintojų

Grenada, Miss. — Čia bū
rys negrų susitarė masiškai 
užeiti į baltųjų bažnyčia 
pasimelsti. Juk sakyta, kad 
prieš dievą visi lygūs. Bet 
prie First Baptist bažny
čios durų baltieji jiems pa
stojo kelią. Demonstran
tams nesitraukiant, 19 jų 
areštavo, 
noras ieiti 
dė viduje 
doms.

Kaltina, kad jų 
bažnyčion truk- 
esančiųjų mal-

Antanas Bimba Lietuvoje
(Telegrama)

Vilnius. — Rugpiūčio 16 
d. vėlai vakare lėktuvu at
skrido Amerikos pažangus 
visuomenės veikėjas, publi
cistas, vienas seniausių 
“Laisvės” redaktorių, žur
nalo “Šviesa” atsakingasis 
redaktorius, Vilniaus uni
versiteto istorijos mokslų 
Garbės daktaras Antanas 
Bimba.

Iš lėktuvo išlipantį gar
bingąjį svečią plojimais su
tiko didelis vilniečių būrys. 
Čia buvo Kultūrinių ryšių 
su lietuviais užsienyje ko
miteto pirmininkas genero
las Karvelis, jo pavaduo
tojas Petravičius, Drau
gystės ir kultūrinių ryšių 
su užsieniu ■ draugijos pir
mininkas Kapočius, Kom
partijos Centro komiteto 
darbuotojai Laurinčiukas, 
Petrauskas, “Tiesos” vyr. 
redaktorius Zimanas, Uni
versiteto prorektorius Su-

davičius, Ministrų tarybos 
darbuotojas Burka uskas, 
svečias iš J A V Gasiūnas, 
Universiteto vyr e s n v s i s 
dėstytojas Raguotis, Rašy
tojų sąjungos pirmininko 
pavaduotojas, poetas Mace
vičius. Bimbos giminės, 
žurnalistai, bičiuliai. .

Į generolo Karvelio svei
kinimą svečias atsakė gi
liais susi jaudinimo žo
džiais:

Ši mano viešnagė Lietu
voje—antroji.

Prieš 20 metų jis pirma
sis užsienio lietuvis, pirmą 
kart po karo aplankė savo 
gimtąją žeme.

Mūsų mielas svečias da
bar ketina ilgiau paviešėti. 
Jis aplankys daugeli Lietu
vos vietovių, susipažins su 
įvairiais didžiu 1 i a i s per
tvarkymais, o taip pat kurį 
laiką ramiai pailsės ir svei
katą pataisys.

Vaivutskas

PRICE 10c

Metai 55-ieji

DuBois jaunimo žygiui 
verbuoja talkininkus

Pažangus jaunimas, orga
nizuotas į garsaus istoriko 
DuBois vardo klubus, vi- 
durvasarinę savo veiklą 
apvainikuos dra m a t i š k u 
masiniu sąskrydžiu Wash
ingtone.

Washingfone sąskrydis 
įvyks rugpiūčio 27-28 dienų 
savaitgalį, šeštadienį pra
leis konferencijose, vakarą 
— koncertuodami, susipa
žindami, o sekmadienį į de
monstracijas.

Darbų programoje numa
tyta protestas prieš karą 
Vie t n a m e ; reikalavimas, 
kad federalinė valdžia pa
šalintų nedarbą, kad suda
rytų lygias progas į darbą 
ir uždarbį negrų ir puerto- 
rikiečių jaunimui.

Tie svarbūs gyvybiniai 
jaunimo siekiai bus išgirsti 
ir išklausyti, sako to žygio 
rengėjai, jeigu darbo jauni
mas, dirbantis įvairiose 
įmonėse, dalyvaująs unijo
se ir kitur, šiuo žygiu su
sidomės ir nuoširdžiai pa
rems.

Žinoma, senimas taip pat 
kviečiamas darbą paremti 
tomis priemonėmis, kurios 
senimui prieinamos. O tų 
priemonių yra daug ten, 
kur solidarumo su jaunimu 
reikalas supr a n t a m a s ir 
nuoširdžiai įvertinamas.

žygio šaukėjuose yra ei
lė studentų organizacijų, 
kai kurios unijos, įvairios 
liaudies grupės.

Cleveland© Komunistai 
kritikuoja tyrėjus

Ohio valstijęs Komunistų 
partija išleido pareiškimą, 
kuriame- kritikuoja valdžią 
už siuntimą policijos agen
tų įvykusių riaušių tyrinė
tojais.

Valstijos komunistų or
ganizacijos vadovas Antho
ny Krchmarek • sako, kad 
agentai Jessie C. Thomas 
ir Fred Giardini buvo pa
naudoti “pastangose pri
dengti sukilimo priežastis. 
O' priežasčių nepaš alinsi 
pridengimu, nes jomis yra 
varganas gyvenimas, ne
darbas, nepakankamos mo
kykloms patalpos ir polici
jos žiaurumas.”

Darbininkų vadovas to
liau sako, jog nuo Civilinių 
Teisių Komisijos vykdytų 
apklausinėjimų, Clevelande 
balandžio mėnesį, kur buvo 
tos sąlygos parodytos, nei 
miesto, nei valstijos, nei fe-

deralinė vyriausybė nė pirš
tu nepajudino, net ne dė
mesio neparodė toms prob
lemoms.”

Dokumente pareiškiama, 
kad reikia ne džiurės su jos 
slaptomis sesijomis, bet pi
liečių komiteto, kurį suda
rytų negrų vadai, darbinin
kų ir kitu orgdnizacijų at

Čikagoje siautėja 
amerikiniai naciai

L’

ruošia sueigą Konstancijai 
Mugianienei - Jasinskaitei pa
gerbti jos 75-rių metų am
žiaus ir 60 metų visuomeninės 
veiklos sukaktims atžymėti!

Konstancija Mugianienė per 
ilgus ilgus metus buvo ir te
bėra karšta mūsų laikraščio 
“Laisvės” patriotė. Tai puiki, 
ilgametė kovotoja už taiką ir 
laisvę darbo žmonėms! šia 
proga, laisviečių vardu, linkiu 
mielajai Konstancijai ilgiau
sių metų, geriausios sveikatos 
ir sėkmės! Josios draugui Ale- 
kui — to paties!

Pagalba arba riaušės
Taip pareiškė New Jer

sey valstijos assemblyma- 
manas David Friedland, 
demokratas. Jis įspėjo sa
vo kolegas rimtai rūpintis 
šalinimu skurdo. Jeigu dėl 
automatizacijos ar dėl ko
kios kitos priežasties mažės 
negrams darbai, didės skur
das, galima tikėtis riaušių 
ne tik Hudson rajone, bet 
ir visoje šalyje.

stovai. Toks komitetas ga- j rajonuose, 
lėtu vykdyti visuomeniškus 
tyrinėjimus ir pagelbėtų 
pradėti bendrus veiksmus 
ghetto sąlygomis šalinti.

Pareiškimas baigiamas 
pasižadėjimu veikti su viso
mis organizacijomis ir as
menimis, siekiančiais bend
ros negrų ir baltųjų veik
los pašalinimui ghetto prie
spaudos. pralaužimui “jim- 
crow” sienos ir “garantavi
mui mūsų kaimynams neg
rams jiems priklausančių 
pilnų teisių.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LAZDOMIS IR DUJOMIS! Washington. — Gynybos 

MOKĖ MYLĖTI KARĄ į ministras McNamara skel
bia, kad, pagal jo apskai
čiavimą, per šiuos metusKuala Lumpur. — Susi

būrę keli šimtai f 
nešini iškabomis su šūkiais 
“Americans, get out of 
Vietnam,” m a r š a v o link 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos. Juos pasitiko policija 
su lazdomis ir ašarinėmis 
dujomis.

Areštavo 19 asmenų, be 
kitų, laikraščių reporterius 
ir fotografus. Tris įtartus 
vadais sulaikė, o kitus pa
leido. Po tokios “lekcijos” 
ponas Malaizijos premjeras 
Rahmanas pareiškime anie 
demon s t r a n t u s pasakė: 
“kvailiai.”

vyyia * UldVlHlfy DlUUč III u LUo

JAV praras $1,200,000.000 
vertės karo lėktuvų Viet
name ; vietnamiečiai juos 
nukirs.

Maskva.—Rugpiūčio 9 d. 
čia prasidėjo ir porą dienų 
tęsėsi Tarybų Sąjungos 
vartotojų kooperacijos įga
liotinių septintasis suvažia
vimas. Dalyvavo 1,762 de
legatai.

Vilnius. — TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos prezidi
umas š. m. liepos 28 d. ap
dovanojo daugelį Lietuvos 
statybinių medžiagų pra
monės pirmūnų ordinais 

I ir medaliais.

Italijos Fiat firma pasi
rašė -sutartį pastatyti Ta
rybų Sąjungoje automobilių 
fabriką. Jis per metus pa
gamins apie 600,000 maši
nų.

Kopdamas j 9 šimtų pėdų 
Mount Crozzon užsimušė 
austras alpinistas Walter 
Steit, 25 metų.

Čikaga. — Negrų kova už 
tai, kad Čikaga būtų atvi
ras miestas, tebesitęsia jau 
kelinta savaitė. Ir numa
toma, kad ji tebesitęs dar 
ilgai — kol nebus patenkin
ti negrų reikalavimai.

“Atviras miestas” reiškia 
tai, kad negrai galėtų pirk
tis gyvenamuosius namus 
bet kurioje Čikagos dalyje.

Negrai, o kartu ir daug 
baltųjų, susitaria ir daro 
gatvėse eiseną tuose rajo
nuose, kur real estate biz
nieriai atsisako par duoti 
jiems gyvenamuosius na
mus. Jie sustoja ties real 
estate ofisu ir meldžiasi, 
prašydami dievą, kad “ap
šviestu biznieriams protą.” 
Jie neša iškabas su tokiais 
obalsiais: “Negrai yra žmo
nės: žmonės reikalingi na
mų.” “Mes 
atviro miesto,” ir t. t.

Negrų eisenoms vadovau- iau pradėjo dalyvauti niau
ja d-ras M. Luther King. į šėse su savo iškabomis, su 
Jis priešingas jėgos varto
jimui; King yra pacifistas 
ir jis nori, kad negrų ko
va būtų taip ir vedama.

Trys demonstracijos 
viena diena

Sekmadienį, rugpiūčio 14 
d., Čikagoje vyko net trys 
negrų demonstracijos tri
juose baltųjų apgyventuose 

Miesto polici-

jai teko sukaupti daug jė
gų, kad pajėgtų apsaugo
ti demonstrantus nuo už
puolikų, kurių buvo tūks
tančiai.

Aštriausios riaušės buvo 
Marquette Parko rajone. 
Šis rajonas pasižymi di
džiuliu žiaurumu link neg
ru.

Praėjusį’ antradienį įvyko 
demon s t r a c i j a viename 
pietvakarių rajone — taip 
pat buvo labai žiauriai pul
ta. Daugiausia jauni pus
berniai daro visa negrų 
eisenoms pakenkti: leidžia 
į einančius žmones plytas, 
akmenis, visokius pagalius 
ir net bombas. Jei nebūtų 
tirštų policijos eilių, kurios 
saugo negrus, tai nežinia, 
kas salėtų įvykti.

Baltuosius riaušininkus, 
reikalaujame matyti, įkvepia amerikiniai 

naciai - hitlerininkai, kurie

savais obalsiais: “Mušti 
negrus!” “Dievas yra bal
tas—mūsų dievas, o ne ni- 
gerių!” Tokie ir kitokie 
naciu inspiruojami obalsiai 
matėsi riaušininkų gretose.

Kai šie žodžiai rašomi— 
trečiadienį, d-ras King ta
riasi su miesto majoru Da
ley, kaip padaryti Čikagą 
“atviru miestu.”

Rašytojas Jonas Šimkus 
bus įamžintas

Praėjusiais metais Vil
niuje mirė įžymus Lietuvos 
rašytojas ir visu o m e n ė s 
veikėjas Jonas Šimkus. Da
bar ELTA praneša iš Lie
tuvos tokią žinią:

Siekdama įamžinti lietu
vių tarybinio rašytojo ir 
visuomenės veikėjo, buvu
sio ilgamečio Lietuvos TSR 
Rašytojų sąjungos valdybos 
pirmininko, resp u b 1 i k o s 
nusipelniusio meno veikėjo 
Jono Šimkaus atm i n i m ą, 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryba nutarė suteikti Kre
tingos rajono Darbėnų vi-

Vietname karo plitimo 
pavojus didėja

Neseniai lankęsis Saigo- 
ne ponas Niksonas pokal
byje su spaudos korespon
dentais sakė, kad tuojau

karių į Pietų Vietnamą ir 
daugiau bombarduoti Šiau
rės Vietnamą.

Veik tuo pat metu pa
skelbti Pentagono raportai. 
Vienas sako, kad. nedidinus 
karo jis galįs tęstis be 
galo. Kitas sako, kad da
bartinėmis sąlygomis Šiau
rės Vietnamo užkariavimas 
truks 8 metus.

Pagal tuos raportus spė
jama, kad Johnsono vy
riausybė pasimojusi karą 
plėsti.

dūrinei mokyklai Jono Šim
kaus vardą ir ateityje ją 
vadinti Darbėnų Jono Šim
kaus vardo vidurine mo
kykla.

Valstybiniam spaudos ko
mitetui pavesta išleisti Jo
no Šimkaus raštų tritomį ir 
atsiminimų apie rašytoją 
knygą, o Vilniaus miesto 
vykdomajam komitetui — 
pastatyti iš vietinio biudže
to lėšų antkapį ant Šimkaus 
kapo Vilniuje Rasų kapinė
se, ir įrengti memorialinę 
lentą prie namo Vilniuje, 
K. Požėlos gatvėje Nr. 
36/24.

Du sulaikė ryšium su 
McKenzie nužudymu 
New Jersey policija areš

tavo Edward A. Lynch, 34 
m. Įtarė jį esant McKen
zie žudytoju. Kol kas nė
ra įtarties, kad jis būtų bu
vęs kaltininku kitų keturių 
rausvaplaukių moterų, nu
žudymo.

Tardymuose iškėlus, kad 
Lynch buvo skolinesis nuo 
William J. Nuneviller šau
namą įrankį, pastarasis ir
gi sulaikytas kaip galimas 
būti nusikaltimo dalininku.

Santo Domingo. — Apie 
500 amerikiečių kareivių 
iš okupacinės kariuomenės 
Dominikos respublikoje, 
grįžo atgal į JAV.
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Tesiilsi ramybėje!
PRISIPAŽINSIME, pasakymą tesiilsi ramybėje šiuo 

atveju nėra smagu ištarti: tai liečia spaudą. O spauda, 
tegu ji bus ir kapitalistinė—vis tiek spauda! Bendrai, 
spausdintas žodis mums, lietuviams, kažkaip darosi sa
vas, net jei tu tuo žodžiu kai kada ir šlykštiesi.

Mes—darbo žmonių vaikai ir, ypač kaip lietuviai, ge
rai žinome, ką reiškia spausdintas žodis; tik mūsų am
žiuje galėjome ir kol kas galime pasakyti savo troškimus, 
savo reikalavimus spausdintu žodžiu. Ir tai tik, galimas 
daiktas, kol kas.

Kalbame apie šiomis dienomis viešą pranešimą, kad 
dienraštis “Herald Tribune” daugiau jau nebeišeis.

“Herald Tribune”—tai dviejų laikraščių pavadini
mas. 1833 metų gegužės 6 d. Niujorke buvo pradėtas 
leisti dienraštis “N. Y. Herald.” Tai buvo dar prieš Pi
lietinį karą. Tai buvo neblogas, ano meto akimis žiūrint, 
laikraštis.

Bet dar įdomesnis laikraštis pradėjo eiti 1841 me
tais— “The Tribune...” Tai buvo, iš tikrųjų, liberalinis 
laikraštis. Jį redagavo žymusis amerikietis, visuomenės 
veikėjas žurnalistas Horace Greeley, kuriam paminklą 
Niujorko žmonės pastatė pačiame miesto centre—aikš
tėje tarp Broadway ir 34-osios gatvės.

Horace Greeley — vienas iš žymiųjų amerikiečių ko
votojų. Jis kovojo už darbo žmonių' reikalus, jis kovojo 
už vergijos sistemos panaikinimą. Jis kovojo už savi
tą ano meto utopinį socializmą.

