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} KRISLAI
Sekmadienj Cicere. 
Marquette Parke.

i > Kur nueisime ?!
Gus Hali Tarybų Sąjungoj.

Rašo R. Mizara
Cicero miestas yra lyg ir 

Čikagos priemiestis. Ten gy
vena nemaža italų kilmės 

• žmonių; gyvena ir lenkų, įr 
lietuvių, ir čekų, ir kitokių iš 
Europos atsikėlusių tautybių.

Kadaise, prohibicijos lai
kais, Cicero mieste savo būsti
nę (vyriausią ofisą!) turėjo 
bene pats didžiausias ir “spal
vingiausias” Amerikos istori
joje gengsteris Al Kaponis.

Cicere yra didelių fabrikų, 
kuriuose dirba daug negrų. 
Dirbti jie ten dirba, bet netu
ri teisės Cicero mieste gyven
ti! Jie priversti gyventi tik 
Čikagos ghetnose!

Esant tokiai padėčiai, neg
rai pranešė, kad jie sekamą 
sekmadienį Cicero miesto gat- 

V vėse suruoš eiseną. Jie ten ža
da sustoti ties real-estate ofi
sais ir melstis — prašyti die
vo, kad jis apšviestų nekilna- 

< mojo turto biznieriams protą, 
kad įkvėptų “artimo meilę”, 
kad jie sutiktų negrui parduo
ti nors ir labai sukliurusį gy
venamąjį namelį, lūšną Cice
re.

Miesto valdovai susirūpino: 
jie mano, kad baltieji suorga
nizuos baisų užpuolimą ant 
žygiuojančių negrų, kad gali 
įvykti ligi šiol tame mieste ne- 

f matytas kraujo praliejimas. 
Taigi, miesto tėvai prašo Illi- 

, nois gubernatoriaus, kad jis 
sekmadienį prisiųstų į Cicerą 
ginkluotų milicininkų (valstiji- 
nės kariuomenės) būrius už- 

e puolikų govėdoms suvaldyti.

Rugp. 23 d. Čikagos mari- 
/ jonų laikraštis rašo:

“Marquette Parke Amerikos 
. '•'nacių partijos vadas George 

Rockwell kalbėjo baltiesiems. 
Rugsėjo 10 d. jis ves baltųjų 
demonstraciją į negrų rajoną, 

y Vėliau Marquette Parke pa
sirodė baltomis paklodėmis 
uniformuoti Ku Klux Klanie- 
čiai, kurie žada ten ruošti 
klaniečių sąskrydį.. .”

“New York Times” skelbia, 
kad Čikagoje ir Cicero mieste 
smarkiai siautėja “Anti-Negro, 
anti-Semitic National Rights 
party.”

Visa, kas yra nešvariausio ir 
baisiausio, šiandien trenkiasi 
į Čikagą kovoti ne tik prieš 
negrus, o ir prieš žydus.

y Baisūs dalykai darosi mūsų 
Amerikoje!..

Aną dieną Niujorko guber
natorius Rockfelleris sakė:

— Tai, kas šiandien daroma 
prieš negrus, prieš apie 50 me
tų buvo daroma prieš baltuo
sius ateivius: jie buvo išjuok
ti, pažeminti; jiems sunku bu
vo įsigyventi tarp “jankių.” 

_ . Atsimename! Bet yra žmo
nių, kurie tai jau pamiršo, ir 
šiandien rėkia: “Dievas — 
baltas; jis mūsų, o ne jūsų, 
nigerai prakeikti! ..”

Turėtumėt susivaldyti ir jūs, 
Marquette parko ponai dipu- 

' kai!

šiuo metu Maskvoje vieši 
JAV Komunistų partijos ge- 

4 neralinis sekretorius Gus Hali. 
Pasirodo, kad jis jau lankėsi 
ir Lotynų Amerikoje: dalyva
vo Urugvajaus Korpunistų par- 

- K^tijos 17-ajame suvažiavime 
Montevidejuje.

Gus Hali sunkiai per metų 
metus dirbo; ilgai kadaise bu
vo kalinamas. Ir jis sakė Uru
gvajaus komunistams:

— Per apie 35-ius metus bu
vau pririštas prie JAV impe
rializmo bazės. Taigi dabar,

Už JAV šeimas Kuba 
kaltina JAV politiką

Havana. — Kubos Užsie
nio reikalams min i s t r a s 
Raul Roa sako, kad Kuba 
nelaiko ir neketina stabdy
ti Jungtinių Valstijų pilie
čių šeimas nuo grįžimo na
mo į JAV. Tokių šeimų 
ten esama 880, apie 7,700 
asmenų.

Roa užtikrina, jog JAV 
oiliečiams nėra reikalo 
laukti iki bėgliai išvažiuos. 
Jie galėtų važiuoti per 
Meksika, kaip reguliariai 
keleiviai. Meksikos valdžia 
sutiko tuojau juos aprū
pinti kelionės dokumentais, 
bet JAV vyriausybė vis 
nesiskubina savo piliečius 
išvežti.

Ministras skundėsi, kad 
ir bėgliams iš Kubos išga
benti JAV vis nesiryžta, 
nes nori juos slapta per 
vandenyną vežioti. Tokie 
vežiojimai teikia Kubos 
priešams medžiagos skelbti 
nesąmones, būk visi kubie
čiai trokštą iš Kubos į JAV 
išbėgti.

JAV yra sutikusios 1 me-

Preadentas susitiko 
su Kanados premjeru

New Yorkas. — Lanky
damasis po šiaurinę New 
Yorko valstijos dalį, prezi
dentas Johnson buvo nu
vykęs į Campobello, buvu
sią velionio prezidento Roo- 
sevelto mėgiamiausią va
sarvietę.

Johnsonas ten susitiko ir 
apie porą valandų kalbėjosi 
su Kanados premjeru Les
ter B. Pearson. Sakoma, 
kad pokalbis buvęs “atvi
ras ir draugiškas.” Kalbė
jęsi ir apie Vietnamo ka
rą. Jų pokalbis vyko nuo
šaliame Rossmount Inn. Po 
to jiedu atvyko prie Roo- 
sevelto vasarnamio ir ten 
kalbėio susir i n k u s i e m s 
žmonėms. Po kalbu abu 
dalyvavo padėjime kertinio 
akmens ten statysimam 
lankytojų centrui.

Prieš vandens teršimą
Albuquerque, N. M.—Čia 

įvykusiame Soil Conserv
ation Society o f America 
mitinge ekspertai stipriai 
įspėjo prieš vandenų terši
mą. Dabartine padėti gali
ma pavadinti didžiausia 20- 
ojo amžiaus tragedija,” 
sakė kalbėtojas.

tų bėgiu priimti 50,000 
bėglių. Nuo praėjusio gruo
džio yra priėmusios apie 
35,000. Bet dar yra apie 
200 iki 300 tūkstančių lau
kiančių lėktuvo. Kubiečiai 
sako, jog kraštui būtų svei
kiau, jei tie, kurie savo ša
lyje nesijaučia namiškiais, 
išvažiuotų.

J. A. V. kongresinis 
komitetas šturmuoja

'd Argentiną ėda dideles 
ekonomines bėdos

Washingtonas. — Sena
tims Darbo komitetas 15-a 
balsų priėmė bilių, kuriam ! joms 
tapus įstatymu mažiausia 
valandinė mokestis už dar
bą turėtų būti $1.60.

Bet čia dar ne galas. 
Respublikonai dar pateiks 
savas pataisas, paskiau pa
teiks kongresui balsuoti. 
Esant rinkiminiams me
tams, daleistina, kad ir vi
gai pasvarstys.

Colombijos mieste Bogo
ta rastas mires nuo širdies 
smūgio stambiosios spau
dos korespondentas Jules 
Dubois. 56 metų, palankus 
kapitalistų reikalams rašy
tojas.

Chicago j negrai vis 
vien maršavo

Chicagos majoras Daley 
buvo teisme gavęs drausmę 
prieš teisių maršavimus. 
Ne visus, ne. Geručiai tei
sėjai ir majoras sutiko leis
ti ne daugiau vieno marša-
vimo per dieną ir jame ne 
daugiau 500 maršuotojų.

Teisių k o v o t o jai buvo 
ryžęsi, tą savaitgalį turėti 
maršavimus i kelias sritis 
ir vieną didžiulį maršavi- 
mą. Kadangi drausmė bu
vo išduota prieš pat tuos 
maršavimus, buvo manyta, 
kad negrai pasimes. King 
kreipėsi į teismą, kad 
drausmę nuimtų. Teismui 
nesiskubinant reikalavimą 
patenkinti, negrai nesutri
ko — dalinai nusileido, ma
žųjų maršavimų nevykdė, 
bet Kingas ir s u juo pilnas 
500 pulkas oriai maršavo 
baltųjų rajone už teisę gy
venti, kur jie nori.

Kongresinio Neameriki- 
nių veiksmų komiteto gru
pė šią savaitę tebeprakai
tuoja planuodama, kaip juo 
skaudžiau nubausti Viet
namo karo priešus. Ji pa
siūlė bausti kaip krimina
listus asmenis, kurie teiktų 
pagalba Pietų Vietnamo 
liaudiečiams ar Šiaurės 
Vietnamui, arba trukdytų i 
Vietnamą siuntimą Ameri
kos mil i t a r i n i ų jėgų ar 

reikmenų, v
Grupė tą savo produktą 

užgvrė ir lapkričio 23 d. 
žadėjo dar šios savaitės ga
le pasiūlvti visam komite
tui užgirti. Spėjama, kad 
komitetas, apart vieno na
rio, jį užmirs. Bilių dar tu
rės pateikti Kongresui 
svarstvti, bet žmonėse yra 
kilęs biliumi pasipiktinimas. 
Tad spėjama, kad bent iki 
rinkimų bilius gal nebūsiąs 
Kongrese svarstomas. Gal 
nei Administraciia nerei
kalaus dabar skubėti * bilių 
svarstyti.

Pastarąja minti pastipri
no Generalinio prokuroro 
pavaduotojo Ramsey Clarko 
kalba komisijos posėdyje. 
Jis kalbėio paskutinis. Clark 
sakė, kad vienur kitur ma
žos grunės asmenų bandy
mas neleisti pravežti ka
riuomene vra tik propagan
dinis dalykas, kad kaip to
kio (nrongandinio.) drau
dimas būtų prieškonstituci- 
nis.

Tą patį galima pasakyti 
apie renkamas finansines 
ar kraujo aukas. Jos yra 
per mažos, kad galėtų pa
kreipti karo eigą. Paga
liau, sakė C1 a r k a s , kiek 
liečia demonstracijas, vie
tinės valdžios pasielgia pa
gal savo įstatymus. “Fede
ralinė valdžia,” sakė jis, 
“nei reikalinga, nei nori 
būti tų įstatymų Vykdyto
jo ” ja.

Po diskusijų su Clarku ir 
valdžios advokatais konsti
tuciniams reikalams, komi
sija savo bilių apgenėjo, 
tačiau ilgos iltys kandimui 
aktyvių taikos gynėjų tebe- 
pasilieka. Konstitucijos ir 
taikos gynėjams teks dar 
daug pasidarbuoti, kad nau
jo makartizmo padarai ne
įeitų galion.

Jau apgenėtas bilius nu
sako 10 metų kalėjimo ar
ba 10 tūkstančių piniginės 
pabaudos už davimą Viet- 
kongui ir Šiaurės Vietna
mui piniginės paramos, nes 
tai esąs “išdavikiškas” ak
tas.

Jie buvo pasimoję pa
skaityti kriminaliniu aktu 
bile “parama pr i e š i š k a i 
valstybei.” Bet diskusijose 
buvo parodyta, kad tuo gali 
būti paskaityta bile kuri 
valstybė, nesutinkanti s u 
JAV politika. Galop pa
keista, priešiškomis vadins 
tik “militariškai kariaujan
čias.”

Buenos Aires. — Argen
tinos militarinis režimas 
pajuto, jog ir su ginki u 
rankoje nelengva valdyti 
kraštą, kai kišenėje švilpia 
vėjai.

Kol dar buvo prezidento 
Illia valdžia, fabrikantai ir 
prekybininkai buvo sulaikę, 
nemokėjo valdžiai mokes
čių. Jie tai darė protestuo
dami už tai, būk valdžia 
per daug nuolaidaujanti 
unijoms ir kitiems liaudiš
kiems elementams.

Pakrikdžius ekonomiją, 
nesunku buvo gen e r o 1 u i 
Ongania birželio 28 d. pa
siimti valdžią. Pasidrąsinę 
militaristai net smullkes- 
niųjų biznierių kredito uni
ją panaikino. Tai buvo 
ištaiga, iš kurios mažieji 
biznieriai galėdavo pasi
skolinti. Didieji bankai pa
sijuto geriau, bet mažieji, 
neteke paskutinės atramos, 
pradėjo zurzėti.

Pagaliau atėjo tas, kas 
turėjo ateiti. Generolas On
gania pareikalavo, kad biz

nieriai sumokėtu uždelstus 
mokesčius, tokius pat, dėl 
kurių biznieriai buvo sukilę 
prieš Illią. Tokių taksų 
esama apie 550 milijonų su
mai, o dar anie kitą tiek 
biznieriai skolingi valdžios 
kontroliuojamai socialinio 
saugumo sistemai.

Smulkieji pramonės ir 
prekybos įmonių savininkai 
neturi iš ko pirktis maši
noms dalių, medžiagų, užsi
daro, atleidžia darbinin
kus. Nupuolusios cukraus 
ir mėsos kainos bankrutuo
ja maž uosius farmerius, 
laukų darbininkai papildo 
miestų alkanųjų būrius.

Tose tai sąlygose šiomis 
dienomis atidarė Buenos 
A i r e s e universitetą, su 
įspėjimu studentu, kad uni
versitetą vėl uždarys, jei 
nebus ramybės. Po pirmo
sios dienos radijas skelbė, 
kad įvyko studentu masinės 
demonstracijos. Keliasde
šimt studentu areštuota.

Argentina šiandien pilna 
eko n o m i n i ų ir politinių 
skausmų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pagrobė vienos valstybės 

lėktuvą, atidavė kitai
Iraqui valstybės lakūnas 

kapitonas atskrisdinęs Izra
eliu pasigrobtą iš savo vals
tybės lėktuvą, jį atidavė 
Izraelio valdžiai.

Izraelio oro jėgų koman- 
dierius Hod, sako spauda, 
labai džiaugiasi. Lėktuvas 
(Mig-21) buvęs iš Tarybų 
Sąjungos gautas, sakoma, 
skrenda dukart greičiau 
už garsa. Izraelio militaris- 
tai tikisi kai ką iš jo su
žinoti.

Dalias. — Jau 6 asmenys 
mirė nuo u o d ų užneštos 
miegligei panašios smegenų 
dalies uždegimo ligos (ence
phalitis). Kiti 89 spėjama 
esant ta liga susirgusiais. 
Iš lėktuvu apipurkšta nuo
dais 75 tūkstančių akrų plo
tas pastangose sula i k y t i 
nuo plitimo uodus ir ligą.

7 įtartus suokalbyje 
nuteisė mirtin

Cairo. — Aukščiausiasis 
Valstybės saugumo teismas 
nuteisė 7 žmones mirti, 25 
iki mirties kalėjimu, 7-is po 
15 metu, 4-is dešimčiai me- v 7 
tu. c*

Juos kaltina, kad jie suo- 
kalbiavę nužudyti prezi
dentą Nasseri ir nuversti 
dabartine valdžią. Nuteis
tieji 28 dar neturi 30 me- i 
tų, yra dvi moterys.

Spauda skelbia, kad jie 
visi esą nariais Moslemų 
Brolijos, kuri tapo uždraus
ta 1964 metais, bet tebevei
kia pogrindyje. Viso šioje 
byloje būsią teisiami 3 7 7 
asmenys.

Pašalintas advokatas 
Kinoy bus teisiamas
Arthur Kinoy, uolus tei

sių gynėjas, pašauktas sto
ti teisman už veiklą Neame- 
rikinių veiksmų komiteto 
posėdyje.

Kinoy, kaip žinia, buvo 
ištemptas iš komiteto po
sėdžio Washingtone.

William M. Kuns tier, su 
Kinoyumi advokatų įstai- 

■ gos dalininkas, sako, jog 
Mr. Kinov nedarė nieko 
daugiau, tik pateikė pasiū
lymą, užtariantį jo klijentą, 
kai maršalkos ji pagrobė.

