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r KRISLAI
Džiaugiamėe, bet su saiku MASKVOJE PASIRAŠYTA SUTARTIS PRIEŠ ^-BANDYMUS4
Jie tikrai išsigandę 
Dr. A. Petrikos prašymas 
J peklą su tokiais įstatymais! 
Būtinai lenda 
Kopūstai ir kopūstagalviai 
Jų buvo per daug 
Uršulė Andrulienė

— Rašo A. Bimba —

Maskvos sutartyje matosi 
tik du dideli laimėjimai. Vie
nas, mūsų atmosfera jau ne
bebus nors laikinai teršiama 
pavojingais nuodais. Kitas— 
sutartis sustiprino geros va
lios žmonių viltį, kad tarptau
tiniuose santykiuose blaivus 
protas paims viršų.

Todėl sutartimi reikia 
džiaugtis.

Bet reikia džiaugtis su sai
ku, ne per daug.

Nė valandėlei nereikia pa- 
mirti, kad termo-branduolinio 
karo grėsmė tebekabo ant 
mūsų galvos. Reikia nepa
miršti, kad Jungtinės Valsti
jos ir Tarybų Sąjunga turi 
prisigaminusios pakanka m a i 
atominių bombų nušlavimui 
ffUo žemės rutulio visų mieš
toj su šimtais milionų gyven
tojų.

Tai pamiršus, susidarytų įsi
vaizdavimo pavojus, kad karo 
grėsmė praėjo ir kad mums 
nebereikia budėti, 'kovoti už 
taiką.

Vienas lietuviškų “veiksnių” 
išsigandęs šaukia: “Koegzis
tencija eina pirmyn. Lietu
viams reikia sukrusti.” Su
krusti, žinoma, kad tai koeg
zistencijai būtų užstotas ke
lias.

Tai balsas lietuvių tautos 
priešo.

Dr. A. Petriką, kuris rašo 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
istoriją, kreipiasi į kolonijų 
veikėjus su dideliu prašymu. 
Jis prašo suteikti jam infor
macijų apie mūsų didžiosios 
draugijos kuopų ir apskričių 
veiklą.

Atsiliepkite! Padėkite jam 
kuo plačiausiai nušviesti visą 
mūsų draugijos penkiasdešimt 
metų veiklą.

£ Visur pilna visokių įstaty
mų ir patvarkymų, nukreiptų
jfcrieš juoduosius amerikiečius. 

‘Iriems sunku ir pasijudinti, ne- 
susidūrus su tais įstatymais.
Todėl, “į peklą su tokiais įsta
tymais!” visur šaukia negrų 
masės.

Panašiai peklon turėtų eiti 
visokie patvarkymai, kurie pa
remti baisia neteisybe. Paim
kime kai kurias profesines są
jungas (darbo unijas). Jos 
turi uždarusios duris juodie
siems darbininkams. Tuo bū
du tie darbininkai negali gau
ti darbo.

Argi galima skaitytis su to
kiais patvarkymais? Negali
ma. Ir gerai daro civilinių 
laisvių ir lygybės šalininkai, 
kurie reikalauja tokius pa
tvarkymus šluoti laukan iš vi
sų darbo unijų.

Jei negali įeiti per duris, 
tai skerbiasi pro langą.

Taip elgiasi Alabamos vals
tijos fanatiški valdovai.

Aukščiausiajam teismui už
draudus viešose mokyklose 
kalbėti poterius bei melstis iš 
biblijos, jie sugalvojo naują 
apgavystę. Jie į mokyklas 
Ivesią pamokas iŠ biblijos. O 
pamokos, girdi, tai nėra pote
riai. Taip jie galėsią apeiti 
®ukščiausiojo teismo patvar
kymą.

Bet labai įdomu, kaip į tai 
pažiūrės tasai teismas, kai tas

iTftsa 6-tam pusi.)

Virš milijono Jungi. Valstijų, 
karių yra užsienyje

Laimėtas pirmasisKim

žingsnis ož Saiką
Jungtines Valstijos ir Pietų 

Vietname padėtis
Washingtonas. — Dabar

tiniu metu Jungtinės Vals
tijos užjūryje laiko virš mi
lijoną karininkų ir karių. 
Armija, orlaivynas ir karo 
laivynas kitose šalyse turi 
apie 700 bazių ir pagelbinių 
stočių.

Vien Vak. Vokietijoje yra 
252,000 karininkų ir karių, 
kurie sudaro JAV Septintą
ją armiją. Be tų ginklų, ku
rie tai armijai pristatomi iš 
Jungtinių Valstijų, kiekvie- 
neriais metais dar Vakarų 
Vokietijoje pagaminama už 
$650,000,000.

Europoje yra 17-tas JAV 
karo orlaivynas, kurį suda
ro 1,100 bombinių ir mū

J. VALSTIJOS NEDARYS 
KARO JeGŲ PAKAITŲ
Washingtonas. — Penta

gonas nusprendė nedaryti 
užsienyje Jungtinių Valsti
jų militarinio personalo pa
kaitų. Iki dabar būdavo po 
tam tikro laiko grąžinami 
iš užsienio kariai ir kari
ninkai, o jų vieton kiti siun
čiami. Dabar pasiųsti ten 
turės viso laiko tarnybą.

Gaza. — Jungtinių Tautų 
komisija smerkia Izraelį, 
kad liepos 23 d. jis išprovo
kavo lėktuvų užpuoli m ą 
ant Egipto lėktuvų.

Saigonas. — Kitas budis
tų kunigas, protestuodamas 
prieš persekiojimus, nusi
žudė.

IŠ VISO PASAULIO VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Karakas, Venezuela. — 

Kenkėjai sudegino Cordage 
Mill ir Caracas Paper Oo. 
fabrikus, kurie buvo JAV

■ kapitalistų nuosavybė. 
Nuostoliai viršija $12,000,- 
000.

Belgradas. — Į Skoplje 
miestą atvyko 125 Tarybų 
Sąjungos kariai su buldoze
riais išvalymui Žemės dre
bėjimo griuvėsių.

Maskva. — Pirmoji pa
saulyje kosmonaute Va
lentina Tereškova pakelta 
iš leitenanto į TSRS aviaci
jos kapitono laipsnį.

Bona. — Vakarų Vokie
tiją Anglija ir JAV užtikri
no, kad nepripažins Rytų 
Vokietijos.

Washingtonas. —JAV už 
$37,500,000 pardavė Pakis
tani 600,000 tonų kviečių.

Santa ’Fe, N. M.—Sulau
kęs 70 metų amžiaus mirė 
admirolas P» Powell.

šio lėktuvų ir 70,000 lakūn- 
nų bei mechanikų.

Viduržemio jūroje yra 
Šeštasis JAV karo laivynas, 
apie 125 laivai su 40,000 ka
rininkų ir jūrininkų.

Vakarų Vokietija reika
lauja, kad Jungtinės Vals
tijos nemažintų savo karo 
jėgų Europoje, ne tik dėl 
“apsaugojimo laisvojo pa
saulio”, bet ir todėl, kad iš 
ten buvimo JAV militari- 
nių jėgų daro biznį. Dabar 
ten buvo JAV Gynybos sek
retorius McNamara ir už
tikrino vokiečius, kad ar
mija ir orlaivynas pasiliks.

Po Vokietijos, JAV mili- 
tarinės jėgos yra laikomos 
kitose NATO šalyse, o ypa
tingai jų daug Azijoje.

T. Sąjunga nutiesė i 
naftovamzdžius

Berlynas. — Tarybų Są
jungos inžinieriai jau nu
tiesė 2,570 mylių ilgio naf
tovamzdžius iš Kuibyševo 
iki Schwedto miesto, Rytų 
Vokietijon. Už savąjtės jais 
jau pradės teketf nafta.

Pirmaisiais metais Rytų 
Vokietija gaus 1,000,000 to
nų naftos, o paskui su kiek-1 
vieneriais metais bus vis 
gaunama daugiau, taip, 
kad, pagal planą, 1966 me
tais jau gaus $4,000,000 to
nų.

Nuo Mozyrio miesto kita 
šaka jau pirmiau buvo nu
tiesta į Bratislavą, Čekoslo
vakiją, kuri jau veikia.

Balzano. — Tyrolo srity
je austrai vėl pradėjo mėty
ti bombas, reikalaudami 
grąžinti provinciją Austri
jai.

Londonas. — U ž g y r ė 
Maskvos sutartį Graikija ir 
Švedija, tai jau 35 valstybės 
prie jos prisidėjo.

Bagdadas. — Eina žiau
rūs mūšiai tarp Irako ar
mijos ir sukilusių kurdų 
Rumandzio ir Barzano sri
tyse.

Havana. — Kubos vyriau
sybė marksistinį-leninistinį 
mokslą suderins su savo 
sąlygomis.

Helsinkis. — Liuteronų 
suvažiavime dalyvauja 800 
delegatų.

Ankara. — Sunkvežimis 
susidūrė su autobusu ir ne
laimėje žuvo 21 žmogus.

Saigonas. — Budistai or
ganizuojasi kovai.

Maskva. — Rugpiūčio 5 
dieną, Kremliuje, Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Tary
bų Sąjunga pasirašė sutar
tį nedaryti branduolinių 
bandymų vandenyje, atmo
sferoje ir erdvėse.

Už Jungtines Valstijas 
sutartį pasirašė Valstybės 
sekretorius Deansekretorius Dean Ruskas,ginklavimo problemą”.
dalyvaujant A. Stevenso-1 D. Ruskas, JAV Valsty- 
nui, JAV ambasadoriui F. bes sekretorius, sakė, kad 
D. Kohler, senatoriams G., trijų didžiųjų valstybių pa- 
O. Aiken, James W. Fui- sirašymas sutarties sutei-

H. Saltonstall, kia žmonijai didžiausių vil- 
J. J. Sparkman, H. H. Hum- čių prie taikos pasaulyje, 
phrey ir J. O. Pastore.

Už Angliją pasirašė Už
sienio ministras lordas 
Home dalyvaujant visai ei- 
leiTang^ žymių pareigūnų. jaus> jį nesumažina niukli-

Uz tarybų Sąjungą į nįų bombij kiekių sandė

O. Aiken, 
bright, I

Andrius Gromyko. Dalyva
vo TSRS premjeras N. 
Chruščiovas, Politinio biu
ro nariai ir visa eilė minist
rų.

Sutartis buvo pasirašyta Į 
draugiškoje atmosfero j e. 
Buvo keliami tostai už tai- j 
ką ir žmonių draugiškumą. I

Sutarties įvertinimas
Visų trijų šalių užsienio 

ministrai, Chruščiovas ir 
Jungtinių tautų generalinis 
sekretorius U Thantas sa
kė kalbas.

KREIPIMASIS
ĮLLD narius ir visus JV lietuvius

Nūdienės Jungtinių Valstijų negrų kovos už pa
prasčiausias demokratines teises ir civilines laisves, 
prieš diskriminaciją, segregaciją ir beteisiškumą turi 
atkreipusios viso pasaulio dėmesį. Visur visuose geros 
valios žmonėse jos susilaukia užuojautos ir pritarimo. 
Juo labiau jos turi apeiti kiekvieną amerikietį.

Mes turime suprasti, kad šita juodosios odos ame
rikiečių kova nėra tik jų vienų kova. Mes turime su
prasti, kad kol dvidešimt milijonų žmonių juodoje odoje 
yra diskriminuojami ir beteisiai, tol nė vienas kitas 
amerikietis ir baltoje odoje negali jaustis tikrai laisvas, 
tikrai pilnateisis.

Juodųjų žmonių kova už teisę į apšvietą, į mokslą, 
į darbą, j kultūrą, į gyvenimą yra ir turi būti visų ame
rikiečių be skirtumo rasės kova.

Todėl Lietuvių Literatūros Draugijos Centro Ko
mitetas savo susirinkime rugpiūčio 4 dieną nutarė iš
leisti kreipimąsi bei paraginimą į LLD narius ir visus 
Amerikos lietuvius:

1. Užgirti prezidento Kenedžio Kongresui pasiūly
tą civilinių laisvių programą - bilių;

2. Raginti Kongresą, kad jis šitą bilių be delsimo 
priimtų ir padarytų šalies įstatymu, garantuojančiu vi
siems amerikiečiams, neatsižvelgiant į jų odos spalvą, 
lygias demokratines teises ir civilines laisves, ir

3. Paremti ruošiamą didžiulį žygį į Washingtoną 
rugpiūčio 28 d., kurio tikslas yra parodyti senatoriams 
ir kongresmanams, kad jau laikas panaikinti mūsų ša
lyje visokią rasinę diskriminaciją ir segregaciją.

Visur pasirodykime, kad mes, Amerikos lietuviai, 
ypač pažangiečiai ir jų organizacijos, užgiriame prezi
dento pasiūlymus ir padėsime juos įvykdyti gyveniman. 
Visur parodykime kovojančioms negrų masėms, kad 
mes pilnutinai pritariame jų kovai, kad tą jų kovą skai
tome savo kova bei reikalu, ir kad mes aktyviškai pa
dėsime jiems ją laimėti dabar, šiandien!

LLD Centro Komitetas

Andrius Gromyko pareiš
kė, kad Tarybų Sąjunga 
per daugelį metų siekė šio 
susitarimo. Jis sakė: “Su
tartis, draudžianti bran
duolinius bandymus, nutie
sia kelią prie išsprendimo 
dar svarbesnių tarptautinių
problemų, įskaitant ir misi-1 tai yra, kylančius darbo

1"”:— —K1----”, žmones. —

Tuo pat kartu jis sakė: ■
“Bet tai tik pirmasis 

į žingsnis. Sutartis dar nepa
šalina niuklinio karo pavo- 

liuose, jų gaminimo ir ne
draudžia jų vartojimo ka
re... Istorija parodys, kaip 
mes užbaigsime šį nebaigtą 
reikalą taikos išlaikymui”.

Lordas Home sakė, kad 
džiaugiasi Anglijos, Tary- 

| bų Sąjungos i r Jungtinių 
Valstijų žmonės, jog pa
siektas šis susitarimas ir 
pasirašyta sutartis. Kodėl 
džiaugiasi?

Home sake, kad motinos 
ir tėvai ramiau galės mie-

1 (Tąsa 6-tam pusi.)

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų politiniai ir 
militariniai vadai yra susi
rūpinę dėl padėties Pietų 
Vietname. Jau treji metai, 
kaip JAV atvirai remia 
Pietų Vietnamo val
džios karą prieš partizanus, 

Vietname 
JAV kari- 

ir marinin- 
dienos ka-

yra apie 15,000 
ninku, lakūnų 
kų. Kiekvienos 
ras Jungtinėms Valstijoms 
daro apie milijoną dolerių 
nuostolių. Ir tam karui pa
baigos nesimato.

Prieš trejis metus orga
nizuotų partizanų buvo tik 
apie 18,000, o dabar jų yra 
virš 24,000. Prie to, juos re
mia desėtkai tūkstančių

Japonijoje minėjo 
Hirosimos sugriovimą

. - • J
Hiroshima, Japonija. —- 

1945 m. rugpiūčio 5 d. Jung
tinių Valstijų lėktuvas nu
metė atominę bombą į Hi- 
roshimos miestą, kur žuvo 
240,000 civilinių žmonių.

Japonijoje kiekvieueriaiš 
metais yra minima Hiroshi- 
mos žuvimas. Mini Hiroshi- 
moje, mini ir kituose mies
tuose.