Ne tik tai jis darė. Jis kivetė pačius žymiausius pa
saulio publicistus būti “Tribune” bendradarbiais. Ir Lon
done gyvenąs mokslinio socializmo tėvas Kąrlas Mark
sas, kurį laiką buvo “Tribune” bendradarbiu.

Kaip Lincolno suorganizuota Respublikonų partija, 
taip ir “Tribune” ilgainiui išsigimė. Laikraštis buvo Res
publikonų partijos organas. Nesakytume, kad jis rėme 
viską, kas toje partijoje buvo baisiausio—pav., Goldwate- 

♦ rio rėmimas .1964 metais. Ne, šis laikraštis dažniausiai 
vadovavosi “liberalizmu,” nes kitaip Niujorko mieste jis 
nebūtų galėjęs pasilaikyti.’ -

NAGRINĖJAMA 
LIETUVIŲ KALBA

Lietuvos spaudoje 
tome:

Tarybų 
akademija 
penkiatomį 
tautų kalbos 
redaktorius 
V. Vinogradovas)). Jau išėjo 
šio kapitalinio leidinio 1 tomas 
(didelio formato 658 psl.), 
skirtas indoeuropietiškoms ta
rybinių tautų kalboms, šiame 
tome yra įdėti platūs skyriai 
ir apie baltų kalbas. Įvadą 
apie šias kalbas (senovės prū
sų, latvių, lietuvių) parašė ži
nomas maskviškis kalbininkas 
V. Toporovas.

Skyrių apie lietuvių kalbą 
parengė šeši mūsų kalbinin
kai: V. Ambrazas, V. Vaitke
vičiūtė, A. Valeckienė, K. 
Morkūnas, A. Sabaliauskas ir 
K. Ulvydas, (pastarasis yra ir 
viso šio autorių kolektyvo va
dovas). šiame skyriuje 
apima 
glaustai, bet išsamiai apibū
dinama lietuvių kalbos fone
tika, mortofologija, sintaksė, 
leksika, dialektai, apžvelgia
ma lietuvių literatūrinės kal
bos istorinė raida. Skyriaus 
pabaigoje, kaip ir visų kitų 
kalbų, duodamas lietuvių kal
bos pavyzdys, kuriuo paimtas 
žinomojo J. Biliūno apsaky
mo “Kliudžiau” tekstas (nor
malus, fonetine transkripcija 
ir išverstas į rusų kalbą). Ga
le duodama svarbiausių moks
lo darbų apie lietuvių kalbą 
bibliografija.

skai-

Sąjungos Mokslų 
pradėjo 
veikalą

(vyriausias jo
■ akademikas

leisti 
“TSRS

(jis
27 puslapius) nors

šiuo 
raš- 
būti 
rū-

jis randa na- 
apsikuitusias,

žmonos vyras 
laišką redak-

nijimo Lietuvių Argentinoje 
draugijos garbės narys ir vie
nas iš kūrėjų, mirė 16-6-66.

Vaclovas Andriųška, po il
gos ir skaudžios ligos neseniai 
mirė. Velionis pirmaisiais emi
gracijos metais dąlyvavo pa
žangiose lietuvių organizaci
jose ir meninėje saviveikloje, 
kaip režisierius ir artistas jis 
dalyvavo Lietuvių Liaudies 
Teatre.

Vėliau atsidavė bizniui ir 
visuomeninę veiklą apleido.

Liko žmona, duktė, žentas 
ir giminės.

Prąnas Stalioraitis — se
nas Argentinos lietuvis, at
vykęs į Buenos Aires prieš 
I-ąjį pasaulinį ikarą. , Per 
kurį laiką jis ėjo su pažan
giaisiais lietuviais,, bet vė
liau, gal pabijojęs reakci
jos, nuo jų pasitraukė ir 
talkavo “Arg. Lietuvių Bal
sui'’. Jis buvo apie 80 me
tų amžiaus.

Vaclovas Andriųška į Ar
gentiną atvyko apie 1926 
metus. Kurį laiką buvo vei
klus pažangiajame lietuvių 
judėjime; gabus aktorius- 
saviveiklininkas. Bet vėliau 
įsigijo, rodosi, kepyklą, na, 
tai ir pasitraukė iš visuo
meninio gyvenimo. V. An- 
driuška buvo vedęs Adelę 
Stalioraįtytę, Prano Stalio- 
raičio dukrą.

KApAISE NIUJORKO mieste buvo keliolika angliš
kų dienraščių—rytinių ir vakarinių. Žmogus galėjai už 
vieną centą gauti vieną laikraščio egzempliorių. Ir tarp 
tų laikraščių (dėl biznio) kai kada net vykdavo savita ko
va. Žmogus, taigi, visu tuo galėjo pasinaudoti.

Laikas bėgo, viskas keitėsi. Laikraščių leidimas pa
tapo didelio biznio reikalas. Anglišką diennraštį šiandien 
Amerikoje leisti (kalbame apie buržuazine spaudą), rei
kia turėti daug milijonų dolerių! Jei tai padarysi, jei 
tu skelbimais ir kitokiais būdais prasimuši — tu perga
lėtojas, tu dar gali metus kitus egzistuoti, nes tu pa
smaugsi kitą.

Atsirado ir kiti “naujoviškumai,” kurie kenkia spau
dai^ radijas, televizija. Pakalbėkime šiandien su bet 
kuriuo eiliniu žmogeliu, turinčiu televizorių. Ką jis tau 
pasakys apie bėgamuosius šalies bei tarptautinius rei
kalus? “Aš viską mačiau televizijoje...” jis tau bliaus.

Spaudos vaidmuo Amerikoje, taip kalbėsime ar ki- 
Ir štai 
Išeina

taip, vis menkė jo, siaurėjo. Biznis ėjo velniop. 
1924 metaias “Herald” susivienija su “Tribūne.” 
vienas respublikonų organas.

Bet biznis, vis nesiseka. Pagaliau leidėju 
multimilionierius Whitney—diplomatas, žymi asmenybė.

Ir vėl krizė. Jis sako, kad per metų metus praleidęs 
keletą milijonų dolerių, bandydamas “Herald Tribune” 
išleisti. Aišku, kad tie milijonai dolerių buvo ne jo už
dirbti, tačiau jis juos valde.

Biznis vis tiek nesiseka. “Herald Tribune” smunka, 
teturi tik apie 350,000 skaitytojų.

Leidėjai galvoja: Niujorke jšeicjinėja, be kitą, trys 
dienraščiai: ~
American” ir “Herald Tribune.” Leidėją} negalvoja 
kaip mes, laisviečiai, kad išlaikytume “tyroje dvasioje” 
savo laikraštį “Laisvę,”—tarnavusią Amerikos lietuvių 
visuomenei per daugiau kaip 50 metų. Ne! Jie galvoja 
apie biznj, apie tai, kur daugiau galima dolerių uždirbti. 
Laikraščių turinys jiems—nusispiauti.

Ir sugalvojo suvienyti visus tris dienraščius į vieną 
korporaciją. “Herald Tribune” išeis rytmečiais, o anie du 
laikraščiai, suplakti į vieną—vakarais.

Tariamasi su zeceriais, su korespondentais — iš vi
so yra dešimt unijų kiekvienoje leidykloje. Dešimt biu
rokratijų. Dešimt veltėdžių. Derasi, kalbasi, ginčijasi. 
Nusitaria su viena unija, tuomet tariasi su kita. Kai 
devynios unijos susitaiko su leidėjais, dešimtoji (pres- 
manų) atsisako. O tai reiškia, anos kitų unijų sutartys 
bus geros tik tuomet, kai dešimtoji—presmanų—unija 
susitaikys. O jei ji nesusitaikys, tai visi būsite be dar
bo ir be spaudos. Taip ir buvo.

tampa

galvoja: įNiujorKe jseiųineją, ne
New York World-Sun-Telegram,” “Journal 

ir “Herald Tribune.”

KAIP TENKA ŽIŪRĖTI 
Į TAI?

Tarybinėje spaudoje' tilpo 
tokis įdomus TASSo prane
šimas:

Buvęs Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenąueris, duoda
mas interviu Amerikos žurna
listui Sulcbergiui, patarė 
Jungtinėms Valstijoms nu
traukti karą Vietname ir iš
vesti savo kariuomenę iš šios 
šalies. “Jūs turite išeiti iš 
Vietnamo. Tai'—vienintelė ga
limybė”, — pareiškė Ade- 
naueris pokalbio metu, šis in
terviu buvo paskelbtas vienu 
metu Amerikos laikraštyje 
“Niujork taims” ir Vakarų 
Vokietijos laikraštyje “Velt 
am zoųtag”. Kritikuodamas 
Amerikos vykdomą karo 
Vietname plėtimo politiką, 
Adenąueris pabrėžė: “Neįma
noma išeiti iš karo, į jį vis la
biau įsitraukiant”.

Tačiau čia buvo atkreiptas 
dėmesys į tai, kad Adenaue- 
ris, ragindamas JAV išvesti 
kariuomenę iš Vietnamo, sieja 
tai su tuo, kad Vakarų Euro
pai, esą. gręsia “pavojus iš 
rytų” ir kad todėl JAV turin
čios atkreipti į Europą savo 
pagrindinį dėmesį”. Ryšium 
su tuo daugelis komentatorių 
pažymi, jog kalbėdamas apie 
“Tarybų Sąjungos grėsmę”,

Adenąueris prieštarauja savo 
n.eseniai padarytiems pareiški
mams, kad Tarybų Sąjunga 
— taikinga valstybė. Laikraš
tis “Frankfurter rundšau”, 
pavyzdžiui, primena, jog pas- 
kųtjniaine KDS suvažiavime 
Adenąueris padarė išvadą, 
kad Tarybų Sąjunga priklau
so prie taikingųjų valstybių.

Valdantieji Bonos sįuoks- 
niai sutiko Adenauerio pareiš
kimą kaip žingsnį, kuris ken
kia Bonos sąjungai su Vašing
tonu. Bonos vyriausybės at- 
tovas paskubėjo pareikšti, jog 
VFR vyriausybė pritaria Va
šingtono politikai Vietname 
ir kad ji ir toliau teiks pagal
bą Saigono vyriausybei.

Į Adenaurio raginimą nei- 
giąpiai reagavo ir JAV am
basada Bonoje. Ambasados 
atstovas savo pareiškime gin- 
luotą JAV intervenciją Viet
name teisino tuo, kad bųtįna 
“vykdyti įsipareigojimus” £ai- 
gono režimui.

Kas 
ma-

ver-

RAGINA MOTERIS 
BŪTI GRAŽIOMIS

Lietuvos spaudoje 
metu randame nemaža 
tų, raginančių žmones 
tvarkiais, darbščiais,
pestingais ir švariai gra
žiai apsirengusiais. Krei
piamas dėmesis ir į mote
ris, — kad jos visada būtų 
gražios —tokius patarimus 
randame net “Valstiečių 
Laikrašty” (š. m. liepos 22 
d. laidoje). S, Giedrienė ra
šo:

Vienoje rajono moterų kon
ferencijoje į tribūną pakilo 
jaunas vyras. Kolūkio agro
nomas. Pagyręs moteris už 
darbštumą, už triūsą laukuo
se, kalbą baigė nelauktai.

— O, svarbiausia, moterys, 
būkite gražios. Visur ir visa
da. Neskubėkite pavaduoti 
vyrų ar paauglių vaikų ten, 
kur jie gali ir privalo pava
duoti jus. Visada žiūrėkite, 
kad užtektų laiko ir nusi
prausti, ir susišukuoti, ir ge
rai pailsėti.

Ne viena, sėdėjusi salėje, 
tikriausiai pagalvojo, kad ag
ronomas taiko būtent jai. Ne 
paslaptis, dažnai užsukęs į 
kolūkiečio namus anksti rytą, 
o ir vidurdienį, 
muose moteris 
apsileidusias.

Ar ne tokios 
neseniai parašė 
cijai:

— Kai draugavom, rodos, 
buvo ir jaunesnė, ir gražesnė. 
O, va, nepraėjo nė metai po 
mūsų vedybų, žmonos nebe
pažįstu. Iš kažkur ištraukė 
neaiškios spalvos skarelę, per
plėštą prijuostę, kurių per vi
sas dienas nenusiima, 
čia, sako, namuose mane 
to.

Iš tikrųjų, šie žodžiai
čia susimąstyti. Kaip dažnai 
jaunos moterys, vos ištekėju
sios, tiesiog, pasikeičia. Rodos, 
visai neseniai ta pati moteris 
taip rūpinosi 'savo išveizda, 
stengėsi gražiai, skoningai 
rengtis. Tai visiškai natūralus 
moters noras patikti, patrauk
ti į save dėmesį.

Bet štai vestuves jau atšok
tos. Tas, kuriam norėjai pa
tikti, dabar jau visą laiką 
greta ir, kaip žmonės sako, 
niekur nebepabėgs. Be to, pra
sideda šeimyniniai rūpesčiai, 
padaugėja darbų. Taip iš 
jaunos, pasitempusios, tvar
kingos merginos dažnai virs
ta apsileidusi, apsipešiojusi, 
susivėlusi moteris.

Dažniausiai šitokia šeimi
ninkė teisinasi: “Ai, kas čia 
namuose mato.”

Argi tik dėl žmonių akių, 
argi svetimiems reikalinga 
moters išvaizda. Juk pačiai 
šimtą kartų maloniau dirbti, 
tvarkytis arba ilsėtis, tvarkin
gai apsirengus. Pagaliau la
bai dažnai tokia šeimininkė, 
pamačiusi duryse svetimą 
žmogų, griebia šukas, iš spin
tos suknelę, plaunasi rankas. 
O juk taip nesunku ir na? 
muose atrodyti tvarkingai, 
gražiai.

Namų drąbužiąi — papras
ti, pigūs. Tap chalatėlis, šle
petės, prijuostė ir skarelė. 
O mūsų tarpe dažnai pasitai
ko, kad chalatas visiškai nu
dėvėtas, nėr įšiąip, nei taip 
susegtas, perpĮyšęs ir nešva
rus. Prijuostė,; blizgėte blizgą 
nuo nešvarumų, susiglamžiu
si, šlepetės išklypusios.

Meskite šalin tokius aprė- 
dųs. Ant tokių niekų nepra- 
lobsiie, nesutaupysite. Pirkite 
gražias, pigias, lengvai išskal
biamas medžiagas. Iš jų pa
siūti kasdienipiai drabužiai 
bus 'praktiški^ patrauklūs 
gražus. ................

ir

MIRĘ ARGĘNTINOS 
LIETUVIAI L

Argentiniečių laikraštis 
“Vaga” (š. m. birželio 30 
d.) praneša:

Pranas S|ajiprąitis. Susivie-
i

NEATSARGUMAS KAI 
KADA PADARO GĖDĄ

D-ras A. Petriką “Vilny
je” rašo:

Š. m. liepos 9 d. “Vilnyje” 
J. Vilkelis savo rašiniu ban
do sukelti prieš mane S. Pe
tersburg©, Fla., LLD kuopos 
narius ir suklaidinti dienraš
čio skaitytojus.

Jis sako, jog aš savo kny
goj “LLD ir pažangieji Ame
rikos lietuviai” “pažeminęs” 
to miesto pažangiuosius lietu
vius ir “pažeidęs” jų inteli
genciją. Bet aš apie niekeno 
inteligenciją ten nekalbėjau. 
Aš tik sakiau, kad jų mieste 
nėra apsigyvenusių lietuvių 
inteligentų, nėra inteligenti
jos. Gi J. V., matomai, skir
tumo tarp tų žodžių nežino, 
todėl paėmęs pagalbon anglų 
kalbos žodyną aiškina ne tą 
žodį ir jo prasmę, apie ką aš 
kalbėjau savo knygoje (pusi. 
336).

Inteligentija yra asmens iš
silavinimo, mokslumo lygis, o 
inteligentija — tam tikra 
žmonių kategorija. Iš anglų 
kalbos būdvardžio “intelli
gent”, jis pasidarė dąiktvardį 
ir paskui jį kritikuoja.

“Lietuvių kalbos žodynas”, 
tomas IV„ pusi. 123, va kaip 
tuos skirtingus žodžius aiški
na :

“Inteligencija” — protinis 
išsilavinimas, galėjimas teori
nius klausimus suprasti, mok
slo dalykus įsisavinti, kultū
ringumas.”

Inteligentas” — protinio dar
bo žmogus; mokytas, apsišvie
tęs žmogus, šviesuolis.’’