Jeigu jį nuteistų, einant 
tokiu pat metodu galėtų 
ir kitus advokatus su
laikyti nuo persekiojamųjų 
gynimo, sakė jis.

pirmojoje mano kelionėje už
sienyje, jaučiuosi kaip kosmo
nautai ir austronautai jaustųsi 
pirmosiomis savo kelionėmis.

Toliau Gus Hali priminė:
—Tik viena mūsų klase — 

darbininkų klasė, — turi už
tenkamai jėgos pakelti žmoni
ją is siauro nacionalistinio bū
vio, pasiekti ranką anapus tau
tinių sienų, išblaškyti šoviniz
mo miglas, kurios yra vyriau
sias ideologinis imperializmo 
ginklas.,.

šiuo tarpu į Lotynų Ameri
ką tenka kreipti juo daugiau 
dėmesio!

SEPTYNMETĖ IŠBUVO 
GIRIOJE 48 VALANDAS

Septynmetė Debra Smith 
tapo atrasta Catskill kalnų 
girioje gyva ir sveika. Ją 
atrado du jaunuoliai ant 
3,000 pėdų kalno — North 
Mountain, už apie 5 mylių 
nuo vietos, kur ji su saviš
kiais piknikaudama buvo 
dingusi.

Jos ieškoti buvo iššaukta 
vietos policija ir šimtai sa
vanorių.

Mergaitė sako, kad gir
noje būtų buvę nebloga, tik 
be galo vienai nuobodu ir 
naktį šalta. Ji vilkėjo tik 
trumpomis kelnaitėmis ir 
bliuskele, o temperatūra bu
vo 40 laipsnių.

Prancūzijoje mirė daili
ninkas tapytojas Raymond 
Duncan, sulaukės 92 metų. 
Amerikoj e-j is gimęs, tačiau 
daugiau gyveno Prancūzi
joje, domėjosi graikų menu, 
toje srityie veikė kartu su 
savo paskubusia seserimi, 
šokėja Isadora Duncan. Isa
dora, dar jauna, mirė 1930 
m., jos šalikui įkliuvus į 
auto ratą, šalikas ją pa
smaugė.

Fort Wayne, Ind.—Eks
plozija Phelps - Dodge fab
rike užmušė 4 žmones ir 
sužeidė 19. Normaliai ten 
dirba apie 90. Daugelis iš
trūko nuo nelaimės dėl to, 
kad buvo išėję pietų. Am- 
bulanso vairuotojas tapo 
ištiktas širdies smūgio, ga
bendamas sužeistuosius, ir 
tuojau mirė.

Homer, La. — 40 asmenų 
tapo areštuoti už maršavi- 
mą civiliniu teisių demonst
racijoje. Sako, nelegaliai 
maršavo, nes jie bandė grįž
ti per miestą tuo pačiu ke
liu, kuriuo atmaršavo.

Hartford. — Connecticut 
valstijoje susidarė nauja 
partija ir pasivadino Inde
pendent partija. Kandida
tu į gubernatorių štato Do
nald M. Curry iš Stamfor- 
do.

Hampton, Va. — Orbiter 
1, baigęs traukti Mėnulio 
atvaizdus 36 mylių atstume 
nuo Mėnulio, paskiau, pa
gal įsaką nuo Žemės, įga
lintas imti Žemės atvaizdus 
iš už 240,000 mylių tolio.

GREITAS LĖKTUVAS
Šiomis dienomis Douglas 

Aircraft Co. išbandė dide
lio DS-8 lėktuvo greiti. Iš 
Long Beach, Calif., i Tokio 
nuskrido per 11 valandų, 32 
minutes ir 49 sekundes.

Sakoma, kad šis esąs di
džiausias šiuo metu vei
kiantis komercinis lėktu
vas. Jo pilnas krūvis—251 
keleivis. Šiame skridime 
keliavo 16.

Washingtonas. — Nikso- 
nas pasisakė, kad jis rems 
Azijos taikos reikalais kon
ferenciją. Ją siūlo grupė 
respublikonų. Jie tikisi, 
kad tas jiems padės rinki
mų metu prisistatyti taikos 
Vietname šalininkais.

New Yorkas. — Kompa- 
niškos krautuvės šiemet tu
ri 10 procentų daugiau pa
jamų, negu turėjo pernai 
tais pat mėnesiais.

Jersey City. — 75 asme
nys būriu atėjo į antipov- 
verty raštinę su skundais 
ir reikalavimais.

Manila.—Filipinuose už
muštas amerikietis kasyklų 
inžinierius Charles D. Hali, 
41 metų, iš Haywood, Ca
lif. Jo užmušėjų nesuran
da.

Plainview, Tex.—Eksplo- 
davo negrų bažnyčia: 1 už
muštas, 33 sužeisti.

Cottage Grove, Ore. — 
Siaučia milžiniškas miškų 
gaisras, pasklidęs 65 kvad
ratinių mylių plote. Tokio 
čia nebuvo buvęs nuo pir
mojo karo laikų.

Fairbankas. — Alaskos 
miškų gaisras tebeplinta, 
jis apėmęs d a r 3 tūkstan
čius akrų, viso jau 155,000 
akrų.
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Dviejij geru mūsų, 
bičiulių gimtadieniai

RUGPIŪČIO 17 DIENĄ sukako 60 metų, kai gimė 
Laurynas Kapočius, didelis JAV lietuvių bičiulis, kovo
tojas, veikėjas, žurnalistas, diplomatas.

Dviem atvejais L. Kaoočius buvo atvykęs į JAV ir 
čia keletą metų dirbo diplomatu: pirmiau TSRS genera
liniame konsulate Niujorke, o paskui — TSRS ambasa
doje Washingtone. Abiem atvejais šis mielas veikėjas ir 
bičiulis padėjo JAV lietuviams susisiekti su Lietuva, nu
vykti Lietuvon ir kitokius reikalus atlikti. Amerikoje 
būdamas, L. Kapočius sumezgė pažintis su šimtais, jei 
ne su tūkstančiais, lietuvių. Visur jis surado bičiulių, 
bandė Įkvėpti nors lašelį lietuviško patriotizmo, 
meilės mūsų gimtajai žemei Lietuvai.

Šiuo metu jubiliatas gyvena Vilniuje ir yra Komite
to kultūriniams ryšiams palaikyti su užsienio šalimis pir
mininkas. Būdamas šiame poste, L. Kapočius turi pro
gos dažnai susitikti su iš užsienio atvykstančiais lietu
viais turistais, su jais pasikalbėti ir jiems, kuo gali, pa
dėti.

L. Kapočius—žurnalistas, visuomenininkas, kovoto
jas už šviesesnį rytojų darbo žmonėms! Visą savo su
brendusį gyvenimą jis praleido tai kovai, tam tikslui! 
Mes linkime gerbiamam jubiliatui: sveikatos, ilgo am
žiaus, sėkmės!

(Plačiau apie L. Kapočių skaitykite Stasio Bistrickio 
straipsnį, telpantį šiame “L” numeryje.)

RUGPIŪČIO 27 DIENĄ sukanka 60 metų, kai gimė 
įžymus Lietuvos veikėjas, rašytojas žurnalistas Jonas 
Šimkus. J. Šimkus gimė 1906 m. rugpiūčio 27 d. Rygoje 
mirė 1965 m. spalio 28 d. Vilniuje). Mokėsi Kaune ir 
čia įsijungė į žurnalistinį-literatūrinį darbą. Dirbo 
“Lietuvos Žinių” redakcijoje. Pakrypęs “į kairiąją pu
sę,” veikė kartu su A. Venclova, P. Cvirka, K. Korsaku, 
K. Boruta ir vėliau su Salomėja Nerimi, leisdami žur
nalą “Trečią Frontą” (1930-1931 m.m.).

Kaip kiti Lietuvos pažangūs rašytojai, menininkai, 
dailininkai, žurnalistai, taip ir J. Šimkus visa širdimi 
stojo už tai, kad Lietuva būtų socialistinė, kad darbo 
žmogus joje būtų viešpats. Nuo 1940 metų, kai Liaudies 
Seimas paskelbė Lietuvą tarybine respublika, Jonas 
Šimkus visomis savo jėgomis dirbo redaguodamas tary
binę spaudą. Jis yra buvęs Lietuvos Rašytojų Sąjungos 
pirmininkas; jis buvo visos eilės tarybinių laikraščių 
redaktorius; jis yra buvęs žurnalo “Pergalė” redakto
rius.

Jonas Šimkus rašė eilėraščius, aosakymus, literatūros 
kritikos straipsnius. Jis parašė keletą originalių knygų, 
o keletą knygii išvertė į lietuvių kalbą.

JONUI ŠIMKUI PRIKLAUSO didelis nuopelnas ir 
už tai, kad jis labai rūpinosi JAV pažangiųjų lietuvių 
reikalais. Per laiškus jis siuntė mūsų veikėjams sa
vo patarimus ir, kai buvo sveikas, vis žade j o kada 
nors atvykti pas mus ir susipažinti su sąlygomis, kokio
mis gyvename. Deja, per anksti jis susirgo, per anksti 
mūsų gerasis mielas bičiulis, draugas ir mirė. Bet jo 
darbai ir jo vardas nemirs.

Š. m. rugp. 18 dieną “Ta
rybų Sąjungos Oro laivyno 
dieną”, pašvęsta civilinės 
aviacijos reikalams aptarti, 
Maskvos dienraštis “Izves- 
tijos” pateikė įdomių duo
menų apie tarybinės avia
cijos augimą, plėtojimąsi. 
“Izvestijos” rašo:

Pirmaisiais septynmečio me
tais (Septynmetis buvo 3 959 
—1965) šalies oro keliais bu
vo pervežta šiek tiek daugiau 
kaip 12 milijonų žmonių, o 
paskutiniaisiais — 42 milijo
nai. Naujojo penkmečio me
tais šis skaičius padidės iki 
74-75 milijonų.

Per septynmetį keleiviniai 
tarifai sumažinti vidutiniškai 
30 procentų. 1958 metais bi
lietas iš Maskvos į Soči kai
navo 41 rublį, dabar — 26, 
iš Maskvos į Chabarovską — 
149, dabar — 108 rublius.

Per penkmetį tarifai kai 
kuriose oro linijose sumažės 
dar 10-15 procentų. Plačiai 
bus praktikuojami lengvati
niai sezoniniai tarifai.

žemių, kurias chemiškai ap
doroja aviacija, plotai septyn
mečio metais padidėjo nuo- 
17,9 iki 55 milijonų hektarų, 
tai yra daugiau kaip 3 kar
tus. Dabar žemes ūkio avia
cija apdoroja apie pusę visų 
plotų, kuriuose su augalų 
kenkėjais ir ligomis kovoja
ma nuodingaisiais chemika
lais.

1959-1965 metais šalies ae
rouostuose pastatyti ir ati
duoti naudoti 45 nauji aer- 
ostočių rūmai, iš jų didžiausi 
— Domodedove (Maskva), 
Borispolyje (Kijevas), Mine
raliniuose Vandenyse, Ufoje 
ir Celinograde.

Visų civilinio oro laivyno 
linijų ilgis;dabar yra beveik 
500 tūkstančių kilometrų. 
Beveik 100 tūkstančių kilo
metrų linijų — tarptautinės.

Per artimiausius vienerius 
ar pora metų civiliniame oro 
laivyne pasirodys nauji reak
tyviniai lėktuvai “TU—134“ 
ir “1L—62“. Vėliau į oro ma
gistrales išeis “TU—154“ ir 
pirmasis tarybinis greitesnis 
už garsą keleivinis laineris 
“TU—144“. Vidaus linijomis 
skraidys 24 vietų reaktyvinis 
lėktuvas “JAK—40“, malūn
sparniai “V—2“ ir “V—8“.

Pirmoji tarptautinė aviali
nija buvo atidaryta 1921 me
tais. Dabar civilinis oro lai
vynas turi sutartis dėl tiesio
ginio oro susisiekimo su 50 
pasaulio šalių. Lėktuvai re
guliariai skraido į 38 valsty
bių sostines. Greitai bus ati
darytos dar dvi linijos: Mas
kva — Tokijas ir Maskva — 
Montrealis. Civilinio oro lai
vyno lėktuvai kartkartėmis 
skraido į visus pasaulio že
mynus.

Rašytojas M. Sluckis Vakaras Baltijoje

RELIGIJOS IR JŲ 
“IŠPAŽINTOJAI”

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” rašo:

“Neseniai skaitėm prane
šimus, kokie susikirtimai 
vyko Airijoje tarp protes
tantų ir katalikų. Tai buvo 
atsinaujinimas senų žaiz
dų. Tas faktas- kad abiejų 
dievas tas pats, kad jie mo
kinami neva mylėti vienas 
kitą, matyti nedaug ką pa
deda.

Bendrai, visose šalyse ra
sime nedraugiškumo tarp 
skirtingų religijų žmonių, 
ypač tarp ; lyderių. Rasime 
daug vietų, net ir mūsų pa
čių Kanadoje, kad katalikų 
vadovaujamose mokyklose 
nekatalikui mokytojui nė
ra vietos. Kaimynai dažnai 
pradeda pyktis, kai išryš
kėja jų religijų skirtumas.

Krikščionių atsinešimas 
linkui žydų pastaruoju me
tu yra švelninamas, bet 
kiek neapykantos paskleis
ta per visą krikščionybės 
istoriją? Žydas buvo viso
kio pažeminimo simbolis.

Religijos- kad ir tam pa
čiam dievui garbę atiduo
dančios, niekad neišstojo 
prieš karus. Priešingai, 
vienos pusės dvasiški ja 
šventino ginklus ir karei
vius vienos pusės, o kitos — 
kitos. Ir dabar amerikiečių 
dvasiškiai laimina karius ir 
ginklus Vietname.

Taigi, religininkai, kurie 
teigia, būk viskas pasauly
je būtų gerai, jei tik žmo
nės tikėtų į jų dievus, ar 
ba labai klysta, arba jie ne
nori pripažinti tikrovės, 
kuri durte duria į akis. Už
tenka prisiminti praėjusius 
du pasaulinius karus.

Negerovės ir karai bus 
pašalinti tiktai tuomet, ka
da materialės priežastys, ke
liančios nesutikimus, bus 
pašalintos iš žmonių gyve
nimo. Su laiku bus ir to pa
siekta. Bet praeis nemažai 
laiko.’'

Jonas Šimkus
Rytoj, rugpjūčio 27 d., sukaks 

60 metų, kai jis gimė

dieninė, kaip sveikas oras 
plaučiams. Dėl to mes visa 
darome, kad mūsų spauda 
gyvuotų.

š. m. spalio menesį prasi
dės mūsų spaudos platini
mo vajus. Ruoškimės jam!

VAKARŲ VOKIETIJOJE
Rugpiūčio 17 d. sukako 

dešimt metų, kai Vakarų 
Vokietijoje buvo uždrausta 
Vokietijos Komunistų par
tijai viešai veikti. Partija, 
aišku, veikia slapta. Ir štai 
tų liūdnų sukaktuvių dieną, 
kaip praneša iš Bonos, įvyk
sta. tokie dalykai:

“Laisvę Vokietijos Kompar
tijai“. “Vokietijos Komparti
ja gyvuoja“ — lapeliai su to
kiais užrašais buvo išplatinti 
vakar — VKP uždraudimo 
10-ųjų metinių dieną — Va
karų Vokietijos miestuose Ki
lyje, Hamburge ir Frankfurte 
prie Mainoi

Kaip praneša spauda, Vo
kietijos Komunistų partijos 
uždraudimo priešininkai pa
leido viršum didžiausios laivų 
statyklos ... “Govaldsverkė“ te
ritorijos Kilyje apie <30 rake
tų, kuriose buvo atsišaukimai 
ir plakatai su VKP emblemo
mis ir raginimais tęsti kovą už 
Vokietijos Komunistų partijos 
legalizavimą.

Kiap pabrėžia “študgarter 
caitung“, Vokietijos Federa
tyvinėje Respublikoje dar nėra 
buvę tokios plačios kompani
jos už VKP legalizavimą.

WORCESTER, MASS. ,

APIE LAIKRAŠČIUS
Jungtinių Tautų speciali 

kultūriniais reikalais besi
rūpinanti organizacija, — 
UNESCO, — skelbia, kad 
šiandien pasaulyje kasdien 
išeina 314,300,000 egzemp
liorių laikraščių .astuoniais 
tūkstančiais pavadinimų. 
Naujienas jiems siunčia 160 
informacijos agentūrų.