Hiroshimoje žuvusių at
minčiai yra pastatytas ato
minės bombos pavidalo pa
minklas. Ir šiemet prie to 
paminklo įvyko masinis 
žmonių susirinkimas, kur 
buvo reikalaujama panai
kinti atominius ginklus.

Falmouth, Mass. — Pre
zidento Kenedžio žmona 
pagimdė sūnų. Naujagimis 
gimė penkias savaites pirm 
laiko ir turi nesmagumų 
su kvėpavimu.

Santo Domingo. — Haiti 
vyriausybė skelbia, kad su
naikino įsiveržėlius, kurie 
buvo išsikėlę Haitieno sri
tyje. Dalis jų buvo užmuš
ta, o kita suimta.

Johannesburgas. — Auk
so kasykloje įvyko sprogi
mas. Devynis darbininkus 
užmušė ir 23 sužeidė.

Asbury Park, N. J. — 
Gaisras sunaikino daug na
mų, krautuvių ir dalį medi
nio grindimo pajūryje.

Maskva. — Rugpiūčio 6 
d. TSRS mokslinikai iššovė 
į erdvę 19-tą satelitą “Kas- 
mos” vardu.

Londonas. — 1964 m. ge
gužės 31 dieną Maltos sala 
gaus “nepriklausomybę.” 

darbininkų, studentų, žem
dirbių ir žvejų. ,

Pietų Vietnamo preziden
to Ngo Dinh Diemo valdžia 
turi 250,000 vyrų armijoje 
ir 150,000 žandarų. Šias jė
gas Jungtinės Valstijos ap
ginklavo, bet jos negali 
įveikti partizanus, nes tarp 
armijos ir žandarų daug 
yra liaudžiai pritariančių 
žmonių.

Pietų Vietnamas yra 
pietrytų Azijoje, prie pieti
nės Kinų jūros. Jis užima 
62,000 kvadratinių mylių 
plotą ir turi 14,000,000 gy
ventojų. Budistai sudaro 70 
procentų gyventojų, prieš 
kuriuos dabar išstojo kata
likas Ngo Dinh Dienias ir 
jo valdžia.

KEISTA ŽMOGŽUDYSTE
Hammond, Ind. — Čionai 

kas tai nušovė traukinio in
žinierių ir pečkurį. Jie su
laikė 54 vagonų traukinį 
ir laukė signalo, kada galės 
pirmyn važiuoti. Kada jiem 
buvo duotas signalas, tai 
traukinys nejudėjo.) Signa
lininkas V. Terry nuėjo 
prie traukinio ir rado inži
nierių R. M. Bottoftį ir peč- 
kufį P. Overstreetą nušau
tus.

Washingtonas. — JAV 
laikinai atidėjo didelių 
branduolinių bombų bandy
mą požemyje.

Krokuva. —Lenkijos stu
dentai su ukvata mokosi 
anglų kalbos.

Varšuva. — Kavinės, ku
rios nedaro pelno, gal bus 
išnuomotos privatini a m s 
asmenims.

Maskva. — Atvyko Laoso 
naciolalistų vadas genero
las Kong Le.

Chicagoje mirė 
U. Andriulienė

Praėjusį antradienį, rug
piūčio 6 d., po baisiai sun
kios ir ilgos ligos mirė Ur
šule Andriliene (žiobaite). 
Jos kūnas pašarvotas Leo
nardo Bukausko šermeni
nėje, 10821 So. Michigan 
Ave., Roselande. Bus laido
jama šeštadienį, rugpiūčio 
10 d., l.*30 po pietų.

šią liūdną žinią mums te
lefonu trečiadieni pranešė 
Mildred Friberg.

Visas “Laisves” persona
las reiškia giliausią užuo
jautą draugui Vincui And
riuliui, veliones dukrelėms 
Nancy, Betty ir Beverly, 
taip pat visiems draugams.



T 11 T C 17 <■ LITHUANIANAi A 3 V Ii SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK 17, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 —----------------------------  ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year, ......... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ........... $10.00
Oueens Co., per six months $5.50

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

Kretingai—700 metų
VIENAS Iš SENIAUSIŲ Lietuvos miestų yra že

maičių Kretinga. Jai šiemet sukako 700 metų.
Prieš 700 metų, ten, kur dabar išsidėsčiusi Kretin

ga, stovėjo tik pilaitė. 1263 metais ten įvyko žemaičių 
mūšis su Livonijos ordino ritieriais, kuriuos siuntė ant 
Lietuvos Romos popiežius Honisijus III. Ritieriai plėšė, 
žudė žmones, degino kaimus. Žemaičiai buvo sumušti, 
bet nenugalėti.

Pradėjo statytis miestas, kuriam teko pergyventi 
visokiausių nelaimių—užpuolimų, apiplėšimų.

Šiandien, tarybiniais laikais, Kretinga klesti,—kles
ti kultūriškai ir ekonomiškai. Miestas plečiasi, statosi, 
gražėja. Šalia Kretingos yra didžiulis lapių ūkis, kuris 
duoda nemažą pelną kretingiečiams.

Apie Kretingą, apie jos sukaktį, apie jos augimą, 
suklestėjimą neseniai Vilniaus “Tiesoje” tilpo įdomus 
straipsnis, kurį parašė Kretingos rajono laikraščio 
“Švyturys” redakcijos darbuotojas E. Beržanskis ir 
“Tiesos” korespondentas R. Zacharka.

Pasirašyta!
RUGPIŪČIO 5 DIENĄ Didžiuosiuose Kremliaus ■ 

rūmuose buvo pasirašyta Maskvos sutartis, draudžian
ti eksploduoti branduolinius ginklus atmosferoje, kosmi
nėje erdvėje ir vandenyje.

Už JAV pasirašė Valstybės sekretorius Dean Rusk.
Už TSRS—užsienio reikalų ministras A. Gromyko.
Už Didžiąją Britaniją—užsienio reikalų sekreto

rius Home.
Sutartis buvo pasirašyta stebint daugeliui visų tri

jų šalių įžymių žmonių, kurių tarpe buvo N. Chruš
čiovas, Jungt. Tautų generalinis sekretorius Thant • ir 
kt. Sakoma, pasirašymą stebėjo apie 70 rinktinių asme
nų. * 1 :

Buvo išgerta tostų ir ta proga pasakyta kalbų. Visi 
kalbėjusieji priminė, kad ši sutartis—-pirmas žingsnis 
link nusiginklavimo, link tarptautinių nesusipratimų iš
sprendimo derybomis, pasitarimais.

Dabar, netrukus po šia sutartimi pasirašys kitos 
valstybės, trokštančios taikos. Sakoma, jau 30 valstybių 
pasižadėjo Maskvos sutartį pasirašyti.

Tik Vakarų Vokietija (Adenaueris), Prancūzijos 
DeGaullis ir Kinija atsisako po sutartimi pasirašyti.

Tačiau, jei pasirašiusios sutartį valstybės eis prie 
kitų sutarčių sudarymo, jei šaltasis karas atšils, tai vis i 
daugiau ir daugiau valstybių savo parašus padės, žmo
nijos opinija privers pasirašyti ir tas, kurios šiuo metu 
atsisako. Juk žmonija trokšta taikaus sugyvenimo; 
kiekvienas galvojąs asriiuo nenori branduolinio karo!

— o —
MES RAŠĖME PIRMIAU, sakome ir dabar, kad 

pasaulis, jei nenori būti sunaikintas, turi daryti kitus 
žingsnius, kurie yra būtini:

1. Sulaikyti branduolinių ginklų bandymus žemėje.
2. Sunaikinti visas turimas atomines ir hidrogeni

nes bombas.
3. Eiti prie nusiginklavimo, jei ne antsyk visuoti

nio, tai nors dalinio.
4. Valstybes turi susitarti, kad viena kitos nepuls, 

ir to susitarimo laikytis.
Aišku, mes visųpirmiausiai pasitikime taiką mylin- 

čiąja žmonija, ligi šiol kovojusia prieš brandulinių gin
klų bandymus. Pasitikime, kad kova nebus į šalį padė
ta, kad kiekvienas ir kiekviena, nežiūrint, kur begyven
tų, tęs kovą už taiką, už laisvę, už gerbūvį, už šviesesnį 
rytojų.

— 0 —
NEPAPRASTAI REIKŠMINGAS Maskvos sutar

čiai pasirašyti buvo parinktas ir laikas: praėjus 18-ai 
metų po to, kai buvo mesta pirmoji atominė bomba ant 
japoniško miesto Hirosimos.

Hirošima pasiliks visiems laikams liudininku to 
baisaus “žygio”, kuriuo buvo sudeginta miestas, nužu
dyta daug tūkstančių žmonių, o dar daugiau tūkstančių 
žmonių suluošinti, ir šiandien jie yra gyvi liudininkai 
viso to, ką gali atlikti atominė bomba.

Bet, sako tie, kurie gerai dalykus žino: atominė 
bomba, numesta ant Hirošimos, buvo tik mažmožis, pa
lyginti su tomis branduolinėmis bombomis, kurios tapo 
“ištobulintos” per 18 metų! Atominė bomba užmušė ir 
Suluošino šimtus tūkstančių žmonių, o mesta hidrogeni
nė bomba, “ištobulinta” viena bomba, gali sunaikinti 
daug milijonų žmonių.

Maskvos sutartis—pirmas žingsnis, sako tie, kurie 
po ja pasirašė!

Pasaulis laukia daugiau žingsnių, vedančių šalis į 
taikų sambūvį!

2 p.-Laisvė (Liberty)— Penkad., rugp. (Aug.) 9, 1963
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ATVIRAI KALBANT <

PO 60 METŲ!
Š. m. liepos mėnesį suka

ko 60 metų, kai įvyko Ru- 
sijos Socialdemokratų ' dar
bininkų partijos Il-asis su
važiavimas. ’JiS1 'prasidėjo 
Briuselyje,'bet baigėsi Lon
done. Šiš Lenino vadovau
jamas suvažiavimas įkūrė 
partiją, kuriai teko suvai
dinti tokį istorinį vaidmenį, 
kokio jokia kita politinė 
partija pasauly niekad ne
suvaidino. RŠDDP (bolše
viku, o šiandien—Komunis- 
tų partija) paruošė Rusijos 
liaudį Spalio revoliucijai, 
vadovavo liaudžiai revoliu
cijos metu, ir šiandien, per 
daugiau kaip 45 metus, va
dovauja tarybinėms tau
toms kelyje į komunizmą.

Lietuvos KP CK sekreto
rius B. Popovas Vilniaus 
“Tiesoje” (š. m. liepos 30 
d.) rašo:

Tuo metu, dabar jau tolimą 
1903 metų liepos menesį, ne
daug tebuvo žmonių, kurie 
galėjo numatyti didži ausi ą 
įvykio reikšmę. Liepos 30 
dieną — paprastą šiokiadienį, 
Briuselyje keturiasdešimt trys 
Rusijos revoliucinių organiza
cijų delegatai susirinko iš
spręsti didžiausios svarbos 
problemų, kurios lietė ne tik 
jų tėvynę, bet ir visą žmoni
ją. RSDDP Antrojo suva-ia- 
vimo delegatai padėjo kertinį 
akmenį į naujo tipo partijos 
pastatą. Tai buvo iš tikrųjų 
kovine, marksistine partija, 
surišta su masiniu darbininkų 
judėjimu. Gimė nauja jėga, 
kuriai nebuvo lygios žmonijos 
istorijoje, jėga, kuri per paly
ginti trumpą laiką pakeitė pa
saulį ir įgyvendino Markso- 
Engclso - Leninė genijų . mintis 
ir. svajones.
! Dar ilgai, prieš atidarant 
Antrąjį suvažiavimą. ( , V. Le
ninas pradėjo . .jį, r uosti'. Jo 
vaizduotę buvo'pagavusi min
tis — sukurti kovinę revoliu
cinę marksistų-rcvoliucionierių 
partiją. Ruošti tokią par
tiją jis pradėjo, sukurdamas 
bendrą visai Rusijai nelegalų 
marksistinį laikraštį. Tuo tiks
lu jis aplankė ištisą eilę mies
tų, jų tarpe ir Vilnių. Tris
dešimt keturis mėnesius ėjo 
lenininė “Iskra.” Per tą lai
ką ji nuveikė didžiulį darbą, 
suteikdama ir ugdydama tik
ruosius revoliucionierius-mark- 
sistus mūsų šalyje.

Vilniaus “Tiesa” minėtos 
dienos vedamajame pabrė
žia:

šešiasdešimt metų praėjo 
nuo tos. dienos, kai gimė mū
sų partija. TSKP — naujo 
tipo partija, Lenino partija. Ji 
ryžtingai pakėlė tuo metu 
oportunistinių partijų sutryptą 
marksizmo vėliavą, įrašė į ją 
naujus meto lozungus, toliau 
vysčiusius Markso-Engelso mo
kymą, pritaikiusius mokslinę 
socializmo teoriją praktinei 
proletariato kovai imperializ
mo, aukščiausios ir paskutinės 
kapitalizmo stadijos sąlygoms.

Lenino įkurtoji partija, vė
liau į pasaulio darbininkų ju
dėjimo istoriją įėjusi kaip bol
ševikų partija, griežtoje prin
cipinėje kovoje ideologiškai 
sutriuškino savo priešininkus— 
įvairaus plauko oportunistus, 
mažatikius, nacionalistus, ap
link save subūrė plačiąsias 
darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių mases.

Dviejų revoliucijų — 1905. 
m. buržuazinės ir 1917 m. so
cialistinės — ugny Lenino 
įkurtoji partija sulydė revoliu
cines Rusijos jėgas į sąmonin
gą marksistų ir valstiečių vals
tybę, valstybę be išnaudojimo 
—Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungą.

Socialinių klausimų išspren
dimas kartu leido išspręsti ir 
sudėtingą nacionalinį klausi
mą. Proletariato diktatūros 
sąlygoms, partijai kūrybiškai 
vadovaujant, Tarybų šalies 
respublikos suklestėjo, ugdo 
savo ekonomiką ir kultūrą, 
draugiškai remia viena kitą, 
siekdamos bendrų tikslų.

Tarybų Sąjungos Komunistų 
partija, nugalėjusi Spalio re
voliucijoje buržuaziją politiš

kai, su didžiausia energija, 
įveikdama šimtametį Rusijos, 
atsilikimą, pasiekė milžinišką 
laimėjimų1 ėkonomikoje. Šie 
laimėjimai, pasiekti industri
alizuojant šalį ir vykdant kul
tūrinę masių revoliuciją, jau 
antrame ęlęšimtmety po per
galės prieš į buržuaziją leido 
mūsų šaly sukurti socialistinę 
visuomenę.

Partijai vadovaujant, Tary
bų šalis nugalėjo fašistinę Vo
kietiją ir tuo pačiu išgelbėjo 
mūsų planetos civilizaciją nuo 
pražūties. Išgydžius! karo 
žaizdas, partija priėjo prie iš
eities pozicijų, iš kurių, 
kruopščiai patik rinus savo 
jėgas, pasirėmus vieningu 
liaudies pritarimu, gali m a 
buvo pradėti lemiamą žygį už 
komunistinės visuomenės su
kūrimą mūsų šalyje.

Šios visuomenės sukūrimo 
Programa buvo priimta parti
jos XXII suvažiavime, po to, 
kai mūsų partija, numetusi į 
šalį asmenybes kulto varžius, 
nustatė vienintelę teisingą 
taktiką taikiai lenktyniuojant 
su skirtingų visuomeninių sis
temų valstybėmis.