“Inteligentija—protinio dar
bo darbuotojai, turintieji spe
cialių žinių įvairiose mokslo 
šakose ir kultūros srityse (in
žinieriai, gydytojai, mokyto
jai, mokslo ir meno darbuoto
jai, karininkai, valstybinio ap
arato darbuotojai.”

Aišku, ar ne? Jeigu J. Vil
kelis būtų paėmęs lietuvišką 
žodyną, būtų jį geriau supra
tęs, tai nebūtų jam reikėję pė 
užimti porą špaltų laikraštyje 
vietos.

"KOL KAS LABAI silpna darbininkų spauda. Ne
gražu, tiesiog neleistina, kąd Niujorke nėra angliško 
darbininkų dienraščio. Vienintelis, dukart savaitinis

anglų kalba laikraštis MThe Worker/’ Aną dieną 
Gus Hali sakė: mes turime rūpintis, kad f'The Worker” 
ir vėft būtų dienraštis. Mes tam šiltai pritariame.

Tebūva!

išprašytas Izraelio 
diplomatas

Maskva. — Dovydas Gą- 
viš, Izraelio ambasados Ta
rybų Sąjungoj antrasis sek
retorius, susektas šnipinėji
me, rašo Tass žinių agentū
ra. Jam įsakyta išvykti iš 
Tarybų Sąjungos.

Gaidžiai gieda, šunys loja, 
vilkai staugia

Lietuviai nuo senų laikų 
turį daug rūsčių prisimini
mų apie vilkus. Vilkai — 
žvėrys plėšriūnai. Išalkę, 
jie pasįpiauna ne tik ma
žesnius gyvulėlius, bet puo
la arklius ir net žmones 
naktimis, ypač žiemos lai
ku.

Lietuvoje smetonininkų 
viešpatavimo laiku buvo už
veista net “geležinių vilkų” 
gaujos. Jie gelbėjo fašis
tams, kaip rinktiniai gon- 
čiai medžiotojams.

Daug Lietuvos žmonių jie 
sunaikino. Bet kuomet fa
šistus hitlerininkus vijo iš 
Lietuvos, tai ir “geležiniai 
vilkai’ vgo su jais sykiu.

Daugelis jų pasiekė net 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Čia jie savo tradicijų 
nepakeitė. Būriais susi
grupavę, visaip apsimaska- 
vę, lįsdavo į pažangesniųjų 
žmonių sueigas ir vilkų 
balsais staugdavo. Kai kur 
ir žmones puldavo.

Tai buvo prieš keliolika 
metų. Dabar, gal dėl 
senstelėjimo, veikia kitaip. 
Kuomet vilkai suuodžia, 
kad kur nors veikiama ne 
pagal fašistinį “vadavimą,” 
ten veiklesnių žmonių lan
gai nukenčia. O kuomet 
šios šalies vyriausybė bent 
kur įsivelia į “komunizmo” 
naikinimo misiją, tai vilkai 
pavirsta dideliais patrio
tais, prisispausdina anglų 
kalba atvirlaiškių su viso
kiais komunistų plūdimais 
ir'siuntinėja, kur tik suuo
džia jiems nepritariančių 
žmonių.

Paskiausiu laiku juodran- 
kiški atvirukai užplūdo 
Philade 1 p h i j o s apylinkę. 
Ant daugelio jų nėra nė 
pašto antspaudo. Nežinia, 
kada ir iš kur pasiųsti. 
Daugelis jų turi Baltimo- 
rės pašto antspaudą. Tai 
gal jų ten ir centras.

Vilkai elgia&i- vilkiškai. 
Nesužinosi, kur jų slėptu
vės. Nėra jokio parašo. 
Jie kaltina TSRS už “550,- 
000 lietuvių išžudymą ir 
“genocidą.” Apie nacius 
žudikus—nieko. •
Rinkliava su pagrasinimu
Patekau į lietuvių sueigą. 

Tarp įvairaus amžiaus lie
tuvių buvo ir “vaduotojų.” 
Pokalbiai ėjo daugiausia 
savais, draugiškais reika
lais. Pastebėjau, kad tū
las “veiksnys” vaikšto su 
užrašų knygute ir su kai 
kuriais trumpai pasikalba. 
Prislinko ir prie šalimais 
stovėjusio seųlietųvįo. Kal
bina žmogų, kad aukotu 
“Lietuvai vaduoti” ir “svar
biems bendruomenės reika
lams.” Senlietuvis gal ir 
nenugirdo, nieko neatsakė 
ir biskį pasitraukė. “Veiks
nys” stipriu balsu paantri
no:

—Tai ponas, matyt, pra
dedi sukti į raudęnųjų pu
sę. Qerai pagalvok, kad 
kada netektų gailėtis!..

žmogus biskį apstulbo. 
Kiek pastovėjęs, padavė 
penkinę ir nuslinko prie 
baro.

Gal jis pag.ąilo didelių 
sąvo įstaigos langų ar pa
būgo kitokios vilkų rūsty
bės..

Vęiksniąi-viJkai nuo savo 
fašistinių siekių ųenųtolsfą. 
Bet jų juodrankiški anglų 
kalba atvirlaiškiai pažan
giečių neišgazdina, o \tik 
paraginą veiklą prieš juos 
padidinti. •

Taip, spaudos paramai 
parengimų bus daugiau. Ir

Worcester, Mass.
Apie viską $ I

Baigiasi vasarėle, laukia
me mūsų spaudos naudai 
gražiojo suvažiavimo—pik- 
niko, kuris įvyks rugpiūčio 
21 dieną Olympia Parke. * 
Svarbu palaikyti mūsų laik
raštį “Laisvę.” Svarbu vi
siems mūsų plačios apylin
kės pažangaus judėjimo rė
mėjams dar kartą šią vasa-* 
rą susitikti. Na, ir miela 
bus girdėti mūsų meninin
kus gražiai dainuojant. « 

“Laisvės” pranešimuose 
matome, kad mūsų mylimi 
dainininkai gražiai tai die- f 
nai ruošiasi. Žinau, kad 
mes, laisviečiai, jų nesuvil- 
sime, skaitlingai atsi
lankysime j šį tradicinį 
“Laisvės” pikniką ir pada
rysime jį vienu iš gražiau
sių. Komisija rūpinasi, kad 
svečiai nebūtų alkani ir iš
troškę. Jei ir lietingas oras ; \ 
pasitaikytų, pastogės už
teks. Laukiame daug sve- « 
čių.

Serga senas “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas An
tanas Pilkauskas. Jis ran
dasi miesto ligoninėje. Lin
kiu jam sustiprėti ir vėl su
grįžti į namus. O draugei 
Pilkauskienei, kuri yra irgi 
mūsų veikėja, linkiu susi- * 
jaudinimą ir rūpesti nuga- K % j 
lėti.

• ■

Apsivedė Viktoras Repeč- 
ka su buvusią Amilija Vii- * 
kauskiene. A m i 1 i j a yra t 
worcesterietes Domicėlės 
Lukienės sesutė. /

O Viktoras gyvena Flo
ridoje; ten turi gražią nuo
savą rezidenciją St. Peters- 
burge. Jie jau išvyko į 
namūą. Kelionėje praleis ir 
medaus mėnesį. Viktoras 
yra ten choro narys-daini- i 
ninkas, o Amjlija buvo mū
sų Aido Chore, tai dabar 
draugei Adelei Pakalniš
kienei — choro mokytojai— 
bus daugiau darbo. ■ *

Linkiu Viktorui ir Amili- 
jąi gražaus, laimingo ir il
go gyvenimo gražiame . J 
krašte ir linksmai su te- *. 
nykščiais dainuoti!

J. M. L.

Easton, Pa.
Rugpiūčio 13 d. atsilankė 

pas m a n e L. Tilvikas su 
liūdna žinia. Jo žmona 
smarkiai susirgo ir tapo iš
vežtą į “Nursing Home.” 
Tilvikai yra Easton Baking 
Company savininkai.

Kadangi L. Tilvikas su
krėstas savo žmonos nelai- j 
me, jis negalės vykti į 
“Laisvės” pikniką, kuris J 
ruošiamas rugpiūčio 21 d, ** 
Martishin Grove, Mahanoy 
City, Pa. Vienok jis rūpi
nasi, kaip nuvažiuos į pikni
ką tie draugai, kuriuos jis į 
žadėjęs puvežti. Jis map 
patarė nuvykti pas Kati- |
nius, o iš ten paims mane 
K. čiurliai, o gal dar sustos * j 
kąi kurie niujorkiečiai pas 
Ratinius kelyje į pikniką.

Kitas piknikas, į k u r į 
ruošiamasi vykti, tai rug- į 
sėjo 4 d. pas Ramanuskus.

O rugsėjo 18 d. pasima
tysime pas Čiurlius, Patten- 
bu’rg, N. J. Taigi, visi bū
kime ir k v i e s k i m e savo 
draųjgus. * \

Iki pasimatymo!
Frank Zavįs *

svečių bus daugiau. Vilkų 
staugimas gerų žmonių ne- 
neišgązdins.

M. S. J.
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DISKUSINIS

Galvojant šiaip ir taip
Pripratę esame manyti, 

kad viskas kapitalistinėje 
visuomenėje yra savanau
diška. negera, o socialisti
nėje—gera. Tai yra apla
mas pasakymas ir kritiškai 
analizei bevertis (?Red.).

Bet, va, žmogus stebi 
įvykių eigą ir galvoji: kodėl 
yra taip, o ne kitaip? Kas 
pagimdo priežastis įvykių 
ir kokios tuolaikinės ir ii-, 
galaikinės pasekmės po to?

Paliekant tarptautinius 
klausimus nuošaliai, mes 
trumpai žvilgterėkime į 
mūsų du svarbius dėmesio 
vertus naminius klausimus, 
būtent: negrų ir streikų 
klausimus.

Mes visi žinome, kad neg
rai Amerikoje — nuo pat jų 
atvykimo į šia šalį iki da
bar—buvo nežmoniškai iš
naudojami ir žeminami. 
Dabar jie kovoja už civili
nes ii’ ekonomines sau tei
ses. Palaipsniui jie stumia
si pirmyn.

Vienok gi negrai nėra 
vieningi ir Ivgūs. Yra neg
rų išsimokslinusių, profesi
onalų, yra amatininkų, yra 
gana turtingų; yra pa
prastų darbininkų ir dau
giausia yra amžinų skur
džių. Pastarieji gyvena be- 
viltėje. Aš visada manyda
vau, kad duok jiems ly
gias sąlygas mokytis ir 
dirbti, ir jie savo gabu
mais proporcionaliai pri
lygs baltiesiems.

Pasirodo, kad taip nėra. 
Ar daugelio gen t k a r č i ų 
vergija sužalojo jų proti
nius gabumus, kurie yra 
labai atbukę. Šalia kitų ty
rinėjimų paklausiau vieną 
vidurinės mokyklos moky
toją, kurio mokvkla pavir
to iš baltos į 3/4 juodą, ar 
yra skirtumas tarp baltų
jų ir juodųjų mokiniu. 
Atsakė, kad skirtumas di
delis. Negrų vaikai mo
kykloje, vienas iš dvidešim
ties, domisi mokslu ir su
geba mokytis. Tam gali 
būti skirtumų skirtingose 
vietose. Kiti gi visi sako, 
kalbėk jiems dieną ir naktį, 
tai vis tiek kaip kalbėtum 
j sieną: niekas prie jų ne
prilimpa.

Daugelis mūs pačių drau
gų, dirbusių su negrais, pa
stebi juose nenorą lavintis. 
Mes galime girti negrus už 
jų ryžtą kovoje už lygybę, 
už demonstracijas, bet kėli
mas riaušių, daužymas lan
gų, grobstymas daiktų iš 
krautuvių, padeginėj imas 
namų ir abelnas vandaliz
mas, manau, jiems nieko ge
ro nelemia. Turime pripa
žinti, kad daugelyje neg
rams simpati z u o j a n č i ų 
žmonių riaušės sukelia pa
sipiktinimą. Su laiku tos 
riaušės gali išsivy styti į 
tragiškas pasekmes. Ka
pitalizmas nuo to daug ne
nukentės ir nesugrius, bet 
Amerikos negrai gali labai 
daug nukentėti ir savo by
lą pažeisti ilgiems metams.

4,

ir kapitalistai. Abelnas vi-1 tuojančio e 1 e m, e n t o 
sų žmonių gerbūvis, visos 
šalies ekonomika jiems ne
rūpi.

Daugelyje pramonių dar
bininkai organizuoti į ke
letą skirtingų unijų. Viena 
unija streikuoja, tai ir vi
sos kitos negali dirbti. O 
Amerikos ekonomika yra 
ant tiek susikryžiavusi, kad 
dėl kiekvieno streikuojan
čio unijisto, dešimt nieko 
bendro neturinčių su strei
ku darbininkų mažiau ar 
daugiau liekasi nuskriausti.

Unijistai gauna algų pa
kėlimą ir savo 
atgauna.

Mes šaukiame, 
brangu, reikia 
Bet po kiekvieno didesnio 
streiko kainos vėl automa
tiškai pakyla, ir jau ne tik 
ant streikavusios industri
jos produktu, bet visoje ša
lies ekonomikoje. Tai kas i 
čia laimėta?

Kad gauti pastovumą 
pragyvenimo lygyje, algos 
ir kainos turėtu būti regu
liuojamos ir privalomos vi
soje ekonomikoje. Bet tam 
griežtai priešinasi ne tik 
darbdaviai, bet ir darbi
ninkai. Unijų vadai apie 
tai nė girdėti nenori. Mat, 
tas kaip tik paliečia jų pa
čių privačias kišenes ir 
prestižą.

Unijistai ir visi kiti dar
bininkai turėtų kovoti prieš 
kėlimą kainų ant produktų, sako į patį sva r b i a u s i ą 
rendų ir viso ko, kas reika- Į klau s i m a ; ką pažangieji 
linga pastoviam „pragyveni- v 
mo lygiui. Turėtų kovoti 
už visiems pagal turimus 
gabumus teisę gauti moks
lą, sveikatos apsaugą, už
tikrintą pakankamą senat
vės apdraudą, ir t. t. Su
reguliavimas algų ir kainų 
turėtų būti svarbiausia są
lyga unijų vadams ir pa
tiems darbininkams. Bet 
to nėra, ir mes negirdime, 
kas kas tuo rūpintųsi. Da
bar — kiekvienas kas sau.

Mes negalime būti ant 
tiek bukapročiai, kad ne
matytum, jog Jungt. Valsti
jos yra viena iš turtingiau
sių šalių pasaulyje, jog pra
gyvenimo lygis čia yra 
aukštesnis negu bet kur ki
tur. jog Jungtinių Valstijų 
valdžia tvirta ir nemano 
nasiduoti stumdoma, ir jog 
darbininkiškai revoliucijai 
čia toli gražu dirvos ne
bus per gana ilgą laiką.

Bet masiniai, savanaudiš
ki streikai ir riaušės labai 
lengvai gali pasitarnauti 
pasukimui valdžios prie fa
šistinės diktatūros valdymo 
priemonių. Kaip mes be
kalbėtum, Amerikoje fašis-

nuostolius

kad viskas 
streikuoti.

LAISVE
3 pusi

1 yra 
negudaug kartų daugiau 

socialistuojančio.
Liberalai, kurie palaiko 

dabartinę lygsvarą ir gi
na konsti t u c i n e s teises, 
daug greičiau, krizės laiku, 
pasirinks remti priešingą 
darbininkams pusę. Ameri
kos valdžia ir inclustrialis- 
tai toleruos streikus ir riau
šes tik tol, kol tas nepalies 
opiojo valdžios ir tvarkos 
nervų centro. Dar keletas 
masinių streikų, ir jūs ma
tysite, kaip Kongresas pri
keps įstatymų, atimančių iš 
unijų galią ir teises.

Labai gražu būti idealis
tu, bet stebint žmonių san
tykius vienų su kitais ir jų 
elgesius, žmogus statai sau 
klausimą, kodėl yra taip, o

“Laisvės” redakcijos 
prierašas

Mes manome, kad šis S. 
Zavio straipsnis reikalin
gas pastabų, ir mes jas čia 
pat darome. Pirmiausia: 
S. Zavis nėra mtūsų gyve
nime naujokas, o ilgametis 
veikėjas ir mūsų spaudos 
bendradarbis. Todėl mums 
keista, kad šis jo straipsnis, 
pilnas nevilties ir abejoji
mų, neduoda jokio atsaky
mo i keliamus visuomeni
nius klausimus. Jis neat-

l : ką pažangieji 
žmonės, aki regyje visų tų 
jo suminėtų dalykų, turėtų 
daryti? .Pasitraukti iš vi
suomeninio gyvenimo, užsi
merkti, užsikimšti ausis ir 
eiti gulti? Ką nors veikti? 
Bet jei veikti, tai ką?