Laikraščių tiražai nuolat au
ga. Palyginti su 1954 me
tais Tarybų Sąjungoje jie pa
didėjo 9 milijonais, Japonijo
je — 5 milijonais, JAV — 4 
milijonais. Jungtinėse Valsti
jose kasdien išeina 59 milijo
nai egzempliorių laikraščių, 
TSRS ir Japonijoje — po 39 
milijonus. Daugiausia laikraš
čių pagal tradiciją skaitoma 
senojoje Anglijoje — šimtui 
žmonių čia tenka 49 egzem
plioriai.

Spauda labiausiai domisi 
Europa. Europos valstybių 
gyventojai perka 39 procen
tus pasaulinio laikraščių tira
žo. Po to seka. Šiaurės Ame
rika (23 procentai). O Afri
kos, Azijos ir Lotynų Ameri
kos gyventojams, sudaran
tiems 70 procentų pasaulio 
gyventojų, tenka tik 26 pro
centai pasaulyje leidžiamų 
laikraščių.

Iš tikrųjų, daug laikraš
čių pasaulyje išeina! Bet 
mes, JAV pažangieji lietu
viai, išsirenkam iš tų dau
gelio tūkstančių — “Lais
vę” ir “Vilnį”. Kodėl? To
dėl, kad mes juos leidžiame 
ir leidžiame h ne bizniui, o 
apšvietai. Mūsų pažangioji 
lietuviškoji JAV * spauda 
yra mums kaip duona kas-

ĮVAIRUMAI
Andalūzijoje atidaryta to

readorų mokykla moterims, 
kur po septynių paskaitų, 
išlaikius egzaminus, galima 
gauti toreadoro diplomą. 
Daugiausia mokytis šioje 
mokykloje pageidauja ame
rikietės, švedės ir prancū
zės.

Moterys-toreadorai seniai 
žinomos Ispanijoje. Dau
giausia jų buvo XVIII am
žiuje. 1900 m. kovoti areno
je moterims buvo uždraus
ta. Ryškiausia moteriškos 
arenos žvaigždė buvo Maria 
Solomes. Tikrovėje tai buvo 
vyras Augustas Rodrigesas, 
kuris 10 metų arenoje vaiz
davo moterį. Kuklusis tore
adoras pasinaudojo mote
riškais drabužiais greitai 
karjerai padaryti. Demas
kuotas jis greit prarado sa
vo reputaciją.

Yra ir šiuo metu viena 
toreadore—tai Končita Kin- 
tron, kuri kovoja raita.

Jungtinių Valstijų dova
notas vokiečiams varpas 
virš Vakarų Berlyno City 
Hali susigėdo savo nepri
tinkamo vietai pavadinimo 
—Freedom Bell. Dvyliktą 
valąndą jis atskambino 11 
kartu ir nutilo, jo šerdis 30 
pėdų krisdama aplamdė 
grotus.

Rugpiūčio 21 d., kaip ži
nia, Worcesterio Olympia 
parke įvyko “Laisvės” nau
dai piknikas, kurį “prave
dė” išimtinai patys Wor
cesterio veikėjai. Čia ir 
noriu pasidalinti su skaity
tojais kai kuriomis minti
mis apie Worcesterio pa
žangiuosius lietuvius. Bet 
pirmiausia: piknikas buvo 
didelis, skaitlingas, spalvin
gas, gyvas.

Atvyko trys autobusai: 
iš Laurenčiaus - Haverhillio, 
iš Brocktono - Montellos, iš 
Hartfordo — Laisvės cho
ras ir dalis pašaliečių. Oras 
labai gerai pasita r n a v o : 
saulėtas, bet ne per karš
tas. ■

Šiemc': tyčia atidžiai ste
bėjau, kaip worcesterieciai 
dirba tokiuose parengimuo
se. Žmonių suvažiavo 
daug. Daugelis jų nori ir už
kąsti, ir išgerti stiklą alaus, 
o kai kada ir “ką nors 
tvirtesnio.” Juos tenka ap
tarnauti — gražiai, man
dagiai ir greit.

Ir Olympia parke veikia 
didžiulė salė su. baru, pil
na stalų, krėslų. Čia per 
mielą dieną buvo pilna žmo
nių, ir patys worcesterie
ciai visus juos aptarnavo!

Žemutinėje salėje — val
gykla. Čia žmonės eina ir 
eina užkandžių: lietuviškų 
dešrų su kopūstais, kugelio, 
namie gaminto pyrago, 
kumpio ir visokių skanėsių. 
Eilė draugių moterų sukai
tusios dirbo, gamindamos 
valgius, aptarn a u d a m o s 
publiką. Ir kaip skubiai, 
kaip entuziastiškai jos savo 
pareigas atlieka!

Stebi žmogus visus tuos 
darbuotojus ir nežinai, ką 
sakyti, ką daryti! Kiek
vienas jų aukoja savo dar
bą, savo energiją — vis 
mūsų judėjimui, spaudai. 
Kiekvienas tik žiūri, kad 
publika jaustųsi pasitenki
nusi. Visi ir visos dirbo, 
anot žmonių, kaip sau!

Malonu buvo stebėti, pav., 
ir tai: Jonas Sabaliauskas, 
Irena J a n u 1 i e n ė , Helen 
Smith-Januly te — daininin
kai, solistai ir duetistai. 
Jie buvo garsinti, kad pik
nike dainuos. Ruošėsi ir 
dainavo. Tačiau prieš ir 
po dainavimo visi trys 
energiškai dirbo aptarnau
dami publiką: Jonas — už 
baro, o jos—padavėjomis.

Neminėsiu visų kitų, dir
busiųjų šiame piknike. Ži
nau, kad visų negalėsiu su
rašyti — neatsiminsiu pa
vardžių. Tik pasakysiu, kad 
piknike dirbo visi mūsų vei
kėjai ir veikėjos ir už tai 
jiems priklauso didelė pa
garba !

Su darbuotojais
Turėjau visą eilę pasita

rimų su kai kuriais mūsų 
veikėjais dėl būsimo “Lais
vės” vajaus, kuris prasidės 
š. m. spalio men. 1 d. Ir 
Šimaitis, ir Kralikauskas, ir 
Kodžiai, ir Daugirda, ir 
Navickas, ir Jaskevičius, ir 
Uždavinis (norwoodiskis), 
j r kiti visi sutiko su manim, 
kad vajų reikia padaryti 
didelį, nes šiemet gi “Lais
vei” sukako 55 metai!

—Nelengva bus,—jie sako, 
— sukelti $10,000 fondą, — 
bet jei tik visi sutelksime 
jėgas, leisimės darban, tai 
ir laimėsime!

Kultūrinė pikniko dalis
Marijonos Sukack i e n ė s 

iniciatyva ir pastangomis 
Čia buvo suorga n i z u o t a 
idomi parodėlė-ekspozicija. 
Tai vis knygos, žurnalai, 
laikraščiai, iš jų iškarpos,

fotonuotraukos, dailininkų 
reprodukcijos ir kostiumai i 
iš Lietuvos — gražiai, su * ■' 
skoniu sutaisyti ir išstaty- 
ti publikai. “Kiek čia kū- ų 
rybos, kiek turto!..” galvo- - 
ji žmogus. > t

Meninė programa nebuvo I 
ilga, bet gera: dainavo 
solistai Jonas Sabaliauskas, | 
Irena Janulienė, Ona Dirve^ * 
lienė; taip pat duetai: 1 
Janulienė su Helen Smith- t
Janulyte, Jonas Sabaliaus- . I
kas su Ona Dir v e 1 i e n e / 
akompanuoj ant Helen 
Smith ir J.' Dirveliui. Ke
letu žodžių menininkus ir 
publiką sveikino Ieva Mi- 
zarienė. Tuomet dainavo 
hartfordiečių Laisvės cho
ras, vadovaujant Wilmai 
Hollis. 4

Hartfordiečiai už savo 
kelionę ir už dainavimą ne
ėmė iš rengėjų nė vieno 
cento. Už tai jiems—nuo- J
širdi padėka!

Pirmininkavo M. Sukac
kienė.

Man teko garbė padėkoti 
visų pirmiausiai worceste- 
riečiams už suorganizavimą 
ir pravedimą tokio gero, 
gražaus pikniko.

Padėkojęs visiems už 
triūsą, už rūpestį, už darbą, 
už atsilankymą į pikniką, 
sakiau: Worcesteris daug 
kuo išsiskiria iš kitų mies- 
tų. Čia pažangiečiai lietu- * • . 
viai dar. vis išlaiko dvi di
džiules kultūrines įstaigas: f 
salę Endicott St. (mieste), 4. ' 
ir Olympia parką—puošnų, j
erdvų, švarų, patrauklų, 
bestovintį ant aukšto ežero (
kranto ir svetingai globo- i
jantį suvykusius svečius.

Worcesteris tebeturi ge- j 
ra — -vieną seniausių—lie-

? tuvių chorą, Aido chorą— j
jau kur peržengusi 50 me- * < 
tų slenkstį. Šito choro mo- ( 
kytojas — vadovas-kompo- v 
zitorius Jonas Dirvelis — 
bene seniausias Ii e t u v i ų 0 
liaudies chorų vadovas 
Amerikoje. Jis—buvęs Mi
ko Petrausko bičiulis ir įpė
dinis. Kai M. Petrauskas 
pasitraukė iš Bostono, tai 
J. Dirvelis kurį laiką mo
kė Gabijos chorą.

Praėjusiais metais wor
cesterieciai pasiuntė į Lie
tuvą, į dainų šventę, net 
keturias dainininkes: dvi 
solistes — Ireną Janulienę < 
ir Helen Smith, — taipgi 
Heleną Žilinskienę-Janulie- 
nę ir Marijoną Sukackienę.

Šiemet Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo preziden
tu buvo išrinktas Ričardas » 
Janulis, worcesterietis jau- 
nas vyras. O 1968 metais 
Worcesteryje įvyks L D S . 
seimas.

Kaip matome, worceste
rieciai pažangiečiai lietu
viai turi kuo didžiuotis — 
turi kuo “pasirodyti pašau- į 
liui.” J

(Tęsinys 3-mc pšl.)

o.

SŪNUS PIKIETAVO 
TĖVO IŠTAIGĄ

Gloversville, N. Y.—Acme 
Roofing Co. samdo 3 dar
bininkus pastoviai ir porą 
laikinai. Savininko Blod
gett du sūnūs dirba kaip / 
pilno laiko darbininkai.

Aną dieną visi penki jau
ni vyrai išėjo įstaigą pi-^_ 
kietuoti, nes senasis Blod
gett atsisakė pridėti no 50 
centų už valandą, mokėti 
laiką ir pusę už viršvalan
džius ir duoti atostogas su 
alga. Jiems dabar moka
ma po $2.50 už valandą. x .

I
t
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Laurynui Kapočiui-60 metų Fr. Meringas
Rugpjūčio 17 d. Laurynui 

Kapočiui — žurnalistui ir 
visuomeniniam veikėjui — 
Tarybų Lietuvos visuomenė 
nuoširdžiai paspaudė ranką 
jo šešiasdešimtųjų metinių 
proga ir linki geros sveika
tos, ilgų gyvenimo metų, vi
sokiausios sėkmės.

Kaip greitai bėga metai! 
Tačiau Laurynas Kapočius 
vis guvus, kupinas energijos 
kaip ir prieš ketvirtį am
žiaus, kada, 1940-aisiais, 
partijos pasiųstas, atėjo 
dirbti į tik ką iš pogrindžio
išėjusią “Tiesą”.

Neužmirštami laikai. Vis
kas tada buvo nauja, viskas 
buvo daroma pirmąsyk. 
Kurdami naują gyvenimą, 
žmonės mokėsi. Taip buvo 
ir pačioje redakcijoje. Iš to 
meto tiesiečių beveik niekas 
neturėjo natvrimo, kaip lei
sti laikraštį legaliomis sąly
gomis.

Ir Lauryno Kapočiaus ke
lias i spaudą ėio per fašisti
ni kalėjimą. Už pečiu — di
delis gyvenimo patyrimas ir 
revoliucinėse kovose užgrū-' 
dinta jaunystė. Nuo septy-! 
niolikos metų komjaunime, I 
nuo 1925-ųjų — Lietuvos 
Komunistų partijos gretose. 
Baigęs Marijampolės moky
tojų seminarija, studijuoja 
Kauno universitete. Vėliau i 
— revoliucionierius profe
sionalas. LKP Centro Komi
teto instruktorius. Ir nuola
tiniai pavojai, nepaliaujami 
žvalgvbos persekiojimai, 
areštai, kalėjimai. Beveik
dešimt metų praleista kalė
jimuose.

Tiesa, ir anksčiau, pogrin
džio sąlygomis, Lauryną 
Kapočių traukė rašyti. Ko
respondencijomis apie vals
tiečių gvvenima bendradar
biavo “Valstiečių žodyje”, 
“Kaimo žodvie” — įvairiais 
laikais ėjusiuose Lietuvos 
Komunistų partijos remia
muose legaliuose laikraš
čiuose. Bet tai buvo kuklūs 
mėginimai. O 1940-aisiais 
prasidėjo žurnalisto profe
sionalo kelias.

Pasklaidvkite 1940—1941- 
uių metų “Tiesą”, ir prieš 
jūsų akis sumirgės Lauryno 
Kapočiaus pavardė. Buvęs 
revoliucionierius, pasirinkęs 
žurnalisto kelią, spaudos 
puslapiuose kovoja, kad 
greičiau būtų įvykdvta že
mės reforma, pasakoja apie 
pirmąja sėją nacionalizuo
tuose dvaruose, apie pir
muosius valstiečiu bandy
mus burtis į kolektyvinius 
ūkius, apie naują gyvenimą 
kaime.

Ir iš jo reportažų moko
mės mes, jaunieji, 1940-ųjų 
komjaunuoliai, kurie tada 
atėjome darbuotis i komu
nistinę spaudą. Draugas 
Laurynas mums buvo vie
nas iš tų mokytojų, kurie 
mokė žurnalisto darbo. Bet 
jis padėjo išeiti ne tik žur
nalistinio meistriškumo 
mokykla. Jis mus. jaunuo
sius. mokė ir partinio prin
cipingumo, pats mums buvo 
darbštumo ir kuklumo pa- 
vyzdvs. Toks jis liko ir 
šiandieną.

Tiesa, šiandieną draugas 
Kapočius darbuojasi kitame 
poste — jis Lietuvos drau
gystės ir kultūriniu ryšių 
su užsienio šalimis draugi
jos pirmininkas. Su žurna
listika draugas Laurynas 
nesiskyrė ir sunkiausiais 
karo metais. Jis — 16-osios 
Lietuviškosios divizijos ka
rys ir kartu padeda leisti 
laikraščius “Už Tarybų Lie
tuvą”, “Raudonąją vėliavą”, 

“Raudonąjį karį”. Kiek ga
lėdamas ir dabar stengiasi 
bandradarbiauti tarybinėje 
spaudoje. Vėliau jis diplo
matiniame poste.

1947—1948 metais L. Ka
počius — Tarybų Sąjungos 
Generalinio konsulato refe
rentas Niujorke. Paskui, 
grįžęs Lietuvon, darbuojasi 
respublikos Užsienio reika
lų ministerijoje ir neaki
vaizdiniu būdu baigia Mas
kvos aukštąją diplomatijos 
mokvkla.

1958 metais jis vėl pasiun

LAURYNAS KAPOČIUS

čiamas į JAV. Ketverius 
metus dirba TSRS ambasa
dos antruoju sekretoriumi 
Vašingtone. Būdamas Jung
tinėse Valstijose, Laurynas 
Kapočius daug prisidėjo, 
stiprindamas pažangiųjų A- 
merikos lietuvių ryšius su 
Tarybų Lietuva. Šiuos ry
šius su svetur gyvenančiais 
pažangiais lietuviais jis ple
čia ir dabar.

Dabartinis draugo Kapo
čiaus darbas irgi glaudžiai 
susijęs su užsieniu. Tai ne 
tik rūpinimasis užsienio de
legacijų viešėjimu Tarybų 
Lietuvoje, ne tik Tarybų 
Lietuvai atstovaujančių kul
tūros ir meno veikėjų ke
lionės į užsienį, kaip kas 
įsivaizduoja.

Daug įvairiausių rūpesčių 
tenka draugui Kapočiui, 
daug įvairiausių klausimų 
tenka spręsti. Bet tai geri 
rūpesčiai. Jie suartina tau
tas, jie padeda joms vienai 
kitą geriau suprasti. Jie sė
ja taikos ir draugystės sėk
lą.