Kalbant apie milžinišką 
darbą, atliktą vedant mūsų 
šalį prie komunizmo Slenks
čio, negalima nepaminėti to 
didžiulio vaidmens, kurį mūsų 
partija vaidino ir vaidina 
tarptautiniame revoliuciniame 
darbininkų j u d ė j i me.

APIE JAUNĄJĄ 
LIETUVIŲ KARTĄ 
KANADOJE

Kanadiškis “Liaudies bal
sas” rašo:

Jau dažnai spaudoje pasiro
do vardai mūsų jaunosios kar
tos narių. Vis su pasisekimais. 
Žiūrėk, stipe n d i j ą laimėjo, 
dipolomus gavo ir t. t. Dak
taratus, masters laipsnius, gy
dytojų, inžinierių, advokatų ir 
kitų mokslų atžymoj imus ga
vę. Praėjusiame num e r y j e 
matėte pranešimą, kad drau
gų Gaižauskų1' s ū n u s dr. V. 
Gaižauskas vyks ,į šiaurvaka
rius stebėti saulės užtemimą. 
Draugų Antanavičių duktė 
Irena išvyksta į Maskvą į ru
sų kalbos kursus. Ji nori tapti 
rusų kalbos profesore. Tai 
tik keli, pavyzdžiai.

Senesnioji -Karta gali di
džiuotis savo vaikais. Jie bus 
didelis indėlis Kanados bend
ruomenėj. Jie padės Kanadai 
žengti pirmyn. Jų darbas at
neš kraštui ir jo žmonėms di
delę naudą.

Tiesa, kai kas nusiskundžia, 
kad jų nematome letuviškoje 
dirvoje. Bet kur ta dirva? 
Jaunystėje ir jie linksmino tė
vus dainomis, muzika, šokiais, 
pastatymais. Dabar jie turi 
šeimas, profesijas, užsiėmę 
darbu, nebeturi laiko, o tuo 
pat sykiu ir lietuviško judėji
mo labai maža. Jie, tačiau, 
nepamiršo tėvų, nenusisuko 
nuo jų. Jie nesigėdija prisi
pažinti, kad jie yra kilę iš at
eivių.

Malonu visiems matyti jau
nąją kartą einant tokiu gražiu 
keliu. Linkėkime jiems vi
siems geriausio pasisekimo. 

A. SNIEČKUS APIE 
KULTŪRINIUS 
REIKALUS LIETUVOJE
- Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius A. Sniečkus š. 
m. liepos 31 d. išspausdino 
straipsnį Maskvos “Prav- 
doje” apie Lietuvos kultū
rinius reikalus, apie pliu
sus ir minusus. - Pažymėjęs 
Lietuvos .literatūros ir me
no suklestėjimą,—pav., po
eto E. Mieželaičio ir skulp
toriaus G. Jokūbonio Leni
ninių premijų gavimą,—A. 
Sniečkus primena, kad dar 
pasirodo Lietuvoje idėjiškai 
ir silpnų kūrinių. O tokius 
kūrinius garbina ir net juos 
persispausdina užsienyje 
esanti buržuazinių naciona
listų spauda.

A. Sniečkus rašo, kad —
Atskiri rašytojai ir dailinin

kai, ieškodami naujų išraiškos 
formų, parpįęšo tai, kas svar
biausia — idėjinį turinį. Jų

kūryboje pasireiškė susižavė
jimas Vakaruose paplitusio
mis modernistinėmis srovėmis, 
dekadentiniu menu. Buržua
ziniai nacionalistai stengiasi 
išpūsti šias ydingas tendenci
jas atskirų mūsų kūrybinių 
darbuotojų kūriniuose. Jie 
persispausdina idėjiškai silp
nus kai kurių rašytojų kūri
nius, juos visaip reklamuoja, 
mėgindami suskaldyti inūsų 
kūrybinės r inteligentijos gre
tas. Kūrybinių darbuotojų tar
pe atsirado ir tokių žmonių, 
kurie taikstėsi su svetimų idė
jų pasireiškimais, nekovojo 
prieš juos nuolat ir ryžtingai.

Respublikiniame kūrybinių 
darbuotojų pasitarime buvo 
griežtai pasmerktos tokios ne
sveikos tendencijos. Buvo 
kritikuojami trūkumai organi
zacinėje kūrybinių s ą j u n gų 
veikloje. Šis rašytojų, kompo
zitorių ir dailininkų pasitari- 
mks, jų sąjungų plenumai ir 
susirinkimai parodė, kad kū
rybiniai Tarybų Lietuvos dar
buotojai teisingai sup r a n t a 
partijos iškeltus uždavinius li
teratūros ir 'meno srityje, juos 
karštai įgyvendina.

Vienu iš tokių, kurie iš
sižioję laukia Lietuvoj pasi
rodau^; silpnų (turinio at
žvilgiu) literatūrinių kūri
nių yra kanadiškis J. Kar
delis. Tai pasigailėjimo ver
tas žmogelis, nes jis savo 
skaitytojus, kiek jis ten jų 
turi, šeria paprasčiausiu 
maistu.

Brockton, Mass.
Parengimai

Sekmadienį, rugpiūčio 18 
d., Olympia Parke, Worces- 
teryje, įvyks “Laisvės”; pik
nikas. Iš Brocktono. važiuo
sime busu. Vietos dar daug 
yra. Prašome iš anksto už
sisakyti buse vietą pas: K. 
Čereškienę; G. Šimaitį, A. 
Kukaitienę arba kitus LLD 
6 kuopos narius. Busas iš
eis lygiai 12 valandą dieną 
nuo Lietuvių Tautiško Na
mo.

.. Labor Day piknikas, ku
rį rengia Montello ,Vyrų 
Dailės Grupė, įvyks rugsė
jo 2 d., Ramo va Parke, 
Montelloje. Pradžia 1 vai. 
dieną.

Lapkričio 10 dieną, Lie
tuvių Tautiško Namo salė
je, 668 N. Main St., bus su
vaidinta “Lietuvos Aidai”. 
Vaidinimą atliks Aido cho
ras iš Brooklyno, vadovys
tėje Mildred Stensler.

„ ........... ,1

Liepos 4 d. “Laisvės” pik
nike pirmą dovaną laimėjo 
W. Yurkevich.

Serga
Annai Markevičienei, ži

nomai veikėjai, Bostono li
goninėje buvo padarytą 
sunki operacija. Ji pavyko 
gerai. Dabar ligonė randa
si namie ir gražiai sveiksta. 
Ketina vykti į “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks Wor- 
cesteryje.

Šiemet Mass, valstijoje 
mažai pasirodė taip vadi
namų “Japanese beetle” 
(vabzdžių). Sakoma, kad 
tai rezultatai šaltos žiemos 
—jų kiaušiniai sušalo. Pra
ėjusiais metais jų būdavo 
daug ir pridarė žalos.

George Shimaitis

Washingtonas. — JAV 
vyriausybei nepatinka, kad 
Tarybų Sąjunga įrengia 
didelį orlaukį Jemene. Jis 
turės po 11,500 pėdų ilgio 
cementinius takus, nuo ku
rių galės ir dideli lėktuvai 
pakilti. Sakoma, kad ten 
dirba 500 tarybinių techni
kų.

Pokarinis dipukų antplū- čių kovų ir skerdynių — 
dis į Ameriką, buvo many- rusai apsivienijo ir padarė 
ta; duos ką nors tokio tei- galą šlėktos avantiūroms, 
giamo lietuvybės palaiky- Po paskutiniojo Lenki j os- 
mui. Kaip dabar matome, to Lietuvos' padalijimo kaip 
nėra. Pas dipukus daug lenkai, taip ir lietuviai, pa- 
platesnis pasiskirs t y m a s, I tekę į Vokietijos globą, ta- 
negu buvo pas senuosius' po beveik pilnai suvokie- 
Amerikos lietuvius. Jie ne tinti. Gi patekę po rusų
tik nesusitaiko su senai
siais lietuviais, bet ir savo 
tarpe riejasi kaip vilkų ru
ja, o riejasi todėl, kad jų 
visa politika yra kreiva, 
melaginga ir nereali.

Paimkime vieną dalyką. 
Visi — maži ir dideli — su
šilę perša lietuviams ir tvir
tina, kad lietuviai priklauso 
Vakarų orientacijai, kas 
tikrumoje nesiderina su lo
gika. Pažvelgus į Lietuvos 
istoriją, Lietuva ir lietuviai 
per amžius buvo susirišę 
tūkstančiais gijų su Rytais, 
su slavais. Slavai buvo pa
matas, ant kurio lietuviai 
buvo pakilę. Juk Gedimino 
ir Algirdo šeimų vedybinė 
giminystė surišo daug sla
viškų sričių su Lietuva ir 
davė progą porai lietuviškų 
kunigaikščių tapti didžiai
siais kunigaikščiais, feoda- 
liškais ryšiais apvienytų lie
tuvių ir rusų feodališkų 
valdų. Bet tai buvo tik aki
mirka. Net į šventuosius 
tautiškų šovinistų keliamas 
ir garbinamas Vytautas 
faktinai su savo klastingo 
dėdės sutartina politika pa
dėjo pamatą ne tik seno
sios Lietuvos, bet ir Len
kijos žlugimui.

Po priedanga krikščiony
bės kryžiuočiai veržėsi į 
Lietuvą ir Lenkiją užkaria
vimo tikslais. Rusai ir gu
dai talkininkavo lietu
viams apsigynime nuo už
kariautojų ir sunaikinimo. 
Jogailai ;su Vytauto pagal
ba pasiseka sujungti Len
kiją su Lietuva.’ Vytautas 
su Jogaila, kad atsimokėtų 
lenkų šlėktoms ir jų vys
kupams už herbus ir pri
vilegijas; kardo ir bizūno 
pagalba pasinešė krikštyti 
ne tik savo tautiečius—pa
gonis lietuvius—romiškuoju 
krikštu, bet ir rusus, kurie 
jau prieš kelis šimtus me
tų buvo apkrikštyti ir buvo 
bizantiški krikščionys. Lie
tuviai priešinosi tam krikš
tui ne todėl, kad jie to 
krikšto jau taip labai bijo
jo, 'bet todėl, kad tas krikš
tas nešė Lietuvai ir lietu
viams pavergimą ir sunai
kinimą, ką ir patys dipukų 
istorikai pripažįsta.

Po pergalingojo Žalgirio 
mūšio galėjo visiems lai
kams sunaikinti kruvinąjį 
Lietuvos priešą ■— kryžiuo
čius, atimti iš jų užgrobtas 
ir pavergtas Lietuvos ir 
Lenkijos sritis, atsistoti su 
tvirta koja ant Baltijos 
krantų, — jie galėjo tada! 
tą viską padaryti, bet ne
padarė. Paliko kryžiuočius 
intriguoti ir augti vėlesnei 
Lietuvos ir Lenkijos nelai
mei.

Tai va jums ir didysis 
Lietuvos genijus! Daug 
apologetikos yra prirašyta, 
bet faktai pasilieka faktais. 
Skaitant Henriko Sinkevi
čiaus trilogiją, kuri per
sunkta grynai Lenkijos is
torišku šovinizmu, ką gi 
matai? Lenkų šlėkta ir 
Lietuvos magnatai^ jau iš- 
savo tarpo prisiperėję vys
kupų ir zokoninkų, veržia
si į rusais apgyventas sri
tis užkariavimo ir paver
gimo tikslais, o padengimui 
savo niekšybės bruk
te bruka' rusams krikščio
nims romišką krikščionybę. 
Rusai ir ukrainiečiai tikrą
jį ponų tikslą suprato ir 
jam priešinosi. Po ilgame-

Po paskutiniojo Lenkijos-

globa išlaikė savo kalbą ir 
tautybę. Ir jeigu mes šian
dien didžiuojamės esą lie
tuviais, tai tik dėka to, kad 
rusai arba nesugebėjo arba 
neturėjo griežto noro lietu
vius surusinti.

Katalikiškoji tikyba da^l 
nepadaro lietuvių priklat|r 
sančius Vakarams. Kaip 
lietuviai, taip ir rusai pri
klauso bendrai europietiš
kai kultūrai. Vakaruose to
ji kultūra protestantizmo 
įtakoje vystėsi spartesniais 
tempais. Rytuose ji vystėsi 
lėčiau.

Dabar gi aš norėčiau pa
klausti vakarietiškos orien
tacijos piršlius: kur gi Lie
tuvos atbudimo pranokėjai 
sėmėsi vakarietiškos kul
tūros žinių, jeigu ne Peter
burgo, Maskvos, Kijevo, 
Kazanės ir kituose rusų 
universitetuose? Juk tik 
retas kuris studijavo vaka
ruose. Mes galime daug 
kalbėti ir diskusuoti, bet is
toriškai mes visi žinome, 
kad lietuviai buvo ir yra 
surišti daugeliu ryšių savo 
naudai su Rytais — su sla
vais, ir tą faktą visi vaka
rietiškos orientacijos pirš
liai lietuviams, jeigu jie tu
ri nors kibirkštėlę Lietu
vai meilės, turi suprasti, v

Arėjas

Pasieniečių rėmėjų stovykla
KAPSUKAS. — Netoli 

TSRS - Lenkijos valstybinės 
sienos išaugo palapinių 
miestelis. Jame stovyklau
ja Vilkaviškio rajonų moks
leiviai — pasieniečių rėmė
jai.

Tokio tipo stovykla orga
nizuota pirmą kartą res
publikoje. Joje moksleiviai 
ne tik gerai pailsės, bet ir 
užsigrūdins, drauge su pa
sieniečiais dalyvaus įdomio
se pratybose. K. T.

Kai tik gaivesnis vėjas pa
šiaušia Platelių ežero pavir
šių, bangomis ima nardyti 
baltaburiai laivai. Buriavimą 
— puikų vasaros sportą—čia 
mėgsta daugelis. Apie 40 
žmonių — kolūkiečių, moky
tojų, medicinos darbuotojų— 
nuolat lanko Platelių jacht
klubą. Aistringiausi buriuoto
jai — “Gylaičių” kolūkio 
mininkas S. Vaitkevičius, tra
ktorininkas J. Jonaitis ir kiti.

Platelių buriuotojai 'kasmet 
patys rengia ir dalyvauja įvai
riose varžybose.

Nuotraukoje: Platelių eže
re.



* Tiesos žodis apie Ameriką MONTREAL, CANADA PHILADELPHIA, PA.
Kapitalistiniame pasauly

je vis labiau pas i r e i š k i a 
prieštaravimai tarp darbi
ninkų klasės ir stambiųjų 
.monopolijų, žiauriai išnau
dojančių darbo žmogų. Ka
pitalistines šalis vis daž
niau sukrečia galingi įvai
rių pramonės darbininkų 
streikai. Stiprėjantis dar
bininkų pasipriešinimas ka
pitalo spaudimui yra būdin
gas ir Amerikos Jungti
nėms Valstijoms, kurias 
buržuazijos ideologai sten

giasi pavaizduoti kaip h|*r- 
vūoningo klasių bendradar
biavimo, klasių taikos šalį.

Šį melagingą buržuazinių 
teoretikų teiginį puikiai de
maskuoja neseniai išėjusi iš 
spaudos pažangaus Ameri
kos visuomeninio veikėjo 
Antano Bimbos knyga “JAV 
Darbininkų judėjimo isto
rija.”