Mes jo straipsnį gavome 
š. m. rugpiūčio 8 d., tad, 
atrodo, jis buvo rašytas pir
miau, negu baltieji pradėjo 
terorą prieš negrus Čika
goje, ir, matomai, S. Zavis. 
kaltindamas negrus dėl at
liekamų išpuolių ghetuose, 
nežinojo, kas jų laukia Či
kagoje, kada jie nusitarė 
eiti i baltųjų rajonus mels
tis ir prašyti, kad leistų 
iiems nusipirkti namus ten, 
kur jie nori, kur šalies teis
mas jiems leidžia. Visi 
negrų “išpuoliai” ghetuose 
nublanksta prieš tuos “iš
puolius,” kurie buvo neg
rams maldininkams suruoš
ti Čikagoje.

Šiandien mes nedisku- 
suojame klausimo, kurie, 
būtent, yra gabesni — neg
rai, ar baltieji. Šiandien 
vyriausias klausimas turi 
būti tas: ar negrai visuo
met bus laikomi ghetuose,

Antras dalykas — strei
kai. Valdžios duomenimis, 
Jungtinėse Valstijose pa
stoviai dirbančių darbinin
kų yra daugiau kaip 70 mi
lijonų. Iš jų organizuotų 
į unijas mažiau kaip 20 
milijonu. Visi kiti yra pa
laidi. Unijistai rūpinasi 
grynai savais reikalais. 
Unijistai ir jų vadai yra to
kie pat savanaudžiai, kaip

tarti žodį. Žinoma, 
amatinės unijos šian- 
yra darbininkų judėji- 
stabdžiai. štai, šiuo

suspausti kaip silkes bačko
je? Kode! negrams neduo
dama teisė gyventi žmoniš- 
kesniuos miesto rajonuose?

Ir jeigu negrai jau ryž
tingai kovoja už teisę gy
venti už ghetų ribų, jeigu 
jie kovoja (ir kovodami, ži
noma, aukojasi) už tai, kad 
tokie miestai, kaip Čikaga, 
turi būti atviri, tai jau tas 
pats faktas parodo, kad jie 
nėra tamsūs, kaip tūli Įsi
vaizduoja !

Dėl darbininkų streikų, 
kurie gal būt ne visuomet 
yra naudingi, taip pat rei
kia 
kad 
dien 
mo
metu Niujorke negali išeiti 
du dideli komerciniai ang
lu kalba dienraščiai—strei
kas pas juos tebevyksta. 
Darbininkai, kurie pagami
na laikraščius, pasidaliję į 
dešimti atskirų unijų. . Ir 
štai, devynios unijos jau 
susitaikė su darbdaviais, o 
viena dar vis nesusitaiko, ir 
dėl to tų devynių unijų 
nariai yra nedarbe. Strei
kas tęsiasi jau kelintas mė
nuo.

Bet gi yra balsų, pasisa
kančių prieš tai. Andai 
Tames Hoffa, didžiulės 
tymsterių unijos preziden
tas, jau kėlė klausimą, kad 
ar nereikėtų visiems orga
nizuotiems darbini n k a m s 
sudaryti frontą ir veikti 
taip: jei streikuoia— strei
kuoja visi, o^kai dirba—taip 
pat visi? Ar bus kada nors 
Ame riko i e tai pasiekta, 
sunku pasakyti, bet prie to 
reikėtų eiti.

Mocarto didybe
Aš tikiu, kad muzikos 

sferoje būna “stebuklų.” 
Turiu galvoje tai, ko muzi
kinės kūrybos procese vis 
dar negalime suvokti. Ko
dėl vienoks natų junginys 
mums atrodo genialus, tuo 
tarpu kai kito—iš viso ne
suprantame? Bet, pami
nėjus V. A. Mocarto var
dą, mūsų vidiniam žvilgs
niui atsiveria begalė ste
buklų, ir tai negali mūsų 
nejaudinti, jeigu mes esa
me bent minimaliai jautrūs.

Jaunuolis per trumpą sa
vo gyvenimą sukūrė kūri
nius, kurių dėka visa mąs
tančioji žmonija jo vardą 
sutapatino su Muzika. Toks 
žmogus, kaip jis, gali at
lyginti už pasauly viešpa
taujančio kvailumo ir pa
giežos masę. Mes turime 
būti jam dėkingi, mylėti jį, 
žavėtis ir gerbti.

Jis priklauso prie didžių
jų žmonijos geradarių. Tai 
—retenybė.

A. Honegeris

Kapsuko maisto pramonės automatų gamyklos klubo muzikantai

ST. PETERSBURG, FLA

Visus

Iš saulėtos padangės
Mieloji vasara skubotai 

slenka, oras palankus vi
siems gyventojams; nepaju
sime, kaip priartės ruduo. 
Dienos bus trumpesnės, 
naktys ilgesnės. Kad ir sau
lėtoje Floridoje rudens me
tu ne taip jau malonus gy
venimas, kaip pavasarį bei 
vasarą.

Čionai ir vasaros metu 
sulaukiame iš šiaurinių 
valstijų po keletą svečių, 
bet ne poilgo pradės lan
kytis daugiau mielų svečių, 
viešnių iš tolimųjų miestų, 
miesteli. Vieni atvyks pa
sidairymo sumetimais, kiti 
apsistos žiemoti. Tada mū
sų pažangiečiams atsida
rys tikra darbymetė — pri
imti svečius, ruošti pramo
gas, duoti menines ir ki
tokias programas.

Praeita žiema būdavo at- v v
sitikimų, kad vos tik sutal
pindavome j pramogas sa
vuosius sveičus. Seniau ta 
pati svetainė buvo per di
delė, dabar jau kas kita. 
Tačiau su gera rodą susi
rinkusius pavaišina darbš
čioji komisija ir nenuils
tančios šeimininkės, 
patenkiname.

Kol kas nenuilstantieji 
dainų mylėtojai (daininin 
kai) atostogauja. Jie žada 
vėl pradėti dainų pratimus 
apie rugsėjo mėnesio par 
baigą. Atrodo, kad rugsė
jis risčia atidunda.

Šią vasarą nemažai drau
gų buvo išvykę pas savuo
sius ir draugus į šiaurę pra
leisti po keletą savaičių. 
Pagaliau vieni jų grįžta, o 
kiti dar išvažiuoja. Dainų 
mylėtojai, geri dainininkai 
— Jonas ir Stefanija Juk- 
niai — šiomis dienomis 
išvyksta į Čikagą pas 
vaikus. O jau laukiame 
grįžtančių Viktoro Repeč- 
kos, Margaretos Klišienės, 
P. ir O. Klimų ir visos ei
lės kitu. Berods Petras Kli
mas viešėjo Lietuvoje, da
bar dar ilsisi pas vaikus 
aplink Montellą, Mass.

Džiuginančios žinutės pa
siekė pažangos veikėjus. 
Draugai Jonas P. ir Mar- 
gareta Milleriai rašo iš Le
onidas, Mich. Jie nesigiria 
šią vasarą oro pastovumu. 
Jonas pažymi, jog Michi- 
gane esti visaip, kartais per 
šalta, o kartais jau ir per 
karšta; naktys esančios vė
sios. Jie iš to sprendžia, 
kad gal būsiąs ankstyvas 
ruduo. Bet, girdi, “kas Čia 
tokio, mes apleidžiame Mi- 
chiganą; gali čia būti ge
rai ar blogai, mūsų kailis 
nekentės.”

“Už poros dienų jau ap
leidžiame mūsų vietovę, — 
rašo ji;. — Paliekame rak
tus naujam savininkui, o 
pasiimame tik šaukštą ir 
kepurę.” Jiedu stato klau
simą: “Kur pirma stotis?” 
Ir atsako: “Ant gero ar 
blogo — St. Petersburgas 
saulėtoje Floridoje bus toji 
stotis.”

Mes draugų Millerių la
bai laukiame atvykstant; 
geidžiame, akd toji pirmoji 
iu stotis būtų ir paskutinė. 
Jiedu yra darbininkų judė
jimo veteranai, veikėjai.

Rugpiūčio mėn. LLD 45 
kuopos susirinkime pramo
gų komisija pranešė, kad 
vasarinis koncertas buvo 
sėkmingas, našus pobūvis. 
To koncerto programos at
likėjais buvo svečiai: V. 
Becker iš Niujorko, mia- 
mietė H. Mikitienė ir vie-

tos Dainų mylėtojai vado
vybėje Adelės Pakalniškie
nės. Pianu akompanavo M. 
Stensler, LMS Centro sek
retorė. Esame dėkingi tiems 
svečiams už davimą gra
žaus koncerto.

Nominuoti mariai Į LLD 
Centro Komitetą dviejų 
metų tarnybai.

Jaučiant, kad LLD Centre 
stoka kapitalo k n y g o m ji 
leisti, susirinkimas matė 
reikalą paskirti penkšimti- 
nę. Ši dovana bus kartu ir 
prisiminimas drg. Leono 
Prūseikos 5-ųjų mirties me
tinių sukakties. Kuopa yra 
pasiryžusi už poros mėne
sių duoti pramogą su pa
skaita apie L. Prūseikos gy
venimą su dainų programa. 
Visi laukiame to jaudinan
čio pobūvio.

Vikutis

Brockton, Mass.
Rugpiūčio 14 d. atsibuvo 

piknikas K. Ustupų sode. 
Surengė Moterų Apšvietos 
klubo komitetas. Diena gra
ži, saulėta. Žmonių neper- 
daug, bet linksmi, rengėjos 
gerai aptarnavo valgiais ir 
gėrimais.

• Dalyvavo dvi antrosios 
grupės turistės, sugrįžu- 
sios iš Tarybų Lietuvos. 
Sėdintys prie stalo papra
šė, kad jos ką nors papa
sakotų.

K. Kalvelienė pasakojo:
—Kelionė gerai pavyko. 

Giminės ir valdžios parei
gūnai mus pasitiko Vilniu
je su gėlėmis. Buvau tris 
dienas tėviškėle pas broli ir 
seserį Jule Macienę (Mo- 
nikaitę). Mane nustebino, 
kad kaimuose ir kolūkiuo
se jau turi elektrą. Suė
jau visas savo gimines, 
vieną seserį net iš Latvijos. 
Aš nusisamdžiau automaši
na Vilniuje, atvežė mane į 
Miegonių kaimą ir paliko 
tėviškėje, o po trijų dienų 
sutartu laiku sugrįžo ir 
parvežė mane i Vilnių. Nie
kas manes nedabojo, nese
kiojo. Viskas gerai pavy
ko.

Monika Zamon (Šimans
kienė iš Bridgewater, Mass., 
daug papasakojo apie kelio
nes. Jos giminiu yra kol
ūkiuose viršytomis. Ji sa
kė: Vilniuje yra labai di
delė krautuvė, pilna viso
kių daiktu. Ten parduoda
ma už Amerikos dolerius 
daug pigiau. Mano giminės 
gyvena visai arti Vilniaus, 
daugiausia laiko praleidau 
pas juos. Visi gražiai ap
sirengė ir gerai pavalgę. 
Jie sako, kad tik nekiltų 
karas, mes su industrija 
pasivysime Ameriką. Ma
čiau miestuose 5 aukštu 
namus. Pastebėjome, kad 
nėra keltuvų. Atsakė, kad 
ateityje tas bus padaryta.

Maskvoje bagažu kaip ir 
nekrėtė, viską praleido. Vi
sur nata r n a v i m a s buvo 
mandagus. Leningrade bu
vusios dideliame pasauliniai 
pagarsėjusiame parke. Ten 
buvo idomu, praleido kele
tą valandų.

Kelione į Tarybų Lietuvą 
abidvi patenkintos.
Busas i “Laisves” pikniką

Ši sekmadienį, rugpiūčio 
21, busas išeis nuo Lietu
vių Taut. Namo 12 valandą 
dieną į Olympia Parką, 
Worcestery. Jau yra užsi
rašiusių suvirš 30. bet yra 
dar daug vietos. Norintieji 
važiuoti ateikite minėtu lai
ku.

Rašte apie “Laisvės” pik
niką, įvykusį liepos 3 d.,

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
Rugpiūčio 1 d. Sokolų sa

lėje įvyko LDS 6 kuopos su
sirinkimas. Narių atsilan
kė vidutiniškai.

Kuopos komiteto raportai 
buvo trumpi. Protokolų sek
retorius J. Vaicekau s k a s 
pranešė, kad K. Vaice
kauskienė pasveiko ir atsi
sakė nuo tolesnės pašalpos. 
Susirinkimas nutarė jai pa
šalpą išmokėti. Buvo links
ma girdėti, kad ji pasveiko. 
Apie kitus ligonius niekas 
neraportavo. Bet iš anks
tesnių pranešimų yra žino
ma, kad trys nariai — F. 
Žiboris, A. Judikaitis ir M. 
Kazlauskienė — yra užsi
rašę pašalpai. Visi trys per 
kurį laiką gydėsi Wilson 
Memorial Hospitaly. John
son Citv, o dabar gydosi na
mie. rūpestingai gydytojų 
prižiūrimi, ir dar nėra ga
na tvirti, kad galėtų bent 
kur iš namų išeiti.

Ilgametis ligonis Antanas 
Navalinskas liepos 4 d. su
sižeidė, nupuldamas nuo 
“porčiaus” kokiu 15 pėdų 
aukščio. Nuvežtas į Wil
son Memorial H o s n i t alį, 
kur ir dabar gydosi. Bet 
ir čia i vyko panaši nelaimė: 
iis kokiu tai būdu išpuolė 
iš lovos ir smarkiai susi
žeidė ar nusilaužė koją. 
Gaila. Linkime visiems 
greitai išgyti.

Mariutė Lynn pateikė 
svarbu raportą iš atsibu
vusio LDS 17-oio Seimo. Ji 
gražiai piešė Seimo etoą, 
primindama kelis svarbius 
klausimus, kurie buvo dis- 
kusuoiami. Priminė ir tai, 
kad Seimo delegatai d ė i o 
daug svarbos kuopų veik
lai. Patarė nariams geriau 
veikti, lankvti susirinkimus 
ir darbuotis nauiu nariu 
įrašymui. Priminė ir tai, 
kad dalyvavo angliškai kal
bančiu nariu sesijoje, iš ku
rios ji išsinešė malonų įspū
di. Amiliia Žemaitienė pa
pildė Mariutės raportą, pa
sakydama, kad buvo priim
ta rezoliucija už greitą ka
ro baigimą Vietname. De
legačių raportas priimtas 
su pagyrimu.

Sekantis susiri n k i m a s 
i vyks pirmadieni, rngsėio 5 
d., Sokolų salėje, 226 Clin- 
t-on St., iėįimas iš Jarvis 
St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi nariai prašomi daly
vauti.

Malonūs sveikinimai
Helena Žukienė perdavė 

susirinkimui malonius svei
kinimus. Mat, šiuo metu 
tos duktė Helena, žentas 
d-ras Irving Pine ir 2 anū
kės su Amerikos daktarų 
delegacija skrenda i pasau
linį daktarų suvažiavimą, 
kuris artimoje ateityje 
ivvks Maskvoje. Delegaci
joje 20 daktarų ir 5 jau
nuoliai. '

Delegacija sustos Čeko
slovakijoje. Indijoie. Japo
nijoje ir kitose valstybėse. 
Geriausios jiems sėkmės!

WellusOnyte

Apsukrus vagis 
j parodai išstatytu 
daikčiu šėpeles dvieju įžy
miu New Yorko viešbučių 
koridoriuose ir, nepastebė
tas, šį tą pasirinko.

įsilaužė 
brang-

spaudoje buvo praleista, kad 
A. J. Skirmontai dovanojo 
buteli brandės ir jį išleisti 
pagelbėjo B. Navickienė. 
Gavome pelno $18.50. Ačiū.

George Shimaitis x
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Maroke (Morocco) visur 
jauti egzotiką. Dar vakar 
braidžiusiam gilų sniegą, 
egzotiškas man pasirodė ir 
gerai pažįstamas paukštis 
— gandras. Nors buvo ko
vo pradžia, Maroke atsidū
riau vasarvidyje su visais 
jo atributais, net su tuo 
mielu mūsų vasaros svečiu. 
Mačiau gandrus Maroko 
pabalėse varlinėjančius, pa
debesiais skrendančius, ka
raliaus rūmų bokšte styp
sančius.