Ir Laurynas Kapočius su 
jam būdingu rūpestingumu 
ir darbštumu visas jėgas 
atiduoda draugystės tarp 
tautų frontui. Tuo pat me
tu daug laiko skiria jauni
mo auklėjimui, padeda ruo
šti tarybinius specialistus. 
Jau daug metų, kaip jis dės
to Vilniaus Valstybiniame 
Vinco Kapsuko vardo uni
versitete.

Stasys Bistrickas 
Vilnius
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PAGERBTUVIU VAKA

RAS ISTORIJOS 
INSTITUTE

VILNIUS.— Partijos isto
rijos institute prie LKP C- 
K įvyko iškilmingas vaka
ras, skirtas komunisto po
grindininko, LKP nario nuo 
1925 metų, žurnalisto ir vi
suomenininko Lauryno Ka
počiaus šešiasdešimtosioms 
gimimo metinėms paminėti. 
Vakare dalyvavo respubli
kos įstaigų bei visuomeninių 
organizacijų atstovai, jubi
liato kovos draugai komu- 
nistai-pogrindininkai, o taip 
pat Vilniuje viešintis pa
žangios JAV lietuvių visuo
menės veikėjas, žurnalistas 
ir mokslininkas Antanas 
Bimba.

Iškilmingą vakarą-minėji- 
mą atidaręs instituto direk
torius R. Šarmaitis plačiai

papasakojo apie turtingą ir 
nelengvą jubiliato nueitą 
gyvenimo ir kovos kelią. 
LTSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
pavaduotojas J. Baltušis 
perskaitė LTSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Įsaką, kuriuo L. Kapočiui 
suteikiamas respublikos nu
sipelniusio kultūros veikėjo 
garbės vardas, padėkojo už 
tą didelį ir svarbų visuome
nini, pedagoginį ir kultūri
nį darbą, kurį jubiliatas yra 
nuveikęs ir kurį jis tebedir
ba šiandieną, vadovauda
mas Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijai.

Jibiliatą sveikino LKP C- 
K sektoriaus vedėjas R. Pe
trauskas, universiteto pro
rektorius B r. Sudavičius, 
Užsienio reikalų ministeri
jos. “Inturisto”, Partijos is
torijos instituto prie LKP 
CK atstovai, jo kovos drau
gai, revoliucinio judėjimo 
Lietuvoie dalyviai VI. Ba
naitis. J. Stimburys. J. Ko
modaitė, E. Jurgaitis.

Pažangių JAV lietuviu 
vardu šilta sveikinimo žodį 
pasakė svečias A. Bimba.

Vakaro pabaigoje buvo 
perskaityta eilė sveikinimo 
telegramų, kuriose draugai 
A. Sniečkus. L. Diržinskai- 
tė. respublikos dailininkai, 
rašytojai, leidyklų bei spau
dos darbuotojai jubiliatui 
nuoširdžiai linkėjo ilgų vai
singo darbo metų, geros 
sveikatos ir laimės asmeni
niame gyvenime.

S. Misevičiene 
Partijos Istorijos instituto prie 
LKP CK vyresnioji moksline 

bendradarbe

Įdomybės
Toreadorai—moterys 

Mažasis enciklopedistas
Aštuoneriu metų amžiaus 

Elmaras Ederis, lankantis 
netoli Miuncheno esančią 
mokykla, buvo atleistas nuo 
matematikos pamokų. Jis 
žino matematika geriau už 
savo mokytoją. Mažasis El
maras ne tik puikus mate
matikas, bet ir geras fizi
kas. moka stenografiją, 
greit rašo mašinėle.

ETmaro tėvas — fizikas. 
Jis dirba Miunchene, Makso 
Planko vardo institute. Ede
ris skiepijo berniukui nuo 
mažų dienų žinių troškimą.

Į Muziejų su akvalangais
Povandeninius turtus ge

riausia laikyti vandeny, 
nai i paviršiu iškelti povan
deniniai radiniai suyra, at
mosferos veikiami. Todėl 
tarntautinio okeanografijos 
ir hidrografijos centro ad
ministraciniai organai nu
tarė Monako kunigaikštys
tėje netoli kranto įsteigti 
novandenini muziejų. Lan- 
kvtoiams bus išduodami ak
valangai.

Nelaimingoji diena
Markas Tvenas laikė 

penktadienį “nelaiminga 
diena”. Jo bičiulis norėjo 
įrodyti, kad tai netiesa.

— Atsimink,— sakė jis,— 
kad penktadieni gimė tokie 
žymūs žmonės, kaip Vašing
tonas. Napoleonas, Teniso- 
nas, Gladstonas.

— Visiškai galimas daly
kas,— sutiko Tvenas, bet 
nepamiršk, kad visi jie jau 
mirė!

Lunar Orbiter I tebesiun- 
čia paveikslus.

120 metų praėjo, kai gi
mė Francas Meringas — 
vienas iš Vokietijos Komu
nistų partijos įkūrėjų, žy
mus publicistas ir darbinin
kų judėjimo istorikas.

Kai Francas Meringas 
įstojo į socialdemokratų 
partiją, jam jau buvo 45 
metai. Už jo pečių jau buvo 
gana ilgas ir sudėtingas 
gyvenimo kelias.

Gimęs pasiturinčioje šei
moje, jis studijavo filosofi
ją Leipcigo, vėliau Berlyno 
universitetuose. 1882 me
tais gavo filosofijos dakta
ro laipsnį. Dar studentavi
mo metais pradėjo užsiimi
nėti žurnalistika. 1884 me
tais pradėjo dirbti Berlyno 
demokratiniame laikraštyje 
“Volkszeitung”, o nuo 1985 
metų pabaigos iki 1889 me
tų buvo jo redaktorius. Šia
me laikraštyje jis išvysto 
nenui 1 s t a m ą kampaniją 
prieš Bismarką ir reakcinį 
Prūsijos režimą, gina soci
aldemokratiją.

Aktyvus dalyvavi m a s 
kairiojoje spaudoje, susipa
žinimas su marksizmu, taip 
nat gyvas darbininkų judė- 
iimo paty rimas padėjo 
Francui Meringui stoti į 
kovotojų d ė 1 darbininkų 
klasės interesų gretas.

Įstojęs į Socialdemokratų 
partiją ir tapęs nuolatiniu 
jos teorinio organo “Neue 
Zeit” bendradarbiu, F. Me
ringas ketvirtį amžiaus iš
tikimai tarnavo partijai sa
vo telentinga plunksna. Jis 
daug straipsnių spausdino 
ir laikraštyje “Leipziger 
volkszeitung”, kur i o vy
riausiu redaktorium jis bu
vo nuo 1902 iik 1907 metų. 
Dėka jo šis laikraštis tapo 
vadovaujančiu II Internaci
onalo kairiuoju organu.

F. Meringas sumaniai de
rino savo literatūrinėje 
veikoje konkrečius politinės 
kovos klausimus su bend
rais teoriniais marksizmo 
teiginiais. V. Leninas labai 
vertino nuoseklią Me
ringo . kovą už dialekti- 
n i o materializmo įtvir- 
tinimą, jo kovą prieš 
neokantininkus, neohegeli- 
ninkus, machistus ir kt.

Didžiulės buvo F. Merin
go žinios istorijos srityje. 
Jis parašė keturis “Vokie
tijos socialdemokratijos is
torijos” tomus.

Nemaža dėmesio F. Me
ringas skyrė ir Rusijos dar
bininkų klasei. 1905—1907 
metais jis pasisakė prieš 
menševikinį pirmosios Ru
sijos revoliucijos pobūdžio 
įvertinimą, pabrėžė Rusijos 
darbininkų klasės, kaip re

M Akmenės cemento g-klos naujame šiferio skyriuje. (M. Baranausko nuotr.)

voliucijos hegemono, vaid
menį.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu F. Meringas pasmer
kė išdavystę dešiniųjų so
cialdemokratu ir centristu, 
kurie perėjo ginti naciona
linės buržuazijos interesus. 
Įstojimas į “Internaciona
lo” grupę ir i “Spartako 
sąjungą” buvo logiškas jo 
žingsnis.

Spalio revoliuciją Rusijoje 
Meringas sutiko entuzias
tingai. Jos įtakoje jis, kaip 
ir kiti Vokietiios kairieji 
socialdemokratai, išsivada
vo nuo kai kurių buvusių 
klaidu. Atvi r a m e laiške 
“Pravdai” F. Meri ngas 
“Spartako sąjungos” vardu 
rašė, kad bolševiku pergalę 
jis pasitiko su pasididžiavi
mu, kaip jų pačių pergalę. 
O 1918 metu viduryje 
straipsnyje “Bolševikai ir 
mes” jis atkreipė Vokieti
jos darbininkų klasės dėmė
si i uždavinius, kurie iškilo 
ryšium su Rusijoje įvyku
sia revoliucija.

Paskutiniuosi u s gyveni
mo metus F. Meringas pa
skyrė sukurti vieną iš savo- 
įžymiausių veikalų —Mark
so biografiją, kuri išėjo
1918 met a i s pavadinimu 
“Karlas Marksas. Jo gyve
nimo istorija”. Tai visos jo 
kūrybos viršūnė.

Savo gvvenimo pabaigoje 
Francas Meringas aktyviai 
dalyvavo, sukuriant Vokie
tijos Komunistų partiją.

Mirė Francas Meringas
1919 metu sausio 29 dieną.

2 doleriu moneta miršta
Washington.—Dviejų do

lerių moneta (“bumaška”) 
gimė 1776 metais ir iki šiol 
laikėsi apyvartoje. Bet, ana 
dieną Iždo Departamentas 
pranešė, kad dvidolerinės 
monetos daugiau nebus 
spausdinamos, ir numato
ma, kad jos išeis iš apy
vartos neužilgo.

Kas nors pradėjo skelbti 
gandus, kad turėti $2 vie
noje monetoje reiškia ne
laime. Bet svarbiausia prie
žastis, kodėl jos nepritapo, 
yra ta, kad žmogus dažnai 
ją sumaišo su vieno dolerio 
moneta.

Kaip ten bebūtų, jų dau
giau nebebus.

Kad nebūtų alkani!
Prezidentui Johnsonui pa

tarėjas John W. Macy Jr. 
sugestavo pakelti Kongreso 
nariams ir svarbiesiems val
dininkams algas iki $50,000 
metams. Kongreso nariai 
dabar gauna po $30,000.

Worcester, Mass.
K

(Tęsinys iš 2-ro psl.)

Visa tai stato šio miesto 
pažangiečii^ lietuvių koloni
ją į ypatingą vietą. Suma
niesiems worcesterieciams 
mes galime tik palinkėti ne
nuilstamai tęsti kultūros ir 
apšvietos darbą per ilgus 
metus!

Teko ilgokai pasikalbė
ti su choro vadovu J. Dir
velių. Jis ruošia labai įdo
mią būsimam spektakliui 
programą, bet kol kas aš 
dar nedrįstu nieko viešai 
sakyti, nežinodamas, ar visi 
jo sumanymai bus pravesti 
gyveniman.

Kalbėiausi su visa eile 
žmonių iš kitur — jų tarpe 
ir su B. Simonavičium iš 
Providence. R. I. Simona- 
vičius—kadaise buvęs Cam
bridge Laisvės choro moky- 
t o j a s , solistas, veikėjas. 
Veikia jis ir šiuo metu 
Providencuje. Ruošiasi jis 
aplankvti savo gimtąją že- 
mę-motiną Tarybų Lietuvą.

R. Mizara

Philadelphia, Pa.
Rugpūčio 7 d. mirė Emi

ly Gurklienė (Janulytė), 
kuri gyveno 3532 Shelmire 
St. Velionė sirgo širdies 
liga apie 15 metų. Buvo pa
laidota rugpiūčio 10 dieną, 
Fernwood kapinėse.

Liūdesyje paliko mylimą 
vyrą Domininką Gurklį, su 
kuriuo išgyveno 51 metus. 
Taipgi liūdi sūnus Walte- 
ris, dukra Adelė Zupkus, 
dukros vyras ir vaikai; se
sutė Cassie Valentą, kuri 
gyvena Egg Harbor, N. J.

Cassie Valentą labai liū
di savo sesutės, nes tai jau 
paskutinioji jos sesutė. Jau 
keletas metų praėjo kaip 
mirė jų viena sesutė Nas
tazija Griciūnienė, taipgi 2 
broliai Jonas ir Charles Ja
nuliai.

Velionė gimė Lietuvoje, 
[Kupriu kaime. Vabalninko 
parapijoj. Paliko daug gi
minių ir draugų.

Lai būna Emily Gurk- 
lienei ramu ilsėtis Fern
wood kapinėse, šalia sesutės 
ir broliu.

Dalyvavusi šermenyse

Liepos 12 d. mirė Peter 
Aukštikalnis, kuris gyveno 
5926 Keystone St. Ilgai sir
go širdies liga.

Pasiliko liūdinti žmona 
Helen ir du sūnūs Frank 
ir Peter su šeimomis. Ve
lionis buvo draugiškas žmo
gus, skaitė “Laisvę.” Iš Lie
tuvos paėjo iš Kupiškio pa
rapijos.

Amžina ramybė P. Aukš
tikalniui ilsėtis JAV žemė
je, o šeimai gili užuojauta.

Parapijonka

Prieš šimtą metą
Iš 1866 m. Vilniaus spaudos

“Vilenskij vestnik” birže- 
! lio 6 d. nr. rašė apie prie- 
. mones Nemuno laivininkys
tei pagerinti, kad upė tiktų 
laivybai 724 varstų atstu
mu. Upės vagos valymas 
pradėtas 1851 m. Paruoštas 
naujas valymo darbų pro
jektas.

Tas pats laikraštis birže
lio 9 d. spausdino statinius 
duomenis apie periodinę 
spaudą Rusijoje.'

1866 m. buvo leidžiami 326 
žurnalai ir laikraščiai. Jų 
tarpe: religiniai — 42, teisi
niai ir administraciniai — 
19, gubernijos žinios — 
51, kariniai — 6, politiniai- 
ekonominiai — 27, moksli
niai — 33, mokomieji-ad- 
ministraciniai — 9, pedago
giniai — 7, vaikų — 6, me- 

1 dicinos — 16, politiniai—33, 
literatūriniai —31, meno—9, 
madų — 3 satyriniai — 4.

Šiauliuose po didelių pa
stangų prie vietinės mokyk
los gegužės 18 d. atidaryta 
atskira klasė mergaitėms. 
Jau yra 2 mokinės. Numa
toma, kad klasėje galės mo
kytis apie 14 mergaičių.

_ * •
“Vilenskij vestnik” prane

šė. kad gautas vyriausybės 
sutikimas kas 5-eri metai 
Vilniuje organizuoti žemės 
ūkio gaminių parodas. To
kią parodą numatyta su
ruošti rugsėjo viduryje. Jai 
organizuoti sudaryta spe
ciali komisija, paruoštos tai
syklės.

• •
Kiekvienais metais Vil

niuje vykdavo originalios 
mugės: Vilniaus apylinkių 
gyventojai su veždavo par
duoti savo gamybos medi
nius indus. “Vii. vestnik” ra- 

i šė. kad jos atsirado gal dar 
! tais laikais, kai karalaitis 
Kazimieras (Jogailos anū
kas) atsiskyręs dirbdavo vi
sokius rakandus iš medžio. 
Atseit, jo garbei susirinkda
vo mugės. Kiti muges siejo 
su Vilniaus žvdais. Jie Ve
lykoms naudodavę tik nau
jus medinius indus. Todėl ir 
Vilniaus krašto valstiečiai 
gamindavę juos.

Valkininkuose (dabar Va
rėnos ra i.) ivyko didelė ne
laimė. Birželio 21 d. nėr 10 
minučių žuvo visas derlius, 
ir valstiečiai liko be jokių 
nragyvenimo šaltinių. Prieš 
keletą dienų lynojo, derlius 
žadėjo būti puikus. Bet 21 
d. iš ryto pasirodė tamsūs 
debesys, nakilo baisus vėjas 
ir prasidėjo lietus su nepa
prasto dydžio ledais, kurie, 
praėjus audrai,' dar ilgokai 
storu sluoksniu dengė žemę. 
Daug kur nuplėšti stogai, 
išmušti langai. Audra ir 
ledai padarė nuostolių maž
daug 80,000 rub. sumai.

•
Europoje siautė choleros 

epidemija. Nauja epidemi
jos banga kilo Prancūzijoje, 
ypač Lilio, Loriano mies
tuose ir Ronos upės srityje. 
Sustiprėjo epidemija Olan
dijoje. Belgijoje, Saksonijo
je ir Pomeranijoje. Ypač 
daug žmonių mirė Berlyne. 
Iš 378 sirgusiu tik 5 išgijo, 
208 mirė ir 165 dar sirgo. 
Daugiausia sirgo moterys ir 
vaikai. Susirgimu cholera 
pasitaikė ir Kronštate.