Pirmą kartą šia knygą 
išleido Amerikos Lietuvių 
darbininku literatūros 
draugija 1925 metais. Ang
lu kalba ji buvo išleista 
1927 metais ir susilaukė ke
leto leidimų. Knyga buvo 
išspausdinta Anglijoje, o 
taip pat išversta į rusų kal
bą ir išleista Tarybų Są
jungoje.

Marksistinės JAV darbi
ninkų judėjimo istorijos au
torius Antanas Bimba gimė 
1894 metais Rokiškio rajo
no Užusienių kaime, valstie
čiu šeimoje. 1913 metais A. 
Bimba išvažiavo į Ameriką.

dirbo paprastu darbi
ninku įvairiuose fabrikuose 
ir gamyklose. Baigės vidu
rinę mokykla ir studijuoda
mas universitete, A. Bim
ba isitraukė i revoliucinį 
darbininkų judėjimą, ak
tyviai bendradarbiavo 
spaudoje. Amreikos reakci
ja persekiojo A. Bimbą. Ke
letą kartų jis buvo suim
tas ir pasodintas j kalėjimą.

A. Bimba yra pažangiųjų 
JAV lietuviu laikraščio 
“Laisvė” redaktorius. Ame
rikos Lietuvių darbininkų 
literatūros draugijos Cent
ro Komiteto narys ir drau
gijos leidžiamo žurnalo 
“Šviesa” redaktorius.

1945 metų pabaigoje—1946 
metų pradžioje apsilankęs 
Tarybų Lietuvoje, A. Bim
ba parašė knygą “Prisikė
lusi Lietuva,” kurioje paro
dė darbo žmonių pastangas 
atkurti karo sugriautą liau
dies ūkį. Jis yra parašęs 
$le reikšmingu veikalu so
cialiniais ir kitais klau
simais. Už įžymius nuo
pelnus mokslo srityje 1962 
metais A. Bimba buvo iš
rinktas Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo uni
versiteto istorijos mokslų 
garbės daktaru.

“JAV darbininku judėji
mo istorijoje,” A. Bimba iš 
marksistinių pozicijų paro
dė klasių kovos vystymąsi 
Amerikoje nuo pat jos ko
lonizavimo pradžios iki ant
rojo pasaulinio karo.

Autorius pateikia įdomios 
medžiagos apie proletariato 
susiformavimą, darbininkų 
organizacijų atsiradimą ir 
kovą. Visa tai pavaizduo
ta plačiame istoriniame fo
ne, remiantis gilia ekonomi
nių duomenų analize.

Knygoje pateikiami fak
tai ryškiai kalba apie ašt
rius socialinius konfliktus 
Amerikoje. Labiausiai iš
sivysčiusioje, turtingiausio- 

kapitalistinėje šalyje dar
bininkai, kurie savo ranko
mis sukrovė turtus, kentė 
badą ir skurdą, buvo negai
lestingai metami laukan iš 
fabrikų ir gamyklų perio
diškai besikartojančių eko

nominių krizių metu. Bur
žuazinės valstybės apara
tas, kuris buvo ir yra pa
klusnus įrankis kapitalistų 
rankose, terorizavo darbi
ninkų organizacijas, skal- 

I dydavo jų eiles, papirkinė- 
davo vadovus, skatindavo 
oportunistines pažiūras ge
riau apmokamų kvalifikuo
tų darbininkų tarpe.

Darbininkai didvyriškai 
priešinosi kapitalistams, at
kakliai gynė savo gyvybi
nes teises. Autorius pasa
koja apie gausius streikus, 
demonstracijas, ai k a n ų j ų 
žygius ir kitus darbo žmo
nių kovos būdus.

Didelį poveikį darbininkų 
judėjimui Amerikoje pada
rė Didžioji Spalio socialis
tinė revoliucija. Jos įtako
je plito marksizmo-leniniz
mo idėjos darbo žmonių 
tarpe, stiprėjo jų kova 
prieš išnaudotojus.

Autorius plačiai rašo apie 
192i9-1933 metų ekonominę 
krizę, kuri atnešė neapsako
mas kančias darbininkų 
klasei. Krizės metu pra
monės gamyba sumažėjo 51 
procentu, o pramonės dar
bininkų skaičius — 46 pro
centais. Šalyje buvo 17 mi
lijonų bedarbių, be to, mi
lijonai darbininkų dirbo ne
pilną darbo savaitę. Krizė 
palietė ir žemės ūkį. Mili
jonai farmerių buvo nu
skurdinti ir bankrutavo, 
šimtai tūkstančių jų buvo 
išvaržyti.

Visą krizės sunkumų naš
tą, rašo autorius, teko pa
kelti darbo žmonėms. Nie
kuomet anksčiau šalies istori
joje taip staiga ir taip žiau
riai nesmuko masių gyveni
mo lygis. Jeigu didmeninės 
prekių kainos smarkiai su
mažėjo, tai mažmeninės 
kainos, kurias turėjo mo
kėti darbininkai, smuko la
bai nežymiai.

Visus kitus darbininkų 
judėjimo įvykius tuo laiko
tarpiu nustelbė bedarbių 
kovos. Šalyje nebuvo jo
kio socialinio draudimo. Be- 
darbiartis buvo mokamos la- 

,bai mažos pašalpos, kurių 
neužtenka ir kukliausiems 
poreikiams patenkinti.

Nenuostabu, kad bedar
biai stojo į kovą, gindamie
si nuo bado. Šalyje vyko 
masinės bedarbių demonst
racijos, kurios buvo žiau
riai policijos malšinamos. 
Autorius pasakoja, kokia 
baimė apėmė Vašingtoną, 
kai jį užtvindė 20 tūkstan
čių karo veteranų, nešusių 
plakatus su užrašais “1917 
metų didvyriai — 1939 me
tų skurdžiai!” “Mes kovo
jome už demokratiją — o 
ką mes gavome?” Knygoje 
pabrėžiama, kad tik Komu
nistų partija rėmė bedarbių 
kovą. Nei Amerikos Darbo 
federacija, nei kitos oppor- 
tunistinės profsąjungos ne
sirūpino bedarbiais.

Nors autorius vaizduoja 
darbininkų judėjimą iki 
antrojo pasaulinio karo, ta
čiau problemos, keliamos 
knygoje, neišspręstos ir 
šiandien. Jungtinėse Ame
rikos Valstijose dabartiniu 
metu yra penki milijonai 
bedarbių, aštrėja klasių ko
va, neretai streikai kyla 
net profsąjungų vadovams 
uždraudus. Didelį atgarsi 
JAV neseniai turėjo 20 
tūkstančių spaustuvininkų 
streikas, dėl kurio sustojo 
stambiausių Niujorko laik
raščių leidimas. 60 tūkstan
čių uostų krovikų atkaklio
je kovoje pasiekė, kad bū
tų padidintas darbo užmo
kestis.

JAV valdantieji sluoks-

Apsivedė
Liepos 27 d. sukūrė šei

myninį gyvenimą — apsive
dė — Eddie Aleksandravi
čius, sūnus Edvardo ir A- 
delės Aleksandravičių. Ve
dė kitatautę merginą. Po 
vedybinių apeigų, jo paties 
ir jo tėvelių buvo pakviesti 
į namus artimieji draugai 
ir giminės pasidžiaugti jau
navedžių įžengimu į naują, 
šeimos gyvenimą ir palin
kėti juodviem daug, daug 
naujos laimės.

Po vedybų jaunavedžiai 
išvažiavo praleisti “medaus 
mėnesį” į JAV.

Buvo išvažiavę
Prieš kiek laiko V. Mika

lauskienė buvo išvažiavus į 
Jungtines Valstijas pasisve
čiuoti pas savo sūnų Juozą.

Taipgi Viktoras Verbyla, 
Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Drau
gijos finansų sekretorius, 
buvo išvažiavęs į Neew 
Yorką aplankyti savo ser
gančią seserį.

Neabejoju, kad yra ir 
daugiau išvažiavimų ir at
važiavimų, tačiau korespon
dentui neturint smulkesnių 
davinių, negalima nieko apie 
kitus ir parašyti- Čia rei
kalinga visų skaitytojų ko
operacijos, suteikti kores
pondentui žinias. Priimkite 
tai domėn ir korespondento 
nekaltinkite.

Serga
Marytė Čekaitienė Royal 

Edward ligoninėje pergyve
no sunkią operaciją. Jos 
sveikata eina žymiai geryn. 
Šiuos žodžius rašant, teko 
girdėti, kad neužilgo iš li
goninės grįš namon.

Stasys Jažminskas darbe 
sunkiai susižeidė ranką. Su 
gydytojo pagalba gydosi 
namuose.

Laimingai ligoniams pa
sveikti.

Liepos 27 d. nelaimingu 
atsitikimu mirė, paskendo, 
Jonas Ragaišis (Rutkevi- 
čius). Velionis buvo 39 m. 
amžiaus ir vėlesnės emigra
cijos lietuvis. J.

Palaidojus J. Džiaugį
Po ilgos ir sunkios ligos, 

liepos 28 dieną mirė Juozas 
Džiaugys, sulaukęs 55 metų 
amžiaus. Paliko liūdesyje 
žmoną Bronę Džiaugienę 
(Mikonytę), dukrelę Jani
ną (Vyt. Gurklio žmona) 
ir anūkę Joanną. Taipgi du 
pusbroliu, Aleksanrą ir 
Viktorą Plaušinius.

Velionis Lietuvoje kilęs 
iš Blindžių kaimo, Šimkai
čių valsčiaus, Raseinių ap
skrities. Į Kanadą atvažia
vęs 1928 m. Lietuvoje yra 
palikęs ir dabar gyvena du 
broliai ir viena sesuo.

Velionis Juozas Džiaugys, 
reikia pasakyti, buvo nepa
prasto būdo žmogus: nuo
širdus, niekad ir niekam 
keršto neparodęs, draugiš
kas, visuomet buvo links
mas, pilnas energijos. Tą 
jis ypatingai parodė veik
damas lietuvių .draugijose 
(šia proga verta pažymėti, 

niai įnirtingai persekioja 
visas demokratines organi
zacijas, kursto antikomu
nistinę isteriją. Tuo pat 
metu šalyje didėja susido
mėjimas socializmo ir ko
munizmo idėjomis. 1

A. Bimbos knyga yra 
naudinga visiems, kuriuos 
domina JAV dabrininkų 
klasės istorija, jos kova už 
savo gyvybinius interesus, 
už taiką ir socializmą.

J. Karlinas
(Iš “Kauno Tiesos”)

kad jis išvengė neįsivėlęs į 
jokias politines organizaci
jas). Ilgus metus ištarna
vęs Montrealo Lietuvių Sū
nų ir Dukterų Pašalpinės 
Draugijos finansų sekreto
rium. Paskiau buvo išrink
tas DLK Vytauto Neprikl. 
Klubo sekretorium, o ant 
galo, per pastaruosius kele
tą metų, jis užėmė ir tvirtai 
vykdė iki pat mirties šios 
didžiosios Montrealo lietu
vių draugijos Klubo pirmi
ninko pareigas.

<Eidamas DLK Vytauto 
Neprikl. Klubo pirmininko 
pareigas, J. Džiaugys ,savo 
ištverme, pasiryžimu ir, 
virš visko, savo sugebėji
mais, išaugino Klubą eko
nomiškai aukščiau, kaip ligi 
šiol niekad nėra buvęs. Dar 
daugiau, niekam nėra pa
slaptis, kad Klube priklau
so įvairių pasaulė žvalgų 
žmonių ir todėl neišvengia
mai karts nuo karto įvyks
ta vienokų ar kitokių įsi
tempimų. Bet ir čia velionis 
J. Džiaugys pajėgė išlaikyti 
vidurį, neleisdamas Klubui 
nukrypti per toli nei vie
non, nei kiton pusėn. Gal 
kartais vienam, kartais ki
tam nepatiko jo elgesys, 
bet ant galo norom-neno
rom visi turėjo pripažinti, 
kad J. Džiaugys daugiau 
negu kas kitas išlaikė ne 
tik Klubo narius vienybėje, 
bet ir patį Klubą išlaikė 
Montrealo lietuvių centru-

Tuo J. Džiaugys užsitar
navo, šalia savo asmeniniš- 
ko simpatiškumo, ir visuo
meninę Montrealo lietuvių 
simpatiją, pagarbą. Todėl, 
jam mirus, prie jo karsto 
buvo sukrauta tiek gėlių, 
kiek vargiai kuris kitas lie
tuvis yra susilaukęs. Taip 
lygiai laike šermenų jo la
voną a p 1 a n k ė milžiniška 
Montrealo lietuvių, ypatin
gai senesnės kartos, daugu
ma.

Pagaliau atėjo laidotuvių 
diena, rugpjūčio 1 d. Ir čia, 
nors paprasta darbo diena, 
susirinko (manau neperdė
siu) apie 300 žmonių paly
dėti J. Džiaugio palaikus į 
amžino poilsio vietą—į ka
pines. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis, Cote 
dės Neiges kapinėse.

Po laidotuvių, iš kapinių 
visi palydėjusieji buvo pa
kviesti į DLK Vytauto Ne
prikl. Klubo svetainę. Čia 
Klubas, kad išreikštų pas
kutinę pagarbą buvusiam 
jo pirmininkui, palydėju- 
siems paruošė užkandžių, ir 
ta proga dar sykį visi žemai 
nulenkė savo galvas, palydė
ję Juozą į kapines. Buvo pa
sakyta, nors trumpų, bet 
brandžių kalbų, surištų su 
Juozo Džiaugio paskutiniu 
atsisveikinimu.

Ceremonijas pravedė Klu
bo vice -pirmininkas P. 
Paukštaitis. Atitink amas, 
laidotuvių kalbas pasakė: 
kun. J. Bobinas, kuris rūpi
nosi jo laidotuvėmis, kiek 
tai lietė bažnytines apeigas, 
“NL” redaktorius J. Karde
lis, Sūnų ir Dukterų Pašal
pinės Draugijos pirminin
kas A. Janušis., A. V. para
pijos klebonas K- Pečkys, ir 
šių žodžių rašytojas.

J. Lesevičius

CHRUŠČIOVAS GAVO 
“TAIKOS PYPKĘ”

Maskva. — JAV Agrikul
tūros sekretorius O. L. 
Freemanas įteikė TSRS 
premjerui Chruščiovui “tai
kos pypkę.” Mat, Ameriko
je tai buvo indėnų tradicija 
apsikeisti “taikos pypkė
mis,” arba išreiškimui noro 
taikingai sugyventi — pa
rūkyti “taikos pypkes*”.

Aštuoni šimtai vaikų, 
lankantys vasarinę mokyk
lą, nepasiekė mokyklų, nes 
busų vairuotojai neatėjo į 
darbą. Nesutikimai įvyko, 
kuomet mokyklų taryba pa
tvarkė, kad darbininkai 
vietoje keturių valandų 
dirbtų šešias valandas, at
leidžiant kitus. Mokyklų ta
ryba kaltina vairuotojus, 
kad jie savo nesutikimo ne
pranešė. Darbininkai sako, 
neturi būt iš darbo paleidi
mų, o dėl valandų pailgini
mo dalis netenka darbo.. 
Taryba visus suspendavo.

Policijos komisijonierius 
Brown rezignavo, eina į 
pensiją, gaus $11, 000 į me
tus. Sako, sveikata sušlu
bavo. Paprasti darbininkai 
laimingi gaudami šimtą į 
mėnesį. Didelės žuvys gau
na tūkstančius ir turi teisę 
kitą darbą dirbti.