Egzotika čia kiekviename 
žingsnyje.; Ir žmonėse, ir 
gamtoje, ir papročiuose, ir 
kontrastuose tarp seno bei 
naujo.

Marokas — labai sena ša
lis; jos istorija — tūkstant
metė. Marokas—nauja, net 
jaunutė valstybė, kurios 
pirmąjį savarankiško gyve
nimo dešimtmetį atšvęsti 
atvykome ir mes, Tarybų 
Sąjungos vyriausybės dele
gatai. Moderniškiausių Ma
roko avialinijos reaktyvi
niu lėktuvu atskridome į 
modernišką milijoninį mie
stą Kasablanką (tas žodis 
ispaniškai reiškia “Baltasis 
namas’). Aerodrome laukė 
išrikiuotoji garbės sargy
ba, apsirengusi baltais bur- 
nusais, kuriuos dėvėjo ka
riai prieš šimtmečius. Iš 
Kasablankos naujausiu ita
lišku “Fiatu” važiuojame į 
Maroko sostinę Rabatą. 
Kiekviename žingsnyje su
tinkame svajingai linguo
jančius jojikus.

Marokas turi kelias sosti
nes. Rabatas — dabartinė 
faktiškoji sostinė, o istori
nių sostinių yra net trys — 
Fesas, Marakešas ir Mek- 
nesas. Seniausioje tų sosti
nių, — Fese — įvyko nau
josios Maroko valstybės 
dešimtmečio iškilmės.

Arabų kalba miestas va
dinamas “medina”. Tačiau 
europiečiai medinomis va
dina senąsias arabiškąsias 
Maroko miestų dalis, skir
dami jas nuo šiuolaikinių. 
Rabate, ypač Kasablankoje, 
skirtumai tarp miesto da
lių labai ryškūs, o Fese nė
ra ryškiai naujoviškos mie
sto dalies. Fesas — tai gy
vas arabų istorijos muzie
jus, įkurtas 808 metais. 
Viskas čia dvelkia senove. 
Fese galima skirti senąjįr 
miestą, esantį slėnyje, nuo 
seniausios jo dalies — įkal
nėje.

Greta Feso senamiesčio 
stovi viešbutis “Jamai”, ku
riame mus apgyvendino. Šį 
pastatą supa sena mūrinė 
tvirtovės siena su tipiškais 
pilies vartais. Pasirodo, se
novėje čia būta sultonų vy
riausybės galvos — didžio
jo vizirio — pilies. Pasta
tas rekonstruotas ir paver
stas patogiu viešbučiu su 
restoranu, su gražiu sodu, 
dailia marmurinėmis plyto
mis išdėta aikštelė. Saulėtą 
dieną čionai malonu pasė
dėti palmių pavėsyje.

Maroko savarankiško gy
venimo dešimtmečio iškil
mės įvyko kovo 3 dieną ka
raliaus rūmų aikštėje, že
mutinėje Feso dalyje. Va
žiuodami į iškilmes, matė
me šaligatviuose stovinčias 
žmonių minias. Dauguma 
vyrų apsirengę ilgais bal
tais balachonais. Mūsų pa
lydovas, finansų ministras 
M. Tahiris, pabrėžė, kad, 
panašiai kaip europiečiai 
vyrai iškilmių metu dėvi 
juodus drabužius, marokie
čiai tokiais atvejais vilki 
baltai. Kai kurie vyrai ant 
galvos dėvėjo raudonas fes- 
kas (beje, feskos pavadini
mas kilęs iš Feso miesto)..
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MAROKAS--ŠALTAS KRAŠTAS
SU KARŠTA SAULE

Moterys vilkėjo taip pat 
ilgais juodais ar baltais li
gi žemės balachonais. Jų 
galvas gaubė kapišonai, 
skaros, nuometai. Daugu
ma suaugusių moterų ara
bių vaikšto uždengtais vei
dais. Vienos uždengia ska
romis tik lūpas ir žemuti
nę veido dalį, o kitų — te
matyti tik akys. Čia bei ki
tur teko matyti ir grynų 
afrikiečių — juodukų neg
rų.

Karaliaus rūmai aptverti 
mūro siena. Įvažiavę į di
džiulę rūmų aikštę, pama
tėme daugybę žmonių. Mi
nia stumdėsi, bangavo. Po
licininkai ir kareiviai turė
jo įtempti jėgas, kad sulai
kytų besiveržiančius per 
pastatytas užtvaras ir nu
tiestas virves. Arčiau rū
mų, ilgose suolų eilėse, sė
dėjo kviestieji svečiai. Tri
būnose vietas užėmė vy
riausybės nariai, diploma
tinis korpusas, užsienio de
legacijos, kurios atvyko iš 
20 šalių.

Numatytą valandą pasi
rodė karalius Hasanas II 
su dviejų metų sūnumi — 
sosto įpėdiniu — ir broliu. 
Ir jie buvo apsirengę bal
tai, kaip visi arabai. Kara
liški gvardiečiai raudonais 
mundurais gerbė ginklu, 
kariškas orkestras sugrojo 
melodingą valstybės himną. 
Iškilmių centre —?karaliaus 
kalba. Savarankiškos vals
tybės dešimtmečio sukaktis 
sutapo su Hasano II įžen
gimo į sostą penkmečiu. 
Hasanas II paveldėjo sostą 
1961 metais iš savo tėvo 
Mahometo V, kurio viešpa
tavimas susijęs su išsiva
davimu iš Prancūzijos pro
tektorato, trukusio 44 me
tus — nuo 1912 ligi 1956 
metų.

Pagal konstituciją Maro
kas yra “konstitucinė, de
mokratinė ir socialinė” mo
narchija. Tačiau karaliaus 
galia čionai tvirta. Karalius 
yra valstybės galva ir vy
riausiasis kariuomenės va
das. Jis skiria premjerą ir 
ministrus, gali juos keisti 
savo nuožiūra, turi teisę 
paleisti parlamentą. Pir
masis Maroko parlamentas 
buvo išrinktas 1963 metais. 
Tačiau jau 1965 metų bir
želio mėnesį, ryšium su pa
aštrėjusia vidaus politine 
situacija, karalius paskelbė 
nepaprastą padėtį, sustab
dė parlamento veikimą ir 
pats perėmė vyriausybės 
galvos — premjero—parei
gas. Karalius Hasanas II 
savo kalboje, kuri tęsėsi va
landą su ketvirčiu, padarė 
vyriausybinį pranešimą, 
plačiai apžvelgė nueitą ke
lią ir nubrėžė tolimesnius 
vyriausybės uždavinius. Jis 
priminė 1965 metais priim
tą trejų metų planą, kuriuo 
numatytos priemonės eko
nomikai ir kultūrai pakelti.

Užsienio d e le g acijoms, 
taip pat ir mūsiškei, vietos 
skirtos dešinėje pusėje 
esančiose tribūnose, pačioje 
saulėkaitoje. Sėdėjau prie
kyje. Stogelis nedengė nuo 
saulės spindulių, kurie bu
vo tokie karšti, kaip karš
čiausią mūsų liepos dieną. 
Todėl karaliaus kalbos me
tu kerokai prisikentėjau. 
Gerai, kad dar rankose tu
rėjau padovanotą didoką 
brošiūrą, kurią išskleidęs, 
galėjau kiek pridengti gal
vą nuo kaitinančių spindu

lių. Greta manęs sėdėjo 
marokiečių ministrai. Jie 
pripratę prie saulės. Prisi
dengę galvas savo baltais 
kapišonais, jie lengvai tą 
karštį pakėlė.

Pavakare, tą pačią dieną, 
įvyko priėmimas karaliaus 
rūmų sode. Svečių susirin
ko per du tūkstančius. Jie 
susėdo ilgomis eilėmis ap
link baseiną. Čia pat stovė
jo stalai su įvairiais ska
nėstais. Prie vartų ir so
de sargybą ėjo spalvingai 
pasirėdę gvardiečiai su ale
bardomis ir ietimis. Balti 
arabų apdarai, butaforiniai 
gvardiečiai, kurių tarpe bu
vo ir negrų, aptarnautojai 
raudonomis feskomis, fon
tanai, rytietiška orkestro 
muzika — visa tai sudarė 
savotišką nuotaiką, šiam 
priėmimui teikė egzotišku
mo.

Atvykus karaliui su arti
maisiais, prasidėjo vaišės. 
Tai buvo tipiškos musulmo
niškos vaišės be jokių alko
holinių gėrimų. Patarnau
tojai ant padėklų nešiojo 
įvairius kepsnius, savotiš
ką arbatą su mėtų priemai
ša ir migdolų pieną.

Šių vaišių metu Hasanas 
II priėmė pasikalbėjimui 
užsienių delegacijų vado
vus. Man pirmajam buvo 
paskirta tokia audiencija.

Po pasikalbėjimo su ka
raliumi, kuris užtruko apie 
10 minučių, grįžau į savo 
vietą. Mano kaimynai buvo 
Liaudies Lenkijos pasiunti
nys ir Kuveito emiro dele
gatas. Kas arbatą, kas mi
gdolų pieną gurkšnodami, 
pasijutome, kad vakarėjant 
oras ėmė vėsti, o paskui pa
sidarė visai šalta. Pats įsi
tikinau, kad teisingai sako
ma, jog Marokas yra šal
tas kraštas su karšta sau
le. Dieną vos nealpau nuo 
karščio, o vakare beveik 
drebėjau nuo šalčio.

Tolimesnėje programoje 
— iškilmingas koncertas 
Feso kino salėje. Ir čion at
silankė karalius, kuris šį 
kartą buvo apsirengęs eu
ropietiškų kostiumu. Jis sė
dėjo prieš sceną, fotelyje, 
ant paaukštinimo, lyg sos
te. Jaunos merginos kurstė 
sidabrinėse smilkyklose kva
pius smilkalus (fimiamą), 
kurių dūmai skleidėsi salė
je. Keista buvo matyti, kai 
karalius pasikvietė smilka
lų kūrentoją ir kažką jai 
pasakė, o ši pabučiavo jam 
ranką. Dažnai teko matyti 
valdininkus, bučiuojančius 
rankas ministrams ir ki
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tiems aukštiems pareigū
nams.

Koncertą pradėjo simfo
ninis orkestras su mišriu 
choru, kurį sudarė unifor
muotos merginos ir vyrai. 
Buvo atliekama senoviška 
andalūziškai arabiška ora
torija su dažnai besikarto
jančiomis melodijomis. Pas
kui matėme tris vodevilius. 
Vienas — vaizdavo lyrišką 
meilės istoriją, kitame — 
buvo parodytas epizodas iš 
Maroko feodalinės praei
ties, trečias vodevilis pa
juokė moderniškumo besi
vaikančias m o t e r is : iš 
Paryžiaus atvykęs ilga
plaukis pižonas stengėsi iš
mokyti jas rūkyti ir skai
tyti dekadentiškus eilėraš
čius.

.Pasikalbėjimo metu kara
lius pakvietė mūsų delega
ciją susipažinti su Maro
ko šalimi, su. jos gyvenimu 
ir problemomis. Po oficia
lių iškilmių išsiruošėme į 
kelionę. Dar būdami Fese, 
turėjom progos pamatyti 
vieną tipiškiausių arabų se
namiesčių. Gatvės siauros, 
kalnuotos. Joks mechani
zuotas transportas negali 
važinėti. Aukštokų mūrinių 
namų eilė stovi kaip ištisa 
siena. Žemutiniuose aukš
tuose viena prie kitos pri
gludusios įvairiausios krau
tuvės ir krautuvėlės, ama
tininkų dirbtuvės, arbati
nės. Arbatinėse, susėdę ant 
kilimų ir. pagalvių, arabai 
kažką gurkšnojo. Vienoje 
kitoje vietoje pagal būgno 
garsus šoko jaunimas. Kai 
kurie apsirengę europietiš
kai, kiti — arabiškai. Va
kare matėme krautuvėlėse 
ir dirbtuvėse miegančius 
žmones, kurie-ten pat ir gy
vena. Pasitaikė miegančių 
ir tiesiog pasienyje prie ša
ligatvio.

Feso senamiestyje yra 
Mahometonų teologijos uni
versitetas su studentų ben
drabučiais ir didelė mečetė. 
Kitatikiams čia įeiti drau
džiama. Iš tolo stebėjome, 
kaip tikintieji mahometo
nai įeina, nusiavę batus. 
Jie apsiplauna, o' paskui 
meldžiasi veidu į Rytus, 
kakta siekdami grindis. 
Mečetės vidus skirtas vy
rams, o moterims atitver
ta atskira vieta. Matėme 
tikinčiuosius, bučiuojančius 
mečetės sieną ir kažkokią 
lentą su išrašais iš korano. 
Ir Fese, ir kitur susidarė 
įspūdis, kad religijos įtaka 
čionai didelė. Religija, ma
tyt, sudaro syarbų esamos 
santvarkos bei buržuazijos 

viešpatavimo ramstį. Ka
ralius laikomas religinės 
organizacijos galva.

Beje, jau išvažiuojant iš 
Feso, teko matyti žmonių 
minias. Visos gatvės nuo 
karaliaus rūmų ligi didžio
sios Feso mečetės buvo ap
gultos žmonių. Daugybė 
policininkų palaikė tvarką. 
Buvo penktadienis, tradici
nė musulmonų maldos die
na, karalius važiavo į me
četę.

Prisiminiau, jog prieš 30 
metų vienas pažįstamas ke
liavo po Maroką. Jis siun
tinėjo korespondencijas į 
tada mano redaguotą žur
nalą “Laiko žodis”. Tas pa
žįstamas buvo Fese ir ap
rašė tokią pat ceremoniją. 
Tik tada melstis važiavo ne 
karalius, o sultonas. Mat, 
iki 1957, metų Maroko val
dovai buvo sultonai. Pran
cūzams šiame krašte viešpa
taujant, sultonas neturėjo 
jokios realios valdžios. Vis
ką tvarkė prancūzų gena- 
ralinis rezidentas. Sultonui 
teko tenkintis vadovavimu 
musulmonų religiniam gy
venimui. Dabar karaliaus 
rankose sukoncentruota ir 
pasaulietiška, ir dvasinė 
valdžia.

Išvykdami iš Feso, aplan
kėme Sidi Harezmo vieto
vę. Ji garsėja karštais gy
domaisiais šaltiniais, kurių 
temperatūra siekia 36 laip
snius šilumos.

Kadangi mums teko grįž
ti Rabatą, pakeliui užsuko
me į dar vieną senąją sos
tinę — Meknesą. xJQideleje 
aikštėje pamatome il^ą^ei- 
lę moterų—uždengtais vai
dais, susėdusių tiesiog ant 
šaligatvio prie senos tvirto
vės vartų. Čia pat bėgioja 
ir vaikučiai. Kai. kurios 

l motinos pagal čionykštį pa
protį laiko kūdikius drobu
le pririštus ant nugaros. 
Moterys šventadienio pro
ga susėdo pasikalbėti. Pa
sigirdo skambalo garsai. 
Senas vandens pardavėjas 
— svarbi figūra Maroko 
viešose aikštėse — šitaip 
kvietė žmones. Jis buvo ap
sivilkęs raudonu švarku, 
apsikabinėjęs spindinčiais 
variniais indais, -kuriuos 
siūlė pirkti. Kartu jis pra
šė paragauti vandens iš 
odinės pūslės, kurią nešiojo 
ant nugaros, vienoje ran
koje laikydamas indelį, ki
toje —< ilgą kranelį.

Į senąją Mekneso dalį — 
mediną — einame per ryš
kia mozaika papuoštus, 
aukštus Bal-el-Mansiuro 
vartus, kuriuos marokie
čiai vadina gražiausiais pa
sauly vartais. Už vartų vėl 
didelė aikštė. Už jos — an
troji mūro siena, o pats se
nasis centras — už trečios 
sienos.

Kadangi Meknese susto
jome pravažiuodami, apžiū
rime tik muziejėlį. Jame 
išstatyti čionykščių meist
rų darbai iš geležies ir va
rio — įvairūs paukščiai, 
apyrankės, puikaus rašto 
variniai ir sidabriniai pa
dėklai. Matėme nuostabius 
kilimus — marokiečių mo
terų pasididžiavimą.

Meknese gaminama ne
maža vilnos bei odos gami
nių, keramikos dirbinių ir, 
žinoma, yra didelis pasirin
kimas įvairių importuotų 
prekių.