Nakti iš birželio 11 d. į 12 
d. netoli Druskininkų sude
gė beveik visas Neravų kai
mas. Sudegė 14 kiemų gyve
namieji namai su visais ūki
niais pastatais.

(“M. ir G.”)
I
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(Pabaiga)
Iš tos kelionės grįždami į 

Rabatą, daugelyje vietų 
stebėjome valstiečius, 
ariančius žemę kupranu
garių traukiamais primity
viais arklais. Dauguma 
valstiečių nuomoja sklypus 
iš didžiažemių, pasilikdami 
sau vieną penktadalį der
liaus, o keturis penktada
lius atiduodami savininkui. 
Po šalies išsivadavimo iš 
kolonizatorių buvo naciona
lizuota 230 tūkstančiu hek- 
tarų žemės. Didžioji jos da
lis panaudota valstybiniams 
ūkiams įkurti, o likusioji 
paskirta valstiečiams. Tai 
toli gražu neišspre n d ž i a 
agrarinės problemos, nes 
didžiausia žemės dalis lie
ka stambiųjų žemvaldžių 
rankose. Žemės ūkio tech
nika bei agronomijos moks
lo pasiekimai mažai kur 
panaudojami. Stebina maži 
derliai: kviečių vidutiniš
kai gaunama vos 6-7 cent
neriai iš hektaro.

Marokiečiai siekia ekono- 
minės nepriklausomybės. 
Apie tai kalbėjo ir kara
lius per iškilmes. Tačiau 
iki tokios nepriklausomybės 
dar tolimas kelias. Maro
ko pramonė tebėra silpna. 
Iš 13 milijonų gyventojų 
pramonės darbininkų tėra 
vos 130 tūkstančių — dvi
gubai mažiau, negu mūsų 
nedidelėje Lietuvoje. Be
darbių ir pusiau bedarbių 
skaičius siekia daugiau 
kaip pusantro milijono. 
Nors Marokas formaliai ne
priklausomas, tačiau fak
tiškai jį tebeslegia pavel
dėtas atsilikimas ir ekono
minė priklausomybė nuo se
nųjų metropolijų — Pran
cūzijos ir Ispanijos (reikia 
priminti, kad iki 1956 me
tų didžiąją Maroko dalį 
valdė Prancūzija, kitą dalį 
—Ispanija, o Tanžero uos
tamiestis su apylinke suda
rė tarptautinę zoną). Vien 
tik prancūzų kapitalas Ma
roke valdo turtus, kurių 
vertė sudaro 18 milijardų 
dirhamų.

Į M a r o k ą vis labiau 
skverbiasi savo kapitalais 
■JAV ir Vakarų Vokietija. 
Šalies atsilikimą liudija tai, 
kad nacionalinės pajamos 
vienam gyventojui sudaro 
tik apie 150 dolerių per 
metus — 6 kartus mažiau, 
negu Prancūzijoje, 14 kartų 
mažiau, negu JAV. Į naci
onalines pajamas įeina ir 
pajamos turtuolių, kurie iš 
savo biznių uždirba milijo
nus, o milijonai bedarbių ir 
skurdžių neturi jokių paja
mų.

Girdėjau būdingą pasikal
bėjimą tarp vieno marokie
čių profesinių sąjungų vei
kėjo ir aukšto valdininko, 
kuris amerikietiškos propa
gandos dvasia bandė kriti
kuoti Tarybų Sąjungos san
tvarką. Profsąjungietis ga
na aštriai atkirto:

—Aš esu buvęs Tarybų 
Sąjungoje ir mačiau te
nykštį gyvenimą. Ten vieš
patauja lygybė, nėra tur
tuolių ir visi pavalgę, o mū
sų krašte daug kam tenka 
badauti.

Tai tiesa. Šalyje, kur 
gamta tokia dosni ir vaisių, 
ir didžiausių žemės turtų 
(ne tik fosfatų, bet ir ge
ležies, vario, mangano, švi
no, cinko, kobalto, alavo 
rūdų, antracito, žibalo ir kt. 
iškasenų), dėl sustingusios 
feodalizmo amžiuose socia
linės struktūros ir ilgo im
perialistinių jėgų viešpata
vimo įsivyravo didelė socia
linė nelygybė.

Pažangios Maroko liau
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dies jėgos kovoja už demo
kratines reformas, už spar
tesnį progresą. Patriotinio 
liaudies judėjimo dėka, ku
riame. aktyviai dal y v a v o 
Maroko komunistų partija, 
Įkurta 1943 metais, išsiva
duota iš prancūzų valdžios. 
Tačiau stambioji buržuazi
ja, susirūpinusi labiau už 
viską savo pozicijų išlaiky
mu, orientuojasi į reakci
nes jėgas ir Vakarų kapita
listus. Todėl Maroko vidaus 
gyvenimas pilnas prieštara
vimų. Prieš aktyvesnės opo
zicijos partijas buvo imta
si griežtų priemonių ir re
presijų. Komunistų partija 
uždaryta, bet jos programa 
ir siekimas — sujungti vi
sas pažangias liaudies jėgas 
randa platų pritarimą vi
suomenėje. Daugelis komu
nistų yra įžymūs visuome
nes veikėjai, kai kurie par
tijos nariai užima atsakin
gas pareigas. Tarp Maroko 
laikraščių yra ir kairiosios 
pakraipos leidinių.

Miestuose matėme gra
žius mokyklų pastatus. Tai 
liudija, jog rūpinamasi 
švietimu. O tai labai opi 
problema šalyje, kurioje 
dar neseniai 95 procentai 
gyventojų buvo beraščiai. 
1955 metais buvo 230 tūks
tančių mokinių ir studentų, 
o 1965 metais—jau milijo
nas 300 tūkstančių. Daugė
jant nacionaliniams moky
tojų kadrams, vyksta vis 
spartesnė mokyklos arabi- 
zacija, nors prancūzų kal
ba lieka antroji privalomo
ji kalba. Aukštesnėse mo
kyklose kol kas dėstoma 
prancūziškai, nes dar trūks
ta marokiečių dėstytojų. Is
panijos valdžioje buvusioje 
Maroko dalyje antroji kal
ba tebėra ispanų.

Svetimšalių Maroke vis 
mažėja. Prancūzų, kurių 
buvo apie 300 tūkstančių, 
dabar liko tik apie 100 
tūkstančių. Maroke gyvena 
ispanai, žydai, alžyriečiai, 
italai, portugalai. Viso ki
tataučių tėra 3 procentai. 
Visi kiti gyventojai — ara
bai ir seniausieji šio kraš
to čiabuviai—berberai, ku
rių esą apie 4 milijonus.

Berberai kalba savo kal
ba. Tačiau dauguma jų 
suarabėję. Berberai taip 
pat musulmonai, bet jų mo
terys vaikšto neuždengtais 
veidais.

Maroke gyvena keletą 
berberų genčių — šliochai, 
beraberai, rifai, zenatai. Se
nesnės kartos žmonės prisi

Vilniaus dažymo aparatą gamykloje. (M, mranau s ko nuotr.j.

mena didvyrišką rifų suki
limą ir karą dėl išvadavimo, 
kuris tęsėsi nuo 1921 ligi 
1926 metų, vadov a u j a n t 
Abd-el-Krimui. Tada buvo 
sudaryta Rifų respublika, 
tačiau sujungtomis prancū
zų bei ispanų kariuomenių 
jėgomis rifų laisvės kova 
buvo palaužta ir Rifų res
publika likviduota. Sukili
mo vadovas Abd-el-Krimas 
paimtas prancūzų nelais
vėn. Berberų genčių esama 
taip pat Alžyre, Tunise, Li
bijoje.

Grįžę į Rabatą, turėjome 
progos arčiau susipažinti 
su šiuo miestu — naujausia 
sostine. Naujoji miesto da
lis nuostabiai graži. Namai 
balti, jų architektūra—įvai
ri. Gatvės — plačios, gra
žūs bulvarai, sodai, visur 
daug palmių. Senoji miesto 
dalis pilna krautuvėlių, po 
kurias vaikščiodamas, daž
niausiai matai daugiau 
pardavėjų, negu pirkėjų. 
Vienas draugas konstatavo, 
kad kainos čia žemesnės, 
negu Paryžiuje. Reikia pa
stebėti, kad Rabato ir Feso 
bei kitose lankytose Maro
ko medinose labai švaru. 
Čia nėra jokio dvokimo, ku
ris jaučiamas daugely kitų 
egzotiškų miestų.

Palyginus su modernišj 
ku Rabatu bei jo medina, 
visiškai kitaip atrodo vie
na šio miesto d ai i s, apie 
kurią jokie kelionų vado
vai nerašo, gidai nutyli. 
Tai vadinamasis “bidonvi- 
lis” — bidonų miestas. Ten 
gyvena neturtingiausi žmo
nės, ten nėra namų, o tik 
šiokios tokios pašiūrės, bū
dos, sukaltos iš lentų, fane
ros, skardos. “Bidonvilyje” 
susispietę gana daug žmo
nių. Matyt, “bidonvilių” 
problema labai opi, nes ją 
minėjo ir karalius savo kal- 
boję, pažymėdamas, kad 
pastatyta 32 tūkstančiai bu
tų Kasablankoje, Rabate, 
Marakeše ir Fese. Kara
lius skelbė, kad reikia pa
daryti galą “bidonviliams.”

Ekskursuodami po Raba
tą, apžiūrėjome įdomius se
noviškus Šelacho rūmus. 
Juose įrengtas muziejus su 
senoviškais ginklais ir ko- 
rano leidiniais. Vie
nos šventyklos sode matė
me tvenkinyje gyvenančius 
ir kiaušiniais maitinamus 
ilgaamžius ungurius, kurie 
ilaikomi šventaisiais.

Tame pat sode pastebėjo
me jauną europietę, kuri 
kažkaip įdėmiai į mus žiu-kojanas, o dar vėliau —
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rėjo. Pasirodo, ji esanti 
švedė, studijuojanti Pary
žiuje, bet supranta rusiškai, 
niokosi rusų kalbą. Čia ji 
atvyko į turistinę kelionę.

Nuvažiavome ir į netoli 
Rabato esantį “Egzotiškąjį 
sodą.” Jį įrengė veiklus 
prancūzas, kruopščiai su
rinkęs augalų pavyzdžius iš 
įvairiausių pasaulio šalių. 
Vaikščiodamas po tą sodą, 
lyg lankaisi Brazilijoje su 
jos džiunglių miškais, Ja
ponijoje su jos mimozomis 
ir išlenktais tilteliais, atro
do, pabuvo ji Madagaskare, 
Polinezijoje, Australijoje 
ir kituose eg z o t iš k u o s e 
kraštuose.

Rabate teko pamatyti ir 
karaliaus rūmus. Mūsų de
legacija padėjo vainiką ant 
Mahometo V kapo, esančio 
vienoje rūmų dalyje. Ten jis 
palaidotas laikinai. Maho
meto V palaikai bus per
kelti į didingą mauzoliejų, 
statomą ant aukšto kalno. 
Kartu su mauzoliejumi bus 
pastatyta erdvi mečetė ir 
muziejus. Aplankę šią sta
tybą, galėjome įsitikinti, 
kad nuostabių senų arabų 
šedevrų statytojų palikuo
nys ir dabar sugeba puikiai 
kurti sudėtingą mozaiką, 
akmens inkrustacijas. Bu
simasis mauzoliejus stato
mas netoli įžymaus senovės 
architektūrinio palikimo — 
Hasano bokšto, kuris yra 
nebaigtos senovės mečetės 
minaretas.

Paskutinį mūsų vakarą 
Maroke praleidome gyvai 
kalbėdamiesi su vyriausy
bės nariais, kurie atsilankė 
į mūsų delegacijos garbei 
suruoštą vakarienę Tary
bų Sąjungos pasiuntiny 
beje. Su p r a ntama, kad 
tuose pasikalbėjimuose dau
giausia buvo liečiami abie
jų mūsų šalių santykiai, 
pabrėžiant, kad abi pusės 
suinteresuotos jų plėtimu, 
glaudesne draugyste.

Tarybų Sąjunga, nuosek
liai vykdanti taikaus sam
būvio su kitomis šalimis po
litiką, nežiūrint režimų 
skirtumų, aukštai vertina 
gerus santykius su Maro
ku. Svarbią reikšmę tuo 
atžvilgiu turėjo L. Brežne
vo, kaip tuometinio Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo Pirmi n i n k o , atsi
lankymas Maroke. Drg. L. 
Brežnevas buvo karaliaus 
Mahometo V asmeniškas 
svečias. Šis vizitas įvyko 
prieš penkerius metus. Vė
liau Maroke lankėsi A. Mi- 

TSRS gynybos ministras 
maršalas R. Malinovskis. 
Maroką aplankė daugelis 
tarybinių meno meistrų ko
lektyvų, profsąjun g i n i ų , 
jaunimo delegacijų, sporti
ninkų ir turistų grupių. 
Atidaryta tarybinių kny
gų biblioteka, prie kurios 
veikia rusų kalbos kursai. 
Vis labiau plečiama Maro
ko ir Tarybų Sąjungos pre
kyba.

Greitai prabėgo tos 10 
dienų Maroke. Malonūs šei
mininkai dar kvietė aplan
kyti Tanžerą, Tetuaną ir 
kitas vietoves, tačiau rei
kėjo grįžti namo.

Rabato aerodrome, atsi
sveikinę su ministru Mamu- 
nu Tahiriu, kelionėje su mu
mis daug bendravusiu Už
sienio reikalų ministerijos 
atstovu, buvusiu pasiunti
niu Skandinavijoje Taiebu 
Bouaza, TSRS pasiuntiniu 
L. Palamarčuku ir kitais 
mus palydėjusiais asmeni
mis, palikome Maroko že
mę. Mes palinkėjome nau
jam gyvenimui pakilusiam 
senajam Maroko kraštui ir 
jo žmonėms p a ž a n g o s ir 
šviesios ateities.
Vilnius

Medžioklė Lenkijoje
Lenkijos medžiotojų są

jungai priklauso 43 tūks- 
tan č i ai medžiotojų. Per 
praėjusius metus sąjungos 
Darių skaičius padi dėjo 
daugiau kaip tūkstančiu.

Kas Lenkijoje dažniau
siai medžiojama? 1965 me
tais buvo sumedžiota 8,600 
elnių, .300 danielių, 26 tūks
tančiai stirnų, 13,100 šernų, 
386,300 kiškių, 172 tūkstan
čiai kurapkų ir 21 tūkstan
tis ^fazanų. Palyginus pagal 
plotą ir medžiotojų skaičių 
su Lietuvos respublika, šie 
rezultatai nėra labai dideli. 
Lenkijos medžiotojai lietu- 
vos medžiotojus toli aplen
kė tik vienoje srityje —žvė
rienos eksporte. 1963 me
tais 84 procentai viso laimi
kio buvo eksportuota į už
sienio šalis ir gauta apie 3 
milijonus dolerių pajamų. 
Papildomas pajamų šaltinis 
—tai medžioklių organiza
vimas užsieniečiams.

Vienam Lenkijos medžio
tojui per metus vidutiniškai 
tenka 1 stambus žvėris (el
nias, šernas, danielius, stir
na) ir apie 14 smulkių žvė
rių ar paukščių (kiškis, ku
rapka, antis, fazanas). Ap
skaičiuota, kad iš medžiok
lės Lenkijos medžiotojai 
per metus vidutiniškai 
kiekvienas gauna tokią nau
dą — 500 zlotų (premijos ir 
pan.) ir — kartas nuo kar
to — žvėrienos ar paukštie
nos kepsnį (kaip jau minė
ta, vos ne visas medžioklių 
laimikis skiriamas ekspor
tui). Na, o išlaidos — ne 
mažiau kaip 2,000 zlotų 
(nario mokestis ir kt.).

M. Lukša

KLUBO NEBĖRA.... 
KLUBAS IŠRINKO 

VALDYBĄ
Neseniai Indianos uni

versiteto prezidentas Stahr 
pareiškė, kad DuBois klu
bo “veikla pasibaigė,” kad 
“kampuse jo nebėra.” O 
kaip tik už keleto dienų 
įvyko klubo susirinkimas, 
įrašė naujų narių, išrinko 
valdybą, priėmė universi
teto vadovybei reikalavimą 
uždėti klubą į reguliarių 
universiteto studentų or
ganizacijų sąrašą.