Respublikonų miesto pir
mininkas Hamiltonas re
zignavo. Jo vietą užėmė 
mokytoja Devlin.

A. Chlorine dujų tankui 
sugedus, miesto maudymosi 
baseine Readinge daug jau
nuolių susirgo. Automobi
liai, ugniagesių ir ligoninių 
vežimai gerą skaičių nuve
žė į ligonines.

Sveikatos sekr e t o r i ū s 
Charles Liwilbor sako, 1962 
metais nuo vėžio ligos vals
tijoje mirė 20,003. Mirtin
gumas nuo 1950 metų padi
dėjo 72 %.

Kerr - Mills bilius medi- 
kalės pagalbos sulaukusiem 
65 metų pradės veikti su 
rugsėjo 25-ta. Pagalbą ga
lės gauti neturintieji san
taupų ligoninės ir slaugės 
patarnavimą apmokėti; 
gaus per 60 dienų.

Negrai pikietavo Post Of
fice. Post Office pirminin
kas Anthony Lambert įspė
jo, kad kurie nepasirodys 
pikieto dieną į darbą, bus 
baudžiami. Lambert sako, 
kad iš 10,000 dirbančių Phi- 
ladelphijoje pašte keturi 
tūkstančiai yra negrų. Sa
ko, laiškų pristatymas turi 
būti normalus ir neturi bū
ti sulaikytas.

Yellow Cab raštinių ir 
kiti darbininkai įgaliojo lo
kalus 14-88 skelbti streiką, 
jei kompanija nesutiks su 
unijos sąlygomis. Unija rei
kalauja $10 pakėlimo savai
tėje per du metus, trijų sa
vaičių atostogų išdirbusiem 
10 metų, padidinimo pensi
jos. Kompanija siūlo $4 pa
kėlimą.

Baptistų klebonas Sulli
van sako organizuos amatų 
mokyklą juodspalviams. Jo 
pasakymu, negrai neturi 
progų esamose mokyklose. 
Negrai patys bus mokyto
jai. Mokyklos palaikymui, 
sako, reikalinga parama.

Primenu visiems iš arti ir 
toli, kad sekmadienį, rugsė
jo pirmą, prieš Labar Day, 
draugai Ramanauskai su 
philadelphiečių pag a 1 b a, 
rengia rudeninę išvyką sa
vo ūkyje, Sellersville. Šven
čių proga bus malonus sut 
sitikimas su atvykusiais iš 
arti ir toli. Pasižymėkite 
dieną, vėliau tėmykite kel
rodį.

Airijos komitetas paliuo- 
savimui politinių kalinių 
pikietavo Anglijos konsula
tą 12 S. 12 St.

Tymsterių prezide n t a s 
Hoffa traukia atsakomy
bėn NBC televiziją ant 10 
milijonų dolerių. NBC kal
tinama dviejuose prasižęn- 
gimuose — 1959 metų lie
pos 22 d. per Robert Ken
nedy pareiškimą prieš jį ir 
per Jack Paar Meet the 
Press 1|959 liepos 26 d.

MIAMI. FLA. 
t

Daugiau apie velioni 
Juozą Millerį

Mūsų visų artimas drau
gas Juozas Milleris mirė 
liepos 22 dieną. Buvo lais
vai palaidotas M i a m ė s 
miesto kapuose liepos 25 
dieną, dalyvaujant ir paly
dint su 32 automašinom į 
kapus.

Dėlei suraminimo mes 
liepos 31 d. aplankėme naš- 

j lę Emiliją Millerienę, 111 
N. W. 59 Avė. Emilija 
mums papasakojo kaip sun
kiai jos vyras sirgo ir mirė 
sulaukęs 75 metų.

Iš Lietuvos J. Millerisbu
vo Mauručių kaimo, suvals- 
kinis, o jo tėvas Miller bu
vo vokiškos kilmės.

Reiškia, darbščioji Lietu
vių Socialio Klubo narė 
Emilija antru kartu patapo 
našliuke. Pirmas jos vyras 
buvo Žakevičius, kuris mir
damas paliko nuliūdime sa
vo žmoną ir sūnų, tai Emi
lija Žakevičienė ture j o 
daug vargo panešt, sunkiai 
dirbo ir laimingai augino 
sūnų, kurį šauniai išmoks

lino. 1935 metais Emilija 
antru kartu ištekėjo, už 
Juozo Millerio. Abudu Mil- 
leriai buvo draugiški ir vi
suomeniškai progresyviški 
žmonės tarpe lietuvių, na
riai ALDLD ir LDS, prenu
meravo “Laisvę” ir Susivie
nijimo “Tiesą”. Senesniais 
laikais Joe Milleris buvo 
CIO unijos nariu.

Greta Emilijos, paliko 
nuliūdime du švogerius Ma- 
kulius, posūnį Žakevičių, 
marčią ir dvi anūkes.

Nuo kapų sugrįžusieji 
Lietuvių Socialiame Klube 
buvo pavaišinti.

Iš Miami' Springs • busu 
važiuojant į Miamės miesto 
centrą ima apie 45 minutes, 
“fėras” lėšuoja 25 centus. 
Na ir buso šoferis šį kartą 
pasitaikė jaunas ir šaunus 
negras. Išlipus pač i a m e 
miesto centre publikos šį 
kartą matėsi skystokai, nes 
ne sezoninis laikas. Visos 
departmentinės krautuvės 
ir dešimtštoriai turi šaldy
tuvus—“Air conditioning”, 
kuriuose žmonės atsivėdi- 
dina į kelias minutes. Tame 
pačiame kvartale ant Flag
ler gatvės randasi keturi 
milžiniški dešimtštoriai su 
valgyklomis - restoranais.

Užeinu į vieną užsikąsti. 
Nagi, žiūriu, prie valgomų
jų “barų”, tarpe baltųjų 
žmonių, valgo geras skai
čius ir negrų, žingeidumo 
apimtas einu į antra de- 
šimtštorį, bet atrandu tą 
patį “biznį”—negrų prisė
dusių pusėtinas skaičius. 
Pamatęs vieną tuščią kėdę,' 
atsisėdu šalia jaunos mer
gaitės ir prašnekinu ją. Ji 
nusišypsojo ir atsakė į ma
no klausimą. Pirmiau tokių 
“stebuklų” niekur nesima
tė. Dabar, aišku, kad negini 
kova ir demonstracijos per 
visas valstijas už pilietiškas 
teises nenuėjo vėjais. Už tai 
bravo negrams! Jų kova 
dar ne visai pilnai laimė
ta, tačiau neims daug laiko
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Teisėjas J. Sydney Haff- 
. man priteisė 16-kos metų 
Arthur Brookie mesti mo-
kyklą ir eiti dirbti. Bet pu
sę uždarbio jis turi atiduo
ti Steve Breistenbach už jo 
sužeidimą, netekimą kojos. 
Steve yra trijų vaikų tėvas. 
Teisėjo patvarkymu, Ar- 
thuro tėvai turi užsistatyti 
$5,000, kad sūnus pildys tei
sėjo patvarkymą.

Pilietis

ir jie bus pilnateisiai pilie
čiai su baltaisiais žmonė
mis.

Liepos mėnesį viename 
Lietuvių Socialio Klubo pa
rengime, prieina prie ma
nęs ir sveikina bostonie
čiai Frank ir jo žmona lie
tuvaitė—Olga Šukytė. Aš ir 
ji neišpasakytai džiaugė- 
miesi, kalbų turėjome la
bai daug, nes su jais susipa
žinome 1961 metų liepos 
mėnesį, kai kartu keliavo
me Į tarybinę Lietuvą, tai 
per 25 dienas teko kartu 
važinėti ir viešbučiuose gy
venti. Frank ir Olga Gra
ham ai vežėsi ir savo ma
mytę — Šukienę, kuri dar 
karta norėjo pamatyti savo 
gimtinį kaimą Lietuvoje. 
Frank Graham ne lietuvis, 
jis tikras “amerikietis”, tai 
su juomi prisieidavo man 
kalbėtis angliškai. Ant kiek 
patyriau, tai jis buvo pa
tenkintas ta turistine kelio
ne po tarybinę Lietuvą ir 
Maskvą.

V. J. Stankus

CLEVELAND, OHIO
Mirė O. Saidauskienė

Sulaukus 75 metu am
žiaus liepos 23 d. mirė Ona 
Saidauskienė. Nuliūd i m e 
paliko vyrą Steponą Sal- 
dauską, Lietuvoje bro 1 į; 
daug draugų ir draugių.

Apie jos ligą jau pirmiau 
buvo rašyta. Vėlesniu metu 
jos sveikata buvo pagerė
jus, džiaugėmės, kad vėl 
galės kartu su mumis daly
vauti. Bet pablogėjus svei
katai liepos 22 d. vėl buvo 
paimta j ligoninę, kur ir mi
rė. Pašarvota buvo ant 62 
gatvės, pas Grdiną. Jos 
karstas stovėjo tarp gėlių 
vainiku, C.L.M. klubo še- 
šios narės stovėjo garbės 
sargyboje prie karsto. Klu
bo pirmininkė A. Palton 
pasakė atitinkamą atsisvei
kinimo kalbą.

Liepos 27 d. palydovai 24 
automobiliuose palydėjo į 
Crown Hill kapines. Ten 
kalbėjo J. Žebrys. Nuo ka
pinių palydovai buvo už
kviesti į LDS klubą ir pa
vaišinti.

Velionė iš Lietuvos paėjo 
nuo Panevėžio. Į Clevelan- 
dą atvyko 1910 metais ir vi
są laiką čia gyveno. Buvo 
vedus su Petru Botyrium, 
kuris 1952 m. mirė. Du me
tai po to ii apsivedė su Ste
ponu Saldausku.

Buvo nuoširdi ii’ pažangi- 
draugė. Priklausė prie LLD 
22 kuopos, Cleveland© Lie
tuvių Moterų klubo, meno 
grupės, buvo plačiai žino
ma. Skaitė “Laisvę”. Auko
davo darb. reikalams pa
gal išgalę.

Reiškiu užuojautą jos 
vyrui. Ilsėkis, Onute, amži
nai.

A. S.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sako, k ad 
studentų tarpe, nuvykusių 
į Kubą, yra komunistų.



Kaunas po 19-os mėty
Devynioliktą vasarą pasi

tiko Kaunas po išlaisvinimo 
dienos. Devyniolika metų į 
miesto biografiją buvo įra
šomi tik džiugūs įvykiai, 
darbai. Atverskime šian
dien kelis tų metų pusla
pius, pažvelkime į šio mies
to nueitą kelią, perspekty
vas. >• ■

Pokario metais miesto 
prie Nemuno ir Neries teri
torija padidėjo 2.7 karto, 
gyventojų skaičius išaugo 
1.77 karto. Pramonės ga
mybos padidėjo net 9 kar
tus. Prie statybos pastolių ir 
staklių dirba apie 50 tūkst. 
darbininkų. Tuo tarpu 1939 
metais įmonėse dirbo 15,600 
darbininkų, buvo 22,000 be
darbių.

Didžiuliai augimo šuoliai 
įvyko septynmečio metais. 
Per ketverius pastaruosius 
metus miesto pramonės 
bendrosios produkcijos ap
imtis padidėjo 57 procen
tais. Mieste statomi sep
tynmečio gigantai — dirbti
nio pluošto gamykla, med
vilnės verpimo fabrikas, iš
kilo ketaus liejykla, radijo 
ir F. Dzeržinskio vardo 
staklių gamyklų, “Inkaro” 
guminės avalynės ir P. Zi- 
berto vardo pliušo - šilko 
kombinatų bei daugelio ki
tų įmonių nauji korpusai. 
Juose dirba iš įvairių šalies 
kampelių ir broliškųjų res
publikų atsiųstos mašinos 
ir įrengimai.

Daugelis respublikų taip 
pat gauna ir Kauno pramo
nės produkciją . Keletą mi
lijonų analgino ampulių 
“Sanito” formacijos fabri
kas pasiuntė Lenkijos Liau

dies Respublikai, J. Janonio 
vardo fabrike’ pagamintas 
popierius nukeliauja į 
Maskvos spaustuves, “Per
galės” gamykloje pagamin
ti dūmsiurbliaį, a r m a t ū - 
ros pasiekia Mongoliją, Bul
gariją* Kubą.

v Šiandien mieste veikia 
225 buitinio aptarnavimo 
įmonės, statomi nauji kul
tūriniai ir buitiniai pasta
tai. Žaliakalnyje, Sena
miestyje, miesto centre 
šiais metais bus nutiesta 25 
kilometrai dujotiekio linijų. 
Gamtinės dujos bus įvestos 
3,050 gyventojų butų, į “In
karo,” P. Z i be r to vardo 
pliušo-šilko kom b i n a t u s, 
Respublikinę klinikinę ligo
ninę. Pilnu pajėgumu pra
dės veikti Vičiūnų vanden
tiekio stotis, bus užbaigti 
statybos darbai Petrašiūnų 
antro pakėlimo vandentie
kio stotyje.

Štai dar keletas skaičių. 
Šiais metais iš penkių mies
to aukštųjų mokyklų į gy
venimą išėjo 1,286 jaunieji 
specialistai. Brandos ates
tatus gavo daugiau kaip 1,- 
400 abiturientų.
Klesti miesto kultūrinis 

gyvenimas. • Šiandieną čia 
yra 25 tūkstančiai saviveik
lininkų. Štai, J. Janonio 
vardo popieriaus fabrike 
veikia 17 saviveiklinių rate
lių, saviveiklininku yra kas 
trečias kolektyvo narys. Pa
našių įmonių dešimtys.

Tai tokie miesto devynioli
kos metų šuoliai. Kiekvie- 
neriais metais jie spartėja, 
darosi dar didesni.

V. Andrėj aitis 
Kaunas

-----------------  W|lWwW|

Stambiausia Europoje
*. A •

Didesnę sostinės nauja-! 
miesčio dalį hitleriniai gro
bikai traukdamiesi buvo 
pavertę didžiule gaisra
viete. Dabar toje vie-1 
toje išaugo vienas gra
žiausių Vilniaus gyve
namųjų kvartalų su švie
siais daugiaaukščiais na
mais, moderniškomis par
duotuvėmis, žaliuojančiais 
skverais. O greta iškilo ke
lios stambios pramonės 
įmonės. Vienos iš jų—grąž
tų gamyklos daugiaaukščiai 
korpusai užima beveik še
šių hektarų plotą. Tai stam
biausia specializuota meta
lo piovimo įrankių gamybos 
įmonė Europoje. Vien tik 
frezuotų grąžtų cechas kas
dien išleidžia apie 75 tūks
tančius įvairių įrankių. Ja
me dirba beveik 300 freza- 
vimo automatų ir pusauto- 
mačių, tekinimo, šlifavimo 
bei kitokių staklių.

Įmonės statyba tik dabar 
baigta, bet jos gaminama 
produkcija jau žinoma viso
je šalyje ir už jos ribų. Vil
niuje pagaminti grąžtai 
siunčiami daugiau kaip į 
120 Tarybų Sąjungos mies
tų, eksportuojami į Kubą ir 
kitas užsienio šalis.