(Bus daugiau)

Šimtai tūkstančių senųjų 
amerikiečių neįsirašė į Me
dicare B skyrių. Matomai, 
daugeliui būtų buvę sunku 
be tų $3, kurie pasirašiu
siems kas mėnuo išskaito
mi iš senatvės apdraudos 
čeki0‘ i . £, _

PHILADELPHIA, PA.
Pasižymėkite tą dieną
Parengimų mėgėjai pasi

žymėkite rugsėjo ketvirtą 
dieną. Tą dieną dalyvau
kite draugų Ramanauskų 
vasaros baigimo parengime. 
Bus geras banketas. Pa
gerbkime draugės Rama
nauskienės brolį, o Kaičulio 
pergyventas kančias Smeto
nos valdymo laikais. Kar
tu pagerbsime draugę Ra
manauskienę su užuojauta 
dėl brolio netekimo.

Draugas Lipčius praneša, 
kad LLD 6-os apskrities 
metinė konferencija įvyks 
spalio 16 d. Vytauto klubo 
svetainėje, 339 E,. 4th St., 
Chesteryje. Apskritis kuo
pomis nėra skaitlinga, ne
skaitlinga ir delegatais, bet 
kuomet suteikiamas spren
džiamas balsas LLD na
riams ne delegatams, tai 
sudaroma gražus skaičius. 
Išsivysto geros diskusijos, 
aptariami organizacijos rei
kalai.

Taip, šią vasarą apskritis 
neturėjo išvykos, nes nėra 
tinkamų išvykoms vietų. 
Bėda tokia pat, kokia ir 
Htose kolonijose.

Bet konferencijai pasi
baigus įvyks vak a r i e n ė . 

Worcester, Mass.

“LAISVĖS” PARAMAI PIKNIKAS 
Su Šaunia Dainų Programa

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 21 Augusi
Pradžia 1-mą vai. dieną

Olympia Parke, Shrewsbury, Mass.
“Laisvės” kolektyvą atstovaus

Rojus Mizara
DAINUOS HARTFORDO LAISVĖS CHORAS

Taipgi Worcesterio Dainininkai

J. Sabaliauskas, tenoras Ona Dirvcliene, sopranas

Irene Janulis, sopranas Helen Smith, altas

Kviečiame visuomenę atsilankyti ir pasilinksminti 
gražiame parke, tyrame ore, čia susitiksite daug 
savo gerų pažįstamų ir įsigysite naujų pažinčių.

Rengėjai
- —.. - Jl

Apskrities komitetas kvie
čia visus ir visas dalyvau
ti, tikisi skaitlingo skai
čiaus svečių.

Na, gaila prisiminti, kad 
philadel p h i e č i ų LLD 10 
kuopa šiais metais naujų 
narių negauna.

Prisiminkime ir ši sek- * 
madienį, rugpiūčio 21 d. , 
Dalyvaukime angliak a s i ų 
piknike “Laisvės” naudai. 
Jis bus Martishin Grove, 
Mahanoy City, Pa.

Mirė lietuviai
Rugpiūčio 5 dieną mirė 

Frank Balchunas, 7 d. — J. 
Gurklis ir Jonas Klovas, 8 
d. ■— Veronika Merkevich 
(Markus).

Pilietis

Už VIENĄ GOBŠĄ...,
Coral Gables, Floridoje, 

gyventojai ėmė skųstis, kad 
vienas jų kaimynas laiko 39 
kates ir jog dėl to yra pa
vojus paukščiams išnykti. 
Vietos “tėvai” nutarė įsta
tymiškai uždrausti laikyti 
daugiau dviejų kačių, o ir 
tos turinčios nešioti skam
baliukus, kad pauk š č i u s 
Įspėtų.
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Penktadienis, rugpjūčio (August) 19,1966

BINGHAMTON, N. Y
' Mūsų naujienos

Ilgus du mėnesius tęsęsi 
didžiulis Bingham tone ir jo 

1 apylinkėje statybos profsą
jungos devynių lokalų dar
bininkų streikas baigėsi lie
pos 29 d.

Apie liepos mėnesio vidu
rį septynių lokalų iš devy- 
nių darbininkai su kontrak- 
toriais pasitarimų susirin
kimuose, tarpininkau j a n t 
N*. Y. valstijos atstovui Ch. 
M. Kaiser, priėjo prie su
sitarimų. Darbininkai lai
mėjo algų padidinimą ir pa
sirašė 3 metams naują su-

Šioje demonstracijoj e-su- 
sirinkime buvo sakytos 
prieš karą kalbos, kalbėjo 
keli Harpųr kolegijos pro
fesoriai ir studentai. Čia ir
gi buvo plakatų su atitin
kamais šūkiais ir skleidžia
ma prieškarinė literatūra.

Sekamą dieną vietinė 
angliškoji spauda gražiai 
šią demonstraciją aprašė ir 
išspausdino demonstr a n t ų 
nuotraukas.

Svečiavosi Kanadoje
Prieš kiek laiko Jonas in

Nellie S t r o 1 i a i, Paulina 
Jasilionienė ir Ant. Žolynas 
išvyko į Kanadą. Stroliai 
ten turi giminių ir norėjo 
juos aplankyti. Kad jų ke
lionė būtų smagesnė, tai jie 
pasikvietė važiuoti Jasilio- 
nienę ir Žolyną. Jų ten ap
silankymas truko kelias 
dienas. Tai buvo jiems ge
ra proga susipažinti su Ka
nados lietuviais didelių ta
bako ūkių savininkais. Vi
si laimingai sugrįžo namo, 
su pilnomis kišenėmis gra
žių Kanados vaizdų.

Onytė Welhis

BOSTON, MASS

LAISVE 5 pusi.

Likusieji du, mūrininkų 
profsąjungos lokalas 42-as 
ir darbininkų lokalas 7-as, 
turėjo smarkių susirėmimų 
(diskusijų) algų pakėlimo 
klausimu.

Paskutinis lokalo 7-o dar
bininkų su kontraktorių at
stovais derybų susirinkimas 
įvyko liepos 29 d. Sutrinki
me taipgi dalyvavo N. Y. 
valstijos tarpininkas Ch. M. 
Kaiseris ir 3 dvasininkai. 
Kaiseris pasiūlė, kad loka
lo 7-o darbininkai priimtų 
6 metams naują sutartį vie
toje 3-jų metų termino. 
Darbininkai pasiūlymą pri
ėmė ir pasirašė 6 metams 
naują sutartį. Tai pirmas 
statybos pramonėje darbi
ninkų lokalas 7, kuris pri
ėmė .6. metams sutartį. Jie 
laimėjo ir algų pakėlimą.

Tą pačią dieną, liepos 29, 
taipgi vyko paskutinis tarp 
kontraktorių ir mūrininkų 
lokalo 42-o pasita rimas. 
Mūrininkai laimėjo algų pa
kėlimą ir pasirašė 3 me
tams naują sutartį. Bet tu
rėjo laukti iki rugpiūčio 2- 
os dienos, kuomet visuoti
nis narių susirinkimas nau
ją sutartį pripažins.

Šis streikas buvo palietęs 
arti 3,000 darbininkų. Baig
tas su aukštesnio mokesčio 
ir kitų benefįtų laimėjimų. 
Rugpiūčio 1 d. visi strei- 
kieriai grįžo darban.

Taikos demonstracija
Rugpiūčio 4 d. 4:30 vai. 

po pietų, priešais Broome 
apygardos teisdarystės pa
statą vyko rami taikos de
monstracija. Ją suruošė 
prieškarinės veiklos komi
tetas, p prie jų prisijungė 
Committee of Concern, 
Hąrpur kolegijos skyrius 
Students for Demo c r a t i c 
Society (SDS) ir kelios ki
tos grupės.

Demonstracijos tikslas — 
jšreikšti protestą prieš ka
rą Vietname ir priminti vie
tos žmonėms, kad kaip tįk 
rugpiūčio 6 d. įvyksta 21-oji 
metinė sukaktis, kai JAV 
metė atominę bombą ant 
Japonijos njiesto Hjroši- 
mos, kurios eksplozija už
mušė bei sudegino daugelį 
tūkstančių žmonių.

Žygįųotojai buvo gausiai 
apsirūpinę plakatais su ati
tinkamais šūkiais: z “Stop 
drafting and killing our 
boys!” “Withdraw troops 
from Vietnam now!” “No 
more Hiroshimas!” ir eile 
kitų. Jie skleidė brošiūrai- 
tę, specialiai paruoštą ka
ro baigimo klausimais.

Šeštadienį, rugpiūčio 6 
d., 1:30 vaj. po pietų, tas 
pats prieškarines veiklos 
komitetas buvo sųrupšęs 
platesnio masto demonstra
ciją “Hiroshima Dąy Speąfc 
Out” ant Harpur College 
pampus. Tai buvo rugpiūčio 
4-os dienos demonstracijos 
tęsinys.

Apie kai ką
Negrams vis daugiau pra

dėjus reikalauti, kad mies
to gaspadoriai imtųsi už 
darbo Roxbury ir kitas 
miesto prastesnes dalis ap
valyti, buvo pradėtas dar
bas. Per tą keletą valymo 
savaičių mažai progreso 
tesimato, nes valytojai lė
tai dirba, o gyventojai 
smarkiai teršia. Teko ma
tyti policmanus popierinius 
puodukus metant ant že
mės, o ne į tam tyčia pa
statytas bačkas. Ko beno-

patingai jaunesnieji terši
mą, tuštiems namams lan
gų daužymą bei kitokią 
destrukciją Jaiko savo rū
šies “sportu”. Visokis van
dalizmas, matomai, teikia 
jaunuoliams šiokį-tokį pasi
tenkinimą. ..

Prieš karą Vietname, 
rugp. 6-ą buvo keliose Bos
tono miesto vietose de
monstruojama. Roxbury — 
daugiausia negrai, Boston 
Common parke — daugiau
sia baltieji. Iš pastarųjų 
demonstruotojų, po prakal
bų, 55 asmenys pradėjo 15- 
os dienų už taiką eiseną į 
Provincetown, virš 100 my
lių kelionę. Grupės vadas 
Ji m Hayes žadėjo pakelėje 
visiems aiškinti reikalą ka
ro baigimui Vietname, ir 
sakė, kad niekam nesiprie
šins, nors jie ir būtų už
pulti. ..

Į Roxbury'o demonstruo
tojus svarbiausią kalbą pa
sakė Tom Blunt, negras-

tik sugrįžęs po metų laiko 
tarnybos Vietname.' Jis

J

(Tąsa.6-me pusi.)

Philadelphia, Pa.
Dėl karščių veikla mažai 

tenukentėjo
Ši vasara karštoka, ta

čiau pažangiųjų veiklai ma
žai pakenkė. Veikėjai, kad 
ir prakaituodami, vis tiek 
susirinkimus lanko ir ta
riasi apie opius organizaci
jos bei visuomeninius rei
kalus.
Rugpiūčio 13 d. įvyko LLD 

10-os kuopos susirinkimas. 
Apsvarsčius organizacijos 
reikalus, plačiai pasitarta 
apie vykimą į main i e r i ų 
ruošiamą pikniką rugpjūčio 
21 d. šalia Mahanoy City, 
Pa. O apie didžiulį ūki
ninkų Ramanauskų banke
tą tai nereikia nė kalbėti. 
Praktikoje banketas kalba 
pats už save.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Yale. Hospital daktarai 
daug dirbo iki sutaisė Mrs. 
Marie Salem labai sulaužy
tą ranką. Moteris džiaugia
si, kad galės ranką vartoti.

__ .<___

Branford, Conn., metalų 
apdirbimo fabriko darbinin
kai streikavo 11 dienų. Bet 
valdžia vertė taikytis. Mat, 
ten išdirba karui reikalin
gus daiktus. Darbininkai, 
United Steelworkers unijos 
lokalo 1386 nariai, gavo al
gų pakėlimą ir 2 metams 
kontraktą.

Gautas užkvietimas į 
“Laisvės” pokylį, kurį ren
gia draugai waterburieciai 
rugsėjo 11 d. Patartina ne
praleisti. Jie visuomet ge
rai priima svečius ir todėl 
turi gražius parengi mus. 
Vieta: 25 Roosevelt Dr.

Daugelis senesnių žmonių 
nusigandę, kad viskas taip 
pabrango. Sako: gauname 
Social Security čekius to
kius mažus, kad sunku pra
gyventi, o dabar viskam 
keliamos kainos — doleris 
eina vis mažyn ir mažyn, 
o mes, seneliai, neturime 
unijos, kad galėtume pa
reikalauti pensijos pakėli
mo. Sunkus snelių likimas.

J. Kunca

NORWOOD, MASS.

Mirė

Magdalena Waitkevich
Rugpiūčio 1 d., Norfolk, Mass.

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Alexandrui 
Waitkevich, sūnums, dukrelėms, anūkams ir jos 
giminėms.

B. Sarapienė
B. ir Y. Niaurai
F. ir M. Trakimavičiai
A. ir O. Zarubąi
J. ir S. Ęudrevičiai

N. Grybienė
M. Krasauskienė 
M. Uždavinis 
S. Družas

Rugpiūčio 7 d. pavakary 
Dailės muziejaus papėdėje, 
po aukštais medžiais, ant 
žalios vejos palatoje buvo 
suvaidinta puiki opera 
“Pagliacci.” Vaidinimą at
liko gerai pasilavinusi di
doka Rittenhouse operos 
draugijos menininkų grupė. 
Tarp vaidintojų buvo pa
stebėtos ir dvi lietuviškos 
pavardės: Vika Bendzius 
ir Frances Shupkaitė. Ope
ros vaidinimą stebėjo apie 
1,000 žiūrovų.

Lawrence, Mass.
Rugpiūčio 6-ą čia staigiai 

mirė Jonas Š i m k o n i s . 
“Jums laikas pietauti, o aš 
eisiu pasilsėti,” pratarė jis 
savo lankytojams ir už ke
lių valandų kitas atėjęs 
lankytojas su namo savi
ninku rado jį mirusį.

Velionis buvo nevedęs, be 
giminių. Gyveno vienas, 
nu s i s a m d ę s butą apart- 
mentnamyje. Amžiaus tu
rėjo būti arti 70 metų. Jis 
paėjo iš Panaros, Liškiavos 
parapijos. Sakoma, kad jį 
motina atsivežusi į JAV 
jam dar neturint nė 10 me
tų.

Jonas Šimkonis įstojo į 
LSS 64 kuopą, 1914 metais, 
kuomet jis buvo jauniau
sias už mus visus. Vikto
ras Žilionis, kuris tuomet 
buvo pažangios spaudos 
agentu, jį aprūpino laikraš
čiais ir knygomis įvairių 
rašytojų, kaip tai Bebelio, 
Engelso, Markso ir kitų. 
Buvo manyta, kad Šimko
nis gali tapti geru veikėju- 
agitatoriumi mūsų judėji
me. Deja, tokiu netapo.

Be socialistų kuopos, ve
lionis seniau priklausė 
Liaudies chore, Maple Par
ko bendrovei ir Socialistų 
korporacijai (valgių krau-

PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted Female Help Wanted Male

NURSES RN, all shifts. Top pay, 
excellent fringe benefits. Write Mrs. 
Garner, stating training and exper
ience. ST. HELEN’S HOSPITAL, 
9542 East Artesia Blvd., Bell Flo
wer, California. (59-68)

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand use 

elec. typewriter& IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
N. E. plant loc. Crown Products, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452. 
Phila. (60-66)

CLERK TYPIST 
General office routine.

Aptitude for figures.
NE Plant location.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane

PI 4-4452 (57-63)
--------------------------------------- m

WAITRESS 
experience necessary. We 
you. Steady year round 
Must be over 21. 6 miles

No 
train 
work, 
east of Lancaster, Pa. on Route 30

717 - 687 - 6621
(61-65)

& a
STENOGRAPHER

Expd. Able to take shorthand. Use 
elec, typewriter & IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
NE. plant loc. CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 414452.

(62-68)

ASSEMBLER wanted. We will 
train, steady work, fringe benefits, 
good 
5599,

pay. Apply or call 516-PI 7- 
255 East 2nd St., Mineola, 
N. Y. (59-65)

MAN over 21, recent H. S? grad- 
uote to train for management po
sition with fuel Oil & heating Co. 
Excellent opportunity. Call for in
terview. CE 2-9200. (59-64)

MECHANIC. Tow motor. Exper
ience required. Must be able to 
work shift work. N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(58-64)

MACHINISTS
Experienced on Bridgeport &

Cin’n milling mach., and W & S
Lathe. Also nee(je(j

BENCH HAND
Good starting salary, merit in
creases. Excellent future, full or 
part time. Mr. Turner.