Toks drąsus ir staigus 
“numirėlio” atgijimas iš
gadino tūlus jaunimo ju
dėjimo priešus. į

CLEVELAND, OHIO
Visų vietinių draugijų 

bendrai rengiamas parengi
mas, matyt, turės būti vie
nas iš sėkmingiausių, nes 
visų tų draugijų susirinki
muose tik apie tai ir kal
bama, o tai yra sveika ir 
naudinga.

Kuomet rengdavome pra
mogas buvusiame klubo na
me, tai mūsų jaunesnioji 
karta nesilankydavo, saky
davo per maža salė ir per 
menkas orkestras. Iš dalies 
taip sakydami ir neperdėda- 
vo. Bet šį kartą paimta gra
ži didelė salė ir trijų jaunų 
muzikantų orkestras. Be 
to, dar nutarta specialiai 
pakviesti visą jaunesniąją 
kartą, o kartu atsivesti ir 
trečiąją kartą, kuri pas 
mus, rodos, gana skaitlin
ga.

Šis pobūvis įvyks sekma
dienį, spalio (Oct.) 9-tą d., 
EI. O. U. V. salėje, 12618 
Shaw Ave., Pietūs 2 vai. 
Šokiai 4 vai. Pietų kaina 
$1.50, šokių — $1.00 asme- 
meniui.

—,
Svarbus LLD 22 kuopos 

susirinkimas įvyks rugsėjo 
(Sept.) 10 dieną, 4 vai. po
piet, E. O. U. V. svetainėje, 
12618 Shaw Ave. Visi kuo
pos nariai kviečiami daly
vauti. Reikės atlikti Cent
ro Komiteto nominacijas, o 
taipgi apkalbėti ir apie mū
sų kuopos parengimą, ku
riam salė paimta ant lapri- 
čio (Nov.) 6-os dienos — 
tai ICA Italų salėj, 15901 
St. Glair Ave. Pradžia 2 
vai. popiet.

J. žebrys

Philadelphia, Pa.
Minėsime sukaktį

Sukaktuvių minėjimai yra 
labai populiarūs ir įvairiau
siems prisiminimams.

Darbo žmonės turi daug 
prisiminimų — apie kentė
jusius ir žuvusius kovoje 
už pasiliuosavimą iš prie
spaudos.

Broniutė Ramanauskienė 
rūpestingai rengiasi pami
nėti savo broliuko Kastan
to Kaičiulio mirties sukak
tį. Jį smetonininkų klika 
nesvietiškai mušė, kankino 
kalėjimuose. Nuo žiaurių 
smūgių jis ir mirė dar jau
nas būdamas.

Bet šiuosyk čia neminė
siu įvykio detalių. Prime
nu tik, kad ši sukaktis 
įvyks rugpiūčio 4 dieną Ra
manauskų sodelyje. Malo
niai prašome visus Rama
nauskų prietelius atvykti. 
Taipgi labai svarbu, kad 
tuo savo žygiu paremsime 
ir darbininkišką spaudą.

Surasti šią vietą nesun
ku. Iš Philadelphijos va
žiuojame keliu 309: Priva
žiavę Sellersville, Pa., rasi
me kelią 563. Suksime į 
kairę ir važi u o s i m e iki 
Lonely Rd., taipgi į kairę 
pusę—ir jau ten bus Ra
manauskų rezidencija.

Apie Ramanauskų vai
šingumą jau žinome. O jų 
medaus skonį ten pat pa
tirsime. M. S.

Worcester, Mass.
Rugpiūčio 19 d. “Laisvės” 

laidoje nr. 64, J. M. L. ko
respondencijoje iš Worces- 
terio įvyko klaida. Buvo 
pasakyta, kad Amilija Vii- 
kauskienė ir Viktoras Re- 
pečka susituokė, o turėjo 
būti Amilija Vilkanskienė.

Atsiprašome.
Redakcija

Norfolk, Mass.
Liepos 31 d. mirė mano 

mylima moteris Magdale
na Vaitkevičienė (Matony- 
tė). Ji buvo palaidota rug
piūčio 3 d.

Magdalena atvažiavo į 
šią šalį 1910 metais pas dė
dę Pittston, Pa. Ji atvyko 
manydama, kad nereikės 
užsimokėti už “šipkartę”, 
nes ją kvietė pagyvenęs 
vaikinas, kuris manė ji at
vykusi už jo ištekėsianti. 
Bet, kai ji atvažiavusi pa
matė, kad jo negalės mylė
ti, tai nieko nelaukusi, iš
vyko į Pawtucket, R. I., kur 
gyveno josios brolis.

Magdalena Vaitkevičienė
(Matonytė)

Aš gyvenau pas jos bro
lį ir, tą dieną kai ji atvyko 
pas jį, aš1 nedirbau. Brolis 
prašė manęs pasitikti ją,— 
o tai buvo viena iš laimin
giausių dienų mano gyveni
me. Mes iš kart viens kitą 
pamilome.

Magdalena, būdama tei
singa, tuojau pranešė bro
liui, kad ji nori susirasti 
darbą ir atmokėti tam vy
rui Pittstone už “šipkar
tę”. Ji taip ir padarė.

1912 m., mes abu jau bu
vome atsidūrę Lawrence, 
Mass. Kaip tik tuo metu 
iškilo didelis streikas, o aš 
jau buvau gavęs darbą 
South Bostone. Tad ir nu
sitarėme sueiti į šeimyniš
ką gyvenimą.

Užėjus pasauliniam ka
rui, 1941 metais, ir mes jau 
tuo laiku \ pradėjome su
prasti pažangiųjų judėji
mą, nors nei viens nei kits 
nebuvome išmokslinti.

Vėliau, bedarbės laiku, 
nusitarėme pirkti ūkį (fap
niukę) ir, su pagalba A. 
Kupsčio, susiradome vietą 
Norfolke, kur išgyvenome 
46 metus.

Išgyvenome kartu 55 me
tus, susilaukėme 6 vaikų, 
17 anūkų ir 8 pro-anūkių.

Dar gyva būdama, Mag
dalena prašė, kad ją palai
dotume protestantų kapi
nėse Norfolke, tad taip ir 
padarėm. Lai būna tau, 
miela Magdalena, ramybė. 
Pabaigei savo vargus, o aš 
dar likausi vargti, bet ta
vęs niekad neužmiršiu ir 
dažnai lankysiu tavo kapą.

A. Vaitkevičius

Bethlehem, Pa.
Buvau nuvykęs pas Abra- 

mavičius dėl atnaujinimo 
jų “Laisvės” prenumeratą. 
Abromavičius krito ant 
grindų ir susižeidė- Nuvež
tas į St. Lukes ligoninę. Ne
gali vaikščioti. Vyras pagy
venęs, sunkiai dirbo visą 
amžių. Nežinia kaip ilgai 
jam reikės išgulėti ligoni
nėj. Jo žmona atnaujino 
prenumeratą.

Frank P. Zavis
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Markas Razumnyj

KAD ŠIRDIS NESKAUDĖTŲ
M. Razumnyj — Latvijoje 

gyvenantis žydų rašytojas, mi
niatiūros žanro meistras. Lat
vijos valst. leidyklos 1963 m. 
Rygoje išleido rusų kalba jo 
miniatiūrų rinkinį “Kad širdis 
neskaudėtų.“ Rašytojas aštriu 
žvilgsniu stebi gyvenimą, žmo
nių charakterius, poelgius, jų 
tarpusavio santykius. Jis ne
pretenduoja į platesnius api- 

i? bendrinimus ir kategoriškas 
išvadas, tik reiškia savo nuo
monę, kuri remiasi moraliniu 
komunizmo statytojo kodek
su. Todėl ir vedamasis jo rin
kinio motyvas — pagrindinė 
to kodekso mintis: “žmogus 
žmogui — bičiulis, draugas, 
brolis.“ Pateikiame keletą mi- 
.niatiūrų “Laisvės” skaityto
jams iš minėto M. Razumnyj 
rinkinio. — J. Petronis.

Kad širdis neskaudėtų
Neseniai sužinojau: aš tu

riu širdį! Kairėje krūtinės 
pusėje yra gero kumščio di
dumo maišelis. Jis sveria 
tris šimtus gramų, daro 
septyniasdešimt tvinksnių 
kas minutę ir, be to, kai ka
da stipriai paskauda. Gy
dytojas man pirmų kartą 
gyvenime įšvirkštė kamfaro 
ir įspėjo:

—Nuo šios dienos vaikš
čiokite lėtai, mažiau kalbė
kite, stenkitės nesijaudinti. 
Saugokite sveikatą...

—Vadinas, nuo šios die
nos turiu gyventi kaip koks 
kirminas? Turiu vaikščioti 
apskaičiuotais žingsniukais, 
pasiramsčiuodamas lazda? 
Argi nuo šios dienos mano 
troškimams nebelemta bus 
įsikūnyti? — tariau gydy
tojui.

Ir aš prisiminiau, kaip 
kartą kieme sutikau vieną 
tokį žmogų — susikūprinu
sį, prislėgtą ligos. Jis pasa
kojos man apie savo steno
kardiją, apie tai, jog gydy
tojai nusikamavo jį begy- 
dydami, kad jis sukaupęs 
didžiulę patirtį ir žinąs, kur 
kas daugiau už pačius gy
dytojus. Jis lėtai varstė žo
džius, kaip kad varsto ant 
siūlo perlus, jis tardavo 
“aš,” “man,” “apie mane.” 
Jis taip buvo susirūpinęs 
savimi, taip užsiėmęs savo 
ligomis, jog nusičiaudėjęs 
sakydavo pats sau: “Į svei
katą.” O kai aš, išsiskirda
mas su juo, palinkėjau jam 
sveikatos, jis vietoje “ačiū” 
atsakė: “Tegul taip bus...”

DŽIAUGIUOSI
Aš džiaugiuosi ir džiaugiuosi, 
Kad progą turėjau 
Ir kad dar galėjau 
Nuvažiuoti Lietuvon, 
Savo žemėn prigimton, 
Ir ten laisvai važinėti, 
Ir su žmonėmis kalbėti.
Tai ir nors kiek parašysiu 
Ir ką mačiau pasakysiu;

Mačiau gi daug rūmų naujai pastatytų, 
Juose restoranų gražiai įtaisytų, 
Kuriuose gi žmonės kasdien valgo, geria, 
Ir kiek aš girdėjau, tai santvarką giria. 
Bet gi dar vis randas senųjų lūšnelių,

Kurios gal statytos prieš šimtą metelių, 
Bet jas jau kasdieną vis griauna ir griauna 

Ir naujas gi stato, ir jose gyvena.
Mačiau,, kad kolūkių dirvos lyg kad stalas, 
Ir net nematyti, kur randas jų galas.
Kombainais nuo dirvų javus greitai ima 
ir grūdus gi veža dėlei sumalimo.
Mačiau daug ir moterų, ir mergužėlių,

Kurios matyt turi spalvotų suknelių.
Ir kad ant jų rankų geri laikrodukai 
Ir taipgi ant kojų madingi batukai.
Mačiau gi ir miestų aikštes išrėdytas

Ir klombomis gėles gražiai susodintas.
- Mačiau, kad kaimeliai irgi žolynuose, 

Nes jų visur pilna žaliuose daržuose.
Vienu žodžiu sakant Lietuvos kraštelis

Atrodo, kad tartum: “Anykščių šilelis”.
Bet, broliai ir sesės, turiu pasakyti,
Kad jos visą grožį sunku aprašyti, 
Tad gi ir patarčiau visiems ten važiuoti, 
Jos grožį matyti ir pasisvečiuoti.

.z ą Jonas Juška

Negi ir aš pasmerktas to
kiam blankiam gyvenimui? 
Negi ir aš išsijungsiu iš ap
link mane kunkuliuojančio 
gyvenimo ir tapsiu panašus 
į tą žmogų?

Negi?
Tokios mintys priverčia 

ligotą širdį stipriau plakti. 
Ir aš nusprendžiau: kaip 
ten bebūtų, negesinsiu šir
dies ugnies, neleisiu, kad li
gos atvėsintų karštą širdies 
pulsą. Aš noriu, kad mai
šelis, esantis kanojoje krū
tinės pusėje ir tesveriantis 
tris šimtus gramų, aprėptų 
visą pasaulio grožį, visus 
jo džiaugsmus ir sielvartus, 
aš noriu būti mūsų puikio
sios ateities dalyvis ir sta
tytojas. Tada ir širdis ne
skaudės.

Kūrybinės kančios
Darbavaus ligi pat sute

mų. Šūsnis prirašytų popie
rių vis augo ir augo. Ta
čiau tai, ką buvau sumanęs, 
nesisekė išreikšt. Savimi 
nepaten k i n t a s, priguliau. 
Kur gi pakastas šuo? Pasi
kėliau, dairiausi pro langą, 
žingsniavau po kambarį, 
bet reikalingų žodžių nera
dau.

Staiga kieme suskambėjo: 
—Galandam, galandam... 
Prie atviro lango pasiro

dė žmogus: jis pasistatė 
ant įkaitusio asfalto savo 
tekelą ir šūktelėjo man tie
siai į ausį:

—Galandam, galandam 
peilius, žirkles, kirvius!..

—O mintis jūs galėtumėte 
paaštrinti?

Meistras pažvelgė į mane 
rimtai ir atsakė:

—Mintys, mano draugu
ži, kaip ir peiliai. Joms ne
valia atbukti, jos visada tu
ri būti aštrios.

—O jeigu jos, vistik at
buko?

—Paaštrinti, paašt r i n t i 
taip, kad kibirkštys piltųsi! 
—ir, .gudriai mirktel ėjęs, 
nuėjo.

Aš ėmiau iš naujo skaity
ti rankraštį, ėmiau jį brau
kyti, trinti nereikalingų žo
džių rudmenis, kol beliko 
vienas puslapis. Užtat šis 
puslapis buvo kaip išgaląs
tas peilis.

Adresai
—Gal jūs kartais žinote 

mūsų bendro pažįstamo K. 
adresą? — paklausiau savo 
draugą.

— Kodėl—kartais? — įsi
žeidė jis.— Aš visada užsi
rašau kiekvieno draugo ir 
pažįstamo adresą. Štai...

Jis išsitraukė iš kišenės 
gan neploną knygelę ir ėmė 
ją vartyti.

—Mano asmeninis adresų 
biuras! Bet kurią minutę 
galiu išduoti prašymą,—pa
sididžiuodamas atsakė jis.

Ir iš tikrųjų, užrašų kny
gelė buvo pilnutėlė adresų, 
pavardžių, telefonų nume
rių. Kai kuriuose puslapiuo
se jų buvo prirašinėta sker
sai, išilgai, įkypai. Dauge
lis įsprausta į paraštes, net
gi į višrelius.

—Tai bent! — tariau pa
vyduliaudamas.—Pusė mies
to tau pažįstamų — jau ne
betelpa vienon knygelėm

—Pradėsiu naują, — at
šovė mano draugas. — My
liu žmones ir negaliu skųs
tis, kad jie man būtų abe
jingi.

Aš niekuo negalėjau atsi
kirsti. Tai buvo tiesa, ir aš 
juo pasigėrėjau.

Turiu pridurti, kad šis po
kalbis įvyko seniai.

Per pasaulį nusirito aud
ra. Liepsnojo karas. Mes 
ilgam išsiskyrėme vienas su 
kitu. Ir kai po daugelio me
tų mes vėl susitikome gim
tajame mieste, jo pirmieji 
žodžiai buvo šie:

—Prisimeni mano storąją 
užrašų knygelę su adresais ? 
Aš tada ruošiausi pradėti 
dar vieną. Pasižiūrėk da-į 
bar. *

Jis atsiduso ir ištraukė 
iš kišenės plonytį bloknote-1 
lį, drebančiomis rankomis 
paglostė jo puslapius ir kar
čiai tarė:

—Čia visų mano pažįsta
mų adresai, ir dar lieka 
daug tuščių puslapių. Tai 
viskas, kas man beliko po 
karo. Tai viskas...

Jo džiaugsmai
Kieme sutikau kaimyną. 

Pasisveikinome. Jau norė
jau eiti savo keliu, jis ma
ne sustabdė.

—Jūs matėte?—paklausė 
jis.

—O ką aš turėjau maty
ti?

—Kaip anas, iš trečiojo 
aukšto, kūlė žmoną. Aš nuo 
pradžios iki galo sekiau tą 
spektaklį. Sėdžiu, supranta
te, namuose, bet kai tik už
girdau triukšmą, tučtuojau 
nulėkiau ten.

-—Kad juos sutaikintumė
te?

Jis nustebęs pažvelgė į 
mone.