Plačiai pagarsėjo savo 
gamybiniais laimėjimais ir 
gamyklos kolektyvas, iško
vojęs komunistinio darbo 
įmonės vardą. Nuo septyn
mečio pradžios produkcijos 
išleidimas čia padidėjo dau
giau kaip trigubai. Sparčiai 
kyla darbo našumas, pa
siekta aukšta gamybos kul
tūra. Įmonės specialistai 
svarbiausią dėmesį skiria 
gamybos procesų mechani- 
zavimui ir automatizavi
mui. Valcavimo cecho grąž
tus kaitina, valcuoja, susu
ka, plauna, pasyvuoja spe
cialūs agregatai. Juos jun
gia 180 metrų ilgio adresi- 
nis konvejeris, pirmasis res

publikos metalo apdirbimo 
pramonėje . Dauguma ope
racijų mechanizuota ir au
tomatizuota terminiame ce
che. Cechuose pilnutinai 
mechanizuotas vidaus 
transportas.

Dabar įmonės konstruk
toriai ir novatoriai kovoja 
už tai, kad iki septynmečio 
pabaigos gamyboje būtų vi
siškai likviduotas sunkus 
rankų darbas.

Komunistinio darbo įmo
nės kolektyvas ne tik gerai 
dirba, bet kartu ir mokosi, 
turiningai praleidžia lais
valaikį. 70 gamybininkų 
studijuoja Kauno Politech
nikos instituto Vilniaus fi
liale, apie 90 žmonių lanko 
specialias ir bendro lavini
mo vidurines mokyklas, 434 
plečia savo akiratį politinio 
švietimo sistemoje. Įmonė
je veikia gausūs meno sa
viveiklos rateliai, daugiau 
kaip 160 žmonių jungia 
sporto kolektyvas. Gamyk
los teritorijoje užveistas 
vaismedžių sodas. Tarp ga
mybinių korpusų įrengti 
skverai, apsodinti dekora
tyviniais medžiais. Stato
mas šiltnamis, kuriame iš
augintos gėlės papuoš ce
chus ir įmonės teritoriją.

J. Žukauskas 
Vilnius

Saviveiklininkų keliones
KAPSUKAS. — Miesto 

dramos ratelis įsikūrė ne
seniai. Saviveiklininkai — 
darbininkai, tarn autoj ai, 
moksleiviai — parodė savo 
pirmąjį pastatymą K. Sajos 
komediją “Lažybos.”1

Premjerą matė ne tik 
miesto gyventojai. Savi- 
veiklininkai su ‘Lažybomis’ 
jau apkeliavo daugelį Kap
suko ir Vilkaviškio rajono 
kolūkių.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas

Justfts PALECKIS—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo Pirmininkas

Juozas-Albertas BALTUŠIS—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo Pirmininko pavaduotojas

Elena KAZAKAUSKIENft—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo Pirmininko pavaduotoja
Stasys NAUJALIS------

LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo sekretorius

Bronius BAGASLAUSKAS—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

lt

Feliksas BIELIAUSKAS—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

Pranas PETRONIS—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

Pranciškus-'Stanislovas
DOBROVOLSKIS—

LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo narys

Juozas KONDRATAS—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

Kazimieras LENGVINAS—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

Kazimieras MACKEVIČIUS— 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

Kazys PLECHAVIČIUS
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

Mina RYBAKOVAS—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

Antanas SNIEČKUS—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

Stanislava ŠEVELIOVA ..
Prezidiumo narys

LTSR Aukščiausiosios Tarybos •

LTSR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas ir pavaduotojai;

Antanas BARKAUSKAS—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Pirmininkas

Motiejus ŠUMAUSKAS—
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 

Pirmininkas

Povilas KULVIETIS—
Lietuvos TSR liaudies ūkio 

Tarybos ■ pirmininkas

Eugenija JAKUCEVIČIENfi—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos

Pirmininko pavaduotoja

Marija ROŽČENKO— 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Pirmininko pavaduotoja

Antanas VENCLOVA—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Pirmininko pavaduotojas

Leonardas ŽEČIUS—
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 

Pirmininko pavaduotojas

Lietuvos TSR Ministrų Taryba

Medardas GRIGALIŪNAS— 
Lietuvos TSR Ministrų Traybos 

Pirmininko pirmasis 
pavaduotojas ir Žemes ūkio 
produktų gamybos ir paruošų 

ministras

Aleksejus ČISTAKOVAŠ—
Lietuvos TSR ministras, Lietuvos 

TSRS Liaudies ūkio tarybos 
pirminirtkp pavaduotojas

Albertas BARAUSKAS—
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 

Pirmininko pavaduotojas, 
LKP CK ir Lietuvos TSR 

Ministrų Tarybos Partinės- 
Valstybines kontrolės komiteto 

pirmininkas

Vytadtas KUPČIŪNAS—
Lietuvos TSR ministras, 

Lietuvos TSR Liaudies ūkio, tarybos 
pirmininko pavaduotojas

Leokadija DIRŽINSKAITR—
Lietuvos' TSR ' Ministrų Tarybos 

Pirmininko pavaduotoja

Ksaveras KAIRYS—
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 

Pirmininko pavaduotojas

Romualdas SIKORSKIS—
Lietuvos TSR finansų ministras

.SKAITYTOJAMS
1963 m_ išrinktieji, i Lietu

vos TSR Aukčiausiąją tarybą 
(parlamentą) deputatai suvy- _ 
ko sesijon balandžio mėn. Ten 
buvo išrinkta nauja Tarybų 
Lietuvos valdžia. Jon įeina, 
kaip matote iš fotonuotraukų, 
daug naujų ir jaunų žmonių. 
Šias fotonuotraukas mūsų ko
respondentas mums prisiuntė 
jau seniai, bet dėl techninių 
kliūčių jų negalėjome išspaus
dinti anksčiau; spausdiname 
dabar.—REDAKCIJA

4 pufel. Laisvė (Liberty) Penkad., rUgp. (Aug.) 9; 1963



LIETUVOS TSR MINISTRU TARYBA

Juozas BANAITIS—
Lctuvos TSR kultūros ministras

Nikolajus BELIANINAS—
Lietuvos TSR ryšių ministras

Vladislovas MARTINAITIS— 
Lietuvos TSR automobilių transporto 

ir plentų ministras

Algirdas MATULIONIS—
Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško 

pramonės ministras

rengimus, priklausė orga
nizacijoms, nuoširdžiai rė
mė aukomis. Kada tik su
sieidavau su Juozu, jis tei
raudavosi apie organizaci
jas, parengimus, pažangie
čių spaudą.

Pirm mirties prašė savo 
šeimą, kad laisvai jį palai
dotų, kaip jis gyveno. Žmo
na, dukra ir sūnus mylimo 
vyro ir tėvo pageidavimą 
išpildė. Garbė Egerio šei
mai. Reiškiu jai nuošir
džiausią užuojautą, o tau, 
Juozai, amžinos ramybės.

S. Penkauskas

Anatolijus MIKUTIS—
Lietuvos TSR prekybos ministras

Tatjana JANČAITYTft—
Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo 

ministras

Romualdas SAKALAUSKAS—
Lietuvos TSR statybos ministras

Mečislovas GEDVILAS—
Lietuvos TSR švietimo ministras

Alfonsas GAILEVIČIUS—
Lietuvos TSR viešosios tvarkos 

apsaugos ministras

Iš Lietuvosf
STUDENTIŠKAS 

MARŠRUTAS

bei saulės vonių dozimetri- 
nes normas. Šios ekspedici
jos tikslas,—paruošti pasiū
lymus kurortinei statybai 
bei klimatiniam gydymui 
vystyti.

Nidoje geografai tiria jū
ros pakrantės dinamiką bei 
kopų susidarymą. Geologi- 
jos-mineralogijos moks
lų kandidato V. Gudelio ir 
aspiranto V. Kirlio sukons
truotas orginalus aparatas 
palengvina kopų judėjimo 
dėstingumų tyrimą. Gauti 
duomenys turės praktinės 
Reikšmės atliekant darbus 
Kaliningrado ir Lietuvos 
pajūrio smėliams sutvirtin
ti' ir kovoje prieš Baltijos 
iuros pakrantės juostos 
seklėj imą. (ELTA)

Aleksandras DROBNYS—
Lietuvos TSR Valstybinės plano 

komisijos pirmininkas

Adomas BIALOPETRAVIČIUS—
Lietuvos TSR ministras— 

Lietuvos TSRS Valstybinės plano 
komisijos pirmininko 

pirmasis pavaduotojas

Algirdas ŽUKAUSKAS—
Lietuvos TSR ministras, Lietuvos 

TSRS Ministrų Tarybos Valstybinio 
mokslinio tyrimo darbų koordinavimo 

komiteto pirmininkas

Albinas ZORSKAS—
Lietuvos TSR ministras, Lietuvos 

TSR Ministrų. Tarybos Respublikinio 
susivienijimo “Lietuvos Žemės ūkio 

technika” pirmininkas

Henrikas ZABULIS—
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos
Valstybinio aukštojo ir specialiojo 

vidurinio mokslo komiteto 
pirmininkas

Antanas AKSOMITAS—
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 

Valstybinio statybos ir architektūros 
reikalų komiteto pirmininkas

Jonas JANUITIS—
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
Valstybinio radijo ir televizijos 

komiteto pirmininkas

Alfonsas RANDAKEVIČIUS—
Valstybės saugumo komiteto prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 

pirmininkas

Borisas DUBASOVAS—
Centrinės statistikos valdybos prie 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
viršininkas

Justinas NEKRAŠAS—
Vyriausios energetikos ir 

elektrifikavimo valdybos prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 

' viršininkas

Kaunas. — Studentišku 
maršrutu kauniečiai vadi
na miesto autobusų trasą, 
vedančią į Noreikiškes. Nu
vykęs iki paskutinio šio 
maršruto autobusų susto
jimo, pamatai gražiu pus
lankiu išsirikiavusius Lie
tuvos Žemės ūkio akademi
jos studentų miestelio pa
status.

Pirmosios įkurtuvės čia 
įvyko daugiau kaip prieš 
metus. Dabar statybininkai 
jau perdavė studentams 
tris bendrabučius, 300 vie
tų valgyklą. Ateinantiems 
mokslo metams jie ruošia 
dar didesnę dovaną — me- 
chanizavimo fakulteto rū
mus.

Studentai padeda staty
bininkams. Jie sutvarkė 
bendrabučių aplinką, įrengė 
skverą, o dabar talkinin
kauja mechonizavimo fa
kulteto rūmų statyboje.

Redakcijos Atsakymai
J. Balsiui, Baltimore, 

Md. — Lapelį gavome. Dė
kojame.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

Po mūsų didžiųjų darbų, kas lie
čia praėjusį “Laisvės” pikniką, bir
želio 23 d., ir pasilsėti pravartu.

Tie draugai ir draugės, kurie taip 
nuoširdžiai darbavosi piknike, yra 
kviečiami rugpjūčio 18 d. pas drau
gus P. K. Kuprius susirinkti pra
leisti sekmadienį po gražiais me
džiais tyrame ore.

Atsiveskite ir savo pažįstamus ir 
draugus, nes didesnėj grupėj esti 
linksmiau.

Vietiniams draugams Kuprių so
dyba yra gerai žinoma vieta.

Taigi iki pasimatymo rugpjūčio 18 
dieną. Vinco Duktė (63-64)

PATERSON, N. J.
Vėžys ir saužudystės

Jau keletas žmonių Pa- 
tersone tos baisios vėžio li
gos suėsti po didelių kančių 
mirė. Pastaruoju laiku bu
vo vėžio ligos auka R. Ado
mavičienė, po tėvais Bal- 
ciukiutė, kuri iš Lietuvos 
paėjo iš Linčiūnų kaimo 
*vpie 5 kilometrus nuo Aly
taus miestelio. Balčiukiutė 
atvyko į Ameriką prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Po 
kiek laiko čia pagyvenus 
susimylėjo su Vincu Ado- 
movičium ir su juo apsive
dė. Adomovičiai išauklėjo ir 
išmokslino vieną sūnų ir 
vieną dukterį

Nors Adomavičienė buvo 
religinio nusistatymo, ta
čiau nebuvo fanatikė. Su ja 
susitikus buvo galima pasi
kalbėti įvairiais klausimais.

Adomavičienė mirdama 
paliko dideliam nuliūdime 
savo gyvenimo draugą Vin
cą, dukterį ir sūnų, taipgi 
kitus gimines ir draugus.

Reiškiu nuoširdžią užuo
jautą jos visiems artimie
siems, o tau, Rože, ramiai 
ilsėtis šios šalies žemelėje 
amžinai.

visą kūną. Visas kūnas 
trauktis pradėjo. Jos gyve
nimo draugas dėjo visas 
pastangas, kad pagydyt ją 
iš tos keistos ligos, nuvežė 
į ligonbutį, bet nei ligonbu- 
tyje, nei privatiški gydyto
jai negalėjo nustatyti kokia 
liga ji serga. Tos keistos li
gos ji buvo kankinama per 
keletą metų, ir, matomai, 
nebepakelda m a kančių 
įpuolė į desperaciją ir nusi
žudė pasikardama.

Kita lietuvė, po tėvais 
Pališauskiutė (neteko suži
noti dabartinės jos pavar
dės, nes buvo vedus, rodosi, 
su lenkų tautos žmogum, 
taipgi neteko sužinoti ko
kių nesėkmių prislėgta) ji 
atsiėmė sau gyvastį irgi pa
sikardama.

Šios dvi nelaimingos mo
teriškės paliko savo gyveni
mo draugus ir kitus arti
muosius didžiausiam nu
liūdime.

Lai būna užuojauta jiems 
netekus savo mylimųjų. O 
jum abiem lai būna amžina 
ramybė užbaigus gyvenimo 
kelionę ilsėtis sau ramiai.

J. Bimba

Tam tikras laikas atgal 
Siuvus Kaminckienė, jos vy
rui Jonui Kaminckui mirus, 
Susivedė su Sotniku, ir su 
juo kiek pagyvenus apsirgo 
kokia tai keista liga, pra
dėjo trūnyti visas kūnas, 
atsidarė žaizdos ir apėmė

HELP WANTED MALE

CARPENTERS WANTED

Good starting rates. 
Camden—Jersey area.

Please call 609-R07-2452
After 7 P. M.

(60-66)

Baltimore, Md.
Mire J. Antanaitis

•Liepos 24 d., ligoninėje, 
mirė Jonas Antanaitis, su
laukęs 73 metų amžiaus. Ži
nią apie jo tragišką mirtį 
skaudžiai priėmė visi pa
žangiųjų organizacijų na
riai ir “Laisvės” skaityto
jai. _ .

Antanaičių gražioje so
dyboje buvo nudžiūvus vyš
nios šaka. Jis, pasistatęs 
kopėčias, įlipo jos pašalini
mui, kojai paslydus, nukri
to. Skaudžiai sužalojo vidu
rius. Nuvežtas j ligoninę 
netrukus ir mirė.

Jonas gimė Lietuvoje 
1890 metais, Pūziškių kai
me, Kudirkos Naumiesčio 
srityje. 1909 m., Virbalyje, 
apsivedė su Elena Galinki
te, o 1910 metais atvyko į 
Scrantono miestą, kuriame 
gyveno iki 1949 m. Po to 
Antanaičiai persikėlė gy
venti į Baltimorę, pas savo 
sūnų Leonardą ir marčią 
Mildred. —

Iš amato Jonas buvo siu
vėjas, bet po širdies smū
gio, jau daugiau nedirbo. 
Jonas ir visa šeima tamp
riai buvo susirišę su darbi
ninkišku judėjimu. Rėmė 
pažangiečių spaudą, lankė
si į parengimus. Pavyzdin
gai šeimoje gyveno, gražiai 
užaugino sūnų.