CE 2-6700. (60-69)

OIL BURNER SERVICE MAN.

For heavy oil. Experienced. Ideal 
working conditions. Benefits. Call
CA 4-1500. (58-64)

MECHANIC
Tow motor. Exp. required. Must 

be able to work shift 
plant loc. CROWN 
2121 Wheatsheaf lane.

work. N. E. 
PRODUCTS, 
PI 4-4452.

(60-66)

ASSEMBLER MECHANICAL, 2nd 
shift. Full time, capable of making 
small mechanical assemblies. Must 
have own tools. Good starting rate, 
excellent benefits. An equal oppor
tunityemployer. OPTICAL SCANN
ING CORP., Fairless Hills, Pa. 
WI 9-2022. (55-64)

visokie

Joną Šimkonį palaidojo 
rugpiūčio 9 d. maža grupė 
palydovų. Lai jam būna 
lengva šios šalies žemelė.

A. Večkys

With
WAITRESS

some experience. Center 
Restaurant.

Day work. Good tips.
Call WA 2-2961

City

(64-66)

ELECTRICIAN
Mechanic

Knowledge circuitry nec. Able to 
work shift work, N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(58-64)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

JURGIS STASIULIS
Mirė rugpiūčip 22, 1963

Sukanka trys metai kai pegailestinga jąiirjtįs išskyrė 
iš gyvųjų tarpo mano myjimų gyvenimo draugą Jurgį 
Sta^ųlį. f

Jo mirtis buvo didžiai skaudus smūgis ne vijep mąn? 
sūnui if dąkroms, bet giminėms ir visiems draugams. 

Ant kalno šilelis, pakalnėj kapai. . . 
Ten mano mieliausias miega amžinai.

CJąra Stasiui^, aplopą 
$ teofanija ir Clara, dukros 
J opas, supus

CLEARWATPft, FLORIDA

Filadelfijos miesto par
eigūnai per daugelį metų 
suko sau galvas, ką da
ryti su miesto laužynų 
Skid Row, kur
valkatos, girtuokliai ir 
prostitutės turi sau prie
glauda. Pagaliau senato
rius Joseph Clark išprašė 
iš federalinės valdžios sta
tybos pareigūnų septynis 
su puse milijonus dolerių 
Skid Row laužynams nu
griauti ir tinkamiems gy
venti namams pastatyti.

Bet laužyno padugnės— 
gyventojų problemos — pa
siliko neišspręstos. Filadel
fijos miesto ir valstijos šal
pos įstaigos maitina ir glo
boja ' 61,000 kūdikių. Tų 
kūdikių užlaikymas taksų 
mokėtojams kiekvienas kai
nuoja po vieną dolerį kas
dien. O dar kitokios rūšies 
kūdikių ir paauglių vaikų 
randasi 6,000, kurių užlai
kymas kainuoja po $4 už 
dieną.

Šios rūšies pašalpgaviai 
sugrupuoti į povainikinių 
motinų vaikus ir į tų šei
mų, kurių tėvai už įstaty
mų laužymą pateko į kalė
jimą.

Drg. Pilietis “Laisvėje” 
akylai pastebėjo, kad Fila
delfijos korespondentai nu
tilo. Taip, broli, Pilieti, gy
venime visko įvyksta. Kar
tais sveikata sušlubuoja. 
Atsiranda svarbių darbų, 
kuriuos reikia būtinai sku
biai atlikti. Vasaros karš
čiai plunksnai nekenkia. Aš 
esu tikras, kad ateityje 
Južintiškis ir Pregresas 
vėl paleis savo plunksnas 
darban.

“Laisves” Reporteris

WORCESTER. MASS.
Menininkų ir moterų pik

nike liepos 31 d. tarpe daug 
kitų daug dirbusių draugių 
ir draugų buvo ir Helen 
Žilinskienė, bet dirbusiųjų 
paminėjime spaudoje jos 
vardas buvo praleistas. At
siprašome.

ĄųstrąlijPS Salvation Ar
mijos buyeinės gaisre žuvo 
25 žmonės. Padegėjas—ci
garetė.

MIAMI, FLA.
LLD kuopos nariams ir 

jų draugams
Rugpiūčio 24 dieną LSK 

salėje įvyks LLD 75-os kuo
pos susirinkimas. Šiame 
susirinkime bus atliktos 
nominacijos į LLD centro 
valdybą. Kiekvienas LLD 
narys privalo dalyvauti šia
me susirinkime. Taip pat 
visi geri lietuviai kviečiami 
dalyvauti kuopos mitinguo
se ir klausyti kultūrinės 
programos. Štai dalis pro
gramos sekančiai sueigai:

1. Kaip visuomet, pietūs 
bus duodami 12:30.

2. LLD Centro valdybos 
nominacijos.

3. Muzikalinė ir kalbinė 
programa poeto Prano Vai
čaičio 90-osioms gimimo 
metinėms paminėti.

4. Poetas Vaičaitis su
kūrė eilėraštį dainai “Kur 
bakūžė samanota.” Ši graži 
daina bus programoje. Su 
dainomis, eilėraščiais, kal
bomis programoje dalyvaus 
Elenėlė Mikitienė, Bubelis, 
Šukaitis, Bovinas ir kiti. 
Girdėsime skambų balsą ir 
solistės Kubilienės iš plokš-

Kviečiame visus.
Rengėjai

icnce 
chino 
beral

ELECTRICIAN MECHANIC 
Knowledge of circuits necessary. 

Able to work shift work.
N. E. plant location 
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatshcaf Lane, PI 4-4452.
(60-66)

LADIES
Full time. Year ‘round work at an 

established pants factory. No exper- 
necessary. Easy to learn ma- 
sewing or pressing jobs. Li- 
benefits.

8 paid holidays.
3 weeks vacation with pay 

Free hospitalization, life, sick and 
accident benefits.

Pleasant working conditions.
Apply at:

POOL & SON
2nd and Towamencin, Landsdale, Pa.

(64-66)

VARGUOMENĖS 
CENTRAS

Washingtone yra įsikūręs 
Poverty Action Center, 
kurį jo direktorius D r. G. 
A. Wiley spėja išaugsiant j 
“naują jėgą.” Jis tikisi, 
kad į Centrą susiorgani
zuos apie aštuonis milijo
nus varguomenės. Tai to
kių žmonių, kurie ieško ir 
negauna žmoniškai apmo
kamo darbo, kurie kainoms 
kylant nebegali išsiversti 
su mažosiomis pensijėlėmis.

PLATER ,
TO TAKE CARE OF 

NICKEL BARREL PLATING 
High pay-life time opportunity 

ALL BENEFITS
Call 914 856-5156 or 

write to:
A&W PRODUCTS CO. INC. 
A N ‘S}Ajof uoj IV aaupjBU

(65-67)

CARPENTER—CABINET MAKER 
Apply to Mr. McGee 

NORTHWESTERN HOSPITAL 
2301 E. Allegheny Ave. Phila., Pa. 

Richmond Resident Pref.
(62-65) 

g--------------------------------------------- ra

Pranešimas
PITTSBURGH, PA.

87 kp. susirinkimasLLD
rugpiūčio (Aug.) 28 d., 3 v. popiet, 
LpS 160 kp. name, 1317 Reedsdale 
St., N. S. 
bus labai 
draugijos 
sirinkime

jvyks

Pittsburgh. Susirinkimas 
svarbus, nes yra daug 
reikalų apsvarstyti; su- 
visi.

J. K. Mažukna, sekr.
(64-65)

Sulaukęs 62 m. mirė ope
ros tenoras Jan Kiepura.

Shenandoah, Pa., Apylinkėje

“LAISVES” PARAMAI PIKNIKAS
Toje pačioje vietoje, kur pernai buvo 

Tąrp Mahanoy City ir Lakewood parko
Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 21 August
Martishin Grove

Kąlbe# tįk ką grįžę iš Lietuvos laisviečiai—niujorkiečiai 
JONAS LAZAUSKAS ir

POVILAS VENTA
Kviečiame visus atsilankyti, čia turėsite malonių 

pasimatymų ir linksmai ląika praleisite.
( Rengėjai

SURVEYORS — Party Chiefs & 
Instrument Men. Property & con
struction experience. All bene
fits. Year round work for mu
nicipal engineering office. Bucks 
& Montgomery counties. Cowan 
Associates, 128 E. Broad St., 
Quakertown, 536-7075.

(62-65) 
0--------------------------------------------- (D

MOLD MACHINIST. If you're in 

a dead end job and want to enlarge 

your skills from machinist to molt) 

maker, call us in Cherry Hill.

663-0131. (64-66)

MECHANIC an International fleet, 
gas and diesel, mostly preventative 
maintenance. State inspec. Full time, 
steady employ. Blue Cross, Blue 
Shield, insurance, holiday and vaca
tion pay. Apply Victory, 4100 Poplar 
Street. . (64-67)

ELECTRICIANS
Required for work on machine 

tools and panel wiring. Permanent 
positions with material handling 
equipment manufacturer. Excellent 
company benefits. Apply in person.

AMERICAN MONQRAIL CO.
1111 E. 200th St., 

216-486-5000
Between Euclid and St. Glair Ave. 
Public transportation via CTS bus 
to and from Windermere Station. 
An Equal opportunity employer.

(64-72)

CARĘUBETOą ASSEMBLY. Pre
vious experience helpful but not ne
cessary. Good pay wfth all benefits. 
5 įpipųtes from Tącony Bridge. Ap
ply by letter or in person to C. M. 
Van Syckel, Reconditioned Motors & 
Parts Co., Pennsauken, N. J., Had- 
4onfel(J Rd. j& Waltham Ave.

609-1662-or 3808. (64-65)
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LMS VEIKLA
Menininkų šventė Worcesteryje
Prisiminimas vienerių metų sukak

ties nuo įvykusios Tarybų Lietuvos Ju
biliejinės Dainų Šventės 1965 m. Vilniu
je, kur dalyvavo ir Amerikos meninin
kų atstovybė, buvo gražiai atžymėtas 
liepos 31 d. Worcesteryje, Mass. LMS 
2-osios Apskrities ir Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšio globoje įvyko didžiulis 
piknikas su tinkama menine programa 
ir paroda.

Žinoma, tie, kurie lankėsi Vilniuje 
Dainų Šventės metu, niekada nepamirš 
to festivalio. Jo nematant, jame nedaly
vaujant, niekaip negalėtume įsivaizduoti 
mūsų tautos meninių jėgų ir jų aukšto 
pakilimo. Kaip gaila, kad daugiau ame
rikiečių negalėjo toje šventėje dalyvauti. 
Kad nors kiek ta dvasia būtų galima 
pasidalyti su savo tautiečiais Amerikoje, 
tam buvo suruoštas šis parengimas.

Lietuvių Olympia Parkas buvo pa
puoštas tai šventei atžymėti. Lauke ant 
suolų ir ant namo sienų buvo gražiai 
išdėti įvairūs meniški rankdarbiai. Pir
miausia akį patraukė du tautiški festi
valio kostiumai,—vienas jų buvo Kau
no Dailės Kombinato dovanotas Ameri- 
rikos dainininkams, festivalio daly
viams. Ant stalų buvo išdėta juostų, 
staltiesių, rankšluosčių ir prijuosčių 
meniškai- spalvotų ir išaustų. Vie
no stalo viduryje, sparnus išskėtęs, 
medinis aras globojo gintarinius dailės 
dirbinius ir stovylėles. Arą išstatė 
drg. Demeikienė, kuri tą didžiulį drožinį 
parsivežė iš Vilniaus praėjusią vasarą. 
Daugelis kitų dalykėlių buvo jos, taipgi 
Nelės Grybienės, Marijonos Sukackie
nės ir kitu, kurie šiuo reikalu atvežė sa

Boston, Mass.
(Tąsa iš 5-to pusi.)

, apart kitko sakė: “Mūsų 
kova turi būti vedama čia,

• o ne Vietname. Parveškime 
visus negrus kareivius iš

J Vietnamo namo”.

. Aną dieną Bostono laik
raštyje skaičiau pasibaisė
tiną žinią: septyni milijo
nai per metus būna mūsų 
valstijoj girtu automobilių 

! vairuotojų. Skaitliuojama, 
kad per parą būna apie 
20,000 girtų vairuotojų 

» Mass, valstijos keliuose.
.1 Toliau sako, kad 1965-ais

metais 376 karai peršoko 
per kelių perskyra (median 
strip), užmušė 10 žmonių, 
sužeidė 250, ir 116 apdaužė

* mašinas. Taipgi sakoma, 
kad 69 nuoš. ir kitokių au- 
tomobiliais nelaimiu reikia 
priskirti girtuokliavimo 
kaltei.

Tame straipsnyje kalba
ma ir apie kitas nelaimių 
priežastis, ir kaip tas prie
žastis panaikinti, kaip su
kontroliuoti greiti, kaip 
girtuoklius sutvarkyti, ir 
taip toliau. Bet labai mažai 
teprisimenama apie mašinų 
gamintojų jbudavotus “de
fektus”, apie be paliovos 

(skanaus gėrimo garsini
mus. Niekur nesakoma, 
kad reikėtų auto fabrikan
tus sudrausti, kurie daro 

Įkas metai vis didesnius in- 
Žinus. su 300 ir daugiau ar
kliu jėgos, kuriais galima 
įvažiuoti iki 120 mylių ir 

j daugiau per valandą...

\ A. J. Yudis rugn. 14-os d. 
“Boston Globe” laidoje pla
čiai rašo apie Massachu
setts valstijoje biednu žmo
nių prastas gyvenvietes — 
“slums”. Imant visa valsti
ją priskaitoma 259,000 šei
mų, gyvenančių netinka
muose butuose. Bostone 
113,000 netinkamų butų. 
Virš 73,000 šeimų turi že- 

į miau $2,000 įplaukų per
į metus. Yudis tarp kitko
I nurodo, kaip bilijonai dole-
Į rių išleidžiami pasiuntimui

žmogaus į mėnulį, o tuo 
tarpu tūkstančiai šeimų ne
turi žmoniškesnių butų, ne
turi tinkamo maisto bei 
drabužių.

Kad yra daug apleistų ir 
neremontuojamų butų, ran
dama dvi priežastys. Namų 
bei apartmentų savininkai 
kaltina nuomotojus už bu
tų draskymą bei teršimą, o 
nuomotojai tą daro keršy
dami butų savininkams už 
aukštų nuomų iš biednų 
žmonių plėšimą; kaltiną ir 
aukštas kainas.

Liepos 31 d. Olympia par
ke rengtam nepaprastam 
piknikui oras pasitaikė la
bai geras, privažiavo daug 
publikos. Piknikas vadino
si “nepaprastu” dėl to, kad 
jame daug dainos mylėtojų 
?r dainininkų dalyvavo. Su
važiavimą su menine pro
grama rengė LMS 2-ra ap
skritis ir Mass. Moterų Są- 
ryšys. Daugiausia darbavo
si ustariečiai, tai jiems ir 
kreditas didesnis tenka už 
geras pasekmes.

M. Sukackienė programai 
pirmininkavo, kurią meni
ninkai iš New Yorko, iš 
Hartfordo, iš Montellos ir 
vietiniai labai gerai atliko. 
Kadangi jau buvo anksčiau 
rašyta, man beliko tik kai 
kuriuos pagirti už jų nenu
ilstantį darbavimąsi meno 
srityje. Ypatingai patiko 
trio: Al Daukšys. O. Dirve- 
lienė ir J. Sabaliauskas. 
Tai naujai J. Dirvelio su
rengta grupė — gerų balsų 
trio. Šnektelėjus su Dirve
lių davėsi suprasti, kad jis 
vra didžiai patenkintas, tu
rėdamas tokį, kad ir nedi
deli chorą gali labai puikiai 
pasirodyti. Taipgi Jonas 
sakė esąs patenkintas da
lyvavime su progresyviais, 
nes pats esąs liberalas ir 
darbininkų draugas.

M. Sukackienės iš T. Lie
tuvos gautų eksponatų ir 
Visokios literatūros išstaty
ta paroda sužavėjo daug 
piknikautojų. Ji įdėjo daug

vo dovanas ir suvenyrus iš Lietuvos pa
rodyti kitiems.