—Kodėl aš turiu juos tai- 
kint? Tesipeša! — ir gar
džiuodamasis pridūrė:—Jis 
ją taip išgražino, taip išgra
žino,! Ji dabar į save nebe
panaši. O kraujo, kraujelio 
kiek buvo!..

—Ir tai jums teikia malo
numo?

—Aha! — jo akyse blis- 
delėjo pikta liepsnelė.

—O jūs pats mėgstate 
peštis?

—Kas jums šovė į galvą? 
—įsižeidė kaimynas. — Aš 
ramus, taktiškas žmogus, 
dvejų vaikų tėvas. - Aš juk 
ir musės neskriaudžiu. Bet 
man patinka, kai kiti peša
si. Linksma! Triukšmas, 
klegesys, milicija, protoko
las. Paskiau, už dienos ki
tos, skaitome apie įvykį 
laikraštyje. Ne, nekalbėkit, 
visa tai labai įdomu.

Aš žiūriu į jį. Jam toli 

gražu iki herojaus. Menku-: 
tis, pilkšvas, panašus į di
delę žiurkę. Blausiu, be iš
raiškos veidu, kažkoks gli
tus — tipiškas miesčionis, 
kuris iš tikrųjų ir musės 
nenuskriaus. Ir toks pada-l 
ras savyje turi šitiek pyk
čio!

Kai aš matau jo bespalves 
akis, kurios pagyvėja tik pri
siminus svetimus negandus, 
kai girdžiu, kada jis pasi- 
gardžinodamas kartoja: 
“Tai bent spektaklis buvo! 
Tai bent pešėsi jie! O krau
jo, kraujelio kiek buvo!..— 
galvoju: o ką tu veiksi, kai 
žmonės liausis vienas kitą 
niokoję? Tavo apgailėti
nas gyvenimas nebeteks 
džiaugsmo.

Taip, pasaulyje dar daug 
apgailėtinų žmogysčių, ku
riems linksma darosi, kai 
kiti mušasi. Kai kada jie, 
turėdami savo rankose val
džią, įsakinėja: “Užmuši- 
nėkite, draskykite vienas 
kitą, o mes pastovėsime 
nuošaly, pasimėgausime jū
sų veiksmais!”

Bet ateis laikas, ir žmo
nės tars kiršintojams:

—Gana! Daugiau mes 
nenorime užmušinėti!

“Kaip visi žmones...”
Mane žmona nuolat tiki

no:

Sellersville, Pa..

BRONĖ IR ANTANAS RAMANAUSKAI 
nuoširdžiai kviečia visus papietauti ant jų ūkio

Sellersville, Pa.

Sekmad., Rugsėjo 4 September
Pietų pradžia 1-mą vai. dieną

Puiki vieta, atvirame ore, linksmas laiko praleidimas.

II — —

Brockton, Mass.
RUDENINIS PIKNIKAS 

Po pastoge
Rengia L.L.D. 6-ta Kuopa, Moterų Apšvietos Klubas 

Įvyks Sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 4 September
Pradžia 1-mą vai. dieną (1 P. M.)

LIET. TAUT. NAMO VIRŠUTINĖJ SALĖJ 
668 N. Main St., Montello, Mass.

Įėjimas su dovanomis 50c
Puiki Meninė Programa:

Dainuos Montello Vyrų Dailės Grupė __
Vadovaujama Alb. Potsus

Accordion solus gros Wayne Audrutis ir P. Orintienės 
anūkas, taipgi bus ir kita muzika.

BUS GERŲ NAMŲ GAMINIMO VALGIŲ 
Kviečia visus atsilankyti.

Rengimo Komisija

Anglų-Lietuvių Kalbų
ŽODYNAS

/

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50
Gaunamas “Laisves” knygyne 

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

“LAISVĖ”
102-02 Liberty Avė., Oaone Park, N. 11417

—Kur matyta, kad žmo
gus dieną naktį sėdėtų prie 
rašomojo stalo? Negi tu 
negali pailsėti kaip visi žmo
nės, negi tu neįstengi bent 
dienai užsimiršti, jog esi 
rašytojas?

Nežinau, kas daugiau pa
dėjo—žmonos niurzgesys ar 
mano nuovargis. Staiga ir 
aš įsigeidžiau pagyventi 
“kaip visi žmonės.” žodžiu, 
pasidaviau. Žmona apsi
džiaugė :

—Seniai taip reikėjo ! 
Duok žodį, kad šiandien ne
paimsi plunksnos.

—Duodu.
Visą dieną mes vaikštinė- 

jome po plačias miško aikš
tes, ilsėjomės pušų pavėsy
je. Vakare ramioje upėje 
irstėmės laiveliu, gėrėjomės 
vandenyj e atsispindinę i a i s 
rausvais saulėlydžiais. At
rodė, kad jiems nejauku da
rosi tokioje aukštybėje, ir 
jie pailsę štai leidžiasi prie 
mūsų kojų...

Diena prabėgo puikiai! 
Aš padėkojau žmonai.

—Vadinas, manęs paklau
sęs, nesigaili?

(Bus daugiau)

Saigonas.— Rugpiūčio 24 
įsakyta civiliniams ir mili- 
tariniams ameriki e č i a m s 
nesirodyti gatvėje tarp 11 
vakaro ir 4 vai. ryto.

PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted MaleHelp Wanted Female

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)

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)

WAITRESS
With some experience. Center City 

Restaurant.
Day work. Good tips.

Call WA 2-2961
(64-66)

LADIES
Full time. Year ‘round work at an 

established pants factory. No exper
ience necessary. Easy to learn ma
chine sewing or pressing jobs. Li
beral 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)

EXPERIENCED Licensed Masseur 
Manager, full time, year round cm-
ployment. Excellent Health Club fa
cilities, ideal working conditions, sa
lary plus tips. Fringe benefits. Syra
cuse, N. Y., Jewish Community Cen
ter, write Sam Cohčn, Physical Ed
ucation Director, 2223 East Genese 
Street, Syracuse, New York.

(66-68)

Liberalai stato savo 
kandidatą

New Yorko Liberalų par
tija pareiškė, kad ji šiemet 
statys savo kandidatą į gu
bernatorius. Per paskiau
sius 22 metus, per visą sa
vo gyvavimą, ji remdavo 
Demokratų partijos kandi
datą.

Šis liberalų sprendimas 
yra dideliu smūgiu demo
kratams.

Numatoma, kad šį rudenį 
gubernatoriaus postui bus 
4 kandidatai. Conservative 
partija taipgi stato savo 
paskirą kandidatą.

Orlaivininkai balsuos 
unijos sutartį

Lėktuvų mechanikų unija 
pašaukė savo narius rug
piūčio 19 susirinkti balsuo
ti derybose su kompanijo
mis numatytą kontraktą. 
Vyriausiu laimėjimu skai
toma kompanijų sutikimas 
kelti algas atitinkamai kili
mui pragyvenimo kainų 
tuojau, kai tik kainas pa
kelia.

Vis tebesiginčija 
dėl minimum algos

Bell telefonų kompanijos 
Pennsylvanij o j e darbinin
kai 7,694 balsais prieš 2,- 
251 balsavo pasilikti nepri
klausoma unija. Buvo pa
siūlyta susijungti su tyms- 
terių unija.

Washingtonas. — JAV 
senato mažumos vadas 
Dirksenas pasiūlė pakeisti 
Civil Rights Biliaus tą vie
tą, kur draudžiama diskri
minuoti pirkime ar nuomo
jau t namus. Jis norįs dar 
dvejus metelius patyrinėti.

Meksikoje per 6 mėnesius 
parduota 42,887 automobi-
liai.

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)

MECHANIC
Tow motor. Exp. required. Must 

be able to work shift work. N. E. 
plant loc. CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(60-66)

ELECTRICIAN MECHANIC 
Knowledge of circuits necessary. 

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

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

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.
Gardner At Port Jervis, N. Y.

(66-68)

MOLD MACHINIST. If you're in 

a dead end job and want to enlarge 

your skills from machinist to mold 

maker, call us in Cherry Hill.
663-0131. (64-66)

MECHANIC on 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. (64-69)

ELECTRICIANS
Required for work on machine 

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

’ AMERICAN MONORAIL CO. 
1111 E. 200th St., 

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

(64-72)

TOOL ROOM Attendant will con
sider retired machinist, with band 
saw blade welding exp. Call:

Mr. John Bello
DI 3-1000, Warrington, Pa.

(66-70)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.
KVIEČIAME I PIETUS

Sekmadieni, rugpiūčio 28 d., Olym
pia parke, įvyksta paskutiniai šio 
mėnesio pietūs. O su rugsėjo pra
džia, 4 ir 5 dienomis įvyks Sūnų— 
Dukterų tradiciniai Darbo šventės 
parengimai su šokiais ir dainomis, 
vaišėmis ir laimėjimais. Prašom su
daryti savo atsilankymu skaitlingus 
šio mėnesio paskutinius pietus.

L.S.D. Moterų Komisija

BROCKTON, MASS.
Rudeninis piknikas po pastoge 

Sekmadienį, Rugsėjo 4 September 
Prieš Labor Day 

Liet. Taut. Namo Salėje 
668 N. Main St., Montello 

Pradžia 1-mą vai. dieną (1 P. M.) 
Durys atdaros nuo 12:30 vai.

Įėjimas su laimėjimu 50 centų. 
Bus muzika, dainos, Montello Vyrų 
Dailės Grupė, vadovyb. Alb. Potsus, 
ir accordion solo, Wayne Andutis ir 
Orintienės anūkas. Bus visokių na
mie gamintų valgių ir šiltų-šaltų 
gėrimų.

MONETLLO, mass.
Mūsų draugijų susirinkimai: LDS 

67 kp. mėnesinis susirinkimas rug
sėjo (Sept.) 1 d. 7 vai. vakare.

Liet. Taut. Namo draugovės rug
sėjo 6, 7 vai. vakare, Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 8 Vine St.

Šv. Roko pašelp. draugystės susi
rinkimas rugsėjo 7-tą, Liet. Piliečių 
Klubo salėje, 628 Ames St., 7 v. v.,

LLD 6 kp. susirinkimas nukeltas 
iki rugsėjo 12-tos, Liet. Taut. Na
mo kambariuose.

(66-68)

ROCHESTER, N. Y.
Rugpiūčio (August) 28 dieną įvyks 

Gedimino draugystės metinis pikni
kas arba gegužinė savoje svetainėje, 
575 Joseph Ave. Pradžia 1 vai. dieną.

Visi lietuviai nuoširdžiai prašomi 
dalyvauti. Bus skanių valgių ir gė
rimų,— visi turėsime gerus laikus. 
Nepamirškite sekmadienį rugpiūčio 
(August) 28- dieną.

Kviečia Rengėjai
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Žodelis jau iš Vilnaus
Taigi, aš jau Vilniuje, 

Lietuvos sostinėje. Šiuos žo
džius rašau trečiadienį, rug
pjūčio 17 dieną.

Kelionė buvo labai sklan
di. Oh, tie moderniški lėk
tuvai, kaip greit jie tave 
pristato į tolimiausius pa
saulio kampus ir kampe
lius! Oras pasitaikė labai 
prielankus, tai lėktuvai nie
kur nepavėlavo nė vienos 
minutės, o kai kur dar ir 
prieš laiką pribūdavo. Ta
čiau vis tiek žmogų labai 
prikamuoja tie keli persėdi
mai, ypač kai su savim ne
šiesi sunkių daiktų. Aš lė
kiau per Copenhageną, Hel
sinkį ir Leningradą. Sako
ma, kad daug geriau ir pa
rankiau skristi per Copen- 
hageną ir Maskvą. To aš 
nežinojau. Patarimas tiems, 
kurie ateityje galvosite va
žiuoti į Lietuvą.

Beje, žinau daug mūsų 
amžiaus Amerikos lietuvių, 
kurie labai norėtų aplanky
ti Lietuvą, bet nėra skridę 
lėktuvu ir prisibijo. Ogi bi
joti nėra jokio reikalo. Tie 
lėktuvai dabar tokie dide
li, taip ištobulinti, jog jie 
pakyla virš debesų ir juose 
žmogus sėdėdamas jautiesi 
kaip savo kambaryje. Juose 
daug mažiau kratymo negu 
traukiniuose arba autobu
suose. O dar iš jų pamatai 
tokį vaizdą, kuris niekados 
nebeišdilsta iš tavo atmin

ties. Žinoma, nežinau, kaip 
ten būtų, jeigu pasitaikytų 
patekti į didelę audrą, pa
kylant arba nusileidžiant. 
Bet kai oras pakenčiamas, 
tai kelionė lėktuvu yra gra
žiausia, maloniausia.

Bet, žinoma, ne apie tai 
svarbiausia šiame laiške 
kalbėti. Kalbėti reikėtų 
anie pirmuosius įspūdžius. 
Tačiau, pasakysiu, labai 
sunku, nes jų per daug. Jau 
pats jausmas, kad štai, at
vykai, įkėlei koją į gimtąją 
žemę, kažin kaip tave taip 
sujaudina, jog iš tikrųjų 
beveik nieko nebematai, nie
ko nebejauti. O dar štai ta
vo sesuo, tavo broliu ir se
serų vaikai, jau irgi tėvai, 
Štai draugai, pažįstami ir 
nepažįstami, štai gėlių 
puokštės, sveikinimaisi, ap
sikabinimai, bučiavimais!, 
džiaugsmo ašaros- susijau
dinimu tiesiog naspringsti, 
nebežinai, kas čia darosi, 
kur tu dabar pakliuvai! Tu
ri pergyventi, kad tai visa 
suprasti ir įsivaizduo
ti. Tikiu, jog tai pa
tvirtins visi, kurie jau lan
kėsi Lietuvoje. Patvirtins 
tai, jog iš tos jausmų aud
ros ima daug laiko ir ne
lengva atsipeikėti. Jau an
tra diena, o aš dar nesu pil
nai “išsipagiriojęs’', dar ne-, 
galiu susikuopti ir pradėti 
rimtai galvoti...

O ar atspėsite, kuo mane

pasveikino įžymusis veikė
jas ir partijos vadas mano 
bendravardis Ant. Snieč
kus? Žinau, kad neatspė- 
site, tai pasakysiu. Beveik 
pirmutiniai jo žodžiai pilni 
džiaugsmo, buvo, tai kad 
oras šią vasarą buvo labai 
geras ir kad nepaisant to, 
jog pavasaris buvo sunkus 
ir pakenkė žiemkenčiams, 
derlius bus geras. O, kaip 
žinia, kai derlius geras- tai 
ir visa gyvenimo simfonija 
skambi, švelni. Taip būda
vo senojoje Lietuvoje, taip, 
matyt, tebėra ir nūdienėje 
Tarybų Lietuvoje.

Ir dabar Vilniuje oras ne
paprastai gražus,—ta sau
lė, kaip žmonės sakydavo, 
tiesiog žeme “ridinėja”. Ir, 
taip, pasak vilniečių, jau tę
siasi ilgai.

Miestas ękęsta žalumy
nuose, — tai ne taip, kaip 
man paliekant, atrodė Niu
jorkas, kur viskas buvo “iš
kepė”, parudavę. Todėl tuo 
požiūriu, vilniečiai daug, 
daug laimingesni už niujor
kiečius.

Kas daugiau? Tuo tarnu 
nieko, nes dar beveik nieko 
nemačiau- dar niekur pla
čiau nesidairiau.

Kaip išvažiuodamas paža
dėjau: laikas nuo laiko įdo
mesnius šios viešnagės įspū
džius matysite “Laisvės” 
skiltyse.

A. Bimba

Aido choro banketas 
jau šį sekmadienį

Aido choro banketas-pie- 
tūs įvyks jau šį sekmadie
nį, rugpjūčio 28 d., “Lais
vės” salėj, Liberty A,ve. ir 
102 St., Ozone Park (Lef
ferts traukinio O x f o r d o 
stotis). Pietų kaina $2.50.

Pietūs bus duodami 1 vai.
Šis pobūvis turi kelerio

pus tikslus — suteikti pro
gą susitikti visus sugrį
žusius iš Tarybų Lietuvos 
turistus, išgirsti jų parvež
tus mums pasveikinimus, 
asmeniškai pasikalbėti, pa
siteirauti apie ten sutiktus

mūsų kaimynus ir gimines. 
(Aidiečiai sako, kad pro
graminėje kalbų dalyje kal
bės tiktai šių metų sugrį- 
žusieji turistai, nes mes, 
namiškiai, prisikalbė j o m e 
juos išleisdami.)