Velionis pavyzdingai gy
veno, laisvai ir buvo palai
dotas. Šermeninėje jo kars
tas skendo tarp gražių gė
lių vainikų, vienas jų buvo

nuo “Laisvės” skaitytojų.
Liepos 27 d. palaidotas 

Parkwood kapinėse. Į ka
pus palydovų susidarė 14 
tomobilių. Atsisveikini m o 
kalbą pasakė J. Deltuva.

■Paliko nuliūdime žmoną 
Eleną, sūnų Leonardą, mar
čią Mildred, seseris— Ago
tą Sliekus, Cicero, III., Oną 
Balčiūnienę, Chester son, 
Ind., marčios motiną Anta
niną Medelienę, Baltimorė- 
je, ir brolį Juozą Klaipėdo
je, Lietuvoje, taipgi daug 
draugų ir draugių.

Nors jo sūnus ir marti 
Amerikoje augę, bet gra
žiai lietuviškai kalba, su
pranta pažangiečių svarbą. 
Reiškiu velionio šeimai šir
dingiausią užuojautą liūde
sio valandoje.’

Vinco Duktė

Cleveland, Ohio
PADĖKA

Širdingai tariu ačiū vi
soms ir visiems, kas prisi
dėjo prie suraminimo ma
nęs laike mano mylimos 
žmonos mirties. Ačiū už 
vainikus Moterų klubui, 
LLD 22 kuopai, draugams 
ir draugėms. Dėkui už kal
bas A. Palton ir J. Žebriui. 
Dėkui patarnavusioms prie 
užkandžių: A. Salin, M. Ni
kas, V. Mockaitienei ir J. 
Krasnickui. Didelis dėkui 
visiems ir visoms už sura
minimą ir bent kokį patar
navimą.

Steponas Saldauskas,
vyras

Lawrence, Mass.
Apie Juozą Egerį

Liepos 30 dieną labai nu
stebau, kada Konstancija 
Egerienė telefonu pranešė, 
kad Juozas Egeris mirė. 
Nesinorėjo tikėti, nes ne
daug laiko prieš tai su juo 
mačiausi piknike, kalbėjo
mės. Jis juokavo ir gėrė
josi, kad piknikai gerai 
vyks,ta.

Juozas mirė nuo širdies 
smūgio. Oras buvo labai 
karštas, o prie paukščių 
ūkio turėjo daug darbo, tai 
tas gal ir priartino mirtį.

Juozas atvyko į šią šalį, 
kaip dauguma lietuvių, “lai
mės ieškoti.” Nuo jaunų 
dienų buvo laisvas nuo reli
ginių prietarų. Nuo 1913 
m. iki 1917 gyveno Nashua 
mieste ir aktyviai dalyvavo 
darbininkiškame judėjime. 
1917 m. persikėlė gyventi į 
Lawrencu. Čia buvo nariu 
organizacijų, jų tarpe ir 
Maple Parko bendrovės. 
Veikė su visais. Dirbo 
fabrike. Fabriko darbas 
kenkė jo sveikatai, tai dak
taro patariamas grįžo į 
Nashvę ir pas Molius susi
rado darbo ūkyje. Susi
draugavo su Konstancija 
Molyte, apsivedė, susilaukė 
dukros ir sūnaus, kuriuos 
gražiai išaugino.

Egeriai nusipirko ūkį ir 
vertėsi iš vištų, pardavinė
dami kiaušinius ir jas. Prie 
paukščių ūkio visada buvo 
daug darbo, bet Egeriai 
lankydavo pažangiečių pa

Lietuvos geografų 
ekspedicijos

VILNIUS.—Į respublikos 
pietinius rajonus išvyko 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Geologijos ir geo
grafijos instituto pelkėtyri- 
ninkų ekspedicija. Moksli
ninkai pradėjo tirti durpy
nus. Remiantis surinkta 
medžiaga, bus paruoštos re
komendacijos naujiems dur
pių telkiniams kurui ir krai
ko gamybai panaudoti.

Tai—trečioji Lietuvos ge
ografų pavasario ekspedici
ja. Grupė klimatologų dir
ba Baltijos, jūros pakrantė
je. Geografijos mokslų kan
didato A. Griciūtės vado
vaujami, mokslininkai tiria 
mikroklimatines Kuršių Ne
ringos bei Palangos kuror
tų sąlygas, nustatinėja oro

BROCKTON, MASS.
“Laisvės” paramai piknikas įvyks 

Rugpiūčio-August 18 d., Olympia 
Parke, Worcester, Mass. LLD 6-ta 
kuopa pasisamdė busą važiuoti į tą 
pikniką. Norintieji važiuoti’ busu 
tuojau užsisakykite vietas buse pas 
kuopos narius: K. Čereškienę, K. 
Ustupą, A. Kukaitienę, M. Gutaus- 
kienę, Geo. Šimaitį ir pas kitus kp. 
narius. Kaina busu $2.00 į abi pusi.

Busas išeis 12 valandą dieną nuo 
Lietuvių Tautiško namo. Ant buso 
bus vietos ir dėl Stoughtoniečių.

Programoje dalyvaus Laisvės Cho
ras iš Hartfordo, Ieva Mizarienė sa
kys kalbą ir bus svečių iš New Yor- 
ko, Hartfordo ir iš kitur.

George Shimaitls
(61-63)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio 12, 7:30 v. v. Prašome vi
sus narius dalyvauti Šiame nepa
prastame susirinkime. Turėsime 
daug reikalų apkalbėti. Rugpiūčio 
18 d. Olympia Parke įvyksta spau
dos piknikas. Kad šis piknikas bū
tų sėkmingas, turime gerai prisi
rengti.

J. Jaskevičius, sekr.
(62-63)

>---- -— _.......... ... . ... ... .....---- —
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 9-tą dieną rugpiūčio-August, 
Vengrų klubo patalpose, 1144 N.4th 
St. Prasidės 7:30 vakare. Turėsime 
nominuoti LLD centro komitetą, 
nes jų tarnyba šiais metais baigia
si. Turėsime aptarti ir apie prisi
artinančią gegužinę ir kitus orga
nizacijos reikalus —Kom.

(62-63)

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

SPAUDOS PIKNIKAS
Iš visos Naujosios Anglijos iš anksto prisirengkite 

ir važiuokite į tą didelį sąskrydį sekmadienį

RUGPIŪČIO 18 AUGUST
Pradžia 1-mą valandą dieną

Olympia Parke
Shrewsbury (Worcester), Mass.

BUS ĮDOMI PROGRAMA

Dalyvaus Laisvės Choras
iš Hartford, Conn.

Kalbės Ieva Mizarienė
Ji šią vasarą plačiai keliavo po Lietuvą ir dalyvavo 
pasauliniame moterų suvažiavime kovai už taiką, 

kuris įvyko Maskvoje.
Programoje bus ir kitų pamarginimų bei įdomumų, 

tad būkite piknike, pasigėrėkite programa 
ir pasilinksminkite.

Rengėjai

5 p.-Laisve (Liberty)—Penkad., rugp. (Aug.) 9, 1963



KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi, 

klausimas vėl pasieks jo ran
kas ?

Prašau pasiklausyti. Chica
gos “Sandara“ šaukia: “Au
gindami kopūstus, Lietuvos 
žmcnės ginasi nuo bado!”

Juk taip rašyti gali tiktai 
paskutinis kopūstagalvis. Jis 
nė tie'k nežino, kad kopūstas 
yra gal pats lietuviškiausias ir 
labiausiai, mėgiamas lietuvių, 
kur jie begyventų, maistas. 
Lietuviai juos perka bei augi
na ir valgo ne gynimuisi nuo 
bado, bet paįvairinimui mais
to.

Beje, dar pripažį s t a m a , 
kad kopūsto sultys yra pui
kus vaistas nuo įvairių ligų.

Nuoširdžiai patariu “San
daros“ redaktoriui: daugiau 
valgyk kopūstų, tai ilgiau gy
vensi ir mažiau nesąmonių 
pripėckosi.

O Chicagos marijonu laik
raštis bėdavoja, kad Vilniuje 
buvę uždaryta 27 bažnyčios ir 
12 koplyčių.

Bet nesigirdėti, kad Vil
niaus žmonės dėlei to nakti
mis nemiegotų . Tiems, 
nori melstis, bažnyčių 
užtenka.

kurie 
pi Inai

Šiuos krislus baigiant 
suskamba telefonas. 
Mildred Friberg iš “Vilnies” 
administracijos. Praneša, kad 
mirė Uršulė Andrulienė.

Jau kai aš aną dieną buvau 
Chicagoje ir ją aplan'kiau,

rašyti 
Kalba

Laimėtas pirmasis 
žingsnis už taiką
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

goti, nes žinos, kad radio- 
akcijos nuodai jau daugiau 
nenuodys orą ir žmonių 
maistą. Antra, todėl, kad 
nors ši sutartis dar nėra 
nusiginklavimo suta r t i s, 
dar nepašalina ginklavimo
si lenktynių ir lenktynių 
branduolinių ginklų gami
nime, nesvietiško pinigų ir 
medžiagų eikvojimo,- bet 
jau suteikia progą eiti prie 
platesnių susitarimų. Jis 
sakė, kad šios sutarties pa
siekimas yra ženklas sulau
žymo nepasitikėjimo sie
nų, nuo kurio visa žmonija 
kenčia. \

Iš Chruščiovo kalbos
Tarybų Sąjungos prem

jeras Chruščiovas sveikino 
susitarimą, kaip labai reikš
mingą tarptautiniuose san
tykiuose. Jis sakė, kad Va
karai (kapitalistinės vals
tybės) turi savo nusistaty
mą prieš socialistinių vals
tybių santvarką, kaip ir so
cialistinės valstybės mano, 
jog socializmas yra geres
nė žmonių santvarka. Bet 
socialistinių valstybių žmo
nės netiki, kad socialę san
tvarką kitur turi pakeisti

ją, kenkė žmonių sveikatai, 
nuodino augmeniją ir gy
vūniją.”

Jis sakė:
“Žinoma, susilaiky m a s 

nuo branduolinių bandymų 
nereiškia nusiginklavimą ir 
net nesulaiko gaminimo

Rugpjūčio 28 dieną vyksmie 
į sostinę Washingtoną!

Niujorkas uoliai rengiasi 
rugpjūčio 2.8 dienai

Žinau, rengiasi ir kiti

mačiau ja mirties patale Jaui| karas' To<R>| Tarybų Są-
tada man atrodė, kad tiktai! 
dienu klausimas beliko, kai 
toji mūsų mieloji draugė už
migs amžinuoju miegu. Dabar 
toji skaisti gyvybė užgeso...

žinau, jog apie šią taurią, 
susipratusią ir kadaise labai 
veiklią draugę kas nors pa
rašys plačiau.

Reiškiu giliausią užuojautą 
mano geram draugui Vincui, 
kuris iki paskutinės valandos 
dėjo visas pastangas baisiai 
sergančiai Uršulei kančias su
mažinti, ją guodė, ją ramino. 
Užuojauta Uršulės dukrelėms, 
žentams ir anūkams.

junga ir jos sandraugai vi
sas laikas stojo ir stoja už 
taikingą sugyvenimą —ko
egzistenciją. Šios sutarties 
pasirašymas ir yra žingsnis 
prie koegzistencijos.

Chruščiovas sakė: “Pasi
rašyta sutartis padaro galą 
atominiams ir hidrogeni
niams bandymams atmos
feroje, erdvėse ir vandeny
je, tai reiškia, kad nebus 
daugiau branduolinių gry- 

i bų, kurie skleidė radioakci-

atominių bombų ir jų kro- miestai.
Rengiasi ir nemaža lietu

vių vykti Washingtonan.
Tą dieną visi keliai ves į 

Washingtoną, nes tai bus 
istorinė negrų ir baltųjų 
demonstracija už pilietines 
teises, už laisvę, už darbus 
ne tik negrams, o ir visiems 
Amerikos darbo žmonėms!

Iš Niujorko miesto tą 
dieną į Washingtoną vyks 
ne mažiau kaip 25,000, o 
gal būt bus net 50,000!

Jau daug specialių trau
kinių nusamdyti žmonėms 
gabenti. Daug nusamdyta 
autobusų. Yra nusamdytų 
ir net specialių lėktuvų. Vis 
į Washingtoną, vis į tą di
džiulę demonstraciją, ko
kios mūsų šalis ligi šiol ne
buvo mačiusi!

Trys didmiesčiai, iš ku
rių tą dieną Washingtonan 
vyks daug žmonių — dau
giausia, žinoma, negrų 
Niujorkas, Filadelfija ir 
Baltimore.

Kodėl?
> Todėl, kad šitie meistai 
yra arčiausia prie sostinės.

Tačiau vyks daug žmonių 
ir iš kitur: iš Naujosios

vimo į sandėlius. Reiškia,; 
branduolinio karo pavojus! 
nėra pašalintas ir jis tol 
bus, kol bus apsiginklavimo 
lenktyniavimasis. A i š k u, 
kad dar labai daug svarbių 
klausimų yra neišspręsta... 
Žmonija laukia susitarimo 
dėl generalio nusiginklavi
mo, sutvarkymo Vokietijos 
reikalų ir išsprendimo kitų 
tarptautinių problemų... Aš 
manau, kad po šios sutar
ties sekamas žingsnis turė
tų būti — pasirašymas ne
puolimo sutarties tarp NA
TO ir Varšuvos apsigyni
mo sąjungos narių”.

Iš U Thanto kalbos
Jungtinių Tautų genera

linis sekretorius'U Thantas 
sveikino Angliją, Tarybų 
Sąjungą ir Jungtines Vals
tijas už pasirašymą šios su
tarties.

Bet, kaip sekretorius or
ganizacijos palaikymui pa
saulyje taikos, jis sakė:

“Bet ši sutartis dar ne
pašalina karo pavojaus. 
Tiktai generalis ir visiškas 
nusiginklavim as, tiktai 
įsteigimas tarpta utinės 
kontrolės komisijos, tarp
tautinio aparato taikos' pa
laikymui tą užtikrins... Rei
kia rūpintis, kad sutarties 
nariai pasidarbuotų atsieki- 
mui greitesnio susitarimo 
dėl visiško 
vadovybėje

statyti. Washingtonas tą 
dieną bus užsikimšęs.
Koks gi keliavimo tikslas?

Tikslas tas:
Paveikti JAV Kongreso 

narius, ,kad jie greičiau 
pravestų Pilietinių] teisių 
(Civil Rights) įstatymą, 
kuriam projektą pasiūlė 
prezidentas Kenedis.

Parodyti Ąmerikai, kad 
negrai ilgiau neg y v e n s 
priespaudoje ir pažemini
me, kaip gyveno ligi'šiol.

Pareikšti Amerikai, kad 
negrai, kaip lygiai ir baltie-r 
ji, turi būti aprūpinti dar
bais, jie tur curėti pilnutėi 

ises, žmogiš-les piliečių te 
kas teises.

Ši istorinė
yra kova ir baltųjų. Tai ko
va už demokratiją.

Lietuviai neatsiliks
Lietuviai taipgi prisideda 

prie šios teisingos ir gar
bingos liaudieš kovos. <

Niujorke kai kurios lie
tuvių organizacijos jau iš
rinko savo atstovus-įgalio- 
tinius vykti Washingtonan.

Vyks ten ir pavieniai 
žmonės.

“Laisvės” redakcija 
turės savo atstovą.