Be įvairių rankdarbių, matėsi Čiur
lionio, Žmuidzinavičiaus ir kitų tapytojų 
piešinių reprodukcijų. Taipgi ir žurnalų, 
laikraščių, iškabų, operos ir baleto pro
gramų viršelių, muzikos rinktinių, Dai
nų Šventės paveikslų ir ,t. t.

Dainų programą sudarė visų rytinių 
valstijų dalyviai: Hartfordo Laisvės cho
ras, Montello Vyrų choras, New Yorko 
Aido Moterų kvartetas ir Victor Beck
er; Worcester!o duetas Jonas Sabaliaus
kas ir Al Daukšys ir jų trio su Ona Dir- 
veliene, duetas Irene Janulis ir Helen 
Smith, ir solistė Irene Janulis. Daininin
kai demonstravo dabartinės Lietuvos 
kompozitorių dainas; o žymiausia tai, 
kad Irena ir Helena dainavo due
tą, specialiai joms parašytą Algio Lopo, 
Vilniaus Konservatorijos profesoriaus, 
kuris praėjusiais metais buvo mūsų, 
Amerikos dainininkų, grupės akompa- 
nistas ir pagalbininkas. Be Algio dai
nos, publika girdėjo kompozicijas J. 
Švedo, B. Dvariono, J. Slėnio, Žigaičio, 
Bogdono ir kitų.

Šio atžymėjimo iniciatorė buvo Ma
rijona Sukackienė. Tai buvo geriausias 
pavyzdys, kad šitokios parodos sukelia 
labai daug dėmesio. Ir tenka pabrėžti, 
kad tokias parodas galima lengvai su
ruošti bet kuriame mieste, o ypač kur 
veikia choras ar kitokios meno orga
nizacijos. Labai tiktų šį sezoną atidaryti 
naujai išpuoštai Čikagos Mildos halei 
su panašia dainų ir rankdarbių paroda.

Mildred Stensler
LMS Centro Sekretorė

darbo taip daug visokių 
daiktų iškabinėdama ant
sienos ir sudėdama ant sta- 
lų.

“Laisvės” naudai pikni- 
kas rugpiūčio (August) 21 
dieną, šį sekmadienį, taipgi 
rengiamas tame gražiame 
Olympia parke, Worceste- 
ry. Ir šiame suvažiavime, 
kaip jau yra skelbiama, da
lyvaus geri dainininkai ir 
Laisvės choras iš Hartfor
do. Dalyvaukime skaitlin
gai, nes mūsų spaudai rei
kalinga parama.

A. K—a

Lankėsi inžinierius 
A. P. Gabrėnas

Praėjusį pirmadienį “Lais
vės” leidykloje lankėsi in
žinierius A. P. Gabrėnas iš 
Miamio, Fla. Jis kurį lai
ką taisė sveikatą ir šiuo 
metu pas mus atvyko iš 
Trentono, N. J. (tai sena 
inž. Gabrėno buveinė).

Paklausus, kaip jo svei
kata, svečias atsakė:

—Jaučiuosi geriau. Tie
sa, kaip matote, svoryje nu- 
puoliau apie 30 svarų. Bet 
tai nieko! Esu lengvesnis 
ir gyvesnis.

Svečias, beje, užsimokėjo 
kai kurias savo “obligaci
jas” — prenumeratą ir t. t. 
Sakė, vyksiąs atgal į Tren- 
toną,o iš ten—į Miamį. Jo 
žmona—dainininkė Mae — 
grįžta iš Detroito.

Su inžinierium Gabrėnu 
visuomet labai smagu pasi
kalbėti visokiais klausimais. 
Jis—eruditas.

PRANEŠIMAI
LLD Antrosios Apskrities kuopų 

konferencija įvyks spalio (Oct.) 23 
d. "Laisvės” salėj, Ozone Park. 
Prasidės 10 vai. ryto. New Jersey 
ir New Yorko ir apylinkės kuopos 
išrinkite delegatus, arba kuopų val
dybos atstovaukite kuopas.

LLD II Apskr. Komitetas

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks rugpiūčio 29, 

7:30 vai., Laisvės salėje. "Turime 
nominuoti Centro Komitetą. Ran
dasi keletas kitų klausimų svarsty
ti. Visi nariai būtinai dalyvaukime.

Valdyba

Apie darbininkų 
laikraštį

Angliškasis darbin inkų 
dukart savaitinis laikraštis 
“The Worker” rašo, kad 
laikraščiui išlaikyti fondas 
vis dar tebėra neužbaigtas. 
Mini penkis iš svarbiųjų 
distriktų, kuriuose kvota 
nebaigta. Jais yra: Penn
sylvania, New Jersey, Ohio, 
Illinois ir New Yorkas. N. 
Y. dar skolingas laikraš
čiui $9,467.40.

Visuose šiuose distrik- 
tuose nemažai gyvena lie
tuvių. Kaip amerikiečiai ir 
kaip darbininkai, tikimasi, 
ir jie dar prisidės pagal 
savo išgalę ir supratimą.

Skaitytojas

Areštavo ir kaltina 
peržengus ribą

New Yorke apie 150 jau
nų žmonių vidurdienį pikie- 
tavo priešais 45 Rockefeller 
Plaza, kur Dow Chemical 
Corp, turi raštinę. Firma 
gamina chemikalą napalm, 
kuriuo Vietname iš lėktuvų 
deginama viskas, ką gali 
pasiekti.

Pikieto vadovai norėjo 
firmos vadovams įteikti 
protesto raštą, bet jų ne
leido į keltuvą. Tuomet jie 
koridoriuje susėdo. Už tai 
20 areštavo. Kaltina per
žengime svetimos nuosavy
bės rubežius.

Nepaprastas Aido 
banketas

Rugpiūčio 28 d. Aido cho
ras rengia dųbeltavą ban
ketą: Pirmas tikslas — pa
sitiksime aidiečius; buvu
sius turistus Tarybų Lietu
voje Keršulius, Lazauskus 
ir Varašką. FH'■

Duosime .pilnus „pietus, 
gražią dainų pro gramą, 
gird ė s i m e pranešimus iš 
Tarybų Lietuvos.

Aido choras kviečiame 
visus dainos ir vaidybos 
mėgėjus atsilankyti ir sma
giai laiką praleisti. Atsibus 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke. 
Įėjimas $2.50.

Pietūs bus duodami pir
mą valanda.

J. G.

New Yorko transporta- 
cijos prižiūrovai (sūperiai) 
įgalino unijos viršininkus 
skelbti streiką, jei derybo
mis su miesto vadininkais 
nebus patenkinti jų reikala
vimai 15% pakelti algas.

N. Y. miesto vandens 
prižiūrovai ragina vandenį 
taupyti ir toliau. Sako, kad 
rezervuarai smarkiai senka.

Alaskoje 25 atskiri gais
rai apėmė 215,000 akrų 
plotą.

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
ĮLIETUV& 

ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis
KAINA TIK —

$518.00 I VILNIŲ IR ATGAL
(Nuo BALANDŽIO 1, 1966) 

$16.00 asmeniui už dieną — privatus kambarys su vonia
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45 Street, New Yoric, N. Y. 10036

Telefonas: CI 5-7711

Niujorkiečiai, kurie 
vyks į piknikus

Sekmadienį, rugpiūčio 21 
d., kaip žinia, įvyks du 
“Laisvės” naudai piknikai: 
Worcest e r y j e (Mass.) ir 
Mahanoy City, Pa. (Dėl 
smulkmenų skaitykite skel
bimus.)

Dvi kupinos mašinos 
vyks į Penns y 1 v a n i j ą . 
Sužinojome, kad Jonas ir 
Julė L a z a u skai, Lillian 
Kavalia u s k a i t ė ir Povi
las ir Nelė Ventai vyks į 
Mahanoy City pasisvečiuo
ti pas mainierius. P. Ven
ta tik šiomis dienomis grį
žo iš Lietuvos, o Lazaus
kas grįžo prieš pora savai
čių. Abudu jiedu pasida
lins su pikniko dalyviais sa
vo įspūdžiais.

Kita mašina—George Va- 
risono. Su juo vyks Mari
jona Kalvaitienė, Ona Ci- 
bulskienė ir kiti trys asme
nys.

Į worcesterieciu pikniką 
vyks Ieva ir Rojus Mizarai. 
O gal dar ir kas daugiau.

TELEGRAMA
Kelyje į namus

Vilnius. — Prieš porą va
landų iš mūsų sostinės ae
rouosto namų link išskrido 
JAV pažangus veikėjas Po
vilas Venta. Savo gimto
joje žemėje jis viešėjo dau
giau kaip septynias savai
tes. Aplankė daugelį Lietu
vos miestų bei miestelių, su
sitiko su daugybe žmonių,, 
pabuvojo pas gimines.

Brangų svečią iki lėktuvo 
laiptų su gėlėmis palydėjo 
lietuvaitės, Kultūrinių Ry
šių su užsienio lietuviais 
Komiteto, Kultūriniu Ryšių 
su užsienio šalimis Draugi
jos vadovai, giminės, gau
sus būrys bičiulių, draugų, 
žurinalistai.

Povilas su visais atsisvei
kino labai jaudindamasis.

Šiandien vėlai vakare čia 
laukiamas Antanas Bimba.

Vaivutskas 
Rugp. 15 d., 21:35 vai. 

• • •
Povilas Venta grįžo

Išbuvęs septynias savai
tes Lietuvoje,' Povilas Ven
ta grįžo namon rugpiūčio 
17 d. Sakė, labai sunku 
gauti vietą lėktuvuose; jis 
laukęs “savo eilės” net dvi 
savaites. O kai lėktuvas 
pasiekė JAV, jis negalėjo 
(dėl perkūnijos) nusileisti 
Kenedžio aerodrome Niu
jorke. Nulėkė į Philadel- 
phiją ir ten nutūpė. Povi
las grįžo į Niujorką trau
kiniu.

Ozone Parko kongresma- 
nas Addabbo sako, kad O’
Connor galėtų būti išrink
tu New Yorko gubernato
riumi be Liberalų partijos 
paramos, bet gavimas libe
ralų balsų visgi būtų cuk- 
rainis ant torto.

Tarp lietuvių
Gavau laišką nuo Mary

tės Dobinienės (Sinkevičiū
tės), kuriame ji rašo, kad 
jos uošvienė Ona Dobinie- 
nė, brooklynietė dar vis yra 
be sąmonės (deep coma) 
ir visa suparalyžiuota. Dak
tarai sako, kad jos širdis 
ir kiti kūno organai yra 
stiprūs, už tai ji taip ilgai 
kovoja su mirtimi. Jau vi
sas mėnuo, kai Dobinienė 
randasi North Shore ligo
ninėje, Manhasset, L. I. 
Kambarys 447, valandos — 
nuo 1 dieną iki 8 v. v. Bet 
Marytė sako, vizituoti jos 
neapsimoka, kadangi ji be 
sąmonės.

Susirūpinę jos visa šeima, 
sūnus Al, marti Mary ir 
anūkė Christine. Dobinienė 
yra New Yorko Lietuvių 
Moterų Klubo narė, tad 
varde viso Klubo narių, 
reiškiu užuojautą jos šei
mai.

Sveikina
Gavau atviruką nuo Jose

phine Augutienės (gyve
nančios Hampton, N. J.), 
rašo, kad šiuo laiku ji yra 
Vilniuje- gerai praleidžia 
laiką, visur važinėdama. 
Sako Lietuva labai graži 
šalis. Prašo pasveikinti vi
sus pažįstamus.

L. K—te

Jurgis Bernotą sveiksta
Rugpiūčio 13 d. Berno

tų dukra, Aldona Katinie- 
nė, atvežė tėvą į Forest 
Parką toje vietoje, kur lie
tuviai dažniausiai susiren
ka.

Bernotą, sunkių, net trijų, 
operacijų nukamuotas, ta

čiau atrodo turįs daug 
energijos. Mes, norėdami 
sužinoti apie jo sveikatą, 
statėme jam daug klausimų, 
į kuriuos jis rimtai atsa
kinėjo.

Daugumai klausin ė t o jų 
rūpėjo sužinoti, kaip • dak
tarai ir ligoninė pasielgė su 
’’medicare,” senatvės pa
šalpa. Bernotą atsakė, kad 
jis pilnai dar negavęs vi
sų “bilų,” tai nežino. Tiek 
tik žino: jeigu jam prisiei
tų mokėti už viską vienam, 
kainuotu virš $4,000.

Neužilgo jo dukra atva
žiavo su mašina ir sako: 
Na, tėveli, jau pasimatei su 
savo draugais, ir laikas va
žiuoti namo pasilsėti lovoje.

Malonu turėti tokią duk
rą, kuri taip rūpinasi sa
vo tėvu. Linkime Jurgiui 
greitu laiku atgauti pilną 
sveikatą!

C. N.

Brooklyne Ashland ga- 
ražiuje rado 55 metų mo
terį, sudaužytą ir pasmaug
tą. Sako, kad ji seniau bu
vusi narkotikų vartotoja. 
Spėjama, kad gal ir dabar 
tas buvo blogų santykių ir 
mirties priežastimi.

PIETŪS PAS ČIURLIUS
JŲ GRAŽIAME SODE, PATTENBURG, N. J.

, Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 18 dieną, 1966
Pietūs bus duodami 12 vąl. dieną

Pietą kaina $3.50 asmenui

. Obuoliai bus pačiame prinokime. Papietausite, 
paobuoliausite tyrame ore gražiame sode.

Susipešė
New York. — Buvusio jį 

majoro Wagnerio antroji 
žmona, sugrįžusi iš atosto- j 
gų, piktai bara dabartinio i/ 
Niujorko majoro Lindsay • 
žmoną, kam ši pasakiusi, 
kad palocius “Gracie Man
sion” buvęs labai apleistas, 
kada Lindsay šeima ten at
vyko gyventi.

Sako Wagneriene: visi gi * 
žino, kad Susan, pirmoji 
Wagnerio žmona, sunkiai 
sirgo per metus prieš mir
tį, o po to Wagneris gyve
no vienas ten per metus be 
žmonos. Taipgi buvo atsi
žvelgta ir į tai, kad užims <
naujas majoras vietą, tai‘ 
kam reikėję remontuoti...

SU PEILIU PILVE
Apie 4 valandą naktį ra

mioje Elmhurst apylinkėje, 
policija išgirdo jauną bal
są išgąstingai šaukiant — 
mano motiną pašovė.

Neužilgo pribuvo polici
ja, bet duris į butą rado 
užbarikaduotas. Apie va
landą užtruko iki prikalbi
no karingąjį pasiduoti. Jo
seph Carucci, 45 m., išėjo 
su išsikišusiu iš pilvo 14 
colių peiliu. Jį nugabeno į

I ligoninę. . O bute rado na
šautą, jau mirusią, Edną 
Mandes, 34 m.

Ligoninėn nuvežta ir jų
12 metų duktė Vivian, pa- kc 
šauta į koją. Ji sako, kad f 
ją pašovė tėvas, kai ji puo
lė į susivaidijusių tėvų tar- 
pą nedaleisti tragedijos. f 

Policijai lankantis pas 
kaimynus pasirinkti apie 
šeimą žinių, sakoma, neatsi
rado, kas būtų šūvius ir 
triukšmą girdėjęs.

MAŠINOS EKSPLOZIJA
'East RockaxVay gyvento

ja Richheimer rvtmetį ruo
šėsi važiuoti atlikti kai ku
riuos reikalus. Sėdo maši
non ir pradėjo ją išstumti 
iš kiemo. Trenkė eksplo
zija, ištaškė gabalais da
lis mašinos. O jai tik pirš
tą nubrozdino.

Ji ir jos vyras stebisi, 
kaip tai galėję atsitikt, kad 
įuos taip puolė. Sako, jo
kių priešų jie neturį.

Maspethiečio Vincento 
Batlerio automašina apsi
vertė ir jį prislėgė. Subė
go grupė praeiviu, bandė 
mašiną pakelti, jį išlaisvin
ti, bet nepavyko. Tik pa
galbinis sunkvežimis maši
ną nukėlė. Sužeistasis mi
rė kelyje į ligoninę.

■ 
M
M

N. Y. miesto finansų rei
kalams komisija sako, kad 
per 15 metu prarasta 150,- 
000 darbų ir dėl to pakilo 
išmokestis pašalpomis.

Snecialistų komisija ap
skaičiavo, kad New Yorko 
miesto biudžetas ateinančiu 
dešimtmečiu pakils iki 9 su 
virš biliijonų dolerių.

H a