Tikimasi, jog choriečiai 
bus pasiruošę vad o v a u t i 
bendram visų dainavimui. 
O gal dar pasakys ir tai, 
kokie darbai jų laukia šį 
sezoną.

Aidiečiai prašo visus bū
ti su jais šį sekmadienį Iki 
pasimatymo!

Būsiu

D-ras H. Apthekeris nori talkos

LMS VEIKLA
Jonas Dirvelis—muzikas

Jonas Dirvelis nuo 1955 metų vado
vauja Worcesterio Aido chorui. Įdomu, 
kad is jau arti 50 metų nenustojęs 
veikti kaip muzikas. Nuo jaunystės jis 
organizavo chorus ir orkestrus Massa
chusetts miestuose, jiems vadovavo, jų 
tarpe Aušrelės chorui Worcesteryje ir 
Gabijos chorui Bostone. Jis rengė 
koncertus,- statė operetes ir kūrė kom
pozicijas chorams ir solistams. Jis pa
rašė “Gegužės pirmoji” (1920 m.) “šešu- 
pėlė” (1939 m.), “Anksti rytą,” “Daini
ninkai,” “Laikas brangus.”

Jono dainos bene visos tebėra rank
raščio formoj, tik vieną, “Ankšti rytą,” 
išspausdino Lietuvių Meno Sąjunga 1955 
metais. Jis vis skundžiasi, kąd neturįs

Jonas Dirvelis

laiko savo kompozicijas sutvarkyti iš
spausdinimui. Bet šiemet jis sutvarkė 
tris savo dainas, tinkamas mažesniems 
chorams ir LMS Centras jas jau paruošė 
išsiuntimui savo vienetams. Dvi jo dai
nos, “Augo girioj ąžuolas” ir “Gamtos 
grožis,” suharmonizuotos 4-ems balsams, 
o trečia daina, “Ateis tamsi naktužėlė,” 
dviem balsams, labai tinkama moterų 
grupei ar moterų duetui, šią dainą jau 
debiutavo Lietuvoj, nes ją ten dainavo 
Irene Janulis ir Helen Smith, duetą.

Mes manome, kad Jono Dirvelio dainos 
pasieks gražaus pasisekimo mūsų cho
ruose. Manome, kad tuoj galėsime ir iš
spausdinti kiek daugiau iš jo didesnių, 
sunkesnių kūrinių.
LMS vienetai gauna ir daugiau dainų

Sykiu su Jono Dirvelio dainomis, šie
met Centras išsiuntė ir kitas 6-as dai
nas. Iš šios grupės 9 dainų, tikime, mū
sų chorai ir kitos dainų grupės turės pa-

sirinkimą naujų dainų savo repertuarui.
Į šį dainų rinkinį įeina nauja įdomi 

dainelė, kuri buvo sukurta tik 1961 me
tais, bet jau tapo vaikų himnu įvairiose 
jaunuolių ir vaikų šventėse ir yra iš 
rusų originalo išversta į keliasdešimt 
kalbų. Ją dainuoja ir suaugusių, ir Vai
kų chorai, o taip pat ir solistai. Jos 
kompozitorius — Arkadijus Ostrovskis, 
Tarybų Sąjungos labai populiarus masi
nių ir estradinių dainų kūrėjas. Įdomu, 
kad šios dainos refreno žodžiai sukurti 
devynerių metų vaiko. Kompozitorius, 
susižavėjęs tų eilių paprastumu ir nuo
širdumu, vėliau paprašė poeto parašyti 
likusius žodžius, o pats parašė jiems mu
ziką.

Angliškai žodžius išvertė Tom Bot- 
ting. Čia pateikiame lyietuvišką ir ang
lišką refreno vertimus:

/

Lai kasdien šviečia saulė, 
Lai dangus būna giedras, 
Lai kasdien šypsos Mama, 
Lai smagus būnu aš.
May there always be sunshine, 
May there always be blue skies, 
May there always be Mummy, 
May there always be me.

Dainų siuntinyje irgi įeina populiari 
lietuvių liaudies daina “Augo kieme 
klevelis.” Įeina “Ilgiausių metų,” har
monizuota 4-ems balsams, ir “Linksmo 
gimtadienio” iš P. Balevičiaus “Dainų 
rinktinės.” Stipresniems chorams yra 
dvi geros koncertinės dainos — lenkų 
liaudies “Aviečiavo po šilelį,” harmoni
zuota L. Švarco, ir “Jūra,” muzika J. 
Valentino.

“Jūra” yra sena daina, bet visais lai
kais reikšminga. Ją daugelis chorų tu-1 
rėjo savo repertuaruose, nes jos kūrė
jas pirmojo pasaulinio karo laiko taroiu 
vadovavo eilei chorų New Jersey ir 
New Yorko apylinkėj. Valentinas jau
nas mirė, bet savo laiku yra daug gra
žių chorams dainų sukūręs. LMS Cent
ras norėtų surinkti, kiek jo dainų yra. 
Tuo atveju prašo pagalbos, kad, kas tu
ri jo kompozicijų, jas pasiųstų į centrą.

Šia proga taipgi noriu priminti, kad ne 
visi chorai, vienetai, yra užsi mokėję 
duokles i Centrą. Kad dažniau galė
tume prirengti naujų dainų ir pertaisyti 
senų dainų, reikalinga stiprinti pajamas. 
Duoklės tik $5 metams.' Kiekvienas cho
ras nemokamai gauna dainų siuntinius.

Mildred Stensler*
LMS Centro sekretorė

“Laisvėje” jau buvo rašy
ta, kad Brooklyno 12-ame 
kongresiniame distrikte šie
met į kongresmanus kan
didatuoja labai įžymus vy
ras — apie 50 metų am
žiaus mokslininkas — d-ras 
Herbert Aptheker.

Apthekeris kandidatuoja 
nepriklausomu jokiai parti
jai sąrašu. Jis bus kandi
datas, kurio tikslas yra ko
voti už taiką ir laisvę. 
Angliškai sakoma: “Dr. 
Herbert Aptheker, Peace 
and Freedom Candidate 
for Congress in Brooklyn’s 
12th Congressional Dis
trict.”

Naujam žmogui, kandida
tuojančiam nepriklausomai 
nuo kitų partijų, iš pradžių 
reikia didelės talkos, kad 
galėtų atsistoti į kandida
tuojančių eiles. D-rui H. 
Apthekeriui, jei jis nori įei
ti į ‘ kandidatų sąrašą, rei
kia 'turėti tris tūkstančius 
parašu piliečių, gyvenančių 
tame: distrikte. Parašai tu
ri būti pasirašyti po peti
cija, reikalaujant d-rą Ap- 
thekeri pastatyti kandida
tu, kad žmonės, nuėję prie 
urnų, lapkričio 4 diena, ga
lėtų, jei norėtų, už jį bal
suoti.

Gerai, — pareiškė d-ro 
Apthekerio kampanijos ma- 
nadžeris, jaunas, smarkus, 
Blyden Jackson, — mes 
gausime ne tris, o dešimt 
tūkstančių piliečiu parašų; 
gausime juos todėl, kad bū
tų pilnai užtikrinta d-rui 
Apthekeriui vieta kandida
tų sąraše.

Darbas jau pradėtas. Pi
liečių parašai jau renkami. 
Šimtai jaunu žmonių renka 
parašus, eidami nuo namo

į namą. Parašai turi būti 
surinkti iki rugsėjo 21 d.

—Apie 1,700 asmenų pa
sižadėjo vienaip ar kitaip 
padėti Apthekeriui kovoti 
už išrinkimą į.Kongresą!— 
sako B. Jackson.

Yra tokių, kurie vaikščio
ja po gatves ir sako: “d-ras 
Apthekeris — komunistas.” 
Tokiems kiti vietos gyven
tojai atkerta: “Tas kas, 
kad jis komunistas; jis ko
voja už taiką, už žmonių 
laisvę!...”

Vyksta diskusijos. Ir ge
rai, kad vyksta! Amerikos 
žmonės turi pradėti ne tik 
rimtai diskusuoti. o ir dau
giau veikti, kol dar ne per 
vėlu!

D-ro Apthekerio rinkimi
nės kampanijos būstinės 
(ofisai) yra po num. 722 
Nostrand Avė. (telefonas: 
493-5889). ir 579 McDonald 
Avė. (telefonas: 271-0111), 
Brooklvne.

Reikia, būtinai reikia šie
met pasiusti i šalies Kon
gresą toki tvirta kovotoją 
už taiką ir žmonių laisvę, 
kaip d-ras Herbertas Ap
thekeris! Ns.

- i’_____ _ , ...........

POLICIJA DAUGINS 
PATRULIŲ GRUPES
Policijos vyriausias in

spektorius Galerik sako, kad 
planuojama dauginti mies
to patrulių grupes ir jas 
specialiai paruošti santy
kiams su masiškais žmonių 
sambūriais.

Masišku santykių patru
liai parenkami šešiapėdžiai, 
ištreniruojami judo ir kitų 
nepaprastose padėtyse pri
taikomų veiksmu, aprūpi
nami walkie-talkie aparatė
liais.

Pasitikome 3-iosios 
grupės turistus

Antradienio vakarą jau 
po 8 vai., mes — G. Vareso- 
nas, J. Grybas ir aš — pa
sitikome mūsiškius trečio
sios grupės turistus. Jų nu
sileidimą čia sutrukdė be
veik pusantros valandos 
per didelis trafikas ore ir 
ant žemės.

Pirmasis jų grupės pasi
rodė A. Matulis, neperdaug 
apsikrovęs lagaminu, rūky
damas kad ir užgesusį ca- 
garą. Mes, susistabdę jį, 
apipylėme klausimais: kaip 
sekėsi kelionėje? Kaip se
kėsi Lietuvoje? Ar paten
kintas šiuo “tripu”?

A. Matulis, linksmai nusi
teikęs, vis juokdamasis at
sako :

—Viskas sekėsi kuo pui
kiausiai. O prieš išvažiuo
jant iš Lietuvos, baliavojo- 
me keturias paras su mūsų 
globėjais-palydovais bei at
važiavusiais iš kaimo mus 
išlydėti. Aš jiems ir “pa
mokslų” pasakiau nemažai, 
— pabrėžė A. Matulis, —te
gul tik išpildo ten juos jie...

Jozefina Augutienė taipgi 
su šypsena sveikinasi mus. 
Greit susitinkame ir Mia- 
mio, Floridos, Walteri ir 
Amiliją Lacks-Lekavičius; 
jie taippat pasitenkinę šia 
kelione Lietuvon.

Vėliausiai pasirodė “bun- 
čius” bostoniškių. Čia ir Ol
ga Graham-Šukytė su mo
tina, ir Čuladienė su moti
na, ir dar bent keturios, 
man nepažįstamos moterys, 
kurios skubinasi į La Guar
dia airportą, numatytu lai
ku skristi namo — Bosto
nan. 1 J. L.

VETERANAI MARŠAVO 
IR PALERMĄVO

i . :

New = Yprkas. -r- Šio did
miesčio Užsieninių karų 
veteranai, pasipildę čia įvy
kusios metinės konvencijos 
dalyviais, paradavo paskil- 
busiąja Fifth Ave. tarp 92 
ir 64 gatvių.

Iš pradžių, apie 6 valandą, 
prie gatvės gyvenančiųjų 
daugelis domėjosi maršuo- 
toiais, bet vėliau, laikro
džiams jau išmušus 11 va
karo ir toliau, į policijos 
stotis pasipylė protestai. 
Kai kurie protestantai sa
kė, jog maršuotojų muzika 
“tik triukšmas.”

BROOKLYN, N. Y.

Liūdnas Prisiminimas
Šių metų rugpiūčio 26 d. sukanka septyneri metai, 

kai mirė mano mylimas gyvenimo draugas

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

ANNA CIBULSKY, žmona

4 UNIJOS DERYBOSE SU 
TRIBUNE LEIDĖJAIS
Savininkai sujungtų keliu 

laikraščių j vieną World 
Journal Tribune turėjo po
sėdį su keturių paliestų 
unijų atstovais. Išsiskirs
tė žadėdami vėl susirinkti. 
Iki šiol spaustuvės išbuvo 
uždaros 120 su virš dienų.

Liečia presmanus, popie
riaus paruošėjus, elektris- 
tus ir išsiuntėjus. Numa
toma, kad kai kurie neteks 
darbų.

Šios savaitės pradžioje 
Wall S try to Šerai tebeslin- 
ko žemyn.

New Yorkas. — Čia įvy
kusiame veteranų sąskry
dyje kalbėjo JAV Gynybos 
sekretorius McNamara. Be 

vkitko, jis apgailestavo, kad 
drafto tarnybos kasmet turi 
atmesti 300 tūkstančiu jau
nų vyrų, kilusių iš alkio ir 
skurdo rajonų ir šeimų, 
kaip netinkamų militari- 

niams reikalams. Sakė, jog 
imsis priemonių bent po 
100,000 jų išrankioti ir pa
naudoti militarinėms par
eigoms.

i Tarp lietuvių
j

Telefonu man tūla wil- 
liamsburgietė pranešė, kad 

i rado negyvą Antaną Leimo- 
! ną jo bute.

Velionis buvo žinomas 
i brooklyniečiams per ilgus 
metus. Jis turėjo kirpyklą 
ant Union Avė. Sako, neži
noma, kur buvo jo kūnas 
pašarvotas, nei kada laido
jo. Abejotina, kad jis turė
jo New Yorke giminių.

Mūsų bendradarbis Bill 
Malin (dirba “Laisvės” 
spaustuvėje) pranešė, kad 
jo motina, Ona Malinaus
kienė susižeidė. Sako išves
dama savo šuniuką “pasi
vaikščioti’', nulipdama laip
tais (gatvėje) puolė ir gero
kai susižeidė šonkaulius. 
Kaimynai pamatę, tuoj pa
šaukė ambulansą ir ji buvo 
nuvesta į ligoninę.

Gydytojai apžiūrėjo ligo
nę, suraišiojo ir sakė, kad 
gali vykti į namus. Dabar 
O. Malinauskienė gydosi pas 
savo privatų gydytoją.

Linkime jai greitai pa
sveikti.

L. K—te

New Yorko Architektu 
taryba siūlo statyti Cross
town tunelį tarp Brooklyno 
tilto ir West Side Highway.

Mirus Izabelei 
Misiūnienei

Rugpjūčio 18 dieną nuo 
širdies ligos savo namuose 
mirė Izabelė Misiūnienė. 
Nuliūdime paliko vyrą Juo
zą, vedusį sūnų Ray, sese
rį Bronę Žilinskienę, brolį 
Stasį Bujanauską, dvi se
seris Lietuvoj, ir daug ki
tokių giminių.

Izabelė paėjo iš Suvalki
jos, Gudelių miestuko, kur 
ji gimė, augo ir mokytoja
vo. 7929 metais ji atvyko 
į Ameriką.

Palaidota rugpiūčio 22 d. 
Šv. Kazimiero kapinėse, 
Farmingdale, L. L, N. Y. 
Velionei buvo p ri p i r k t a 
daug gėlių ir ja palydėjo į 
kapines didelis būrys žmo
nių — giminių ir draugų.

Juozas ir Izabelė Misiū
nai laikė likerių parduotu
ve Lefferts Blvd, ir kampas 
Libertv Ave., Richmond 
Hill, N. Y., ir jiems viskas 
ten sekėsi.

Izabelė buvo malonaus 
būdo ir draugiška pasikal
bėjimui. Ir kai žmonės vie
ni vienaip, kiti kitaip kalbė
davo anie Lietuvą, tai ji sa
kė, kad aš važiuosiu ir pati 
savo akimis patirsiu. Ji 
taip ir nadarė — liepos 14 
d. išvažiavo i Lietuva, o 
rugpjūčio 4 d. parvažiavo. 
Ji labai džiaugėsi, kad ten 
buvo labai gera, kad ją la
bai šiltai ten priėmė ir kad 
nas gimines leido būti, kiek 
ji norėjo.

Ir sakė, kad. jei sveika 
būsiu, tai ir vėl Važiuosiu 
nasisvečiuoti. Bet tuo pa
čiu kartu skundėsi, kad ją 
širdies liga vis kankina. Ir 
už dviejų savaičių no sugrį
žimo liga paguldė ją į kars
tą. . \

Lai būna Tau. Izabele, 
lengva Amerikos žemelė. O 
mūsų užuojauta lai paleng
vina liūdėsi vyrui, sūnui ir 
visiems kitiems giminėms.

J. Juška

Pranešimas
“Laisves’’ Direktoriams

Posėdžio vakaras — šį 
pirmadienį, rugpiūčio 29.

Sekretorius (65-66)