Raginame lietuvius,
žiūrint, kur jie begyventų, 

Anglijos, iš Pittsburgho, iš kreiptis į vietos negrų ar 
Clevelando, iš Detroito, iš baltųjų veikėjus dėl infor- 
Čikagos, ir t. t.

Ir iš ten lėks specialūs ti, kaip vykti. O atėjus rug- 
traukiniai, o jei ne trauki- piūčio 28-ajai — vykti, da

lyvauti kartu su tūkstan
čiais kitų žmonių.

Rugpjūčio 28-oji bus is
torinė diena.

Nepamirškime!
? U c’ t ( J 1- i.

negrų kova

ten

ne-
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MIAMI, FLORIDA
: <

Mirus

Juozui Miliauskui (Miller)
Mes reiškiame giliausią užuojautą Jo žmonai 

Amilijai, posūniui W. Zakevich, marčiai ir po
dukroms, taipgi švogeriams Antanui ir Juozui. 
O tau, brangus drauge, amžinos ramybės.

ai

J. ir N. Benikaičiai Bechis
A. ir M. Valilioniai Miamietė
J. ir E. Sliekai E. ir S. Aleksandr
J. ir M- Paukštaičiai J. ir A. Sukaičiai
S. ir J. Yurevičiai J. ir S. Thomson
V. ir M. Bovinai Francis Shwirf
M. ir C. A. ir S. Maison
A. Lupševičius A. ir J. Birštonai
J. Swort Ignas Urbonas
S/Urbonas A. Paukštienė
JUMikitas E. Vitartienė
S. Zavis Jennie Vigin
P. Urbonas Peters
A. Gabrėnas Chas. Aimont
E. Danys Jonas Smalenskas
J. Stevenson W. ir J. Stankai
Ch. Tamošiūnas P. ir A. Johns
M. Stankus P. Skeberdis
J. ir M. Koch A. ir L. Matuzai
W- ir A. Lack S. ir A. Kanapės
A. Bubelis

CLEVELAND, OHIO

Mirus

Onai Saldauskienei
Liepos 23, 1963

LLD 22 kp. ir 190 kp. nariai reiškiame 
širdingą užuojautą velionės vyrui 
Steponui, giminėms ir artimiems.

J. ir O. Eitutis
B. Mikalajūnienė
A. ir V. Mockaitis 
D. Daraškienė 
P. ir O. Willimas 
A. ir A. Salin

A. ir M. Nikas 
J. Krasnickas
E. Gabriūnienė
J. Stripeika
M. Martin
V. Pačevičienė

nusiginklavimo
Jungtinių Tau-

ir sveikinimaiUžgyrimai
Iš viso pasaulio plaukia 

sveikinimai į Maskvą, Lon
doną, Washing toną ir 
Jungtines Tautas. Tas rodo, 
kaip didelis žmonių troški
mas taikos.

Jau 33 valstybės pasisa- 
I kė, kad užgiria šią sutartį. 
Jomis, yra: Afganistanas, 
Austrija, Belgija, Brazilija, 
Bulgarija, Čekoslovaki j a, 
Danija, Kanada, Ekvado
ras, Rytų Vokietija, Ethio
pia, Suomija, Indija, Ira
nas, Airija, Izraelis, Italija, 
Japonija, Jamaika, Laosas, 
Liberija, Meksika, Naujoji 
Zelandija, Norvegija, Mon
golijos Liaudies Respubli
ka, Lenkija, Saudi Arabija, 
Senigalas, Samalis, Tarybų 
Sąjunga, Anglija, Jungti
nės Valstijos, Jungtinė Ara
bų Respublika ir Urugva
jus.

Vakarų Vokietija atsisa
kė užginti sutartį, Prancū
zija ir Kinija siūlo šaukti 
visapasaulinį vadų suvažia
vimą nusiginklavimo reika
lais.

LIAUDIŠKOS ŠALYS 
JUNGIA EKONOMIKĄ
Varšuva. — Liaudiškos 

respublikos jungia ekono
miką, nes tas naudingiau. 
Įsisteigė TSRS ir Vengrijos 
baksitų gavybos bendras 
centras. Jau susiorganizavo 
kelių respublikų elektros 
jėgos gamybos ir naudoji
mo bendras centras. Įsistei
gė Lenkijos ir Vengrijos 
nerūdijančių metalų cent
ras.

BURMA EINA PRIE 
SOCIALIZMO

Rangūnas. — Šiemet ge
nerolo Ne Wino valdžia na
cionalizavo visus bankus, 
vidaus ir užsienio prekybą 
ir eina prie nacionalizavi
mo daugumos industrinių 
įmonių. To pasekmėje pri
vatinis “biznis” nupuolė 50 
procentų.

macijų, kaip užsiregistruo-

niai, tai autobusai.
Automobiliais patariama 

niekam tą dieną Washing- 
tonan nevažiuoti, kadangi 
ten nebūtų vietos jiems pa-  , < ■ : • Ns

tai kitas teismas jau netu
rįs teisės jį už tuos pačius 
nusidėjimus bausti. Bet 
prokuroras mano, kad bus 
galima sudaryti bylą tokią, 
kuri neprieštarautų pirmes- 
niajam Martiniso teismo 
procesui.

Kaip bekalbėtum, ką be- 
mislytum, tačiau visuome
nės negali įtikinti, kad G. 
Martinis, nors jis ir teisėjo 
sūnus, buvo nekaltas!

Nelaimių kelyje gali pa
sitaikyti bet kam, tačiau 
taisyklė yra ta, kad neva
lia nuo nelaimės pabėgti!..

Ns.

Skandalas del Garetho
; ! « ■■ 1 .

Martiniso išteisinimo
Skandalas prasidėjo š. m.[jai, G. -Martiniso tėvo 

gegužės 19 d., ir jo istorija1 
yra tokia: Garethas Mar
tinis važiavę . automobiliu 
Henry Hudson bulvaru 
Bronkse, N. Y:, ir jis tren
kė į pirma jo važiavusį au
tomobilį, o pastarasis atsi
mušė į kitą. Penki asmenys 
buvo užmušti, o vienas la
bai sužeistas^

G. Martinis, kuris yra 
Bronkso kriminalinio teis
mo teisėjo sūnus, nesustojo 
ten pat, bet greit nuskubė
jo į miestą, palikdamas už
muštuosius nelaimės vieto
je. O tai yra vienas baisiau
sių dalykų. Niujorko vals
tijoje reikalaujama, kad, 
jei tu ką nors važiuodamas 
automobiliu užgavai—žmo
gų, šunį ar katę, — nepri
valai bėgti, bet turi apie 
tai pranešti policijai.

Sakoma, G. Martinis vai
ravęs automobilį neblaivio
je padėtyje, buvęs girtas. 
Kai jį policija suėmė if rei
kalavo, kad jis pasiduotų 
“moksliniam ištyrimui” 
apie savo negirtumą, Mar
tinis atsisakė. Jis, mat, tei
sėjo sūnus, tuo būdu jautė
si turįs daug įtakos, kuri jį 
apsaugos nuo bet kokių pai
niavų.

Dar daugiau: tuomet, kai 
vienas laikraščio (“New 
York Post”) fotoreporteris 
ryžosi nutraukti Martiniso 
nuotrauką, tai pastarasis 
reporterį fiziškai sumušė.

Skandalas vis didėjo. 
Žmonės, skaitę spaudoje 
apie tai žinią, tuojau statė 
klausimą: kas čia bus?

Š. m. liepos men. 1 dieną 
Bronkso kriminaliniame 
teisme G. Martinis buvo tei
siamas; jįjfteisė trys teisė-

bi-
čiuliai.

Kas gi atsitiko?
Teisme vieni liudininkai 

liudijo vienaip, kiti—-kitaip. 
Na, o 'trys teisėjai, pasitarę 
penkias minutes, G. Marti- 
nisą išteisino!

Kilo dar didesnis skanda
las, kuris plačiai buvo dis- 
kusuotas net tokiame žur
nale, kaip “Life.” Dienraš
čiai taipgi rašė, vis rodyda
mi, kad nėra teisybės ame
rikiniuose teismuose !

Visa tai paveikė valdan
čiuosius ratelius Bronkse. 
Bronkso prokuroras Isidore 
Dollinger sušaukė Grand 
džiūrę, kad ji svarstytų 
Martiniso bylą. Po ilgų de- 
liberacijų, Grand džiųrė nu
tarė, kad Martinis kaltas, 
kad jis turi būti teisiamas 
iš naujo, ir kad jį teistų 
prie prisaikintųjų teisėjų, 
prie džiūrės. Jis kaltina
mas penkių žmonių užmuši
mu, vieno sužeidimu, if fo
tokorespondento fiziniu su
mušimu.

Kuo visa tai baigsis?
Niekas tikrai nežino. 

Martinis buvo suareštuotas, 
paleistas po $1,500 belą, ir 
jo teismo procesas nustaty
tas š. m. rugsėjo mėnesį.

Paveiktas visuomenės pro
testų, Niujorko valstijos 
motorinių vežimų kontro
liavimo departamentas 
(State Department of Mo
tor Vehicles) atėmė iš Mar
tiniso leidimą vairuoti ma
šiną.

Be to, jis buvo kito teis
mo nubaustas pinigine pa
bauda už tai, kad važinėjo 
apleista mašina.

G. Martiniso gynėjai da
bar skelbia: jeigu kartį G. 
Martinis buvo išteisintas,

Kaip dabar atrodo 
Arrow Park

Užpraėjusį sekmadi e n į 
turėdami laisvo laikę, susi
tarę, dviemis automobiliais 
nuvažiavome ten praleisti 
dieną, aplankyti tą roman
tišką Rusų Progresyvių 
vietą.

Daug metų lietuviams ži
noma ta vieta. Labai gra
žiai atrodo parkas, gražus, 
švarus ežeras ir daug turi 
laivelių. Galima išnuomuo- 
ti valandai, tik žmogui 50 
c. Yra gražus restauranas, 
ir prie ežero turi parduotu
vę, galima nusipirkti dešre
lių, kotletų, visokių sunkų, 
lemonado, kavos, na ir šal
dytų ledų.

Man labai patinka ta 
vieta! Be to, tiek daug pri
siminimų! Kada tai, prieš 
keletą metų režisieriaus 
Klimo suorganizuota gru
pė, “Liaudies teatro” artis
tų būrys, buvome nuvykę, 
Arrow Parke apsistoję apie 
savaitę laiko, filmuoti vęi- 
kąlą “Katriutės gintarai”. 
Kjęk daug visokių nuoty
kių ątsitiko per tą savaitę, 
Kaip, mes. visi' 'pasiruošę ar
eštai , prieš filjpiį ąpąrątą 
Vaidinome, ' dąinayome, iš 
šipdiej ir'su .orkestrų LFil- 
mę uzsirekęr^ąvo tik’ žmo
nės, o balsus nusinešė ye jas į 
ęžerą. Tik pasiliko retkar
čiais šuns lojimas. Bet visgi 
filmininkas Klimas nenu
stojo vilties ir, užsispyręs, 
filmavo net keturis kartus. 
Filmas buvo baigtas Liber
ty Auditorijoj. Išėjo gerai. 
Ir, rodos, Šiuo metu yra nu
siųstas j T. Lietuvą.

Turėjau progą susitikti 
su lietuvaite, ištekėjusia už 
ruso MY. Kudasky. Pasikal
bėjome apie viską. Jiedu la
bai gerai atrodo. Ir jųjų pa
tarimas man patiko. Sako, į 
šį parką atvažiuoja labai 
daug visokių žmonių: rašy
tojų, studentų, unijistų; tie
siog autobusais. Patinka vi
siems, jie yra gerai priimti, 
ir maistu aprūpinti. Sako, 
kodėl Aido choras negalėtų 
Čia atvažiuoti suorganiza
vę autobusą? Ir tokioj ža
vingoj . padangėj , praleisti 
surengtą pikniką! Aš suti
kau su jųjų nuomone ir pa
žadėjau pasitarti su choro 
---- H ; ... ... ...

valdyba. Tiesa, sakiau, kad 
šiemet Aidas rengia tiK 
privatišką pikniką, o *$ie 
masinį. Žinodama, kad esa
me atostogose, nuspren
džiau apie tai parašyti. Esu 
girdėjusi iš meno mylėtojų 
ir Aido rėmėjų nepasitenki
nimą, kodėl Aidas nerengia 
šiemet pikniko bendrai vi
siems taip, kaip būdavo 
praeityje. Atrodo, kad mū
sų draugams nepati n k a, 
kam mes išsiskyrėme nuo 
visuomenės! Aš pilnai pa
tarčiau, . kad Aido choro 
valdyba suorganizuotų au
tobusą ir nuvažiuotų papik- 
nikauti. Ten yra visi pato
gumai, kas norėtų, gąm 
vežtis savo maistą, yra sva- 
lų. Ir jeigu šeštadienį, tai 
būna salėje šokiai. Orkest
ras groja visokius šokius ir 
slavų, ir moderniškus. Šo
kiai būna penktadienių va
karais ir šeštadieniais.

Tiesa, drg. Kudasky kvie
tė, kad pas jį susitarę bū
rys žmonių nuvyktumėm 
juos aplankyti. Sako: mano 
žmonai sueina 65 m. Tai jūs 
jai padainuotumėt. Nežinau 
dienos, bet draugei Kudas- 
kienei linkime ilgiausių me-

Tai, ką girdėjau, pasida
linau su visais jumis, mieli 
draugai! Iki pasimatymo 
ateinančio dainų sez o n o 
pirmojoje pamokoje rugsė-' 
ja 6-os vakarą!

Elena Brazauskienė, 
Aido choro 

vicepirmininkė

Iš LLD U Apskrities 
veiklos *

Apskrities komiteto susi
rinkimas įvyko .rugpiūčio 3 
d. Jis .padarė keletą nutari
mų.; ... . t ; ,

: .Nutarta surengti prakal? 
baš ScKwaben salėje spalio 
20 d. atžymėjimui 100 metų 
sukakties, ,nųo panaikjpimo 
vergijos Amerikoje.- , ,

Nutarta surengti apskri
ties naudai pikniką rugsėjo 
8 d. Great f> Nę>ęke. Todėl 
prašomi ta dieną nieko ne
rengti, kad nepakėnkųs vie
ni kitiems.

Taipgi nutarta surengti 
filmų rodymo vakarą rug
sėjo 22 d., Schwaben Hali. 
Rodymas prasidės 2:30 v. 
po pietų.

Komitetas nutarė, kad su 
pirma diena spalio iki gruo
džio 31 d. būtų pravestas 
naujų narių gavimo vajus 
mūsų apskrityje. Kiekvie
na kuopa gaus po vieną do-

naują narį į draugiją. Tai
gi, kuopos susirūpinkite 
gauti nauju narių, nes tuo- 
mi dar padidinsite ir savo 
iždą.

LLD II Apskr. Valdyba

Italija daly-Roma.
vaus 1964—1965 metais pa
saulinėje parodoje, kuri 
įvyks New Yorke.

Piknikas Pas Čiurlius
Pattenburge, N. J.

Samdykitės busus, pasišmaruokite savo mašinas 
ir sekmadienį—

Rugsėjo 8 September 
važiuokite į pikniką, kuris bus laikomas dailiame 

ir gražiame sode pas Čiurlius
Rengėjai prašo organizacijų tą dieną nieko ne- « 

rengti ir jų narius kviečia į linksmąjį pikniką 
pas Čiurlius s i

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkad., rugp. (Aug.) 9, 1963




